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تورام: بطولة أوروبا ليست بخطر
النجم الفرنسي ليليان تورام يتحدث، في مقابلة مع »العربي الجديد«، عن جهوزيّة 

فرنسا ليورو 2016 والعنصريّة وكيف يحاربها في مؤّسسته الخاّصة. ]30ـ31[

تونس ــ وليد التليلي

ــت حكومــة »الوفــاق الوطنــي« الليبية برئاســة 
ّ
تلق

فائــز الســراج )الصــورة( دفعــة دعــم جديــدة مــن 
تونــس هــذه املرة، جاءت من خالل اجتماع وزراء 
خارجية دول جوار ليبيا، بمساندتها لتدخل إلى 
العاصمة الليبية طرابلس مســنودة من جيرانها 
ومن املنظمتني العربية واألفريقية باإلضافة إلى 
األمــم املتحــدة. وبدا اجتماع دول الجوار كفرصة 
ل عســكري في 

ّ
ب تدخ

ّ
أخيــرة أمــام الليبيني لتجن

بالدهــم، عبــر تســهيل عمــل حكومة الســراج، مع 

تشــديد البيــان الختامــي لالجتماع على ضرورة 
اإلرهــاب  ــل عســكري ملحاربــة 

ّ
تدخ أي  يتــم  »أن 

أحــكام  الوفــاق ووفــق  بنــاء علــى طلــب حكومــة 
األمم املتحدة«. وكان الفتًا إعالن املبعوث الدولي 
مارتــن كوبلــر خــالل مؤتمــر صحافــي أمــس، أن 
إلــى طرابلــس أصبــح  »الوفــاق«  دخــول حكومــة 
اآلن »مســألة أيــام ال أســابيع«، فــي حــني تشــير 
»العربي الجديد« إلى أنه يمكن قياس  تسريبات لـ
ذلك بالســاعات أيضًا، مع حديث عن 72 ســاعة، 
من دون تأكيد رسمي لذلك. كما صدرت إشارة 
مهمــة مــن كوبلر إلــى أن »الحرب ضد الجماعات 

اإلرهابيــة فــي ليبيــا حــرب ليبية بامتيــاز، ويجب 
أن تتــم بأيــاٍد ليبيــة وليس بواســطة األجانب، وأن 
ذلــك يتــم ببنــاء جيــش وطنــي ليبــي يســّد الفــراغ 
أن  الســراج  »علــى حكومــة  أن  األمنــي«، معتبــرًا 
ألن  أولويــة،  ذات  كمســألة  املســألة  مــع  تتعامــل 
ويجــب  ليبيــة  معركــة  هــي  داعــش  مــع  املعركــة 
أن تحســم بأيــاٍد ليبيــة وإال فــإن أي تهــاون فــي 
ــل 

ّ
ظــل تمــدد داعــش ســيفتح املجــال أمــام التدخ

التحــركات  بعــض  أن  يبــدو  ولكــن  العســكري«. 
على امليدان في طرابلس تؤشر إما إلى استمرار 
قبــل  األخيــرة  األنفــاس  إطــالق  أو  »التمــرد«، 

التســليم باألمــر الواقــع، علــى حــد تعبيــر مصدر 
دبلوماســي لـــ »العربــي الجديــد«. وبــرز تســاؤل 
طبــرق  لبرملــان  التابــع  الجيــش  قائــد  دور  حــول 
اللــواء املتقاعــد خليفــة حفتــر في املرحلــة املقبلة، 
الرئيــس املصــري  خصوصــًا أن الرجــل يلتقــي 
عبدالفتــاح السيســي فــي القاهرة اليــوم األربعاء، 
وهــو الــذي خّصــه كوبلــر بلفتــة عندمــا قــال إن 
»بناء الجيش الليبي يشــمل شــرق ليبيا وغربها 
ووســطها وكل عناصر الواقع السياســي الليبي 

وهذا يشمل أيضًا حفتر«.
]التفاصيل ص. 7[

ليبيا: حكومة السّراج إلى طرابلس بعد أيام... أو ساعات
الحدث

أثارت األزمة اللبنانيّة 
الخليجيّة، خوف 

المغتربين اللبنانيّين، 
فبادروا إلى حذف 

حساباتهم على 
مواقع التواصل.
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❚ 37 قتيًال و190 
جريحًا في 3 

تفجيرات لـ»داعش« 
استهدفت المطار 

والمترو

❚ صديقا عبد 
السالم نجم 

العشراوي ومحمد 
أبريني متهمان 

رئيسيان

❚ صدمة اقتصادية 
ومجموعة أسباب 

خلف فشل أوروبا 
حيث نجحت أميركا
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ميديا

لم تترك اعتداءات 
بروكسل مكانًا في 

وسائل اإلعالم، 
الكالسيكية 

و»النيوميديا«، ألي 
موضوع آخر تقريبًا. 
االهتمام األقرب إلى 

االستنفار الحربي ُترجم 
تكثيفًا للتغطية مع ما 
يرافق هذه الحاالت من 

أخطاء مهنية تدنو 
من مستوى الفضيحة.



باريس ـ محمد المزديوي

ــان  ــ ــلـــى زوال دخـ ــل عـ ــويــ ــقـــِض وقــــــت طــ ــنـ يـ ــم  ــ لـ
تفجيرات تنظيم »داعــش« التي ضربت مطار 
ــتــــرو األنــــفــــاق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة  ومــ
بـــدأت األسئلة  الــثــاثــاء، حتى  أمــس  بروكسل 
التفجيرات، ومدى  حول هوية املسؤولني عن 
الــتــي هاجمت  اإلرهــابــيــة  بالخلية  ارتــبــاطــهــم 
فــرنــســا فـــي 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي من 
ــل لـــأمـــر عـــاقـــة بــاعــتــقــال  ــام املــــاضــــي، وهــ ــعـ الـ

الشرطة البلجيكية قبل أيام
ــســــام، الـــنـــاجـــي الـــوحـــيـــد من  لـــصـــاح عــبــد الــ
املـــجـــمـــوعـــة املــســلــحــة الـــتـــي خــطــطــت ونـــفـــذت 
ــداءات بـــاريـــس؟ كــمــا بـــرزت تـــســـاؤالت عن  ــتـ اعـ
إمكان اإلعداد لهذه العمليات قبل وقت طويل، 
اعتقال  على  رّدًا  بشكل سريع  جــاءت  أنها  أم 
السام واكتشاف مخابئ أسلحة هامة؟  عبد 
والكثير غيرها، تضع تحديات  األسئلة  هــذه 
والفرنسية،  البلجيكية  السلطات  أمــام  كبيرة 
بة باإلجابة عن هذه التساؤالت لتطمني 

َ
طال

ُ
امل

مواطنيها على أمنهم، خصوصًا أن هجمات 
ــاءت عــلــى الــرغــم مــن العمل  بــروكــســل أمـــس جـ
ــثــــر مــن  ــبـــل أكــ االســــتــــخــــبــــاراتــــي الــبــلــجــيــكــي قـ
ســنــة، والـــــذي طــــاول األوســــــاط »الــجــهــاديــة«، 
وخصوصًا العشرات من الشباب الذين عادوا 
من سورية والعراق، إال أن هذا األمر كما يبدو 
لم يستطع أن يمنع هؤالء من تحقيق اختراق 

وتنفيذ اعتداءات.
تــرجــيــحــات الــعــديــد مــن وســائــل اإلعــــام أمــس 
ــبـــت  ــن الــــهــــجــــمــــات، ذهـ ــ حـــــــول املـــــســـــؤولـــــني عــ
البلجيكية  الــشــرطــة  تــشــتــبــه  نــحــو شــخــصــني 
ــتـــي ضــربــت  بــمــشــاركــتــهــمــا فــــي الـــهـــجـــمـــات الـ
بـــاريـــس فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2015، 
في  التحقيقات  يكونا محور  أن  املرجح  ومــن 

تفجيرات أمس.
ــغــــراف« الــبــريــطــانــيــة  ــلــ وذكـــــــرت صــحــيــفــة »تــ
أن هــذيــن الــشــخــصــني هــمــا نــجــم الــعــشــراوي 
ومحمد أبريني، اللذان ال يزاالن هاربني بعد 
إلى  أدت  التي  البلجيكية  الشرطة  مداهمات 
القبض على صاح عبد السام، في بروكسل 
يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي. وتــحــدثــت الصحيفة 
عـــن نــظــريــة أن الــشــخــصــني قـــد يــكــونــان شنا 
ــــي بــــروكــــســــل، مــفــتــرضــني  هـــجـــمـــات أمــــــس فـ
ــواب الـــشـــرطـــة لــعــبــد الــــســــام قــــّدم  ــجـ ــتـ أن اسـ

لــهــا دالئــــل عــلــى مــكــان وجـــودهـــمـــا. وكشفت 
املعلومات  أبـــرز  عــن  الــبــريــطــانــيــة  الصحيفة 
فالعشراوي،  الشخصني،  هذين  عن  املتوفرة 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 24 عــامــًا، ُيــعــتــقــد أنـــه كــان 
ــدًا مـــن الــخــبــراء الــرئــيــســيــني وراء صنع  ــ واحـ
خدمت في هجمات باريس، 

ُ
القنابل التي است

مع اكتشاف حمضه النووي على عدة أحزمة 
ــتــــاد دو  نــاســفــة تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــا فـــي »اســ
فرانس« ومسرح باتاكان بعد الهجوم. وقد 
ُوجـــد حمضه الــنــووي أيــضــًا فــي وقــت الحق 
خـــال تــحــقــيــقــات لــلــشــرطــة فـــي بــلــدة أوفــلــيــه 

البلجيكية وحي سكاربيك في بروكسل.
وأفـــــــادت تـــقـــاريـــر بــــأن الـــعـــشـــراوي ذهــــب إلــى 
ثــــم عـــاد  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2013،  فــــي  ســــوريــــة 
إلـــــى أوروبــــــــا تـــحـــت اســـــم مـــزيـــف هــــو ســطــان 
إلى املجر في شهر  السفر  كيال، واعتاد على 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي لــلــقــاء صــــاح عبد 
إلــى فرنسا. وُيعتقد  السام ومــن ثم االنتقال 
ــه تـــظـــاهـــر بــــأنــــه مــن  ــ ــراف«، أنــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ بـــحـــســـب »تـ
املهاجرين الفارين من النزاع السوري للعودة 

إلى أوروبا.
من  بلجيكي  فهو مواطن  أبريني،  أمــا محمد 
عــامــًا، وهو  العمر 30  مــن  يبلغ  أصــل مغربي 
صديق الطفولة لعبد السام، وتمت مشاهدته 
نوفمبر/تشرين  هجمات  قبل  مــبــاشــرة  معه 
الــثــانــي الــفــرنــســيــة. إذ تــم تــصــويــره وهـــو في 
محطة وقــود على الطريق إلــى بــاريــس يقود 
خدمت 

ُ
است مستأجرة،  كليو«  »ريــنــو  ســيــارة 

بــــعــــد ذلـــــــك بــــيــــومــــني فـــــي هــــجــــمــــات بــــاريــــس. 
ــر أبــــريــــنــــي إلـــى  ــافــ ـــراف«، ســ ــغــ ــ ــلـ وبـــحـــســـب »تـــ
باريس مع قافلة من املسلحني واالنتحاريني 
الفرنسية. وفي  العاصمة  الهجمات في  قبيل 
األيام التي سبقت تلك الهجمات، شوهد عبر 
املراقبة في محطة خدمة في شمال  كاميرات 
فرنسا حيث كان يشتري مشروبات غازية مع 
السوداء  »كليو«  الـ سيارة  ومعه  السام  عبد 

خدمت في الهجمات.
ُ
املستأجرة التي است

ــــن هــجــمــات  ــل يــــــوم مـ ــبـ ــــد آخــــــر مــــــرة قـ ــــوهـ وشـ
باريس، فيما دوره املحدد في هذه العمليات 
ــارب لــه إنـــه كــان  ال يـــزال غــيــر واضــــح. وقـــال أقــ
فــي بــروكــســل ليلة حــصــول هــجــمــات بــاريــس. 
ــــي أوســــــاط  ــــرط فـ ــــخـ ــنــــي انـ ــريــ وُيـــعـــتـــقـــد أن أبــ
الــجــمــاعــات الــراديــكــالــيــة فـــي ســـن 18. ولــديــه 
والجرائم  املخدرات  بتهم  الشرطة  لدى  سجل 

الصغيرة.
الشقيق األصغر ملحمد  أن  وذكــرت »تلغراف« 
تل في سورية في 

ُ
أبريني، سليمان )20 عامًا( ق

العام 2014 خــال قتاله مع مليشيا إسامية 
يـــقـــودهـــا عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد أبـــــاعـــــود، الــــــذي قـــاد 
للشرطة  فــي مداهمة  ــتــل 

ُ
وق بــاريــس،  هجمات 

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي. وأفيد 
أن أبريني وقبل عام من هجمات باريس، كان 
قد سافر إلى سورية، كما زار مدينة برمنغهام 
البريطانية، حيث ُيعتقد أن مهاجمي باريس 

كان لهم لقاءات مع متطرفني في املدينة.
ــذه الـــوقـــائـــع تـــضـــع تـــحـــّديـــات كـــثـــيـــرة أمــــام  ــ هـ
تكن  لم  يبدو  كما  التي  البلجيكية،  السلطات 
متوهمة أن اعــتــقــال صــاح عبد الــســام كــاٍف 
لـــوضـــع حـــد لــكــل الـــتـــهـــديـــدات اإلرهـــابـــيـــة في 

الــبــاد، ألســبــاب عــديــدة منها أن إســهــامــه في 
ــداءات بـــاريـــس لـــم يــكــن بـــدرجـــة وفــعــالــيــة  ــتــ اعــ
ــود، الــــــــذي قـــتـــلـــتـــه الـــشـــرطـــة  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ُمـــــشـــــاَركـــــة أبـ
الفرنسية في مدينة سان دونيه، في الضاحية 
الــبــاريــســيــة، وألن عــبــد الــســام لــم يستطع أن 
نفسه  تفجير  أي  مــنــه،  مطلوبًا  كـــان  مــا  ينفذ 
ــم إن فـــتـــرة االخـــتـــفـــاء  فــــي هـــــدف بــــاريــــســــي. ثــ
الــتــي طــالــت أربــعــة أشــهــر، جعلت صــاح عبد 
الــســام بــعــيــدًا عــن مــراكــز الـــقـــرار. إضــافــة إلــى 
ــة ال تــتــمــيــز بــبــنــاء  ــيــ ــابــ ــاعـــات اإلرهــ ــمـ الـــجـ أن 
هرمي، ُيسّهل الوصول إليه وتفكيكه. كما أن 
الكثير من الجماعات اإلرهابية و»الجهادية« 
تتمتع باستقالية الحركة والفعل، وكل هذه 
املعطيات تجعل املعلومات التي سُيفرج عنها 
الجنسية، غير  الفرنسي  الــســام،  صــاح عبد 
حاسمة في القضاء على التهديدات اإلرهابية.

أمــام تحقيقات  ومما يزيد مــن تعقيد األمـــور 
السلطات البلجيكية والفرنسية، أن كل ما قيل 
املغربي«  »الفيلق  أو  املــغــربــيــة«،  »الخلية  عــن 
الذي ضرب فرنسا، لم يكن دقيقًا، إذ إنه يضم 
 عــن االنــتــحــارَيــني في 

ً
جنسيات أخـــرى )مــثــا

استاد دو فرانس والعثور على جوازات سفر 
عربية(، ربما كانت خارج املتابعات واملطاردة.

بدر الراشد

أيــلــول 2001، مرت  أحـــداث 11 سبتمبر/  بعد 
الواليات املتحدة بحقبة أمنية مشددة، تحت 
ــاب«، والــتــي رفعها  ــ الفــتــة »الــحــرب على اإلرهـ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق جـــــورج بــــوش االبــــــن. هــذه 
األميركي  التعاطي  فــي  كثيرًا  غــيــرت  الحقبة 
ــاب، والــــذي تــرجــم فعليًا على  ــ مــع خــطــر اإلرهـ
شكل اســتــهــداف املسلمني فــي أمــيــركــا، عــاوة 
والعراق،  أفغانستان  على حــروب واسعة في 
غيرت وجه املنطقة. لكن هذه الحقبة األمنية 
لــم تــطــل، إذ ُيــقــدر بـــأن اإلجــــــراءات األمــيــركــيــة 
الــقــاســيــة، والـــتـــي تــرجــمــت عــلــى شــكــل قــانــون 
ــرر ســريــعــًا بــعــد أحـــداث  ملــواجــهــة اإلرهــــــاب، ُمــ
سبتمبر/ أيلول عبر الكونغرس، لم تؤثر في 
أوضاع العرب واملسلمني إال في الفترة ما بني 
2001 و2005 بحسب مراقبني، على الرغم من 
التحقيقات التي أجرتها السلطات األميركية 
مع أكثر من 200 ألف مسلم، وترحيل عشرات 
أدنــى شبهة  املسلمني على خلفية  مــن  اآلالف 
أو خلل في األوراق الرسمية، وزيــادة حوادث 
الــكــراهــيــة ضــد الــعــرب واملــســلــمــني فــي أميركا 
ــداث  ــا قــبــل أحــ ــقـــارب 1600% بـــني مـ لــنــســبــة تـ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول ومــــا بــعــدهــا، ووضــــع دول 
إســامــيــة عــلــى قــائــمــة تــدقــيــق »الـــفـــيـــزا« مثل 
بــاكــســتــان والـــســـعـــوديـــة والــــجــــزائــــر. لــكــن من 
املستبعد أن يكون استهداف أوروبــا من قبل 
اإلرهابيني، وعدم حدوث هجمات ذات معنى 
ــات املـــتـــحـــدة، بــاســتــثــنــاء هــجــمــات  ــواليــ فـــي الــ
مــاراثــون بوسطن في 2013، وعمليات أخرى 
أصغر حجمًا، راجعًا لإلجراءات األمنية فقط.

اختالفات ديمغرافية
الجالية املسلمة في الواليات املتحدة أقل عددًا 
منها في أوروبا بشكل كبير، ورغم أن األنظمة 
األمـــيـــركـــيـــة تــمــنــع الـــقـــيـــام بــــإحــــصــــاءات عــلــى 
الــتــقــديــرات تشير إلــى أن  أســس دينية، إال أن 
نسبة املسلمني في أميركا تقارب 1%، بوجود 
قرابة 3 مايني مسلم. ومع قلة عدد املسلمني 
في أميركا، إال أن الجالية املسلمة هي األكثر 
»تــعــدديــة« عــرقــيــًا، بــل هــي – عــلــى اإلطــــاق – 
األكـــثـــر تــنــوعــًا مـــن الــنــاحــيــة الــعــرقــيــة مــقــارنــة 
إلى  باإلضافة  األخـــرى،  الدينية  بالتجمعات 
أن ربــــع املــســلــمــني فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة هم 

من املتحولني إلى اإلسام، أي ليسوا وافدين 
إلى  املسلمني  املــهــاجــريــن  مــن  والكثير  ــُددًا.  جــ
الـــواليـــات املــتــحــدة، ال ســيــمــا الـــعـــرب، هـــم من 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، إن صــــح الــــوصــــف، وهـــم 
منتشرون على نطاق واسع في أغلب الواليات 
كبيرة نسبية  باستثناء تجمعات  األميركية، 
مــحــدودة كما فــي مدينة ديــتــرويــت فــي واليــة 
مــيــشــيــغــن، بــمــعــنــى أن املــســلــمــني بــســبــب قلة 
عـــددهـــم، وتــنــوعــهــم الــعــرقــي، وعـــدم تجمعهم 
فـــي »غـــيـــتـــوهـــات«، ومــســتــواهــم االقـــتـــصـــادي، 
كــانــوا أكــثــر انــدمــاجــًا فــي املجتمع األمــيــركــي، 
منهم في أوروبــا. في املقابل، األقلية املسلمة 

الناحية العرقية،  أقــل تعددية من  في أوروبــا 
ــلـــى مــســلــمــي  فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، يـــغـــلـــب عـ
أفريقيا، خاصة  مــن دول شــمــال  أنــهــم  فرنسا 
الـــجـــزائـــر واملــــغــــرب، واألقـــلـــيـــة املــســلــمــة األكــبــر 
األقلية  تعيش  كما  تركيا.  من  أملانيا هي  في 
ــا أوضـــاعـــًا مختلفة عنها  ــ املــســلــمــة فــي أوروبـ
في أميركا، فاملهاجرون املسلمون هم »عمالة 
ما يشبه  في  أغلبهم، يعيشون  في  رخيصة« 
»الـــغـــيـــتـــو« فــــي دول أوروبـــــيـــــة مـــثـــل فــرنــســا 
وبــلــجــيــكــا، بــاإلضــافــة إلـــى أنــهــم يــعــانــون من 
الــتــهــمــيــش االقــتــصــادي والــســيــاســي، فــي ظل 
ــا، خصوصًا  ــ وجــــودة أزمـــة انــدمــاج فــي أوروبـ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــجــيــل الــثــالــث والــــرابــــع من 
املهاجرين املسلمني إلى فرنسا. هذه العوامل 
نشأة  في  مراقبني  بحسب  ساهمت  مجتمعة 
خطاب ديني إسامي أكثر تشددًا في أوروبا، 
الــدول  فــي  املنتشر  الديني  بالخطاب  مقارنة 
اإلســـامـــيـــة. تـــزامـــن هــــذا الــخــلــل االجــتــمــاعــي 
ــعـــود لــلــيــمــني املـــتـــطـــرف،  فــــي أوروبـــــــــا، مــــع صـ

عــلــى مـــدى ثــاثــة عــقــود مــاضــيــة. وهــنــا يمكن 
تــســجــيــل اخـــتـــاف مــهــم فـــي ظـــاهـــرة الــصــعــود 
اليميني بني دول أوروبــا والواليات املتحدة. 
ـــعـــرف نــفــســهــا دائــمــًا 

ُ
فــبــيــنــمــا كــانــت أمــيــركــا ت

الفكرة  بأنها »دولــة مهاجرين« باعتبار هذه 
مــتــأصــلــة فـــي تـــاريـــخ تــكــويــن الـــدولـــة )وإن لم 
عبارة  األوروبــيــة  الـــدول  كانت  يكن حقيقيًا(، 
يــكــاد يتطابق  عــن دول »قــومــيــة« ذات هــويــة 
مما  الوطنية،  بالهوية  العرقي  العامل  فيها 
جعل اليمني املتطرف في أوروبا أيديولوجيا 
صــاعــدة وعـــدوانـــيـــة، كـــان األمــــر فــي الــواليــات 
املتحدة ال يعدو كونه ظاهرة إعامية عابرة، 
ذروة  ونجد  منظم وشعبويًا،  غير  تحركًا  أو 
هــذا الــخــطــاب العنصري ضــد املــهــاجــريــن في 
لانتخابات  الجمهوري  املــرشــح  تصريحات 
ــة، دونــــالــــد تــــرامــــب، املـــرفـــوضـــة مــن  ــيـ ــرئـــاسـ الـ
الحزب الجمهوري الذي يمثله، كما أنه خطاب 
ــام، اســـتـــهـــدف املـــســـلـــمـــني، وذوي  ــ عـــنـــصـــري عــ
عنصرية  ظــاهــرة  فليست  الاتينية،  األصـــول 
الحال  هــو  كما  تــحــديــدًا،  املسلمني  تستهدف 
في أوروبا، خاصة بعد هجمات مدريد ولندن 
في 2004 و2005 على التوالي، حيث ترجمت 
على  ــا،  أوروبــ فــي  القديمة  العنصرية  الحالة 

شكل وصم للمسلمني باإلرهاب.

أهداف استهداف أوروبا
األســـبـــاب الـــتـــي تــجــعــل إمــكــانــيــات الــتــجــنــيــد، 
وانــتــشــار األفــكــار املــتــطــرفــة بــني املسلمني في 
ــات املــتــحــدة،  أوروبـــــــا، أكـــبـــر مــنــهــا فـــي الــــواليــ
ــتـــي تــجــعــل تــنــظــيــمــات  هــــي ذات األســــبــــاب الـ
إرهــابــيــة، مــثــل تنظيم الــدولــة اإلســامــيــة في 
ــا،  الـــعـــراق والـــشـــام »داعـــــش« يــســتــهــدف أوروبــ
كـــخـــيـــار ســـيـــاســـي وتـــكـــتـــيـــكـــي. أي اســـتـــغـــال 
ــاد املـــســـلـــمـــني  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ غــــضــــب وتــــهــــمــــيــــش واسـ
فــي مــحــاولــة لرفع  االجتماعي واالقــتــصــادي، 
املجتمع، مما يسهل  داخــل  االستقطاب  حالة 
لــلــتــنــظــيــم تــجــنــيــد املــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر فــي 
صــفــوفــه، خــاصــة مــع سفر هـــؤالء إلــى الــعــراق 
ــة. وهــــذه هــي اســتــراتــيــجــيــة التنظيم  وســـوريـ
التي نجحت في العراق، ويحاول تنفيذها في 
الخليج وأوروبا اليوم. فقد تعمد أبو مصعب 
الــــزرقــــاوي، وبــحــســب الــرســائــل الــتــي وجهها 
إلى زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن الدن، إلى 
القيام باستهداف الشيعة في العراق، من أجل 

انتقامية  بأعمال  الشيعية  املليشيات  ترد  أن 
ضد السنة، مما يرفع حدة حالة االستقطاب 
تنظيم  إلــى  باالنضمام  فيقومون  السنة،  بني 
»جماعة التوحيد والجهاد« التي كان يقودها 
الزرقاوي آنذاك، لحماية أنفسهم من العمليات 
في  نفسه  الزرقاوي  والتي ساهم  االنتقامية، 
خــلــقــهــا، االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــظــهــر وثــائــق 
»آبوت أباد« أن بن الدن قام باالعتراض عليها 

الحقًا. 
ــرة، أي زيــــــادة االســـتـــقـــطـــاب داخـــل  ــكـ ــفـ هــــذه الـ
املجتمع، من أجل تعزيز قدرات التنظيم على 
التجنيد، قابلة للتطبيق في أوروبــا، في ظل 
اليميني  املــســلــمــة، وصــعــود  األقــلــيــة  تهميش 
األوروبي املتطرف، بينما هي غير مجدية في 
الواليات املتحدة، حيث ال توجد أقلية مسلمة 

مهمشة، لتتم محاولة »تثويرهم«.

 ناصر السهلي
بروكسل ـ العربي الجديد

بــــروكــــســــل  يــــشــــبــــه اســـــتـــــهـــــداف  ال 
ضـــْرب أي مــديــنــة أوروبـــيـــة أخـــرى. 
ــمــــة أوروبــــــــــا«،  فـــبـــروكـــســـل »عــــاصــ
كــونــهــا مــقــر االتـــحـــاد األوروبـــــي الـــذي اهــتــزت 
مكاتبه في تفجيرات مترو مالبيك، بعد دقائق 
من تفجيري املطار، أحدهما انتحاري، صباح 
أمس الثاثاء، في يوم انضّم إلى أشقائه من 
األيــــام الــســود فــي الــقــارة الــعــجــوز مــنــذ كــارثــة 
كل  كــأن  الــبــاريــســي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
تــفــصــيــل ُدرس بــعــنــايــة مـــن قــبــل املــهــاجــمــني: 
املــكــان، الطريقة، والــزمــان طبعًا. ضــرب مطار 
لناحية  لــشــرح  يحتاج  ال  الرئيسي  بــروكــســل 
أن الــطــرف املــهــاجــم أراد الــقــول إنــه قـــادر على 
الوصول إلى أخطر مكان في أي بلد في العالم: 

مــــطــــاره. وحــــني لـــم يــكــن ضــــرب املـــطـــار كــافــيــًا 
إليــصــال الــرســالــة الــدمــويــة، تــم الــتــفــجــيــر في 
أخطر محطة مترو، مالبيك، املؤدية إلى حي 
شــومــان حــيــث مــؤســســات االتــحــاد األوروبــــي 
ومـــفـــوضـــيـــتـــه. تـــوقـــيـــت الـــهـــجـــوم، بـــعـــد ثــاثــة 
أيــام من اعتقال صــاح عبد السام ورفيقيه، 
يــتــحــدث عـــن نــفــســه. أمـــا الــطــريــقــة، فــفــيــهــا ما 
يــكــفــي مــن مــحــاكــاة لــهــجــمــات بـــاريـــس، لجهة 
الـــضـــرب فـــي أكـــثـــر مـــن مـــكـــان حـــســـاس بشكل 
دقائق.  الهجمات ســوى  بني  تفصل  ال  متتاٍل 
صــحــيــح أن الـــضـــربـــة املـــوجـــعـــة بــاســتــهــداف 
املطار بانتحاري وبقنبلة مروعة في حقيبة، 
ال توصف، لكن الفزع انخفضت وتيرته حني 
تبني أن التفجيرين االنتحاريني ضربا مدخل 
املطار، أي في مكان وضع حقائب السفر، قبل 
الدقيق.  والتفتيش  األمنية  الحواجز  اجتياز 
 
ً
حصيلة القتلى في يوم الرعب بلغت 37 قتيا

عفوي أو سريع على اعتقال عبد السام، بل 
مخطط لها بعناية منذ فترة طويلة.

لكن يبدو بالفعل أن التحذير قبل أقل من 24 
ساعة من ضــرب »عاصمة أوروبـــا« ينبع عن 
مــعــلــومــات أكــثــر مــن تــخــمــيــنــات، وهــنــا تكمن 
ــا يــطــرح  ــعـــض يــــأخــــذون مــ ــبـ املــشــكــلــة ألن »الـ
الــســاســة يــدركــون  بــالــرغــم مــن أن  كتخمينات 
تعقيدات ما يجري وبالرغم من ذلك أصابتنا 
شظايا التفجير قرب مكاتبنا في قلب مباني 
أوروبيني  االتحاد«، على حد تعبير موظفني 

»العربي الجديد«. رفيعي املستوى تحدثوا لـ
اعــتــرفــت الــســلــطــات األمــنــيــة الــبــلــجــيــكــيــة بــأن 
املــطــاف،  لــن يــكــون نهاية  الــســام  اعتقال عبد 
ومــثــلــهــا فــعــلــت أجـــهـــزة أمــنــيــة وســيــاســيــون 
ذهبت  أوروبيون، وهي جميعها  وبرملانيون 
منذ أشهر إلــى حالة من التأهب واإلجـــراءات 
أوروبــيــني  ملواطنني  مرئية  تكن جميعها  »لــم 
ــــدو أوروبــــــــــا،  ــبـ ــ انــــطــــاقــــًا مـــــن ضــــــــــرورة أال تـ

دماء بلجيكا
تحقق نبوءات الكارثة بعد إنذار الـ»ها قد بدأنا«
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كمواطنني من شتى الخلفيات«. كام يتجاوز 
اليوم  ليتردد  اإلنسانية  الحقوقية  املــخــاوف 
فـــي أوروبــــــا عــلــى ألــســنــة أمــنــيــني بـــاتـــوا على 
تداعيات  فــي  كثيرة  مخاطر  ثمة  بأنه  قناعة 
الـــذي شهدناه  تــوقــف بشكله  الـــذي  »الــلــجــوء 
يعبر البلقان«، وبات منطق االتهام الجماعي 
ــأن »هــــــــؤالء بــيــنــهــم  ــ ــاد بــ ــ ــحـ ــ مـــنـــتـــشـــرًا فــــي االتـ
إرهابيون، إذا ما أخذنا خط سير عبد السام 
املجال،  الاجئني«. وفي هذا  ومجموعته بني 
أيامه،   

ّ
عــز في  املتطرف  القومي  اليمني  يظهر 

ــــي« تحت  ــاع ذاتـ ــ مـــع تــشــكــيــل مــجــمــوعــات »دفـ
الــرســمــي مـــن هيلسنكي شــمــااًل  بــصــر األمــــن 
حتى أملانيا وهولندا، والخشية من توسعها 
لتشمل فرنسا وبلجيكا في إشارة مبطنة ملا 
يتوقعه بعضهم من »حــرب أهلية أوروبــيــة«. 
تتردد كثيرًا منذ ديسمبر/  األخيرة  اإلشــارة 
كانون األول املاضي، على لسان مجموعة من 
أطــراف  وبعض  املهاجرين  مــن  الثاني  الجيل 

اليمني املتطرف الذي يشمل نازيني جددًا. 
وبروكسل بالنسبة للعقل األوروبي الرسمي، 
لــيــســت مــجــرد عــاصــمــة بــلــد، والــشــظــايــا التي 
ــــي يــقــصــد بها  يــتــحــدث عــنــهــا بــرملــانــي أوروبــ
»مخاوف جدية من انهيارات أوروبية حقيقية 
مع  التعاطي  كيفية  حــول  اختافات  بنتيجة 
الكبيرة«. يخشى هــؤالء من أن  هــذه املعضلة 
التطرف  ليكتسح  بروكسل  هجمات  تستغل 
الــقــومــي الـــبـــلـــدان الــوطــنــيــة وتــتــعــزز تــكــتــات 
اليمني في البرملان األوروبــي ملزيد من تمرير 

قوانني متطرفة.
معضلة »الجهاديون« أو ما يسمون »محاربو 
سورية«، وبعض املصادر األوروبية الرسمية 
ر »االتحاد والدول 

ّ
تقدر عددهم بـ8 آالف، تأخ

الــوطــنــيــة فـــي حــلــهــا جـــذريـــًا بــخــطــوات أخـــرى 
فالهروب  الجنسيات،  بسحب  التهديد  غير 
لدولة  الكولونيالي  التاريخ  استحقاقات  من 
أوروبية، وترك الشعب السوري يذبح من دون 
حـــراك على يــد نــظــام بــشــار األســـد و»داعـــش«، 
مــا سبقها من  عــداء بنيت على  أنتج مشاعر 
بهؤالء وشعورهم  واالعتراف  الهوية  مشكلة 
ــد تــعــبــيــر بــرملــانــي  بـــالـــنـــبـــذ دائـــــمـــــًا«، عـــلـــى حــ

أوروبي.
الــشــعــبــيــة  ــفـــعـــل  الـ فــــي ردود  الـــتـــعـــقـــل  غــــيــــاب 
والرسمية، وهو ما برز في التعاطي اإلعامي 
لدرجة دفع بالسلطات إلى فرض حظر النشر، 
ســيــغــذي وفـــق مــخــتــصــني »اإلســامــوفــوبــيــا« 
ــيــــني  ــنـــني أوروبــ ــد مـــواطـ وزيـــــــــادة الـــشـــحـــن ضــ
اتــهــامــًا جــمــاعــيــًا يفرض  مسلمني بــمــا يــشــبــه 
اآلالف.  »الــطــوارئ« بحق مئات  قوانني تشبه 
أمر يخشى بعضهم أن يولد توترات يصطاد 
فيها التطرف في جهتيه املهاجرة واألوروبية.

والتي  الخاصة،  ظروفها  ألوروبـــا 
قبل  مــن  مــســتــهــدفــة  جعلتها 
اإلرهابيين بشكل أكبر من أميركا، على 
الرغم من أن بعض الدول األوروبية 
من  أكــثــر  الالجئين  ــواء  ــإي ب قــامــت 
بالتدخل  يقم  لم  وبعضها  أميركا، 
اإلسالمية،  الـــدول  فــي  العسكري 
على غرار ما تفعله واشنطن، وهي 
إيجابية  تكون  أن  يفترض  عوامل 
لكن  بأميركا.  مقارنة  ألوروبا  بالنسبة 
النسيج  خلل  لناحية  ــا  أوروب ظــروف 
وحال  نفسه،  األوروبــي  االجتماعي 
جعلت  ضمنه،  المسلمة  الجالية 
عملية تجنيد اإلرهابيين، وإيوائهم، 

أسهل منها في أميركا.

خلل النسيج 
االجتماعي

بلجيكا لم تتوهم أن 
اعتقال عبد السالم كاٍف 

لوضع حد للتهديدات

ال توجد أقلية مسلمة 
مهمشة في أميركا لتتم 

محاولة »تثويرها«

تبدو األحداث حلقة 
من سلسلة تبادل 

الخدمات بين اليمين 
المتطرف و»داعش«

التوقيت والزمان 
والمكان والطريقة 

أخطر ما في هجمات 
بروكسل

الرعب سيد الموقف في بلجيكا وأوروبا عمومًا )ديرك وايم/فرانس برس(

أحد الناجين من تفجيرات المطار )ديرك وايم/فرانس برس(

طفل الجئ عند الحدود اليونانية المقدونية حزين العتداءات بروكسل )أندري إسحاكوفيتش/ فرانس برس(

مــنــهــم سقطوا  األكـــبـــر  الـــعـــدد  و187 جــريــحــًا، 
أمنيًا  االستثنائي  الجنون  املترو.  في محطة 
والقطارات  املترو  بوقف حركة  ترجم سريعًا 
في كل العاصمة البلجيكية وبإقفال الحدود 
وبقرار حظر النشر على معلومات الهجمات 
وإنزال الجيش إلى الشوارع وبحملة تفتيش 
املحطات  ومحاصرة  بهم  ملشتبه  واعتقاالت 
الـــنـــوويـــة والــجــامــعــات وتــشــديــد األمــــن حــول 
البلجيكي واالســتــنــفــار حــول  املــلــكــي  الــقــصــر 
السياسية  السياحية  االقتصادية  املقرات  كل 
الحساسة في اململكة الصغيرة. كلها إجراءات 
حولت بلجيكا، وأوروبا عمومًا، إلى ما يشبه 

وضعها غداة هجمات باريس. 
قــبــل يــــوم مـــن هــجــوم بـــروكـــســـل، الـــثـــاثـــاء 22 
املــخــتــصــني  ــن  ــ مـ عــــــدد  ذهــــــب  آذار،  مـــــــــارس/ 
األوروبــي  االتحاد  في  والسياسيني  األمنيني 
إلـــى الــخــاصــة نــفــســهــا الــتــي تــوصــلــت إليها 
الــشــرطــة الــفــرنــســيــة عــشــيــة هــجــمــات الــثــالــث 
املاضي،  الثاني  نوفمبر/ىتشرين  مــن  عشر 
ومفادها: »ها قد بدأنا«، بمعنى أن هجمات 
ــل، لـــيـــســـت إال بـــدايـــة  ــروكــــســ ــا بــ بـــــاريـــــس، كـــمـ
الــكــارثــة. كـــام تـــردد فــي بلجيكا تــحــديــدًا في 
اعتقال  املــاضــي، على خلفية  نهاية األســبــوع 
»ها قد بدأنا«، أي صاح عبد  صاحب إنذار الـ
السام، مهندس هجمات باريس الذي اعتقل 
فــي بــروكــســل يـــوم الــجــمــعــة. كـــام كـــاد رئيس 
البلجيكي شــارل ميشيل يقوله حني  الـــوزراء 
أشــار حرفيًا إلــى أن حكومته »كــانــت تخشى 
ــدث«. ويــنــبــع ســبــب الــتــشــاؤم  ــ ــا حــ حـــصـــول مـ
الــبــلــجــيــكــي مـــن الــخــشــيــة الـــتـــي تـــولـــدت عند 
التي  الــنــائــمــة«  الــخــايــا  »إيــقــاظ  إزاء  كثيرين 
ترجمت باعتقال عبد السام ورفيقيه، بينما 
ال يرى آخرون رابطًا بني األمرين، ودليلهم أن 
عمليات »كبيرة« مثل تفجيرات املطار ومترو 
انتقام  عــن  عــبــارة  تــكــون  أن  يمكن  ال  مالبيك 

بـــمـــلـــف اإلرهــــــــاب،  وخـــصـــوصـــا دول مــعــنــيــة 
ــزاز الـــتـــحـــول إلـــــى دول  ــ ــتـ ــ وكـــأنـــهـــا تـــعـــيـــش ابـ
الــصــراع  إلــى  تلقائيًا  يحيل  كــام  بوليسية«. 
ــا« بــني كتل  البالغ ذروتـــه فــي »عاصمة أوروبـ
تشريعية بعضها يريد منح كل الصاحيات 
األمــنــيــة الــتــي تــطــالــب بــهــا األجـــهـــزة األمــنــيــة 

ــــرون  لـــلـــتـــعـــاون املــــشــــتــــرك، بـــيـــنـــمـــا آخـــــــــرون يـ
فـــي ذلــــك رخـــصـــة لـــخـــرق الــحــقــوق األســاســيــة 
يعتبرون حرياتهم  والذين  االتحاد،  ملواطني 

الشخصية بمثابة املقدس.
ــــي بــــروكــــســــل وعــــاصــــمــــة أوروبــــــيــــــة أخــــــرى،  فـ
تتحدث مصادر »العربي الجديد« عما يمكن 

أن يطاوله حظر النشر الذي فرضته السلطات 
ه أو نشره يمكن 

ّ
أن بث أمــس، بما  البلجيكية، 

أن يعتبر »مرعبًا«، ذلــك أن عبد السام ليس 
الــنــاجــي الــوحــيــد مــن هجمات بــاريــس وليس 
هو العقل املدبر فقط، بل إن هناك مجموعتني 
تنشطان وبــقــوة فــي دول أخــرى غير بلجيكا 

وفــــرنــــســــا.  اســـتـــهـــداف عـــاصـــمـــة أوروبـــــــــا، أي 
بروكسل، سيوفر با شك فرصة ذهبية ملزيد 
من تعقيد حياة الاجئني، في ما بــات يطلق 
تجري  غريبة  متبادلة  »خدمة  أوروبــيــًا  عليه 
ــتـــطـــرف فــــي أوروبــــــا  ــمـــني املـ ــيـ بــــني داعــــــش والـ
ومـــن يــدفــع الــثــمــن فـــي الــنــهــايــة نــحــن جميعًا 

الثالثية،  بروكسل  جريمة  »داعش«  تنظيم  بتبنّي  العالم  يتفاجأ  لم 
أنفسهم  األوروبي  االتحاد  حكام  كان  التي  الكارثة  الثالثاء.  أمس 
المقبلة  الخطوة  حول  األسئلة  لتترك  بالفعل،  حلّت  يتوقعونها، 

مفتوحة. ما يمكن اعتباره »تواطؤًا« أو تبادل خدمات بين التنظيم 
واليمين األوروبي المتطرف، تتسع دائرته بسرعة قياسية، ما يجعل 

حصيلة الضحايا مفتوحة ومرشحة لالرتفاع.

مواقف

كرونولوجيا

¶ اعتبر قادة الدول الثماني 
والعشرين في االتحاد األوروبي 

ورؤساء املؤسسات األوروبية في 
بيان مشترك أمس الثالثاء، أن 

تفجيرات بروكسل هي »هجوم على 
مجتمعنا الديمقراطي املنفتح«. وقال 

القادة إن »الهجوم ليس من شأنه 
سوى تقوية تصميمنا من أجل 

الدفاع عن القيم األوروبية والتسامح 
في وجه هجمات أعداء التسامح«.

¶ أعرب الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، عن تضامن أنقرة 

مع بروكسل، داعيًا إلى تعزيز 
التعاون من أجل مكافحة اإلرهاب 
بكافة أشكاله. ولفت أردوغان، في 

بيان، إلى أن »اإلرهابيني استهدفوا 
بروكسل، بعد فترة وجيزة من 

هجمات حزب العمال الكردستاني 
في أنقرة، وداعش في إسطنبول، 

وهذا يظهر مجددًا عدم امتالك 
اإلرهابيني أية قيم إنسانية أو 

أخالقية أو حدود لهجماتهم، وعدم 
وجود أي اختالف في طريقة 

هجماتهم الدنيئة«.

¶ دان األزهر الشريف هجمات 
بروكسل، مشيرًا في بيان إلى أن 
»اإلقدام على هذه الجرائم النكراء 
يخالف تعاليم اإلسالم السمحة 

وكافة الشرائع السماوية واألعراف 
اإلنسانية«. وحذر من أنه »إذا 

لم تتوحد جهود املجتمع الدولي 
للتصدي لهذا الوباء اللعني فلن يكف 

املفسدون عن جرائمهم البشعة 
بحق األبرياء اآلمنني«.

¶ دان األمني العام ملجلس التعاون 
الخليجي عبد اللطيف الزياني، في 

بيان، »التفجيرات اإلرهابية البشعة 
التي تتنافى مع املبادئ، والقيم 

األخالقية واإلنسانية، والقوانني 
الدولية«.  كما أعربت دولة قطر، في 
بيان لوزارة الخارجية، عن« إدانتها 

واستنكارها الشديدين للتفجير 
اإلجرامي الذي يهدف إلى ترويع 

األبرياء وزعزعة األمن والسلم 
الدوليني«. من جهته، أعرب األمني 

العام ملنظمة التعاون اإلسالمي، إياد 
مدني، في بيان، عن »رفضه القاطع 

لتلك األعمال اإلرهابية«.

¶13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 
- فرنسا: تعرضت البالد ألسوأ 
الهجمات اإلرهابية في تاريخها، 

من خالل القيام بعمليات انتحارية 
للمرة األولى في باريس أسفرت عن 
مقتل 130 شخصًا وأكثر من 350 

جريحًا.

¶  يناير/كانون الثاني 2015 - 
فرنسا: استهدفت اعتداءات صحيفة 

شارلي إيبدو الساخرة، حيث قتل 
12 شخصًا، ومتجرا يهوديا حيث 

قتل أربعة يهود وشرطية.

¶ 24 مايو/أيار 2014 - بلجيكا: 
أطلق رجل النار في بهو املتحف 

اليهودي في بروكسل، وتسبب في 
مقتل أربعة أشخاص، منهم زوجان 

إسرائيليان.

¶ 11 إلى 19 مارس/آذار 2012 - 
فرنسا: قتل محمد مراح )23 عاما( 

ثالثة عسكريني بالرصاص في 
تولوز ومونتوبان )جنوب(، وثالثة 

أطفال ومدرسًا في معهد أوزار 
هتوراه في تولوز. 

¶ 7 يوليو/تموز 2005 - بريطانيا: 
أربعة اعتداءات انتحارية منسقة في 

ساعة الذروة في ثالث مقطورات 
للمترو وفي حافلة بلندن، أسفرت 
عن 56 قتيال و700 جريح. وأعلن 

تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.

أيام  لثالثة  الحداد  جامبون،  جان  البلجيكي  الداخلية  وزير  أعلن  بعدما 
في البالد، واستئناف عمل وسائل النقل العامة بما فيها مترو األنفاق، 
التفجيرات، جاء تبني تنظيم  إثر توقفها نتيجة  اعتبارًا من عصر أمس 
على  ردًا  سود  بـ»أيام  التهديد  بطعم  التفجيرات  سلسلة  ــش«  »داع
العدوان« ضده. ونقلت وكالة »أعماق« التي تنشر أدبيات »داعش«، بيانًا 
الثالثاء سلسلة  )أمس(  اليوم  اإلسالمية  الدولة  »نفذ مقاتلو  جاء فيه: 
بلجيكا  بروكسل عاصمة  )...( وسط  ناسفة  بأحزمة وعبوات  تفجيرات 

المشاركة في التحالف الدولي ضد الدولة اإلسالمية«.

حداد وتهديد بـ»أيام سود«

  

االرهاب يضرب  عاصمة أوروبا اعتداءات  بروكسل
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الفرنسي  العلم  يلبس  شخصًا  ُيظهر  والـــذي 
البلجيكي، في إشــارة إلى  العلم  وآخــر يلبس 
 »املــصــيــبــة واحـــــــدة«، لــتــبــدل الــقــنــاة الــعــلــم 

ّ
أن

الفرنسي بالعلم الروسي. وسائل إعام قررت 
أيضًا نشر صور الضحايا، كما فعل  موقعا 
تـــداول عبر  الـــذي   ،»USA Today«بــازفــيــد« و«
»تـــويـــتـــر« وعـــلـــى مــوقــعــه اإللـــكـــتـــرونـــي أخــبــار 
الهجوم مرفقا كــل خبر بــصــورة واضــحــة عن 

وجوه الضحايا والدماء.
إلى  البلجيكّية  الــعــامــة  النيابة  دفــع  ذلـــك،  ُكــل 
طلب منع التغطية اإلعامية للتحقيقات حول 
التفجيرات. وطالبت النيابة العامة البلجيكية 
اإلعـــام باالمتناع عــن نقل ومشاركة  وســائــل 
وبــــث أخـــبـــار الــتــحــقــيــقــات املــتــعــلــقــة بهجمات 
بروكسل بعد تداول اإلعام عدة أخبار ُوصفت 
بالكاذبة ما تسبب بنوبات هلع متزايدة لدى 

املتابعني.

هلع مواقع التواصل 
األكثر  والــوســوم  التعابير  جميع  تبّدل   

ّ
ولعل

ــر« فــــي غــضــون  ــتــ ــويــ ــلـــى »تــ ــًا عـ ــيـ ــاملـ تــــــــــداواًل عـ
دقــائــق، لــتــتــحــّول الــائــحــة إلـــى أخــبــار عاجلة 
من بروكسل، أبرز دليل على االهتمام الكبير 
بــاعــتــداءات بــروكــســل. وانــطــلــق الــتــغــريــد على 
منذ   »Bruxelles#«و  »Brussels#« وســـمـــي 
ــــى بــعــد تــأكــيــد خــبــر حــصــول  الــلــحــظــات األولــ
تفجيرْين في صالة املغادرة بمطار بروكسل، 
حيث وصــل الــوســمــان إلــى قمة الئــحــة األكثر 

تداواًل بسرعة. 
خدما 

ُ
فاست  »MIVB#«و  »STIB#« وسما  أمــا 

عديدة  أخبار  انتشار  بعد  املعلومات  لــتــداول 
عــــن تــفــجــيــريــن جـــديـــديـــن حـــصـــا فــــي مــحــطــة 
ــيـــك« ومـــحـــطـــة »شـــــومـــــان« فــي  ــبـ ــالـ مـــيـــتـــرو »مـ
ــدم الـــنـــاشـــطـــون شــبــكــات  ــتـــخـ الـــعـــاصـــمـــة. واسـ
الـــتـــواصـــل وتـــحـــديـــدا »تـــويـــتـــر« لــلــتــحــذيــر من 
التوجه إلى مناطق معينة أو لتأكيد املعلومات 
حول تهديدات محتملة وإقفال شوارع قريبة 
مــن مــقــرات االتــحــاد األوروبــــي والــبــرملــان. هذا 
TerörYenilecek#« وســـمـــي  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 

 »NoAlTerrorismo#«و  ،»MilletKazanacak
 Brüksel«و  ،»Bélgica«، Belçika« وكــلــمــات 

.»Brukseli«و ،»Havalimanı›nda
ــة، شــمــلــهــا أيــضــًا  ــعــ ــواســ حــمــلــة الـــتـــضـــامـــن الــ
ــتــــي انـــتـــشـــرت  نـــشـــر وســـــــوم مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك الــ
ــر الــعــام املــاضــي،  ــتـــداءات بــاريــس أواخــ إثـــر اعـ
 PrayForBelgium#و  JeSuisBruxelles# ـــ  كـ
و»#brusselsattack«. ونشر مستخدمون صورًا 
ــظــهــر عــلــم بلجيكا عــلــى شــكــل قــلــب وعــامــة 

ُ
ت

الــــســــام. وأعـــــــرب مــــغــــردون عــــن غــضــبــهــم مــن 
الضحايا  مع  الكبير  وتضامنهم  التفجيرات 
إلى  أشـــاروا  الــتــي  التفجيرات،  بعد  وبلجيكا 

تشابهها مع اعتداءات باريس.
ـــظـــهـــر بــعــض 

ُ
ــور ت ــ وبــيــنــمــا بــــــدأت تــنــتــشــر صـ

الجرحى خارج املطار وهم مضّرجون بالدماء، 
 ملنع إعادة نشر تلك 

ً
أطلق مستخدمون حملة

وأهاليهم  الضحايا  ملشاعر  احترامًا  الصور، 
الذين لم يطمئنوا إليهم بعد.

مــواقــع الــتــواصــل، خــصــوصــًا »تــويــتــر«، كانت 
مــنــّصــة لــشــجــب االعــــتــــداءات مـــن قــبــل فــنــانــني 
وسياسيني وإعاميني وغيرهم، في وقت كان 
مغردون مناصرون لتنظيم »داعش« يشيدون 

بالتفجيرات.
ــيـــني كــــــان مـــلـــحـــوظـــًا أيـــضـــًا  ــافـ ــاط الـــصـــحـ ــشــ نــ
على مــواقــع الــتــواصــل، فــنــشــروا األخــبــار على 
الوقوع  من  املستخدمني  روا 

ّ
وحـــذ حساباتهم 

 اإلشـــاعـــات. وعــمــد الصحافي ستيفن 
ّ
فــي فــخ

البلجيكي   VRT News داكــرايــن، في تلفزيون
إلى نقل ما يحصل في مطار بروكسل بشكل 
مـــبـــاشـــر عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، عــبــر 

تغطيات ورسائل بالفيديو من هناك.

دجى داود، لونا صفوان

»هــلــٌع عـــاّم« ســاد صــبــاح أمــس الــثــاثــاء، بعد 
دقــــائــــق عـــلـــى الـــتـــفـــجـــيـــرات الــــتــــي اســتــهــدفــت 
ــل. مـــواقـــع  ــســ ــروكــ ــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــّيـــة، بــ ــمـ ــعـــاصـ الـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كــانــت املــنــّصــة األولـــى 
إلطــــاق األخـــبـــار والـــصـــور ومــقــاطــع الفيديو 
مـــن أمـــاكـــن الـــحـــدث، بــيــنــمــا كــــان الــتــفــاعــل مع 
االعتداءات أعلى نسبيًا من الهجمات األخرى 
في باريس وغيرها. اإلعام العاملي من جهته، 
رّكــــــز بــشــكــل كــثــيــف عـــلـــى أحـــــــداث بـــروكـــســـل، 
فهيمنت التغطيات املباشرة من مكان الحدث 
أّي  لتطغى على  العالم،  الشاشات حــول  على 

استنفار إعالمي لمواكبة »الحرب«
سقطات ونصائح لتفادي الفضائح

ضربة اقتصادية للسياحة والنفط والبورصات

إلغاء رحالت وانخفاض 
لليورو وصعود لمؤشر 

الدوالر وارتفاع لسعر 
الذهب

مغردون مناصرون 
لتنظيم »داعش« أشادوا 

بالتفجيرات

45
سياسة

ميديا

اقتصاد

تشجب  »تــويــتــر«  على  مسلمين  لمستخدمين  تــغــريــدات  انــتــشــرت 
االعتداءات، قبل حتى توجيه االتهامات ألي شخص أصًال. وكتب هؤالء 
»نحن مسلمون ونرفض االعتداءات اإلرهابية«. وفي الوقت الذي كانت 
االعتداءات تتوالى، كان مغرّدون يناقشون »تفكيك االتحاد األوروبي«، 
من  بريطانيا  النسحاب  المؤيدين  البريطانيين  من  غالبيتهم  كانت  حيث 

االتحاد، ما أحدث غضبًا من مغردين رفضوا إثارة السجال حاليًا.

»مسلمون يرفضون اإلرهاب«

حدث آخر. وفور شيوع خبر استهداف مطار 
العاصمة  فــي  مــتــرو  وعـــدة محطات  بروكسل 
ــادت وســـائـــل اإلعـــام  ــ بــتــفــجــيــرات مــتــنــقــلــة، أعـ
األوروبية والعاملية تحديث صفحاتها األولى 
حــيــث خصصتها  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ومـــواقـــعـــهـــا 
بلحظة.  لحظة  الحاصلة  الــتــطــوارت  ملتابعة 
ــــو مــــونــــد« الـــفـــرنـــســـّيـــة خــصــصــت  صــحــيــفــة »لـ
صفحتها األولى على املوقع لنقل التطورات، 
فعنونت »هــجــوم مــطــار بــروكــســل، يــرجــح أن 
صحيفة  واخــتــارت  انتحاريًا«.  تفجيرًا  يكون 
»لو فيغارو« الفرنسية صورة ملطار بروكسل 
ــد يـــدعـــو إلـــى  ــل: هــــوالنــ ــنــــوان »بــــروكــــســ مــــع عــ
»الــوحــدة« ضــد التهديد اإلرهــابــي«. أمــا قناة 

اللحظات  وثــق  فيديو  فنشرت   ،»24 »فــرانــس 
ــل.  ــار بــــروكــــســ ــ ــطـ ــ ــلــــى مـ األولــــــيــــــة لـــلـــهـــجـــوم عــ
ــتـــون  ــغـ ــنـ ــيـ ــافـ ـــع »هـ ــوقــ ــ وبـــــــــــــــدوره، خــــصــــص مـ
بوست« صفحته األولــى لنشر صــورة خروج 
االعــتــداء  عقب  بروكسل  مــطــار  مــن  املسافرين 
تحت  »بروكسل  الرئيسي  العنوان  في  وجــاء 
االعــتــداءات«. شبكة »سكاي نيوز« اإلخبارية 
شاركت مع متابعيها فيديو يظهر اللحظات 
ميترو  استهداف محطة  أعقبت  التي  األولية 
»مــالــبــيــك« خـــال إجـــاء ركـــاب املــتــرو وتــأمــني 
خروجهم. واهتمت وسائل اإلعام األميركية 
بشكل كبير بالحدث، فخصصت قناتا »سي 
للنقل  شاشتيهما  نــيــوز«  و»فـــوكـــس  إن«  إن 

املباشر الذي أعقب الهجمات.

سقطات بالجملة
 الــجــزء األكــبــر مــن االهــتــمــام بالتغطيات 

ّ
لــكــن

املــتــعــلــقــة بــــاعــــتــــداءات بـــروكـــســـل أمــــــس، كـــان 
ــاذيــــب الــتــي  يــتــمــحــور حــــول الــشــائــعــات واألكــ
ــة، ومـــن  ــ ــّي ــزءًا مــــن الــتــغــطــيــة اإلعــــامــ ــ كـــانـــت جــ
ــنــــشــــورات مــــواقــــع الــــتــــواصــــل. هــــكــــذا، نــشــر  مــ
ــان بــيــنــهــا  ــ ــل إعـــــــام كــ ــ ــائـ ــ مـــســـتـــخـــدمـــون ووسـ
 La Libre تــلــفــزيــون »يـــورونـــيـــوز« وصــحــيــفــة
Belgique باإلضافة إلى »ديلي مايل« وغيرها 
يناير/ فــي  فــي روســيــا  قط 

ُ
الت فيديو،  شريط 

أنــــه لحظة  عــلــى  عــــام 2011،  الـــثـــانـــي  كـــانـــون 
قــنــاة ملحطة  التفجير فــي مــطــار بروكسل مــن 
ــيـــوز« ببث  »يـــورونـ قــنــاة  CCTV. واســتــمــرت 

الشريط ملدة نصف ساعة بشكل مباشر، قبل 
أن تعيد ســحــب تـــداولـــه. كــمــا انــتــشــرت صــور 
أنها  على   ،2004 عــام  إسبانيا  تفجيرات  مــن 
لــتــفــجــيــرات مــحــطــة املـــتـــرو. ونـــشـــرت وســائــل 
إعام بلجيكية خبرًا عن إخاء القصر امللكي 
الــذي نفاه  العاصمة بروكسل، األمــر  في قلب 

القصر امللكي بعد ذلك. 
ة 

ّ
على إثر ذلك، نشر موقع »LaTeleLibre« ست

نــصــائــح تــســاعــد املــســتــخــدمــني والــنــاشــطــني 
ووسائل اإلعام على تفادي الوقوع في الخطأ 
ــاء فــيــهــا:  ــ وإعــــــادة نــشــر األخـــبـــار الـــكـــاذبـــة وجـ
»تــأكــدوا مــن تــاريــخ الــصــور ومقاطع الفيديو 
قبل إعادة نشرها، اختاروا مصادركم بعناية، 
وتابعوا وسائل اإلعام املحلية والعاملية قبل 

إعادة تداول الصور واألخبار غير املؤكدة«.
لإلعام  الوحيدة  السقطة  الشائعات  وليست 
 Life فـــي تــغــطــيــتــه أمــــس، حــيــث ســرقــت قــنــاة
الـــروســـيـــة رســـمـــًا كـــاريـــكـــاتـــوريـــًا يــعــود   news
لــبــانــتــو، الــرســام فــي »لـــو مــونــد« الفرنسية، 

لندن ـ العربي الجديد

وجــــهــــت تـــفـــجـــيـــرات الـــعـــاصـــمـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
العالم  اقتصاد  إلــى  جديدة  ضربة  بروكسل 
 العديد 

ً
وال سيما األوروبي، الذي يواجه أصا

مـــن املـــتـــاعـــب، وامـــتـــدت شــظــايــا الــتــفــجــيــرات 
لــتــصــيــب أســــــواق الــنــفــط واملــــــال والــســيــاحــة 
والــنــقــل، حــيــث تــكــبــدت خــســائــر مــبــاشــرة في 
العمليات  استمرار  من  املــخــاوف  تنامي  ظل 
ــلـــني، ســتــتــرقــب  ــلـ ــحـ ــة. وحــــســــب مـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
ــواء  ــ الــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة املــخــتــلــفــة األجـ
دول  مختلف  ستتخذها  الــتــي  واإلجــــــراءات 
العالم للحد من اآلثــار السلبية الناجمة عن 

معاهدة االستقرار والنمو، األمر الذي يؤكد 
أن أوروبا ستعاني كثيرًا الفترة املقبلة.

ــم األوروبــــيــــة فـــي الــتــعــامــات  ــهـ ــزلـــت األسـ ونـ
للسندات  مستثمرون  ولــجــأ  أمـــس،  املــبــكــرة، 
الحكومية بحثًا عن ماذ آمن بعد تفجيرات 
ــل. وقــــــــادت أســــهــــم شــــركــــات الــســفــر  ــروكــــســ بــ
انفجاري  والرحات االتجاه االنحداري بعد 

مطار بروكسل.
للسفر   600 يـــــورو  ســتــوكــس  مـــؤشـــر  ونـــــزل 
والـــرحـــات 2.2%، وفــقــدت أســهــم إيــــزي جت 
وأير فرانس ولوفتهانزا ورايــان اير بني 2.6 
و3.7%. وانخفض سهم أكور للفنادق %4.1 
 .%2.5 للفنادق  انتركونتيننتال  ومجموعة 
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لكبرى األسهم 
البلجيكي  املـــؤشـــر  ونــــزل   %0.7 األوروبــــيــــة 
كــمــا فتحت األســهــم األمــيــركــيــة على    .%0.8
هــبــوط أمــــس، وانــخــفــض مــؤشــر داو جــونــز 
الصناعي 39.45 نقطة ما يوازي 0.22% عند 

17584.42 نقطة.
ــفــــع الــــذهــــب بــســبــب إقـــبـــال  ــابـــل ارتــ ــقـ ــي املـ ــ وفـ
املــســتــثــمــريــن عــلــى أصـــولـــه الــتــي تــعــد مـــاذًا 
آمــنــًا مـــن املــخــاطــر. وزاد الـــذهـــب عــقــب أنــبــاء 
بــنــســبــة  دوالرًا   1249.86 ــــى  إلـ الـــتـــفـــجـــيـــرات 
املــــعــــدن األصـــفـــر  ــلـــغ ســـعـــر  زيـــــــادة 0.5%. وبـ
فــي التعامات اآلجــلــة فــي الــواليــات املتحدة 
دوالرًا   1250.60 نـــيـــســـان  ــــل/  ــريـ ــ أبـ تــســلــيــم 

لأوقية بارتفاع 6.40 دوالرات.

الــذهــب شهد هبوطًا على مــدى ثاثة  وكـــان 
أيـــام، هــذا األســبــوع، حتى أول أمـــس، بسبب 
ــفـــائـــدة  الـــضـــبـــابـــيـــة بــــشــــأن مــــســــار أســــعــــار الـ
فلم  العمات،  ألســواق  وبالنسبة  األميركية. 
تكن بعيدة عن األزمة، حيث انخفض اليورو 
وارتـــفـــع الـــني والــفــرنــك الــســويــســري فــي حني 

صعد مؤشر الدوالر %0.3.
ــابــــت شـــظـــايـــا االنـــفـــجـــار الــســيــاحــة  كـــمـــا أصــ
ــّددت جميع  ــ ــران فـــي مــقــتــل، حــيــث شــ ــيـ ــطـ والـ
وأوقفت  األمنية،  اتــهــا  إجــراء العالم  مــطــارات 
ــــى بــروكــســل  شــــركــــات الـــطـــيـــران رحـــاتـــهـــا إلـ
تــــحــــديــــدًا، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـــعـــطـــيـــل املـــتـــرو 

والقطارات.
وكــان اإلرهــاب قد ضرب السياحة الفرنسية 
املــاضــي، عقب العمليات  الــعــام  واألوروبـــيـــة، 
اإلرهـــابـــيـــة الــتــي أصـــابـــت الــعــاصــمــة بــاريــس 
في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري، 
ومـــئـــات  الـــقـــتـــلـــى  عــــشــــرات  وراح ضــحــيــتــهــا 

املصابني. وشــّددت دول أوروبية عدة، أمس، 
اإلجـــــــراءات األمــنــيــة فـــي املـــطـــارات ومختلف 
وسائل النقل، وتم إلغاء العديد من الرحات 

إلى مطارات بلجيكا. 
االتــحــاديــة في  الشرطة  باسم  وقــال متحدث 
أملــانــيــا، أمـــس، إن الــســلــطــات األملــانــيــة عــززت 
إجـــــــــــراءات األمـــــــن فــــي املــــــطــــــارات ومـــحـــطـــات 
ــع بــلــجــيــكــا وفــرنــســا  ــدود مـ ــحــ ــارات والــ ــطـ ــقـ الـ
أنباء عن  فور ورود  وهولندا ولوكسمبورغ 

وقوع تفجيرات في بروكسل.
الدنمارك والسويد  الشرطة في  كما صعدت 
باملطارات واألماكن  األمــن  إجـــراءات  وفنلندا 
الــعــامــة. وتــحــدث مــســافــرون مـــروا عبر مطار 
سخيبهول في أمستردام عن تأخير رحات. 
وتــم تحويل الــرحــات الــجــويــة مــن بروكسل 

إلى أمستردام.
»أيروفلوت«  في سياق متصل، قامت شركة 
ــة بـــإلـــغـــاء رحـــلـــتـــهـــا املـــســـائـــيـــة إلـــى  ــيــ الــــروســ
التي  الطائرة  بينما هبطت  أمــس،  بروكسل، 
البلجيكية،  العاصمة  أقلعت بالفعل باتجاه 

في أمستردام. 
ــرداد  ــتـ وعـــرضـــت الـــشـــركـــة عــلــى زبــائــنــهــا اسـ
قيمة التذاكر كاملة، أو السفر إلى روسيا عن 
طريق أمستردام أو دوسلدورف من دون دفع 
رسوم إضافية. كما أقدمت العديد من الدول 
بروكسل،  إلــى  رحــاتــهــا  إلــغــاء  العربية على 

ومنها مصر واإلمارات.

أمــس،  النفط،  أســعــار  وتــذبــذبــت  التفجيرات. 
انــفــجــارات  إثـــر  مــع تــنــامــي قــلــق املستثمرين 
بروكسل التي راح ضحيتها عشرات القتلى 
واملــصــابــني، وبــلــغ مــزيــج بــرنــت خــام القياس 
دوالرًا   41.59 مـــايـــو/أيـــار  تسليم  األوروبـــــي 
للبرميل، بعد أن سجل، في وقت سابق، أعلى 
عــنــد 41.75 دوالرًا  الــجــلــســة  مــســتــوى خـــال 
للبرميل. ونزل الخام األميركي تسليم مايو/

أيار 6 سنتات إلى 41.46 دوالرًا للبرميل.
أولفييه  بتروماتريكس،  فــي  املحلل  وصــرح 
 
ً
جاكوب، أن »انخفاض املخزونات كان عاما
ــاع... ولــكــن مـــن الـــواضـــح أن  ــفـ مــســاعــدًا لـــارتـ
ثمة أنباء من بروكسل قد تقود إلى قدر من 
العزوف عن املخاطرة. ولكن التحركات، اآلن، 

ليست كبيرة للغاية«.
وتؤكد جميع املؤشرات الرسمية إلى أن حجم 
معاناة اقتصاد منطقة اليورو سيتفاقم بعد 
انفجارات بروكسل، وال سيما بعد أن خفض 
ــي، أخـــيـــرًا، تــوقــعــاتــه  ــ ــ الــبــنــك املـــركـــزي األوروبـ
اليورو  منطقة  في  االقتصادي  النمو  بشأن 

لعام 2016 إلى %1.4.
وكانت املفوضية األوروبية أرسلت تحذيرًا، 
مــنــذ نــحــو أســـبـــوعـــني، إلــــى 6 دول أوروبـــيـــة 
هـــي إيــطــالــيــا وبــلــجــيــكــا وكـــرواتـــيـــا وفــنــلــنــدا 
ورومـــانـــيـــا وإســبــانــيــا، يــقــول إن مــيــزانــيــات 
ــاد  ــــد االتــــحــ ــــواعـ ــد تــــخــــرق قـ ــ الـــــــــدول الــــســــت قـ
تخالف  وبالتالي  العامة،  للمالية  األوروبـــي 

تنافس ديمقراطي مستمر وانقسام جمهوري

خواتيم السباق الرئاسي األميركي

وردة أوباما الكوبية 
ال تنهي العداء

محادثات اليمن إلى الكويت: 17 أبريل إلنهاء الحرب؟

يبدو صعبًا حصول مرشح 
جمهوري على العدد 

المطلوب من المندوبين

واشنطن ـ منير الماوري

التمهيدية  االنــتــخــابــات  تستمر 
األمــــــيــــــركــــــيــــــة حـــــتـــــى مـــنـــتـــصـــف 
يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، تعقبها 
اســتــراحــة ملـــدة شــهــر تــقــريــبــًا قــبــل أن يعقد 
الحزب الجمهوري مؤتمره في الفترة من 18 
مدينة  فــي  يوليو/تموز  مــن شهر   21 حتى 
مؤتمر  ويعقبه  أوهـــايـــو،  بــواليــة  كليفاند 
الحزب الديمقراطي في الفترة من 25 إلى 28 
من الشهر ذاته في مدينة فيادلفيا بوالية 
بنسلفانيا. وسيكون من أهم مهام املؤتمرين 
اإلعــــــــان رســـمـــيـــًا عــــن مــمــثــل كــــل حـــــزب مــن 
الحزبني الكبيرين في انتخابات 8 نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي 2016. ويــســبــق انــتــخــابــات 
نوفمبر النهائية في العادة حمات إعامية 
األشهر  انتخابية ساخنة طوال  ومناظرات 
الـــثـــاثـــة الــفــاصــلــة بـــني مـــؤتـــمـــري الــحــزبــني 
ومــوعــد االنــتــخــابــات، أي أشــهــر أغسطس/
آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول، 
فيما تبرز عدة سيناريوهات لدى الحزبني 

قبل حسم مرشحيهما.
ــاالت ملـــســـار الــتــنــافــس  ــمـ ــتـ وتــــبــــرز ثـــاثـــة احـ
االحتمال  الديمقراطي،  الحزب  تمثيل  على 
كلينتون  هياري  املرشحة  تنجح  أن  األول 
ــــول مـــوعـــد  ــلـ ــ ــبــــل حـ ــة قــ ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــم الـ ــــي حــــســ فــ
أي  مــنــدوبــًا،   2383 على  بحصولها  املؤتمر 
أكــثــر مــن نصف عــدد املــنــدوبــني مــن أعضاء 
عـــضـــوًا بمن  الـــبـــالـــغ 4765  الــكــلــي  املـــؤتـــمـــر 
فــيــهــم املــنــدوبــون الــكــبــار )712(، وبــذلــك لن 
ــام مــنــافــســهــا الــســيــنــاتــور بــيــرنــي  ــ يـــكـــون أمـ
ساندرز سوى اإليعاز ملندوبيه بالتصويت 
لــصــالــحــهــا وإعــــان تــأيــيــده لــهــا فــي تمثيل 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي حــســب مــا جـــرت عليه 

تقاليد الحزب.
ــانــــدرز في  االحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي أن يــنــجــح ســ

عــلــى تــأيــيــد الــــحــــزب، بـــالـــتـــزامـــن مـــع نــجــاح 
الجمهوريني في إحالتها للمحاكمة بسبب 
الذي  اإللكتروني والتحقيق  قضية بريدها 
األمــيــركــيــة. ويعتقد  الــعــدل  بــه وزارة  تــقــوم 
أوباما  بــاراك  األميركي  الرئيس  أن  البعض 
سيعمل على إنقاذها بما لديه من سلطات 
يــقــولــون إن أوبــامــا  تنفيذية، ولــكــن آخــريــن 
ل ساندرز عليها ولن يتردد في اإليعاز 

ّ
ُيفض

لوزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي 
حلمها  تنهي  لها  قاصمة  ضــربــة  بتوجيه 
ــع ســــانــــدرز إلـــى  ــ ــل دفـ ــ فــــي الـــرئـــاســـة مــــن أجـ
تمثيل الحزب الديمقراطي، بغض النظر عن 

تفّوقها عليه في االنتخابات التمهيدية.
أمــا عند الــحــزب الــجــمــهــوري، وبــمــا أن عدد 
الحزب  ترشيح  على  للحصول  املتنافسني 
أكــــثــــر مــــن مـــرشـــحـــني اثــــنــــني، يــــبــــدو صــعــبــًا 
أكثر مــن نصف  حصول مرشح واحــد على 
الـــعـــدد املــطــلــوب مـــن املــنــدوبــني إلـــى مؤتمر 
الحزب، وهو 1237 مندوبًا من بني إجمالي 
عــــدد أعـــضـــاء املـــؤتـــمـــر الـــجـــمـــهـــوري الــبــالــغ 
املــلــيــارديــر دونــالــد  2472 عــضــوًا، وإن كـــان 
تـــرامـــب والــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز مـــن زاويــــة 
ذلــك،  تحقيق  على  قــادريــن  نظرية حسابية 
بـــشـــرط الـــفـــوز بــأكــثــر مـــن 60 فـــي املـــائـــة من 
املــقــاعــد املــتــبــقــيــة فـــي حـــالـــة تـــرامـــب، وأكــثــر 
مــن 80 فــي املــائــة فــي حــالــة كــــروز وهـــو أمــر 
مستحيل عمليًا، خصوصًا إذا ما بقي حاكم 
ــايـــو جـــون كــاســيــك فـــي حــلــبــة املــنــافــســة  أوهـ
ــر املــتــبــقــيــة. وطــبــقــًا لـــذلـــك فــإن  ــهـ خــــال األشـ
أن  أواًل  األكثر احتمااًل هي،  السيناريوهات 
من  الجمهوري  الــحــزب  مؤتمر  مــوعــد  يحل 
قـــد حسم  املــرشــحــني  يــكــون أي مـــن  دون أن 
الــتــنــافــس لــصــالــحــه، وبــالــتــالــي يــحــال األمــر 
للتصويت الــحــر بــني أعــضــاء املــؤتــمــر، وقد 
يـــفـــوز تـــرامـــب فــيــضــطــر الـــحـــزب إلــــى دعــمــه، 

وتمر األمور بسام.
االحــتــمــال الــثــانــي هــو أن يعمل الــحــزب في 
تصويت اإلعادة بني املندوبني على تصعيد 
كـــروز أو كــاســيــك بـــداًل مــن تـــرامـــب، فيحدث 
انقسام في الحزب قد يؤدي إلى تمرد ترامب 
 ،

ً
الــرئــاســيــة مستقا وخــوضــه االنــتــخــابــات 

ــيــــؤدي إلـــــى نـــجـــاح املـــرشـــح  األمــــــر الــــــذي ســ
الديمقراطي با شك وخسارة الجمهوريني 

لانتخابات نتيجة انقسامهم.
الــثــالــث فهو أن يعلن مؤتمر  أمــا االحــتــمــال 
ــرامــــب بــصــفــتــه  الــــحــــزب تـــرشـــيـــح دونــــالــــد تــ
الــحــائــز عــلــى أكــثــر األصـــــوات، بــغــض النظر 
عــن عجزه عــن الحصول على نسبة 51 في 
املـــائـــة، وهـــو مـــا قـــد يــغــضــب قــطــاعــًا واســعــًا 
مــن أعــضــاء الــحــزب الــنــاقــمــني عــلــى تــرامــب، 
آخر بصفة مستقل وهو  فُيقّدمون مرشحًا 
ما يعني تكرار السيناريو الثاني وخسارة 

الجمهوريني لانتخابات.

املقبلة بحكم  الــجــوالت  خـــال  كفته  تــعــديــل 
قوية  الناشئة  الليبرالية  حركته  قــواعــد  أن 
جــــدًا فـــي واليـــــات الـــغـــرب والـــشـــمـــال الــتــي ال 
يــــزال ســـانـــدرز يــنــتــظــرهــا بــتــلــهــف، ومــعــنــى 
ولكن  األول  السيناريو  تطبيق  يتم  أن  ذلــك 
منافسته سوى  أمـــام  يــكــون  ولــن  لصالحه، 
االمتثال للنتيجة أو املقايضة على منصب 
الخارجية  وزيــرة  أو منصب  الرئيس  نائب 

مرة أخرى.
أما االحتمال الثالث فهو حصول السيناريو 
بالحصول  كلينتون  بنجاح  جــزئــيــًا،  األول 

عادل األحمدي

في  والسياسية  امليدانية  التطورات  تتسابق 
اليمن مع اقتراب إكمال عام على بدء عمليات 
الــتــحــالــف الــعــربــي ضـــد الــحــوثــيــني والـــقـــوات 
املوالية للرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، 
الشرعية  لقوات  امليدانية  العمليات  وتــركــزت 
ــيــــوب الـــحـــوثـــيـــني فــي  فــــي مــحــافــظــة تـــعـــز وجــ
ــررة، فــيــمــا ظــهــرت مــؤشــرات  املــحــافــظــات املـــحـ
املبعوث  أجــراهــا  التي  الــلــقــاءات  عــن  إيجابية 
ــيـــخ أحــــمــــد مــع  ــد الـــشـ ــ ــيـــل ولــ األمــــمــــي إســـمـــاعـ
األطراف املعنية في األيام املاضية. فقد نقلت 
وكالة »رويترز« عمن قالت إنه مسؤول كبير 
في الحكومة اليمنية، أن الكويت ستستضيف 
مــحــادثــات ســـام إلنــهــاء الــحــرب اليمنية في 
وقفًا  أن  إلــى  مشيرًا  املقبل،  أبريل/نيسان   17

مؤقتًا إلطاق النار سيرافق املحادثات.
وكــان املبعوث األمــمــي قــد أجــرى خــال األيــام 
ــفــة فـــي صــنــعــاء، انتقل 

ّ
ــقـــاءات مــكــث املــاضــيــة لـ

بعدها إلى الرياض مجددًا حيث التقى أمس 
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه 
للقوات املسلحة، الفريق علي محسن األحمر، 
اتــه فـــي صنعاء  وعــــرض مــعــهــمــا نــتــائــج لــقــاء
والشروط التي قدمها ممثلون عن الحوثيني 

وحزب »املؤتمر« الذي يترأسه صالح.
وعــّبــر املــبــعــوث األمــمــي خــال الــلــقــاء، بحسب 
عن  اليمنية،  للحكومة  التابعة  »سبأ«  وكالة 
ــــال الـــســـام فـــي الــيــمــن  تــفــاؤلــه بــخــطــوات إحـ
املرتكز على قرارات الشرعية الدولية وتتويجًا 
اليمني.  الــشــعــب  ملصلحة  املــبــذولــة  لــلــجــهــود 
وقـــــال: »الـــســـام هـــو مـــا نــعــمــل عــلــيــه بــتــعــاون 

الــجــمــيــع ونــتــطــلــع الـــى تــحــقــيــقــه«، مــعــّبــرًا عن 
تفاؤله بالخطوات والتحركات الجارية إلنهاء 
الــحــرب. من جهته، جــدد هــادي تأكديه »على 
مــســاعــي الـــدولـــة إلحــــال الــســام الـــدائـــم الــذي 
يؤسس ملستقبل آمن في اليمن وليس ترحيل 
األزمـــات، وهــذا مــا سيتجلى مــن خــال تنفيذ 
ــرارات املــتــصــلــة بــالــيــمــن وتــطــبــيــقــهــا على  ــقــ الــ
السياسية  العملية  واستئناف  الــواقــع،  أرض 
ــات الـــوطـــنـــيـــة وتــنــفــيــذ  ــحـــقـــاقـ ــتـ لــتــنــفــيــذ االسـ

مخرجات الحوار لبناء وطن آمن ومستقر«.
كــمــا أكــــد هــــــادي، خــــال لــقــائــه أمــــس الــســفــيــر 
البريطاني لدى اليمن فيتون براون، »حرصه 
على إيقاف نزيف الدم اليمني وإنهاء عمليات 
ــــاب الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي  ــقـ ــ االنـ

وصــــالــــح االنـــقـــابـــيـــة واســـتـــئـــنـــاف الــعــمــلــيــة 
السياسية من حيث توقفت بناًء على املبادرة 
ومــخــرجــات  التنفيذية،  وآلــيــاتــهــا  الخليجية 
ــامـــل، وتــنــفــيــذ  ــوار الـــوطـــنـــي الـــشـ ــحــ مــؤتــمــر الــ
قـــرارات مجلس األمــن الــدولــي ذات الصلة في 
رقــــم 2216«، بحسب  ــرار  ــقـ الـ الــيــمــن وخـــاصـــة 
وكــالــة »ســبــأ«. وأعــلــن دعــمــه جــهــود املبعوث 
قــرارات مجلس  األممي، »املرتكزة على تنفيذ 
األمـــــن ومـــخـــرجـــات مــؤتــمــر الــــحــــوار الــوطــنــي 
الشامل«. أما من جهة االنقابيني، فقد أكدت 
أن  الحوثيني  املقربة مــن  املــصــادر  العديد مــن 
الــجــمــاعــة وحــلــفــاءهــا طــالــبــوا بــوقــف إلطــاق 

النار، قبل انطاق أي جولة محادثات.
اليمن،  تعز، جنوبي  محافظة  كانت  ميدانيًا، 

الــســاحــة األبــــرز لــلــمــعــارك املــيــدانــيــة والــغــارات 
الـــجـــويـــة الـــتـــي تـــصـــاعـــدت خــــال األســبــوعــني 
ــاول الــحــوثــيــون واملــــوالــــون  ــ ــريـــن، إذ حـ ــيـ األخـ
ــمــــات مــكــثــفــة  ــبــــر هــــجــ لـــلـــرئـــيـــس املــــخــــلــــوع عــ
اســتــعــادة مــواقــع فــقــدوهــا األســـبـــوع املــاضــي، 
ــقـــاومـــة« والــجــيــش  حــيــنــمــا تــمــكــنــت قــــوات »املـ
املوالية للشرعية تحقيق تقّدم نوعي، أعلنت 

على ضوئه فك الحصار عن املدينة.
ــط الـــــبـــــاد، بـــــــدأت قـــــــوات الــجــيــش  ــ وإلـــــــى وســ
منذ  عمليات  و»املــقــاومــة«  للشرعية  املــوالــيــة 
أيـــام لتحرير مــا تبقى مــن مــنــاطــق فــي أيــدي 
الحوثيني في محافظتي شبوة ومــأرب وفقًا 
»العربي الجديد«، إذ أعلنت  ملصادر ميدانية لـ
قــوات الشرعية تحرير مديرية حريب جنوب 
ــأرب مــنــذ يــومــني بــعــد عــمــلــيــة نوعية  شـــرق مــ
خاطفة، وتقّدمت بالتزامن مع ذلك في مناطق 
بيحان، آخر أهم مديريات شبوة التي يسيطر 
ــزاء مــنــهــا. وفـــي محافظة  الــحــوثــيــون عــلــى أجــ
الجوف، شهدت مديرية املتون ومناطق عديدة 
فــي املــحــافــظــة مــعــارك عنيفة تــقــّدمــت خالها 
من  بإسناد  للشرعية  املــوالــيــة  الجيش  قـــوات 
مقاتات التحالف العربي، التي نفذت غارات 
مكثفة، وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من 

القتلى الحوثيني بينهم قيادي في الجماعة.
من جهة أخــرى، صمدت التهدئة في املناطق 
الحدودية بني السعودية واليمن إلى حد كبير، 
الــرغــم مــن التصعيد داخــلــيــًا واســتــمــرار  على 
الــضــربــات الــجــويــة فـــي صــنــعــاء ومــحــافــظــات 
عدة، فيما لم ُيسجل وقوع ضربات جوية في 
الــحــدودي  الحوثيني  معقل  صــعــدة،  محافظة 

مع السعودية، منذ بدء التهدئة.

مهمة  واليات  ومنها  حزب،  كل  داخل  تنافسًا  عدة  واليات  ستشهد 
ساندرز،  بيرني  تؤيد  أن  المرجح  ومن  كواشنطن،  الديمقراطي  للحزب 
الشهر  فيها  التصفيات  تجري  أن  المقرر  نيويورك،  ــة  والي وكذلك 
كاليفورنيا  وأخيرًا  وبنسلفانيا  ماريالند  واليتي  من  كل  وبعدها  المقبل، 
ونيوجرسي، وهذه الواليات يرّجح أنها التي جعلت ساندرز يصمم على 

االستمرار في التنافس ضد هيالري كلينتون.

حسابات ساندرز

)Getty( دعم الجمهوريين لترامب قد يؤدي النقسام الحزب

لّمح أوباما إلى المعتقلين والمنفيين في كوبا )نيكوالس كام/فرانس برس(

)Getty/انعكست حالة الهلع في اإلعالم األوروبي )دان كيتوود

ــارة الــرئــيــس األمــيــركــي بــاراك  انتهت زيـ
أوباما إلى كوبا، والتي استمرت يومني، 
مــــن دون إنــــهــــاء الــــعــــداء بــــني الــبــلــديــن. 
هــــذا مـــا يــمــكــن فــهــمــه مـــن كــلــمــة أوبـــامـــا 
إلــى الشعب الــكــوبــي، فــي خــتــام زيــارتــه 
ــيـــة، الـــتـــي بــــــدأت يـــــوم األحـــــد،  ــتـــاريـــخـ الـ
للجزيرة التي ال تبعد عن سواحل والية 
، »لــكــن ال تــزال 

ً
 فــلــوريــدا ســـوى 90 مــيــا

املتحدة وتفصل  الواليات  تفصلها عن 
األخــــيــــرة عــنــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــحـــواجـــز 
الــتــاريــخــيــة، واأليـــدولـــوجـــيـــة، وأجـــيـــال 
مـــن املــنــفــيــني، واملـــبـــعـــديـــن، والــثــائــريــن 
على الطرف اآلخــر«، وفقًا لكلمة أوباما 

الختامية.
لحقيقة  األميركي  الرئيس  مــن  ــًا  وإدراكـ
هــــذه الــعــقــبــات واملــــوانــــع الــفــاصــلــة بني 
الــجــزيــرة الــدافــئــة واألراضــــي األميركية 
ــا  ــامـ مـــتـــرامـــيـــة األطـــــــــراف، اســتــنــجــد أوبـ
ــنـــاضـــل  بـــأشـــهـــر مــــقــــوالت الـــشـــاعـــر واملـ
ــيــــه مــــارتــــي،   الــــكــــوبــــي الـــــــراحـــــــل، خــــوســ
الـــــذي يـــزيـــن اســـمـــه املـــطـــار الــــدولــــي في 
هافانا، والعديد من الساحات، واملعالم 
، لـــدى وداعـــه 

ً
ــائـــا ــبـــاد، قـ الــعــامــة فـــي الـ

ــلـــمـــا عــــــرض شـــاعـــركـــم  ــثـ مـــضـــيـــفـــيـــه، »مـ
ــــي أشـــهـــر  ــــي فـ ــارتـ ــ ــه مـ ــيـ الـــشـــهـــيـــر خـــوسـ
ــرابــــني الــــصــــداقــــة والـــســـام  ــائـــده عــ قـــصـ
ألصدقائه وأعدائه على حد سواء، فإني 
اليوم بصفتي رئيسًا للواليات املتحدة، 
 من الورود 

ً
أقدم للشعب الكوبي، إكليا

البيضاء«.
ــه  ــدم وردتــ ــد قــ وبــــذلــــك، يـــكـــون أوبــــامــــا قـ
البيضاء لعدو أو صديق ال فرق لديه ما 
العداء  دام أن ذلــك سيحفظ لباده حق 

وحق الصداقة في آن واحد. 
ــم يــنــس أوبـــامـــا اإلشــــــارة إلــــى حجم  ولــ
ي 

َ
الهائل الذي حدث في جبهت التغيير 

الفتًا  أوباما مشهدًا  التقط  إذ  ني، 
َ
الطرف

التنافسية  األمــيــركــيــة  االنــتــخــابــات  مــن 
ني من 

َ
اثن ، إن »مرشَحني 

ً
الحالية، قائا

أصــــل كـــوبـــي يــســعــيــان حــالــيــًا لتمثيل 
الــحــزب الــجــمــهــوري، ويــريــد كــل منهما 
أن يــخــلــف رئـــيـــســـًا أمـــيـــركـــيـــًا أفـــريـــقـــيـــًا، 
ويبذالن جهدهما من أجل التغلب على 
ــرأة من  ــ رجـــل أبــيــض مـــن حــزبــهــمــا، وامــ
اشتراكي  رجــل  أو  الديمقراطي،  الحزب 

ينافسهما على رئاسة أميركا«. وأشار 
أوباما إلى أن »مثل هذا املشهد لم يكن 
 أن يتخيله أحد قبل خمسني عامًا 

ً
قابا

أو أقل«.
وجاء حديث أوباما عن السام والتآزر 
والـــحـــب والـــــــورود بــعــد دعـــوتـــه للعالم 
أعـــراقـــه وأطــيــافــه ضد  أجــمــع بمختلف 
ــو رد  الـــشـــر والـــكـــراهـــيـــة واإلرهــــــــاب. وهــ
فــعــل هـــادئ مــن جــانــبــه عــلــى اعـــتـــداءات 
بــروكــســل، أمـــس، بــاملــقــارنــة مــع انفعاله 
وغــضــبــه الـــعـــارم عــقــب وقــــوع هــجــمــات 
ــاريـــس فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  بـ

 .2015
ــه الـــعـــاصـــمـــة الــكــوبــيــة  ــادرتـ ــغـ وقـــبـــيـــل مـ
للعمليات  إدانــتــه  أوبــامــا  أعلن  هافانا، 
الــتــي حدثت،  األبــريــاء  التفجيرية ضــد 
أمس، في العاصمة البلجيكية بروكسل، 
الشعب  عــن  نيابة  تضامنه  عــن  معربًا 
وأكــد  البلجيكي.  الشعب  مــع  األمــيــركــي 
أوباما أن الواليات املتحدة ستعمل كل 
ما هو ضروري لدعم ومساعدة بلجيكا 
إلقاء  سبيل  في  والحليفة«،  »الصديقة 
وراء  يقفون  الــذيــن  أولــئــك  القبض على 

هجمات بروكسل الجديدة.
منير...

ــح الــجــمــهــوري  ــرش ــم ــتــقــد ال ان
تيد  األميركية،  للرئاسة  المحتمل 
باراك  األميركي،  الرئيس  زيارة  كروز، 
قائًال  كوبا،  إلى  التاريخية  أوباما، 
مع  عــالقــات  يقيم  ــا  ــام »أوب إن 
كروز،  كالم  شيوعي«.  ديكتاتور 
جاء خالل استضافة محطة »سي 
أن أن« األميركية لمرشحي الحزبَين 

الديمقراطي والجمهوري.

كروز ضد الزيارة

بريطانيا  الدولية  العفو  منظمة  دعــت 
والواليات المتحدة إلى االمتناع عن تسليم 
الدائرة  الحرب  في  تستخدم  أسلحة  أي 
في  المساعد  المدير  ــال  وق اليمن.  في 
أفريقيا  شمال  لمنطقة  الدولية  العفو 
)الصورة(  لينش  جيمس  األوســط  والشرق 
الحرب(  )من  عام  بعد  »إنه  الثالثاء،  أمس 
كان رد المجتمع الدولي عليها معيبًا جدًا 

ومخجًال تمامًا«.

دعوة لحظر السالح

تشارك المجموعة 
العربية برؤية 

موحدة خالل قمة 
األمان النووي، التي 

تعقد في واشنطن، 
نهاية الشهر الحالي، 

خالل الفترة من 29 
إلى 31 مارس/آذار، 
والتي تسعى إلى 

صياغة برنامج عمل 
لحماية العالم من 

خطر االنتشار النووي، 
ووصول هذا السالح 
إلى أيدي الجماعات 

المتشددة، 
وخصوصًا »داعش«.

قمة األمان 
النووي

لم تترك اعتداءات 
بروكسل مكانًا في وسائل 

اإلعالم، الكالسيكية 
و»النيوميديا«، ألي 

موضوع آخر تقريبًا. 
االهتمام األقرب إلى 

االستنفار الحربي ُترجم 
تكثيفًا للتغطية مع ما 
يرافق هذه الحاالت من 

أخطاء مهنية تدنو من 
مستوى الفضيحة

انعكست اعتداءات 
بروكسل بسرعة قياسية 

بصورة سلبية طبعًا على 
معظم القطاعات 

االقتصادية، خصوصًا 
أسواق العمالت 

والنفط وشركات السفر 
والفنادق... والنفط

  

االرهاب يضرب عاصمة أوروبا اعتداءات  بروكسل
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براء الشمري 
قاسم العلي

الــشــعــبــي« في  »الــحــشــد  بــاشــرت مليشيات 
العراق، أخيرًا، بعمليات فصل متعددة بني 
مــــدن مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن وعــاصــمــتــهــا 
تــكــريــت شـــمـــال الــــعــــراق، مـــن خــــال ســواتــر 
ــــت أجــــــزاء  ــّولـ ــ ــيــــة وخـــــنـــــادق كـــبـــيـــرة حـ ــرابــ تــ
واســـعـــة مـــن املــحــافــظــة إلـــى أشــبــه مـــا يــكــون 
بــمــســتــعــمــرات مــغــلــقــة تـــحـــوي عــلــى حــاجــز 
واحـــد يــســتــخــدم لــلــدخــول والـــخـــروج وســط 

غياب تام للحكومة والقوات األمنية. 
ودفع هذا األمــر، زعماء قبليني وسياسيني 
في املحافظة إلى إطاق مناشدات للتدخل 
»املـــؤامـــرة الطائفية  بــــ إليــقــاف مــا وصــفــوه 
ــة عــلــى  ــعــ ــواقــ ــة الــ ــظـ ــافـ  الــــجــــديــــدة« فــــي املـــحـ
العراقية  العاصمة  مــن  كيلومتر   100 بعد 

بغداد.
الدين عــام 2015،  وشهدت محافظة صــاح 
معارك عنيفة بني تنظيم »الدولة اإلسامية« 
ــلـــي »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«  ــاتـ ــقـ )داعــــــــــش( ومـ

جنيف ـ العربي الجديد

ترتفع حرارة املفاوضات السورية في جنيف 
ــــاءات مــوســكــو  ــقـ ــ الـــســـويـــســـريـــة، عـــلـــى وقـــــع لـ
ــلــــة مـــنـــذ يــــــوم أمــــــس حـــتـــى 25 مــن  املــــتــــواصــ
ووزيــر  الروسية  القيادة  بني  الحالي  الشهر 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي جـــون كـــيـــري، ملــحــاولــة 
السوري،  امللف  حيال  بينهما  الخافات  حل 
انـــطـــاقـــًا مـــن املـــصـــالـــح املــشــتــركــة لــلــبــلــَديــن. 
اللقاء،  هــذا  على  السورية  املعارضة  وتــعــّول 
ــيـــا وجــهــت  ــدا أن روسـ وخــصــوصــًا بــعــدمــا بــ
رســالــة إنـــذار إلــى رأس النظام، بشار األســد، 
عــبــر ســحــب مــعــظــم عـــتـــادهـــا الــعــســكــري من 
سورية، من أجل االنتقال للعملية السياسية. 
الــطــرف اآلخـــر، يسعى املــبــعــوث األممي  على 
ــى ســــوريــــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، قبل  إلــ
انــتــهــاء الــجــولــة األولـــــى مـــن املـــحـــادثـــات غــدًا 
الــخــمــيــس، لــلــتــوّصــل إلـــى قــــرار أمــمــي بوقف 
إطاق نار دائم وشامل في سورية، واالتفاق 
عــلــى الـــبـــدء فـــي بــحــث االنـــتـــقـــال الــســيــاســي، 

 اجتماع كيري والفروف.
ً
مستغا

ــعــــراقــــي بــــدعــــم مــــن الــتــحــالــف  والـــجـــيـــش الــ
الدولي، انتهت بخسارة التنظيم مساحات 
ــا؛ تــكــريــت،  ــ ــرزهـ ــ واســــعــــة مــــن املـــحـــافـــظـــة، أبـ
يحافظ  يــزال  ال  بينما  والصينية  وبيجي، 
على مدن أخرى غرب وشمال تكريت. وعلى 
السيطرة على عدد من  الرغم من استعادة 
مـــدن املــحــافــظــة ذات الــتــركــيــبــة الــســنــيــة، لم 
ُيــســمــح ألحــــد مـــن ســكــانــهــا الــبــالــغ عــددهــم 
نــحــو مــلــيــون و750 ألــــف نــســمــة، بــالــعــودة 
ل الساتر الترابي الذي 

ّ
إلى مناطقهم. ويمث

إنجازه حول مدينة  املليشيات من  اقتربت 
تــكــريــت. أخطر  يــثــرب 80 كيلومترًا جــنــوب 
مـــحـــاوالت الــعــزل الــتــي تــشــهــدهــا املحافظة 
الدين  صــاح  محافظة  عــن  فصلها  بسبب 
وربطها مع ديالى املجاورة من خال مدينة 

الخالص املجاورة.
في هذا السياق، يقول عضو مجلس عشائر 
صاح الدين، الشيخ محمد عواد الجواري 
املليشيات  »خطوة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــاء ســور  ــع إنـــشـ الـــجـــديـــدة تــتــم بــالــتــزامــن مـ
بغداد وحفر خنادق في األنبار ومثلها في 

ديالى وإقليم كردستان. 
ضيقة  طائفية  أســس  على  تتم  وجميعها 
وخــطــيــرة تــهــدد وحــــدة الـــعـــراق«. ويضيف 
معدل  يبلغ  الترابي  »الساتر  أن  الــجــواري، 
ارتفاعه متَرين وعرضه ثاثة أمتار ويحيط 
الدجيل، ويثرب، والضلوعية،  ببلدات مثل 
وسامراء، والدور، والبو عجيل، والصينية، 
 هـــنـــاك مـــنـــازل مــواطــنــني 

ّ
واملـــجـــمـــع. كــمــا أن

الــذي يتحول في  الساتر  لبناء هــذا  ُجرفت 
بعض املناطق إلى خندق عميق«.

ــه »على الرغم من أن 
ّ
أن الــجــواري،  ويوضح 

يثرب تابعة لصاح الدين فقد أصبح على 

ــن مـــصـــدر  ــ وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مـ
 لــقــاءات ســريــة تــجــري بــني أعضاء 

ّ
مطلع أن

محسوبني على »الهيئة العليا للمفاوضات« 
املــعــارضــة الــســوريــة ودبــلــومــاســيــني روس، 
املفاوضات  هامش  على  جنيف،  مدينة  فــي 
الجارية بشأن سورية. ويوضح املصدر ذاته 
املعارضة  الــروس أخبروا  الدبلوماسيني   

ّ
أن

 موسكو باتت مقتنعة بضرورة 
ّ
السورية أن

من  في ســوريــة،  السياسي  االنتقال  تحقيق 
دون الــتــطــّرق إلــى مصير الــرئــيــس الــســوري 
بــشــار األســـــد، عــلــى حـــّد قـــولـــه. ويــضــيــف أن 
ــيــــا تــســعــى فــــي األيـــــــام املـــقـــبـــلـــة،إلعـــادة  روســ
بالعملية  املعارضة، والدفع  فتح قنوات مع 

 سياسي في سورية.
ّ

السياسية إليجاد حل
مــن جــهــتــه، يــعــّول وفـــد املــعــارضــة الــســوريــة 
عــلــى اجــتــمــاعــات مــوســكــو لــتــشــكــيــل ضغط 
ــًا بــعــد  حـــقـــيـــقـــي عـــلـــى الــــنــــظــــام، وخــــصــــوصــ
مــاحــظــة وجــــود تغيير فــي تــعــامــل روســيــا 
ــقــــال مــن  ــتــ ـــتـــه، واالنــ

ّ
مــــع الـــنـــظـــام لــكــســر تـــعـــن

صها النظام في 
ّ

الخطوط العريضة التي لخ
عشر نقاط إلى الخوض بتفاصيل االنتقال 
الــســيــاســي، والـــذي يخشى الــنــظــام أن تصل 
إلــــى مــنــصــب األســـــد، والـــــذي كــــان ســبــبــًا في 
إيقاف املفاوضات السابقة في جنيف 2014. 
وفـــي افــتــتــاح األســـبـــوع الــثــانــي مـــن الــجــولــة 
عــــارض دي ميستورا  لــلــنــقــاشــات،  الــحــالــيــة 
تــصــريــحــات رئـــيـــس وفــــد الــنــظــام الـــســـوري، 
مناقشة  على  أصــّر  والـــذي  الجعفري،  بشار 
ــرًا، وعــــــدم املـــســـاس  مـــلـــف »اإلرهـــــــــــاب« حــــصــ
 هـــذه الــنــقــطــة ال عــاقــة 

ّ
بـــاألســـد، واعــتــبــر أن

املبعوث األممي على  لها باملفاوضات. ورّد 
 إن »الحكومة السورية لديها 

ً
الجعفري قائا

الخاص لإلرهاب، ولديها تحليل  مفهومها 

أواًل،  ديالى  إلــى  التوجه  دخولها  يريد  من 
 ،« األم  املحافظة  جسم  عــن  فصلها  بسبب 
ــــداف عـــدة وراء عــزل  ــود أهـ مــشــيــرًا إلـــى وجــ
ديــالــى«. ويعدد  يــثــرب وربــطــهــا بمحافظة 
: أّولها، 

ً
العشائري بعض هذه األهداف، قائا

ــي بــلــد فــي محافظة 
َ
وقـــوع يــثــرب بــني بــلــدت

صاح الدين والخالص في محافظة ديالى 
املليشيات  معاقل  أهــم  مــن  تعتبران  ني 

َ
اللت

 عن تأمني وصول الزائرين 
ً
في العراق، فضا

الدينية  املــراقــد  إلــى  العراقيني واإليــرانــيــني 
فــي ســـامـــراء وبــلــد. ويــحــذر الــزعــيــم القبلي 
الــديــمــغــرافــي  مــن وجــــود مــحــاولــة للتغيير 
في مناطق جنوب صــاح الــديــن، من خال 
الــغــالــبــيــة السنية  يــثــرب ذات  بــلــدة  إلـــحـــاق 
ــالــــى، مـــؤكـــدًا أن »هـــــذا األمـــر  بــمــحــافــظــة ديــ
للمنطقة  الــســكــانــيــة  الــتــركــيــبــة  مــن  سيغير 
في منطقتي  أغلبية شيعية  بسبب وجــود 

بلد والدجيل املحاذيتني ليثرب«.
ــابــــق فــي  ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الـــعـــضـــو الــــســ ــ مـ
املجلس املحلي في يثرب سلمان الجبوري 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن املــلــيــشــيــات الــتــي  لـــ
من سكان  املدنيني  مئات  واعتقلت  اغتالت 
ــّجــــرت آالف املــــنــــازل فــــي املــنــطــقــة  ــثــــرب، فــ يــ

وساوتها باألرض. 
كما منعت أصحابها من العودة إليها قبل 

ــد لـــه. أمـــا نــحــن، فــلــديــنــا مــفــهــوم بسيط 
ّ
مــعــق

 مكافحة 
ّ
جـــدًا. بالنسبة لــأمــم املــتــحــدة، فـــإن

اإلرهاب هي أحد مواضيع وقف إطاق النار، 
واملنظمات اإلرهابية هي حصرًا املجموعات 
فها مجلس األمن إرهابية، ما عدا 

ّ
التي صن

ذلك، هو رأي شخصي أو رأي حكومة«، وفقًا 
غربي،  مــســؤول  ويتوقع  األمــمــي.  للمبعوث 
ض 

ّ
أن يتمخ الجديد«،  لـ«العربي  في حديث 

ــرار دولــــي  ــ ــيـــري والفــــــــروف قــ عــــن اجـــتـــمـــاع كـ
يحّدد مسار العملية السياسية. كما سترّكز 
اللقاءات املتبقية لكيري على الوصول لوقف 
إطـــــاق نــــار كـــامـــل، وبـــحـــث عــمــلــيــة االنــتــقــال 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة. ويـــلـــفـــت املـــســـؤول 
 »األيـــــــام املــتــبــقــيــة مـــن عمر 

ّ
ــى أن الـــغـــربـــي إلــ

الــتــي تنتهي غــدًا الخميس،  الــجــولــة األولـــى 
ســتــكــون حــاســمــة«، مضيفًا أنــهــا »ســتــحــدد 
أطرًا جديدة للعملية السياسية في سورية«، 
على حّد تعبيره. ويشير املسؤول ذاتــه إلى 
أن »روسيا ستستمر بالضغط على النظام 
ــقـــال. وكـــان  ــتـ الـــســـوري لــلــقــبــول بــعــمــلــيــة االنـ
الروسية من  القوات  القرار بسحب جزء من 
ســوريــة هــو رســالــة واضــحــة لأسد بتغيير 

نظرتها في امللف السوري«.
في هذا السياق، يقول رئيس وفد املعارضة 
لـ«العربي  الزعبي،  أسعد  العميد  املفاوض، 

دفع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى مايني 
ــني 

َ
الــدنــانــيــر«، مــســتــغــربــًا صــمــت الــحــكــومــت

الدين  املحلية واالتــحــاديــة وممثلي صــاح 
في البرملان عن الجرائم في مناطق جنوب 
صاح الدين. ويكشف الجبوري عن وجود 
ــم حــــــدود مــحــافــظــة  ــ مــــحــــاوالت إلعـــــــادة رسـ
ــاع بــعــض  ــطـ ــتـ ــن خـــــال اقـ صـــــاح الــــديــــن، مــ
ــي بــغــداد 

َ
املـــنـــاطـــق وضــمــهــا إلــــى مــحــافــظــت

ــالـــى، مــطــالــبــًا بــرفــع األصـــــوات لــتــدويــل  وديـ
ــرار مـــا حــدث  ــ ــذه املــنــاطــق عــلــى غـ قــضــيــة هــ
بعد أحـــداث املــقــداديــة فــي محافظة ديــالــى. 
 »مــنــع املــلــيــشــيــات مـــن دخـــول 

ّ
ويــضــيــف أن

املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة إلـــى محافظة صــاح 
ــــدى فـــداحـــة  ــــى مـ الــــديــــن يــشــيــر بــــوضــــوح إلـ
الجرائم التي ارتكبت في املحافظة«، مؤكدًا 
أن الجماعات املسلحة تخشى من اكتشاف 
فته في عدد من املدن 

ّ
حجم الخراب الذي خل

والقرى.  بدوره، يقول عضو مجلس مدينة 
»العربي  لـ التكريتي  حسني  حميد  تكريت، 
الـــحـــكـــومـــة حــيــدر   »رئــــيــــس 

ّ
إن الــــجــــديــــد«، 

أنه  مــؤكــدًا  بما يحصل،  علم  على  العبادي 
إلــى املحافظة  أيـــام عـــدة، لجنة  أرســـل، قبل 
ــًا كــــبــــارًا لــتــقــصــي الـــوضـــع  ــاطـ ــبـ ــّمــــت ضـ ضــ
واالطاع على حقيقة ما تقوم به املليشيات. 
 »اللجنة املرسلة أوصت 

ّ
ويبنّي التكريتي أن

باستمرار إقامة السواتر من قبل املليشيات، 
ها خطوة جيدة للحفاظ على أمن 

ّ
معتبرة أن

ل 
ّ
لتسل املــجــال  داخليًا وعــدم فسح  املناطق 

اإلرهابيني إليها، وهو ما دعا العبادي إلى 
التزام الصمت«، على حّد تعبيره. ويوضح 
 »املــخــطــطــات الــتــي تـــم وضــعــهــا لـــم يتم 

ّ
أن

إطاع حكومة صاح الدين املحلّية عليها، 
 املهمة لها خصوصيتها«.

ّ
بحجة أن

 »وقــــف إطــــاق الـــنـــار الــكــامــل 
ّ
الـــجـــديـــد«، إن

مــرتــبــط بــتــطــور املـــلـــف الــســيــاســي، والـــبـــدء 
موضحًا  االنــتــقــالــي«،  الــحــكــم  هيئة  ببحث 
الهيئة  ــفـــاوض ومــســتــشــاري  املـ »الـــوفـــد  أن 
 
ً
العليا للمفاوضات وضعوا مشروعًا كاما
 لسورية الجديدة، وسيتم تسليمه 

ً
متكاما

للمبعوث الدولي، ومن ثم انتظار رد الطرف 
اآلخر«. ويشير الزعبي إلى أن »هيئة الحكم 
لبناء  الـــظـــروف  تهيئة  مهّمتها  االنــتــقــالــي 
مواطنيها  كل  ينعم  التي  الجديدة  سورية 

بالحرية والعدالة واملــســاواة«. ومع تسليم 
الوفدين أجوبتهما حول األسئلة الـ29 التي 
وصفها دي ميستورا بـ«الوظيفة اليومية«، 
ــلـــنـــقـــاط  ــلــــحــــصــــول عــــلــــى تــــوضــــيــــحــــات لـ لــ
2254، يوضح مصدر  الــقــرار  فــي  الغامضة 
من داخل املعارضة، أن دي ميستورا يسعى 
مـــن خــــال هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن األســئــلــة 
ني، والعمل 

َ
إليجاد نقاط مشتركة بني الطرف

في ما بعد للبناء على تلك النقاط كمشروع 
متفق عليه«.

وبــــني حــمــص واملــنــطــقــة الــشــرقــيــة، ويــمــكــنــه 
الغاز والنفط املتوجهة  تهديد كافة خطوط 

إلى الداخل«.
 »سيطرة التنظيم على 

ّ
ويشير البكور إلى أن

تــدمــر مــّكــنــتــه مـــن تــهــديــد مــطــار )الـــتـــي فـــور( 
بشكل مباشر، وهو أضخم مطار في سورية. 
كـــمـــا اســـتـــعـــمـــل داعــــــش مـــطـــار تـــدمـــر كــثــكــنــة 
عسكرية كبيرة يصعب اقتحامها، ملا تحتويه 
مــــن مــــاجــــئ مــحــصــنــة ومـــنـــشـــآت عــســكــريــة 
وأنفاق«. ويرى البكور أن إصرار النظام على 
القائمة  الهدنة  سريان  بعد  تدمر،  استعادة 
مـــع فــصــائــل املــعــارضــة املــســلــحــة، »يــنــبــع من 
شــعــور الــنــظــام بالخطر عــلــى مــديــنــة حمص 
)التي فور(  التنظيم من مطاَري  اقتراب  بعد 
العسكريتني  ني 18 و11 

َ
والشعيرات، والفرقت

املشّكل  الــقــوس  ويعتبر  حــمــص.  محيط  فــي 
مــن خــط ريــف حماة الشرقي وتــدمــر وصــواًل 
إلـــى بــلــدة الــقــريــتــني، والـــواقـــع تــحــت سيطرة 
واستعادة  حــمــص.  بتطويق  يــهــّدد  التنظيم 
الخط،  هــذا  يقطع  تدمر  النظام مدينة  قــوات 

ويبعد خطر التطويق.
املحيطة  والبادية  تدمر  منطقة  تكتسب  كما 
بــهــا أهــمــيــة اقــتــصــاديــة اســتــثــنــائــيــة كــونــهــا 
تضم العديد من حقول البترول أهمها؛ حقل 
جبل الشاعر الذي ينتج نحو 23 مليون متر 
الغاز يوميًا، والواقع شمال غرب  مكعب من 
تدمر، وفق األخصائي في الشأن االقتصادي، 
الصحافي مرشد النايف. ويشير األخير إلى 
أن الحقل الذي سيطر عليه التنظيم، منتصف 
إثر سيطرته على تدمر يزّود  العام املاضي، 
الفرقلس،  فــي  الــغــاز  ملعالجة  )إيــبــا(  معمل 
شــــرق حـــمـــص، كــمــا يـــقـــوم بــتــزويــد مــحــطــات 
توليد الكهرباء بالغاز الازم لتشغيلها. كما 
من  الــقــريــب  جــزل  على حقل  التنظيم  سيطر 
تدمر، والذي كان ينتج، وفق النايف، 9 آالف 
برميل يوميًا. وانخفضت كفاءة اإلنتاج إلى 
نحو 2500 برميل لعدم وجود فنيني، بسبب 
تــقــدم التنظيم  مــغــادرتــهــم مــراكــز عملهم مــع 

باتجاه الحقل.

أمين محمد

لــم تهدأ وتــيــرة املــعــارك بــني قــوات 
عدة،  بمليشيات  مسنودة  النظام 
ــيــــة«  وتـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة اإلســــامــ
ــــرق مــديــنــة  ــــول مـــديـــنـــة تـــدمـــر شـ )داعــــــــش( حـ
النظام  حمص )وســـط ســوريــة(، فــي مسعى 
الســـتـــعـــادة املــديــنــة الــتــاريــخــيــة ومــحــيــطــهــا، 
ــروة نــفــطــيــة هــامــة.  والـــتـــي تــضــم أراضــيــهــا ثــ
وُمــنــيــت قــــوات الــنــظــام، أمـــس األول اإلثــنــني، 
أرتالها  التنظيم  إذ ضــرب  فــادحــة،  بخسائر 
املــتــقــدمــة فـــي مــنــطــقــة الــــــدوة )غـــــرب تـــدمـــر(، 
بمفخخة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من 
القوات النظامية، بينهم قياديون من عناصر 
قـــوات نخبة )املــغــاويــر(، زّج بهم الــنــظــام في 
مــعــاركــه. وهــو مــا يــؤكــد إصـــرار األخــيــر على 
ه 

ّ
استعادة تدمر، بحسب مراقبني، إذ يرون أن

يحاول تحسني أوراقه التفاوضية في جنيف 
من خال الظهور بأنه يحارب »اإلرهاب«.

الطيران  غطاء  تحت  النظام  قــوات  وتتحرك 
ــق نـــاشـــطـــو املـــديـــنـــة مــئــات  ــ ــ

ّ
ــــي، إذ وث ــــروسـ الـ

الــغــارات الروسية التي دّمــرت أجـــزاًء واسعة 
ــتــــراث  ــلـــى الئــــحــــة الــ مــــن املـــديـــنـــة املـــــدرجـــــة عـ
الــعــاملــي، وأدت إلـــى تــحــّولــهــا ملــديــنــة أشــبــاح، 
غادرها أهلها إلى مناطق تقع تحت سيطرة 
الــتــنــظــيــم شــــرق ســـوريـــة، ومــنــهــم مـــن تــوّجــه 
الـــبـــاديـــة. وأصــــــدرت تنسيقية  نــحــو هــضــبــة 
 
ّ
تـــدمـــر، أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــيــانــًا قــالــت فــيــه، إن
الطيران يقوم، لليوم العشرين على التوالي، 
بعمليات القصف والتدمير املمنهج للمدينة 
األثرية. وأضاف البيان، »لم تتوقف طائرات 
وصــواريــخ الـــروس عــن قصف املدينة بشكل 
بـــشـــر أو  بــــني  ــّرق  ــفــ تــ أن  مــــن دون  ــوائـــي  عـــشـ
ــا ال  ــه تـــم تــوثــيــق »مــ حـــجـــر«، مــشــيــرة إلــــى أنــ
املدينة  استهدفت  غـــارة جــويــة  عــن 900  يقل 
بالقنابل  من نصفها،  أكثر  أسبوعني،  خــال 
بــاإلضــافــة ملئات  املــحــّرمــة دولــيــًا،  العنقودية 
املتفجرة«،  والبراميل  والــقــذائــف  الــصــواريــخ 

لماذا تدمر؟
صراع من أجل النفط على حساب التاريخ

تشير الوقائع الميدانية في المعركة القائمة بين النظام السوري و«داعش« في تدمر، إلى محاولة 
التاريخية التي ُدّمرت معظمها، بل ألهميتها االستراتيجية  األول استعادة المدينة ليس لمعالمها 

وثروتها النفطية الضخمة

تم توثيق ما ال يقل عن 
900 غارة جوية روسية 

ونظامية على تدمر

كوبلر: دخول حكومة 
»الوفاق« إلى طرابلس 
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الكاتب  وفق  تدمر،  على  اليومية  غاراتهم  خالل  من  الروس،  يحاول 
المعارض محمود الحمزة، الظهور بشكل »المحارب لإلرهاب من خالل 
هذه الحملة المستمرة منذ عشرين يومًا على مدينة تدمر، وتحسين 
المعارض  العالمي«. ويرى  العام  الرأي  أمام  النظام  صورتهم وصورة 
السوري أّن »ما يجري هو مجرد استعراض إعالمي، تكمن الغاية منه، 

في تصدير رسائل أنهم استعادوا أماكن تاريخية من يد اإلرهابيين«.

استعراض إعالمي

ــارت الــتــنــســيــقــيــة في  ــ وفـــق الــتــنــســيــقــيــة. وأشــ
البيان املترجم للغة الروسية، إلى أن الحملة 
»املمنهجة« تأتي في سياق  التي وصفتها بـ
الـــدولـــة، والــــذي يقاتل  »ذريـــعـــة قــتــال تنظيم 
خارج املدينة، ولم يتأثر كثيرًا بتلك الضربات 
واملعارك من ناحية الخسائر البشرية، وذلك 
بسبب عدم وجود مقرات، وكثافة لعناصره 
داخل املدينة«. وأكدت التنسيقية أن ضربات 
الطيران الروسي دمــرت، وبشكل شبه كامل، 
التحتية، واملــدارس، واملساجد، وأكثر  البنى 
مــن نصف أحــيــاء املــديــنــة. وطــالــبــت املجتمع 
املدينة  لحماية  مسؤوليته  »بتحمل  الدولي 
ــقــــاف آلــــة الــقــتــل  وآثــــارهــــا وحـــضـــارتـــهـــا، وإيــ

والتدمير الروسية الهمجية واملستمرة منذ 
أشــهــر عــــدة عــلــى مــديــنــتــنــا الــحــبــيــبــة«، وفــق 
تدمر  مدينة  على  التنظيم  وسيطر  البيان. 
إثر  املــاضــي،  أوائـــل مــايــو/أيــار  ومحيطها، 
 مع قوات النظام، ليبدأ 

ً
معارك لم تدم طويا

بعد ذلك بالتمدد في ريف حمص الشرقي 
الــغــنــي بــالــنــفــط والـــغـــاز. كــمــا قـــام التنظيم 
بتدمير معالم تاريخية هي جزء من التراث 
النظام والــروس  قــام طيران  اإلنساني. كما 
بــتــدمــيــر مـــواقـــع فـــي املــديــنــة مـــدرجـــة ضمن 
العاملي،  للتراث  »يونيسكو«  منظمة  قائمة 
وفق ما ذكرت تنسيقية املدينة التي نشرت 
صــورًا ومقاطع فيديو تؤكد ذلــك. وأشــارت 
التنسيقية إلى أن معالم تدمر »تحّولت إلى 

أطال«.
اإلعامي  الناشط  ذاتـــه، يوضح  السياق  فــي 
ناصر الثائر أنه »لم يتبق من سكان املدينة 
سوى أربعة آالف مدني من 170 ألف، بينهم 
خمسون ألف نازح من مناطق سورية، كانوا 
في املدينة التي »تعيش وضعًا مأساويًا من 
دون كهرباء، وماء، واتصاالت، ومستشفيات. 
الثائر.  وفــق  كــامــل«،  الــحــيــاة منعدمة بشكل 
ويــــرى املــحــلــل الــعــســكــري، الــعــقــيــد مصطفى 
 
ّ
ــيـــش الــــنــــظــــام(، أن ــنـــشـــق عــــن جـ الــــبــــكــــور )مـ
بسبب  خاصة  أهمية  »تكتسب  تدمر  مدينة 
مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي، إذ تــقــع عــلــى الــطــريــق 
بــني دمــشــق وديـــر الــــزور، والــطــريــق الــواصــل 
بــني حمص وديـــر الـــزور. وهــي بــذلــك تتحكم 
يــن 

َ
بـــالـــطـــرق الــفــرعــيــة الـــتـــي تــنــطــلــق مـــن هــذ

إلى  للوصول  متعددة  باتجاهات  ني 
َ
الطريق

ويضاف  املختلفة.  السورية  البادية  مناطق 
الشمالية  التدمرية  الجبال  سلسلتا  إليها، 
الكيلومترات،  عشرات  املمتدتان  والجنوبية 
والتي يمكن استعمالها كمعاقل حصينة ملن 

يسيطر عليها«.
 
ّ
أما من الناحية العسكرية، يوضح البكور أن

لوجود  استراتيجية  أهمية  تكتسب  املدينة 
ــار  ــطـ ــر املــــاصــــق لـــلـــمـــديـــنـــة، ومـ ــار تــــدمــ مــــطــ
)الـــتـــي فـــــور( الـــــذي يــبــعــد عــنــهــا مــســافــة 65 
كيلومترًا باتجاه الغرب، إضافة إلى وجود 
مـــســـتـــودعـــات اســتــراتــيــجــيــة عــــــّدة لــلــجــيــش 
منتشرة على مساحات واسعة ومحفورة في 
البكور  ويلفت  املــديــنــة«.  فــي محيط  الجبال 
الخطوط  كافة  مــرور  إلــى  الجديد«  »العربي 
التي تنقل النفط والغاز من املنطقة الشرقية 
ــى الــــداخــــل الــــســــوري والـــســـاحـــل بــالــقــرب  ــ إلـ
مــن مدينة تــدمــر. »ويــمــكــن ملــن يسيطر على 
مــديــنــة تــدمــر، أن تــكــون لــه الــيــد الــطــولــى في 
البادية السورية، وأن يتحكم عسكريًا بطرق 
املـــواصـــات بــني دمــشــق واملــنــطــقــة الشرقية، 

لقاء الفرصة األخيرة
جوار ليبيا يدعم السراج لتجنّب التدّخل

تونس ـ وليد التليلي

جـــوار  دول  خــارجــيــة  وزراء  اجــتــمــاع  شــّكــل 
ليبيا، الــذي ُعقد أمــس الــثــاثــاء فــي تونس، 
لحظة بارزة في املسار الليبي، شّكلت الدفعة 
الليبية  الوطني«  »الوفاق  لحكومة  األخيرة 
العاصمة  إلــى  لتدخل  السراج  فائز  برئاسة 
الليبية طرابلس مسنودة من جيرانها ومن 
املنظمتني العربية واألفريقية باإلضافة إلى 
األمـــم املــتــحــدة. وبـــدا هــذا االجــتــمــاع كفرصة 
ل عسكري 

ّ
أخيرة أمام الليبيني لتجنب تدخ

ــمـــل حــكــومــة  ــر تــســهــيــل عـ ــبـ فــــي بـــــادهـــــم، عـ
السراج. ولم يكن الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي مخطئًا عندما قال لزواره من 
وزراء خــارجــيــة الـــدول املــشــاركــة فــي مؤتمر 
إذ ال ينبغي  ــكـــم«.  يـــومـ »هـــــذا  لــيــبــيــا  جـــــوار 
الــجــوار، فقد سبق أن  االستهانة بــدور دول 
ــيــــون عن  عـــّبـــر مـــســـؤولـــون أوروبــــيــــون ودولــ
الليبي،  امللف  ليبيا في  املهم لجيران  الــدور 
كما أعـــرب بعضهم عــن انــزعــاجــه مــن رفض 
ـــل عــســكــري في 

ّ
تــونــس والـــجـــزائـــر ألي تـــدخ

لــيــبــيــا، وهــــو مـــوقـــف لـــم يــتــغــيــر عــلــى الــرغــم 
مـــن الــضــغــوط الــدولــيــة الــتــي مـــورســـت على 
املــوقــفــني. وجـــّدد جــيــران ليبيا أمــس املوقف 
نفسه، مــع إضــافــة تنويه على درجــة كبيرة 
إلى  الختامي  بيانهم  أشــار  إذ  األهمية،  مــن 
ل عسكري ملحاربة 

ّ
ضــرورة »أن يتم أي تدخ

ااٍلرهــــــــاب بـــنـــاء عــلــى طــلــب حــكــومــة الـــوفـــاق 
ووفق أحكام األمم املتحدة«.

ــبـــق وأكــــــــدت لـــ  ــة سـ ــعـ ــيـ ــر أن مــــصــــادر رفـ ــيـ غـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه إذا تــمــت مــعــارضــة 
دخول حكومة السراج إلى طرابلس، فسيتم 
اســتــصــدار قــــرار مـــن مــجــلــس األمــــن الــدولــي 
لــفــرض ذلـــك، وهــو مــا ال يــتــعــارض مــع بيان 
جيران ليبيا، الذي أشار أيضًا إلى »التأكيد 
على الدعم املحوري لأمم املتحدة ومجلس 
األمـــن اســتــنــادًا للقرار 2259 والـــقـــرارات ذات 
لة، والتي تهدف لتمكني حكومة الوفاق  الصِّ
ــة ألداء  ــــات الــــازمــ ــيـ ــ ــائـــل واآللـ مــــن كــــل الـــوسـ

دورها في إحال األمن واستقرار ليبيا«. 
وبــــــدأ ســـيـــنـــاريـــو األيـــــــام املــقــبــلــة فــــي لــيــبــيــا 
يتوضح أكثر وأكثر، على الرغم من تساؤل 
املــبــعــوث الـــدولـــي مـــارتـــن كــوبــلــر حــــول ذلــك 
تــداولــهــا بينه وبني  فــي كلمات قليلة جــرى 
الــســبــســي فـــي قـــرطـــاج، قــبــل انـــطـــاق مؤتمر 
الــســبــســي »أعــتــقــد أن املشهد  قـــال  أمــــس، إذ 
أصــبــح واضــحــًا اآلن«، لــيــرد كــوبــلــر بــأنــه ال 
يــعــلــم إذا كــــان اتــضــح أو ســيــزيــد غــمــوضــًا، 
قبل أن يرد السبسي أنه متأكد بأنه توضح 
جــيــدًا. وشـــّدد كوبلر بعد ذلــك خــال مؤتمر 
»الــوفــاق«  دخــول حكومة  أن  صحافي، على 
ــبــــح اآلن »مـــســـألـــة أيــــام  ــــى طـــرابـــلـــس أصــ إلــ
ال أســـابـــيـــع«، فـــي حـــني تــشــيــر تــســريــبــات لـ 
أنه يمكن قياس ذلك  إلى  الجديد«  »العربي 
أيــضــًا، مــع حديث عــن 72 ساعة،  بالساعات 
اجتماعًا  وأن  لــذلــك،  تأكيد رســمــي  مــن دون 
الليبي سينعقد في إحدى  الرئاسة  ملجلس 
ضـــواحـــي تــونــس الــعــاصــمــة لــبــحــث قــــرارات 

هامة في هذا السياق.
غير أن رسائل اجتماع تونس كانت متعددة، 
لعل أبرزها دعوة بقية الفاعلني الدوليني إلى 
عدم تجاهل الجيران وتهميشهم، والتشاور 
معهم بشكل متواصل قبل أية خطوة، ولذلك 

انعقاد  الــجــوار في حالة  »آلية دول  ستبقى 
الرسالة  وّجت 

ُ
التشاور«. وت مستمر ملتابعة 

الثانية إلى الداخل الليبي، في محاولة لبعث 
»البقية  تدعو  املــحــادثــات  عــن  إيجابية  روح 
إلــى االلــتــحــاق بــاالتــفــاق الــســيــاســي«، ولذلك 
ــّدد كــوبــلــر ووزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي  ــ شـ
الــجــوار  دول  دور  على  الجهيناوي  خميس 
فــي هـــذا االتـــجـــاه، فــي مــحــاولــة إلقــنــاع بقية 
الفرقاء الرافضني بذلك. غير أن ما صدر أمس 
شّكل بوضوح سياسة »الجزرة والعصا«، إذ 
قال كوبلر إنه »ينبغي اآلن مغادرة القاعات 
واملـــؤتـــمـــرات والـــخـــروج بــاتــجــاه طــرابــلــس«. 
وشـــــّدد عــلــى ضـــــرورة الـــتـــوّجـــه إلــــى تطبيق 
االتـــفـــاق عــلــى أرض الــــواقــــع، وذلــــك بــدخــول 
حكومة السراج إلى طرابلس عاصمة ليبيا، 
واالنــطــاق فــي العمل على أولــويــاتــهــا وفي 
مــقــدمــتــهــا بــنــاء الــجــيــش. غــيــر أنـــه أشــــار في 
املــقــابــل إلـــى أهــمــيــة تــوســيــع قــاعــدة الــتــوافــق 
حولها وسط صفوف الليبيني وذلك بجمع 
وتنظيم  املحلية  والسلطات  القبائل  ممثلي 

مجالس الشورى املحلية.
كما صـــدرت إشـــارة هــامــة مــن كوبلر إلــى أن 
»الحرب ضد الجماعات اإلرهابية في ليبيا 
حـــرب ليبية بــامــتــيــاز ويــجــب أن تــتــم بــأيــاٍد 
لــيــبــيــة ولــيــس بــواســطــة األجـــانـــب، وأن ذلــك 
الــفــراغ  يــســّد  ليبي  ببناء جيش وطــنــي  يتم 
األمني«، معتبرًا أن »على حكومة السراج أن 
تتعامل مع املسألة كمسألة ذات أولوية ألن 
املعركة مع داعــش هي معركة ليبية ويجب 
أن تحسم بأياٍد ليبية وإال فإن أي تهاون في 
ل 

ّ
ظل تمدد داعش سيفتح املجال أمام التدخ

ــي الــلــيــبــيــة«، عــلــى حد  الــعــســكــري فــي األراضــ
تــعــبــيــره. وهــــو مـــا كــانــت دعــــت إلــيــه أطــــراف 
ســـيـــاســـيـــة تـــونـــســـيـــة اســتــعــجــلــت الــلــيــبــيــني 
»النتزاع شوكة داعــش قبل أن يفعل غيرهم 

من الــخــارج«، ولكن الليبيني فشلوا في ذلك 
ــام الفرصة  بــامــتــيــاز، ولــذلــك تــبــدو هـــذه األيــ
في  ل عسكري 

ّ
تدخ لتجنب  أمامهم  األخيرة 

بادهم. 

ولكن يبدو أن بعض التحركات على امليدان 
ــر إمــــــا عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــلــــس تــــؤشــ ــــي طــــرابــ فـ
»الــتــمــرد«، أو إطـــاق األنــفــاس األخــيــرة قبل 
الــتــســلــيــم بـــاألمـــر الــــواقــــع، عــلــى حـــد تعبير 
مصدر دبلوماسي لـ«العربي الجديد« أمس 

على هامش املؤتمر.
أما وزير الخارجية الجهيناوي، فأكد بدوره 
لــهــا أن تجمع  أيـــة حــكــومــة ينبغي  أن  أمـــس 
حــولــهــا أوســـــع قـــاعـــدة وفـــــاق مــمــكــنــة حتى 
ــا »لــفــرض  ــه لــيــســت هـــنـــاك نـــوايـ ــ تــنــجــح، وأنـ
حكومة الوفاق«. واعتبر أن »دخول الحكومة 
ل رسالة طمأنة للشعب 

ّ
إلى طرابلس سيمث

الدولية«.  واملجموعة  الــجــوار  ودول  الليبي 
وفــــي ســيــاق الــســعــي لــتــفــعــيــل عــمــل حــكــومــة 
السراج، يبرز تساؤل حول دور قائد الجيش 
خليفة  املتقاعد  اللواء  طبرق  لبرملان  التابع 
مصادر  وكشفت  املقبلة.  املــرحــلــة  فــي  حفتر 
ســيــاســيــة لــيــبــيــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
عبدالفتاح  املــصــري  الــرئــيــس  يلتقي  حفتر، 
السيسي في القاهرة اليوم األربعاء ملناقشة 
آخـــر الــتــطــورات عــلــى الــســاحــة الــلــيــبــيــة. كما 
أن حفتر يجتمع أيضًا  إلــى  املــصــادر،  لفتت 
اللواء  املصرية  االستخبارات  برئيس جهاز 
مــا طرحه كوبلر حول  فــوزي ملناقشة  خالد 
كوبلر  وكــان  ملهامها.  السراج  تولي حكومة 
قال أمس في تونس، ردًا على سؤال حول دور 
حفتر في الوضع الحالي، إن »بناء الجيش 
الليبي يشمل شرق ليبيا وغربها ووسطها 
الليبي وهذا  السياسي  الواقع  وكل عناصر 
يــشــمــل أيـــضـــًا حــفــتــر الـــــذي يــمــثــل جـــــزءًا من 
الــحــل، ويــبــقــى لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة أن تحدد 
اآلليات التي سيتم اعتمادها إلدمــاج حفتر 
بها«، مثنيًا على أن الجيش يجب أن يعكس 
الــوحــدة ال االنــقــســام حتى تكون لــه فاعلية. 
الــدولــي،  واملجتمع  ليبيا  جــيــران  وسينتظر 
األيــــام املــقــبــلــة لــتــبــيــان تـــطـــورات الــوضــع في 
جمع الحشد الشعبي والسياسي الضروري 
أن كوبلر شّدد  الــســراج، خصوصًا  لحكومة 
مــرارًا في كلمته على أن »الغالبية الساحقة 

من الليبيني تؤيد حكومة الوفاق«.

لثالثة  العمل  تمديد  الثالثاء،  أمس  التونسية  الجمهورية  رئاسة  أعلنت 
الذي  االنتحاري  الهجوم  منذ  البالد  في  السارية  الطوارئ  بحالة  أشهر 
تشرين  نوفمبر/   24 في  استهدف 
في  الرئاسي  لألمن  حافلة  الثاني 
الرئاسة  وقالت  العاصمة.  وسط 
الرئيس  إن  مقتضب،  ــيــان  ب ــي  ف
)الــصــورة(  السبسي  قائد  الباجي 
قرر، بعد مشاورات، تمديد العمل 
أشهر  ثالثة  لمدة  الطوارئ  بحالة 
اعتبارًا من اليوم. ويأتي هذا القرار 
بعد 15 يومًا على هجوم جديد 

وقع في منطقة بنقردان.

تمديد طوارئ تونس

أمس  الــســوري،  النظام  طيران  شــّن 
الثالثاء، غارات على مناطق تسيطر 
إدلب  ريفي  في  المعارضة  عليها 
عدد  لسقوط  أدى  ما  ودمشق، 
ــى. وذكــــرت مــصــادر  ــرح ــج مــن ال
لـ«العربي  دمشق،  ريف  في  محلية 
حلّق  النظام  »طيران  أّن  الجديد«، 
منذ صباح أمس في سماء الغوطة 
المرج  الشرقية، مستهدفًا منطقة 
الطيران  شــّن  كما  الغوطة.  وســط 
خان  مدينة  على  ــارات  غـ الــحــربــي 
الجنوبي،  إدلــب  ريف  في  شيخون، 
ما  الشمالي،  حماة  لريف  المتاخم 
الجرحى  إلى سقوط عدد من  أدى 

المدنيين.

غارات على إدلب

تنتشر المخاوف لدى 
العراقيين إزاء الظواهر 

التقسيمية في البلد، 
والتي تجلّت بالسواتر 

الترابية والخنادق التي 
تحاصر مدن وبلدات 

محافظة صالح الدين

تلتفت األنظار إلى 
موسكو التي تستضيف 
وزير الخارجية األميركي، 

وهو ما تعّول عليه 
المعارضة الستصدار قرار 
دولي جديد ملزم حيال 

عملية االنتقال السياسي

تدمير فندق شام زنوبيا عام 2014 )جوزف عيد/فرانس برس(

تعّول
المعارضة 
السورية 
على لقاء 
كيري 
والفروف 
)Getty(

دول جوار ليبيا تدعم حكومة السراج )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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وائل قنديل

هل كان من املمكن أن تمتد يد 
غبية لحذف اسم محمد البرادعي 
 
ً
من مناهج التعليم، بوصفه حامال

لجائزة نوبل، لوال أن أصحابها 
واثقون من أن هذا اإلجراء الغشيم 

سيرضي عبد الفتاح السيسي 
ويسعده؟ هل كان يمكن أن يحدث 

 في التعليم 
ً
ذلك لو أن مسؤوال

استشعر أن مثل هذه »املبادرة 
الوطنية« ستغضب النظام، أو تدفعه 
للخجل من تصرفات حمقاء تنتمي 
بالكلية إلى زمن العصور الوسطى 

ومحاكم التفتيش؟
األقبح من إقدام وزارة التربية 
والتعليم على تجريد محمد 

البرادعي من جائزة نوبل أمام طالب 
املرحلة االبتدائية، هي التبريرات التي 

ساقها املسؤولون في الوزارة لهذا 
اإلجراء. واألكثر قبحًا، هو الصمت 
الرسمي من النظام على ما جرى، 

تحقيقًا للمثل القائل »السكوت 
عالمة الرضى«. غير أّن األشد قبحًا، 

هو أّن املوضوع لم يلفت نظر أحد 
من أعضاء »منتخب املثقفني« الذي 

دعاه السيسي للقائه أمس، فلم 
نسمع أن أحدًا منهم أثار القضية، 

 على استحياء، بشأن 
ً
أو وّجه سؤال

الواقعة التي يندى لها جبني الثقافة 
والعلم واألدب.

كان من املمكن أن يخرج وزير 
التعليم ليقول إنه تصرف غبي من 
موظف أخرق.. أو أن تقوم الوزارة 

بحذف املوضوع كله، بجميع 
شخصياته، أنور السادات ونجيب 
محفوظ وأحمد زويل، من املنهج..

أو حتى تمارس الوزارة االستعباط، 
وتصدر بيانًا تنفي فيه حذف اسم 
البرادعي من مناهج التعليم، ألنه ال 
يوجد عندنا تعليم من األصل، كما 

كان يفعل وزراء داخلية املجلس 
العسكري، حني يقتلون الثوار 

بأسلوب  القنص، ثم يقسم الوزير 
برأس جده »ما عندناش قناصة«.

ال شيء من ذلك حدث، ألن الوزارة 
تبدو فخورة بإنجازها التاريخي 

لخدمة مصر وتطهيرها من »الخونة 
اللي زعلوها«. 

في املقابل تبدو ردود أفعال بعض 
املختلفني مع البرادعي باعثة على 
اليأس واألسى، إذ يبدو بعضهم 

مرّحبًا بالجريمة ألن البرادعي من 
وجهة نظرهم شارك في«تالتني 
ستة«، وارتضى أن يكون جزءًا 

من نظام السيسي. وهذا منطق ال 
يختلف عما يسّوقه أوغاد الوطنية 

الفاسدة من جمهور االستبداد، 
تسويغًا لجريمة علمية وفضيحة 
تاريخية ال تقل فداحة عن جريمة 

مصادرة وحرق كتب ابن تيمية 
وسيد قطب والقرضاوي، وغيرهم 
من الدعاة والفقهاء الذين ال تحبهم 

سلطات االنقالب الفاشي.
يمكنك أن تختلف مع البرادعي إلى 

آخر مدى، وتدينه وتجرمه، إن أردت، 
في عديد من املواقف، غير أن هذا 

كله ال يصلح مبررًا العتداء صارخ 
على الحقيقة، وعلى الوقائع املادية 

امللموسة التي تقول إن لجنة جائزة 
نوبل أعلنت في السابع من أكتوبر/ 
تشرين األول 2005 منح املصري 

محمد البرادعي املدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، والوكالة، جائزة 

نوبل للسالم، تكريمًا لجهودهما 
في مجال مكافحة انتشار األسلحة 
النووية. حرق اسم الدكتور البرادعي 

في كتاب التاريخ، ال يختلف عن 
حرق منازل املعتقلني املعارضني 

لالنقالب في قرية البصارطة 
بمحافظة دمياط. هذا سلوك يليق 

بنظام يحكم بعقلية مليشيا، 
تتصرف مثل عصابات االحتالل 
التي ال تترك وسيلة لحرق حقائق 

التاريخ والجغرافيا، إال وتستعملها، 
في محاولة لتثبيت واقع جديد، 

جاء عن طريق الجريمة املنظمة، 
ويسعى بكل الجهد إللغاء ما سبقه، 

خصوصًا لو كان هذا الـ«ما سبق« 
يشكل تهديدًا لفرص بقائه وتمدده.

هو سلوك »داعشي« بامتياز، ال 
يختلف عما تتناقله األلسنة عن 

ممارسات أمراء التنظيم في العراق، 
من تحطيم التماثيل وهدم اآلثار 

وحرق التاريخ املنقوش على جدران 
املعابد، وتدمير الجغرافيا والبيئة، 

انطالقًا من استحالل كل شيء، 
ما دام يساعد في فرض وجودهم 

وتثبيت الواقع الذي يريدون.

البرادعي هدفًا 
لدواعش السيسي

مرور 
الكرام

ال يُسمح لنحو مليون 
و750 ألف نسمة بالعودة 

إلى مناطقهم

اجتماعات سرية بين 
أعضاء هيئة المفاوضات 

ودبلوماسيين روس 



حظر للنشر وتوصيات لتحسين صورة مصر

»التمويل األجنبي«: غضب السيسي وتحّدي أميركا

لقاءات المثّقفين للحصانة ضّد االنتقادات
تعبئة غير كافية والمدعّوين من بيئة النظام

أبدى كيري »قلقه 
العميق« من تدهور 
وضع حقوق اإلنسان

محاوالت تحسين صورة 
السيسي وإظهاره كأنه 

يقبل الرأي اآلخر

القاهرة ـ العربي الجديد

صــدور  بــن  الفصــل  يمكــن  ال 
هشــام  التحقيــق  قاضــي  قــرار 
فــي  النشــر  بحظــر  عبداملجيــد 
بـ«التمويــل  إعالميــا  املعروفــة  القضيــة 
األجنبي« ملنظمات املجتمع املدني املصري، 
قبــل  عقــده  الــذي  االجتمــاع  وبــن  أخيــرًا، 
الرئيــس  ســاعات،   4 بنحــو  القــرار  صــدور 
جميــع  مــع  السيســي  عبدالفتــاح  املصــري 
املســؤولن الذيــن لهــم صلــة بالقضيــة، علــى 
الرغــم مــن إعــالن مؤسســة الرئاســة املصرية 
 االجتمــاع هــدف لتنســيق »تعزيــز صورة 

ّ
أن

مصر دوليا وأمام الرأي العام العاملي«.

اجتماع غير المتجانسين
اجتمــاع السيســي حضرتــه مجموعــة تبــدو 
والــوزراء.  املســؤولن  مــن  متجانســة  غيــر 
معلــن  أو  مباشــر  رابــط سياســي  يوجــد  ال 
غــادة  االجتماعــي،  التضامــن  وزيــرة  بــن 
والــي، ووزيــَري الخارجيــة، ســامح شــكري، 
عبدالغفــار،  مجــدي  اللــواء  والداخليــة، 
اإلداريــة،  والرقابــة  املخابــرات  ومديــري 
األمــن  لشــؤون  السيســي  ومستشــارة 
القومــي، وزيــرة التعــاون الدولــي فــي عهــَدي 
الرئيــس املخلــوع حســني مبــارك، واملجلــس 
العســكري، بعــد ثــورة يناير/ كانــون الثاني 
 
ّ
أن غيــر  أبوالنجــا.  فايــزة  الســفيرة   ،2011
مطالعــة أوراق قضيــة »التمويــل األجنبــي« 
هــؤالء  كل  بــن  الرابــط  بســهولة  تكشــف 
املســؤولن الذيــن ال ينتمــون إلــى مجموعــة 
وزاريــة واحــدة. فجميعهم ســاهموا بصورة 
مباشــرة في التحقيقــات التي أجرتها وزارة 
العــدل ثــم قضــاة التحقيق منــذ 2011 وحتى 

اآلن.
أبــو النجــا كانــت وال تــزال الشــاهدة األولــى 
فــي القضيــة، واملحــرك األول لهــا، إذ اعتبــرت 
في شهادتها أمام لجنة التحقيق واملحكمة، 
أن كال مــن الواليــات املتحــدة، وســلوفاكيا، 
وأملانيــا خرقــت النظــام املصــري باســتخدام 
برامجها اإلعانية للتدخل في شــؤون مصر 
هــذه  أن  النجــا  أبــو  ادعــت  كمــا  الداخليــة. 
تنظــم  التــي  فيينــا،  اتفاقيــة  خرقــت  الــدول 

مســتوى مراقبــة تدفقــات التمويــل األجنبــي 
وأوروبــا،  املتحــدة  الواليــات  مــن  الــواردة 
األجنبيــة  التمويــل  لبرامــج  والتصــدي 

وزارة  أمــا  الديمقراطــي.  للتحــّول  الداعمــة 
إجــراءات  علــى  املشــرفة  فهــي  الخارجيــة، 
تمويل املنظمات املصرية من تلك األجنبية، 
واملشــرفة علــى ترخيــص العمــل للمنظمــات 
 وزارة الداخلية 

ّ
األجنبية داخل مصر. كما أن

هــي التــي أجــرت وحــّررت جميــع التحريــات 
مداهمــات  ــذت 

ّ
نف التــي  وهــي  القضيــة،  فــي 

هــا 
ّ
مراكــز حقــوق اإلنســان عــام 2011، كمــا أن

تراقب أعمال املنظمات الحالية.
املراقبــن،  بحســب  التضامــن،  وزارة  أمــا 
فهــي التــي أكــدت مــن خــالل مســؤوليها فــي 
التــي  اللجــان  طريــق  عــن  ثــم  التحقيقــات، 
شــكلتها، أخيــرًا، عــدم قانونية عمل أكثر من 
1500 مركز ومنظمة مصرية لعدم مراعاتها 
الشــروط املذكــورة فــي املــادة 11 مــن قانــون 
الجمعيــات. مــن جانبهــا، تــؤدي املخابــرات 
املصريــة دورًا فــي تتبع املعلومات ومصادر 
اإلداريــة  الرقابــة  هيئــة  وكذلــك  التمويــل. 
دورًا  السيســي  عهــد  فــي  اكتســبت  التــي 
إضافيــا وســيطا بــن دور التحري الشــرطي 
واالستعالم املخابراتي على مستوى أجهزة 

الدولة واملصارف الحكومية والخاصة.
وبذلــك، تكتمــل صــورة هــذا االجتمــاع الــذي 
جــاء بعــد يوَمــن فقــط مــن تصريحــات وزير 
التــي  كيــري  جــون  األميركــي،  الخارجيــة 
القضيــة.  فــي  التحقيقــات  إعــادة  انتقــدت 
تدهــور  مــن  العميــق«  »قلقــه  كيــري  وأبــدى 

املدنــي  واملجتمــع  اإلنســان  حقــوق  وضــع 
بعــد قــرار إعادة فتح التحقيق. وحث الوزير 
التعامــل  علــى  املصريــة  اإلدارة  األميركــي 
قيــود حريــة  املدنــي لتخفيــف  مــع املجتمــع 
إنشاء الجمعيات والسماح ملنظمات حقوق 
بحريــة.  بالعمــل  الحكوميــة  غيــر  اإلنســان 
وســبق االجتمــاع بســاعات، نشــر صحيفــة 
بلســان  حاليــا  املتحدثــة  الســابع«  »اليــوم 
دائــرة السيســي املخابراتيــة الرقابيــة مقــااًل 
باالســم املســتعار »ابــن الدولــة« ينتقــد فيــه 

كيري.
مــن  حاليــا  املصريــة  اإلدارة  موقــف  وعــن 
الضغــوط الخارجيــة بشــأن قضيــة التمويل 
دبلوماســي،  مصــدر  يؤكــد  األجنبــي، 
غاضــب  »النظــام  أن  الجديــد«،  لـ«العربــي 
هــذه  وتفاصيــل  خيــوط  كشــف  مــن  للغايــة 
ل أن 

ّ
القضيــة فــي الوقــت الحالــي. وكان يفض

اتها ســرية بعيــدًا عن الضغوط  تبقــى إجراء
تصدرهــا  التــي  والبيانــات  األجنبيــة، 
منظمــات املجتمع املدني املصرية والدولية. 
النشــر  قــرار حظــر  يفســر صــدور  مــا  وهــذا 
وفقــا  كيــري«،  تصريــح  مــن  ســاعات  بعــد 

للدبلوماسي.

غضب السيسي
ويوضــح املصــدر ذاتــه أن »قســما كبيــرًا مــن 
املذكوريــن،  باملســؤولن  السيســي  اجتمــاع 
وتبعــات  أســباب  ملناقشــة  تخصيصــه  تــم 
تصريــح كيــري، ألن السيســي غاضــب منه«، 
تلقــى  الخارجيــة  »وزيــر  أن  إلــى  مشــيرًا 
علــى  العمــل  بضــرورة  مشــددة  تعليمــات 
كدولــة  الخــارج  فــي  تحســن صــورة مصــر 
إجــراءات   

ّ
إال تطبــق  وال  القانــون،  تحتــرم 

قانونيــة قضائيــة بحــق منظمــات املجتمــع 
املدني، وأن السلطتن القضائية والتنفيذية 
تان عن بعضهما«، على حّد تعبيره. 

ّ
مستقل

يجــري  أن  الدبلوماســي  املصــدر  ويتوقــع 
شــكري اتصــااًل هاتفيــا بنظيــره األميركــي، 

خالل ساعات«.

الحظر »أمر طبيعي«
وفي سياق متصل، تصف مصادر في وزارة 
فــي  النشــر  حظــر  االجتماعــي،  التضامــن 
القضية بعد اجتماع السيســي باملسؤولن، 
 »النظام 

ّ
بـ »األمر الطبيعي«، مبررة ذلك، بأن

فــي  القضيــة  تفاصيــل  كشــف  مــن  انزعــج 
جميــع  أن  خصوصــا  تحديــدًا،  الوقــت  هــذا 
اإلجــراءات كان مخططــا لهــا أن تظــل ســرية 
لنهايــة العــام الحالــي علــى األقــل«. وتضيف 
 »الدولــة لــم تكــن تضــع 

ّ
املصــادر الوزاريــة أن

قضائيــة  قــرارات  هنــاك  أن  حســبانها  فــي 
تتطلــب اإلعــالن الرســمي ودخــول ســاحات 
األمــوال،  علــى  التحفــظ  كقــرارات  املحاكــم، 
الجنايــات  محكمــة  فــي  ذلــك  إعــالن  ولــوال 
ــت القضيــة ســرية«، علــى حــّد تعبيرهــا. 

ّ
لظل

تتواصــل  أن  ذاتهــا  املصــادر  وترجــح 
بمعــزل  متســارعة،  بوتيــرة  التحقيقــات 
نظــام  بــن  الحــرب  تصــل  وأن  اإلعــالم،  عــن 
السيسي واملجتمع املدني إلى ذروتها بمنع 
مزيد من النشــطاء من الســفر والتصرف في 
أموالهــم، ولجــوء النشــطاء إلصــدار بيانــات 

بحثا عن التضامن الدولي معهم«.

العالقــات الدبلوماســية الدوليــة. واقترحت، 
يومهــا، تجميــد اتفاقيــة برنامج املســاعدات 
األميركيــة االقتصاديــة ملصــر طاملا يتضمن 

تقديم إعانات للجمعيات األهلية.

قلق كيري
ويرى مراقبون أن تعين السيسي فايزة أبو 
النجــا، مستشــارته لشــؤون األمــن القومــي، 
كان يهدف أساسا إلى بسط سيطرة الدولة 
علــى منظمــات املجتمــع املدنــي، ليــس علــى 
بــل علــى  مســتوى مراقبــة عملهــا امليدانــي، 
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الفتــاح  عبــد  املصــري،  الرئيــس  يســعى 
مــن  مزيــد  حشــد  محاولــة  إلــى  السيســي 
التأييد له ولسياساته، خالل الفترة املقبلة، 
مــن خــالل التوجــه لعقــد لقاءات مــع عدد من 
املثقفــن والكتــاب. ويبــدأ السيســي سلســلة 
وفــي  وطنــي،  حــوار  ضمــن  اللقــاءات  مــن 
خلفية الخطوة تراجع شعبيته بشكل كبير، 
 عن األوضاع املعيشــية واالقتصادية 

ً
فضــال

 ،2014 عــام  الحكــم  يــه 
ّ
تول منــذ  الصعبــة 

بحسب مراقبن. وعلى الرغم من عدم لجوء 
الرئيس املصري إلى هذه الخطوة طوال عام 
ونصــف العــام مــن حكمــه، فــي ظــل األوضــاع 
واألزمات التي تمر بها مصر، يفتح التوّجه 
األخيــر بابــا واســعا أمام التكهنــات باإلقدام 
فــي  مراقبــون  ويشــكك  الحــوار.  هــذا  علــى 
يعقدهــا  التــي  واللقــاءات  الحــوار  جــدوى 
السيســي، خصوصــا أنهــا ال تأتــي فــي إطــار 
 األزمات املتالحقة التي تشــهدها مصر، 

ّ
حل

إنما فقط محاولة لتخفيف حّدة االنتقادات 
املوّجهــة إلــى النظــام الحالي. وباســتعراض 
أسماء الحضور الذين استضافهم الرئيس، 
فقــط  ليســوا  معظمهــم   

ّ
أن يتبــن  أخيــرًا، 

علــى  أفضــااًل  لــه   
ّ
إن بــل  للسيســي،  تابعــن 

املناصــب،  تقليدهــم  حيــث  مــن  بعضهــم 
وتوزيعهــم علــى وســائل اإلعــالم املختلفــة، 
وإعطائهــم مســاحات مــن الشــهرة والتأثيــر 
النائــب  لــم يحظــوا بهــا قبلــه. ومــن هــؤالء: 
املعينــة  والنائبــة  القعيــد،  يوســف  املعــّن 
بعــد  الســابقان  والوزيــران  جابــر،  مليــس 
اإلطاحــة بحكــم جماعــة »اإلخــوان املســلمن 
إلــى  عــرب.  صابــر  ومحمــد  عصفــور  جابــر 
ــاب 

ّ
جانــب هــؤالء، وقــف بعــض مثقفــي وكت

اليسار املتصالحن مع النظام الحالي، مثل 
صــالح عيســى، وأحمــد بهــاء الدين شــعبان، 

ووحيــد حامــد، ومحمــد املخزنجي، ومحمد 
املنسي قنديل. كما شمل اللقاء كتابا ُعرفوا 
بانتمائهم الصريح لنظام الرئيس املخلوع 
عبداملعطــي  أحمــد  مثــل  مبــارك،  حســني 
وفريــدة  ســلماوي،  ومحمــد  حجــازي، 
معاطــي،  ويوســف  بركــة،  وإقبــال  النقــاش، 
)كاتب أفالم ومسلسالت الفنان عادل إمام(، 
ثــورة  بعــد  أعقابهــم  علــى  ارتــدوا  وآخــرون 
وعارضــوا   ،2011 الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
النظــام الديمقراطــي، وأّيــدوا اإلنقالب عليه، 
مثــل فــاروق جويــدة، وإبراهيــم عبداملجيــد، 
وضيــاء  فــاروق،  ونبيــل  ياســن،  والســيد 
عبداللــه  ويقــف  زيــدان.  ويوســف  رشــوان، 
الســناوي ويســري الفخرانــي بــن الحضــور 
ــن. فهمــا معروفــان بتأييــد 

َ
ــن منفردت

َ
حالت

النظام الحالي ولم يتراجعا يوما عن تأييد 
السيســي. لكنهمــا يبديــان من حــن إلى آخر 
مواقف إنسانية تضامنا مع بعض ضحايا 
لسياســات  معاِرضــة  مواقــف  أو  النظــام، 

التعبيــر  حريــة  قمــع  مجــال  فــي  النظــام 
تحديدًا.

يســعى  التــي  اللقــاءات  إن  مراقبــون  ويقــول 
جــدوى  لهــا  يكــون  لــن  لعقدهــا  السيســي 
ــم فــي األســاس مــع مؤيديــه وليــس 

ّ
نظ

ُ
ألنهــا ت

معارضيه. وهنا الحديث يكون عن الرافضن 
للنظــام الحالــي مــن التيــار اإلســالمي وقطــاع 
عريــض مــن الشــباب. ويــرى هــؤالء املراقبــون 
الكتــاب  لقــاءات السيســي تنصــّب مــع   كل 

ّ
أن

واإلعالميــن ورؤســاء التحريــر، فــي محاولــة 

إلثناء بعضهم عن الهجوم وانتقادات النظام 
الحالــي، لعــدم اســتنفار الرأي العام والشــارع 
املصري ضده. ويتســاءل بعضهم عن أسباب 
مــع معارضيــه  السيســي حــوارات  عــدم عقــد 
»اإلخــوان  وجماعــة  اإلســالمي  التيــار  مــن 
املسلمن« والشباب، مؤكدين أن األزمات التي 
تشــهدها مصــر معروفــة مــن ناحيــة التــردي 
االقتصادي، وتراجع أوضاع حقوق اإلنسان، 
 عــن االعتقاالت 

ً
والحريــات بشــكل عــام، فضــال

باملعارضــن وشــباب  والتنكيــل  العشــوائية، 
الثورة، وانتهاكات جهاز الشرطة.

ويقــول الخبيــر السياســي إن إصالح األزمات 
ال يحتــاج لحــوارات ولقــاءات وإنمــا لتنفيــذ 
يــد  الشــباب، ورفــع  اإلفــراج عــن  عاجــل، مثــل 
أجهــزة األمــن عــن السياســة، وعــدم التضييــق 
علــى الحريات.ويضيــف أن لقــاءات السيســي 
والكتــاب،  باإلعالميــن  تتعلــق  ســبقت  التــي 
علــى  تــدل  وهــي  السياســين.  مــع  وليــس 
تخــّوف الرجــل مــن تأثيــر الكتابــات والبرامــج 
التلفزيونيــة علــى تأليــب الشــارع ضــده، على 
حــّد تعبيــره. بــدوره، يقــول خبيــر فــي مركــز 
ه »من الســابق 

ّ
األهــرام لـــ »العربي الجديد«، إن

للمثقفــن، وال  الرئاســة  ألوانــه تقييــم دعــوة 
بــد مــن انتظــار مــا يســفر عنــه هــذا الحــوار«، 
علــى  تعتــاد  الرئاســة  مؤسســة  أن  مضيفــا 
تنظيــم مثــل تلــك الحــوارات واللقــاءات، وفــي 
 أية أزمة. 

ّ
النهاية ال يوجد خطوات فعلية لحل

ويشــير إلــى أن السيســي »إذا أراد استشــارة 
بعــض املتخصصــن والكتاب واملثقفن حول 
قضايــا بعينهــا، يمكنــه إجــراء هــذا األمــر مــن 
ــل منــه، وتــم 

ُّ
دون إظهــار األمــر علــى أنــه تفض

ذلك بشــكل غير علني«. ولم يســتبعد الخبير 
محــاوالت  ضمــن  اللقــاءات  تكــون  أن  ذاتــه 
تحسن صورة السيسي، وإظهاره كأنه يقبل 
الــرأي اآلخــر، ويتوّســع في استشــارة املثقفن 

والكتاب.

استباقًا لزيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة يوم 4 إبريل/نيسان 
المقبل، وصل وفد سعودي رفيع المستوى، أمس الثالثاء، برئاسة رئيس 
الصعب  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  دكتور  اللواء  للمساحة،  العامة  الهيئة 
الستكمال ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة في البحر األحمر 
من خط عرض 22 جنوب مصر وحتى خليج العقبة، »حتى ال يؤثر هذا 

الخالف على العالقات الثنائية للبلدين« بحسب مصادر مطلعة.

اللقاء،  لحضور  ــوات  دع تلقت  التي  الشخصيات  من  عــدد  بحسب 
وعددهم بين 25 إلى 30 شخصية، فإن اللقاء يعد مفتوحًا، وليس له 
للقاء  المدعوين  به. وطرح بعض  إبالغهم  جدول أعمال واضح تم 
الحريات  اللقاء، ومنها  أعمال  بعينها لطرحها بحسب جدول  ملفات 
السياسي محمد عز، من جدوى  الخبير  الشباب. ويشكك  واإلفراج عن 
المثقفين والكتاب، خصوصًا في ظل  المرتقبة مع  السيسي  لقاءات 

عدم وضوح الرؤية أو إعالن موقف محدد حيالها.

ترسيم الحدود مع السعودية

لقاء مفتوح بال برنامج

يواصل الرئيس المصري 
ونظامه تحّدي العالم 
في ما يتعلق بقضية 

»التمويل األجنبي« 
لمنظمات المجتمع 

المدني. غضب النظام 
من نشر تفاصيل القضية 

ُترجم بقرار منع النشر 
على الرغم من االنتقادات 

األميركية

تظاهرة لصحافيين مصريين ضد الحكومة في القاهرة قبل يومين )محمد الراعي/األناضول(

■ ستتبناه جماعة البغدادي 
اإلرهابية لتظهر للعالم أن 
باستطاعتها اللعب بأمن 

العالم، هكذا الناقصون 
يبحثون عن الكمال تحت 

الحطام #بلجيكا

■ داعش شّوه صورة اإلسالم 
بدرجة كبيرة في أعن الغرب، 

فلم يسلم مسلم أو مسيحي 
من شرهم

■ يتضح عوار النظام 
الديمقراطي تحت أي تهديد 
أمني، فقنبلة واحدة تجعل 

بلدًا غربيا عريق الديمقراطية 
يتحول لنظام طوارئ بوليسي 

■ معظم األعمال اإلرهابية في 
أوروبا غير مرتبطة بمنظمات 

إسالمية، وهي نتاج العزلة 
التي يعيش بها املسلمون، 

أحياء فقيرة وتمييز عنصري

■ يكتوي الغرب اآلن »بدعمهم 
لإلرهاب« طوال خمس سنوات 

أو أكثر على دول العالم 
اإلسالمي. كنا وما زلنا نبكي 

على األبرياء الذين يقتلون في 
سورية

■ لألسف ما يحدث في بلجيكا 
وأي دولة يضربها اإلرهاب 

يعطي ذريعة لكل حاقد على 
اإلسالم ألن يظهر. وأيضا 

يعطي ذريعة ألي قمع يحدث
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اقتصاد
مصر: شركات الغاز تهّدد بالرحيل

القاهرة ـ العربي الجديد

تصاعــدت الخالفات بن شــركات الغــاز األجنبية 
والحكومــة املصريــة فــي الفتــرة األخيــرة، لدرجــة 
أنهــا دفعــت عــددًا مــن هذه الشــركات إلــى التهديد 
بالرحيــل عــن مصــر وبيــع أصولهــا إذا لــم يتــم حــل املشــاكل 
التــي تعانــي منهــا، كمــا دفعــت شــركات أخــرى إلــى تصعيــد 
مــن  مزيــد  النتــزاع  املصريــن  املســؤولن  علــى  ضغوطهــا 
مصــر  بي.جــي  شــركة  أكــدت  الســياق،  هــذا  وفــي  املكاســب. 
التابعة لشــركة رويال داتش شــل، أمس، أنها أوقفت اإلنتاج 
فــي موقعــن بمصــر بســبب خــالف مــع الحكومــة حول ســعر 
الغــاز، فــي حــن أعلنت شــركة إيني اإليطاليــة، منذ عدة أيام، 
أنهــا تعتــزم عــرض حصتهــا للبيــع فــي حقــول الســتخراج 
الغــاز.   وقــال مســؤول فــي الهيئــة املصريــة العامــة للبتــرول 
اإلنتــاج  بالفعــل  أوقفــت  مصــر،  بي.جــي  شــركة  أن  أمــس، 
والتنميــة فــي حقــول الغــاز فــي منطقتــي          +9A          و      9B       في املياه 
املصريــة بالبحــر املتوســط، وذلــك لعــدم التوصــل إلــى اتفــاق 
بشــأن ســعر الغــاز املســتخرج. وأضــاف املســؤول لرويتــرز، 

مشترطا عدم الكشف عن اسمه، »بي.جي أوقفت العمل لعدم 
التوصــل إلــى اتفــاق حــول الســعر املحــدد للغاز املســتخرج«.  
لكــن وزارة البتــرول املصريــة نفــت فــي وقــت الحــق مــا ذكــره 
إعــادة  علــى  التفــاوض  حاليــا  يجــري  إنــه  وقالــت  املصــدر، 
جدولة زمنية للمشروع، وقالت، في بيان، أمس، »يتم حاليا 
التفــاوض علــى إعــادة جدولــة زمنيــة للمشــروع للبــدء فــي 
عمليــات التنميــة«. وتحصــل مصــر حاليــا علــى الغاز بســعر 
5.88 دوالرات للمليون وحدة حرارية من املنطقة األولى بعد 
تعديل االتفاقية، ومن الثانية بسعر 3.95 دوالرات للمليون 

وحدة وهو ما تريد بي.جي زيادته.
وتعكف مصر حاليا على تعديل عقود الغاز مع الكثير من 
الشركات األجنبية لتشجيعها على تنمية الحقول وزيادة 
الطاقــة  شــركات  كبــرى  »إينــي«  شــركة  وكانــت  اإلنتــاج.  
اإليطالية قد أعلنت، بداية األسبوع، عزمها بيع حقل الغاز 
الواقــع قبالــة ســاحل بورســعيد  هــر( 

ُ
املصــري الضخــم )ظ

واملقــرر أن يبــدأ إنتاجــه بحلــول نهايــة 2017، وذلــك ضمــن 
خطة أوســع لخفض التكاليف بقيمة 14 مليار دوالر حتى 

2019. ومواجهة خسائر 8 مليارات يورو في 2015.

جورنــال«،  ســتريت  »وول  صحيفــة  بحســب  إينــي،  وقالــت 
إنهــا ســتبيع مــا يقــّدر بنحــو 7 مليــارات يــورو مــن األصــول، 
معظمها حصص في حقول النفط والغاز املصرية املكتشفة 
حديثــا، وذلــك بحلــول 2019، إضافة لخفض تكاليفها بنحو 
6 مليــارات يــورو. وفــي هذا اإلطار، قال خبير الطاقة، ووكيل 
لجنــة الصناعــة والطاقــة بمجلس الشــعب املصري الســابق، 
حاتــم عــزام، لـ«العربــي الجديــد«، إن شــركة إينــي لــم تصــدر، 
حتــى اآلن، بيانــا رســميا حــول حقيقيــة ســحب أو تقليــص 
استثماراتها في مصر. واعتبر عزام اإلعالن عن نية الشركة 
هر( يمثل رسالة تهديد واضحة في املقام األول 

ُ
بيع حقل )ظ

تســتهدف الضغــط علــى نظــام عبدالفتاح السيســي للكشــف 
الذيــن ارتكبــوا جريمــة قتــل جوليــو ريجينــي،  عــن الجنــاة 
الطالــب اإليطالــي فــي مصر. وتابع عزام: »إيني قد تهّدد وال 
تنفــذ ألنهــا تضــع مصالحهــا االقتصاديــة فــي املقــام األول، 
وســبق للشــركة قبل إعالن اكتشــافها األخير توقيع اتفاقية 
مــع الحكومــة املصريــة بتعديــل األســعار لصالحهــا، وجــاء 
على لسان رئيسها أن عائدات الشركة من حقل ظهر مربحة 

وفقا للسعر الجديد الذي حصلت عليه من الحكومة«.

بغداد ـ أحمد النعيمي

قالــت الحكومــة املحليــة فــي محافظــة األنبــار، كبــرى 
املــدن العراقيــة غــرب البــالد، إن إعــادة إعمــار وتأهيــل 
مــدن املحافظــة التســع يتطلــب مــا ال يقل عــن 20 مليار 
دوالر، بســبب الخــراب الهائــل، مطالبــة بتدخــل دولــي 
واسع لدعم العراق في هذا الشأن. وقال رئيس مجلس 
األنبــار، صبــاح الكرحــوت، فــي مؤتمــر صحافــي أمس 
الثالثــاء، إن إعــادة إعمــار مــدن األنبــار التــي تحــررت 
مــن يــد تنظيــم الدولة اإلســالمية »داعــش« واملتضررة 
عــن  يقــل  ال  مــا  تتطلــب  العســكرية،  العمليــات  جــراء 

20 مليــار دوالر، وفقــا لإلحصــاءات التــي قامــت بهــا 
لجــان مختصــة تــم تشــكيلها لهــذا الغــرض. وأضــاف 
إلــى  تحتــاج  وحدهــا  الرمــادي  مدينــة  أن  الكرحــوت، 
نحــو 9 مليــارات دوالر إلعــادة إعمارهــا، الفتــا إلــى أن 
»البنيــة التحتيــة في األنبار تعرضت لدمار كبير جدًا 
مــن قبــل تنظيــم »داعــش« الــذي قــام بتفجيــر الجســور 

والدوائر واملؤسسات الحكومية ومراكز الشرطة«.
 وقــال فيصــل حميــد، عضــو لجنــة الكشــف عــن الدمار 
حديثــا،  مشــكلة  حكوميــة  لجنــة  وهــي  األنبــار،  فــي 
تأمــن  يمكنهــا  ال  بغــداد  فــي  العراقيــة  الحكومــة  إن 
أكثــر مــن 10% مــن متطلبــات اإلعمــار، بســبب األزمــة 

املاليــة الحاليــة، مــا دفــع املحافظــة إلــى التحــرك نحــو 
الغــرض.   لهــذا  لتأمــن مســاعدات  الدوليــن  املانحــن 
 ،2016 مطلــع  أعلــن،  األنبــار  محافظــة  مجلــس  وكان 
أن نســبة الدمــار فــي مدينــة الرمــادي تبلــغ 80% جــراء 
العمليــات العســكرية فــي املدينــة. وكان عضــو مجلس 
أن   2015 نهايــة  أعلــن  قــد  الفهــداوي،  عــذال  األنبــار، 
الحكومــة املحليــة فــي األنبــار تحتــاج مليزانيــة عشــر 
ســنوات قادمــة إلعــادة تعميــر الرمــادي املدمــرة. لكــن 
هــذه التقديــرات مازالــت أوليــة، فــي ظل حرب مســتمرة 
وعمليــات عســكرية تشــمل معــارك وقصفــا جويا على 
املــدن التــي اليــزال تنظيــم الدولــة اإلســالمية يســيطر 

عليهــا فــي عــدد من مدن األنبار.  وبحســب مســؤولن، 
فإن الحكومة العراقية لن تكون قادرة على تخصيص 
البنيــة  وتأهيــل  تعميــر  إلعــادة  الالزمــة  األمــوال 
التحتيــة واألحيــاء الســكنية املدمــرة نتيجــة القصــف 

واالشتباكات املسلحة إذا لم يكن هناك دعم دولي. 
وتتضارب تصريحات املسؤولن املحلين في األنبار 
حــول موعــد إعــادة النازحــن إلــى مناطقهــم، فــي وقــت 
التــزال القــوات العراقيــة تتعــرض لهجمــات من أطراف 
 عن عجز الحكومة املحلية عن 

ً
عدة في الرمادي، فضال

إزالة كافة األلغام التي خلفها التنظيم بعد انســحابه 
من املدينة، بحسب املراقبن.

العراق: 20 مليار دوالر تكلفة إعادة إعمار األنبار

مصطفى عبد السالم

يبدو أن االقتصاد األوروبي بات 
على موعد مع تلقي ضربات عنيفة 

خالل 2016 قد تفوق الضربات 
التي تلقاها في السنوات األخيرة، 

وأبرزها تداعيات األزمة املالية 
في 2008. ومع عنف الضربات 

وخسائرها االقتصادية الفادحة، 
 من الشك تطفو حول 

ً
فإن ظالال

مستقبل هذا االقتصاد، ومدى 
قدرته على التعافي واملشاركة في 
صنع مستقبل االقتصاد العاملي.
أحدث الضربات التي تلقاها هذا 
االقتصاد االنفجارات التي هزت 

بروكسل، أمس، وهزت معها 
أسواق املال، خاصة البورصات 

األوروبية واليورو وقطاعات الطيران 
والسياحة والنقل، إضافة إلى 

الفاتورة التي تتحملها دول منطقة 
اليورو، بسبب زيادة التكاليف 

الناجمة عن التدابير األمنية املشددة 
التي ستفرضها في مطاراتها وعلى 

حدودها. وقد أعادت تفجيرات 
بروكسل إلى األذهان الهجمات 

اإلرهابية التي تعرضت لها فرنسا 
في 2015 وما أسفرت عنه من 

ضربات عنيفة لالقتصاد الفرنسي، 
الذي يعاني من مشاكل مالية حادة 
ودين متفاقم وحالة كساد واضحة.

لم تكن تفجيرات بروكسل هي 
الضربة القوية التي تعرض لها 

االقتصاد األوروبي في األيام 
املاضية، فهناك ضربة أخرى في 
انتظار االقتصاد البريطاني حال 

خروج لندن من االتحاد األوروبي. 
وحسب األرقام، فإن تصويت 

البريطانيني لصالح خروج بالدهم 
من االتحاد قد يكبد اقتصادهم 

145 مليار دوالر، وفقدان 950 ألف 
وظيفة، بحلول عام 2020.

صدمات االقتصاد األوروبي لم 
تتوقف عند هذا الحد، فشبح 

أزمة ديون اليونان السيادية ال 
يزال يلوح في األفق، خاصة مع 
تحذير املفوضية األوروبية قبل 

أيام لـ6 دول، منها إيطاليا وبلجيكا 
وإسبانيا، من خطورة وضعها 

املالي. وواكب التحذير تأكيد 
املفوضية أن وتيرة النمو في منطقة 

اليورو في 2016 ستكون أقل من 
التوقعات السابقة بسبب ارتفاع 
املخاطر العاملية. وخفض البنك 

املركزي األوروبي توقعاته لنمو 
املنطقة لعام 2016، وخفض بنك 

جيه.بي مورجان تصنيفه ألسهم 
املنطقة إلى »محايد« من »توصية 
بزيادة الوزن النسبي في املحافظ«.
وهناك تراجع في صادرات أملانيا، 

صاحبة أقوى اقتصاد أوروبي، رغم 
ضعف اليورو وهبوط أسعار النفط، 

وهو ما عرقل نمو أكبر اقتصاد 
أوروبي في مطلع 2016، وتراجعت 
املعنويات االقتصادية لدول املنطقة 

أكثر مما كان متوقعًا، خاصة 
في قطاعات الصناعة والخدمات 

وتجارة التجزئة ولدى املستهلكني.
إذن، بات االقتصاد األوروبي يتلقى 
ضربات عنيفة لم يتعرض لها منذ 

سنوات، يصاحبها نمو متواضع 
في أوروبا، وتباطؤ في األسواق 

الناشئة، وضعف التجارة العاملية 
وتوترات جيوسياسية في دول 

الجوار.

اقتصاد أوروبا 
وتفجيرات 

بروكسل

السياحة 
تدعم اقتصاد 

العالم
الســفر  منظمــة  أعلنــت 
أن  العامليــة  والســياحة 
صناعة الســياحة دعمت 
مــن  العاملــي  االقتصــاد 
خــالل إضافــة عــدد كبيــر 
حــول  الوظائــف  مــن 

العالم.
وأشــار التقرير الســنوي 
املنظمــة  عــن  الصــادر 
صناعــة  أن  إلــى  أمــس، 
والســفر  الســياحة 
ماليــن   7.2 أضافــت 
العالــم  حــول  وظيفــة 
خــالل العام املاضي، كما 
أنهــا دعمــت 284 مليــون 

وظيفة أخرى.
الســفر  قطــاع  ونمــا 
بنســبة  والســياحة 
3.1% فــي العــام املاضي، 
مســاهًما بحوالــي %9.8 
اإلجمالــي  الناتــج  فــي 

العاملي.
منظمــة  تقريــر  ورصــد 
والســياحة  الســفر 
بعــض  وجــود  العامليــة 
الــدول التي تجــاوز فيها 
معــدل  الســياحة  قطــاع 
خــالل  االقتصــاد  نمــو 
وهــي  املاضــي،  العــام 
واليابــان،  آيســلندا، 
ونيوزيلنــدا،  واملكســيك، 
والســعودية،  وقطــر، 

وتايالند، وأوغندا.
ويواجــه قطاع الســياحة 
العاملــي، تحديات تتمثل 
فــي الهجمــات اإلرهابيــة 
وتقلــب  واألمــراض 

العمالت.

لبنان: إحالة ملف القمح المسرطن إلى القضاء
أحال وزير الصحة اللبناني، وائل أبو فاعور، ملف القمح 
من  التأكد  »بعد  التمييزية  العامة  النيابة  إلى  الُمسرطن 
بوجود  بيروت،  مرفأ  من  أخذت  التي  العينات  نتيجة 
نسبة كبيرة من مادة األوكراتوكسين الُمسرطنة، والتي 
وأفادت  عالميا«.  بها  المسموح  المعدالت  تفوق 
اتخذ  فاعور  أبو  بأن  بيان،  في  اللبنانية،  الصحة  وزارة 
صفة االدعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا 
الصحة  أثر مباشر على  لها من  لما  القضية،  في هذه 
العامة. وتأتي خطوة أبو فاعور بعيد يوم من تأكيد 
أن  )ليبنور(  اللبنانية«  والمواصفات  المقاييس  »مؤسسة 

»تحديث مواصفة القمح تم منذ عام 2014«.

فلسطين تقرر مقاطعة منتجات 5 شركات إسرائيلية
اجتماعها  في  الفلسطينية،  الحكومة  قررت 
5 شركات  الثالثاء، مقاطعة منتجات  أمس  األسبوعي، 
سلطات  قرار  من  أسبوعين  بعد  وذلك   إسرائيلية، 
فلسطينية  شركات   5 منتجات  حظر  اإلسرائيلي   االحتالل 
من دخول أسواق مدينة القدس، والمدن العربية في 
الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وذلك في إطار 

المعاملة بالمثل.
وزارة  في  المستهلك  حماية  عام  مدير  وأوضح 
البدء  أن  القاضي،  إبراهيم  الفلسطينية،  االقتصاد 
تارا،  شتراوس،  )تنوفا،  شركات  منتجات  بمقاطعة 

تبوزينا، زوغلوبك( اإلسرائيلية، بدأ اعتبارا من أمس.

أكبر شركة رحالت بحرية في العالم تتجه لكوبا 
أعلنت شركة كرنفال األميركية، أكبر شركة رحالت بحرية 
من  ترخيص  على  حصلت  أنها  أمس،  العالم،  في 
الحكومة الكوبية لتنظيم رحالت بين الواليات المتحدة 
زيارة  بعد  البلدين  بين  الدبلوماسي  التقارب  إثر  وكوبا، 

الرئيس األميركي باراك أوباما إلى هافانا.
وكانت كرنفال بدأت، من خالل الشركة المتفرعة عنها 
مدتها  رحلة  ألول  الحجوزات  قبول  في  فاتهوم، 
بهدف  مايو/أيار،  من  السابع  إلى  األول  من   أسبوع، 
إبان  السابقين  العدوين  بين  الثقافية  المبادالت  تنمية 
الالزمة  التراخيص  تنتظر  كانت  لكنها  الباردة،   الحرب 

من هافانا.

أسواق
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــان الــتــونــســي خــالل  ــرملـ ــبـ يـــشـــرع الـ
ــام، فــــي مــــشــــروع قــــانــــون جــديــد  ــ ــ أيـ
ــــرف  ــز اســــتــــقــــاللــــيــــة املـــــصـ ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
املركزي، في مسعى لتطوير أداء هذه املؤسسة 
السياسية  التجاذبات  بها عن  والنأي  املالية 

املحتملة.
وتــســعــى تـــونـــس لــتــعــزيــز الـــجـــهـــاز املــصــرفــي 
ــواز يــتــعــلــق  ــ ــ كــــامــــال، عـــبـــر مــــشــــروع قــــانــــون مـ
ــلـــق بـــمـــؤســـســـات  ــعـ ــتـ ــــون املـ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــمــــراجــــعــــة الـ
التمويل، ينظر البرملان فيه هذه األيام، وذلك 
ــرفـــي وتــوفــيــر  ــاز املـــصـ ــهـ بـــهـــدف تـــطـــويـــر الـــجـ

مقومات املتانة املالية التي تحمي املودعني.
وقال مسؤول باملصرف املركزي، إن مصادقة 
الــبــرملــان عــلــى هـــذه الــقــوانــني تجعل املــصــرف 
املــــركــــزي أكـــثـــر اســتــجــابــة لــلــنــظــم  الــعــصــريــة 
ــــالءات أو فــرض  ــ وتــجــعــلــه فـــي مــعــزل عـــن اإلمـ
كــان مصدر هذه  سياسة نقدية معينة مهما 
اإلمالءات، وفق تصريحه لـ »العربي الجديد«.
ووفــقــا ملــشــروع الــقــانــون الــجــديــد الـــذي جــرى 
إعداده بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لن 
يكون مسموحا للحكومة إصدار أي تعليمات 
للبنك املـــركـــزي، فــي املــقــابــل ســيــكــون مــن حق 
في  للتدقيق  لجنة  تشكيل  الــحــكــومــة  رئــيــس 

حالة وجود شبهات فساد.
كما يتضمن املشروع الجديد أيضا تأسيس 
تتولى  األزمـــات  فــي  والتصرف  للرقابة  هيئة 
ــات وحــــمــــايــــة االقــــتــــصــــاد  ــيــ ــتــــوصــ إصــــــــــدار الــ
التونسي من اآلثــار املحتملة التي قد تترتب 
عــلــى أي اضــطــرابــات فــي االقــتــصــاد الــعــاملــي، 
املطلقة  السلطة  املــركــزي  للمصرف  وسيكون 
في ضبط السياسة النقدية وسياسة الصرف 
ــتــــصــــرف فــي  والـــتـــحـــكـــم فــــي االحـــتـــيـــاطـــي والــ

الرياض ـ خالد الشايع

يعيش السعوديون هذه األيام على وقع أزمة 
جــديــدة بفعل فــواتــيــر املــيــاه الــجــديــدة، والتي 
قال متعاملون إنها ارتفعت أضعاف ما كانت 

عليه قبل تطبيق التعرفة الجديدة.
أكــدت في وقــت سابق  املياه قد  وكانت وزارة 
أن الــتــعــرفــة الــجــديــدة لــن تــتــجــاوز 200 ريــال 
أكـــدوا  مــواطــنــني  لــكــن  دوالرا(،   53.3( شــهــريــا 
أن ثمة فواتير تجاوزت قيمتها ثمانية آالف 
ريــال سعودي في شهر واحــد، وهــي تكاليف 

ال يمكن تحملها.
وتشمل فواتير املياه الجديدة رسوما إضافية 
املياه، تحت  استهالك  قيمة  من  بحدود %50 
بند »الــصــرف الصحي«، وهــي خدمة لــم يكن 

الــذهــب. وشــــددت املــؤســســات املــالــيــة العاملية 
مــنــذ ســـنـــوات، عــلــى ضــــرورة إجــــراء تعديالت 
فـــي الــتــشــريــعــات املــالــيــة الــتــونــســيــة، وتغيير 
القوانني التي تسهل عملية إصالح املصارف 

العمومية والخاصة.
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي مـــنـــذ 2013،  ودعــــــا صــ
الحكومة التونسية إلى ضــرورة اإلســراع في 
إعادة هيكلة املنظومة املالية، عبر االستفادة 
من املمارسات الدولية في هذا املجال، معتبرا 
أن هــــذه اإلصــــالحــــات مــهــمــة جــــدا لــالقــتــصــاد 
بسبب  فــتــرات صعبة  يعيش  الــذي  التونسي 
دخــولــه فــي مرحلة االنــكــمــاش منذ مــا يناهز 

السنة.
الشاذلي  املــركــزي  املــصــرف  محافظ  وبحسب 
الـــعـــيـــاري، فــــإن الــتــشــريــعــات املـــعـــروضـــة على 
الــبــرملــان تــســاعــد عــلــى تنظيم كــل املــؤســســات 
البنكية التي تفوق العشرين من بنوك تجارية 
وبــنــوك إســالمــيــة جــديــدة وبــنــوك االستثمار، 
الفتا إلى أن مشروع القانون الجديد هو أول 
قانون يجمع بني كل هذه البنوك في تونس. 

وقال محافظ البنك في تصريح لوكالة األنباء 
الجديد يحتوي  القانون  إن  »وات«،  الرسمية 
على مــبــادئ أساسية تمكن مــن إعــطــاء حرية 
أكــثــر مــن ذي قــبــل لــهــذه الــبــنــوك، مــشــيــرا إلــى 

الــســعــوديــون يــســددونــهــا مــن قــبــل، فــضــال عن 
خمسة رياالت شهريا لصيانة عدادات املياه.

كل  احتساب  يتم  الجديدة،  التعرفة  وبحسب 
الــتــي تقل عن  املــيــاه للكميات  متر مكعب مــن 
15 مترا مكعبا بحدود 0.10 ريال، فيما تكون 
األمــتــار مــن 16 مترا مكعبا وحتى 30  تعرفة 

في  املقيمة  البنوك  على  ينسحب  القانون  أن 
تونس أيًا كانت جنسيتها. 

ــكــــرس مـــبـــدأ  وبـــــــنّي الــــعــــيــــاري أن الــــقــــانــــون يــ
الشفافية، مؤكدا أن البنك املركزي متعاون مع 
الدولة، لكن ال يمكن أن يمنعه أحد من التعبير 
عن عدم موافقته على السياسة االقتصادية، 
وقــد صــرح بذلك علنا في عديد املــرات حسب 

قوله. 
 وقال العياري، إنه في حال وقوع إشكال بني 
رئيس الحكومة ومحافظ البنك وكان اإلشكال 
 فإن األولوية لرئيس الحكومة.

ّ
غير قابل للحل

فــي املــقــابــل، أكــد عضو مجلس نـــواب الشعب 
الهادي بن براهم، أن مشروع القانون املتعلق 
بــاملــؤســســات املــالــيــة يعمل عــلــى رد االعــتــبــار 
لــلــمــؤســســات املــالــيــة اإلســالمــيــة، وهـــو مــا من 
شأنه املساهمة في تمويل االقتصاد الوطني، 
العمل على تحسني وضعية  أنــه يتم  مضيفا 

املؤسسات املالية.
وأشــار عضو البرملان في تصريح لـ »العربي 
الــتــي عاشتها  الـــتـــطـــورات  إلـــى أن  الـــجـــديـــد«، 
تونس في السنوات الخمس األخيرة فرضت 
تشريعات  يتطلب  جــديــدا  اقــتــصــاديــا  واقــعــا 
الــتــي شهدها  الــتــطــورات  جـــديـــدة، مــن بينها 
البنوك  من  العديد  ودخــول  املصرفي  القطاع 
النوع  اإلسالمية، وهو ما يتطلب تقنني هذا 
الــذي توقع أن تكون مساهمته  من الصيرفة، 

كبيرة في تمويل االقتصاد الوطني.
املالية  للمؤسسات  القانون  مشروع  ويسمح 
ــمـــارســـة نـــشـــاطـــهـــا فــــي مــجــال  ــمـ الــــجــــديــــدة، بـ
في  القانون  تناول  كما  اإلسالمية،  الصيرفة 
مــــواده، العمليات والــبــنــوك اإلســالمــيــة، ومــن 
أبرز ما ورد فيه السماح للبنوك عامة بتقديم 
عمليات إسالمية، وتملك األصول وفق قانون 
العمليات اإلسالمية، وأنه  الشركات ألغراض 
ال يــجــوز لــلــبــنــوك اإلســـالمـــيـــة أن تـــمـــارس ما 

يخالف املعايير الشرعية.
ــبـــط املـــعـــايـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــــن املــجــلــس  ـــضـ

ُ
 وت

اإلســالمــي األعــلــى، ويتضمن املــشــروع شرحا 
للعمليات اإلسالمية التمويلية والودائع.

ووصــــف وزيــــر املــالــيــة ســلــيــم شــاكــر، مــشــروع 
الــقــانــون الــجــديــد الــــذي قــدمــه الــبــنــك املــركــزي 
بــاإليــجــابــي، مــشــيــرا إلـــى أن الــقــانــون الجديد  
الدولية  املنظمات  إلى  إيجابية  يحمل رسالة 

واملالية التي تتعامل معها تونس.
وعقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، عانى 
محافظ البنك املركزي السابق مصطفى كمال 
في  للتدخل  الحكومة  مــحــاوالت  من  النابلي، 
الــســيــاســة الــنــقــديــة، وهـــو مـــا رفــضــه محافظ 

البنك السابق. 

مــتــرا مــكــعــبــا، ريــــاال واحـــــدا، وتــرتــفــع التكلفة 
لثالثة رياالت لكل متر مكعب إذا كان إجمالي 
املستهلكة بني 31 و45 مترا مكعبا،  الكميات 
وتزيد القيمة إلى أربعة رياالت للكميات بني 
46 إلى 60 مترا مكعبا، فيما يكون سعر املتر 
املــكــعــب الــواحــد مــن املــيــاه ألكــثــر مــن 61 مترا 
ــاالت. وكــــان وزيــــر املــيــاه والــكــهــربــاء  ــ بــســتــة ريـ
ــفـــى مــــا تـــــــردد عــن  ــه الــــحــــصــــني، قــــد نـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
تحميل املواطنني قيمة التمديدات في الشبكة 
ــــات، بــعــد أن ســجــل الــكــثــيــر منهم  ــــالحـ واإلصـ

ارتفاعا في فواتير املياه. 
وأكــــد الـــوزيـــر فـــي تــصــريــحــات صــحــفــيــة عــدة 
املائي على  الهدر  »مــا يتردد عن تسجيل  أن: 
املشتركني غير صحيح، إذ ال يسجل العداد إال 
الــوزيــر  أن تصريحات  إال  بـــه«،  العمل  مــا يتم 

الفواتير  فــي قيمة  االرتــفــاع املجنون  لــم تبرر 
ــعــــدادات،  ــــذي تـــجـــاوز 3000% فـــي بــعــض الــ الـ
املرتفعة  الفواتير  عن الشهر املاضي. ودفعت 
للتحرك  السعودية  املستهلك  حماية  جمعية 
بشكاوى لدى وزارة املياه. وأكد أمني جمعية 
حــمــايــة املــســتــهــلــك عــبــدالــرحــمــن الــقــحــطــانــي، 
الــنــظــر في  املــيــاه  عــلــى أهــمــيــة أن تعيد وزارة 
أن  بعد  خاصة  للفواتير،  املرتفعة  التكاليف 
تجاوز بعضها الثمانية آالف ريال في الشهر 

الواحد )أكثر من ألفي دوالر(. 
ــي: »تـــلـــقـــيـــنـــا الــــكــــثــــيــــر مــن  ــانــ ــطــ ــحــ ــقــ وقـــــــــال الــ
االستفسارات حــول هــذا االرتــفــاع غير املبرر، 
ــيـــاه  واملـ الـــكـــهـــربـــاء  بــمــخــاطــبــة وزارة  وقـــمـــنـــا 
ــر إعـــالمـــيـــًا، فــانــزعــاج  ــيـ ثـ

ُ
واالســـتـــفـــســـار عــمــا أ

متوقعًا،  يكن  لم  الفواتير  ارتفاع  من  البعض 
الــجــديــدة،  املعلنة  التعرفة  حــســاب  على  بــنــاء 
الفواتير تعرضت  الواضح أن بعض  لكن من 

لزيادة مبالغ فيها«.
وذكر أن بعض الفواتير قفزت من مستويات 
12 رياال إلى حدود 4 آالف ريال في املتوسط، 
بقت عليها 

ُ
»وهذا أمر غير طبيعي حتى لو ط

التعرفة الجديدة لالستهالك«.

مشاكل كبيرة
ويـــحـــذر املــحــلــل املـــالـــي فــهــد الــربــيــعــة، مـــن أن 
الــتــي صدمت  الفواتير  فــي  النظر  إعـــادة  عــدم 
مستقبال،  كبيرة  ملشاكل  ســيــؤدي  املــواطــنــني 
ــذي ال  ــدرات املـــواطـــن الــ ــ ألنــهــا ســتــكــون فـــوق قـ
يستطيع دفع متوسط 1500 ريال شهريا على 
فواتيرهم  تــجــاوزت  ناهيك عمن  فــقــط،  املــيــاه 

ثمانية آالف ريال. 
وقــال الربيعه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »املــواطــن 
بالهللة  التسعيرة  فهم  يستطيع  ال  البسيط 
)الريال مائة هللة( وحساب الكميات باملكعب، 
التي  الضخمة  الفواتير  مــن  كثيرا  وسيتأثر 
ــثـــر، ومــع  تــتــجــاوز 30% مـــن دخـــلـــه وربـــمـــا أكـ
مـــرور الــوقــت ســيــبــدأ كثير مــن املــواطــنــني في 
التأخر عن السداد، ما يزّج باململكة إلى دوامة 
كبيرة ال خروج منها بسهولة«. وأشار إلى أن 

العالي  الكبيرة ذات االستهالك  غالبية األسر 
هي من األسر الفقيرة، وذات الدخل املتوسط، 
مما يعني أنها ستكون األكثر تأثرا بالتعرفة 
الــــجــــديــــدة. وتــــســــاءل الـــربـــيـــعـــة »كـــيـــف يــمــكــن 
للمواطن الــذي اعــتــاد دفــع 15 ريــاال كــل ثالثة 
أشهر كتكلفة املياه، أن يسدد أكثر من 5 آالف 
يــفــوق اإلدراك بالتأكيد،  األمـــر  ريـــال شــهــريــا؟ 
ــات مــقــلــقــال لــغــالــبــيــة األســـــر«. وتـــابـــع: »إذا  وبــ
االستهالك  بترشيد  التوعية  هو  الهدف  كــان 
فــإن ذلــك ال يــكــون بــهــذا الــشــكــل، فكيف نطلب 
أال تقوم بتنظيف منزلها بعد كل  األســر  مــن 
موجه غبار، أو ال تقوم بري حدائقها بحجة 
توفير املياه؟ فالتوفير ال يكون بكسر ظهور 
أي  فــي  تــوجــد  املــواطــنــني بفواتير جنونية ال 
املياه  بــيــانــات وزارة  بــالــعــالــم«. وتشير  مــكــان 
والــكــهــربــاء إلــى أن مــعــدل اســتــهــالك املــيــاه في 
يوميًا،  مــتــر مكعب  مــاليــني   8 تــجــاوز  اململكة 
أي قرابة 800 ألف صهريج حمولة 10 أطنان، 
وبمعدل استهالك للفرد قدره 265 لترا، وهو 
االتحاد  في  الفرد  استهالك  يعادل ضعف  ما 
األوروبــــي. وتشكل مــيــاه البحر املــحــالة %60 
قــرابــة 40% من  الكمية، بينما ينتج  مــن هــذه 
اآلبـــــار الــجــوفــيــة، وقــــد ســجــلــت كــافــة مــنــاطــق 

اململكة أرقاما قياسية في االستهالك.

تقليل رسمي
ــل مــديــر املــيــاه بمنطقة عسير 

ّ
مــن جــانــبــه، قــل

املــــهــــنــــدس يــــزيــــد آل عـــــائـــــض، مـــــن شــــكــــاوى 
الفواتير،  في  الكبير  االرتفاع  املواطنني حول 
املــيــاه الشهرية  رافــضــا اعــتــبــار قيمة فــواتــيــر 
التي صدرت أخيرًا، بأنها زيادة كبيرة، قائال: 

»هذه زيادة عادية تم اإلعالن عنها مسبقا«.
تــثــقــل  الـــفـــواتـــيـــر ال  أن  ــائـــض  عـ آل  ويـــتـــصـــور 
كــاهــل املـــواطـــن بــــأي حــــال، مــســتــبــعــدا صـــدور 
فواتير مرتفعة جدا وفق ما يشاع في وسائل 
التواصل االجتماعي.  وأضاف في تصريحات 
رسمية: »صحيح أن الفواتير شهدت ارتفاعا 
أعلى من السابق لكنها عادية وليست بالشكل 

الذي يحاول البعض ترويجه«.

رام اهلل ـ محمد الرجوب

ــام  ــ ــلـــى مـــــــدار األيــ ــاء فــلــســطــيــنــيــات عـــــامـــــالت، عـ عــــرضــــت نــــســ
الغذائية  املـــواد  مــن  بيتية  نسوية  منتجات  املاضية،  الثالثة 
واإلكــســســوارات ومـــواد التجميل وأقــمــشــة ومــطــرزات تراثية 
مصنوعة بطريقة يدوية، وذلك في معرض انطلقت فعالياته 
في رام الله وسط الضفة الغربية تحت عنوان: »معرض عالم 

حواء«، والذي انتهى مساء أول من أمس اإلثنني.
وأخريات  الغربية،  الضفة  من  عامالت  نساء  املعرض  وجمع 
ــم تــتــمــكــن  قـــدمـــن مــــن األراضــــــــي املــحــتــلــة عـــــام 1948، فــيــمــا لــ
فلسطينيات في قطاع غزة من القدوم إلى رام الله للمشاركة في 
املعرض، إال أن منتجات تراثية وصلت من القطاع للمساعدة 
في تسويقها.  وأجمعت املشاركات على رغبتهن في تطوير 
مشاريعهن، لزيادة اإلنتاج، وتوفير دخل أكبر للعامالت، إال 
أن تحديات مثل صغر حجم السوق الفلسطيني، وعدم وجود 
مع  العادلة«  »غير  واملنافسة  الــخــارج،  في  تسويقية  شركات 
املنتجات اآلتية من الخارج واملصنوعة بواسطة اآلالت، وكل 

ذلك يحول دون تحقيق طموحهن بالكامل. 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: إن »مشروعا  وتــقــول نهى محمد سعد 
بيتيا إلنتاج املطرزات التراثية نجح في توفير دخل متواضع 
لـــ 47 ســيــدة ملــســاعــدتــهــن عــلــى إعــالــة أســـرهـــن«، لكنها تشير 
تكاليف  ارتــفــاع  هــو  التراثية  املنتجات  أمـــام  التحدي  أن  إلــى 
مدخالت اإلنتاج، ما يجعل سعر املنتج النهائي يزيد بنحو 
أربعة أضعاف مقارنة مع املستورد الذي يتم إنتاجه بواسطة 
اآلالت.  فيما تؤكد دنيا دعنا، التي قدمت من بيت لحم جنوب 
الضفة الغربية، أنها »تمكنت من خالل مشروع صغير إلنتاج 
األقمشة التراثية من توفير دخل لها«، ولكنها اشتكت من أن 
البيع املوسمي في فصل الصيف دون الفصول األخرى يحول 

دون توسع املشروع. 
ــدت دنــيــا فـــي حــديــثــهــا مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن العمر  ــ وأكـ
االفتراضي لقطعة القماش التي يتم إنتاجها بطريقة يدوية 

ـــع بـــواســـطـــة اآلالت عــدة 
ّ
ــفـــوق نــظــيــره لــلــمــســتــورد واملـــصـــن »يـ

 عصيا 
ّ

أضعاف، فضال عن أن املنتج التراثي الفلسطيني ظل
على التقليد رغم التقدم في عالم الصناعة«. 

وتــؤكــد نــهــى مــحــمــد ســعــد، أنــهــا تــقــوم عــلــى فــتــرات بتشغيل 
47 ســيــدة يعشن ظــروفــا مــاديــة صــعــبــة، فــي أعــمــال الحياكة 
والتطريز، إلنتاج مواد تجمع ما بني التراث الشعبي والتقدم 
في عالم اإلكسسوارات. ولفتت السيدة سعد، إلى أن منتجاتها 
شاركت في معارض بالكويت ودبــي وأبــو ظبي، »إال أن عدم 
توفر رأس املال الكافي لتطوير املشروع يحول دون توسيعه 

وإمكانية تصدير املنتج إلى الخارج«. 
وقالت سعد وهي من حي »أم الشرايط« في رام الله في حديثها 
مع »العربي الجديد« على هامش مؤتمر عقد إلطالق املعرض، 
إن »ارتفاع تكاليف اإلنتاج يجعل من القطعة التراثية غالية 
الثمن، ما يدفع املستهلكني إلى تفضيل املستورد في كثير من 

األحيان، وهو ما يشكل تحديا لكافة الصناعات التقليدية«. 
وبدوره، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل 
رزق، إن »املعرض دل على أن املرأة الفلسطينية تجاوزت مسألة 
البحث عن فرصة عمل من أجل توفير دخل لها، أو لعائلتها، 

وصوال إلى املشاركة الحقيقية في االقتصاد الوطني«.
ولــفــت رزق فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن توسيع 
املقاومة  أبرز أشكال  الفلسطينية يعد من  اإلنتاجية  القاعدة 
االقــتــصــاديــة لــالحــتــالل الــــذي لـــم تــتــوقــف ســيــاســاتــه الــرامــيــة 
ربــطــه بشكل  مــن خــالل  الفلسطيني  االقــتــصــاد  للهيمنة على 

مطلق مع االقتصاد اإلسرائيلي.
الفلسطينيني بني صــادرات زراعية ومــواد  وتتنوع صــادرات 
غذائية مصنعة، وصــادرات الجلود، وصــادرات األثاث، وزيت 

الزيتون، والخزفيات، وبعض الصناعات التحويلية.
وكانت تقارير رسمية صــادرة عن الجهاز املركزي لإحصاء 
العجز  أن  الفلسطيني )حكومي( قد أظهرت في وقــت سابق، 
التجاري السلعي الفلسطيني، بلغ 2.273 مليار دوالر، خالل 

األشهر السبعة األولى من العام املاضي فقط.

تونس تعّزز المصارف 
بقوانين جديدة

خفض الريال يشرعن السوق السوداءتعرفة المياه الجديدة تصدم السعوديين

)Getty( موظفة في البنك المركزي التونسي)معرض في فلسطين )محمد عابد/ فرانس برس

الحكومة تسعى لترشيد مياه الشرب )العربي الجديد(

فلسطينيّات يدعمن أسرهن بمنتجات 

ينظر البرلمان 
التونسي في مشروعين 

لقانونين يتعلقان بالجهاز 
المصرفي، أولهما 

يضمن استقالال كامال 
للبنك المركزي، والثاني 

ينظم عمل المصارف بما 
يتماشى مع التطورات 

المصرفية العالمية

العراق يريد اتفاقًا بشأن 
صادرات نفط كردستان لتركيا

قال وزير النفط العراقي عادل عبد املهدي، 
أمس الثالثاء، إن العراق لن يستأنف ضخ 

الخام عبر خط األنابيب الكردية املتجه 
لتركيا حتى يتم التوصل التفاق مالي مع 

حكومة إقليم كردستان شبه املستقل.
وأكد عبد املهدي، على صفحته على 

فيسبوك أن الحكومة املركزية العراقية 
قررت وقف ضخ الخام من الحقول 

الخاضعة لشركة حكومية بشمال العراق 
عبر خط األنابيب.

وقال إن شركة نفط الشمال كانت تغذي 
الخط في السابق بواقع 150 ألف برميل 
يوميًا من حقول كركوك ومستودعات 

أخرى تديرها السلطات الكردية إلى ميناء 
جيهان التركي على البحر املتوسط.

شركات نفط تهرب 
من الجزائر

قالت شركة »بريتش بتروليوم« مساء 
أول من أمس اإلثنني، إنها ستسحب 

جميع موظفيها من محطتي »عني صالح« 
و»إن ميناس« للغاز في الجزائر خالل 

األسبوعني املقبلني.
فيما أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية 

»شتات أويل« التي تشغل املنشأتني 
بالشراكة مع »بي.بي« عن خطط لتخفيض 

عدد موظفيها بعد هجوم بالقذائف 
الصاروخية على منشأة »عني صالح« لم 

يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر.
وقالت الشركة البريطانية في بيان 

صحافي: »قررت )بي.بي( إجراء نقل 
مؤقت على مراحل لجميع أفراد طاقمها 

في مشروعي )عني صالح( و)إن أميناس( 
في الجزائر خالل األسبوعني املقبلني. 

واتخذ هذا القرار كإجراء احترازي«.

أرامكو السعودية 
تواصل االستثمار في 

قطاعات المصب
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو 

السعودية أمني الناصر إن الشركة 
ستواصل االستثمار في قطاعات املنبع 

واملصب، متوقعًا توازن أسعار النفط 
صعودًا اعتبارًا من نهاية 2016.

وقال الناصر خالل منتدى التنمية 
الصيني في بكني أمس، إن عمالق قطاع 
النفط في السعودية تتطلع للتوسع في 
االستثمار في قطاع املصب في الصني 

وماليزيا والهند وفيتنام وأندونيسيا.

ارتفاع قياسي للطلب 
على العملة السويسرية 

فئة 1000 فرنك
أعلن البنك املركزي السويسري أن معدل 
تداول العملة من فئة ألف فرنك قد سجل 

أكبر مستوياته في شهر يناير/كانون 
الثاني املاضي.  وأظهرت بيانات صادرة 
عن املركزي السويسري، أمس، أن شهر 
يناير/كانون الثاني املاضي شهد تداول 

44.7 مليون ورقة مالية من فئة ألف 
فرنك، وهو أعلى مستوى مسجل منذ 
عام 2000 على األقل.  وكان املركزي 

السويسري قد أعلن أنه لن يقوم بإلغاء 
العملة من فئة ألف فرنك، رغم املخاوف 

بشأن ارتباطها بعمليات إجرامية. وسبق 
وذكر البنك املركزي األوروبي أنه يدرس 
إلغاء العملة فئة 500 يورو، بعد تقارير 

تشير إلى اتجاه اإلرهابيني واملجرمني إلى 
استخدام العمالت من الفئات العالية في 

أنشطة إجرامية.

السياح الصينيون أنفقوا 
215 مليار دوالر في الخارج

تنفق الطبقة الوسطى املتنامية في الصني 
مبالغ قياسية على قضاء العطالت في 

الخارج، حيث أنفق السياح الصينيون 215 
مليار دوالر العام املاضي خارج بالدهم، أي 

بزيادة 53% عن عام 2014، وفقًا لبيانات 
مجلس السياحة والسفر العاملي.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مكتب السياحة 
الوطني الصيني ومجلس السياحة 

والسفر العاملي، فإن عدد السياح الصينيني 
املسافرين دوليًا قد زاد بأكثر من الضعف 

إلى 120 مليون شخص على مدار 
األعوام الخمسة املاضية، وهو ما يعني 
أن هناك سائحا من الصني من بني كل 

عشرة مسافرين دوليني.  وصرح الرئيس 
التنفيذي ملجلس السياحة والسفر العاملي 
»ديفيد سكوسيل« لـ »سي إن إن موني«: 
أن نمو عدد السياح الصينيني املسافرين 

للخارج كان استثنائيًا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــال مــحــافــظ الــمــصــرف  قـ
العياري،  الشاذلي  المركزي، 
المعروضة  التشريعات  إن 
على  تساعد  البرلمان  على 
المؤسسات  ــل  ك تنظيم 
ــفــوق  ــي ت ــتـ ــة الـ ــي ــك ــن ــب ال
تجارية  بنوك  من  العشرين، 
والبنوك اإلسالمية الجديدة 

وبنوك االستثمار.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــال مــحــلــلــون اقـــتـــصـــاديـــون فـــي الــيــمــن  قــ
ــرار املــصــرف  لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن قـ
الـــدوالر إلى  املــركــزي اليمني رفــع سعر 
الــــســــوداء  الــــســــوق  250 ريـــــــااًل يـــشـــرعـــن 

ويرفع معدالت التضخم.
ــر الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي، أول من  ــ وأقـ
أمــس االثــنــني، رفــع سعر الـــدوالر مقابل 
الريال اليمني رسميا من 215 ريااًل إلى 
250 ريـــااًل لــلــدوالر الــواحــد، ورفــع سعر 
ــاال إلـــى 65  الــريــال الــســعــودي مــن 57 ريـ

رياال يمنيا للريال السعودي.
وجــــــاء قــــــرار املــــركــــزي الــيــمــنــي فــــي ظــل 
ــام الــعــمــالت  تـــهـــاوي الــعــمــلــة املــحــلــيــة أمــ
فبراير/شباط  منتصف  منذ  األجنبية، 
املــــاضــــي، حـــيـــث ســـجـــل أدنــــــى مــســتــوى 
ــــوداء وتــــراجــــع فــي  ــــسـ لــــه فــــي الــــســــوق الـ
العاصمة اليمنية صنعاء إلى 280 ريااًل 
أمــام الــدوالر، كما تراجع إلى 270 رياال 

في العاصمة املؤقتة عدن )جنوب(.
وفـــي خــطــوة ملــعــالــجــة تــداعــيــات الــقــرار 
بـــرفـــع ســعــر الـــــــدوالر أمـــــام الــــريــــال، أقــر 
املــركــزي الــيــمــنــي، أمـــس الــثــالثــاء، إلــغــاء 
قــرار سابق أصــدره بداية الحرب بشأن 
ــــواالت الـــــــــــواردة بــالــعــمــلــة  ــحــ ــ تــســلــيــم الــ
ــرار الــبــنــك عــلــى إلـــزام  املــحــلــيــة، ونـــص قــ
ــنـــوك وشــــركــــات الـــصـــرافـــة بــتــســلــيــم  ــبـ الـ
الـــحـــواالت الــــــواردة مـــن الـــخـــارج بعملة 
املــســتــفــيــد على  إرغــــــام  الــتــحــويــل دون 

استالمها بالعملة املحلية.
وأكـــد املحلل االقــتــصــادي أحــمــد شماخ 
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن قــــــرار الــبــنــك  لــ
املركزي خفض سعر الريال أمام الدوالر 
األميركي إلى 250 ريااًل للدوالر الواحد، 
يبرهن عجز البنك املركزي عن السيطرة 
عــلــى ســـوق الـــصـــرف وخــضــوعــه إلرادة 

تجار السوق السوداء.
الــــــقــــــرار ســـيـــرفـــع  وأوضــــــــــح شــــمــــاخ أن 

السلع حــوالــى %30،  التضخم وأســعــار 
ــة األمـــن  ــ ــذا ســـيـــؤدي إلــــى تــفــاقــم أزمـ ــ وهـ
الغذائي في ظل ضعف دخول املواطنني 

وتدني القوة الشرائية.
ويـــــــرى شــــمــــاخ، أن هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 
ــع قيمة  ــراجـ تـ إلــــى  الـــتـــي أدت  الـــعـــوامـــل 
ــا الـــخـــالفـــات  ــ ــرزهـ ــ الـــعـــمـــلـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، أبـ
ــذه  ــرة، وهــ ــ ــدائــ ــ ــــرب الــ ــــحـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
العملة  تــراجــع قيمة  إلـــى  أدت  الــعــوامــل 
املــحــلــيــة ووضـــعـــت املــالــيــة الــعــامــة على 
حافة االنهيار، ألن الصادرات ال تغطي 
الــواردات بسبب توقف إنتاج وتصدير 
النفط والغاز منذ نهاية الربع األول من 

.2015
الــعــوامــل، توقف ترحيل  مــن  أن  واعتبر 
فــائــض الــســيــولــة إلــــى الـــخـــارج وفـــرض 
من  التحويالت  على  معقدة  تــحــويــالت 
رغم  اليمني،  بالريال  وفرضها  الخارج 
املركزي  البنك  بــني سعر  الكبير  الــفــارق 

وسعر السوق السوداء.
ــه يــنــبــغــي عـــلـــى الــبــنــك  ــ ــاخ أنـ ــمـ وأكــــــد شـ
ـــض ســعــر الــــريــــال، أن 

ّ
املـــركـــزي وقــــد خـــف

النقدية  السياسة  أدوات  بتفعيل  يقوم 
ــــخ كـــمـــيـــات مــــن الـــعـــمـــالت الــصــعــبــة  وضـ

وبشكل منتظم إلى السوق املحلية.
أكــثــر مـــصـــادره دّرا للنقد  الــيــمــن  وفــقــد 
األجنبي واملتمثلة في النفط، إذ تعثرت 
صـــــادراتـــــه مــــن الــــذهــــب األســــــــود بــفــعــل 
البالد  تعيشها  التي  األمنية  الــتــوتــرات 
منذ انـــدالع ثـــورة الــشــبــاب فــي فبراير/

شــبــاط 2011. مــن جــانــبــه، وصـــف مركز 
ــــالم االقـــتـــصـــادي، قــرار  الـــدراســـات واإلعـ
الـــبـــنـــك املــــركــــزي الــيــمــنــي خـــفـــض ســعــر 
ــال الــيــمــنــي رســمــيــا بـــأنـــه شــرعــنــة  ــريــ الــ

لسعر صرف السوق السوداء.
وأوضــح املركز، في بيان أمس الثالثاء، 
ــرار الـــــذي اتـــخـــذه الــبــنــك أخـــيـــرا،  ــقــ أن الــ
يـــعـــكـــس حـــجـــم األزمــــــــة الــــتــــي تــعــانــيــهــا 
اليمن في االحتياطي النقدي من العملة 

الصعبة، وعجز البنك املركزي عن الوفاء 
بمتطلبات السوق من النقد األجنبي.

وقال املركز إن هذا القرار قد يتسبب في 
للعملة  الرسمي  غير  السعر  انخفاض 
املــحــلــيــة لــيــتــخــطــى 300 ريـــــال لـــلـــدوالر 
الــــواحــــد، فـــي حــــال لـــم تـــتـــزامـــن قـــــرارات 
الــبــنــك املـــركـــزي مــع حــزمــة مــن الـــقـــرارات 
النقدية  السياسة  واإلجـــراءات إلصــالح 
ــة، وأهـــمـــهـــا الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر  ــيـ ــالـ واملـ
الصعبة  العملة  مــن  الــســوق  متطلبات 
األجنبي  النقد  احتياطي  نزيف  ووقــف 
املــوجــود لــدى البنك املــركــزي؛ مــن جــراء 
التي  واالرتجالية  العشوائية  الــقــرارات 

تم اتخاذها خالل األشهر املاضية.
وحذر املركز، البنك املركزي من الوقوع 
في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف 

غير الرسمي.
وكـــشـــف املـــركـــز بــــأن الــــقــــرارات الــســابــقــة 
الـــتـــي اتــخــذهــا الــبــنــك املـــركـــزي بــصــرف 
املحلية  بالعملة  الــخــارجــيــة  الـــحـــواالت 
االتجار  مافيا  مــن  الــريــال خلقت شبكة 
الــســوداء،  الــســوق  فــي  الصعبة  بالعملة 
والعاملني  البنوك  بعض  فيها  تورطت 
أكد  الــذي  الجديد  بالقرار  فيها، مرحبا 
ضــــــرورة صــــرف الــــحــــواالت الــخــارجــيــة 

بالعملة التي وصلت بها.
ــــرورة الـــتـــزام  كــمــا شــــدد املـــركـــز عــلــى ضــ
الصعبة  العملة  بتوفير  املــركــزي  البنك 
القطاع  مــن  النفطية  املشتقات  ملـــوردي 
ــة شــديــدة  ــابـ ــع رقـ الـــخـــاص بـــالـــتـــزامـــن مـ
عــلــى تكلفة الــشــراء والــنــقــل والــبــيــع في 
األسواق املحلية، إذ إن األسعار الحالية 
األســـواق تصل  في  النفطية  للمشتقات 

إلى ضعف األسعار العاملية.
ويــعــانــي الــقــطــاع الــتــجــاري فـــي الــيــمــن، 
منذ أغسطس/آب املاضي، من أزمة في 
بالنقد  املتاحة  السيولة  فائض  ترحيل 
األجـــنـــبـــي لـــــدى الـــبـــنـــوك املـــحـــلـــيـــة، إلـــى 

الخارج.

تقارير عربية

مال وسياسة

اليمنخدمات

صناعة

يتجاوز معدل استهالك 
المياه في المملكة 8 

ماليين متر مكعب يوميًا

أشاد وزيرا املالية األملاني فولفغانغ 
شويبله والفرنسي ميشال سابان 
اإلثنني بالتقدم الذي تحققه اليونان 
لــتــطــبــيــق اإلصـــــالحـــــات املــطــلــوبــة 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مــســاعــدة 
الهائل  التدفق  رغم  أوروبية،  مالية 

للمهاجرين إلى أراضيها.
ــــال شـــويـــبـــلـــه فــــي بــــرلــــني: »مـــع  ــ وقـ
الحكومة الحالية برئاسة ألكسيس 
تسيبراس )الصورة( حصل تقدم 
عملية  أن  مــضــيــفــا  جــــــدا«،  كــبــيــر 
ــوم بـــهـــا دائـــنـــو  ــقـ ــتـــي يـ الـــتـــدقـــيـــق الـ
أنــه ال  الــيــونــان »تحقق تقدما« مــع 
ــزال يــتــوجــب عــلــى أثــيــنــا »الــقــيــام  يــ

بأمور أخرى عدة«.
وأوضــــــح أن إحـــــدى الـــنـــقـــاط الــتــي 
ــقــــاش تــتــعــلــق  ــع نــ ال تـــــــزال مــــوضــ
بــإصــالح مــعــاشــات الــتــقــاعــد وهــو 
ــدا«، مضيفا  مــوضــوع »صــعــب جــ
األطـــراف يبحثون عن  أن مختلف 
وســيــلــة تــمــكــن أثــيــنــا مـــن االلـــتـــزام 
الصيف  تستحق  التي  بتعهداتها 
مــن مواصلة  تتمكن  لــكــي  املــقــبــل، 

االستفادة من القروض الدولية.

إصالحات 
يونانية 
مقبولة
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اقتصاد

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد مــرور عامني على ضم شبه 
جــزيــرة الــقــرم فــي 18 مـــارس/آذار 
2014، يعيش االقتصاد الروسي 
في مــأزق كبير، حيث واجهت البالد أزمات 
ــر الــــروبــــل  ــعـ ــى تــــدهــــور سـ ــ ــة أدت إلــ ــفـ عـــاصـ

وتراجع العديد من القطاعات.
ــرم، بـــدأ  ــقــ ــــالل األشــــهــــر الـــتـــالـــيـــة لـــضـــم الــ وخــ
االقـــــتـــــصـــــاد الـــــــروســـــــي يــــــواجــــــه صـــدمـــتـــني 
خارجيتني في آن واحد، إحداهما العقوبات 
الــغــربــيــة املـــفـــروضـــة عــلــى مــوســكــو بسبب 
سياستها في أوكرانيا، والثانية بدء تهاوي 

أسعار النفط في يونيو/حزيران 2014.
وحــــســــب تــــقــــديــــرات مـــؤســـســـة »مـــجـــمـــوعـــة 
ــاديـــني«، ســتــبــلــغ خــســائــر  ــتـــصـ الـــخـــبـــراء االقـ
روسيا خالل الفترة من عام 2014 إلى 2017 
مــلــيــار   400 مــنــهــا  دوالر،  مــلــيــار   600 نــحــو 

نــتــيــجــة لـــتـــراجـــع إيـــــــــرادات تـــصـــديـــر الــنــفــط 
الــعــقــوبــات  بــســبــب  مـــلـــيـــارًا  ــاز، و170  ــ ــغـ ــ والـ

الغربية.
وبـــذلـــك، فـــإن مــفــعــول الــعــقــوبــات أقـــل كثيرا 
ــدر خـــبـــراء  ــ مــــن تـــأثـــيـــر تــــراجــــع الـــنـــفـــط، إذ قـ
االقتصاد تراجع إيرادات امليزانية الروسية 
جراء تدني أسعار »الذهب األسود« بنسبة 

العقوبات.  19%، و1% إضافية فقط بسبب 
ــعـــر صــــــرف الــعــمــلــة  ــبــــل عــــامــــني، كــــــان سـ وقــ
الروسية الروبل أمام الدوالر واليورو قويًا، 
ــذاك دورة األلــعــاب  ــ واســتــضــافــت روســـيـــا آنـ
بلغت  التي  في سوتشي  الشتوية  األوملبية 

تكلفتها 50 مليار دوالر.
أما اآلن، فبات االقتصاد الروسي في وضع 
ال يحسد عــلــيــه، بــعــد هــبــوط أســعــار النفط 
مــن نحو 115  للبرميل  إلــى نحو 40 دوالرًا 
دوالرًا منذ شهر يونيو/حزيران عام 2014، 
وانهيار قيمة الروبل من 33 روبــال للدوالر 
ــــال حـــالـــيـــا،  ــ قـــبـــل عــــامــــني إلـــــى نـــحـــو 70 روبـ
وتـــراجـــع الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي بنسبة 
االحــتــيــاطــات  وتــآكــل  ــام 2015،  عـ فــي   %3.7
الدولية الروسية بأكثر من 100 مليار دوالر، 

حسب بيانات رسمية.
بمعهد  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  ويعتبر 
ــلـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة،  مـــوســـكـــو الـــحـــكـــومـــي لـ
»العربي  لـ كيريل كوكتيش، في تصريحات 
أمام  الروسي صمد  االقتصاد  أن  الجديد«، 
ــم قــســوتــهــا،  ــ ــــى حــــد كــبــيــر رغـ الـــعـــقـــوبـــات إلـ
موضحًا أن مظاهر األزمة االقتصادية بدأت 

تتجلى قبل أحداث القرم.
ويؤكد كوكتيش أن »األزمــة الحالية جاءت 
نتيجة لفشل السياسة االقتصادية للدولة، 
ــادرات النفط،  واســتــمــرار االعــتــمــاد على صــ
وعــدم استخالص دروس مــن األزمـــة املالية 
العاملية لعامي 2008 و2009«، باإلضافة إلى 

العقوبات التي ترتبت على ضم القرم.
ــقــــرم قــبــل  ــا قـــامـــت بـــضـــم الــ ــيــ يـــذكـــر أن روســ

لعنة 
ضم القرم

التضخم 
في روسيا يرتفع 

إلى %12.9 
)فرانس برس(

حلّت لعنة ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، منذ عامين، على اقتصاد 
موسكو، الذي واجه صدمتين كبيرتين في آن واحد خالل هذه الفترة، 

وهما العقوبات الغربية بسبب سياستها في أوكرانيا

600 مليار دوالر خسائر 
متوقعة لروسيا من 

تراجع النفط والعقوبات

قطر تدعو الدول 
المنتجة للنفط الجتماع 

ثان بالدوحة

66.2 مليار دوالر 
عجزًا بموازنة الكويت 

في 3 سنوات

عامان من األزمات 
العاصفة باالقتصاد 

الروسي

أفادت صحيفة »كوميرسانت« بأن أول واردات من الخضروات والفواكه السورية 
املحظورة  التركية  الزراعية  السلع  لتحل جزئيا محل  روسيا  إلــى  بــدأت تصل 

لالستيراد منذ يناير/كانون الثاني املاضي. 
وحسب موقع روسيا اليوم، أوضحت الصحيفة أمس، أن شركة »أديغ-يوراك« 
والفواكه  الــخــضــروات  باستيراد  قامت  روســيــا(  )جــنــوب  مايكوب  فــي  املسجلة 
السورية. وقال رئيس الشركة أصالن بانيش إن الحزمة الكبيرة الثانية من السلع 
الزراعية السورية، والتي شملت 3 آالف طن من البرتقال والليمون والكريفون 
والطماطم والكرنب، قد وصلت من سورية إلى ميناء نوفوروسييسك بجنوب 
روســيــا األســبــوع املــاضــي. وأوضـــح بانيش أن عــدم وجــود مــواد جيدة لتعبئة 
الخضروات والفواكه يعرقل تصدير السلع الزراعية السورية إلى روسيا على 
أساس دائم، مؤكدا أن شركته تنوي استثمار أكثر من 10 ماليني دوالر في عملية 

تعبئة الخضروات والفواكه في سورية.

خسائر  تسجيلها  عن  البرازيل  في  العمالقة  النفطية  بتروباس  شركة  أعلنت 
النفط،  تــراجــع سعر برميل  فــي 2015، وذلــك بسبب  مــلــيــارات دوالر  بقيمة 9.6 

وشبهات فساد.
وأوضح رئيس الشركة اململوكة للدولة والواقعة في قلب فضيحة فساد، الدمير 
بيندين في مؤتمر صحافي في مقر الشركة في ربو دي جانيرو، أول من أمس، 

أن عام 2015 »كان بالغ الصعوبة على الصناعة النفطية بشكل عام«.
وفاقمت بتروباس خسائرها مقارنة بـ 2014 الذي سجلت فيه خسارة بقيمة 7.2 
مليارات دوالر. وهي السنة الثانية في تاريخ هذه املؤسسة العامة التي تعلن 
فيها عن خسائر. وقدرت الشركة العام املاضي قيمة األموال التي تم االستيالء 

عليها منها خالل عشر سنوات بملياري دوالر.
وأوضـــحـــت الــشــركــة فــي بــيــان أنــهــا تــعــانــي خــصــوصــا مــن تــراجــع ســعــر النفط 

وتراجع قيمة العملة املحلية.

الناشئة  األســـواق  آيــفــون أصغر وأرخـــص، مستهدفة  آبــل جهاز  طرحت شركة 
مبيعاتها  تراجع  لوقف  في مسعى  الذكية  للهواتف  أكبر ســوق  الصني  وربما 

على مستوى العالم لواحد من أهم منتجاتها.
وإطالق الجهاز الجديد آيفون-إس.إي هو ثاني محاولة ألبل الستهداف األسواق 

املزدحمة الناشئة بعد محاولة فشلت منذ ثالث سنوات.
العالم  التكنولوجية شهرة في  الشركات  أكثر  أن تعطي  املحاولة  لهذه  ويمكن 
دفعة في األسواق السريعة النمو في الهند والشرق األوسط وأفريقيا، لكنها قد 

تغامر أيضا بخفض متوسط السعر ومن ثم هامش الربح.
ويقول املحلل بوب أودونيل، »اآليفون إس.إي قد يكون حافزا جديدا على شراء 
هــاتــف جــديــد مــن املتمسكني بــجــهــاز آيــفــون الــذيــن ال يــريــدون شــاشــة كــبــيــرة«. 
ويــضــيــف أودونـــيـــل، أن اآليــفــون األقـــل تكلفة قــد يلقى رواجــــا لــزبــائــن األســـواق 

الناشئة.

أخبار في صور

فواكه سورية على الموائد الروسية

خسائر فادحة لـ »بتروباس« البرازيلية

آيفون جديد أصغر وأرخص

)Getty( تفاؤل بأسواق النفط)التضخم يرتفع إلى 3.3% في الكويت )فرانس برس

الدوحة ـ العربي الجديد

ــل الــنــفــط الــتــقــاط أنــفــاســه فـــي تــعــامــالت  واصــ
أمس، حيث عزز مكاسبه في آخر جلسة بعد 
أن أظــهــرت بــيــانــات انــخــفــاضــًا فــي مــخــزونــات 
يناير/كانون  منذ  مرة  ألول  األميركية  الخام 
الــثــانــي، ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي وجهت 
فيه قطر أمس، الدعوة رسميًا للدول املنتجة 
الــــذي تــقــرر عقده  للنفط لــحــضــور االجــتــمــاع 
بالعاصمة القطرية الدوحة األحد 17 إبريل/ 
ــادم، لــحــشــد املــــزيــــد مــــن الــتــأيــيــد  ــ ــقـ ــ نـــيـــســـان الـ
ملبادرة تثبيت اإلنتاج عند مستويات يناير/

كانون الثاني 2016.
في  القطرية،  والصناعة  الطاقة  وزارة  وقالت 
بيان صحافي أمــس،، إنه »تم توجيه الدعوة 
ــاء بــمــنــظــمــة أوبــــك،  إلــــى جــمــيــع الـــــدول األعـــضـ
إضافة إلى الدول املنتجة الرئيسية من خارج 

املنظمة«.
وأشـــــارت الــــــوزارة فـــي دعــوتــهــا، أن »الــحــاجــة 
أصــبــحــت مــلــحــة إلعــــادة الـــتـــوازن إلـــى الــســوق 

والعافية إلى االقتصاد العاملي«.
وبينت »أن الهدف من عقد االجتماع هو اتفاق 
إنتاجها  تجميد  على  للنفط  املنتجة  الـــدول 
من النفط عند مستويات شهر يناير/كانون 
الـــفـــائـــض في  الـــحـــد مـــن  ثـــانـــي 2016، بـــهـــدف 
املـــخـــزون الــعــاملــي بــمــا يــخــدم مــصــالــح جميع 

األطراف املعنية«.
وهــــوت أســـعـــار الــنــفــط بــأكــثــر مـــن 70% حيث 
تراجعت من 115 دوالرًا للبرميل في يونيو/

الكويت ـ العربي الجديد

الكويتي،  الـــوزراء  مجلس  رئيس  نائب  توقع 
أنـــس الــصــالــح، بــلــوغ عــجــز املــيــزانــيــة الــعــامــة 
للدولة نحو 22 مليار دينار )الدوالر = 0.301 
دينار( خالل السنوات الثالث املقبلة، في ظل 
تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط وانــخــفــاض اإليـــــرادات 

العامة للدولة.
وقال الصالح، في كلمة أمام املؤتمر الوطني 
ــــس، إن  ــــذي انــطــلــق أمـ لــتــحــديــد األولــــويــــات الـ
اقتصادية طويلة  الحكومة تعمل وفــق رؤيــة 
املــــدى لــتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وزيـــــادة قــدرة 
اقـــتـــصـــاد الـــبـــالد عــلــى اســتــيــعــاب الــصــدمــات 
الخارجية. وأضاف أن اإلنفاق العام ارتفع إلى 
مــســتــويــات غــيــر مسبوقة خـــالل فــتــرة ارتــفــاع 
أسعار النفط، إذ بلغ حجم اإلنفاق العام نحو 
الختامي  للحساب  وفــقــا  ديــنــار،  مليار   21.4
كـــان ال  أن  بــعــد  املــالــيــة 2014 /2015،  لــلــســنــة 
يــتــجــاوز 4 مــلــيــارات ديــنــار فــي بــدايــة األلفية. 

وأوضــــح أن اإلنــفــاق عــلــى الـــرواتـــب يستحوذ 
عــلــى نــصــف اإلنــفــاق الــعــام، وأن الــدعــم يمثل 
خــمــس اإلنـــفـــاق الـــعـــام، مــشــيــرا إلـــى انــخــفــاض 
نسبة اإلنــفــاق الــرأســمــالــي الــــالزم لــبــنــاء بنى 
ــن نـــطـــاق الــطــاقــة  تــحــتــيــة عـــصـــريـــة تـــوســـع مــ
من  وتــرفــع  الــوطــنــي  لالقتصاد  االستيعابية 
ــة األنـــبـــاء  ــالـ ــه الــتــنــافــســيــة. وحـــســـب وكـ ــتـ درجـ
أن  الــصــالــح،  ذكــر  )كــونــا(،  الرسمية  الكويتية 
الــحــكــومــة تــســعــى، فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، إلــى 
اإلصـــالح املــالــي واالقــتــصــادي وإعـــادة هيكلة 
االقــتــصــاد الــكــويــتــي وتــنــويــع مـــصـــادر دخــلــه 

استقرار  يضمن  نحو  على  النفط،  عن  بعيدا 
مستويات الدخل واإلنفاق، ويحقق االستقرار 
االقـــتـــصـــادي، ويــعــزز مــســتــويــات الـــرفـــاه على 

األجلني القصير والطويل.
وبـــني أن مــعــظــم الــتــوقــعــات تــفــيــد بـــأن أســعــار 
منخفضة  مستويات  عند  تظل  ســوف  النفط 
ــا  ــهــ ــــح عــــودتــ ــرجــ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ ــدة ســــــــنــــــــوات، وغــ ــ ــعــ ــ لــ
ملستوياتها املرتفعة. مضيفا »علينا التعايش 
مع املستويات املنخفضة ألسعار النفط لفترة 
ــهـــاوت أســـعـــار الــنــفــط منذ  غــيــر قــصــيــرة«. وتـ
شهر يونيو/حزيران عام 2014 من 115 دوالرا 

للبرميل إلى نحو 41 دوالرًا حاليًا.
فــي ميزانية  العجز  يبلغ  أن  الــصــالــح  وتــوقــع 
مليار   12.2 نحو   2017  /2016 املالية  السنة 
العام  دينار، وأن يتم تمويله من االحتياطي 
يعرضنا  العجز  استمرار  »أن  مبينا  للدولة، 
إلــى مخاطر عـــدة، أبــرزهــا تــزايــد نسبة الدين 
التصنيف  وتراجع  املحلي،  الناتج  إلــى  العام 
ــار إلــى أن الحكومة  االئــتــمــانــي لــلــدولــة«. وأشـ
ــــرت وثــيــقــة اإلصـــــالح االقـــتـــصـــادي واملـــالـــي  أقـ
أخـــيـــرًا، فــي إطـــار سعيها إلـــى ضــمــان سالمة 
املـــالـــيـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة الـــتـــي تــضــمــنــت ستة 
محاور هي: اإلصالح املالي، وإعادة رسم دور 
الدولة في االقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص فـــي الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي، 
ومشاركة املواطنني في املشروعات، وإصالح 
سوق العمل ونظام الخدمة املدنية، واإلصالح 

التشريعي واملؤسسي.
وأدى تفاقم عجز املوازنة إلى زيادة التضخم 
وتأزم العديد من القطاعات. وقال بنك الكويت 
الوطني، في تقرير حديث، إن معدل التضخم 
في أسعار املستهلك ارتفع ألول مرة منذ ثالثة 
أشهر في الكويت، خالل يناير/كانون الثاني 
مــقــابــل 3% في  إلــــى %3.3،  لــيــصــل  املــــاضــــي، 
أســـاس سنوي.  على  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون 
البنك أن: »مــعــدل التضخم األســاس  وأضـــاف 
ارتفع بصورة طفيفة، باستثناء التضخم في 

أسعار املواد الغذائية، ليستقر عند %2.8«.

حزيران عام 2014 إلى أقل من 30 دوالرًا قبل 
أن يـــعـــاود االرتـــفـــاع إلـــى أكــثــر مـــن 40 دوالرًا 
حاليًا، وكانت أوبك قد رفضت خفض اإلنتاج 
ــــالل الــفــتــرة  ــثـــر مــــن اجـــتـــمـــاع ســـابـــق خـ فــــي أكـ
للتعاون  استعدادها  أبــدت  أنها  إال  املاضية، 
مع الدول املنتجة خارج املنظمة لوقف نزيف 

أسعار النفط.
ــــني الـــعـــام ملــنــظــمــة أوبـــــك، عــبــد الــلــه  ــــان األمـ وكـ
ــران قد  ــ ــنـــني املــــاضــــي، أن إيــ ــد اإلثـ ــدري، أكــ ــبــ الــ
تــنــضــم الحـــقـــًا إلــــى مــنــتــجــي الــنــفــط اآلخـــريـــن 
الــذيــن يــنــوون تثبيت اإلنــتــاج لــدعــم األســعــار 

حيث يسعى البلد لزيادة صادراته أواًل.
وقال البدري إنه يأمل أن يكون تراجع أسعار 
للبرميل  دوالرا   41 فــــوق  ــة   ــتـــداولـ املـ الــنــفــط، 
مرتفعة مــن أدنــى سعر فــي 12 عاما قــرب 27 
دوالرا الذي سجلته في يناير كانون الثاني، 
قــد بلغ مــداه وتــوقــع أن ترتفع أكثر إذا أمكن 

تصفية تخمة املعروض.
ــــل أن يــســتــمــر هــذا  ــال »الــســعــر يــرتــفــع وآمـ ــ وقـ
االتجاه.. ال أتوقع أن يرتفع السعر كثيرا لكن 
أتـــوقـــع مــســتــوى مــعــتــدال. فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
ــا هـــي الــكــمــيــات  ــ املــشــكــلــة الــوحــيــدة الــتــي أراهـ
ــات خــمــس  ــزونــ ــخــ ــتـــوســـط مــ ــلـــى مـ الــــــزائــــــدة عـ

سنوات وهي حوالي 300 مليون برميل«.
وأضاف البدري، »إذا استطعنا التخلص من 
األسعار  فــإن  ــذه...  هـ برميل  مليون  الثالثمئة 

ستعود إلى طبيعتها.«
وأكــد بعض مندوبي أوبــك أن إجــراء إضافيا 
ــــروض قــــد يــعــقــب اتـــفـــاق  ــعـ ــ يــشــمــل خـــفـــض املـ

التجميد بنهاية السنة«. وأوضح البدري أنه 
من السابق ألوانه الحديث عن خفض اإلنتاج 

عندما سئل في هذا الصدد.
ــا نـــقـــوم بــالــتــجــمــيــد ونــنــظــر ما  وقـــــال »دعــــونــ
سيحدث ثم نتحدث عن أي خطوات أخرى في 

املستقبل.«
وحسب رويترز، ارتفع الخام األميركي تسليم 
أقــرب استحقاق، نحو  مــايــو/أيــار، وهــو عقد 
صباح  للبرميل،  دوالرًا   41.70 إلــى  سنتًا   18
أمــس، بعد أن أغلق مرتفعًا 0.9% عند 41.52 
دوالرًا أمس األول. وأغلق عقد أقرب استحقاق 
عليه  الــتــداول  انتهاء  بعد   39.91 عند  ســابــق 

أمس األول.
وزاد مـــزيـــج بـــرنـــت خــــام الـــقـــيـــاس األوروبــــــي 
تسليم مايو/ أيار 17 سنتًا إلى 41.71 دوالرًا 
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن ســجــل زيـــــادة 0.8%، أمــس 
أقــل مستوى  األول. وارتفع أكثر من 50% من 

في 12 عامًا في شهر يناير/ كانون الثاني.
وقــــال كــبــيــر مــحــلــلــي الـــســـوق فـــي ســـي.ام.ســـي 
مــاركــتــس فــي ســيــدنــي، ريـــك ســبــونــر، »وصــل 
النفط وعدد من األســواق األخــرى إلى مرحلة 

التقاط األنفاس إلى حد ما«.
وتــابــع »ســجــل الــنــفــط مــوجــة صــعــود كــبــيــرة. 
ــذا لـــه طــبــيــعــة اســتــبــاقــيــة.  ــزء كــبــيــر مـــن هــ ــ وجـ
اســتــبــاق لــخــفــض اإلنـــتـــاج مــدعــومــًا بضعف 
ــة والــصــنــاعــة  ــاقـ ــطـ الـــــــــــدوالر«. وكــــــان وزيــــــر الـ
القطري، الرئيس الحالي ملؤتمر أوبك، محمد 
بن صالح الــســادة، أعلن األربــعــاء املــاضــي، أن 
ــة، فـــي أبـــريـــل/ اجــتــمــاعــًا ســيــعــقــد فـــي الــــدوحــ

نـــيـــســـان املـــقـــبـــل، بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــــن الـــــدول 
الرئيسية  األعــضــاء بمنظمة »أوبـــك« والـــدول 

املنتجة للنفط من خارجها.
واقترحت كل من قطر، والسعودية، وروسيا، 
الشهر  بالدوحة  عقد  اجتماع  فــي  وفــنــزويــال، 
املاضي، تثبيت اإلنتاج عند مستويات يناير/

كــانــون الــثــانــي 2016، ودعـــت الـــدول األعــضــاء 
من  الرئيسية  املنتجة  والـــدول  أوبــك  بمنظمة 
خارج املنظمة، لتبني هذا االقتراح وتطبيقه.

استمرار عجز ميزانية الكويتالنفط يلتقط األنفاس انتظارًا لتثبيت اإلنتاج

عامني، على خلفية موجة من االضطرابات 
وأعــمــال العنف في أوكــرانــيــا، وبعد موافقة 
الــروســي على طلب بوتني  مجلس االتــحــاد 
اســتــخــدام الـــقـــوات الــروســيــة فـــي أوكــرانــيــا، 
وتم إجــراء استفتاء تقرير املصير في شبه 
الــجــزيــرة.  ومــن جــانــبــه، يــشــدد رئــيــس قسم 

ــم أن  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »رغـ رازوفــــايــــف لــــ
الحظر على االقــتــراض مــن الــخــارج إلعــادة 
تــمــويــل ديــــون الــشــركــات ســاهــم فـــي تــراجــع 
قيمة الروبل، إال أنه لم يسفر عن إفالس أي 
الغربية  العقوبات  أن  ورغــم  كــبــرى«.  شركة 
كان تأثيرها أقل على االقتصاد الروسي من 

التحليل بشركة »ألباري« للتداول، ألكسندر 
رازوفــــايــــف، عــلــى أن تــأثــيــر الــعــقــوبــات على 
الوضع االقتصادي في روسيا كان ضعيفا 
الــذي كان  الــروســي،  بسبب حجم االقتصاد 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي أوروبـــــــا وخـــامـــس أكــبــر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم فــي عــام 2013.  ويقول 

تراجع النفط، إال أن احتدام حرب العقوبات 
ورد مــوســكــو بــفــرض حــظــر عــلــى اســتــيــراد 
املواد الغذائية من دول الغرب، كان لها تأثير 
سلبي على العديد من القطاعات وساهمت 

في زيادة معدالت التضخم. 
ووسط انهيار قيمة الروبل وتراجع عرض 

السلع  أســعــار  ارتفعت  الــغــذائــيــة،  املنتجات 
 ،2014 عــام  في   %11.4 بنسبة  االستهالكية 
وذلك مقابل 6.5% فقط في 2013. وفي عام 
 ،%12.9 إلــى  التضخم  ارتفعت نسبة   ،2015
وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 )%13.3(.

وفي تقرير حديث، خفضت وكالة »فيتش« 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا ألداء  االئـــتـــمـــانـــي  لــلــتــصــنــيــف 
االقــتــصــاد الـــروســـي، خـــالل الـــعـــام الـــجـــاري، 
حيث رجحت أن ينكمش بنسبة 1% مقابل 
تـــوقـــعـــات ســابــقــة بــنــمــو فـــي حـــــدود %0.5، 
وذلك بسبب تداعيات تهاوي أسعار النفط 

والعقوبات الغربية.
ــثـــر  ــا أكـ ــ ــيــ ــ ــي روســ ــ ــون فــ ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ ويــــعــــتــــبــــر املــ
ــاع أســـــعـــــار الــســلــع  ــ ــفــ ــ ــرريــــن مـــــن ارتــ ــتــــضــ املــ
االســتــهــالكــيــة، وبــصــفــة خـــاصـــة مـــحـــدودي 
الـــدخـــل مــنــهــم، إذ تــعــتــبــر حــصــة الـــغـــذاء في 
نــفــقــاتــهــم أكــبــر مــنــهــا لــــدى الــفــئــات األخــــرى 
ــقـــريـــر أصــــدرتــــه  ــتـــمـــع. وبـــحـــســـب تـ مــــن املـــجـ
شــركــة »إف بـــي كــــا« لــالســتــشــارات املــالــيــة، 
الغذائية  املــواد  استيراد  على  الحظر  أسفر 
ــار الــلــحــوم  ــعـ ــرة ارتــــفــــاع أسـ ــيـ عـــن زيــــــادة وتـ
والـــدواجـــن واألســـمـــاك واملـــأكـــوالت البحرية 
التقرير  واأللبان والخضروات. وقدر معدو 
الــغــذائــي التي  الــفــاتــورة اإلجــمــالــيــة للحظر 
بأكثر من 400 مليار  دفعها سكان روسيا، 
مليارات دوالر(، مشيرين   6 )حــوالــي  روبــل 
ــــى أن الـــحـــظـــر وانـــهـــيـــار الــــروبــــل ســاهــمــا  إلـ

باملناصفة في زيادة وتيرة التضخم.
يذكر أن الــدول الغربية بــدأت، منذ مــارس/

آذار 2014، بفرض عقوبات على شخصيات 
ــــرم  ــقـ ــ ــم الـ ــ ــ ــبــــب ضـ ــة بــــســ ــ ــ ــيـ ــ ــ وشــــــــركــــــــات روسـ
والتصعيد في أوكرانيا. كما بدأت الواليات 
املتحدة واالتحاد األوروبي بفرض عقوبات 
عـــلـــى قـــطـــاعـــات كـــامـــلـــة، لــتــشــمــل عــــــددا مــن 
شركات النفط واملصارف الروسية الكبرى. 
ــــراض  وشــمــلــت الــعــقــوبــات قـــيـــودا عــلــى اإلقـ
ــيـــا اســــتــــخــــراج  ــنـــولـــوجـ وحــــظــــر تـــــوريـــــد تـــكـ
والنفط  الشمالي  القطب  منطقة  فــي  النفط 

الصخري والحفر على أعماق كبيرة. 
ــيـــا  روسـ ردت   ،2014 أغــــســــطــــس/آب  ــي  ــ وفــ
الغذائية  املــواد  استيراد  على  حظر  بفرض 
ــي  مــن الـــواليـــات املــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبــ
وكندا وأستراليا والنرويج. وفي أغسطس/

لتشمل  القائمة  هــذه  توسيع  تــم   ،2015 آب 
ــدا  ــنــ ــلــ ــســ ــا والـــــجـــــبـــــل األســـــــــــــود وآيــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ألـ
الحظر  أن  إال  ــا،  ــيـ ــرانـ وأوكـ ولــيــخــتــنــشــتــايــن 
بحق هذه األخيرة لم يدخل حيز التنفيذ إال 

في بداية يناير/كانون 2016.

أشارت بيانات مركز موسكو للتجارة العالمية 
في  الروسية  الصادرات  حجم  تراجع  إلى 
بالعام الذي قبله،  2015 بنسبة 31%، قياًسا 
ــاد  وأف دوالر.  مليار   343 ــى  إل لينخفض 
له  كان  النفط،  أسعار  انخفاض  بأن  المركز 
الصادرات،  حجم  تراجع  في  األكبر  التأثير 
الذي يشكل أكبر صادرات البالد.وفي السنة 
روسيا  صــادرات  إجمالي  تراجع  الماضية، 
وبنسبة  دوالر،  مليار   174 إلــى  النفط  من 
ارتفعت  فيما   ،%40 إلى  وصلت  انخفاض 
السنة  في  الخضروات  من  البالد  صــادرات 
ذاتها بنسبة 63% وبلغت 402 مليون دوالر.

تراجع الصادرات الروسية

تحليل

وجهت قطر، 
الدعوة رسميًا للدول 

المنتجة للنفط لحضور 
اجتماع ثان بالدوحة 

حول تثبيت اإلنتاج
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)Getty( أول واردات من فواكه سورية لروسيا بدًال من التركية

بتروباس تخسر 9.6 مليارات دوالر )فرانس برس( 

)Getty( آيفون تسعى لزيادة مبيعاتها



حّسان زهار

فــــــي بـــــــدايـــــــات الـــــــثـــــــورة الــــــســــــوريــــــة، رفــــع 
ــــن شـــهـــداء  ــة تـــعـــتـــذر مـ ــتــ ــتــــظــــاهــــرون الفــ مــ
الــجــزائــر، ألن أعــــداد شــهــداء ســوريــة ربما 
، شـــهـــداء الــجــزائــر 

ً
ــتـــجـــاوزون، مــســتــقــبــا يـ

املــلــيــون ونــصــف املــلــيــون شــهــيــد. حينها 
اســتــغــرب جــزائــريــون مــن هـــذه »املــبــالــغــة« 
الــســوريــن استلهموا  أن  ثــم ظــهــر  كــثــيــرًا. 
الــــثــــورة  مـــــن  الــــشــــهــــادة  دروس  ــعـــل  ــفـ ــالـ بـ
الــجــزائــريــة فــي أقــــدس تــجــلــيــاتــهــا، لكنهم 
فشلوا، إلى حد كبير، في استلهام دروس 
الــوحــدة والــنــصــر مــنــهــا، فــكــان ذلـــك أخطر 
مـــا يــمــكــن أن يـــحـــدث ألي ثـــــورة شــعــبــيــة، 
دفعت كل هذه الضريبة الغالية من الدماء 

والتشريد واللجوء.
وعــلــى الــرغــم مــن الـــفـــوارق الــجــوهــريــة بن 
ــــد املــســتــعــمــر  ــة ضـ ــريــ ــزائــ ــــن، الــــجــ ــــورتـ ــثـ ــ الـ
ــان  ــيـ ــغـ ــد الـــطـ ــ ــة ضــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــســــي والــ ــرنــ ــفــ الــ
حــجــم  أن  إال  الـــداخـــلـــيـــة،  والـــدكـــتـــاتـــوريـــة 
التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب 
الجزائري في املاضي، وما يقدمه الشعب 
السوري من تضحياٍت كبيرة اليوم، يجعل 
ــا الــبــحــث عـــن الـــــــدروس الــكــبــيــرة  ضــــروريــ
ــة الــتــي  ــوريــ ــســ ــم الـــــثـــــورة الــ ــقـــويـ إلعــــــــادة تـ
استكملت عامها الخامس من خال مسار 
ثورة الجزائر التي انتصرت، في النهاية، 
ــوات ونـــصـــف الـــســـنـــة مــن  ــنــ بـــعـــد ســـبـــع ســ
الثورة املسلحة )1962/1954(، علما أن كا 
الــثــورتــن تــرتــكــزان على ذاكـــرة دمــويــة من 
)مجازر سطيف  متشابهة  مروعة  مجازر 
وخراطة سنة 1945 في الجزائر، ومجازر 

حماة 1982(.

عبد اللطيف السعدون

ــة  ــلـ ــمـ ــر الـــجـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــــف تـ ــريــ ــ ــــث طــ ــــحـ ــرح بـ ــ ــشــ ــ يــ
االستهالية في النص الروائي على قارئه، 
ويخلص إلى أن القارئ، إذا ما أسرته هذه 
يفرغ  أن  بعد  إال  الــروايــة  يــتــرك  ال  الجملة، 
من آخر سطر فيها، فيما قد يلقي بالكتاب 
جانبا إذا لم تحمل الجملة األولــى على ما 
بـــدأ غابرييل  فــقــد  مــثــااًل،  يــأســره. يعطينا 
وشياطن  »الحب  روايــتــه  ماركيز  غارسيا 
ــذا االســـــتـــــهـــــال: »لـــــــم يــحــمــل  ــ ــهـ ــ أخــــــــــرى« بـ
الــســادس والــعــشــرون مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
ــــف وتـــســـعـــمـــئـــة وتــســعــة  ألــ ــام  ــ عــ مــــن  األول 
الباحث  يعقب   .»... مهمة  أخــبــارًا  وأربــعــن 
البسيط  االستهال  بهذا  أراد،  ماركيز  »أن 
والسريع، أن يضعنا في دائرة توقع أحداٍث 
ووقائع مثيرة، من خال هذه التورية، وأن 
املهمة  األخـــبـــار  هــي  مــا  نــتــســاءل:  يجعلنا 
املتوقعة؟ هنا يكون ماركيز قد حقق هدفه، 
نترك  أن  علينا  املستحيل  مــن  أصــبــح  فــقــد 
ــة، إال بــعــد أن نــفــرغ مـــن آخــر  ة الــــروايــ ــراء ــ قـ
كــلــمــة فـــيـــهـــا«.  ذّكـــرتـــنـــي مــاحــظــة الــبــاحــث 
بزميٍل، كان يعمل معنا مخبرًا في صحيفٍة 
عــراقــيــٍة أيـــام زمـــان، اعــتــاد أن يطلق وصف 
»الــســمــيــنــة« عــلــى األخـــبـــار املــهــمــة واملــثــيــرة 
أروقــة  بــن  فــي جولته  التي يحصل عليها 
ــر الــحــكــومــيــة، مـــــــرّددًا، عــنــد عــودتــه  الــــدوائــ
ــاره الـــيـــوم »ســمــيــنــة«.  ــبـ بــحــصــيــلــتــه، أن أخـ
املحّررين،   الوصف يجعلنا، نحن  كان هذا 
نــتــلــهــف ملـــعـــرفـــة مــــا فــــي جــعــبــتــه مــــن تــلــك 
األخبار، فيما كنا ال نأبه لسماع أخباره، إذا 
حها مسبقا بأنها عادية، ال تغني 

ّ
كان وش

فــي اصطياد  يــبــّرر فشله  وال تسمن، وهــو 
ــــب لــيــس  ــذنـ ــ األخـــــبـــــار »الـــســـمـــيـــنـــة« بــــــأن الـ
ذنــبــه، وإنــمــا واقـــع الــحــال يــفــرض ذلـــك، إلى 
درجــة أن األخــبــار »السمينة« لم تكن تمأل 
ســلــة الــخــوص املــســتــخــدمــة فــي نــقــل املـــواد 
واملطبعة،  التحرير  أقسام  بن  الصحافية 
واملربوطة بحبٍل على سياج الخشب القائم 

أسامة عثمان

كشف نائب الرئيس األميركي، جو بايدن، 
مها   املعونات العسكرية التي ستقدِّ

ّ
عن أن

ــــات املـــتـــحـــدة لـــتـــل أبــــيــــب، بــمــوجــب  ــــواليـ الـ
املقبلة،  العشر  للسنوات  التفاهم  ــرة  مــذكِّ
ستكون »األكثر كرما في تاريخ الواليات 
املـــتـــحـــدة«، وســــتــــوازي عــــّدة مـــلـــيـــارات من 
املـــوقـــف  ــذا  ــ هـ ــا.  ــنـــويـ الــــــــــدوالرات دوالر سـ
الــعــمــلــي الــتــاريــخــي لــلــواليــات املــتــحــدة ال 
يمنعها، وال يمنع بايدن من انتقاد سياسة 
ــهــا 

ّ
االســتــيــطــان اإلســرائــيــلــيــة، ُمــعــتــبــرًا أن

 الدولتن، وتفضي إلى »الدولة 
ّ

ل حل
ِّ
تعط

الواحدة«. كما ال يمنع استمراُر حكومات 
في  نتنياهو،  وبــالــذات حكومة  إسرائيل، 
 الدولتن من استمرار الدعم 

ِّ
تقويض حل

املــالــي الــكــريــم واإلســتــراتــيــجــي، وال يمنع 
كــذلــك مــن اســتــمــرار واشــنــطــن فــي توفير 
الغطاء السياسي والحماية القانونية في 
املؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجلس 

األمن، واملحاكم الدولية. 
وبحسب املوقع العبري، »وال«، كما نقلت 
صــحــيــفــة »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــقــد حظي 
انتقد  عــنــدمــا  الـــحـــار،  بالتصفيق  بــايــدن 
املتحدة  األمم  الفلسطينية في  كات  التحرُّ
»التي تهدف إلى زعزعة إسرائيل«، مضيفا 
أن التغييرات في الشرق األوسط والحرب 
ــدة ضد تنظيم »الــدولــة اإلسامية«  املــوحَّ
)داعش( من شأنها أن تساهم في تحسن 

العاقات بن إسرائيل وجاراتها.
ــــذه الـــســـيـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة )والـــتـــعـــاطـــي  هـ
األميركي التاريخي( قائمة على االنتقائية 
إلى  تصل  التي  االنتقائية  واالستخفاف، 
ف في تناول املعطيات، إذ تأمل  حّد التعسُّ
ــهــا الــداعــمــة باملطلق 

ُ
فـــي أن تــنــتــج مــواقــف

أواًل  ها 
ُ
حكومات بت  تنكَّ مهما  إلســرائــيــل، 

ألميركا نفسها، ثم ملتطلبات »االستقرار« 
في املنطقة، إن لم يكن في العالم، تأمل أن 

تنتج حلوال.
دانة 

ُ
فة تحمي إسرائيل امل انتقائية متعسِّ

ـــه فـــي جــريــمــة االحـــتـــال 
ُّ
طــــة، أقـــل واملــــتــــورِّ

ــه املــتــنــاســلــة،  ــمـ ــرائـ  عــــن جـ
ً
نـــفـــســـه، فـــضـــا

 منزل 
ُ

وجديُدها جريمة املستوطنن حرق
الــفــلــســطــيــنــي إبــراهــيــم دوابـــشـــة، الــشــاهــد 
الــوحــيــد فـــي قــضــيــة إحـــــراق عــائــلــة سعد 
دوابــــشــــة، فـــي ســلــســلــة مـــن الـــجـــرائـــم الــتــي 
اُت االحـــتـــال وتحمي  تــغــطــي عــلــيــهــا، قـــــوَّ

مقترفيها.
املاضية، وبحسب  نفسها  إسرائيل  وهي 
فــــــرص لــحــل  تـــقـــويـــض أيِّ  ــــي  فـ أمــــيــــركــــا، 
ــتــــن، وعـــلـــى املـــقـــلـــب اآلخـــــــر، تــغــري  الــــدولــ
مع  عاقتها  بتحسن  املتعالية  ها 

َ
حليفت

جاراتها من الدول العربية واإلقليمية.
بـــعـــد أن تــنــجــح الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي الـــشـــرق 
األوســــط )؟(، حــيــث تــظــهــر أمــيــركــا كأنها 
تــمــّهــد املــنــطــقــة واإلقــلــيــم إلســرائــيــل، على 
مـــا هـــي عــلــيــه، مـــا يــســتــدعــي التقسيمات 
تصّر  لــدولــٍة  املناسبة  الدينية،  الطائفية 
التشرذم  يستدعي  أو  »يهوديتها«،  على 
والضعف الذي يسمح إلسرائيل باإلفادة 
البنيوية  والتخلخات  االستقطابات  من 
أو  أن واشنطن ال تصوغ،  علما  الحادثة، 
تــحــاول صــيــاغــة هـــذه )الــتــغــيــيــرات( فقط، 
بــل مــن زاويتها  الــزاويــة اإلسرائيلية،  مــن 
ــلـــى هــامــش  ــو عـ ــ األرحــــــــــب، وتـــنـــويـــهـــا، ولــ
ــرأي الــقــائــل إن   املــضــّي فــي الــ

ّ
الــفــكــرة، بـــأن

أميركا تنكفئ عن منطقة الشرق األوسط 
إلى آسيا، ال ينبغي أن يكون مبالغا فيه، 

سامر خير أحمد

ــقــــد  ــنــ فــــــي رحـــــيـــــل واحــــــــــــٍد مــــــن أعــــــمــــــدة »الــ
املفكر  العربية«،  النهضة  ألزمــة  الحضاري 
الـــعـــربـــي جـــــورج طـــرابـــيـــشـــي، يـــبـــدو مــفــيــدًا 
 يــتــوقــف رثــاؤنــا وذكــريــاتــنــا عــن الــرجــل 

ّ
أال

عــنــد حـــدود إنــجــازاتــه الــفــكــريــة وإضــافــاتــه 
األزمة  العربية، في تحليل  للمكتبة  الثرّية 
ــا، بــــل أن  ــهـ ــلــــوٍل لـ ــراح حــ ــ ــتـ ــ الــنــهــضــويــة واقـ
يتجاوزه إلى تذّكر أن األزمة إياها ما تزال 
وأن إضافات طرابيشي، ومجمل   ،

ً
حاضرة

نقد  على  اشتغلوا  الــذيــن  الــعــرب  املفكرين 
أزمــتــنــا حــضــاريــا، مــا تـــزال حبيسة رفــوف 
املكتبات، ألن أصحاب القرار، في السياسة 
بوضعها  كثيرًا  معنين  ليسوا  واملجتمع، 
لــعــلــهــم ال يستشعرون  الــتــطــبــيــق،  مــوضــع 

األزمة، كما يستشعرها مفكرونا!
ــات املـــهـــمـــة، كـــالـــتـــي وضــعــهــا  ــ ــافـ ــ تـــلـــك اإلضـ
مــحــمــد عـــابـــد الـــجـــابـــري، وهـــشـــام شـــرابـــي، 
ــان غـــلـــيـــون،  ــ ــرهــ ــ ــيــــشــــي، وبــ ــرابــ وجـــــــــورج طــ
وغــيــرهــم مـــن الــراحــلــن والـــبـــاقـــن، تستمد 
فضلها وتفوقها على السياسة، من عملها 
عــلــى تــحــلــيــل املــشــكــلــة، قــبــل االنـــتـــقـــال إلــى 
اقـــتـــراح الــحــلــول كــمــا يــفــعــل الــســيــاســيــون، 
وهذا يعني أن عمل السياسين املخلصن 
ــن الــنــاحــيــة  ال يــمــكــن أن يـــكـــون مــنــتــجــا مــ
الـــحـــضـــاريـــة، مـــن دون االســتــعــانــة بــأفــكــار 
قبل شجاعة  »الـــرأي  قــاعــدة  املفكرين، على 
 
ً
الــشــجــعــان«، وهــــذا مــا يــشــرح، ربــمــا، خلا
في تاريخنا املعاصر، حن أراد سياسيون 
فــي عاملنا  ظــهــروا هنا وهــنــاك  مخلصون، 
أن  والــفــســاد،  باالستبداد  املنكوب  العربي 
ينهضوا بأوطانهم، انطاقا من سؤال »ما 
باملفكرين  أن يستعينوا  العمل؟«، من دون 
ليقولوا لهم »ما املشكلة«! والحال أن سؤال 
السياسة حــول »مــا الــعــمــل؟«، ظــل ينطوي 
على تجاوز للسؤال األكثر جوهرية، الذي 
 مــحــددة 

ً
ــة ــابـ ــة عــلــيــه أواًل، إجـ ــابـ تــجــب اإلجـ

ــــي ســــيــــاق تــرتــيــب  ــة، فـ ــيــ ــائــ ــهــ ــة ونــ ــيــ ــافــ وشــ
الخطوات للتخلص من األزمة الحضارية، 
وهو املتمثل بتحديد »املشكلة«، فالواقع أن 
األزمة الحضارية العربية لم يجر تعريفها 
عــنــد مــن ُيــفــتــرض بــهــم الــعــمــل عــلــى حلها، 
لكي يكون منطقيا االنتقال إلى طرح حلول 
بشأنها. أليس ذلك مما يفّسر فشل الحلول 
 
ً
الحضارية، حا األزمــة  املطروحة، في حل 
ُمرضيا على مستوى األنظمة والتنظيمات 

املعارضة سواء بسواء؟ 
لم يجر تعريف األزمة العربية. لذا، افترض 
ــا يظنه  ــل فـــريـــق أن حــلــولــه املـــطـــروحـــة ملـ كـ
ــو الـــضـــمـــانـــة األكـــيـــدة  ــر األزمـــــــــة« هــ ــوهــ »جــ

استلهمت  قد  السورية  الــثــورة  كانت  وإذا 
أنــهــا  إال  والـــتـــضـــحـــيـــة،  الـــشـــهـــادة  دروس 
الــــوحــــدة  دروس  خـــطـــيـــر  بـــشـــكـــل  ــلـــت  ــفـ أغـ
بها  امــتــازت  الــتــي  والتنظيم  والتخطيط 
ــة، والـــتـــي عــمــلــت، عبر  ــريـ ــزائـ ــثــــورة الـــجـ الــ
قبل  الفرقة  إنــهــاء  على  املحكم،  التخطيط 
انــطــاق الـــثـــورة فــي الــفــاتــح مــن نوفمبر/ 
تـــجـــاوز  ــــال  مــــن خـ ــانـــي 1954،  ثـ تـــشـــريـــن 
طموحات املصالين واملركزين، في حركة 
وإعــان  والديمقراطية،  الحريات  انتصار 
مــيــاد جــبــهــة وجــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي، 
إطـــــــارًا جـــامـــعـــا لـــكـــل املـــؤمـــنـــن بــاســتــقــال 
الجزائر عبر الثورة والكفاح املسلح، بعيدًا 
عـــن تــــرف املـــقـــاومـــة الــســيــاســيــة الــســلــمــيــة، 
الــتــي ظـــل مــصــرًا عــلــيــهــا كــبــار املــنــاضــلــن 
الـــجـــزائـــريـــن، مـــن أمـــثـــال الــشــيــخ مــصــالــي 
ــات عـــبـــاس، وحـــتـــى بعض  ــرحــ الـــحـــاج وفــ
أعضاء جمعية العلماء املسلمن أنفسهم.

التي انطلقت  الــســوريــة  الــثــورة  مــا أغفلته 
ــــر ســـلـــمـــيـــة فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، هــو  ــهـ ــ عـــــــدة أشـ
حيث  املسلحة،  الــثــورة  ملرحلة  التخطيط 
انتقلت املواجهة العسكرية، في بداياتها، 
ــا إلـــى حــمــص إلـــى بــاقــي  بــعــفــويــة مـــن درعــ
املـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة األخـــــــرى، مـــن دون أن 
توجد هيئة سياسية أو عسكرية موحدة، 
بل إن كيانات سياسية وفصائل عسكرية 
كــانــت تــعــلــن االلــتــحــاق بــالــثــورة مـــن دون 
قيادة واضحة، ما شكل، منذ البداية، حجر 
عثرة أمــام تقديم الدعم الدولي الــازم، أو 
باألصح، كان مبررًا لكي يتحجج أصدقاء 
ســـوريـــة بــأنــهــم ال يـــجـــدون جــهــة ســوريــة، 
إلـــى تعثر  أدت  كــمــا  الـــثـــورة،  لــهــذه  ممثلة 
من  الــرغــم  على  والـــذي  العسكري،  الحسم 

ــلــــوزة وغـــيـــرهـــا،  ــعـــرف بـــمـــجـــزرة مــ فــيــمــا يـ
الوطني  التحرير  جيش  انــتــصــار  أن  غير 
الــجــزائــري على هــذه الــحــركــة مــن الــبــدايــة، 
ومــا حققته إثرها هجمات 20 أغسطس/ 
الــقــســنــطــيــنــي، من  الـــشـــمـــال  فـــي   1955 آب 
نــتــائــج بـــاهـــرة عــلــى مــســتــوى الــتــخــطــيــط 
التي  الفتنة  زرع  مــشــروع  قبر  الــعــســكــري، 
عملت عليه فرنسا، ليلتحق بعدها، بفترة 
وجـــيـــزة، أغــلــب املــتــردديــن واملــشــكــكــن في 
أبرزهم فرحات  ثــورة الشعب، ومن  نجاح 
عباس الذي حل حزبه االتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري، والتحق أتباعه جماعيا 
التحقت  الــعــام 1956، كما  بــدايــة  بــالــثــورة 
جــمــعــيــة الــعــلــمــاء املــســلــمــن الــجــزائــريــن 
بالثورة رسميا فبراير/ شباط 1956، على 
اإلبراهيمي،  البشير  الشيخ  أن  مــن  الــرغــم 
أحـــد عــمــالــقــة هـــذه الــجــمــعــيــة اإلصــاحــيــة 
الــكــبــيــرة، قــد دعـــا لــالــتــفــاف بــالــثــورة بعد 

انطاق ثورة نوفمبر بـ 14 يوما.

أي  بعدها  الشيوعين  لــتــخــاذل  يكن  ولــم 
أثر على وحدة الثورة الجزائرية العظيمة 
فــوق االخــتــراق،  وانسجامها، ومــا جعلها 
أو احـــتـــمـــالـــيـــة الـــفـــشـــل. الـــنـــقـــلـــة الــنــوعــيــة 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــــثــــورة بــعــد عــقــد مــؤتــمــر 
ــة  ــام داخـــــــل األراضـــــــــي الـــجـــزائـــريـ ــومــ الــــصــ
املــحــّررة فــي 20 أغــســطــس/ آب 1956، أين 
للثورة،  الجماعية  القيادة  مبدأ  إقـــرار  تــم 
وتــحــديــد األهــــــداف الــســيــاســيــة، وتــنــظــيــم 
ــا، كــــمــــا أعـــطـــى  ــمـ ــكـ ــحـ الــــــثــــــورة تـــنـــظـــيـــمـــا مـ
التسلسلي  الــتــنــظــيــمــي  بــنــاءهــا  لــلــجــبــهــة 
العليا،  التنظيمية  الــهــيــئــات  فــي  املــتــمــثــل 
التنسيق  لجنة  للثورة،  الوطني  املجلس 
والــتــنــفــيــذ، مــع تــدعــيــم الــنــشــاط السياسي 
والدبلوماسي للثورة الجزائرية، ما سمح 
املــؤقــتــة قبل  الــجــزائــريــة  بــإعــان الحكومة 

أربع سنوات من تحقيق االستقال.
ــم يـــتـــوفـــر لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة  ــــف، لــ ــــألسـ ولـ
العفوية التي واجهت أعظم طغيان داخلي 
التخطيط  كــل هـــذا  بــطــابــع طــائــفــي مقيت 
ــاء  ــطـ والــتــنــظــيــم والـــــوحـــــدة، وبـــقـــيـــت األخـ
ــتـــدخـــات الــخــارجــيــة،  ــم، نــتــيــجــة الـ ــراكـ ــتـ تـ
والـــــــــــوالءات، ونــتــيــجــة الــفــيــتــو الــــروســــي، 
والـــتـــواطـــؤ األمـــيـــركـــي الــــذي تـــحـــول، فيما 
بــعــد، إلــى تــآمــر واضـــح، خــدمــة للمصلحة 
العرقي  للتشابك  ونــتــيــجــة  الــصــهــيــونــيــة، 
والطائفي الذي يميز الفسيفساء السورية.
مـــا بــقــي أن مــفــاوضــات جــنــيــف ومــســاعــي 
ــــادة ســــتــــيــــفــــان دي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــدة بـ ــــحـ ــتـ ــ األمـــــــــم املـ
ميستورا، لحل األزمــة السورية، لن تكون 
»إيــفــيــان أخـــرى«، كالتي أدت إلــى تحقيق 
االســـتـــقـــال الـــجـــزائـــري، ذلــــك أن املــفــاوض 
الجزائري في إيفيان كان يفرض شروطه 

ــة الـــــرصـــــاص عــلــى  ــغــ ــدة الــــصــــف ولــ ــ ــــوحـ بـ
فرنسا القوة العظمى، ومن ورائها الحلف 
ــلــــســــي، بــيــنــمــا تـــجـــد الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  األطــ
للمفاوضات السورية املنبثقة عن مؤتمر 
الــــريــــاض، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنـــهـــا حققت 
 في منظومة الفرقة والتشتت، 

ً
خرقا هائا

ــة تـــحـــت ضـــغـــوط الـــتـــوافـــق  ــعــ نــفــســهــا واقــ
ــه، بــعــيــدًا كل  اتـ الــروســي األمــيــركــي وإمـــاء
البعد عن طموح الثورة والشعب، وبعيدًا 

حتى عن رغبات النظام.
املقيتة  الفصائلية  مــن  ســنــوات  إن خمس 
هــــي الـــتـــي جــعــلــت صـــــوت الـــجـــيـــش الــحــر 
ــثـــورة،  ــيـــوم نــــشــــازًا، وجــعــلــت مـــن عــلــم الـ الـ
حتى فــي حــواضــر املــعــارضــة نفسها أيــام 
الهدنة، غير مرغوب فيه أمــام رايــة جبهة 
النصرة، بينما ظل صوت جيش التحرير 
وظلت  األوراس،  فــي   

ً
مجلجا الــجــزائــري 

رايــتــه مــقــدســة، إلـــى أن فــهــم ديــغــول، وأقــر 
بالهزيمة.

ــلــــن الـــــــدب الـــــروســـــي، أخــــيــــرًا،  أمـــــا وقـــــد أعــ
ــــن ســـــوريـــــة، وهـــو  انـــســـحـــابـــه الــــجــــزئــــي مـ
الثورة  لهذه  املواصفات  بكل  عظيم  نصر 
 إال مـــن أهــلــهــا، إال أن 

ً
الــتــي ولــــدت يــتــيــمــة

وأن  الجزائرية،  الثورة  يستوعبوا دروس 
يحّولوا االجتماع الطارئ لكبرى الفصائل 
السورية )أحــرار الشام اإلسامية وجيش 
اإلسام وفيلق الشام وفصائل في الجيش 
السوري الحر(، إلى مجلس عسكري موحد 
الــنــصــر، وحينها لن  لــقــيــادة مرحلة   

ً
فــعــا

يــكــون فــي وســـع الــعــالــم كــلــه إال أن يــذعــن، 
ومعه سيدرك بشار وبوتن وخامنئي أن 

اللعبة قد انتهت. 
)كاتب جزائري(

في الطابق العلوي الذي يشغله املحّررون، 
العتيق،  املبنى  فيما تحتل املطبعة حوش 
والرابط بينهما سلم مهترئ من الطابوق 
األحــمــر املــرصــوف الـــذي اكــتــســى، مــن طــول 
عـــمـــره، بــلــون الـــتـــراب األســـمـــر، وكــنــا كلما 
صعدنا، أو نزلنا، تملكتنا الخشية من أن 

تنزلق أقدامنا، فنهوي إلى القاع. 
ــــراق  ــعـ ــ ــّيــــر الـــــحـــــال الــــــيــــــوم، وأخــــــبــــــار الـ ــغــ تــ
»الــســمــيــنــة« هـــذه األيــــام كــثــيــرة، تــكــاد تمأل 
أكثر من سلٍة بمقياس األيام الخوالي، إلى 
درجة أن املواطن العراقي املتلقي لها يحتار 
في تقرير أيٍّ منها »أسمن« من اآلخر، وهي 
 
ً
تنهال عليه أربعا وعشرين ساعة، متدفقة
ــة، وأكــــثــــر مــن  ــ ــيـ ــ مــــن عـــشـــريـــن مــحــطــة أرضـ
خمسن قناة فضائية، أضف اليها القنوات 
املــعــروفــة، وأيــضــا فقد  الــعــربــيــة  الفضائية 
جعل هذا الحال املواطن املغلوب على أمره 
ال يــعــرف أي مــســتــقــبــٍل يــنــتــظــره، وأي مــآل 

تتجه إليه باده. 
فــي مــراجــعــٍة لــيــومــيــات األخـــبـــار الــعــراقــيــة، 
ــــرات األلـــــــــوف يــعــتــصــمــون  ــــشـ ــعــــرف أن عـ نــ
أمــــام بـــوابـــات املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، معلنن 
أنــهــم لــن يــبــرحــوا أمــاكــنــهــم إال بــعــد تنفيذ 
اإلصــــــاح الـــشـــامـــل والـــكـــامـــل، فــيــمــا تغلق 
الـــســـلـــطـــات األمـــنـــيـــة الــــبــــوابــــات بــاســتــثــنــاء 
بغداد  مطار  إلــى  املـــؤدي  )الحارثية(  منفذ 
الـــدولـــي. ومــصــادر مــوثــوقــة تــرصــد هــروب 
إلى  أســرهــم  مــع  كبار  مسؤولن وموظفن 
خـــارج الــبــاد، ونــســمــع عــن خــافــاٍت داخــل 
ــم، وتـــراشـــق  ــاكـ »الـــتـــحـــالـــف الــشــيــعــي« الـــحـ
وزعيم حزب  االعتصام،  راعــي  الصدر  بن 
ــــوري املـــالـــكـــي، عــبــر الــبــيــانــات،  الــــدعــــوة،  نـ
إرادة  يمثلون  ال  املعتصمن  يعتبر  وهـــو 
أيــام لتنفيذ  الشعب، والصدر يعطي مهلة 
الخضراء،  املنطقة  اقتحام  أو  اإلصــاحــات، 
واملـــجـــيء بــحــكــومــٍة جـــديـــدة، وإيــــاد عــاوي 
الرئاسات  إنقاذ( يضم  إلى )مجلس  يدعو 
الثاث، والكتل السياسية الكبيرة، من أجل 
إنــقــاذ »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« الــتــي توشك 

لم تكن غير إسرائيل، بما تمثله من  فلو 
أسباب الصراع والخطر، سببا، لكان هذا 
أمــيــركــي ضــروري  السبب كافيا النــهــمــاك 

في املنطقة، اآلن ومستقبا.  
ــدة ضــد تنظيم »الــدولــة  ــوحَّ

ُ
أمــا الــحــرب امل

ــيـــة«)؟( فــكــأن املــنــطــقــة كــانــت قبل  اإلســـامـ
ة األزمــات، وكأن »داعش«  ريَّ

ْ
»داعــش« ِصف

د خلل عابر، مقطوع الصلة بأسبابه  مجرَّ
املتنامي من  اليأس  ــع  والتي وسَّ األعمق، 
للفلسطينين  اإلنــــصــــاف  مـــن  ــى  ــ أدنـ ــدٍّ  حــ
ــلـــســـطـــن، مــــن قـــــدراتـــــه االســتــقــطــابــيــة  وفـ

فية، عربيا وإساميا.   التطرُّ
تـــــــتـــــــرك أمــــــيــــــركــــــا الـــــســـــلـــــطـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــي املـــشـــروع الــســيــاســي 
الـــذي تــرعــاه، تــواجــه خـــيـــاراٍت صــعــبــة، إذ 
جة وال  قة، ال هي ُمزوَّ

ّ
أضحت كاملرأة املعل

قة، ال هي دولــة مستقلة ذات سيادة، 
َّ
ُمطل

فــي مشروعها  ــضــيُّ 
ُ
امل يمكنها  ثـــورة  وال 

املدنية  الحياة  فــي  فقد دخلت  ري،  الــتــحــرُّ
ــة، لــــيــــس فــقــط  ــ ــ ــروطـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــة، واملـ ــ ــــوصـ ــقـ ــ ــنـ ــ املـ
ــاِوم.  ــقــ ــثــــوري املــ بـــاالمـــتـــنـــاع عـــن الــفــعــل الــ
ولكن، باستهدافها ذلك الفعل، ولو صَدر 
مــن فــصــائــل، أو حــركــات، أو أفـــراد ليسوا 
منضوين تحت هذا املشروع، وال هم من 
رها القانونية، وال في أطر 

ُ
ط

ُ
دين في أ املقيَّ

عت، والتزمت  مع 
َّ
منظمة التحرير التي وق

إسرائيل باتفاقات أوسلو .
الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  الــتــطــورات  وإزاء 
والتي  الفلسطينية«،  ة  »الهبَّ في  املتمثلة 
ــا عــــن الـــفـــشـــل الــســيــاســي  ــهـ ـ

ُ
ــزل ال يــمــكــن عـ

املــشــروُع  إليه  انتهى  الــذي  اإلستراتيجي 
ــــي املــــــرحــــــلــــــي، واملــــــفــــــاوضــــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
قــيــاداُت السلطة، بعد  املــكــشــوفــة، تــحــاول 
تــبــرمــج   

ْ
أن املـــــبـــــادرة،  زمـــــام  تــســتــعــيــد  أن 

قــة، ولكن  هـــذه الــنــضــاالت الــفــرديــة املــتــفــرِّ
املــقــلــقــة لـــاحـــتـــال، فـــي الــشــكــل الــنــضــالــي 
املقبول لدى قيادة السلطة، وهو »املقاومة 

الشعبية السلمية«.
فذلك  ة مقلقة إسرائيليا،  الهبَّ  هذه 

َّ
أن أما 

ت قياداِت جيش االحتال إلى  أنها اضطرَّ
ليست سهلة، وهي  مــجــازفــٍة  فــي  التفكير 
غرار  على  واسعة،  عسكرية  عملية  تكرار 
»السوق الواقي« 2002، ومما يمنع تفعيل 
هة، أخيرًا،  العلميات املوجَّ  

َّ
أن الخيار  هذا 

تكن  لــم  واإلسرائيلين  املستوطنن  ضــد 
الذي ال ُيحتَمل إسرائيليا، لكن  بالنجاح 
ن  أن تتمكَّ مــن دون  تــكــاثــرهــا وتــتــابــعــهــا، 
إسرائيل،  تنتظر  كما  وقفها،  من  السلطة 
ـــع، يجعلها خــطــرًا مــفــتــوحــا، وقــد 

َّ
وتـــتـــوق

يصعب التعايش معه، وفق بعض اآلراء، 
في مقابل آراء خبيرة أخرى، ترى في هذه 
 واضحة على 

ً
ة التي ال تتوقف عامة الهبَّ

 ســـيـــاســـي، كــمــا رئــيــس 
ٍّ

ــل الـــحـــاجـــة إلــــى حــ
لـــشـــابـــاك الـــســـابـــق، يـــوفـــال ديــســكــن الـــذي 
قـــال »ال يــوجــد أيُّ عــامــل، أو ســبــب ينتج 
اإلرهـــــــاب أكـــثـــر مـــن فـــقـــدان األمــــــل. وحــتــى 
القيام بخطوات  الــواقــع، علينا  ر هــذا  نغيِّ

جريئة«.
 
َّ
أن الــواســعــة«  »العملية  ومــمــا يكبح هــذه 

ـــع عن 
َ
الــغــطــاء الـــدولـــي واألمــيــركــي لــم ُيـــرف

ُرِفـــع عشية  كما  عــبــاس،  الرئيس محمود 
»الــســور الـــواقـــي« عــن يــاســر عــرفــات الــذي 
حـــاصـــره رئــيــس الــــــوزراء األســـبـــق، أريــيــل 
شــــــــارون، عـــلـــى مــــــرأى ومـــســـمـــع مــــن قــــادة 
العالم واملنطقة. وال يخفى أن العمل جاٍر، 
أمــيــركــيــا وإســـرائـــيـــلـــيـــا، عــلــى احـــتـــواء أيِّ 
تفّجر   

ْ
أن طبيعية،  فلسطينية  فعل  رّدات 

ــاع، والــســلــطــة هــي مــمــا يــصــبُّ في  ــ األوضــ

لــلــخــروج مـــن الــتــخــلــف الـــحـــضـــاري. هــكــذا، 
ــاّدة   ديـــنـــيـــة، وأخـــــــرى مـــضـ

ٌ
ــلــــول صــيــغــت حــ

 وغير 
ٌ
 قومية

ٌ
للدين، وملعت وانطفأت حلول

قــومــيــة، وظــهــرت اقـــتـــراحـــاٌت بــشــأن ماهية 
ــي الـــعـــالـــم الــعــربــي،  ــة« فـ ــزيـ ــركـ »الــقــضــيــة املـ
تــــمــــحــــورت، عـــلـــى األغـــــلـــــب، حــــــول قــضــايــا 
سياسية، أهمها القضية الفلسطينية التي 
ظـــل الـــعـــرب عـــقـــودًا يــعــتــبــرونــهــا قضيتهم 
املركزية، قبل أن يراجع فريق منهم نفسه، 
معتبرًا أن »الديمقراطية« قضيته املركزية، 
ــورات  ــ ــامــــت ثــ ــا قــ ــعـــدمـ ــر تــــكــــّرس بـ ــ ــو أمــ ــ وهــ
ــذا يعني أن الــعــرب لم  الــربــيــع الــعــربــي. وهـ
يعانوا من نقص الحلول املقترحة، بل من 
برنامج  يغيب  أن  طبيعيا  فــكــان  كــثــرتــهــا، 
قبله  ويغيب  أجنداتهم،  عن  املوحد  العمل 
الهدف املوّحد الازم لصياغة خطة العمل، 

وتحويلها إلى برنامج.
ــة الــحــضــاريــة  ــ ولـــيـــس مــعــنــى ذلــــك أن األزمــ
بــــالــــضــــرورة،  الـــعـــربـــيـــة ذات وجــــــه واحـــــــد 
وأن لــهــا »قــضــيــة مـــركـــزيـــة« واحــــــدة، يجب 
شــيء،  كــل  قبل  عليها  واالتــفــاق  اكتشافها 
أنها  كــم  أن يكتشف  بــد  األزمـــة ال  فتعريف 
أزمـــــــة مـــركـــبـــة، وكــــيــــف أن لـــــدى كــــل فـــريـــٍق 
مـــن أصـــحـــاب الــحــلــول املــقــتــرحــة، الــهــاربــة 
لــكــن بلوغ  إلـــى األمــــام، جـــزءًا مــن الحقيقة، 
ــلـــى جــمــع  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـــحـــقـــيـــقـــة الـــكـــامـــلـــة، الـ
أجــزائــهــا املــتــنــاثــرة بــن الــفــرقــاء، ليس أمــرًا 
 باملرة، ذلك أن هؤالء الفرقاء الهاربن 

ً
سها

)بحلولهم( إلــى األمــام ال يــدركــون كم أنهم 
يعّمقون األزمة بحلولهم الجزئية القاصرة 
تـــلـــك، وهــــو أمــــر يــشــمــل الـــفـــرقـــاء مـــن شتى 
ــدارس الــفــكــريــة، ومــخــتــلــف األطـــروحـــات  ــ املــ
أن  يظنون  السياسية، ألنهم  واالقــتــراحــات 
منافسا  طرحا  إال  ليست  الكاملة  الحقيقة 
لطرحهم، وهذا طبيعي، ما داموا يعتبرون 

 وكافيا.
ً
حلهم الجزئي كاما

هكذا، فإن العرب ال يحتاجون، في الحقيقة، 
ــركـــزيـــة«، بـــل إلــى  إلــــى اكـــتـــشـــاف »قــضــيــة مـ
 ،

ً
فعا وتنفيذها  مــركــزيــة«،  »خطة  صياغة 

وهــــو أمــــر ال يــمــكــن أن يـــكـــون مــمــكــنــا قبل 
تعريف األزمة العربية واكتشاف مشكلتها.
ثّمة حاجة ملحة، إذن، إلى تقديم الحصان 
عـــلـــى الـــعـــربـــة، فـــهـــل يــمــكــن أن نــفــعــل ذلــــك، 
الــرفــوف؟  املفكرين على  أفــكــار  نركن  بينما 
ر، ولــم يَر 

ّ
مــات جــورج طرابيشي وهــو ينظ

بــادنــا  فــي  األفـــكـــار  ألن  تطبيقا،  لتنظيره 
»بضاعة ال يرغب بها أحــد«، فكم سيرحل 
مــنــه  تــســتــفــيــد  أن  دون  ــــن  مـ ــده  ــعــ بــ مـــفـــكـــر 
كما  واملــجــتــمــعــيــة،  الــســيــاســيــة  التطبيقات 

تفعل دول متقدمة في العالم.
)كاتب من األردن(

نــجــاحــاٍت واضـــحـــٍة سجلت فــي الــســنــوات 
الــثــاث األولــــى مــن الـــثـــورة، إال أن الــنــظــام 
اإليراني  الدعم  بفعل  بعد،  فيما  استطاع 
غير املحدود، والتدخل الروسي فيما بعد، 

أن يحّجم هذه االنتصارات.
ما قامت عليه الثورة الجزائرية في املاضي 
كان ينبغي أن يكون مرجعا أساسيا اليوم 
للثورة السورية، ومن ذلك رفضها املطلق 
كل الكيانات السياسية والعسكرية خارج 
إطار جبهة وجيش التحرير الوطني، من 
منطق أن الفرقة لن تؤدي سوى إال الفشل، 
ــــوار الــــجــــزائــــريــــون إلـــى  ــثـ ــ حـــيـــث اضـــطـــر الـ
مــواجــهــة املــصــالــيــن )نــســبــة إلـــى املناضل 
مــصــالــي الـــحـــاج، أب الــحــركــة الــســيــاســيــة 
الجزائرية( بالساح، بعد أن رفض هؤالء 
االلـــتـــحـــاق بـــالـــثـــورة، واعـــتـــبـــروا أنــفــســهــم 
األحـــق بــإطــاقــهــا، وقـــد أســـس املــصــالــيــون 
ــيــــش الـــتـــحـــريـــر  ــــي مــــواجــــهــــة جـــبـــهـــة وجــ فـ
الـــوطـــنـــي، الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة، 
لتكون تنظيما سياسيا وعسكريا موازيا 
ومعاديا لجبهة وجيش التحرير الوطني.
وكـــانـــت هــــذه الــحــركــة فـــي بــعــض املــراحــل 
واملــنــاطــق، وخــصــوصــا فــي ســاحــة املهجر 
في األراضي الفرنسية، أخطر على الثورة 
مـــن الــجــيــش االســـتـــعـــمـــاري نــفــســه، حيث 
 ضــخــمــة بن 

ٌ
انــدلــعــت مــواجــهــاٌت مــســلــحــة

الــطــرفــن، حصل إثــرهــا الــجــانــب املصالي 
عــلــى دعــــم عــســكــري ولــوجــســتــي فــرنــســي 
ــاء عــــلــــى الــــثــــورة  ــقــــضــ واضــــــــــح، بــــهــــدف الــ
الـــفـــتـــنـــة والــبــلــبــلــة  مــــع زرع  ــة،  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
ــفـــوف املـــواطـــنـــن وتــشــكــيــكــهــم فــي  فــــي صـ
ــــى مــــجــــازر كــانــت  املـــجـــاهـــديـــن، مــــا أدى إلـ
بلونيس،  محمد  العميل  قــادهــا  مـــرّوعـــة، 

وطنيٍة،  مصالحٍة  وتحقيق  االنهيار،  على 
وحيدر العبادي يقول إنه ماٍض في خطته 
نحو تشكيل حكومة التكنوقراط، وحكومة 

كردستان تبشر باستقال قريب. 
وفـــي املــراجــعــة أيـــضـــا، انــقــســام وشــيــك في 
ــــادة »الــحــشــد  ــيـ ــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة، وقـ املـــؤســـسـ
الــشــعــبــي« تــدعــو إلـــى االحــتــكــام لصناديق 
ــا تــابــعــة لــلــصــدر تــســانــد  ــرايـ ــراع، وسـ ــتــ االقــ
املــعــتــصــمــن، وثـــّمـــة تـــقـــاريـــر عـــن انــضــمــام 
ــامـــات، بعد  ــتـــصـ ضـــبـــاط وجـــنـــود إلــــى االعـ
عزل قائد قوات بغداد، واعتقال عسكرين، 
ــهـــات مــســلــحــة. وفــــي جــديــد  وتـــوقـــع مـــواجـ
األخـــبـــار، إعـــان الــجــيــش األمــيــركــي إرســـال 
ــوٍة ضـــاربـــٍة مـــن مـــشـــاة الــبــحــريــة بـــأعـــداد  ــ قـ
هــائــلــة إلــــى الــــعــــراق، وتـــواتـــر الــحــديــث عن 
وصول مسؤولن إيرانين كبار إلى بغداد، 

في مساعي تهدئة بن األطراف. 
كل هذه األخبار »سمينة« ومثيرة ومهمة. 
لكن، وراء هــذه األخــبــار أخــبــار أخــرى أكثر 
، ما يزال العراقيون 

ً
 وأهمية

ً
« وإثارة

ً
»سمنة

يـــنـــتـــظـــرونـــهـــا، وهـــــــي وصــــــــول »الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــتــــي هــنــدســهــا  ــة« الـــطـــائـــفـــيـــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
األمـــيـــركـــيـــون، وتــابــعــوهــم املــحــلــيــون، إلــى 

نهايتها الحتمية.
)كاتب عراقي(

للتآكل، وهي  عــرضــة  لكنها  الــهــدف،  هــذا 
تستمر فــي الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا األمــنــيــة، 

داخل فلسطن وخارجها.
وفيما يجري الحديث عن جهود أميركية 
إلحياء العلمية السياسية، بحسب  تقرير 
ملجلة »وول ستريت جورنال«، جاء فيه أن 
 
ً
بـــاراك أوبــامــا تــدرس سبا إدارة الرئيس 
من   

ّ
وأن الــســيــاســيــة،  العملية  الســتــئــنــاف 

داخلية  نقاشات  في  رحت 
ُ
ط التي  األفــكــار 

ي قــرار يصدر عن 
ِّ
في البيت األبيض، تبن

مــجــلــس األمـــــن فـــي األمـــــم املـــتـــحـــدة يــحــّدد 
خطوطا توجيهية لحل النزاع اإلسرائيلي 
–  الفلسطيني. وتتطرق هذه الخطوط إلى 
إقامة دولة فلسطينية على أساس خطوط 
الشرقية  القدس  مع  أراض،  وتبادل   1967
عاصمة لهذه الدولة، واالعتراف بإسرائيل 
اليهودي، وإلغاء حق عودة  دولة للشعب 
الجئن فلسطينين إلى إسرائيل. لكن هذا 
را، 

ِّ
املسعى، فيما لو ثبت، وهو يأتي متأخ

ــيـــه حــــاجــــة املـــرشـــحـــن  ــــت تـــشـــتـــد فـ فــــي وقــ
ــد  لــلــرئــاســة إلــــى اســـتـــرضـــاء الــلــوبــي املــؤيِّ
يتطلب  كونه   شــك؛ 

ّ
يبقى محل إلسرائيل، 

رًا جوهريا في   قوية؛ ألنه يعني تغيُّ
ً
إدارة

املوقف األميركي، نحو تدويل النزاع، بداًل 
مــن املــوقــف التقليدي الـــذي يــصــّر على أن 
املفاوضات الثنائية هي التي تقّرر طبيعة 
الــحــل، فــضــا عــن أن إســرائــيــل ال يصعب 
لو  فيما  الــقــرار مضمونه،  تفقد  أن  عليها 

صدر، كما فعلت مع قرارات سابقة.
وفـــي ضـــوء ذلــــك، تستشعر الــســلــطــة قــدرًا 
من السلبية والعجز، ولعلها لذلك تحاول 
الــحــيــاة فــي »املــقــاومــة الشعبية«   

َّ
أن تــبــث

الـــســـلـــمـــيـــة الــــتــــي يـــغـــلـــب عـــلـــيـــهـــا الـــطـــابـــع 
الرمزي اإلعامي، والتي لو أقنعت هؤالء 
الشباب املنخرطن واملتوالن في أشكالهم 
ــا إلــى  ــاوزوهـ ــجـ ــا تـ ــة، ملـ ــنـ ــراهـ الــنــضــالــيــة الـ
ح  األعنف واألخــطــر. وبــن حن وآخــر، تلوِّ
بوقف التنسيق األمني، وتدويل الصراع، 
مــثــل  فــــي  املـــضـــي  أن  تــنــســى  أن  دون  مــــن 
هــذه الــخــيــارات، وال سيما وقــف التنسيق 

األمني، يعني انتهاء السلطة. 
ــعـــاف  ــقـــي إضـ ــبـ ــلـــى املـــــــدى األبـــــعـــــد، ال ُيـ عـ
استمرار  مــع  قة، 

َّ
ُمعل إبقاؤها  أو  السلطة 

االستيطان والتهويد املفضي إلى حرمان 
ــنــــشــــودة مــن  »الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة« املــ
ق، إال خيار الدولة ثنائية 

ُّ
مات التحق مقوِّ

القومية، لكن هذا الخيار نظري أكثر منه 
ف  املتطرِّ الديني  ر 

ُّ
التجذ فــي ظــل  واقــعــي، 

في املجتمع والجيش اإلسرائيلين، وفي 
الدولة عامة.

)كاتب فلسطيني(

دروس الثورة الجزائريّة للسوريّة

أخبار العراق »السمينة«

أميركا والسلطة الفلسطينيّة المعلَّقة

أفكار المفكرين 
ورحيل طرابيشي

المفاوض الجزائري 
كان يفرض شروطه 
بوحدة الصف ولغة 
الرصاص على فرنسا

مفاجآت العراق 
ليست قادمًة 

فحسب، إنما هي 
قائمة بالفعل

تترك أميركا 
السلطة الوطنية 

الفلسطينية، وهي 
المشروع السياسي 
الذي ترعاه، تواجه 

خياراٍت صعبة

آراء

عدلي صادق

هــو طــائــر يعرفه الــفــاحــون الــعــراقــيــون، وقــد أحــيــل، بسلوكه وطــريــقــة خــداعــه، إلى 
مخزون أمثلتهم. قيل، في توصيفه العلمي، إنه يألف الشجيرات كثيرة االلتواء، وال 
أو فــي الصخر، تساعده  بــوجــود شــقــوٍق فــي األرض  تهدأ أعصابه، حــن يلعب، إال 
على التواري عن األنظار، في اللحظة املناسبة. لكن عاقته املريرة مع رعاة األغنام، 
، ال ُيشبهها في السياسة، سوى طرفن مخادعن وعنيدين، ال 

ً
وهي التي ذهبت مثا

يتزحزحان عن استعائهما الذميم: املفاوض اإلسرائيلي، أي العدو، ووفد مفاوضات 
النظام السوري، أي املستبد الذي ال يخجل من جرائمه، في مباحثات جنيف.

ما الذي يفعله ْملهي أو ْمَسّهي الرعيان؟ يقترب من الراعي، ويحوم حوله، فيتبّدى 
له قريبًا متاحًا إمساكه. يهم الراعي بإمساكه، فيقفز قفزة قصيرة بارعة. ال يطير 
أنه أخطأه، لعيٍب في انقضاضه  الراعي  وال يذهب بعيدًا. يبتعد مترًا أو أقل، فيظن 
تتكّرر  قريبًا.  القفز  الطير  فيعاود  املــحــاولــة،  الــراعــي  ُيــعــاود  مــتــاح.  الطير  فيما  هــو، 
املحاولة، ويتكّرر قفز ْملهي الرعيان، حتى يبتعد الراعي عن غنماته، ما يتيح للذئب 
 
ً
اللئيم، يعتمدها النظام الحاكم في دمشق، تحايا أن يتصرف.  دبلوماسية الطير 

على قفزات البشر الطبيعين، الذين يستهولون ذبح الشعب السوري. أما مؤسس هذا 
النظام، وهو حافظ األســد، فقد كانت له دبلوماسية أخــرى، تائم زمنها ومعطيات 
مفاوضاتها، وكنا، بصراحٍة، نؤيدها، ألن الطرف الذي كان يحاول أن يقفز ويمسك، 
هو األميركي الذي يسعى إلى تسويٍة تفتح خطًا سريعًا للمشروعات اإلسرائيلية، من 
 من تكتيكات حبس 

ً
الجوالن الى دمشق. دبلوماسية حافظ األسد تلك، كانت مشتقة

األنفاس، واللعب على مفرزات األجسام، وسّماها األميركيون، ال سيما جيمس بيكر 
»دبلوماسية املثانة«. ففي مذكراته، يصف وزير الخارجية األميركية األسبق واحدة 
ها ال  تقل 

ُ
من مناسبات اإلطالة املريرة في املباحثات مع األسد األب، وكانت قصيرت

ى. 
ّ
حل

ُ
عن سبع ساعات كاملة، يتخللها تكراٌر متعمد للقهوة التي يتبعها الليمون امل

ولكي يتضاءل موضوع الضيف األميركي، كان األسد يبدأ من عند سايكس ــ بيكو 
في العام 1916، وهو ما ال يملك املفاوض دواًء لها، وتبدو، بالنسبة له، ترف كاٍم عن 
،  أكثر من 

ً
، مّرة

ّ
التاريخ، وال عاقة لها بجوهر املوضوع. ويقول جيمس بيكر إنه ظل

ساعتن، وظلت كليتاه تعمان بشكل غير طبيعي، ويلح عليه التبول، فيما هو يعاند 
نداء الجسد. ويضيف: »في األخير، سحبت منديلي األبيض، ولّوحت به لألسد، معلنًا 

االستسام مع الرغبة في الهرولة سريعًا إلى الحّمام«.
كــان األســد األب يــرى فــي التسوية، أيــًا كــانــت، انكشافًا ملشروعية الحكم، وذلــك هو 
لذا،  املباحثات عقيمة، وغير ذات جــدوى.  للعناد والتطويل، لكي تكون  األول  السبب 
فإننا حيال »دبلوماسية املثانة« كنا ، نحن األبعدين، نراها، بمنطق نتائجها،  أكثر 
من كافيٍة للتغاضي عن الدكتاتورية. أما املكتوون بنيران جحيم األسد، من السورين، 
، لكي تسقط ذريعة التشبث 

ً
فكانوا يتمنون لألميركين، مثانات أوسع وأكثر احتماال

الذي  الوفد  يعتمدها  التي  الرعيان  ْملّهي  دبلوماسية  في  أمــا  فيه.  والتغالظ  بالحكم 
السورين، ال  املوجوعن  فــإن  املثانة؛  إلــى جنيف، وارث حكم ذي دبلوماسية  أرسله 
األميركين الواجعن، هم الطرف املقابل. ذلك ألن ْملهي الرعيان، الذي ال يبدأ بسايكس 
ــ بيكو وُيطيل، وإنما يؤّسس، بأفاعيله، لتقسيم آخر مصغر، لسورية نفسها؛ يجادل 
 أطياف شعبها، 

ً
 وحاضنة

ً
الدولة، وفي كيفية أن تكون، رصينة في صدقية شــروط 

ويعاند حق الناس في أن يعترف لها الطير اللئيم، بأسباب عذابها وحقيقته. ويجزم 
واحدنا، أن التكتيك كان، وسيظل، القفز املتتالي القريب، لكي يظل الوفد وفدًا، يوحي 
 إلى اللحظة 

ً
بأن التباحث معه متاح، حتى تنفجر مرارة الراعي دي ميستورا، وصوال

التي يلعن فيها الذئب، ويتأسى على الغنمات، ويسخر من نفسه. في الطبائع الكريهة 
 
ٌ
ه شعيراٌت خشنة

ُّ
للطير، ْملّهي الرعيان يتبّدى كل شيء مخادعًا. فم واسٌع فاغر، تحف

تساعد على اصطياد الفريسة. ينشط في الظام، يفنت ويتظاهر باأللم واإلعياء، لكن 
ى هو، مزهوًا بنفسه. 

ّ
مبتغاه، أن يعود الراعي خائبًا، ثم يتفل

صقر أبو فخر

أشهر القواميس العربية، بعد »لسان العرب«، هو »القاموس املحيط« للفيروز آبادي. 
والقابوس  املحيط  »القاموس  القاموس هو  لهذا  الكامل  االســم  أن  َمن يعرف  لكن، 
الوسيط في ما ذهب من كام العرب شماطيط«.  والشماطيط جمع شمطاط، أي 
تترّدد كلمة  الشامية،  العامية  أي متفرقن. وفي  املتفّرق. ويقال: جــاءوا شماطيط 
ضمومٍة 

ُ
نا«، أي تفّرقنا بعد عذاب. سأحاول أن أجمع الكام املتفّرق في أ

ْ
ط

َ
ْمط

َ
ش

ْ
»ت

واحدٍة، لعلها تستخلص وقائع أحوالنا الجارية. 
* يمتلك اإلنسان، على ما ُيقال، ثاثة أدمغة: الغريزي واالنفعالي واملعرفي. ويشترك 
اإلنسان والحيوان في الدماغن األولن مثلما يشتركان في شرب املاء. أما الثالث 
 من الناس، مع األسف، تستعمل الدماغ املعرفي 

ً
فينفرد اإلنسان به وحده. لكن قلة

واملهندسن  األطــبــاء  آالف  سنويًا  تــخــّرج  العربية  فالجامعات  خصبًا.   
ً
استعماال

والتقنين. وتستورد الدول العربية سنويًا آالف الخبراء من الغرب وكوريا وتايوان 
والهند. أين يذهب الخريجون العرب إذًا؟ إنهم، بكل بساطة، ُيهاجرون. 

 ما برحت هذه الباد، على الرغم من العصرنة التي اجتاحتها منذ مئة عام على 
 مهاجرة. فإذا كان ديدنها في املاضي الدوران في األمكنة بحثًا 

ً
األقل، شعوبًا رعوية

ت على هذا املنوال حتى اليوم، وها هي تبحث، ال عن 
ّ
عن املاء والكأل، فهي ما انفك

املاء، بل عن الهوية. وحن ال تروقها حقيقة هويتها، تخترع الروايات الهاذية عن 
أصولها العظيمة. 

 يروي كارل ماركس في مقالة نشرها في مجلة نيويورك تريبيون )1853/7/11(، 
رجمت إلى العربية في كتاب »املسألة الشرقية« )بيروت: دار الحداثة، 1980( ما 

ُ
وت

يلي: »كان اثنان من علماء الطبيعة االيرانين يتفحصان دّبًا. فسأل األول الذي لم 
يكن قد رأى دبًا من قبل: هل تتكاثر الدببة باإلباضة أم بالوالدة؟ فحار الثاني، وكان 
ق ماركس على هذه 

ِّ
أكثر علمًا منه: وأجاب: هذا  الحيوان قادر على كل شيء«. ويعل

الحكاية بالقول: الدب الروسي قادر على كل شيء، مــادام يعرف أن خصومه من 
 عن كل شيء. وبعد نحو 130 عامًا حمل فاروق الشرع 

ً
الحيوانات األخرى عاجزة

 
ً
إلى السيد خامنئي، وكان رئيسًا إليران في أثناء الحرب العراقية – اإليرانية، رسالة
من الرئيس حافظ األسد، تطالبه بالتوقف عن قصف السفن السعودية والكويتية، 
فأجاب خامنئي: إن الله هو الذي يقصفها. فقال له الشرع: إذًا، لتدُع الله في أثناء 
 عن رمي الصواريخ على هذه السفن. وبعد إلحاٍح، قال خامنئي 

ّ
الصاة أن يكف

إنه سيرجو الله أن تتوقف الصواريخ قريبًا. وبالفعل، توقفت حرب السفن. وحن 
ُيذكر اسم املهدي، وهو اإلمام الشيعي الثاني عشر، ُيردف دائمًا بعبارة »عّجل الله 

ل الله فرجه«. فرجه«. لكن االيرانين يلفظونها هكذا: »أجَّ
 بالعبودية مجّددًا ومرحى. 

ً
العبودية هي أعظم مرحلة في التاريخ البشري، فأها

 حقًا. وأظن 
ٌ
وكثيرًا ما يحتدم النقاش في شأن التاريخ وغايته، وهل للتاريخ غاية

 لتكون له غاية. وعلى الرغم من ذلك، سأقبل الفكرة القائلة إن 
ً
أن التاريخ ليس عقا

الحرية هي الغاية األولى للتاريخ. وبهذا املعنى، فإن التاريخ ما هو إال تاريخ الحرية 
الغائبة، أي تاريخ العبودية. ويلوح لي أن التاريخ البشري بدأ في اللحظة التي انتقل 
الثورة  العبودية. وقــد حدثت هــذه  إلــى عصر  اإلنــســان فيها مــن عصر االفــتــراس 
 من أن 

ً
التاريخية غداة التحّول من الجماعات الصائدة إلى الجماعات الزارعة. فبدال

يقوم األقوى بافتراس األضعف، يأسره ويستخدمه عبدًا. العبودية باألمس أرحم 
من االفتراس اليومي في سورية والعراق واليمن. أمرُّ باألماكن مثل راكب القطار 
السريع. أحّدق باملدى وأرى املنازل والناس وهي تتراكض بسرعٍة إلى الــوراء، فا 
تستقر عيناي على أي مشهد، وال تحتفظ ذاكرتي البصرية بأي تفصيات. كأنني 

لسُت جزءًا من هذا املكان، بل أنا موجود فيه فحسب. يا للمرارة. 

توفيق بوعشرين

تفصلنا ستة أشهر على موعد سياسي مغربي حاسم. ومن اآلن، بدأت الرهانات 
إلى  الــذي صعد  والتنمية  العدالة  أساسين: حزب  لثاثة العبن  املضاّدة  والرهانات 
 
ً
الحكومة على ظهر الربيع العربي. حزب األصالة واملعاصرة الذي يقّدم نفسه بديا
اللعبة عن كثب، وهو املخزن،  الثالث يراقب  سلطويًا ناعمًا عن اإلسامين. الاعب 
أي »الدولة العميقة«. يعّول زعيم اإلسامين املغاربة، عبد اإلله بنكيران، على ذراعه 
الحزبي املنظم، وجهازه التواصلي الفعال، وشعبيته الكبيرة، ويعتقد أن املرتبة األولى 
غير  مفاجآت  تحدث  لــم  إذا  جيبه،  فــي  املقبل  األول  تشرين  أكتوبر/  انتخابات  فــي 
عــدد من  أكبر  فيها على  التي حصل  البلدية  االنتخابات  الطريق، ودليله  ســارة في 
األصوات، وال يرى أن الرأي العام سيغير سلوكه االنتخابي بن سبتمبر/ أيلول 2015 
وأكتوبر/ تشرين األول 2016، بل يراهن على زيادة حجم األصوات التي ستوضع 
املــغــرب. كما  فــي  املهمة  املــدن  أغلب  اآلن  يدير  والتنمية«  »الــعــدالــة  فــي صندوقه، ألن 
م وضد حزب الدولة )األصالة 

ّ
 ضد التحك

ً
يرى بنكيران أنه يخوض حربًا سياسية

اآلخرين،  لدى  بما  قارن 
ُ
ت ال   

ً
 سياسية

ً
تعطيه ذخيرة املعركة  هذه  وأن  واملعاصرة(، 

عاوة عن أنه نجح نسبيًا في تقسيم الساحة السياسية إلى »مصلحن ومفسدين«، 
عــوض السقوط فــي  تقسيمات أيديولوجية كــان خصومه يــريــدون جــّره إليها بن 

علماني وإسامي، بن حداثي وأصولي. 
املـــوت، للوصول إلى  يخوض »األصــالــة واملــعــاصــرة«، وســيــخــوض، حــرب الحياة أو 
اقتراع أكتوبر، وانتزاع حق تشكيل الحكومة املقبلة. استراتيجية  املرتبة األولى في 
حزب الدولة هذا قائمة على إضعاف »العدالة والتنمية«، ووقف زحفه، وتأليب اإلعام 
والقوى الدولية والحركات النسائية ضده. وألنه لم تعد لدى حزب السلطة هذا القدرة 
على اكتساب مزيد من القوة السياسية، أو التنظيمية، بعدما استولى على جل البوادي 
واألرياف، سيركز على إضعاف خصمه، وإبعاد الناس عن املشاركة الواسعة، عبر 
عدة تقنيات: مراجعة نمط االقتراع، نسج تحالفات سياسية جديدة مع حزب االتحاد 
االشتراكي في نسخته )الجديدة(. وثالث ورقة سيستعملها »األصالة واملعاصرة« 
في حربه املقبلة تحريك الجبهة االجتماعية، باالستعانة بخدمات النقابات الغاضبة 
من الحكومة، إليجاد أجواء توتر، تعيد النظر في استقرار الفئات الناخبة، وتوجهات 

التصويت لديها، ودفعها إلى عدم املشاركة في االنتخابات املقبلة.
الفاعل الثالث في  املعركة املقبلة، الدولة العميقة التي لها حسابات معقدة، تنحصر 
بن التخلص من بنكيران وإقفال قوس الربيع العربي نهائيًا هدفًا أسمى، وإضعاف 
أسنان.  وال  أظافر  بــدون  املقبلة  الحكومة  في  به  واالحتفاظ  والتنمية،  العدالة  حــزب 
 إلى تقنية الحفاظ على توازنات »اللعبة 

ً
تلجأ الدولة العميقة في اململكة املغربية عادة

مــحــّددة  وأقلية  تحكم  واضــحــة  أغلبية  بمياد  تسمح  ال  الــتــي  املغربية«  االنتخابية 
تعارض. هذا الفاعل )الدولة العميقة/املخزن( غير مرئي، لكنه محسوس، له أدواٌت، هو 
اآلخر، لرسم الصورة التي يريد أن يراها صباح يوم إعان النتائج. لكن، في الوقت 
نفسه، لهذا الفاعل املركزي في اللعبة السياسية إكراهاٌت معقدة، تمنعه من االشتغال 
باملخططات القديمة، فالدولة العميقة تريد انتخاباٍت على املقاس، لكن بوسائل ناعمة، 
ومن دون العودة إلى التزوير أو التحكم املفضوح، فلذلك كلفة كبيرة، ال أحد يستطيع 
الــذي جــرى في مصر وتونس وليبيا وســوريــة، لم يعد أحد  أن يقّدرها بدقة. فبعد 
يتوقع طبيعة رد فعل الشارع، وال أحد يريد أن يغامر باالستقرار في املغرب، وال أحد 
يتحمل مسؤولية اتخاذ قراٍر خطيٍر للمّس بسامة العملية االنتخابية، ووضع نفسه 
في مواجهة الشارع. هكذا، يبدو املشهد السياسي املغربي من فوق.. فيه وجه إيجابي، 
هو أن الجميع يراعي رأي الناس وإرادة الشارع وسلوك الناخبن، ولم تعد األطراف 
جميعها »تحسب لوحدها«. الوجه السلبي أن بنكيران وحكومته لم يستثمرا جيدًا 
ة التحول الديمقراطي، بحيث يمشي قطار 

ّ
دستور 2011، ولم يضعا املغرب على سك

 على املبادرة وتغيير الخريطة، 
ً
االنتخابات بيسٍر وساسة. مازالت السلطوية قادرة

فهل تنجح في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ سنرى.

ْمَلّهي الُرعيان شماطيط

من سيحكم مع الملك؟
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وأنــا  جــدا،  كبيــرة  صدمتــي  كانــت 
أســتمع إليــه، مأخــوذا بكالمــه الغنــي 
بأحداث مؤملة، حيث قابلته مصادفة 
فــي املستشــفى، فأخبرنــي الصديــق 
الرزين األكاديمي أن ابنه هنا إلجراء 
عمليــة جراحية، كانــت نتيجة لدوامة 
من العنف وجد نفسه داخلها عنوة.
جلســت مطــوال فــي ســيارتي داخــل 
مــرآب املستشــفى، أفكــر، كيــف ظهر 
فــي مجتمعاتنــا فجــأة،  العنــف  هــذا 

وملاذا ظهر داعش؟ 
فــي  وأب  العربــي ألم  اإلنســان  يولــد 
متوســطي  حتــى  أو  أميــن،  الغالــب 
التعليم وربما أكاديمين؛ )وجدنا أن 
منتســبي ومقاتلي »داعــش« تنوعوا 
من الطبيب واملهندس حتى املجرم(، 
غير أن الجميع في هذه األسر نظموا 
طرق عيشــهم بشكٍل متشابه للغاية 
عليهــم  تفــرض  مجتمعــاٍت  ضمــن 
الخطوط العريضة والحمراء نفسها، 
دائما وأبدا، بغض النظر عن أساليب 
التربيــة املتبعــة، يكبــر الطفل، فيدخل 

املدرسة ليواجه الخطوط نفسها.
مــن  التــي  اإلبتدائيــة  املرحلــة  فــي 
املفــروض أن تكــون من أهم املحطات 
فــي حيــاة هــذا الطفــل املســكن، كمــا 
أطفــال العالــم املتقــدم، نجــده خســر 
الحقيقيــة  واهتماماتــه  هواياتــه  كل 

مــن  كان  التــي  وميولــه  وتوجهاتــه 
والتركيــز عليهــا،  تنميتهــا،  الواجــب 
لينضــم، فــي النهايــة، إلــى قافلــة مــن 
منقوصي اإلرادة في مركٍب يتالعب 
به املوج، ليجد نفسه من دون قصد، 
معينــٍة،  درجــٍة  علــى  تحصــل  وقــد 
 ،

ً
مثــال العلمــي،  القســم  تدخلــه  قــد 

الثانويــة، فيحمــل علــى  فــي املرحلــة 
كاهلــه عبئــا كبيــرًا لــم يكــن مســتعدا 
له في خضم األمواج التي تتالعب به 

وبأهله ومجتمعه منذ الصغر.
املدرســة،  اليافــع مرحلــة  هــذا  ينهــي 
وقــد تشــوهت مفاهيمــه عــن األســرة 
واإلنتمــاء والوطــن والوطنيــة والحياة 
العمــل  ســوق  وعــن  عــام،  بشــكل 
دخــل  ذلــك،  مــع  لكنــه،  خصوصــا، 
الجامعة من دون أدنى تخطيط منه! 
فــي  عليــه  تحصــل  الــذي  فاملعــدل 
أدخلــه  مــا  هــو  العامــة  الثانويــة 
تخصصــا معينــا، ليكتشــف فجــأة، 
، أن مســتقبله محاســب، وهو ال 

ً
مثال

يعلم، أو طبيب أو مدرس لغة عربية.
فــي الجامعــة، يجــد الخطوط نفســها 
التــي واجهتــه ســابقا، مــع فــارق أنــه 
قوانــن  مــع  جامعيــا  طالبــا  أصبــح 
ماديــة  ورســوم  قاســية،  جامعيــة 
عقــد  مــن  ليعانــي  وأقســى،  أقســى 
نفســيٍة خفيــٍة، وعقــل باطــن مريــض 

باتــت  والكراهيــة  أنانــي،  انتهــازي 
بالنســبة لــه مبــدأ حيــاة، فهــو عــاش 
ســابقا ضمــن مجتمــع مغلــق مكمم، 
وأقربائــه  آبائــه  خبــرة  وعايــش 
املجتمــع.  وكل  وجيرانــه  ومعارفهــم 
لكن، في الجامعة بعضا من فســحة 
كان يعتقــد أنهــا قــد توجــد، فدخــل 
ليجــد  الطلبــة،  مجالــس  انتخابــات 
نفســه، فــي النهايــة، أمــام عــدم رؤيــة 

وتخبط.
بعــد الجامعــة، تأتــي مرحلــة الحقيقة 
الــكل أن  يــدرك  العمــل.  املــّرة وســوق 
فــرص الحصــول علــى نوعيــة حيــاة 
كريمــة ليســت من نصيــب األجدر أو 
 ،

ً
األفضــل أو األميــز أو األعلــى معــدال

بــل مــن نصيــب األكثــر قــوة، واألكبر 
عشــيرة وعائلــة وواســطة ورفعة في 
املجتمع، وهذا واقع مرير يصطدم به 
الجميع تقريبا، عالوة على أن التجار 
تكاليــف  يرفعــون  الذيــن  الجشــعن 
املعيشــة دائما مع رفع أســعار النفط، 
وال يخفضونهــا أبــدًا مــع انخفاضــه، 
واملســؤولون،  الــوزراء  أنفســهم  هــم 
الذيــن  النــواب  أيضــا  أنفســهم  وهــم 
العمــل  وقوانــن  القوانــن  يســنون 
املســتهلك  والعمــال وقوانــن حمايــة 
الحكومــة  وهــم  التجــار!  مــن جشــع 
بعينها التي توظف الخريجن الجدد 

وغيرهــم، وهــم أيضــا مــن يضعــون 
مكافحــة  هيئــات  قوانــن  ويســنون 
وكل  الجدليــة!  والفاســدين  الفســاد 
قوانــن الهيئــات الخاصــة الذيــن هــم 
فيهــا،  موظفــن  أبناؤهــم  أو  أنفســم 
التظاهــر  قوانــن  يســنون  مــن  وهــم 
واإلحتجاج وقوانن النشــر والتوزيع 

والصحافة والكتابة والتدوين..
علــى الرغــم مــن أننــي لســت مدافعــا 
لــف  ومــن  والداعشــين  داعــش  عــن 
لفهــم، إال أن محاربــة داعــش تكــون، 
منابــع  منابعــه،  بتجفيــف   ،

ً
أوال

بالدنــا  فــي  تعشــش  التــي  التطــرف 
التــي كانــت، ولــم تــزل، تربــة خصبــة 
عــدم  فبــالد  والتطــرف،  للتعصــب 
العدالــة اإلجتماعيــة والقهــر، ومــن ثم 
لداعــش،  حاضنــة  بيئــة  التدعشــن، 
الداعشــين  أوكار  علــى  فاإلغــارة 
وخالياهم النائمة ومباغتتها بالقتل 
والحــرق ليــس الحــل األنجــع، وليــس 
ذلك من ســيخلصنا ويخلصكم من 
فقــط  ليســوا  فالداعشــيون  داعــش، 
علــى  ســوداء  ربطــة  يعتمــرون  مــن 
الــرأس، وطويلــي الشــعر واللحيــة، بل 
هم أيضا الذين يســاهمون بصناعة 
توفيــر  عبــر  وإيجادهــا،  داعــش 

البيئات الصالحة لنموها.
بشار طافش )األردن(

كانت أمي تمارس علّي كل سلطاتها 
صباحــا  توقظنــي  لكــي  القمعيــة، 
بعذابهــا  أتلــذذ  وكنــت  للمدرســة، 
تحــت غطــاء وثير، كان من حياكتها، 
فرشــة أمــي الدافئــة التــي تعدهــا لــي 
كل ليلــة، تتآمــر عليهــا فــي الصبــاح، 
الغــار  رائحــة  عــن  سأنشــق  وكيــف 
والياســمن، وعطر يديها، وكلما عال 
داخــل  اندساســي  زاد  أمــي،  صــوت 

كهفي املسحور.
وبعد صراع مرير، تذهب تلك الطفلة 
إلــى املدرســة، محملــة بزوادتهــا التــي 
فالتفاحــة  بترتيبهــا،  أمــي  تتفنــن 
وعروســة  يديهــا،  بطهــر  املغســولة 
الزيــت والزعتــر، وما بينهما ســكاكر 
أمــي مخصوصــا  تعــده  وبســكويت 

بمناسبة ذهابي اليومي للمدرسة.
فــي ســاعات الــدوام، تتــوزع بطاقــات 
الثنــاء والشــكر مــن املعلمن لدفاتري 
حينــا  للــدروس  ولحفظــي  حينــا، 
آخــر، وكل معلمــة تختــم لــي بقولهــا: 
االهتمــام،  علــى  والدتــك  اشــكري 
وأنــا أهــز برأســي وأعــود إلــى بيتنــا 
رائحــة  بوابتــه  عنــد  تلتقطنــي  الــذي 
الــدرج،  أصعــد  وبينمــا  أمــي،  طبخــة 
يبــدأ برنامــج املســابقات بينــي وبــن 
املكــرر  الســؤال  حــل  فــي  نفســي، 

اليومي: ماهي طبخة أمي لليوم؟

ال تعــرف أمي القراءة والكتابة، لكنها 
جعلتني متميزة فيهما، وأمي لم تقرأ 
لقنتنــي  لكنهــا  اإلنجيــل؛  القــرآن وال 
كل تعاليمهمــا، وقالــت لــي يومــا: كل 
الذيــن ســتريهم ســيمنحونك درســا 

في الحياة. وقد صدقت أمي.
لــم أنــس، أبــدًا، مطمورتهــا الصغيــرة 
إلكمــال  ألجلــي،  كســرت  التــي 
لــو  تتمنــى  كانــت  العليــا.  الدراســات 
املــرأة  حقــوق  منظمــة  إدارة  تمنــح 
العاملية، أو ربما هكذا كنت أعتقد، أنا 
ابنتها املعجبة بدفاعها الشــرس عن 

حق التعليم  للنساء جميعا. 
لــم  آخــر،  بمعنــى  أو  أمــي؛  تــدرك  لــم 
أن  تــدرك  أن  ألمــي  القــدر  يســمح 
الصغيــرة  الداخليــة  مدرســتها  فــي 
وكل  األخــالق،  تعاليــم  كل  تلقيــت 
فنــون حياتــي، وأن العصافيــر التــي 
صباحاتهــا،  مــع  تتواطــأ  كانــت 
مــن  بأمــر  األلحــان،  أجمــل  وتدنــدن 
أمــي قــد هاجرت بحثــا عن حبيبتها، 

وسيدتها. 
لروح أمي مني السالم، والعتب، فهي 
يــدّي  علــى  تشــّد  بــأن  وعدتنــي  قــد 
كلمــا ضعفــت، وأن تكون قربي كلما 
احتجتهــا، وأمــي ال تكــذب، لكنها في 

رحلة استراحة من التعب.
يسرى السعيد )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عمار ديوب

 وال شــك، لكــن التقســيم ليــس 
ٌ

للكــرد حقــوق
حــزب  زعيــم  يفعلــه  مــا  بالتأكيــد.  منهــا 
االتحــاد الديمقراطــي الكردســتاني، صالــح 
مســلم، يصــب فــي اتجاه امليــول االنفصالية، 
واملفارقــة أن كل سياســاته تتــم ومؤسســات 
»فيدراليتــه«،  أماكــن  فــي  موجــودة  النظــام 
مــع  وبتوافــق  إيــران،  مــع  مميــزٍة  وبعالقــٍة 
ز من سيطرته 

ّ
األميركان والروس، وبما يعز

ســورية.  شــمال  فــي  والعــرب  الكــرد  علــى 
وبتأســيس إدارٍة ذاتيــٍة، وتشــكيل مليشــيا، 
هــذه  فــإن  الديمقراطيــة،  ســورية  قــوات  ثــم 

السياسات اكتملت مع إعالن فيدراليته.
انقلــب  الفيدراليــة،  وإعــالن  الهدنــة  بعــد 
أميــركا وروســيا  الدولــي، فرفضــت  املوقــف 
والنظام واملعارضة سياسات صالح مسلم، 
وال سيما الفيدرالية والحكم الذاتي، وهناك 
رئيــس  زيــارة  بعــد  إيرانــي  تركــي  تنســيق 
الــوزراء التركــي، أحمــد داود أوغلــو، طهران، 
أخيرًا، لرفض هذا املوضوع، وربما تنســيق 
بخصــوص املرحلــة االنتقاليــة فــي ســورية. 
األخطر في ذلك كله أن صالح مسلم يؤسس 

لعداوات مستقبلية بني العرب والكرد. 
الحقــوق الثقافيــة للكــرد، ومنهــا الجنســية 
لقســم منهــم، وبغــض النظــر عــن ســبب عــدم 
التجنيــس، حقــوق صحيحة، وهنــاك تمييز 
قومــي ضدهــم، وهــذا صحيــح بــدوره، لكــن 
الشــرقية  املنطقــة  كل  أن  كذلــك  الصحيــح 
كانت تعاني األمّرين من عدم وجود تنميٍة، 

علي أنوزال

مــا اســم األمــني العام الجديــد لجامعة الدول 
العربيــة؟ لــو طــرح هــذا الســؤال علــى املواقع 
التفــوق  كثيــرون  اســتطاع  ملــا  االجتماعيــة، 
فــي الجــواب عليــه بدقــة، أو ربمــا لحصلنــا 
وســاخرة.  وغريبــٍة  طريفــٍة  أجوبــة  علــى 
والســبب بســيط، وهــو الغيــاب شــبه الكلــي 
اســتقالت  التــي  ولجامعتــه  العــام  لألمــني 
مــن السياســة ومــن الفعــل. ومــع ذلــك مازالت 
جيــش موظفيهــا يتلقــون رواتبهــم املريحــة 
فــي مقّرهــا العــام فــي القاهرة، والــذي تحّول 
إلــى »ملحقــٍة« ملصالح الشــؤون االجتماعية 
وبيــت  املصريــة،  الخارجيــة  وزارة  ملوظفــي 
للتقاعــد املريــح للدبلوماســيني الرســميني، 
املصريــة  فالخارجيــة  والعــرب.  املصريــني 
هــي التــي ترشــح األمنــاء العامــني، وبتزكيــة 
أكيــدة مــن النظــام القائم في القاهرة. وطوال 
املنصــب  هــذا  ظــل  املؤسســة،  هــذه  تاريــخ 
حكــرا علــى وزراء خارجيــة مصــر الســابقني، 
»يســاعدهم« موظفــون عــرب »محظوظــون« 
و»مخلــدون«، مثــل الســفير الجزائــري أحمد 
بــن حلــي، النائــب الدائم لثالثة أمناء عامني، 
»بيــت  رئاســة  علــى  تعاقبــوا  األقــل،  علــى 

العرب«.  
وملــن ال يعلــم، جــرى، أخيــرًا، تجديــد األمــني 

 غنية بالنفط والغاز 
ٌ
وال سيما وأنها منطقة

واملياه والتربة الخصبة واملاشية وسواها. 
مصطلــح  واختــراع  الكرديــة،  املظلوميــة 
كردستان الغربية، والرؤية الشوفينية ضد 
العرب، وهي بوجه منها ردة فعل لسياسات 
انفصاليــة  ميــواًل  تمأســس  لكنهــا  النظــام، 

كذلك، أو عدائية ضد بقية السوريني. 
شــمال  منطقــة  أكثريــة  أن  هنــا  اإلشــكال 
وتركمــان،  ســريان  وفيهــا  عربيــة،  ســورية 
بــني  تقطــع  وفيهــا مناطــق عربيــة صافيــة، 
كرديــة،  أكثريتهــا  أن  يّدعــى  التــي  املناطــق 
الديمقراطــي  االتحــاد  حــزب  ويحــاول 
رأس  بــني  وتحديــدًا  فيدراليتــه،  تأســيس 
العــني وعفريــن، وهــذا مــا يمنــع تحقيــق أي 
مشــروع  إلــى  ويحولــه  مســتقل،  مشــروع 

وهمي، ووصفة لالقتتال املستقبلي.
إلــى  تحولــت  التــي  الكرديــة  املظلوميــة 
أســطورة االضطهــاد الوحيــدة فــي ســورية، 
وأن كل الكــرد مضطهــدون، ليــس من النظام 
بــل مــن املعارضــة ومــن الشــعب كذلــك، ُيــراد 
منها تحقيق حالة من االنفصال الكامل عن 
العــرب، وطــرح املســاواة الكاملــة مــع العــرب. 
وبالتالــي، وبــداًل مــن حق املواطنــة للجميع، 
تقريــر  حــق  هــو  املطــروح  الحــق  يصبــح 

املصير. 
ســورية  ضمــن  والبقــاَء  األخيــر  يســتوي  ال 
أو  التقســيم،  إطــار  فــي  يطــرح  بــل  موحــدة، 
التمتع الكامل بشمال سورية، وبشكل شبه 
مســتقل عــن بقيــة ســورية؛ وهذا غيــر ممكن، 
مرفوضــة  وإقليميــة  ديموغرافيــة  ألســباب 

العــام لهــذه الجامعــة. نعــم، تجديد. ألن أكبر 
مؤسسة عربية، وإحدى أقدم الجامعات في 
يجــّددون  العامــون  أمناؤهــا  مــازال  العالــم، 
باملبايعــة واملباركــة. أما عمليــة »االنتخاب« 
ألن  »شــكليات«،  فمجــرد  عليهــا  املفتــرى 
املرشــح يتم التوافق عليه مســبقًا بالتشــاور 
املســبق. فاملرشــح لهذا االسم محسوم سلفا 
للمصريــني، وبمــا أن الســلطة الرســمية فــي 
فهــي  مرشــحها،  تقــّدم  التــي  هــي  القاهــرة 
ال تقــدم ســوى مرشــح واحــد أوحــد، وعلــى 
الباقــني القبــول أو الرفــض، وبما أن قاموس 
هــذه  داخــل  موجــود  غيــر  »االنتخــاب« 
الجامعــة، فــإن النتيجــة تكون إمــا باملباركة، 
االعتــراض  أو  األعــم،  الحــاالت  هــي  وهــذه 
والغضــب علــى الطريقــة العربيــة في انتظار 
الجانــب  خاطــر«  ــب 

ّ
»يرط مــن  يتّدخــل  أن 

املعترض، ليعم »اإلجماع العربي« املفترض 
في مثل هذه الحاالت.

وكذلــك كان فــي آخــر تجديــد ملنصــب األمــني 
ذلــك  جــرى  العربيــة.  الــدول  لجامعــة  العــام 
فــي بدايــة مــارس/ آذار الجــاري، ملــن تهمــه 
هــذه املعلومــة، عندمــا اجتمــع مــن تبقــوا من 
ومــن حضــر  الجامعــة،  هــذه  داخــل  أعضــاء 
العــام  ألمينهــا  خلــف  عــن  للبحــث  منهــم 
أو  اســمه؟  تتذّكــرون  هــل  واليتــه.  املنتهيــة 
باألحرى ليس مهمًا تذّكر اسمه اآلن، وإنما 

أعطاهــم ســالحًا كثيــرًا، وفعــل الشــيء عينــه 
مســتودعات  لــه  تــرك  حينمــا  داعــش،  مــع 

سالح كاملة. 
بــني  الشــعبي  الشــرخ  الوقائــع  هــذا  عّمــق 
لتعزيــز  النظــام  والكــرد، واســتغلها  العــرب 
الجماعــات  اســتغلته  وكذلــك  الشــرخ، 
الجهاديــة. الحصيلــة هنا زيادة الفجوة بني 
القوميتــني، ووصــل األمــر إلــى اعتبار العرب 
دواعــش والكــرد ليســوا ســوريني، وبالتالي، 
انفصاليــني، وهــذا يمنع تأســيس أي صالٍت 

بني الشعبني.
الســوريني،  بــني  الحــرب  الهدنــة،  بتطبيــق 
الديمقراطيــة  ســورية  قــوات  تقــدم  ومنهــا 
بحمايــة روســية وأميركيــة توقفــت. الوقــت 
املأســاة  تنهــي  سياســية  لعمليــة  اآلن، 
السورية، ويأتي إعالن االتحاد الديمقراطي 
الكردستاني الفيدرالية لرفض تمثيل حزبه 

بــدون  فاتــر،  اليــوم،  العربيــة  الحالــة  ُيشــبه 
شــخصية أو هويــة، وبال توجــه وال أفق. إنه 
العربــي  »النظــام  مــوت  عــن  الحــي  التعبيــر 
منــذ  ســنوات،  منــذ  توفــي  الــذي  الرســمي« 
تســعينيات  بدايــة  الكويــت،  العــراق  احتــل 
عمليــة  أكبــر  تلــك  كانــت  املاضــي.  القــرن 
»تشخيص« كشفت درجة التشرذم والنفاق 
والحالــة  التاريــخ  ذلــك  ومنــذ  العربيــني، 
بلغــت  حتــى  مســتمر،  تدهــور  فــي  العربيــة 
يصعــب  الــذي  الحالــي  املأســاوي  الوضــع 

عالجه. 
عــن  تعبيــرًا  العربيــة  الــدول  جامعــة  كانــت 
حالــة النظــام الرســمي العربــي، عندمــا كان 

لتقديــم  وطبعــًا  الجاريــة،  املفاوضــات  فــي 
أوراقــه فــي أية مفاوضات ســرية بخصوص 

مستقبل سورية. 
الفيدراليــة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تؤســس 
التمثيــل  واحتــكاره  قوميــة،  لعــداوات 
السياســي الكــردي، وإجبــار بقيــة األطــراف، 
علــى  الكــردي،  الوطنــي  املجلــس  ومنهــا 
إضافــة صالح مســلم، إلــى أي تفاوض جدي 

بخصوص سورية.
املمكــن كرديــًا هــي حقــوق ثقافيــة مــن تعليــم 
ونشــر وســوى ذلــك باللغــة الكرديــة، وحــق 
أي  مــن  والتخلــص  للجميــع،  املواطنــة 
قــرارات ضــد الكــرد، بمــا فيهــا تغيير أســماء 
املغموريــن.  للعــرب  حــل  وإيجــاد  القــرى 
الذاتــي،  كالحكــم  قضايــا،  بخصــوص  أمــا 
الجيــش  أو  كالفيدراليــة،  أكبــر  حقــوق  أو 
الــذي ينشــئه صالــح مســلم، فســتكون جــزءًا 
ســورية،  فــي  املقبــل  البرملــان  أعمــال  مــن 
وضمــن آليــات االســتفتاء العــام، وفــي إطــار 

الالمركزية اإلدارية.
وفقــًا  إداريــة،  المركزيــة  ســوريًا  املمكــن 
للجغرافيــا، تســمح باالســتفادة مــن ثــروات 
مــا  وتجــاوز  التنميــة،  أجــل  مــن  ســورية، 
فعلتــه الحــرب الكارثيــة، وإنهــاء املظلوميــة 
بنيــة  وتأســيس  القوميــة،  والعــداوات 
بتنميــة  تســمح  صناعيــة،  اقتصاديــة 
مســتدامة.  نعــم، لــن تعــود ســورية إلــى مــا 
كانت عليه، لكنها ستكون للجميع، وأفضل 

مما كانت عليه.
)كاتب سوري(

انطباعيــة جامــدة  لوحــة  مثــل  النظــام  هــذا 
خطــوط  فــي  الحركــة  عــدم  حالــة  تحنــط 
مســتقيمة محبطــة، وبألــواٍن باهتــٍة، تبعــث 
على امللل. هي، إذن، لوحة أبعد ما تكون عن 
حالــة االنهيــار الكبيــر التي تمــر بها املنطقة 
العربية اليوم، والتي مازالت لم تستقر على 

مشهد محدد.
فمــا معنــى اليــوم، وجــود »جامعــة عربيــة« 
غيــر  »الرومانســية  زمــن  إلــى  تنتمــي 
الواقعيــة«، فــي ظــل وضــع عربي »ســوريالي 
واقعــي«؟ ال ينبغــي انتظــار الجــواب مــن أبو 
الغيــط وموظفــي جامعتــه الدائمــني، وإنمــا 

من قراءة سيرة الرجل. 
ُينتقــدون  الســابقون  العامــون  األمنــاء  كان 
علــى  ويالمــون  والياتهــم،  نهايــة  بعــد 
مــا  تحقيــق  عــن  يعجــزون  عندمــا  الفشــل 
يحملــه ميثــاق الجامعــة مــن شــعاراٍت ظلــت 
حبــرًا علــى ورق، منــذ أســس اإلنجليــز هــذه 
الجامعــة عــام 1945، اآلن، جــيء بأمــني عــام 
فاشــل، للتطبيــع مــع »الفشــل« الــذي تحــول 
»عالمــة« عربيــة رســمية بامتياز. أهم ما في 
انتخــاب أبــو الغيــط علــى رأس مــا تبقــى مــن 
»جامعــة العــرب«، أنــه ســيريح املتتبعني من 
النقــد واالنتقــاد، وكمــا يقــول املثــل املغربــي 

قرأ من عنوان غالفها«.
ُ
الدارج »الرسالة ت

)كاتب مغربي(

من روســيا وأميركا، وبالتالي، هذا الشــطح 
الكــردي هنــا، يــزرع أوهامــًا كثيــرة، تؤســس 

لحروب أهلية مستقبلية.
القــوى  أن  الســوريني  باقــي  مــع  املشــكلة 
مطلــب  عنــد  تقــف  لــم  الكرديــة  السياســية 
املواطنة وحقوق ثقافية مميزة، بل وضعوا 
قضية مبادئ دســتورية، أو فوق دســتورية، 
قوميــة  مــن  مؤلفــة  ســورية  أن  علــى  تنــص 
أولــى وقوميــة ثانيــة، وإن كان ســليمًا حذف 
كلمــة العربيــة من ســورية، فــإن اعتبار الكرد 
حقيقيــة  ملشــكلة  تأســيس  ثانيــة  قوميــة 
للمســتقبل، وتتعلــق حصــرًا بمشــاريع حــق 
تقريــر املصيــر، وهــذا مــا دفــع العــرب، نظامًا 
، لرفضهــا، عــدا الرفــض الكــردي 

ً
ومعارضــة

ملشروع صالح مسلم.
هنــاك مشــكلة تتعلــق بالشــعور بالتخــاذل، 
 كبيــرة، وأن العرب 

ً
فالكــرد أعلنــوا مظلوميــة

والتــي   ،2004 انتفاضــة  فــي  يؤازروهــم  لــم 
جــاءت في ســياق التحضيــر األميركي لغزو 
، من 

ً
ســورية حينذاك، لكنها مســتمدة، أصال

غيــاب الحقــوق الكرديــة فــي ســورية، وقتــل 
العشرات، واعتقال مئاٍت من األكراد حينها، 
 
ً
وهــذا الشــعور، وبــداًل مــن أن يشــكل رافعــة

لتعزيز الصالت العربية الكردية، وال سيما 
رؤيــة  زوا 

ّ
عــز الكــرد  فــإن  الثــورة،  قــوى  مــع 

سياســية منفصلــة عــن العــرب، وتنطلــق من 
الهــم القومــي، أواًل، ومســتغلني الحــرب التي 

أعلنها النظام ضد العرب الثائرين. 
فــي  النظــام  بقيــت مؤسســات  ذلــك،  وقبالــة 
مناطق ســيطرة حزب صالح مســلم، والحقًا 

اســم مــن خلفــه فــي املنصــب. وكمــا العــادة، 
أنهــا صاحبــة  اعتبــار  علــى  تقدمــت مصــر، 
لهــذا  التاريخــي  االحتــكار  وصاحبــة  املقــر 
واألوحــد،  الوحيــد  بمرشــحها  املنصــب، 
أحمــد أبــو الغيــط، ليتولــى خالفــة مواطنــه، 
توافــق عربــي، وبعــد  العربــي، وســط  نبيــل 
قطــر  دولــة  أقنعــت  أخويــٍة  مشــاوراٍت 
بالتراجــع عــن اعتراضهــا، واالنتظــام داخــل 
الصــف العربــي، ملباركة األمني العام الجديد 
ألكبر منتظم عربي، وإن بتسجيل تحفظها.
وملــن ال يعــرف األمــني العــام الجديد لجامعة 
الــدول العربيــة فهــو آخــر وزيــر خارجيــة في 
عهــد الرئيــس املصــري الــذي أســقطته ثــورة 
وصــف  الــذي  الدبلوماســي  إنــه  ينايــر،   25
الثــورات العربيــة  بـــ »الــكالم الفــارغ«، وهــّدد 
فلســطينيي غــزة بكســر أرجلهــم، لــو فّكــروا 
جحيــم  مــن  هربــًا  بــالده  نحــو  العبــور  فــي 
الحــرب  أثنــاء  فــي  اإلســرائيلي  القصــف 
الشــخص  إذن  فهــو   .2009 عــام  غــزة  علــى 
املناسب في املنصب املناسب وفي التوقيت 
املناســب. شــخص ينتمي إلى ما قبل ثورات 
الربيــع العربــي، ويســاير مــزاج نظــام الحكم 
واعتقــل  قتــل  الــذي  مصــر  فــي  االنقالبــي 
املقاومــة  وصنــف  التحريــر«،  »ميــدان  ثــوار 

الفلسطينية في غزة »إرهابية«.
أمــني عــام »جديــد« لجامعــة الــدول العربيــة 

وهم الفيدراليّة والممكن سوريًا
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أبو عالء ينتظر كندا
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عّمان ـ محمد الفضيالت

طــوال أربعــة أشــهر تقريبــًا، انتظــر الالجــئ 
السوري في األردن أبو عالء )اسم مستعار( 
ق عليــه آماله، إذ 

ّ
االتصــال الهاتفــي الــذي عل

إنه على أثره ينتقل وعائلته إلى كندا. وكانت العائلة 
قــد حصلــت فــي ديســمبر/كانون األول املاضــي علــى 
موافقة نهائية من قبل الجهات الكندية على الســفر، 
مــن ضمــن برنامــج إعــادة التوطــني الــذي أعلنــت عنــه 
الســلطات الكنديــة، والــذي كان يقضي باســتقبال 25 

هــو 26 ألفــًا و175 الجئــًا، نقلــوا فــي 23 رحلــة جويــة 
خالل الفترة املمتدة من التاســع من نوفمبر/تشــرين 

الثاني 2015 وحتى 29 فبراير/شباط املاضي.
أبــو عــالء وأفــراد عائلتــه مــن بــني 22 ألفــًا و63 الجئــًا 
حصلــوا علــى موافقــات نهائية في مــا يخّص طلبات 
إعــادة توطينهــم، لكنهــم لــم ينتقلــوا لغايــة اآلن إلــى 
إلــى  الهجــرة  وزارة  تشــير ســجالت  حــني  فــي  كنــدا، 
13 ألفــًا و263 طلــب إعــادة توطــني لالجئــني ســوريني 
قيــد  زالــت  مــا  وتركيــا  ولبنــان  األردن  فــي  يقيمــون 

الدراسة.
الجهــات  مــع  التواصــل  الجديــد«  »العربــي  حاولــت 
الكنديــة فــي األردن ملعرفــة الحصــة املحــددة لالجئــني 
الســوريني ضمــن الخطــة الكنديــة الجديــدة وأســباب 
موافقــة  علــى  الذيــن حصلــوا  الالجئــني  ســفر  تأخــر 

 أي رد. 
َ

نهائية للسفر، لكنها لم تتلق
وفــي وقــت ســابق، كانــت الســفارة الكنديــة قــد أكــدت 
أن  ســابقة،  أســئلة  علــى  ردًا  الجديــد«،  لـ«العربــي 
»حمايــة ســالمة الكنديــني والالجئني وأمنهم، تشــكل 
إعــادة  فــي إجــراءات تنفيــذ برنامــج   رئيســيًا 

ً
عامــال

توطني الالجئني الســوريني«. وقد كشــفت حينها عن 
االســتعانة بضبــاط أمــن إلجــراء املقابــالت مــع جميع 
الالجئــني املتقدمــني. بالنســبة إليهــا، »عند وجود أي 

شكوك، ُيجرى مزيد من التدقيق األمني«.
نقــل  فــي  التباطــؤ  أســباب  الســفارة  أرجعــت  كذلــك، 
إلــى  الالجئــني الذيــن حصلــوا علــى موافقــة نهائيــة 
األمنيــة  الجوانــب  فــي  تتمثــل  لوجســتية  تحديــات 
والفحــوص الطبيــة، باإلضافــة إلــى األحــوال الجويــة 
جاهزيــة  عــدم  وأحيانــًا  الرحــالت،  تعيــق  قــد  التــي 
جميــع  أن  علــى  شــددت  لكنهــا  للســفر«.  الالجئــني 
الالجئــني الذيــن حصلــوا علــى موافقة نهائية ســوف 

ينقلون إلى كندا.
وما زال أبو عالء ينتظر.

ألــف طالــب لجــوء ســوري قبــل نهايــة فبراير/شــباط 
املاضي، من بينهم 10 آالف مقيم في األردن.

إلــى  اليــأس  ليتســلل  كاف  ســبب  الطويــل  االنتظــار 
بون 

ّ
أبــي عــالء وعائلته املؤلفة من خمســة أفــراد يترق

اللحظــة التــي يســتقلون فيهــا الطائــرة. يســأل: »هــل 
فــي  راغبــني  يعــودوا  ولــم  رأيهــم  غّيــروا  أنهــم  يعقــل 
أخذنا؟«. لكنه يقاوم اليأس وهو يذّكر نفسه بتأكيد 
الســفر الــذي حصــل عليه من الجهــات الكندية عندما 

استفسر عن أسباب التأخر.
»موعــد الســفر قريــب وربما قريب جــدًا«. هذا ما أكده 
يــوم حصــل علــى  عــالء  الكنديــون ألبــي  املســؤولون 
للفحوصــات  وعائلتــه  وخضــع  النهائيــة  املوافقــة 
ماراثونيــة  مقابــالت  ثــالث  بعــد  املطلوبــة،  الطبيــة 
لألمــم  الســامية  املفوضيــة  مقــر  فــي  العائلــة  ألفــراد 
مركــز  فــي  ثــم  ومــن  الالجئــني،  لشــؤون  املتحــدة 
العاصمــة  فــي  الكنديــة  الهجــرة  وزارة  اســتحدثته 
عّمــان لهــذا الغــرض. يقــول: »فكــرت أن قريبــًا يعنــي 

أيامًا، ونسافر بعد شهر على أبعد تقدير«.
التوقعــات الخاطئــة ملوعــد الســفر فاقمــت أزمــة أبــي 
ص بعد قرابة شهر من حصوله على 

ّ
عالء، الذي تخل

املوافقــة، ممــا تملكــه العائلــة مــن مســتلزمات ووزع 
جــزءًا كبيــرًا مــن مالبس العائلة. هو كان يخشــى عند 
تحديــد موعــد الســفر، أال يجــد الوقــت الــالزم لذلــك. 
واليــوم، بعــد نحــو أربعــة أشــهر مــن حصولــه علــى 
املوافقــة، يدعــو أن يكــون ســفره وعائلتــه »قريبــًا إن 

شاء الله«.
إلــى ذلــك، كانــت وزارة الهجــرة الكنديــة قــد أكدت عبر 
التزمــت  بالدهــا  حكومــة  أن  اإللكترونــي  موقعهــا 
بتعهدهــا الــذي قطعتــه بإعادة توطــني 25 ألف الجئ 
فبراير/شــباط  نهايــة  قبــل  أراضيهــا  علــى  ســوري 
2016، فيمــا تشــير األرقــام املنشــورة علــى املوقــع إلــى 
كنــدا  وصلــوا  الذيــن  الســوريني  الالجئــني  عــدد  أن 

مجتمع
أعلنــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، تعليــق جــزء مــن عملياتهــا فــي الجزر 
اليونانية، بعد االتفاق الذي توصل إليه االتحاد األوروبي وتركيا بخصوص حل أزمة املهاجرين 
إلــى »مراكــز احتجــاز«، بحســب  اللجــوء  اللجــوء، بســبب تحــّول مراكــز تســجيل طالبــي  وطالبــي 
وصفها. وقالت املتحدثة باســم املفوضية، ميليســا فليمينغ، في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، 
إن »طالبــي اللجــوء باتــوا ُيحتجــزون فــي تلــك املراكــز«. أضافــت: »ألننــا ضــد االحتجــاز اإلجبــاري، 
)األناضول( قنا جزءًا من عملياتنا في الجزر اليونانية«.  

ّ
عل

أعلنــت الخارجيــة املصريــة، مســاء أمــس الثالثــاء، أن عــدد ضحايــا حادثــة انقالب حافلــة املعتمرين 
املصريني على طريق مكة - املدينة في اململكة العربية الســعودية، ارتفع إلى 20 حالة وفاة مؤكدة. 
وبحســب بيــان للــوزارة، أوضحــت القنصليــة العامــة املصريــة في جــّدة أنها تتابــع تداعيات حادثة 
االنقالب، فيما ُحّددت هوية جميع الضحايا. يعّد هذا حادث السير الثاني خالل موسم عمرة هذا 
العام، إذ لقي 16 فلسطينيًا مصرعهم إثر انقالب حافلتهم، األربعاء املاضي، في منطقة املدورة في 
)األناضول( محافظة معان األردنية )جنوب( في طريقهم إلى السعودية.  

ارتفاع عدد ضحايا حافلة المعتمرين المصريين مفوضية الالجئين تعلّق بعض عملياتها في اليونان

الجزائر ـ  عثمان لحياني

 محــل النفط وتقضي على 
ّ

»الزراعة ســتحل
البطالــة«. تتكــرر هــذه العبــارة علــى ألســنة 
الفالحــني فــي جنــوب الجزائــر. هــؤالء علــى 
قناعــة بــأن الزراعة التي باتت تحتل مرتبة 
متأخــرة فــي مجــال التنمية لصالــح النفط، 
 أزمة البطالة. 

ّ
 لألزمة وتحل

ً
ستكون بديال

اختــاروا  الشــباب  عشــرات  أن  والالفــت 
العمــل فــي مجــال زراعــة الخضــر والفاكهة 
الصحراويــة  األراضــي  واســتصالح 
وتحويلها إلى حقول للبطاطا والطماطم 

وأشجار الزيتون والبرتقال.  خالل عامني، 
تحّولت مدينة وادي سوف )620 كيلومترًا 
خضــراء،  جنــة  إلــى  الجزائــر(  جنــوب 
مــن  العاملــة  األيــدي  تســتقطب  وصــارت 
مــن  العمــل  عــن  الشــمال، والعاطلــني  مــدن 
الســياق،  فــي  الجزائــر.  مناطــق  مختلــف 
يقــول ســدراتي محمد لـــ »العربي الجديد« 
إنــه اســتثمر أكثــر مــن عشــرة هكتــارات من 
والطماطــم  البطاطــا  زراعــة  فــي  األراضــي 
والفلفل األخضر، الفتًا إلى أنه يعمل فيها 
مــن  وخصوصــًا  فالحــًا   40 عــن  يزيــد  مــا 
الشــباب، وغالبيتهــم مــن مــدن تقــع خــارج 

وادي ســوف. يضيــف أن عــددًا مــن مالكــي 
األراضي يستعينون بالشباب. 

وتعــد حقــول وادي ســوف تجربــة ناجحــة، 
تمكــني  فــي  ســاهمت  أنهــا  وخصوصــًا 
كثيــرون  وجــد  وقــد  الشــباب،  عشــرات 
ضالتهم في زراعة الخضر، بعدما استعان 
الفالحــون بعــدد مــن العاطلــني عــن العمــل. 
االقتصــادي  الخبيــر  يقــول  الســياق،  فــي 
سعيد بشار لـ »العربي الجديد« إن القطاع 
الزراعي في الجزائر يساهم في خلق فرص 
عمل. يضيف أن الحكومة الجزائرية قدمت 
تســهيالت للفالحــني، مــن خــالل الحصــول 

الزراعــة،  فــي  واســتثمارها  العقــارات  علــى 
 عــن تمويلهــم، مــا ســاهم فــي تحفيــز 

ً
فضــال

الشــباب علــى التوجــه للعمل في قطاع بات 
، ويســاهم في خمســة فــي املائة 

ً
يعــد مهمــال

فقط من الناتج املحلي.  
هكذا تحولت منطقة وادي سوف والجنوب 
أراٍض  إلــى  قاحلــة  صحــاٍر  مــن  عمومــًا، 
زراعيــة شاســعة. يوضــح اإلعالمــي ياســني 
الرئيســي  املمــول  »باتــت  أنهــا  محمــدي 
للسوق الجزائري، إذ تمده بمعظم الخضر 
والفاكهة، وتصّدر الفائض إلى دول عربية 

وأوروبية بأسعار تنافسية«.

تجــدر اإلشــارة إلى أن أصواتــًا كثيرة كانت 
قــد طالبــت بــأن تصبــح مدينة وادي ســوف 
تصديــر  إلــى  باإلضافــة  فالحيــة،  عاصمــة 
كذلــك،  الخــارج.  إلــى  الزراعيــة  املنتجــات 
طالبــت الدولــة باالعتماد عليها وتعويض 
أســعاره،  تهــاوت  بعدمــا  النفــط  خســائر 
والعمــل علــى تنويع الصــادرات الجزائرية. 
وتلفــت هــذه األصــوات إلى أنــه بامكان عدد 
آالف  اســتيعاب  الجزائريــة  املناطــق  مــن 
العاطلــني عــن العمــل، وبالتالي االســتجابة 
ملطالــب الشــباب، والحــد مــن االحتجاجــات 

التي وصلت إلى الجنوب الجزائري . 

حقول »وادي سوف« تفتح أمام شباب الجزائر

كانت السلطات الكندية قد أعلنت عزمها 
 ،2016 عــام  فــي  الجــئ  ألــف   50 استقبال 
بمعدل يبلغ ضعَفي العدد الذي استقبلته 
من  كــلــه  كـــان  ــذي  ــ وال  2015 عـــام  ــي  ف
جون  الكندي  الهجرة  وزير  لكن  السوريين. 
صحافي  مؤتمر  في  أعلن،  مالكولوم 
عقده في الثامن من مارس/آذار الجاري، أن 
الجئين  استضافة  إلى  ترمي  ال  بالده  خطة 
سوريين في كندا هذا العام، قائًال »نسعى 
مناطق  من  الجئين  أمام  أبوابنا  فتح  إلى 

أخرى في العالم«.

الجئون غير سوريين

ميليا بو جوده

»إلغاء الرحالت الجوّية في مطار بروكسل«. 
خبر عاجل.

 تلك 
ّ

لغيت كل
ُ
صبيحة يوم أمس الثالثاء، أ

الرحالت من دون أن يكون الطقس ماطرًا 
عاصفا. صحيح أّن درجات الحرارة كانت 

لمح في سماء 
ُ
ية، إال أّن الشمس كانت ت

ّ
متدن

بلجيكا التي تخللتها بعض سحب. إذًا، 
ال أحوال مناخّية طارئة تستوجب تعليق 

حركة املالحة الجوّية.
»وتمطر في بروكسل...« تسترجع أغنية 

داليدا التي أّدتها قبل أكثر من ثالثة عقود 
تحّية إلى جاك بريل، ذلك الفنان البلجيكي 

الذي طبع األغنية الفرنسّية كما العاملّية 
بأسلوب متمايز لم ينجح كثيرون في 

استنساخه.
 

ّ
»هيئة النقل في بروكسل تعلن وقف كل

وسائل املواصالت العامة في املدينة«. خبر 
عاجل ثاٍن. هنا أيضا، ال ُيعقل أن تكون 

األحوال الجوّية سببا وراء اتخاذ هذه 
»اإلجراءات االحترازّية« الشاملة. ال أمطار 

تغرق املدينة.
»هيئة اإلذاعة البلجيكّية: انفجار في محطة 
للمترو في بروكسل بالقرب من مؤسسات 

تابعة لالتحاد األوروبي«. »هيئة النقل 
 محطات 

ّ
في بروكسل تعلن إغالق كل

املترو«. »تعزيز انتشار الشرطة والجيش 
حول املحطات النووّية في بلجيكا«. 

»املفوضّية األوروبّية تطلب من موظفيها 
مالزمة منازلهم أو مكاتبهم بعد تفجيرات 

بروكسل«. »هولندا تعّزز األمن في 
مطاراتها واملراقبة على حدودها«. »فرنسا 
تعّزز إجراءات األمن في مطار رواسي في 
باريس بعد تفجيرات بروكسل«. وتتوالى 

األخبار العاجلة الواردة من العاصمة 
البلجيكّية ومن العواصم األوروبّية األخرى.

»وتمطر في بروكسل...« تسترجع أغنية 
داليدا، من دون أن تكون األجواء مؤاتية 

للغناء. »ارتفاع حصيلة هجمات بروكسل 
، 20 منهم سقطوا في محطة 

ً
إلى 34 قتيال

املترو و14 في املطار«. خبر عاجل آخر. 
هي الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر 

أمس الثالثاء بالتوقيت املحلي، وحصيلة 
حة لالرتفاع.

ّ
الضحايا مرش

ع في أعداد القتلى وكذلك 
ّ
مع التزايد املتوق

الجرحى الذين يظهر بعضهم مصدومن 
في وسائل اإلعالم وسط الدمار الذي 

اجتاح موقَعي التفجيرات، تزداد املسافة 
امتدادًا بيننا وبن أوروبا. لطاملا كانت 

ا. تلك 
ّ
وجهة أحالمنا.. أحالم كثيرين من

القارة العجوز وبلدانها، لطاملا اجتذبتنا 
بتفاصيل كثيرة تحاكي تفاصيلنا، بعكس 

ن. قد يكون قربها الجغرافي، 
َ
األميركّيت

أو قد يكون البحر األبيض املتوّسط الذي 
يغسل كثيرًا من سواحلنا وسواحلها، أو 
قد يكون االستعمار الذي اقترفه بعضها 

في مشرقنا ومغربنا، أو غيرها.
في األمس، شسعت الهّوة أكثر بيننا وبن 
ما املوت يسابقنا 

ّ
تلك القارة وبلدانها. كأن

ر علينا حتى 
ّ
إلى أحالمنا ويسبقنا. فتتعذ

األحالم. في األمس، لم تمطر في بروكسل.

لم تمطر 
في بروكسل

مزاج
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خالل  من  جنسية  على  زيتوناليان  هوفسب  العازف  أخيرًا  سيحصل 
فترة  عاش  أنّه  من  بالرغم  المتحدة،  األمم  له  أتاحتها  التي  الهجرة 

طويلة بجنسية واحدة هي الموسيقى

فضاء حوار بين الالجئ والمضيف

مختبر للهجرة في أوروبا

1819
مجتمع

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

انــتــقــل هــوفــســب زيـــتـــونـــالـــيـــان من 
شـــخـــص عـــديـــم لــلــجــنــســيــة يــشــكــل 
عــبــور الــحــواجــز األمــنــيــة مـــن دون 
توقيف أقــصــى أمــنــيــاتــه، إلــى عـــازف محترف 
يتحضر  الــيــوم  قليلة.  ســنــوات  للكمان خــالل 
الــشــاب، الـــذي حــرمــه بــلــده األم مــن جنسيته، 
لــلــهــجــرة بــعــد نــجــاح مــســعــاه مــن خـــالل األمــم 
املـــتـــحـــدة. يـــدخـــل الـــشـــاب الــعــشــريــنــي األنــيــق 
ــد مــقــاهــي مــنــطــقــة بـــرج حــمــود  بـــوقـــار إلـــى أحـ
ــيـــروت. يعرفه  األرمــنــيــة شــمــالــي الــعــاصــمــة بـ
معظم العاملني في املقهى الصغير، فيرحبون 
به بحرارة بالغة. ترشده النادلة إلى الطاولة 
 هوفسب 

ّ
املكتظ »ألن املقهى  فــي  بــعــدًا  األكــثــر 

ال يحب الضجة«. يتمهل في فك العقدة التي 
عقدها على شاله، ويشرح بساطة هذه العقدة 
وأثرها البالغ في تحويل الشال البسيط إلى 

قطعة أنيقة من املالبس. 
من  واقعة  كل  فيرفق  كثيرًا،  التفاصيل  تهمه 
وقــائــع حــيــاتــه بــالــتــاريــخ واألحـــــداث املــرافــقــة، 
ه كاتب سيناريو محترف. يخفي شغفه 

ّ
وكأن

الــحــيــاة،  فــي  األســاســيــة  مشكلته  باملوسيقى 
والــتــي نقلته مــن شـــاب عــشــريــنــي عــــادي إلــى 
ــه الــقــانــونــي  ــعـ ــــاب اســتــثــنــائــي حـــرمـــه وضـ شـ
)عديم الجنسية( من ممارسة أبسط تفاصيل 
الحياة بشكل طبيعي. ولد هوفسب )يوسف 
عدم   

ّ
لكن لبنان،  في  وعــاش  األرمنية(  باللغة 

تسجيل والديه لزواجهما في سجالت الدولة 
الكنسي حرم  بالسجل  واكتفائهما  اللبنانية 

بــعــد فــتــرة مــن الــتــمــاريــن الــفــرديــة فــي املــنــزل، 
قّرر التسجيل في املعهد الوطني للموسيقى. 
يـــــروي: »عــنــدمــا ســألــتــنــي مــوظــفــة التسجيل 
عـــن بــطــاقــة الــهــويــة كــــدت أفـــقـــد األمـــــل، لكنها 
شــجــعــتــنــي وتــحــمــلــت مــســؤولــيــة تــســجــيــلــي، 
أسرعت  عاتقها.  على  هــويــة،  بطاقة  دون  مــن 
بعدها إلى مركز البريد لدفع قيمة التسجيل 
عدم  بسبب  املبلغ  قبول  املكتب  مدير  فرفض 
حــيــازة الــهــويــة ففقدت األمـــل مــجــددًا وانتهى 

العام الدراسي من دون تسجيل«. 
في العام التالي كرر هوفسب املحاولة »ألنني 
لم أتمكن من العيش مع فكرة أنني لم أحاول 
أقــصــى جــهــدي للقيام بما أحـــب«. رمــت نفس 
مــوظــفــة الــتــســجــيــل األوراق فـــي وجــــه الــشــاب 
املعاملة  فــي متابعة  تــراخــى  أنــه  بعدما ظنت 
العام املاضي برغم املجهود واملسؤولية التي 
بسبب  ليس  أمامها  »بكيت  يقول:  تحملتها. 
الحرمان  لكن بسبب صعوبة  تصرفها معي، 
الـــذي أحسسته داخـــلـــي«. كــانــت هـــذه الــدمــوع 
 الشاب الواقف أمامها 

ّ
كافية لتدرك املوظفة أن

ــدًا، فــقــادتــه املــعــامــالت مــجــددًا  لــيــس كــســواًل أبــ
إلى نفس مكتب البريد ونفس املوظفني الذين 

قبلوا املعاملة في املرة الثانية.
في املعهد لم يسأل هوفسب عن صف الكمان 
بل تنقل كالطفل في أرجــاء القاعات الواسعة 
حتى وصــل إلــى أســتــاذ الــكــمــان: »ســخــر مني 
عــنــدمــا عــلــم أنـــنـــي أحــــــاول تــعــلــم الـــعـــزف في 
مــرحــلــة عــمــريــة يــحــوز فيها املــتــعــلــمــون عــادة 
بكى  ه 

ّ
لكن األولـــى،  املوسيقية  شهادتهم  على 

بعدما عزفت له مقطوعة وأخبرته بقصتي«.

تستهدف األفكار المسبقة 
والمحاكمات الجاهزة 

المهاجرين الوافدين من 
مناطق النزاعات والحروب

رمت موظفة التسجيل 
األوراق في وجه هوفسب 
بعدما ظنت أنه تراخى في 

متابعة المعاملة

أبـــنـــاءهـــمـــا، ومــنــهــم هــوفــســب، مـــن الجنسية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ومـــعـــهـــا فــــرصــــة الـــعـــيـــش بــشــكــل 
طبيعي في بلد يكافح فيه الشباب لتحصيل 

حقوقهم وكأنها أحالم.
يتحدث هوفسب عن مشكلة انعدام الجنسية 
بـــوصـــفـــهـــا أزمــــــة يـــومـــيـــة يــخــتــصــرهــا ســــؤال 
الحواجز  الهوية »عند  له عن بطاقة  الجميع 
األمــنــيــة وفـــي املــدرســة ثــم املــعــهــد، وفـــي مركز 
ــــوم املــعــهــد، يــســألــنــي  ــــع رسـ الــبــريــد حــيــث أدفـ
الــجــمــيــع عـــن بــطــاقــة الــهــويــة وال يـــدركـــون كم 
الشاب  يستعيض  الـــســـؤال!«.  هــذا  يستفزني 
بإفادة والدة تثبت والدته  الهوية  عن بطاقة 
 نظامه لم 

ّ
في البلد الــذي يحب بالرغم من أن

يعترف له بحقه في الحصول على الجنسية، 
الـــتـــي تــحــمــيــه مـــن الــتــوقــيــف عــلــى الــحــواجــز 
 كل حس 

ّ
األمنية لعدم حيازة بطاقة هوية. لكن

باملواطنة فقده هوفسب بالقانون، عثر عليه 
»املوسيقى  يــقــول:  املوسيقية.  الكمان  آلــة  فــي 
العبارة  هــذه  تختصر  وجنسيتي«.  هويتي 
تلوينها  قــرر  التي  من حياة هوفسب  الكثير 
رمــاديــة  مرحلة  مــن  نفسه  ونــقــل  باملوسيقى، 
طبعه الجميع فيها بعبارة »عديم الجنسية« 
إلى إنسان حي أحب املوسيقى وقّرر تعلمها 
على  الــعــادي  الشخص  فيه  عمر يحصل  فــي 
ــبـــره  ــا أخـ ــمـ شــــهــــادتــــه املـــوســـيـــقـــيـــة األولــــــــــى، كـ
أستاذه في الكونسرفاتوار )معهد املوسيقى( 
الوطني الذي تمكن من التسجيل فيه »بسبب 
أولـــى فاشلة بسبب  ــرار، وبــعــد محاولة  اإلصــ

عدم حيازتي لبطاقة هوية!«.
كــــانــــت حــــيــــاة الــــشــــاب رتـــيـــبـــة قـــبـــل اكــتــشــافــه 

ــه لــــلــــكــــمــــان خـــــــالل حــفــل  ــقــ ــشــ ــقــــى وعــ ــيــ املــــوســ
ــّره إلــيــه أصـــدقـــاؤه الــقــالئــل جـــّرًا،  موسيقي جـ
 وضعه القانوني كاد يحوله إلى شخص 

ّ
ألن

ــك الــــحــــفــــل عــــزف  ــ ــ ــي ذلـ ــ ــ انـــــعـــــزالـــــي. يــــعــــلــــق: »فـ
ــــروف( غـــي مـــانـــوكـــيـــان على  ــعـ ــ املــوســيــقــي )املـ
بقليل  بعدها  وتبعه  لفيروز،  أغنية  البيانو 
عازف الكمان فانسابت دموعي بشكل عفوي. 
الــكــمــان فهم وجــعــي مــن دون أن   

ّ
أن أحسست 

يسأل عن بطاقة الهوية، فقررت امتالك الكمان 
الخاص بي وتعلم العزف عليه«. 

ــاديـــة دون تــمــكــن الــعــائــلــة  حــالــت الــعــقــبــات املـ
املــتــوســطــة الـــحـــال مـــن اقـــتـــنـــاء كـــمـــان البــنــهــا 
بـــالـــرغـــم مـــن الــتــشــجــيــع املـــعـــنـــوي الــكــبــيــر من 
املبلغ  هوفسب  منحت  الصدفة   

ّ
لــكــن والــدتــه. 

الكافي القتناء الكمان الخاص به: »كنت أسير 
 بــالــقــرب مــن املــنــزل فعثرت على سلسلة 

ً
لــيــال

وعــنــد فحصها صباحًا  األرض،  على  صــدئــة 
فـــي مــحــل املـــجـــوهـــرات الــــذي أعــمــل فــيــه تــبــنّي 
ها من الذهب فبعتها فورًا وتوجهت 

ّ
ملعلمي أن

إلى بائع األدوات املوسقية واشتريت كماني 
بنفس السعر الذي بعت به الحلية الذهبية«. 

مع الهجرة المتنامية إلى 
أوروبا، تكثر ردود الفعل 

غير المرّحبة بـ»األجانب«، 
ويجد األخيرون أنفسهم 

منبوذين. لكن ثّمة 
مبادرات لتعريفهم إلى 

مضيفيهم وتعريف 
هؤالء إليهم

أمستردام ـ ثائر السهلي

»مــخــتــبــر الـــهـــجـــرة« يــتــيــح فــرصــة ومــســاحــة 
ــاء مــــــا بــــــني ســـــكـــــان املـــــــــدن األوروبـــــــيـــــــة  ـــقــ ــلـ ــ ل
ــريـــن الــــوافــــديــــن إلـــيـــهـــا والـــالجـــئـــني  ــاجـ ــهـ واملـ
الــذيــن اســتــقــروا فــيــهــا. أمـــا الــهــدف مــن ذلــك، 
فــاســتــكــشــاف الـــثـــقـــافـــات واخـــتـــبـــار تــوثــيــق 
ر 

ّ
التواصل في ما بينها. باختصار، هو يوف

فضاء وحيزًا جغرافيًا تتقابل فيه الثقافات 
القاطنة في مدن أوروبا. وهذا الفضاء يأتي 
تــحــت مــســّمــى »غـــرفـــة املــعــيــشــة«، أي املــكــان 
الـــذي يتشاركه أهــل أو أصــدقــاء. وفــي غرفة 
مــهــاجــرون والجــئــون  تــلــك، يجتمع  املعيشة 
وأهــــل تــلــك املــــدن املــضــيــفــة، لــلــتــعــّرف وجــهــًا 
إلـــى بعضهم بعضًا واالســتــمــاع إلــى  لــوجــه 
بقوالب  مختلفة،  إنسانية  وتجارب  قصص 

فنية متعددة.
ــة املــولــد  ــيـ ــانـ ــّرف الورا بـــانـــا »رومـ ــعـ هـــكـــذا تـ
وعاملية الجنسية« بحسب ما تقول، منظمة 
»مــخــتــبــر الـــهـــجـــرة« الـــتـــي أســســتــهــا بــعــدمــا 
الشرقية  الــرومــانــيــة  هويتها  ُبــعــد  اكتشفت 
ــاء الــــقــــارة الـــعـــجـــوز. قــبــيــل انــهــيــار  فــــي فـــضـ
الــشــيــوعــيــة فـــي بـــوخـــارســـت، انــتــقــلــت إلــيــهــا 
وفيها،  عمرها.  من  الثانية عشرة  في  وهــي 
الــلــغــات  تــابــعــت دراســتــهــا وتخصصها فــي 
الــحــيــة، قــبــل أن تــعــمــل فــي الــســنــوات العشر 
ــيـــرة فـــي شـــركـــات اتـــصـــاالت ومــنــظــمــات  األخـ

دولية مختلفة.
الــشــخــصــيــة كانت  تــجــربــتــهــا  إن  تــقــول الورا 
الــدافــع، »فــأنــا ولـــدت فــي رومــانــيــا ثــم تنقلت 
في مجتمعات أوروبية متعددة وتعّرفت إلى 
شبابي  ســنــوات  أمــضــيــت  مختلفة.  ثــقــافــات 
بــأكــثــرهــا فــي الــعــاصــمــة بــاريــس مــع زيــــارات 
ــة. وفــي  ــ ــــدراسـ قــلــيــلــة إلــــى رومـــانـــيـــا بــحــكــم الـ
الــســادســة والــعــشــريــن، انــتــقــلــت لــلــعــيــش في 

بـــــدأ مـــشـــروعـــهـــا بـــتـــدويـــنـــة عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت 
أفــكــارهــا  عـــام 2014، طــرحــت الورا فيها  فــي 
علنًا وتــواصــلــت مــبــاشــرة مــع الــنــاس، ناقلة 
تــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة أو مــشــاهــداتــهــا من 
خــــالل ســفــرهــا وتــنــقــلــهــا فـــي أرجــــــاء الـــقـــارة 
األوروبية، من قبيل مصاعب الحصول على 
عمل وعلى وثائق بسيطة متعلقة بحساب 

مـــصـــرف أو رقــــم هـــاتـــف مــحــمــول أو ســكــن، 
بــاإلضــافــة إلــى كــل األفــكــار املسبقة والنفس 
ظمت أول 

ُ
املعادي لألجانب. وفي عام 2015 ن

املعيشة«،  أمسية من ضمن فعاليات »غرفة 
في فيينا. النقاشات والفعاليات التي جرت 
على مدى أيام، ترّكزت حول قضايا التمييز 
فــي ســوق العمل وحــريــة الــحــركــة ومواجهة 
األصـــــــوات املـــعـــاديـــة لـــألجـــانـــب. أتــــى تــفــاعــل 
ــواء أكــانــوا  الـــنـــاس جــيــدًا مـــع املــتــحــّدثــني، ســ
الجــئــني أم ســكــانــًا ومـــواطـــنـــني. وفـــي أعــقــاب 
ذلــك، أبــدى عدد ممن حضر الفعالية األولى 

رغبة في انضمامهم إلى فريق »املختبر«.
وتشير الورا إلى أن »في الخريف املاضي، في 
إلــى محطات  املهاجرين  آالف  وصـــول  ذروة 
الـــقـــطـــارات فـــي الــنــمــســا وحـــركـــة الــتــضــامــن 
الــتــي استقبلت الــالجــئــني وأيــضــًا  الــواســعــة 
األصوات املتشددة التي ترفض فتح األبواب 

أمـــامـــهـــم، لـــم تــعــد قــضــايــا الــتــمــيــيــز والــعــمــل 
املتخوفني  نبرة  على  الطاغية  هــي  والسكن 
مـــن املـــهـــاجـــريـــن واملـــعـــارضـــني لـــوجـــودهـــم«. 
الهواجس  »النبرة مرتفعة وهي  أن  تضيف 
نــفــســهــا الـــتـــي كـــانـــت رائـــجـــة ضـــد مــشــرقــيــي 
أوروبــــــا. الـــيـــوم، تــســتــهــدف األفـــكـــار املسبقة 
الــوافــديــن  الــجــاهــزة املهاجرين  واملــحــاكــمــات 
مـــن مــنــاطــق الـــنـــزاعـــات والــــحــــروب. وقــــد بــدا 
ذلك واضحًا خالل الفعاليات التي نظمناها 
فـــي الــســويــد وهـــولـــنـــدا. الحــظــنــا أن الــوضــع 
الحالية،  الهجرة  قبل موجة  كــان  ملا  مشابه 
بمعنى تحويل الهواجس من شــرق أوروبــا 
ومن قضايا العمل والوظائف، إلى الالجئني 
املــتــحــدريــن مــن بــلــدان الــنــزاعــات واملــخــاوف 

األمنية والتوّجس من االختالف الثقافي«.
إلـــى  ــاع  ــمــ ــتــ االســ ــاء  ــ ــنـ ــ »أثـ أن  الورا  وتـــتـــابـــع 
القصص واألحــاديــث واألفــكــار التي طرحت 
في غرفة املعيشة، اتضح لي وآلخرين مدى 
أهــمــيــة هـــذا الــتــواصــل املــبــاشــر الــــذي نعمل 
عليه في مختبر الهجرة. الحوار كان وسيلة 
لــتــقــريــب املـــســـافـــة بــــني الــــالجــــئ واملـــضـــيـــف، 
مــن دون تنميق أو مضمون دعــائــي. إحــدى 
الخطاب  هــي  الــيــوم  نواجهها  التي  املشاكل 
اإلعالمي ضد املهاجرين والالجئني، وجعل 
البشر ومصيرهم مادة خبرية أو أداة دعائية 
الســتــجــالب أصـــــوات الــنــاخــبــني والــحــصــول 
عــلــى الــســلــطــة«. وتـــشـــّدد عــلــى أنـــه »بــــداًل من 
أن يقّدم الالجئ عبر شاشات التلفزة وعلى 
صــفــحــات الــجــرائــد بــال مــالمــح أو صـــوت أو 
قــصــة أو اســــم، بــل كــمــجــّرد تــهــديــد ومــصــدر 
اســـتـــنـــزاف لـــلـــثـــروة، يــبــغــي مــخــتــبــر الــهــجــرة 
وضع الناس في سياقهم البشري، من خالل 
ــــئ وشـــعـــور بـــالـــراحـــة والــطــمــأنــيــنــة  لـــقـــاء دافـ
بــالــتــالــي  وآذان صــاغــيــة وقـــلـــوب مــفــتــوحــة. 
يكون الخروج برؤى وأفكار مشتركة يساهم 
كال الطرفني في صقلها وتحويلها إلى واقع 

ونتيجة«.
لــــم يـــعـــد الــتــحــضــيــر لـــنـــشـــاطـــات وفــعــالــيــات 
ــبــــر الـــــهـــــجـــــرة« مــــــن قــــبــــل الـــالجـــئـــني  ــتــ »مــــخــ
 مشتركًا 

ً
واملهاجرين فحسب، بل صار فعال

يساهم فيه املجتمع املحلي. إلى ذلك، يستعد 
املعيشة«  »املختبر« إلطالق فعاليات »غرفة 
الــصــيــف املــقــبــل فـــي الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة 
أمستردام، بهدف ردم الهوة وتخفيض حّدة 

الهواجس والتوتر.

الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا حــيــث أســســت 
عائلة. عشت سبعة أعوام في النمسا، أمضيت 
باملاضي  ترتبط  مالحظات  تلقي  فــي  جلها 
الشيوعي لنظام الحكم في رومانيا وبأفكار 
ــانـــي.  نــمــطــيــة ســطــحــيــة عـــن املــجــتــمــع الـــرومـ
كـــان الــنــاس يــنــظــرون إلـــّي كــرومــانــيــة تحمل 
كانت  كثيرة  أحيان  وفــي  الشيوعية.  تجربة 
ــرى سطحية،  مــعــلــومــاتــهــم خــاطــئــة وفـــي أخــ
وكل ذلك ليقنعوا أنفسهم بأن هدفي الوحيد 
هو االرتباط بشخص من غرب أوروبا بسبب 
الــفــقــر فـــي بــــــالدي، أو بــأنــنــي جــئــت ألســـرق 
ــن«. تــضــيــف: »بـــوخـــارســـت  ــ ــريـ ــ وظـــائـــف اآلخـ
كانت قد انضمت إلى االتحاد األوروبــي في 
عام 2007، لكن مواطنيها ومواطني بلغاريا 
ظلوا في حاجة إلى تصاريح عمل في غرب 
قــبــيــل مــوجــة  لــغــايــة عــــام 2014، أي  أوروبــــــا 

ل حاليًا«. الهجرة الكبيرة التي تسجَّ

هوفسب زيتوناليان 
الموسيقى جنسيتي

هبة تصارع وحدها 
مرضها النادر

كانت تعيش حياة 
عادية كأي طفلة 

وال تشغل ذهنها إال 
أحالم بسيطة

تونس ـ مريم الناصري

كــانــت هــبــة فــي الــحــاديــة عــشــرة مــن عــمــرهــا، 
ها 

ّ
تعيش حياة عادية كأي طفلة في مثل سن

كانت  بسيطة.  أحـــالم  إال  ذهــنــهــا  تشغل  وال 
ها تحب مساعدة 

ّ
تحلم بأن تصبح طبيبة ألن

ها سوف تحتاج 
ّ
الناس، من دون أن تدري أن

إلى تلك املساعدة في يوم قريب. في أوائل عام 
2013، بدأت هبة تشعر بإعياء مستمّر وبات 
جسمها أكــثــر نــحــافــة. وبــعــد تــنــقــالت كثيرة 
ــبــــاء وبــــني مـــراكـــز األشــعــة  ــيــــادات األطــ بـــني عــ
ــهــا مصابة بنقص في 

ّ
أن واملــخــتــبــرات، تــبــنّي 

ُيعرف  الــذي  أنتيتريبسني«،  »ألــفــا-1  بروتني 
أيضًا باسم »مثبط تريبسني الدم« أو »مثبط 
ــه يــثــبــط بـــروتـــيـــازات  ألــــفــــا-1 بـــروتـــيـــنـــاز« ألنــ
)مـــجـــمـــوعـــات مــــن اإلنــــزيــــمــــات الــبــروتــيــنــيــة( 
 بتغيير 

ً
متنوعة. وهذا التشخيص كان كفيال

حياة أسرتها وحياتها هي أيضًا، خصوصًا 
ها الحالة الوحيدة في تونس.

ّ
أن

وهذا البروتني الذي يصنعه الكبد، ينتقل في 
الجسم  أعــضــاء  للمساعدة على حماية  الــدم 
التي يطلقها  األخــرى  البروتينات  تأثير  من 
الجسم من أجل محاربة الجراثيم. والرئتان 
هــمــا مــن األعــضــاء الــرئــيــســيــة الــتــي يحميها 
هذا البروتني. أما النقص فيه، فهو اضطراب 
وراثـــي يمكن أن يـــؤّدي إلــى مــرض فــي الكبد 
ــــدى الـــبـــالـــغـــني واألطـــــفـــــال. وعــــدم  ــــوي لـ أو رئــ
البروتني يعّرض  ــر كمية كافية مــن هــذا 

ّ
تــوف

الرئوي  فاخ 
ّ
بالن اإلصابة  إلى خطر  اإلنسان 

أو ضيق التنفس أو التهاب القصبات املزمن. 

قابل  غــيــر  للمعالجة،  الــقــابــل  الــنــقــص  وهـــذا 
للشفاء. ويقوم أحد العالجات على إضافة أو 
يمكن  كذلك  املفقود.  البروتني  هــذا  تعويض 
ــزرع خــاللــهــا رئـــة إذا  ــ

ُ
الــلــجــوء إلـــى جـــراحـــة، ت

كانت الحالة شديدة الخطورة.
ُيــعــّد هــذا املــرض جــديــدًا وغريبًا فــي تونس، 
لـــذا صــعــب عــلــى أهــلــهــا فــهــمــه. وتــشــيــر نــورة 
ــم بــســبــب  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــة، إلــــــى أن ــبــ عــــســــكــــري، والـــــــــدة هــ

البحث  إلــى  ابنتهم، اضــطــروا  غموض حالة 
املــرض وأسبابه وأعراضه وتبعاته  عن هذا 
على صحة ابنتهم عبر اإلنترنت، خصوصًا 
القدرة على عالجها في  بعدما علموا بعدم 

ها الحالة الوحيدة فيها«.
ّ
البالد »ألن

 »املرض اكتشف قبل سنتني بعدما 
ّ
تقول إن

ــا وتــشــعــر بـــأوجـــاع  ــهـ ــدأت تــخــســر مـــن وزنـ ــ بـ
دائمة في املعدة وعدم رغبة في األكل. وبعد 
ها تعاني من 

ّ
التحاليل األولية، قال األطباء إن

 حالتها لم تتحّسن، 
ّ
جرثومة في املعدة. لكن

ــدة فـــي معهد  ــديـ ــى تــحــالــيــل جـ فــخــضــعــت إلــ
املرضية. وهو  الــذي كشف حالتها  باستور 

إلــى مستشفى األطــفــال  مــا اســتــوجــب نقلها 
فــي الــعــاصــمــة، حيث أجــريــت تحاليل أخــرى 

للتأكد من حالتها«.
وتوضح هنا الطبيبة التي تشرف على هبة 
 »هذا املرض نادر جدًا في العالم. اكتشف 

ّ
أن

اللقاح  لــكــن  املــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  فــي 

املضاد اخترع في عام 2009. وهو غير متوفر 
فـــي تــونــس وال فـــي مــعــظــم الــــــدول«. وتشير 
إلى  ظت عن ذكــر اسمها، 

ّ
التي تحف الطبيبة 

ــدأت تــســتــرجــع قـــواهـــا فـــي بــدايــة   »هــبــة بــ
ّ
أن

لكن  الطبيعية.  حياتها  إلــى  لتعود  الــعــالج 
سرعان ما تعكرت حالتها مرة أخرى«. وقد 

نصحت عائلتها بأخذها إلى فرنسا ملتابعة 
حالتها من قبل متخصصني في مستشفى 
»فام - مير - أنفان« في مدينة ليون )جنوب 

شرق(.
فــي عـــام 2014، ســافــر طـــارق هـــالل مــع ابنته 
إلى فرنسا وعرضها على طبيب متخصص 
إلــى حقن  بــاملــرض وحاجتها  إصابتها  أكــد 
 مـــصـــاريـــف الـــعـــالج بــاهــظــة. 

ّ
»ألـــــفـــــا-1«، لـــكـــن

وعــنــد عــودتــهــمــا إلـــى تــونــس، اتــصــل الــوالــد 
املـــرض،  الــوطــنــي للـتأمني عــلــى  بــالــصــنــدوق 
وقــــدم مــلــف ابــنــتــه. لــكــن تغطية عـــالج ابنته 
 مــرضــهــا غــيــر مــــدرج على 

ّ
ُرفــــض بــدعــوى أن

قائمة األمراض التي يتكفل بها الصندوق.
، تقضي هبة أيــامــًا كثيرة 

ّ
فــي انــتــظــار الــحــل

تفعل  مما  أكــثــر  املستشفى،  فــي  غرفتها  فــي 
في بيتها ومدرستها، فيما تدهورت حالتها 
ال  كثيرة  مضاعفات  ف 

ّ
لتخل أكــثــر  الصحية 

سّيما التهابات في أعضاء حيوية عدة. كذلك 
اضـــطـــرت إلــــى الــخــضــوع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة، 
بحسب ما تخبر والدتها. تضيف: »صحيح 
ها 

ّ
 هبة تجاوزت اليوم مرحلة الخطر، إال أن

ّ
أن

مــا زالـــت تــحــتــاج إلـــى الــتــســريــع فــي عالجها 
 األطــبــاء فــي تونس 

ّ
والسفر إلــى بــاريــس ألن

غير قادرين على التعامل مع مرضها«.
 املستشفى في ليون لم 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

يقول  مــا  بحسب  هــبــة،  لقبول  مستعدًا  يعد 
ــــك بــســبــب املــضــاعــفــات األخـــيـــرة  الــــوالــــد، وذلـ
ويشير   .

ّ
الــســل ومنها  مرضها  سببها  الــتــي 

 الــطــبــيــبــة املــشــرفــة عــلــى حــالــتــهــا في 
ّ
إلـــى أن

مستشفى األطفال، تبحث عن مستشفى آخر 
ــارج تـــونـــس مــتــخــصــص فـــي عــــالج نقص  ــ خـ
أيضًا  البحث  مــع  ملتابعة عالجها،  »ألــفــا-1« 
املضاعفات  ملعالجة  الالزمة  اإلمكانيات  عن 
املــتــرتــبــة عــن هـــذا املــــرض. لــكــن الـــوالـــد يــؤّكــد 
ـــه غير قـــادر على تــأمــني مــصــاريــف العالج 

ّ
أن

الصندوق  أن يعرض   
ً
آمــال تكاليفه،  الرتــفــاع 

الـــوطـــنـــي لــلــتــأمــني عــلــى املـــــرض مــلــف ابــنــتــه 
 
ّ
على السلطات املختصة في أقــرب وقــت، ألن

حالتها ال تستحمل االنتظار.

بيروت ـ العربي الجديد

منذ بداية عصر الحداثة وخروج املرأة إلى 
سوق العمل بالذات واالختالط مع الرجال 
ــعـــديـــد مــــن املـــــجـــــاالت، بـــــدأ الـــتـــســـاؤل  فــــي الـ
الجنسني.  العالقة املستجدة بني  حول تلك 
هـــل يــمــكــن أن يــكــون الـــرجـــل واملــــــرأة مــجــرد 

صديقني؟ 
 تــغــلــب الـــعـــاطـــفـــة الــجــنــســيــة 

ّ
هــــل يــمــكــن أال

مشاعر أحدهما تجاه اآلخر؟
ربما يكون الجواب لدى بعضهم محسومًا 
بــالــنــفــي: »ال يــمــكــن أن يــكــونــا صــديــقــني«، 
خــصــوصــًا مــن هــم فــي املــجــتــمــعــات املغلقة 
 في 

ّ
التي ال تشهد أّي نوع من االختالط إال

ما ندر، وبحدود معروفة سلفًا. وربما يكون 

باإليجاب:  ذلــك  مــن  العكس  على  محسومًا 
»يــمــكــن أن يــكــونــا مـــجـــرد صـــديـــقـــني« لــدى 
ــًا ملــجــتــمــعــهــم وفــــرص  آخــــريــــن تـــبـــعـــًا أيــــضــ

االنفتاح واالختالط فيه.
ـــن جـــهـــتـــه، يـــقـــتـــرح مــــوقــــع »ســايــنــتــفــيــك  مــ
 مــــا فــي 

ّ
ــل ــ ـــــــه بــــالــــرغــــم مــــن كــ

ّ
ــكــــان« أن ــيــــريــ أمــ

املــجــتــمــعــات الــحــديــثــة مــن عــالقــات مــن هــذا 
 الصداقة 

ّ
الــنــوع بــني الــرجــال والــنــســاء، فـــإن

ــــن الـــنـــبـــضـــات  ــًا مـ ــوعــ ــد تـــخـــفـــي نــ ــ ــقــــويــــة قـ الــ
العاطفية الرومانسية بني الرجل واملرأة.

 بعضهم 
ّ
يشير املوقع في تقرير بحثي إلى أن

يفكر بشكل تلقائي بمصادقة أشخاص من 
دافــــع جنسي.  أي  مـــن دون  اآلخــــر  الــجــنــس 
مع ذلك، تظهر الرومانسية وما خلفها من 
مــحــركــات جنسية بــالــذات فــجــأة ومــن دون 

أّي مــبــرر حــاضــر فــي لــحــظــتــهــا. فــقــد تكون 
تراكمات مختلفة أدت إلى مثل هذا الوضع، 
 األمر غير مقتصر على جنس واحد 

ّ
علمًا أن

من الجنسني تجاه اآلخر، بل كالهما معًا.
أجـــرى املــوقــع اســتــطــالعــًا بحثيًا عــلــى 176 
شـــخـــصـــًا، نــصــفــهــم مــــن الــــذكــــور ونــصــفــهــم 
مــن اإلنـــاث، حــول العالقة بــني كــل منهم مع 
صديق من الجنس اآلخر. وحاول التوصل 
 اثــنــني. 

ّ
ــارات الــرومــانــســيــة بــني كـــل ــ إلـــى اإلشـ

 واحــد منفردًا عن وجود 
ّ

من ذلــك ســؤال كــل
ارتباط عاطفي باآلخر من عدمه.

وبالفعل، ظهر أمر مختلف عن الشائع في 
 الذكور بالذات أكثر 

ّ
الصداقات. فقد تبنّي أن

انجذابًا الى صديقاتهم، من انجذاب اإلناث 
الذكور  الــذكــور. كذلك، رأى  إلــى أصدقائهن 

أن  دون  مــن  إليهم  ينجذبن  صديقاتهم   
ّ
أن

يعترفن بــذلــك. وبـــدت اإلنـــاث غير مــدركــات 
بهن.  الــذكــور  زمالئهن  تفكير  لطرق  تمامًا 
ــاث غــيــر مــنــجــذبــات إلــى  ــ فــطــاملــا كـــانـــت اإلنــ
ــــور بــشــكــل عــــــام، افــتــرضــن  ــذكـ ــ زمـــالئـــهـــن الـ
إلــيــهــن.  مــنــجــذبــني  غــيــر  الـــذكـــور   

ّ
أن تلقائيًا 

وهو أمر خاطئ تمامًا بحسب التقرير.
كـــذلـــك، يــشــيــر الــتــقــريــر الــبــحــثــي إلـــى زاويـــة 
 اإلنــاث والــذكــور معًا وبشكل 

ّ
مهمة، هي أن

متساٍو يشعرون بانجذاب تجاه الصديق/ 
النظر  بصرف  العزباء،  الــعــازب/  الصديقة 
عن حالتهم الزوجية هم بالذات. فغالبًا ما 
الــعــزبــاء ولو  إلــى صديقته  الــرجــل  ينجذب 
املــرأة إلى  كــان متزوجًا، وغالبًا ما تنجذب 

صديقها العازب ولو كانت متزوجة.

الرجال والنساء 
أكثر من مجرد 

أصدقاء

زهير هواري

يطابق الرقم املتداول في اليمن ذاك املتداول في العراق، أي ثالثة ماليني 
شخص معّوق فيما النسبة املائوية من التعداد العام للسكان هي في 
 قبل انفجار الوضع العام املاضي على 

ً
حدود 12%. كان ذلك متداوال

الدكتور  الوطني للمعوقني  البالد. أما رئيس االتحاد  نطاق واسع في 
بـــ 10% من  اليمن  فــي  املــعــّوقــني  فــيــقــّدر نسبة  نــاصــر حميد،  محمد 
إجمالي عدد السكان كما باقي الدول. كأنه يقول إّن اليمن مثله مثل 
باقي الدول، حيث األمن مستتب واألوضاع تتابع مسيرتها بسالسة، 

ومن ضمنها تسّجل هذه النسبة الطبيعية. 
طبيعي،  غير  هــو  اإلعــاقــة،  مسائل  فــي  طبيعي  هــو  مــا  أّن  والحقيقة 
والخدمات  والوعي  والوقاية  الحماية  في سياسات  خلل  إلــى  ويشير 
الصحية لألمهات واألطــفــال، والتمييز بــني املــدن والــقــرى وكــذلــك بني 

الفقراء واألغنياء. 
على أي حال، ال تنفع املعايير الدولية كثيرًا في دول ال تنطبق عليها 
من  معّوق  ي 

َ
مليون إلــى  تشير  التقديرات  بعض  وكانت  املعايير.  تلك 

مــجــمــوع الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم 20 مــلــيــونــًا. وقـــد زاد عـــدد السكان 
وتضاعف ترّدي األوضاع من مختلف الجوانب. وال بد من أن ينعكس 
 من دون 

ً
ذلك على تعداد املعّوقني، ويبدو هنا رقم الثالثة ماليني مقبوال

أن يكون نهائيًا. يحدث ذلك طاملا ما دام االقتتال مستمرا ومعه دمار 
الرعاية  ر أعمال 

ّ
املراكز الصحية واملستشفيات وفقدان األدويــة وتعذ

والوقاية وسواها. كذلك، تتعرض مناطق عديدة لحصار تفتقر معه 
إلى مياه الشرب والغذاء وباقي مقومات الحياة األساسية.

وكــمــا فــي الــعــراق، تـــزداد املخاطر فــي ظــل قصف الــطــيــران واملدفعية 
قواميس  فــي  يدخل  مما  وغيرها  األلــغــام  وزرع  املحاصرين  وقنص 
األخير،  االنفجار  قبل  ــه 

ّ
أن ُيذكر  واإلقليمية.  األهلية  املركبة  الــحــروب 

 مــن الـــحـــروب. إذًا، يــحــدث ذلـــك وســـط ظــروف 
ً
عــانــى الــيــمــن مسلسال

املتحدة  األمــم  ومنظمة  العاملية  الصحة  منظمة  بعثات  دور  انحسار 
واملنظمات  األحــمــر  للصليب  الــدولــيــة  والــلــجــنــة  )يــونــيــســف(  للطفولة 
اإلنسانية الدولية سواء أكانت حكومية أم غير حكومية. يترافق ذلك 
املحدق.  الخطر  دائــرة من يشملهم  وتــوّســع  العنف  ارتــفــاع وتيرة  مع 
االستماع  عناء  أنفسهم  املتحاربون  ف 

ّ
يكل أن  دون  من  ذلــك  ويحدث 

إلــى الـــنـــداءات الــتــي تــصــدر عــن مرجعيات دولــيــة وإنــســانــيــة تطالبهم 
بوقف إطالق النار وفك الحصار عن املدن والقرى والسماح بوصول 
شحنات األدوية واملواد الطبية إلى املستشفيات التي تتوقف تباعًا عن 
وتلح  العمل.  والكهرباء ومستلزمات  املياه  إلى  العمل وسط حاجتها 
هذه النداءات على السماح لقوافل اإلغاثة ببلوغ املحاصرين لتزويدهم 
وتحرير  العشوائي،  والقتل  القصف  أعمال  ووقــف  العيش،  بمقّومات 

النساء واألطفال من رعب املوت.
)أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية(

معّوقو اليمن السعيد!

قادرون رغم النكبات تجربة

طالبو لجوء في مركز 
إيواء هولندي مؤقت 

ينتظرون دمجهم 
)فرانس برس(
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تقضي أيامًا كثيرة في غرفتها في المستشفى )العربي الجديد(

كانت حياة الشاب رتيبة قبل اكتشافه الموسيقى )العربي الجديد(
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فالشمجتمع

ريشة ترسم نصف الطبيعة
آية دبس

تقرير وتصوير:  عبد الرحمن عرابي

استوحت الرسامة اللبنانية 
الشابة آية دبس من الحقل 

املجاور ملنزلها، لوحات طبيعية 
تها بالريشة على يدها. 

ّ
خط

رسمت نصف شجرة ونصف ورقة 
ونصف زهرة على يدها، وصّورتها قرب 
نصفها الثاني الحقيقي في بلدة أنصار 

جنوب البالد. هكذا تحّولت هواية الرسم 
التقليدي الذي أتقنته الشابة، أو كادت، 
إلى موهبة حية تطّورها خالل الفصول 

وتبّدل أوجه الطبيعة في أنصار. 

حتى جدران املنزل طبعتها آية برسومات 
حّولت الجدران البسيطة إلى لوحات 

مّيزه عن املنازل األخرى في البلدة. تتأمل 
ُ
ت

الشجرة بغصونها الدقيقة، وتنقلها 
إلى رسمة عرضية ملدينة ما وعالم آخر 

كانت قد رسمته على جدار غرفتها، حيث 
تحتفظ بمستلزمات الرسم.

ولم تثن السنة الدراسية األخيرة آلية 
في املدرسة الرسامة الصغيرة عن قضاء 

الوقت األطول من أيامها في الرسم. 
تنقل معها األلوان والقاعدة الخشبية 

وحذاء الرسم الذي أخفت ألوان ريشتها 
جزءًا من لونه األبيض، وتجلس للرسم 

في مختلف غرف املنزل. ودائمًا ما تحاول 
أن تنهي رسماتها في يوم أو يومني على 

األكثر. 
تقول إن بعض رسماتها تكعيبية من 

مدرسة الرسام العاملي بابلو بيكاسو، 
والبعض اآلخر من مدرسة الطبيعة 

التي تحبها آية. تجد الخيمة والشجرة 
والسماء املزّينة بنجوم بيضاء في إحدى 

رسماتها.
تنتظر آية انتهاء امتحانات الثانوية 

العامة لالنتقال إلى معهد الفنون الجميلة 
لصقل موهبتها بالخبرة األكاديمية، 

ولحسن حظها أنها تحظى بدعم عائلتها.

تحب األلوان وتبحث عنها في الطبيعة

نصف غصن في يدها ونصف على الشجرة

لم تستقر على توقيع موحد للوحاتها بعد، لكنها تحاول

أخفت لطخات 
الريشة جزءًا من 

بياض حذائها

الطبيعة في كل الرسومات

تنقل آية الطبيعة من الحقل إلى المنزل، ومعها الرسم

تضم زهرة يدها 
إلى باقة الزهور 

في الحقل
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لبنانيّون وّدعوا »فيسبوك« خوفًا من الترحيل
بيروت ـ عمر قصقص

مــا إن دخــل لبنــان فــي األزمــة الدبلوماســية 
مــع دول الخليــج بعــد قــرار اململكــة العربيــة 
العســكرية  املســاعدات  بوقــف  الســعودية 
إلــى الجيــش اللبنانــي، حتــى ارتفع منســوب 
اللبنانيــني  املغتربــني  لــدى  والقلــق  التوتــر 
فــي الخليــج وســط أنبــاء تتحــدث عــن بعــض 
بعــض  فــي  الترحيــل  بإجــراءات  املباشــرات 

الدول العربية.
املغتربــني  وخــوف  ذعــر  أثــار  األمــر  هــذا 
بعدمــا   

ً
خاصــة وعائالتهــم،  اللبنانيــني 

أعلنــت الســعودية أنهــا ســتعاقب وترحل أي 
مقيــم ينتمــي إلــى »حــزب اللــه« أو يؤيــده أو 
يتعاطــف معــه أو يؤوي أي شــخص تابع له. 
وبدأ الكثير منهم بأخذ الحيطة والحذر من 
خالل التحفظ في اتصاالته إلى لبنان، وعدم 
التحــدث فــي السياســة على مواقــع التواصل 
إلــى  الحــال  بهــم  وصــل  حيــث  االجتماعــي، 
حــذف جميــع منشــوراتهم الســابقة، وإقفــال 
حســاباتهم تحســًبا ألي تصعيــد في املوقف 

الخليجي ضد لبنان.

المغتربون: نخاف من الخط الساخن
»بعد األزمة الدبلوماسية بني لبنان واململكة 
دخلُت إلى »فيسبوك« وبدأت بحذف العديد 
مــن املنشــورات السياســية الســابقة«، يقــول 
املغتــرب اللبنانــي فــي الســعودية »أ.ق.« فــي 
ويضيــف:  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديــث 
»مــا إن أطلقــت اململكــة خدمــة الخط الســاخن 
»990« للشــكوى علــى أي شــخص يشــتبه بــه 
أنــه يؤيــد أو يتعاطــف مــع حــزب اللــه، حتــى 
بدأ العديد من اللبنانيني هنا بحذف جميع 
الدينيــة  بالشــعارات  املتعلقــة  املنشــورات 
والتــي تــدل علــى طائفتهــم أو تعاطفهــم مــع 
حــزب معــني، وأنــا منهــم، فحذفــت العديد من 
املنشــورات التــي قــد تفهــم خطــأ، فيمــا قمــُت 
مواقــع  علــى  حســاباتي  بإغــالق  أيــام  بعــد 
أقطــع  فلــن  نهائًيــا.  االجتماعــي  التواصــل 
عملي ورزقي بسبب منشورات لن تقدم ولن 

تؤخر«.
ويقــول »أ.ق«: »عنــد االشــتباه بــأي شــخص 
يتكلم حول السياسة على فيسبوك أو تويتر 
الــى  بالدخــول  الســعودية  الســلطات  تقــوم 
حســاباته املصرفيــة للتأكــد مــن التحويــالت 
التي يرسلها إلى لبنان، وفي بعض األحيان 
وزارة  الــى  الحســاب  صاحــب  ُيســتدعى 
الخارجيــة للتحقيــق معــه عــن طبيعــة عملــه 

وتسلط األضواء األمنية عليه«.
»ح.ع«،  الكويــت  فــي  اللبنانــي  املغتــرب  أمــا 
فيقــول: »مــن يخــرج من لبنــان يخف تعاطيه 
ومتابًعــا  مراقًبــا  فيصبــح  السياســة،  فــي 
لــم  لبنــان  فــي  كنــا  فعندمــا  فقــط،  لألخبــار 
تأخــذ الدولــة برأينــا فماذا إن كنــا خارجه؟«. 
باالســتقرار  نشــعر  هنــا  »نحــن  ويضيــف: 
دون  راحــة  بــكل  عملنــا  ونتابــع  واألمــان 
مضايقــات«. وعــن الخــوف مــن مراقبة مواقع 
الخليجــي  القــرار  »بعــد  يؤكــد:  التواصــل 
تــاله  ومــا  إرهابًيــا  اللــه«  »حــزب  بتصنيــف 
مــن إجــراءات وتدابيــر، توقفت عن التكلم في 
السياســة على فيســبوك وتويتر تحسًبا من 
أي تصعيد في املوقف أو من أن يفهم موقفي 

خطأ ألن الرقابة هنا شديدة وحازمة«.
فــي  اللبنانــي  املغتــرب  يقــول  جهتــه،  مــن 
اإلمــارات، محمــود غزيــل: »كمواطــن يعيــش 
التقاليــد  أحتــرم  أن  يجــب  الخــارج،  فــي 
البــالد  فــي  القوانــني  وبالتحديــد  واألعــراف 
واملجــيء  بالســفر  لــي  الطريــق  مّهــدت  التــي 
للعمل فيها بعيًدا عن الفوضى التي تعتري 

بالدي«.
وعــن تخوفــه مــن التكلــم فــي السياســية على 
مواقــع التواصــل يؤكــد: »لم أتوقــف يوًما عن 
التحــدث بالسياســية وباملجاهــرة بمواقفــي 
تجــاه أزمــات املنطقــة مــن منظــاري الخــاص، 
اللبنانــي  بالشــأن  يتعلــق  مــا  فــي  كان  إن 

منوعات

رصد

تصّدرت التغريدات التي نقلت أحداث تغريد
اعتداءات بروكسل لوائح األكثر تداوًال 

عالميًا، بعد سلسلة الهجمات التي 
شهدتها العاصمة البلجيكية، صباح أمس 

 »Brussels#« الثالثاء. التغريد على وسمي
و»#Bruxelles« انطلق منذ اللحظات األولى، 

بعد تأكيد خبر حصول تفجيريْن في صالة 
المغادرة بمطار بروكسل، حيث وصل 

الوسمان إلى قمة الئحة األكثر تداوًال بسرعة.

تداول الناشطون صورًا لهجومات بروكسل 
 »JeSuisBrussels#« أرفقوها بوسوم

و»#brusselsattack«. وأعرب مغردون عن 
غضبهم من التفجيرات، وتضامنهم الكبير 

مع الضحايا وبلجيكا بعد التفجيرات، وأشاروا 
إلى تشابهها مع اعتداءات باريس حيث 

أعادوا تداول تصميمات تشدد على أهمية 
إدانة ما حصل والصالة من أجل الضحايا 

والمصابين.

 »STIB#« استخدم الناشطون وسما
و»#MIVB« لتداول المعلومات، بعد انتشار 

أخبار عديدة عن تفجيرين جديدين حصال في 
محطة مترو »مالبيك« ومحطة »شومان« 

في العاصمة البلجيكية، وحّذر الناشطون 
سكان العاصمة عبر »تويتر«، من التوجه إلى 

مناطق معينة، كما استخدموا الوسميْن 
لتأكيد المعلومات حول تهديدات محتملة 

وإقفال شوارع قريبة من المقرات الرسمية.

الداخلــي أو بصراعــات املنطقــة. وإن انتقــدت 
بعــض األمــور هنــا وهنــاك، يكــون دائًمــا فــي 
إطــار احتــرام اآلخــر«. ويضيــف: »إن مواقــع 
تمتــاز  اإلمــارات  فــي  االجتماعــي  التواصــل 
بحريتهــا الواســعة، األمــر الــذي يظهــر عبــر 
بــن  محمــد  الدولــة  رئيــس  نائــب  اســتخدام 
راشــد لتويتــر بشــكل مكثــف، أو حتــى حــكام 

الدولــة اآلخريــن لتطبيقــات عديــدة مختلفــة 
كانستاغرام وسناب تشات«.

وعــن املراقبــة االلكترونية في اإلمارات يقول: 
»مــن الضــروري اإلشــارة إلــى العمــل الدؤوب 
علــى حمايــة  البــالد  فــي  القضائيــة  لــإدارة 
أي  فــي  عدالتهــا  وصــون  ســكانها  حقــوق 
مــكان بمــا فيهــا مواقع وتطبيقــات التواصل 

االجتماعي. فكما يســري القانون في الحياة 
ــا على الفضاء 

ً
اليوميــة، ال بــد أن يســري أيض

اآلخــر  احتــرام  ناحيــة  مــن  االلكترونــي، 
دائمــا  تعمــل  »الدولــة  ويضيــف:  وحقوقــه«، 
اســتخدام  ناحيــة  مــن  النــاس  تثقيــف  علــى 
األمــن  ناحيــة  مــن  واملواقــع،  التطبيقــات 
مشــاركته  يجــب  وال  يجــب  ومــا  الشــخصي 

على االنترنت وغيرها«.
فــي  اســتمر  اذا  ترحيلــه  مــن  تخوفــه  وعــن 
التكلــم بالسياســة يختــم غزيــل بالقــول: »في 
حــال أقــدم أي شــخص علــى خــرق أي قانــون 
فــي الدولــة، ال بــد مــن أن يكــون هنــاك دالئــل، 
وهــذه الدالئــل من الطبيعي أن يتم دراســتها 
والبنــاء عليهــا«. ويضيــف: »األمــر ليــس بكل 
بساطة مثل عمل أغلب مواقع التواصل التي 
وتبنــي  الكلمــات  أو  الصــور  بعــض  ترصــد 
عليهــا قراراتهــا، بــل هنــاك أجهــزة أمنيــة مــن 
الطبيعــي أن تعمــل علــى صــون أمــن الدولــة 
ال  لــذا  ووافديــن،  مواطنــني  مــن  وســكانها 
أتخــوف مــن شــيء. خصوصًا أننــي ال أنتمي 
إلى أي فريق سياســي في لبنان بســبب عدم 
قدرتهــم علــى تطبيــق أبســط األســس لبنــاء 

دولة«.

محاصرة »حزب اهلل« إعالميًا
بعــد وقــف الهبــة العســكرية الســعودية ومــا 
تالهــا مــن إجــراءات وتدابيــر، وليــس آخرهــا 
قــرار وزراء اإلعــالم العــرب بمحاصرة »حزب 
اللبنانيــة  املواقــف  بعــد  إعالمًيــا،  اللــه« 
الرسمية التي اعتبرت مناهضة للعرب على 
 

ّ
املنابــر العربيــة واإلقليميــة والدولية في ظل

مصــادرة »حــزب اللــه« إلرادة الدولــة بحســب 
تعبيرهــم، تضامــن العديــد مــن الصحافيــني 
مــع هذه القــرارات وقرروا املقاطعة اإلعالمية 

لقناة »امليادين«.
ومــن الصحافيــني الــذي قاطعــوا »املياديــن« 
الصحافــي راشــد فايــد، الــذي قال فــي حديث 
مــع »العربــي الجديــد«: »فــي املياديــن زمــالء 
يلزمهــم  السياســي  انتماءهــا  لكــن  أكفــاء 
ببعــض اآلراء يغلفونهــا بأســئلة صحافيــة 
مــن  اســتعداء  املوضوعيــة، وتســتنفر  تزعــم 
يجيب عنها، وإن أي مقابلة تجريها وسيلة 
إعالميــة فــي ظــل االنقســام السياســي الحــاد 
فــي  تســتخدم،  أن  بــد  ال  ومحلًيــا  إقليمًيــا 
شــكل أو بآخــر لخدمــة نهــج هــذه الوســيلة«، 
الــذي  املقــدم  كان  إذا  »خصوًصــا  ــا: 

ً
مضيف

املوضوعيــة  مــن  متجــردا  املقابلــة  يجــري 
السياســي  الســند  موقــف  ويتخــذ بوضــوح 
صاحــب  أنــه  وبمــا  ويغذيهــا،  يعمهــا  الــذي 
القــرار فــي ادارة املقابلــة فقــد يــورط الضيــف 
في نقاش عقيم ليثبت وجهة نظره في شكل 

ما«.
الصحافيــني  علــى  اململكــة  ضغــط  عــن  أمــا 
للتضامــن معهــا يؤكــد: »ال اململكــة اعتــادت 
الضغط علي أو على غيري، وال أنا شخصًيا 
خدمــة  يعرضــون  الذيــن  الصحافيــني  مــن 
سياسة ما، ولو كان املعني بها اململكة التي 
لسياســتها  وتأييــدي  تقديــري  بــني  أفصــل 
وبــني مهنيتــي«، وعن الوســيط الذي يســعى 
فايــد  يختــم  املقاطعــة  هــذه  لحــل  للتدخــل 
بالقــول: »الوســيط بــني الزمــالء هــم الزمــالء 
السياســي  التوجــه  لكــن  العالقــة،  أصحــاب 
هــو الــذي يتحكــم بقــرار كل زميــل وإال هنــاك 
صحافيون فلسطينيون يعملون في اإلعالم 
إجــراء  قبــول  ذلــك  يعنــي  فهــل  اإلســرائيلي 
حوار معهم ملصلحة الوســيلة التي يعملون 
فيهــا؟«. أيضــا الصحافــي نوفــل ضــو قاطــع 
بــدوره الظهــور علــى قنــاة »املياديــن«، وفــي 
حديــث مــع »العربــي الجديد« يقول: »مســألة 
يتعلــق  عندمــا  وخاصــة  مبدئيــة  املقاطعــة 
األمر بموقع لبنان تجاه الشرعيتني العربية 
والدوليــة. فأنــا من الناحية السياســية أؤمن 
اللبنانيــة ال يمكــن أن  الشــرعية  أن تكريــس 
يتحقــق مــن دون احتــرام لبنــان واللبنانيــني 

للشرعيتني العربية والدولية«.

مقاطعة لقناة 
»الميادين« في إطار 
محاصرة »حزب اهلل« 

أثارت األزمة الدبلوماسية اللبنانية الخليجية خوف اللبنانيين المغتربين من الترحيل، فبادروا إلى 
حذف حساباتهم على مواقع التواصل ووقف األحاديث السياسية

بعد تصنيف »حزب الله« إرهابيًا، انتشرت على مواقع 
التواصــل فــي العالــم العربــي وســوم تؤيــد التصنيــف، 
وغــّرد مســتخدمون خليجيــون علــى وســوم »#حــزب_
»#ميليشــيات_حزب_الله_ الله_منظمة_ارهابيــة«، 
منظمة_إرهابيــة«، باإلضافــة إلــى »#مجلس_التعــاون_
املوضــوع.  آرائهــم حــول  عــن  عّبــروا  الخليجــي«، حيــث 
التعليقــات علــى املوضــوع ُمجِمعــة علــى رأي  وجــاءت 
هــا مهمــة«، معتبريــن 

ّ
واحــد »هــذه الخطــوة متأخــرة لكن

 الحــزب مســؤول عــن جرائــم في بعض الــدول العربية 
ّ
أن

ــه قبــل اإلدراج، يتم 
ّ
كســورية. واعتبــر بعــض املغرديــن أن

التعامل مع »حزب الله« على هذا األساس.
وقــال خالــد العمــار: »دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
تقرر اعتبار #حزب_الله_منظمة_إرهابية - أدعس على 

الحّية وأدعس على الداب، وأدعس على خشم الردي لو 
ت منظمة إرهابية 

َّ
تمادى«. وكتب مغرد آخر »حزب الال

يعيــش علــى القتــل والتدميــر وإشــعال الفــن، واملتاجرة 
باملخدرات، قرار أفرح الشعب الخليجي«.

قــرار  مــع  »تويتــر«  ناشــطي  مــن  العديــد  تفاعــل  كمــا 
اللــه«  »حــزب  تصنيــف  الرافــض  الجزائريــة  الحكومــة 
اللبناني منظمة إرهابية، مطلقني وســم #انا_جزايري_
وحزب_الله_ارهابي، بينما عبر فيها بعض الجزائريني 

عن رفضهم قرار السلطات الجزائرية.
كذلــك فــي تونــس حيــث أثــار قــرار الحكومــة التونســية 
تصنيــف »حــزب الله« اللبناني منظمــة إرهابية، الجدل 
على مواقع التواصل االجتماعي في تونس، بينما بدت 

اآلراء متباينة.

مواقع التواصل العربية

)Getty( لبنانيون يحذفون حساباتهم على مواقع التواصل خوفًا من الترحيل
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الــحــروب والــدمــاء، التي حفرت في  مشاهد 
أعيننا. كما أن حزني كان يتضاعف حينما 
أتــجــّول بــالــريــمــوت كــنــتــرول عــلــى املحطات 
الــحــركــة السياسية، وأنــا  الــعــربــيــة، وأتــابــع 
بعيد ذهنيًا وجغرافيًا عن موطني العربي، 
، وقد أتعبني بكل صدق«. 

ً
هذا لم يكن سها

وعند عودته إلى مصر، واالستقبال الحافل 
ـــدي عن 

ّ
لـــه، ســألــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــرق

ذلــك فــأجــاب: »بــصــدق شديد لــم أكــن أتوقع 
ــفـــاوة والـــحـــب الـــــذي وجـــدتـــه.  كـــل هــــذه الـــحـ
املصريون أهلي ولي أصدقاء كثيرون هنا. 
أِغــب. ولكن،  ، أنــي لم 

ً
وجعلوني أشعر فعا

هـــذا االســتــقــبــال لــفــت نــظــري لــشــيء ســأركــز 
عليه أكــثــر؛ أال وهــو أن املــطــرب الــذي يغني 

أغـــانـــَي جــيــدة وصـــادقـــة والئــقــة تــعــيــش مع 
 
ّ
الــجــمــهــور، ال يــنــســاه الــجــمــهــور. ولــــوال أن
الجمهور يتذّكر أغنياتي مثل »أحبك موت« 
و»عـــربـــي أنـــــا«. أعــتــقــد مـــا كــــان االســتــقــبــال 
»لو  أغنية  أن  كما  االحــتــرام،  بــهــذا  سيكون 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــــاب املــــطــــرب الـــلـــبـــنـــانـــي، يــــوري  غـ
مـــرقـــدي، عـــن الــســاحــة الــغــنــائــيــة 
ملــــــــّدة تـــــقـــــارب الــــعــــشــــر ســــنــــوات. 
وانقطعت أخباره الفنّية تماًما، ولكنه قرر 
الـــعـــودة مـــن جــديــد مـــن خــــال ألــبــومــه »أنـــا 
ِفل بإطاقه أخيرًا 

ُ
الــذي احت ــاه«،  أدنـ املــوقــع 

فــي مــصــر. »الــعــربــي الــجــديــد« التقت يــوري 
عــلــى هـــامـــش حــفــل إطـــــاق األلــــبــــوم. وعــنــد 
قال  املستمر،  الغياب  سؤاله عن سبب هــذا 
أوالدي في كندا،  ــدي: »كنت أعيش مع 

ّ
مــرق

ــدم اســـتـــقـــرار األوضـــــــاع الـــذي  بــعــد حـــالـــة عــ
شــهــدتــه الـــــدول الــعــربــيــة، وخـــاصـــة الــحــرب 
الحرب،  تفاصيل  كل  فأنا عشت  لبنان.  في 
أبــدًا أن يعيش أوالدي نفس هذه  وال أحــب 
ــــب أن يــعــيــشــوا فـــي ســام  الــتــفــاصــيــل، وأحـ
ــذا فــضــلــت أن  وأجــــــواء نــفــســّيــة مــســتــقــّرة، لــ
جميًعا،  لنبتعد  برفقتهم  كندا  إلــى  أســافــر 
ــرار النفسّية  ــ خــاصــة أنـــي أعــلــم جــيــدًا األضـ
دي 

ّ
التي تصنعها الحروب«. ولم يفّكر مرق

فــي الــذهــاب إلــى أيــة دولـــة عربّية مستقّرة، 
: »أي دولــــة عــربــّيــة 

ً
ــا ــائـ يــضــحــك فـــي ذلــــك قـ

مستقرة؟ كلنا بالهواء سوا«.
ــــدي إلــــــى أنــــــه لـــيـــس ســـعـــيـــًدا  ــرقـ ــ ويـــشـــيـــر مـ
مطلق،  بشكل  كندا  في  بناته  مع  بتواجده 
مع  الــعــربــّيــة  اللغة  يحكي  أن  ى 

ّ
يتمن حيث 

بــنــاتــه، »أحـــــرص دائـــًمـــا أن أحـــــّدث أوالدي 
باللغة العربية، ولكن كان املوضوع صعًبا 
جًدا، فكيف يعيشون في كندا، وال يتحدثون 
لغة غير عربية، ولكن ال شــيء بــيــدي. هذه 
ــان بـــعـــيـــًدا عن  ــ ضــريــبــة أن يــعــيــشــوا فـــي أمـ

تسبب حالق الصحة، أي 
المزين، في فقدان طه 

حسين لبصره بشكل نهائي

مطربو برامج اكتشاف 
المواهب ال يصعدون درج 

النجومية بشكل تدريجي

2223
منوعات

ســمــحــت« الــتــي صــورتــهــا فــيــديــو كليب في 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت مـــع املـــخـــرج، 
الــتــرك، وطــرحــت فــي شــهــر نوفمبر/  سليم 
أتحسس بها  املاضي، كنت  الثاني  تشرين 
ردود فــعــل الــجــمــهــور، والــحــمــد لــلــه حققت 
األغنية نسبة مشاهدة عالية وردود أفعال 

قوية وإيجابية«.
 وحــول التغّيرات التي طــرأت على الساحة 
الغنائّية بعد غيابه يشير مرقدي: »ما طرأ 
هــو الــيــوتــيــوب والــســوشــيــال مــيــديــا، وهــذا 
كان يقلقني بشكل كبير للغاية، ألنها أشياء 
فأتذّكر،  الــغــنــاء.  فــي  عاملي  على  مستحدثة 
أنا«  »عربي  أغنياتي  طرحت  حينما   ،

ً
مثا

أو »بحبك موت«، لم يكن هناك شيء اسمه 
يوتيوب، وأصبح تقييم الفنان بشكل كبير، 
يــتــحــّدد بــكــم مــتــابــع لــلــمــطــرب يــوجــد على 

مواقع التواصل االجتماعي«.
ــا صــعــبــة أثــنــاء  ــ

ً
ــــدي ظــــروف

ّ
ــرق وقــــد واجـــــه مــ

الكثيرين   
ّ
ألن أنـــا«،  »عــربــي  أغنية  تصوير 

ها باللغة 
ّ
قد رفضوا إنتاج هذه األغنية، ألن

الــعــربــّيــة الــفــصــحــى، يــقــول فـــي ذلــــك: »نــعــم 
حدث ذلك بالفعل، ولكن السؤال، اآلن، ماذا 
حدث بعد ذلــك؟. اإلجابة أن األغنية الحمد 
لله »كــّســرت الــدنــيــا«، وهـــذا يــعــود إليماني 
فإني  وللعلم،  غنائها.  فــي  وبــصــدقــي  بــهــا، 
وقــتــهــا، قــمــت بــإنــتــاج األغــنــيــة بنفسي، ألن 
بــأمــوالــه في  الجميع تــخــّوف مــن أن يغامر 
ى باللغة العربية الفصحى، ولكن 

ّ
أغنية تغن

ردي على كل من رفض إنتاجها كان بحجم 
في  األغنية  حققته  الـــذي  الساحق  النجاح 
نه يقدر 

ّ
دي أ

ّ
العالم العربي كله«. ويذكر مرق

املنتج، محسن جــابــر، الــذي عــاد مــن خاله 
إلى بوابة الغناء، »أنا أحب هذا الرجل جًدا 

وأحترمه على النطاقني الشخصي والفني، 
فـــهـــو صـــنـــع نـــجـــومـــًا كـــثـــيـــريـــن، وهـــــو لــيــس 
مجرد عقل مالي فقط، بل هو عقل فنان من 
إذا آمن بفنان، ال يبخل  الطراز األول، وهو 

عليه بأي شيء«.
ــل فــــي تــجــربــة  ــ ــبـــق ملــــرقــــدي أن دخــ ــد سـ ــ وقــ
سينمائية في مصر، حققت نجاًحا كبيًرا، 
ــلـــذة«. يــقــول مــرقــدي  وهـــو فــيــلــم »مــنــتــهــى الـ
حـــول احــتــمــالــّيــة تــكــرار الــتــجــربــة: »حــالــًيــا، 
أنا في أولى مراحل عودتي، ومشغول جًدا 
باأللبوم، وأنتظر ردود األفعال عليه، ولكن 
إذا ُعرض علّي شيء يضيف لي، فبالطبع لن 
الفيلم  أمانع، خاصة أن ردود األفعال على 
الذي قّدمته تؤّهلني ألن أعيد التجربة، وأنا 
نــفــســي كــنــت ســعــيــًدا بــهــذه الــتــجــربــة، ألنــي 
الــنــجــوم، ومخرجة  كبار  مــع  فيها  تعاونت 

محترمة مثل األستاذة، منال الصيفي”.
انــخــفــاض وزنـــه بشكل كبير، يقول  وحـــول 
ـــدي: »قــمــت بــعــمــل نــظــام غــذائــي ألعــود 

ّ
مـــرق

»لوك” جديد، فدائمًا أحب أن أظهر بلوك  بـ
مــخــتــلــف عـــلـــى جــــمــــهــــوري، لــكــنــي ال أحـــب 
فــي مــامــحــي مثلما يفعل   ،

ً
مــثــا أغـــّيـــر،  أن 

 
ً
ــا أن أكـــون واصــا الــبــعــض، ألنــي أحــب دوًمـ

إلى قلوب الجمهور بصدق«.
وعن برامج اكتشاف املواهب التي انتشرت 
ـــــًرا، وبـــشـــكـــل كــبــيــر فــــي الــفــضــائــيــات 

ّ
مـــــؤخ

الــعــربــّيــة، يــقــول مــرقــدي: »رغـــم أنـــي أحبها، 
لكن تحفظي الوحيد عليها، هو أن املطربني 
الــذيــن يــتــخــرجــون مــنــهــا، يــصــعــدون الـــدرج 
بشكل ال يــحــتــوي عــلــى جــهــد وتــعــب، وهــذا 
الــذي يأتي  النجاح  أبـــًدا، فمذاق  ال يفيدهم 
بعد جهد وتعب وتطوير ذات، أحلى كثيًرا 
ويستمّر أكثر، كما أن قليلني جدًا منهم من 

أكملوا طريقهم«.
 ألـــبـــوم، يـــوري مــرقــدي، 

َّ
وجـــديـــٌر بــالــذكــر، أن

يحتوي على 11 أغنية قام بنفسه بتلحني 
سبع أغنيات منها وكتابة ثماني أغنيات. 
كـــمـــا تــــعــــاون مــــع كــــل مــــن الــــشــــعــــراء، طــــارق 
أبــو جـــودة، وخــالــد تــاج الــديــن، الـــذي سبق 
أغنية  يــوري في كتابة  وتعاون األخير مع 

»أحبك موت«. 
ومـــن املــلــحــنــني، تــعــاون يـــوري مـــع، محمود 
الجبالي. أما املوزعون، فتعاون مع كل من 
مــيــشــال فــاضــل وهــــاري هــيــدشــيــان وهــشــام 

نياز وفيكني موشيليان.
أولها  كــان  ألبومات  أربعة  وليوري مرقدي 
عــام 2001 ألبومه »عــربــي أنـــا«، ثــم فــي عام 
2003 طــرح ألــبــوم »حبس الــنــســاء«، وبعده 
بعام واحد قدم ألبومه »بحبك موت«، وكان 
آخـــر ألـــبـــوم غــنــائــي لـــه قــبــل غــيــابــه هـــو »يــا 

قاسي« الذي قدمه عام 2005.

نجوممقابلة

فيلممهنة

محمد جابر

ــي  ــ ــيــــركــــي، روبـــــــرت داونـ صــــــّرح املـــمـــثـــل األمــ
 مــصــيــر شــخــصــّيــة »الـــرجـــل 

ّ
ــأن ــ جـــونـــيـــور، بـ

قــدمــهــا  ــتـــي  الـ  ،Iron Man أو  الــــحــــديــــدي«، 
ــزاء فــي أفـــام تحمل نــفــس االســـم،  فــي 3 أجــ
 ،Avengers فيلم  من  إلــى جزءين  باإلضافة 

أصبحت في حكم املجهول. 
حيث أّكد جونيور »عدم وجود خطة إلنتاج 

جزء رابع من السلسلة«. 
عــلــًمــا أن شــخــصــّيــة الـــرجـــل الـــحـــديـــدي، قد 
أطـــلـــقـــت نـــجـــومـــّيـــة جـــونـــيـــور، وحـــقـــقـــت فــي 
ثاثة أجــزاء قرابة 2.5 مليار دوالر. ويمكن 
ــمــــاالت عــــن ســـبـــب هـــذه  ــتــ وضـــــع أربــــعــــة احــ

التصريحات: 
ــات مــالــّيــة  ــــة: ظـــهـــرت خــــافــ ــّي ــالــ ــات مــ خــــافــ
ــزء الـــثـــالـــث من  ــاء تــحــضــيــر الـــجـ ــنـ ــاّدة، أثـ ــ ــ حـ
املمثل جونيور  بــني  أمــيــركــا«  »كــابــنت  فيلم 

واملعجون والصابون ومرآة صغيرة، وبعض 
األدوات الجراحية وبعض املرطبات واملراهم 

والكريمات واألعشاب وغيرها. 
وقد ساد قديًما، تداخل مهنة الطب مع مهنة 
الحاقة، فــي أوســـاط عــدد مــن شعوب العالم 
كالصني والهند وباد أوروبا. وفي إنجلترا، 
لـــم يــتــم الــفــصــل بـــني املــهــنــتــني إال فـــي الــقــرن 
الثامن عشر، حني صدر مرسوم يقضي بمنع 
الحاقني من ممارسة أعمال الطب، باستثناء 

خلع األسنان.
كــثــيــرًا مــا تــســبــب حـــاق الــصــحــة فــي عــاهــات 
م لــهــم الــــعــــاج، وكـــــان من  ــــــدِّ

ُ
مــســتــديــمــة ملـــن ق

أشهر ضحاياه عميد األدب العربي، الدكتور 
طه حسني، الــذي فقد بصره من جــّراء وصفة 
فاسدة، وضعها حاق على عينيه املريضتني، 
فلم تفتح بعدها أبدًا. كما يعد حاق الصحة 
ــي نـــشـــر بــعــض  ــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة فــ ــبـ ــ أحـــــد األسـ

األمراض لغياب العناية بتعقيم أدواته.
ن يأتي إلى البيوت في  وفي العادة، كان املزيِّ
فيقوم  وقت محدد بصورة منتظمة شهرًيا، 
أبناء  ثــم يصطف  املــنــزل،  مــع رب  أواًل  بعمله 

القاهرة ـ محمد كريم

الــريــف مصطلح »املـــزّيـــن«؛  أطــلــقــوا عليه فــي 
الـــوجـــه  ــــى دوره فــــي تــــزيــــني شـــعـــر  نـــســـبـــة إلــ
ــــن أن هــــــذه املـــهـــنـــة فــي  ــالــــرغــــم مـ والـــــــــــرأس. بــ
املاضي، لم تكن تقتصر على عملية الحاقة. 
فــقــد أســنــد الــفــقــراء قــلــيــلــو الــحــيــلــة والــثــقــافــة 
إلـــى املـــزيـــن، مــجــمــوعــة مــن الــوظــائــف الطبّية 
األخرى؛ كالختان والحجامة وخلع األسنان، 
ــــاج الــــحــــروق، ورمـــد  وخــيــاطــة الــــجــــروح، وعـ
وتركيب  الــكــســور،  وجــبــر  واألورام،  الــعــيــون، 
ــة وغـــيـــرهـــا، حــتــى أطـــلـــقـــوا عــلــيــه اســم  ــ ــ األدويـ
»حــاق الصحة«!، وكــان بعضهم يقصده في 
أيام موالد األولياء الصالحني، ويطلبون منه 
كًا باملولد  تبرُّ الختان ألبنائهم، وذلــك  إجــراء 

وصاحبه.
يــحــمــل الـــرجـــل حــقــيــبــتــه الـــتـــي تــحــتــوي على 
والفرش  واألمــشــاط،  كاملقص  الحاقة  أدوات 

وشــركــة »مــارفــيــل«. ومــن املحتمل أن تكون 
ــا عــلــى شــركــة 

ً
تــصــريــحــات جــونــيــور ضــغــط

»مارفيل« للوصول إلى تسوية بشأن أجره 
املالي. 

حيث من الصعب أن تتخلى شركة »مارفل« 
ورئيسها امللياردير، توني ستارك، عن بطل 

يحقق أرباحا هائلة.    
دعــايــة لفيلم »كــابــنت أمــيــركــا«: مــن املحتمل 
ا  أن تكون تصريحات جونيور جزًء ا، 

ً
أيض

فق 
ّ
مت إعامّية  إثــارة تصريحات  من حملة 

عليها، وذلك لجذب اهتمام املشاهدين، قبل 
إصداره وطرحه في األسواق. 

جــلــب مــمــثــل آخـــر غــيــر جــونــيــور: قـــد تــكــون 
خــطــوة إلــغــاء دور الــرجــل الــحــديــدي، رغبة 
ي عن خدمات 

ّ
من شركة »مارفل« في التخل

ــطـــل جـــديـــد  ــــني بـ ــــدشـ ــثـــل جــــونــــيــــور، وتـ ــمـ املـ
لــشــخــصــيــة الــبــطــل الـــحـــديـــدي. تـــمـــاًمـــا، كما 
 Batman أو فيلم ،Spiderman حصل في فيلم
محل  أفــلــيــك  بـــن  حـــل  حــيــث   ،Vs superman

كريستيان بل. 
توقف السلسلة عن اإلصدار: وهو االحتمال 
ــًعــا، بسبب عــدم معقولية وجــود 

ّ
 تــوق

ّ
ــل األقـ

مبرر على إيقاف سلسلة حققت تقريًبا 2.5 
مليار دوالر من األرباح. 

ــة مــحــتــمــلــة لسلسلة  ــعــ املـــصـــائـــر األربــ تــلــك 
»الرجل الحديدي«، وعلى األغلب سيتضح 
 Captain كــل شـــيء بشكل أكــبــر بــعــد عـــرض
في  مـــــردوده  ــة  ــ ورؤيـ  America: Civil War

شباك التذاكر.

الـــدار الــذكــور، ليحلق لهم واحـــًدا تلو اآلخــر. 
وقد تكون الحاقة في ساحة البيت، أو على 
املصطبة فــي الــشــارع أمـــام الــرائــح والــغــادي. 
ــى أجــــره عــيــنــًيــا ال مــادًيــا؛ 

ّ
ــان قــديــًمــا يــتــلــق وكــ

فــيــتــحــصــل عــلــى بــعــض الــحــبــوب أو البيض 
أو الجنب أو اللنب، وما إلى ذلك من منتجات 
الــبــيــت الــريــفــي، وربــمــا سيحصل عــلــى أجــره 

مجمعًا في موسم الحصاد.
تداول الناس صاحب هذه املهنة في أمثلتهم 
الــشــعــبــيــة، فـــيـــقـــولـــون: »يــتــعــلــم الـــحـــاقـــة في 
يـــقـــال ملــن  الـــيـــتـــامـــى«، وهـــــو تــعــبــيــر  رؤوس 
جديدة  صنعة  فيهم  يتعلم  ــراًدا  أفــ يستحقر 
و»ِتــِلــْم  الـــازمـــة.  املـــهـــارات  يمتلك  وال  عليهم، 
زي املــزيــن« نــظــرًا ألن بعض الــحــاقــني كانوا 
األمر  األعــصــاب، فشاع هــذا  يتصفون ببرود 
ــا: 

ً
عــلــى جميع أبــنــاء الــحــرفــة. ويــقــولــون أيــض

املــزيــن بيحلق لحية جـــارك؛ صنّب  »إذا رأيـــت 
وجهك«، أي استعد للحاقة بوضع الصابون. 
ويقولون على من يسخر من غيره ويخدعه: 
بطقطقة  األقــــــرع  عــلــى  يــضــحــك  ــــن  ــزّي املــ »زي 
املــقــص«. وفـــي املــثــل كــذلــك: »يـــا عـــّم يــا مــزّيــن؛ 
شعر راســي إســود وال أبــيــض؟ قــال: دلوقتي 

ينزل وتشوفه«!
الحداثة،  النائية عن  الريفية  املناطق  تــزال  ال 
الــجــوال في بعض  الريفي  املزين  تتعامل مع 
نجوع الصعيد وقرى الوجه البحري الفقيرة، 
ــبــــار الــــســــن الــــذيــــن يـــرفـــضـــون  فــيــســتــدعــيــه كــ
الذهاب إلى صالونات الحاقة الجديدة التي 

ال يستسيغونها.

احتماالت أربعة عن سبب توقف شخصيّة الرجل الحديديالمزيّن.. جمع بين الحالقة والطب
ألصقت الثقافة الشعبيّة 

إلى مهنة الحالق 
الشعبي، أي المزيّن، بعض 

الوظائف الطبيّة، كختان 
الذكور وخلع األسنان، 

وعالج الحروق

تمّكنت بعض 
الفنانات والممثاّلت 

العربيّات، رغم امتالكهن 
وزنًا زائًدا، من تجاوز 

هذا العائق الجسدي، 
وتحقيق نجوميّة 

وشهرة واسعة

أّكد بطل شخصيّة 
»الرجل الحديدي”، روبرت 

جونيور، أنّه ال توجد 
حتّى اآلن خطة لتصوير 

الجزء الرابع من السلسلة 
الشهيرة الناجحة

رشا بخيت

»الــكــيــرفــي« مــوضــة هــذا الــعــام، فبعد ســنــواٍت 
واستهجان  ــوق، 

ُ
واملــمــش النحيف  الــقــوام  مــن 

صاحبات الوزن الزائد، أصبح قوام »الكيرفي« 
موضة العام، والذي يسمح لصاحبات الوزن 
خجل.  ودون  ة  بحريَّ  

َّ
جمالهن بإظهار  الزائد، 

وبعد اإلعان عن هذا الخبر، امتأت صفحات 
ات  التواصل االجتماعي، بصور فنانات عامليَّ
قـــوام »الــكــيــرفــي«، وذلـــك فــي محاولة  يمتلْكن 
لدعم هــذه املــوضــة، واإلعـــان عنها بوضوح. 
ــارات الــســخــريــة واالســتــنــكــار  ــبــ فـــي مــقــابــل عــ
الــتــي انــتــقــدت هــــذه املـــوضـــة. وفــــي الــســيــنــمــا، 
توجد معايير حادة وصارمة الختيار النجم، 
ا من الجمال  يتساوى فيها الرجل واملرأة، بدًء
ــّيـــة، وصـــــواًل إلــــى الـــرشـــاقـــة والـــقـــوام  والـــجـــاذبـ
املــمــشــوق. ولــصــاحــبــات الــــوزن الــزائــد نصيب 
ــا، ولـــكـــن فــــي الــكــومــيــديــا  ــ

ً
فــــي الــســيــنــمــا أيــــض

 الــجــســد 
ّ
ـــاع األفــــــام، أن

ّ
غـــالـــًبـــا. ويــعــتــقــد ُصـــن

املمتلئ يضفي نوعًا من البهجة أو السخريِة 
ــا أكثر دقــة، 

َّ
ُكــن الــدم على صاحبه، إن  ة 

ّ
أو خف

فــيــتــّم حــصــر األشـــخـــاص الــبــديــنــني فـــي خــانــة 
في  تقريًبا  مــا يحصل  هــذا  الكوميديا،  أدوار 

ــم تلك  ــ كـــل أشـــكـــال الــســيــنــمــا فـــي الـــعـــالـــم. ورغـ
املقاييس املعروفة منذ القدم في السينما، إال 
استطْعن  الاتي  الفنانات  من  عــدًدا  هناك   

ّ
أن

النجومية،  قاعدة  كسر  »الكيرفي«،  بقوامهن 
واحتللن الصفوف األولى كنجمات سينما:

شويكار
الــفــنــانــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي طـــاملـــا امــتــلــكــت قـــوام 
كــيــرفــي، غــيــر الــنــحــيــف. ومـــع ذلـــك، استطاعت 
ــي حــاجــز اقــتــصــار 

ّ
بــمــوهــبــتــهــا الـــنـــادرة تــخــط

الصف  ــت 
َّ
واحــتــل النحيفات،  على  النجومّية 

ل كنجمة شاملة. األوَّ

صباح
ظـــهـــرت بـــقـــوام كـــيـــرفـــي، الـــــذي أضـــفـــى عليها 
جاذبية كبيرة وأنوثة طاغية، وحققت شهرة 
الغناء والتمثيل لم يسبقها  واسعة في عالم 

إليه أحد.  

هند رستم
ــبــــدو أن  ــبـــاب والـــــرجـــــال، ويــ ــاة أحــــــام الـــشـ ــتـ فـ
قــوامــهــا الــكــيــرفــي مـــع أدائـــهـــا الــفــنــي، جعلها 
 لقب نجمة اإلغـــراء، رغــم أن أدوارهـــا لم 

ّ
تحتل

كثيًرا  بــل نجحت  فــقــط،  اإلغــــراء  تقتصر على 
ممّيزة  لتصبح عامة  املختلفة،  أدوارهـــا  فــي 

في تاريخ السينما املصرية.

شادية
وعة السينما املصرّية، لم يهّددها 

ّ
وتشتهر بدل

وجــــــود نـــجـــمـــات كـــبـــار بـــقـــوامـــهـــن املـــمـــشـــوق، 
فــاســتــطــاعــت بـــمـــا تــمــلــك مــــن مـــوهـــبـــة قـــوّيـــة، 
وصـــــوٍت ســـاحـــر، اخـــتـــراق قــلــوب الــجــمــاهــيــر، 

وحفرت اسًما كبيًرا في عالم السينما.

هدى سلطان
 مــقــوّمــات 

ّ
فــنــانــة قـــوّيـــة شـــامـــلـــة، امــتــلــكــت كــــل

ــــوزن  ــــا بـــعـــض الـ
ً

الـــنـــجـــومـــيـــة، وامـــتـــلـــكـــت أيــــض
الزائد، الذي لم يعقها أبًدا في مشوارها الفني 

الحافل.

تحية كاريوكا
إال  الفني كراقصة،  بــدأت مشوارها  أنها  رغــم 
ها، 

ّ
ا أمام فن

ً
أن قوامها الكيرفي لم يقف حاجز

ولم تسمح له بإعاقتها، بل أضاف إليها أنوثة 
واضحة، حتى أصبحت إحدى نجمات مصر 

األوليات.

الوضع اللبناني أبعدني 
عن الغناء

)Getty( الممثّل روبرت جونيور مع هيكل شخصيّة الرجل الحديدي )Getty( تنتشر حتّى اآلن مهنة المزيّن في بعض مناطق الصعيد

بعد انقطاع لمّدة أكثر من عشر سنوات عن الساحة الغنائيّة العربيّة، احتفل المطرب اللبناني، 
يوري مرقدي، في القاهرة، بإطالق ألبومه الجديد »أنا الموقع أدناه«

يوري   
   مرقدي

قوام »الكيرفي«

حكواتي

ميسون شقير

قلموا  والــتــي  لها ســاقــهــا،  كــســروا  الــتــي  الطفلة  اليتيمة،  الطفلة  هــذه 
لــم تــزل تــحــاول أن تمشي عــرجــاء،  الــخــامــس،  أصابعها، فــي عيدها 
املــكــســور تمشي، وبــأصــابــع مــن ال تملك غيرها  ــاز األمـــل 

ّ
بــعــك لكن 

تنسى  كي  لدميتها  تغني  بعينني خضراوين،  طفلة  نفسها  ترسم 
الجوع، وتركض بجدائل شعرها األسود الطويل، كمهر وحيد، وحيد 

وصغير في بيت مهجور.
الكنائس  في  املتبقية  الشموع  الطفلة  هــذه  تلم  الخامس،  عيدها  في 
واملــســاجــد ومــــــزارات كـــل الــقــديــســني، تــلــم بــقــايــا الــشــمــوع، وتصنع 
البشرية،  منها خمس شموع طويلة، طويلة كظلها على حائط هذه 
خمس شــمــوع حــمــراء، شــمــوع لها رائــحــة األطــفــال الــذيــن ذهــبــوا كي 
»بيت  يلعبون  كانوا  الذين  الكثيرون  األطفال  البحر،  قــاع  في  يلعبوا 
الذين  األطــفــال  فوقهم.   

ً
البيت معهم، وهــوى كامال لعب  وبيت« حني 

يعلبون »الطميمة« بني الخيام، والذين يضيعون في اللعبة إلى األبد، 
اللحظة،  وبنفس  واحــدة  دفعة  ناموا جميعًا  الذين  الجيدون  األطفال 
ناموا مبكرًا هناك في الغوطة، ناموا بأمر من السيد الساحر، السيد 
العيد،  بمالبس  معا  جميعهم  يحلموا  كي  جميعا  ناموًا  الكيماوي، 
ويذهبوا  القبور  في  هناك  الوقت  نفس  في  معا  يستيقظوا  ال  وكــي 
يدخلوا مدرسة  لم  الذين منذ خمس سنني  األطفال  للمراجيح،  معا 
والخجولون جدًا،  جــدًا،  املؤدبون  األطفال  الصفوف،  من  يهربوا  ولم 

لدرجة املوت.
كل  نعم  معها،  يحتفل  العالم كي  كل  الطفلة  هــذه  تدعو  عيدها،  في 
الــعــالــم، فلديها مــكــان واســـع جـــدًا، يسع كــل هــذا الــعــالــم، ولــديــهــا من 
وتجهز  الطويل،  بصمتها  العالم  تدعو  يكفي،  مــا  البشرية  الحلوى 

ألطفاله الهدايا. 
الوحيد  الفستان  الــذي سترتديه يوم ميالدها، هو هذا  ال تحتار ما 
يغزلن  كن  اللواتي  األمــهــات  بأيدي  املصنوع  الفستان  تمتلكه،  الــذي 
الــلــواتــي جــهــزن ألبنائهن سندويشات  األمــهــات  أولــهــا،  مــن  الحكاية 
الزعتر والدعاء وحشونها في محافظهن، األطفال الذين كتبوا على 
حيطان مدرسة بعيدة في زمن بعيد، كتبوا كلمة واحــدة وحيدة ثم 

مضوا إلى الزنازين بدون أصابع.
في عيدها الخامس، ال تنسى هذه الطفلة صراخ الشوارع والساحات 
يوم والدتها، ال تنسى أبدًا وجوه الرجال الذين كانوا يحملون دمائهم 
في حناجرهم، ال تنسى أصواتهم الطالعة من صوت أمها وهي تلدها، 
هي ال تنسى وال تريد أن تنسى كيف كانت كل مدينة تنادي األخرى، 
وكيف كانت كل مدينة تهوي وتسقط من أصابعها، كانت تعدهم كل 

يوم وال تنسى بيتها الصغير، الصغير جدًا مثل هذا العالم.
الباقني  تجهز األغاني واألعــالم، وأحــالم الراحلني بعودتهم، وأحــالم 
بالرحيل، تجهز وحل العالقني هناك على الحدود الفاصلة بني املوت 
 كي تطلي به كل الخرائط التي شاهدتها يومًا، 

ً
والحياة، تجهزه كامال

الوحل الذي ينمو اآلن في أسماء البالد الكبيرة، وحل العالم األسود 
الــرايــات وفــي العقول، وفــي كل الصور التي تشاهدها  الــذي نما في 
على كل املحطات، الوحل الذي ينمو حتى في أفالم الرسوم املتحركة، 

الرسوم التي لم تعد تتحرك.
معها شمعتها  تطفئ  الــعــواصــم  كــل  مــعــهــا،  تحتفل  الــعــواصــم  كــل 
لها كعك عيدها  بلدها تعجن  فــي  والــســاحــات  الــشــوارع  الــخــامــســة، 

الطيب، وتشويه لها على حطب األحالم الجافة واملقطعة.
في عيدها الخامس، تجلس هذه الطفلة وحيدة، تلبس دميتها الوحيدة 
فستانًا ذي صدر أخضر وذي خصر أبيض، وتنورة حمراء طويلة. 
ثــالث نجمات وسماء  تــربــط على الخصر فــوق األبــيــض زنـــارًا مــن 

كبيرة، تمشط لها شعر أحالمها، تهدهدها، 
تحصي ما تبقى لديها من حكايات، ثم تغني لها طويال كي ال تنام.

الطفلة اليتيمة 
في عيدها الخامس
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)Getty( بعد أول تجربة سينمائية له في القاهرة )Getty( يوري مرقدي
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حصل على جائزة نوبل لآلداب عام 1977، 
ــد مــن قــائــل جيله الــذيــن لــم يــغــادروا  وواحـ
إسبانيا هربًا من الديكتاتورية، بل استمّر 
عر والشعراء 

ّ
 الش

َ
مقيمًا فيها، واختار رعاية

 األجيال الشعرية، 
ّ

قت حوله كل
َّ
الجدد، فتحل

وحــافــظ فــي الــوقــت نفسه عــلــى مــســافــة مع 
يقطع صلته مع  أن  دون  ــط، 

ّ
املــتــســل الــُحــْكــم 

عيشة  اخــتــاروا  الذين  الشعري  أبناء جيله 
الشتات طوعًا أو كرهًا.

لكن مــا الــســّر فــي إطـــاق الــدولــة اإلسبانية 
اسم ألكسندري على مكتبة ثربانتيس في 

تطوان؟ 
ــة الــتــي  ــعـــاقـ تـــعـــود هـــــذه الــتــســمــيــة إلـــــى الـ
أقامها عن بعد مع شعراء تطوان وبمجلة 
بمناسبة  املدينة  يــزور  أن  بل 

َ
فق »املعتمد«؛ 

»عـــيـــد الـــكـــتـــاب« فـــي شــهــر نـــيـــســـان/ أبــريــل 
املــحــاضــرات  مــن  ألــقــى سلسلة  1953؛ حيث 
املناسبة في طنجة وتطوان، وحظي  بهذه 
باحتفاء من ِقَبل املثقفني اإلسبان واملغاربة، 
»املعتمد«،  فــي مجلة  قــد نشر  كــان بيثنتي 
ــهــا الــشــاعــرة تــريــنــا مــركــاديــر. 

ْ
الــتــي أســســت

د عاقته بشعرائها 
َّ
وأثناء زيارته، ستتوط

اإلسبان واملغاربة.
ال شــــــّك، فــــي أن املـــجـــلـــة فــســحــت لــبــيــثــنــتــي 
الــذي ظهر في  مساحة كافية في العدد 25 
قــبــل حــلــولــه في  آذار/ مـــارس 1953، شــهــرًا 
 هي »فتاة 

ٌ
شَرْت له فيها قصيدة

ُ
تطوان؛ إذ ن

العربي  العربية محمد  إلــى  نقلها  عــاريــة«، 
»رسالة   26 الــعــدد  فــي  وتبعتها  الخطابي، 
مــغــربــيــة«، الــتــي أرســلــهــا إلـــى أصــدقــائــه في 

نها  إلى مدريد، ضمَّ بعد عودته  »املعتمد« 
انطباعاته عن زيارته لتطوان التي سحرته 
ــا، وبــالــرفــقــة  ــهـ بــأهــلــهــا ومــعــمــارهــا وعـــاداتـ
الــشــابــة مــن شــعــراء إســبــان ومــغــاربــة، ِمّمن 
ــه عــبــر أحــيــائــهــا  ــاء جـــوالتـ ــنـ اصــطــحــبــوه أثـ
املــوريــســكــيــة الــقــديــمــة، وهـــي الــرســالــة التي 
ــرى، وفــي  ــ ــ ــى الــعــربــيــة هـــي األخـ ـــرجـــمـــت إلــ

ُ
ت

الــعــدد 28 ظــهــرت قــصــيــدتــه »قــصــة الــقــلــب« 
، وفي العدد 30 نشر نصًا بعنوان 

ً
مترَجمة

أدب  إدراُجــــه ضمن  يمكن  الـــذي   »Estafeta«
ه الطفولي 

َ
التراسل، وفيه استحضر معيش

 لها 
ّ
ث عن إنسانة كان ُيِكن في مالقة، وتحدَّ
ِخليس.  

ْ
كثيرًا من الُوّد؛ هي الخّياطة أن

كيف َجُرؤ بيثنتي على السفر إلى تطوان؟ 
فــاملــعــروف عــنــه تــفــاديــه مــا أمــكــنــه إلـــى ذلــك 
، نــظــرًا إلـــى حــالــه الــصــحــّيــة الــهــشــة، 

ً
ســبــيــا

التي ربما كانت مــن أســبــاب عــدم مغادرته 
إلسبانيا بعد سيطرة الديكتاتورية عليها. 
اإلسباني  والشاعر  الكاتب  لنا  وصــف  لقد 
ملعهد  زيــارتــه  عند  ينا  فيِّ أنطونيو  لــويــس 
ثــربــانــتــيــس فـــي طــنــجــة عــــام 2007 مـــا كــان 
ُيعانيه بيثنتي أثناء أسفاره، ومع ذلك فقد 
أصّر على حضور »عيد الكتاب« في تطوان. 
لــعــل الــجــواب نــجــده عــنــد صــديــقــه، الشاعر 
في  يحكي  الــذي  الصباغ،  محمد  واملترجم 
ــادف -  ســيــرتــه »الــطــفــولــة الــســتــون«، أنـــه صـ
»املكتبة  فــي  فًا 

َّ
موظ بالعمل  التحاقه  ـــان  إبَّ

طنجة ـ مزوار اإلدريسي

ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ ــة االشــ ــكــــومــ ـــــنـــــت الــــحــ
ّ

دش
ــقـــد املــــاضــــي،  ــيــــة، فــــي الـــعـ ــبــــانــ اإلســ
ل في إطاق أسماء أعام 

َّ
تقليدًا تمث

املكتبات  على  اإلســبــانــي  والفكر  األدب  فــي 
التي تحتضنها معاهد ثربانتس املنتشرة 
عبر العالم، ويحظى املغرب بنصيب األسد 
مــنــهــا؛ ألن عـــددهـــا فــيــه يــبــلــغ ســـتـــة؛ وهــي 
توجد فــي تــطــوان وطنجة وفــاس والــربــاط 

والدار البيضاء ومراكش.
َدت مكتبة معهد ثربانتس في   ُعمِّ

ْ
وكان أن

ألكسندري  بيثنتي  الــشــاعــر  بــاســم  تــطــوان 
)1898-1984(، الذي ُيعّد أبرز شعراء جيل 27 
اإلسباني، الذي ضمَّ غارثيا لوركا، ورفائيل 
ألبيرتي، ولــويــس ثــيــرنــودا، وآخــريــن، وهو 
الذي  عري 

ّ
الش الّسرب  الوحيد من بني هــذا 

وصال الشيخ

عاش املسرح في موريتانيا بعد استقالها 
من  )1964(، حالة  الفرنسي  االستعمار  عن 
إن  الــقــول  بــطء يصعب معه  البطيء.  النمو 
املــســرح املــوريــتــانــي حــاضــر الــيــوم كمجال 
سيما  ومــؤثــر،  ديناميكي  ثقافية  ممارسة 
ــق بــالــذهــنــيــة املــجــتــمــعــيــة 

ّ
وأن األمـــــر مــتــعــل

السياسية. ورغم  أكثر مما هو بالتحّوالت 
ــقـــوس االحـــتـــفـــالـــيـــة والـــفـــرجـــويـــة الــتــي  الـــطـ
نجدها في تراث البلد، والتي كان من املمكن 
أن تكون قاعدة لظهور حالة مسرحية، فإن 
كلمة »تــيــاتــرو« ظــلــت مــرتــبــطــة فــي مخيلة 
الــذي  السمعة  ســيــئ  بالعمل  املــوريــتــانــيــني 

يقوم به بهلوان.
إبراهيم ولد سمير  املخرج املسرحي  يقول 
ــربــــي الــــجــــديــــد«: »افـــتـــقـــر املــجــتــمــع  ــعــ لـــــ »الــ

إلى  إضــافــة  املسرحية،  للثقافة  املوريتاني 
أن املــســرح لــم يتحّول إلــى عمل احــتــرافــي«. 
ومــع نــشــوء الــدولــة الــوطــنــيــة، ســاعــد نشوء 
املــــدن عــلــى بــــزوغ أول مـــحـــاوالت لتأسيس 
ــيــــة«  ــيــــوطــ ــة »الــــكــ ــ ــرقـ ــ ـــن خــــــــال فـ ــ ــرح مـ ـــ ــسـ ـــ املـ
ـــح ولـــد سمير 

ّ
ملــؤســســهــا هـــّمـــام فــــال، يـــوض

ــه و«بــــعــــد »الـــكـــيـــوطـــيـــة« تــــأّســــس اتـــحـــاد  ــ أنـ
ــواة عـــلـــى يــــد مــحــمــد أمـــني  ــهــ املـــســـرحـــيـــني الــ
العدائي، ثم شهدنا تأسيس فرق مسرحية 
أخــــرى بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات عــنــدمــا ذهــبــت 
مجموعة مــن الــشــبــاب لــدراســة املــســرح في 
تونس«. ويتابع: »عندما عاد هؤالء للباد 
. لكن 

ّ
بدأ املسرح يأخذ مكانه الصحيح كفن

ــواة، بمعنى  ظــل املــشــتــغــلــون فــي املــســرح هــ
أنهم ال يتقاضون أجــرًا، حتى أن الجمهور 
لم يكن يدفع سعر التذكرة، فكانوا يقاتلون 
الــجــمــهــور في  إقــنــاع  عــلــى جبهتني، جبهة 
تــقــّبــل الــفــن املــســرحــي ومــســح تــلــك الــصــورة 
ــيـــة وبــنــى  ــاد أرضـ والــســمــعــة، وجــبــهــة إيـــجـ

تحتية للعمل املسرحي«.
ــّم فــيــه تــأســيــس معهد  ــــذي تــ وفــــي الـــوقـــت الـ

بيثنتي ألكسندري 
رسالة إلى تطوان

محاولة السؤال عن 
المسرح في موريتانيا 

تعكس صورة قاتمة. 
»لم يتحّول إلى عمل 

احترافي« يقول
المخرج إبراهيم ولد 

سمير في حديث إلى 
»العربي الجديد«

تحمل مكتبة »معهد 
ثربانتس« في تطوان، اسم 

بيثنتي ألكسندري أحد أبرز 
شعراء »جيل 27« اإلسباني. 

هنا، وقفٌة عند مساره 
المغربي من خالل قصته 

مع المدينة

األعجب هؤالء 
المهللون لبراعة 

الصيادين، إما خشية 
أن يتهموا بالغباء، أو 
خشية أن يقال إنهم ال 
يُحسنون التعامل مع 

أدوات التقانة الحديثة، 
أو إنهم من الغافلين 

عن العولمة والمأدبة 
العامرة

خشبة لم تفلت من الفقر والصورة السلبية

حديث جانبي في مأدبة وهمية

شاعر جيل الـ27 في المدينة المغربية

قد مات 
الشعر

حافظ على مسافة 
من الدكتاتورية وتواصل 

مع شعراء المنفى

يفتقر المسرح الموريتاني 
إلى شرطين: حاضنة 

اجتماعية وبنية تحتية

وينظر المشاهد 
المسكين أو المأكول 

أمامه فال يجد شيئًا

كان على عالقة 
وطيدة بالشعراء المغاربة 

كمحمد الصباغ
لم يظهر »جيل 27« سنة 1927 كما توحي بذلك التسمية، إذ لم تكن تلك 
التقوا في مدينة إشبيلية.  السنة سوى موعد أول نشاط جماعي حين 
بالمساحة  وعي  لحظة  تلك  كانت 
ــتــقــاطــعــات في  ــة مــن ال ــع ــواس ال
نصوصهم وشخصياتهم. الصعود 
بحسب مؤرخي األدب اإلسبان كان في 
1923، أما النهاية فقد حّددتها أول 
اإلسبانية  األهلية  الحرب  في  طلقة 
االهتمامات  تشتّتت  هناك   ،)1936(
ولعل  الصمت.  بعضهم  وفّضل 
مقتل عضوها، لوركا، سبب إضافي 

للذوبان الطوعي. 

شتات الحرب والصمت

2425
ثقافة

استعادة

مشهد

إطاللة

فعاليات

ـــريـــنـــا 
ْ
ــرة ت ــاعــ ــشــ ــة« فــــي تــــطــــوان - الــ ــامــ ــعــ الــ

ت باملدينة هربًا 
َّ
ِمْركادير، التي كانت قد حل

ــعــة إلــى 
ِّ
ــأم مــديــنــة الــعــرائــش، وُمــتــطــل مــن سـ

ــطــّور فيه 
ُ
أن تعثر فــي تــطــوان على مــكــان ت

تكن  لم  التي  واألدبية،  الثقافية  مشاريعها 
لها حدود. 

 أدبي 
ٌ

دار بني االثنني، في اللقاء األول، نقاش
ــان مــوضــوعــه الــشــاعــر األمــيــركــي  ونــقــدي كـ
والــت ويتمان؛ ألن ديــوانــًا لألخير كــان بني 
يدِي الصباغ، وورد اسم بيثنتي ألكسندري 
ـــا أوضــحــت ِمــْركــاِديــر أن 

ّ
ـــيَّ هـــذا الــكــام، مل

َ
ط

ــان إلــى  ــبـ بــيــثــنــتــي هـــو أقــــرب الـــشـــعـــراء اإلسـ
فيها  التقى  التي  الثانية  املــرة  في  ويتمان. 

ــعــــروض  الــ تـــنـــعـــدم دور  املـــــســـــرح،  لــتــعــلــيــم 
بــعــد أن تــحــّولــت الــقــاعــتــان الــوحــيــدتــان إلــى 
»معهد لتكوين الشباب والرياضة واألخرى 
سمير،  ولـــد  يلفت  الجميلة«  الــفــنــون  ملعهد 
إضـــــافـــــة إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم مــــهــــرجــــان »املــــســــرح 
املدرسي« بالتعاون مع »جمعية املسرحيني 
للمسرح«،  العربية  و«الهيئة  املوريتانيني« 
والــتــعــلــيــم(،  )الــتــربــيــة  الــتــهــذيــب«  و«وزارة 
االجــتــمــاعــيــة  والـــــشـــــؤون  الـــثـــقـــافـــة  ووزارة 
والــطــفــولــة. يــقــول املــخــرج املــســرحــي: »نشهد 
ــال،  ــفــ نــتــائــج إيــجــابــيــة مـــع املـــراهـــقـــني واألطــ
 
ً
 مــن الــجــمــهــور، فضا

ً
ونــجــد أحــيــانــًا تــقــّبــا

عــن تــخــّرج الــعــديــد مــن الــفــرق املسرحية من 
ورشـــات املــهــرجــان املــدرســي«، منهم أعضاء 
فرقة »شروق« التي أسسها ولد سمير. يكاد 
العاصمة،  على  فقط  ينحسب  الــتــفــاؤل  هــذا 
فاملسرح »ابن املدينة املركزية« كما يرى ولد 

سمير ولم يخرج بعد من دائرتها. 
ــع فـــيـــتـــشـــارك  ــ ــيـ ــ ــــواضـ ــة إلـــــــى املـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أّمــــــــا بـ
ــــارح الــعــربــيــة  ــــسـ ــع املـ ــرح املـــوريـــتـــانـــي مــ ــســ املــ
فـــي مــعــالــجــتــه لــلــقــضــايــا والــهــمــوم الــوطــنــيــة. 
القضايا  نتناول  »عــادة ما  ولــد سمير:  يقول 
واألمية  بالفقر  املتعلقة  واملجتمعية  اليومية 
والسياسية، مع محاولة االنفتاح على املسرح 
الــغــربــي واالســـتـــفـــادة مــن تــجــاربــه واســتــقــدام 
بــعــض الــــعــــروض لــنــشــاهــدهــا عــلــى املـــســـارح 
املــوريــتــانــيــة«. لكنه يــؤكــد أن األولـــويـــة الــيــوم 
لـــ »دعـــم مـــادي قــصــد إنــشــاء بنية تحتية من 
أكاديمية  أطر  خشبات مسرح وديكور، كذلك 
ى للمسرح املوريتاني أن ينضج«. 

ّ
حتى يتسن

الـــشـــاعـــران، حـــضـــرت الـــشـــاعـــرة اإلســبــانــيــة 
ة الشاعر املسؤول عن مجلة »كتامة«،  بمعيَّ
االثــنــان  وطــلــب  ـــوْرِخـــي، 

ُ
غ يث  لوبِّ و 

ُ
ت

ْ
خاِثين

فــي إنجاح  َيــتــعــاون معهما  أن  مــن املغربي 
إلــى تطوان  الشاعر بيثنتي  زيــارة  برنامج 

وطنجة وشفشاون عام 1953. 
وبــالــفــعــل، تـــّمـــت الــــزيــــارة، وعـــرفـــت نــجــاحــًا 
باهرًا تبلور في الصلة التي عقَدها الشعراء 
املــغــاربــة مـــع بــيــثــنــتــي، خــصــوصــًا الــصــبــاغ 
نها معه؛ ألنه زار ألكسندري مرارًا 

َّ
الذي مت

ــر كــتــب لــلــصــبــاغ  ــيـ  األخـ
ّ
ــم إن فـــي مــــدريــــد، ثـ

مقّدمة لديوانه باإلسبانية »شجرة النار«، 
بالتعاون  باإلسبانية مترجمًا  الــذي صــدر 
ــْركـــاديـــر، فـــي ســلــســلــة »اعـــتـــمـــاد« قبل  مـــع مـ
أن ُيــنــشــر بــالــعــربــيــة. ومــمــا قــالــه اإلســبــانــي 
ــن املـــغـــربـــي فـــي الــتــقــديــم: »لــشــعــر محمد  عـ
الصباغ بالنسبة إليَّ أريج عتيق، وهو ذو 
للحاضر.  ينتمي  قلب  من  يتضّوع  انبثاق 
إن شيئًا ما َيمّسنا عن قرب في صوت هذا 
الــشــاعــر الــشــاب ذي الــلــســان الــعــربــي، الــذي 
ــزة، فيها   شعبه بــأغــاٍن ُمــمــيَّ

َ
يــصــدح وســـط

ر، 
ِّ
كثير من الهوى الخاص، واملتنّوع واملؤث

كذلك،  تضامٍن مضيئة«.  نبرات  فيه  مثلما 
 فــي مــراجــعــة بعض 

َ
ــبــاغ أعـــان بينثتي الــصَّ

تـــرجـــمـــاتـــه إلـــــى اإلســـبـــانـــيـــة، مـــثـــل »هــمــس 
ــر له  الـــجـــفـــون« ملــيــخــائــيــل نــعــيــمــة، كــمــا يــسَّ

االتصال بُكبريات دور النشر في إسبانيا.

تصويب

إزكيل زيدنفرغ

من خشٍب  الفقير  السرير  جنب 
وأشواٍك،

يجتمُع األقرباُء
ــدء تــقــســيــم  ــ  بـ

َ
مــنــتــظــريــن لـــحـــظـــة

امليراث.
ــــس اإلنـــســـانـــيـــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ بــــكــــل األحـ

املنهكة
التي كانت  يح  الرِّ  

ُ
ادة صعدْت ســدَّ

تملكها روُحُه
باتجاه النسائم ...

في تواطؤ سحبوا الجثة
 ليملي وصية زائفة،

ٌ
وأتى محتال

متدثرًا بلحافه الذي بعد ما زال
دافئًا.

» الشعر قد مات. »موٌت طبيعيٌّ
 رسمّي،

ٌ
حسبما أعلنه ناطق

»بعدما صارع وألعواٍم ِطواٍل
مرضا خبيثا«.
)انتهى البالغ(.

»بحزن بالغ ينعيه أبناؤه وبناته،
ــداتـــه وزوجـــتـــه  ــيـ ــفـ وأحـــــفـــــاده وحـ

الوفية
قاَم صالة لذكراه«

ُ
وينشدون أن ت

)الشعر ورثة بال وصية(
ٍم ٍم قضائي وتهجُّ بعد ألِف تَهجُّ

صدر الحكم النهائي، ومن املمكن 
إحالة طلٍب للجهات املختصة

قصد التصفية النهائية للميراث؛ 
ــة: فــرصــة  ــعــــروضــ املــمــتــلــكــات املــ
ــن كــتــل  ــدة، يـــبـــاع حـــصـــن مــ ــ ــريـ ــ فـ

الطوب فقط. 
تــفــاصــيــل هــامــة مـــن الـــعـــاج على 
واجــهــة. مــحــل تــجــاري أو مباني 

خاصة بالدولة.
للتدوير. دونما غرف حمام  وال 

نوافذ. مع وفرة هائلة من املرايا.

)شاعر أرجنتيني، ترجمة عن 
اإلسبانية خالد الريسوني(

المسرح الموريتاني في المكان نفسه

صيادون في نقطة ماء

الرباط  الوطنية« في  »المكتبة  الجاري، تقام في  الشهر  اليوم وحتى 26 من  من 
وثائقية...(  أفالم  ورش،  )محاضرات،  أنشطة  مجموعة  وهي  رشد  ابن  لقاءات 
الفعاليات  أبرز  من  العام«.  الفضاء  وراء  »السعي  عنوان  تحت  العام  هذا  تأتي 
ورشة كتابة بعنوان »طريقة فاطمة المرنيسي« ونقاش حول »الميديا: تحرير أم 

مراقبة؟«.

القاهرة  أوركسترا  تقيم  الجاري،  مـــارس/آذار   26 يوم  مساء  من  الثامنة  عند 
أحمد  المايسترو،  بقيادة  عرضًا  القاهرة،  في  األوبــرا  دار  في  السيمفوني، 
»افتتاحية  هي  موتزارت،  لـ  مقطوعات  ثالث  فيه  تقّدم  )الصورة(،  الصعيدي 
دون جيوفاني« وكونشرتو الكالرينت و»القّداس«، بمشاركة أداء صوتي للسوبرانو 

لورا ألونزو بادين.

المسرح  ينظم  عــام(،  كل  من  مــارس/آذار   27( للمسرح  العالمي  اليوم  بمناسبة 
الوطني التونسي تظاهرة أسبوع اليوم العالمي للمسرح في قاعة »الفن الرابع« 
في تونس العاصمة بداية من 26 من الشهر الجاري إلى اليوم األول من أبريل/نيسان. 
االفتتاح سيكون بمسرحية »كالونس 2« لـ روبارتو تشولي )الصورة( وماتياس فالك، 

وتشارك، أيضًا، مسرحيات »عنف« و»بيس« من تونس و»عاصفة« )بلجيكا(.

حتى 21 مايو/أيار الجاري، يتواصل معرض التشكيلي السوري، صفوان داحول، ال 
األثيرة؛ نساء  إلى شخصياته  الفنان  أيام« في دبي. يعود  يزال يحلم، في »غاليري 
يجلسن في وضعيّات معينة، مغمضات األعين، أو يُحّدقن بذهول، في محاولٍة 

لتقديم سردية بصرية، باألبيض واألسود والرمادي، ُتحاكي الرّاهن السوري.

محمد األسعد

أتابع وسائط اإلعام األجنبية وأستفيد 
كان  إذا  النظر عما  من متابعتي، بغض 
ما تبثه يستهويني أم ال. وكلما سمعُت 
استبشرت  غــربــيــة  جــديــدة  فضائية  عــن 
ــــي األجـــنـــبـــي،  ــــامـ ــرًا. ملــــــــاذا؟ ألن اإلعـ ــيــ خــ
شـــرقـــيـــًا كـــــان أو غـــربـــيـــًا، يـــصـــطـــاد حــني 
يــصــطــاد فــي بــحــر أو نــهــر، األطــلــســي أو 
الـــرايـــن، على  الــفــولــغــا أو املــســيــســبــي أو 
خــاف اإلعــامــي األوســطــي أو املتوسط 
الذي يصطاد حني يصطاد في نقطة ماٍء 
أو بئر، على رغــم كثرة األنــهــار والبحار 

في باده. 
أما  أو سمكة،  التقاط حــوت  يريد  األول، 
الثاني، فالصيُد عنده تحّول إلى هواية 
يــمــارســهــا حــتــى بـــني الــكــثــبــان الــرمــلــيــة 
واألســمــاك،  والحيتان  املياه  من  الخالية 
كهذه حتى  أماكن صحراوية  يفضل  بل 

ال ينافسه منافس. 
قائمة  ولــكــنــهــا  بــالــطــبــع،  هــوايــة عجيبة 
عـــلـــى قـــــدم وســـــــاق، فـــتـــجـــد، عـــلـــى ســبــيــل 
املــثــال، ضــيــوفــًا فــي بــرنــامــج يــتــجــادلــون، 
يــشــتــمــه، يشتم  بــعــضــًا،  ــف بعضهم 

ّ
يــعــن

 
ٌّ

أجداده وقبيلته ومذهبه وعقيدته، وكل
يــســحــب شــبــكــتــه أو صـــنـــارتـــه الــخــالــيــة 
 من 

ُّ
متباهيًا، فرحًا بالصيد الوفير. وكل

ال يصدق أن السمك يسبح في نقطة ماء، 
وأن الحيتان تلبط في بئر، وأن القواقع 
أنـــه يفتقر  بـــّد  الـــرمـــال، ال  فـــوق  تتشمس 
إلى الذكاء وال يستحق منصب اإلنسان 

العاقل املستنير. 
ــددًا كـــبـــيـــرًا مــــن املـــوافـــقـــني  ــ األعــــجــــب أن عــ
أو املـــنـــافـــقـــني، ال فـــــرق، يــهــلــلــون لــبــراعــة 
هــؤالء الصيادين، إما خشية أن يتهموا 
إنــــهــــم ال  يــــقــــال  بـــالـــغـــبـــاء، أو خـــشـــيـــة أن 
الــتــقــانــة  الــتــعــامــل مـــع أدوات  ُيــحــســنــون 
الحديثة، أو إنهم من الغافلني عن العوملة 

واملأدبة العامرة. 
وأسمعهم يخاطبون املشاهد، وينهالون 

عليه بالعروض: 
ــق، »طـــبـــق  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ إلـــــيـــــك هــــــــذا   .. انـــــظـــــر   

مكسرات«..«الرأي«.. والحارة األخرى«
 وهــذا طبق مشويات »..الــحــدث.. ومــا لم 

يحدث«

 يــقــول لــه بجدية 
َ
ومـــع ذلـــك يــجــد الــبــطــني

تامة: »مــد يــدك يا أخــي.. ال تخجل، إليك 
فخذ الدجاجة هذا، وهذه الفالودة..«، ثم 
يردف ملتفتًا إلى خدمه: »هاتوا الشراب، 
ــن الــتــهــام  فــضــيــفــنــا ظـــامـــئ كــمــا يـــبـــدو مـ

املوالح«. 
مصّدق  بــني  مضيفه،  الضيف  ويــجــاري 
ــؤوم.  ــشــ ــدره املــ ــقــ ب، مــســتــســلــمــًا لــ

ّ
ومـــــكـــــذ

ــًا بــــني فــمــه  ــ ــابـ ــ فـــيـــحـــّرك يـــــده جـــيـــئـــة وذهـ

ــــوم، وكـــان  ــاق الــوهــمــيــة. وذات يـ ــبــ واألطــ
 

ُ
هذا ختام املأدبة الوهمية، وقع املضيف
عابر  استضاف  أعماله؛  شــّر  في  البطني 
اليد  في  الهبرة  بني  الفرق  يعرف  سبيل 
والــهــبــرة فــي الــخــيــال، فصبر هــذا إلــى أن 
جــيء بــالــشــراب الــوهــمــي، فــشــرب وشــرب 
حتى الثمالة، ثم قام وانهال على البطني 
بالصفع واللكم. فدهش صاحبنا من هذا 
الفصل الذي لم يحسب حسابه، وصرخ: 
»مــا هـــذا؟ ملـــاذا تــضــربــنــي؟« فــرد الــعــارف 
والصيد  البحر  فــي  الصيد  بــني  بــالــفــرق 
فـــي الـــبـــئـــر: »أرجــــــو املــــعــــذرة.. أســكــرتــنــي 

خمرتك وأفقدتني صوابي«. 
الــــفــــضــــائــــيــــات  أصــــــــحــــــــاب  أن  أعـــــتـــــقـــــد 
املــتــوســطــيــة الـــتـــي تـــدعـــونـــا إلــــى مــوائــد 
ــن مــشــاهــديــهــم  مـــشـــابـــهـــة يــســتــحــقــون مــ

سكرين مصيرًا كهذا. 
ُ
امل

 ال.. هــذا األفــضــل.. طبق خــضــروات..«فــي 
املمنوع.. واملرغوب وما بينهما«.
 ــ لديك كل شيء، فلماذا تتذمر؟ 

ويـــنـــظـــر املـــشـــاهـــد املـــســـكـــني، أو املـــذمـــوم 
واملــــأكــــول، أمـــامـــه فـــا يــجــد شــيــئــًا، ومــع 
ذون كما 

ّ
ــه يـــرى الجميع يــتــلــذ ذلـــك، وألنـ

يــبــدو وهـــم يــلــقــمــون أنــفــســهــم بــالــلــذائــذ، 
ــّركـــون أيــديــهــم جــيــئــة وذهـــابـــًا بني  ويـــحـ
األطباق واألفواه، يمّد يده، ويلتقط، وهو 
مدرك في قرارة نفسه أنه ال يلقم نفسه إال 

الهواء، وال شيء سوى الهواء. 
ُيقال في القصص إن بطينًا كان يتسلى 
بدعوة عابري السبيل إلى مأدبة من هذا 
الــوهــمــي، فيدعو خــدمــه للمجيء  الــنــوع 
بأيد  فيأتون  والــشــراب،  الطعام  بأطايب 
خالية وينحنون كأنهم يمدون سماطًا. 
وينظر الضيف املسكني وال يجد شيئًا، 
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التعليم الثانوي في السودان 
ضغوط اجتماعية وفقدان للبوصلة

الخرطوم ـ وليد الطيب

بعــد شــهور مــن املذاكرة املســتمرة 
واالجتهــاد املتواصــل، خرجت مي 
فــي صبيحــة 14 مــارس/ شــوكت 
الشــجرة  بضاحيــة  منزلهــم  مــن  باكــرًا  آذار 
أول  ألداء  الخرطــوم  الســودانية  بالعاصمــة 
امتحانات الشهادة الثانوية السودانية، بعد 
فــي مدرســة  ثــاث ســنوات دراســية قضتهــا 
الــكادر  مكتملــة  التأســيس،  حســنة  خاصــة، 
التعليمي. ويجلس نحو 470 ألفًا من الطاب 
البــاد  الســودانيني المتحــان موحــد ينتظــم 
كافــة ويتنافســون علــى نحــو 125 ألــف مقعــد 
ملســتوى البكالوريوس والدبلوم بمؤسســات 
يوجــد  حيــث  العــام،  لهــذا  العالــي  التعليــم 
بالســودان نحــو 31 جامعــة حكوميــة تمنــح 
والدكتــوراة،  واملاجســتير  البكالوريــوس 
بــني  تتنــوع  تعليميــة،  مؤسســة   64 بجانــب 
أهلية وخاصة. ليس كل الطاب الســودانيني 
يحصلون على فرصة دراســية مثل تلك التي 
تنعــم بهــا الطالبــة مــي، فقــد نشــر ناشــطون 
فــي محليــة طويلــة بشــمال  صــورا لطالبــات 
دارفور يؤدين امتحانات الشهادة السودانية 
اليــوم 14 مــارس/آذار 2016 وهــن  فــي نفــس 
جالســات علــى ســجادة مهترئــة فــي فصــل ال 
يــكاد يحجــب عنهــن أشــعة شــمس الســودان 

الحارقة. 

مقومات العملية التعليمية
ينبه الدكتور شهاب موسى األستاذ بجامعة 
تعانــي  املشــكات  هــذه  مثــل  أن  إلــى  ســنار 
الســودانية  العاصمــة  مــدارس  حتــى  منهــا 
»العربــي الجديــد«: »عملت  الخرطــوم، يقــول لـ
قبــل ســنوات قليلــة أســتاذا بمدرســة الكــدرو 
الثانويــة بالخرطــوم بحــري، وكان الطــاب ال 
التعليميــة،  أدنــى مقومــات العمليــة  يجــدون 
وربمــا  منعدمــا  كان  املدرســي  الكتــاب  حتــى 
يوجــد أحيانــا كتــاب واحــد يكــون مــن نصيب 
األســتاذ بينما يضطر الطاب لشــراء الكتاب 

إن استطاعت أسرهم لذلك سبيا«.
ويضيــف شــهاب »قــد تضطــر األســر املقتــدرة 
ماديــا أحيانــا إلــى جلــب أســتاذ خصوصيــا 
مدرســة  فــي  يــدرس  كان  وإن  حتــى  للطالــب 

خاصة تدفع لها األسرة املايني سنويا«.

تباهي األمهات
يقول البعض إن األمهات اتخذن من أوالدهن 
وســيلة للتباهــي االجتماعــي، وهــذا جعلهــن  
النفســية  الضغــوط  مــن  نوعــا  يمارســن 
املباشــرة وغير املباشــرة على طاب الثانوية 
العامــة مــن أجــل النجــاح والتفــوق، حتــى أن 
جلــب أســتاذ خصوصــي يدخــل فــي التباهــي 
أكثــر مــن كونــه حاجــة حقيقية للطالــب، يقول  
الدكتــور عمــر فضــل اللــه »هــذه ليســت ســمة 
لكنهــا  فقــط،  املــدن  فــي  تنحصــر  وقــد  عامــة 

ظاهرة موجودة، ال يمكن أن نتجاهلها«.
فــي املقابــل، يــرى الدكتورعبــاس محجــوب أن 
»ظاهرة الدروس الخصوصية تزيد مشكات 
يكــون  حيــث  املجتمــع  كيــان  وتهــدد  األســر 
التعليــم للقادريــن ماديــًا وضيــاع ديمقراطية 
وظيفــة  وإضعــاف  الفــرص  وتكافــؤ  التعليــم 

علــى  زيــادة  وتهميشــها  الرســمية  املدرســة 
املــدارس  فــي  التعليميــة  املســتويات  تدنــي 
علــي(  )ناهــد  الناشــطة  تســرد  الحكوميــة«. 
التعليــم  تكتنــف  التــي  املشــكات  مــن  جملــة 
الثانــوي فــي الســودان »رغــم التوســع األفقــي 
الــذي نشــهده فــي التعليــم إال أن هنالــك كثيرا 
مــن الســلبيات منهــا: عــدم مجانيــة التعليــم، 
ضعــف املناهــج التعليميــة وعــدم مواكبتهــا 
ملتطلبــات املرحلــة، ضعــف تأهيــل األســاتذة، 
بنــاء  تصــدع  املدرســي،  الكتــاب  توفــر  عــدم 
املــدارس- ســوء البنيــة التحتيــة- وعــدم توفــر 

األثاث الازم من أدراج ومقاعد«.

مسارات التعليم
عــن مســارات التعليــم الثانوي، يشــير الخبير 
اإلســتراتيجي الســوداني الدكتور عمر فضل 
اإللكترونيــة  الحكومــة  مشــاريع  مديــر  اللــه 
الثانــوي  التعليــم  »فــي  ظبــي  أبــو  بحكومــة 
الجميــع يســعى للتعليــم األكاديمــي، ومتدنو 
الدرجــات يتجهون للتعليم الفني أو الزراعي 
أو الصناعي أو التجاري وبذلك فإن الغالبية 
العظمى تتجه نحو التعليم األكاديمي، وهذا 
املهنيــة  التخصصــات  حســاب  علــى  يكــون 
األخــرى، كمــا أنــه يزحــم املــدارس األكاديميــة 
ال  الذيــن  الخريجــني  مــن  هائلــة  بكميــات 
الجامعــي  التعليــم  ملواصلــة  فرصــًا  يجــدون 
فيكتفــون بالتعليــم الثانــوي ويعــّدون فاقــدًا 

تربويًا«. 
ناحيــة  »مــن  القــول  إلــى  اللــه  فضــل  يمضــي 
يصاحبــه  ال  الثانــوي  التعليــم  فــإن  أخــرى 
منطلــق  مــن  الطالــب  لتخصــص  توجيــه 
مهاراتــه ومقدراتــه العلمية واألدبية والفنية، 
فالطالــب يكــون فــي حيــرة مــن أمره هــل يتجه 
للمساق العلمي أم للمساق األدبي؟ وكثيرون 

يخطئــون في اختيارهــم وتكون النتيجة هي 
الفشــل في امتحانات الشــهادة الثانوية ليس 
ألن الطالــب غيــر كــفء أو غيــر مؤهــل ولكــن 
ألنــه أخطأ املســار فلم يوجــه طاقاته التوجيه 

الصحيح ولم يتلق اإلرشاد السليم«. 

أين األسرة؟
تهتم األسرة الحضرية في السودان اهتماما 
الثانويــة  املرحلــة  فــي  بأبنائهــا  فيــه  مبالغــا 
علــى وجــه الخصــوص بإرســالهم للمــدارس 
األســاتذة  وباســتجاب  املتميــزة  الخاصــة 
بحســب   - املقابــل  فــي  لهــم،  الخصوصيــني 
املجتمعــات  فــي  »الطــاب  فــإن    - اللــه  فضــل 
تولــي  ال  معظمهــا  فــي  واملتخلفــة  الفقيــرة 
االســتعداد  مــن  حقهــا  التربويــة  العمليــة 
والعــون مــن جهــة اآلبــاء فيقتصــر دور اآلبــاء 
أو األمهــات علــى القليــل مــن الدعــم املعنــوي 
والتحطيــم  والتقريــع  التوبيــخ  مــن  والكثيــر 

املعنوي والنفسي«.
علــى  »عــاوة  اإلســتراتيجي  الخبيــر  ويقــول 
ذلــك أدت الظــروف االقتصادية التي مرت بها 
الباد إلى هجرة كثير من اآلباء واالغتراب في 
دول أخــرى ممــا أدى إلــى تولــي األمهات مهام 
اآلبــاء فــي اإلرشــاد والتوجيــه، وهــذا ال يكفــي 

فــي تلــك املرحلــة الخاصــة باملراهقــة والتمــرد 
اإلرشــاد  مســتوى  انحــدار  النتيجــة  فتكــون 
والتوجيــه، وحــني تأتــي امتحانــات الشــهادة 
بيئــة  بتوفيــر  األســر  لهــا  تســتعد  الثانويــة 
الذيــن  االســتذكار ولكــن كثيــرًا مــن التاميــذ 
االســتعداد  يملكــون  ال  الــدروس  اســتذكروا 
نظــرا  االمتحــان  لحظــات  ملواجهــة  النفســي 

للرهبة الفطرية من االختبار«.

في األرياف
التعليــم  مؤشــر  وينخفــض  األميــة  تنتشــر 
األريــاف،  فــي  واألمهــات  اآلبــاء  بــني  العالــي 
وبالتالي فإن الطالب يخوض معركة التعليم 
وحيــدا ويقاســي الفقر وشــدة الحيــاة وغياب 
لــم  اآلبــاء  مــن  »كثيــرا  ألن  التربــوي؛  املوّجــه 
يكونوا قد بلغوا املستوى التعليمي ألبنائهم 
واملعرفــة  الخبــرة  يملكــون  ال  فهــم  وبهــذا 
وزارة  أن  كمــا  أبنائهــم  لتوجيــه  الكافيــة 
لــم تضــع ضمــن خططهــا  التربيــة والتعليــم 
واســتراتيجياتها املرشــدين التربويني الذين 

يتولون هذه العملية مع اآلباء«. 
بحلــول نهايــة مارس/آذار الجاري، ســيطوي 
امتحانــات  أوراق  آخــر  الســودانيون  الطــاب 
تســفر  مــا  وينتظــرون  الثانويــة،  الشــهادة 
اآلالف  مئــات  قلــوب  وتتعلــق  النتائــج،  عنــه 
مــن اآلبــاء واألمهــات، ينتظــر األغنيــاء منهــم 
والذيــن حصلــوا على تعليم جيد في صباهم 
الباكــر نجاحــا جديــدا تتباهــى به األســرة في 
مســيرتها االجتماعيــة، وينتظــر الفقــراء أمــا 
مســتنقع  مــن  انتشــالهم  فــي  يســاعد  جديــدا 
بإحــدى  والتحــق  الحــظ  لــه  ابتســم  إن  الفقــر 
كليات القمة... وبني هذا وذاك تبقى مشــكات 
الســودان تنتظــر حــا  فــي  الثانــوي  التعليــم 

ناجعا.

أطعمة وأشربة 
مفيدة لتقوية 

الذاكرة

وصفة نجاح لطالب الثانوية العامة

القاهرة ـ صباح هاشم

ينصح خبراء عرب، متخصصون في التربية 
العامــة،  الثانويــة  طــاب  واإلعــام،  والتعليــم 
باالبتعــاد عــن التوتــر، والتغلــب علــى القلــق، 
واإلكثار من حل امتحانات السنوات السابقة، 
محذريــن  االمتحانــات،  أجــواء  علــى  للتعــود 
الطالــب مــن االتصــال بزميل قلــق بطبعه، ليلة 
ر له القلق، ويبث لديه  االمتحان، حتى ال ُيَصدِّ
طاقــة ســلبية، فيمــا يطالبــون األســرة بتوفيــر 
جــو هــادئ ألبنائهــم الطــاب، وإبعادهــم عــن 

املشكات الحياتية اليومية.
بتنظيــم  الطــاَب  الخبــراُء،  يوصــي  كمــا 
أوقاتهم، بني املذاكرة والراحة والترفيه، حتى 
ال يشــعرون بامللــل، مــع الحــذر مــن الســهر فــي 
املذاكــرة طــوال الليل، ألن الســهر يقلل التركيز، 
تتــراوح  بالنــوم مبكــًرا، وملــدة  وينصحونهــم 
بني 7 - 9 ساعات يومًيا، ليستيقظوا في حالة 

من النشاط والتركيز.
قبــل  اللجنــة  أمــام  املراجعــة  أن  العلــم  مــع 
املعلومــات  علــى  شــوش 

ُ
ت بدقائــق،  االمتحــان 

علــى  يجــب  وأنــه  الطالــب،  عقــل  فــي  الثابتــة 
الطالــب قــراءة ورقــة األســئلة جيــًدا قبــل البــدء 
في اإلجابة، ثم البدء بالسؤال السهل، وتأجيل 
الســؤال األصعــب إلــى آخر الوقــت، مع ضرورة 

مراجعة كل اإلجابات قبل تسليم الورقة.

»بكلوريا« العراق
ينصــح الخبيــر العراقــي، الدكتــور عمــار عبــد 
الغنــي، طــاب الثانويــة العامــة، أو مــا يطلــق 
عليهــا فــي العراق »البكلوريــا«، ببدء املراجعة 
لتجنــب  كبيــرة،  بفتــرة  االمتحانــات  قبــل 
الضغــط النفســي والعصبــي، وتنظيــم الوقت؛ 
أمــا بالنســبة لورقــة االمتحان فيجــب التركيز 
أثنــاء قراءتهــا واإلجابــة عــن الســهل أواًل، مــع 

الكتابــة بخط واضــح، وتوزيع وقت االمتحان 
كل  درجــة  مــع  يتناســب  بمــا  األســئلة،  علــى 
جميــع  علــى  اإلجابــة  مــن  والتأكــد  ســؤال، 

األسئلة.

ثانوية فلسطين
الفلســطيني،  الصحافــي  الكاتــب  ويوضــح 
نظــام  أن  الجديــد«؛  »العربــي  لـ البنــا،  ياســر 
االمتحانات املعمول به حالًيا في فلسطني، ال 
يقيــس مســتوى الطالــب وتحصيلــه الدراســي 
بشكل جيد، وهو ما دفع وزير التعلم الجديد، 
عــن  اإلعــان  إلــى  صيــدم،  صبــري  الدكتــور 
رغبتــه فــي تغييــر النظــام، وهنــاك حديــث عــن 
تغييره بالفعل في عام 2017؛ ناصًحا الطاب 

بالتركيز الجيد في فترة ما قبل االمتحانات، 
واالستعداد لها جيًدا بحل امتحانات األعوام 

السابقة.

ثانوية لبنان
أمــا الباحثــة اللبنانيــة، أمل عيتانــي، فتنصح 
»العربــي  لـــ  تصريــح  فــي  الثانويــة،  طــاَب 
الجديــد«؛ بالجلــوس فــي مــكان مريــح للنفــس 
اإلضــاءة  وتوفيــر  املذاكــرة،  أثنــاء  والعــني 
املذاكــرة  بــني  الوقــت  وتنظيــم  املناســبة، 
الضغــط  لتخفيــف  الهوايــات،  وممارســة 
النفســي  الهــدوء  تحقيــق  مــع  والتوتــر، 
الدخــول  فتــرات  بتقليــل  موصيــة  والروحــي، 
منًعــا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
للتشويش وحرًصا على التركيز. مع ممارسة 
بعض التمارين الرياضية، أو املشــي من وقت 
آلخــر، ملســاعدة العمــود الفقــري، علــى تحمــل 

ضغط الجلوس للمذاكرة لفترات طويلة.

كابوس مصر
أمــا الخبير التربــوي املصري، الدكتور نجيب 
اآلداب  بكليــة  العربــي،  األدب  أســتاذ  أيــوب، 
جامعــة حلوان، فينصح الطاب باســتحضار 
الهمــة، والتصميــم علــى مصارعــة »كابــوس« 
الثانويــة العامــة، مــن دون خــوف أو فــزع، مــع 
وضع خطة زمانية )ال تتعدى الشهر الواحد(، 
أو  يلــزم حفظــه  مــا  وإنجــاز  باملنهــج؛  لإلملــام 
والقلــم  الورقــة  باســتخدام  موصًيــا  فهمــه، 
فــي تســجيل مــا تحّصلــه مــن أفــكار؛ لتثبيــت 
الشــفاهية.  علــى  االعتمــاد  وعــدم  املعلومــات، 
مــع ضــرورة االلتــزام الصــارم بالخطــة، وعــدم 
مــع مراعــاة  يفيــد،  مــا ال  فــي  الوقــت  تضييــع 
تقسيم الوقت على عدد املواد، حسب مستوى 

الطالب في كل مادة، من املنهج املقرر.

سيطرة التوتر على طلبة 
الثانوية العامة أمر ال بد 
منه، إال إذا اتبعنا بعض 

التعليمات المهمة التي 
يقدمها الخبراء، وتعلق 

أبرزها بتنظيم الوقت 
وتوفير جو هادئ

امتحانات  أوراق  آخر  السودانيون  الطالب  سيطوي  الجاري،  مارس/آذار  نهاية  بحلول 
الثانوية، لينتظر اآلباء ما تسفر عنه النتائج وذلك بعد صراع مع مسيرة تعليم أبنائهم

تحقيق

التوبيخ والتقريع 
والتحطيم المعنوي 

والنفسي هو نصيب طلبة 
الثانوية من آبائهم

)Getty( من المفترض أن يخلد طالب الثانوية للنوم باكرا

التعليم للجميع
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د. عبد الرحمن همام

العامــة،  الثانويــة  طــاب  دخــول  مــع 
مرحلة االســتعداد المتحانات نهاية 
تنــاول  إلــى  حاجتهــم  تــزداد  العــام، 
األطعمــة الصحيــة، التــي تســهم فــي 
تقويــة الذاكــرة، ومحاربــة النســيان، 
مثــل  كثيــرة  أمــراض  علــى  والتغلــب 
منهــا  يعانــي  التركيــز،  وقلــة  القلــق 
املرحلــة  هــذه  فــي  الطــاب،  غالبيــة 

الحاسمة من حياتهم.
األطعمــة  أبــرز  نســتعرض  أن  وقبــل 
بالعناصــر  الغنيــة  واألشــربة 
زيــادة  علــى  تســاعد  التــي  الغذائيــة 
معــدالت  ورفــع  الذهنيــة،  القــدرات 
علــى  الطــاب  يعــني  ممــا  التركيــز، 
اســتيعاب املقــررات الدراســية، ننبــه 
إلى خطورة تناول األطعمة الجاهزة 
الســريعة  والوجبــات  واملعلبــة، 
املــخ،  التــي تضــر   ،)JUNK FOODS(
النــزالت  وتســبب  التركيــز،  وتقلــل 

املعوية.
لألســر  نقــدم  الســطور،  هــذه  وفــي 
ا 

ً
عامــة، واألمهــات بوجه خاص، بيان

بأهم األطعمة واألشربة املفيدة، التي 
أهميتهــا  العلميــة،  األبحــاث  أثبتــت 
الكبــرى، وأوصــى بها خبراء الصحة 

والتغذية، ومنها:
ســّيما  ال  البحريــة:  املأكــوالت   )1
والســردين،  والجمبــري،  األســماك، 
الذاكــرة،  تنشــط  ألنهــا  والتونــة، 
وتقــّوي التركيــز، وتكافــح النســيان، 
وتطيل مدة االنتباه، الحتوائها على 
األحمــاض األمينيــة، مثــل »أوميجــا 
3«، التي تهدئ التوتر، وتقضي على 
النفســية،  الصحــة  وتحســن  القلــق، 
ألنهــا  املعنويــة،  الــروح   وترفــع 
بنــاء  فــي  أساســية  نســبة  تشــكل 
الخايــا العصبيــة فــي املــخ والجهاز 
العصبــي، كمــا تحتــوي علــى اليــود 
عمــل  كفــاءة  رفــع  فــي  يســاعد  الــذي 

الغدة الدرقية.
باعتــدال،  تناولهــا  املعكرونــة:   )2
بــدون إســراف، يمــد العقــل بالطاقــة، 
مــع إمــكان إضافــة أغذيــة أخــرى لهــا، 
مثــل اللحــوم الحمــراء املفرومة، التي 
تســاهم فــي تنشــيط العقــل، وتغذيــة 
أو  واألوكســجني،  بالحديــد  املــخ 
املشــبعة،  غيــر  النباتيــة  الزيــوت 
مثــل زيــت الصويــا، لتنبيــه الخايــا 
العصبيــة، وحمايتهــا مــن التلــف، ملا 
وأحمــاض  فيتامينــات،  مــن  تحويــه 

دهنية أساسية.
البصــل  تنــاول  يســاعد  البصــل:   )3
الوجبــات  مــع  العــادي،  أو  األخضــر، 
وفــي الســلطات، علــى التخلــص مــن 
الضغــط الذهنــي والعضــوي، لفتــرة 
تحســني  علــى  يســاعد  كمــا  طويلــة، 

أداء املخ.
نوصــي  الداكنــة:  الخضــراوات   )4
الخضــراوات  تنــاول  مــن  باإلكثــار 
الباذنجــان،  مثــل   الداكنــة، 
»النياســني«،  مــادة  علــى  الحتوائــه 
علــى  املــخ  خايــا  تســاعد  التــي 
االحتفــاظ باملعلومــات ألطــول فتــرة 

ممكنة.
ويجلــى  الرؤيــة،  ُيحســن  الجــزر:   )5
وينشــط  الذاكــرة،  ويقــوي  النظــر، 
عمليــة التمثيــل العضــوي فــي املــخ، 
و»ج«،  »أ«  فيتامــني  علــى  الحتوائــه 
إضافــة إلــى الفوســفور والكالســيوم 
مهمــة  عناصــر  وهــي  والحديــد، 
 عن أنه يمد 

ً
لتحسني أداء املخ، فضا

الدم بحاجته من البوتاســيوم، الذي 
يســبب نقصــه العصبيــة، واضطــرب 
والشــعور  للنــوم،  وامليــل  الرؤيــة، 

باإلعياء.
ويزيــد  التركيــز،  يقــوي  التفــاح:   )6
القــدرة علــى التذّكــر، الحتوائــه علــى 

مضادات األكسدة.
7( املوالح: تنشط الذاكرة، الحتوائها 
»فيتامــني  مــن  كبيــرة  كميــة  علــى 
ج«، كمــا أن رائحتهــا تزيــد التركيــز 

واالنتباه.
تعالــج  الجمــل:  وعــني  املكســرات   )8
القــدرات  وتزيــد  الذاكــرة،  ضعــف 
الذهنيــة، وترفع مســتويات التركيز، 
وتزيــد القــدرة علــى حفــظ املعلومات 

واستعادتها.
والفســتق:  الســوداني  الفــول   )9
األعصــاب،  تقويــة  علــى  يســاعدان 
العصبيــة،  الوصــات  وتنشــيط 

ومعالجة ضعف الذاكرة.

للمشــروبات  الطــاب  بعــض  يلجــأ 
املنبهــة الغنيــة بالكافيــني للتخلــص 
من توتر االمتحانات، مثل النسكافيه 
وعــي  دون  مــن  والشــاي،  والقهــوة 
بمــا تســببه مــن آثــار جانبيــة ضــارة 
األمهــات  نوصــي  ولهــذا  بالصحــة، 
مفيــد  املشــروبات  لتلــك  ببديــل 
صحًيا، ويساعد على تقوية الذاكرة 
والجينســينج  النعنــاع  كمشــروب 
والقرفــة وعصيــر الليمــون واملرمرية 

وخليط األعشاب املغلية. 

)عضو نقابة الصيادلة بمصر(

أ.ب... تربية

)Getty( طالب ثانويون في السودان

27

رياضة

قال االتحاد 
الدولي لكرة 
القدم )الفيفا(، 
أمس الثالثاء، 
إن غرفة 
التحقيقات في 
لجنة القيم 
بدأت تحقيقا 
رسميا ضد 
ستة أشخاص، 
بما في ذلك 
أسطورة الكرة 
األلمانية فرانز 
بيكنباور، بسبب 
منح ألمانيا حق 
استضافة كأس 
العالم 2006.
وأضافت غرفة 
التحقيقات في 
لجنة القيم 
بالفيفا في بيان 
»ستحقق في 
احتمال وجود 
مدفوعات 
وعقود غير 
مبررة من أجل 
بيكنباور أشهر المعّرضين للتحقيق بسبب مونديال بالده )Getty(اإلستضافة«.

مونديال ألمانيا تحت التحقيق

أعرب مايك اشلي، مالك فريق نيوكاسل يونايتد 
املتعثر في الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم، 

عن أسفه لدخوله عالم كرة القدم، إال أنه أكد 
أنه ليس مهتما ببيع النادي. وفي ثاني مقابلة 

منشورة له خال 10 أشهر، ذكر مؤسس مجموعة 
سبورتس دايركت أنه لن يترك النادي، حتى وإن 
هبط الفريق من الدوري اإلنجليزي املمتاز. وقال 

»ليس أمامي أي خيار. أنا مرتبط بشدة بنيوكاسل 
مثل ارتباطي بمجموعة سبورتس دايركت«.

اختير بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال 
اإلنجليزي، أفضل العب في جمهورية التشيك 

لعام 2015، في ثامن مرة ينال فيها الجائزة، وهو 
ما يعد رقما قياسيا. وحل ديفيد الفاتا، مهاجم 

سبارتا براغ - والذي فاز بالجائزة العام املاضي- 
في املركز الثاني، بينما أنهى فاديمير داريدا، 
العب وسط هيرتا برلني، في املركز الثالث، في 

التصويت السنوي الذي يستند على آراء الاعبني 
واملدربني، إضافة إلى مسؤولي االتحاد املحلي.

ألغى املنتخب البلجيكي لكرة القدم حصة تدريبية 
أمس تضامنًا مع ضحايا التفجيرات التي ضربت 

بروكسل وتسببت في مقتل وإصابة العشرات. 
وهز انفجاران مطار بروكسل وقالت محطة )في.
ار.تي( اإلذاعية البلجيكية إنهما نتيجة هجوم 

انتحاري. وبعدها بقليل هز انفجار آخر محطة 
مترو في بروكسل وألغى مارك فيلموتس مدرب 

بلجيكا الحصة، وقال مسؤولو الفريق »قلوبنا مع 
الضحايا. الكرة ليست أولوية. تم إلغاء التدريب«.

مالك نيوكاسل 
مرتبط بالنادي ولن 

يسعى لبيعه

تشيك يفوز 
بجائزة أفضل العب 

في التشيك

المنتخب البلجيكي 
ألغى تدريبه عقب 

تفجيرات بروكسل
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بنزيما يعتبر أهم 
المهاجمين الحاليين 

في فرنسا

غرامة كبيرة لتوفيق العب الزمالك 
إلهانته قميص الفريق

غرم الزمالك حامل لقب الدوري املصري املمتاز لكرة القدم العبه أحمد توفيق 
في  األرض  على  الفريق  قميص  إلقائه  بعد  دوالر(   33800( ألــف جنيه   300
مباراة يونيون دواال الكاميروني في دوري أبطال افريقيا. وبعد إحرازه الهدف 
الــثــانــي فــي فــوز الــزمــالــك على دواال 2-صــفــر فــي إيـــاب دور 32 ألــقــى الالعب 
بقميصه على األرض. وصعد الزمالك لدور الستة عشر بعد فوزه 3-صفر في 
مجموع املباراتني. وقال الزمالك عبر موقعه على األنترنت »قررت إدارة النادي 
تغريم أحمد توفيق 300 ألف جنيه وستخصم من مستحقاته وذلك بعد ما 
حدث منه بعد تسجيله الهدف الثاني في مواجهة دواال«. وأضاف »القرار جاء 
لتأكيد عدم تكرار هذه الواقعة مرة أخرى احتراما لقميص النادي الذي يجب 
أن يقدره كل الالعبني.« ويلعب الزمالك في دور الستة عشر من البطولة ضد 

مولودية بجاية الجزائري في أبريل/ نيسان املقبل.

أوسبينا يؤكد مواصلة تعافيه 
استعدادا للقاء بوليفيا

بشكل  يتعافى  أنــه  أوسبينا،  ديفيد  الكولومبي،  املنتخب  مرمى  حــارس  أكــد 
جيد من كدمة تعرض لها في إحدى مباريات الدوري اإلنجليزي، معربا عن 
ثقته في املشاركة أساسيا في مباراتي بوليفيا واإلكوادور بتصفيات أميركا 
الجنوبية املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا. وقال حارس أرسنال 
بوليفيا  ملواجهة  الكولومبي  املنتخب  يستعد  حيث  بوجوتا  فــي  اإلنجليزي 
الــعــالج«.  إيــجــابــي.. وأواصـــل  التعافي يجري بشكل  واإلكــــوادور »أنــا سعيد.. 
وأصيب أوسبينا بكدمة قوية في الظهر منذ ثالثة أيام خالل مباراة أرسنال 
منافسات  فــي  املدفعجية  لصالح  نظيفني  بهدفني  انتهت  التي  إيفرتون  أمــام 
أرسنال  في  بشكل جيد؛  بــاألمــور  القيام  أحــاول  »دائــمــا  وتابع  البريمييرليغ. 
عندما ال أتمتع بفرصة للعب، أحاول تدريب نفسي على أعلى مستوى.. اآلن 
الفرصة.. وهذا يجعلني سعيدا بشكل أكثر.. أتمنى االستفادة من  لدي هذه 
وجودي من جديد في صفوف املنتخب«. واعتبر أوسبينا أنه من املهم تحقيق 

الفوز خالل الشهر الجاري على بوليفيا واإلكوادور.

نادال يفوز على إستريا في مباراة استعراضية
فاز العب التنس اإلسباني رافائيل نادال بسهولة على منافسه الدومينيكاني 
بمالعب  أقيمت  التي  االستعراضية  املــبــاراة  فــي  و4-6   4-6 إستريا  فيكتور 

انــطــالق بطولة  أيـــام على  خوسيه ميجل أجــريــلــوت بــســان خـــوان، وذلـــك قبل 
واألول سابقا  الخامس عامليا  املصنف  األميركية لألساتذة. واستغل  ميامي 
فترة تواجده في بويرتوريكو لاللتقاء باألطفال في الجزيرة والحديث معهم 
عــن الــتــنــس والــتــفــوق الــشــخــصــي، لــكــن تــعــني عليه أيــضــا أن يــخــوض املــبــاراة 
االستعراضية بجدية أمام إستريا )املصنف 66 عامليا( الذي سعى إلى تعقيد 
األمور أمام العب التنس اإلسباني. أقيمت املباراة على املالعب الصلبة ووسط 
حضور بلغ 4 آالف شخص جاؤوا لالستمتاع بأداء الالعب اإلسباني املتوج 

بـ27 بطولة أساتذة )رقم قياسي(، و14 بطولة غراند سالم.

سواريز يجري أول مران له 
مع منتخب أوروغواي منذ العقوبة

له مع منتخب  مــران  أول  أجــرى مهاجم برشلونة اإلسباني، لويس ســواريــز، 
بـــالده أوروغــــواي منذ إيــقــافــه الـــذي استمر نحو عــامــني إثــر قيامه بــاالعــتــداء 
البرازيل 2014.  اإليطالي جورجيو كيليني في مونديال  املدافع  بالعض على 
كانوا  الذين  املشجعني  احتشاد  مونتفيديو وســط  املــران في ضواحي  وأقيم 
يرغبون في مشاهدة نجم البرسا العائد بعد غياب طويل. وتستعد أوروغواي 
للعب يوم الجمعة أمام البرازيل، بينما ستواجه بيرو بعدها بأربعة أيام، ضمن 
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال روسيا 2018. وكان املدير الفني 
ملنتخب أوروغــواي، أوسكار واشنطن تاباريز، قد أعلن مطلع الشهر الجاري 

عن قائمة الفريق ملباراتي البرازيل وبيرو.

باريس ـ العربي الجديد

أكــــد رئـــيـــس االتــــحــــاد الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
نــويــل لــو غــريــت، أن رئــيــس الـــبـــالد، فــرانــســوا 
هوالند، ضد فكرة استبعاد النجم الفرنسي، 
كــريــم بــنــزيــمــة مـــن قــائــمــة مــنــتــخــب »الـــديـــوك« 
ــة، والــتــي  ــيــ ــم األوروبــ خـــالل بــطــولــة كـــأس األمــ

تستضيفها فرنسا الصيف املقبل.
ونشرت صحيفة )ليبراسيون( اليوم اإلثنني، 
تــصــريــحــات لـــو غـــريـــت، بــعــد االجــتــمــاع الـــذي 
عقد يوم الجمعة املاضي، مع أعضاء االتحاد 
ــــى أن الــرئــيــس  الـــفـــرنـــســـي لــلــعــبــة، مـــشـــيـــرة إلـ
هــوالنــد عـــارض بــشــدة اســتــبــعــاد بنزيمة من 
اإلباحي  الفيلم  املنتخب بسبب قضية  قائمة 

وابتزاز فالبوينا.
ــــى أن  ــفـــرنـــســـي إلــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ وأشــــــــار رئــــيــــس االتـ
لع على أحدث ما يجري من أمور 

ّ
هوالند مط

وتـــطـــورات بــخــصــوص قــضــيــة بــنــزيــمــة، وهــو 
يؤيد وجهة نظر لو غريت، وذلك خالل حديثه 
ألعضاء االتحاد الفرنسي، خاصة مع وجود 
بعض األصوات التي تؤكد أن تواجد مهاجم 

استعاد غولدن ستايت ووريــرز حامل اللقب 
ــوزا صـــعـــبـــا مــــن مــضــيــفــه  ــ ــ ــزع فـ ــ ــتـ ــ ــه وانـ ــ ــوازنـ ــ تـ
مينيسوتا تمبروولفز 109-104، فيما تعملق 
»امللك« ليبرون جيمس وقاد فريقه كليفالند 
كــافــالــيــيــرز الــوصــيــف إلــــى فــــوز ســاحــق على 
ضيفه دنفر ناغتس 124-91 اإلثنني في دوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني. 
في املباراة األولى على ملعب »تارغيت سنتر« 
وأمام 19452 متفرجا، تجنب غولدن ستايت 
التوالي  الثانية على  للمرة  ووريــرز خسارته 
للمرة األولى هذا املوسم واقتنص فوزا غاليا 
مـــن مــضــيــفــه مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز رافــعــا 

رصيده إلى 63 فوزا في 70 مباراة. 
واقترب غولدن ستايت وويريز الــذي كان قد 
خسر أمام مضيفه سان أنتونيو سبيرز 79-

87 السبت املاضي هي السابعة له هذا املوسم، 
كثيرا من تحطيم رقم شيكاغو بولز )72 فوزا 
االنتصارات  مقابل 10 هزائم( من حيث عــدد 
الفوز  إلــى  املــوســم املنتظم وبـــات بحاجة  فــي 
في 10 من مبارياته الـ12 املتبقية قبل األدوار 
اإلقصائية »بالي أوف«. وجاءت املباراة قوية 

ريال مدريد اإلسباني ضمن منتخب الديوك، 
ربما يضر بصورة فرنسا.

االشتراكي  غانغان  عمدة  غــريــت،  لــو  وتجمع 
ــد، كــمــا أنــه  ــهـــوالنـ ــابـــق، عـــالقـــة وطـــيـــدة بـ الـــسـ
يــجــتــمــع بــــه كـــثـــيـــرًا فــــي مـــنـــاســـبـــات مــخــتــلــفــة، 
ــانـــت صــحــيــفــة )لـــيـــبـــراســـيـــون( نــفــســهــا قد  وكـ
أدلى  أن بنزيمة  كشفت يوم الجمعة املاضي، 
متعلق  قضائي  تحقيق  فــي  كشاهد  بــإفــادتــه 
»بغسل أموال ناتجة عن تجارة املخدرات«، في 
الفرنسي.  بالالعب  تعصف  جــديــدة  فضيحة 
متهمًا  ليس  بنزيمة  فــإن  الصحيفة  وبحسب 
في القضية املذكورة، بل هو شاهد، وقد أدلى 
بإفادته أمام القاضي رينود فان رومبييه منذ 
نيابة  إطــار تحقيق فتحته  فــي  نحو شهرين 
باريس في 17 سبتمبر/أيلول املاضي، ويأتي 
هذا املثول في ظروف صعبة لالعب الفرنسي. 
البطولة  تحقيق  الفرنسية  الجماهير  وتريد 
ــــؤرق ديــشــامــب  ــر يــ ــ ــذا األمــ ــ عـــلـــى أرضــــهــــا، وهــ
الــذي ال يريد خــســارة أبــرز مهاجمي الفريق، 
والــــذي أحـــرز 27 هــدفــًا فــي 81 مــبــاراة دولــيــة، 
و19 هدفًا في الدوري اإلسباني صحبة فريقه 

ومثيرة بني الفريقني، وحسم أصحاب األرض 
الربع األول بفارق سلة )29-27( ورد الضيوف 
ليتقدموا   )29-34( نقاط   5 بفارق  الثاني  في 
بــفــارق 3 نــقــاط فــي نهاية الــشــوط األول، لكن 
أصــحــاب األرض تـــداركـــوا املــوقــف فــي الثالث 
 .)89-89( الــتــعــادل  مـــدركـــني   28-31 وكــســبــوه 
وانتظر غولدن ستايت ووريــرز الربع األخير 
-20 في صالحه حيث كسبه  النتيجة  لحسم 

15. وفــرض درايــمــونــد غرين نفسه نجما في 
نقطة   24 بتسجيله  ستايت  غــولــدن  صــفــوف 
مــع 9 مــتــابــعــات و6 تــمــريــرات حــاســمــة، فيما 
اكتفى النجم ستيفن كيري بـ19 نقطة مع 11 
تمريرة حاسمة و7 متابعات، وأضــاف كالي 

تومسون 17 نقطة. 
أندرو ويغينز وكارل-أنتوني  الثنائي  وتألق 
تـــاونـــز فـــي صـــفـــوف مــيــنــيــســوتــا تــمــبــرووفــلــز 
فسجل األول 25 نقطة، والثاني 24 نقطة مع 
11 متابعة دون أن يجنبا فريقهما الخسارة 

الـ48 في 70 مباراة حتى اآلن هذا املوسم.
ارينا«  لونز  »كيكن  ملعب  على  الثانية  وفــي 
وأمام 20562 متفرجا، تعملق »امللك« ليبرون 
قاد  دابـــل«  »تريبل  مــزدوجــة  بثالثية  جيمس 
الفوز  إلــى  الوصيف  كافالييرز  كليفالند  بها 
بالتالي  وعــوض   ،91-124 ناغتس  دنفر  على 
الخسارة القاسية التي تعرض لها في ميامي 

السبت املاضي 122-101.
ــع 11 مــتــابــعــة  نــقــطــة مــ وســـجـــل جــيــمــس 33 
ومثلها تمريرات حاسمة وساهم بشكل كبير 
في الفوز الـــ50 لكليفالند في 70 مباراة حتى 

امللكي، وكان مدرب املنتخب الفرنسي، ديدي 
ديشامب قد استبعد بنزيمة عن قائمة العبي 
وروسيا  هولندا  ملباراتي  الفرنسي  املنتخب 
الجاري  مـــارس/آذار  الوديتني يومي 25 و29 
الترتيب فــي إطــار اســتــعــدادات املنتخب  على 
)يــــــورو 2016(،  ــة  ــ ــيـ ــ ملــنــافــســات األمـــــم األوروبـ
وبــدا املدير الفني متحفظًا في إجاباته حول 
بنزيمة. يذكر أن القضاء الفرنسي قد قرر في 
11 مارس/آذار الجاري رفع املراقبة القضائية 
ديــديــه ديشامب  ويــهــدف  بنزيمة،  عــن  جزئيًا 
إلعــــــادة كـــريـــم إلــــى صـــفـــوف املــنــتــخــب بــهــدف 
التي تجري بني  البطولة  فــي  االســتــفــادة منه 
10 يونيو/حزيران و10 يوليو/تموز املقبلني، 
وتــــوجــــد مـــعـــارضـــة تـــرفـــض انـــضـــمـــام الــنــجــم 
ــرار رئيس  الــفــرنــســي ملنتخب الــديــكــة، عــلــى غـ
الرياضة  وزراء البالد، مانويل فالس، ووزيــر 

باتريك كانر.
ومـــن جــهــة أخــــرى ســانــد أســـطـــورة كـــرة الــقــدم 
ــــدرب نـــادي  الــفــرنــســيــة، زيــــن الـــديـــن زيــــــدان، مـ
ــــي وقــــــت ســـابـــق  ــــي، فـ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــد اإلسـ ــــدريـ ريـــــــال مـ
املهاجم كريم بنزيمة، عندما قال بأن املنتخب 
الــفــرنــســي ال يــمــكــنــه بــــأي حــــال مـــن األحـــــوال 
االســتــغــنــاء عــن العــب بقيمته وحــجــمــه، وقــال 
زيــزو: »فرنسا ال تستطيع أن تفعل شيئًا من 
دون االعتماد على العب مثل بنزيمة، فعندما 
تتابع إحصاءات هذا الالعب، وعندما ترى ما 
يفعله على أرض امللعب، مــن الــواضــح أنــك ال 
تريد بكل تأكيد االستغناء عن العب كرة قدم 

في هذا املستوى«.

اآلن هــذا املــوســم. وأضـــاف جــي آر سميث 15 
نقطة مع 5 تمريرات حاسمة، وشانينغ فراي، 

بديل كيفن الف املريض، 14 نقطة.
وقــــال مــــدرب كــلــيــفــالنــد تـــايـــرون لــيــو: »أعــتــقــد 
بأن تحقيق 50 فوزا هذا املوسم، أمر ال يمكن 
يـــدل فقط  ــه  »أنـ تحقيقه كــل مــوســم«، مضيفا 
عــلــى الــعــمــل الــشــاق الــــذي يــقــوم بــه الــالعــبــون 

ــاط«. وضــــــــرب كــلــيــفــالنــد  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ لـــكـــســـب هــــــذه الـ
كافالييرز بقوة في الربع األول وتقدم بفارق 
بـــ17 نقطة عندما  يــرد دنفر  19 نقطة قبل أن 
دخـــل بـــدالء أصــحــاب األرض، لــكــن األخــيــريــن 
سرعان ما استعادوا تفوقهم ووسعوا الفارق 

إلى 33 نقطة في نهاية الربع الثالث.
وعلى ملعب »تايم وورنر كايبل ارينا« وأمام 

سبيرز  أنتونيو  ســان  أهــدر  متفرجا،   18260
أمام  متناوله  في  فــوزا  الغربية  املنطقة  ثاني 
منهزما  وخــرج  هورنتس  تشارلوت  مضيفه 
الـــذي  أنــتــونــيــو ســبــيــرز  88-91. وكـــــان ســــان 
إطاحته  بعد  عالية  بمعنويات  املــبــاراة  دخــل 
بفارق  املاضي، متقدما  السبت  اللقب  بحامل 
5 نقاط في نهاية الربع الثالث، لكن تشارلوت 
هورنتس سادس املنطقة الشرقية كسب الربع 
األخير 24-16 محققا فوزه الـ40 في 70 مباراة 
وملحقا الــخــســارة الــحــاديــة عــشــرة فــي العدد 

ذاته من املباريات بضيوفه.
وفـــــرض الـــبـــديـــل جــيــريــمــي لـــني نــفــســه نجما 
متابعات   7 مــع  نقطة   29 بتسجيله  للمباراة 
لــلــفــائــز، فــيــمــا كـــان صــانــع األلـــعـــاب الفرنسي 
ــــي صـــفـــوف  ـــل مـــســـجـــل فـ ــر أفــــضـ ــ ــاركـ ــ ـــي بـ ــونـ تــ
الـــخـــاســـر بــرصــيــد 19 نــقــطــة مـــع 7 تــمــريــرات 
ــدج 18  ــدريــ ــاركــــوس ألــ ـــاف المــ ــ حـــاســـمـــة، وأضـ
نقطة مع 12 متابعة، والعمالق تيم دانكن 16 

نقطة مع 10 متابعات.
ــزاردز  وفــي بــاقــي املــبــاريــات، فــاز واشــنــطــن ويـ
 ،102-117 هــــوكــــس  ــتــــا  أتــــالنــ مـــضـــيـــفـــه  ــلـــى  عـ
أورالنـــــدو ماجيك  عــلــى  وبــوســطــن سلتيكس 
107-96، وديترويت بيستونز على ميلووكي 
باكس 92-91، وإنديانا بيسرز على فيالدلفيا 
غريزلير  وممفيس   ،7-91 سيكسرز  سفنتي 
 ،97-103 ــز  ــنــ صــ فـــيـــنـــيـــكـــس  ــه  ــفـ ــيـ مـــضـ ــى  ــلــ عــ
وشيكاغو بولز على ساكرامنتو كينغز 109-

.102
)فرانس برس(

ليبرون جميس يتألق في الدوري األميركي للمحترفينالرئيس الفرنسي ضد قرار استبعاد بنزيمة من المنتخب
يبدو أن قضية الالعب 
الفرنسي كريم بنزيمة 

تتطور يومًا بعد يوم، 
وهنا آخر التطورات

تعملق »الملك« 
جيمس بثالثية مزدوجة 

قاد بها كليفالند كافالييرز 
إلى الفوز على دنفر

)Getty( بنزيمة سجل 27 هدفًا خالل مبارياته الدولية

)Getty( حادثة ملعب محمد الخامس كانت بين مشجعي الرجاء

)Getty( جماهير الزمالك دائمًا ما تتذكر الذين سقطوا في الممر الحديدي

)Getty(  ليبرون جيمس سجل 33 نقطة مع 11 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

ــــول الــــــريــــــاضــــــة فـــــــي بـــعـــض  ــــحـ ــتـ ــ تـ
األحـــيـــان إلـــى كـــارثـــة دمـــويـــة، حني 
ـــالق  ــ تــــخــــرج الـــجـــمـــاهـــيـــر عــــن األخـ
الرياضية، وتدخل في اشتباكات مع بعضها 
الــبــعــض، أو ربــمــا بــظــروف معينة تــحــدث في 
أرضية امللعب، والخاسر الوحيد دائمًا، أولئك 
االستهتار  ضحية  يسقطون  الــذيــن  الــشــهــداء 
والــتــســرع مــن قــبــل الــبــعــض، إضــافــة إلـــى كــرة 
الكثير مــن روعتها فــي مثل  التي تفقد  الــقــدم 
هذه األحــداث، ما يــؤدي إلى غياب الجماهير 
فتتأثر  األحيان،  الكثير من  املدرجات في  عن 

األندية واملنتخبات بشكل كبير ومباشر.

مآسي
المالعب والكرة
قتلى وجرحى وخسائر كبيرة

الخامس  محمد  الملك  ملعب  حادثة  بعد 
نستعرض  البيضاوي،  الرجاء  بين جماهير  األخيرة 
أبرز المجازر التي حصلت في مالعب كرة القدم 
األردن  إلى  وصوًال  الجزائر  إلى  مصر  من  العربية، 

وليبيا أيضًا

تقرير

حادثة ملعب الملك محمد الخامس
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــا هــــي املــــأســــاة األخــــيــــرة الـ ــمـ ربـ
املـــالعـــب الــعــربــيــة يـــوم أول مـــن أمــــس، فــخــالل 
مــبــاراة الــرجــاء الــبــيــضــاوي املــغــربــي وشــبــاب 
ــريـــف الــحــســيــمــي، حــصــلــت مـــواجـــهـــات بني  الـ

مــجــمــوعــات مـــن مــشــجــعــي الــفــريــق األول في 
مـــدرجـــات مــلــعــب املــلــك مــحــمــد الــخــامــس، مما 
األقــل وإصابة  إلــى مقتل شخصني على  أدى 

54 آخرين.
انــدلــعــت  الــــرجــــاء بــنــتــيــجــة 1-2،  فـــــوز  ورغــــــم 
ــهــــات فــــي املـــــدرجـــــات، وبــــــدأ الـــتـــراشـــق  املــــواجــ
على  شخص  وسقط  والشماريخ،  بالحجارة 
الــفــور بــعــد تــعــرضــه إلصـــابـــات بــالــغــة، بينما 
ــار عــنــف على  ــ ــــود آثـ تـــوفـــي آخــــر مـــن دون وجـ
جثته، وأكـــدت وســائــل اإلعـــالم املحلية  وفــاة 
شخص ثالث، باإلضافة إلى إصابة أكثر من 
54 شخصًا، واألمر املؤسف كان تطور املوقف، 
ومتابعة املواجهات خارج أرضية امليدان، قبل 

أن تتدخل الشرطة وتحسم املوقف.

كارثة بورسعيد
األول من فبراير/ شباط من العام 2012، يوم 
أســود فــي تــاريــخ الــكــرة املصرية، ليس أســود 
فــقــط بـــل أحــمــر وداٍم، فـــي ذلـــك الـــيـــوم شــهــدت 
ــداث فـــي تــاريــخــهــا،  ــ الـــكـــرة املــصــريــة أبــشــع أحـ
النادي  والتي خلفت 74 ضحية من جماهير 
األهـــلـــي، بــعــد املـــبـــاراة الــتــي جــمــعــتــه بنظيره 
املصري في مدينة بورسعيد، يومها  النادي 
ــل املــلــعــب، وتــم  ــ تـــم مــهــاجــمــة الــجــمــاهــيــر داخـ
االعتداء عليهم بالعصي واألسلحة البيضاء، 

مما أوقع مئات الضحايا.
وصفت هذه الكارثة من قبل كثيرين »باملذبحة 
واملـــجـــزرة الــبــشــريــة«، وهـــو مــا بــقــي مطبوعًا 
العربية  الكرة  املصريني وجماهير  ذاكــرة  في 
جـــمـــعـــاء، فــكــل عـــــاٍم تـــجـــدد جــمــاهــيــر الـــنـــادي 
األهــلــي هــذه الــذكــرى األلــيــمــة، وتــؤكــد أنها لن 
الشباب،  أرواح  فــقــدان  فــي  مــن ساهم  تسامح 
وتذكر أنها ستقتص من القتلة الذين ارتكبوا 

هذه الجريمة بحقهم.

مأساة استاد الدفاع الجوي
الـــكـــارثـــة الــثــانــيــة يــــوم 8 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط من 
الــكــرة  كـــانـــت ضــحــيــتــهــا  الـــعـــام 2015، كـــذلـــك 
الدفاع  ملعب  ساحات  شهدت  حني  املصرية، 
سقوط  القاهرة،  املصرية،  بالعاصمة  الجوي 
كانوا  الزمالك  نــادي  من جماهير  22 ضحية 
ضد  فريقهم  مــبــاراة  إلــى  للدخول  يستعدون 
ـــ20 مــن الــــدوري املــصــري  إنــبــي، فــي الــجــولــة الــ

لكرة القدم.
ــبـــاكـــات يـــومـــهـــا عـــنـــدمـــا حـــاولـــت  ــتـ ــدأت االشـ ــ بــ
الزمالك،  أولتراس نادي  الشرطة منع أعضاء 
مــّمــن لــم يكن لديهم بــطــاقــات لــلــدخــول، حيث 
ســـمـــح لـــعـــشـــرة آالف مــشــجــع فـــقـــط بــحــضــور 

في الجزائر أدى انهيار 
الملعب في مناسبتين إلى 

مقتل الجماهير

)Getty( أولتراس األهلي يحيي ذكرى ضحايا بورسعيد

ــاراة، فــأقــدمــت الــشــرطــة عــلــى حــبــس باقي  ــبـ املـ
الجماهير داخل املمر الحديد الضيق ملنعهم 
مـــن الــــدخــــول، وألـــقـــت عــلــيــهــم قــنــابــل مسيلة 
للدموع، فاحتدم األمر كثيرًا، وحصلت حاالت 
اختناق شــديــدة، وتــدافــع جـــراء وجــودهــم في 
منطقة ضيقة جـــدًا، مــا أدى إلــى ســقــوط عدد 

كبير من الضحايا، في تلك املجزرة الدموية.
لكن هذه الحادثة بقيت في ذاكرة الجماهير، 
الزمالك  جمهورا  فيها  تكاتف  بعدما  خاصة 
واألهلي صاحبا الصراع األزلي في كرة القدم 
بالونات  األهلي  جماهير  رفعت  إذ  املصرية، 
ــيـــــض، حــيــث  ــ مـــلـــونـــة بـــالـــلـــونـــني األحــــمــــر واألبـ

اللقاء  انتهاء  وبعد  متفرج،  ألــف  الـــ50  يقارب 
مباشرة بعد صافرة الحكم، حصل إطالق نار 
والجرحى،  القتلى  من  الكثير  وسقط  كثيف، 
ولـــم يــحــدد الــعــدد بشكل دقــيــق، حــيــث حصل 
ــام، فالبعض يــقــول إن عدد  تــضــارب فــي األرقــ
ــة إلـــــى 89  ــافــ الــقــتــلــى وصـــــل إلـــــى 8 فـــقـــط إضــ
جريحا، فيما يروي آخرون أن العدد أكبر من 

ذلك ويصل إلى 60 وأكثر من 150 مصابا.

ملعب 5 يوليو واستاد 20 أغسطس
ففي  متشابهتان،  لكن  منفصلتان  حــادثــتــان 
العام 2013 انهار جزء من مدرجات »ملعب 5 

الــبــالــونــات الحمر 74 بــالــونــا نسبة  بلغ عــدد 
بالونًا  مــجــزرة بورسعيد و 22  لعدد شــهــداء 
أبيض وهو لون قميص نادي الزمالك نسبة 

للمشجعني الذي سقطوا في الدفاع الجوي.

مجزرة ملعب 11 يونيو
فــي 9 يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام 1996، وبينما 
كانت مباراة دربي طرابلس بني نادي االتحاد 
أوجــهــا، خــالل منافسات  وأهلي طرابلس في 
الــــــدوري الــلــيــبــي لــكــرة الـــقـــدم عــلــى مــلــعــب 11 
يونيو بمدينة طرابلس، حدثت مجزرة كبيرة، 
إذ كان امللعب يعج بالجماهير وتواجد فيه ما 

مقتل  إلى  أدى  مما  بالجزائر،  )تموز/يوليو( 
احتشدت  الــتــي  الجماهير  بــني  مــن  شخصني 
الجزائرية،  العاصمة  امللعب، خــالل دربــي  في 
»ملعب  وكــان  الجزائر،  ومولودية  اتحاد  بني 
الـــعـــام 1972 ويتسع  5 يــولــيــو« قـــد شــيــد فـــي 
لــثــمــانــني ألـــف مــتــفــرج، يــعــج بــالــجــمــاهــيــر في 
الجزائرية  البطولة  الخامسة من  الجولة  قمة 
املــحــتــرفــة لــكــرة الـــقـــدم بـــني الــغــريــمــني، والـــذي 

انتهى بفوز االتحاد بهدف لصفر.
الحادثة الثانية أقدم من األولى، حني شهدت 
املــالعــب الــجــزائــريــة حـــوادث انــهــيــار مــدرجــات 
بـــوســـط  )آب/أغـــــــســـــــطـــــــس(،  أوت   20 ــعـــب  ــلـ مـ

الجزائر، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وجرح 
العشرات، وذلك في العام 1982.

األردن لها نصيبها أيضًا
خــــالل قــمــة الـــــــدوري األردنـــــــي بـــني الــفــيــصــلــي 
ــدات، أصــــيــــب الــــعــــشــــرات، فــــي تـــدافـــع  ــ ــ ــوحـ ــ ــ والـ
واشــتــبــاكــات أعقبت املـــبـــاراة، وتــدخــلــت قــوات 
الشرطة على وجه السرعة، وسقط الكثير من 
املستشفيات،  إلــى  نقلهم  تــم  الــجــرحــى، حيث 
ورغم ذلك لم تتطور القصة كثيرًا، ولم يسقط 
املــجــازر، لكن تبقى هذه  بــاقــي  فــي  قتلى كما 

الحادثة مخيفة في تاريخ الكرة األردنية.
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املركز  أملانيا  إتيان )75 شــهــرا(، وفــي  مــدرب سانت  غالتييه 
الصدارة  إيطاليا  وفي  )45 شهرًا(،  وينزيرل  ملاركوس  األول 

ملدرب تورينو جيابييرو فانتورا )57 شهرًا(.
ــام إلــــى أن فــيــنــغــر حـــافـــظ على  ــاألرقــ وتــشــيــر اإلحــــصــــاءات بــ
منصبه كمدرب أكثر بثالثة أضعاف من أي مدرب في العالم 
عدا فيرغيسون، إذ إن معدل بقاء مدرب في الدوري الفرنسي 
هــو 16 شــهــرًا، وفــي الـــدوري اإلنجليزي هــو 14.5 شــهــرًا، في 
حني أن معدل فترة بقاء املــدرب في الـــدوري األملــانــي هي 13 
شــهــرًا، فــي حــني أن األنــديــة اإلسبانية ال تحافظ كثيرًا على 

مدربيها، إذ إن معدل فترة املدرب وصلت إلى عشرة أشهر.
وبالنسبة للدوري اإليطالي فإن معدل بقاء مدرب على رأس 
الــجــهــاز الــفــنــي هــو تسعة أشــهــر فــقــط، أي أن مــتــوســط بقاء 
مــدرب في الخمس دوريــات األوروبــيــة الكبرى هو 12 شهرًا، 

األمــــر الــــذي يــعــنــي أن املــــدرب الــفــرنــســي أرســــني فينغر كسر 
األرقام كلها ووصل إلى عامه العشرين وشهره رقم 233.

وخــــالل 20 ســنــة حــقــق أرســــني فينغر األلـــقـــاب الــتــالــيــة: لقب 
الـــدوري الفرنسي مــع ســتــراســبــورغ ومــونــاكــو، وهــو الفريق 

الذي حقق معه لقب كأس فرنسًا أيضًا. 
حصد   

ُ
حيث »املدفعجية«،  مــع  بطوالته  أكثر  فينغر  وحقق 

العام 1998، 2002، 2004،  وبطولة  لقب »البريمييرليغ« في 
 ،2005  ،2003  ،2002  ،1998 أعـــوام  اإلنجليزي  االتــحــاد  كــأس 
اإلنجليزي«  »السوبر  الخيرية  الــدرع  لقب  أما  2014 و2015. 
أعـــوام 1998، 1999، 2002، 2004،  أرســنــال  مــع  فحققه فينغر 

.2015 ،2014
ــال أوروبـــــــا في  ــطـ وفـــشـــل فــيــنــغــر فـــي تــحــقــيــق لــقــب دوري أبـ
أي مــنــاســبــة، وكـــانـــت أقــــرب فــرصــة لــتــحــقــيــق ذلـــك فـــي الــعــام 
املباراة  - 1( في   2( 2006 عندما تلقى خسارة من برشلونة 
النهائية، ليفشل في حصد اللقب األوروبــي األغلى، الذي لم 
لقب  أي مناسبة، فهو حصد  اإلنجليزي في  الــنــادي  يحققه 
بطولة كأس األندية األوروبية البطلة في العام 1994. ليفشل 
ــي األغــلــى، الـــذي لــم يحققه الــنــادي  فــي حصد اللقب األوروبــ
اإلنــجــلــيــزي فــي أي مــنــاســبــة، فــهــو حــصــد لــقــب بــطــولــة كــأس 

األندية األوروبية البطلة في العام 1994.
رياض...

■ هل تعتقد أن باريس سان جيرمان 
قادر على حصد لقب أبطال أوروبــا؟ 

وما هي مقومات النادي البطل؟
 الــفــريــق الـــذي يمكنه الــتــتــويــج بلقب 

ً
بــدايــة

دوري أبطال أوروبا هو الفريق الذي يملك 
ميزين، االستقرار 

ُ
ثالثة عناصر )الالعبني امل

اإلداري واملدرب الذكي(، بالنسبة لي أعتقد 
أن باريس سان جيرمان يملك كل مقومات 
الفريق األوروبـــي البطل هــذا املــوســم، لديه 
لنجومها  تــوفــر  كيف  تــعــرف  ممتازة  إدارة 
تقديم  الراحة وتحثهم على  أفضل وسائل 
ــًا، هـــــذا عـــــدا عــــن تــــأمــــني كــل  ــ ــمـ ــ األفــــضــــل دائـ

متطلباتهم املالية. 
ويملك النادي »الباريسي« العبني أكثر من 
الــفــارق على  رائــعــني، قــادريــن على صناعة 
أرض امللعب ومنح فرنسا لقبًا أوروبيًا قبل 
انــطــالق الــيــورو الفرنسي فــي الــصــيــف. من 
جهة أخرى أعتقد أن باريس سان جيرمان 
يملك مدربًا يعرف كل خبايا الفريق ويعرف 
الــنــادي الفرنسي في  جيدًا أن أبــرز أهـــداف 
هــذا املــوســم هــو لقب دوري األبــطــال، لذلك 
يـــريـــد صـــب كـــامـــل تــركــيــزه عــلــى املــبــاريــات 

القادمة في البطولة األوروبية.
الـــنـــادي الــفــرنــســي أصــبــح قـــوة ضـــاربـــة في 
الــقــارة األوروبـــيـــة ولــديــه أســلــحــة هجومية 
ــلـــى تــحــقــيــق  ــعـــب قــــــــادرة عـ ــلـ ــلـــى أرض املـ عـ
املجد في املالعب األوروبــيــة وحصد اللقب 
األوروبــــي الغالي فــي نهاية املــوســم، وذلــك 
ألنه وبعد سنوات طويلة من العمل أصبح 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان جــاهــزًا لــكــي يحقق 

لقب دوري أبطال أوروبا.

■ برأيك هل فرنسا قادرة على استضافة اليورو 
في ظل التهديدات اإلرهابية، وهل أصبحت جاهزة 

لهذا الحدث الرياضي الضخم؟ 
فرنسا أكملت كل االستعدادات اللوجستية 
ـــروي ضــخــم مثل  بــغــيــة اســتــضــافــة حـــدث كـ
ــــي جــــاهــــزة لــتــقــديــم أفــضــل  »الــــــيــــــورو«، وهـ
بــطــولــة كـــرة قـــدم مــن الــنــواحــي التنظيمية 
والفنية. األمــر الثاني الــذي يجب أن تعرفه 

الصحافة أن االتحاد الفرنسي لكرة القدم 
ــع الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة بـــدأ  ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــالــ وبــ
بــتــحــضــيــر خـــطـــة أمـــنـــيـــة نـــمـــوذجـــيـــة بــغــيــة 
ــر، مــن  ــيـ ــبـ ــكـ ــــدث الـــــكـــــروي الـ ــــحـ احــــتــــضــــان الـ
خــالل تــدريــب الــجــهــاز األمــنــي على احــتــواء 
مختلف األزمات األمنية التي من املمكن أن 
تحدث، كما أنها أجرت مناورات عديدة في 
الحاضنة  املـــدن  لتحضير  الفرنسية  املـــدن 

للبطولة بأفضل طريقة ممكنة.
يــورو 2016 يحتاج  والخطة األمنية لتأمني 
اإلتــحــاد  يساهم  أن  يجب  عمل مشترك  إلــى 
ــي لــكــرة الــقــدم فــي اعــــداده بالتعاون  األوروبــ
مع االتحاد والدولة الفرنسية؛ وذلك لضمان 
ــة كــــل الــــســــيــــاح الــــذيــــن ســيــحــضــرون  ســــالمــ
البطولة األوروبية. وفرنسا أصبحت جاهزة 
بشكل كامل لليورو مهما ضرب االرهاب في 
ــا الن الــريــاضــة تتفوق دائــمــا على كل  أوروبـ

شيء.

الفرنسي وما هي حظوظه  ما رأيــك باملنتخب   ■
باملنافسة في اليورو؟

 املنتخب الفرنسي هو املرشح األبرز واألقوى 
للفوز بلقب »يورو« 2016 ملاذا؟ بكل سهولة 
ألنه يملك عنصر الجمهور الذي يلعب دورًا 
بارزًا في دعم املنتخب وحث الالعبني على 
تقديم أفضل ما يملكون على أرض امللعب، 
فــي املــقــابــل ال يمكن االســتــخــفــاف بعناصر 
الئحة  يشكلون  الــذيــن  الــفــرنــســي،  املنتخب 
طويلة تضم أبرز نجوم كرة القدم في القارة 
بول بوغبا وغريزمان  وأبرزهم  األوروبية، 

ليليان
    تورام

ليليان تورام، النجم الفرنسي الذي رفع لقب كأس العالم 1998، يتحدث حصريًا لـ »العربي الجديد« 
في مقابلة خاصة، يتناول فيها وضع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، جهوزية فرنسا 

ليورو 2016، لماذا يرفض التدريب، العنصرية وكيف يحاربها في مؤسسته الخاصة
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مقابلة

وفاران وال يمكن إغفال العب ليستر سيتي 
املتألق كانتي. هذه النجوم التي تلعب في 
ــيــــة، تستحق ارتــــداء  أعــــرق األنـــديـــة األوروبــ
قــمــيــص املــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي الــبــطــولــة 
األوروبية، وهي قادرة حتمًا على املنافسة 
على اللقب، واألمر اآلخر وجود مدرب قدير 
خلف هــؤالء النجوم وهو املــدرب الفرنسي 
الــذي أعــاد الهيبة لفرنسا،  ديديه ديشامب 
بعد خسارة  لسنوات طويلة  فقدها  والتي 

نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا.

■ هل سنرى تــورام مدربًا لفريق لكرة القدم في 
يوم من األيام؟

ــر فــي غاية  انــتــقــالــي إلـــى عــالــم الــتــدريــب أمـ
ــد أنــنــي  ــقـ ــتـ ــعــــوبــــة، وال أعـ الـــتـــعـــقـــيـــد والــــصــ
سأصبح مدربًا في املستقبل، وذلك بسبب 
تتعلق بمحاربة  كــثــيــرة  بــأعــمــال  ارتــبــاطــي 
»الــعــنــصــريــة«، خــصــوصــًا إدارتــــي ملؤسسة 
الناس  بتثقيف  عنى 

ُ
ت الــتــي  تـــورام  ليليان 

من  التخلص  وكيفية  العنصرية  ملكافحة 
هذه األفكار الخاطئة.

فـــي املــقــابــل أن تــصــبــح مـــدربـــًا لــفــريــق، هــذا 
األمــر يعني أنــه عليك االلــتــزام بشكل كامل 
كــل وقتك  مــع اإلدارة والــالعــبــني ومــنــحــهــم 
من أجــل تحقيق النجاح، أنــا رجــل صاحب 
مسؤوليات كبيرة ومهمتي األساسية هي 
محاربة »العنصرية« في العالم وخصوصًا 
أن أصــبــح  لــذلــك ال يمكنني  الـــريـــاضـــة،  فـــي 
مدربًا وأتخلى عن شخصية عرفتها الناس 
طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة، ُيــضــاف إلــى ذلك 
أنــنــي لــم أفــكــر فــي الــتــدريــب حــتــى، األمــــر ال 

يعني لي شيئًا.

■ كيف ُيحارب تورام ومؤسسته العنصرية؟
أواًل، قبل محاربة »العنصرية« هناك مشكلة 
كــبــيــرة يــجــب الــحــديــث عــنــهــا والـــتـــي ينتج 
حــول  تتمحور  الــتــي  املــشــاكــل  معظم  عنها 
املجتمعات  فــي  تكمن  املشكلة  العنصرية، 
ولد أفكارا خاطئة عن األديان األخرى 

ُ
التي ت

H H

مدرب أياكس يصاب خالل التدريبات
أصيب فرانك دي بوير مدرب أياكس الهولندي 
ــي وتــــر أخـــيـــل بـــالـــســـاق الــيــمــنــى أثــنــاء  بــقــطــع فـ
الــتــدريــبــات، حــني كــان يــشــارك فــي لعبة »تنس 
كــرة الــقــدم«. وتــعــرض املـــدرب لإلصابة حينما 
الكرة،  املطلوب الســتــعــادة  مــن  أكثر  بــذل جهدا 
فقد سقط ولم يقدر على النهوض إال بمعاونة 
ــذي فــاز  مــســاعــديــه. يــشــار إلـــى أن دي بــويــر، الـ
فريقه في الجولة املاضية من الدوري الهولندي 
في  إس  بــي  اللقب  على  املباشر  منافسه  على 
أيــنــدهــوفــن، سيخضع لــجــراحــة عــاجــلــة وربــمــا 
من  الثالث  في  زفوله  فريق  مواجهة  عن  يغيب 

أبريل/نيسان.

استقالة المدير التنفيذي لبطولة 
إنديان ويلز بعد تصريحاته ضد المرأة

تــقــدم املــديــر التنفيذي لبطولة إنــديــان ويــلــز األمــيــركــيــة لتنس األســـاتـــذة، ريــمــونــد مــور، 
باستقالته من منصبه، عقب تصريحاته املتعصبة ضد املرأة، عندما كان يتحدث بشأن 
مالك  إليسون،  الري  وقــال  الصفراء.  الكرة  والعبات  لالعبي  املخصصة  املالية  الجوائز 
االستقالة من منصبه  قــرر  بأنه  مــور وأخبرني  بيان »تحدثت مع ريموند  البطولة، في 
كمدير للبطولة بشكل فــوري«، مضيفا »أتفهم تماما قــراره«. وأضاف إليسون أنه منذ 
املــرأة  تحصل  كي  التاريخية  كينج حملتها  بيلي جني  األميركية  بــدأت  عاما،   50 نحو 
على معاملة متساوية في عالم التنس، ومنذ ذلك الحني كانت هناك حركة متطورة بني 
بدأ بتصريحات  الجدل قد  الرياضة. وكان  والنساء في  الرجال  للمساواة بني  األجيال، 
نارية من قبل مور خالل حديثه املعتاد لوسائل اإلعالم في آخر أيام البطولة، عندما قال 
»كنت أود أن أكون جزءا من الـWTA ألنهن يستغللن نجاح الرجال. ال يأخذن أي قرار، 

هن محظوظات، محظوظات للغاية«.

نافاس: أعمل بقوة إلثبات أحقيتي في حراسة الريال
ــال الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي كـــيـــلـــور نــــافــــاس حــــارس  ــ قـ
ريــال مــدريــد اإلســبــانــي قبل سفره لالنضمام 
ملنتخب بــالده أنه يعمل »بقوة« من أجل إثبات 
أحــقــيــتــه فــي الـــدفـــاع عــن عــريــن الـــنـــادي املــلــكــي. 
وعن فرص الريال الصعبة للتتويج بلقب الليغا 
نقاط   10 املــتــصــدر  بــرشــلــونــة  عــن  تفصله  إذ 
فــي ظــل وجـــوده فــي املــركــز الثالث قــال »األمــور 
معقدة، ولكن يجب الكفاح حتى النهاية. ال يجب 
علينا االستسالم. من املهم جدا إثبات قدرتنا 
الرياضية. وبخصوص توقعاته ملباراة  باملباريات«، بحسب صحيفة )أس(  الفوز  على 
 31 الجولة  في  الدولية  االلــتــزامــات  انتهاء  عقب  برشلونة  مع  املقبل  الشهر  الكالسيكو 
بالليغا قال »الفريقان يصالن في مستوى مرتفع. كالنا يرغب في الفوز ولكن علينا أن 
نقلق بخصوص أنفسنا فقط والعمل ومواصلة التطور ألن هناك مباريات هامة ستأتي 
في دوري األبطال. هذه املباراة ربما تسمح لنا بالحصول على املزيد من الثقة«. وحول 
وضعه الحالي مع ريال مدريد قال »أنا في حالة جيدة وسعيد بسبب ثقة الجهاز الفني. 

عملت كثيرا إلثبات قدرتي على اللعب في ريال مدريد«.

البرازيلي جل: ليس هناك طريقة إليقاف سواريز
البرازيلي جل أنه ليس هناك طريقة إليقاف لويس سواريز، في إشــارة إلى  أكد املدافع 
العب منتخب أوروغــواي، الذي سيحل ضيفا على منتخب »الكناري« الجمعة في إطار 
الجولة الخامسة من التصفيات املؤهلة ملونديال روسيا 2018. وأشار املدافع في مؤتمر 
نيمار  كــان سيطلب نصيحة من مواطنه  ما  إذا  صحافي، ردا على ســؤال بخصوص 
بهذه  أنــه  إلــى  اإلسباني،  األخير معا في برشلونة  الثنائي  لعب  إليقاف سواريز بحكم 
الطريقة ستتغير األمور في مسألة سبل إيقاف سواريز. وبدأ املدرب البرازيلي كارلوس 
»دونغا« اإلعداد للتصفيات بـ12 العبا متوفرا في الوقت الحالي. ويقيم املنتخب البرازيلي 
معسكره في مدينة تيريسبوليس حتى الخميس، عندما سيتوجه إلى ريسيفي حيث 

سيلعب الجمعة مع أوروغواي.

أخبار سريعة

ترتيب الدوريات األوروبية

والــــشــــعــــوب األخـــــــــرى وأصـــــحـــــاب الـــبـــشـــرة 
األخرى. املجتمع يخلق هذه الدوامة بسبب 
ــن وتــحــويــلــهــا إلـــى  ــريــ إظــــهــــار أخــــطــــاء اآلخــ
سالح ملحاربة كل ما هو خارج عن مألوف 
الــرجــل  ــذكـــور. فــكــيــف سيتمكن  املـ املــجــتــمــع 
املسيحي من تقبل الرجل املسلم في أوروبا، 
سمى »داعش« 

ُ
وهناك مجموعات إرهابية ت

تنسب اإلسالم لها كدين؟
ولم  الفرنسيني  املسلمني  مــن  الكثير  هناك 
يحدث أي خلل في املجتمع إلى حني ظهور 
ــة، عـــلـــى كــــل شــخــص  ــيــ ــابــ الـــجـــمـــاعـــات اإلرهــ
أن يــنــظــر إلـــى اآلخــــر ويــجــلــس مــعــه قــبــل أن 
يــهــاجــمــه ويــنــتــقــد ديــنــه أو لـــون بــشــرتــه أو 
حتى أسلوب حياته. لكي تتقبل اآلخر عليك 
نــظــره وعندها  تــحــاوره وتسمع وجــهــة  أن 

تتخلص من مرض العنصرية.
مــحــاربــة الــعــنــصــريــة فــي الــريــاضــة تقتصر 
ــار املــشــجــعــني بــــالــــدرجــــة األولـــــى  ــكــ عـــلـــى أفــ
وانتماءاتهم االجتماعية، ألن في املنتخبات 
واألندية هناك القليل من الحاالت التي يتم 
رصدها، فالالعبون من مختلف الجنسيات 
واألديــــــــــان يـــلـــعـــبـــون مـــعـــًا ويـــعـــيـــشـــون مــعــًا 
املشكلة  لكن  ألشهر طويلة كعائلة واحــدة. 
األساسية هي في الجماهير التي تأتي من 
خارج امللعب وتفرغ طاقة سلبية بسبب ما 
تــشــاهــده فــي مــيــاديــن الــســيــاســة واملجتمع 

واالقتصاد وغيرها.   
واملــشــكــلــة األكـــبـــر أنــنــا نــعــلــم أوالدنــــــا كيف 
ــكـــونـــون عـــنـــصـــريـــني، فــنــحــن نــــــزرع فــيــهــم  يـ
مــنــذ الــصــغــر األفــكــار الـــســـوداء، ونــقــول لهم 
قبلكم هي  الــتــي عشناها  الــتــجــارب  كــل  إن 
ــــر ألنــه  لــكــي تــتــعــلــمــوا مــنــهــا وتـــنـــبـــذوا اآلخـ
ــبــــرى فــي  ــكــ ــــي املـــشـــكـــلـــة الــ عـــــدوكـــــم، هــــــذه هـ
أال  الــنــاس  على  يجب  العنصرية.  مــحــاربــة 
تــزرع في عقول األطــفــال أشياء مبنية على 
يجب  وغيرها،  وسياسيني  صحافة  أقـــوال 
الجلوس مع اآلخر ومعرفة كيف ُيفكر قبل 
أن نحكم عليه بــاملــوت، فــقــط ألنـــه مــن ديــن 

آخر أو من لون بشرة أخرى.
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برشلونة

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

فياريال

 سيلتا فيغو

 باريس سان جرمان

 موناكو

 نيس

ليون

 رين

 ليستر سيتي

توتنهام

أرسنال

مانشستر سيتي

ويست هام يونايتد

 يوفنتوس

نابولي

 روما

فيورنتينا

 إنتر ميالن

بايرن ميونخ

دورتموند

 هيرتا برلين

 شالكه

بوروسيا مونشنجالدبخ

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

أجراها رياض الترك

ال تزرعوا العنصرية 
في عقول أطفالكم

اليورو الفرنسي ليس 
بخطر نحن جاهزون

حقق املدافع الفرنسي لقب كأس 
العالم 1998 ولقب يورو عام 2000، 
حيُث لعب 142 مباراة سجل فيها 

هدفني.

■ ■ ■

مثل تورام أندية أوروبية بارزة، وهي 
موناكو، بارما، يوفنتوس وأخيرًا 

برشلونة.

■ ■ ■

اعتزل تورام في 26 يونيو/حزيران 
من عام 2008، بعد نهاية بطولة 
»يورو« التي استضافتها النمسا 

وسويسرا.

■ ■ ■

فشل في حصد لقب دوري األبطال، 
وحصل على لقب الدوري األوروبي 
مع بارما في موسم 1998- 1999.

نبذة

أرسين فينغر فشل 
في تحقيق دوري األبطال 

في 20 سنة

يدخل أرسني فينغر مدرب أرسنال اإلنجليزي عامه العشرين 
ــم أن فـــيـــرغـــيـــســـون مــــدرب  ــ ــ فــــي تــــدريــــب »املـــدفـــعـــجـــيـــة«، ورغـ
»اليونايتد« السابق هو صاحب أطول فترة تدريب في تاريخ 
كرة القدم، إال أن فينغر دخل املنافسة مع زعماء السياسة في 

العالم في املحافظة على املنصب.
العام 2016  العام 1996، وفــي  بــدأ فينغر تدريب أرسنال في 
يــدخــل عــامــه الــعــشــريــن مــع »املــدفــعــجــيــة«، وهـــو املــــدرب الــذي 
لكن  »اللندني« خالل 20 سنة،  للنادي  تاريخًا مشرفًا  صنع 
فــتــرة حــفــاظــه عــلــى منصبه يمكن مــقــارنــتــهــا بــأطــول فــتــرات 
مكوث رؤســاء وزعماء بالد العالم، إذ إن هناك رؤســاء أطاح 
الفرنسي ألنــه حافظ على منصبه لفترة طويلة  املــدرب  بهم 
مــن الــســنــوات. وأطــــاح فينغر بــأســمــاء عــريــقــة فــي السياسة 
مــثــل املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــال مــيــركــل الــتــي تــحــافــظ على 

منصبها منذ العام 2005 )10 سنوات( وهي ما زالت مستمرة 
الــيــوم، فــي وقــت تفوق فينغر على الرئيس  فــي عملها حتى 
الفلسطيني محمود عباس الذي ما زال مستمرًا في حكمه من 

العام 2005 )11 سنة(.
في املقابل نجح فينغر في التفوق على رئيس تركيا الحالي 
رجب طيب أردوغان الذي تسلم مقاليد الحكم في العام 2003 

وما زال مستمرًا في منصبه حتى اليوم )13 سنة(.
بالرئيس  أيضًا  العشرين يطيُح  إلــى عامه  فينغر  وبوصول 
الروسي فالديمير بوتني الذي بدأ حكمه الرئاسي في العام 
الــيــوم بعد مــرور 16 سنة  ــازال رئيسًا للبالد حتى  1999 ومـ
و225 يــومــًا، أمـــا الــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد الــعــزيــز بوتفليقة 
أي حوالي   1999 العام  منذ  الرئاسي  منصبه  على  فيحافظ 

16 سنة.
ويــتــفــوق فينغر على عــدد كبير مــن رؤســـاء الــــدول،  أبــرزهــا 
كــوريــا الــشــمــالــيــة، أيــســلــنــدا، بــولــيــفــيــا، الــنــمــســا، ســنــغــافــورة، 

مونتينيغرو، الكونغو الديمقراطية، أذربيجيان وجيبوتي.
وبــالــنــســبــة لــكــرة الـــقـــدم لـــم يــتــمــكــن أي مــــدرب فـــي الــعــالــم من 
ــم فــيــنــغــر بــاســتــثــنــاء فـــيـــرغـــيـــســـون، إذ فــي  ــ ــــراب مــــن رقـ ــتـ ــ االقـ
 
ُ
إيــدي هــوي مــدرب بورنموث يحتل الوصافة حيث إنجلترا 

الـــ 41، وفــي إسبانيا دييغو سيميوني  الفريق للشهر  يقود 
هو األطــول مــدة )51 شــهــرًا(، في فرنسا يتصدر كريستوفي 

أرسين فينغر يتحدى زعماء السياسة... 233 شهرًا مع أرسنال
مدرب أرسنال اإلنجليزي 

األسطورة، يدخل عامه الـ 20 وما 
زال يحافظ على منصبه مثل زعماء 

السياسة في العالم

)Getty( المدرب الفرنسي يعاني مع أرسنال في الفترة األخيرة

)Getty( ليليان تورام يُحارب العنصرية
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يـوم الميـاه
نيويورك ـ العربي الجديد

ــار »مـــــيـــــاه أفــــضــــل،  ــ ــعـ ــ تــــحــــت شـ
العالم  وظائف أفضل«، يحتفل 
بــالــيــوم الــعــاملــي لــلــمــيــاه 2016، 
ــكـــل عـــــــام، فــــي 22 مـــــــــــــــارس/آذار. ودعــــت  كـ
املــتــحــدة، فــي هــذه املناسبة،  منظمة األمـــم 
املعلومات واإلجـــراءات  إلــى االستفادة من 
املتخذة في حماية مصادر املياه والحفاظ 
ــــدم إهــــدارهــــا، مـــن أجــل  عــلــى نــظــافــتــهــا وعـ
املساهمة في إحداث تغيير يحمي مقدرات 
ــكـــوكـــب املـــائـــيـــة. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن نــصــف  الـ
عددهم  يقدر  والــذيــن  العالم،  في  العاملني 
بــنــحــو 1.5 مــلــيــار شـــخـــص، يــعــمــلــون في 

مجاالت أو قطاعات ترتبط باملياه، مشيرة 
إلــى أن كــل األعــمــال على اختالفها تعتمد 
بشكل أساسي على املياه، وإلى أن املاليني 
ــــاص يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى املـــيـــاه  ــخــ ــ ــن األشــ ــ مـ
لهم حمايات  توفر  أرزاقــهــم، وال  الكتساب 

حقوق العمل األساسية وال يعترف بهم.
ــــرورة الــتــعــرف  ــــددت املــنــظــمــة عــلــى ضــ وشــ
على تأثير كمية ونوعية املياه على حياة 
تغيير  وإمكانيات  عيشهم،  وسبل  البشر 
املجتمعات لحماية الثروة املائية، لجعلها 
تكفي سكان األرض، معتبرة أن املياه هي 
أكثر من مجرد ضــرورة إلرواء العطش أو 
حماية الصحة، وإنما هي تخلق فرص عمل 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  وتدعم 

مناسبة

سما حسن

أريد أن أذهب إلى الجنة حيث أمي، على الرغم من أنني 
كريستيانو  املــفــضــل،  العــبــي  ألــتــقــي  أن  تمنيت  طــاملــا 
رونالدو، وُبحت لها بأمنيتي البعيدة، وضحكت، ألنها 
كانت تعتقد أنها أمنية بعيدة، وها أنتم تحملونني إليه 
في هذه البالد الجميلة التي ال أعرف اسمها، وتزرعون 
حولي بسماتكم وأمنياتكم، ولكني أبحث عن وجهها 
بني كل الوجوه، فال أرى ابتسامتها، وال حنو نظرتها. 
ــا أحــظــى بــكــرة قــدم  كــانــت ســتــشــاركــنــي فــرحــتــي، وأنــ
وقميص يحمالن تواقيع فريقي املفضل. أنتم تفعلون 
التي  الوحيدة  أشــيــاء كثيرة مــن أجــل إســعــادي، لكنها 
كــانــت تــفــعــل الــكــثــيــر لــتــســعــدنــي، وهـــي الــوحــيــدة الــتــي 
تستطيع أن تمسح دمعتي التي كانت تحرق قلبها، قبل 

أن تنزل من عينّي. ال أحد يشبه أمي ريهام دوابشة.
 ال أحد يشبه أمي، حني كانت تربط لي حزام مريولي 
من الخلف، وتطبع قبلة على خــدي، يقع نصفها على 
دائــمــا وتشجعني، وتعقص  أذنـــي، ألنــهــا تقف ورائـــي 
لــي شــعــري، فــال ينفلت حــني أتــقــافــز فــي املــدرســة بني 
زميالتي، ونلعب ونلهو. تفعل ذلك نساء كثيرات من 

الــعــائــلــة، بــعــد اســتــشــهــاد أمـــي، وكــلــهــن أكـــدن لــي أنهن 
ســيــكــّن فـــي مــقــامــهــا. ولـــكـــن، ال واحـــــدة مــنــهــن تحكم 
خروجي  بمجرد  فينفلت  مثلها،  مريولي  حــزام  ربــط 
بإحكام،  الضفيرة  تربط  منهن  واحــدة  وال  البيت،  من 
بلة يقع نصفها 

ُ
وتزينها بشريط أبيض. واألهم أنه ال ق

على أذني، فلذلك أذهب إلى قبرها كل يوم، بعد عودتي 
مـــن املــــدرســــة، ألشــكــو لــهــا، وال تــــرد، فــأحــل الـــواجـــب، 
 فال ترد، أردد لها مرارًا: 

ً
وأسألها إن كان صوابا أو خطأ

ال أحد يشبهك، وأبكي ...
بــعــد اســتــشــهــادهــا، هــي وأبـــي واثــنــني مــن إخــوتــي، في 
البغيض على غزة، قاومت كثيرًا لكي أستمر  العدوان 
في دراستي، وتخرجت قبل شهور في التخصص الذي 
اخترته معها. تلقيت التهاني ممن حولي، لكن فرحتها 
دموعها  الــنــجــاح،  بلذة  تشعرني  وال  تنقصني،  كانت 
ودعواتها وصلواتها هي سبب توفيقي. أغمض عيني 
الرغم  ر كل ما فعلته من أجلي، على 

ّ
كل لحظة، وأتذك

الــذي  أنــظــر إلــى حذائها املهترئ  مــن ضعف مــواردنــا. 
انتعلته سنواٍت، لكي توفر لي طلباتي، وأبكي.

تــأخــرُت في  امـــرأة تشبهها،  ألنــي كنت على ثقٍة أن ال 
الــزواج، وحني رحلت، وكنُت قد تجاوزت األربعني من 

عمري، شعرُت بفداحة خسارتي، فالبيت أصبح خاليا 
من كل الحياة التي كانت تبثها في أركانه، والذي كنت 
فلكل ركن  توِجدها،  أن  امــرأة غيرها  تقدر  أال  أخشى 
حكاية معها، يحتفظ بها، وقّررت أن أبقي بالحكايات 
هذه  تطمر  لكي  عني،  غريبة  امــرأة  تأتي  وأال  مكانها، 
الحكايات، فال تلوموني، إن لم تدخل امرأة غيرها بيتي. 
قـــال لـــه: ســتــكــون زوجــتــي الــجــديــدة مــثــل أمـــك املــتــوفــاة. 
صّدق ببراءة طفولته، لكنه حني أذنب ذنبا، هّددته بأنها 
لن تطعمه، وفعلت، وحني عاد أبوه من الخارج، قال له: ال 

أحد مثل أمي، فأمي عندما كنت أخطئ، كانت تهّددني 
ــاب، لكنها لــم تــكــن تفي  ــعـ بــحــرمــانــي مــن الــطــعــام واأللـ
تطفئ  أن  قبل  الــقــدر،  من  الطعام  لي  وتغرف  بوعدها، 

النار تحته وتطعمني، وتالعبني وتالطفني.
 قالت لــي: سأكون مثل أمــك. لكنها حني زارتــنــي، أول 
الرغم  على  القيمة،  بخسة، حقيرة  هدية  أهدتني  مــرة، 
بالهدايا  املكدسة  بالخزانات  يعج  فبيتها  ثرائها،  مــن 
والــتــحــف واألنــتــيــكــات. هــي تــعــيــش وحــيــدة بــال أوالد، 
التي  أمومتها  مــارســت  أنها  رتني 

ّ
أمــي، ذك ويــوم وفــاة 

أمي  أفقد  لن  حرمت منها بسبب عقمها معي، وأنني 
بوجودها، لكني لم أصّدق، فأمي كانت تخصني بأثمن 
ونفيس،  غــاٍل  بكل  ؤثرني 

ُ
وت لها،  هدى 

ُ
ت التي  األشــيــاء 

وتمنحني كل ما يرسله إليها إخوتها من دول الخليج 
فــاخــرٍة، وأغطية رأس  قــمــاٍش  حيث يعملون، مــن قطع 

مزركشٍة، تعتبر غريبة وعزيزة في غزة.
حني ترحل األمهات، سنكون على ثقٍة، نحن األبناء، أن 
كانت  التي  الحياة  أننا سنفتقد كل  لن يشبهنا،  أحــدًا 
أجلهن  مــن  تكرمنا  كــانــت  الــتــي  الــســمــاء  أن  بحياتهن، 
توقفت عن ذلك، أننا نكبر فجأة، حني يصبحن تحت 

التراب.

ال أحد يشبه أمي

وأخيرًا

ال أحد يشبه أمي،  
حين كانت تربط لي حزام 

مريولي من الخلف، وتطبع 
قبلة على خدي

»يونيسف«  منظمة  وكــانــت  واإلنــســانــيــة. 
أصدرت بيانًا عشية املناسبة اعتبرت فيه 
املأمونة  املياه  لتوفير  الــالزمــة  »الدفعة  أن 
لـــلـــمـــاليـــني حـــــول الـــعـــالـــم أصـــبـــحـــت تــمــثــل 
تحديًا أكبر، بسبب تغير املناخ الذي يهدد 
إمــــدادات وســالمــة املــيــاه املــتــاحــة للماليني 
مــن األطـــفـــال الــذيــن يــعــيــشــون فــي املــنــاطــق 
املــعــرضــة لــلــجــفــاف والــفــيــضــانــات«. وذكـــر 
الــبــيــان أن عــام 2015 كــان املــوعــد النهائي 
لــتــحــقــيــق األهــــــــــداف اإلنـــمـــائـــيـــة لــألــفــيــة، 
العالم، باستثناء 663  وكــان جميع سكان 
مليونا منهم، يستخدمون مياه الشرب من 
التي تفصل  أي املصادر  مصادر محسنة، 

1.8 مليار شخص يشربون مياهًا ملوثة ) فرانس برس(املياه عن الفضالت.
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السادة زوار املعرض:  
 السادة املستثمرون واملطورون العقاريون

رشكات املقاوالت املصنفة 
رشكات الديكورات الداخلية والخارجية

رشكات مواد البناء
مكاتب االستشارات الهندسية

الجمهور الكريم من محبي الذوق الرفيع للديكور

2016مارس23 - 26
مواعيد الزيارة يومياً:

1:00 ظهراً  -  10:00 مساًء

��معرض كفر تك الدو

الدعوة عامة
االفتتاح يف ¤ام الساعة الثانية عرشة

ظهراً يوم األربعاء 

للتسجيل اتصل ا��ن : 55063520 اء  LEED  فرصة للحصول ع� شهادة  من مجلس قطر ل��بنية الخ��

لإلستعالم: 
تليفون: 55205214 - 30584019  - 3520 5506

WWW.COVERTECH-QATAR.COM
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