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باريس ـ العربي الجديد

شـــكـــل إعــــــان الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي املــنــتــخــب، 
إيمانويل ماكرون، عن تركيبة أول حكومة في 
متعددة  مفاجأة  فيليب،  إدوار  برئاسة  عهده، 
األبعاد، في الحياة السياسية الفرنسية، سواء 
لناحية  أو  أعضائها،  وانــتــمــاءات  هوية  لناحية 
والطابع  فيها،  والــرجــال  النساء  بــن  املناصفة 
الــتــكــنــوقــراطــي الـــــذي ظــهــر مـــن خــــال تعين 
بــاخــتــصــاصــات وخــبــرات  شــخــصــيــات تتمتع 
الحكومة  وتضم  املعنية.  بــالــوزارات  ذات صلة 

18 وزيرًا وأربعة وزراء دولة، موزعن مناصفة 
بــأعــمــار مختلفة. وتعكس  بــن نــســاء ورجـــال 
الوسط  بن  توازنًا سياسيًا  الــوزاريــة  األسماء 
التنفيذية  الناحية  مــن  لكن  والــيــســار،  واليمن 
الـــتـــزام الحكومة  الــتــعــيــيــنــات  والــعــمــلــيــة، تــظــهــر 
بــتــوجــهــات اقـــتـــصـــاديـــة يــمــيــنــيــة. صــحــيــح أن 
اخــتــيــار قـــيـــادَيـــن اشــتــراكــيــن وازنــــــن، األول 
وزير الدفاع املنتهية واليته، جان إيف لودريان 
أوروبــــــا  ــــه وزارة  ل ــلــــت  أوكــ الــــــذي  )الــــــصــــــورة(، 
بشعبية  يتمتع  ــذي  ــ وال الــخــارجــيــة،  والـــشـــؤون 
االشتراكي  ليون،  بلدية  رئيس  والثاني  عالية، 

جيرار كولومب، الذي تولى وزارة الداخلية، أتى 
ليوفر للحكومة حاضنة اشتراكية ال يستهان 
ــذا الـــحـــزب  ــ ــيــعــطــي هـ ــة، ول ــهـ بــحــجــمــهــا، مــــن جـ
مناصب سيادية مهمة، من جهة ثانية. لكن في 
املقابل، بدا ماكرون حريصًا على إدارة الشؤون 
يمينية،  بروحية  لفرنسا  واملالية  االقتصادية 
للقيادي  االقتصاد،  وزارة  تسليمه  خــال  من 
لــومــيــر، ووزارة »الــحــســابــات  الــيــمــيــنــي، بــرونــو 
دارمانن، وكاهما  لليميني جيرار  العمومية« 
من حزب »الجمهوريون«، رمز اليمن الديغولي 
واليسار،  اليمن  وبن  فرنسا.  في  »التقليدي« 

خلق مــاكــرون تــوازنــًا مــن خــال تعين رئيس 
ــم« الـــوســـطـــي، فـــرانـــســـوا بـــايـــرو،  ــوديــ حــــزب »مــ
وزيرًا للعدل. وأهمية تعين بايرو مستمدة من 
الفرنسية.  الجمهورية  في  الحقيبة  هــذه  قيمة 
أمـــا الــحــقــائــب الــتــي تــوزعــت عــلــى املــقــربــن من 
ماكرون، فتشير إلى أن الرئيس حّصن نفسه 
بماكينة تنفيذية وازنة ومؤثرة، بدءًا من تسليم 
للنائبة األوروبية، سيلفي غوالر،  الدفاع  وزارة 
أو تسليم حقيبة »تاؤم املناطق« لألمن العام 

لحركة »إلى األمام«، ريشار فيراند.
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شاء السفير األميركي لدى العراق، دوغالس 
ــع 

ّ
ــاء، أن يــتــرك تــوق ــعــ ســيــلــيــمــان، أمــــس األربــ

ــــش« جــديــد في  ــه بـــــوالدة تــنــظــيــم »داعــ ــ إدارتــ
بــــالد الـــرافـــديـــن مـــن رحــــم الــتــنــظــيــم الــحــالــي، 
عـــلـــى شـــاكـــلـــة تـــصـــريـــح مــثــيــر وغــــامــــض مــن 

الــقــوات  فيه  تعاني  وقــت  فــي  تفاصيل،  دون 
األحياء  بقية  تحرير  فــي  املشتركة  العراقية 
التي ال تزال في قبضة التنظيم في الساحل 
سيليمان،  وقـــال  الشمالية.  للمدينة  األيــمــن 
في مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة في 
إنــه يتوقع أن يتخذ تنظيم »داعــش  بــغــداد، 
 آخـــر فـــي الـــعـــراق بــعــد الــقــضــاء عليه، 

ً
شــكــال

أن  تقليدية«، من دون  ليخوض معركة غير 
ُيــدلــي بــاملــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل عــن توقعاته. 
وتابع أنه »بعد معركة املوصل، يبقى هناك 
عدد من املناطق تحت سيطرة داعش، أبرزها 
ــــي مــحــافــظــة كــــركــــوك شــمــالــي  الـــحـــويـــجـــة )فـ
البالد( وتلعفر )غــرب املوصل( والقائم )في 
ــبــــالد(، وتــحــريــر  مــحــافــظــة األنــــبــــار غـــربـــي الــ

تــلــك املــنــاطــق يــحــتــاج إلـــى جــهــود كــبــيــرة من 
الــقــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة«. ولــم يسجل يوم 
املناطق  فــي  كبيرة  ميدانية  تــطــورات  أمـــس، 
املــتــبــقــيــة بــيــد »داعـــــش« فــي املـــوصـــل، والــتــي 
تقّدر مساحتها بـ12 كيلومترًا مربعًا، ترغب 
إنجاز تحريرها قبل حلول شهر  بغداد في 

رمضان، نهاية مايو/أيار الحالي.
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»احتفالية« زيارة ترامب للرياض
اقتصاد وإيران وال أولوية لفلسطين
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سياسة

محمد الفضيالت

ت يوم االثنني املاضي، الذكرى 
ّ
حل

الـ69 لنكبة الشعب الفلسطيني، التي 
تلتها نكبات كثيرة جعلت معالجة 

أثار النكبة األولى أمرًا معقدًا بل 
. النكبات املتوالية ال 

ً
ومستحيال

تقتصر على محاباة الدول العظمى 
لالحتالل ومواصلة دعمه عسكريًا 

ودوليًا، وال تتوقف عند ابتالء 
الشعوب العربية بقيادات متخاذلة 

ساهمت في ضياع فلسطني 
واستغلت قضيتها الحقًا لقهر 

شعوبها، وقبل ذلك انحراف بوصلة 
النضال الفلسطيني من خيار 

التحرير إلى التفاوض ضمن شروط 
مجحفة وانعدام أفق لعقد تسوية 

تاريخية تجاوزها التاريخ، وغيرها 
من النكبات التي يصعب حصرها. 

من النكبات املضاعفة، إصرار العرب 
على أن يلدغوا من الجحر مرات 

ومرات، وها هم في الذكرى التاسعة 
والستني للنكبة يستعدون ليلدغوا 

من ذات الجحر األميركي الذي 
يعلقون عليه على نحو غير مسبوق 

 غير مسبوقة، للوصول إلى 
ً
آماال

تسوية تاريخية تحقق السالم 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني. 

قبل يوم من ذكرى النكبة، وخالل 
مؤتمر صحافي مشترك جمع في 

عّمان وزير خارجية األردن أيمن 
الصفدي ونظيرة املصري سامح 

شكري وأمني سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب 

عريقات، كان الفتًا حجم يقينهم 
بصدق إدارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب في مساعيها للوصول 
إلى حل شامل للقضية الفلسطينية 
ضمن رؤية تستند ملبادرة السالم 

العربية.
لم يقدموا ثالثتهم تفسيرًا مقنعًا 
يبرر قناعتهم بصدق اإلدارة التي 
يحكم اللوبي الصهيوني قبضته 

على مفاصلها، وحماستهم لتسويق 
ترامب مخلصًا للشعب الفلسطيني 

وهو الذي حملته أطروحاته 
العنصرية واالنعزالية إلى البيت 

األبيض، وهي أطروحات تتقاطع في 
جوهرها مع األطروحات الصهيونية. 
لم يتجاوزا في تبريرهم الحديث عن 

إشارات وكلمات ملسها وسمعها 
قادة دولهم عند لقائهم ترامب 

الشهر املاضي، وهي معطيات ال 
يعول عليها لتهيئة أرضية لقرارات 

سياسية يتوقع صدروها، إال إذا 
كانت السياسية تدار باألمنيات 

وأحالم اليقظة. من البؤس، أن ينتظر 
عربي التفاتة من أي إدارة أميركية 

ملأساة الشعب الفلسطيني، وهي 
صاحبت التاريخ الطويل في خذالنه 

وتسهيل ضياع حقوقه والتستر 
على الجرائم املرتكبة بحقه، نكبة 

جديدة أن يتسلل ذلك االعتقاد إلى 
العقول والضمائر العربية ستضاف 

إلى سجل النكبات الطويل.

النكبات في 
واشنطن تمتنع عن استقبال عراقيين محـسوبين على إيران ذكرى النكبة

بغداد ـ سالم الجاف

لم يمر االستقبال الرسمي لنجل رئيس إقليم كردستان 
الــعــراق، املستشار األمــنــي فــي اإلقــلــيــم، مــســرور مسعود 
رأس  املــاضــي، على  اإلثنني  يــوم  البرزاني، في واشنطن، 
وفــد كــردي يقوم بــزيــارة إلــى الــواليــات املتحدة، من دون 

إثارة الجدل في العراق. 
ــقـــاء الــرئــيــس  وزيـــــــارة الـــوفـــد الــــكــــردي، الـــتـــي تــتــضــمــن لـ
األميركي، دونالد ترامب، ولقاء عدد من مسؤولي اإلدارة 
العالقة  بمدى  تتعلق  أبعادًا سياسية  تحمل  األميركية، 
الوثيقة بني أكراد العراق وواشنطن، وبمستقبل التعاون 
ــار حفيظة أحـــزاب  بــني الــطــرفــني. لــكــن هـــذا االســتــقــبــال أثـ
طلباتها  رفــض  تم  بعضها  عــدة  عراقية  وكتل سياسية 
املستوى في واشنطن، مع ترامب  لقاءات رفيعة  إلجــراء 

مباشرة أو مع مساعديه. 
من  معظم  أو  بــني جميع  املــشــتــرك  العنصر  أن  والــالفــت 
تــم رفـــض طــلــبــاتــهــم، هــو أنــهــم مــحــســوبــون عــلــى الــنــفــوذ 

اإليراني املباشر في العراق منذ ما بعد االحتالل.
واالنزعاج لم يأت فقط نتيجة تعامل واشنطن مع إقليم 

كــردســتــان بشكل مــبــاشــر مــن دون الــرجــوع لــبــغــداد، بل 
أيضًا كردة فعل على امتناع أميركي سابق عن استقبال 
قيادات سياسية عراقية مماثلة أبدت رغبتها في زيارة 
واشنطن، ال سيما رئيس الوزراء السابق، نوري املالكي، 

ورئيس املجلس اإلسالمي األعلى، عمار الحكيم. 
وقال مسؤول عراقي بارز في مكتب رئيس الوزراء، حيدر 
»العربي الجديد« إنه »بعد زيارة األخير إلى  العبادي، لـ
واشنطن على رأس وفد وزاري ولقائه الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، في 20 مارس/آذار املاضي، تقدم عدد من 
الــزعــمــاء الــعــراقــيــني بــطــلــبــات لــقــاء مــســؤولــني أمــيــركــيــني 

 فــي واشــنــطــن مــن بينهم نـــوري املــالــكــي وعــمــار الحكيم 
لكنه تــم رفـــض تــلــك الــطــلــبــات بشكل دبــلــومــاســي«، وفــق 

تأكيد املصدر. 
وكشف عن أن »جميع من رفضت طلباتهم يعتبرون من 
ضمن املعسكر اإليراني في العراق، وهو ما يمكن اعتباره 
على  املحسوبة  السياسية  القيادات  على  أميركيًا  حظرًا 

إيران«، وفقًا لقوله.
الرئيس  وعــلــى خــالف مــا كــان يحصل خــالل عهد إدارة 
الــســابــق، بــــاراك أوبـــامـــا، حــني كــانــت الـــوفـــود السياسية 
يتمكن  لم  واشنطن،  إلــى  مستمر  بشكل  تتردد  العراقية 
القادة السياسيون العراقيون من زيارة واشنطن منذ أن 

تسلم ترامب السلطة. 
وهــــذا مـــا يــوضــحــه الـــقـــيـــادي الـــكـــردي، حــمــة قــــادر أمـــني، 
تعاملها سيكون  أن  العبادي  أبلغت  واشنطن  إن  بقوله 
مــعــه ومــــع حــكــومــة أربـــيـــل فــقــط ال غــيــر وبــشــكــل رســمــي 
اتفاقيات مكتوبة وليس ضمن تعهدات شفهية  وضمن 
كما كــان يحصل سابقًا. وأضــاف أن »هــنــاك شخصيات 
التقرب مرة أخــرى من  معروفة بوالئها إليــران وحاولت 
واشنطن بعد مجيء ترامب تحسبًا ألي تقلبات سياسية 

تحدث في العراق، لكن تم رفضها«، وفق قوله. وتابع، إن 
»هناك ستة سياسيني رفضت طلبات زيارتهم واشنطن 
جميعهم من املحوسبني على إيران بينهم قيادي كردي 

في السليمانية«.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال بــرملــانــي عـــراقـــي يــنــتــمــي لكتلة 
اإلصالح التي يتزعمها، إبراهيم الجعفري، وهي إحدى 
كتل »التحالف الوطني العراقي«، في اتصال هاتفي مع 
رفــض واشنطن استقبال  إن »سبب  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
لكن  إيـــران،  ليس كونها محسوبة على  عــراقــيــة  قــيــادات 
لوجود قناعة أميركية بضرورة تقوية حكومة العبادي 
مـــن خـــالل اعــتــمــادهــا كــواجــهــة رئــيــســيــة لــلــبــالد وإنــهــاء 
ظاهرة تعدد القرارات والرؤى الخارجية ودعم واشنطن 
شــخــصــيــات دون غــيــرهــا بــمــنــأى عـــن الـــحـــكـــومـــة«، وفــق 

توصيفه. 
البرملاني  املالكي، أوضح  السابق،  الــوزراء  وحول رئيس 
حقوق  بملفات  قضائية  ملالحقات  »يتعرض  األخــيــر  أن 
أميركية وأوروبية،  اإلنسان وجرائم طائفية في محاكم 
تجنبًا ألي حرج  استقباله  عن  االمتناع  يكون  قد  لذلك، 

بني البيت األبيض والقضاء األميركي«، وفق تعبيره.

الرياض ـ خالد الشايع

تعطي السعودية للزيارة الخارجية 
األولــــى لــلــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ــة  ــيـ ــمـ تـــــــرامـــــــب، إلــــــــى الــــــــريــــــــاض، أهـ
التحضيرات  في  يظهر  ما  وهــو  استثنائية، 
ــيـــة ألحــــداث  ــنـ الــســيــاســيــة واإلعـــالمـــيـــة واألمـ
يـــومـــي الــســبــت واألحــــــد املــقــبــلــني. وســتــكــون 
ــرامـــب في  الـــســـاعـــات الـــــــ48 الـــتـــي يــقــضــيــهــا تـ
ــه إلـــى  ــهـ ــبـــل تـــوجـ ــة، قـ ــعــــوديــ ــة الــــســ ــمـ ــعـــاصـ الـ
األراضــي الفلسطينية املحتلة، حافلة بثالث 
قمم ستكون بعنوان »العزم يجمعنا«، يطغى 
ــتــــصــــادي عـــلـــى الــجــانــب  ــانـــب االقــ فــيــهــا الـــجـ
أن  ويستبعد  اإلرهـــاب.  ومحاربة  السياسي 
كبيرة  مــكــانــة  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــحــتــل 
فـــي االجـــتـــمـــاعـــات والـــلـــقـــاءات الــرســمــيــة، أو 
تــلــك الــتــي تعقد عــلــى هــامــش الــقــمــم الــثــالث: 
السعودية األميركية، والخليجية األميركية، 
واإلسالمية األميركية. أما التوقعات املتصلة 
التي ستحتل  السياسية  املــواضــيــع  بــجــدول 
تكون  أن  على  فتجمع  االجتماعات،  صـــدارة 
ــران عــنــوانــًا أواًل ورئــيــســًا، خــصــوصــًا في  ــ إيـ
االجــــتــــمــــاعــــات الـــضـــيـــقـــة، ولــــيــــس فــــي الــقــمــة 
اإلسالمية األميركية التي تجمع عددًا كبيرًا 
مـــن املـــســـؤولـــني مـــع تـــرامـــب ووفــــــده املـــرافـــق 

الكبير.
لــكــن مـــصـــادر »الــعــربــي الــجــديــد« تــكــشــف أن 
اإلدارتـــــــني األمــيــركــيــة والـــســـعـــوديـــة أســنــدتــا 
إلــى الــعــاهــل األردنــــي املــلــك عبد الــلــه الثاني، 
ــال مـــحـــدد  ــ ــمــ ــ ــة وضـــــــع جـــــــــدول أعــ ــيــ ــؤولــ ــســ مــ

لــلــقــاءات الــعــربــيــة األمــيــركــيــة، حــتــى ال تكون 
مــجــرد جلسة تــعــارف بــني تــرامــب والــزعــمــاء 
الـــعـــرب، نــظــرًا لــعــالقــة املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي 
ــريـــاض والــعــواصــم  الــوطــيــدة بــواشــنــطــن والـ
ــهـــذه الـــغـــايـــة، وصــل  الــعــربــيــة الــرئــيــســيــة. ولـ
إلــى القاهرة، ظهر أمــس، امللك األردنــي للقاء 
ــــري، عـــبـــدالـــفـــتـــاح الــســيــســي.  ــــصـ ــيـــس املـ ــرئـ الـ
املـــلـــك  مــــــن   

ً
كــــــــال املـــــــصـــــــادر أن  وأوضـــــــحـــــــت 

األردنـــي والسيسي يــحــاول الــدفــع فــي اتجاه 
إعـــطـــاء الـــوقـــت لـــأحـــاديـــث مـــع تـــرامـــب حــول 
املفاوضات  لتحريك  عربية  جــديــدة  »أفــكــار« 
املــــبــــاشــــرة بــــني الــفــلــســطــيــنــيــني وإســــرائــــيــــل، 
مــع أنـــه لــيــس هــنــاك تــوقــعــات كــبــيــرة فــي هــذا 

بعد  تــطــلــق  لـــم  تـــرامـــب  إدارة  إن  إذ  ــدد،  الـــصـ
الــدبــلــومــاســي فــي مــا يتعلق  فعليًا حــراكــهــا 
يومني  ســوى  يمر  ولــم  الفلسطيني،  بامللف 
تــقــديــم السفير األمــيــركــي الجديد  بــعــد عــلــى 
القيادة  إلــى  اعتماده  أوراق  فريدمان  ديفيد 
تــظــهــر بسرعة  أن  يــتــوقــع  اإلســرائــيــلــيــة. وال 
نــتــائــج الـــتـــقـــارب الــخــلــيــجــي األمـــيـــركـــي على 
إيــران وعلى حساب  قاعدة شعار »معًا ضد 
ــتـــصـــره تـــســـريـــبـــات  فـــلـــســـطـــني«، مـــثـــلـــمـــا تـــخـ
صحافية في بعض اإلعالم العربي والعبري.
وســـتـــكـــون بــــدايــــة فـــعـــالـــيـــات زيــــــــارة تـــرامـــب 
إلــــى الــــريــــاض، يــــوم الــســبــت املـــقـــبـــل، عــنــدمــا 
يــعــقــد الــعــاهــل الـــســـعـــودي، املــلــك ســلــمــان بن 

عبدالعزيز، سلسلة من االجتماعات الثنائية 
ــروابــــط  ــرامــــب ســـتـــركـــز عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــ ــع تــ مــ
واألمنية  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
الــوثــيــقــة بـــني الـــبـــلـــديـــن، بــحــســب اإلعـــالنـــات 
وفي  واألميركية.  منها  السعودية  الرسمية 
ــد، يجتمع قـــادة مجلس  الــتــالــي، األحــ الــيــوم 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي مـــع الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــتـــي تــــواجــــه األمــــن  ملــنــاقــشــة »الـــتـــهـــديـــدات الـ
ــنــــاء عـــالقـــات  واالســــتــــقــــرار فــــي املـــنـــطـــقـــة« وبــ
املتحدة ودول مجلس  الواليات  تجارية بني 
الــتــعــاون الخليجي. فــي الــيــوم ذاتـــه، يجتمع 
الضيف األمــيــركــي مــع قـــادة 55 دولـــة عربية 
ــنـــاء شـــراكـــات  ــة »ملـــعـــالـــجـــة ســـبـــل بـ ــيـ وإســـالمـ
أمــنــيــة أكــثــر قـــوة وفــعــالــيــة مــن أجـــل مكافحة 
اإلرهـــــاب والـــتـــطـــرف«، عــلــى أن يــلــقــي تــرامــب 
ــًا عــــن اإلســـــــالم،  ــابـ ــطـ ــة خـ ــمـ ــقـ ــلـــى مـــنـــصـــة الـ عـ
و«ســيــنــاقــش مـــع الــزعــمــاء مــخــاطــر الــتــطــرف 
واإلرهـــــاب ونــشــر قــيــم الــتــســامــح والــتــعــايــش 
املــشــتــرك«. وتنظر الــريــاض إلــى هــذا الحدث 
النمو  فــرص  لعرض  مهمة  مناسبة  بوصفه 
الديناميكية للسعودية، إضافة  االقتصادية 
فقط  ليس  االستراتيجية  الــشــراكــة  قــوة  إلــى 
ــــع الــــــدول  ــن مـ ــكــ ــــع الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، ولــ مـ
العربية واإلســالمــيــة فــي أنــحــاء الــعــالــم. كما 
تــتــعــاطــى مــعــهــا عــلــى أنــهــا »بــمــثــابــة منصة 
اإلطالق لجميع الشركاء األميركيني والعرب 
واملــســلــمــني التــخــاذ خــطــوات جــريــئــة جــديــدة 
لتعزيز السالم ومواجهة أولئك الذين يسعون 
إلــــى إشـــاعـــة الـــفـــوضـــى والـــعـــنـــف فـــي جميع 
العالم اإلسالمي وما وراءه«، بحسب  أنحاء 

اللقاءات.  ومن  مصادر مواكبة لتحضيرات 
املرجح أال يجد ترامب خالل اليومني اللذين 
على  للتغريد  وقــتــًا  الــريــاض  فــي  يقضيهما 
موقع »تويتر«، إذ لن يقتصر البرنامج على 
بــل يضم أيضًا ســت فعاليات  الــثــالث،  القمم 
أخــــــرى، ســتــكــون فـــي الـــيـــوم األول لـــلـــزيـــارة. 
وعــقــب الــقــمــة الــســعــوديــة األمــيــركــيــة، يفتتح 

معرض الفن املعاصر السعودي عبر األجيال 
أما  الشباب.  التركيز على جيل  املختلفة مع 
ومحاربة  التطرف  ملكافحة  الرياض  منتدى 
اإلرهــاب، الذي يحتضنه »مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراسات اإلسالمية«، فستجتمع 
فــيــه نخبة مــن الــبــاحــثــني ومــراكــز الــدراســات 
ــر الـــعـــمـــل  ــ ــــشـ ــــدف إنـــــتـــــاج ونـ ــهـ ــ ــــوث بـ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ

والفكرية  الثقافية  الحياة  وإثــراء  األكاديمي 
فــي الــســعــوديــة، وســيــكــون بــرعــايــة التحالف 
اإلســـــالمـــــي الـــعـــســـكـــري ملــــحــــاربــــة اإلرهـــــــــاب، 
اإلرهــــاب  فــي طبيعة  املــنــتــدى  كــمــا سيبحث 
ومستقبل الــتــطــرف. أمـــا املــنــتــدى الــســعــودي 
الذي سُيعقد  التنفيذيني  األميركي للرؤساء 
فــي الــيــوم ذاتـــه، فسيجمع قـــادة األعــمــال من 

املتحدة  والــواليــات  السعودية  أنــحــاء  جميع 
التجارية  العالقات  تعزيز  بهدف  األميركية، 
بـــني الــــريــــاض وواشـــنـــطـــن مـــن خــــالل تــوفــيــر 
مــنــصــة لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة وتــذلــيــل 
الــصــعــوبــات الــتــي تــحــول دون إقــامــة روابـــط 

اقتصادية أوثق.
أيضا سيزور ترامب »مركز امللك عبد العزيز 
التاريخي«، ليطلع على تاريخ شبه الجزيرة 
الدين  نشر  فــي  املتمثلة  ورسالتها  العربية 
اإلســــالمــــي. وبـــعـــد جـــولـــة مــلــكــيــة فـــي املـــركـــز، 
ــقـــام مــــأدبــــة عــــشــــاء تـــقـــلـــيـــديـــة فــــي قــصــر  ــتـ سـ
ــي الــيــوم  املـــرّبـــع تــكــريــمــًا لــضــيــف املــمــلــكــة. وفـ
الــتــالــي، ســُيــعــقــد مــؤتــمــر »مـــغـــردون 2017«، 
بــحــضــور الــرئــيــس األمــيــركــي ومــلــك األردن، 
إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«تويتر« جاك 
دورســي، ووزيــر الخارجية األميركي ريكس 
الشيخ  اإلمـــارات  تيلرسون، ووزيــر خارجية 
الباكستانية  زايـــد، والــنــاشــطــة  بــن  الــلــه  عبد 
ــاقـــشـــون بــشــكــل  ــنـ ــيـ ــازاي. وسـ ــ ــفـ ــ ــــوسـ مـــــــاالال يـ
مباشر طرق مكافحة التطرف واإلرهــاب في 
العصر الرقمي. كما ستشهد الرياض افتتاح 
»املركز العاملي ملكافحة الفكر املتطرف« الذي 
املتطرفة من  األفكار  انتشار  إلى منع  يهدف 
خــــالل تــعــزيــز الــتــســامــح والـــتـــعـــاطـــف ودعـــم 
نــشــر الـــحـــوار اإليــجــابــي. اقــتــصــاديــًا، كشفت 
مــصــادر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن شركة 
اتفاقيات  توقيع  تعتزم  السعودية  »أرامكو« 
مع 10 شركات أميركية خالل زيارة الرئيس 
ــلـــســـعـــوديـــة، مــــن بــيــنــهــا شــركــة  ــركــــي لـ ــيــ األمــ
ــنـــرال إلــكــتــريــك«، وشـــركـــة »شــلــمــبــرجــيــر«  »جـ
املـــحـــدودة، وشــركــة »هــالــيــبــرتــون« للبترول، 
أضـــــافـــــة لــــشــــركــــة »بــــيــــكــــر هــــــيــــــوز«، وشــــركــــة 
»نــابــورس«  وشركة  الهندسية،  »جاكوبس« 
لــلــصــنــاعــات املــــحــــدودة، وشـــركـــة »وذرفــــــورد 
ــة  ــركــ إل ســـــــــي«، وشــ بــــــي  انــــتــــرنــــاشــــيــــونــــال 
»ماكديرموت إنترناشيونال«، وشركة »روان 
كومبانيز«. ولم يتم اإلعالن عن طبيعة قيمة 
تــلــك االتــفــاقــيــات، إال أن املــصــادر أكـــدت أنها 
لـــ«أرامــكــو«  الــســوقــيــة  القيمة  لتعزيز  تــهــدف 

قبل طرح أسهمها في البورصة العاملية.

القاهرة ـ العربي الجديد

الدفع  باتجاه  قــوى سياسية مصرية  تسعى 
بــمــرشــح تــوافــقــي النــتــخــابــات الـــرئـــاســـة عــام 
2018، ملواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
بينما ظهرت أصوات من داخل قوى معارضة 
تــطــالــب بــضــرورة املــقــاطــعــة. أصــحــاب دعـــوات 
ــض املشاركة في ما 

ْ
املقاطعة ينطلقون من رف

بغداد ـ العربي الجديد

ــــالل الــشــهــريــن  ــاب الـــطـــائـــي خـ ــ ــــم وهــ قـــفـــز اسـ
ــــى واجــــهــــة األحـــــــــداث األمـــنـــيـــة  املـــاضـــيـــني إلــ
فــي الـــعـــراق، كــمــتــحــدث رســمــي بــاســم وزارة 
ــفــــاوض حــكــومــي مــعــتــمــد، ثم  الـــداخـــلـــيـــة ومــ
املتورطة  واملليشيات  الحكومة  بني  وسيط 
بعمليات االختطاف، التي بات العراق سوقًا 
رائــجــة لــهــا. تعيني أثـــار الــجــدل فــي الــشــارع 
حـــول دوره فـــي عــمــلــيــات تــحــريــر الــضــحــايــا 
بعد اختطافهم، وسبب رفضه في كل عملية 
تــحــريــر نــاجــحــة لــه للضحايا اإلفــصــاح عن 
الخاطفة. فمنذ عملية اختطاف  الجهة  اسم 
حماية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على 
بحادثة  مـــرورًا  السليمانية،  كــركــوك  طــريــق 
بــغــداد وإطــالق  فــي  خطف صحافية عراقية 
ســراحــهــا، مــــرورًا بعملية تــحــريــر املــواطــنــني 
بعملية  وانــتــهــاًء  املــاضــي،  الشهر  القطريني 
تـــحـــريـــر املــخــتــطــفــني الــســبــعــة مــــن نــاشــطــي 
التيار املدني العراقي قبل أيام، تكون عملية 
اإلعالن عن تحرير املختطفني أو الكشف عن 
محصورة  الخاطفة  الجهات  مــع  مباحثات 
بــــ«وهـــاب الــطــائــي«. وبـــات مصطلح »عـــّراب 
عــمــلــيــات الـــخـــطـــف والـــتـــحـــريـــر« هــــو الــلــقــب 
ــق لــلــطــائــي مــنــذ أيــــــام، وتــــعــــّدى ذلــك  املـــالصـ
الكشف  على  بــإجــبــاره  شعبية  مطالبة  إلــى 

لالنتخابات  السيسي  بـ«تمثيلية«  يــوصــف 
الرئاسية، بما يضفي نوعًا من الشرعية على 
املعارضة،  الــقــوى  وانقسمت  الحالي.  النظام 
املحسوبة على ثـــورة يــنــايــر، بــني فــريــق يرى 
ضــرورة املشاركة في مــشــاورات الدفع ببديل 
للسيسي في انتخابات الرئاسة، ليس للفوز 
باالنتخابات ولكن باعتبارها فرصة لتوحيد 
جهود املعارضة والعودة للشارع مرة أخرى، 
فــي مقابل فــريــق ثـــاٍن يعتبر أن املــشــاركــة في 
في  تصّب  الرئاسية  االنتخابات  »تمثيلية« 
صـــالـــح الــســيــســي، الـــــذي يـــدفـــع بــشــكــل كبير 
ــح مــنــافــســني لـــه، لــعــدم تــكــرار 

ُّ
فــي ســبــيــل تــرش

ــتـــي شــهــدت  الـ  ،2014 انـــتـــخـــابـــات  ســـيـــنـــاريـــو 
مــقــاطــعــة شــعــبــيــة واســـعـــة وتـــحـــديـــدًا مـــن فئة 
الشباب، بما وضعه في حرج إقليميًا ودوليًا. 
انقسامًا  هــنــاك  إن  مــصــادر سياسية،  وقــالــت 
داخــــل بــعــض الــحــركــات الــشــبــابــيــة املــعــارضــة 
ــم مـــرشـــح خــــالل االنــتــخــابــات  ــول فـــكـــرة دعــ حــ
الرئاسية املقبلة. وأضافت املصادر لـ«العربي 
ــــوى املــــعــــارضــــة مـــشـــاركـــة  ــقـ ــ الـ ــــد«، أن  ــديـ ــ ــــجـ الـ
فـــي مــــشــــاورات حــــول بـــديـــل لــلــســيــســي خــالل 
االنـــتـــخـــابـــات، بــانــتــظــار مـــا تــســفــر عــنــه تلك 

املشاورات من دعم مرشح توافقي. 
وتابعت أن فريقًا من هذه القوى يرى ضرورة 
دعم مرشح في االنتخابات ملواجهة السيسي 
ليكون بمثابة نقطة انطالق ملواجهة النظام 

يتفاوض معها،  التي  الخاطفة  الجهات  عن 
، والثمن الذي 

ً
 عن سبب الخطف أصال

ً
فضال

ــّدم لــتــحــريــرهــم. وهـــو مـــا دشــنــه نــاشــطــون  ــ ـ
ُ
ق

مطالبني  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
بالكشف عن هوية الطائي الحقيقية. وهاب 
أعضاء  أحــد   ،1976 مواليد  الــطــائــي،  حسني 
مليشيا »عصائب أهل الحق«، بعد انشقاق 
زعيمها الحالي قيس الخزعلي عن مليشيا 
»جيش املهدي« بزعامة مقتدى الصدر عام 
املــســلــحــني اآلخـــريـــن.  2005، مـــع مـــئـــات مـــن 
ــدرج الـــطـــائـــي فـــي املــلــيــشــيــا حــتــى وصــل  ــ وتــ
إلى  الــتــحــّول  مــراتــب متقدمة فيها قبل  إلــى 
»عصائب  مليشيا  باسم  الرسمي  املتحدث 
أهل الحق« في كل من العراق وسورية. كما 
عن  البرملانية   2014 عــام  النتخابات  ترشح 
دائرة بغداد، إال أنه أخفق في الفوز واختفى 
عن األنظار أشهرا عدة، بعد تفجير انتحاري 
ــدم كـــانـــت املــلــيــشــيــا  ــرة قــ اســـتـــهـــدف مــلــعــب كــ
تـــقـــيـــم فـــيـــه مـــهـــرجـــانـــًا ســـيـــاســـيـــًا فــــي الـــعـــام 
نفسه، وأسفر عن مقتل وجرح العشرات من 
»الدولة  تنظيم  ى 

ّ
وتبن »العصائب«  أعضاء 

اإلسالمية« )داعش( حينها الهجوم.
الطائي للظهور  ومع نهاية عام 2015 عاد 
مـــجـــددًا عــلــى شـــاشـــات مــحــطــات فــضــائــيــة 
مقربة  ولبنانية  وعراقية  وسورية  إيرانية 
مـــن إيــــــران، أو مــمــولــة مــنــهــا كــخــبــيــر أمــنــي 

الحالي خالل الفترة املقبلة. وأوضحت أن هذا 
مناسبة  فرصة  االنتخابات  أن  يعتبر  الـــرأي 
والوطنية  السياسية  القوى  جهود  لتوحيد 
والــــعــــودة إلــــى الــــشــــارع مــــرة أخــــــرى، فـــي ظل 
وجـــود تضييق شــديــد مــن األجــهــزة األمنية 
عــلــى تــحــركــات املــعــارضــة. وأشــــارت املــصــادر 
إلـــى أن االتــجــاه الــثــانــي يـــرى أن االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة مــجــرد »تــمــثــيــلــيــة«، خــصــوصــًا مع 
عدم إتاحة فرصة حقيقية ملنافسة السيسي، 
االنتخابات  قــرار عدم مقاطعة  فإن  وبالتالي 

بمثابة إعطاء شرعية للنظام الحالي.
ــــدت أن الــجــمــيــع يــعــلــم صــعــوبــة مــواجــهــة  وأكـ
السيسي في ظل حصوله على دعم من أجهزة 
الدولة وتحديدًا األمنية والسيادية، وبالتالي 
االنتخابات محسومة سلفًا، وال  نتيجة  فــإن 
بد من عدم إضفاء شرعية يريدها السيسي. 
ولــفــتــت إلــــى أن الــســيــســي يـــرغـــب بـــشـــدة في 
خـــوض أكــثــر مـــن مــرشــح لــالنــتــخــابــات لــعــدم 
تــكــرار ســيــنــاريــو انــتــخــابــات 2014، وتــفــادي 
الـــوقـــوع فــي حـــرج دولـــي بــعــدم تــرشــح ســوى 
 عن مقاطعة قطاعات 

ً
حمدين صباحي، فضال

واسعة من الشعب وتحديدًا من فئة الشباب، 
وهو أمر متوقع خالل االنتخابات الرئاسية 
العام املقبل. وشــددت على أن السيسي يدفع 
مــن خــالل تصريحاته بــضــرورة وجـــود نوع 
من املنافسة في انتخابات الرئاسة، وهو ما 

عراقي، لكن أضيف إلى صفته حرف »الدال« 
ــتـــور فـــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــدكـ لــيــكــون »الـ
خالعًا  الطائي«،  وهــاب  الدولية  والعالقات 
تــــه الــعــســكــريــة املــلــيــشــيــاويــة الــســابــقــة، 

ّ
بــــز

ومرتديًا بذلة وربطة عنق ويمسك بحقيبة 
كــتــلــك الـــتـــي يــحــمــلــهــا أســـاتـــذة الــجــامــعــات. 
وقـــبـــل أقـــــل مــــن شـــهـــر واحــــــد عـــلـــى تــحــريــر 
املواطنني القطريني برز الطائي مرة أخرى 
لــكــن لــيــس كــمــحــلــل ســيــاســي بـــل كمتحدث 
رسمي ومستشار إعالمي لــوزارة الداخلية 
ــذا الـــصـــدد، أكــــدت مــصــادر  الــعــراقــيــة. فـــي هـ
عــراقــيــة حــكــومــيــة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
»الطائي تولى املنصب من دون أمر ديواني 
ــوزراء، كــمــا أن املــنــصــب الــذي  ــ مــن رئــاســة الــ
 
ً
أصــال فـــالـــوزارة  مستحدثًا،  يعتبر  يشغله 

ــو الــعــمــيــد  يـــوجـــد بــهــا نـــاطـــق إعــــالمــــي، وهــ
ســعــد مـــعـــن. ذلــــك ألن ال ســابــقــة تــاريــخــيــة 
لــــوجــــود وظـــيـــفـــة تــــعــــرف بــــاســــم مــســتــشــار 

يــعــكــس عـــدم وجــــود رغــبــة فــي تــكــرار تجربة 
النتيجة  بـــأن  يعلم  ولــكــنــه   ،2014 انــتــخــابــات 
مــحــســومــة لــصــالــحــه. وقــالــت املـــصـــادر ذاتــهــا 
الــتــي تــؤيــد مقاطعة انــتــخــابــات الــرئــاســة، إن 
ــنـــزع أي شـــرعـــيـــة عــــن الــســيــســي،  املـــقـــاطـــعـــة تـ
الــســبــل لتسويق وجــود  وبــالــتــالــي تقطع كــل 
انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة عــلــى عــكــس الـــواقـــع. 
ــهـــزة األمــنــيــة لـــن تسمح  ولــفــتــت إلـــى أن األجـ
ــّول املـــعـــارضـــة فــــي الــــشــــارع الــســيــاســي  ــغـ ــتـ بـ
مــطــلــقــًا، فــهــي دائــمــًا ضــد أي تــجــّمــعــات، ومــن 
املمكن أن تسمح بتواجد ظاهري غير مؤثر. 

ــز األهـــــــرام  ــركــ ــه، قــــــال خـــبـــيـــر فــــي مــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
في  الحالي  املــنــاخ  إن  السياسية،  لــلــدراســات 
ــراء انــتــخــابــات  ــ ــر بــإمــكــانــيــة إجـ

ّ
مــصــر ال يــبــش

نزيهة وحرة، في ظل التضييق الشديد من ِقبل 
السياسي  الخبير  وأضــاف  األمنية.  األجهزة 
الـــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، فــي تصريحات 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن نــزاهــة االنــتــخــابــات 
تتعلق  ولــكــن  الــتــصــويــت،  بعملية  تتعلق  ال 
بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة لــجــهــة إعـــطـــاء فــرص 
متساوية كل املرشحني للتواصل مع الشارع، 
الحرية  وإتــاحــة  انتخابية،  مــؤتــمــرات  ــد 

ْ
وعــق

وعبر  الحالي  النظام  أن  وتابع  التعبير.  في 
أجهزته اإلعالمية واألمنية لن يسمح بوجود 
منافسة حقيقية في االنتخابات، بما يؤكد أن 

النتيجة محسومة سلفًا للسيسي.

الداخلية اإلعــالمــي مع وجــود ناطق  وزارة 
«. وأظــهــرت سجالت ملحكمة 

ً
إعــالمــي أصـــال

ديالى  محافظة  عاصمة  بعقوبة  جــنــايــات 
ــراق، بـــتـــاريـــخ 23 أغـــســـطـــس/ ــ ــعــ ــ شــــرقــــي الــ

آب 2006، شــكــوى مــقــدمــة مــن ســيــدة تتهم 
وهاب الطائي في التورط بعملية اختطاف 
نجلها مــن دكــانــه ثــم إطــالق ســراحــه، إال أن 
الــقــضــيــة لــم تــفــّعــل بــحــســب مــحــام بــــارز في 
ــد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«  مــحــافــظــة ديـــالـــى، أكـ
إلــى فرار  أن »سبب عــدم تفعيلها قد يعود 
األم مع بناتها من ديالى إلى بغداد، وعدم 
مــتــابــعــتــهــا الــقــضــيــة أو أن الــقــضــاء مـــارس 
لعبة الخنوع الطويلة للمليشيات كعادته«.

ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ ـــ«الــ وقـــــــال وزيـــــــر بـــــــارز لــ
إن »لـــلـــطـــائـــي تــــواصــــل مـــبـــاشـــر مــــع جــمــيــع 
ــة الــخــطــف  ــرفــ ــتــــي تـــمـــتـــهـــن حــ ــائـــل الــ ــفـــصـ الـ
ــــراق كـــمـــلـــيـــشـــيـــا الــــعــــصــــائــــب وحـــــزب  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الــلــه الـــعـــراقـــي والـــخـــراســـانـــي واإلمــــــام علي 
والــنــجــبــاء وغــيــرهــا، وهـــو بــمــثــابــة املنسق 
ــوزراء وتــلــك املليشيات  الــعــام بــني رئــيــس الــ

في أي عملية خطف تجري«. 
ــن إطـــــــــالق ســــــراح  ــ ــمـ ــ  إن »ثـ

ً
وتــــــابــــــع قــــــائــــــال

ــام كـــان مكاسب  أيـ قــبــل  الــنــاشــطــني السبعة 
منحهم  بينها  من  الخاطفة،  للجهة  معينة 
الكاظمية  منطقة  نخيل  بــســاتــني  فــي  مــقــرًا 

شمالي بغداد، ليكون مكانًا لهم«.

ترامب خالل 
اتصال هاتفي 
بالملك سلمان 

في يناير الماضي 
)ماندل نغان/

فرانس برس(

اإلدارة األميركية رفضت 
أخيرًا استقبال نوري المالكي 

وعمار الحكيم

صار الطائي يظهر
على الشاشات كدكتور 

وخبير أمني

تنقسم الحركات 
المصرية المعارضة حول 

المشاركة في االنتخابات 
الرئاسية المقبلة من 

عدمها

المرشح المفترض حمدين صباحي )خالد دسوقي/فرانس برس(

ستكون المعضلة األكبر في القمة، هي حضور الرئيس السوداني، عمر 
االجتماعات.  قاعة  قبة  تحت  األميركي  الرئيس  مع  ووجوده  البشير، 
وبحسب وكالة »فرانس برس«، وجهت السعودية الدعوة بشكل رسمي 
للرئيس السودانى. لكن السفارة األميركية في الخرطوم نفت، أمس، ما 
سمتها »شائعات« عن مشاركة البشير في قمة الرياض، وقالت السفارة 
اعتقال صادرة  الدعوات ألي شخص يخضع ألوامر  بيان: »نعارض  في 

عن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك الرئيس البشير«.

عقدة البشير

التقى السفير اإليراني في العراق، إيرج مسجدي 
)الصورة(، أمس األربعاء، بممثل املرجع الديني 
العراقي، علي السيستاني، في محافظة كربالء، 

عبد املهدي الكربالئي. وقالت مصادر مقربة من 
املرجعية الدينية إن اللقاء يمثل محاولة للملمة 

الخالفات داخل »التحالف الوطني«. وقال مصدر 
مقرب من املرجعية، لـ«العربي الجديد«، إن مسجدي 

يحاول االستعانة بالسيستاني الحتواء الخالفات 
التي ظهرت أخيرًا.

شّدد رئيس البرملان العراقي، سليم الجبوري 
)الصورة(، أمس األربعاء، على »ضرورة إشراك 

التركمان بالقرار السياسي باعتبارهم أحد 
األركان املهمة للتنوع املوجود في العراق«. وأضاف 

في كلمة خالل مؤتمر »امللتقى التركماني« الذي 
عقد في بغداد، إن »أهلنا التركمان كقومية ثالثة 
يشكلون أحد األركان املهمة من التنوع العراقي 

اإلثني، وقدموا كثيرًا في سبيل وحدة العراق 
واستقالله وسيادته«.

السفير اإليراني 
يتدخل 

لحل خالفات 
»التحالف«

الجبوري: 
إشراك التركمان 

في القرار 
السياسي
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فريدمان: 
ال طلب أميركيًا بتجميد 

االستيطان 

قال السفير األميركي لدى تل أبيب، 
ــــورة(، أمــس  ــــصـ ديــفــيــد فـــريـــدمـــان )الـ
الرئيس دونالد ترامب   

ّ
إن األربــعــاء، 

ال يحمل معه في زيارته إلى الشرق 
األوســــــــــط، األســـــبـــــوع املــــقــــبــــل، خــطــة 
خــارطــة طريق  أو  مــحــددة  سياسية 
لــعــمــلــيــة الـــســـالم بـــني اإلســرائــيــلــيــني 
من  يطلب  لــن  ـــه 

ّ
وإن والفلسطينيني، 

االستيطاني.  البناء  وقــف  إسرائيل 
وأضـــــــاف، فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
 ترامب »أوضح 

ّ
»يسرائيل هيوم«، أن

ــبـــدايـــة،  الـ فــــي  يــــــراه  أن  يـــريـــد  ــا  مــ  
ّ
أن

ــرفـــــني )الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــ ــــطـ ــــوس الـ ــلـ ــ جـ
واإلســـرائـــيـــلـــي( مــعــًا بـــــدون شـــروط 

مسبقة، وأن يتحّدثا معًا«.
)العربي الجديد(

نقل عشرات األسرى 
إلى مستشفيات ميدانية

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــون،  دخــــــــل األســــــــــــرى الـــفـ
أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، شـــهـــرهـــم الـــثـــانـــي 
ــراب املــفــتــوح عـــن الــطــعــام،  ــ فـــي اإلضــ
ــة مــــــن املـــطـــالـــب  ــلـ ــمـ ــجـ ــة بـ ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ ــلـ لـ
تدهورت  وقــد  اإلنسانية.  الحياتية 
املــضــربــني الصحية،  حــالــة األســــرى 
ونقل العشرات منهم إلى ما تسمى 
ت 

ّ
مستشفيات ميدانية، في ظل تعن

ســـجـــون  مـــصـــلـــحـــة  إدارة  قــــبــــل  مـــــن 
باالستجابة  اإلســرائــيــلــي  االحــتــالل 

إلى مطالبهم.
)العربي الجديد(

االحتالل يخفي العدد 
الحقيقي للمقدسيين 

يــســعــى االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي إلــى 
للمقدسيني،  الحقيقي  العدد  إخفاء 
عبر تقليل عددهم الحقيقي وتغيير 
نسبة وجودهم في القدس.  وكشفت 
صحيفة »هــآرتــس«، أمــس األربــعــاء، 
لـــدى معهد  أن املــعــطــيــات الــرســمــيــة 
ــة الــســيــاســات«  »يـــورشـــاليـــم لــــدراســ
تتحدث رسميًا عن وجــود 542 ألف 
فــي  يـــعـــيـــشـــون   )%63 )أي  ــودي  ــهــ يــ
ألـــف فلسطيني  مــقــابــل 324  املــديــنــة 
غير  املعطيات  هــذه  لكن   .)%37 )أي 
آالف  تتجاهل عشرات  إذ  صحيحة، 
الذين  املدينة  أهل  الفلسطينيني من 
فـــي معطياته  االحـــتـــالل  يــذكــرهــم  ال 
الرسمية وال يعتبرهم من سكانها. 
)العربي الجديد(

غرينبالت يمهد لزيارة 
ترامب إلى فلسطين

الفلسطيني  الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزيـ ــد  أكــ
ريــــــاض املـــالـــكـــي )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
ــركـــي  ــيـ األمـ املــــبــــعــــوث  أن  األربــــــعــــــاء، 
لعملية السالم، جيسون غرينبالت، 
ــارة إلـــى فــلــســطــني، تحضيرًا  ــ بـــدأ زيـ
لـــزيـــارة الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
ــكـــي، فـــي حــديــث  ــالـ ــرامــــب. وقـــــال املـ تــ
إلذاعة »فلسطني« الرسمية، إن رفض 
الجانب األميركي مرافقة إسرائيلية 
ــارة تـــرامـــب حـــائـــط الـــبـــراق  ــ خــــالل زيــ
وعـــددًا مــن األمــاكــن الفلسطينية في 
الــــقــــدس، يــعــبــر عـــن مـــوقـــف أمــيــركــي 
للدور  جيدة  بداية  ويعكس  متقدم، 

الذي سيؤديه ترامب في املنطقة. 
)العربي الجديد(

إسرائيل ترغب 
في فتح األجواء العربية 

أمام طائراتها
ــاريــــف«  ــعــ ذكــــــر مــــوقــــع صـــحـــيـــفـــة »مــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس األربــــــعــــــاء، أن 
ــّر  مــــصــــدرًا ســيــاســيــًا إســـرائـــيـــلـــيـــًا أقــ
بـــأن إســرائــيــل تــســعــى مــنــذ ســنــوات 
للوصول إلــى اتــفــاق مــع دول عربية 
مــجــاورة لفتح املــجــال الــجــوي لهذه 
الـــــــدول، وهــــي بــــاألســــاس خــلــيــجــيــة، 
ــــالت املـــدنـــيـــة لــلــشــركــات  ــــرحـ أمــــــام الـ
ــال املـــوقـــع إنــــه من  ــ اإلســرائــيــلــيــة. وقـ
رئـــيـــس  يــــنــــاقــــش  أن  الـــــــــــــوارد جــــــــدًا 
الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــني 
ــع الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي،  نــتــنــيــاهــو، مـ
املوضوع خالل  هــذا  ترامب،  دونالد 

لقائهما األسبوع املقبل.
)العربي الجديد(
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مجلس األمن يبحث 
تشديد العقوبات على 

كوريا الشمالية

أعــلــنــت الــســفــيــرة األمـــيـــركـــيـــة لــدى 
ــالــــي  ــدة، نــــيــــكــــي هــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ األمــــــــــــم املـ
ــنـــطـــن وبــكــني  )الــــــصــــــورة(، أن واشـ
ــــن  ــــي مـــجـــلـــس األمـ تـــعـــمـــالن مـــعـــًا فـ
على قــرار لفرض عقوبات إضافية 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــســبــب  ــ ــوريـ ــ عـــلـــى كـ
والــبــالــســتــي،  الــنــووي  برنامجيها 
ــــة  ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ وذلــــــــــــــك فـــــــــي أعـــــــــقـــــــــاب الـ
الصاروخية الجديدة التي أجرتها 
فـــي نــهــايــة األســـبـــوع املـــاضـــي. من 
جــهــتــهــا، قــالــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
أمـــــس األربــــــعــــــاء، إنـــهـــا تـــرغـــب فــي 
إعـــــــادة فـــتـــح قــــنــــوات االتــــصــــال مــع 
كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي الــوقــت الــذي 
يسعى فــيــه الــرئــيــس الــجــديــد مــون 
ــهــــاج ســـيـــاســـة ذات  ــتــ جـــــيـــــه-إن النــ
مسارين تشمل العقوبات والحوار 
مـــع الـــجـــار الــشــمــالــي لــكــبــح بــرامــج 

أسلحتها النووية والصاروخية.
)فرانس برس، رويترز( 

جرحى في واشنطن 
على هامش زيارة 

أردوغان
أوقـــــف شــخــصــان وأصـــيـــب تسعة 
آخــرون بجروح في مواجهات بني 
رجب  الــتــركــي  للرئيس  مناصرين 
ــراد  طــيــب أردوغـــــــان ومــحــتــجــني أكــ
ــه لـــواشـــنـــطـــن، بحسب  ــارتــ عــلــى زيــ
مــا أفــــادت وســائــل إعـــالم أميركية. 
وجــرت املــواجــهــات أمــام مقر إقامة 
ــــي واشـــنـــطـــن،  ــتــــركــــي فـ الـــســـفـــيـــر الــ
ســـــــردار قـــلـــيـــج، الــــــذي تـــوجـــه إلــيــه 
إثـــر اجــتــمــاعــه بالرئيس  أردوغـــــان 

األميركي دونالد ترامب.
 )فرانس برس(

ألمانيا تدرس نقل 
قواتها من تركيا 

إلى األردن 
ــــس األربـــــعـــــاء،  ــا، أمــ ــيــ ــانــ ــنـــت أملــ ــلـ أعـ
250 جنديًا  نحو  نقل  تــدرس  أنها 
مــتــمــركــزيــن فـــي قـــاعـــدة إنــجــيــرلــيــك 
فــي تــركــيــا لــلــمــســاعــدة فــي املــعــركــة 
ألن  األردن،  إلــــــى  »داعـــــــــــش«  ــد  ــ ضـ
ــرفـــض الـــســـمـــاح ملــشــرعــني  ــقــــرة تـ أنــ
أملان بزيارة القاعدة. وقالت وزيرة 
الدفاع األملانية، أورســوال فون دير 
ليني )الــصــورة(، التي تــزور األردن 
مطلع األسبوع املقبل، إن الحكومة 
تعكف منذ فترة على تقييم البدائل 

املحتملة إلنجيرليك.
)رويترز(

الئحة اتهام بحق 
المتورطين في اعتداء 

ملهى إسطنبول
التركية  الــجــنــايــات  محكمة  قــبــلــت 
عدة 

ُ
في إسطنبول، الئحة االتهام امل

بحق 51 موقوفًا و57 مشتبهًا به، 
على خلفية االعتداء الذي استهدف 
ملهى »رينا« الليلي في إسطنبول، 
مــكــتــب  الــــســــنــــة. وأعـــــــد  لـــيـــلـــة رأس 
في  املنظمة«  والجريمة  »اإلرهــــاب 
نــيــابــة إســطــنــبــول، الئــحــة االتــهــام، 
املــؤلــفــة مـــن 90 صــفــحــة، وأرســلــهــا 
إلى محكمة الجنايات التي قبلتها 
ــــررت املــحــكــمــة أن أول  بـــدورهـــا. وقـ
ــعـــة ســـتـــجـــري فــــي 11  ــرافـ جــلــســة مـ

ديسمبر/ كانون األول املقبل.
)األناضول(

»داعش« يتبنى االعتداء
على التلفزيون األفغاني 

أعــلــن تنظيم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« 
)داعـــــش( مــســؤولــيــتــه عــن الــهــجــوم 
ــــون، أمــــس  ــاريـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــــذي نــــفــــذه انـ
األربعاء، واستهدف مقر التلفزيون 
األفغاني الرسمي، في مدينة جالل 
آباد، ما أدى الى سقوط ستة قتلى 
بــعــد انــــــدالع اشـــتـــبـــاكـــات وحــــدوث 
جز 

ُ
احت الــذي  املبنى  فــي  تفجيرات 

ــلــــه، بــحــســب ما  الــصــحــافــيــون داخــ
أفاد مسؤولون وشهود عيان. كما 
جرح 17 شخصًا في الهجوم الذي 

استمر أربع ساعات. 
)فرانس برس(

عّمان ـ محمد الفضيالت

ــة األخـــيـــرة عن  مــع تــزايــد الــحــديــث فــي اآلونــ
ــنــــي فـــي الــجــنــوب  الـــوضـــع الــعــســكــري واألمــ
السوري، املتاخم للحدود األردنية، املفترض 
أن يكون منطلقًا لعملية عسكرية ضد تنظيم 
ــة« )داعــــــــش(، بــمــشــاركــة  ــيـ ــة اإلســـالمـ ــدولــ »الــ
األردن،  مـــن  انـــطـــالقـــًا  أمــيــركــيــة-بــريــطــانــيــة 
السوري مصحوبة  للنظام  اندفعت حشود 
ــيـــة عــلــى طـــريـــق دمــشــق- بــمــلــيــشــيــات إيـــرانـ

بــــغــــداد، فـــي تـــحـــرك يـــطـــرح أكـــثـــر مـــن عــالمــة 
املعارضة  فصائل  على  ويــفــرض  استفهام، 
النظام  قــوات  تقدم  تحديًا جديدًا.  السورية 
واملليشيات أحيط بمراقبة من قبل الفصائل 
املــقــاتــلــة فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة اســتــعــدادًا 

تونس ـ أمينة الزياني

ــتـــونـــســـي، فـــرحـــات  ــــاع الـ ــــدفـ طـــمـــأن وزيــــــر الـ
الــحــرشــانــي، أمـــس األربـــعـــاء، إلـــى أن قــوات 
األمـــــن الــتــونــســيــة لـــن »يــحــتــك بــاملــحــتــجــني 
وسيتعامل معهم في كنف احترام الدستور 
والــقــوانــني«، وذلـــك خــالل مؤتمر صحافي، 
ــرار الــرئــيــس الــبــاجــي قائد  عــلــق فــيــه عــلــى قـ
ــاد مــهــمــة تـــأمـــني املــنــشــآت  ــنــ الـــســـبـــســـي إســ
الــحــســاســة واإلنــتــاجــيــة للجيش يــأتــي في 
»إطــــار صــالحــيــاتــه الــدســتــوريــة«، عــلــى حد 
تعبير الحرشاني. ويتوقع أن يقوم الجيش 
بمهامه فــي هــذا املــوضــوع على اعتبار أنه 
بمهام مدنية على غرار  التدخل  في  مكلف 
الوضعيات الصعبة  املواطنني في  »حماية 
االمتحانات  تأمني  أو  الطبيعية  كالكوارث 

إسطنبول ـ باسم دباغ

التركي،  الرئيس  لم يتمكن  كــان متوقعًا،  كما 
رجــب طيب أردوغـــان، خــالل الــزيــارة التي قام 
األميركية  العاصمة  إلــى  أمـــس،  مــن  أول  بــهــا، 
واشنطن، من تحقيق أٍي من أهدافه الرئيسية 
من الــزيــارة، ســواء لناحية وقــف التعاون بني 
اإلدارة األميركية وحزب االتحاد الديمقراطي 
)الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني( 
ــم حــركــة  ــيـ فــــي مـــعـــركـــة الــــرقــــة، أو تـــرحـــيـــل زعـ
»الــــخــــدمــــة«، فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، املــتــهــم بـــــإدارة 
املحاولة االنقالبية الفاشلة منتصف يوليو/

تموز املــاضــي. لكن هــذا ال يعني أن أردوغـــان 
عـــاد خــالــي الـــوفـــاض مـــن الــلــقــاء مـــع الــرئــيــس 

األميركي، دونالد ترامب.
وتتداول أروقة السياسة في العاصمة التركية 
أنقرة العديد من األحاديث، لكن ال شيء منها 
يــمــكــن الــتــحــقــق مــنــه، إذ إن جــمــيــع الــلــقــاءات 
التي أجريت بني الجانبني التركي واألميركي 
تمت على أعــلــى املــســتــويــات، وفــي ظــل سرية 
بالغة. وبينما استمر أردوغان، خالل املؤتمر 
الرؤية  على  التأكيد  فــي  املشترك،  الصحافي 
ــراف بــشــرعــيــة  ــتــ الــتــركــيــة لــنــاحــيــة رفــــض االعــ
بني  التعاون  وكذلك  الديمقراطي«،  »االتــحــاد 
االتــحــاد وواشــنــطــن فــي قــتــال تنظيم »الــدولــة 
ــرورة  ــة إلــــى ضــ ــافـ ــة« )داعـــــــش(، إضـ ــيـ اإلســـالمـ
ترحيل غولن، كان ترامب واضحًا، ولم يخرج 
عـــن الــخــطــاب الــدبــلــومــاســي الــتــقــلــيــدي الـــذي 
يــتــحــدث عــن عــمــق الــتــحــالــف بــني الــجــانــبــني،، 
في  التركية  الحكومة  تدعم  ــه  إدارتـ أن  مــؤكــدًا 
قتال كافة التنظيمات اإلرهابية، بما في ذلك 
رأى  الــذي  الكردستاني«،  و«العمال  »داعـــش« 

ترامب أنه لن يكون له أي مقر آمن.
ــروج الـــرئـــيـــس  ــ ــ ولـــــم تــــمــــِض ســــاعــــات عـــلـــى خـ
الــتــركــي مــن الــبــيــت األبــيــض، بــعــد االستقبال 
الـــحـــافـــل الـــــذي تـــلـــقـــاه، حــتــى أصــــــدرت وزارة 
أكــدت  بيانا،  )الــبــنــتــاغــون(،  األميركية  الــدفــاع 
فيه أن وزير الدفاع األميركي، جيمس ماتيس، 
ونظيره التركي، فكري إشيق، اتفقا بشدة على 

ملعركة منتظرة، كما قوبل بقلق أردنــي، وال 
سيما أنه تزامن مع تصعيد سوري باتجاه 
القلق األردنــي من  األردن، وارتفاع منسوب 
من  مقربة  على  اإليرانية  املليشيات  وجــود 
حــدوده. وتؤكد مصادر قيادية في فصائل 
الــجــديــد« تقدم  لـــ«الــعــربــي  ســوريــة مسلحة 
الحشود العسكرية التابعة للنظام السوري، 
بالفعل نحو الحدود، وتمركزها على مفرق 
السبع بيار الصحراوي التابع لريف دمشق. 
ويؤكد قائد جيش »أسود الشرقية«، طالس 
ــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات  ــود قــ ســـالمـــة، وجــ
املــقــاتــلــة مــعــه فـــي تــلــك املــنــطــقــة. ويـــقـــول في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن »مقاتلي 
ــقـــوات  ــود الـــشـــرقـــيـــة رصـــــــدوا بــالــفــعــل الـ ــ أســ
املتقدمة وعناصر املليشيات الذين يرفعون 
رايــاتــهــم الــطــائــفــيــة«، وفـــق تــعــبــيــره، مــؤكــدًا 
عــــزم مــقــاتــلــيــه تــوجــيــه ضـــربـــات »مــوجــعــة« 
لردع بقائهم أو تقدمهم. واألمر ذاته يؤكده 
العميد العسكري املنشق، حاتم الراوي، الذي 
تمركزت  واملليشيات  النظام  قــوات  أن  يبنّي 
في استراحة مهجورة للسائقني على طريق 
دمـــشـــق-بـــغـــداد. ويـــوضـــح أن قــــوات الــنــظــام 
مــوجــودة  »بــاتــت  لها  املــســانــدة  واملليشيات 
يــصــعــب مهاجمتها  مــكــشــوفــة  مــنــطــقــة  فـــي 
ــتـــي ســتــجــد  مــــن قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل املـــقـــاتـــلـــة الـ
ــرات الــنــظــام  ــ ــائـ ــ نــفــســهــا عـــرضـــة لــقــصــف طـ

الــوطــنــيــة أو االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة«. 
ــــالد تــعــيــش  ــبـ ــ واعـــتـــبـــر الـــحـــرشـــانـــي أن »الـ
فــتــرة صعبة بــغــض الــنــظــر عــن الــنــجــاحــات 
ــام بــهــا الــجــيــش فـــي مــلــف مــكــافــحــة  الـــتـــي قــ
ــود انــتــصــارات  ــ اإلرهــــــــاب«، الفـــتـــًا إلــــى »وجــ
ــذا املـــجـــال ال يــعــنــي أنـــه تـــم التخلص  فـــي هـ
مــن هــذه اآلفــة نهائيًا، بــل وجــب الــحــذر ألن 
ـــزال مــتــواصــلــة خــاصــة في  الــتــهــديــدات ال تـ
املــجــال الــســيــاحــي وفـــي ظــل وضـــع إقليمي 
متأزم، وألن العناصر اإلرهابية قد تستغل 

االحتجاجات لتنفيذ مخططاتها«.
وفسر الحرشاني تدخل الجيش في املهام 
باالحتجاجات  عــالقــة  فــي  املدنية وخــاصــة 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ــلــــمــــيــــة، بـــــــأن »ال ــة الــــســ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
السياسي  بالشان  لها  عالقة  ال  العسكرية 
بــاملــحــتــجــني  ــتـــك  تـــحـ الـــــعـــــام وال  والــــــشــــــأن 

املـــخـــاوف بــشــأن حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
أكــد ماتيس مجددًا دعــم تركيا في قتالها  إذ 
التصريحات  »الكردستاني«. ورغم كون هذه 
ــيـــة جـــــزء مــــن »الـــكـــلـــيـــشـــيـــه« املــعــهــود  ــيـــركـ األمـ
مــنــذ بــــدء واشـــنـــطـــن دعــمــهــا لـــحـــزب االتـــحـــاد 
الديمقراطي، فإنه ال يمكن وضع هذا االتفاق 
الدبلوماسية فحسب.  التصريحات  إطــار  في 
وكانت صحيفة »واشنطن بوست« األميركية 
ســربــت بعض التفاصيل فــي هــذا الــشــأن، في 
وقــــت ســـابـــق، كــجــزء مـــن مــســتــلــزمــات إرضــــاء 
الشركاء األتراك وضمان عدم قيامهم بتخريب 
خــطــة الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الــرقــة. وبحسب 
الـــدفـــاع ســتــعــمــل على  ــإن وزارة  الــصــحــيــفــة، فـ
مضاعفة قدرات مركز االندماج االستخباراتي 
بني الجانبني، واملتواجد في العاصمة التركية 
أنــقــرة، والـــذي يشرف عليه ضباط مــن تركيا 
وأمــيــركــا، وســيــتــم إضــافــة املــزيــد مــن مــعــدات 
االستخبارات إليه، كالطائرات من دون طيار 
وباقي املعدات. وبينما أشارت بعض املصادر 
الــتــركــيــة املــطــلــعــة، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــى 
إمكانية قيام واشنطن بسحب قوات االتحاد 

كيلومترًا   120 بعد  على  بــيــار  السبع  بــلــدة 
شمال شــرق دمــشــق، فيما تبعد عــن املعبر 
الحدودي مع العراق نحو 110 كيلومترات 
وعـــن أقـــرب نقطة لــلــحــدود األردنـــيـــة بأكثر 
مــن 70 كيلومترًا. ويــرى الـــراوي املــقــرب من 
الــفــصــائــل الـــســـوريـــة املــقــاتــلــة فـــي الــجــنــوب 
السوري، أن الغاية من إرسال قوات النظام 
إلــى تلك املنطقة تتمثل في إعاقة  الــســوري 

املدنية وفي إطار تأمني املنشآت اإلنتاجية 
لــلــثــروات. ويــوفــر الــقــانــون الــتــونــســي إطـــارًا 
عامًا للتدخالت التي يقوم بها الجيش في 
مــهــام مــدنــيــة، غــيــر أن هــنــاك غــيــابــًا لقانون 
يفصل عملية التدخل ويضبطها بما يقدم 

ضمانات للمدنيني والعسكريني.
وأوضــح وزيــر الدفاع، في حديث لـ«العربي 
الجديد«، أن أمرًا رئاسيًا سيتم سنه لتحديد 
املــنــاطــق الــتــي تــقــع خـــارج املــنــاطــق الــعــازلــة، 
ــاك مـــنـــشـــآت أخــــــــرى خــــــــارج املـــنـــاطـــق  ـــنـــ وهــ
أما  املذكورة سيتم تحديدها بأمر رئاسي، 
عمليات  لتنظيم  الــعــام  الــتــشــريــعــي  اإلطــــار 
ــتـــدخـــل فـــمـــن املــنــتــظــر أن يـــتـــم تــنــظــيــمــهــا  الـ
األمن  نــواب لجنة  بقانون خــاص. ويشاطر 
والدفاع رؤيــة الحرشاني حول وجــوب سن 
األمنية، وبني  الــقــوات  إطــار تشريعي لعمل 

لــحــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي بــالــتــواجــد في 
الـــرقـــة بــعــد دحــــر »داعــــــش« مــنــهــا، وكـــذلـــك لن 
تسمح ملــتــعــاونــني مــع »الــكــردســتــانــي« بحكم 
املنطقة، بل سيعود الحكم إلى أهالي املنطقة 
ــاد  ــحــ ــن الــــعــــرب. وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة قـــيـــام »االتــ مــ
الــنــظــام  إلـــى  املــنــطــقــة  الــديــمــقــراطــي« بتسليم 
السوري، يقول املصدر »هذا أمر غير مهم. ما 
يعنينا هو عدم السماح للعمال الكردستاني 
بالتواجد في املكان«. ويرى مراقبون أن قيام 
»الــكــردســتــانــي« بمثل هــكــذا خــطــوة سيضعه 
في موقف حرج للغاية مع األميركيني، بينما 
تعمل واشنطن على تحجيم املحور اإليراني 

في املنطقة.
ــاء أمــيــركــا، لــم يتطرق  وعــلــى غــيــر عـــادة رؤســ
ترامب، خــالل استقباله أردوغـــان، إلــى أي من 
الحديث  عمومًا  الــغــرب  اعــتــاد  الــتــي  التقارير 
تجاه  التركية  الــخــروقــات  يخص  فيما  عنها 
ــيـــر خــــالل  ــبـ ــعـ ــتـ ــــوق اإلنــــــســــــان وحـــــريـــــة الـ ــقـ ــ حـ
حمالتها على من تراهم ضالعني في املحاولة 
العسكريني  أو  املدنيني  مــن  ســواء  االنقالبية، 
الكبير  ترامب  ترحيب  وكــان  الصحافيني.  أو 
للتعديالت  الشرعية  منح  بمثابة  بــأردوغــان 
الدستورية التي تم تمريرها منتصف الشهر 
املــاضــي، رغـــم االعــتــراضــات األوروبـــيـــة، فيما 
يــمــثــل تــعــزيــزًا أكــبــر لــلــمــوقــف الــتــركــي، بينما 
ــيــــني إلعــــادة  تــســتــمــر املـــفـــاوضـــات مـــع األوروبــ

ترتيب العالقات املتدهورة بني الجانبني.
بتنفيذ  سيقوم  ترامب  أن  عن  الحديث  ويتم 
جــمــيــع عـــقـــود الــتــســلــيــح الـــتـــي كــــان الــرئــيــس 
األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، بـــــاراك أوبــــامــــا، أوقــفــهــا، 
أنــقــرة طــائــرات من  تــلــك املتعلقة ببيع  ســـواء 
دون طيار، أو بعض أنواع الحوامات متعددة 
املــــهــــام، أو بـــعـــض أنـــــــواع الـــذخـــائـــر الـــذكـــيـــة، 
وتعزيز التعاون في بعض أنواع الصناعات 
ــا فــعــلــه مــــع حــلــفــاء  الـــدفـــاعـــيـــة، عـــلـــى غــــــرار مــ
واشــنــطــن فـــي الــخــلــيــج. كـــذلـــك كــــان لــحــضــور 
ــهـــاد زيــبــكــجــي،  ــر االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، نـ ــ وزيــ
بالغة  أهمية  البيرق،  بـــراءات  الطاقة،  ووزيــر 
العالقات  تعزيز  الجانبني  مــحــاولــة  لناحية 
النهاية  في  التجاري.  والتعاون  االقتصادية 
السوري  الجناح  األتــراك بشرعية  لم يعترف 
لـــحـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، أي »االتـــحـــاد 
الديمقراطي«، لكنهم فعلوا ما بوسعهم للحد 
من دعم األميركيني له، وكذلك للحصول على 
أكبر قدر من املكاسب من واشنطن، وذلك في 
انــتــظــار تغيير الـــظـــروف بــعــد مــعــركــة الــرقــة، 
ــن الـــتـــركـــي فــــي مــالحــقــة  ــ بــيــنــمــا يــســتــمــر األمــ
التركية  عناصر »الكردستاني« في األراضي 
والــعــراقــيــة، وســـط خــطــط تــركــيــة لــبــنــاء جــدار 
حدودي مع إيران، ملنع تسرب أي من مسلحي 

األخير نحو األراضي التركية.

ــــي«، بــحــســب اعـــتـــقـــاده.  ــــروسـ أو الـــطـــيـــران الـ
لـــ«الــعــربــي  الــــذي تــحــدث  ــراوي  ــ الـ ويستبعد 
الــجــديــد« عبر الــهــاتــف مــن تــركــيــا، أن يكون 
الهدف من وجــود تلك القوات التصدي ألي 
الذي  هجوم محتمل من جهة األردن، األمــر 
إلــى »عـــدم وجـــود تكافؤ فــي القوى  يرجعه 
السبع بيار  العسكرية هناك، وابتعاد بلدة 
عن الحدود األردنــيــة«، بحسب قوله.  وتقع 

واملضربني ولكن دورها يقتصر على تأمني 
املنشآت، مطالبا في ذات السياق املحتجني 
بالتعاون مع الجيش. وأشار إلى أن القوات 
املناطق  هــذه  تأمني  في  انطلقت  العسكرية 
قرار  قبل  البالد(  جنوب  تطاوين  )الكامور 
قائد السبسي، بيد أن هذا األخير سيوسع 
تواجدها خارج املنطقة العسكرية العازلة«.
ــود تــمــلــمــل داخـــل  ــ ــر الــــدفــــاع وجـ ــ ونـــفـــى وزيـ
القوات العسكرية بشأن القيام بهذه املهمة، 
خاصة أن عــددًا من العسكريني أعربوا عن 
أنه  معتبرين  املحتجني،  مواجهة  رفضهم 
تـــم الــــزج بــاملــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي خــالف 
مـــع الــتــونــســيــني وهــــي الـــتـــي حــافــظــت على 
للمواطنني.  حمايتها  مبدأ  وعلى  حيادها 
ودعا ذات املتحدث إلى مساعدة العسكريني 
ــل قــيــامــهــم بــمــهــامــهــم فــــي املــنــاطــق  ــ مــــن أجـ

الديمقراطي نحو شرق الفرات، وتسليم منبج 
إلـــى قـــوات املــعــارضــة املــدعــومــة مــن أنــقــرة، إال 
الخطوة،  هــذه  تنفيذ  إمكانية  عــدم  تــرى  أنها 
بسبب تواجد قوات النظام السوري والروس 
أن يتم إرضــاء  املنطقة. ورجحت املصادر  في 
أنقرة في العراق، لناحية ضمان دعم أميركي 
استخباراتي، أو على األقل صمتهم حيال أي 
البشمركة،  قــوات  مع  بالتعاون  تركية  عملية 
لطرد حزب العمال الكردستاني من معسكراته 

في جبل سنجار. 
وأكد مصدر تركي مطلع، لـ«العربي الجديد«، 
ــودًا واضــحــة  أن الــســلــطــات الــتــركــيــة تلقت وعــ
لن تسمح  بأنها  األميركية  نظيرتها  قبل  من 

تــقــدم قـــوات مــغــاويــر الـــثـــورة املـــوجـــودة في 
معبر التنف واملدعومة أميركيًا وبريطانيًا، 
وإعــــاقــــة تــواصــلــهــا مـــع الــفــصــائــل املــقــاتــلــة 
فـــي الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي، والـــتـــي تــمــكــنــت من 
طــرد تنظيم »داعـــش«. ويتفق قائد »أســود 
ــراوي. لكن  ــ ــ الــشــرقــيــة« مـــع مـــا ذهــــب إلــيــه الـ
طـــالس املـــوجـــود فـــي عـــّمـــان حــالــيــًا، يعتبر 
املناطق  على  السيطرة  يــحــاول  »النظام  أن 
الــتــي حـــررهـــا مــقــاتــلــو أســــود الــشــرقــيــة من 
للتقدم  االستراتيجي  الــهــدف  وأن  داعـــش«، 
العسكري لقوات النظام واملليشيات يتمثل 
في »محاولة استعادة السيطرة على طريق 
دمشق-بغداد، بما يضمن خط تواصل مع 
الــعــراق، بحسب طـــالس. ويقول  إيـــران عبر 
إن »السيطرة على الطريق سيسهل ويسرع 
الجنوب  إلـــى  اإليــرانــيــة  املليشيات  وصـــول 
السوري«، وفق تعبيره. ويبدي األردن قلقًا 
من انتشار املليشيات اإليرانية على مقربة 
ــــدوده ويــعــتــبــر أن ذلـــك يــشــكــل خــطــرًا  مـــن حـ
 بالخطر الذي تمثله 

ً
على أمن اململكة، أسوة

التنظيمات اإلرهابية. وقبل أيام، أبلغ وزير 
نظيره  الصفدي،  أيمن  األردنـــي،  الخارجية 
ــروف، أن املــمــلــكــة ال  ــ الـــروســـي، ســيــرغــي الفــ
تـــريـــد »مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة وال مــلــيــشــيــات 
مذهبية على حدودها مع سورية«، بحسب  

املوقف الرسمي األردني.

رئيس اللجنة النائب عن كتلة النهضة عبد 
اللطيف املكي في حديث لـ«العربي الجديد«، 
أن اللجنة الــتــي انــعــقــدت الســتــقــاء إجــابــات 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة حـــــول تــكــلــيــفــهــا  ــسـ ــن املـــؤسـ مــ
بــحــمــايــة املـــنـــشـــآت فـــي مــنــاطــق مـــدنـــيـــة، ما 
إمكانية  التونسيني من  لــدى  أثــار تخوفات 
حــدوث مواجهات مع الجيش، خلصت إلى 
أن مهمة الجيش ستكون في إطار دستوري 
املكي  مــع املحتجني. وأضـــاف  الــصــدام  دون 
العسكرية  »املؤسسة  أن  الجديد«  لـ«العربي 
ينظم  تشريعي  بــإطــار  سابقا  طالبت  طاملا 
تدخل الجيش في مجال األمن الداخلي، وقد 
مضت اليوم في إعداد مشروع قانون حول 
داخلية  لجنة  تشكيل  بــعــد  الــتــدخــل  تقنني 
إلى  احالته  الــدفــاع، ستتم  وزارة  فــي صلب 

البرملان حال االنتهاء منه«.

تفريغ جنيف 6

ــد مــســتــشــاري الـــوفـــد،  يــحــيــى الــعــريــضــي، أحــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــــأن »هـــنـــاك جــمــلــة من  لـــ
األسئلة واملالحظات ال بد من اإلجابة عنها، 
ــا بـــعـــني االعــــتــــبــــار«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  ــ ــــذهـ وأخـ
»هــذه األسئلة صيغت فــي ورقــة ستقدم لدي 
ــــرت مــصــادر  مــيــســتــورا لــإجــابــة عــنــهــا«. وذكـ
مسؤولة من املعارضة، في حديث مع »العربي 
ــيـــة الــتــشــاوريــة  ــم بــحــث اآللـ ــه »تــ الـــجـــديـــد«، أنــ
ضمن  والقانونية،  الدستورية  املسألة  حــول 
مــجــمــوعــات الــعــمــل املــقــتــرحــة«، الفــتــة إلـــى أن 

جنيف ـ العربي الجديد

تــــــــواصــــــــلــــــــت، أمــــــــــــس األربـــــــــــعـــــــــــاء، 
مــبــاحــثــات جــنــيــف حــــول ســـوريـــة، 
ــة، لــلــيــوم  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــتـــهـ ــي جـــولـ ــ فـ
بــأن هذه  الــتــوالــي، بشكل يوحي  الثاني على 
الــجــولــة هـــي األضـــعـــف عــلــى اإلطـــــالق مــقــارنــة 
بــجــمــيــع الـــجـــوالت الــســابــقــة، إذ يــبــدو املــســار 
الــســيــاســي بــرمــتــه مـــهـــددًا بـــأن يــصــبــح فــارغــًا 
مــن أي مضمون، وســط رعــايــة روســيــة كاملة 
الــحــكــومــي إزاء أي فــرصــة  الـــســـوري  لــلــرفــض 
للمضي قدمًا في املفاوضات، على اعتبار أن 
معسكر النظام ــ روسيا ــ إيران، معني باملسار 
ــنــــي املــتــجــســد فــــي أســتــانــة  ـــ األمــ ــ الـــعـــســـكـــري ـ
ومحادثاتها، ال في إطار محادثات سويسرا 
وعنوانها العريض، أي االنتقال السياسي من 

دون نظام بشار األسد. 
ــــور ومــــلــــف املــعــتــقــلــني  ــتـ ــ ــــدسـ ــلــــة الـ ـــــت ســ

ّ
وظـــــل

يتصدران اليوم الثاني من الجولة السادسة. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــد أحــــد مــســتــشــاري وفــد 
املــعــارضــة الــســوريــة املــفــاوض أن »لــدى الوفد 
قدمها  الــذي  الوثيقة  مالحظات وأسئلة على 
املوفد األممي )ستيفان دي ميستورا( لوفدي 
املعارضة والنظام يوم الثالثاء«. بدوره، أفاد 

مذكرة  الــدولــي  للمبعوث  ستقدم  »املــعــارضــة 
خـــاصـــة بــاملــعــتــقــلــني، فـــي حـــني مـــن املـــقـــرر أن 
يــبــحــث بــشــكــل مــنــفــصــل فـــي جــلــســة خــاصــة، 
ــاءات«.  ــقــ ــلــ ــًا بـــكـــل الــ ــمــ وهـــــو مـــلـــف حـــاضـــر دائــ
ــارت املـــصـــادر إلـــى أن »املــبــعــوث الــدولــي  ــ وأشـ
باملعتقلني،  اتــفــاق خـــاص  إنــجــاز  عــلــى  يعمل 
تكون الدول الضامنة ألستانة واألمم املتحدة 
ــــرى حـــاضـــرة فـــيـــه، وطــالــبــت  ودول فــاعــلــة أخـ
املعارضة بإطالق سراح النساء واألطفال من 
قبل الطرفني في البدء، رافضة مسألة التبادل 
 .»

ً
ــيـــال ــا الــــــــروس جـــمـــلـــة وتـــفـــصـ ــتــــي طـــرحـــهـ الــ

ميستورا  دي  طرحها  الــتــي  الوثيقة  وتــنــّص 
ــاء آلـــيـــة تــــشــــاوريــــة حـــــول املــســائــل  عـــلـــى إنــــشــ
جميع  فيها  يــشــارك  والقانونية،  الدستورية 
األطراف، وتستند إلى بيان جنيف 1 الصادر 
في 30 يونيو/ حزيران 2012، وقــرارات األمم 
املــتــحــدة ذات الــصــلــة، الــتــي حـــددت متطلبات 
ــفـــاوض عــلــيــهــا  ــتـ ــال ســـيـــاســـي مـ ــقـ ــتـ عــمــلــيــة انـ
بـــهـــدف حـــل الــــنــــزاع. كــمــا تـــهـــدف إلــــى تــقــديــم 
ــل املــســاعــدة على  الـــدعـــم لــلــمــبــاحــثــات، مـــن أجـ
أسس  على  مبنيًا  يكون  سريع  تقدم  تحقيق 
قانونية  ورؤى  صلبة،  وقــانــونــيــة  دســتــوريــة 
مــحــددة، وضــمــان عــدم وجــود فــراغ دستوري 
فــي أي وقــت خــالل عملية االنتقال السياسي 

ــــى أن  ــفــــاوض عـــلـــيـــه. وتـــشـــيـــر الـــوثـــيـــقـــة إلـ ــتــ ــ
ُ
امل

اآللية،  هــذه  سيترأس  األممي  املبعوث  مكتب 
مستعينًا بعدد من الخبراء من املكتب، إضافة 
إلى إجراء مشاورات منفصلة يجريها املكتب 
مـــع عــــدد مـــن الـــخـــبـــراء الــقــانــونــيــني تسميهم 

حكومة النظام واملعارضة السورية. 
الروسية  الــخــارجــيــة  بــدورهــا، وصــفــت وزارة 
ــادرة دي مـــيـــســـتـــورا »بــــشــــأن إنــــشــــاء آلــيــة  ــبــ مــ
تـــشـــاوريـــة حــــول صــيــاغــة الـــدســـتـــور الــســوري 
الجديد«، بأنها »خطوة صحيحة«. وقال نائب 
الروسي، غينادي غاتيلوف،  الخارجية  وزير 
املــشــارك فــي جنيف 6: »نـــرى أنــهــا خــطــوة في 
االتجاه الصحيح. املسائل املتعلقة بالدستور 
على  بالتعويل  لنا  يسمح  مــوضــوعــًا  تعتبر 

دفع العملية السياسية إلى األمام«.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن »استحداث مثل 
هذه اآللية ال يتعارض مع استمرار املناقشات 
ــكــــم االنـــتـــقـــالـــي،  ــــالل األربـــــــــع )الــــحــ ــــسـ حــــــول الـ
والدستور، واالنتخابات، ومكافحة اإلرهاب( 
املــفــاوضــات في  أعــمــال  لــجــدول  املتفق عليها 
: »السالل األربع ستبقى 

ً
جنيف«. وتابع قائال

محورية. وكنا نقول دائمًا إننا نولي اهتمامًا 
ــة إلـــى  ــافــ ــائـــل مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــــاب بــــاإلضــ ملـــسـ
موضوع الدستور. لكن إذا أردنا تحقيق تقدم 
إلى األمام، فعلينا أن نبدأ من شيء ما«. وأكد 
بــاقــتــراحــهــا  »روســـيـــا متمسكة  أن  غــاتــيــلــوف 
الـــخـــاص بـــإصـــدار قــــرار دولــــي دعــمــًا ملــشــروع 
مناطق تخفيف التوتر في سورية«. وذكر بأن 

»روســيــا قدمت مــشــروع قــرار بهذا الــشــأن في 
األمـــن، وســتــواصــل طــرح مقترحاتها  مجلس 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص فـــــي ســــيــــاق املــــــشــــــاورات 
م وفد املعارضة وقفة 

ّ
الدولية«. من جانبه، نظ

املعتقلني  عن  بــاإلفــراج  للمطالبة  احتجاجية 
الحساب  الــســوري، ونشر  النظام  في سجون 
لقوى  لــلــمــفــاوضــات  الــعــلــيــا  للهيئة  الــرســمــي 
الـــثـــورة واملـــعـــارضـــة الــســوريــة عــلــى »تــويــتــر« 
صورًا، ذكر أنها »من وقفة احتجاجية قام بها 
وفد املعارضة بخصوص املعتقلني أمام مقر 

األمم املتحدة في جنيف«.
ــٍت مـــن املـــقـــرر فــيــه أن  ــ وجـــــاءت الــوقــفــة فـــي وقـ
الثورة  الوطني لقوى  يلتقي رئيس االئتالف 
واملـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة ريـــــاض ســـيـــف، الــيــوم 

الــدائــرة عن  الخميس، بــدي ميستورا. ونقلت 
أهم  املعتقلني هي من  إن »قضية  سيف قوله 
االجتماع  إثارتها خالل  التي ستتم  القضايا 
مع املبعوث الدولي«، مؤكدًا أن »هناك جرائم 
حرب يمارسها النظام داخل السجون والتي 
تــظــهــر أدلــتــهــا كـــل يـــــوم«. وأضـــــاف ســيــف أنــه 
املتحدة موقف واضح  أن يكون لأمم  »يجب 

من تلك الجرائم وفي محاسبة مرتكبيها«.
ــــول إلـــى  ــــوصــ ــــالف أن »الــ ــتـ ــ وأكـــــــد رئــــيــــس االئـ
االنــتــقــال الــســيــاســي هــو أهـــم مــا نطمح إلــيــه، 
وذلــــك مــن أجـــل الــخــالص مــن الــحــكــم املستبد 
الذي يمارسه نظام األسد منذ أكثر من أربعة 
ــّدد عــلــى »ضــــرورة أن تتحمل  عــقــود«. كــمــا شـ
املتحدة مسؤولياتها بشكل كامل، وأن  األمــم 

 في عملية وقف 
ً
 وكــامــال

ً
يكون دورهــا شامال

إطالق النار، والسعي ألن تكون جميع املناطق 
الـــســـوريـــة آمـــنـــة وخـــالـــيـــة مـــن الــقــصــف بــكــافــة 
أشكاله«. ميدانيًا، قتل وجرح مدنيون بقصف 
مدفعي من قوات النظام على مدينة اللطامنة 
في ريف حماة وبقصف جوي على مدينة دير 
الزور، في حني قتل عناصر من تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعــش( بغارة على بلدة بقرص 

بريف دير الزور.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مــصــادر  وأفـــادت 
بــأن »طفلة قتلت وجــرح آخـــرون جــراء قصف 
مدفعي من قوات النظام السوري على األحياء 
الــســكــنــيــة فـــي مــديــنــة الــلــطــامــنــة بــريــف حــمــاة 
الزكاة، ما  القصف قرية  الشمالي، كما طــاول 
أسفر عن أضرار مادية«. وقصفت قوات النظام 
باملدفعية والدبابات مدينة خان شيخون في 
ريـــف إدلـــب الــجــنــوبــي، فــي ظــل ســريــان اتــفــاق 
»خفض التصعيد«، وأسفر القصف عن وقوع 

أضرار مادية.
فــي ديــر الــــزور، قتل مــدنــي وجـــرح خمسة من 
أفـــــراد عــائــلــتــه جــــراء غــــارة جــويــة مـــن طــيــران 
النظام على منزلهم في حي الحويقة الخاضع 

لسيطرة تنظيم »داعش«.
عــن مقتل ثمانية عناصر  مــصــادر  وتــحــدثــت 
التنظيم  أحــد مسؤولي  بينهم  »داعــــش«،  مــن 
األمنيني، جراء استهداف سيارة كانت تقلهم 
في بلدة بقرص بريف دير الزور الشرقي، من 
تابعة  أنها  يعتقد  طيار  دون  من  طائرة  قبل 

لقوات التحالف الدولي »ضد اإلرهاب«.
وفي شأن متصل، شن طيران التحالف غارات 
جوية عدة على قرية دبسي فرج بريف الرقة 
الــغــربــي، وعــلــى قــريــة األســـديـــة، شــمــال الــرقــة، 

والفرقة 17، ولم يتبني حجم األضرار الناتجة 
عــن الـــغـــارات، والــتــي تــزامــنــت مــع اشــتــبــاكــات 
في  الكردية  واملليشيات  »داعـــش«  بني  عنيفة 
أطــراف قرى الرشيد، وأبو قيرة، والجيف في 
ريف الرقة الشمالي. من جهة أخرى، تحدثت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة عــــن مــقــتــل شــخــصــني جــــراء 
انفجار لغم أرضي بهم في أحد مدارس بلدة 

حزيمة بريف الرقة الشمالي.
من جانب آخر، أعلن »الجيش السوري الحر« 
عن أسره أربعة عناصر من مقاتلي »وحدات 
حماية الشعب الكردية« بعد عملية استهدفت 
أحد مقراتهم في قرية الدندلية، جنوب مدينة 
ــتــل خمسة أطــفــال 

ُ
جــرابــلــس، بــريــف حــلــب. وق

وأصيب مدنيون آخرون بجراح، ليل الثالثاء - 
األربعاء، بقصف جوي يعتقد أنه روسي، على 
قرية رسم الفالح، شرق حلب. وقالت مصادر 
 »طائرة حربية 

ّ
»العربي الجديد«، إن محلية لـ

الفالح،  أنه روسية، قصفت قرية رسم  يعتقد 
بمنطقة مسكنة، في ريف حلب الشرقي، بعّدة 
صـــواريـــخ، مـــا أدى إلـــى مــقــتــل خــمــســة أطــفــال 

وإصابة مدنيني آخرين بجراح متفاوتة«.
النظام  لقوات  تابعة  حربية  مقاتالت  وكانت 
ارتكبت، يــوم الــثــالثــاء، مــجــزرة فــي قرية رسم 
الحمام القريبة، راح ضحيتها خمسة مدنيني 
ُجلهم مــن األطــفــال.  فــي غضون ذلــك، وصلت 
الــدفــعــة الــعــاشــرة مــن مهجري حــي الــوعــر في 
مــديــنــة حــمــص، إلـــى مــحــافــظــة إدلــــب، شمالي 
الــبــالد، بعد رحلة دامــت ألكثر مــن 24 ساعة. 
وتعتبر هذه الدفعة الثالثة من املهجرين التي 
تصل إلــى إدلــب، بعد وصــول دفعتني، ضمتا 
تــوزعــوا على مخيمات  نحو 4 آالف شخص، 

ومدن وبلدات املحافظة.

)Getty/أكد ترامب دعم تركيا في قتال التنظيمات اإلرهابية )تشيريس ماي

سيرأس دي ميستورا اآللية المشتركة )سالفاتوري دي نولفي/فرانس برس(

جنديان أردنيان قرب الحدود مع سورية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

وفــد  ــّدم  قـ  ،6 جنيف  ــال  ــم أع ــل  ــواص ت ــع  م
الوثيقة  حول  مالحظاته  السورية  المعارضة 
ستيفان  األممي  المبعوث  من  تسلمها  التي 
حول  التشاورية  اآللية  شأن  في  ميستورا  دي 
وقٍت  في  والقانونية،  الدستورية  المسألة 
روسيا،  بمساعدة  النظام،  قوات  فيه  تواصل 

هجماتها في مختلف المناطق السورية

الحدث

روسيا راضية عن دي ميستورا 
وسلّته الدستورية

المبعوث الدولي 
يعمل على إنجاز اتفاق 

خاص بالمعتقلين

رّحبت روسيا بخطوة 
دي ميستورا ووصفتها 

بـ»الخطوة الصحيحة«

البنتاغون ستضاعف 
قدرات مركز االندماج 

االستخباراتي في أنقرة

تشكل التعزيزات 
العسكرية لقوات النظام 

والمليشيات اإليرانية 
المساندة لها في 

الجنوب السوري، مصدر 
قلق لألردن

استطاع الرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، 

الحصول على وعود 
من واشنطن بعدم 

السماح لحزب االتحاد 
الديمقراطي بالبقاء في 

الرقة بعد تحريرها

بين قتيل  العديد من عناصر تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(،  سقط 
وجريح، أمس األربعاء، جرّاء عملية إنزال جوي لقوات التحالف الدولي، 
شرقي  الشرقي،  الــزور  دير  ريف  في 
بوست«  »فرات  فريق  وذكر  سورية. 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
أّن »مروحيات تابعة للتحالف الدولي 
البوكمال،  بريف  إنزال  عملية  نفذت 
قرب سوق األغنام، في بلدة السيال، 
مستهدفة مبنى شركة الصفا الذي 
وأسفرت  له.  مقرًا  التنظيم  يتخذه 
عدد  وخطف  مقتل  عن  العملية 

من عناصر التنظيم«.

إنزال في دير الزور

ترامب يسترضي أردوغان... بالوعود
رصد

متابعة

خاص
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»حراك الريف« المغربي يتفاعلاستعراض حفتر: هل يعرقل »المصالحة«؟
انقسام في مواقف األحزاب

67
سياسة

  شرق
      غرب

تشلسي مانينغ 
خارج السجن

فـــرج، أمــس األربــعــاء، عن تشلسي 
ُ
أ

مــــانــــيــــنــــغ، الــــجــــنــــديــــة املـــتـــحـــولـــة 
جــنــســيــًا الـــتـــي ُســجــنــت التــهــامــهــا 
بالضلوع في إحدى أكبر عمليات 
تــســريــب وثــائــق ســريــة فــي تــاريــخ 
الـــواليـــات املــتــحــدة، بــعــد أن قضت 
فــي سجن عسكري.  سبع ســنــوات 
ــم الــجــيــش  ــاسـ وأكـــــــدت مــتــحــدثــة بـ
ــركــــي، أن »مـــانـــيـــنـــغ خــرجــت  ــيــ األمــ
فــورت ليفنوورث« على  من سجن 
الــحــدود بــني كانساس ومــيــزوري. 
ومــانــيــنــغ ســـّربـــت، فـــي عـــام 2010، 
أكـــثـــر مـــن 700 ألــــف وثــيــقــة ســريــة 
الــعــراق  على  بالحربني  صلة  على 
 250 من  أكثر  بينها  وأفغانستان، 

ألف برقية دبلوماسية.
)فرانس برس(

غوتيريس: نحتاج 
إلصالح أكثر فعالية 

لألمم المتحدة

رأى األمــــني الــعــام لــأمــم املــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الـــصـــورة(، 
»املـــنـــظـــمـــة  أن  األربـــــــــعـــــــــاء،  أمــــــــس 
ــالٍح، لــتــكــون أكثر  بــحــاجــة إلـــى إصــ
فعالية«. جاء ذلك في كلمة له أمام 
للبرملان  العامة  الجمعية  اجتماع 
األوروبـــي في مدينة ستراسبورغ 
على  غوتيريس  وشــّدد  الفرنسية. 
املنظمات  جــهــود  تضافر  ضـــرورة 
بينها،  فيما  وتعاونها  املــتــعــددة، 
مّكن املجتمع الدولي من اجتياز 

ُ
لت

االمتحانات التي يواجهها.
)األناضول(

الحوثيون يجرون 
تعديالت على 

»المجلس األعلى«
أجـــــــــــــرت جـــــمـــــاعـــــة أنــــــــصــــــــار الــــلــــه 
 
ً
)الحوثيني(، أمس األربعاء، تعديال

املمثلني عنها  األعــضــاء  قائمة  في 
السياسي  »املــجــلــس  ُيــســمــى  فيما 
ــألـــف مــــن عــشــرة  ــــذي تـ ــــى«، الــ ــلـ ــ األعـ
الجماعة  بــني  باملناصفة  أعــضــاء، 
وحــزب املؤتمر الــذي يترأسه علي 
يوليو/تموز  فــي  صــالــح،  عبدالله 
الـــعـــام املــــاضــــي. وأفـــــــادت مــصــادر 
ــّيـــنـــت  عـ ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ »الـ أن  مـــطـــلـــعـــة 
مهدي املشاط، عضوًا في املجلس 
للقيادي  خلفًا  األعــلــى،  السياسي 

في الجماعة، يوسف الفيشي«.
)العربي الجديد(

 
»العمال« يريد محاسبة 

بريطانيا عن مجازر السيخ

البريطاني،  »الــعــمــال«  حـــزب  تــعــّهــد 
مساء الثالثاء، بفتح تحقيق مستقل، 
ــنـــدن فــــي جــــرائــــم بــحــق  ــــول دور لـ حـ
الهند، عام 1984.  يخ في  السِّ طائفة 
وذكر الحزب، في بيان، أن »حكومة 
ــــوزراء الــراحــلــة مــارغــريــت  رئــيــســة الــ
تاتشر )الصورة(، ساندت الحكومة 
أطلق  عسكرية،  عملية  فــي  الهندية 
ضد  األزرق(،  )الــنــجــم  ــم  اســ عــلــيــهــا 
الطائفة، أسفرت عن مقتل 8 آالف من 
أتــبــاعــهــا«. مــن جانبه، أعـــرب اتحاد 
السيخ في بريطانيا عن »صدمته« 
إزاء التأكيدات التي وردت في بيان 
حزب العمال، حول تورط بريطانيا 

في العملية. 
)األناضول(

أميركا تمّدد إعفاء إيران 
من العقوبات

لوكالة  أميركيان  مسؤوالن  كشف 
»رويترز« أن إدارة الرئيس دونالد 
تــرامــب قـــررت تــمــديــد إعــفــاء إيـــران 
من عقوبات، وهو ما بدأ العمل به 
بموجب االتفاق النووي الذي أبرم 
املـــســـؤوالن،  ــال  ــ فـــي عــــام 2015. وقـ
اسميهما،  نشر  عــدم  طلبا  الــلــذان 
أنــهــا  رســمــيــا  ســتــعــلــن  اإلدارة  إن 
ســـتـــجـــدد اإلعــــفــــاء مــــن الــعــقــوبــات 
ــيـــه إيــــــــــران فــي  ــلـ ــلـــت عـ الــــــــذي حـــصـ
إطــــــار االتـــــفـــــاق. ورفــــــض مــتــحــدث 
األميركية  الخارجية  وزارة  باسم 

التعقيب على األمر. 
)رويترز(

املتقاعد  الــلــواء  لقوات  العسكري  العرض  بــدا 
الــثــالثــاء، بمثابة  يـــوم  الــلــيــبــي خليفة حــفــتــر، 
ــــي وقــــــت تـــجـــري  اســــتــــعــــراض قــــــوة لـــلـــرجـــل فـ
محاوالت ملصالحته مع الغرب الليبي. وتلقف 
طيف واسع من الغرب الليبي، بسلبية كبيرة، 
قرب  العسكرية« الستعراض حفتر  »الرسالة 
بــنــغــازي، وخــصــوصــًا أنـــه أقــحــم فــيــه القبائل 
قــاعــدة شعبية  بــأنــه يملك  واملــدنــيــني ليوحي 
ــبـــق االســـتـــعـــراض  ــد سـ ــ ــــــ قــبــلــيــة واســـــعـــــة. وقــ
وصول رئيس أركان الجيش املصري محمود 
حــجــازي، أمــس األربــعــاء، للقاء حفتر، شرقي 
بنغازي. وكانت قوات حفتر قد أقامت العرض 
الــعــســكــري، األول مـــن نــوعــه مــنــذ عـــام 2011، 
لــثــورة  الــثــالــثــة  الــســنــويــة  بمناسبة »الـــذكـــرى 
قــيــم الــعــرض فــي منطقة تــوكــرة، 

ُ
الــكــرامــة«. وأ

الــواقــعــة عــلــى بــعــد 65 كــيــلــومــتــرًا إلـــى شــمــال 
شـــرقـــي بـــنـــغـــازي أمـــــام حــفــتــر وقــــــادة آخــريــن 
فـــي قـــواتـــه وســيــاســيــني بـــارزيـــن مـــن حــكــومــة 
وبـــرملـــان شـــرق لــيــبــيــا. وشـــاركـــت فـــي الــعــرض 
دبابات وراجمات صواريخ »غــراد« وطائرات 
الــذي  الـــحـــدث،  وأعــــاد  ومــقــاتــالت.  هليكوبتر 
وصــف بأنه األكــبــر مــن نوعه منذ عــام 2011، 
ــًا مــشــابــهــة إبــــــان حــكــم  ــى األذهــــــــان عــــروضــ ــ إلـ
العقيد املخلوع معّمر القذافي. وأذيع العرض 
بكامله على محطة تلفزيونية مؤيدة لحفتر. 
وقـــال حفتر خـــالل الــعــرض: »لـــن نــركــع أبـــدًا«، 
بأقدامهم  ثبتوا  مظليني  هــبــوط  خــالل  وذلـــك 
ــــاف أن »الــجــيــش الــوطــنــي  أعــــالم لــيــبــيــا. وأضـ
الليبي )قواته( صمد في وجه مشكالت جمة. 
لــقــد فـــرضـــوا عــلــيــنــا حــظــر الــتــســلــيــح ودعــمــوا 
ــيــــني وأســـقـــطـــوا صــــواريــــخ وأطـــلـــقـــوا  ــابــ اإلرهــ

الــرصــاص وقــطــعــوا رؤوس الــرجــال وأوقــفــوا 
تصدير النفط واشتروا املناصب، وكل ذلك من 
أجل أن نركع ولكننا أبدًا لن نركع«. في املقابل، 
كانت الخطوات السياسية اإلقليمية والدولية 
الـــوزراء اإليطالي  تتواصل، مــع إعــالن رئيس 
ــو جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي، أن »لـــيـــبـــيـــا مـــوحـــدة  ــ ــاولـ ــ بـ
وانقسامها  املنطقة،  استقرار  على  ستساعد 
ــا إلـــى  ــ ســيــشــكــل خـــطـــرًا عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع«، ودعــ
السياسية«. جاء  العملية  في  »إشــراك حفتر، 
ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون اإليطالي 
عن جينتيلوني، خالل مؤتمر صحافي عقده 
بوتني، عقب  الــروســي، فالديمير  الرئيس  مع 
اجــتــمــاع بينهما أمـــس األربـــعـــاء، فــي منتجع 

سوتشي الروسي، على ساحل البحر األسود. 
وأضــــــاف رئـــيـــس الــــــــوزراء اإليـــطـــالـــي »أعــتــقــد 
ــا هـــدف الــتــوصــل إلــى  ــيـ أنــنــا نــتــشــاطــر وروسـ
تفاهم على نطاق أوســع في ليبيا«، من دون 
مــزيــد مــن الــتــوضــيــح. وتــابــع »أعــتــقــد أنـــه من 
وروسيا  إيطاليا  من  لكل  املشتركة  املصلحة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــوســيــع  ــن،  ــ ــراهـ ــ الـ إزاء الــــوضــــع 
الـــتـــقـــارب بــــني األطــــــــراف )الـــلـــيـــبـــيـــة( لــيــصــبــح 
 
ً
 بــقــدر اإلمــــكــــان، بــحــيــث يــشــرك عــامــال

ً
شـــامـــال

مهمًا مثل الجنرال حفتر«. وأكد جينتيلوني، 
أن »إيــطــالــيــا تــدعــم حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 

برئاسة فائز السراج، وتريد توسيعها«.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز، فرانس برس(

الرباط ـ حسن األشرف

ال تزال االحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق الريف في املغرب، تثير ردود فعل 
سياسية، تفاوتت بني من اتهم نشطاء الحراك بالخضوع ألجندات خصوم الوحدة 
الترابية للمملكة، وبني من رفض تخوينهم، ومن حاول إمساك العصا من الوسط، من 
األحــزاب. ويتواصل، منذ أكتوبر/ تشرين األول من العام املاضي، ما بات يعرف في 
املغرب »حراك الريف«، نسبة إلى االحتجاجات الشعبية التي تشهدها منطقة جبال 
الريف في أقصى شمال املغرب، والتي اندلعت في مدينة الحسيمة )إحدى مدن أقصى 
شمال املغرب( على أثر مقتل بائع السمك، محسن فكري، في شاحنة جمع القمامة، 
أثناء محاولته استرداد السمك الذي صادرته منه السلطات. وعلى األرض في منطقة 
بالتنمية في هذه  للمطالبة  اجتماعيًا وسياسيًا،  التظاهرات طابعًا  اتخذت  الريف، 
ها مهمشة. وذهبت أحــزاب األغلبية الحكومية في 

ّ
املنطقة التي يعتبرها سكانها أن

هم »ممولون 
ّ
املغرب، في بالغ رسمي سابق، إلى حد اتهام عدد من نشطاء الريف بأن

من أعداء البالد«، في إشارة إلى جبهة »البوليساريو« املطالبة بانفصال الصحراء.
في املقابل، رفضت فدرالية اليسار الديمقراطي، اتهامات أحزاب األغلبية الحكومية، 
ــهــم 

ّ
ــهــا يمكن أن تــجــّر إلـــى تــدخــالت أمــنــيــة تقمع املحتجني بــدعــوى أن

ّ
مــحــذرة مــن أن

»خونة«، عوض اإلنصات ملطالب املحتجني، ورفع التهميش عن منطقة الريف.
التعاطي مع مطالب  الحكمة« في  إلى »ترجيح  السلطات،  اليسار،  ودعت فدرالية 
نشطاء مدينة الحسيمة وضواحيها، بهدف تفادي تأجيج الوضع األمني املحتقن 
، ومحاولة سماع مطالب املحتجني بخصوص املطالبة بتأمني فرص العمل، 

ً
أصال

»األصــالــة  حـــاول حــزب  جــانــبــه،  ومــن  باملنطقة.  العسكرة  ورفـــع مظاهر  والتنمية، 
انتقد رفض بعض  الوسط، حيث  أن يمسك عصا هذا املوضوع من  واملعاصرة«، 
ــراف الــحــركــة االحتجاجية لــلــحــوار الــجــاد واملــســؤول مــع املــؤســســات املنتخبة،  أطـ
وأكد  املدنية.  والفعاليات  والحزبية،  الرسمية  املؤسسات  كل  بتخوين  وتمسكهم 
التي حملتها  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  املطالب  على شرعية  املــعــارض،  الــحــزب 
االحتجاجات. وناشد جميع األطراف في منطقة الريف إلى تهدئة األوضاع ميدانيًا، 
من أجل فسح املجال أمام املؤسسات الرسمية واملنتخبة لتنفيذ التزاماتها وتنزيل 
برامجها، داعيًا الجميع إلى »الكف عن لغة التهديد والتخوين والتبخيس في حق 

األفراد والجماعات واملؤسسات«.

عرض بوتين تقديم 
تسجيل الجتماع 

البيت األبيض

ميل جمهوري لالعتقاد 
بوجود فضيحة 

ووترغيت جديدة

فضائح ترامب
الرياض، واشنطن ـ العربي الجديد 

األميركي،  الرئيس  متاعب  تبدو 
ــــأن ال نــهــايــة  دونـــالـــد تـــرامـــب، وكـ
لها، فهو ال يكاد ينتهي من أزمة 
ليوقع نفسه في أخرى ال تقل خطورة، حتى 
ــــات الـــحـــديـــث عــــن فــضــيــحــة »ووتـــرغـــيـــت«  بـ
جـــديـــدة تــرتــســم تــبــاعــًا ويــنــتــظــر أن تكتمل 
ــم بـــه، لــيــس من 

ّ
فــصــولــهــا بــمــثــابــة أمـــر مــســل

قــبــل الــصــحــافــة األمــيــركــيــة فــقــط بــل مــن قبل 
الــجــمــهــوريــني أنــفــســهــم أيــضــًا، بــمــا فــي ذلــك 
السيناتور جون ماكني، والذي لم يتردد في 
القول، ليل الثالثاء-األربعاء، إن ما تم كشفه 
تــرامــب معلومات سرية  أخــيــرًا عــن تسريب 
خـــالل اســتــقــبــالــه وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي الفـــــروف فـــي الــبــيــت األبـــيـــض قبل 
أيام هو »في مرحلة ما من حجم ووترغيت 
ومستواها«، في إشارة إلى فضيحة تجسس 
الرئيس األميركي، ريتشارد نيكسون، على 
أدت  والــتــي   ،1972 فــي  الديمقراطي  الــحــزب 
فــي نــهــايــة املــطــاف إلـــى اســتــقــالــة نيكسون. 
ــذا الفيلم  ــــاف مــاكــني »لــقــد شــاهــدنــا هـ وأضـ
من قبل. األمور السيئة ال تزال تستمر، وكل 

يومني ثمة حدث جديد«.  
ــذي  ــدو الفـــتـــًا أن الـــقـــاســـم املـــشـــتـــرك الــ ــبــ ويــ
بترامب  تحيط  التي  الفضائح  هــذه  يجمع 
ــا، فـــي ســلــســلــة مــتــرابــطــة  ــيـ يــتــمــثــل فـــي روسـ
مــن األحــــداث تــتــدحــرج منذ بــدء االتــهــامــات 

منه  األمــيــركــي طلب  الــرئــيــس  أن  مساعديه 
إنــهــاء تحقيق يــجــريــه املــكــتــب فــي احــتــمــال 
ــا  ــلــــني وروســـــــيـــــــا، ومــ ــــني فــ ــة بــ ــلــ وجـــــــــود صــ
أعــقــب ذلـــك مــن الــكــشــف عــن قضية تسريب 

املعلومات السرية للروس. 
ــذه الــــتــــطــــورات املـــتـــســـارعـــة بــــدأت  ــ وأمـــــــام هـ
ــثــار تـــســـاؤالت قــانــونــيــة حـــول مــا إذا كــان 

ُ
ت

تــســريــب تــرامــب وتــدخــلــه فــي تحقيق »أف 
 عن 

ً
بـــي آي« يــنــطــويــان عــلــى جـــــرم، فـــضـــال

بــدء اإلعــالم مناقشة خــيــارات إقالة ترامب، 
ــذي يــواجــهــه  ــأزق الــ ــ فـــي انــعــكــاس لــحــجــم املـ
الرئيس األميركي الذي لم يمض على توليه 
منصبه أربعة أشهر كانت مليئة بالفوضى 

والتخّبط والفضائح.

قضية التسريبات
وتعد االتــهــامــات املوجهة إلــى تــرامــب بأنه 
كــشــف أثــنــاء اجــتــمــاعــه فــي 10 أيــــار/ مــايــو، 
ــروســـــي ســيــرغــي  مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــ
الفــــروف والــســفــيــر الــروســي بــواشــنــطــن في 
فة سرية 

ّ
مــعــلــومــات مصن األبــيــض،  الــبــيــت 

عـــن مــخــطــط لتنظيم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« 
ـــش( لــتــفــخــيــخ حــواســيــب لــتــنــفــجــر في  ــ )داعـ
 عن إشــارتــه إلــى اســم املدينة 

ً
طــائــرة، فضال

ــيـــهـــا جــــمــــع هــــذه  ــرى فـ ــ ــ ــة الــــتــــي جـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
املعلومات، أحدث متاعب الرئيس األميركي 
مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة، لــكــن تــداعــيــاتــهــا هــذه 
ــى الـــداخـــل األمـــيـــركـــي، فـــي ظل 

ّ
املــــرة تــتــخــط

املخاوف من ارتداداتها على عالقة واشنطن 
بحلفائها. 

وبينما كان الرئيس األميركي، يحاول، على 
مــدى الــيــومــني املــاضــيــني، الــدفــاع عــن قــراره 
 إنه ذكر 

ً
بتبادل املعلومات مع روسيا، قائال

أمس  الروسية  التصريحات  كانت  حقائق، 
النار على زيــت متاعب ترامب.  كمن يصب 
قبل  من  لترامب  الجديدة  الضربة  وجــاءت 
الرئيس الروسي فالديمير بوتني مباشرة، 
بإعالن األخير أنه مستعد لتقديم تسجيل 
الفــروف  بني  بواشنطن  األخيرة  املحادثات 
وتــــرامــــب، مـــا أثـــــار تــــســــاؤالت حــــول كيفية 
السماح للمسؤولني الروس بتسجيل اللقاء 
مع الرئيس األميركي داخل البيت األبيض. 

لروسيا بالتدخل في االنتخابات الرئاسية 
ــرامــــب ووجـــــــود تــنــســيــق بــيــنــهــا  لـــصـــالـــح تــ
وبني حملته االنتخابية، ما أدى في نهاية 
ــــوزه عـــلـــى حـــســـاب مــرشــحــة  ــــى فــ املــــطــــاف إلـ
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، 
ــتــــشــــار الــــرئــــيــــس  ــة مــــســ ــالــ ــقــ ــتــ مــــــــــــرورًا بــــاســ
األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب لـــأمـــن الــقــومــي 
)فــي 13 فبراير/ شــبــاط(، على  مايكل فلني 
روسيا  من  مسؤولني  مع  اتصاالته  خلفية 
السفير  على  الــعــقــوبــات  قضية  ومناقشته 
الـــروســـي لـــدى الـــواليـــات املــتــحــدة سيرغي 
كــيــســلــيــاك، قــبــل أن يــتــفــّجــر أخــطــر فصلني 
من الفضائح، مع إقالة ترامب مدير مكتب 
جيمس  األمــيــركــي،  االتـــحـــادي  التحقيقات 
كومي )9 مايو/ أيــار( الــذي ظهر أمــس أنه 
ــن تــــرامــــب، عــبــر تــســريــب  ــدأ »االنـــتـــقـــام« مـ بــ

ــوتـــني، خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي في  وقـــــال بـ
سوتشي مع رئيس الوزراء اإليطالي باولو 
األميركية،  اإلدارة  »إذا وافقت  جينتيلوني، 
للحوار   

ً
تسجيال نقدم  أن  مستعدون  نحن 

إلــــى  وتـــــــرامـــــــب  الفــــــــــــروف  بــــــني  دار  الــــــــــذي 
الكونغرس األميركي ومجلس الشيوخ«. 

بدورها، انبرت رئيسة الوزراء البريطانية، 
ــــب، أمـــس  ــرامـ ــ تـــيـــريـــزا مــــــاي، لـــلـــدفـــاع عــــن تـ
ــاء، بــقــولــهــا إن الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  ــ ــعـ ــ األربـ
ــّرر الــجــهــة الـــتـــي يـــتـــبـــادل معها  ــقـ هـــو مـــن يـ
ــافــــت  ــة. وأضــ ــيــ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ ــلــــومــــات االســ املــــعــ
الــواليــات املتحدة  العمل مع  »نحن نواصل 
االستخباراتية  املعلومات  تبادل  ونواصل 
مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة كــمــا نــفــعــل مـــع دول 

أخرى حول العالم«. 
أما إسرائيل فبدت أمس أنها بني نارين، من 
جهة تــريــد احــتــواء تــداعــيــات قضية إفشاء 
إسرائيلية  استخباراتية  معلومات  ترامب 
سّرية للغاية لروسيا، ال سيما أنها تفّجرت 
قبل وصول ترامب إلى املنطقة بأيام، ومن 
جهة ثانية تحذر التقارير االستخبارية من 
أشــاد  وبينما  التسريب.  تداعيات  خــطــورة 

ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي  األمــن  وزيــر 
بـــعـــالقـــات الــــدفــــاع الـــوطـــيـــدة بـــني إســرائــيــل 
ــات املــــتــــحــــدة، وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة:  ــ ــــواليــ والــ
»ســتــســمــر هـــذه الــعــالقــة غــيــر املــســبــوقــة في 
بًا ذكــر مسألة كشف 

ّ
الــنــطــاق«، متجن نفس 

امتنع  لــروســيــا،  السرية  املعلومات  تــرامــب 
بنيامني  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  مكتب 

نتنياهو ووزارة الخارجية عن التعليق. 
فــي مـــوازاة ذلـــك، ذكـــرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، أمس األربعاء، أن خطوة ترامب 
تثير غضبًا شديدًا في أجهزة االستخبارات 
وصول  من  شديدة  ومخاوف  اإلسرائيلية، 
معلومات سرية وحساسة إليران وسورية. 
وقــالــت الــصــحــيــفــة إن هـــذه األجـــهـــزة تدعو 
ــادة تــقــيــيــم طبيعة  إلــــى إعـــــادة الــنــظــر، وإعــــ
وشكل تبادل املعلومات االستخباراتية مع 

الواليات املتحدة.
ــا زعيم  ــا فــي الـــداخـــل األمــيــركــي، فــقــد دعـ أمـ
ــيــــوخ  ــلــــس الــــشــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــني فــــــي مــــجــ
األمــيــركــي، تــشــاك شــومــر، الــبــيــت األبــيــض، 
يوم الثالثاء، إلى أن يكشف فورًا للمشرعني 
الــروســي  الــتــدخــل  فــي  املــعــنــيــني بالتحقيق 

املــفــتــرض فـــي االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة عــام 
2016 عــن نــصــوص وقــائــع اجــتــمــاع ترامب 

مع الوفد الروسي في البيت األبيض. 
اتهامات كومي

ويبدو أن تداعيات التسريب ستسير جنبًا 

ــدادات الــضــربــة الــجــديــدة  ــ إلـــى جــنــب مــع ارتــ
الــــتــــي وجـــهـــهـــا مــــديــــر مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــدرالــي املــقــال جيمس كومي إلــى ترامب، 
غير آبه بالتهديدات التي وجهها له الرئيس 
األميركي قبل أيام بضرورة التزام الصمت 

ــــدم الــتــحــدث لـــإعـــالم. وفــــي حـــني الــتــزم  وعـ
به  املحيطون  كشف  الصمت،  نفسه  كومي 
بعدما  تــرامــب،  مع  تفاصيل عن مواجهاته 
ــز«، لــيــل  ــمـ ــايـ نــقــلــت صــحــيــفــة »نــــيــــويــــورك تـ
الثالثاء األربعاء، عن شخصني اطلعا على 
التقى  عندما  أنــه  كــومــي،  كتبها  مالحظات 
تــرامــب بــعــد يـــوم مــن اســتــقــالــة فــلــني، حــاول 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي وقــــف الــتــحــقــيــق الـــذي 
أن يسارع  قبل  آي«،  يجريه مكتب »أف بي 
الــبــيــت األبــيــض إلـــى نــفــي قــيــام تــرامــب بــأي 
مع  تعامله  أثــنــاء  الــعــدالــة  لعرقلة  مــحــاولــة 

كومي، وهو ما يعتبر مخالفة جنائية.
وطــبــقــًا ملـــذكـــرة كــتــبــهــا كـــومـــي، فــقــد قــــال له 
ــع عـــشـــر مــن  ــ ــرابـ ــ تــــرامــــب خـــــالل لــــقــــاء فــــي الـ
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املـــاضـــي »آمــــل أن تتخلى 
عــن هــذا األمـــر وتعفي فــلــني« مــن التحقيق. 
وأضاف ترامب »مايكل فلني رجل جّيد. آمل 

أنه يمكنكم التخلي عن )هذا التحقيق(«. 
وفـــي رســالــة إلـــى مــديــر مــكــتــب التحقيقات 
ــدرو مــاكــيــب، طلبت  الــفــدرالــي بــالــوكــالــة، أنــ
لجنة اإلشراف في مجلس الشيوخ تسليمها 
جــمــيــع املــــذكــــرات وغــيــرهــا مـــن الـــوثـــائـــق أو 

ــاالت بــني  ــاالتــــصــ الـــتـــســـجـــيـــالت املــتــعــلــقــة بــ
ترامب وكومي بحلول 24 مايو/ أيار. وكتب 
رئيس اللجنة، الجمهوري جيسون شافتز، 
»فـــــي حـــــال صــــح ذلـــــك فـــــإن هـــــذه املــــذكــــرات 
تــثــيــر أســئــلــة حـــول مــا إذا كـــان الــرئــيــس قد 
ــاول الــتــأثــيــر عــلــى تــحــقــيــقــات أف بـــي آي  حــ
وجــددت  بفلني«.  تتعلق  ألنها  عرقلتها  أو 
ــلـــب تــــرامــــب مــــن كــــومــــي مـــخـــاوف  أنــــبــــاء طـ
ترامب  أن  مــن  بالكونغرس  الديمقراطيني 
محتمل  تنسيق  في  تحقيق  عرقلة  يحاول 
بني روسيا وحملة ترامب االنتخابية. وقال 
السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو عضو 
بــالــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة واملـــدعـــي الــفــيــدرالــي 
الــســابــق، فــي بــيــان »نــشــهــد عــرقــلــة لقضية 
قضائية تتكشف بسرعة«. ودعا إلى تعيني 
مــــدع خــــاص لــلــتــحــقــيــق فــيــهــا. كــذلــك طــالــب 
أو  أي مذكرات  الجمهوريني بعرض  بعض 
تــســجــيــالت ملــحــادثــات كــومــي مــع الــرئــيــس، 

عليهم«.

تداعيات قضائية محتملة
في مـــوازاة ذلــك، بــدأت تثار تــســاؤالت حول 
ما إذا كان ترامب، عبر تسريبه للمعلومات 
إلى الروس، قد ارتكب جنحة وماذا يمكن أن 
تكون تداعياتها القضائية املحتملة وسط 

انقسام في اآلراء حول املوضوع.
الــرئــيــس يملك صالحية  ويــقــول خــبــراء إن 
رفع السرية عن معلومات. ويؤكد بعضهم 
أنه من خالل كشف معلومات مصنفة سرية 
لم  وبالتالي  السرية  عنها  رفــع  يكون  فإنه 
يقترف جنحة. وهو ما أشارت إليه األستاذة 
ــرة فــــي كـــلـــيـــة كـــولـــومـــبـــيـــا لـــلـــقـــانـــون،  ــ ــزائــ ــ ــ ال
أنه  أعتقد  »ال  بقولها  رودريغيز،  كرستينا 
فعل شيئًا غير قانوني. يملك الرئيس عامة 
الوثائق. لكن يمكن  السرية عن  سلطة رفع 
الدفع بأنه لم يكن حــذرًا، الن امتالك سلطة 
الــقــيــام بــالــشــيء ال يعني أنـــه عــلــى حــق في 
فعله«. لكن خبراء آخرين يؤكدون أن تقديم 
معلومات حساسة »لبلد عدو مثل روسيا 
لم يتم تقاسمها حتى مع حلفاء،  في حني 
يــمــكــن أن يــشــكــل خــرقــًا لــلــقــســم الــرئــاســي«. 
ــبـــل تــولــيــه  ــركــــي قـ ــيــ ــم الــــرئــــيــــس األمــ ــقـــسـ ويـ
والــدفــاع« عن  »الحفاظ وحماية  بـ  املنصب 
الدستور األميركي. ويمكن أن يشكل تقاسم 
مــعــلــومــات حــســاســة مـــع مــوســكــو املــتــهــمــة 
مـــن قــبــل أجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة 
بــالــتــدخــل فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
وصـــــل أثــــرهــــا تــــرامــــب إلـــــى الـــحـــكـــم، خــرقــًا 
لــهــذا الــتــعــهــد الــرســمــي. ويــقــول مختصون 
إن مــثــل هــــذا الــتــهــور يــمــكــن أن يــعــتــبــر من 
»الجرائم والجنح الكبيرة جدًا«. وأوضحت 
رودريــغــيــز »يمكن ان يصل األمــر إلــى جرم 
يبرر اإلقالة. وال تحتاج اإلقالة إلى ارتكاب 
جرم، يمكن أن تتم بناء على تجاوز سلطة 

أو ثقة الرأي العام«.
إقــالــة محتملة فيجب  الــتــحــقــيــق حـــول  ــا  أمـ
أن يــفــتــحــه الـــكـــونـــغـــرس، لــكــن بــمــا أن هــذه 
املعلومات تم كشفها ملسؤولني روس كبار 
وحــيــث إن الــديــمــقــراطــيــني يــطــالــبــون بــمــدٍع 
خــــاص حــــول الـــتـــدخـــل الــــروســــي، فــــإن هــذا 
ى 

ّ
املدعي يمكنه، في حال تم تعيينه، أن يتول

هذه القضية. وبالنظر إلى أن الجمهوريني 
فــإن فرص  لترامب  في مجملهم مخلصون 
تفعيل الكونغرس إجراء إقالة بحق ترامب 
ــبـــدو ضــعــيــفــة، لـــكـــن غـــضـــب الـــــــرأي الـــعـــام  تـ
يــمــكــن أن يــشــّكــل ضــغــطــًا عــلــى رئــيــس كتلة 
الــشــيــوخ ميتش  الــجــمــهــوريــني فــي مجلس 
بني  املــوازنــة  عليه  ستكون  الـــذي  ماكونيل 

هذا القرار ومصالح حزبه.

إسرائيلية،  ــالم  إع وســائــل  أبـــرزت 
وسائل  نقلت  ما  األربعاء،  أمس 
إعالمية أميركية لجهة أن تسريب 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس 
يعرض  للروس  سرية  معلومات 
للخطر حياة عميل سري إسرائيلي 
الموساد من زرعه داخل  تمكن 
اإلســالمــيــة«  ــة  ــدولـ »الـ تنظيم 
وبحسب  سورية.  في  )داعــش(، 
الصحافيين  من  عدد  تحليالت 
إسرائيل  تفقد  فقد  اإلسرائيليين، 
المطلوبة  العناصر  أهــم  أحــد 
عامل  ــو  وه الــعــمــالء  لتجنيد 
موقع  أورد  ــدوره،  ــ ب الــســريــة. 
»وااله« اإلسرائيلي تصريحات لرئيس 
قسم وحدة تجنيد العمالء في 
الموساد سابقًا، أفي داغان، قال 
يذكر حالة مشابهة  ال  إنه  فيها، 

في التاريخ«.

»العميل في 
خطر«

تساؤالت قانونية حول 
أفعاله وترجيح تداعيات

)Getty /تعّمد الروس نشر صور لقاء ترامب والفروف عبر وكالة »تاس« )ألكسندر شيرباك

مؤيدو حفتر يحتفلون أثناء العرض العسكري قرب بنغازي )عبداهلل دومة/فرانس برس(

اعتبر السياسي األلماني، بروكهارد 
ليشكا، الموالي لسياسات المستشارة 
نقل  أن  )الــصــورة(،  ميركل  أنجيال 
ترامب،  دونالد  األميركي  الرئيس 
إلـــى دول  مــعــلــومــات »ســريــة« 
أخرى يمثل »تهديدًا ألمن العالم 
تصريحات  فــي  وأشـــار  الــغــربــي«. 
البريطانية،  »إندبندنت«  لصحيفة 
إلى أنه »في حال ثبت كشف ترامب 
داخلية،  استخباراتية  لمعلومات 
سيكون األمر مقلقًا جدًا«. ولفت 
إمكانية  أثبتت  »الواقعة  أن  إلى 
معلومات  على  ترامب  حصول 
مناطق  من  وحصرية  حساسة 

مكافحة اإلرهاب«.

خطر على أمن الغرب 

بعد  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  يغرق 
مرور أربعة أشهر فقط على تسلمه الحكم، 
تهّدد  باتت  التي  الفضائح  من  سلسة  في 

تصاعد  وســط  منصبه،  في  بقائه  إمكانية 
تساؤالت  بــروز  عن  فضًال  منه،  الغضب  حالة 
تحديدًا  أفعاله،  كانت  إذا  ما  حول  قانونية 

تسريبات معلومات سرية للروس والتدخل في 
تحقيقات »أف بي آي«، تنطوي على أفعال 
روسيا،  أما  مساءلة.  موضع  تضعه  جرمية 

المتسبب الرئيسي في مختلف هذه الفضائح، 
المساعدة«  »عــرض  خــالل  من  أمــس  فبدت 

الذي قدمته كمن يريد توريط ترامب أكثر
الغالف

روسيا القاسم المشترك 
في جميع األزمات 

تقريرمتابعة

ترامب 
طلب من 

كومي 
إنهاء 

تحقيق 
يجريه حول 
صالت فلين 

بروسيا 
)ألكس 
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فرنسا: حكومة »ملّونة« بمفاجآت
باريس ـ محمد المزديوي

مع اإلعــالن عن تشكيلة الحكومية الفرنسية 
األولـــــى فـــي الــعــهــد الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد، أمــس 
مــاكــرون،  إيمانويل  الرئيس  يكون  األربــعــاء، 
ــد بـــاشـــر بـــانـــطـــالقـــة عــمــلــه الـــتـــنـــفـــيـــذي، مــع  قــ
فــريــق مــتــنــّوع ومـــتـــعـــّدد الـــــــوالءات، ويــعــكــس 
الـــتـــوازنـــات الــســيــاســيــة بــني الــيــمــني والــيــســار 
والوسط. فبعد نقاشات مع رئيس حكومته 
اختيار  حــول  تمحورت  والــتــي  فيليب،  إدوار 
الرجال  بــني  املناصفة  أســاس  على  مرشحني 
والــــنــــســــاء وبــــــني الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
وتـــلـــك املـــتـــحـــدرة مـــن املــجــتــمــع املـــدنـــي، نجح 

التوازنات  ماكرون في إطالق حكومة تراعي 
ــلـــوبـــة إلنــــجــــاح عـــمـــل حـــكـــومـــة انـــطـــالقـــة  املـــطـ
ــل أن تـــســـاعـــده عــلــى تحقيق  ــهـــده، عــلــى أمــ عـ
التشكيلة  واتسمت  مريحة.  رئاسية  أغلبية 
ماكرون  تعكس تصميم  بمفاجآت،  الــوزاريــة 
عـــلـــى إنــــجــــاح عـــهـــده وبـــرنـــامـــجـــه الـــرئـــاســـي. 
وأتى تعيني رئيس حزب »موديم« الوسطي، 
ربما  ليجّسد  للعدل،  وزيـــرًا  بــايــرو،  فرانسوا 
الـــتـــزام عــهــد مـــاكـــرون بــالــشــرط الــــذي وضــعــه 
بـــايـــرو مــقــابــل دعــــم تــرشــيــحــه لـــلـــرئـــاســـة، أال 
»إضفاء طابع  وهــو إقــرار قانون ما يسّمى بـ
العامة«، لتكريس مزيد  الحياة  أخالقي على 
من الشفافية في الحياة السياسية في فرنسا.

ــتـــه،  ــاع املــنــتــهــيــة واليـ ــدفــ ــر الــ ــ وســيــشــغــل وزيــ
ــان، حــقــيــبــة  ــ ــ ــودريـ ــ ــ ــــي جــــــان إيــــــف لـ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ
الــخــارجــيــة. وهـــو كـــان واحــــدًا مــن أكــثــر وزراء 
ــــي عــهــد   فـ

ً
ــة شـــعـــبـــيـــة ــيــ ــراكــ ــتــ الـــحـــكـــومـــة االشــ

الــرئــيــس الــســابــق، فــرانــســوا هــوالنــد. وعّينت 
الثانية في حزب »مــوديــم«، مارييل  القيادية 
دوسارنيز، وزيرة مكلفة بالشؤون األوروبية. 
وعــنّي رئيس بلدية مدينة ليون، والــذي كان 
ــتـــراكـــي  ــرون، االشـ ــ ــاكـ ــ ــم مـ ــ فــــي طــلــيــعــة مــــن دعـ
والتسمية  للداخلية.  وزيــرًا  كولومب،  جيرار 
الــتــي اعــتــمــدت لــلــداللــة عــلــى حــقــيــبــة الــدفــاع 
الجيوش،  وزارة  هي  الجديدة،  الحكومة  في 
ــــة، سيلفي  ــيـ ــ والـــتـــي أوكـــلـــت لــلــنــائــبــة األوروبـ
غــــوالر، والــتــي انــضــمــت إلـــى حــركــة مــاكــرون، 

»إلى األمام« منذ عام 2016. 
وكــــــــان لـــلـــيـــمـــني الــــفــــرنــــســــي حــــّصــــة وزاريــــــــة 
تــحــمــل مـــؤشـــرات حــــول طــبــيــعــة الــتــوجــهــات 
االقــتــصــاديــة لــحــكــومــة إدوار فــيــلــيــب، اآلتـــي 
بــــدوره مــن حـــزب »الــجــمــهــوريــون«. فــقــد عــنّي 
اليميني برونو لومير، وزيرًا لالقتصاد. أما 
الــقــيــادي فــي حـــزب »الــجــمــهــوريــون«، جــيــرار 
الرئيس  دارمانني، واملعروف بأنه مقّرب من 
الــفــرنــســي األســـبـــق، نــيــكــوال ســـاركـــوزي، فقد 
وباملنحى  العمومية.  للحسابات  وزيــرًا  عنّي 
ذاتــــه، عـــنّي األمــــني الــعــام لــحــركــة »جــمــهــوريــة 
»الوئام  ــام«، ريــشــار فيراند، وزيـــرًا لـ إلــى األمـ
لــســيــدة  الــعــمــل  ــلــــت وزارة  املـــنـــاطـــقـــي«. وأوكــ

األعمال الفرنسية، ميرييل بينيكو.
وزيـــــــــرًا   18 الــــــجــــــديــــــدة  ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ ــم  ــ ــــضــ وتــ
التوّجهات  منهم  كبير  قسم  يعكس  ووزيـــرة، 
الناشط  وعــنّي  مــاكــرون.  لعهد  التكنوقراطية 

نيكوال  كبيرة،  بشعبية  يحظى  الــذي  البيئي 
البيئي  أولـــو، والـــذي أصبح وزيـــرًا »لالنتقال 
ــن«. وأولــــــــو نــــاشــــط فــــي املــجــتــمــع  ــامــ ــتــــضــ والــ
القضايا  بدعمه  ومــعــروف  ومستقل،  املــدنــي 
الــبــيــئــيــة. واخـــتـــار الــثــنــائــي مــاكــرون-فــيــلــيــب 
»الهيئة املستقلة للنقل في  الرئيسة السابقة لـ
بــاريــس«، إليزابيث بــورن، في منصب وزيــرة 
االنتقال البيئي املكلفة بالنقل. من جانب آخر، 
عّينت الناشطة في املجتمع املدني، األستاذة 
الــجــامــعــيــة، فــرديــريــك فــيــدال، وزيــــرة للتعليم 
العالي، في حني تم تعيني األستاذة الجامعية 
فــي الــطــب، أنــيــيــس بــوزيــن، وزيــــرة للتضامن 
والــصــحــة. ومــنــحــت وزارة الــثــقــافــة لــلــنــاشــرة 
 Actes الفرنسية، الرئيسة الشريكة لدار النشر
ــى الــدكــتــور في 

ّ
Sud، فــرنــســواز نــيــســني. وتــول

التربية  الحقوق، جان-ميشيل بالنكي، وزارة 
ــنّي الــســيــاســي الـــيـــســـاري، جــاك  ــ الــوطــنــيــة. وعـ
ميزار، وزيرًا للزراعة. في حني عّينت السياسية 
 
ً
اآلتية من عالم الرياضة، لورا فليسيل، وزيرة

للرياضة، ما يضفي طابعًا تكنوقراطيًا على 
عــمــل الـــــــوزارة فـــي هــــذا الــقــطــاع أيـــضـــًا. وعـــنّي 
مــاكــرون عام  التحق بحركة  الــذي  االشتراكي 
2016، كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر، نــاطــقــًا بــاســم 
الحكومة وسكرتير دولة مكلفًا بالعالقات مع 
البرملان. وأوكل منصب سكرتيرة دولة مكلفة 
باملساواة بني النساء والرجال، إلى الناشطة 
النسائية، عضوة حركة »إلى األمــام«، مارلني 
شيابا. أما الفرنسي الوحيد من أصول عربية 
ــنّي ســكــرتــيــر دولــــة  ــ مــنــيــر مـــحـــجـــوبـــي، فـــقـــد عـ
مكلفًا بالرقميات، بعد أن كان مكلفًا بالحملة 

الرقمية للمرشح ماكرون. )Getty /رئيس الحكومة السابق، برنار كازونوف، يسلّم منصبه لخلفه إدوار فيليب )فانسان إيزور
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إقرار بعدم فعالية النظام الطوعي

ضغوط لتقاسم عبء اللجوء في أوروبا

خامنئي: صّد األعداء باالقتراع بكثافة

مطالبات بتوفير 
قنوات آمنة وقانونية 

لدخول االتحاد

بروكسل ـ لبيب فهمي

وضــــــــع ســــيــــاســــة هـــــجـــــرة عــــادلــــة 
وفــعــالــة وإنــســانــيــة ال يـــزال يشكل 
أولوية رئيسية بالنسبة لالتحاد 
األوروبـــي والـــدول األعــضــاء، بحسب النواب 
ــتـــمـــاد  األوروبـــــــيـــــــن الـــــذيـــــن يــــســــتــــعــــدون العـ
توصية، اليوم الخميس، للضغط على الدول 
األوروبــــيــــة لــتــقــاســم عــــبء اســتــقــبــال طــالــبــي 
البرملان  أن تحظى توصية  اللجوء. وينتظر 
لقرارين  األغلبية. ووفقًا  األوروبــي بأصوات 
ــــي  تـــم اعــتــمــادهــمــا مـــن قــبــل االتـــحـــاد األوروبـ
فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2015، تــعــهــدت الـــدول 
األعــضــاء بتقاسم عــبء 160 ألــفــًا مــن طالبي 
الـــلـــجـــوء لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى بـــلـــدان ما 
يسمى »خط املواجهة«، أي إيطاليا واليونان، 
وذلك بحلول سبتمبر/ أيلول 2017. إال أنه تم 
نقل 18418 شخصًا فقط حتى 11 مايو/ أيار 
الحالي، بحسب إحصاءات أوروبية. لذا شدد 
أعضاء البرملان األوروبي، في نقاش جمعهم 
بــمــمــثــلــن عـــن املــفــوضــيــة األوروبـــــيـــــة، قبيل 
إصدار التوصية، على ضرورة احترام الدول 

األعضاء لاللتزامات التي وافقت عليها.
ــنــــائــــب الـــديـــمـــقـــراطـــي املــســيــحــي  ــبــــر الــ ــتــ واعــ
ــايـــرس، أن عـــدم  ــنـ ــيـ الـــهـــولـــنـــدي، جـــيـــرويـــن لـ
ــلـــس األوروبــــــــي  مـــشـــاركـــة مــمــثــلــن مــــن املـــجـ
فـــي الـــنـــقـــاش يــمــثــل عـــــارًا حــقــيــقــيــًا. وأضــــاف 
فــي مداخلته أمـــام الــنــواب »لــم أكــن مــع فكرة 
ــة، لــكــنــنــا شـــهـــدنـــا عــلــى  ــيــ ــزامــ الـــحـــصـــص اإللــ
النظام  أن  املــاضــيــة،  والنصف  العامن  مــدى 
الليبرالية  النائبة  أمــا  فــعــال«.  غير  الطوعي 
قدمت  فــقــد  مــلــيــنــار،  أنجيليكا  الــنــمــســاويــة، 
مقارنة بن جهود االتحاد األوروبي الهزيلة 
ولبنان  األردن  مثل  دول  تقدمها  التي  وتلك 
وتــركــيــا الــتــي تستضيف مــاليــن الــالجــئــن. 
وأشــــارت إلــى أنــه قــد »حـــان الــوقــت لكي تفي 

الدول األعضاء بالتزاماتها«. 
وحول سؤال للنائبة االشتراكية الديمقراطية 
اإليطالية، سيسيل كينج، حول ما سيحدث في 
سبتمبر/ أيلول في حال عدم حصول أي تقدم 
في امللف، أوضــح املفوض األوروبــي للهجرة، 
ديــمــيــتــريــس أفــــرامــــوبــــولــــوس، أن املــفــوضــيــة 
األوروبــيــة ستكون مضطرة التخاذ إجــراءات 
الـــدول األعــضــاء. مــن جهته، قال  عقابية ضــد 
الــنــائــب الــيــســاري اإلســبــانــي، ميبيل أوربــــان 
كريسبو، في حديث مع »العربي الجديد«، إنه 
»فــي جميع أنــحــاء العالم هــذا الــعــام، سيكون 
علينا أن نستوعب حوالي مليون الجئ. لكن 
أوروبــــا ال تفعل مــا ينبغي الــقــيــام بـــه، وهــذه 
عـــالمـــة عــلــى أزمـــــة ســيــاســيــة داخـــــل املـــشـــروع 
األوروبــــــــي«. ولــفــت إلـــى أن »إســبــانــيــا أفــضــل 
مدريد  استقبلت  إذ  التعامل.  هــذا  على  مثال 
األشخاص  عــدد  املائة من  في  حوالي خمسة 
ــن املـــفـــتـــرض أن يــتــوجــهــوا إلــى  ــان مـ ــن كــ ــذيـ الـ
إســبــانــيــا، وهــــذا أمـــر غــيــر مــقــبــول، لـــذا فنحن 
ــر بــأنــه  ــ بــحــاجــة إلـــى إجــــــراءات عــقــابــيــة«. وذّكـ
»فــي مؤسسات االتحاد األوروبـــي، يتم دائمًا 
تــرديــد أن التقشف إلــزامــي، ومــن ال يمتثل له 

يهيمون  الــذيــن  املصحوبن  غير  الــقــاصــرون 
العام  لوحدهم في مخيمات مكتظة«. وخالل 
الـــقـــاصـــريـــن غير  مـــن   63300 طــلــب  ــي،  ــاضــ املــ
املــصــحــوبــن الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة فـــي االتـــحـــاد 
ــائــــة مــن  ــم تــســجــيــل 57 فــــي املــ ــ األوروبــــــــــي. وتـ
الحاالت في أملانيا. وطالب املفوض األوروبي 
للهجرة، ديميتريس أفراموبولوس، بضرورة 
التوصل إلى اتفاق بن كل أعضاء االتحاد من 
أجــل تــعــاون أفــضــل على املــســتــوى األوروبــــي، 
مــذكــرًا بــأنــه » كــثــيــرًا مــا تــخــتــزل عملية النقل 
أننا  يــجــب علينا أال ننسى  أرقــــام، ولــكــن  فــي 
نتحدث عن الناس الذين يجب حمايتهم. ومن 
لهم  أن نضمن  السياسي واألخــالقــي  واجبنا 
هــذه الحماية في أقــرب وقــت ممكن وبطريقة 

جيدة«.
ــك، فـــإن تــنــفــيــذ بــرنــامــج إعـــادة  فـــي غــضــون ذلــ
بشكل  يتم  النقل  عملية  عكس  على  التوطن 
ــات  ــيــ ــائــ اإلحــــصــ بـــحـــســـب  اآلن،  ــتــــى  حــ ــد  ــيــ جــ
ــار، أعيد  األوروبـــيـــة. فحتى يــوم 12 مــايــو/ أيـ
بـــلـــدًا. وهــو   21 فـــي  تـــوطـــن 16163 شــخــصــًا 
مـــا يــعــنــي أن أكــثــر مـــن ثــلــثــي طــالــبــي الــلــجــوء 
الذين تم االتفاق على توطينهم اعتمادًا على 
االتـــفـــاق بــن الــــدول األعـــضـــاء قــد تــم بالفعل. 

توطن  أعيد   ،2017 نيسان  إبــريــل/   10 ومنذ 
671 شــخــصــًا، مــعــظــمــهــم مـــن تــركــيــا، وأيــضــا 
الرقم تحسنًا  هــذا  ويمثل  ولبنان.  األردن  من 
بــاملــقــارنــة مـــع الـــعـــدد الــقــلــيــل مـــن األشــخــاص 
الذين أعيد توطينهم في عامي 2014 و2015 

فــي الــبــلــدان األوروبــــيــــة. وبــحــســب املفوضية 
األوروبــــــيــــــة، فـــإنـــه إذا كـــانـــت بـــعـــض الـــــدول 
األعـــضـــاء والـــــدول األخــــرى الــتــي تــشــارك في 
كإستونيا  بالتزاماتها،  أوفــت  قــد  البرنامج 
وأملانيا وإيرلندا وهولندا وفنلندا والسويد 
وليشتنشتاين  وإيسلندا  املتحدة  واململكة 
ــادة التوطن  وســويــســرا، فــال تـــزال جــهــود إعـ
متفاوتة. ولم تبدأ بعد تسع دول أعضاء، هي 
بلغاريا وقبرص واليونان وكرواتيا ومالطا 
وسلوفينيا،  وسلوفاكيا  ورومانيا  وبولندا 
بتنفيذ تعهداتها املتفق عليها على مستوى 

االتحاد األوروبي.
اعتبر  امللموس، فقد  التقدم  الرغم من  وعلى 
الـــنـــواب األوروبــــيــــون أن الـــــدول األعـــضـــاء ال 
تزال بعيدة عن تحقيق األهداف املرجوة. لذا 
طــالــبــوا الـــدول الــتــي لــم تــبــدأ بعد باملشاركة 
ــادة الــتــوطــن فــي إطـــار بــرامــج  فــي عملية إعــ
االتحاد األوروبي بضرورة تكثيف جهودها 
في أقرب وقت ممكن للمساهمة في الجهود 
املــشــتــركــة لــتــوفــيــر قـــنـــوات آمـــنـــة وقــانــونــيــة 
لدخول االتحاد األوروبــي لألشخاص الذين 
يــحــتــاجــون إلــــى الــحــمــايــة الـــدولـــيـــة وتــنــفــيــذ 

االتفاق املوقع بن االتحاد وتركيا.
ــنــــواب  الــ ــبـــل  ــنــــاك إجــــمــــاع مــــن قـ ــان هــ ــ وإذا كــ
األوروبين على ضرورة إيجاد حلول إنسانية 
النواب  من  العديد  فــإن  اللجوء،  طالبي  مللف 
يترددوا  لم  املتشدد  اليمن  على  املحسوبن 
في توجيه انتقادات للسياسة األوروبية في 
األعضاء  أثــار بعض  الهجرة. وعندما  مجال 
مــســألــة شــبــكــات املــهــربــن وتــجــار املـــخـــدرات، 
هيلغا  البلجيكية،  املحافظة  النائبة  اعتبرت 
ســتــيــفــنــز، أن »جــمــيــع طــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن 
مشروعة،  غير  بطريقة  أوروبـــا  إلــى  يصلون 
وذلـــك بفضل املــهــربــن، يجب أن يــعــادوا إلى 
البريطاني،  آمــن«. أما بالنسبة للنائب  مكان 
استجابة  لطريقة  وفــقــًا  فــإنــه  فينش،  ريــمــون 
ــة الــهــجــرة، سيحدد  االتـــحـــاد األوروبــــــي ألزمــ
مستقبل االتحاد. وتوجه إلى أعضاء البرملان 
األوروبي بالقول »أطلب منكم أن تأخذوا في 

االعتبار مصالح شعوبكم ودولكم«.
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طالب المرشد اإليراني، 
علي خامنئي، 

والرئيس حسن روحاني، 
اإليرانيين المشاركة بكثافة 

في االنتخابات الرئاسية 
غدًا الجمعة

يتجه البرلمان األوروبي، اليوم الخميس، إلى اعتماد توصية تطالب دوله بضرورة احترام التزاماتها في ما يتعلق بتقاسم 
عبء استقبال طالبي اللجوء وتخفيف الضغط عن بلدان »خط المواجهة«، بعدما أثبت النظام الطوعي عدم فعاليته

)Getty/داخل أحد مخيمات الالجئين في اليونان )بانايوتيس تزاماروس

قبل ساعات من دخــول إيــران فترة الصمت 
ــا املــــرشــــد اإليـــــرانـــــي، عــلــي  ــ ــابـــي، دعـ ــتـــخـ االنـ
ــاء، اإليـــرانـــيـــن إلــى  ــعــ خــامــنــئــي، أمــــس األربــ
الرئاسية،  املشاركة بكثافة في االنتخابات 
»لــألعــداء« ما تتمتع  ليثبتوا  الجمعة،  غــدًا 
به البالد من عزم وأمن وهدوء. وتوقع وزير 
أن  فضلي،  رحماني  الــرضــا  عبد  الداخلية، 
أكثر من 56  التي دعي  تحسم االنتخابات، 
الــدورة  فيها، من  للمشاركة  إيــرانــي  مليون 

األولى.
األشــخــاص  آالف  وقـــال خــامــنــئــي، مخاطبًا 
في طهران، إن »للشعب اإليراني أعداء، وما 
عليه إال أن يثبت مرة أخــرى عزمه الراسخ 
على املشاركة في االنتخابات، ويبن للعالم 
ــقـــرار  ــتـ ــه مــــن أمـــــن واسـ ــا يــتــمــتــع بــ أجـــمـــع مــ
وهدوء«. وأضاف إن »املسؤولن األميركين 
واألوروبــــــــــيــــــــــن والــــصــــهــــايــــنــــة يــــراقــــبــــون 
ــيــــروا مـــســـتـــوى املـــشـــاركـــة«،  انـــتـــخـــابـــاتـــنـــا لــ
معتبرًا أنه متى كانت هذه املشاركة »كبيرة 
فـــــإن حــكــمــهــم ســـيـــكـــون مـــخـــتـــلـــفـــًا«. وأشـــــار 
إلــى أنــه »فــي الــوقــت الـــذي تعاني فيه دول 
الجمهورية  نــرى  األمــن،  انعدام  املنطقة من 
لالنتخابات  تتحضر  اإليــرانــيــة  اإلسالمية 
في أجواء يسودها األمن واالستقرار«. وقال 
إن »بـــعـــض شـــعـــوب املــنــطــقــة مــمــن تــرضــخ 

اليوم  تتحسر  أمــيــركــا  لسلطة  حكوماتهم 
على إقامة االنتخابات، وباتت لهم املشاركة 

في صنع القرار أحد األحالم«.
ــران،  ــ ويـــبـــدأ الـــيـــوم صــمــت انــتــخــابــي فـــي إيـ
وذلك قبل 24 ساعة من بدء التصويت. وبن 
املرشحن األربعة الذين يتنافسون في هذه 
االنتخابات، يبدو الرئيس حسن روحاني، 
إبراهيم  الرضوية،  العتبة  )خـــادم(  وســادن 
رئيسي، األوفر حظًا بالفوز. وأعلن املرشح 
ــافـــظ،  ــحـ ــــن حــــــزب مـــؤتـــلـــفـــة اإلســـــالمـــــي املـ عـ
مصطفى ميرسليم، أمــس األربــعــاء، أنــه لن 
ينسحب من السباق لتفادي »االستقطاب«. 
املعتدل، مصطفى  الرئاسة  إلى  كما ترشح 

هاشمي طبا.
ودعــا روحــانــي، خــالل تجمع انتخابي في 
أردبــيــل شــمــال غـــرب الــبــالد قــبــل أن ينتقل 
إلــى اإلقــبــال  إلــى مدينة مشهد، اإليــرانــيــن 
بــكــثــافــة عــلــى الــتــصــويــت، فــي الــوقــت الــذي 
ــيـــه الـــرئـــيـــس األمــــيــــركــــي، دونــــالــــد  يــــأتــــي فـ
ــرامــــب، »وأعــــــــداء آخــــــرون إلــــى املــنــطــقــة«.  تــ
واعــتــبــر رئــيــســي، فــي تــصــريــح أمــــام طلبة 
حــــــوزات عــلــمــيــة ورجــــــال ديــــن فـــي جــامــعــة 
طـــهـــران، أن روحـــانـــي قـــدم تـــنـــازالت كثيرة 
أثـــنـــاء املـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــوجـــت بــتــوقــيــع 
اتــــفــــاق بــــن إيــــــــران والـــــقـــــوى الــــكــــبــــرى فــي 
املــشــاكــل  تـــســـويـــة  يــمــكــن  »ال  ــال  ــ وقــ  .2015
ــة الــــتــــوســــل، يـــجـــب اعـــتـــمـــاد  ــيـ ــلـــومـــاسـ بـــدبـ
دبــلــومــاســيــة قــويــة«، مــؤكــدًا أن املــفــاوضــن 
اإليـــرانـــيـــن لـــم يــنــجــحــوا فـــي الــتــوصــل إلــى 
تغيير ســلــوك الــواليــات املــتــحــدة، مــا يمنع 
بن  املصرفية  العالقات  تطبيع  من  عمليًا 
ــد رئــيــســي أن  ــ ــاقـــي الـــعـــالـــم. وأكـ ــران وبـ ــهـ طـ
االنتخابات،  في  الفوز  »حكومته، في حال 
ســتــركــز عــلــى تــقــلــيــص الـــهـــوة بـــن شــرائــح 
املــجــتــمــع ومــعــالــجــة الـــحـــرمـــان والــفــقــر في 
ــبــــالد«، مــضــيــفــًا أن »الـــحـــركـــة الــجــهــاديــة  الــ

الثورة  اإلنجازات وأهــداف  تضمن تحقيق 
اإلسالمية«.

ــعـــب الـــتـــكـــهـــن بــنــســبــة  ــــن الـــصـ ــيــــكــــون مـ وســ
املــــشــــاركــــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات أو بــإمــكــانــيــة 
ــراء دورة ثــانــيــة فـــي 26 مـــايـــو/أيـــار في  ــ إجـ
حـــــال عـــــدم حــــصــــول أحـــــد املـــرشـــحـــن عــلــى 
ــوات. وسيشكل ذلك  50 فــي املــائــة مــن األصــ
ســابــقــة فــي إيــــران، ذلـــك أن جميع الــرؤســاء 
الـــدورة األولــى.  السابقن تــم انتخابهم فــي 
ــــي 56.4 مــلــيــون نـــاخـــب إلــــى املــشــاركــة  ودعـ
والتي  الجمعة،  الرئاسية  االنــتــخــابــات  فــي 
وقــال فضلي،  بلدية.  انتخابات  مع  تتزامن 
إن آخر استطالع رأي أظهر أن 72 في املائة 
مـــن الــنــاخــبــن اإليـــرانـــيـــن ســيــشــاركــون في 
»مهر«،  وكالة  وتوقع، بحسب  االنتخابات. 
حــســم الــنــتــيــجــة خــــالل الــجــولــة األولـــــى من 
ــتـــخـــابـــات، وذلـــــك بــســبــب االنــســحــابــات  االنـ
ــم طــبــع  ــ ــتــــالفــــات الـــحـــاصـــلـــة. وقــــــال »تـ واالئــ
200 مــلــيــون ورقـــــة انــتــخــابــيــة، وإرســـالـــهـــا 
إلـــــى جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــــبـــــالد«، مـــشـــيـــرًا إلـــى 
البنك  فـــي  طــبــعــت  الــتــي  األوراق،  »هــــذه  أن 
املــركــزي، تحمل 14 عالمة رمــزيــة، وهــي من 
قابلة  وغــيــر  الــنــقــديــة  األوراق  نــوعــيــة  ذات 
للطباعة«. وأضاف »نظرًا إلى االنسحابات 
واالئـــتـــالفـــات الــحــاصــلــة، فــإنــه مـــن املــتــوقــع 
أن يــتــم حــســم النتيجة فــي الــجــولــة األولـــى 
مــن االنــتــخــابــات«. وتــابــع »فـــي كــل الــدوائــر 
من  وممثالن  مفتش  سيحضر  االنتخابية 
القائم مقامية وممثل واحــد عن كل مرشح 
وعــدد من ممثلي مجلس صيانة الدستور 
ــان«. وأعـــلـــن أن »160  ــرملـ ــبـ ولــجــنــة رقـــابـــة الـ
الــدوائــر  أمــن  ألــف شخص سيشرفون على 
ــتـــراع، بينهم 120  االنــتــخــابــيــة ومـــراكـــز االقـ
أفــراد  الشرطة والباقي من  ألــف عنصر من 
الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية«. 
)فرانس برس، مهر، إرنا(

سيعاقب، فلماذا ال نجعل من حقوق اإلنسان 
أيضًا مسألة إلزامية، وبالتالي معاقبة أولئك 
ــد عـــدد من  الـــذيـــن ال يــمــتــثــلــون لــلــمــبــدأ؟«. وأكــ
أعــضــاء الــبــرملــان األوروبــــي أن النقل إلــى دول 
أخــرى وحــده لن يحل أزمــة الهجرة. وبحسب 
الــنــظــر فــي نظام  الكثيرين مــنــهــم، فـــإن إعــــادة 
قنوات  وفتح  قــواعــد مشتركة  واعــتــمــاد  دبلن 
قــانــونــيــة لــلــوصــول إلـــى أوروبـــــا تــشــكــل جــزءًا 
ــتـــي يـــجـــب اتــــخــــاذهــــا. تــضــاف  مــــن الـــحـــلـــول الـ
إلــى ذلــك ضــرورة وضــع نظام أوروبـــي موحد 
األملانية  النائبة  قــالــت  الــســيــاق،  وفــي  للجوء. 
عــن حــزب الــخــضــر، سكا كيلر، إنــه »ال توجد 
مشكلة في القدرة على استقبال الالجئن، بل 
في عدم وجود إرادة سياسية حقيقية. فنحن 
أمـــام فــاريــن مــن الــحــرب واالضــطــهــاد، ومنهم 
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بالتطبيع األمني املسجل في املدينة وغلق صفحة التشكيك في العالقات 

بن حفتر  والقاهرة

■#مصر_فجملتن تعذيب - وقتل

■#في معسكر اللواء 20 التابع للحزام االمني بمدينة عدن تم تعذيب كل 
من هاني الجنيد وحسام ردمان وماجد الشعيبي ومحمد الكريحي... تم 

تعذيبهم بالصعق الكهربائي والضرب وغير ذلك بغرض إذاللهم وكسرهم 
في سلوك اقل ما يوصف بأنه متوحش وبربري.

■#مصر_فجملتن اعتقلت البنات ولفقت لهم القضايا قتلت خيرة الشباب 
بأحكام ظاملة أو صفتهم بأمر من العسكر

■ النظام السوري ُيراوغ في جنيف ويقتل النساء واألطفال في الغوطة 
الشرقية #سوري #ايران

■#مرحبا_بترامب_بدوله_الحزم الساذج منا هو الذي يظن أن ترامب أتى 
ألنه صديق ومقرب.. هؤالء القوم ال يتحدثون معك إال بلغة واحدة ) لغة 

املال (

■ يوجد هستيريا إعالمية تجاه كل ما يقوم به ترامب. ال يمكن التفريق 
بن ما جرى هذا األسبوع وما حدث طوال األسابيع املاضية 

■ يبدو أن إيمانويل ماكرون كان يستعد للحظة من فترة طويلة. ذكي جدًا

■ تحاول هيالري كلينتون البقاء في املشهد السياسي بأي ثمن. تريدنا 
أن ننسى إخفاقاتها. تريدنا أن ننسى أنها دمرت ليبيا.

من  األربعاء،  أمس  بالسكزاك،  ماريوس  البولندي،  الداخلية  وزير  قلّل 
على  عقوبات  برفض  األوروبــي  االتحاد  وجهها  تحذيرات  أهمية 
الالجئين  توزيع  آلية  المشاركة في  بسبب رفض  أخرى،  بولندا ودول 
على دول االتحاد. وقال بالسكزاك إن قبول الالجئين »سيكون بالتأكيد 
أسوأ لبولندا« من مواجهة رد فعل االتحاد األوروبي. وبرّر بالسكزاك 
بولندا  »أمــن  إن  بالقول  الالجئين  الستقبال  الرافض  بــالده  موقف 

والبولنديين على المحك«.

العقوبات بالنسبة لبولندا »أقل سوءًا«
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مستثمرو المغرب: 250 ألف وظيفة بشروط
الرباط ـ مصطفى قماس

ــقـــاوالت  ــد االتــــحــــاد الــــعــــام ملـ ــ وعـ
ألـــــف   250 ــر  ــيــ ــوفــ ــتــ بــ ــغــــــــرب،  املــــــ
ــال وفــــرت  ــ ــمــــل، فــــي حــ فــــرصــــة عــ
الــحــكــومــة تــحــفــيــزات ضــريــبــيــة لــلــشــركــات 
الصغيرة، وهو شرط يعتبره املستثمرون 
مــتــواضــعــا بــالــنــظــر إلــــى الــخــفــض الــكــبــيــر 
املـــتـــوقـــع فـــي مـــعـــدالت الـــبـــطـــالـــة. ويــطــالــب 
االتحاد الذي يمثل املستثمرين في املغرب، 
تاريخ  يقع  التي  الصغيرة  الشركة  بإعفاء 
ــتـــرة مــــن مــطــلــع الـــعـــام  ــفـ تــأســيــســهــا فــــي الـ
الجاري إلى نهاية عام 2019، من الضريبة 
في  الــشــركــات،  على  اململكة  تفرضها  التي 
على  املستثمرين  صــغــار  لتحفيز  مسعى 

ضخ مزيد من رؤوس األموال في السوق.
واعــتــبــر االتــحــاد، فــي مقترح لــه بمناسبة 
أنه كي تستفيد  املوازنة،  مناقشة مشروع 
تلك الشركات من اإلعــفــاء، يفترض في كل 

واحدة منها أن تلتزم بتوفر فرصتي عمل 
على األقل منذ العام األول ملزاولة نشاطها.

وتشير تــقــديــرات االتــحــاد الــذي يــدافــع عن 
البرملان،  في  الثانية  بالغرفة  التدبير  ذلــك 
إلى أن ذلك سيتيح توفير 250 ألف فرصة 

عمل خالل ثالثة أعوام.
ــــروع مـــيـــثـــاق االســـتـــثـــمـــار،  ــــشـ ويـــحـــصـــر مـ
اإلعفاء ملدة ثالثة أعوام من الضريبة على 
الصناعة،  في  العاملة  تلك  على  الشركات، 
غير أن االتحاد العام ملقاوالت املغرب، يريد 
الشركات  جميع  على  التدبير  ذلــك  تعميم 
أيا كانت طبيعة نشاطها. وأضحى االتحاد 
املاضي،  العام  املغرب، منذ  ملقاوالت  العام 
مــتــوفــرًا عــلــى نـــواب لــه فــي الــغــرفــة الثانية 
االتــحــادات  التي تضم ممثلي  البرملان  من 

العمالية والغرفة املهنية ورجال األعمال.
ــبــــق لـــلـــحـــكـــومـــة أن وعـــــــدت الـــشـــركـــات  وســ
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــوفـــر خــمــس فــــرص عمل 
بــعــد إنــشــائــهــا مـــن الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل 

للضمان  الوطني  الصندوق  وتعويضات 
االجتماعي. وتسعى الحكومة إلى تشجيع 
الــشــركــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة مــن أجــل 
خــلــق فــــرص عـــمـــل، فـــي ظـــل ارتـــفـــاع مــعــدل 
الربع األخير من  إلــى 10.7 % في  البطالة 

العام الجاري، أكثرهم من الشباب.
ــرة إلــى  ــيــ وعـــمـــد املـــغـــرب فـــي األعـــــــوام األخــ
تشجيع الشباب من أجل االندماج في عالم 
التي  البرامج  العديد من  أن  األعــمــال، غير 
املنتظرة،  النتائج  تعط  لم  بالدعم  حظيت 
ــنــــك املــــــركــــــزي لـــلـــســـعـــي لــــدى  ــبــ مـــــا دفـــــــع الــ
املصارف من أجل تسهيل تمويل الشركات 
الصغيرة واملتوسطة. وأعلن البنك املركزي 
عن برنامج لدعم الشركات الصغيرة، التي 
ــفـــادة مـــن الـــقـــروض  ــتـ يــصــعــب عــلــيــهــا االسـ
املصرفية، حيث وعد املصارف التي تعتمد 

البرنامج بإعادة تمويلها عند الحاجة.
وتــعــانــي الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
الــتــي تــمــثــل 95% مـــن مــجــمــل الــشــركــات في 

الحصول  في  تتمثل  املــغــرب، من صعوبات 
على التمويالت املصرفية وارتفاع التكاليف 
وارتـــهـــانـــهـــا لـــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الــخــاصــة 
الدين  سعد  حكومة  والتزمت  والحكومية. 
الــعــثــمــانــي مـــن أجــــل املــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر 
ــــف شــركــة  ــم عـــشـــريـــن ألـ ــــرص الـــعـــمـــل، بـــدعـ فـ
صغيرة جدا وصغيرة ومتوسطة، من بينها 
خــمــســمــائــة شـــركـــة رائـــــــدة. ويــعــتــبــر محمد 
بــنــحــمــو، املــســتــثــمــر فــــي مــــشــــروع ســيــاحــي 
صغير في جنوب املغرب، أنه يفترض وضع 
ميثاق واضح يسترشد به صاحب الشركة 
الصغيرة، كي يتمكن من معرفة االلتزامات 

الضريبية التي يتوجب عليه دفعها.
ــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  ودعــ
ــتــــي وضــعــتــهــا  إلــــــى تـــجـــمـــيـــع الــــبــــرامــــج الــ
الـــحـــكـــومـــة لـــصـــالـــح الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
ــيـــرة، وتـــوحـــيـــد الــتــحــفــيــزات  ــدا والـــصـــغـ ــ جـ
ــلـــى تــحــقــيــق  ــاعـــد عـ ــا يـــسـ ــمـ ــة، بـ ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ

النتائج املنتظرة.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ســوريــة،  فــي  املعدنية  والــثــروة  النفط  وزارة  توقعت 
العام  النفط بنهاية  إنــتــاج  أمــس األربــعــاء، أن يرتفع 
الجاري إلى حدود 68 ألف برميل يوميا، وهي كمية 
ــاج الــحــالــي،  ــتـ تــزيــد بــأكــثــر مـــن 30 ضــعــفــا حــجــم اإلنـ
شير بيانات حكومية إلــى أنــه ال يتجاوز 2.2 

ُ
الــذي ت

تتوقع  إنها  النفط  وزارة  وقــالــت  يوميًا.  برميل  ألــف 
إلــى 105 آالف برميل  أن يصل إنتاج الذهب األســود 
يــومــيــًا الــعــام املــقــبــل، ونــحــو 221 ألـــف بــرمــيــل يوميا 
آالف  يبلغ ذروتـــه عند عتبة 308  أن  قبل  عــام 2019، 

برميل يوميا عام 2022، تلك توقعات يقول مهنيون 
إنها متفائلة أكثر من الالزم، إذ ال تزال أغلب مناطق 
الــســوري. وشكك خبير  النظام  النفط خــارج سيطرة 
النفط السوري، عبد القادر عبد الحميد، في تقديرات 
وزارة نفط األسد، معتبرا أنها غير مبنية على واقع، 
تــزال موضع صراع  النفط ال  إنتاج  حيث إن مناطق 
»العربي  لـ وتشهد حربًا مفتوحة. ولفت في تصريح 
الجديد«، إلى أن بيانات الــوزارة تعتمد على املنطقة 
الــوســطــى )شــرقــي حــمــص وســـط ســـوريـــة( الــتــي كــان 
يسيطر عليها تنظيم »داعش« وعادت أخيرًا لسيطرة 
فه التنظيم في حقول 

ّ
النظام، لكن التخريب الذي خل

يــحــول دون عودتها  املنطقة  بــهــذه  الــنــفــط  ومــنــشــآت 
سريعا إلى خارطة اإلنتاج. وتساءل عبدالحميد عن 
سبب غــيــاب االســتــثــمــار الــخــارجــي واالتــفــاقــات التي 
وقعها النظام مع روسيا وإيران في قطاع الطاقة، عن 
ــوزارة.  وتــراجــع إنــتــاج النفط الــذي  خطة وبيانات الــ
يسيطر عليه نظام بشار األســد من 380 ألــف برميل 
نــفــط إلـــى نــحــو 2.2 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا، بحسب آخــر 
ــوزارة الــنــفــط، بــعــد أن خــســر الــنــظــام مـــوارد  بــيــانــات لــ
الــنــفــط والــغــاز تــدريــجــيــًا مــنــذ نــهــايــة عـــام 2012 أمــام 
الجيش الحر ومن ثم تنظيم »داعــش« الــذي يسيطر 
حاليا على حقول دير الزور والبوكمال، وكذا وحدات 

حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى أغــنــى 
مناطق سورية النفطية في محافظة الحسكة.

لتقديم  مراقبن،  بحسب  األســد،  بشار  نظام  ويسعى 
ــران،  ــ ــة لـــروســـيـــا وإيــ ــازيـ ــغـ االســـتـــثـــمـــارات الــنــفــطــيــة والـ
ليضمن البقاء بالسلطة ويسدد الديون التي موله بها 
الشركاء خالل الحرب. وكانت مصادر خاصة قد كشفت 
ع أخيرًا اتفاقات 

ّ
»العربي الجديد«، أن نظام األسد وق لـ

ــاز في  ــغـ اســتــكــشــاف وتــنــقــيــب واســـتـــخـــراج لــلــنــفــط والـ
سورية مع شركات روسية هي »لوك أويل« و»غازبروم 
نفط«. وتوقعت املصادر أن يبدأ العمل ببعض املواقع 

شرق مدينة حمص، وسط سورية، قريبًا.

نظام األسد يتوقع طفرة في إنتاج النفط السوري

زيادة السندات الخليجية
توقع تقرير صادر عن »بنك 

االستثمار أرقام كابيتال« ارتفاع 
وتيرة إصدار السندات السيادية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 

خالل العام الحالي، بني 73.5 و77 
مليار دوالر، بزيادة 10% عن 

إصدارات العام املاضي البالغة 70 
مليار دوالر. وذكر التقرير، وفق 

وكالة األناضول، أمس، أن وتيرة 
اإلصدرات من السندات بلغت منذ 

بداية العام حتى اآلن نحو 48 مليار 
دوالر مقارنة بـ16 مليار دوالر 

في الفترة ذاتها من العام املاضي. 
وتضررت املالية العامة لدول 

املجلس الست )السعودية، اإلمارات، 
الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة 

عمان( من هبوط أسعار النفط 
منذ منتصف 2014 والذي قلص 
إيراداتها املالية من تصدير النفط.

إرجاء توسعة مطار 
آل مكتوم

قالت شركة مطارات دبي املشغلة 
ملطار آل مكتوم الدولي، إن إنجاز 

توسعة املطار للوصول بطاقته 
االستيعابية إلى 26 مليون 

مسافر تأجل ملدة عام حتى 
2018. ومطار آل مكتوم هو ثاني 

أكبر مطار في دبي حاليًا، ومن 
املتوقع أن يصبح أكبر مطار في 
العالم عند االنتهاء من تشييده 

بالكامل. وتنفق دبي نحو 36 
مليار دوالر على توسعة املطار. 
قال متحدث باسم مطارات دبي 
لوكالة رويترز، أمس، إن التأجيل 

جاء الستكمال أعمال البناء.

نمو األجور أقل من التضخم 
في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية أن األجور 
في بريطانيا سجلت معدل نمو أقل 

من التضخم ألول مرة في عامني 
ونصف العام في بداية 2017، ما 
يبرز تنامي الضغوط على األسر 

البريطانية بسبب الخروج من 
االتحاد األوروبي. وبعد استبعاد 
الحوافز ارتفع الدخل 2.1% على 

أساس سنوي، وهي أقل زيادة 
منذ يوليو/ تموز من العام املاضي. 

وأظهرت بيانات رسمية، يوم 
الثالثاء املاضي، أن معدل التضخم 
في بريطانيا سجل زيادة سنوية 
بنسبة 2.7% في إبريل/ نيسان.

مناقصة تونسية 
الستيراد القمح

قال تجار أوروبيون، أمس، إن 
تونس طرحت مناقصة عاملية 

لشراء نحو 92 ألف طن من القمح 
اللني، مشيرين إلى أنه يمكن 

توريد الكميات من أي منشأ، وأن 
املوعد النهائي لتقديم العروض 

اليوم، الخميس. وطلبت املناقصة 
شراء ثالث شحنات حجم الواحدة 

25 ألف طن وشحنة حجمها 
17 ألف طن. وذكر التجار، وفق 

وكالة رويترز، أن تونس تريد 
شحن الكميات خالل يوليو/ تموز 

وأغسطس/ آب وفقا للمنشأ. 
ومن املتوقع أن يسجل محصول 

الحبوب التونسي زيادة كبيرة 
تصل إلى 38% في العام الحالي، 

وهو ما سيقلص احتياجات البالد 
من الواردات.

أخبار

السعودية 
الثالثة عالميًا 

بالجوال

سجلت اململكة العربية السعودية، املرتبة الثالثة عامليًا في مجال نسبة انتشار خدمات االتصاالت الجوالة، من بن 139 دولة في االتحاد الدولي لالتصاالت، 
وفق هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات الحكومية في اململكة. وقالت الهيئة في بيان، أمس األربعاء، بمناسبة مشاركتها في اليوم العاملي لالتصاالت، إن عدد 
اشتراكات خدمات االتصاالت املتنقلة بلغ 47.93 مليون اشتراك بنهاية العام املاضي 2016، لكنه يقل بنسبة 9.2% عن 2015 الذي سجل 52.8 مليون اشتراك. 
وبلغت نسبة انتشار خدمات االتصاالت املتنقلة على مستوى السكان، 151% العام املاضي، مقارنة بـ 167.5% في 2015، فيما يبلغ عدد سكان اململكة 37.1 

مليون نسمة. ويعمل في السعودية أربع شركات هي االتصاالت السعودية، وموبايلي، وزين السعودية، وعذيب.

اقتصاد
الخميس 18  مايو/ أيار  2017 م  22 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 990  السنة الثالثة
Thursday 18 May 2017

)Getty(
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

أثــــارت تـــســـاؤالت مــحــافــظ البنك 
املركزي، الشاذلي العياري، خالل 
جلسة عامة بالبرملان، مساء أول 
من أمس الثالثاء، عن عائدات السياحة في 
ظـــل املـــؤشـــرات اإليــجــابــيــة املــســجــلــة، خــالل 
األشهر األربــعــة األخــيــرة، جــداًل كبيرًا حول 
حقيقة مساهمة هذا القطاع في االقتصادي 
 أمام أعضاء 

ً
املحلي.  وقال العياري متسائال

الـــبـــرملـــان: »ويــنــهــم فـــلـــوس الــســيــاحــة. ويــن 
مشاو« )أيــن ذهــبــت؟(، ليفتح الباب واسعًا 
أمام تأويالت بعضها يستند إلى معلومات 
تشير إلى تعمد الشركات املهمة في القطاع 

السياحي إخفاء عوائدها خارج الدولة.
الخبير االقتصادي، محمد صالح  ويعتقد 
الجنادي، أن تساؤل محافظ البنك املركزي 
ــائـــدات الــقــطــاع الــســيــاحــي مــــرده إلــى  عـــن عـ
أن الـــعـــائـــدات ال تــتــطــابــق مـــع حــجــم تــوافــد 
الــســيــاح على تــونــس، مشيرًا إلــى أن غياب 
الــتــطــابــق بـــني الـــعـــائـــدات وحـــجـــم الــنــشــاط 
يعود ألسباب منها إيداع أصحاب الفنادق 
األجنبية.  املصارف  في  العائدات  من  جــزءًا 
لـــ »العربي  وأضـــاف الــجــنــادي فــي تصريح 
الجديد« أن العقود التي تبرم بني أصحاب 
تتضمن  الرحالت  متعهدي  وكبار  الفنادق 
يحول  ما  القانونية،  املخالفات  من  العديد 

دون االستفادة التامة لالقتصاد التونسي 
من عائدات قطاع مهم كالسياحة.  ويعتقد 
أن العقود التي تبرم بني املهنيني املحليني 
ــبـــار الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة فـــي الــســيــاحــة  وكـ
ما  لــلــعــقــود،  الفعلية  القيمة  عــلــى  تــنــص  ال 
يسمح ألصحاب الفنادق بعدم الكشف عن 
قيمة الصفقات الحقيقية واإلبقاء على جزء 

من أرباحهم في املصارف األجنبية.
وأضــــــاف الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أن الـــدولـــة 
فــي مــثــل هـــذه الـــحـــاالت تــحــرم مــن جـــزء من 
اإليـــــــــــرادات الـــســـيـــاحـــيـــة بــالــنــقــد األجـــنـــبـــي، 
على حجم  املفروضة  الضرائب  من  وأيضًا 
ــا يــــــؤدي إلـــــى خـــســـارة  ــادق، مــ ــنــ ــفــ نـــشـــاط الــ

مزدوجة.
واعـــتـــبـــر الــــجــــنــــادي، أن هـــشـــاشـــة الـــقـــطـــاع 
الــســيــاحــي وضــبــابــيــة الــتــشــريــعــات تسمح 
 عن 

ً
للمتعاملني فيه بتجاوز القانون، فضال

متعهدي  كبار  قبل  من  استغاللهم  سهولة 

الــرحــالت في العالم، وهــو ما ينعكس على 
ــائـــدات الــقــطــاع ومــســاهــمــتــه الــفــعــلــيــة في  عـ

االقتصاد املحلي. 
وأوضــح املتحدث، أن القطاع السياحي في 
الشركات  على  كبيرة  بصفة  يرتكز  تونس 
ــنـــف مــن  ــذا الـــصـ ــ ــيـــة، مـــعـــتـــبـــرًا أن هــ ــلـ ــائـ الـــعـ
بالشكل  الــقــطــاع  بنمو  ال يسمح  الــشــركــات 
ــن اإلمـــكـــانـــيـــات الــكــبــيــرة  الـــكـــافـــي بـــالـــرغـــم مـ
الــتــي ضختها الـــدولـــة مــنــذ االســتــقــالل في 

السياحة.
إلـــى استقبال  الــعــام،  تــونــس، هـــذا  وتتطلع 
ــلـــوغ 10 مــاليــني  بـ مــــع  ــائـــح  6.5 مـــاليـــني سـ

سائح بحلول عام 2020. 
وتـــهـــدف االســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة لــــوزارة 
الــســيــاحــة الـــتـــي تــغــطــي الـــفـــتـــرة بـــني 2017 
الــقــطــاع  إيــــــــرادات  مــضــاعــفــة  إلــــى   ،2020  –
)مليار  دينار  مليار   2.3 البالغة  السياحي، 

دوالر( العام املاضي. 
وبـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــرة الــســيــاحــة 
من  املاضية  الفترة  شهدت  اللومي،  سلمى 
العام الجاري، مؤشرات إيجابية في قطاع 
السياحة، حيث ارتفعت نسبة السياح %30 
خالل األشهر الربع األول من العام الحالي، 
مقارنة مع الفترة املناظرة من 2016، نتيجة 
ــواق الــتــقــلــيــديــة، خــاصــة أملــانــيــا  ــ عــــودة األسـ

وفرنسا. 
ــول  ـــن أصــ ــد الـــنـــاشـــطـــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـ ــؤكــ وتــ
تونسية في مجال السياحة االستشفائية، 
التونسي ال  االقــتــصــاد  أن  مــيــرال بيسيس، 
يــنــتــفــع بــجــزء مــهــم مـــن الــقــطــاع الــســيــاحــي، 
خاصة السياحة االستشفائية، مشيرة إلى 
أن تونس تتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا 
املنظمة  التشريعات  غــيــاب  أن  غير  املــجــال 
للمصحات واألطــبــاء  الــضــريــبــي  والــتــهــرب 
وغيرها  التجميل  عمليات  فــي  املختصني 
إلــى  يدفعهم  الطبية  الــســيــاحــة  أشــكــال  مــن 
ــــودع أربـــاحـــهـــم في  الــتــعــاقــد مـــع شـــركـــات تـ

املصارف األجنبية. 
ـــ »الــعــربــي  ودعـــــت بــيــســيــس فـــي تــصــريــح لـ
الجديد« الحكومة إلى ضرورة تقنني القطاع 

تونس: محافظ المركزي يثير 
شكوكًا حول عائدات السياحة

السودان يتوقع رفع العقوبات 
األميركية في يوليو

ارتفع عدد السياح 30% خالل األربعة أشهر األولى من العام الجاري )أمين األندلسي/األناضول(

فتح تساؤل محافظ 
البنك المركزي التونسي 

عن عائدات السياحة، باب 
التأويالت على مصراعيه 

حول مدى استفادة 
االقتصاد المحلي من 

هذا القطاع

2.3
ــة  ــي ــج ــي ــرات ــت تـــهـــدف االس
السياحة  ــوزارة  لـ الجديدة 
التي تغطي الفترة بين 2017 
مضاعفة  ــى  إلـ و2020، 
السياحي،  القطاع  إيــرادات 
البالغة 2.3 مليار دينار )مليار 

دوالر( العام الماضي.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــادر ســــودانــــيــــة مــطــلــعــة إن ثــمــة  قـــالـــت مــــصــ
أخــيــرا،  للكونغرس  ــدمــت 

ُ
ق أميركية  تــقــاريــر 

تفيد بالتزام السودان بعدة شروط سياسية 
طلبتها واشنطن قبل تنفيذ رفع العقوبات 
نــهــائــيــا فــي يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل، مــا يمهد 
ملــرحــلــة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة يــتــرقــبــهــا البلد 

األفريقي بشغف منذ سنوات.
ــاراك  ــ ــع الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق بـ ــ ووقــ
ــا، فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي  ــامـ أوبـ
قبيل مغادرته البيت األبيض، أمرا تنفيذيا 
بــرفــع الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى الــخــرطــوم 
بــصــورة مــؤقــتــة، مــا مــّكــن الـــســـودان مــن بــدء 
ممارسة التجارة واالستثمار عامليا. وكانت 
واشنطن قد اشترطت لرفع العقوبات نهائيا 
عن الــســودان أن تقدم أجهزة الــدولــة تقارير 
تــفــيــد بــأن  بــحــلــول 13 يــولــيــو/تــمــوز 2017، 
السودان ملتزم بعدة شــروط منها مكافحة 
اإلرهـــــاب واإليـــفـــاء بــتــعــهــده بــوقــف األعــمــال 
العدائية في مناطق النزاع.  واستبعد خبراء 
الجديد«  »العربي  لـ  اقتصاديون  ومحللون 
العقوبات  رفع  عن  املتحدة  الواليات  تراجع 
عـــن الــــســــودان فـــي يــولــيــو املــقــبــل، مــشــيــريــن 
من  املطلوبة  بالشروط  الحكومة  التزام  إلى 

الجانب األميركي.
وتـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي هــيــثــم فتحي، 
اكــتــمــال رفـــع الــعــقــوبــات بــالــكــامــل فــي يوليو 
املــقــبــل، ومــــن ثـــم االنـــطـــالق نــحــو الــتــفــاوض 
ــة اســـم الـــســـودان مــن قــائــمــة الـــدول  حـــول إزالــ
الراعية لإلرهاب كخطوة أساسية إلعفائها 
ــديــــون الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تـــطـــوق عنق  مـــن الــ

الدولة. 
ــقــــوبــــات نــهــائــيــا  ــعــ وأشـــــــــار إلــــــى أن رفــــــع الــ
الخاصة بالتحويالت  األزمـــة  فــك  فــي  يسهم 
الخارجية مع دول العالم وفتح الباب ملزيد 
مــن الــتــدفــقــات الــنــقــديــة األجــنــبــيــة، مــا يؤثر 
إيجابًا على سعر صرف العمالت األجنبية.

ــاح عــلــى  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــعــــى الـــــــســـــــودان إلـــــــى االنـ ويــــســ
مــنــظــومــة املــــال الــعــاملــيــة عــبــر اتــخــاذ تــدابــيــر 
مكافحة  قـــوانـــني  وتــحــديــث  بتفعيل  أولـــيـــة، 
غــســل األمــــوال وتــمــويــل اإلرهــــاب واالمــتــثــال 
ــبـــي األمــــيــــركــــي، ويــــــــدرس املـــصـــرف  ــريـ الـــضـ
املركزي عودة املعامالت مع مصارف عربية 
وعاملية مرة أخرى بعد سنوات من االنقطاع 
بسبب الــحــظــر االقــتــصــادي األمــيــركــي على 
الـــبـــالد قــبــل رفــعــه الــفــتــرة املـــاضـــيـــة.   ويـــرى 
ــتـــراجـــع الـــــذي ســجــلــتــه أســعــار  فــتــحــي أن الـ
ــام الــجــنــيــه الــســودانــي  الــعــمــالت األجــنــبــة أمــ
خالل األشهر األخيرة، جاء نتيجة للتحسن 
الذي طرأ على العالقات األميركية السودانية 

بعد رفع الحظر االقتصادي.
وطـــالـــب بــاملــضــي فـــي االنــفــتــاح عــلــى الــعــالــم 

ما  وتجنب  واقتصاديا  سياسيا  الخارجي 
من شأنه أن يعكر صفو العالقات الخارجية، 
حتى تتمكن الدول من استقرار سعر الصرف 
وتدفق االستثمارات األجنبية للبالد وجذب 

رؤوس أموال جديدة إلى البالد.
وقال وكيل وزارة االستثمار السوداني، نجم 
الـــديـــن حــســن إبـــراهـــيـــم، الــشــهــر املـــاضـــي، إن 
بالده تستهدف مضاعفة حجم االستثمارات 
األجنبية املباشرة ثالثة أضعاف على األقل 
خالل 2017، مضيفا أن بالده تخطط لجذب 
استثمارات أجنبية بني 10 - 15 مليار دوالر 
حتى نهاية العام الحالي، وذلك عبر التركيز 
ــلـــى جــــــذب االســــتــــثــــمــــارات إلــــــى قـــطـــاعـــات  عـ
ــاج الــحــيــوانــي والــتــعــديــن  ــتــ ــالـــزراعـــة واإلنــ كـ

والخدمات.
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــــب هـــيـــثـــم فـــتـــحـــي، الــ ــالـ ــ وطـ
باالستفادة القصوى من رفع اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية لإلرهاب، عبر زيادة 
الــزراعــيــة والــنــفــطــيــة. واستبعد  الـــصـــادرات 
الخبير االقتصادي عبد الله الرمادي تراجع 
الــعــقــوبــات في  ــع  رفــ عـــن  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
الجزئي  »الــرفــع  أن  معتبرا  املــحــددة،  الفترة 
لــلــعــقــوبــات لــم يــكــن منحة لــلــســودان، وإنــمــا 
وحرمان  األميركية  املصالح  بتضرر  قناعة 
الــــشــــركــــات األمـــيـــركـــيـــة مــــن االســــتــــفــــادة مــن 
مـــــوارد الــــســــودان واتــــخــــاذه مــعــبــرا رئيسيا 
لدخول أفريقيا«. وقال إن الجهات املنافسة 
لـــلـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة مــــن الـــصـــني والــهــنــد 
ــا، بـــــــــدأت تــــحــــل مــحــل  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وروســــــيــــــا ومـ
الــشــركــات األميركية واألوروبـــيـــة فــي الــقــارة 
السمراء عبر نافذة السودان، ما ضيع كثيرا 
من الفرص االستثمارية على رؤوس األموال 

األميركية.
ويــــــرى أن الـــتـــجـــهـــيـــزات األجـــنـــبـــيـــة لـــدخـــول 
األمــــــــــوال  رؤوس  ســــيــــمــــا  وال  الـــــــــســـــــــودان، 
الــخــلــيــجــيــة، تــؤكــد أن رفــــع الــعــقــوبــات كليا 
ــــن يــتــأخــر  ــــات وشـــيـــكـــا ولـ عـــلـــى الـــخـــرطـــوم بـ
عــن مــوعــده املــحــدد فــي يوليو/تموز املقبل. 
وجرى تطبيق الحظر األميركي االقتصادي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  الــســودان  على 
1997 فــي فــتــرة الــرئــيــس األمــيــركــي األســبــق 
بيل كلينتون بواسطة القرار 13067، والذي 
قــضــى بــفــرض الــحــظــر الــتــجــاري عــلــى دولــة 
الــــســــودان.  وقــــال وزيــــر املــالــيــة والــتــخــطــيــط 
محمود،  الدين  بــدر  السوداني،  االقتصادي 
في تصريحات سابقة، إن مجموع الخسائر 
ــقـــوبـــات  ــعـ الــــتــــي تـــكـــبـــدتـــهـــا بــــــــالده جــــــــراء الـ
االقتصادية األميركية بلغت 45 مليار دوالر 
ــح أن عــــددًا  ــ ــ ــة. وأوضـ ــيـ ــاضـ ــــالل الـــفـــتـــرة املـ خـ
مـــن الــقــطــاعــات تـــضـــرر مـــن هــــذه الــعــقــوبــات 
والــزراعــة،  والــصــنــاعــة  النقل  مقدمتها  وفــي 
إضافة إلــى عــدم قــدرة الــســودان على اإليفاء 

بمديونياته الخارجية.
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

الليبي، مع اقتراب  شرع املصرف املركزي 
شـــهـــر رمــــضــــان، فــــي تـــوفـــيـــر نـــقـــد أجــنــبــي 
لــصــالــح مـــســـتـــوردي الــــغــــذاء، فـــي مسعى 
لتدبير السلع التي تلزم املواطنني في هذا 
بزيادة االستهالك في  الــذي يتسم  الشهر 
دولة تستورد قرابة 85% من احتياجاتها 

األساسية.
وقـــال مــصــدر مــطــلــع، إن املــصــرف املــركــزي 
ــتـــح اعــــتــــمــــادات مــســتــنــديــة  ــلـــى فـ وافـــــــق عـ
لــعــشــرات الــشــركــات الــتــي تــســتــورد السلع 
ــو إجــــــــراء تـــتـــعـــســـف فــيــه  ــ األســــاســــيــــة، وهــ
على  للحفاظ  الدولة  في  املالية  السلطات 
احتياطي النقد األجنبي الذي تآكل بفعل 

تهاوي إيرادات الدولة من النفط.
 300 قرابة  املــركــزي  املصرف  كما خصص 
مليون دينار )214 مليون دوالر(، لصالح 
صــنــدوق مــوازنــة األســعــار الــتــابــع لـــوزارة 
االقتصاد والصناعة، يستغلها في توفير 
الــســلــع األســاســيــة بــأســعــار الــتــكــلــفــة. غير 
أن مـــديـــر الـــصـــنـــدوق، جـــمـــال الــشــيــبــانــي، 
ــوال  ــ ــ ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن األمـ ــعــ أكـــــد لـــــ »الــ
تكفي  ال  دوالر(  مــلــيــون   214( املخصصة 
ملـــوازنـــة األســـعـــار ألكــثــر مـــن ثــالثــة أشــهــر. 
وصــنــدوق مــوازنــة األســعــار هــو صــنــدوق 
حكومي تأسس من أجل تحقيق استقرار 
السلع والــخــدمــات، وتوفيرها  فــي أســعــار 
بتكلفة مناسبة لجميع املواطنني. وتحدد 
السلع والخدمات التي يوفرها الصندوق 
ــرار من  ــقـ أو يــلــتــزم بـــمـــوازنـــة أســـعـــارهـــا بـ

ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ الـــــــــــــوزارات املـــخـــتـــصـــة. وبـ
تــحــركــات املــصــرف املـــركـــزي، بـــدأت جهات 
أخرى تنفذ مبادرات من شأنها املساهمة 
في تقليص املعروض من السلع الغذائية 

خالل رمضان املقبل.
ــلــــي لــبــلــديــة  وقــــــــال عــــضــــو املــــجــــلــــس املــــحــ
أبوسليم في طرابلس، الصديق العباسي، 
تطوعية  مــبــادرة  حاليًا  ينفذ  املجلس  إن 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ يـــتـــســـلـــم مـــــن خــــاللــــهــــا الــــســــلــــع الـ
الــتــي يــوفــرهــا صــنــدوق مــوازنــة األســعــار، 
وطرحها للمواطنني في األسواق بأسعار 

التكلفة.
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـــ  الشيباني،  وقــال 
موازنة  لصندوق  التي خصصت  األمــوال 
ــلــــع بـــأســـعـــار  ــيــــع ســ ــــرض بــ ــغـ ــ األســــــعــــــار بـ
الــتــكــلــفــة فــــي الــجــمــعــيــات االســتــهــالكــيــة، 
فــي شهر  املــتــزايــد  الــطــلــب  تــكــفــي لتغطية 
رمضان بشكل جيد، مؤكدا أن السلع التي 
وصــلــت وتــمــت مــبــاشــرة عــمــلــيــات بيعها 
الــطــمــاطــم واألرز والـــشـــاي،  تــشــتــمــل عــلــى 
أما باقي السلع فإنها لم تــورد إلى ليبيا 
بسبب تأخر اإلجــراءات من قبل الشركات 

الخاصة.
وقـــــــــــال الــــخــــبــــيــــر االقــــــــتــــــــصــــــــادي، عـــطـــيـــة 
االستهالكي  اإلنــفــاق  أغلب  إن  الفيتوري، 
يذهب لصالح السلع املستوردة، ما يخفف 
من حــدة التضخم، معتبرا أن عــدم تدخل 
املصرف املركزي للحد من الواردات، يجنب 
الـــدولـــة مـــزيـــدا مـــن ارتـــفـــاع األســـعـــار الـــذي 
غالبا ما ينتج عن شح املعروض. وأضاف 
التي تسجل مستويات  الــغــالء  أن ظــاهــرة 

مــرتــفــعــة هــــذه األيـــــــام، يــمــكــن مــكــافــحــتــهــا 
ــــادة حــجــم االعـــتـــمـــادات املــصــرفــيــة  عــبــر زيـ
الـــتـــي تــخــصــص لـــالســـتـــيـــراد، تـــزامـــنـــا مع 
مراقبة التجار الفاسدين الذين يمارسون 
احتكارا على سلع بعينها بغرض التحكم 
في أسعارها. وارتفع معدل تضخم أسعار 
املستهلكني إلى 30% مطلع العام الجاري، 
الـــشـــرائـــيـــة  ــدرة  ــ ــقـ ــ الـ إلـــــى تــــراجــــع  مــــا أدى 
يتعدى  ال  التضخم  مــعــدل  وكـــان  للعملة. 
االنــقــســام  وأضـــــر    .2010 عــــام  فـــي   %2.1
الــســيــاســي والـــصـــراع املــســلــح، بــاإلضــافــة 
منذ  العاملية  النفط  أسعار  انخفاض  إلــى 
الليبية،  العامة  باملالية  عــامــني،  مــن  أكــثــر 
الــدولــة من  مــيــزانــيــة  ــرادات  ــ إيـ فانخفضت 
مس مستواها قبل 

ُ
النفطي إلى خ القطاع 

ــان الـــدعـــم الــســلــعــي في  نــحــو 6 أعـــــوام. وكــ
ليبيا يــشــمــل 12 ســلــعــة، وذلـــك حــتــى عــام 
2011، لــكــن هـــذا الــعــدد ظــل فــي انــخــفــاض 
مــســتــمــر مــنــذ بـــدايـــة املـــواجـــهـــات املسلحة 
في البالد. وبدأت مسيرة الدعم مع إنشاء 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــســلــع الــتــمــويــنــيــة  املـــؤســـسـ
الليبيني شر  تــقــي  لــكــي  عـــام 1971  مــطــلــع 
الجوع والفقر الذي كانوا يعانونهما في 
تــلــك الــفــتــرة، عــبــر الــدعــم الـــذي لــم يقتصر 
ــلـــى الـــســـلـــع، بــــل امــــتــــد لــلــخــدمــات  فـــقـــط عـ

واملحروقات والسجائر ومالبس العيد.
وأوصت دراسة صادرة عن البنك الدولي، 
الدعم عن  املاضي، بضرورة خفض  العام 
الــســلــع فـــي لــيــبــيــا تــدريــجــيــا، وعــلــى مــدى 

زمني واسع.
)الدوالر األميركي يعادل نحو 1.4 دينار ليبي(

تدابير لتوفير الغذاء قبيل رمضان
ليبيا

»بالنت تك« تعّزز تواجدها بالتعاون 
مع عالمة ميديا التجارية

تعــّزز رشكــة بالنــت تــك، املــوّزع الحــري 

آســيا  يف  الرائــدة  التجاريــة  للعالمــة 

»ميديــا«، تواجداهــا يف دولــة قطــر مــن 

ــي  ــرة الت ــات الكب ــة املنتج ــالل مجموع خ

توزعهــا مــن أجهــزة التكييــف، والغســاالت، 

ــن  والثالجــات. تجــدر اإلشــارة إىل أن ممثل

عــن ميديــا وبالنــت تــك قــد قامــا بتوقيــع 

ــاً لتوزيــع أجهــزة املطبــخ، واملعــدات  اتفاق

الهــواء،  معالجــة  وأجهــزة  الصغــرة، 

وأواين  الكهربائيــة،  واملكانــس  واملــرواح، 

حفــل  خــالل  وذلــك  بالبخــار،  الطهــي 

ــدق  ــو 2017 بفن ــم يف 15 ماي اســتقبال أُقي

ــال. ــة األع ــة يف قاع ــالزا الدوح ــراون ب ك

يشــار إىل أن ميديــا تعــّد املنتــج* رقــم 1 يف 

العــامل يف إنتــاج األجهــزة الرئيســية، حيــث 

تبلــغ إيراداتهــا 22 مليــار دوالر أمريــي، 

مــا يشــر إىل مــدى اإلقبــال املتنامــي الذي 

تحظــى بــه منتجاتهــا مــن األجهــزة املنزليــة 

ــا  ــامل، وهــذا م ــة يف الع ــا التصنيعي وقدراته

يعكســه انتشــار مراكزهــا التصنيعيــة التــي 

ــزاً يف أكــر مــن 200  ــغ عددهــا 21 مرك يبل

ــة حــول العــامل، حيــث يعمــل يف تلــك  دول

املراكــز 105.000 موظــف.

إلفيــس  قــال  االتقــاف،  ذلــك  وحــول 

وانــغ، مديــر عــام ميديــا الــرق األوســط: 

»تُنتــج ميديــا مجموعــة متكاملــة مــن 

ــاً  ــا نحــرص متام ــا أنن ــة، ك ــزة املنزلي األجه

عــى تعزيــز تواجدنــا يف العــامل مــن خــالل 

مراكــز إنتاجنــا يف كل مــن فيتنــام وروســيا 

واألرجنتــن  والربازيــل  ومــر  البيضــاء 

ــاء  ــدد إنش ــا بص ــة إىل أنن ــد، باإلضاف والهن

مصانــع إضافيــة يف بعــض الــدول األخــرى. 

املنزليــة،  األجهــزة  إنتــاج  خــالل  ومــن 

فإننــا نهــدف لــيء واحــد يتمحــور حــول 

كل  مــع  املنــزل«  بــدفء  »اإلحســاس 

ــرّب  ــا. وأوّد أن أع ــتخدمه عمالؤن ــج يس منت

ــت  ــع بالن ــا م ــعاديت بتعاونن ــغ س ــن بال ع

مــع  متامــاً  رؤيتهــا  تنســجم  التــي  تــك 

اســراتيجية ميديــا يف تعزيــز نطــاق شــبكة 

توزيعهــا بهــدف توفــر خدمــات أفضــل 

للعمــالء املحليــن يف دولــة قطــر.«

ميديــا  أن مجموعــة  إىل  اإلشــارة  تجــدر 

2017 تشــمل أفضــل التقنيــات والتصاميــم، 

ــم  ــي ته ــل الت ــاة أدق التفاصي ــاز مبراع ومتت

ــا  ــل، م ــون لألفض ــن يتطلع ــالء الذي العم

ــي  ــة تلب ــوالً عملي ــم حل ــر له ــا نوّف يجعلن

احتياجــات كل منــزل.

وتعليقــاً عــى هــذه التوســع يف قطــر، قــال 

ــرق  ــا RAC ال ــر ميدي ــا، مدي ــورج جي ج

األوســط: »نحــن يف غايــة الســعادة لتعزيــز 

حضــور ميديــا يف دولــة قطــر، التــي تعتــرب 

أحــد أكــر األســواق منــواً يف املنطقــة. وهــذا 

النمــو يتواكــب مــع مــا تقدمــه ميديــا 

مــن مجموعــة منتجــات متكاملــة يتــم 

تصنيعهــا بطاقــة إنتاجيــة كبــرة لتلبيــة 

ــة  ــزة املنزلي ــى األجه ــرد ع ــب املضط الطل

عاليــة الجــودة ومكيفــات الهــواء. وال شــك 

أن األبحــاث الشــاملة التــي تجريهــا ميديــا 

ــا  ــي تطبقه ــع الت ــة التصني ــة إىل آلي باإلضاف

ــاة  ــف أســاليب الحي ــراء مختل تســهم يف إث

حــول العــامل عــرب مجموعــة مــن املنتجــات 

املبتكــرة التــي ميكــن للجميــع الحصــول 

ــا  ــا يجعلن ــو م ــول، وه ــعر معق ــا بس عليه

نشــعر بســعادة كبــرة لتوفــر كل ذلــك يف 

ــة قطــر.« دول

ــون،  ــان مين ــه، أضــاف جي ويف الســياق ذات

ــن  ــرّب ع ــذي ع ــك ال ــت ت ــام بالن ــر ع مدي

رضــاه إلبــرام هــذا االتفــاق بــن الركتــن، 

املحــور  عمالؤنــا  »يشــكّل  قــال:  حيــث 

األســاس يف بالنــت تــك، وهــذا مــا يجعلنــا 

ــة مســتوى الخدمــة والجــودة  ــدرك أهمي ن

العاليــة. لذلــك نحــن ال ندخــر جهــداً يف 

ــوق  ــتمر يف س ــكل مس ــنا بش ــر أنفس تطوي

يتســم باملنافســة الكبــرة، وهــو مــا يدفعنــا 

للحفــاظ عــى مكانتنــا الرائــدة يف الســوق.«

توّفر مجموعة كبيرة من األجهزة المنزلية في قطر

حتى تتمكن الدولة من تحصيل الضرائب 
ــراء االقــتــصــاد  ــبـ املـــوظـــفـــة عــلــيــه. ويــفــســر خـ
حجم  وارتــفــاع  السياحي  الــقــطــاع  هشاشة 
ديـــونـــه املــتــعــثــرة لــــدى املـــصـــارف بــســيــطــرة 
الشركات العائلية عليه، ما يؤدي إلى غياب 
شفافية في إدارتها وضعف في مساهمتها 
االقــتــصــاديــة. وتــفــيــد بــيــانــات حـــول نوعية 
ــثـــر 90% مــن  أكـ تــــونــــس، أن  فــــي  الـــشـــركـــات 

هي  الــتــجــاري  بالسجل  املسّجلة  الــشــركــات 
شركات ذات مسؤولية محدودة، أي بمعنى 
أنــهــا شــركــات صــغــرى ومــتــوســطــة، تهيمن 
على أغلبها كثير من العائالت. في املقابل، 
الفخفاخ،  النزل خالد  اعتبر رئيس جامعة 
الــتــســاؤل حـــول عــائــدات الــقــطــاع السياحي 
تجنيًا على املهنيني، مشيرًا إلى أن أصحاب 
الـــفـــنـــادق تــحــمــلــوا، عــلــى امـــتـــداد الــســنــوات 

رفضوا  ذلــك  ومــع  كبيرة،  املاضية، خسائر 
إغـــالق الــنــزل وتــســريــح الــعــمــال للمحافظة 

على سمعة القطاع السياحي.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن  وقــــــال الـــفـــخـــفـــاخ لــــ
كبيرة  ترويجية  حمالت  يــقــودون  املهنيني 
تعود  حتى  العاملية  األســــواق  مختلف  فــي 
الوجهة التونسية على الخارطة السياحية، 
مؤكدًا أن كل عائدات القطاع مراقبة من قبل 

مــن دفع  للتهرب  مــجــال  املــركــزي وال  البنك 
الضرائب املوظفة على أنشطتهم.

 وتــتــوقــع تـــونـــس نــســبــة نــمــو خــــالل الــعــام 
خبراء  ويجمع   .%2.3 بنحو  تقدر  الحالي 
االقتصاد على أن نسب النمو املحققة تبقى 
دون التطلعات، خاصة أن نقطة نمو واحدة 
ال توفر إال 15 ألف وظيفة، فيما يصل عدد 

العاطلني إلى 630 ألف شخص.

اختتمــت فعاليــات دبلــوم املســؤولية 

املجتمعيــة بالحــي الثقــايف كتارا مســاء 

 16/5/2017 املوافــق  الثالثــاء  يــوم 

ــذه املناســبة حفــل  ــد اقيمــت به موق

تخريــج الدفعــة االوىل مــن املشــاركني 

 4 مــن  الفــرة  خــالل  الدبلــوم  يف 

وحتــى 16 مايــو 2017  وقــد بلــغ 

عــدد املشــاركني يف هــذا الدبلــوم الــول 

مــن نوعــه يف قطــؤ والعــامل العــريب 

عــدة  اىل  ينتمــون  ( مشــاركا    50 (

منهــا  بالدولــة  ومؤسســات  جهــات 

مؤسســة العمــل االجتامعــي درميــة 

ورشكــة صــك القابضــة ووزارة البلديــة 

والبيئــة ورشكــة كهرمــاء قطــر باالضافة 

اىل عــدد مــن املشــاركني مــن اململكــة 

العربيــة الســعودية

هــذا وقــد جــاء حفــل الختــام برعايــة 

االنســاين  للعمــل  راف  مؤسســة 

ــف  ــا يف التعري ــاركها منه ــم ومش كدع

يف  ودورهــا  املجتمعيــة  باملســؤولية 

ــي  ــري والخليج ــع القط ــة املجتم تنمي

والعــريب  

وقــد حــر حفــل الختــام الــذي اقيــم 

 ( الثقــايف  بالحــي   )  15  ( قاعــة  يف 

ــارا( كت

الدكتــور محمــد جوهــر آل محمــد 

العضــو املنتــدب لرشكــة ريتاجوعضــو 

ــس  ــة وتجــارة قطــر ورئي ــة صناع غرف

 , الفرقــان  حملــة  إدارة   مجلــس 

والســيد احمــد عبدالرحمــن الســيد 

نائــب املديــر العــام لشــؤون العمليات 

والدكتــور  كتــارا  الثقــاىف  بالحــي 

رئيــس  الهاجــري  ســفر  بــن  راشــد 

ومؤســس اكادمييــة الخليــج  القطريــة 

والســيد عــى يوســف الكــواري مديــر 

العالقــات العامــة مبؤسســة ) راف ( 

نيابــة عــن الدكتــور عائــض القحطــاين 

رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة راف 

ــري  ــي القط ــاين واالعالم ــل االنس للعم

حســن الســاعي . 

مــن  بآيــات  االحتفــال  بــدأ  وقــد 

ــم بعدهــا ألقــى الســيد  القــرآن الكري

حســني أمــان العــي مديــر عــام رشكــة 

لدبلــوم  التنفيــذي  واملديــر  الطيــار 

قطــر  يف  املجتمعيــة  املســؤولية 

ــوم  ــة دبل ــا اىل أهمي ــار فيه ــة اش كلم

والتحديــات  املجتمعيــة  املســئولية 

ــم  ــى تنظي ــني ع ــت القامئ ــى واجه الت

هــذه الدبلــوم ألول مــرة يف العــامل 

العــريب اىل ان اقيمــت هــذه املناســبة 

وهــي حفــل الختــام الــذي يشــهد اول 

ــريب  ــن الع ــتوى الوط ــى مس ــة ع دفع

يتــم تخريجهــا اليــوم وقــال يف كلمتــه   

يف  مــرة  ألول  تســتضيف  قطــر   “

املســؤولية  دبلــوم  العــريب  الوطــن 

املجتمعيــة بــإرشاف وتنظيــم مؤسســة 

ــة  وســم االســتدامة يف اململكــة العربي

رشكــة  مــع  وبالتعــاون  الســعودية 

ــايف “  ــي الثق ــويق يف الح ــار للتس الطي

كتــارا “ بالدوحــة  

مــع  انســجاماً  يــأيت  الدبلــوم  هــذا 

الجهــود الدوليــة لتحقيــق اهــداف 

التنميــة املســتدامة 2030 التــي اعلنتها 

األمــم املتحــدة لتكــون مبثابــة خارطــة 

حيــث  العــامل  دول  لكافــة  طريــق 

ــارش  ــكل مب ــوم بش ــذا الدبل ــي ه يلب

متطلبــات مختلــف برامــج التنميــة 

والخطــط االســراتيجية التــي وضعتهــا 

ــام  ــكل ع ــة بش ــدول العربي ــب ال أغل

ــج العــريب بشــكل خــاص،  ودول الخلي

 2030 الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  مثــل 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة اململك ورؤي

العربيــة  االمــارات  ورؤيــة   2030

املتحــدة 2021 كــام يتوافــق املحتــوى 

أهــداف  مــع  للدبلــوم  العلمــي 

 17 الـــ    2030 املســتدامة  التنميــة 

لألمــم املتحــدة.

الــرؤى  وكــام هــو  واضــح جميــع 

اىل  تهــدف  االســراتيجية  والخطــط 

مــع  املســتدامة  التنميــة  تحقيــق 

املــوارد  حاميــة  عــى  املحافظــة 

الطبيعيــة وتحقيــق الســعادة والعيــش 

الكريــم لإلنســان، واالســتدامة تحتــاج 

اىل آليــات تنفيــذ اال وهــي املســؤولية 

ــالث  ــق ابعادهــا الث ــة لتحقي املجتمعي

)البعــد االقتصــادي والبعــد االجتامعــي 

فاملســؤولية  البيئــي(  والبعــد 

ــة املســتدامة هــام  ــة والتنمي املجتمعي

وجهــان لعملــة واحــدة. 

 ثــم جــاءت كلمــة الرشيــك االكادميــي 

الســعودية  العربيــة  اململكــة  مــن 

املديــر  رضــوان  عبداملجيــد  الســيد 

ــتدامة  ــم االس ــة وس ــذي ملؤسس التنفي

تطبيقــات  عــن  أكــر  ليتحــدث 

املســؤولية املجتمعيــة يف عاملنــا العريب 

واملنهــج الــذي اعتمــد اللغــة العربيــة 

ــوم  ــذا الدبل ــس ه ــم لتدري ــة أم كلغ

يعتــر  الدبلــوم  هــذا  ان   “ وذكــر 

األول مــن نوعــه مــن الناحيــة املهنيــة 

ــتوى  ــى املس ــي ع ــامد االكادمي واالعت

العــريب ويهــدف اىل متكــني املؤسســات 

ــات املســؤولية  ــن تطبيق ــرشكات م وال

ــز  املجتمعيــة يف قطــاع االعــامل لتعزي

األمــن االجتامعــي والــدور الريــادي 

وتعتــر  والــرشكات  للمؤسســات 

رد  هــي  املجتمعيــة  املســؤولية 

ــعادة  ــل س ــن أج ــن م ــل للوط الجمي

االنســان ورفاهيــة املجتمــع.

 دبلــوم املســؤولية املجتمعيــة يحتــوي 

عــى حقيبــة علميــة تــم إعدادهــا 

ــص  ــي متخص ــق أكادمي ــل فري ــن قب م

ــرى  ــام ج ــية، ك ــة قياس ــرات دولي بخ

تحكيــم الحقيبــة مــن قبــل فريــق 

االختصــاص  أهــل  مــن  أكادميــي 

والخــرة يف اعــداد وتقييــم املناهــج 

العربيــة  بالجامعــات  العلميــة 

اكادمييــا.  اعتامدهــا  اىل  باإلضافــة 

ــة هــذا  ــم حقيب ــم تصمي ــد ت هــذا وق

ــة األم لتمكــني  ــوم باللغــة العربي الدبل

تنميــة  عــر  املســتهدفة  الفئــات 

املشــاركني  ومهــارات  معلومــات 

ــة  ــؤولية املجتمعي ــوم املس ــول مفه ح

وأبعادهــا  ومبادئهــا  وموضوعاتهــا 

اتجاهــات إيجابيــة حــول  وتكويــن 

تطبيقاتهــا ومبادراتهــا وفقــاً ملتطلبــات 

للمواصفــة  االرشــادي  الدليــل 

املجتمعيــة  للمســؤولية  القياســية 

.)26000 )ايــزو 

ومــن املتوقــع ان يســهم هــذا الدبلــوم 

يف متكــني املشــاركني مــن مؤسســات 

الدولــة بإضفــاء الطابــع املؤســي عــى 

تطبيقــات املســؤولية املجتمعيــة يف 

ــع )رشكات  ــامت املجتم ــف منظ مختل

هيئــات،  أو  مؤسســات  خاصــة، 

ــة  ــات أهلي ــة، جمعي ووزارات حكومي

مــن  املتدربــني  ومتكــني  وغريهــا..( 

صناعــة املبــادرات املجتمعيــة وفــق 

أفضــل املامرســات لتحقيــق أفضــل 

النتائــج لصالــح الفئــات املســتهدفة 

يف  يســاهم  مبــا  املحــي  باملجتمــع 

تحقيــق التنميــة املســتدامة. 

ــام  ــك فيل ــم شــهد الحضــور بعــد ذل ث

تســجيي مدتــه 7 دقائــق عــن الدبلوم 

املجتمعــات  تنميــة  يف  واهميتــه 

العربيــة ومتابعــة للفعاليــات التــي 

صاحبــت تدريــس هــذا الدبلــوم و 

ــه  ــتند علي ــذي يس ــي ال ــج العلم املنه

املشــاركني وطريقــة  الدبلــوم  وأداء 

التدريــس

يف  املتدربــني  أحــد  تقــدم  بعدهــا 

ــة االول يف  ــوم املســئولية املجتمعي دبل

ــى  ــني والت ــة املتدرب ــى كلم ــر ليلق قط

الدارســني  امتنــان  عــن  فيهــا  عــر 

للدبلــوم  املنظمــة  اللجنــة  بجهــود 

وكيفيــة االســتفادة مــن هــذا الدبلــوم 

ــع ويف مجــال عملهــم  عــى ارض الواق

تهتــم  التــى  مؤسســاتهم  وداخــل 

ــى  ــج ع ــة كمنه ــؤولية املجتمعي باملس

طريــق التنميــة املســتدامة يف املجتمع 

الخليجــي 

ثــم جــاء يف ختــام الحفــل تكريــم لــكل 

املســاهمني والداعمــني إلنجــاح دبلــوم 

املســئولية املجتمعيــة مــن مؤسســات 

راعيــة وداعمــة وشــخصيات عامــة 

ــني  ــني متمن ــة واعالمي ــة تنظيمي ولجن

نجــاح هــذه املبــادرة االوىل مــن نوعها 

ــة  ــل رفاهي ــن اج ــريب م ــا الع يف عاملن

ــع الخليجــي .   االنســان يف املجتم

ختام دبلوم المسئولية المجتمعية قطر

أن  األربعاء،  ذكرت وكالة بلومبرغ أمس 
الــســعــوديــة تعتزم توقيع  أرامــكــو  شــركــة 
اتــفــاقــيــات مــع مــا ال يــقــل عــن 10 شــركــات 
األميركي  الرئيس  زيـــارة  أثــنــاء  أميركية 

دونالد ترامب  للمملكة.  
وأضـــافـــت الــوكــالــة بــحــســب مـــصـــادر لها 
وصـــفـــتـــهـــا بـــاملـــطـــلـــعـــة، أن مــــن بــــني تــلــك 

إلــكــتــريــك، شلمبرجير،  الــشــركــات جــنــرال 
ــبـــرتـــون، بـــيـــكـــر هــــيــــوز، جـــاكـــوبـــس  ــيـ هـــالـ
ــات،  ــاعــ ــنــ ــلــــصــ ــة، نــــــــابــــــــورز لــ ــ ــيـ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
ــك،  ــلــ ويــــــثــــــيــــــرفــــــورد إنــــــتــــــرنــــــاشــــــونــــــال بــ

ماكديرموت وروان بلك. 
ولفتت إلى أن هذه االتفاقيات ستساعد 
أرامـــكـــو -أكــبــر مــنــتــج للنفط فــي الــعــالــم- 

على  بــالــحــصــول  هــدفــهــا  تحقيقها  عــلــى 
70% من معداتها وخدماتها النفطية من 
 ،2021 بحلول  املحلي  السعودي  السوق 
حــيــث ســتــفــتــح تــلــك الــشــركــات األجــنــبــيــة 
مــصــانــعــهــا فــــي املــمــلــكــة وتـــســـاعـــد عــلــى 

تدريب القوى العاملة السعودية. 
)العربي الجديد(

10 اتفاقيات سعودية ـ أميركية
شراكة
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الكويت ــ محمود بدير

العامة لالستثمار  الهيئة  اتخذت 
الــكــويــتــيــة، الــتــي تــديــر الــصــنــدوق 
السيادي للدولة النفطية، خطوات 
متالحقة خالل األسابيع األخيرة نحو تغيير 
خــريــطــة اســتــثــمــارات الــصــنــدوق الـــذي يأتي 

ضمن أكبر عشرة صناديق عامليًا.
وبدت الخسائر والضغوط التي تعرضت لها 
استثمارات الصندوق في الدول التي شهدت 
تقلبات سياسية واقتصادية، محركًا لإلدارة 
الـــجـــديـــدة لــلــصــنــدوق إلعــــــادة هــيــكــلــة حــركــة 
رؤوس األمــــــوال، فــضــال عـــن وجــــود تــوقــعــات 
الواليات  إلى  املزيد من االستثمارات  بتوجه 
املتحدة في ظل التقارب الخليجي مع اإلدارة 
ــا يــســتــدعــي تقليص  األمــيــركــيــة الــحــالــيــة، مـ
وتوجيهها  بعينها  دول  فــي  االســتــثــمــارات 
نحو الشمال لعدم وجــود فوائض مالية في 
ظــل هــبــوط إيــــردات الــنــفــط. وبحسب بيانات 
حديثة صادرة عن معهد »SWFI« املتخصص 
فــي رصـــد حــركــة صــنــاديــق الــثــروة السيادية 
الــعــاملــيــة فـــي مــــــارس/ آذار املــــاضــــي، تــصــدر 
»جـــهـــاز أبـــوظـــبـــي لــالســتــثــمــار« الــصــنــاديــق 
بلغت 792 مليار  أصـــول  بــإجــمــالــي  الــعــربــيــة 

دوالر، فيما حل باملرتبة الثالثة عامليًا.
واحتل الصندوق السيادي الكويتي الترتيب 
الثاني عربيًا، والرابع عامليًا، بإجمالي أصول 
في  الــســعــوديــة  ثــم  دوالر،  مــلــيــار   592 بقيمة 
الثالث عربيًا، والخامس عامليًا، بنحو  املركز 
576.3 مليار دوالر. ومع تغيير تركيبة مجلس 
الــكــويــتــي رسميًا  الــســيــادي  الــصــنــدوق  إدارة 
نهاية إبريل/ نيسان املاضي، ظهرت تحوالت 
جذرية في خطة الصندوق إلدارة استثماراته 
سواء على الصعيد املحلي أو الدولي، بحسب 
بــيــانــات رســمــيــة حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
البيانات أن الشركة  على نسخ منها. وتظهر 
ــذراع االســتــثــمــاري  ــ الــكــويــتــيــة لــالســتــثــمــار، الــ
ــن ثـــالثـــة  ــ ــادي، خــــرجــــت مـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ لـــلـــصـــنـــدوق الـ
خفضت  كما  فيها،  تساهم  محلية  صناديق 
نـــســـب مــســاهــمــتــهــا فــــي 4 صـــنـــاديـــق أخــــرى 
تستثمر في عدة أسهم قيادية بسوق الكويت 
زيــن لالتصاالت  املالية، منها شركة  لـــأوراق 
وبنك الكويت الوطني وشركة أجيليتي، وهي 

من كبريات الشركات الكويتية.
ــة لـــلـــصـــنـــدوق  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ أمـــــــا االســـــتـــــثـــــمـــــارات الـ
مسؤولة  مصادر  فتقول  الكويتي،  السيادي 
حاليا  يعكف  اإلدارة  مجلس  إن  بالصندوق 
عــلــى وضــــع خــريــطــة جـــديـــدة لــالســتــثــمــارات 
الدولية في العام املالي الحالي 2017/ 2018، 
وذلــك من منطلق الحفاظ عليها من تقلبات 

العمالت وأوضاع السوق العاملية.
وتــعــتــبــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــالســتــثــمــار الــتــي 
تــديــر الــصــنــدوق الــســيــادي الــكــويــتــي، هيئة 
حكومية كويتية مستقلة مسؤولة منذ عام 
العام  االحتياطي  صندوقي  إدارة  عن   1989
واحتياطي األجيال القادمة نيابة عن الدولة، 
أخـــرى  ــتـــمـــادات  اعـ أّي  إدارة  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
تعهد إليها من قبل وزير املالية. وتستحوذ 
االستثمارات الكويتية الخارجية على مراكز 
مــتــقــدمــة بــالــنــظــر إلـــى الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
الــعــاملــيــة، حــيــث تــتــواجــد فــي 45 دولــــة، وذلــك 
بــعــد أن أجـــرت تــوســعــا لــالســتــثــمــارات خــالل 
الـــثـــالث ســـنـــوات املـــاضـــيـــة. إال أن مــســؤولــني 
فــي الــصــنــدوق الــســيــادي الــكــويــتــي يــؤكــدون 
الـــــجـــــديـــــد«، أن هــــنــــاك تــوجــهــا  »الــــعــــربــــي  لـــــ
التي يجري االستثمار  الــدول  لتقليص عدد 

فيها وتركيزها في 10 دول بحد أقصى.
الصندوق  أصــول  تتركز  البيانات،  وبحسب 
ــم بـــنـــســـبـــة تـــصـــل إلــــــى 50% مــن  ــ ــهـ ــ ــــي األسـ فـ
ــارات، تــلــيــهــا الـــســـنـــدات  ــمــ ــثــ ــتــ إجـــمـــالـــي االســ
ـــ25%، والــعــقــارات 10%، فــي حــني أن حصة  بــ

االستثمارات البديلة تبلغ نحو %15.
األكبر  بالحصة  املتحدة  الــواليــات  وتحظى 
مـــن تـــوزيـــع االســتــثــمــارات الــكــويــتــيــة، بينما 
ــأتـــي أوروبــــــــا فــــي املـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، تــلــيــهــا  تـ

اليابان وآسيا ثم الدول الناشئة.
ــتــــصــــادي  ــيـــر االقــ ــبـ ــع بــــــدر ابــــــــل، الـــخـ ــتــــوقــ ويــ
إدارة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  تــتــغــيــر  أن  ــتـــي،  ــكـــويـ الـ
ــمــــارات الـــكـــويـــتـــيـــة خـــــالل الـــســـنـــوات  ــثــ ــتــ االســ

الــعــراق حل محل  أن  بيانات نفطية،  أظهرت 
اململكة العربية السعودية كأكبر مورد للنفط 
الخام إلى الهند في إبريل/ نيسان املاضي، 
بـــعـــد أن ســـعـــت املـــصـــافـــي لــتــعــزيــز هـــوامـــش 
التكرير عن طريق شراء خام البصرة الثقيل 
ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات، وفــق  األرخــــــص ثــمــنــًا. وأظــ
أن واردات  األربعاء،  تومسون رويترز، أمس 
مليون  تــجــاوزت  الــعــراق  مــن  النفطية  الهند 
برميل يوميًا الشهر املاضي ألول مرة، بزيادة 
مـــــــارس/ آذار  تــقــريــبــًا عــــن  ــــى %33  إلـ تـــصـــل 

املقبلة، مرجحا زيادتها في الواليات املتحدة، 
يتبناها  التي  املالي  اإلصــالح  بسبب »خطة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، خاصة في 
ما يتعلق باإلصالح الضريبي الجديد الذي 
املزيد  وتوفير  املستثمرين  جــذب  يستهدف 
»الــعــربــي  مــن فـــرص الــعــمــل«. ويــضــيــف ابـــل لـــ
الكويتية  العالقات االقتصادية  أن  الجديد«، 
األمــيــركــيــة شـــهـــدت تـــطـــورًا خــــالل الــســنــوات 
التبادل  املاضية، حيث وصل حجم  الخمس 
الــتــجــاري بـــني الــبــلــديــن إلـــى نــحــو 68 مليار 

دوالر بنهاية العام املاضي.
الكويتية  االستثمارات  قيمة  أن  إلــى  ويشير 
مليارات   310 تتجاوز  األميركية  السوق  في 
واألســــهــــم  الـــــعـــــقـــــارات  بـــــني  تــــتــــنــــوع  دوالر، 
والــســنــدات ومــســاهــمــات فــي شــركــات كــبــرى. 

غــيــر أن زيـــــادة االســـتـــثـــمـــارات فـــي الـــواليـــات 
األمــــوال  رؤوس  تقليص  تــســتــدعــي  املــتــحــدة 
ـــرى، ال  أو الـــخـــروج بشكل كــامــل مــن دول أخـ
سيما أن تراجع العائدات النفطية ال يسمح 
بتحقيق فوائض مالية يمكن توجيهها إلى 
أسواق بعينها مع اإلبقاء على االستثمارات 
ــرى، وفـــق مـــا يــقــولــه مـــســـؤول كــبــيــر في  ــ األخــ

الصندوق السيادي الكويتي.
ــات الـــــــصـــــــادرة عـــــن مــعــهــد  ــانــ ــيــ ــبــ ــيــــر الــ وتــــشــ
صـــنـــاديـــق الــــثــــروة الــســيــاديــة قــبــل شــهــريــن، 
إلــــى تـــراجـــع قــيــمــة أصــــول صــنــاديــق الــثــروة 
السيادية العربية بنحو 227 مليار دوالر في 
شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 
2017، مسجلة 2.844 تريليون دوالر، مقارنة 
مع 3.071 تريليونات دوالر نهاية 2016. وال 

السابق و8% على أساس سنوي. واستثمرت 
املصافي الهندية بكثافة في األعوام املاضية 
النفط  أنــواع  في تحديث وحداتها، لتحويل 
منخفضة الــجــودة إلــى ديــزل ووقــود بكفاءة 
ــو مــــا يــســهــم فــــي زيـــــــادة هـــوامـــش  ــ ــبــــر، وهـ أكــ
التشغيل، وزيــادة املرونة عند شــراء خامات 
النفط، وســاعــد ذلــك املصافي فــي ثالث أكبر 
الــشــراء في  الــعــالــم على  فــي  للنفط  مستهلك 
أوقــات الشح، وأن تستمر في تحقيق أربــاح 
في سوق يتأثر بالتكلفة وحقق نموًا سريعًا.

عادة  وهــي  السعودية  أن  البيانات  وأظهرت 
املورد الرئيسي للهند شحنت نحو 750 ألف 
الــواقــع جنوب آسيا  البلد  إلــى  برميل يوميًا 
في إبريل/ نيسان بانخفاض 5% تقريبًا عن 

الشهر السابق و8% على أساس سنوي.
ويرجع انخفاض مشتريات الهند من النفط 
الــســعــودي جزئيًا إلــى ارتــفــاع أســعــار الخام 
الـــســـعـــودي، بــعــد تــخــفــيــضــات اإلنـــتـــاج الــتــي 
للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان  منظمة  طبقتها 

)أوبك( منذ يناير/ كانون الثاني املاضي.
والـــعـــراق ثــانــي أكــبــر منتج للنفط فــي أوبــك 
بعد السعودية، لكنه حتى اآلن يقاوم تطبيق 
نــظــرًا العــتــمــاده  اإلنـــتـــاج  فــي  تخفيض كبير 

على إيرادات النفط لتمويل االقتصاد.
الفنزويلي،  النفط  شحن  تأخير  ساهم  كما 
بسبب مشكالت في ميناء رئيسي في تعزيز 
الــطــلــب الــهــنــدي عــلــى الــنــفــط الــعــراقــي، كذلك 
أكــبــر مــن خــام األورال  الهند كميات  اشــتــرت 

الروسي.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن إيــــران أضــحــت ثالث 
أكـــبـــر مـــــورد لــلــنــفــط إلــــى الــهــنــد فـــي إبـــريـــل/ 
تراجعت  التي  فنزويال  نيسان، وحلت محل 

للمركز الخامس بعد نيجيريا.
اتفاق  لتمديد  وروســيــا  السعودية  وتسعى 
خفض إنتاج النفط البالغ 1.8 مليون برميل 
يــومــيــا، السيما فــي ظــل اســتــمــرار تخمة في 

املعروض عامليًا.
االتــفــاق في االجتماع  أوبــك تمديد  وتناقش 
الـــــذي يــعــقــد يــــوم 25 مـــايـــو/ أيـــــار الـــجـــاري. 
ــاء فـــي أوبـــــك مثل  ــم دول أخـــــرى أعـــضـ ــدعـ وتـ
ــنــــزويــــال هـــذه  الـــكـــويـــت وســـلـــطـــنـــة ُعــــمــــان وفــ
الخطوة، مما يشير إلى أن اجتماع األسبوع 
في  محللني  وفــق  بسالسة،  املقبل سيمضي 

قطاع الطاقة.

ــــرى مــشــعــل املــلــحــم، الــرئــيــس  هــــذه الــــــدول. ويـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة بـــلـــوبـــريـــنـــت الـــقـــابـــضـــة 
ــة  ــاريــ ــقــ ــعــ ــة الــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لـــــالســـــتـــــشـــــارات االسـ
الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح  البريطانية، 
حققت  الخارجية  الكويتية  االســتــثــمــارات  أن 
ــرة لـــعـــدة أســــبــــاب، منها  ــؤثـ ــرًا خــســائــر مـ ــيـ أخـ
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن االتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 

والــهــبــوط فـــي أســـعـــار عــمــالت مــصــر وتــركــيــا 
وبريطانيا مقابل الدينار، وبالتالي حان وقت 
الوضع  وفــق  الــصــنــدوق  استراتيجية  تغيير 
التقديرات  وأشــــارت  الــعــاملــي.  للسوق  الــراهــن 
ــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة في  ــتـ إلــــى أن قــيــمــة االسـ
بريطانيا تبلغ نحو 200 مليار دوالر، حصة 
ــلـــيـــارًا، مـــا يــمــثــل %40  الـــعـــقـــارات مــنــهــا 45 مـ
مـــن االســـتـــثـــمـــارات الــخــلــيــجــيــة فـــي الــعــقــارات 
بأوروبا، أما الكويت فتستحوذ على 40% من 

االستثمارات الخليجية في بريطانيا.
وبعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
لحقت باالستثمارات الكويتية هناك خسائر 
ــدرت بـــمـــلـــيـــارات الـــــــــــــدوالرات، وفـــق  ــ ــ فــــوريــــة قـ
الجديد«  »العربي  لـ تحدث  حكومي  مــســؤول 
في وقتها، وهذه الخسارة ناتجة عن انخفاض 

وقصير  مؤقت  وابتعاد  اإلسترليني،  الجنيه 
لأسواق العاملية عن الشراء في أسواق العقار 
الــبــريــطــانــيــة. ويـــــرى يــحــيــى كـــمـــشـــاد، خبير 
الجديد«،  »العربي  لـ فــي حديث  املـــال،  أســـواق 
ــى أشـــهـــر لــتــعــويــض  ــ أن األمــــــر قــــد يـــحـــتـــاج إلـ
ــع قــيــمــة االســــتــــثــــمــــارات الـــكـــويـــتـــيـــة فــي  ــراجــ تــ
قــرار  أن  نجد  نفسه،  السياق  وفــي  بريطانيا. 
القاهرة بتعويم الجنيه املصري أمام العمالت 
األجنبية، أدى إلى انهيار الجنيه في السوق 
الرسمية خالل أقل من أسبوع، حيث انعكس 
ذلــــك مــبــاشــرة عــلــى االســـتـــثـــمـــارات الــكــويــتــيــة 
الـــتـــي انــخــفــضــت قــيــمــتــهــا بــنــحــو 15% خــالل 
أيام معدودة فور إعالن قرار التعويم، بحسب 

مجلة ميد االقتصادية املتخصصة.
وحــرر البنك املــركــزي املــصــري فــي الثالث من 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي سعر الجنيه، 
فــي  مــــن %100  بـــأكـــثـــر  تـــهـــاويـــه  ــــى  إلـ مــــا أدى 
غضون أيام أمام الدوالر والعمالت األجنبية، 
بـــاألســـواق وتــضــرر  إلـــى تقلبات حـــادة  وأدى 
االستثمارات القائمة. ويقول محمد الكندري، 
رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية املصرية 
لالستثمار الدولي، في تصريحات خاصة، إن 
من  الكثير  دفــع  املصرية  العملة  تراجع سعر 
من  أصولها  تسييل  إلــى  الكويتية  الــشــركــات 
أجل تقليل خسائر فروق العملة التي أحدثها 

التراجع الكبير في قيمة الجنيه.
وبحسب بيانات الهيئة العامة لالستثمارات 
الكويتية في  الــشــركــات  املــصــريــة، يبلغ عــدد 
إجمالي  يبلغ  فيما  شــركــة،   470 نحو  مصر 

استثماراتها نحو ملياري دوالر.

تغيير وجهة 
األموال

العراق يتخطى السعودية بتصدير النفط للهند

األسهم أحد مجاالت االستثمار الكويتي )جابر عبدالخالق/ األناضول(

)Getty( ترامب خالل لقائه مؤخرًا وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف)Getty( مليون برميل يوميًا من العراق للهند

)Getty( تقليص رواتب المتقاعدين ضمن إجراءات التقشف الجديدة

قيمة أصول 
الصندوق الكويتي تصل 

إلى 592 مليار دوالر

تزال أسعار النفط متدنية، رغم تطبيق الدول 
ــك واملــنــتــجــني من  ــ األعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة أوبـ
العام  بحلول  اإلنــتــاج  خفض  على  خارجها 
الـــجـــاري بــنــحــو 1.8 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا، 

وسط توقعات بتمديد االتفاق.
ــثــــر مــــن نــصــف  ــفـــط أكــ ــنـ وخــــســــرت أســــعــــار الـ
 52 إلــى  لتصل   ،2014 منتصف  منذ  قيمتها 
دوالرا للبرميل حاليا، مقابل 115 دوالرا قبل 

نحو ثالث سنوات.
ــــي الــخــلــيــجــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــارب األمـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــب الـ ــانــ ــجــ وبــ
ــزيــــد مــــن رؤوس  الــــــذي يـــتـــوقـــع أن يـــجـــذب املــ
السياسية  التقلبات  فــإن  الخليجية،  األمـــوال 
ــتـــي تــشــهــدهــا دول عــربــيــة  الـ واالقـــتـــصـــاديـــة 
بــتــحــوط رؤوس األمـــــوال  كــفــيــلــة  وأوروبـــــيـــــة 
في  االســتــثــمــارات  تقليص  وربــمــا  الخليجية 

الصندوق السيادي الكويتي 
يعيد ترتيب استثماراته

الـــيـــونـــان،  ــوارع  ــ ــ فــــي شـ تـــظـــاهـــر اآلالف 
أمــس األربــعــاء، تزامنًا مــع إضـــراب عام 
ملــــدة 24 ســـاعـــة فـــي الـــبـــالد، احــتــجــاجــا 
عــلــى إجـــــراءات تــقــشــف جــديــدة تطالب 
بــهــا الــجــهــات الــدائــنــة لــلــبــالد، ويــجــري 
بحثها فــي الــبــرملــان، مــن أجـــل اإلفــــراج 
عن شريحة جديدة من القرض الدولي، 
الــــذي تــحــتــاجــه أثــيــنــا. وأدى اإلضــــراب 
الـــذي دعــت إلــيــه نــقــابــات الــقــطــاع العام 
والخاص، إلى وقف حركة النقل وتوقف 
الخدمات العامة، قبل يوم من مصادقة 

البرملان على إجراءات التقشف.
إلــى عرقلة خطوط  أدى اإلضـــراب  كما 
اليونانية  الــجــزر  نحو  البحري  النقل 
ــيـــث يــنــفــذ  ــاء املـــــاضـــــي، حـ ــثــــالثــ ــذ الــ ــنـ مـ
الــبــحــارة إضــرابــا ملــدة 48 ســاعــة، فيما 
ــا  ــــت عـــــــــدة رحـــــــــــالت وخــــصــــوصــ ــيـ ــ ــغـ ــ ألـ
الداخلية منها، وتم تغيير مواعيد عدة 

رحالت من الخارج بسبب توقف عمل 
ــدارس  املــراقــبــني الــجــويــني. وأغــلــقــت املــ
فـــيـــمـــا تـــعـــمـــل املـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــطـــواقـــم 
مـــصـــغـــرة. وقـــــال الـــيـــكـــوس بــيــراكــيــس، 
ــن الــشــيــوعــيــني  عــضــو نــقــابــة مــقــربــة مـ
لــوســائــل اإلعـــــالم: »نـــرغـــب فـــي توجيه 
رســالــة للحكومة واالتـــحـــاد األوروبــــي 
ــي، بـــأنـــنـــا لــن  ــ ــدولـ ــ وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ

نسمح لهم بعرقلة حياتنا«.
واضطرت حكومة الكسيس تسيبراس 
إجــراءات  املصادقة على  إلى  اليسارية 
الـــتـــقـــشـــف الـــــجـــــديـــــدة، الــــتــــي فـــرضـــهـــا 
ــــي واالتـــــحـــــاد  ــدولــ ــ صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــ
األوروبــي وتتضمن اقتطاعات جديدة 
ــد ورفـــــــــع جـــديـــد  ــاعــ ــقــ ــتــ ــن رواتـــــــــــب الــ ــ مــ
مــلــيــارات   4.9 نــحــو  لتوفير  لــلــضــرائــب 

يورو بني 2018 و2021.
)فرانس برس(

عــــززت أزمــــة ســيــاســيــة جـــديـــدة تحيط 
بالرئيس األميركي دونالد ترامب، من 
في  االستثمار  على  املستثمرين  إقبال 

العمالت األجنبية كأصول آمنة.
واقترب مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء 
العملة األميركية أمام سلة من العمالت 
ــــى مــســتــويــاتــه منذ  الــرئــيــســيــة مـــن أدنـ
الــتــاســع مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
التي  املــكــاســب  عــن  تخليه  بــعــد   ،2016
حققها من فوز ترامب في االنتخابات.

وكان املؤشر صعد ألعلى مستوى في 14 
عامًا عند 103.82 في الثالث من يناير/ 
كانون الثاني 2017، توقعًا لإلصالحات 
التي  التحفيزية  الضريبية واإلجــراءات 
تعهد بها تــرامــب. لكن تــردد أنــبــاء يوم 
الثالثاء املاضي، عن أن ترامب طلب من 

جيمس كومي رئيس مكتب التحقيقات 
االتحادي )إف.بي.آي( قبل إقالته، إنهاء 
تحقيق في وجود عالقات بني مستشار 
األمـــن الــقــومــي الــســابــق للبيت األبــيــض 
ــار تـــســـاؤالت  ــ ــا، أثـ ــيــ مــايــكــل فــلــني وروســ
ــيـــس األمــــيــــركــــي فــي  ــرئـ بـــشـــأن تـــدخـــل الـ
بالفعل في  املستثمرون  التحقيق. وبدأ 
التشكيك في قدرة ترامب على نيل دعم 
التي  للسياسات  األميركي  الكونغرس 

تعهد باتباعها.
ينًا   112.26 إلــــى   %0.7 الــــني  ــع  ــفــ وارتــ
ــلــــى مــســتــويــاتــه  ــــدوالر، مـــســـجـــال أعــ ــلــ ــ لــ
مــنــذ أســـبـــوعـــني، بــيــنــمــا صــعــد الــفــرنــك 
السويسري إلى 0.9820 فرنك للدوالر، 
مسجال أعلى مستوى له منذ 5 أسابيع.
)رويترز(

إضراب ضد التقشف 
في اليونان

أزمة ترامب 
ترفع العمالت األجنبية

مال وسياسة

بدت الضغوط التي تعرضت لها استثمارات الصندوق السيادي الكويتي 
التي شهدت تقلبات سياسية واقتصادية، محركًا إلعادة  الدول  في 
هيكلة هذه االستثمارات، وسط تأكيدات بتغير وجهتها لتزيد بالواليات 
المتحدة التي تشهد العالقات الخليجية تقاربًا معها وتتقلص في 

دول أخرى

تراجعت قيمة أصول صناديق الثروة السيادية العربية بنحو 227 مليار دوالر 
بيانات  وفق  مسجلة   ،2017 وفبراير/شباط  الثاني  يناير/كانون  شهري  في 
حديثة صادرة عن معهد صناديق 
 2.844 العالمية  السيادية  ــثــروة  ال
 3.071 مع  مقارنة  دوالر،  تريليون 
تريليونات دوالر نهاية 2016. وال تزال 
تطبيق  رغم  متدنية،  النفط  أسعار 
أوبك  منظمة  في  األعضاء  الدول 
خفض  خارجها  مــن  والمنتجين 
اإلنتاج بحلول العام الجاري بنحو 1.8 
مليون برميل يوميا، وسط توقعات 

بتمديد االتفاق.

تراجع األصول العربية

رؤية

جواد العناني

اقترح السياسي املصري املعروف واألمني العام األسبق لجامعة 
الــتــعــاون االقتصادي  الـــدول العربية، عــمــرو مــوســى، إعـــادة بــنــاء 
العربي، على غــرار ما جــرى في بدايات االتحاد األوروبـــي. وهو 
الصلب  اتفاقية  انطلقت من  البدايات في عام 1951  بأن  رنا 

ّ
يذك

األوروبية  االقتصادية  بالوحدة  انتهت  أن  إلى  الحجري،  والفحم 
بـــدأت بطموح  فقد  العربية،  الـــدول  أمــا  الــيــورو.  املــوحــدة،  والعملة 
العربية عــام 1945،  الــدول  املعّبر عنه في ميثاق جامعة  الــوحــدة 
والذي أفضى، بعد مرور أكثر من سبعني عامًا، إلى التمني بأن 
الحرب  انتهاء  بعد  والتماسك كما كان عليه  التعاون  يعود حال 
ــعــام 1945. ويــقــول عــمــرو مــوســى األمــني  الــعــاملــيــة الــثــانــيــة فــي ال
ونبدأ  أوروبـــا،  د 

ّ
نقل »دعونا  العربية  الــدول  لجامعة  السابق  العام 

أنــه ال  الطبيعي«. وأوضـــح  الــغــاز  تعاوننا مــن جديد على أســاس 
يصر على الغاز الطبيعي، بل طالب االقتصاديني بأن يفكروا في 
املوضوع، وطلب مني شخصيًا أن أفكر. وبالعودة إلى موضوع 
الغاز الطبيعي، فإن املؤكد أن أهميته سوف تزداد كجزٍء متنامي 
املــســاحــة عــلــى خــارطــة الــطــاقــة الــعــاملــيــة، ومـــن الـــواضـــح أن إنــتــاج 
الغاز واكتشافاته الجديدة يحمل وعدًا كبيرًا في الوطن العربي، 
الــدول  بــني  والــحــرب، خصوصا  للنزاع  احــتــمــاالت  وينطوي على 

املطلة على البحر األبيض املتوسط.

حروب ونزاعات بشرق المتوسط
وفقًا لتقرير صادر عن منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول 
العرب ينتجون  الــعــام، فــإن  )أوابـــك(، في شهر إبريل/نيسان هــذا 
بـــزيـــادة 11.8% عــن معدل  أو  الــعــاملــي،  ــغــاز  ال إنــتــاج  15.5% مــن 
اإلنتاج في عقد الثمانينيات من القرن املاضي.  وكذلك، اكتشفت 
مصادر جديدة في السنوات األخيرة في البحر املتوسط، ومنها 
على سبيل املثال، حقل ليفياتان الذي يقع ضمن املياه اإلقليمية 

إلسرائيل، والذي اعتبر عام 2015 أكبر حقل في العالم. 
املياه اإلقليمية املصرية وبالقرب من  الواقع في  ولكن حقل ُزهــر 
 )ENI( إيني  شركة  اكتشفته  والــذي  بورسعيد،  مدينة  سواحل 

اإليطالية، تفّوق عليه.
قــبــرص. وهنالك  أفــرودايــت جنوب جــزيــرة  واكتشف كذلك حقل 
مــخــزوٌن كبيٌر قــرب شواطئ قطاع غــزة، وآخــر واقــع ضمن املياه 
اللبنانية. ويكثر الحديث كذلك عن أن أكبر الحقول املتوسطية يقع 

في املياه اإلقليمية السورية.  
الحقول من بعضها بعضا، وتداخلها في  قــرب هــذه  إلــى  ونظرًا 
األعماق تحت البحر، سوف تتعّرض املنطقة إلى نزاعاٍت وقضايا 

كبيرة. 
املنطقة،  الــصــراع في  ــاب كثيرون موضوع 

ّ
ويــتــداول باحثون وكــت

وتــأجــيــل الــوصــول إلــى حــلــوٍل سياسية، إلــى أن يتم االتــفــاق بني 
جميع الفرقاء على تقسيم كعكة الغاز املتوسطية.

وبينما تعتمد دول عربية على صادرات الغاز إلى حد كبير، مثل 
 أخرى لم تعر املوضوع اهتمامًا كبيرًا 

ٌ
قطر والجزائر، هنالك دول

واإلمـــارات  والــعــراق  السعودية  العربية  اململكة  مثل  الــســابــق،  فــي 
على  وتعمل  أكبر،  اهتمامًا  تعطيه  بــدأت  ولكنها  املتحدة،  العربية 

استكشاف حقول غاز جديدة.

التكامل العربي وقوة منصات الغاز
النفط، وذلك  البيع والتعاقد يختلف عن  للغاز بالطبع أسلوٌب في 
، ثم إعادته 

ً
ألن نقله ينطوي على كلف عالية. فهو يتطلب تسييال

إلى حالة الغاز، عند الوصول إلى بلد االستيراد. ومن هنالك يتم 
نقله بشاحناٍت خاصة أو بخطوط أنابيب. ولكن الطريقة األسهل 

ه على شكل غاز طبيعي عبر األنابيب.
ّ
ضخ

املنتجة  للدول   
ً
خاصة  

ً
أهمية األنابيب  خطوط  ولــذلــك، ستكتسب 

ــــدول  والــشــركــات املـــصـــدرة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي ودول الــتــرانــزيــت وال
األفضل  وإنتاجه تجعل من  الغاز  نقل  ولكن ظــروف  املستوردة. 
حدد أسقف 

ُ
للبائعني واملشترين توقيع عقوٍد طويلة األجل، حيث ت

مثل سعر  لألسعار،  مرجعيٍة  على  ويتفق  للكميات،  ودنيا  عليا 
.)Brent( نفط بِرنت

الغاز العاملي، لتصل  وقد تتطّور حصة العرب من مجموع إنتاج 
ــوازي حصتهم مــن الــنــفــط، أي )25%( عــلــى األقـــل من  إلـــى مــا يــ
العالم. وإذا صح هــذا، فإن من املنطقي أن يفكر العرب في  إنتاج 
التكامل  نحو  الرئيسية  املنّصات  من  واحــدًا  الغاز  لجعل  أسلوٍب 

االقتصادي العربي.

الصومعة رمز للتعاون
العربي فهي  للتعاون  التفكير فيها  التي يجب  الثانية  السلعة  أما 
القمح، وأذكر، في هذا املجال، أنه عندما حصلت هزة النفط األولى 
النفط خالل أشهر قليلة من  في نهاية عام 1973، وارتفع سعر 
دوالرات، خرج  ثمانية  مــن  أكــثــر  إلــى  للبرميل  دوالر   2.1 حــوالــي 
ــاٌع مقابل بــرمــيــل«، أي أن الــغــرب يجب أن يــرّد  شــعــار يــقــول »صـ
لــلــعــرب الــصــاع صــاعــني، عــن طــريــق رفـــع أســعــار الــقــمــح، ليصبح 

الصاع الواحد منه مساويًا في سعره برميل النفط.
الــذي اشترى منه العرب قرابة 70 مليون طن عام 2016  والقمح 
مــقــابــل 30 مــلــيــون طـــن عـــام 1990، ويــشــكــل حـــوالـــي 65% من 
العرب بأهمية ما يواجهونه  ر 

ّ
استهالكهم السنوي، يجب أن يذك

من تحٍد في املستقبل.
فالعرب بالكاد يشكلون 5% من سكان العالم يستهلكون %20 
أبعادها،   قد تشكل في 

ٌ
أيضًا قضية القمح فيه. وهــذه  إنتاج  من 

سواء من زاويــة استخدام املــوارد املتمثلة في األرض الزراعية، أو 
في املياه، تحديًا أساسيًا يستحق الوقوف عنده.

مزيد من البعثرة والتشرذم
ال شك أن الغاز والقمح، األول بمنصاته، والثاني بصوامعه، يمكن 
أما إذا بقي  أن يشكال األســاس لتكامل اقتصادي عربي نوعي. 
البحر  فــي  للغاز، خصوصا  املنتجة  الـــدول  فــي  الــحــال على حاله 
املتوسط، وفي الدول املؤهلة إلنتاج القمح والحبوب، خصوصا في 
أفريقيا وشرقها  والعراق(، وفي شمال  العربي )سورية  املشرق 
العربي سيكون  االقتصادي  الوضع  فإن  والصومال(،  )السودان 
املصري  السياسي  فكرة  والــتــشــرذم.  البعثرة  من  ملزيد  حًا 

ّ
مرش

املعروف واألمني العام األسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
لتعاون  أن الصومعة واملنصة قد يشكالن رمــوزًا  جيدة، وأعتقد 

إقليمي عربي يتجاوز الخالفات والحدود.

تكامل عربي 
في الغاز والقمح
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عيسى الشعيبي

تعتبر روســيــا مــن أشــهــر بـــاد الــعــالــم في 
ألــعــاب الــســيــرك، إن لــم تــكــن أشــهــرهــا على 
اإلطــاق، نظرًا ملا تتميز به عروضها التي 
تطوف الشرق والغرب، من فقراٍت ترفيهيٍة 
مـــنـــوعـــٍة، ومـــهـــّرجـــن وســـحـــرة وحـــيـــوانـــات 
ضــاريــة مـــدربـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك مــن مشاهد 
بــصــريــة تــخــطــف ألــبــاب الــصــغــار، وتــنــتــزع 
إعجاب الكبار، وغير ذلك من ألعاب قوامها 
بما  والتشويق،  واإلثــارة  السحر واإلبهار، 

ة ورشاقة على الحبال.
ّ
في ذلك املشي بخف

»املـــنـــاطـــق منخفضة  مــســّمــى  أن  وأحـــســـب 
أملتها روسيا  التي  الصيغة  تلك  التوتر«، 
الرابع، ووقعت عليها  أستانة  اجتماع  في 
كــل مــن تركيا وإيـــران، وبمعزل عــن ممثلي 
نـــظـــام األســـــد ووفـــــد الــفــصــائــل املـــعـــارضـــة، 
ــن أوجــــــه الـــتـــشـــابـــه مــع  فـــيـــه شـــــيء كــثــيــر مــ
ــعـــراضـــات ألــــعــــاب الـــســـيـــرك الـــروســـيـــة  ــتـ اسـ
الــتــقــلــيــديــة، وذلـــــك ملـــا تــنــطــوي عــلــيــه هــذه 
خصائص  مــن  املـــطـــّورة  السياسية  اللعبة 
وســمــات، مستلهمة مــن فــنــون الــســيــرك، ال 
سيما التهريج واملشي على الحبال، ناهيك 
عن البهلوانيات املثيرة للضحك في بعض 
ثمانية عشر شهرًا  نحو  بعد  إذ  األحــيــان. 
ــة فــي  ــيـ مــــن الــتــكــتــيــكــات الـــوحـــشـــيـــة الـــروسـ
األجــواء السورية املستباحة، ووصول هذا 

كمال عبد اللطيف

 نتائج االنتخابات الرئاسية الفرنسية 
ُ
َرأ

ْ
ق

ُ
ت

 
َ
ْوز

َ
ت في 7 مايو/ أيار الحالي، ف

َ
ن

َ
ْعل

َ
أ التي 

إيمانويل ماكرون )39 عاما( مرشح حركة 
ــدة. وتــتــوقــف  ــديــ إلــــى األمـــــــام، مـــن زوايــــــا عــ
املرتبطة  أمــام بعض جوانبها  املقالة  هــذه 
الت الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــفــرنــســي،  ــتـــحـــوُّ بـ
 ما 

ٌ
حــيــث مـــن املــنــتــظــر أن تــحــصــل خــلــخــلــة

فــي بنية النظام املــذكــور. فــي الــبــدايــة، فوز 
 غير 

ٌ
ماكرون بالرئاسيات الفرنسية ظاهرة

الفرنسي،  السياسي  الــنــظــام  فــي  مسبوقة 
املـــؤســـس عــلــى قــطــبــيــة ثــنــائــيــة تــجــمــع بن 
ــخــت  الــيــمــن والـــيـــســـار، وهــــي قــطــبــيــة تــرسَّ
منذ ما يقرب من ستة عقود، أي منذ بداية 
الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 1958. 
فقط  ُيْعِلن  لــم  الجديد،  الرئيس  فــوز  أن  إالَّ 
بـــدايـــة تـــجـــاوزهـــا، بـــل وضـــع أيــضــا اليمن 
الجمهوري في مأزق، وأعلن نهاية اليسار 
ــرز مـــاحـــظـــون كـــثـــيـــرون أن  ــي.أبــ ــراكــ ــتــ االشــ
َعدُّ بمثابة عامة 

ُ
نتائج هذه االنتخابات ت

القائم  السياسي  النظام  إخــفــاق  على  دالــة 
الذي ساهم في استفحال البطالة وانعدام 
انــعــدام األمــن داخل  الشغل، كما ساهم في 
املجتمع الفرنسي، غير أن َرْبط مآزق النظام 
السياسي في فرنسا بما ذكرنا قد ال يكون 
كــافــيــا لــتــفــســيــر مـــا جــــرى فـــي االنــتــخــابــات 
أخـــيـــرا، لــكــنــه يــســاهــم فــي إبــــراز وتــوضــيــح 
ل التي تعرفها بنية النظام.  نوعيات التحوُّ
أعـــلـــن مـــاكـــرون تــرشــيــحــه لــلــرئــاســة خـــارج 
طــرفــي الــقــطــبــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــان 
 منصب مستشار ووزير في حكومة 

ُ
ل

َ
غ

ْ
َيش

ــتـــه. لــقــد اخــتــار  الــرئــيــس الــتــي انــتــهــت واليـ
وقد  النظام.  خــارج  مــن  للرئاسة  الترشيح 
املعمول بها  األولية  االنتخابات  ب عن 

َّ
ترت

َحْي 
َّ

ُمَرش الفرنسية اندحار  الرئاسيات  في 
الــيــمــِن والـــيـــســـار، لــيــصــبــح  الــتــنــافــس في 
الـــطـــور الــنــهــائــي لــلــرئــاســيــات بـــن الــيــمــن 
ــام الــذي  ــح حــركــة إلـــى األمــ

ّ
املــتــطــّرف ومــرش

ــع نــفــســه وحــركــتــه كــمــا أشـــرنـــا، خـــارج  وضـ
النظام السياسي الفرنسي.

اعتبر ماكرون، في نظر فاعلن كثيرين في 
املجتمع السياسي، بمثابة املخرج املناسب 
الــذي  السياسي  النظام  )وتــحــوالت(  ملـــآزق 

أحمد طه

أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة املـــــقـــــاومـــــة اإلســــامــــيــــة 
)حــــمــــاس(، مــطــلــع مـــايـــو/ أيــــار الـــجـــاري، 
نّصها  تــضــّمــن  الــتــي  الــجــديــدة  وثيقتها 
ــــف والــتــحــلــيــل، 

ّ
ــتــــوق  الــ

ّ
نـــقـــاطـــا تـــســـتـــحـــق

 نـــوعـــيـــة فــــي بــنــيــة 
ً
كـــونـــهـــا تــعــكــس نـــقـــلـــة

 بنّص ميثاق 
ً
مــقــارنــة خطاب »حــمــاس«، 

ــــذي صــــدر فـــي أغــســطــس/ آب  الــحــركــة الـ
1988، والـــذي غلب عليه خــطــاٌب عاطفيٌّ 
 فـــي الـــعـــمـــومـــيـــات، قــام 

ٌ
 غــــــارق

ٌ
فـــضـــفـــاض

األيــديــولــوجــي،  ب 
ّ
التصل على  بــاألســاس 

ي أفكاٍر مطلقة، كما غلب 
ّ
وجنح نحو تبن

عليه التخنّدق في ثنائيات دوغماتيزمية 
– الباطل(، إلــى جانب 

ّ
مغلقة مثل )الــحــق

سقف  رفعت  طــوبــاويــة،  شعاراتية  نزعة 
األهداف عاليا بصورٍة ال تتناسب مطلقا 
مع القدرات واملعطيات على أرض الواقع.

فقد جاءت الوثيقة الجديدة بمثابة إعادة 
تـــعـــريـــٍف مـــن الـــحـــركـــة لــنــفــســهــا، وإلطــــار 
ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفـــصـ عـــاقـــتـــهـــا مــــع الـ
األخرى، وحملت تطّورًا كبيرًا في رؤيتها 
الــصــراع مع إسرائيل، من حيث  لطبيعة 
املــنــطــلــقــات واملـــخـــرجـــات، وهــــي تــعــكــس، 
فـــي مــجــمــلــهــا، قـــــدرًا كــبــيــرًا مـــن الــنــضــج، 
فــاملــراجــعــات الــفــكــريــة ســمــة أســاســيــة من 
السياسية، وهي تعني  الحركات  سمات 
ــقــــدرة  ـــع بـــاملـــرونـــة والـــحـــيـــويـــة والــ

ّ
الـــتـــمـــت

ــــادة الــنــظــر فـــي مــســيــرة الــحــركــة،  عــلــى إعـ
تبعة لتحقيق 

ُ
امل ومدى ماءمة الوسائل 

األهداف، والتفرقة بن ما هو »تكتيكي« 
وما هو »استراتيجي«، وإدخال تكييفاٍت 
جديدة على الرؤى القديمة، في إطار من 
مــــات الــســيــاســيــة والـــظـــرفـــيـــة، على  املــــواء
ضوء املتغّيرات اإلقليمية والدولية، وهو 
القديمة  باألفكار  التشّبث  عدم  يعني  ما 
نفسها، أو التمركز حول املواقف السابقة، 
فهذا يعني، ببساطٍة، السقوط في وهدة 
الــجــمــود الـــذي يـــؤدي إلـــى االنــفــصــال عن 

الواقع. 
ــمــــاس«، فـــي الــبــنــد األول من  ــادت »حــ ــ أعــ
حركة  ــهــا 

ّ
بــأن نفسها  تعريفها  الــوثــيــقــة، 

بمرجعية  فــلــســطــيــنــيــة  وطــنــيــة  مــقــاومــة 
ــة، هــــدفــــهــــا تــــحــــريــــر فــلــســطــن،  ــ ــيـ ــ ــــامـ إسـ
ــادة الـــحـــركـــة تــعــريــفــهــا  والــــافــــت هــنــا إعــــ
 تــحــرّر وطــنــي، تــهــدف إلى 

َ
نفسها حــركــة

الخطاب  من  متحرّرة  االحــتــال،  مقاومة 
 
ّ
ــثــــاق الــــــــذي يــــــرى أن ــيــ ــــي املــ الـــعـــاطـــفـــي فـ

ـــزٌء مـــن الــعــقــيــدة الــديــنــيــة«،  »الــوطــنــيــة جـ
ــدو«، و»ال  ــ ــعـ ــ ــّد الـ ــ بــــوجــــوب »الـــجـــهـــاد ضـ
بالجهاد«،  إال  الفلسطينة  للقضية   

ّ
حــل

ــــي« الـــقـــديـــم الــــذي  ــمــ ــ ــن الـــقـــالـــب »األمــ ــ ومــ
ها من أجنحة 

ّ
عّرفت نفسها وفقا له، بأن

ــي فـــلـــســـطـــن،  ــ ــمــــن« فــ ــلــ ــســ »اإلخــــــــــــــوان املــ
ذلـــك »الــتــنــظــيــم الــعــاملــي صــاحــب الــرؤيــة 
ــذا، تــكــون  ــهــ ــيـــة الـــشـــمـــولـــيـــة«. وبــ اإلســـامـ
»حــــــمــــــاس« قـــــد انـــفـــصـــلـــت عـــــن جـــمـــاعـــة 
ــهــا، 

ّ
أن بــْيــد  تنظيميا،  املسلمن  اإلخــــوان 

بالطبع، مازالت تتبعها فكريا وتتخذها 
مرجعية لها.

ــذه الـــخـــطـــوة اســتــجــابــة  ــ ــكــــون هــ ــا تــ ربــــمــ
الدولية   – اإلقليمية  االســتــهــداف  لحملة 
الــدولــي لــإخــوان  الــتــي تــاحــق التنظيم 
املــســلــمــن، تــهــدف »حــمــاس« مــن خالها 
والعقبات  الــضــغــوط  عــن  بنفسها  الــنــأي 
ة 

ّ
التي ستواجهها حال بقائها تحت املظل

التنظيمية اإلخوانية. 
 الخطوة، 

ّ
 النظر عن الدوافع، تظل

ّ
وبغض

ــا يــضــع  ــيـ ــابـ فــــي مـــجـــمـــلـــهـــا، تــــطــــورًا إيـــجـ
 بـــن الـــُبـــعـــديـــن، »الـــوطـــنـــي« 

ً
ــّدًا فـــاصـــا ــ حـ

غالية شاهين

ــة،  ــيـ ــيـــركـ األمـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  كـــشـــفـــت 
أجهزتها  اكتشفته  عن سر جديد  أخيرًا، 
االســتــخــبــاراتــيــة فــي ســوريــة، فأعلنت أن 
»األســـــد يــحــرق جــثــث املــعــتــقــلــن، ويــقــتــل 
 يــومــيــا فــي ســجــن صــيــدنــايــا. 

ً
50 مــعــتــقــا

وروســيــا وإيــــران تتحمان املــســؤولــيــة«، 
وكـــأن العالم ال يــعــرف شيئا عــن هـــذا، أو 
صدمان بوصول 

ُ
كــأن روسيا وإيــران ست

الحقيقة إلى البيت األبيض.
يـــــدرك الــــســــوريــــون، كـــل الـــســـوريـــن، منذ 
النمل في  أميركا ترصد حركة  أن  عقود، 
العالم، وال تزال منذ عشرات السنن تحّرك 
خيوط الدمى على خارطته، وتعبث بكل 
بــلــدانــه، لــتــشــرف، بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 

مباشر، على توزيع ما في جوفه. 
ــات نـــظـــريـــة  ــطـــ ــالـــ ــغـــ ــقـــــع فـــــــي مـــ وكــــــيــــــا نـــ
ـــل، أن نــقــول  املــــؤامــــرة، يــمــكــنــنــا، عــلــى األقــ
األجــهــزة  إن  التشكيك،  تقبل  ال  بمسلمٍة 
ــعــــرف،  االســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة األمــــيــــركــــيــــة تــ
عــلــى األقــــل، كــل مــا يـــدور فــي الــــدول التي 
للسياسات  استراتيجية  مناطق  تشّكل 
األميركية، ومنها سورية با شك. وبهذا، 
ــــان األمـــيـــركـــي عن  ال يــمــكــن اعــتــبــار اإلعــ
وغيرها  في صيدنايا  الجثث  »مــحــارق« 
ــد، إال ورقـــة سياسية  مــن مــعــتــقــات األســ
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  بـــهـــا  تــــلــــوح  جــــديــــدة 
يــمــكــن تخمينها من  الـــجـــديـــدة، ألهـــــداٍف 

دون القدرة على البت بحقيقتها.
فعلى املدى القريب، تظهر زيارة الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، األولى للمنطقة 
الــعــربــيــة، وفــيــهــا سيجتمع مــع عـــدد من 
القادة العرب في قمم سعودية وخليجية 
اللقاءات،  هذه  في  وإسامية، وسيطرح، 
ــة، وســـيـــر  ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ ــع فـ ــ ــــوضـ ــك الـ ــ ــا شـ ــ بـ
العملية األميركية في »مكافحة اإلرهاب« 
ــو مــا  ــ وإحـــــــال الــــســــام فــــي املـــنـــطـــقـــة، وهـ
يــتــعــلــق بــشــكــل مــبــاشــر بــمــخــطــط أمــيــركــا 
فــي التعامل مــع النظام الــســوري، والــذي 
مطار  استهداف  منذ  علني  بشكل  بدأته 
الشعيرات، بعْيد الهجوم الكيميائي على 
التصعيد  فــإن  وبالتالي،  شيخون.  خــان 
اإلعامي ضد األسد يتوافق مع السياسة 
األميركية املعلنة أخيرا، والتي ستقبض 
أميركا ثمنها من صفقات الساح املبرمة، 
الــتــي ستبرم  السياسية  الــصــفــقــات  ومـــن 

مع دول الجوار أو العالم العربي املتوّرط 
بالحرب في سورية.

ــبـــر اإلعـــــــان  ــتـ ــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، يـــعـ ــلـ ــ وعـ
األميركي األخير رسالة سياسية جديدة 
لــكــل مـــن روســـيـــا وإيــــــــران، وهــــي تــلــويــٌح 
بأوراٍق وملفاٍت يمكن استخدامها ضد كل 
منهما، وذلك ال ينبع من أسباب إنسانية 
الــلــه، بــل إنه  أو صــحــوة ضمير، ال سمح 
للتحّكم  ضــغــط  أوراق  كــونــه  يــتــعــّدى  ال 
الــســوريــة،  األرض  عــلــى  الــنــفــوذ  بخريطة 
وبالتالي التحّكم بخريطة توزيع ثروات 

الغاز والنفط وأسواق الساح وغيرها.
ثّمة ما حيك في الخفاء، ويتم اآلن وضع 
الرتوش النهائية عليه، وربما لن يتأخر 
. وربما يكون اإلعان 

ً
اإلعــان عنه طويا

األمــيــركــي، أخــيــرا، عــن مــحــارق صيدنايا 
مجرد حلقة أخــرى، بعد عدة تغيرات قد 
)منها  إشـــارات  مجرد  أو  اعتيادية  تبدو 
ــة االئـــتـــاف  ــاســ تــســلــم ريــــــاض ســـيـــف رئــ
الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة واملــعــارضــة، وهو 
ُيجمع  بتاريخ نضالي نظيف  اقتصادي 
ــلـــى احــــتــــرامــــه، مــع  ــوريــــن عـ ــســ مـــعـــظـــم الــ
فـــقـــدانـــهـــم شـــبـــه الــــتــــام لــلــثــقــة بـــاالئـــتـــاف 
 سياسيا دوليا وحيدًا للمعارضة(. 

ً
ممثا

لكن املؤكد حتى اآلن أن اإلدارة األميركية 
ــا يــتــبــعــهــا  ــ الــــجــــديــــدة، كـــمـــا الـــقـــديـــمـــة، ومـ
مـــن حــكــومــاٍت غربية  ــال  ــعـ األفـ فـــي ردود 
وعربية، لم يستطيعوا أن ُيقدموا للشعب 
أكثر من حباٍل واهية من األمل  الــســوري 
الذي ال يلبث أن يتحول كابوسا، بمجّرد 
ــه، وانـــجـــرارهـــم الــاشــعــوري  تــمــّســكــهــم بــ
تجاهه، في ظل يأٍس بات مطبقا وخانقا 

على كل مكوناتهم.
أيام ثقيلة على السورين في كل مكان ملا 
األرض  على  سريعٍة  تغيراٍت  مــن  تحمله 
بــامــتــداد واســـع مــن أقــصــى شــمــال الــبــاد 
إلــى أقــصــى جنوبها، وهــي فــي معظمها 
ــكـــون  ــا تـ ــمــ ــثـــــر مــ مــــفــــاجــــئــــة ومــــخــــيــــفــــة أكـــ
مطمئنة. وبموازاتها، يتابع نظام األسد 
في  املكشوفة  استراتيجياتهم  وحلفاؤه 
ــقـــال،  ــتـ الــقــتــل والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري واالعـ
إطاق  إلى  املفيدة، إضافة  لرسم سورية 
وكأن شيئا  الداخلية  والقرارات  املراسيم 
يزالون  ال  كأنهم  أو  العالم،  في  ال يحدث 
ينعمون بالضوء األخضر الدولي للقيام 

بكل ما يريدون القيام به.  
)إعالمية سورية(

 بالتوازنات على األرض، 
ّ

التدخل الذي أخل
إلى نقطة استعصاء سياسية حادة، تنذر 
بــفــشــٍل قــد ال يــطــول أوان حـــصـــاده، عمدت 
مـــوســـكـــو إلــــــى إعـــــــــادة تـــقـــديـــم بــضــاعــتــهــا 
الــبــائــرة بـــغـــاٍف جـــديـــد، يــحــمــل اســمــا آخــر 
التكتيكية  املناورة  أكثر جاذبية، لعل هذه 
على  ج 

ّ
الــســذ املستهلكن  حــمــل  فــي  تنجح 

تلفت  جميلٍة،  بعبوٍة  ف 
ّ
املغل املنتج  شـــراء 

أنظار املتسّوقن للوهلة األولى.
بكام آخر، الرياح التي ظلت، طوال الوقت، 
الروسية  السفينة  أشرعة  صالح  في  تهب 
املــبــحــرة فــي أعــالــي املــيــاه الــدافــئــة، توقفت 
على  الكيميائية  الــغــارة  بعد  هــكــذا،  فــجــأة 
ثــم عكست اتجاهها  بــلــدة خـــان شــيــخــون، 
بــشــدة، إثــر الــغــارة الــصــاروخــيــة األميركية 
عــلــى مــطــار الــشــعــيــرات الــــذي انــطــلــقــت منه 
السارين،  بغاز  املحّملة  السورية  الطائرات 
األمــــر الــــذي وجــــدت مــعــه مــوســكــو نفسها 
، داخل مجلس األمن وخارجه، في 

ً
متورطة

استخدام  نظاٍم يواصل مقارفة  الدفاع عن 
الساح املحّرم دوليا، وال يعبأ كثيرًا بإثارة 

حفيظة املجتمع الدولي.
صواريخ  ضربة  محدودية  من  الرغم  على 
الـــتـــومـــاهـــوك الـــبـــالـــســـتـــيـــة، وهـــــي الــضــربــة 
األمــيــركــيــة األولــــى مــن نــوعــهــا ضــد النظام 
الـــســـوري، عـــن نــيــٍة عــلــنــيــٍة وقـــصـــٍد مسبق، 
الـــصـــواريـــخ  لـــتـــلـــك  الـــهـــائـــل  الـــــــــدوّي  أن  إال 

املستهلكون  طلب  فيما  اإليــرانــيــن،  ســوى 
ــراك  ــ ــم، ومـــنـــهـــم األتــ ــيـ ــلـ املــحــتــمــلــون فــــي اإلقـ
لعل  مجزيٍة،  خصوماٍت  تقديم  خصوصا، 
ذلـــك يــســاعــدهــم عــلــى قــبــول الـــعـــرض، ومــن 
ثّمة االنخراط في اللعبة. وبغض النظر عن 
الشياطن الكامنة في قلب التفاصيل غير 
املحيطة  االلتباسات  وشــّدة  بعد،  املكتوبة 
ــقـــتـــرحـــة، فـــإن  ــنـــاطـــق األربـــــــع املـ بــمــاهــيــة املـ

جــوهــر مــا انــطــوى عليه هـــذا الــعــرض غير 
عنصر  تــوفــر  وإن  حــتــى  للتطبيق،  الــقــابــل 
حسن النية، يترّكز في نقطتن أساسيتن: 
ــرار دولـــي باعتبار مسار  األولـــى انــتــزاع إقـ
أســتــانــة مــرجــعــيــة بــديــلــة، أو أقــلــه مــوازيــة 
ملسار جنيف، األمر الذي يمّكن موسكو من 
اإلمساك بكل خيوط اللعبة بموافقة أممية. 
والــثــانــيــة الــحــفــاظ على نــظــام بــشــار األســد 
الــذي استحدثته  فــي السلطة، كــون املــســار 
ــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــكــاخــســتــانــيــة ال  ــيــ روســ
ــّرق إلــــــى مـــســـألـــة الـــحـــكـــم االنـــتـــقـــالـــي  ــتــــطــ يــ
قـــرارات مجلس األمــن  املنصوص عليه فــي 
تداولها في مسار جنيف  الجاري  املعنية، 
البطيء واملتعثر. ومع ان مسار أستانة لم 
ُيجابه باعتراضاٍت جديٍة من جانب الدول 
إلى  كــونــه يسعى  بــه،  املخاطبة  واألطــــراف 
الــحــد مـــن لــهــيــب الــكــارثــة الـــســـوريـــة، وذلـــك 
مما ال يصح االعــتــراض عليه بتاتا، إال أن 
هذا املسار الذي »صنع في روسيا« لم يلق 
الترحيب، املأمول به من الواليات املتحدة، 
وهي الغائب الحاضر عن مجريات املأساة 
السورية حتى األمس القريب، حتى ال نقول 
اعتراضها من حيث املبدأ على تأهيل إيران 
مشاركا  إقليميا  طــرفــا  اعــتــمــادهــا  وإعــــادة 
ــذه نقطة  ــ ــســــام، وهـ فـــي صــنــع الـــحـــرب والــ
ــعــــرض الــــروســــي،  ضـــعـــف تــكــويــنــيــة فــــي الــ
 
ً
قــد تــشــكــل، فــي مبتدئها وخــبــرهــا، ضــربــة

 لــكــل هــــذه الــبــهــلــوانــيــات الــروســيــة 
ً
مــمــيــتــة

املكشوفة. إزاء ذلك كله، من املرّجح، بصورة 
املغشوشة،  أستانة  لعبة  تتحول  أن  قوية، 
إلــى يائها، إلى  إن لم نقل امللفقة من ألفها 
ــت فصائل 

ّ
كــف إذا  روســــيٍّ مستحكم،  مــــأزٍق 

أواًل، عن االنسياق في  السورية،  املعارضة 
هـــذه الــلــعــبــة املــاجــنــة، وأوقـــفـــت انــخــراطــهــا 
فــي هــذا املــســار مــســدود النهاية، وإذا نأت 
الواليات املتحدة، ثانيا، بنفسها عن ابتاع 
ــعــم الــســنــارة الــروســيــة املــســمــوم، ومضت 

ُ
ط

نحو خياراتها البديلة، ونعني بذلك خيار 
ــنـــة، مـــعـــاداًل مــوضــوعــيــا أكــثــر  املــنــاطــق اآلمـ

 من منطق »املناطق قليلة التوتر«.
ً
راجحة

ســبــق لــكــاتــب هـــذه الــســطــور أن تــوقــع، بعد 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــفـــاوضـــات مــحــطــة  الـــجـــولـ
املنبر، باحتمالية  أســتــانــة، ومــن على هــذا 
تحّول مسار هذه املحطة إلى »كعب آخيل« 
االنكشارية  ولسياساته  بوتن،  فاديمير 
فـــي ســـوريـــة، وإن هـــذا الــتــحــّول قـــد يــحــدث 
في أي لحظة، بعد أن انتهى عهد الرخاوة 
ــة، وعــــــــادت قـــــــرون االســـتـــشـــعـــار  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
»املؤسسة«  لدى  الحساسية تعمل  شديدة 
ــنـــطـــن، تـــجـــاه طـــمـــوحـــات مــوســكــو  فـــي واشـ
ــة األمــجــاد  املــبــالــغ بــهــا، الــســاعــيــة إلـــى وراثــ
مكانة  اســتــرداد  ذلــك  فــي  بما  السوفياتية، 

الدولة العظمى قبالة الدولة األعظم. 
)كاتب من األردن(

السلطة  املتواصل على  الــتــداول  لم يسعفه 
ــآزق املــســتــمــرة في  ــ ــع، وال تـــجـــاوز املـ مـــن رفــ
النظام، فاتجه إلى تركيِب تحالٍف سياسي، 
اٍت عديدٍة مرتبطٍة  يجمع فاعلن من فضاء
بآليات عمل النظام القائم، ينتمي بعضها 
إلـــى الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، 
وينتمي آخرون إلى قطاع اإلعام واملالية، 
وهو يستوعب شبابا كثيرين، كما يجمع 
العمل  آليات  الرافضة  الــكــوادر  كثيرين من 
صــراع  عاينت  أن  بعد  التقليدي،  الــحــزبــي 

العناصر والقيادات داخله.
لــكــن، كــيــف حــصــل ذلــــك؟ إذا كــنــا نــعــرف أن 
ف، مــاريــن لــوبــان،  مــرشــحــة الــيــمــن املــتــطــرِّ
على  االنتخابية،  حملتها  طـــوال  حــرصــت، 
استخدام خطاب التخويف من املهاجرين، 
 أنــهــم سبب كــل األزمــــات املرتبطة 

ً
ــِبــَرة

َ
ُمــْعــت

باالقتصاد واألمن داخل املجتمع الفرنسي، 
ولم تترّدد أيضا، في ربط مآزق االقتصاد 
وسياساته،  األوروبـــي  باالتحاد  الفرنسي 
فــإن مــاكــرون يعتبر أن االنــفــتــاح والــتــعــّدد، 
ــرة واالتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــي،  ــ ــحـ ــ ــــوق الـ ــســ ــ والــ
واالنغاق  الهوية  لخطابات  بدائل  بمثابة 
إلى  ُيضاف  أن  الوطنية. ويمكن  والــحــدود 
ذلـــك الــــدور الــكــبــيــر الــــذي لــعــبــه اإلعــــام في 
أصبحت  حــيــث  الــحــاصــل،  لــلــفــوز  التمهيد 
املــكــثــفــة،  أدواره  بــفــضــل  الــنــاخــبــة،  الــكــتــلــة 
ــام ثــنــائــيــة الــتــخــويــف واألمـــــل، االنــغــاق  أمــ
واالنفتاح. البد من االنتباه إلى أن ظاهرة 
 لكيفيٍة من كيفيات 

ً
ــَعــدُّ محصلة

ُ
ت مــاكــرون 

نجاح مؤسسات املال واإلعام التي يعرف 
السياسي  الــنــظــام  بــنــيــة  عليها  املــشــرفــون 
ــلـــى تــرتــيــب  ــلـــوا عـ ــلـــه، وقـــــد عـــمـ وطـــــــرق عـــمـ
ــنــــاســــب لـــانـــســـداد  ــــرج املــ ــــخـ ــر( املـ ــ ــيـ ــ ــدبـ ــ )وتـ
السياسي. كما  الــنــظــام  فــي بنية  الــحــاصــل 
رســمــوا املــامــح واملــعــالــم الــكــبــرى للرئيس 
ــكــرار 

َ
الــجــديــد، وهـــي مــعــالــُم ال تـــتـــرّدد فــي ت

أنها ال تمثل، ال اليسار وال اليمن، قدر ما 
ترهن مصيرها بتطلعات الفرنسين الذين 
ســئــمــوا مـــن تـــشـــرذم الــيــســار وضـــيـــق أفــقــه 
اليمن  من  سئموا  كما  والعمل،  النظر  في 

ولغاته املحافظة.
تصّور الذين يقفون وراء مشروع حركة إلى 
األمام أن القطبية الثنائية أنجبت التطّرف، 
واليسار  العنصري  اليمن  وراء  تقف  أنها 

و»األمــــمــــي«، فــطــاملــا شــّكــل املــــزج بينهما 
مــلــمــحــا أســـاســـيـــا لـــلـــخـــطـــاب اإلخــــوانــــي 
 ســبــقــتــهــا إلــيــهــا 

ٌ
تـــحـــديـــدًا، وهــــي خـــطـــوة

الـــفـــروع اإلخــوانــيــة فــي تــونــس واملــغــرب، 
الســّيــمــا مــع اإلخــفــاقــات الــكــبــيــرة للمركز 

اإلخواني في مصر.
وعــــن إطــــار عــاقــتــهــا بــمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــمــلــت الـــوثـــيـــقـــة تـــطـــوّرًا 
مــهــمــا، فــقــد اعــتــرفــت »حـــمـــاس« بمنظمة 
ــلـــشـــعـــب  ــا لـ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــر إطــــــــــــــــارًا وطــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــ
الــداخــل والــخــارج، يجب  الفلسطيني في 
على  العمل  مــع ضـــرورة  عليه،  املحافظة 
خطاٌب  وهــو  بنائها،  ــادة  وإعــ تطويرها 
 عّما حمله امليثاق الذي رّكز على 

ٌ
مختلف

الــتــمــايــز األيـــديـــولـــوجـــي لــحــركــة حــمــاس 
ى 

ّ
ها »تتبن

ّ
بأن التي وصفها  املنظمة  عن 

ــنـــاقـــضـــة لــلــفــكــرة  الـــفـــكـــرة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة املـ
الدينية مناقضة تاّمة« ال تقبل املساومة، 

كون »من فّرط في دينه فقد خسر«.
وعـــــــن رؤيــــتــــهــــا لـــطـــبـــيـــعـــة الــــــصــــــراع مــع 
إســـرائـــيـــل، تـــحـــّررت الــوثــيــقــة مـــن خــطــاب 
امليثاق الــذي وّصــف الــصــراع بأنه ديني 
ــــردّدًا خطابا  بــن اإلســــام والــيــهــوديــة، مـ
»مؤامراتيا« عن تاريخ اليهود وتآمرهم 
الـــدائـــم عــلــى اإلســـــام واملــســلــمــن، حيث 
ــوديـــة ديـــانـــة  ــهـ ــيـ فــــّرقــــت الـــوثـــيـــقـــة بــــن الـ
والــصــهــيــونــيــة أيـــديـــولـــوجـــيـــة عــنــصــريــة 
وذكــرت  توسعّية،  عــدوانــيــة  طبيعة  ذات 
 الصراع مع املشروع الصهيوني ضّد 

ّ
أن

ن املعتدين. 
ّ
حتل

ُ
الصهاينة امل

أّمــــا الــتــطــّور بــالــغ األهــمــيــة فــهــو مــا جــاء 
فـــي الــوثــيــقــة عـــن قــبــول »حـــمـــاس« إقــامــة 
الــرابــع من  دولـــة فلسطينية على حـــدود 
يونيو/ حزيران 1967، شريطة أن تكون 
ة كاملة السيادة، عاصمتها 

ّ
دولة مستقل

القدس، مع التأكيد على عودة الاجئن 
والنازحن، كونها صيغة توافقية وطنية 
مشتركة، وقد كان امليثاق يقول باعتقاد 
 أرض فلسطن »أرض وقف 

ّ
»حماس« بأن

إســامــي«، ال يصّح التنازل عــن أي جــزٍء 
منها، إال أن الوثيقة حملت، في ثناياها، 
قدرًا من التناقض الذاتي في هذه النقطة، 
عـــنـــدمـــا أصـــــــّرت عـــلـــى تـــحـــريـــر فــلــســطــن 

 من النهر إلى البحر.
ً
تحريرًا كاما

تكون  الوثيقة،  في  الجديد  التطّور  بهذا 
ــا، من  ــد اقـــتـــربـــت، بــــدرجــــٍة مــ »حــــمــــاس« قـ
الــقــبــول بــمــبــدأ الــتــســويــة الــســلــمــيــة، ومــن 
ــة،  ــيــ ــــروط الــــربــــاعــــيــــة الــــدولــ ــــشـ ــبــــول بـ ــقــ الــ
بــدولــة على حــدود 1967 يعني  فالقبول 
بإسرائيل  مــبــاشــر  غــيــر  اعــتــرافــا ضمنيا 
ووجــــودهــــا عــلــى بــقــّيــة أرض فــلــســطــن، 
الــواقــع على  قــبــواًل بمعطيات  كما يعني 
العاطفي  الخطاب  مــن  والــتــحــّرر  األرض، 
ق في سقٍف مفتوح، 

ّ
الطوباوي الذي يحل

في  تحقيقه  عــلــى  تعمل  آلـــيـــاٍت  دون  مــن 
الواقع.  

ــعــّد الــوثــيــقــة في 
ُ
فــي التحليل الــنــهــائــي ت

مجملها نقلة نوعية، ُيمكن البناء عليها، 
ها تحتاج إلى مزيد من املناقشات، 

ّ
بْيد أن

والشروحات، والتوضيحات لنقاٍط فيها 
شابها الغموض واإليجاز. 

فور إعان »حماس« عن وثيقتها، اندلع 
 ســاخــن فــي الــفــضــاء اإلعــامــي، بن 

ٌ
جـــدل

الافت هو   
ّ
أن بْيد  لها،  مؤّيد ومــعــارض 

تشكيك بعض غــاة خصوم اإلسامين 
فـــي جـــدّيـــة مــضــمــون الـــوثـــيـــقـــة، ووصـــف 
ـــهـــا »مـــــنـــــاورة« أو 

ّ
الـــخـــطـــوة إجــــمــــااًل بـــأن

 مواقف 
ّ
مجّرد »أالعيب« )!(. والحقيقة أن

ذوي  مــن  العلمانين  غـــاة  مــن  بعضهم 
 

ّ
النزعة االستئصالية، الذين يضعون كل

املـــجـــنـــحـــة ســـمـــع فــــي مـــوســـكـــو عـــلـــى نــحــٍو 
جيد جــدًا، وقــرأهــا الجنراالت الــروس على 
أنـــهـــا ضـــربـــة لـــكـــبـــريـــاء »الـــــقـــــوات الــجــويــة 
الفضائية« الروسية التي أبلت باًء حسنا 
املــدنــي،  الــدفــاع  ضــد املستشفيات ومــراكــز 
وغــيــرهــا مـــن األهــــــداف املـــدنـــيـــة، فـــي عــمــوم 
املناطق السورية املحّررة من قبضة األسد 
واملــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة. ومـــن وحـــي ألــعــاب 
القائمة  ومفاهيمه  الكاسيكية،  الــســيــرك 
على خفة اليد املبهرة، واملشي على الحبال 
إلــى ذلك  التهريج، ومــا  ببراعٍة، ناهيك عن 
مــن ألــعــاب واســتــعــراضــات أخـــرى شهيرة، 
تــفــتــقــت الــذهــنــيــة املـــافـــيـــاويـــة الــقــابــعــة في 
إعادة  قوامها  حيلٍة جديدة،  عن  الكرملن، 
تقديم البضاعة التي لم ُيقبل عليها سوى 
ــاب، بــحــلــة جــديــدة قــشــيــبــة، وأرفــقــتــهــا  ــذبـ الـ
بحملٍة ترويجيٍة واسعٍة، لعل أرباب القوة 
الشرائية الكبيرة في واشنطن، يقبلون على 
إلقناع  جائعة.  كسمكة  الطعم،  هــذا  التهام 
العاصمة األميركية  الزبائن املحتملن في 
خ، شد وزيــر الخارجية 

ّ
بهذا العرض املفخ

الروسي، سيرغي الفروف، من عهد الحرب 
ــاردة، رحــالــه إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض، بعد  ــبـ الـ
ــع ســـنـــوات مــتــواصــلــة،  غــيــاب دام نــحــو أربــ
 في حقيبته ملف »املناطق منخفضة 

ً
حاما

الــتــوتــر«، فــبــدا بــذلــك كــرجــل عــاقــات عامة، 
يشتره  لــم  منتٍج  تسويق  عاتقه  على  أخــذ 

ويتطّوران  يعيشان  معا  وهما  الرديكالي، 
ــاء املــتــواصــلــة لليمن  ــطـ عــلــى هــامــش األخـ
الـــجـــمـــهـــوري والـــيـــســـار االشــــتــــراكــــي. ومـــن 
هــنــا، تخلى الــحــامــل ملــشــروع األمــــل، طــوال 
املعهودة في  اللغة  االنتخابية، عن  حملته 
الكبرى  املعالم  برسم  واكتفى  الرئاسيات، 
ِضه الفكر املحافظ 

ْ
لخياراته، منطلقا من َرف

ِكه باالقتصاد املفتوح  َمسُّ
َ
في السياسة، وت

ِمد على املبادئ الليبرالية، مع انفتاٍح 
َ
ْعت

ُْ
امل

جــــزئــــي عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــيـــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
ــة لــقــيــم الــعــوملــة ومــبــادئ 

َ
ــن

َ
ـــافـــحـــٍة ُمــْعــل

َ
وُمـــن

االتحاد األوروبي. 
ــرون بـــالـــقـــطـــيـــعـــة مـــــع بـــنـــيـــات  ــ ــاكــ ــ يــــؤمــــن مــ
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــقــائــمــة، ويــــؤمــــن، في 
مرحليا  االستفادة  بضرورة  نفسه،  الوقت 
مـــن مــكــاســب الـــنـــظـــام، بــعــد تــحــويــلــهــا، في 
رات والــخــيــارات والقيم التي  ضــوء الــتــصــوُّ
ر  ــوم. ونـــحـــن نــتــصــوَّ ــيــ تــحــمــلــهــا حــركــتــه الــ
أن الــســر فــي نــجــاحــه يــعــود، مــن جــهــٍة، إلــى 
م واألْمــن 

ْ
ل السِّ النظام على بناء  قــدرة  عــدم 

ثانية،  جهة  مــن  يــعــود،  كما  االجتماعين، 
َسة في بناء رؤية  إلى كفاءة املجموعة املؤسِّ
سياسية، ترتكز، كما قلنا، على الخيارين، 
ــداد لتركيب  ــ الــلــيــبــرالــي واألوروبـــــــي، واإلعــ
فيه مشروع  يحمل  جــديــد،  نــظــام سياسي 
إلى األمام َرْسَم الجمهورية التقّدمية، حيث 
ُيظهر صاحب املشروع حرصه على الجمع 

بن الجمهورين واليسارين.
)أكاديمي مغربي(

اإلســامــيــن، عــلــى اخــتــاف ألــوانــهــم، في 
ة واحدة، تدعو إلى الحيرة والدهشة 

ّ
سل

، فإذا ما تمّسك اإلساميون  إلى أبعد حدٍّ
ــم الــقــديــمــة اتــهــمــوهــم بــالــجــمــود  ــرؤاهــ بــ
ــوا بــمــراجــعــات  ــامـ ــا قـ والـــتـــطـــّرف، وإذا مـ
اتهموهم باملناورة والخداع والبحث عن 

مكاسب وقتية )!(.
الحركي  اإلســام  تكمن مشكلة جماعات 
فــي تمّسكها بــــرؤًى تــاريــخــيــة تــجــاوزهــا 
ــة الــخــافــة  الــعــصــر، تــقــبــع فـــي عــصــر دولــ
 عــصــر الــدولــة 

ً
اإلمــبــراطــوريــة، مــخــاصــمــة

الوطنية. 
ومراجعتها أفكارها القديمة وتجديدها، 
 

ّ
بغض التقدير،   

ّ
يستحق إيجابي  موقف 

أو االختاف  االتــفــاق  عــن مساحة  النظر 
مع مضمون التجديد. 

كــانــت »حـــمـــاس«، وغــيــرهــا مــن جماعات 
 في تصنيفها 

ّ
اإلســام الحركي، وستظل

ضمن الحركات ذات املرجعية اإلسامية 
ــيـــم  ــاهـ ــفـ ــن أســـــــس ومـ ــ ــي انــــطــــلــــقــــت مــ ــ ــتـ ــ الـ
إلى حركاٍت  يوما  إسامية، ولن تتحّول 
، وليس املطلوب 

ً
ليبرالية أو يسارية مثا

ــبــة بــأن 
َ
ــمــا هــي ُمــطــال

ّ
منها أن تــفــعــل، وإن

تــتــحــّرر  الـــعـــصـــر، وأن  ــع روح  مـ تــتــكــّيــف 
ــفــــكــــري.  ــغـــاقـــهـــا الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، والــ ــــن انـ مـ
الذين  العلمانين  غــاة   

ّ
فــإن لهذا،  ووفقا 

ــيـــــن بــــمــــا يـــتـــجـــاوز  ــ ــــامـ يــــطــــالــــبــــون اإلسـ
قـــنـــاعـــات األيـــديـــولـــوجـــيـــة، وتــكــويــنــاتــهــم 
ــفــون األشـــيـــاء ضــّد 

ّ
ــهــم ُيــكــل

ّ
الــفــكــريــة، فــإن

نــار،  املـــاء جـــذوة  فــي  طباعها، ويطلبون 
املتشّددة  الصقورية  األجنحة  ويدفعون 

داخل هذه الحركات إلى التصّدر فيها.
 

ّ
ــفــــارقــــة الـــطـــريـــفـــة الـــتـــي تــســتــحــق أّمــــــا املــ

 »حــمــاس« التي 
ّ
، فــهــي أن

ً
الــتــأّمــل طــويــا

تخضع للحصار منذ سنوات، وخاضت 
ــع إســـرائـــيـــل  ــْن عـــســـكـــريـــتـــْن مــ ــتـ ــهـ مـــواجـ
 مــن ســت ســنــوات )2014،2009(، 

ّ
أقـــل فــي 

ــب 
ّ
ــا لــلــتــعــق ــهــ ــاداتــ ــيــ ــعــــّرض قــ ــتــ والـــــتـــــي تــ

واملاحقة، أقدمت على خطوة املراجعات، 
  

ّ
تحقق بينما  مــا،  بدرجة  تقّدما  ت 

ّ
وحقق

التراجع  مــن  املــزيــد  بمصر  األّم  الجماعة 
ــــي أضـــابـــيـــر  ــات، والــــقــــبــــوع فـ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ واإلخــ
فــي ديــاجــيــر  ــغــلــق، واإلغـــــراق 

ُ
امل التنظيم 

واالبــتــاء،  واملــحــنــة  املظلومية  ســرديــات 
 عــن نشوب صـــراٍع قــيــاديٍّ داخلها 

ً
فضا

بـــن مـــا ُيـــعـــرف بــــ »الـــقـــيـــادة الــتــاريــخــيــة« 
و»الــقــيــادة الــشــبــابــيــة«، هــو فــي حقيقته 
مجّرد »صــراع على التنظيم«، يخلو من 
أبــعــاٍد فكرية، ســوى ثــوريــة موهومة  أي 
يرفعها الطرف الثاني. أّمــا األطــرف فهو 
 الطرف الذي قّرر القيام بمراجعاٍت هو 

ّ
أن

قــال: »السلمية ليست من ثوابتنا،  الــذي 
ولن نفّرط في امتاك الساح« )!(. 

وال يدري املرء هنا هل هو بصدد مأساة 
أم ملهاة.. أم مزيج من كليهما معا؟

)كاتب مصري(

تجليات السيرك الروسي في سورية

الت النظام السياسي الفرنسي تحوُّ

وثيقة »حماس« 
وأصداء مراجعات اإلسالميين

صيدنايا... ورقة أخرى 
للعب األميركي

عادت قرون 
االستشعار شديدة 

الحساسية تعمل 
لدى »المؤسسة« 

في واشنطن تجاه 
طموحات موسكو 

المبالغ بها

يؤمن ماكرون 
بالقطيعة مع بنيات 

النظام السياسي 
القائمة، واالستفادة 

من مكاسب النظام

غالة العلمانيين 
يطالبون اإلسالميين 

بما يتجاوز تكويناتهم 
الفكرية

آراء

سالمة كيلة

أميركا ترامب بقصف  الكيميائي في خان شيخون، ورّدت  القصف  حينما حدث 
قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها الطائرة التي قصفت، تعّممت الرواية التي تعتبر 
أن ما حدث مؤامرة من أجل التدخل األميركي، وأن النظام لم يستخدم الكيميائي 
السورية، كانتا مرتبكتني،  الروسية والرسمية  الروايتني،  أن  الرغم من  ، على 

ً
أصــال

الــروس روايــة   قصفت، ال روسية وال سورية، ثم فبرك 
ً
حيث جــرى نفي أن طائرة

أن النظام قصف مخزنًا لألسلحة الكيميائية أتت من العراق، ثم خرج بشار األسد 
ليقول إنها تمثيلية من »ذوي القبعات البيض«.

أن  هو  النظام«،  و»أزالم  و»القومجيني«،  املمانع«،  »اليسار  حكم  الــذي  العام  املنظور 
أميركا فبركت الحادث لكي تتدخل عسكريًا، وأتت الضربة الصاروخية لكي »تؤكد« 
ط للتدخل العسكري »ضد النظام السوري«، 

ّ
هذه النية. بمعنى أن أميركا كانت تخط

بالكالم  املمانعني  تبّرر تدخلها. وقد امتألت صفحات  الحادث، لكي  افتعلت  وأنها 
عن املؤامرة، وربما صّدقوا األمر الى حدٍّ جعلهم يغرقون في حالة من الرعب. طبعًا 

جميل أن يعيش هؤالء حالة رعب.
بعد أسابيع من الحادث، يظهر واضحًا أن أميركا لم تتدخل، وأنها تفاوض الروس، 
 سياسي فــي ســوريــة، وتقبل بــدور روســي أســاســي، ولم 

ّ
وتــريــد التفاهم على حــل

. لكن، هل يتذكر 
ّ

تتوقف املفاوضات بني الطرفني، األميركي والروسي، بشأن الحل
هذا »اليسار املمانع«، وهؤالء »القومجيون« رعبهم؟ أو هل توصلوا إلى استنتاج أن 
تحليلهم كان خاطئًا، وأن أميركا لم تفتعل شيئًا، بل رّدت على إحراٍج أوقعها فيه 
النظام ذاته، بعيد أيام من رسالٍة بعثها ترامب إلى بشار األسد؟ ومن ثم أن النظام 

 هو الذي استخدم األسلحة الكيميائية؟
ً
فعال

رون ما حدث حينها، وال ما قالوه أيضًا، فلديهم ذاكرة السمكة 
ّ
ال أظن أن هؤالء يتذك

التي تلغي ما كان قبل لحظة. وأيضًا هم »عظماء« ال يخطئون، وبالتالي لم يقعوا في 
خطأ سابقًا. وكذلك هم يثقون بالنظام، وبأن كل ما يفعله صحيح. لكنهم أوهمونا أن 
أميركا ستتدخل، وأنها اصطنعت خبر استخدام الكيميائي من أجل ذلك. لكن أميركا 
ل، ولم تغّير سياستها القائمة على التفاهم مع روسيا، وظهر أن الصواريخ 

ّ
لم تتدخ

التي أطلقتها هدفت إلى التنبيه فقط، وكذلك إزالة اإلحراج عن ترامب املتهم بمماألة 
روسيا. وبالتالي، لم يكن للتشبيه بوضع العراق معنى، وإن الكذب األميركي هناك لم 
يتكّرر في سورية، بالضبط ألن أميركا ال تريد التدخل العسكري املباشر كما فعلت 
في العراق، وإنها موجودة في سورية جزءًا مع املساومات مع روسيا، وليس ألنها 

تريد االحتالل، بالضبط ألنها »باعت« سورية لروسيا منذ خمس سنوات.
ليظهر هنا كيف أن إعالم النظام وعمالءه يستخدمون »البعبع« األميركي الستمرار 
لدعم  يهّبون  لهذا  أمــيــركــا.  اســم  مــن سماع  يتطّيرون  هــؤالء  وأن  املمانعني،  حشد 
النظام، وهو يرتكب كل الجرائم التي يرتكبها. لكن املشكل في هؤالء املمانعني الذين 
»املؤامرة  إلى  »الترويسة« تشير  الوطني« فقط ألن  النظام  »الدفاع عن  لـ  ينجرفون 
األميركية«. هي حالة هوس تجاه أميركا تمنع التدقيق في األحداث وفهم ما يجري، 
وبالتالي االنــجــراف إلــى مــســاراٍت ليست بعيدة عــن أمــيــركــا. ربــمــا هــوس مَرضي 
إلــى »خدمة املخطط  التي توصلهم  ينتاب هــؤالء، ما يجعلهم يغرقون في األوهــام 

اإلمبريالي«.
ر أميركا اإلمبريالية تدخلها، وما حدث هو حقيقة،  إذن، لم يتفبرك شيء، لكي تبرِّ
حيث استخدم النظام غاز السارين ضد السكان في خان شيخون. هكذا ببساطة 
هو األمر، بغّض النظر عن »أفالم« النظام، وأوهام املمانعة. وألن النظام هو الذي قام 
ي على فعلته. لهذا 

ّ
بذلك، وأحّس بأنه ارتكب خطأ في الحساب، لم يعرف كيف يغط

ظهرت ثالث روايات على األقل بما حدث، وهي متناقضة، وتكشف ميل النظام إلى 
ق، وال يراجع، وهو ينطلق من دعم 

ّ
الهروب مما فعل. أعرف أن اليسار املمانع ال يدق

فهو  زيفها،  النكشاف  يكترث  وال  يقولها،  روايــٍة  أي  يقبل  وبالتالي  للنظام،  أعمى 
مجرور تحت عبء أوهامه األيديولوجية.

عبد الحكيم حيدر

البلتاجي؟ قــالــوا ألنــهــا إخـــوان ووالــدهــا إخــوان  النملة ملـــاذا قتلتم أســمــاء  قــالــت 
النملة: ســوزان مبارك  وأخوتها إخــوان وأمها إخــوان وفــي تركيا هــاربــة؟ قالت 
زوجــهــا لــم يقتل نملة خــالل 30 ســنــة، ومــأل األرض عـــدال، فــلــمــاذا ســـوزان في 
الزقازيق؟ ألنها إخــوان. قالت  الجديدة وزوجــة محمد مرسي في  قصر مصر 
النملة: أوالد حسني مبارك يلعبون الطاولة في مقاهي إمبابة، وأوالد مرسي في 
السجن، وحتى الناس في إمبابة قالوا: عالء يعرف في لعبة الطاولة أن »يقرص 
الزهر«. قالوا إن الذي يقرص الزهر هم اإلخوان، وممكن يكون الولد الذي لعب معه 
عالء في إمبابة من اإلخــوان، وممكن أن يكون عالء مبارك نفسه من اإلخــوان، 
وقد ذهب إلى إمبابة للتصالح معهم هناك، وأنت تعرف أن إمبابة كانت معقال 
لإلخوان، والدليل أن عالء حضر جنازة والد محمد أبو تريكة، وهو يعرف أن أبو 
تريكة إخــوان، وعائلته كلها من اإلخــوان، وأن الحكومة املصرية الواعية جدا يا 
باشا، خوفا على الجنيه املصري، من شر اإلخوان بالطبع، أمام الدوالر أدخلوا 
حسن مالك السجن، ألنه إخوان، لكن الغريب أنه خرج بعدما وصل الدوالر إلى 

18 جنيها.
»حكاية تروى للضحك«.. هكذا قالت النملة، فاملفروض أن يصل الــدوالر إلى 6 
أو 4 جنيهات كما قالوا، والصحافي إبراهيم الــداراوي في السجن، ألنه إخوان، 
حتى ميادة أشرف الذي قتلها إخوان، حتى الحسيني أبو ضيف، قتله إخوان، 
حتى عبد الفتاح السيسي نفسه كان، في يوم ما، إخوان، أيام كانت الزبيبة المعة. 
تل يوم الحسيني أبو ضيف تسعة من اإلخوان، فجائز أن يكون الذي 

ُ
طيب، لقد ق

قتلهم من اإلخوان؟ حتى في أيام مرسي يقتل اإلخوان اإلخوان؟ جايز، أصلهم 
عفاريت، وتبّولوا في اللنب عمدا.

طــيــب، هــل مــن املمكن أن يــكــون أحــمــد شفيق إخـــوان، ألن عمرته طــالــت بجوار 
يستعني  أن  املمكن  مــن  لكن  وأســالــيــبــه.  مكانه  نــعــرف  ولكننا  احــتــمــال،  الكعبة، 
باإلخوان في وقت الحاجة، كما ال تنس أن من عباءة اإلخوان خرج الجميع من 
السلف والخلف، فحازم أبو إسماعيل إخوان، وحزب النور إخوان، وبدو سيناء 
الذين يحملون السالح إخــوان، ودكتور سعد الدين إبراهيم يميل إلى اإلخــوان، 
وطــالــبــان إخـــوان، وداعـــش إخـــوان مــن األســـاس، والــنــصــرة حلفاء لــإلخــوان وإن 
تمّسكوا بالعنف وإن لم يتمّسكوا، واألزهــر مليء عن آخــره باإلخوان، وبعض 
اإلخـــوان، وأوبــامــا وأعمامه كانوا  الطيب ورثــه مــن  الشيخ أحمد  فــي رأس  املكر 
ب، والعهدة على املستشارة تهاني 

ّ
»إخوان«، حتى وإن تم تعميد أوباما، فالدم غال

الجبالي، وهذه بنفسها ممكن أن تقنع الكونغرس نفسه بذلك، ووفروا لها تذكرة 
السفر واإلقامة، بس املهم يكون امليكرفون »صحته حلوة«.

كما ال تنس أن هيالري كلينتون كانت تميل ميال شديدا إلى اإلخوان، وقد تكون 
ورثت ذلك من كلينتون نفسه، فقلوب العباد بني يدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، 
وقد يرضى ترامب نفسه عن اإلخــوان، ويستشيرهم في بعض األمــور، كما ال 
تنس أن »الريح« نفسها إخوان بنت إخوان، وهم يعرفون اتجاه الريح قبل هبوبها 
بسنوات يا باشا، وانت سيد العارفني، كما أن النمل نفسه ممكن أن يكون هو 

اآلخر إخوان.
وال تنس أبدا أن اإلخوان خانوا الثورة، بجاللة قدرها في شارع محمد محمود. 

هل نسيت هذا؟ ضعها )كالخاتم( معك.
قالت النملة: طيب وامللك سليمان نفسه أال يمكن أن يكون من اإلخوان. كان الرد 
صريحا وواضحا: في الحكاية دي ما عنديش أي رد، ألننا ال نفتي، والشيخ علي 

جمعة في املدينة، فاذهبوا إليه، وبالله التوفيق.
كما ال تنس أن »الريح« نفسها إخوان بنت إخوان، وهم يعرفون اتجاه الريح قبل 
أن  نفسه ممكن  النمل  أن  كما  العارفني،  وانــت سيد  باشا،  يا  هبوبها بسنوات 

يكون هو اآلخر إخوان.

بدر الراشد

ال يمكن إطالق وصٍف واحــٍد على الصحافة السعودية خالل العقود األخيرة. فقد 
تأرجحت عالقتها بالدولة في البدايات، قبل أن تنظم بصورة صارمة. كما تأرجحت 
عالقتها بالرؤى الدينية، ويرى كثير من رواد الصحافة أنها لعبت دورا في التحديث، 

خصوصا في القضايا املفصلية، مثل تعليم البنات، ومواجهة األفكار املتشّددة.
لعبت الصحافة دورا كبيرا في ما تعرف »معركة الحداثة« في ثمانينات القرن املاضي. 
واملعارضني  الحداثيني  ــاء  األدبـ بــني  كبير،  جــدال  موضع  الصحافية  املــالحــق  كانت 
»الحداثة  القرني  أو أخــرى، بعد كتاب عوض  النقاش، بصورة  للحداثة، حتى حسم 
في ميزان اإلســالم« والــذي قدم له مفتي السعودية آنــذاك، الشيخ عبدالعزيز بن باز 

رحمه الله. 
بعد أحداث سبتمبر/ أيلول 2011، وتحديدا بعد العمليات اإلرهابية التي استهدفت 
تقريبا من 2003  امتدت  »ربيع« قصيرة،  فترة  السعودية  الصحف  اململكة، دخلت 
 في الحوار مع السلفية واألفكار الجهادية والتشّدد 

ً
 مختلفة

ً
إلى 2006، لتكون حقبة

تبت تقارير ومقاالت نارية، وامتد النقاش حول املناهج الدراسية، والحركات 
ُ
الديني. ك

الـــرأي. برعاية  إلــى صفحات  الوطني،  الــحــوار  الدينية، واملــواطــنــة والــدولــة، مــن مركز 
رسمية بالتأكيد. 

لم تكن الصحافة في السعودية على منواٍل واحد، وإن كانت كلها حكومية، ليس من 
تعيينات  خــالل  من  وإنما  فالصحف مؤسساٌت خاصة،  تأسيسها،  قوانني  ناحية 
في  الصحافة  وإن خلت  اإلعـــالم.  وزيــر  بموافقة  إال  يتم  ال  والـــذي  التحرير،  رئيس 

 أن تخرج عن الخط الحكومي املرسوم لها.
ّ

السعودية من رقابٍة قبلية، إال أنها قل
يــقــودنــا هـــذا الــحــديــث إلـــى الـــراحـــل، رئــيــس تــحــريــر جــريــدة الــريــاض الــســابــق، تركي 
السديري. والذي انتقل إلى رحمه الله تعالى األسبوع الحالي. يعتبر السديري من دون 
شك من أكثر رؤساء التحرير تأثيرا، وإثارة للجدل في اململكة، والذي رأس تحرير 
صحيفة الرياض أربعة عقود، نقل خاللها الصحافة السعودية من مستوى إلى آخر.

أمــر ال يستطيعه. وإن كــان يحاول  الــحــريــات، فهو  النقلة على صعيد  لــم تكن هــذه 
اب الذين يتم إقصاؤهم أو تهميشهم بسبب انتقاداتهم التيار الديني، 

ّ
بشدة دعم الكت

خصوصا في الحقبة التي كان هذا صعبا فيها، ثمانينات القرن املاضي وتسعيناته، 
إال أن السديري نقل الصحافة من مستوى إلى آخر على الصعيد العملي.

لم يكن السديري من أتباع مدرسة تحقيق الربح فقط، في مؤسسة صحافية خاصة، 
وتحديث  تغيير  أداة  الصحافة  أن  األول  بأمرين،  مؤمنًا  كــان  ربحية.  أنها  يفترض 
تحديث  أداة  الصحافة  يعتبر  والــذي  الثالث،  العالم  في  الـــدارج  باملعنى  املجتمع،  في 
األخيرة،  العقد  في  تماما  انهار  الــذي  األمــر  مهمة.  غير  الحرية  وبالتالي  اجتماعي، 
أكثر تقّدمية من  العربية  الشعوب  أن  التواصل االجتماعي  إذا اكتشفنا مع وسائل 

حكوماتها. 
األمر الثاني الذي آمن به السديري هو قدرة السعوديني على النجاح. لذا فتح املجال 
لهم للعمل الصحافي، في الوقت الذي ألسباب اقتصادية، كانت الصحف السعودية 
تعتمد على غير السعوديني في عملها، وتستغلهم، بصورة أو أخرى، من خالل نظام 

»التعاون« في املؤسسات الصحافية، والذي يجعلهم يعملون بتكاليف أقل.
وعندما  ومجزية،  عالية  برواتب  الرياض  في صحيفة  السعوديني  السديري  وظــف 
بالكامل. كما  التحرير سعوديًا  الصحيفة بني 2007 و2011 كان طاقم  عملُت في 
الصحافي  العمل  تطوير  أدوات  جعل  ما  الصحيفة،  ملكية  في  الصحافيني  أشــرك 

أسهل، بسبب وجود نسبة كبيرة من مالك املؤسسة من العاملني فيها.  
هناك جيل جديد لم يعرف السديري إال من مقاالته األخيرة، والتي لم تكن أفضل ما 
كتب. عمر تركي السديري في الصحافة يتجاوز الخمسة عقود، عمل فيها في حقب 
تاريخية متغيرة، وهو تغّير، وطريقة كتابه وتناوله للقضايا، ما يعني أن تقييمه بناًء 

على فترة واحدة ظلم للرجل وتاريخه.

مؤامرة الكيميائي اإلخوان والنملة

عن تركي السديري
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

 جهود الحكومة األفغانية 
ّ
على الرغم من أن

خــــال الــعــامــن املــاضــيــن أحـــدثـــت تغييرًا 
ــنــــاحــــي الــــحــــيــــاة فــي  ــيــــرًا فـــــي بــــعــــض مــ ــبــ كــ
 الــفــســاد والـــرشـــاوى مــا زالـــت تعم 

ّ
أفــغــانــســتــان، فـــإن

معظم الدوائر. من بن الدوائر الحكومية التي تأثرت 
الحكومة  بــاعــتــراف  وذلـــك  التعليم،  قــطــاع  بالفساد 
واملجتمع الدولي. ولم تأِت برامج الحكومة املتعددة 
 الفساد ما زال 

ّ
بنتائج كبيرة كما توقع الشعب، إذ إن

موجودًا في القطاع في أخطر الصور، خصوصًا في 
املناطق النائية. ويساعد مروجو الفساد في تدهور 

الوضع األمني أكثر.
الوهمين  الوهمية واملــدرســن  املـــدارس  بعد قضية 
ــــدأت قــضــيــة بيع  وتــعــيــن املــوظــفــن مــقــابــل املـــــال، بـ
الشهادات الثانوية تشغل األفغان القلقن جدًا بهذا 
 فــي ذلــك ليس فقط ضــربــة لعملية 

ّ
الــخــصــوص، ألن

التعليم بــحــصــول غــيــر املــســتــحــق عــلــى شـــهـــادة، بل 
املستحقن  أمــــام حــصــول  عــائــقــًا  فــي تمثيله  أيــضــًا 
 مثل هــذا النهج يوصل 

ّ
على الــشــهــادات. كــذلــك، فــإن

كثيرين إلى مناصب عالية في الحكومة من دون أن 
في  وظــائــف  على  البعض  حصل  وقــد  يستحقوها. 

إدارة التعليم نفسها ودوائر حكومية أخرى.
ه حاول 

ّ
في هذا الخصوص، يقول سمير الله فائق إن

التعليم  إدارة  فــي  وظيفة  على  أن يحصل  عــام  قبل 

ــه لـــم يــكــن قـــد نــــال الــشــهــادة 
ّ
فـــي إقــلــيــم وردك، لــكــن

منع  لــذلــك  املعيشي،  أســرتــه  بسبب وضــع  الثانوية 
مــن نــيــل الــوظــيــفــة. يــتــابــع فــائــق: »تمكنت مــن خــال 
أحد السماسرة من الحصول على الشهادة الثانوية 
مـــن إحــــدى مـــديـــريـــات إقــلــيــم وردك، مــقــابــل 20 ألــف 
أفغانية )293 دوالرًا أميركيًا(، والشهادة مّكنتني من 
نفسها«.  التعليم  إدارة  في  الوظيفة  على  الحصول 
السماسرة يصدر   رفيقه مع بعض 

ّ
أن يضيف عطا 

شـــهـــادات لــكــثــيــريــن فـــي املـــديـــريـــات املــخــتــلــفــة حيث 
كثيرون  وقــد حصل  فيها ضعيفة.  الحكومة  رقــابــة 
من أمثاله على وظائف على أســاس تلك الشهادات 

املزورة.
كــذلــك، يــذكــر عــطــا قــصــة صــديــق لــه فــي إقــلــيــم غزنة 
ه 

ّ
درس حتى الصف التاسع ولم يكمل الثانوية، لكن

كان يرغب في مواصلة التعليم وااللتحاق بجامعة 
خاصة في اإلقليم. وبالفعل، تمكن بعد دفع مبلغ من 
املال من الحصول على الشهادة وااللتحاق بجامعة 

خاصة في غزنة.
وفــــي إقــلــيــم هـــــرات، حــصــل رفــيــع الــلــه عــلــى شــهــادة 
ثــانــويــة مــن إحـــدى املــــدارس مقابل 30 ألــف أفغانية 
)440 دوالرًا( ولم يواجه أي مشكلة إن في الحصول 
على الشهادة أو في االستفادة منها، بل أكمل الكلية 
عــلــى أســــاس تــلــك الــشــهــادة وحــصــل عــلــى الــوظــيــفــة. 
 األمر يخالف الشريعة 

ّ
ه يعرف أن

ّ
يقول رفيع الله إن

ــه لــم يكن 
ّ
اإلســامــيــة والــدســتــور األفــغــانــي مــعــًا، لــكــن

 وضع أهله وعمره لم 
ّ
يملك خيارًا آخر غير ذلك، إذ إن

يكونا يسمحان له بالجلوس على املقاعد املدرسية. 
بالتالي، قرر الحصول على الشهادة مقابل مال.

في املقابل، يعترف مسؤول إدارة التعليم في هرات 
اإلقليم وغــيــره، لكن  فــي  الـــرزاق باملشكلة  سيد عبد 
ليس في مركز اإلقليم مدينة هرات إنما في املديريات 
وفـــي املــنــاطــق الــنــائــيــة الــتــي تــســودهــا حــالــة أمنية 
 من بن أسباب الشهادات 

ّ
متوترة. يذكر املسؤول أن

املــزورة قلة عدد املوظفن في إدارة الرقابة وضعف 
امليزانية، باإلضافة إلى الحالة األمنية املتوترة.

 بـــعـــض املــــســــؤولــــن فــي 
ّ
ــــؤول أن ــــسـ ــك، يـــذكـــر املـ ــذلــ كــ

الحكومة وأعضاء البرملان يطلبون من املدارس منح 
الفساد  تفشي  أسباب  الشهادات ألقاربهم وهو من 

في قطاع التعليم.
والرقابة،  الحكومة  كــابــول، حيث  العاصمة  فــي  أمــا 
ومـــزاعـــم املــســؤولــن املــتــكــررة بــالــعــمــل ضـــد الــفــســاد 
فـــالـــشـــهـــادات املـــــــزورة قــائــمــة لــكــن بـــوتـــيـــرة أقــــل من 
 باملقارنة 

ً
األقاليم. أما الحصول عليها فيصعب قليا

مع األقاليم واملناطق النائية التي تسود فيها حالة 
أمنية متوترة.

يقول نور الله، وهو أحد سكان منطقة بولي جرخي 
ه كان سيقدم أوراقه 

ّ
في ضواحي العاصمة كابول إن

في إحدى الشركات الخاصة للحصول على عمل ولم 
إلى  حاجة  في  فكان  الثانوية،  الشهادة  يحمل  يكن 
الحصول عليها. لذلك، قرر أن يحصل على الشهادة 

الــــوزارة والــزبــائــن. يضيف  بــن  عبر سمسار يعمل 
ــه اتــفــق مــع الــشــخــص عــلــى أن يــصــدر له  ـ

ّ
نـــور الــلــه أن

الشهادات بأرقام وتقدير جيد مقابل 38 ألف أفغانية 
له  أصـــدر  الــســمــســار   

ّ
أن املشكلة   

ّ
لــكــن دوالرًا(.   558(

شهادة العام املاضي، وهو ما لم يكن يريده نور الله 
الذي تجاوز الخمسن، بل يريد شهادة صدرت قبل 

عشرين عامًا على األقل.
ــتــــخــــرجــــون مــن  ــه املــ ــ ــواجـ ــ عـــلـــى الـــضـــفـــة األخـــــــــــرى، يـ
املــدارس بشكل قانوني مشاكل جمة، ويطلب منهم 
املسؤولون املال بذريعة أو أخرى. عبد الرحيم، أحد 
املتخرجن من مدرسة غام محيي الدين قبل عامن، 
بـــدأ الـــدراســـة فــي إحــــدى جــامــعــات كـــابـــول، ويسعى 
منذ أشهر للحصول على اإلفــادة الورقية لشهادته 
املدرسة  فـــإدارة  ذلــك،  قــادر على  ه غير 

ّ
لكن الثانوية، 

ترسله إلى إدارة التعليم، واإلدارة إلى الوزارة. وهو 
 أمام الدوائر ويرجع في املساء من 

ً
ينتظر يومًا كاما

الصعبة  الروتينية  اإلجــــراءات   
ّ
إن يقول  دون شــيء. 

تجبر الــنــاس عــلــى دفـــع الـــرشـــاوى، وهـــو مــا يسعى 
ألجله كثير من العاملن في الوزارة وإدارة التعليم.

ينفي املسؤول في وزارة التعليم السيد عبد الظهور 
تهمة التزوير، ويقول: »في األقاليم قد تكون املشكلة 
 بعض 

ّ
قائمة لكن في العاصمة ال يمكن ذلــك، بل إن

 مهارة ويبيعونها 
ّ

املزورين يصنعون الشهادات بكل
ها شهادات حقيقية أصدرتها 

ّ
للناس، فيظن هؤالء أن

 األمر ليس على هذه الحال«.
ّ
الوزارة، لكن

مجتمع
ها تحقق في شبهة التعمد في ثاثة حرائق شبت بمراكز لطالبي 

ّ
أن ذكرت السلطات السويدية 

 الشرطة 
ّ
اللجوء جنوب السويد. ولم يبلغ عن وقوع إصابات كما لم يجِر اعتقال أي شخص. لكن

ه تم إجاء أكثر من 300 طالب لجوء بعد اندالع حريق أمس األربعاء في 
ّ
ذكرت في بيان منفصل أن

مخيمات بمدن فاكسغو وبوربي وموليا. وتم نقل نحو 200 منهم إلى دار للمسنن في فاكسغو. 
واستخدمت املباني املتضررة كمأوى مؤقت لاجئن في حن يجري العمل على حل مشكلتهم. 
)أسوشييتد برس( وشهدت السويد زيادة في معاداة املهاجرين العام املاضي. 

املرة  إندونيسيا بجلد رجلن مثلين علنًا، وهــي  أتشيه في  قضت محكمة شرعية في مقاطعة 
األولى التي يصدر فيها هذا الحكم في تاريخ الباد، ما يزيد من تشويه صورة الدولة العادلة بعد 
 الرجلن، 

ّ
الحكم بسجن سياسي مسيحي بارز بتهمة التجديف. وقالت املحكمة أمس األربعاء إن

وقال  بينهما.  لوجود عاقات جنسية  منهما   
ّ

لكل 85 جلدة  و23، سيجلدان  عامًا   20 وعمرهما 
ه سيجري جلدهما األسبوع املقبل، فيما وصفت منظمات حقوقية دولية الحكم 

ّ
رئيس االدعاء إن

)أسوشييتد برس( باملهن وطالبت باإلفراج الفوري عنهما. 

حكم تاريخي بجلد مثليين علنًا في إندونيسياالسويد: إجالء 300 طالب لجوء من مراكز أحرقت

ــع، وفــــي املـــقـــابـــل يــــزداد  ــراجـ ــتـ غـــابـــات الــــســــودان تـ
التي كانت  فالغابات  البالد.  الحراري في  االنبعاث 
تمثل 50 في املائة من مساحة البالد ال تمثل اليوم 

سوى 10 في املائة من املساحة الكلية.
ــــى زيـــــادة مــســاحــة  الـــهـــدف واضـــــح، هـــو الــســعــي إل
ــرًا قـــد يفي  ــيـ ــروع املــعــلــن عــنــه أخـ ــابـــات، واملــــشــ ــغـ الـ
بالغرض ويسمح بانتعاش غابات السودان مجددًا 

خصوصًا في العاصمة الخرطوم، إذ أعلن املجلس 
األعلى للبيئة )حكومي( عن زراعــة حزام شجري 
يبلغ طــولــه 10 كــيــلــومــتــرات فــي الــعــاصــمــة، بهدف 
تخفيض االنــبــعــاثــات الــحــراريــة الــنــاتــجــة عــن إزالـــة 

وتدهور الغابات في البالد.
في هــذا اإلطـــار، قــال رئيس املجلس األعلى للبيئة 
»زراعة حزام شجري  عمر نمر، إّن التخطيط جاٍر لـ

جديد على حدود والية الخرطوم )وسط( الغربية 
الذي  العمل  بدء  توقيت  يحدد  لم  لكن  والشرقية«. 
في  املواطنني  كأولئك  إيجابًا،  كثيرون  به  سيتأثر 
الصورة من قرية أم ضوابان في واليــة العاصمة، 

ممن ترتبط حياتهم بالغابات.
وفي مقابل اإلجراءات امليدانية، قال رئيس املجلس 
التشريعي في والية الخرطوم صديق علي الشيخ، 

إّن »املــجــلــس ســيــطــور قـــانـــون الـــغـــابـــات ويــســجــل 
الــغــابــات في  لــزراعــة  جميع املــســاحــات املخصصة 
املنسقة  أعلنت  الــدعــم،  وعــلــى صعيد  الــخــرطــوم«. 
خليل،  علي  سيدة  الخرطوم،  واليــة  لغابات  العامة 
عـــن »حـــصـــول الــحــكــومــة عــلــى 3.8 مــاليــني دوالر 
أمــيــركــي مــن الــبــنــك الـــدولـــي، للعمل عــلــى تخفيض 

االنبعاثات الحرارية«.
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التحركات أو اإلنتفاضات أو الهّبات أو الهوجات أو املوجات التي تخرج في الشارع، 
تعبيرًا عن غضب شعبي أو امتعاض جماهيري، أمر مقّدر ومحترم ممن يجل 
الشعوب ويراها مصدرًا للسلطات ومالكة القرار وصاحبة السيادة. لذا ال يزايدن 
 التحّركات الشعبية، وأنها على العني والرأس، 

ّ
أحد على احترامي الالمحدود لكل

غير أّن األمور ال تسير بهذه البساطة وذاك اليسر املتصّور، فما هكذا تورد اإلبل. 
ي واع، ال يجوز أن تكتفي الجماهير 

ّ
بــّد مــن وجــود رؤيــة شاملة وتــصــّور كل ال 

الهائجة بإعالن رغبتها فقط في هدم املوضوع، وتغيير املوجود، مكتفية باقتراح 
املالئمة  التربة  إيجاد  أو  دون وجــود  الواقعية من  غير  والبرامج  النبيلة  األهــداف 
لجو  املناسبة  املتدرجة  األهــداف  بعد وضــع  البناء،  التغيير وصيغ  آليات  إلنبات 
الــكــبــرى، آخـــذة باالعتبار  إلــى األهـــداف املبتغاه  الــهــدم وإعـــادة التشييد، وصـــوال 
وفخاخ  شــراك  من  وينسج  يحاك  ما  واعية  والخارجية،  الداخلية  الرجعية  قــوى 
ه غالبًا 

ّ
 بدائل متنوعة وخيارات مرنة متعّددة، أما ما عدا ذلك، فإن

ً
محكمة، واضعة

ها 
ّ
أكيدتني، نتيجة ضــراوة حــرٍب ال هــوادة فيها تشن بانتكاسٍة ورّدٍة  ما يواجه 

العناصر املناوئة التي تمتلك أدواتها من خبرات عتيقة متمّرسة، وتمويل ضخم 
ال يستهان به وتأثيرات إقليمية وتدخالت عاملية، ألّن العالم له كبار يقومون على 
النية  يتّوهم حسنو  أو قطرية محضة، كما  داخلية بحتة  ليست  فاملسألة  أمــره، 
واملبتدئون من مستجدين ألقت بهم رياح التغيير في صدارة املشهد دون سابق 
نذير أو إنذار. ما حملني على ذكر ما ذكرته ما يحدث اآلن في بالد لبنان من عراك 
شعبوي وتحّرك جماهيري، لرفض قانون االنتخابات الذي يكّرس ما ال يرغب فيه 
بعضهم، وتستفيد منه أطراف خارجية إقليمية ودولية متناسية صالح اللبناني، 
داهسة أشجار األرز، كما تداس في بالد اليمن الذي كان سعيدًا، ولم يعد كذلك، 
فاملشهد فيه يتصّدره اإلقتتال الالمنتهي وتفشي الكوليرا وعالقات جنوب اليمن 
يد سعوديا( 

ّ
بدولة اإلمارات ومساندتها للزبيدي وغضب عبد ربه منصور )املؤ

لهذه املساندة وذاك التدخل، ووسط هذا إذا ما دعا إلى مليونيات حاشدة، سواء 
في اليمن أو لبنان، فأغلب الظن أّن القات ما زال يزرع في بالدنا واإلقبال مستمر 
رنا 

ّ
 الزهور العربية، البردي والياسمني واألرز، وحتى القات يذك

ّ
عليه. أعشق كل

 بالد العرب أوطاني، لكني أستنكر الحشود الشعبوية 
ّ

بإرهاق بني جلدتنا، ألّن كل
واملظاهرات املليونية التي أمسى إثمها أكبر من نفعها، وهي التي ما عادت تنتج 
أثرًا إال أصواتًا زاعقة تذروها الرياح وضجيجًا بال طحني، يشبه تلك األصوات 

ون اعتادت التهام أوراق الكرنب )امللفوف(.
ُ
التي تخرجها ُبط

طارق البرديسي )مصر(

 الـــــدول غــيــر املــســتــقــلــة سياسيًا 
ّ

كــمــا هـــو حـــال جـــل
ــًا، يــصــعــب تــفــكــيــك شـــفـــرات الــوضــعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
السياسية في املغرب، من دون أن نربطها بالتحّوالت 
 قراءة للتطّورات التي 

ّ
السياسية اإلقليمية، لذلك فكل

تعرفها الساحة السياسية املغربية تبقى قاصرة  إن 
هي لم تموقع هذه التطورات ضمن سياقها  اإلقليمي. 
اإلقليمية خصوصا  التأثيرات  لــوال  ــه 

ّ
ألن ذلــك،  نقول 

خـــالل الــســنــوات الــســبــع األخـــيـــرة ملــا أصــبــح الــوضــع 
السياسي في املغرب كما هو عليه اآلن، وهنا نقصد 
ــر بطريقة 

ّ
أث الــذي  العربي  الربيع  بالضبط مخرجات 

مباشرة على الحركية السياسية في املغرب لينتج لنا 
بذلك حركة 20 فبراير التي أنتجت لنا بدورها نظامًا 
بقناع جديد وبخطاب وممارسات جديدة، لكن األهم 
جديدة،  وقــيــادات سياسية  مفاهيم  لنا  أنتجت  ــهــا 

ّ
أن

مع  املــغــربــي  املـــواطـــن  مــصــالــحــة  مــن  تمكنت نسبيًا 
السياسة بإحداثها القطيعة مع املمارسات السياسية 

الكالسيكية والتقليدية .
نريد القول إّن السياق اإلقليمي هو ما أدى إلى بروز 
ما يعرف بالزعماء الشعبويني، وأبرزهم طبعًا، عبد 

االلــه بــن كــيــران، شيخ الشعبويني فــي املــغــرب، الــذي 
كـــان لــه تــأثــيــر كــبــيــر وحــاســم عــلــى الــتــحــوالت التي 
 عبر خطاباته 

ً
أوال تــالهــا،  حدثت خــالل 2011 ومــا 

الــقــويــة الــتــي ســاهــمــت  فــي قــبــر حــركــة 20 فــبــرايــر، 
وثــانــيــًا عــبــر دوره الــجــوهــري فـــي تــســلــيــط الــضــوء 
االنتخابات  تــصــّدر  مــن  بــذلــك  وتمكينه  حــزبــه  على 
 ، الـــثـــانـــي 2011  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  ــبــرملــانــيــة 25  ال
ــذا الــوجــود  ثــم تــــرؤس الــحــكــومــة خــمــس ســـنـــوات. هـ
بصفته  وأيضًا  الحزبية  بصفته  كــيــران،  لنب  القوي 
الحكومية، أجبر النظام املغربي على صناعة قيادات 
كيران،  بــن  منافسة  على  قـــادرة  شعبوية  سياسية 
أمينًا  انتخابحميد شباط  عبر  بالفعل  تــّم  مــا  وهــو 
أوال  كاتبا  لشكر  وإدريـــس  االستقالل  لحزب  عامًا 
العماري أمينًا  لحزب االتــحــاد االشــتــراكــي، وإلــيــاس 
ــة واملـــعـــاصـــرة.  مـــا كــــان لــهــذه  ــالـ عــامــًا لــحــزب األصـ
منافسة  إال  السياسية  بالساحة  دور  من  القيادات 
لذلك  السيد بن كيران خطابيًا باألساس،  ومزاحمة 
واحتمال  الحكومة  رئــاســة  مــن  األخــيــر  هــذا  فإعفاء 
تركه لألمانة العامة لحزب العدالة والتنمية سيقودنا 

الحزبيني  الــزعــمــاء  فــي طبيعة  تــحــّول شــامــل  نــحــو 
في  أو  املرحلة  هــذه  ستنتجهم  الــذيــن  والسياسيني 
وأّن  خصوصا  النظام،  سيصنعهم  الذين  الحقيقة، 
ــارات واضــحــة حــول نيته  هــذا النظام بــدأ يرسل إشـ
جديدة  مرحلة  نحو  واالنتقال  الشعبوية  مع  القطع 
أن  أي  الــفــعــال«،  »التدبير  مرحلة  محللون  يسميها 
الدولة ما عادت في حاجة لزعماء يسّوقون الخطاب، 
 . التدبير  يجيدون  لزعماء  فــي حاجة  هــي  مــا  بقدر 
على  أنفسنا مجبرين  نجد  التدبير،  عن  وبالحديث 
التي  الصحراء  األولــى، قضية  املغرب  ربطه بقضية 
االنتقال  إلى  الدولة، ما اضطر األخيرة  أثقلت كاهل 
نــحــو الــســرعــة الــنــهــائــيــة مـــن أجـــل حــســم هـــذا املــلــف 
نهائيًا. أقصد أّن هذه املرحلة هي مرحلة الحسم في 
الدولة تحتاج  أّن  الذي يعني  قضية الصحراء، األمر 
زعماء سياسيني يفهمون هذا امللف بعمق وقادرين 
عــلــى تــدبــيــره بــطــريــقــة معقلنة، ومـــن ثــم الــتــّوجــه به 
الزعماء  فــي  األمـــان، وهــو مــا ال يتوفر  نحو منطقة 

الشعبويني الذين يقودون األحزاب حاليًا.
عبد السالم المساتي )المغرب(

نقلته  بمرض معدي  فتاة أصيبت  أخبارًا عن  واإلعــالم  التواصل  تنشر وسائل 
الــتــي لــم تعد خاصة  إلــى غيرها عــنــوة عنها، لكن الــســؤال األهـــم فــي هــذه الحالة 
 بلد. انطالقًا من الصورة الضبابية 

ّ
تمثل صاحبتها، بل حالة عامة تمّس أمن كل

املحيطة بموضوع هذه الفتاة، ومن أقام معها عنوة تلك العالقات، يتمحور السؤال 
األبرز هنا: ماذا لو غادر أولئك األشخاص بلدهم إلى بالد أخرى؟ ما هي النتيجة؟ 

ماذا سيحدث؟ ما الذي سوف يجري؟ كيف سيكون الحال؟
أشخاص غير معروفني مبهمني يمارسون عالقات غير مشروعة مع فتاة أصيبت 
بمرض معدي ويتوارون اآلن عن أنظار العالم! مّرة أخرى: ماذا لو غادروا بالدهم 

قبل اكتشافهم الى بالد أخرى؟ 

التي باتت  العامة  القضية  اتباعه ملعالجة هذه  الواجب  ما هو اإلجــراء االحترازي 
مهمة لكل من عرف عنها أو سمع بها عبر وسائل التواصل واإلعالم؟ أال تعتبر 
للتّوصل إلى  الكافي  القضايا في غاية األهمية؟ أال تستدعي االهتمام  مثل هذه 
صاحبتها الرئيسية ومن تواصل معها عنوة؟ ومن هم الذين غاب عنهم ضوء 
املوضوعي  التفسير  هــو  مــا  ســـؤال:  ثمة  وأخــيــرا،  النظر؟  وبعد  ل 

ّ
والتعق الحكمة 

لــم تعد خاصة بل  التي  لــدى أصــحــاب االختصاص ملثل هــذه القضية  والــواقــعــي 
قبل  األساسية  جــذورهــا  من  احتوائها  في  الفائقة  السرعة  تتطلب  عامة  قضية 

استفحالها وتطورها إلى ما ال تحمد عقباه وال تعرف نتائجه؟
هادي ردايدة )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

مــن الــصــعــب مــقــاومــة إغـــرء املــقــارنــة »بيننا« 
وبــــــــــن الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــن، بــــــــن انــــتــــخــــابــــاتــــهــــم 
ــّررت هـــذه املــقــارنــة  ــكـ و»انــتــخــابــاتــنــا«. وإن تـ
إثــــر كـــل انــتــخــابــات غـــربـــيـــة... فــائــض مــعــانــي 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة يــقــابــلــه  ــتـــخـ االنـ
انعدام معنى »انتخاباتنا«: الجزائرية منها، 
الــجــاريــة بـــمـــوازاة الــفــرنــســيــة، أبــقــت الــجــزائــر 
املحتضر،  رئيسها  على صــورة  حالها،  على 
ــى االمـــــتـــــيـــــازات الـــتـــحـــاصـــصـــيـــة ملـــراكـــز  ــلــ وعــ
قــواهــا، املــســمــاة »أحـــزابـــًا«. أو »االنــتــخــابــات« 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي تـــمـــّدد لــبــرملــانــهــا عــامــًا بعد 
أحزابها  إســـار بيزنظيات  فــي  الــغــارقــة  آخـــر، 
الــطــائــفــيــة الـــحـــاكـــمـــة، الــتــحــاصــصــيــة أيــضــًا. 
أحزابها  نسفت  الفرنسية  االنتخابات  فيما 
ــدت  ــ ـ

ّ
الــتــقــلــيــديــة، الــيــمــيــنــيــة والـــيـــســـاريـــة، وول

ديناميكة جــديــدة، هــي تــوّجــه جــديــد، يجمع 
يمينًا ويسارًا غير حزبيَن، ومجتمعا مدنيًا 
 ملــواجــهــة 

ً
 مــخــتــلــفــة

ً
حــقــيــقــيــًا، يــقــتــرح طـــريـــقـــة

بتهجير  تتسّبب  لم  ديناميكة  العالم.  جنون 
أرزاقهم  وتدمير  وقتلهم  بيوتهم  من  الناس 
إنما  تمامًا.  بالعكس  وذاكــرتــهــم.  وحيواتهم 
ســعــى رئــيــســهــا الــفــائــز، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
املــبــتــدئ فــي عــالــم الــســيــاســة والــحــزبــيــة، إلــى 
بة جديدة ضد اليأس وضد الغضب 

ْ
خلق وث

مـــن تـــداعـــي أوضــــــاع فــرنــســا بــعــد رئــاســتــن 
فــاشــلــتــن، يمينية ويـــســـاريـــة، وبــعــد تــراجــع 

أنور الجمعاوي

ــــي الـــجـــنـــوب  ــهــــدت مـــحـــافـــظـــة تــــطــــاويــــن، فـ شــ
الــتــونــســي )600 كــلــم مـــن الــعــاصــمــة( حــراكــا 
وعّبر  أســابــيــع،  اســتــمــّر  مطلبّيا،  احتجاجيا 
فيه األهالي عن ضيقهم بحالة التهميش التي 
تعاني منها الجهة على امتداد عقود من قيام 
 املحافظة 

ّ
دولة االستقال. فعلى الرغم من أن

املذكورة تحتوي على ثروات طبيعية مهّمة(  
 

ّ
ها مازالت تحتل

ّ
نفط، غاز، جبس، ملح...(، فإن

م التنمية، وتبلغ نسبة 
ّ
أسفل الترتيب في سل

العاطلن من السكان الناشطن فيها حوالي 
33%، ويــضــطــر أغــلــب أبــنــائــهــا إلـــى الــهــجــرة 
إلــى خـــارج الــبــاد أو إلــى الــنــزوح نحو املــدن 
تــونــس...( بحثا  الكبرى  )صفاقس، ســوســة، 
عـــن مـــوطـــن شــغــل يــقــتــاتــون مـــنـــه، وُيــعــيــلــون 
 الشركات 

ّ
بــه أســرهــم. وتكمن املــفــارقــة فــي أن

ال  املدينة  في  املستثمرة  والوطنية  األجنبية 
تجلب حاجياتها االستهاكية من املحافظة، 
وال تــســاهــم إاّل بــالــنــزر الــقــلــيــل فـــي مــشــاريــع 
ــلـــب الــعــامــلــن فيها  الــتــنــمــيــة الــجــهــويــة، وأغـ
 مقّراتها 

ّ
ينحدرون من خــارج املدينة. كما أن

اإلدارية املركزية موجودة في العاصمة، وهو 
مـــا يــجــعــل اســـتـــفـــادة تــطــاويــن مـــن الــعــائــدات 

الضريبية ألنشطة تلك الشركات محدودة. 
 املحافظة تعاني من نقٍص 

ّ
يضاف إلى ذلك أن

سياسييها:  أخاقيات  وتــراخــي  اقتصادها، 
الوسطي،  اليميني  ــح 

ّ
املــرش فــيــون،  فــرانــســوا 

ــة مــن  ــيــ ــانــ ــثــ ــل إلـــــــى الـــــــــــــدورة الــ كـــــــاد أن يــــصــ
االنتخابات. لكن مبلغا »زهــيــدًا«، ال يتجاوز 
املليون ونصف مليون يورو، وطقما رجاليا 
بن، هم خاصة  فاخرا أهداهما  له أحد املتقرِّ
نقاط،  ثــاث  بخسارته  كفيلة  كــانــت  فــســاده، 
الــدورة الثانية. أقــل من  هي التي أبعدته عن 

مليون ونصف يورو! واملقارنة مستمرة...
احــتــرمــت فــرنــســا االســتــمــراريــة الــجــمــهــوريــة، 
الشعوبي  الــتــســونــامــي  مــن  نفسها  وأنـــقـــذت 
الــــذي ســبــقــتــهــا إلــيــه ديــمــوقــراطــيــات عــريــقــة. 
ــا، الــجــمــهــوري  ــهـ ــراثـ بــعــدمــا حــافــظــت عــلــى تـ
العلماني، بل امللكي أيضًا؛ بأفضل ما يزخر 
ــــرت عــــن طــبــيــعــة  ثـــاثـــتـــهـــم مــــن صــــــــروح. عــــبَّ
انقساماتها املهنية املناطقية، رسمت خارطة 
مــعــانــاتــهــا. قـــالـــت هــــذه االنـــتـــخـــابـــات إن في 
غربية،  شمالية  ومناطق  كبرى  مدنًا  فرنسا 
ال تعاني إلــى حــّد نسف أسسها الجمهورية 
عــبــر الــتــصــويــت لليمن املــتــطــّرف، ومــنــاطــق 
األقل  أبناؤها  بلدات وريفا،  شمالية شرقية، 
تعلمًا هــم الــخــاســرون مــن االقــتــصــاد املعْولم 
إحــدى  نحو  كاالنتحارين  ذاهــبــون  الجديد، 
املتطّرف، بقيادة مارين  اليمن  الشعوبّيتن: 
لــوبــان، والــيــســار املــتــطــّرف، بقيادة جــان لوك 
ميانشون. وكاهما ُينذر بالتعثر والخراب. 
خريطة شبيهة ألميركا، مع نتيجٍة مختلفة، 
صــّعــدت املــلــيــارديــر دونــالــد تــرامــب، والــواعــد 

حاّد في املرافق الصحّية والكادر الطّبي، وهو 
ما أّدى إلــى وفــاة نساء حوامل عند الــوالدة، 
ــراٍض  ــأمــ وإلــــــى هـــــاك مـــواطـــنـــن مـــصـــابـــن بــ
اإلطار  التجهيزات وغياب  ة 

ّ
قل مزمنٍة بسبب 

ــّبـــي املـــخـــتـــّص. كـــمـــا تــفــتــقــر املـــديـــنـــة إلـــى  الـــطـ
للشباب.  جــاذبــة  ثقافية  ترفيهية،  فــضــاءات 
وقـــد أّدت حــالــة الــتــهــمــيــش تــلــك إلـــى صــحــوٍة 
احــتــجــاجــيــة عــــارمــــة، عـــّمـــت املـــديـــنـــة، ولــفــتــت 
ــقــــرار إلــى  ــاّم وأصــــحــــاب الــ ــعــ انـــتـــبـــاه الــــــرأي الــ
فداحة الوضع املعيشي بتلك املنطقة. ويمكن 
من منظوٍر أنتروبولوجي الوقوف عند ثاثة 
ــــــة، واكـــبـــت الـــحـــراك االحــتــجــاجــي 

ّ
مــظــاهــر دال

فـــي املــديــنــة، أّولـــهـــا، مــضــمــون املــطــالــب الــتــي 
املمّيزة  السمات  وثانيها،  املحتّجون،  رفعها 
لــلــســلــوك االحــتــجــاجــي املـــواطـــنـــي، وثــالــثــهــا، 
كيفّية تعاطي الحكومة التونسّية مع الحراك 

االحتجاجي.
ففي املستوى املطلبي، دعا املحتّجون األطراف 
القيادية املسؤولة في الدولة إلى رصد %20 
من العائدات النفطية التي تنتجها املحافظة 
لــــدعــــم صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الـــجـــهـــويـــة فــيــهــا، 
 عــائــلــة فــي إحــدى 

ّ
وإلـــى تــوظــيــف فـــرٍد مــن كـــل

الــشــركــات الــنــفــطــيــة املــســتــثــمــرة فـــي املــنــطــقــة، 
ــنـــة. كما  ونـــقـــل مـــقـــّراتـــهـــا املـــركـــزّيـــة إلــــى املـــديـ
في  األولــويــة  ية 

ّ
املحل الشركات  بمنح  طالبوا 

طلبات العروض، ونادوا بفتح مطار »رمادة« 

لوصول  منعًا  الــحــركــة،  هــذه  مــع  الفرنسيون 
مـــرشـــحـــة الـــيـــمـــن الـــعـــنـــصـــري املـــتـــطـــّرف إلـــى 
الرئاسة. فكانت النتيجة، املباِغتة والبديهية 
فــي آن. ثــم مــفــاجــأة اســتــطــاعــات الــــرأي التي 
صــدقــت هـــذه املــــرة؛ خــافــًا لتلك الــتــي سبقت 
وكــان  البريطانية.  و»البريكست«  األميركية 
بــالــتــالــي انــتــصــارًا عــلــى اإلرهـــــاب، وقـــد راهــن 
ــيـــس الــــروســــي عــلــيــه لـــتـــربـــح مــرشــحــتــه  الـــرئـ
ــلــة، مـــاريـــن لـــوبـــان. انــتــصــار »مـــؤقـــت«، 

ّ
املــفــض

النتيجة،  الـــراضـــون واملـــســـتـــاؤون مـــن  يــقــول 
ــــى الــتــثــبــيــت. فــالــيــمــن املـــتـــطـــّرف،  يـــحـــتـــاج إلـ
ــال عــشــرة مــايــن صــــوت، أي أنــه  الــخــاســر، نـ
تــقــّدم عما ســبــق. كــل هــذا صحيح. ولــكــن، ما 
ـــاؤون، 

ّ
مـــن شـــيء يــــدوم فـــي الـــتـــاريـــخ. ثـــم املـــش

اآلن  قفزوا حتى  ممكنة،  أن حركتهم  بمجرد 

السلمية،  على  املطلبي  االحتجاجي/  الفعل 
ــم املــدنــي الــذاتــي على 

ّ
واالســتــقــالــيــة، والــتــنــظ

تشّكل وعي احتجاجي/ مواطني/ حضاري، 
استثمر مــنــاخ الــحــّريــة الـــذي أفــرزتــه الــثــورة، 
الــدولــة، ويدفعها  أفــقــّيــا مــع أجــهــزة  ليشتبك 
إلـــى مــراجــعــة مــنــوالــهــا الــتــنــمــوي، ومنهجها 
الــبــيــروقــراطــي الــكــاســيــكــي فـــي الــتــعــامــل مع 
 

ّ
مــحــافــظــة تــطــاويــن خـــاّصـــة، ومــنــاطــق الــظــل

عاّمة.
جه 

ّ
 حكومة الوحدة الوطنية لم تت

ّ
واملاحظ أن

وجهة التصعيد تجاه االحتجاجات الشعبّية  
الــحــاصــلــة فـــي املــنــطــقــة. بـــل انــتــهــجــت نهجا 
املحتّجن،  مطالب  مــع  التعاطي  فــي  تفّهميا 

أوروبـــا  تــضــرب  الــتــي  الثقافية  املفاهيم  ضــد 
بــمــعــولــهــا الــتــهــديــمــي: الــفــرنــســيــون يــريــدون 
، ونــحــن أيــضــًا نريدها. 

ً
 قــويــة

ً
ــدة ــا واحــ أوروبــ

ــا، وفـــرنـــســـا بــطــلــيــعــيــتــهــا الــثــقــافــيــة،  ــ ــأوروبـ ــ فـ
العنصرية،  اإلساموفوبيا،  اآلن  حتى  رَكلت 
بضربة  واملــؤامــرتــيــة...  الذكورية  الشوفينية، 
ن املوضوعين، اإلرهاب 

َ
جزاء. سّددت للحليف

فـــي صــمــيــم ملعبهما.   
ً
والــبــوتــيــنــيــة، ضـــربـــة

األميركي، جوش  االقتصادي  أقــوال  ناقضت 
الديمقراطية »ضجرت  املجتمعات  إن  ليرنر، 
عكس  الديمقراطية،  كــا.  الديمقراطية«.  مــن 
االســتــبــداد، تــتــحــّدى املــلــل الــســيــاســي، تصنع 
الحدث، املقلق، مثل كل أحداث عصرنا، ولكنه 
يتمناها  التي  بالحتمية  تنازليًا  قلقًا  ليس 
خصوم الديمقراطية. مع أن الرئيس الجديد، 
خافًا لألحزاب التقليدية، ال يمتلك برنامجا 
مع  تتطابق  ال  السياسية  أكــثــريــتــه   ،

ً
مــفــصــا

أكــثــريــتــه االجــتــمــاعــيــة، وال غــالــبــيــة بــرملــانــيــة 
يعتمد عليها، وهو يفتح الباب أمام املجهول. 
أمام  الباب ألميركا  يفتح  ترامب،  تماما مثل 
املــجــهــول األول ينطوي على  مــجــهــول. ولــكــن 
ديــنــامــيــكــيــٍة وأمـــــل، لــفــرنــســا، ألوروبـــــــا، ولــنــا 
ربــمــا؛ فيما املــجــهــول الــثــانــي مــرعــب ألميركا 

وللعالم كله. 
ــوارئ...  ــ ــطـ ــ كـــل هــــذا حــصــل فـــي ظـــل قـــانـــون الـ
فــرضــتــه ضـــــــرورات مـــواجـــهـــة اإلرهـــــــاب الـــذي 

ضرب قلب العاصمة الفرنسية. 
)كاتبة وباحثة لبنانية(

وانفتحت عليهم ومّدت يد الحوار إليهم. وفي 
هذا السياق، خاض وزير التشغيل والتكوين 
املــهــنــي، عــمــاد الــحــّمــامــي، مــفــاوضــات مطّولة 
قاد  كما  األزمـــة.  بغاية حلحلة  املحتّجن  مع 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد وفدا وزارّيا 
ــلــي املــحــتــّجــن 

ّ
ـــَصـــد تـــطـــاويـــن، وحـــــاور مــمــث

َ
ق

 على نحو أخبر بحالة من التواصل 
ً
مباشرة

األفقي/ التفاعلي بن الحاكم واملحكوم، وهو 
الوليدة،  التونسية  الديمقراطية  أتاحته  أمــٌر 
وال نشهده في الدول الشمولية التي كثيرا ما 
املحتّجن  جحافل  تواجه  أو  التظاهر،  تمنع 
سيلة للدموع.   

ُ
بوابٍل من الّرصاص والقنابل امل

التي  الــقــرارات  أهّمية حزمة  الرغم من  وعلى 
املحافظة )64  لفائدة  الشاهد  أعلنها يوسف 
 إلى تفعيل مشروع 

ٌ
 الحاجة أكيدة

ّ
قرارا(، فإن

»الـــتـــمـــيـــيـــز اإليــــجــــابــــي« لـــلـــجـــهـــات الـــطـــرفـــّيـــة 
الوعود  الدستور، وتحويل  عليه  نــّص  الــذي 
خاذ تدابير إجرائية استعجالية 

ّ
منجزات، وات

إلنقاذ تطاوين وغيرها من املناطق الداخلّية 
ــقـــر، والـــتـــهـــمـــيـــش، والـــبـــطـــالـــة،  ــفـ ــراثــــن الـ مــــن بــ
الــربــوع ثقته  ى يستعيد املــواطــن في تلك 

ّ
حت

 نــظــام 
ّ

فـــي الــــدولــــة، ويــنــعــم بــالــعــيــش فـــي ظــــل
 في 

ّ
الــحــق لــه  جــمــهــوري/ ديمقراطي، يضمن 

 
ّ

الحق له  ل 
ُ
يكف كما  الكريمة،  والحياة  الــّرفــاه 

في التعبير واالحتجاج.
)كاتب تونسي(

ــالــــم، بــصــفــتــه خــاصــًا  ــعــ بــــاإلنــــغــــاق عـــلـــى الــ
لــلــفــقــراء واملــهــمــشــن والــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل 
األميركين. لم تذعن فرنسا لنشيد اليأس، لم 
تنجرف في تياره. أنهت مجد أحزاب الطبقات 
التي أخفقت في الدفاع عن عناوينها. أوقفت 
غير  ــٍح 

ّ
مــرش إلــى  قيادتها  مت 

ّ
وسل جمودها 

حـــزبـــي، بــعــد ثـــاثـــة عـــقـــود مـــن الـــتـــنـــاوب بن 
مت الــرئــاســة ملن 

ّ
حــزبــي اليمن والــيــســار. سل

سوف  طريقته:  عــن  مسبقًا  بــاإلفــصــاح  تمّيز 
ل، سوف  ب، سوف نجاِزف، سوف نتخيَّ نجرِّ
عاملنا.  انحدار  نخترع طرقًا جديدة ملواجهة 
ــا وطــاقــاتــنــا  ــواردنــ ــك بــاالعــتــمــاد عــلــى مــ ــ وذلـ
وأصحاب الكفاءات بيننا )إدوار فيليب الذي 
عّينه ماكرون رئيسا ملجلس الوزراء، وهو من 
اليمن الوسط، كان قد كتب، في أثناء الحملة 
الصحف، عن ماكرون  إحــدى  اإلنتخابية في 
املرشح: »إنه ال يتحمل مسؤولية شيء. يطلق 
الــوعــود بحيوية الــغــازي املــراهــق وسينيكية 
ب الـــعـــجـــوز«. مـــاكـــرون لـــم يــكــن يبحث  املـــجـــرِّ
للوزراء،  رئيسًا  ليعّينه  يواليه  عّمن  تحديدًا 

إنما عن صاحب كفاءات(. 
ولد حزب هذا الرئيس منذ عام فقط،  وحمل 
نقطة  مــع   ،)!en marche( نمشي!«  »هــيــا  اســم 
تعجب )!(، فيها اإللحاح والزخم والحركة، من 
دون أيديولوجيا، كما األحزاب التقليدية، وال 
ة، وال غضب. حزب يعامل التاريخ 

ّ
وعود بالجن

على أنه حركة، فمن دون حركٍة، ال تاريخ. ومن 
دون حركٍة نلهث وراء تاريخ غيرنا. تجاوَب 

من  الرغم  وعلى  املدنية.  للرحات  العسكري 
غلبة الــطــابــع الــجــهــوي/ املــنــاطــقــي عــلــى تلك 
 في 

ً
ها تبقى مشروعة، ومندرجة

ّ
املطالب، فإن

 في التشغيل، والتنمية الشاملة، 
ّ

سياق الحق
والــتــوزيــع الـــعـــادل لــلــثــروة، وهـــي مــعــّبــرة عن 
ــيــم واإلقـــصـــاء، وعــن 

ّ
إحــســاس األهــالــي بــالــض

التقليدية  التنموية  السياسات  مــن  سأمهم 
ــــت تـــهـــمـــيـــش املـــنـــاطـــق  ــّرسـ ــ ــتــــي كـ الــــجــــائــــرة الــ
الــطــرفــيــة والــجــهــات الــداخــلــيــة لــصــالــح املـــدن 
 
ّ
املــركــزّيــة فــي الــســاحــل والــشــمــال. والـــواقـــع أن
ساهمت  وصدقّيتها  املطالب  تلك  مشروعية 
في تأييد مكّونات املجتمع املدني )جمعيات، 
لــلــمــحــتــّجــن، وأّدت إلــى  نـــقـــابـــات...(  أحــــــزاب، 

تعاطف املراقبن في الداخل والخارج معهم.
السلوك  طبيعة  املطالب  تلك  بل 

ُ
ن من  وزادت 

ــــذي انــتــهــجــه املـــواطـــنـــون في  االحــتــجــاجــي الـ
ــم ســــيــــاســــات الــــدولــــة،  ــهـ الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن رفـــضـ
وتـــوقـــهـــم إلــــى غـــد أفـــضـــل، فــقــد راوحـــــــوا بن 
ــام واإلضـــــــــراب والـــتـــظـــاهـــر فــــي غــيــر  ــتـــصـ االعـ
ــرر بــاملــمــتــلــكــات  عـــنـــف، ومــــن دون إلـــحـــاق ضــ
العاّمة والــخــاّصــة، ورفــضــوا االنــخــراط تحت 
نقابي. بل شّكلوا  أو  أّي طــرٍف حزبيٍّ  يافطة 
تنظيم  ت 

ّ
تول  ،

ً
شبابية  

ً
تنسيقية داخلهم  من 

ــع أشــــكــــالــــه،  ــويــ ــنــ ــاجــــي وتــ ــجــ ــتــ الــــــحــــــراك االحــ
الفاعلن  والتواصل مع وسائل اإلعــام ومــع 
 قيام 

ّ
في املجتمع املدني وأصحاب القرار. ودل

االنتخابات الفرنسية تفيض بالمعاني

عن  الفعل  االحتجاجي في  تطاوين

احترمت فرنسا 
االستمرارية الجمهورية، 

وأنقذت نفسها من 
التسونامي الشعوبي 

الذي سبقتها إليه 
ديمقراطيات عريقة

المحافظة تعاني 
من نقٍص حاّد في 

المرافق الصحيّة 
والكادر الطبّي، 

ما أّدى إلى وفاة  
حوامل عند الوالدة
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رعد أعمر، اسم تكرر خالل األيام األخيرة في األردن. فالشاب الذي لم 
يكن قد بلغ عشرينه في أوائل الشهر الجاري، ُقتل في مركز للشرطة 

خالل تحقيقات كان يخضع لها

مهجورات يلعبن دور األم واألب

عراقيات يواجهن القيل والقال

1819
مجتمع

عّمان ـ محمد الفضيالت

»الــعــدالــة ســـوف تــأخــذ مــجــراهــا«. 
عــائــلــة الــشــاب األردنــــي رعـــد أعمر 
 رجــال الشرطة الذين 

ّ
متفائلة بــأن

ــوا فــي مــقــتــل ابــنــهــا، الــبــالــغ مــن العمر  تـــوّرطـ
19 عامًا، ســوف ينالون جــزاء فعلتهم. وكان 
الــشــاب قــد تــعــّرض لتعذيب قـــاٍس، على مدى 
ستة أيـــام، داخــل مركز أمــن الــجــيــزة، جنوبّي 
العائلة  بها  تشعر  الــتــي  والطمأنينة  عــّمــان. 
ــوم، والـــتـــي حــلــت مـــكـــان الــغــضــب الـــعـــارم  ــيــ الــ
الــذي عــّبــرت عنه فــور اإلعـــان عــن وفــاة ابنها 
إلى  الــجــاري، تعود  الثالث من مايو/أيار  في 
اإلجـــــــراءات الــفــوريــة الــتــي اتــخــذتــهــا مــديــريــة 
 من شارك 

ّ
األمن العام، والقاضية بتوقيف كل

فـــي الــتــحــقــيــق مـــع الــضــحــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الواقعة.  لجنة تحقيق مستقلة حــول  تشكيل 
 اللجنة قّررت، في غضون ثاثة أيام، 

ّ
ُيذكر أن

تــحــويــل ثــمــانــيــة ضـــبـــاط وضـــبـــاط صـــف إلــى 
للنظر  الشرطة صاحبة االختصاص  محكمة 
في القضية، وذلك في إجراء غير مسبوق في 

قضايا مشابهة.
 املــلــك مهتّم 

ّ
وبــعــدمــا أشــــارت الــعــائــلــة إلـــى أن

باألحاديث  اإلدالء  عن  فت 
ّ
توق ابنها،  بقضّية 

اإلعامية في انتظار قــرار املحكمة. ومن غير 
 ثــّمــة 

ّ
ـــع أن يـــطـــول الــحــكــم، فـــي حـــن أن

ّ
املـــتـــوق

قضايا مماثلة مضى عليها سنوات في أروقة 
األحــكــام،  انتظار صــدور  فــي  الشرطة  محكمة 

بينما يشعر منتظروها باليأس.
قبل أن تؤثر العائلة الصمت اإلعامي، سرد 
بخيت أعمر )الوالد( وقائع القضية. فاألمر 

أمام محكمة الشرطة، من دون أن تصدر فيها 
أحـــكـــام حــتــى الـــيـــوم. إلــــى ذلــــك، ســّجــل تــقــريــر 
صادر عن املركز الوطني لحقوق اإلنسان، في 
نهاية إبريل/نيسان املاضي، 63 شكوى حول 
 مواطنن 

ّ
ارتكاب تعذيب وسوء معاملة بحق

داخل مراكز االحتجاز خال العام املاضي.
إزاء ذلك، يشعر مناهضو التعذيب بالقلق من 
إفات الجناة من العقاب. وهو ما يشير إليه 
رئــيــس مــركــز »عـــدالـــة«، عــاصــم ربــابــعــة، الــذي 
يتحّدث عن قلقه من عدم صدور قرار قضائي 
ــة حــتــى الـــيـــوم يقضي  ــيـ عـــن أّي مــحــكــمــة أردنـ

بإدانة شخص ارتكب جريمة تعذيب.
ــول إجـــــــراءات الــتــقــاضــي فـــي محكمة  ــام طــ ــ أمـ
الشرطة وتبعيتها ملديرية األمن العام، يطالب 
الناشطون بنقل اختصاص النظر في قضايا 
املسؤولن   

ّ
لكن املدنية.  املحاكم  إلى  التعذيب 

ــم، ويـــرفـــضـــون الــتــشــكــيــك في  ــهــ يــصــّمــون آذانــ
نزاهة املحكمة.

بــتــطــبــيــق  األردن  الــــــتــــــزام  ضــــعــــف  ووســـــــــط 
االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب، بحسب 
األمم  للجنة  الختامية  التوصيات  تشير  ما 
ــتـــحـــدة ملــنــاهــضــة الـــتـــعـــذيـــب فــــي الــتــقــريــر  املـ
ــّدم إلـــى األردن نــهــايــة الــعــام  الـــــدوري الــــذي قــ
2015، ليس أمام الضحايا وعائاتهم سوى 
طــريــق إجـــبـــاري واحــــد بــحــثــًا عــن اإلنــصــاف، 
وهو الطريق الذي يمّر عبر محكمة الشرطة. 
من خاله، يأملون بتحقيق العدالة حتى ولو 
أتـــت مــتــأخــرة، فــي حــن يــكــّرر املــفــوض الــعــام 
لــلــمــركــز الــوطــنــي لــحــقــوق اإلنــــســــان، مــوســى 
ــقـــول »الـــعـــدالـــة  ــزات، قــــاعــــدة قـــانـــونـــيـــة تـ ــ ــريـ ــ بـ

املتأخرة عدالة ناقصة«.

لعب دور األم واألب 
معًا أمر صعب خصوصًا 

عندما يكون األب على 
قيد الحياة

في غضون ثالثة 
أيام جرى تحويل ثمانية 
ضباط وضباط صف إلى 

محكمة الشرطة

ــاة، حــن تلقى  بـــدأ قــبــل ســتــة أيــــام مــن الـــوفـ
 
ّ
بــلــغ خــالــه بــأن

ُ
اتــصــااًل مــن املــركــز األمــنــي أ

فاقتاده  تسليمه.  منه  لب 
ُ
وط مطلوب  ابنه 

ــه »ثــقــة فــي األجــهــزة 
ّ
إلــى املــركــز وسلمه وكــل

 أن يموت 
ّ
األمــنــيــة«. هــو لــم يكن يتوقع قــط

ابنه تحت تعذيب رجال األمن الذين حاولوا 
انــتــزاع اعــتــرافــات مــنــه حـــول جــريــمــة سرقة 
ــهــم بها. والــوالــد الــذي كان 

ّ
مصاغ ذهبي ات

ابنه بعدما وثق  قد عّبر عن ندمه لتسليم 
في رجال الشرطة، يعّبر اليوم عن ثقته في 
بقتله.  املــتــورطــن  ملعاقبة  الشرطة  محكمة 
اهتمام  »القضية موضوع   

ّ
أن ثقته  وسبب 

من فوق«.
الثمانية املحالون  والضباط وضباط الصف 
ــهــــت إلـــيـــهـــم تــهــم  ــى مــحــكــمــة الـــشـــرطـــة، وّجــ ــ إلـ
اإلقرار  املوت وبانتزاع  إلى  املفضي  بالضرب 
ــلـــومـــات تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب، وغـــيـــرهـــا مــن  واملـــعـ
التهم. وقد القى ذلك ترحيبًا كبيرًا. وبالتزامن 
مع توجيه التهم وإحالة املتهمن إلى الجهات 
املــخــتــصــة، صـــــّرح املــنــســق الـــعـــام الــحــكــومــي 
لــحــقــوق اإلنـــســـان فــي رئــاســة الــــــوزراء، باسل 
 

ّ
 »األردن يــحــارب ويــكــافــح كــل

ّ
الــطــراونــة، بـــأن

 )...( أنواعه وأشكاله  التعذيب وبكافة  أشكال 
لن يكون هناك تهاون في تطبيق القانون وال 

إفات من العقاب«.
الجديد«  »العربي  تعيد مصادر  السياق،  في 
»تطويقها  إلــى  القضية،  مــع  التعامل  ســرعــة 
النقد  لتوجيه  الفرصة  إتــاحــة  وعــدم  إعاميًا 
إلــى جهاز األمــن الــعــام، خصوصًا مــع تنامي 
ــتــــي تـــوثـــقـــهـــا الـــتـــقـــاريـــر  ــتـــعـــذيـــب الــ حـــــــاالت الـ
بتطبيق  األردن  الـــتـــزام  وضـــعـــف  الــحــقــوقــيــة 

التعذيب وغيرها  الدولية ملناهضة  االتفاقية 
مـــن ضـــــروب املــعــامــلــة غــيــر اإلنـــســـانـــيـــة الــتــي 

صادق عليها في عام 1991«.
ــي مــحــكــمــة الــشــرطــة  هـــــدى الـــنـــصـــر تـــتـــابـــع فــ
قضية شقيقها عمر النصر الذي توفي نهاية 
سبتمبر/أيلول 2015 تحت التعذيب في أحد 
مراكز األمن. تتحّدث عن سرعة في التعامل مع 
قضية رعد أعمر باملقارنة مع قضية شقيقها، 
إثر  على  تشّكلت  الــتــي  »اللجنة   

ّ
أن موضحة 

بت ثاثة أيام إلعان نتائجها، 
ّ
وفاة أعمر تطل

في حن استغرقت اللجنة التي شّكلت ملتابعة 
الشهر«.  ونصف  أشهر  ثاثة  شقيقي  قضية 
ر على الجدية«، 

ّ
 »هذا مؤش

ّ
تضيف النصر أن

ــه بعد 32 جلسة محكمة 
ّ
أن ها تشّدد على 

ّ
لكن

في قضية شقيقها من دون صــدور أّي حكم، 
 »الـــجـــديـــة مــرهــونــة بــالــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 

ّ
ــإن ــ فـ

املتمثلة في إنصاف الضحايا وأسرهم«.
 رعـــد أعــمــر هـــو حــالــة 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشــ

الـــوفـــاة الــخــامــســة تــحــت الــتــعــذيــب فـــي مــراكــز 
األمن، خال السنوات الخمس األخيرة، بعدما 
كــان تقرير حقوقي صــادر عــن مركز »عــدالــة« 
ق أربع حاالت وفاة، ثاث منها منظورة 

ّ
قد وث

الحروب والنزاعات 
واألزمات االقتصادية 

واالجتماعية تحول حياة 
العراقيين إلى جحيم أحيانًا. 

ودائمًا هناك َمن وضعه 
أسوأ من غيره. من هؤالء 

النساء اللواتي تركهن 
أزواجهن وهن شابات

بغداد ـ ميمونة الباسل

ــيـــاة فــــي الــــعــــراق تـــــــزداد تـــعـــقـــيـــدًا، ومـــع  الـــحـ
ــثـــيـــرات، تــركــهــن  الــتــعــقــيــدات تــلــقــى نـــســـاء كـ
أزواجهن في بداية مشوار حياتهن الزوجية، 
أنفسهن أمـــام تــحــديــات جــديــدة فــي بــلــد لم 
يتمكن بــعــد مــن الــتــخــلــص مــن الــصــعــوبــات 

التي تواجهه منذ أربعة عقود.
بيداء )24 عامًا( تحمل طفلها مهند وعمره 
لم يتجاوز عامن بعد إلى املستشفى إلجراء 
أكثر.  فحوص دوريـــة مرتن شهريًا وربــمــا 
يــعــانــي الــطــفــل مــن فــقــر الــــدم، ويــحــتــاج إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  رعــايــة خــاصــة. تــقــول لـــ
»هــاجــر زوجـــي بــعــد زواجــنــا بــعــام ونصف 
كنت حينها حبلى  البحر.  العام عن طريق 
الثاني. غــاب منذ عامن ووصل  الشهر  في 
ه لم يحصل على إقامة ولم 

ّ
أملانيا، لكن إلى 

ُيقبل ملفه«.
كان  تائهة.  بــّت  زوجــي  »بعد هجرة  تتابع: 
عـــلـــّي أن أعـــــود إلــــى بــيــت أهـــلـــي ومــواجــهــة 
الــذي ال يحتمل مــن قبيل:  الــنــاس وكامهم 
كــيــف تــركــهــا وهــــي حـــامـــل؟ لـــم يـــمـــِض على 
زواجهما الكثير ملاذا لم يأخذها معه؟ ربما 
يكون قد طلقها... ؟ وهكذا كان األمر صعبًا 
ي 

ّ
حقًا، وحتى أهلي يشعرونني بالذنب كأن

أنا من طلبت من الظروف أن تسوء وينعدم 
ــي أنـــا الــســبــب في 

ّ
ــان فــي الــبــاد، أو كــأن األمــ

هــجــرة زوجــــي الــــذي فــقــد عــمــلــه وبــيــتــه بعد 
النزوح عام 2014«.

ــان  ــيــ ــــن األحــ تـــضـــيـــف بـــــيـــــداء: »فــــــي كـــثـــيـــر مـ
أبكي كما يبكي طفلي. ال أعــرف مــاذا أفعل، 
فزوجي لم يحصل على اإلقامة حتى يرسل 
ــًا يــــرفــــض الــــعــــودة  ــو أيــــضــ ــ فــــي طـــلـــبـــنـــا، وهــ
واالســتــســام لــلــواقــع فــمــا زال لــديــه أمـــل في 
ــه ال يــســتــطــيــع  ــ ــ ـ

ّ
قــــبــــول مـــلـــفـــه، خـــصـــوصـــًا أن

طريقها. مضى عامان على زواجنا تخللهما 
كثير من املشاكل، فأمضيت نصفها تقريبًا 
ــلــــي، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد الــــخــــاف بــن  عـــنـــد أهــ
زوجـــي ووالــــده وســفــره إلــى تركيا مــن دون 
حتى أن يكلف نفسه بتصديق عقد الــزواج 
في املحكمة«. تتابع: »كــان زوجــي يقلل من 
ــه يـــتـــواصـــل كــثــيــرًا مع 

ّ
تـــواصـــلـــه مـــعـــي، لــكــن

والــدتــه فــي املــقــابــل بحسب مــا يصلني من 
معلومات. وفي أحد األيام فوجئت بإرسال 
ــه لــم يسأل عــن ابنته 

ّ
ورقــة الــطــاق، حتى أن

يــراهــا. كانت تلك أكبر صدمة  أن  ولــم يفكر 
بالنسبة لي«.

تضيف مصعب: »لم أكن أعرف كيف أواجه 
مجتمعًا ال يهمه غير القيل والقال... أخبار 
للمواساة.  وليست  للتسلية  عندهم  الناس 
 تلك الظروف، 

ّ
كان ال بّد لي من مواجهة كل

ــر مــــع الــشــبــاب  ــي هـــاجـ ــ  زوجــ
ّ
خـــصـــوصـــًا أن

ــا. لقد كان  املــهــاجــريــن مــن تركيا إلــى أوروبــ
أنــانــيــًا تــخــلــى عــن زوجــتــه وابــنــتــه وتــركــنــي 
مــذبــوحــة أنــــزف الــقــهــر والـــوحـــدة واملــعــانــاة 
وســط وحــوش بشرية يوجهون إلــّي أسئلة 
ابنتي  أجيبهم.  أعــرف حقًا كيف  يوميًا وال 
أباها.  تكبر وهــي ال تعرف  الوحيدة ســارة 
إلى  الــتــي يرسلها  الــصــور  فقط عبر  تعرفه 

قدره  مبلغًا شهريًا  يمنحونني  الذين  أهله 
وابــنــتــي.  نفسي  عــلــى  ألصـــرف  دوالرًا،   150
ــاع  ــفـ ــو مــبــلــغ بــالــطــبــع ال يــكــفــي مــــع ارتـ ــ وهـ

األسعار«.
واألب  األم  دور  لعب   

ّ
أن إلــى  تشير مصعب 

معًا، خصوصًا عندما يكون األب على قيد 
 الـــدولـــة 

ّ
ــر صـــعـــب، خــصــوصــًا أن الـــحـــيـــاة أمــ

لــــم تــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تـــجـــاه الــشــعــب، 
للمطلقات  جــيــد  شــهــري  راتـــب  كتخصيص 
ـــهـــا تــواجــه 

ّ
 الــــســــؤال. تــتــابــع، إن

ّ
يــكــفــيــهــن ذل

صــعــوبــة أخــــرى وهـــي عـــدم حــصــول ابنتها 
على الهوية املدنية بسبب غياب األب، وعدم 
املحكمة.  فــي  الـــــزواج  عــقــد  إكــمــالــه تسجيل 
من  ابنتها  ويــحــرم  د حياتها 

ّ
يعق مــا  وهـــذا 

حقوقها، كما تقول.
فـــي هــــذا اإلطـــــــار، تـــقـــول الــنــاشــطــة املــدنــيــة، 
»املــرأة  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الهاشمي،  بــان 
الحياة  فــي خضم  مــا عانت  العراقية عانت 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا وفـــــي مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وفـــي 
قساوة املجتمع وعاداته وتقاليده فاملجتمع 
بل  متقدمًا،  مدنيًا  مجتمعًا  ليس  الــعــراقــي 
التقاليد  تحكمها  العراق  في  مناطق  هناك 
االجتماعية والدينية واألعراف وحتى ضمن 
املجتمع املدني لم تأِت، حتى اليوم، قوانن 
تنصف املرأة في الحفاظ على حقوقها بما 
فحتى  واالستقرار،  باألمان  تشعر  يجعلها 
الــزوجــيــة بعد  املـــرأة على حقوقها  حــصــول 
الطاق يمر بعدة مراحل بيروقراطية يجعل 
كثيرات منهن إما يتحملن العيش في حياة 
 شيء ويتنازلن 

ّ
ال يرغنب فيها أو يتركن كل

عنه«.
 مـــعـــدالت الــطــاق 

ّ
تــشــيــر الــهــاشــمــي إلــــى أن

ارتفعت  العراق  في  والنزاعات  الحروب  في 
حــتــى اضـــطـــرت ربـــــات بـــيـــوت كـــثـــيـــرات إلــى 
العمل خارج املنزل بسبب انشغال الزوج أو 
واألمني  السياسي  للوضع  ونتيجة  سفره. 
 أغلب 

ّ
املتأرجح الذي مر بتاريخ العراق فإن

 املرأة والرجل في آن واحد.
ّ
العراقيات ُهن

 ما يحصل ليس جديدًا 
ّ
تعتبر الهاشمي، أن

أربعة   حياتها، منذ نحو 
ّ
العراقية ألن على 

عقود، عبارة عن عملية تحدٍّ نحو االستمرار 
ــرأة ســابــقــًا قبل   املــ

ّ
بــالــعــيــش والــنــجــاح، لــكــن

موجة الهجرة هذه كانت أقل معاناة، فعلى 
ــاك مــــن يــتــقــاســمــهــا مــتــاعــب  ــنـ ــان هـ ــ األقــــــل كـ
الحياة ويأخذ بيدها، وكانت تشعر باألمان 

حينما تسند رأسها إلى كتف زوجها.

ــعــــودة إلــــى مــديــنــتــه ديـــالـــى بــســبــب ســوء  الــ
ـــــه إذا عــاد 

ّ
وضــعــهــا األمــــنــــي، مــمــا يــعــنــي أن

فعليه أن يبقى نازحًا إلى أن يشاء الله. في 
أكــبــر صعوبة   

ّ
بعض األحــيــان كنت أظــن أن

املــال لإلنفاق على  تكمن في الحصول على 
 الصعوبة 

ّ
ي يومًا بعد آخر أجد أن

ّ
ابني، لكن

الحقيقية تكمن في لعب دور األم واألب معًا، 
ــــي قليلة الــخــبــرة فــي الــحــيــاة، 

ّ
خــصــوصــًا أن

إاّل بعدما بّت  ولم أعتمد كثيرًا على نفسي 
مسؤولة عن طفل يحتاج إلى رعاية وحنان 

األبوين«.
قــصــة بــيــداء قــد تــكــون أقـــل مــــرارة مــن قصة 
التي تزوجت عام  )28 عامًا(  نــورة مصعب 
»العربي الجديد«: »كان زوجي  2012. تقول لـ
 والدته ال تطيق النظر 

ّ
يعاملني بلطف، لكن

ــــهــــا رفـــضـــت اخـــتـــيـــار زوجــــة 
ّ
فــــي وجـــهـــي ألن

ــده، ولـــيـــس عن  ــ ــ ــل والـ البــنــهــا عـــن طـــريـــق أهــ

رعد أعمر 
في انتظار العدالة

السعودية تسعى إلى 
تجريم هدر الطعام

يهدر الفرد في 
السعودية 250 كيلوغرامًا 

من الطعام سنويًا

الرياض ـ خالد الشايع

 محاوالت الوعظ والتوجيه التي 
ّ

فشلت كل
قامت بها وزارات سعودية عّدة في الحّد من 
الباد، ومــا زالت  املتنامي في  الطعام  هــدر 
ــرمــى سنويًا 

ُ
آالف األطــنــان مــن املـــأكـــوالت ت

النفايات. وهو ما دفع جهات  في حاويات 
إلـــى محاولة  عـــال،  عــلــى مــســتــوى  حكومية 
 قــوانــن تــجــّرم هــدر الطعام إلــى جانب 

ّ
ســن

 تسجيات فيديو تدعو إلى ذلك.
ّ
بث

الزراعة  وزارة  في  مطلعة  وتكشف مصادر 
ــفــة من 

ّ
 لــجــانــًا مــؤل

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

ممثلي سبع جهات حكومية تعكف حاليًا 
 قــانــون يجعل مــن رمـــي األطعمة 

ّ
عــلــى ســـن

الفنادق  يلزم  كذلك  عليها،  ب 
َ
يعاق جريمة 

ــــاالت الـــعـــرض الــكــبــيــرة بــتــوقــيــع عــقــود  وصـ
كشرط  الطعام  حفظ  جمعيات  مــع  سنوية 
ــلـــى الـــتـــراخـــيـــص  مــــن شـــــــروط الـــحـــصـــول عـ

الازمة.
وقد ناقش أخيرًا مجلس الشورى السعودي 
قــّدمــهــا أعــضــاء املجلس  خمسة مــقــتــرحــات 
النعمة.  البطر وكفر  ملشروع نظام مكافحة 
وجــاء تحّرك الشورى الــذي ُيَعّد الثاني في 
هذا اإلطار، بعد أيام من مطالبات تقّدم بها 
مشاركون في املؤتمر الدولي األول لإلطعام، 
 قوانن خاصة بهدر الغذاء 

ّ
لإلسراع في سن

مــن خـــال تــشــريــعــات تنظيمية. وقـــد شــّدد 
بـــرامـــج حفظ  إدراج  عــلــى ضــــــرورة  هـــــؤالء 
الطعام في املناهج التعليمية منذ الصغر. 
 املؤتمر رّكز على أهمية تكثيف دور 

ّ
ُيذكر أن

اإلعام النوعي في التوعية حول خطر هدر 
الــطــعــام، كــذلــك طــالــب بتخصيص أســبــوع 
حــفــظ الــطــعــام فـــي املــمــلــكــة بــالــتــنــســيــق مع 
جهات مختلفة، باإلضافة إلى اعتماد نشر 
الزائد  الـــوزن  ب 

ّ
لتجن الصحي  األكــل  ثقافة 

واالستهاك الزائد بهدف حفظ الطعام من 
الهدر.

ــاءات نــشــرتــهــا  فـــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت إحــــصــ
في   

ّ
األرز هـــدر  نــســبــة   

ّ
أن »إطـــعـــام«  جمعية 

السعودية وصــلــت إلــى نحو 40 فــي املــائــة،  
ريــال سعودي  مليار   1.5 إلــى  بقيمة تصل 
)نحو 400 مليون دوالر أميركي(. وبحسب 
رئـــيـــســـة املــــركــــز اإلعــــامــــي لــلــجــمــعــيــة مــنــى 

 اإلحصاءات موثقة.
ّ
القحطاني، فإن

 »مشكلة 
ّ
ويقول اإلعامي حبشي الشمري إن

 
ّ
املجتمع تكمن فــي الــتــرف واإلحــســاس بــأن
املبالغة في الوالئم داللة على الكرم«. يضيف 
التي  الــتــرف   »حــالــة 

ّ
أن الجديد«  لـــ »العربي 

يصل  الــتــي جعلته  هــي  املــجــتــمــع  يعيشها 
إلــى مرحلة الهدر. وبهدف عــاج ذلــك ال بّد 
مــن عــرض اإلحــصــاءات التي تفضح الهدر 

الكبير الذي يتسبب به. فيفهم حقيقة األمر 
 
ّ
ويبدأ بإصاح نفسه«. ويتابع الشمري أن
فــي حاويات  ــرمــى 

ُ
ت التي  الصحون  »منظر 

أسبوَعن  عــاديــًا. وقبل  أمــرًا  بــات  النفايات 
، شاهدنا صورة خمسة أشخاص من 

ً
مثا

يجلسون حول  وهــم  كبير  مــســؤول  بينهم 
الثاثة،  ى قطره األمتار 

ّ
طبق ضخم يتخط

يــــحــــوي خـــمـــســـة خــــرفــــان وحــــاشــــي )جــمــل 
صــغــيــر(. كــيــف لــهــذا الــعــدد مــن األشــخــاص 
أن يأكلوا كمية الطعام هذه كلها«. ويشّدد 
 قـــوانـــن تـــجـــّرم كـــل من 

ّ
ــرورة ســــن ــ عــلــى »ضــ

 
ّ
يروج لثقافة الهدر في املجتمع. صحيح أن
لدينا عادات وتقاليد ال يمكن التنازل عنها، 
إلــــى مــرحــلــة   هــــذا ال يــعــنــي أن نــصــل 

ّ
إال أن

الــبــذخ الـــذي نـــراه فــي املــنــاســبــات والــوالئــم. 
ولـــأســـف ال يــقــتــصــر األمـــــر عــلــى الـــوالئـــم، 
فاملطاعم ترمي من جهتها كميات ضخمة 
ـــه فــي اإلمــكــان الــحــّد من 

ّ
مــن األطــعــمــة، مــع أن

ذلك عبر خطوات بسيطة«.
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  كـــانـــت وزارة  ــك،  ــ ــــى ذلــ إلـ
ها 

ّ
االجتماعية قد أعلنت قبل تسعة أشهر أن

تتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 
ـــي »إطـــــــعـــــــام« و»ســـكـــيـــنـــة« 

َ
ــت ــيـ ــعـ ــمـ ومـــــــع جـ

االستفادة  يتيح  نظام  لوضع  الخيريتن، 
مــن أكــثــر مــن 34 فــي املــائــة مــن الــطــعــام في 
الخيرية  الجمعيات  نــشــاط  ويــدعــم  الــبــاد، 
 األشــهــر 

ّ
الــتــي تــنــشــط فــي هـــذا املـــجـــال. لــكــن

مــّرت من دون أن يبصر هــذا النظام النور، 
وهــو األمــر الــذي دفــع أستاذ علم االجتماع 
 
ّ
الدكتور موسى الشمري إلى التأكيد على أن

»مشكلة هدر الطعام توشك أن تكون عصّية 
 بــســبــب الــــعــــادات والــتــقــالــيــد«. 

ّ
عــلــى الـــحـــل

 »هدر الطعام 
ّ
ويقول لـ »العربي الجديد« إن

االستهانة  املمكن  غير  من  حقيقية  مشكلة 
ــــي الــــحــــفــــات الـــخـــاصـــة  ــا، خـــصـــوصـــًا فـ ــهــ بــ
واألعراس، وكذلك في املناسبات الحكومية 
ــتــــي نـــشـــاهـــد فـــيـــهـــا ولـــأســـف  ــيـــة الــ الـــرســـمـ
إســـرافـــًا كــبــيــرًا«. ويــــرى الــشــمــري »ضــــرورة 
ــزام صـــاالت األفــــراح والــفــنــادق بالتعاقد  إلــ
مع جمعيات خيرية، حتى ال ُيرمى الطعام 
ع 

ّ
الــفــائــض. ثــّمــة جــهــات مــعــتــمــدة عــــّدة تـــوز

ويتابع:  املحتاجن«.  على  الفائض  الطعام 
املشكلة   

ّ
ا عاجزين عن حــل

ّ
كن إن  »بالتالي، 

مــن جــذورهــا، نــحــاول على األقــل التخفيف 
من أضــرارهــا واالســتــفــادة منها، فنقلل من 

نسبة الهدر«.
ه وبحسب إحصاءات 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

نـــشـــرتـــهـــا هـــيـــئـــة اإلحـــــصـــــاء واملـــعـــلـــومـــات، 
ــى مـــســـتـــوى الــــهــــدر فــــي الــســعــوديــة 

ّ
يــتــخــط

للهدر. وتصل كمّية  العاملي  املعّدل  ي 
َ
ضعف

الهدر في السعودية إلى 250 كليوغرامًا من 
يبلغ  بينما  سنويًا،  الــواحــد  للفرد  الطعام 
املعّدل العاملي 115 كليوغرامًا للفرد الواحد.

ليس طــرح األســئــلــة أمـــرًا ثــانــوّيــًا. فاختيارك 
لــأســئــلــة الــصــحــيــحــة يــجــعــلــك تــحــصــل على 
إجــابــات مــنــاســبــة. فــي هـــذا الــســيــاق، يعرض 
من  مجموعة  تـــوداي«  »سايكولوجي  مــوقــع 
األسئلة التي تجعلك تحصل على اإلجابات 

التي تريد، منها:
1- ماذا تعتقد؟ تقول مؤسسة فنادق ماريوت 

إن هاتن الكلمتن األكثر قوة.
2- كـــيـــف حــــالــــك، حــــقــــًا؟ فــــي الـــــعـــــادة، يــســأل 
الــعــادة أيضًا،  الجميع: »كيف حــالــك؟«. وفــي 
 أن إضــافــة كلمة 

ّ
يــكــون الـــجـــواب: »جـــّيـــد«. إال

ًا« قد تزيد من نسبة حصولك على إجابة 
ّ
»حق

 إضافة هذه 
ّ
أكثر صدقًا. من جهة أخرى، فإن

الكلمة قد تعكس مدى اهتمامك بالشخص.
3- ماذا أنت فاعل، حقًا؟ استخدام كلمة »حقًا« 

ـــك تــرغــب فــي ردة فعل صــادقــة، وإن 
ّ
تعني أن

 في العمل، أو 
ً
كانت سلبّية. رّبما تسأل زميا

مدّربًا، أو صديقًا، أو شريكًا.
ــًا؟ هـــذا الــســؤال 

ّ
4- مــا الــــذي تــبــحــث عــنــه، حــق

اللقاءات  بــدايــات  فــي  مفيدًا، خصوصًا  يــعــّد 
العاطفية، أو في مقابات العمل، وغيرها.

ني يجب أن أفعل ذلك؟ هذا 
ّ
5- كيف تعتقد أن

ز اآلخر على التفكير في 
ّ
السؤال يمكن أن يحف

أو مشروع  األفــضــل إلنــجــاز مهمة  األساليب 
ما، سواء أكان األمر يتعلق بوظيفة، أو شراء 
ــــواد لــلــتــدريــب أو ما  ســـيـــارة، أو تــحــضــيــر مـ

شابه، أو لقاء حب حياتك. 
6- ماذا يجب أن أعرف أيضًا؟ هذا هو السؤال 
الشامل الذي غالبًا ما يكون من املفيد سؤاله 
في نهاية مقابلة العمل، أو قبل املوافقة على 

إبرام صفقة ما، وغيرها من املحادثات التي 
تركز على املعلومات.

7- هـــل مـــن ســلــبــّيــات؟ هــــذا الـــســـؤال يحميك 
من الــوقــوع في حب أيــة فكرة على الــفــور، أو 
»االنــــدفــــاع غــيــر الــعــقــانــي«، بــحــســب وصــف 
)البنك  الفيدرالي  االحتياطي  مكتب  رئيس 

املركزي( السابق آالن غرينسبان.
8- هــل يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك خــيــار أفــضــل؟ 
الوقت املناسب لطرح هذا السؤال هو بعدما 
تكون قد فكرت وتوصلت إلى الخيار األفضل 
ــيــــارك الخــتــبــار  بــــرأيــــك. الــــســــؤال ُيـــخـــضـــع خــ

نهائي.
يــكــن  لــــم  إذا  ــل؟  ــ ــــضـ الــــعــــرض األفـ مــــا هــــو   -9
ـــه يمكن 

ّ
فـــإن كــفــايــة،  الـــعـــرض األول واضـــحـــًا 

ــداًل مـــن قـــبـــول الــعــرض  ــ ــذا الــــســــؤال بـ ــرح هــ طــ

األول. عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، فـــإن هـــذا الــســؤال 
أفضل من الصيغتن التاليتن: »هل يمكنك 
فعل ذلــك على نحو أفضل؟ أو هل هــذا قابل 
ــر ذو صـــلـــة: عليك  ــاك أمــ ــنـ لـــلـــتـــفـــاوض؟«. وهـ
أن تــســأل عــّمــا تــريــد تحقيقه. طــاملــا أن األمــر 
ــأل. وفـــي حـــال لـــم تــحــصــل على  ــ أخـــاقـــي، إسـ
 

ّ
إال الثاني والثالث،  الجواب من األّول، اســأل 

فــي حـــال كـــان مــا تــريــده مــحــصــورًا بشخص 
ي عما 

ّ
التخل إلــى  قــد تحتاج  واحـــد. حينها، 

تريده.
10- كـــيـــف يــمــكــنــنــي جـــعـــل حـــيـــاتـــك أســـهـــل؟ 
ــذا الـــســـؤال فـــي مــســاعــدة الـــنـــاس،  يــســاهــم هــ
أكثر  د حياتهم 

ّ
تتعق الذين  أولئك  خصوصًا 

فأكثر. 
)العربي الجديد(

أسئلة 
جيدة 

ألجوبة 
أفضل

زهير هواري

مــدن عراقية.  ما سواها من  كانت مهيمنة على  فقد  بغداد  معاناة  رغــم 
كانت املناطق واملدن في املحافظات مهملة أو شبه مهملة دومًا، وهو ما قاد 
الى تضخم في سكان العاصمة وتراجع في باقي املدن، سواء كانت مركز 

محافظة أو ناحية، وبالطبع فحال األرياف أكثر بؤسًا. 
العربية، بمعنى  الــدول واألقطار  باقي  العراق مركب مثله مثل  الخلل في 
أنه موجود قبل أن تبلغ األزمات ما بلغته من تدمير مأساوي. التراجيديا 
العربية الراهنة ذات جذور راسخة يغذيها دومًا غياب العدالة االجتماعية 
الحريات وتغّول السلطة على حساب املجتمع. ومقابل  والتخطيط وقمع 
أعداد قليلة من املنتفعني املحيطني بصاحب السلطة، هناك جموع كبرى 

تفتقد الحدود الدنيا. 
بالتأكيد  بينها  واألقسى  الشروخ،  من  مزيدًا  أحدثت  بأشكالها  الحروب 
كـــانـــت الـــداخـــلـــيـــة. يـــحـــدث اآلن فـــي الـــعـــراق شــبــه فــــرز طــائــفــي مــنــاطــقــي. 
الراهن.  االنقسامي  األمــر  على  تغطي  ال  املــوحــدة  السياسية  املؤسسات 
أو  لها،  أنه ال محل  أنها تعتبر  الهيمنة هناك طوائف ومناطق إما  مقابل 
مغبونة، أو تتدبر أمورها بنفسها. ينطبق األول على األقليات املسيحية 
واأليزيدية والصابئية، والغنب على الُسنة، ويتدّبر األكراد األمور بأنفسهم. 
والحصيلة أننا بني ثالثة عراقات عمليًا. عراق شيعي يدار فعليًا من جانب 
وعـــراق سني  بوزنها،  يستهان  ال  عراقية شيعية  قــوى  وترفضه  إيـــران 
يتعرض للتهميش ما أدى الى نشوء داعش وسالالتها السابقة والالحقة، 
وعراق كردي يتصّرف على أساس أن كيانه قائم وعليه ترسيخه بضم 

ما يتيسر له من مساحات إضافية من حساب اآلخرين. 
على  لها مضاعفات  كانت  طائفية  أســس  على  الحكم  في  واملحاصصة 
الصعيد الديموغرافي. ال بد من اإلشارة إلى أن العراق يعاني من هجرة 
إلى  النازحون قد يصلون  أكثر من 4 ماليني نسمة من سكانه.  ولجوء 
السابق، ويعاني هــؤالء من ظــروف حياة أشــد قساوة من  العدد  ضعف 
التصّور، فمعظمهم يقيم في خيام مرتجلة وسط لهيب الصيف وقساوة 
الشتاء. يفتقدون املدرسة واملستوصف والطريق والغذاء وإمكانية العثور 
على العمل لتأمني رغيف الخبز وشربة املاء ألسرهم. تتكامل الكارثة مع 
مضاعفات هجرة الكفاءات ومن ضمنهم األطباء واملهندسون واملحامون 
وأساتذة الجامعات. ويضاف الى ذلك صرف موازنات الدولة على »املجهود 
الحربي« لصالح الجيش والحشد الشعبي بعد شرعنته  من جهة، وعلى 

النهب الذي يعّبر عن حال مستشرية من الفساد من جهة ثانية. 
والبيئي  الــحــضــري  الـــتـــوازن  ومــعــهــا  تــبــاعــًا  تفقد شخصيتها  مـــدن  إذن 
وزيـــادات سكانية تجد تصريفها في بــازار املــوت املفتوح وفــي التهجير 
أما  املعالجة.  أو  الحلول  مــن  أدنــى  تتفاقم دون حــد  والــلــجــوء، ومشكالت 
د مزيدًا من الحروب التي 

ّ
الحروب املستعرة خالفًا لألوهام السائدة فستول

تأكل األخضر واليابس. 
)أستاذ جامعي( 

بالد الرشيد التعيسة

الديموغرافيا العربية متابعة

لم يبق من يساندها 
)كريستوف سايمون/ 

فرانس برس(
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كيف يرفع اإلعالم اإليراني من رصيد المحافظين؟

النظام السوري: تزوير الحقيقة... حتى في »غينيس«

طهران ــ فرح الزمان شوقي

اشتدت الحرب الدائرة بني املرشحني الستة 
ــراب يــــوم االقــــتــــراع فـــي االنــتــخــابــات  ــتـ مـــع اقـ
الجمعة  والــتــي ستقام  اإليــرانــيــة،  الرئاسية 
ــتـــراشـــق الــكــامــي  ــار. وبـــــات الـ ــو/أيــ ــايــ 19 مــ
وتبادل االتهامات بني هؤالء محورًا رئيسًا 
في كل وسائل اإلعــام اإليرانية، ســواء تلك 
املــحــســوبــة عــلــى اإلعــــــام الـــجـــديـــد ومـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، أو الــتــقــلــيــديــة من 

صحف ومجات ومواقع إلكترونية.
النشاط األكبر يبدو واضحًا على صفحات 
وقـــنـــوات مــواقــع وتــطــبــيــقــات الــتــواصــل، مع 
ذلـــك تــحــاول املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة، ال سيما 
تــلــك الــتــابــعــة لــلــوكــاالت اإليــرانــيــة الرسمية 
وشبه الرسمية، أن تكون جزءًا من الحمات 
ــة لـــلـــمـــرشـــحـــني املـــنـــقـــســـمـــني فــي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــدعـ الـ
جبهتني، إحداها محافظة، والثانية معتدلة 
إصـــاحـــيـــة. الــســبــب فـــي ذلــــك يـــعـــود إلــــى أن 
غالبية هذه الوكاالت ليست مستقلة، وتعود 
لجناح أو لتيار سياسي معني. واملاحظ أن 
صــوت املحافظني أعــلــى حــدة فــي معظمها، 
فــتــشــارك الــعــديــد مــن املــواقــع والـــوكـــاالت في 
ــعــــارات مـــرشـــحـــيـــهـــم، وحــتــى  ــتــــرويــــج لــــشــ الــ

التهاماتهم املوجهة ضد الجبهة الثانية.
تجري هذه املواقع استطاعات رأي دورية، 
ــفـــة ألحـــد  ــكـ ــبــــه يـــومـــيـــة، تـــغـــلـــب فـــيـــهـــا الـ وشــ
الجبهة  يمثلون  الذين  املحافظني  مرشحي 
ــثـــورة اإلســـامـــيـــة، وهــمــا  الــشــعــبــيــة لــقــوى الـ
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي ومــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف. 
ويـــبـــرر الــبــعــض األمــــر بـــأن مــعــظــم متابعي 
اإللكترونية  صفحاتهم  على  ســـواء  هـــؤالء، 
أو فــي صحفهم، وحــتــى فــي مــنــابــر اإلعـــام 
املؤيدة  الشريحة  على  محسوبون  الجديد، 
للتوجهات املحافظة، وهو ما يجعل األمور 
تميل لصالحهم دائما، وقد ال يرتبط األمر 
أو ممارسة حرب نفسية  تزوير  بمحاوالت 
على الطرف اآلخــر، بقدر ما إن هــذه املنابر 
أخــرى،  دون  جهة  على  ومحسوبة  مصنفة 

وينطبق هذا على متابعيها كذلك.
الــرئــيــس املــعــتــدل الــحــالــي حــســن روحـــانـــي 
وحــلــيــفــه اإلصـــاحـــي إســحــاق جــهــانــغــيــري، 
والـــــذي مـــن املــفــتــرض أن يــنــســحــب لــصــالــح 
األول، يــقــفــان فـــي الــجــبــهــة املــقــابــلــة. انــتــقــد 
هـــذان صــراحــة مــا وصــفــاه بتكميم األفــــواه، 
مــروجــني خـــال الحملة الــدعــائــيــة لــضــرورة 

منوعات

رفع مستوى حرية التعبير والرأي واإلعام، 
ــا بــــني فــئــات  ــ ــ ــــذا رواجـ ويـــلـــقـــى خــطــابــهــمــا هـ

الشباب وساكني املدن الكبرى.
في املقابل، اختلفت شعارات روحاني خال 
هـــذا االســتــحــقــاق عـــن املــــرة الــســابــقــة، فقبل 
أربــع سنوات ركــز على فك قيد الصحافيني 
والنشطاء، وحتى على إلغاء اإلقامة الجبرية 

عن رموز الحركة الخضراء اإلصاحية، مير 
حــســني مـــوســـوي ومـــهـــدي كــــروبــــي، ويــقــول 
بعض مؤيديه إنه لم يحرك ساكنا، وحتى 

إنه تجاهل هذين الشعارين هذه املرة.
ـــوبــــة عــلــى  ـــسـ ــحـ تــــــــرى وســــــائــــــل اإلعـــــــــــام املــ
ــرى، فـــا تتهم  ــ املــحــافــظــني نــقــاط ضــعــف أخـ
بعدم تحقق شعاراته على هذين  روحــانــي 

الــصــعــيــديــن، لــكــنــهــا أكـــــدت إغـــــاق حــكــومــة 
ــــدد مـــــن الـــصـــحـــف  ــعـ ــ ــة لـ ــيــ ــالــ االعـــــــتـــــــدال الــــحــ
واملــواقــع، وحــظــر بعضها أحــيــانــا، وإرســـال 
إنـــــذارات ألكــثــر مــن مــائــة مـــرة لــعــدة جــهــات، 
ويــــعــــود الـــســـبـــب لــكــونــهــا تـــتـــحـــدث بــلــســان 
املنتقد للحكومة، وهو ما يدل على إخفاق 
األفــواه  تكميم  تهمة  رأيها.  الرئيس، حسب 
ــة بــــاتــــجــــاهــــني، فـــكـــمـــا يــســتــخــدمــهــا  ــادلــ ــعــ مــ
روحـــانـــي وأنــــصــــاره، يــوجــهــهــا املــحــافــظــون 
لــلــطــرف الــحــكــومــي املـــعـــتـــدل. وعـــلـــى سبيل 
املــثــال، نــشــرت وكــالــة فـــارس، صــبــاح األحــد، 
ــن، وقـــد  ــ ــزويــ ــ ــي قــ ــ صــــــــورا ملــــديــــر مـــكـــتـــبـــهـــا فـ
تعرض للضرب والتهديد من قبل مؤيدين 
لــهــؤالء  لــروحــانــي، خـــال مــراســم انتخابية 

كان يغطيها.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــعــتــمــد وســـائـــل اإلعـــام 
هـــذه عــلــى مــبــادئ خــطــاب الــتــيــار املــحــافــظ، 
الـــذي يــركــز بطبيعته عــلــى الــفــئــة املــحــرومــة 
والفقراء، وهو ما يبدو واضحا في شعارات 
رئيسي أوال وقاليباف من بعده. وال شك في 
أن هذا األمر يلقى صدى كبيرا في األرياف 

املمتدة في إيران، وفي أغلب القرى.
ــن املــــرشــــحــــني وخـــاصـــة  ــذيــ كـــمـــا تـــســـاعـــد هــ
قــالــيــبــاف، فــي تــســريــع وتــوثــيــق االتــهــامــات 
ــة لـــلـــمـــنـــافـــســـني، فــــخــــال املـــنـــاظـــرة  ــهــ املــــوجــ
ــرت يـــوم  ــ ــتــــي جـ الــتــلــفــزيــونــيــة األخــــيــــرة والــ
تصريحاته  مــن  قاليباف  ينته  لــم  الجمعة، 
ــي قــــــال خـــالـــهـــا إن لــــــدى جــهــانــغــيــري  ــتــ الــ
وروحـــانـــي أمــاكــا وعـــقـــارات اشــتــريــاهــا في 
أمـــاكـــن راقـــيـــة مـــن طـــهـــران بـــأســـعـــار بخسة 
لــلــغــايــة، حــتــى نــشــرت كــل املـــواقـــع املحافظة 
واملتعددة للغاية الوثائق، لتصبح متوفرة 
في كل مكان حتى قبل أن يرد املتهم عليها.

يجيد املحافظون الحرب اإلعامية ويتقنون 
املنابر  تــعــدد  ذلــك  فــي  ويساعدهم  فنونها، 
وتماشيهم  بل  باسمهم،  الناطقة  والجهات 
مع تطور الوسائل الذكية وصفحات اإلعام 
املهمة صعبة على  الجديد، وهــو ما يجعل 
روحاني.  في املقابل، يحاول الشيخ املعتدل 
مجاراة الوضع، وال يمكن القول إن وسائل 
املحسوبة  واإللــكــتــرونــيــة  املطبوعة  اإلعـــام 
عليه أو الداعمة له قادرة على التأثير بشدة 
في أوساط املنتقدين له، لكن الشباب الداعم 
التواصل،  لروحاني يستخدم منابر مواقع 
تساعده  قد  تأييد  يطلقون حمات  وبــاتــوا 

في مهمته خال هذا السباق.

يجيد المحافظون 
الحرب اإلعالمية 

ويتقنون فنونها

تأكيدات أن المذيعين 
تعاطوا المنشطات قبل 

انطالق البث

نور عويتي

منذ ما يقارب ثاثة أشهر، أطلقت إذاعــة 
الــســوري،  للنظام  التابعة  ام«  اف  »فــيــوز 
ــــول مــــوســــوعــــة »غـــيـــنـــيـــس«  ــــدخـ تـــحـــديـــا لـ
لألرقام القياسية، من بوابة أطول برنامج 
إذاعــــــي حــــــواري فـــي الـــعـــالـــم، يـــكـــون الــبــث 
ملــدة يجب  ومــتــواصــل  مباشر  فيه بشكل 
أن تــتــجــاوز 81 ســـاعـــة. وأطــلــقــت اإلذاعــــة 
الــتــحــدي بــعــنــوان: »فــيــوز إبـــــداع... دمشق 
مــديــنــة مـــبـــدعـــة«، وتـــولـــى مــهــمــة الــتــقــديــم 
اإلعامي راكان الخضري، الذي تعود إليه 
ملكية اإلذاعة، وتولى مهمة اإلخراج معتز 

الكود.
ــــوري بـــهـــذا الـــتـــحـــدي،  ــــسـ ضــــج الـــنـــظـــام الـ
وخــصــص لــه مساحة واســعــة فــي قنواته 
املـــرئـــيـــة واملـــســـمـــوعـــة لـــدعـــمـــه، بــاعــتــبــاره 
إنـــجـــازًا وطــنــيــًا هـــامـــًا، وعـــمـــل عــلــى جمع 
للظهور  تمثله  التي  الفنية  الشخصيات 
في البث املباشر، أمثال دريد لحام، فادي 
ــنـــي، الــفــنــانــة جني  صــبــيــح، طــــال مـــارديـ

أسبر وجهان عبد العظيم .
ــقــــادات الــكــثــيــرة الـــتـــي طــاولــت  ــتــ رغــــم االنــ
البرنامج منذ الساعات األولى النطاقته، 
 ال طــائــل منها، 

ً
واعــتــبــاره حــشــوًا وثـــرثـــرة

وكسر  ساعة   81 تمضية  الوحيد  هدفها 
استطاعت  اإلذاعـــة  أن  إال  القياسي،  الرقم 
اجــتــيــاز الــتــحــدي، وحــقــقــت رقــمــًا جــديــدًا، 
وهـــو 83 ســاعــة. ومـــع انــتــهــاء آخـــر ساعة 
النظام بإنجاز اإلذاعــة وكأنه  بث، احتفل 
عرس وطني، حيث نقلت جميع محطاته 
االحـــتـــفـــال، وانــتــقــل االحـــتـــفـــال أيـــضـــًا إلــى 
ــم يــنــتــظــر  ــ ــوارع الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، ولـ ــ ــ شـ
الـــنـــظـــام مـــوافـــقـــة »غـــيـــنـــيـــس« بـــالـــوثـــائـــق 
الرسمية، وكأن ما تبقى هو مجرد روتني 

شكلي ال أكثر. مضت ثاثة أشهر من دون 
أن يتم تصوير أي وثائق رسمية تدل على 
أن اإلذاعـــــة دخــلــت مــوســوعــة »غــيــنــيــس«، 
العمل في اإلذاعـــة بالعرس  كــادر  واكتفى 
الــوطــنــي كــدلــيــل دامــــغ عــلــى إنــــجــــازه، وال 
تزال حتى اليوم تعّرف اإلذاعة عن نفسها 
بــإنــجــاز »غــيــنــيــس«، مـــن خــــال الصفحة 

الرسمية لإلذاعة على »فيسبوك«.
ــادر  ــدأت الـــخـــافـــات بـــني كـ ــ ــام، بـ ــ ومـــنـــذ أيــ

ــمـــل وفـــضـــحـــت املـــســـتـــور فــــي قــضــيــة  ــعـ الـ
جائزة »غينيس«، حيث قام أحد العاملني 
تحدي  لتغطية  املخصص  الــكــادر  ضمن 
»غينيس«، وهو اإلعامي صالح السيد، 
مـــــن خــــــال بـــــث مــــبــــاشــــر عــــلــــى صــفــحــتــه 
الرسمية في »فيسبوك«، بكشف التاعب 
ــة، ومنه  والــتــحــايــل الـــذي قــامــت بــه اإلذاعــ
ــال الــوثــائــق  ــإرســ تـــأكـــيـــده أن الــتــأخــيــر بــ
»غــيــنــيــس« يـــعـــود إلــى  والـــفـــيـــديـــوهـــات لـــ

تــأخــر عــمــلــيــات املـــونـــتـــاج الــتــي تــقــوم به 
اإلذاعة على بعض املواد املصورة بشكل 
مـــبـــاشـــر، عــلــمــًا أن أي تـــعـــديـــل يـــتـــم عــلــى 
الــفــيــديــوهــات مــن خـــال املــونــتــاج يعتبر 
ــيــــس«. وكـــذلـــك  ــنــ ــيــ ــــروط »غــ ــشـ ــ ــًا لـ ــفـ ــالـ مـــخـ
ذكــــر تــفــاصــيــل عـــن مــشــاكــل دارت أثــنــاء 
ــخــــاف الــــــذي دار  الـــتـــســـجـــيـــل، ومـــنـــهـــا الــ
بــني مــقــدم الــبــرنــامــج والــفــنــانــة الــســوريــة 
جــهــان عــبــد الــعــظــيــم. وكــذلــك أكـــد السيد 
في الفيديو، الخافات املالية الدائرة بني 
التمويل،  على  والتحايل  الكادر،  أعضاء 
واملذيع  املخرج  تعاطي  في  أيضًا  وشكك 
املـــواد املنشطة، والــتــي تــحــرم الــكــادر من 

دخول غينيس بشكل قطعي.
ــاول الــنــظــام  وبــعــد هـــذه الــبــلــبــلــة، الــتــي حــ
الــرســمــي،  إعـــامـــه  مـــن خـــال  أن يهمشها 
صرح مخرج البرنامج، بأنه على ثقة بأن 
املــقــدم الــخــضــري تــنــاول املنشطات، وأكــد 
أيضًا أنهم لم يخضعوا للفحص الطبي، 
في  للدخول  أساسيًا  شرطًا  يعتبر  الــذي 

»غينيس«. 
إنجاز  أن  تــؤكــد  الــتــي  البلبلة  أن هــذه  إال 
قناة »فيوز اف ام« لن يتم تسجيله بشكل 
رسمي في »غينيس«، لم تؤثر على أهمية 
اإلنــجــاز عــلــى مــســتــوى اإلعــــام الــوطــنــي، 
حيث أكــد اإلعــامــيــون فــي حــواراتــهــم مع 
السيد على »فيسبوك« أن أهمية اإلنجاز 
تكمن في حسه الوطني، وليس بالدخول 
وصفوها  التي  »غينيس«  موسوعة  فــي 
بالتساؤل  السيد  ورد  للغرب.  باملتحيزة 
املشروع عن سبب إقحام كلمة »غينيس« 
ـــن ســـبـــب تــفــاخــر  ــم الـــتـــحـــدي، وعــ ــ فــــي اسـ
دون  من  »غينيس«،  في  بالدخول  القناة 
أن تبادر بشكل جدي للتقدم للموسوعة 

العاملية.

)فرانس برس(

)فرانس برس(

يبدو اإلعالم هو الملعب الرئيسي للمعركة الرئاسية اإليرانية، خصوصًا أن المحافظين يدركون جيدًا قواعد هذه اللعبة التي تضيف 
لهم نقاطًا عدة في هذا  السباق
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سيطر حريق مجمع فندق تغريد
»الماسة«، التابع للقوات المسلحة 

في مشروع العاصمة اإلدارية 
المصرية الجديدة، على اهتمامات 
رواد مواقع التواصل االجتماعي، 
ووصل وسما »#العاصمة_اإلدارية« 

و»#العاصمة_اإلدارية_الجديدة« إلى 
قائمة األكثر تداوًال.

تناقل السوريون على وسائل 
التواصل االجتماعي صورًا 

وفيديوهات لفيضان مياه قناة 
البليخ المتفرعة من بحيرة نهر 

الفرات، بعدما غمرت أحياء كاملة 
من مدينة الرقة السورية التي يسيطر 

عليها »داعش«، عبر وسم »#الرقة_
تغرق«.

ال يزال الناشطون الفلسطينيون 
يحيون ذكرى النكبة الـ69 على 

مواقع التواصل االجتماعي، عبر 
وسوم عدة تؤكد على حقهم 
في العودة، وتفضح ممارسات 

االحتالل اإلسرائيلي، وتجّدد الدعم 
لألسرى المضربين عن الطعام في 

سجون االحتالل منذ شهر.

تتواصل تداعيات الهجوم 
اإللكتروني العالمي »رانسوم وير« 

الذي ضرب مؤسسات عدة حول 
العالم، الجمعة. وبعدما حامت 

الشكوك حول تورط »وكالة األمن 
القومي« األميركي، ال تزال لليوما 

لثاني تتواصل األدلة التي تدين دور 
كوريا الشمالية.

20
فالشمجتمع

أطفال سوريون وأتراك يتعاونون
لوحات صغيرة مخيمات الاجئني 

السوريني في تركيا ومعها 
كثير من أحياء املدن الكبرى 
تضم مئات آالف األطفال الذين هربوا 

مع ذويهم من الحرب الدائرة في 
سورية.

هؤالء األطفال الذين فقدوا الكثير من 
طفولتهم يحظون برعاية الحكومة 

التركية ومعها منظمات دولية 
 ذلك يعوضهم 

ّ
وجمعيات محلية عل

بعض الشيء ما خسروه.
ال تقتصر هذه الرعاية على التعليم 

في املدارس التركية بمختلف مراحلها 
وأشكالها، بل تمتد أيضًا إلى 

نشاطات ترفيهية ومعرفية عديدة. 
أحد هذه النشاطات معرض »يدان 
وفرشاة واحدة« الذي فتح أبوابه 

في مدينة إسطنبول أمام الزائرين. 
املعرض ببساطة يضّم لوحات 

رسمها أطفال أتراك وسوريون بشكل 
عرض اللوحات في صالة 

ُ
مشترك. وت

محطة تقسيم لقطار األنفاق، وسط 
إسطنبول، بدعم من جامعة »بزمي 

عالم« وبلدية املدينة.
عن ذلك، تقول منسقة املشروع غوالي 

 املعرض يتضمن لوحات 
ّ
قابان إن

 
ً
وأعمااًل فنية نفذها ثمانون طفا

سوريًا وتركيًا تتراوح أعمارهم ما 
بني السبعة أعوام واثني عشر عامًا.
 املعرض 

ّ
كذلك، تلفت قابان إلى أن

يفتح أبوابه للمرة الرابعة منذ 
إطاقه عام 2014، وقد بلغ عدد 

املشاركني اإلجمالي في املشروع نحو 
 

ّ
 كل

ّ
400 طفل حتى اليوم. تتابع أن

طفلني، أحدهما سوري واآلخر تركي، 
يرسمان معًا اللوحة ذاتها، ويشاركان 

معًا في العديد من األنشطة، تحت 
إشراف خبراء نفسيني، بغية دعم 

األطفال الاجئني وتشجيعهم على 
االندماج في املجتمع.

)الصور من: األناضول(

نشاطات مختلفة

لوحات مميزة

تفاعل
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كاّن ــ نديم جرجوره

ــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــــــــرخــــــــــي األوضــــــــــــــــــــــاع األمــ
ُ
ت

مهرجان  على  ثقلها  والسياسية 
موه بمنأى 

ّ
 يبقى منظ

ْ
«، وإن

ّ
»كــان

عن تأثيراتها املباشرة، الهتمامهم األساسّي 
بـــالـــســـيـــنـــمـــا، وبــــمــــا تــــزخــــر بــــه مــــن مـــواضـــيـــع 
 أجمل 

ّ
وأســالــيــب اشــتــغــال وجــمــالــيــات. ولــعــل

تـــحـــدٍّ ألوضــــــاع مــضــطــربــة كـــهـــذه، يــكــمــن في 
بعض السخرية والضحك. 

الــصــحــافــي  ـ   )1945( لـــســـكـــور  ــار  بـــيـ أن  ــك  ــ ذلـ
ــال الــفــرنــســي، الـــذي  ــمـ واإلعــــامــــي ورجــــل األعـ
يناير/كانون   14 فــي  للمهرجان  رئيسًا  ُعـــنيِّ 
انتخابه  عــيــد 

ُ
وأ األولـــى،  للمرة   ،2014 الثاني 

فــي 16 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2017 لـــ3 أعــوام 
السياسية  النزاعات  تبقى  أن  ى 

ّ
تمن ـ  جديدة 

الـــحـــادة والـــتـــهـــديـــدات األمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــجــوب 
الــعــالــم، بــعــيــدة عـــن املـــهـــرجـــان. ُمــشــيــرًا إلـــى 3 
الــدولــي:  االرتــبــاك  لها مسؤولية  ُيحمِّ أطـــراف 
كوريا الشمالية، والوضع الخطر في سورية، 

والرئيس األميركي دونالد ترامب. 
ـ ال تخلو من قلٍق إزاء  أنــه، بنبرة طريفة  كما 
إن  يقول  ـ  الــدولــّي  وموقعها  فرنسا  مستقبل 
الدورة الـ70 تبدأ بعد وقٍت قليٍل على انتخاب 
رئيٍس جديد للجمهورية الفرنسية، في لحظة 

شبه »فيلم تشويق«.
ُ
تاريخية ت

ت 1930 فيلمًا، 
ّ
إذًا، بدأت الدورة هذه، التي تلق

مقابل 1665 فيلمًا عام 2010 )ُيعرض منها 119 
فيلمًا في مسابقات وبرامج مختلفة(. إزاء رقٍم 
تييري  للمهرجان،  العام  املندوب  أعلن  كهذا، 
أساسًا،  منبثقة،  الخيارات  أن   )1960( فريمو 
وجمالياتها  السينمائية  الــلــغــة  أولـــويـــة  مــن 
الــفــنــيــة والــفــكــريــة، وأن املــشــتــرك بـــني األفــــام 
ل في »توثيق العيش املشترك« 

ّ
ختارة يتمث

ُ
امل

بني الشعوب واألفراد والثقافات والحضارات. 
يأخذ مشاهديه في رحات  أن بعضها  علمًا 
روحـــيـــة وجــغــرافــيــة وإنــســانــيــة، وإلــــى أمــاكــن 

.
ً
وحاالت يصعب بلوغها، عادة

كثيرون  وينتظر  فــريــمــو،  ُيعلنه  ــٌد«  »وعــ هــذا 
ملــســه فــي األفــــام املــخــتــارة، ومــنــهــا 18 فيلمًا 
تــتــنــافــس عــلــى »الــســعــفــة الــذهــبــيــة« وجــوائــز 
أخــــرى، خــاصــة فــي املــســابــقــة الــرســمــيــة، التي 
ــار لــجــنــة  ــ ــودوفــ ــ ــرأس اإلســــبــــانــــي بــــــدرو أملــ ــتــ يــ
 آدي، 

ْ
ــاِرن ــ ــفــة مـــن األملــانــيــة مــ

َّ
تــحــكــيــمــهــا، املــؤل

والصينية  تــشــاســن،  جيسيكا  واألمــيــركــيــة 
جــاوي،  آنــيــيــاس  والفرنسية  بينغبينغ،  فــان 
ووك،  ـ  شـــــــان  بـــــــــارك  ــوبــــي  ــنــ الــــجــ والـــــــكـــــــوري 
واألمـــيـــركـــي ويــــل ســمــيــث، واإليـــطـــالـــي بــاولــو 
ســوّريــنــتــيــنــو، والــفــرنــســي الــلــبــنــانــي األصـــل 

غبريال يارد.
أحد أفام املسابقة يحمل عنوان »في الظام«، 
لألملاني التركي فاتي آكني: تنقلب حياة كاتيا 

4 مسلسالت 
مصرية خرجت 

من السباق

2223
منوعات
سينما
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ذاكرة

يــــحــــرص بـــعـــض املـــطـــربـــني واملــــطــــربــــات عــلــى 
الــظــهــور فــي شهر رمــضــان مــن خـــال األدعــيــة 
واأللــبــومــات الــديــنــيــة، خــاصــة أن هـــذا املــوســم 
يــشــهــد حـــالـــة كـــســـاد شــــديــــدة لـــهـــم، فــــا تــقــام 
الـــحـــفـــات وال يـــتـــم أيــــضــــا طـــــرح األلـــبـــومـــات 
بشكلها املــعــتــاد. فــانــتــهــت املــطــربــة الــســوريــة 
وعــد البحري مؤخرا من تسجيل دعــاء ديني 
بــعــنــوان »طــّمــن قــلــبــي«، وكــتــب كــلــمــات الــدعــاء 
البرازيلي  أحمد  ولّحنه  علي،  السيد  الشاعر 
فيما قام بتوزيعه عمار. ويقوم حاليا املطرب 
اإلنتاج  شركة  مــع  الحاني  عاصي  اللبناني 
واملــرئــيــات بتسجيل عدة  للصوتيات  روتــانــا 
أدعية دينية لم يتم اإلعان عن تفاصيلها بعد، 

وتطرح في األيام األولى من شهر رمضان.
كــمــا بـــدأ املــطــرب املــصــري حــســام حــبــيــب في 
تسجيل عدة أدعية دينية مؤخرا. وكعادتها 
ــدار  ــ ــــي تـــقـــديـــم عــــــدة أغـــــــــاٍن ديـــنـــيـــة عـــلـــى مـ فـ
السورية  املــطــربــة  انتهت  املــاضــيــة  الــســنــوات 
أصـــالـــة نـــصـــري مـــن تــســجــيــل أغــنــيــة ديــنــيــة 
ــم »جـــمـــع يـــا رب قـــلـــوب«،  جـــديـــدة تــحــمــل اســ
ــام مـــن إخـــراج  ســتــقــوم بــتــصــويــرهــا خـــال أيــ
ــارق الــعــريــان، األغــنــيــة مــن كلمات  زوجــهــا طـ
هشام صــادق، وألــحــان مدين، وتــوزيــع كريم 

عبد الوهاب.
ــدول املــصــري  ــ ويـــقـــوم حــالــيــا مــطــرب أراب أيـ
أحــمــد جــمــال بــتــســجــيــل ألـــبـــوم ديــنــي كــامــل، 
يــحــتــوي عــلــى عــشــر أغــنــيــات، وكــتــب أغــانــي 
األلبوم ولّحنها كل من عزيز الشافعي ونور 
الــديــن مــحــمــد، أمـــا الــتــوزيــع املــوســيــقــى فكان 

ــــاوي. »مــســلــســل فــوبــيــا«  ــــصـ ــالـــد الـ الـــفـــنـــان خـ
ــــن عـــامـــر وولــيــد  بــطــولــة خـــالـــد الـــصـــاوي وأيـ
العزيز،  عبد  وطـــارق  منصور  ومحسن  فـــواز 
ــراج  ــارق بـــركـــات، وإخــ والــقــصــة مـــن تــألــيــف طــ

عادل األعصر.
ــا مــــن مــــوســــم رمــــضــــان مــســلــســل  ــرج أيــــضــ ــ خــ
ــنـــان مـــحـــمـــد فـــــــــؤاد، وتـــقـــرر  ــفـ ــلـ ــر« لـ ــ ــاهـ ــ ــــضـ »الـ
ــــد أوضــــح  عـــرضـــه عـــقـــب انـــقـــضـــاء الـــشـــهـــر، وقـ
مــنــتــج املــســلــســل تــامــر عــبــد املــنــعــم لـــ«الــعــربــي 
عالية  اإلنــتــاجــيــة  تكلفته  العمل  أن  الــجــديــد« 
لــلــغــايــة، والـــعـــرض غــيــر الــحــصــري سيتسبب 
فـــي الــخــســارة الـــشـــديـــدة. وبــعــيــدا عـــن األمـــور 
املادية، فإن العمل مهم وبه أحداث وتفاصيل 
املــشــاهــد، وألن  إلـــى تــركــيــز  متشعبة تــحــتــاج 
مــوســم رمــضــان بــه عــشــرات املــســلــســات، فلن 
يتسنى للمشاهد التركيز في »الضاهر« فقط، 
لذا فهو يجد أن العرض في موسم آخر أفضل، 
مــوضــحــا أن املــوســم الـــدرامـــي الــثــانــي أصبح 
لــه جمهوره جــدا، وكــم مــن أعــمــال عرضت في 
للغاية.  كبيرة  نجاحات  وحققت  املوسم  هــذا 
مسلسل »الضاهر« يمثل عودة الفنان محمد 
فؤاد للتمثيل، بعد غياب ست سنوات، بعد أن 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ـــاع مــســلــســل »بــــني عـــاملـــني« للفنان 
ّ
أعــلــن صـــن

ــارق لــطــفــي عــــن خــــروجــــه مــــن »املـــــاراثـــــون«  ــ طــ
الـــدرامـــي لشهر رمــضــان، لــلــعــرض فــي موسم 
الــوقــت الستكمال  ــاٍن؛ مــبــرريــن ذلـــك بضيق  ثــ
»العربي  لـ التصوير. وفي تصريحات خاصة 
الــجــديــد«، قــال املــخــرج أحــمــد مــدحــت إنــه غير 
غاضب على اإلطــاق من عــرض العمل خارج 
املوسم الرمضاني، خاصة أن املسلسل بالفعل 
أن  مــشــاهــدتــه. وأوضـــح  فــي  التركيز  يستحق 
فيه،  للغاية  كبير  مــجــهــود  بـــذل  تــم  املسلسل 
الكواليس  في  مناخا جيدا وحميميا  وشهد 
بــــني كــــل املـــشـــاركـــني فــــي الـــعـــمـــل، ســــــواء أمــــام 
الــكــامــيــرات أو وراءهــــا، مشيرا إلــى أنــه »يثق 
ــّدر الــلــه ومـــا شـــاء فــعــل«.  فــي اخــتــيــار الــلــه، وقــ
بــطــولــة طــــارق لطفي،  عــاملــني«  »بـــني  مسلسل 
لــقــاء الــخــمــيــســي، هــشــام ســلــيــم، داريــــن حـــداد، 
حازم سمير، والقصة من تأليف أيمن مدحت، 

وإخراج أحمد مدحت، وإنتاج تامر مرسي.
تــــدور أحــــداث املــســلــســل فــي إطــــار اجتماعي 
ــال والــســلــطــة، من  ــراع املــ تــشــويــقــي، حـــول صــ
خــــال شــخــصــيــة »مــــــــروان« الـــتـــي يــجــســدهــا 
طـــارق لطفي، صــاحــب شــركــة عــقــارات، ورغــم 
التزامه دينيا إال أنه ال يرى سوى مصلحته 
لــم يكن مسلسل »بــني عــاملــني« فقط هو  فقط. 
فــي موسم  اعه عرضه 

ّ
قــرر صن الــذي  الوحيد 

ــاٍن، بـــل ســبــق واتـــخـــذ الـــقـــرار نفسه  ــ ــــي ثــ درامــ
صناع مسلسل »فوبيا« الذي يقوم ببطولته 

لوسام عبد املنعم، وجيزو. ويتعاون كل من 
املــطــربــني أحــمــد ســعــد ومــحــمــود الــلــيــثــي في 
ألــبــوم ديني يتم طرحه خــال شهر رمضان 

ويقوم بإنتاجه مصطفى السويفي.
وبــــدأت مــطــربــة بــرنــامــج »ذا فــويــس« مــروى 
ناجي في تسجيل عدة أدعية دينية لطرحها 
خــال الشهر الكريم مــع شركة اإلنــتــاج باك 

آند وايت ملالكها املنتج ياسر سليم.
ُيــذكــر أن شــركــة »أنــغــامــي« أعــلــنــت فــي بيان 
صحافي، عن تزويد املستمعني عبر موقعها 
ــيـــد الــديــنــيــة  بــمــجــمــوعــة خـــاصـــة مـــن األنـــاشـ
ــار، وحــســني  ــ ــّسـ ــ لـــســـامـــي يــــوســــف، ووائـــــــل جـ

الجسمي ، ومحمد منير.
مروة...

قدم تجربته التليفزيونية »أغلى من حياتي«. 
كما يشارك في املسلسل حسن يوسف ورغدة 
ومــادلــني طــبــر، والــقــصــة واإلنــتــاج لتامر عبد 
ــد. وتــــدور األحـــداث  املــنــعــم وإخــــراج يــاســر زايــ
حـــول ضــابــط يــعــيــش فـــي مــنــطــقــة »الــضــاهــر« 
وهــــو حـــي شــعــبــي بــمــصــر، ويـــســـاعـــد كـــل من 
حـــولـــه ولــكــنــه يــتــعــرض لــلــعــديــد مـــن املـــواقـــف 
الصعبة، ومنها وقوعه في غرام فتاة يهودية.

مــســلــســل »عــائــلــة زيـــــزو« لــلــفــنــان أشــــرف عبد 
الــبــاقــي أيــضــا خـــرج مـــن املـــوســـم الــرمــضــانــي، 
لُيعرض في موسم ثاٍن، على الرغم من أسبقية 
تعاقد املنتج مع قناة سي بي سي على عرض 
ــريــــل املــــاضــــي، وبــالــفــعــل  الـــعـــمـــل فــــي شـــهـــر إبــ
تــســلــمــت الــقــنــاة عــشــر حــلــقــات مـــن املــســلــســل، 
بــأن هناك مسلسا آخر  القناة  ولكن فوجئت 
ألشـــرف عبد الباقي وهــو »أنـــا وبــابــا ومــامــا« 
يــعــرض عــلــى إحــــدى الــقــنــوات يــــدور فــي إطــار 
نـــفـــس نـــوعـــيـــة مــســلــســل »عـــائـــلـــة زيـــــــــزو«، مــا 
اعتبرته قناة سي بي سي إساءة أدبية بالغة 
من أشــرف الــذي لم يبلغهم بوجود عمل آخر 
يــعــرض لــه، لــهــذا فسخت الــقــنــاة تعاقدها مع 
القائمني على مسلسل »عائلة زيــزو«. يشارك 
ــزو« بــجــانــب  ــ فـــي بــطــولــة مــســلــســل »عــائــلــة زيــ
أشرف عبد الباقي كل من نسرين أمني، ونهال 
عنبر، ولطفي لبيب. والعمل من تأليف محمد 
النبوي، وإخــراج شيرين عــادل. وأعلن صناع 
مسلسل »الطوفان« مؤخرا عن خروج املسلسل 
من السباق الرمضاني وعرضه في موسم ثاٍن، 

وبرروا السبب بعدم توافر الوقت الازم.

الكاف... مدينة تمتزج فيها مسلسالت خرجت من السباق الرمضاني للمرة الثانية
الحضارات مع األديان

نجوم األدعية الدينية

»لألطفال، أيضا، نصيب 
من رمضان«، شعار رفعه 
صناع البرامج التلفزيونية 
منذ عشرات السنين وما 

زال مستمرًا

كريستين أبيض

يأتي رمضان كل عام وتعج القنوات التلفزيونية 
أن ينتهي مسلسل حتى يبدأ  بالدراما، فا يلبث 
آخر، وفي خضم ذلك الزحام لم ينس صناع امليديا 
األطفال، فأنتجوا لهم برامج وشخصيات كرتونية
قدم الفنان فؤاد املهندس، في رمضان 1982، ألول 
مرة فوازير مخصصة لألطفال بعنوان »عمو فؤاد 
الــفــوازيــر نجاحا كبيرا بني  رايــح يصطاد«، القــت 
البرنامج يخاطبه  أن  الــذي شعر  جمهور األطفال 
األطفال  مــن  بعدد  االستعانة  مــع  مباشرة خاصة 
الذي  الكبير  النجاح  فــؤاد املهندس، ومع  ملشاركة 
كل  فــي  مختلفة  بتيمات  تقديمها  استمر  حققته 

رمضان ملدة 10 سنوات. 
في رمضان 1982، عرضت ألول مرة فوازير فطوطة 
الحميد،  عبد  فهمي  واملــخــرج  غانم  للفنان سمير 
وقــــد يــخــتــلــف الــبــعــض حــــول تــصــنــيــفــهــا ان كــانــت 
فوازير للكبار أو الصغار أو لكل أفراد العائلة، مما 
ملــدة 3 سنوات  إلــى تقديمها  القائمني عليها  دفــع 

متتالية.
أولــى حلقات مسلسل  1983، عرضت  في رمضان 
ابتكرها  التي  الشهير »بوجي وطمطم«  العرائس 
حققته  الــذي  الكبير  النجاح  بعد  رحمي  محمود 
اإلعامية  رافقت  التي  »بقلظ«  الشهيرة  عروسته 
بالفنان  برنامجها، واستعان  في  إبراهيم  نجوى 
يونس شلبي والفنانة هالة فاخر لبث الــروح في 
تلك الــعــرائــس، وعــرض مــن املسلسل مــا يقرب من 

تونس ـ خباب عبدالمقصود

اســتــقــرت الــكــاف مــنــذ نــشــأتــهــا فـــوق جــبــل الــديــر، 
وقد أسسها البربر منذ 15 قرنًا، وتعاقبت عليها 
الـــحـــضـــارات مـــن الــعــصــر الـــحـــجـــري إلــــى الــعــهــد 
والبيزنطي  الروماني  بالعهد  مــرورًا  العثماني، 

ثم العربي اإلسامي.
ــلـــيـــك، والــكــنــيــس  ــلـــوف، الـــبـــازيـ الـــقـــصـــبـــة، بـــومـــخـ
الـــيـــهـــودي، مــجــمــوعــة أثـــريـــة تــتــغــنــى بــهــا مدينة 
العاصمة ما  التونسية، والــتــي تبعد عــن  الــكــاف 
يزيد  ما  ارتــفــاع  كيلومترًا، وعلى   160 يقرب من 
عــن 1000 مــتــر عــن ســطــح األرض، تــشــع املــديــنــة 
بتعايشها على اختاف األزمان والديانات التي 

مرت فيها.
اســتــقــرت الــكــاف مــنــذ نــشــأتــهــا فـــوق جــبــل الــديــر، 
وقد أسسها البربر منذ 15 قرنًا، وتعاقبت عليها 
الـــحـــضـــارات مـــن الــعــصــر الـــحـــجـــري إلــــى الــعــهــد 
والبيزنطي  الروماني  بالعهد  مــرورًا  العثماني، 

ثم العربي اإلسامي.
التاريخي  املدينة  رمز  الحسينية  القصبة  وتعد 
والعسكري، يجاورها البازيليك الروماني والذي 
أكثر من 3000 سنة، باإلضافة  إلــى  يعود بناؤه 
لكنيسة دار القوس التي بنيت في القرن الرابع، 
وتكتمل املعالم بمقام سيدي بومخلوف، والذي 

بني في القرن 14 مياديًا.
شــكــلــت الـــكـــاف عــبــر تــاريــخــهــا، مـــثـــااًل للتعايش 
اإلنـــســـانـــي، مـــن الـــيـــهـــوديـــة إلــــى اإلســــــام مــــرورًا 

باملسيحية، وتركت كل مرحلة أثرها على جدران 
ــة، مــتــنــاســيــة، مـــظـــاهـــر الـــتـــشـــدد الـــديـــنـــي،  ــنـ ــديـ املـ

والتطرف األخاقي الذي يشهده العالم.
تعد قصبة الكاف املعلم األثــري األبــرز باملدينة، 
وهو حصن دفاعي تم بناؤه سنة 1600 للمياد، 
الـــذي سيطر على  العثماني  الــحــكــم  فــتــرة  خـــال 
مــن حصنني،  يــتــكــّون  والــحــدود حينها.  القبائل 
الحصن الّصغير وهو األقدم، و يترّكب من أربعة 
أبراج، كما توجد به غرف خاّصة بالجنود وباب 
احية الشمالية 

ّ
ســّري يــؤدي إلــى الــخــارج مــن الن

قنطرة  فيتكّون من  الكبير  الحصن  أما  الغربية، 
مــعــلــقــة فـــوق خــنــدق مـــع بـــرج مــراقــبــة، وداخــلــهــا 
الــغــرف،  ســاحــة فسيحة تحيط بــهــا الــعــديــد مــن 
ومــســجــد لـــلـــصـــاة. ويــســتــخــدم الــحــصــن حــالــيــًا 

كمسرح للهواء الطلق ويتسع لـ4000 متفّرج.
ورغـــم تمتع الــكــاف بــوجــود اآلثـــار الــديــنــيــة، مع 
فإنها  املدينة،  بها  تحظى  التي  الطبيعة  جمال 
الـــزائـــريـــن، وافـــتـــقـــارهـــا للبنية  قــلــة  تــعــانــي مـــن 
الــتــحــتــيــة الــتــي تــحــولــهــا إلـــى مــديــنــة ســيــاحــيــة، 
ــة  ــيـ ــاحـ ــيـ مـــــــوجـــــــودة عــــلــــى خــــريــــطــــة املــــــــــدن الـــسـ

التونسية.
ُمناخ املدينة قاري، يتأثر في نفس الوقت بالبحر 
األبـــيـــض املــتــوســط وبــالــصــحــراء، تــبــلــغ درجـــات 
الــحــرارة فــي الصيف 40 و45 درجـــة وتــصــل إلى 
مــعــدل 7 درجـــات تحت الصفر فــي فصل الشتاء 
وتعرف املدينة تساقط الثلوج، أما معدل األمطار 

فيتراوح ما بني 700  و500 ملم باملدينة.

20 جزءًا في رمضان 1987، قرر الفنان عبد املنعم 
مدبولي مع املؤلف مصطفى الشندويلي واملخرج 
فــوازيــر رمضانية  محمد رجــائــي خـــوض تــجــربــة 
الــفــوازيــر كــانــت تــقــدم معلومات  الــافــت للنظر أن 
املختلفة  والنباتات  الــزراعــة  حــول  وثرية  مبسطة 
ورائــحــة  لـــون  مــن  زراعــتــهــا وخصائصها  وكيفية 

وطعم وأوقات الري، واألشياء املضرة لها.
أولــى حلقات مسلسل  1996، عرضت  في رمضان 
ــن كـــتـــاب ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة،  الـــســـنـــدبـــاد الـــبـــحـــري مـ
وكــانــت اإلعــامــيــة سامية األتــربــي تــقــدم الحلقات 
وتجمع األطفال حولها لتحكي لهم عن مغامرات 
ــتـــي القــــاهــــا فــي  الـــســـنـــدبـــاد الـــبـــحـــري واألهـــــــــوال الـ

رحاته في أعالي البحار. 
الــكــرتــونــي  فـــي رمـــضـــان 2007، عــــرض املــســلــســل 
»بــســنــت وديــاســطــي« ألول مـــرة، وهـــو يـــدور حــول 
الريف  فــي  والــبــســاطــة  التكنولوجيا  بــني  الــصــراع 
املــصــري، قــام بتقديم األصـــوات فيه الفنان صاح 

عبد الله والفنانة حنان ترك، عرض 4 أجزاء منه 
املــســلــســل  مـــــرة  ألول  عـــــرض   ،2008 ــان  رمــــضــ فــــي 
الــكــرتــونــي »ســـوبـــر هــنــيــدي«، تــألــيــف عــمــر طــاهــر 
وإخراج شريف جمال، وأدى الصوت الفنان محمد 
هنيدي، وحقق املسلسل نجاحا أدى إلى صنع 4 

أجزاء منه، 
قـــــرر ســـامـــح حـــســـني خـــوض  ــان 2009،  فــــي رمــــضــ
تــجــربــة املــســلــســات الــكــرتــونــيــة، فـــقـــدم ألول مــرة 
مــســلــســلــه الـــكـــرتـــونـــي »الـــقـــبـــطـــان عـــــــزوز« تــألــيــف 
محسن رزق وإخراج عبد الله نبيل، وتدور أحداثه 
حــــول الــقــبــطــان الـــــذي يــصــنــع ســفــيــنــتــه الــخــاصــة 

»الشمندورة« 
الفخراني  الفنان يحيى  قــدم  فــي رمــضــان 2011، 
 كــرتــونــيــًا بــاســم »قــصــص الــحــيــوان في 

ً
مسلسا

ــراوي الـــذي  ــ ــ ــقـــوم فــيــه بــشــخــصــيــة الـ الــــقــــرآن«، ويـ
يحكي قصص الحيوانات التي وردت في القرآن 
ــذاب لــلــطــفــل،  ــ الـــكـــريـــم بــشــكــل شــيــق ومــبــســط وجــ
واملسلسل كان من تأليف أحمد بهجت وإخــراج 

مصطفى الفرماوي.

18 فيلمًا تتنافس على »السعفة 
الذهبية« في »كاّن الـ 70«

الفنان طارق لطفي )فيسبوك(

تزخر أفالم 
»المسابقة الرسمية«، 

في الدورة الـ 70 
من مهرجان »كاّن«، 

بأسئلة الحياة 
والموت والهجرة 

واالنشقاقات 
العاطفية، ألناٍس 

ممزّقين ومهّمشين

»توثيق العيش 
المشترك«

رمضان واألطفال... برامج وذكريات

فنون وكوكتيل

ــًا عــلــى عــقــب، إثـــر مقتل زوجــهــا وابنهما  رأسـ
بعد  الــثــأر  رحلة  فتبدأ  قنبلة،  انفجار  بسبب 
انتهائها من فترة الِحداد. ويتجّول األميركي 
بني  مييروفيتز«،  »حكايات  في  بومباك،  نــوا 
ــوة وأخــــــــوات، في  ــ ــراع إخـ ــ ــًا صـ ــارئـ ــال، قـ ــيــ األجــ
 شــيــخــوخــة والـــدهـــم. أمـــا الــفــرنــســي روبــن 

ّ
ظـــل

ة في الدقيقة« 
ّ
ون فيعود ـ في »120 دق

ّ
كامبيل

ملتابعة نضال  الـــــ20،  الــقــرن  إلــى تسعينيات  ـ 
ناشطني مدنيني، يواجهون الامباالة العامة 

ي مرض الـ »إيدز«، قبل ذلك بـ10 
ّ

إزاء بدء تفش
أعــوام. وعندما ينضّم متطّوع جديد، ُيصدم 
سريعًا براديكالية عضو أصيل في املجموعة.
ــة صـــوفـــيـــا كــــوبــــوال تــســتــعــيــد، فــي  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
»املغشوش«، مرحلة الحرب األهلية األميركية 
مـــارتـــا  حـــكـــايـــة  ــروي  ــ ــ تـ كــــي   ،)1865 ـ   1861(
ــيــــدمــــان(، مــســؤولــة  ــيـــكـــول كــ فــــرانــــســــوورث )نـ
مدرسة داخلية خاّصة بالفتيات، بعد وصول 
على  توافق  خطرة،  بإصابات  ُمصاب  جندي 

العناية به، قبل أن ينخرط الجميع في تبّدالت 
إنــســانــيــة وانــفــعــالــيــة واجــتــمــاعــيــة مــخــتــلــفــة. 
فـــرانـــســـوورث  اعـــتـــبـــار شــخــصــيــة  ُيــمــكــن   

ْ
وإذ

ــذا، فـــإن  ــ »حـــقـــيـــقـــيـــة«، مــــن دون الـــتـــأّكـــد مــــن هــ
الــفــرنــســي أوغــســت رودان  الــنــّحــات  شخصية 
لـ  ــة  ــيـ الـــدرامـ الــــنــــواة  ســتــكــون   )1917 ـ   1840(
»رودان«، للفرنسي جاك دوايــون. في حني أن 
مواطنه فرانسوا أوزون يكشف، في »العشيق 
نفسّي  ُمعاِلج  عاقة  خفايا  بعض  املـــزدوج«، 

ــي الـــعـــاج، بــعــد تعّرضها 
ّ
بـــامـــرأة تــأتــيــه لــتــلــق

النهيار عصبّي.
إلــــى ذلـــــك، يـــتـــنـــاول األمـــيـــركـــي تــــود هــايــنــس، 
فــي »ونـــدرســـتـــراك«، حــكــايــة صــبــّيــني أصــّمــني، 
يعيشان في زمنني مختلفني )1927 و1977(، 
ويهربان من نيويورك. ورغم 50 عامًا تفصل 
بينهما، إاّل أنهما مرتبطان، أحدهما باآلخر، 
بسّر غامض. في حني أن اليوناني يورغوس 
« بفيلم »قتل الغزال 

ّ
لنثيموس يأتي إلى »كان

ــّراح مــرمــوق  املـــقـــّدس«، الـــذي يـــروي حــكــايــة جــ
 غريبًا 

ً
ا

ّ
وامرأته طبيبة عيون، يعانيان تدخ

ــده،  ــ فــــي حــيــاتــهــمــا مــــن ِقـــبـــل صـــبـــي يــفــقــد والــ
ــا الــنــمــســاوي ميشاييل  ــاه الـــجـــّراح. أمـ

ّ
فــيــتــبــن

هانيكه فــيــتــنــاول، فــي »نــهــايــة ســعــيــدة« )مــع 
إزابــيــل أوبـــيـــر(، واقــعــًا راهــنــًا، بــســرده حكاية 
بــورجــوازيــة تعيش نوعًا من عزلة عن  عائلة 
 أزمــــة الــاجــئــني فـــي املنطقة 

ّ
الـــعـــالـــم، فـــي ظــــل

الــفــرنــســيــة »كـــالـــيـــه«. بــيــنــمــا يــــروي الــفــرنــســي 

ميشال أزانافيسيوس، في »املريع«، مقتطفات 
ــــرج الــــســــويــــســــري الـــفـــرنـــســـي  ــــخـ ــاة املـ ــيــ ــــن حــ مـ
جــان ـ لــوك غـــودار، وعاقته بــآن فيازيمسكي 
)ســتــايــســي مـــارتـــن(. ويختلف »وقـــت طــّيــب«، 
ــدي، 

ْ
 وجـــوشـــوا َســف

ْ
لــألخــويــن األمــيــركــيــني ِبـــن

البوليسي:  النوع  إلــى  بانتمائه  يًا، 
ّ
كل عنهما 

بــعــد فــشــل عملية ســرقــة، ُيــلــقــى الــقــبــض على 
الــذي سيسعى  ِنــْك، بينما يفّر شقيقه كوني، 
جاهدًا إلنــقــاذه، ما ُيدخل الجميع في جحيم 

ليلة عاصفة بالحركة والتشويق.
ــرجــــني كــــوريــــني  ــخــ ــًا فــــيــــلــــمــــان ملــ ــ ــــضـ ــاك أيـ ــ ــنـ ــ هـ
جنوبيني: »اليوم التالي« لهونغ سانغ ـ سو، 
ــو. يـــســـرد األول  ــون ـ هــ و»أوكــــجــــا« لــبــونــغ جــ
حــكــايــة حــــّب يــنــتــهــي، وثــــأر يـــبـــدأ، بـــني نــاشــٍر 
وزوجته، التي تعثر ذات يوم على رسالة حب 
ت عنه. وينتقل الثاني 

ّ
من عشيقته، التي تخل

مـــن جــبــال كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إلــــى نــيــويــورك، 
نــادر،  بـ »اختطاف« حيوان  قيام أحدهم  بعد 
ــا ُيــــدخــــل صــديــقــتــه ومـــالـــكـــتـــه فــــي مــغــامــرة  مــ

استعادته )تمثيل تيلدا سوينن(.
ــك، هــنــاك الــيــابــانــيــة نــاومــي  بــاإلضــافــة إلـــى ذلـ
الجديد  بفيلمها   »

ّ
»كــان إلى  القادمة  كواّسي، 

»إلــــــى الـــــضـــــوء«: قـــصـــة لـــقـــاء بــــني عـــامـــلـــة فــي 
يفقد  فوتوغرافي  ر  وُمــصــوِّ السينما  صناعة 
أنــدره  الــروســي  يتابع  بينما  تدريجيًا.  نظره 
الـــحـــّب«، مسار  مــن  »خــــاٍل  فــي  زفياغينتسف، 
ــبــان حياتهما، 

ّ
زوجـــني يــريــدان الــطــاق، فــيــرت

ــــي ســرغــي  ــرانـ ــ  لــــوحــــده. فـــي حـــني أن األوكـ
ّ

ـــل كـ
ر، فـــي »مـــخـــلـــوق لــطــيــف«،  لــوزنــيــتــســا ُيــــصــــوِّ
رحلة سيدة ترغب في زيارة زوجها املسجون 
لجرٍم لم يرتكبه، بعد استامها طردًا بريديًا، 

أرسلته سابقًا إلى زوجها.
»لــم تكن هنا  نجز 

ُ
ت رامسي  اإلسكتلندية لني 

ًا«: بّحار سابق يسعى إلى إنقاذ شاّبة من 
ّ
حق

كورنيل  املــجــري  يبتعد  بينما  دعــــارة.  شبكة 
املشتري«، عن مسألة  »قمر  في  مــونــدروزكــو، 
الاجئني، رغم أن بطله الجئ يخترق حدودًا، 
ُينقذه أحدهم،  ويفّر من رجــال األمــن، قبل أن 

 منه في معرفة سّره.
ً
رغبة

ممثالت يمألن 
الشاشات نضارة وجماًال 

وحيوية أداء

أصالة نصري )فيسبوك(
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تقديم أجوبة حول عجزه عن إنتاج املعرفة.
يقول  النقطة، حيث  هــذه  يقف شحرور عند 
»نحن نــدرس في الغرب كل شــيء، ولكننا ال 
نتج املعرفة في ذاتها«. يخلص 

ُ
ندرس كيف ت

مــن ذلـــك إلـــى تــســاؤل عــن ســبــب هـــذا العجز، 
ويجيب بأن »العقل العربي الجمعي يعاني 
مـــن ثــــاث مــشــاكــل تــكــفــي واحــــــدة مــنــهــا كي 

ل عملية إنتاج املعرفة«.
ّ
تعط

العربي  العقل  كــون  فــي  املشاكل  هــذه  تتّمثل 
ــــع الــبــنــيــة  ــتــــمــــاش مـ تــــــرادفــــــّي وقــــيــــاســــّي ومــ
ــــى  ــتــــبــــداديــــة. بـــخـــصـــوص الــنــقــطــة األولـ االســ
القرآن والكتاب  يقول بأنه عقل ال يفّرق بني 
كــمــا ال يــفــّرق أيــضــا بــني األب والـــوالـــد وبــني 
األم والــــوالــــدة. ســبــب ســقــوط الــعــقــل الــعــربــي 
في مشكلة الترادف هو بحسب شحرور أنه 
 شعريا، والشعر ال يعيبه الترادف 

ً
بقي عقا

وال الخيال وال حتى الكذب، حتى أن اإلعجاز 
الــحــضــارة  فــي  الــقــرآنــي نفسه جـــرى تقديمه 

العربية كمباراة بني الله والشعراء.
السبب الثاني الذي يتناوله شحرور كتفسير 
لعدم القدرة على إنتاج املعرفة هو أن العقل 
العربي عقل قياسي أي إنه عاجز عن التفكير 
عليها.  ليقيس  أصلية  نسخة  إلــى  لحاجته 
أما ثالث األسباب فهو اتساقه مع االستبداد، 
إذ إنــه يــتــســاءل عــن املــســمــوح واملــمــنــوع قبل 
التساؤل عــن املــوجــود وغير املــوجــود، وهــذا 
األمر يتناسب مع البنية االستبدادية ويعيد 

إنتاجها.
»كيف حصل ذلــك؟« هو السؤال الــذي طرحه 
شـــحـــرور. يــقــول »تـــبـــنّي لـــي أثـــنـــاء بــحــثــي، أن 
الفقه اإلسامي من إرث وزواج وقتال ال  كل 
أنه  إلــى  مــن هنا يشير  بالتنزيل«،  لــه  عاقة 
قــّرر الــعــودة إلــى التاريخ اإلســامــي ومعرفة 
متى حصل ذلك، ليكتشف أنه أتى خال القرن 
الــثــامــن املــيــادي مــن مجموعة عــنــاصــر كــان 
النبوي  الحديث  أن  الشافعي  اعتبار  أحدها 
وحــٌي آخــر، ومــن هــذا املنظور بــدأت مشاريع 
جمع األحاديث في كتٍب يرى شحرور بأنها 

تشبه عملية قياس على اإلنجيل الذي يحمل 
تــركــيــبــة مــخــالــفــة لــلــقــرآن، بــاعــتــبــاره الــســيــرة 
الذاتية للمسيح، وهكذا جرى داخل اإلسام 
اخــتــراع ديـــن جــديــد صـــار فــيــه الــنــبــي محمد 
ــزًا لـــإســـام مــثــلــمــا أصــبــح  ــركـ والــصــحــابــة مـ
املسيح وحــوارّيــوه مركز املسيحية، ومــن ثم 
أضيفت املــعــجــزات واعــتــبــرت حــيــاة الــرســول 
والصحابة مصدرًا يقاس عليه في ممارسة 
الحياة التي تحّولت هي األخــرى إلى مكّون 
من مكّونات الدين، ومن ثم يراد تعميمها في 

الزمان واملكان. 
يعود هنا شحرور إلى الحديث عن مشروعه 
الفكري، حيث يقول: »أنا أردت أن أعيد املركز 
غا أي 

ّ
إلى القرآن، وأن يكون النبي محّمد مبل

نــأخــذه كوثائق  أن  يــقــولــه ينبغي  مــا  كــل  إن 
تاريخية ولكنها غير ملزمة ألحد«.

في الجزء الثاني من كلمته، ينطلق شحرور 
ــــذي تعّبر  ــر مـــن مــشــروعــه والـ مـــن عــنــصــر آخـ
عنه مؤلفات مثل »القرآن والكتاب« و»السنة 
ــبـــويـــة« و»اإلســـــــام  ــنـ ــة والـــســـنـــة الـ ــيـ ــولـ الـــرسـ
واإليمان«. تشير كل هذه األعمال إلى محاولة 
في  تستعمل  بــني مصطلحات  الــتــفــريــق  فــي 

باريس ـ شوقي بن حسن

في مقّدمة عمله »القرآن والكتاب«، 
ــــوري مــحــمــد  ــــسـ يـــضـــرب املـــفـــكـــر الـ
 عن إمكانية استمرار 

ً
شحرور مثا

ــقـــرون طـــويـــلـــة، كما  ــّور خـــاطـــئ لـ ــداول تـــصـ ــ تــ
»حصل ألهل األرض عندما كانوا يعتقدون 
وا راضني 

ّ
أن الشمس تدور حول األرض«، ظل

»تفسير  عــن  عاجزين  وكــانــوا  التصّور  بهذا 
انطاقا من مسلمتهم هذه«  الظواهر  بعض 
حتى جاء من أثبت أن العكس هو الصحيح 
وأن األرض هي التي تدور حول الشمس. كان 
الهدف من ذكر هذا املثال مقاربة ما يعيشه 
املــســلــمــون الـــيـــوم فـــي وضــــع اتــســم وال يـــزال 
مات »قد يكون بعضها معكوسا 

ّ
بهيمنة مسل

املعكوسة هي محور  مات 
ّ
املسل تماما«. هذه 

انــشــغــاالت املفكر الــســوري الـــذي كــان ضيف 
»معهد الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس اإلثنني 
املاضي، ضمن برنامج »كرسي املعهد« الذي 

يستأنف نشاطه بعد 13 سنة من التوقف.
القرآني.. قراءة  بدأ صاحب كتاب »القصص 
اليوم في  إن بحثه  بالقول  معاصرة« كلمته 
ــرآن بـــات يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 47 عـــامـــا، وأن  ــقـ الـ
دراســـــة الـــقـــرآن فــتــحــت عــلــى مـــشـــروع أوســـع 
بدراسة العقل العربي الجمعي، والشروع في 

مريم شريف

ثقيلٌة كأنني كّل شيء

1
هل تعلُم ما الذي تفعله كلماتي:

ُر للعَدم
ّ
صف

ُ
ت

بثقٍة وحّب .

2
 شيء

ّ
، كأنني كل

ٌ
ثقيلة

ني ال أحد
ّ
 كأن

ٌ
خفيفة

لسُت إاّل صدى الكلمات
التي لم أجرؤ على قولها..

3
فوق ذلك الغروب

تذهب األيام
ليس الغروب الذي على األفق بالضرورة

ربما غروبا أقرب ويامس اليدين
يأخذ أيضا

كلماتي التي لم تكف
لتحّرك شيئا من مكانِه..

■ ■ ■

أريُد ان أصّدق، ال أن أرى

1
من قّمة الجبل

ً
تبدو البيوت صغيرة

من النوافذ
 غارقا في الضباب

ُ
يبدو الجبل

أين علّي أن أكون
ليكون الوصف دقيقا

 أنا أكثر مما يجب
ٌ
ة

ّ
هش

صّدق
ُ
أريد أن أ

ال أن أرى..

2
 هنا

ّ
ماذا لو ظل

ذلك الصديق
 يرّدد كلماته

ّ
ماذا لو ظل

عن الشجر والشتاء
حتى أنام،

أو ينتهي الكون
في تلك املسافة

بني األشجار وعينيه
وحني يذهب،

ال أسمع صوَت الباب وهو يسقط، 
ُمحِدثا ذلك الدوّي

في فراغ العالم..

3
 دائما

ّ
سأظن

عقل في متاهة المترادفات في محاضرة ألقاها بداية 
األسبوع في »معهد 

العالم العربي« في باريس، 
يعود المفكر السوري إلى 
ما يسميها أسباب توّقف 

العقل العربي عن إنتاج 
المعرفة حيث يعّدد 

ثالث مشاكل هي أيضًا 
عوامل تجعل من اإلسالم 

السائد متناقضًا مع 
اإلسالم القرآني

لسُت إالّ صدى الكلمات التي لم أجرؤ على قولها

محمد شحرور تفكيك تصّورات معكوسة عن اإلسالم

نأخذ المعرفة 
من الغرب وال نعرف كيف 

ُتنتج في ذاتها

عزلنا أنفسنا 
عن العالم حين اعتقدنا 

أننا األمة الناجية

التفت  المدنية،  الهندسة  دراسته  بعد 
ــدراســات  ال ــى  إل  )1938( شــحــرور  محمد 
والقرآن«  »الكتاب  مع  ذلك  بدأ  القرآنية. 
)1990( وهو رأس سلسلة بعنوان »دراسات 
ــت تــصــدرهــا  ــان ــرة« ك ــاص ــع ــة م إســالمــي
ومع  دمشق،  في  »األهالي«  مؤسسة 
ثم  خمسة،  إلى  )وصلت  عناصرها  تتالي 
تواصلت مع منشوراته في »دار الساقي« 
في بيروت( بدت مثل مشروع جديد في 
قراءة التراث وتمحيصه مثلما أقدم على 
وكذلك  التيزيني  الطيب  مواطنه  ذلــك 

عابد الجابري وحسن حنفي وآخرون.

مشروع تمحيصي آخر

2425
ثقافة

محاضرة

فعالياتشعر

ــتـــرادفـــات«. مـــن خــال  »مـ ـــ الــثــقــافــة الــعــربــيــة كـ
واملــؤمــنــني«،  »املسلمني«  بــني  الــتــازم  تفكيك 
يــقــّدم املفكر الــســوري قـــراءات راهــنــة، إذ يرى 
العالم،  فــي عزلنا عــن  الخلط ســاهــم  أن هــذا 
وأيـــضـــا فـــي انــتــشــار ظـــواهـــر الــتــكــفــيــر ونــبــذ 
اآلخر، وفي كل ذلك يرى أن »املشكل األساسي 
املــرويــات«. اإلشكالية  مــن  أخــذنــا ديننا  أننا 

ك تسمع
ّ
أنني أحّدثك، وأن

أنني أشاهُد إصغاء عينيَك
كحكايٍة تأتي من مكاٍن بعيد

 ذلك العمق 
ّ
أن

 أنفاسي ترتبك
ُ

هو ما يجعل
وصوتي يرتعش

هو ما يجعلني أترُك أصابعي
بني يديك

وأعود بيدين
ال تعرفان ملمس شيٍء آخر

4
 املتكاسل

ُ
صوتك الثقيل

 أمام البحر
ُ
شرفتَك الواقفة

املقعد الفارغ جوار مقعدك
الهواُء الذي يتحّرك اآلن حول وجهك
وفي وسعه أن يحّرك أيامي تبعا له

 هذه التفاصيل؟
ُ

هل كانت في الحياِة مثل
 في وسعك إذا مددَت يدَك

ّ
أعرف أن

ً
إلى املقعد املجاور أن تلمَس يدي مثا

أن أجدني آخذك من يدك إلى الشرفة
لتراني، هناك

 تلك السماء
ّ

تحت كل
أحلم باملقعد الذي لي عندك

بالهواء الذي يتحّرك تبعا لوجهك
 يدك التي مّست يدي

ّ
بأن

عند الشرفة
كانت حقيقة.

)شاعرة فلسطينية أردنية(

الثقافة  أن  الــتــي يطرحها شــحــرور هنا هــي 
السائدة كّرست أن اإليمان أوسع من اإلسام 
أو ألغت الفرق بينهما، في حني أنــه يــرى أن 
كل من يؤمن بالله مسلم، وأن من اتبع النبي 
ــو مــا يــؤّكــد عليه  مــحــمــد يعتبر مــؤمــنــا، وهـ

باستشهادات من القرآن. 
أنفسنا عن  »لــقــد عزلنا  يــقــول شــحــرور هنا 
من  الناجية  األمــة  أننا  اعتقدنا  حــني  العالم 
بني جميع األمم، وقد استعملنا هذا املنظور 
ِغ 

َ
املقلوب في فهم اآلية التي تقول »َوَمن َيْبت

ُه««.
ْ
 ِمن

َ
َبل

ْ
ن ُيق

َ
ل

َ
ِم ِدينا ف

َ
ْسا ِ

ْ
ْيَر اإل

َ
غ

من زاويــة أخــرى، يعتبر املحاضر بأن وضع 
اإليمان قبل اإلسام أدى إلى تناقض يصوغه 
فـــي تـــســـاؤل »هـــل يــمــكــن أن ال نــجــد األخـــاق 
ــام الــخــمــس؟«. بالنسبة  ضــمــن قــواعــد اإلســ
لـــه، فـــإن األخــــاق هــي مــا تضّمنته الــوصــايــا 
العشر أي إنها ليست سوى تواصل لألديان 
الــســابــقــة )املـــســـلـــمـــون؛ تــضــم وفــــق شــحــرور 
ــــرى( لــتــأتــي  الــيــهــود واملــســيــحــيــني ومـــلـــل أخــ

بعدها عناصر مكّملة مع النبي محمد.
هــذا الخلط نــاتــج بحسب شــحــرور مــن كون 
معظم املصطلحات التي نستعملها ُوضعت 

في عصر التدوين؛ القرنني الثامن والتاسع. 
يــتــخــذ هــنــا نـــمـــاذج مــصــطــلــحــات مــثــل الكفر 
والرّدة والتي صيغت معانيها متناسبة مع 

طروحات دولة قوية وباطشة.
يـــرّكـــب شـــحـــرور هــــذه الــعــنــاصــر فـــي املــحــور 
األخــيــر الــذي تناوله حيث تــحــّدث عــن اآلخــر 
الــســائــدة يقمع  أن اإلســــام بصيغته  وكــيــف 
التعّددية التي يدعو إليها القرآن. مرة أخرى، 
التاريخ، حيث يرى  السوري  املفكر  يستعيد 
أن الـــفـــتـــرة بـــني الــنــبــّيــني نــــوح ومــحــمــد هي 
والقرية هي  القرى،  القرآنية عصر  بالعبارة 
التي  املدينة  األحــاديــة، مقابل  التي تحكمها 
عنه  عّبر  االنتقال  وهــذا  التعّددية،  تحكمها 
نبّي اإلسام بشكل رمزي حني هاجر من مّكة 

)أم القرى( وأّسس »املدينة«.
القرية بالنسبة لشحرور تحمل بذور فنائها، 
ألن األحادية تفرز باملصطلح القرآني ُمترفني 
فوق  أنفسهم  يضعون  بمن  يفّسرها  والــتــي 
القانون وفوق املساءلة ويكونون الحقا سبب 
هاك قراهم، كما حدث مع أقوام عاد وثمود 
وغــيــرهــا، وصــــواًل إلـــى االتــحــاد السوفييتي 

الذي بحسب شحرور لم يكن أكثر من قرية.

تقديم تحت كل تلك السماء غدًا  يجري  العاصمة،  تونس  في  الحداد  الطاهر  الثقافي  النادي  في 
كاتب المحيط في النحو والنحاة )منشورات »مجمع األطرش«( للباحث التونسي 
عبد اللطيف سعداني، والذي يعيد فيه تبويب علم النحو العربي حسب الضوابط 
علم  تطوير  في  الغربية  بالمساهمات  تعريفًا  يتضّمن  كما  الحديثة،  المعجمية 

النحو العربي.

التي تتواصل حتى 20  الربيع الثقافي التونسي في بلجيكا  ضمن أول دورة من 
التونسي  الشاعر  لرحيل  األولى  بالذكرى  االحتفاء  اليوم  يجري  الجاري،  الشهر  من 
الصغير أوالد أحمد في مدينة لياج، كما يحاضر المفكر التونسي يوسف الصديق 

)الصورة( بداية من الثامنة مساء حول مستقبل اإلسالم في تونس.

مركز  في  وغدًا  اليوم  تقام  التي  الندوة  عنوان  برغسون  مع  أفريقيا  في  التفكير 
البحوث: اقتصادـ  مجتمعـ  ثقافة في الرباط. يتناول المشاركون، في اليومين، وجهًا 
مثل   )1941  -  1859( الفرنسي  الفيلسوف  مسيرة  في  عليه  الضوء  تسليط  جرى  قلّما 
فكره السياسي ومواقفه من االستعمار. من المشاركين الناشر الفرنسي جان فرانسوا 

بايار، واألكاديمي المارتينكي بنجامين برو، والباحث المغربي عادل حدماجي.

عّمان،  في  لألفالم  األردنية  الملكية  الهيئة  مقر  في  غد،  يوم  حتى  تتواصل، 
الذي  عنها«  شيء  »كل  سيكون  االختتامي  الفيلم  الفلبيني.  الفيلم  أيام  عروض 
يبدأ عرضه في السابعة مساء ويشارك في أداء أدواره أنجيل لوكسين وكزيان ليم 
باإلنكليزية أسفل  بالفلبينية مع ترجمة  الفيلم  )الصورة(. يعرض  وفيلما سانتوس 

الشاشة.
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شحرور، من المحاضرة

وقفة
غّسان غائبمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

أحّب أن أختار حياة 
جديدة ولكن سأختار 

نفس األصدقاء

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
فــي مرسمي،  الــعــمــل  دائـــم  أنـــا  الحقيقة 
ــّددة بـــــني أغــــــراض  ــتــــعــ ــاالتــــي مــ ــغــ وانــــشــ
ولوحات ونحت ودفاتر فن. معظم هذه 
، ألنــنــي أجـــد فيه 

ً
األعـــمـــال أؤديـــهـــا لــيــا

السكون والهدوء، أما األوقات النهارية 
يها عادة بني القراءة في املكتبات 

ّ
فأقض

ــي الــغــالــيــريــهــات  ــــارض فــ ــعـ ــ وزيـــــــــارة املـ
واملتاحف.

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
املقبل؟

آخـــر مـــشـــروع عــمــلــت عــلــيــه هـــو »جــنــاح 
فـــــراشـــــة« والــــــــذي يــــتــــنــــاول الــــتــــحــــّوالت 
الــجــيــوســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
ـــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا تــنــمــو  ــ ــ حــــدثــــت ومـــــا زال
وتتطّور كحالة سرطانية، شملت جسد 
تفتيت  إلــى  أّدت  كثيرة  بلدان وشعوب 
وتــقــســيــم الـــبـــلـــدان إلــــى أجـــــزاء صــغــيــرة 
ــي 

ّ
ــتـــعـــارة وتــبــن ومـــبـــعـــثـــرة. حـــاولـــت اسـ

جسد الفراشة ملا يمثله من رقة وجمال 
ولــيــونــة وتـــرحـــال وهـــجـــرة، وهـــي كائن 
طبيعي صرف. ومن هنا حاولت إسقاط 
فــكــرة الــخــريــطــة )جــغــرافــيــة املــديــنــة( ملا 
تــمــثــلــه مـــن صــنــاعــة بــشــريــة مـــن إنــتــاج 
الــعــقــل. صــار الشكل ذا نــمــوذج مــزدوج 
النموذجني  وكــا  وصــنــاعــي(  )طبيعي 
ــاء واملــــوت  ــ ــقـ ــ يــحــمــل آلـــيـــة الــنــمــو واالرتـ

والتحلل والفناء.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ــا أحـــــــــاول أن  ــمـ ــن بـ الـــحـــقـــيـــقـــة أنــــــا مــــؤمــ
أنـــجـــزه مـــن فــــن، والـــفـــن بــالــنــتــيــجــة هو 
عمل ذو هـــدف. أحــيــانــا أصــل ملــا أصبو 
لـــه، وأحــيــانــا كــثــيــرة تــســتــهــويــنــي روح 
املغامرة والدهشة في محاولة صياغة 
ــزي للهدم 

ّ
إبــداعــيــة مــغــايــرة تــوقــظ تــحــف

 من لعبته 
ّ

والبناء واللعب كطفل مل
ويحاول إيجاد لعبة مغايرة من حيث 

الشكل واللون والحركة والصوت. 

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

بــالــتــأكــيــد ســـأخـــتـــار الـــفـــن طــريــقــا مــرة 
ــــدوث اخــتــيــار  ــرى، مـــع اســتــحــالــة حـ ـــ أخـ
كـــهـــذا. كــذلــك ســأخــتــار حــيــاتــي فـــي بلد 
ــلـــدي، وربــمــا  ــن بـ ــا مـ أكـــثـــر أمـــنـــا وســـامـ
ســأخــتــار اســمــا جــديــدًا وحــيــاة جــديــدة، 
ــار نــفــس  ــ ــتـ ــ ــأخـ ــ ــيــــد سـ ــأكــ ــتــ ــالــ ولــــكــــنــــي بــ

األصدقاء واألحّباء. 

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

العالم وأن  ى أن يسود السام في 
ّ
أتمن

وأقل  أمنا وطمأنينة  أكثر  يكون عاملنا 
ــا. كـــذلـــك أرغـــب  ــروبــ عــنــفــا وجـــريـــمـــة وحــ

بــشــكــل جــــّدي  أن تنطلق حــمــات على 
ــاملـــي لــحــمــايــة كــوكــبــنــا مــن  مـــســـتـــوى عـ

التلّوث البيئي. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــوّد لقاءها، وملــاذا 
هي بالذات؟ 

لـــقـــاءهـــا  أوّد  الــــتــــي  الـــشـــخـــصـــيـــات  مــــن 
الله،  أمـــي، وأصــدقــائــي رحمهم  بشغف 
والــفــنــان يــاســني عــطــيــة والــشــاعــر عبد 

األمير جرص.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائمًا؟

الــكــتــاب الـــذي أعـــود لــه دائــمــا هــو روايــة 
»عـــــالـــــم صـــــوفـــــي« لـــلـــكـــاتـــب جـــوســـتـــني 

غّسان غائب

غـــاردر، وهــو تــســاؤالت فلسفية تطاول 
الـــحـــيـــاة والــــوجــــود ويــتــضــّمــن تــعــريــفــا 
للفلسفة بطريقة مرنة  وشرحا مبّسطا 
من بداياتها وصواًل إلى فلسفة ما بعد 

الحداثة.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
ـــورة.. املـــكـــّونـــات  ــــصــ ـــرأ اآلن كـــتـــاب »الـ أقــ

والتأويل« لـ غي غوتييه.

■ مــاذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
الحقيقة أنا مزاجيٌّ في سماع املوسيقى 
وال أركـــن إلـــى نــمــط مــعــنّي، لكني أسمع 
ــراقــــي ومـــن  ــعــ أحـــيـــانـــا مــــن الـــفـــلـــكـــلـــور الــ
املـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة، وأحـــيـــانـــا كــثــيــرة 
خوليو  مثل  األجنبية  لألغاني  أستمع 
إغليسياس ولويس أرمسترونغ، وكذلك 
سماع  وأقترح  الكاسيكية  للموسيقى 
 Boléro الــــرائــــع  األوركـــســـتـــرالـــي  الــعــمــل 

للموسيقار الفرنسي موريس رافيل. 

فنان تشكيلي عراقي ولد في بغداد عام 
الفنون  »مــعــهــد  فـــي   الــفــن  1964. درس 
الجميلة«  الــفــنــون  و«أكــاديــمــيــة  الجميلة« 
ــة:  ــرديــ ــفــ ــ ــه ال ــارضــ ــعــ ــن مــ ــ ــي بـــــغـــــداد. مـ ــ فـ
الجنة«  »الوشم« )2005(، و«مطرود من 
شـــارك  فــقــد  الــجــمــاعــيــة،  أمــــا   .)2010(
فـــي قـــرابـــة ثــاثــن مــعــرضــًا، مـــن بينها: 
للفنون«  األول  العاملي  بــغــداد  »مهرجان 
في  اآلســيــوي«  الفن  و«بينالي   ،)1986(
دكا، و«معرض قبل، بعد، اآلن« )2003( 
ــراق الـــيـــوم«  ــعــ ــ ــن فـــي ال ــفــ ــ فـــي لـــنـــدن، و«ال
)2011( فـــي مــيــم غــالــيــري فـــي بــيــروت 
ودبي، وآخرها »فابرك أكسبو آرت فير« 
قتنى 

ُ
فــي لــوس أنجلس الــعــام املــاضــي. ت

ــه فــي كــل مــن »املــتــحــف الــعــربــي  أعــمــال ل
لــلــفــن الـــحـــديـــث« فـــي الــــدوحــــة، و«مـــركـــز 
الفنون التشكيلية« في بغداد، و«املتحف 
الوطني  البريطاني« في لندن، و«املتحف 

االردني« في عّمان.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من سلسلة تجهيزات »بين النظر«، إسماعيل بحري
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باسل طلوزي

هــو   ،2017 ــام  ــعــ الــ هـــــذا  أن  يــشــعــر  كـــــان 
عـــــام »الــــــفــــــرج«، رغـــــم أنـــهـــا املــــــرة األلــــف 
بـ«عدم  املحكمة  حكم  فيها  يصدر  التي 
ــتــــصــــاص«، فــــي قــضــيــتــه املـــرفـــوعـــة  االخــ
بــعــنــوان: »فــــرج ضــد الـــوطـــن«، ويــطــالــب 

فيها بحقه في »الوطن«.
عــمــومــا، بـــدأت القصة فــي ذلــك الصباح 
الــتــشــريــنــي الــكــئــيــب، حـــن ضــــاق عليه 
ــك أن  ــ ــــد أوشــ الــــوطــــن، فـــوجـــد نـــفـــســـه، وقـ
يــســتــنــزف عـــمـــره كـــلـــه دون وظـــيـــفـــة أو 
ــأوى، أو مـــال، فــقــرر االنــتــحــار، مــع بدء  مـ

أول يوم من عام 2017.
ــحــــظ، وقـــبـــل أن يــنــتــحــر  لـــكـــن لــحــســن الــ
للزعيم يردد  بدقائق، سمع فرج خطبة 
فــيــهــا عــــبــــارة: »الــــوطــــن مــلــك لــلــجــمــيــع«، 
ــانـــه، وأحــــــس فـــجـــأة أن  ــكـ فــتــجــمــد فــــي مـ
ثـــمـــة ثــــــروة هــبــطــت عــلــيــه مــــن الـــســـمـــاء، 
ــة، فــهــو »جـــــزء من  ألن الـــعـــبـــارة واضــــحــ

الجميع«.
الحكومة  منه موظفو  استهزأ  أن  وبعد 
ــم لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــهـ ــعـ كـــلـــهـــم، حــــن راجـ
»حــقــه« الــذي أقــره لــه الزعيم نفسه، قرر 
فرج اللجوء إلى املحاكم، التي لم تستطع 
ــذه الــقــضــيــة  ــ هــــي األخــــــــرى الــــبــــت فــــي هــ

الشائكة، بذريعة »عدم االختصاص«. 
جــــــــداًل شــعــبــيــا  أثـــــــــارت  ــة  ــيـ ــقـــضـ الـ وألن 
كــبــيــرًا، وأصــبــحــت مــحــط أنــظــار الترقب 
ــن املــــواطــــنــــن كـــلـــهـــم، فـــقـــد قـــــرر جــهــاز  مــ

املخابرات التدخل. 
ــــن جـــهـــاز  ــلـ ــ ــد طـــــــول مــــــــــــــداوالت، أعـ ــ ــعـ ــ وبـ
املخابرات منح قطعة األرض رقم 2017 

إلى فرج شخصيا.
فــرج هذا  استقبل  كيف  للقول  ال حاجة 
الــحــكــم، وهــو يــهــرع قــافــزًا فــي الــشــوارع، 
خصوصا وقد حضر مسؤوالن كبيران 
ــابـــرات، بــســيــارة فــخــمــة،  مـــن جــهــاز املـــخـ

الصطحابه إلى الزنزانة رقم 2017.

أثـــار قـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب بإقالة 
رئــيــس مــكــتــب االف بــي آي جــيــمــس كــومــي، شكوكا 
كبيرة فــي اإلعـــام األمــيــركــي، واســتــحــضــرت صــورة 
الرئيس األميركي األسبق نيكسون الذي أقيل من منصبه بعد 
فضيحة ووترغيت.. وجه الشبه هو فساد الرئيس ومحاولته 
أربــع  الــدولــة.. هنا لقطات  الحقيقة باستخدام أجــهــزة  إخــفــاء 

طريفة لترامب النيكسوني!

ترامب 
بحلة 
نيكسون!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

فرج ضد الوطن

شريط
ساشين مدغار

الهند

كوميك 
ساشين

ميغيل سانشيز ـ إسبانيا

الهجمات اإللكترونية العالمية سالح فتاك ـ الوطن القطرية

تفريغ سورية من شعبها ـ مكة السعودية

ترامب مجسدًا حركة وداع نيكسون التاريخية ـ داريل كيغل ـ كيغل كارتونز

شقار ترامب بتسريحة نيكسونية ـ آر جيه ماتسون ـ كيغل كارتونزفضيحة ترامب كووترغيت ـ ريك ماكيه ـ كيغل كارتونز

شبح نيكسون يوحي لترامب بالفساد الرئاسي ـ إد ويكسلر ـ كيغل كارتونز

التفاوض مع روسيا ـ أورينت نيوز مفتاح وسالح على طريق العودة ـ القدس العربي اللندنية

إقالة رئيس الـ ا ف بي آي تثير التساؤل ـ الحياة اللندنية

أبيض وأسوأ

الخميس 18  مايو/ أيار  2017 م  22 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 990  السنة الثالثة
Thursday 18 May 201727

رياضة

يرزح المصنف 
األول عالميًا بين 
نجوم التنس، 
البريطاني أندي 
موراي، تحت 
المعاناة منذ 
بداية الموسم، 
وذلك بسبب 
كثرة عثراته 
وخروجه المبكر 
من البطوالت، 
وهو ما يهدد 
صدارته هذا 
العام، خاصة 
بعد خروجه 
مبكرًا من بطولة 
روما للتنس، التي 
يحمل لقبها، 
مما سيكلفه 
خسارة نقاط 
موراي وّدع بطولة روما مبكرًا )مايكل ستيل/Getty(كثيرة.

معاناة موراي

أعلن املدير املالي ملانشستر يونايتد، كليف 
باتي، أن خسارة نهائي الدوري األوروبي في 24 

من الشهر الجاري أمام أياكس أمستردام وعدم 
التأهل لدوري األبطال األوروبي في املوسم املقبل، 

سيكلفان النادي اإلنكليزي 50 مليون جنيه 
استرليني )60 مليون دوالر(. وأشار باتي في 

تقريره السنوي إلى أن الفريق األحمر يحقق في 
»موسم عادي« ما بن 40 و50 مليون استرليني 

نظير تواجده في التشامبيونز ليغ.

فتح رئيس أوليمبيك ليون الفرنسي، جان ميشيل 
أوالس، الباب أمام مهاجمه ألكسندر الكازيت 
ليرحل إلى »نادي أحامه« في نهاية املوسم. 

ولم يكشف أوالس إذا كان األمر يتعلق بأتلتيكو 
مدريد اإلسباني، أكثر األندية التي أبدت اهتماما 
بالاعب. وأشار الرئيس في مؤتمر صحافي إلى 

أن هذا األمر يعني أن »الاعب سيرحل«، موضحا 
أن األمر يتعلق بوصول النادي التفاق مالي جيد 

مع الفريق الذي يريد ضمه.

أكد قلب الدفاع املخضرم جون تيري، قائد فريق 
تشيلسي اإلنكليزي لكرة القدم، أنه ال يستبعد 
اتخاذ قرار االعتزال النهائي عقب ختام املوسم 

الحالي والذي ينتهي بالنسبة لفريقه املقبل 
حن يستضيف سندرالند على ملعب ستامفورد 

بريدج. ولكن تيري )36 عاما(، الذي قال في 
السابق إنه سيغادر الفريق اللندني بعد نهاية 

عقده في الـ30 من يونيو/حزيران املقبل، لم يتخذ 
قراره بعد بشأن مستقبله.

خسارة الدوري األوروبي 
ستكلف مانشستر يونايتد 

60 مليون دوالر

ليون الفرنسي 
يفتح الباب أمام رحيل 

ألكسندر الكازيت

جون تيري 
قد يعتزل بنهاية 

الموسم الجاري
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نبيل التليلي

التونسية،  الجماهير  أنــظــار  تتجه 
إلـــى رادس، حيث  الــخــمــيــس،  الــيــوم 
ــــي الـــــــــــدوري  ــائـ ــ ــهـ ــ تـــــــــــدور مــــــــبــــــــاراة نـ
الرياضي  الترجي  بني  القدم،  لكرة  التونسي 
وضـــيـــفـــه الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي، لــحــســم مــصــيــر 
الـــدوري. وشـــاءت الــصــدف أن يتأجل الحسم 
إلـــى الــجــولــة األخــيــرة مــن مــنــافــســات الـــدوري 
وكأنها  لوجه،  وجها  الفريقني  وضعت  التي 
مباراة نهائي كأس يتوج الفائز خاللها بلقب 
الــدوري، وستختصر 90 دقيقة كامل املوسم 

بالنسبة للغريمني التقليديني.
ــاد الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم يــــدرك جــيــدا  االتـــحـ
الــرهــان، وهــذا مــا جعل املخاوف  حجم قيمة 
تـــــزداد، خــاصــة فــي ظــل الـــتـــجـــاوزات األخــيــرة 
تقبل  ال  أصبحت  التي  التونسية  للجماهير 
الرهان، وألجــل ذلك طلب  الهزيمة مهما كان 
االتـــحـــاد الــتــونــســي لــكــرة الـــقـــدم مـــن الــتــرجــي 
املسؤولية  بــروح  التحلي  الساحلي،  والنجم 
لقب  املــرتــقــب، لحسم  القمة  لقاء  عند خــوض 
التونسي، في  املمتاز. وقــال االتحاد  الــدوري 
بــيــان، إنـــه »يــدعــو كــل األطـــــراف إلـــى التحلي 
بروح املسؤولية، ألجل أن تدور هذه املقابلة 
في أفضل الظروف، إلعطاء صورة مشرفة عن 

كرة القدم املحلية داخل وخارج تونس«.
كــمــا اجــتــمــع رئــيــس االتـــحـــاد الــتــونــســي لكرة 
الترجي،  املــدب رئيس  الــقــدم بكل مــن حمدي 
الساحلي،  النجم  رئيس  الدين  ورضــا شــرف 
واتفق الجميع على العمل جاهدين من أجل 
أن تدور املباراة في روح رياضية، وأال تحيد 

عن مسارها الطبيعي.
ويتصدر الترجي مرحلة التتويج في الدوري 

2829
رياضة

تقرير

برصيد 23 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة 
عــلــى الــنــجــم الــســاحــلــي حـــامـــل الــلــقــب، ولــئــن 
تكفي نتيجة التعادل الترجي للتتويج بلقب 
ــإن الــنــجــم ســيــكــون مــطــالــبــا خــالل  الــــــدوري، فـ
ــن أجــل  املـــواجـــهـــة بـــالـــفـــوز وال شــــيء غـــيـــره مـ
الترجي  وســيــحــاول  التتويج.  منصة  اعــتــالء 
تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة 
بــإحــراز  الساحلي  النجم  يحلم  بينما  ـــ27،  الــ

اللقب للمرة الـ11 في تاريخه.
ــم يــمــلــكــان أفـــضـــل عــنــاصــر  ــنـــجـ ــتـــرجـــي والـ الـ

الغيابات أثرت على فريق 
سان أنطونيو وهو ما 
استغله غولدن ستايت

ال توجد بطاقات مماثلة 
للعائدين من عقوبة 

اإليقاف بسبب المنشطات

الوحدة يكتسح الوحدات ويقترب 
من نهائي غرب آسيا

آسيا،  غــرب  ملنطقة  النهائي  الــدور  لبلوغ  كبيرة  السوري خطوة  الوحدة  خطا 
الوحدات  باكتساحه ضيفه  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في مسابقة كأس 
األردني 4-1، الثالثاء، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، 
في ذهاب نصف النهائي. ويلتقي في الدور عينه القوة الجوية العراقي حامل 
اللقب مع مواطنه الزوراء، في 22 أيار/مايو الجاري في أربيل، و29 منه إيابا في 
الدوحة. وسيطر الوحدة على مجريات املباراة املعتمدة أرضًا للفريق السوري، 
فكان األكثر فرصا على مرمى الفريق األردنــي الذي خاض املباراة بإشراف 
املدرب غياث التميمي بعد االنفصال عن املدرب العراقي عدنان حمد. ويتواجه 
بطل غرب آسيا مع بطل امللحق اإلقليمي للمناطق األخرى في الدور النهائي، 
بحسب النظام الجديد للبطولة. في املقابل، يتنافس أبطال املناطق الجغرافية 
الــجــنــوب والــشــرق(، ضمن ملحق إقليمي، بحيث  الــوســط،  األخـــرى )آســيــان، 
يتأهل الفائز من هذا امللحق لخوض النهائي بمواجهة بطل منطقة غرب آسيا.

ثنائية سانشيز تمنح أرسنال فوزًا مهمًا على سندرالند
حافظ أرسنال على آماله في إنهاء املوسم ضمن األربعة األوائــل في الدوري 
كسر  بعدما  سندرالند،  على  2-صفر  بفوزه  الــقــدم،  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز صــمــود املــنــافــس وســجــل ثــنــائــيــة مــتــأخــرة فــي اســتــاد 
اإلمارات. واستبسل سندرالند، الذي هبط بالفعل إلى القسم الثاني، في الدفاع، 
وعجز فريق املدرب أرسني فينغر عن ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف، 
قبل أن يفتتح سانشيز التسجيل بعد تمريرة من مسعود أوزيل في الدقيقة 
72. وضاعف سانشيز، الذي ألغي له هدف في الشوط األول بعدما ملست الكرة 
يد زميله أوليفييه جيرو قبل أن تسكن الشباك، التقدم بضربة رأس من مسافة 
قريبة للمرمى قبل تسع دقائق على النهاية. ويحتل أرسنال املركز الخامس 
برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول الرابع، وثالث نقاط خلف 

مانشستر سيتي الثالث.

سيتي على بُعد نقطة من دوري األبطال 
بعد فوزه على وست بروميتش

عاد مانشستر سيتي إلى املركز الثالث وضمن، إلى حد كبير، التأهل لدوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، بعد فوزه 3-1 على ضيفه وست بروميتش ألبيون 
في استاد االتحاد، الثالثاء. كان سيتي محبطا ملدة نصف ساعة تقريبا قبل 

جيسوس  جابرييل  افتتح  حيث  دقيقتني،  فــي  هدفني  بتسجيله  ينتشي  أن 
التسجيل مستغال تمريرة كيفن دي بروين، ثم تبادل الالعبان األدوار ليصنع 
جيسوس هدف دي بروين التالي. وعزز يايا توري تقدم سيتي بهدف ثالث 
في الدقيقة 57 بعد تبادل للكرة مع سيرجيو أغويرو. ويحتاج سيتي لنقطة 
أمــام مضيفه واتــفــورد ليضمن مكانا في املربع  واحــدة من مباراته األخــيــرة 
التأهل إلــى دوري أبطال أوروبـــا املوسم  لــلــدوري، والــذي يفتح له بــاب  الذهبي 

املقبل.

تعادل كاظمة والعربي في الدوري الكويتي
حّول العربي تخلفه أمام مضيفه كاظمة 1-3 إلى تعادل 3-3 في ختام املرحلة 
الثامنة والعشرين من بطولة الكويت في كرة القدم. وسجل لكاظمة البرازيلي 
باتريك فابيانو )44 من ركلة جزاء( وناصر فرج )45+1( والتونسي شاكر 
الرقيعي )47(، وللعربي حسني املوسوي )8( وبدر طارق )58( وعلي مقصيد 
)65(. وبات لكاظمة 40 نقطة في املركز السادس وللعربي 51 نقطة في املركز 
 )68( فـــواز  مشعل  سجلهما  2-صــفــر  الساحل  على  النصر  ب 

ّ
وتغل الــثــالــث. 

ويــوســف فــالح )90(. ورفــع النصر رصــيــده إلــى 51 نقطة فــي املــركــز الــرابــع، 
وهبطت سبعة  عــشــر.  الثالث  املــركــز  فــي  نقطة   21 على  الساحل  بقي  بينما 
فرق لخوض منافسات دوري الدرجة األولى هي الفحيحيل والشباب واليرموك 

وخيطان والساحل والصليبخات وبرقان.

ــايــــت ووريــــــــــــرز مـــتـــصـــدر  ــتــ ــــدم غـــــولـــــدن ســ ــقـ ــ تـ
أنطونيو  ســان  ضيفه  على  الغربية،  املنطقة 
مباريات  مــن سبع  2-صــفــر  الوصيف  سبيرز 
مــمــكــنــة، فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي )نــهــائــي 
املنطقة الغربية( لــدوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، بفوزه عليه بفارق 36 نقطة 136-
100. ففي قاعة »أوراكـــل أريــنــا« وأمــام 19596 
قــدم غــولــدن ستايت ووريـــرز حامل  متفرجا، 
أداء   ،2016 فـــي  والــوصــيــف   2015 فـــي  الــلــقــب 
مختلفا عن مباراته األولــى، األحــد، أمام سان 
املباراة  طــوال  عليه  وتفوق  أنطونيو سبيرز، 
بفارق مريح، خالفا لتأخره في املباراة األولى 

بفارق بلغ 25 نقطة. 
كـــاوي لينارد  أنــطــونــيــو نجمه  وافــتــقــد ســـان 
الــــذي أصــيــب فـــي كــاحــلــه األيـــســـر فـــي املـــبـــاراة 
ــر اصـــطـــدامـــه بـــــــزازا بـــاشـــولـــيـــا مــن  ــ األولـــــــى إثـ
غولدن ستايت. وقال املدرب غريغ بوبوفيتش 
إن عـــودة لــيــنــارد إلــى املــبــاراة الثالثة املــقــررة 
ــن تـــعـــرف إال  ــيـــو، لــ الـــســـبـــت فــــي ســـــان أنـــطـــونـ

صبيحة املباراة.
وكــــان أفــضــل مــســجــل لــغــولــدن ســتــايــت الـــذي 
األدوار  فـــــي  تــــوالــــيــــا  الــــعــــاشــــر  فــــــــوزه  حــــقــــق 
كــوري 29  أوف«، ستيفن  »الــبــالي  اإلقصائية 

برنار  للتنس  الفرنسي  االتــحــاد  رئيس  أعلن 
ــة مـــاريـــا  ــيـ جــيــوديــســيــلــي أن الــنــجــمــة الـــروسـ
للمشاركة  دعـــوة  بطاقة  تمنح  لــن  شــارابــوفــا 
فــي بــطــولــة روالن غـــــاروس، ثــانــي الــبــطــوالت 
األربــــــع الـــكـــبـــرى، مـــن 28 أيــــار/مــــايــــو إلــــى 11 
حــزيــران/يــونــيــو. وكــانــت شــارابــوفــا املصنفة 
أولى في العالم سابقا و211 حاليًا عادت الى 
املــنــافــســات فــي نــيــســان/أبــريــل بــعــد 15 شهرا 
ــاف بــــداعــــي املـــنـــشـــطـــات، وســتــغــيــب  ــقــ مــــن اإليــ
الفرنسية  البطولة  عن  تواليًا  الثانية  للسنة 
التي أحــرزت فيها اثنني من ألقابها الخمسة 

الكبيرة في 2012 و2014.
وقـــــال جــيــوديــســيــلــي مـــبـــاشـــرة عــبــر حــســابــه 
حرمانها  أستطيع  »ال  فيسبوك  في  الرسمي 
مـــن ألــقــابــهــا، لــكــنــي الـــيـــوم ال أســتــطــيــع أيــضــا 
التي احرزتها  األلقاب  الدعوة.  منحها بطاقة 
ــقـــواعـــد والـــقـــوانـــني  هـــنـــا، فـــــازت بــهــا ضــمــن الـ
الــــى أحـــــد«. وأضـــــاف »إذا كــانــت  دون حـــاجـــة 
هناك بطاقات دعوة مخصصة للعائدين من 
إصابات، فال توجد بطاقات مماثلة للعائدين 
يتعني  املنشطات،  اإليــقــاف بسبب  عقوبة  من 
عليها وحــدهــا ان تــفــوز بــألــقــابــهــا«. وجـــاءت 
تــصــريــحــات رئـــيـــس االتــــحــــاد الــفــرنــســي قبل 

نــقــطــة مـــع ســبــع مــتــابــعــات وســـبـــع تــمــريــرات 
ماكاو  باتريك  الناشئ  واالحتياطي  حاسمة، 
18 نقطة مع خمس متابعات، وكيفن دورانت 
16 نقطة، ودريموند غرين 13 نقطة مع تسع 
مــتــابــعــات وســــت تـــمـــريـــرات حــاســمــة، وكـــالي 
طومسون 11 نقطة مع ست متابعات، وكل من 
االحتياطيني إيان كالرك وشون ليفينغستون 
عــشــر نــقــاط. ولــفــت أداء العــبــي االحــتــيــاط في 

الفريق، إذ سجلوا 63 نقطة.
فــيــمــا كـــــان أفـــضـــل مــســجــل لـــســـان أنــطــونــيــو 
جوناثون سيمونز مع 22 نقطة بينها 17 في 
بيرتانز  ديفيس  واالحتياطي  األول،  الشوط 
13 نــقــطــة. وشــكــا املـــــدرب غــريــغ بــوبــوفــيــتــش 
نستطيع  ال  إذ  للفريق،  الجماعي  »األداء  مــن 
ــر نــتــيــجــة الـــخـــلـــل، ألن  ــثـ ــــب أو أكـ تــحــمــيــل العـ
املــجــمــوعــة كــلــهــا لـــم تــعــمــل كــمــا يــجــب. نشعر 
جدراتنا  نثبت  أن  وعلينا  ألنفسنا،  باألسف 

كفريق في املباراة الثالثة«.
 
ً
ــك بـــــــراون بــالعــبــيــه قـــائـــال ــايـ ونــــــوه املـــــــدرب مـ
»لــقــد لــعــبــوا بــالــوتــيــرة عينها طـــوال الــدقــائــق 
الـــ48 للمباراة، وكــان األداء مختلفا عن بداية 

ــن بـــــدء املـــــبـــــاراة الــثــانــيــة  ــــدودة مــ ــعـ ــ ــق مـ ــائــ دقــ
لشارابوفا في دورة روما حيث استفادت من 
بــطــاقــة دعـــوة أيــضــًا، ضــد الــكــرواتــيــة مــاريــانــا 
لوسيتش باروني، والتي انتهت بانسحابها 

رغم تقدمها في النتيجة بسبب اإلصابة.
وفــــي مــنــافــســات الـــرجـــال مـــن نــفــس الــبــطــولــة 
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  بــدأ  اإليطالية، 
في  مــشــواره  البطل  ووصــيــف  ثانيًا  املصنف 
املاسترز  دورات  خامس  الدولية،  رومــا  دورة 
لأللف نقطة فــي كــرة املــضــرب، الــثــالثــاء بفوز 
أول على البريطاني ألياز بيديني )7 - 6( )7 

- 2( و)6 - 2(.
وحقق نوفاك ديوكوفيتش، بطل الدورة أربع 
مرات آخرها عامي 2014 و2015، الفوز الثالث 
ــهـــات جمعت  عــلــى بــيــديــنــي فـــي ثــــالث مـــواجـ
بينهما، في ساعة و45 دقيقة، علمًا بأنه فقد 
إرســالــه األول فــي املــبــاراة واحــتــاج الــى شوط 

فاصل لكسب املجموعة األولى.
وكانت مهمة نوفاك ديوكوفيتش الذي خرج 
األسبوع املاضي من نصف نهائي دورة مدريد 
على يد غريمه اإلسباني رافايل نادال، أسهل 

املــبــاراة األولــى حيث تــأخــروا في الــدخــول في 
أجواء املباراة«. وشدد على ضرورة تقديم أداء 
مماثل في املباراة الثالثة، »وإذا لعبنا خالفا 

ملا قدمناه اليوم، فقد نتعرض للخسارة«.
وقــد وصــل بـــراون مــتــأخــرا إلــى الــقــاعــة بعض 
امللعب،  الــشــيء، إذ علق في زحمة في محيط 
ولم يتعرف إليه رجال الشرطة حني لم يمتثل 
ــو فـــي طــريــقــه إلــــى املــوقــف  ــر الــــوقــــوف وهــ ألمــ
مــدرب سان  وقــد مازحه  املخصص لسيارته. 
أنــطــونــيــو غـــريـــغ بــوبــوفــيــتــش بـــاالتـــصـــال به 
عــنــدمــا ملــحــه مــحــاصــرا مــن خــمــســة مــن رجــال 
ــــدرب ســتــيــف كير  الــشــرطــة. فـــي حـــني راقــــب املـ
فــريــقــه مـــن املــــدرجــــات والـــتـــقـــى الـــالعـــبـــني في 
غرفة املــالبــس، وهــو ال يــزال يتعافى مــن آثــار 
جـــراحـــتـــني فــــي الـــظـــهـــر خـــضـــع لــهــمــا املـــوســـم 
ــأداء الــنــاشــئ مــاكــاو  ــ املـــاضـــي. ونــــوه كــــوري بـ
الـــذي لــعــب بــديــال ألنــدريــه إيـــغـــوداال املــصــاب، 
وقـــال »لــقــد كـــان الــبــديــل الــجــيــد، وكـــان جــاهــزا 
ــــدوام، وهـــو يستطيع مــواصــلــة اللعب  الـ عــلــى 
بالوتيرة عينها وتقديم كل ما عنده في غياب 
ــاف »تــجــهــد دائــمــا  ــغــــوداال(«. وأضــ أنـــدريـــه )إيــ
لتحقيق قوة دفع والحفاظ عليها. وقد ركزنا 
ــبــــاراة عــلــى الــجــانــب الــدفــاعــي،  مــنــذ بـــدايـــة املــ
ــان األمـــر  ولــعــبــنــا بــطــاقــة كـــبـــرى، خـــالفـــا ملـــا كــ
عليه فــي الــشــوط األول مــن املــبــاراة املاضية«. 
فاعلية العبي  بتقليص  كـــوري  كـــالم  وتــرجــم 
الــهــداف الماركوس  اكتفى  إذ  أنطونيو،  ســان 

ألدريدج بثماني نقاط.
)فرانس برس(

ليواجه  الثالث  الــدور  إلــى  الثانية وتأهل  في 
اإلســبــانــي روبـــرتـــو بــاوتــيــســتــا آغــــوت الــفــائــز 
اليوم في الدور األول على األوكراني ألكسندر 
أو اإلسباني   ،)2 - - 4( و)6  دولغوبولوف )6 
عشر  الخامس  بوستا  كارينيو  بابلو  اآلخــر 

 )3  -  6( الفرنسي جيل سيمون  أقــصــى  الـــذي 
و)6 - 3(. وكان البريطاني أندي موراي أحرز 
لقب نسخة العام املاضي على حساب نوفاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش. ويــســتــهــل حــمــلــتــه مـــن الــــدور 
فونييني  فابيو  اإليــطــالــي  بمواجهة  الــثــانــي 

الحقًا، ويحمل اإلسباني نادال الرقم القياسي 
فــي عــدد األلــقــاب فــي الـــدورة برصيد 7 ألقاب 

آخرها عام 2013.
في املقابل بلغ األميركي جاك سوك واألملاني 
ألــكــســنــدر زفـــيـــريـــف املــصــنــفــان فـــي املــركــزيــن 
الــثــالــث عــشــر والـــســـادس عــشــر عــلــى الــتــوالــي 
ــاز ســـوك عــلــى األرجنتيني  الــــدور الــثــانــي. وفـ
 - ديــيــغــو شــفــارتــســمــان )6 - 4( و)1 - 6( و)7 
أفــريــقــي كيفن  الــجــنــوب  5(، وزفـــيـــريـــف عــلــى 

أندرسون )6 - 4( و)4 - 6( و)6 - 4(.
الـــدور املقبل، يلعب ســوك مــع التشيكي  وفــي 
ييري فيسيلي، وزفيريف مع الصربي فيكتور 
ترويسكي، وتأهل أيضا الفرنسي بونوا بير 
بتغلبه عــلــى مــواطــنــه نــيــكــوال مــا هــو )6 - 3( 
بــابــلــو كــويــفــاس  و)6 - 4(، واألوروغـــوايـــانـــي 
بفوزه على الفرنسي اآلخــر أدريــان مانارينو 
)6 - 4( و)7 - 6( )7 - 2(، ليضرب األول موعدا 
مع السويسري ستانيسالس فافرينكا الثالث 
الــــــدور األول على  والــــــذي أعـــفـــي مـــن خــــوض 
غــرار املصنفني الثمانية األوائــل، والثاني مع 

النمساوي دومينيك تييم الثامن.
وأعـــلـــن االســـتـــرالـــي نــيــك كــيــريــوس انــســحــابــه 
من الــدورة بسبب إصابة في وركه وذلك قبل 
ســاعــات مــن مــبــاراتــه األولــــى أمــــام اإلســبــانــي 
روبرتو باوتيستا أغوت. وسيحل األوكراني 
ألكسندر دولغوبولوف الذي خسر في الدور 
األخير الفاصل في التصفيات أمام اإلسباني 

نيكوالس أملاغرو، مكان كيريوس.
)فرانس برس(

شارابوفا ممنوعة في روالن غاروسغولدن ستايت يتقدم على سان أنطونيو بالمواجهات اإلقصائية

مــبــاراة  المتوسط  درة  تحتضن 
الـــدوري،  مصير  لحسم  النهائي 
لكرة  التونسي  ــاد  ــح االت ــار  ــت واخ
نجاح  سبل  كل  ولضمان  القدم، 
يضع  أن  المرتقبة،  القمة  هذه 
الحكم  بقيادة  تحكيم  طــاقــم 
إلدارة  الــســرايــري  يوسف  الــدولــي 
عليه  جــرت  لما  وخــافــً  القمة، 
العادة، تم اختيار أربعة مساعدين، 
الخط،  على  مساعدان  منهما 
ــدان خــلــف مــرمــى كل  ــاع ــس وم
في  أولــى  تجربة  ــي  وه فــريــق، 

منافسات الدوري التونسي.

قمة رادس 
بتحكيم خماسي

يتقدم غولدن ستايت 
بخطوات ثابتة نحو 

نهائي المنطقة الغربية

رفضت فرنسا مشاركة 
الروسية شارابوفا في 
بطولة روالن غاروس

بن عمر ورقة النجم الرابحة )صالح حبيبي/فرانس برس(

جماهير الترجي تريد اللقب )األناضول(وديع الجريء رئيس االتحاد التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

سعد بقير مهندس اللعب في الترجي )فرانس برس(مواجهات الترجي والنجم ترفض األحـكام المسبقة )فرانس برس(جماهير النجم الساحلي تثق في قدرة فريقها على الفوز )فرانس برس(

)Getty/(من مباراة ووريرز وسان أنطونيو )إيزرا شوGetty ،شارابوفا لن تتلقى دعوة إلى روالن غاروس )كاوديو باسكازي

نهائي الدوري

بين  بمواجهة  التونسي،  الدوري  الخميس، على  اليوم  الستار،  يُسدل 
أن  شأنها  من  مواجهة  النجم.  المباشر  ومالحقه  الترجي  المتصدر 

تختصر موسما كامال

الترجي يواجه النجم لحسم اللقب التونسي

فـــي خـــط الــــوســــط، وهــــي املـــعـــركـــة األســاســيــة 
للمواجهة، فالترجي الذي يضم سعد بقير 

وفــرجــانــي ســاســي وكــولــيــبــالــي، سيصطدم 
بالعبني في قيمة حمزة لحمر وأمني بن عمر 
وعــلــيــة الــبــريــقــي. بــيــنــمــا ســيــعــول كـــل مـــدرب 
على نجاعة املهاجمني طه ياسني الخنيسي 
لتكون  النجم،  جانب  من  وأكوستا  للترجي، 
املواجهة مشتعلة بني خبير الكرة التونسية 
فوزي البنزرتي، وهيبار فيلود الوافد الجديد 

على الدوري التونسي.

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

تترقب جماهير الكرة السعودية 
نـــهـــائـــي كــــــأس خـــــــادم الـــحـــرمـــني 
الــشــريــفــني بــني األهــلــي والــهــالل، 
ــاراة تــحــمــل عــنــوانــني مــخــتــلــفــني، إذ  ــبـ فـــي مـ
اللقب  يدخل كل فريق املباراة بغاية قنص 
ولكن ألهداف مختلفة، فاألول يسعى إلنقاذ 
لعشاقه،  ومــرضــيــة  جــيــدة  بطريقة  املــوســم 
وذلك بعدما فقد لقب الدوري لصالح الهالل 
الـــذي يتطلع بـــدوره إلــى إســعــاد جماهيره 
مرة أخــرى، ببطولة جديدة في أحد أفضل 

مواسمه خاصة على الصعيد املحلي.
وبــحــســب األرقــــام والــبــطــاقــات الــتــي بيعت، 
فإن املشهد سيكون رائعًا في ملعب مدينة 
»الجوهرة  بجدة  الرياضية  الله  عبد  امللك 

قمة 
الهالل واألهلي

يلتقي نادي الهالل بطل الدوري، بنظيره األهلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 
موسمه  لمتابعة  األول  ويسعى  جدة،  مدينة  في  المشعة«  »الجوهرة  ملعب  على 
بطريقة مميزة بعدما حصد لقب الدوري أخيرًا، فيما يتطلع الثاني للحفاظ على لقبه 

في هذه المسابقة

3031
رياضة

تقرير

ــام املــاضــيــة إقــبــااًل  املــشــعــة«، إذ شــهــدت األيــ
قبل  من  اللقاء  بطاقات حضور  على  كبيرًا 
الجماهير، وذلك بعدما كان مقررًا أن تجري 
هذه القمة يوم الجمعة، ليتغير األمر بعدها 
بسبب  الخميس،  الــيــوم  مــوعــدهــا  ويصبح 
مـــشـــاركـــة الـــفـــريـــقـــني فــــي دور الـــســـتـــة عــشــر 
مــن مــســابــقــة دوري أبــطــال آســيــا األســبــوع 
ــذا مــــن أجـــــل أن يــتــحــضــر  ــبـــل، وجــــــاء هـــ ــقـ املـ

الفريقان بأفضل طريقة ممكنة لالستحقاق 
ــــوم إضــــافــــي لـــلـــراحـــة  ــارجــــي وألخـــــــذ يــ الــــخــ
أن يحضر  املــتــوقــع  األوراق. ومـــن  وتــرتــيــب 
أكثر من 50 ألف متفرج هذه املباراة، وقد تم 

تقسيم املدرجات بالتساوي بني الطرفني.

تاريخ البطولة
التغّيرات  مــن  بالكثير  البطولة  هــذه  مـــّرت 
على مّر التاريخ، فهي التي بدأت عام 1957، 
وكانت تقتصر على أندية املنطقة الغربية 
فقط، فتّوج بــأول لقب نــادي الوحدة، ولكن 
بــعــد ذلـــك تــغــّيــرت هــويــة الـــفـــرق املــنــتــصــرة، 
يــحــمــل   2017 عـــــــام  إلـــــــى  ومـــــــع وصــــولــــنــــا 
األهــلــي فــي الــوقــت الــحــالــي الــرقــم القياسي 
بـــرصـــيـــد 13 لــقــبــًا وهـــــو يــســعــى لــتــعــزيــزه 
والــوصــول إلــى الرقم 14 مع العلم أنــه تّوج 
باللقب املــوســم املــاضــي، فــي املــقــابــل يحتل 
الــهــالل املــركــز الــثــالــث فــي عـــدد ألــقــاب هــذه 
الــبــطــولــة بــرصــيــد 7 كـــؤوس خــلــف االتــحــاد 
ملعادلة  يسعى  هــو  وبــالــتــالــي   ،)8( الــثــانــي 
ــتـــراب أكــثــر من  رقـــم غــريــمــه الــتــقــلــيــدي واالقـ
األهــلــي. وكــان األهــلــي قــد حقق أول لقٍب له 
فــي البطولة عــام 1962 وآخـــر لقب فــي عام 
2016 كما ذكرنا، في املقابل فاز الهالل بأول 
بطوالته في هــذه املسابقة عــام 1961 فيما 
جـــاء الــتــتــويــج األخــيــر عـــام 2015، أمـــا بقية 
األندية التي فــازت باللقب فهي النصر في 
ــــادي الــشــبــاب فـــي ثــالث  ســـت مــنــاســبــات ونـ
مرات )2008 و2009 و2014(، إضافة لنادي 
االتفاق عامي 1968 و1985 وكذلك الوحدة 

في 1957 و1966.

أرقاٌم بين الفريقين
جــرت أول مــبــاراة بــني األهــلــي والــهــالل عام 
1976، وحينها ســاد التعادل بــدون أهــداف 
على أجواء القمة. ويعتبر الفوز بهدٍف ملثله 
أكثر نتيجة تكررت في مواجهات الفريقني، 
إذ انــتــصــر الـــهـــالل فـــي 9 مــنــاســبــات بينما 

تمكن األهلي من الفوز في عشر مرات.
يحب البعض معرفة الكثير من األرقام قبل 
الــنــهــائــيــات والــقــمــم الــكــبــيــرة، فــعــلــى سبيل 
الــهــالل سامي  املــثــال يعتبر أيــقــونــة نــــادي 
ــابـــر والـــــــذي بـــــدأ مـــســـيـــرتـــه عـــــام 1986  ــجـ الـ
وختمها عام 2006 أكثر من سجل في هذه 
املـــواجـــهـــة، إذ وصــلــت أهـــدافـــه إلــــى ســبــعــة، 
ويأتي خلفه قائد نادي الهالل حاليًا ياسر 

القحطاني الذي أحرز سبعة أهداف.
ننتقل بعدها إلى مواجهات املوسم الحالي، 
ــانـــت فــــي الـــســـوبـــر املـــحـــلـــي فــي  فـــالـــبـــدايـــة كـ
األهلي  تمكن  حنيها   ،2016 آب  أغسطس/ 
التعادل  بعد  الــجــزاء  بركالت  االنتصار  من 
بــهــدف ملــثــلــه، حــيــنــهــا تــقــدم مــحــمــد الــبــريــك 
للهالل وعادل الهداف عمر السومة لألهلي، 
ــة الـــثـــانـــيـــة فـــصـــبـــت ملــصــلــحــة  ــهــ أمـــــا املــــواجــ
الهالل الذي فاز بهدفني لواحد، يوم سجل 

تنوع هدافي الهالل 
سيعطي الفريق فرصة 

للتتويج باللقب

نادال: ال أهتم بالتصنيف فاألهم بالنسبة لي 
هو أن أكون في حالة جيدة

أكد العب التنس اإلسباني رافائيل نادال أن هدفه الرئيسي هذه اللحظة في مسيرته 
ليس أن يكون املصنف األول عامليا، بل أن يكون »في حالة جيدة كل أسبوع« وأن يلعب 
مبارياته بمستوى عال. وأوضح الالعب في مؤتمر صحافي من مقر إقامة منافسات 
بطولة روما لألساتذة )أراض ترابية(، أنه يريد أن يكون في مركز جيد في التصنيف 
العاملي، ألن ذلك سيعني أنه يقوم باألمر بشكل جيد، ولكنه شدد على أنه لن يخطط 
»لخوض بطوالت« من أجل استعادة صدارته. وصرح »شعرت بأنني قدمت مستوى 
أكثر من  العام وهو ما يجعلني سعيدا،  لعبتها هذا  التي  املباريات  تنافسيا في كل 
أكــون رقم 4 أو 5 أو 6 أو 2. أنا ال أهتم بالتصنيف، فاألهم بالنسبة لي هو أن أكون 

بحالة جيدة«.

نيمار: ال أتعجل التتويج بالكرة الذهبية
قال العب برشلونة اإلسباني، البرازيلي نيمار 
أفضل  يــصــبــح  أن  يتعجل  ال  ــه  إنـ عـــامـــا(،   25(
العـــب فــي الــعــالــم، مــشــيــرا إلـــى أن هـــذا الــشــرف 
ينتمي حاليا إلى زميله في الفريق، األرجنتيني 
فــي حــوار نشرته  نيمار  وقــال  ليونيل ميسي. 
مجلة »فرانس فوتبول«، أمس: »أحلم بأن أصبح 
األفضل بكل تأكيد، لكن البعض يتحدث كأنني 
لن أقــدر على فعل هــذا وأنــا في البرسا. أعتقد 
أنني قادر على تحقيق األمر، لكن بهدوء وروية. 
ال أتعجل. ال ألــعــب مــن أجــل تحقيق هــذا األمــر 
فــقــط«. وأشـــار الــالعــب إلــى أنــه يحلم بالتتويج 

بالكرة الذهبية، لكن دون تسرع.

بارتوميو: ليست لدي أدنى نية لالستقالة
أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، أنه ليست لديه أدنى نية لالستقالة 
»الشائعات«، وذلك خالل خطابه السنوي  من منصبه، واصفا ما يقال حول هذا األمر بـ
اآلالف من  تتألف من  استشارية شرفية،  هيئة  وهــو  برشلونة،  أمــام مجلس شيوخ 
املبكرة في  النادي »فزنا باالنتخابات  النادي. وقال رئيس  قدامى أعضاء وعضوات 
2015. 80% من املنتدبني صدقوا على امليزانيات ونشعر بالشرعية التامة لدى اتخاذ 
القرارات ونحن متحمسون للغاية«. وحقق مجلس إدارة برشلونة بقيادة بارتوميو 
فوزا مريحا باالنتخابات الرئاسية للنادي التي انعقدت في صيف 2015 وينتظر أن 
تنتهي مدته في يونيو/ حزيران 2021. ورغم ذلك، فقد انتشرت داخل بعض قطاعات 
الــذي سينقل  الرئيس  قبل  من  افتراضية  استقالة  حــول  الكتالوني شائعات  الــنــادي 

مهامه لنائبه، جوردي كاردونير.

توتنهام يفتقد روز حتى نهاية الموسم 
بعد جراحة في الركبة

الــدوري  فــي  املنافس  هوتسبير  توتنهام  أعلن 
الثالثاء، خضوع  القدم،  املمتاز لكرة  اإلنكليزي 
اليسرى  الركبة  في  لجراحة  روز  دانــي  ظهيره 
بــدايــة  حــتــى  املــنــافــســات  عــن  بسببها  سيغيب 
املنافسات منذ  املقبل. وغــاب روز عــن  املــوســم 
أصــيــب فــي الــركــبــة أمـــام ســنــدرالنــد فــي نهاية 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي، ولــكــن كـــان من 
املــتــوقــع أن يــعــود للمالعب قــبــل نــهــايــة املــوســم 
أن  »نــؤكــد  تويتر  توتنهام عبر  وقـــال  الــجــاري. 
ــــي روز خــضــع لــجــراحــة اســتــكــشــافــيــة في  دانـ
ــاد أخــيــرا إلـــى الــتــدريــبــات  ركــبــتــه«. وأضــــاف »عـ
ولكن املشكلة لم تنته تماما، لذا تقرر خضوعه 
للجراحة. سيعود للمنافسات املوسم املقبل«. وشارك روز )26 عاما( في 21 مباراة 
مع توتنهام هذا املوسم بينها 18 في الدوري املمتاز. وسيحل توتنهام ثاني الترتيب 
ضيفا على ليستر سيتي اليوم، الخميس، قبل أن ينهي موسمه خارج قواعده أمام 

هال سيتي يوم األحد املقبل.

غوارديوال: لو كنت مدربا حاليا لبايرن 
أو برشلونة لتعرضت لإلقالة

يعتقد بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي، أنه لو كان يتولى قيادة بايرن ميونخ 
أو برشلونة في الوقت الحالي لتعرض لإلقالة من منصبه إذا حقق النتائج نفسها التي 
حققها مع ناديه املنتمي للدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم في املوسم الجاري. وقال 
غوارديوال في مؤتمر صحافي »لو كنت في برشلونة أو بايرن ميونخ لكان ينبغي 

الفوز بفارق كبير. لو لم يحدث ذلك لن ينال املرء فرصة أخرى«.

الفريق في 33 مباراة سجل فيها سبعة  الروماني  املهاجم 
أهداف. وربما أبرز فترة ظهر فيها موتو كانت مع فيورنتينا 
من عام 2006 حتى 2011، ومثل الفريق »البنفسجي« في 
أندية  مــبــاراة سجل فيها 54 هدفًا. ثم تنقل بني عــدة   112
رومانية حتى اعتزل في عام 2016 مع فريق تارغو موريس.

وعلى الصعيد الدولي بدأ موتو مسيرته مع منتخب رومانيا 
في عام 2000، ومثل املنتخب الوطني في 77 مباراة وسجل 
 مع العــب خورخي حاجي. وظهر 

ً
فيها 35 هدفًا مناصفة

يــورو 2000 و2008 كواحد من نجوم  بطولة  في تشكيلة 
في  ميزين 

ُ
امل املهاجمني  من  موتو  أدريـــان  وُيعتبر  البطولة. 

فريقي تشلسي اإلنكليزي ويوفنتوس اإليطالي، حيُث وقع 
مع »البلوز« في عام 2003 وانتهى مشواره بسبب املخدرات، 
اإلنكليزي  االتــحــاد  من  أشهر  إيقاف سبعة  عقوبة  ليتلقى 
آنــذاك وغــرامــة قدرها 20 ألــف جنيه إسترليني وُســرح من 

. واملــثــيــر أن مــوتــو لــم ُيــحــقــق ســـوى لقبني 
ً
الــفــريــق مــبــاشــرة

و2005-  2005-2004 مواسم  في  اإليطالي  يوفنتوس  مع 
2006، وهــذان اللقبان اللذان أثــارا الكثير من الجدل بسبب 
قضية »الكالشيوبولي« الشهيرة، التي سقط بسببها فريق 
يوفنتوس إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بسبب التالعب 
بالنتائج والفضيحة الكبيرة. وعن طريقة اللعب تميز موتو 
بــأنــه مــهــاجــم يــعــرف كــيــفــيــة صــنــاعــة الــهــجــمــات وتسجيل 
األهـــــداف، ولــعــب فــي أكــثــر مــن مــركــز فــي خــط املــقــدمــة. هو 
مهاجم سريع ويتالعب بالكرة بطريقة ُمميزة تخدع جميع 
املنافسني على أرض امللعب. كما أنه من طينة الالعبني الذين 

يعرفون كيفية تسديد ركالت الجزاء بطريقة جيدة.
ميزة تعرض موتو للكثير من اإلصابات 

ُ
لكن رغم موهبته امل

وعانى من عدم التوازن خالل مسيرته الكروية، خصوصًا 
أنه ال يعمل كثيرًا في التدريبات.

رياض الترك

ُيعتبر أدريان موتو من بني أفضل نجوم كرة القدم الرومانية 
املدير  املهاجم، ويشغل حاليًا منصب  لعب في مركز  الــذي 
أن موهبته كانت  بــوخــارســت، ورغـــم  ديــنــامــو  لفريق  الــعــام 
ُمــمــيــزة، تــعــرض للكثير مــن االنــتــكــاســات وأبـــرزهـــا قضية 

املخدرات التي تعرض على إثرها إليقاف لفترتني طويلتني.
الــكــرويــة فــي رومــانــيــا مــع فريق أرغيس  بــدأ موتو مسيرته 
بيتيستي من عام 1996 حتى 1999 ولعب 41 مباراة سجل 
فيها 11 هدفًا. ثم انتقل إلى فريق دينامو بوخارست الذي 
إيطاليا ويلعب مع  إلــى  ينتقل  أن  فــي عــام واحـــد، قبل  مثله 
أنــديــة إنتر مــيــالن، فيرونا وبــارمــا. بعد ذلــك وقــع مــع فريق 
تشلسي في موسم 2003-2004 وسجل عشرة أهداف في 
27 مباراة. في عام 2005 تعاقد يوفنتوس مع موتو ومثل 

أدريان موتو

على هامش الحدث

مهاجم روماني 
تميز مع 

يوفنتوس اإليطالي 
وتشلسي اإلنكليزي 

قبل أن تتعرض 
مسيرته النتكاسات 

بسبب المخدرات

الهالل حسم الدوري 
ويحاول كسر 
عقدته في الكأس 
)محمد محجوب/ 
فرانس برس(

له  الرابع  اللقب  يحقق  أن  غروس  كريستيان  السويسري  المدرب  يتمنى 
مع نادي األهلي السعودي، وهو الذي بدأ مسيرته التدريبية عام 1988 
توتنهام  أبرزها  ذلك  بعد  عديدة  أندية  على  وأشرف  فيل  نادي  مع 
رامون  األرجنتيني  أما  األلماني،  وشتوتغارت  السويسري  وبازل  اإلنكليزي 
الذي كان العبً  الفريق وهو  الثاني مع  لقبه  الهال فيريد  دياز مدرب 
األرجنتيني  بيلت  ريفر  نادي  على  أشرف  حين  مدربً  ثم  ومن  معروفً 

وفرق أخرى عديدة.

العقان المدبران

وجه رياضي

ــارلــــوس  ــان لـــيـــو بـــونـــاتـــيـــنـــي وكــ ــيـ ــلـ ــرازيـ ــبـ الـ
الـــهـــالل، فــيــمــا أحــرز  إدواردو هــدفــي نــــادي 
السومة الهدف الوحيد وذلك خالل الجولة 
العاشرة من مسابقة الدوري السعودي، أما 
املسابقة  الثالثة والعشرين من  املرحلة  في 
املحلية أيــضــًا والــتــي جـــرت يـــوم 4 إبــريــل/ 
نــيــســان املـــاضـــي، فــتــعــادل الـــطـــرفـــان بـــدون 

أهداف.
وتــخــتــلــف حـــســـابـــات املـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة 
عــن مــواجــهــات الــــدوري، لكن هــنــاك مفارقة 
ــالـــهـــالل يــعــتــبــر األفــــضــــل دفــاعــيــًا  مـــهـــمـــة، فـ
وهــجــومــيــًا، إذ تــلــقــت شــبــاكــه 16 هــدفــًا في 
الـــدوري وسجل 63، فيما أحــرز األهــلــي 57 
ذلــك يعتبر  لقاء، وبالرغم من   30 هدفًا في 
السوري عمر السومة األخطر مع امللكي، إذ 
سجل في الــدوري 24 هدفًا وتصدر ترتيب 
الهدافني، لكن األمر السلبي لجماهير فريقه 
هو إمكانية غيابه عن النهائي وذلك بسبب 
ــا، فــيــمــا تــعــول  ــهـ ــعـــرض لـ ــتـــي تـ اإلصــــابــــة الـ
جماهير الزعيم على البرازيليني بوانتيني 
منهما  واحــــد  كــل  الــلــذيــن ســجــل  وإدواردو 
12 هــدفــًا، مــن جــانــب آخـــر ســيــكــون الــالعــب 
الــــســــوري عــمــر خــريــبــني األبــــــرز فـــي الــخــط 
األمامي لنادي الهالل وهو سيشكل خطرًا 

كبيرًا على دفاع األهلي وحارس مرماه.

لعبا مع الفريقين
طوال التاريخ دافع العديد من الالعبني عن 
البرازيلي سرجيو  الفريقني، ويعتبر  ألوان 
ريكاردو أشهرهم ربما، فهو الذي لعب مع 
أكثر من ناد سعودي، فبدأ مع الهالل وتّوج 
معه بلقب كأس ولي العهد سنة 1998، قبل 
أن يحط الرحال في نــادي الهالل ويحصد 
معه لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 
2000 حــني سجل ثالثة أهـــداف فــي املــبــاراة 
الــخــتــامــيــة، وعــلــى أثــرهــا لــعــب مــع االتــحــاد 
وتّوج بصحبته بلقب كأس خادم الحرمني 
الشريفني، ثم دافع عن ألوان نادي الوحدة، 

وكذلك لعب مع الرائد عام 2010.
ــوان الــفــريــقــني وهــو  ــ ــن ألــ ــع عـ ــ ــر دافـ ــٌم آخــ ــ اسـ
الـــســـعـــودي عــبــد الـــلـــه جــمــعــان الــــدوســــري، 
ــه مـــــع فــــريــــق الـــهـــالل  ــرتـ ــيـ والـــــــــذي بــــــدأ مـــسـ
الــســعــودي وتــمــّيــز بــتــســديــداتــه الــقــويــة من 
الــحــرة،  بــالــركــالت  مسافة بعيدة وتــحــديــدًا 
بـــدأ مسيرته عـــام 1996 وســجــل مــا يــقــارب 
الـــ94 هدفًا قبل أن ينتقل إلــى نــادي األهلي 
الــبــعــض أن مسيرته  فــي عـــام 2006، ويـــرى 
في املالعب لم تكن طويلة وذلك بسبب عدم 

قربه من املدربني الذين أشرفوا عليه.

ارتفعت أسعار غرف فنادق العاصمة الويلزية كارديف، التي ستستضيف مطلع الشهر 
بنسبة 915% عن  القدم،  لكرة  األوروبـــي  األبطال  دوري  لبطولة  النهائية  املــبــاراة  املقبل 
في  املتخصص  »هــولــيــدو«  لــدراســة نشرها موقع  وفقا  الــعــاديــة،  الفترات  فــي  أسعارها 
تخطيط اإلجازات. وتجاوز مقابل تأجير غرفة لليلة واحدة في يومي العطلة األسبوعية 
ألــف جنيه استرليني )1036 جنيهًا، أي  اللقاء مبلغ  إقامة  التي ستشهد  أوروبـــا(  )فــي 
حوالي ألف ومائتي يورو(. ويوازي هذا السعر حوالي 915 ضعفًا السعر العادي للغرف 

الفندقية لليلة واحدة والذي كان يقدر بـ102 جنيه )119 يورو(.

صورة في خبر

غرف كارديف »من نار«
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عقار أبو خديجة
حلم مقدسي يواجه اإلغراءات اإلسرائيلية

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لم يكتمل حلم عماد أبو خديجة، 
حتى اآلن، وهو تاجر مقدسي من 
البلدة  في  السلسلة  سكان حــارة 
ــقــــدس، فـــي تــحــويــل عــقــار  الــقــديــمــة مـــن الــ
ضــخــم رمـــمـــه بــمــســاعــدة جــمــعــيــة تــركــيــة، 
إلــى مطعم سياحي يجذب وفــود السياح 

األجانب والعرب.
ويرى أبو خديجة أن مطعمه املنشود ربما 
يضاهي املطاعم والفنادق اإلسرائيلية في 
»الحي اليهودي«، التي تحظى بامتيازات 
االحــتــال،  حــكــومــة  مــن  ضخمة  تحفيزية 
لــتــثــبــيــت الـــوجـــود االســتــيــطــانــي فـــي هــذه 
الرقعة الحيوية من البلدة القديمة املطلة 

مباشرة على املسجد األقصى.
أبــو خديجة توسيع عقاره  ُينهي  أن  قبل 
أخيرًا، كانت مساحة العقار ال تتعدى 100 
متر مربع، لكن بعد التوسعة التي أجراها 
واســـتـــخـــرج خــالــهــا أطـــنـــانـــا مـــن األتـــربـــة 

يحلم بتحويل العقار إلى مطعم )توماس كوكس/فرانس برس(

إلى  اآلن لتصل  العقار  تضاعفت مساحة 
نحو 400 متر مربع.

»الــعــربــي  الــعــقــار كــمــا قـــال أبـــو خــديــجــة لـــ
البلدة  مــن معالم  »بـــات معلما  الــجــديــد«، 
القديمة من القدس، من الطراز القديم من 
تتوسطه  واململوكي،  العثماني  العهدين 
أعمدة، وجدرانه السميكة تتصل بعقارات 
أخـــرى، ولــو تــوافــرت لــه اإلمــكــانــات املادية 
ــزال أطــنــان  ــ ــثـــر، إذ ال تـ الـــازمـــة التـــســـع أكـ
التراب تمأله، لكن قلة ما في اليد تجعلنا 

نقف عند ما وصلنا إليه من توسعة«.
زوارًا  يـــجـــذب  ــات  »بــــ املــــكــــان  أن  وأوضـــــــح 
ــــب، ويــــقــــف عـــنـــد مــدخــلــه  ــانـ ــ وســـيـــاحـــا أجـ
يهودية  جمعيات  ورؤســــاء  مستوطنون 
ومسؤولون في سلطة اآلثار اإلسرائيلية، 
وتــصــيــبــهــم الــدهــشــة مـــن جــمــال الــعــقــار«، 
وكــذلــك مــن مــقــدرة أبـــو خــديــجــة بجهوده 
على تحويل مكان صغير جدًا إلى مساحة 
ضخمة تصلح ألن تكون مطعما سياحيا 
أو مــقــرًا ملــؤســســة كــبــرى، أو مــركــزًا طبيا 

ــار إلـــى تــنــبــه مــســؤولــن في  ــ حــيــويــا. وأشـ
أهميته،  إلــى  اإلسرائيلية  الصحة  وزارة 
وعــــرضــــوا عــلــيــه مـــبـــالـــغ خــيــالــيــة مــقــابــل 

تأجيرهم املقر.
بالنسبة ألبو خديجة، »املكان ال يخضع 
يتلقى  أن  الكبير  مــســاومــة«، وحلمه  أليــة 
الدعم ممن يتحدثون ليل نهار عن القدس 
ــاول عبثا  ــ ــم صــمــود مــواطــنــيــهــا، وحـ ودعــ

الوصول إلى هؤالء لكن دون جدوى.
أبــو خديجة: »جميع مــن توجهت  وتــابــع 
إليهم لــم يــســاعــدونــي. هــذا املــكــان يصلح 
ألن يــكــون مــطــعــمــا يــجــذب الــســيــاح إلــيــه، 
وهو حيوي لشارع السلسلة الذي يعاني 
ــاد. وتــشــغــيــلــه ربــمــا  ــ ــــود حـ تـــجـــاره مـــن ركـ
يوفر أيضا فرص عمل لشبان من القدس 
ــــال مــــن أمـــاكـــن  ــتـ ــ الــعــتــيــقــة طــــردهــــم االحـ
فــنــادق ومــطــاعــم عــلــى خلفية  عملهم فــي 
أنه يريد قرضا  إلى  القدس«، مشيرًا  هبة 

كي يحقق حلمه.
قبل أن يقصد أبو خديجة البنوك املحلية، 

توجه إلى أكثر من مؤسسة محلية تشير 
بــرامــجــهــا إلـــى أنــهــا »تــهــتــم بــدعــم صمود 

املقدسين، لكنها لم تستجب«.
وفي اتصال مع أمن سر اللجنة القطرية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حـــاتـــم عـــبـــد الـــــقـــــادر، أكـــد 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــلــجــنــة تــقــدم  ــعـ »الـ ـــ لـ
مــــســــاعــــدات ملـــؤســـســـات ولـــيـــس ملــشــاريــع 
فردية على الرغم من أهمية املشروع الذي 

يتحدث عنه أبو خديجة.
ــم يــقــطــع األمــــــل مــن  لـــكـــن أبـــــو خـــديـــجـــة، لــ
يستمعوا  أن  طــامــحــا  الـــقـــطـــري،  الــجــانــب 
ه يحقق 

ّ
ملشروعه وجدواه االقتصادية، عل

حــلــمــه، بــعــد أن فــشــل ألن الــبــنــوك املحلية 
منها  تلبيتها،  يصعب  شــروطــا  وضــعــت 
وجـــــود كـــفـــاء مـــن مــوظــفــي أو مــســؤولــي 
عن  يــقــل  ال  بـــراتـــب  الفلسطينية  الــســلــطــة 
أمــر  كــفــيــل، وهــــو  لــكــل  ثـــاثـــة آالف دوالر 

متعذر، عدا الشروط األخرى.
يــســابــق أبــــو خــديــجــة الـــزمـــن كـــي يحقق 
حلمه قبل شهر رمــضــان، لكن هــذا الحلم 

 .
ً
يبدو مستحيا

منعدمة،  شبه  التمويلية  إمكانياته  وألن 
لــــن يــتــمــكــن مــــن تــنــفــيــذ مــــشــــروع إلفـــطـــار 
الصائمن عرضته عليه مؤسسة خيرية 
عــربــيــة، عــلــى أمـــل أن تــســاعــده بــعــد ستة 
ــــو خـــديـــجـــة إغـــــــراءات  شــــهــــور. ويــــقــــاوم أبـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة تــــفــــوق الـــخـــيـــال الســتــئــجــار 
ــبـــة إلـــيـــه  ــنـــسـ ــالـ ــار، لــــكــــن املــــســــألــــة بـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

محسومة.

قبل أن ُينهي أبو 
خديجة توسيع عقاره 
أخيرًا، كانت مساحة 
العقار ال تتعدى 100 
متر مربع، وتصل إلى 
نحو 400 متر مربع.

■ ■ ■
يقاوم أبو خديجة 
إغراءات إسرائيلية 

تفوق الخيال الستئجار 
العقار، لكن املسألة 

بالنسبة إليه محسومة.

■ ■ ■
 املكان »بات يجذب 

زوارًا وسياحًا أجانب، 
ويقف عند مدخله 

مستوطنون ورؤساء 
جمعيات يهودية 

ومسؤولون في سلطة 
اآلثار اإلسرائيلية.

باختصار

أن نقص  إلى مطعم، غير  المحتلة، كان يفكر في تحويله  القدس  إلى توسعة عقاره في  أبو خديجة  حين عمد عماد 
التمويل ال يزال حائًال دون تنفيذ الفكرة، في وقت تسعى مؤسسات إسرائيلية إلى استئجار العقار

هوامش

سعدية مفرح

الـــتـــي صنعناها  لــلــتــكــنــولــوجــيــا  هـــل أصــبــحــنــا عــبــيــدًا 
لخدمتنا؟ هل تحولت األجهزة اإللكترونية، الحواسيب 
الناقص  اإلنساني  العجز  لبلورة  أجــهــزٍة  إلــى  تحديدًا، 
في خلقنا، إذ نتعّود عليها، حتى لتكاد تصبح جزءًا 
البشرية، وعندما تغيب أو تتعطل، لسبٍب  من قدراتنا 
أو آلخــر، يتبلور ذلــك العجز  فــي هيئة ثــغــرٍة، ال يكاد 
يــمــلــؤهــا شـــيء مــمــا نــمــلــك، لــنــعــيــد اكــتــشــاف الحقيقة 

الوجودية الكبرى: كم نحن عاجزون؟
مـــّرة أخــــرى.. تــوقــف قــلــب الــعــالــم اإللــكــتــرونــي، أو كــاد، 
بسبب ثغرٍة أمنيٍة منسيٍة في أحد األنظمة التشغيلية 
لــلــحــواســيــب، مــا تسبب فــي ربــكــٍة طــاولــت معظم دول 
ــة ومـــعـــنـــويـــة، لم  ــاديـ الـــعـــالـــم، وتــســبــبــت فـــي خــســائــر مـ
يستطع أحد اإلحاطة بها حتى اآلن.  فمنذ يوم الجمعة 
املاضي، والعالم كله يعيش على أعصابه توّجسا من 
الحواسيب  اآلالف من  إلكتروني هاجم مئات  فيروس 
الشخصية والرسمية، في نحو مائة دولة، ال ليعطلها 
ليقرصن كل  بــل  تماما وحــســب،  العمل  عــن  ويوقفها 
املــعــلــومــات واألرقــــــام والـــصـــور والـــرســـائـــل والــبــيــانــات 

االحتفاظ  على  الــنــاس  اعــتــاد  مما  وغــيــرهــا  املصرفية 
بــه فــي الــحــواســيــب. الــغــريــب فــي الــهــجــمــة اإللــكــتــرونــيــة 
الــعــالــم منذ نحو أســبــوع يعاني  الــتــي مــا زال  الــجــديــدة 
ضحاياهم  يطالبون  القراصنة  أو  القرصان  أن  منها، 
من  نسبيا  بسيط  مبلغ  عن  عبارة  معينٍة،  فديٍة  بدفع 
املال، لكل منهم على حدة، لتعود حواسيبهم إلى العمل 
بكامل محفوظاتها! وهو أمر جديٌد بالنسبة للحروب 
إما  القراصنة،  يشنها  كــان  ما  غالبا  التي  اإللكترونية 
ألهداٍف تجّسسية على مستوى الدول واالستخبارات، 
ــداٍف تــقــتــرب مــن روح الــتــحــّدي والــتــســلــيــة لــدى  ــ أو ألهـ
ذون بتعذيب 

ّ
بــعــض الــهــواة مــن الــقــراصــنــة الــذيــن يــتــلــذ

العالم عبر لوحات املفاتيح الصغيرة، حيث يلعبون بها، 
إلى  ويستمعون  السريعة،  وجباتهم  يتناولون  بينما 

موسيقاهم املفضلة عبر سماعات الرأس. 
بال قنابل وال رصاص وال ألغام وال صواريخ وال مدافع 
العالم  ليلقنون  الالهية،  حروبهم  يشنون  دبــابــات،  وال 

درسا في القلق مما ينتظره، من حيث ال يحتسب. 
فيروس الفدية، كما أصبح يطلق عليه، ليس هو التحّدي 
اإللكتروني األول الذي يواجهه العالم، بواسطة القراصنة 
اإللكترونيني. ولكن، يبدو أنه األكبر واألشمل حتى اآلن، 

فقد فشلت كل املحاوالت في التصّدي له، أو على األقل 
الرغم من  معرفة من يقف وراءه، ويستفيد منه، على 
وكل  األمــر،  في  املتخصصة  العاملية  القوى  كل  تدخل 
مــا نــتــج مــن تــلــك املـــحـــاوالت مــجــرد اتــهــامــاٍت مــتــبــادلــٍة 
بــني بــعــض الــــدول الــكــبــرى والــصــغــرى، ذات الــعــالقــات 
 
ً
السياسية املتوترة، وكأنها وجدت في املشكلة شّماعة

 لتجديد الخالفات وتضخيمها، لهدف أو آلخر. 
ً
مناسبة

سيتجاوز العالم هذه األزمــة، إن لم يكن قد تجاوزها، 
العمل،  إلى  الحواسيب  املقال، وستعود  عند نشر هذا 
وينسى أصحابها ما فقدوه مع بعض الحسرات املوّزعة 

، لكن 
ً
لتبقى حية على ذكرياٍت تستعني بالتكنولوجيا 

ــة ال بـــد أنــهــا ستبقى  ــ األســئــلــة الــتــي تـــولـــدت مـــن األزمـ
بــانــتــظــار إجـــابـــاٍت عــلــى مــصــيــر الــبــشــر، فــي ظــل واقــع 
إلكتروني متغير، على نحٍو ال يمكن التنبؤ بتبعاته، وال 
بنتائجه. قبل أيام، توقف النظام اإللكتروني الذي نعمل 
من خالله في مقر عملي، بسبب عطل هامشي طارئ. 
وعلى الرغم من أن النظام لم يتوقف إال لدقائق قليلة، 
 بالنسبة لنا جميعا، لنعيش وقتا 

ً
إال أنها كانت كافية

عصيبا، وخصوصا أننا لم نكن متأكدين أن ما حدث 
إنما قد حدث بسبب عطٍل طارئ من النوع الذي يحدث 
دائما، ويمكن معالجته غالبا خالل وقت قليل، بال أية 
خسائر تذكر، فألننا كنا نتداول أخبار فيروس الفدية، 
خيل لنا أن الفيروس قد تسلل إلينا أخيرا. كنت أراقب، 
فــي أثــنــاء تــلــك الــدقــائــق، الــحــالــة العصبية الــتــي شملت 
الجميع تقريبا، فقد ارتفعت أصواتنا فجأة، واختلطت 
الــحــوارات بعشوائية، وكــان كل واحــد منا يحاول حل 

املشكلة بطريقته.. بال جدوى.
إلى  إلــى حواسيبنا مــجــّددا عدنا  الـــروح  عندما عــادت 
طبائعنا األولى، منكبني على أعمالنا بهدوء.. وشعور 

بالعجز والصغار أمام الشاشة.

فيروس الفدية... كم نحن عاجزون

وأخيرًا

هل تحولت األجهزة اإللكترونية 
إلى أجهزٍة لبلورة العجز 

اإلنساني الناقص في خلقنا؟
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