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الئحة »بيروت مدينتي« هي المنافس األساسي لتحالف أحزاب السلطة  )حسين بيضون(

لندن ــ نواف التميمي

ــــس الــجــمــعــة تـــاريـــخـــيـــا لــلــعــاصــمــة  ــوم أمـ ــ ــان يـ ــ كـ
ــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، مـــع انـــتـــخـــاب صـــــادق خــان  ال
يتولى  مسلم  أول  ليكون  لها،  عمدة  )الــصــورة( 
هذا املنصب في تاريخ املدينة. وبعد يوم طويل 
مــن املــنــافــســة الــشــديــدة فــي انــتــخــابــات املجالس 
املحلية في بريطانيا، نجح مرشح حزب »العمال« 
الشاب صادق خان في خطف مقعد عمدة لندن 
من منافسه املحافظ زاك غولدسميث، بحصوله 
على 44 فــي املــائــة مــن األصـــوات مقابل 35 في 

املـــائـــة ملــنــافــســه املـــحـــافـــظ.  خــــان الــــذي هــاجــرت 
عائلته من باكستان، نجح في مواجهة محاوالت 
االغتيال السياسي، ومضى بثقة عالية يخوض 
بأنني مسلم،  »أنــا فخور  يــردد:  انتخابات وهــو 
باكستانية.  جــذوري  بريطاني.  أنــا  لندني.  وأنــا 
أنا كل هذا، واألعظم من كل هذا، هو هذه املدينة 
كان  ســـواء  لندنيا  يــكــون  أن  للمرء  يمكن  حيث 
أو بال معتقد، ونحن ال نتقبل بعضنا  بمعتقد 
فحسب، بل نحترم بعضنا ونحتضن بعضنا 
ونحتفي ببعضنا، هذه هي لندن العظيمة«. خان 
الذي ُولد في لندن عام 1970 ألسرة باكستانية 

مهاجرة، عمل محاميا متخصصا في قضايا 
تــحــّول بعد ذلك  اهتمامه  اإلنــســان، لكن  حــقــوق 
خب 

ُ
إلى القضايا السياسية. وفي عام 2005، انت

عــضــوًا فــي مــجــلــس الــعــمــوم عــن حـــزب الــعــمــال، 
وشغل بني عامي 2008 و2010 منصب وزير 
في حكومة  والنقل  الذاتية  اإلدارة  لشؤون  دولــة 
ــك حــمــلــة إيــد  ــ غــــــوردن بـــــــراون، لـــيـــتـــرأس بــعــد ذل
ميليباند لرئاسة الحزب التي تكللت بالنجاح. غير 
أسابيع  يقف على مسافة  الــذي  االستحقاق  أن 
باالستفتاء  يتعلق  الــجــديــد  الــعــمــدة  مكتب  مــن 
املزمع تنظيمه الشهر املقبل حول بقاء بريطانيا 

في االتحاد األوروبي أو الخروج منه، وقد تعّهد 
خان خالل حملته االنتخابية بالسعي إلى إبقاء 
بــريــطــانــيــا عــضــوًا فــي االتـــحـــاد األوروبــــــي. وقــد 
أن  املحلية،  لالنتخابات  النهائية  النتائج  أظهرت 
حزب العمال احتفظ بمعظم مقاعده في املجالس 
املحلية، على خالف النتائج املخيبة التي حصل 
عليها الحزب في اسكتلندا، بتراجعه إلى املرتبة 
الثالثة في البرملان املحلي هناك، ملصلحة الحزب 
الــقــومــي االســكــتــلــنــدي، وحـــزب املــحــافــظــني. لكن 

»العمال« أحرز تقّدما في برملان ويلز.
]التفاصيل ص. 3، 32[

لندن تكّرس تنوعها: صادق خان عمدة
الحدث

روسيا و»متالزمة األطلسي«
يتخذ الصراع بين روسيا وحلف شمال األطلسي أبعادًا أكثر خطورة، 

مع تزايد المناورات العسكرية لكل منهما، في بحر البلطيق. ]8[   
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غزة تحبط مشروع 
إعادة المنطقة العازلة ]3[
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سياسة

ماذا ينتظر غزة؟

بدأ تأثير داود 
أوغلو تركيًا تحديدًا 

منذ عام 2003

استطاع »اإلسالمي 
الحديث« بكتبه إحياء 

البعد الحضاري الُمهمل

السيسي لن يقّدم أي 
تنازل وجّل ما قد يقدم 

عليه هو لقاء النقيب

للحدث تتمة...

أحمد داود 
أوغلو

حصد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، خالل 16 
عامًا، ألقابًا عّدة، من األستاذ األكاديمي إلى »المعلّم«، 
نقلت  التي  العصرية  التركية  الدبلوماسية  ومهندس 
الصالت  توثيق  إلى  سنوات  طيلة  االنعزال  من  بالده 
قوة  تركيا  لتصبح  وعالميًا،  عربيًا  واالنفتاح  إسالميًا 

إقليمية مؤثرة

إسطنبول ـ باسم دباغ

يتنحى رئيس الوزراء التركي أحمد 
داود أوغلو )مواليد 1959(، ليغادر 
العاصمة أنقرة، بعد نحو 13 عامًا، 
انــتــقــل خــالــهــا ابــــن مــديــنــة قــونــيــا عــاصــمــة 
الصوفيني في العالم من دور األكاديمي إلى 
رجـــل الــســيــاســيــة الـــذي لــن يــكــون مــن املبالغ 
تاريخ  األتـــراك في  الساسة  وضعه بني كبار 
الــجــمــهــوريــة. بـــدأ »الــخــوجــا« أي املــعــلــم كما 
»الــعــدالــة والتنمية«،  قــواعــد حــزب  فــي  ب 

ّ
ُيلق

حـــيـــاتـــه الــســيــاســيــة بـــعـــدمـــا قــــّدمــــه الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي الـــســـابـــق عــبــدالــلــه غــــول عــــام 2003 
لــيــغــدو مــســتــشــارًا لــرئــيــس الـــــــوزراء الــتــركــي 
حينها رجب طيب أردوغان. بدأ بدور قيادي 

في إعادة تشكيل عقيدة 
االنعزال  من  إياها   

ً
ناقا التركية،  الخارجية 

بــجــنــاَحــني يــقــومــان عــلــى االهــتــمــام بــاملــجــال 
ــتـــركـــي وبـــالـــعـــاقـــة مــع  ــقـــومـــي الـ ــيـــوي الـ الـــحـ
الـــغـــرب، إلــــى عــقــيــدة يــخــتــلــف الـــخـــبـــراء على 
تــوصــيــفــهــا، لــكــنــهــا واكـــبـــت عــلــى أكــمــل وجــه 
ــــى قـــوة  صــــعــــود الـــجـــمـــهـــوريـــة وتـــحـــولـــهـــا إلــ
إقــلــيــمــيــة ال يــمــكــن تــجــاوزهــا، مــــّدت نــفــوذهــا 
فــي كــل مــكــان وصــــواًل إلـــى أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 

الاتينية.
الحاصل على ماجستير  األستاذ  تأثير  بــدأ 
ــتـــوراه فـــي الــعــلــوم  فـــي اإلدارة الــعــامــة والـــدكـ
الــدولــة، تــحــديــدًا منذ  السياسية والــعــاقــات 

ــام 2003، بــعــدمــا حــصــل عــلــى رتــبــة سفير  عـ
بقرار مشترك بني رئيس الجمهورية التركية 
حينها، نجدت سيزار، ورئيس الوزراء رجب 
ــــى نــشــاطــاتــه في  طــيــب أردوغــــــــان. كـــانـــت أولـ
التركي  االنــفــتــاح  مــع  التركية  الدبلوماسية 
عـــام 2003 من  الــعــربــيــة  املــنــطــقــة  األول عــلــى 
الــعــراق، قبيل  خــال اجتماعات دول جــيــران 
معارضته  من  الرغم  وعلى  األميركي.  الغزو 
ــدة لــلــســمــاح لـــواشـــنـــطـــن بــاســتــخــدام  ــديـ الـــشـ
ــغـــزو الــــعــــراق لــــم يــؤثــر  األراضــــــــي الـــتـــركـــيـــة لـ
ذلــك على عاقته بــأردوغــان الــذي كــان مّيااًل 
لــلــمــوافــقــة، فــتــســلــم داود أوغـــلـــو فـــي مـــا بعد 

وزارة الخارجية عام 2009.
يختلف الباحثون في وصف رؤيــة مهندس 
األخــيــر،  العقد  خــال  التركية  الدبلوماسية 
إذ يـــرى األكــاديــمــي الــيــونــانــي، أســتــاذ داود 
أوغلو، ديمتري كيتسيكيس، أن »العثمانية 
الجديدة« كان لها دور أساسي في إدارة داود 
والعثمانية  الــتــركــيــة.  للدبلوماسية  أوغــلــو 
الـــجـــديـــدة هــــي نـــظـــريـــة جــيــوســيــاســيــة تـــرى 
أنــه يجب أن تــكــون أنــقــرة العــبــًا أســاســيــًا في 
التي كانت خاضعة لإلمبراطورية  األراضــي 
العثمانية بدءًا من شرق أوروبا في البلقان، 
مــــــرورًا بـــالـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
والـــقـــوقـــاز. هـــذا األمــــر الــــذي ال يــرفــضــه فقط 

تامذة داود أوغلو بل هو نفسه. 
وقـــــال األخـــيـــر فـــي إحـــــدى مـــقـــابـــات جــريــدة 
صــبــاح الــتــركــيــة، »عــلــيــنــا أن نبتعد عــن هــذا 

املــفــهــوم ألنــه بــات يستخدم ضــدنــا«، مشددًا 
أنــه ضــد فــكــرة أن تركيا تــحــاول إحياء  على 
ــرارًا إن  ــ ــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، »قـــلـــت مــ اإلمـ
تركيا كــدولــة قومية ال تختلف عــن أي دولــة 
أخــرى فــي منطقتنا ســواء كانت صغيرة أو 

كبيرة من ناحية عدد السكان«.
مــن جــانــبــه، يــؤكــد أحــد تــامــذة داود أوغــلــو، 
أستاذ العلوم السياسية بهلول أوزكان الذي 
أمــضــى وقــتــًا فــي دراســـة أكــثــر مــن 330 مقااًل 
 مفهوم 

ّ
كتبها »الخوجا« بني 1990 و2000، أن

الوحدة اإلسامية وليس العثمانية الجديدة 
هــو املــهــم بالنسبة لــــداود أوغــلــو فــي رؤيــتــه 
ملحاوالت تركيا االندماج مع القوى الغربية. 

وذلك عبر تكوين وحدة إسامية في منطقة 
الشرق األوســط املتعدد األعـــراق، تساهم في 
استقراره وتكون دافعة لتركيا لزيادة النفوذ 

في القارة األوروبية. 
ويــشــيــر إلـــى أن فــكــر داود أوغــلــو يــقــوم على 
منتصف املــســافــة بــني انــتــقــاد رؤيـــة الرئيس 
املـــوالـــيـــة  أوزال  تــــورغــــوت  ــبــــق  األســ الـــتـــركـــي 
للغرب وأقرب إلى رؤية السلطان عبد الحميد 
ــدة اإلســـامـــيـــة.  ــوحــ الـــثـــانـــي فــــي مــــوضــــوع الــ
وبحسب أوزكان، فإنه على الرغم من أن رؤية 
األخير كانت دفاعية في عهد ضعف الدولة 
أوغلو  لــداود  بالنسبة  كانت  فقد  العثمانية 
وسيلة للتوّسع وزيــادة النفوذ، مشددًا على 

لــداود أوغلو  أن الوحدة اإلسامية بالنسبة 
ــدة إســامــيــة ســنــيــة ال مــكــان إليـــران  هـــي وحــ

فيها.
»مهمة إنــشــاء الــتــوازن فــي هــذه املنطقة هي 
مهمتنا عبر العمل على تغيير محور تركيا«. 
صت 

ّ
تعتبر هــذه مــن أهــم الــعــبــارات التي لخ

رؤيـــة داود أوغــلــو ولــم يــتــراجــع عنها. نجح 
الـــخـــارجـــيـــة  إدارة  تـــولـــيـــه  بـــعـــد  ــا«  ــخــــوجــ »الــ
ــوزراء، بتحويل  ــ الــتــركــيــة، ومـــن ثــم رئــاســة الــ
تــجــاوزهــا  إقليمية ال يمكن  قـــوة  إلـــى  تــركــيــا 
ســـــواء فـــي الـــشـــرق األوســــــط أو فـــي الــبــلــقــان 

وأوروبا غربًا أو القوقاز شرقًا.
يمكن تقسيم عهد داود أوغلو إلى مرحلتني 
الــربــيــع  ثــــورات  أســاســيــتــني، تــفــصــل بينهما 
الـــعـــربـــي؛ فــقــد قــامــت الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة قــبــل مــرحــلــة الــربــيــع عــلــى مصطلح 
ــة؛ أي إقــــامــــة عــــاقــــات قــويــة  ــمـ ــاعـ ــنـ الــــقــــوة الـ
ــة، وتـــوثـــيـــق الـــصـــات  ــيــ ــامــ ــع الــــــــدول اإلســ مــ
والتي  والتعليمية،  واالقتصادية  التجارية 
دمشق  على  باالنفتاح  جنوبًا  أنقرة  بدأتها 
وصــــواًل إلـــى الــتــوســط فــي إجــــراء مباحثات 
ســام ســوريــة إسرائيلية غير مــبــاشــرة. كما 
بني  الــبــرازيــل  مــع  بالتعاون  تركيا  توسطت 
طــهــران والـــدول الغربية فــي مــا يخص امللف 
فــتــرة قصيرة  تركيا خــال  لتمتلك  الــنــووي، 

عاقات وثيقة مع معظم الدول العربية.
أمــــا املــرحــلــة الــثــانــيــة، فــهــي مــرحــلــة انــكــســار 
الــتــوازنــات فــي املــنــطــقــة، مــا أدخـــل تــركــيــا في 
مــرحــلــة صــــدام مـــع جــمــيــع الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة 
املـــتـــواجـــدة فـــي املــنــطــقــة الــتــي كــانــت رافــضــة 
ــواء املــــحــــور اإليــــرانــــي  ــ لـــلـــعـــودة الـــتـــركـــيـــة، ســ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري وبــــغــــداد 
واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا، أو حــتــى املــحــور 
السعودي اإلماراتي املصري األردني، ليتغير 
الــعــاقــات  نــهــايــة 2014، وتتحسن  كــل شـــيء 
الــتــركــيــة الــعــربــيــة، بــل وتــتــحــول إلـــى تحالف 
ــراك مــن تمدد  ملواجهة مــخــاوف الــعــرب واألتــ

النفوذ اإليراني.
خـــرج داود أوغـــلـــو مـــن رئـــاســـة الــــــوزراء بكل 
هدوء كما دخل الحياة السياسية، لكنه ترك 
ــرًا ال يمحى فــي الــحــزب الــحــاكــم. استطاع  أثـ
خـــال وجـــــوده صــبــغ يــمــني الـــوســـط الــتــركــي 
لم  الــعــالــم،  على  منفتحة  إسامية  بصوفية 
التركية لها نظيرًا من قبل.  السياسة  تعرف 
ــــن مـــديـــنـــة جـــــال الــــديــــن الـــرومـــي  ــزال البـ ــ ال يــ
شعبية كــبــيــرة فــي قــواعــد الــحــزب وبــالــذات 
فــي صــفــوف شبيبته الــتــي تـــرى األكــاديــمــي 
الذي يجيد العربية، واإلنجليزية، واألملانية 
قدوة لها. بدت عاقة داود أوغلو مع شبيبة 
الـــحـــزب واضـــحـــة فـــي خـــطـــاب الـــــــوداع الـــذي 
أدلى به في مقر »العدالة والتنمية«، أول من 
أمـــس الــخــمــيــس، عــنــدمــا وّجـــه تحية خاصة 
في  النسائية  وكــذلــك  الشبابية  للتنظيمات 
الــحــزب على دعمهم لــه، مــشــددًا على أنــه لن 
التواجد بني  فــي  بــل سيستمر  الــحــزب  يترك 

صفوفهم.
واســتــطــاع املــنــظــر »اإلســـامـــي الــحــديــث« من 
خال كتبه العديدة التي يعد أشهرها كتاب 
يــعــيــد تشكيل  أن  االســـتـــراتـــيـــجـــي«  »الـــعـــمـــق 
ــا فــي الــســاحــة الــدولــيــة  ــ مــوقــع تــركــيــا ودورهـ
ــال الـــبـــعـــد الــــحــــضــــاري والـــتـــاريـــخـــي  ــ ــإدخــ ــ بــ
التركية  الجمهورية  أهملته  الــذي  اإلسامي 
منذ نشأتها. حــاول داود أوغلو في مقاالته 
وكتبه الاحقة إعــادة قــراءة البعد اإلسامي 
وإدخـــالـــه بــوصــفــه مــكــّونــًا عــصــريــًا وثــقــافــيــًا 

للمنطقة، يتجاوز بعده الديني.
 عن 

ً
ــو مــنــفــصــا ــلـ ــم يــكــن صـــعـــود داود أوغـ لـ

التغييرات الكبيرة التي حصلت في القواعد 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« ولــلــحــركــة  ـــ الــحــزبــيــة لـ
الــيــمــيــنــيــة الـــتـــركـــيـــة عـــمـــومـــًا بـــعـــد الــنــهــضــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــقــقــت خــــال أكـــثـــر من 
الخطاب  السياسي ذي  ــل صــعــود 

ّ
ومــث عــقــد. 

الحزبية  القواعد  انتقال  الــهــادئ  األكــاديــمــي 
املتدينة  الريفية  الطبقات  على  االعتماد  من 
الــتــي يــجــذبــهــا الــخــطــاب »األردوغــــانــــي« إلــى 
الطبقات املدنية املتوسطة الدخل واملتعلمة، 
والتي تبدو أكثر قربًا من خطاب داود أوغلو، 
والتي ستشكل قيادة الحزب خال السنوات 

املقبلة.

طيب  رجــب  التركي،  الرئيس  أكــد 
على  الجمعة،  أمــس  ــان،  أردوغـ
الرئاسي  النظام  طــرح  ــرورة  »ضـ
وقت،  بأسرع  الشعبي،  لالستفتاء 
ــرار  ــق ــت مـــن أجـــل تــحــقــيــق االس
ــال  ــيـ وضـــمـــان مــســتــقــبــل األجـ
عقدوا  من  أجل  ومن  المقبلة، 
تركيا قوية«. وأشار  آمالهم على 
خــالل  ــه  ل كلمة  ــي  ف ــان  ــ أردوغـ
للمشاريع  جماعي  افتتاح  حفل 
ــى أن  ــ ــول، إل ــب ــن ــط ــنــة إس ــمــدي ب
»الدستور الجديد والنظام الرئاسي 
هو  وإنما  شخصية،  مسألة  ليسا 
مكانة  استدعته  عاجل  مطلب 
إليها  وصلت  التي  الراهنة  تركيا 
وتوّجه  عــديــدة«.  تجارب  بعد 
داود  ألحمد  بالشكر  ــان  ــ أردوغ
التي  الــخــدمــات  »عــلــى  ــو  ــل أوغ
قّدمها طيلة 20 شهرًا من رئاسته 

للحكومة«.

استفتاء على 
النظام الرئاسي

يرفض داود 
أوغلو شعارات 

»العثمانية الجديدة« 
)Getty(

نضال محمد وتد

تجدد املناوشات، إذا جاز التعبير، 
بني قطاع غزة، وبني قوات االحتالل 

اإلسرائيلي، في األيام األخيرة، 
كشف حجم كذب ادعاءات رئيس 
حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو 

بكسر شوكة حركة املقاومة 
اإلسالمية »حماس«، وبتثبيت قوة 

ردع إسرائيلية. ولم يقف األمر عند 
هذا الحّد، إذ سرعان ما سّربت 
الصحف اإلسرائيلية، بدورها، 

تفاصيل عن مسودة تقرير ملراقب 
الدولة اإلسرائيلي، يوسف شبيرا، 

يؤكد فيه فشل العدوان اإلسرائيلي، 
على غزة )صيف 2014(، واعتبار 
طول العدوان واستمراره 51 يومًا 
أكبر مؤشر على هذا الفشل. إلى 

ذلك، تبنّي مرة أخرى وفق معطيات 
مسودة التقرير الذي لم ينشر 

رسميًا بعد، حجم الفجوة بني إدراك 
جيش االحتالل وفهمه وتصّوره 

لنوايا حركة املقاومة وبني واقع 
الحال، وهو ما نسبه التقرير بشكل 

خاص إلى تمكن الحركة خالل 
العدوان، في أغسطس/آب 2014 من 
تنفيذ أربع هجمات داخل إسرائيل 
عبر أنفاقها الهجومية، بعد شهر 

واحد فقط من إعالن رئيس أركان 
الجيش اإلسرائيلي يومها، بني 

غانتس أن »حماس ال تملك وال تريد 
وال تستطيع شّن هجمات جديدة«.
في املقابل، فإن من شأن افتضاح 

أمر التقرير السري، ونشر هذه 
التفاصيل، أن يدفع رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو 
ووزير أمنه موشيه يعالون، إلى 

ترجيح خيار التصعيد ضد غزة، 
ولو بشكل منضبط أو محدود 

لصرف األنظار في الطرف 
اإلسرائيلي عن »الفشل في 

الحرب على غزة«، وتقليص حجم 
األضرار التي قد تلحق باالثنني 

بفعل التقرير. وذلك في حال 
تطورت مطالب أهالي جنود قتلوا 

في الحرب بنشر التقرير وعدم 
إبقائه سرًا، إلى حركة شعبية 

واسعة النطاق تطلق ديناميكيات 
جديدة في املشهد اإلسرائيلي ضد 

 
ً
حكومة نتنياهو ويعالون وصوال

إلى املطالبة بإسقاط الحكومة. 
ومع أن غالبية املحللني العسكريني 

واملراقبني السياسيني في الداخل 
اإلسرائيلي يجمعون عادة على 
أن نتنياهو يفر قدر استطاعته، 

من إطالق مغامرات عسكرية غير 
مأمونة النتائج )وهو ما قام بها 
مرات عدة في السابق(، إال أنهم 

يضعون نزعته للبقاء على رأس 
الهرم، وخوفه من فقدان رئاسة 

الحكومة، باعتبارهما املحرك األول 
والرئيسي في تحركاته الداخلية 
والخارجية، مما يجعل، هذه املرة 

خيار التصعيد العسكري ضد 
 من املضي نحو 

ً
قطاع غزة، بدال

تثبيت التهدئة أمرًا واردًا في 
حسابات رئيس الوزراء ووزير 

أمنه.

غزة تحبط 
عودة المنطقة 

العازلة

اليمن: استراحة الكويت 
تهزها تفجيرات واغتياالت

الرئاسة المصرية للصحافيين: السيسي لن يعـتذر

األستاذ 
المنّظر لتركيا 

اإلقليمية

غزة ـ ضياء خليل

منذ اليوم األول للتوتر على خط قطاع 
ــه يرمي إلى 

ّ
غــزة الــشــرقــي، كــان بــاديــًا أن

ــلــــي جـــديـــد  ــيــ مـــنـــع فــــــرض واقــــــــع إســــرائــ
عــلــى األرض، يــســمــح لــجــيــش االحــتــال 
ــل والــقــيــام بــعــمــلــيــات مــحــدودة 

ّ
بــالــتــوغ

على ُبعد أمتار من السياج الفاصل في 
املساعي  إطــار  في  الفلسطينية،  الجهة 
اإلسرائيلية للبحث عن أنفاق املقاومة. 
الفلسطينية،  املـــقـــاومـــة  فــعــل  ردة   

ّ
لــكــن

واملـــواجـــهـــات املـــحـــدودة الــتــي جـــرت مع 
االحـــتـــال، تــعــنــي فــشــل مــحــاولــة فــرض 
الــواقــع على األرض، أو على األقــل  هــذا 
التأكيد الفلسطيني على أنه ال يمكن أن 
إسرائيلية  لعمليات  عرضة  غــزة  تكون 

شبه يومية، من دون رد.
 املــقــاومــة وإســرائــيــل 

ّ
ــان واضـــحـــًا أن وكــ

معًا ال تريدان الذهاب إلى حرب أوسع، 
فــاملــقــاومــة تـــعـــّمـــدت اســـتـــهـــداف محيط 
ــات ولــــــم تــســتــهــدفــهــا  ــ ــيــ ــ تـــجـــّمـــعـــات اآللــ
ــتــــال  ــتــــهــــدف االحــ مــــبــــاشــــرة، فـــيـــمـــا اســ
مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة فـــــارغـــــة لـــلـــمـــقـــاومـــة 
ــــي زراعـــيـــة، وفـــي غــالــبــه لـــم يـــؤِد  وأراضــ
تأكيدات  من  الرغم  وعلى  إلــى ضحايا. 
 عدوانًا واسعًا 

ّ
األطراف املختلفة على أن

على غزة ليس في وارد ذهاب إسرائيل 
ه إذا 

ّ
إليه، وال رغبة للمقاومة فيه، إال أن

املحدودة، وحصل  املواجهات  استمرت 
 
ّ
عــمــل أمــنــي قــــوّي لــلــمــقــاومــة، يــمــكــن أن
إلى  للوصول  وتتدحرج  األمــور  تنقلب 
عــدوان أكبر، وهــو ما تعمل االتصاالت 

الدولية حاليًا على منعه.
ــــدوان 2014 الــتــي  ـــفـــق فـــي تــهــدئــة عـ

ُ
وات

املنطقة  فكرة  إنهاء  رعتها مصر، على 
الــعــازلــة الــتــي تــريــد إســرائــيــل تثبيتها 
املتاخم  الشرقي  عند طــرف قطاع غــزة 
للنقب، وهو ما يعني ضمنيًا السماح 
منع  وكــذلــك  بحرية،  فيها  بالعمل  لها 
الفلسطينيني من التواجد فيها وحتى 
 2014 تهدئة  اتفاق  ُيلزم  ولــم  زراعتها. 
املقاومة بأي بند يمنعها من مواصلة 
العمل والتجهيز فوق األرض وتحتها.

ــد نـــائـــب رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي  ــ ــ وأّك

»حماس«، إسماعيل هنية، في خطبة  لـ
 حركته ال تريد حربًا، 

ّ
الجمعة أمس، أن

لاحتال  تسمحا  لــن  واملــقــاومــة  لكنها 
ــازلــــة شـــرقـــي قــطــاع  ــإنـــشـــاء مــنــطــقــة عــ بـ
غزة، وفرض وقائع جديدة على األرض 
»حماس«   

ّ
إن هنية  وقــال  الفلسطينية. 

ال تدعو للحرب، وال تريدها، لكنها لن 
ات اإلسرائيلية 

ّ
تسمح باستمرار التوغ

ــتـــال وقـــائـــع جـــديـــدة على  وفــــرض االحـ
األرض، واستمرار الحصار اإلسرائيلي 
على قطاع غزة الذي دخل عامه العاشر 

على التوالي.
ومن تصريحات هنية، وبياني »كتائب 
الــقــســام« عــن أحـــداث الــســيــاج الفاصل 
 أحد أشكال 

ّ
شرق غــزة، يظهر جليًا أن

املـــواجـــهـــة الــحــالــيــة يـــرمـــي إلــــى رفــض 
إقامة منطقة عازلة ومنع االحتال من 
»الــقــســام«  اليومية. وكــانــت  الــتــوغــات 
قد سبقت ذلك بالتأكيد لاحتال على 
غاف  مستوطني  تهدئة  أراد  إذا  أنــه 
غـــزة عــلــيــه أن يــعــمــل داخــــل الـــحـــدود ال 
خارجها. وفي جولة املواجهة الحالية، 
مـــن الــنــاحــيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، مــحــاولــة 
واضـــحـــة لــطــمــأنــة مــســتــوطــنــي غــاف 
غزة، والذين باتوا في األشهر األخيرة 
أكثر قلقًا مع استمرار املقاومة في حفر 
األنـــفـــاق أســفــل الــســيــاج، ومـــع تساقط 
ــلـــى مــنــاطــقــهــم.  بـــعـــض الــــصــــواريــــخ عـ
وربما دفع املستوطنون اإلسرائيليون 
الحكومة والجيش للذهاب إلى عدوان 
مــحــدود مــن أجـــل إشــعــارهــم بــنــوع من 
تحذيرات  توالي  مع  األمــن، خصوصًا 
وعلى  غــزة  فــي  الفلسطينية  الفصائل 
رأســـهـــا حــركــتــا »حـــمـــاس« و»الــجــهــاد 
 اســـتـــمـــرار تــشــديــد 

ّ
اإلســــامــــي« مـــن أن

 االنفجار قد اقترب. 
ّ
الحصار يعني أن

في  الجهود  نجحت  إذا  املتوقع،  ومــن 
قبل  مــا  إلــى  والــعــودة  التهدئة  تثبيت 
 تبقي إسرائيل 

ّ
أن الحالية،  املواجهات 

أراضــي 1948  انطاقًا من  على عملها 
عــلــى مــكــافــحــة األنـــفـــاق الــتــي تحفرها 
املقاومة  استمرار  مقابل  في  املقاومة، 
في عملها بما يضمن لها تحقيق نوع 

من توازن الرعب.

صنعاء ـ العربي الجديد

لــــــم يـــنـــعـــكـــس الـــــــهـــــــدوء الــــــــــذي شـــهـــدتـــه 
املشاورات اليمنية، على الوضع امليداني 
ــأرب عــلــى وقــع  فـــي الــيــمــن، مـــع اهـــتـــزاز مــ
تفجير، وعدن عبر اغتيال أحد الضباط. 
وفــي وقــت كانت فيه مــشــاورات الكويت 
على موعد مع توقف ليوم واحــد أمس، 
إلى  األممي  املبعوث  بداية وصفها  بعد 
ــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد،  ــ الـــيـــمـــن، إســـمـــاعـــيـــل ولـ
اليمنية  اتفاق األطــراف  إثر  »الواعدة«،  بـ
على تشكيل اللجان األمنية والسياسية 
ــة، كـــان انــفــجــار عــبــوة ناسفة  ــ لــحــل األزمـ
يهز سوقًا شعبيًا في مأرب، ما أدى إلى 
سقوط سبعة قتلى وإصابة أكثر من 15 
أيــة جهة مسؤوليتها  آخرين. ولــم تعلن 
عن الحادث، كما لم تقدم السلطات مزيدًا 
من التفاصيل. وتقع مدينة مأرب، تحت 
أقــرب إلى  قــوات الشرعية وهــي  سيطرة 
مــركــز لـــقـــوات الــجــيــش و»املـــقـــاومـــة« في 
ــاء االنــفــجــار  املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة. وجــ
ــد الــــتــــوتــــر بــني  ــاعــ ــع تــــصــ ــ بــــالــــتــــزامــــن مــ
ــــوات الــشــرعــيــة مـــن جـــهـــة، والــحــوثــيــني  قـ
ــــرى، إذ شــهــدت  وحــلــفــائــهــم مـــن جــهــة أخـ
مــنــطــقــة صـــــــرواح اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة 
وقصفًا مدفعيًا وصاروخيًا متباداًل بني 
فــي »املقاومة  الطرفني. وأفـــادت مــصــادر 
الــشــعــبــيــة«، بـــأن الــحــوثــيــني وحــلــفــاءهــم 
عززوا قواتهم في الجبهة الغربية ملأرب 
خــــال الـــيـــومـــني األخـــيـــريـــن، األمـــــر الـــذي 
قــد تتجدد معه املــواجــهــات. كما شهدت 
ل 

ّ
مدينة مـــأرب، أخــيــرًا، تــطــورًا الفتًا تمث

بإعان قوات الشرعية القبض على خلية 
نسائية تابعة للحوثيني قالوا إنها كانت 
تسعى ألعمال تخريبية في املدينة. وفي 
ــحــون مــجــهــولــون، ظهر 

ّ
عــــدن، أقــــدم مــســل

مديرية  سجن  مدير  اغتيال  على  أمــس، 
املنصورة. وأوضحت مصادر محلية في 
»العربي الجديد«، أن مسلحني  املدينة، لـ
ــر ســـجـــن  ــ ــديــ ــ ــولــــني اعــــــتــــــرضــــــوا مــ ــهــ ــجــ مــ
املنصورة ويدعى وهاد نجيب، وأطلقوا 
عــلــيــه الـــنـــار إلــــى جـــانـــب أحــــد مــرافــقــيــه، 
قل على إثرها 

ُ
فأصيب إصابة مباشرة ن

ـــــه فـــــارق الــحــيــاة، 
ّ
إلــــى املــســتــشــفــى إال أن

فيما أصــيــب مــرافــقــه الـــذي تــقــول األنــبــاء 
ـــه شقيقه إصــابــة حــرجــة، ولــم 

ّ
األولــيــة إن

مسؤوليتها  الــفــور  على  جهة  أيــة  تعلن 
ــار إلــــــى أن مـــديـــريـــة  ــشــ ــن الــــــحــــــادث. يــ ــ عـ
املنصورة في عــدن، كانت حتى مــارس/ 
ــحــي 

ّ
مــســل تـــحـــت ســـيـــطـــرة  املــــاضــــي  آذار 

»الــقــاعــدة« ومــجــمــوعــات محسوبة على 
تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــش(، 
املتكررة  للحوادث  األبـــرز  الساحة  وهــي 

في املدينة منذ ما يقرب من عام.
وقال مسؤولون أميركيون إن البنتاغون 
يــوفــر الــدعــم الــعــســكــري واالســتــخــبــارات 
والــســفــن والــعــمــلــيــات الــخــاصــة ملساعدة 
القائمة  الــعــمــلــيــات  فــي  اليمنية  الـــقـــوات 
ضـــد عــنــاصــر تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي شبه 
الــيــمــن. فــي سياق  الــجــزيــرة العربية فــي 
آخر، كشف مسؤول أميركي أن الواليات 
املتحدة تقّدم دعمًا للتحالف العربي في 
اليمن في عملياته ضد تنظيم »القاعدة« 

بحسب وكالة »أسوشييتد برس«.

بورتريه

القاهرة ـ العربي الجديد

متطابقة،  إعامية وسياسية  كشفت مصادر 
ــذة بـــمـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة  ــافــ أن شـــخـــصـــيـــات نــ
ــة أبـــلـــغـــت رؤســـــــاء تـــحـــريـــر الــصــحــف  ــريـ املـــصـ
القومية والخاصة، وعددًا من أعضاء املجلس 

بتهمة التحريض على التظاهر«.
وأضافت املصادر أن »اتصاالت مكثفة برعاية 
مــديــر مــكــتــب الــســيــســي، الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، 
قــد أجــريــت بــعــدد مــن رؤســــاء مــجــالــس إدارة 
وتحرير الصحف عقب انتهاء أعمال الجمعية 
وأكدت  األربعاء،  يوم  للصحافيني،  العمومية 
ــاالت عــلــى رفــــض الـــرئـــاســـة ما  جــمــيــع االتــــصــ
انــتــهــت إلــيــه الــجــمــعــيــة مـــن قـــــرارات وصفتها 
بــالــتــصــعــيــديــة، واعــــتــــبــــرت بــعــضــهــا تــحــديــًا 

شخصيًا للسيسي«.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن »تـــجـــاهـــل الــســيــســي 
ذكر أزمة الصحافيني مع الشرطة في خطابه 
صـــبـــاح الــخــمــيــس، مـــن واحـــــة الـــفـــرافـــرة، كــان 
مقصودًا لتوجيه رسالة للصحافيني مفادها 
ــرئــــاســــة«.  أن جــمــعــيــتــهــم الـــعـــمـــومـــيـــة تـــهـــم الــ
وفـــي الــســيــاق نــفــســه جـــاء تـــكـــراره لــكــلــمــة »مــا 
في  يخالفه  من  لكل  تحّديه  معلنًا  بخافش«، 
املصادر  أكــدت  كما  وينتقد سياساته.  الـــرأي 

ــأن »عـــلـــى الــصــحــافــيــني  ــلـــى لــلــصــحــافــة، بــ األعـ
الداخلية  وزيــر  إقــالــة  تمامًا مطلب  أن ينسوا 
مجدي عبد الغفار، وتقديم رئيس الجمهورية 
ــتــــذارًا عــلــى واقــعــة  عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، اعــ
اقــتــحــام قـــوات األمـــن ملــقــر نــقــابــة الصحافيني 
مساء األحد املاضي، للقبض على صحافيني 

الـــتـــي نظمها  لــلــفــرافــرة  الــســيــســي  ــلـــة  أن »رحـ
الــجــيــش واصــطــحــب خــالــهــا عــــددًا كــبــيــرًا من 
اإلعاميني مقدمي برامج التوك شو ورؤساء 
معاملة  فــي  واضــحــًا  تغّيرًا  شــهــدت  التحرير، 
بــدوا  إذ  للصحافيني،  السيسي  مــن  املــقــّربــني 
ولم  التعامل معهم،  فــي  بـــرودًا وتحفظًا  أكثر 
يبادلوهم أطراف الحديث«. وأشارت املصادر 
إلـــى أن »الــتــغــّيــر املــفــاجــئ فــي مــوقــف األهــــرام، 
املــطــالــبــة بإقالة  أكــبــر صحيفة حــكــومــيــة، مــن 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة إلــــى رفــــض تــطــبــيــق قـــــرارات 
الجمعية العمومية للنقابة، جاء بعد اتصال 
شخصيات بمؤسسة الرئاسة برئيس تحرير 
ــرام مــحــمــد عــبــد الـــهـــادي عــــام، وعــاتــبــوه  ــ األهـ
ــرام  بــشــدة عــلــى املـــقـــال االفــتــتــاحــي لــعــدد األهــ
الـــصـــادر صــبــاح األربــــعــــاء، وطــالــبــوه بكتابة 
النقابة  بــإيــواء  ما وصفوه  يدين  مقال جديد 
للمطلوبني أمنيًا«. كما نّوهت املصادر إلى أن 
من جهة  عــام  أبلغوا  الرئاسيني  »املسؤولني 
مــؤســســة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  رزق  ويـــاســـر 
ــالــــة وزيــــر  ــأن إقــ ــ األخــــبــــار مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بـ
يقبل  لــن  السيسي  تتحقق، ألن  لــن  الــداخــلــيــة 

بأن يلوي أحد، أيًا كان، ذراعه«.
وشّددت املصادر على أن »السيسي لن يعطي 
بالنقيب،  يلتقي  قــد  ــه  أنـ مــن  أكــثــر  تــنــازل  أي 
ــاء  ــاء مـــجـــلـــس الــــنــــقــــابــــة، وأعــــضــ ــ ــــضـ ــــل أعـ ال كـ

املجلس األعلى للصحافة، ورؤســاء التحرير، 
ودعــم  اإلعـــام  لوسائل  تقديره  على  للتأكيد 
ــــذي يــحــاول  حــمــايــتــهــا«. وهــــو الــســيــنــاريــو الـ
بعض الصحافيني الكبار املقّربني من السلطة 
تــســويــقــه حــالــيــًا وإقـــنـــاع مــجــلــس الــنــقــابــة بــه. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ذكــــر مـــصـــدر حــكــومــي في 
رئيس  فـــّوض  »السيسي  أن  ــــوزراء،  الـ مجلس 
الوزراء شريف إسماعيل بالتعامل مع األزمة، 
الصحافيني،  والــنــواب  الصحافيني  وترضية 

شفهيًا، من دون تقديم أي تنازالت«.
ــلــــق بــني  ــاك قــ ــ ــنـ ــ وأكـــــــــد املـــــصـــــدر أنـــــــه »كـــــــــان هـ
الــوزراء من إمكانية رضــوخ السيسي ملطالب 
باعتبار  الداخلية،  وزيــر  بإقالة  الصحافيني 
الضغط إلقالة  فئة على  أي  أن هــذا سيشجع 
لــكــن  مـــعـــهـــا،  يــشــتــبــك  ــا أو أي وزيـــــــر  ــ ــرهـ ــ وزيـ
رئيس الــوزراء في اجتماع الحكومة استبعد 
الجمعة،  أمـــس،  وتــــرددت  ذلـــك«.  تمامًا تحقق 
أنــبــاء غير مــؤكــدة عــن صــدور قــراريــن بضبط 
وإحضار واستدعاء نقيب الصحافيني يحيى 
البلشي  خالد  النقابة  مجلس  وعضو  قــاش 
في قضيتني مختلفتني، إذ يواجه األول اتهامًا 
بإهانة أهالي الصعيد، ويواجه الثاني اتهامًا 
بــالــتــحــريــض عـــلـــى الـــتـــظـــاهـــر. وقــــــال مــصــدر 
بــمــجــلــس نــقــابــة الــصــحــافــيــني إن »املـــؤشـــرات 

تتجه النفراجة في األزمة«.

خاص
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 اقــتــحــمــت قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، 
أمس الجمعة، سجن حماة املركزي، 
مستخدمة القنابل املسيلة للدموع 
ــاء  ــبـ ــــي، وســــــط أنـ ــــحـ والــــــرصــــــاص الـ
عــن ســقــوط عـــدد مــن الــقــتــلــى. وجــاء 
االقــــتــــحــــام بـــعـــد فـــشـــل املـــفـــاوضـــات 
املعتصمني  واملعتقلني  النظام  بــني 
داخـــــــــــل الـــــســـــجـــــن. وكـــــــانـــــــت قـــــــوات 
الــنــظــام قــد قــطــعــت املــــاء والــكــهــربــاء 
عــــن املـــعـــتـــصـــمـــني، بـــغـــيـــة إنــهــاكــهــم 
هــجــوم.  أي  كــي ال يستطيعوا صـــّد 
لفك  السورية  »الهيئة  رئيس  وكــان 
األســرى« فهد املوسى، قد أفــاد بأن 
»سلطات السجن أجرت مفاوضات 
ــــو غـــالـــب،  مــــع مــصــطــفــى شـــعـــيـــرة أبـ
ــه  ــدتــ ــــن املـــعـــتـــقـــلـــني، ووعــ كـــمـــمـــثـــل عـ
بــــإطــــاق ســــــراح 500 مــعــتــقــل عــلــى 
دفــعــات خـــال 20 يــومــًا، شـــرط عــدم 
تـــدخـــل الــــهــــال األحــــمــــر والــصــلــيــب 
لــكــن السجناء  األحــمــر بــاملــوضــوع. 
رفضوا ذلك ألنه من دون ضمانات.
)العربي الجديد(

أفــادت مصادر ميدانية في مدينة   
مــنــبــج بــريــف حــلــب الــشــرقــي، أمــس 
ضرب  كبيرًا  »انــفــجــارًا  أن  الجمعة، 
مـــبـــنـــى ديـــــــــــوان الــــحــــســــبــــة«، وهــــي 
مـــؤســـســـة تــــراقــــب الـــســـكـــان وتــتــبــع 
تنظيم »داعــش«، الواقع إلى جانب 
جامع العائي، وسط مدينة منبج. 
مــقــتــل خــالــد  ــــى  إلـ االنـــفـــجـــار  وأدى 
ــلـــي عــــز الـــــديـــــن، املـــــعـــــروف بــاســم  عـ
ديــوان  أمير  الشرعي«،  الوليد  »أبــو 
لــداعــش فــي منبج،  الــتــابــع  الحسبة 
باإلضافة إلى 21 آخرين من عناصر 
التنظيم. وأشار شهود عيان إلى أن 
»حــجــم االنــفــجــار الــكــبــيــر يــرجــح أن 
مبنى ديــوان الحسبة تم استهدافه 
بسيارة مفخخة، من دون استبعاد 
احــتــمــال أن يــكــون االنــفــجــار ناجمًا 
عن خطأ ما أدى إلى انفجار سيارة 

مفخخة تابعة للتنظيم«.
)العربي الجديد(

 اعــتــبــر املــرشــح الــجــمــهــوري للبيت 
)الــصــورة(،  األبيض دونــالــد ترامب 
أفـــضـــل  ــكــــون  ــتــ ســ ــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ »بــ أن 
حـــااًل مــن دون االتــحــاد األوروبــــي«، 
الشخصي  رأيـــه  »هـــذا  إن  قـــال  لكنه 
ــدى اعــتــقــاده  ــ ولــيــس تــوصــيــة«. وأبـ
فــي حــديــث لشبكة »فــوكــس نــيــوز«، 
فجر الجمعة، أن »الهجرة كانت أمرًا 
رهــيــبــًا ألوروبــــــا. والــكــثــيــر مـــن هــذه 
األمـــــور جــــاء نــتــيــجــة عــمــل االتــحــاد 

األوروبي«. 
)فرانس برس(

 تــعــرضــت قــــرى غــــرب مــديــنــة رفــح 
فـــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء، أمــس 
الــجــمــعــة، لــقــصــف مــدفــعــي وجـــوي 
قبل،  مــن  املنطقة  تشهده  لــم  عنيف 
وفقًا لشهود عيان. وتركزت الحملة 
الــعــســكــريــة ضـــد قـــريـــة بــلــعــا، الــتــي 
يبلغ عدد سكانها 2000 نسمة، بعد 
كبيرة  تــعــزيــزات عسكرية  مــن  أيـــام 
ــاد  ــ ــة رفـــــــح. وأفــ ــنـ ــديـ ـــــى مـ ــلــــت إلـ وصــ
ــان مــنــطــقــة  ــكــ ــان مــــن ســ ــيــ ــهــــود عــ شــ
بـــأن »مدفعية  املـــجـــاورة،  الــزعــاربــة 
ــرات  ــعـــشـ ــيــــش دكـــــــت الــــقــــريــــة بـ الــــجــ
ــوم الـــخـــمـــيـــس، وأمــــس  ــ ــذائــــف، يـ ــقــ الــ
األمير،  طويل  حي  وكذلك  الجمعة، 
الــرســم«. وأوضــح الشهود  ومنطقة 
القرية  قصف  الحربي  »الطيران  أن 
بخمس غارات متتالية، هزت أرجاء 
مع  بالتزامن  بالكامل،  رفــح  مدينة 
حملة مــداهــمــات وتــفــتــيــش واســعــة 
ملنازل املواطنني، بحجة البحث عن 

مطلوبني لقوات الجيش«.
)العربي الجديد(

قوات النظام 
تقتحم سجن 

حماة 

تفجير مقرّ 
»داعش« في 

منبج

ترامب: بريطانيا 
أفضل  حاًال 
خارج أوروبا

الجيش المصري 
يهاجم غرب 

رفح
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تركي الفيصل يواصل 
لقاءاته التطبيعية

يــــــــــــواصــــــــــــل الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس األســــــــبــــــــق 
لـــــــاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
ــيـــر تـــركـــي الــفــيــصــل )الــــصــــورة(،  األمـ
اتـــه الــتــطــبــيــعــيــة مـــع مــســؤولــن  لـــقـــاء
إسرائيلين. وخرج، أمس الخميس، 
ــدة،  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ـــت الـــــــــــواليـــــــــــات املــ ـــيــ ــوقــ ــ ــتـ ــ بـ
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــواقـــــف فـــــي لــــقــــاء مــع 
ــي الــســابــق  ــومـ ــقـ مـــســـتـــشـــار األمــــــن الـ
لحكومة االحتال بنيامن نتنياهو، 
جــنــرال االحــتــيــاط يعقوب أمــيــدرور، 
ــنــــاظــــرة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة نــظــمــهــا  ــــي مــ فـ
الشرق  للسياسات  واشنطن  معهد 
ــــرض األمـــيـــر الــســعــودي  األدنــــــى. وعـ
على  التحالف  أو  الصفقة  يشبه  مــا 
 
ً
إسرائيل واللوبيات اليهودية، قائا

»أقول دائمًا للمشاهدين اليهود إنه 
ــال الــيــهــودي  ــ بــالــعــقــول الــعــربــيــة واملـ
قدمًا بصورة جيدة،  املضي  يمكننا 
ــقـــه فــي  ــيـ ــقـ وفـــــــكـــــــروا مــــــا يــــمــــكــــن تـــحـ
والتكنولوجيا  العلمية  املــواضــيــع 
واملـــســـائـــل اإلنــســانــيــة والـــعـــديـــد من 
األمــــــــــور األخـــــــــــــرى«. وادعــــــــــى تـــركـــي 
الفيصل أن »إسرائيل لديها سام مع 
بإمكاننا  أن  وأعتقد  العربي،  العالم 
السام  ومــبــادرة  تــحــد،  أي  مجابهة 
الــعــربــيــة املــقــدمــة مــن الــســعــوديــة في 
ــام 2002 مـــن وجـــهـــة نـــظـــري تــقــدم  عــ
أفضل معادلة لتأسيس السام بن 
هذا  ومــن  العربي،  والعالم  إسرائيل 
املنطلق ال أستطيع فهم ملاذا لم تسع 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو لـــإمـــســـاك بــهــذا 

العرض«.
)العربي الجديد(

مقتل شرطي سعودي 
بإطالق نار في مكة

ــار عــلــيــه  ــنــ ــإطــــاق الــ ـــتـــل شـــرطـــي بــ
ُ
ق

ــرب الــســعــوديــة،  فـــي مــنــطــقــة مــكــة غــ
باسم  اإلعــامــي  املتحدث  أعلن  كما 
الجمعة.  أمـــس  مــكــة  منطقة  شــرطــة 
وأصـــــــيـــــــب الــــــعــــــريــــــف خـــــلـــــف الفـــــي 
الــحــارثــي، مــســاء الــخــمــيــس، عندما 
ــنــــار مــــن مــصــدر  ــعـــرض إلطــــــاق الــ تـ
مجهول. من جهة أخرى، لقي أربعة 
ــيـــب 42  أشـــخـــاص مــصــرعــهــم، وأصـ
في  مختلفة،  جنسيات  مــن  آخــــرون 
حــــــادث مـــــــروري أمـــــس عـــلـــى طــريــق 

املدينة املنورة - مكة املكرمة.
)العربي الجديد(

واشنطن تعلن قتل 10 
من القاعدة في اليمن

ــاع  ــدفـ الـ وزارة  فــــي  مــــســــؤول  كـــشـــف 
األمــــــيــــــركــــــيــــــة عــــــــن مـــــقـــــتـــــل عــــشــــرة 
ــاعــــدة فــي  ــقــ عـــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم الــ
ضــــربــــات أمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن فــي 
ــة األخــيــرة. جــاء ذلــك فيما قال  اآلونـ
الكابنت  البنتاغون،  باسم  املتحدث 
ــنـــطـــن تـــقـــّدم  ــيـــز، إن واشـ ــفـ جـــيـــف ديـ
العربي  للتحالف  مــحــدودًا«  »دعــمــًا 
والــعــمــلــيــات الــيــمــنــيــة داخــــل مدينة 
املكا واملناطق املحيطة بها، مشيرًا 
يــــــزال مــصــدر  الــــقــــاعــــدة »ال  أن  إلـــــى 
ــد كـــبـــيـــر لــــلــــواليــــات املـــتـــحـــدة  ــديـ ــهـ تـ

وشركائنا في املنطقة«.
)فرانس برس، أسوشيتد برس(

... وتحذر من سعي 
التنظيم إلحياء عالقاته 

مع »طالبان«
كشف املتحدث باسم عمليات حلف 
ــلـــســـي فــــي أفــغــانــســتــان  شـــمـــال األطـ
الجنرال تشارلز كليفاند، أن تنظيم 
القاعدة يسعى إلعادة إحياء عاقاته 
األفغانية، مشيرًا  مع حركة طالبان 
إلــــى أن تــلــك الـــعـــاقـــات مـــن شــأنــهــا 
ــوات حلف  ــ أن تــشــكــل خـــطـــرًا عــلــى قـ
األطــلــســي فــي أفــغــانــســتــان. وأضــاف 
كليفاند، في موجز صحافي عقده 
عبر دائــرة تلفزيونية من العاصمة 
األفغانية كابول، أن »القاعدة ال يزال 
الــعــودة بسرعة،  الــقــدرة على  يمتلك 
ــيــــرًا«. كــمــا  ــا يـــشـــّكـــل تـــهـــديـــدًا خــــطــ مــ
أعلن أن »داعش« يمتلك ما بن ألف 
أفغانستان،  في  مقاتل  آالف  وثاثة 
أعــداد مسلحي طالبان  تقدر  بينما 

بنحو 30 ألف مقاتل. 
)األناضول(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

لم تكد ُعقد األزمة السياسية العراقية تتفّكك، 
حتى عادت األمور إلى املربع األول من جديد. 
فبعدما اخترق أنصار مقتدى الصدر خطوط 
املنطقة الــخــضــراء واخــتــرقــوا الــبــرملــان، وصل 
ــرًا، إلــــى مــركــز رئــيــس الــحــكــومــة  ــيـ الــخــطــر، أخـ
حــيــدر الــعــبــادي، ليوضع فــي دائـــرة اإلســقــاط 
بعدما بدأ التحالف الوطني الحاكم خطوات 
اإلطاحة به وتقديم بديل عنه. وتفسر سلسلة 
ــرة الــداعــمــة  ــيــ الــتــصــريــحــات األمـــيـــركـــيـــة األخــ
والشجاع«  الــقــوي  »الــرجــل  بوصفه  للعبادي 
عــلــى لــســان أكــثــر مـــن مـــســـؤول، اســتــشــعــارهــم 
بــخــطــر مــخــطــط اســتــبــدالــه داخــــل بــعــض كتل 
الــتــحــالــف الــوطــنــي الــتــي بــــدأت تــنــاقــش هــذه 

املسألة.
ــة  ــفـــرصـ ــالــــف الـ ــتــــحــ ــتــــل الــ ووجــــــــــدت بــــعــــض كــ
م الـــوضـــع الــســيــاســي في 

ّ
ــأز ــ ســانــحــة بــعــدمــا تـ

لندن ـ نواف التميمي

أظهرت النتائج األولية لانتخابات املحلية، 
املتحدة،  اململكة  فــي  األول  أمــس  الــتــي جــرت 
العمال  التصويت لصالح حــزب  أن مستوى 
أفضل مما كان متوقعًا ال سيما في إنجلترا، 
حــيــث احــتــفــظ الـــحـــزب بــمــعــظــم مــقــاعــده في 
ــلـــى خــــــاف الــنــتــائــج  ــة، عـ ــيـ ــلـ املــــجــــالــــس املـــحـ
ــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا الــــحــــزب فــي  املـــخـــيـــبـــة الــ
في  الثالثة  املرتبة  إلــى  بتراجعه  اسكتلندا، 
الــبــرملــان املحلي هــنــاك، بعد أن خسر بعض 
مقاعده لصالح الحزب القومي االسكتلندي، 
وحزب املحافظن. ولكن »العمال« الذي واجه 
خـــال األســابــيــع املــاضــيــة حــمــلــة شــرســة من 
االتــهــامــات »بــمــعــاداة السامية« أحــرز تقّدمًا 

في برملان ويلز.
ــزب »الـــعـــمـــال«، جــيــرمــي  ــد ظــهــر زعـــيـــم حــ وقــ
كـــوربـــن، أمـــس مــرتــاحــًا مـــع تــتــالــي الــنــتــائــج 
ــاءت مــخــالــفــة لــلــتــوقــعــات  ــ ــة، الـــتـــي جــ ــ ــيـ ــ األولـ

الـــبـــاد، ولـــم يستطع الــعــبــادي )الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات املــســلــحــة( حــمــايــة املــنــطــقــة الــخــضــراء 
الذين اخترقوها للمرة األولى  من الصدرين 
منذ العام 2003. هكذا تعطل البرملان ومجلس 
الـــــــــوزراء الــــــذي لــــم يــســتــطــع االلـــتـــئـــام بــعــدمــا 
ــــوزراء واستبدلهم  ــال الــعــبــادي عـــددًا مــن الـ أقـ
بآخرين، ليعطي مسّوغًا لخصومه والساعن 

إلسقاطه.
تواطؤ التحالف

ــالـــف الـــوطـــنـــي  ــتـــحـ وبــــــــدأت بـــعـــض أطــــــــراف الـ
فة في ما بينها للوصول إلى 

ّ
اجتماعات مكث

صيغة توافقية تطيح برئيس الحكومة ليتم 
قــبــولــّيــة، وتــكــون  أكــثــر  اســتــبــدالــه بشخصية 
لها القدرة على احتواء األزمة السياسية ولّم 
شــتــات الــتــحــالــف الــوطــنــي. ويــقــول نــائــب في 
 »الــعــبــادي 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــتــحــالــف لـــ

بــســيــاســتــه الــضــعــيــفــة واملـــرتـــبـــكـــة وتــخــّبــطــه 
املــســتــمــر تــســبــب بــتــجــزئــة الــتــحــالــف الــوطــنــي 
 »الــتــحــالــف وعــلــى مــدى 

ّ
وتــمــزيــقــه«، مبّينًا أن

سنن طويلة كان على يد واحدة. واليوم، ترى 
 الــعــبــادي هــو سبب 

ّ
معظم كــتــل الــتــحــالــف أن

ها 
ّ
لـــذا فإن الــتــحــالــف والــبــيــت الــشــيــعــي،  تفكك 

بدأت تبحث عن بديل له«، وفقًا للنائب. ويشير 
 
ّ
البرملاني ذاتــه إلى أن »كتل التحالف ترى أن
معظم قرارات العبادي وخطواته نحو تطبيق 
 قـــراراتـــه 

ّ
اإلصــــاحــــات غــيــر مــنــطــقــيــة، كــمــا أن

ــوزارات واملــديــريــن  ــ ــ ــقــة بــإعــفــاء وكــــاء الـ
ّ
املــتــعــل

االستحقاقات  ضربت  واملستشارين  العامن 
على  تمّردًا  وتعد  التحالف،  لكتل  االنتخابية 
انقابًا  بر 

ُ
اعت الــذي  األمــر  السابقة،  التوافقات 

من العبادي على كتل التحالف«.

التحالف أجمعوا على هذا الــرأي، وهم اليوم 
عازمون على تغيير العبادي. وطرحت أسماء 
ــادل عــبــد املــهــدي،  عـــدة كـــبـــدالء عــنــه، مــنــهــم: عــ
وفــالــح الــفــّيــاض، وهــــادي الـــعـــامـــري«، مشيرًا 
 »املــبــاحــثــات وصــلــت مــراحــل متقّدمة 

ّ
أن إلـــى 

 
ّ
وهي مستمّرة«، على حّد تعبيره. ويوضح أن

بــخــســارة الـــحـــزب مـــا بـــن 100 إلــــى 150 من 
املــقــاعــد فــي املــجــالــس املــحــلــيــة فــي إنــجــلــتــرا، 
البرملان  في  مقاعده  لكامل  الحزب  وخسارة 
العمالي  الزعيم  تفاؤل  وتعزز  االسكتلندي. 
ــح الــــعــــمــــال، صــــــــادق خــــــــان، فــي  ــرشــ ــوز مــ ــفــ بــ
متفوقًا على مرشح  لندن،  انتخابات عمادة 
ما  وفــق  غولدسميث،  زاك  املحافظن،  حــزب 

أظهرته نتائج أولية مساء أمس.
وشّكلت االنتخابات املحلية الراهنة اختبارًا 
حقيقيًا لــقــيــادة كــوربــن الـــذي تــولــى زعــامــة 
حزب العمال في سبتمبر/أيلول املاضي بعد 
خسارة فادحة لحقت بالحزب في االنتخابات 
الــبــرملــانــيــة عــــام 2015. خــــاض الـــرجـــل غــمــار 
ــيـــة تـــحـــت عـــاصـــفـــة مــن  ــلـ االنــــتــــخــــابــــات املـــحـ
من  متاحقة  وموجات  والتشهير،  التشويه 
االبــتــزاز الشخصي. داخــل الحزب كــان هناك 
الــلــدوديــن« ينتظرون  طابور من »األصــدقــاء 
ســقــوط الـــرجـــل، واالنــقــضــاض عــلــى قــيــادتــه، 
والـــــعـــــودة بـــالـــحـــزب نـــحـــو »الــــوســــطــــيــــة« أو 
التي وضع حجر أساسها توني  »البليرية« 
بلير بــدعــم مــن جــمــاعــات ضــغــط اقــتــصــاديــة 
الــخــارج، فاصطف لوبي  فــي  أمــا  وسياسية. 
عــريــض مــن املــؤســســات واملنظمات واألفـــراد 
املـــؤيـــديـــن إلســـرائـــيـــل، الـــذيـــن أشــــهــــروا عـــداء 
العمال منذ سبتمبر/أيلول من  حــادًا لحزب 
عــام 2014، عندما تــجــرأ الــحــزب فــي األعـــوام 
األخـــــيـــــرة عـــلـــى الـــتـــنـــديـــد عـــانـــيـــة بـــجـــرائـــم 
املحتلة، والتصويت  األراضـــي  فــي  إســرائــيــل 

لصالح االعتراف بالدولة الفلسطينية.
واكتملت أضــاع املثلث الضاغط على حزب 
الــعــمــال وزعــيــمــه بــحــمــات الــتــحــريــض، التي 

فــّجــرهــا حـــزب املــحــافــظــن وإعــامــه اليميني 
ــذة فـــي حــــزب الــعــمــال،  ــافـ ــد شــخــصــيــات نـ ضـ
ــح الـــعـــمـــالـــي لــعــمــادة  ــرشــ ــد املــ وتــــحــــديــــدًا ضــ
 زعيم حزب 

َ
لــنــدن، صــادق خــان، إذ لــم يــتــوان

املـــحـــافـــظـــن، ديـــفـــيـــد كــــامــــيــــرون، وغــــيــــره مــن 
الــلــحــاق بجوقة التشهير  رمـــوز الــحــزب، عــن 
والـــدعـــايـــة الــــســــوداء لــتــلــفــيــق تــهــم عــنــصــريــة 
املنحدر  املــســلــم،  العمالي  املــرشــح  مــن  للنيل 
من أســرة متواضعة، في مقابل دعم املرشح 
وابــن  الــيــهــودي،  املــحــافــظ،  زاك غولدسميث، 
 غولدسميث 

ّ
ــن وشــ األرســتــقــراطــيــة.  ــرة  ــ األسـ

واتهمه  العمالي  خصمه  ضــد  قاسية  حملة 
بالظهور بجانب مسلمن متطرفن، إضافة 
إلى اتهامه بمنح متشددين »منبرًا للحديث 
كــامــيــرون، مزاعم  ومتنفسًا وغــطــاء«. ودعـــم 
غــولــدســمــيــث، عــنــدمــا قـــال فـــي مــداخــلــة أمـــام 
مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم إن »خـــــــان شـــــــارك مــنــصــة 
الــحــديــث ذاتــهــا مــع رجـــل ديـــن مــتــشــدد يدعم 
)داعش(، يدعى سليمان جاني، لتسع مرات«.
اليمينية  مــن إصـــرار الصحافة  الــرغــم  وعلى 
على وصــف ما جــرى أمــس بخسارة ساحقة 
لحزب العمال وزعيمه، إال أن الرياح قد هّبت 

بما تشتهي سفن كوربن، على األقــل، وهي 
ــبــدد 

ُ
تــقــود صـــادق خــان إلــى عــمــادة لــنــدن، وت

كابوس »انقاب« كان ُيعّد له خصوم كوربن، 
وتــرّســخ قناعة املــتــردديــن فــي قــيــادة الحزب 
يــزال يحظى بشعبية عريضة  الرجل ال  بــأن 
بن قواعد الحزب وأنــصــاره. وهــو ما يعني 
أيضًا أن حــزب العمال »فــي املــراحــل األولــى« 
ــن إعــــــادة بـــنـــاء الـــتـــأيـــيـــد، والــــــذي »تـــضـــاءل  مـ
عــام 2015، على حد تعبير وزير  كثيرًا« في 
املـــالـــيـــة فـــي حــكــومــة الـــظـــل الــعــمــالــيــة، جــون 

ماكدونيل.
وعلى الواجهة املقابلة، قاتل حزب املحافظن 
بــكــل شـــراســـة لــتــعــزيــز مــواقــعــه فـــي املــجــالــس 
املــحــلــيــة فــي إنــجــلــتــرا، وخــطــف مــا أمــكــن من 
املـــقـــاعـــد فـــي بـــرملـــانـــي ويـــلـــز واســكــتــلــنــدا من 
ــدا أن كـــامـــيـــرون يــــرى في  ــ حــــزب الـــعـــمـــال. وبـ
املعركة االنتخابية فرصة له لتلميع صفحته 
»أوراق  في فضيحة  تورطه  بعد  السياسية، 
بــنــمــا«، واضـــطـــراره إلـــى االعـــتـــراف بامتاكه 
ــدوق »بــــلــــيــــرمــــور  ــ ــنــ ــ ــــي صــ  فــ

ً
ــة ــ ــــصـ ــًا حـ ــقــ ــابــ ســ

االستثماري«، الذي كان يديره والده الراحل 
ــــدى 30 عـــامـــًا،  ــزر الـــبـــهـــامـــاس عـــلـــى مـ ــ فــــي جـ
بًا لدفع الضرائب في بريطانيا. وبعيدًا 

ّ
تجن

عـــن املــنــافــســة بـــن الــعــمــال واملــحــافــظــن في 
ــنـــدن، هــنــاك »الـــحـــزب الــقــومــي«  إنــجــلــتــرا، ولـ
املطلقة  أغلبيته  د 

َ
فق الــذي وإن  االسكتلندي، 

ــد الــقــدرة 
َ
فــي الــبــرملــان املــحــلــي، وبــالــتــالــي فــق

عــلــى تشكيل الــحــكــومــة املــحــلــيــة ُمــنــفــردًا، إال 
أنه يعتبر ما تحقق في االنتخابات الراهنة 
»فــــوزًا تــاريــخــيــًا« عــلــى طــريــق إنــجــاز »حلمه 

التاريخي« في استقال اسكتلندا.

 »بعض كتل التحالف تجد نفسها 
ّ
ويضيف أن

ــد تــــضــــررت بــشــكــل كــبــيــر مــــن اإلصــــاحــــات  قــ
ويـــحـــاول تطبيقها،  الـــعـــبـــادي  أطــلــقــهــا  الـــتـــي 
األمــر الــذي زاد من األصـــوات املنادية بإقالته 
واستبداله بشخصية تستطيع قيادة املرحلة 
 »الكتل 

ّ
الــعــراق«. ويلفت إلى أن التي يمر بها 

املــؤيــدة لرئيس ائــتــاف دولـــة الــقــانــون نــوري 
املــالــكــي، هـــي األكـــثـــر رغــبــة بتغيير الــعــبــادي 
كما  ممكن.  وقــت  بــأســرع  الستبداله  وتسعى 
ــك، فــيــمــا تــقــف بعض  ــ ــد كــتــلــة الـــصـــدر ذلـ ــؤّيـ تـ
ض عنه 

ّ
الكتل على الحياد وتنتظر ما تتمخ

األمور، ومنها كتلة اإلصاح بزعامة إبراهيم 
الجعفري، وكتلة الفضيلة«.

ــــادة مــعــظــم كتل   »قـ
ّ
ــه أن ويـــوضـــح الــنــائــب ذاتــ

التحالف وإيــران  »املفاوضات مستمرة داخــل 
حــــول هــــذه املـــســـألـــة، وزيــــــارة الـــصـــدر هـــي من 

ضمن هذه املباحثات«.

ضرب العملية السياسية
بــــــدوره، يــــرى الــخــبــيــر الــســيــاســي حــــازم عبد 
 »إقــالــة الــعــبــادي الــيــوم أصبحت أمــرًا 

ّ
الــلــه، أن

ممكنًا، خصوصًا في حال ارتضت إيران هذه 
الــطــروحــات«. ويــقــول عبد الــلــه، خــال حديثه 
 »ســيــاســة الــعــبــادي 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

إزاء الــتــحــالــف الــوطــنــي ومــحــاولــتــه اإلصـــاح 
دت معظم كتل التحالف ضّده، خصوصًا 

ّ
حش

وحكومة  والتغيير  اإلصــاحــات   
ّ
أن رأت  ها 

ّ
أن

ــرب ملـــصـــالـــحـــهـــا الــتــي  ــ الـــتـــكـــنـــوقـــراط هــــي ضــ
»الحكومة   

ّ
أن العام 2003«، مبّينًا  بنتها منذ 

والبرملان هما في عداد املوتى اليوم، وهذا كله 
يتحّمله العبادي، على األقل وفقًا ملا تراه تلك 

الكتل«، على حّد تعبيره.
 »هــــنــــاك تـــأيـــيـــدًا مــــن بــعــض 

ّ
ويـــشـــيـــر إلـــــى أن

األطراف السنية والكردية للمشروع، ما يعني 
الوحيدة  »العقبة   

ّ
أن مؤكدًا  تمريره«،  سهولة 

ــــال ارتـــضـــت  ــدة. فـــفـــي حـ ــتـــحـ ــــات املـ ــــواليـ هــــي الـ
ـــه ســيــقــع ال مـــحـــالـــة، وســتــكــون 

ّ
الــتــغــيــيــر، فـــإن

الــفــرصــة مــؤاتــيــة لسحب الــثــقــة مــنــه«. ويــؤكــد 
الشعب  العبادي ال يصب لصالح  »تغيير   

ّ
أن

التحالف يسعى  لكن  السياسية،  العملية  وال 
كل  قبل  ومكتسباته  مصالحه  على  للحفاظ 
العملية  يفّكك  قــد  »تغييره   

ّ
أن مبينًا  شـــيء«، 

السياسية برمتها بشكل سريع، في وقت بدأ 
وتشكيل  التغيير  بــخــطــوات  فــيــه  )الــعــبــادي( 

حكومة تكنوقراط«.

طريق جنيف

االنتقام 
من ريف 

حلب

املـــوفـــد األمـــمـــي إلــــى ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي 
القتالية  األعــمــال  وقــف  »بــحــث  لـــ ميستورا، 
إلــى  فــي ســـوريـــة«، ومـــن املحتمل أن ينضم 
األميركي، جون  الخارجية  وزيــر  االجتماع 
كـــيـــري. مـــن جــهــتــه، نــقــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ثاني،  آل  الرحمن  بــن عبد  الــقــطــري، محمد 
إلــــى الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
أمس الجمعة، رسالة شفهية من أمير قطر، 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حول الوضع 
ــاد الــــوزيــــر الـــقـــطـــري بــأنــه  فـــي ســــوريــــة. وأفــــ
فــي ســوريــة،  السياسية  العملية  بحث  »تـــّم 
ونــقــلــت رســالــة للرئيس الــروســي مــن أمير 
قطر، تتناول موضوع التصعيد في حلب، 
وأكدنا ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي 
ــــال اســتــقــبــالــه  ــة«. وذكــــــر بـــوتـــن خـ ــ ــوريـ ــ سـ
الوزير القطري في منتجع سوتشي، جنوب 
روسيا، أن »قطر تؤدي دورًا مهمًا جدًا في 
العمليات الجارية في املنطقة«، مضيفًا أن 
»مــوســكــو تــقــيــم اتـــصـــاالت دائــمــة بــالــقــيــادة 
الــقــطــريــة«. وأعــــاد بــوتــن الــتــذكــيــر باملكاملة 
ــيـــرة الــتــي جـــرت بــيــنــه وبــن  الــهــاتــفــيــة األخـ
التحيات  نقل  الوزير  من  قطر، وطلب  أمير 

قـــــوات  بـــــن  دارت  ــيــــرة  ــثــ كــ مـــــعـــــارك  وكـــــانـــــت 
املــعــارضــة والــنــظــام حـــول بــلــدة خـــان طــومــان 
ــرًا لــقــربــهــا مــــن الــطــريــق  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــظـ
الـــــدولـــــي، إذ كــــانــــت قـــــــوات الـــنـــظـــام تــتــمــســك 
للسيطرة  منها  لانطاق  وتسعى  بالبلدة، 
الــصــوامــع والــنــقــاط املحيطة بها  نــقــاط  على 

لتعزيز سيطرتها على املنطقة.
واستهلت »جبهة النصرة« الهجوم على خان 
طـــومـــان بــتــفــجــيــر عـــربـــة مــفــخــخــة اســتــهــدفــت 
إلــــــى مــقــتــل  ــا أدى  ــ لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــات مـ ــًا  ــّمـــعـ تـــجـ
الـــعـــشـــرات مــنــهــم، كــمــا أعــلــنــت عـــن أســــر أحــد 
إليران،  التابعة  األفغانية  املليشيات  عناصر 
إيرانين.  ملقاتلن  4 جثث  إلــى جانب سحب 
وأطلق »جيش الفتح« يوم الخميس، معركة 
»كــســر الـــعـــظـــم«، وتــمــّكــن مـــن اســـتـــعـــادة بــلــدة 
ــم نــقــاط  الــخــالــديــة ومــعــمــل الـــبـــرغـــل، أحــــد أهــ
عّد هذه العملية 

ُ
قوات النظام ومليشياته. وت

الــعــســكــريــة، األولـــــى لــغــرفــة عــمــلــيــات »جــيــش 
الــفــتــح« عــقــب إعــــان إعـــــادة هــيــكــلــتــهــا األحـــد 
املــاضــي، وتــهــدف إلـــى الــســيــطــرة عــلــى مــواقــع 

محمد أمين

تــتــســارع الـــلـــقـــاءات الــدبــلــومــاســيــة 
بــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــقــــــوى الــــدولــــيــــة 
الطريق  تعبيد  بغية  واإلقــلــيــمــيــة، 
ــفـــاوضـــات جنيف  إلــــى جـــولـــة رابـــعـــة مـــن مـ
ــــدي املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة والــنــظــام،  بـــن وفـ
الـــــذي يـــصـــّر عــلــى املـــضـــي قـــدمـــًا فـــي طــريــق 
آخر، وهو طريق الحسم العسكري الدامي، 
بمقاومة شديدة من فصائل  يواَجه  ولكنه 
ــلـــى مــنــطــقــة  ــيـــطـــرت عـ املــــعــــارضــــة، الــــتــــي سـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــــول حـــلـــب، بـــعـــد ســـاعـــات 
مــن مــجــزرة مــرّوعــة ارتكبها طــيــران النظام 
بحق نازحن بالقرب من الحدود السورية 
ــرتــكــب 

ُ
الــتــركــيــة. عــلــى وقــــع املـــجـــازر الـــتـــي ت

بحق املدنين السورين، تحاول العديد من 
»إنــقــاذ«  الــســوري  بامللف  املعنية  العواصم 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــــن املـــفـــتـــرض أن 
تستضيف باريس »القلقة من توقف عملية 
الـــتـــفـــاوض«، يـــوم اإلثــنــن املــقــبــل، اجتماعًا 
يــضــّم وزراء خــارجــيــة فــرنــســا والــســعــوديــة 
وقــــطــــر واإلمــــــــــــــارات وتــــركــــيــــا، إلــــــى جـــانـــب 

عدنان علي

مـــع انــخــفــاض وتـــيـــرة الــقــصــف على 
مدينة حلب السورية نتيجة الهدنة 
الجديدة التي توصل إليها الطرفان 
املعارك  والــروســي، تصاعدت حــدة  األميركي 
فـــي ريـــف حــلــب، خــصــوصــًا الــجــنــوبــي، حيث 
ــزاع مــواقــع  ــتـ تــمــكــنــت قــــوات املـــعـــارضـــة مـــن انـ
الــســوري واملليشيات  النظام  قــوات  هامة من 
املــتــحــالــفــة مــعــهــا، فــيــمــا ردت قـــــوات الــنــظــام 
بارتكاب مجازر جديدة في بلدة أم الكراميل 
لــلــنــازحــن فــي ريـــف إدلــب  وقبلها فــي مخيم 

الشمالي.
ــة عـــمـــلـــيـــات »جـــيـــش  ــرفــ ــل غــ ــائـ ــلــــنــــت فـــصـ وأعــ
على  سيطرتها  الجمعة،  أمــس  فجر  الفتح«، 
ــان طــومــان االســتــراتــيــجــيــة فــي ريــف  بــلــدة خـ
حــلــب الــجــنــوبــي، وذلــــك ضــمــن مــعــركــة »كسر 
النظام  قــوات  العظم«، بعد معارك عنيفة مع 
استمرت ألكثر من عشر ساعات، أسفرت عن 
مــقــتــل وإصـــابـــة الــعــشــرات مــن قــــوات الــنــظــام، 
ــــن جـــنـــســـيـــات مــخــتــلــفــة.  وأســـــــر عــــــدد آخــــــر مـ
ــالـــت الــفــصــائــل إنــــه بــعــد تــمــشــيــط الــبــلــدة  وقـ
االســتــراتــيــجــيــة، الـــتـــي تــقــع عــلــى مــقــربــة من 
تقّدمها  واصلت  الدولي،  طريق دمشق-حلب 
وســيــطــرت على عــدد مــن الــتــال جــنــوب خان 
طومان، وإنها تواصل تقّدمها باتجاه باقي 

بلدات الريف الجنوبي.
ــح الـــنـــاشـــط املـــيـــدانـــي عـــمـــار الــحــلــبــي،  ــ وأوضــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن فــصــائــل املــعــارضــة  لـــ
املــكــّونــة بــشــكــل أســـاســـي مـــن »أحـــــرار الــشــام« 
و»جبهة النصرة« و»جند األقصى« وفصائل 
الــجــيــش الــســوري الــحــر ســيــطــرت أيــضــًا على 
عــــدة نـــقـــاط اســتــراتــيــجــيــة إضـــافـــة إلــــى خــان 
طــومــان، مثل الخالدية وحــرش خــان طومان 
وتلة املقلع وتلة الزيتون ونفق خان طومان 
ومعمل البرغل وتلة الدبابات، وأنها تواصل 
تقّدمها باتجاه الحميرة والقلعجية وزيتان 
وخـــلـــصـــة، و»هـــــو مـــحـــور ســهــل نــســبــيــًا كــون 
ــن الــجــهــة  ــ ــاع مـ ــ ــفـ ــ ــاالرتـ ــ ــتــــســــاوى بـ املـــنـــطـــقـــة تــ
ــه إذا  ــــاف انـ ــان«. وأضـ ــومـ الــجــنــوبــيــة لــخــان طـ
تــمــّكــن مقاتلو املــعــارضــة مــن الــســيــطــرة على 
 باتجاه الجنوب ثم 

ً
الحميرة والضغط قليا

الضغط من شرق العيس شمااًل، سوف تسقط 
كـــل مـــن بــرنــة وزيـــتـــان وخــلــصــة والــقــلــعــجــيــة، 

وصواًل إلى سد شغيدلة االستراتيجي.

والــتــمــنــيــات الــطــيــبــة لـــأمـــيـــر. كــمــا وصــف 
الرئيس الروسي العاقات التي تكونت بن 

موسكو والدوحة بأنها »طيبة جدًا«.
من جهته، أكد الفروف، أنه »تم التأكيد على 
الرغبة املتبادلة في زيادة تعاوننا«، مضيفًا 
أنه »رغــم كل النقاط الخافية في مواقفنا، 
التوصل إلى  ما يوحدنا هو الحرص على 
بما  التحديد،  وجــه  على  سياسية  تسوية 
يحفظ وحدة األراضي السورية وسيادتها 
الدولة«.  انهيار  الدولة، ويمنع  ومؤسسات 
ــه »تــقــرر عــقــد اجــتــمــاع دوري  ولــفــت إلـــى أنـ
لــلــجــنــة الــحــكــومــيــة لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري - 

االقتصادي بن البلدين بعد شهر«.
وذكــــــــرت مــــصــــادر إعـــامـــيـــة أن املــجــمــوعــة 
التي تضّم 17 دولة،  الدولية لدعم سورية، 
النمساوية  العاصمة  في  اجتماعًا  ستعقد 
للتمهيد  الحالي،  مــايــو/أيــار   17 فــي  فيينا 
لــبــدء جــولــة رابــعــة مــن مــفــاوضــات جنيف، 
مشاركتها  السورية  املعارضة  قت 

ّ
عل التي 

ــان املــــاضــــي،  ــســ ــيــ ــل/نــ ــريــ ــي 18 أبــ ــ فـــيـــهـــا، فـ
العتبارها أن »نــظــام األســد ليس جــادًا في 
إلــى تشكيل  املضّي قدمًا، في عملية تــؤدي 
من  الصاحيات  كاملة  انتقالي  هيئة حكم 
ــمــّهــد الــطــريــق إلنــهــاء 

ُ
دون بــشــار األســـــد، ت

لــلــنــظــام، وتــعــزيــز مـــواقـــع الــفــصــائــل املــقــاتــلــة 
جنوب حلب.

مــن جــهــتــه، رد طــيــران الــنــظــام الـــســـوري على 
املناطق  بقصف  املعارضة  لقوات  التقّدم  هــذا 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة قــــوات املــعــارضــة في 
ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي، بــأكــثــر مـــن 150 غـــارة 

املــــأســــاة الـــســـوريـــة املـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ خــمــس 
سنوات«.

ــتــــوى فــي  ــادر رفـــيـــعـــة املــــســ ــ ــــصـ وأشــــــــــارت مـ
إمكانية  »هناك  أن  إلــى  السورية  املعارضة 
ــفـــاوض فـــي جــنــيــف، بعد  ــتـ لـــلـــعـــودة إلــــى الـ
سورية«،  لدعم  الدولية  املجموعة  اجتماع 
الرابعة من »جنيف3«  متوقعة بدء الجولة 

في »20 أو 22 مايو/أيار الحالي«.
ــــدت املـــصـــادر لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وأكـ
»وفد املعارضة سيذهب إلى جنيف بسقف 
تفاوضي مرتفع، وليس كما يعتقد ويتوقع 
النظام وحلفاؤه«، مشيرة إلى أن »املعارضة 
تــصــّر على أن أي اتــفــاق هــدنــة جــديــد يجب 
أن يشمل الــجــغــرافــيــا الــســوريــة كــلــهــا، ولــن 
وجــود  بحجة  منطقة  أيــة  باستثناء  تقبل 
تنظيم الدولة اإلسامية )داعش(، أو جبهة 

النصرة«.
وذهبت املصادر إلى حّد القول إن »االتفاق 
ــــران  الــســابــق ذريـــعـــة لـــلـــروس والـــنـــظـــام وإيـ
لقتل آالف السورين، وتشريد مئات اآلالف، 
وضــــرب املــعــارضــة الــســوريــة فـــي كـــل مــكــان 
لــلــقــضــاء عــلــيــهــا، بــحــجــة مــقــاومــة اإلرهــــاب، 
لتدمير ما بقي من سورية، وهــذا لن نقبل 
بــه بعد الــيــوم«. وأضــافــت بأنه »لــن نتنازل 
على اإلطاق عن مسألة تشكيل هيئة حكم 
انتقالية كاملة الصاحيات من دون وجود 
ــأيـــة مـــحـــاوالت  ــــن نــقــبــل بـ ــد، ولـ ــ ــ بـــشـــار األسـ
لــالــتــفــاف حـــول هـــذه املــســألــة الــتــي تشّكل 
جــوهــر الــتــفــاوض«. كما أوضــحــت املــصــادر 
ه الـــروس واإليــرانــيــن،  أن »الــنــظــام وحــلــفــاء
ســيــدفــعــون ثــمــن اتــبــاعــهــم ســيــاســة األرض 
ــة، وقــتــل املــدنــيــن في  املــحــروقــة فـــي ســـوريـ
املخيمات أمام مرأى ومسمع العالم«، الفتة 
ــم يـــدفـــعـــوا الــثــمــن ســيــاســيــًا  ــه »إذا لـ ــى أنــ إلــ
األيــام  فــي  عسكريًا  سيدفعونه  جنيف  فــي 
ــــراف إقــلــيــمــيــة لـــن تبقى  املــقــبــلــة. وهـــنـــاك أطـ
متفرجة على ما يجري في سورية من قتل 
املــدن  ل، وتدمير يــطــاول كــل 

ّ
الــعــز للمدنين 

والبلدات السورية«.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يـــؤكـــد عــضــو الــلــجــنــة 
ــة لـــوفـــد املـــعـــارضـــة املــــفــــاوض،  ــاريـ ــتـــشـ االسـ
يــحــيــى الــعــريــضــي، أن »مــوســكــو تــريــد من 
ــفـــاوض، املــنــبــثــقــة عــن  ــتـ ــلـ الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـ
استسام  توقيع صــك  الــســوريــة،  املعارضة 
في مفاوضات جنيف«. ويشّدد، في حديث 
مع »العربي الجديد«، على أن »هذا األمر لن 
يحدث بأي حال من األحوال، ألن الهيئة هي 
صـــوت الــســوريــن، ولـــن تــتــنــازل عــن ثــوابــت 

ثورتهم تحت أي ظرف«.
الروسي،  بالشأن  املختص  يــرى  من جهته، 
مــحــمــود الـــحـــمـــزة، أن »الــــعــــودة إلــــى طــاولــة 
الـــتـــفـــاوض فـــي جــنــيــف، مــرتــبــط بــتــغــّيــر في 
الـــروســـي والـــنـــظـــام حــيــال العملية  املـــوقـــف 
السياسية، وإذا لم يحدث تغّير ما في املوقف 
الــــســــوري الـــرســـمـــي والــــروســــي فــلــن تــجــري 
مــفــاوضــات«. ويــعــرب الــحــمــزة عــن اعــتــقــاده 
في سورية،  »موسكو تضرب عسكريًا  بــأن 
وتــمــّد يــدهــا لــلــدبــلــومــاســيــة بــــذات الــوقــت«، 
مضيفًا، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
إليجاد  مستعجلون  واألميركين  »الـــروس 
ــبـــل مــــغــــادرة  ــيـــاســـي فــــي ســـــوريـــــة، قـ حــــل سـ
ــا، الــبــيــت  الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بـــــاراك أوبــــامــ

األبيض )نهاية العام الحالي(«.
ويــعــتــبــر الـــحـــمـــزة أن »مـــوســـكـــو مــتــمــّســكــة 
 النظر عن 

ّ
بالنظام األمني في سورية، بغض

األشخاص، بمن فيهم بشار األسد نفسه«، 
مضيفًا أن »األمــيــركــيــن مــتــخــاذلــون جــدًا«. 
ويــلــفــت إلــــى أن »روســـيـــا االتـــحـــاديـــة تفكر 
بتصريح  مــذّكــرًا  النظام«،  قبل  بمصالحها 
لوزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
إن »بــشــار األســد ليس حليفنا«.  يقول فيه 
واألميركين  »الــــروس  أن  الــحــمــزة  ويعتقد 
 الوضع في سورية، ولكنهم 

ّ
اتفقوا على حل

يبحثون عن طريقة إلجبار املعارضة على 
، وكذلك يبحثون عن البديل 

ّ
قبول هذا الحل

املرحلة  التي ستقود سورية في  الهيئة  أو 
االنتقالية، وكل طرف يحاول فرض رؤيته 

على هذا الصعيد«.

جوية، ملنع تقّدم الفصائل، وأدى القصف على 
املــجــاورة لخان طومان إلى  الكراميل  أم  قرية 
مقتل 12 مدنيًا، وجرح العشرات. كما ارتفعت 
ــائـــرات  ــتـــي ارتــكــبــتــهــا طـ حــصــيــلــة املــــجــــزرة الـ
النظام الحربية في مخيم الكمونة للنازحن 
، فضا 

ً
في ريف إدلب الشمالي، إلى 30 قتيا

عن إصابة 70 آخرين. ويضم املخيم نازحن 
مـــن ريــفــي حــلــب، وحـــمـــاة، ونــســبــة كــبــيــرة من 
الــجــرحــى هــم مــن األطــفــال. وليست هــذه املــرة 
األولى التي تتعرض فيها مخيمات النازحن 
السورين على الحدود مع تركيا إلى القصف، 
حــيــث قــصــف الـــطـــيـــران الـــروســـي فـــي يــنــايــر/

كانون الثاني مدينة سرمدا، ما أدى إلى مقتل 
13 مدنيًا وإصابة عشرات آخرين.

وفيما أعـــرب منسق الــشــؤون اإلنــســانــيــة في 
األمـــم املــتــحــدة ستيفن أوبـــرايـــن عــن شــعــوره 
ــداف  ــهـ ــتـ االسـ إزاء  ــزاز«  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ واالشـ »بــــالــــرعــــب 
املــتــعــمــد ملــخــيــم الـــكـــمـــونـــة، مــطــالــبــًا بـــإجـــراء 
ــال إنــهــا  ــوري فـــي املــــجــــزرة الـــتـــي قــ ــ تــحــقــيــق فـ
األبيض  البيت  وصــف  حـــرب،  جريمة  تشّكل 
اســـتـــهـــداف املــخــيــم بـــأنـــه »غـــيـــر مــــبــــرر«. وفــي 
املتحدث  قــال  املــجــزرة،  الخجول على  تعليقه 
بــاســم البيت األبــيــض جــوش إرنــســت إنــه »ال 
يوجد عذر للغارة على املدنين األبرياء الذين 

فروا أساسًا من منازلهم هرًبا من العنف«.
الــتــي استهدفت  الــضــربــات  كما دانـــت فرنسا 
املخيم، ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في 
بيان للتحقيق بما وصفته بأنه »عمل مثير 
إلى  يصل  أن  يمكن  مقبول  وغير  لاشمئزاز 

جريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية«.
من جهته، شجب االئتاف الوطني املعارض 
»املجزرة الجبانة التي ارتكبتها قوات األسد 
بحق املدنين النازحن في مخيم الكمونة«، 
مشيرًا في بيان إلى أن قصف مخيم النازحن 
جــاء عقب إدانـــة مجلس األمـــن ملــجــازر حلب، 
ــًا لــــــــإرادة الـــدولـــيـــة،  ـــل تـــحـــّديـــًا صــــارخــ

ّ
ويـــمـــث

ويــؤكــد أنــه ال يمكن الــحــديــث عــن أي مقاربة 
سياسية في ظل ما يرتكبه النظام وحلفاؤه 
من إجرام مستمر، كما ال يوجد شريك يمتلك 
الحد األدنـــى مــن مقومات الــشــراكــة فــي إدارة 

العملية السياسية، وفق البيان.
ــــون ذلـــــــــك، تــــتــــواصــــل املــــــعــــــارك فــي  فـــــي غـــــضـ
ــبــــاردة بــبــاديــة الــقــريــتــن فـــي ريــف  مــنــطــقــة الــ
النظام  قــوات  بن  الشرقي،  الجنوبي  حمص 
واملــســلــحــن املـــوالـــن لـــهـــا، وتــنــظــيــم »الـــدولـــة 
اإلسامية« )داعش(، وسط أنباء عن سيطرة 
هناك،  الــنــظــام  لــقــوات  نقطتن  على  التنظيم 
واالســتــيــاء على أسلحة ومــعــدات، فيما قام 
بحرق ناقلة جنود للنظام بعد قتل من فيها.

وتــــــدور مـــعـــارك عــنــيــفــة مــنــذ عــــدة أيـــــام على 
جبهات ريف حمص الشرقي بن قوات النظام 
وتنظيم »داعش« الذي حقق تقّدمًا على عدة 
القصف  الرغم من كثافة  جبهات هناك، على 
الـــجـــوي الــــذي تــعــرض لـــه مـــن طـــيـــران الــنــظــام 
وحليفه الروسي. وكان التنظيم قد تمّكن من 
فرض سيطرته على منطقة الشاعر وحقولها 
النفطية في ريف تدمر الشمالي الغربي، بما 
فيها شركة الغاز، وذلك بعد معارك استمرت 
ثــاثــة أيـــام، قتل خالها الــعــشــرات مــن قــوات 
النظام إلى جانب وقوع آخرين في األسر، في 
حن تراجعت قوات النظام نحو بعض التال 
الــقــريــبــة مــن الــحــقــل. ونــشــر تنظيم »داعـــش« 
كبيرة  كميات  مقاتليه على  صــورًا الستياء 
إلــى جانب  واملتوسطة،  الثقيلة  األسلحة  من 
مـــخـــازن لــلــعــتــاد والـــذخـــيـــرة، خـــال سيطرته 
ــه تــمــكــن من  عــلــى حــقــل الـــشـــاعـــر. وأوضـــــح انــ
االســتــيــاء عــلــى دبـــابـــات، وتــســعــة مــدافــع من 
»كونكورس«  ملم، وصواريخ   122-120 عيار 
و«كورنيت« الحرارية مع قواعد إطاقها، إلى 

جانب عدد من اآلليات واملدافع املوجهة.

)Getty( قرارات العبادي ال تصب لصالح الكتل السياسية

عشرات القتلى والجرحى فب استهداف النظام لمخيمي الجئين )أحمد عبيد/األناضول(

لن يتنازل وفد المعارضة عن ثوابت الثورة السورية )دورسان أيدمير/األناضول(

تسعى القوى 
اإلقليمية والدولية 

إلى حّل المسألة 
السورية دبلوماسيًا، 
مع استقبال الرئيس 

الروسي، فالديمير 
بوتين، وزير خارجية 

قطر، محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، 

الذي نقل له رسالة 
شفهية من أمير 

قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، تتعلّق 

بحلب

لم يجد النظام السوري كعادته ردًا على تقّدم المعارضة وسيطرتها 
على مناطق مهمة في ريف حلب، سوى استهداف المدنيين، مرتكبًا 

مجزرتين بحق المدنيين أسفرتا عن وقوع عشرات القتلى والجرحى
قضيةالحدث

رسائل دامية من األسد 
والمعارضة ترفع سقفها

الفصائل تتقّدم والنظام 
يرّد بمجازر النازحين

الحدثخاص

حلب 
ألهلها

ترى مصادر في 
المعارضة السورية أنه 
»من المستحيل على 
النظام حسم األمور 
عسكريًا في مدينة 

حلب«، مشيرة إلى أن 
حلب »ألهلها، وستبقى 

عصية على الغزاة مهما 
اتبعوا من وسائل اإلجرام، 
والنظام تحّول إلى قوة 
غازية لن تستطيع بحال 

من األحوال السيطرة على 
حلب«.

رسالة شفهية من أمير 
قطر إلى بوتين تناولت 

التصعيد في حلب

ارتكبت قوات النظام 
مجازر في بلدة أم 

الكراميل ومخيم الكّمونة

موسكو متمّسكة 
بالنظام األمني بغض 

النظر عن األشخاص

طرحت كتل التحالف 
الوطني أسماء بدالء عدة 

عن حيدر العبادي

أظهرت االنتخابات 
أن كوربين ال يزال يحظى 

بشعبية عريضة

فصائل »جيش الفتح« 
سيطرت على بلدة خان 

طومان االستراتيجية

عادت أروقة كتل 
التحالف الوطني العراقي 

تضّج بالحديث عن 
ضرورة استبدال رئيس 

الحكومة حيدر العبادي، 
معتبرة أنّه غير قادر على 

إدارة البالد

أراحت نتائج االنتخابات 
في إنجلترا وويلز زعيم 

حزب العمال البريطاني، 
جيرمي كوربين، خصوصًا 
مع فوز مرشح »العمال« 
صادق خان في انتخابات 

عمادة لندن
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االنتخابات البلدية في بيروت، غدًا األحد، أكبر من مجرد استحقاق محلي. هي محطة فاصلة 
لمواجهة بين مشروعين: تكريس للقوى الحزبية الطائفية المسؤولة عن واقع المدينة، في 

مواجهة أهل اختصاص يحاولون القول إنه يستحيل أن تبقى بيروت مثلما هي عليه اليوم

تتنافس في بيروت أربع لوائح، اثنتان منها 
فقط مكتملتان )24 عضوًا مقسمني مناصفة 
بني املسلمني واملسيحيني(: »الئحة البيارتة« 
يــتــحــالــف فــيــهــا تـــيـــار املــســتــقــبــل مـــع الــتــيــار 
الوطني الحّر )برئاسة النائب ميشال عون(، 
)برئاسة سمير جعجع(،  اللبنانية  والقوات 
والــوزيــر ميشال فــرعــون، وحــزب الطاشناق، 
وحـــــزب الـــهـــانـــشـــاك، وحـــركـــة أمـــــل، والـــحـــزب 
اإلسالمية،  والجماعة  االشــتــراكــي،  التقدمي 
وجمعية املشاريع اإلسالمية، وحزب الحوار 
الوطني )برئاسة فؤاد مخزومي(، ودعم غير 
رســمــي مــن حــزب الــلــه، إضــافــة إلــى دعــم غير 
رسمي من الهيئات االقتصادية، وهو تجمع 

طرابلس ـ العربي الجديد

ــع  ــيـ يــــتــــرجــــم وصـــــــــول الــــــوفــــــد الــــتــــونــــســــي رفـ
الدعم  الجمعة،  أمــس  طرابلس،  إلــى  املستوى 
األكـــثـــر وضـــوحـــا لـــلـــدولـــة املــعــنــيــة بـــشـــدة في 
فائز  برئاسة  الــوفــاق  لحكومة  الليبي،  امللف 
الــتــي أعــلــنــت، أمــس الجمعة، تشكيل  الــســراج 
»الدولة  تنظيم  ضد  خاصة«  عمليات  »غرفة 
اإلســالمــيــة« )داعــــش( املتمركز فــي ســـرت، في 
ذ التنظيم هجومني انتحاريني 

ّ
الوقت الذي نف

منفصلني، أحدهما قرب مصراتة، واآلخر في 
سرت، وأديا إلى مقتل جنود ليبيني. 

وقــــام رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، الحبيب 

يفرضون  ما  غالبا  الذين  املدينة  تجار  أكبر 
قراراتهم بشكل فظ على الحكومات اللبنانية 
عمليا،  الكبرى.  االقتصادية  التوجهات  فــي 
تبدو هذه الالئحة نسخة بلدية عن حكومة 
الرئيس تمام سالم، أو املجلس النيابي على 
الرغم من فشل التجربة الحكومية، والتعطيل 
املــســتــمــر بــســبــب الــتــنــاقــضــات بـــني أطــرافــهــا. 
»بــيــروت  لـــ الــالئــحــة املكتملة  إلـــى  بــاإلضــافــة 
مدينتي« التي تضّم مستقلني، بعضهم كان 
نــاشــطــا فــي صــفــوف الــيــســار وقـــوى 14 آذار، 
مدني  تيار  دعــم  على  الحصول  واستطاعت 
في املدينة إلى جانب بعض املعترضني على 
أداء تــيــار املــســتــقــبــل. اســتــطــاعــت أن تــفــرض 

الصيد، أمــس، بزيارة رسمية تعد األولــى من 
نــوعــهــا ملــســؤولــني تــونــســيــني إلــــى طــرابــلــس. 
الــســراج.  فــائــز  الليبي  نظيره  الصيد  والــتــقــى 
وبحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة 
الــتــونــســيــة، رافـــــق الــصــيــد فـــي زيــــارتــــه وزيـــر 
الخارجية خميس الجيهناوي. وجددت تونس 
خـــالل هـــذه الـــزيـــارة دعــمــهــا لــحــكــومــة الــوفــاق 
زرمــديــن،  علي  األمــنــي  الخبير  وقـــال  الليبية. 
 »املـــوضـــوع األمــنــي 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

يشكل أهم نقطة في هذه الزيارة التاريخية«، 
مبينا أن »أي ثغرة أمنية قد تؤدي إلى نتائج 
غضون  فــي  الــبــلــديــن«.  عــلــى  تنعكس  سلبية 
ذلك، أصدر املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

وجـــودهـــا فــي الـــشـــارع املــســيــحــي، خصوصا 
أن ال مـــوقـــف ســلــبــيــا مــنــهــا مـــن قــبــل الــقــوى 
الــحــزبــيــة املــســيــحــيــة األســـاســـيـــة، لــكــن نقطة 
السنية  الشعبية  األوســـاط  فــي  هــي  ضعفها 
)وهــــي الــحــاســمــة طــبــعــا نــظــرًا لــلــعــدد األكــبــر 
ــوات هـــذه الــطــائــفــة فـــي الــعــاصــمــة(. من  ــ ألصـ
النائب  للسخرية، دعم  التي تدعو  املفارقات 
ولــيــد جــنــبــالط لــالئــحــة »بـــيـــروت مــديــنــتــي«، 
على الرغم من وجود مرشح له على »الئحة 
البيارتة«. كما أعلن »تيار الواقع« في بيروت 
ــر مــكــتــمــلــة مــــن 19  ــيـ ــة غـ ــيـــح الئــــحــ عــــن تـــرشـ
في  للمنافسة  مسلمون،  منهم   15 شخصا، 

انتخابات بلدية بيروت.

غرفة  بتشكيل  قـــرارًا  أمـــس،  الليبية،  الــوطــنــي 
العسكرية  العمليات  لقيادة  خاصة  عمليات 
في املنطقة الواقعة بني مصراتة وسرت، ضد 
»داعش« املتمركز في سرت. وتضمن القرار أن 
»القائد األعلى  تكون تبعية الغرفة املباشرة لـ
قوة  أّي  املجلس  حــذر  كما  الــلــيــبــي«.  للجيش 
عــســكــريــة أو مــجــمــوعــات مــســلــحــة مـــن الــقــيــام 
بـــأي عــمــلــيــات قــتــالــيــة فــي نــطــاق تــلــك املنطقة 
بعيدًا عــن الــشــرعــيــة. وضــمــت الــغــرفــة العميد 
بشير القاضي آمرًا للغرفة، وعضوية خمسة 

ضباط، منهم العقيد ركن سالم جحا.
مــيــدانــيــا، قــتــل جـــنـــود لــيــبــيــون فـــي هــجــومــني 
انتحاريني منفصلني، أحدهما قرب مصراتة، 

كــمــا أعــلــنــت حـــركـــة »مـــواطـــنـــون ومــواطــنــات 
فــي دولــــة«، تــرشــيــح الئــحــة غــيــر مكتملة من 
أربــعــة أعــضــاء، وتــضــم فــي مــا بينها الــوزيــر 
ــل نــحــاس تــيــارًا 

ّ
الــســابــق شــربــل نــحــاس. يــمــث

ــا لــحــركــة  ــوازيــ ســيــاســيــا مــدنــيــا قـــد يـــكـــون مــ
ني 

َ
»بيروت مدينتي«، على اعتبار أن الحركت

 عــن اشــتــبــاكــات مع 
ً
واآلخــــر فــي ســــرت، فــضــال

ــذ انــتــحــاري مــن »داعـــــش«، في 
ّ
»داعـــــش«. ونــف

قرب  تفجيرًا  الخميس،  ليل  مــن  متأخر  وقــٍت 
التي  غــرب مصراتة(،  الــســدادة )جنوب  بوابة 
يــتــمــركــز فــيــهــا مــقــاتــلــو »املـــجـــلـــس الــعــســكــري 
ملصراتة«. وفي وقٍت الحق من يوم الخميس، 
ذ »داعش« هجوما بواسطة انتحاري يقود 

ّ
نف

ســـيـــارة مــفــخــخــة اســـتـــهـــدف بـــوابـــة بــوقــريــن، 
شــرقــي ســـرت. وقـــال املــتــحــدث بــاســم املجلس 
 الــكــتــائــب 

ّ
ــادي إن الــبــلــدي ملــصــراتــة، أســـامـــة بــ

تقاتل  ــزال  تــ ال  الــعــســكــري  للمجلس  الــتــابــعــة 
الــتــنــظــيــم حـــول مــنــطــقــة بــوقــريــن الــتــي حـــاول 

التنظيم السيطرة عليها.

»الـــحـــراك الــشــعــبــي«  ــّدي لــــ ــ ــا كــــإفــــراز جـ تـ ــاء جـ
الـــذي ُولـــد فــي بــيــروت الــصــيــف املــاضــي بعد 
 
ّ
أن النفايات وتراكمها في الشوارع. إال  أزمــة 
لــنــحــاس طــمــوحــا ســيــاســيــا واضـــحـــا، لكونه 
ميشال  النائب  على  محسوبا  سابقا  وزيـــرًا 
اليسارية(،  )رغــم هويته  آذار   8 عــون وفريق 
كما يتحالف نحاس في هذه االنتخابات مع 
قــوى مــن هــذا الفريق منها »حــركــة الشعب« 
)برئاسة النائب السابق نجاح واكيم( وبدعم 
مــنــهــا ويــحــظــى بــتــأيــيــد الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
ــــني الـــعـــام الــجــديــد  الــلــبــنــانــي وصـــديـــقـــه، األمـ

للحزب، حنا غريب.
ثائر...

بيروت ـ ثائر غندور

ــيــــروت مــديــنــتــي«  تـــبـــدو الئـــحـــة »بــ
أقرب إلى قارورة أوكسيجني منها 
إلى الئحة انتخابية في استحقاق 
ــــى مــحــطــاتــه فـــي لــبــنــان غــدًا  مــحــلــي تـــبـــدأ أولـ
األحد في العاصمة ومحافظة البقاع، شرقي 
لـــبـــنـــان. انـــتـــشـــلـــت هـــــذه الـــالئـــحـــة الــعــاصــمــة 
الــلــبــنــانــيــة مــن املــــوت الــســريــري الــــذي دخلته 
ــار 2008.  ــايـــو/أيـ مــنــذ أحـــــداث الــســابــع مـــن مـ
وكأنها  املــقــاربــة  هــذه  تظهر  األولــــى،  للوهلة 
تيار  زعــيــم  الئــحــة  تــواجــه  فالالئحة  مفتعلة. 
الحريري متحالفا مع معظم  املستقبل سعد 
األحــزاب املوجودة في بيروت من 8 آذار و14 
 الحريري صّور 

ّ
آذار )الئحة البيارتة(، ولو أن

نفسه الضحية األولـــى الجــتــيــاح بــيــروت من 
قبل حزب الله. هذا صحيح في الشكل. أما في 
املضمون، فإن »البيارتة« )أهل بيروت( كانوا 
الضحية. ولهذا الوصف، أي »البيارتة«، معاٍن 
سع، ملن تسجل 

ّ
مختلفة. يمكن أن يضيق ليت

هــويــاتــهــم فــي ســجــالت نــفــوس هـــذه املــديــنــة، 
وُيـــمـــكـــن أن يــتــســع، لـــيـــطـــاول كـــل مـــن يسكن 
ويعمل فــي املدينة. كــل مــن ُيــشــارك فــي صنع 
حاضر ومستقبل عاصمة لبنان. باختصار، 

كل من يبعث الروح في جسد مبعثر.
بـــيـــروت، هـــي عــاصــمــة لــبــنــان. هـــي مـــن املـــدن 
القديمة فــي ســاحــل املــتــوســط، يــعــود اسمها 
ــاه فـــيـــهـــا، إذ إن  ــيــ إلـــــى كـــثـــرة وجــــــود آبــــــار املــ
الكلمة الفينيقية »بيروت« تعني اآلبار. ومن 
املفارقات، فإن صهاريج املياه تجتاح املدينة 
الدائم  االنقطاع  بسبب  أهلها،  لتروي  صيفا 
رًا للبنان، 

ّ
لت بيروت نموذجا مصغ

ّ
للمياه. مث

والسياسي  واالقــتــصــادي  الــديــنــي  بتنوعها 
وصيغها االجتماعية. هي ليست كذلك اليوم. 
 مكانها 

ّ
ــة فــي بـــيـــروت، لــتــحــل ــزراعـ اخــتــفــت الـ

األســــواق الــتــجــاريــة. غــابــت الــصــنــاعــة واملــهــن 
املدينة  تــحــّولــت  املــطــاعــم.  لتسيطر  الــحــرفــيــة 
إلى شوارع تجارية، وأحياء سكنية مليسوري 
 لــم نــقــل األغــنــيــاء، وبــعــض أحــزمــة 

ْ
الــحــال، إن

البؤس التي تصل بني املدينة وضواحيها.
كانت بيروت في ستينيات وسبعينيات القرن 
املـــاضـــي عــاصــمــة لــلــعــالــم الـــعـــربـــي. انتعشت 
فيها.  والسياسية  والفنية  الثقافية  الحياة 
لبنانية  طالبية  حركة  نشأت  جامعاتها  من 
فــاعــلــة، طــرحــت مــشــاريــع ســيــاســيــة حقيقية. 
حــضــنــت حـــركـــات الــتــحــرر الــعــربــي والـــدولـــي 
الــثــورات أينما كــان. كانت ملتقى  وشــعــارات 
لــلــمــعــارضــني والــفــنــانــني، ومــقــصــدًا للسياح 
العرب والغربيني. كانت مدينة تعشق الحياة. 
دفــعــت فــي الــحــرب األهــلــيــة ثمنا كــبــيــرًا. ُدّمـــر 
رز 

ُ
ّسمت »شرقية« و»غربية«، وف

ُ
وسطها، وق

سكانها مذهبيا. لم يكن تدميرها حكرًا على 
كان  بــل  والفلسطينية،  اللبنانية  املليشيات 
تدميرها  في  كبير  دور  اإلسرائيلي  للجيش 
ــر. ولـــــم يـــكـــن الــجــيــش  ــهــ بـــعـــد حـــصـــارهـــا ألشــ
الجميع  ساهم  تجاهها.  رأفــة  أكثر  الــســوري 

في تدميرها، محبوها وكارهوها.
الــتــي حصلت بعد  اإلعــمــار  إعـــادة  استكملت 
الــحــرب األهــلــيــة تــشــويــه املــديــنــة. فــي الشكل، 
ــا الــــتــــجــــاري، وُبـــنـــيـــت  عــــيــــد إعــــمــــار وســـطـــهـ

ُ
أ

املدن  بناء  لكن  والطرقات.  واألنفاق  الجسور 
»سوليدير«،  شّكلت  الحجر.  على  يقتصر  ال 
ــــادة إعـــمـــار  ــإعـ ــ ــة الـــتـــي ُكـــلـــفـــت بـ ــركـ وهـــــي الـــشـ
العقاري  للحوت  نموذجا  التجاري،  الوسط 
الـــذي حـــّول بــيــروت إلـــى شــقــق فــارهــة أقصى 
ما يحلم به أهلها هو التقاط الصور بالقرب 
الكثير من  الشركة  منها. وتــحــوم حــول هــذه 
 لجهة مــصــادرة حقوق املــالك 

ْ
االنــتــقــادات، إن

لــلــوســط الـــتـــجـــاري، أو لــجــهــة الـــعـــمـــارة الــتــي 
املوضوع،  هــذا  الحديث حــول  يكثر  مدت. 

ُ
اعت

لكن الــخــالصــة، كــانــت هــجــرة مــن بــيــروت إلى 
ضواحيها الجديدة.

الـــيـــوم، يــــرأس الــالئــحــة األوفــــر حــظــا للفوز 
فــي انــتــخــابــات بلدية بــيــروت، املــديــر العام 
أقــرب من  »سوليدير« نفسها. يبدو األمــر  لـ
املتهمة  للشركة  العام  املدير  مزحة سمجة. 
»الــتــهــام« حــقــوق أصــحــاب وســـط بــيــروت  بـــ
ــة اســـمـــهـــا »الئـــحـــة  ــرأس الئـــحـ ــ الــــتــــجــــاري، يــ
الــبــيــارتــة«. يــرفــض رئــيــس الــالئــحــة جــمــال 
عيتاني في حديث مع »العربي الجديد« أن 
اتهاما. يدافع عيتاني عن  يكون هــذا األمــر 
مشروع الوسط التجاري. يرى أن األسباب 
ــمـــوذج كـــانـــت ضـــروريـــة،  ــنـ العـــتـــمـــاد هــــذا الـ

انتخابات 
بيروت

أحزاب الطوائف تخشى أهل االختصاص

الئحة لتحالف األحزاب والتجار 
تواجهها أخرى شبابية تكنوقراط 

تحرج الحريري 

يواجه الحريري والئحته 
تحديًا جديًا تفرضه 

»بيروت مدينتي«

تطرح الئحة الحريري شعار 
»بيروت ألهلها« الذي 

يعتبره كثيرون إقصائيًا
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الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
2005، وما شّكله من زلزال هز البلد وأدى إلى 
خروج الجيش السوري من لبنان، إلى اغتيال 
الــلــواء وســام الحسن والــوزيــر محمد شطح، 
مــرورًا باغتيال جورج حاوي وسمير قصير 

ووليد عيدو وآخرين.
في السنوات الـ11 األخيرة، عانت بيروت من 
ات أمنية متالحقة، من أبرزها احتاللها 

ّ
خض

ــايـــو/ ــه فــــي مـ ــلــ ــزب الــ ــ ــبـــل حــ عـــســـكـــريـــا مــــن قـ
أيـــار 2008. مــن هــنــا، يــحــاول شــعــار »الئــحــة 
البيارتة« شّد العصب البيروتي، وهو يرمز 
للعصب السني بشكل آخر، إذ رفعت الالئحة 
شعار »لتبقى بيروت ألهلها«. وإذا كان أهل 
يريدون  الذين  هم  فمن  العاصمة معروفني، 
مصادرة املدينة؟ الشيعة اآلتون من الجنوب 
والــبــقــاع كــيــٍد عــامــلــة رخــيــصــة فـــي بــيــروت؟ 
بالئحة  يتمثلون  الــذيــن  الشيعة  أغــنــيــاء  أم 
الـــحـــريـــري؟ لــكــن »الئـــحـــة الــبــيــارتــة« تحظى 

قعبور، إلى الناشطة اليسارية فرح قبيسي، 
بــيــروت، مثلما يعرفها  التي تعرفها شــوارع 
الــعــمــال املـــصـــروفـــون تــعــســفــا مـــن وظــائــفــهــم. 
تعاونية صيادي  رئــيــس  ننسى  أن  دون  مــن 
 لــصــيــادي 

ً
ــثـــال ــمـ ــديــــك )مـ األســــمــــاك نــجــيــب الــ

الــــدالــــيــــة، املــــرفــــأ الـــتـــاريـــخـــي املــــنــــوي حــذفــه 
ــى مــجــمــع تــجــاري  مـــن الــــوجــــود لــتــحــويــلــه إلــ
لبكي،  نادين  السينمائية  واملخرجة  ضخم( 
والصيدالني يورغي تيروز، وهو الشاب الذي 
 Donner Sans« العام 2010 منظمة أسس في 
Compter« التي تعمل كوسيط بني املتبرعني 
بالدم ومن يحتاجون له. واستطاعت املنظمة 
حــتــى الــيــوم اســتــقــطــاب مــا يــزيــد عــن 18000 
ألــف مريض  مــن ستني  أكــثــر  متبرع، ومّكنت 
مــن االســتــفــادة مــن خــدمــاتــهــا، بــاإلضــافــة إلى 
»أهــــل االخــتــصــاص« مــن مــهــنــدســني مدنيني 

)كرئيس الالئحة إبراهيم منيمنة(.
وتــطــرح الــالئــحــة فــي بــرنــامــجــهــا االنــتــخــابــي 
ــيـــروت، إذ تـــراهـــا »مـــركـــزًا  ــبـ رؤيـــــة طــمــوحــة لـ
ثقافيا واقتصاديا في املنطقة، عاصمة لبنان 
وبــّوابــتــه الــرئــيــســيــة إلـــى الــعــالــم الــخــارجــي«، 
وتتصورها »كمدينة حيوّية، نابضة وفّعالة 
االجتماعي  للتداخل  خاصا  اهتماما  وتولي 
ــتــــواصــــل والـــــتـــــنـــــّوع«. وتــتــعــّهــد  وســـهـــولـــة الــ
 أبــرزهــا 

ّ
الــالئــحــة بتنفيذ عــشــرة وعــــود، لــعــل

مــوضــوع الــنــقــل. يشير بــرنــامــج الــالئــحــة إلى 
التنقل في  املائة من حركة  أن حوالي 70 في 
بيروت تعتمد اليوم على السيارات الخاصة، 
وتتحرك أغلبية هذه السيارات خالل ساعات 
الــذروة، بسرعة املشاة، و3 في املائة فقط من 
الهوائية،  الــدراجــة  التنقل تعتمد على  حركة 
املشترك.  النقل  وسائل  على  يعتمد  والباقي 
ويـــحـــدد الــبــرنــامــج الـــهـــدف خــــالل 6 ســنــوات 
ــاد عـــلـــى الـــســـيـــارات  ــمــ ــتــ بـــخـــفـــض نـــســـبـــة االعــ
ــع نــســبــة  ــ ــ ــة، ورفـ ــ ــائـ ــ الـــخـــاصـــة إلـــــى 45 فــــي املـ
االعــتــمــاد عــلــى املــشــي أو الـــدراجـــة الــهــوائــيــة 
إلــى 15 في املائة، أمــا الـــ40 في املائة املتبقية 

ل وسائل النقل املشترك.
ّ
فستستق

ُيفترض تطوير باقي  كــان  أنــه  إلــى  ويشير 
مــنــاطــق بـــيـــروت، وبــســبــب عـــدم حــصــول هــذا 
إذًا، يريد  بــيــروت مدينتهم.  أهــل  غـــادر  األمـــر 
من  مستفيدًا  بيروت  مناطق  باقي  »تطوير« 

تجربة »سوليدير«.
ــي بـــيـــروت،  تـــجـــري االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــ
وكــأنــهــا مــديــنــة واحـــــدة. الـــواقـــع يــقــول عكس 
ذلك. هي مدن ال قواسم بينها. ال شيء يجمع 
الغميق«  »الخندق  بـ التجاري،  بيروت  وسط 
)أحــد أكثر األحياء فقرًا في بيروت على بعد 
عشرات األمتار من ثراء وسط املدينة(. ال شيء 
، األشرفية )الحي املسيحي 

ً
يجمع أيضا، مثال

ــيــــروت( مـــع »طـــريـــق الـــجـــديـــدة«  األكـــبـــر فـــي بــ
)الخزان االنتخابي والشعبي لتيار املستقبل 
ــــروت(. املـــســـافـــة  ــيــ ــ والـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة فــــي بــ
الجغرافية بني األحياء ليست السبب في هذه 
الفوارق الثقافية واالجتماعية واالقتصادية. 
لو كان األمر كذلك، لكانت العالقة بني طريق 

الجديدة وشارع بربور )معقل حركة أمل( في 
أحسن حاالتها، وهي ليست كذلك.

ــة. بــعــضــهــا،  ــيـ ــنـ ــيــــروت أشـــبـــه بـــمـــربـــعـــات أمـ بــ
»رســـمـــي« كــســاحــة الــنــجــمــة )مــقــر الـــبـــرملـــان(، 
ــر مــغــلــق بـــقـــوة الـــزعـــيـــم، مثل  ــ وبــعــضــهــا اآلخـ
ــــواب نــبــيــه  ــنـ ــ مــحــيــط مـــقـــر رئـــيـــس مــجــلــس الـ
بــــري فـــي عـــني الــتــيــنــة ومــحــيــط مـــنـــزل سعد 
الحريري في وادي أبو جميل. األكثر فداحة، 
هي املربعات املليشيوية. في شــارع الحمراء 
نـــمـــوذج لــهــيــمــنــة الـــحـــزب الــــســــوري الــقــومــي 
البالط، يفرض حزب  زقــاق  االجتماعي. وفي 
الـــلـــه ســطــوتــه وســلــطــتــه وثـــقـــافـــتـــه. ال يمكن 
ذكــر كــل الــشــوارع واألزقـــة املــصــادرة. الجميع 
يــعــزو الــســبــب لـــأوضـــاع األمــنــيــة. وال يمكن 
ــذا الـــعـــامـــل نـــهـــائـــيـــا. فــمــنــذ عـــام  ــ اســـتـــبـــعـــاد هـ
2004، تـــم اغــتــيــال الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات 
محاولة  من  واألمنية،  واإلعالمية  السياسية 
اغتيال النائب مروان حمادة، وبعدها اغتيال 

النائب  املستقبل،  تــيــار  زعــيــم  أعــلــن 
ســـعـــد الـــحـــريـــري )الــــــصــــــورة(، بــعــد 
لــقــائــه الــبــطــريــرك املـــارونـــي، بــشــارة 
الــراعــي، فــي بكركي، أمــس الجمعة، 
ـــل انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة 

ّ
أن مــــن يـــعـــط

الــجــمــهــوريــة هـــو حـــزب الـــلـــه. ولــفــت 
إلـــى أن الــنــقــاش تــطــرق إلـــى الــفــراغ 
أكثر،   يطول 

ّ
أال الــرئــاســي و«أهــمــيــة 

ويجب  للرئاسة  ــان  مــرشــحَّ وهــنــاك 
ــلـــس  عـــلـــيـــهـــمـــا الـــــــنـــــــزول إلــــــــى املـــجـ
النيابي النتخاب أحدهما«. وأشار 
ــرح لــلــراعــي  ــ ــه شـ ــ ــى أنـ الـــحـــريـــري إلـــ
»الــخــطــوات واملــشــاورات التي نقوم 
بــهــا داخــلــيــا وخـــارجـــيـــا، والــجــمــيــع 
ــيــــس إال  ــرئــ ــتــــخــــاب الــ ــد مـــنـــا انــ ــريــ يــ
الــلــبــنــانــيــني«. وذكــــر أن »الــبــطــريــرك 
إلى  يتطرق  ولــم  ديمقراطي  الراعي 
األسماء، وهو يريد أن ينزل النواب 
ــتـــوري  ــم الـــدسـ ــهـ ــبـ ــوا واجـ ــارســ ــمــ ويــ
الحريري،  وقـــال  رئــيــس«.  النتخاب 
إن »ال أحد يخبرنا أن االمتناع عن 
الحياة  وتعطيل  الــرئــيــس  انــتــخــاب 
ــتـــوري«،  املــؤســســاتــيــة هـــو حـــق دسـ
كــمــا اعــتــبــر أن هـــنـــاك مــنــافــســة في 
»ونحن  البلدية،  بيروت  انتخابات 
نحتكم إلى هذه املنافسة، أما غيرنا 

فال يريد رأيا آخر«.
)العربي الجديد(

تــــوقــــع األمــــــــني الـــــعـــــام لــــحــــزب الـــلـــه 
»أشهرًا  نصرالله،  حسن  اللبناني، 
صعبة ستمر على املنطقة«، معتبرًا 
أن مفاوضات الكويت بني الحوثيني 
وممثلي الشرعية اليمنية ستفشل، 
كــمــا لـــن تــنــجــح مـــفـــاوضـــات جنيف 
فـــي إيـــجـــاد حـــل لــلــحــرب الـــســـوريـــة. 
متلفز،  فــي خطاب  واتــهــم نصرالله 
ــــس  خـــــــــالل مــــنــــاســــبــــة حـــــزبـــــيـــــة، أمـ
الجمعة، اململكة العربية السعودية 
ــقـــاومـــة في  بــــ«حـــمـــل رايـــــة ضــــرب املـ
ارتفاع وتيرة  بالتزامن مع  منطقة، 
أمــراء اململكة  االتــصــال املباشر بني 
وشــخــصــيــات إســرائــيــلــيــة«. واّدعـــى 
نـــصـــر الـــلـــه أن »الـــســـعـــوديـــة تــدفــع 
ــة فــي  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ ــن املــــــــال واملـ ــ ــزيــــد مـ ــاملــ بــ
ساحات الصراع، وتمارس الكيدية 
والحقد على طاولة املفاوضات في 
الكويت«. وقلل من أهمية تصنيف 
ــــي« فـــي عــدد  ــابـ ــ حـــزبـــه كــكــيــان »إرهـ
واإلسالمية  العربية  املنظمات  مــن 
الله في  والدولية. كما تناول نصر 
خـــطـــابـــه االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــي 
لبنان، مؤكدًا أن »مشاركة األحــزاب 
ــي هـــــذا االســـتـــحـــقـــاق  الـــســـيـــاســـيـــة فــ
تــحــمــي الـــعـــائـــالت فـــي الـــبـــلـــدات من 
اإلشـــكـــاالت والــخــالفــات، وهـــي جــزء 
من املسؤولية السياسية لنا كحزب 

سياسي في لبنان«.
)العربي الجديد( 

اتـــهـــمـــت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، أمـــس 
ــد  ــ ــ واكـ ــة  ــ ــلـ ــ ــائـ ــ عـ ــيـــــس،  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ األول 
بنفوذ  تتمتع  التي  األصــل  لبنانية 
كبيرًا  متجرًا  وتدير  بنما  في  كبير 
الـــفـــاخـــرة، ومــتــاجــر معفّية  لــلــســلــع 
ــااًل عـــقـــاريـــة،  ــ ــمـ ــ ــرائــــب، وأعـ مــــن الــــضــ
أمـــوال  لغسل  كــبــيــرة  مة 

ّ
بــأنــهــا منظ

املــخــدرات. وأدرجـــت واشنطن كبار 
أفراد هذه العائلة وأعمالهم، بما في 
ذلك مجموعتا »غروبو ويزا«، و«ال 
ومصرف  الفاخرة  للسلع  ريفييرا« 
ــدوق بـــالـــبـــوا وصــحــيــفــتــان،  ــ ــنـ ــ وصـ
عــلــى الئــحــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، 
بحيث يحظر عليهم القيام بأعمال 
أموالهم  وتم تجميد  أميركيني،  مع 
ــرت  ــ ــ ــــدة. وذكـ ــــحـ ــتـ ــ ــــات املـ ــــواليـــ ـــ فـــــي ال
تحديدًا  األمــيــركــيــة  الــخــزانــة  وزارة 
عبد املحمد واكــد فــارس )66 عاما( 
ــاطـــوم )36  ــد حـ ــ ــال أحـــمـــد واكـ ونـــضـ
مــا سّمته  أنهما زعيما  عــامــا( على 

»منظمة واكد لتبييض األموال«.
)فرانس برس(

الحريري: حزب 
اهلل يعّطل 

االنتخابات 
الرئاسية

نصر اهلل ينعى 
المفاوضات 

السورية 
واليمنية

عائلة واكد 
اللبنانية على 

الئحة العقوبات 
األميركية

بــدعــم حــركــة أمــل وحـــزب الــلــه، وإن كــان دعم 
الالجئون  املــقــصــود  هــل  األخــيــر غير علني. 
ــد عــمــالــهــم  ــواعــ ــن بـــنـــت ســ ــذيــ ــون الــ ــوريــ ــســ الــ
تــيــار املستقبل  تــدمــيــرهــا؟ لكن  بــيــروت بعد 
يــعــلــن دعـــمـــه وحــمــايــتــه لـــهـــؤالء الــالجــئــني، 
في وجــه املــســؤول عن تهجيرهم أي النظام 
السوري، وإن كان متحالفا اليوم مع داعمي 

النظام السوري.
مــــن هــــم هـــــــؤالء الــــذيــــن يـــــريـــــدون مــــصــــادرة 
بــــيــــروت؟ يـــأتـــي الــــجــــواب عــــن هـــــذا الـــســـؤال 
غامضا. يقول املرشح في هذه الالئحة خليل 
»فيسبوك«،  مــوقــع  على  حسابه  عبر  شقير 
فيسبوك نشر  الالئحة على  )وأعـــاد حساب 
ــن قــبــل الــبــعــض شــعــار  ــه(: »يــــســــّوق مـ ــوابــ جــ
ــائـــي، نعيد  بـــيـــروت ألهــلــهــا عــلــى أنــــه إقـــصـ
الكرام،  ألهلها  ألهلها...  بيروت  إيه  ونشدد، 
الطيبني، املنفتحني، الذين تعني قيم العائلة 
عندهم السند والحرص على األقارب وعلى 

أيضا ألهلها  لكنها  الحي.  ابن  الجار وعلى 
والجنوبي  لــلــصــيــداوي  بابهم  فتحوا  الــلــي 
والطرابلسي والبقاعي والعكاري والشمالي 
والـــكـــســـروانـــي... ولــكــل هــــؤالء الـــنـــاس الــذيــن 
ــاروا أهــلــهــا. لــكــل واحــــد ال يــعــتــبــر نفسه  ــ صـ
غــريــبــا عــنــهــا. ايـــه بـــيـــروت ألهــلــهــا«. ينتهي 
جـــواب الــرجــل. إذًا مــن هــو »الــغــريــب«؟ يقول 
 »هذا الشعار 

ّ
»العربي الجديد«، إن عيتاني لـ

لم يحصر بيروت بأهلها، بل رفعنا الشعار 
ألن األولــويــة فــي السكن والعمل فــي املدينة 
يـــجـــب أن تــــكــــون لــــهــــم، ونــــحــــن نــــشــــدد عــلــى 
أن تــكــون بـــيـــروت املــديــنــة الــجــاذبــة لجميع 

األطراف يجب أن يكون أهلها مرتاحني«.
يــتــعــّهــد عــيــتــانــي بــالــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر كــل 
مناطق بيروت. يريد تطوير البنى التحتية، 
ويرغب في خلق بيئة آمنة وسليمة للعيش 
واالســـتـــثـــمـــار. يـــتـــحـــّدث عــــن ضـــــــرورة تــأمــني 
واإلنــارة  األرصفة  وتأهيل  للسيارات  مواقف 

ــنــــة، وتـــحـــســـني األزقـــــة  وحـــمـــايـــة ذاكــــــــرة املــــديــ
ــدًا لــم يقل  الــقــديــمــة والــحــفــاظ عليها. لــكــن أحـ
ألهـــل بـــيـــروت، ملـــاذا لــم تــقــم الــبــلــديــة السابقة 
ــا مــؤلــفــة  ــهــ ــع، خـــصـــوصـــا وأنــ ــاريــ ــشــ بـــهـــذه املــ
مـــن تـــوافـــق الـــقـــوى الــســيــاســيــة ذاتـــهـــا بغطاء 

الحريري ذاته.
البلدية  االنــتــخــابــات  يمّيز  مــا  حـــال،  أي  على 
فـــي بـــيـــروت هــــذه املـــــرة هـــو وجـــــود الــبــرامــج 
االنـــتـــخـــابـــيـــة. فـــقـــد فـــرضـــت الئـــحـــة »بـــيـــروت 
ــر عــبــر طــرحــهــا برنامجا  مــديــنــتــي«، هـــذا األمـ
طموحا. لكن األمر لم يقتصر على البرنامج، 
ــــاس فــي  ــنـ ــ ــع الـ ــ ــــوب الــــتــــواصــــل مـ ــلـ ــ ــــل إن أسـ بـ
جلسات نقاش مفتوحة ُيعّد نموذجا جديدًا 
التقليدية.  الــلــقــاءات  عــن  بعيدًا  املــديــنــة،  على 
ــائـــمـــون  ــقـ ــتـــي« والـ ــنـ مـــرشـــحـــو »بـــــيـــــروت مـــديـ
عـــلـــى حــمــلــتــهــم مــجــمــوعــة مــــن األكـــاديـــمـــيـــني 
والـــتـــكـــنـــوقـــراط وأهـــــل االخـــتـــصـــاص لــنــاحــيــة 
وتنظيمها  بحجرها  العاصمة  تحتاجه  مــا 
ــات اكــتــظــاظــهــا ونــفــايــاتــاتــهــا  ــ الــعــمــرانــي وأزمـ
وطــرقــاتــهــا وغــــالء عــقــاراتــهــا والــحــيــاة فيها 
وكارثة قيادة السيارات فيها وانعدام وجود 
تهم هذه الالئحة بأنها 

ُ
مواقف ســيــارات...(. ت

ــى مـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي مــن  ــ أقـــــــرب إلــ
ــــذا صــحــيــح طــبــعــا.  األحــــــزاب الــســيــاســيــة، وهـ
يـــرى كــثــيــرون أن أهــمــيــة »بـــيـــروت مــديــنــتــي« 
ــــى ربــمــا فـــي تــجــارب  أنــهــا تـــقـــدم، لــلــمــرة األولـ
 حــقــيــقــيــا عــن 

ً
ــال ــديــ االنـــتـــخـــابـــات املـــحـــلـــيـــة، بــ

بمعايير واضحة:  الحريري  »محدلة« الئحة 
مــنــاصــفــة ديــنــيــة )12 مــرشــحــا مــســلــمــا و12 
بني  أعــضــائــهــا  مناصفة  مسيحيا(.  مــرشــحــا 
الــــرجــــال والــــنــــســــاء. مــــراعــــاة تــمــثــيــل الــتــنــوع 
املــذهــبــي داخــــل الــطــوائــف الــكــبــرى )األقــلــيــات 
الالتني واألرمن والدروز واألشوريني...(. ضّم 
مــرشــحــني مـــن ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة. 
رفــــض الــتــمــويــل الــســيــاســي. تــقــديــم مــشــروع 
 عن 

ً
إنمائي واضــح ومــحــّدد. فضال انتخابي 

ذلــــك، تــضــم الــالئــحــة مــرشــحــني مـــن أصــحــاب 
الــســيــر الــذاتــيــة »الــغــنــيــة«، مـــن الــفــنــان أحــمــد 

تقريرمع الحدث

جنبالط ممثًال بالئحة 
»البيارتة« ومتحّمس 

لالئحة »بيروت مدينتي«

زحمة تحضيرات القتراع يوم غد في حي زقاق البالط )حسين بيضون(ينافس شربل نحاس بأربعة مرشحين فقط )حسين بيضون(تجمع الئحة »البيارتة« ممثلين عن معظم األحزاب )حسين بيضون(

تحظى »بيروت مدينتي« بدعم قوى غير حزبية )حسين بيضون(
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َمن يطلق الرصاصة األولى للحرب الباردة؟

روسيا و»متالزمة األطلسي«

للبلطيق أهمية 
كبرى روسيًا لكن األولوية 

للبحر األسود

بيار عقيقي

 مختلف التجارب املتالحقة 
ّ

تــدل
على روســيا البوتينية أن العقل 
فــي  ينطلــق  الحديــث،  الروســي 
سياســته الخارجيــة مــن ثابتــة أساســية في 
شــمال  حلــف  الجيوبوليتيكــة:  ملفاتــه  كل 
األطلسي ومن خلفه الواليات املتحدة. عليه، 
ُيمكــن »فهــم« تصّرفات روســيا االســتفزازية 
الشــرق  دول  بعــض  فــي  أحيانــا  العدوانيــة 
األطلســي«  »متالزمــة  وســورية:  األوروبــي 
تــؤرق موســكو لدرجــة تخصيصهــا معظــم 
بوتــن،  فالديميــر  الرئيــس  عهــود  ســنوات 
منذ عام 2000 حتى اليوم، ملصلحة مواجهة 

الحلف.
البروتوكوليــة  الخطــوة  مــن  الرغــم  علــى 
األخيــرة بــن روســيا وحلــف األطلســي، فــي 
انعقــد  حــن  املاضــي،  إبريل/نيســان   20
األولــى  للمــرة  األطلســي،  الروســي  املجلــس 
منــذ عامــن، إال أن األمــور ال تــزال تتدهــور 
بــن الطرفــن. وقد كشــفت معطيــات عدة في 
األيــام املاضيــة، مــدى خطــورة الوضــع بــن 

الروس واألطلسين.
ي الجنرال 

ّ
بدأ كل شيء يوم األربعاء، مع تول

قيــادة  ســكاباروتي،  كورتيــس  األميركــي 
قــوات األطلســي فــي أوروبــا، وهــو املعــروف 
بمواقفــه الحــاّدة تجــاه الــروس. وقــد ســبق 
ــر عــن أنيابــه باكــرًا، فــي 

ّ
لســكاباروتي أن كش

إبريل املاضي، بالقول إن »روسيا في خضّم 
ى 

ّ
نهوضهــا، تريــد مزيــدًا من الســلطة وتتبن

سلوكا يزداد عدائية«.
وال  سياســيا  ال  يتأخــر،  لــم  موســكو  رّد 
الكرملــن،  باســم  املتحــدث  قــال  عســكريا. 
ديمتري بيسكوف: قلنا مرارًا إن تنامي قوة 
روســيا ليس تهديدًا ألي طرف، لكن روســيا 
شّكل تهديدًا 

ُ
بالتأكيد لن تتجاهل أي أفعال ت

القوميــة،  ملصالحهــا   
ً
محتمــال أو  مباشــرًا 

علــى حــد تعبيره. مبدأ »عدم التجاهل« عّبر 
عنه بوضوح وزير الدفاع الروسي سيرغي 
شويغو، بإعالنه أن »موسكو ستنشر ثالث 
وجنــوب  غــرب  فــي  جديــدة  عســكرية  فــرق 
البــالد بنهايــة العــام الحالــي، ملواجهة قوات 

الحلف األطلسي القريبة من الحدود«.
البلطيــق وال  أوكرانيــا وال  ليســت  بالتالــي 
ســورية، ســوى محطــة مــن محطــات جعلــت 
موقــع  فــي  خاللهــا  مــن  نفســها  روســيا 
تنافســي مع األطلســي. طاملا عملت موسكو 
فــي كل حــن علــى »درء مخاطــر« األطلســي، 
فــي مناطــق نفوذهــا الغابــرة. وانتقلــت مــن 
 )2008( فــي جورجيــا  الهجــوم  إلــى  الدفــاع 
وأوكرانيــا )2014( وحتــى أن هجومهــا فــي 
ــف فــي إطــار »حمايــة 

ّ
ســورية )2015(، ُيصن

النفوذ الروسي«. هنا وّجه الروس رسائلهم 
العســكرية، التــي يعلنــون فيهــا جهوزيتهــم 
ألي اشتباك عسكري مع األطلسي. بالنسبة 
إليهــم، وقبلهــم الســوفييت، فــإن »األطلســي 
هو كشــافة األميركين في أوروبا«، بالتالي 

فإنهم يعملون وفقا لهذه القاعدة.
صحيح أن االعتراضات العسكرية الروسية 
البحــر  فــي  األميركيــة  والطائــرات  للبــوارج 
األســابيع  فــي  البلطيــق  وبحــر  األســود 
أنهــا  إال  خطيــرة،  حــوادث  تبقــى  األخيــرة، 
أو حــرٍب بينهمــا  اشــتباك  إلــى  لــن تتحــّول 
ألســباب كثيــرة، انطالقا مــن تفاهمهما على 
مختلف القضايا الرئيســية من ســورية إلى 
ثانويــة،  فتفاصيــل  عــداه  مــا  أمــا  أوكرانيــا، 
املوقــع  تحســن  خانــة  فــي  إدراجهــا  ُيمكــن 
فــإن  بالتالــي  منهمــا.  لــكل  الدبلوماســي 
األطلسي، ُيعّد »الخصم األساسي« للروس، 

وليس األميركيون.
للبلطيق أهمية كبرى روسيا، لكن األولوية 
أساســا للبحــر األســود، وهــو مــا ظهــر فــي 
ضّم موســكو لشــبه جزيرة القرم األوكرانية، 
فــي مــارس/آذار 2014، وفــي منعهــا تحــّول 
خــط أنابيــب نابوكــو النفطــي إلــى حقيقــة، 
بفعــل اجتياحهــا جورجيــا عــام 2008. وقــد 
شــواطئ  مــن  نابوكــو  ينبــع  أن  مقــررًا  كان 
إلــى  وصــواًل  قزويــن،  بحــر  فــي  أذربيجــان 
أوروبــا، مــرورًا بجورجيــا والبحــر األســود. 
مع العلم أن جورجيا سعت مرارًا لالنضمام 

إلى األطلسي، من دون جدوى.
كمــا أظهــر الــروس نواياهم، بعد ضــّم القرم، 
دونبــاس  حــوض  انفصاليــي  بدعمهــم 
األوكراني )إقليمي لوغانســك ودونيتســك(، 
مداخــل  علــى  عمليــا،  موســكو  فســيطرت 
أوكرانيــا فــي البحــر األســود، شــرقي القــرم، 
قبــل أن تباشــر فــي بنــاء جســر فــوق مضيــق 
كيرتــش الروســي، يربط بن سيفاســتوبول 
فــي شــبه جزيــرة القــرم، وبــن شــبه جزيــرة 
روســيا.  شــرقي  كراســنودار،  فــي  تامــان 
وتعنــي هذه الخطــوة إقفال إطاللة أوكرانيا 
على بحر آزوف، واســتطرادًا البحر األســود، 
شــرقي القــرم. مــع العلــم أيضــا أن أوكرانيــا 
صفــوف  فــي  لالنخــراط  بدورهــا  ســعت 

األطلسي.
لــم تتوقــف املســاعي الروســية هنا، بــل يبدو 
أن الــروس يطمحــون لتحويــل أوكرانيــا إلــى 
»بالد من دون بحر«، ففي ليل 25 26 إبريل/

نيســان املاضــي، هاجمــت مجموعــة مــن 50 
انفصاليا مبنى حكوميا في منطقة أوديسا 
تفســيرها  ُيمكــن  خطــوة  فــي  الســاحلية، 

النفــوذ  أنهــا »توســيع محاولــة بســط  علــى 
واملدعــوم  الشــرق«،  مــن  اآلتــي  االنفصالــي 
أوديســا  أرض  أن  العلــم  مــع  روســيا.  مــن 
خصبــة ألي اشــتباكات، علــى خلفية قصتها 
الدمويــة، التــي بلغــت ذروتهــا فــي 2 مايــو/
 247 وجــرح   

ً
قتيــال  48 بســقوط   ،2014 أيــار 

آخريــن، معظمهــم مــن املوالــن لروســيا، على 
هــي  مجــزرة  فــي  أوكرانيــن،  يمينيــن  يــد 

أحــداث  لكــن  الشــرق.  مجــازر  بعــد  األقســى 
الهــدف  علــى   

ِّ
غــط

ُ
ت لــم  األخيــرة،  أوديســا 

وعلــى  إنــه  إذ  روســيا،  لخطــوة  الرئيســي 
املقلــب اآلخــر من حــدود املقاطعة األوكرانية، 
ترانسنيســتريا،  وإقليمهــا  مولدوفــا،  تقــع 
الــذي يشــبه فــي خصائصه منطقــة دونباس 
لغــة  األوكرانيــة، تحديــدًا لجهــة »روســّيته« 
بــدي روســيا اســتعدادها لتفعيــل 

ُ
وقوميــة. ت

ــى ذلــك في قطع 
ّ
، وتجل

ً
دور اإلقليــم مســتقبال

روســيا،  مــن  املقّربــة  املولدوفيــة،  املعارضــة 
الطريــق علــى 200 جنــدي أميركي وفدوا إلى 
البــالد للمشــاركة فــي منــاورات عســكرية مــع 
الحكومــة، مطلــع الشــهر الحالــي. وتشــابهت 
شــعارات مــن نــوع »مولدوفــا دولــة محايدة« 
و»ال نريد األطلسي« و»ال لقواعد األطلسي«، 
مــع شــعارات مؤيــدي روســيا فــي جورجيــا 
وأوكرانيا في السنوات املاضية. يهّم روسيا 
توضيــح أن البحــر األســود تابــع لهــا، وذلــك 
لتأمــن عــدم مــرور أي خــط نفطي من الشــرق 

إلى أوروبا، ما لم تكن موافقة عليه.
هــذا فــي البحــر األســود، أمــا فــي البلطيــق، 
 

ّ
ظــل فــي  »جّديــة«  أكثــر  الوضــع  أن  فيبــدو 

فــي  انطلقــت  كبيــرة  أطلســية  منــاورات 
يــوم االثنــن، وتســتمّر حتــى 19  أســتونيا، 
التــي تحمــل  املنــاورات  الحالــي.  مايو/أيــار 
فيهــا  ويشــارك  الربيــع«،  »عاصفــة  اســم 
األطلســي،  قــوات  مــن  جنــدي  آالف  ســتة 
قلــق الــروس، لكنهــم أظهــروا ســابقا أنهــم 

ُ
ت

انتهاكاتهــم  عبــر  األمــر،  لهــذا  »احتاطــوا« 
الســويدية  والبحــار  لألجــواء  املتواصلــة 
والفنلنديــة،  والدنماركيــة  والنرويجيــة 
 عــن تمركــز قطعــات عســكرية كبيــرة 

ً
فضــال

املنفصــل  الروســي،  كالينينغــراد  فــي  لهــم 
جغرافيــا عــن روســيا، لوجــود ليتوانيــا مــن 
جهــة، والبعيــد عــن »الحليــف« بيالروســيا، 

لوجود بولندا بينهما.
تفعيــل  أعــادا  وروســيا،  األطلســي  أن  ومــع 
إال  املشــترك،  الروســي  األطلســي  املجلــس 
مــن  أمــام واقــع حتمــي، ينبثــق  باتــا  أنهمــا 
أبســط القواعــد العســكرية املتعــارف عليهــا 
بــن جيــوش العالــم: عــدم إمكانيــة تعايــش 
بلغــت  مهمــا  واحــدة،  أرٍض  علــى  جيشــن 
قــوة تحالفهمــا وحتى تماهيهما. لذلك، فإن 
زعــج التنامــي 

ُ
منــاورات األطلســي األخيــرة ت

الشــمال  فــي  الروســي  للتواجــد  املضطــرد 
األوروبــي، كمــا تصــّب في ســياق عدم تحّول 
مــن  األوروبيــة،  للقــارة  الشــرقية  املداخــل 
وحتــى  ولبنــان(  )ســورية  األوســط  الشــرق 
أعالي البلطيق وصواًل إلى القطب الشمالي 
تابعــة  نفــوذ  مناطــق  إلــى  فنلنــدا،  لجهــة 
مــن  ذلــك  يعنيــه  مــا  مــع  لروســيا.  بالكامــل 
العــودة إلــى موســكو فــي كل عقــٍد نفطــي أو 

لخطوط الترانزيت التجارية.
كمــا أن الهمــوم األطلســية ال تقــف عنــد هــذا 
مــن  التــي تعانــي  األوروبيــة  فالــدول  الحــّد، 
يواكبهــا  ومــا  فيهــا،  اليمينــي  املــّد  تنامــي 
هــّدد 

ُ
ت أوروبــا،  إلــى  »القوميــة«  عــودة  مــن 

تالحم األطلســي نفســه، الذي قد يجد نفســه 
مشرذما، أو نسخة أفضل من »تجّمع الدول 
املســتقلة« الــذي نشــأ علــى أنقــاض 15 دولــة 
عــام  القديــم  الســوفييتي  االتحــاد  دول  مــن 
1991، ولم يستمّر سوى لعدٍد من البطوالت 
ذكــرى.  مجــّرد  ُيصبــح  أن  قبــل  الرياضيــة، 
ملعركــة  األطلســي  يحتــاج  قــد  ذلــك،  وســط 
قّدم له روســيا 

ُ
عيد تماســكه، وقد ت

ُ
خاطفة ت

مثل هذه املعركة.

8
سياسة

يتخذ الصراع بين روســيا وحلف شمال األطلســي أبعادًا أكثر خطورة، مع تزايد المناورات العسكرية لكل منهما، في بحر البلطيق، 
في الشمال األوروبي، وتوجيه الروس رسائل عسكرية خاطفة ضد الطائرات والبوارج األميركية في البلطيق والبحر األسود. ومن 

شأن أي احتكاك أن يؤدي إلى اشتعال معركة سريعة بين فريقين يستعدان لها

)Getty/قوات أميركية في ألمانيا )ماتيي ديفيزنا

الجنــرال  مســيرة  تكــون  لــن 
كورتيــس  األميركــي 
ســكاباروتي )60 عامــا( ســهلة، 
فــي قيــادة القوات األطلســية في 
مقبلــة.  ســنوات  لثــالث  أوروبــا 
خلفهــم  ومــن  األطلســين،  لكــن 
أن  يعتبــرون  األميركيــون، 
مواجهــة  علــى  قــادر  كورتيــس 
التحّديــات الكثيــرة، من روســيا 
إلــى ملف الهجرة، مرورًا بعودة 
والدينيــة  العرقيــة  القوميــات 
األوروبــي  اليمــن  طريــق  عــن 
كورتيــس،  ولــدى  الصاعــد. 
واليــة  فــي  لوغــان،  فــي  املولــود 
أوهايــو، خبرة عســكرية كبيرة، 
فــي  خدمتــه  بــدء  منــذ  راكمهــا 

كورتيــس  شــارك  وقــد   .1978 عــام  األميركــي  الجيــش 
فــي الغــزو األميركــي للعــراق عــام 2003، وفــي الحــرب 
علــى أفغانســتان، وفــي عمليــة »األمــل« األميركيــة فــي 
فــي  الســالم  حفــظ  قــوات  وفــي   ،1994 عــام  الصومــال 
البوســنة والهرســك، بعد الحرب اليوغوسالفية )1992 
ـ 1995(، وفــي عمليــات عســكرية أميركيــة فــي ليبيريــا. 
كمــا نــال العديد من امليداليات العســكرية. وقبل إعالنه 
القائد الـ18 للقوات األطلسية في أوروبا، كان كورتيس 
قائــدًا للقــوات األميركيــة في كوريا الجنوبية، واســتمّر 
ــن الجنــرال األميركي 

ّ
فــي منصبــه لثــالث ســنوات. ودش

بدايــة عالقتــه مــع الــروس بطريقــة حــاّدة، حــن اعتبــر 
أن تلتــزم  قبــل  مــع روســيا  لــن يتحــاور  أن »األطلســي 
»الجهوزيــة  إلــى  داعيــا  الدوليــة«،  باملعاييــر  موســكو 
للحرب في حال فشلت املساعي السلمية«، وفقا لوكالة 
»ســبوتنيك« الروســية. كما ذكر سكاباروتي في إبريل/

نيســان املاضــي، وأمــام مجلــس 
الشــيوخ األميركــي، مــا حرفيتــه 
أن العالــم يعيــش اآلن »مرحلــة 
محوريــة، ألن القــارة األوروبيــة 
وتحديــات  تهديــدات  تواجــه 

استراتيجية كثيرة«.
وأوضــح يومهــا أن »روســيا في 
خضّم نهوضها تريد مزيدًا من 
ــى ســلوكا يــزداد 

ّ
الســلطة وتتبن

اإلرهــاب  يشــكل  فيمــا  عدائيــة، 
العالــم  وكان  مباشــرًا،  تهديــدًا 
مآســي  فــي  ذلــك  علــى  شــاهدًا 
بروكسل )العاصمة البلجيكية( 
وباريــس )العاصمة الفرنســية( 
التركيــة(«.  )العاصمــة  وأنقــرة 
وتابــع »كمــا أن ازديــاد التوافــد 
أزمــات  أثــار  الــذي  والالجئــن،  للمهاجريــن  الهائــل 
اقتصادية وســكانية وإنســانية، ُيشّكل امتحانا للنسيج 

االجتماعي ألوروبا«. 
مــع العلــم أن بــدء مهمــة ســكاباروتي األوروبيــة، تتزامــن 
دورات  علــى  نشــرها  عــن  املتحــدة  الواليــات  إعــالن  مــع 
متتاليــة لــواء مدرعــا فــي أوروبــا الشــرقية )4200 جندي( 
اعتبــارًا مــن فبراير/شــباط 2017، كمــا ســتزيد إلى أربعة 
أضعــاف نفقاتهــا املخصصــة لتعزيز الوجود العســكري 
فــي  دوالر  مليــارات   3.4 لتبلــغ  أوروبــا  فــي  األميركــي 
العــام املقبــل. باإلضافــة إلــى روســيا، فــإن لســكاباروتي 
. وقــد قال في هذا الصدد، 

ً
اهتمامــات أخــرى، كليبيــا مثال

إن »اإلرهاب في ليبيا من أكبر مخاوف أوروبا«، مضيفا 
أنــه »لقــد عملنــا مــع شــركائنا مــن الــدول األوروبيــة فــي 

مجال محاربة اإلرهاب ومشاركة املعلومات«.
بيار...

بورتريه
كورتيس سكاباروتي

اختــار حلــف شــمال األطلســي، الجنــرال األميركــي كورتيس 
ســكاباروتي، قائــدًا لقواتــه العســكرية فــي أوروبــا، خلفًا 
للجنرال فيليــب بريدالف، وذلك بعد قيادته القوات األميركية 

في كوريا الجنوبية
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اقتصاد
األردن أمام »شروط قاسية« لالقتراض

عمان ـ زيد الدبيسة

بــالده  إن  أردنــي  مســؤول  قــال 
الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
عشــر  الســابع  فــي  سيســتأنفان 
مــن مايو/أيار الجاري مفاوضاتهما، بشــأن 
جديــد  اقتصــادي  إصــالح  برنامــج  اعتمــاد 
لــألردن، مــن أجــل الحصــول علــى قــرض، فــي 
برملانيــون ورجــال  فيــه  الــذي كشــف  الوقــت 
»شــروطا  يضــع  الصنــدوق  أن  عــن  أعمــال 
الضرائــب  مــن  فــرض مزيــد  قاســية« تشــمل 

ورفع األسعار.
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  املســؤول،  وأضــاف 
الجديد«، أن بعثة من صندوق النقد ستزور 
حــول  للتباحــث  الجــاري  الشــهر  األردن 
مختلف القضايا املتعلقة ببرنامج اإلصالح 
االقتصادي املرتقب واالشتراطات التي على 
األردن الوفــاء بهــا. وفيمــا إذا كان الصنــدوق 
يشــترط علــى الحكومــة رفع األســعار وإلغاء 

الدعــم املقــدم للخبــز واملياه، أوضح املســؤول 
املفاوضــات  علــى  يتوقــف  ذلــك  أن  األردنــي، 
البقاعــي،  الرحيــم  لكــن عبــد  الجانبــن.  بــن 
رئيس اللجنة املالية في مجلس النواب، قال 
»العربــي الجديــد«، إن الصنــدوق طلــب مــن  لـ
الحكومة في جولة املفاوضات الســابقة قبل 
شــهرين زيــادة اإليــرادات املحليــة لتخفيــض 
عجز املوازنة، عبر فرض مزيد من الضرائب 
الدعــم  إزالــة  خــالل  مــن  األســعار  ورفــع 
والكهربــاء  وامليــاه  للخبــز  املقــدم  الحكومــي 

واألعالف املباعة ملربي الثروة الحيوانية.
وأضاف البقاعي أن »اللجنة املالية النيابية 
الصنــدوق  بعثــة  مــع  لقائهــا  خــالل  أبــدت 
اعتراضهــا  لــألردن  األخيــرة  زيارتهــا  فــي 
علــى زيــادة األســعار، خاصــة الخبــز وامليــاه 
والكهربــاء، ألن ذلــك ســيؤدي إلــى انتكاســة 
فــي  هــي  التــي  املعيشــة،  ملســتويات  جديــدة 
تراجــع منــذ ســنوات بســبب ارتفاع األســعار 

وتآكل الدخول وثبات الرواتب واألجور«.

وكان وزيــر املاليــة، عمــر ملحــس، قــد قــال في 
إن صنــدوق  تصريحــات صحافيــة مؤخــرا، 
لبــدء برنامــج  النقــد وضــع شــروطا صعبــة 
اإلصــالح االقتصــادي، ومــن ذلــك العمــل على 
 %80 إلــى   %93 مــن  العــام  الديــن  تخفيــض 
خــالل 6 أشــهر أي مــع نهايــة العــام الجــاري، 
 2016 لعــام  الحكوميــة  اإليــرادات  وزيــادة 

للبدء في برنامج اإلصالح الجديد.
وبحســب بيانــات املصــرف املركــزي األردني، 
مليــار   34 تجــاوزت  األردن  مديونيــة  فــإن 
الناتــج  مــن   %90 مــن  أكثــر  مشــّكلة  دوالر، 

املحلي اإلجمالي.
الخــاص  والقطــاع  األردنيــن  وتســاور 
الحكومــة  رضــوخ  احتمــال  مــن   

ُ
املخــاوف

علــى  واإلقــدام  النقــد،  الشــتراطات صنــدوق 
رفع األسعار وزيادة الضرائب.

وقــال حمــدي الطبــاع، رئيــس جمعيــة رجــال 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ األردنيــن،  األعمــال 
لشــروط  االســتجابة  عــدم  الحكومــة  علــى 

صندوق النقد، كونها ستؤثر على املواطنن 
واالقتصاد بشكل عام.

لزيــادة  الســلبية  اإلنعكاســات  مــن  وحــذر 
الضرائب واألسعار على مستويات املعيشة، 
وتراجــع  الفقــر  معــدالت  زيــادة  حيــث  مــن 
األردنــي،  لالقتصــاد  التنافســية  القــدرات 

وضعف الجاذبية االستثمارية.
ائتمانيــا  برنامجــا  أنهــى  قــد  األردن  وكان 
مــع صنــدوق النقــد فــي أغســطس/آب 2015، 
استمر ملدة عامن وحصل بموجبه على 2.1 
مليــاَري دوالر كقــرض ميســر مــن الصنــدوق 

لدعم املوازنة.
الــذي  الدعــم،  ألغــت  قــد  الحكومــة  وكانــت 
كانت تقدمه للمحروقات، وذلك اعتبارًا من 
نوفمبر/تشرين الثاني من  عام 2012، كما 
ألســعار  التدريجــي  للرفــع  خطــة  اعتمــدت 
متــرددة  تــزال  ال  فيمــا  وامليــاه،  الكهربــاء 
مــن  خوفــا  الخبــز  عــن  الدعــم  إلغــاء  فــي 

احتجاجات الشارع.

طرابلس ــ أحمد الخميسي

أظهــرت بيانــات رســمية أن ليبيــا أنفقــت مــا يزيد عن 
نصــف احتياطياتهــا مــن النقد األجنبــي في 4 أعوام، 
النفــط  مــن  الحيويــة  إيراداتهــا  تراجــع  لتعويــض 
وانخفــاض  البــالد  تشــهده  الــذي  الصــراع،  بســبب 

أسعار الخام عامليا.
فــي  طرابلــس،  فــي  الليبــي  املحاســبة  ديــوان  وقــال 
تقريــر حصلــت »العربي الجديد« على نســخة منه، إن 
احتياطيــات مصــرف ليبيا املركزي من النقد األجنبي 
 ،2015 املاضــي  العــام  نهايــة  دوالر  مليــار   39 بلغــت 

ديــوان  بنهايــة 2011. وحــذر  مليــار دوالر  مقابــل 84 
املحاســبة من أن اســتمرار الوضع الحالي سيستنزف 
احتياطيــات الدولــة ومصــرف ليبيــا املركــزي، ويهــدد 
بخفــض ســعر صــرف الدينار أمام العمــالت األجنبية. 
وأشــار إلى أن اســتمرار إغالق املوانئ النفطية تســبب 
في أسوأ أزمة اقتصادية عصفت بالدولة، وأثرت على 
مواردهــا وعائداتهــا، الفتــا إلــى أن العجــز فــي امليــزان 
التجاري على مدى السنوات الثالث املاضية، أدى إلى 

استنزاف احتياطيات النقد األجنبي.
النقــد  احتياطــي  اســتنزاف  أزمــة  تفاقــم  وتوقــع 
عــن  الناتجــة  اإليــرادات  تدنــي  ظــل  فــي  األجنبــي 

انخفاض أســعار النفط، وعدم وجود مصادر بديلة 
املوانــئ  إغــالق  خســائر  التقريــر  وقــدر  لإليــرادات. 
النفطية بنحو 70 مليار دوالر على مدار 3 ســنوات، 
وذلــك فــي الفتــرة ما بــن أغســطس/آب 2013 ونهاية 
عام 2015، مشيرًا إلى أن العجز في ميزان املدفوعات 
بلــغ بنهايــة 2015 نحــو 18 مليــار دوالر، مقابــل 8.5 

مليارات دوالر في 2012.
وإنتــاج ليبيــا مــن النفــط الخــام يقــل حاليــا عــن ربــع 
مســتواه نهايــة عــام 2010، الــذي كان يبلــغ 1.6 مليــون 
بــن  صراعــا  النفــط  حقــول  وتشــهد  يوميــا.  برميــل 

األطراف املختلفة للسيطرة عليها. 

ويعتمد االقتصاد الليبي بصورة كبيرة على عائدات 
النفــط فــي الدخــل القومــي، حيــث يمثــل نحــو 95% من 

إيرادات الدولة، حسب إحصائيات رسمية.
وتســعى ليبيــا إلــى فــك أموالهــا املجّمــدة والبالغــة 67 
مليــار دوالر فــي الصناديــق الســيادية، مــن أجــل إنقاذ 
االقتصــاد املتــردي، ويبــدو أن حكومــة الوفاق الوطني 
ــكلت برعايــة األمم املتحدة، تحاول االســتفادة 

ُ
التــي ش

مــن الدعــم الدولــي، وبالتالي االســتعانة بهــذه األموال 
للتخفيــف مــن األزمــات االقتصاديــة واملعيشــية، التــي 
هــذه  أن  إلــى  أشــاروا  خبــراء  أن  إال  البــالد،  بهــا  تمــر 

املساعي تواجه عقبات عدة.

ليبيا تنفق نصف احتياطاتها في 4 أعوام

روسيا تطالب بمفاوضات 
جديدة لتثبيت أسعار النفط
قال ديمتري بيسكوف، متحدث 

باسم الكرملني الروسي، إن 
املفاوضات بني كبار منتجي النفط 

بخصوص كبح اإلنتاج من أجل 
تعزيز أسعار الخام املتدنية، يجب 

أن تبدأ من الصفر بشكل عام.
ولم يتوصل منتجو النفط في العالم 

ومن بينهم روسيا والسعودية إلى 
اتفاق لتثبيت مستويات اإلنتاج أثناء 

اجتماعهم في العاصمة القطرية 
الدوحة في أبريل/نيسان املاضي.

وقال بيسكوف »املسؤولون الروس 
وخصوصا )وزير الطاقة ألكسندر( 

نوفاك أكدوا أكثر من مرة على 
أن الكرة ليست في ملعبنا بل في 

ملعب شركائنا«.

صادرات النفط اإليرانية 2.1 
مليون برميل

قال ركن الدين جوادي، مساعد 
وزير النفط اإليراني، إن صادرات 
بالده من النفط بلغت 2.1 مليون 

برميل يوميا خالل مايو/أيار 
الجاري. ونقلت وكالة أنباء فارس 

اإليرانية عن جوادي، قوله على 
هامش املعرض الدولي الـ 21 

لصناعة النفط والغاز والتكرير 
والبتروكيمياويات اإليرانية في 

طهران يوم الخميس، إن صادرات 
النفط الخام كانت مليون برميل 

يوميًا في ظل فترة الحظر ونعتزم 
رفع حجم الصادرات إلى 2.2 مليون 

برميل يوميًا، مشيرا إلى أن حجم 
اإلنتاج يبلغ حاليًا 3.7 ماليني برميل 

يوميًا وسيرتفع إلى 3.8 ماليني 
خالل األيام املقبلة.

تونس تلغي مناقصة لشراء 
شعير

قال تجار أوروبيون أمس، إن تونس 
ألغت مناقصة عاملية لشراء 100 

ألف طن من علف الشعير، بعد أن 
اعتبرت العروض املقدمة عالية جدا.

وذكر التجار أن املناقصة التي تم 
إغالقها يوم الخميس، كانت تتعلق 

بتوريد الشعير في أربع شحنات 
حجم كل منها 25 ألف طن للشحن 
في الفترة بني 15 أغسطس/آب و25 

أكتوبر/تشرين األول.

إيقاف شركتين إللحاق 
العمالة المصرية بالخارج

أعلن محمد سعفان، وزير القوى 
العاملة في مصر، إيقاف نشاط 

شركتني من مزاولة عمليات 
إلحاق العمالة املصرية بالخارج، 
ملخالفتهما أحكام قانون العمل.

وأوضح سعفان أن الشركتني هما 
»أعالي البحار« إللحاق العمالة 

بالخارج، و»إسكندرية الدولية«، 
مشيرا إلى أن القانون حدد شروط 

إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض 
الحاالت منها تقاضى أية مبالغ من 

العامل نظير تشغيله.

ارتفاع الفائض الماليزي
ارتفعت الصادرات املاليزية خالل 

الربع األول من العام الجاري بنسبة 
1%، لتصل إلى 185.1 مليار 

رنجيت ماليزي )46.5 مليار دوالر(، 
مقابل تراجع بنسبة 2.5% في نفس 

الفترة من العام املاضي 2015.

أخبار

إضراب عام يشّل 
اليونان

بــدأ اليونانيــون أمــس إضرابــا عامــا يســتمر يومــن، تعبيــرا عــن غضبهــم من إصالحات تشــمل الضرائــب وصناديق التقاعــد، كانت الحكومــة قد طرحتها 
للحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدوالرات من االتحاد األوروبي. وأدى اإلضراب، الذي دعت اليه أكبر نقابات العاملن في القطاعن العام والخاص، 
إلــى تراكــم الســفن الراســية فــي املرافــئ وتوقــف املواصــالت العامــة، كمــا امتنع املوظفــون والصحافيون عن التوجه إلــى عملهم. وقال االتحــاد العام للعمال 
اليونانين، الذي يمثل القطاع الخاص، إن اإلصالحات هي »املسمار األخير في نعش« العمال واملتقاعدين، الذين ضحوا بما فيه الكفاية بعد ست سنوات 
)فرانس برس( من التقشف. ويجتمع وزراء مالية االتحاد األوروبي يوم اإلثنن املقبل لبحث ما ستقره اليونان من إصالحات.  
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

ــة  ــحــ ــالــ فـــــــــي خــــــــطــــــــوة نــــــحــــــو مــــصــ
ــام الـــرئـــيـــس  ــظــ ــن نــ ــ شـــخـــصـــيـــات مـ
العابدين  زيــن  املــخــلــوع  التونسي 
بـــن عــلــي، مــمــن تـــم اتــهــامــهــم بــقــضــايــا جــرائــم 
مــالــيــة، حــيــث جـــرى أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
وزارة  ومصالحة  تحكيم  اتفاقية  أول  توقيع 
أمـــــاك الــــدولــــة والــــشــــؤون الـــعـــقـــاريـــة، وصــهــر 

الرئيس املخلوع سليم شيبوب.
ــاق، يــتــم االحـــتـــكـــام إلــى  ــفــ ــذا االتــ بــمــقــتــضــى هــ
بتحقيق  املعنية  والــكــرامــة«،  الحقيقة  »هيئة 
ــان مــــســــار االنـــتـــقـــال  ــ ــمـ ــ ــــورة وضـ ــثــ ــ أهـــــــــداف الــ
منشورة ضد صهر  قضايا  في  الديمقراطي، 
الــرئــيــس املــخــلــوع الـــذي طــلــب تــســويــة وضعه 
الــقــانــونــي بــشــأن الــقــضــايــا املــقــامــة ضـــده في 
دعت  التي  الشاملة  الوطنية  املصالحة  إطــار 
إليها العديد من األحــزاب، وال سيما حركتي 
الحقيقة  وقــال عضو هيئة  والــنــداء.  النهضة 
الكريشي، في تصريح لوكالة  والكرامة خالد 
لــأنــبــاء »وات«: إن »إمــضــاء  أفــريــقــيــا  تــونــس 
االتفاق مع أحد أبرز رموز النظام السابق يعد 
االنتقالية«،  العدالة  مسار  فــي  تاريخيا  أمــرا 
لــــدى كا  أنــــه يــعــكــس إرادة حــقــيــقــيــة  مــبــيــنــا 
ومرحلة  املــاضــي  انتهاكات  لتجاوز  الطرفني 
االســـتـــبـــداد، والــنــظــر إلـــى املــســتــقــبــل لتحقيق 
املصالحة الشاملة. وأكد الكريشي أن االتفاقية 
املبرمة بني الدولة وأحــد طالبي التحكيم في 
الهيئة، تمهد إلبرام اتفاقيات أخرى مع رموز 
السابق في عدة مجاالت ممن أعربوا  النظام 

عن نيتهم في التمتع باملصالحة.
وينص قانون العدالة االنتقالية الذي صادق 
إمــكــانــيــة  ــلـــى  عـ ــرملــــان ســـنـــة 2013،  ــبــ الــ عـــلـــيـــه 
تــحــفــيــز رجــــال األعـــمـــال الـــذيـــن تــحــوم حولهم 
شبهات فساد بمجرد تقدمهم بطلب التحكيم 

بغداد ـ علي الحسيني

فيما تعتقد الحكومة العراقية أن الهجمات 
على  اإلسامية  الــدولــة  تنظيم  يشنها  التي 
حــقــول الــنــفــط مـــؤخـــرًا، تــســتــهــدف السيطرة 
على تلك الــحــقــول لــاســتــفــادة مــن ثــرواتــهــا، 
يــقــول مــراقــبــون إن خــطــة »داعـــــش« الحالية 
تــقــوم عــلــى حـــرمـــان الــحــكــومــة مـــن إمـــــدادات 
ــدر املــســتــطــاع، الســـتـــنـــزاف قــواهــا  الـــنـــفـــط، قــ

املالية في مواجهته. 
وفـــي أقـــل مــن شــهــريــن هــاجــم تنظيم الــدولــة 
اإلســامــيــة »داعــــش« حــقــول عجيل وعــاس 
الــنــفــطــيــة نــحــو واحـــــد وعـــشـــريـــن مـــــرة، كــان 
آخرها مساء الثاثاء املاضي، مخلفًا أضرارًا 
كــبــيــرة فــي الــحــقــلــني الــواقــعــني فــي محافظة 

واملصالحة إلى هيئة الحقيقية والكرامة، حيث 
الجزائية  األحــكــام  كــل  تعليق  آلية  يتم بصفة 
ضــدهــم، لــحــني الــتــوصــل إلـــى أرضــيــة مائمة 
لــلــتــحــكــيــم. وتــتــعــلــق بــســلــيــم شـــيـــبـــوب، صهر 
قضية   12 منها  قضية،   17 املخلوع،  الرئيس 
العدالة حاليا. وبالتحكيم، يكون  جارية أمام 
شيبوب مطالبا بإرجاع األموال التي استولى 
ــال الـــعـــام فـــي حـــال ثــبــوت التهم  عليها مـــن املــ
الصادرة  األحكام  الغاء  مقابل  إليه،  املنسوبة 
ــال شــيــبــوب عــقــب الــتــوقــيــع على  فـــي حــقــه. وقــ
اتفاقية التحكيم واملصالحة، إيمانه بالعدالة 
الحقيقة  هيئة  إلــى  للتوجه  دفعه  االنتقالية، 
والـــكـــرامـــة لــلــتــصــالــح مـــع الــــدولــــة، مــضــيــفــا أن 
الشعب التونسي قال كلمته، وأنه يريد العودة 

واملصالحة معه دون أي رواسب سابقة.
ــراد عـــائـــلـــة بــــن عــلــي،  ــ ــ ــــد أفـ ــان شـــيـــبـــوب أحـ ــ وكــ
مــمــن فــــروا عــقــب ســقــوط الــنــظــام فـــي يــنــايــر/
كانون الثاني 2011، غير أنه قرر العودة إلى 
الــصــادرة في حقه،  تونس ومواجهة األحكام 
حــيــث قــضــى عــقــوبــة الــســجــن ألكــثــر مـــن سنة 
قــبــل أن يــتــم اإلفــــــراج عــنــه فـــي يــنــايــر/كــانــون 
ــبـــون لــلــشــأن  الــثــانــي املـــاضـــي. ويــعــتــبــر املـــراقـ
االقتصادي، أن خطوة املصالحة وفق قانون 

صـــاح الــديــن، شــمــال الـــعـــراق، ويــنــتــجــان ما 
معدله 200 ألف برميل في اليوم الواحد.

إلى  مــرة  كل  في  العراقية  الحكومة  وتسعى 
إعــــــادة تــأهــيــل الــحــقــلــني املـــتـــقـــاربـــني بــهــدف 
تـــكـــرار  أن  إال  مـــنـــهـــمـــا،  ــــاج  ــتـ ــ اإلنـ اســـتـــئـــنـــاف 
الهجمات يمنع ذلك، فعادة ما يدمر التنظيم 

الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة، مهمة، الســتــرجــاع نسبة 
املــهــربــة، معتبرين أن ســجــن من  ــوال  ــ مــن األمـ
حققوا منافع غير قانونية من النظام السابق 
أو بــقــاءهــم خــــارج الـــبـــاد لـــن يــحــقــق أي نفع 
القانون  أستاذ  واقترح  التونسي.  لاقتصاد 
فــي إطـــار مصالحة  الــدســتــوري قيس سعيد، 
النظام  مــن  املنتفعون  يــتــولــى  أن  الــفــاســديــن، 
التنمية في املحافظات  السابق املساهمة في 
التحتية  البنى  فــي  االستثمار  عبر  الداخلية 
أو إنــشــاء مــصــانــع، مــع إبــقــائــهــم تــحــت طائلة 
أحــكــام جــزائــيــة إلـــى حــني اســتــكــمــال العقوبة 

التي تقدرها الدولة.
ويتوقع الخبير االقتصادي معز الجودي، أن 
توفر املصالحة مع رجال األعمال وأصهار بن 
بالفساد  تورطهم  فــي  املشتبه  وعائلته  علي 
دوالر(  مليون   250( ديــنــار  مليون   500 نحو 
ــــى أن املــصــالــحــة  ــة، مـــشـــيـــرًا إلـ ــ ــــدولـ لـــخـــزانـــة الـ
االقتصادية تعيد الثقة لرجال األعمال وتدفع 

االستثمار الداخلي.
ويرى الجودي، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
املصالحة شرط أساسي إلنعاش  أن مشروع 
االســتــثــمــار فــي تــونــس، بفضل مــا يــوفــره من 
ثري خزانة الدولة، مشيرا إلى أن هذا 

ُ
أموال ت

الــدراســات،  الــقــانــون سيمكن تــونــس، بحسب 
من استعادة فورية لنحو 250 مليون دوالر، 
املــتــدهــور  مــا سيتيح تحسني مــنــاخ األعــمــال 
يتستر  القانون  أن  معارضون،  ويــرى  حاليا. 
على املخالفات التي ارتكبها رجال األعمال في 
عهد بن علي، والذين دعموا نداء تونس خال 

الحملة االنتخابية.
كما تصر األطراف الرافضة ملصالحة رجال بن 
الحقائق واالعتذار  علي، على ضــرورة كشف 
ــرام أي  لــلــشــعــب، عــن نــهــب املـــال الـــعـــام، قــبــل إبــ
اتــفــاق مــصــالــحــة، عــلــى أن يــتــم ذلـــك مــن خــال 
مــســار عـــدالـــة انــتــقــالــيــة حــقــيــقــي مــخــتــلــف عن 
املسار الذي تنوي الحكومة التوجه فيه عبر 
على  املعروض  االقتصادية  املصالحة  قانون 
البرملان.   ويرى أصحاب هذا الرأي، أن البنوك 
الوطنية التونسية تعاني من صعوبات مالية 
بسبب النهب الذي تعرضت له من قبل رجال 
أعــمــال يمتنعون عــن إرجـــاع مــا ُمــنــح لهم من 
قبل هذه البنوك في شكل قــروض، سواء قبل 
ــاع مـــا تم  ــإرجـ ــثـــورة أو بــعــدهــا، مــطــالــبــني بـ الـ
الــشــعــب لينتعش االقــتــصــاد  أمــــوال  نهبه مــن 
الـــتـــونـــســـي الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن ركــــــود ونــقــص 
الــذاتــيــة. ودعـــت منظمة الشفافية  املــــوارد  فــي 
الــدولــيــة، الــبــرملــان الــتــونــســي لــعــدم املــصــادقــة 
ــذرت مــن الفساد  عــلــى قــانــون املــصــالــحــة، وحــ

واختاس املال العام في حال تمريره.

ــــدات القياس  األنــابــيــب واملــســتــودعــات ووحـ
ــد األرضـــــــــي والـــبـــيـــئـــي فــي  ــ ــــرصـ وأجـــــهـــــزة الـ

الحقلني قبل أن ينسحب منهما. 
التنظيم  وتــقــول الحكومة وقـــوات األمـــن، إن 
النفط  إلنــتــاج  الحقلني  على  السيطرة  يريد 
اإلرهــابــيــة،  عملياته  تمويل  بغية  وتهريبه 
تلك روايــة دأبت الحكومة على ترديدها مع 
كل هجوم للتنظيم. إال أن مراقبني محليني، 
النفط،  إنــهــاك قطاع  داعــش  يعتبرون هــدف 
الوحيد لتمويل  الشريان  الــذي يمثل حاليا 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي واملــلــيــشــيــات فـــي حــربــهــا 

ضده.
وتــمــتــلــك حـــقـــول عــجــيــل وعــــــاس الــنــفــطــيــة 
احتياطًا للنفط الخام يقدر بنحو 3 مليارات 
برميل، وتقع في منطقة جبال حمرين، بني 

ــــوك، وهـــي  ــركـ ــ مــحــافــظــتــي صـــــاح الــــديــــن وكـ
مــنــطــقــة مـــفـــتـــوحـــة، وتـــعـــد واحـــــــدة مــــن أبــــرز 

معاقل تنظيم »داعش«.
وسيطر التنظيم ألول مرة على الحقلني في 
بــعــد تقدمه  مـــــــارس/آذار 2014،  مــن  الــثــالــث 
بشكل ســريــع، وفــرض سيطرته على حقول 
النفط في القيارة، واتجه بعدها على اآلبار 

النفطية في مناطق جنب غربي كركوك.
وتمكنت القوات العراقية من إعادة السيطرة 
على الحقول النفطية، بعد اشتباكات عنيفة 
مــن  عـــــام  بـــعـــد   ،2015 مــــــــــــارس/آذار   14 ــي  فــ

السيطرة عليه من قبل التنظيم.
ويقول الخبير بشؤون الجماعات اإلرهابية، 
مــحــمــد الــدلــيــمــي، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
التنظيم لــم يــعــد يــرغــب فــي الــســيــطــرة على 
تقع  أنها  أبرزها  أسباب،  لعدة  الحقول  تلك 
في مناطق صحراوية، حيث يسهل اصطياد 
مقاتليه جوا بالطائرات، فضا عن أن طريق 

تهريب النفط لم يعد كما السابق.
ويعتقد الدليمي أنه بات مؤكدًا أن التنظيم 
ــداف الــــقــــطــــاع الــنــفــطــي  ــهــ ــتــ ــة اســ ــلـ بــــــدأ مـــرحـ
الــعــراقــي الســتــنــزاف الحكومة وقــطــع مــوارد 
التمويل عن الجيش والقوات األخــرى، التي 
تقاتل إلى جــواره، مستندا في ذلك التفسير 
دمــر خالها  التنظيم  بها  قــام  إلــى هجمات 
منشآت نفطية وحقواًل، ثم انسحب بسرعة 

رغم سيطرته عليها.
ــاذ مــعــهــد الــنــفــط،  ــتــ ــه، يـــحـــذر أســ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
املــوســوي، مــن مغبة استمرار داعــش  حميد 
وقــال  النفطية.  املــنــشــآت  على  الهجمات  فــي 
حاليا  يسعى  »الــعــراق  الجديد«:  »العربي  لـ 
إلــى زيـــادة التصدير بــهــدف الــحــصــول على 
ــــش يــعــي ذلــك  ــوال لــتــمــويــل الـــحـــرب، وداعـ ــ أمـ
جيدا، ويريد أن يقطع الطريق على الحكومة 

ليحول بينها وبني االستفادة من النفط«.
ويــرى مــعــاون محافظ صــاح الــديــن، محمد 
قــوجــا، فــي تصريح لـــ »العربي الــجــديــد«، أن 
حقول عجيل وعاس وجبال حمرين تعتبر 
مــنــطــقــة ذات أهــمــيــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، لــذا 

يستميت داعش للسيطرة عليها مجددا، إال 
أن القوات األمنية تنجح في صده كل مرة.

وقــال: »تحتوي هــذه الحقول على 135 بئرًا 
كبيرة  كميات  توفر  وكــانــت  وغــازّيــًا،  نفطيًا 
من النفط الخام ملصفاة بيجي، التي لحقها 
الضرر بسبب الحرب مع التنظيم«. وأوضح 
أن الــنــيــران ال تـــزال تشتعل فــي خــمــس آبــار 
نفطية في تلك املنطقة، منذ الهجوم األخير 
الذي شنه التنظيم، ورغم ذلك لم تصل فرق 
اإلطفاء الخاصة إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من 

الذهب األسود في هذه اآلبار.
ويــعــتــقــد قـــوجـــا أن الــتــنــظــيــم خــســر الــكــثــيــر 
مـــن مــســاحــاتــه فـــي مــحــافــظــة صـــاح الــديــن، 
ويـــحـــاول مـــن خــــال الــهــجــوم عــلــى الــحــقــول 
الــنــفــطــيــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــخــــام، لــتــمــويــل 
له في مناطق سيطرته،  التابعني  املسلحني 

بعدما فقد الكثير من مصادر التمويل.
مايني  نحو خمسة  يجني  التنظيم  وكـــان   

دوالر من تلك الحقول يوميا.
ــال املــقــدم فــي شــرطــة محافظة  مــن جــهــتــه، قـ
لـ »العربي  الدين، محمود الجبوري،  صاح 
الجديد«، إن مسلحي »داعش« يشنون بشكل 
متكرر، هجمات على القطعات العسكرية في 
حقول النفط عاس وعجيل النفطية ومحور 
بــلــدة الــفــتــحــة. وتــتــولــى الــشــرطــة االتــحــاديــة 
ومليشيات الحشد الشعبي حماية الحقلني.

ويرى الجبوري أن األسباب التي تقف وراء 
تــكــرار الهجوم على هــذه الحقول هــي ألنها 
حقول كانت تدر املايني من الــدوالرات على 
التي  الخسائر  تعويض  ويــحــاول  التنظيم، 
مــنــي بــهــا وخـــاصـــة الــنــفــطــيــة، ولــكــنــه ال زال 
القيارة وعني  يسيطر على حقول مهمة في 
جحش في نينوى، هذه حقول ال تقل أهمية 

عن عاس وعجيل.
ــال املــهــنــدس فـــي مــصــافــي بــيــجــي، أحــمــد  وقــ
علي، إن حقول عجيل وعاس، في محافظة 
ــن، تــقــع عــلــى مــســاحــة 100 كم  ــديــ صــــاح الــ
وتـــحـــوي أكـــثـــر مـــن 130 بـــئـــرًا نــفــطــيــة تنتج 

النفط والغاز معا.

غزة ـ عالء الحلو

أخـــيـــرا، تــمــكــن املــهــنــدس الــعــمــاري مــهــدي الــجــمــل )29 عــامــًا(، 
مــن تحقيق حلمه  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مستغا وســائــط 
إلى  االفتراضية  التصاميم  تحويل  خاله  مــن  يتم  بمشروع 
صبغ بألوان فنية، في محاولة للتميز عن 

ُ
منتجات خشبية، ت

باقي املنتجات التجارية.
»زان أونـــايـــن« هــو اســـم املــشــروع الـــذي بـــدأه الــجــمــل، وتــقــوم 
فكرته على التسويق اإللكتروني لبعض التصاميم الصغيرة 
من جداريات خشبية وأعمال فنية، إلى جانب تصميم األثاث 
والــــديــــكــــورات بــشــكــل كـــامـــل، ويــتــطــلــع إلــــى تــطــويــر املـــشـــروع، 
وتــجــهــيــز مــقــر خـــاص بـــه. ويــقــول مــالــك ومــؤســس مــكــتــب زان 
للهندسة والتصميم مهدي الجمل، إن املشروع بدأ لتسويق 
التصاميم واملنتجات الفنية، وإن الحافز على البدء واالستمرار 
منتجات  إلــى  تتحول  التي  االفتراضية  التصاميم  رؤيــة  هــو 
شرائية، يسهل رؤيتها وشراؤها، إلى جانب االستفسار عن 
عليها،  التفاصيل  بعض  وإضــافــة  وأســعــارهــا،  مواصفاتها 
التسويق  أن  الجديد«  »العربي  لـ الجمل  ويوضح  إلكترونيًا. 
ــاع الــجــمــهــور بــفــعــالــيــتــه وســهــولــتــه لكا  ــنــ اإللـــكـــتـــرونـــي وإقــ
وقــد حقق  إيصالها،  املــشــروع  أراد  التي  الفكرة  الطرفني، هي 
ُعــمــره، مبينًا أن التصاميم  الــقــصــيــرة مــن  الــفــتــرة  ذلـــك خـــال 

واملنتجات حظيت بثقة الزبائن، وأن املشروع في تقدم.
ما يميز املشروع عن غيره، هو األفكار الجديدة للتصاميم، 
واألسعار املناسبة، وخدمات التوصيل والتركيب في جميع 
محافظات قطاع غزة، وإمكانية طلب أي تصميم عبر جهاز 
الهاتف املحمول في أي وقت، عن طريق الصفحة اإللكترونية 
لــلــمــشــروع عــلــى الــفــيــســبــوك. وعـــن ذلـــك يــقــول الــجــمــل، إنـــه تم 
اخــتــيــار الــتــفــاعــل مــع الــجــمــهــور عــن طــريــق مــواقــع الــتــواصــل 
إلــى جانب سهولة نشر  الدائم معها،  لتفاعلهم  االجتماعي 
األفــكــار وســرعــة وصــولــهــا، موضحًا أن إقــبــال الــزبــائــن على 
املنتجات مقبول ومرٍض، نظرًا ألن املشروع في بداية مشواره.

أما فيما يتعلق بالصعوبات، فيوضح أن أولها، كانت العقبة 
الواقع، من حيث  التنفيذية في ترجمة التصاميم على أرض 
والــدهــان  التشطيب  األخــشــاب، ونوعية وتكلفة  قــوة وجـــودة 
وجودتهما، إلى جانب التحدي املــادي، الذي تمثل في تنفيذ 
التصاميم على التكلفة واملسؤولية الشخصية، قبل التسويق، 
إضافة إلى التخوف من عدم إقبال الزبائن على هذه النوعية 

الجديدة من األعمال.
»أعــــــداء الــنــجــاح واملــنــتــقــدون لــهــذه الــتــصــامــيــم كـــانـــوا ضمن 
الجمل،  يقول  تقدمه«،  يتعرقل  لــم  ولكن  للمشروع،  املعيقات 
ــــه ال يـــوجـــد فــــي فــلــســطــني قــــانــــون فــعــلــي لــحــمــايــة  مــضــيــفــًا أنـ
التسويق  الفكرية لأعمال، خاصة وأنها تعتمد على  امللكية 
اإللــكــتــرونــي، ويــســهــل ســرقــة الــتــصــامــيــم واســتــخــدامــهــا دون 

الرجوع ألصحابها.
الحرازين من تشجيع زوجها  لم يعف نور  العمل الصحافي 
مهدي، والوقوف إلى جانبه في إنجاح مشروعه، والعمل معه 
على تطوير الفكرة والبدء بتنفيذها على أرض الواقع، وعن 
ذلك تقول إنهما يطمحان إلى توسيع شبكة الزبائن، وزيادة 
عـــدد الــطــاقــم الــعــامــل، إلـــى جــانــب إنــشــاء مــعــرض للمنتجات، 
ــاع  وخـــط إنــتــاج خـــاص بــهــمــا. وتــوضــح الــحــرازيــن، أن األوضـ
االقتصادية السيئة التي يمر بها قطاع غزة كان لها التأثير 
األكبر على املشروع، حيث إن بيع املنتجات يكون ضعيفًا في 
الزبائن  من  الكثير  لتأجيل  نظرا  الشهر،  من  األخير  النصف 
الطلبات  لــتــكــدس  يـــؤدي  مــا  الـــرواتـــب،  لــحــني تسلم  طلباتهم 
ــواد الــخــام، مــن خشب  املــعــلــقــة، عـــاوة عــلــى ارتــفــاع أســعــار املــ
ومــــواد الــعــزل والـــدهـــان والــتــأســيــس، وانــقــطــاع بــعــض املـــواد 
الخاصة بالعمل، نتيجة إغاق املعابر. وتشير إلى أن املشروع 
الـــــذي نــشــأ فـــي الــــظــــروف الــصــعــبــة، يــحــمــل رســـالـــة لــلــشــبــاب 
وأصحاب األفكار الجديدة واإلبداعية، أن يستمروا في العمل 
اهتمام  أي  يعيروا  وأال  ومشاريعهم،  أحامهم  تحقيق  على 
بشكل  مشاريعهم  دراســة  على  ويحثهم  الهدامة،  لانتقادات 

جيد واالستفادة من أصحاب الخبرة في مجالهم.

تونس تخطو نحو مصالحة 
رجال »بن علي«

البرلمان يتباطأ بمناقشة الموازنة»داعش« يستهدف النفط الستنزاف الحكومة العراقية

)Getty( المصالحة توّفر جزءًا من األموال المهربة خارج الدولة)استغل صاحب الفكرة، وسائط التواصل االجتماعي لتسويق منتجاته )عبدالحكيم أبو رياش

)Getty(  مصفاة بيجي شمال العراق

»زان أون الين« إلى قطاع األعمال

أبرمت الحكومة التونسية 
اتفاقًا للتصالح مع صهر 
الرئيس المخلوع، المتهم 

في سبع عشرة قضية 
تتعلق بالفساد وإهدار 

المال العام، تمهيدا 
لتطبيق اإلجراء مع 

شخصيات أخرى

اتفاقية إطارية لضريبة 
القيمة المضافة بالخليج

قال وكيل وزارة املالية اإلماراتية، يونس 
حاجي الخوري، إن دول مجلس التعاون 
الخليجي ستوقع خالل يونيو/حزيران 

املقبل، اتفاقا إطاريا لتطبيق ضريبة للقيمة 
املضافة، مشيرًا إلى أنه تقرر أن يكون الحد 

األدنى للضريبة %5.
 وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، 
أن وزراء املالية واالقتصاد بدول مجلس 
التعاون، أكدوا خالل اجتماعهم األسبوع 

املاضي بالرياض، ضرورة اإلسراع 
بالتوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق هذه 

الضريبة، على أن يكون تنفيذها بموجب 
اإلجراءات الداخلية لكل دولة من دول 

املجلس، بعد منح فترة سماح لكل دولة 
لتنفيذها على حسب إجراءاتها التشريعية 

وأدواتها املناسبة لتطبيق هذه الضريبة.
وتوقع أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ 

مطلع 2018، وأن تدر دخل يتراوح بني 10 
إلى 12 مليار درهم إماراتي سنويا )2.7 

إلى 3.26 مليارات دوالر(.

البورصة السعودية 
تعين »HSBC« إلدارة طرح 

عام أولي
 قالت البورصة السعودية )تداول( إنها 

اختارت شركة إتش.إس.بي.سي العربية 
السعودية املحدودة كمستشار مالي 

لطرح حصة من أسهمها لالكتتاب العام 
واملقرر له 2018. وقال البيان املقتضب: 

»تعد مرحلة اختيار املستشار املالي أولى 
الخطوات التنفيذية الهامة للبدء بعملية 

الطرح العام واملتوقع في العام 2018؛ وذلك 
بعد الحصول على املوافقات الالزمة«.

مصر تتسلم شحنة غاز 
من روسنفت الروسية

 قالت شركة روسنفت الروسية أمس، إنها 
سملت مصر شحنة من الغاز الطبيعي 

املسال في باكورة أنشطتها بمجال التجارة 
العاملية للغاز املسال. وذكرت شركة 

النفط العمالقة أن الناقلة »غوالر آيس« 
نقلت الشحنة من روسنفت تريدنغ إلى 

الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية 
)إيغاس( في ميناء العني السخنة على 

ساحل البحر األحمر في إطار اتفاق جرى 
التوصل إليه في أغسطس/آب 2015.

وقالت روسنفت التي ال تنتج الغاز الطبيعي 
املسال بنفسها إنه تم شراء الشحنة من 

السوق الفورية العاملية.

الهند وإيران تتفقان على 
تسوية 6.4 مليارات دوالر

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، 
إن املصرفني املركزيني في الهند وإيران 

توصال التفاق على االستعانة بمصارف 
أوروبية في تحويل مستحقات نفطية 

متأخرة إلى طهران، بما سيسمح باإلفراج 
عن أموال عالقة قيمتها 6.4 مليارات دوالر.  

وجرى منع مشتري النفط اإليراني من 
استخدام القنوات املصرفية العاملية لتنفيذ 

معامالتهم املالية، بعد فرض العقوبات 
على طهران في 2011 بسبب برنامجها 
النووي. ومع رفع تلك العقوبات في يناير/

كانون الثاني بعد اتفاق على كبح البرنامج 
النووي يتسنى إليران أخيرا الحصول على 

تلك األموال.  وتأمل إيران أن تنعش هذه 
األموال اقتصادها املتعثر وترفع املستوى 

املعيشي ملواطنيها، باإلضافة إلى املساعدة 
في اندماج الجمهورية اإلسالمية مع 

النظام االقتصادي العاملي.  وتراكمت على 
شركات التكرير الهندية متأخرات نسبتها 

55% من مدفوعات النفط املستحقة 
إليران، بعد توقف حركة تحويل املدفوعات 

من خالل بنك خلق التركي في 2013.
 

»ريو تينتو« 
تطور منجمًا للذهب

أعلنت شركة »ريو تينتو« موافقتها 
على بدء املرحلة املقبلة من تطوير منجم 

»أيو تولغوي« في منغوليا والخاص 
بالنحاس والذهب، ما يمهد الطريق لبدء 

اإلنتاج بحلول عام 2020. وأوضحت 
الشركة العاملة في قطاع التعدين، أمس 

الجمعة، أنها وشركاءها املتمثلني في 
الحكومة املنغولية وشركة »تريكواز هيل 

ريسورس«، قد وافقوا على املرحلة املقبلة 
من تنمية املنجم، والتي من املقرر أن تبدأ 
في منتصف العام الجاري. ومن املقرر أن 

تشمل عملية تطوير املنجم استثمارات 
بقيمة 5.3 مليارات دوالر من قبل »ريو 

تينتو« وشركائها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

250
يقول مراقبون إن المصالحة 
تمّكن تونس، من استعادة 
مليون   250 لنحو  فــوريــة 
دوالر، ويحسن مناخ األعمال 
المتدهور حاليا، فيما يعتبر 
المصالحة  أن  ــون،  ــض راف
تتستر على المخالفات التي 
في  األعمال  رجال  ارتكبها 

عهد بن علي.

القاهرة ـ العربي الجديد

ســتــة وثــاثــون يــومــا مـــرت عــلــى إرســـال 
الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 
موازنة الدولة الجديدة عن العام املالي 
الـــنـــواب  مــجــلــس  إلــــى   )2017  –  2016(
مـــن دون أن تــبــدأ لــجــانــه املــخــتــصــة في 
ــبــــاطــــؤ رئـــيـــس  مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، بـــســـبـــب تــ
الــبــرملــان، علي عبد الــعــال، فــي مخاطبة 
ــاء  ــقــ وزيــــــــــري املــــالــــيــــة والـــتـــخـــطـــيـــط إللــ
بــيــانــهــمــا تــحــت الــقــبــة الــنــيــابــيــة، حيث 
تــنــص الــائــحــة املــنــظــمــة عــلــى مخاطبة 

الحكومة من خاله.
ــة،  ــال رئـــيـــس لــجــنــة الــخــطــة واملــــوازنــ ــ وقـ
إنه طالب  املعني حسني عيسى،  النائب 
جنوب  في  حاليا  )املتواجد  العال  عبد 
أفريقيا للمشاركة في فعاليات البرملان 
األفـــريـــقـــي( بــشــكــل صـــريـــح مـــــرات عـــدة، 
بمخاطبة وزير املالية، عمرو الجارحي، 
املــالــي للحكومة، ووزيـــر  الــبــيــان  إللــقــاء 
بيان  إللــقــاء  العربي،  أشــرف  التخطيط، 
الخطة، ألهمية البيانني في كشف خطة 
الحكومة بشأن املوازنة حتى تستطيع 

اللجنة البدء في مناقشة محاورها.
وأضاف عيسى، في تصريح لـ »العربي 
املختصني  الوزيرين  إلقاء  أن  الجديد«، 
بيانيهما خال إحدى الجلسات العامة 
»خــطــوة أســاســيــة قــبــل بـــدء الــلــجــنــة في 
مناقشة بنود املوازنة، وفقا للدستور«، 
مشيرا إلــى أنــه بــاالســتــمــاع إلــى بياني 
الحكومة ستقسم لجنة الخطة املوازنة 
إلى قطاعات، وتوزع بنود املوازنة على 
لتخصصاتها.  وفــقــا  الــنــوعــيــة  الــلــجــان 
ونــوه إلــى اســتــدعــاء الــــوزراء املختصني 
للرد على استفسارات النواب، بمشاركة 
إلحــــــداث  املــــالــــيــــة،  وزارة  ــــن  عـ ــــدوب  ــنـ ــ مـ
الــتــوافــق املــنــشــود بــني الــلــجــنــة املعنية، 
عيسى  وأوضــــــح  املـــالـــيـــة.  وزارة  ورأي 
أن كـــل لــجــنــة ســتــكــتــب مـــا يــخــصــهــا من 

ماحظاتها بشأن املحور الخاص بها، 
على أن تعد اللجنة تقريرًا نهائّيًا بشأن 
املـــــوازنـــــة لــلــمــنــاقــشــة خـــــال الــجــلــســات 
ــذ رأي األعـــضـــاء الــنــهــائــي  الــعــامــة، وأخــ
قبل نهاية يونيو/حزيران املقبل، نظرا 
لــبــدء الــســنــة املــالــيــة الــجــديــدة فــي األول 
مـــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز. ولـــفـــت عــيــســى إلــى 
أن الــلــجــنــة ســتــتــخــذ خــطــوة اســتــبــاقــيــة 
املــوازنــة على مجموعة  بتوزيع محاور 
من أعضائها لدراستها، وإعداد تقارير 
املقبل،  الثاثاء  مــن  ابــتــداء  أولــيــة عنها، 
بيانيها  وإلــقــاء  الحكومة،  دعـــوة  لحني 
ــد املـــقـــبـــل،  ــعـ أمـــــــام الـــــنـــــواب األســـــبـــــوع بـ

بحسب توقعه.
املالية  السنة  مــوازنــة  مــشــروع  ويتضن 
املــقــبــلــة، خــفــض دعــــم املـــــواد الــبــتــرولــيــة 
إلى 35 مليار جنيه )4 مليارات دوالر(، 
السنة  فــي  مليار جنيه   61 نحو  مقابل 

املالية الحالية 2016-2015.
وتــقــول وزارة املــالــيــة إن حــجــم الــفــوائــد 
على ديون الباد سيصل إلى 299 مليار 
بما يتجاوز  املقبلة،  املــوازنــة  فــي  جنيه 

28 % من حجم املصروفات. 
واعترف عيسى بمخالفة املوازنة لنسبة 
الناتج  مــن  املخصصة  بــاملــائــة  الــعــشــرة 
املـــحـــلـــي لـــقـــطـــاعـــات الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
ــبـــحـــث الــعــلــمــي،  ــالـــي والـ والــتــعــلــيــم الـــعـ
الــتــي نــص عليها الــدســتــور ابـــتـــداء من 
أنه  مستدركا   ،)2017  –  2016( مــوازنــة 
مخصصات  بــني  الــفــارق  تغطية  يمكن 
تــلــك الــقــطــاعــات فـــي املــــوازنــــة، والــنــســبــة 
الدستورية من خال تمويلها من موارد 
العامة،  الخزانة  ذاتية أخــرى بعيدا عن 

دون أن يحدد تلك املوارد.
وقــــــال وكـــيـــل الـــلـــجـــنـــة، يـــاســـر عـــمـــر، إن 
الـــلـــجـــنـــة ســـتـــطـــالـــب لـــجـــنـــتـــي الـــصـــحـــة 
ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بــتــقــديــم  والـــتـــعـــلـــيـــم والـ
لــالــتــفــاف عــلــى االستحقاق  مــقــتــرحــات 
ــدعــــوى »الــــتــــهــــام بــنــدي  الــــدســــتــــوري، بــ

ــة، وعــدم  ــوازنـ األجــــور والـــدعـــم مــــوارد املـ
ــــود مــخــصــصــات كــافــيــة بـــشـــأن تلك  وجـ
الــقــطــاعــات«. وادعــــى عــمــر، وهـــو قــيــادي 
ســـــابـــــق بـــــالـــــحـــــزب الـــــوطـــــنـــــي الــــحــــاكــــم 
ــارك، صـــعـــوبـــة االلــــتــــزام  ــبــ ــــال عـــهـــد مــ خـ
التحديات  فــي ظــل  الــدســتــوري  بالنص 
بل  الــدولــة،  تواجهها  التي  االقتصادية 
الــنــواب تبني خفض تلك  بــأن على  زاد 

النسبة في الدستور في وقت الحق.
ــال عــمــر فـــي اجـــتـــمـــاع أخـــيـــر لــلــجــنــة:  ــ وقـ
»واضــعــو الــدســتــور أقــــروا تــلــك النسب، 
وهـــم جــالــســون فــي مــكــاتــب مــكــيــفــة، وال 
يــــدركــــون كـــيـــف يـــتـــم إعـــــــداد املـــــوازنـــــة«، 
املطالبني  الــنــواب  مــن  زمــــاءه  مهاجما 
بــالــقــول:  الــدســتــوريــة،  الــنــســب  بتحقيق 
»هــــؤالء ليست لــديــهــم رؤيـــة فــي طريقة 
ــات، ولــــــيــــــس مـــن  ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ تـــــوفـــــيـــــر املــ
الــضــروري تفعيل مــواد الدستور خال 

موازنة هذا العام«، بحد قوله.
من جانبه، قال وكيل اللجنة االقتصادية، 
الــلــجــنــة ستعمل  إن  الـــشـــريـــف،  مـــدحـــت 
ــدد مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــلـــى مـــراجـــعـــة عــ عـ
ببنود  الرتباطها  الحالية،  االقتصادية 
املوازنة، وفي مقدمتها قوانني املزايدات 
ــالــــح،  ــات، وتــــــضــــــارب املــــصــ ــ ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ واملـ
وصـــاحـــيـــات الـــرئـــيـــس والـــحـــكـــومـــة في 
ـــــي، ومــنــح املــمــيــزات  تــخــصــيــص األراضــ

االستثمارية.
وتــضــمــن الــبــيــان الــتــمــهــيــدي لــلــمــوازنــة 
الجديدة خمسة أبواب، أولها جاء تحت 
ــدة..  ــديـ عـــنـــوان »رؤيــــــة بـــنـــاء مــصــر الـــجـ
مــع بــعــض هــانــقــدر«، والــثــانــي بــعــنــوان 
ــة واالفــــــتــــــراضــــــات  ــيــ ــمــ ــكــ »األهــــــــــــــــداف الــ
الــرئــيــســيــة ملـــشـــروع املـــــوازنـــــة«، الــثــالــث 
هم التطورات في موازنة عام 

ٔ
بعنوان »ا

2015«، والرابع بعنوان » أهم التحديات 
تحت  والخامس  واالقتصادية«،  املالية 
املالية  السياسة  توجهات  هــم 

ٔ
»ا عنوان 

في مشروع املوازنة«.

تقارير عربية

ثروات

مصرموارد

مشروعات

تمتلك حقول عجيل 
وعالس احتياطات بنحو 

3 مليارات برميل نفط

ــفــــت بـــــيـــــانـــــات رســــمــــيــــة أن  كــــشــ
ــــي أضـــــاف  ــــركـ ــيـ ــ ــاد األمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
وظائف جديدة بأقل وتيرة في 7 
أشهر، في إشارة إلى تضرر سوق 
أكبر  العمل من جــراء تباطؤ نمو 
اقتصاد في العالم. وأعلنت وزارة 
العمل األميركية، أمس الجمعة، أن 
االقتصاد أضاف 160 ألف وظيفة 
جـــديـــدة فـــي شــهــر أبــريــل/نــيــســان 
وظيفة  آالف   208 مقابل  املاضي، 
في مارس/آذار السابق له.  وكانت 
توقعات املحللني تشير إلى إضافة 
آالف   203 األمـــيـــركـــي  االقـــتـــصـــاد 
وظيفة جديدة في الشهر املاضي.  
معدل  استقرار  البيانات  وأظهرت 
الــبــطــالــة األمــيــركــيــة عــنــد مستوى 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان، في  بــنــهــايــة   %5
حــني كــانــت الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
إلــى 4.9%.  وجــاء تباطؤ  تراجعه 
عدد الوظائف الجديدة في الواليات 
املــتــحــدة بفعل تــراجــع مــعــدل نمو 
الـــتـــوظـــيـــف فــــي قـــطـــاع الــتــصــنــيــع، 
للوظائف  التجزئة  تجار  وخفض 

بأكبر وتيرة في عامني.

أميركا توفر 
160 ألف 
وظيفة
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اقتصاد

موسى مهدي

ــــزب  ــــحـ ــح الـ ــ ــرشــ ــ ــل مــ ــعــ ــجــ ــا يــ ــ ــمــ ــ ربــ
ــــوري دونـــــــالـــــــد تـــــرامـــــب،  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
السندات  في  االستثمار  مستقبل 
األميركية، محفوفًا باملخاطر ألول مرة، حيث 
ربــط أمــس بني انتعاش االقتصاد وضــرورة 
تخلي دائــنــي أمــيــركــا عــن جـــزء مــن ديــونــهــم. 
ووصــــف  تــرامــب نفسه بــأنــه »مــلــك الــديــون« 
في  تلفزيوني  لقاء  فــي  املالية  تعامالته  فــي 
الــذي  الجمهوري،  املــرشــح  أميركا، كما حــذر 
فاجأ الجميع بفوزه الساحق على منافسيه، 
من مخاطر الديون السيادية األميركية التي 

فاق حجمها 18 ترليون دوالر. 
وقــــال املــلــيــارديــر تـــرامـــب فـــي لــقــاء أمــــس مع 
تلفزيون »سي إن بي سي« األميركي »نحن 
اآلن ندفع فوائد منخفضة جدًا على الديون، 
ولــكــن مـــاذا لــو ارتــفــعــت نسبة الــفــائــدة إلــى 2 
أو 3 أو إلــى 4 نــقــاط ... لــن تــكــون لنا دولـــة«. 
أن تعيد  املتحدة  الــواليــات  أن على  وأضـــاف 
التفاوض مع الدائنني حــول  خفض الديون 
طويلة األجل«. وأشار إلى أن األسواق املالية 
أصــبــحــت اآلن قــلــقــة مـــن احــتــمــال عــــدم قـــدرة 

أميركا على سداد ديونها.
ــال إن ارتـــفـــاع الــفــائــدة األمــيــركــيــة بنقطة  وقــ
األميركي.  لالقتصاد  مــدمــرًا  واحـــدة سيكون 
ــرامــــب فــــي لــقــائــه  ــا تــ ــــذا املــنــطــلــق دعـــ ــــن هـ ومـ
مــع الــتــلــفــزيــون األمــيــركــي إلـــى الــتــفــاوض مع 
الـــدائـــنـــني بـــشـــأن مــنــح أمـــيـــركـــا خــصــمــًا على 
الـــديـــون، أي ضــــرورة الــتــفــاوض معهم حــول 
التخلي عن جــزء من ديونهم.  وهــو أسلوب 
سبق أن أستخدمه امللياردير عدة مــرات في 

التعامل مع دائنيه. 
وقال في هذا الصدد« أنا استدنت وأعرف أنه 
يمكن أن تسدد الديون بخصم من قيمتها«. 
وأشار إلى  أن معادلة االنتعاش االقتصادي 
فــي أمــيــركــا، ربــمــا تتطلب أن نــدفــع للدائنني 

مبالغ أقل من ديونهم.
في  تطورًا خطيرًا  تمثل  التصريحات  وهــذه 
تــوجــهــات مــرشــح  الــحــزب الــجــمــهــوري الــذي 
مـــن املــحــتــمــل  أن يــصــبــح  رئــيــســًا لــلــواليــات 
الثاني.  تشرين  نوفمبر/  شهر  فــي  املتحدة 
وحــســب تــعــلــيــقــات خــبــراء مـــال ومــصــرفــيــني، 
ــب تــنــهــي الــفــرضــيــة  ــرامــ فـــــإن تـــصـــريـــحـــات تــ
الــقــائــمــة  فــي عــالــم املـــال أن ســنــدات الــخــزانــة 
ــنـــة في  األمــيــركــيــة تــعــد أفـــضـــل املــــــالذات اآلمـ
لحظات االضطراب املالي، وأن االستثمار في 
شــراء هــذه  السندات، هو استثمار خــال من 

املخاطر.
لتصريحات  تكون  أن  يستبعد محللون  وال 
ــاســـات خـــطـــيـــرة فــي  ــاكـ ــعـ دونــــالــــد تــــرامــــب، انـ
فــيــه  ــلـــعـــب  تـ الــــــــذي  ــريــــت«  ــتــ ســــــوق »وول ســ
رئيسيًا.  دورًا  الــحــكــومــيــة  الــســنــدات  تــجــارة 
وتعتمد إستراتيجية ترامب في إدارة أعماله 
والــوعــود  التهديد  اســتــخــدام  على  التجارية 
والــتــفــاوض فــي إقــنــاع دائــنــيــه بالتخلي عن 
جــزء مــن ديــونــهــم، فــي سبيل الحصول على  

أموالهم التي أقرضوها لشركاته. 
 وحول إستراتجيته للنمو االقتصادي، قال 
دونالد ترامب إن إستراتيجيته االقتصادية 
ستقوم على إنفاق مبالغ ضخمة في الطرق 
والكباري واملطارات ومجمل مشاريع البنية 
إنــه سيعمل على  أميركا. وقــال  فــي  التحتية 
وضعه  الــذي  الصحية  الرعاية  نظام  تغيير 
ــا. ولــكــنــه لم  ــامــ الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــــــاراك أوبــ
البديل  النظام  حــول  أكثر  بتفصيل  يتحدث 
أنــه  تــمــويــل. وهـــذا سيعني  تــوفــيــر  أو كيفية 
فــي حـــال فـــوز تــرامــب بــانــتــخــابــات الــرئــاســة، 
امليزانية سيرتفع بمعدالت  فــي  العجز  فــإن  
الدين  تلقائيًا حجم  كبيرة، وهــو ما سيرفع 
ــادة الــعــجــز في  األمــيــركــي. وتــعــد ســيــاســة زيــ
املـــيـــزانـــيـــة مــــن الـــســـيـــاســـات الــــتــــي  يــرفــضــهــا 

أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس. 
ــال تـــرامـــب إن االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي بــات  ــ وقـ
يــعــتــمــد بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى نــســبــة الــفــائــدة 
املــنــخــفــضــة، وأن رفـــع نــســبــة الــفــائــدة بنقطة 
واحدة ستكون خطرًا على النمو االقتصادي. 
وكــــان املـــرشـــح الــجــمــهــوري قـــد اخـــتـــار أمــس 
أحد  املدراء السابقني في مصرف »غولدمان 

برلين ــ العربي الجديد

ــــني  املــســتــشــارة  ــهــــات الـــنـــظـــر بـ تــبــايــنــت وجــ
ــيــــس وزراء  ــركـــل، ورئــ ــيـ أنـــغـــيـــال مـ ــة،  ــيــ ــانــ األملــ
اليابان، شينزو آبي، في املواقف بشأن سبل 
تــحــفــيــز الــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي. وفيما 
اعتماد سياسة  الياباني  الــوزراء  أيد رئيس 
على  ميركل  بقيت  امليزانية،  في مجال  مرنة 
موقفها الحذر، قبل أسابيع من قمة مجموعة 

الدول السبع األكثر ثراء.
وقـــــال آبــــي فـــي خـــتـــام لــقــائــه مـــع مــيــركــل في 
األربــعــاء: »ال  ميسبرغ، شمالي برلني، مساء 
يمكن انــتــظــار عـــودة االقــتــصــاد الــعــاملــي إلــى 

ســاكــس« الـــذي انــتــقــده بــشــده أثــنــاء هجومه 
على  منافسه تيد كروز. وحسب البيان الذي 
أصدره أمس، فإن املصرفي ستيفن مينشينا 
الذي عمل ملدة 17 عامًا في غولدمان ساكس 

سيدير حملة تبرعاته وشؤونه املالية.  
وتــثــار مــخــاوف عــديــدة فــي أســــواق املـــال من 
املستثمرين  أن بعض  تــرامــب، وحتى  خطط 
بــدأوا منذ اآلن تفادي شــراء أسهم الشركات 
الــتــي تنتج فــي الــخــارج، ألن تــرامــب قــال إنه 

سيرفع عليها الضرائب. 
ــا مـــعـــاهـــد  ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ وحـــــســـــب قـــــــــــراءة أولــــــيــــــة أجـ
متخصصة في املال واالقتصاد بأميركا، فإن 
الخطط التي يطرحها دونالد ترامب ستهدد 
ــيـــاط« دولـــيـــة،  ــتـ »عــمــلــة احـ مـــوقـــع الـــــــدوالر كـــ
وستقود خطط اإلنفاق إلى رفع الدين العام 

في أميركا إلى معدالت خرافية تنهي جاذبية 
سندات الخزانة األميركية التي تعتمد عليها 

أميركا في تمويل العجز في امليزانيات.
ــل  ــــب ســـتـــخـــفـــض الـــدخـ ــرامـ ــ ــطـــط تـ ــا أن خـ ــمـ كـ
ــــب بــــحــــوالــــى 9.5  ــرائـ ــ ــــضـ الــــفــــيــــدرالــــي مـــــن الـ
الضرائب  كذلك  وتخفض  دوالر،  ترليونات 
1.3 مليون دوالر في  األثــريــاء بحوالى  على 

العام 2017.
ــة  ــيـ ــالـ ويــــســــعــــى تــــــرامــــــب، وفــــقــــًا لـــخـــطـــطـــه املـ
واالقــتــصــاديــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا حــتــى اآلن، 
إلــــى خــفــض الـــضـــرائـــب عــلــى الـــشـــركـــات إلــى 
15% وتبسيط قانون الضرائب. وتبدو هذه 
الــخــطــط الــضــرائــبــيــة جــذابــة لــلــوهــلــة األولـــى 
للمواطن األميركي، ولكن عند فحصها جيدًا، 
فــــإن مــعــظــم الــتــخــفــيــضــات تــخــص األثـــريـــاء 

للمخاطر  أن نتصدى  طبيعته، وإنما علينا 
ــفـــيـــز االقـــتـــصـــاد  ــيـــة وتـــحـ ــاقـ ــبـ ــتـ بـــطـــريـــقـــة اسـ
ــرورة تــســريــع  ــ ــد آبــــي عــلــى ضــ ــ ــاملـــي«. وأكـ ــعـ الـ
من  برلني  تطلبها  التي  الهيكلية،  التحوالت 
: »نحتاج بعد ذلك إلى 

ً
الــدول املتعثرة، قائال

ــار آبـــي إلـــى أنــه  ســيــاســة مــالــيــة أوســــع«. وأشــ
يطمح مع أملانيا إلى توجيه رسالة مشتركة 
بشأن االقتصاد العاملي خالل قمة مجموعة 
G7، التي ستعقد خالل الفترة ما بني 26 و27 

مايو/أيار الجاري في اليابان.
ولم يستبعد رئيس الوزراء الياباني  التدخل 
ــفــــاع ســعــر الــني  فـــي ســــوق الـــصـــرف أمـــــام ارتــ
الــيــابــانــي، بــهــدف دعـــم االقــتــصــاد الضعيف، 
وقــــــال: »نـــتـــابـــع أســــــواق الـــعـــمـــالت وفــــي حــال 
الـــضـــرورة ســنــتــحــرك«. وفـــي وقـــت ســابــق من 
ــي قد  ــان آبــ شــهــر أبـــريـــل/نـــيـــســـان املــــاضــــي، كــ
صرح بضرورة تجنب خوض معركة نقدية، 
وتــجــنــب الــتــدخــل فـــي ســــوق الـــصـــرف لــوقــف 
ــام الـــــــــدوالر. ورفـــضـــت  ــ ــــني أمــ ارتــــفــــاع ســـعـــر الـ
املستشارة األملانية بلباقة مطلب آبي بقولها: 
أنــنــا عملنا على تحفيز  »قــلــُت بــاســم أملــانــيــا 
الــطــلــب الـــداخـــلـــي مـــن خــــالل اســتــقــبــال أعــــداد 
كــبــيــرة مــن الــالجــئــني الــعــام املــاضــي، وقدمنا 
بـــهـــذه الــطــريــقــة مــســاهــمــة جـــيـــدة مـــن وجــهــة 
نظري في تنمية االقتصاد العاملي«. وأضافت 
ــل: »أؤيـــــــد ســـيـــاســـة مــتــيــنــة فــــي مــجــال  ــركـ ــيـ مـ

امليزانية« وتعني بذلك سياسة صارمة.
ــذا ويــــحــــض شــــركــــاء أملـــانـــيـــا بــــرلــــني عــلــى  ــ هــ
االســـتـــمـــرار فـــي خــفــض الـــضـــرائـــب، وزيـــــادة 
ــور فـــي الــوظــائــف الــحــكــومــيــة، مـــن أجــل  ــ األجـ
تــقــويــة الــطــلــب الــداخــلــي، واإلســـهـــام فــي دعــم 

االقتصاد العاملي.  

أن العجز األميركي من امليزانيات سيواصل 
التراكم ليصل الدين العام األميركي إلى 30 
تــرلــيــون دوالر بعد عشر ســنــوات مــن اآلن. 
ويعود السبب في هــذا الحجم الضخم من 
ارتفاع الدين العام إلى تواصل الفارق بني 
الدخل املتحصل للخزانة من الضرائب وبني 
ــفـــاق عــلــى الــبــنــود الــحــكــومــيــة. وحــســب  اإلنـ

مــكــتــب املــيــزانــيــة بــالــكــونــغــرس، فــــإن حجم 
العام  فــي  املتوقع  األميركية  الــخــزانــة  دخــل 
2026، يقدر أن يرتفع بنسبة 49.5% ليبلغ 
مــقــارنــة  دوالر،  تــرلــيــونــات   5.035 حـــوالـــى 
بــدخــل الـــخـــزانـــة املـــقـــدر فـــي مــيــزانــيــة الــعــام 
ترليونات   3.376 بحوالى  واملــقــدر  الــجــاري 

دوالر.
ــفــــاع الــــدخــــل، فــإن  ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتــ
العام 2026 ربما يرتفع  اإلنفاق في ميزانية 
إلى 6.401 ترليونات دوالر مقارنة باإلنفاق 
 3.919 والبالغ  الجارية  امليزانية  في  الحالي 
فــي  ــعـــجـــز  الـ يــــزيــــد  ــا  ــ ومــ تـــرلـــيـــونـــات دوالر. 
الصحية  الــرعــايــة  بند  األميركية  امليزانيات 
الجديد الذي يعادل حجم إنفاقه نسبة %4.5 
من إجمالي الناتج املحلي األميركي، وكذلك 

اإلنفاق على بنود الضمان االجتماعي. كما 
ــادة اإلنـــفـــاق  ــ يـــالحـــظ أن أمـــيـــركـــا تـــواصـــل زيــ
على وزارة الدفاع التي رفعت حجم إنفاقها 
إلــى أكثر من  الــدفــاع لعام 2017  في ميزانية 

نصف ترليون دوالر.
ولــكــن هــنــالــك شــبــه إجـــمـــاع بـــني الــعــديــد من 
خبراء املال، أن فوز امللياردير دونالد ترامب، 

ربما يضع أميركا  أمام محنة 
 ،

ً
الـــديـــون مستقبال هـــذه  فــي خــدمــة   حقيقية 

ــفـــائـــدة خــالل  خــصــوصــًا إذا رفـــعـــت مـــعـــدل الـ
السنوات املقبلة أو أصر ترامب على التفاوض 
مــع الــدائــنــني للتخلي عــن جـــزء مــن ديــونــهــم. 
ويــرى خبراء أن مثل هكذا إجــراء ربما يقود 
مــؤســســات الــتــصــنــيــف الــعــاملــيــة إلــــى خفض 

التصنيف املمتاز للدين السيادي األميركي.

لندن ـ العربي الجديد

كبيرة  بــدرجــة  تعتمد  ــدوالر  ــ الـ تــوجــهــات  يــــزال مستقبل  ال 
ــاري عــلــى ســـيـــاســـات مــجــلــس االحــتــيــاط  ــجــ خــــالل الـــعـــام الــ
األمــيــركــي »الــبــنــك املـــركـــزي« الــخــاصــة بــرفــع ســعــر الــفــائــدة، 
حيث يــرى العديد من خبراء املــال أن النمو األميركي ليس 
قــويــًا بــالــدرجــة الــتــي تــســمــح بــرفــع الــفــائــدة خـــالل الــشــهــور 
املقبلة كما كان متوقعًا. ولكن رغم ذلك تظل املفاجآت بشان 
البيانات االقتصادية هي التي ستحكم تحرك البنك املركزي 
األمــيــركــي. وانــخــفــض الــــدوالر أمـــام سلة مــن الــعــمــالت أمس 
مع  أســبــوعــيــة  مــكــاســب  لتحقيق  متجهًا  ظــل  لكنه  الجمعة 
القطاعات  فــي  الوظائف  تقرير  لــصــدور  املستثمرين  تأهب 
غير الزراعية األميركية. وحسب رويترز هبط مؤشر الدوالر 
العمالت  مــن  سلة  أمـــام  األميركية  العملة  أداء  يقيس  الـــذي 
الرئيسية 0.1% إلى 93.652 بعدما صعد نحو اثنني باملئة 
مــن مــســتــواه املــتــدنــي الــبــالــغ 91.919 الـــذي سجله فــي وقت 

سابق هذا األسبوع وهو أدنى مستوى له منذ يناير/كانون 
الثاني 2015. وتراجع الدوالر 0.2% أمام الني إلى 107.05 ين 
بعد صعوده على مدى ثالثة أيام متتالية ليبتعد عن أدنى 
مستوياته في 18 شهرا البالغ 105.55 ين الذي سجله يوم 
الثالثاء. وتتجه العملة األميركية لتحقيق مكسب أسبوعي 
نسبته 0.5% أمام نظيرتها اليابانية. واستقر اليورو عند 
ثمانية  فــي  لــه  مستوى  ألعــلــى  بعدما صعد  دوالر   1.1415
الــثــالثــاء. وأظــهــر استطالع  يـــوم  أشــهــر عــنــد 1.1616 دوالر 
لرويترز أن خبراء االقتصاد يتوقعون ارتفاع عدد الوظائف 
زيادتها  بعد  أبريل/نيسان  في  ألف وظيفة   202 األميركية 
215 ألفًا فــي مـــارس/ آذار. وكــان تقرير أضعف مــن املتوقع 
ــــي هــــذا األســـبـــوع قــلــل تــوقــعــات الــســوق  ــــه.دي.بـ أصـــدرتـــه إيـ
بــصــدور بــيــانــات قــويــة أمــــس. وفـــي أســــواق املــــال، تــراجــعــت 
األســهــم األوروبـــيـــة فــي مستهل الــتــعــامــالت أمــــس  مــتــأثــرة 
بهبوط سهم أرسيلور ميتال مع ترقب املستثمرين ملزيد من 

املؤشرات حول أداء االقتصاد األوروبي. 

السندات األميركية 
في خطر

خالف بين ميركل وآبي 
بشأن تحفيز النمو

)Getty( مفاجآت ترامب ال تنتهي

)Getty( المتسوقون في نيويورك يستفيدون من قوة الدوالر

)Getty( جانب من المضاربات على الدوالر في وول ستريت

)Getty(  محل صرافة في بوينس أيرس )Getty( بوتين يزيد حصة روسيا من الذهب خوفًا من أميركا
لقاء تنسيقي بين شينزو آبي وميركل قبيل قمة 

)Getty( مجموعة الدول السبع األكثر ثراء

)Getty( السجائر اإللكترونية انتشرت بسرعة في مدارس أميركا

سبق للملياردير ترامب أن 
استخدم أسلوب الضغط 

والمراوغة مع دائنيه

وليس الطبقات الوسطى أو الفقيرة.
كــمــا أنـــه يــعــد بـــزيـــادة اإلنـــفـــاق عــلــى الـــدفـــاع، 
وفــي الــوقــت ذاتـــه يــقــول إنــه سيعيد الــتــوازن 
إلى امليزانية األميركية، التي تواصل مراكمة 
العجز منذ مجيء الرئيس بوش االبن للحكم 
أوبــامــا.  بـــاراك  الحالي  الرئيس  فترة  وطيلة 
ــراء املـــــال يـــــرون أن وعـــــود تــرامــب  ــبـ ولـــكـــن خـ
ــاق يــتــنــاقــض تــمــامــًا مع  ــفـ ــادة حــجــم اإلنـ ــزيـ بـ

إعادة التوازن إلى امليزانية األميركية.
وحـــســـب املــحــلــل الــبــريــطــانــي رســـيـــل لــيــنــش، 
الــتــابــعــة لجامعة  األســتــاذ فــي كلية »كــــاس« 
لندن، »فــإن خطط ترامب تدق جرس اإلنــذار 

حول املستقبل االقتصادي ألميركا«.
املكتب في دراســة نشرها  وتشير تقديرات 
فــي 26 يناير/ كــانــون الثاني املــاضــي، إلى 

ترامب يقترح على الدائنين التخلي 
عن بعض أموالهم

العربي الجديد

في خطوة غير مسبوقة، قررت الواليات 
املتحدة  أمس حظر مبيعات السجائر 
الغليون  وتبغ  والسيجار  اإللكترونية 
والنرجيلة ملــن هــم أدنـــى 18 عــامــًا، في 
أول قرار من نوعه يتخذ بشكل فدرالي 
الـــــواليـــــات. وذكـــــــرت إدارة  فــــي جــمــيــع 
ــدواء األمــيــركــيــة، فــي بيان  ــ الـــغـــذاء والــ
الــحــظــر سيدخل  أن  الــخــمــيــس،  أمـــس 
قــرار  التنفيذ خــالل 90 يومًا مــن  حيز 
ــنـــوات مـــن الـــدراســـة  إصـــــــداره، بــعــد سـ
والنقاش حول األمر. وقال ميتش زيلر 
األميركية  والـــدواء  الــغــذاء  إدارة  مدير 
القرار  إن  للصحفيني  تصريحات  فــي 
األخــيــر يــمــثــل خــطــوة أســاســيــة تمكن 
اإلدارة من تنظيم هذه املنتجات التي 

تباع للشباب بمعدالت مقلقة. وتشمل 
السجائر  الــجــديــدة منع بيع  الــقــواعــد 
اإللــكــتــرونــيــة عبر اإلنــتــرنــت أو بشكل 
إلى حظر توزيع  شخصي، باإلضافة 
القواعد  تطالب  كما  مجانية.  عينات 
الــشــركــات املصنعة  بــضــرورة حصول 
والــــــدواء  ــذاء  ــغــ الــ إدارة  مـــوافـــقـــة  عــلــى 
يــصــدر بعد 15  أي منتج جــديــد  على 
التأكد  فبراير/ شباط 2007، من أجل 
مـــن أن هـــذه املــنــتــجــات تــلــبــي معايير 
الصحة العامة املنصوص عليها، وفقًا 
للقانون. وكانت في السابق كل والية 
عــلــى حــــدة تـــحـــدد الـــقـــوانـــني الــخــاصــة 
بــالــعــمــر األدنـــــــى لــتــعــاطــي الــســجــائــر 
ضربة  الخطوة  وستشكل  والــكــحــول. 
لــشــركــات الــســجــائــر الـــتـــي تــنــشــط في 

الترويج بني املدارس. 

لندن ـ العربي الجديد

قــالــت وزارة املــالــيــة الــروســيــة فــي بيان 
 50.26 أنتجت  الــبــالد  إن  الجمعة  أمــس 
طنا مــن الــذهــب فــي الــفــتــرة مــن يناير/
كــانــون الــثــانــي إلـــى مـــارس /آذار 2016 
ارتفاعًا من 46.71 طنا في الفترة ذاتها 
من العام املــاضــي. وأضــافــت الـــوزارة أن 
إجمالي حجم إنتاج الفضة بلغ 227.23 
ــن هـــــذا الـــعـــام  ــع األول مــ ــربــ ــي الــ طـــنـــا فــ
ارتفاعًا من 225.18 طنا في الفترة ذاتها 
من 2015. وفي لندن ارتفع سعر الذهب  
أمــس  الجمعة مع تراجع الــدوالر الذي 
ســاهــم فــي تــوقــف خــســائــر املــعــدن التي 
ــام، لــكــن الــتــحــركــات  ــ اســتــمــرت أربـــعـــة أيـ
كــانــت مـــحـــدودة مــع عــــزوف املتعاملني 
ــات الــــوظــــائــــف فــي  ــانـ ــيـ قــبــيــل صــــــدور بـ
القطاعات غير الزراعية األميركية. وإذا 

ــاءت بــيــانــات الــوظــائــف قــويــة، فإنها  جـ
قــد تــدفــع مجلس االحــتــيــاط االتــحــادي 
أسعار  لرفع  األميركي(  املركزي  )البنك 
ــائـــدة قــريــبــًا بــمــا يـــؤثـــر ســلــبــًا على  ــفـ الـ

املعدن األصفر الذي ال يدر عائدًا.
وحـــســـب رويـــتـــرز صــعــد الـــذهـــب نحو 
21% منذ بداية العام بدعم من توقعات 
االحتياطي وتيرة  بــأن يبطئ مجلس 
رفــع أســعــار الــفــائــدة. وزاد الــذهــب في 
املعامالت الفورية 0.3%  إلى 1281.20 
دوالرا لــأوقــيــة )األونـــصـــة( فــي لندن. 
كما ارتفع الذهب في العقود األميركية 
 10.80 يونيو/حزيران  تسليم  اآلجلة 
دوالرات إلى 1283.10 دوالرا لأوقية. 
لـــكـــن املــــعــــدن يــتــجــه لــلــهــبــوط بــنــســبــة 
ــدى األســــبــــوع،  ــ ــلـــى مــ ــة عـ ــئـ ــاملـ واحـــــــد بـ
أكــبــر خــســائــره منذ األســبــوع   

ً
مسجال

املنتهي في 25 مارس/آذار.

أميركا تحظر السجائر 
اإللكترونية تحت 18 عامًا

روسيا تنتج 50 طنًا 
من الذهب في 3 أشهر

مال وسياسة

دائني  تخلي  أمس  ترامب  دونالد  الجمهوري  الحزب  مرشح  اقترح 
االقتصاد  انتعاش  بمستقبل  ذلك  رابطًا  ديونهم  من  جزء  عن  أميركا 
الكبار،  الرعب في مالك السندات األميركية  يثير  األميركي. وهو اقتراح 

وألول مرة يصبح االستثمار في هذه السندات محفوفًا بالمخاطر

أعمال  رجل  هو  دوالر،  مليارات   4 من  بأكثر  ترامب  دونالد  ثروة  تقدر 
ترامب  منظمة  ورئيس  ومؤلف،  تلفزيونية،  وشخصية  وملياردير 
منتجعات  تدير  التي  العقارية، 
والكازينوهات،  الترفيهية  ترامب 
الغولف.  ومــالعــب  والــفــنــادق، 
المالية  مشاكله  تفاقمت  وقــد 
ولكنها  التسعينيات،  بداية  في 
 .2001 العام  بعد  للتحسن  عادت 
حيث تمكن  من إكمال برج ترامب 
احــتــوى على 72  ــذي  ال ــي،  ــدول ال
»ترامب  فــي  البناء  وبــدأ  طابقًا 

بليس«، على نهر هدسون.

أكثر من 4 مليارات دوالر

االقتصاد في صور

توجهات الدوالر تنتظر قرار الفائدة
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محمود الريماوي

لــأســف، تــبــدو الــتــطــورات الــداخــلــيــة  في 
تــركــيــا عــلــى مــســتــوى الـــقـــيـــادة الــحــزبــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة مـــتـــوقـــعـــة. مـــيـــل الـــقـــيـــادة 
ــرارات والــتــحــكــم الــتــام  ــ ــقـ ــ إلــــى احـــتـــكـــار الـ
بالتحركات، حتى قبل إبرام نظام رئاسي، 
 مــثــل أحــمــد داود أوغــلــو في 

ً
جــعــل رجــــا

دائرة »الشبهات« بنقص الوالء. وأوغلو 
مــن أقــرب املقربني إلــى أردوغــــان، وأسهم 
األخــيــر فــي تــصــعــيــده مــن مــســتــشــار إلــى 
وزير خارجية إلى رئيٍس لحزب »العدالة 
لــلــوزراء. وقد وقع  والتمنية« إلى رئيٍس 
ذلـــك فــي الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة في 
أجواء الخافات التي نشبت بني أردوغان 

والرئيس السابق عبدالله غول.
يتعلق األمر، أيضًا، بالضيق بالتعددية، 
فالرئيس أردوغان ينظر، كما يبدو، إلى 
وســائــل اإلعــــام والــتــواصــل، مــن منظور 
الــوالء الــواجــب، وليس من منظور الحق 
في التنّوع الذي يعكس تنوعًا اجتماعيًا 
وثــقــافــيــًا داخـــل الـــبـــاد. وهـــا هــو الضيق 
بالتعّدد يشتد، ويأخذ بجريرته  أوغلو  
الــقــيــادي فــي الــحــزب الــحــاكــم، ولــيــس في 
أي حــزب ســيــاســي، أو تــيــار  فــكــري آخــر، 
وأحد أقرب املقربني إلى أردوغان. مغزى 
ذلك أن أحدًا قد ال ينجو من الوقوع تحت 
طائلة االرتياب. تلك مشكلة كبيرة، تهّدد 
تــمــاســك الــحــزب الــحــاكــم، وتــلــحــق ضــررًا 
بــالــغــًا بــصــورتــه فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 

محمد أحمد بنّيس

لــم يـــأت قـــرار مجلس األمـــن الـــدولـــي، قبل 
بأي  املغربية  الصحراء  بشأن   ،228 أيـــام، 
جديد، ويمكن القول إنه جاء متوازنًا في 
مـــا يــخــص طــرفــي الــــنــــزاع، ال ســيــمــا على 
ضوء املوقف الفرنسي الذي شكل عنصر 
توازن حاسم إزاء املوقف األميركي، الذي 
قـــوبـــل بــخــيــبــة أمــــل فـــي الــــربــــاط. كـــل ذلــك 
يطرح عدة أسئلٍة، ليس أبسطها، بطبيعة 
الـــــحـــــال، ذلــــــك املـــتـــعـــلـــق بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
املغربية وأدائها في ظل تحوالت القضية 

الوطنية، ومنعرجاتها املختلفة.
ــي قــــــــرار املــجــلــس  ــ ــا جــــــاء فـ ــ ولــــعــــل أهــــــم مـ
ــثـــة األمــــــــم املــــتــــحــــدة،  ــده مـــهـــمـــة بـــعـ ــديــ ــمــ تــ
»مينورسو«، إلى غاية 30 أبريل/ نيسان 
املــلــحــة  الـــحـــاجـــة  عـــلـــى  ــده  ــديـ ــشـ وتـ  ،2017
إلـــى أداء وظــائــفــهــا كــامــلــة في  ألن تــعــود 
املقابل،  الــقــرار، في  لكن  غضون 90 يومًا. 
أشــــار إلــــى »مــقــتــرح الــحــكــم الـــذاتـــي الـــذي 
ــــني الــــعــــام فــــي 11  ــــى األمــ ــه املــــغــــرب إلـ قـــدمـ
املتسمة  وجــهــوده   ،2007 نيسان  أبــريــل/ 
ــة إلـــى  ــادفــ ــهــ ــيــــة، والــ بـــالـــجـــديـــة واملــــصــــداقــ
املضي بالعملية صوب التسوية‹‹. وبلغة 
بمساعدة  التزامه  أكثر، عبر عن  متوازنة 
الطرفني على التوصل إلى »حل سياسي 
عـــادل ودائـــم ومــقــبــول‹‹، مــع حثهما على 
الــســيــاســيــة  اإلرادة  مــــن  ›‹مــــزيــــد  ــار  ــهــ إظــ
إلــى حــل، بطرق  التوصل  للمضي صــوب 
مــنــهــا تــوســيــع نــطــاق نــقــاشــهــمــا حـــول ما 
أن  كما  مــقــتــرحــات‹‹.  مــن  يطرحه كاهما 
اإلشارة إلى الجهود التي بذلت منذ 2006 
لعام  املــغــربــي  املــقــتــرح  ضمنيًا  تستوعب 
2007، وتــدفــع بــه إلــى أن ينتج امــتــدادات 
إضافية، األمر الذي يمكن اعتباره بمثابة 
ــــرى لــصــالــح املـــغـــرب، إذا مـــا تم  نــقــطــة أخـ
فاعلة  دبلوماسية  خــال  مــن  استثمارها 
وحيوية ومتعددة الروافد، ضمن شروط 
املــرحــلــة وإكــراهــاتــهــا اإلقليمية والــدولــيــة 
 
ً
آلية االستفتاء  تقبل صيغة  تعد  لم  التي 

لحل مثل هذه النزاعات. 
لــكــن، مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ال يــمــكــن إغــفــال 

مصعب قاسم عزاوي

نشرت مجلة »بيولوجيا وتطور املورثات« 
لفريق  بحثًا محكمًا  ــام،  أيــ قــبــل  املــرمــوقــة، 
من العلماء املجتهدين، في مقدمتهم يران 
بريطانيا،  فــي  شيفيلد  جامعة  مــن  لهيك 
املــــولــــود فـــي الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ألبــويــن 
ــم، بــمــنــهــج  ــالــ ــعــ ــهــــوديــــني، خـــلـــص هـــــذا الــ يــ
علمي محكم، استند إلى استخدام تقنيات 
التحليل املورثي والصبغي، إلى ما يعتبر 
 
ّ
تدميرًا جذريًا ألساس فكرة الصهيونية أن

اليهود شعب بمثابة عرق واحد يعود في 
فــي فلسطني«،  امليعاد  »أرض  إلــى  أصــولــه 
والـــعـــودة والــهــجــرة إلــيــهــا ليستا احــتــااًل 
وال اغتصابًا لأرض من أهلها الحقيقيني، 
ما إعادة للحق التاريخي إلى أصحابه 

ّ
وإن

األصليني.
ويــمــثــل الــحــجــم الــعــلــمــي الــضــخــم للبحث 
ــي مــــجــــال دراســــــــات  ــ قــــفــــزة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـ
ــيــــة، تــمــثــلــت في  األنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الــــوراثــ
تحليل موسع للبنية املورثية العائدة إلى 
393 شخصًا من اليهود األشكناز البيض، 
والــيــهــود اإليـــرانـــيـــني الــســفــارديــم، ويــهــود 
الجبال في أرمينيا وجورجيا، ومقارنتها 
بــالــبــنــيــة املــورثــيــة ألكــثــر مــن 600 شخص 
مـــن غــيــر الــيــهــود مـــن 35 شــعــبــًا مـــن أقــــوام 
الــعــالــم ضــمــت األبـــخـــاز واألرمــــــن والـــعـــرب 
واليونانيني  واملــصــريــني  والــبــلــغــار  الــبــدو 
والجورجيني واألملان واإليطاليني واألكراد 
واللبنانيني والفلسطينيني العرب والتتار 
ــــني،  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــني واألوكـ ــيـ ــ ــرانـ ــ والــــــرومــــــان واإليـ
على  الــوراثــي  التنميط  تقنية  بــاســتــخــدام 
رقاقة النسق الوراثي التي تستطيع تحليل 
الصبغيات  فّعالة من  150000 مورثة غير 
الــجــســديــة، والــجــنــســيــة، واملــتــقــدريــة، التي 
تــشــكــل مـــا يــشــبــه الــبــصــمــة الـــوراثـــيـــة الــتــي 
تــحــمــل مـــا يــشــبــه الــتــوقــيــع الــــوراثــــي الـــذي 
يمكن به ربط أي إنسان بدرجة عالية من 
الــدقــة بــأقــربــائــه وأســافــه الــذيــن يحملون 

التوقيع الوراثي نفسه.
وخـــاصـــة الــبــحــث الــعــلــمــي الـــرصـــني الـــذي 
الـــســـطـــور تقييمها  ــذه  كـــاتـــب هــ يــســتــطــيــع 
موضوعيًا، من الناحية العلمية، لتطابقها 
مـــــع تـــخـــصـــصـــه األكــــــاديــــــمــــــي، ومـــــــن دون 
الدقيقة  البحثية  التفاصيل  فــي  الــدخــول 
الـــتـــي شــكــلــت مــتــانــتــهــا الــتــحــلــيــلــيــة نقطة 
ارتــكــاز، فــي أول بحث علمي بــهــذا الحجم 
الفريق البحثي   

ّ
أن يتطرق لهذا املوضوع، 

ــا وصـــــل إلـــــى خــــاصــــة تــفــيــد  ــ ــّدهـ ــ الـــــــذي أعـ
 األصــــول املــورثــيــة لــلــيــهــود، بمختلف 

ّ
بـــأن

مجموعاتهم العرقية، تعود، في معظمها، 
ــًا إلــــــى أصــــــــول تـــركـــيـــة،  ــيــ ــرقــ جـــغـــرافـــيـــًا وعــ
ويونانية،  وجورجية،  وأرمنية،  وإيرانية، 
ورومــانــيــة، مــن دون أن يــكــون لها ارتــبــاط 
املجموعات  من  بــأي  الوراثية  الناحية  من 
ــقــــة بــــالــــعــــربــــيــــة، ســـــواء  املـــــــدروســـــــة الــــنــــاطــ
الــعــرب الــبــدو، أو الفلسطينيني الــعــرب، أو 
املصريني، أو اللبنانيني، بأي مستوى ذي 

داللة إحصائية.
ويتلخص الجزء الثاني من البحث العلمي 
االســتــثــنــائــي الــــذي قـــام بــه الــبــاحــث اآلنــف 
الــذكــر بــالــتــعــاضــد مــع أســـتـــاذه املــخــضــرم، 
بــــول ويــكــســلــر أســـتـــاذ عــلــم الــلــغــويــات في 
جــامــعــة تــل أبــيــب، وســاهــم مــعــه فــي إغــنــاء 
لغوي  بتحليل  الــرصــني  الـــوراثـــي  الــبــحــث 
عميق لتطور لغة اليديش التي مثلت لغة 
الــيــهــود األوروبــــيــــني، فــي تــمــكــن الباحثني 
من رسم صورٍة تستند إلى أرضيٍة علمية 
وراثية، ودراسة لغوية رجعية استداللية، 
تعيد أصـــول مــن يــديــنــون بــالــيــهــوديــة في 
عــاملــنــا الـــحـــاضـــر بــشــكــل شــبــه مــطــلــق إلــى 
ملوكها  اعتنق  الــتــي  الــخــزر  مملكة  شعب 

سامر خير أحمد

ليس كافيًا، في ذكرى اإلسراء واملعراج التي 
تمر هذه األيام، وفي غيرها من املناسبات 
لنفهم  أن نعرف أحداثها  الجليلة،  الدينية 
تاريخ رسالة اإلسام، بما يفيد ما استجد 
في واقعنا بعد »الربيع العربي«. فثمة بني 
املسلمني اليوم من يعتقد أن ليس هناك ما 
يمكن إضافته في فهم تلك األحــداث سوى 
مــا قيل وكــتــب ونــوقــش على مــر العصور، 
لكننا،  املــعــاصــر.  تاريخنا  خــال  فيها  بما 
فــي زمــن الــربــيــع الــعــربــي، يمكننا أن نعيد 
قـــــراءة كـــل مـــا كــتــب ونـــوقـــش فـــي تــاريــخــنــا 
الحديث عن تاريخ املسلمني، قراءة نقدية، 

بغية تكوين فهم أكثر عمقًا وفائدة له.
اليوم، في ظل الربيع العربي، يمكن القول إن 
الثورات  ثمة تشابهًا تاريخيًا ما بني هذه 
الــديــمــقــراطــيــة  إلـــى  الــتــي طــمــحــت  الشعبية 
والتخلص مــن االســتــبــداد، وثـــورة اإلســام 
في مكة التي سعت إلــى إخــراج الناس من 
الظلمات إلى النور، فكانت ثورة الحق على 

الباطل، والعدل على الظلم:
أواًل، كانت ثورة اإلسام بمثابة »ثورة من 
داخـــل الــنــظــام« الــســائــد فــي قــريــش يومها، 
ولــيــســت ثـــــورة مـــن الــــخــــارج، وكـــــان هــّمــهــا 
تغيير النظام، بغية تحقيق مصالح الناس 
ــة واألخــــــرويــــــة(، وإقــــامــــة الـــعـــدل  ــويـ ــيـ ــدنـ )الـ
بينهم. وألنها ثورة من الداخل، فقد انضم 
إليها سادة من قريش، كان لهم دور حاسم 
قــادة آخــرون  في إنجاحها، كما انحاز لها 
أبــي طالب  والقربى، كحال  النسب  لــدوافــع 
عّم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا، تبدو 
 اليوم في ثـــوراٍت، قامت من 

ً
الحالة واحـــدة

لها  استجاب  أو  العربية،  األنظمة  دواخـــل 
قــادة في هذه األنظمة، فنجحت في إنجاز 
ــّيـــرت أنــظــمــة الــحــكــم،  مــهــامــهــا بــســرعــة، وغـ
الدولة، وال ما استقر  لكنها لم تغّير شكل 
ولم  واقتصاديٍة،  اجتماعيٍة  بنية  فيها من 

تكن ثورات شعبية خالصة.
ثانيًا، بدأ انتصار ثورة اإلسام، منذ شّكل 
نظام حكم بديل في املدينة املنورة، ذلك أنه 
إعـــادة ترتيب جموع  تمّكن مــن يومها مــن 
قامت  قتالية،  صبغة  وإعطائهم  املسلمني، 
الــذي كــان قد لجأ  بمواجهة النظام القديم 
إلـــى الــقــوة مــنــذ الــبــدايــة، وذلــــك فــي مــعــارك 
ــد«. وهـــو أمـــر لم  ــ حــاســمــة، فــي »بــــدر« و»أحـ
يــكــن مــمــكــنــًا طــــوال الــفــتــرة املــّكــيــة الــتــي لم 
الـــذي يمثله  بــديــل عــن  نــظــام  يتبلور فيها 

على  الرئاسية  التحفظات  أن  خصوصًا 
ــو ال  تـــأخـــذ طـــابـــعـــًا واضــــحــــًا، وال  ــلــ أوغــ
يــتــم عــرضــهــا ضــمــن قـــنـــوات  حــزبــيــة  أو 
برملانية، وتكاد التحفظات تبدو حصيلة 
وشــايــات، أو تــدور حــول نيات الــرجــل، ال 
حــول سلوكه وسياساته. وِمــن عجٍب أن 
يتعّرض أوغلو لحملة التشكيك، في وقٍت 
تركيا تحديات جّمة، وسبق  فيه  تواجه 
ــا حــــني تـــولـــى رئـــاســـة  ــهــ ــو أن ورثــ ــلــ ألوغــ
الــحــكــومــة، قــبــل نــحــو عــشــريــن شــهــرًا )22 

أغسطس/ آب 2014(. 
ــقــــرة  ــات بـــــني أنــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ وقـــــــد تـــحـــّســـنـــت الـ
ــــاض بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة فـــــي حــقــبــة  ــ ــريـ ــ ــ والـ
أوغلو، وحافظت الحكومة على تعاونها 
، فــي 

ً
االقــــتــــصــــادي مــــع إيــــــــران، مــحــتــفــظــة

ــا مـــــن األزمـــــــة  ــفـــهـ ــفــــســــه، بـــمـــوقـ الـــــوقـــــت نــ
ــلـــى تــبــريــد  الــــســــوريــــة. وعــــمــــل الــــرجــــل عـ
الخافات مع العراق، وتحسينها بدرجة 
ملحوظة مع إقليم كردستان العراق. وفي 
املبكرة،  االنتخابات  الرجل  أدار  الــداخــل، 
وأسهم بتصّدر حزب العدالة مجددًا مع 
بــعــض الــتــراجــع فــي عـــدد املــقــاعــد، وأدار 
مفاوضات مع  أحزاب املعارضة، ساهمت 
في تسليك قنوات التواصل والحوار مع 
والحساسيات  السياسية  املكونات  بقية 
 لم تؤد إلى تشكل 

ْ
الفكرية في الباد، وإن

حكومة ائتافية. 
ُعـــرف أوغــلــو بــالــشــعــار الـــذي رفــعــه، منذ 
تولى وزارة الخارجية: صفر مشاكل في 
الــعــاقــات مــع دول اإلقــلــيــم. لكن ذلــك كان 

في الــداخــل والــخــارج، وتفسير ذلــك على 
ز موجة 

ّ
أنــه مــؤامــرة أو مكيدة، مما يــعــز

العليا  املستويات  ويضع  مــجــددًا،  النقد 
لــلــحــكــم فـــي دوامـــــة، تــنــعــكــس عــلــى األداء 
الــتــركــي، داخليًا وخــارجــيــًا، وفــي ظــروٍف 
ــيـــة، تـــعـــبـــرهـــا الـــعـــاقـــة  بـــالـــغـــة الـــحـــســـاسـ
التركية مع روسيا، ومــع  وصــول األزمة 
الــســوريــة إلـــى مــنــعــطــف حــســاس وخــطــر 
بالسعي إلـــى االســتــيــاء عــلــى حــلــب، مع 
دعــم املكون الــكــردي الــســوري  املقرب من 
النظام وتعزيزه، وتشجيعه على التمّدد 
 عن نشاط 

ً
بجوار الحدود التركية، فضا

داعش، الذي بات يستهدف مواقع تركية 
ــٍت، أبـــدت  ــ مـــن الـــداخـــل الـــســـوري. وفـــي وقـ

فيه مفوضية االتحاد األوروبــي انفتاحًا 
عــلــى تــركــيــا واألتـــــــــراك، إثــــر مـــفـــاوضـــاٍت 
أوروبــيــني،  قــادة  أوغلو مع  شاقة، قادها 
بــخــصــوص تمتيع األتــــراك بــدخــول دول 
مسبقة.  تأشيرة  بغير  »شنغني«  منطقة 
ــرء حـــقـــًا فــــي أن يـــكـــون تــمــركــز  ــ ويـــشـــك املــ
السلطات العليا بيد مسؤول واحــد أمرًا 
مفيدًا  لتشجيع الجيران األوروبيني على 
 في 

ً
منح  مايني األتراك تسهياٍت نوعية

الدخول والتنقل بني دول االتحاد.
كــــــــان أردوغـــــــــــــــان بــــحــــاجــــة إلــــــــى مــــرونــــة 
أوغــلــو، واستعداد األخير  مــســؤوٍل، مثل 
للتحرك على خط األزمــات ونــزع األلغام 
عــنــهــا، والــتــخــفــيــف مـــن غـــلـــواء االنـــدفـــاع 
ــة والـــعـــثـــمـــنـــة(   ــمــ ــلــ ــولــــوجــــي )األســ ــديــ األيــ
للرئاسة. وحتى أمام التجهم شبه الدائم 
ألردوغان، طوال السنتني األخيرتني، فقد 
كـــان املــشــهــد الــســيــاســي املــحــلــي، وكــذلــك 
ــة  والــتــنــمــيــة« في  ــعـــدالـ صــــورة حــــزب »الـ
ــان، بــحــاجــٍة إلــــى ابــتــســامــة أوغــلــو  األذهـــــ
وترحاله. وال شك  ه 

ّ
حل في  الدائمة  شبه 

في أن األمر سيكون مشجعًا على  نسج 
الكبير،  الــرجــل  روايـــات سينمائية حــول 
ــن دائــــرتــــه  ــ ــًا مـ الـــــــــذي  يـــخـــتـــار أشــــخــــاصــ
القريبة، يعقد صداقات سياسية وثيقة، 
ــعـــداء مع  ــالـ ــًا  بـ ــمــ وتـــحـــالـــفـــاٍت تــنــهــي دائــ

هؤالء.
ــــل أن  ــــداخـ ــن الـ ال يــســتــبــعــد مـــتـــابـــعـــون مــ
ــى زج الــبــاد  ــؤدي األزمــــــة الـــجـــديـــدة إلــ ــ تـ
انــتــخــابــات جــديــدة، إذا ما  فــي سيناريو 

نشبت خافات بني نواب حزب »العدالة 
ــيـــة«، وفـــــي أجـــــــواء مـــكـــفـــهـــرة فــي  ــنـــمـ ــتـ والـ
الداخل )التصعيد الكردي املسلح بالذات 
والــعــمــلــيــات شــبــه الــيــومــيــة، واالســتــعــداد 
لنزع الحصانة النيابية عن  نواب حزب 

الشعوب الديمقراطي(.
وفي جميع األحوال، لم يكن وقتًا مناسبًا، 
 مائمًا، إثــارة هذه األزمــة التي 

ُ
وال ظرفا

الــخــارج، مــن كارهي  فــي  يتطلع كثيرون 
الدور التركي والوزن التركي في اإلقليم، 
إلى أن تؤدي إلى إضعاف  صدقية حزب 
»العدالة والتنمية« وخياراته السياسية، 
والذي يبدو، اآلن، وعلى املستوى القيادي 
كــأنــه يــعــاقــب نــفــســه بــنــفــســه، وبــالــتــالــي، 
إضـــعـــاف رصـــيـــده فـــي عــيــون الــنــاخــبــني.  
لو كــان هناك  استعداد أكبر  للمشاركة 
في بلورة القرارات املصيرية، واالستماع 
إلى أصحاب الرأي داخل  الحزب الحاكم 
وخــارجــه،  ملــا ســار أردوغـــان على طريق 
التضحية بأوثق شركائه، مكّررا سابقة 
التخلي عن عبدالله غول واالفتراق عنه، 
وعــلــى زج الـــبـــاد  فــي حــالــة مــن البلبلة 

والتشويش هي في غنًى تام عنها. 
والسؤال الــذي يستحق أن يثار في هذه 
اآلونة: أيكون ما يجري من الثمار املبكرة 
لــحــكــم الــنــظــام الـــرئـــاســـي، وقـــبـــل أن يتم 
لم  الوقت  بــأن  النظام؟ علمًا  تشريع هــذا 
ــادة األمــور  ة، وإعـ

ّ
ينفد لــتــدارك هــذه الــهــز

إلى ما كانت عليه.
)كاتب من األردن(

معطيات أخرى في غاية األهمية، فالقرار 
ــــت ضـــده  ــّوتـ ــ لــــم يــــصــــدر بــــاإلجــــمــــاع، وصـ
فـــنـــزويـــا وأوروغـــــــــــواي، وســـجـــل امــتــنــاع 
ــيــــا عــــن الـــتـــصـــويـــت، بــســبــب الــفــقــرة  روســ
التي تصف املغرب بالجّدية واملصداقية، 
مرتبطة  الروسي  املندوب  اعتبرها  حيث 
قائمة. وليس  لم تعد  بأوضاع سياسية، 
 الـــقـــول إن املـــوقـــف الـــروســـي كــان 

َ
مــبــالــغــة

يمكن أن يكون ›‹فيتو‹‹ لوال زيارة العاهل 
ــرًا، والـــتـــي يــبــدو  ــيــ املـــغـــربـــي مـــوســـكـــو، أخــ
أنـــهـــا أســهــمــت فـــي تــحــويــلــه إلــــى امــتــنــاع 
على  البلدين  توقيع  بعد  التصويت،  عــن 
اتفاقيات على هامش الزيارة، وهذا درس 
بليغ للدبلوماسية املغربية املدعوة، أكثر 
مـــن أي وقــــت، النــــخــــراٍط واٍع ومــنــتــج في 
تفاعات السياسة الدولية التي ال تستقر 
ــال. فــمــوقــف مــوســكــو يعكس  ــ عــلــى أي حـ
تواجه  ومــؤثــرة،  كبرى  دولــة  دبلوماسية 
ــيــــة عــمــيــقــة، في  تـــحـــّديـــات إقــلــيــمــيــة ودولــ
املــتــزايــد نحو إعـــادة بناء  ســيــاق نزوعها 
نظرتها إلى املنطقة في ضوء مصالحها 

االستراتيجية، أواًل وأخيرًا.
قــرار  بعد  مطالبة  املغربية  الدبلوماسية 
ــن بــوقــفــٍة تــعــيــد فــيــهــا النظر  مــجــلــس األمــ
وآلــيــات عملها،  مــن منطلقاتها  كثير  فــي 
التي  أفــعــالــهــا  ردود  بــنــاء  كيفية  أبـــرزهـــا 
يجب أن تبتعد، قدر اإلمكان، عن التسرع 
واالنفعالية، فمن الواضح أن طرد عشرات 
من موظفي بعثة »مينورسو« قبل فترة، 
عقب تصريحات األمــني الــعــام، كــان قــرارًا 
تبعاته  حينها  يستحضر  ولــم  متسرعًا، 
ــة املــنــظــمــة الــدولــيــة  ــ املــحــتــمــلــة داخــــل أروقـ
في  الـتأثير  بمواقع  املرتبطة  وكواليسها 
امللف، وال شك في أن ذلك استثمره األمني 
العام، بان كي مون، ومبعوثه الشخصي، 
فــي الصيغة التي خــرج بها قــرار مجلس 
املتعلق بعودة  الشق  فــي  األمـــن، ال سيما 
كاملة.  وظائفها  أداء  إلــى  األممية  البعثة 
وكـــانـــت الــتــبــعــات ســتــكــون غــيــر مــتــوقــعــة، 
لــــوال وقـــــوف فــرنــســا ودول أخـــــرى )غــيــر 

دائمة العضوية( إلى جانب املغرب.
تــبــدو هــذه الدبلوماسية  فضا عــن ذلـــك، 

ململكتهم  ديانة رسمية  اليهودية،  الديانة 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة  وشـــعـــبـــهـــا الـــــــذي يـــنـــتـــســـب، مـ
العرقية، إلى القبائل التركية، وازدهرت في 
في   تجارية 

ً
املــيــادي مملكة الثامن  الــقــرن 

املناطق بني بحري قزوين والبحر األسود، 
وضمت أجــزاء من شمال إيــران، وأرمينيا، 
ــا، وأوكــــرانــــيــــا، وشــــــرق تــركــيــا،  ــيــ وجــــورجــ
أصولهم  ناحية  مــن  يربطهم،  أن  دون  مــن 
الـــعـــرقـــيـــة، أي رابـــــط بــالــشــعــوب الــســامــيــة 
الشام وفلسطني  التي سكنت ساحل باد 
توصل  استنتاج  وهــو  أساسًا.  التاريخية 
إليه سابقًا، في تحليل تاريخي رصني، من 
وراثـــي غير  أن يكون مدعومًا ببحث  دون 
مثل موضوع  الــتــأويــل،  أو  للدحض  قــابــل 
هـــذا املـــقـــال، املــــؤرخ شــلــومــو ســانــد أســتــاذ 
الــتــاريــخ فــي جــامــعــة تــل أبــيــب، فــي كتابه 
االســتــثــنــائــي »اخـــتـــراع الــشــعــب الــيــهــودي« 
الــــصــــادر فـــي 2008 بــاإلنــجــلــيــزيــة، وقــبــلــه 
الــكــاتــب الــهــنــغــاري الــبــريــطــانــي، الــيــهــودي، 
الثالثة  »القبلية  كتابه  فــي  كوستلر  آرثـــر 
ــد درســــــــــا، مـــــن الـــنـــاحـــيـــتـــني،  ــ ــ عــــــشــــــرة«، وقـ
الــتــاريــخــيــة والــلــغــويــة، االرتـــبـــاط الــجــذري 
لـــأصـــول الــتــاريــخــيــة لــلــيــهــود فـــي عــاملــنــا 
املعاصر بأقوام مملكة الخزر، وليس شعب 

فلسطني التاريخية.
ــاحـــث واملـــــــــؤرخ الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــبـ وحـــســـب الـ
جيمس بـــار، فــي كــتــابــه »خـــط فــي الــرمــل«، 
الهجرة  بتعزيز  البريطانيني  فــكــرة  كــانــت 
بمثابة  التاريخية  فلسطني  إلى  اليهودية 
خــطــٍة العــتــمــاد الــيــهــود الــذيــن استجلبهم 
بمثابة  التاريخية،  فلسطني  إلى  اإلنجليز 
البريطاني  النفوذ  تعزيز  مهمتهم  وكــاء، 
ــلــــســــطــــني، عــــلــــى حـــــســـــاب أنــــــدادهــــــم  فــــــي فــ
طــرفــهــم  مــــن  رّدوا  والـــــذيـــــن  ــيـــني،  ــفـــرنـــسـ الـ
الــيــهــود،  املــتــطــرفــني  والءات  ــراء  شـ بعملية 
وتسليح عصابتهم اإلرهابية التي انقلبت 
 الـــصـــورة 

ُ
ـــَكـــِثـــف

ُ
عــلــى اإلنــجــلــيــز الحـــقـــًا. وت

التاريخية األخيرة جوهر الهدف الحقيقي 
ــادة الفكر  الـــذي كـــان فــي ذهـــن الــســاســة، سـ
ــتـــعـــمـــاري فــــي بــريــطــانــيــا  الـــعـــنـــصـــري االسـ
ــا، بـــاســـتـــخـــدام الــــيــــهــــود مـــرتـــزقـــة  ــســ ــرنــ وفــ
ــم، لــتــحــقــيــق األهـــــداف  ــ ــهـ ــ اتـ يــتــم شـــــراء والء
اإلمــبــريــالــيــة لكل فــريــق على حــســاب دمــاء 
مــن دون أن يستثنى  بــهــم،  املـــغـــّرر  الــعــرب 
الـــيـــهـــود مـــن ذلــــك أيـــضـــًا. حــيــث لـــم يــبــارح 
ــيـــون فــكــرهــم الــعــنــصــري الـــذي رأى  األوروبـ
في هجرة اليهود من بلدانهم إلى فلسطني 
إلى  بهم  ودفعًا  منهم،  خاصًا  التاريخية 
والــيــهــود،   املسلمون  فيها  يتناحر  بوتقة 
ــيــــني في  وكـــاهـــمـــا مـــن رتـــبـــة األعـــــــداء األزلــ
الــذي  العنصري  األوروبــــي  الفكر  قــامــوس 
الكشف عن   في 

ً
كــان ممثله األكثر صراحة

الفرنسي،  الدبلوماسي  البغيض  جوهره 
روبـــرت دو كايكس، فــي الــعــام 1915 الــذي 
رأى لــفــرنــســا »حــقــًا مـــوروثـــًا« فـــي ســوريــة 
الــصــلــيــبــيــني«.  »أرض  فـــهـــذه  وفـــلـــســـطـــني، 
 مسيحيًا ملتزمًا 

ً
وهــو الــذي لم يكن أصــا

ــان، وإنــمــا كـــان ينطق بلسان  بـــأي شــكــل كـ
بأي  نفسها  ع 

ِّ
ن

َ
ق

ُ
ت كانت  التي  اإلمبريالية 

لبوس لتبرير سلوكها االغتصابي لحقوق 
العرب في أرضهم التاريخية.

ــتـــخـــدام الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  وحــقــيــقــة اسـ
ــة  ــ ــن املــــرتــــزقــــة عـــلـــى شـــكـــل دولـ ــ كـــجـــيـــش مـ
أفـــصـــح عـــن نــفــســه فــعــلــيــًا، بــحــســب املــفــكــر 
ــابـــه »املـــثـــلـــث  ــتـ نــــعــــوم تـــشـــومـــســـكـــي، فــــي كـ
لـــه إدوارد ســعــيــد،  ــّدم  ــ قـ ــذي  ــ الـ املـــصـــيـــري« 
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي لــم  ــكــ ــــي حـــقـــيـــقـــة أن الــ فـ
الساسة  لدى  استراتيجية  أهمية  يكتسب 
األميركان الذين حلوا فعليًا محل مشغليه 
اإلنجليز والفرنسيني عقب الحرب العاملية 
الكيان  أهمية  اكتشافهم  بعد  إال  الثانية، 
الصهيوني ومقدرته على العمل »بلطجيًا 

سادة قريش، جاهز للقيادة. تتبّدى الحال 
نفسها في ثورات الربيع العربي اليوم، في 
الدول التي لجأت فيها األنظمة القديمة إلى 
الــقــوة فــي التصدي لــلــثــورة، كما فــي ليبيا 
، إذ لم تتبلور نجاحات هذه الثورات، 

ً
مثا

حـــني كــانــت ســلــمــيــة، وظـــهـــرت نــجــاحــاتــهــا، 
حـــني لـــجـــأت إلــــى حــمــل الــــســــاح، والـــقـــتـــال، 

لتحقيق أهدافها.
ثــالــثــًا، تـــكـــّرس انــتــصــار ثــــورة اإلســـــام مع 
ظهور االنشقاقات في نظام قريش في مكة، 
واعترافهم  اإلســـام،  فــي  املنشقني  ودخـــول 
بالطبع،  واآلخـــرة.  للدنيا  نظامًا  بشرعيته 
لم تكن ثورات الربيع العربي التي نجحت 
ــرار االنـــشـــقـــاقـــات في  ــمـ ــتـ لــتــنــجــح، لــــوال اسـ
األنظمة القديمة لصالح األنظمة الجديدة؛ 
تتعاظم  والثانية  تــتــداعــى،  األولـــى  فكانت 

وتشتد.
ــــورة اإلســــــام، بــات  رابـــعـــًا، بــعــد انــتــصــار ثـ
وهكذا  شاملة،  بإدانة  ُيذّكر  القديم  النظام 
»الجاهلية«، حتى ممن تمسكوا به،  سمي بـ
إلى أن زال تمامًا مع فتح مكة. وليس ثمة في 
دول الربيع العربي اليوم من يذكر األنظمة 
الــقــديــمــة بــخــيــر، فحتى الــذيــن يــدعــون إلــى 
الرأفة برموز األنظمة القديمة يؤكدون أنها 
كانت مخطئة، واستحقت التغيير. هكذا، ال 
بد أن ثمة قــراءة معاصرة مفيدة للتاريخ، 
تتجاوز اجترار املحفوظات وتكرارها، ألن 
 فــي حــاجــات األمــــة، وفــي 

ً
ثــمــة جــديــدًا فــعــا

منجزاتها، وفي عاقتها بالتاريخ. 
أن  نفهم  أن  العربي  الربيع  زمــن  فــي  يمكن 
»ربيع قــريــش« الــذي  ثــورة اإلســـام بــدأت بـ
انــتــقــل بمكة مــن الــظــلــمــات إلـــى الــنــور، وأن 
األمة قادرة دائمًا على النهوض، ما وجدت 
طريقها إلــى الربيع، والــعــدل، والــنــور، وما 
استكملت حلقات الثورة وشروطها. وعلى 
هـــذا، يــكــون مــا يــجــري هـــذه األيــــام فــي دول 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي مــرحــلــة عـــابـــرة فـــي أصــل 
الثورة على الظلم واالستبداد واالستعباد، 
ويــكــون ممكنًا اســتــعــادة مــرامــي الــثــورات 
وأهدافها الجوهرية، واستعادة مساراتها 
الــحــقــيــقــيــة، وصــــــواًل إلــــى إنـــجـــاز أهــدافــهــا 
األصــلــيــة فــي الــتــحــّرر والــتــقــدم والــنــهــوض، 
تمامًا كما جــرى في ثــورة اإلســام األولــى. 
»الشروط  تحققت مجموعة  حــال  في  لكن، 
الــتــاريــخــيــة الــحــرجــة« الــتــي تــضــمــن نجاح 
أو  ــافـــهـــا  ــتـــطـ اخـ دون  ــــول  ــحـ ــ وتـ الـــــــثـــــــورات، 

انحرافها أو انهيارها.
)كاتب من األردن(

قبل اندالع األزمة السورية، وقبل حادث 
مرمرة  على سفينة  اإلسرائيلي  االعتداء 
إيــران  بــني  تحالٍف  نشوء  وقبل  التركية، 
وروســـيـــا، وعــلــى هـــذا الــنــحــو املــكــشــوف. 
مستفيدًا من خبراته الدبلوماسية، سعى 
الـــرجـــل إلــــى تــرطــيــب عـــاقـــات تــركــيــا مع 

دائرة واسعٍة، شملت األردن أخيرًا.
أوغـــلـــو،  يـــزيـــح  أن  قـــّيـــض ألردوغــــــــان  إذا 
ــر بــامــتــيــازات  ــيـ وبــــــدون تــشــبــث مـــن األخـ
املــوقــع الــتــي وصــفــهــا، األربـــعـــاء املــاضــي، 
فــإن صــورة تركيا  الفانية«،  »املناصب  بـ 
الديمقراطية  ستتعّرض الهتزاز مجددًا. 
ــول وأحـــمـــد  ــ ــــرص عـــبـــدالـــلـــه غـ فــبــيــنــمــا حـ
داود أوغــلــو، وكذلك أردوغـــان نفسه، في 
قائمًا  التعاون  كــان  حني  سابقة،  مرحلة 
ــول، عـــلـــى تــــفــــادي  ظــهــور  ــ ــــني غــ بــيــنــه وبـ
ــــزٌب واحــــــٌد، بل  تــركــيــا نــظــامــًا يــحــكــمــه حـ
كــنــظــام يــفــوز فــيــه حــــزٌب بــعــيــنــه، ويــلــتــزم 
هـــذا الـــحـــزب، فــي الــوقــت نــفــســه، بحقوق 
ــتـــعـــدديـــة  ــة، وبـــمـــقـــتـــضـــيـــات الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة،  فـــإن تـــطـــوراٍت 
، كإزاحة أوغلو، سوف تؤدي إلى 

ً
صعبة

 ليس من 
ً
تظهير باد األناضول محكومة

حزب واحد فقط، بل من رجٍل واحد فقط، 
ال يطيق تنوع االجتهادات داخــل حزبه، 
فما  األداء،  إغــنــاء  فــي  منها  يستفيد  وال 
بــالــك، إذن، بــاحــتــرام اجــتــهــادات األحــزاب  

والتيارات األخرى املنافسة ومواقفها؟
ســـــوف يــثــيــر الــــتــــفــــّرد عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو 
املـــزيـــد مـــن الــنــقــد الــســيــاســي واإلعـــامـــي 

 بتنويع تــحــالــفــاتــهــا، وفـــق رؤيــة 
ً
مــطــالــبــة

مــتــكــامــلــة ومـــتـــســـقـــة لـــلـــســـيـــاق اإلقــلــيــمــي 
ــيـــث تـــســـتـــوعـــب األبــــعــــاد  والـــــــدولـــــــي، بـــحـ
الرئيسية  واالســتــراتــيــجــيــة  االقــتــصــاديــة 
الــتــي تــقــود صــنــاعــة الـــقـــرار وتــوجــهــه في 
مواقع التأثير الدولي الكبرى. فواشنطن، 
وإن كــانــت تـــرى فــي املــغــرب بــلــدًا مستقرًا 
فـــي مــحــيــط إقــلــيــمــي مـــضـــطـــرب، وحــلــيــفــًا 
اســتــراتــيــجــيــًا لــهــا، فــي مــا يــخــص قضايا 
األمـــن ومــحــاربــة اإلرهــــاب فــي املنطقة، إال 
أن رؤيتها لقضية الصحراء تتسم بتقلب 
واضح يعكس، حسب بعضهم، تباينًا في 
زوايــا نظر مكونات إدارتها وارتباطاتها 
مع دوائــر وجهات متنفذة معنية، بشكل 
أو بـــآخـــر، بـــالـــقـــرار األمـــيـــركـــي وتــحــوالتــه 

حيال ملف الصحراء املغربية. 
هــــــــــذا الــــــتــــــحــــــول املــــــطــــــلــــــوب فــــــــي إيـــــقـــــاع 
الدبلوماسية املغربية لن ينتج امتداداته 
كذلك  بربطه  إال  اإلقليمي،  داخــل محيطه 
بـــاخـــتـــيـــارات داخــــلــــيــــٍة واضــــحــــة، تــنــبــنــي 
الــذاتــي، ضمن  الحكم  تفعيل مقترح  على 
رؤية تنموية متكاملة، تربط بني إصاح 
ــــا رجـــعـــة  ــنـــتـــصـــر بــ ــيــــق، يـ ــمــ ــاســــي عــ ــيــ ســ
وجهوية  جــهــة،  مــن  الــحــقــة  للديمقراطية 
فاعلة ومنتجة، تقطع مع الريع السياسي 
واالقـــــتـــــصـــــادي، وتـــســـتـــجـــيـــب لــتــطــلــعــات 
ساكنة األقاليم الجنوبية من جهة أخرى. 
)كاتب مغربي(

العسكري  الــغــول  عــن  بالنيابة  بالوكالة«، 
القيام  الــقــدرة على  األمــيــركــي، حيث أظهر 
بــتــلــك املــهــمــة بــكــفــاءة فـــي نــكــســة يــونــيــو/ 
ــام بــتــدمــيــر املــد  حـــزيـــران 1967، حــيــنــمــا قــ
الناصري، والقومي العربي عمومًا، ، ومنع 
تــداخــلــه املــحــتــمــل مــع املــصــالــح األمــيــركــيــة 
املشروط  االستثمار غير  التمتع بحق  في 
الطبيعية في  املــصــادر  املجاني في  وشبه 
األرض العربية. وهو االكتشاف الذي أدى 
ــان الــكــيــان  ــركـ ــيـ ــى اعـــتـــمـــاد الـــســـاســـة األمـ إلــ
لفيف  يشغلها  كـــبـــرى،  ثــكــنــة  الــصــهــيــونــي 
ــد،  مــن شــعــوب األرض، خــيــاره شــبــه األوحـ
لــاســتــمــرار فــي الــحــيــاة، والــعــمــل عسكريًا 
مرتزقًا، مهمته السرمدية القيام بما يمليه 

لوه في واشنطن.
ّ
عليه مشغ

ويحق للمتأمل العربي الحصيف أن يطالب 
بإخراج دائرة الصراع العربي الصهيوني 
من دائرة الجدل املستند إلى أسس لغوية، 
أو آثارية، أو حتى على النصوص الدينية 
املــقــدســة الـــتـــي ال تــمــثــل مــرجــعــًا تــاريــخــيــًا 
محّكمًا، وإنــمــا هــي نــصــوص مقدسة ذات 
وظــيــفــة ديــنــيــة مــحــضــة، بــحــســب الــبــاحــث 
ــواح،  ــ ــســ ــ الــــتــــاريــــخــــي الــــــســــــوري فـــــــــراس الــ
ــــن ذلــــــك إلــــــى أفــــــق مــنــهــجــي،  والــــــخــــــروج مـ
التي  العلمية  األرضية  ينطلق من صابة 
يــقــف عليها عــلــم املـــورثـــات الـــذي يــدحــض، 
بــشــكــل ال يــقــبــل االلــتــبــاس أو الــتــأويــل، أي 
الصهاينة  الــغــزاة  بــني  استنسابية  عــاقــة 
ويــعــيــدهــم  الـــتـــاريـــخـــيـــة،  فــلــســطــني  وأرض 
إلــى أصــولــهــم التاريخية فــي حــوض بحر 
ــــى املـــجـــال الــحــيــوي  قـــزويـــن جــغــرافــيــًا، وإلـ
ــًا؛ مــقــدمــة  ــيـ ــاريـــخـ ــة تـ ــلــ ــزر اآلفــ ــخــ ملــمــلــكــة الــ
لتأسيس منظار علمي وتاريخي للصراع 
الكيان  أن  على  يقوم  الصهيوني،  العربي 
األســود،  تاريخه  لم يكن، عبر  الصهيوني 
سوى محرقة كبرى، ُيراد بها لليهود القيام 
ــإدارة مصالح  ــ بـ املـــفـــّوض  البلطجي  بــــدور 
يــرون ضيرًا  ال  الذين  اإلمبرياليني  سادته 
في احتراق أصابعه، أو حتى فقدانها، في 
سياق صراعه مع أنداده العرب، إلرغامهم 
على القبول بما ينفذه من مشاريع أولئك 
الــســادة؛ وهــو مــا يستدعي منطقيًا إعــادة 
تعريف جوهر الصراع العربي الصهيوني 
 الصراع يتمثل 

ّ
بشكل عقاني، يرى أن حل

ــــودي، ذو  فـــي تــشــخــيــصــه بــأنــه صــــراع وجــ
إحــداهــمــا  تسقيم  ال  مــتــوازيــتــني،  شعبتني 
دون صــنــوهــا؛ أوالهــمــا مــع الــســادة الذين 
حولوا يهود العالم إلى جيش من املرتزقة 
على شكل دولة، وثانيتهما مع عماء أولئك 
السادة ووكائهم من طغاة العرب أنفسهم. 
ومن دون أن يكون صراعًا بالدرجة األولى 
مــع الــيــهــود أنفسهم الــذيــن هــم، فــي نهاية 
املطاف، وقود للمحرقة الشيطانية الكبرى 
بها  إبقاؤها مضرمة للخاص  ُيــراد  التي 

من اليهود والعرب معًا. 
)كاتب سوري مقيم في لندن( 

»العدالة والتنمية« يُعاقب نفسه: لماذا   داود أوغلو؟

الصحراء المغربية والدبلوماسية

 المورّثات ودحض جوهر الصهيونية

ذكرى اإلسراء 
والربيع العربي

سار أردوغان على 
طريق التضحية 

بأوثق شركائه، مكّررًا 
سابقة التخلي عن 

عبداهلل غول

تبدو الدبلوماسية 
المغربية مطالبًة 

بتنويع تحالفاتها 
وفق رؤية متكاملة

علم المورّثات 
يدحض أي عالقة 

استنسابية بين الغزاة 
الصهاينة وأرض 

فلسطين التاريخية

آراء

حسام كنفاني

على وقع الكالم الكثير الذي راج في األيام املاضية حول املعركة االنتخابية القائمة 
االنتخابي  لليوم  لندن، كان يمكن رسم صــورة متخيلة  البريطانية،  العاصمة  في 
والحماس، الذي من املفترض أن يكون قائمًا في الشوارع اللندنية. صورة هي بمثابة 
إسقاط لتجاربنا االنتخابية العربية، القليلة نسبيًا، والقائمة بشكل أساسي على 
حالة االستنفار الذي تعيشه املدن قبل أيام من االنتخابات والالفتات، التي ترفع في 
كل ركن من أركان األحياء، واملندوبني الذين يجولون على املنازل لحشد الناخبني. 
لكّن أيًا من هذه املشاهد لم يكن حاضرًا في يوم االقتراع، أول من أمس الخميس. لم 
يكن هناك أثر على اإلطالق ألية فعالية تنبئ بأن لندن تعيش حالة انتخابية حامية 
الوطيس، تتداخل فيها العوامل السياسية والدينية، ربما للمرة األولى. ال الفتات، ال 

 أو املنزوية. 
ً
مندوبني، وال تجمعات أمام مراكز االقتراع، املجهولة أصال

الوضع  املؤكد ستكون مجحفة، ملا هو عليه  إلى مقارنة، من  تلقائيًا  الحالة تقود 
انتخابات  األحــد  غــدًا  تشهدًا  التي  بيروت  العاصمة  في  وتحديدًا  لبنان،  في  اليوم 
بلدية أيضًا. لكن على عكس الحالة البريطانية، وبحسب ما يرد من صور وشرائط 
مصورة من بيروت، فإن العاصمة اللبنانية تعيش حالة من الغليان واملهرجانات 
الشعبية والذبائح في التحشيد ملعركة، محسومة سلفًا في ظل تحالف كل األطياف 
فــي مواجهة مــحــاوالت تشكيل خــيــار مختلف من  فــي الئــحــة واحـــدة،  السياسية 
مجموعة من الناشطني الذين يأملون تسجيل حضور، أو تكريس صوت مختلف 

قد يكبر مع األيام.
باألحرى  أو  محورية،  مفارقة  تشهد  بل  الحد،  هــذا  عند  تقف  ال  املعاكسة  الحالة 
مجموعة من املفارقات، تمثل البني الشاسع في الوضعني العربي والغربي. األول هو 
في التقسيم الديني واملذهبي القائم لبنانيًا، حتى عربيًا بشكل عام. فبحسب توزيع 
الطوائف  لبنانية، والبلدية منها، يتم حفظ حصص لكل  انتخابات  أية  املقاعد في 
واملذاهب، وأي خلل في هذه الحصص يهدد السلم األهلي الهش أساسًا في لبنان. 
وعلى هذا األساس تم إلغاء االقتراع في بعض املناطق التي تشهد غلبة طرف على 
آخر، إلبقاء الوضع على ما هو عليه. هذا هو الحال في لبنان، في وقت شهدت فيه 
البلدين، بل إلى ما  لندن تنافسًا بني مرشحني ال ينتميان إلى الطائفة األكبر في 
فيما  العمال مسلم،  حــزب  فمرشح  بريطانيا،  في  دينية  أقليات  اعتبارهما  يمكن 
مرشح املحافظني يهودي. األمر لم يثر أزمة وجودية بني اللندنيني، أو بني املسيحيني 
في لندن، ولم ينظر إليه على اعتبار أنه مساس في حصص أو مكتسبات الطائفة 
الغالبة في البالد، رغم أنه تم اللعب على الوتر الديني للمرشحني من نواح سياسية 

وليس أيديولوجية.
املفارقة األخرى، والتي ال تقل أهمية عن سابقاتها، هي في شعار رفع في بيروت 
من قبل الئحة »البيارتة« املدعومة من حيتان السياسة في البالد، بأطيافهم كافة. 
النظر عن  فــقــط. بغض  األصــلــيــني  أي ألبنائها  للبيارتة«،  »بــيــروت  يــقــول  الــشــعــار 
تعارض الشعار مع مفهوم العواصم في العالم، فإنه يحمل عنصرية مبطنة ضد 
من يعيشون في املدينة منذ عشرات السنني. عنصرية من شأنها زيادة الشقاق 
. من املمكن تخيل رفع 

ً
القائم بني أبناء البلد، والذي يجعل التعايش بينهم مستحيال

مثل هذا الشعار في لندن، والــذي سيؤدي حتمًا إلى إقصاء املرشح العمالي، ذي 
األصول الباكستانية. فوفق مفهوم »البيارتة«، ال يهم كم عشت في املدينة أو ماذا 
قدمت لها، أو حتى لو كنت مولودًا فيها، طاملا أنك لست من أبناء املدينة »األصليني«.
لكن كلها  األخــرى،  املفارقات  املزيد من  لندن وبيروت يمكن ســرد  انتخابات  بني 
ستؤدي إلى واقع واحد يؤشر إلى السنوات الضوئية الفاصلة سياسيًا واجتماعيًا 

بني الغرب األوروبي تحديدًا، والشرق العربي عمومًا.

عبد الحكيم حيدر

حينما قال الكاتب املصري، محمد املنسي قنديل، قبل أيام، إن اللغة العربية مّيتة، لم 
تكن أزمته األساسية معها، فهو ابن اللغة العربية تأثرًا وكتابة ورؤية، وابن التراث 
 لحكايات من التراث، وهو 

ً
، وله كتاب )حكايات عربية( تأويال

ً
 وخياال

ً
العربي نقال

ابن )ألف ليلة وليلة( عن جدارة، وابن حكايات الشرق، في سمرقند وطريق الحرير 
وحكايات الشعراء في بغداد والكوفة، وهو ابن مجلة العربي الكويتية ربع قرن مع 
رفيق دربه محمد املخزنجي، الذي كان أول طبيب يعطي ختم براءة اختراع جهاز 
ك في 

ّ
الكفتة للواء عبد العاطي، حينما قال: وملاذا ال يكون الجهاز علميًا؟ وملاذا نشك

كل شيء؟ وعلينا أن ننتظر. وهو الذي قال إن »30 يونيو« مروءة وليست انقالبًا.. 
هل هي أزمة طبقة وسطى، أصحابها في العقد السابع من أعمارهم؟ 

أتذكر أنه في أكتوبر/ تشرين األول 1988، حينما حصل نجيب محفوظ على جائزة 
نوبل، لم تزعجني ثورة يوسف إدريس بعد الجائزة بادعاء أن »نوبل« منحت ملوظف 
الكيان الصهيوني. ما أضحكني قول املنسي قنديل يومها  له آراء في السالم مع 
»طاملا أن جائزة نوبل ولت إلينا بوجهها، إذن فقد اقتربت، وعلى الواحد أن يجهز 
نفسه، طاملا أن املسائل بهذه السهولة«. وبما أنني من اليائسني، كان تعليقي أن على 

اب املصريني املتلهفني لجائزة نوبل أن ينتظروا مائة سنة أخرى. 
ّ
الكت

نعود إلى مشكلة املنسي قنديل الجوهرية. سأله املذيع: هل تركت فيك جائزة البوكر 
أن  الغريب  لــم تحصل عليها؟  وأنــك  املـــرارة، خصوصًا  أو  األحـــزان،  العربية بعض 
الكاتب يــرد باإليجاب، أنها تركت أحزانًا فيه. عند ذلــك أدركــت أن الرجل جــاء كي 
يصفي مع الواقع العربي حسابات أحزانه. واملنسي قنديل كاتب متحقق، بل كاتب 
موهوب، لكن صرعة الجوائز أصابته في مقتل. هو يزاحم ويراكم ويعمل من سنة 
1988، وتلك جناية أخري على الذات، وعلى املوهبة نفسها. رحم الله الكاتب، ألبير 
ضاف للكاتب الذي ال 

ُ
ق بمثابة قيمة أخرى، ت

ّ
منا أن الكسل الخال

ّ
قصيري، الذي عل

ينتظر شيئًا. 
قال املنسي قنديل، قبل أسبوع، إنه لم يكن يحب حسني مبارك، وذلك في معرض 
الفتاح السيسي. وذكر أنه نظرا لسفره خارج مصر  حديثه عن لقائه أخيرًا بعبد 
ثالثني سنة، لم يلتق بمبارك الذي ال يحّبه سوى ثالث مرات في قصوره، وعّددها 
وذكر دواعيها. كدت أيضًا أن أموت من الضحك، كما مت من الضحك على اقتراب 
»نوبل« منه في سنة 1988. وكتبت في »فيسبوك«:  املنسي قنديل التقى بمبارك 
الذي ال يحبه ثالث مرات فقط، رغم أنه كان يعمل في الخارج طوال فترة مبارك كلها، 
فماذا ستكون عدد املّرات لو كان يحبه ال قدر الله، وماذا كانت ستكون عدد املرات 
لو كان املنسي قنديل لم يسافر خارج مصر طوال حكم مبارك؟ وضحكت بالطبع. 
عودة إلى املخزنجي، كان رئيس اتحاد الكتاب السابق، محمد سلماوي، قد وضع 
اسمه احتياطيًا في لجنة كتابة الدستور، فاعترض وترك لجنة الخمسني، ومشى إلى 
وحدته وإبداعه ومؤلفاته، وهو الكاتب الذي يعتز جدًا بذاته وعلمه وهدوئه، وابتعاده 
العاطي كفتة بأجمل  أنــه فيما بعد، حيا جهاز   األدبــي، إال  الجمهور والوسط  عن 
ما تكون التحية. ومن قبل، حصل على جائزة )مالبورو في القصة القصيرة(، ثم 
أردفها بجائزة ساويرس. هل نقول إن هذا هو فيروس الطبقة الوسطى الكامن تحت 
يرضخ  ثم  وأيديولوجياتها،  الدنيا  سخام  على  وتفّردها  بالذات  يتعالى  أن  الجلد، 

سعيدًا لفلوس الرأسمالية املتوحشة وسجائرها ورجال األعمال. 
أما املنسي قنديل وتصريحه، أخيرًا، إن اللغة العربية ميتة وماتت، ولن نجد لدينا 
خير ختام من كلمات صديقه الصدوق كاتب القصة القصيرة، سعيد الكفراوي، له: 
املطلوب من املنسي قنديل السفر إلى منتجعه الصيفي، لكي يستنشق هواء نقيًا 
يعيد له عالقة طيبة باللغة العربية. .. وأزيده من الشعر بيتًا، وأقول له: إنس، يا عم 
 ،

ً
املنسي، كالمي عن حكاية املائة سنة انتظارًا، حتى تعود »نوبل« إلى مصر ثانية

فقد رفعت الرهان إلى مائتي سنة.   

بيار عقيقي

تبدأ غدًا األحد أولى مراحل االنتخابات البلدية اللبنانية، في أول انتخاباٍت يشارك 
فيها اللبنانيون منذ االنتخابات البلدية نفسها في عام 2010. ست سنوات كافية 
الوعي  بــمــوازاة مــؤثــراٍت عــدة دخــلــت على خــط  الناخبني،  لظهور جيل جــديــد مــن 
السياسي في البالد، ولو بالحّد األدنــى. تبدأ تلك املؤثرات من الربيع العربي الذي 
انطلق مع إحراق التونسي محمد البوعزيزي نفسه في 17 ديسمبر /كانون األول 
2010، وتمّر بملف النزوح السوري في البالد، وتنتهي بملف النفايات الذي تحّول 

إلى مرٍض قاتل في الشوارع والبيوت في لبنان. 
اللبنانيني فرصة جديدة للتغيير، انطالقًا مما سبق، لنقل البالد إلى مرحلة  أمام 
املــبــدأ، على ديمقراطيٍة متناسلة،  فــي  اعــتــادوا،  الــذيــن  وهــم  تاريخها،  فــي  جــديــدة 
االشتباك  ـ 1990(، وعمليًا في   1975( اللبنانية  األهلية  الحرب  فعليًا في  لت 

ّ
تعط

السياسي الحاصل منذ ما بعد االنسحاب السوري من لبنان في 26 إبريل/ نيسان 
كاالنتخابات  الدستورية،  املواعيد  إطاحة  إلــى   ،2010 عــام  بعد  أدى،  الــذي   ،2005
 عن التمديد لقادة أمنيني ومسؤولني سياسيني في مختلف 

ً
النيابية 2013، فضال

مؤسسات الدولة األمنية والسياسية. ولكن هذه الفرصة التغييرية، أيضًا في املبدأ، 
ستذهب أدراج الرياح، بفعل سبٍب واحد، ساهم النظام اللبناني، بتركيبته الطوائفية 
باتت منظومة  الفساد.  اإلقطاعية، في تكريسه منذ االستقالل عام 1943، وهو  ـ 
الــذي بات  الحّد  إلــى  أمــرًا واقعًا ال مفّر منه،  اللبناني  الــداخــل  الفساد متأصلة في 
 

ّ
التغيير فيه، في بعض املحطات، يقتصر على استبدال فاسٍد بفاسٍد آخر، في ظل
»خشية« الطوائف اللبنانية من بعضها، عبر خطاب طائفي ـ مناطقي، يستخدمه 
ذلك  بالتالي، سمح  السلطوية.   مواقعهم  لتثبيت  وأحــزابــه  لبنان  معظم سياسيي 
من  الرغم  على  السلطة،  أقطاب  لكل  شامٍل  تحالٍف  ظهور  في  املناطق  بعض  في 
صراعهم السياسي العلني، كما يحصل في العاصمة بيروت بالذات، في مواجهة 
 ومواالة، تتصارع 

ً
لوائح شعبية. ال يعني ذلك سوى أن السلطة في لبنان، معارضة

على الحصص فيما بينها، من دون تقديم الخطط اإلنمائية واالجتماعية للمواطنني، 
ة في هذا الصدد كثيرة.  

ّ
واألدل

، ُهدرت مليارات الدوالرات، ال الليرات، منذ عام 1992، من 
ً
في ملف الكهرباء، مثال

الشتاء  في فصل  فتنقطع  مياهه(  بوفرة  )ولبنان مشهور  املياه  أمــا  حلول.  دون 
بصورة موازيٍة النقطاعها صيفًا. ويطاول الهدر أيضًا ملفات اجتماعية حّساسة، 
كملف الطبابة، فتعاني فئة كبيرة اللبنانيني من غياب السند املالي طبيًا، ما يؤدي 
دخولها  من  املرضى  منع  بسبب  املستشفيات،  مداخل  على  الوفيات  ازديـــاد  إلــى 
ألسباب مادية. التعليم غير بعيد عن الهدر، مع استمرار هيمنة مؤسسات دينيٍة 
املــدرســيــة ســنــويــًا، مــع تراجع  ذ بــرفــع األقــســاط 

ّ
التعليم، والــتــلــذ كثيرة على قــطــاع 

الدعم الدولتي للمدارس الرسمية، على الرغم من الوضع املعيشي املزري في وطن 
األرز. في النهاية، يجد عديدون من املسؤولني عن قطاعي الطبابة والتعليم فيهما 
تــدّر األربــاح«، ال مؤسسات تهدف إلى تأمني الشفاء للمرضى  »مؤسساٍت مالية 

والتعليم الكافي للطالب.
 من بدائية، أي الطمر العشوائي والحرق، 

ّ
أما ملف النفايات الذي ُيعالج بطريقة أقل

فصورة معّبرة عن »تعاضد« الطبقة السياسية »وتكافلها« لتوزيع الحصص املالية 
العلم أن هذه املعالجة أدت إلى انتشار أمــراض محددة في البالد،  فيما بينها. مع 

كالسرطان واألمراض الصدرية. 
مع ذلك، تخرج الطبقة السياسية الحاكمة، بأحزابها وعائالتها ومستقليها، لتعمل 
األحــزاب  لتلك  منطقة  كل  ألهمية  وفقًا  متفاوتة،  بأسعار  الناخبني،  »شـــراء«  على 
والعائالت واملستقلني. في بعض األماكن، تعّدى »سعر الصوت« الـ500 دوالر. وفي 
»شراء« ناخب. كما  أماكن أخرى، يكفي سندويش من الشاورما مع فنجاني قهوة لـ
النار،  أن الضغط والترهيب بقطع األرزاق، أو االعتداء الجسدي واملعنوي وإطــالق 
بات من »ِشيم« تلك االنتخابات. ال يمكن تسمية ما يحصل في معظم األراضي 
اللبنانية »انتخابات«، بل محاولة ديكتاتورية باسم الديمقراطية الستكمال مسيرة 

الفساد، وال ُيمكن وقف مساره إال بقراٍر من الشعب فقط.

»البيارتة« واللندنيون أزمة المنسي قنديل

انتخابات لبنان: شاورما وقهوة
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حينما فشــلت ســلطة »أوسلو« في انتزاع الحقوق 
الفلســطينية عبــر املفاوضــات والحلــول الوهميــة، 
اتجهــت إلــى إقنــاع نفســها بفكــرة الدولــة ثنائيــة 
القومية، فغضت الطرف عن التوسع االستيطاني 
في الضفة الغربية، وفضلت الشجب واالستنكار 
 في دفع 

ً
على مواجهة املخططات الصهيونية، أمال

االحتــالل نحــو التفكيــر في الدولة ثنائيــة القومية، 
واعتقــادًا منهــا بــدور العامــل الديمغرافي الذي من 

شأنه أن يفشل كل املخططات الصهيونية.
ُرغــم االنتقــادات الكثيرة التــي تتعّرض لها اتفاقية 
أوسلو، حتى ممن وقعوا عليها، إال أن فهم بعض 
تفاصيلهــا احتــاج ســنوات طويلــة، ليــس فقــط من 
مــن  الُعظمــى  الغالبيــة  لــدى  بــل  عليهــا،  املوقعــن 
وسياســين  واألكاديميــن  ثقفــن 

ُ
وامل املهتمــن 

كثيريــن، ألن أحــدًا منهــم لــم يتطــّرق إلــى مســألة 
علــى  األمــر  وتســهيل  الغربيــة،  الضفــة  تقســيم 
االحتــالل الــذي حصــل علــى النصيــب األكبــر مــن 
أراضي الضفة ُمقابل السماح للسلطة الفلسطينية 
ــدن والقرى ذات الغالبية الســكانية 

ُ
بــإدارة بعــض امل

العربيــة. كان تقســيم الضفــة الغربيــة إلــى ثــالث 
مــن  ضمنــي  اعتــراف  بمثابــة  ج«  ب،  »أ،  مناطــق 
الفلســطينية بأحقيــة إســرائيل  التحريــر  منظمــة 
فــي الجــزء األكبــر مــن الضفــة الغربيــة، فاملنطقــة 
»ج« التــي تقــع تحــت الســيادة اإلســرائيلية الكاملة، 
مســاحتها نحــو 62 % مــن املســاحة االجماليــة 

للضفــة، وصــل عدد املســتوطنن اليهــود فيها إلى 
أكثر من 400 ألف، وفق تصريحات حديثة لوزراء 
فــي حكومــة نتنياهــو، مــع األخذ باالعتبــار إن هذا 
العــدد يســتثني يهــود مســتوطنات مدينــة القــدس 

ومحيطها، وعددهم حوالي 300 ألف يهودي.
مقابل تزايد عدد املستوطنن بهذا الشكل السريع 
في الســنوات العشــرة األخيرة، فإن أعداد الســكان 
ألــف  تتجــاوز70  لــم  نفســها  املنطقــة  فــي  العــرب 
فلســطيني، وبذلــك تكــون منطقة »ج« ومســاحتها 
62% مــن أرض الضفــة الغربيــة صــارت يهوديــة 
أضعــاف  ســت  عددهــم  الذيــن  اليهــود  بســكانها 
ســكانها العرب الذين حرموا من االســتفادة منها 
أو االســتثمار فيهــا أو تطويرها.هــذا الواقــع الــذي 
فرضتــه »أوســلو«، ومــا ترتــب عليهــا مــن تنســيق 
أمنــي، دفــع الحاخــام إيلــي بن دهان إلــى التصريح 
لصحيفــة »معاريــف« بــأن ضــم يهــودا والســامرة 
)االســم العبــري الــذي يطلــق علــى الضفــة الغربية( 
هــو أمــر الســاعة، وإن الظــروف اإلقليميــة والدوليــة 
تســمح بذلك، واألمر كذلك بالنســبة لوزير التعليم 
الغربيــة  الضفــة  اقتــرح ضــم  الــذي  بنــت،  نفتالــي 
بالتدريــج، حيــث يتــم فــي البدايــة ضم مناطــق »ج«، 
التي تم انتزاعها بموافقة الفلسطينين، وتم تغيير 

واقعها الديمغرافي أيضًا بموافقة الفلسطينين.
مشــروع قرار الكنيســت املطروح من نواب اليمن 
الصهيونــي،  الكيــان  إلــى  الغربيــة  الضفــة  لضــم 

لــن ُيغيــر كثيــرًا فــي الواقــع الــذي أشــرنا إليــه، ألن 
الخطــوة الصهيونيــة تســير علــى قدم وســاق، من 
دون أي عراقيــل فلســطينية، مــا شــجع ناشــطات 
يمينيــات ينتمــن لجمعيــة »املــرأة الخضــراء« التي 
تتزعمهــا الناشــطة اليمينــة املتطرفــة ناديــا مطــر، 
املســتوطنن  تدعــو  ملصقــات  وتعليــق  لنشــر 
املقيمــن فــي املســتوطنات، إلــى ضــرورة دخــول 
مناطــق »أ« الخاضعــة للســيادة األمنيــة واملدنيــة 
مــن الســلطة الفلســطينية، حيــث تــم تعليــق هــذه 
امللصقات على مداخل مستوطنات وفي الشوارع 
االلتفافية، وعلى مكعبات اسمنتية، وعلى الفتات 
»االدارة  تســمى  مــا  قــد وضعتهــا  كانــت  كبيــرة 
املدنيــة اإلســرائيلية«، تؤكــد فيهــا على عــدم جواز 
علــى  تــب 

ُ
وك املناطــق،  هــذه  املســتوطنن  دخــول 

امللصقــات بالعربيــة: »آن أوان الســيادة«، اســتنادًا 
لفتــاوى حاخامــات. فــي هــذه األثنــاء، أكــد رئيــس 
مجلــس املســتوطنات فــي الضفــة الغربيــة شــيال 
إلــدار أن الكنيســت ســيمّرر قريبــًا مشــروع قــرار 
لضم الضفة املحتلة لدولة االحتالل، وقال إن تلك 
الخطــوة جــاءت بالتنســيق مــع حكومــة نتنياهــو 
الليكــود  التــي قدمــت تعهــدات عبــر وزراء حــزب 
ونوابه، ومن قادة حزب »البيت اليهودي« بأن يتم 
ســن قانون يشــرع ضم الضفة الغربية، ســيكون 

في مقدمة أولويات كتل اليمن البرملانية.
إياد جبر )فلسطين(

عــن  الرضــا  بعــدم  الشــعب  يشــعر  أحيانــًا، 
الوضــع القائــم، ويطالــب باإلصالح وتحســن 
أي  األمــر  هــذا  يــؤرق  قــد  بالطبــع،  األوضــاع. 
نظــام، فمــا بالــك إن اعتمــد هــذا النظامالقمــع 

والظلم سياسة رسمية له!
تعــد هــذه املطالبــات، فــي عــرف هــذه األنظمــة، 
وكل  العقوبــة،  أشــد  تســتوجب  جريمــة 
عقوبــات هــذه األنظمة شــديدة، وهــي غالبًا ما 
تنزل بأول فئة تطالب بهذه اإلصالحات، فإذا 
زادت الشــريحة املطالبة، وتحولت املطالب إلى 

قضية رأي عام، فال حل هنا إال السياسة .
عزيــزي الحاكــم املســتبد، القابــع فــوق نظــام 
فــي  شــيئًا  تفهــم  ال  أنــك  أعــرف  اســتبدادي: 
أدى  الــذي  الوحيــد  مؤهلــك  وأن  السياســة، 
وأنــك  هــو دمويتــك،  الحكــم  إلــى كرســي  بــك 
لــك  أشــرح  دعنــي  لذلــك،  ظلمــًا.  أقرانــك  أشــد 
برغبتــه  شــعبك  قابلــك  إذا  ســتفعل  مــاذا 
فــي اإلصــالح، واســتعصى عليــك حــل هــذة 

املشكلة بقوة السالح.
تســتخدمها  التــي  السياســات  أنجــح  مــن 
فــى  املبالغــة  سياســة  االســتبدادية،  األنظمــة 
تأزيم األمور وإطفاء كل نور، بهدف تخفيض 
ســقف التوقعــات، واملبالغــة فــي أي مشــكلة، 
أنــت كحاكــم علــى حصانــك  أتيــت  إذا  حتــى 
إلــى  بــأن أعدتهــم  األبيــض، وحللــت املشــكلة 

أن  إال  يملكــوا  ال  فإنهــم  الســابق،  وضعهــم 
والشــكر  االمتنــان  بــكل  لســيادتك  يشــعروا 

والعرفان . 
لو أنك تعيش فى مدينٍة، يعتبر انقطاع التيار 
النــادرة،  االســتثناءات  مــن  فيهــا  الكهربائــي 
االنقطــاع  فــي  الكهربائــي  التيــار  بــدأ  ولكــن 
مــرة كل أســبوع ثــم مرتــن، وبــدأت النــاس في 

التذمر، ماذا ستصنع فى هذه الحالة؟ 
عزيزى الحاكم املستبد: ما عليك إال أن تقطع 
التيــار كل يــوم بالســاعات أســبوعًا، وعندمــا 
الوضــع،  هــذا  علــى  التأقلــم  فــي  النــاس  يبــدأ 
قــم بالرجــوع إلــى انقطــاع التيــار مرتــن فــي 
األســبوع، وإن شــئت ثالثــًا، فعندهــا ســتجد 
الجماهيــر تحملــك علــى األعنــاق، وتصــورك 
فــي صــورة املخلــص الــذي أنــار لهــم مدينتهم 
الحاكــم  عزيــزى  احــذر،  ولكــن،   . الكئيبــة 
املســتبد، أن تصنــع هــذة الوصفــة مــع مدينــة 
مــن األحــرار، عندهــا ســينقلب عليــك الوضع، 
وأراك تبتســم، فمــا الــذي يجعلــك حاكمًا على 
مدينــة مــن األحرار؟ املدينــة التي تأتي بحاكم 
مســتبد أو تتــرك حاكمــًا يســتبد بهــا، مدينــة 
من العبيد التي ال تشعر بالثقة إال إذا ركبها 
مستبد. إذن، فلتطبق ما قلت لك، وأنت هانئ 

البال، مطمئن النفس من النتيجة .
علي خيري )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

أحمد ماهر

نضــال  عــن  موضــوع  قــراءة  بعــد  أحيانــا، 
فــي  املســاواة  أجــل  مــن  كينــغ  لوثــر  مارتــن 
القديمــة  املمارســات  عــودة  عــن  أو  الحقــوق، 
األماكــن،  بعــض  فــي  واالســترقاق  للعبوديــة 
أبــدأ فــي التفكيــر حــول العبوديــة ومعاناتهــا 
التفكيــر  يقــود  وبالتأكيــد،  وممارســتها. 
إلــى تفكيــر آخــر حــول كلمــة  حــول العبوديــة 
وأمثلتهــا  وممارســاتها  ومعانيهــا  الحريــة 
وتطبيقاتهــا، وذلــك بالتأكيــد يقــود نحو عدة 
الحريــة؟  نقيــض  العبوديــة  هــل  مثــل  أســئلٍة، 
هنــاك  وهــل  العبوديــة،  عكــس  الحريــة  وهــل 

حرية كاملة؟ 
منــذ بدايــة التاريــخ حتــى عقــود قريبــة، كانــت 
العبودية مقننة ومشــروعة، وكلمة مشــروعة، 
وأيضــا  القانونيــة،  املشــروعية  تعنــي  هنــا، 
كانــت  فاملجتمعــات  واملجتمعيــة،  األخالقيــة 
هنــاك  وكانــت  وعبيــد،  ســادة  وجــود  تقبــل 
امتــالك  مســألة  تنظــم  قوانــن،  ثــم  قواعــد، 
القــرن  بدايــات  وحتــى  بيعهــم.  أو  العبيــد 
العشــرين، أيضــا، كان هنــاك ســادة أو عبيــد، 
ولــد  هــذا  أن  يتبــع ملكيتهــم آلخريــن، ملجــرد 
حــّرًا أو هــذا ولــد عبــدًا. وكان هنــاك مــن ليســت 
لــه أيــة حقــوق، ملجــرد أنــه ولــد عبــدًا. وإلــى حد 
مــا، حثــت األديــان علــى »تقليــل« أو تخفيــف 
العبوديــة وآثارهــا، فالــرق واالســتعباد أفعال 
مذمومــة، ولكــن غيــر محّرمــة أو مجّرمــة، ولــم 
إال  قاطــع،  بشــكل  أو تجريمهــا  إلغاؤهــا  يتــم 
فــي العصــور الحديثــة، وبعــد الحداثــة وقيــم 
بــأن  نــادى اإلســالم  . وقــد  الحريــة واملســاواة 

عبد النور بن عنتر

االتحــاد  بــن  الحــر  التبــادل  معاهــدة  تثيــر 
نقاشــاٍت  املتحــدة  والواليــات  األوروبــي 
وتهــدف  األوروبيــة.  البلــدان  فــي  ومخــاوف 
هــذه املعاهــدة »تافتا« )منطقة التجارة الحرة 
»الشــراكة  بـــ  ورســميا  لألطلســي(  العابــرة 
واالســتثمار«،  للتجــارة  لألطلســي  العابــرة 
ضفتــي  بــن  التجــاري  التبــادل  تحريــر  إلــى 
األطلســي، بإقامة ســوق مشــتركة بن االتحاد 
األوروبــي )بدولــه الـــ 28( والواليــات املتحــدة، 
وإلغــاء  مــن خــالل تخفيــض رســوم جمركيــة 
لــدى  بهــا  املعمــول  القواعــد  وتقريــب  أخــرى، 

الطرفن.
ينــّدد قطــاع عريض من النخــب وصناع الرأي 
واملواطنــن فــي دول االتحــاد األوروبــي بهــذه 
املفاوضــات، وبالســرية التــي تكتنفهــا، فيمــا 
دول  أمــا  األوروبيــة.  املفوضيــة  عنهــا  تدافــع 
االتحــاد فقــد صعــدت لهجتهــا أخيــرًا، تحــت 
بعــض  عليهــا   

ً
واضعــة العــام،  الــرأي  ضغــط 

الشــروط. وهــو موقــف غريــب، فهــي َمــن منــح 
املفوضيــة األوروبيــة صالحيــة التفــاوض مــع 
وكأنهــا  تتصــّرف،  لكنهــا  املتحــدة،  الواليــات 
مــن املســتبعد أن  تجهــل خبايــا املفاوضــات؟ 
فــي  مــا  ببنــود  األوروبيــة  املفوضيــة  تلتــزم 
إطــار املفاوضــات حــول هــذه املعاهدة من دون 
فعلــت،  وإن  االتحــاد.  دول  مــن  املســبق  اإلذن 
 في عمل مؤسســات 

ً
فهذا يعني أن هناك خلال

االتحــاد األوروبــي وأدائهــا، وأن مــآل املعاهدة 

تكــون العبــادة للــه، وأن يكــون اإلنســان عبــد 
لــرب  العبوديــة  تكــون  وأن  فقــط،  الخالــق 
العبــاد  عبوديــة  تكــون  أن  مــن  بــداًل  العبــاد، 
للعباد. ولذلك، كان هناك حث وتشــجيع على 
تحريــر الرقــاب، وكان االســترقاق مكروهــا في 
اإلســالم، والــكل سواســية أمــام الخالــق، وكان 
هنــاك تحفيــز علــى عتــق الرقــاب. ولكــن أيضــا 
كان الــرق معترفــا بــه، ولــم يتــم إلغــاؤه بشــكل 
كامــل، ولكــن التحفيــز علــى عتــق الرقــاب نــوع 
من اإللغاء التدريجي للعبودية. وحتى اليوم، 
هنــاك أديــان ال تــزال تقــوم علــى فكــرة التمييــز 
بــن البشــر، ســادة وعبيــدًا، والهندوســية أحد 
األمثلــة الحديثــة علــى ذلــك، فعلــى الرغــم مــن 
التقدم والحداثة، إال أن هناك تقســيما للبشــر، 

كطائفة أعلى وأخرى أدنى .
توجــد  اليــوم  حتــى  أيضــا،  أنــه،  ُيغفــل  وال 
فــي العالــم كلــه تجــارة غيــر مشــروعة للبشــر 
دوليــة  عصابــات  وهنــاك  األبيــض.  وللرقيــق 
فــي  لتشــغيلهم  واألطفــال،  النســاء  تخطــف 
األعمــال واألنشــطة غيــر املشــروعة، فاملناطــق 
التــي تعانــي مــن الحــروب والتهجيــر، وكذلــك 
الفقــر  مــن  تعانــي  التــي  واملناطــق  البلــدان 
الشــديد، يتــم اســتغالل أبنائهــا رقيقــا أبيــض 
أو عبيــدًا للعمــل فــي أماكــن بعيــدة فــي العالم، 
مشــروعة،  وغيــر  شــرعية  غيــر  أنشــطة  فــي 
مثــل الدعــارة أو التنقيــب عــن الثــروات بشــكل 
فــي  املرتزقــة  مليشــيات  فــي  أو  قانونــي  غيــر 
تقطيعهــم  يتــم  مــن  وهنــاك  األماكــن.  بعــض 
وبيعهــم أعضــاء وقطــع غيــار بشــرية، وربمــا 
يتــم اســتغاللهم عبيــدًا للعمــل فــي صناعــات 
التقاريــر  عشــرات  وهنــاك  مشــروعة.  غيــر 

 »
ً
الفشل، ألن البرملان األوروبي، األكثر »مراعاة

كان  وإن  األوروبيــن،  املواطنــن  النشــغاالت 
لنفــوذ مختلــف جماعــات   

ً
اآلخــر عرضــة هــو 

إذا  عليهــا،  التصديــق  ســيرفض  املصالــح، 
تضمنت بنودًا غير مقبولة أوروبيا.

تــم  )مــا  املفاوضــات  تفاصيــل  أن  الغريــب 
التوصــل إليــه وامللفــات العالقــة( لــم تــأت مــن 
املفوضيــة األوروبيــة، أو مــن الــدول األعضــاء، 
)متوفــرة  ملفــا   16 مــن  وثيقــة  فــي  وردت  بــل 
https://www.ttip- املوقــع  باإلنجليزيــة علــى 

leaks.org(، ســّربتها منظمــة الســالم األخضــر 
يــوم االثنــن املاضي، تضمنــت تفاصيل بنود 
املفاوضــات. كمــا كان متوقعا، قللت املفوضية 
بحجــة  الوثيقــة،  هــذه  شــأن  مــن  األوروبيــة 
بعــض  فــي  أشــواطا  تقّدمــت  املفاوضــات  أن 
االتحــاد،  فــي  األعضــاء  الــدول  أمــا  القضايــا. 
املعاهــدة  قبولهــا  عــدم  عــن  بعضهــا  فأعــرب 
فــي شــكلها الحالــي، وكأنهــا تكتشــف، وألول 
مــرة، مضامــن املفاوضــات. وبغض النظر عن 
محتــوى هــذه الوثيقــة، فــإن مجــرد وجودهــا 
بــن جمعيــات  الصــراع  اســتمرار  علــى  داللــة 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي العاملي وجماعات 
املصالــح القويــة. وهو صراع كانت املظاهرات 
فــي  العامليــة  التجــارة  منظمــة  لقمــة  املناوئــة 

سياتل عام 1999 انطالقتها األولى.
ومعــارض  مســاند  طــرف،  كل  يســوق 
لهــا،  املســاند  فالطــرف  حججــه،  للمعاهــدة، 
الســيما املفوضيــة األوروبيــة، يتحجــج بعــدد 
مناصب الشغل التي ستحدثها هذه املعاهدة 

األطفال أســوأ اســتغالل . ولعلنا نذكر، أيضا، 
والعبوديــة  االســترقاق  بنظــام  اعترافــا  أنــه 
كان فــي مصــر واملنطقــة، حتــى أقــل مــن مائــة 
عــام مضــت، وكان مــن الطبيعــي أن يكــون لدى 
األســر الثريــة في مصر بعــض الخدم والعبيد 
والجواري من السودان والحبشة، وكذلك كان 
لــدى األعيــان وكبــار رجال الدولــة، والخديوي 
عديــدات.  يمــن  وملــك  محظيــات  بالطبــع، 
الفتــرة  وبدايــة  الحداثــة  قيــم  انتشــار  ومــع 
الليبراليــة فــي مصــر منــذ نهايــة القــرن الـــ 19، 
بــدأت هــذه الظواهــر فــي االنحســار فــي مصــر 
واملنطقــة بشــكل تدريجــي. ومنــذ قديــم األزل، 
كانــت الحــروب املصدر الرئيســي لالســتعباد، 
فاألســرى يتحّولــون إلــى عبيــد وإمــاء وجواٍر. 
يتــم  كمــا  العبوديــة،  توريــث  يتــم  وهكــذا 
توريــث الحريــة. وهنــاك بعــض كتــب التاريــخ 
التــي تتحــّدث عــن نشــاط تجــارة الرقيــق فــي 
أفريقيــا، وجلبهــم أطفااًل ونســاء من الســودان 
والحبشــة، بعد هزيمة الثورة املهدية على يد 
الجيش املصري، لكن هذه املمارسات اندثرت 
ومــع  الحداثــة،  قيــم  انتشــار  مــع  الوقــت،  مــع 

مقابــل رفــع أميــركا العقوبــات التــي فرضتهــا 
لحومهــا  دخــول  منــع  علــى  فعــل  كــرد  عليــه 
الهرمونية السوق األوروبية. ويتهم معارضو 
عــن  بالتنــازل  األوروبيــة  املفوضيــة  املعاهــدة 
بعض القضايا األساسية، مثل مبدأ االحتراز. 
للقوانــن  املؤســس  املبــدأ،  هــذا  وفحــوى 
ر اليقــن، وفقــا 

ّ
األوروبيــة، أنــه، فــي حيــال تعــذ

للمعارف العلمية املتاحة حاليا، يتعن اتخاذ 
فــي  املخاطــر  مــن  وقايــة  االحترازيــة  التدابيــر 

مجاالت البيئة والصحة أو التغذية.
قضيــة  املعاهــدة،  هــذه  إشــكاليات  بــن  مــن 
التوفيــق بــن معاييــر متعارضــة. فــإذا كانــت 
املعاهدة ستقود إلى اعتراٍف متبادٍل بمعايير 
الطرفــن، فذلك سيســبب تعارضا مع املعايير 
بــل يفرغهــا مــن  لــدى الطرفــن،  املعمــول بهــا 
إلــى  التوصــل  حــال  فــي  أنــه،  كمــا  محتواهــا. 
اتفــاق حــول بعــض القضايــا، فذلــك ســيتطلب 
دخــول  قبــل  الطرفــن،  تشــريعات  تغييــر 
املخاطــرة  يعنــي  مــا  التنفيــذ،  املعاهــدة حيــز 

بــدء ظهــور الــدول القوميــة . ولكن، عــادت هذه 
املنظومــة علــى يــد تنظيــم الدولــة اإلســالمية 
واألزيديــات  األكــراد  مــن  فاألســرى  )داعــش(، 
واملسيحين يباعون في أسواق هذه »الدولة« 
عبيــدًا، ويتــم توزيــع النســاء األســيرات هدايــا 
علــى القــادة واملقاتلــن الدواعــش .ولكــن، هــل 
منطقتنــا وتاريخنــا وتراثنــا هــو فقــط الــذي 
بالتأكيــد،  واســترقاق؟  عبوديــة  فيــه  كانــت 
فــي  ذكــرت،  فكمــا  صحيــح،  غيــر  الــكالم  هــذا 
البدايــة، هنــاك عصابــات أوروبيــة وآســيوية، 
اليــوم.  حتــى  عبيــدًا  وبيعهــم  البشــر  لخطــف 
لــم تتحقــق  القريــب،  التاريــخ األميركــي  وفــي 
املســاواة فــي الحقــوق السياســية إال منــذ 70 
عاما تقريبا، بعد نجاح حركة الحقوق املدنية 
العنصــري.  للتمييــز  الســلمية  واملقاومــة 
التصويــت  حــق  للســود  يكــن  لــم  ذلــك،  وقبــل 
الـــ  القــرن  وفــي  ذلــك،  وقبــل  االنتخابــات،  فــي 
الواليــات  بــن  كبيــر  صــراع  هنــاك  كان   ،19
الشــمالية التــي كانــت أكثــر ليبراليــة، وألغــت 
الجنوبيــة  الواليــات  أمــام  االســترقاق  نظــام 
التــي كان يغلــب عليهــا الطابــع املحافــظ »وال 
تــزال«، والتــي لــم تعترف بإلغاء نظــام الرقيق، 
إال بعد ســنوات عديدة من االســتقالل وإنشــاء 
الواليات املتحدة األميركية، وقد استمر نظام 
االســتعباد »املقنــن« فــي الواليــات الجنوبيــة، 
وكانــت  العشــرين،  القــرن  بدايــات  فــي  إال 
هنــاك عصابــات تخطــف الزنــوج األحــرار مــن 
الواليــات الشــمالية، أو الزنــوج الهاربــن مــن 
فــي  أخــرى،  مــرة  بيعهــم،  ليتــم  االســتعباد، 

الواليات الجنوبية.
)ناشط مصري معتقل(

السياســية:  للتبعــات  بالنظــر  بإجهاضهــا، 
تغييــر التشــريعات األوروبيــة ســيكون إقــرارًا 
بصــواب موقــف معارضــي املعاهــدة. وهنــاك 
قضايا خالفية ضخمة بن الطرفن ستؤخر، 
مــن دون شــك، التوصــل إلــى اتفــاق قبــل نهايــة 
منهــا:  أوبامــا،  األميركــي  الرئيــس  عهــدة 
االســتثمارات، الســوق العام، حماية املعطيات 
الشــخصية، القواعــد املاليــة، محاكــم التحكيــم 
)للفصل في النزاعات التجارية بن الطرفن(، 

حماية امللكية الفكرية، السيما الرقمية.
املقايضــة  علــى  تقــوم  املفاوضــات  أن  بمــا 
والتنــازالت املتبادلــة، فــإن كل طــرف ســيعمل 
بمعاييــره  اآلخــر  الطــرف  إقــرار  افتــكاك  علــى 
صحيــح  والعكــس  معينــة،  تنــازالت  مقابــل 
مجــال  فــي  أوروبيــا  تنــازاًل  تطلــب  )فأميــركا 
تشــفير وحمايــة املعطيــات الشــخصية مقابــل 
االتصــاالت(.  قطــاع  فــي  املفاوضــات  تســريع 
اللعبــة  هــذه  فــي  الفصــل  الكلمــة  وســتكون 
للطــرف صاحــب املوقــف التفاوضــي األقــوى. 
فــي  توظــف  املتحــدة  الواليــات  أن  ويبــدو 
مفاوضاتهــا مــع األوروبيــن معاهــدة التبادل 
الحــر بــن ضفتي الهادئ التي توصلت إليها، 
أخيــرًا، مــع 11 دولــة مطلــة علــى هــذه املحيــط، 
قواعدهــا  بعــض  إدراج  إلــى  تســعى  حيــث 
للتبــادل  األميركية-األوروبيــة  املعاهــدة  فــي 
الحــر، محــددة ســقف التفــاوض: املعاهدة عبر 
األطلســي ال يمكــن أن تكــون أقــل طموحــا مــن 

املعاهدة عبر الهادئ.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

عــن  واألبحــاث  الصحافيــة  واملوضوعــات 
شــرق  وجنــوب  أفريقيــا  فــي  مماثلــة  حــوادث 
وهنــاك  املســلحة،  النزاعــات  وأماكــن  آســيا 
الالجئــن  أزمــات  اســتغالل  عــن  تقاريــر 
فــي  التجــارة  عصابــات  وانتشــار  الســورين 

البشر.
مــا زلــت أتذّكر املعركة، التي أثارها الســلفيون 
تأسيســية  فــي  مصــر،  فــي  النــور،  وحــزب 
وجــود  رفضــوا  عندمــا   ،2012 عــام  الدســتور 
بشــر،  تجــارة  تجــّرم  الدســتور،  فــي  مــواد 
بحجــة أنــه ال توجــد تجــارة للبشــر فــي مصــر، 
لألثريــاء  وبيعهــن  القاصــرات  تزويــج  وأن 
الخليجيــن ال يعتبــر تجــارة فــي البشــر وغير 
مجــرم وال محّرمــا. وهنــاك قطاعــات أخرى في 
بوجــود  يعترفــون  ال  الســلفين،  غيــر  مصــر، 
بعــض أنــواع تجــارة البشــر، أو عبورهــا علــى 
مصــر، علــى الرغم من وجود عشــرات التقارير 
الدولية عن وجود عصابات لبيع البشر وبيع 
األعضــاء البشــرية فــي ســيناء، وتعمل باتفاق 
مــع عصابــات تهريــب األفارقــة إلــى إســرائيل، 
منذ أكثر من 30 عاما، وهناك شهادات عديدة 
ملــن نجــوا مــن البيــع رقيقــا أبيــض، أو قطعــا، 
تعّرضــوا  الــذي  الخطــف  مــن  هربــوا  أن  بعــد 
مــن  الهجــرة  أثنــاء رحلــة  فــي  فــي ســيناء،  لــه 

إثيوبيا، أو جنوب السودان، إلى إسرائيل .
وأعود، مرة أخرى، إلى اإلطار العام والتاريخي 
لفكــرة العبوديــة، فهنــاك أيضــا تقاريــر دوليــة 
بشــكٍل  االســترقاق،  اســتمرار  عــن  وصحافيــة 
موريتانيــا،  مثــل  دوٍل  فــي  معتــادًا  يكــون  قــد 
وبعــض دول شــرق آســيا، حيث يبيــع األهالي 
أطفالهــم لعصابــات الرقيــق، الذين يســتغلون 

لكــن  األوروبــي.  االقتصــاد  علــى  وعوائدهــا 
معاهــدات التبــادل الحــر عمومــا، علــى الرغــم 
مــن أنهــا اقتصاديــة، لهــا مضامــن سياســية، 
تكــون أحيانــا أهــم مــن العوائــد االقتصاديــة، 
فاملعاهــدة األميركية-األوروبيــة تهــدف، فيمــا 
تهــدف، إلــى تكويــن كتلــة اقتصاديــة ضخمــة، 
يعــد  الصــن.  وجــه  فــي  الوقــوف  بمقدورهــا 
تعمــل  التــي  أميــركا  شــواغل  أبــرز  مــن  هــذا 
علــى تطويــق الصــن اقتصاديــا عبــر الهــادي 
)منطقــة تبــادل حــر( وعبــر األطلســي )منطقــة 
تبــادل حر(. ومــن ثم، املعاهدة إجراء احترازي 
غربــي، وأميركــي تحديــدًا، ملــا قــد يــؤول إليــه 
هكــذا  عامليــا.  الصينــي  االقتصــادي  تنامــي 
تســعى الواليــات املتحــدة إلــى تأمــن الجبهــة 
االقتصاديــة األطلســية فــي وجــه الصــن، بعــد 

أن أمنت جبهة الهادئ االقتصادية.
أمــا الطــرف املعــارض لها فيثيــر مخاطر إفراغ 
املعاييــر األوروبيــة مــن محتواهــا، الســيما في 
املســائل  بعــض  علــى  مركــزًا  األغذيــة،  مجــال 
التــي  البقــر  لحــوم  العــام:  الــرأي  تشــغل  التــي 
املغســول  الدجــاج  النمــو؛  بهرمونــات  غذيــت 
للتذكيــر،  وراثيــا...  املعدلــة  املــواد  بالكلــور، 
تســببت لحــوم البقــر التــي غذيــت بهرمونــات 
النمو )األميركية( في نزاع تجاري بن أوروبا 
ــت 

ّ
بت القــرن املاضــي،  فــي تســعينات  وأميــركا 

فيــه منظمــة التجــارة العاملية في أكثر من مّرة، 
وتوصــل الطرفــان إلى اتفــاق مبدئي في 2009، 
اســتيراد  األوروبــي  االتحــاد  بموجبــه  يقبــل 
اللحــوم األميركيــة الخالية مــن الهرمونات في 

عن العبودية
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بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

كبيــرة  اللبنانيــن  معانــاة  تكــون  مــا  عــادة 
ســياراتهم  لركــن  أماكــن  عــن  بحثهــم  خــالل 
فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت، وخصوصا 
مــع انتشــار مئــات العوائق الحديدية بصــورة ُمخالفة 
حاول بلدية بيروت إزالتها، يبدو 

ُ
للقانون. وفي وقت ت

الفتا سرعة تثبيتها من جديد.
قيم في أحد أحياء العاصمة شراء مطرقة 

ُ
قرر هاني، امل

علــى موقــف  مــع جــاره  النــزاع  تحــول  كبيــرة، بعدمــا 

والجامعــات والفنــادق ومراكــز التســوق، التــي انتقلــت 
لالعتمــاد علــى خدمــة »الفاليه باركينــغ« التي تقدمها 
شركات خاصة. علما أن غالبية هذه الشركات ال تلتزم  
بالتعرفــة الرســمية التــي حددتهــا بلديــة بيــروت لبدل 
الوقــوف، والتــي تتفــاوت مــا بــن 2500 ليــرة )أقــل مــن 
دوالرين( للمواقف املكشــوفة، وســتة آالف ليرة )أربعة 
دوالرات( للمواقــف املســقوفة طــوال اليــوم. على ســبيل 
املثال، تتجاوز كلفة ركن الســيارة في منطقة األســواق 
التجارية في بيروت )املعروفة بوسط بيروت( خمسة 

آالف ليرة )حوالى ثالثة دوالرات( للساعة الواحدة. 
مــن جهــة أخــرى، تلقــت إحدى املواطنــات، التي اعتادت 
تسليم سيارتها ملوظفي »الفاليه باركينغ«، إشعارات 
بمخالفات تجاوزت قيمتها الـ 600 دوالر، بســبب ركن 
ســيارتها فــي أماكــن ُمخالفــة. وبعــد مراجعــة األجهــزة 
األمنيــة، تبــن أن موظفــي شــركات »الفاليــه« يركنــون 
ضبــط  ويرمــون  للقانــون،  مخالــف  بشــكل  الســيارات 
خالفــة الــذي يضعــه الشــرطي علــى زجــاج الســيارة. 

ُ
امل

ووجدت نفسها مضطرة إلى دفع الغرامات املالية قبل 
املباشرة برفع دعوى ضد مجهول لتحصيل حقها.

فــي الســياق، يشــير رئيــس بلديــة بيــروت بــالل حمــد 
جانبــي  علــى  الســيارات  مواقــف  حجــز  اقتصــار  إلــى 
الطريق بالصيدليات واألشــخاص املعوقن ومخاتير 
املناطــق، الفتــا إلــى أن كل حجــز ال يشــمل هــذه الفئــات 
يكــون مخالفــا للقانــون. ويؤكــد لـــ »العربــي الجديــد« 
املوضوعــة  للعوائــق  البلديــة  الشــرطة  عناصــر  إزالــة 
علــى جوانــب الطرقــات، وطلــب املــؤازرة من قــوى األمن 
الداخلــي فــي كثيــر مــن األحيــان. وال ينفــي حمــد عــودة 
الكثيــر مــن العوائــق إلــى أماكنهــا بعــد انتهــاء حمــالت 
كافحة، مبررًا ذلك بـ »انتشــار ظاهرة التشــبيح«. في 

ُ
امل

املقابــل، يؤكــد اعتمــاد حلــول منهجيــة للتخفيــف مــن 
أزمة السير في شوارع بيروت، علما أن »ركن السيارات 

بشكل ُمخالف يعد سببا رئيسيا لها«.

إلــى حــدث  فيــه،  الــذي يقطنــان  املبنــى  أمــام  للســيارة 
شــبه يومي. وال يكاد الجار ينتهي من صب اإلســمنت 
ووضع عائق حديدي ُمزود بقفل في املساحة الفارغة 
إلــى كســرها  يبــادر هانــي  لســيارته، حتــى  لحجزهــا 
رفضــا لـــ »محاولــة جاري اللدود االســتحواذ على هذه 
املساحة بشكل غير قانوني وغير أخالقي«. أما الجار 
الذي يتابع إغالق عشرات الطرقات الرئيسية والفرعية 
في بيروت، في ظل حجز املســؤولن الرســمين أماكن 
عــدة لركــن ســياراتهم بصــورة غيــر قانونيــة، فــال يجد 

أي مانع لتقليدهم.
إال أن املشكلة تكاد تكون أكبر من تأمن موقف سيارة 
أو حل نزاع بن هاني وجاره. فقد أدت األوضاع األمنية 
االستثنائية التي شهدها لبنان خالل السنوات الثالث 
املاضيــة، إلــى تشــديد اإلجــراءات األمنيــة فــي محيــط 
املقار الرسمية والثكنات العسكرية، وتعزيز الحواجز 
األمنية الثابتة. وتعد هذه اإلجراءات منطقية ملكافحة 
هــذه  أن  إال  فخخــة واالنتحاريــن. 

ُ
امل الســيارات  خطــر 

اإلجــراءات امتــدت أيضــا إلــى املقــار الحزبيــة واألحيــاء 
الضيقــة، لتأخــذ شــكل األمن الذاتــي، بصرف النظر عن 
جديــة التهديــد الــذي يطاول املناطق واملراكز، أو ما إذا 

.
ً
كان موجودًا أصال

وفوجئ أحد الشبان الجامعين بتلقي اتصال هاتفي 
مــن أحــد مراكــز قــوى األمــن الداخلــي، لالســتعالم عــن 
ســيارته أثنــاء زيارتــه صديقــا لــه، بعــد اشــتباه أحــد 
ســكان الحــي بالســيارة كونهــا »غريبــة«، علمــا أنــه قــد 
حجزت عشرات األماكن لركن السيارات بحجة الوضع 
أحــد  رفعــت ســيارة  األمنيــة  القــوى  أن  األمنــي. حتــى 
املرشــحن لإلنتخابــات البلديــة فــي العاصمــة بيروت، 
بســبب زيــارة مســؤول سياســي داعــم لالئحة منافســة 

إلى املنطقة. 
لركــن  األماكــن  مئــات  اللبنانيــون  خســر  كذلــك، 
ســياراتهم نتيجــة وضع عوائق حديديــة أمام املدارس 

مجتمع
وصفت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن القصف الذي تعرض له مخيم »كمونة« 
»الهمجــي«. وقــال املتحــدث باســم املفوضيــة، ليــو  للنازحــن الســورين فــي ريــف إدلــب الشــمالي بـ
دوبس، إننا »ال نستطيع تأكيد كل تفاصيل الهجوم بسبب عدم الوصول إلى املنطقة. نحن أيضا، 
تــل 27 شــخصا علــى 

ُ
علــى غــرار الجميــع، دهشــنا أمــام الهجــوم الهمجــي علــى مخيــم النازحــن«. وق

األقل، بينما أصيب نحو 30 آخرين جراء غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للنظام الســوري 
)األناضول( على املخيم الواقع على مقربة من الحدود التركية. 

أعلنت الســلطات الصحّية اإلســبانّية تســجيل أّول إصابة لجنن بصغر حجم الرأس، بعدما كانت 
والدته قد أصيبت بفيروس زيكا. وسّجلت إسبانيا إصابة 13 امرأة حامل بالفيروس أثناء سفرهن 

إلى الخارج، من دون أن يعرف إن كانت قد ظهرت أعراض التلف الدماغي لدى جميع األجنة.
وقالــت الســلطات الصحيــة اإلســبانية إن املــرأة الحامــل قــد أصيبــت بفيــروس زيــكا وحمــى الدنــج. 
أضافت: »يبدو أن الجنن قد ظهرت عليه تشــوهات عدة«. وذكرت وســائل إعالم إســبانية أن املرأة 
)رويترز( التي أتمت األسبوع العشرين من حملها قررت االحتفاظ بالجنن.  

أول جنين إسباني يُصاب بصغر حجم الرأسمفوضيّة الالجئين: قصف مخيّم كمونة همجي

لبنى سالم

أهالــي  خيــارات  يــوم، تضيــق  بعــد  يومــا 
حــي الوعــر الحمصــي في ســورية، لتأمن 
املنظمــات  أعلنــت  وقــد  الغذائيــة.  املــواد 
اإلغاثية عن نفاد الطحن بشكل كامل من 
عــت كل مــا 

ّ
مخازنهــا فــي الحــي، بعدمــا وز

كان في حوزتها على عائالت املدينة. 
وكان أهالــي الحــي، الذيــن يصــل عددهــم 
إلــى أكثــر مــن 90 ألف نســمة، لجــأوا أخيرًا 
إلــى صناعــة الخبــز محلّيــا مــن املخــزون 
بعــد مزجــه  الطحــن،  مــن  لديهــم  املتوفــر 

مــع حبــوب مطحونــة أخــرى كاألرز، علمــا 
بــأن قــوات النظام منعت دخول الخبز إلى 

الحي منذ نحو شهرين.
رضــوان  اإلعالمــي،  الناشــط  ويشــير 
الهندي، إلى انتشــار حاالت ســوء التغذية 
املــواد  شــح  بســبب  الحــي،  أهالــي  بــن 
إذ  منهــم.  واحــد  »أنــا  يضيــف:  الغذائيــة. 
الـــ  العــادي  يتجــاوز ســعر كيلــو الطحــن 
1500 ليــرة ســورية )نحــو ثالثة دوالرات(، 
 

ُ
وذلــك إن وجــد«. يضيــف: »يوميــا، تصــل

عشــرات الحــاالت إلــى املستشــفى، 90 فــي 
املائــة منهــم مــن األطفــال، علما بــأن حليب 

يصــاب  أيضــا.  متوفــرًا  ليــس  األطفــال 
البعــض بتلبــكات معويــة شــديدة. فهؤالء 
مــن  املصنــوع  الخبــز  شــهر  منــذ  يأكلــون 

طحن الرز والبقوليات«.
بدوره، يقول عضو مركز حمص اإلعالمي، 
محمــد الحمصــي، إن الفــرن الوحيــد الــذي 
ــر الخبــز للحــي موجــود فــي الحي  

ّ
كان يوف

النظــام، وقــد  الشــرقي الخاضــع لســيطرة 
منع النظام من إدخال الخبز وسائر املواد 
الغذائية بعد إغالقه الطريق املؤدي للحي 
منــذ العاشــر من مــارس/آذار املاضي، مما 
تغذيــة،  ســوء  بحــاالت  التســّبب  إلــى  أدى 

يصــل  الذيــن  األطفــال  بــن  وخصوصــا 
آالف   6 طفــل،  ألــف   16 نحــو  إلــى  عددهــم 

منهم دون الخامسة من العمر«.
يلفت الحمصي إلى عدم تنفيذ وفد األمم 
وعــوده  أخيــرًا،  الحــي  زار  الــذي  املتحــدة، 
»وعدتنــا   :

ً
قائــال املســاعدات،  بإدخــال 

مســؤولة األمم املتحدة، خولة مطر، خالل 
زيارتهــا إلــى الحــي، بأنهــا ستســعى إلــى 
ويضيــف:  والكهربــاء«.  الخبــز  توفيــر 
»كانــت تحــاول تقريب وجهــات النظر بن 
جهــة  مــع  التواصــل  لكــن  النــزاع،  أطــراف 
إلــى  يعمــد  لذلــك،  النظــام.  يســتفز  دوليــة 

ف 
ّ
التضييق على أهالي الحي«. وكان توق

وصول املواد الغذائية إلى الحي قد ترافق 
أطــراف  بــن  الهدنــة  اتفــاق  انتكاســة  مــع 
بنــد  النظــام  تنفيــذ  عــدم  بســبب  النــزاع، 
إطــالق ســراح املعتقلــن. يقــول الحمصــي: 
ظنــا  املعتقلــن  بنــد  علــى  النظــام  »وافــق 
منــه أننــا ســنتعثر داخليــا ولن نصمد. إال 
النظــام ودفعــه التبــاع  أحــرج  أن صبرنــا 
سياســة حــرق املراحــل عــن طريــق فــرض 
الحصــار مجــددًا، وإجبارنا علــى الخروج 
مــن الحــي عــن طريــق قطع الكهربــاء وعدم 

توفير الخبز«.

أطفال حي الوعر الحمصي في المستشفيات لنفاد الطحين

عملت بلدية بيروت على التواصل مع وزارة 
اإلسمنتية  العوائق  بعض  إلزالة  الداخلية 
المدينة،  في  الكبيرة  الفنادق  أحد  حول 
المانع األمني«، بحسب رئيسها  بعد »انتفاء 
على  تعمل  البلدية  أن  يضيف  حمد.  بالل 
»الباركميتر«  خدمة  عمل  نطاق  توسيع 
)الوقوف لعدد محدد من الساعات مقابل 
في  جديدة  مناطق  لتشمل  مادي(  بدل 
بيروت والكورنيش البحري، بهدف الحد من 
المشكلة.  وهو ما عارضته حمالت الحراك 

المدني والشعبي.

انتفاء المانع األمني

ربى أبو عمو

.. وكان ُيقال إن لديهم شجرتي تن، وفي 
أرضهم خير وفير. وكان يقال إن الصواني 

التي تستخدمها النساء للضيافة تلمُع 
مثل الذهب، واملفارش التي يضعنها على 

الطاوالت الخشبية من حرير. ويقال كثيرًا، 
وتطلق صفات من قبيل الحسد والجشع 

 عن القناعة التي 
ٌ

تلى أمثال
ُ
والطمع. وت

هي أشبه بكنٍز ال يفنى، وأنها خير من 
الغنى، ومن ال يرضى بالقليل ال يرضى 

أبدًا، واالتكال على حمارك خيٌر من 
االتكال على حصان جارك، وغيرها.. هذه 

العبارات، تظهر أمامك مثل »ضمير«، إذا ما 
استحليت شيئًا. 

االستحالء نعمة. استحلى الشيء أي 
ر، 

َّ
ك َحِليه، ووجده أو عّده ُحلوًا كطعم السُّ

ه. والناس استحلوا التن واألرض 
َّ
أو استلذ

والصواني واملفارش. ورّبما استحلوا 
 
ً
أثوابًا مطّرزة وأحذية جلدية وجماال

صنعته أدوات تجميل عاملية، أو فراشًا 
مريحًا ووسادة من ريش. وفي لحظات 
استحالئهم، يتذكرون القناعة، وأهمية 

النوم على وسادة وبالهم مرتاح، ولو كانت 
محشّوة بحجارة. 

ونحن نحّب ألنفسنا. فهل نقتنع ونفقد 
ة؟ العُن ال تجهد في النظر إلى ما 

ّ
اللذ

حولها. كل شيء واضح أمامها من دون 
حاجة لها إلى النظر. العيون تدرك الفروقات 

وتصنعها، وما هذه األمثال إال محاولة 
إلغماضها ومنعها من النظر. وإذا ما 

ستحضر جميع األرواح الطاهرة 
ُ
نظرت ت

لتأنيبها، وتلصق بها صفة الحسد، وتطلى 
األمكنة باألزرق لصده، وتتلى األدعية 

ويشّم البخور.
ع. 

ّ
األطفال يستحلون، وقبلهم الرض

بأطرافهم الصغيرة، يزحفون للفوز 
بألعاب رضع آخرين ملجّرد رؤيتها. 

بون أنفسهم أو يحكمون 
ّ
وألنهم ال يؤن

نا 
ّ
عليها، يصرخون إذا ما خسروها. كأن
ا الخروج من الطبيعة من دون أن 

ّ
أعلن

نتخلى عن إرث الغرائز، وهي جزء من 
الطبيعة. االستحالء غريزة والقناعة 

خدعة. فأن نقتنع يعني أال نجرب امتالك 
ما استحليناه. ما الفائدة من قناعٍة مع 

سع ملا 
ّ
حروٍق في القلب، وعيون لم تعد تت

تستحليه؟
 أخرى نبّرر 

ٌ
مجتمعات استهالكية؟ خدعة

 تكريس هذه املجتمعات، 
َ

فيها رغباتنا. قبل
كانت الناس تستحلي. ولوال االستحالء، 

ا إخبار 
ّ
. ونحن أدمن

ً
ملا وجدت أصال

أنفسنا عن القناعة لنحميها من سوء. 
إذا ما استحلى أطفالنا جميع األلعاب في 

املتجر، نخبرهم أن هذا غير ممكن، ونفخر 
مهم أنهم لن يحصلوا 

ّ
بأنفسنا ألننا نعل

على كل شيء في الحياة. القناعة.. هذه 
الكذبة التي تخلق مزيدًا من الفروقات بن 

الطبقات.
حن يولد األطفال، نخبرهم عن كوٍن هو 
لهم. وحن يكبرون، نترُك لهم فتاتًا منه، 

وقناعة وخرزًا أزرق. بعد قليل، تعودون إلى 
الطبيعة وتستحلون، وتسترّدون كونًا ضاَع 
خوفًا على الفضائل. وال خوف من الحسد 

في عالم أزرق. 

خرز أزرق

مزاج
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خسر اللبنانيون مئات األماكن لركن سياراتهم )حسين بيضون(



بعد الثورة اإليرانية 
وفرض الحجاب، 

ظّن بعضهم أنّها 
نهاية مشاركة 

اإليرانيات في كثير 
من الشؤون، لكّن 

محترفة كمال 
األجسام شيرين 
نوبهاري تثبت 

العكس

دارين طاطور صامدة في الحبس المنزلي
االحتالل يحتجزها في زنزانة خارج السجن.. بعيدًا عن محيطها

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

منذ الصغر، كانت شيرين نوبهاري 
أطــول وأكبر حجمًا من صديقاتها 
 هذا 

ّ
اللواتي في مثل سنها. تقول إن

ها 
ّ
االختالف لم يكن الفتًا إلى حد كبير، لكن

على األقــل ملسته كما ملست حبها للرياضة 
منذ ذلك الوقت.

فــــي مــديــنــة  ــام 1989  ــ عــ ــاري  ــهــ ــوبــ نــ ولـــــــدت 
مــشــهــد، شــمــال شـــرق إيــــران. تحمل شــهــادة 
 
ّ
لكن املعمارية،  الهندسة  في  البكالوريوس 

قبل  مختلفة.  األجــســام  كمال  مــع  حكايتها 
عشر سنوات، قررت احتراف هذه الرياضة 
الــقــاســيــة بالنسبة إلـــى الــنــســاء كــمــا يــراهــا 
البعض. جربت رفــع األثــقــال وتــدربــت على 
ها 

ّ
استخدام أدوات بناء العضالت. تقول إن

ـــك الـــحـــن، حتى  عــشــقــت الــتــمــاريــن مــنــذ ذلـ
إيــرانــيــة تحترف كمال  أول  الــيــوم  أصبحت 
ــهــا ريــاضــة غير 

ّ
األجــســام، على الــرغــم مــن أن

مسجلة فــي االتـــحـــاد الــريــاضــي لــلــســيــدات.  

الوضع في معتقل 
كيشون كان سيئًا. منعوا 
أهلي من جلب مالبس لي

أصبحت اليوم أول إيرانية 
تحترف كمال األجسام، 

مع أنّها رياضة غير 
مسجلة بعد

على الرغم من 
أنّها باتت مدربة، لكّن 

المشاركة في المسابقات 
ما زالت حلمًا

»العربي الجديد« إنها تدربت  تقول شيرين لـ
وحــدهــا فــي الـــنـــوادي الــريــاضــيــة، وخضعت 
إلــــى إشــــــراف بــعــض املــــدربــــات فـــي الـــبـــدايـــة، 
 محترفات في كمال األجسام، 

ّ
لكنهن لم يكن

واعــتــمــدت عــلــى مــعــلــومــات طبية وريــاضــيــة 
ملتخصصن.

تــشــعــر بـــالـــتـــمـــيـــز، وتـــصـــف تــجــربــتــهــا هـــذه 
ــا منحتها  ــهـ ـ

ّ
أن تــــرى  بــالــخــاصــة والـــغـــريـــبـــة. 

الـــقـــوة والـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل، ال ســّيــمــا مع 
بذلها جهدًا شخصيًا للوصول إلى ما تريد، 
 العقبات في طريقها. وقد 

ّ
على الرغم من كل

تــحــولــت أخـــيـــرًا إلـــى مـــدربـــة مــعــروفــة لكمال 
األجسام.

تــصــف إقـــبـــال الــنــســاء اإليـــرانـــيـــات عــلــى هــذا 
الــنــوع مــن الــريــاضــات بــالــضــعــيــف، مــع أنها 
عديدة،  األجــســام مستويات  لكمال   

ّ
أن تؤكد 

وتــرى  والــثــقــيــل.  واملــتــوســط  الخفيف  فهناك 
الــنــســاء  بــمــســاعــدة  الــريــاضــة كفيلة   هـــذه 

ّ
أن

عـــلـــى تــحــقــيــق لـــيـــاقـــة بـــدنـــيـــة عـــالـــيـــة، كــذلــك 
من  فليس  املثالي،  الشكل  أجسامهن  تعطي 
أن يتبعن برنامجًا قويًا وصعبًا  الضروري 
فعلت هي  كــمــا  وتكبيرها  الــعــضــالت  لــبــنــاء 

سابقًا.
تصف شيرين إقبال اإليرانيات على النوادي 
الرياضية عمومًا بالجيد، لكنها تقول إنهن 
البدنية.  اللياقة  ريــاضــات  ممارسة  يفضلن 
ومـــن تـــمـــارس كــمــال األجـــســـام مــنــهــن، يــكــون 
الـــوزن أو زيــادتــه فــي بعض  هدفها تخفيف 

األحيان، ال بهدف بناء العضالت.
حاولت شيرين وزميالت لها قبل نحو عامن 
أنهن  تثبت  خاصة  شــهــادات  على  الحصول 
مدربات لكمال األجسام، ونجحن بالفعل في 
مهمتهن هذه، وبات التخصص موجودًا على 
الرياضية  الــنــوادي  فــي  املعتمدة  شهاداتهن 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــســجــيــلــه فـــي االتـــحـــاد 
بــعــد، ويــســجــلــن هــنــاك فــي خــانــات ريــاضــات 
أخــــــرى. هــــذه الـــخـــطـــوة كـــانـــت كــفــيــلــة بجعل 
كمال األجسام للسيدات رياضة معترفًا بها 
 الطريق ما زال 

ّ
إلى حد ما، على الرغم من أن

ــداف بــحــســب شــيــريــن.  ــ  لــتــحــقــيــق األهــ
ً
طـــويـــال

 ريــاضــة كــمــال األجـــســـام لــلــســيــدات، 
ّ
ُيــذكــر أن

ليست لها مسابقات رسمية محلية. مثل هذه 
منها  أواًل،  ظروفًا خاصة  تتطلب  املسابقات 
اشتراط أن يكون الحكم فيها امرأة أيضًا. تلك 
أواًل بشرط  لكن  ــم، 

ّ
تــنــظ أن  يمكن  املــســابــقــات 

زيــــادة أعــــداد املــقــبــالت عــلــى كــمــال األجــســام. 
وهــو مــا سيجعل هــذا الــفــرع الــريــاضــي أكثر 

احترافية وشعبية بحسب شيرين.
مــا تحلم  الطريق نحو تحقيق   

ّ
أن تــرى  هــي 

ها باتت 
ّ
. وعلى الرغم من أن

ً
به ما زال طويال

 املشاركة في املسابقات ما زالت 
ّ
مدربة، إال أن

االتحاد  في  الفرع   تسجيل 
ّ
فــإن كذلك  حلمًا. 

الرياضي، وهو ما يضمن دعمًا أكبر، ما زال 

في حاجة إلى وقت وجهد كبيرين، ال سيما 
 عــديــديــن مــا زالــــوا يــرفــضــون تــقــّبــل فكرة 

ّ
أن

أن تمارس النساء كمال األجسام، ســواء من 
املعنين أو من املجتمع على حد سواء. 

انتشرت صور نوبهاري  الفترة األخيرة  في 
بشكل كبير على مواقع التواصل االجتماعي. 
إصرارها  ودعــمــوا  دعموها  من  هم  كثيرون 
كثيرات  نساء  تريد.  ما  تحقيق  على  الكبير 
شــجــعــنــهــا عــلــى قـــرارهـــا االنــــخــــراط فـــي فــرع 
ــّده كــثــر حـــكـــرًا عــلــى الــــرجــــال إذ  ــعـ ريـــاضـــي يـ
أخريات   

ّ
لكن عالية.  بدنية  قــوة  إلــى  يحتاج 

وآخرين انتقدوها وبشكل الذع، فاستغربوا 
 هذه الرياضة ذكورية وال 

ّ
ما تفعله، ورأوا أن

ناحية  مــن  ال  الــنــســاء  طبيعة جسم  تناسب 
الشكل وال املضمون.

 كــمــال األجــســام 
ّ
تــعــلــق شــيــريــن عــلــى ذلـــك أن

ــّدة، وهــنــاك  ــ تــخــصــص مــهــم لـــه مــســتــويــات عـ
مــســتــوى مــنــاســب للنساء كـــون رفـــع األثــقــال 
العضالت  تقوية  على  يساعد  فيه  الخفيفة 
 من 

ّ
ــرى أن وجـــعـــل الــجــســم أكـــثـــر تــنــاســقــًا. تــ

الــــضــــروري أن يــعــلــم الــجــمــيــع مـــا هـــو كــمــال 
 النظر 

ّ
األجسام الحقيقي وما أهميته بغض

 
ّ
عن الشكل الذي يرفضه البعض، مضيفة أن

»هــنــاك بشكل عـــام مــن يــدعــم األمـــر ويــوافــق 
عليه، وهناك من يعتبره غريبًا على النساء، 

وهذا طبيعي«.
كـــمـــال  مـــحـــتـــرفـــي  بــــعــــض   

ّ
أن ــًا  ــ ــــضـ أيـ ــر  ــ ــذكـ ــ تـ

األجــســام مــن الــرجــال أنفسهم ممن شــاركــوا 
فـــي مــســابــقــات وحـــصـــلـــوا عــلــى مــيــدالــيــات، 
يستغربون أن تــكــون الــنــســاء جـــزءًا مــن هذه 
 الــبــعــض 

ّ
الـــريـــاضـــة ويـــرفـــضـــون األمــــــر. لـــكـــن

 جـــســـم املـــــــرأة لـــيـــس كــجــســم 
ّ
ــر يــعــلــم أن ــ اآلخــ

 قدرتها على التحمل تبقى أقل، 
ّ
الرجل، وبأن

لكنهم يشجعونها على تحقيق شيء مميز 
كونها تمارس كمال األجسام بالطريقة التي 

تناسب النساء بحسب قولها.

»نشر تدوينات على 
فيسبوك والتحريض على 

العنف ودعم منظمات 
إرهابية«، تهم وّجهها 

االحتالل إلى دارين طاطور 
أواخر العام الماضي. 

واليوم تنّفذ حكمًا 
بالحبس المنزلي

الناصرة ـ ناهد درباس

في مدينة كريات أونو القريبة من تل أبيب، 
داريــن طاطور،  الفلسطينية،  الشاعرة  تالزم 
السبب، فتنفيذها حكمًا  أما  منزل شقيقها. 
ــة الـــريـــنـــة،  ــريـ بــالــحــبــس املـــنـــزلـــي. هــــي مــــن قـ
ــــال شـــــــرق الـــــنـــــاصـــــرة، مـــــن الـــنـــاشـــطـــن  ــمـ ــ شـ
ــمــــع الـــوطـــنـــي  ــتــــجــ ســـيـــاســـيـــًا مـــــع حـــــــزب »الــ
املحاكم،  فــي  ل 

ّ
تتنق والــيــوم،  الــديــمــقــراطــي«. 

بتهمة »التحريض على العنف ودعم فصيل 
فــلــســطــيــنــي«، عــلــى خــلــفــّيــة مـــا نــشــرتــه على 
موقع »فيسبوك«، ال سّيما إحدى قصائدها.
ُسجنت   ،2015 األول  تشرين  أكتوبر/   11 في 
طاطور )35 عامًا( ثالثة أشهر حتى 13 يناير/ 
ل إلى الحبس  حوَّ

ُ
كانون الثاني 2016، قبل أن ت

املنزلي. وفي آخر مستجدات قضيتها، ُسِمح 
لها، اإلثنن املاضي، في الثاني من مايو/ أيار 
ــى، بــالــخــروج مــن املنزل  الــجــاري، لــلــمــّرة األولــ

ملّدة ساعتن في نهاية األسبوع.
طـــاطـــور واحــــــدة مـــن عـــشـــرات اعــتــقــلــوا في 
األراضــــــي املــحــتــلــة عــــام 1948، مـــع بــدايــات 
ــة، 

ّ
أحــــداث »انــتــفــاضــة الــســكــاكــن« فــي الــضــف

على خلفّية منشورات على مواقع التواصل 
االجتماعي.

ــيــــوم، يـــرويـــه تــوفــيــق  مـــا جــــرى فــجــر ذلــــك الــ
ت الشرطة باب دارنا 

ّ
طاطور والد دارين: »دق

الــســاعــة الــثــالــثــة والـــربـــع فــجــرًا. أمـــام املــنــزل، 
كـــانـــت ســـبـــع ســــيــــارات شـــرطـــة مــــع وحـــــدات 
خـــاصـــة. ســـألـــوا عـــن داريـــــــن، فــطــلــبــت منهم 
االنتظار عند الباب. ثّمة حرمة للبيت. لكن، 
مــا إن أدرت ظــهــري، حــتــى اقــتــحــمــوا املــنــزل. 
تسأل  الــشــرطــة   

ّ
إن لها  وقــلــت  ابنتي  أيقظت 

أبـــي. يحققون  يــا  أجــابــتــنــي: ال تخف  عنها. 
معي وأعود قريبًا«. يضيف: »كانت هذه أّول 
مرة يحدث معنا أمر مماثل. نحن ال نتعامل 
مع السياسين وال مع الشرطة. أرى في ذلك 

على هامش الجلسة التي ُسمح لها خاللها 
بالخروج من املنزل برفقة شقيقها، ساَعتن 
في نهاية األسبوع، كانت دردشة لـ »العربي 
ــن مـــدى  ــ ــور. تـــحـــكـــي عـ ــ ــاطــ ــ ــع طــ ــ الــــجــــديــــد« مـ
وبيتها،  ومحيطها  عائلتها  إلــى  اشتياقها 
ن تربيهما وقد طلبت من 

َ
يها اللت

َ
وعن قطت

والــدتــهــا االهــتــمــام بهما إلــى حــن عودتها. 
إلــى غرفتها  وتــتــحــّدث أيــضــًا عــن اشتياقها 
التي تزّين جدرانها صور  العائلة،  في بيت 
ــــو شــــاعــــري املــفــضــل.  مـــحـــمـــود درويــــــــش. »هـ

قصيدته جدارية هي األقرب إلى قلبي«.
 »شــهــري األول فــي السجن 

ّ
تخبر طــاطــور أن

ــدًا. جــلــســات املــحــاكــمــة كــانــت  ــ كــــان صــعــبــًا جـ
مرهقة. حتى االنتقال من السجن إلى املحاكم 
 »الــوضــع فــي معتقل 

ّ
كــان كــذلــك«. تضيف أن

كــيــشــون كـــان ســيــئــًا. الــنــظــافــة مــعــدومــة، وقــد 
منعوا أهلي من إدخال مالبس لي ملّدة شهر. 
وأرتديها وهي  نفسها  أغسل مالبسي  كنت 

 ما شغل 
ّ

 »كل
ّ
مبللة. لم يكن من مفّر«. وتقّر أن

تفكيري في بداية فترة االعتقال، هو عائلتي.. 
أمي وأبي وإخوتي. كنت قلقة عليهم«.

وتــــكــــمــــل ســــــردهــــــا: »بــــعــــد شــــهــــر، انــتــقــلــت 
إلــــى ســجــن هــــشــــارون، إلــــى الــقــســم األمــنــي. 
 األمــر كــان صعبًا جــدًا، ال سّيما 

ّ
صحيح أن

أنني حصلت  الــغــرف، إال  مع االكتظاظ في 
ــــرات.  ــيـ ــ ــن قـــبـــل األسـ عـــلـــى دعـــــم واحـــــتـــــواء مــ
ــــرات لــيــنــا الـــجـــربـــونـــي ابــنــة  ــيـ ــ عـــمـــيـــدة األسـ
عرابة البطوف، إنسانة رائعة. هي تحتوي 

الجميع ومعطاءة«.
عن الحبس املنزلي، تقول: »هو زنزانة خارج 
الــســجــن. أنــــا بــعــيــدة عـــن بــيــتــي ومــحــيــطــي. 
ة، فــأنــا  ــاول أن أمــضــي وقــتــي بـــالـــقـــراء ــ وأحــ
ــن أي وســـائـــل  ــ مــمــنــوعــة مــــن اإلنـــتـــرنـــت ومـ
اتــصــال«. وتشير إلــى »ورديـــات. ال يجب أن 
مــّرة يالزمني شقيقي، ومــّرة  أبقى وحـــدي. 
تلهي نفسها  ما  خطيبته«. وألنها ال تجد 

اعتقالها،  قبل   
ّ
أن ُيذكر  الــرســم.  مت 

ّ
تعل بــه، 

اللقب  لنيل  دراستها  تتابع  طرطور  كانت 
األول في اإلعالم والسينما. إلى ذلك، كانت 
قد أصــدرت ديوانها األول »الــغــزو األخير« 

في عام 2010.
إلــى ذلــك، كانت طرطور قد اعــتــادت تنظيم 
مـــعـــارض مــخــتــلــفــة عـــن قـــرى مــهــّجــرة. وفــي 
الــعــام املــاضــي، أخــرجــت فيلمًا حمل عنوان 
»من قلب البقاء«، لم ُيعرض إال مّرة واحدة 

قبل أن تعتقل.
 »ال عالقة لي بالئحة االتهام 

ّ
تشّدد على أن

الــتــي ُوّجــهــت إلـــّي. أنــا كنت أعــّبــر عــن رأيــي 
ـــالم.  ــ اإلعـ أدرس  ــا  ــأنـ فـ صـــحـــافـــيـــة،  أّي  مـــثـــل 
الترجمة  وعندما ترجموا قصيدتي، كانت 

كلها خاطئة«.
خالل األشهر األخيرة، كتبت داريــن طاطور 
عن تجربتها في األسر، »وآمل بنشرها عند 

خروجي من الحبس املنزل«.

تبليًا علينا وعلى ابنتي. حتى أننا لم نكن 
نــعــرف حينها بــوجــوب أن يــحــضــروا معهم 
ــن املــحــكــمــة. الــشــرطــة  أمــــر اعـــتـــقـــال صـــــادر عـ

اصطحبت ابنتي من دون أمر اعتقال«.
لم نعرف  الــوالــد: »قلقت كثيرًا عليها.  يتابع 
عنها أّي شــيء طـــوال شــهــر. كنا نــراهــا فقط 
في املحاكم خالل جلسات تمديد االعتقال«. 
 »الـــحـــبـــس املـــنـــزلـــي الـــيـــوم، 

ّ
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن

أصعب. هي مبعدة، والتواصل معها صعب«، 
ديكتاتورية  دولــة  »إسرائيل   

ّ
أن على  مشددًا 

والديمقراطية غير موجودة في قاموسها«.

بطاقة هوية

شيرين 
نوبهاري

أول محترفة كمال 
أجسام في إيران

حذار من إهمال اللقاحات

هذه مخاطر الحيوانات األليفة

على المرأة الحامل 
االحتياط إذا كانت تربّي 

في منزلها حيوانًا أليفًا، 
مهما كان نوعه

بيروت ـ سوزان برباري

هــي صــرعــة الــعــصــر، إذا صـــّح الــقــول. يكثر 
اقتناء الحيوانات األليفة في املدن اللبنانّية، 
ــحــّدد األســبــاب التي تدفع في 

ُ
مــن دون أن ت

 
ّ
هـــذا االتـــجـــاه. قــد تختلف بــالــتــأكــيــد، إال أن
ســؤااًل ملّحًا ُيــطــرح: هل ُيــدرك هــؤالء الذين 
فــي منازلهم،  أليفة  تربية حــيــوانــات  ــّرروا  قـ
ــد تــتــســبــب بـــهـــا، ال ســّيــمــا  املـــخـــاطـــر الـــتـــي قـ
خذ اإلجراءات 

ّ
ت

ُ
على صحة األطفال، إذا لم ت

الوقائية الالزمة؟
 شيء، »ال بّد من التحقق من مصدر 

ّ
قبل كل

الــحــيــوان األلـــيـــف« الـــذي قـــّررنـــا تــربــيــتــه في 
االختصاصي  عليه  يــشــّدد  مــا  هــذا  منزلنا. 
الحيوانات  نفس  وعلم  البيطري  الطب  في 
الــذي يضيف  إليان،  ناجي  الدكتور  األليفة 
 »مــــن الـــضـــروري 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن لــــ

 لــقــاحــاتــه وتــزويــده 
ّ

تحصن الــحــيــوان بــكــل
بـــــدواء مــضــاد الــــــدود. فـــي حــــال لـــم يحصل 
عليه، فإن الــدود قد ينتقل إلى الصغار في 
 
ّ
املــنــزل ذوي املــنــاعــة الــضــعــيــفــة. كــذلــك، فــإن
الهّر،  جلد  على  نجدها  قد  التي  الفطريات 
اللمس، في  إلــى األطــفــال بمجّرد  قــد تنتقل 
غسل اليَدين جيدًا. من هنا، نؤكد 

ُ
حال لم ت

على أهمّية النظافة الشخصية عند اقتراب 
ــان مـــن أّي حـــيـــوان ألـــيـــف، خــصــوصــًا  اإلنـــسـ
أو  الضعيفة  املناعة  ذوي  األشــخــاص  لــدى 

املصابن بالربو أو اإليدز«.
ويعود إليان ليؤكد على »أهمية اللقاحات. 
ــب الــــذي ُيــعــّد 

َ
أبـــرزهـــا الــلــقــاح ضـــّد داء الــكــل

اإلصـــابـــة األخــطــر عــلــى حــيــاة اإلنـــســـان. في 
أغــلــب األحـــيـــان، نــجــد الــنــاس يــهــرعــون إلــى 
الـــطـــوارئ للحصول عــلــى حقنة ضــّد  غـــرف 
الــكــزاز )تــيــتــانــوس(، فــي حــال تــعــّرضــوا إلى 
عضة كلب. هــذا ال ينفع اإلنــســان. جرثومة 
الكزاز غير موجودة في فم الكلب أو الهرة، 
ب. لذا نشّدد على 

َ
ما نجده هو جرثومة الكل

ــه في حــال تعّرض اإلنسان إلــى مثل هذه 
ّ
أن

الحاالت، ال بّد له من التوّجه إلى أقرب مركز 
ومراقبته  ب 

َ
الكل داء  مــن  للمعالجة  صحي 

عــلــى مــــدى 15 يـــومـــًا«. يــضــيــف: »ال تــجــوز 
تربية أّي حــيــوان ألــيــف فــي املــنــزل مــن دون 
ب، بهدف حماية أهل 

َ
تحصينه ضّد داء الكل

البيت«.
ـــه »فــي 

ّ
ر إلــيــان مــن أن

ّ
ــرى، يــحــذ مــن جــهــة أخــ

ــزل لـــجـــوء حــيــوانــهــم  ــنــ حـــــال الحـــــظ أهـــــل املــ
األلــيــف إلــى األذّيـــة، ســواء أكــان هــرًا أم كلبًا، 
في  متخصص  مركز  إلــى  اصطحابه  يجب 
تــدريــب الــحــيــوانــات وإجــــراء فــحــوص طبية 
لـــه، ال ســّيــمــا تــلــك الــخــاصــة بــالــهــورمــونــات. 
الحيوان  أحيانًا إخصاء  األمــر  ب 

ّ
وقد يتطل

الذكر. املهّم أال نصل إلى مرحلة يشّكل فيه 

الــحــيــوان األلـــيـــف مــهــمــا كـــان نـــوعـــه، خــطــرًا 
إلى  أيضًا  ويلفت  البيت«.  أهــل  على صحة 
ــة دراســـــــة طـــبـــاع حـــيـــوانـــنـــا األلـــيـــف  ــيـ ــمـ »أهـ
معه  التعامل  كيفّية  نعرف  حتى  وتطّبعه، 

بطريقة صحيحة«.
مــن جهته، يــشــّدد االخــتــصــاصــي فــي الطب 
الــبــيــطــري الـــدكـــتـــور فــضــل الــلــه مــنــّيــر على 
ــة الـــتـــوعـــيـــة املـــســـبـــقـــة حـــــول كــيــفــيــة  ــ ــّي ــمــ »أهــ
»بعد  يقول:  األليف«.  الحيوان  مع  التعامل 
أخذ حيواننا األليف في نزهة، ال بّد من أن 
نغسل قوائمه عند العودة إلى املنزل، على 
بالجراثيم«.  مليئة  الطرقات  املــثــال.  سبيل 
الهّر في فمه،  أو  الكلب  ر من »تقبيل 

ّ
ويحذ

خصوصًا من قبل األطفال، لتفادي إصابات 
ب، ال سّيما في حال 

َ
عديدة، أبرزها داء الكل

لم يكن الحيوان محصنًا. إلى ذلك، ال بّد من 
أن يغسل الطفل يديه كلما لعب مع حيوان 
أن يلتقط جراثيم  املمكن  مــن  ألــيــف وملــســه. 
من وبره. وهنا نؤّكد على ضرورة تمشيط 
وبــر الكلب أو الــهــّر مــن دون أن ننسى عدم 

جواز إدخاله إلى املنزل إن لم يكن محصنًا 
وإن لم نكن نعرف مصدره«.

ــي الــــطــــب الـــداخـــلـــي  ــ ــتــــصــــاصــــي فـ أمــــــا االخــ
الدكتور إيلي فــرح، فيتوّجه إلــى األهــل من 
 »أمراضًا 

ّ
إن  

ً
الجديد«، قائال خالل »العربي 

عديدة قد يلتقطها األطفال من الحيوانات 
األليفة، ومن حيث ال تــدرون. يكمن الخطر 
في حال تسّبب حيوان أليف غير محّصن، 
في خدش طفل أو امرأة حامل أو أّي شخص 
»اإلنــســان   

ّ
أن ويــشــرح  ذي مناعة ضعيفة«. 

بالتالي  مــرتــفــعــة.  بـــحـــرارة  حينها  ُيــصــاب 
ال بــــّد مـــن مــعــالــجــتــه فـــــورًا، عــبــر املـــضـــادات 
الــحــيــويــة املـــنـــاســـبـــة، لــلــحــّد مـــن تــفــاقــم أّي 
ر 

ّ
، يؤث

ً
ب مثال

َ
عدوى قد ُيصاب بها. داء الكل

إلى  ويدفع  اإلنسان  مباشرة على عضالت 
الكلب   

ّ
أن إلـــى  هــنــا  اإلشــــارة  تــجــدر  شللها. 

املــصــاب بــهــذا الــــداء ينفق فــي خـــالل عشرة 
أيام«.

ــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، يـــدعـــو االخـــتـــصـــاصـــي  فــ
فــي األمــــراض الــجــرثــومــيــة الــدكــتــور إلــيــاس 
الهراوي »املرأة الحامل إلى أخذ االحتياطات 
الـــالزمـــة، فــي حـــال كــانــت تــرّبــي فــي منزلها 
أليفًا، مهما كان نوعه«. وقد يصل  حيوانًا 
ي عن الحيوان. ويوضح 

ّ
األمر إلى حّد التخل

 »ذلـــك خــوفــًا مــن الــتــقــاط أّي جــرثــومــة أو 
ّ
أن

يتسّبب  الــذي  الطفيلي  فيروس، خصوصًا 
بـــــداء املـــقـــوســـات )تـــوكـــســـوبـــالســـمـــوزيـــس(. 
املرأة الحامل تواجه خطرًا أكبر من غيرها، 
إذ قــد تنقل الــعــدوى إلــى جنينها فــي حال 
الــتــقــطــتــهــا مـــن هـــّر مــصــاب أو أّي نـــوع من 

الطيور«.

طنجة ـ وصال الشيخ

في  وبيئية  حقوقّية  جمعّيات  نجحت 
مــديــنــة الــعــرائــش )شـــمـــال املـــغـــرب( في 
مــنــع وضـــع القـــط هــوائــي فــي الحديقة 
ــة عــــلــــى الـــشـــرفـــة  ــ ــعـ ــ ــــواقـ الــــتــــاريــــخــــيــــة الـ
األطــلــســّيــة فـــي املــديــنــة. وكـــانـــت شــركــة 
االتــــصــــاالت املــغــربــّيــة تــســتــعــّد لــوضــع 
القط هوائي جديد في حديقة العرائش 
بهدف تقوية التغطية، ما دفع مواطنن 
وبيئية  وحقوقية  مدنية  ومــؤســســات 
لــالحــتــجــاج ضــد هـــذا اإلجـــــراء. وكــانــت 
تـــنـــوي اســـتـــغـــالل نـــحـــو عـــشـــرة أمـــتـــار 
مــربــعــة مـــن مــســاحــة الــحــديــقــة إلنــجــاز 
لصحة  اعتبار  أي  دون  مــن  مشروعها 

املواطنن والبيئة. 
ــنـــضـــال  ــيــــس جــمــعــيــة »الـ ويــــوضــــح رئــ
ــــن الــــفــــرتــــوتــــي لـــ  ــديـ ــ األخـــــضـــــر« نــــــور الـ
»العربي الجديد« أن »شركة االتصاالت 
كــــانــــت تــــنــــوي وضــــــع الـــــالقـــــط بــحــجــة 
عـــــددًا من  أن  إال  الــشــبــكــة ضــعــيــفــة.  أن 
املواطنن كانوا قد وضعوا لواقط على 
التعاقد  عن  وتراجعوا  بيوتهم  سطح 
مــع الــشــركــة الــتــي لــجــأت إلـــى الــبــلــديــة، 
ــذه املــســاحــة  فــوافــقــت عــلــى اعــطــائــهــا هـ
أن »الحديقة  إلـــى  الــخــضــراء«. ويــشــيــر 
تــقــع عــلــى الــشــرفــة األطــلــســيــة وتسمى 
قديمة  وهــي حديقة  أتالنتيك،  بالكون 
يــعــود إنــشــاؤهــا إلـــى زمـــن االســتــعــمــار 

اإلسباني«.
الـــــذي  الـــــالقـــــط  ــوتــــي أن  ــرتــ ــفــ الــ ويــــــــرى 

)كما  اصطناعية  نخلة  »سيأخذ شكل 
ــى تــشــويــه  ــيـــؤدي إلــ قـــالـــت الـــشـــركـــة( سـ
 عـــــن أضــــــــراره 

ً
ــنــــظــــر الــــــعــــــام، فــــضــــال املــ

البيئية«.
األخضر«  »النضال  جمعية  واحتجت 
ــع الـــالقـــط،  ــ ــــدة ضــــد وضـ وجـــمـــعـــيـــات عـ
وضد تجاوب بلدية العرائش. ويوضح 
الفرتوني: »لسنا ضد خدمة املواطنن. 
لكن يجب وضع الالقط في مكان بعيد 
عن املجمعات السكنية«، مشيرًا إلى أن 

البلدية لم تحسم موقفها بعد«. 
فــي املــقــابــل، يــقــول عــضــو الــبــلــديــة عبد 
الجديد«  »العربي  لـ  الصبيحي  املؤمن 
إن »حـــوارًا سابقًا نتج عنه قــرار يمنع 
الــشــركــة مــن إقــامــة الــالقــط تماشيًا مع 
رغــبــة املــواطــنــن واملــؤســســات املــدنــيــة. 
عن  للبحث  مهلة  الشركة  أعطيت  وقــد 
أمــاكــن أخــــرى وبـــدائـــل بــشــأن الــالقــط«، 
ــرار نـــهـــائـــي نـــظـــرًا إلـــى  ــ ــقـ ــ مــــؤكــــدًا أن »الـ
األضرار البيئية«. وتجدر اإلشارة إلى 
أن االحتجاجات ستستمر حتى يتأكد 

الناشطون من تنفيذ القرار.
وتعاني مدينة العرائش، التي تقع على 
املــحــيــط األطــلــســي، مــن املــيــاه الــعــادمــة 
التي تصب في املحيط األطلسي، وتلك 
فـــي وادي »الـــلـــوكـــولـــس«  الـــتـــي تــصــب 
إلـــى مشكلة مكب  الــشــهــيــر، بــاإلضــافــة 
ــب مـــــن الـــتـــجـــمـــعـــات  ــريــ ــقــ ــات الــ ــايــ ــفــ ــنــ الــ
السكانية، والذي لم تجد البلدية مكانًا 
لــنــقــلــه. يــضــاف إلـــى ذلـــك الــقــضــاء على 

املساحات الخضراء داخل املدينة.

حقوقيّون يمنعون إقامة 
القط هوائي في العرائش

أسئلة3
إلى

إلى  تحّولت  األراضــي؟ هل  نهب  جريمة  عن  تقول  ماذا   ■
ظاهرة؟

طــبــعــًا، هـــذه ظــاهــرة خــطــيــرة. وتــكــمــن خــطــورتــهــا فــي امــتــدادهــا إلـــى األراضـــي 
ي الدفاع والداخلية. كذلك، 

َ
الحكومية وتلك املخصصة للمدارس وأراضي وزارت

أو  الحكومة  النهب واالنتهاك هم مسؤولون في  املتورطن في  عــددًا من   
ّ
فــإن

مدعومون من قبل بعض رموزها، ما يجعل التصدي لهم أمرًا صعبًا. واألخطر 
أن انتهاك األراضي ما زال مستمرًا في ظل وجود مافيا تقف وراءها وتدعمها. 
وال يستبعد أن تكون القوات الدولية العاملة في أفغانستان من داعمي هذه 

الجريمة، إرضاًء ألمراء الحرب وأصحاب النفوذ. 

■ ما هي األسباب الرئيسية لتفشي هذه الظاهرة؟

ُيعّد الوضع األمني املتأزم السبب الرئيسي. وبسبب ضعف الرقابة وتطبيق 
هم يسيطرون على معظم 

ّ
القانون، يفعل أمراء الحرب ما يريدون، خصوصًا أن

قدت السّجالت ودّمرت مختلف األنظمة، 
ُ
الدوائر الحكومية. وبسبب الحروب، ف

بما فيها نظام األراضي واألمالك. يضاف إلى ما سبق ضعف اإلرادة السياسية 
للحّد من هذه الظاهرة.

■ هل تسعى الحكومة إلى الحّد منها؟

تعّهد الرئيس األفغاني أشرف غني بمواجهة الفساد املستشري. وعلى الرغم 
ه اتخذت في اآلونــة األخيرة 

ّ
من العقبات التي واجهته بعد االنتخابات، إال أن

إجــراءات توحي بأنه مصمم على املضي قدمًا في التصدي للفساد. وشّكلت 
ها لم تفعل كثيرًا حتى اآلن. 

ّ
الحكومة لجنة خاصة للعمل في هذا اإلطار، إال أن

 
ّ
لكن املتورطن.  وتوقيف  الالزمة  الخطوات  باتخاذ  األقاليم  حكام  أمــر  كذلك، 

توّرط كبار املسؤولن ُيعّد عائقًا أساسيًا.

في  ممنهجة  ظاهرة  األراضي  على  االستيالء  يُعّد 
أفغانستان. وتفيد لجنة األراضي في البرلمان األفغاني 
بأّن نحو 250 ألف  هكتار من األراضي الحكومية انتهكت 
مشروعًا   350 من  أكثر  وأقيم  الماضية،  األعوام  خالل 
لـ»العربي  حديث  كان  اإلطار،  هذا  في  عليها.  سكنيًا 
إللقاء  رضوانزاي  الواحد  عبد  الناشط  مع  الجديد« 

الضوء على هذه القضية.

عبد الواحد 
رضوانزاي

إعداد صبغة اهلل صابر

ال عالقة لي 
بالئحة االتهام 

التي ُوّجهت 
إلّي )العربي 

الجديد(
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)Getty( الالقط الهوائي يضر بالبيئة

)العربي الجديد(

ال تنسوا التحّقق من مصدرها )أنور عمرو/فرانس برس(
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فالشمجتمع

حاُل الجئين في مناطق محرومة

فقر... وسّكري رّجحت دراسة سويدية 
أن يكون الالجئون الذين 

ينتهي بهم املطاف للعيش 
في أحياء فقيرة على أرض جديدة، 

أكثر عرضة لإلصابة بمرض السكري 
من النوع الثاني. ودرس الباحثون 

بيانات أكثر من 61 ألف الجئ وصلوا 
إلى السويد بني عامي 1987 و1991، 

ملعرفة عدد الذين أصيبوا بداء السكري 
بعد 20 عامًا تقريبًا من االستقرار في 

مجتمعاتهم الجديدة.
وقال الباحث في مجال اقتصاديات 

الصحة في جامعة كاليفورنيا في سان 
فرنسيسكو، يوسنت وايت، والذي قاد 

الدراسة: »استفدنا من ظاهرة طبيعية 
أحدثتها الحكومة السويدية من دون 

قصد، عندما نشرت الالجئني في أنحاء 
متفرقة من البالد بشكل عشوائي إلى 

حد ما، لتخفيف الضغط عن سوق 
العمل ومساعدة الوافدين الجدد 

على االندماج في املجتمع السويدي 
بيسر أكبر«. أضاف: »بعد عقدين، 

بات الالجئون الذين أسكنوا في أكثر 
األحياء حرمانًا معّرضني لإلصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني 
بنسبة تزيد على 15 في املائة عن الذين 

سكنوا في أحياء أقل حرمانًا«.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية أن 

شخصًا واحدًا يصاب بالسكري من بني 
كل تسعة بالغني في العالم، وأن هذا 
املرض سيكون سابع سبب أساسي 

للوفاة عام 2030.
وكان نصف املشاركني في الدراسة 

وافدين من إيران أو دول ناطقة 
بالعربية من الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا، في حني جاء 10 في املائة منهم 
من مناطق أخرى من أفريقيا، و19 في 

املائة من أوروبا الشرقية، و14 في املائة 
من أميركا الالتينية. ولوحظ إصابة 

نحو 4500 منهم بالسكري أي 7.4 في 
املائة من املشاركني في الدراسة.

)Getty ،غارق في النوم على صندوق خشبي في بنغالدش)الصور من فرانس برس

عند الحدود الصربية.. ينتظر مستقبًال أفضل

الجئة تجمع القناني البالستيكية في بنغالدش

يعيشون في ظروف صعبة في فرنسا

الجئة في براغ

يعيشون في هذه 
الخيمة في اليونان

ال مكان آخر للنوم 
في إسطنبول
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MEDIA

اإلعالم اإلسرائيلي يتملّق اليمين

بلديات لبنان: صراع شبكات التواصل

صالح النعامي

إن كان ثمــة مــن يبحــث عــن شــواهد تعكــس 
تعاظــم هيمنــة اليمني على الفضاء العام في 
 املشــهد اإلعالمي فــي تل أبيب 

ّ
إســرائيل، فــإن

ويكتســب  البــارز.  التحــول  هــذا  علــى  ــل 
ّ
يدل

هــذا الواقــع الجديــد أهميــة كبيــرة ألنه يشــي 
بالتغييــر املتواصــل الــذي تشــهده األوســاط 
الدينــي  اليمــني  بــات  حيــث  اإلســرائيلية، 
تحديدًا يلعب دورًا أساسيًا في تشكل الرأي 

العام اإلسرائيلي والتأثير عليه. 
ولــم يكــن تعاظــم حضــور اليمــني فــي املشــهد 
املليارديــر  اســتثمارات  نتــاج  اإلعالمــي 
شــيلدون  املتطــرف،  األميركــي  اليهــودي 
أدلسون، في مجال اإلعالم فقط، حيث أسس 
صحفــًا واشــترى أخــرى لتكــون بوقًا لليمني، 
بل أيضًا نتاج حرص وسائل اإلعالم املمولة 
من من قبل السلطات، واإلعالم الخاص على 
محاولــة اســترضاء اليمني الحاكــم عبر منح 
أوســاطه الثقافيــة مســاحات أكبــر ســواء فــي 
ــل 

ّ
اإلعــالم اإلذاعــي أو املرئــي واملكتــوب. ومث

الكبيــر للصحافــي عميــت ســيغل  الصعــود 
)34 عامــًا(، املراســل السياســي لقنــاة التلفــزة 
إســرائيل،  فــي  مشــاهدة  األكثــر  الثانيــة، 
الــذي  فســيغل،  التحــول.  هــذا  علــى   

ً
دليــال

ينتمــي للتيــار الدينــي الصهيونــي، أصبــح 
مــع  باالشــتراك  أحدهمــا  برنامجــني،  يقــدم 
الصحافــي أمنــون أبراموفيتــش )65 عامــًا(، 
والــذي يعــد مــن أهــم املعلقــني فــي إســرائيل؛ 
سياســي،  كمراســل  عملــه  إلــى  باإلضافــة 
فيهــا  يطــل  ال  أخبــار  نشــرة  تخلــو  حيــث ال 
علــى املشــاهدين مــن خــالل تحليالتــه التــي 
وســيغل  األيديولوجيــة.  بمنطلقاتــه  تتأثــر 
تحريــر  رئيــس  ســيغل،  حجــاي  نجــل  هــو 
صحيفــة »ميكــور ريشــون« اليمينّية، والذي 
اإلرهابــي  التنظيــم  أعضــاء  أبــرز  أحــد  كان 
اليهــودي، الــذي قتــل وأصــاب العشــرات مــن 
الفلســطينيني في ثمانينيات القرن املاضي، 
عالوة على قطع هذا التنظيم شوطًا متقدمًا 

في التخطيط لتدمير املسجد األقصى. 
عمــدت  فقــد  اليمــني،  اســترضاء  أجــل  ومــن 
»صحافــي«  اســتيعاب  إلــى  أخيــرًا،  القنــاة، 
املتزمــت.  الحريــدي  الدينــي  للتيــار  ينتمــي 
وقــد واصلــت »إذاعــة الجيــش«، التــي تحظى 
إســرائيل،  داخــل  اســتماع  نســبة  بأكبــر 
أوســاط  اســتيعاب  فــي  املتمثــل  توجههــا 

منوعات
في لبنان، غّرد الناشطون على وسم تغريد

»#قبل_حمله_االنتخابات« استعدادًا 
لالنتخابات البلدية. وذّكر المغردون 

بأهمية المشاركة في عملية االقتراع 
فكتب زياد »#قبل_حمله_االنتخابات 
حاول ان تتذكر اداءهم خالل الست 

سنوات الماضية حتى ال تتكرر التجربة 
لست سنوات قادمة«.

انتشر وسم »#السيسي_مابيخفش« 
في مصر بعد الكلمة التي ألقاها 

الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي في الفرافرة، كما تشارك 
رواد التواصل صورًا وكتابات ساخرة 

لموكب هذا الرئيس »اللي مابيخافش«، 
والشوارع المحيطة خالية تماما من 

المارة. 

تداول رواد مواقع التواصل 
خبر اعتقال المحامي والناشط 

الحقوقي المصري مالك عدلي،  
وعلّق الناشطون فكتب عمر 

»#الصحافة_ليست_جريمة و#تيران_
وصنافير_مصرية و #مالك_عدلي حر 

وأنت خايف.. وهاتوا آخركم خلينا 
نخلص«.

عالميًا تصدر وسم باسم سيغموند 
فرويد، الطبيب النفسي المختص 

بالطب العصبي، لوائح األكثر تداوًال 
بالتزامن مع العيد الـ 160 لفرويد. 

وانتشرت أقوال علمية شهيرة 
واقتباسات ُعرف الطبيب من خاللها. 

فرويد الذي اشتهر بتحليله للوعي 
والالوعي.

إذاعيــة.  برامــج  لتقديــم  متطرفــة  يمينيــة 
برنامجــني  أخيــرًا،  اإلذاعــة،  خصصــت  فقــد 
 مــن الكاتــب املتطــرف، أمنــون 

ّ
حواريــني لــكل

لورد، الذي يعمل معلقًا سياسيًا في »ميكور 
الســابق  الليكــودي  والسياســي  ريشــون«، 
بتخصيــص  وقامــت  باردوغــو.  حاييــم 
برنامــج آخــر للكاتــب نــداف هعتســني، الــذي 

يقطــن مســتوطنة »كريــات أربــع«، التــي تقــع 
للشرق من مدينة الخليل، وتعد موطن غالة 
الغربيــة.  الضفــة  فــي  اليهــود  املســتوطنني 
ونظرًا ألن هذه اإلذاعة يستمع إليها عشرات 
النظاميــة  الخدمــة  فــي  الجنــود  مــن  اآلالف 
واالحتيــاط، فإنهــا تســهم فــي التأثيــر علــى 

وعي وآراء هؤالء الجنود.

وال تقتصــر محاولــة اســترضاء اليمــني مــن 
الثقافيــة  اليمــني  أوســاط  اســتيعاب  خــالل 
كبــار  بعــض   

ّ
إن بــل  اإلعــالم،  وســائل  فــي 

املعلقــني فــي قنوات التلفــزة باتوا يحرصون 
بشــكل فــج علــى تقديــم تحليــالت تلتقــي مــع 
توجهات اليمني. ففي إحدى حلقات برنامج 
»أستوديو الجمعة«، الذي بثته قناة التلفزة 
الثانية قبل أسبوعني، انفجر معلق الشؤون 
العربيــة فــي القنــاة إيهــود يعــاري فــي وجــه 
إن  قالــت،  أنهــا  ملجــرد  فايــس،  دانــا  زميلتــه 
بنصــوص  إرهابيــة  عمليــات   

ّ
شــن تبريــر 

إن  بــل  املســلمني،  علــى  يقتصــر  ال  دينيــة 
إرهابيــون يهــود فعلــوا ذلــك. ووجــه يعــاري 
 لفايــس فقــال: »ال يجوز لك إبداء الرأي 

ً
إهانــة

في قضايا ال تفهمني فيها«.
اليســارية  األوســاط  بعــض   

ّ
أن املفارقــة 

الصحــف  بعــض  فــي  اســتكتابها  يتــم  التــي 
اليمينيــة تعــرض وجهات نظــر »تصالحية« 
مــع مواقــف اليمني وال تجرؤ على الدفاع عن 
وجهات نظر اليســار. وضمن هؤالء، يوســي 
بلني، وزير القضاء األسبق، والذي كان يومًا 
اليســارية، ويعــّد  رئيســًا لحركــة »ميرتــس« 
مــن كتــاب األعمــدة الرئيســيني فــي صحيفــة 
»يســرائيل هيوم«، أوســع الصحف انتشــارًا، 
والتــي توصــف فــي تــل أبيــب بأنهــا »بــوق« 
نتنياهــو.  بنيامــني  الــوزراء  رئيــس  لديــوان 
لــه  املتاحــة  املســاحة  بيلــني  اســتغل  مــا 

ّ
فقل

سياســات  انتقــاد  فــي  الصحيفــة  هــذه  فــي 
الحكومــة اليمينيــة، ســّيما فــي كل مــا يتعلق 
بالعالقة من الصراع مع الشعب الفلسطيني. 
 بيلــني كان صاحــب العديــد مــن 

ّ
مــع العلــم أن

املشاريع التي قدمت لحل الصراع، وضمنها 
خطة »بيلني أبو مازن« و»مبادرة جنيف«.

البرامــج  مقدمــي   
ّ
فــإن ذلــك،  جانــب  إلــى 

الحواريــة، الذيــن يحــاورون ممثلي اليمني ال 
يظهــرون حرصــًا علــى طــرح وجهــات النظــر 
األخــرى. ففــي مقابلــة أجرتهــا معــه اإلذاعــة 
التعليــم  وزيــر  حّمــل  أمــس،  أول  العبريــة، 
نفتالــي بنــات رئيــس الســلطة الفلســطينية 
يســميه  عّمــا  املســؤولية  عبــاس  محمــود 
»التحريــض« الــذي يؤدي لتنفيــذ العمليات، 
شــهادات  إلــى  املحــاور  يحيلــه  أن  بــدون 
اإلســرائيلّية  واالســتخبارات  الجيــش  قــادة 
التــي »تثنــي« علــى دور عبــاس فــي محاربــة 
»التحريــض« وامتداح إصــراره على تواصل 

التعاون األمني.

تحرص وسائل اإلعالم 
على محاولة استرضاء 

اليمين الحاكم

الشباب اللبناني عبّر 
مرارًا عن خيبته منذ 

أغسطس الماضي

بيروت ـ مهى حطيط

نقمــة  التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــرت 
ملحوظة عّبرت عنها فئة كبيرة من الشباب 
اللبنانــي ضــد الطبقة السياســية واألحزاب 
الشــباب  خيبــة  عــام.  بشــكل  والســلطة 
اللبناني من الســلطة الحالية ليســت وليدة 
أزمــة  انتشــار  بدايــة  إلــى  وتعــود  اليــوم، 
النفايات في شوراع بيروت ولبنان دون أن 
تتمكــن الحكومــة مــن إيجــاد حــل لهــا بعيدا 
عــن الصفقــات التي فشــلت مــرة تلو األخرى 

لتبقى النفايات على حالها.
الشــباب اللبناني عّبر مرارًا عن خيبته منذ 
شــهر آب/ أغســطس املاضــي، ويمكــن القول 
إن اللوائــح االنتخابيــة التــي تألفــت بوجــه 
ملواجهتهــا  وأحزابهــا  السياســية  الســلطة 
بيــروت  مــن  ا  بــدًء البلديــة  االنتخابــات  فــي 
والجنوبيــة،  البقاعيــة  القــرى  إلــى  وصــوال 
هي نتاج للحراك املدني وتظاهرات 23 و29 
أغســطس/ آب. »بيــروت مدينتــي«، واحــدة 
مــن اللوائــح الجديــدة. الالئحــة املؤلفــة مــن 
فنانــني وناشــطني، هــي األبــرز فــي مواجهــة 
بقيــة  مــع  املســتقبل والتوافــق  تيــار  الئحــة 
األحــزاب فــي بيــروت. تمكنــت هــذه الالئحــة 
علــى  املؤيديــن  مــن  الكثيــر  اســتقطاب  مــن 
مواقــع التواصــل االجتماعــي الذيــن عّبــروا 
الســلطة،  لتحالــف  رفضهــم  عــن  بأغلبهــم 
هــذه  كل  بعــد  فشــلت  أنهــا  وخصوصــا 
كبيــرة وصغيــرة،  ملفــات  بــإدارة  الســنوات 
ومنهــا البلديــات، بحســب التعليقــات علــى 

»فيسبوك«.
مدينتــي«  »بيــروت  حملــة  وصــف  ويمكــن 
بأنها الرّد األوضح على السلطة السياسية 
واألحزاب املوجودة في الحكم منذ ســنوات 
لكســر  واضحــة  محاولــة  هــي  وســنوات، 

انطالقــا  لبنــان،  فــي  السياســية  الهيمنــة 
بقيــة  إلــى  بيــروت  ومــن  البلديــات.  مــن 
اللبنانيــون إيجــاد بديــل  املناطــق، يحــاول 
العائــالت. بلديــة  عــن األحــزاب عبــر شــعار 
اللبــوة، فــي قضــاء بعلبــك، كانــت الوحيــدة 
اللــه  حــزب  علــى  ــب 

ّ
التغل اســتطاعت  التــي 

فــإن   ،2010 عــام  البلديــة  االنتخابــات  فــي 
أكثــر  فــي  للتكــرار  مرشــح  الســيناريو  هــذا 
مــن بلديــة وبلــدة بعــد اإلعــالن عــن لوائــح 

معارضــة للحزبني املســيطرين في الجنوب 
والبقاع، أي حزب الله وحركة أمل. 

وهــم  اللوائــح،  هــذه  أعضــاء  وينشــط 
بأغلبهــم مــن الشــباب، على مواقع التواصل 
االجتماعــي لتحدي األحــزاب، مؤكدين أنها 
اإلنمــاء.  علــى صعيــد  شــيئا  لهــم  تقــدم  لــم 
وألن العالــم االفتراضــي لــم يعــد افتراضيــا 
باملعنــى الحرفــي فــي دول العالــم، فقــد نشــر 
تقريــًرا  إنســايت«  ريســك  »غلوبــال  موقــع 

يوضــح إلــى أي حــدٍّ باتت وســائل التواصل 
االجتماعــي ذات تأثيــٍر قــوي علــى الحمالت 
بــات  فقــد  التقريــر،  بحســب  االنتخابيــة. 
وســائل  اســتغالل  اســتراتيجيات  إتقــان 
اإلعالم االجتماعية أمرا ضروريا للحمالت 
الناخبــني.  علــى  التأثيــر  بغيــة  السياســية، 
ويشــير التقريــر إلــى أن مــا يقــرب مــن ثلثــي 
البالغــني في الواليات املتحدة يســتخدمون 
وســائل اإلعالم االجتماعية، وهي بالنســبة 
وجمــع  لألخبــار  األول  املصــدر  للكثيريــن 
املعلومات. لذا فعدم التواجد على اإلنترنت 
ال  مــا   

ً
قضيــة أو  مرشــًحا  أن  يعنــي  قــد 

وجــود لهمــا فــي أعني الناخبــني. فاإلنترنت 
والتكنولوجيــا مقــّدر لهما التكامل أكثر مع 

املجتمع.
هــذا فــي الواليــات املتحــدة، أمــا فــي لبنــان 
ورغــم اختــالف الواقع والحيثيــات، ال يمكن 
للســلطة وأحزابهــا التعويل علــى عدم قدرة 
مواقع التواصل االجتماعي ترجمة الغضب 
»الفايســبوكي« فــي صناديــق االقتراع، وإذا 
نجــح هــذا االفتــراض اليــوم أو غدا، فإن هذه 
األصوات االفتراضية ستترجم إلى أصوات 

فعلية.
وفي غضون ذلك، شن مستخدمون حمالت 
تخويــن علــى عــدد مــن الصحافيــني الذيــن 
أكــدوا دعمهــم للوائــح املســتقلة البعيدة عن 
التحالفــات السياســية، ومنهــم الصحافيــة 
ــد، التــي أوضحــت عبــر صفحتهــا 

ّ
ديانــا مقل

طاولتهــا  الحملــة  أن  »فيســبوك«  علــى 
وشككت بمهنيتها وانتقدت دعمها للوائح 
املســتقلة ومنهــا »بيــروت مدينتــي«. وعلــى 
ــد 

ّ
ملقل دعــم  حملــة  ناشــطون  أطلــق  الفــور، 

الحريــات،  احتــرام  علــى ضــرورة  مشــددين 
حيــث غــّرد عــدد مــن الصحافيــني مندديــن 

بالتخوين.

)Getty( تغيب انتقادات سياسات الحكومة اليمينية

حملة »بيروت مدينتي« بديل عن السلطة السياسية )العربي الجديد(

تتعاظم هيمنة اليمين على اإلعالم اإلسرائيلي، حيث بات اليمين الديني يلعب دورًا بارزًا في تشكيل الرأي العام اإلسرائيلي والتأثير عليه، 
عبر صحافيين وضيوف يرّوجون ويدافعون عن أفكار هذا اليمين في مختلف الوسائل
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ــارة لـــرجـــل أجـــنـــبـــي، فــيــســألــه عن  ــيـ تــأجــيــر سـ
ديانته، وعندما يخبره  أنه مسيحي، يأخذه 
ــــور وأيـــقـــونـــات  ــلـــهـــا صـ ــيــــارة فــــي داخـ ــــى ســ إلـ
اللبنانيون.  لديهم  ع 

ّ
يتشف الــذيــن  القديسني 

هنا يبدأ انتقاد وضع طرقات السير اللبنانية 
والتي تودي بحياة مواطنني بسبب حوادث 
الــســيــر »ال زفـــت عــلــى الــطــرقــات لــكــن ال تقلق 
القديس فالن سيحميك فهو شفيع الطرقات.. 
فالقديس  تقلق  الــطــرقــات، ال  إضـــاءة على  ال 

فالن هو شفيع النور«.
اإلعـــالن هــو مــن األطـــرف واألكــثــر تعبيرًا عن 
واقع اللبنانيني، لكن يبدو أنه »أثار حفيظة« 
ــه. هذه 

ّ
بــث التقدم بطلب لوقف  فــقــررت  مرهج 

هــي ربما املــرة األولـــى التي يتقّدم بها فــرد/
مــــحــــام، بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة، ولـــيـــس نــيــابــة 
تتقّدم  مــا  فــعــادة  دينية معّينة.  عــن مؤسسة 
الكاثوليكي  املــكــرز  مثل  الدينية  املــؤســســات 
ــــالم الـــــــذي يـــضـــغـــط عـــلـــى األمـــــــن الـــعـــام  ــــإعـ لـ
أو ذاك، بسبب  الــعــمــل  ــذا  مــنــع هــ فـــي ســبــيــل 
ــه لــلــديــن املــســيــحــي«، مــثــل مـــا حصل  ــ ــ »ازدرائـ
أخــيــرًا مــع ألــبــوم بــشــار خــلــيــفــة، نــجــل الفنان 
لبنان  دخـــول  مــن  منع  الـــذي  مرسيل خليفة، 
إال بــعــد حـــذف أغــنــيــة مــنــه اعــتــبــرت »مسيئة 
ــر نفسه ينطبق على  األمـ املــســيــحــي«.  لــلــديــن 
املؤسسات الدينية اإلسالمية، التي اعترضت 

بيروت ـ العربي الجديد

قــّررت  وفــرديــة  بمبادرة شخصية 
تدعى سندريال  لبنانية،  محامية 
قاضي  أمــام  بطلب  التقّدم  مرهج، 
الــشــمــالــي )جبل  املـــن  األمــــور املستعجلة فــي 
 
ً
بــيــروت( رالـــف كركبي، طالبة ــــ شــمــال  لبنان 
وفق بث إعالن يحمل عنوان »طرقات الزفت« 
بـــدأت ببثه  قــد  اللبنانية   MTV قــنــاة وكــانــت 
أخيرًا. أما سبب هذا الطلب القانوني فهو أن 
اإلعالن »يتعرض للمقدسات الدينية بطريقة 

تهكمية«. 
ــاء فـــي طــلــب مـــرهـــج أنـــهـــا »بــطــلــبــهــا هــذا  ــ وجـ
املسيحية  بــاملــقــدســات  لــالســتــهــزاء  تـــصـــدت، 
ــا ًعــــن جــمــيــع املـــقـــدســـات الــديــنــيــة، ألنــه  دفـــاعـ
يــمــكــن أن يــتــم عـــرض جـــزء آخـــر مـــن االعــــالن، 
الــذي يسبب  األمــر  املسلمني،  يمس مقدسات 
فتنة طائفية ومذهبية خطيرة في ظل الجو 
املــشــحــون، الــــذي يعيشه لــبــنــان، إضــافــة إلــى 

جرائم التعرض للمقدسات الدينية«. 
اإلعــــالن هــو عــبــارة عــن تــاجــر ســـيـــارات يريد 

توجد جائزة سنوية 
دولية بعنوان »جائزة 

رضوان الفرخ للفنون«

محامية لبنانية تطالب 
بوقف إعالن ساخر خوفًا 

من »الفتنة«

الذين يمتلكون نسختين 
من صبغي )MC1R( يبدون 

أكبر بالعمر

2223
منوعات

مــرة على برامج تلفزيونية وأعمال  أكثر من 
فنية أخرى.

مصر
تتبناها  التي ال  الشخصية  الــدعــاوى  ظاهرة 
 بشكل أكبر في 

ً
مؤسسات دينية، تنتشر مثال

مصر، حيث يتقّدم محامون بدعاٍو ضّد برامج 
أو  بهدف سجنهم  فنانني  أو ضد  تلفزيونية 
في  ولــنــا  ــــان«.  األديـ »ازدراء  بتهمة  معاقبتهم 
الــقــاهــرة أمثلة عـــدة. فبطل هــذه الــدعــاوى هو 
طبعًا املحامي، نبيه الوحش، الذي رفع دعاوى 
ضد الكاتب الــراحــل، نصر حامد أبــو زيــد، ثم 

نوال السعداوي، إلى جانب دعاٍو كثيرة أخرى، 
بينها »خدش الحياء العام..«.

عفيفي،  محمد  املــصــري،  املحامي  تقدم  كذلك 
نــاعــوت، متهمًا  فاطمة  الكاتبة،  بــدعــوى ضــد 
إياها بــازدراء األديــان، بعدما انتقدت شعائر 

عيد األضحى على حسابها على »فيسبوك«.
وقبل 4 سنوات تقّدم أحد املحامني املصريني 
بدعوى ضد عادل إمــام، بتهمة ازدراء األديان 
فـــي أكــثــر مـــن فــيــلــم مـــن أفـــالمـــه ومــســرحــيــاتــه، 
بينها مسرحية »الزعيم« وأفالم »مرجان أحمد 
ــن ومـــرقـــص«  ــــي« و»حـــسـ ــابــ ــ مــــرجــــان« و»اإلرهــ
واإلعالميني  الفنانني  الئحة  تطول  وغيرها... 

الذي طاولهم هذا االتهام، لتشمل أيضًا املذيع 
على قناة »القاهرة والناس«، إسالم  البحيري، 
الذي أقام ضّده املحامي، ممدوح عبد الجواد، 
دعــوى من الصنف نفسه، وقــال في دعــواه إنه 
البحيري على علماء  إســالم  »فــوجــئ بهجوم 
األّمة اإلسالمية وُكتاب السنة النبوية، بطريقة 
يكنها  التي  والكراهية  الحقد  مــدى  عــن  تعبر 
لـــإســـالم والــعــقــيــدة؛ إذ تــبــنــى فـــي بــرنــامــجــه، 
وإنكار  اإلسالمية،  األمــة  ثوابت  في  التشكيك 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع 
املسلمني وما أجمع عليه علماء األمة، والطعن 
فيما هو ثابت بنص كتاب الله تعالى، وسب 
األئمة األربعة«. كما لم يسلم باسم يوسف من 
هــذا االتهام بعد تقّدم مجموعة من املحامني 
بـــدعـــوى ضــــّده يــتــهــمــونــه فــيــهــا بـــــــازدراء أحــد 
ــو الــــصــــالة، فــــي إحــــدى  ــ ــــروض اإلســــــــالم، وهـ فــ

حلقات برنامج »البرنامج؟«.
يرفعها  التي  القانونية  الــدعــاوى  عن  وبعيدًا 
أفـــراد فــإن املــؤســســات الدينية بــدورهــا تأخذ 
عــلــى عاتقها هـــذه املــهــمــة، مثلما فــعــل األزهـــر 
ظهر  بعدما  الرحيم،  عبد  الفنان، شعبان  مع 
فــي فــيــديــو يــرتــدي فــيــه عــمــامــة األزهــــر ويــقــرأ 
القرآن، ما اعتبر إهانة لألزهر وازدراء للقرآن 
ــبـــوال« لــلــظــهــور  والــــصــــالة، مــمــا اضـــطـــر »شـــعـ
 »والله 

ً
 على التلفزيون وهو يبكي قائال

ً
مجددأ

وأنــــا مقصدش  كــلــكــم  بتأسفلكم  ــا  أنـ الــعــظــيــم 
ألني بحب القرآن واألزهر، وكنت بتمنى أطلع 
شيخ وأنا صغير، وكنت بروح الكتاب«. وفي 
 هجوم 

ّ
حال لم يتبّرع محام أو مؤسسة لشن

على فــنــان أو إعــالمــي أو كــاتــب، فــإن املجتمع 
نفسه أو الجمهور هو من يتولى هذه املهمة، 
ــنـــان حــكــيــم بـــعـــد صــــدور  ــفـ ــع الـ كـــمـــا حـــصـــل مــ
أغينته  املصورة »عــّم سالمة«. إذ هاجم عدد 
من الناشطني واملغردين على مواقع التواصل 
متهمني  املصري  الشعبي  املغني  االجتماعي 
إيــــاه بـــاإلســـاءة لــلــديــن اإلســـالمـــي إذ ظــهــر في 
مطلع الــفــيــديــو كليب وهـــو يــضــع قــدمــه على 
حائط ُكتبت عليه اآلية 87 من سورة األنبياء: 
»ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظاملني«.

األردن
وبعد لبنان ومصر، ضّج الوسط الفني أخيرًا 
بــخــبــر مــنــع حــفــل الــفــرقــة الــلــبــنــانــيــة »مــشــروع 
لــيــلــى« مــن إحــيــاء حفلتها فــي عــّمــان. فــصــّرح 
 إن »مـــا 

ً
ــائــــال مـــحـــافـــظ الـــعـــاصـــمـــة األردنـــــيـــــة قــ

يحتويه األلبوم الجديد للفرقة )ابن الليل( من 
مخالفات للقيم والعادات والتقاليد.. وما يرد 
في بعض أغانيه من ألفاظ ال تليق باملجتمع 
األردنـــــي«. ثــم أصــــدرت وزارة الــســيــاحــة بيانًا 
الــفــرقــة ال يتناسب مع  تــقــّدمــه  رأت فيه أن مــا 
أخيرًا وفق  ليتبنّي  الروماني«،  املــدرج  »عراقة 
تقارير إعالمية أن الكنيسة هي التي ضغطت 
على الوزارة لسحب الترخيص، بسبب احتواء 
بعض أغاني الفرقة »على كلمات نابية بحق 

الدين املسيحي«.

C C

برلين ـ العربي الجديد

ــلـــوب الــحــيــاة يــجــعــالن الــبــشــرة  الــعــمــر وأسـ
ــدو أنـــضـــر أو أذبـــــــل. غـــيـــر أنـــهـــمـــا لــيــســا  ــبـ تـ
الــعــامــلــني الــوحــيــديــن املــؤثــريــن فــي نــضــارة 
ن العلماء مؤخرًا من  البشرة من عدمها. تمكَّ
إلقاء الضوء على املوّرثات التي تلعب دورًا 

حاسمًا في جمال البشرة.
من  معينة  أنــواعــًا  أن  ة  علميَّ تجربة  ــت 

َ
ــن بــيَّ

الــصــبــغــيــات املـــوجـــودة فــي املــــادة الــوراثــّيــة 
أكثر  يــظــهــرون  تــجــعــل حامليها  الــبــشــرّيــة، 
تقدمًا بالعمر. هذا ما قاله الباحث، مانفريد 
كـــايـــزر، ومــجــمــوعــة مـــن زمـــالئـــه فـــي املــركــز 
ـــردام  ــ الــطــبــي »إراســــمــــس« فـــي جــامــعــة روتـ
فــي هــولــنــدا، بعد أن عــرضــوا مجموعة من 
الصور على عينة من الناس، وسألوهم عن 
تقديراتهم ألعمار من في هذه الصور. عاد 
هؤالء الباحثون في هذه الدراسة إلى 2693 
مشتركًا في دراسات أخرى تجرى منذ عام 
املستبينني  إلــــى  صـــورهـــم  وقـــدمـــوا   ،1990
ــهــــم بـــخـــصـــوص  ــاتــ ــاعــ ــبــ ــشــــف انــــطــ ألجــــــــل كــ

األعمار. 

مورِّثة حاسمة للبشرة
ويـــذكـــر مـــقـــال نـــشـــره الــبــاحــثــون فـــي مجلة 
»Current Biology«، العلمية أنهم بحثوا في 
الصيغ الصبغية ملن كانوا في الصور بحثًا 
عــن قــواســم مــشــتــركــة بــني املــجــمــوعــة، التي 
بـــدت أكــبــر ســنــًا، واملــجــمــوعــة األخــــرى التي 
بدا أفرادها أكثر شبابًا. أكثر ما لفت انتباه 
يدعى  الــذي  الصبغي  العلماء هو محتوى 
)MC1R(، والذي كان يعرف عنه من قبل، أنه 

يتحكم بلون البشرة ومدى اسمرارها.
يــمــكــن لــلــبــشــر أن يــحــمــلــوا فـــي مــورثــاتــهــم 
 ،)MC1R( أساسيتني من صبغي  صيغتني 
ــه مــــن املـــمـــكـــن أن تـــتـــوفـــر نــســخــتــان  ــ غـــيـــر أنـ
ــــان مــخــتــلــفــتــان مـــنـــه. ويـــفـــيـــد كـــايـــزر  ــــريـ أخـ
تحمل  التي  املجموعة  بــأن  العلمي  وفريقه 
تقدير  في   

َ
ُبــوِلــغ اثنتني معينتني  نسختني 

الفعلي،  الــواقــع  عــن  سنتني  بمقدار  عمرها 
ــديــــرات مـــصـــيـــبـــة إزاء  الــــتــــقــ بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت 
املجموعة األخرى، التي ال تحمل مورثاتها 

هاتني النسختني.
أما املجموعة التي تحمل صيغتها الوراثية 
ــذا الـــصـــبـــغـــي، فــكــان  ــ نــســخــة واحـــــــدة مــــن هـ
االنــطــبــاع عــن أعــمــار أفــرادهــا أقــل خطأ من 
املجموعة األولى، أي املجموعة التي تحمل 
وحــســب   .)MC1R( صــبــغــي  مـــن  نــســخــتــني 
الــبــاحــثــني فــــإن هــــذه الـــعـــالقـــة بـــني الــصــيــغ 
بالعمر  تتعلق  ال  الــبــشــرة  وشــكــل  الجينية 

رحلتي مع الرسم وصرت أطور نفسي وأتعلم 
وأحاول أن أشاهد لوحات لرسامني معروفني 
ــرة مـــنـــهـــم، وصــــــــرت أذهــــــــب إلـــى  ــكــ ــفــ وآخــــــــذ الــ
املــعــارض ألتــعــرف عــلــى الــرســامــني، وتعلمت 
دروســـــًا مـــن الـــلـــوحـــات دون تــوجــيــه مـــن أحــد 
وصرت أتعلم من أخطائي«. عندما صرت في 
السادسة عشرة من عمري أقمت أول معرض 
خــــاص لــلــوحــاتــي فـــي مــديــنــة صــــور )جــنــوب 
لبنان( كان يضم حوالي 50 لوحة منّوعة ما 

بني رسومات زيتية ومائية وكاريكاتير«.
الكاريكاتير  لرسم  اتجه  أنــه  إلــى  الفرخ  يلفت 
بـــدافـــع حــبــه لــلــقــضــّيــة الــفــلــســطــيــنــّيــة، وحــبــه 
العلي،  نــاجــي  الشهيد،  الفلسطيني  لــلــرســام 

خليل العلي

في قرية العباسّية التي تقع في جنوب لبنان، 
الفنّي  الــفــرخ، محترفه  ــان رضــــوان 

ّ
الــفــن أنــشــأ 

بــجــهــده الـــخـــاص، لــيــكــون أقــــرب إلـــى املــتــحــف، 
حيث يضم كل ما ُينجزه من لوحات مرسومة 
املنحوتات  وكــذلــك  واملــائــّيــة  الزيتّية  بــاأللــوان 
واملجّسمات التي يصنعها من الشمع أحيانًا، 

ومن الحجارة حينًا آخر.
»الــعــربــي الــجــديــد«، يــقــول الــفــرخ:  فــي حــديــث لـــ
»ولــدت في مدينة صــور جنوب لبنان من أب 
ســـوري وأم لــبــنــانــّيــة، وعــشــت كــل حــيــاتــي في 
كــنــت تلميذًا  لــبــنــان، وخـــالل طفولتي  جــنــوب 
مشاغبًا في املدرسة، ولم أكمل تعليمي وتركت 
مقاعد الدراسة، بعد أن طردوني عندما كنت 

في صف األول متوسط »إعدادي«.
ــتــــي بـــعـــد تـــرك  ــــت نـــقـــطـــة بــــدايــ ــانـ ــ يـــضـــيـــف: »كـ
املدرسة، ألنني شعرت بفراغ كبير في حياتي 
الثالثة عشرة مــن عمري،  فــي  أنني كنت  رغــم 
وألنني كنت أهوى الرسم بدأت أرسم لوحات 
على الكرتون ألمأل الفراغ في حياتي، وبدأت 

التي   ، األضـــرار  أو  البشرة  ولــون  والجنس 
طرأت عليها بسبب التعرض للشمس. 

خطورة أولى
»إنـــهـــا املــــرة األولـــــى الــتــي نــعــثــر فــيــهــا على 
ــة تــفــســر لـــنـــا، ولـــــو جـــزئـــيـــًا، الــســبــب  ــورثــ مــ
الــــذي يــجــعــل الــبــعــض يــبــدون أكــثــر شــبــابــًا، 

العمر مما  فــي  تقدمًا  أكثر  اآلخــر  والبعض 
هو عليه« يقول كايزر. أبحاث سابقة كانت 
قد كشفت عن أن البنية الوراثية والعوامل 
على  التأثير  مناصفة  تتقاسمان  البيئية 
االنــطــبــاع الــعــمــري، الــــذي يــتــركــه الشخص 

لدى اآلخرين.
أما الرس بيرترام، عالم الوراثة في جامعة 
ــة،  ــدراســ ــالــ ــد أبـــــــدى إعــــجــــابــــه بــ ــقـ لــــوبــــيــــك، فـ
التي أجــراهــا كــايــزر وفــريــقــه، ال سيما أنها 
الدراسة األولى بهذا الحجم، والتي تتعلق 
بـــاألســـبـــاب الــجــيــنــيــة لــلــعــالقــة بـــني الــشــكــل 
البشري اإلنساني والعمر السنوي العددي. 
بيد أن بيرترام يعتقد كذلك أن تلك العالقة 
الــنــســخ مــن )MC1R(، وأشــكــال معينة  بــني 
للبشرة ينبغي أن تتعرض لفحوصات أدق 
وأشــمــل. ومــن ناحية أخــرى سّجل الباحث 

فـــي املــــورثــــات الـــبـــشـــريـــة، مــــاركــــوس نــوتــن، 
مــن جــامــعــة بـــون فــي أملــانــيــا إعــجــابــه بهذه 

التجرية وثقته بنتائجها. 
ــره أن تـــكـــون  ــظــ ــــي نــ ــعــــدو فـ ــا ال تــ ــهــ ــر أنــ ــيـ غـ
»خــطــوة أولـــى عــلــى طــريــق الــبــحــث الطويل 
ــبـــاب الـــوراثـــيـــة املـــؤثـــرة فـــي مظهر  عـــن األسـ

البشرة«.  
ثــّمــة املــئــات مــن الــجــيــنــات الــتــي تــشــتــرك في 
ــلـــوك الـــبـــشـــرة بــالــنــســبــة لــلــعــمــر  تـــحـــديـــد سـ
الــبــيــولــوجــي. ويـــبـــدو أن اإلجـــابـــة عـــن هــذا 
أخــذ عينات واســعــة من  الــســؤال ستتطلب 
مجموعات إثنية مختلفة من جميع أصقاع 
الــــدراســــة كشفًا  هــــذه  تــبــقــى  ولـــكـــن  األرض. 
مــؤثــرًا وجــديــًا فــي إعــطــاء األهمية للعوامل 
التي كانت تهمل سابقًا  الجينية،  الوراثّية 

على حساب العوامل البيئية املكتسبة.

رغم أنه لم يعاصره. ولكن، أكثر ما أثر فيه هو 
فيلم »ناجي العلي« الذي قام ببطولته الراحل 

نور الشريف.
وقــال الفرخ: »أقمت معارض عــدة في مناطق 
مختلفة مــن لبنان، وأحــد املــعــارض ضــم 160 
ــيــــدا، كـــمـــا شــــاركــــت فــي  ــة فــــي مـــديـــنـــة صــ لـــوحـ
مــعــارض دولــيــة عـــدة وحــصــلــت عــلــى جــوائــز، 
ي« 

ّ
وفي عام 2010 أسست »محترف لبنان الفن

ــة، منها  ــ ــّيـ ــ لــتــنــظــيــم نـــشـــاطـــات لــبــنــانــّيــة ودولـ
مــســابــقــة فـــي الـــرســـم بـــوجـــود لــجــنــة تــحــكــيــم، 
إلـــــى أن صـــــار هــــنــــاك جــــائــــزة ســـنـــوّيـــة تــحــت 
اســم »جــائــزة رضـــوان الــفــرخ الــدولــّيــة للفنون 
واألدب« يشترك فيها 34 دولة عربية وأجنبّية 
وتقام في صور وبيروت وفي املحترف الفني، 
وستنطلق الدورة الخامسة من الجائزة قريبًا، 
وهــــي تــعــنــى بـــالـــرســـم والـــتـــصـــويـــر والــشــعــر، 
والجوائز عادة تقديرية وليست مادّية وهي 
من تصميمي«. أنشأ رضوان الفرخ في حديقة 
محترفه »القرية الفنّية« التي تضم مجسمات 
من تصميمه باإلضافة إلى أدوات قديمة تدل 

على الحياة القروية بطابع فني.

رضوان الفرخ: أرسم حبًا بفلسطين

فلكيّون يرصدون 
حجرًا فضائيًا سحيقًا

عوامل وراثيّة تحدد نضارة البشرة

القاهرة ـ محمد كريم

مشهد شعبي مألوف في الريف املصري، وخصوصًا هذه األيام، 
ِرَعــت في أحد 

ُ
وهو أن ُيــَرى َجمٌع من األطفال حول شجرة توٍت ز

الحقول، أو على جانب إحدى الترع، وقد ارتقى أحد األطفال ليهز 
فيلتقطونها  الــلــذيــذة  الــتــوت  ثمار  الــجــذوع، حتى تسقط  بعض 

بفرحة كبيرة، ويبدأون بأكلها طازجة مباشرة . 
لــلــتــوت أنــــواع كــثــيــرة، تــنــبــت ثــمــارهــا املــعــروفــة لــديــنــا فــي فصل 
الربيع. ومن أنواع التوت املنتشرة في أنحاء العالم: التوت البري 
والتوت األبيض واألحمر واألسود )العليق(. والثمار تؤكل على 
هيئتها، ويصنع منها شراٌب لذيذ، وتدخل أيضًا في العديد من 
عدُّ من مواد التلوين الطبيعية. وله فوائد 

ُ
الصناعات الدوائية، وت

البروتينات واملواد  التي تحتوي  غذائّية ضخمة نظرًا ملكوناته 
الدهنية والسكرية وحمض الليمون، إضافة إلى مجموعة كبيرة 
مــن األمــــالح املــعــدنــيــة كــالــفــوســفــور والــصــوديــوم والــبــوتــاســيــوم 
والكبريت، ويحتوي  واملنغنيز  والنحاس  والحديد  والكالسيوم 
ت 

َ
كذلك على فيتامينات مثل أ، ب، ج. وسعرات حرارية عالية. ُعِرف

ثمار التوت وأوراقه كوصفة عالجية لعدد من األمراض منذ عهد 
الفراعنة، وأفرد لها املصنفون من أطباء العرب كابن سينا وابن 
البيطار وداود األنطاكي فصواًل، حيث ذكروا العديد من فوائدها 
العالجية. وعن أوراق الشجرة؛ كان اإلمام الشافعي يقول: »ورق 
التوت دليل على قدرة الله«. ذلك أنه إذا أكل دود القز أوراق التوت 
الظبي  أكلها  ، وإذا 

ً
النحل أخــرج عسال أكلها  أخــرج حــريــرًا، وإذا 

أخرج مسكًا ذا رائحة طيبة.
ــا فــوائــد  ــهـ ــات الــحــديــثــة أن لــثــمــرة الــتــوت وأوراقـ وأثــبــتــت الـــدراسـ
ــدم وأورام الــحــلــق  ــ ــاالت فــقــر الـ ــ ــدًا فـــي حـ كـــثـــيـــرة، فــهــي مــفــيــدة جــ
التئام  فــي  وتسهم  والدوسنتاريا،  والبواسير  والسعال  واللثة 
الــحــرارة وفي  اللثة امللتهبة، وفــي خفض درجــة  الكسور وعــالج 
حاالت الحميات والحصبة، وفي أمراض الكبد وحاالت السعال 
والحصبة، كما يعمل على خفض نسبة السكر في الدم والبول، 
وتساعد مضادات األكسدة املوجودة في التوت على الوقاية من 
ه يروي الجسم في أوقات العطش، لذا يكثر أهل 

ّ
السرطان. كما أن

ليالي رمــضــان لتعويض  فــي  الــتــوت  تــنــاول عصير  الخليج مــن 
عطش النهار. 

الشّماعة الجديدة لمحاصرة 
الفن واإلعالم

ازدراء
    األديان

فوائد التوت

فنون وكوكتيل
تغذية

بورتريه

رقابة

دراسةفضاء

برلين ـ سامر محمود

رًا، في إلقاء نظرة على تاريخ تكون النظام الشمسي الداخلي، إذ 
ّ

نجح فلكيون، مؤخ
 من كارن ميتش من جامعة هاواي، وأوليفر هايناوت من املرصد األوروبي 

ٌّ
تمّكن كل

ح تزامن  الجنوبي بالقرب من ميونخ، من اكتشاف كويكب قديم في الفضاء، ُيرجَّ
نشوئه مع نشوء كوكب األرض.

البنية  عــلــمــيــة،  مــقــالــة  فــي  الــعــاملــان  هــــذان  »Science Advance«، وصـــف  مــجــلــة  فــي 
الــصــخــريــة غــيــر املــألــوفــة للقطعة الــصــخــريــة الــفــضــائــيــة، بــعــد أن اســتــطــاعــا تحليل 
بنيتها عبر تلسكوَبي املرصد وهاواي. ومن الواضح أن هذا الكوكب السيار والذي 
ــِذف خارج املجموعة الشمسية الداخلية، ُبعيد 

ُ
أطلق عليه »S3 2014/B« كان قد ق

نشوء كواكبها ليستقر في ما يدعى »سحابة أورط« املحيطة.
أن  السحابة. بيد  اآلن على وجــود هــذه  أنــه ال دليل قاطعًا حتى  بالذكر  والــجــديــر 
الــفــلــكــيــني يــجــمــعــون مــنــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي عــلــى فــرضــيــة أن املــجــمــوعــة 
الشمسية محاطة بفقاعة من األجسام الصخرية والغبارية والجليدية، وهي عبارة 
عن كل ما زاد بعد أن تشكلت املجموعة وكواكبها. ويرجح العلماء أن مسار كويكب 

»S3 2014/B« قد تغير قبل وقت قصير نسبيًا، ليصبح أقرب إلى الشمس.
يذكر الفلكيان في مقالتهما أن هنالك طرقًا ونماذج متنوعة ملحاكاة بنية »سحابة 
أورط«، بينما يفترض أن يساعد هذا االكتشاف الجديد على معرفة أي هذه النماذج 
املتوفرة يحاكي الحقيقة على أقرب وجه. بيد أن القطع بخصوص النموذج األصلح 
للمحاكاة سيتطلب دارسة ما ال يقل عن 50 كويكبًا عائدًا من السحابة على شاكلة  

.»S3 2014/B«
ويأمل العلماء كذلك بالحصول على معلومات دقيقة عن نشوء املجموعة الشمسية، 
عبر دراسة هذا الكويكب. وإذا صّح ما يفترضه ميتش وزميله هايناوت، فإنه يمكن 
ة من لبنات املجموعة الشمسية، ال سيما أن  النظر إلى »S3 2014/B« كلبنة أصليَّ

ر منذ نشوئها.   ة لم تتغيَّ هذه الصخرة الفضائيَّ

في  ليلى«  »مشروع  حفل  إقامة  رخصة  سحب  بعد 
عرض  بوقف  تطالب  لبنانية  محامية  هي  ها  األدرن، 

إعالن لبناني.. كل ذلك تحت شعار »ازدراء األديان«

منة شلبي تنفي إهانتها 
للشعب السوري

 ثمة من 
َّ
انة، منة شلبي، إن

َّ
قالت الفن

على  انــتــحــال شخصّيتها  يــحــاول 
مــوقــع »تــويــتــر« مــن أجــل إدخالها 
وخصوصًا  سياسّية،  قضايا  فــي 
ــة.  ــ ــوريـ ــ ــــي مـــصـــر وسـ ــري فـ ــجــ ــا يــ ــ مـ
البقاء  ل 

َّ
ها تفض

َّ
د شلبي بأن وتؤكَّ

ــة  بـــعـــيـــدًا عــــن األوســــــــاط الــســيــاســيَّ
بآرائها  تحتفظ  ها 

َّ
وبأن املباشرة، 

شلبي  ونفت  لنفسها.  ة  السياسيَّ
بأنها سوف ترفع دعوى قضائية 
مــن ينتحل شخصّيتها على  ضــد 
ها ال 

ّ
 إلى أن

ً
موقع »تويتر«، مشيرة

مشغولة  وأنــهــا  لذلك  وقتًا  تمتلك 
ــر جـــــدّيـــــة. وجـــديـــر  ــثــ ــــي أمــــــــور أكــ فـ
 حــســابــًا يـــّدعـــي بــأنــه 

َّ
ــأن بــالــذكــر، بــ

»التويتر«،  موقع  على  شلبي  ملنة 
 
ّ
ــلــــق الـــحـــســـاب تـــغـــريـــدات بــــأن وأطــ

الشعب سوري إرهابي. 

نانسي عجرم تنفي 
إشاعة تعّرضها لحادث

للمغنية  الــرســمــي  الــحــســاب  نــفــى 
إشاعة  عــجــرم،  نانسي  اللبنانّية، 
مـــرّوع كاد  لــحــادث سير  تعّرضها 
أن يودي بحياتها. بعد أن انتشرت 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ اإلشــــاعــــة عـــلـــى مــ
ــاء في  االجــتــمــاعــي حـــول ذلــــك. وجــ
الــتــغــريــدة: »يــنــفــي مــكــتــب الــفــنــانــة 
نــــانــــســــي عـــــجـــــرم كــــــل اإلشــــــاعــــــات 
املــغــرضــة الــتــي تطالها فــي اآلونـــة 
لحادث  تعّرضها  ومنها  األخــيــرة 

سير كبير كاد يودي بحياتها«. 

مي نور الشريف تفقد 
الكثير من وزنها

فـــقـــدت، مـــي نـــور الــشــريــف، الكثير 
مــن وزنــهــا خـــالل الــفــتــرة األخــيــرة، 
وظـــــهـــــرت فـــــى مــــهــــرجــــان اإلذاعــــــــة 
ــام فى  ــقـ والــتــلــيــفــزيــون الـــعـــربـــي املـ
ــامــــات الـــتـــونـــســـيـــة.  ــمــ مـــديـــنـــة الــــحــ
وظــهــرت مــي خــالل الحفل بمظهر 
أنيق بفستان أسود بسيط، ولكن 
أكــثــر مـــا لــفــت نــظــر الــجــمــهــور هو 
ــن وزنــــهــــا.  ــ خـــســـارتـــهـــا لـــلـــكـــثـــيـــر مـ
ونـــشـــرت، مـــي نــــور الـــشـــريـــف، عــدة 
صـــور مـــن الــحــفــل الــــذى تـــم تكريم 
اســم والــدهــا خــاللــه على حسابها 
الشهير  الـــصـــور  بــمــوقــع  الـــخـــاص 
»انــســتــغــرام«، حيث نشرت صــورة 
تجمعها بــاملــطــربــة، أســمــاء ملــنــور، 
وكتبت معلقة: »مع املغنية أسماء 
املــنــور فــي حــفــل افــتــتــاح مــهــرجــان 
اإلذاعــــة والــتــلــيــفــزيــون الــعــربــي في 

الحمامات«.

شيرين ترّد على األمم 
المتحدة

لــلــنــجــمــة  اإلعـــــــالمـــــــي  املــــكــــتــــب  رد 
املـــصـــريـــة، شـــيـــريـــن عـــبـــد الــــوهــــاب، 
على الــبــيــان الـــذي صــدر عــن مكتب 
األمــم املتحدة فــي مصر )قــال بيان 
ــه لــم يحصل أي 

ّ
األمـــم املــتــحــدة بــأن

تكريم خاص من قبل األمم املتحدة 
كدًا أنهم 

ّ
لشيرين عبد الوهاب(، مؤ

جاء  لشيرين  تكريم  أن  يعلنوا  لــم 
من قبل األمم املتحدة. وقال املكتب 
اإلعالمي إن تكريم شيرين جاء من 
ــام« ملــحــاربــة الــجــوع  مــنــظــمــة »إمـــسـ
والفقر، وهي منظمة مستقلة تتمتع 
دولــي  كــمــراقــب  دبلوماسية  بصفة 
باملجلس االقتصادي واالجتماعي 
لألمم املتحدة، وهي ليست منظمة 
دائـــمـــة الــعــضــويــة مـــوجـــودة ضمن 
األمم املتحدة، وهو ما تم نشره في 
كــافــة األخــبــار الــتــي تــنــاولــت تكريم 
التكريم  بــأن  الــوهــاب،  شيرين عبد 
جــــاء مـــن إمـــســـام لــلــفــنــانــة شــيــريــن 
بــمــنــحــهــا ســفــيــره إمـــســـام لــلــنــوايــا 
الــحــســنــة، ولــيــســوا ســفــراء للنوايا 
الــحــســنــة الــتــابــعــني لــألمــم املــتــحــدة 

كما تناولها البعض.

أخبار

)Getty( »حامد سنو وهايغ بابازيان من »مشروع ليلى

)Getty( يعد التوت مفيدًا في حاالت فقر الدم وأورام الحلق واللثة والسعال

)Getty( ليس فقط أسلوب الحياة هو ما يجعل البشرة نضرة

المحترف 
الفني لرضوان 
الفرخ )العربي 
الجديد(

)Getty( تلسكوب فضائي
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الغارق في البؤس واألمية، فاألدب والثقافة 
ــيـــر املـــتـــاحـــة ملــــن يــلــهــث  ــيــــات غـ مــــن الــــرفــــاهــ
وال  العيش.  لقمة  وراء  أظــافــره  نعومة  منذ 
يــســتــطــيــع كـــذلـــك الــتــعــويــل عــلــى االهــتــمــام 
حتى  الــفــراغ،  لتعويض  الغربي  أو  العاملي 
وإن كـــان الــعــالــم الــعــربــي واملــســلــم صـــار في 
الغرب وهواجسه منذ هجمات  قلب هموم 
11 سبتمبر 2001. ذلك أن األدب والثقافة ال 
يدخالن في دائرة هذا االهتمام الفائض، بل 

إنه باألحرى يحجبهما. 
البيئي والعرقي  التنّوع  لكن وحرصًا على 
ومـــــا تـــصـــفـــه وســــائــــل اإلعــــــــالم الـــغـــربـــيـــة بـــ 
»الــتــعــّدديــة الــثــقــافــيــة«، تبقى هــنــاك واجهة 
)فـــتـــريـــنـــة( مــخــّصــصــة لـــــأدب الـــعـــربـــي في 
الغربية، إنما ليس بالضرورة  الصالونات 

أن يكون األدب هو ما يجري عرضه فيها. 
اب عرب موهوبون وقديرون 

ّ
بالطبع، ثمة كت

بــن مــن ُيحتفى بهم فــي الــغــرب، لكن املوهبة 
نا نجد بن من 

ّ
هنا لزوم ما ال يلزم، والدليل أن

يتصّدرون الواجهة أسماء أقرب إلى أن تكون 
مجهولة، وتفتقر إلى الحد األدنى من املوهبة.

الغرب ألدب عربي ما لم يكن  »ال مكان في 
مــوضــوعــه الــعــالــم الــعــربــي أو اإلســـالمـــي«، 
عبارة تسمعها غالبًا على ألسنة الناشرين 
ــذا املــــوقــــف مــن  ــ ــرجـــمـــن. ال يــنــطــلــق هـ ــتـ واملـ
ــقــــط، بــــل ومـــن  اعــــتــــبــــارات أيـــديـــولـــوجـــيـــة فــ
ــن بــضــاعــة  ــبـــحـــث عــ ــســــوق والـ ــات الــ حـــســـابـ
الــقــارئ الغربي. هذا  فق مع مــزاج 

ّ
رائجة تت

األخـــيـــر ال يــكــتــرث لــــأدب الــعــربــي بــمــا هو 
من  واملسلم  العربي  بالعالم  يهتم  بل  أدب، 

مــنــظــور الــهــواجــس الــغــربــيــة الــراهــنــة مثل: 
اإلرهاب والتطّرف واندماج املهاجرين.

ُركـــن فــي »الفترينة« أن  إلــى  الطامح  وعــلــى 
يمأ إحدى الخانات التالية: الخانة األقدم 
هـــي »اإليــكــزوتــيــكــيــة« )مــفــهــوم يــحــيــل إلــى 
جــاذبــيــة مــا هــو غــريــب وبــعــيــد عــن الثقافة 
الــغــربــيــة لـــدى الــجــمــهــور الــغــربــي( الــفــارغــة 
غير  االستشراقية،  األدبــيــات  تستلهم  التي 
أن مردود هذه الخانة تراجع إلى حد كبير 
بعد هجمات 11 سبتمبر. وتجدر اإلشــارة 
يتشاركها  اإليكزوتيكية  »فترينة«  أن  إلــى 
العرب مع كل الشعوب اآلسيوية واألفريقية 

واألميركية الالتينية. 
اليوم هي  الخانة األكثر مــردوديــة ورواجـــًا 
الثقافة  »بربرية  على  الشاهد  العربي  دور 
الـــعـــربـــوإســـالمـــيـــة وتـــوّحـــشـــهـــا املـــتـــأّصـــل«، 
الغربية  الشاشات  على  ون 

ّ
يطل أصحابها 

ليشرحوا بإنجليزية أو فرنسية مكّسرة أنه 
ر »دمــج« أوروبــيــن من الجيل الثالث 

ّ
يتعذ

ــرابــــع فـــي املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة بسبب  والــ
الثقافية  املتجذرة في جيناتهم  »الداعشية 
ــــع مــقــالــي »شعبية  الــعــربــوإســالمــيــة« )راجـ
»الــتــنــويــر« اإلســـالمـــوفـــوبـــي« فـــي »الــعــربــي 
الــجــديــد«(. وعلى هامش هــذه الخانة نجد 
واملناضلن  النسويات  املناضالت  خانتي 
املثلين الذين ينقلون إلى الجمهور الغربي 

باريس ـ زكي بيضون

يصعب على املرء أن يكون عربيًا 
ــوم، ويـــصـــعـــب عـــلـــيـــه بــشــكــل  الـــــيـــ
خــاص أن يــكــون كاتبًا عــربــيــًا. ال 
ريب أن غياب جمهور القّراء هو العائق األول 
والـــوجـــودي الـــذي يــعــتــرض األدب الــعــربــي؛ 
الوحيدون  الــعــرب  الــقــّراء  يكون  أن  يكاد  إذ 
اد 

ّ
النق على  معطوفن  أنفسهم،  اب 

ّ
الكت هم 

اب 
ّ
الكت غالبًا ســوى  ليسوا  الذين  األدبــيــن 

أنفسهم أيضًا. وفي ظل غياب الرقابة التي 
أن  الطبيعي  من  املحايد،  القارئ  يمارسها 
والخدماتية  الشخصية  الــعــالقــات  تصبح 
العامل الحاسم في تقييم األعمال وتحديد 
حّصة الكاتب من االهتمام اإلعالمي الذي ال 

اب أنفسهم.
ّ
 إاًل إلى الكت

ً
يتوّجه أصال

لــوم مجتمعه  الــعــربــي  الــكــاتــب  ال يستطيع 

القاهرة ـ سارة عابدين

ــزء كـــبـــيـــر مــن  ــ ــقـــل جــ ــم فـــيـــســـبـــوك فــــي نـ ــاهــ ســ
مــســاحــات الــتــبــادل الــثــقــافــي مــن الـــواقـــع إلــى 
الــــحــــيــــاة االفــــتــــراضــــيــــة، وظــــهــــرت كـــثـــيـــر مــن 
األسماء الشابة في الشعر والرواية، ولجأت 
أســـمـــاء مــكــّرســة، ومـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، إلــى 
صفحاته للتعبير عن آرائها وتقديم صورة 

عن حياتها، وليس فقط عن أدبها.
عربية  مجتمعات  فــي  الــشــابــات  لــلــشــاعــرات 
مــخــتــلــفــة شــــيء مـــن الــخــصــوصــيــة عــلــى هــذا 
ُيطلقن صفحات خاصة  اإلعــالمــي،  الوسيط 
بــهــن ويــتــفــاعــلــن اجــتــمــاعــيــًا بــأريــحــيــة أكــثــر، 
ويجدن قّراء أكثر العتبارات مختلفة، ليست 
ــهــا ذات صــلــة بــمــا يــقــّدمــن مـــن نــصــوص، 

ُّ
كــل

البحث  ــة  دّوامــ فيسبوك  بها 
ّ
جن مــن  ومنهن 

عن ناشر ومنبر في صفحة ثقافية. باملقابل، 
ـــراءة نــقــديــة عــمــيــقــة. »الــعــربــي  حــرمــهــا مـــن قــ

الــشــاعــرات  بــعــض  آراء  استطلعت  الــجــديــد« 
الــنــاشــطــات عــلــى فــيــســبــوك مــّمــن لـــم ينشرن 
ــة مــجــمــوعــة ورقـــيـــة إلـــى اآلن، وســـألـــت عن  أيـ

صفحات التواصل كبديل للنشر الورقي. 
ــــرى أن  ــــدى عــــمــــران تــ ــرة املـــصـــريـــة هــ ــاعــ الــــشــ
الـــحـــداثـــي؛  ــعـــب دور املــــســــرح  الــفــيــســبــوك »لـ
حــيــث يحصل الــشــاعــر والــفــنــان عــلــى تفاعل 
مباشر، ويتعّرف على تجارب من جنسيات 
مختلفة«. لكنها تستدرك أن فيسبوك يساهم 
فـــي نــــوع مـــن »الـــفـــســـاد الـــثـــقـــافـــي«، إذ يــّوفــر 
اإلعــجــابــات لــنــصــوص ضعيفة ويــجــعــل من 
أصــحــابــهــا شـــعـــراء، ويــتــحــّول اإلعـــجـــاب إلــى 
في  ــرهــا 

ّ
تــأخ عــمــران  تعزو  لتقييمها.  معيار 

إلــى كسل  األولــى  الشعرية  نشر مجموعتها 
ورغبة في إنجاز كتاب يضّم تجربة ُمرضية 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا، وإلــــى اعــتــقــادهــا بصعوبة 

النشر في مصر.
ــتــــارت أن  الـــســـوريـــة وداد نــبــي اخــ الـــشـــاعـــرة 
إلكترونيًا، وتلفت  تنشر مجموعتها األولــى 
إلـــى أنــهــا كــانــت ســتــطــبــع املــجــمــوعــة ورقــيــًا، 
لكن ظروف الحرب في مدينتها حلب حالت 

كتّاب عرب في 
الفترينة الغربية

تجد شاعرات شابات 
في فيسبوك وسيلة 

سهلة للنشر واالنتشار، 
أدوار أصبحت تتقاعس 

عنها الصحافة الثقافية 
ويجعلها الناشر صعبة

ال تكاد الثقافة العربية 
تحضر في الغرب إلّا من 

باب التنويع الثقافي 
أو اإليكزوتيكية أو 

اإلسالموفوبيا، وعادًة 
ما يُنظر إليها من زاوية 

الهواجس الغربية الراهنة

أمّدُد كلماتي مثل 
أطراف جسد/ لتلحظي 
وجودي/ كل الكلمات 
في نظرك يا أمي زحف 

نمٍل من بقع حبر لم 
تجف/ ستريني في 

دوامة الحشرات هذه

شاعرات بعيدات عن الكتاب الورقي

طائرٌ من مدينة مسقط رأسي

الموهبة هنا لزوم ما ال يلزم

االعتراف العربي ال يتبع 
معايير أكثر نزاهة 

من الغربي

حّولت وسائل التواصل 
اإلعجاب إلى معيار يصنع 
األسماء ويقيّم النصوص

صحوُت نصف صّماء، 
بينما الكلمات الخرساء 

تصرخ بمخالبها

كتّاب يحصدون 
األوسمة الغربية نيابة عن 

شعوب تثور وتغرق يظن بعضهم أن الطريق الذي يضمن وصوًال ُمختصرًا في الغرب، 
السرّ هنا هي الصمت، الصمت عن  ال بد أن يمر عبر »إسرائيل«. كلمة 
االحــتــالل وجــرائــمــه، ثــم ال حرج 
»إنسانية«  مــواقــف  إبـــداء  فــي 
ومصادقة  االحتالل  دولــة  نحو 
واإلعجاب  أدبائها  من  تيسر  ما 
المقاومة  بهم، ومن ثم وضع 
العنف  ــع  م الــســلــة  نــفــس  ــي  ف
األمثلة فجاجًة  أكثر  االستعماري. 
»يُعارض  الذي  الكاتب  ذلك  هو 
لكنه  بلده،  في  الديكتاتورية« 
»يتفّهم« االحتالل في فلسطين.

أردأ المسالك

2425
ثقافة

قضية

مشهد

شعر

أخبار

في  أقرانهم  ومــأســاة  معاناة  لع!( 
ّ
املط )غير 

العالم العربي.
املــأســاة  واستفحال  العربية  الــثــورات  ومــع 
السورية، ازدهرت خانة املناضلن من أجل 
الحرية الذين يحصدون األوسمة في الغرب 
 عن شعوبهم التي ترزح تحت القنابل 

ً
نيابة

أو تغرق على الشواطئ األوروبية. بالطبع، 
املرّكز على  الغربي  التعامل  النمط من  هذا 
لكنه  الــعــربــي،  األدب  الـــذات ال يقتصر على 

يبلغ معه حّده األقصى. 
البرهان األمثل على استمرارية هذه النزعة 
الــغــربــيــة اإلثــنــو ـ مــركــزيــة قــد يــكــون جــائــزة 

إلكترونيًا  املــجــمــوعــة  تــقــديــم  ــك، وتـــم  دون ذلـ
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ فــــقــــط. تــــوضــــح نـــبـــي أن مـ
النصوص  وصــول  فــي  ساهمت  االجتماعي 
إلى القّراء من دون املــرور باالنتظار الطويل 
مشاكلها  بكل  الورقية  الصحافة  في  للنشر 
ومجامالتها، مضيفة أن هذه السهولة ربما 

تغري بالنشر السريع أيضًا.
ــاعــــرة املـــصـــريـــة إيـــمـــان  بـــــدورهـــــا، تـــــرى الــــشــ
 في 

ً
الــســبــاعــي أن »الــشــعــر يـــواجـــه صــعــوبــة

بــال جــمــهــور«، مضيفة  بــاعــتــبــاره فنًا  النشر 
ــري 

ّ
ــذا لــيــس الــســبــب الــوحــيــد فـــي تــأخ أن »هــ

ق 
ّ
عــن نــشــر مــجــمــوعــة شــعــريــة، فــاألهــم يتعل

ــتــــي لـــلـــشـــعـــر ومـــســـؤولـــيـــتـــي تـــجـــاهـــه،  بــــرؤيــ
فــالــشــاعــر الــحــقــيــقــي مــتــشــّكــك ومـــرتـــاب إزاء 

نّصه«.
تتابع السباعي أن الفيسبوك لم يعد موقعًا 
لــلــتــواصــل االجـــتـــمـــاعـــي فـــقـــط، إنـــمـــا تــجــاوز 
دوره هــذا بكثير فــي مــا يخص واقـــع النشر 
األول، ومن  الــنــاشــر  األدبــيــة، وغـــدا  والكتابة 
خالله تشّكلت غواية اختبار النصوص عبر 

قارٍئ مباشر.
أن  تعتقد  كــلــوديــل  أمـــل  التونسية  الــشــاعــرة 
 عفويًا وآنيًا من 

ً
مواقع التواصل تمنح شكال

ل الــخــوض فــي شــروط 
ّ

الــتــواصــل، إذ ال تفض
وتــفــاصــيــل تــعــاقــديــة مـــع الــنــاشــريــن، وربــمــا 
كــان هــذا سبب إحجامها عن نشر مجموعة 
شعرية ورقية، وتشير إلى أن مشكلة مواقع 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي تــكــمــن فــــي تــقــلــيــص  ــتـــواصـ الـ
املسافة بن الكاتب والقارئ، ما ُيفقد الكاتب 

تها التحّررية.
ّ
أصالته وُيفقد الكتابة لذ

ــاب الــغــربــيــن على 
ّ
ــمــنــح لــلــكــت

ُ
نـــوبـــل. هـــي ت

ــمــنــح لـــســـواهـــم على 
ُ
مــوهــبــتــهــم فـــي حـــن ت

ــًا، عــــدد هــــؤالء الضئيل  مــواقــفــهــم. وأســــاســ
يجعل منهم مجّرد »كومبارس« في جوقة 

الجائزة الغربية.
في النهاية، تجدر اإلشارة إلى أن االعتراف 
الــعــربــي ال يــتــبــع مــعــايــيــر أكـــثـــر نـــزاهـــة من 
االعتراف الغربي، وأساسًا الثاني يستتبع 
األول آلــيــًا؛ فــمــن يــنــجــح فــي تــكــريــس نفسه 
ــده عــلــى مــفــاتــيــح فــــردوس  غــربــيــًا، يــضــع يــ
الـــدعـــوات األدبــيــة والــلــجــوء الــثــقــافــي، وهــذا 
يــكــفــي بــحــد ذاتـــــه لــتــكــريــســه خــدمــاتــيــًا في 

البالد العربية.
وال داِع  كــذلــك لــلــتــحــّســر عــلــى مــــاٍض ذهــبــي 
مــــتــــوّهــــم، فـــفـــي أيــــــــام الــــحــــركــــات الـــتـــحـــّرريـــة 
الــجــمــاهــيــريــة وصـــعـــود الــنــاصــريــة لـــم تلعب 
املــوهــبــة دورًا أكــبــر فــي تــكــريــس رمــــوز أدبــيــة 
القومية  الفولكلورات  اليوم جــزءًا من  صــارت 
املهترئة. قالت لي روائية عربية قديرة من ذلك 
كــان أحد  ُولـــد عربيًا فما  لــو  إن كافكا  الجيل 
ليسمع به، ال في العالم العربي وال في الغرب.
وخـــــــتـــــــامـــــــًا، ال مــــعــــنــــى لــــجــــلــــد الـــــــــــــــذات بــــ 
 إلــــــى »نـــحـــن 

ً
ــة ــبــ »الـــنـــحـــنـــســـيـــئـــونـــيـــة« )نــــســ

سيئون«( أو »العاملسيئية«، )العالم سيئ( 
ر. على املرء أن يتصّرف 

ّ
فهذا ال يقّدم وال يؤخ

 عن الكتابة.
ّ

بنضج ويتحّمل، أو يكف

تصويب

ناصر السهلي

ــر عــلــى  ــنــــصــ ــ ال ــن  ــحــ ــ ل ــــزف  ــعـ ــ يـ أن 
ــدرج تـــدمـــر، على  ــ ــة عــلــى مــ ــازيـ ــنـ الـ
أطـــال ســوريــة والــثــقــافــة والــفــنــون، 
أمـــر ال يـــرى فــيــه، أصــحــاب »كعبة 
اليسار هي موسكو«، أي تناقض، 
وال يــــرون بــشــاعــة أن يــتــزامــن كل 
ــع قــصــف لــخــيــم الــكــادحــن  هــــذا مـ
 مـــن »الـــبـــرامـــيـــل« 

ً
الـــهـــاربـــن أصـــــا

ــرات »الـــرفـــيـــق بـــوتـــن«. على  ــائــ وطــ
أنغام األوركسترا في تدمر، يعزف 
نــــيــــرون حـــــرق ســــوريــــة ويـــزحـــف 
الجمع باتجاه حلب تطبيقًا لثقافة 
البلد«. وشماعة  أو نحرق  »األســـد 
فلسطن حاضرة... رغم أن القدس 
هــي »روح الشعب الــيــهــودي« على 
ما يقول »الرفيق بــوتــن«، وهــذا لم 
يحّرك قصبة واحــدة من قصبات 
نص النفاق، سوى بسؤال سخيف 
فــي ثقافة االنــتــهــازيــة والــنــفــاق عن 
فلسطن التي يبحث عن طريقها 
والــزبــدانــي واليرموك  القصير  فــي 

وحلب ومخّيم كمونة.
ــى  ملــــــاذا يـــجـــب عـــلـــى مـــثـــقـــف، ادعــ
»ثــوري«  بأنه  تاريخ تنظيره  طيلة 
الثورة  على  »الجماهير  ويحرض 
من أجل الحرية والكرامة«، ورفض 
كــل أشــكــال التدخل الــخــارجــي إال 
ــرانــــي وتـــوابـــعـــه، أن  الـــروســـي واإليــ
واالستخفاف  امليوعة  بهذه  يبدو 
بقيمة البشر؟ صحيح أننا تعرفنا 
قـــراءة  ستالينغراد،  صــمــود  على 
ــة، وراح بــعــض من  ــ ــ وفــيــلــمــا ورواي
يستعيرون  ــثـــورة  الـ فلسطينيي 
ــى كــل  ــلــ ــا إلطــــــاقــــــه عــ ــ ــودهـ ــ ــمـ ــ صـ
حــصــار، مــن بــيــروت حتى جنن. 
أمـــام كوميديا ســـوداء حن  لكننا 
بــأن  لتخبرنا  مــذيــعــة  علينا  تــطــل 
»السيد الرئيس أكد للرئيس بوتن 
أن حلب صامدة مثل ستالينغراد«.
ــن هــــو نــــيــــرون ومـــوســـولـــيـــنـــي  ــ ــ أي
وفـــرانـــكـــو وســــامــــوزا وبــيــنــوشــيــه 

وبقية القائمة يا »رفاق«؟

االكتفاء بقارئ افتراضي

الكل هنا بال وجهة

مقام  في  الكويتية  المسرحية  ُتعرض  بيروت،  ربيع  مهرجان  فعاليات  ضمن 
الغليان.. أصوات من ربيع مختطف للمخرج سليمان البّسام في الثامنة والنصف 
من مساء اليوم على مسرح »دوار الشمس«. يُذكر أن المهرجان يتواصل حتى 26 

من أيار/ مايو الحالي ويشارك فيه 120 فنانًا من 29 بلدًا. 

مايو  أيار/  من  عشر  الحادي  في  اإلسكندرية،  مدينة  في  الكابينة  مكتبة  تشهد 
الجاري، إطالق العدد األول من مجلة ترى البحر التي تصدر عن منّصة »ترى البحر« 
اإللكترونية التي ُتعنى بالممارسات الثقافية والفنية والحياة في مدينة اإلسكندرية. 
يضّم العدد كتابات ومراجعات وترجمات نُشر بعضها على الموقع، إضافة إلى 

مقاالت جديدة.

من  الثامن  في  القاهرة،  في  األميركية  بالجامعة  األنثروبولوجيا  وحدة  تقيم 
الشهر الحالي، محاضرة ألستاذ األنثروبولوجيا واللغويات الكندي، جيل بيبو، تحت 
بأيديولوجيات  تتعلّق  محاور  ثالثة  الورشة  تناقش  متقلّبة.  أيدولوجيات  عنوان 
الكراهية، وكيف يمكن قراءتها وموضعتها في دراسات األنثروبولوجيا، وكيف 

يمكن التعامل مع العالقة بين المنظومات الجمعية للمعنى وبناء الهوية. 

ضمن أسبوع جبل عّمان الثقافي، يتواصل معرض الفنانة التشكيلية نوال عبد 
في  المقبل  يونيو  حزيران/  من  الثامن  حتى  الفن  ألجل  الفن  بعنوان   )1951( اهلل 
غاليري »نبض« في العاصمة األردنية. يُذكر أن تجربة الفنانة األردنية، التي تعتمد 

أسلوب المدرسة التجريدية في أعمالها، تمتد منذ منتصف السبعينيات. 

مينغ دي

في مدينة مكسيكو
1

من عينيك إلى عينّي
يطير طيٌر، منك إلّي، سارقًا 

النسيم بيننا.

2
طيُر السّر الصفاري يشتغل

بًا - من شــرق إلــى غــرب، ومــن غرب  مهرِّ
إلى شرق-

أعشاشًا في الشتاء، وفي الربيع يدندن.

3
قبل سنواٍت سرقُت الطير املزقزق

ألحّدد صفحتي، وأنا أفتح الكتاَب اآلن
أرى فمه املفتوح.

4
طيٌر. وجهة نظر. َعَمى.

غمض عينّي
ُ
سلسلة حلقات. أ

على توّحدي، في أذنّي طنن.

5
 إلى غرب الغرب

ُ
ليال، أصل

الكل هنا بال وجهة. كلماٌت تطير
نة.

ّ
إلّي من زوايا أربع مسن

بـــمـــتـــابـــعـــة ذيــــــل كـــوكـــبـــة الــــــــدب األكـــبـــر 
بنجومها السبعة

 .
ً
يبدو أن املرَء يواجه مستقبال

6
ــرًا  أثــ ــــخــــرج مــــن األرض 

ُ
أنـــــت تــحــفــر وت
أجنبيًا مقّدسًا

بينما أنا أسمع من وراء كتفي
نداء املطاعم الصينية في باترسون.

7
ــذا الـــصـــبـــاح تـــمـــّر ســــيــــاراٌت. تــمــّر  فـــي هــ

.
ٌ

خيول
ولـــكـــن ال أحـــــَد يـــــرى. غــيــمــة مــثــل وجــــٍه، 

توّجُه
 حركة املرور.

َ
سيل

ُ
طيوُر كنتاكي املقلية تسقط

ــلـــى شــــــــوارع بــــكــــن. بـــبـــايـــا، مـــانـــجـــو،  عـ
جوافة، كيوي،

شذى ضوضاء لذيذة.

اخـــتـــيـــالـــهـــا  يــــتــــنــــاغــــم  ــًا،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ زمـ واآلن، 
وتمايلها اليومي

مع موتك.

حــن كــنــُت فــي الــعــاشــرة قــلــِت لــي أنني 
سأموت

وأذهُب إلى السماء، بينما سيهبط أبي 
إلى التراب،

بن االثنن، ما الذي يطير في كل طريق 
من هذين؟ 

الحب الكبير أو تنهيدة الكراهية
أو أن الكل باطل؟

أو ال تغيير في الحجم والشكل-
ال فرق بن حب وكراهية- 

ال فرق بن حب وحب؟

يعيش   ،
ُ

واألرض الــســمــاء  تحتفل  حــن 
السالُم ال غير،

كما في الطمأنينة، صفاًء فضيًا.

ذات صــبــاٍح صــحــوُت نــصــف صــّمــاء يا 
أمي

بينما كانت الكلمات الخرساء 
تصرخ بمخالبها العنيفة.

ولكن، هادئة مثل مظلة شمسية،
تنفتح كلمة واحدة.

* شو يوان، شاعر صيني )340 - 278 ق.م(
)Ming Di شاعرة صينية تعيش في الواليات 
الترجمة  شعرية،  مجموعات  ست  لها  املتحدة، 

عن اإلنجليزية: محمد األسعد(

 مفتوحة - أنت تبزغ
ُ

كتب ترفرف
مثل هالل. 

عــلــى قـــّمـــة هــــرم الـــشـــمـــس، يــجــلــس شو 
يوان*، ينظر 

عبر عينيك، متحّدثًا إلّي:
الوهم طيٌر

طائٌر من مدينة مسقط رأسي،
من جبال شينونغيا. 

هادئة مثل شمسية
أمّدُد كلماتي مثل أطراف جسد

كي تلحظي وجودي.. ربما.
كل الكلمات في نظرك يا أّمي زحف

نمٍل من بقع حبر لم تجف بعد،
بينما تحتشد وترقص، وهكذا 

ستريني في دوامة الحشرات هذه.

ولكنني آملتك بيدّي املمدوتن
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تحهيز »مقاعد«، دوريس سالكيدو، 280 كرسيًا خشبيًا، كولمبيا

»اتجاه خفي«، منى حاطوم، 2004

»غرفة الذاكرة«، شيهارو شيوتا، 2009

نيرون تدمر



مشاكل جهل اإلنجليزية تحرم المهاجرين من الجنسية

»أيام السينما الفلسطينية« ... فّن وقضية

تشّكل عائقًا كبيرًا أمام 
الالجئين العاجزين عن 

التحدث بها أو فهمها

جاليات

إن لــم يرتكــب أي جريمــة وفــي حــال اجتيــازه 
اختبــار »معرفــة املجتمــع البريطانــي« الــذي 

ب اإلملام باللغة اإلنجليزية.
ّ
يتطل

وواضحــة،  ســهلة  الشــروط  تلــك  تبــدو  قــد 
هــا 

ّ
أن بيــد  مــن باإلنجليزيــة. 

ّ
املل لألشــخاص 

تشــّكل عائقــا كبيــرًا أمــام الالجئــن العاجزين 
عن التحدث بها أو فهمها.  

فــي  لــم يبلــغ زيــاد )36 عامــا( الجــئ ســوري 
 األمــور 

ّ
بريطانيــا، تلــك املرحلــة بعــد، بيــد أن

ســاءت معــه ليــس بســبب العمــل، بــل نتيجــة 
عجزه عن قراءة الرسائل التي كانت تصله.

ــه لــم يأبــه 
ّ
يقــول زيــاد لـــ »العربــي الجديــد«، إن

الكثيــف  الحضــور  تميــز  ودنماركــي.  عربــي 
الجاليــة  وألبنــاء  الدنماركيــن  للمهتمــن 
العربيــة والفلســطينية، وخصوصــا أن األفالم 
املعروضــة فــي العــادة تحمــل ترجمــة لهــؤالء، 

الذين ال يعرفون العربية. 
»العربــي الجديــد«  مــي عبــد الســاتر أعربــت لـ
فلســطيني  ملقابلــة جمهوريــن  ســعادتها  عــن 
فــي  املشــاركة  »منحتنــي  وقالــت:  ودنماركــي، 

التــي  اليوميــة  الكثيــرة  الرســائل  تلــك  ألمــر 
وكان  ســكنه.  إلــى  البريــد  ســاعي  يرميهــا 
يجمعها مّرة في الشــهر ويعرضها على أحد 

األصدقاء ليفّسر له محتواها. 
وفــي أحــد األّيــام، وبينمــا كان صديقــه يلقــي 
نظــرة ســريعة عليهــا، تغّيــرت مالمحــه، وقــال 
ــه فــي املحكمــة، كونــه 

ّ
 هنــاك دعــوى بحق

ّ
لــه إن

تجاهــل رســائل البلديــة ولــم يدفــع الضريبــة. 
قــراءة  ــه ال يســتطيع 

ّ
إن زيــاد وقــال  اضطــرب 

فــي  لــه  يشــفع  ذلــك  كان  إن  وتســاءل  اللغــة، 
املحكمة. 

ب االســتهتار 
ّ
ولفت صديقه انتباهه إلى تجن

بهــذه املســائل فــي هــذه البــالد وأخذهــا علــى 
فــي  ــه 

ّ
علــى حق ــر 

ّ
تؤث ال  الجــد، حتــى  محمــل 

والجنســية  الدائمــة  اإلقامــة  علــى  الحصــول 
فيمــا بعــد، وأن يحافــظ علــى ســجل جنائــي 
نظيــف، ألن األمــور التــي قد تبدو بســيطة في 
مجتمعاتنــا ومنهــا بعــض أنــواع املخالفــات 
ه في املواطنة 

ّ
ر حق

ّ
املرورية قد تحرمه أو تؤخ

الدائمة. 

املهرجان فرصة ألتحدث إلى الدنماركين عن 
مدينتــي بيــروت، ولــم أجــد مشــكلة فــي كونــي 
ملــا  ونقاشــه  لــي  الجمهــور  وتقبــل  محجبــة، 
عكسه العمل الفني«. ما تأمله املخرجة الشابة 
هــو توســيع املشــاركة العربيــة فــي املهرجــان 
مــن  »وخصوصــا  الفلســطيني  الســينمائي 
لبنــان، ألننــي أؤكــد أن هنــاك كثيريــن يريــدون 
فلســطن  قضيــة  عــن  أعمــال  فــي  املشــاركة 
املغتــرب  للجمهــور  هاجــر 

َ
امل فــي  وعرضهــا 

والجمهــور الغربــي عمومــا«. الهــدف مــن هــذه 
الفعاليات املستمرة للعام الثالث على التوالي 
وفــق القائمــن عليها فــي بيت الثقافة: »إظهار 
الصــورة الحقيقيــة فــي املهجــر، والقــول بأننــا، 
كفلســطينين، قــادرون علــى أن نصنــع فنونــا 
فــي  النمطيــة  وســينما علــى عكــس  الصــورة 
املبــادر  كعــوش،  عمــاد  الدكتــور  املغتربــات«. 
إلقامــة هــذه الفعاليــات من خالل بيــت الثقافة، 
يــرى أن توســيع فكرة املهرجــان »تحتاج لدعم 
حقيقــي«. ويؤكــد أن لذلــك فائــدة كبيــرة علــى 

الجيل الجديد، وارتباطه بالقضية األم.
الجيــل  يطلــع  أن  األهــم  أن  كعــوش  ويعتبــر   
عدالــة  علــى  املهجــر  فــي  املولــود  الفلســطيني 

قضيته.

لندن ـ كاتيا يوسف

وجــه  فــي  عائقــا  اإلنجليزيــة  اللغــة  تقــف 
هم في 

ّ
الكثيــر مــن املهاجريــن/ الالجئــن وحق

الحصــول على الجنســية. كما يعاني العديد، 
صعوبة في التواصل والعمل بســبب جهلهم 

بها.
 ألي شــخص 

ّ
ووفق القانون البريطاني، يحق

النظــر   
ّ

بغــض الجنســية  علــى  الحصــول 
ظــروف  هنــاك  يكــن  لــم  إن  ودينــه،  عرقــه  عــن 
استثنائية تمنعه من ذلك. لكن هناك خطوات 
ينبغــي املــرور بهــا بغية تحقيق ذلك. ويعتبر 
ــر علــى 

ّ
العمــل أحــد العوامــل الهاّمــة التــي تؤث

 عــن 
ً
حيــازة الجنســية وحــق املواطنــة، فضــال

دفــع الضرائــب التــي تفرضهــا الدولــة، وذلــك 
مــا  غالبــا  التــي  تــة 

ّ
املؤق اإلقامــة  فتــرة  خــالل 

بعدهــا  يقــّدم  ســنوات.  مّدتهــا خمــس  تكــون 
الالجئ أو صاحب الطلب على اإلقامة الدائمة 
والجنسية بعد عام من حصوله على اإلقامة 
الدائمة، التي يحظى بها بشــكل أوتوماتيكي 

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

تحضــر املخرجــة الشــابة اللبنانيــة، مــي عبــد 
علــى  شــرف  كضيفــة  بيــروت  مــن  الســاتر، 
مهرجــان ســينمائي ســنوي، هــو الثالــث لهــذا 
العربــي- الثقافــة  بيــت  مــن  بمبــادرة  العــام، 
القصيــر،  فيلمهــا  معهــا  حاملــة  الدنماركــي، 
جمهــور  أمــام  ليعــرض  األم«،  »فلســطن 

ينشط العالم الشاب 
الحمدوش وعائلته في 

جمعيات تساهم في 
االندماج والتكامل في 

المجتمع األسترالي

منذر الحمدوش... عالم سوري شاب في أستراليا
روما ـ أحمد حسين

»فــي هــذه الفتــرة أطلــع علــى واحــدة 
من أهم فروع الهندســة املعلوماتية، 
التــي تحتــاج لجهــد وتفــرغ بحثــي 
كبيــر وهــو الــذكاء الصناعي«، يقــول الدكتور 
الشــاب منــذر الحمــدوش عن تجربتــه وبأنها 
علــى  منــذر  حصــل  بالخبــرة.  مفعمــة  كانــت 
فآثــر  دراســته،  إلكمــال  جامعتــه  مــن  منحــة 
العــودة ملدينــة حلــب والعمــل فــي جامعتهــا، 

فقد كانت خدمة بالده هي الغاية. 
 يصــف منــذر اإلجــراءات البيروقراطيــة التــي 
واجهتــه فــي بــالده فــي أثنــاء محاولــة معادلة 
شــهاداته بأنهــا: »مــن الغرابــة بمــكان تجعلــك 
تقف وتعيد النظر في كامل النظام التعليمي 
القائم في سورية«. ومع ذلك استمر بالدراسة 
والتفوق ليحصل على مرتبة الشرف األولى، 
 ،2007 عــام  حلــب  جامعــة  فــي  معيــدًا  وُعــن 

والحقا ملتابعة دراساته العليا.
 املحطــة األولــى في مدينــة بولونيا اإليطالية 
إيرازمــوس  منحــة  علــى  حصولــه  بعــد 
وقــدم  الحيويــة،  املعلومــات  باختصــاص 
ضمــن  املعلوماتيــة  بتطبيــق  أطروحــة 
خــالل  مــن  البيولوجيــة،  الحيويــة  املجــاالت 
اآللــي، وفــرت  التعليــم  اســتحداث خوارزميــة 
أمــام  والتكلفــة  والجهــد  الوقــت  مــن  الكثيــر 
علمــاء البيولوجيا، وحصلــت أطروحته على 

التــي حملــت  بالتحضيــر لرســالة الدكتــوراه 
البروتينــات  بــن  التفاعــل  نمذجــة  عنــوان: 
فــي بحثــه  النــووي DNA، وطــّور  والحمــض 
خوارزميــات جديــدة تمكــن مــن التعــرف علــى 
عملهــا،  وآليــة  البروتينــات  ارتبــاط  أماكــن 
الســرطان  فــي أبحــاث مــرض  مــا يفيــد  وهــو 

وعالجــه. حقــق الكشــف العلمــي نجاحــا الفتا 
وحصل الدكتور منذر على عدد من الجوائز، 
 Golden Key الدوليــة الشــرف  منهــا جمعيــة 
تعطــي  التــي   International Honour Society
عضويتها للطالب املتميزين في العالم مدى 
 Top-up الحيــاة، وحصــل على منحــة إضافية

Scholarship من جامعة التروب.
أطروحتــه  مناقشــة  مــن  انتهــى  إن  ومــا   
للدكتــوراه حتــى انهالــت عليــه عقــود من عدد 
مــن املراكــز البحثيــة والجامعــات، لكنــه فضــل 
العمــل فــي املعهــد القومــي للعلــوم الرياضيــة 
تدريبــا  يقــدم  ،الــذي   AMSI أســتراليا  فــي 
مهنيــا عاليــا للباحثــن مــن خــالل العمل على 
مجموعــة مــن البحــوث التطبيقيــة، باإلضافة 
لذلــك يعمــل الدكتــور منــذر حاليــا فــي واحــدة 
مــن أهــم الشــركات العاملــة فــي الحقــل الطبي.
العضويــة  ملبــورن  جامعــة  عليــه  عرضــت 
الفخرية كباحث في مجال الذكاء الصناعي.

لعملــه  بالرضــا  أنــه يشــعر  إلــى  منــذر  يلفــت 
قلبــه  يعتصــر  ولكــن  حققــه،  الــذي  واإلنجــاز 
العربــي  الوطــن  للوطــن ويصــف  ألــم وحنــن 
األرض  فــي  جذرهــا  التــي  املثمــرة  بالشــجرة 
العربيــة، ولكــن فروعهــا وأغصانهــا املحملــة 

بالثمار اليانعة في بلدان املهجر. 
فــي  تســاهم  جمعيــات  فــي  وعائلتــه  ينشــط 
االندمــاج والتكامــل فــي املجتمــع األســترالي، 
ومــع بدايــة الثورة الســورية قــام مع مجموعة 
معارضــة  جمعيــة  بتأســيس  األصدقــاء  مــن 
)الجمعيــة  اســم  تحمــل  وهــي  للنظــام، 
فيكتوريــا(،  واليــة  فــي  الســورية  األســترالية 
للتعريــف بالثــورة الســورية وعــرض معانــاة 
الشعب السوري الذي مزقته الحرب. ويتمنى 
إلــى  فيــه  يرجــع  الــذي  اليــوم  يأتــي  أن  منــذر 
وطنــه وقــد تعافــى مــن جراحــه وآالمــه ليبــدأ 
بتحقيــق الحلــم فــي بلــد متقــدم  فــي العلــوم 

التكنولوجية واملعلوماتية. 

مرتبة الشرف األولى. نشرت النتائج في أكثر 
مــن مجلــة ومؤتمــر بحثــي علمــي.  وبالرغــم 
رســالة  إلكمــال  تلقاهــا  التــي  العــروض  مــن 
الدكتوراه على أطروحته، فضل العودة ثانية 
إلــى جامعــة حلــب، التــي كان لهــا الفضــل فــي 
دراســته األولى والتدريس فيها، حيث أحدث 
تحوال كبيرًا في طريقة تدريس عدد من املواد 
منها: نظرية األرتال، ومادة مدخل إلى الذكاء 
الصناعــي.  الحقــا عــاد منــذر وتحصــل علــى 
منحــة لدراســة الدكتــوراه في جامعــة التروب 
وزيــر  موافقــة  بانتظــار  وكان  األســترالية، 
إيفــاده،  قــرار  الســوري علــى  العالــي  التعليــم 
لكــن قــرارًا صادمــا صــدر بفصلــه مــن جامعــة 
إيفــاده  ورفــض  فصلــه  بــأن  ويضيــف  حلــب. 
لــم يثنــه عــن االســتمرار باملشــروع الــذي بدأه، 
وعــاد وتمكــن مــن تحصيــل منحــة الجامعــة 

األسترالية بعد تواصله مع إدارتها. 
حزمــت  »بالفعــل  الحمــدوش:  ويســتذكر 
أمــري للســفر بعــد أن أنهيــت كافــة ارتباطاتي 
بجامعة حلب، التي كنت أحلم بأن تكون كلية 
معرفيــة  منــارة  فيهــا  املعلوماتيــة  الهندســة 
وبحثيــة تحــاول أن تنقــل البلــد إلــى مصــاف 
وتكنولوجيــا،  صناعيــا  املتطــورة  الــدول 
لكــن قــرار الوزيــر كان صاعقــا ومفاجئــا. رغــم 
النــاس  خدمــة  كانــا  والهــدف  البوصلــة  أن 
والعمــل بشــيء ينفعهــم«.  ومــا إن وصــل إلــى 
بــدأ  حتــى    2011 عــام  فــي  التــروب  جامعــة 
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ــى مــقــاعــد  ــل ــة ع ــص ــق بــــدأت ال
الدراسة في جامعة حلب عندما 
أحد  في  بالتخصص  يحلم  كــان 
تخدم  الــتــي  الدقيقة  ــروع  ــف ال
البلد، وفي عام 2003 وكان مازال 
قاده  الدراسة  مقاعد  على  طالبًا 
في  وإبــداعــه  ونشاطه  تفوقه 
إلى  المعلوماتية  الهندسة  قسم 
طالب  خمسة  بين  من  يكون  أن 
برنامج  وفق  أستراليا  إلى  أوفدوا 

حلب  جامعة  بين  ثقافي  تبادل 
ــة التــــروب فــي واليــة  ــع ــام وج

فيكتوريا في أستراليا.

نبوغ حلبي

مثــل كل عــام يمــر مــن عمــر النكبة 
مئــات  شــرد  حيــث  الفلســطينية، 
وأصبحــوا  فلســطن،  مــن  اآلالف 
 500 ودمــرت  باملاليــن،  اليــوم 
مدينــة وقريــة، نبــادر فــي »العمــل 
ألجل فلسطن«، بإطالق فعاليات  
بمشــاركة  النكبــة«  ننســى  »لــن 
تنطلــق  وعربيــة.  اســكندنافية 
ا مــن التاســع مــن  الفعاليــات بــدء
بمظاهــرة  لتتــوج  مايو/أيــار 
الرئيســية  الســاحة  كبيــرة وســط 
بمشــاركة  كوبنهاغــن  فــي 

سياســية وفنية واسعة. 

تبــدأ  االثنــن  غــد  بعــد   ■
الثقافــة  »مركــز  فــي  الفعاليــات 
العاملــي« بعــرض فيلــم التلفزيون 
لوبيــة«  »قريــة  عــن  الدنماركــي 
التــي هجــر ســكانها ودمــرت فــي 

.1948
والنصــف  السادســة  فــي   ■
إلــى  »الطريــق  فيلــم  ســيعرض 
و  نوغويــرا  آلنــا  االربتهايــد« 
غيــرون دافيدســون، حيــث تجرى 
مقارنــة بــن نظــام األبرتهايــد في 
جنــوب أفريقيــا ومــا يحصــل فــي 

فلسطن.
نوربــرو«،  إلــى  حيفــا  »مــن   ■
رحلــة  شــرقاوي  لعمــر  وثائقــي 
فلســطن  إلــى  عــاد  فلســطيني 
مــع والــده بعــد أن تركهــا فــي ســن 

التاســعة متوجها للدنمارك.
■ يــوم الثالثــاء ســيقدم الدكتــور 
نــور مصالحــة مــن جامعــة لنــدن 
للنكبة من خالل عرض لعجوزين 

من فلســطن عايشا النكبة.
■ يوم األربعاء أمســية موســيقية 

فلسطينية.
■ يــوم الجمعــة مــن الثالثــة حتــى 
التجمــع  ســيكون  الخامســة 
إحيــاء  كوبنهاغــن  الكبيــر وســط 
الفلســطينية،  النكبــة  لذكــرى 
أشــعار  وتلقــى  كلمــات  وســتلقى 
محمــود درويش مترجمة، ويقدم 
بعــض  الدغــم  نســيم  املوســيقي 

املوسيقى الفلسطينية.

على الهامش

ناصر السهلي

صعــودًا  أوروبــا  تعــرف  بينمــا 
يمينيا في النمسا وأملانيا وفرنسا، 
وتقدمــا للقومــي املتعصــب فــي دول 
أخرى، جاء دونالد ترامب ليستكمل 
الدائــرة الشــعبوية، التــي ترمــي بكل 
علــى  الغــرب  مجتمعــات  أمــراض 

األقليات.
فــي أوروبــا، يختلــف األمــر بالنســبة 
الدســاتير  أميــركا.  عــن  للجاليــات 
الحقوقيــة  ومنظماتهــا  األوروبيــة، 
واملدنيــة، باإلضافة للكثافة العربية 
واإلســالمية علــى التــراب األوروبــي 
من األمور، التي لن تســمح للفاشــية 

أن تتحكم.
الترامبيــة فــي أميــركا تشــعر اليــوم 
العدائــي  الخطــاب  لكــن  بنشــوة، 
بهــا  يتميــز  التــي  والجعجعــة، 
ســيصطدم  مــا  ســرعان  الرجــل، 
بواقــع مختلــف. نحــن لســنا في زمن 
لــن يكــون  التنفيــذ  املكارثيــة، فعنــد 
تصنــع  أن  أميــركا  مصلحــة  فــي 
لنفســها تلــك الصــورة.  حــق للعــرب 
خطــاب  مــن  يقلقــوا  أن  األميركيــن 
كريــه، لكــن ليــس بـــ »شــد األحزمــة« 
يكمــن الحــل. فببســاطة ليــس العرب 
وحدهــم مســتهدفن، وإن كانت آخر 
االســتطالعات تقــول إن 11 % منهــم 
أن  وطاملــا  لترامــب.  ســيصوتون 
األمر كذلك فببســاطة هناك 5 أشــهر 
والعمــل  الذراعــن،  عــن  للتشــمير 
مــع بقيــة املجتمــع. فحتــى لــو وصــل 
وهــذا  األبيــض،  البيــت  إلــى  ترامــب 
احتمــال ضعيــف، ثمة ســاللم كثيرة 
ســتنصب تحــت شــجرة رجــل املــال 
واألعمــال لتقــول لــه: أميــركا ليســت 
شركتك الخاصة، وعليك النزول إلى 
املعروفــة  األميركيــة  »البراغماتيــة« 

في تأصلها.

بريد
الهجرة

الترامبية 
وعرب أميركا

منذر الحمدوش.. نظرة متفائلة بالمستقبل العلمي )العربي الجديد(

في أثناء افتتاح مهرجان السينما الفلسطينية في كوبنهاغن )العربي الجديد(

الدولــة  مســتوى  يتحــدد 
البحــث  ومؤشــرات  بالتعليــم 
علــى  ينعكــس  ممــا  العلمــي 
الدولــة.  فــي  وتمكــن  قــوة 
علــي  محمــد  تطلــع  وعندمــا 
إلــى بنــاء دولــة قويــة فــي كل 
مــن مصــر وبالد الشــام تطلع 
إلــى العلــم كســبيل لبنــاء دولــة 
وضــع  لــذا  متماســكة،  قويــة 
نظامــا تعليميــا وأنشــأ عــددا 
كبيــرًا مــن املــدارس االبتدائيــة 
والعاليــة،  والتخصصيــة 
العلميــة  البعثــات  وأرســل 
مــن  لالســتفادة  ألوروبــا 
تقدمهــا فــي العلوم اإلنســانية 
وفــق  وهــذا  والتطبيقيــة.   
رؤيتــه يقــود لبنــاء جيــل يقــع 
علــى عاتقه اإلصالح وتطوير 
الدولــة. ومــا زالــت، إلــى يومنــا 
العربيــة  الــدول  وتنفــق  هــذا.  
ســنويًا  الــدوالرات  ماليــن 
عليها، ولكن مؤشــرات التقدم 
معطلــة  تــزال  مــا  والتحديــث 
العربيــة  الــدول  أغلــب  فــي 
بتكويــن  ترتبــط  العتبــارات 
الرســمية  األنظمــة  وتركيبــة 
العربية الطاردة لإلبداع، والتي 
لوجودهــا  تهديــدًا  فيــه  تــرى 

ومصالحها. 
أحمد....

كنوز 
المهجر
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رياضة

تتواجه الرومانية سيمونا هاليب مع األسترالية 
سامانثا ستوسور في نصف نهائي بطولة 

مدريد للتنس، بينما تالقي السلوفاكية 
دومينيكا سيبولكوفا منافستها األميركية لويزا 

تشيريكو في مباراة نصف النهائي األخرى. 
وبلغت ستوسور نصف النهائي بعد فوزها على 
منافستها الرومانية باتريشيا ماريا تيغ في ربع 
النهائي بمجموعتن دون رد بواقع )6 - 3( و)6 - 

4(، لتتأهل ملواجهة سيمونا هاليب.

أعرب مدافع أتلتيكو مدريد اإلسباني، البرازيلي 
فيليبي لويس، عن سعادته في حال تمكنه من 

مقابلة ممثله املفضل، األميركي كلينت إيستوود، 
وذلك وفقا للوعد الذي قطعه له رئيس النادي، 

إنريكي سيريزو. وشارك لويس في إحدى 
الفعاليات الثقافية، التي تنظمها رابطة مشجعي 

»الروخيبالنكوس«، والتي ألقى فيها كلمة، في 
وقت أقر فيليبي فيه بشغفه الكبير بالسينما 

واملسلسالت التلفزيونية.

يدخل الدوري اإلسباني املرحلة قبل األخيرة 
وسط أجواء ساخنة للغاية نظرا للمنافسة 

الشديدة، التي تشهدها منطقتا القمة والقاع على 
حد سواء، ولهذا فسوف تلعب جميع مواجهات 

الجولة في وقت واحد، يوم األحد، وال صوت 
يعلو فوق الديربي »الكتالوني« الذي سيجمع 

بن برشلونة، متصدر الترتيب برصيد 85 نقطة، 
وإسبانيول صاحب املركز الرابع عشر برصيد 40 

نقطة، في مباراة ال تقبل القسمة على اثنن.

هاليب تواجه ستوسور 
في نصف نهائي بطولة 

مدريد للتنس

فيليبي لويس يتمنى 
مقابلة ممثله المفضل 

كلينت إيستوود

ديربي كتالونيا الحاسم 
يخطف األنظار في 

الدوري اإلسباني 

كشفت صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية عن أن 
النجم الفرنسي 
من أصول 
تونسية، حاتم 
بن عرفة، أصبح 
قريبًا من االنتقال 
إلى برشلونة 
اإلسباني، وذلك 
بعد أن أعلنت 
الصحيفة عن 
مفاوضات جرت 
بين الطرفين 
األحد الفائت. 
وأكدت »ليكيب« 
أن بن عرفة 
سافر إلى 
برشلونة، األحد 
الفائت، والتقى 
بمسؤولي 
النادي 
حاتم بن عرفة )Getty(»الكتالوني«.

بن عرفة إلى برشلونة؟
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المدرب األلماني طاف 
في ملعب اإلنفيلد وحيا 

الجماهير على طريقته

مدرب فياريال: بذلنا كل جهدنا
أكد مارسلينو غارسيا تــورال، مدرب فياريال اإلسباني، عقب خروج فريقه 
بذلوا  أن العبيه  اإلنــجــلــيــزي،  ليفربول  أمـــام  أوروبــــا  دوري  نهائي  مــن نصف 
املؤتمر  املنافس كان متفوقا. وقال مارسلينو خالل  قصارى جهودهم لكن 
الصحافي بعد اللقاء: »الفارق األبرز في هذا اللقاء كان القوة، رغبنا في الفوز، 
قصارى  بذلنا  املــوســم،  فــي  فتراته  أفضل  يشهد  عظيم  فريق  ليفربول  لكن 
ذلــك«.  على  ونهنئه  اللعب،  فــتــرات  بعض  خــالل  تفوق  املنافس  لكن  جهودنا، 
وأضــاف: »حاولنا اللعب واالستمرار في االستحواذ على الكرة، لكن املنافس 
ضغط علينا بقوة، وأصبح التعويض صعبا للغاية«. وتابع »ال أود الحديث عن 
الحكم كثيرا. لكن مع كل ما رأيناه في امللعب وطرد العب منا، أرى أنه لم يكن 
محايدا«. إال أن مارسلينو عاد وتحدث عن عدم قدرة فريقه على تقديم األداء 
املطلوب، حيث أبرز »من الواضح أن األمور لم تسر على ما يرام، لم نكن نرغب 

في استقبال هدف مبكر وقد حدث، هذا الهدف أثر سلبيا علينا كثيرا«.

إيمري: نريد صناعة التاريخ في البطولة
أعرب املدير الفني إلشبيلية اإلسباني، أوناي إيمري، عن سعادته البالغة بعد 
إيــمــري خالل  وقــال  األوروبــــي،  الـــدوري  لبطولة  النهائية  للمباراة  فريقه  تأهل 
كثيرًا  يستمتعون  إلشبيلية  املنتمني  »جميع  اللقاء  بعد  الصحافي  املؤتمر 
بــالــتــواجــد فــي هــذه الــبــطــولــة، مــن املنطقي أنــنــا نــريــد الــتــطــور أيــضــا فــي دوري 

األبطال، ولكن هذه البطولة دائما ما تمهد لنا الطريق نحو السعادة«.
اللحظات  الوقت الحالي مع املقربني لي ألن هذه  وأردف: »أريــد االستمتاع في 
ال تأتي بسهولة. يجب البحث عنها والعمل بكل قوة من أجلها. أشعر برضا 
كبير تجاه العمل الذي قدمه الفريق. جماهير إشبيلية هي التي تحب وتحتاج 

هذه البطولة بشكل أكبر«.

إشبيلية يسعى وراء صناعة التاريخ
تأهل إشبيلية اإلسباني، حامل اللقب، لنهائي بطولة دوري أوروبا لكرة القدم 
بعدما تغلب على ضيفه األوكراني، شاختار دونيتسك بنتيجة )3 - 1( في 
على  أقيمت  الــتــي  للمباراة  األول  الــشــوط  انتهى  البطولة.  نهائي  نصف  إيـــاب 
ملعب »رامون سانشيز بيثخوان«، معقل إشبيلية، بالتعادل اإليجابي بهدف 
ملثله، حيث تقدم أصحاب األرض مبكرا في النتيجة عبر مهاجمهم الفرنسي، 
كيفن جاميرو، في الدقيقة التاسعة قبل أن يعادل البرازيلي، إدواردو، النتيجة 
للفريق األوكراني قبل نهاية الشوط بدقيقة. وفي الشوط الثاني، واصل الالعب 

الفرنسي تألقه وأحرز الهدف الثاني لألندلسيني بعد دقيقتني من البداية، قبل 
أن يقتل البرازيلي ماريانو فيريرا املباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 59. وتأهل 
الفريق األندلسي بهذه النتيجة للمباراة النهائية بإجمالي املواجهتني )5 - 3( 
وذلك بعدما عاد بتعادل إيجابي بطعم الفوز، من عقر دار مضيفه األوكراني 
)2 - 2( خالل مباراة الذهاب. وبهذا يواصل إشبيلية كتابة اسمه بحروف من 
)أربع  بها  الفوز  القياسي في  والرقم  لقبها  التي يحمل  البطولة،  نور في هذه 

مرات(، بعدما بلغ النهائي للمرة الثالثة على التوالي باحثا عن لقبه الخامس.

تعادل داالس وسانت لويس 
في دوري هوكي الجليد

بعد هزيمته في املباراة الثالثة نجح داالس ستارز في الفوز )3 - 2( على مضيفه 
للقسم  النهائي  قبل  الــدور  في  بينهما  الرابعة  املــبــاراة  في  بلوز،  لويس  سانت 
الغربي بدوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية. وبهذه النتيجة يتعادل الفريقان 
)2 - 2( في مباريات السلسلة لهذا الدور والتي تحسم على أساس األفضل في 
سبع مباريات. وتحقق فوز داالس بفضل هدف من العبه كودي اكني أحرزه 
بعد مرور نحو ثالث دقائق من زمن الوقت اإلضافي مستغال تمريرة من زميله 
باتريك شارب بعد تعادل الفريقني بهدفني لكل منهما في الوقت األصلي، وهذا 
للبطولة. وقــال أكني صاحب هدف  هو أول هدف الكني في األدوار اإلقصائية 
الفوز »حصلت على قليل من املساحة ونجحت في استغاللها«، في وقت وقال 
مدرب داالس ليندي روف بعد الفوز »كنا نشعر بالحرج، وقلت إنه حان وقت 

االستبسال والصمود وأعتقد أننا قمنا بذلك فعال«. 

لندن ـ العربي الجديد

تمكن املــدرب األملاني يورغن كلوب من إعادة 
قاده  اإلنجليزي بعدما  ليفربول  لفريق  األلق 
ــــي لكرة  ــدوري األوروبــ ــ لــلــتــأهــل إلـــى نــهــائــي الـ
الــقــدم، للمرة األولـــى منذ 15 عاما وهــي املــرة 
ــبـــاراة  األخـــيـــرة الـــتـــي لــعــب فــيــهــا لــيــفــربــول املـ

النهائية في املسابقة األوروبية.
وحقق ليفربول انتصارا مستحقا على ضيفه 
فياريال 3-0 لينتقل للمباراة النهائية ملواجهة 
إشــبــيــلــيــة الــــذي تــأهــل عــلــى حــســاب شــاخــتــار 
دونتسيك األوكراني، وليرسم املدرب األملاني 
الــــذي تــســلــم دفـــة لــيــفــربــول الــفــنــيــة قــبــل فــتــرة 
مشجعي  شفاه  على  الغائبة  البسمة  وجيزة 

ليفربول وملعب االنفيلد الشهير.
وكــانــت آخــر مــرة خــاض فيها فريق ليفربول 
في املسابقة األوروبية »يوربا ليغ« في العام 
باللقب  تــوج  عــامــا، حينما   15 قبل  أي   2001
القاري على حساب فريق ديبورتيفو أالفيس 
اإلســبــانــي حيث فــاز عليه بــهــدف ذهــبــي بعد 

ــار كـــــــــارول، فـــاز  ــمــ ــه، ديــ ــبــ بــفــضــل تـــألـــق العــ
تــورونــتــو رابـــتـــورز )96 - 92( عــلــى ضيفه، 
مــيــامــي هــيــت، فــي املـــبـــاراة الــثــانــيــة بينهما 
الــنــهــائــي للقسم الشرقي  الــــدور نــصــف  فــي 
في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
الــفــوز يــتــعــادل الفريقان )1 - 1( في  وبــهــذا 
النتيجة اإلجمالية لهذا الدور، والتي تحسم 
على أساس األفضل في سبع مباريات قبل 

املباراة الثالثة، التي ستقام في ميامي.
وأحرز كارول 21 نقطة للفريق الفائز وكان 
األكثر تسجيال للنقاط في املباراة. وأضاف 
زميله، ديمار ديروزان، 20 نقطة إضافة إلى 
سيطرته على ثماني كرات مرتدة، في وقت 
أحــرز فيه كايل لــوري 18 نقطة إضافة إلى 

تمرير ست كرات حاسمة لتورونتو أيضا.
وقال دون كيسي، مدرب رابتورز، بعد فوز 
فريقه: »أنا سعيد للغاية ومتحمس وعلينا 
الــبــنــاء على هـــذا.. نجحنا فــي إيــجــاد طرق 
للغاية«.  أمــر مشجع  وهـــذا  الــفــوز  لتحقيق 
التحسن  وأضـــاف: »علينا املضي قدما في 
ــل أن  والــبــحــث عـــن ســبــل لتحقيق ذلـــك وآمــ

الــتــعــادل فــي الــوقــت األصــلــي 4-4 فــي مــبــاراة 
ــــذه املـــرة  مــلــحــمــيــة لــلــغــايــة بـــني الــفــريــقــني. وهـ
إلى  ليفربول  فريق  فيها  يصل  التي  الــرابــعــة 
الــنــهــائــي عــلــى مــــدار مــشــاركــاتــه فــي البطولة 
الثاني  املركز  التي تحتل  املصغرة  األوروبية 
ــه فــرصــة  ــامــ بــعــد دوري أبـــطـــال أوروبــــــــا، وأمــ
بــعــدمــا نــجــح بالتتويج  الــتــتــويــج بلقب رابـــع 
 )2001 و1976و   1973( أعــــوام  ألــقــاب  بــثــالثــة 
ــم إشــبــيــلــيــة بــــالــــذات الـــــذي تــوج  ومـــعـــادلـــة رقــ
بأربعة ألقاب؛ وهو يعد الفريق األكثر تتويجا 

في املسابقة تاريخيا.
وعاشت جماهير ليفربول أجواء مذهلة بعد 
الــتــأهــل للنهائي املــقــرر فــي الــثــامــن عــشــر من 
شهر أيار/مايو في مدينة بازل السويسرية، 
حــيــث تــبــادلــت جــمــاهــيــر لــيــفــربــول الـــفـــرح مع 
بقيادة  ينجح  باعتباره  املــبــاراة،  عقب  كلوب 
الريدز لثاني نهائي هذا املوسم، بعدما خسر 
في  مانشستر سيتي  أمــام  الترجيح  بــركــالت 

كأس الرابطة اإلنجليزية املحترفة.
املــدرب األملاني، يورغن كلوب، كعادته  وتألق 
في التعبير عن فرحته مع الفرق التي يدربها، 

ــــان جـــــوران دراجـــيـــتـــش أفــضــل  نــنــجــح.« وكـ
مــســجــلــي مــيــامــي هــيــت بــرصــيــد 20 نقطة، 
ــــن ويــــد وجــو  ــــاف زمـــيـــاله دويـ فـــي حـــني أضـ
جــونــســون 17 نــقــطــة لــكــل مــنــهــمــا، وســجــل 
ديــمــاري كـــارول 21 نقطة وديــمــار ديـــروزان 
20 نقطة وكايل لوري 18 نقطة في املقابل. 
ــــدرب مــيــامــي  ــــال إيـــريـــك ســبــويــلــســتــرا، مـ وقـ
هيت، بعد املباراة: »في النصف الثاني من 
املباراة أعتقد أننا كنا نهاجم وأعتقد أننا 
قدمنا بعض األداء الدفاعي الجيد أيضا«، 
وأضـــاف: »وفــي آخــر أربــع أو خمس دقائق 

تفوقوا علينا تماما«. 
وقال لوري »هذا االنتصار في غاية األهمية. 
يجب أن نستمر في الكفاح كما فعلنا اليوم. 
أرقامي ليست كما أشتهي لكني أسير على 
هيت  ميامي  يـــزال  وال  الصحيح«.  الطريق 
يملك األفضلية النسبية في هذه املواجهة، 
ــه يــخــوض املــبــاراتــني الــثــالــثــة والــرابــعــة  ألنـ
على ملعبه، في وقت يتأهل فيه  إلى الدور 
املقبل الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز 
فـــي 4 مـــن 7 مـــبـــاريـــات. ويــلــتــقــي الــفــائــز في 
هذه السلسلة، في نهائي املنطقة الشرقية، 
هوكس  أتالنتا  أو  كافالييرز  كليفالند  مع 
املــبــاراة  - 1( قبل   2( بــأن األول يتقدم  علما 
رابتورز  تورونتو  ويلعب  بينهما.  الرابعة 
مـــع مــيــامــي هــيــت املــــبــــاراة الــثــالــثــة الـــيـــوم، 
والجمهور  األرض  صاحب  سيحاول  حيُث 
رابتورز الخروج بأفضل نتيجة ممكنة وهي 
منافسه  عــلــى   )1  -  2( السلسلة  فــي  الــتــقــدم 

األنــظــار من جديد بعدما تبادل  حيث خطف 
الفرحة بشكل الفت مع جماهير فريقه ليفربول، 
ــلـــيـــزي لــنــهــائــي  ــفـــريـــق اإلنـــجـ ــيـــادتـــه الـ عـــقـــب قـ
مــســابــقــة الـــيـــوربـــا لــيــغ عــلــى حـــســـاب نــظــيــره 
فـــيـــاريـــال اإلســـبـــانـــي. وطــــاف املـــــدرب األملــانــي 
البالغ من العمر 48 عاما في ملعب اإلنفيلد، 
على  الجماهير  وحيا  ليفربول،  فريق  معقل 
املستحق  بــالــفــوز  محتفال  الــخــاصــة،  طريقته 
على فياريال 3-0 ليرد علة هزيمة الذهاب في 
الدور نصف النهائي للمسابقة بهدف نظيف. 
وتــوجــه كــلــوب صــوب مــدرجــات املــلــعــب، الــذي 
بيديه  وأشـــار  ليفربول  مشجعو  فيه  احتشد 
فرحا للجماهير، التي تفاعلت بشكل الفت مع 
املدرب األملاني املعروف بأفراحه الهيستيرية 
عــقــب االنـــتـــصـــارات، وهـــو مــا زاد مــن شهرته 
في املالعب. وكان اشبيلية قد تأهل للنهائي 
مــن ملعب رامــــون ســانــشــيــز بــيــزخــوان، حيث 
كيفن  قــاد  أن  بعد  التسجيل  إشبيلية  افتتح 
غاميرو هجمة مرتدة، مستغال هفوة دفاعية، 
وانفرد بالحارس أنــدري بياتوف، ونجح في 

مغالطته مانحا األسبقية لفريقه.
الــبــرازيــلــي، إدواردو دا ســيــلــفــا، األمــل  ــاد  وأعــ
ــه الـــتـــعـــادل مــســتــفــيــدا مــن  ــ ــإدراكـ ــ لــلــضــيــوف بـ
هجمة مرتدة وأسيست ذكي جدا من مواطنه 
مــــارلــــوش، فــتــابــعــهــا دا ســيــلــفــا بـــذكـــاء وعـــدل 

النتيجة ليعيد توزيع األوراق من جديد.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، لــم يــتــأخــر غــامــيــرو في 
إعــــادة األمــــور إلـــى نــصــابــهــا، وســجــل الــهــدف 

الثاني ألصحاب األرض.

ــتــــورز  ــد رابــ ــريـ ــيـــت، وال يـ ــقــــوي مـــيـــامـــي هـ الــ
تفويت هذه الفرصة، لكي ال يذهب إلى أرض 
على  متتاليتني  مباراتني  ويخوض  ميامي 
أرض األخير، قد يكون لها أثر كبير في منح 

البطاقة املؤهلة لصالح هيت، األمر الذي قد 
يجعل رابتورز يودع البطولة من هذا الدور. 
فـــي املــقــابــل يــلــعــب بــطــل الــســلــة األمــيــركــيــة، 
ــع بــورتــالنــد  ــولـــدن ســتــايــت ووريـــــــــورز، مـ غـ

ــــذي في  بـــاليـــزرز عــلــى أرضـــــه، فـــي الــلــقــاء الـ
حــال حَسمه ووريـــورز ملصلحته، ستصبح 
النتيجة في السلسلة )3 - صفر(، األمر الذي 
لفوز وحيد إلنهاء  البطل بحاجة  أن  يعني 
الـــســـلـــة، ومــــن املـــتـــوقـــع أن يــنــهــي ووريــــــورز 
املباراة لصالحه ألنه الطرف األفضل في هذا 
العائد  كـــوري  إغــفــال دور  الــلــقــاء، وال يمكن 
ــة، والـــــذي ســيــســاهــم كــثــيــرًا في  ــابــ مـــن اإلصــ
تعزيز صفوف ووريــورز على أرض امللعب، 
وبـــالـــتـــالـــي الـــســـيـــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
نــحــو تحقيق الــلــقــب الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. 
أبــرز  كافالييرز  كليفالند  ويستضيف  كما 
املــرشــحــني لــلــوصــول إلـــى املـــبـــاراة النهائية 
مــع ووريــــورز، فريق أتالنتا هــاوكــس، وهو 
متقدم )2 - صفر( في السلسلة، وفوزه يعني 
اقترابه أكثر من نهائي القسم الشرقي، ألنه 
بحاجة للفوز في مباراة أخرى لكي تصبح 
التي  النتيجة  وهـــي  صــفــر(،   -  4( النتيجة 
تضمن عبور كليفالند إلى املباراة النهائية 
ــدارة واســتــحــقــاق، ورغـــم أن هــاوكــس  عــن جــ
كان فريقا جيدًا في هذا املوسم وفي األدوار 
اإلقصائية، إال أنه اصطدم بفريق قوي هو 
كــلــيــفــالنــد الــــذي ُيــعــتــبــر مـــن بـــني املــرشــحــني 
للتتويج بلقب السلة األميركية ملوسم 2015 
البطل،  - 2016، في ظل منافسة شرسة مع 
غــولــدن ســتــايــت ووريـــــورز، الـــذي بــــدوره ما 
اللقب مرة  املــرشــح األوفـــر حظا لخطف  زال 

جديدة.
)العربي الجديد، رويترز(

تورونتو يُعادل ميامي هيت في السلة األميركيةليفربول بقيادة كلوب: عودة للنهائي بعد 15 عامًا
من جديد عاد المدرب 

األلماني يورغن كلوب 
لألضواء مع ليفربول 
وقاده لنجاح آخر عبر 

بلوغ نهائي يوربا ليغ

عادل تورونتو 
السلة في المباراة الثانية 

في مواجهة ميامي 
هيت

)Getty( كلوب بحماسته قاد ليفربول من جديد لألضواء أوروبيًا

)Getty( بدر بولهرود العب الفتح الرباطي

)Getty( مازيمبي يطمح إلى الفوز على الملعب القابسي

)Getty( من مواجهة رابتورز وميامي

مباريـات
      األسبـوع

عواصم ـ العربي الجديد

ــة  ــيـ ــقـ ــريـ ــات األفـ ــســ ــافــ ــنــ تـــــواصـــــل املــ
لألندية العربية نشاطها، وتفسح 
املـــجـــال،  ــال  ــطــ األبــ مــســابــقــة دوري 
ملــنــافــســات كـــأس االتـــحـــاد األفــريــقــي، لتحديد 
أســــمــــاء الــــفــــرق الــــتــــي ســـتـــكـــون املــجــمــوعــتــني 
القادمتني للمسابقة، قبل املرور مباشرة بعد 

ذلك إلى املربع الذهبي.
ــاحـــب االســــم  ــل الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي، صـ ويـــحـ
ــر، ضـــيـــفـــا عــلــى  ــيـ ــبـ ــكـ ــي الـ ــقــ ــريــ والــــتــــاريــــخ األفــ
يستضيف  فيما  الــجــزائــري،  بجاية  مولودية 
املـــريـــخ الـــســـودانـــي شــقــيــقــه املــغــربــي، الــكــوكــب 
مع  الليبي  طرابلس  أهلي  ويلعب  املــراكــشــي، 

كأس االتحاد 
األفريقي

مواجهات عربية حاسمة 

في ظل تواجد العديد من األندية البارزة، صارت 
مسابقة كأس االتحاد األفريقي تحظى باهتمام 
األبطال،  دوري  حساب  على  العربية،  الجماهير 
والكوكب  والنجم  الترجي  تواجد  مع  خاصة 

المراكشي واألهلي المصري

تقرير

املــقــاصــة املـــصـــري، ويـــخـــرج املــلــعــب الــقــابــســي 
ــام مــازيــمــبــي  ــ الــتــونــســي فـــي رحـــلـــة صــعــبــة أمـ
األفريقية،  وألــقــابــه  تــاريــخــه  بكل  الكونغولي 
ويواجه الفتح الرباطي املغربي استاد مالي، 
وبعيدا عن األطراف العربية يلعب ماميلودي 
صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، مع ميدياما 

الغاني، ويانغ أفريكانز التنزاني مع ساغرادا 
إسبيرانسا األنغولي.

النسخة  فــي  الكونفيدرالية  بطولة  وتحظى 
ــدد مــن  ــ الـــحـــالـــيـــة بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر لـــتـــواجـــد عـ
األســــمــــاء الـــكـــبـــيـــرة ذات الــــتــــاريــــخ فــــي الـــكـــرة 
األفريقية، على رأسها النجم الساحلي حامل 
وبطل   2006 عــام  الكونفيدرالية  وبطل  اللقب 
االتـــحـــاد  ــأس  كــ وبـــطـــل   2007 األبــــطــــال  دوري 
األفــريــقــي 1995 و1999 وبــطــل األنــديــة أبطال 
الكؤوس 1997 و2003 وبطل السوبر األفريقي 
على  الحاصل  والترجي  و2008،   1998 عامي 
بطولة دوري أبطال أفريقيا مرتني عام 1994 
أبـــطـــال  األفـــريـــقـــيـــة  ــة  ــديــ األنــ وبـــطـــولـــة  و2011 
الــــكــــؤوس عـــــام 1998 وبـــطـــل كـــــأس االتـــحـــاد 
األفــريــقــي عـــام 1997 والــســوبــر األفــريــقــي عــام 
 ،1995 ــام  ــ عـ ــيــــويــــة  األفــــروآســ والــــكــــأس   1995
الــكــونــغــولــي صــاحــب أول  ومعهما مــازيــمــبــي 
أكبر إنجاز أفريقي في بطولة العالم لألندية، 
بحصوله على املركز الثاني عام 2010، وحامل 
لقب دوري األبطال الذي سبق أن فاز به أعوام 
السوبر  وبــطــل  و2010   و2009  و1968   1967
األندية  وبطل  و2011،   2010 عامي  األفريقي 
أبطال الكؤوس عام 1980، فيما لم يحصل من 
قبل على لقب الكونفيدرالية وأفضل إنجازاته 
الــدور النهائي في نسخة  إلــى  فيها الصعود 
كأس  بطل  املراكشي  الكوكب  وأيــضــا   ..  2013
الــربــاطــي  االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي 1996، والــفــتــح 

املغربي بطل الكونفيدرالية 2010.
وتتجه األنــظــار دون شــك إلــى الــجــزائــر حيث 
ــدور مــــبــــاراة الـــقـــمـــة بــــني بـــجـــايـــة والـــتـــرجـــي  ــ تــ
الـــريـــاضـــي. وحــــول هـــذه املــواجــهــة أكـــد املــديــر 
الــفــنــي لــلــتــرجــي الـــريـــاضـــي الــتــونــســي، عــمــار 
السويح، أن فريقه سيسعى إلى التسجيل في 

مرمى مولودية بجاية في الجزائر بالذات. 
وقــال الــســويــح: »سنلعب على أرضــيــة ليست 
ــم الــجــمــهــور ال بـــد أن نــضــعــه في  ســيــئــة.. دعــ
اعــــتــــبــــارنــــا، ولــــذلــــك عــلــيــنــا ان نـــحـــافـــظ عــلــى 
توازننا وتركيزنا للعودة إلى تونس بنتيجة 
ــاء اإليــــــاب  ــقــ ــخــــوض لــ ــيــــة، تــجــعــلــنــا نــ إيــــجــــابــ

بمعنويات مرتفعة«.
ــل: »نـــغـــادر إلـــى الــجــزائــر وكــلــنــا عــزم  ــ  وواصــ
ــلــــى تـــســـجـــيـــل األهـــــــــــــداف، ولـــكـــن  وإصـــــــــــرار عــ
التي  الظروف  االعتبار  نأخذ بعني  ان  علينا 
تحيط باللقاء.. وهو ما يفرض علينا اللعب 
الظروف  هــذه  مع  تتماشى  تكتيكية  بطريقة 
وتساعدنا على تسجيل هدف أو أكثر، مثلما 
لعبناها  الــتــي  السابقة  املــبــاريــات  فــي  فعلنا 
خـــــارج تــــونــــس«. وحـــــول رأيـــــه فـــي مــولــوديــة 

الملعب القابسي يتحول 
في مهمة صعبة جدًا 

إلى الكونغو

)Getty( هيثم الجويني قائد هجوم الترجي التونسي

بجاية، أجاب: »هو فريق محترم جدا ويمتلك 
تشكيلة متوازنة، وال بد من اإلشــارة إلى أنه 
يفرض دائما نسق لعب قوّيا ضد منافسيه، 
ــارات الـــفـــرديـــة الـــتـــي يــتــمــتــع بها  ــهــ بــفــضــل املــ

العبوه«. 
وغادر نادي الفتح الرباطي املغربي في اتجاه 
الــعــاصــمــة املــالــيــة، بــامــاكــو، بــكــامــل نــجــومــه، 
بعد استعادة العبيه، الذين تخلفوا عن آخر 
مباراة بكأس الكونفيدرالية أمام سبور فيال 

األوغندي، وفي مقدمتهم هدافه مراد باتنة.
بملعب  املالي  امللعب  نــادي  الفتح  وسيواجه 
مويديبو في العاصمة باماكو، ويراهن الفتح 

علودي وشمس الدين الشطيبي وعبدالواحد 
الالعبني  جميع  ســيــكــون  بينما  الــشــخــصــي، 
الصعبة، خاصة  املــبــاراة  هــذه  فــي  حاضرين 
بــأن يعود  النفس  يمني  املراكشي  الفريق  أن 
مباراة  قبل  الــخــرطــوم،  مــن  إيجابية  بنتيجة 

اإلياب التي ستجرى في مراكش. 
يــشــار إلـــى أن الــكــوكــب املــراكــشــي يــمــر بــأزمــة 
ــي الـــــــــدوري املــــغــــربــــي، حـــيـــث خــســر  نـــتـــائـــج فــ
ــام أوملـــبـــيـــك أســفــي،  ــ فـــي مـــبـــاراتـــه األخــــيــــرة أمـ
ويحتل املركز قبل األخير بـ 25 نقطة. امللعب 
الثالث  التونسية  القدم  كــرة  ممثل  القابسي، 
في هذه املسابقة إلى جانب النجم الساحلي 

تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الـــركـــراكـــي عــلــى الــعــودة 
التأهل  لــضــمــان  إيــجــابــيــة مــن مــالــي  بنتيجة 
لدور املجموعتني بكأس الكونفيدرالية، التي 

حددها من بني أهدافه املوسم الحالي.
ــلـــعـــب املــــالــــي مــــع الــفــتــح  ــاراة املـ ــ ــبـ ــ وتـــجـــمـــع مـ
الرباطي املغربي بطلني سابقني، إذ توج األول 
الكوكب  وتأهل   .2010 في  والثاني   2009 في 
الــثــانــي  الـــــ 16  إلــــى دور  املـــغـــربـــي  ــراكـــشـــي  املـ
عـــلـــى حـــســـاب مـــولـــوديـــة وهـــــــران الـــجـــزائـــري 
ذهابا  والتعادل  إيابا،  نظيف  بهدف  بالفوز 
بــــدون أهـــــداف، وســيــحــرم الــكــوكــب املــراكــشــي 
مــن جــهــود 3 العــبــني لــإصــابــة، وهـــم سفيان 

والترجي الرياضي، يتحول في مهمة صعبة 
جــدا إلــى الكونغو، وهــو الــوافــد الجديد على 
ــقــــوي مــازيــمــبــي«،  هــــذه املــســابــقــة ملـــالقـــاة »الــ
الكثير من  التنقل كلف  أن هــذا  ويـــدرك جيدا 
األندية خالل الزيارات السابقة هزائم ثقيلة، 
خاصة وأنــه سيعمل خالل هذه املباراة على 
بعد  الــغــاضــبــة،  امــتــصــاص غضب جماهيره 

خروج فريقها من مسابقة دوري األبطال.
ــا مــــدرب مــازيــمــبــي الــفــرنــســي،  مــن جــهــتــه، دعـ
من  الغاضبة  الــنــادي  فــولــو، جماهير  أوبــيــر 
عــدم بلوغ دوري األبــطــال، إلــى الــتــرّوي: »لقد 
وصلت للتو إلى النادي. مازيمبي يريد الفوز 

في كل البطوالت ونضع في األفــق اآلن كأس 
االتحاد األفريقي«. ويفتقد مازيمبي مهاجمه 
إلى  املنتقل  ســامــاتــا،  علي  مبوانا  الــتــنــزانــي، 
إال  األولــى،  البلجيكي. وبرغم مشاركته  غنك 
لقمة سائغة  يكون  ال  قد  القابسي  امللعب  أن 
إذ لم يخسر أية مباراة حتى اآلن في املسابقة 

)فوزان و4 تعادالت(.
وأجرى االتحاد األفريقي في مقره في مدينة 
6 أكتوبر في مصر قرعة دور الـ 16 الثاني بني 
الـ 16 األول  الفائزة في دور  الثمانية  األندية 
في الكونفيدرالية واألندية الثمانية الخاسرة 

في دور الـ 16 في دوري األبطال.
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محمد السعو

ــم فــــي بـــطـــوالت  ــت الـــحـــسـ ــ ــاء وقــ ــ جــ
أوروبــــــا وأصـــبـــح األمــــر غــيــر قــابــل 
لــلــنــقــاش والــقــســمــة فـــي الــبــطــوالت 
ــيــــة، حــيــث تــشــهــد املــســابــقــات  املــحــلــيــة األوروبــ

مواجهات نارية وقمما مؤثرة.

برشلونة وسيناريو 2007-2006 
ــــي الـــــــدوري  ــق بـــرشـــلـــونـــة فـ ــريــ ــا شـــعـــر فــ ــمــ ربــ
اإلســبــانــي قبل انــطــاق الــجــولــة قبل األخــيــرة 
تأهل  بعد  أفضلية  بأنه صاحب  املوسم  هــذا 
ــه أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد وريــــــــال مـــدريـــد  مــــطــــارديــ
إبعاد  أجــل  ــا، من  أوروبـ أبطال  لنهائي دوري 
في  لوحده  ينفرد  لكي  الليغا  عن  انتباههما 
الـــصـــدارة الــتــي يمتلكها بــفــارق األهــــداف عن 

اتلتيكو مدريد.
غريمه  يستضيف  عندما  برشلونة  ويعيش 
ــاره الـــلـــدود اســبــانــيــول قــلــقــا واضـــحـــا من  ــ وجـ
بــالــنــســبــة   2007-2006 مـــوســـم  كـــارثـــة  تـــكـــرار 
الـــكـــتـــالـــونـــي، حــيــنــمــا ســـجـــل راؤول  لــلــفــريــق 
تامودو هدف التعادل في الدقيقة 89 ليحرمه 
مـــن الــلــقــب حــيــث تــقــدم بــرشــلــونــة فـــي طريقه 
للجولة األخيرة متصدرا بعد التقدم 2-1، لكن 
تامودو سجل هدفا عرف باسم »تــامــودازو« 

أوروبا:
وقت الحسم

أصبحت البطوالت األوروبية على مرمى خطوات قليلة من النهاية، فبعدما 
حسم األمر في فرنسا وإنجلترا، يشتد الصراع بشكل أكبر على معرفة هوية 
القليلة  الجوالت  أن  يعني  ما  وألمانيا،  وإسبانيا  إيطاليا  من  كل  في  البطل 

المتبقية أضحت ال تقبل القسمة أبدا بين من يريد المنافسة على اللقب

3031
رياضة

قضية

مــدريــد. ولــن تكون مهمة  لريال  اللقب  ليمنح 
الــبــاوغــرانــا ســهــلــة أمــــام جــــاره الـــلـــدود الــذي 
لو  لبرشلونة حتى  يــكــون جــســرا  أن  ال يحب 
تكلف األمــر تتويج أنــديــة مــدريــد، فيما يريد 
االقــتــراب أكثر مــن لقب دوري الــدرجــة األولــى 
اتليتيكو  على  ويجب  الــقــدم.  لكرة  االسباني 
ــال مـــدريـــد تــنــحــيــة نـــشـــوة تــأهــلــهــمــا إلــى  ــ وريــ
نهائي دوري األبطال جانبا لاستفادة من أي 
اتليتيكو ضيفا  لبرشلونة، حيث يحل  تعثر 
على ليفانتي الذي هبط بالفعل، ويلعب ريال 
مدريد أمام ضيفه فالنسيا الذي اعتاد ضرب 
آمـــال بطل أوروبــــا عشر مـــرات فــي نيل اللقب 

املحلي خال املواسم املاضية. 

»طابور الشرف« لألبطال
ــفــــاجــــآت فــي  ويـــعـــيـــش أحـــــد أجــــمــــل وأكــــبــــر املــ
الــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي وقـــــــارة أوروبـــــــــا، فــريــق 

ــع األفــــــراح والــلــيــالــي  لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى وقــ
للوقوف  إيفرتون  فريق  املــاح، حيث يستعد 
طابور شرف قبل بداية املباراة بإستاد »كينغ 
بـــــاور« لــلــبــطــل لــيــســتــر ســيــتــي، حــيــث يختتم 
مــــشــــواره الــحــلــم الـــــذي تـــحـــول لـــواقـــع عــنــدمــا 
يخوض ليستر سيتي مباراته األولــى كبطل 

للدوري االنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وسيلتقي ارسنال ومانشستر سيتي بإستاد 
االتحاد يوم األحــد في وجــود شعور بفرصة 
ــتـــي تـــصـــارع  ضـــائـــعـــة وبــالــنــســبــة لـــأنـــديـــة الـ
الهبوط ال يزال هناك عمل يجب تأديته، وفي 
ظـــل تـــراجـــع تــشــيــلــســي بــطــل املـــوســـم املــاضــي 
يــونــايــتــد ولــيــفــربــول عن  وابــتــعــاد مانشستر 
املنافسة فشل سيتي وارسنال في االستفادة 
وســـمـــحـــا لــلــيــســتــر بـــالـــتـــفـــوق عـــلـــى تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر وانـــتـــزاع لــقــبــه األول فـــي الــــدوري 
االنجليزي. ومع تبقي مباراتني على النهاية 
املوسم  انــهــاء  ضمان  على  الفريقان  يتنافس 
فـــي املـــربـــع الــذهــبــي والـــتـــأهـــل لـــــدوري أبــطــال 
ــنـــال صــاحــب املــركــز  اوروبــــــا. وســيــضــمــن ارسـ
نــقــاط خلف توتنهام  بــثــاث  -املــتــأخــر  الثالث 
نقاط  بثاث  واملتقدم  لندن  في شمال  غريمه 
على فريق املــدرب مانويل بيلغريني -التأهل 
لدوري األبطال للمرة 18 على التوالي إذا عاد 

من الشمال الغربي بانتصار.
يلحق  ألن  معرضا  ستتركه  سيتي  وهــزيــمــة 
الـــذي يحل  الــخــامــس  بــه مانشستر يــونــايــتــد 
بالهبوط  املهدد  نوريتش سيتي  على  ضيفا 
واملـــتـــأخـــر عــــن غـــريـــمـــه املـــحـــلـــي بــــأربــــع نــقــاط 
ــاراة عــلــى مــلــعــب وســــت هــام  ــبــ وتــتــبــقــى لـــه مــ

يونايتد األسبوع القادم.
وفــــي الـــقـــاع يـــواصـــل نـــوريـــتـــش وســـنـــدرالنـــد 
ونيوكاسل يونايتد صراع تفادي الهبوط إذ 
سينضم اثنان منهم ألستون فيا في الدرجة 
خــارج  نقطة(   33( نيوكاسل  ويلعب  الثانية. 
أرضــه أمــام فيا بينما يستضيف سندرالند 
)32 نــقــطــة( تــشــيــلــســي. ويــســتــطــيــع نــوريــتــش 
هــزم  إذا  الــفــريــقــني  عــلــى  )31( وضــــع ضــغــط 

يونايتد في أولى مباريات السبت.

بايرن ميونخ.. فوز يساوي لقبًا
يــســعــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ لــحــصــد لــقــبــه الــرابــع 
عــلــى الـــتـــوالـــي وهــــو رقــــم قــيــاســي فـــي دوري 
الدرجة األولى االملاني لكرة القدم يوم السبت 
لــتــعــويــض خـــروجـــه مـــن الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي 
أمـــام اتليتيكو مدريد  ــا  أبــطــال اوروبــ لـــدوري 

لينتهي حلم الفوز بالثاثية.
الـــفـــوز بثنائية  فــرصــة  بـــايـــرن  أمــــام  ومــــا زال 
الدوري والكأس حيث سيخوض الفريق اخر 
ثاث مباريات من بينها نهائي الكأس تحت 
قيادة جــوارديــوال. ويبتعد بايرن الــذي يملك 
ــفـــارق خــمــس نـــقـــاط عـــن بــروســيــا  82 نــقــطــة بـ

دورتموند قبل جولتني من النهاية.
ــلــــدوري كما  ــفــــوز ســيــتــوج بـــايـــرن بــطــا لــ والــ
يــمــكــنــه الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــب بــغــض الــنــظــر 

إيفرتون سيقف طابور 
شرف للبطل ليستر سيتي 

في إنجلترا

راخوي يهنئ إشبيلية بتأهله لنهائي دوري أوروبا
هنأ رئيس حكومة تسيير األعمال في إسبانيا، ماريانو راخوي، فريق إشبيلية بتأهله 
األوكــرانــي شاختار  إثــر تغلبه على ضيفه  القدم  لكرة  أوروبــا  لــدوري  النهائية  للمباراة 
دونيتسك بنتيجة )3 - 1( في إيــاب نصف نهائي البطولة. وكــان الفريق األندلسي قد 
تأهل للمباراة النهائية، للموسم الثالث على التوالي، ليضرب موعدًا مع ليفربول اإلنجليزي 
الذي أقصى فياريال اإلسباني في مباراة نصف النهائي األخرى بهزيمته بثالثية نظيفة.
وستقام املباراة النهائية على ملعب »سانت جاكوب بارك« بمدينة بازل السويسرية يوم 
»أهنئ  )تويتر(  الرسمي على موقع  الجاري، وكتب راخــوي عبر حسابه  18 مايو/أيار 
إشبيلية على تأهله للمباراة النهائية لــدوري أوروبــا وحظًا أوفر لفياريال على الخروج 

بعد أداء مشرف.

وكيله: إمكانية بقاء محرز في ليستر هي %50
فاز  الــذي  الجزائري،  الوسط  كشف وكيل العــب 
بلقب الدوري اإلنجليزي مع فريقه ليستر سيتي، 
مع  الالعب  باستمرار«   %50 »احتمال  هناك  أن 
كــان محرز،  املقبل.  املوسم  الحالي خــالل  فريقه 
ــلـــى جــــائــــزة أفــــضــــل العـــــب فــي  الـــــــذي حـــصـــل عـ
في  ليستر سيتي  إلــى  وصــل  قــد  البريمييرليغ، 
2014 قادما من فريق لو هافر الفرنسي مقابل 
الالعب  فــي عقد  فــقــط. ويتبقى  يـــورو  ألــف   475
الجزائري )25 عاما( ثالثة مواسم، وهو  الدولي 
العقد الذي تم تجديده في أغسطس/آب املاضي، 
رغم وجود تكهنات بانتقاله لفرق مثل برشلونة 
ــام ومـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد  ــهـ ــنـ ــوتـ ــانــــي وتـ ــبــ اإلســ

اإلنجليزيني. 

راونيتش يتخطى تسونغا ويضرب موعدًا مع ديوكوفيتش
تأهل الكندي ميلوس راونيتش للدور ربع النهائي لبطولة مدريد لتنس األساتذة بعدما 
تغلب على منافسه الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بمجموعتني نظيفتني بواقع )6 - 4( 
الثالث للبطولة. واحتاج الالعب الكندي لنحو ساعة وربــع من أجل  الــدور  و)6 - 4( في 
حسم اللقاء وذلك بعدما تمكن من كسر إرسال تسونغا مرة في كل مجموعة، ليؤكد 
تواجده في دور الثمانية للبطولة. وسيواجه راونيتش، الفائز ببطولة بريسبان املفتوحة 
لنهائي  إعــادة  الحالي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف األول، في  العام  في بداية 

بطولة إنديان ويلز لألساتذة ذات الـ1000 نقطة في شهر مارس/آذار املاضي.

عودة تياغو منديش لخط وسط أتلتيكو مدريد
أكد أتلتيكو مدريد اإلسباني جاهزية العب وسطه البرتغالي تياغو منديش وتعافيه من 
اإلصابة التي تعرض لها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي خالل مواجهة إسبانيول 
في الدوري. وكان منديش قد تعرض لكسر في كاحل القدم اليمنى أثناء مباراة أتلتيكو 
مدريد وإسبانيول في الليغا، ما أدى البتعاده عن املالعب خمسة أشهر. وأعلن النادي 
على موقعه اإللكتروني أن الالعب البرتغالي، الذي عاد للتدريبات في 15 أبريل/نيسان 
املاضي، حصل على موافقة الجهاز الطبي لخوض املباريات بعد قرابة نصف عام من 
فرنانديث من  أوغستو  لألرجنتيني  أتلتيكو  تياغو في ضم  النقاهة. وتسببت إصابة 
سلتا فيغو اإلسباني، لكنه سيكون جاهزا لخوض املباراتني الحاسمتني في الجولتني 
األبطال  دوري  نهائي  وكذلك  فيغو،  وسلتا  ليفانتي  من  كل  أمــام  الليغا  من  األخيرتني 

األوروبي في ميالنو أمام ريال مدريد في 28 من الشهر الجاري.

أن أقــولــه هــو أنني فكرت دائــمــا أنني ســأفــوز بلقب الــدوري 
ولكنني  يكرمني،  الجميع  واليوم  آجــال.  أو  عاجال  اإليطالي 
أود أن أؤكد مجددا أنني أنا الشخص نفسه الذي أقيل من 
طرف االتحاد اليوناني«.  املدرب الذي أقيل من طرف االتحاد 
اليوناني، والذي تخلى فريق موناكو الفرنسي عن خدماته، 
والذي حصل على مراكز شرفية مع فرق أقوى من ليستر، 
الرياضية  للصحيفة  بالنسبة  كــالوديــو«  »املــلــك  الــيــوم  هــو 
اليومية األكثر شعبية في إيطاليا »ال غازيتا ديلو سبورت«، 

التي ظهر عليها في صورة اإلمبراطور الروماني.
ــام بتحيته  ــا رئــيــس الــحــكــومــة اإليــطــالــيــة مــاتــيــو رنــــزي قـ أمـ
على تويتر، حيث كتب »أكــبــر إنــجــاز فــي تــاريــخ كــرة القدم 
الكبير.  ليستر  إيــطــالــي.  طــرف  مــن  تحقيقه  تــم  اإلنجليزية 

السيد رانييري الرائع«.
في الواقع، ومنذ عدة أشهر، يتابع اإليطاليون بفخر ومودة 

املشوار الخارق لليستر ومدربه رانييري. ألنه مع البيتزا التي 
وبلهجته،  الجيدة،  النتائج  من  سلسلة  بعد  لالعبيه  قدمها 
أو قصة الغداء مع »الوالدة«، فإن االبن السابق لتيستاتشو، 
مــنــطــقــة شــعــبــيــة فـــي رومـــــا، جــلــب الــقــلــيــل مـــن إيــطــالــيــا إلــى 
إنجلترا. وفي الوقت الذي يستعد فيه أنطونيو كونتي لبدء 
مشواره هذا الصيف مع تشلسي، وضع رانييري »املدرسة« 

اإليطالية للمدربني، في الواجهة.
من جهته، كتب مدرب يوفنتوس بطل إيطاليا ماسيميليانو 
اإليطالية  املدرسة  »أسلوب  تويتر  في  على حسابه  أليغري 
يغزو البريمر ليغ! برافو رانييري والتهاني لليستر. لنلتقي 

في مسابقة دوري أبطال أوروبا«.
كما كتب مدرب نابولي، ماوريتسيو ساري »الجميع يعرف 
أن املدربني اإليطاليني هم على مستوى عال جدا. وأنا سعيد 

جدا لـ«السيد«، إنه إنجاز استثنائي في مسيرة رائعة«.

روما ـ العربي الجديد

ــالـــي كـــالوديـــو  تـــحـــول مـــــدرب نـــــادي لــيــســتــر ســيــتــي، اإليـــطـ
رانــيــيــري، إلــى نجم عــاملــي فــي ســمــاء كــرة الــقــدم األوروبــيــة، 
حظي بإعجاب متتبعي البطولة اإلنجليزية في جميع الدول 
إثر إحراز فريقه، ألول مرة في تاريخه، الدوري اإلنجليزي. 
وأصبح يعرف في بلده بـ »امللك كالوديو« الذي استحوذ على 
قلوب اإليطاليني، وأعاد للمدرسة اإليطالية بريقها في العالم.

الــذي  الــقــديــر  الفني  املــديــر  وفــجــأة، الجميع يحب كــالوديــو! 
اشتهر اســمــه بلقب »الــخــاســر«، كــالوديــو رانــيــيــري أصبح 
املتوقع  غير  لقبه  بعد  »امللك كالوديو«،  لإليطاليني  بالنسبة 
مع ليستر سيتي في بطولة الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم، وبات من اآلن فصاعدا الشخصية »الرائدة« للمدرسة 
أود  إهــداء، ما  »أكثر من  رانييري  للمدربني. وقــال  اإليطالية 

كالوديو رانييـري

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات األوروبية

خطف المدرب 
الضوء بشكل 

الفت هذا الموسم 
ذلك المدير الفني 

الذي لم يفز بحياته 
بلقب كبير محلي 

فعلها وأخيرًا

من مواجهة 
برشلونة 
وإسبانيول 
)Getty( األخيرة

حامل لقب الدوري اإلسبان

أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم أن الموسم الجديد من الليجا 
مايو/أيار   21 في  ينتهي  أن  على  المقبل  أغسطس/آب   21 في  سيبدأ 
 ،  2017 مايو   28 في  إسبانيا  كأس  نهائي  يقام  أن  المنتظر  ومن   .2017
الفترة بين 23 ديسمبر/كانون أول 2016  بأنه لن تقام مباريات في  علما 
والثاني من يناير/كانون الثاني 2017 بسبب عطلة األعياد. وكان الموسم 
الماضي  انطلق في 21 أغسطس/آب  اإلسباني قد  الدوري  الحالي من 

وينتهي في 15 من الشهر الجاري.

الموسم الجديد في 21 أغسطس

وجه رياضي

ــام انـــجـــولـــشـــتـــاد إذا  ــ ــه أمــ ــاراتـ ــبـ عــــن نــتــيــجــة مـ
فــشــل دورتـــمـــونـــد فـــي الـــفـــوز عــلــى ايــنــتــراخــت 
فــرانــكــفــورت املــتــعــثــر. ويــمــلــك بــايــر ليفركوزن 
الــذي سيواجه مونشنجادباخ 57 نقطة في 
املـــركـــز الــثــالــث. ويــتــســاوى مــونــشــنــجــادبــاخ 
مـــع هــيــرتــا بــرلــني بــرصــيــد 49 نــقــطــة. ويملك 
دورتــمــونــد الـــذي ســيــواجــه بــايــرن فــي نهائي 

داخل  دورا شرفيا  عاما   39 العمر  من  البالغ 
الــفــريــق. وأظــهــر تــوتــي الـــذي يقضي موسمه 
رقم 24 مع روما واملدرب لوتشيانو سباليتي 
ــوة الــــجــــديــــدة لـــــذا فــمــن  ــطـ ــن الـــخـ ــا عــ ــمـ ــاهـ رضـ
املتوقع أن يوقع العب الوسط املخضرم على 
عقد جديد مع النادي في غضون أيام. وتوتي 
الــذي لعب تحت قيادة 16 مدربا مختلفا في 

كـــأس املــانــيــا يـــوم 21 مــايــو/أيــار الــحــالــي في 
لــلــفــوز باللقب حــيــث ال  بــرلــني فــرصــة ضئيلة 
يتوقع كثيرون في النادي أن يتعرض بايرن 
ــذه املــرحــلــة من  لــهــزيــمــتــني مــتــتــالــيــتــني فـــي هــ
املوسم.  بدا أن روما املنافس في دوري الدرجة 
األولى االيطالي لكرة القدم وجد حا ملعضلة 
تخص قائده فرانشيسكو توتي بمنح الاعب 

رومــا سيحقق انــجــازا جــديــدا إذا شــارك أمــام 
الضيف كييفو فيرونا يوم األحد املقبل حيث 
ــــدوري مع  ســيــخــوض املـــبـــاراة رقـــم 600 فــي الـ

فريقه الذي يحتل املركز الثالث حاليا.
لفترة  قــيــادة رومـــا  تــولــى سباليتي  وعــنــدمــا 
ثانية كان توتي عائدا لتوه من إصابة وكان 
األمر أشبه بصداع في رأس مسؤولي الفريق.

الدوري 
اإلسباني

الدوري 
الفرنسي

الدوري 
الهولندي

الدوري 
اإلنجليزي

الدوري 
اإليطالي

الدوري 
األلماني

الدوري 
البرتغالي 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

85

89

81

77

88

82

82

85

62

81

70

75

77

80

64

58

56

64

64

49

57

84

62

60

67

74

57

67

58

57

53

60

60

49

52

برشلونة

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

فياريال

سيلتا فيغو

 باريس سان جرمان

ليون 

 موناكو

سانت إتيان

نيس

أياكس

أيندهوفن 

فيينورد

ألكمار

أوترتش 

ليستر سيتي

توتنهام 

أرسنال

مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد 

يوفنتوس 

نابولي

روما

إنتر ميالن

فيورنتينا 

 بايرن ميونيخ

دورتموند

باير ليفركوزن

بوروسيا مونشنمبالدبخ

هيرتا برلين 

بنفيكا

سبورتينغ

بورتو 

 براغا 

أروكا

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الترتيب

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

الفريق

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

النقاط

السبت 7 مايو / أيار 2016 م   30 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 614  السنة الثانيةالسبت 7 مايو / أيار 2016 م   30 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 614  السنة الثانية
Saturday 7th May 2016 Saturday 7th May 2016



32

C

رشا عمران

يقارب  مــا  منذ  الــدوريــة  الصحافية  بالكتابة  بـــدأت 
الثماني سنوات، توقفت خاللها سنتني، بعد انطالقة  
الكتابة األسبوعية.  إلــى  ثــم عــدت  الــســوريــة،  الــثــورة 
ذات  أنها،  أظن  الصحافية، كنت  بدايات كتابتي  في 
يــــوم، ســتــســتــهــلــك لــغــتــي الــشــعــريــة ومـــفـــرداتـــهـــا، إذ 
إلى  الــذي يحتاج  الــســردي  الصحفي شكله  للعمود 
الــشــرح واالســتــفــاضــة واســتــخــدام املــخــزون اللغوي 
بكامله، على عكس الشعر، فن االختزال والتكثيف 
والــحــذف، غير أنــنــي، الحــقــا، بــدأت أنتبه إلــى أن تلك 
الــفــكــرة لــم تــكــن ســـوى فــكــرة مــســبــقــة، و«كليشيه« 
الصحافية  الكتابة  مدة  فمع طول  التعبير،  إذا صّح 
األســبــوعــيــة، وال ســيــمــا وأنــنــي أكــتــب اآلن عــمــوَدي 
الــرأي السياسي،  رأي أسبوعيني، أحدهما أميل إلى 
 في كتابة الشعر 

ً
انتبهت إلى أنني صرت أكثر غزارة

مما كنت عليه في السابق. لغتي تغّيرت، هذا مؤكد، 
التغيير إيجابيا، أصبحت لغتي  أنني أرى هذا  غير 
التالعب في   على 

ً
، وصــرت أكثر قــدرة

ً
أكثر بساطة

من  الــشــعــري،  فــي نصي  اللغوية  الــعــالقــات  تركيب 
دون إفراط في التعقيد اللغوي. 

 على تطويع 
ً
قــدرة للفكرة، وأكثر   

ً
أكثر ميال صــرُت 

الخيال مع اللغة. لم يكن هذا من تأثير كتابة العمود 
الصحافي فقط، بل أيضا هو تأثير الكتابة اليومية 
على »فيسبوك«، وهو ما غّير في لغتي السردية في 
العمود الصحافي. انتبهت أيضا إلى شيء مهم في 
إلى  أكثر  أميل  كنت  سابقا،  املجالني.  فــي  تجربتي 
يبدو  بحيث  الصحافية،  كتابتي  في  الشعرية  اللغة 
قوامه محمول على  أدبــيــا،  أكتب نصا  أنني  لو  كما 
الفكرة  اتــكــائــه على  مــن  أكــثــر  الــلــغــة، ومتكئ عليها 
 على هذا 

ً
واملوضوع. اآلن، أشعر أنني لم أعد قــادرة

الــنــوع مــن الــكــتــابــة، ليس مــجــرد شــعــور، هــو تجربة 
أيــضــا، حــاولــت مـــراٍت أن أكــتــب، كما كنت أكــتــب في 
باللغة  التفكير  وأبـــدأ  مــا،  أخــتــار موضوعا  السابق: 

التي سأكتبه بها. 
فــشــلــت، حــاولــت هـــذا مــــرارًا وفــشــلــت، تــصــّر الفكرة 
عندي على الظهور في املقال أكثر بكثير مما تظهر 
ة، 

ّ
اللغة الشعرية، ال يعني هذا أن لغتي صارت مسف

، وأعتقد 
ً
إنما أصبحت أكثر سهولة أّدعــي،  أو هكذا 

 أكثر في أثناء تناول موضوٍع 
ً
أنها أصبحت مطواعة

 
ً
مــــا، لــكــنــهــا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم تــصــبــح حــيــاديــة

التأثير املعاكس، أقصد تأثير  وبــاردة. وهنا، يظهر 
الشعر على الــعــمــود الــصــحــافــي. فــي الــشــعــر، لست 
 مع نصي أبدًا. أكتب من داخل النص، ال من 

ً
حيادية

خارجه. من يقرأ نصي َيَرني داخله، وسيظن أنني 
ال أكتب سوى عن نفسي. هذه طريقتي في الكتابة 
الشعرية، وال أّدعــي أبدًا أنها األصح أو األجمل. هي 
كتابتي  مــن  جــعــل  هـــذا  الشخصية،  طريقتي  فــقــط 
الصحافية تشبه ذلك، حتى في املقاالت السياسية، 

ال يمكنني أن أكتب بحيادية. 
، ال سياسيا وال غير سياسي. أكتب 

ً
ال أكتب تحليال

أنــه يناسب قناعاتي  أراه، ما أشعر  بــه، ما  ر 
ّ
أفك ما 

 
ٌ
أنا منحازة أكتب عّما  ورؤيتي لألشياء ولألحداث. 

 باألفكار التي تناسب 
ٌ
 ضده. أنا معنية

ٌ
له، أو منحازة

 بما هو ضّدها أيضا. وجود 
ٌ
قناعاتي ورؤاي. معنية

ثمة أشياء كثيرة ال  القناعات،  الضد هو ما يرّسخ 
مــن جهٍة  منها.  أقــتــرب  وال  أكتب عنها،  ال  تعنيني. 
تعيق عملي  الصحافية  الكتابة  أن  أخــرى، ال أشعر 
ــرأي الــســيــاســي. على   ــ ــ ــدًا، حــتــى كــتــابــة ال ــ ــ ــي أب ــ ــ األدب
العكس تماما، املواظبة على الكتابة الصحافية تجعل 
أنها ساعدت  الدائم، كما  للتغيير   

ً
وقابلة  

ً
لغتي حية

لم  إلى مستوياٍت  الوصول  الشعرية  على  مخيلتي 
أكن أملسها سابقا. 

الصحافية، معها  الكتابة  أراه مهما في  آخــر  شــيء 
 ،

ً
 وتجربة

ً
 أكثر منها غواية

ً
تصبح عملية الكتابة مهنة

 عليك أن تحترفها، كما تحترف أية مهنة أخرى، 
ً
مهنة

، ويصّر 
ً
بينما ينأى الشعر بنفسه عن أن يكون مهنة

الــدائــمــنْي،  واالخــتــبــار  التجريب  تحت  يبقى  أن  على 
وأنا  الغواية،  فقَد قدرته على  إلى مهنٍة،  فــإذا تحّول 
الــذي ال يغوي ليس شعرًا.  من املؤمنني بأن الشعر 
الشعر ال يطعم خبزًا،  دائــمــا، إن  نــقــول،  لــهــذا، ربما 
اإلبداعية  الكتابة  األقــل، حيث مهنة  في بالدنا على 

عموما ال تصنف ضمن املهن )الكّسيبة(.
ورقـــــة كــــان يــفــتــرض أن أقـــدمـــهـــا فـــي نـــــدوة ضمن 
فعاليات معرض أبو ظبي للكتاب، لكنني لم أحصل 

على تأشيرة دخول.  

الشعر والصحافة

وأخيرًا

ال أكتب تحليًال، ال سياسيًا 
وال غير سياسي. أكتب ما أفّكر 

به، ما أراه، ما أشعر أنه 
يناسب قناعاتي
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نحن والمواطنة 
وبلدية لندن

عزمي بشارة

تــنــافــس عــلــى رئــاســة بلدية 
ــة  ــ ــوريـ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــة اإلمـ ــمــ ــاصــ عــ
الـــســـابـــقـــة، املــنــكــمــشــة فـــي جــزرهــا 
أكثر  عنها  تــغــرب  الــتــي  البريطانية 
مـــمـــا تــــشــــرق عـــلـــيـــهـــا، شـــخـــصـــان، 
بــروتــســتــانــتــيــا  مــنــهــمــا  أي  ــيـــس  لـ
وال كــاثــولــيــكــيــا. اقــتــصــر الـــصـــراع 
لندن  بلدية  رئاسة  على  االنتخابي 
عــلــى مــرشــحــني، أحــدهــمــا يــهــودي 
واآلخــر مسلم. وال نــدري كم يعني 
خــارج  منهما،  أليٍّ  التوصيف  هــذا 

تحشيد األصوات حني يلزم.
الهتاف  أحدهم  يستعجل  أن  وقبل 
ــلـــم  ــار املـــسـ ــ ــــصـ ــتـ ــ نــــــقــــــول: لــــيــــس انـ
ــارًا لـــإســـالم  ــتــــصــ مــــن بــيــنــهــمــا انــ
واملـــســـلـــمـــني، وال خــــســــارة مــرشــح 
 
ً
خسارة اليهودي  املحافظني  حــزب 
إلســـرائـــيـــل والـــصـــهـــيـــونـــيـــة. إن مــا 
جرى، بغض النظر عن هوية الفائز، 

هو انتصار الديمقراطية.
وقـــد أصــبــح هـــذا اإلنـــجـــاز املــرحــلــي 
ــــديــــنــــيــــة  ــق األصـــــــــــــول ال ــ ــائــ ــ ــد عــ ــ ــ ضـ
ــرون على  ــ واإلثـــنـــيـــة مــمــكــنــا بــعــد قـ
التي  املتواضعة  الديمقراطية  نشأة 
ــة فـــيـــهـــا عــلــى  ــاركــ اقـــتـــصـــرت املــــشــ
الـــرجـــال مــن دافــعــي الــضــرائــب، أي 

أصحاب األمالك.
انــتــصــارًا  نــــدري بــعــد إذا كـــان  وال 
لــلــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــعــرفــهــا 
ــا، فــــمــــن املـــبـــكـــر  ــيــ ــ ــال ــا حــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بـ
ــيـــاس رد الـــفـــعـــل عـــلـــيـــه. فـــهـــا هــو  قـ
بفظاظته،  املتباهي  العقارات  رجــل 
دونــالــد تــرامــب، يــرفــع فــي الــواليــات 
املــتــحــدة صـــوت »الـــرجـــل األبــيــض« 
احتجاجا على فقدانه الهيمنة أمام 
والنساء  املختلفة  الثقافات  صعود 
ــول أفــريــقــيــة  واألمــيــركــيــني مـــن أصــ
والتــيــنــيــة وغـــيـــرهـــم. وهـــــذا جــوهــر 

الــقــارة األوروبــيــة  حــركــتــه. وتشهد 
وأملـــانـــيـــا  فـــرنـــســـا  ــي  فــ فـــعـــل  ردود 
ــا، ال  ــرهــ ــيــ ــدا وغــ ــنــ ــ ــول ــنـــمـــســـا وهــ والـ

يستهني بها إال جاهل.
ولـــكـــن، لــلــنــدن عـــمـــدة مــســلــم. هــذه 
بـــدايـــة تــفــاعــل جـــديـــد فـــي أوروبــــــا، 
تتعّدل بموجبه الديمقراطية الغربية 
مــن جــديــد، بــالــتــقــدم خــطــوة واحـــدة 
إضافية، باتجاه تحييد املؤسسات 
الــعــمــومــيــة فـــي شــــؤون االنـــتـــمـــاءات 
رد  وبعد  وغيرها.  واإلثنية  الدينية 
الــفــعــل الـــقـــادم عــلــى هــــذه الــخــطــوة، 

الفعل  مــن  جــديــدة  تركيبة  ستنشأ 
ن هذه الديمقراطية 

ّ
والرد عليه، تمك
من االستمرار.

ــواقــــف  ــن مــ ــيــــر عــــ ــثــ ــــكــ ال ال أعـــــــــرف 
املـــرشـــحـــني الـــســـيـــاســـيـــة. ولــكــنــهــم 
مواقفها.  نــعــرف  ــزاٍب  ألحــ ينتمون 
ــتــيــار  ــم ل ــلـ ــسـ ــح املـ ــ ــــرشـ ويـــنـــتـــمـــي املـ
ــل حــزب  ــ يـــســـاري ديــمــقــراطــي داخـ
الــعــمــال، ويــقــتــرب أكــثــر مــن غريمه 
ــاس  ــ ــنـ ــ ــب الـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــظ مـــــــن مـ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ املــ
ذاتــه.  بحد  مهم  وهـــذا  االجتماعية، 
وال شــك لــدي أنــه يــتــزود بحدٍّ أدنــى 

ن من شق 
ّ
من االنتهازية، لكي يتمك

طريقه داخل حزٍب كبير كهذا. وال 
للوبي  مسايرته  عــن  الكثير  أدري 
الــصــهــيــونــي لـــرد فــريــة الــالســامــيــة 
عــنــه، وعـــن حــزبــه. وال شــك عندي 
عمدة  ليفتغستون،  مواقف كني  أن 
لندن األسبق السياسية، كانت أكثر 
تقدما من مواقف املرشحني املعلنة 
في االنتخابات الحالية، مع أنه ليس 
يهوديا وال مسلما. ومــا زلــت أذكر 
مظاهرة كبرى في لندن ضد الحرب 
بعد   ،

ً
كلمة فيها  ألقيت  العراق  على 

نفسها،  املظاهرة  في  املهمة  كلمته 
وذلك في عهد سيئ الصيت، توني 
بـــلـــيـــر، الــــــذي بـــــذل جـــهـــدًا إلفـــشـــال 
يؤثر  لم  الحالي عن حزبه.  املرشح 
ــــحــــرب،  ــيــفــتــغــســتــون فــــي قـــــــرار ال ل
ورئيس بلدية لندن الحالي لن يؤثر 
كــثــيــرًا عــلــى مــواقــف بــريــطــانــيــا في 
قــضــيــة فــلــســطــني. ولــكــن، مــا جــرى 
أبناء  لحياة  بالنسبة  كبيرة  خطوة 
ــا، ونـــمـــوذج  املــهــاجــريــن فـــي أوروبــــــ
تحييد  في سياق  عاملية  أهمية  ذو 
وطائفيا  دينيا  الــعــامــة  املــؤســســات 

وإثنيا.
ما  هــذا  الديمقراطية.  املواطنة  إنها 
االنتخابات  فــي هــذه  نـــراه  أن  يجب 
مجرد  ولــيــس  حقيقية،  كــإمــكــانــيــة 
فــي  واآلن،  هـــنـــا  ــراه  ــ ــ ن وأن  خــــيــــال؛ 
مشرٍق ال تقصف فيه املدن فحسب، 
منها.  الالجئني  أيضا مخيمات  بل 
في مشرٍق، بلغ فيه تسييس الهوية 
درجـــــة مـــن الــعــصــبــيــة والـــكـــراهـــيـــة، 
اإلبـــادة  فــيــه جــرائــم  تثير  بحيث ال 
أو  امتعاضا  حتى  املتعصبني،  في 

أسفا.   
إنــــهــــا لــــنــــدن الــــتــــي يــــــؤم مـــركـــزهـــا 
ــــبــــشــــر، فــــي مــــســــاحــــٍة ال  مــــاليــــني ال
مربعة،  كيلومترات  ثــالثــة  تتجاوز 
ــعــالــم كــلــه،  ــاء ال ــريـ ويــتــركــز فــيــهــا أثـ
بــغــض الــنــظــر عــن مــصــادر ثرائهم 
الشرعية وغير الشرعية، ويرفعون 
أســعــار الـــعـــقـــارات، حــتــى أصبحت 
ــا جـــمـــيـــعـــا،  ــهـ ــانـ ــكـ مـــســـتـــحـــيـــلـــة لـــسـ
عــلــى تــعــدد ثــقــافــاتــهــم وديــانــاتــهــم. 
ويؤمها أيضا كثيرون من الساسة 
واملثقفني العرب واملسلمني، ممن ال 
بأن  بلدانهم  في  ابــن مهاجر  يحلم 
 
ً
يحصل عــلــى جـــواز ســفــر، فضال

عن أن ينتخب ملنصب رسمي. فما 
بالك إذا كان ينتمي لدين غير دين 

األكثرية.
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