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شركات تهجر لبنان إلى كردستان
باتت بوصلة االستثمارات الخليجية تتجه إلى كردستان العراق كبديل للبنان الذي 

شهدت العالقات بينه وبين دول الخليج توترات أخيرًا. ]10ـ11[

عثمان المختار

بلغــت األزمــة العراقيــة السياســية ذروتهــا، أمــس 
الســبت، إثــر التطــورات الدراماتيكيــة التــي رافقــت 
إفشــال جلســة البرملــان وإعاقــة التصويــت علــى 
العبــادي.  حيــدر  لحكومــة  الجــدد  الــوزراء  بقيــة 
تطــورات كانــت املنطقــة الخضــراء، رمــز العمليــة 
االحتــال  فرضهــا  التــي  الطائفيــة  السياســية 
األميركــي منــذ 2003، عنوانــا لهــا، مــع اجتياحها 
والفوضــى  الصــدري،  التيــار  أنصــار  قبــل  مــن 
األمنيــة التــي رافقت ذلك طيلة ســاعات بعد الظهر 

حتى املساء، حني بدأ املتظاهرون ينسحبون من 
وتوّجههــم  فيــه،  اعتصمــوا  الــذي  البرملــان  مبنــى 
نحــو ســاحة االحتفــاالت املركزيــة داخــل املنطقــة 
الوضــع  خــروج  احتمــاالت  يبقــي  مــا  الخضــراء، 
إعــان  مــع  بقــوة،  قائمــة  الســيطرة،  عــن  األمنــي 
حالــة الطــوارئ القصوى وخروج السياســيني من 
املنطقة، كذا عدد كبير من الدبلوماسيني األجانب 
أجنبيــة خاصــة.  بفــرق حمايــة  اســتعانوا  الذيــن 
فــي  أمــس،  العراقــي،  البرملــان  جلســة  وفشــلت 
االنعقــاد، بعــد انســحاب عــدد من الكتــل البرملانية 
احتجاجا على وجود أســماء سياســية رشحتهم 

األحزاب لشغل حقائب وزارية جديدة في حكومة 
العبادي. واضطر رئيس البرملان ســليم الجبوري 
إلــى تأجيــل الجلســة إلــى العاشــر مــن مايو/أيــار 

 نصابها القانوني. 
ّ

الحالي، بعدما اختل
واقتحم اآلالف من أتباع الصدر املنطقة الخضراء 
بســهولة عبر بواباتها الخمســة وأســوارها وسط 
عجــز واضــح مــن قــوات الجيش والشــرطة. ونجح 
املتظاهــرون فــي اقتحــام مبنــى البرملــان واملبانــي 
املجــاورة، وحطمــوا األثــاث واملكاتــب، وعــددًا مــن 
الســيارات التابعــة للنــواب الذيــن غــادر معظمهــم 
املبنــى قبــل دقائــق مــن وصــول املتظاهريــن، فيما 

تعــرض عــدد منهم للضرب والشــتم بعد فشــلهم 
»املارينــز«  مــن  قــوات  وانتشــرت  املغــادرة.  فــي 
تابعــة  وأخــرى  األميركيــة  الســفارة  بمحيــط 
لشركات أمن غربية شوهدت في محيط عدد من 
الســفارات األجنبيــة. وتؤكــد مصــادر عراقيــة في 
بغــداد أن رئيــس الــوزراء يجــري اتصــاالت مكثفة 
إلقنــاع الكتــل السياســية بتشــكيل حكومــة إنقــاذ 
لســحب فتيــل األزمــة، مــع ظهــور مؤشــرات إلى أن 
بعــض الكتــل قــد توافــق علــى ذلــك تجنبــا النهيــار 

الوضع بشكل كامل«.
]التفاصيل ص. 3[

العراق: انفجار المنطقة الخضراء يقتل »العملية السياسية«
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يواصل النظام السوري مجازره في مدينة حلب، بغطاء علني من روسيا التي جاهرت بأنها لن تضغط على النظام 
لوقف قتل المدينة وناسها، فيما يبدو أن النظام يحّضر لهجوم بري الستعادة السيطرة عليها، أو محاصرتها

عثمان المختار

للمرة األولــى منذ عــام 2003، بــات عــدد كبير 
من القادة السياسيني العراقيني ليلتهم خارج 
اقتحام  بعد  بغداد،  الخضراء، وسط  املنطقة 
الــصــدري للمنطقة،  التيار  أنــصــار  اآلالف مــن 
لــيــنــتــهــي يــــوم عـــراقـــي مــجــنــون مــثــلــمــا يحلو 
لكثيرين وصف أحداث إحدى أخطر محطات 
الرافدين في فترة  بــاد  التي تعيشها  األزمــة 
ما بعد االحتال وعمليته السياسية القائمة 
عــلــى املــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة بــنــفــوذ إيـــرانـــي ــ 
أمــيــركــي ال يــنــافــس. وحــتــى لــيــل أمـــس، كانت 
أجـــواء الــفــوضــى فــي املنطقة الــخــضــراء تنذر 
بـــاألســـوأ أمــنــيــا بــمــا أنـــه يــصــعــب ضــبــط هــذا 
الــذيــن اجتاحوا  املــواطــنــني  الــعــدد الكبير مــن 
مــبــانــي حــكــومــيــة وســــط عــجــز حــكــومــي عن 

التعاطي مع الوضع املستجد.
وفشلت جلسة البرملان العراقي، أمس السبت، 
والــتــي كــان مــن املــقــرر أن تشهد نهاية األزمــة 
انسحاب عدد من  الباد، بعد  السياسية في 
الكتل البرملانية احتجاجا على وجود أسماء 
حقائب  لشغل  األحــــزاب  رشحتهم  سياسية 
وزارية جديدة في حكومة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي. وألقى زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر، عقب الجلسة، خطابا أعلن فيه سحب 
ــرار التابعة لــه مــن الــبــرملــان، وعــدم  كتلة األحــ
مشاركته في أي حكومة جديدة فيها نوع من 
املحاصصة. وقــال الصدر، في خطاب متلفز، 
ــه 

ّ
قبيل اقــتــحــام أتــبــاعــه املنطقة الــخــضــراء، إن

»لن يجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه، 
 »أي 

ّ
أن السياسي«، مؤّكدًا  من دون اإلصــاح 

ــنــي، ولـــن أرشـــح 
ّ
وزيــــر فـــي الــحــكــومــة ال يــمــثــل

وزيــــرًا جــديــدًا فــي الــحــكــومــة املــقــبــلــة«. وأعــلــن 
»مـــدة شــهــريــن مــتــتــابــعــني، ووقـــف  اعــتــكــافــه لــــ
 تشكيل 

ّ
إال عــمــل ســيــاســي  وأي  كــتــلــتــه  عــمــل 

كتلة عابرة للطائفية واألحزاب«، وهو سلوك 
بات مكررًا للصدر أكان لناحية االعتكاف أو 

إطاق التهديدات املتشابهة. 
وبعد الخطاب، اقتحم اآلالف من أتباع الصدر 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء بــســهــولــة عــبــر بــوابــاتــهــا 
الــخــمــس وأســــوارهــــا وســـط عــجــز واضــــح من 
ونجح  إيقافهم.  عن  والشرطة  الجيش  قــوات 
ــان  ــرملـ ــبـ ــاهــــرون فــــي اقــــتــــحــــام مـــبـــنـــى الـ ــتــــظــ املــ
واملباني املجاورة التابعة له، وحطموا األثاث، 
واملكاتب، وعددًا من السيارات التابعة للنواب 
املبنى قبل دقــائــق من  غـــادر معظمهم  الــذيــن 
وصــول املتظاهرين، فيما تعرض عدد منهم 
لــلــضــرب والــشــتــم بــعــد فــشــلــهــم فـــي املـــغـــادرة. 
ــم املـــتـــحـــدة مــكــاتــبــهــا بــاملــنــطــقــة  ــ وأخــــلــــت األمــ
ــدد مــــن الــبــعــثــات  ــ ــلــــى عــ ــا أجــ ــمـ الــــخــــضــــراء، كـ
وانتشرت  الكبار،  موظفيها  بعض  األجنبية 
قوات من املارينز بمحيط السفارة األميركية 

محمد أمين

مواقع  فيديو على  بنشر  الــســوريــون  فوجئ 
ــل، مـــنـــذ أيــــــام قــلــيــلــة، ُيـــظـــهـــر جــثــث  ــتــــواصــ الــ
الـــعـــشـــرات مــــن مــقــاتــلــي »الـــجـــيـــش الـــســـوري 
الحر« تطوف بهم حاملة دبابات في شوارع 
شمال  الكردية،  األغلبية  ذات  عفرين،  مدينة 

غرب حلب، إثر مقتلهم على أيدي وحدات 
»حماية الشعب« الكردية في معركة بالقرب 
من مدينة تل رفعت، شمال حلب، في مشهد 
ــيـــرون عـــلـــى وصـــفـــه بــالــفــضــيــحــة  ــثـ يــجــمــع كـ
األخاقية التي يخشى أن يكون لها ارتدادات 

خطيرة في منطقة مختلطة إثنيا.
أعاد »فيديو عفرين« طرح أسئلة عن العاقة 
الـــتـــي تـــربـــط حــــزب »االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« 
الكردي )الفرع السوري للعمال الكردستاني( 
ــد، إذ  ــ بــنــظــام الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار األســ
ــن مـــســـؤول رفـــيـــع املـــســـتـــوى من  ــر أكـــثـــر مـ ذكــ
 الــــذراع الــعــســكــري للحزب، 

ّ
داخـــل الــنــظــام أن

وهو وحــدات »حماية الشعب«، تتلقى دعما 
ــار هــــؤالء  ــ ــ عـــســـكـــريـــا مـــبـــاشـــرًا مــــنــــه. كـــمـــا أشـ
ــون إلـــــى أن هـــنـــاك تــنــســيــقــا عــالــي  ــؤولــ ــســ املــ
ــتـــوى تــــم وال يــــــزال فــــي مـــنـــاطـــق شــمــال  املـــسـ
 
ّ
وشـــمـــال شــــرق ســـوريـــة. ويــــرى مـــراقـــبـــون أن
م هذه املناطق للحزب الديمقراطي 

ّ
النظام سل

بــدءًا مــن عــام 2012 لتطويق الــثــورة ووأدهــا 
فـــي املـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة، فـــي إطـــــار تــفــاهــمــات 

سرية، تصّب في إطار حزبي ضيق.
فــي سورية  الــكــرديــة  العربية  العاقة  تمّر  لــم 
بــمــحــطــات مفصلية تــنــذر بـــاألســـوأ كــمــا هي 
عــلــيــه الـــيـــوم، إذ ارتـــفـــع مــنــســوب الــتــوتــر إلــى 
مــســتــويــات خــطــيــرة، خــصــوصــا مــنــذ تــدخــل 
ــر  مــوســكــو بــشــكــل مــبــاشــر فـــي ســـوريـــة أواخــ
ــي. دعـــــم الـــطـــيـــران  ــ ــاضـ ــ ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول املـ
الـــروســـي الـــوحـــدات الــكــرديــة فــي مــحــاوالتــهــا 
إلقامة  الــســوريــة  الجغرافيا  مــن  املــزيــد  قضم 
جـــيـــب عـــنـــصـــري فــــي شــــمــــال ســــوريــــة مــحــاذ 
للحدود مع تركيا. وتقدمت الوحدات الكردية 
في فبراير/ شباط املاضي تحت غطاء ناري 

أمــن غربية شوهدت  تابعة لشركات  وأخــرى 
وغادر  األجنبية.  السفارات  من  عدد  بمحيط 
رئــيــَســا الــــــــوزراء، حــيــدر الـــعـــبـــادي والــبــرملــان 
سليم الجبوري وغالبية املسؤولني العراقيني 
الخضراء عبر منافذ خاصة، وتحت  املنطقة 
الجيش والشرطة.  قــوات  مــن  مــشــددة  حماية 
وقال القيادي في التيار الصدري علي العتبي 
خال اقتحامه مع مئات املتظاهرين للمنطقة 
يحدث  »مــا  إن  الجديد«  »العربي  لـ الخضراء 
ــنـــوات. فالشعب  كـــان يــجــب حــصــولــه مــنــذ سـ
ــا وحــــرقــــا، والـــقـــيـــادات  ــنـــزف ويــــمــــوت جـــوعـ يـ
العتبي:  الحالية تعيش في نعيم«. ويضيف 
»لـــن نــعــتــدي عــلــى سلطة الـــدولـــة أو الــقــانــون 
 بـــالـــنـــظـــام، وتـــحـــّركـــنـــا مــنــضــبــط«، 

ّ
ولــــن نـــخـــل

ه »تحت ضغط الشارع، سيكون 
ّ
مشيرًا إلى أن

الــســيــاســيــون بــشــرًا ويــشــعــرون بــاملــواطــنــني«. 
ويـــقـــول مــســؤولــون فـــي الــجــيــش الــعــراقــي أن 
رئيس الوزراء أعلن حالة اإلنذار القصوى في 
واضطر  والشرطة.  العراقي  الجيش  صفوف 
الـــجـــبـــوري إلــــى تــأجــيــل جــلــســة الـــبـــرملـــان إلــى 
 

ّ
العاشر من مايو/ أيار الحالي، بعدما اختل

نصابها. 
ويــقــول وزيـــر عــراقــي بـــارز فــي حكومة حيدر 
العبادي إن »ما يجري معّد مسبقا«، موضحا 
 »تــحــركــات الــصــدر لم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

تكن لتحدث لوال ضعف رئيس الوزراء حيدر 
الصدر وباقي  العبادي وتأرجح مواقفه بني 
الــكــتــل مــن جــهــة، وبـــني األجــنــدتــني األميركية 
 »مـــا يــحــدث هو 

ّ
واإليـــرانـــيـــة«. ويــلــفــت إلـــى أن

رســالــة تــهــديــد مــن الــصــدر بــقــدرتــه عــلــى قلب 
الـــطـــاولـــة عــلــى رؤوس شـــركـــائـــه«، عــلــى حد 
وصــفــه، مضيفا أن »مــنــصــب رئــيــس الــــوزراء 

غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن قـــبـــل الـــطـــيـــران الــــروســــي، 
وبــلــدات كانت خاضعة  مــدن  وسيطرت على 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، خــصــوصــا مــديــنــة تل 
رفعت ومحيطها، وهــي من كبرى مــدن ريف 
حــلــب الــشــمــالــي. وهــّجــرت الـــوحـــدات الــكــرديــة 
أهــــالــــي تــــل رفــــعــــت، وقــــامــــت بــعــمــلــيــات نــهــب 
واســعــة طــاولــت كــل مــا فــي املــديــنــة، بما فيها 

املستشفيات، وفق ما ذكرت مصادر محلية.
وتزامن التحرك الكردي مع آخر للمليشيات 
ـــي نبل 

َ
املـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران بـــاتـــجـــاه بـــلـــدت

والزهراء في ريف حلب الشمالي، ما يشير 
إلى وجود تنسيق في العمليات العسكرية 
ــدتــــه مـــصـــادر  ــــني، وهـــــو أمـــــر أكــ

َ
ــطــــرف بــــني الــ

املعارضة أكثر من مرة. ويشير رئيس هيئة 
األركان العامة في »الجيش السوري الحر«، 
أن هــنــاك تنسيقا  إلـــى  بـــري،  العميد أحــمــد 
واضـــحـــا بـــني الـــوحـــدات الــكــرديــة والــنــظــام، 
»العربي الجديد«، أن  موضحا في حديث لـ
ي عفرين والشيخ مقصود لم تشهدا 

َ
منطقت

أي غـــارة مــن طــيــران الــنــظــام طيلة ســنــوات 
الروسية  الحّوامات  أن  إلــى  الــثــورة. ويلفت 
وتـــلـــك الــتــابــعــة لــلــنــظــام تــهــبــط فـــي عــفــريــن 
لتنقل مقاتلني وأسلحة، مشيرًا إلى أن هناك 
واملليشيات  الكردية  الوحدات  بني  تنسيقا 

لن يمس لوجود توافق إيراني أميركي على 
العبادي ولكون أي مس به سيعتبر انقابا، 
برئاسته  جديدة  حكومة  هناك  ستكون  لكن 
قد تكون حكومة إنقاذ أو طوارئ في حال لم 

تحدث أي تطورات مفاجئة«.
ــه زعــيــم الــتــيــار  ويــصــف الـــوزيـــر الــعــراقــي ذاتــ
الـــصـــدري بــأنــه »شــخــصــيــة مــتــمــردة ال يمكن 
الوثوق بها ويجب أن يتوقع منها أي شيء«، 
 كبيرًا، 

ً
مضيفا أن »رئيس الوزراء ارتكب خطأ

واألمر يتجه إلى الفلتان بعدما صارت قوات 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة أجـــهـــزة هــامــشــيــة مــقــابــل 
قوات املليشيات التي تتحكم ببغداد اليوم«. 

الخضراء  املنطقة  انقسمت  األولـــى،  وللمرة 
املتظاهرون  فيه  يتواجد  األول  إلــى جزأين؛ 
ــدد مـــن الــــــوزارات،  حــيــث مــبــنــى الــبــرملــان وعــ
والــجــزء  الــعــلــيــا،  االتــحــاديــة  املحكمة  بينها 
ــد  ــارع واحــ ــشــ ــي الــــــذي يــفــصــل عـــنـــه بــ ــانـ ــثـ الـ
حيث يقع مبنى مجلس الوزراء والسفارات 
ــيـــة،  ــتـــرالـ ــيـــة، والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، واألسـ ــيـــركـ األمـ
ــثـــات دولـــيـــة  ــعـ ــة، وبـ ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ والـــكـــنـــديـــة، والـ

أجنبية أخرى. 
الصدري  التيار  في  القيادي  قــال  جانبه،  من 
الــشــيــخ حــســني الــبــصــري، خـــال تـــواجـــده في 
انقلب على  »الــعــبــادي  إن  الــخــضــراء،  املنطقة 

ـــي نــبــل والــــزهــــراء الــقــريــبــتــني من 
َ
فـــي بـــلـــدت

عفرين. ويلفت بري إلى أن الطيران الروسي 
لهذه  الناري  الدعم  تقدم  النظام  ومقاتات 
التي  العسكرية  العمليات  كل  الوحدات في 
تــقــوم بــهــا، معتبرًا مــا جــرى فــي القامشلي 
)شمال شرق سورية(، منذ أيــام، بني قوات 
الــنــظــام والــوحــدات الــكــرديــة مــن اشتباكات 
األكــراد كقوة على  »مجرد تمثيلية إلظهار 

تكنوقراط  حكومة  بتقديم  للصدر  تعهداته 
 »الــعــبــادي قــّدم 

ّ
مــائــة فــي املـــائـــة«، مضيفا أن

خمس وزرات ثم ما لبث أن ضعف أمام كتلة 
نائب رئيس الجمهورية نوري املالكي، وكتلة 
الــتــحــالــف الـــكـــردســـتـــانـــي، إذ رفــــض املــالــكــي 
ــر الــخــارجــيــة إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري  ــ ــة وزيـ ــالـ إقـ
وزرائــهــا،  إقالة  الكردستانية  الكتل  ورفضت 
واســتــبــدالــهــم بــآخــريــن. وجــــاء صــبــاح الــيــوم 
)أمس( بقائمة هزيلة ومضحكة وهو ما قلب 
 
ّ
األمور«، على حّد تعبيره. ويبني البصري أن

الصدر  السيد  بتهديدات  استخف  »الجميع 
وعليهم الــيــوم الــتــأكــد مــن جــديــتــهــا«. وحــول 
الـــفـــوضـــى والــــخــــوف مـــن انـــقـــاب األمــــــور في 
»الشرطة والجيش   

ّ
إن البصري  بغداد، يقول 

لم يمس أحــد منهم بسوء لكن نحذر من أي 
تعرض للمتظاهرين«.

وحـــــــول الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات املـــتـــوقـــعـــة، تــؤكــد 
بــغــداد أن رئيس  فــي  مــصــادر عراقية مطلعة 
الــوزراء يجري اتصاالت مكثفة إلقناع الكتل 
الــســيــاســيــة بــتــشــكــيــل حــكــومــة إنـــقـــاذ لسحب 
فتيل األزمة ودفع الصدر إلى سحب أنصاره 
مــــن املـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء، مــبــيــنــة أن بــعــض 
الــكــتــل قـــد تـــوافـــق عــلــى ذلــــك تــجــنــبــا النــهــيــار 
الــــوضــــع بـــشـــكـــل كــــامــــل« ويــــوضــــح مـــســـؤول 
عراقي سياسي بارز أن »املرجع الديني علي 
السيستاني رفض مجددًا التدخل في األزمة 
املقبلة مليئة  »الساعات  أن  املتفجرة«، مبينا 
إّمــا   وســطــا: 

ً
باملفاجآت، وهــي ال تحتمل حــا

انهيار األوضـــاع أو إرضــاء الــحــراك الصدري 
ــك، يــبــقــى  ــ بــحــكــومــة جــــديــــدة. فــــي غـــضـــون ذلــ
السيطرة  املتظاهرين عن  الخوف من خــروج 
واالصطدام مع قوات األمن«، وفقا للمسؤول.

في  التفاوض  عملية  فــي  إلدخالهم  األرض 
جنيف«.

الكردية  الوحدات  السورية  املعارضة  وتتهم 
بــمــســاعــدة الــنــظــام لــفــرض طـــوق عــلــى مدينة 
لطريق  املــبــاشــر  استهدافها  خــال  مــن  حلب 
وعلى  املــعــارضــة،  شــريــان  وهـــو  الكاستيلو، 
أكــثــر مـــن 600 ألـــف مــدنــي فـــي األحـــيـــاء الــتــي 
إلــى  وامـــتـــدادًا  فــي حــلــب  للمعارضة  تخضع 

ريــفــهــا الـــغـــربـــي. ويــعــنــي قــطــع هــــذا الــطــريــق 
حـــــدوث كـــارثـــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة في 
ســوريــة. وتــتــخــذ الـــوحـــدات الــكــرديــة مــن حي 
الشيخ مقصود مقرًا لها داخل مدينة حلب، 
وفصائل  الكاستيلو  تستهدف  خــالــه  ومــن 
مــعــارضــة، مــا يـــؤدي إلـــى انــــدالع مــعــارك بني 
الــطــرفــني بـــني فــيــنــة وأخــــــرى. وتــتــهــم جــهــات 
»مشاغلة« املعارضة  عدة الوحدات الكردية بـ
قوات  لصالح  العسكرية  جهودها  وتشتيت 

النظام واملليشيات.
الــقــادة امليدانيني فــي الفرقة 13  ويــؤكــد أحــد 
الناشطة  الحر«  السوري  »الجيش  لـ التابعة 
 
ّ
فــي شــمــال حــلــب، الـــرائـــد مــوســى الــخــالــد، أن
الــتــنــســيــق بـــني الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة والــنــظــام 
وحــلــفــائــه »ظـــاهـــر لــلــعــيــان ال ريـــب فــيــه على 
»العربي الجديد«، إلى أن  اإلطــاق«، مشيرًا لـ
هــنــاك الــعــديــد مــن املــواقــف الــتــي تجلى فيها 
إلى  الخالد  ويلفت  واضـــح.  بشكل  التنسيق 
أن الــوحــدات الــكــرديــة ســاعــدت قـــوات النظام 
والــزهــراء  نبل  فتح طريق  أثــنــاء  واملليشيات 
فــي ريــف حلب الشمالي فــي فــبــرايــر/ شباط 
التقدم باتجاه مدينة تل  املــاضــي، من خــال 
رفعت ومطار منغ العسكري الذي كان تحت 
سيطرة قوات املعارضة، تحت غطاء ناري من 
الطيران الروسي ومقاتات النظام. ويوضح 
ــالـــي املــســتــوى   الــتــنــســيــق عـ

ّ
ــه أن ــ ــد ذاتــ ـــرائــ الـ

إذ  الشيخ مقصود،  منطقة  فــي  أكثر  يتجلى 
ــذ الـــوحـــدات أوامــــر الــنــظــام بــقــطــع طريق 

ّ
ــنــف

ُ
ت

الــكــاســتــيــلــو ملــحــاصــرة حــلــب والــقــضــاء على 
املعارضة فيها. 

الرئاسة املشتركة  املقابل، يرى مستشار  في 
لحزب االتحاد الديمقراطي، سيهانوك ديبو، 
إفــرادي  »تفصيل خاطئ  »فيديو عفرين«  أن 
العسكرية ضمن  القوة  ينّم عن أخاقيات  ال 
مــشــهــد الـــنـــصـــر عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات عــســكــريــة 
هاجمت وحــدات حماية الشعب واملــرأة التي 
فــي عفرين«.  املــكــونــات  تــقــوم بحماية جميع 
ويـــتـــابـــع عـــــرض وجــــهــــة نــــظــــره، فــــي حــديــث 
ــو تفصيل  : »هــ

ً
ــديـــد«، قــــائــــا »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ

خاطئ غير مقصود جرى تضخيمه إعاميا 
والنفوس  اإلعامية  القنوات  بعض  قبل  من 
الديمقراطي  التغيير بمحتواه  تقبل  التي ال 
إزاء  بتوصيفاتها  سريعة  عهدناها  والــتــي 
كــل نــصــر عــســكــري تــقــوم بــه وحــــدات حماية 

الشعب منذ سنوات وعموم 
ديبو  ويعتبر  الديمقراطية«.  سورية  قــوات 
ــتـــرك والــــعــــاقــــة الـــكـــرديـــة  ــيـــش املـــشـ ــعـ أن »الـ
الكبير  بالشحن  تتأثرا  أن  العربية ال يمكن 
الذي تنشره بعض وسائل اإلعام املدعومة 
من النظام التركي، وبعض الدول اإلقليمية 
األخــــــرى الـــتـــي أســــــاءت كــثــيــرًا إلــــى الــشــعــب 

السوري، بكل مكوناته«.

أنس الكردي

تحرير  مــعــركــة  انـــطـــاق  أوان  »آن 
حلب كاملة مــن رجــس اإلرهـــاب«، 
ص هذه الكلمات التي جاءت 

ّ
تلخ

»الــوطــن«  مــن صحيفة  األولــــى  الصفحة  فــي 
النظام  الــســوريــة اململوكة البــن خــال رئــيــس 
الــســوري رامــي مخلوف، هــدف أعنف قصف 
جــــوي وبــــري لــلــنــظــام الـــســـوري عــلــى مــديــنــة 
حلب منذ بدء سريان وقف األعمال العدائية 
فــي الــســابــع والــعــشــريــن مــن فــبــرايــر/ شباط 

املاضي.
فمع اســتــمــرار الــنــظــام بــمــجــازره ضــد أهالي 
املدينة، تشير معطيات إلى تحضير النظام 
لهجوم بري الستعادة السيطرة على املدينة، 
فيما تتحدث معطيات أخـــرى، وفــق أوســاط 
مــعــارضــة، عــن أن هـــدف هـــذه املـــجـــازر فــرض 
ــة عــلــى  ــارضـ ــعـ حـــصـــار تــجــويــعــي إلجــــبــــار املـ
تسليم املناطق التي تسيطر عليها في حلب.
وال يجد النظام السوري أي رادع دولي أمام 
مواصلته حملة حرق مدينة حلب، من خال 
لــم يستثن املستشفيات  قصف جــوي وبــري 
واملــســاجــد واملــنــازل ومحطات املــيــاه، موقعا 
ــــي صـــفـــوف  ــلـــى والــــجــــرحــــى فـ ــتـ ــقـ ــرات الـ ــ ــشـ ــ عـ
املــدنــيــني، بينهم أطــفــال وشــيــوخ ونــســاء، بل 
الــنــظــام  إن حليفته روســيــا شــرعــنــت قــصــف 
ــال نـــائـــب وزيـــر  ــ لــلــمــديــنــة، أمــــس الـــســـبـــت. وقـ
الــخــارجــيــة الــروســي، غــيــنــادي غــاتــيــلــوف، إن 
ــكـــو لــــن تــضــغــط عـــلـــى دمـــشـــق لــوقــف  »مـــوسـ
القتال في مدينة حلب السورية، حيث يواجه 
النظام تهديدًا إرهابيا«. وتابع غاتيلوف، في 
 »يمكنني 

ً
حوار مع وكالة »إنترفاكس« قائا

ــلـــب يــجــري  ــقـــط إن الــــوضــــع فــــي حـ الــــقــــول فـ
والعسكريني  عسكريينا  بـــني   يــومــيــا  بحثه 
داعش  إرهابيي  قــوى  أن  اتضح  األميركيني. 

مرتبطة بفصائل مسلحة أخرى«.
ــــت أعـــلـــنـــت فـــيـــه املـــعـــارضـــة  ــك فــــي وقـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
وقــال سفير  السياسي.  الحل  وفــاة  السورية 
االئــتــاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة واملــعــارضــة 
الــســوريــة فـــي أملــانــيــا، بــســام الــعــبــد الـــلـــه، إن 
الــقــصــف املــقــصــود لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة املــدنــيــة 
فــي حــلــب املـــحـــررة هــو رد مــبــاشــر مــن نظام 
العملية  على  الـــروس  وحلفائه  األســد  بشار 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف، كــمــا أنــــه اســتــهــتــار 
ــرارات  ــقــ ــفـــاف بــ ــتـــخـ ــــي واسـ ــــدولـ ــانـــون الـ ــقـ ــالـ بـ
مجلس األمـــن وانــتــهــاكــات وجــرائــم صارخة 
املجتمع  الله  العبد  وطــالــب  اإلنسانية.  ضــد 
الــســوري باتخاذ  الــدولــي وأصــدقــاء الشعب 
مــواقــف صــارمــة ضــد النظام وضــد موسكو، 
الـــقـــرارات ومــدمــري  إلـــى منتهكي  ــارة  ــ واإلشــ

شرعية روسية 
للمجزرة

حلب المحروقة أمام االجتياح 
أو الحصار

حالة طوارئ واستنفار 
عسكري وتعّرض عدد 

من النواب للضرب

23
سياسة

»انفجار« المنطقة الخضراء: انهيار »العملية السياسية« جريمة »فيديو عفرين«... مليشيات بخدمة النظام

»العربي الجديد«، إن »ذلك يعود  في حديث لـ
حلب  سقطت  إذا  ألنــه  استراتيجية،  ــداف  ألهـ
ــر دروس من  ــ ــثــــورة، والـــشـــيء اآلخـ ســقــطــت الــ
سابقا  املجوس  شوكة  كسر  تم  فقد  التاريخ، 
في حلب«، في إشارة على ما يبدو إلى الهزائم 

املتكررة للمليشيات اإليرانية في حلب.
ويمكن قراءة ما أشار إليه الساكت أيضا في 
أشــارت  للنظام، حيث  التابع  اإلعـــام  ســطــور 
أن »املعركة  إلــى  الــســوريــة  »الــوطــن«  صحيفة 
ستؤكد أن حلب قلب وعاصمة اقتصاد سورية 
املــفــيــدة الــتــي تــتــضــمــن كـــل شــبــر مـــن ســوريــة، 
الــدولــة الحمداني ثم  واســتــرداد مدينة سيف 
أي  لجهود  قاصمة  ضربة  بأسرها  املحافظة 
فريق يفكر أو يساوم على التقسيم أو إنشاء 
أي كيان سياسي تحت أي مسمى ومــن دون 
السوريني«.  أغلبية  ولــرأي  للدستور  الرجوع 
»ستشكل  ونتائجها  حلب  معركة  أن  وكتبت 
الــنــقــلــة الــكــبــيــرة والــنــوعــيــة فـــي الــقــضــاء على 
اإلرهاب وتطهير سورية من براثنه« على حد 

تعبيرها.
وال تــزال مشاهد املــوت تخّيم على أكبر املدن 
تستثني صغيرًا  أن  دون  مــن  السورية حلب، 
 أو عــجــوزًا، ذكــرًا أو أثــنــى، وال 

ً
أو كبيرًا، طفا

صوت ملآذن حلب الشاهقة منذ آالف السنني، 
وال حياة ملن بقي داخل املدينة، بعد استهداف 
الـــنـــظـــام الــــســــوري لــلــمــســتــشــفــيــات واملــســاجــد 
واملـــنـــازل واألســـــــواق. وبــعــد الــقــصــف الــجــوي 
لثمانية أيام متواصلة كان أعنفها قبل ثاثة 
أيام، أصدرت مديرية الدفاع املدني إحصائية 
فته حملة النظام على مدينة 

ّ
شملت كل ما خل

حلب، وشملت اإلحصائية 240 حالة استجاب 
كــانــت ناجمة عن  املــدنــي  الــدفــاع  لها عناصر 
260 غارة جوية وقصف من الطيران املروحي 
 عــن 110 قذائف 

ً
 متفجرًا، فــضــا

ً
بــرمــيــا بــــ65 

مدفعية و18 صاروخا من نــوع أرض - أرض 
أغلبها من نوع »فيل« محلي الصنع.

ــذا الــقــصــف، وفــــق اإلحــصــائــيــة،  ونـــجـــم عـــن هــ
ضمن  املدنيني  مــن  هم 

ّ
جل  ،

ً
قتيا  189 سقوط 

ــيـــاء املــديــنــة الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرة نــظــام  أحـ

يدير  من  هو  النظام  أن  الحر«  »الجيش  في  الميدانيين  القادة  أحد  يرى 
اإلسالمية«  »الدولة  وتنظيم  الكردية  الوحدات  بين  »الحفلة«  سّماه  ما 
)داعش(، مشيرًا إلى أن الوحدات تهاجم المعارضة كلما بدأت األخيرة 
اشتباك  عدم  سبب  عن  ويتساءل  حلب.  شمال  التنظيم  ضد  معركة 
هذه الوحدات، التي تّدعي محاربة اإلرهاب، مع التنظيم في منطقة 
احرص في ريف حلب الشمالي، وهي على تماس معه، معتبرًا أّن ما 

قامت به الوحدات في عفرين ولّد احتقانًا في النفوس.

طلبت دولة قطر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، على 
مستوى المندوبين الدائمين، في أقرب وقت ممكن، لبحث التصعيد 
إلى  رفعتها  مذكرة  في  وذلك  حلب،  مدينة  تشهده  الذي  الخطير 
األمانة  إن  عربي،  دبلوماسي  مصدر  وقال  للجامعة.  العامة  األمانة 
للدول  الدائمة  المندوبيات  مع  اتصاالت  حاليًا  تجري  للجامعة  العامة 
للجامعة  العام  األمين  االجتماع. وكان  لتحديد موعد لهذا  األعضاء 

نبيل العربي، دان، في بيان أمس، قصف مستشفى القدس.

قطر تطلب جلسة للجامعة

مدير »الحفلة«

الحدث متابعة

األســــد، هــم 106 قتلى مــن الــرجــال و43 امـــرأة 
. وبحسب اإلحــصــائــيــة، فــإن أعــداد 

ً
و40 طــفــا

 223 بينهم  مــن  مصابا،   394 بلغت  الجرحى 
.
ً
 و75 امرأة و96 طفا

ً
رجا

وبعد القصف الشهير على مستشفى القدس 
فــي مــديــنــة حــلــب، والــــذي أدى إلـــى مقتل آخــر 
طبيب لألطفال في مناطق سيطرة املعارضة 
فــي املــديــنــة، قــالــت »الشبكة الــســوريــة لحقوق 
ــربـــي  الـــحـ ــران  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ اإلنـــــــســـــــان« إن »قــــصــــف 
حي  فــي  املــيــاه  ملحطة  بالصواريخ  الحكومي 
بـــاب الــنــيــرب بــحــلــب، أدى إلـــى انــــدالع حريق 
مــاديــة وسط  بــأضــرار  فــي املحطة وإصابتها 
مــخــاوف مــن جــوع وعــطــش ينهي الحياة في 

املدينة بشكل كامل«.
لفظية  ــة خجولة  إدانـ مــواقــف  القصف  والقـــى 
من قبل فرنسا وأملانيا وإيطاليا، فيما ركزت 
الواليات املتحدة على القصف الذي استهدف 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ الــــقــــدس. ودان وزيــ مــســتــشــفــى 
النظام  آيرولت هجمات  مــارك  الفرنسي جــان 
الـــســـوري وحــلــفــائــه عــلــى املــدنــيــني فـــي حــلــب، 
إلى  الــدولــي  املجتمع  الفرنسي  الــوزيــر  ودعـــا 
»حشد جهوده من أجل ممارسة ضغوط على 
الــنــظــام تــجــاه الــتــزامــه بــوقــف إطــــاق الـــنـــار«، 
مطالبا مجلس األمن الدولي بالتحرك بشكل 
ــم 2254  ــ ــمــــي رقـ فــــــوري وتــطــبــيــق الــــقــــرار األمــ
الــذي ينص على انتقال سياسي في سورية. 
كما وصــفــت الــســعــوديــة مــا يحصل فــي حلب 
إلى  »العمل اإلرهابي«، ودعت حلفاء األسد  بـ

الضغط عليه لوقف هذه االعتداءات.

اإلرهــابــيــة ومـــن يــقــف خلفها والــتــي تسعى 
جـــاهـــدة إلــــى اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــتـــوتـــر وعـــدم 
ــهـــداف  ــتـ ــع السـ ــ ــذرائــ ــ االســــتــــقــــرار وإيـــــجـــــاد الــ

املدنيني اآلمنني«.
ويـــــرى رئـــيـــس املــجــلــس الــعــســكــري فـــي حلب 
ومدير مركز التوثيق الكيماوي، العميد زاهر 

الــســاكــت، أنـــه »فـــي ظــل املــجــازر املــســتــمــرة في 
حلب يبدو الهجوم البري وشيكا«، مشيرًا إلى 
أن »قوات النظام السوري قد تستخدم ساحا 
كــيــمــاويــا وتــتــهــم تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســامــيــة 
)داعش( باستخدامه«. وحول وضع حلب على 
قائمة أهــداف النظام وروسيا، يقول الساكت 

السوري  الوطني  االئتالف  رئيس  طالب 
صحافي  مؤتمر  في  العبدة،  أنــس 
الــســوري  الشعب  ــاء  ــدق »أص أمـــس، 
عدوان  لوقف  ملموسة  بــإجــراءات 
أن  أعلن  كما  حــلــب«.  على  النظام 
رئيس  استقالة  على  وافــق  االئــتــالف 
أحمد  المؤقتة  السورية  الحكومة 
سيقوم  االئتالف  أن  مضيفًا  طعمة، 
بتكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة 
يكون  أن  على  أيــام،   10 غضون  في 
مقرها في الداخل السوري. وعلمت 
أبو حطب  الجديد« أن جواد  »العربي 

هو األوفر حظًا لشغل المنصب.

استقالة الحكومة 
المؤقتة

يدافع 
مسؤولون 
أكراد عن 
جريمة عفرين 
بوصفها 
»تفصيًال خاطئًا 
غير مقصود« 
)دليل سليمان/
فرانس برس(

ذلك،  بكل وضــوح. سبق  السياسية  العملية 
مــوقــف ملــنــّســق الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
ريــاض حجاب، قال فيه إنه »في ظل املجازر 
املروعة التي يرتكبها النظام، ليس من املمكن 

الحديث عن استئناف العملية السياسية«.
أنــهــا »تنّسق  الــروســيــة   كــام الخارجية 

ّ
لــكــن

اتــهــا بشكل وثــيــق بــشــأن هــذه املسألة  إجــراء
مع الواليات املتحدة األميركية« بعد يومني 
ــفــــاق »تـــهـــدئـــة« فــــي مـــنـــاطـــق ســمــيــت  عـــلـــى اتــ
»الــســاخــنــة« فــي محيط دمــشــق والــاذقــيــة،  بـــ
ــات املــتــحــدة  ــدا وكـــأنـــه مــشــاركــة مـــن الــــواليــ بــ
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فـــي الــعــمــلــيــة املــتــوقــعــة 
عــلــى حــلــب، إذ لـــم تــتــحــرك واشــنــطــن بشكل 
فعلي لوقف املجزرة في حلب، على الرغم من 
استمرارها منذ أيام. وأعلنت »القيادة العامة 
للنظام  التابعة  املسلحة«  والــقــوات  للجيش 
السوري، أنه »حفاظا على تثبيت نظام وقف 
األعمال القتالية املتفق عليه، يطّبق بدءًا من 
الــواحــدة مــن صباح يــوم 30 نيسان  الساعة 
)أمس(، »نظام تهدئة« يشمل مناطق الغوطة 
الــشــرقــيــة ودمــشــق ملـــدة 24 ســاعــة، ومــنــاطــق 
ــــدة 72 ســـاعـــة«.  ــــف الـــاذقـــيـــة الـــشـــمـــالـــي ملـ ريـ
ــح الــبــيــان أن »نـــظـــام الــتــهــدئــة يــهــدف  ــ وأوضـ
إلـــى قــطــع الــطــريــق عــلــى بــعــض املــجــمــوعــات 

تدّل التحركات االستفزازية 
لوحدات »حماية الشعب« 

الكردية ومعاركها ضد 
المعارضة، أخيرًا، على 

تنسيق واضح مع النظام 
السوري، تحت غطاء 

روسي، شمال حلب

اقتحم الصدريون المنطقة الخضراء بسهولة )محمد علي/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

كيري إلى جنيف لبحث 
الملف السوري 

األميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أن الـــوزيـــر جـــون كــيــري )الـــصـــورة( 
ســــــيــــــزور جــــنــــيــــف، الــــــيــــــوم وغــــــــدًا، 
ملـــنـــاقـــشـــة الــــــصــــــراع الــــــســــــوري مــع 
الجبير،  عـــادل  الــســعــودي،  نظيريه 
ــي، نــاصــر جـــودة، ومبعوث  ــ واألردنـ
ــدة ســـــتـــــيـــــفـــــان دي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ األمـــــــــــــم املـ
مـــيـــســـتـــورا. وأضــــافــــت الـــــــــوزارة فــي 
بــيــان، أن كــيــري »ســيــســتــعــرض في 
ــهـــود الــحــالــيــة  ــل مـــنـــاقـــشـــاتـــه الـــجـ كــ
األعمال  وقــف  مــجــددًا على  للتأكيد 
وتأمني  سورية  أنحاء  في  القتالية 
وصول املساعدات اإلنسانية بشكل 
كــامــل والــــذي تــعــهــدت بــه الحكومة 

السورية، ودعم انتقال سياسي«.
)رويترز(

عشرات القتلى والجرحى 
جنوب بغداد

سقط 48 شخصا بني قتيل وجريح، 
أمــــس الـــســـبـــت، فـــي تــفــجــيــر ســيــارة 
مـــفـــخـــخـــة جـــــنـــــوب بـــــــغـــــــداد. وقــــــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــدر أمــنــي، لـــ
 »ســـيـــارة مــفــخــخــة انــفــجــرت في 

ّ
إن

النهروان  بلدة  في  املــواشــي  منطقة 
بــغــداد، أسفرت عن سقوط  جنوبي 
 وإصابة نحو 36 آخرين« 

ً
12 قتيا

معظمهم من الحجاج الشيعة.
)العربي الجديد(

وقفة تضامنية في 
بيروت رفضًا لمجازر حلب

نظم عشرات الناشطني اللبنانيني 
والسوريني وقفة في حديقة سمير 
قــصــيــر فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــا لــــجــــرائــــم الـــنـــظـــام  ــــروت رفــــضــ ــيـ ــ بـ
فــي مدينة حلب. وُرفعت  الــســوري 
خال الوقفة الفتات ترفض الحرب 
حلب،  لحماية  وتــدعــو  التدميرية 
مـــن قــبــيــل: »األســـــد يــحــرق حــلــب«، 
و»حـــلـــب الــشــهــبــاء أصــبــحــت حلب 
املـــشـــاركـــون  كـــمـــا ردد  ــداء«.  ــهــ ــشــ الــ
الــســوريــة. وسألت  الــثــورة  أناشيد 
ــم  ــاســ مــــــــــــاري جــــــــوزيــــــــه الــــــــقــــــــزي بــ
ــة  ــيــ ــدولــ ــات الــ ــمــ ــظــ ــنــ ــمــــني، املــ ــظــ ــنــ املــ
ــان عــن  ــ ــسـ ــ ومـــنـــظـــمـــات حــــقــــوق اإلنـ
دورها في حماية الشعب السوري.
)العربي الجديد(

غرق 70 وإنقاذ 
26 مهاجرًا قبالة ليبيا

غــرق قــارب على متنه 100 مهاجر 
قـــبـــالـــة صـــبـــراتـــه غـــــرب لـــيـــبـــيـــا، مــا 
أسفر عن مقتل 70 منهم، فيما تم 
إنــقــاذ 30 آخــريــن، وفــقــا للمسؤول 
العقيد  الليبية  السواحل  خفر  في 
الجياني  وقـــال  الــجــيــانــي.  معمر 
»العربي الجديد« إن املركب الذي  لـ
انطلق من نقطة في أحد السواحل 
الليبية الغربية كان يقل مهاجرين 
الشواطئ  إلــى  الــوصــول  يحاولون 
األوروبــــــيــــــة، ولـــكـــنـــه انـــقـــلـــب بــفــعــل 

تغير الطقس.
)العربي الجديد(

داود أوغلو: رفع 
التأشيرة أو إسقاط اتفاق 

الالجئين
أحمد  التركي،  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
تــلــتــزم  لـــن  تــركــيــا  أن  ــلــــو،  أوغــ داود 
بـــاالتـــفـــاق الــتــركــي األوروبـــــــي حــول 
أزمـــة الــاجــئــني إذا لــم يــقــم االتــحــاد 
بـــااللـــتـــزام بـــرفـــع تـــأشـــيـــرة الـــدخـــول 
للمواطنني األتراك الراغبني بدخول 
فــــضــــاء »شـــيـــنـــغـــن«، وذلـــــــك بــعــدمــا 
أمس  األوروبــيــة،  املفوضية  رفضت 
األول، مقترحا أملانيا فرنسيا يدعو 
إلــى فــرض قيود جديدة على أنقرة 

في ما يخص رفع التأشيرة.
وفـــــي حـــديـــث لــلــصــحــافــيــني الـــذيـــن 
رافــقــوه خـــال زيــارتــه الـــدوحـــة، قــال 
التركية  الــعــاقــات  أوغــلــو عــن  داود 
املـــحـــادثـــات بني  »إن  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة: 
ــــني وصــــــلــــــت إلـــــــــى مـــرحـــلـــة  ــرفــ ــ ــطــ ــ الــ
لــم يبق سوى  أنــه  متقدمة«. مــؤكــدًا 
بعض التفاصيل املتعلقة بتحسني 

حياة الفلسطينيني في غزة.
)العربي الجديد(

وثّق الدفاع المدني سقوط 189 في حلب )بهاء الحلبي/األناضول(



لندن ـ نواف التميمي

الفلسطيني،  الــرئــيــس  إعــــان  مـــع  بــالــتــزامــن 
عــبــاس عــن »مــبــادرة فرنسية« لحل  محمود 
الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي على أساس 
»تــثــبــيــت حــــدود الـــرابـــع مــن يــونــيــو/حــزيــران 
الطرفني، وجعل  بــني  أراٍض  تــبــادل  1967 مــع 
الـــقـــدس عــاصــمــة مــشــتــركــة بـــني الـــدولـــتـــني«، 
وبخاف ما تروجه الواليات املتحدة واألمم 
املــتــحــدة واالتــــحــــاد األوروبـــــــي، وغــيــرهــا من 
ــــول »إمـــكـــانـــيـــة إنـــهـــاء  الـــهـــيـــئـــات الــــدولــــيــــة، حـ
ــراع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي اإلســــرائــــيــــلــــي عــبــر  ــ ــــصــ الــ
املفاوضات بني الطرفني«، فإن 67 في املائة من 
الشباب الفلسطيني يعتقدون أن املفاوضات 
غير قـــادرة على وضــع حــد لــلــصــراع. وكشف 
اســــتــــطــــاع أجــــــــــراه أخـــــيـــــرًا مــــركــــز »الــــقــــدس 
لــإعــام« أن 43 فــي املــائــة فقط ممن شاركوا 

لون حل الدولتني.
ّ

في االستطاع يفض
ــوة واســــعــــة بــني  ــ ــذه الـــبـــيـــانـــات هــ ــ تـــعـــكـــس هــ
وجهات نظر زعماء العالم، بمن فيهم القيادة 
في  يعيشون  الــذيــن  والــشــبــاب  الفلسطينية، 

عادل األحمدي

دخـــلـــت مـــــشـــــاورات الــــســــام الـــيـــمـــنـــيـــة، أمـــس 
السبت، مرحلة جديدة أكثر جدية، مع تسجيل 
الشرعية  الحكومة  لــوفــدي  مباشر  لــقــاء  أول 
صالح،  الــلــه  عبد  وعــلــي  الحوثيني  وممثلي 
مـــع وضــــع طــرفــي املـــحـــادثـــات مــقــتــرحــاتــهــمــا 
الــخــاصــة بــالــقــضــايــا املــطــروحــة عــلــى طــاولــة 
الــحــوار، بما يـــؤدي إلــى حــل سياسي شامل 
لألزمة. وأظهرت املقترحات املطروحة تباعدًا 
ــات املــقــتــرحــة،  ــيــ ــتـــصـــورات واآللــ كــبــيــرًا فـــي الـ
إذ تــســعــى الـــســـلـــطـــات الـــشـــرعـــيـــة الســـتـــعـــادة 
على  السيطرة  فقدت  التي  الحكم  مؤسسات 
مركزها، فيما يبحث االنقابيون عن شرعية 
ــابـــل، أعــلــن  ــقـ لــلــســيــطــرة عــلــى الــــواقــــع. فـــي املـ
شربل راجي، املتحدث باسم املبعوث االممي 
ــد، أن الــوفــديــن  ــمـ ــد الــشــيــخ أحـ اســمــاعــيــل ولــ
بــاشــرا أمــس السبت فــي الــكــويــت مفاوضات 

مباشرة.
للمشاركني،  مرافقة  يمنية  مصادر  وتكشف 
»العربي الجديد«، أن وفد الحوثيني وصالح  لـ

ظل السلطة الفلسطينية. وفي مقال بعنوان 
»املوت الهادئ لحل الدولتني«، يقول الباحث 
املشارك في برنامج الشرق األوســط وشمال 
أفريقيا في املعهد امللكي البريطاني »تشاتام 
هاوس«، يوسي ميكلبيرغ، إن االنعدام التام 
الحقيقية،  السياسية  الحنكة  وغياب  للثقة، 
ــــى إحـــجـــام  وبــــنــــاء املـــســـتـــوطـــنـــات، إضــــافــــة إلـ
ــــوازن  املــجــتــمــع الـــدولـــي عـــن تــقــديــم الـــدعـــم الـ
إلى  للوصول  الطرفني  السام ودفــع  لعملية 
اتفاق نهائي، كلها عوامل جعلت قيام دولة 

.
ً
فلسطينية قابلة للحياة أمرًا مستحيا

ــاع  ــمــ وبـــحـــســـب مـــيـــكـــلـــبـــيـــرغ، فـــمـــع أن اإلجــ
ــــني اإلســــرائــــيــــلــــيــــني  ــ ــة نـــــــــــــادرة بـ ــعــ ــلــ ــو ســ ــ ــ هـ
والفلسطينيني، إال أن هناك إجماعًا متزايدًا 
بــســرعــة بــني الغالبية مــن الــطــرفــني عــلــى أن 
غلقت تمامًا أو 

ُ
نــافــذة »حــل الــدولــتــني« إمــا أ

، وهذا اإلجماع ناجم عن 
ً
أنها مواربة قليا

انهيار كامل للثقة بني الطرفني، مما ُيعّمق 
الــشــعــور بــالــيــأس لـــدى املــجــتــمــعــني. ويــقــول 
الــكــاتــب إن هـــذه الــحــالــة دفــعــت إلـــى تــحــّول 
نحو  املعنية  لــألطــراف  السياسي  الخطاب 
ــرى أكـــثـــر واقــعــيــة مـــن غــيــرهــا،  ــ خـــيـــارات أخـ
مــن قــبــيــل تــجــدد الــحــديــث عــن »حـــل الــدولــة 
األردنــيــة  الكونفدرالية  و»خــيــار  الـــواحـــدة«، 
اإلسرائيلية  و»االنسحابات  الفلسطينية«، 
ــرار االنـــســـحـــاب  ــ أحــــاديــــة الـــجـــانـــب« عـــلـــى غــ
اإلســرائــيــلــي مــن قــطــاع غـــزة، وخــيــار »إدارة 
الصراع« من دون التوصل إلى حل، أو حتى 
خيار التصعيد في املواجهة لكسر الجمود 
»حــل  ودفـــع جميع األطــــراف نــحــو الــقــبــول بـــ

ما«.
 
ً
ويــبــدو أن املــجــتــمــع الـــدولـــي بـــات أكــثــر ميا
ــتــــني«، فــقــد  ــدولــ ــيـــار الــ »مــــوت خـ ـــ لـــاعـــتـــقـــاد بــ

اعتبره  السبت،  أمس  طرح تصورًا مشتركًا، 
املــقــّربــون مــن الــوفــد الــحــكــومــي مــؤشــرًا على 
 من 

ً
محاولة االلتفاف على الحكومة وتنّصا

انطلقت  التي  واملرجعيات  املــبــادئ  مختلف 
عــلــى أســاســهــا املــــشــــاورات وأعــلــنــتــهــا األمـــم 
الدولي  قــرار مجلس األمــن  املتحدة، وأهمها 
2216. ويتضمن مقترح وفد االنقابيني الذي 
إسماعيل  اليمن  إلــى  األممي  للمبعوث  م 

ّ
ُسل

ولد الشيخ أحمد، وُعرض في جلسة السبت، 
ــص رؤيـــة الــطــرفــني حـــول أهــم 

ّ
نــصــوصــًا تــلــخ

املواضيع املطروحة على طاولة النقاش، مع 
تركيزها أو ربطها جميعًا بموضوع واحد، 
وهــــو الــــحــــوار الــســيــاســي لــتــشــكــيــل »ســلــطــة 
تــنــفــيــذيــة تـــوافـــقـــيـــة جــــديــــدة تـــمـــثـــل الـــقـــالـــب 
األمنية  ــراءات  ــ اإلجــ كــافــة  لتنفيذ  الــســيــاســي 
التنفيذية«.  بالسلطة  املتعلقة  األمنية  وغير 
وهو ما ترى الحكومة أنه محاولة لالتفاف 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة الـــحـــالـــيـــة، بسلطة 
يـــكـــون الـــطـــرف االنـــقـــابـــي مــكــّونــًا فــيــهــا بما 
ــي الــــجــــانــــب الــســيــاســي  ــ ــه. وفــ ــ ــدافــ ــ يــــخــــدم أهــ
ــك، تــطــالــب رؤيـــــة الــحــوثــيــني بــالــتــعــامــل  ــذلـ كـ
السياسية  العملية  مرجعيات  مختلف  مــع 
النافذ،  الدستور  ابــتــداًء من  انتقاء،  من دون 
عليها،  املتوافق  الوطني  الحوار  ومخرجات 
واملــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة، 
ع بالتزامن 

ّ
واتفاق السلم والشراكة )الذي ُوق

مع سيطرة الجماعة على صنعاء(، وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة. 

ــة عــلــى  ــومـ ــكـ ــل، أكـــــــدت رؤيـــــــة الـــحـ ــابــ ــقــ ــــي املــ فـ
ــــرار مجلس  ــــاورات، وهــــي قـ ــــشـ مــرجــعــيــات املـ
األمــن 2216 والــقــرارات ذات الصلة، ومبادرة 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، ومـــخـــرجـــات 
ــوار الــوطــنــي الـــشـــامـــل، وأجــنــدة  مــؤتــمــر الـــحـ

ـــــح تـــقـــريـــر أمــــمــــي صـــــدر مــنــتــصــف الــشــهــر 
ّ
مل

ــم املــتــحــدة الــخــاص  الــحــالــي عـــن مــنــّســق األمــ
لعملية السام في الشرق األوسط، نيكوالي 
ــتــــني.  ــل الــــدولــ ــ ــاؤل حـ ــ ــــضـ مــــاديــــنــــوف إلــــــى تـ
االتــصــال  لجنة  ناقشته  الـــذي  التقرير  وعـــزا 
السنوي  االجــتــمــاع نصف  املخصصة خــال 
فــي بــروكــســل األســبــوع املــاضــي، الــســبــب في 
هذا »التشاؤم« إلى االتجاهات السلبية على 
األرض، مـــن بــيــنــهــا تـــواصـــل أعـــمـــال الــعــنــف، 
وعمليات  االستيطانية  األنشطة  واستمرار 

مــحــادثــات بــيــل الــســويــســريــة الــتــي جـــرت في 
كــانــون األول 2015، وأكــــدت على  ديــســمــبــر/ 
مناقشة  عبر  السياسية  العملية  »استئناف 
عليه  واالستفتاء  وإقـــراره  الدستور  مسودة 
ــانـــون املحكمة  ــدار قـــانـــون األقــالــيــم وقـ ــ وإصــ
الـــدســـتـــوريـــة وقــــانــــون االنـــتـــخـــابـــات بحسب 
الدولة  الجديد، وتضمنت استعادة  القانون 
ــمـــال الــتــي تــنــدرج  والــتــوقــف عـــن جــمــيــع األعـ
ضـــمـــن ســلــطــة الـــحـــكـــومـــة وانـــســـحـــاب قــــوات 
وإلــغــاء  الحكومية،  املــؤســســات  مــن  املليشيا 

كل ما ترتب على االنقاب«.
ــرائـــي، فكانت  أمـــا فــي الــجــانــب األمــنــي واإلجـ
، إذ تضّمنت 

ً
الرؤية الحكومية أكثر تفصيا

بتشكيل  قــرارًا  الجمهورية  رئيس  أن يصدر 
ــــن وزارتــــــــــي الـــــدفـــــاع والـــداخـــلـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة مـ
وجــــهــــازي األمــــــن الـــســـيـــاســـي والــــقــــومــــي مــن 
تنفيذ  والنزاهة لإشراف على  الخبرة  ذوي 
االنسحابات من املدن وتسلم األسلحة التي 
اســتــولــى عــلــيــهــا االنـــقـــابـــيـــون بــمــا فـــي ذلــك 

األسلحة املخصصة ملكافحة اإلرهاب.
وضمن رؤيته املقدمة، أكد الجانب الحكومي 
الثقة واملتضمنة  بناء  بــإجــراءات  البدء  على 
واملختطفني  واملحتجزين  املعتقلني  إطـــاق 
اآلمنة  املمرات  وفتح  السياسيني  والسجناء 
لـــكـــل املــــــدن والــــوقــــف الــــفــــوري لـــكـــل األعـــمـــال 

تبادل، وغياب الوحدة 
ُ
امل الهدم، والتحريض 

الفلسطينية.
أمــا على املستوى األوروبـــي، فترى النائبة 
دعم  ملجموعة  السابقة  والرئيسة  السابقة، 
فلسطني فــي مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، 
فــيــلــيــس ســـتـــاركـــي، أن االتــــحــــاد األوروبــــــي 
الذي يقّدم حوالي 45 في املائة من مجموع 
املساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية، 
بات أكثر تشاؤمًا من إمكانية تحقيق »حل 
الدولتني«. وتعزو ذلك إلى استمرار إسرائيل 

القتالية. فيما تضمنت رؤية وفدي الحوثيني 
وصالح، أن يتم تشكيل لجنة تتمثل فيها كل 
األطراف وتعمل من أجل إطاق كافة األسرى 
واملــعــتــقــلــني والــكــشــف عــن املــفــقــوديــن مــن كل 
األطراف وفق آلية محددة يتم التوافق عليها. 
كما نّصت ورقة وفدي االنقاب، على أن يتم 
ِقبل  تشكيل لجنة أمنية وعسكرية عليا من 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــتــوافــقــيــة، الــتــي جــرى 
اقتراحها، وذلك »في حال رأت األطراف أهمية 
تشكيل هـــذه الــلــجــنــة، عــلــى أن يــتــم الــتــوافــق 

في تسريع االستيطان ومصادرة األراضي 
ــفـــة الــغــربــيــة،  ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والـــضـ فــــي الــ
واملـــنـــاورة تــحــت غــطــاء املــفــاوضــات الــتــي ال 
نهاية لها، مــن دون »اتــخــاذ خطوة واحــدة 
املستشارة  تعبير  حــد  على  الــســام«،  نحو 
انتقاد واضح  في  أنجيا ميركل،  األملانية، 
ــلــــي، بــنــيــامــني  ــيــ ــرائــ لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء اإلســ
نتنياهو. وفي مراجعة لجدوى املساعدات 
الفلسطينية،  لــلــســلــطــة  ــة  ــيــ األوروبــ املــالــيــة 
ــيــــة تــرى  ــدول األوروبــ ــ تــقــول ســتــاركــي إن الـ
أن هـــذه املــســاعــدات وإن كــانــت تــســاعــد في 
وإنــشــاء  الفلسطينية  السلطة  ــدرات  قـ بــنــاء 
املؤسسات الازمة إلقامة دولة فلسطينية، 
ــل مــن  ــيـ ــرائـ إال أنـــهـــا فــــي املـــقـــابـــل تــعــفــي إسـ
واجــبــاتــهــا كــقــوة احــتــال وتــشــجــعــهــا على 
التهرب مــن الــدخــول فــي الــتــفــاوض الجدي 

والواقعي إلنهاء االحتال.
ويــتــســاءل رئــيــس تحرير ونــاشــر »األســبــوع 
ــي مــقــالــة  ــــات، فــ ــبــ ــ الــــيــــهــــودي«، غــــــاري روزنــ
ــؤســفــة لــحــل الــدولــتــني«، 

ُ
بــعــنــوان »الــحــالــة امل

املفاوضات  فــي عملية  الجمود  كــان  إذا  عما 
بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، قد ينكسر 
أوباما  بـــاراك  األميركي  الرئيس  خــروج  قبل 
مــــن الـــبـــيـــت األبــــيــــض بــســبــب تـــصـــاعـــد نــبــرة 
االنتقادات للدعم األميركي املستمر إلسرائيل 
بني الديمقراطيني، أو أن االنصراف األميركي 
ملــلــفــات الـــصـــراع الـــســـوري وتـــمـــّدد »داعــــش«، 
وتصاعد قوة إيران، سيستمر خال الحقبة 
الرئاسية املقبلة. وال يبدو أن أيًا من مرشحي 
بحل  مهتم  املقبلة  االنتخابات  فــي  الرئاسة 
ــــراع، بــاســتــثــنــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي بــيــرنــي  الـــــصـ
ساندرز، مما يعني منح إسرائيل املزيد من 

الوقت للتوسع في االستيطان والتهويد.

عــلــى مــهــامــهــا وصــاحــيــتــهــا ومــجــال عملها 
ومــدتــهــا، ويــكــون تشكيلها بــقــرار صـــادر من 
السلطة التنفيذية التوافقية«. وأكدت الورقة 
ــه يــمــكــن لـــألمـــم املـــتـــحـــدة أن تـــشـــرف عــلــى  ــ أنـ
الثقيل  الــســاح  بتسليم  املتعلقة  الــخــطــوات 
من كل األطراف للسلطة التنفيذية التوافقية، 
ومنع حدوث أي فراغ أمني يستغله تنظيما 
»الــقــاعــدة« و»داعــــــش«. كــمــا رّكـــز الــحــوثــيــون 
القوات الخارجية من  على أن تنسحب كافة 

دون استثناء من اليمن.

الــرؤيــة جــاهــزة حــني طلبها املبعوث األممي، 
وهـــو األمــــر الــــذي جــعــل الــطــرف اآلخــــر يطلب 
إجـــازة عــن املـــشـــاورات ملــدة يــوم لكتابة رؤيــة 

للموضوع ذاته.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وفـــي الـــوقـــت الــــذي بــدأ 
الــلــغــط حـــول املــوقــف الــســعــودي عــقــب توقيع 
ــنــــار فــــي الــــحــــدود مــع  ــــاق الــ ــــف إطــ ــفــــاق وقـ اتــ
ــانـــت األنــــبــــاء الــــســــارة لــلــفــريــق  الـــحـــوثـــيـــني، كـ
ــريــــاض. تــلــك األنـــبـــاء  الــحــكــومــي تـــأتـــي مـــن الــ
نقلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
في اتصال هاتفي مع رئيس فريق املشاورات، 
وزير الخارجية عبدامللك املخافي، أبلغه عن 

موقف سعودي حازم مع الحكومة.
وتقول مصادر مطلعة إن لقاًء جمع الرئيس 
هــــادي وولــــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، األمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، جــــدّد فــيــه األخـــيـــر دعــمــه 
السابعة  النقطة  وهـــي  ومــوقــفــهــا،  للحكومة 
د الفريق الحكومي ليظهر 

ُ
التي شدت من عض

 كحكومة 
ً
مــجــددًا بلغة أكــثــر حــزمــًا، وتــعــامــا

شرعية في وجه مليشيا.
ــق الــــحــــكــــومــــي مــع  ــريــ ــفــ مــــــت مـــــواقـــــف الــ تــــــواء
الشارع العام في اليمن، تحديدًا في محافظة 
تــعــز. تجلى هـــذا الـــتـــواؤم مــن خـــال الــخــروج 
والــذي  تعز،  مدينة  في  الحاشد  الجماهيري 
الحكومة ومساندًا  كان تعبيرًا ضاغطًا على 
لــهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، فـــي تــمــاســك مــوقــفــهــا، 
ليظهر الفريق الحكومي أكثر تعبيرًا عن ذلك 
الــشــارع حــني أعــلــن رئــيــس الــفــريــق الحكومي 
لــلــمــشــاورات، فــي رســالــتــه للمبعوث األمــمــي 
أن ما يحدث في تعز يهدد مسار املشاورات، 
التي تعزز قوة الجبهة  الثامنة  النقطة  وهي 

الحكومية.
نــقــاط أخــــرى يــمــكــن أن تــضــاف إلـــى رصيد 
األداء  فــــــي  ــلـــت  ــثـ ــمـ تـ ــومــــي  ــكــ الــــحــ ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
االحــتــرافــي مــن خــال إحـــراق األوراق وعــدم 
االنجرار وراء مطالب الطرف اآلخر ورفض 
النقاش فيها، كما حدث تحديدًا مع مطالب 
االنقابيني بنقاش امللف السياسي، إضافة 
ــلـــمـــي لــلــفــريــق  ــنـــي والـــعـ ــفـ ــى املـــســـتـــوى الـ ــ إلــ

حاور في مشاورات الكويت.
ُ
امل

الكويت ـ غمدان اليوسفي

ــام قــلــيــلــة، لهجة  ــ تـــغـــّيـــرت، مــنــذ أيـ
ــد  ــ ــوفـ ــ ــالـ ــ الــــــخــــــطــــــاب الــــــخــــــاصــــــة بـ
اليمني فــي مــشــاورات  الــحــكــومــي 
ــتــــصــــاص  ــن االمــ ــ ــلـــة مــ ــلـــسـ ــد سـ ــعــ الــــكــــويــــت بــ
والرئيس  الحوثيني  وفــد  فريق  الســتــفــزازات 
املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح. تــغــّيــر لهجة 
بفشل  التلويح  حــد  بلغ  الحكومي  الخطاب 
املشاورات، وذلك كنتيجة حتمية للواقع على 
األرض في مدينة تعز تحديدًا التي تتعرض 
ــات الــعــنــف، فـــي خـــطـــوة تــتــرجــم  ــ ألعـــلـــى درجــ
منذ  قسوتها  اشــتــدت  املليشيات  مــن  عــنــادًا 
اإلعـــان عــن بــدء الهدنة فــي منتصف الشهر 
املنازل من قبل  الحالي. كانت موجة تفجير 
الــحــوثــيــني انــحــســرت فـــي تـــعـــز، مــنــذ أشــهــر، 
لــكــنــهــا عــــــادت بـــوتـــيـــرة مــضــاعــفــة مـــنـــذ بـــدء 
خت 

ّ
خ

ُ
الــهــدنــة، إذ وصــل عــدد املــنــازل الــتــي ف

ّجرت، إلى أحد عشر بيتًا تابعًا ملعارضني 
ُ
وف

ملليشيات الحوثي وصالح.
زة 

ّ
ــوة مـــعـــز ــذا قــ يــكــتــســب األداء الــحــكــومــي هــ

الجبهات،  فــي  الــواقــع  أرض  على  باملتغيرات 
وبما تم في الكويت. وكان الجانب الحكومي 
قـــد وصــــل بـــاكـــرًا إلــــى الــكــويــت وفــقــًا لــاتــفــاق 
الـــزمـــنـــي وأحــــــــرج الـــحـــوثـــيـــني وصــــالــــح حــني 
ذ 

ّ
نف

ُ
امتنعوا عن القدوم إال بعد اشتراطات لم ت

الراعية ضدهم  الــدول  أي منها. وقــف سفراء 
في ذلــك املــوقــف، وحتى تلك الــدول الصديقة 
ــتــهــم وضــغــطــت 

ّ
لــهــم كـــانـــت مــحــرجــة مـــن تــعــن

عليهم للحضور وهو ما تم في نهاية املطاف.
ــة املــــزايــــدات  ــ ــرق الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي ورقــ ــ أحــ
الدائمة التي استخدمها الحوثيون وصالح 
واملــتــعــلــقــة بـــوقـــف أعـــمـــال طـــيـــران الــتــحــالــف 
الــعــربــي، إذ شــهــدت األجــــواء تهدئة حقيقية 
ــه عــلــى  ــ ــدرتـ ــ كـــشـــفـــت الـــتـــوجـــه الـــحـــكـــومـــي وقـ
التحكم بامللف الــجــوي فــي تـــواؤم بــني قــوات 
التشكيك فيه دائم  التحالف والحكومة، كان 
ـــف الــطــيــران يــعــتــبــر ثــانــي أهــم 

ُ
الــــتــــداول. تـــوق

تسجيل نقاط يمنية
مشاورات الكويت: حصيلة لمصلحة الشرعية

تسّجل التحركات السياسية والميدانية التي يقوم بها ممثلو الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد 
اهلل صالح، نقاطًا إيجابية لصالح الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، ما يعزّز موقفها على 

محليًا وأمام المجتمع الدولي

شّكلت استعادة الشرعية 
مناطق من »القاعدة« 

إرباكًا كبيرًا للمليشيات

ترى الحكومة أن اقتراح 
الحوثيين محاولة لاللتفاف 

على السلطة الشرعية

فازت »حماس« بـ25 
مقعدًا مقابل 21 لـ»فتح« 

و5 لليسار في بيرزيت

45
سياسة

تحليل

تقرير

تقرير

متابعة

»حل الدولتين«... قناعة فلسطينية وأوروبية بموته بدء التفاوض المباشر برؤى متباعدة بين الوفدين

إيــران  تكون  أن  صالح  اهلل  عبد  علي  المخلوع  اليميني  الرئيس  نفى 
الدائرة. وقال صالح في لقاء  اليمنية  الحرب  تقدم دعمًا لقواته في 
إيران  أن  يثبتوا  أن  »أتحداهم  السبت،  أمس  اليوم«،  »روسيا  محطة  مع 
أو  باألسلحة  زّودتنا  أو  مّولت،  قد  تكون  أن  أو  اليمن  في  موجودة 
على  للعدوان  مبررات  عن  عبارة  وهو  زيف  كله  هذا  باألفراد.  مّدتنا 

اليمن. نحن على العكس تمامًا، نتمنى أن نتلقى دعمًا من إيران«.

صالح: إيران ال تدعمنا

الـــنـــقـــاط الـــتـــي اكــتــســبــهــا الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
ــقــــاط الــــقــــوة أمــــام  ــيــــد نــ ــــى رصــ ــا إلــ ــهــ ــافــ وأضــ
ثقله في هذه  بكل  الحاضر  الدولي  املجتمع 
املشاورات. وكشف توقف الطيران عن النوايا 
الحقيقية لانقابيني لناحية تعزيز الهجمة 
على تعز، ومحاولة تغيير قواعد اللعبة في 
كل من الجوف ومأرب )شمال شرق صنعاء(.

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كـــــانـــــت افـــــتـــــراضـــــات 
االنقابيني تسير باتجاه إضافة نقطة إلى 
رصــيــدهــم مـــن خــــال تــوقــف الـــطـــيـــران، عبر 
فـــرض ســيــطــرة جـــديـــدة فـــي نــهــم والـــجـــوف، 
تـــحـــّول الـــرصـــيـــد هــــذه املـــــرة بــكــل ثــقــلــه إلــى 
حـــســـاب الــفــريــق الــحــكــومــي، بــعــدمــا أفــــادت 

ــــن انـــكـــســـار  ــــن تـــلـــك الـــجـــبـــهـــات عـ األنـــــبـــــاء مـ
عــســكــري خــصــوصــًا فـــي مــنــطــقــة نــهــم الــتــي 
شهدت إحدى أكبر جرائم املليشيات بحسب 
ما يقوله معارضوها. وفي موجة حسابات 
خاطئة، اعتقدت قيادة املليشيات أن جبهة 
نــهــم اســتــرخــت مــع بـــدء املـــشـــاورات وغــيــاب 
الــطــيــران، فــأعــدوا الــعــدة بينما كـــان الــواقــع 
فكانت  التراخي،  يعني  الصمت ال  إن  يقول 
املفاجأة صاعقة في معركة خلفت املئات من 
القتلى والجرحى واألسرى، لتضاف النقطة 

الثالثة إلى حساب الحكومة.
ــة لــــدى االنــقــابــيــني إلــى  ــ وصـــلـــت إدارة األزمــ
ل ذلك في املوقف 

ّ
مرحلة فقدان البوصلة، وتمث

املتخذ من الحرب ضد تنظيم »القاعدة« في 
محافظات لحج وأبني )جنوب شرق صنعاء(، 
ثم حضرموت )شرق اليمن(. كانت الحكومة 
ــن قــواتــهــا مـــن الــســيــطــرة على  تــعــلــن عـــن تــمــكُّ
املدن التي تحكمت بها »القاعدة« منذ أشهر، 

فكان املشهد مربكًا لانقابيني.
لـــم يــــدرس االنــقــابــيــون املـــوقـــف املــتــخــذ قبل 
اإلعـــــان عــنــه، فـــتـــذّرعـــوا أواًل بــــأن مـــا حصل 
هــو خـــرق لــهــدنــة الــطــيــران، وهـــو أمـــر فاضح 
إذ لـــم يــكــن لــهــم أيــــة صــلــة بـــاملـــعـــارك الـــدائـــرة 
ــر أكــثــر رداءة  هــنــاك. بينما كـــان املــنــطــق اآلخـ
إعامهم  وسائل  في  الحوثيني  تسويق  بعد 
ــاءت  أن مــا يــحــدث هــو احــتــال أمــيــركــي. وجـ
الصفعة من املوقف الدولي، حني أعلنت األمم 
املتحدة ممثلة بمبعوثها األممي إلى اليمن، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد مساندته لجهود 

اإلرهــاب بحضرموت  في »محاربة  الحكومة 
إلــى حسابات  رابــعــة  نقطة  لتضاف  وأبــــني«، 

الفريق الحكومي.
ــــواقـــــف الــــدولــــيــــة حـــيـــال املــشــهــد  تـــنـــاســـقـــت املـ
اليمني وصدر بيان رئاسي عن مجلس األمن 
املتمسك  الحكومي  املنطق  أحقية  مــن  يــعــزز 
ــقـــرار  بـــالـــنـــقـــاط الـــخـــمـــس كــــــــأدوات لــتــنــفــيــذ الـ
األمـــمـــي، وهـــو أمـــر أســهــم فــي تــراخــي موقف 
االنــقــابــيــني، إضـــافـــة إلـــى املـــوقـــف الخليجي 
املــتــمــاســك، وتــمــثــل ذلـــك فـــي لــقــاء أمــيــر دولـــة 
ــر الــصــبــاح  ــابـ ــد الـــجـ ــمــ ــكـــويـــت صـــبـــاح األحــ الـ
بهم وإيــصــال رســالــة مفادها بــأن مــشــاورات 
الفرصة األخيرة. ثم تبعها بعد  الكويت هي 
ي االنقاب سفراء دول الخليج، 

َ
ذلك، لقاء طرف

املتخذ منذ  السياسي  املوقف  في تراجع عن 
ليحصد  الخليج،  ودول  السعودية  عــام ضد 

الفريق الحكومي نقطة قوة خامسة.
نــقــطــة الــــقــــوة الــــســــادســــة تــمــثــلــت فــــي األداء 
والذي  الحكومي،  للفريق  املتماسك سياسيًا 
أعّد نفسه جيدًا لإجابة عن أسئلة املستقبل، 
من خال التجهيز املبكر لرؤية تنفيذ النقاط 
ــانـــت هـــذه  ــقـــرار األمــــمــــي. كـ ــلـ ــًا لـ ــقـ الـــخـــمـــس وفـ

انتخابات الجامعات الفلسطينية
جمر الخالفات تحت الرماد

رام اهلل ـ نائلة خليل

الفلسطينية  السياسية  املستويات  انشغلت 
بــانــتــخــابــات جــامــعــة بــيــرزيــت قـــرب رام الــلــه 
الــتــي جـــرت األســبــوع الــحــالــي، وأســفــرت عن 
فــوز الــــذراع الــطــابــي لحركة »حــمــاس« على 
الذراع الطابي لحركة »فتح« للسنة الثانية 
بيرزيت،  إلــى  الجميع  وينظر  الــتــوالــي.  على 
التي  الفلسطينية  الــجــامــعــات  أبـــرز  كــإحــدى 
ديمقراطية  بتقاليد  محتفظة  إدارتها  بقيت 
الــطــابــيــة،  راســخــة فــي العملية االنــتــخــابــيــة 
على الرغم من صعوبة األمر في مجتمع بات 
التسييس واالستقطاب يطغى على كل شيء 

فيه.
وبــإعــان نتائج االنــتــخــابــات الــتــي فــاز فيها 
»حماس« بـ25 مقعدًا مقابل  الذراع الطابي لـ
»فـــتـــح« فــيــمــا حــافــظ  ــلــــذراع الـــطـــابـــي لــــ 21 لــ
الـــيـــســـار عــلــى خــمــســة مـــقـــاعـــد، بـــــدأت جــولــة 
أخـــرى مــن الــحــديــث عــن قــوة فصيلي »فتح« 
و»حماس«، وإذا ما كانت انتخابات بيرزيت 
عتبر 

ُ
مؤشرًا النتخابات تشريعية ورئاسية ت

شــرطــًا أســاســيــًا ألي حــكــومــة وحــــدة وطنية 
إنهاء  الحركتان على  اتفقت  مقبلة، في حال 
االنقسام في جوالت الحوار املفتوحة حاليًا.

وحـــظـــيـــت انـــتـــخـــابـــات بـــيـــرزيـــت عـــلـــى عــكــس 
الجامعات األخرى، بضجة إعامية ومتابعة 
من مستويات عليا في الحركتني للنتائج، إذ 
سبقت انتخابات مجلس الطلبة في جامعة 
بــيــرزيــت، انــتــخــابــات ألربـــع جــامــعــات أخــرى، 
هــي جامعة الــقــدس، وجــامــعــة خــضــوري في 
لــحــم، وجميعها لم  طــولــكــرم، وجــامــعــة بيت 
تــشــارك فيها حــركــة »حــمــاس« وفــــازت فيها 
ــوزًا ســـاحـــقـــًا، إضــــافــــة إلـــى  ــ ــ حــــركــــة »فــــتــــح« فـ
جامعة البوليتكنك في الخليل، والتي شارك 
»حماس« وخسر أمام  فيها الذراع الطابي لـ
الشبيبة )أي الذراع الطابي لفتح(، إذ حازت 
الــشــبــيــبــة عــلــى 18 مــقــعــدًا مــقــابــل 12 للكتلة 

اإلسامية.
االنتخابية  العملية  فــي  »حــمــاس«  شــاركــت 
في جامعتني هما بيرزيت والبوليتكنك، من 
أصل خمس جامعات فلسطينية كبرى جرت 
املاضية،  األربــعــة  األســابــيــع  فــي  انتخاباتها 
فــي حــني لــم تــقــرر جــامــعــتــان كــبــيــرتــان، هما 
جامعة الخليل في محافظة الخليل، وجامعة 
الــنــجــاح فـــي نــابــلــس الــتــي يــتــرأســهــا رئــيــس 
االنتخابات  إجـــراء  الحمدلله،  رامــي  الــــوزراء 
 
ً
فــيــهــمــا حــتــى اآلن ألســـبـــاب مــخــتــلــفــة، فــضــا
رت األنشطة 

ّ
عن أن إدارة جامعة النجاح حظ
والفعاليات الطابية منذ فترة.

وتستبعد مصادر في حركة »حماس« إجراء 
والــنــجــاح،  الخليل  جامعتي  فــي  انــتــخــابــات 
ــاك، والــســلــطــة  ــنــ »ألن ثـــقـــل حـــمـــاس كــبــيــر هــ
لـــن تــســمــح بـــعـــودة حـــمـــاس فـــي الــجــامــعــات 
الــكــبــرى«، وفـــق املـــصـــادر. فــيــمــا اتــهــمــت كتل 
الــنــجــاح إدارة الجامعة  طــابــيــة فــي جــامــعــة 
بمنع االنتخابات للعام الثالث على التوالي، 
تحت حجج واهية، وذلك في مؤتمر صحافي 

لها في 17 إبريل/ نيسان املاضي.
ــــاس«  ــمــ ــ ــــح« و»حــ ــتــ ــ ــــي »فــ ــــا الــــقــــيــــادتــــني فــ كــ
ــابـــات، ال سيما  ــتـــخـ ــتـــخـــدام االنـ حـــاولـــت اسـ
وأنفقت  درجــة ممكنة،  بيرزيت، ألقصى  في 
ــــن املـــــــال الــــســــيــــاســــي، فــي  عـــلـــيـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـ
ــــاءت تــصــريــحــات أمــــني ســـر الــلــجــنــة  حـــني جـ

الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ملــنــظــمــة  الــتــنــفــيــذيــة 
وعـــضـــو مـــركـــزيـــة »فـــتـــح« صـــائـــب عــريــقــات، 
عــامــة وضــبــابــيــة، حــني صــرح يــوم الخميس 
املــاضــي أمـــام وســائــل إعـــام عــربــيــة وعاملية 
: »كــانــت لــديــنــا خــمــس انــتــخــابــات في 

ً
قـــائـــا

خمس جامعات فلسطينية، في األسبوعني 
فــازت بأربع جامعات  األخيرين، حركة فتح 
ونأمل  بيرزيت،  بانتخابات  وفــازت حماس 
غــزة،  فــي جامعات قطاع  انتخابات  نــرى  أن 
ــة«. لــكــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ وانــــتــــخــــابــــات تــشــريــعــيــة ورئـ
ــل عــــدم الـــخـــوض بــالــتــفــاصــيــل 

ّ
عــريــقــات فــض

الــتــي تكشف أن »حــمــاس« لــم تــشــارك سوى 
ــن أصـــــل الـــجـــامـــعـــات  فــــي جـــامـــعـــتـــني فـــقـــط مــ
الخمس، ما يعني أن األرقـــام هنا ال تعكس 

منافسة حقيقية بني الحركتني.
من جهة حركة »حماس«، اعتبر عضو املكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة إســمــاعــيــل هــنــيــة خــال 
مته 

ّ
مــهــرجــان »لــحــن االنــتــفــاضــة« الــــذي نظ

الحركة فــي غــزة الخميس املــاضــي، أن »فــوز 
الكتلة في جامعة بيرزيت هو فوز لنا جميعًا 
ــل حــمــاس وإنـــمـــا لــتــيــار املــقــاومــة  ولــيــس ألهـ

والثوابت والتمسك باألرض والحقوق«.
نــتــائــج بــيــرزيــت الــتــي تــابــعــتــهــا الــجــامــعــات 
ــثـــب، إذ كــانــت  الــفــلــســطــيــنــيــة األخـــــــرى عــــن كـ
حــــديــــث الــــطــــاب فــــي الـــجـــامـــعـــات األخـــــــرى، 
الــذراع  بها  لم يشارك  التي  الجامعات  وهــي 
»حــمــاس« أو قـــررت إداراتــهــا عدم  الطابي لـــ
التنافس  أن  كشفت  فيها،  االنــتــخــابــات  عقد 
زالـــت جمراته  ومــا  لــم يخفت  الحركتني  بــني 
تشتعل تحت رماد أي عمل نقابي أو جامعي 
أو شـــعـــبـــي، ويــنــتــظــر الـــفـــرصـــة لـــيـــبـــرز عــلــى 

السطح من جديد.
ــــي فــــي مــفــوضــيــة  ــــامـ ــــؤول اإلعـ ــــسـ ــقــــول املـ ويــ
»العربي  التعبئة والتعليم منير الجاغوب، لـ
تقّدمًا  عكست  بيرزيت  »نتائج  إن  الجديد«، 

ــارق األصــــوات  كــبــيــرًا لــلــشــبــيــبــة، وتــقــلــيــص فــ
بواقع 450 صوتًا مقارنة بـــ950 صوتًا العام 
الكتلة اإلســامــيــة، ما  املــاضــي كانت لصالح 
يــعــنــي أنـــه فـــي حـــال حــافــظــت الــشــبــيــبــة على 

وتــيــرة الــعــمــل الــطــابــي نفسه ســتــفــوز الــعــام 
املقبل بأغلبية مقاعد املجلس«.

ــرزيــــت غـــاضـــبـــة مــن  ــيــ لـــكـــن الـــشـــبـــيـــبـــة فـــــي بــ
لــم تتوقعها، ويــقــول منسق  والــتــي  النتائج، 
»العربي الجديد«:  كتلة الشبيبة جهاد عرب لـ
ــر املــاضــيــة  ــهـ ــد طـــــوال األشـ »عــمــلــنــا بــجــد وكــ
لــتــقــديــم خــــدمــــات طـــابـــيـــة ومــهــنــيــة مــمــيــزة 
للطاب، لكن الكتلة اإلسامية قامت بدعاية 
ــادة فــــي الـــســـاعـــات الــــــــ12 الـــتـــي ســبــقــت  مــــضــ
أذرع »حــمــاس«  االقــتــراع، وقــامــت باستنفار 
اإلعـــامـــيـــة فـــي حــــرب إلــكــتــرونــيــة لــلــنــيــل من 
 عن أخطاء املستوى 

ً
إنجازات الشبيبة، فضا

السياسي التي تم استخدامها ضد الشبيبة 
في الحرم الجامعي«.

مـــن جــهــتــه، يــــرى مـــديـــر مـــركـــز الـــقـــدس عــاء 
الــــريــــمــــاوي، أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــعــوامــل 
التي حالت دون فوز الشبيبة، مشيرًا إلى أن 
»تصريحات قيادة السلطة في الفترة األخيرة 
كبيرة  بخيبة  الفلسطيني  املجتمع  أصابت 
مــن فــتــح، كــمــا أن هــنــاك شــعــورًا غــاضــبــًا من 
خصوصًا  فتح،  تجاه  الفلسطيني  املجتمع 
فــي مــلــف املعلمني ومـــا تبعه مــن ســلــوك في 
ملف الضمان االجتماعي، إضافة إلى حركة 
الــتــطــبــيــع الـــتـــي تــقــودهــا بــعــض الـــرمـــوز في 
ــــرت مـــادة قـــدح كبيرة 

ّ
حــركــة فــتــح، والــتــي وف

وتكرار  األمــنــي  التنسيق  أن  كما  فتح،  تجاه 
التصريحات من قبل قيادة األمن جعل أبناء 

فتح يعيشون بغصة كبيرة من هذا امللف«.
أخـــطـــاء »فـــتـــح« تــصــب بــشــكــل أوتــومــاتــيــكــي 
لصالح »حماس«، كما أن ما يزيد من شعبية 
»حــــمــــاس« بـــني الــطــلــبــة، هـــو مــاحــقــتــهــا من 
قوات االحتال اإلسرائيلي واألجهزة األمنية 
تعاطفًا  »حماس«  لتكسب  للسلطة،  التابعة 
وبلغ  املعتقلني.  أرقــام طلبتها  تؤكده  كبيرًا، 
ــــدد املــعــتــقــلــني مــــن الــكــتــلــة اإلســـامـــيـــة فــي  عـ
الطابية  االنــتــخــابــات  بعد  بــيــرزيــت  جامعة 
املــاضــيــة عــام 2015 إلــى الــيــوم 32 طالبًا من 
الطلبة  مجلس  رئيس  منهم  الكتلة،  نشطاء 
ســيــف اإلســـــام دغـــلـــس وأربـــعـــة مـــن أعــضــاء 

املجلس املنتخب.

مجلس  أعضاء  كافة  اعتقال  تم  الخليل،  في  البوليتكنيك  جامعة  في 
عام  منهما  لكل  مقعدًا   15 بواقع  الشبيبة  مع  تعادلوا  الذين  الطلبة 
من  خمسة  اعتقال  تم  إذ   ،2015
من  الكتلة  عــن  المجلس  أعــضــاء 
الشباب والبنات، فضًال عن وجود 51 
طالبًا معتقًال من المحسوبين على 
الكتلة اإلسالمية. األمر ال يختلف كثيرًا 
التي لم يشارك  في جامعة القدس 
الذراع الطالبي لحركة »حماس« في 
انتخاباتها، ويؤكدون أن االعتقاالت 
طالبًا   70 طاولت  االحتالل  قبل  من 

وطالبة منهم.

المسجد  باحات  السبت،  أمس  اإلسرائيليين،  من  مجموعة  اقتحمت 
وشرطة  جيش  وحــمــايــة  حــراســة  تحت  فيها  وتــجــولــت  األقــصــى، 
المصلين  محاوالت  وسط  االحتالل، 
لهم  التصدي  فيه  والمرابطين 
في  التكبير.  وهتافات  بصيحات 
االحتالل  شرطة  تــزال  ال  المقابل، 
المسجد  بوابات  على  المتمركزة 
قـــيـــودًا على  ــفــرض  ت األقـــصـــى 
دخول المصلين ال سيما المرابطات 
المدرجات تحت ما يسمى »القائمة 
ــدت على  ــت ــوداء«، وقـــد اع ــسـ الـ

حراس المسجد األقصى بالضرب.

اعتقاالت البوليتكنيك والقدس

مسلسل اقتحامات األقصى

ذكر تقرير يمني رسمي، أن 26 جنديًا 
الشعبية«،  و»المقاومة  الجيش  من 
خرقًا   950 ــر  إث قتلوا  مــدنــيــًا،  و18 
الحوثيون  ارتكبها  التهدئة،  التفاق 
عبد  علي  المخلوع  الرئيس  وقوات 
اهلل صالح، منذ دخول وقف إطالق 
من  العاشر  ليلة  التنفيذ،  حيز  الــنــار 
التقرير  وأفاد  الماضي.  نيسان  إبريل/ 
الحكومي، الذي نشرته وكالة األنباء 
»خروقات  أن  )سبأ(،  الرسمية  اليمنية 
بإصابة  ــضــًا  أي تسببت  االنــقــالبــيــيــن 

113مدنيًا و146 مقاتًال«.

950 خرقًا 
التفاق التهدئة

يبدو أن المجتمع الدولي 
كما الفلسطيني بات أكثر 

ميًال لالعتقاد بـ»موت 
خيار حّل الدولتين«، رغم 

عودة الكالم إلى المبادرة 
الفرنسية لحل الصراع 

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

تقّدمت المشاورات 
اليمنية خطوة مهمة 

مع بدء المفاوضات 
المباشرة بين الوفدين 

في الكويت، وتقديمهما 
قترحاتهما لحل األزمة 

اليمنية

البيان الرئاسي لمجلس األمن تبنّى موقف الحكومة )محمد حمود/األناضول(

ُسّجل يوم أمس بدء المفاوضات المباشرة برعاية ولد الشيخ أحمد )ياسر الزيات/فرانس برس(

حظيت انتخابات بيرزيت بضجة إعالمية ومتابعة كبيرة )عباس المومني/فرانس برس(

  شرق
      غرب

المؤبد لعشرين متهمًا 
بـ»أحداث بورسعيد«

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد 
املــصــريــة، أمــس الــســبــت، حكمها في 
قضية أحــــداث »ســجــن بــورســعــيــد«، 
ــع الــشــغــل  ــنـــوات مـ بــالــســجــن 710 سـ
أبــنــاء  والــنــفــاذ، عــلــى 51 متهمًا مــن 
بـــورســـعـــيـــد، فــــي مــحــاكــمــتــهــم عــلــى 
خلفية اتهامهم بقتل الضابط أحمد 
البلكي وأمني الشرطة أيمن العفيفي 
و40 آخــريــن، وإصــابــة أكــثــر مــن 150 
آخـــريـــن. وقــضــت املــحــكــمــة بالسجن 
مــتــهــمــًا،  عـــلـــى 20  عــــامــــًا  املــــؤبــــد 25 
والسجن املشدد 10 سنوات على 12 
متهمًا، والــســجــن املــشــدد 5 ســنــوات 
الــدعــوى  عــلــى 18 متهمًا، وانــقــضــاء 
الــجــنــائــيــة عـــن مــتــهــم لــوفــاتــه داخـــل 
السجن، وذلك بمجموع أحكام بلغت 

710 سنوات.
)العربي الجديد(

مقتل 5 عسكريين بتحطم 
طائرة سودانية

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي، أمـــس 
طــائــرة عسكرية  تحطم  عــن  السبت، 
فــي مطار األبــيــض، غربي الــســودان، 
ومقتل أفراد طاقمها الخمسة. وقال 
ــم الــجــيــش  املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاسـ
إن  الشامي،  السوداني أحمد خليفة 
فني  الــطــائــرة تحطمت بسبب عطل 
مفاجئ أثناء هبوطها، ما أدى ملقتل 
ركــابــهــا، وهـــم ثــاثــة ضــبــاط واثــنــان 

ضباط صف.
)العربي الجديد(

التيار اإلصالحي يفوز 
باإلعادة في انتخابات إيران

بــــات اإلصـــاحـــيـــون و»املـــعـــتـــدلـــون« 
اإليــرانــي حسن  الرئيس  من مؤيدي 
روحــــانــــي يــشــكــلــون الــكــتــلــة األكـــبـــر 
فــي الــبــرملــان اإليـــرانـــي، بعدما فــازوا 
االنتخابات  مــن  الثانية  الــــدورة  فــي 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وذلــــــــك وفـــــــق نـــتـــائـــج 
شــبــه نــهــائــيــة، نــشــرت أمـــس السبت. 
وأفــــــادت نــتــائــج رســمــيــة شــمــلــت 64 
الــتــنــافــس عليها  تـــم  مـــن 68 مــقــعــدًا 
فــي االنــتــخــابــات بــأن الئــحــة »األمـــل« 
حصلت  و»املعتدلني«  لإصاحيني 
على 36 مقعدًا، مقابل 17 للمحافظني 

و11 للمستقلني.
)العربي الجديد(

تحقيق »العمال« حول 
»معاداة السامية«

قـــــــــــرر زعـــــــيـــــــم حـــــــــــزب »الـــــــعـــــــمـــــــال« 
ــانـــي، جـــيـــريـــمـــي كـــوربـــني،  ــريـــطـ ــبـ الـ
فتح تحقيق مستقل في االتهامات 
السامية،  وّجهة للحزب بمعاداة 

ُ
امل

بعد التصريحات التي صدرت عن 
عــــدد مـــن املـــســـؤولـــني بـــالـــحـــزب، ما 
وأكــد  عضويتهم.  تعليق  إلــى  أدى 
كوربني أنه سيقترح وضع »مدونة 
إرشــادات  تتضمن  جديدة  سلوك« 
واستخدام  املقبول  »السلوك  حــول 

اللغة«.
)العربي الجديد(
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القاهرة ــ العربي الجديد

التصعيد  إلــى  فــي سيناء  األوضــــاع  تتجه 
ضد قــوات الجيش والشرطة، خالل الفترة 
املــقــبــلــة، لــيــس فــقــط لــنــاحــيــة تــطــور قـــدرات 
الـــتـــابـــع لتنظيم  ــة ســـيـــنـــاء«،  ــ تــنــظــيــم »واليــ
ــــش(، بــل لــدخــول  »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« )داعـ
تنظيمات أخـــرى على خــط املــواجــهــات مع 
الـــقـــوات املــصــريــة املــســلــحــة. وخــــالل الــفــتــرة 
ــلـــة، تــــبــــدأ جـــمـــاعـــة »جــــنــــد اإلســــــــالم«،  املـــقـــبـ
ــتـــي تــنــشــط  ــد الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة الـ ــ أحـ

فـــي ســيــنــاء، الـــدخـــول عــلــى خـــط املــواجــهــة 
تحدثت  وفقًا ملصادر خاصة  كبير،  بشكل 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وقــبــل بضعة أشــهــر،  لـــ
ــة ســـيـــنـــاء« عــنــاصــر  ــ احــتــجــز تــنــظــيــم »واليــ
جماعة »جند اإلسالم« سواء على مستوى 
الــقــيــادة أو األفــــراد، بحسب هــذه املــصــادر. 
ــــة ســيــنــاء« بــات  وتــضــيــف أن تــنــظــيــم »واليـ
يسيطر عــلــى ســيــنــاء تــمــامــًا وعــلــى جميع 
ه الكيان املسلح 

ّ
الجماعات هناك، لناحية أن

ــر عــــــــددًا. وتـــشـــيـــر املـــصـــادر  ــ ــثـ ــ ــر واألكـ ــبــ األكــ
ــه تــم احــتــجــاز عــنــاصــر »جند  ـ

ّ
ذاتــهــا إلـــى أن

ــدد قـــلـــيـــل مـــنـــهـــم مــن  ــ ــكـــن عــ ــمـ اإلســــــــــالم« وتـ
الهرب ومصادرة سالحهم من دون معرفة 
ــذه الـــخـــطـــوة، وخـــصـــوصـــًا أن  مـــالبـــســـات هــ
»والية سيناء« و»جند اإلسالم« موجودان 

في سيناء منذ فترة.
 »جــنــد اإلســـــالم« هي 

ّ
وتــوضــح املـــصـــادر أن

القاعدة ولم تبايع  لتنظيم  أقــرب  مجموعة 
»داعـــش«، وربــمــا تكون هــذه نقطة الخالف 
مــع »واليـــة ســيــنــاء«. وتكشف عــن التوصل 
فترة قصيرة،  قبل  التنظيمني،  بــني  التــفــاق 
على عدم الصدام بني الطرفني خالل الفترة 
املقبلة، وهو ما يعني عمل »جند اإلسالم« 
ــرى.  ــ ــرة أخــ ــ ــاء مــ ــنـ ــيـ بـــشـــكـــل طــبــيــعــي فــــي سـ
وتشدد على أن طبيعة األوضاع في سيناء 

تجعل من الصعب حدوث مواجهة مسلحة 
بــالــشــكــل الـــــذي عــلــيــه الـــوضـــع فـــي ســوريــة 
النصرة.  اإلســالمــيــة« وجبهة  »الــدولــة  بــني 
وتــوضــح أن الــوضــع فــي سيناء لــم يستقر 
لــصــالــح الــتــنــظــيــمــات املــســلــحــة، إذ ال يـــزال 
الجيش املصري يسيطر على األمور نسبيًا.
العسكري،  الخبير  يقلل  الــســيــاق،  هــذا  فــي 
اللواء يسري قنديل من مسألة تأثير ظهور 
انـــدمـــاج أو تنسيق  جــمــاعــات مــتــشــددة أو 
في ما بينهم على الجيش والعمليات ضد 
»العربي  لـ قنديل  ويقول  املسلحني.  هــؤالء 
ــيـــش املــــصــــري يــفــرض  الــــجــــديــــد«، إن الـــجـ
سيطرته على األوضــاع في سيناء، بغض 
املتشددة  التنظيمات  مــحــاوالت  عن  النظر 
خلخلة األمـــن هــنــاك. ويــشــيــر إلـــى أنـــه »فــي 
حــالــة صــحــة هـــذه األخـــبـــار، فــإنــهــا تعكس 
تــخــّوف اإلرهــابــيــني مــن عــمــلــيــات الــجــيــش، 
وهـــنـــاك رغــبــة لــديــهــم فـــي الــتــوحــد لتقليل 
ضربات القوات املسلحة، ولكن في النهاية 
لــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا«. ويــــشــــدد عـــلـــى أن الــجــيــش 
يواصل عملياته ويتقدم في سبيل تدمير 
التنظيمات،  أســلــحــة وذخـــائـــر  كــل مــخــازن 
ــه 

ّ
لــقــطــع اإلمــــــدادات عــنــهــم تــمــامــًا، مــؤكــدًا أن

في  املسلح  التنظيم  بالفعل علميات  ت 
ّ
»قل

العريش، بعد سلسلة االستهداف األخيرة«.

أخرى في ما يتعلق بالتعامل مع املعارضة 
عمومًا والشباب خصوصًا. منذ 2011 وحتى 
2013، تــعــرضــت ســلــطــات جــهــاز أمــــن الــدولــة 
الجهاز في عهد  كــان  للتآكل بصورة مطردة. 
مبارك صاحب اليد الطولى في كل ما له عالقة 
واملجتمع  املــعــارضــة،  مــع  والتعامل  بالتأمني 
وحتى  واإلعـــالم،  والجيش،  والقضاء،  املدني، 
الجهات الدبلوماسية. كان أفــراده من ضباط 

ومـــســـؤولـــي االتــــصــــال مــنــتــشــريــن فـــي جميع 
ــة السلطة  ــ أجـــهـــزة الـــدولـــة تــقــريــبــًا، وفـــي أروقـ
تقارير  وكانت  هيئاتها.  بمختلف  التنفيذية 
ــقــــرارات  ــلــ ــــع األســـــاســـــي لــ ــــرجـ ــــي املـ الــــجــــهــــاز هـ
الـــرئـــاســـيـــة وحـــتـــى الـــســـيـــاســـات االقــتــصــاديــة 
صالحية  يملك  الجهاز  كــان  كما  والوظيفية. 
تسجيل املحادثات الهاتفية سرًا، ويتدخل في 
عمل جهات أخرى كالرقابة اإلداريــة والنيابة 
أو  ولــم يكن ممكنًا تحريك دعـــاوى  ــة،  ــ اإلداريـ
بالغات ضد أي مسؤول من دون إذن الجهاز، 
الـــذي كــان مــدعــومــًا بــقــوة مــن وزيـــر الداخلية، 

األسبق حبيب العادلي.
فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي كــــان يــحــكــم فــيــهــا املــجــلــس 
األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة الـــبـــالد، صــعــد نجم 
جــهــاز املــخــابــرات الــحــربــيــة الــــذي كـــان يــقــوده 
الــرئــيــس الــحــالــي عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي. وبــدأ 
في التغلغل داخــل أروقــة الــدولــة وأداء بعض 
الـــصـــالحـــيـــات الــســابــقــة ألمــــن الــــدولــــة، ومـــلء 
أن  الذي تركه الجهاز األمني، باعتبار  الفراغ 
جــهــات عــديــدة داخـــل الــدولــة يمكنها التحرك 
دائمًا  تنتقل  وتوجيهات  عليا  بتعليمات  إال 
من خالل وسيط، وكان أمن الدولة يؤدي دور 

الوسيط حتى 2011.
ووفــقــًا لــحــديــث بــعــض املــصــادر األمــنــيــة، فــإن 
إبــعــاد أمــن الــدولــة عــن بعض امللفات وإقحام 
امللف  ذلــك  فــي  بما  فيها،  الحربية  املــخــابــرات 
السياسي والعالقات باألحزاب، كان قائمًا على 
املسلحة  للقوات  األعلى  املجلس  رؤيــة رئيس 
آنـــذاك، املشير حسني طــنــطــاوي، ومــفــادهــا أن 
جهاز أمن الدولة واملخابرات العامة في عهد 
اللدود عمر سليمان هما املسؤوالن  منافسه 
بتقديراتهما الخاطئة وتصرفاتهما املستفزة 
عن الحراك الشعبي العارم في يناير/ كانون 
طنطاوي  رؤيـــة  تضمنت  كــمــا   .2011 الــثــانــي 
إزاحــة هذين  الجديد يتطلب  العهد   تأمني 

ّ
أن

القاهرة ـ العربي الجديد

ــد األحــــــــــــداث األخــــــيــــــرة الـــتـــي  ــ ــــؤكـ تـ
املاضي،  األسبوع  مصر،  شهدتها 
ــي )أمـــــن  ــنــ ــوطــ الــ أن جــــهــــاز األمــــــــن 
عافيته  من  بعضًا  استرجع  الدولة سابقًا( 
وســلــطــاتــه الــتــي كـــان يــتــمــتــع بــهــا فـــي عهد 
ثــورة  قبل  مــبــارك  املخلوع حسني  الرئيس 

يناير/كانون الثاني 2011، وخصوصًا 
والتيارات  الشباب  ي 

َ
ملف الحركة في  حرية 

ــم مــّمــا  ــرغــ ــة، عـــلـــى الــ ــارضــ ــعــ الـــســـيـــاســـيـــة املــ
واجهه هذا الجهاز من تهميش منذ بداية 
السيسي،  عبدالفتاح  الحالي  الرئيس  عهد 
وتغييرات على مستوى القيادة وفق خطة 
مــســاعــد الــســيــســي لـــأمـــن، الـــوزيـــر األســبــق 
أحمد جمال الدين. وعلى الرغم من استبعاد 
الجهاز من الدائرة املخابراتية الرقابية التي 
السياسي  املشهد  إلدارة  السيسي  شكلها 
مكتبه  مدير  فعليًا  يديرها  والتي  املصري 
عباس كامل، تمكن جهاز األمن الوطني من 
اســتــعــادة نــفــوذه مــن خـــالل امــتــالكــه كـــوادر 
أكـــثـــر خـــبـــرة مــــن تـــلـــك الـــتـــي تـــخـــص جــهــاز 
املـــخـــابـــرات فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــتـــظـــاهـــرات، 
املــعــارضــة.  والتنظيمات  الــحــشــد،  ودعــــوات 
اللعبة مرة  كما استطاع استجماع خيوط 

عودة جهاز مبارك
ملفات المعارضة والشباب بيد أمن الدولة

أوًال بأول

إضاءة

أثبتت الخطة التي واجه بها جهاز أمن الدولة في مصر، التظاهرات األخيرة بوأدها من جذورها، رؤية 
أمنية جديدة في نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر إحياء دور هذا الجهاز الذي كان يدير المشهد 

في عهد حسني مبارك

خبرة قمع 
المعارضين

التظاهرات األخيرة كشفت 
عجز الدائرة المخابراتية 

الرقابية عن إدارة األحداث

الجهاز سيكون ذراع 
النظام المسؤول عن 

المواجهات العنيفة

67
سياسة

اتفاق »والية سيناء« و»جند اإلسالم«

ــر مـــوثـــوق فيه  الــجــهــازيــن ملــصــلــحــة جــهــاز آخـ
الــســيــســي  بــــــدأ   ،2014 عــــــام  لـــلـــجـــيـــش.  ــع  ــابــ تــ
وفي  أسفل،  من  الــدولــة  إدارة  بكيفية  التفكير 
التوغل  الــتــي ستتمكن مــن  الــوســيــطــة  الــقــنــاة 
لــتــوصــيــل تعليماته  الــســلــطــات  ــة  ــ ــل أروقـ داخــ
وتوجيهاته ومعرفة كــل مــا يــحــدث. مــن هنا، 
املكّونة  الخاصة  دائــرتــه  فكرة تشكيل  جــاءت 
مــن عــنــاصــر مــخــابــرات حــربــيــة ســابــقــة نقلها 
باطراد إلى املخابرات العامة للسيطرة عليها 
وكذلك لجهاز الرقابة اإلدارية للسيطرة عليه 

وتفعيل صالحياته املهملة.
باستبعاد  البداية  من  حاسمًا  السيسي  كــان 
جهاز األمن الوطني من املعادلة، غير أن كثرة 
األعـــبـــاء األمــنــيــة وفــشــل دائـــرتـــه فــي الــوصــول 
لــكــوالــيــس الـــعـــديـــد مـــن أحــــــداث الــعــنــف الــتــي 
و2015،   2013 ــامـــي  عـ بــــني  الــــبــــالد  شــهــدتــهــا 
املاسة لخبرات جهاز األمن  الحاجة  له  أكــدت 

الجهاز  كــان دور  أخـــرى، بعدما  مــرة  الوطني 
إعــداد  على  مقتصرًا  و2015   2013 عامي  بــني 
أغلبها( عما يوصف  )املكتبية في  التحريات 
فـــي مــصــر بــجــمــاعــات الــعــنــف واملــجــمــوعــات 
املــــعــــارضــــة الــــجــــديــــدة لـــلـــنـــظـــام. ودفــــــــع ذلـــك 
جمال  أحمد  مساعده  توجيه  إلــى  بالسيسي 
وهيكل  لعمل  تــحــديــث  خــطــة  لتطبيق  الــديــن 
الجهاز وتغيير قيادته. وتم ذلك بالفعل أكثر 
مـــن مـــرة خـــالل الـــعـــام املـــاضـــي، كــمــا كـــان هــذا 
الداخلية  وزيــر  الــدافــع الختيار  هــو  االهتمام 
الحالي مجدي عبدالغفار الذي عمل لسنوات 
طــويــلــة كــقــيــادي بــالــجــهــاز فــي ظــل الــوزيــَريــن 
الــســابــقــني حــبــيــب الـــعـــادلـــي وحـــســـن األلـــفـــي. 
األسبوع املاضي، دخل عناصر األمن الوطني 
املحسوبون على قيادات سابقة في صراعات 
ودوائــر  بالجهاز،  أخــرى  مــع عناصر  داخلية 
أخرى بالنظام، وشهدت الكواليس محاوالت 
مــتــبــادلــة لــفــرض نــمــط مــعــني مـــن الــســيــاســات 
األمنية، لكن الكلمة األخيرة كانت في األغلب 
لــكــن نقطة التحول  الــســيــســي.  ــرة  لــصــالــح دائــ
ــاءت، أخــيــرًا، بــمــواجــهــة الــنــظــام خــطــر قيام  جــ
أكــبــر تــظــاهــرات ضــد ســيــاســاتــه بــعــد اتفاقية 
مــصــر والـــســـعـــوديـــة فـــي مـــا يـــخـــّص جــزيــَرتــي 
ــد الــنــظــام دائـــرتـــه،  ــيـــران وصــنــافــيــر، إذ وجــ تـ
أدوات إعالمية  به من  الرغم مما تتمتع  على 
الغضب  قــادرة على كبح جماح  وأمنية، غير 
لجهاز  املــجــال  يــتــرك  أن  عليه  فــكــان  الشعبي، 
األمن الوطني ملباشرة بعض املهام التي كان 

يزاولها دائمًا في عهد مبارك.
كشفت الخطة الجديدة التي واجــه بها األمن 
واستهداف  جذورها،  من  بوأدها  التظاهرات 
الــشــبــاب فـــي املـــراحـــل الــثــانــويــة والــجــامــعــيــة، 
وجود رؤية أمنية جديدة على نظام السيسي، 
النظام  مــحــاوالت تحسني صـــورة  عــن  بعيدة 
تــفــعــل األدوات  كــمــا  بـــالـــشـــعـــارات  ــتـــشـــدق  والـ

اإلعالمية للدائرة املخابراتية الرقابية.
ويبدو استهداف الشباب وتقديم أعداد كبيرة 
منهم للمحاكمات بدءًا من أمس السبت بتهمة 
التظاهر، أمرًا مناقضًا إلعالن السيسي 2016 
»عامًا للشباب«. لكن جهاز أمن الدولة يعطي 
والبرامج  السياسية  الــشــعــارات  لــهــذه  أهمية 
الــتــدريــبــيــة الــتــي تــحــاول دائــــرة الــســيــســي من 

حفاظًا  الشرطة  مغازلة  على  مصرًا  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  يبدو 
أي طرف عليه، وفقًا  انقالب  التوازن داخل نظامه، وخوفًا من  على 
لمصدر حكومي. ويضيف أّن السيسي ال يفّوت مناسبة تكون الداخلية 
طرفًا فيها من دون أن يشيد بتضحيات الشرطة وأفرادها ودورها في 
الدولة، على حد تعبيره.  التي تحاك لمؤسسات  المؤامرات  مواجهة 
السيسي  محاولة  عن  محليين،  لمراقبين  وفقًا  السياسة،  هذه  وتعبر 
إعادة توليد الجانب األكثر تشددًا من السياسات األمنية في عهد مبارك.

مغازلة الشرطة

ــع  ــ ــيـ ــ يـــــــقـــــــول مـــــــصـــــــدر أمـــــــنـــــــي رفـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  املــســتــوى لـــ
»الــســيــســي تــعــرض إلحــــراج بالغ 
شعبيته  في  ملحوظ  وانخفاض 
بـــعـــدمـــا جــــــاءت تـــصـــرفـــات األمــــن 
مــع املــتــظــاهــريــن مــنــاقــضــة لبيان 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــاسـ ــ ــه رئـ ــ ــدرتــ ــ أصــ
ــر نــــشــــرتــــه إحـــــدى  ــبـ ــخـ تـــكـــذيـــبـــًا لـ
االستعدادات  اإلعــالم عن  وسائل 
لتظاهرة االثنني املاضي 25 إبريل/ نيسان، إال أن السيسي 
لم يستطع فعل شيء إزاء من أحرجوه، ألنه يعلم أنهم فقط 
 
ّ
الــنــظــام«. ويضيف املــصــدر أن الــدفــاع عــن  مــن يستطيعون 
األمن  جهاز  على  االعتماد  أهمية  مدركًا  أصبح  »السيسي 

الوطني في مواجهة املعارضة«.

عبسي سميسم

رنا املحرقة التي تنفذها 
ّ
ذك

ُ
ال ت

طائرات الحقد األسدية بحق 
مدينة حلب، بشيء يمكن 
املقارنة به أو القياس عليه، 

ألنها األفظع واألكثر حقدًا من 
كل الجرائم التي حصلت بحق 

اإلنسانية، وألنها حصلت 
بتواطؤ دولي لم يشهد له مثيل، 

ر به رئيس وزراء األسد، 
ّ

فما بش
وائل الحلقي، من عملية مشتركة 

مع الروس في مدينة حلب، 
ُيترجم اآلن في املدينة، على 

شكل حرب إبادة جماعية تقتل 
البشر وتدمر املباني واملنشآت 
الحيوية وتدمر اآلثار التاريخية 
ألقدم مدينة مأهولة في التاريخ.

األمر الذي ال يقبله عقل في 
هذه املحرقة هو االستراتيجية 
املتبعة من قبل الروس والنظام 

في تنفيذها، والتي اعتمدت على 
البدء بضرب مراكز الخدمة 

اإلنسانية التي من شأنها 
التخفيف من املخاطر على 

املواطنني املدنيني في املدينة. 
فكان أول األهداف مراكز الدفاع 
املدني واملستشفيات، وبدأت من 

مستشفى لألطفال والتوليد، 
نت من قتل طواقم للدفاع 

ّ
فتمك

املدني وعدد من األطباء، وقضت 
على بعض االختصاصات 

الطبية بشكل كامل في حلب 
بقتلها آخر طبيب أطفال 

فيها. كما قتلت املرضى في 
املستشفيات من نساء وأطفال، 
لتتجه بعدها إلى تدمير البيوت 

على رؤوس ساكنيها، وكأن 
الهدف ليس التمهيد لدخول 

املدينة دون مقاومة، وإنما 
لدخولها أرضًا محروقة دون 
سكان. جرت كل هذه الفظائع 

في حلب في الوقت الذي يتفّرج 
فيه املجتمع الدولي عليها وهي 
تحترق دون أدنى موقف، يدين 
ما يجري، فيما صدر تصريح 

مخجل عن رئيس أكبر دولة في 
العالم، باراك أوباما، يطلب فيه 

من روسيا أن تستخدم نفوذها 
على النظام وترجوه أن يخفف 

 في حلب، 
ً
من العنف قليال

علمًا أن مهمة كل من الواليات 
املتحدة وروسيا التي حددتاها 
لنفسيهما هي مراقبة هدنة ما 

سمي بوقف األعمال العدائية 
في سورية وردع من يخرقها. 

وفي الوقت الذي تحترق فيه 
حلب، اتفق األميركيون والروس 

على فرض هدنة في دمشق 
نا النظام من 

ّ
والالذقية، كي ُيمك

تركيز جهوده في تدمير حلب. 
فيما جاء رد روسيا على طلب 

األميركيني، على لسان نائب 
وزير خارجيتها، بأن روسيا ال 
ترى ضرورة للطلب من النظام 
إيقاف عملياته في حلب، األمر 

الذي يظهر شرعنة دولية إلرهاب 
أسوأ من إرهاب »داعش«.

للحديث 
تتمة

شرعنة اإلرهاب 
في حلب

الحدث وأخواته

مع الحدث

خــاللــهــا امـــتـــصـــاص غــضــب املــجــتــمــع وخــلــق 
جــيــل جـــديـــد مـــن املـــســـؤولـــني الـــصـــغـــار الــســن 
املــوالــني لــلــنــظــام، وفــقــًا لــلــمــصــدر. ويــلــفــت هــذا 
ـــه »يــمــكــن تــوصــيــف عـــودة أمــن 

ّ
املــصــدر إلـــى أن

الجهاز سيكون ذراع   
ّ
بــأن القوية اآلن  الــدولــة 

ــســــؤول عـــن املـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة،  الـــنـــظـــام املــ
مسؤولة  الرقابية  املخابراتية  الدائرة  وتبقى 
عن مسار تجميل صورة النظام«. تطرح هذه 

الــرؤيــة تــســاؤالت عــن إمكانية احــتــدام صــراع 
بــني الـــدائـــرتـــني، وذلــــك كــلــه فــي إطــــار مــحــاولــة 
السيسي. في هذا  والتقرب من  النظام  خدمة 
مـــصـــدر حــكــومــي ذو خلفية  يـــقـــول  ــدد،  الــــصــ
 »هـــنـــاك صــــراع ســيــاســات بــالــفــعــل، 

ّ
أمــنــيــة إن

فاألمن الوطني سبق وأحــرج دائــرة السيسي 
أكثر من مرة بعرقلة خطوات تجميلية وعدت 
بــهــا، كـــاإلفـــراج عــن دفــعــات أكــثــر مــن الــشــبــاب 
املحبوسني. كما أن األمن الوطني متمكن من 
ــاط الــقــضــائــيــة ويـــعـــرف جــيــدًا  ــ ــتـــراق األوســ اخـ
كيف يؤثر على قرارات النيابة العامة بحبس 
القانون  ألن  للمحاكمات  وتقديمهم  الشباب 
ــقـــدان لــلــجــهــاز  ــام الـــعـــمـــل بـــالـــشـــرطـــة يـــعـ ونــــظــ
وحده سلطة إعداد التحريات«، وفقًا للمصدر 

الحكومي.
ـــه »عــلــى الــرغــم مــن اســتــرداد 

ّ
ويـــرى املــصــدر أن

ــاز أمــــــن الـــــدولـــــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـــلـــف  ــهــ جــ
وامتالكه حرية  املــعــارضــة،  األمــنــي ومواجهة 
الفئات  من تحديد  يمّكنه  بما  فيهما  الحركة 
يــزال بعيدًا جــدًا عن  املستهدفة، ال  والتيارات 
دوره الــســابــق فـــي تــوجــيــه ســيــاســات الــدولــة 
كـــكـــل، نـــظـــرًا الخـــتـــفـــاء دور ضـــبـــاط االتـــصـــال 

التابعني له في أجهزة الدولة.

تمّكن جهاز أمن الدولة من 
قمع التظاهرات األخيرة 
)محمد الراعي/األناضول(

يواصل »والية سيناء« عملياته ضد الجيش 
)خالد دسوقي/فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

 قريب ألزمة سد النهضة في املحادثات الثالثية )مصر، 
ّ

ال يظهر في األفق أي حل
السودان، وإثيوبيا(، إذ قال رئيس املجلس العربي للمياه وزير املوارد املائية والري 
في الحكومة املصرية األسبق الدكتور محمود أبوزيد، إنه إذا استمر حجز املياه 
في سد النهضة وعلى جزء من حصة مصر من املياه ستتأثر الكهرباء املولدة من 
السد العالي بنسبة تزيد عن 40 في املائة، وهو ما يشكل خطرًا على األمن القومي 
»العربي الجديد«، أن  للبالد خالل السنوات املقبلة. وكشف أبو زيد، في تصريح لـ
بــدءًا من  الحكومة  أن تقوم بها  ملــوارد مائية بديلة ال بد  مصر في حاجة ماسة 
وإْن كان  األرض،  باطن  الجوفية من  املياه  استخراج  أو  املياه  تحلية  اليوم، ســواء 
كالهما مكلفًا ماليًا. وأشار إلى أن محادثات سد النهضة بني الدول الثالث سواء 
إلــى مرحلة حرجة بإصرار حكومة أديس  الــســودان وصلت  أو  إثيوبيا  أو  مصر 
التي من  الفنية  الدراسات  نتائج  انتظار  البناء من دون  أعمال  أبابا على مواصلة 
شأنها تحديد آثار بناء السد على مصالح دولتي املصب، على الرغم من التقارير 
والدراسات الفنية األولية التي تؤكد خطر السد على األمن املائي املصري. ولفت 
إلى أن سد النهضة له تداعيات إقليمية أخرى، تتمثل في تشجيع بقية دول حوض 
النيل على تنفيذ مشاريع السدود الكبرى واملتوسطة، وانضمام جنوب السودان 
إلى اتفاقية عنتيبي، وتنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعم دولي 
لبيع املياه ملصر. ولم يستبعد أبو زيد انضمام السودان التفاقية عنتيبي، وتنّصله 
ليترتب على ذلك توتر سياسي متزايد بني مصر والسودان  اتفاقية 1959،  من 

وإثيوبيا. طالب أبوزيد بتشكيل لجنة لوضع إطار سلمي لحل النزاعات.

جرس إنذار مائي

تونس ـ وليد التليلي

الـــفـــرقـــاء  بــــني  ــــدة  والـــتـــصـــريـــحـــات حـ الـــخـــطـــابـــات  ازدادت 
األخــيــرة، واتــخــذت طابعًا تصعيديًا  األيـــام  فــي  الليبيني 
أو حتى  التنازل  صريحًا، بعيدًا عن أي شكل من أشكال 
التلميح بإمكانية حل الخالفات بطرق سياسية سلمية. 
وعلى الرغم من أن املواجهات لم تتحّول بعد إلى الشارع، 
إال أن االســـتـــعـــدادات لــذلــك لـــم تــعــد خــافــيــة عــلــى الــعــيــان، 
الشرقية  مــن جهتيها  إلــى ســـرت،  الطريق  فــي  خصوصًا 
الوفاق  لحكومة  املتتالية  البيانات  على  وردًا  والغربية. 
الــوطــنــي بــرئــاســة فــائــز الــــســــراج، خــرجــت تـــظـــاهـــرات في 
عدة مدن شرق البالد وحتى في طرابلس، أول من أمس 
الرغم  على  الــســراج،  رفضها تصريحات  معلنة  الجمعة، 
لــم تكن تظاهرات حــاشــدة أو كبيرة، مــا يعكس  مــن أنها 
طابعها الــســيــاســي. فيما خــرجــت فــي املــقــابــل تــظــاهــرات 
أخـــرى تــدعــم الــســراج وتــدعــو إلــى دعــم االســتــقــرار. وعلى 
الرغم من دعــوات السراج إلــى وحــدة الصف في مواجهة 
ــاء رد الــجــهــة  ــيـــة« )داعـــــــش(، جــ ــة اإلســـالمـ تــنــظــيــم »الــــدولــ
الــشــرقــيــة قــويــًا ورافـــضـــًا، إذ أصــــدر رئــيــس بــرملــان طبرق 
عقيلة صالح، بيانًا اتهم فيه السراج واملجلس الرئاسي 
»إنتاج الشقاق، وارتكاب املزيد من االنتهاكات  بالسعي لـ
والخروقات املمنهجة لالتفاق السياسي«. كما دان صالح 
»القائد األعلى  بيان املجلس الرئاسي الذي وصف نفسه بـ
للجيش«، معتبرًا أنه »قفز على االستحقاقات الدستورية 
 ال يملكها )القائد األعلى(، 

ً
وأعطى لنفسه صفة وتخويال

ونذّكره بأنه أحد أجسام االتفاق السياسي وأن كل قراراته 
وبياناته فاقدة للشرعية الدستورية والقانونية«.

ــّدد صــالــح عــلــى أن »املــجــلــس الــرئــاســي غــيــر مــخــّول  ــ وشـ
بتعيني قيادة عسكرية جديدة«، وأن »القائد العام للقوات 

العامة للقوات  الليبية ورئاسة األركــان  العربية  املسلحة 
املسلحة الليبية هي مؤسسات عسكرية نظامية شرعية 
اإلرادة  مــن  املنتخب  الليبي  الــنــواب  مجلس  عــن  منبثقة 
الشعبية الحرة في انتخابات حرة ونزيهة، وبأنه مؤسسة 
عسكرية نظامية تحارب اإلرهاب القاعدي والداعشي منذ 
أكثر من عامني، وقّدمت التضحيات بالغالي والنفيس من 

أجل أن تكون ليبيا خالية من اإلرهاب والتطرف«. 
أمام هذا املوقف لشرق ليبيا، وأمام معلومات تؤكد تقّدم 
أرتال عسكرية في اتجاه سرت من الجهة الشرقية، يضع 
إذ  للمصداقية،  اختبار  األخير في موضع  بيانه  السراج 
ر »كل مخالف للتعليمات ومنتهك للقوانني«، 

ّ
كان قد حذ

أي  جماح  لكبح  السياسي،  لالتفاق  »وفــقــًا  سيعمل  بأنه 
طـــرف يـــحـــاول املــتــاجــرة بــقــضــايــا الـــوطـــن، وعــلــى رأســهــا 
مكافحة اإلرهـــــاب«. مــقــابــل هـــذا الــوضــع، حــصــل املجلس 
ــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، من  ـــم جـــديـــد مـ الـــرئـــاســـي عــلــى دعـ
خــالل مبعوثها إلــى ليبيا جــونــاثــان ويــنــر، والـــذي أعلن 
في تغريدة له على موقع »تويتر« دعمه لتوّجه املجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق في حربه ضد تنظيم »داعش« 

في مدينة سرت.
وفــيــمــا تـــتـــقـــّدم قـــــوات مـــن الـــشـــرق بـــاتـــجـــاه ســـــرت، أعــلــن 
في  جــاء  بما  الــتــزامــه  مصراتة  ملدينة  العسكري  املجلس 
الــبــيــان الـــصـــادر عـــن املــجــلــس الـــرئـــاســـي بــصــفــتــه الــقــائــد 
األعلى للجيش الليبي بخصوص سرت. وأكدت مصادر 
تتبع  لكتائب  أرتـــااًل  أن  ملــصــراتــة،  العسكري  املجلس  مــن 
املشتركة في مصراتة، توّجهت  األمنية  املجلس والغرفة 
إلى بوابة أبوقرين ومفرق زمزم القريب من الوشكة غرب 
املجلس  مــن  مــصــدر  وقـــال  كيلومتر.   100 بمسافة  ســـرت 
لوسائل إعالم ليبية، إن 40 سيارة مسلحة وصلت بوابة 
أبوقرين العسكرية وبوابة مفرق زمزم، فيما تحركت قرابة 

30 آلية عسكرية مجهزة نحو منطقة الجفرة العسكرية. 
فيما أكد مصدر عسكري من الغرفة األمنية املشتركة في 
مصراتة، أن طيرانًا تابعًا للكلية الجوية في مصراتة أغار 
الواقعة  الستني  بــوابــة  فــي  »داعــــش«  لتنظيم  مــوقــع  على 

غرب سرت.
ويـــبـــدو املــشــهــد الـــدولـــي املـــراقـــب لــتــطــور األوضــــــاع على 
الخارجية  وكــان وزيــر  املعلن،  األرض، على غير حماسه 
اإليطالي باولو جينتيلوني واضحًا بقوله إن »هناك دواًل 
ذات مصالح مختلفة وغير متداخلة في ليبيا، لكن علينا 
السعي لإلصالح، ال لتغذية هذه املصالح املختلفة«. وقال 
تتعلق  مــعــارضــة ألســبــاب  قـــوى  »هــنــاك  إن  جينتيلوني 
الــديــنــي، وعلينا  بــاالنــتــمــاء الــجــغــرافــي أو الــســيــاســي أو 
الضغط ألجــل الــتــعــاون بــني هــذه الــقــوى، مــن دون إدخــال 
الليبيني  األخــيــار ضــد  الليبيني  أســـاس  يــقــوم على  نمط 
األشرار، ألن استقرار ليبيا هدف استراتيجي، ونحن في 

بداية هذا املسار«. 
السابق في حكومة طبرق  الوزير  القويري،  وكشف عمر 
أوضــح  األمـــن  أن مجلس  الــثــنــي،  عبدالله  يترأسها  الــتــي 
حقيقة صفقة بيع النفط عبر ميناء الحريقة التي قامت 
املقابل  وأن  بــنــغــازي،  فــي  للنفط  الوطنية  ــؤســســة 

ُ
امل بها 

كان  الحريقة  ميناء  من  املصدرة  الشحنة  ملبيعات  املالي 
ســـُيـــودع فـــي حـــســـاب خــــاص فـــي األردن، مــشــيــرًا إلــــى أن 
املجلس اعتبر أن بيع النفط يكون بطرق غير شرعية إذا 
النفط، وتحال  إيــراداتــهــا في حساب مؤّسسة  لم توضع 
فورًا إلى حساب وزارة املالية. وتساءل القويري، إن كان 
هذا هو سبب إقالة الثني، ملمثل ليبيا في األمم املتحدة 
إبراهيم الدباشي بعدما تم الكشف عن تفاصيل الصفقة، 
أم  املؤقتة  للحكومة  الــســري  الحساب  هــذا  »هــل  مضيفًا: 

يخص املؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي؟«.

معسكرا ليبيا ضد السراج... وقواته على مشارف سرت

وائل قنديل

رحل شنودة وصعد تواضروس 
وترك عكرمة وجاء حسني... 

تلك بعض مفردات واقع الزمن 
اإلسرائيلي. في غضون 24 ساعة 

فقط تنهمر مجموعة أخبار، 
تجعلك توقن أن »عرب إسرائيل« 

ليسوا هؤالء املرابطني في األراضي 
التي احتلت عام 1948 يقاومون 

التهويد واألسرلة قدر استطاعتهم، 
وإنما هم هؤالء الذين يحكمون 
العواصم العربية، بإرادة ودعم 

إسرائيليني، كاملني، إن في مقاعد 
السلطة السياسية، أو في األحزاب 

واملؤسسات الدينية. 
1- يقول الخبر األول، كما نشرت 
»املصري اليوم« إن مفتي القدس، 

الشيخ محمد حسني، طالب 
املسلمني بشد الرحال إلى األقصى، 

وقال إن ذهاب األقباط املصريني 
للحج في القدس ال يعد تطبيعا مع 

إسرائيل. دعني أعود بك إلى موقف 
مفتي القدس السابق، الشيخ عكرمة 

صبري من زيارة القدس، والذي 
أعلنه مرارا وتكرارا، وكان سببا في 
رحيله عن منصبه، في العام 2006 
بعد مجيء محمود عباس رئيسا 

للسلطة، اختيارا إسرائيليا أميركيا. 
انتقد الشيخ عكرمة قيام الداعية 

اليمني الحبيب علي الجفري بزيارة 
مدينة القدس واملسجد األقصى في 
العام 2012 بتأشيرة وبتصريح من 
قبل سلطات االحتالل، معتبرا ذلك 
تطبيعا وإقرارا بشرعية االحتالل 
اإلسرائيلي للمدينة. الشيخ عكرمة 
شدد على إن زيارة القدس املحتلة 

للصالة في املسجد األقصى 
بتأشيرة إسرائيلية وبتصريح من 

االحتالل، تطبيع وإقرار بشرعية 
االحتالل اإلسرائيلي للمدينة«. 

وأضاف: »بالنسبة للدول العربية 
واإلسالمية وغيرها من الدول التي 

ال تعترف بدولة االحتالل، فال يجوز 
شرعا زيارة القدس وهي تحت 
االحتالل، كونه تطبيعا وإقرارا 

بشرعية االحتالل لفلسطني وملدينة 
القدس املحتلة. هذا هو الفرق بني 

مفتي القدس، ومفتي »أوسلو«. 
2- يقول الخبر الثاني من »املصري 

اليوم » أيضا إن  صحيفة »هآرتس« 
اإلسرائيلية ذكرت أن حوالى 6 
آالف مصري، كلهم تقريبا من 
املسيحيني األقباط، سافروا إلى 
إسرائيل لحضور حفل »سبت 

النور« الذي يقام في كنيسة القيامة 
بالقدس. وأضافت أن ثمة زيادة 

كبيرة طرأت على عدد الحجاج من 
األقباط املصريني إلى القدس في 

اآلونة األخيرة، بعد أن خفف البابا 
تواضروس الثاني من حدة الحظر 

الذي فرضه سلفه البابا شنودة على 
السفر إلى إسرائيل منذ عام 1980. 

3- يقول الخبر الثالث الذي ينقله 
موقع »مصر العربية« إن صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« الصهيونية 
سلطت الضوء على ما وصفتها 

»أزمة حزب النور« السلفي  بـ
املصري، والتي تسبب فيها لقاء 

»مسؤول في الحزب بشخصيات 
إسرائيلية بينهم الحاخام يعقوب 

نجان رئيس املدرسة الدينية 
»يشيفا« في مستوطنة »عتنائيل« 

بالضفة الغربية.
وفي التفاصيل أن الباحث في 

شؤون األديان، املصري األميركي، 
الدكتور عمر سالم، دعا الحاخام 

يعقوب نجان من عتنائيل بصحبة 
ناشطة السالم املتدينة رفاكا 

أبراهمسون، والباحث في شؤون 
اليهودية البروفيسور يوسف 

رينجل لزيارة مصر- في إطار 
املساعي للتقريب بني األديان« 

واشتملت الزيارة على لقاءات مع 
علي السمان املستشار السابق 

لشيخ األزهر، والدكتور وجيه 
الشيمي مسؤول في حزب »النور« 

السلفي ورئيس قسم الشريعة 
بكلية دار العلوم بجامعة الفيوم، 
وعضو سابق في البرملان. يلفت 

النظر في األخبار الثالثة أن جميع 
أبطالها، أفرادا ومؤسسات، ينتمون 
إلى املشروع املعادي للربيع العربي. 
وليس غريبًا أيضًا أن يكونوا كلهم 

من الساكتني عن بيع الجزر، وحرق 
املدنيني أحياء في حلب وغزة ورابعة 

وسيناء.
هنيئًا للصهاينة بحزب النور وسبت 

النور.

حاخامات حزب 
النور... وسبت النور

مرور 
الكرام



الشمال األوروبي يخشى »استفزازات« موسكو

حرب باردة في أفق اسكندنافيا

سجال جديد بين األحزاب المغربية
العتبة االنتخابية: رافضون لرفعها ومصرون على إبقائها

خشية من اعتماد بوتين 
حّجة »األقلية الروسية« 

للتدّخل في البلطيق

العتبة االنتخابية 
تحيي أمل أحزاب غابت 
عن المشهد السياسي

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

على مدى يومي في شهر إبريل/
الطائرات  كانت  املاضي،  نيسان 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة تــحــلــق على 
مستوى منخفض جدًا فوق سفينة »دونالد 
كوك« العسكرية األميركية في بحر البلطيق. 
أنها  يبدو  األولــى وال  ليست  الحادثة،  تلك 
ستكون األخيرة، في ما يطلق عليه خبراء 
عسكريون ومراقبون سياسيون »استفزازًا 
وعرض عضالت« روسيا. في دول الشمال، 
ــوادث عـــدة مــشــابــهــة فـــي السنتني  ــ جـــرت حـ
املــاضــيــتــني. الــتــوتــر فــي هـــذه املــنــطــقــة سيد 
لم  الـــــروس  أن  مــنــذ 2014، ويـــبـــدو  املـــوقـــف 
يــأبــهــوا كــثــيــرًا لــلــتــحــالــف الــعــســكــري الـــذي 
عــقــد بــني اســتــوكــهــولــم وكــوبــنــهــاغــن أخــيــرًا. 
ويــقــول خــبــراء عسكريون لــوســائــل اإلعــالم 
اإلســكــنــدنــافــيــة إن »الـــتـــصـــرفـــات الــروســيــة 
أصــبــحــت أكـــثـــر مـــن روتـــيـــنـــيـــة، وبــالــنــســبــة 
لوزارة الدفاع السويدية يحمل األمر الكثير 
من االستفزازات التي اقتربت من التصادم 
بـــني طـــائـــراتـــهـــم والــــطــــائــــرات الـــروســـيـــة في 

مناسبتني على األقل في العام املاضي«.
وتخشى دول الشمال من »حرب باردة« في 
هذه البقعة الجغرافية. ويشير أصحاب تلك 
الخشية إلى »جــرأة غير معهودة حتى في 
الحربية  الباردة، فطائرات موسكو  الحرب 
إنهم  بل  اإلسكندنافية.  ــرادارات  الـ ال تغادر 
ــاردون طـــائـــرات االســتــطــالع  ــطــ )الـــــــروس( يــ
وتقول  للدنمارك.  التابعة  بورنهولم«  قرب 
الــشــؤون الدفاعية  مــصــادر متخصصة فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن طــائــرات عسكرية  لـــ
ــارد طـــــائـــــرات مـــراقـــبـــة  ــ ــطـ ــ ــانــــت تـ ــة كــ ــ ــيـ ــ روسـ
املاضي  الثاني  يناير/كانون  فــي  سويدية 
و»كــانــت على وشــك االشتباك مع مقاتالت 
غرينب السويدية«، قبل أن تنسحب باتجاه 

كالينينغراد.
املــقــلــق فـــي الــشــمــال لــيــس فــقــط الــتــحــركــات 
الجوية الروسية، بل ما يــدور تحت سطح 
مياه البلطيق، فالغواصات الروسية باتت 
ــر مــــن شــــواطــــئ إســكــنــدنــافــيــا،  ــثـ تـــقـــتـــرب أكـ
وتوّسع طلعاتها الجوية لتشمل النرويج، 
الــعــضــو فـــي حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي. وفــي 
الـــعـــام املـــاضـــي قــامــت فــنــلــنــدا بــرمــي ألــغــام 
ــات الــــروســــيــــة مــن  ــ ــواصـ ــ ــغـ ــ بـــحـــريـــة ملـــنـــع الـ
االقـــتـــراب مــن مــيــاهــهــا، وبــحــســب مــا تقوله 

فــي مجال التحركات الــروســيــة، أن األمــر ال 
روسية  بمخاوف  بــل  بــاســتــفــزازات،  يتعلق 
متعاظمة عقب أزمة أوكرانيا. األخطر فيما 

يجري بالنسبة لسياسيي وعسكر الشمال 
املقبلة  روســيــا  بسياسة  ل 

ّ
يتمث ــي،  األوروبــ

تجاه دول البلطيق وأملانيا. 
وفــــي لـــقـــاء مـــع مـــوقـــع »فــــوكــــوس« األملـــانـــي، 
قـــال عــضــو الــبــرملــان عـــن الـــحـــزب املسيحي 
ــقـــراطـــي كــــــارل جــــــورج فـــيـــلـــمـــان، إنـــه  الـــديـــمـ
يــصــعــب فــهــم ســيــاســات الــرئــيــس الــروســي 
فالديمير بوتني، »لكنه يكرر أخطاء أميركا 
في العراق بسياساته في سورية وتحالفه 
مع مليشيات شيعية من كل حدب وصوب. 
الــوقــت نفسه يلعب لعبة إشــاعــة  فــي  وهـــو 
ــدم اســـتـــقـــرار فــــي الـــــدول  ــتـــوتـــر وخـــلـــق عـــ الـ
ــا«. واعـــتـــرف فــيــلــمــان بــأن  ــيــ املــحــيــطــة أوروبــ
املتطرف،  بوتني على عالقة جيدة باليمني 
مثل حزب »البديل من أجل أملانيا« و»ان بي 
الــتــوّجــه وحــركــة »بيغيدا«. لكن  نـــازّي  دي« 
ما عالقة كل ذلك بالتحركات العسكرية في 

البلطيق؟
الــغــربــيــني، ومنهم  الــســاســة  ال يغفل بعض 
فــيــلــمــان، أن بــوتــني »يـــوّجـــه رســائــل تهديد 
جدية ومباشرة أنه يمكنه خالل 4 أسابيع 
أن يكون في وارســو«، معتبرين أنه »علينا 
بــالــفــعــل أن نـــكـــون مــســتــعــديــن لـــصـــراع مع 
بوتني«. وهي بنظر هــؤالء محاولة لضرب 
من  كثير  إليها  تستند  التي  أملانيا  زعــامــة 

الدول في شرق أوروبا ومحيط البلطيق.
ــة  ــذ بـــدايـ ــنـ ــة، مـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــر الـ ــ ــدوائــ ــ أخـــــــذت الــ

الـــعـــام الــحــالــي، الــتــحــركــات الــروســيــة على 
ــدأت مـــنـــاورات ضــخــمــة في  مــحــمــل الـــجـــد. بــ
في  العسكري  تواجدها  وتعزيز  البلطيق، 
ــــدول املــطــلــة على  بــولــنــدا وقــــرب ســـواحـــل الـ
بــحــر الــبــلــطــيــق. وتـــقـــول مـــصـــادر عــســكــريــة 
»كالينينغراد  الجديد«:  »العربي  لـ مطلعة 
تحت األنظار ملا تشّكله من خطر وجــودي 
حــقــيــقــي لــبــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا، والــشــواطــئ 
اإلســكــنــدنــافــيــة«. ومـــن هــنــا فــإنــه »لــيــس من 
فوق  الروسية  الطائرات  ق 

ّ
تحل أن  الصدفة 

املدمرة األميركية في املنطقة«.
ــــد الـــبـــرملـــانـــيـــني املــطــلــعــني عـــلـــى صــنــاعــة  أحـ
إسكندنافية  دولــة  في  الخارجية  السياسة 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »مــثــلــمــا هــي  »الـ ـــ ــقـــول لـ يـ
العربي  الخليج  فــي  أميركا  حلفاء  مشكلة 
بــعــدم وضـــوح وجــديــة إدارة بـــاراك أوبــامــا، 
فإن األمر عينه ينطبق هنا. الفرق البسيط 
أن دول الــحــلــف، وحــتــى الــتــي خـــارج حلف 
الــــوجــــود  مـــــن دون  تــــتــــصــــرف  ــــي،  ــــسـ ــلـ ــ األطـ
ــــذي يــحــضــر أحــيــانــا رمـــزيـــا«.  األمـــيـــركـــي، الـ
تتصرف  منطقتكم  فـــي  ــران  ــ »إيــ ويــضــيــف: 
مصداقية  تــدمــر  مليشيات  مــع  بالتحالف 
الـــــدول وجــيــوشــهــا ومــؤســســاتــهــا بتبعية 
لديكم،  مــا  تشبه  مشكلتنا  لطهران،  علنية 
لــكــن تــحــت ســـتـــار مـــن ســـاســـة فـــي مــوســكــو 
يرتدون ربطات العنق وهم يقيمون عالقات 
مــع يمني متطرف ويــّدعــون أنهم والة على 
ــيــــات الــــروســــيــــة، أو حـــتـــى الــنــاطــقــني  ــلــ األقــ
بــــالــــروســــيــــة. هـــــذه ســـيـــاســـة كـــارثـــيـــة ذقــنــا 
طعمها في أوكرانيا وهم يهددون بتكرارها 

في دول أخرى«.
ويــذهــب مختصون فــي مسائل الــدفــاع إلى 
اعتبار ما يجري »تحت ستار من التحالفات 
املـــوزعـــة البــتــســامــات الــتــهــدئــة«، أمـــر أخطر 
مما يظن البعض. ويستشهد هؤالء بكلمة 
الــوزراء الروسي ديمتري مدفيديف  رئيس 
في مؤتمر األمن بميونخ، »فهو تحدث عن 
السالم، بينما الحقن السامة هي التي كانت 

تبث في الغرب«.
يتجاوزها  وهــو  البلطيق،  دول  تخشاه  ما 
ــــرى فـــي الـــشـــمـــال، هـــو اعــتــمــاد  إلــــى دول أخـ
بـــوتـــني فــــي ســيــاســتــه الـــقـــومـــيـــة املـــتـــشـــددة 
الته السابقة 

ّ
وعلى ما اعتمد عليه في تدخ

»األقلية  أي حّجة  وأوكــرانــيــا،  في جورجيا 
الــروســيــة« أو الــنــاطــقــني بــالــروســيــة. وعلى 
الرغم من أن ليتوانيا ال تحتوي سوى على 
6 في املائة من هؤالء من مجموع سكانها، 
إال أن »االســتــغــالل الــقــومــي قــائــم عــلــى قــدم 
التسليح قد بدأ  أن يكون  وســاق، ويخشى 
مــن املــقــاطــعــة املـــجـــاورة«. وفـــي إســتــونــيــا ال 
يبدو األمــر أقــل قلقا، فحوالي 25 في املائة 
من السكان يصنفون أنفسهم كروس. وفي 
التــفــيــا 27 فــي املــائــة مــن الــشــعــب هــم أقلية 

روسية ووالؤهم للكرملني وسّيده.
لكن هــنــاك مــن يــرى أن سياسة بــوتــني هي 
ــقـــامـــرة« لــلــحــصــول عــلــى مــزيــد  ســيــاســة »مـ
الــتــنــازالت ملصلحة »االعـــتـــراف بدولته  مــن 
كدولة عظمى«. بينما آخــرون ال يــرون ذلك 
وال  العقوبات،  بقيت  إذا  اقتصاديا  ممكنا 
رهــانــات  أن  هـــؤالء  ويعتبر  عسكريا.  حتى 
وتجزئة  األوروبــيــني  تقسيم  هــي  الكرملني 

مواقفهم بإغراقهم في مسائل شتى.

تــقــاريــر أكــاديــمــيــة الـــدفـــاع فـــي كــوبــنــهــاغــن، 
ــإن تــلــك الــخــطــوة كـــانـــت »إشــــــارة لــلــروس  فــ
بـــأن تــحــركــاتــهــم مــكــشــوفــة«. لــكــن الــــروس ال 
، بل إن مضائق 

ً
يخفون تلك التحركات أصال

الدنمارك شهدت مرور 8 غواصات روسية 
في أكتوبر/تشرين األول املاضي.

يشير نيلس كريستيان فانغ من األكاديمية 
الــدفــاعــيــة، إلـــى أن »الـــدنـــمـــارك تــشــّكــل عنق 
مـــــرور  يـــمـــكـــن  ــلـــطـــيـــق، وال  ــلـــبـ لـ ــة  ــ ــاجـ ــ ــزجـ ــ الـ
ــك الــطــريــق  عــســكــري مـــن دون أن يــقــطــع ذلــ
ــمـــاركـــي«. فــيــمــا يــــرى خــبــراء  ــدنـ الـــبـــحـــري الـ
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ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــاشــ ــقــ ــنــ ــاعـــد حــــــــّدة الــ ــتـــصـ تـ
والــحــزبــيــة فــي املــغــرب على الــرغــم مــن املــّدة 
ــن مــوعــد  ــبــــالد عــ الـــزمـــنـــيـــة الـــتـــي تــفــصــل الــ
السابع  في  التشريعية  االنتخابات  تنظيم 
من أكتوبر/تشرين األول املقبل. ولعل آخر 
هــذه التباينات مــا أثـــاره مــوضــوع »العتبة 
االنتخابية« مــن ســجــاالت وتــجــاذبــات بني 

العديد من األحزاب. 
في   6 البالغة حاليا  االنتخابية«  و»العتبة 
املئة، هي الحد األدنى من األصوات املحّصل 
ما  وهــو  البرملانية،  االنتخابات  فــي  عليها 
يــشــتــرطــه الــقــانــون عــلــى كــل حـــزب لتأمينه 
حتى يتمّكن من الحصول على أحد املقاعد 
انــتــخــابــيــة.  املــتــنــافــس عليها فــي أي دائــــرة 
 الحزب الذي يحصل على أقل 

ّ
وبالتالي، فإن

من هذه »العتبة«، ال ُيسمح ملرشحيه دخول 
املنافسة للفوز باملقاعد.

ــــواقـــــف األحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــنـــت مـ ــايـ ــبـ وتـ
بــــــاملــــــغــــــرب حـــــــيـــــــال مــــــــوضــــــــوع »الــــعــــتــــبــــة 
الكبيرة  االنــتــخــابــيــة«، إذ طــالــبــت األحــــزاب 
في   8 إلــى  لتصل  االنتخابية  العتبة  بــرفــع 
املائة من األصــوات املضمونة، على اعتبار 
 ذلـــك ســيــمــنــع مـــا تــســمــيــه هـــذه األحــــزاب 

ّ
أن

»توسيع رقعة املشهد السياسي« في البالد. 
ــل، اعـــتـــبـــرت أحــــــزاب صــغــيــرة أن  ــابـ ــقـ فـــي املـ
تخفيض أو إلغاء »العتبة االنتخابية« يعّد 
مطلبا ضروريا وملّحا، ألن ذلــك من صلب 
الديمقراطية الحزبية في البالد، التي تتيح 
االنتخابات  فــي  املــشــاركــة  األحـــزاب  لجميع 
الــبــرملــانــيــة مــن دون ســقــف مــحــدد أو عتبة 

تضع شروطا للمشاركة وقبول األصوات.
ودافع حزب »العدالة والتنمية« الذي يقود 
االئتالف الحكومي الحالي عن إبقاء العتبة 
االنتخابية في حدود 6 في املائة أو رفع هذه 

التراجع  أو  تخفيضها   
ّ
أن بدعوى  النسبة، 

عنها يؤدي إلى التقسيم والغموض داخل 
فيما  بــالــبــالد.  والسياسي  الحزبي  املشهد 
ــتـــرح حــــزب »االســـتـــقـــالل« املـــعـــارض رفــع  اقـ
العتبة االنتخابية إلى 10 في املائة، بينما 
دعــا حــزب »الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة«، املشارك 
لحدود  العتبة  إلى تخفيض  الحكومة،  في 
3 في املــائــة. وطالب كل من حــزب »االتحاد 
االشتراكي« املعارض، و»اليسار االشتراكي 
املوحد«، غير املمثل في البرملان، إلى إلغاء 
»العتبة«. أّما وزارة الداخلية املغربية قّررت 
تخفيض العتبة االنتخابية من 6 إلى 3 في 

املائة.
 تخفيض 

ّ
في هذا السياق، يرى مراقبون أن

»الــعــتــبــة االنــتــخــابــيــة« قــد ال يــكــون لصالح 
والتنمية«،  »العدالة  مثل  الكبيرة،  األحــزاب 
ــة واملـــعـــاصـــرة«،  ــالــ ــتــــقــــالل«، و»األصــ و»االســ
ـــه قــد يـــؤدي ذلــك إلــى تشتيت 

ّ
مشيرًا إلــى أن

البرملان  إلــى  وبالتالي، سيصل  لــأصــوات. 

أكـــبـــر عــــدد مـــن األحــــــــزاب، وقــــد يــفــضــي كل 
هــــذا إلــــى تــعــقــيــد الــتــحــالــفــات الــحــكــومــيــة، 
تفتقد  مريحة  غير  حكومية  أغلبية  ويفرز 

لالنسجام، وفقا لهؤالء املراقبني.
ــــس لــتــحــلــيــل  ــلـ ــ ــز أطـ ــ ــركـ ــ ــــس مـ ــيـ ــ ــد رئـ ــ ــؤكــ ــ ويــ
ــيــــة،  ــاتــ املـــــــؤشـــــــرات الـــســـيـــاســـيـــة واملــــؤســــســ
 موضوع »العتبة« يرتبط 

ّ
محمد بــودن، أن

ــنـــاخ الــســيــاســي،  بــالــســلــوك الــتــشــريــعــي واملـ
والــحــزبــيــة،  السياسية  الــتــوازنــات  وبــعــض 
ال  مبرزًا أن »العتبة تكون دائما متّمما ومعدِّ

للتشريع االنتخابي«. ويوضح أن »التعديل 
مــشــروع  يتضمنها  الــتــي  بالعتبة  املتعلق 
سيعدل  الــــذي   16/20 التنظيمي  الــقــانــون 
ويتمم القانون التنظيمي املتعلق بمجلس 
النواب 11/27، سيفسح املجال أمام فاعلني 
حزبيني جدد للوصول إلى مجلس النواب«. 
العملية ستؤثر على   هــذه 

ّ
أن بـــودن  ويـــرى 

التي  النواب  عدد األحــزاب املمثلة بمجلس 
ـــ20 حــزبــا، كما ستساهم في  قــد تــتــجــاوز الـ
رسم نتائج متقاربة على مستوى الصدارة 

من دون مفاجآت أو فوارق كبيرة«.
في حديث  ذاتــه،  السياسي  املحلل  ويعتبر 
»العربي الجديد«، أن تخفيض العتبة إلى  لـ
3 فــي املــائــة، هــو مــن جــهــة عــامــل سيعرض 
املمارسة  رقعة  لتوسيع  السياسي  املشهد 
أو مـــا يــســمــيــه الــبــعــض »الـــبـــلـــقـــنـــة«، وهـــذا 
املــعــطــى يــؤثــر عــلــى الــتــجــانــس والــتــضــامــن، 
عينه، نصف حل  الــوقــت  فــي  لكنه يضمن، 
لــعــدم هيمنة األحـــــزاب الــكــبــرى الــتــي ظلت 
املــائــة. وحتى على  فــي   10 متشّبثة بنسبة 
بــودن،  يضيف  الوطنية،  الالئحة  مستوى 
فإن »تخفيض العتبة االنتخابية سيتجاوز 
وشباب  لنساء  األفضلية  إعــطــاء  إشكالية 
وبالتالي  واملتوسطة،  الكبرى  األحــزاب  في 
لن يكون املقعد في الالئحة الوطنية رهينا 
ــن 400 ألـــف  ــا يـــزيـــد عــ بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــ

صوت«.
ويــشــيــر إلـــى أن »هــــذه الــعــتــبــة االنــتــخــابــيــة 
التنظيمي  القانون  مــشــروع  فــي  املضمونة 

لالنتخابات، لن تسمح ببناء 
أحــزاب  أمــل  بــل ستحيي  أقــطــاب سياسية، 
ت غائبة مدة طويلة عن املشهد السياسي 

ّ
ظل

 »أي مطلب مرتبط 
ّ
في البالد«. ويوضح أن

موقع  سيعكس  اآلونــــة،  هـــذه  فــي  بالعتبة، 
السياسي، ومؤشرات  املشهد  في  أي حــزب 

املصلحة«.

بين  وقع  جديدًا  حادثًا  أن  السبت  أمس  األميركية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
طائرات أميركية وأخرى روسية في أجواء بحر البلطيق، وأن الطائرات 
متهمة  موسكو  نفته  الذي  األمر  »خطير«،  بشكل  تصرفت  الروسية 
األميركية  القوات  قيادة  وقالت  تجسس«.  »طائرات  بإرسال  واشنطن 
في أوروبا، في بيان، إن »طائرة استطالع أميركية في األجواء الدولية 

اعترضتها طائرة روسية بشكل خطير وغير مهني«.

وصف المستشار الدبلوماسي المغربي، الخبير في ملف الصحراء، سمير 
الصحراء،  حيال  الدولي  األمن  مجلس  قرار  الجديد«،  لـ»العربي  بنيس، 
»القرار يشكل  أن  المغرب«، معتبرًا  بأنه جاء »متوازنًا ولم يضر بموقف 
انتصارًا مرحليًا للدبلوماسية المغربية«. وأصدر مجلس األمن، أمس األول 
الجمعة، قراره السنوي بشأن ملف الصحراء، والذي نص على تمديد 
إضافية  سنة  الصحراء  إلى  الـ»مينورسو«،  المتحدة،  األمم  بعثة  والية 

تصل إلى 30 إبريل/ نيسان 2017.

مشروع اشتباك جوّي

»انتصار لدبلوماسية الرباط«

ال تتوقف »االستفزازات« 
الروسية في بحر البلطيق، 

والتي باتت شبه روتينية 
بالنسبة لدول شمال 

أوروبا، التي تتخّوف من 
أن يكون الحديث عن 

»حرب باردة« في هذه 
البقعة الجغرافية

)Getty( االستفزازات الروسية أصبحت أمرًا روتينيًا

■ #حلب الشهباء عاصمة 
سورية االقتصادية... وكوكب 
الشرق تحت الرماد.... أنقذوا 

حلب أنقذوا اإلنسانية #حلب_
تحترق

■ عذرًا يا حلب، فبالد الشام 
كلها محتلة.. وشعوب الشرق 

في تيه وتشرذم #حلب_
تحترق

■ حلب كشفت نوايا العالم 
بمنظماته الحقوقية 

والسياسية، بأممه املتحدة، 
بجيوشه الدولية، وجامعة 

الدول العربية استيقظوا_
وأغيثوا_حلب

■ ال تندبوا عجزكم وال 
تنددوا، إما تنصرونهم 

بالسالح أو أوقفوا حزنكم 
الدعائي، ال ينقص الثوار إال 

الدعم العسكري واملعنوي 
ص #حلب

ّ
لتخل

■ كم يشبه بشار األسد 
االحتالل اإلسرائيلي، قتلوا 

أهل فلسطني واغتصبوا 
ذ 

ّ
األرض، وها هو األسد ينف

مشروع الصهاينة في سورية 
#حلب_تناديكم

■ موسكو ال تنوي الضغط 
على دمشق بشأن محاربتها 
اإلرهاب في حلب، ونحن لن 

نركع  حلب_صامدة
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اقتصاد
لندن أغلى مدن العالم

لندن ـ العربي الجديد

رغــم مــا تــوفــره املـــدن الــكــبــرى من 
الــرفــاه االجــتــمــاعــي واملــــادي ومــا 
ــن الــــوظــــائــــف مـــقـــارنـــة  ــ ــره مـ ــ ــوفـ ــ تـ
ــاه تــرتــفــع  ــ ــرفـ ــ بــــــاألريــــــاف، فـــــإن كـــلـــف هـــــذا الـ
فــي أغــلــب األحـــيـــان فـــوق مــســتــويــات دخــول 
املواطنني، حيث تصبح تغطية كلف السكن 
واملواصالت ودفع الضرائب ورسوم التعليم 
والصحة مرهقة بالنسبة للمواطن ومصدر 

قلق رئيسي لسكانها. 
التقرير الصادر مساء الجمعة عن  ويرصد 
املــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي الــــذي يــوجــد 
مــقــره فــي ســويــســرا، كلف املعيشة فــي املــدن 
الــرئــيــســيــة فـــي الــعــالــم، حــيــث أحــتــلــت لــنــدن 
قــائــمــة أغــلــى املـــدن مــن حــيــث كــلــف املعيشة. 
الــتــقــريــر أو املــؤشــر املعيشي الــذي  وحــســب 
ــلـــف الـــحـــيـــاة املـــهـــنـــيـــة بــالــنــســبــة  يـــتـــنـــاول كـ

لـــأعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة واملـــهـــنـــيـــني، فــــإن كلفة 
املــعــيــشــة لــشــخــص واحـــــد بــحــســاب الــســكــن 
وإيجار املكتب تبلغ في لندن 80.777 جنيها 
إسترلينيا )حوالى 120 ألف دوالر(. ويذكر 
أجرت  لندن،  في  العقارية  أن شركة سافيل 
الــــدراســــة لــصــالــح املــنــتــدى الـــعـــاملـــي. وكــلــفــة 
املعيشة في لندن بهذا املعدل العالي تساوي 
ضعف كلفة املعيشة في لــوس أنجلوس أو 
ـــ20 مــديــنــة األغــلــى في  ســيــدنــي. ومـــن بــني الــ
ــالـــم، جـــــاءت خــمــس مــــدن فـــي الـــواليـــات  الـــعـ
املـــتـــحـــدة، حــيــث أحــتــلــت نـــيـــويـــورك املــرتــبــة 
قدرها  معيشية  بكلفة  القائمة  فــي  الثانية 

املنتدى بحوالى 79 الف دوالر. 
ــإن كــلــفــة إيـــجـــار مسكن  وحـــســـب الــتــقــريــر فــ
ومكتب في املدن الـ20 األغلى تقدر بحوالى 
ألف   60 )حوالى  إسترلينيا  40.641 جنيها 
دوالر(. وقال يوالند بارنز الخبير العقاري 
ــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــلـــعـــقـــارات  ــيـ ــافـ بــــوكــــالــــة سـ

فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى الــتــقــريــر»إنــتــاجــيــة املـــدن 
بشكل  تنعكس  عامليا  التجارية  وأهميتها 
جلي على الطلب على الخدمات والتي يعد 
عــلــى رأســـهـــا أســـعـــار االيــــجــــارات«. وأضـــاف 
اإلنتاجية،  األعلى من حيث  املــدن  أن  بارنز 
هــي كــذلــك األغــلــى مــن حــيــث كــلــف املعيشة. 
ويالحظ أن مدينة لندن التي تحتل القائمة 
األولى عامليا من حيث مركزها املالي تجتذب 
واملحاسبية  والتقنية  املــصــرفــيــة  الــخــبــرات 
من أنحاء العالم، كما أنها املوطن الرئيسي 

لأثرياء من أنحاء العالم.
وهذا الكم الهائل من الثروات املتدفقة على 
لندن والطلب املرتفع على املهنيني من أنحاء 
ارتــفــاع  فــي  بــدرجــة رئيسية  الــعــالــم يساهم 
أسعار العقارات التجارية في حي املال كما 
يرفع كذلك اإليــجــارات السكنية في األحياء 
ــبــــح الـــطـــلـــب عـــلـــى الــســكــن  الـــرئـــيـــســـيـــة. وأصــ
فــي لــنــدن يــفــوق بــمــعــدالت كــبــيــرة الــوحــدات 

الــســكــنــيــة املـــتـــوفـــرة. وقـــــال بـــارنـــز إن املـــدن 
لنجاحها،  ضحية  أحــيــانــا  تصبح  الــكــبــرى 
السكن  اإليجار وتوفر  حينما يصبح سعر 

مشكلة رئيسية لسكانها. 
وحسب التقرير، ارتفعت إيجارات ناطحات 
الــســحــاب فــي لــنــدن بــمــعــدالت سريعة خالل 
العام املــاضــي، وتفوقت على أي ارتــفــاع في 
املالية األخـــرى في  التجارية واملــراكــز  املــدن 
الــعــالــم. وكــانــت وكــالــة نــايــت فـــراك العقارية 
قالت  لندن  فــي  مقرها  يوجد  التي  العاملية 
فــي تــقــريــرهــا نــصــف الــســنــوي، إن إيــجــارات 
ناطحات السحاب في لندن ارتفعت بنسبة 
العام املاضي  الثاني من  النصف  9.7% في 
دوالرًا.   126 املربع  القدم  ليبلغ سعر   ،2015
ــه لــيــس األعـــلـــى فـــي الـــعـــالـــم، إال أن  ــم أنــ ــ ورغـ
املستثمرين في ناطحات السحاب في لندن 
حققوا أعلى العوائد مقارنة مع املستثمرين 

في املدن التجارية األخرى.

لندن ـ العربي الجديد

إنها  الجمعة  مــســاء  األميركية  الــخــزانــة  وزارة  قــالــت 
ــة.  ــبـ ــراقـ وضـــعـــت عـــمـــالت خـــمـــس دول فــــي قـــائـــمـــة املـ
الــــوزارة فــي تقريرها نصف السنوي عــددا  وحـــذرت 
من شركائها التجاريني من استخدام سعر الصرف 
القائمة  لــزيــادة تنافسية صــادراتــهــا. وحسب  كـــأداة 
التي صــدرت مع التقرير نصف الشهري، فإن الدول 
الصني  القائمة، هي كل من  التي وردت في  الخمس 
واليابان وأملانيا وكوريا الجنوبية وتايوان. وقالت 
الـــوزارة إنها ستراقب حركة الصرف في هــذه الــدول 

فــي سوق  تتدخل  ال  املركزية  بنوكها  أن  مــن  لتتأكد 
الـــصـــرف لــخــفــض الـــعـــمـــالت بــشــكــل يـــقـــود إلــــى منح 
ــار مــنــتــجــاتــهــا. وتــتــخــوف  ــعــ ــا تــفــضــيــلــيــة ألســ ــزايــ مــ
أمـــيـــركـــا الـــتـــي يــعــيــش اقـــتـــصـــادهـــا فـــتـــرة مـــن الــنــمــو 
بعد أعـــوام مــن الــركــود مــن تــأثــر صــادراتــهــا بخفض 
على  معها  تتنافس  الــتــي  الرئيسية  الــــدول  عــمــالت 
األسواق العاملية، كما تتخوف كذلك على  مشتريات 
الــذي يعد  الــســوق األمــيــركــي  منتجات شركاتها فــي 
القوة  العالم. وتقدر قيمة  أكبر سوق استهالكي في 
في  دوالر  ترليون   11 بحوالى  أميركا  فــي  الشرائية 
العام. ويذكر ان بعض الشركات األميركية شكت لكل 

مــن وزارة التجارة والــخــزانــة مــن تأثير قــوة الــدوالر 
مصرف  رفــع  حينما  عامليا  بضائعها  تسويق  على 
االحتياط الفدرالي »املركزي األميركي« سعر الفائدة 
في ديسمبر/ كانون األول املاضي. ومعروف أن سعر 
صرف العملة كلما كان منخفضا كلما كانت بضاعة 
مقارنة ببضائع  األجــانــب  للمشترين  الـــدول جــاذبــة 

الدول األخرى املساوية لها في النوعية. 
ومنذ اكثر من 15عاما تتابع وزارة الخزانة األميركية 
أسلوبا في تحليل البيانات الخاصة بعمالت الدول 
الــتــي لديها فــائــض تــجــاري معها. وكــانــت الــواليــات 
املتحدة قد أتفقت مع االقتصادات الكبرى في اجتماع 

فــي بكني على عدما  أخــيــرًا  الـــذي عقد  العشرين  قمة 
استخدام العمالت كأداة ألغراض تنافسية الصادرات. 
وتراقب وزارة الخزانة األميركية بشدة الني الياباني 
ــى أعــلــى  ــ ــــالل األســـــبـــــوع املــــاضــــي إلــ الـــــــذي ارتــــفــــع خــ
مــســتــويــاتــه مــقــابــل الـــــدوالر وســـط مــخــاوف الــيــابــان 
الخارجية وسط استمرار  تأثيره على تجارتها  من 
الغموض الذي يكتنف احتماالت تبني بنك اليابان 
ــراءات الــتــحــفــيــز الــنــقــدي هــذا  ــ املـــركـــزي املــزيــد مــن إجــ
األســـبـــوع. وهــنــالــك اعــتــقــاد أن أي تــدخــل لــلــمــركــزي 
الــني ربــمــا يطلق مــوجــة من  الــيــابــانــي لخفض قيمة 

حرب العمالت في آسيا.

أميركا تراقب سعر صرف عمالت 5 دول

800 مليون دينار أرباح 
البورصة الكويتية

قال تقرير متخصص لشركة بيان 
لالستثمار أمس السبت إن األداء 

اإليجابي الذي شهده سوق الكويت 
لألوراق املالية في آخر أربعة أسابيع 

انعكس على قيمته الرأسمالية 
اإلجمالية، حيث وصل إجمالي ما 

ربحه خالل هذه الفترة إلى أكثر من 
800 مليون دينار كويتي.

واوضح التقرير أن أرباح السوق خالل 
هذه الفترة جعلت قيمته الرأسمالية 

تصل إلى 84.23 مليار دينار بنهاية 
األسبوع األخير من الشهر املنقضي؛ 

أي بارتفاع نسبتة 3.61%. وذلك 
حسب ما ذكرت وكالة كونا. 

استهداف رفع التجارة بين 
تركيا وإيران إلى 35 مليار دوالر 
أكد رئيس غرفة صناعة اسطنبول 
أردال باحجيوان، استهداف تركيا 

رفع التبادل التجاري مع إيران 
إلى 35 مليار دوالر حتى 2020.. 

جاء ذلك لدى زيارة باحجيوان 
والوفد املرافق له أمس لغرفة 

تجارة وصناعة طهران واجتماعه 
برئيسها مسعود خوانساري. 
وأوضح خوانساري أن الحجم 

التجارة السنوي بني إيران وتركيا 
يتراوح بني 10 إلى 15 مليار دوالر 
وأن تركيا الشريك التجاري الثالث 
أو الرابع إليران؛ وذلك حسب وكالة 

فارس لألنباء اإليرانية.

اتفاق بين الحكومة األلمانية 
والنقابات العمالية  

توصلت السلطات األملانية الليلة 
املاضية إلى اتفاق مع نقابة تمثل 

أكثر من مليوني موظف في الحكومة 
االتحادية والحكومات املحلية، ملنع 
توقف العمال عن العمل. وبموجب 
االتفاق يحصل العمال على زيادة 
في األجور تصل إلى 4.75% على 
دفعتني خالل عام 2017. وكانت 

نقابات »فيردي« العمالية قد سعت 
للحصول على زيادة 6% على مدى 

12 شهرًا ، في حني عرض مفاوضو 
الحكومة 3%. وحث مفاوضو 

فيردي أعضاء النقابة على قبول 
االتفاق. وقد عانى 87 ألف راكب 

االربعاء املاضي من إلغاء أو تأخر 
الرحالت الجوية، حيث توقف العمال 

الحكوميون عن العمل في ستة 
مطارات أملانية قبيل املحادثات. 

مشاركة المرأة األردنية في 
العمل أقل من المطلوب 
قالت دائرة اإلحصاءات العامة 

األردنية إن املشاركة االقتصادية 
للمرأة األردنية ال تزال دون املستوى 

املرغوب، حيث بلغ معدل املشاركة 
االقتصادية املنقح )عدد النساء 

النشيطات اقتصاديًا في األعمار 
15 سنة فأكثر مقسومًا على عدد 

النساء في الفئة العمرية 15 سنة 
فأكثر( للنساء األردنيات %13.3  

في عام 2015، ما يشير إلى أن امرأة 
واحدة من بني كل 7.52 امرأة كانت 

نشيطة اقتصاديًا في عام 2015، 
مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديًا 

من بني كل 1.67من الرجال في الفئة 
العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك حسب 

وكالة البتراء األردنية.

أخبار

سياق اإليجارات 
المجاني في 

نيويورك

ما يحدث في نيوروك هذا الربيع يعد مفاجأة حقيقية لأثرياء، الذين اعتادوا على قضاء عطالتهم هناك، أو أولئك املؤجرين في األحياء الراقية باملدينة 
األميركية، خصوصا في منطقة مانهاتن التي تستضيف حي وول ستريت املالي والحياة التجارية في أميركا. وحسب تقرير صدر مساء الجمعة عن 
شركة »ريت إيكويتي ريزدنشيال« املتخصصة في اإليجارات، فإن أصحاب العقارات في مانهاتن، خاصة الشقق الجديدة باتوا يعرضون الشقق بمنح 
إيجار شهر مجانا، أو دفع رسوم الوكاالت املؤجرة. وأرجع التقرير السبب في هذه التحفيزات إلى الفائض الكبير في الشقق الفاخرة في مانهاتن، في 

)Getty( .ظل زيادة الوحدات السكنية الفخمة باملدينة، التي تسبب فيها إقدام املطورين العقاريني على هذا النوع من االستثمار
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اقتصاد

أربيل ـ العربي الجديد

كشفت مصادر حكومية في إقليم 
أن اإلقليم شهد  العراق،  كردستان 
زيادة في عدد الشركات الخليجية 
بأكثر من 60% منذ بداية العام الحالي، وسط 
من  املــزيــد  املقبلة  الفترة  تشهد  بــأن  توقعات 
االســتــثــمــارات، ال ســيــمــا مــع انــتــقــال جـــزء من 
السعودية،  خاصة  الخليجية،  االستثمارات 
مــن لــبــنــان إلـــى اإلقــلــيــم، عــلــى خلفية الــخــاف 
املــتــصــاعــد بـــن بـــيـــروت وعــــدد مـــن الــعــواصــم 
الــخــلــيــجــيــة. ومــــع تــصــاعــد األزمـــــة الــســوريــة، 
االستراتيجية  االقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  بــاتــت 
مـــهـــّددة، وال سيما بعد  ولــبــنــان  الخليج  بــن 
آذار  مـــارس/  مطلع  التعاون  أعلن مجلس  أن 
املاضي أن حزب الله منظمة إرهابية، وهو ما 

أيدته جامعة الدول العربية.
ــثــــمــــارات الــخــلــيــجــيــة  ــتــ ــاتــــت بـــوصـــلـــة االســ وبــ
الــعــراق كــبــديــل للبنان،  إلـــى كــردســتــان  تتجه 
إال أن ثمة تــحــديــات قــد تكّبل مــن حــركــة هذه 
االســتــثــمــارات، فبعد طــفــرة اقــتــصــاديــة دامــت 
عشر سنوات، بدأت حكومة كردستان العراق 
التراجع الحاد  تعاني منذ عام 2014، بسبب 
فــي أســعــار النفط، وكلفة الــحــرب ضــد تنظيم 
الــدولــة اإلســامــيــة )داعـــــش(، وكــذلــك تقليص 
بغداد حصة اإلقليم من امليزانية، بعد أن شّيد 
األكــــراد خــط أنــابــيــب يصل إلــى تــركــيــا، سعيًا 

لتحقيق االستقال االقتصادي.
لــكــن مـــصـــادر مــقــّربــة مـــن حــكــومــة كــردســتــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن عــدد  الـــعـــراق قـــالـــت لــــ
اإلقليم  في  أخيرا  ارتفع  الخليجية  الشركات 
وإماراتية  سعودية  غالبيتها  شركة،   69 إلــى 
وكويتية، تعمل بمجاالت اإلسكان والسياحة 
ــاعـــات املـــعـــدنـــيـــة، كــالــحــديــد  ــنـ والـــنـــفـــط والـــصـ
والـــصـــلـــب وغـــيـــرهـــا، مــقــابــل 42 شـــركـــة الــعــام 

عدن ـ فاروق الكمالي

تــعــول ثمانية أوالد وأرمــلــة فقدت  أم  شــمــس، 
زوجها، وجدت فرصة للعيش بعد نزول فريق 
ميداني لرصد الحاالت الفقيرة بهدف تقديم 
مساعدات مالية لها. وعائلة شمس هي واحدة 
من آالف األسر التي تصنف في فئة املهمشن. 
وكغيرها من أبناء فئتها، لم تكن تجد سبيا 
للعيش إال بمزيد من العناء باللجوء للتسول 
مهام  وهــي  وبيعها،  الفارغة  القوارير  وجمع 
تــجــدي نفعًا.   أنــهــا مهينة وال  تــشــعــر شــمــس 
األبعد من ذلك تقول شمس إنها تضطر وكل 
كــي يمكنهم  املــهــام  بــهــذه  القيام  إلــى  أطفالها 
العيش، األمــر الــذي أدى إلــى حــرمــان أوالدهــا 
ينفذ  باألمل  التعليم. وقــد شعرت شمس  من 

املاضي، بارتفاع بلغت نسبته 64.2%. ونقلت 
ــقـــربـــة مــــن رئـــيـــس حــكــومــة  ــة »بـــــــاس« املـ ــالــ وكــ
كردستان نيجيرفان البارزاني، والتي تصدر 
باللغة الكردية في أربيل، عن مصدر وصفته 
باملطلع في الحكومة، قوله أخيرا، إن »بلدانًا 
تحويل  بــمــوضــوع  حــالــيــًا  منشغلة  خليجية 
االقتصادية  وأنشطتها  استثماراتها  مــكــان 

من لبنان إلى أربيل«.
ــركـــات  ــة أســــبــــاب تــــحــــّول الـــشـ ــالــ ــوكــ وعـــــــزت الــ
لــبــنــان إلـــى كــردســتــان الــعــراق  الخليجية مــن 
العاقات بن دول  األول تدهور  إلــى عاملن، 
الــخــلــيــج ولـــبـــنـــان وتـــبـــنـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي إجراءات عقابية بحق لبنان بسبب 
سياسات حزب الله اللبناني، والثاني وجود 

بيئة مشجعة لاستثمار في اإلقليم.
وفي مؤشر على اهتمام دول الخليج، وبشكل 
الــعــراق،  كــردســتــان  بإقليم  السعودية،  خــاص 
بتعين قنصل  الحالي  الــعــام  الــريــاض  قامت 
عــام لها فــي اإلقــلــيــم، وبـــدأت صحيفة الشرق 
ــــدى الــصــحــف الــســعــوديــة  األوســــــط، وهــــي إحـ
ــة، بــــإصــــدار طــبــعــة لـــهـــا مــــن اإلقــلــيــم  ــعــــروفــ املــ
أوقــفــت طبعة كانت تصدرها  الــكــردي بعدما 

ببغداد العام املاضي.
ولــفــتــت الــوكــالــة الــكــرديــة إلـــى أن الــعــديــد من 

إلى حياتها مع تسجيلها ضمن برنامج يقدم 
منظمة  وتنفذه  للمهّمشن  مالية  مــســاعــدات 

اليونيسف التابعة لألمم املتحدة.
تقول شمس: إن مساعدات اليونيسف النقدية 
غير املشروطة التي تدفع شهريًا لها مّكنتها 
مـــن تــوفــيــر األســـاســـيـــات، مـــن مـــأكـــل ومــشــرب 

ــقـــراتـــهـــا فــي  ــلــــت مـ ــات الــخــلــيــجــيــة أخــ ــركــ الــــشــ
بزيارة  منها  عــدد  وبــدأ  اللبنانية،  العاصمة 

اإلقليم الفتتاح مكاتب فيه.
من جانبه، قال عبد الواحد طه، عضو مجلس 
إدارة غـــرفـــة تـــجـــارة وصــنــاعــة مــديــنــة أربــيــل 
حاليًا  العراق  »كردستان  إن  اإلقليم،  عاصمة 
الخليجية في  ُيعد أفضل خيار للشركات  قد 

حال قررت ترك لبنان«.
»العربي الجديد«،  وأضاف طه، في تصريح لـ
أن الشركات التي تقيم استثمارات في اإلقليم 
 جيدًا ينتظر استثماراتها 

ً
تــدرك أن مستقبا

فـــي املــنــطــقــة، مــشــيــرا إلـــى أن الـــوضـــع األمــنــي 
الحالي ليس طاردًا لاستثمارات.

ووفقا ملصادر حكومية في كردستان العراق، 
اإلقليم  عــلــى  الخليجية  الــشــركــات  إقــبــال  فـــإن 
يــحــمــل خلفية ســيــاســيــة كــبــيــرة ويـــنـــدرج في 
إطار دعم اإلقليم ملواجهة التدخات اإليرانية 
والعقوبات التي تفرضها بغداد على اإلقليم، 
سنويا  دوالر  مــلــيــار  مبلغ  حــبــس  بينها  مــن 
كانت بغداد ملزمة بتقديمه ألربيل كجزء من 

موازنة االستثمار االتحادية.
دفع  في  املحلية صعوبات  الحكومة  وتواجه 
ــــب مــوظــفــيــهــا واملــتــقــاعــديــن مـــن الــخــدمــة  رواتـ
بـ1.4 مليون  العامة واملقّدر عددهم اإلجمالي 
موظف ومتقاعد يكلفون خزينة الحكومة في 

اإلقليم نحو 730 مليون دوالر شهريًا.
عرف 

ُ
وتتركز االستثمارات الخليجية في ما ت

باملناطق الخضراء، وهي املناطق البعيدة عن 
الــدولــة اإلسامية  الــقــتــال مــع تنظيم  خــطــوط 

عشرات الكيلومترات.
وتقّدر مساحة إقليم كردستان بنحو 40 ألف 
كيلومتر مربع، وهي مساحة تزيد على ربع 
مساحة العراق اإلجمالية، الذي تبلغ مساحته 

148 ألف كيلومتر مربع.
ــلـــزراعـــة  وتــــعــــد وفـــــــرة األراضـــــــــي الـــصـــالـــحـــة لـ
وثــروات نفطية وغازية أهم دعائم االقتصاد 
فـــي اإلقـــلـــيـــم، الــــذي يـــقـــّدر عــــدد ســكــانــه بنحو 
اإلقليم  احتياطات  وتــقــّدر  نسمة.  ماين   5.5
بنحو  الحكومية،  التقديرات  وفــق  النفط،  من 
40 مــلــيــار بــرمــيــل مـــن الــنــفــط الـــخـــام، وهــنــاك 
احـــتـــيـــاطـــات مــــن الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي لــــم يــجــِر 
اســتــثــمــارهــا بــعــد. ويــقــوم اإلقــلــيــم وبــواســطــة 
شـــركـــات نــفــط أجــنــبــيــة بــإنــتــاج نــحــو مــلــيــون 
برميل من النفط يوميًا، تتوزع على التصدير 
ــي. وأصـــــــــــدرت حــكــومــة  ــلــ ــحــ واالســـــتـــــهـــــاك املــ
كردستان عام 2006 قانونًا لاستثمارات، وقد 
استثمارات محلية  اآلن  اإلقليم حتى  اجتذب 
استقطب  دوالر،  مــلــيــار   40 بقيمة  وأجــنــبــيــة 

قطاع العقار القسم األكبر منها.

لها وألطــفــالــهــا، مــع تــوقــف صــنــدوق الضمان 
االجتماعي واشتداد األزمة الحالية، وأن هذه 
املبالغ املنتظمة ساعدتها على إعادة أطفالها 
ــمـــدارس وشــــــراء االحـــتـــيـــاجـــات األســاســيــة  ــلـ لـ

والتخلي عن التسول وجمع العلب الفارغة.
ــي الـــيـــمـــن، وهـــم  ــمـــشـــون فـــئـــة مــنــســيــة فــ ــهـ واملـ
الــيــمــنــيــون الـــســـود أومـــــا بــــات ُيـــعـــرف أخــيــرًا 
»املــهــمــشــن« كــتــوصــيــف أطــلــقــتــه مــنــظــمــات  بـــ
مدنية ضد العنصرية. ورغم أن عدد أفرادها 
يتجاوز 2.5 مليون نسمة من بن 25 مليونا 
يــشــكــلــون عـــدد ســكــان الــبــلــد، لــكــنــهــا مــنــبــوذة 
مـــــن املـــجـــتـــمـــع وخــــــــــارج حــــســــابــــات الـــــدولـــــة. 
واملــهــمــشــون مــحــرومــون مــن الــوظــيــفــة العامة 
ويعملون في نظافة الشوارع وجمع النفايات 
املهن  املــراحــيــض والــســيــارات وفـــي  وتنظيف 

فيما  دونــيــة،  اليمني  املجتمع  يعتبرها  التي 
وأجــرت  الــتــســول.  وأطفالهم  نساؤهم  تمتهن 
الــيــونــيــســف مـــســـوحـــات عــلــى الـــفـــئـــات األكــثــر 
فقرًا وتضررًا في ظل األزمة العاصفة بالبلد، 
ــّولـــت مــشــروع  والـــتـــي زادت الــفــقــراء فـــقـــرًا، ومـ
دعــم األســر املهمشة واألســر الفقيرة املحيطة 
صنعاء  اليمنية  الــعــاصــمــة  فــي  بتجمعاتهم 
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز )جـــــنـــــوب(. واســـتـــهـــدف 
املـــشـــروع الــــذي انــطــلــق فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني املــاضــي، خمسة آالف أســرة فــي أمانة 
ريــال )حوالى  العاصمة بصرف مبلغ 21500 
90 دوالرا( شهريًا ملدة ستة أشهر لكل أسرة. 
اليونيسف  وقــال مسؤول اإلعــام في منظمة 
بــالــيــمــن مــحــمــد األســـعـــدي: اعــتــمــد الــبــرنــامــج 
أطفال،  لديها  التي  لألسر  املساعدات  تسليم 
وبواسطة األم - ربة األسرة - كونها األحرص 
»العربي  على إطعام أطفالها. وقال األسعدي لـ
ــــال الــســتــة أشـــهـــر املــاضــيــة تم  الـــجـــديـــد«: »خـ
صـــرف مــا إجــمــالــي قيمته 645 مــلــيــون ريــال 
األمل  بنك  عبر  في صنعاء  املستفيدة  لألسر 
وبــإشــراف مــن صــنــدوق الــرعــايــة االجتماعية 
ورقابة فنية وميدانية من قبل شركة بردوجي 
لــلــمــســوحــات. وتــجــري الــرقــابــة عــلــى الــتــوزيــع 
املعونات  أن  مــن  والــتــأكــد  املستفيدين،  وعلى 
ذهبت ملا يخدم األســر وخصوصا األطــفــال«. 
فــي محافظة  املــشــروع يستهدف  أن  وأوضـــح 
هناك  الحالية  املرحلة  في  أســرة.   15000 تعز 
شهريًا  النقدية  املعونات  تستلم  أســرة   7500
تعز.   املحافظة  مــديــريــات  وبــعــض  املدنية  فــي 
وأكد أن منظمة اليونيسف تسعى جاهدة إلى 
إعادة  تفعيل نظام التحويات املالية للفقراء 
عــبــر صــنــدوق الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة  وتوفير 
ألكثر  و2016   2015 مستحقات  تغطي  مبالغ 
من مليون ونصف املليون حالة، أي ما يقرب 
ــو مـــا يــزيــد  مـــن ثــمــانــيــة مـــايـــن شـــخـــص، وهــ
لم  الحرب  السكان.  ومنذ بداية  عن 35% من 
تستلم الحاالت املسجلة في معاشات الضمان 
االجتماعي التي يبلغ عددها 1.5 مليون حالة 
أي رواتب، على وجه الخصوص أهل املناطق 

محافظات  في  مناطق  مثل  البعيدة،  الريفية 
حــجــة وصـــعـــدة )شـــمـــال(، ومــنــاطــق فـــي ريــمــة 
وإب )وســط(، والكثير من القرى و»العزل« لم 
التي  االجتماعي  الضمان  يتسلموا معاشات 
ــصــرف كــل ثــاثــة أشــهــر. وتــظــهــر معلومات 

ُ
ت

صــنــدوق الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة تــوقــف صــرف 
الــنــقــديــة كليًا مــنــذ بــدايــة 2015، ما  اإلعـــانـــات 
يــعــنــي تـــضـــرر حـــوالـــى 1.5 مــلــيــون حـــالـــة من 
ــد حـــرمـــانـــًا فـــي املــجــتــمــع، منهم  ــ الـــفـــئـــات األشـ
الــعــاطــلــن من  مـــن  املــســنــن، و%27  مـــن   %34
الــعــمــل، وتــمــثــل الــنــســاء الـــاتـــي ال عــائــل لهن 
حوالى 24% من إجمالي عدد الحاالت. وفاقم 
وقــــف مــعــاشــات الــضــمــان األزمــــــات املــعــيــشــة، 
وارتفاع  املتدني  االقتصادي  للوضع  نتيجة 
بعد  البطالة، خاصة  معدل  وزيـــادة  األســعــار 
األحــــداث األخــيــرة الــتــي مـــرت بــهــا الــيــمــن منذ 
جوية  ضربات  العربي  التحالف  توجيه  بــدء 
للحوثين في 26 مــارس/ آذار املاضي. ويعد 
بــرنــامــج الــتــحــويــات الــنــقــديــة عــبــر صــنــدوق 
الذي  الوحيد  الحكومي،  االجتماعية  الرعاية 
ى 

ّ
الــيــمــن. ويتلق الــســكــان فــي  يغطي 35% مــن 

 17.5( ريـــال شــهــريــًا  نــحــو 3800  كــل مستفيد 
دوالرًا(. وأظهر املسح الوطني لرصد الحماية 
الــتــخــطــيــط  ــذتــه وزارة 

ّ
نــف ــــذي  الـ االجــتــمــاعــيــة 

ــمــة »يــونــيــســف«، أن صـــنـــدوق الــرعــايــة 
ّ
ومــنــظ

االجتماعية »يعد أكبر نظام تحويات نقدية 
حكومي فــي اليمن والــشــرق األوســـط وشمال 
أفريقيا«. وتفاقم عدد الفقراء في اليمن خال 
أقــــل مـــن عــــام، بــســبــب الـــحـــرب الــتــي تشهدها 
ــى نـــحـــو 80% مــن  ــ الــــبــــاد، لـــيـــزحـــف الـــفـــقـــر إلـ
إجمالي سكان الباد البالغ عددهم 24 مليون 
الدولي،  للبنك  تقرير حديث  نسمة. وبحسب 
فــإن عــدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في 
أبريل/ نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليونًا 
اآلن. واعتبرت األمم املتحدة األزمة في اليمن 
بمثابة واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في 
العالم، حيث تم تصنيفها في املستوى الثالث 
إلـــى جــنــب مع  املــتــحــدة جنبا  ــم  لعمليات األمـ

سورية والعراق وجنوب السودان.

الدوحة ـ إبراهيم الطاهر

قال نائب الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العامة للتأمن 
وإعادة التأمن، موريزو كولوتي، إن مشاريع البنى التحتية، 
واملشاريع املرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022 ساهمت بشكل 

كبير في دعم شركات التأمن.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  وأضـــــاف كــولــوتــي فـــي تــصــريــحــات لـــ
مــعــدالت املــشــاريــع واالســتــثــمــارات الــجــديــدة فــي دول املنطقة 
انــخــفــضــت ألكــثــر مـــن 10% بــســبــب انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط 
وتباطؤ االقتصاد العاملي، ما أدى إلى تفاقم خسائر شركات 
التأمن، معربًا عن أمله في أن تظل االستثمارات في قطر على 
التأمن  ســوق  تماسك  على  للحفاظ  الحالى،  املستوى  نفس 

الهندسي عند مستوياته الطبيعية من األقساط.
وتــعــمــل فــي قــطــر 31 شــركــة تــأمــن، 17 منها تعمل فــي مركز 
قطر للمال. وأكدت وكالة موديز لخدمات املستثمرين مؤخرًا 
القوي خال  النمو  التأمن في قطر مؤهل ملواصلة  أن قطاع 
اإليجابية  العوامل  مــن  بمجموعة  مدعوما  املقبلة  السنوات 
والـــتـــي تــســاعــد عــلــى تـــفـــادي الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة النــخــفــاض 
أســعــار النفط. ومــن هــذه الــعــوامــل وفــق مــوديــز، اإلنــفــاق على 
لكرة  العالم  كــأس  بتنظيم  املرتبطة  التحتية  البنى  مشاريع 
القدم 2022، فضا عن النمو السكاني املتسارع، الذي تضاعف 

منذ عام 2006.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن قطر تعد من أكبر وأسرع 
أســواق املنطقة نموًا في التأمن، وبمعدل نمو سنوي مركب 
التأمن  املاضية، وأن ســوق  العشر سنوات  قــدره 21% خــال 
كبار شركات  6 من  أن  العام 2015، كما  نما بمعدل 25% في 

التأمن حققت نموا نسبته 28% في العام املاضي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشركة القطرية العامة للتأمن 
وإعادة التأمن: »تستطيع شركات التأمن تعويض خسائرها 
عـــن طـــريـــق بــــذل املـــزيـــد مـــن الــجــهــد، وتــنــويــع املــنــتــجــات، كي 
تتماشى مع الظروف الحالية التي تمر بها املنطقة والعالم«. 

وتستضيف قطر مؤتمر الجمعية العاملية للتأمن الهندسي 
الـ 49 خال الفترة من األول إلى الخامس من أكتوبر/تشرين 
يوفر  الــذي  التأمن  الهندسي  بالتأمن  ويقصد  املقبل.  األول 
البناء  أعمال  تواجهها  التي  للمخاطر  االقتصادية  الحماية 
للمباني والبنية التحتية واملعدات واآلالت خال عملية البناء. 
وتتعرض شركات البناء واإلنشاءات للعديد من املخاطر، 
ــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــالــيــة  ــتـــي يــمــكــن أن يـ الـ

املستثمرين واملقاولن.
التأمن  ويــشــارك فــي املؤتمر خــبــراء ومتخصصون فــي حقل 
فــي مختلف  بــلــدًا يبحثون  يــقــارب 100 شــركــة تمثل 33  مــمــا 
املـــواضـــيـــع املــتــعــلــقــة بــالــتــأمــن الــهــنــدســي، وتـــهـــدف إلــــى رفــع 

مستوى الوعي حول أهمية التأمن في املشاريع. 
وسيبحث املؤتمر في قضايا مختلفة منها دعم الحفر العميق 
املــشــاريــع، باإلضافة  املــشــاريــع وتمويل  فــي  التكلفة  وتــجــاوز 
التبخير، ومخاطر  املستخدمة في تكنولوجيا  التقنيات  إلى 
املقاولن،  ومعامل  ومعدات  الطبيعية  والكوارث  السيبرانية، 
لقطر  االقــتــصــاديــة  بالنهضة  مــبــاشــرة  تتعلق  قــضــايــا  وهـــي 

والرؤية الوطنية 2030.
وكان هانز مارال عضو الجمعية العاملية للتأمن الهندسي، قد 
قال في مؤتمر صحافي عقدته املنظمة لإلعان عن تفاصيل 
للمؤتمر  قطر  استضافة  إن  املاضي،  األسبوع  نهاية  املؤتمر 
تؤكد األهمية املتزايدة للتأمن الهندسي في املنطقة في ظل 

النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها املنطقة.
وأشار إلى أن التأمن الهندسي بات من املتطلبات الرئيسية 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى االســـتـــقـــرار وتــجــنــب املــخــاطــر، مــوضــحــا أن 
املؤتمر يشكل منصة رائدة يجتمع فيها الخبراء من أكثر من 

50 دولة للبحث والتشاور والخروج بالتوصيات الازمة.
لاقتصاد  املساعدة  العوامل  أهــم  مــن  التأمن  قطاع  ويعتبر 
في  مــا يساهم  وهــو  الهندسي،  التأمن  فــي مجال  خصوصًا 
تعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية في قطر، خصوصًا 

في مشاريع كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية 2030.

شركات خليجية تهجر لبنان 
إلى كردستان العراق

انحسار الخوف من النفط الصخريالحرب تزيد معاناة »المهّمشين« في اليمن

مشروعات إنشائية في قطر )فرانس برس(أحد أسواق كردستان )فرانس برس(

)Getty( أطفال في صنعاء يبحثون عن طعام في القمامة

التنمية تدعم شركات التأمين في قطر

باتت بوصلة االستثمارات 
الخليجية تتجه إلى 

كردستان العراق كبديل 
للبنان الذي شهدت 

العالقات بينه وبين دول 
الخليج توترات أخيرًا، إال أن 

ثمة تحديات قد تكبّل 
حركة هذه االستثمارات

ظهور جديد 
لـ»إنفينيتي« في قطر

افتتحت شركة صالح الحمد املانع، الوكيل 
العام لسيارات إنفينيتي اليابانية في دولة 

قطر، صالة عرض سيارات إنفينيتي 
الجديدة )إنفينيتي بوتيك( في »ذي جيت 
مول« ودشنت طرازين جديدين فاخرين 

من فئة »الكروس أوفر« من العالمة الراقية، 
إنفينيتي QX60 وQX50. وستمكن 

»إنفينيتي بوتيك الجديدة« شركة صالح 
الحمد املانع من توفير خدمة راقية للعمالء 

في قطر، عن طريق تأمني جو مناسب 
للشراء في البوتيك لرواد املول بالتحديد، 

باإلضافة إلى التمتع بفرصة تجربة قيادة 
سيارات إنفينيتي، وإضفاء مزيد من الراحة 

بتسليم العمالء لسياراتهم الجديدة التي 
يقومون بشرائها في محل إقامتهم، وفق 

بيان للشركة. وقال هشام صالح الحمد 
املانع، رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي 

لشركة صالح الحمد املانع إن »إنفينيتي 
بوتيك« في »ذي جيت مول« هي األولى من 

نوعها في املنطقة وتمثل هذه البوتيك أحدث 
مولود في شبكة صاالت عرض إنفينيتي 

في الدوحة موفرين للعمالء الكرام التجربة 
املثلى والراقية والتي تعكس قيم ومبادئ 

عالمة إنفينيتي.  وتتواجد العالمة الفاخرة 
إنفينيتي بقوة في جميع أنحاء العالم وكذلك 
في منطقة الشرق األوسط، وهي في خضم 
توسيع شبكة عالقاتها وتعزيز منتجاتها 
بشكل كبير.  ولقد شهد العام 2015 نموًا 

لدى إنفينيتي لتواجدها في الشرق األوسط 
بتعزيز املركز اإلقليمي في دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، إضافة إلى إطالق عدد كبير 
من السيارات الجديدة.

الئحة لتنظيم األسماء 
التجارية في ُعمان

أصدر علي بن مسعود السنيدي، وزير 
التجارة والصناعة في سلطنة ُعمان قرارا 

بإصدار الئحة تنظيم تسجيل األسماء 
التجارية. ونصت الالئحة بأن على كل من 

يرغب في ممارسة األعمال التجارية أن 
يتخذ له اسما يقيده في السجل التجاري، 

ويجب أن يتكون االسم من ألفاظ عربية 
أو معربة، ويستثنى أسماء أفرع الشركات 
األجنبية املسجلة في السلطنة والشركات 
العمانية ذات امللكية األجنبية املشتركة أو 

الكاملة، كذلك فإن األسماء التجارية املسجلة 
محمية في إطار السجل التجاري وتسقط 

هذه الحماية بمجرد شطب قيد
السجل من الوزارة.

استدعاء السيارات في ألمانيا
قالت صحيفة سود دويتشه تسايتونج 
األملانية، إن وزير النقل األملاني الكسندر 

دوبرينت، حث شركات صناعة السيارات 
األجنبية والسلطات املسؤولة عن اختبار 
السيارات على التعاون مع أملانيا، لوقف 

انبعاثات الديزل من خالل إصدار عمليات 
استدعاء أوسع للسيارات.

وأجرت هيئة )كيه. بي.ايه( األملانية للنقل 
اختبارات شاملة لجميع موديالت السيارات 
األجنبية واملحلية في أعقاب تالعب شركة 

فولكسفاغن في مستويات انبعاث عادم 
السيارات، ولكنها وجدت أن موديالت 

سيارات أجنبية كثيرة أظهرت مستويات 
مرتفعة من التلوث.

وفي أعقاب االختبارات التي أجرتها )كيه. 
بي.ايه( على السيارات وافقت كبريات 

شركات صناعة السيارات األملانية 
على استدعاء 630 ألف سيارة لتعديل 

تكنولوجيا برامج محركات الديزل لتسببها 
في تلوث كبير.

فنزويال تعيد تشغيل أعلى 
تليفريك بالعالم 

أعادت فنزويال تشغيل أعلى نظام تليفريك 
في العالم، في محاولة لجذب املزيد من 

السياح األجانب. النظام الذي يعرف باسم 
›موكومباري‹ يقع في غرب فنزويال قرب 

مدينة ميريدا، وهي مقصد سياحي شهير.
وتسير عربات التليفريك الكهربائية بطول 
3.5 كيلومترات بني مدينة ميريدا إلى أعلى 
قمة جبل بيكو اسبيخو التي ترتفع 4765 

مترا عن سطح البحر.
قال الرئيس نيكوالس مادورو، الذي شاهد 
إعادة التشغيل من كاراكاس، إنه يأمل في 
أن يجذب إعادة فتح ›موكومباري‹ املزيد 

من السياح إلى بالده.
وتعاني فنزويال من انخفاض أسعار 

الطاقة، وخفض مادورو الثالثاء املاضي 
ساعات عمل القطاع العام ليومني في 

األسبوع كإجراء لتوفير الطاقة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%64.2
من  مقربة  مصادر  قالت 
العراق  كردستان  حكومة 
الخليجية  الشركات  إن عدد 
 69 إلى  اإلقليم  في  ارتفع 
سعودية  غالبيتها  شركة، 
مقابل  وكويتية،  وإماراتية 
الماضي،  العام  شركة   42

بارتفاع %64.2.

ــــواق مــن تأثير  انــحــســرت مــخــاوف األسـ
الــنــفــط الـــصـــخـــري عــلــى أســـعـــار الــنــفــط 
خــال الــعــام الــجــاري. ويــرى العديد من 
ــادة فــي إنــتــاج  خــبــراء الــطــاقــة أن أيـــة زيــ
الــنــفــط الـــصـــخـــرى ربـــمـــا ســتــأخــذ فــتــرة 
أطـــــول مــمــا كــــان مــتــوقــعــًا فـــي الــســابــق. 
النفط  ارتــفــاع أسعار  وفــي اعقاب دورة 
ــفـــط فــي  ــنـ األخـــــيـــــرة تــــخــــوف مــنــتــجــو الـ
»أوبــــــك« وخـــارجـــهـــا مـــن عــــودة شــركــات 
ــادة  ــ ــيـــركـــا إلعـ الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري فــــي أمـ
ــار  ــعـ تــشــغــيــل اآلبـــــــار بـــعـــد تــحــســن األسـ
الــتــي تــتــجــه بــســرعــة نــحــو مــســتــوى 50 
الــتــي  ــــرة  ــيـ ــ األخـ األرقـــــــــام  ولـــكـــن  دوالرًا. 
نشرتها شركة »بيكر هيوز« تشير إلى 
أن مــنــصــات الــحــفــر فــي أمــيــركــا تــواصــل 
الـــتـــراجـــع.  وكــانــت تــقــاريــر أمــيــركــيــة قد 
ــفـــط الـــصـــخـــري  ــنـ ذكـــــــرت أن شــــركــــات الـ
األمــيــركــيــة تــســتــطــيــع إضـــافـــة 500 الــف 
ــات  ــاج الــــواليــ ــتــ ــدة إلـــــى إنــ ــديــ بـــرمـــيـــل جــ
ارتفاع أسعار  الحالي في حال  املتحدة 
لــلــبــرمــيــل. وفــي  فــــوق 50 دوالرًا  الــنــفــط 
هـــذا الــصــدد، قــالــت شــركــة »بــيــكــر هيوز 
لــلــخــدمــات الــنــفــطــيــة«، مـــســـاء الــجــمــعــة، 
إن شــركــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة خفضت 
عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط 
التوالي ليصل  لألسبوع السادس على 
إلى إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر/

تشرين الثاني 2009 مع استمرار توخي 
الشركات الحذر في العودة ملواقع الحفر 
رغم ارتفاع العقود اآلجلة للخام ألعلى 

مستوياتها منذ بداية العام.
وأضـــافـــت »بــيــكــر هـــيـــوز«، فــي تقريرها 
الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات 
الــحــفــر أوقـــفـــت 11 مــنــصــة حــفــر نفطية 
عن العمل في األســبــوع املنتهي في 29 
عدد  إجمالي  لينخفض  أبريل/نيسان 
الحفارات قيد التشغيل إلى 332 مقارنة 
مـــع 679 حـــفـــارة كـــانـــت قــيــد الــتــشــغــيــل 
ــام. وحــســب  فـــي األســـبـــوع نــفــســه قــبــل عــ

رويــــتــــرز، قـــالـــت بــيــكــر هـــيـــوز فـــي بــيــان 
إنها  األربـــعـــاء  يـــوم  الفصلية  نتائجها 
ــرار عــــدد الـــحـــفـــارات  ــقـ ــتـ تــتــوقــع بــــدء اسـ
العام  الثاني من  النصف  األميركية في 
لــكــنــهــا ال تــتــوقــع أي ارتــــفــــاع كــبــيــر في 

أنشطة الحفر النفطية.
ــتــــمــــراريــــة الــتــحــســن  ــلــــى صـــعـــيـــد اســ وعــ
الحالي في أسعار النفط أظهر استطاع 
نشرت نتائجه يوم الجمعة أن املحللن 
يزدادون ثقة في أن موجة الهبوط التي 
مــدى نحو  النفط على  أسعار  شهدتها 
ــعـــوا تــقــديــراتــهــم  عــامــن قـــد انــتــهــت ورفـ
لــألســعــار للشهر الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
مـــع تــوقــعــهــم لـــعـــودة الــــتــــوازن لــلــســوق 
الطلب  مــن تحسن  بــدعــم  بــحــلــول 2017 
ــفــــاض إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري  وانــــخــ

األميركي.
ومــــن غــيــر املـــتـــوقـــع أن تــتــبــاطــأ وتــيــرة 
عودة توازن العرض والطلب في السوق 
ــنـــتـــجـــن فــي  الـــعـــاملـــيـــة بـــســـبـــب فـــشـــل املـ
منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
ــاق عــلــى الــحــد من  ــفـ وخـــارجـــهـــا فـــي االتـ
إنتاج النفط خال اجتماع عقد في وقت 

سابق هذا الشهر.
الذي  االستطاع  أظهر  وحسب رويترز 
 تــوقــعــات أكــثــر تــفــاؤاًل 

ً
شــمــل 29 مــحــلــا

، حــيــث رفـــع املــحــلــلــون توقعاتهم 
ً
قــلــيــا

ملــتــوســط أســـعـــار خـــام الــقــيــاس الــعــاملــي 
مزيج برنت في العقود اآلجلة في 2016 
مع  مــقــارنــة  للبرميل  دوالرًا   42.30 إلــى 
اســتــطــاع  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   40.90
مــــــــارس/آذار. وشــهــد اســتــطــاع الشهر 
سعر  لتوقعات  بالرفع   

ً
تعديا املاضي 

برنت في 2016 للمرة األولــى في عشرة 
أشـــهـــر. وبــلــغ مــتــوســط ســعــر بــرنــت 40 

دوالرا للبرميل منذ بداية العام.
ــال مــحــلــلــون إن فــشــل اجــتــمــاع كــبــار  وقــ
مــنــتــجــي الـــعـــالـــم بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الــــــدوحــــــة فـــــي الــــتــــوصــــل التـــــفـــــاق عــلــى 

يناير/  مستويات  عند  اإلنــتــاج  تثبيت 
كانون الثاني ليس له تأثير يذكر على 
األسعار. ومنذ فشل اجتماع الدوحة في 
17 أبريل/نيسان صعد النفط 21% إلى 
تشرين  نوفمبر/  منذ  مستوياته  أعلى 

الثاني.
ــقـــى الـــــســـــوق فــي  ــبـ ــع أن تـ ــوقــ ــتــ ــن املــ ــ ــ ومـ
مسارها للوصول إلى نقطة التوازن بن 
بدعم  القادم  العام  في  والطلب  العرض 
مــن تــراجــع اإلنــتــاج األمــيــركــي وتحسن 
آفاق الطلب حيث يتوقع بعض املحللن 
ــمـــوه بـــمـــا يــــتــــراوح بــــن مـــلـــيـــون و1.5  نـ

مليون برميل يوميًا.
ــا ســيــغــفــريــد املــحــلــلــة لــدى  ــالـــت لـــوانـ وقـ
للطلب  القوي  »النمو  رايموند جيمس: 
العاملي مــع هــبــوط اإلنــتــاج محليا )في 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة( وعــاملــيــًا قـــد يـــؤدي 
إلــى نقص فــي املــعــروض بــســوق النفط 
لكن   ».2016 منتصف  بــحــلــول  الــعــاملــيــة 
محللن يقولون إنه في األمــد املتوسط 
قـــد يـــــؤدي تــبــاطــؤ الــنــمــو االقـــتـــصـــادي 
الــعــاملــي إلــى الــحــد مــن نمو الطلب على 

النفط.
ويـــتـــوقـــع املــحــلــلــون أن يــبــلــغ مــتــوســط 
سعر الخام األميركي في العقود اآلجلة 
بزيادة   2016 في  للبرميل  دوالر   40.50
80 سنتًا عن توقعات استطاع مارس/

آذار. وبـــلـــغ مــتــوســط ســعــر خــــام غــرب 
دوالرًا   35.27 نــحــو  الــوســيــط  تــكــســاس 

للبرميل منذ بداية 2016.
ــقـــيـــاس الــعــاملــي  ــام الـ ــ ــتـــقـــر ســـعـــر خـ وأسـ
مزيج برنت عند التسوية في نيويورك  
ليصل إلى 48.13 دوالرًا للبرميل بعدما 
العام  بــدايــة  لــه منذ  أعــلــى مستوى  بلغ 
لــلــبــرمــيــل.  دوالر   48.50 عــنــد  الـــحـــالـــي 
وبذلك يكون خام برنت قد كسب %21.5  
في أبريل/ نيسان مسجا أكبر مكاسبه 

الشهرية منذ مايو/ أيار 2009.
)رويترز، العربي الجديد(

تقارير عربية

مال وسياسة

طاقةتقرير

خدمات مالية

مساعدات اليونيسف 
ساهمت في تعلم 

أطفال األسر الفقيرة

والتجارة  التموين  وزارة  أعلنت 
الــداخــلــيــة املــصــريــة أنــه تــم ضبط 
ــاك  ــمــ األســ مــــن  طــــن  نـــحـــو 400 
املــمــلــحــة فـــاســـدة وغــيــر صالحة 
لالستخدام اآلدمي، ضمن حملة 
رقـــابـــيـــة عـــلـــى مـــصـــانـــع ومـــحـــال 
األســــمــــاك، والـــتـــي يــكــثــر اإلقــبــال 
عــلــى مــنــتــجــاتــهــا خـــالل احــتــفــال 
املـــصـــريـــني بــعــيــد الـــربـــيـــع مــطــلــع 

األسبوع الحالي.
ــي، وزيـــــــر  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــد حـ ــ ــ ــال ــ وقـــــــــــال خــ
إنه  الداخلية،  والــتــجــارة  التموين 
املشتركة  الــحــمــالت  تكثيف  تــم 
التموين  ومــبــاحــث  مفتشي  مــن 
الثالجات،  على  البيطري  والطب 
والــتــي تــقــوم بــتــخــزيــن األســمــاك 
الــســلــع منتهية  لــضــبــط  وأيـــضـــا 
الـــصـــالحـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة ظـــواهـــر 
الــغــش الــتــجــاري وضــبــط السلع 
إلى  ــار  وأشـ الــصــالحــيــة.  منتهية 
أنه تم إلغاء كل اإلجازات ملفتشي 
الضرورة  حالة  في  إال  التموين، 
الــــــقــــــصــــــوي، وذلــــــــــــك لـــتـــكـــثـــيـــف 

الحمالت على كل األسواق.

أسماك 
فاسدة 
في مصر
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اقتصاد

 القاهرة ـ نادين ثابت 
           محمد توفيق 

»حـــد أدنـــى لــأجــور ملــن يسكنون 
ــى لــــأجــــور  ــ ــــصـ ــد أقـ ــ ــور.. حــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــ ال
لـــســـاكـــنـــي الـــــقـــــصـــــور«، هـــتـــافـــات 
ــا آالف الـــعـــمـــال فــــي مـــصـــر فــي  ــ ــ لـــطـــاملـــا رددهـ
احــتــجــاجــاتــهــم، الـــتـــي ســبــقــت انــــــدالع ثـــورة 
الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 
عـــدالـــة  حــــريــــة..  ــيــــش..  »عــ ـــ بــ املـــطـــالـــبـــة   ،2011
اجتماعية«. ورغم مرور 6 سنوات علي ثورة 
العمال  مشاكل  أن  إال  الثاني،  يناير/كانون 
تظل كما هي دون تغيير، حيث لم يتم إقرار 
قانون عمل جديد يحفظ حقوق العمال، كما 

لم يتم تطبيق الحد األدني لأجور إال بشكل 
الدولة، كما  العاملني في أجهزة  جزئي على 
العامني  خــال  العمال  احتجاجات  تراجعت 
املاضيني نتيجة تشديد القبضة األمنية من 
قبل الــدولــة، وســط اســتــمــرار مشاكل الفصل 

التعسفي وتراجع حقوق العمال.
املستقلة،  العمالية  القيادات  من  عــدد  واتفق 
ــاب تــــدفــــع الـــعـــمـــال  ــ ــبـ ــ عـــلـــى عــــــدم وجــــــــود أسـ
املــصــريــني لــاحــتــفــال فـــي يـــوم عــيــد الــعــمــال، 
حيث يأتى هذا العام في ظل التدهور املستمر 
لحقوق العمال وغاء األسعار، بينما ال تزال 
ــدار  الــحــكــومــة مــســتــمــرة فـــي مــحــاوالتــهــا إصـ

تشريعات تنتقص من حقوق العمال.
ــررت تــنــســيــقــيــة تـــضـــامـــن )تـــجـــمـــع مــدنــي  ــ ــ وقـ
يتكون من 36 اتحاًدا ونقابة عمالية(، إعان 
عــيــد الــعــمــال مــن الــعــام الــحــالــي، »يـــوم حــداد 
بالسواد،  فيه  يتشحون  املصريني«،  العمال 
اعــتــراضــا عــلــي تـــدهـــور األوضــــــاع، وتــنــديــدا 
ــهــــجــــوم املـــســـتـــمـــر لـــتـــحـــالـــف الــحــكــومــة  »الــ ـــ لــ
وأصــحــاب األعــمــال ضــدهــم، وبــالــتــعــاون مع 

االتحاد الحكومي املعادي للعمال«.
أســتــاذ االقــتــصــاد والتمويل الــدولــي، أشــرف 
ــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة في  ــ دوابــــــة، يـــقـــول إن أزمـ
مصر تتمثل في غياب حد أدنى لأجر يعّبر 
ومطالبهم،  احتياجاتهم  عن  حقيقي  بشكل 

مــــؤشــــرات تــضــخــم األســــعــــار عـــلـــى مــــــدار مــا 
يــقــرب مــن عــامــني. وتــعــود مطالب وضــع حد 
أدنــى لأجور إلى العام 2008، حني تبلورت 
مــجــمــوعــات عــمــل عــمــالــيــة وســيــاســيــة عــدة 
سعت إلى احتساب قيمة الحد األدنى، وتمت 
الدعوة لوقفات احتجاجية للمطالبة به، ثم 
للمطالبة  اإلداري  القضاء  إلــى  اللجوء  تقرر 
ر حينها بـ 1200  دِّ

ُ
بإلزام الحكومة بحد أدنى ق

جــنــيــه، لــكــن تطبيق ذلـــك جـــاء بشكل جــزئــي. 
ــل تــوفــيــق، الــعــضــو املـــؤســـس في  ويـــقـــول وائــ
تنسيقية تضامن، إن الحد األدنى واألقصى 
لـــأجـــور، أحــــد املــطــالــب املــلــحــة عــلــى أجــنــدة 
الــتــنــســيــقــيــة مــوضــحــا أن »الـــعـــامـــل يــحــتــاج 
ــادل، ودونــهــمــا ال  ــ ــر عـ الســتــقــرار الــعــمــل وأجــ

يمكن لعامل أن يعيش بشكل كريم«.
يرتبط  لــتــوفــيــق،  بالنسبة  الــكــريــم  والــعــيــش 
أساسا باألجر الشامل للعامل مرتبطا بسلة 
السلع، موضحا أن الحديث عن 1200 جنيه 
حــد أدنــى لــأجــور، لــم يعد صالحا اآلن، ألن 
بناًء على أسعار عام  تم تحديده  الرقم  هــذا 
الــقــضــائــي  الــحــكــم  صــــدور  قــبــل   2009/2008

ــى لـــأجـــور، ولــكــن  ــ مــبــاشــرة بـــوضـــع حـــد ادنـ
اآلن هناك بعض السلع التي زادت أسعارها 
فــي  ــتـــمـــرون  »مـــسـ  : ــقــــول  ويــ  .%100 بــنــســبــة 
ــى لـــأجـــور مــرتــبــط بسلة  املــطــالــبــة بــحــد أدنــ
السلع، وحد أقصى لأجور دون استثناءات، 
لــيــس فــقــط لتعويض فــــوارق األجــــور وعجز 
املوازنة بعد فرض الحد األدنى، ولكن أيضا 
والقضاء  االجتماعية  العدالة  مبدأ  لتحقيق 
ــور فــي  ــ ــ ــفـــاوتـــات الـــرهـــيـــبـــة فــــي األجـ ــتـ عـــلـــى الـ
مــصــر«. وبــــدت خــطــوات تطبيق حــد أقصى 
لأجور بعيدة التحقق أيضا، لتتاشى يوما 
تلو اآلخر مطالب ثورة 2011. ويقول أستاذ 
االقــتــصــاد والــتــمــويــل الـــدولـــي، أشـــرف دوابـــة 
إن »الــحــد األقــصــى كـــان يــجــب أن ينفذ على 
الــجــمــيــع، ولــكــن لــأســف كــثــرة االســتــثــنــاءات 
يــولــيــو/تــمــوز 2014،  أول  وفـــي  أجــهــضــتــه«. 
أصـــدر الــرئــيــس عبد الــفــتــاح السيسي، قــرارا 
بقانون يحدد الحد األقصى ألجور العاملني 
بــالــحــكــومــة والـــقـــطـــاع الـــعـــام بــمــبــلــغ 42 ألــف 
جنيه شهريا )4700 دوالر أميركي(، وهو ما 
ا من الحد األدنى البالغ 1200 

ً
يمثل 35 ضعف

القانون  تفريغ  تــم  لكن  دوالرًا(،   136( جنيه 
من مضمونه بعد استثناء القضاء والشرطة 

واملصارف من الحد األقصى.
ويقول حسام فــوده، رئيس املجلس القومي 
لحقوق العمال والفاحني، إنه لم يعد هناك 
ثقة بني العمال والحكومات املتعاقبة، بسبب 

كثرة الوعود التي تلقوها.
ــالـــب بــهــا  ــتـــي طـ ــم تـــصـــدر الـــتـــشـــريـــعـــات الـ ــ ولـ
العمال منذ اندالع الثورة، متمثلة في قانون 
الحريات  قــانــون  تــاه  جــديــد يحميهم،  عمل 
النقابية واملحكمة العمالية، وجميعها تمت 
القوى  وزارة  في  منها  واالنتهاء  مناقشتها 

العاملة وإرسالها ملجلس الوزراء.
اتحاد عمال  رئيس  واستنكر سعد شعبان، 
مصر الديمقراطي، تجاهل الحكومة إلخراج 
عامل،  مليون   27 تحمي  التي  القوانني  هــذه 
املــفــصــولــني  الــــعــــمــــال  ــقــــوق آالف  ــــعــــيــــد حــ

ُ
وت

تعسفًيا، وتعطي الحق للعمال في الشركات 
 

ً
في انتخاب قياداتهم ونقاباتهم بحرية بدال
من فرض االتحاد الحكومي عليهم وتسديد 

اشتراكات له إجباريًا.

العّمال العرب غاضبون  في عيدهم

احتجاجات سابقة للمطالبة بحد أدنى لألجور في قطاع النقل )فرانس برس(

)Getty( عّمال أجانب في السعودية

احتجاج وغضب .. واقع ال يزال حاضرًا في 
خصوصًا  العربية،  الدول  في  العّمال  ملف 
لتحقيق  انطلقت  ثورات  شهدت  التي 

تتحقق  أن  دون  االجتماعية،  العدالة 
أحالمهم في اقتناص فرص للعيش الكريم 
عن  الدفاع  يمكنها  نقابات  تأسيس  أو 

مصالحهم أمام سطوة المال والحكومة. 
وفي مصر أعلنت نقابات مستقلة أن عيد 
الصدام  يزال  ال  كما  حداد«،  »يوم  العّمال 

والحكومة،  العمال  بين  قائما  تونس  في 
المفروضة  القيود  على  األردنيون  ويحتج 

على تأسيس النقابات

محور

70% يعملون في 
القطاع الخاص دون 

حد أدنى لألجور

الرياض ـ خالد الشايع

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كــــل الـــخـــطـــط الــــتــــي بــذلــتــهــا 
السعودية، على مدى عقود لتوطني املهن بما 
الــوافــدة ما تزال  العمالة  اليدوية، إال أن  فيها 

تسيطر على هذه السوق، خاصة املقاوالت.
وال يتجاوز عدد العمال املهنيني السعوديني 
3% من أصــل نحو 4 مايني عامل مهني في 
الباد، نصفهم يعملون في مجاالت املقاوالت 
واإلنشاءات، فيما يعمل نحو 22% من العمالة 
الوافدة في الورش الصناعية اليدوية، وهؤالء 

ال يتواجد بينهم سعوديون إال قلة.
ــــن الـــعـــمـــال  ــة مـ ــلـ ــزيـ ــهـ وأمـــــــــام هــــــذه األعــــــــــداد الـ
الــوطــنــيــني فــي املــمــلــكــة، بـــات مــن الطبيعي أن 
فعدا  أحـــد،  بــه  يعلم  أن  العمال دون  يمر عيد 
االحتفال  دون  تحول  التي  الدينية  املــحــاذيــر 

به، ال يوجد من يهتم بذلك في الباد.
االقــتــصــادي،  الخبير  العيسى،  مــجــدي  يــقــول 

عمان ـ زيد الدبيسية

يستقبل  واالحتجاجات  املطالبات  وقــع  على 
عــمــال األردن عــيــد الــعــمــال الــعــاملــي الـــذي يعد 
للغضب،  مناسبة  وإنــمــا  لاحتفال  مناسبة 
بلدهم  في  العمالية  االنتهاكات  تزايد  بسبب 
وحرمانهم من حقوقهم األساسية واالضطهاد 
ــلـــحـــق بــــهــــم، لـــثـــنـــيـــهـــم عـــــن مـــمـــارســـة  الــــــــذي يـ
الضغوط على أصحاب العمل الذين يرفضون 

أن كل الجهود املبذولة لتوطني سوق العمال 
باءت بالفشل، والسبب هو أن القطاع الخاص 

ال يريد أن يقوم بالدور املطلوب منه.
»الــعــربــي  ويــضــيــف الــعــيــســى فـــي تــصــريــح لـــ
بالتقصير،  الدولة  اتهام  يمكن  »ال  الجديد«: 
فــهــي أنـــشـــأت املــعــاهــد املــهــنــيــة والــصــنــاعــيــة، 
وقدمت مكافآت مالية ملن يتدرب فيها، ومع 
ذلــك ال نجد كثيرًا مــن خريجي هــذه املعاهد 
يعملون يدويًا، السبب هو أن رواتب بمستوى 
400 دوالر ال تكفي أي مواطن سعودي، لهذا 
يفضل القطاع الخاص االعتماد على العمالة 
قليلة، وتعيش  برواتب  تقبل  والتي  الوافدة، 
في ظروف صعبة«. ويتابع: »في أميركا نجد 
أن غالبية العمال أميركيون، ألنهم يحصلون 
عــلــى رواتــــــب كــافــيــة لــلــعــيــش بـــكـــرامـــة، حيث 
يــصــل راتــــب الــعــامــل األمـــيـــركـــي إلــــى 24 ألــف 
دوالر سنويًا، بينما العامل في السعودية ال 
يحصل على أكثر من 5 آالف دوالر سنويًا«. 

االستجابة لحقوقهم. ومن أدلــة  سوء احوال 
الحكومة حتى  قــدرة  االردن، عــدم  فــي  العمال 
االن على اتخاذ قرار لرفع الحد االدنى لاجور 
الــشــهــر. ويــواصــل  فــي  الـــذي يبلغ 268 دوالرا 
اصــحــاب الــعــمــل  الــتــأثــيــر عــلــى الــحــكــومــة في 
الــوقــت الـــذي ارتــفــع فيه خــط الفقر فــي الباد 
كــثــيــرًا، ومــن املــتــوقــع  ان يــتــجــاوز نسبة %14 
ا الخر دراسات للفقر في االردن قبل اكثر 

ً
وفق

العمالية  النقابات  من 10 ســنــوات. واخــتــارت 
كما هو معتاد تنظيم وقفات احتجاجية في 
عيد العمال وااليام التي تليه؛ وذلك للمطالبة 
اعلن  فيما  العــضــائــهــا،  اســاســيــة  بمكتسبات 
املــرصــد العمالي االردنـــي عزمه اطــاق حملة 
بــنــقــابــة« ردا على  التنظيم  بــاســم »مـــن حــقــي 
ــيـــود املـــوضـــوعـــة عـــلـــى تـــأســـيـــس نــقــابــات  ــقـ الـ
العمالي  عمالية جديدة. وقال رئيس املرصد 
إن  الجديد«  »العربي  لـ عــوض  احمد  االردنـــي 
أوضاع العمال في األردن مازالت على حالها 

ويرى أنه »لو تم منح العمال املهنيني رواتب 
مشغولة  املــهــن  هــذه  غالبية  لوجدنا  مجزية 
بــمــواطــنــني، فــلــم يــعــد الــســعــودي يــتــحــرج من 
الــعــمــل بـــيـــده، والــدلــيــل أنــنــا نــجــد املـــئـــات من 
السعوديني يعملون في مجال بيع الخضار، 
وخـــاصـــة الــتــمــور، ألن هـــذه املـــجـــال وفـــر لهم 
دخــا جــيــدا«. وحــاولــت وزارة العمل تحسني 
بيئة العمل في اململكة، خاصة املهن اليدوية، 
ــرة  ــيــ ــــاث األخــ ــثـ ــ ــي الــــســــنــــوات الـ ــ واتـــــخـــــذت فـ
خــطــوات كــبــيــرة فــي هـــذا املـــجـــال، كـــان أهمها 
تطبيق برنامج حماية األجـــور، والــذي دخل 
لكل  إلــزامــي  برنامج  وهــو  العاشرة،  مرحلته 
الشركات يجبرها على دفع رواتــب العاملني 
لعقوبات  تتعرض  وإال  منتظم،  بشكل  فيها 

كبيرة تصل إليقاف الخدمات عنها.
السعودية  تستطيع  ال  الـــذي  الــشــيء  أن  غــيــر 
التعامل معه، هو حــاالت اإلفــاس التي بدأت 
ــي قــطــاع  تـــتـــعـــرض لـــهـــا الــــشــــركــــات خـــاصـــة فــ

مـــن حــيــث االنــتــهــاكــات الــتــي تــرتــكــب بحقهم 
8 ساعات،  تزيد عن  من ساعات عمل طويلة 
الصحية  الــتــامــيــنــات  بمظلة  شمولهم  وعـــدم 
االخـــرى،  االجتماعية  والــتــأمــيــنــات  والــتــقــاعــد 
وخــــاصــــة اصــــابــــات الـــعـــمـــل وغـــيـــرهـــا اضـــافـــة 
الــى تــدنــي االجـــور حيث ان كثيرًا مــن العمال 
 اقل من الحد األدني لأجور. 

ً
يتقاضون دخا

العمالية  االحتجاجات  انخفاض  ان  واضــاف 
في األردن العام املاضي، وفقا ملا اظهره تقرير 
املـــرصـــد الــعــمــالــي ال يــعــنــي تــحــســن أوضــــاع 

املــقــاوالت واإلنــشــاءات مــؤخــرًا، بسبب ضعف 
الــنــاتــج عــن هــبــوط أسعار  اإلنــفــاق الحكومي 
النفط، وتسببت األزمة التي عانت منها أكبر 
شــركــات املـــقـــاوالت الــســعــوديــة فــي تسريحها 

العمال وتحقيق مطالبهم، وانما نتيجة لردة 
الــفــعــل الــســلــبــيــة تــجــاهــهــم مـــن قــبــل اصــحــاب 
الــعــمــل، وكـــذلـــك الــجــهــات الــحــكــومــيــة املعنية 
والنقل  التعسفي  للفصل  بعضهم  وتــعــرض 
ــقـــمـــع بـــكـــافـــة اشـــكـــالـــه. وقــــال  والــتــضــيــيــق والـ
عـــوض ان االحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة وخــاصــة 
الــعــام املــاضــي لــم تحقق على األغــلــب مطالب 
كالبرملان  وسيطة  جهات  كانت  وان  الــعــمــال، 
قد تدخلت النهاء بعض النزاعات العمالية اال 
ان اصحاب العمل لم يلتزموا بما اتفق عليه. 
ادى  انطاقته  ومنذ  العربي  الربيع  ان  وقــال 
الى زيــادة وعي العمال في االردن بحقوقهم، 
كان  وان  العمالية  املطالبات  رقــعــة  واتــســعــت 
عـــدديـــًا قـــد تـــراجـــع الســـبـــاب امــنــيــة خــوفــا من 

القمع والتهديد بالفصل. 
ــدد الـــنـــشـــطـــاء فــــي الــحــركــة  ــ ــى ان عـ ــ وأشـــــــار الـ
العمالية االردنية في ارتفاع مستمر، ولم يعد 
كما  االمــر مقتصرًا على اشخاض محدودين 

لنحو 45% مــن موظفيها، كــان آخــرهــا إعــان 
شركة بن الدن العماقة األسبوع املاضي عن 
تسريح نحو 50 ألــف مــوظــف لــديــهــا، بعد أن 

عجزت عن تسديد رواتبهم.
يؤكد فيصل الشماس، مدير إدارة الصناديق 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي شــــركــــة درايــــــــة االســـتـــثـــمـــاريـــة 
على  عقوبات  إيــقــاع  العمل  وزارة  »تستطيع 
الشركات املخالفة، ولكنها ال يمكن أن تجبرها 
ــع األجــــــــور، إذا لــــم يـــكـــن فــــي حــســاب  ــ عـــلـــى دفـ

الشركة أية مبالغ تغطي هذه األجور«.
ويرى خبراء اقتصاد أن املأزق املالي، والذي 
ال سيما  الخاص،  القطاع  تواجهه شركات 
املــــقــــاوالت، يــجــعــل مـــن فـــرص تــوطــني املــهــن 
صعبًا، لوجود مخاوف من أن هذا القطاع 
ــات  ــاألزمــ ــرًا بــ ــأثــ ــر تــ ــثــ ــا يـــكـــون األكــ غـــالـــبـــًا مــ
الــخــلــيــج، مما  فـــي دول  الــنــفــقــات  وضـــغـــط 
يــجــعــل الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة هــــي األكـــثـــر 

 لدى الكثير من املواطنني.
ً
تفضيا

كان في السابق. واضــاف عوض ان استجابة 
والتي  االردن  في  العمالية  للحركة  الحكومة 
صــاحــبــت الــربــيــع الــعــربــي لـــم تــكــن كــافــيــة او 
الحكومات  فــقــدت  حيث  املــطــلــوب،  باملستوى 
املتعاقبة فرصة االستفادة من الربيع العربي 
عــلــى صــعــيــد الـــحـــركـــات الــعــمــالــيــة، بـــل تــركــز 
اخــرى واغفلت حقوق  االهتمام على جــوانــب 
القائمة  النقابات  إن  وقــال  وربيعهم.  العمال 
حــالــيــا ال تــمــثــل ســــوى 5% مـــن عــمــال االردن 
تنظيمات  في  العمال غير ممثلني  و95% من 
نــقــابــيــة بــســبــب الـــقـــيـــود الـــحـــكـــومـــيـــة. ووفـــقـــا 
للتقرير الذي اصدره املرصد العمالي االردني  
ــاون مــــع مـــؤســـســـة فــــريــــدش االملـــانـــيـــة  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
بـــدايـــة شــهــر نــيــســان 2016  فــقــد انــخــفــضــت 
خال  ملموس  بشكل  العمالية  االحتجاجات 
عام 2015، حيث بلغ عددها )236( احتجاجًا 
الــســنــوات القليلة املــاضــيــة حيث  مــقــارنــة مــع 

بلغت )474( احتجاجًا في عام.

عّمال األردن ال يحتفلونالسعوديون غائبون للعزوف عن المهن

النقابات القائمة ال تمثل 
سوى 5% من عدد 

العمال في األردن

املــجــلــس الــقــومــي لـــأجـــور، مــجــدي الـــبـــدوي، 
موضحا  مــؤخــرا.  صحافية  تصريحات  فــي 
الــحــد األدنــى  أن »الــحــكــومــة ال تهتم بقضية 
الــخــاص وليس  القطاع  فــي  العاملني  ألجــور 

على أجندتها«.
ــم يــتــطــرق حــديــث الــرئــيــس املـــصـــري، عبد  ولـ
الفتاح السيسي، في االحتفال الرسمي بعيد 
حقيقية  لحلول  املــاضــي،  الخميس  الــعــمــال، 
ــة األجـــــور فـــي مــواجــهــة غــــاء األســـعـــار،  ــ ألزمـ
واكتفى بالتأكيد على »أهمية منح األولوية 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات املــــواطــــنــــني، ومــكــافــحــة 
الفساد والغاء والعمل على ضبط األسعار«، 
وهــــي وعــــود مــتــكــررة دون أن تــتــحــقــق وفــق 

نقابات عمالية تعلن الحداد لتدني 
األجور وتراجع الحريات

ويتماشى مع الغاء املضطرد في األسعار.
إلــى أن الحد األدنـــى لأجور،  ويشير دوابـــة 
املــعــمــول بــه فــي مــصــر حــالــيــا يــقــدر بحوالي 
أمــيــركــيــا(،  دوالرا   79( مـــصـــري  جــنــيــه   700
ــو يــقــتــرب كــثــيــرا مـــن حـــد الــفــقــر الــعــاملــي  وهــ
املقدر قيمته بـ 2 دوالرا يوميا، أي 60 دوالرا 
شهريا، الفتا إلــى أنــه في ظل غــاء األسعار 
فإن هذا الحد البد أن يصل إلى 1400 جنيه 
عن  الــحــكــومــة  إعـــــان  ورغـــــم  دوالرا(.   158(
بــواقــع 1200  لــأجــور  الــحــد األدنــــى  تطبيق 
جنيه )136 دوالرا أميركيا( في يناير/كانون 
الثاني 2014، إال أنه لم يشمل سوى قطاعات 
الــجــهــاز اإلداري للدولة  عــدة مــن مــؤســســات 
الــــذي يــضــم قــرابــة 6 مــايــني مــوظــف، بينما 
لــم يــجــر تطبيقه عــلــى الــعــامــلــني فــي القطاع 
الخاص. ويعمل 70% من العمال في القطاع 
الخاص )حوالي 18 مليون عامل(، في مقابل 
30% يــعــمــلــون بــالــقــطــاع الــحــكــومــي والــعــام 
)حوالي 6 مايني عامل(. ولم يعد تطبيق حد 
الخاص  القطاع  في  للعاملني  لأجور  أدنــى 
ــدة الـــحـــكـــومـــة، كـــمـــا يـــقـــول عــضــو  ــنــ عـــلـــى أجــ

تونس ـ فرح سليم

يــبــدو أن الـــثـــورة لــم تــحــقــق شــيــئــًا لــلــعــمــال فــي تــونــس، رغــم 
أنها رفعت شعارات »التشغيل والكرامة«، وال يبدو الوضع 
االجتماعي في تونس على ما يرام، فا الحكومة راضية وال 
النقابات العمالية سعيدة بما تحقق ألعضائها من مكاسب.

ــداة عــيــد الــعــمــال الـــذي يطلق عليه فــي تونس  كــمــا تــلــوح غـ
الصيد  الحبيب  أزمــة جديدة بني حكومة  الشغالني«،  »عيد 
واالتحاد العام التونسي للشغل على خلفية إيقاف القضاء 
لــعــدد مــن نقابيي الــقــطــاع الــصــحــي املــطــالــبــني بــإقــالــة وزيــر 

الصحة سعيد العايدي.
ــادي في  ــتـــصـ ويــشــبــه املـــراقـــبـــون الـــوضـــع االجــتــمــاعــي واالقـ
القابلة  املــوقــوتــة  بالقنبلة  واملــحــافــظــات  تــونــس  الــعــاصــمــة 
ــه الــحــكــومــة الــتــي لــم تجد  لــانــفــجــار فــي أي لــحــظــة فــي وجـ
أزمـــة التشغيل ومعالجة  إلــى فــك شــفــرات  إلــى اآلن طريقها 
الــوضــعــيــات املــهــنــيــة الــهــشــة فــي جــل الــقــطــاعــات، فــضــا عن 
عجزها في إيجاد الحلول آلالف الوافدين الجدد على سوق 
الــشــغــل مــن خــريــجــي الــجــامــعــات أو املــســّرحــني مــن قطاعي 
املنحى  األيـــام  هــذه  الحكومة  وتنتقد  والــســيــاحــة.  النسيج 
للشغل،  التونسي  الــعــام  االتــحــاد  ينتجه  الــذي  التصعيدي 
ودخول قطاعات حساسة، على غرار الصحة، في إضرابات 
ــيــــرة مـــن أجــل  رغــــم كـــل املــــحــــاوالت الـــتـــي بــذلــتــهــا هــــذه األخــ
املاضية.  األشهر  امتداد  على  العمالية  النقابات  استرضاء 
وبــالــرغــم مــن الــوضــع االقــتــصــادي الــصــعــب وتــقــلــص تدفق 
االستثمارات املحلية واألجنبية سعت الحكومة إلى تحقيق 
أغــلــب املــطــالــب الــعــمــالــيــة واالســتــجــابــة إلـــى مــطــالــب زيـــادة 
األجــور وهــو ما انتقده صندوق النقد الــدولــي الــذي اعتبر 

كتلة أجور موظفي الحكومة األرفع في العالم.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستني الغارد عقب 
زيارتها تونس في سبتمبر/أيلول املاضي أن كتلة األجور 
فــي تــونــس تعتبر األعــلــى فــي الــعــالــم، حيث تمثل 13% من 
ف انخفاض أسعار 

ّ
وظ

ُ
الناتج املحلي، مضيفة أن تونس لم ت

ــمــا اخــتــارت 
ّ
املــحــروقــات فــي األشــهــر األخــيــرة لاستثمار، إن

توجيهها لزيادة رواتب الوظيفة العمومية. وتحتاج الباد 
وفـــق تــصــريــحــات رئــيــس الــحــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد لوقف 
نزيف االحتجاجات العمالية »إلى مال قارون وصبر أيوب«.

ومطالب  اإلضــرابــات  من  للحد  الحكومية  الجهود  ومقابل 
ــاد الــشــغــل والـــنـــقـــابـــات الــفــتــيــة الــتــي  الــشــغــالــني، يــتــهــم اتـــحـ
الدولة بالتنصل من تعهداتها وعدم  الثورة،  تأسست بعد 
تطبيق محاضر زيــادات األجــور وتنفيذ االتفاقات التي تم 
النقابيني  التضييق على  عــن     

ً
إليه سابقًا فضا التوصل 

ويصر  الغليظة.  العصا  إلــى سياسة  لــلــعــودة  نية  ووجـــود 

على  املباركي،  بوعلي  الشغل  التحاد  املساعد  العام  األمــني 
أن منظمته ال ترغب في الدخول في أي صدام مع الحكومة، 
االتحاد وتحميله مسؤولية تعطيل  رافضًا تشويه صــورة 
ــد  أن مــهــمــة املنظمة  ــة. كــمــا أكــ ــدولـ الــعــمــل فـــي مــؤســســات الـ
إلــى أن حقوق  إلــى جانب العمال وحمايتهم الفتًا  الــوقــوف 

»العربي الجديد« . الشغالني خط أحمر وفق تصريحه لـ
وبالرغم من حالة االحتقان االجتماعي تقول بيانات رسمية 
لوزارة الشؤون االجتماعية إن وتيرة اإلضرابات في القطاع 
األولــى  بالسنوات  مقارنة  كبير  بشكل  انخفضت  العمومي 
لــثــورة يــنــايــر 2011 الــتــي فــجــرت مــوجــة مــن االحــتــجــاجــات 

االجتماعية لم تشهدها تونس منذ استقالها سنة 1956 .
عدد  انخفض  االجتماعية،  الــشــؤون  وزارة  بيانات  وحسب 
اإلضــرابــات خــال الــربــع األول مــن الــعــام املــاضــي فــي القطاع 
الخاص بنسبة 345  مقارنة بنفس الفترة من السنة املاضية 
املــؤســســات  انــخــفــاض عـــدد  و21% مــقــارنــة بسنة 2013 مــع 
املعنية بهذه اإلضــرابــات بنسبة 36%.  وفــي سياق متصل، 
تراجع عدد األيــام الضائعة بسبب اإلضرابات بنسبة %57 
مقارنة بالفترة ذاتها من السنة املاضية، مقابل ارتفاع بنسبة 
12 % فــي 2013 ، وقــد شملت هــذه اإلضــرابــات 65 مؤسسة 
خاصة، منها 22 مؤسسة أجنبية. وتشكو تونس منذ الثورة 
فــي نهاية  البطالة، حيث  بلغ  فــي مــعــدالت  ارتفاعًا متزايدًا 
الثورة. ويعتبر آالف  العام املاضي 15.4% مقابل 13% قبل 
الــشــبــاب وخــاصــة حــامــلــي الــشــهــادات الــجــامــعــيــة أن الــثــورة 
لــم تحقق أهــدافــهــا، وأن الحكومة لــم تلب أحــد أبــرز مطالب 
الــثــورة وهـــو »التشغيل والــكــرامــة« فيما يــرابــط املــئــات من 
الشباب املعطل في اعتصامات مفتوحة أمام وزارة التشغيل 
وغيرها من املقرات األخرى، كما تتكرر بني الفترة واألخرى 
املصادمات بني الشباب املعطل وسلطات األمن التي تمنعهم 
من االحتجاج أو قيادة املسيرات نحو مقر رئاسة الحكومة. 

شارات سوداء 
في مصر

تونس: ضاعت شعارات 
»التشغيل والكرامة«

ضاعت شعارات »التشغيل 
والكرامة« التي رفعها صناع 

الثورة التونسية ضد طغيان زين 
العابدين بن علي، ويجد العمال 

أنفسهم اليوم في أسوأ األوضاع

 493 رصد  تم  أنه  لها  تقرير  في  الديمقراطية  مؤشر  مؤسسة  ذكرت 
نهاية  وحتى   2016 الثاني  كانون  يناير/  منذ  مصر  في  عماليًا  احتجاجًا 
لحقوق  المتدهورة  األوضــاع  على  احتجاجًا  الماضي،  نيسان  إبريل/ 
العمال. وتصدر شهر فبراير/ شباط المشهد االحتجاجي العمالي بـ 164 
احتجاجًا. ورصد التقرير الذي حصلت »العربي الجديد« على نسخة منه 
ارتفاعًا في وتيرة االحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي 
2015، والذي شهد 1117 احتجاجًا عماليًا بمتوسط 93 احتجاجًا شهريًا.

493 احتجاجًا في أربعة أشهر

رغم مرور 6 سنوات على 
ثورة يناير/كانون الثاني 

في مصر، إال أن مشاكل 
العمال تظل كما هي 

دون تغيير، وال سيما 
تطبيق حد أدنى لألجور

ال يجد العّمال في األردن 
ما يدعوهم لالحتفال 

بعيدهم فهم يعانون 
من الضغط الحكومي 
وانتهاكات حقوقهم

)Getty( عمال تونسيون يتظاهرون ضد قوانين العمل
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المهدي مبروك

ــوقـــف الـــرســـمـــي الــتــونــســي من  يـــبـــدو أن املـ
األزمـــــــة الــلــيــبــيــة، وخـــصـــوصـــا مــــن مــســألــة 
كبير.  إلــى حد  تغير  قد  العسكري  التدخل 
لذلك، بدأت تصريحات رئيس الجمهورية، 
الباجي القائد السبسي، لصحيفة أجنبية، 
فــي األيــــام األخـــيـــرة، حـــول تــأيــيــده ضــربــات 
عــســكــريــة مــوجــهــة إلــــى تــنــظــيــم داعــــش في 
ليبيا مفاجئة لبعضهم،  فهي  مختلفة إلى 
حد كبير مع تصريحاٍت كانت قد صدرت 
ــه  مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن عـــن رفـــضـــه أي  لــ
تــدخــل عــســكــري، ألنــه سيكون كــارثــيــا على 

تونس على حد قوله.  
خارج هذا املوقف من إمكانية تدخل عسكري 
فــــي لــيــبــيــا، كـــانـــت تـــونـــس الـــرســـمـــيـــة مــنــذ 
اعــتــدااًل وحفاظا  أكثر  الحكم  رباعي  تولى 
الليبيني. وربما  الفرقاء  على الحياد تجاه 
كانت حكومة مهدي جمعة قد تعاملت مع 
امللف الليبي من زاويــة أخــرى، خيرت فيها 
إسناد جماعة الشرق، حتى عمدت إلى منع 
بــعــض الــجــهــات املــحــســوبــة عــلــى طــرابــلــس 
من الــدخــول إلــى الــتــراب التونسي، وقيدت 
حركة بعض املقيمني منهم في تونس، مما 
عده بعضهم إجراءات تضييقية، تستهدف 
فريقا لتناصر فريقا آخر. واألرجح أن ذلك 
حــدث تحت إمـــاءات قــوى إقليمية عربية، 
لـــم تــخــف مــنــاصــرتــهــا جــمــاعــة الــعــســكــري، 

غازي دحمان

متأخرًا، أكثر من اللزوم، وصل خبر تفّسخ 
ــــى مــســمــع الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي،  ســــوريــــة إلـ
ــا. اســتــغــرق املـــنـــادي وقــتــا دام  ــامـ ــــاراك أوبـ بـ
خــمــس ســـنـــوات لــيــعــبــر املــحــيــط األطــلــســي، 
املحيط  بالعكس عبر  أميركا  ربما جــاء  أو 
الــهــادي، بعد أن عبر بـــراري آســيــا، ويصل 
إلى عتبة حديقة البيت األبيض، معلنا أن 
بــلــدًا فــي املــشــرق الــعــربــي، واســمــه ســوريــة، 
يتفسخ بسرعة. حينذاك، لم يضيع أوباما 
الوقت، ويبدو أنه لم ينتظر االستفسار عن 
املختصني في  ومــن  مــن مستشاريه،  األمـــر 
شــؤون الشرق. اتصل مباشرة وعبر الخط 
الــروســي، والدهشة تعقد  الساخن بنظيره 
لــســانــه، وبـــالـــكـــاد اســتــطــاع إكـــمـــال حـــروف 
جملته الصاعقة »سورية تتفسخ يا عزيزي 
ــيـــر«. وبـــعـــيـــدًا عــــن تــحــلــيــل املـــوقـــف  ــمـ فـــاديـ
التي كان عليها أوباما،  العاطفية  والحالة 
الخبر،  هــذا  بوتني  إباغه فاديمير  لحظة 
ــا يــلــفــت بــالــصــيــاغــة الــكــامــيــة لــهــذا  ثـــّمـــة مـ
الــبــاغ، إذ مــن املنطقي أن تــكــون الــعــبــارات 
أكـــثـــر عــقــانــيــة، وتــتــفــق مـــع ســـيـــاق األزمــــة 
 
ً
وتــطــوراتــهــا وتــحــوالتــهــا، كـــأن يــقــول مثا
»األمور تتطور بشكل خطير في سورية« أو 
التي سيرتبها فشل عملية  التداعيات   

ّ
»أن

الــتــفــاوض ســتــكــون خــطــيــرة«. بــذلــك، يكون 
التقدير متناسبا بدرجة كبيرة مع الوقائع، 
إلــى  يـــؤدي  املــفــاوضــات  فاملنطقي أن فــشــل 
تدحرج األوضاع، نحو درجة أسوأ، لكنه ال 
يصل هكذا وبشكل فجائي إلى حد تفسيخ 

البلد دفعة واحدة.
تكشف هذه املبالغة العاطفية والكامية عن 
السوري ومجرياته،  استهتار كبير بامللف 
ــــف،  ــــوقـ ــر املـ ــال فـــــي تــــصــــديــ ــعــــجــ ــتــ وعـــــــن اســ
فــالــرئــيــس األمــيــركــي ال يــكــلــف نــفــســه حتى 
املناسبة  املصطلحات  اخــتــيــار  فــي  الــعــنــاء 
لتوصيف الــحــدث. وبــالــتــالــي، فــإن أي كام 
حــاضــر فــي الــبــال قــد يكفي للتعبير، األمــر 
كله يدخل فــي إطــار بيع املــواقــف، فتوقيت 
أراد  الـــرجـــل   

ّ
أن يــظــهــر  الــتــصــريــح  صـــــدور 

إرســال رسالة إلــى دول الخليج التي كانت 
إنــه مهتم  طائرته تتجهز لإلقاع صوبها. 
ومــتــابــع لــأزمــة الــســوريــة، ويــكــن تجاهها 

سمير الزبن

تعاني الثقافة العربية من عدم تأسيسها 
املثقف يحيا  مــا جعل  الــخــاصــة،  سلطتها 
وعينه على سلطة السياسي، ويعمل على 
ربط أي مشروع ثقافي بمشروع سياسي 
ما، ليعدل من االختال املائل بشكل كبير 
لصالح السياسة، وليجد سلطته من خال 
يكون حاما  االرتــبــاط بمشروع سياسي، 
يحمله  أنــه  املثقف  يعتقد  ثقافي،  ملــشــروع 
ــة. ولــعــدم حــاجــة السلطات  نــيــابــة عــن األمــ
الجدية، وجد  الثقافية  للمشاريع  العربية 
املثقف نفسه يعاني من الهامشية، فالثقافة 
العربية ال تستطيع أن تــؤدي دورهــا، كما 
تــكــّرســت فــي الــعــقــود الــخــمــســة املــنــصــرمــة، 
من دون أن تتوسل سلطة أخرى تفتح لها 
باب التأثير. لذلك، انقسم املثقفون، إما إلى 
باحثني عن موقع في إطار السلطة، أو إلى 
موقع  فــي  أنهم  دائــمــا  يشعرون  هامشيني 
أصغر منهم، وهم أكبر منه، وتمترس كل 

بموقعه، ليبدأ الحرب ضد اآلخر. 
األوســـاط  شغل  والسياسة  الثقافة  ســـؤال 
القليلة  العقود  طــوال  اليسارية،  الثقافية 
ــا فــــي ظــــل الـــحـــيـــرة  املـــنـــصـــرمـــة، خـــصـــوصـ
اليسارية في تصنيف االستبداد السياسي 
ــــذي ســــاد دول املــنــطــقــة، بعد  الــشــمــولــي الـ
االنقابات العسكرية التي اجتاحت بلدانا، 
مــثــل مــصــر وســـوريـــة والــــعــــراق والــجــزائــر 
واليمن وليبيا. وهي التي تسببت بإلحاق 
كل شيء بالسياسة، ليس الثقافة فحسب، 
بــل االقــتــصــاد واملــجــتــمــع والتعليم أيــضــا، 
وقضت على كل هامش حرية تأسس في 
حرية  أهمها،  االستعمارية،  التجربة  ظــل 
التعبير وتأسيس األحزاب، فعلى مستوى 
الحريات، لم يجِر اعتقال أي شحص على 
خــلــفــيــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، 
وهو ما أطلق عليه ياسني الحافظ تعبير 
خروج  بعد  الكولونيالية«،  »الديمقراطية 
االســتــعــمــار مــن املنطقة ادعـــت االنــقــابــات 
 عن الشعب، وبدعم 

ً
أنها ثورات قامت بديا

منه وممثلة له، من دون أن تستشيره بأي 
طريقة. 

االتــحــاد  املثقفني تصنيف  حــيــرة  زاد  ومــا 
العاملي  الــيــســار  مــركــز  بوصفه  السوفيتي 
حتى ثمانينات القرن املنصرم، هذه الدول 
بوصفها تنتمي إلى معسكره. في ظل هذه 
أن يجب على  املثقف  كــان على  األوضــــاع، 
سؤال الثقافة، أي فعالية وأي دور للثقافة 
فـــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة فـــي ظـــل طــغــيــان 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة؟ وكــــان مــن الطبيعي 
أن يرد مثقفون كثيرون سؤال الثقافة إلى 
ســـؤال الــســيــاســة، بــوصــف الــثــقــافــة ملحقا 
بالسياسة، على قاعدة الترابط بني الثقافة 
تــرابــط ال فكاك منه في  والسياسية، وهــو 
تــحــلــيــل األوســــــــاط الـــيـــســـاريـــة الــــــذي ســـاد 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــات. وبـــذلـــك، تــفــقــد الــثــقــافــة 
اســتــقــالــيــتــهــا تـــمـــامـــا، وتـــصـــبـــح الــثــقــافــة 
رأينا  لــذلــك،  بامتياز.  السياسة  فــي  درســـا 
مــشــاريــع ومــنــابــر ثــقــافــيــة، ارتــبــطــت بقوى 
ســيــاســيــة، وأصــبــحــت امـــتـــدادًا لــهــا، حيث 
بني  الترابط  إنــه  تقول  الديباجة  أصبحت 
الثقافة والسياسة، الثقافة بوصفها درسا 
فــي الــســيــاســة، والــســيــاســة تــنــحــرف بــدون 
السياسي  التوحيد بني  أعــاد هذا  الثقافة. 
والــثــقــافــي تــرتــيــب االصــطــفــاف الــســيــاســي 
اصطفاف  فكل  بينهما.  ليوحد  والثقافي، 
يمكن  وال  بالضرورة.  ثقافي  هو  سياسي 
لــلــمــثــقــف صــــاحــــب املــــوقــــع فــــي املـــؤســـســـة 
لصاحب  يــكــون مخلصا  أن  إال  الــرســمــيــة، 
املــؤســســة ثــقــافــيــا. وحــتــى عــنــدمــا يتجاوز 
املثقف دوره املرسوم في املؤسسة نفسها 
ــه يــفــصــح عــّمــا  ــإنـ ــاراٍت مــخــتــلــفــة، فـ ــبــ ــتــ العــ
تــضــمــره املــؤســســة، والــتــي تعلن عــنــه عبر 

عادل دشيلة

ستهدف مدينتا تعز اليمنية وحلْب 
ُ
ملاذا ت

الـــســـوريـــة بـــأعـــتـــى األســـلـــحـــة الــــيــــوم. تــعــز 
محاصرة من مليشيات طهران ومليشيات 
الــرئــيــس الــيــمــنــي املــخــلــوع، عــلــي عبدالله 
ــالــــح، مـــنـــذ عــــــام، وال مـــجـــال هـــنـــا لــكــي  صــ
نــســرد عـــدد الــجــرحــى والــشــهــداء واملــنــازل 
املدينة محاصرة حتى  فيها.  ُدمــرت  التى 
كتابة هــذه الــســطــور. وقــد ســربــت وسائل 
اإلعام أن رئيس وفد الحوثيني املفاوض 
فــي الــكــويــت أجـــرى اتــصــااًل فــي اليوميني 
ــث مــلــيــشــيــاتــه عــلــى حسم  املـــاضـــيـــني، وحــ
املعركة في تعز، فقد نجح في وقف تحليق 
طـــيـــران الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، وبــالــتــالــي ما 
عليهم ســوى مــداهــمــة تعز وضــربــهــا. من 
أيــن جــاء هــؤالء؟ هــؤالء هم وحــوش القرن 
الواحد والعشرين. هــؤالء تجردوا من كل 
الــقــيــم اإلنــســانــيــة واألخـــاقـــيـــة والــديــنــيــة. 
ــفــــال يـــمـــوتـــون فـــي تــعــز بــســبــب ســوء  األطــ
التغذية، ومنهم من يموت بمدافع الحوثي 
نتيجة  يموتون  املرضى  أن  كما  وصــالــح. 
بكل  املدينة محاصرة  األكــســجــني.  انــعــدام 
مــا تعنيه الكلمة، وقــد رفــض رئــيــس وفد 
الحوثي املفاوض في الكويت فك الحصار 
ــكـــن، عـــلـــى مــلــيــشــيــات  ــذه املـــديـــنـــة. لـ ــ عــــن هـ
الحوثي وصالح أن يفهموا أن تعز عزيزة، 
ــاوم كـــل أنــــــواع الـــغـــن، حــتــى قــيــام  ــقـ ــتـ وسـ
النصر،  قــدرهــا هــو  اليمنية  الــســاعــة. تعز 
وســتــنــتــصــر عــلــى جـــرائـــم الــقــتــلــة، واأليــــام 

بيننا.
السورية فتعيش مأساة  أمــا مدينة حلْب 
أعمق  والعشرين، وجرحها  الواحد  القرن 
السوري  النظام  يرتكب  اليمنية.  تعز  من 
جرائم حرب بحق املدنيني في مدينة حلْب. 
وقـــد ســمــعــنــا، أخـــيـــرًا، أن الــنــظــام الــســوري  
تلقى نصائح من حكومة الجزائر، والتي 
أكـــــدت فــيــهــا أن الـــحـــل ســيــكــون عــســكــريــا، 
ومـــــا عـــلـــى الـــرئـــيـــس بـــشـــار األســــــد ســـوى 
املــضــي فــي ضـــرب حــلــْب، وقـــد شـــرح وزيــر 
عمليات  املذكور مجرى  للرئيس  جزائري 
تسعينيات  في  الجزائرية  األهلية  الحرب 
الـــقـــرن املـــاضـــي، حــيــنــمــا فـــاز اإلســامــيــون 
انتخابات  في  الجزائرية  االنتخابات  في 
حــــرة ونـــزيـــهـــة. ثـــم انــقــلــب عــلــيــهــا الــجــيــش 
الجزائري، والذي الزالت قبضته الحديدية 
السطور.  هــذه  كتابة  الــجــزائــر، حتى  على 
وقتل الجيش الجزائري مئات اآلاللف من 

هذه  أن  يبدو  لكن،  تحديدًا.  حفتر،  خليفة 
ولذلك،  ما.  متأخرة شيئا  كانت  االستفاقة 
يسعى الجميع في تونس إلى التدارك ولو 
مع تكاثر العثرات، فمسائل عديدة سويت 
فــي غــيــابــهــم، تــم حسمها فــي الــصــخــيــرات، 
ففازت املغرب بشرف الدبلوماسية العربية 
الــتــي ســاعــدت كــثــيــرًا عــلــى تقريب  النشطة 

وجهات النظر بني هؤالء الفرقاء الليبيني.
تــغــيــرت مــواقــف الــدبــلــومــاســيــة فــي األشــهــر 
القليلة املــاضــيــة، كــمــا ذكــرنــا ســابــقــا. وقــد 
يــكــون ملــغــادرة وزيـــر الــخــارجــيــة التونسية 
الـــســـابـــق، الــطــيــب الـــبـــكـــوش، مــنــصــبــه، إثــر 
أثــر في حلحلة  األخير  الحكومي  التحوير 
بــعــض املــســائــل الـــتـــي كـــانـــت مــحــل خـــاف، 
خــصــوصــا مــع حــكــومــة طــرابــس و»املــؤتــمــر 

الوطني العام« عموما. 
بدايات  املهمة مع  التعديات  تزامنت هذه 
املـــــبـــــادرات الــعــمــلــيــة املـــهـــمـــة الـــتـــي أقـــدمـــت 
عــلــيــهــا حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي )حــكــومــة 
فــــائــــز الـــــســـــراج( الــــتــــي اســتــعــمــلــت تــونــس 
قـــاعـــدة خــلــفــيــة لــقــيــادتــهــا فـــي بـــدايـــة األمـــر، 
العملياتية  وحــتــى  الــدولــيــة  الترتيبات  ثــم 
الـــدور الــذي  الحــقــا. إذ يكفي أن نشير إلــى 
لعبته تونس لوجستيا في تمكني القيادة 
الليبية الحالية من الوصول بحرًا إلى أحد 
ه، ولـــو إلـــى حني 

ّ
مــوانــئ طــرابــلــس،  لــتــتــخــذ

مــقــرا لــهــا. ومــا كــان ذلــك لــيــحــدث، لــوال هذا 
الــذي مّكن الحكومة  »الــتــواطــؤ اإليــجــابــي« 

 مــشــروع املصالحة 
ً
عــلــي الــصــابــي حــامــا

ــاق  ــوفــ ــة الــ ــومـ ــكـ ــلـــى أســـــــس  حـ ــة عـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
منطلقا. وما كان لحكومة السراج املنبثقة 
ــراف  ــ ــــذي وقــعــتــه األطـ ــفـــاق الـــســـام الـ عـــن اتـ
املــغــربــيــة فــي مــديــنــة الــصــخــيــرات املغربية 
 ،2015 األول  كــانــون  ديسمبر/  خــال شهر 
أن تــدخــل مــديــنــة طــرابــلــس الــعــصــيــة،  لــوال 
احتضان  تيار اإلسام السياسي لها. كان 
األمــــر شبيها بــانــقــاب كــبــيــر، حـــدث داخــل 
ــــر هينا  ــــي«. لـــم يــكــن األمـ ــــوانـ »الــقــصــر االخـ
 أقـــدم 

ً
 دقـــيـــقـــة

ً
ــان مـــجـــازفـــة لــكــل األطـــــــراف. كــ

الــواحــد، وخصوصا  الــطــرف  فــرقــاء  عليها 

أن معارضي هذا االتفاق كانوا من جهات 
عــديــدة فــي واقـــع ليبي مــعــقــد، طــغــت عليه 

االنقسامية. 
أمـــا املـــســـار الــثــالــث، وهـــو األخـــطـــر، والـــذي 
لـــم تــبــلــور بــعــد كـــل مـــامـــحـــه، فــيــعــود إلــى 
تــصــريــحــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة األخــيــرة 
واملتعلقة بضربات محتملة على داعش في 
ليبيا. رأى بعضهم في هذا املوقف تحواًل 
أن  علينا  ولكن،  السابقة.  مواقفه  عن  كليا 
نقر أن بني تلك التصريحات والتصريحات 
الحالية مسافة كبيرة، حدثت فيها أشياء 
ــدة، مــــن شـــانـــهـــا أال تــــبــــّرر فـــقـــط تــلــك  ــ ــديـ ــ عـ

التعديات، بل تفرضها، ولعل أهمها: 
الــحــاصــل لتونس  الــضــرر األمــنــي الكبير   -
ــارة مــصــراطــة الــتــي كـــان من  أســاســا بــعــد غـ
في  اإلرهــابــيــة،  بنقردان  عمليات  نتائجها 
األسبوع األول من شهر مارس/ آذار 2016.

- الـــــتـــــهـــــديـــــدات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــــتـــــي ظــلــت 
تستشعرها أوروبا بشكل متنام من خال 
والضغط  املختلطة،  الهجرة  تدفق  ارتــفــاع 

على تونس، لتبدي تعاونا أكبر.
املعترف به  - تعثر تصويت برملان طبرق، 
دوليا، ملا يفوق عشر مرات وبشكل عبثي، 
امتلكت شرعية  التي  السراج  على حكومة 
الـــــضـــــرورة والــــــواقــــــع، مــــا يـــجـــعـــل مــــن هـــذا 
البروتوكوالت  بــاب  مــن  حقيقة  التصويت 
الــدولــيــة ال غــيــر. فــلــقــد تـــم االعـــتـــراف بــهــذه 
الحكومة بشكل متصاعد، من دون أن تعير 

أو على األقل  التصويت أهمية تذكر،  لهذا 
لم ترتهن إليه.

ــدا تـــغـــيـــر املـــوقـــف  ــ ــاب، بــ ــ ــبــ ــ ــذه األســ ــ  لـــكـــل هــ
التونسي من األزمة الليبية مفهوما. ولكن، 
هـــل نــحــن عــلــى مــرحــلــة جـــديـــدة، ستفضي 
إلى أن يستتب فيها األمر لحكومة الوفاق 
الهيمنة، وبشكل  أجــل بسط  مــن  الــوطــنــي، 
كامل على التراب الليبي. يبدو أننا ما زلنا 
بعيدين عن هذه املرحلة. ولكن، علينا أيضا 
بــهــذه  دفـــع  ــذي  الــ الـــغـــرب  أن  أن نستحضر 
ــــدي زمــنــا  الــحــكــومــة لـــن يــبــقــى مــكــتــوف األيـ
، إنـــه لــن يــرضــى بــحــكــومــة  »منطقة 

ً
طــويــا

خـــضـــراء« أخــــرى فــي طــرابــلــس، خصوصا 
وأن داعش يتمّدد بشكل مخيف. 

ربحت طرابلس املعركة، هذه املــرة، حينما 
ولــو بشكل  الــوفــاق،  النــت ومكنت حكومة 
ملتو ومــتــردد فــي الــبــدايــة مــن شبر أرض. 
ربــمــا خــســرت الــســلــطــة. ولــكــن، حـــازت على  
ــانــــت تــتــهــم  ــتــــي كــ ــــدة، وهــــــي الــ ــيـ ــ ســـمـــعـــة جـ
بــدت غريمتها »سلطة  بالتطرف، في حني 
العلمانيني  املحسوبة على  الــشــرق«، وهــي 
والــلــيــبــرالــيــني خــصــمــا لــلــشــرعــيــة والــســام  

ووحدة الباد.
الــضــربــة الــعــســكــريــة الــتــي  أيــدهــا الــرئــيــس 
تكون  لــن  لكنها  مستبعدة،  غير  التونسي 
يتوفر  لــم  قريبا. هناك شــروط موضوعية 

.
ً
بعضها، ونرجو أن تتفاداها الباد أصا

)أكاديمي تونسي ووزير سابق(

باملسؤولية،  القلق واإلحــســاس  فائضا من 
فــا يـــزاودن أحــٌد عليه، وكــأنــه يــقــول: سجل 
إنــــي مــهــتــم بــاملــوضــوع الــــســــوري، فـــي حني 
انقطاع مديد، بحجم  تعبيراته عن  كشفت 
غفوة طويلة وسبات عميق، ذلك أن سورية 

دخلت مرحلة التفسخ من زمن طويل.
لــيــس ذلـــك وحـــســـب، بـــل لـــم تــحــصــل عملية 
تفّسخ سورية مصادفة، وال بشكل فجائي، 
ــمــة، 

ّ
بـــل تــّمــت وفـــق عــمــلــيــة ممنهجة ومــنــظ

أخـــذت مــداهــا، وكـــل مــدمــاك كـــان يــنــهــار من 
بنية سورية كانت واشنطن وموسكو على 
وكــانــتــا تستثمران  انــهــيــاره،  بتوقيت  عــلــم 
سياسيا وإستراتيجيا في ذلك االنهيار، كل 
وفق حساباته ومخططاته. في كل مراحل 
االنــهــيــار، كــان أوبــامــا يــّدعــي أنــه يستحيل 
ــذا االنـــــهـــــيـــــار، تـــلـــك ثــــــــورة أطـــبـــاء  ــ ــ ــــف هـ ــ وقـ
ومــهــنــدســني وصـــيـــادلـــة، ال يــمــكــن املــغــامــرة 
واالســتــثــمــار فيها لــوقــف االنــهــيــار. ولــذلــك، 
قمع أوبــامــا حتى املــحــاوالت الــتــي أجــراهــا 
ــفــــون فــــي الـــخـــارجـــيـــة  مـــســـتـــشـــاروه ومــــوظــ
و»سي. أي. أي«، لتقييم الوضع في سورية 
ــل لــلــتــعــامــل مــعــه،  ــدائـ ــارات وبـ ــيـ واقــــتــــراح خـ
وانتهى األمر بوقف أوباما عمل تلك اللجان 
الــتــي تــذّكــره بــالــوضــع الــســوري ومــخــاطــره 

وتداعياته الداخلية واإلقليمية. 
ــراون، املــســتــشــار السابق  ــ ويــلــفــت غــــوردن بـ
ألوباما لشؤون الشرق األوسط، في مقابلته 
مع مجلة »ذا اتانتك« إلى أن أوباما، وفي 
ــاء األزمــــــة الــكــيــمــاويــة، وتــخــطــي بــشــار  ــنـ أثـ
ــد الــخــطــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي وضــعــهــا،  ــ األسـ
املعمول  اللعبة«  قــوانــني   « يتحّدى  أن  قـــّرر 
تهديده،  ينفذ  ال  أن  ويــجــرب  أميركيا،  بها 
الحمر،  بالخطوط  الــخــاصــة  األزمــــة  ويــحــل 
عبر استخدام تكتيكات سياسية مختلفة، 
ب عليها 

ّ
على الرغم من أن تلك املعالجة ترت

تشريع قتل مئات آالف السوريني، وتهجير 
ــــني، وتـــشـــريـــع تـــحـــويـــل ســــوريــــة إلـــى  ــــايـ املـ
وتــدريــبــات  روســيــا  ألسلحة  علني  مختبر 
جيوش إيران، إال أن أوباما يفتخر بنجاحه 
بـــتـــلـــك الـــتـــجـــربـــة، ويـــعـــتـــبـــرهـــا إحـــــــدى أهـــم 
إنـــجـــازاتـــه، فــي وضـــع يــشــبــه كــثــيــرًا الــطــرفــة 
الــشــعــبــيــة املـــتـــداولـــة فـــي املـــشـــرق الــعــربــي، 
 مــن العامة ذهــب إلى 

ً
والــتــي تقول إن رجــا

ــا إمـــــام هـــل تصح  ــه يـ ــألـ إمـــــام املـــســـجـــد، وسـ

هذا املثقف، ألنه لم يحن الوقت، لتعلن هي 
عنه، فيتم استخدام املثقف بالون اختبار. 
ــى نـــاطـــق غــيــر مــبــاشــر  وبــــذلــــك، يــتــحــول إلــ

للسلطة السياسية. 
مع االشتراطات الثقافية التي كتب مثقفون 
ثقافية  وخلفية  كــأســاس  عنها  يــســاريــون 
السياسي  العمل  يأخذ  السياسي،  للعمل 
ــذا مــــا يـــخـــرجـــه مــن  ــ ــ ــا، وهـ ــيــ طـــابـــعـــا أخــــاقــ
السياسة، كما مورست تاريخيا، ويدخله 
في باب علم األخاق. وكان من الطبيعي في 
ظل هذا املفهوم، أن يطالب بعضهم بتغيير 
مثل  ليحلل قضايا  الــســيــاســي،  الــقــامــوس 
الصدق واألمانة والوضوح، بدل أن يحلل 
قــضــايــا مــثــل الـــوطـــن والـــنـــصـــر والــهــزيــمــة 
السياسي  والتمثيل  املتناقضة  واملصالح 
من  إلــخ  االجتماعي...  والعقد  املجتمع  في 
الــقــضــايــا الــتــي تــهــم عــلــم الــســيــاســة. وعند 
الـــذهـــاب مـــع الــتــحــلــيــل الــيــســاري لــلــثــقــافــة، 
وعاقتها بالسياسة، إلى نهايته، نجد أن 
الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة، حسب 
هـــذا املــنــطــق، أمـــا إلــغــاء الــســيــاســة نهائيا، 
ــي الـــســـلـــطـــة مــكــان  وأمــــــا إحــــــال املـــثـــقـــف فــ
لــعــدم وجـــود مــشــروع سياسي  السياسي، 
مــــن دون مــــشــــروع ثـــقـــافـــي، واملـــثـــقـــف هــو 
األقدر على معرفة ماهية املشروع الثقافي، 
والـــتـــزام املـــشـــروع الــســيــاســي بـــه، بــوصــف 
والسياسي  القيم،  الثقافي حامل  املشروع 

حامل الرذيلة. 
كما ظهرت وجهة نظر أخرى، تتحدث عن 
ال  فهو  للسلطة،  املطلقة  املثقف  معارضة 
يــســتــحــق اســـمـــه، إال مـــن خـــال مــوقــعــة في 
باملعنى  أي سلطات  الــســلــطــات،  مــعــارضــة 
عن  الــبــاحــث  املثقف  فعلى  للكلمة.  املطلق 
دور أن يكون معارضا في كل الحاالت، وأن 
ال دور للمثقف من دون أن يكون معارضا، 
ــة،  ــلـــطـ ــو كــــــــان يـــعـــمـــل داخـــــــــل الـــسـ ــ ــى لــ ــتــ حــ
وبوظيفة سياسية وليست ثقافية. عندما 
يفقد املثقف رضى السياسي، يتحول إلى 
»املــثــقــف اآلخــــر« املــثــقــف املـــســـؤول، ويمكن 
الــســابــق، فهو يولد  بــذلــك نسيان تــاريــخــه 

من لحظة فقدان رضى السياسي عنه. 
ــر«، الــشــهــيــد خــصــوصــا،  ــ مـــع »املــثــقــف اآلخــ
يرتفع املديح إلى درجة القداسة، ويصبح 
ما يقوله، بمرتبة قداسة الشهادة نفسها. 
ــقـــف املــــبــــدع صــــاحــــب رؤيــــة  ــثـ ــبـــح املـ ويـــصـ
واضحة في كل شيء، ويصبح الكام الذي 
ال معنى له قمة الوضوح. هكذا، تم تعامل 
الفلسطينية  الــيــســاريــة  األوســــــاط  بــعــض 
املقدس  يكتب  كنفاني، بوصفه  مع غسان 
مــــن دون تــمــحــيــص، ولـــــم يــــتــــوّرع مــثــقــف 
كــام ســاذج لغسان  اعتبار  فلسطيني في 
كــنــفــانــي مــثــل الـــقـــول »إن الــبــديــل الــوحــيــد 
هذا  إن  الجماهير«  قمة  هو  األنظمة  لقمة 
الــكــام الـــذي ينتمي إلـــى الــدوغــمــا يصبح 
عــنــد املــثــقــف الــفــلــســطــيــنــي هـــو »مـــا يقوله 

الجزائريني آنذاك. ما هو سر الهجوم على 
حلْب السورية اليوم؟ هذه املدينة منكوبة، 
ــأحـــدث األســـلـــحـــة وجــيــش  ـــضـــرب بـ

ُ
فــهــي ت

الـــنـــظـــام الـــفـــاشـــي ال يـــفـــرق بـــني الــجــوامــع 
واملساكن وغيرها. ترتكب مليشيات قاسم 
ســلــيــمــانــي ومــلــيــشــيــات الــطــاغــيــة املــجــرم 
بــشــار األســــد وطـــائـــرات الــجــيــش الــروســي 
مــجــازر وإبـــــادة جــمــاعــيــة بــحــق أهــلــنــا في 
ــذه املـــديـــنـــة تـــحـــتـــرق، وال أحــد  ــْب«. هــ ــلــ »حــ
اإلنساني؟  الضمير  أيــن  لجراحها.  يتألم 
ــدول الــعــربــيــة؟ أيـــن منظمة  أيـــن جــامــعــة الــ
ــرم بــشــار  املـــؤتـــمـــر اإلســــامــــي؟ نـــظـــام املـــجـ
األسد ال يفرق بني املستشفيات والجوامع 
وغيرها. ألول مرة في تاريخ حلْب ال تقام 
الــجــمــعــة مــنــذ مــئــات السنني،  فيها صـــاة 
بــســبــب ضـــرب الــطــيــران املــتــواصــل بشكل 

هستيري.
املجرم بشار ومليشيات حزب  على نظام 
الله وقاسم سليماني أن يفهموا أن حلْب 
مــديــنــة عــربــيــة، وســتــظــل عــربــيــة الـــى قيام 
الـــســـاعـــة. هــــذه املــديــنــة هـــي الـــتـــى ستغير 
مجرى األحداث في منطقة الشرق األوسط، 
وهــذا هو سر الضرب املتواصل من نظام 
بشار. لن يتحقق حلم املجرم بشار والدب 
الــروســي وكــاهــن طــهــران فــي هـــذه املدينة 
الــعــربــيــة. وعــلــى بــشــار أن يــفــهــم أن والـــده 
القرن  ثمانينيات  في  حماه  مدينة  هاجم 
سيفشل  حتما  وبالتالي،  وفشل.  املاضي 

بشار هذه املرة في حلب.
حــلــْب الــســوريــة وتــعــز اليمنية هــمــا جــرح 
األمـــة الــنــازف. عـــذرا حــلــْب، مــا عــاد يذكرك 
العرب واملسلمون اليوم. عذرا حلْب، حتى 
وإن مات العرب واملسلمون، فلتعذرينا يا 
حــلــْب. صــبــرا يــا حــلــْب، يــا مدينة العروبة 
والــعــلــم والــتــاريــخ. عـــذرًا حــلــب، أنـــت لست 
العالم  رؤســاء  ليقف  نيويورك  أو  باريس 
تــضــامــنــا مـــعـــك، وألنـــنـــا نــعــيــش فـــي زمــن 
الــنــفــاق. ستفشل خــطــة الــحــوثــي فــي تعز 
الـــيـــمـــنـــيـــة تـــعـــرف  الـــحـــكـــومـــة  حـــتـــمـــا، ألن 
الحوثي  يجنح  لم  وإذا  وكــذبــه.  مراوغاته 
وصـــالـــح لــلــســلــم فـــي الـــكـــويـــت، هــــذه املــــرة، 
فــمــصــيــرهــمــا ســـيـــكـــون مــــؤملــــا. أمـــــا حــلــْب 
املنطقة  أحـــداث  مــجــرى  فستغير  املنكوبة 
بأكملها، واأليام املقبلة مليئة باملفآجات، 
ــا عــلــيــنــا ســــوى االنـــتـــظـــار. قــلــوبــنــا مع  ومــ
ــز. حــفــظــهــمــا الـــلـــه،  ــعــ أهـــلـــنـــا فــــي حـــلـــْب وتــ

والخزي والعار للقتلة املجرمني.
)كاتب يمني(

مــن اخــتــراق مــســاحــٍة، لــيــس فــي الــبــحــر وال  
في األرض فحسب، بل في التربة السياسية 

الليبية الوعرة بطبعها.
التونسية  الدبلوماسية  الــجــهــود  اتــخــذت 
ــاراٍت مـــتـــعـــددة. كــــان أولـــهـــا فـــي اتــجــاه  مــــســ
االستفادة من هذه القاعدة الخلفية لجني 
ثــــمــــارهــــا والـــتـــنـــســـيـــق مــــع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــغــربــيــة، لــلــضــغــط عــلــى الـــفـــرقـــاء مـــن أجــل 
تــثــبــيــت الـــوضـــع وتـــرســـيـــخ أقــــــدام حــكــومــة 
الــســراج، من خــال حشد االعــتــراف الدولي 
غير  وبشكل  تدريجيا  تسارع  والــذي  بها، 
متوقع، وأساسا من دول االتحاد األوروبي 
باألزمة  غيرها  مــن  أكثر  معنية  بــدت  التي 
الذي تحول معبرًا  الجوار  الليبية، ففضاء 
اللجوء يمكن  مزعجا للمهاجرين وطالبي 

أن يكون مصدرًا لتهديدات أمنية جدية.
الثاني فهو استئناف الوساطة  أما املسار 
ــات الـــنـــظـــر، من  ــهـ الــتــونــســيــة، لــتــقــريــب وجـ
ويبدو  املــوازيــة.  الدبلوماسية  جهد  خــال 
ــة الـــنـــهـــضـــة، الـــشـــيـــخ راشــــد  ــركـ ــم حـ ــيـ أن زعـ
الغنوشي، قد لعب، وال يزال، أدوارًا مهمة، 
مــن خـــال اســتــثــمــار عــاقــاتــه الــواســعــة مع 
ــا الــطــيــف  األطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة، وخــــصــــوصــ
اإلســـامـــي، إذ يــعــرف الــجــمــيــع أن الــعــاقــة 
التي تربط الشيخ الغنوشي بالشيخ علي 
الصابي متينة، وأن  له األثــر الكبير على 
تليني موقفه )املخالف تماما ملوقف املفتي 
الشيخ  أصبح  الغرياني(.  الصادق  الشيخ 

الصاة بدون وضوء، فأجابه اإلمام بالنفي 
القطعي. عندها قال الرجل لإلمام: وما رأيك 
أنــنــي جــربــتــهــا وصـــّحـــت. الــغــريــب، وبــعــيــدًا 
عن كل ما فعله أوباما، والــذي ربما ال يرى 
فيه سببا لتفسخ سورية، أنه ال يرى زميله 
بوتني مشمرًا عن ساعديه، ويقوم بتقطيع 
وكرامة،  حبا  وتوزيعها  السورية  الذبيحة 
فــهــذه الــقــطــعــة لــلــغــالــي صــالــح مــســلــم، لكي 
للحليف  وتــلــك  فــيــدرالــيــتــه،  عليها  يــصــنــع 
اإليـــرانـــي، تصلح جــســر عــبــور بــني الــعــراق 
ولــبــنــان، أمـــا الـــجـــوالن فــقــد طلبها الــعــزيــز 
لــيــســت مــواصــفــات  نتنياهو بــلــســانــه، تــلــك 
ــذه الــحــالــة  ــل فـــي هــ ــ بــلــد يــتــفــســخ، عــلــى األقـ
تــتــفــق املـــكـــونـــات عــلــى حـــدودهـــا الــجــديــدة، 
وطبيعة  املستقبلية  الــعــاقــة  شــكــل  وعــلــى 
االلتزامات املترتبة على كل طرف، إنما هذه 
عملية نحر ألضحيٍة في عز النهار، وعلى 

عينك أيها العالم.
ثـــم إن الــتــفــســخ عــمــلــيــة ســيــاســيــة فـــي آخــر 
ــا رغـــــبـــــات واتــــجــــاهــــات  ــ ــدهـ ــ ـ

ّ
ــول ــ املــــــطــــــاف، تـ

ــارات قــومــيــة  ــبــ ــتــ ســـيـــاســـيـــة، وتــحــكــمــهــا اعــ
ـــمـــهـــا إتـــفـــاقـــيـــات 

ّ
ــا تـــنـــظ ــ ــــضـ وطــــائــــفــــيــــة، وأيـ

مــن حيث  أنـــه  وتــفــاهــمــات معينة، صحيح 
املظهر تبدو وكأنها عملية عشوائية، لكنها 
تتفق عــنــد الــحــد األدنــــى، وهـــو حـــدود الــدم 
وانتشار املكون، أما ما يحصل في سورية 
فــهــو عملية » زعـــرنـــة« مــوصــوفــة، إذ مـــاذا 
للقضاء  الــروســيــة  التفلت  مــحــاوالت  تعني 
عــلــى مــكــونــات املــعــارضــة الــتــي هــي ليست 
ســـوى مــمــثــل لــلــبــيــئــات الــتــي تــريــد روســيــا 

تدميرها بحجرها وناسها؟
)كاتب فلسطيني(

العقل السليم«، من دون أن يرى في الشهيد 
ــه وجـــهـــة نــظــر يــمــكــن االخـــتـــاف  إنـــســـانـــا لـ
مــعــهــا بــبــســاطــة، وقــبــل أن يــكــون شــهــيــدًا، 
فهو إنسان من لحم ودم، وأنه حتى عندما 
يتحول إلى شهيد ال يكف عنه كونه كذلك.
املــقــدس،  إلــى مرتبة  الشهيد  املثقف  ورفـــع 
تمنع على اآلخرين تصويره إنسانا عاديا 
االعــتــبــارات، ال يمكن توجيه  لــهــذه  مثلنا. 
النقد إلى »مثقفنا« ألن ذلك مّس باملقدس. 
كــمــا أن رفـــع هـــذه الــقــدســيــة إلـــى مرتبتها 
العليا تجعل أي كام عن إنسانية الشهيد 
شيء قذر يمس بقدسيته. لذلك، كان موقف 
املثقف نفسه قاسيا في تعليقه على نشر 
غادة السمان كتاب رسائل غسان كنفاني 
الشهيد،  بقدسية  مّسا  هــذا  فاعتبر  اليها، 
مـــن دون أن يــعــي أن ذلـــك يــلــغــي إنــســانــيــة 
غسان، ويضعه فوق البشر، وهو الذي من 
حقه أن يمارس األشياء الجميلة، حتى لو 
كانت صغيرة، وحتى لو شابتها عامات 
مسخ  ذاتـــه  بحد  التعامل  وهـــذا  استفهام. 
على  ــعــاش 

ُ
ت ال  فالحياة  غــســان،  إلنسانية 

نموذج مثالي سابق وقار.
يــعــبــر عــن  الـــجـــمـــيـــع أن  ــق  ــن حــ كـــــان مــ إذا 
ــنـــي أن  ــعـ ــفــــه الــــســــيــــاســــي، فــــهــــذا ال يـ مــــوقــ
املوقف السياسي هو موقف ثقافي. لذلك، 
يــجــب نــقــد الـــقـــائـــد الــســيــاســي فـــي الــحــقــل 
الخلط والتوحيد بني  السياسي، من دون 
الــحــقــلــني الــســيــاســي والـــثـــقـــافـــي. ألن ذلــك 
يــجــعــل الـــصـــورة غــائــمــة لــلــغــايــة.  للثقافة 
خــطــابــهــا ولــلــســيــاســة خـــطـــابـــهـــا، وهـــنـــاك 
قنوات خلفية كثيرة بينهما، لكنهما ليسا 
شيئا واحدًا، تقول الثقافة ما يجب عليها 
قـــولـــه، لــتــعــيــش اتــســاقــهــا لــحــظــة أخــاقــيــة 
. ولــكــن، 

ً
ومـــوقـــعـــا مــعــرفــيــا وحــلــمــا جـــمـــيـــا

الثقافة،  حقل  فــي  الثقافي  مــمــارســة  يجب 
ليس بمعنى »استبداد االختصاص« كما 
يقول بعضهم. ولكن، بمعنى الجدوى من 
املــمــارســة الــثــقــافــيــة، ال بــاالرتــبــاط بسلطٍة 

سياسٍة تكون مدمرة لكل ثقافة.  
)كاتب فلسطيني( 

الدبلوماسية التونسية ومستجّدات الوضـع الليبي

عزيزي فالديمير: سورية تتفّسخ

الثقافي ملحقًا بالسياسي

حلْب وتعز... مدينتان 
منكوبتان

الضربة العسكرية 
التي  أيدها الرئيس 

التونسي غير 
مستبعدة لكنها لن 

تكون قريبًا

ال يرى أوباما زميله 
بوتين يقوم بتقطيع 

الذبيحة السورية

عندما يفقد 
المثقف رضى 

السياسي يتحول 
إلى »المثقف اآلخر« 

المثقف المسؤول

آراء

ميشيل كيلو

الحصار  الدولي حــول فك  بالقرار  التالعب  وبــدأ  العدائية«،  »األعــمــال  إن توقفت  ما 
عن املدن السورية، وبإدخال مواد غذائية وأدوية إلى ماليني املحاصرين واملرضى 
الله حق اإلشراف  النظام حزب  والجياع من األطفال والنساء والشيوخ، حتى منح 
على مناطق عديدة، مشمولة بالقرار، وأعطاه سلطة السماح بإدخال الغوث إليها، أو 
منعه عنها، خصوصًا في املناطق الحدودية مع لبنان، كالزبداني ومضايا. بطرق 
الحصار عن مدن  قــرارات دولية تلزمه بفك  النظام من تطبيق ستة  كهذه، تنصل 
إلى خمسة عشر مليونا ونصف  والــدواء  الغذاء  وقــرى وبلدات سورية، وبايصال 
امليلون ســوري يجوع بعضهم منذ نيف وثالثة أعــوام، كما في املعضمية وداريــا، 
على الرغم من أنه يوجد بني هذه القرارات واحد يفّوض املنظمات الدولية بإيصال 
املساعدات، من دون الرجوع إلى النظام. لكن هذه املنظمات تتصّرف وكأنه ال يوجد 
قراٌر كهذا، مع أن الذين أصدروه ضمنوه خطوات محددة ربطوا تطبيقه بها، كإدخال 
الــدواء والــغــذاء، وإخــراج املرضى، والــدخــول والــخــروج الحر إلــى األماكن التي تم فك 

الحصار عنها، ورفع حواجز الجيش واألمن وإطالق سراح معتقليها... إلخ. 
لم ينتهك النظام هذا االتفاق وحسب، وإنما بادر أيضًا إلي ممارسة ضغوط جديدة 
على هذه املناطق، إلجبار سكانها على عقد »هدن« منفردة معه، لن تقدم لهم أي 
شيء، غير ما تقدمه األمم املتحدة، فلماذا يتجاهل النظام الهدنة الدولية، لكي يعرض 
»هدنًا« محلية وجزئية، ال لزوم لها، من دون أن تعترض املنظمات الدولية أو املبعوث 
األممي إلى سورية عليها، على الرغم من أنها تبلبل العمل الدولي وتضر بصدقيته، 
وتخالف قرار الهدنة الدولي عبر ربط إدخال مواد اإلغاثة بتسليم سالح مقاتلي 
املناطق املستهدفة، وبانضمامهم إلى مليشيات الشبيحة التابعة له، وقبولهم عودة 

ممثلي السلطة األسدية التي ثاروا ضدها إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم؟ 
الحصار عن  املحلية في فك  الهدن  النظام، كعادته، في ما زعمه حــول دور  كــذب 
أنه ال  السوريني  إيهام   :

ً
أوال التي استهدفت  ضحاياه. وكــذب حول حقيقة مراميه 

 
ً
ولن يرضخ للقرارات الدولية حول فك الحصار. ولو رضخ ملا تبنى مسارًا منفصال
عنها، هو هدنه الخاصة، القائمة على اعتبار الهدنة الدولية العامة منعدمة الوجود، 
وملا وضع شتى أنواع الصعوبات أمامها، وأخيرا، ملا فعل ذلك على مرأى ومشهد 
من األمم املتحدة التي تتخذ أي إجراء ردا على تحديه. وثانيًا: إقناع عصاباته بأنه 
ينتمي إلى الطرف الرابح في الصراع الذي لم يتلق دعمًا غير محدود ضد شعبه 
الدولية  الشرعية  على  يخرج  حني  حتى  ويحميه،  أزره  العالم  ويشد  بل  وحسب، 
ويهينها، ويخالف إرادتها. وثالثًا: إقناع السوريني أنه باٍق، ألنه فوق القانون الدولي، 
ُيباح بها،  إلــى أســرار ال  العالم طبقه عليه وعاقبه، وأن استمراره راجــع  وإال لكان 
تؤكد أن العالم ضد الثورة، وأن من األفضل لها االستسالم والتخلي عن أوهامها 

حول التخلص منه. 
ال داعي للقول إن هذه التصرفات بما تضمره من نيات، تنفي نفيًا مطلقًا أن تكون 
لدى النظام أية رغبة في السالم والحل السياسي. وهي تطرح أسئلة على املجتمع 
الدولي، منها: هل يمكن ملن يرفض جميع القرارات الدولية، بما فيها قرار الهدنة وفك 
الحصار، أن ينفذ هذه القرارات، من دون ضغوط؟ وهل يصّدق عاقل أن من يحاصر 
املقررة دوليًا، يجبرهم  للهدنة  بديلة  »هــدن« محلية  ليرغمهم على عقد  السوريني، 
 

ٍّ
تنفيذها على فك عالقتهم بالثورة، والعودة إلى بيت طاعته، يمكن أن يشارك في حل

يجلب السالم ملن قتل أطفالهم ونساءهم وشيوخهم، قصفًا وحصارًا وتجويعًا؟
لم تطبق األمم املتحدة قراراتها التي تلزم النظام بفك حصاره عن قرى ومدن وبلدات 
سورية. وبالكاد، احتجت على إفشال هدنتها، وفرض هدن جزئية وابتزازية على 

الناس، بينما تعامت عن ازدياد عدد املناطق املحاصرة وأعداد املحاصرين.
ثم يسألونك بجد إن كان التفاوض سينجح مع نظاٍم يمارس كل هذه االرتكابات، 

وتبقيه الشرعية الدولية مطلق اليد في ضحاياه.

معن البياري

الكتب، فــي غير بلٍد عــربــي، أن تشتمل على  كأنه صــار مــن تقاليد بعض مــعــارض 
أقسام )يسمى كل منها ركنًا( تقّدم عروضًا للطبخ، حيث يعدُّ طهاة )تضم صيغة 
الجمع هذه طاهياٍت أيضًا( محترفون مأكوالٍت متنوعة، أمام الــزوار، ويشرحون ما 
يقومون به بالتفصيل، كما برامج الطبخ غير القليلة في الفضائيات، مع اإلجابة على 
أي أسئلٍة من هؤالء الزوار الذين يراقبون خطوات الطبخ، ويتذّوق بعضهم املأكوالت 
التي يتم إعدادها، مع إبــداء انطباعاتهم بشأن املــذاق والنكهة إذا شــاءوا. واألرجــح أن 
تقّدم مبيعات كتب الطبخ في معارض الكتب في مراتب أولى هو ما دفع القائمني على 
هذه املعارض )بعضها( إلى استحداث هذه »الفعالية« الالفتة وانتظامها، وتطويرها، 
واستضافة طهاٍة متنوعي الخبرات فيها. وهذا معرض الكتاب الدولي في أبوظبي في 
دورتــه التاسعة والعشرين، والــذي تنكتب هذه السطور في أجوائه، ينتظم فيه »ركن 
عروض الطبخ« منذ سبع سنوات، وهو يعّد هذا العام مأكوالت شامية وإيرانية وهندية 
ز على املأكوالت اإليطالية، ذلك أن إيطاليا 

ّ
وفنلندية وخليجية ومغربية وغيرها، ويرك

ضيف الشرف ملعرض الكتاب نفسه. 
لعله مفهوم الثقافة الذي يتسع ليشمل كل منتجات الشعوب هو ما صار يجعل أهل 
معارض الكتب يميلون إلى التعريف بمأكوالت مطابخ الشعوب واألمم والحضارات 
املختلفة ومذاقاتها ونكهاتها، وبهذه الكيفية الجذابة. وربما يعود األمر إلى إضفاء 
مزيد من مظاهر الحميمية والجماهيرية واأللفة بني معارض الكتب والجمهور، وهو 
جمهور متنوع االهتمامات واملشاغل، وال يقتصر على قّراء لوٍن من املعارف واآلداب 
بعينه، وال على أعمار معينة. ويبدو هذان األمران، إذ يعود تقديم الطبخ بني مئات آالف 
الكتب إليهما، مقنعنْي، وال سيما أن إعداد املأكوالت )القليل منها غالبًا( يتم بكيفيات 
 واسعة. وفي الوسع أن يشجع واحدنا القائمني على 

ً
رائقة وجذابة، وتستهوي أمزجة

معارض الكتب العربية على هذه البرامج والعروض والفعاليات، ذلك أن غذاء العقول 
ليس كافيًا ليستقيم أمر اإلنسان وحياته وعيشه، واألصــل أن الطعام ال يقيم األود 
فقط، وإنما هو متعة وفيرة أحيانًا، وإن يشتهيه ماليني في العالم، جّراء الظلم الشاسع 
املعلوم. راقني أن أسمع من الشيف هاينز بيك، وهو من مطعٍم إيطالي، وفي التعريف 
به حاصل على ثالث نجوم من معهد ميشلني )ما هو هذا املعهد؟( أنه يقدم عروضه 
 خصيصًا للكاتب والناقد والفيلسوف اإليطالي، الراحل أخيرًا، أمبرتو 

ً
في الطبخ مهداة

إيكو. ويبدو أن املزاج الرائق من شروط مطلوبٍة في عمل أصحاب مهنة الطهي، وكان 
الطهاة األوروبيني والعرب والهنود املختارين في برنامج »عروض  ملحوظًا تباسط 
فيه  مبالغة  ال  وأظــنــه  زوارهـــم وجمهورهم.  مــع  للكتاب  أبوظبي  فــي معرض  الطبخ« 
شعار هذه العروض املكتوب باإلنجليزية )فقط؟!(، وهو »املطبخ قلب البيت«. وأظنني 
ا 

ّ
سأتبنى هذا الشعار، وربما أدعو إلى اعتناقه، فثّمة وجاهة ظاهرة في مضمونه. ومل

كان القلب هو الذي يزّود اإلنسان بنبض الحياة، فإن ما يزّود به املطبخ البيت عمومًا 
من غذاء، شهي وصحي وذي نكهة و..، ال بد وأن يشيع في عموم البيت، وبني ساكنيه 
، أو هكذا يحُسن أن يكون. ومما يحكيه الطهاة املجّربون 

ً
وأفــراده، هناءة البال ودعــة

واملحترفون، من العاملني في الفنادق الراقية، ومن مقدمي برامج الطبخ في التلفزات، 
أن أكثر ما يفرحهم هو أن يسمعوا ممن يتذّوقون طبخهم أنه »مثل طبخ البيت«. هذا 
ل عليه مشاهير من 

ّ
مديح بالغ وثناء رفيع، يستهوي أهل هذا الكار الذين صار يتطف

نجوم الدراما والسينما والرياضة في تقديم هذه البرامج التلفزيونية، وقد صار أمرهم 
هذا من ظواهر الفضائيات املصرية أخيرًا. وربما ال يصير تزّيدًا أن يوصف هذا الحال 

»غزوًا« غير مستحسن، وأهل مكة أدرى بشعابها. 
أن يجتمع الطبخ مع الكتب تحت سقٍف واحد فكرة ناجحة فيما يبدو، وتوحي بامتزاٍج 
ما بني ارتحال األفكار واآلداب واملعارف والحضارات مع أطايب املأكوالت من طباخني 
 أداء بعضهم، طليانًا 

ّ
)شيفات كما يتسمون(، موهوبني وذوي مزاٍج حسن، على ما دل

وغير طليان، في معرض أبوظبي للكتاب.

محمد أبو رمان

الراهنة في األردن من حالة الغموض وااللتباس حول  التعديالت الدستورية  عّمقت 
»نيات الدولة« في عملية االنتقال الديمقراطي، وأرخت بحالٍة من الشك العميق لدى 
األوساط السياسية عن اليوم التالي لالنتخابات النيابية، املتوقع إجراؤها في الشهور 

املقبلة.
ها توسع من صالحيات امللك وسلطاته، 

ّ
تبدو املفارقة الجوهرية في تلك التعديالت أن

عبر منحه حق تعيني قائد جهاز الدرك واملجلس القضائي وصالحيات أخرى، بينما 
الهدف املعلن منها هو التمهيد إلقامة حكومة نيابية تلي االنتخابات املقبلة.

ــهــا مــن أجـــل الفصل 
ّ
يفسر املــقــربــون مــن الــقــصــر املــلــكــي فــي عــّمــان الــتــعــديــالت بــأن

فترات  فــي  الــذي حــدث  لاللتباس  منعًا  والحكومة،  امللك  بــني صالحيات  والــوضــوح 
سابقة، عندما تمّسك بعض رؤســاء الــوزراء بما اعتبروها »واليــة عامة«، ما أحدث 
أزماٍت غير معلنة بينهم وبني القصر، واملثال البارز على ذلك عون الخصاونة الذي 
انتهى األمر به إلى تقديم استقالته من الخارج، جّراء تنازع غير معلن للصالحيات 
بينه وبني القصر. لذلك، وفقًا لتلك املصادر، يريد امللك أن ينهي أي التباس في هذا 
البالد خطوات أخــرى نحو حكومة نيابية، ورئيس وزراء  األمــر، حتى إذا ما خطت 
بينه وبني  أو صالحيات  نــزاع سلطات  الــنــواب، ال يحدث  األغلبية في مجلس  يمثل 

القصر.
الدستورية ال يمكن  التعديالت  فــإّن خطوات  تلك،  الوضوح«  الرغم من »ذريعة  على 
 ،

ً
الخارجية، مثال الحكومة والقصر في كل شيء، فالسياسة  التداخل بني  أن تنهي 

وامللفات  امللك،  تخصص  من  عمليًا  لكنها  الحكومة،  من صالحيات  دستوريًا  هي 
بيد  وشكليًا  دستوريًا  ها 

ّ
لكن األمـــن،  وأجــهــزة  امللك  بيد  عمليًا  واألمنية  السياسية 

واملخابرات  واألمـــن  الجيش  ــاء  مـــدراء ورؤسـ قــرار تعيني  الحكومة، حتى وإن خــرج 
وإقالتهم من يد الحكومة إلى امللك بصورة مطلقة، فإّن نتائج أعمالهم ستسأل عنها 

الحكومة أمام مجلس النواب الذي ال يملك مساءلة امللك.
بما  وتقسيمها،  لــأدوار  تعريف  إعــادة  هو  الحقيقي  الدستورية  التعديالت  جوهر 
يختزل تمامًا ويقلص صالحيات وسلطات أي رئيس وزراء إلى أن يصبح فقط قائمًا 
السيادية  األمــور  وتترك  واالقتصادية،  اليومية  بــاألمــور  املتعلقة  الحكومة،  بأعمال 
 ،

ً
مباشرة به  واألمنية  العسكرية  األجــهــزة  وإلــحــاق  القصر  إلــى  والخارجية  واألمنية 

فتصبح مهمة أي حكومة برملانية قادمة فقط القضايا التنفيذية اليومية، ذات الطابع 
االقتصادي واإلداري.

أردنيون،  يــرى سياسيون  كما  املغربي؛  النموذج  في  السحرية«  »الوصفة  هي  هــذه 
يرون أّن األردن يمكنه محاكاة تلك التجربة. لكن هذه الوصف، في األردن، من وجهة 

نظري، تزيد رؤيتنا للمستقبل تعقيدًا وحيرة.
ها تتناقض، 

ّ
معضلة التعديالت األخيرة، وما تستبطنه من نموذج سياسّي جديد أن

، مع فلسفة النظام السياسي األردني التي تقوم على ثيمة النيابية امللكية، وحكم 
ً
أوال

الــجــديــدة مسؤولية  الــتــعــديــالت  تعطيه  بينما  مــســاءلــتــه،  وعـــدم  عبر حكومته،  املــلــك 
مباشرة من دون الحكومة، وهو ما يتنافى مع مفهوم النظام النيابي نفسه.

بالنتيجة، تعيد التعديالت الراهنة والسابقة تعريف النظام السياسي األردني جذريًا، 
فهي تجعله أقرب إلى النظام شبه الرئاسي الفرنسي منه إلى النظام النيابي، فلدى 
الـــوزراء  ولرئيس  الصالحيات،  مــن  األردنــيــة( جــزء كبير  الحالة  فــي  )املــلــك  الرئيس 
صالحيات أيضًا، لكن الشخص األهم في السياسات الخارجية والسيادية هو رئيس 

الدولة، وليس رئيس الوزراء.
إذا انتقلنا من الجانب النظري إلى العملي في التعديالت األخيرة، سنواجه املعضلة 
الحكومة  إلــى دســتــرة ضعف  الــتــعــديــالت  تـــؤدي  بــأن  الــثــانــيــة، وتتمثل مــن الخشية 
وتحجيمها دستوريًا وسياسيًا، من دون أن تؤدي بنا االنتخابات املقبلة إلى حكومة 
املحصلة  فــي  يعني،  مــا  أفــضــل،  ديمقراطي  انتخابي  مــســار  وإلـــى  حقيقية،  نيابية 

العملية، مزيدًا من صالحيات للملك مع ضعف الحكومة والبرملان. 

هدن أسدية ألغت الهدنة الدولية طبخ بين الكتب

»اإلصالح الملتبس« أردنيًا
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القمة املغربية الخليجية جاءت كرد 
على املستجدات األخيرة املتسارعة، 
والتي تنذر بكارثة أمنية تمس باقي 
ــغـــرب والـــجـــزائـــر  ــدول الــعــربــيــة، املـ ــ ــ ال

واألردن والخليج العربي.
إن الخريف الكارثي مخطط أميركي 
ــهــــدف اإلطـــــــاحـــــــة بـــاألنـــظـــمـــة  ــتــ يــــســ
تالئم  التي  للتوازنات  وفقًا  العربية، 
دولــة أميركا وإســرائــيــل، بغية خلق 
أنــظــمــة جــديــرة بــاالنــحــنــاء والــطــاعــة 
دولنا  لتدجني  أميركا،  قـــرارات  لكل 
ــة وتــخــضــيــعــهــا  ــيـ الــعــربــيــة اإلســـالمـ
لــتــوجــيــهــاتــهــا وملـــصـــالـــح إســرائــيــل 
منطقتنا  فــي  والتحكم  التوسع  فــي 

العربية اإلسالمية.
بالتطرف  أمــيــركــا  أغــرقــتــنــا  أن  بــعــد 
الطالباني والداعشي، وبعد أن خلقت 
الطائفية  الــنــعــرات  ودعــمــت  الــفــتــنــة، 
ــروب الــــداخــــلــــيــــة، وعــــرضــــت  ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
سمعتنا كأمة إسالمية متسامحة، 
واملسلمون  عـــدوًا  اإلســــالم  ليصبح 
إرهــابــيــني، ولــتــجــمــع شــعــوب الــعــالــم 
وثقافتنا  حضارتنا  وضــد  ضــدنــا 
وقيمنا، وتغير نظرة العالم لإلسالم 
من دين متسامح إلى غاٍز متوحش 

يخلق الفنت ويزرع الدمار.

الــعــراق  فــي  أمــيــركــا  أن تدخلت  بعد 
ــيـــا وســـــوريـــــة ودمــــرتــــهــــا عــن  ــبـ ــيـ ولـ
آخــرهــا، وزعــزعــت اســتــقــرار مصر 
تقترب من  واليمن وتونس، ها هي 
املــنــاطــق اآلمــنــة فــي املــغــرب أســاســًا 
بمناوراتها  الخليج،  ودول  والجزائر 
ــاق  ــفــ ــع إيـــــــــران فـــيـــمـــا يـــخـــص االتــ ــ مـ
الـــنـــووي الــغــربــي اإليـــرانـــي، وتــدعــيــم 
دولة إيران لتصبح لها مكانة وازنة 
في الخريطة الدولية. كما أنها دعمت 
األمـــم املــتــحــدة فــي شخص بــان كي 
مون لخلق فتنة عارمة ضد املغرب 
بـــاعـــتـــبـــارنـــا دولــــــة تـــخـــرق املـــواثـــيـــق 
ــان، وتــقــهــر  الـــدولـــيـــة لــحــقــوق اإلنــــســ
الـــحـــريـــات فــــي مــنــطــقــة الـــصـــحـــراء، 
ضـــغـــطـــًا مـــنـــهـــا لــقــبــولــنــا بــاخــتــيــار 
االســتــفــتــاء كــخــيــار وحــيــد، وطمس 
مـــبـــادرة الــحــكــم الـــذاتـــي الــتــي عرفت 
مسارًا متقدمًا في الصراع املغربي 
النعرات ما  الجزائري، بهدف تقوية 
بــني املــغــرب والــجــزائــر لــزعــزعــة أمــن 
الدماء  النظامني معًا وإغراقهما في 
والحروب والنعرات في إطار مخطط 
ــى خــلــخــلــة األمــــة  ــ ــ ــهــــدف إل واســـــــع يــ

العربية.
جــاءت  الخليجية  املغربية  القمة  إن 

ــرة دقـــيـــقـــة تـــتـــســـم بــتــفــكــك  ــتــ ــــي فــ فـ
 في 

ً
وتـــصـــدع األمـــــة الـــعـــربـــيـــة، أمـــــال

في  واآلمــنــة  املتبقية  الجبهة  تقوية 
مواجهة مخطط التآمر ضد وحدتنا 

الوطنية وسيادتنا العربية.
واملــغــرب  الخليج  دول  مصلحة  مــن 
واالقتصادي  األمني  التعاون  تقوية 
املحاكة ضدنا،  املــؤامــرات  كل  لصد 
درءًا لـــألضـــرار، وصــرخــة واضــحــة 
بالنار،  تلعب  التي  أميركا  وجــه  فــي 
ــابـــس،  ــيـ ــر والـ ــي عـــلـــى األخــــضــ ــأتــ وتــ
ومنطق  الــذاتــيــة  املصلحة  تحكمها 
التحكم الشامل في الخريطة الدولية.

ــقــــوي  ــ ــعــــاون ال ــتــ ــلــ ــ ــه املـــــغـــــرب ل ــ ــــوجـ تـ
ــا والــصــني  ــيـ ــع روسـ ــادي مـ ــتـــصـ االقـ
الجديدة  امللكية  والتحركات  والهند، 
ــــدول الــشــرقــيــة  فـــي االنــفــتــاح عــلــى الـ
ودعم التجارة الحرة بيننا وبني هذه 
املناطق، إضافة إلى القمة التاريخية 
املغربية الخليجية وغيرها، ال بد أن 
تجعل  وأن  الــعــربــي،  موقفنا  تــقــوي 
أميركا تفكر في مصالحها لتتراجع 
ومؤامرتها  الشرسة،  هجمتها  عن 
ضــد مــا تبقى مــن اســتــقــرار عربي 

في املنطقة.
منصف بندحمان )المغرب(

خرجت  التي  املظاهرات  أن  خافيآ  ليس 
في شوارع مصر، مؤيدة ألنور السادات 
ضد رجال جمال عبد الناصر، ومطالبة 
إياه بفرمهم )أفرمهم يا ســادات( كانت 
مـــفـــبـــركـــة. وهــــنــــا نـــجـــد أوجــــهــــا عـــديـــدة 
لــلــمــقــارنــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن املــقــارنــة 
بني عبد الفتاح السيسي وعبد الناصر 
، إال أن  الشارع املصري  هي األكبر في 
الــســادات والسيسي كثير  الــتــداخــل بــني 

للغاية.
السادات هو من أعطى السيسي الساعة 
األوميجا والسيف امللطخ  بالدم، مكتوب 
عليه: ال الله اال الله في حلمه، هذا ما قاله 
الحالة  استحضر  السيسي  السيسي. 
الـــســـاداتـــيـــه كــثــيــرًا، فــمــنــهــا اعــتــقــال كل 
خصومه في لحظة واحدة، وهي الحادثة 

التي أعقبها اغتياله .
ولــكــن األهــــم هــو مــن أطــلــق شــــرارة هــذه 
تفجير  لحظة  تتذكرون  فهل  الهتافات، 
ــدرة قـــادر  ــقـ مــديــريــة أمــــن الــدقــهــلــيــة؟ وبـ
انــتــقــل أحــمــد مـــوســـى، املـــذيـــع حـــني ذاك 
ساعاٍت  غضون  في  التحرير،  قناه  في 
مــعــدودة، ليقود مــظــاهــرات فــي الــشــارع، 
حــمــلــت هـــتـــافـــات: الــشــعــب يـــريـــد إعــــدام 

اإلخوان.
وإذا كــان األمــر حقآ، فهل على القضاء 

كان  وإن  الشعب،  لرغبات  يستجيب  أن 
ــم يــكــن األمــــر نــفــســه مع  كــذلــك، فــلــمــاذا ل
حسني مــبــارك الـــذي خــرج مــن السلطة 
بــال مــؤيــديــن حــتــى، أو هــكــذا ظــن األمــر، 
فبدا الجميع صامتًا أمام حالة تغيير ال 
أمل في الوقوف ضدها، فما كان منهم 
إال احتواؤها، لتأتي حادثة اغتيال النائب 

العام، لتفجر عدة قضايا .
على مدار أكثر من عامني، والدولة ترفع 
شـــعـــار مــصــر تـــحـــارب اإلرهــــــــاب، وفــي 
ظـــل حــالــة انــتــهــاك حــقــوق اإلنـــســـان من 
كل أطــراف الــدولــة، تحت مزاعم محاربة 
اإلرهـــــــاب، وال حــــرب بـــال ضــحــايــا، هــذا 
ألـــف مــعــتــقــل، أغلبهم  أمـــر مــنــطــقــي. 40 
الــتــظــاهــر، سقطوا فــي يد  لــقــانــون  طبقآ 
الــســلــطــة مــتــظــاهــريــن، وال أعـــلـــم عــالقــة 
هوالء املتظاهرين الذين تحدوا بصوتهم 
ــتــــي تـــطـــلـــق عــلــى  ــ ــاص ال ــ ــرصـ ــ ــلـــقـــات الـ طـ

جنودنا البواسل في سيناء.
وإذا تتبعنا الهتاف )افرمهم(، ليس هنا 
الـــفـــرم لـــإلخـــوان املــســلــمــني فــقــط، فــفــرم 
ــوان كــانــت مرحلة وعــبــرت، والــيــوم  اإلخــ
يتم فرم الجميع. البداية كانت باإلخوان، 
لكن الجميع لحق بهم في دائرة استبداد 
اإلخـــــــــوان وحـــدهـــم  بـــقـــي  ــام، وإن  ــظــ ــنــ ــ ال
متفردين إلى اآلن بأحكام اإلعدام، فليس 

أكثر  بــإعــدام  أن يصدر حكم  مستبعدا 
من 200 ناشط، فيما يسمى قضيه أمن 

دولة )250(.
ولكن، ماذا بعد؟ أوجه سؤالي وبوضوح 
لكم، وأتضامن مع  .أنــا معارض  للنظام 
وأتساءل:  ومعارضيكم،  »فرمي«  دعــوة 
ــــف مـــعـــتـــقـــل، كــم  ــ ــثــــر مــــن 40 أل ــعـــد أكــ بـ
ألـــف آخــريــن كــي تتحقق نــبــوءة الــفــرم، 

ويستقر الوطن؟
ظللتم تحاربون اإلرهاب أكثر من عامني 
فــي ســيــنــاء، وفــي غفلة أوهــمــتــونــا فيها 
بــأنــكــم حــقــقــتــم تــقــدمــًا أمــنــيــًا، وإذ بكم  
تهجرون األهالي، وكم كان األمر قاسيآ.
املطالبني للسيسي بفرم خصومه،  لكل 
أنتم أيضا في داره، الفرم ليس إال مسألة 

وقت، والتجربة اليوم خير دليل.
لم  السيسي  أن  ننتبه جميعا،  أن  علينا 
ــاول فـــرم الـــثـــوار،  يــفــرم اإلرهــــــاب، بـــل حــ

والفارق هنا كبير ملن يريد أن يفهم.
لو كان فرم املعارضني واملناوئني لنظام 
ديــكــتــاتــوري ســيــجــلــب الــنــفــع لـــألوطـــان، 
لـــكـــانـــت األوطــــــــان الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة أكــثــر 
وما  الحديثة،  الديمقراطيات  من  تقدمآ 
كــنــا فــي حـــاجـــٍة، أصــــآ، الخـــتـــراع نظام 

الديمقراطية.
محمود مكادي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

حسين عبد العزيز

جـــاء تشكيل »قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« 
في 11 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، ضمن 
ـ كردية  لتكوين قوة عربية  أميركي  مخطط 
مشتركة، تكون رأس حربة في عملية تحرير 

محافظة الرقة من تنظيم الدولة.
وبـــــدأت وســـائـــل اإلعــــــالم، األمــيــركــيــة بشكل 
خــــاص، الــحــديــث عـــن مــعــركــة الـــرقـــة املــقــبــلــة، 
ضــمــن خــطــة أمــيــركــيــة لـــعـــزل املــحــافــظــة عن 
الشمال مع تركيا، وفي  اإلمـــداد في  خطوط 
الــشــرق مــع الــعــراق، لكن املخطط ســرعــان ما 
تغير بشكل مفاجئ، وتحولت »قوات سوريا 
الديمقراطية« إلى أقصى الشمال الشرقي من 
والقامشلي،  الحسكة  محافظة  فــي  ســوريــة 

ملحاربة »داعش« هناك.
ثمة ثالثة أسباب لهذا التحول: رفض قوات 
»حماية الشعب الكردي« خوض معارك في 
ولــذلــك،  لــهــا.  حاضنة  غير  ديمغرافية  بيئة 
حافظت الــقــوات الــكــرديــة على وجــودهــا في 
البلدات الكردية شمالي الرقة )تل أبيض( من 
السنية.  البلدات  حيث  جنوبا  التوجه  دون 
رغبة واشنطن في جعل املعركة ضد التنظيم 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة مـــوحـــدة ضــمــن حـــرٍب 
واحــدة. ولذلك، وجدت اإلدارة األميركية أنه 
من األفضل التركيز على الحسكة ملالصقتها 
الحدود العراقية، وإبعاد التنظيم من منطقٍة 
تمتد مــن املــوصــل شــمــالــي الـــعـــراق، ومـــن ثم 
سنجار وحتى الحسكة في سورية، وإنهاء 

وسام محمد

كــــان الــجــيــش الــيــمــنــي، فـــي مــنــتــصــف الــعــام 
فــي  ــرفـــني  ــطـ ــتـ املـ أوكـــــــــار  آخــــــر  ــر  ــّهـ ــطـ يـ  ،2014
مـــحـــافـــظـــة شــــبــــوة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي عــمــلــيــات 
عسكرية واسعة، تحمس لها أغلب اليمنيني، 
التي  الوحيدة  الوطنية  الحرب  وعــّدوهــا  بل 
يـــخـــوضـــهـــا الـــجـــيـــش مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه. وكــــاد 
النهائي  أن يحقق انتصاره  اليمني  الجيش 
محمود  الــلــواء  بقيادة  الجماعات،  تلك  على 
الصبيحي الذي كان، حينها، قائدًا للمنطقة 
الحوثي  جماعة  أن  غير  الــرابــعــة،  العسكرية 
بــادرت إلى إشعال حرب أخــرى في محافظة 
ــواء 301، متهمني  ــلـ الـ مـــع  الــشــمــالــيــة  عـــمـــران 
قـــائـــده حــمــيــد الــقــشــيــبــي بـــأنـــه مـــتـــمـــّرد على 

الدولة. 
في وقت الحق، سيفهم الجميع، وقد توقفت 
الحرب الرسمية على الجماعات املتطرفة، أن 
عبدالله  علي  خلفها  ومــن  الــحــوثــي،  جماعة 
صـــالـــح، ال يـــريـــدون الــتــفــريــط بــاملــنــجــم الـــذي 
وسيكون  املــقــبــلــة،  األيــــام  فــي  سيستثمرونه 
املتمثل  األكبر  الهدف  لتحقيق  وسيلة  خير 

بالحصول على السلطة.
ــرة الــتــي بــدأتــهــا قـــوات  ــيـ تــظــهــر الـــحـــرب األخـ
الــــتــــحــــالــــف ضـــــد املــــتــــطــــرفــــني فـــــي مــحــافــظــة 
ــزع الــــــذي طـــــرأ عــلــى  ــفــ حــــضــــرمــــوت، حـــجـــم الــ
مقربني من دائرة سلطة األمر الواقع )تحالف 
الــحــوثــي وصــــالــــح(، فـــتـــارة تـــراهـــم يــفــســرون 
الجماعات  تلك  مــن  كبيرة  مجاميع  اخــتــفــاء 
التي فضلت عــدم املــواجــهــة، أنها فــي األصــل 

ــداد بـــني الــبــلــديــن.  ــ ســيــطــرتــه عــلــى طــــرق اإلمــ
الكردية،  الرؤية  الرؤية األميركية مع  تالقت 
ــــدت وحـــــــدات الـــحـــمـــايـــة الـــكـــرديـــة فــي  إذ وجــ
الرقة، حيث حقول  أكبر من  الحسكة مغنما 
النفط التي توفر موردًا مربحا، ناهيك عن أن 
السيطرة على الحسكة تؤمن معاقل األكراد 

على الشريط الحدودي.
 وقـــد أعــــادت أحــــداث بـــاريـــس، فــي منتصف 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، تسليط 
الــضــوء مــجــددًا على الــرقــة، عاصمة »الــدولــة 
إلى  الدولي  املجتمع  توجه  مع  اإلسالمية«، 
 ،

ً
القضاء على »داعش« بشكل نهائي. وفعال

ــتـــي تـــلـــت أحـــــــداث بـــاريـــس  ــهـــدت األيـــــــام الـ شـ
الــدولــي  التحالف  مــن  عمليات قصف جــوي 

وروسيا وفرنسا على السواء.
ــات  ــ ــــواليــ الــ ــلــــى  عــ الــــضــــغــــوط  ــن  ــ مــ زاد  ومـــــــا 
روسيا  مــن  مدعوما  النظام،  نجاح  املتحدة 
ــــر، ومــــــن ثــم  ــــدمـ ــة تـ ــنـ ــديـ ــلـــى مـ بـــالـــســـيـــطـــرة عـ
ليكون  الـــزور،  ديــر  للتوجه نحو  االستعداد 
عــلــى مــقــربــة مــن مــحــافــظــة الــرقــة مــن ناحية 
ز روسيا 

ّ
الجنوب الشرقي لها، في وقت تعز

ــي حـــلـــب. وتــخــشــى  ــا الـــعـــســـكـــري فــ ــ ــــودهـ وجـ
سيطرة  إحكام  يساهم  أن  األميركية  اإلدارة 
النظام على دير الزور في دفع قوات النظام 
نحو الــرقــة. وبــذلــك، يكون النظام قد سيطر 
على مــســاحــات كبيرة مــن ســوريــة، وأصبح 
في قلب الشمال السوري، ومن شأن ذلك أن 
يربك الخطط األميركية هناك، وهذه مرحلة 
ال تــريــد واشــنــطــن الــوصــول إلــيــهــا. ولــم يكن 

جــمــاعــات تــتــبــع الــشــرعــيــة ودول الــتــحــالــف، 
وهم الذين لم يّدخروا جهدًا في سبيل إقناع 
اليمنيني أن القاعدة في اليمن حقيقة ماثلة. 
حينها كـــان تــحــالــف الــحــوثــي وصــالــح بأنه 
الوحيد مــن يستطيع شــن هــذه الــحــرب، وأن 
ــزال فـــي صــفــهــم حــتــى اآلن لــهــذا  ــ الـــغـــرب ال يـ

السبب. 
أمــا أولــئــك املــقــربــون مــن سلطة األمــر الــواقــع، 
والذين أصبحت لديهم رؤية جديدة لإلرهاب 
في اليمن، ستجدهم، تارة أخرى، يعبرون عن 
العسكرية،  العمليات  استمرار  مــن  غضبهم 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــوجــد هــدنــة ومــفــاوضــات 
جارية. كان اإلرهاب بالنسبة لهؤالء املعضلة 
الـــكـــونـــيـــة، والـــتـــي تـــبـــّرر الـــحـــرب وجــرائــمــهــا 
وآثارها املأساوية، وفجأة سيصبح موقفهم 
هــذا الــذي نتابعه. ويحمل هــذا القدر الهائل 

من التناقضات والغرابة.
فــي الــحــقــيــقــة، تــبــدلــت عــنــاويــن الــحــرب التي 
ــثـــورة املـــضـــادة فـــي الــيــمــن،  شــنــهــا تــحــالــف الـ
وذلك بحسب ظروف كل مرحلة. في البداية، 
قالت جماعة الحوثي إنها تواجه التكفيريني 
فـــي صـــعـــدة، ثـــم مـــراكـــز الـــقـــوى الــقــبــلــيــة، كما 
حـــدث فـــي عـــمـــران، وبــعــدهــا مــواجــهــة مــراكــز 
النفوذ في صنعاء، وإسقاط قرار رفع الدعم 
األبــرز  الــعــنــوان  لكن  النفطية،  املشتقات  عــن 
ــة اإلرهــــــاب  ــاربـ ــحـ ــة مـ ــعــ كــــــان، وال يـــــــزال، ذريــ
وداعـــــش، بــيــنــمــا الـــهـــدف هـــو الــســيــطــرة على 

السلطة واالستئثار بها.
حـــاول الــحــوثــيــون، بمعية صــالــح، منذ وقت 
اتكأ عليه  الــذي  نفسه  املخطط  تنفيذ  مبكر، 

ال بــد مــن تــأمــني دعــمــهــا إلحــــراز نــصــر على 
 عن إدخــال قــوات كردية من 

ً
التنظيم، فضال

ــكـــردي«،  ــدات حــمــايــة الــشــعــب الـ ــ خــــارج »وحــ
و»وحـــــــــدات حـــمـــايـــة املـــــــــرأة«، مـــثـــل بــشــمــركــة 
روج آفـــا، وهــم الــجــنــود الــكــرد املنشقون عن 
النظام ممن تلقوا تدريباٍت في إقليم  قــوات 

كردستان العراق.
وتــهــدف اإلدارة األمــيــركــيــة وأنــقــرة مــن هــذه 
الخطوة إلــى عــدم حصر الــوجــود العسكري 
»وحـــــــــدات حــــمــــايــــة الــــشــــعــــب«  الـــــــكـــــــردي بــــــــــ
)YPG( الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــزب االتــحــاد 
تكون  أن  تفضل  فهي   ،)PYD( الديمقراطي 
من  الشرقي  والشمال  الشمال  في  السيطرة 
ســوريــة بــأيــاد متنوعة إثــنــيــا، تــضــم الــعــرب 
واألكـــــــــراد بــمــجــمــل مــكــونــاتــهــم الــســيــاســيــة 
لــتــحــقــيــق هـــدفـــني: الــحــيــلــولــة دون خــضــوع 
ــقـــرار  ــدة تــهــيــمــن عـــلـــى الـ ــ ــ ــقـــوة واحـ األكــــــــراد لـ

املــتــصــلــة بــمــحــاربــة اإلرهـــــاب. وقـــد احتفظوا 
بــصــالــح حــتــى اآلن، ويـــبـــدو أنـــهـــم يـــريـــدون 
أي عملية سياسية  فــي  يــكــون شريكا  أن  لــه 
قادمة، العتقادهم أن صالح هو الوحيد من 

يستطيع محاربة اإلرهاب.
تشكل  اليمن  فــي  املتطرفة  الجماعات  بــاتــت 
جــزءًا من الثورة املــضــادة، ألنها تقاتل ألجل 
خــيــاالت لــيــس لــهــا عــالقــة بــظــروف اليمنيني 
وواقعهم الصعب. تلعب معظم فصائل هذه 
الــجــمــاعــات دورهـــــا الــــذي يــصــب فـــي صــالــح 
الــثــورة املــضــادة، ربــمــا دون نية مبيتة، لكن 
ــرًا، كانت  ــيـ ــذا مــا يــحــدث فــي الــنــهــايــة. وأخـ هـ
هذه الجماعات قد اتجهت إلى أن تنشط في 
مــســاحــاٍت، هــي فــي األســــاس املــيــدان الفعلي 

.
ً
للثورة، كما يحدث في تعز وعدن مثال

بـــالـــطـــبـــع، لـــــإلرهـــــاب جــــــــــذوره، لـــكـــن لــيــســت 
املـــصـــادفـــة وحـــدهـــا مـــا تــجــعــل هــــذا اإلرهــــاب 
يصب، في النهاية، في خدمة أجندة بعينها. 
الــجــمــاعــات لم  بــهــذه  امللتحقني  ثــم أن معظم 

ــــارس ســيــاســتــهــا  ــمـ ــ ــا، وتـ ــردهـ ــفـ ــمـ ــــردي بـ ــكـ ــ الـ
الحيلولة دون بقاء  ضمن أهدافها الضيقة. 
القوات العربية وحدها في امليدان، فمن شأن 
وجود قوات كردية رديفة لها أن يمنع القوى 

العربية من االنزياح عن الهدف األميركي.
بيد أن مشكلة معركة الرقة تكمن في الجهة 
األرض،  على  التحرير  بعملية  ستقوم  التي 
فليس لدى األكــراد قاعدة شعبية في الرقة، 
الحكم  فــي  تجربتهم  أدت  الــعــكــس،  على  بــل 
ــة، ومــنــهــا تـــل أبـــيـــض، على  ــرقـ داخــــل مـــدن الـ
سبيل املــثــال، إلــى وجــود شــرخ بينهم وبني 
أقرب  أنفسهم  وجــدوا  الذين  العرب  السكان 
إلـــى الــتــنــظــيــم مــن األكــــــراد، نتيجة األخــطــاء 
الــرقــة. ومــن جهة أخــرى،  التي ارتكبوها في 
أن  قــوى عربية مقاتلة، من شأنها  ال توجد 
 عن األكــراد، أو على األقــل تكون 

ً
تكون بديال

فالعشائر  املــعــركــة،  فــي  لــهــم  مــكــافــئــا  حليفا 
والــقــوى منقسمة حيال هــذا األمـــر، وتجربة 
ــفــــرات«  »ثـــــــوار الــــرقــــة« و»غــــرفــــة عــمــلــيــات الــ

و»جيش العشائر« أوضح مثال على ذلك.
املشكلة أن الواليات املتحدة تقع بني مطرقة 
الـــضـــغـــوط والـــتـــهـــديـــدات الــتــركــيــة وســـنـــدان 
الـــحـــاجـــة إلــــى تــحــريــر الــــرقــــة، ولـــيـــس لــديــهــا 
ــّدي عــلــى األرض ســوى  ــ حــلــيــف حــقــيــقــي وجـ
الــــقــــوى الــــكــــرديــــة، وإن كـــانـــت تـــحـــت غــطــاء 
ــربـــي )قـــــــوات ســـوريـــا  ــزيـــج عـ تـــحـــالـــف فـــيـــه مـ
بمكان  الصعوبة  من  ويبدو  الديمقراطية(، 

التوفيق بني هذه املطالب املتناقضة.
)كاتب وإعالمي سوري(

بها ألسباب عقائدية. ولكن، ألنها  يلتحقوا 
تمنحهم رواتب في ظروف معيشية صعبة، 
أصبحت تتدهور كل يوم بشكل أسرع بسبب 
الـــحـــرب. وهــــذا مـــا مــّكــن تــلــك الــجــمــاعــات من 

تجنيد آالف خالل عام من الحرب. 
ويــعــود انــتــعــاش الــجــمــاعــات املــتــطــرفــة، إلــى 
جانب كل الظروف املوضوعية، إلى انتعاش 
الــطــائــفــيــة الـــتـــي فــرضــهــا تــحــالــف الــحــوثــي 
وصالح أمرًا واقعا، فقد اتجهت الحرب صوب 
مــحــافــظــات ومــنــاطــق مـــعـــروف تــاريــخــيــا أن 
سكانها يتبعون املذهب السني، بينما برزت 
الحوثية حالة إحيائية للمذهب الزيدي الذي 

يأتي ضمن تصنيف املذاهب الشيعية.
عــمــلــيــة االنــــقــــالب عــلــى الـــدســـتـــور والــســلــطــة 
الــشــرعــيــة فـــي الـــبـــالد مـــن خــــالل االســـتـــقـــواء 
بالسالح إلى جانب عدم وجود قوى حاملة 
للمشروع الوطني اليمني تجابه االنقالبيني، 
املتطرفة مــالذًا  الجماعات  كــل هــذا جعل مــن 
ــا ســعــى  ــ لــــــدى بـــعـــض الــــقــــطــــاعــــات. وهــــــــذا مـ
ــــوال الــفــتــرة املــاضــيــة،  صـــالـــح إلــــى إثــبــاتــه طـ
وبــأثــر رجــعــي. )الطائفية واإلرهـــاب أصبحا 
بــمــثــابــة شـــيء أســـاســـي ألي ثــــورة مـــضـــادة(. 
لــكــن الــحــديــث عــن وجــــود دافــــع طــائــفــي وراء 
ازدهار هذه الجماعات، ال ينفي الدافع األبرز 
الــذي هــو  اقتصادي واجتماعي، إلــى جانب 
ومحاولة  التاريخي،  اإلقــصــاء  عملية  تجلي 
بالسلطة  وصالح  الحوثي  تحالف  استئثار 
مــجــددًا، ووصــم كــل مــن ال يوافقونهم بأنهم 

دواعش ومتطرفون.
)كاتب يمني(

إعالن الرئيس األميركي، بــاراك أوباما، قبل 
أيــــام، زيــــادة عـــدد الـــقـــوات الــبــريــة األمــيــركــيــة 
في سورية أمرًا مفاجئا، فهذه الخطوة جزء 
مــن الــتــحــضــيــرات الــســابــقــة لــلــمــعــركــة. إال أن 
محاربة التنظيم في الرقة تتطلب حسابات 
أخرى، فالغارات الجوية غير كافية، واألكراد 
 عن 

ً
وحــدهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى ذلــــك، فــضــال

منفرد،  بشكل  التنظيم  قــتــال  رغبتهم  عـــدم 
وهو مطلب أميركيـ  تركي، خوفا من انتشار 
الرقة  في عموم  الكردية«  الحماية  »وحــدات 
على حساب سكانها ذوي األغلبية العربية.

كــمــا أن الــوضــع فــي الــرقــة يختلف عــنــه في 
املــوصــل فــي الــعــراق، وهــذا هــو السبب الــذي 
الرقة  معركة  تؤخر  األميركية  اإلدارة  جعل 
عدة أشهر. في املوصل، يوجد جيش نظامي 
الــتــعــامــل مــعــه عــلــى األرض، ولــديــه  يــمــكــن 
أسلحة ثقيلة كثيرة، في حني ال يوجد جيش 

نظامي حليف في الرقة.
ــل، ال تـــوجـــد تــــدخــــالت خــارجــيــة  فــــي املــــوصــ
تضغط باتجاه مخالف للجيش والتحالف 
الـــدولـــي، فـــي حـــني تــلــعــب تــركــيــا دورًا مهما 
الرقة  معركة  وتأخير  الــســوري،  الشمال  فــي 
يرجع، في أحد أسبابه الرئيسية، إلى تركيا 
الــتــي تــعــرقــل وتــمــنــع شـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة، 

يكون األكراد رأس حربتها.
حــاولــت واشــنــطــن، خـــالل األشــهــر املــاضــيــة، 
تــــوســــيــــع دائــــــــــرة املــــقــــاتــــلــــني الــــــعــــــرب، بــضــم 
مــجــمــوعــات أخــــرى فــي قــتــال الــتــنــظــيــم، مثل 
»الجيش الثوري في الرقة«، وعشائر عربية 

بشار األسد ليحافظ على سلطته، من خالل 
حــرف الــصــراع مــن كــونــه بــني الشعب الثائر 
والــــنــــظــــام املـــســـتـــبـــد إلـــــى كـــونـــه بــــني الــنــظــام 
ــان لــلــمــخــلــوع دور  ــ وجـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة. وكـ
استيالء  عــمــلــيــات  تسهيل  فــي  نفسه  األســـد 
الجماعات املتطرفة على مناطق واسعة من 

البالد.
وصـــالـــح  الـــحـــوثـــي  تـــحـــالـــف  يــــــزال  ال  واآلن، 
يعّول على مزيد من مساندة الــدول الكبرى، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم الــــطــــرف الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عــلــى 
ــة، بــــعــــد أن  ــرفــ ــطــ ــتــ ــات املــ ــاعــ ــمــ ــجــ مــــحــــاربــــة الــ
من  مــقــّوضــة.  اليمنية شبه  الــدولــة  أصبحت 
باب استثمار الهلع الغربي لكون خطر هذه 
 ،

ً
الــجــمــاعــات وصــــل إلــــى عــقــر دارهــــــم. وفــعــال

كانت الواليات املتحدة األميركية التي ترفع 
لها،  باملوت  تدعو  الحوثي شعارات  جماعة 
قد بــدأت في مساندة الحوثيني، في األشهر 
األولى من سيطرتهم على العاصمة صنعاء، 
اتجه  2014، عندما  أيــلــول  21 سبتمبر/  فــي 
الــحــوثــيــون إلــــى تــوســيــع دائـــــرة الـــحـــرب في 

محافظة البيضاء.
ــانــــدة األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى شــكــل  وظــــهــــرت املــــســ
ــي كــل  ــ ــرات بــــــــدون طــــيــــار فـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــ ــربـ ــ ضـ
ــزاء أخـــرى  ــ مـــن رداع الــتــابــعــة لــلــبــيــضــاء وأجــ
شملتها املعارك، قبل أن تتسع وتصبح حربا 
تستهدف الغالبية العظمى من اليمنيني، في 
محافظاٍت يمنيٍة كثيرة، من دون التخلي عن 

شعار محاربة اإلرهاب »الدواعش«.
من الواضح أن الشرعية في قاموس الغرب، 
هي  باليمن،  األمـــر  يتعلق  عندما  أصــبــحــت، 

أميركا ومعركة الرقة المرتقبة

اإلرهاب خلفية بارزة للصراع في اليمن
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بيروت ــ عصام سحمراني

»يـــــــا عــــمــــال الــــعــــالــــم اتـــــــحـــــــدوا« الــــعــــبــــارة 
الشهيرة املكتوبة على ضريح الفيلسوف 
واالقـــتـــصـــادي األملـــانـــي كــــارل مــاركــس في 
لــنــدن، جـــاءت بـــالـــذات مــن الــبــيــان الــشــيــوعــي الــذي 
وضعه ماركس ورفيقه فريدريك إنغلز عام 1848. 
هذه العبارة مع غيرها من الشعارات التي حملتها 
األحزاب الشيوعية حول العالم الحقا، كان لها أثر 
القرن  في  والــثــورات  العمالية  النضاالت  في  كبير 
العاملة  الطبقة  والدة  إلــى  وصـــواًل  عــشــر،  التاسع 
 مجتمع من املجتمعات بمختلف 

ّ
الراسخة في كل

أشكال أنظمتها االقتصادية.
ــع ذلـــــك، لــيــســت األنـــظـــمـــة الــشــيــوعــيــة، خــصــوصــا  مـ
جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق، هي التي 
أطلقت املناسبة واحتفلت بالعيد أواًل. فهو نتيجة 
املجتمعات  فــي  خصوصا  السابقة  الــنــضــاالت   

ّ
كــل

الرأسمالية التي لطاملا انتهكت فيها حقوق العمال.
اليسارية  البلدان، كانت املنظمات والقوى  في تلك 
والــنــقــابــات فــي طليعة املــتــحــركــني مــن أجـــل حقوق 
العمال، خصوصا لجهة السعي إلى تخفيض عدد 
ساعات العمل، وتحديدها بثماني ساعات يوميا. 
وهـــو مــا نــجــحــت فــيــه خــصــوصــا بــعــد إضــــراب أول 
مايو/ أيار 1886 في شيكاغو في الواليات املتحدة، 
حيث توقف عن العمل يومها نحو 400 ألف عامل.

كان للثورة البلشفية عام 1917 التي تأسس على 
إثـــرهـــا االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــنــظــامــه الــشــيــوعــي، 
األثــــر األكــبــر فــي نــشــر ثــقــافــة حــقــوق الــعــمــال حــول 
العالم، ومن ذلك االحتفال بعيد العمال. أكثر الدول 
ها تعتبره عطلة 

ّ
التزمت بأول مايو/ أيار، حتى أن

 دول 
ّ

وكــل والهند  رسمية، ومنها روسيا والصني 
أميركا الجنوبية والوسطى، ومعظم دول أفريقيا 
العربية. كما  الـــدول  وآســيــا ومــن ضمنهما معظم 
 دواًل أخرى تحتفل بيوم عيد العمال في تاريخ 

ّ
أن

مختلف وتخصص لــه إجـــازة رســمــيــة. مــع ذلــك ال 
تحتفل بعض الــدول بعيد العمال ال في أول مايو 
وال في غيره من األيــام، ومنها الدنمارك وهولندا 
ــان الــصــهــيــونــي  ــيــ ــكــ ــيــــون ولـــيـــبـــيـــريـــا والــ ــرالــ ــيــ وســ
ــا. تــتــفــق  ــيـ ــيـــسـ وأفـــغـــانـــســـتـــان وبـــاكـــســـتـــان وإنـــدونـ
 خــالفــاتــهــمــا، فــي عــدم 

ّ
الــكــوريــتــان، بــالــرغــم مــن كـــل

االحتفال بأّي يوم للعمال واعتباره عطلة رسمية. 
التي ال تحتفل بعيد  الوحيدة  العربية  الــدول  أمــا 
العمال إن في أول مايو أو في غيره فهي السعودية 
ــة املـــتـــحـــدة  ــيـ ــربـ ــعـ ــان واإلمـــــــــــــارات الـ ــمــ وســـلـــطـــنـــة عــ

والسودان وجزر القمر.
بعض الدول العربية تنظم مسيرات عمالية تذّكر 
النقابات العمالية،  بالحقوق. منها ما تدعو إليه 
ومنها أيضا ترتبط باألحزاب الشيوعية. وهو ما 
العام  الـــذي يستقبل هــذا   

ً
فــي لبنان مــثــال يحصل 

أول مـــايـــو، بــتــغــيــيــر كــبــيــر فـــي الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

املركزية،  لجنته  في  جــدد  بأعضاء  جــاء  اللبناني 
وأمني عام جديد هو بالذات النقابي واملناضل من 

ا غريب.
ّ
أجل حقوق املدّرسني حن

لعيد الــعــمــال بــعــض الــعــالمــات الــتــي مــيــزتــه حــول 
ــه انــطــلــق مــن الــواليــات  ــ

ّ
الــعــالــم تــاريــخــيــا، مــنــهــا أن

 االحتفال به هناك يصادف في األول 
ّ
املتحدة، لكن

مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول، ويــشــيــر إلــــى نــهــايــة فصل 
الصيف.

فــي األرجــنــتــني، ُمــنــع الــعــيــد مــرتــني تــحــت حكمني 
منع  كـــذلـــك،  و1966.   1930 عـــامـــي  ديــكــتــاتــوريــني 
في  بالعيد  االحتفال  إيطاليا  في  الفاشي  النظام 
 
ّ
لكن الثانية.  العاملية  الــحــرب  سبقت  التي  الفترة 

إيطاليا بعد ذلك باتت من أهم الدول التي تحتفل 
ساحات  فــي  الرئيسي  التجمع   

ّ
أن حتى  بالعيد، 

ــا الــــذي يــشــهــد احــتــفــاالت مــوســيــقــيــة فـــي أول  رومــ
مايو، يشارك فيه أكثر من نصف مليون شخص.

في جمهورية إيرلندا ُيحتفل بالعيد بالتزامن مع 
ــه راعــي 

ّ
عــيــد الــقــديــس يــوســف، وهـــو املــعــروف بــأن

املسيحيني   
ّ
فـــإن وبــاملــنــاســبــة،  وشفيعهم.  الــعــّمــال 

الــشــرقــيــني فــي ســوريــة ولــبــنــان وفلسطني ومصر 
ــعـــام بعيد  ــذا الـ ــدول يــحــتــفــلــون هــ ــ وغـــيـــرهـــا مـــن الــ
أو  القيامة،  بأحد  احتفالهم  مع  بالترافق  العمال 

عيد الفصح الذي ينهي أيام الصوم الكبير. 
 العيد في اليابان غير رسمي، 

ّ
وعلى الرغم من أن

 
ّ
فإن الوطني،  املستوى  إجــازة على  فيه  تمنح  وال 

واملوظفني  العّمال  ما يعطون  غالبا  العمل  أربــاب 
إجازة مدفوعة فيه.

 مناسبة عّمالية وحقوقية، 
ّ

أما القضية األخطر في كل
إلــى استغالل األطــفــال في العمل، ومن  فهي االنتباه 
ذلك ما يكلفون به من أعمال خطيرة تؤثر في نموهم 
ــتـــمـــاعـــي وغـــيـــرهـــا من  الـــجـــســـدي والــتــعــلــيــمــي واالجـ
أكثر مــن 200  إلــى  الدولية  األرقـــام  املستويات. تشير 
مليون طفل عامل حــول العالم، أي بعمر ما دون 17 
عاما. هؤالء يتعرضون للتمييز واالنتهاكات أكثر من 
غيرهم بكثير. تشترك معهم النساء العامالت كأكثر 
الــفــئــات تــعــرضــا لــالنــتــهــاكــات. عــمــالــة األطــفــال دفعت 
األمم املتحدة إلى اعتبار يوم الثاني عشر من يونيو/ 
 عام يوما عامليا ملكافحة عمل األطفال.

ّ
حزيران من كل

كـــذلـــك، هــنــاك قــضــيــة أخــــرى تــتــعــلــق بــاألشــخــاص 
املـــعـــوقـــني وحــقــهــم فـــي الـــعـــمـــل، كـــجـــزء مـــن حــقــوق 
البلدان  أخــرى ال يحصلون عليها، خصوصا في 
العربية التي ال تعتمد سياسة دمجهم في التعليم 
. مــثــل هـــذا التمييز 

ّ
وســـوق الــعــمــل واملــجــتــمــع كــكــل

بحق فئة تتجاوز نسبتها 10 فــي املــائــة مــن عدد 
السكان تؤدي إلى تعطيلها، وفي نفس الوقت عدم 

االستفادة من قدراتها.
ــى الـــواجـــهـــة  ــ ــرز إلـ ــبـ ــا يـ ــا مــ ــمــ ــــي عـــيـــد الـــعـــمـــال، دائــ وفـ
الــعــاطــلــون مــن الــعــمــل، أولــئــك الــذيــن ترتفع أعــدادهــم 
دائــمــا فــي األزمـــات االقــتــصــاديــة. هـــؤالء فــي »إجـــازة« 

ها غير مدفوعة األجر.
ّ
دائمة، لكن

مجتمع
طــالــبــت وزارة الــصــحــة فــي قــطــاع غـــزة، الــســلــطــات املــصــريــة، بفتح معبر رفـــح الــبــري، أمـــام »آالف 
املرضى«، الستكمال رحلتهم العالجية في الخارج. وقالت الوزارة: »مّر 74 يوما على إغالق معبر 
رفح. نطالب األشقاء في مصر باالستجابة العاجلة من خالل فتحه في االتجاهني، والتخفيف من 
 آالف املرضى ينتظرون فتح معبر رفح، الستكمال 

ّ
عذابات شعبنا، وإنهاء معاناته«. أضافت أن

رحلتهم العالجية في الخارج، محذرة من تفاقم وضعهم الصحي بفعل استمرار الحصار، ونقص 
)األناضول( الرعاية الطبية الالزمة لهم في القطاع.  

ها سجلت أول حالة وفاة بسبب فيروس »زيكا« وسط 
ّ
أعلنت وزارة الصحة في بورتوريكو أمس، أن

 في السبعني 
ً
 رجال

ّ
ا ريوس إن

ّ
تفشي الفيروس الذي تنقله حشرة البعوضة. وقالت وزيرة الصحة آن

الصفائح  انخفاض  املــاضــي، ومــات بسبب  من عمره أصيب بفيروس »زيــكــا« في فبراير/ شباط 
الدموية. ويمكن للفيروس أن يتسبب في عيوب خلقية خطيرة، منها والدة أطفال بأحجام رؤوس 
 السيدات الحوامل اللواتي أصنب بالفيروس 

ّ
 كل

ّ
 ريوس أوضحت أن

ّ
صغيرة بشكل غير طبيعي. لكن

)أسوشييتد برس( في الواليات املتحدة، وعددهن 14 سيدة، أنجنب أطفااًل أصحاء. 

أول إصابة »زيكا« في بورتوريكووزارة الصحة في غزة تطالب مصر بفتح معبر رفح

التي  الراحل طه حسني  قصص األديــب املصري 
بون في األرض« تروي 

ّ
تحمل العنوان نفسه »املعذ

الكثير من التفاصيل عن أولئك الفقراء واملرضى 
ظلمتهم  الذين  أولئك  متعددة.  بأشكال  واملعانني 
الــحــيــاة ولـــم يــمــلــكــوا يــومــًا الــفــرصــة لــلــخــروج من 

دوائر ظلمها الثقيلة جدًا.
الــواقــع لــم يتغير. املــظــلــومــون واملــعــذبــون هــم هم. 

الظلم يشتد، والفوارق الطبقية تتسع، والفقراء ال 
هم  ها  أطفالهم.  أبــدًا، حتى طعام  يملكون شيئًا 
يدفعون بهم إلى سوق العمل في عمر مبكر جدًا. 
وأّي ســوق ذلــك؟ هــو ليس مــدرســة أو ملعبًا. بل 
مطحنة حقيقية تقرقش عظامهم الطرية، وتمنع 

عنهم التعليم في املقابل، والنمو املتكامل.
تجد األطفال بني السيارات يبيعون بضائع خفيفة 

من مياه ومناديل ورقية. عند محطات املحروقات 
يمسحون الزجاج ويملؤون الوقود. في املشاغل. 
فــي املـــزارع والــحــقــول. وســط الصيادين. تجدهم 
ه عالم مــواٍز يعيشون فيه لكن 

ّ
 مكان كأن

ّ
في كل

بحقوق مغيبة. فمعظم الدول تتعامل بازدواجية 
مع القضية من خالل إعالنها حظر أّي شكل من 
باتفاقية حقوق  الــتــزامــًا  األطــفــال،  عمالة  أشــكــال 

لألطفال  عمالة  تشهد  املقابل،  في  ها 
ّ
لكن الطفل. 

بسبب الفساد التنموي.
أكثر  هم 

ّ
لكن أكــيــدًا،  واقعًا  العمال  األطــفــال  يصبح 

ــؤالء في  الــفــئــات تــعــرضــًا لــالنــتــهــاك. هـــم مــثــل هــ
الــلــقــطــة مــن الــعــاصــمــة الــهــنــديــة نــيــودلــهــي، الــذيــن 
يخوضون يوميًا في أشغال شاقة وال يلتفت أحد 

إلى مصيرهم.
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ــم يـــكـــن عــــامــــل جـــمـــع الـــقـــمـــامـــة عــطــيــة  ــ لـ
الفيومي يدرك أنه سيعيش كل يوم بني 
نقيضني. فهو يذهب إلى الجنة، شوارع 
األغـــنـــيـــاء، لــيــنــظــفــهــا، ويـــعـــود إلـــى الــجــحــيــم، مــكــان 
سكنه، لينام على الورق املقّوى، بعد أن يلّم ما يسّد 

به جوعه من النفايات نفسها.
عطية واحـــد مــن جامعي القمامة الــجــدد فــي املــدن 
الحديثة فــي مــصــر. ليس هـــؤالء مثل أولــئــك الذين 
يــعــمــلــون فــــي األحــــيــــاء شـــبـــه الـــعـــشـــوائـــيـــة والـــذيـــن 
أعــوام طويلة. بل هو  القمامة منذ  يمتهنون جمع 
أحــد الــوافــديــن مــن محافظته إلــى مدينة الــســادس 
العجالت  ثالثية  دراجـــة  كغيره  يملك  أكــتــوبــر.  مــن 
مجّهزة بصندوق مكشوف للتحميل، ويعيش في 
غرفة سفلية في بناء قيد اإلنشاء. ويحلم بتأسيس 
ه الــيــوم ال يجد سوى 

ّ
مــشــروع مــا، فــي يــوم مــا. لكن

الــعــمــل فــي جــمــع الــقــمــامــة، لــســد رمـــق مــا تبقى من 
عائلته. وهم زوجة وابنان يعمالن معه.

حتى وإن لم يعمل إبنا عطية عمله، فهما محكومان 
التصريحات  وآخــر  والدهما.  كونه  محددة  بحياة 
كالم لوزير العدل املصري السابق محفوظ صابر، 
 أبناء عامل القمامة ال يمكن أن يعملوا 

ّ
قال فيها إن

أن  القاضي عمل شامخ يفترض   »عمل 
ّ
قضاة، ألن

يكون من وسط مناسب له. ومن الضروري أن يكون 
الــوســط الـــذي ينشأ فــيــه الــقــاضــي وســطــًا مناسبًا 

ومحترمًا«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول عــطــيــة: »نـــحـــن ال نــعــيــش عيشة 
اآلدميني، بل بالكاد نأكل ونشرب«. رحلته اليومية 
تــبــدأ فـــجـــرًا. ال يــحــتــاج عــطــيــة وابـــنـــاه أن يوقظهم 
أحد، فالبرد والحر ـ على حد سواء ـ يتكفالن بذلك. 
يبدأون بعدها رحلة جمع النفايات من أمام أبنية 
وقصور األغنياء والفلل الفخمة في األحياء الراقية.
ــاء ولــيــمــة  ــيـ ــنـ ال يــنــســى عــطــيــة يــــوم أقـــــام أحــــد األغـ
الفاخر،  وحفلة عيد ميالد إلحــدى بناته. فالطعام 
والــلــحــوم، والــوجــبــات الــجــاهــزة، وقــوالــب الحلوى، 
له  قــال  الــصــبــاح.  انعكس على قمامة  الليل،  وبـــذخ 
عن  الــيــوم تختلف  فزبالة  »انتبه  يومها:  الــحــارس 
أي يوم آخر، لديكم وليمة فحافظوا عليها، افرزوها 

 وطاب بينها«.
ّ
ستجدون ما لذ

الــذي يعيشه عطية، فهو  التناقض  الرغم من  على 
 الــلــه ال ينسى أحـــدًا مــن عــبــاده. ويضيف: 

ّ
يــقــول إن

غرفتنا.  إلــى  بها  ونــذهــب  يوميًا،  القمامة  »نجمع 
نـــفـــرز الــــــورق والـــحـــديـــد والــبــالســتــيــك مـــن بــيــنــهــا، 
ف كل صنف من األصناف وحده، ثم نبيعه 

ّ
ونصن

الذين حارب معهم لم يلتفتوا 
إلى حاله يومًا بالرغم من أّن 

ابن عمه ذو منصب مهم

راتب عامل النظافة ال يتجاوز 
الحد األدنى لألجور المعمول 

به في المغرب

لتجار الــخــردة. زّوجــت بناتي من هــذه املهنة التي 
ه يؤكد: »نحن نعيش 

ّ
يكفينا دخلها لنعيش«. لكن

 جمع 
ّ
أن فــي  البعض  قــدر حالنا، ال كما يظن  على 

الــثــراء. مــن يعملون فــي هــذه املهنة  القمامة يحقق 
كثيرون وهناك منافسة كبيرة بني جامعي القمامة. 
ــــك ال 

ّ
ــرون هــم الــذيــن يــعــيــشــون بــبــذخ. حــتــى أن اآلخـــ

تصدق أنهم في مصر على اإلطالق. يملكون قصورًا 
عالية وحواجز  وأســـوارًا   وحمامات سباحة 

ً
وفلال

تجعلك تتساءل من أين أتى هؤالء بكل هذا؟ وكيف 
إلــى أبعد مــدى، وهــؤالء يبذخون  الفقر بنا  يذهب 
ة الدنيا وهنا نارها.. 

ّ
من حيث ال يعلمون؟ هناك جن

وما بني االثنني نذهب ونجيء كل يوم«.

ال نقابات
عطية ومن مثله، ال تغطيهم أّي نقابة. يقول: »نقابة 
في  العاملني  تضم  الرئيسية  القمامة  جمع  عــمــال 
ــاء الــجــديــدة  ــيــ ــــدن واألحــ ــا املـ مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة. أمــ
الــخــاص.  نــقــابــة. نعمل بمجهودنا  لــهــا  فــال تــوجــد 
نجمع  بأننا  وتتهمنا  أيــضــًا  البلدية  تــطــاردنــا  بــل 
 
ّ
ــادة الــتــدويــر، مــع أن ــفــات الــصــالــحــة فــقــط إلعــ

ّ
املــخــل

جــهــودنــا هــي مــا تجعل شـــوارع تلك املـــدن نظيفة، 
 البلدية 

ّ
فلوالنا ألصبحت أكوامًا من النفايات، ألن

 موظفيها ال 
ّ
هــي املــســؤولــة عــن إزالـــة القمامة. لــكــن

يعملون بكفاءة نظرًا لضعف رواتبهم، ومعظمهم 
يعمل في أشغال أخرى«.

»العاملون في  إبــن عطية:  من جهته، يقول ناجي، 
جمع القمامة في مصر، ثالثة أصناف: األول يعمل 
لدى البلدية، وهم موظفو حكومة بمكافأة هزيلة ال 
تتجاوز 300 جنيه )33 دوالرًا أميركيًا( في الشهر، 
وال يتقاضون رواتب، ويعتمدون على التسّول في 
الـــشـــوارع غــالــبــًا. والــصــنــف الــثــانــي جــامــعــو قمامة 
هم قدامى، يربون الخنازير لتتغذى على 

ّ
مثلنا لكن

مخلفات الزبالة بعد فرزها. أما الصنف الثالث فهم 
في  يقيم  معظمهم  كحالنا.  باملهنة  العهد  حديثو 
املدن الجديدة، وهؤالء يفرزون القمامة في أماكنها 
أي  الــشــوارع من  أو يأخذونها معهم. هم ينظفون 
 املــخــلــفــات الــنــهــائــيــة ال يتخلصون 

ّ
مــخــلــفــات، لــكــن

منها، وهؤالء أشبه بالعاملني في املهن الحرة، بال 
مرتبات أو تأمينات«.

من جهته، يقول املعلم حليم، وهو من كبار مرّبي 
الخنازير في منطقة أرض اللواء في الجيزة بالقرب 
طريقها  فــي  القمامة  مهنة جمع   

ّ
إن العاصمة،  مــن 

بــدأت تهتم   املحافظة 
ّ
أن إلى  التحسن، ويشير  إلى 

بــعــمــال الــجــمــع، وتــقــيــم دور رعـــايـــة لــهــم، وتــبــحــث 
مشاكلهم عبر جمعية جامعي القمامة«.

بيروت ـ ورد عبد اهلل

ال يعرفون عنه إال لقبه.. أبو حسني. ال أحد يعرف كيف 
وصل الحال به إلى هنا. لكن الجميع يتذكر أنه قبل 
أربع سنوات لم يكن موجودًا في املنطقة. ظهر فجأة 

وكأنه ولد فيها.
ــان حــســان عــلــى شــرفــة مــنــزلــه فــي الــطــابــق األرضـــي  كـ
 قصير القامة منكوش الشعر يخرج 

ً
عندما رأى رجال

ــاج. ولـــدى ســؤالــه عــّمــا يفعله هــنــاك أجــاب  مــن قــن دجـ
الرجل، وهو أبو حسني بالذات، أنه مكان سكنه.

في البداية، لم يكن لــدى أبــو حسني أي أثــاث في ذلك 
الــقــن، لــكــن يــومــًا بــعــد يــــوم، وبــفــضــل جــيــرانــه، أصبح 
 إمدادات 

ّ
لديه تلفزيون وسرير عسكري قديم. حتى إن

الكهرباء وصلت إلى القن. ولم يحصل أبو حسني على 
الجيران عليه، فهو يقدم  املــســاعــدات لشفقة مــن  هــذه 
خدماته لهم فــي املــقــابــل. ال يوجد فــي قــن أبــو حسني 
املــوقــد لطبخ طعامه  بـــّراد أو بــوتــاغــاز. ويعتمد على 
املعتاد، رقاب الدجاج املسلوق، إال في حال أرسل إليه 
القن دورة مياه وال  فــي  مــا. ليس  الجيران طبقًا  أحــد 
يعرف أحد أين يقضي أبو حسني حاجته، أو إن كان 
قد استحم في السنوات األربع األخيرة، خصوصًا مع 
سخة 

ّ
الرائحة الكريهة التي ال تفارقه. أما مالبسه املت

فيتولى جاره حسان مهمة غسلها طوال تلك السنوات.
يجمع  السادسة صباحًا.  عند  أبــو حسني  نهار  يبدأ 
أكياس النفايات من أمام منازل الجيران. عمله يقتصر 
على مبنيني، وكل مبنى يضم خمس شقق. وكل منزل 
يدفع له 10 آالف ليرة. فيكون املجموع مئة ألف ليرة 

شهريًا )67 دوالرًا(.
يملك أبو حسني هاتفًا محمواًل يتلقى عبره اتصاالت 
الجيران إن احتاجوا إلى مساعدته، لتبديل أسطوانة 
الغاز، أو جلب أغــراض من السوق أو ري الشتول، أو 
شطف الــدرج. وعدا عن ذلك، يمضي أبو حسني وقته 
إما بمشاهدة التلفزيون في القن، أو لدى جاره حسان.

أبــو حسني من العمر 63 عامًا، وهــو أب لصبي  يبلغ 
واحد وثالث فتيات. في السبعينيات كان يعمل لدى 
الــقــرى اللبنانية. تــوقــف عمله  بــائــع ورود فــي إحـــدى 
حني اتهم البائع بالعمالة إلسرائيل وتمت تصفيته. 
كما اعتقلت إحدى املليشيات أبو حسني نفسه كونه 

الــعــالقــات مقطوعة مــع زوجــتــه وأوالده لكنه ال يذكر 
أسباب ذلــك. أمــا الذين حــارب معهم فلم يلتفتوا إلى 
ابــن عمه ذو منصب مهم   

ّ
حاله يومًا. وبالرغم من أن

في ذلك الحزب وهو نائب في البرملان اللبناني، إاّل أنه 
حني طلب مساعدته، لم يتكّرم عليه سوى بمبلغ 50 

ألفًا )33 دوالرًا( ملرة واحدة.
آخــر أخــبــار أبــو حسني أنــه انتقل إلــى قــن دجـــاج آخر 
»أفــــضــــل«، بــحــســب وصــــف جـــــاره حـــســـان. ال تــدخــلــه 

الفئران وال تتسبب األمطار بطوفانه.
في ناحية مختلفة من املدينة، يعيش رجل آخر بعيدًا 
عن عائلته. خيار لم يأخذه بمحض إرادته، »فال شيء 
أبــو غيث ويتحّسر  يقول  منا«،  قــوى 

ٌ
أ الحرب  بيدنا.. 

على مــا خــســره فــي ســوريــة. »لــم يبق شــيء لــنــا.. دّمــر 
عائلته   

ّ
أن الــلــه  يحمد  ه 

ّ
لكن واملــحــل«.  البيت  القصف 

بخير، ويضيف: »ما زلنا أحسن من غيرنا، لم يصب 

أّي من أوالدي بسوء«.  أبو غيث، أب لصبي وفتاتني، 
جاء إلى لبنان وحده منذ نحو أربع سنوات. يعمل في 
الشركة التي تتولى قطاع النفايات في بيروت طوال 
15 ساعة يوميًا، يقضي معظمها تحت أشعة الشمس. 
بــني 400 و500 دوالر. تؤمن  الــشــهــري  ــره  أجـ يــتــراوح 
الشركة منامة مشتركة له مع عمال آخــريــن. وهــو ما 
له، كي ال يصرف جزءًا كبيرًا من راتبه بدل إيجار 

ّ
يفض

ف في مصروفه، 
ّ

التقش املستطاع  قدر  ملنزل. ويحاول 
ليتسنى له إرسال مبلغ كاف ألسرته في سورية.

ال يوجد في حياة أبو غيث سوى العمل. فبعد انتهاء 
يــأكــل سريعًا  إلـــى مــكــان مبيته منهكًا،  ــه، يــصــل  دوامــ
صـــدقـــاء، 

ً
ــأوي إلـــى فـــراشـــه. ال مــشــاريــع تــرفــيــه، ال أ ــ ويـ

العمل  عنه مشقات  ف 
ّ
يخف أو  يؤنس وحدته  من  وال 

صل بــزوجــتــه وأوالده مـــّرة فــي األســبــوع. 
ّ
الــطــويــل. يت

وعن أحالمه يقول بعد صمت: »لم نعد نحلم«.

يعمل لدى البائع، وحجز ملدة طويلة تعرض خاللها 
إلــى إحــدى  للتعذيب. أطلق ســراحــه بعد ذلــك وانتقل 
مناطق بــيــروت ليبدأ الــقــتــال فــي الــحــرب األهــلــيــة في 

صفوف املليشيا نفسها التي اعتقلته.
أمضى أبو حسني ثالث سنوات على السطوح متوليًا 
أملانيا،  إلــى  وعائلته  سافر  والحــقــًا  القنص.  عملّيات 
عاشوا هناك سبع سنوات إلى أن تم ترحيلهم مجددًا 
إلى لبنان. عاش لفترة في قريته ثم أتى إلى هذا القن. 

أبطال حقيقيون عطيّة الفيومي يعيش بين الجنّة والنار
في سورية

عمل 
كثير وراتب 

ضئيل
الرباط ـ حسن األشرف

»إذا غـــاب عــمــال الــنــظــافــة عـــن املـــغـــرب غــرقــت مــدن 
املواطنني  الكثير من  قناعة  بالنفايات« هي  البالد 
الذين  العمال  قيمة  يدركون جيدًا  املغاربة. فهؤالء 
يطلق عليهم لقب »مــالــني الــزبــل« فــي املــغــرب. ومع 
ذلك، يعاني العمال من تهميش واسع يضعهم في 
أدنى السلم االجتماعي، بينما ال تتجاوز رواتبهم 
 وضعهم 

ّ
الــحــّد األدنـــى لــأجــور، بــاإلضــافــة إلــى أن

اإلداري لم تتم تسويته بعد.
يــعــمــل عـــمـــال الــنــظــافــة فـــي املـــغـــرب فـــي الــقــطــاعــني 
الخاص تتكفل  للقطاع  الخاص والعام. وبالنسبة 
خصوصًا  النظافة  بخدمات  الشركات  مــن  العديد 
فــــي املــــــدن الـــكـــبـــرى، كــالــعــاصــمــة الـــــربـــــاط، والــــــدار 
الــبــيــضــاء، ومــــراكــــش، وطــنــجــة، وفـــــاس، وأغـــاديـــر. 

ومعظم الشركات مغربي أو فرنسي أو إسباني. 
أمــا املــدن والــبــلــدات املغربية األخـــرى فتعتمد على 
الــقــطــاع الـــعـــام، وتــحــديــدًا خــدمــات عــمــال الــنــظــافــة، 
الذين ُيطلق عليهم في البالد اسم »عمال اإلنعاش 
لــوزارة  الوطني«. وهــؤالء موظفون تابعون نظريًا 
ــة، لــكــنــهــم إداريــــــــًا ال يــســتــفــيــدون مــــن أي  ــيـ ــلـ الـــداخـ

مميزات، وال يتم اعتبارهم كموظفني.
االقتصادية  العاصمة  البيضاء،  الــدار  مدينة  وفــي 
للمملكة، تتكفل شركتان فرنسية ولبنانية نظافة 
ــيــــاء والـــــشـــــوارع. أمــــا عـــمـــال الــشــركــتــني الــذيــن  األحــ
يــجــمــعــون الـــنـــفـــايـــات املـــنـــزلـــيـــة، ويـــتـــولـــون الــكــنــس 
والساحات  واألزقــة  للشوارع  وامليكانيكي  اليدوي 
الــعــمــومــيــة فــهــم مــن أبــنــاء املـــغـــرب. وفـــي العاصمة 

وإسبانية  فرنسية  شــركــات  ثـــالث  تتكفل  الـــربـــاط، 
االعــتــمــاد من  تــم سحب  أن  األعــمــال بعد  ولبنانية 
شركة مغربية، فيما تم االحتفاظ بالعمال املغاربة 
الذي كانوا يعملون في الشركة السابقة. وفي مدن 
أخرى كبرى مثل طنجة شمالي البالد، توجد أيضا 

شركات نظافة إسبانية وفرنسية، ما يظهر هيمنة 
الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة عــلــى تــدبــيــر قـــطـــاع الــنــظــافــة 

باملغرب.
مــحــمــد قــــالش، عــامــل نــظــافــة فـــي إحــــدى الــشــركــات 
»العربي الجديد«: »عامل  الخاصة بالرباط، يقول لـ
النظافة فــي املــغــرب ال قيمة لــه وال شــأن، فهو آخر 
من تهتم به الــدولــة.. ورغــم أهمية هــذه املهنة التي 
تتوقف عليها نظافة املدينة وشكلها، فإن العناية 

بعامل النظافة شبه غائبة«.
 راتب عامل النظافة ال يتجاوز 

ّ
كذلك يؤكد قلوش أن

الحد األدنـــى لــأجــور املعمول بــه فــي املــغــرب، وهو 
2000 درهم )210 دوالرات أميركية( شهريًا. ويشير 
 الراتب ال يكاد يفي بالحاجيات الحياتية من 

ّ
إلى أن

إيجار ومصاريف األكل والشرب والطبابة.

ــر، فــضــل عـــدم الــكــشــف عن  بـــــدوره، يــقــول عــامــل آخــ
 عـــامـــل الــنــظــافــة »كـــثـــيـــرًا مـــا يــتــعــرض 

ّ
هـــويـــتـــه، إن

ــلـــمـــرض، بــســبــب مـــكـــوثـــه ســــاعــــات طـــويـــلـــة وســـط  لـ
الـــروائـــح الــكــريــهــة، فــيــتــعــرض ملــشــاكــل صــحــيــة في 
النظر والشم«. ويضيف: »األجر الذي يناله العامل 
ال يـــكـــاد يــكــفــيــه فـــي تــربــيــة أبـــنـــائـــه، فــكــيــف بــعــالج 

نفسه«.
فــي الــقــطــاع الــعــام الــوضــع أســــوأ، فــعــمــال النظافة 
ــهــم 

ّ
الــتــابــعــون لـــه أجـــورهـــم أقــــل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أن

مـــحـــرومـــون مـــن أّي امـــتـــيـــازات إداريـــــــة مـــن تــرقــيــة 
وزيادات في األجور، ألنهم غير مسجلني في قوائم 

موظفي الدولة.
وعــــن ذلــــك، يــقــول الــنــقــابــي الــســابــق عــمــر الــشــارف 
ــعــــاش الــوطــنــي  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عـــمـــال اإلنــ لــــ
قانون  فــي  دمجهم  بــضــرورة  بــاســتــمــرار  يطالبون 
املجهول،  مصيرهم  وتحديد  العمومية،  الوظيفة 
ــرفــــض اعــــتــــبــــار هـــــــؤالء الـــعـــمـــال  ــة تــ ــكـــومـ  الـــحـ

ّ
ــن ــكــ لــ

 آالف العمال يشتغلون من 
ّ
كموظفني، وبالتالي فإن

دون حماية قانونية أو إدارية«. 
ال يحظى عمال اإلنعاش هؤالء بضمان اجتماعي 
الفئة  يكفل لهم تغطية صحية. كذلك، تعاني هذه 
مـــن مــشــاكــل نــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة تــرتــبــط أســاســا 
النظافة، وهو  إلى عامل  السلبية  الكثيرين  بنظرة 

ما يزيد من تردي وضعيتهم.
»الــعــربــي  ويـــقـــول أحــــد عـــمـــال الــنــظــافــة الـــعـــامـــني لـــ
 الكثير من الناس ينادون العامل »مول 

ّ
الجديد«، إن

الزبل« أي صاحب النفايات. ويحتج على التسمية 
بالقول: »هي تبرز الشيء الكثير في كيفية تعاطي 

املواطن املغربي سلبًا مع عامل النظافة«.
مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــبــر الــبــاحــثــة فـــي عــلــم االجــتــمــاع 
زالــت  مــا  النظافة  عــامــل  مهنة   

ّ
أن العوفير  ابــتــســام 

بالكثير  الــثــالــث، مشوبة  العالم  املــغــرب، ودول  فــي 
مهنة مهمشة  لكونها  الدونية،  والنظرة  الغنب  من 
في أعني الكثيرين. وتضيف: »في املقابل هي مهنة 
البلدان املتحضرة، حيث  مهمة جدًا ومحترمة في 

يقّدر عامل النظافة، وينال أجرًا الئقًا«.
وتتابع العوفير: »جميع الظروف تتحد ضد عامل 
النظافة في املغرب، فهو ال ينال راتبًا كافيًا يؤّمن 
له العيش الكريم، وكذلك ال يحظى بشروط مناسبة 
للعمل، فال مالبس الئقة، وال وقاية من األمــراض.. 
 ذلك نظرة الناس إليه كأنه شخص 

ّ
ويضاف إلى كل

غير مرغوب فيه.. بينما لو غاب عمال النظافة أيامًا 
قليلة المتأت مدننا بالنفايات«.

ال  كثيرين  لكّن  والحروب.  األزمات  عز  في  حتى  عنه  االستغناء  يمكن  ال  أساسي،  عملهم 
ينتبهون إليه وال يلقون باًال ألهميته. هم من يزيدون المدن جماًال، ويحمون بيئتها. تعبهم 
يومي، وأجورهم زهيدة، واالنتقاص من قدرهم حاصل. هو واقع قاٍس يعيشه عمال جمع القمامة 

في البلدان العربية. مع ذلك، يبقى هنالك بعض األمل في مبادرات تنصفهم، وتؤّمن لهم ولو جزءًا 
يسيرًا من حقوقهم. في عيد العمال تستذكرهم »العربي الجديد« عسى أن يكون في ذلك وسيلة 

لتخفيف الحمل عنهم والوصول إلى حقوقهم على مختلف الصعد.

عّمال النظافة يجعلـون المدن أكثر جماًال

لبنى سالم

املعارضة في سورية  املدنيون في مناطق سيطرة  يعيش 
أيــامــًا مــتــفــاوتــة مــا بــني الــهــدوء والــقــصــف، ومـــا بــني العمل 
واحــدة  بوتيرة  يعملون  النظافة  عمال  وحدهم  والبطالة. 
طوال أيام األسبوع على تنظيف الشوارع وترحيل النفايات 

من املناطق السكنية. 
ــيـــاديـــة، كــالــعــمــل في  ــتـ بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــتــاعــب املــهــنــة االعـ
الظروف الجوية الصعبة وساعات العمل الطويلة واملرهقة، 
يواجه هؤالء العمال الذين يتبعون املجالس املحلية للمدن، 
مــخــاطــر الــقــصــف واالشــتــبــاكــات، ويــشــهــدون عــلــى مـــآس ال 

حصر لها.
فـــي حـــلـــب، تــعــتــبــر أيـــــام الــقــصــف هـــي األســــــوأ مـــن نــاحــيــة 
النظافة. تعيق عمليات القصف فرق النظافة عن الوصول 
إلى العديد من املناطق. يقول املواطن أبو حسان: »النفايات 
املسؤولة عن  فاآلليات  األحياء.  داخــل  أيامًا عديدة  تتراكم 
جمعها تتوقف عندما يحضر الطيران الحربي في األجواء، 

خوفًا من االستهداف«.
مـــن جــهــتــه، يــقــول مــديــر املــجــلــس املــحــلــي فـــي مــديــنــة حلب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــعــمــل نحو  بــريــتــا حــاجــي حــســن، لـــ
400 عامل نظافة، على ترحيل النفايات من 6 قطاعات في 
النفايات،  يواجهون مشاكل نقص شاحنات ضغط  حلب، 
مــا يــضــطــرهــم إلـــى االســتــعــانــة بـــالـــجـــرارات. تــبــقــى املشكلة 
األكـــبـــر الــتــي نــواجــهــهــا هـــي الــقــصــف، الــــذي يــعــيــق عملنا 
بنسبة معينة. عمالنا أبطال حقيقيون يعملون في أتعس 
. قبل فترة، 

ً
الظروف وأخطرها. فقدنا حتى اليوم 25 عامال

داء  للوقاية من  الجو  كانا يعمالن على بخ  فقدنا عاملني 
الليشمانيا، حني قصفت طائرات النظام أحياء حلب«.

 العمال يتقاضون 
ّ
ه بالرغم من أن

ّ
يشير حاجي حسن إلى أن

رواتبهم اليوم، لكن ال وجود ملصادر دخل ثابتة لهم بعد. 
يــوضــح: »الــعــام املــاضــي عملوا طـــوال 6 أشــهــر مــن دون أن 
دخــل،  لتأمني  تنموية  مشاريع  نفذنا  أتعابهم.  يتقاضوا 
املتردية، وال يمكننا في  لم تنجح بسبب األوضــاع  ها 

ّ
لكن

 
ً
الذين يعانون أصال الناس  الوقت فــرض جباية على  هــذا 

ــاع مــعــيــشــيــة مــتــرديــة. تــعــاقــدنــا مـــع جــهــة داعــمــة  ــ مـــن أوضـ
لتقديم رواتب للعمال حتى سبتمبر/ أيلول املقبل«.

أم جهاد، زوجة أحد عمال النظافة في حلب، تقول: »يعمل 
زوجــي منذ نحو عــام ونصف العام في هــذه املهنة. عمره 
 هذا العمل متعب إلى هذا الحد. 

ّ
55 عامًا. لم أكن أعــرف أن

في بلدان أخرى قد ال يعمل عامل النظافة بيديه وال تتسخ 

 شيء بأيديهم وفي ظروف سيئة جدًا. 
ّ

، هنا كل
ً
ثيابه أصال

الجو حار هذه األيام واملياه مقطوعة معظم أيام األسبوع. 
في كثير من األحيان ال يجد زوجي مياهًا يستحم بها، فال 

يقترب منه األطفال بسبب الرائحة«. 
 هـــذا كـــي نعيش. 

ّ
تــضــيــف: »لــكــنــنــا مــضــطــرون لــتــحــّمــل كـــل

حـــاولـــت إقــنــاعــه كــثــيــرًا بــالــعــدول عـــن هـــذه املــهــنــة والــعــمــل 
 هذا العمل هو أفضل ما 

ّ
ه لم يستجب وقــال إن

ّ
كبائع، لكن

يمكن أن يقدمه للبلد في هذا العمر«.
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، يــتــولــى عـــمـــال الــنــظــافــة الــتــابــعــون 
الــنــفــايــات ووضــعــهــا في  ملــجــالــس اإلدارة املــحــلــيــة، جــمــع 
النظافة أبو   قرية أو بلدة. عامل 

ّ
كــل مكبات خاصة خــارج 

محمد، وهو أب لثالثة أطفال، يخرج من منزله إلى عمله مع 
ساعات الصباح األولى. يقول: »حني أخرج، ال أعلم ما الذي 
ينتظرني. وبينما يكون أطفالي نيامًا أتساءل هل سأراهم 
ي أتوكل على الله. في ساعات الصباح تكون 

ّ
في املساء، لكن

الغوطة هادئة ويكون الناس نيامًا، أحيانًا أنسى أننا في 
والطائرات  املروحيات  تبدأ  قليلة  لكن بعد ساعات  حــرب، 
نتوقف عن  فــال  اعتدناها،  األجـــواء.  فــي  التحليق  الحربية 
 في الظروف الخطيرة جدًا إن كان القصف قريبًا 

ّ
العمل إال

.»
ً
جدًا منا مثال

يعمل أبــو محمد فــي هــذه املهنة منذ سبع ســنــوات، يقول 
بالبقاء  كتمسكه  بها  متمسك  ـــه 

ّ
وإن كــثــيــرًا،  بها  يفخر  إنــه 

»أعاني  يوضح:  الكثيرة.  املتاعب  من  بالرغم  الغوطة،  في 
مــنــذ أشــهــر مــن آالم  أســفــل ظــهــري، ولـــم أتــمــكــن مــن إجـــراء 
تصوير شعاعي له لعدم توفره في املستشفى هنا. نرى في 
ساعات الصباح الكثير من املآسي التي ال يراها الناس في 
 عمره أشهر فقط 

ً
النهار. ذات مرة وجدت أنا وزميلي طفال

مناه إلى إحدى الجمعيات 
ّ
مرميًا على قارعة الطريق، فسل

ــــرى، وجـــدنـــا ســيــدة مــســنــة تــنــام في  الــخــيــريــة. فـــي مـــرة أخـ
الشارع بعدما دّمر منزلها. كذلك، نرى أطفااًل يبحثون عن 

الطعام في القمامة«.
الــتــي تسيطر عليها املــعــارضــة، ال  فــي املــنــاطــق الــســوريــة 
االعتيادية  القمامة  النظافة على جمع  يقتصر عمل عمال 
فات القصف والدمار 

ّ
فقط. فهو يمتد أحيانًا إلى إزالة مخل

من الطرقات. 
ــة دمــشــق  ــامـــل الـــنـــظـــافـــة الــخــمــســيــنــي فــــي غـــوطـ يـــوضـــح عـ
أبـــو كــفــاح: »تــزيــل الـــجـــرارات الــكــتــل الــكــبــيــرة ونــنــظــف نحن 
املخلفات، من أجل فتح الشوارع وعــودة الناس إلى العمل 
 ما نجنيه ليس كافيًا، لكننا 

ّ
والحياة من جديد، مع العلم أن

نخدم أطفالنا وأهلنا ونحميهم من األمراض«.
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ال ُترسم الحدود 
بالدم. نصيحة 
تجاهلها حزب االتحاد 
الديمقراطي حين 
فرض الفيدرالية 
من طرف واحد، 
ما سيضع »اإلقليم 
الناشئ« بمواجهة 
العرب داخًال والترك 
خارجًا. الكاتب 
نادر جبلي، يقدم 
تاليًا الممكنات 
المفتوحة، داعيًا 
للمراجعة، قبل أن 
ترسم حدود الغد 
بالدم أيضًا

السوريون ينشدون دولة 
الحريات والمواطنة المتساوية

القضية الكردية بين الفيدرالية والكونفيدرالية وتقرير المصير

فيدرالية الكرد
خطأ القرار والتوقيت واألسلوب

نادر جبلي

ــول، بـــثـــقـــٍة عـــالـــيـــة، إن  ــ ــقـ ــ يـــمـــكـــن الـ
املستقلة،  الكردية  الدولة  هاجس 
املــســتــقــل عــلــى طريقة  أو اإلقــلــيــم 
ــو هـــاجـــس وطـــمـــوح  كــــردســــتــــان الـــــعـــــراق، هــ
كــل كـــردي ســـوري، كما يمكن الــقــول، بالثقة 
نفسها، إن إعالن الفيدرالية، منتصف الشهر 
ــيـــالن مـــن حــــزب االتـــحـــاد  املــــاضــــي، فـــي الـــرمـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــكــــردي، وحــفــنــة مـــن الــقــوى 
لدى  عامة  إنما يحظى بشعبية  الديكورية، 
بأضعاف شعبية حزب  تفوق  الكرد،  معظم 

االتحاد الديمقراطي نفسه.
لن تدخل هذه املقالة في جدل حول الحقوق 
التاريخية للكرد في األرض والوطن، فكاتب 
ــأن لـــلـــكـــرد حـــقـــوقـــا ال  ــ املـــقـــالـــة يــســلــم ســلــفــا بـ
تنقص، وال تزيد عن حقوق أي ســوري آخر 
ملــجــرد وجــودهــم فــي هـــذا الــوطــن، ورغبتهم 
العيش فيه، ولو كان عمر ذلك الوجود عشر 
الكافية للحصول على  املــدة  ســنــوات، وهــي 
ــردي غــيــر مضطر  ــكــ ــة، والــ ــ ــة دولــ جــنــســيــة أيــ

للمجادلة في حقوقه تلك. 
وال يـــجـــادل صــاحــب هــــذه الـــســـطـــور، أيــضــا، 
فــي حــق الــكــرد بـــأن يــحــلــمــوا بــدولــتــهــم، وأن 
بما  تناسبهم،  الــتــي  الــخــيــارات  إلــى  يسعوا 
املصير  تقرير  فحق  املستقلة،  الــدولــة  فيها 
لــلــشــعــوب أصـــبـــح مــكــفــواًل بــمــوجــب شــرائــع 
دولية، كما أن إرغام شعب على البقاء جبرًا 
تــحــت صــيــغــة حــكــم ال يــقــبــلــهــا هـــو بــمــثــابــة 
إغالق جرح بالقيح والصديد الذي فيه، من 

دون معالجة وتعقيم. 
ــر، لــيــســت الــفــيــدرالــيــة ُســّبــة،  ومـــن جــانــب آخــ
واألنـــظـــمـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة مـــن أنـــجـــح األنــظــمــة 
هو  الفيدرالية  خيار  يكون  وقــد  العالم،  فــي 
األنــســب فــي دولــــٍة تــتــوفــر عــلــى هـــذا الــتــنــوع 
ــة،  ــوريـ ــافــــي، كـــسـ ــقــ ــثــ الــــعــــرقــــي والــــديــــنــــي والــ
وخصوصا بعد أن وصلت مستويات الشك 
ــداء بني  ــعـ والـــريـــبـــة بـــني املـــكـــونـــات، وربـــمـــا الـ
بعضها، إلى مرحلٍة متقدمة يصعب جبرها، 
من  املــكــونــات  ملسألة  الــســامــة  اإلدارة  بسبب 
الــصــراع العنيف  الــطــغــمــة، ثــم بسبب  نــظــام 
واملــديــد الـــذي تسبب بــه الــنــظــام نفسه، لكن 
الــفــيــدرالــيــة بحد  القضية ال تكمن فــي مــبــدأ 
والتوقيت،  والظروف  بالطريقة  وإنما  ذاتــه، 
ــة نـــاجـــحـــة تــكــون  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــالــــوصــــول إلـــــى فـ فــ
 ناجعا ألزمــة الــعــالقــات بــني السوريني، 

ً
حــال

 للتقدم، 
ً
وتسمح للبلد بالبقاء موحدًا وقابال

ــه شـــروطـــه  ــ ــمـــل حــــســــاس ومــــعــــقــــد، ولــ هــــو عـ
وآلياته ومقدماته وبيئته املناسبة، والتي ال 
يمكن تجاوزها تحت طائلة إدخال الجميع 
في صراعاٍت ومشكالٍت تستنزفهم إلى أجل 

غير مسمى. 
مــن زاويــــة أبــطــال الــفــيــدرالــيــة، صــالــح ُمسلم 
وموالوه، فإن اللحظة التاريخية الراهنة هي 

الــنــاشــئ الــضــعــيــف املـــشـــّوه املــثــقــل بــأمــراض 
ــــط مــحــيــط مــــعــــاٍد بـــكـــل مــعــنــى  الـــــــــوالدة، وسـ
الكلمة، تركيا شمااًل والعرب غربا وجنوبا. 
من  أنفسهم  الكرد حماية  كما سيكون على 
أكــثــر مـــن نــصــف ســكــان اإلقــلــيــم مـــن الــعــرب، 
الخارج دعمهم بكل  أعــداء  والذين سيتولى 
ــرور. ولــن يــكــون أمــامــهــم، فــي هــذه الــحــال،  سـ
ــارج، بــــــدول قــويــة  ــالــــخــ ــواء بــ ــقــ ــتــ ســـــوى االســ
قــــادرة، ولــهــا مصالحها فــي املــنــطــقــة. وهــذا 
املستقل  الوطني  قرارهم  تنازلهم عن  يعني 
لصالح لتلك الدول، والعيش تحت رحمتها 
وبشروطها، والخارج جاهز لهذا االستثمار، 
طاملا كانت لديه طموحات ومشاريع هيمنة 
في املنطقة تتطلب مساعدة عمالء من أهلها، 
 
ٌ
واضحة وهي  موجودة،  الهيمنة  ومشاريع 

لدى كل من إسرائيل وإيران وتركيا وروسيا 
على األقــل. وســرعــان ما سيصبح الكانتون 
التي قد تتبعه،  الكانتونات  الكردي، وباقي 
أدوات بني أيدي دول متصارعة، األمر الذي 
ــاٍت  ــراعـ ســـيـــحـــول املــنــطــقــة إلـــــى مــــيــــداٍن لـــصـ

وحروٍب ال نهاية لها.
عــمــلــيــا، ال يــمــكــن تــخــيــل اســـتـــمـــرار كــانــتــون 
ضعيف في بيئة معادية، من دون االرتهان 

لدولة قوية تحميه. 
ال ترسم الحدود بالدم على ما يقول مسعود 
ــبــــرزانــــي، وال بــالــغــلــبــة، فــهــي أســـــوأ طــرق  الــ
الرسم، خصوصا في حالتنا السورية التي 
ال تشبه حالة العراق، ألن األمر ال يتوقف فقط 
على الدماء التي ستسفك لرسم الحدود، بل 
، ولسنني 

ً
على الدماء التي ستسفك مستقبال

طــويــلــة، لــحــمــايــة تــلــك الـــحـــدود وحــمــايــة من 
بداخلها.

ســيــرتــب رســـم الــحــدود بــالــدم والــغــلــبــة على 

باهظة ال  دم  وعــربــا، ضريبة  كـــردًا  الجميع، 
يعلم مقدارها ومداها إال الله.

ــا زالـــت  ــــت الــخــطــوة فـــي بــدايــتــهــا، ومــ مـــا زالـ
آثـــارهـــا مــــحــــدودة، والـــتـــراجـــع عــنــهــا مـــا زال 
الجميع  وتــفــّكــر  الــعــقــول  عــمــلــت 

ُ
أ إذا  ممكنا 

بأبعاد املسألة وتداعياتها. لكن، يبدو أن كل 
شيء متاح في هذه األيام إال العقل والتفكير، 
واالستقطاب  والــتــوتــر  مسمومة،  فــاألجــواء 
ــــني، والــعــصــبــيــة  ــــوريـ ــــسـ ــــني الـ عـــلـــى أشـــــــده بـ
والتعصب والعنصرية والتشنج وقلة العقل 
بني  تتطاير  واالتهامات  املوقف،  سيدة  هي 
سمع ســوى أصــوات التهديد 

ُ
األطـــراف، وال ت

والوعيد وطبول الحرب.
جــزءًا  بالتأكيد  الــعــرب  القومجيون  يتحمل 
ــذا الــتــصــعــيــد  ــ كـــبـــيـــرًا مــــن املـــســـؤولـــيـــة عــــن هـ
واألجـــــــــــواء املـــشـــحـــونـــة، مــثــلــمــا يــتــحــمــلــون 
بـــاألســـاس جـــزءًا مــن املــســؤولــيــة عــن إيــصــال 
ــكـــرد إلــــى مــرحــلــة الــكــفــر بــالــوطــن الـــواحـــد  الـ
والعيش املشترك، فهم طاملا نظروا إلى الكرد 
كــأغــيــار، وتــجــاهــلــوا قــضــايــاهــم وحــقــوقــهــم، 
ــر مــــن يــســتــنــكــر ويــهــاجــم  ــثـ وتــــراهــــم اآلن أكـ
خطوتهم نحو الفيدرالية، وبخطاب متشنج 
عنصري أحمق، غير مدركني أنهم، بذلك، إنما 
ــة تــعــقــيــدًا، ويــســتــدعــون ردات  يـــزيـــدون األزمــ
فــعــل مــن الــطــبــيــعــة نــفــســهــا، ويــدفــعــون غــالة 
الــقــومــيــة الــكــرديــة إلـــى مــواصــلــة مشروعهم 
االنــفــصــالــي بــحــمــاٍس أكــبــر، ويــجــلــبــون لهم 

دعما أكبر. 
تــكــمــن مــشــكــلــة الـــكـــرد، كــمــا أراهــــــا، فـــي أنــهــم 
سورية  فــي  ومستقبلهم  حياتهم  يقيسون 
من خالل معيار وحيد أوحــد، هو تجربتهم 
الــســيــئــة مــع نــظــام »الــبــعــث« وحــكــم الطغمة 
األســــــديــــــة خـــــــالل نــــصــــف الـــــقـــــرن املــــنــــصــــرم، 
مــعــتــبــريــن أن تــلــك الــفــتــرة تــعــبــر عـــن تــاريــخ 
ــة ومــســتــقــبــلــهــا، وأن شـــراكـــتـــهـــم مــع  ســــوريــ
العرب في وطن واحد ستأخذ دائما املنحى 
نــفــســه، وســتــكــون حــقــوقــهــم مــهــضــومــة على 
طــــول الـــخـــط، ومــهــمــا حــصــل مـــن تــغــيــيــرات. 
متجاهلني أنهم كانوا على قدم املساواة مع 
»البعث«،  قبل مجيء  الــوطــن،  فــي  شركائهم 
وأنه كان من بينهم الرؤساء والوزراء والقادة 
الطغمة  حكم  أن  ومتجاهلني  الــعــســكــريــون، 
ويناضل  يتطلع  الجميع  وأن  الجميع،  م 

َ
ظل

آثــاره،  الكابوس وتصفية  للخالص من هذا 
ــة الـــحـــريـــات واملــواطــنــة  ــ والــــوصــــول إلــــى دولـ

املتساوية.   
لم تكن مشكلة الكرد يوما في العروبة ومع 
العرب، فالعروبة نفسها كانت أولى ضحايا 
حكم البعث ونظام الطغمة الذي استثمرها 
وإخفاء  حكمه،  وشرَعنة  مصالحه  لتحقيق 
عيوبه. املشكلة تكمن في االستغالل السيئ 
أن مشكلتهم  كــمــا  فــيــهــا.  ولـــيـــس  لــلــعــروبــة 
الــدولــة، فاملركزية  يــومــا مــع مركزية  لــم تكن 
في  مدة 

َ
معت الــدولــة، وهــي  إدارة  فــي  طريقة 

دول ديمقراطية مرموقة، وهي ليست صنوًا 
لالستبداد. طبيعة النظام الحاكم في الدولة 
ــتـــرامـــه مـــبـــادئ الـــدولـــة  املـــركـــزيـــة، ومـــــدى احـ
املواطنة  مقدمتها  وفــي  الحديثة،  الوطنية 
واملساواة والعدالة والحرية وسيادة القانون 
واملشاركة، هي من يأخذ الدولة املركزية في 

هذا االتجاه أو ذاك.
مشكلة الكرد، وكذلك العرب وكل السوريني، 
هــــي مــــع نـــظـــام طـــغـــمـــٍة بــولــيــســي مـــافـــيـــوي، 
ــل الــــدولــــة نـــصـــف قــــــرن، قـــمـــع الــجــمــيــع،  ــتـ احـ
ــان الــجــمــيــع، وضـــرب  ــ ــــرق الــجــمــيــع، وأهــ وسـ
الجميع بالجميع، وألغى السياسة والثقافة 
ــــني،  ــــوريـ ــــسـ ــــني الـ ــل والـــــنـــــقـــــاش بــ ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ وال
وأوصــلــهــم إلـــى مــا هــم عليه مــن شـــكٍّ وريــبــٍة 
وتـــوجـــس وعــــــداء بـــني بــعــضــهــم. وال يصح 
تحميل العرب أو العلويني أو مركزية الدولة 

وزر ذلك.
وحــل مشكلة الــكــرد والــعــرب وكــل السوريني 
التي  الحديثة  الوطنية  الــدولــة  قيام  في  هو 
صحيٍة  عــالقــاٍت  لقيام  املالئمة  البيئة  توفر 
وصــحــيــحــٍة بــني املــكــونــات، عــمــادهــا الــعــدالــة 
واملــــــســــــاواة، وإلطـــــــالق نـــقـــاش مــــســــؤول فــي 
بما  ومعالجتها،  الوطنية  القضايا  جميع 

فيها قضايا تقرير املصير.
رحـــم الــلــه مــشــعــل الــتــمــو، املــنــاضــل الــســوري 
ــذي دفـــــع حـــيـــاتـــه ثــمــنــا  ــ ــ ــردي الـــــبـــــارز، الـ ــ ــكـ ــ الـ
»واحــد  الــجــامــع  الــوطــنــي  بالشعار  لتمسكه 

واحد واحد.. الشعب السوري واحد«.
)كاتب سوري(

أفضل لحظٍة يمكن اختيارها للبدء بتنفيذ 
مشروع الفيدرالية، الذي هو مقدمة ملشروع 
الــكــانــتــون املــســتــقــل عــلــى طــريــقــة كــردســتــان 
ــــوى  ــــي أقـ ــــرد فـ ــكـ ــ الــــــعــــــراق، فـــهـــم يـــــــرون أن الـ
املحليني  بحكم ضعف خصومهم  حاالتهم، 
انـــشـــغـــالـــهـــم بــقــضــايــاهــم  ــيـــني، أو  ــمـ ــيـ ــلـ واإلقـ
ــــي اســتــثــنــائــي  املــصــيــريــة، وبــحــكــم دعــــم دولـ
لهم، أميركي وروسي خصوصا، على خلفية 
التنظيمات  محاربة  في  املطلوبة  خدماتهم 
املــتــطــرفــة، وربــمــا فــي الــضــغــط عــلــى األتــــراك، 
ــم نـــظـــام الــطــغــمــة لــهــم وتــأيــيــده  وبــحــكــم دعــ
ــلـــن هــــو الـــعـــكـــس(،  ــعـ الــعــمــلــي خــطــوتــهــم )املـ
الصراع وتعقيده،  تأجيج  في  ألنها تساهم 
البقاء، وألنها،  فــي  النظام  فــرص  مــن  فتزيد 
مــن جــانــب آخــــر، تــفــتــح الــبــاب أمــــام مــشــروع 
النظام فتحه، والذي  الــذي يتحّرج  التقسيم 
أصبح مطلوبا له قبل غيره بعد أن تضاءلت 

فرص بقائه على رأس البالد.  
كل  واملصلحة، مصلحة  املنطق  زاويـــة  ومــن 
السوريني، وفي مقدمتهم الكرد، يمكن القول 
أســوأ لحظٍة  اآلن هي  التاريخية  اللحظة  إن 
اخــتــيــارهــا إلعـــالن خــطــوات مصيرية  يمكن 
ــيـــة وإقــلــيــمــيــة  ــنـ أبــــعــــاد وطـ حـــســـاســـة، ذات 
فالبلد مفجوع  الفيدرالية،  ودولية، كقضية 
بــهــذا الــصــراع الــكــارثــي العنيف الــدائــر منذ 
سنوات، والشعب منهك إلى أقصى الحدود، 
املــكــونــات على أشـــده، وال  واالستقطاب بــني 
دولة وال مؤسسات وال أمن.. فكيف، والحال 
الــحــديــث عــن مــشــروع فيدرالية  هـــذه، يمكن 
وتوافقات  وطنيا  ونقاشا  استقرارًا  تتطلب 
ــيـــة  ــانـــونـ ــة قـ ــلــ ــظــ ــة ومــ ــيــ ــرعــ ومـــــؤســـــســـــات شــ

واستفتاءات...؟  
ــم  ــح مـــســـلـــم وفـــــريـــــقـــــه، وهــ ــ ــالـ ــ يــــتــــنــــاســــى صـ

يــــتــــوســــلــــون الــــــقــــــوة والــــغــــلــــبــــة فــــــي فــــرض 
قوتهم  أن  األول  رئيسني،  أمرين  مشروعهم، 
وهــمــيــة، وال أســــاس مــتــني لــهــا، ألنــهــا تقوم 
ــــن وقـــلـــة حــيــلــتــهــم مــن  ــريـ ــ عـــلـــى ضـــعـــف اآلخـ
ـــرتـــه معطيات 

ّ
ــم دولــــي وف جـــانـــب، وعــلــى دعـ

الصراع من جانب آخر، وكال األمرين، ضعف 
الدولي، استثنائي ومؤقت  اآلخرين والدعم 
ومرتبط بظرف تاريخي، ال يلبث أن يتغير، 
 
ً
قــوتــه عــاجــال الــعــربــي سيستعيد  فــاملــحــيــط 

على  قــدرتــهــا  ستستعيد  وتــركــيــا  آجــــال،  أم 
العالقة  توتر  بسبب  تضّررت  والتي  الفعل، 
مع األميركان والحضور العسكري الروسي 
ــتـــعـــود لــعــالقــاتــهــا  ــر، وسـ ــبــــاشــ الــكــثــيــف واملــ
الوطيدة مع الناتو والواليات املتحدة، ألنها 
حــلــيــف أكــثــر مـــن اســتــراتــيــجــي لــهــمــا، وهـــي، 
بالتأكيد، لن تهادن مع كانتون كــردي على 
حدودها الجنوبية، تحكمه نسخة من حزب 
 
ً
العمال الكردستاني.. أما النظام القائم شكال

بقوة اآلخرين ودعمهم فهو زائــل ال محالة، 
إعـــادة  فــي األرض تستطيع  قـــوة  تــوجــد  وال 

تدويره. 
أمـــا األمـــر املــنــســي الــثــانــي فــهــو أن الــواليــات 
ــدة ال تـــحـــتـــفـــظ بـــســـجـــل مــــشــــرف فــي  ــحــ ــتــ املــ
أصدقائها،  ودعــم  املحافظة على صداقاتها 
ــارد،  ــ ــدم بـ ــ ــتــــردد فــــي الــتــخــلــي عــنــهــم بـ وال تــ
عــنــدمــا تــســتــدعــي مــصــلــحــتــهــا. ولــــدى املــبــدأ 
املــحــتــرم لــديــهــا أنـــه ال صـــداقـــات دائـــمـــة، وال 
عــــــداوات دائـــمـــة، بـــل مــصــالــح دائـــمـــة. لــذلــك، 
 فادحا، 

ً
يكون التعويل على بقاء دعمها خطأ

وانــتــهــاء دور الــكــرد فــي مــحــاربــة داعـــش قد 
يكون بداية النهاية لهذا الدعم، إذا لم تبرز 

مصلحة أخرى تستدعي تجديده.
إقليمهم  إذن، حــمــايــة  الـــكـــرد،  عــلــى  ســيــكــون 

)Getty( 3كرديات يتظاهرن في القامشلي في فبراير الماضي ضد استبعاد الكرد من مؤتمر جنيف

خورشيد دلي

الـــكـــرديـــة،  الــتــطــلــعــات  بـــشـــأن  الـــجـــدل  ازداد 
إلــى واجهة  الــكــرديــة  القضية  قفزت  أن  بعد 
ــداث املــتــفــجــرة فـــي املــنــطــقــة، عــلــى وقــع  ــ األحــ
تــفــاقــم األزمـــــة الـــســـوريـــة، ومــــن قــبــل انــهــيــار 
نظام صدام حسني في العراق، وتحول إقليم 
، وإعالن 

ً
كردستان العراق إلى ما يشبه دولة

الحرب  واشــتــداد  الفيدرالية،  أكـــراد ســوريــة 
ــــت قـــريـــب،  ــا. حـــتـــى وقـ ــ ــرادهــ ــ بــــني تـــركـــيـــا وأكــ
كانت برامج األحزاب العربية، على اختالف 
مــشــاربــهــا الــقــومــيــة واإلســالمــيــة، تخلو من 
الكردية،  للقضية  مقاربة سياسية واضحة 
ــــزاب تنطلق من  فــغــالــبــا مــا كــانــت هـــذه األحـ
مقاربة أخالقية أو أيديولوجية، تقوم على 
الــنــظــر إلـــى الــكــرد بوصفهم مــواطــنــني، وأن 
املــطــلــوب هــو مــســاواتــهــم بــالــعــرب، مــن دون 
الــنــظــر إلــــى قــضــيــتــهــم الـــقـــومـــيـــة، بــوصــفــهــا 
قضية شــعــب مختلف قــومــيــا، ويــعــيــش في 
مــنــاطــقــه الــتــاريــخــيــة، ويــطــالــب بــاالعــتــراف 
املحلي،  الحكم  إشكال  من  وبشكل  بهويته، 
تــعــبــيــرًا عــــن إرادتــــــــه وتــحــقــيــقــا لــتــطــلــعــاتــه 

القومية.  
يــبــدو املــشــهــد الــكــردي فــي الــعــراق وســوريــة 
وتركيا، اليوم، وكأنه أمام احتماالٍت مفتوحة 
والفيدرالية  الــذاتــي  الحكم  مــن  أشــكــال  على 

للفيدرالية  الثاني  الشكل  يقوم  للفيدرالية. 
عــلــى تــخــلــي الــســلــطــة املــركــزيــة عــن جـــزء من 
الكيانات  أو  اإلقــالــيــم  لصالح  صالحياتها 
ــالـــة،  ــذه الـــحـ ــ ــثـــل هــ ــيـــة. وغـــالـــبـــا فــــي مـ ــلـ املـــحـ
تــكــون هــنــاك مــشــكــالت وإشــكــالــيــات قومية 
واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وديـــنـــيـــة. وهـــكـــذا، 
الالمركزي  إلــى  املــركــزي  مــن  النظام  يتحول 
على شكل مجموعٍة من الكيانات والواليات، 
يــنــظــم الــعــالقــات بينها الــدســتــور، كــمــا هو 
الحال في دول فيدرالية عديدة، مع اإلشارة 
املحلية قد تختلف من  أن الصالحيات  إلى 

نظام فيدرالي إلى آخر. 
ــام لــلــحــكــم  ــنــــظــ ــة كــ ــيــ ــيــــدرالــ ــفــ ــكــــونــ ــل الــ ــكـ ــشـ تـ
خــــيــــارًا إلقــــامــــة اتــــحــــاد بــــني مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــــدول، إذ إنــهــا تــقــوم عــلــى إقــامــة شــكــل من  الـ
أشـــكـــال االتـــحـــاد بـــني دول مــســتــقــلــة تــمــامــا، 
وتــبــقــى هــــذه الــــــدول تــحــتــفــظ بــاســتــقــاللــهــا 
وتقوم  وجنسيتها،  وقــراراتــهــا  وســيــادتــهــا 

فيما  املصير،  تقرير  وحــق  والكونفيدرالية 
الــكــردي في إيــران وكأنه راقد  يبقى املشهد 
تحت النار، بسبب املركزية الشديدة للنظام، 
الــخــيــارات مجتمعة في  ولعل حضور هــذه 
املشهد الــكــردي نــابــع مــن اخــتــالف الــظــروف 
ــدول املـــذكـــورة  ــ ــكـــرد فـــي الــ الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـ
ودرجة تطور القضية الكردية في هذا الجزء 
أو ذاك، وعالقة ذلك باملركز وجملة الظروف 
مجتمعة،  تــحــّدد،  التي  والــدولــيــة  اإلقليمية 
الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــحــكــم بــواقــع 
القضية الكردية ومسارها في كل جزء.                                                                                    
فــي مــعــرض الــجــدل بــشــأن طـــرح الــكــرد هــذه 
 تــتــعــلــق بـــاألســـس 

ٌ
ــارات، ثـــمـــة أســـئـــلـــة ــيــ الــــخــ

ــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــلـ ــة والـــــدســـــتـــــوريـــــة لـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
وهي  املصير،  تقرير  وحــق  والكونفيدرالية 
نظرًا  بها،  للقبول  أســس مهمة وجــوهــريــة، 
ألنــهــا قضية تــخــص أكــثــر مــن طـــرف معني 
بــالــقــضــيــة املـــطـــروحـــة. فــمــا هـــي الــفــيــدرالــيــة 
ثمة  املصير؟  تقرير  وحــق  والكونفيدرالية 
مــن يـــرى أن لــلــفــيــدرالــيــة أكــثــر مــن شــكــل، إذ 
أنــهــا يمكن أن تــكــون اتــحــادًا بــني كيانني أو 
أكـــثـــر، مـــن خـــالل تــخــلــي هـــذه الــكــيــانــات عن 
جزء من سيادتها وسلطاتها لصالح سلطٍة 
عــلــيــا تــحــكــم الــقــضــايــا األســـاســـيـــة، الجيش 
والسياسة الخارجية واملوازنة العامة، فيما 
املنضوية  للكيانات  األخــرى  الشؤون  تترك 

فلسفة الــكــونــفــيــدرالــيــة عــلــى إقــامــة هــيــئــاٍت 
ومـــؤســـســـاٍت عــلــيــا تــمــثــل الـــــدول املــنــضــويــة 
ــع أن  ــدرالـــي. مــ ــيـ ــفـ ــونـ ــكـ ــاد الـ ــ ــــحـ فــــي هـــــذا االتـ
أشكال  من  هما  والكونفيدرالية  الفيدرالية 
تــقــريــر املــصــيــر، إال أنـــه غــالــبــا مــا اتــخــذ حق 
تقرير املصير شكل االستقالل أو االنفصال، 
 نــص عليه مــيــثــاق األمـــم املتحدة 

ٌّ
وهـــو حـــق

ومــعــاهــدات دولــيــة عــديــدة واإلعـــالن الدولي 
العاملي لتصفية االستعمار، وقد اتخذ هذا 
الحق تاريخيا شرعيته من النضال القومي 
التحرري في أوروبــا، على أساس الحق في 

إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة. 
تبعا  كرديا،  الخيارات مطروحة  هــذه  تبدو 
الختالف واقع القضية أو القضايا الكردية 
ــعــــراق وســــوريــــة وتـــركـــيـــا وإيــــــــران، إذ  فـــي الــ
لــيــس خــافــيــا أن ثــمــة قــنــاعــة عــامــة لـــدى كــرد 
الـــعـــراق، وتــحــديــدًا قــيــادة إقــلــيــم كــردســتــان، 
للتطلعات  مناسبة  تعد  لــم  الفيدرالية  بــأن 
الكردية، خصوصا في ظل تفاقم الخالفات 
بــني أربــيــل وبـــغـــداد وســيــطــرة اإلقــلــيــم على 
ــدة مـــتـــنـــازع عـــلـــيـــهـــا، والـــبـــدء  ـــديــ مـــنـــاطـــق عـ
بتصدير النفط من دون موافقة بغداد، كما 
أن كــرد ســوريــة، وعــلــى الــرغــم مــن االنقسام 
الــســيــاســي فــي صــفــوفــهــم، فـــإن ثــمــة إجماعا 
على الفيدرالية، بغض النظر عن مضمونها 
ــراف املــشــاركــة فــيــهــا. كــذلــك، فـــإن كــرد  ــ واألطــ

تركيا طوروا تطلعاتهم في املطالبة بإقامة 
حكم ذاتــي، فيما شعار إقامة الحكم الذاتي 

ترفعه األحزاب الكردية في إيران. 
عتب  ثّمة  الحقوق،  بهذه  الكرد  مطالبة  في 
كــــردي شــديــد عــلــى األنــظــمــة واألحــــــزاب في 
الــدول التي يوجدون فيها، مفاده بــأن هذه 
األنظمة واألحزاب تتنّكر لهذه الحقوق، وال 
تعطي أهمية لحل قضيتهم سلميا، وهو ما 
يدفعهم إلى التحرك بعيدًا عن املركز، فيما 
التحركات  أن  تــرى هــذه األنظمة واألحــــزاب 
ــقــــدمــــات لـــالنـــفـــصـــال  ــي مــ ــ الــــكــــرديــــة هــــــذه هـ
ــا لــــن تــســمــح بــمــثــل هـــذا  ــهــ والـــتـــقـــســـيـــم، وأنــ
األمــر، لطاملا تتعلق القضية بسيادة الدول 
ــدة أراضـــيـــهـــا. وبـــني الــتــمــســك الــكــردي  ــ ووحـ
األنظمة  ورفــض  واملطالب  التطلعات  بهذه 
الكردية  للقضية  املقبل  املشهد  يــبــدو  لــهــا، 
وأن  والعنف، خصوصا  الحروب  من  مزيدًا 
رفـــــض األنـــظـــمـــة الـــتـــجـــاوب مــــع الــتــطــلــعــات 
الــكــرديــة يــدفــع أحـــزاب الــحــركــة الــكــرديــة إلى 
تزيد  بعيدًا في تحالفاٍت خارجيٍة،  الذهاب 
مــن حـــدة الــحــروب وعـــدم االســتــقــرار وخلط 
األوراق. ليبقى السؤال األساسي، هنا، كيف 
يمكن حل القضية أو القضايا الكردية، بعد 
أن بلغت هــذا املــســتــوى املــتــقــدم مــن النضج 

العسكري والسياسي والقومي؟ 
)كاتب سوري(

عتب كردي شديد على 
األنظمة واألحزاب في 

الدول التي يوجدون فيها
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قل وداعًا لألرق مع 
هذه التطبيقات

»إنفوغرافيك فلسطين« 
لتعزيز صحافة البيانات

قراصنة ينشرون بيانات آالف 
السكان والموظفين الحكوميين

عمر قصقص

الــرغــم مــن تطور العلم والــطــب، يعتبر  على 
األرق مشكلة تــواجــه ُكــثــرا، وقــد ُصــمــم عدد 
مـــن الــتــطــبــيــقــات ملــســاعــدة املـــاليـــني للتغلب 

على األرق.

Alarm Tunes تطبيق
يــعــد هـــذا التطبيق مــن األشــهــر عــلــى متجر 
والتخلص  الــنــوم  على  يساعد  فهو  »آبــــل«، 
من األرق عبر موسيقى خاصة تختفي مع 
ــــرور الـــوقـــت تــمــكــن املــســتــخــدم مــــن  الــنــوم  مـ

واالستيقاظ بشكل مريح.

Pzizz Sleep تطبيق
هـــذا الــتــطــبــيــق مــتــوفــر عــلــى مــتــجــري »آبـــل« 
و»أندرويد«، ويعمل على تخفيف األعصاب 
املــتــوتــرة فــي الـــدمـــاغ الــتــي قــد تــكــون سببا 
لأرق، حيث يجعل املستخدم اكثر استرخاًء 
قبل النوم وذلك عبر مقاطع صوتية تحتوي 

على موسيقى خاصة للتخلص من األرق.

Relax Melodies تطبيق
يحتوي هذا التطبيق على حوالي 52 لحنا 
موسيقيا هــادئــا يــســاعــد عــلــى االســتــرخــاء 
النوم، وهو متوفر على متجري »آبل«  قبل 
و»أنــــــــدرويــــــــد«. وبـــحـــســـب الـــشـــركـــة املـــالـــكـــة 
ســاعــد   »Relax Melodies« ــإن  فــ لــلــتــطــبــيــق 
حوالي 30 مليون شخص على النوم بشكل 

أفضل.

 Sleepmaker Rain تطبيق
بحسب الدراسات فإن اآلالف من األشخاص 
يـــعـــتـــادون عــلــى أصـــــوات مــعــيــنــة كــاملــطــر أو 
سكنهم  طبيعة  بسبب  نومهم  قبل  الــريــاح 
ــقـــدم  ــا. ويـ ــيـــهـ ــتــــي يـــعـــيـــشـــون فـ ــاطــــق الــ ــنــ واملــ
هـــذا التطبيق املــتــوفــر عــلــى مــتــجــري »آبـــل« 
و»أنــــــدرويــــــد« لــلــمــســتــخــدم خـــدمـــة اخــتــالق 
تــلــك االصـــــــوات وبــشــكــل واقـــعـــي لــيــشــعــروا 

باالسترخاء قبل النوم.

 Relax & Sleep Well تطبيق
متوفر هذا التطبيق على متجر »آبل« فقط، 
وهو عبارة عن مقاطع صوتية تساعد على 
الــبــريــطــانــيــة  للطبيبة  األرق  مـــن  الــتــخــلــص 
غــيــلــن هــــارولــــد، وقــــد ســـاعـــد هــــذا التطبيق 

حوالي مليون شخص.
 

 aSleep تطبيق
هـــذا الــتــطــبــيــق مــتــوفــر عــلــى مــتــجــري »آبـــل« 
يــقــدم مــجــمــوعــة مختلفة من  و»أنــــدرويــــد«، 
املتنوعة  واإليــقــاعــات  كالطبيعة  ــوات  األصــ

والتي تساعد على االسترخاء قبل النوم.

 Long Deep Breathing تطبيق
ــذا الــتــطــبــيــق عــلــى مــتــجــر »آبـــل«  مــتــوفــر هـ
ــدم عــلــى  ــخــ ــتــ ــســ ــد املــ ــاعــ ــســ ــــط، وهــــــــو يــ ــقـ ــ فـ
الــنــوم بهدف  قبل  التمارين  إجـــراء بعض 
يــقــدم خاصية  الــتــوتــر، كما  التخلص مــن 
الشهيق  لقياس مدى طول عملية  مميزة 

والزفير.

  Relax Melodies تطبيق
هـــذا التطبيق مــتــوفــر عــلــى مــتــجــري »آبـــل« 
و»أندرويد«، وتتركز فكرته على االستماع 
إلـــى املــوســيــقــى اآلســيــويــة الــتــقــلــيــديــة على 
والــعــود وغيرها من أصــوات،  الناي  ألحان 
اإليقاعات  تلك  مــزج  للمستخدم  يمكن  كما 
والتحكم بدرجة الصوت، األمر الذي يساعد 

كثيرا على النوم والتخلص من األرق. 

#أغيثوا_
حلب

م ناشطون حول العالم حملة واسعة لتسليط الضوء 
ّ
نظ

على ما يحصل في سورية، وتحديدًا حلب، جراء القصف 
الروسي وطيران النظام، الذي تتعرض له املدينة منذ أيام 
دون توقف والــذي اشتدت وتيرته في الساعات األخيرة. 
عجزت  مــا  لنقل  التواصل  مــواقــع  استخدمت  وكعادتها، 
ن املغّردون 

ّ
عدسات وسائل اإلعالم عن توثيقه، حيث دش

و»#ادعي_لسوريا«  »#اغيثوا_حلب«  ومنها  وســوم  عــدة 
كل  على  و»#من_مصر_الي_سوريا«  و»#حلب_تحترق« 
من »تويتر« و»فيسبوك« لنقل ما يحصل في املدينة، من 
دمار وموت واستهداف للدفاع املدني الذي يحاول إجالء 

للتغريد   »Aleppo#« املنتشرة  الــوســوم  ومــن  املصابني. 
باللغة اإلنجليزية. 

وكتب مصطفى »أميركا تطلب من روسيا )تقليل العنف( 
القتل  لتوقف  املذبحة  أرادت واشنطن وقف  لو  فى حلب، 
فورا لكنها ال تريد وتشارك ضمنيا فى املجزرة« وقالت 
يارا »#من_مصر_الي_سوريا الى لبنان فلسطني العراق 
دم  كفاية  الــعــربــى  والخليج  الــعــربــى  املــغــرب  ليبيا  االردن 

وخراب كفاية بعد وفرقة مستنني ايه عشان نتحد؟«.
وعلى شبكات التواصل أيضًا، دعا الناشطون إلى تنظيم 
وقفات تضامن عاملية بالتزامن مع استمرار الغارات، كما 

ليوم كامل،  أطلقوا دعــوات لتعطيل حسابات »فيسبوك« 
الــســبــت-األحــد، وذلـــك كخطوة  اعــتــبــارًا مــن منتصف ليل 
النظام  تصعيد  تـــوازي  الغضب،  عــن  للتعبير  تصعيدية 
ــاء الــخــاضــعــة  ــيـ ــا قــصــفــهــمــا عــلــى األحـ ــيـ الـــســـوري وروسـ
لــســيــطــرة املــعــارضــة فــي حــلــب، وكــتــب الــشــاعــر املــصــري 
الشاب إسالم املصري في نص دعوته: »الليلة الساعة 12 
بالليل نعمل اآلتي، نعمل deactivate لألكونت، وهنعمل 
الــســبــب عــلــى other هــنــكــتــب فــيــهــا بــاالنــجــلــيــزي »حــلــب 
والفيسبوك  الدمار،  هذا  يدعم  األميركي  والنظام  تحترق 
مسيس يسكت عن هذه الفوضي مثل النظام األميركي«.

Nature Sounds Relax تطبيق
هـــذا الــتــطــبــيــق مــتــوفــر عــلــى مــتــجــري »آبـــل« 
و»أنـــــــــدرويـــــــــد«، حـــيـــث يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدم 
االستماع من خالله إلى مجموعة كبيرة من 
األصوات الطبيعية، كصوت البحر والغابة 
والــثــلــوج والــطــيــور والـــريـــاح الــتــي تساعده 

على االسترخاء والنوم.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الشباب  الصحافيني  من  مجموعة  اختارت 
فـــي غــــزة الـــتـــوّجـــه نــحــو صــحــافــة الــبــيــانــات 
ــيــــك« كـــوســـيـــلـــة لــــلــــوصــــول إلـــى  ــرافــ ــفــــوغــ »إنــ
التواصل  الجمهور بشكل كبير عبر مواقع 
ــام  ــ ــاءات وأرقــ ــ ــــصـ ــتـــمـــاعـــي، وتـــقـــديـــم إحـ االجـ

دقيقة من أجل خدمة القضية الفلسطينية، 
فــنــي وجــمــالــي بمختلف  وتــقــديــمــهــا بشكل 

املجاالت.
ــم  ــل اسـ ــمـ ــرة املـــــشـــــروع الـــــــذي حـ ــكــ وتـــــــــدور فــ
»إنــفــوغــرافــيــك فــلــســطــني« عــلــى إعــــداد مــواد 
املحلية  القضايا  فــي  متخصصة  صحافية 
فــلــســطــيــنــيــا وطـــرحـــهـــا عــلــى الــجــمــهــور من 
خالل مواقع وشبكات التواصل االجتماعي، 
اعـــتـــمـــادًا عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة يجمعها 

املعدون من الجهات املختصة.
ــتــــج الـــفـــريـــق ســلــســلــة مــــن املـــوضـــوعـــات  وأنــ
فترة  خالل  الفلسطينية  بالقضية  الخاصة 
وجيزة تمثلت ببعض الحواجز اإلسرائيلية 
املوجودة في الضفة الغربية وأهم القيادات 
الفلسطينية في تاريخ الشعب الفلسطيني، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــنــتــوجــات خــاصــة بــذكــرى 
يـــوم األســيــر. ويــقــول صــاحــب الــفــكــرة وأحــد 
الـــقـــائـــمـــني عــلــيــهــا، الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد أبـــو 
الفكرة  اختيار   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ قمر، 

السريعة في ظل  القارئ  جــاء ملجاراة ميول 
حــالــة الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي والـــعـــزوف عن 
املــواد الصحافية، وتوجه فئة كبيرة  قــراءة 
االجتماعي  الــتــواصــل  ملــواقــع  الجمهور  مــن 
 القائمني 

ّ
»فيسبوك« و»تويتر«.  ويؤكد أن كـ

الرواية  إلــى تسويق  يهدفون  املشروع  على 
وخــــدمــــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن خـــالل 
ــال  ـــــي مـــجـ ــتـــخـــصـــص فـ ــــروع مـ ــشــ ــ إطـــــــــالق مــ
صــحــافــة الـــبـــيـــانـــات عــبــر مـــوقـــع إلــكــتــرونــي 
ــع الـــتـــواصـــل  مــتــخــصــص، بـــاإلضـــافـــة ملــــواقــ

االجتماعي بشكل منهجي ودقيق.
 
ّ
ويـــشـــيـــر الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى أن

هــــــــذا املـــــــشـــــــروع ســــيــــوفــــر خـــــدمـــــة ســـريـــعـــة 
لـــلـــقـــارئ تـــتـــنـــاســـب ومـــيـــولـــه مــــن خـــــالل مــا 
ــــورة عــبــر شــبــكــات  يــنــتــجــه املـــشـــروع مـــن صـ
البيانات  كافة  تشمل  االجتماعي  التواصل 
واإلحصاءات الخاصة لقضية معينة، دون 
الــحــاجــة لـــقـــراءة مــواضــيــع طــويــلــة وتــتــالءم 
ــة األخــيــرة  مــع حــالــة الــتــطــور. وشــهــدت اآلونـ
تــوجــهــا مــلــحــوظــا لــلــكــثــيــر مـــن املــؤســســات 
واملــــــواقــــــع الـــعـــربـــيـــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نــحــو 
صحافة البيانات واستخدام »إنفوغرافيك« 
دقيقة  وأرقــــام  إحـــصـــاءات  لتقديم  كوسيلة 

أمام جمهورها.
ويــضــيــف أبـــو قــمــر بــأنــه ورغــــم تــوجــه عــدد 
ــة  ــ كــبــيــر مــــن املـــؤســـســـات املــحــلــيــة فــــي اآلونـ
ــة الـــبـــيـــانـــات  ــافـ ـــخــــدام صـــحـ ـــتـ األخـــــيـــــرة السـ
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا واملــلــفــات ملــواكــبــة 
التطورات املتالحقة، إال أن األمر ما يزال في 

إطار عشوائي غير منظم.
ويلفت إلى أن مشروعه سيعتمد على العمل 
بــيــانــات وإحــصــاءات  بشكل منظم وتــقــديــم 
ومعلومات دقيقة أمام القارئ بشكل مجاني 
في مختلف القضايا الفلسطينية من خالل 
الــطــاقــم املـــحـــدود الــــذي ســيــعــمــل عــلــى جمع 

التفاصيل بشكل دقيق.
ــم املــــشــــروع خــمــســة أشـــخـــاص  ــاقـ ــم طـ ويـــضـ
بــني مصممني ومــعــديــن ومــشــرف عـــام على 
الفكرة يعملون على إنجاز عدد غير بسيط 
مــن الــصــور. ومـــن الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه 
صـــحـــافـــة الـــبـــيـــانـــات هــــي ارتــــفــــاع تــكــلــفــتــهــا 
 هذا 

ّ
املادية إلنتاج صــورة واحــدة. ويــرى أن

لإلعالم   
ً
الصحافة سيكون سهال النوع من 

القضية  لــخــدمــة  الســتــخــدامــه  الفلسطيني 
ــأمـــل الـــقـــائـــمـــون عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا يـ
 يستمر عملهم خالل املرحلة 

ّ
املشروع في أن

مــحــدود من  عــددًا غير  املقبلة، وأن ينجزوا 
الــثــابــتــة واملــتــحــركــة، لتعمل على  الــبــيــانــات 
إثراء املشهد اإلعالمي الفلسطيني، وتؤدي 
إلــــى تــســويــق الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بشكل 

يخدم قضية الشعب الفلسطيني.

نيويورك ـ العربي الجديد

تداولت مواقع التواصل خبر قيام مجموعة من القراصنة 
الــخــاصــة بسكان  واملــســتــنــدات  املــعــلــومــات  آالف  بتسريب 
نـــيـــويـــورك. ونــقــلــت وكـــالـــة رويـــتـــرز ذكـــر مــصــدر مــطــلــع أن 
مجموعة من قراصنة اإلنترنت على صلة بتنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( نشروا قائمة بآالف من سكان نيويورك 

ودعوا أنصار التنظيم الستهدافهم.
ويتواصل عمالء اتحاديون وضباط من شرطة نيويورك 
بما  القائمة إلبالغهم  املــذكــورة أسماؤهم في  السكان  مع 
يحصل لكن املصدر نفسه قال إن جهات إنفاذ القانون ال 
»ميرور«  وأكــدت صحيفة  تهديد حقيقي.  تعتقد بوجود 
ــــددًا مـــن املــوظــفــني تــلــقــى اتـــصـــاالت من  الــبــريــطــانــيــة أن عـ
مكتب التحقيقات الفدرالي الذي حذرهم من خطر الكشف 
االلكترونية  عناوينهم  ومنها  شخصية،  معلومات  عــن 
إلــى عناوين منازلهم، وعــن اخــتــراق فريق من  بــاالضــافــة 
البيانات  تعود  الصحيفة،  وبحسب  بياناتهم.  القراصنة 

سّربة إلي موظفني حكوميني.
ُ
امل

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي )FBI( في بيان »رغم أن 
أمـــور محددة  التعليق على  عــدم  املــعــتــادة هــي  سياستنا 

مكتب  أن  إال  التحقيق  رهــن  تــكــون  أو  بالعمليات  تتصل 
الــتــحــقــيــقــات االتـــحـــادي يــقــوم بــاســتــمــرار بـــإبـــالغ األفــــراد 
واملــنــظــمــات بــاملــعــلــومــات املــتــوفــرة أثــنــاء التحقيق والــتــي 

ربما تنطوي على خطر محتمل«.
وقـــال املــصــدر الـــذي طــلــب مــن الــوكــالــة عـــدم ذكـــر اســمــه إن 
بريد  وعــنــاويــن  منزلية  وعــنــاويــن  أســمــاء  تشمل  القائمة 

إلكتروني ويبدو أن بعض ما فيها من بيانات قديمة.
ونــشــرت مــجــمــوعــة عــلــى صــلــة بــالــدولــة اإلســالمــيــة الــعــام 
املــاضــي مــا زعــمــت أنــهــا أســمــاء وعــنــاويــن وصـــور ملئة من 
أفـــــراد الــجــيــش األمــريــكــي وطــلــبــت مـــن أعــضــائــهــا قتلهم. 
وليدة  ليست  »داعـــش«  مــع  املفتوحة  االلكترونية  الــحــرب 
انتشار  عــديــدة بسبب  أشــهــر  منذ  فهي مستمرة  األمـــس، 
كل  حــاول  التي  االرهابية  للمجموعة  الداعمة  الحسابات 
من »تويتر« ومجموعة قراصنة »أنونيموس« محاربتها 
على مدى أشهر ما أدى إلى تقليص تواجد أعضائها على 
اختراق  مــرارًا ملحاولة  دفعها  ما  التواصل، وهــو  شبكات 
الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة. وكـــان الــقــائــمــون عــلــى »تــويــتــر« قد 
غون 

ّ
يبل باتوا  الذين  املستخدمني  مع  تعاونهم  أن  أكــدوا 

عــن حــســابــات »داعـــــش« أدى إلـــى الــســيــطــرة عــلــى انتشار 
الحسابات بشكل ملحوظ خالل األشهر املاضية.

تساعد التطبيقات 
المستخدم على تجنّب 

مشكلة األرق

من الصعوبات التي 
تواجه صحافة البيانات 

ارتفاع تكلفتها
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تكنولوجيا

نيويورك

رصد

يضم فريق العمل خمسة أشخاص )عبد الحكيم أبو رياش(

قضايا



كبير تعرضوا له إبان بداية الثورة السورية. 
فارس كرم وعاصي الحالني ونجوى كرم نأوا 
بأنفسهم عن أي مواقف تعرضهم للنقد، وهم 
من أسهم النظام السوري في نجوميتهم بداية 
حياتهم وانطالقتهم الفنية. وقد يكون لراغب 
أخــرى يجب  عالمة ونانسي عجرم حسابات 
راعى التخاذ موقف أو التنديد بما يجري 

ُ
أن ت

من سورية، وهم على األرجــح في حال ترقب، 
ملا ستؤول إليه األوضــاع األمنية والسياسية 
فـــي املــنــطــقــة. كــــان مــســتــغــربــا صــمــت الــفــنــانــة، 
الحربة في  عتبر رأس 

ُ
ت التي  نــصــري،  أصــالــة 

املــعــارضــة الــســوريــة ضــد نــظــام األســــد، هربت 
ــتــــاد عليها  ــتـــي اعــ ــريـــدات الـ ــغـ ــتـ ــالــــة مــــن الـ أصــ

أحد  مــن  منقولة  تغريدة  ونــشــرت  جمهورها، 
متابعيها على صفحتها على »تويتر« تقول: 
»الــحــزن النبيل، الــوقــت مــن دم، والــوقــت نافذ 
ســريــع كسرعة املـــوت فــي تلك الــبــالد. ال يملك 
كبقّية  م 

ّ
ليتأل الــوقــت  رفاهّية  اليتيم  الــســوري 

بيروت ـ العربي الجديد

»هـــــاشـــــتـــــاغـــــات«  ســـلـــســـلـــة مــــــن الــــــ
والــــصــــور مــــأت مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، حــــــــــول االعـــــــتـــــــداء 
مدينة حلب  على  الحاصل  الجّوي  العسكري 
السورية منذ أســبــوع، والــذي لم ُيسِفر سوى 
عن قتل األبرياء. صور ألطفال ونساء وشيوخ 
حــاصــرت وكــــاالت األنــبــاء الــعــاملــيــة، فنشرتها 
باملئات لنقل صورة املأساة الكبيرة من حلب. 
االستنكار؟  العرب من  الفنانون  أيــن هم  لكن، 
هــــؤالء الــفــنــانــون الـــذيـــن ال يـــوفـــرون مناسبة 
اجــتــمــاعــيــة أو وطــنــيــة لــأنــظــمــة الــعــربــيــة، إال 
ويــتــوجــهــون بــالــتــهــانــي لــهــا، أو يــســانــدونــهــا 

مباشرة. 
ــام قليلة عــلــى مــأســاة حــلــب املنكوبة،  ت أيـ ــرَّ مـ
ر صفو عدد كبير من الفنانني الصور  ولم ُيعكِّ
الـــتـــي مـــــأت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
ــذي تــصــدر قــائــمــة عــنــاويــن  »هـــاشـــتـــاغ« الــ والــــ
مــوقــع »تــويــتــر« مــن »حــلــب-تــحــتــرق، وأغــيــثــوا 
حـــلـــب«، وغــيــرهــا مـــن الـــشـــعـــارات الــتــي نـــددت 
بــاألعــمــال اإلرهــابــيــة لــقــوات الــنــظــام الــســوري، 
فــي الــوقــت نفسه، الـــذي يــقــدم فيه جـــزءًا كبيرًا 
مــن هـــؤالء الــفــنــانــني حــفــالت فــي بــعــض الـــدول 
الــعــربــيــة، ومــنــهــم، راغــــب عـــالمـــة، الــــذي وصــل 
فــتــرة حــداد  أولـــى حفالته بعد  ليقدم  الكويت 
والفنانة،  يوما،  أربعني  استمرت  والديه  على 
زميلها،  إلــى جانب  املتواجدة  نانسي عجرم، 
ــقــام 

ُ
ــار، فـــي شــــرم الـــشـــيـــخ، حــيــث ت ــّســ وائـــــل جــ

سلسلة من الحفالت بهدف تشجيع السياحة 
املــصــريــة. فــي لبنان، قــد يكون الــخــوف مــا زال 
مــســيــطــرًا عــلــى املــغــنــني تــحــديــدًا، بــعــد هــجــوم 

عمل حسن روحان على 
أّول ألبوم غنائي له 

بعنوان »جنة العريف«

إليسا هي أكثر فنانة 
لبنانية عبّرت عن موقف 
واضح ودقيق وجريء

2223
منوعات

أبناء جلدته«. كالم أصالة كان ُمستغربا على 
ت ردود فعل قاسية.

ّ
املوقع. وتلق

انة اللبنانّية، إليسا، اعتبرت من أكثر 
ّ
 الفن

َّ
لكن

الــفــنــانــات الــعــربــّيــات جـــرأة، فعبرت عــن رأيها 
شر في جريدة »النهار« اللبنانية. 

ُ
عبر مقال ن

ويــروي مأساة مدينة حلب منذ يوم األربعاء 
املــاضــي، ثــم غــردت بعد ســاعــات باإلنجليزية 
»حــلــب تــحــتــرق، الــنــاس يقتلون أدعـــو الــلــه أن 
يحمي سورية موطن أمــي«. كلمة إليسا على 
الذي  رة ملتابعيها 

ّ
»تويتر« جــاءت مؤث موقع 

التغريدة  ردوا بالشكر والصالة، ولم تحصد 
أي ردود فعل معارضة ملوقف إليسا من نظام 
بـــشـــار االســــــد، ووقـــوفـــهـــا إلــــى جـــانـــب الـــثـــورة 
السورية من البداية، على الرغم من تضامنها 
مع الشعب السوري في كل األزمات اإلنسانية 

التي يعانيها منذ خمس سنوات.
أمـــا الــفــنــانــة، هــيــفــا وهـــبـــي، فــوضــعــت صـــورة 
مرسومة لطائرات ترمي بقلوب وغردت: »من 
قلبي ســالم لــحــلــب«. وظــهــر واضــحــا التفاعل 
الــكــبــيــر بــني جــمــهــور صــاحــبــة »رجـــــب«، الــذي 
أثــنــى عــلــى حــّســهــا اإلنـــســـانـــي فـــي ذكــــر حلب 
كارول سماحة،  الفنانة،  ومأساتها. وتأخرت 
في إعــادة نشر تغريده تقول: »وحلب األبية، 
حلب التاريخ، حلب العصّية على نظام قاتل 
ــل بــاقــيــة باقية  ومــعــارضــة تــائــهــة، حــلــب األمــ

باقية«.
وعـــبـــر املــمــثــل الــــســــوري، مــكــســيــم خــلــيــل، عن 
بع عليه 

ُ
تضامنه الواضح في قميص أحمر ط

»أنـــقـــذوا حــلــب«، وكــتــب إضــافــة إلـــى الــصــورة: 
»حــلــب مــن ســـوريـــة. أهــلــهــا ســـوريـــون. أنــقــذوا 
كل  ولتسقط  سوريتكم،  مــن  تبقى  مــا  أهلكم. 
أغــلــى. خمس  أطفالنا  فــدمــاء   ، الــعــالــم  أنظمة 
ســـنـــوات تــكــفــي لــنــخــرج مـــن ســبــاتــنــا«. وبــعــد 

ــمـــال ســلــيــمــان،  ــــوري، جـ ــــسـ أن نـــشـــر املـــمـــثـــل الـ
صورًا لأطفال من مدينة حلب وكذلك شعار 
»حلب_تحترق«، كتب على صفحته الخاصة 
على »الفيسبوك«: »حلب تعيش مأساة كبرى 
تكبر كــل يـــوم، ولــكــن مــن قــرأ الــتــاريــخ، يعرف 
ــا أكـــبـــر مـــن كـــل الــبــرابــرة  ــ أن حــلــب كـــانـــت دومـ
أنهم  إال  إبــادتــهــا،  اجــتــاحــوهــا وأرادوا  الــذيــن 
فــي النهاية اســتــقــروا فــي مــزابــل الــتــاريــخ. أما 
هــي فبقيت وستبقى جــوهــرة فــريــدة فــي تاج 
الحياة«.  مدينة  يا  لك  الصلوات  كل  التاريخ. 
ــــور، كــتــبــت عــلــى  ــنـ ــ ــة، ســـيـــريـــن عـــبـــد الـ ــانـ ــنـ ــفـ الـ
صــفــحــتــهــا تــويــتــر: »فـــي قــلــب ظــلــمــة حــلــب ما 
ي... 

ّ
إلنا غير نضّوي شمعة إنسانيتنا ونصل

بيكفي تكون إنسان لتحس بوجع الناس«.
وعلى الــرغــم مــن والئــه للنظام الــســوري، بــّدل 
املمثل، قصي خولي، صور صفحته الخاصة 
على موقع تويتر إلى اللون األسود تعبيرًا عن 
حزنه، وأعاد تغريد مجموعة من األدعية عبر 
الحاصلة  املجزرة  لوقف  الله  تدعو  متابعني، 
فـــي حــلــب. ونـــشـــرت الــفــنــانــة الـــســـوريـــة، كــنــده 
علوش، صورة لشعار »حلب_تحترق«، بينما 
غرد املمثل، عابد فهد، على صفحته الخاصة 
عــلــى »تــويــتــر« بــالــقــول: »الـــذئـــاب ال تتصافح 
إاّل على دمـــار ســوريــة وقــتــل أطــفــالــهــا«. وكــان 
عدد من الفنانني املوالني لنظام االسد نشروا 
قبل أيام من بداية املجازر في حلب تعليقات 
منددة بأعمال القتل دون ذكر النظام، فدونت، 
ــــالف فـــــواخـــــرجـــــي، عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى  ــ سـ
»الــفــيــســبــوك«: »حــلــب. شــو غــــاروا مــنــك وشــو 
اذوكي وقهروكي وماعرفوا أنك شريان القلب، 

حلب يحميكي الرب«.
ونشر الفنان، مصطفى الخاني، منشورًا قال 
بــدم أهلها  تــنــزف. حلب تتبرع  فيه »حــلــب ال 
أيمن  الفنان،  دم«. وكتب  فيهم  مــا  الــذيــن  لكل 
رضــــا، قــائــال »ضــيــعــانــك يـــا حـــلـــب«، فـــي حني 
 
ً
قائال عــن تعاطفه  قــاســم ملحو،  الــفــنــان،  عبر 

»مستودع الوجع السوري في حلب«.
عـــلـــى الــجــبــهــة املـــصـــريـــة نـــشـــر املـــمـــثـــل، خــالــد 
ــتـــرق”. وكـــذلـــك  ــلـــب_تـــحـ ــــاوي، شـــعـــار “حـ الـــــصـ
فــعــل زمــيــلــه، مــحــمــد رمـــضـــان، وكــتــب مضيفا 
ينام،  »إخواننا في حلب معكم من يغفل وال 
الــشــهــداء  الــلــهــم أســكــن  الــجــبــار،  معكم املنتقم 
األبرياء الجنة«. ونشر الفنان، خالد أبو النجا، 
»حــلــب_ تــحــتــرق«. وكتب:  الــصــورة الــرمــزيــة لـــ
»كفاية عك من السيسي لبشار ارحمونا أنتم 
املسئولون أمامنا وأمام الله يا مغيث أغثنا«.

املــنــور عن  أســمــاء  املغربية  الفنانة  وأعــربــت 
تضامنها مع  حلب في تغريدة نشرتها على 
فعل  وكــذلــك  تويتر  على  الخاصة  صفحتها 
»هاشتاغ«  الـــذي وضــع  السقا  أحــمــد  الفنان 
وكذلك  انستغرام  على  تحترق  وجملة حلب 

فعلت صبا مبارك والفنانة التونسية درة.

I I

جمالقضيّة

أزياءبورتريه

بيروت ـ العربي الجديد

يــخــتــصــر مــصــمــم األزيـــــــاء الــــشــــاب، أنـــطـــوان 
الـــقـــارح، املـــوضـــة بـــألـــوان وأقــمــشــة مــتــنــافــرة 
ــه  ـ

ّ
ــزج. ويـــؤكـــد أن ــ ومــتــضــاربــة فـــي طــريــقــة املــ

التصميم، خارجة عن  أماكن في  إلــى  يهرب 
سطوة األلوان وطرائق التصميم التقليدية. 
يــقــول أنــطــوان الــقــارح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»خرجت بيوت املوضة العاملية في السنوات 
املاضية من التقليدّية، وبات العالم مفتوحا 
على كافة أنـــواع األزيـــاء واأللـــوان واألقمشة 
واملـــوديـــالت. وال يمكن حصر ذلــك بــأوروبــا 

فقط، فنحن أيضا مرايا لكل ما نراه«.
الحـــظ املــتــابــعــون لــلــعــرض األخـــيـــر، بحسب 
الــتــي استعملتها في  األلــــوان  الــقــارح، كمية 
واألبـــيـــض  واألزرق  األصـــفـــر  الــــعــــرض،  هــــذا 
واألخــضــر الـــهـــادئ. كــل األلــــوان حــضــرت في 
ــات املــنــاســبــة  ـــزت بــالــقــصَّ الــتــصــامــيــم، وتـــمـــيَّ

يــشــاء مـــن أدوات لــلــتــعــبــيــر، فــعــبــر بــالــرســم 
أحــيــانــا، وبــالــغــنــاء أحــيــانــا أخــــرى، وبشكل 
خاص موسيقا »الراب«. »أعتبر أن موسيقا 
الـــراب هــي مـــرادف لكلمة شعر، ولــذلــك على 
هـــذا الــفــن أن يــكــون عميقا واخــــزًا وُمــتــقــنــا، 
كلمات محشوة ضمن  مجرد  ليس  فــالــراب 
ــــدة، إنـــه حالة  ســـرد مــوســيــقــي، وقــــواف واحـ
املتكلف،  والصريح وغير  الصادق  للتعبير 

بلغة شعرية يفهمها الجميع«.
عن  ذكرياته  العشريني  الفنان  يستحضر 
دمــشــق وحــرســتــا وعــفــريــن، ويكمل حديثه 
ــر الــخــيــام  ــمـ ــــالل الــــديــــن الــــرومــــي وعـ عــــن جـ
الــعــربــيــة، والتي  مــاجــد بدبلجته  والــكــابــن 
شــكــلــت بــاإلضــافــة لــلــمــكــان جــــزءًا مــهــمــا من 
ــــي  ــاراتـ ــ ــــت زيـ ــانـ ــ شــخــصــيــتــه وتــــفــــكــــيــــره: »كـ
أبــي قصصا  لــســوريــة غنية جـــدًا، يخبرني 
الرومي،  الدين  عن مارسيل خليفة وجــالل 
ــــرتــــا فــــي مـــوســـيـــقـــاي وفـــي 

ّ
شــخــصــيــتــان أث

تفكيري حينما كبرت«.
ــديـــد«، أن  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــان لـ ــ يـــوضـــح روحــ

باريس ـ كنده يوسف

كل ما رآه في سورية خالل زياراته املتكررة 
ــان غـــريـــبـــا ومــمــتــعــا وغـــنـــيـــا فــــي آن،  ــ ــا، كـ ــهـ لـ
فــلــم تــطــغ طــفــولــتــه الــفــرنــســيــة عــلــى جـــذوره 
السورية، وأصوله الكردية، وإنما كانت هذه 
الــهــويــات، رمـــوزًا ومــعــانــَي، عكسها، روحــان 

حسني، من خالل موسيقاه وأغنياته.
الــعــشــريــنــي، بلغة فرنسية  الــفــنــان  يــتــحــدث 
متثاقلة،  عــربــيــة  كــلــمــات  تتخللها  طــلــيــقــة، 
وموسيقى  األداء  بــفــنــون  تعلقه  بــدايــة  عــن 
الـــــراب، الــتــي دفــعــتــه بــمــرحــلــة مـــا، إلـــى تــرك 
السمع/ باإلنتاج  والتخصص  الطب  كلية 

بــصــري. تــعــرف عــلــى ثــقــافــة »الــهــيــب هــوب« 
ثقافة حركية  وكونها  الثالثة عشرة،  بعمر 
الـــفـــنـــون، فــكــانــت بمجملها  ــن  تــضــم عــــدًا مـ
مــســاحــة خــصــبــة، انــتــقــى مــنــهــا روحـــــان ما 

بــل جاء  الــخــيــاطــة،  فــي  الخفيفة، »لــم أتكلف 
 لــلــرؤيــة البسيطة 

ً
كـــل شـــيء بــســيــطــا مــكــمــال

املقصودة«.
قبلة ال 

ُ
ألـــوان الفصول امل  

ّ
الــقــارح أن ويــشــرُح 

تلتزم بأّي لون محدد، بل على العكس، فهي 
مفتوحة على كل اآلراء واألذواق، 

الــزفــاف لهذا الصيف، يقول  وحــول فساتني 
الـــقـــارح: »هـــنـــاك هــــروب مـــن فــســتــان الــزفــاف 
ــــى الــفــســاتــني  الـــتـــقـــلـــيـــدي. يــتــجــه الـــبـــعـــض إلـ
ـــة، وتــكــون 

ّ
الــفــخــمــة والــتــي تعتمد عــلــى الـــدق

أســـعـــارهـــا بــاهــظــة. بــيــنــمــا يـــحـــاول الــبــعــض 
ــتــــزام بـــشـــروط ســهــلــة فـــي فــســتــان  ــــر االلــ اآلخـ
ليلة العمر عبر التقليل في التصميم، فيأتي 
ضافة على الفساتني 

ُ
بسيطا. وتكون املواد امل

مع  تتناقض  ال  خفيفة،  الكريمة  كــاألحــجــار 
لونه«.

وحول أسعار هذه األزياء التي يخاف الناس 
شراءها، نظرًا لغالئها، يقول القارح: »عندما 
نعمل بطريقة يدوية من املفترض أن يرتفع 
سعر القطعة، وهذا طبيعي ومتعارف عليه 
اللبنانية والــعــاملــيــة«.  ــاء  كــافــة دور األزيــ فــي 
وسينتقل الــقــارح إلــى بــاريــس فــي الخريف، 
الــعــادة مجموعته  م كما جــرت  ــدِّ

َ
حيث ســُيــق

ــقـــارح مع  الـــجـــديـــدة لــلــعــام املــقــبــل. تـــعـــاون الـ
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــات واإلعـــالمـــيـــات، لكن 
لــســيــريــن عــبــد الـــنـــور، مــكــانــة خــاصــة عــنــده. 
ــورة الئــقــة جـــدًا عن  حــيــث نــقــلــت ســيــريــن صــ
وأسهمت  ارتدتها،  التي  تصاميمه  مجموع 

في شهرته في العالم العربي.

هـــويـــتـــه املـــتـــعـــددة دفـــعـــتـــه لـــيـــكـــون وســيــطــا 
للسالم عن طريق الفن. السبب األخير، دفعه 
 Pacific إلطــالق مشروع عــام 2016، بعنوان
خــاللــهــا،  مــــن  يــعــكــس  أغـــنـــيـــة  وهـــــي   ،State
خـــمـــس ســــنــــوات مــــن الــــحــــروب فــــي مــنــاطــق 
متعددة من العالم، »أنا أؤمن بقوة الكلمة، 
أمضيت سنة كاملة أحضر للمشروع، كتبت 
قــرأهــا أصــدقــائــي، اخترت  عــشــرات األوراق، 
أســاس  كانت  معينة،  موسيقى  باملصادفة 
األغنية، وارتجل صديقي بعض املقطوعات 

الشرقية لتكون ضمنها«.
 ،

ً
أصـــيـــال يـــكـــون  أن  ملـــشـــروعـــه  روحــــــان  أراد 

ويشدد على كونه »مشروعا«، وليس فقط 
أغنية ألن الهدف األساسي اآلخــر منه، هو 
ثـــالث جمعيات  لــدعــم  مــــادي،  ريـــع  تحقيق 
غير ربحية تساعد الالجئني، وهي: الخوذ 
الدعم  تــقــدم  لبنان  فــي  الــبــيــضــاء، وجمعية 
 SOSٍ( التعليمي لأطفال، باإلضافة ملنظمة
medetranian( أو جمعية، الكابن مارتينيز، 
اإلسباني الذي استخدم قواربه للمساعدة 
في إنقاذ الالجئني من الغرق بعرض البحر. 
ــان نــقــلــة نوعية  مـــشـــروع روحــــان األخـــيـــر كـ
لـــه عــلــى كـــافـــة األصــــعــــدة، وخـــطـــوة مــهــدت 
لـــه طــريــقــا لــلــعــمــل عــلــى أول ألـــبـــوم غــنــائــي، 
بعنوان »جنة العريف«، وذلك تيمنا بجنة 
ــرن الــســابــع  ــقــ ــي الــ ــريـــف الـــتـــي بــنــيــت فــ ــعـ الـ
بـــالـــقـــرب مـــن قــصــر الـــحـــمـــراء فـــي غــرنــاطــة. 
املستمع خاللها عوالم  يــزور  دعــوة  ليكون 

روحان املوسيقية والثقافية.

أنطوان القارح... السهل الممتنع في التصميمروحان حسين... »الراب« هو المرادف للشعر
روحان حسين، فنان 

سوري من أصول كرديّة 
يقيم في فرنسا، تبرّع 

بعائدات مشروعه 
 Pacific State الغنائي

للجمعيات التي تدعم 
الالجئين

الشمس في الصيف 
تحتوي على أشعة 

فوق بنفسجية، 
تنبعث منها موجات 

طويلة UVA ُتنّشط 
الجذور الحرّة، وعوامل 

شيخوخة البشرة

قّدم مصمم األزياء 
اللبناني المعروف، أنطوان 

القارح، مجموعته 
الجديدة للشتاء، في 

عرض ُقدم قبل أسبوع 
في بيروت

عتاب شمس الدين

تــتــعــرض الــبــشــرة فــي فــصــل الــصــيــف ملشاكل 
عـــديـــدة، أبـــرزهـــا الــجــفــاف واالحـــمـــرار، نتيجة 
التي  القوية،  الشمس  ألشعة  الزائد  التعّرض 
الحاّرة.  الصيف  أشهر  تكثر مخاطرها خالل 
من خالل  بالبشرة  عناية  إلــى  السبيل  فكيف 

نصائح بسيطة؟
 
ّ
الــخــطــيــب، إن تــقــول خــبــيــرة التجميل، ريــهــام 

ــــالل فــصــل  ــنــــزهــــات تــكــثــر خـ ــات والــ ــاطـ ــنـــشـ »الـ
الــصــيــف، ســـواء ملــمــارســة هــوايــة الــســبــاحــة أو 
بــلــدان  إلـــى  للسفر  أو  املــنــاطــق  بــني  للسياحة 
ألشعة  التعرض  ثمن  البشرة  وتدفع  جديدة، 
املشاكل  بعض  سّبب 

ُ
ت التي  املــؤذيــة،  الشمس 

فــي الجلد، فــي حــال عــدم اتــخــاذ االحتياطات 
الالزمة والوقاية الضرورية«.

الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  ريهام،  نبه 
ُ
وت

ــرار الــشــمــس وإلــــى ضـــرورة  ــ إلـــى خـــطـــورة أضـ
عدم البقاء لوقت طويل تحت أشعتها: »فهي 
من  وتــزيــد  للجلد  املبكرة  الشيخوخة  سّبب 

ُ
ت

جفافه وتــؤّدي إلى ظهور تجاعيد وعالمات، 
ى قد تؤّدي إلى سرطان الجلد، القاتل مع 

ّ
وحت

 »أشعة الشمس ما 
ّ
مــرور الــوقــت«. وتشرح أن

فوق البنفسجية تنبعث منها موجات طويلة 
ط الجذور الحّرة وعوامل شيخوخة 

ّ
نش

ُ
UVA ت

البشرة، وتنبعث منها كذلك موجات متوّسطة  
سّبب حروقا، 

ُ
دمر ألياف الكوالجني و ت

ُ
UVB ت

وأمراض الحساسية، وبعض أشكال سرطان 
الــجــلــد، وتــرســل مــوجــات قــصــيــرة UV، وهــي 

األكثر خطورة على البشر«.
الــشــمــس على  أشــعــة  مـــن خـــطـــورة  للتخفيف 
ــن اســـتـــعـــمـــال كـــريـــم حــمــايــة  الـــجـــلـــد، ال بـــــّد مــ
 ساعتني عند التعرض 

ّ
ووضعه بشكل دائم كل

ألشعة الشمس. ويجب اختيار النوع األنسب 
ــعــتــبــر عــمــلــيــة مــعــقــدة بسبب 

ُ
ــذه ت لــلــجــلــد. وهــ

وجود أنواع كثيرة منه. لذا يجب التعّرف إلى 
نوع البشرة للوقوف على كيفية اختيار كريم 
لون  كــان  ومهما  استعماله.  وكيفية  الحماية 
ه يوجد 

ّ
البشرة فهو بحاجة إلى كريم. حتّى أن

 مفعوله 
ّ

كريم خاّص يوضع تحت املاء، ويظل
ساريا رغم البلل.

الـــوقـــايـــة   مــعــظــم مـــســـتـــحـــضـــرات 
ّ
وتــــشــــرح أن

  Sun Protection Factor( عــامــل   على  تحتوي 
 إذا 

ً
SPF(، وهـــو ُيــحــّدد مــقــدار الــحــمــايــة. مــثــال

الــبــشــرة تحمّر بعد عشر دقــائــق تحت  كــانــت 
الحماية عامل  مــع وضــع كريم  ــه 

ّ
فــإن الشمس 

 150 أي  املـــــّدة 15ضــعــفــا،  15، ســتــصــبــح   SPF
ــات، بــني 15  ـــ SPF يــكــون على درجــ دقــيــقــة. والـ
و30 و50 و100. ويتّم اختيار النسبة املطلوبة 
بحسب نوع البشرة ولونها، وفي حال كانت 
ــا أصــــحــــاب الــبــشــرة  ــ ــاكـــل. أمـ ــانـــي مــــن مـــشـ ــعـ ـ

ُ
ت

حماية  كريم  استعمال  عــدم  فعليهم  الدهنية 
SPF  أعلى من 20«.

للحماية  ــراءات  ــ »إجـ ــخــاد 
ّ
بــات ريــهــام  وتنصح 

من ضرر الشمس باإلضافة إلى كريم الحماية 
املناسب الذي يجب وضعه قبل نصف ساعة، 
ساعات  فــي  لها  التعّرض  ب 

ّ
تجن ل 

ّ
يفض كما 

الذروة بني الساعة 1العاشرة صباحا والثالثة 
ظــهــرًا، وإذا اضــطــررتــم فليس لــوقــت طــويــل«. 
الــريــاضــة بعد غياب  »بــمــمــارســة  كما تنصح 
الــشــمــس، وارتـــــــداء مـــالبـــس تــحــجــب الــشــمــس 
البنفسجية، ووضــع  فـــوق  األشــعــة  وتــمــتــّص 

قبعات ونظارات لحماية العني«.
ــالـــدعـــوة إلــــى »شـــرب   وتـــخـــتـــم  نــصــائــحــهــا بـ
السوائل واملياه للحفاظ على رطوبة ونعومة 
البشرة وطرد السموم منها، وتناول مأكوالت 
صحية كالفواكه والخضار واللنب واألسماك 
ساهم 

ُ
واملكسرات النيئة. فاملأكوالت الدسمة ت

في شيخوخة البشرة وتزيد من جفافها«.

من تصاميم أنطوان القارح )العربي الجديد( 

هاشتاغ »حلب تحترق« يحصد، اآلن، ماليين المتابعين على مواقع التواصل إثْر المذابح التي 
يقوم بها النظام السوري في حلب، فكيف كان تعاطي الفنانين العرب مع المأساة؟

حلب
    تحترق

البشرة في الصيف

حكواتي

مهى حطيط

“أال تفكرين بالرحيل؟«، من أكثر األسئلة التي أسمعها في الفترة األخيرة. 
نادرًا ما ألتقي صديقًا أو صديقة، إال ويكون حديثنا عن احتماالت الهجرة 
النهائية، عن البحث عن وطن ال لنحبه بل ليحبنا. نسأل بعضا إلى أين، 

 بعد هذه السنوات نملك خيار حزم األمتعة والرحيل. 
ً
وكيف، وهل فعال

ال إجابات حاسمة وال أحالم بحياة جميلة، كل ما في األمر أننا نبحث 
 خــالل السنوات 

ً
عن حياة عادية في وطــن عــادي. كل شــيء كــان مقبوال

املــاضــيــة. عــدم االســتــقــرار األمــنــي، االغــتــيــاالت السياسية، حــرب تموز، 
إلــى الوضع  التعايش مــع كــل هــذا باالضافة  أيـــار، استطعنا  اعــتــداءات 7 
االقتصادي الصعب، وغالء املعيشة. لكن في مكان ما، كان هناك حلم، 
ولو كان حلمًا »سخيفًا« ببلد أفضل، وبأن ال شيء سيبقى على حاله، 
وبأنه ال بد لكل هذه األزمــات أن تنتهي. وخالل كل تلك الفترة، نــادرًا ما 

كانت الهجرة موضع نقاش. 
كان البقاء في هذا البلد ضربًا من ضروب الجنون، لكننا قبلناه ورضيناه، 
باألحرى كان خيارنا. منذ أشهر، منذ أن بدأت النفايات تصبح جزءًا من 
مشهد يومي لدينا، ومنذ أن أصَبَحت رائحتها مرافقة لنا، تغّير شيء ما، 

أو باألحرى تغير كل شيء. 
بينها  عالقون  بالنفايات،  محاصرون  حرفيًا  محاصرون،  أننا  شعرنا 
وال مجال للنجاة إال بالهروب. الهروب بعيدًا وإلى األبد. وهكذا، أصبحنا 
نسمع أكثر وأكثر عن أشخاص حزموا أمتعتهم ورحلوا. وصرنا نتحدث 
عن الرحيل كأمر واقع ال مفر منه إذا ما أردنا أن نبقى على قيد الحياة، 

أو أن يبقى فينا بعض من روح.
كــل شــيء  وجــهــزوا  أمتعتهم،  حــزمــوا  اللبنانيني  أغلبية  أن  أجـــزم  أكـــاد   
الخطوة  هــذه  لــإقــدام على  الكافية  الــجــرأة  لــديــه  كــانــت  للرحيل، بعضهم 
الصعبة، ففعلها ورحل، البعض اآلخر حزم أمتعته وينتظر »فيزا« أو عقد 
عمل، ومنهم كحالتي، وحالة الكثيرين، حزمنا أمتعتنا وجهزنا كل شيء، 
لكن بقينا هنا دون أن يعني هذا البقاء شيئًا سوى أننا جبناء. بقينا هنا 
ألننا نخاف من خيبات جديدة، أو ألننا اعتدنا هذا اليأس الذي أصابنا، 

وأصبح جزءًا من خيباتنا. 

بقينا دون أن يعني لنا هذا البلد شيئا بعد اليوم، دون أن يعني لنا كل ما 
يحصل فيه. ماذا يمكن أن يحصل أكثر من النفايات والسموم في مياهنا 
وطعامنا؟ صحيح أننا بقينا، لكننا بتنا ننظر إلى البلد وكل ما يجري فيه 
كأننا في قارة ثانية، في بلد آخر ال يعنينا شيء من كل ما يحصل..ننظر 
إليه كأننا ننظر إلى بالد بعيدة، صورتها مغبشة ورمادية، وال تثيُر فينا 

إال الحزن...أعتقد أن هذا أصعب أنواع الرحيل.

الرحيل
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كبيرًا ووضع اسمه على قائمة أهم مخرجي 
جــيــلــه، وصــــواًل إلـــى »اقــتــل بــيــل« بجزئيه ثم 
»مــضــاد لــلــمــوت« وتــارانــتــيــنــو يــقــّدم العنف 
والجريمة والتآمر في أجواء غرائبية، بدأنا 

نألفها في أفالمه املعدودة إلى اآلن. 
 The »في فيلمه الجديد »الحاقدون الثمانية
أنــجــز  قـــد  تــارانــتــيــنــو  يــكــون   ،Hateful Eight
ثــمــانــيــة أفـــــالم، وربـــمـــا نــاســب هــــذا الــعــنــوان 
رؤيــة بعض النقاد ألفــالم تارانتينو التي ال 
لعب  مــجــّرد  إليهم،  بالنسبة  تكون  أن  تعدو 
فـــوضـــوي بـــالـــكـــامـــيـــرا، وانـــتـــشـــار غــيــر مــبــرر 
الــدمــاء، لكن صاحب »اقتل بيل« صنع  لبرك 
لنفسه اسمًا ومكانة كبيرة في عالم السينما 
بهذه التفاصيل نفسها التي يعترض عليها 
البعض. ويكفي أنه ُيعتبر من بني قالئل في 
تاريخ السينما الذين يملكون أسلوبًا خاصًا 
في صناعة األفالم، ورؤية فريدة تمّيزهم عن 

غيرهم ممن يقفون خلف الكاميرا.
هذه املرة أيضًا، يقّدم فيلم »ويستيرن« تدور 
أحـــداثـــه فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر؛ يــخــتــار أن 
الثيمة،  هــذه  ثــوابــث  مــن  يغّير عنصرًا مهمًا 
عندما يستبدل الصحراء والجبال الصخرية 
بالثلوج والعواصف، التي كانت فاعلة بشكل 

أساس في قصة الفيلم. 
كثيرة  تفاصيل  فــي  ينتسب  العمل  هــذا  لكن 
إلى هذا النوع، خصوصًا بعض الروائع مثل 
»ذات مــرة فــي الــغــرب« أو »ذهـــب مــع الــريــح« 
»الطيب والقبيح والبشع«، وهــذا ينطبق  أو 
حتى على خط الكتابة الذي أنجز به العنوان 
أو حتى طريقة  العمل،  أسماء طاقم  وقائمة 

الــفــصــل بــني املــشــاهــد، وصــــواًل إلـــى اخــتــيــاره 
التصوير بكاميرا 65 ملم، وهي التي تسّيدت 

حقبة أفالم الغرب األميركي.
ــاقــــدون الـــثـــمـــانـــيـــة«، وطــريــقــة  ــحــ يــجــتــمــع »الــ
اجــتــمــاعــهــم هـــي أحــــد أهــــم عــنــاصــر الــجــمــال 
ــلــــم، حــــيــــث يـــعـــتـــرض  ــق فـــــي الــــفــــيــ ــويــ ــشــ ــتــ والــ
)أداء صــامــويــل جاكسون(  واريـــن  مــاركــوس 
)أداء كيرت  الجوائز جــون روث  عربة صائد 
راســـل( املــعــروف بلقب َرجــل املشنقة؛ ألنــه ال 
أحياء  يقتادهم  بــل  للعدالة  املطلوبني  يقتل 

من أجل تنفيذ الحكم بإعدامهم. 
جــون يقتاد هــذه املــرة ديسي دامــارغــو )أداء 
جينيفر جيسون لي(، ويسمح روث للعقيد 
ماركوس واريــن بمرافقتهما بعدما وجدوه 
ــة بــنــفــس  ــثـــالثـ ــم يــلــتــقــي الـ عـــلـــى الــــطــــريــــق، ثــ
الــطــريــقــة الــســابــقــة بــكــريــس مــانــيــكــس )أداء 
والتر جوغينس( ويسمح له روث بمرافقتهم 
ــًا. وبـــعـــد وصــــــول الـــعـــربـــة إلـــــى مــتــجــر  أيــــضــ
من  واالحــتــمــاء  الليلة  لقضاء  ميني  السيدة 
هناك  سيجدون  القادمة،  الثلجية  العاصفة 
أربــعــة مــســافــريــن آخـــريـــن، اتــضــح أن شقيق 
دامـــارغـــو اســتــأجــرهــم لــتــحــريــره مـــن قبضة 

جون روث. 
بدأت الشكوك تحوم حول الجميع خصوصًا 
وبانكشاف خطة  املتجر.  غياب صاحبة  في 
شــقــيــق دامــــارغــــو يــبــدأ إطــــالق الـــنـــار فـــي كل 

سليمان الحقيوي

ــن األمــــــــور الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي يــســهــل  مــ
ــنـــد الـــحـــديـــث عــــن عــمــل  ـــعـــهـــا عـ

ّ
تـــوق

كوينتني  األميركي  للمخرج  جديد 
لتفاصيل  الــدائــم  عشقه  )1963(؛  تارانتينو 
العنف؛ دماء تسيل ورؤوس تتفّجر ومشاعر 
االنــتــقــام املــتــأّجــجــة تــســّيــر الــحــدث وتتحكم 
بــالــصــورة، كــل هـــذا إلـــى جــانــب حــرصــه على 
اعتاد  والــذي  الفريد،  الفني  بأسلوبه  العمل 

عليه مشاهدوه.
ــعــه حـــقـــًا، هـــو مــســتــوى 

ّ
لــكــن مـــا يــصــعــب تــوق

إبــداعــه الـــذي يمّكنه فــي كــل مــرة مــن اإلتــيــان 
ــم أنــهــا  ــ ــا رغــ ــارهــ ــهــ ــّددة فــــي إبــ ــتــــجــ بــــأفــــالم مــ
معتادة.  وحــيــل  ووســائــل  تقنيات  تستخدم 
املــســتــودع« سنة  »كــــالب  األول  فيلمه  فــمــنــذ 
1992 إلى »بالب فيكشن« الذي حقق نجاحًا 

سارة عابدين

يعود املــخــرج املــصــري محمد خــان فــي كتابه 
»مــخــرج عــلــى الــطــريــق« الـــصـــادر عــن »الــكــتــب 
خـــــان« إلــــى مـــقـــاالتـــه الـــتـــي كــتــبــهــا بـــني 1972 
انــطــبــاعــاتــه  خـــاللـــهـــا  مــــن  لـــيـــرصـــد   ،2015 و 
وإحباطاته، ويربط كل حدث شخصّي وعام 
بــمــشــهــد مـــن مــشــاهــد الــســيــنــمــا وكـــأنـــه يــرى 
العالم من خالل الشاشة، تعيد أحداثًا من زمن 
مضى، وتحكي عن تاريخ الفن السابع، ليبدو 

الكتاب سيرة ذاتية سنيمائية.
يحكي خان عن فيلمه األول »ضربة شمس«، 
وكــيــف ُولــــدت فــكــرتــه فــي لــنــدن بتشجيع من 
مــع خان  التي عملت  نــاديــة شكري  املونتيرة 
املصّور  صديقه  وبمساندة  أفــالمــه  أغلب  فــي 
رغم  الفيلم  إنتاج  الثالثة  قــّرر  سعيد شيمي، 
املـــال، لكن حــمــاس نــور الشريف  ضعف رأس 
ــقـــوم هــو  لــلــفــيــلــم جــعــلــه يـــقـــتـــرح عــلــيــهــم أن يـ

ـــل 
ّ

ــدم تـــدخ ــ ــان بـــشـــرط عـ ــ بـــإنـــتـــاجـــه، فــــوافــــق خـ
الشريف في مهامه اإلخراجية. 

يــتــحــّدث خـــان بــحــريــة متخلصًا مـــن الــرقــابــة 
ــا تـــكـــّبـــل الــكــثــيــر مــن  ــهـ ــرى أنـ ــ ــتـــي يـ الـــذاتـــيـــة الـ
ومشكالت  مــعــارك  للقارئ  ويكشف  املبدعني، 
الذين  والسينمائني  الفنانني  مــن  كامل  جيل 
من  التجريب  فــي  املستمرة  الــرغــبــة  تجمعهم 
والــخــســارة من  الــربــح  التقّيد بحسابات  دون 
ــثـــال داوود عــبــد الــســيــد، وعـــاطـــف الــطــيــب  أمـ
وخيري بشارة، وكيف كانت تواجههم دائمًا 
مــشــاكــل إنــتــاجــيــة أو مــشــاكــل فـــي الــتــصــويــر، 
املشاركة في  الكبار من  النجوم  قلق  أو حتى 

أفالمهم خوفًا من فشل الفيلم جماهيريًا.
خان الذي ولد في حي غمرة في وسط القاهرة، 
 مــكــانــة خــاصــة في 

ّ
يــقــول إن الـــقـــاهـــرة تــحــتــل

إلهام لشخصيات  أفالمه، وهي مصدر  أغلب 
أفالمه مثل فيلم »أحالم هند وكاميليا« الذي 
أفــرد لــه خــان أكثر مــن مــقــال، لنعرف التاريخ 
ــري لــلــفــيــلــم وكـــيـــف بــــــدأت فـــكـــرة الــفــيــلــم  ــســ الــ
حسني،  وســعــاد  حمامة  فــاتــن  هما  ببطلتني 
ه لم يستطع إيجاد نقاط تالٍق فكرّي بني 

ّ
إال أن

عودة إلى الغرب 
األميركي

في كتابه الصادر مؤخرًا، 
يكشف المخرج المصري 

محمد خان معارك 
ومشكالت جيل كامل 

من السينمائيين الذين 
تجمعهم الرغبة في 
التجريب من دون قيد

ليس غريبًا أن يالقي عمل 
تارانتينو األخير االنتقادات 
نفسها التي يتعرّض لها 

دائمًا من استخدامه 
للعنف واستنساخ 

شخصياته، لكنها العناصر 
نفسها التي ميّزت تجربته

مثل الكثير من األفالم، 
يتمثّل »الموجة 

الخامسة« اآلخر القادم 
من الفضاء بوصفه 
المتفّوق، وسرعان 

ما يتّضح أن هذا اآلخر 
ليس سوى مرآة للذات 

القاتلة

مخرج على الطريق سيرة ذاتية سينمائية

أفالم الغزو الفضائي أزمة هوية

الحاقدون الثمانية العنف يسيّر األحداث

صّور الفيلم بكاميرا 
حقبة العصر الذهبي 

ألفالم الويسترن

يشير إلى تجاهل 
الدولة لتجارب الشباب 

في السينما الرقمية 
والمستقلة

كأن هوليوود تنتظر 
المستعِمر الفضائي 

لتذويب تناقضاتها

يستبدل فيه الصحراَء 
والجبال الصخرية بالثلوج 

والعواصف يشتغل تارانتينو في ما يبدو أنها مجرّد أفالم ممتعة عن العنف، لكن 
في الطبقة الثانية التي تلي المثير والجماهيري في أعماله، يأتي دائمًا 
ظهر  للحكاية،  السياسي  البعد 
الطليق«  »ديانجو  فيلم  في  هذا 
و»أوغــــاد مــجــهــولــون«، وفي 
يدور  ــذي  ال ــدث  األح الفيلم  هــذا 
في الفترة التي تلي الحرب األهلية 
رجل  مرافقة  يكشف  األميركية، 
األسود  يجد  حيث  للبيض،  أســود 
باألمان،  الشعور  البيض  قتال  في 
وهو  باألمان  هم  يشعرون  بينما 

خائف. 

بين الجماهيري والسياسي
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ثقافة

فيلم

إصدار 

إضاءة

فعاليات

االتجاهات فيسقط الجميع باستثناء كريس 
ــــن، اخــتــلــفــت طــرق  مــانــيــكــس ومـــاركـــوس واريـ
املـــوت لكنها لــم تــخــرج عــن الــســيــنــاريــوهــات 

املعتادة لتارانتينو.
كــاد املــخــرج األمــيــركــي أن يتخلى عــن فكرة 
إنـــجـــاز الــفــيــلــم، بــعــدمــا تـــســـّرب نـــّصـــه، لكنه 
ســيــعــود عــن قــــراره هـــذا، ويــقــّرر أن ينجزه، 
إلى السيناريو فاإلخراج،  من كتابة النص 
بــعــد دعــــم كــبــيــر مـــن صـــامـــويـــل جــاكــســون، 
التصوير  وسيتعاون مــرة أخــرى مع مدير 
روبــرت ريتشاردسون الذي سبق أن انضم 
أفـــالم أخـــرى مثل »اقتل  إلــى تارانتينو فــي 

نجالء  إلــى  فتحّول  األول،  بشكلها  املجموعة 
فــتــحــي وعـــايـــدة ريــــاض وأحــمــد زكـــي ليخرج 

الفيلم بشكله النهائي.
رغــم نجاح الفيلم إال أنــه واجــه نقدًا، وُوصــف 
بــأنــه يــقــوم بــتــشــويــه صــــورة الــقــاهــرة لتبدو 
كــمــديــنــة مـــتـــوّحـــشـــة، تــضــغــط عــلــى ســّكــانــهــا 
وقاطنيها وتــبــرز أســوأ مــا فيهم، إال أن خان 
دافع عن فيلمه وكانت وجهة نظره أن السينما 
يجب أن تنقل الواقع حتى لو كان صادمًا فهي 

ِلق للمتعة.  
ُ

ليست مجرد فن خ
أو األحـــداث،  املعلومات  املــقــاالت بعض  تــكــّرر 
وربما كان الكتاب بحاجة إلى تعديل وتنقيح 
ــه حــتــى ال يـــصـــاب الـــقـــارئ  ــزائــ فـــي بــعــض أجــ
بامللل. لكن هذا ال ينفي أن الكتاب يعّد مرجعًا 
لــلــمــهــتــمــني بــالــســيــنــمــا وصــنــاعــتــهــا، كــمــا أن 
مقاالته تعّد دروســًا في قــراءة الفيلم وكيفية 
السينما  اع 

ّ
يعتمد صن ما  غالبًا  إذ  تسويقه، 

النجم األوحــد وليس  في مصر على تسويق 
الــعــمــل نــفــســه. خـــان الـــذي ينتمي إلـــى الجيل 
املتجّددة،  بأفكاره  ليس  ولكن  بعمره  القديم 
يــتــطــّرق فــي كــتــابــه بــشــكــل خـــاص إلـــى أهمية 
الــســيــنــمــا الــشــابــة  الــتــي تــحــتــوي الــكــثــيــر من 

األفكار املبتكرة والتجارب األصيلة.
ويـــحـــاول لــفــت االنـــتـــبـــاه إلــــى تــجــاهــل الــدولــة 
ــدة، وقــــصــــورهــــا فــي  ــديــ ــجــ لـــهـــذه الــــتــــجــــارب الــ
إلــى جانب  السنيمائي  الــتــراث  الــحــفــاظ على 
إهمالها لتجارب الشباب في السينما الرقمية 
تائهة  نفسها  تجد  التي  املستقلة  والسينما 
بني املنتج واملتفّرج، رغم ما تحمله من أفكار 

مبتكرة وما تلقاه من نجاح.

بـــيـــل« و»دجـــانـــغـــو الــطــلــيــق« و»أوغـــــــاد بال 
مجد«. 

ف إنتاجه 44 مليون 
ّ
لكن فريق العمل، الذي كل

إصــرار  بسبب  كبيرة،  صعوبة  واجــه  دوالر، 
تارانتينو على استخدام كاميرا 65 ملم التي 
أعــطــت بــالــفــعــل نــتــائــج مــبــهــرة فـــي املــشــاهــد 
الخارجية، لكنها كانت معقدة ومتعبة عند 

االنتقال إلى العمل على املشاهد الداخلية.
ــى، اســـتـــطـــاع تــارانــتــيــنــو إقــنــاع  ــ ــ لــلــمــرة األولـ
املوسيقار إنيو موريكوني بتأليف موسيقى 
الــفــيــلــم، ولــلــمــفــارقــة ســيــحــصــل األخـــيـــر على 
ــى فـــي مــســيــرتــه عن  ــ ــار األولــ ــكــ ــائـــزة األوســ جـ
عمل يجمعه مع مخرج لم يكن يرتاح كثيرًا 
ظ كثيرًا عند الحديث عن 

ّ
ألفالمه، وكان يتحف

العمل معه. حوارات تارانتينو ظهرت أحيانًا 
وكأنها ثرثرات زائــدة، خصوصًا عند تكرار 
نفس األلــفــاظ والــعــبــارات ليس فقط فــي هذا 

الفيلم، ولكن في أفالمه السابقة أيضًا.
ــذا الــعــمــل  ــ ــذلـــك فــلــيــس غـــريـــبـــًا أن يـــالقـــي هـ لـ
مــثــل بـــاقـــي أعـــمـــال تــارانــتــيــنــو نــفــس املــآخــذ 
ــّررة؛ مــن أنـــه مــجــّرد صانع  ــكـ واالنـــتـــقـــادات املـ
أفــالم منسوخة عن بعضها أو أنــه مهووس 
بــتــصــويــر الـــعـــنـــف. لــكــن الــفــيــلــم حــقــق أيــضــًا 
إشادات كبيرة جعلت الكل يتمنى أال يتوقف 
مثلما  أفـــالم  العشرة  بلوغه  عند  تارانتينو 

كان قد صّرح في السابق.

الحياة السرية لصناعة الفيلم

صورة نيئة وقاتلة عن الذات

تنطلق غدًا، وتتواصل حتى السابع من الشهر الجاري، الدورة الثامنة من مهرجان 
فيدادوك لألفالم الوثائقية في مدينة أغادير المغربية. من أهم محاور الدورة 
أفالم  لصناعة  ورش  ستُخّصص  كما  االجتماعية،  وانعكاساتها  المناخية  القضايا 

حول فن الشارع بإشراف المخرج الفرنسي جان بيار تورن )الصورة(. 

)الصورة(  جــوادون  دانيال  الفرنسي  السياسي  المؤرّخ  يلقي  الثالثاء،  غد  بعد 
محاضرة بعنوان شموليات القرن العشرين: هل هي قابلة للفهم؟ في المعهد 
الحكم  أنظمة  بتاريخ  جوادون  يهتم  العاصمة.  تونس  في  الفرنسي  الثقافي 
المعاصرة، حيث قّدم أعماًال حول الستالينية والنازية واألنظمة التي حكمت في 

أفريقيا. 

تنظم جمعية اختيار في مقرّها في القاهرة، محاضرة بعنوان األنوثة والرقص 
في مصر: التجسيد والمعنى  تقّدمها الباحثة المصرية في األنثربولوجيا نهى 
رشدي )الصورة( وهي صياغة لبحث علمي أنجزته في الواليات المتحدة سنة 2010 
حيث درست األبعاد الثقافية للرقص في مصر، وعالقته بالتطّورات المجتمعية 

كونه يمثّل موضوعًا خالفيًا يتجاذبه اإلشعاع والتهميش. 

ألوان في  جمعية أشكال  تقيمه  الذي  العربية  الرواية  ملتقى  ضمن فعاليات 
واقتصاد  مؤخرًا،  الترجمة  حركة  ازدهار  اليوم:  جلسات  محاور  تتناول  بيروت، 
الرواية والنشر والقراءة، ورواية عربية أم رواية اإلقليم والبلد. يشارك في الجلسات 

روائيون عرب من بينهم منى برنس وجبّور الدويهي )الصورة( وجمال جبران. 

C

زكي بيضون

خـــرج إلـــى الـــصـــاالت الــفــرنــســيــة، مــؤخــرًا، 
الخامسة«  »املوجة  العلمي  الخيال  فيلم 
ــاك بـــالكـــســـون،  ــ لــلــمــخــرج الـــبـــريـــطـــانـــي جـ
وهو يستعيد حبكة غزو األرض على يد 
الخارجي.  الفضاء  من  قادمني  »آخــريــن« 
 الفيلم عن السياق الروتيني لهذا 

ّ
ال يشذ

الغريبة فجأة في  املركبات  النوع. تظهر 
الــســمــاء، ومــن دون أن يظهر »اآلخــــرون« 
املــتــفــّوقــون وجــوهــهــم أو يــتــجــاوبــوا مع 
مساعي التواصل، يباشرون عملية إبادة 
منهجية مقّسمة على دفعات أو موجات. 
فــــي املــــوجــــة األولــــــــى يـــتـــســـّبـــبـــون بــعــطــل 
كــل املـــحـــّركـــات، فــي الــثــانــيــة بسلسلة من 
الثالثة  الــفــيــضــانــات األبــوكــالــبــتــيــة وفـــي 
بــأوبــئــة قــاتــلــة. أمـــا فـــي املـــوجـــة الــرابــعــة، 
فــهــم يــظــهــرون بــأجــســاد ووجــــوه بشرية 
ـــى مــن 

ّ
ــا تـــبـــق ويـــســـعـــون لــلــقــضــاء عـــلـــى مــ

ــلـــيـــني. يــطــلــق عــلــيــهــم أهــل  الـــســـكـــان األصـ
بــوصــفــهــم  »اآلخــــــــــرون«،  تــســمــيــة  األرض 
اآلخر املطلق الذي يتعالى حتى على ألفة 
أن هذا  ضح 

ّ
التسمية، لكن سرعان ما يت

اآلخر ليس سوى انعكاس الذات ومرآتها 
القاتلة. 

ــــالم  ــــدد ال يــحــصــى مــــن األفـ ــرار عـ ــ عـــلـــى غــ
العالم  تــحــذيــر  الفيلم  يستلهم  األخــــرى، 
زارنـــا  »إذا  هــوكــيــنــغ:  الــفــيــزيــائــي ستيفن 
أبــنــاء كــواكــب أخــــرى، قــد تــكــون النتيجة 
مماثلة ملا حصل مع وصــول كريستوف 
كولومبس إلى القارة األميركية. يكفي أن 
ننظر إلــى أنفسنا لكي نــرى كيف بوسع 
نرغب  ال   

ً
شكال تتخذ  أن  العاقلة  الحياة 

في لقائه«. »أنفسنا« الجامعة التي يتكلم 
عنها ستيفن هوكنغ هي الذات اإلنسانية 
طبعًا، لكن من منظور غربي إثنو مركزي. 
ــة املــحــمــولــة  ــيــ ــيـــات األوروبــ ــالـ فــبــني اإلرسـ
على ظهور املدافع وسور الصني العظيم، 
ــــري يــصــعــب  ــــوهـ ثـــمـــة تـــمـــايـــز عــمــيــق وجـ
اخــتــزالــه فــي »أنــفــســنــا« واحـــــدة. إذا كــان 
ل 

ّ
املنظور االستعماري االستشراقي يتمث

ــر املــغــلــوب بــوصــفــه صــــورة متدنية  اآلخــ
الغربية، فاملنظور السينمائي  الــذات  عن 
ل اآلخر 

ّ
»االستفضائي« )من فضاء( يتمث

نيئة وقاتلة عن  املتفّوق بوصفه صــورة 
الذات.

، يــقــحــم جيمس 
ً
فــي فــيــلــم »أفـــاتـــار« مــثــال

مقاربة  الفضائية  السينما  في  كاميرون 

واضحة إلى اآلخر املطلق الذي هو املوت. 
وأثــنــاء الــحــرب الـــبـــاردة، كــان مــن الشائع 
أن يـــحـــاكـــي فــضــائــيــو هـــولـــيـــوود اآلخــــر 
 
ً
الشيوعي والفاشي، كما هو الحال مثال
فــي مسلسل »ســتــار تــريــك« الــشــهــيــر مع 

حضارات البورغ والكلينغون املعادية. 
لــكــن األمـــر تــغــّيــر مــع انــتــصــار الــغــرب في 
الحرب الباردة وما تاله من مرحلة أحادية 
التقليدي  الــغــرب  انــكــفــاء  تبعها  قطبية 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــة فـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ إلــــــى حـــــــــدوده األقـ

ْرَبنة إلى 
َ
ُمغ صعود قوى إقليمية أخــرى 

حــد بعيد. على هــذا الــنــحــو، صــار اآلخــر 
الــذي يــؤّرق راحــة الــذات الغربية عضويًا 
الجاليات  أبــنــاء  أواًل  يــجــّســده  وداخــلــيــًا، 
ــرة املــــتــــحــــّدرة مــــن املـــســـتـــعـــمـــرات  ــاجــ ــهــ املــ
أ 

ّ
الــســابــقــة والـــتـــي صــــارت جــــزءًا ال يــتــجــز

عنه  تعّبر  كما  الــغــربــيــة،  املجتمعات  مــن 
ــر الــــقــــوى اإلقــلــيــمــيــة  ــ ــتـــوى آخــ ــلـــى مـــسـ عـ
والتي  االستعماري  املاضي  من  املنعتقة 
رَبنتها أنــدادًا وازنــة 

َ
صــارت اليوم بعد غ

ومـــؤثـــرة لــلــغــرب الــتــقــلــيــدي فــي منظومة 
االقتصاد الرأسمالي املعولم التي تعيش 
في  انتصارها  منذ  أزماتها  أســوأ  الــيــوم 
الحرب الباردة. وفي هذا السياق، صارت 
هـــولـــيـــوود تــنــتــظــر املــســتــعــِمــر الــفــضــائــي 
للتكفير عن الخطيئة األصلية ومصالحة 
ــــب  ــــذويـ ــيــــة مـــــع ذاتـــــهـــــا وتـ الــــــــــذات الــــغــــربــ

تناقضاتها.

من  الغربية  املــركــزيــة  تناهض  »هيبية« 
ــراقـــي مـــقـــلـــوب وســــــاذج،  ــتـــشـ مـــنـــظـــور اسـ
الـــزرق  العمالقة  »أفـــاتـــار«  فــي  فيستعيد 
األسطورة الهوليوودية عن الهنود الحمر 
الطبيعة  مــع  واملتصالحني  الــروحــانــيــني 
في مواجهة غزو الرجل األبيض الجشع 
»املقاطعة تسعة«  فيلم  فــي  أمــا  ــادي.  واملــ
لــنــيــل بــلــومــكــامــب، فــيــغــدو الــفــضــائــيــون 
ل 

ّ
الجئني على األرض األميركية بعد تعط

الحكومة في غيتو  مركبتهم، لتحشرهم 
مــفــرط فــي الــبــؤس وتــعــامــلــهــم  بوحشية 
ــتـــعـــّرض لــه  ــا يــمــكــن أن يـ تــتــخــطــى كــــل مــ

أقرانهم من الالجئني البشر. 
الــبــديــهــي أن يــحــاكــي اآلخــــر املتخّيل  مــن 
ــا. يـــالحـــظ  ــهــ ــاوفــ ــخــ ــــواجـــــس الـــــــــذات ومــ هـ
أن رسوم   

ً
مثال النفس  علم  اختصاصّيو 

املخلوقات الفضائية األكثر شيوعًا تشبه 
إلى حد بعيد الهياكل العظمية في إحالة 
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تصويب

يد اهلل رؤيايي

ــا يــتــعــلــق بــالــشــعــر ال يــتــعــلــق  مــ
بالناس. ما نتكلم عنه في الشعر 
ليس ما يتكلم عنه الناس. هذا هو 
الفرق الذي ينبغي أن نتأمل فيه؛ 
عــنــدمــا نختلف  أنـــه  وهـــذا يعني 
أننا مشتركون  يعني  مع شــيء 
معه. إذن ملاذا ما نكتبه بسهولة 

ر فهمه لدى الناس؟
ّ
يتعذ

■ ■ ■
ُيـــكـــشـــف.  وال  ــال  ــقــ يــ ال  الـــغـــيـــب 
مشهدًا  لنفسه  يخلق  ال  الــغــيــب 
الغيب  إلـــى مــشــهــد.  يــحــتــاج  وال 
ــل أن  ــن أجــ ــى لـــغـــة؛ ومــ ــ يــحــتــاج إل
ــغــة لــلــغــيــب يــعــنــي يجب  نـــكـــون ل
أن نــكــون حــاضــريــن فــي الغيب. 
الثاني  الحضور  الالمرئي؛  رؤية 
ــي الـــدنـــيـــا، فــــي هـــذه  ــل فــ األفــــضــ
 

ٌ
الدنيا. حضوٌر مثل هذا مختلف
عن وجود الشعور. األول حادٌث 
وذاهـــب والثاني قديم وبـــاق. في 
ـــ اللغة  ـ ـــ أعــنــي لــغــة الــغــيــب  ـ األول 
الزمن  يعمل  الــثــانــي  وفــي  تعمل 
الذي هو اآلخر باق؛ واللغة تصل 
اللغة تختلف  الــزمــن؛ عملية  إلــى 

عما نعرفه من اللغة.
■ ■ ■

ــن شـــيء  ــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ]الـــــعـــــبـــــارة[ عـ
يمشي في النص. أعني أنه ممٌر 
النص؛ مذهب؛  في  لذهاب شيء 
وفـــــي نـــهـــايـــة املــــطــــاف هــــو بــيــٌت 
لــلــحــرف. والـــحـــرف ــــ الــكــالم هو 
سلطة العالقة في النص و ثنائية 
الحرف ـ السلطة، العالقة ـ النص 
ع الكالم األخير. وعلى هذه 

ّ
تصن

الكالم األخير في  الثنائية يبقى 
الــطــريــق، فــي الــعــالقــة وال يصل 
إلى آخرته. ألنه يبقى في العالقة 
الــعــالقــة وفي  ومــا دام يبقى فــي 
سلطة العالقة ال يمكنه أن يكون 

الكالم األخير.
)ترجمة عن الفارسية 
حمزة كوتي( 

في الشعر

من الفيلم

محمد خان

من »الموجة الخامسة«



صحة

ــن الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي  ــ ــاك عــــــدد مـ ــنــ هــ
تمنع بعض الناس من أن يكونوا 
ــداء، وذلــــــــك ألســـــبـــــاب يــمــكــن  ــ ــعــ ــ ســ

معالجتها بقليل من الصبر والحكمة. 
سنحاول في هــذا املقال أن نتناول أهــم هذه 

العقبات، وتوضيح كيفية معالجتها.
1- التفكير في غيوم املاضي السوداء

املــاضــي، فلن يفيدك  أنــت ال تستطيع تغيير 
ترديده في ذهنك، وكل ما تستطيع فعله هو 
مـــررت بصعوبات  فـــإذا  مــنــه.  والتعلم  قبوله 
ــات  ــغـــرك، أو عــانــيــت مـــن أزمــ عــائــلــيــة فـــي صـ
عاطفية في شبابك، أو تأملت من سوء تصرف 
أحد أصدقائك، أو فشلت في تحقيق ما كنت 
استعادة  يفيدك  فلن  عملك،  فــي  إليه  تصبو 
تفاصيل هذه الذكريات السلبية قيد أنملة.. 

بدال من ذلك تعلم كيف تنسى هذه الذكريات 
الظهور،  عـــاودت  كلما  ذهــنــك  مــن  وتمحوها 
وأن تستبدلها بأفكار إيجابية، من قبيل ما 
أنجزته في حياتك، وما خّولت إليك الظروف 
إلــى البشر، ومــا تمكنت  تقديمه من خدمات 
ــة مــع  ــادقــ مــــن تـــكـــويـــن عــــالقــــات نـــاجـــحـــة وصــ

األصحاب.

2 - عقدة »المحطة«
التفكير في املستقبل يمكن أن يساء التعامل 
املــاضــي. فكم من امرئ  التفكير في  معه كما 
أضاع عمره وهو ينتظر وقوع أمر ما يخوله 
ــرًا-  »االســـتـــمـــتـــاع« بـــحـــيـــاتـــه.. )عــنــدمــا  ــ ــيـ ــ -أخـ
أحصل على الشهادة، سيتسنى لي االلتحاق 
ــقــــرار  ــتــ ــتــــي ســتــمــنــحــنــي االســ بـــالـــوظـــيـــفـــة الــ
الــزواج وما يتبعه  والسعادة.. لن أتمكن من 
من حياة مستقرة حتى أحصل على ما يكفي 

من النقود..(، وهكذا..
تــذكــرنــي هـــذه املـــواقـــف  بــاملــســافــر فـــي رحــلــة 
طويلة بــالــقــطــار، والــقــطــار يــجــري فــي أجمل 
بقعة من الــبــالد، لكن املسافر ال يــرى أيــا من 
هذا الجمال، ألنه دائم التفكير فيما سيفعل 
عندما يصل إلى نهاية الرحلة - عندما يصل 
»ملحطة« القطار. ولن تصطلح  األمــور حتى 
نتوقف عن »العيش كليا« في املستقبل الذي 
علمه عــنــد الــلــه، واالســتــمــتــاع الــيــوم بــكــل ما 

لدينا من مواهب وإمكانات.

3- التعلق.. بأي شيء!
ــا حـــاجـــة مــا  ــدنــ ــن الــطــبــيــعــي أن يـــحـــب أحــ مــ
يستخدمها، كقطعة ثياب أو سيارة أو بيت، 
ألــيــفــا، أو شخصا يمت  أو أن يحب حــيــوانــا 
الشديد  التعلق  لكن  قربى..  أو  بصداقة  إليه 
بأي من هذه األمور يحمل معه دوما الخوف 
مـــن خـــســـارتـــه. وكــلــنــا يــعــلــم أن مـــا مـــن شــيء 
في هذه الدنيا إال وهو آيل إلى الفناء، وأنه 
من غير املقدر لنا أن نحتفظ بــأي شــيء )أو 
أحد( إلى األبد. إنك عندما تقتنع أن اإلنسان 
)أو مــن( يحب  ال يستطيع أن يبقي على مــا 
ــــوال الـــحـــيـــاة، ســتــعــتــري نــفــســك الــســكــيــنــة،  طـ
مــع األصــحــاب واألحــبــاء  وستصبح عالقتك 

أقل أنانية وأكثر صفاء.

4 - المقارنة بمن هو أعلى
ال تصدق الــذيــن يــدعــون أن الــنــاس سواسية 
)أو أنــهــم يــجــب أن يــكــونــوا كــذلــك( مــن حيث 
الــحــظــوظ واملــكــاســب، فنحن نــولــد مختلفني 
الــلــون والهيئة، فــي األســـرة والبيئة، في  فــي 
الثقافة والثروة.. كانت األمور هكذا منذ بدء 
الخليقة، وستبقى ما دام هناك إنسان  على 
وجـــه املـــعـــمـــورة.. مــا يــعــنــي أنــنــا ســـوف نجد 
دومــا من هو أجمل، وأعلم، وأكثر ثــراء منا.. 
كما سنجد من هو أدنى في كل هذه املجاالت.
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فــــإذا اعــتــدنــا مــقــارنــة أحــوالــنــا بــاألشــخــاص 
األوفــــر حــظــا، والــتــشــبــه بــهــم، والــتــمــنــي فيما 
لو كنا مكانهم، فسنحكم على أنفسنا وعلى 

ذوينا بالتعاسة وعدم الرضى ما حيينا..
نــصــيــبــه في  إنـــســـان  لــكــل  أن  إذا تعلمنا  أمـــا 
هذه الحياة، وأن ما يحوزه املرء ال عالقة له 
باستطاعة  أن  تعلمنا  وإذا  سعادته..  بمدى 
باإلمكانات  األعــاجــيــب  يفعل  أن  كــل شخص 
القناعة  املتاحة له وحسب، فستكسبنا هذه 

الفوز بالراحة والسعادة.

5- الطموحات غير الُمحققة
ال يعدم أحدنا شيئا من الطموحات واألحالم 
أن  )مــا يجب  بــالــذات  فينا  يتعلق  مــا  -منها 
نــكــون عــلــيــه ومـــا نــرغــب أن نــحــقــقــه(، ومنها 
يقدرنا  أن  نفضل  )كــيــف  بالغير  يتعلق   مــا 
تكون  أن  نفضل  وكيف  اآلخــــرون،  ويعاملنا 
ظروف الحياة من حولنا(.. ومن الطبيعي أن 
يتحقق بعض هذه الطموحات، وأال يتحقق 
بعضها اآلخـــر. فـــإذا كنت مــن الــنــوع الـــذي ال 
الــفــشــل فــي تحقيق أحــالمــه ورغــبــاتــه  يتقبل 
ــن الـــحـــس بــالــفــشــل  بـــســـهـــولـــة، فــســتــعــانــي مــ
والخذالن، والكآبة الناتجة عنهما دون أدنى 
شك، ذلك ألنك جعلت سعادتك رهينة أمور ال 

يمكنك السيطرة الكاملة عليها.
والحل يكمن في العودة إلى الواقع، والقناعة 
بأن من الطبيعي أن نسعى ألهــداف نحبها، 
لـــكـــن عــلــيــنــا أال نـــتـــوقـــع أن نــكــيــف الـــظـــروف 

لتستجيب لرغباتنا كل مرة.

6- الخوف والتوتر
ــاس إلــــــى لــــــوم األحــــــــداث  ــ ــنـ ــ يـــمـــيـــل مـــعـــظـــم الـ
الــخــارجــيــة فـــي شــعــورنــا بــالــشــدة والــخــوف 

بــمــعــامــلــتــه بـــأقـــل مــمــا يــســتــأهــل مـــن تــقــديــر، 
مـــا يــجــعــلــه مــحــبــطــا كــئــيــبــا مــعــظــم األحـــيـــان، 
وبينما يبدو األمر وكأن هناك تحامال على 
الشخص من معارفه، إال أن تصرف اآلخرين 
ما هو سوى انعكاس ملا يتصوره الشخص 

عن نفسه.
فإذا كنت من هؤالء، فعليك إصالح ما أفسدته 
الــتــربــيــة، وعــلــيــك اإلمــســاك بــزمــام األمــــور في 
حياتك، والتدرب على دراسة وأخذ القرارات 
الــحــكــيــمــة وتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا، واالعــتــيــاد 

على حب نفسك واحترامها.
أما إذا كنت -بالعكس- ممن يعتبرون أنفسهم 
قادرين على كل أمــر، ويستحقون حب وثقة 
واحترام الجميع، فسيصيبك اإلحباط كذلك 
عندما ال يشاطرك اآلخـــرون هــذا الــــرأي.. في 
هذه الحال عليك أن تكون صريحا مع نفسك، 
آلراء  وتستمع  الحقيقية،  إمكاناتها  وتــقــدر 

اتك. اآلخرين وتقديرهم لكفاء

8- العمل للمصلحة الذاتية 
فــحــســب، فستشعر  لــنــفــســك  تــعــمــل  كــنــت  إذا 
ــبـــاط  بـــالـــوحـــدة، وتــخــســر االســتــمــتــاع واالرتـ
الــعــاطــفــي بــكــل مــا يــجــري مــن حــولــك، وليس 
هناك أتعس من الذين يركزون على أنفسهم 
فــــي كــــل شــــــيء، فـــهـــم مـــنـــعـــزلـــون عــــن الـــعـــالـــم، 
محرومون من أكبر وأقــوى مصدر للسعادة 
فــي حــيــاة اإلنـــســـان، أال وهـــو الــعــمــل إلســعــاد 

اآلخرين.
ــارك فـــي تعليم  ــ تـــطـــّوع فـــي عــمــل خـــيـــري.. شـ
األميني.. انخرط في نواد رياضية أو ثقافية.. 

ساهم في معونة الفقراء واملحتاجني..
وسترى كم سيكون لكل هذا أثر إيجابي على 

سعادتك ونفسيتك.

مفتاح السعادة 
في التوقف عن العيش 

في المستقبل واالستمتاع 
بـ »اليوم«

أم رودينا
السالم عليكم..

ــي الـــجـــلـــد،  ــ ــن حـــســـاســـيـــة فــ ــ ــي مــ ــ ــانــ ــ أعــ
وشخصت لي باسم »أرتيكاريا«. 

أريـــــد حـــال مـــن فــضــلــكــم، ألنــــي لـــم أعــد 
أستطيع التحمل، تأتي هذه الحساسية 
عـــلـــى شـــكـــل دوائـــــــر مــتــوســطــة الــحــجــم 
وتـــنـــتـــفـــخ وتـــتـــصـــلـــب وتـــصـــيـــر حـــمـــراء 
ــة، خـــاصـــة مـــع الــحــك،  ــؤملــ وســـاخـــنـــة ومــ
ولــيــس لها مــكــان مــحــدد كــل مــرة تأتي 
أتــت في قدمي  في مكان مختلف، وإذا 
املفصل  فـــوق  مــكــان  أي  أو  مــرفــقــي  أو 
أكــاد أجــن من األلــم. وهــذه األخــيــرة تبدأ 
مــن املــســاء ببقع حــمــراء صغيرة وتبدأ 
تكون  الــلــيــل  وفـــي  فشيئًا،  شيئًا  تكبر 
في ذروتها من األلم وجنون الحك، وفي 
ــر. ســاعــدونــي  الــصــبــاح ال يــبــقــى لــهــا أثــ
ــن فــضــلــكــم ولـــكـــم مـــنـــي فــائــق  بـــحـــل مــ

التقدير واالحترام

األخت العزيزة أم رودينا؛
ــانــــني مــنــهــا  ــعــ ــي تــ ــ ــتـ ــ األعـــــــــــــراض الـ
أعـــراض  مــع  تــتــطــابــق  وتصفينها 
ــو مــــرض جــلــدي  ــا، وهــ ــاريـ ــكـ ــيـ األرتـ
تحسسي يظهر مع التعرض ألحد 
املسببات التي قد تكون طعاما أو 
أو عطرا  أو مالبس معينة  شــرابــا 
بــفــتــرة  الـــتـــعـــرض  وبـــعـــد  دواء،  أو 
وجـــيـــزة يــبــدأ ظــهــور طــفــح جــلــدي 
على شكل دوائــر منتفخة وتتسع 
نتيجة  حكة  يصاحبها  تدريجيا؛ 
خـــــــروج مـــــــادة الـــهـــيـــســـتـــامـــني عــنــد 

التعرض للمسبب. 
ملـــعـــرفـــة املـــســـبـــب يـــجـــب مــالحــظــة 
ــك وكـــل  ــ ــرابــ ــ دقـــيـــقـــة لـــطـــعـــامـــك وشــ
ــبــــل ظـــهـــور  الــــــظــــــروف املـــحـــيـــطـــة قــ
األعراض لتجنبها، وكذلك يمكنك 
إجــراء اختبار تحسس بأي معمل 

ملعرفة السبب.
استخدام  يجب  األعـــراض  لتهدئة 
)كاالمينا  ملطف  محلول  أو  دواء 
ــاول حــبــوب  ــنــ مـــثـــال( كـــمـــا يـــجـــب تــ
الـــحـــســـاســـيـــة، وكــــريــــم كـــورتـــيـــزون 
متوسط القوة لتخفيف األعراض، 
كــمــا يــجــب قـــص األظــــفــــار حــتــى ال 

تحدث خدوشا في الجلد.
مع تمنياتنا بدوام الصحة والعافية 
د. نيرة عبد اللطيف

أخصائية األمراض الجلدية والتجميل 
والليزر

سؤال

والـــتـــوتـــر، فــكــثــرة املـــســـؤولـــيـــات املــلــقــاة على 
األحــداث  الناتج عن  األمــور  عواتقنا، وتعثر 
والـــتـــبـــدالت الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، هي 
-باعتقاد الغالبية- ما يسبب تواري الشعور 
بــالــراحــة واالطــمــئــنــان والـــســـعـــادة، وطــغــيــان 

الشعور بالقلق والخوف والتوتر.
لكن ال بد أن نعترف أن جــزءًا كبيرًا من هذه 
املشاعر السلبية مرده إلى الطريقة -النفسية 
نــواجــه بها هــذه األحـــداث،  التي  والجسدية- 
فنحن يمكننا أن نطلق لهمومنا وتخوفاتنا 
الــــعــــنــــان، كـــمـــا يـــمـــكـــن أن نـــســـعـــى لــكــبــحــهــا 
وتـــرويـــضـــهـــا بـــمـــزيـــج مــــن ربــــاطــــة الــــجــــأش، 
والـــنـــظـــرة الــواقــعــيــة الـــتـــي تــتــقــبــل مـــا تــقــدمــه 
ــر، وبــعــض الــســلــوكــيــات  الــدنــيــا مـــن حــلــو ومــ
التي صار معروفا أثرها الحميد على نفسية 
في  والتمشي  البدنية،  كالرياضة  اإلنــســان، 

أحضان الطبيعة، ورياضة التأمل.

7- تقدير النفس بأقل )أو أكثر( 
مما تستحق

عــنــدمــا يــفــقــد اإلنـــســـان ثــقــتــه بــنــفــســه ويــعــدم 
احــتــرام الــذات )وهــو أمــر ذو جــذور تربوية(، 
يسلم بــذلــك مــصــيــره لــآخــريــن ويــســمــح لهم 

ألسئلتكم:
www.alaraby.co.uk/sehatok

إشراف د. سامي القباني

تتعثر  ما  كثيرًا  لكن  السبل،  اختلفت  ولو  السعادة،  إلى  يسعى  كلّنا 
خطوات بعضنا وهم يطلبون هذا الهدف المراوغ

تحقيق
    السعادة

8 حواجز تمنعك من الوصول إليها

نصائح غذائية في شهر التحكم بالسرطان

معلومة تهمك

يعتبر شهر أبريل/ نيسان، من كل عام، شهر التحكم 
بالسرطان عامليا، ولعل الغذاء الصحي هو أحد دواعم طرق 

التحكم األساسية، وهذه نصائح هامة في الوقاية من اإلصابة 
بالسرطان.

1- ركز على الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة: تعّود 
أن تجعل نصف صحنك من الخضار والفواكه، وأن يكون 

نصف الخبز الذي تأكله على األقل من الحبوب الكاملة )غير 
املقشورة(، ثم انتخب ما استطعت من األطعمة، التي أثبتت 

التجارب صالحيتها في الوقاية من السرطان، مثل الزنجبيل 
والكركم والثوم.

2- انتخب البروتينات في طعامك: وذلك عبر مصادر مختلفة، 
إذ يمكنك التركيز على السمك ثم الدجاج ثم بعض اللحم 
الحمر الخالي من الدهن، وتناول البيض باعتدال )بيضة 

واحدة يوميا، حتى ال تزيد استهالكك للكولسترول(، 
واملكسرات )ال تستهلك الكثير منها ألنها غنية بالسعرات 

الحرارية، وال تأكلها مالحة(.
3- أبق على وزنك املثالي: ولهذا الهدف، تجنب السكاكر 

والدهون التي تزخر بالحريرات )الكالوري(، لكنها ال تحتوي 
الكثير من املواد املغذية الضرورية كالفيتامينات ومضادات 

األكسدة.
4- أنقص من استهالكك للملح قدر استطاعتك : انتبه للملح 

»املخفي« في األطعمة املعلبة والخبز واملخلالت، واقرأ 
امللصقات على حاويات األطعمة لتعرف نسبة احتوائها على 

امللح، الذي ثبت ضرره الصحي بما يقطع الشك.
5- تجنب الكحوليات: فعالقة استهالك الكثير من الكحول مع 

اإلصابة بالسرطان غدت ثابتة، في أكثر من دراسة.
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يحتاج فريق 
ليستر سيتي، 
إحدى أكبر 
مفاجآت 
الموسم الحالي 
في الدوري 
اإلنجليزي 
الممتاز، النتصار 
على مانشستر 
يونايتد في 
مباراة مهمة 
تقام اليوم في 
البريميرليغ، 
ليصبح بطًال 
متوجًا للمرة 
األولى في 
تاريخه ولينجح 
في تحقيق 
حلم لطالما 
داعب عشاق 
الفريق 
ومتابعي 
الدوري 
الجزائري محرز ورفاقه أمام مانشستر يونايتد: »أكون أو ال أكون« )Getty(اإلنجليزي.

حلم يالمس الواقع

يغادر اإلسباني فيكتور فالديز، حارس مرمى 
مانشستر يونايتد املعار إلى ستاندارلييغ، 

الفريق البلجيكي بالتراضي، حيث كان االتفاق 
املبرم ينص على رحيله في نهاية املوسم الجاري.
وأصدر ستاندارلييغ بيانا أعلن فيه انتهاء عقد 
استعارة العب البرسا السابق. ولم يتمكن يانيك 

فيريرا، مدرب ستاندارلييغ، من االعتماد على 
فيكتور فالديز ومانياتيس، بسبب اإلصابة، 
خالل املباريات األخيرة التي خاضها الفريق.

أعرب حارس املنتخب الهولندي السابق، إدوين 
فان دير سار، عن أمله في تعافي البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، العب ريال مدريد اإلسباني، 
بشكل يسمح له باملشاركة في إياب نصف نهائي 

األبطال أمام مانشستر سيتي األربعاء. وقال 
الالعب السابق أثناء تقديم مباراة بني أساطير 

الريال وأياكس الهولندي ستقام في يونيو/ 
حزيران املقبل، »لعبت في مانشستر يونايتد، لذا 

آمل في تعافي كريستيانو ولحاقه باملباراة«.

خضع العب الوسط الدنماركي مايكل كرون ديلي 
لعملية جراحية، بعد إصابته بكسر في الركبة، 
ليتقرر غيابه بني سبعة وثمانية أشهر. وأعلن 

نادي إشبيلية في بيان أن العبه خضع لجراجة 
في الركبة اليسرى. ولن يتمكن الالعب من العودة 
للتدريبات واملالعب حتى نهاية العام على حسب 

تطور حالته وتعافيه. وأصيب كرون ديلي في 
مباراة إشبيلية أمام شاختار دونيتسك، بعدما 

 لأوكراني كونوبالينكا.
ً
دخل بديال

فيكتور فالديز يغادر 
ستاندارلييغ البلجيكي قبل 

انتهاء إعارته

فان دير سار: أتمنى 
مشاركة كريستيانو في 

مواجهة السيتي

إصابة الدنماركي 
مايكل كرون ديلي 

تبعده لثمانية أسابيع

األحد 1 مايو / أيار 2016 م   24 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 608  السنة الثانية
Sunday 1st May 2016



الجزائر ـ عدالن أحمد

ــار الـــيـــوم األحـــــد إلــى  تــتــجــه األنــــظــ
بــــالــــعــــاصــــمــــة  ــو  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ يـ  5 مــــلــــعــــب 
ــيـــث يـــــــدور الــــــدور  الــــجــــزائــــريــــة، حـ
الــنــهــائــي لــكــأس الــجــزائــر، والــــذي سيتنافس 
خــالــه الـــجـــاران مــولــوديــة الــعــاصــمــة ونــصــر 
حــســن داي عــلــى الــلــقــب الــغــالــي بــعــد مسيرة 
شاقة سمحت للفريقن ببلوغ املحطة األخيرة 

في منافسة الكأس.
النهائي.  فــي  مــرة  ألول  الفريقان  وسيتبارى 
ــتــــي ســتــكــون  ــفــــرجــــة الــ ــــي الــ ــقـــى األهـــــــم هـ ــبـ ويـ
مــضــمــونــة لــســكــان الــعــاصــمــة بــعــد تــتــويــج أي 
طـــرف منهما، كــمــا أن اإلثــــارة ســتــكــون أيضا 
األخضر،  واملستطيل  املدرجات  فوق  حاضرة 
فـــــي انــــتــــظــــار مــــعــــرفــــة هــــويــــة الــــــنــــــادي الـــــذي 

ستختاره »السيدة« الكأس »عريسا لها«.
وســيــحــكــم الـــلـــقـــاء الــنــهــائــي املــــوعــــود الــحــكــم 
آيت  الثنائي  بمساعدة  بنوزة  محمد  الدولي 
شــعــلــي ومــحــمــد بــنــونــة فـــي حـــن تـــم تعين 

الحكم الدولي حواسنية كحكم رابع.
نهائي  ثالث  سنة   44 البالغ  بــنــوزة  وسيدير 
ــواره املــقــبــل عــلــى االنـــتـــهـــاء، حيث  لـــه فـــي مـــشـ
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تقرير

سبق البــن مدينة وهــران أن أدار نهائي سنة 
الــجــزائــر  الــقــبــائــل واتـــحـــاد  بــن شبيبة   2004
ثــم نــهــائــي 2009 بــن شــبــاب بـــلـــوزداد وأهــلــي 
اقــتــراب موعد تعليق  بــرج بوعريريج.  ولعل 
صــافــرتــه الـــدولـــيـــة جــعــل االتـــحـــاد الــجــزائــري 
لكرة القدم يمنح لبنوزة شرف تسيير املباراة 

النهائية رقم 53 في تاريخ الكأس الجزائرية.
املاضية  األيــام  الجزائر خال  وعاشت مدينة 
على وقع الرايات واألهــازيــج  واألغــانــي، ففي 
انــصــار  يتغنى  للعاصمة  الــغــربــيــة«  »الــضــفــة 
ــم« الــكــأس  املــولــوديــة بفريقهم أمـــًا فــي »وشــ

الثامنة في تاريخ النادي العريق.
فقد  العاصمة،  من  الشرقية«  »الضفة  في  أمــا 
ارتـــدت جــدرانــهــا وشــوارعــهــا الــلــونــن األحمر 
واألصفر اللذين يرمزان إلى »النصرية« التي 
الكأس  معانقة  في  الشديدة  الرغبة  تحذوها 
الثانية فــي الــتــاريــخ بعد ثــاثــة إخــفــاقــات من 
قبل. وسينشط أحد أعمدة النوادي الجزائرية 
للمرة  النهائية  املباراة  املولودية،  ونقصد به 
التاسعة في تاريخه في الوقت الذي ستلعب 
فيه تشكيلة نصر حسن داي املباراة النهائية 

الرابعة لها في مشوارها.
بنهائي  فــازت  قد  العاصمة  مولودية  وكانت 
الــجــزائــر بنتيجة  اتـــحـــاد  1971 ضـــد جـــارهـــا 
ــة كـــــاوة  ــ ــــوديـ ــولـ ــ هــــدفــــن لــــصــــفــــر، وتـــــوجـــــت مـ
وبــطــرونــي بــكــأس 1973 ضــد نــفــس املــنــافــس 
رفـــقـــاء بن  لــيــرفــع  فـــوزهـــا بنتيجة 4 /2  بــعــد 
شيخ الكأس الثالثة لهم سنة 1976 بعد الفوز 
عــلــى مـــولـــوديـــة قــســنــطــيــنــة بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة، 
فـــجـــاءت الـــكـــأس الـــرابـــعـــة لــعــشــاق الــخــضــراء 
والبيضاء، سنة 1983 بعد الفوز على جمعية 
وهران بـ 4 /3. وتذوق العبو املولودية مرارة 
اتحاد  النهائي سنة 2013 ضد  في  الخسارة 
الجزائر بهدف لصفر بعدما تلذذت املولودية 
بحاوة التتويج مرتن متتاليتن في صيف 
أبــنــاء  مـــن  الــعــنــيــد  الـــجـــار  2006 و2007 ضـــد 

سوسطارة.
ــــاوة خــاصــة  ــ لــــه حـ لـــقـــب مــــايــــو 2014  ــان  ــ ــ وكـ
عند أنــصــار نــادي بــاب الـــوادي بعد اإلطاحة 
بشبيبة القبائل بفضل ضربات الجزاء عندما 
انــتــهــت الـــــ120 دقــيــقــة بــالــتــعــادل1/1، وهـــو ما 
يدل على خبرة املولودية في منافسة الكأس 
التي توجت في أغلب النهائيات التي لعبتها.
من جهتها ستلعب تشكيلة نصر حسن داي 
النهائي الخامس لها بعدما فازت مرة واحدة 
بــالــكــأس، حــيــث بــكــى العــبــو »املـــاحـــة« مثلما 
كـــانـــت تــســمــى، فـــي نــهــائــي 1968 ضـــد وفـــاق 

سطيف عندما خسروا بـ3 /2 قبل أن تخطف 
 1977 سنة  فــي  الــكــأس  القبائل  شبيبة  منهم 
بهدفن لــهــدف، ثــم ثــأر رفــقــاء مــرزقــان وماجر 
وقندوز على الشبيبة في صيف 1979 ورفعوا 
الكأس األولى ألبناء حسن داي. وضيع العبو 
التتويج في سنة 1982 ضد  النصرية فرصة 
فــريــق جــيــل هــنــدســة الـــجـــزائـــر، والـــــذي انــدثــر 
اآلن، حيث خسر رفقاء مرزقان بهدفن لهدف. 
ورغــم فــارق الخبرة في مثل هــذه املواعيد إال 
أن مدرب النصرية يوسف بوزيدي يؤكد على 
قــوة تشكيلته هــذا املــوســم. ولــم يلعب نهائي 
من  الجزائر  استقال  منذ  فقط  الكأس مرتن 
االستعمار الفرنسي صيف 1962، حيث ألغي 
البرمجة  فوضى  بسبب   1990 صيف  نهائي 
التي جعلت مباريات الدوري ال تنتهي، ثم في 
الكروية  املنافسة  توقفت  عندما   1993 صيف 
الجزائر  عاشتها  التي  العنف  أحـــداث  بسبب 

بعد توقيف املسار االنتخابي للبرملان.
يـــــؤدي مــوســمــا  ورغـــــم أن نــصــر حــســن داي 
ــزائــــري وضـــمـــن بـــقـــاءه  ــجــ جـــيـــدا بـــــالـــــدوري الــ
مــبــكــرا ويــحــتــل الــرتــبــة الــتــاســعــة بـــــ36 نقطة، 
الــدوري  فــإن وضعية مــولــوديــة العاصمة فــي 
ــتـــهـــدد »الــعــمــيــد  ــيـــث يـ مــــا زالـــــــت مـــهـــلـــهـــلـــة، حـ
الـــعـــاصـــمـــي« شــبــح الـــســـقـــوط بــســبــب تــذبــذب 
نــتــائــج الــفــريــق مــنــذ بــدايــة املـــوســـم، إذ يحتل 
أشبال املــدرب عمروش املركز الـــ11 بـــ34 نقطة 

قبل نهاية الدوري بثاث مباريات فقط، وهو 
ألبناء  كبيرة  فرصة  الكأس  نهائي  يجعل  ما 
بـــاب الـــــوادي إلنــقــاذ »مــوســم أســــود« صرفت 
رفع  يتمكنوا من  لم  املابن على العبن  فيه 
بن  التي أضحت  اللقب  ورقــة  للعب  التحدي 

أيدي الجار اتحاد الجزائر.
ــلـــى تـــوزيـــع  ــاد الــــجــــزائــــري عـ ــ ــحـ ــ وحـــــــرص االتـ
ــــف مــنــاصــفــة بــــن جــمــاهــيــر  الـــتـــذاكـــر الــــــــ50 ألـ
املــولــوديــة وعــشــاق الــنــصــريــة غــيــر أن عملية 
بــيــعــهــا تــســبــبــت فـــي أحـــــداث عــنــف كــبــيــرة، ال 
سيما بملعب 5 يوليو حيث أصبحت السوق 
السوداء هي التي تسطير في عملية تسويق 
تذاكر الجماهير التواقة لرؤية النهائي بحلة 
جديدة، إذ لم يسبق أن لعبت املولودية نهائيًا 

ضد النصرية.
من  الجماهير  العمومية  الــســلــطــات  ومــنــعــت 
ــات، وهــــو ما  ــدرجــ رســــم »تــيــفــوهــات« عــلــى املــ
طوال  تــعــودوا  الذين  الفريقن  أغضب عشاق 

عاشت مدينة الجزائر خالل 
األيام الماضية على وقع 
الرايات واألهازيج واألغاني

مصر ستنافس 
في المجموعة الثانية 

من األولمبياد

هــذا املوسم على رفــع صــور جميلة بمختلف 
األلـــــوان. إذ خشيت الــســلــطــات الــعــمــومــيــة من 
اســتــغــال »الــتــيــفــوهــات« ألغـــــراض سياسية 
ــاد الــجــزائــري  مــحــرجــة. وحــتــى يــعــطــي االتـــحـ
الفريقن معانقة  الفرصة ألنصار  القدم  لكرة 
ــأس، نـــظـــمـــت جـــــــوالت بــمــخــتــلــف  ــ ــكـ ــ مـــجـــســـم الـ
شوارع وأحياء النادين بالعاصمة الجزائرية 
وتــمــكــن عـــشـــرات املــنــاصــريــن مـــن أخــــد صــور 
تذكارية مع الكأس الغالية، وهي طريقة لجأ 
منافسة  الكأس  لجعل  إليها  الكروي  االتحاد 

جماهيرية بالدرجة األولى.
يذكر أن إدارة امللعب األوملبي منحت 25 ألف 
تـــذكـــرة لــكــل فـــريـــق، حــيــث ســيــتــقــاســم أنــصــار 
املـــولـــوديـــة والــنــصــريــة املــــدرجــــات لــيــدعــم كل 

طرف فريقه في هذا العرس الكروي.
ــــأس الـــجـــزائـــر  والــــشــــيء املـــلـــفـــت فــــي نـــهـــائـــي كـ
ــو مـــشـــاركـــة الـــاعـــب  ــمـــســـن، هــ الـــثـــالـــث والـــخـ
املــخــضــرم كــريــم غــــازي مــع نــصــر حــســن داي 
الطويلة،  التاسع له في مسيرته  النهائي  في 
حيث شــارك العب الوسط الدفاعي البالغ 37 
سنة في 8 نهائيات تحت ألوان اتحاد الجزائر 
قبل أن يتنقل الى مولودية العاصمة. وسبق 
لكريم أن تــوج 4 مــرات بالسيدة الكأس منها 
ثاث مع فريق االتحاد سنوات 1999 و2001 
الرابعة مع  و2003 في حن رفــع كريم الكأس 

املولودية سنة 2014.

مارتينس يرفض استدعاءه لمنتخب بوليفيا
اليوم قائمة تضم 40  بالديبيسو مــدرب منتخب بوليفيا  قدم خوليو سيزار 
في  أميركا  كوبا  بطولة  لخوض  اســتــعــدادا  الفريق  تجمع  إلــى  لضمهم  العبا 
نسختها املئوية، وجاء فيها اسم الالعب الدولي مارسيلو مارتينس مورينو 
بقرار  معرفته  فبعد  بينهما.  نتيجة خالفات  للمدرب  االنصياع  رفــض  الــذي 
بالديبيسو باستدعاءه لقائمة منتخب بيرو املؤقتة لخوض بطولة كوبا أميركا، 
ياتاي  فريق تشانجشون  يلعب في صفوف  الــذي  مارتينس مورينو  رفــض 
الصيني الحضور ملعسكر منتخب بوليفيا. وقال الالعب »لم أتخل عن منتخب 
أفعل ذلك  لن  لكنني  أميركا،  أود خــوض بطولة كوبا  بــالدي وال زمــالئــي؛ بل 
اآلن ألنني ال أتشارك نفس الفكر مع من يقود الفريق اليوم«، في تصريحات 
قد  مارتينس  كــان  املحلية.  )الديبير(  من صحيفة  الرقمية  النسخة  أوردتــهــا 
رفض في وقت سابق االنضمام ملنتخب بالده بسبب االنتقادات الحادة التي 
وجهها بالديبيسو لالعبني بعد الهزيمة الثقيلة 0-7 وديا أمام األرجنتني في 
واملــدافــع  الفريق  قــائــد  امتنع  أيــضــا  األســبــاب  املاضي.ولنفس  سبتمبر/أيلول 

رونالد رالديس.

كروتوني يصعد لـ»سيري آ« ألول مرة
تمكن كروتوني من الصعود لدوري الدرجة األولى اإليطالي )سيري آ( ألول 
مرة في تاريخه عقب التعادل بهدف ملثله مع مضيفه مودينا. وحقق كروتوني 
الــتــي يتصدرها  بــيــه(  الثانية )ســيــري  الــدرجــة  فــي  تأهله عقب مــوســم عظيم 
بفارق خمس نقاط عن كالياري الثاني و13 نقطة عن تراباني الثالث. وهيمن 
املاضي،  املوسم  بيه(  )سيري  الـ الهبوط من  كــان على وشــك  الــذي  كروتوني، 
على البطولة تحت قيادة مدربه الكرواتي ايفان يوريتش. وتأهل الفريق بفضل 
بـــ59 هدفا، سجل  البطولة  ثاني أفضل هجوم في  يعد  والــذي  القوي  هجومه 
الكرواتي انتي بوديمير 16 هدفا منها وفيديريكو ريتشي املعار من روما 10 
أهداف. بخالف الجانب الهجومي، فإن يوريتش قام بعمل كبير على الصعيد 
الــذي ساهم بشكل  الدفاعي، معتمدا على ثالثة قلوب دفــاع وظهيرين، األمــر 

كبير في خلق فريق متوازن.

بيتزارو وفارغاس وفارفان خارج قائمة منتخب بيرو
املهاجمني  الفني ملنتخب بيرو،  املدير  استبعد األرجنتيني ريكاردو جاريكا، 
كــالوديــو بــيــتــزارو، العــب فــيــردر بريمن األملــانــي وجيفرسون فــارفــان العب 
الجزيرة االماراتي واملدافع مانويل فارجاس العب ريال بيتيس اإلسباني من 

القائمة املبدئية ملنتخب بيرو التي تضم 40 العب لخوض بطولة كوبا أميركا.
ــرون مــثــل املــدافــعــني كـــارلـــوس اسكويس  كــمــا يغيب عــن الــقــائــمــة العــبــون آخــ
فــرانــكــفــورت األملانيني  وكــارلــوس زامــبــرانــو العــبــي فولفسبورج وايــنــتــراخــت 
ومــهــاجــم ســبــورتــنــج الــبــرتــغــالــي انـــدريـــه كــاريــو ومـــدافـــع نــيــو ويــلــز اولـــد بويز 
األرجنتيني لويس ادفينكوال. وضم املدير الفني ملنتخب بيرو مهاجم فالمنجو 
البرازيلي باولو جيريرو، الهداف التاريخي ملنتخب بيرو بـ27 هدفا. ويبرز بني 
الالعبني الشباب الجدد في القائمة العب الوسط أليخاندرو هوهبيرج من نادي 

يونيفرسيداد سيزار باييخو.

بنفيكا يقترب من لقب الدوري البرتغالي
البرتغالي بفوزه الصعب على  الــدوري  اقترب بنفيكا بشدة من حسم بطولة 
فيتوريا دي جيمارايش بهدف دون رد، ليوسع الفارق مع مالحقه سبورتنج 
لشبونة إلى خمس نقاط. ومع بدء األسبوع الـ32 من الدوري البرتغالي، اتخذ 
بنفيكا خطوة أخرى نحو الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بفضل هدف 
برأسية الالعب البرازيلي جارديل ومن تمريرة متقنة من زميله األرجنتيني 

نيكو جايتان.

رياض الترك

أجــريــت قــرعــة ريــاضــة كـــرة الــيــد فــي األلــعــاب 
دي  ريـــو  تستضيفها  الــتــي   2016 األوملــبــيــة 
وقوع  عن  أسفرت  البرازيلية، حيُث  جانيرو 
املنتخب القطري وصيف العالم في مجموعة 
واحــــــــدة مــــع املـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي. وضــمــت 
املجموعة األولى كا من فرنسا بطلة العالم، 
املــنــتــخــب الــدنــمــاركــي، كــرواتــيــا، األرجــنــتــن، 
وأخيرًا املنتخبن القطري والتونسي اللذين 
من  كثيرًا  في مجموعة صعبة  سيتواجهان 
الــدور الثاني  أجــل حصد بطاقة مؤهلة إلــى 

من األلعاب.
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــمــــوعــ ــمــــت املــــجــ فـــــي املـــــقـــــابـــــل، ضــ
املنتخبات البولندي، السلوفيني، السويدي، 
البرازيلي، األملاني وأخيرًا املنتخب املصري، 
وهـــو ثــالــث مــنــتــخــبــات الـــعـــرب املــشــاركــة في 
ريــاضــة كــرة الــيــد األوملــبــيــة. ومــن املــتــوقــع أن 
تــقــدم الــــدول الــعــربــيــة )قــطــر، مــصــر، تــونــس( 
نــتــائــج الفـــتـــة، ألنـــهـــا تــمــلــك امــكــانــيــات فنية 

ــل بــــايــــزرز الــنــقــص  ــرايـ اســتــغــل بـــورتـــانـــد تـ
لــوس أنجليس كليبرز  الــعــددي فــي صفوف 
وأقــصــاه 4-2 مــن الـــدور األول فــي بــاي أوف 

الدوري األميركي للمحترفن في كرة السلة.
املنطقة  إلــى نصف نهائي  بــورتــانــد  وتــأهــل 
في  الــفــوز  إلــى  منافسه  بعدما سبق  الغربية 
4 مــن 7 مــبــاريــات، ليضرب مــوعــدًا مــع حامل 
اللقب غولدن ستايت ووريرز وبهذا االنتصار 
املقبلة  املرحلة  إلــى  التقدم  بــورتــانــد  يضمن 
وهي قبل نهائي القسم الغربي فائزا 4-2 في 
أســاس  على  تحسم  التي  اإلجمالية  النتيجة 

األفضل في سبع مباريات.
بول  كريس  غياب نجميه  ثمن  كليبرز  ودفــع 
وبايك غريفن، فانضم إلى بوسطن )1990-

ــــرات مــتــتــالــيــة من  ــــع مـ ــــذي خــــرج أربـ 1993( الـ
الباي اوف بعدما كان متقدما في السلسلة.

على ملعب »مودا سنتر« في اوريغون وامام 
ليارد  داميان  الثنائي  تألق  19768 متفرجا، 
بــيــنــهــا 4  تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة  نــقــطــة و7   28(
ثــاثــيــات( وســـي جـــاي مــاكــولــوم )20 نــقــطــة(. 
وقال ليارد: »انا سعيد بالطريقة التي أنهينا 

ُمميزة، خصوصًا املنتخب القطري الذي حل 
وصيفًا في املونديال األخير الذي حضنه في 

العاصمة القطرية الدوحة.
الــقــطــري فــهــو سيحاول  ومـــن جــهــة املنتخب 
تــعــويــض خيبة األمـــل الــتــي تــعــرض لــهــا في 
أن خسر  العام 2015، بعد  العالم في  بطولة 
ــام املــنــتــخــب الــفــرنــســي،  ــاراة الــنــهــائــيــة أمــ ــبـ املـ
ــــذي حــمــل الــلــقــب عــلــى األراضــــــي الــقــطــريــة  الـ
بهذا  االحتفال  مــن  القطري  الجمهور  وحــرم 
الــلــقــب الــعــاملــي أنــــذاك. لــكــن مــا يــهــُم املنتخب 
الـــقـــطـــري رغــــم خـــســـارة الـــلـــقـــب، كــــان الــتــأهــل 
إلـــى األلـــعـــاب األوملــبــيــة بــعــد أن حـــل وصيفًا 
فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم، وضـــمـــن الــــوصــــول عــن 
القطري  املنتخب  جــدارة واستحقاق. ويملك 
نجوما قادرة على تقديم أفضل أداء لها على 
أرض امللعب وقــيــادة »الــنــبــيــذي« إلــى الــدور 
الثاني، ولم ال الوصول إلى املباراة النهائية 
واملــنــافــســة عــلــى الــلــقــب رغـــم صــعــوبــة املهمة 
كثيرًا، لكنها ليست مستحيلة على منتخب 
نافس وقاتل في بطولة العالم وحقق املركز 

الثاني عن جدارة واستحقاق.

فيها املباراة. قمنا بما هو ضروري لحسمها«. 
وساهم العب االرتكاز مايسون باملي )11ر2 
م(، بثاث رميات حرة حاسمة في اخر 7ر14 
بلوملي  ليضيف  متابعة   14 والــتــقــط  ثــانــيــة 
تسع نقاط للفريق الفائز وسيطر على 14 كرة 
مـــرتـــدة. ولـــدى الــخــاســر، ســجــل العـــب كليبرز 
جــمــال كــروفــورد 32 نقطة الـــذي شـــارك بديا 
ألحد زمائه لكنها لم تكن كافية ملنع الهزيمة 
ــدر فـــرصـــة لــلــتــعــادل فـــي الــثــوانــي  ــ بــعــد أن أهـ
األخــيــرة مــن املـــبـــاراة حــيــث أهـــدر ســلــة اخــيــرة 

كانت كفيلة بمعادلة االرقام.
عدة  على  السيطرة  »يمكنك  كــروفــورد:  وقـــال 
ــات. إذا سحبت أفضل  ــابـ ــور، مــا عـــدا االصـ امــ
العــبــن مــن اي فــريــق فــي الـــدوري ال شــك بانه 

سيتأثر كثيرا«.
واضـــاف للخاسر اوســن ريــفــرز 22 نقطة و8 
تمريرات حاسمة والعــب االرتــكــاز دي انــدري 

جوردان 15 نقطة و20 متابعة.
واحتاج ريفرز إلــى 20 غــرزة تحت عينه بعد 

تلقيه ضربة على وجهه خال الربع االول.
التعادل 3-3 على  الشرقية خيم  املنطقة  وفــي 
مــواجــهــتــن، بــعــد فــــوز انـــديـــانـــا بــيــســرز على 
تورونتو رابتورز 101-83، وميامي هيت على 

تشارلوت هورنتس 90-97.
في األولــى، عــادل بيسرز السلسلة مع ضيفه 
رابـــــتـــــورز بـــفـــضـــل تــــألــــق نـــجـــمـــه بـــــول جــــورج 
صاحب 21 نقطة و11 متابعة، ليفرض مباراة 

سابعة حاسمة في تورونتو األحد.
وبــعــد تــقــدمــه 65-64 فــي الــربــع الــثــالــث، حقق 

ــام الــلــجــنــة  ــ ــــن عــ ــد أمــ ــ ــذا اإلطـــــــــار، أكــ ــ ــــي هــ وفــ
الــكــواري أن طموح  ثــانــي  القطرية  االوملــبــيــة 
باده تحقيق أفضل مشاركة في تاريخها في 
ريــو دي جانيرو  األوملبية في  األلعاب  دورة 
االعــداد  وبــرامــج  الخطط  ثمار  2016، وجني 
القطريون على  الرياضيون  لها  التي خضع 

مدى األشهر األخيرة.
الكواري، في حديث لوكالة »فرانس  وتطرق 
نتائج  لتحقيق  املـــعـــدة  الــخــطــة  الـــى  ــــرس«،  بـ
جــيــدة فــي أوملــبــيــاد ريــو دي جــانــيــرو وقـــال : 
بــقــوة في  نــكــون حــاضــريــن  »يهمنا كثيرا أن 
دورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة فــي ريـــو، ويـــراودنـــا 
املشاركة  تكون  أن  الطموح  نفسه  الوقت  في 
القادمة أفضل من سابقاتها سواء من حيث 

عدد الرياضين املشاركن أو النتائج«.
املنتخب املصري تأهل بعد  املقابل، كان  في 
األفريقية  الــقــارة  بطولة  لقب  على  أن حصل 
ــــوزه عــلــى شقيقه  ــر فـ ــم 22، إثــ لـــكـــرة الـــيـــد رقــ
الــنــهــائــيــة،  ــبـــاراة  الــتــونــســي )21 - 19( فــي املـ
ليصعد املنتخبان العربيان ومعهما أنغوال 
إلى بطولة العالم التي تقام في فرنسا العام 
املــقــبــل، فــيــمــا احــتــلــت الــجــزائــر املــركــز الــرابــع 
واملــغــرب املــركــز الــســادس وجــــاءت ليبيا في 
املركز التاسع. وعلى صعيد قرعة يد النساء، 
أسفرت األخيرة عن وقوع النرويج، رومانيا، 
مونتينيغرو، البرازيل، إسبانيا وأنغوال في 
املجموعة األولى، في وقت جاء في املجموعة 
ــيــــا، الـــســـويـــد، فــرنــســا،  ــل مـــن روســ الــثــانــيــة كـ

هولندا، األرجنتن وكوريا الجنوبية.

ليتقدم   5-32 بــلــغــت  خــارقــة  سلسلة  انــديــانــا 
97-69 قبل 3 دقائق على نهاية الربع االخير، 
امام 18100 متفرج على ملعب »بانكرز اليف 
تيرنر  مايلرز  الــروكــي  واضــاف  فيلدهاوس«. 
لبيسرز  صــــدات  و4  مــتــابــعــات  و9  نــقــطــة   15

ومونتا اليس 14 نقطة وجورج هيل 12 نقطة.
اما لدى الخاسر، فسجل كل من كوري جوزف 
وديماري كارول 15 نقطة واضاف الليتواني 
يوناس فاالنسيوناس 14 نقطة و9 متابعات.

كايبل  وارنـــر  »تــايــم  الثانية على ملعب  وفــي 

قــــاد دوايــــن  ــنــــا« وامــــــام 19636 مــتــفــرجــا،  اريــ
ميامي هيت إلى الفوز على مضيفه تشارلوت 

هورنتس بتسجيله 23 نقطة.
وتقدم هيت بفارق 13 نقطة في النصف االول 
الــثــانــي، وبــلــغ مــعــدل تسجيله %60  و12 فــي 
السابعة في  املــبــاراة  االول. وتقام  الشوط  في 

ميامي االحد.
واضاف للفائز البريطاني لوول دنغ 21 نقطة 
و7  نقطة   14 دراغــيــتــش  غـــوران  والسلوفيني 
مــتــابــعــات وحـــســـان وايــتــســايــد 12 نــقــطــة و7 
كــان كيمبا ووكــر  فيما  متابعات و4 صـــدات، 
لــــدى الـــخـــاســـر مـــع 37 نقطة  أفـــضـــل مــســجــل 
واضاف آل جيفرسون 18 نقطة و9 متابعات.

وفي ملعبه وبن جمهوره فاز انديانا بيسرز 
لــيــتــعــادل   83-101 رابــــتــــورز  ــتـــو  تـــورونـ عــلــى 

الفريقان 3-3 في النتيجة اإلجمالية أيضا.
املــقــررة األحد  املباريات  وفــي ما يلي برنامج 
فــي الـــدوريـــن األول والــثــانــي مــن الــبــاي أوف 
ــيــــركــــي لــلــمــحــتــرفــن فــي  ضـــمـــن الـــــــــدوري األمــ
الـــذي يسبق  الــفــريــق  السلة حيث يتأهل  كــرة 

منافسه إلى الفوز في 4 من 7 مباريات.
املــنــطــقــة الــشــرقــيــة: مــيــامــي هــيــت - تــشــارلــوت 
هــورنــتــس )يــتــعــادل الــفــريــقــان 3-3 فــي الـــدور 
بيسرز  انــديــانــا   - ــتـــورز  رابـ تــورونــتــو  االول( 

)يتعادل الفريقان 3-3 في الدور االول(
املــنــطــقــة الــغــربــيــة: غــولــدن ســتــايــت ووريـــــرز - 
بورتاند تــرايــل بــايــزرز )املــبــاراة االولـــى من 

نصف النهائي(.
)فرانس برس(

بورتالند يقصي كليبرز في الدوري األميركي للمحترفينقرعة يد األولمبياد: قطر وتونس في مجموعة واحدة

أكدت جماهير شباب بلوزداد أنها 
داي  حسين  نصر  نـــادي  ستساند 
الجزائر  ــأس  ك نهائي  ــاراة  مــب فــي 
أمام مولوية الجزائر، اليوم األحد. 
معظم  أن  ــن  م ــم  ــرغ ال وعــلــى 
بين  تجمع  كانت  التي  اللقاءات 
داي  حسين  ونصر  بلوزداد  شباب 
أن  إال  الحساسية،  من  بنوع  تتسم 
والءهــم  أظــهــروا  البلوزداديين 
هذه المرة للّونين األحمر واألصفر 
على حساب مولودية الجزائر في 

نهائي الكأس بنسخته الـ52.

جماهير بلوزداد 
مع النصرية

أوقعت القرعة تونس 
وقطر في مجموعة 

واحدة، في حين وقع 
المنتخب المصري 

في الثانية

دفع كليبرز ثمن غياب 
نجميه كريس بول وباليك 
غريفين ليخرج من البالي 

أوف والمسابقة

)Getty( بنوزة حكم نهائي الكأس

جمهور نصر حسين داي ينتظر اللقب )العربي الجديد(

جماهير نادي مولودية الجزائر )العربي الجديد(

كريم غازي لعب مع الفريقين )العربي الجديد(

)Getty( قطر ستحاول تقديم أفضل أداء لها)Getty( من مباراة بورتالند ولوس أنجليس كليبرز

كأس 
الجزائر

من يكون فارس األميرة الجزائرية؟ هذا السؤال 
الذي تردد باستمرار خالل األيام الماضية، 

وستأتي إجابته مباشرة إثر نهاية نهائي كأس 
الجزائر بين مولودية الجزائر ونصر حسين داي

نهائي »فارس األميرة« بين 
المولودية ونصر داي

مباريـات
      األسبـوع
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الدوحة ـ العربي الجديد

الــثــالــثــة ملسابقة  الــنــســخــة  قــدمــت 
كــــأس قـــطـــر، فـــي ثــوبــهــا الــجــديــد، 
عرضا كرويا متميزا بني الجيش، 
ثــانــي الـــــــدوري، ولــخــويــا الـــثـــالـــث، اســتــجــاب 
لــتــطــلــعــات الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــابــعــت الــلــقــاء 
الفريقني  بــني  مــن نوعه  الثالث  الكبير، وهــو 
فــي النسخ الــثــاث األخــيــرة، وتــفــوق الجيش 
على لخويا في النسخة األولى عام 2014 قبل 
التالي ويحرز  العام  أن يثأر لخويا منه في 
اللقب، وكأس قطر هي ثاني بطوالت املوسم 
بعد دوري املحترفني الذي تّوج الريان بلقبه، 
وتــقــام كـــأس قــطــر بــني أول أربــعــة أنــديــة في 
وهــذه  املسابقة،  انتهاء  بعد  الـــدوري  ترتيب 
بــاملــوســم بعد  الفريقني  مــبــاراة تجمع  ثــالــث 
فـــوز الــجــيــش 2-صــفــر فــي ذهـــاب الــــدوري ثم 
ــــوج الــجــيــش  فــــوز لــخــويــا 3-صـــفـــر إيـــابـــا، وتـ
هذه املرة بلقب بطولة كأس قطر لكرة القدم، 
فــوزه على لخويا بنتيجة 2 / 1  وذلــك بعد 
فــي املـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب جاسم 
الجيش  السد. سّجل هدفي  بنادي  بن حمد 
محمد عبد الله مثناني في الدقيقة 30 وعبد 
الرزاق حمد الله من ضربة جزاء في الدقيقة 
89 وسجل هدف لخويا الوحيد اآلن ديوكو 

الجيش بطل 
كأس قطر

في  فوزه  بعد  قطر،  بكأس  تاريخه،  في  الثانية  للمرة  الجيش،  نادي  تّوج 
الدور النهائي على لخويا، ليحرز أول ألقابه في الموسم، بعد أن خسر لقب 
الدوري لنادي الريان، والفرصة سانحة لنادي الجيش للمنافسة على لقب 

كأس األمير خالل األيام المقبلة، بينما سيبحث لخويا عن إنقاذ موسمه

3031
رياضة

تقرير

فـــي الــدقــيــقــة 78 مـــن ضـــربـــة جـــــزاء. واســتــنــد 
متطلبات  إلــى  مكوناته  مــن  كثير  فــي  اللقاء 
كـــرة الــقــدم الــحــديــثــة فــي ضـــوء مــا يتمتع به 
الــفــريــقــان مــن لــعــب جــمــاعــي وقــــدرات فــرديــة، 
ــلـــوب أداء  وتــمــيــز الـــعـــرض بــالــتــنــوع فـــي أسـ
الفريقني وفي الخطط الهجومية املستخدمة، 
ــاراة نسبا  ــبـ عــــاوة عــلــى أنــهــمــا حــقــقــا فــي املـ
عالية من االستحواذ على الكرة وعددا كبيرا 
مــن الــتــمــريــرات فــي الــعــمــق ومـــن الــتــمــريــرات 
ــتـــي تــمــيــز الـــفـــرق  ــة تـــلـــك الـ الـــقـــصـــيـــرة، خـــاصـ
التي تعتمد على بناء الهجمات املنظمة في 
أدائها، وال غرابة في ذلك، حيث إن الفريقني 
عليها  يغلب  الاعبني  من  بتركيبة  يتميزان 

الطابع املهاري.
للتحكم  امليدانية  السيطرة  الفريقان  وتنازع 
فــي منطقة وســـط املــلــعــب وتــبــادال املــحــاوالت 
الــهــجــومــيــة واملــتــنــوعــة، وجــــاء لــخــويــا حــامــل 

الــلــقــب  لــلــمــبــاراة بــطــمــوحــات لــلــحــفــاظ على 
الـــكـــأس، فيما جـــاء الــجــيــش الســتــعــاة الــكــأس 
الــتــي ضــاعــت مــنــه بــاملــوســم املــاضــي وحصل 
املـــدرب ملوشي  مــن  راٍق  تكتيكي  ــأداء  بـ عليها 

وبأداء جماعي من الفريق.
ــدرب الـــجـــيـــش ملــــوشــــي بـــطـــريـــقـــة هــي  ــ ــ لـــعـــب مـ
األكـــثـــر اســتــخــدامــا فـــي كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة، 
ــة  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــوط الـ ــطــ ــخــ ــي طــــريــــقــــة تــــؤمــــن الــ ــ ــ وهـ
بالدرجة األولــى باستخدام أربعة العبني في 
هــذا الــخــط، وتمنح لخط الــوســط قــوة اللعب 
ــاعـــي والـــلـــعـــب الـــهـــجـــومـــي، كــمــا تخضع  الـــدفـ
الطريقة للمرونة والتفعيل بالطابع الدفاعي 
استخدام  للفريق  وتتيح  الهجومي  والطابع 
الدفاعي  اللعب  في مرحلتي  العددية  الزيادة 
الطريقة هو  أن تفعيل  إال  الهجومي،  واللعب 
الــجــدوى  مــن  األكــبــر  النصيب  الـــذي يعطيها 

والفاعلية.
بــيــنــمــا لـــعـــب لـــخـــويـــا بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
استخدمها أمام الريان في مباراة الــدور قبل 
الــنــهــائــي وحــقــق الـــفـــوز بــهــا والـــغـــرض منها 
إشـــراك 3 العــبــني فــي خــط الــوســط؛ وهــم نجم 
الــفــريــق كــريــم بــوضــيــاف وأحــمــد الــســيــد عبد 
ــن لــلــســيــطــرة والــتــحــكــم في  ــارتــ املـــقـــصـــود ومــ
خــط الــوســط  ومنعه مــن تنمية جــوهــر إدائــه 
الطريقة  أن  إال  املعتاد،  لعبه  أســلــوب  وفــرض 
في هــذه املــبــاراة لم تكن مفاجئة وكانت على 
األرجـــح مرتقبة مــن املـــدرب ملــوشــي الـــذي قام 
بالتأكيد بدراستها وعرضها على العبيه في 

املحاضرة الفنية التي سبقت املباراة.
تم  بامتياز عندما  وقــد نجحت خطة ملوشي 
اســتــدراج العبي لخويا وحصل العبوه على 
مساحات لقيادة هجمات خطيرة انتهى عدد 
كبير منها بمخالفات تم استثمار إحداها في 
إحراز الهدف األول برأسية مثناني قبل نهاية 

النصف ساعة األولى من زمن الشوط األول. 
تــغــيــرت مــجــريــات الــلــعــب فـــي الــنــصــف ســاعــة 
لفريق  الهجومي  األداء  تحسن  بعد  األخــيــرة 
ــا، وقــــــد ســــاعــــد فــــريــــق الـــجـــيـــش عــلــى  ــويــ ــخــ لــ
تحسن أداء لخويا بتراجعه ملنتصف ملعبه، 
وابتعاده عن املجازقة بالتقدم للهجوم وهذا 
ــراء يمكن  ــ أمـــر طبيعي فــي مـــبـــاراة كـــأس وإجـ
اعـــتـــبـــاره صــائــبــا بــالــنــســبــة لــفــريــق تـــقـــدم في 
ولكن  اللعب،  إيقاع  لتهدئة  النتيجة ويسعى 
الــقــوي فــي الجمع بني  دون أن يهمل ســاحــه 

الكر والفر.
ولعب في خط هجوم لخويا في إطار طريقة 
الــلــعــب الــتــي جــــازف بــاســتــخــدامــهــا لتعديل 
ديوكو  األخيرة  النصف ساعة  في  النتيجة 
واملساكني وإسماعيل محمد وهم من أفضل 
القطرية حــالــيــا، وركــز  الــكــرة  فــي  املهاجمني 
لــخــويــا خـــال تــلــك الــفــتــرة الــتــي شــكــل فيها 
الجيش  فــريــق  على  كبيرا  هجوميا  ضغطا 
باستخدام  اليسرى  الجهة  من  التوغل  على 
مــــهــــارات املــســاكــنــي ونـــــام تــــاي هـــي وخــالــد 
مفتاح أيضا، وذلــك في محاولة لفتح ثغرة 

G G

مباراة الدور النهائي هي 
ثالث مواجهة تجمع 

الفريقين في الموسم

رئيس بورتو سيحاكم بتهمة 
استخدام خدمات حراسة خاصة

سيحاكم رئيس نادي بورتو لكرة القدم جورجي 
نونو بينتو دا كوستا وذراعه اليمنى في النادي، 
انتيرو إنريكي بتهمة استخدام خدمات حراسة 
ــرر الــقــاضــي كــارلــوس  خــاصــة غــيــر شــرعــيــة. وقـ
القضية،  هــذه  في  متهما   57 محاكمة  ألكسندر 
بينهم بينتو دا كوستا )77 عاما( وإنريكي املدير 
العامة قد أعلنت في يناير/ النيابة  العام. وكانت 
كانون الثاني املاضي عن اتهام املسؤولني االثنني 
ــنــادي فــي تــلــك الــقــضــيــة. ويـــواجـــه املــســئــوالن  بــال
بالنادي تهمة »استخدام أنشطة حراسة خاصة 
شركة  حــول  القضية  وتتمحور  شــرعــيــة«.  غير 
أمن )اس بي دي اي( التي اعتقل مالكها ادواردو 
آخر  مسئوال   12 مــع  االحتياطي  الحبس  رهــن  زال  وال   2013 يوليو/تموز  فــي  سيلفا 

بالشركة.

بالتيني يؤكد ثقته في نفسه بعد استجوابه في »تاس«
أكد الفرنسي ميشيل بالتيني ثقته في نفسه بعد استجوابه من قبل محكمة التحكيم 
الرياضي التي عقدت جلسة في لوزان )سويسرا( لدراسة طعنه على قرار االتحاد الدولي 
القدم )فيفا( بإيقافه ست سنوات. وقال بالتيني في تصريحات تلفزيونية »أثق  لكرة 
بنفسي ألنه ليس هناك شيء أللوم نفسي عليه«. وعاقبت لجنة االخالق بالفيفا بالتيني 
باإليقاف بسب حصوله على مليوني فرانك سويسري )1.8 مليون يورو( من االتحاد 
فيفا  يتولى رئاسة  الــذي كان  بموافقة جوزيف بالتر،  فبراير/شباط 2011  الدولي في 
آنــذاك، عن أعمال قام بها االول قبلها بسنوات، بحسب اتفاق وقع بني الجانبني في 25 
أغسطس/آب 1999. واعتبرت لجنة االخالق بالفيفا أن االتفاق لم يكن له سند قانوني، 
وتم معاقبتهما بااليقاف ثماني سنوات، قبل أن تخفف لجنة االستئناف بالفيفا العقوبة 

إلى ست سنوات.

ماتيو: حينما أعتزل قد أصبح أعرج
اعــتــرف مــدافــع بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، الفرنسي 
جيريمي ماتيو بانه اختار عالجا سريعا عقب 
اصــابــتــه فـــي الـــربـــاط الــهــاللــي بــالــركــبــة فـــي أخــر 
مـــبـــاراة لــه مــع منتخب بــــالده. وقـــال الــالعــب في 
تصريحات نشرتها صحيفة )ليكيب( الفرنسية 
»أزلت الرباط الهاللي من أجل املشاركة في اليورو 
واللعب مع النادي أيضا. إذا ما كنا قمنا بخياطته 
ربما كان لينقطع مجددا لتحدث انتكاسة. حينما 
اعتزل سنرى ما سيحدث. حينما يصبح عمري 
ــم شــيء  ــــرج، ولــكــن أهـ 60 عــامــا ربــمــا أصــبــح أعـ
بالنسبة لي هو االستمتاع بشغف كرة القدم. أنا 

قريب للغاية من نهاية مسيرتي«.

الكل يتطلع للقب مدريد في غياب سيرينا ويليامز
ستبدأ التشيكية بيترا كفيتوفا حملة الدفاع عن لقب بطولة مدريد أمام اإلسبانية الرا 
أراوبارينا، التي تحتل حاليا املركز الـ76 في تنصيف العبات التنس املحترفات وتشارك 
في البطولة ببطاقة دعوة. وكانت كفيتوفا قالت عقب قرعة البطولة إنها تعتبر نفسها 
»أبرز« خصم لها، األمر الذي يعبر عن ثقتها الكبيرة في حظوظها للتتويج بلقب بطولة 
مدريد للمرة الثالثة في مسيرتها. وفي ظل غياب األميركية سيرينا ويليامز عن البطولة 
حيث  للقب  األولـــى  املــرشــحــة  رادفــانــســكــا  أنييسكا  البولندية  أصبحت  املـــرض،  بسبب 
أسفرت القرعة عن مواجهتها مع السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا. من ناحيتها تبدأ 
باللقب عقب  للتتويج  املرشحات  التي تعتبر من ضمن كبار  أنجيليكه كيربر،  األملانية 
حصد بطولتي أستراليا املفتوحة وشتوتجارت، مشوارها بمواجهة التشيكية باربورا 

ستركوفا، التي ربما ال تشكل عقبة كبيرة أمام املرشحة الثانية للقب.

منتخب باراغواي يعلن قائمته المبدئية لكوبا أميركا
أعلن مدرب منتخب باراغواي رامون دياز قائمة مبدئية لبطولة كوبا أميركا املئوية والتي 
خلت من املفاجآت باستثناء ضم بعد املواهب الشابة مثل الجناح اوسكار روميرو من 
راسينج االرجنتيني ومهاجم سبورتنج خيخون االسباني أنطونيو سانابريا. وضمت 
القائمة التي سيتم اختيار 23 العبا منها وسيتم اإلعالن عنهم في 29 مارس الركائز 
االساسية للمنتخب مثل قائده املخضرم املهاجم روكي سانتا كروز، مهاجم ماالجا، 
الحارس  كما شملت  االرجنتيني.  لورينزو  ســان  العــب  أورتــيــجــوزا،  نيستور  والجناج 
بورتانيو(  فالديز )سيرو  برونو  واملدافعني  التشيلي،  كولو  كولو  بيالر العب  خوستو 

وبالس ريبيروس )أوليمبيا( واملهاجم ديرليس غونزاليس )دينامو كييف(.

إلــى فريق أشولي  انتقل  مباراة وسجل 23 هدفًا، بعد ذلــك 
مباراة   117 في  مثله  إذ  طويلة،  لفترة  معه  ولعب  اإليطالي 
سجل فيها 48 هدفًا. ثم لعب مع أودينيزي اإليطالي لثالثة 

مواسم، لعب فيها 86 مباراة وسجل فيها 57 هدفًا.
فــتــرة تـــواجـــده مـــع أوديـــنـــيـــزي جــعــلــتــه نــجــمــًا فـــي الــســاحــرة 
املستديرة، األمر الذي دفع بميالن اإليطالي التعاقد معه من 
الهجوم، ومــع ميالن تألق بيرهوف وأبــدع  أجــل تدعيم خط 
في املالعب، لُيسجل 37 هدفًا في 91 مباراة، بعد ذلك انتقل 
األملاني إلى موناكو حيث لعب مع موناكو 18 مباراة وسجل 
سبعة أهداف. وأخيرا لعب بيرهوف مع كييفو الذي لعب 26 
مباراة وسجل سبعة أهداف، وفي مجموع مباراتيه تاريخيًا 
وعلى  هــدفــًا.   188 فيها  مــبــاراة سجل   443 بيرهوف  لعب 
الصعيد الدولي لعب بيرهوف مع املنتخب األملاني حوالي 70 
مباراة وسجل 37 هدفًا. على صعيد إنجازات بيرهوف في 

كرة القدم، حقق لقب الدوري اإليطالي مع ميالن في موسم 
1998 - 1999 على صعيد األندية فقط، في وقت حقق لقب 
يــورو 1996 وحل ثانيًا في كأس العالم 2002 مع املنتخب 
األملــانــي. وعــلــى صعيد إنــجــازاتــه الشخصية، فــكــان هــداف 
إيطاليا في العان 1998، وهداف الدرجة الثانية اإليطالية في 
العام 1993، والعب أملانيا في العام 1998، كما أصبح فردًا 

من غرفة املشاهير في ميالن.
ورغم أنه العب أملاني عمالق في كرة القدم، إال أنه لم يأخذ 
شـــهـــرة كــبــيــرة لــفــتــرة طــويــلــة، فــهــو كــــان الـــالعـــب املــخــتــص 
التي لعب  األنــديــة  األملــانــي ومــع كل  املنتخب  بالرأسيات في 
معها، حتى أن مشاركته في دوري أبطال أوروبا لم تشهد 
الكثير من التألق، في الفترة التي قضاها مع ميالن اإليطالي 
من 1998 حتى العام 2001، لكن بيرهوف يبقى أحد نجوم 

كرة القدم في العام وال يمكن أال نذكره في يوم ميالده.

برلين ـ العربي الجديد

أن  بعد  القاتلة،  برأسياته  بيرهوف  أوليفر  األملــانــي  اشتهر 
فــي مرمى  هــدفــني  يـــورو 1996، عندما سجل  أصــبــح نجم 
النهائية، ولــم يكن بيرهوف بني 1986  املــبــاراة  تشيكيا في 
يملك شهرة  مــعــروف، وال  حتى 1990 ســوى مهاجم غير 

كبيرة في املالعب العاملية واألوروبية. 
بدأ بيرهوف مسيرته الكروية مع باير أوردينغني، حيُث لعب 
إلــى هامبورغ  أهـــداف، قبل أن ينتقل  31 مــبــاراة وســجــل 4 
في العام 1988 ويلعب معه 34 مباراة وُيسجل ستة أهداف، 
ثم لعب ملوسم واحد مع بوروسيا مونشنمبالدبخ، إذ مثل 

الفريق في ثماني مباريات فقط.
أوستريا  مع  ليلعب  أملانيا  بيرهوف  غــادر  العام 1990،  في 
النمساوية، وهــنــاك لعب 32  الثانية  الــدرجــة  فــي  ســالــزبــورغ 

أوليفر بيرهـوف

على هامش الحدث

في يوم ميالده، 
نستعيد تجربة 

أوليفر بيرهوف، 
النجم األلماني، 

المختص بالرأسيات 
القاتلة

الجيش سعيد 
بالتتويج الثاني 
)Getty(

أعلنت لجنة الحكام في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أن الحكم الدولي 
العراقي مهند قاسم سيقود مباراة األهلي السعودي والجيش القطري، 
دوري  من  الرابعة  للمجموعة  السادسة  الجولة  لحساب  ستجري  والتي 
أبطال آسيا. وقررت اللجنة تعيين مؤيد محمد علي وأمير داود حكمين 
مساعدين وزيد ثامر حكمًا رابعًا للمباراة التي ستقام في الثالث من مايو/ 
أيار. مهند قاسم سبق أن أدار نهائي كأس الخليج العربي عام 2014 الذي 

فازت فيه قطر على السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.

حكم عراقي لمباراة الجيش واألهلي

وجه رياضي

مــن جهة الظهير األيــمــن مـــراد نــاجــي، إال أن 
العـــب الـــوســـط مــثــنــانــي تــحــول لــتــلــك الجهة 
ملــســانــدة زمــيــلــه نـــاجـــي بــمــراقــبــة املــســاكــنــي 
الدقيقة 78 حصل  وفــي  للحد من خطورته، 
لــخــويــا عــلــى ضــربــة جـــزاء نــجــح مــن خالها 
الــاعــب ديــوكــو فــي تعديل النتيجة وإعـــادة 

املباراة إلى نقطة انطاقتها.
على هدف  املحافظة  فــي  فشل  لخويا  أن  إال 
الــتــعــادل واســتــســهــل خــصــمــه الــــذي قــلــب كل 

ولم يبق أمامه سوى كأس األمير لكي يتجنب 
الــخــروج خــالــي الــوفــاض للمرة األولـــى منذ 
2011. وقــال املــدرب السعيد باللقب، صبري 
ملوشي بعد املباراة: »نهائي صعب واملباراة 
كــانــت تسير صــوب ركـــات الــتــرجــيــح، ولكن 
رغبة العبي فريقي وإصرارهم على التحدي 
ــان ســبــبــا فــــي الـــفـــوز  ــ ومـــواصـــلـــة املــــشــــوار كـ
منها  جـــزاء سجلنا  على ضــربــة  بالحصول 
هـــدف الــفــوز الــثــانــي، وأنـــا سعيد جـــدا بهذا 

املعطيات في دقيقة واحدة قبل نهاية الوقت 
األصلي من املباراة. 

وفي الدقيقة 89، حصل الجيش بدوره على 
املهاجم  ضربة جــزاء نجح في »تجسيمها« 
املغربي عبد الرزاق حمد الله، ومنح الجيش 
فرصة التتويج بهذا اللقب للمرة الثانية في 

تاريخه. 
وهذا اللقب الثاني الذي يخسره لخويا هذا 
املوسم بعد تنازله عن لقب الــدوري للريان، 

الهدف والــفــوز«. وأضــاف: »بــدون شك الفوز 
بالبطولة يعطينا حافزًا كبيرًا في بطولتني 
ما زال الفريق يخوض املشوار فيهما، وهما 
دوري أبــطــال آسيا وكــأس األمــيــر، ووصلنا 
لـــدور الـــ 16 فــي البطولة الــقــاريــة عــن جــدارة 
األمير بمواجهة  ونبدأ مشوار بطولة كأس 
األهـــلـــي يــــوم 8 مـــايـــو/ أيــــار املــقــبــل، وأشــكــر 
الاعبني على ما قدموه من جهد ونجاحهم 

في الفوز بالبطولة«.

الطبيب املشرف على عالج رونالدو لجأ  أن  إلى  أشــارت صحيفة »سبورت« اإلسبانية 
للجهاز الطبي في برشلونة ملساعدته، واالستفسار أكثر عن كيفية شفاء النجم البرتغالي 
بأسرع وقت ممكن. ويعلم هذا الطبيب الذي يعالج رونالدو مدى احترافية الجهاز الطبي 
في النادي »الكتالوني«، في وقت نوهت الصحيفة بأن الجهاز الطبي قد يستجيب ملطلب 
الطبيب امُلشرف على رونالدو. وبحسب ما أشارت إليه صحيفة »سبورت« فإن رونالدو 
لم يعد يثق بالجهاز الطبي لريال مدريد، خصوصًا بعد اإلصابات املتكررة التي تعرض 

لها هذا املوسم، والتي سارت من السيئ إلى األسوأ.

صورة في خبر

رونالدو يطلب مساعدة برشلونة
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»أسلوب«
صوت راب فلسطيني من برج البراجنة إلى باريس

أمستردام ـ ثائر السهلي

ــنــــي لـــلـــشـــاب  ــفــ ــة املــــــشــــــوار الــ ــ ــدايــ ــ بــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أســـــلـــــوب، واســـمـــه 
عـــمـــرو عــبــد الـــرحـــمـــن، كـــانـــت على 
إيقاع أزقة مخيم برج البراجنة في بيروت، 
مــن قــبــو فــي شـــارع عــبــد الــنــور بالضاحية 
ــــاوالت والـــتـــجـــارب  ــــحـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، كـــانـــت املـ
األولـــــــى فــــي إطــــــار فـــرقـــة »كــتــيــبــة 5« الــتــي 
تــأســســت أواخــــر الــعــقــد املـــاضـــي، وأصــــدرت 
عددًا من األلبومات املوسيقية، التي عكست 
ــئــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ظــــــــروف حــــيــــاة الــــاجــ
ــي لـــبـــنـــان. الـــفـــرقـــة كــتــجــمــع فـــنـــي انــتــهــت  فــ
بــعــدمــا انــتــهــى أعــضــاؤهــا الجــئــن فــي عــدد 

هوية موسيقية جديدة بلحن نيسم وصوت أسلوب )العربي الجديد(

D

ــــدالع الـــثـــورات  مـــن عـــواصـــم الــعــالــم قــبــيــل انـ
العربية. تعرف »أسلوب« على طريقة غناء 
ــراب مــن خــال أغنية »جــنــة الــعــصــابــات«،  الـ
التي  أفــرو أميركي كوليو، األغنية  للمغني 
تحكي عن فقدان األمــل في األحياء الفقيرة 
واملــهــمــشــة فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ونــــدرة 
فـــرص الــعــمــل، مــمــا يــدفــع الــشــبــاب للتحول 
إلــــى رجــــال عـــصـــابـــات، وجــــد أســـلـــوب فيها 
روحا تشبه روح مدارس »األونروا« واألزقة 
وأســـــــاك الـــكـــهـــربـــاء املــتــشــابــكــة والــشــمــس 
ــات الــــحــــواري من  ــيـ املــســتــعــصــيــة عــلــى أرضـ
ــفـــاع األبــنــيــة املــتــاصــقــة، وقـــوانـــن منع  ارتـ
ــــع مــوســيــقــاهــا  ــتـــي وضـ الـــعـــمـــل. األغـــنـــيـــة الـ
الفنان من أصل فلسطيني، فريدريك نصار، 

ومرونة  سعة  الفلسطيني  للشاب  أظــهــرت 
الجملة املوسيقية، وقدرتها على حمل قدر 
كبير من الرسائل واألفكار، فعلى الرغم من 
أنه عاش في بيت يقدر ويهتم باملوسيقى 
امللتزمة واملعبرة عن قضايا وهموم البشر 
إمــام،  والشعوب، كالسيد درويــش والشيخ 
العاشقن.. الهبر ومارسيل خليفة،  وخالد 
إلخ، إال أن األلم والغضب والتمرد الذي قدر 
لــم يكن  الــاجــئ فــي لبنان، أو غيرها،  على 

ليجد ثوبا ووسيلة »معاصرة« كالراب.
خــــال مــحــطــتــه الــبــيــروتــيــة، أنـــتـــج أســلــوب 
عــددا من األلبومات واألغــانــي ملغني الــراب 
فــــي املــــشــــرق الـــعـــربـــي مــــن لـــبـــنـــان والــــداخــــل 
الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل، فــفــي ألـــبـــوم »فــصــل« 

وحــده تشارك أسلوب مع 16 مغنيًا للراب، 
ــع زوجـــتـــه  ــ ــرة الـــتـــقـــى مـ ــتــ ــفــ وخــــــــال تـــلـــك الــ
امللحنة  نيسم جــال،  املوسيقية،  وشريكته 
ــة الــفــلــوت الــفــرنــســيــة، املــتــحــدرة من  ــازفـ وعـ
عــائــلــة ســوريــة مــهــاجــرة، الــتــي شــاركــت في 
ــدار  ــ ــقـــبـــت إصــ ــتــــي أعـ مـــعـــظـــم األلــــبــــومــــات الــ
»كتيبة 5« األول، والــذي حمل عنوان »أها 
فيك أخوي باملخيمات«. وهناك تشارك ابن 
يــافــا مــع ابــنــة كفر نبل مــشــروعــا موسيقيا 
يحاول خلق مزيج من الراب والجاز بهوية 
عربية. ألجل تلك الغاية، سافرت نيسم إلى 
الــنــاي والحقا  الــعــزف على  ســوريــة لتتعلم 
ــانـــت حــــاضــــرة بــكــامــل  ــر. لــكــنــهــا كـ فــــي مـــصـ
اإلنتاج واألغاني التي عمل عليها أسلوب، 
والتي توسعت الحقا إلنتاج أغان مشتركة 
مـــع مــغــنــن فـــي بــــاد املـــغـــرب الـــعـــربـــي، من 

الجزائر وتونس واملغرب. 
يــقــول أســلــوب إن »الــتــجــربــة املــغــاربــيــة«، إن 
صح التعبير، كانت مهمة له على املستوى 
الشخصي والفني، ويلحظ تطورا واضحا 
الزمن  املغاربية، وبــأن  الـــراب  فــي موسيقى 
وإنــضــاج جمهورها  إنضاجها  فــي  ســاهــم 
ألوان موسيقية  ومستمعيها، رغم حضور 
والـــغـــنـــاوة. يرفض  كـــالـــراي  عظيمة وقــويــة 
ــه فــــي قـــوالـــب  ــ ــراب وزجــ ــ ــ أســــلــــوب تــنــمــيــط الـ
»الهوية«، فا هو أميركي، وال أفرو أميركي 
حــالــيــا، ألن كــل شــعــب وكـــل ثــقــافــة ابــتــدعــت 
الــــراب الــخــاص بــهــا، والــــذي يشبهها، ولــذا 
فإن أسلوب يرى هوية عربية في املوسيقى 
الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا، ال بـــل حــضــور الــهــويــة 
ــو أحــــد هـــواجـــســـه الــفــنــيــة الــتــي  الــعــربــيــة هـ
في  واإلنــتــاج.  والتلحن  العمل  إلــى  تدفعه 
ألــبــومــه املــنــتــظــر يــســعــى أســـلـــوب، الــاجــئ 
حاليا في فرنسا، إلى توكيد حضور النغم 
ــــروح  الـــعـــربـــي واملـــوســـيـــقـــي ذي املـــلـــمـــح والــ
العربية، بالتشارك مع امللحنة واملوسيقية 
»أحــاول  والكلمات ألسلوب، ويقول:  نيسم، 
أن أعطي نكهة وملمحا خاصا في هويتي 
املــوســيــقــيــة، يــهــمــنــي أن يــــدرك املــســتــمــع أن 
الــتــي يسمعها عــربــيــة بــأشــكــال  املــوســيــقــى 
مــــتــــعــــددة«. يــــشــــارك أســــلــــوب مــوســيــقــيــن 

محترفن في عمليات التسجيل.
فــــي مــحــطــتــه الـــفـــرنـــســـيـــة يـــعـــتـــرف أســـلـــوب 
ــيــــث أن  ــــي تـــــواجـــــهـــــه، حــ ــتـ ــ ــديــــات الـ ــتــــحــ ــالــ بــ
كثير  يعرف  لــن  الــذي سيخاطبه  الجمهور 
الرسالة  من  ا  جــزء العربية، وسيفقد  منهم 
واملعنى في أغنية الراب، ويقول »لذلك على 
املــوســيــقــى أن تــكــون عــالــيــة ومــتــقــنــة لتزيد 
الكام  معنى  عــن  بالبحث  املستمع  فضول 
املرافق، وماذا تقول حقيقة هذه األغنية أو 
تلك. حاليًا الجمهور مسيس إلى حد بعيد، 
ال يستمع فــقــط بـــأذن مــوســيــقــيــة، بــل بــأذن 

املواطن القلق أو املسّيس أو املقهور«. 
ــلــــوب يـــــرى أن مـــوســـيـــقـــى الــــــــراب كــانــت  أســ
ــــورات الـــعـــربـــيـــة، فـــفـــي مــصــر  ــثـ ــ مــوســيــقــى الـ
ــرا قــبــل الـــثـــورة  ــاضـ ــونـــس كــــان الــــــراب حـ وتـ
وأثـــنـــاءهـــا وبــعــدهــا عـــن هـــواجـــس املــواطــن 
والـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي، فـــي قــضــايــا الــتــشــغــيــل 
واملـــســـاواة والــتــنــمــيــة، وفـــي ســوريــة نشهد 
أيــضــا مــوســيــقــى راب تــتــطــور وبـــات لديها 
في  معجمها وهويتها، وتتحدد مامحها 

ضوء التجربة السورية املريرة.

)كتيبة خمسة، فرقة 
راب فلسطينية انطلقت 
من مخيم برج البراجنة 

في لبنان.

■ ■ ■
تعّرف أسلوب، واسمه 
عمرو عبد الرحمن، 

على طريقة غناء الراب 
من خالل أغنية »جنة 

العصابات«، التي تحكي 
عن فقدان األمل في 

الواليات املتحدة.

■ ■ ■
التقى أسلوب بمن 
صارت زوجته، 

السورية املهاجرة 
امللحنة، نيسم جالل 
في أثناء عمل ألبوم 

»فصل« مع 16 مغنيًا 
للراب. (

باختصار

شهدت السنوات العشر األخيرة قفزة في فن الراب عربيًا، وبالذات مع اندالع الثورات العربية، لكن هذا اللون الغنائي في منطقتنا 
ال يزال فقيرًا ماديًا، وهذا الفقر يشبه إلى حد ما الشريحة التي يمثلها

هوامش

خطيب بدلة

ـــرت، فــي إســطــنــبــول، صــبــاح الــســبــت املــاضــي،  23 
ّ
تـــذك

 الساحلية 
ُ
إبريل/ نيسان 2016 ، ياسر العظمة. الحارة

التي أمرُّ بها كل يوم هادئة وراقية، كعادتها. إلى يمني 
ش(، 

ُ
 للحافالت الصغيرة )دومل

ٌ
الشارع الصغير موقف

وفي الزاوية اليسرى ثّمة مدرسة ابتدائية. 
خالل اللوحة التي قدمها ياسر العظمة، ذات مــرة، في 
مراياه، يسأل املعلُم التالميذ: ماذا تحبون أن تكونوا في 
املستقبل؟ فتكون اإلجابات في معظمها: أحب أن أكون 
مخابرات،...  عنصَر  ضابطًا،  طيارًا،  مهندسًا،  طبيبًا، 

عدا تلميذ واحد كتب: سأكون رئيسًا للجمهورية. 
ــدارس إســطــنــبــول  ــ ــل مــ ــة، كــمــا فـــي كـ ــدرســ ــذه املــ فـــي هــ
واملـــــدارس الــتــركــيــة، يـــوم 23 نــيــســان، يــوجــد احــتــفــال. 
ــالَم  دفــعــنــي الـــفـــضـــول لــتــفــحــص املــــكــــان. شــــاهــــدُت أعــ
ــبــيــارق( تــمــأ الــبــاحــة، وصــور  الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة )ال
أتاتورك،  كمال  التركية مصطفى  الجمهورية  مؤسس 
، رســـــوٌم تــعــبــر عن 

ُ
ــدران، فــعــلــيــهــا، مـــن قـــبـــل ــجــ ــ وأمــــا ال

الطفولة، والعلم، والثقافة، واللعب. في أثناء عودتي إلى 
اليوم،  علق هذا 

ُ
ت الجمهورية  أعــالم  أن  اكتشفُت  البيت، 

في معظم شوارع املدينة، وواجهات محالتها التجارية.

املهم: كان التالميذ والتلميذات متجمعني في الباحة. في 
يلقي  أنه مسؤول حكومي تربوي،   يبدو 

ٌ
العمق، رجــل

القليلة  التركية  اللغة  خــالل  مــن  مــوجــزة.  كلمة  عليهم 
فهمُت  هنا،  ها 

ُ
عشت التي  السنوات  فــي  ها 

ُ
تعلمت التي 

بالنسبة  العيد  هــذا  وأهمية  املستقبل،  عن  يتحدث  أنــه 
 ulusal( ــم الــعــيــد ــتــركــيــا. لــكــنــه لــفــظ اســ لـــأطـــفـــال، ول
egemenlik ve çocuk bayrami( وهذا ما لم أفهمه. 
اســتــنــجــدُت، هــاتــفــيــًا، بــصــديــقــي عــبــد الـــقـــادر عبدللي، 
فأوضح لي إنه ُيْدعى »عيد السيادة الوطنية والطفل«.      
النظاُم  فــي ســوريــة يسمي  التسمية.  هــذه  جــدًا  غريبة 
 الثورة، وأبناَء القائد الرمز. 

َ
: طالئَع البعث، وجيل

َ
األطفال

هم عن األطفال: صبيان، وأوالد، وعجيان، 
ُ

ويقول بعض
ويـــزجـــرونـــهـــم ويـــوبـــخـــونـــهـــم ويــســتــخــفــون بــكــالمــهــم 
وهواياتهم وتطلعاتهم، ويخاطبون الصبي منهم بكلمة 

)والك(، والبنت: )وليك(.  
فــاتــصــلــت  أكـــثـــر  املــــوضــــوع  ــذا  ــن هــ أعـــــرف عـ أن  أردُت 
س األدب  بــصــديــقــي الــدكــتــور مــحــمــد حــقــي الــــذي ُيـــــَدرِّ
ــه عــن أصــل الحكاية، 

ُ
الــعــربــي فــي جامعة أنــقــرة. ســألــت

الــتــركــي الكبير )الــبــرملــان(،  لــي إن مجلس األمـــة  فــقــال 
نيسان 1920،  أبريل/  من  والعشرين  الثالث  في  َد، 

َ
َعق

 جلسة له، وقــّرر، بناء على اقتراح مؤسس الدولة، 
َ

أول

 مصطفى كمال أتاتورك، اعتباَر هذا اليوم عيدًا للسيادة 
االستقالل،  بثمرة  سينعم  َمــْن  ألن  والطفولة.  الوطنية 

ويبني الدولة، ويحافظ عليها، هم األطفال.
 الــطــفــل الـــســـوري الـــذي حــلــم بـــأن يكون 

ُ
أوقــعــت إجـــابـــة

الــصــف، واملـــديـــر، واملــوّجــه،  رئــيــســًا للجمهورية مــعــلــَم 
والوزارة، في حيص بيص، فهو يتطاول، ولو من خالل 
م، على فكرة األبدية التي لخصتها أنيسة مخلوف 

ُ
الُحل

لــلــولــد«. وقد  الــوالــد  بقولها »ســوريــة لبيت األســـد، مــن 
عولج الولد الطموح بطريقة مخابراتية تعليمية متميزة، 
التقليدي نفسه بقوله: بدي  السؤال  جعلته يجيب عن 

أصير في املستقبل مــاش. )يعني: ال شـــيء(.  يعرف 
ــوصــلــه االنــتــخــابــاُت إلى 

ُ
حــزب الــعــدالــة والتنمية الـــذي ت

أية  أن   ،2002 منذ  التركية  الــبــالد  شــؤون  إدارة  موقع 
حكومة ال تحترم الدولة، وسيادتها، وتقاليدها الوطنية، 
غير قابلة لالستمرار. وبناًء على هذا، تقول الصحف 
إن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس 
البرملان، ووزير التربية والتعليم، يشاركون جميعًا في 

هذا االحتفال. 
ال داعي ألن أحكي لكم عما فعله املجرم عاطف نجيب 
بأطفال درعا الذين كتبوا على الجدران »أجاك الدور يا 
دكتور«. ولكن، ال بد من اإلشــارة إلى أن أحد األطفال 
األتــــــراك يــتــولــى مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــــوم 23 
نــيــســان، والــســيــد أردوغــــان سلم مــهــام منصبه، يومًا 

واحدًا، للطفلة باشاق طاهان )11 سنة(
 من 29 دولــة. سقى 

ٌ
وحضر إلى املقر الرئاسي أطفال

أردوغـــــان وزوجـــتـــه واألطـــفـــال الــشــجــرة الــتــي زرعــوهــا 
أنهار  األطــفــال معهم من سبعة  التي جلبها  املياه  من 
األطــفــال،  مــن  األســد  بينما قتل  األرض!  مختلفة على 
َر 4. 2  حتى تاريخه، 20 ألفًا، واعتقل ستة آالف، وَهجَّ
ألــف، ويحرم مليونني من  مليونًا، وهــو يحاصر 200 

الغذاء، و8. 2 مليونًا من التعليم. 

ياسر العظمة والدولة التركية

وأخيرًا

ال داعي ألن أحكي لكم عما 
فعله المجرم عاطف نجيب 

بأطفال درعا الذين كتبوا على 
الجدران »أجاك الدور يا دكتور«

األحد 1 مايو / أيار 2016 م   24 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 608  السنة الثانية
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