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أسبوع على المشاورات اليمنيّة
مرّ أسبوع على المشاورات اليمنية في الكويت وسط تراجع منسوب التفاؤل 

داخل وفد الشرعية، نتيجة تنّصل تحالف االنقالب من جدول األعمال. ]6ـ7[

رام اهلل ــ العربي الجديد

أرواح  حصــد  اإلســرائيلية  القتــل  آلــة  عــاودت 
شــهد شــاب 

ُ
املزيــد مــن الفلســطينيني، بعدمــا است

املحتلــة،  القــدس  شــمالي  األربعــاء،  أمــس  وفتــاة، 
لجنــود  طعــن  عمليــة  تنفيــذ  محاولتهمــا  بزعــم 
شــهدت الفتــاة مــرام صالح أبو 

ُ
إســرائيليني. واست

إبراهيــم صالــح  وأخوهــا  عامــا(   23( إســماعيل 
طــه )16 عامــا( مــن قريــة بيــت ســوريك، صبــاح 
اإلســرائيلي  االحتــال  جنــود  برصــاص  أمــس، 
العســكري،  قلنديــا  حاجــز  علــى  املتواجديــن 

شــمالي القــدس املحتلــة، بزعــم محاولتهمــا تنفيذ 
شــهود  وأكــد  إســرائيليني.  لجنــود  طعــن  عمليــة 
»العربــي الجديد«، أن الشــهيدين بقيا على  عيــان لـ
األرض لبعــض الوقــت، فيمــا كانت قوات االحتال 
تمنــع الطواقــم الطبيــة الفلســطينية أو أي أحــد مــن 
الشــاب  أن  الشــهود  وأوضــح  منهمــا.  االقتــراب 
كان يحــاول حمايــة الفتــاة وإبعادهــا عن عناصر 
الجيــش، لكــّن جنــود االحتــال أطلقــوا الرصــاص 
عليهمــا، علــى الرغــم من أنه كان باإلمكان اعتقال 
الفتــاة بــدل إعدامهــا ميدانيــا.  مــن جهتهــا، اّدعــت 
شــرطة االحتــال، فــي بيــان، أن »الشــاب والفتــاة 

تقّدمــا نحــو أفــراد الشــرطة اإلســرائيلية وحــّراس 
ووجــدوا  قلنديــا،  حاجــز  علــى  العاملــني  األمــن 
ســكينا مــع الفتــاة، وطلبــوا منهــا التوقــف، لكنهــا 
واصلــت املســير باتجاههــم، فأطلقــوا الرصــاص 
وفــي  إصابتهمــا«.  إلــى  أدى  مــا  باتجاههمــا، 
مقابــل اســتمرار القتــل اإلســرائيلي، كان الســفير 
الفلســطيني فــي األمــم املتحــدة، ريــاض منصــور، 
يعلــن عــن موافقــة مجلس األمــن الدولي على عقد 
حمايــة  تقديــم  قضيــة  لنقــاش  مفتوحــة  جلســة 
للشــعب الفلســطيني، في 6 مايو/أيار املقبل. كما 
أكد منصور أن مشروع القرار حول املستوطنات 

ال يزال قيد النقاش وعلى الطاولة. وكان أمني سر 
الفلســطينية،  التحريــر  التنفيذيــة ملنظمــة  اللجنــة 
صائب عريقات، نفى، أمس األربعاء، تأجيل طرح 
مشروع قرار حول االستيطان في مجلس األمن، 
وقــال »لــم يتــم تحديــد موعد لطرح املشــروع حتى 
يؤجل«. وأكد عريقات، إلذاعة فلســطني الرســمية، 
أن املشــاورات املعمقــة مســتمرة مــن قبــل اللجنــة 
كملت 

ُ
الوزارية العربية ومع فرنسا، وفي حال است

املبــادرة  وبشــأن  املشــروع.  طــرح  إلــى  ســُيصار 
الفرنســية للســام، جــدد عريقــات تحذيراتــه مــن 

محاوالت )إسرائيل( عرقلة الجهود الفرنسية.

شهيدان على حاجز قلنديا... وحماية الفلسطينيين إلى مجلس األمن
الحدث

»مصائر« ربعي 
المدهون، الحائزة على 

جائزة البوكر، تبتدع 
نسيجًا روائيًا فنيًا جديدًا 
يصور تحوالت المسألة 

الفلسطينية.
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إسطنبول ـ باسم دباغ

تـــتـــســـارع الـــخـــطـــوات لــتــحــريــر مــنــاطــق ريــف 
تنظيم  الواقعة تحت سيطرة  الشمالي  حلب 
»الدولة اإلسالمية« )داعش( في الوقت الذي 

اســـتـــأنـــف فــيــه مــقــاتــلــو الــتــنــظــيــم هــجــمــاتــهــم 
في  السورية  املعارضة  سيطرة  مناطق  على 
املنطقة، ما يحيي فكرة إقامة »املنطقة اآلمنة« 

التي كانت تدعو لها تركيا.
املزيد  إرســـال  األميركية  اإلدارة  إعـــالن  وبــعــد 
ــى ســـوريـــة،  مـــن املــســتــشــاريــن الــعــســكــريــن إلــ
التركي مولود جاووش  الخارجية  أكد وزيــر 
أوغلو وجود اتفاق تركي أميركي حول األمر، 
ــال بــطــاريــات  ــ كــاشــفــا عـــن عـــزم واشــنــطــن إرسـ
املــضــادة للصواريخ  صــواريــخ »هــايــمــارس« 
إلـــى الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة. ويــأتــي ذلــك 
فــي ظــل تــوافــقــات إقليمية بلغت ذروتــهــا في 
االنــفــراجــة الــواضــحــة فــي الــعــالقــات التركية 
ــة، الـــتـــي ســيــتــم تــتــويــجــهــا بــعــودة  ــيــ ــاراتــ اإلمــ

السفير اإلماراتي إلى تركيا الشهر املقبل.
وأكد جاووش أوغلو، في حديث إلى مجموعة 

رامي سويد

دخـــلـــت املـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة املــفــتــوحــة بن 
قـــوات املــعــارضــة الــســوريــة وتنظيم »الــدولــة 
اإلسالمية« )داعش( منعطفا جديدًا، مع تمّكن 
التنظيم فجر أمس األربعاء من الوصول إلى 
تــخــوم مــديــنــة أعــــزاز االســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة 
قرب الحدود السورية التركية في ريف حلب 
ــعــتــبــر فـــي األشــهــر 

ُ
الــشــمــالــي، والـــتـــي بــاتــت ت

األخــيــرة أبـــرز مــعــاقــل املــعــارضــة الــبــاقــيــة في 
لصالح  كثيرة  مناطق  خسارتها  بعد  يدها 
الــنــظــام الــســوري والـــقـــوات الــكــرديــة وتنظيم 

»داعش« في ريف حلب الشمالي.
على  »داعـــش« هجماتهم  مقاتلو  وأســتــأنــف 
مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة فـــي ريــــف حلب 
ــالـــي بـــعـــد نـــحـــو أســــبــــوع مــــن الــــهــــدوء  الـــشـــمـ
الطرفن،  بن  التماس  خطوط  على  النسبي 
ونجح مسلحو التنظيم فجر أمس بالسيطرة 
على خمس بلدات وقرى كانت بيد املعارضة 
مــســاء الــثــالثــاء إلــى الــشــرق مــن مدينة أعــزاز 

الواقعة قرب الحدود السورية التركية.
فــي حــديــث مع  الحلبي  الناشط حسن  وقـــال 

ــه إلــى  ــارتـ مـــن الــصــحــافــيــن األتــــــراك خــــالل زيـ
أبـــوظـــبـــي، تـــقـــاريـــر الـــصـــحـــف الـــتـــركـــيـــة الــتــي 
كشفت أن واشنطن ستقوم بإرسال بطاريات 
صــواريــخ »هــايــمــارس« املــضــادة للصواريخ 
إلى الحدود التركية السورية، مشيرًا إلى أن 
»املنطقة اآلمنة« التي لم تعد تعارضها اإلدارة 
شّكل 

ُ
األمــيــركــيــة والــتــي تــدعــمــهــا أملــانــيــا، ست

بــشــكــل تــلــقــائــي بــعــد تــحــريــر املــنــطــقــة. وقـــال 
جــــاووش أوغـــلـــو: »إن أولــويــتــنــا هــي تطهير 
ذلك  داعـــش، وبعد تحقيق  مــن  منطقة منبج 
فإن املنطقة اآلمنة ستتحقق بشكل تلقائي«، 
إلــى أن الرئيس األميركي بــاراك أوباما  الفتا 
»أكد أنه ليس ضد إقامة منطقة آمنة وأملانيا 
تتوافق معنا حول هذا املوضوع، وهم بدأوا 
يـــعـــون أخـــيـــرًا أن الـــطـــرح الـــتـــركـــي حــــول هــذا 

املوضوع صحيح«.
ــفــــاق تــركــي  ــتـــركـــي وجــــــود اتــ وأكــــــد الــــوزيــــر الـ
 :

ً
أمــيــركــي حـــول تــحــريــر مــنــطــقــة مــنــبــج، قــائــال

املعتدلة،  السورية  املعارضة  أن ندعم  »علينا 
ومـــدى مدفعيتنا املــرابــطــة عــلــى الــحــدود هو 
أربـــعـــن كــيــلــومــتــرًا، بــيــنــمــا الــنــظــام األمــيــركــي 
كيلومترًا،   90 مـــداه  يبلغ  للصواريخ  املــضــاد 
ــــى اتــــفــــاق مــــع األمـــيـــركـــيـــن حـــول  ووصـــلـــنـــا إلـ
كيفية إغالق منطقة منبج، وأكثر من ذلك، فقد 
تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حـــول االستراتيجية 
ــال املــزيــد مــن الــقــوات إلــى  الــتــي تتضمن إرســ
ــم تــحــديــد أســمــاء  ــــش، وتــ املــنــطــقــة لــقــتــال داعــ
تقديم  ذلــك، كما سيتم  للمشاركة في  جديدة 
الجو  املعتدلة من  السورية  الدعم للمعارضة 
ــرًا«، مــضــيــفــا: »نــظــام  ومـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة بــ
هايمارس الصاروخي سيصل في مايو/أيار 
املقبل، مما سيساعد في توجيه ضربات أكثر 
للمعارضة  وسيتيح  داعــــش،  ملــواقــع  فعالية 

»العربي الجديد«، إن قوات »داعش« هاجمت 
بعد منتصف ليل الثالثاء نقاط تمركز قوات 
املعارضة في بلدة دوديــان والقرى املحيطة 
بها بثالث سيارات مفخخة، اتبعها التنظيم 
بهجوم بالرشاشات املتوسطة والثقيلة على 
التي اضطرت  املعارضة،  قــوات  نقاط تمركز 
إلـــى االنــســحــاب مــن بــلــدة دوديــــان وقـــرى تل 
حــســن وجـــــارز ويــحــمــول والـــفـــيـــروزيـــة وتــل 
الحصن، ليسيطر التنظيم على هذه القرى 
ــاء. ولــفــت الحلبي إلــى  ــعـ بــالــكــامــل فــجــر األربـ
أن هــذه االشــتــبــاكــات أدت إلــى ســقــوط قتلى 
وجـــرحـــى مـــن الــطــرفــن، كــمــا نــجــح »داعــــش« 
بأسر أربعة على األقل من مقاتلي املعارضة 

الذين كانوا يدافعون عن املنطقة.
وبهذا التقّدم باتت قوات »داعش« على ُبعد 
نحو ثالثة كيلومترات فقط من مدينة أعزاز 
باتت  والتي  املعارضة،  عليها  تسيطر  التي 
تــحــتــفــظ بــالــســيــطــرة عــلــى شـــريـــط حــــدودي 
ضــيــق ال يــتــجــاوز عــرضــه ثــالثــة إلـــى أربــعــة 
كيلومترات فقط من الحدود التركية باتجاه 
الداخل السوري، في الوقت الذي يواصل فيه 
»داعــش« تقّدمه نحو مدينة أعزاز ومعبرها 

الحدودي. 
»داعــش«  لتنظيم  الكبير  التقّدم  هــذا  ويهدد 
مدينة أعزاز التي تأوي حاليا نحو مئة ألف 
نسمة حوالي ثلثهم من  النازحن الذين أتوا
املعارضة  التي خسرتها  املناطق  من  إليها   
فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــاضـــي لــصــالــح 
ــــوري وقــــــــوات حـــمـــايـــة الــشــعــب  ــــسـ الـــنـــظـــام الـ

الكردية. 
ويــتــعــرض هــــؤالء املـــدنـــيـــون حــالــيــا لتهديد 
جــــدي بـــالـــنـــزوح عـــن مــنــاطــق ســكــنــهــم نحو 
ــدود الـــســـوريـــة  ــ ــحـ ــ ــــوري مــــن الـ ــسـ ــ الـــجـــانـــب الـ

ــان أوبــامــا قــد أعلن  الــتــقــّدم عــلــى األرض«. وكـ
يـــوم اإلثــنــن املــاضــي مــن هــانــوفــر، أن اإلدارة 
األمــيــركــيــة ســتــرســل املـــزيـــد مـــن املــســتــشــاريــن 
 300 تعدادهم  ليبلغ  إلى سورية،  العسكرين 
ــــذي رحـــبـــت بـــه املــعــارضــة  ــر الـ ــ مــســتــشــار، األمـ
السورية. وأكد مصدر في الخارجية التركية 
ــديــــد«، أن االتــــفــــاق الــتــركــي  لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــ
ــارة الــرئــيــس التركي  األمــيــركــي هــو نــتــاج زيــ
رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة األميركية 
الحالي،  إبريل/نيسان  بــدايــة  فــي  واشنطن، 

 نحو سبعن ألف 
ً
التركية الذي يحوي أصال

نازح، موجودين في أكثر من عشرة مخيمات 
أكــبــرهــا مخيم بـــاب الــســالمــة الـــحـــدودي، هم 
بالنزوح عن مخيماتهم  بدورهم  مــهــدودون 

مع اقتراب االشتباكات منها.
أن  يمكن   

ً
مكانا محتمال هــنــاك  أن  يــبــدو  وال 

يلجأ إليه سكان أعــزاز والنازحون املقيمون 
فيها وفي املخيمات القريبة منها، إذ يسيطر 
»داعــــش« عــلــى املــنــاطــق الــواقــعــة إلـــى الــشــرق 
النظام على  قــوات  فيما تسيطر  املدينة،  من 
املــنــاطــق الــواقــعــة جنوبها إلـــى الــجــنــوب من 
مدينة مارع وبلدات تل حاصل وكفرناصح. 
كــمــا تسيطر قـــوات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
عــلــى بــلــدة مــنــغ ومــديــنــة تــل رفــعــت ومنطقة 
ــى الـــجـــنـــوب الـــغـــربـــي والــــغــــرب من  عــفــريــن إلــ
التركية  الــحــدود  إغــالق  أعـــزاز، فيما يستمر 
في وجه النازحن السورين املتكدسن على 

الجانب السوري من الحدود املشتركة.
ــارات قـــوات  ــيــ وعـــلـــى هــــذا األســــــاس تـــبـــدو خــ
املـــعـــارضـــة مــحــصــورة بـــالـــدفـــاع عـــن مــنــاطــق 
ــــي مـــديـــنـــتـــي أعــــــزاز  ســـيـــطـــرتـــهـــا املـــتـــبـــقـــيـــة فـ
ومــــارع والـــقـــرى والــبــلــدات الــقــلــيــلــة املحيطة 
بهما، والــتــي مــا زالـــت بيد قـــوات املــعــارضــة، 
القليلة  التي سيكون على عاتقها في األيــام 
املقبلة مهمة محاولة استرجاع املناطق التي 

للضغوط  األمــيــركــيــة  اإلدارة  اســتــجــابــت  إذ 
التركية، ووافقت على معظم أسماء املقاتلن 
الذين قّدمتهم اإلدارة التركية ويبلغ عددهم 
ليتم تدريبهم، والــزج بهم في  1800 جندي، 
املعارك إلى جانب القوات املوجودة في ريف 
حــلــب الــشــمــالــي الــتــي تــخــوض مـــعـــارك ضد 
»داعــــش« مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، مــشــيــرًا إلـــى أنــه 
التنظيم  العملية ضــد  تــبــدأ  أن  املــتــوقــع  مــن 
التحضيرات،  إنــهــاء  بعد  قريبة  فــتــرة  خــالل 

وستعتمد على املقاتلن العرب والتركمان.

خسرتها لصالح تنظيم »داعــش« كي تؤمن 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا املــتــبــقــيــة فـــي ريـــف حلب 
الشمالي قبل أن تفكر ربما باستعادة املناطق 
الــتــي خسرتها لــصــالــح الــقــوات الــكــرديــة في 
شهر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، وأهــمــهــا بلدة 
رفعت  تــل  ومدينة  العسكري  ومطارها  منغ 

القريبة منها.
ــتـــطـــورات، تــتــجــه األنـــظـــار إلــى  وســــط هــــذه الـ
يوميا  قواتها  مــن  املــزيــد  التي تحشد  تركيا 
عــلــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي مـــن الــــحــــدود مــقــابــل 

وعــن »املنطقة اآلمــنــة«، أوضـــح املــصــدر أنها 
ستضمن حــمــايــة الــنــازحــن الــســوريــن على 
الـــحـــدود الــتــركــيــة، ولــــن تـــكـــون مــنــطــقــة آمــنــة 
باملعنى الــذي كان مطروحا في وقت سابق، 
ولكنها ستكون شبيهة باملناطق الخاضعة 
ــقـــراطـــي«  ــمـ ــاد الـــديـ ــ ــحــ ــ ــزب »االتــ ــ لـــســـيـــطـــرة حــ
أي  الكردستاني(،  للعمال  السوري  )الجناح 
أنــهــا لـــن تــشــهــد اشــتــبــاكــات ولـــن تــــدار فيها 
مــعــارك ضــد الــنــظــام الـــســـوري، وبــالــتــالــي لن 
الــروس،  ِقبل  من  لقصفها  مبرر  يكون هناك 

وسيتم تحذير النظام من القيام بقصفها.
وفي السياق نفسه، يقول الصحافي التركي 
لـ«العربي الجديد«، إن تركيا  اوكتاي يلماز، 
دعـــم عملية عسكرية  عــلــى  بالفعل  ــقــدم 

ُ
ت قــد 

محدودة في الشمال السوري إلبعاد تنظيم 
»داعش« عن حدودها، ومنع سقوط القذائف 
داخــــل أراضـــيـــهـــا. ويــــرى أن وحـــــدات خــاصــة 
التي  العملية  تركية محدودة قد تشارك في 
السورية  »املــعــارضــة  قــوات  سيكون عمادها 
املـــعـــتـــدلـــة«، بــيــنــمــا تــتــولــى تــركــيــا إســنــادهــا 
بالتنسيق  والطيران  واملدفعية  بالصواريخ 

مع قوات التحالف الدولي.
وحـــول مــا إذا كــانــت فــكــرة »املــنــطــقــة اآلمــنــة« 
ــادت بــهــا تــركــيــا مـــا زالــــت حية  الــتــي طــاملــا نــ
ــرى يـــلـــمـــاز أن الــعــالــم  ــ ــلـــة لــلــتــطــبــيــق، يـ وقـــابـ
مقتنع بالفكرة لكن ال توجد إرادة سياسية 
لــتــنــفــيــذهــا، مــشــيــرًا إلــــى أن املــنــطــقــة اآلمــنــة 
ــهـــرة مــن  ــكــــون مـــطـ ــا أن تــ ــيـ ــركـ ــدى تـ ــ تـــعـــنـــي لــ
تنظيم »داعـــش« ومــن قـــوات حــزب »االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي« الــــذي ُيــشــّكــل امـــتـــدادا لــحــزب 
»الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي« املــصــنــف إرهــابــيــا 
للنازحن  تــكــون مخصصة  وأن  تــركــيــا،  فــي 

السورين واألغراض اإلنسانية.

ـــرّجـــح مــعــلــومــات أن تتخذ 
ُ
ــزاز، وت ــ مــديــنــة أعـ

ــــدم الــســمــاح  أنــــقــــرة إجـــــــــراءات مــــن شـــأنـــهـــا عـ
لتنظيم »داعش« بالسيطرة على مدينة أعزاز 
فباإلضافة  الــحــدودي.  السالمة  بــاب  ومعبر 
ــمـــاالت نـــــزوح نــحــو مــئــة وســبــعــن  ــتـ إلــــى احـ
ألفا على األقــل إلى الحدود التركية في حال 
سقوط مدينة أعزاز واملخيمات املحيطة بها 
بيد »داعش«، يتواصل سقوط القذائف على 
مــديــنــة كيليس الــتــركــيــة املــقــابــلــة ألعــــزاز من 

الطرف التركي.

الخارجية الروسية مواصلة محادثات جنيف 
والضغوط لتشكيل وفد من مؤتمرات موسكو 
- حميميم - القاهرة - األستانة، بالقول »إننا 

ننتظر ما تحمله األيام املقبلة«.
غـــيـــر أن عـــضـــو االئــــتــــالف الـــوطـــنـــي الـــســـوري 
يتوقع  مكتبي،  السابق محمد يحيى  وأمينه 
لـ«العربي  ويشير  الــروســيــة،  املــحــاوالت  فشل 
املحادثات، كان  بداية  أنــه »منذ  إلــى  الجديد« 
ــره دي مــيــســتــورا، مــن أن هناك  واضــحــا مــا أقـ
وفـــديـــن فــقــط، وفــــد املـــعـــارضـــة ووفــــد الــنــظــام، 
فــيــمــا بــقــيــة الــشــخــصــيــات والـــكـــيـــانـــات ُدعــيــت 
نتوقع  »نــحــن ال  اســتــشــاريــة«، مضيفا  بصفة 
أن يتم تغيير هذا األمــر، ألنه لن يجدي نفعا، 
الهجمة على حلب وحملة  خصوصا في ظل 
املــجــازر املــروعــة«. ويشير إلــى أن »بعضا من 
بامتياز،  املعارضة هــي صناعة روســيــة  هــذه 
ــاب الـــدولـــة ضـــد الــشــعــب  ــ ــتـــي تـــمـــارس إرهــ والـ
الــســوري، وتــقــف إلــى جــانــب الــنــظــام سياسيا 
وعـــســـكـــريـــا«. فـــي املـــقـــابـــل، يـــعـــرب مــكــتــبــي عن 
خشيته من استمرار املحادثات بال أي جدية 
للقول فقط إنها مستمرة، وعدم الوصول إلى 

نتائج ملموسة.
ــقـــت  ـ

ّ
ــل ــة قــــــد عـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ وكــــــانــــــت املــ

مــشــاركــتــهــا فــــي املــــحــــادثــــات »احــــتــــرامــــا لــلــدم 
الــنــظــام، وحلفائه،  الــســوري، بسبب مــواصــلــة 
حــصــار وقــصــف الـــبـــلـــدات واملـــــدن الـــســـوريـــة«، 
بــحــســب مــنــّســق الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات 
ريــــاض حــجــاب. وســاهــمــت ســيــاســة املــبــعــوث 
بـــداًل مــن ترتيبها،  فــي خــلــط األوراق  الــدولــي 
النظام،  لرئيس  نــواب  بعد طرحه فكرة ثالثة 
فــيــمــا اعــتــبــرتــه املـــعـــارضـــة انـــحـــيـــازًا تــامــا إلــى 
د املحادثات 

ّ
وفد النظام السوري، وهو ما عق

ــك، ولــيــس أّدل عــلــى ذلـــك مــمــا نشرته  بــعــد ذلــ
»العربي الجديد«، قبل أربعة أيام، من وثائق 
إلى مجلس األمن  سرّية قدمها دي ميستورا 
األولــى«.  »التوصية  ُمسمى  تحت  أشهر،  قبل 
وتنص الفقرة 51 من امللحق الرابع للتوصية، 

بشكل صريح، على بقاء األسد.

أنس الكردي

ــم تــحــمــل األيـــــــام الـــخـــمـــســـة عــشــر  لــ
مــن محادثات  الثالثة  الــجــولــة  مــن 
انتهائها  عــن  أعلن  التي   3 جنيف 
رسميا أمس األربعاء بعدما كانت قد انطلقت 
ــالـــي، أي جــديــد  ــريــــل/ نــيــســان الـــحـ فـــي 13 إبــ
يسهم في التأسيس لحل سياسي سوري، مع 
الفشل في بحث فعلي لالنتقال السياسي في 
البالد، كما تطالب املعارضة، مقابل الضغوط 
املــيــدانــي من  التصعيد  الــروســيــة واســتــمــرار 
في  األرض، خصوصا  على  الــســوري  الــنــظــام 
حلب التي شهدت مجازر عدة نفذها النظام، 
أيــام  قبل  املعارضة لالنسحاب منها  دفــع  مــا 

من نهايتها.
كــانــت املــعــارضــة الــســوريــة مــنــذ الـــيـــوم األول 
لــلــمــحــادثــات تـــؤكـــد عــلــى مــطــالــبــهــا املــتــمــثــلــة 
كاملة  انتقالي  حكم  هيئة  تشكيل  بــضــرورة 
الــصــالحــيــات مـــع رفـــض بــقــاء رئــيــس الــنــظــام 
السوري بشار األســد في السلطة. أما النظام 
املحادثات  مــن  الجولة  هــذه  فــي  فبدا مشاركا 
ملـــجـــرد إفــشــالــهــا، مـــع تـــأخـــره عـــن انــطــالقــتــهــا 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة في  ــ بـــداعـــي إجــ
البالد، ثم إعالنه أن األسد خط أحمر، إضافة 
إلـــى رفــضــه بــحــث االنــتــقــال الــســيــاســي بشكل 
جـــدي، وتــقــديــمــه مــقــتــرحــا شــّكــل الــتــفــافــا على 
طرح هيئة الحكم عبر اقتراح 3 نواب للرئيس 

مع بقاء األسد في سدة الحكم.
في ظل هذه األجــواء، كان الــدور األبــرز تؤديه 
روسيا التي استمرت بمناوراتها وضغوطها 
عــلــى املـــعـــارضـــة، مـــع مــحــاولــتــهــا ضــــرب وفــد 
منها  مقربن  »معارضن«  بإدخال  املعارضة 
في صفوفها، إضافة إلى استمرارها بالتلويح 
بورقة »اإلرهاب« ضد أطراف مشاركة في وفد 
املــعــارضــة، وحــديــثــهــا عــن احــتــفــاظــهــا بــقــوات 
على األرض، إضافة إلى العمل على منع عقد 
الــتــي طــرحــت إمكانية  مجموعة دعــم ســوريــة 

عقدها اجتماعا خالل األيام املقبلة. 

جنيف 3 السوري

15 يومًا من الضغوط 
قادت لفشل الجولة

لم تنجح الجولة الثالثة من محادثات جنيف 3، في تحقيق أي خرق للتأسيس لحل سياسي سوري، 
النظام  وخرق  متواصلة  روسية  ضغوط  وسط  السياسي،  لالنتقال  جدي  بحث  في  فشلها  مع 

للهدنة، ما دفع المعارضة لتعليق مشاركتها في المحادثات التي اختتمت أمس

أعلنت روسيا أن المحادثات 
من المتوقع أن ُتستأنف 

في 10 مايو المقبل

يهدد تقّدم »داعش« 
مدينة أعزاز التي تأوي 

نحو 100 ألف نسمة

يعد مالي أحد كبار 
مستشاري الرئيس 

لشؤون تنسيق الحرب 
على »داعش«

23
سياسة

الحدث

تقرير متابعة

معركة طرد »الدولة« تحيي »المنطقة اآلمنة«: تطهير منبج أولوية تقدم »داعش« بريف حلب يهدد أعزاز: الدفاع خيار وحيد للمعارضة 

أن  واليتي  أكبر  علي  الدولية  للشؤون  األعلى  المرشد  مستشار  اعتبر 
بعرقلة  تسببت  التي  هي  الرياض  في  السورية  المعارضة  »مجموعة 
المحادثات، كما أدت لفشلها«، محمًال المعارضة السورية مسؤولية 
خرق وقف إطالق النار. وأضاف واليتي في تصريحات بعد لقائه وفدًا 
أنه ال يحق ألي طرف رسم شكل مستقبل سورية،  يزور طهران،  سوريًا 

مؤكدًا أن وفد النظام السوري لن يترك طاولة الحوار.

إيران على مواقفها

الروسية، استكملت أمس األربعاء،  الضغوط 
مــع إعــــالن مــوســكــو أن مــحــادثــات جــنــيــف من 
ستأنف في جنيف في العاشر من 

ُ
املتوقع أن ت

مايو/ أيار املقبل. وقال نائب وزير الخارجية 
الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس، »إننا مع 
أن تجري املفاوضات بسرعة أكبر، وأن تكون 
للتوصل  الجميع  فيها  يشارك  حتى  شاملة، 
إلــى اتــفــاق بــأســرع وقـــت«. هــذا األمـــر رد عليه 
نائب رئيس الهيئة العليا جورج صبرا، الفتا 
فــي حــديــث لــوكــالــة »رويـــتـــرز« إلـــى أن تحديد 
ــات يـــعـــود لــأمــم  ــادثــ ــحــ مـــوعـــد اســـتـــئـــنـــاف املــ
املتحدة، مــؤكــدًا أن »املــعــارضــة لــن تــشــارك في 

املحادثات إلى أن تنفذ مطالبها«.

ــاق، نــقــلــت وكــــالــــة »رويـــــتـــــرز« عــن  ــيـ ــــي الـــسـ وفـ
دبــلــومــاســي غــربــي قــولــه إن املــبــعــوث الــدولــي 
 14 يومي  يتحدث عن  ستيفان دي ميستورا 
الجولة  لــبــدء  املقبل كموعد  أيـــار  مــايــو/  و15 
املــقــبــلــة مـــن املـــحـــادثـــات، مــشــيــرًا إلــــى أن »كــل 
ــال الــدبــلــومــاســي إن  ــ هــــذا نـــظـــري تـــمـــامـــا«. وقـ
دي ميستورا ما زال يهدف إلى عقد اجتماع 
لــواء  تحت  واإلقليمية  الكبرى  للقوى  وزاري 
لــدعــم ســوريــة قبل تنظيم  الــدولــيــة  املجموعة 
مشيرًا  جنيف،  مــحــادثــات  مــن  املقبلة  الجولة 
إلى أن ذلك سيكون على األرجح في األسبوع 

املقبل غير أن روسيا لم تنضم بعد.
في موازاة ذلك، صّعدت موسكو من هجومها 
وزارة  باسم  املتحدثة  وقالت  املعارضة،  على 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس إن 
»مقلق«  للمفاوضات  العليا  الهيئة  تــصــرف 
وإنــهــا فشلت فــي تقديم مقترحات بــنــاءة في 
ــات. وأضــــافــــت فــــي إفـــــــادة صــحــافــيــة  ــادثــ ــحــ املــ
أن الـــوضـــع عــلــى األرض فـــي ســـوريـــة وحــالــة 
املحادثات »مدعاة للقلق البالغ«. ولم تتوقف 
الضغوط الروسية على ذلك، بل طلبت موسكو 
من مجلس األمن الدولي مساء الثالثاء اعتبار 
مجموعتي »أحــرار الشام« و«جيش اإلسالم« 
ــتـــن شـــاركـــتـــا  ــلـ الـــســـوريـــتـــن املـــعـــارضـــتـــن الـ
فـــي مـــحـــادثـــات جــنــيــف، »إرهـــابـــيـــتـــن«. كــذلــك 
بحماية  لبريطانيا  اتهامات  روســيــا  وّجــهــت 
»إرهابين« يمولون تنظيم »داعش«، معتبرة 
الــروســي  ذلــك »لعبة خــطــرة جـــدًا«. التصعيد 
املتحدة  الــواليــات  على  أيــضــا هجوما  شمل 

واعـــتـــبـــار نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
غينادي غاتيلوف، أن العسكرين األميركين 
يتواجدون في سورية بشكل غير شرعي. في 
أمس،  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  أكــدت  املقابل، 
أن املستشارين العسكرين الروس يساعدون 
ــــي الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــعــمــلــيــات  ــنــــظــــام فـ قـــــــوات الــ
العسكرية. وقال رئيس هيئة األركان العامة 
املؤتمر  في  غيراسيموف،  فاليري  الروسية، 
الــــدولــــي حــــول األمـــــن فـــي مــوســكــو »يــســاعــد 
ــارون الـــعـــســـكـــريـــون الـــــــروس قـــيـــادة  ــتـــشـ املـــسـ
للعمليات  التخطيط  فــي  الـــســـوري  الــجــيــش 

القتالية ضد العصابات املسلحة«.
ومنذ بدء الجولة الثالثة من محادثات جنيف، 
ــم تـــتـــوقـــف املـــــحـــــاوالت الــــروســــيــــة لــتــوســيــع  لــ
ــهـــدف زرع بــــــذور الـــخـــالف  ــد املـــعـــارضـــة بـ ــ وفـ
فــي مــا بينه، أو الــدخــول بــوفــد ثــالــث لتمييع 
ــن بـــيـــان جــنــيــف،  ــات والـــتـــخـــلـــص مــ ــاوضــ ــفــ املــ
وهـــو مـــا بـــرز بــمــحــاوالت إنـــشـــاء وفـــد مــوّحــد 
مــن مــؤتــمــرات األســتــانــة ومــوســكــو والــقــاهــرة 
باسم  الرسمي  املتحدث  ويكتفي  وحميميم. 
الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان، في 
تصريحات لـ«العربي الجديد« ردًا على إعالن 

روبرت مالي
ظل أوباما في الشرق األوسط وعينه السوريّة

واشنطن ـ جو معكرون

ال أحد يتماهى فكريا مع الرئيس األميركي 
باراك أوباما في الدائرة الصغرى املؤثرة في 
قضايا الشرق األوسط في اإلدارة األميركية 
ــثـــر مــــن الـــبـــراغـــمـــاتـــي املــســتــعــد لــلــتــحــاور  أكـ
ــداء، األكـــاديـــمـــي مـــن خــــارج الــنــادي  ــ ــ مـــع األعـ
ــاث فــــي واشـــنـــطـــن،  ــحــ الــتــقــلــيــدي ملــــراكــــز األبــ
مالي.  روبـــرت  األمــيــركــي،  الرئيس  مستشار 
أين تكون بوصلة أوباما يكون روبرت مالي.

بعدما رّكز معظم العام املاضي على االتفاق 
ــنــــووي مـــع إيـــــــران، يــتــولــى مـــالـــي، حــالــيــا،  الــ
ــاري الـــرئـــيـــس  ــتـــشـ ــار مـــسـ ــبــ مـــنـــصـــب أحــــــد كــ
لشؤون تنسيق الحرب على تنظيم »الدولة 
سمى داخل 

ُ
اإلسالمية«  )داعش( في مهمة ت

واشنطن »قيصر داعــش« بعد شكاوى عدة 
إدارة  داخــل   ليس هناك هيكلية واضحة 

ّ
أن

ــرار فـــي هــــذا املـــلـــف. كما  ــقـ ــا التـــخـــاذ الـ ــامـ أوبـ
يــنــاقــش مـــالـــي، حــالــيــا مـــع نــظــيــره الــروســي 
املــبــعــوث الــخــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي بشأن 
ــروع  ــشـ ــدر الفـــرنـــتـــيـــيـــف مـ ــنـ ــسـ ــكـ ســـــوريـــــة، ألـ
ــور الـــــســـــوري الـــــــذي تـــأمـــل  ــــودة الــــدســــتــ ــــسـ مـ
واشـــنـــطـــن إعــــالنــــه فــــي شـــهـــر أغـــســـطـــس/آب 
اآلن بجناَحي  ُيــمــســك  أنـــه  مــا يعني  املــقــبــل، 
السياسة األميركية حيال سورية: »داعش« 

ومحادثات السالم بن النظام واملعارضة.
ــركــــي عــــالقــــة خــاصــة  ــيــ يـــمـــلـــك املـــحـــامـــي األمــ
سيمون،  والـــده  منها  يتحدر  التي  بسورية 
كما تابع هذا امللف عن كثب خالل فترة توليه 
برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا في 
»مجموعة األزمات الدولية«. في تلك الفترة، 
اجــتــمــع مـــع رئـــيـــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار 
األســد عــاَمــي 2007 و2008، وكــان يعتبر أن 
متكاملة  استراتيجية  توفير  واشنطن  على 
لــلــنــظــام الــــســــوري لــيــكــتــســب ثـــقـــة الـــخـــروج 
مــن الــفــلــك اإليـــرانـــي. هـــذا املــوقــف تــطــّور مع 
تــغــّيــرات املــنــطــقــة، إذ كــتــب مــالــي مـــع زميله 
بيتر هاردينغ مقااًل في صحيفة »واشنطن 
يرى   ،2011 يوليو/تموز  شهر  في  بوست« 
فيه أن نظام األســد »يــبــدو عــازمــا على حفر 
قــبــره بــيــده. لــم يكن مــن الــضــروري أن يكون 
األمـــر بــهــذه الــطــريــقــة«. وخــتــم املــقــال بالقول 
»من الصعب تقييم ما إذا كانت هناك أغلبية 
واضـــحـــة مـــن الـــســـوريـــن تــرغــب فـــي إســقــاط 
النظام. لكن ما هو واضــح، أن أغلبية داخل 
النظام تعمل بشكل إضافي لتعجيل زواله«.

ــم مـــالـــي مــنــصــب إدارة شـــؤون 
ُّ
تـــزامـــن تــســل

الشرق األوسط وشمال أفريقيا والخليج في 
مجلس األمن القومي في البيت األبيض في 
التدريجي  التحّول  مع   2015 إبريل/نيسان 
ــة. لـــم تعد  فـــي املـــوقـــف األمــيــركــي مـــن ســـوريـ
إطــاحــة األســـد مــن منصبه أولـــويـــة، كــمــا تم 
ــة األســـد  ــ ــأن إزالــ تــثــبــيــت مـــوقـــف واشـــنـــطـــن بــ
عسكريا ستؤدي إلى تعزيز نفوذ »داعــش« 
ــة. ال يــنــصــح مـــالـــي بـــشـــراكـــة مع  ــوريــ فـــي ســ
األســــد ملــحــاربــة »داعــــــش«، لــكــن لــديــه ليونة 
حيال توقيت تنحيه، فيما يجري العمل مع 
موسكو على تسوية سياسية تحاول إنهاء 

الصراع القائم في سورية.
ــالــــي إلــــــى مـــعـــســـكـــر  مــن  يـــنـــتـــمـــي روبـــــــــرت مــ
يـــتـــمـــاهـــون مـــــع الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة الـــــذي 
يــتــضــاءل نـــفـــوذه فـــي الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة. 
 الــنــزاع 

ّ
الــقــضــيــة األقـــــرب إلــــى قــلــبــه هـــي حــــل

التي  املهمة  وهــي  اإلسرائيلي،  الفلسطيني 
تــوالهــا ضــمــن فــريــق عــمــل الــرئــيــس األســبــق 
بيل كلينتون خالل قمة »كامب ديفيد« بن 
عــرفــات  يــاســر  الفلسطينية  السلطة  رئــيــس 
ورئــيــس الـــــوزراء االســرائــيــلــي إيــهــود بـــاراك 
يــولــيــو/تــمــوز عــام 2000. كتب بعد تلك  فــي 
الفترة، سلسلة مقاالت مع األكاديمي حسن 
أن عرفات ال يتحمل  فيها  اعتبر  والتي  آغــا 
يتعارض مع  فــي موقف  القمة،  وحــده فشل 
تقييم معظم زمالئه في فريق عمل كلينتون 
ومــــع املـــوقـــف اإلســرائــيــلــي بــطــبــيــعــة الــحــال، 
وهو ما جعل كثيرين يقولون إن مالي أكثر 
ســيــاســي أمـــيـــركـــي أنـــصـــف عـــرفـــات فـــي هــذا 
املوضوع. لكن هذه ليست القضية الوحيدة 

التي سببت له املتاعب في واشنطن.
ــايـــو  ــا نـــفـــت، فـــي شــهــر أيـــار/مـ ــامــ حــمــلــة أوبــ
2008، أيـــة عــالقــة لــهــا بــمــالــي مــؤكــدة أنـــه لن 
يــكــون مــســتــشــارًا لــهــا لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
قــادة  التقى  أنــه  أفـــادت  إعالمية  تقارير  بعد 
ــمـــاس«.  فـــي حـــركـــة املـــقـــاومـــة اإلســـالمـــيـــة »حـ
في  عمله  أن طبيعة  مــالــي، حينها،  وصـــّرح 
»مــجــمــوعــة األزمــــــات الـــدولـــيـــة« تــحــتــم عليه 
التحدث مع كل األطراف، مشيرًا إلى أنه أبلغ 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة مــســبــقــا بــهــذه  وزارة 
الــخــطــوة. عــقــب هـــذا املــوقــف، وصــفــه الكاتب 
ه »كــاره مسعور 

ّ
اليميني مارتي بيريتز بأن

إلسرائيل«.
ــت، أن الــــرجــــل املـــتـــخـــصـــص بــقــضــايــا  ــ ــالفـ ــ الـ
ــنـــزاع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي يــعــمــل، الــيــوم،  الـ
فــي ظـــرف إقليمي لــيــس مــؤاتــيــا إلنــجــاز أيــة 
تسوية لهذا الصراع. وصل مالي إلى البيت 
األبــيــض بــعــد مــرحــلــة »الــربــيــع الــعــربــي« في 
واشــنــطــن، حــن انــتــقــل الــتــركــيــز إلـــى االتــفــاق 
النووي مع إيــران واحتواء »داعــش«. مجّرد 
كمستشار   2014 فبراير/شباط  في  تعيينه 

لشؤون الخليج وإيران، كان مؤشرًا واضحا 
أن واشنطن قـــررت املــضــي قــدمــا فــي تسوية 
نووية مع طهران بعد ستة أشهر من تولي 

الرئيس اإليراني حسن روحاني  منصبه في 
أغسطس/آب 2013. قبله شغل املستشار في 
معهد واشنطن، دينيس روس هذا املنصب 
ــان الــبــيــت  ــــى حـــن كــ ــة أوبـــامـــا األولــ ــ فـــي واليـ
األبيض يسعى جاهدًا لــردع رئيس الــوزراء 
توجيه  عــن  نتنياهو  بنيامن  اإلســرائــيــلــي 
النووية  املنشآت  تستهدف  جــويــة  ضــربــات 

اإليرانية.
مالي  فيها  تقاطع  التي  األهــم  النقطة   

ّ
ولعل

مع أوباما هي النظرة إلى الحلفاء واألعداء 
ــــط. كــتــب مــالــي فـــي مجلة  فـــي الـــشـــرق األوســ
أن »واشــنــطــن  عــــام 2010،  أفـــيـــرز«  »فـــوريـــن 
ال تـــزال تنظر إلــى الــشــرق األوســـط على أنه 
مــنــقــســم بـــن املــعــتــدلــن واملــتــشــدديــن، وهـــذا 
مفهوم يجعلها تتغاضى عما يغذي فعليا 
ديـــنـــامـــيـــة املـــنـــطـــقـــة«. ويـــضـــيـــف أن »حــلــفــاء 
واشــنــطــن املــفــتــرضــن فـــي املــنــطــقــة يــســعــون 
غـــالـــبـــا ألهـــــــداف ال تــتــمــاشــى مــــع الــــواليــــات 
املتحدة، وأعداءها يرّوجون أحيانا ألهداف 
تتوافق مــع أهـــداف واشــنــطــن«. هــذه النظرة 
اليوم من نظرة واشنطن  أساسي  هي جــزء 

إلى عالقتها مع السعودية وإيران.
تــــطــــّور روبــــــــرت مــــالــــي، فـــكـــريـــا، مــــع الـــوقـــت 
ونــضــجــت تــجــربــتــه مـــع تــولــي هـــذا املنصب 
أوبــامــا خــالل مراحل تاريخية في  إدارة  في 
االعتبار  أعـــادت  مهمات  تولى  كما  املنطقة. 
ملـــصـــداقـــيـــتـــه، وفـــتـــحـــت صــفــحــة جــــديــــدة فــي 
ــن األخــيــرتــن، 

َ
مــســيــرتــه املــهــنــيــة. فــي الــســنــت

وربـــمـــا ألهــمــيــة ومـــحـــوريـــة مــنــصــبــه، تــمــّكــن 
مالي من تحويل أبرز منتقديه إلى أصدقائه 
رون  واشنطن  فــي  اإلسرائيلي  السفير  مثل 
ديـــرمـــر وســلــفــه فـــي الــبــيــت األبـــيـــض ألــيــوت 
أبــرامــز، لكن الــشــيء الوحيد الــذي لــم يتغير 
بعد  الفلسطينية.  القضية  إلـــى  نــظــرتــه  هــو 
الحرب  منسق  منصب  توليه  مــن  أسبوعن 
متها 

ّ
على »داعش«، أكد مالي، خالل ندوة نظ

كــــل مــــن صــحــيــفــة »هــــــآرتــــــس« و«صــــنــــدوق 
ــه ال يــمــكــن هــزيــمــة  إســـرائـــيـــل الـــجـــديـــدة«، أنــ
التشدد في الشرق األوسط من دون معالجة 

القضية الفلسطينية.

رايس  ســوزان  القومي،  لألمن  األميركي  الرئيس  مستشارة  وصفت 
مستشاري  كبار  أحد  منصب  في  تعيينه  لدى  مالي،  روبرت  )الصورة(، 
الرئيس لشؤون تنسيق الحرب على 
»أكثر  أحد  بأنه  ــش«،  »داع تنظيم 
إليها«.  بالنسبة  ثقة  المستشارين 
الخبراء  »أكثر  من  أنه  اعتبرت  كما 
بقضايا  يتعلق  مــا  فــي  احــتــرامــًا 
عند  متوقفة  األوســـط«،  الشرق 
مع  الــنــووي  االتــفــاق  في  دوره 
الرئيس  جانب  ــى  إل ودوره  ــران،  إيـ
األسبق، بيل كلينتون، في ما يخص 

القضية الفلسطينية.

التركي  األلماني  التعاون  ــادة  زي عن  شبيغل«  »ديــر  صحيفة  كشفت 
مركز  لبناء  خطط  وجود  أكدت  بعدما  »داعــش«،  تنظيم  لمحاربة 
ألماني دائم في قاعدة  عسكري 
يوجد  حيث  التركية،  »إنجرليك« 
التورنادو  طائرات  من  عــدد  اآلن 
وطائرات  األلمانية،  االستطالعية 
إلى  جــوًا،  الوقود  تعبئة  إعــادة 
ــان.  ــم ــجــنــود األل ــات ال ــب مــئ جــان
برلين  تسعى  التقرير،  وبحسب 
المؤقتة  األلمانية  البعثة  لتحويل 
تنظيم  لمحاربة  »إنجرليك«  في 

»داعش« إلى بعثة دائمة.

أدوار عدة

تعاون تركي ألماني

جزائرية  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
مساعد  زيــارة  أن  الجديد«  لـ»العربي 
المكلف  الــجــزائــري  الخارجية  وزيـــر 
واألفريقية  المغاربية  ــالــشــؤون  ب
والــجــامــعــة الــعــربــيــة عــبــد الــقــادر 
مــســاهــل إلـــى دمــشــق قــبــل أيـــام، 
إلــى  سياسية  ــة  ــال رس لنقل  ــاءت  جـ
إلى  دعــوتــه  تتضمن  ــد،  األسـ بــشــار 
محادثات  مع  اإليجابي  التعاطي 
حوار  فتح  على  وتشجيعه  جنيف 
لتجاوز خطط  المعارضة  مباشر مع 
سورية.  تقسيم  تستهدف  غربية 
مساهل  زيـــارة  الــمــصــادر،  وبحسب 
محسوبة  سياسية  بخطوة  تتعلق 

ومطلوبة من المجتمع الدولي.

دور جزائري

بورتريه

تتزايد التحضيرات لتحرير 
مناطق ريف حلب 
الشمالي المحاذية 

للحدود التركية، من 
سيطرة تنظيم »داعش«، 

ما يعيد إحياء فكرة 
إقامة »المنطقة اآلمنة«

بات تنظيم »داعش« 
قريبًا من مدينة أعزاز التي 
تسيطر عليها المعارضة 

السورية، والتي ال يبدو 
أمامها إال خيار الدفاع 
عن مناطق سيطرتها

لم يوقف النظام استهداف المدنيين )كرم المصري/فرانس برس(

صّعد 
»داعش« 
هجماته 
على 
مناطق 
المعارضة 
في ريف 
حلب 
)حسين 
ناصر/
األناضول(

)Getty/حل القضية الفلسطينية نقطة مركزية بالنسبة لمالي )جيمي روز
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  شرق
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خامنئي: الواليات 
المتحدة ُتشيطن إيران

اتهم املرشد اإليراني علي خامنئي، 
ــاء، الــــواليــــات املــتــحــدة  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
ــنـــووي  بــــ«عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ االتــــفــــاق الـ
والترويج  الجميع،  على  والتحايل 
بــأنــهــا تــطــبــقــه مـــن جــهــتــهــا، وتــصــف 
إيــــــــران فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه بـــالـــطـــرف 
ألقاها  كلمة  فــي  واعتبر  املــتــشــائــم«. 
خالل لقاء جمعه بعمال إيرانين، أن 
»واشنطن تعمل على شيطنة إيران 

وترهيب اآلخرين منها«.
)العربي الجديد(

مقتل ثالثة أمنيين إيرانيين
بهجوم مسلّح

ذكرت مواقع إيرانية، أمس األربعاء، 
ــلـــى نــقــطــة  ـــحـــا عـ

ّ
أن »هــــجــــومــــا مـــســـل

خاش،  منطقة  في  عسكرية  تفتيش 
ــي مـــحـــافـــظـــة ســيــســتــان  ــ الــــواقــــعــــة فـ
وبــلــوشــســتــان جــنــوب شــرقــي إيـــران، 
أودى بحياة ثالثة أفراد من الشرطة 
اإليـــــــرانـــــــيـــــــة«. وقــــــــــال قـــــائـــــد شـــرطـــة 
املحافظة رضــا عــبــدي، إنــه »تـــّم نقل 
ــراد الــثــالثــة إلـــى مــركــز  ــ جــثــامــن األفــ
»لــم يتم  أنــه  الشرعي«، مؤكدًا  الطب 

بعد إلقاء القبض على املسلحن«.
)العربي الجديد(  

 
العراق: قتلى مدنيون 

بقصف استهدف 
الفلوجة

ــيـــب أكــثــر مـــن 20 عــراقــيــا،  صـ
ُ
ــتــل وأ

ُ
ق

ــــس األربــــــعــــــاء، بـــقـــصـــف لــلــجــيــش  أمــ
ــة،  ــلـــوجـ ــفـ ــــي عــــلــــى مــــديــــنــــة الـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
فـــي مــحــافــظــة األنــــبــــار، فــيــمــا انــتــقــد 
زعــمــاء قــبــلــيــون مــحــلــيــون »انــشــغــال 
السياسين بأزمة البرملان وتجاهل 
الــجــرائــم الــتــي تــرتــكــب فــي املــديــنــة«. 
وقال مصدر طبي محلي لـ »العربي 
ــديـــد«، إن »مــســتــشــفــى الــفــلــوجــة  الـــجـ
15 جريحا،  استقبل سبعة قتلى و
ــنـــســـاء واألطــــفــــال،  غــالــبــيــتــهــم مــــن الـ
بقصف للجيش على أحياء الشهداء 
ــزال، وســـط الــفــلــوجــة،  ــ والـــجـــوالن ونــ

ومنطقة السجر شمال املدينة«.
)العربي الجديد(

مقتل تسعة عسكريين 
في سيناء

ــن مـــصـــريـــن،  ــديـ ــنـ ــجـ ــــتــــل تـــســـعـــة مـ
ُ
ق

ــي عـــمـــلـــيـــتـــن  ــ ــ ــــب آخـــــــــــــــران، فـ ــ ــيـ ــ ــ وأصـ
مــســلــحــتــن مــخــتــلــفــتــن، بــمــحــافــظــة 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء، شــــرق مـــصـــر، أمــس 
ــهـــــدف مــســلــحــون  ــ ــتـ ــ األربـــــــعـــــــاء. واسـ
يــنــتــمــون لــتــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء«، 
ــــرم  ــق كـ ــ ــريــ ــ ــــى طــ ــلـ ــ ــود عـ ــ ــنــ ــ ــة جــ ــ ــلـ ــ ــاقـ ــ نـ
القواديس، في مدينة الشيخ زويــد، 
ــاء، بـــعـــبـــوة نـــاســـفـــة،  ــنــ ــيــ بـــشـــمـــال ســ
تسببت فــي مقتل سبعة مجندين، 
وإصــابــة آخــريــن. وفـــي شـــرق مدينة 
العريش، باملحافظة نفسها، اشتبك 
ــحــون مـــن الــتــنــظــيــم مـــع دوريــــة 

ّ
مــســل

ــــري، مـــمـــا أســـفـــر عــن  ــــصـ لــلــجــيــش املـ
مقتل عسكرين.

)العربي الجديد(



العراقية  األنبار  ة  ظ ف ا ح م د  ه ش ت
حول  فيها  سؤولين  م ن  ي ب ت  ا ع ا ر ص
من  تحريرها  بعد  ا  ه ر ا م ع إ ة  د ا ع إ
»داعش«، مع مقتل عشرات المدنيين 
الرمادي  في  ازلهم  ن م ل ن  ي د ئ ا ع ل ا
بانفجارات. يحدث ذلك وسط مخاوف 
من اشتباكات جديدة في المحافظة

القاهرة ـ العربي الجديد

النت وأعملها  أدخــل على  »ممكن بكتيبتن 
دائــــرة مــقــفــولــة واإلعــالمــيــن يـــاخـــدوا أخــبــار 
وشــغــل مــنــهــا«، بــهــذه الكلمات لـــّوح الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي، للنشطاء على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، خــالل حديثه 
ملمثلي املجتمع ورؤســاء الهيئات البرملانية 

في 13 إبريل/نيسان الحالي.
إال أن الرئيس املصري لم يكن يلّوح بأمر من 
دون أساس له في الواقع، إذ تكشف مصادر 
سياسية مصرية بارزة، أن »السيسي كان قد 
ف اللواء عباس كامل مدير مكتبه بضرورة 

ّ
كل

تشكيل فريق إلكتروني، تكون وظيفته قيادة 
الحمالت على مواقع التواصل االجتماعي، 
سواء في الهجوم على معارضي الرئيس أو 
الترويج له«، في إشارة إلى لجان إلكترونية.
وتــضــيــف املـــصـــادر، أنـــه »بــالــفــعــل حـــدث ذلــك 
ألن الــســيــســي ال يــثــق إال بــالــجــيــش فــقــد تم 
تنفيذ ذلك، تحت اسم مركز اإلعــالم الوطني 

القاهرة ـ محمد كريم

يـــرى ســيــاســيــون مــصــريــون، أن تكلفة قمع 
االحــتــجــاجــات الــتــي شهدتها مصر فــي 25 
إبريل/ نيسان أعلى من تكلفة االحتجاجات 
نفسها، وأن ذلك من أهم نتائج التظاهرات 
الـــتـــي رفـــعـــت الــــــروح املــعــنــويــة لــلــمــعــارضــة 

السياسية بشكل ملحوظ.
ــقــــول أحــــــد الـــــداعـــــن إلـــى  ــاق، يــ وفــــــي الــــســــيــ
التظاهرات لـــ »العربي الــجــديــد«، إنــه »بــات 
يــقــيــنــا فــــي نــــفــــوس الـــكـــثـــيـــريـــن أن ســقــوط 
النظام صار أمرًا حتميا، وأن النظام ُيسرع 
بــجــهــوده الــذاتــيــة نحو الــهــاويــة. ولــكــن هذا 
الـــســـقـــوط مـــعـــقـــود بـــنـــواصـــي االصـــطـــفـــاف 
الحقيقي املتشّبع بـــروح 25 يناير/كانون 
الثاني 2011«. ويضيف أن »ما فعله نظام 
عــبــد الــفــتــاح السيسي بــحــّد ذاتـــه وبنفسه، 
 أن حــمــالت االعــتــقــال املنهجية 

ّ
هــو أنــه ظــن

والــعــشــوائــيــة ستحميه مــن الــغــضــب، كذلك 
ــابــــات فــــي الــــشــــوارع  ــدبــ ــــات والــ ــــدرعـ نـــشـــر املـ
ــز الــطــائــرات املــنــخــفــضــة فــوق  وأصـــــوات أزيــ
ــّدمــت هــذه الحالة من  املتظاهرين، بينما ق
ــة جــلــيــلــة ملـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن  الـــقـــمـــع خـــدمـ
الــثــورة املصرية، إذ عــاد املتظاهرون جنبا 
إلـــى جــنــب، مــن دون الــنــظــر إلـــى خالفاتهم 
ــم الـــضـــيـــقـــة،  ــهـ ــالـــحـ ــة ومـــصـ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ األيــ
فــالــجــمــيــع مــســتــهــدف مـــن نــظــام ال يـــرى أي 
حــق ملــعــارضــيــه«. فــي املــقــابــل، يــقــول باحث 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــراقــــي نــــشــــاطــــه، بــعــد  ــعــ ــان الــ ــرملــ ــبــ يــــواصــــل الــ
تجاوزه محطات صعبة في الفترة األخيرة، 
تــحــديــدًا األســـبـــوع املـــاضـــي، خـــرج عــلــى أثــره 
رئيسه سليم الجبوري منتصرًا في مواجهة 

النواب املعتصمن. 
وفي السياق، يعقد البرملان اليوم الخميس، 
انــي جلساته ملناقشة اإلصــــالح والتغيير  ــ ث
الــــــــوزاري، بــعــد أن تــمــّكــن يــــوم الـــثـــالثـــاء، من 
ــل نــصــابــه  ــمــ ــوة، وأكــ ــقــ اســـتـــئـــنـــاف نـــشـــاطـــه بــ
وأقـــّر جــزءًا مــن الحكومة التي قّدمها رئيس 
ف 

ّ
الوزراء حيدر العبادي. في موازاة ذلك، يكث

األخير مشاوراته الستكمال أسماء التشكيلة 
ب من الشارع العراقي، 

ّ
الحكومية، وسط ترق

ر 
ّ
ملــآل املرحلة املقبلة واتجاهاتها، فيما حذ

زعيم »التّيار الــصــدري« مقتدى الــصــدر، من 
أي تأخير في إتمام اإلصالحات.

فــي هــذا السياق، يقول نائب فــي »التحالف 
 »العبادي 

ّ
»العربي الجديد«، إن الوطني« لـ

ّدًا باستكمال تشكيلته، بــعــد أن  ـ ـ متفائل جـ
تمّكن البرملان مــن إقـــرار جــزء منها«، مبّينا 
ـــف خـــالل هـــذه الــفــتــرة حـــواراتـــه مع 

ّ
ــــه »كـــث

ّ
أن

بــعــض قـــــادة الــكــتــل ورئـــيـــســـي الــجــمــهــورّيــة 
)فؤاد معصوم( والبرملان )سليم الجبوري(، 
ــتـــي لـــم يتم  لــتــحــديــد األســــمــــاء لـــــلـــــوزارات الـ

التصويت عليها في جلسة الثالثاء«.
 »الــعــبــادي لــديــه ضــمــن قائمته 

ّ
ويــضــيــف أن

اسمان أو أكثر لكل وزارة، كأسماء احتياط 
لـــلـــوزارات، وهــو اآلن يبحث األســمــاء بشكل 
متأٍن لكي يكون اختياره صحيحا ويحظى 

للقوات املسلحة، الــذي قــام بتعين عــدد من 
الشباب معظمهم مــن أبــنــاء قــيــادات الجيش 
السابقن والحالين، ليقوموا بــدور اللجان 

اإللكترونية للرئيس«.
وتـــشـــيـــر املــــصــــادر إلـــــى أن »مـــعـــظـــم حــمــالت 
ــلــــى الـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة  الــــهــــجــــوم عــ
والنشطاء على مواقع التواصل االجتماعي 
خــــــــــالل الــــــفــــــتــــــرة املــــــاضــــــيــــــة قــــــادتــــــهــــــا هـــــذه 
ــات«. وتــــوضــــح املــــصــــادر أن هـــذه  ــوعــ ــمــ ــجــ املــ
املجموعات تعمل على مدار 24 ساعة بأحد 
املقرات التابعة لجهاز االستخبارات الحربية 
 إلـــى أن »كـــل دوام 

ً
بــمــصــر الــجــديــدة، مــشــيــرة

عمل يتواجد فيه نحو 60 شابا«. كما تلفت 
إلى أنه »في معظم األوقــات يتم إمداد هؤالء 
الشباب بمواد إعالمية مصّورة وتسريبات 
صوتية، لترويجها ضد نشطاء وسياسين 
ووســـائـــل إعـــــالم لــكــســر شــوكــتــهــم«، بحسب 

تعبير املصادر.
وتــــشــــيــــر املــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا إلـــــــى أن »هـــــذه 
ــتــــن، األولــــــى  ــيــ املــــجــــمــــوعــــات تـــعـــمـــل وفــــــق آلــ

بمركز »األهــرام للدراسات االستراتيجية«، 
إن »التجربة وحدها هي التي تحدد مسار 
الــــثــــورة، وقــــد أثـــبـــت الـــشـــارع أنــــه يستطيع 
ــثــوريــة فــي هــدف موحد.  توحيد الجبهة ال
ــد ظــهــر جــلــيــا أن اإلفــــــراط فـــي الــتــنــظــيــر،  وقــ
وجـــــــــدل االصـــــطـــــفـــــاف وشـــــــــــروط األطـــــــــراف 
املشاكسة على بعضها البعض، صــار من 
دون قيمة بعدما قــرر الــشــارع أن يصطف 
مـــرة ثــانــيــة تــلــقــائــيــا مـــن دون الـــرجـــوع إلــى 
الــحــكــمــاء الــصــوريــن وفــالســفــة املــبــاحــثــات 

املغلقة«.
واســتــجــابــة لــهــذا الـــواقـــع الــجــديــد، خــرجــت 
ــانـــات لـــعـــدد مــــن الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة  ــيـ بـ
الوطنية، كان من بينها بيان »االشتراكين 
الــثــوريــن«، الـــذي اتــســم بــتــعــابــيــره الــقــويــة، 
فــي إشــــارة إلـــى أن الــنــظــام لــيــس فــي أفضل 
حــاالتــه، على الــرغــم مــن مــحــاوالتــه الكثيرة 
ــام مــعــارضــيــه  ــ لــلــظــهــور قـــويـــا مــتــمــاســكــا أمـ
ــر الــــتــــي تـــحـــركـــت مــنــهــا  ــيـ ــاهـ ــمـ وأمـــــــــام الـــجـ

قطاعات واسعة.
ــان »االشــــتــــراكــــيــــن الــــثــــوريــــن«،  ــيــ وذكـــــــر بــ
أنــــه »لـــيـــس املـــقـــصـــود أن ُيــفــهــم أن الـــثـــورة 
املــضــادة تتداعى أو أن مشروعها يخوض 
صــراع األيـــام األخــيــرة، على اإلطـــالق. وذلــك 
على الــرغــم مــن صــراعــات الــنــظــام الداخلية 
وتشققات الحلف الحاكم، واهــتــزاز صورة 
ــــام  ــاح( الـــســـيـــســـي أمـ ــد الــــفــــتــ ــبـ ــيــــس عـ ــرئــ )الــ
الجماهير وأمام حلفائه داخليا وخارجيا، 

ــنـــاك   »هـ
ّ
ــيـــرًا إلـــــى أن ــبـــول الــــبــــرملــــان«، مـــشـ ــقـ بـ

ّيــة تــمــارس ملنع منح حقيبة  ضغوطا إيــرانــ
ــن الـــحـــســـن«.  ــة لـــلـــشـــريـــف عـــلـــي بــ ــيـ الـــخـــارجـ
 »العبادي يحاول عدم 

ّ
كما يؤكد النائب أن

 »نجاح 
ّ
الــرضــوخ ألي ضــغــوط«، معتبرًا أن

تشكيلته هو نجاح له«.
من جهته، يرى النائب عن »تحالف القوى« 
ــٍث مــع  ــديــ عـــبـــد الـــقـــّهـــار الــــســــامــــرائــــي، فــــي حــ
 »جلسة الثالثاء حققت 

ّ
»العربي الجديد«، أن

تــقــدمــا مــلــمــوســا مـــن خــــالل تــقــديــم جــــزء من 
الحكومة، وحققت بعض ما يطمح له الشعب 
 »البرملان سيستكمل 

ّ
العراقي«. كما يؤّكد، أن

جــلــســاتــه، إذ حــــّدد جــلــســة الــيــوم الخميس، 
تــلــيــهــا جــلــســة يــــوم الــســبــت املــقــبــل، ومــــن ثم 

هـــي االنــتــشــار عــلــى صــفــحــات املــشــاهــيــر من 
الــنــشــطــاء والــســيــاســيــن وحــتــى اإلعــالمــيــن 
والفنانن والــريــاضــيــن، للوصول إلــى أكبر 
عـــدد مــن الــشــرائــح الــتــي تــنــشــط عــلــى مــواقــع 

التواصل«.
أمـــا اآللــيــة الــثــانــيــة بحسب املـــصـــادر، فكانت 
»مــن خــالل إطــالق هــذه املجموعات عــددًا من 
الصفحات على موقع التواصل االجتماعي 
 أن »كــثــيــرًا من 

ً
ويــقــومــون بــإدارتــهــا«، كــاشــفــة

هــذه الصفحات ليست سياسية ولكن منها 
مــا هــو ريــاضــي أو فــنــي أو مــنــوعــات ومنها 

صفحات شهيرة وتضم مالين املتابعن«.

إال أن العداء الصريح للجماهير ولحركتهم 
 مشتركا بن فرقاء اليوم. نشير 

ً
 عامال

ّ
يظل

فــقــط إلــــى أن الـــنـــظـــام مــــــأزوم ومـــرتـــبـــك إلــى 
ــة املستمرة،  ــي حــد كبير، وأن الهجمة األمــن
والتي يريد النظام بها إرهــاب املعارضن 
ــيــــة  ــتــــجــــاجــ وإجــــــــهــــــــاض الـــــتـــــحـــــركـــــات االحــ
املتصاعدة قبل تظاهرات 25 إبريل وإظهار 
قدر من التماسك، أدت إلى عكس ما هدفت 

إليه«.
أمـــــا بـــيـــان »حــــركــــة 6 إبــــريــــل« الــــداعــــي إلـــى 

 هذه الجلسات 
ّ
جلسة يوم االثنن املقبل، وأن

ســـتـــرّكـــز عــلــى اســتــكــمــال الــتــغــيــيــر الــــــوزاري 
 »الــعــبــادي لن 

ّ
ــات«، الفــتــا إلـــى أن واإلصــــالحــ

يستكمل تشكيلته اليوم الخميس، فقد طلب 
مهلة حتى جلسة السبت، أو قد يتأخر إلى 
جــلــســة االثـــنـــن بــغــيــة اســتــكــمــالــهــا بــالــشــكــل 

املطلوب«.
ــه، يـــرى الخبير الــســيــاســي، محمد  مــن جــهــت
 »الــعــبــادي سينجح فــي تقديم 

ّ
الـــعـــوادي، أن

تشكيلته الـــوزارّيـــة، خـــالل جلسة الــيــوم، أو 
الجلسات التي تليها«. ويضيف الــعــوادي، 
 
ّ
ــد«، أن ــديــ ــجــ ــع »الـــعـــربـــي الــ خـــــالل حـــديـــثـــه مــ
»الــعــبــادي استغل فرصة الــخــالف البرملاني 
الــســابــق، وهــيــأ أســمــاء عـــّدة كــبــدالء فــي حال 

وتلفت املــصــادر إلــى »أن دور هــذه النوعية 
مــن الــصــفــحــات يــكــون الــتــعــامــل مــع الشباب 
غــيــر املـــســـّيـــس، وتـــرويـــج حـــمـــالت إيــجــابــيــة 
للرئيس وصــورتــه الذهنية. أمــا الصفحات 
ذات الـــطـــابـــع الـــســـيـــاســـي فـــتـــكـــون مــهــمــتــهــا 
مــهــاجــمــة املـــعـــارضـــن، مــثــل صــفــحــة جيش 
ــتــــرونــــي، والــــتــــي كـــان  ــكــ ــبــــارات اإللــ ــتــــخــ االســ
اإلعالمي أحمد موسى، قد استضاف بعض 
القائمن عليها بأسماء مستعارة، من دون 

إظهار وجوههم«.
كما تردف املصادر أن »أخطر ما في هذا األمر 
لــيــس الــحــمــالت الــتــي يــقــومــون بــهــا لتشويه 
معارضي وخصوم الرئيس، ولكن ما تمّدهم 
بـــه أجـــهـــزة هـــامـــة فـــي الـــدولـــة مـــن مــعــلــومــات 
وبـــيـــانـــات خــاصــة بــالــنــشــطــاء واملـــعـــارضـــن، 
ما قد يعّرض حياة هــؤالء للخطر«. وتشير 
املــصــادر إلــى أن »السيسي بالفعل قد أسس 
ــتــواصــل االجتماعي  كتيبتن عــلــى مــواقــع ال
ولم نكن نعلم، وهو لم يكن يلّوح فقط خالل 

حديثه مع ممثلي املجتمع املصري«.

الــتــظــاهــرات، فقد كــان هــو اآلخـــر، يعتبر أن 
هذه التظاهرات بداية حقيقية لجيل جديد، 
حظي بالخبرات الالزمة الستعادة ثورته، 
بالرغم من صعوبة الطريق ووعورته. وإذا 
كــانــت جدلية االصــطــفــاف التقليدية تشير 
ــــى جـــمـــاعـــة »اإلخـــــــــوان املــســلــمــن«  ــا إلـ دائــــمــ
 صاحب تجربة سياسية 

ً
بوصفها فصيال

مرفوضة لدى قطاعات ثورية منافسة، فقد 
جــاء بــيــان اإلخــــوان ليعود خــطــوة للخلف، 
معتبرًا أنــه يــقــدم مصلحة الــوطــن ومقدما 
ــع الــــحــــركــــات الـــثـــوريـــة  ــ لـــغـــة تـــصـــالـــحـــيـــة مـ
الــداعــيــة لــلــتــظــاهــر، عــبــر تــثــمــن »كـــل دعــوة 
ــام الــعــســكــري  ــنـــظـ ــم الـ ــرائــ مــخــلــصــة ضــــد جــ
االنــــقــــالبــــي، ونـــحـــن شــــركــــاء فــــي أي تــحــرك 
ــاد نـــحـــو تــخــلــيــص الــــوطــــن مــمــن  ــ ــنـــي جـ وطـ
انــتــهــكــوه واخــتــطــفــوه، نــحــن شــركــاء فــي أي 
فعل إيجابي يعلي شعارات ثورتنا: العيش 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وعــلــى  ــدالــ ــعــ والـــحـــريـــة والــ
الجميع تجنب الــخــالفــات األيــديــولــوجــيــة، 
ولــتــكــن شــعــاراتــنــا وهــتــافــاتــنــا فــقــط للوطن 
ــدورة فـــيـــه، ولــنــبــتــعــد عن  ــهــ واإلنـــســـانـــيـــة املــ
الــخــالفــات الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة الضيقة، 
وال عـــلـــم يــعــلــو غـــــدًا عـــلـــى عـــلـــم مـــصـــر، وال 
هــدف ســوى إسقاط حكم العسكر وتحرير 
الوطن«. وقد وصفت »حركة 6 إبريل« هذا 
البيان بأنه »تاريخّي«، مشيرة إلى أنه »لقي 
قبواًل عاما من  املعارضة املصرية في وقت 

حاسم ومصيري تمر به البالد«.

لــم يحظ أي اســم بقبول الــبــرملــان، لــذا فلديه 
كابينة مكتملة، لكنه حالّيا يحاول التوافق 

والتدقيق باختيار األسماء املحّددة«.
 »الـــبـــرملـــان اســـتـــطـــاع أن 

ّ
كــمــا يــشــيــر إلــــى أن

 تــــحــــركــــات الــــنــــواب 
ّ
يــــتــــجــــاوز أزمــــــتــــــه، وأن

ــة هي  ــادّيـ ــحـ املــعــتــصــمــن نــحــو املــحــكــمــة االتـ
 
ّ
لحفظ ماء وجههم، وستبوء بالفشل، إذ إن
هم لم ولــن يحققوا 

ّ
املحكمة لن تسعفهم ألن

النصاب القانوني قي كل جلساتهم«.
ر زعيم التّيار الصدري 

ّ
في غضون ذلــك، حــذ

مقتدى الصدر، من »أي تــوان أو تسويف أو 
»وقفة  تأخير في إتمام اإلصالحات«، مهّددًا بـ
أخــرى للشعب وسيعلو صوته وزئيره أمام 
ة املطالبة باملحاصصة 

ّ
عواء األصوات الشاذ

وتقسيم الكعكة«.
 »مــا 

ّ
وذكـــــر الــــصــــدر، فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، أن

حــصــل مــن تــغــيــيــرات ســيــاســيــة هــو انــتــصــار 
إلرادة الـــشـــعـــب أمـــــــام بـــــوابـــــات الــــخــــضــــراء، 
ــــالل إقــــالــــة  ــ لــــيــــتــــرك بـــصـــمـــتـــه األولــــــــــى مـــــن خـ
بــعــض الــــــوزراء الــفــاســديــن وتــنــصــيــب وزراء 
ــراط مـــســـتـــقـــلـــن«، مـــــشـــــّددًا عـــلـــى أن  ــوقــ ــنــ ــكــ تــ
»الــخــطــوة األولــــى ستليها خــطــوات إلكــمــال 
إقالة الـــوزراء ثم الهيئات كافة، ثم الدرجات 
الــخــاصــة والــهــيــئــات أجــمــعــهــا الــتــي تتالعب 
بــقــوت الــشــعــب وال تــشــعــر بــمــعــانــاتــه لنصل 
إلـــــى حـــكـــومـــة مــــن الـــشـــعـــب وإلــــــى الـــشـــعـــب«. 
وأضـــــاف »لــقــد انــتــصــرت إرادة الــشــعــب مــرة 
أخرى على إرادة الفساد والفاسدين«. وشّدد 
على »استمرار االحتجاجات حتى الوصول 
لعامل اإلصالح واإلصالح الكامل والشامل«، 
 »أي تقصير فــي التصويت على 

ّ
معتبرًا أن

اإلصالحات سيكون وصمة عار في جبن أي 
نائب من النواب«.

ــنـــواب املــعــتــصــمــون إلــى  مـــن جــهــتــهــم، لــجــأ الـ
املحكمة االتحادّية، محاولن الطعن بجلسة 
ــاء الــــتــــي تـــرأســـهـــا الــــجــــبــــوري. وقــــال  ــثــــالثــ الــ
النائب املعتصم علي الصافي، في تصريح 
 »النواب املعتصمن قّدموا طعنا 

ّ
صحافي، إن

ات عقد  إلــى املحكمة االتحادية بشأن إجـــراء
 »الجلسة لم يكتمل 

ّ
جلسة الثالثاء«، مبّينا أن

ــم اســـتـــخـــدام  ــ ــانـــونـــي، وتـ ــقـ فــيــهــا الـــنـــصـــاب الـ
ــنــواب املتغيبن إلكــمــال النصاب،  بطاقات ال
ــم يحضرها الــنــواب املعتصمون، لذا  فيما ل

فقد فقدت شرعيتها«.
وأضـــاف أن »الــطــعــن الـــذي قـــّدم إلــى املحكمة 
االتحادية شمل أيضا إجراءات إدارة الجلسة 
ــلــة 

ّ
ــرملــــان املــتــمــث ــبــ مــــن قـــبـــل هـــيـــئـــة رئــــاســــة الــ

بالجبوري«، مشيرًا إلــى أن »البرملان صّوت 
عــلــى إقــالــة الــجــبــوري ونــائــبــيــه، وبــذلــك تعد 
هــيــئــة الــرئــاســة مــقــالــة وال يــحــق لــهــا تــرؤس 
 
ّ
أي جـــلـــســـة نـــيـــابـــيـــة خـــــالف ذلـــــــك«.وبـــــــّن أن
ــخــروج باتفاق  ل ــ »املعتصمن سيجتمعون ل
 كل 

ّ
على الخطوات التي سيتم اتخاذها، وأن

 »التعديل 
ّ
االحتماالت مفتوحة«، معتبرًا أن

ــتـــظـــاهـــريـــن  ــالــــب املـ الـــــــــــــوزاري تــــســــويــــف ملــــطــ
والشعب العراقي، ولن يحقق ما يطمح إليه 

الشارع«.

بغداد ـ آدم محمود

ــاعــــدت حــــــــّدة الــــخــــالفــــات بــن  تــــصــ
ــار،  ــبـ املـــســـؤولـــن فـــي مــحــافــظــة األنـ
غــــرب الــــعــــراق، عــلــى خــلــفــيــة مقتل 
وإصــــابــــة عـــشـــرات املـــدنـــيـــن الــعــائــديــن إلــى 
منازلهم في مدينة الرمادي عقب تحريرها، 
ــالـــي، مـــع تــوجــيــه ديــــوان  مــطــلــع الـــعـــام الـــحـ
ــي اتــهــامــات لــجــهــات وأحــــزاب 

ّ
الـــوقـــف الــســن

ســيــاســيــة فـــي ديــــــوان املــحــافــظــة واملــجــلــس 
املحلي بتفخيخ املــنــازل ملنع عــودة السكان 
ــا يــقــول  ــنـــوايـ إلـــيـــهـــا فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، لـ
املجلس إنها تتعلق بــأمــوال إعــادة اإلعمار 
ــتــــي ســـيـــتـــم االتـــــفـــــاق مــعــهــا.  والــــشــــركــــات الــ
فــي املــقــابــل، تنفي حــكــومــة األنـــبـــار املحلية 
ومجلسها ذلك، وتتهم رئيس الديوان عبد 
اللطيف الهميم بأنه تجاهل دعوات تأخير 
إعادة النازحن لحن التأكد من خلو املدينة 
مـــن أي أجـــســـام مــتــفــجــرة، وأنــــه يــســعــى إلــى 
ــارع لــالنــتــخــابــات  كــســب ســيــاســي مـــن الــــشــ

املقبلة، وفقا لتصريحات مسؤولن فيهما.
ــقـــوات  ــتـــي اســـتـــعـــادت الـ ــادي الـ ــ ــرمـ ــ وتـــشـــهـــد الـ
العراقية السيطرة عليها من تنظيم »الدولة 
ــــش( نــهــايــة الـــعـــام املــاضــي،  اإلســـالمـــيـــة« )داعــ
عــودة آالف النازحن من أبنائها، بعد إعالن 
الــجــهــات املــســؤولــة عــن أمـــن املــديــنــة تأمينها 
تلت 

ُ
وصالحيتها للسكن. لكن عائالت عدة ق

بالكامل بتفجير منازلها وهي بداخلها بعد 
عودتها إليها من النزوح عقب تحرير املدينة 
وتأكيد املسؤولن عنها بتأمن منازل املدينة، 
ــار زوبـــعـــة اتــهــامــات مــتــبــادلــة بن  وهـــو مـــا أثــ

املسؤولن في املدينة.
وكـــــان تــنــظــيــم »داعــــــش« قـــد عــمــد إلــــى تلغيم 
العديد من املباني واملنازل والشوارع واملحال 
التجارية، في مدينة الرمادي، قبل استعادتها 

حروب األنبار 
بعد داعش

تنافس على أموال اإلعمار 
وعداء عشائري

مخاوف من أعمال عنف 
واشتباكات بين الجهات 

المسؤولة عن أمن 
المحافظة

دور هذه النوعية من 
الصفحات يكون التعامل 
مع الشباب غير المسيّس

45
سياسة

تفاصيل  »كتائب السيسي« على مواقع التواصل االجتماعي

دروس 25 إبريل: توّحد أطراف المعارضة المصرية ممكن البرلمان العراقي يستأنف ماراثون التعديل الوزاري

لــكــن الــهــمــيــم اتـــهـــم، فـــي بــيــان تــلــقــت »الــعــربــي 
الــجــديــد« نسخة مــنــه، مــســؤولــن فــي مجلس 
ــازل  ــنـ ــار، بــــإعــــادة تــفــخــيــخ املـ ــ ــبـ ــ مــحــافــظــة األنـ
ــتــي طّهرتها الــفــرق الهندسية فــي الــرمــادي  ال
»عرقلة« إعـــادة الــنــازحــن«. وأكــد البيان، أن  لـ
»املناطق التي أعلنت لجنة إعادة النازحن إلى 
ــرمــادي برئاسة عبد اللطيف الهميم بأنها  ال
خالية من املتفجرات، تم تطهيرها بالكامل، 
ولم تشهد أي خروق أمنية«، متهما مسؤولن 
فــي األنــبــار بتدبير حــــوادث »لــلــحــصــول على 
أمــوال مشاريع إعــادة النازحن، وربــط عودة 
الــنــازحــن بحصولهم على عــقــود املــشــاريــع«. 
ــيـــان إن »بـــعـــض أصـــحـــاب الــســلــطــة  ــبـ وقـــــال الـ
ــدون اإلرهــابــيــن لتفخيخ 

ّ
)فـــي األنـــبـــار( يــجــن

املنازل وإرعاب ساكنيها، بهدف عرقلة ومنع 
عــودة أهــالــي األنــبــار، وإبقائهم فــي مخيمات 
الــــنــــزوح، لــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــاديـــة وكــتــلــويــة 
بائسة«، مهددًا »بالكشف عن أسماء وصور 
وتسجيالت هؤالء اإلرهابين، والجهات التي 
هــــــم، فـــور انــتــهــاء تحقيق الــجــهــات  تــقــف وراء

املختصة فيها«.
وتكشف جهات أمنية وناشطون ومقاتلون 
»العربي الجديد«،  من عشائر أهالي األنبار، لـ
عن التوّصل إلى معلومات خطيرة، تؤكد أن 
األيام املقبلة ستشهد أعمال عنف واشتباكات 

استأنف الجيش العراقي، أمس األربعاء، مدعومًا بغطاء جوي أميركي، 
مواقع  ضد  هجماته  والمتطوعين،  العشائر  مقاتلي  ن  م ف  ال آل ا و
مدينة  شرقي  مخمور،  بمحور  )داعــش(،  اإلسالمية«  دولة  ل ا « م  ي ظ ن ت
أسابيع.  بعد توقف دام  للتنظيم، وذلك  الرئيسي  لمعقل  ا لموصل،  ا
العراقي  الجيش  في   91 للواء  التابع  الثالث  الفوج  آمر  ن  و ا ع م ل  ا ق و
والمتمركز بمنطقة مخمور، سامي الهركي، إن »الجيش بدأ بمهاجمة 

قريتي كبروك، ومهانه في محور مخمور لطرد داعش منهما«.

الحكومة  رئيس  أصــدر  االتهامات،  وتبادل  الخالفات  د  ع ا ص ت د  ع ب
العراقية، حيدر العبادي، أمرًا بفتح تحقيق في اتهامات رئيس الوقف 
المتفجرات  ووضع  المنازل  بتفخيخ  تقوم  جماعات  جود  و ب ي  نّ س ل ا
إلعاقة عودة النازحين. وحصلت »العربي الجديد« على وثيقة صادرة 
من مكتب المحافظ تكشف عن تشكيل لجنة تحقيق في االتهامات 
المتبادلة بأمر من العبادي. يُذكر أن القوات العراقية استعادت السيطرة 

على الرمادي، مركز محافظة األنبار، نهاية العام الماضي.

لجنة تحقيق في االتهامات

استئناف الهجوم على »داعش«

ثائر غندور

تشي التحضيرات لالنتخابات 
 شيء على 

ّ
البلدية بأن كل

 
ّ

ما ُيرام في لبنان. ففي ظل
خاض معركة 

ُ
الروائح الكريهة، ت

انتخابّية في العاصمة اللبنانّية 
بيروت. يسهل خداع أي زائر. 
هل استعاد هذا البلد عمليته 
السياسّية، وخرج من أزمته؟ 
الظاهر من االنتخابات يقول 
ذلك. في بيروت، يعمل مئات 

الناشطني من املناطق اللبنانية 
ومن أبناء املدينة، لدعم الئحة 

»بيروت مدينتي«. الئحة أعادت 
دمج العشرات من الشبان 

املحبطني في العمل السياسّي. 
الئحة تضم بني مرشحيها 

الـ 24 مناضلني يساريني 
راديكاليني، ُيمكن اعتبار 

مواقفهم السياسّية بارومترًا 
يوميًا، فهم أقرب للمثالية منهم 

للواقعية السياسّية، وآخرين 
نشطوا في مواجهة االحتالل 

السوري للبنان. ومن بني 
مرشحيها، فنان غنى فلسطني 

وبيروت، وغنى الناس وأمل 
الناس. وبينهم أكاديميون 

ُيشهد لهم بعلمهم، وعاملون 
بمهن مختلفة. ببساطة هي 

الئحة أقرب ألن تكون حلمًا من 
أن تكون حقيقة.

نزل أعضاء الالئحة إلى أزقة 
بيروت، وأعادوا االعتبار 
للسياسة كونها تواصال 

ونقاشا مع الناس وليست 
مجرد تعبئة مذهبية، عبر 

شاشات التلفزة، ومسؤولي 
األحياء، الذين يتكفلون بنقل 

رغبات الزعيم مع »املساعدات« 
الغذائية أو املالية.

»بيروت مدينتي« الئحة مغرية 
بال شك. لكنها توحي بأن 
الحياة السياسّية طبيعية، 

بينما هي ليست كذلك. املشكلة 
ليست في الالئحة، بل بالبلد، 

الذي يخرج وزير داخليته 
)وهو املشرف على االنتخابات 

البلدية( داعمًا الئحة فريقه 
 معها 

ً
السياسي ومتعامال

. تضفي 
ً
كأنها انتخبت فعال

هذه الالئحة، ولوائح أخرى قليلة 
على طول الخارطة اللبنانّية، 

شرعية على انتخابات أرادها 
النظام السياسي اللبناني 

الحتواء »قرف« وتململ لبناني 
متزايد. »قرف«، لم يستطع 

الحراك املدني األخير استيعابه 
وترجمته إلى فعل سياسي. 

ولحظة حاول، تعّرض لضربات 
قاسية من السلطة وأزالمها، 

لدرجة »التزاوج« ما بني القمع 
الرسمي والقمع املليشياوي. 

سقط الحراك بفخ السلطة، 
وفخ عدم وجود رؤية سياسّية 

حبط كثيرون بعد 
ُ
وثقافية. أ

املغامرة الفاشلة. واليوم، كل 
الخوف، من إحباط آخر، ينتشل 

من تبقى من مواطنني في بلد 
الجماعات الطائفية هذا. إحباط 

ينتشل البقية من اليأس نحو 
الهجرة القاتلة. التراكم في الحالة 

اللبنانية يبدو للسلبية وليس 
لقوة التغيير.

للحديث 
تتمة

»بيروت مدينتي«

خاص

ما بعد الحدث يحصل اليوم

بـــن الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة عـــن أمــــن املــحــافــظــة. 
»العربي الجديد«، إن خالفات  وتقول مصادر لـ
شــديــدة بــن عـــدد مــن الــجــهــات املــســؤولــة في 
املحافظة عن هذا امللف، سببها الحصول على 
املكاسب واملناصب، في الوقت الذي تشير فيه 
معلومات إلى قرب وصول دعم عربي ودولي 
إلعادة إعمار املحافظة. ووفقا للمصادر، فإن 
عبد اللطيف الهميم، يحاول جاهدًا أن يكون 

الــدور األكبر في تأمن املحافظة من  صاحب 
ــادة الــنــازحــن إليها،  األلــغــام، ويــســارع فــي إعـ
ويدعم فرقا خاصة بتطهير املنازل من األلغام. 
بعودة  استعجاله  سبب  إن  املــصــادر  وتــقــول 
النازحن، هو سعيه ليكون هو صاحب الحظ 

م ملف إعادة إعمار املدينة.
ّ
األوفر في تسل

ـــوّجـــه إلـــى الهميم اتــهــامــات بــالــتــعــاون مع 
ُ
وت

»مــلــيــشــيــات« ُمــنــعــت ســابــقــا مــن ِقــبــل مجلس 

ــر مــن  ــائـ ــعـــشـ ــلـــي الـ ــاتـ ــقـ مـــحـــافـــظـــة األنـــــبـــــار ومـ
الــدخــول إلــى األنــبــار، بسبب وجـــود اتهامات 
في  طائفية  بأعمال  بالقيام  املليشيات  لهذه 
املصادر،  يتم تحريرها. وتقول  التي  املناطق 
إن هـــذه املــلــيــشــيــات تــدخــل الـــيـــوم عــلــى شكل 
الناسفة  الــعــبــوات  بــإبــطــال  متخصصة  فـــرق 
تفخيخ  عــلــى  تعمل  لكنها  املـــنـــازل،  وتــطــهــيــر 
ــنــــازل، وتــكــتــب فـــي تــقــريــرهــا بــأنــهــا  بــعــض املــ
يعود  وحــن  أهلها،  لــعــودة  وصالحة  مؤّمنة 
أهــلــهــا تنفجر فــيــهــم. وبــحــســب املـــصـــادر، فــإن 
تلك الفرق تعمل إلبقاء املحافظة غير مؤهلة، 
ي«، وإعادة 

ّ
خوفا من تحّولها إلى إقليم »سن

إعمارها من ِقبل دول عربية.
ي، الذي 

ّ
وتؤكد مصادر من داخل الوقف السن

ينفق  األخير  أن  الهميم،  اللطيف  عبد  يرأسه 
الوقف على دعاياته،  أمــوال  مبالغ طائلة من 
الخارجي  الدعم  على  لالستحواذ  منه  سعيا 
إلعمار األنــبــار. كما أنــه يدعم عشرات املواقع 
ــتـــي تــــوّجــــه خــطــابــاتــهــا ضــد  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
مــنــاوئــيــه، كــجــزء مــن الــحــرب اإلعــالمــيــة التي 
ـــدار مــن قبله، فيما يــواصــل مــنــاوئــوه حربا 

ُ
ت

إعالمية مماثلة.
فـــي املــقــابــل، يــعــمــل مــحــافــظ األنـــبـــار، صهيب 
عن  املسؤولية  تــصــّدره  على  لإلبقاء  الــــراوي، 
م 

ّ
الــراوي تسل املدينة. وتشير املصادر إلى أن 

ــيـــة، مــنــهــا األمـــم  دعــمــا مـــن قــبــل مــنــظــمــات دولـ
املتحدة، لتأمن املحافظة، لكنه يحاول اإلبطاء 
املــشــاريــع املطلوبة وتــأخــيــر عــودة  فــي تنفيذ 
الهميم.  له  إفشال ما يخطط  النازحن، ألجل 
وتــقــول املــصــادر إن مــجــمــوعــات مــدعــومــة من 
كتبت  الهميم،  اللطيف  لعبد  مــنــاوئــة  جــهــات 
على جدران بيوت ملغمة بأنها آمنة، ولكنها 
والغاية  أصحابها،  إليها  عــاد  حــن  انفجرت 
من هذا األمر توجيه االتهام للهميم بالوقوف 
الـــســـكـــان عــنــد  وراء تــفــجــيــر املــــنــــازل ومـــقـــتـــل 

عودتهم إليها.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنهم  ويــؤكــد مــقــاولــون، لـــ
تــجــّهــزوا منذ أشــهــر الســتــالم مشاريع إعمار 
املدينة، وهــم يرتبطون بعالقات مع عــدد من 
الجهات املسؤولة في األنبار. وبحسب فيصل 
الــعــراقــيــن،  كــبــار املستثمرين  أحـــد  الــدلــيــمــي، 
فإن الشخصيات التي تدير املحافظة وأطرافا 
أخرى تتصارع في ما بينها ألجل االستحواذ 
على الدعم املالي املقترح تقديمه دوليا إلعمار 
ــك الــدعــم تــســّبــب في  املــحــافــظــة. ويــضــيــف: »ذلـ
مــشــاكــل كــبــيــرة، وانـــقـــســـامـــات بـــن الــكــيــانــات 
وقــوع  مستبعدًا  ولــيــس  والــعــشــائــر،  الحزبية 
اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة أو الـــقـــيـــام بـــجـــرائـــم في 
إلى  أدى  الشخصية، وهو ما  سبيل املصالح 
لدعوة  املستثمرين  من  الكثير  استجابة  عدم 
املسؤولن عن املدينة ألجل العمل في مشاريع 

إعمارها«.

تل حتى 
ُ
وق العراقية.  األمنية  القوات  ِقبل  من 

اآلن نحو 50 مدنيا جراء تلك التفجيرات التي 
حدثت عقب إعادة أكثر من 10 آالف عائلة إلى 
األنــبــار، صهيب  أعــلــن محافظ  املــديــنــة، فيما 
100 خبير متفجرات  مــن  أكثر  مقتل  الــــراوي، 

في عمليات تطهير املدينة.
أمـــا مجلس مــحــافــظــة األنـــبـــار، فــحــّمــل رئيس 
ــي، عــبــد الــلــطــيــف الــهــمــيــم، وهــو 

ّ
الـــوقـــف الــســن

املسؤول عن ملف عودة النازحن إلى املدينة، 
مــقــتــل املـــدنـــيـــن بـــانـــفـــجـــار املــــنــــازل املــفــخــخــة 
واملــتــاجــر وحــتــى أعـــمـــدة الــكــهــربــاء وفــتــحــات 
ــقــــول املــتــحــدث  شـــبـــكـــات تـــصـــريـــف املــــيــــاه. ويــ
باسم الحكومة املحلية ملحافظة األنبار، عيد 
إعــادة  عملية  إن  الجديد«،  »العربي  لـ عماش، 
اها الهميم كانت متسرعة 

ّ
النازحن التي تبن

وتمت قبل تطهير املدينة.
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وائل قنديل

املرأة التي عضها الفقر، ونهشها 
الجهل، وافترسها الخوف، فذهبت 

ترقص في الشارع، بحركات 
مفزوعة، تحت العلم السعودي، 

وتهتف ضد مصرية الجزيرتني. 
وابنة جمال عبد الناصر، زوجة 

رئيس البنك، سيدة املركز األهرامي، 
البروفيسور املنتفخة استعالء 

أكاديميًا كاذبًا، فذهبت تنبش قبر 
والدها، وتستخرج منه رواية ركيكة 
وتافهة لكنها صالحة للبيع بأعلى 
سعر في سوق وثائق الجزيرتني... 

هل تختلفان في شيء؟ هل 
تستويان؟

األولى مصرية مغلوب على أمرها، 
صّدقت ذلك »املقاول« الذي غزاها 
باملال والترهيب، فخرجت ترقص 

ها تعود 
ّ
وتهتف وتسب، أحيانًا، عل

في آخر النهار بما يسد رمق 
جائعني ينتظرونها في منزل يعافر 

كي ال تسقطه رطوبة تنهش في 
جدرانه، أو ما يسكت نداء الرأس 
املتعطش لجرعة »كيف« أو اتقاء 

لشر أحد »البكوات« سيعيدها إلى 
ظالم الزنزانة، إن عصت األوامر.
أما الثانية، فما هو عذرها، كي 
تهني والدها في قبره، وتحتقر 

علم التاريخ وتبتذل الوثائق، 
وتعبئ صفحات »األهرام« بسخام 
تأريخي، ال يرتقي ملستوى طالب 
في مبتدأ حياته الجامعية؟! ماذا 

ينقص ابنة عبد الناصر، أو يرهبها، 
حتى تخرج على املأل بقصة، 

تنتمي إلى »فانتازيا األرشفة« 
تخلص فيها إلى أن والدها كاذب، 
وتدحض ما جاء على لسانه في 

مقطع »فيديو« تداوله املاليني، 
يجزم فيه بأن »تيران وصنافير« 

مصريتان؟! 
ما الذي يخيفها إلى الحد الذي 

يدفعها لكي تخترع رواية درامية 
بائسة، عن عثورها، مصادفة، 

في بيت الوالد، على حجة ملكية 
السعودية للجزيرتني؟! ملاذا اآلن، 

عثرت على الكنز، وهي التي لم 
تترك لحظة إال وقامت فيها بحلب 

أرشيف العائلة، وبيعه مبسترًا 
 ومجففًا، في كل 

ً
ومعقمًا، سائال

واد؟!
لن أفيض في بيان تهافت ما 
كتبته هدى عبد الناصر، من 

الناحية العلمية، فقد تصدى لهذا 
األمر أساتذة في التاريخ والعلوم 

السياسية، لكن ما يثير األسى 
والوجع والقرف في القصة كلها، 

أن ابنة الزعيم، تختم مكتوبها 
في »األهرام« بفقرة، هي للتسول 
واالستعطاف أقرب، توّجهها إلى 

العاهل السعودي، وتقول فيها 
بالنص: »أعتقد أن الشعب املصري 

في حاجة إلى إيماءة معنوية من 
جانب امللك سلمان؛ لقاء الدماء 

التي بذلت من جانب املصريني في 
سبيل املحافظة على هذه األرض 
العربية، وإال لكان اإلسرائيليون 

احتلوها وصمموا على االحتفاظ 
بها، كما يحدث اآلن بالنسبة 

للجوالن السورية«.
لم أفهم، وغيري كثيرون، املقصود 
بهذه »اإليماءة امللكية« هل تقصد 
، يعقبها انهمار سيل 

ً
نظرة، مثال

من عطايا حنان، ومكافآت تقدير 
وتشجيع، ملن ناضلوا كي يقتطعوا 

من الخرائط ويبيعوا، أو يهدوا أو 
يتنازلوا؟! ليس أكثر بؤسًا، وال 
مدعاة للخجل من استدرار هذه 
اإليماءة، سوى أن السيدة هدى 

تريد أن توظفها في عملية استثمار 
مزدوج، بحيث ال تفيد منها »مصر 

السيسية« فقط، بل تعم الفائدة 
أيضًا على »سورية البشارية«.

مرة أخرى، كفوا سخريتكم عن 
تلك النسوة البائسات الالتي أتى 

بهن ذلك »القومجي املحترف« لكي 
 
ً
يهتفن، ويرقصن، بأجر، احتفاال
بضياع الجزيرتني، واعتبار ذلك 

مناسبة قومية بهيجة، وال تدعوهم 
يهزمونكم حضاريا حني يلحون 
في استوديوهاتهم األجيرة، على 

أن من رقصوا وغنوا، في خضوع 
مذل، يعبرون عن قطاع من الشعب 

املصري، فالقصة كلها محض 
عملية بيع واتجار في وطنية 

فاسدة، وتدّين أكثر فسادًا، يغرقون 
بها الساحة، للتغطية على عمليات 

استئصال منهجية للوطنية 
الحقيقية، والتدين السليم.

هي والدكتورة 
هدى

مرور 
الكرام



تونس ـ وليد التليلي

يــبــدو أن حــصــول حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
ــّراج عـــلـــى ثــقــة  ــ ــــسـ الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فـــائـــز الـ
الــبــرملــان مــن طــبــرق، بـــات أمــــرًا صــعــبــا، بعد 
فشل بــرملــان طــبــرق فــي االنــعــقــاد مـــرات عدة 
وهو  للحكومة،  الثقة  منح  على  للتصويت 
ما يرّجح عقد جلسة للبرملان خارج طبرق. 
مدينة  تحتضن  أن  ليبية  تــقــاريــر  وتــرجــح 
غـــدامـــس الــلــيــبــيــة جــلــســة لـــلـــنـــواب مـــن أجــل 
الــنــواب  وكـــان  الــســراج.  لحكومة  الثقة  منح 
املؤيدون للحكومة عادوا إلى طرابلس بعد 
فــشــل جــلــســات بــرملــان طــبــرق، وإعــــالن أكثر 
الثقة للحكومة من  من مائة نائب عن منح 
خارج البرملان. وسجلت مدينة طرابلس في 
ــام الــثــالثــة األخــيــرة عــقــد مـــشـــاورات بن  األيــ
الــنــواب لبحث مــكــان وزمــــان انــعــقــاد جلسة 
تأخر  بعدما  املــوضــوع  هــذا  لحسم  نهائية 
أكــثــر مــن ثــالثــة أشــهــر، بسبب خــالفــات بن 

مؤيدي ومعارضي الحكومة.
ــد تــم  ــيــــك أنـــــه قــ ــائـــب صـــــالح زوبــ ــنـ وكـــشـــف الـ
تــحــديــد يــــوم األربــــعــــاء املــقــبــل فـــي 4 مــايــو/
أيــــار، مــوعــدًا لــعــقــد جــلــســة علنية وصــريــحــة 
ملجلس الــنــواب فــي مدينة غــدامــس. وأوضــح 
زوبيك، في تصريح تلفزيوني، أنه تم تشكيل 
رئاسة  بالتعاون مع هيئة  النواب  لجنة من 
مجلس النواب لدعوة جميع النواب، وسفراء 
الليبية، وعمداء  الــدول املعتمدين في الدولة 
البلديات لحضور هذه الجلسة. ودعا زوبيك، 
الــنــواب جميعا »إلــى تحكيم  أعضاء مجلس 
لــغــة الـــعـــقـــل، ووضـــــع مــصــلــحــة الـــوطـــن فــوق 
انقسام  في  يكونوا سببا  ال  وأن  اعتبار،  كل 
املقبلة، ألنــه هو  املرحلة  فــي  الــنــواب  مجلس 

الجهة التشريعية الوحيدة للدولة«.
وينتظر أن تحتضن العاصمة تونس، اليوم 
السياسي  للحوار  جــديــدة  جلسة  الخميس، 
حول منح الثقة لحكومة الوفاق، والنظر في 

مجلس الدولة االستشاري الذي يرأسه عبد 
الرحمن السويحلي. في املقابل، دعا عدد من 
النواب املعارضن لحكومة السراج، في بيان، 
األمم املتحدة لعدم االكتفاء بالنواب الحالين 
فقدوا  »ألنــهــم  الــحــوار،  فــي  للبرملان  املمثلن 
حـــيـــادهـــم وأصـــبـــحـــوا مـــن الــــنــــواب الــداعــمــن 
لــلــحــكــومــة«، بــحــســب قـــولـــهـــم، مــعــّبــريــن عن 
املقاطعن  الــنــواب  إلشـــراك  القاطع  »رفضهم 
لجلسات مجلس النواب )املؤيدين للحكومة( 
وامللتحقن به أخيرًا في جلسة الحوار املزمع 
عقدها اليوم في تونس، معتبرين ذلك خرقا 
الــســيــاســي.  ــن االتــــفــــاق  لــلــمــادتــن 16 و17 مـ
ودعا البيان إلى ضرورة إشراك نواب آخرين 
يعبرون عن توجهات مجلس النواب، إلحداث 
املطلوب.  الــتــوافــق  الــعــادل وتحقيق  الــتــوازن 
 النواب عضوي هيئة الحوار السياسي 

ّ
وحث

والشريف  الشهيبي  توفيق  ن، 
ّ
املستقل عــن 

ــلـــحـــوار واملـــشـــاركـــة  ــــي، عـــلـــى الــــعــــودة لـ ــوافـ ــ الـ
ــذه الـــجـــلـــســـة، خـــصـــوصـــا فــي  ــ الـــفـــاعـــلـــة فــــي هـ
النقاش حول تشكيل املجلس األعلى للدولة 

ومعالجة خلل عدم التوازن فيه.

من جهة أخرى، ال يزال ملف املنشآت النفطية 
يحوز على اهتمام كبير ال سيما بعد إصدار 
ــاق قــبــل  ــ ــوفـ ــ املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـ
أيــام بيانا أشــار فيه إلــى تقارير أمنية حول 
على بعض  إرهابية  وقــوع هجمات  احتمال 
املـــواقـــع الــنــفــطــيــة الــبــحــريــة، داعـــيـــا املجتمع 
الــــدولــــي واألمــــــم املـــتـــحـــدة ملـــســـاعـــدة حــكــومــة 
لـــقـــرارات مجلس األمــــن، وعــدم  الــوفــاق طبقا 
السماح ألي طرف كان بالسيطرة أو استغالل 

املوارد النفطية خارج شرعية الدولة. 
والقـــــى مــبــعــوث األمـــــم املـــتـــحـــدة إلــــى لــيــبــيــا، 
مارتن كوبلر، بيان املجلس الرئاسي، واعتبر 
»داعـــش«  تنظيم  يشنها  الــتــي  الــهــجــمــات  أن 
تــشــّكــل تــهــديــدًا خــطــيــرًا عــلــى مــنــشــآت النفط 
فـــي لــيــبــيــا. وأضـــــاف كــوبــلــر، فـــي بــيــان أمــس 
ــل األخير 

ّ
األربــعــاء، أنــه قلق بــشــدة مــن الــتــوغ

لــتــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي مــنــطــقــة هــــالل الــنــفــط 
فـــي لــيــبــيــا وهــجــمــات املــســلــحــن عــلــى حــقــول 
خطير«  »اعــتــداء  بأنها  إياها  واصفا  النفط، 
مالين  معيشة  »سبل  وعلى  االقتصاد  على 

الليبين العادين«.

الــدولــي 2216، ولــيــس لخلق  الــقــرار  لتنفيذ 
ــر لعملية الــحــوار  ــر أو فــضــاء آخـ مــســار آخـ
السياسي. ولــن يكون هناك حــوار سياسي 
يصنع فضاء جديدًا في العملية السياسية، 
الـــحـــوار هـــو عـــبـــارة عـــن مــــشــــاورات لكيفية 
الدولة  مؤسسات  واســتــعــادة  الــقــرار  تنفيذ 
وإعادة االستقرار واألمن، وبالتالي ستكون 
األمنية  الترتيبات  املسارات واضحة، وهي 
املــتــفــق عــلــيــهــا مـــن خــــالل تــســلــيــم األســلــحــة 
استعادة  اآلخر هو  واملسار  واالنسحابات، 

مؤسسات الدولة.

■ هــنــاك حــديــث عـــن رؤيــــة عــلــيــهــا مـــن قــبــل وفــد 
الحكومة واملبعوث األممي لتنفيذ النقاط الخمس؟

املــبــعــوث األمـــمـــي يــطــرح نــوعــا مـــن األفــكــار 
 عند 

ً
العملية إلطار عام لكيفية التنفيذ، مثال

الكالم عن البدء بعملية تسليم األسلحة، ما 
هي الخطة املمكنة لكيفية تسليم األسلحة 
وعلى  اليمنية  الــجــمــهــوريــة  مــســتــوى  عــلــى 
مـــســـتـــوى املــــحــــافــــظــــات؟ وعــــنــــد الــــكــــالم عــن 
انــســحــابــات نــســأل كــيــف ســتــتــم، واملــبــعــوث 
األممي يقّدم األفكار والرؤية العملية لتنفيذ 
هذا األمر. هذه النقطة ستحتاج إلى نوعن 
مــن الــنــقــاش، األول سياسي عــام، ثــم نقاش 
فــنــي دقــيــق يــحــتــاج لــخــبــراء فــي هـــذا األمـــر، 
وقد قّدم ولد الشيخ أحمد وجهة نظر قائمة 
على ما يسمى اإلطار العام لهذه الرؤية في 

التنفيذ.

■ هــل صحيح أن رئــيــس الــوفــد الــحــوثــي قـــال إن 
االعتقاالت ستستمر؟

صحيح. في إحدى جلسات النقاش طرحنا 
موضوع املعتقلن وأنه ال بد من العمل على 
وكــان  السياسين،  السجناء  ســـراح  إطـــالق 
الطرح بأنه إذا أردنــا أن ننفذ خطوات غير 
سياسية،  إرادة  إلـــى  فــقــط  وتــحــتــاج  مكلفة 
فــيــمــكــن إطـــــالق الـــســـجـــنـــاء. عــنــد طــــرح هــذا 
قــال رئيس فريق الحوثين محمد  املــوقــف، 
عبدالسالم نحن في حالة حرب ولن نطلق 
ســـــراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــن بـــل ســنــقــوم 
باعتقاالت أخرى، الحرب تفرض علينا ذلك. 
الــكــالم ال يتطابق مــع مــا يطرحه بأنه  هــذا 
جاء من أجل السالم ومن أجل إنهاء الحرب، 
وهذا هو التناقض الحقيقي الذي يصدمنا 

بشكل قوي.

■ هل هذا التناقض متعلق أيضًا بموضوع طرد 
القاعدة من أبني وحضرموت؟

ــقــــاعــــدة« وضـــربـــهـــا فـــي املــكــال  مـــوضـــوع »الــ
ــفـــة فــي  ــلـ ــتـ وضــــــــرب قـــــواعـــــد اإلرهــــــــــــاب املـــخـ
محافظتي أبن ولحج، فضح تماما جماعة 
الحوثي وصالح وتماهيهما مع الجماعات 
ــة، وصـــــــدرت بـــيـــانـــات فــــي مـــواقـــع  ــيــ ــابــ اإلرهــ
رسمية تابعة لهما تندد بضرب »القاعدة« 
ــاب فــي املــحــافــظــات، وهــو أمر  ــار اإلرهــ وأوكــ
خــطــيــر لــلــغــايــة ويــشــيــر إلـــى تــــالزم حقيقي 
طلق 

ُ
بينهما وبن العمليات اإلرهابية. لم ت

طــلــقــة واحــــدة بــن »الـــقـــاعـــدة« واإلرهــابــيــن 
ــر إلــى  ــ ــــل األمـ خــــالل الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، ووصـ
تبادل معتقلن وليس أسرى حرب، وهؤالء 

معتقلون من سنوات.

املبعوث  أمــام  الحوثيني-صالح  وفــد  هل سألتم   ■
األممي ما الذي يريدونه من تعز؟

ــــذي  ــي الــحــقــيــقــي والـ ــدامــ ــلـــف الــ تـــعـــز هــــي املـ
ــكــبــت فــيــه كـــل جـــرائـــم الـــحـــرب والــجــرائــم 

ُ
ارت

الحوثي  مليشيات  قبل  من  اإلنسانية  ضد 
وصــالــح. فــي كــل جلسات املــشــاورات نطرح 
أن ما يجري في تعز من انتهاكات جسيمة 
بــالــتــقــادم، ولــيــس هناك  أن يسقط  ال يمكن 

أو عسكري يتيح للحوثين  مبرر سياسي 
ــالـــح اســـتـــمـــرار الــقــصــف املــمــنــهــج على  وصـ
املجتمعي  النسيج  تمزيق  باستثناء  تعز، 

اليمني. 
مـــا يــجــري فـــي تــعــز حــالــيــا لــيــس حــســب ما 
نقول نحن فقط، بل حسب تقارير املجتمع 
ــرب وجــــرائــــم ضد  ــم حــ ــرائـ ــي، فــهــي جـ ــدولــ الــ
ننقل  يجعلنا  هناك  يجري  وما  اإلنسانية، 
يبدأ  الــيــمــن  أن حــل مستقبل  ثــابــتــة  حقيقة 
من تعز. ال يمكن الذهاب إلــى حل سياسي 
اليمن  على مستوى  تــوازنــا حقيقيا  يحقق 
ويؤمن استقرارًا لليمن حاليا وفي املستقبل 
إال عندما تكون تعز حاضرة في هذا الحل 
وجوهره، تعز هي جوهر القضايا قبل أي 

قضايا أخرى.

■ هل موضوع الطيران بات يهدد عملية السالم؟
ــولـــون إن وقـــــف الــــحــــرب فــــي الــيــمــن  ــقـ ــم يـ هــ
الخبراء  فيما  الطيران،  غــارات  يكون بوقف 
الطيران  استمرار  أن  يطرحون  العسكريون 
واالستطالع املستمر ملتابعة مسألة تثبيت 
الهدنة وتثبيت وقف إطالق النار هو الذي 
يعزز مسار الــســالم واالســتــقــرار. واإلصـــرار 
ــتــــطــــالع الــــطــــيــــران بــشــكــل  عـــلـــى وجــــــــود اســ
مستمر ال يساعد فقط على الحد من تمّدد 
الطمأنينة  يبعث  ولــكــن  الــحــوثــي وصــالــح، 
عند املواطنن بأنه لن يكون هناك تموضع 
جــديــد لــهــذه املــلــيــشــيــات وقــواتــهــا، فعندما 
الــطــيــران ملــدة 24 ساعة أو 48 ساعة  يغيب 
وإعــــــــادة  تــــحــــركــــات  األرض  ــلــــى  عــ تــــحــــدث 
الذي  األمــر  العسكرية،  املــواقــع  تموضع في 
ــرى. بــالــتــالــي  ــ ُيــشــعــل فــتــيــل الـــحـــرب مـــرة أخـ
االجتماعات  في  مهنيون  عسكريون  طالب 
الــرســمــيــة بـــضـــرورة بــقــاء تــحــلــيــق الــطــيــران 
لــــــدول الـــتـــحـــالـــف بــشــكــل مــســتــمــر مــــن أجـــل 

السالم وتثبيت وقف إطالق النار.

■ لنبدأ من آخر تطورات املشاورات، 
ما الذي وصلتم إليه تحديدًا؟

ــل فــي  ــ ــــدخـ ــم يـ ــ ــــرف اآلخـــــــــر لــ ــطــ ــ الــ
ــمــــال مـــبـــاشـــرة عــلــى الـــرغـــم من  أجـــنـــدة األعــ
مــشــاورات  منذ  عليها  ومتفق  معلنة  أنــهــا 
ــاك الــكــثــيــر  ــنــ ــل الـــســـويـــســـريـــة، وكـــــــان هــ ــيـ بـ
مـــن املـــفـــاوضـــات مـــن قــبــل املــبــعــوث األمــمــي 
ــارات  ــ ــد الــشــيــخ أحـــمـــد فـــي زيـ إســمــاعــيــل ولــ
مـــكـــوكـــيـــة بــــن األطـــــــــراف كــلــهــا حـــتـــى ثــّبــت 
الجدول الــذي ذهبنا إليه. لكن فوجئنا في 
اليوم األول من مشاورات الكويت أن هناك 
من يطرح وجوب إعادة النظر في كل املسائل 
ومــــن ضــمــنــهــا الــــجــــدول. ولـــأســـف أضــعــنــا 
ثالثة أيام من النقاشات غير املجدية حتى 
وصل األمر إلى أنه من أجل حلحلة األمور 
ال بد من وضع آلية للمشاورات مع كل وفد 
عــلــى حـــدة حــتــى نــعــود إلـــى مــســار األجــنــدة 

املتفق عليها.

■ هل حدث أي اختراق في األجندة للوصول إلى 
بدء املشاورات؟

دعـــنـــي أؤكـــــد أن دولـــــة الـــكـــويـــت واملــبــعــوث 
األمـــمـــي وبـــيـــان مــجــلــس األمــــن الــــذي صــدر 
أخــــيــــرًا، يـــشـــدد عـــلـــى أن الــــحــــوار يـــجـــب أن 
يستمر حسب األجندة املطروحة والقضايا 
واملـــتـــمـــثـــلـــة   ،2216 الــــــقــــــرار  عـــــن  ــقـــة  ــثـ ــبـ ــنـ املـ
باالنسحاب من املحافظات وتسليم السالح 
وإعــادة مؤسسات الــدولــة، وبعد ذلــك تأتي 
وال  الــســيــاســيــة،  العملية  اســتــئــنــاف  قضية 
الــحــديــث عــن عمل سياسي مــن دون  يمكن 
هذه التراتبية الواضحة، وأنا على ثقة أنه 

عز الدين 
أسبوع على مشاورات الكويتاألصبحي

ال حل يمنيًا إال بتنفيذ القرار 2216

تراجع منسوب التفاؤل بمصير المشاورات اليمنية 
في الكويت بفعل »انقالب الحوثيين والمخلوع علي 

عبداهلل صالح على جدول األعمال«، أمس األربعاء

يرى عضو فريق 
الحكومة اليمنية في 

مشاورات الكويت، وزير 
حقوق اإلنسان، عز الدين 
األصبحي، في حوار مع 

»العربي الجديد«، أن 
المشاورات تأتي لتنفيذ 

القرار 2216، وليس لخلق 
مسار آخر للحوار

يطالب وفدا الحوثيين 
وصالح بوقف تحليق 

طائرات التحالف

رفع الحصار سيؤدي، 
إن حصل، إلى الحد من 

احتماالت التصعيد

موضوع »القاعدة« 
وضرب قواعد اإلرهاب 

المختلفة فضح 
اإلنقالبيين

ال يمكن الذهاب لحل 
يؤمن استقرارًا لليمن 

إال عندما تكون تعز 
حاضرة فيه
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سياسة

من روزنامتنا حوار

سيناريوهات

»حافة الهاوية« تجاه غزة... هل تكفي لمنع االنفجار؟الثقة لحكومة السراج من غدامس؟

يشير عز الدين األصبحي إلى أن األمم المتحدة تؤكد ضرورة تثبيت وقف 
والتواصل  التهدئة  خالل  من  تتم  التي  الخطوات  لمراعاة  النار،  إطالق 
بإنهاء  أنه ال يمكن وقف الحرب إال  حتى نصل إلى حل سياسي. ويعتبر 
ومؤسساتها،  الدولة  اختطاف  وإلغاء  االنقالب،  إلغاء  عبر  مسبباتها، 
الفتًا إلى أن الرقابة المستمرة من قبل الطيران تحافظ على التوازن، وإذا 

غاب الطيران عن الرقابة سيعيد االنقالبيون تشكيل أنفسهم.

إلغاء مسببات الحرب

ــاورات فــي الــكــويــت عــلــى هــذا  ستلتئم املـــشـ
الجدول تحديدًا.

■ بيان مجلس األمــن دعــا لوضع خــارطــة طريق 
لحل األزمــة خالل 30 يومًا، هل هذا ضغط دولي 

للوصول لحل؟
ــدول  ــ ــفـــراء الـ ــان هـــنـــاك لــــقــــاءات بـــسـ ــ نـــعـــم، كـ
الـــخـــمـــس الـــدائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
ــــرق املـــــشـــــاورات وأكــــــــدوا عــلــى  األمـــــــن، مــــع فـ
هـــذه الــنــقــطــة، وتــحــدثــوا مــع الــطــرف اآلخــر 
أنـــه لــيــس هــنــاك مــن طــريــقــة لــحــل األزمــــة إال 
األمــم  الــدولــي 2216، وعــلــى  الــقــرار  بتنفيذ 
تنفيذية عملية في  أن تضع خطة  املتحدة 
كــيــفــيــة تــســلــيــم األســلــحــة واالنـــســـحـــاب من 

ملعب  في  اآلن  الكرة  وبالتالي  املحافظات، 
الـــطـــرف اآلخــــــر، عــلــيــه أن يــجــلــس مـــن أجــل 
إعـــادة  الــعــمــلــيــة لكيفية  الــخــطــط  يــطــرح  أن 
األســلــحــة  وتــســلــيــم  وتسليمها  املــؤســســات 
واالنسحابات. في النهاية املشاورات تأتي 

عادل األحمدي

أكملت مشاورات السالم اليمنية في الكويت 
أسبوعا على انطالقها، فيما تتراجع اآلمال 
اخــتــراق جــدي فيها ينهي  بإمكانية تحقيق 
أكثر من عام،  اليمن منذ  الــدائــرة في  الحرب 
ــام  ــ ــدا واضــــحــــا مــــن مـــجـــريـــات األيــ ــ ــا بــ بـــعـــدمـ
ــقــــالب  ــيــــة تـــعـــمـــد وفـــــــدي تـــحـــالـــف االنــ املــــاضــ
املــخــلــوع علي  بــرئــاســة  )الحوثين واملــؤتــمــر 
التسويف  سياسة  انتهاج  صالح(  الله  عبد 

واملماطلة. 
ــة لـــلـــوفـــد  ــقــ ــرافــ وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر يـــمـــنـــيـــة مــ
ر 

ّ
الحكومي املــشــارك فــي املــشــاورات، عــن تعث

جــلــســة كــانــت مـــقـــررة، مــســاء أمــــس، بــفــعــل ما 
»انقالب من قبل وفدي االنقالبين،  وصفوه بـ
على اتفاق مسبق أقر جدول األعمال«، فيما 
تـــــرددت أنـــبـــاء عـــن إلـــغـــاء الــجــلــســة املــشــتــركــة 
الــيــوم بــن وفـــدي الشرعية وتحالف  املــقــررة 

االنقالب.
وذكر أكثر من مصدر مرافق للوفد الحكومي، 
لـــــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »وفــــــــدي جــمــاعــة 
أنصار الله )الحوثين( وحزب املؤتمر أبلغا 
املبعوث األممي ولد الشيخ أحمد، تمسكهما 
بالحوار السياسي قبل الدخول في القضايا 
األخرى املطروحة للنقاش، وأهمها انسحاب 
املـــلـــيـــشـــيـــات وتـــســـلـــيـــم األســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة«.  
ــالــــب الـــحـــوثـــيـــون  ــقـــد طــ وحــــســــب املـــــصـــــادر فـ
ــرات الــتــحــالــف الــعــربــي  ــائـ بــــ »وقــــف رقـــابـــة طـ
وتحليقها في األجواء اليمنية، أو مشاركتها 
بعمليات ضد تنظيم القاعدة، كما حدث في 

املحافظات الجنوبية«. 
املبعوث  لــقــاء جمع  التطور عقب  وجـــاء هــذا 
األمــمــي بــوفــد طــرفــي االنــقــالب صــبــاحــا، قبل 

االجتماع مساًء مع الوفد الحكومي. 
ــا ملــخــتــلــف الـــتـــصـــريـــحـــات والـــبـــيـــانـــات  ــقــ ووفــ
ــادرة عــــن املـــبـــعـــوث األمــــمــــي ومــمــثــلــي  ــ ــــصــ الــ
ــحــــدود الـــــذي جــرى  الــــوفــــود، فــــإن الـــتـــقـــدم املــ
إحــرازه بعد أسبوع من املشاورات، يتمحور 
بــجــهــود  يــتــعــلــق  األول  مــــوضــــوعــــن.  ــــول  حــ
ــّدم الـــطـــرفـــان تــقــاريــر  ــقـ تــثــبــيــت الـــهـــدنـــة، إذ يـ

يومية عن الخروق خالل النقاشات.
أمــــا الـــجـــزء الـــثـــانـــي، الــــذي تــمــحــورت حــولــه 
فكان  أســبــوع  خــالل  والجلسات،  النقاشات 
جـــدول األعـــمـــال، واإلطــــار الــعــام الـــذي جــرى 
اإلعــــالن عــنــه يـــوم الــثــالثــاء، واعــتــبــر رئيس 
عبدامللك  الخارجية،  وزير  الحكومي،  الوفد 
املــخــالفــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي أنـــه »أول 
نــجــاحــات املـــشـــاورات« قبل أن يــعــود وفــدي 
التعطيل  سياسة  إلــى  واملــؤتــمــر  الحوثين 
ــان املـــبـــعـــوث األمـــمـــي  ــ ــتـــه، كــ أمـــــــس. مــــن جـــهـ
»تــم تصميم هذا  أنــه  التأكيد  حريصا على 
ــرار مــجــلــس األمــــن  ــ ــار انـــســـجـــامـــا مــــع قــ ــ ــ اإلطـ
ــا مـــمـــا اتـــفـــق عــلــيــه  ــطـــالقـ ــدولــــي 2216 وانـ الــ
انعقدت  التي  املحادثات  الطرفان في جولة 
في بيل بسويسرا في ديسمبر/كانون األول 
2015، وما يزال النقاش جاريا في »تفاصيل 
اإلطـــار وآلــيــة بحثه«. بما يعني أنــه لــم يقر 

نهائيا بعد. 
من زاوية أخرى، يمكن إجمال الصورة العامة 

وفيما  الثقيلة.  األســلــحــة  وتسليم  املـــدن  مــن 
ــد الــحــكــومــة  بــالــنــقــاط الــخــمــس  يــتــمــســك وفــ
للحوار ويطالب بتنفيذها بالترتيب، بحيث 
تبدأ بتسليم األسلحة واالنسحاب من املدن 
وإعــــادة مــؤســســات الــدولــة، ومــن ثــم الــدخــول 
انتقالية،  في حــوار سياسي يؤسس ملرحلة 

يصر الحوثيون على »وقف الحرب« أواًل.
وعلى الرغم من االختالفات، يقول مشاركون 
تــزال  ال  فــرصــة حقيقية  ثمة  إن  وسياسيون 
سانحة للسالم ولنجاح املشاورات، ال ترتبط 
الــيــوم، بــل ترتبط  بــمــؤشــرات العملية حــتــى 
بــكــون مــســار الــحــرب قــد أخـــذ حــقــه خـــالل ما 
ــإرادة األطـــــراف اإلقليمية  ــ يــزيــد عــن عــــام، وبــ
والــدولــيــة املـــؤثـــرة بــصــورة مــبــاشــرة، لتبقى 

جميع االحتماالت مفتوحة.

أكد مصدر في اللجنة المحلية لمراقبة وقف إطالق النار، وشهود 
والقوات  الحوثي  جماعة  »مسلحي  أن  األربــعــاء،  أمــس  عيان، 
الموالية للمخلوع علي عبداهلل صالح، اختطفوا نحو 14 مواطنًا 
في محافظة تعز«. كما أفاد سكان محليون، بأن »المليشيات قتلت 
ليل الثالثاء، المواطن عبده إبراهيم سعد، داخل منزله في مديرية 

الوازعية«، جنوب غرب تعز.

خطف 14 مواطنًا بتعز

غزة ـ ضياء خليل

ال يــوجــد ضــامــن لــلــهــدوء الــحــالــي فـــي غــــزة. مــصــر الــتــي 
تخلت بشكل واضح عن ملفات القطاع عقب خالفاتها مع 
حركة »حماس«، ال تبدو في عجلة من أمرها للعودة إلى 
إدارة امللفات املرتبطة بالصراع بن قطاع غزة واالحتالل 
اإلسرائيلي، وال امللفات املرتبطة به كالتبادل والحصار 
وغــيــره، على الــرغــم مــن عـــودة »الـــود« ولــو جزئيا بينها 

وبن الحركة اإلسالمية.
يــقــول الــقــيــادي فــي »حــمــاس«، النائب عنها فــي املجلس 
»العربي الجديد«، إن مسألة  التشريعي، يحيى موسى، لـ
االنفجار العسكري بن املقاومة الفلسطينية في القطاع 
واالحــــتــــالل ال يــمــكــن تــحــديــد مــوعــد مــحــدد لــهــا، كــونــهــا 
ــر. ويشير  مــرتــبــطــة بــالــفــعــل ورد الــفــعــل مــن الــطــرف اآلخــ
 األمر يبقى مرجحا لالنفجار، في أي لحظة، 

ّ
موسى إلى أن

جــراء استمرار حالة الضغط التي تعيشها غــزة. ويلفت 
الحصار  بــدايــة  االحــتــالل اإلسرائيلي يعمل منذ   

ّ
أن إلــى 

الفلسطيني،  املـــواطـــن  إشــغــال  مــحــاولــة  عــلــى  ــام 2006  عـ
وتعطيله، وخلق أزمات ومشكالت اجتماعية ومعيشية، 

بهدف كسر املقاومة في غزة.
 رفع الحصار والتخفيف من اإلجراءات 

ّ
ويوضح موسى أن

التي يقوم بها االحتالل اإلسرائيلي في اآلونــة األخيرة، 
ســيــؤدي، إن حصل، إلــى تبريد الساحة، وذلــك من خالل 
الــبــري والــبــحــري املــفــروض على القطاع  إنــهــاء الحصار 
منذ فوز حركة »حماس« في االنتخابات التشريعية عام 
 االحتالل، ومن خالل حصاره، 

ّ
2006. ويلفت موسى إلى أن

أسهم في اصطناع الكثير من املشكالت للفلسطينين في 
غزة، مع حالة زيادة معدالت البطالة والتعطيل املستمر 
فـــي شــتــى مـــجـــاالت الـــحـــيـــاة وتـــوجـــيـــه حـــالـــة الـــوعـــي في 

مسارات خاطئة من أجل إضعاف املقاومة.
 
ّ
ــازم قـــاســـم، أن وفـــي الــســيــاق، يـــرى املــحــلــل الــســيــاســي حــ
 
ّ
، ويمكن لأوضاع أن

ّ
الهدوء السائد في قطاع غزة هش

تنفجر إذا استمرت حالة الجمود التي يعيشها القطاع، 

ــال الــرســمــي مــن الــســلــطــة فــي رام الــلــه، والتحفز  ــمـ واإلهـ
للمطالب  املصرية  االستجابة  وعــدم  الــدائــم،  اإلسرائيلي 
»الــعــربــي  الــشــعــبــيــة بــفــتــح مــعــبــر رفــــح. ويــوضــح قــاســم لـــ
 اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار اإلســـرائـــيـــلـــي )الـــبـــري 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

التي تتبعها  التقطير  القطاع، وسياسة  والبحري( على 
دولة االحتالل في إدخال املواد الضرورية للقطاع، وشّح 
مواد اإلعمار الالزمة لبناء ما دمره عدوان 2014، سيولد 
ضغوطا متزايدة، ويدفع الناس للتفكير باالنفجار تجاه 

االحتالل.
ووفــقــا لــقــاســم فـــإن حــالــة الــهــدوء الــتــي تتبعها املــقــاومــة 
مــرتــبــطــة بــــاألمــــل بــالــتــخــفــيــف عــــن الــــنــــاس فــــي واقــعــهــم 
املعيشي الصعب، لكنه يحذر من أنه إذا استمر األمر على 
هذه الحالة فستجد املقاومة أن هدوءها في غير محله، 
أنه في  التصعيد أعلى. ويعتبر  وبالتالي تصبح فرص 

املجمل، فإن الحصار هو من سيفجر األوضــاع القائمة، 
الشاكلة. ومــا جعل موضوع  فــي حــال استمر على هــذه 
االنفجار مطروحا هو القرارات األخيرة لالحتالل بوقف 
تــوريــد اإلســمــنــت الــــذي يــعــد الــســلــعــة األكــثــر حــيــويــة في 
قوى  شعرت  وبالتالي  القطاع،  في  االقتصادية  العجلة 
الــهــدوء أغــرى االحتالل   

ّ
املقاومة وال سيما »حــمــاس« أن

بتشديد الحصار ال تخفيفه.
 العامل العسكري لن يكون هو املسبب 

ّ
 قاسم أن

ّ
ويبن

في االنفجار املقبل، فكل من إسرائيل وحركة »حماس« 
الــدخــول في  لديهما جملة مــن األســبــاب املعروفة لعدم 
الـــحـــرب املــقــبــلــة، وإبـــعـــاد أي جــولــة تــصــعــيــد مفترضة 
إلــــى أقـــصـــى حـــد لــيــســتــكــمــل كـــل طــــرف تــرتــيــب أوراقــــــه، 
 أحد محددات العقيدة العسكرية املحدثة 

ّ
وخصوصا أن

الحرب واألخـــرى تطول  الفترة بن  إلسرائيل هو جعل 
قدر ما يمكن.

إســرائــيــل   
ّ
أن الفلسطيني  الــســيــاســي  املــحــلــل  ويــعــتــقــد 

ستظل تلعب على فكرة »حافة الهاوية« فهي لن توصل 
ــزة لــحــالــة االنــفــجــار، وســتــعــمــل على  الــضــغــوط عــلــى غـ
التراجع عن بعض اإلجــراءات فيما لو شعرت باقتراب 
االنفجار، مثل ما فعلت بموضوع اإلسمنت، في مقابل 
أنها معنية باستمرار الضغط على املقاومة، كل ذلك في 
 يكون 

ّ
انتظار إتمام شبه اتفاق مع طرف دولي )يمكن أن

تركيا( بحيث تخفف الحصار في مقابل هدوء حقيقي.
 التحذيرات من االنفجار في غزة ال تكفي، 

ّ
ويشدد على أن

وقد تنفجر األمــور وتتدهور إذا استمرت حالة الجمود 
كاهل  الوطنية على  باملسؤولية  يلقي  ما  الحالية، وهــو 
مع  تعاملها  من طريقة  تغير   

ّ
بــأن الفلسطينية،  السلطة 

تستطيع  وهــي  الــحــصــار  تخفيف  على  وتعمل  الــقــطــاع، 
ذلك.

كــذلــك يلقي قــاســم بــاملــســؤولــيــة الــقــومــيــة عــلــى السلطات 
سيما  وال  الــقــطــاع،  سكان  ملطالب  باالستجابة  املصرية 
في ما يخص معبر رفح، والتعاطي اإليجابي مع بوادر 

حسن النية الحمساوية، وفق قاسم.

يحذر سياسيون ومحللون 
فلسطينيون من خطورة سياسة »حافة 

الهاوية« التي يعتمدها االحتالل 
تجاه قطاع غزة، معتبرين أن االنفجار 

يبقى مرجحًا

تقرير إخباري الحدث

أثناء  إنــه  األصبحي،  الدين  عز  يقول 
ــوع من  ــمــشــاورات يــكــون هــنــاك ن ال
ــر  ــرف اآلخ ــط ــريــد ال الــعــبــث عــنــدمــا ي
»مثًال  ــت. ويــضــيــف  ــوق ال اســتــهــالك 
يسأل هذا الطرف لماذا ال نشّكل لجنة 
وعندما  النار،  إطالق  وقف  لمتابعة 
لجنة  تشكيل  فكرة  يطرح  نــوافــق 
المعتقلين  ملفات  بــدراســة  خاصة 
والسجناء السياسيين، ولدى موافقتنا 
لهذه  الــدولــي  المبعوث  وتلّقف 

األفكار، يتراجع الطرف اآلخر عنها«.

مناورات االنقالبيين

للمحادثات خالل أسبوع مضى بوجود 
ثـــالث رؤى عــلــى الــطــاولــة، األولــــى تلك 
التي يطرحها الجانب األممي املسؤول 
عن إدارة املشاورات، وتتمثل بالتأكيد 
أســاســيــة يجري  عــنــاويــن  على خمسة 
البحث عن آلية لتنفيذها، وتنطلق من 
االنــســحــاب  الـــقـــرار 2216، وخــصــوصــا 

أجراه في الكويت 
غمدان اليوسفي
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  شرق
      غرب
تركيا: تفجير انتحاري

 في مدينة بورصة
ــاد مـــصـــدر رســـمـــي تــــركــــي، أمـــس  ــ أفــ
ــاء، بـــأن »تــفــجــيــرًا انــتــحــاريــا  ــعــ األربــ
وقع في منطقة سياحية في مدينة 
بــورصــة شــمــال غـــرب تــركــيــا، أسفر 
عــن مــقــتــل مــنــفــذتــه وإصـــابـــة عشرة 
 بجروح«. وقال 

ّ
أشخاص على األقل

مصدر أمني إنه »اعتداء انتحاري«. 
ونــقــلــت مــحــطــة »ســــي أن أن تــــرك«، 
عــن الــشــرطــة أن »االنــفــجــار وقــع في 
محيط مسجد أولـــو جــامــع، والــذي 

ُيشّكل أحد رموز هذه املدينة«. 
)العربي الجديد(

األردن: اعتصامات رافضة
للتعديالت الدستورية

اعتصم عشرات الناشطن األردنين 
أمام مجلس النواب، أمس األربعاء، 
رفــــضــــا لـــلـــتـــعـــديـــالت الــــدســــتــــوريــــة 
امللك  ومنحت  املجلس  أقــرهــا  الــتــي 
صالحيات أوســع، خصوصا لجهة 

تعين ولـــي عــهــده ونــائــبــه والــقــادة 
الـــعـــســـكـــريـــن واألمــــنــــيــــن وأعـــضـــاء 
 عــن تعين 

ً
مجلس األعـــيـــان، فــضــال

رئيس وأعضاء املحكمة الدستورية 
ورئــــيــــس املـــجـــلـــس الـــقـــضـــائـــي. كــمــا 
رض 

ُ
تزيل التعديالت الحظر الذي ف

ــــن مـــزدوجـــي  ــيـ ــ ســـابـــقـــا عـــلـــى األردنـ
ـــي مــنــاصــب في 

ّ
ــول ــن تـ الــجــنــســيــة مـ

والتشريعية.  التنفيذية  السلطتن 
وانتقد املعتصمون التعديالت التي 

رأوا فيها »انقالبا على الدستور«.
)العربي الجديد(

مجلس تنسيق 
سعودي ـ أردني

اســتــقــبــل الــعــاهــل الـــســـعـــودي، املــلــك 
ــز، أمــــس  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــبــــد الـ ــلــــمــــان بـــــن عــ ســ
الــلــه  ــد  ــبـ عـ األردن  ــلـــك  مـ األربــــــعــــــاء، 
الثاني، في لقاٍءِ »تناول املستجدات 
اإلقــلــيــمــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــعــالقــات 
األردنـــــــــــيـــــــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة وســــبــــل 
عـــلـــن 

ُ
ــيــــاق، أ تـــعـــزيـــزهـــا«. وفـــــي الــــســ

ــريــــاض عـــن إنـــشـــاء »مــجــلــس  فـــي الــ
الـــتـــنـــســـيـــق الــــســــعــــودي األردنــــــــــي«. 
وســـيـــتـــرأس املـــجـــلـــس مــــن الــجــانــب 
الــســعــودي، ولـــي ولـــي الــعــهــد، وزيــر 
الـــدفـــاع، األمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
ومـــــــن الــــجــــانــــب األردنــــــــــــــي، رئـــيـــس 

الوزراء، عبد الله النسور.
)العربي الجديد(

البحرين: 
أحكام بالسجن المؤبد

الكبرى  الجنائية  املحكمة  أصــدرت 
األربعاء،  أمــس  البحرينية،  الرابعة 
حـــكـــمـــا بــــالــــســــجــــن املـــــــؤبـــــــد، ودفــــــع 
تعويضات، على ثالثة متهمن في 
أعـــمـــال تــخــريــبــيــة. وقــــام املــتــهــمــون، 
بـــحـــســـب الــــســــلــــطــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، 
ــي 10  ــ ــهــــداف رجــــــــال أمــــــــن، فـ ــتــ بــــاســ
الــثــانــي 2015، في  كـــانـــون  يــنــايــر/ 
منطقة الشاخورة. وسبق للمحكمة 
ــــدرت يـــوم الـــثـــالثـــاء، أحــكــامــا  أن أصـ
ــالــــســــجــــن املـــــــؤبـــــــد، عــــلــــى خــمــســة  بــ
أشخاص، متهمن بمحاولة إدخال 
ــــى الـــبـــحـــريـــن مــن  ــواد مــتــفــجــرة إلـ ــ مــ

العراق.
)العربي الجديد(

بريطانيا: استقالة برلمانية
من حكومة الظل 

ــّدمــــت الـــنـــائـــبـــة الــبــريــطــانــيــة نـــاز  قــ
ــاء،  ــعــ شــــاه )الـــــصـــــورة(، أمــــس األربــ
ــا،  ــهــ ــبــ ــنــــصــ اســـــتـــــقـــــالـــــتـــــهـــــا مـــــــــن مــ
كمستشارة خاصة لوزير املالية في 
نتيجة  البريطانية،   

ّ
الــظــل حكومة 

ــا، اعـــتـــبـــرت مــعــاديــة  ــهـ تــعــلــيــقــات لـ
»فــيــســبــوك«.  مــوقــع  عــلــى  للسامية 
وكانت شاه قد أثارت غضب نواب 
البرملان من مختلف األحــزاب، بعد 
ــن الــتــعــلــيــقــات  نـــشـــرهـــا ســلــســلــة مــ
على وسائل التواصل االجتماعي، 
إلــى نقل إســرائــيــل إلى  تدعو فيها 
الواليات املتحدة، إضافة إلى مقال 
بتنظيم  الصهيونية  فــيــه  شــّبــهــت 

»القاعدة«.
)العربي الجديد(

الرياض ـ العربي الجديد

بــن دول مجلس  املــشــتــرك  األمــنــي  والتنسيق  الــتــعــاون  تــعــزيــز  هيمنت قضية 
مجلس  دول  داخلية  لـــوزراء  السابع  التشاوري  اللقاء  على  الخليجي  التعاون 
التعاون الخليجي، الذي ُعقد في العاصمة السعودية، الرياض، أمس األربعاء. 
وكان ولي العهد السعودي، وزير الداخلية، األمير محمد بن نايف، في مقدمة 
مستقبلي نظرائه الخليجين، الذين عقدوا اجتماعا مع العاهل السعودي، امللك 

سلمان بن عبد العزيز، قبيل اللقاء التشاوري. 
وعقب اختتام اللقاء، تحدث األمن العام ملجلس التعاون عبداللطيف الزياني، 
الــذي أشــار إلــى أن »الـــوزراء بحثوا عــددًا من املواضيع األمنية املهمة التي من 
شأنها تعزيز العمل األمني املشترك«. وأضاف أن »الوزراء تدارسوا ما تضمنته 
العمل  الخليجي املشترك بشأن  العمل  الشريفن، لتعزيز  الحرمن  رؤية خادم 
السادسة  الــدورة  اعتزازهم وتقديرهم العتماد رؤيته في  األمني، وأعربوا عن 
ولفت  املــاضــي«.  األول  في ديسمبر/كانون  الــريــاض  في  ُعقدت  التي  والثالثن 
إلى أن »الوزراء باركوا التوقيع على اتفاقية تعاون بن حكومتي سلطنة عمان 
ودولة قطر في املجال األمني«. وأفاد بأن »الوزراء اطلعوا على عدٍد من التقارير 
ومـــن بــيــنــهــا، اجــتــمــاعــات فــريــق الــعــمــل املــخــتــص بــالــتــمــريــن الــتــعــبــوي املشترك 
الخليج  )أمــن  العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون  بــدول مجلس  األمنية  لأجهزة 
العربي 1(، وما توصل إليه الفريق األمني املعني بربط وزارات الداخلية بدول 

املجلس بالشبكة املؤمنة«.
وأشار الزياني إلى أن »الوزراء أكدوا تصميم دول املجلس والتزامها بمكافحة 
واملنطقة  املجلس  دول  في  واالستقرار  األمــن  تهدد  التي  اإلرهابية  التنظيمات 
ــــاب وبنتائج  عــمــومــا، وأشـــــادوا بــتــأســيــس الــتــحــالــف اإلســـالمـــي ملــحــاربــة اإلرهـ
إبريل/نيسان   21 فــي  الــريــاض  استضافتها  التي  األميركية  الخليجية  القمة 
الــتــزام بالشراكة  الحالي، ومــا أكــدت عليه دول املجلس والــواليــات املتحدة من 
األمــن واالستقرار واالزدهــار  إلى تحقيق  الهادفة  الجانبن  االستراتيجية بن 
للمنطقة، واتخاذ املزيد من الخطوات العاجلة لهزيمة تنظيم داعش اإلرهابي 
وتنظيم القاعدة، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات 

الخارجية والداخلية، ومعالجة املمارسات اإليرانية املزعزعة لالستقرار«.
ــر الــداخــلــيــة الــكــويــتــي، الــشــيــخ محمد الــخــالــد الــصــبــاح، أن  مــن جــهــتــه، رأى وزيـ
الكويتية )كونا(.  االجتماع في غاية األهمية، وفقا ملا نقلت عنه وكالة األنباء 
واعــتــبــر الــصــبــاح أن »االجــتــمــاع يمثل رؤيـــة إيــجــابــيــة وانــطــالقــة جــديــدة على 
األمنية  املستجدات  ملواجهة  املشترك  األمني  والتنسيق  التعاون  تعزيز  طريق 
بـــاألوضـــاع األمنية  اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، خــصــوصــا فيما يتعلق  واملــتــغــيــرات 
كــل أشكاله«.  فــي  إلــى جانب بحث سبل مكافحة اإلرهـــاب  الداخلية لكل دولـــة، 
وشّدد الوزير الكويتي على دعم »االستراتيجية األمنية املوحدة« لدول املجلس.

اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون 
تعزيز التنسيق األمني

مخاوف من اعتداءات على منشآت النفط )فرانس برس(

المبعوث األممي التقى وفدي التفاوض كل على حدة )ياسر الزيات/فرانس برس(

األصبحي: الحوار يجب أن يستمر حسب األجندة )رسم: أنس عوض(



دعم بان و»مينورسو« واالستفتاء

قرار دولي حول الصحراء اليوم

باريس تتسلّم 
صالح عبد السالم

تونس: مبادرة »المصالحة العامة« محل نقاش

يتوقع أن يدعو القرار إلى 
عودة »مينورسو« وأداء 

عملها بكامل قدراتها

النهضة تبحث مع 
شركائها في تفاصيل 

مبادرة المصالحة الشاملة

نيويورك ـ ابتسام عازم 

ــود مـــســـألـــة الــــصــــحــــراء إلـــى  ــعــ تــ
الـــواجـــهـــة، الـــيـــوم الــخــمــيــس، مع 
التصويت املرتقب ملجلس األمن 
الــدولــي، على قــرار حــول منطقة  الصحراء، 
كما ُيجّدد خالل الجلسة لعمل »بعثة األمم 
املتحدة لالستفتاء في الصحراء الغربية« 

)مينورسو(. 
في حيثيات القرار املتوقع، فإنه من املفترض 
ـــى عــــودة الــبــعــثــة وأداء عملها  ـو إلـ ـدعـ أن يـ
بــكــامــل قـــدراتـــهـــا وبــشــكــل فــــــوري، حسبما 
ــم املتحدة.  ذكـــرت مــصــادر إعــالمــيــة فــي األمـ
كما يدعو الــقــرار أيضًا األمــن الــعــام لألمم 
املــتــحــدة، بـــان كــي مــــون، إلـــى تــقــديــم تقرير 
خـــاص خـــالل 60 يــومــًا مـــن صــــــدوره، حــول 
عودة البعثة وعملها. ومن املفترض أيضًا 
»االحترام الكامل  أن ُيطالب القرار األطراف بـ
لــوقــف إطـــالق الــنــار واالتــفــاقــات العسكرية 
بــــن األطـــــــــراف حـــــول الــــصــــحــــراء الـــغـــربـــيـــة، 
والتعاون بشكل كامل مع مينورسو وأخذ 
الخطوات الالزمة لضمان أمنها ووصولها 

دون أي عرقلة«.
ــلــع أن 

ّ
ــذا الــســيــاق، يكشف مــصــدر مــط فــي هـ

»الــــقــــرار ســيــنــّص عــلــى دعــــم مــجــلــس األمـــن 
لجهود مبعوث األمن العام لألمم املتحدة 
للصحراء )كريستوفر روس(، ودعم تقرير 
األمـــن الــعــام األخــيــر حـــول الــصــحــراء«. مع 
العلم أن مــقــّر األمـــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
ــاءات مــكــثــفــة األســـبـــوع  ــقــ شــهــد جــلــســات ولــ

الحالي، قبل موعد التصويت على القرار.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــقــد االتــحــاد األفــريــقــي 
لــقــاًء مــع الـــدول األعــضــاء فــي مجلس األمــن، 
لــتــقــديــم وجــهــة نــظــره حـــول الـــخـــالف. وعــن 
اللقاء، ينّوه الرئيس املوزمبيقي السابق، 
ــــاص  ــــخـ مـــــــفـــــــّوض االتــــــــحــــــــاد األفــــــريــــــقــــــي الـ

ــن أجـــــــل إجـــــــــــراء االســــتــــفــــتــــاء«. ــ ــددة مــ ــ ــحــ ــ مــ
وكــانــت الــعــالقــة بــن املــغــرب واألمــــن الــعــام 
لـــألمـــم املـــتـــحـــدة قـــد شـــهـــدت تـــوتـــرًا شــديــدًا 
بــســبــب تــصــريــحــات غــيــر مــســبــوقــة لــألمــن 
الــعــام وصــف فيها الــصــحــراء بـــ »املحتلة«، 

خالل زيارة له إلى املنطقة أخيرًا. 
وأدت هــــذه الــتــصــريــحــات، ورفـــــض األمـــن 
الـــعـــام لــلــتــراجــع عــنــهــا، كــمــا طــالــب املــغــرب، 
إلـــى التصعيد والــتــوتــر فــي الــعــالقــات بن 
األمــــم املــتــحــدة ممثلة بــاألمــن الــعــام وبــن 
املغرب. بالتالي قّرر املغرب سحب معوناته 
ودعــمــه لــقــوات »مــيــنــورســو«، وطـــرد معظم 
العناصر املدنية في البعثة. وبحسب بان، 
فإن »التصريحات جاءت ردًا وتأثرًا بما رآه 
خالل زيارته من أوضاع إنسانية ومعيشية 

صعبة«.
ــدم تـــقـــريـــره الـــــــدوري حــول  ــد قــ ــان قـ ــان بــ وكـــ
األوضاع في الصحراء في 19 إبريل/نيسان 
ــرد معظم  الـــحـــالـــي، وأكـــــد فــيــه عــلــى أن »طـــ
أفراد العنصر املدني الدولي للبعثة بشكل 
أساسي، أدى إلى تغيير والية البعثة بحكم 
الــواقــع. وهــو تطور من املتوقع أن تستغله 
ــيــة. وحتى مع  العناصر املتطرفة واإلرهــاب
الـــوجـــود املـــحـــدود ملــوظــفــي الــدعــم املــدنــيــن 
الدولين، فإن األنشطة العسكرية لن تكون 
مستدامة من األجــل املتوسط إلــى الطويل، 
إذ إن العنصرين العسكري واملدني للبعثة 

يسيران جنبًا إلى جنب«.
كما ذكر في تقريره، أن »األفراد العسكرين 
يــهــيــئــون األوضـــــــاع املـــالئـــمـــة عــلــى األرض 
مـــن أجــــل إتـــاحـــة املـــجـــال لــلــمــضــي قــدمــًا في 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، ويـــعـــتـــمـــد الــجــمــيــع 
ــلـــى الــــدعــــم املــــدنــــي لــــالضــــطــــالع بـــاملـــهـــام  عـ
ــلــــوب. وبــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــطــ ــنـــحـــو املــ ــلـــى الـ عـ
 اآلثـــــــار الــتــشــغــيــلــيــة الــــحــــادة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
ــإن اســـتـــمـــرار عــجــز الــبــعــثــة  ــذا الــــوضــــع، فــ هــ
 عن تنفيذ املهام املوكلة إليها في حد ذاته 
لــيــس مـــســـتـــدامـــًا، وســيــســتــتــبــع، فـــي األجـــل 
الــقــصــيــر إلـــى املــتــوســط، آثـــــارًا كــبــيــرة على 
اســتــقــرار املــنــطــقــة، وكـــذلـــك عــلــى مــصــداقــيــة 
مجلس األمن وعمليات األمم املتحدة لحفظ 
السالم والبعثات السياسية على الصعيد 

العاملي«.

»الــعــربــي  لــلــصــحــراء، يــواكــيــم شــيــســانــو، لـــ
الجديد«، إلى أن »أعضاء املجلس استمعوا 
ملوقفنا الذي طالبنا فيه بإيجاد حل وعودة 
قــوات مينورسو الستعادة مهامها بشكل 
كــامــل، كــي يتمكن مجلس األمـــن مــن القيام 
، بــمــا فــي ذلــك 

ّ
ــل إيــجــاد حـــل بمهامه مــن أجـ

تــنــظــيــم اســتــفــتــاء حـــول تــقــريــر املــصــيــر في 
الصحراء«. 

ــر شـــيـــســـانـــو إلــــــى أنــــــه »طـــلـــبـــنـــا مــن  ــيـ ويـــشـ
ــلـــة  ــّن ومـــهـ ــ ــعــ ــ ــــد وقـــــــــت مــ ــديـ ــ ــــحـ ــلـــــس تـ ــ ــــجـ املـ
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ــد  ــة الــنــهــضــة« راشـ أثـــــار حـــديـــث زعـــيـــم »حـــركـ
العامة«،  »املصالحة  مبادرة  لغنوشي، حول  ا
الباجي  التونسي  بالرئيس  جمعه  لــقــاء  ثــر  إ
قائد السبسي، يوم السبت املاضي، تساؤالت 
ــبــــادرة وعــالقــتــهــا بمنظومة  املــ فــحــوى  ــــول  ح
»الـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة«، الــتــي جـــرى تــركــيــزهــا 
ــــورة 17 ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي الـــبـــالد، بــعــد ثـ
األول 2010، وعــن الرابط بينها وبــن مبادرة 
»املصالحة االقتصادية« التي قدمها السبسي 

منذ أشهر.
ــــروع قـــانـــون  ــــشـ ــنــــقــــاشــــات حــــــول مـ ــــت الــ ــانـ ــ وكـ
ــد خــفــتــت إثـــر  ــة«، قــ ــاديــ ــتــــصــ ــالـــحـــة االقــ »املـــصـ
ــة  ــهـ ــبـ ــا »الـــجـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــة قـ ــيـ ــبـ ــعـ احــــتــــجــــاجــــات شـ
الشعبية« واألحزاب املعارضة خارج البرملان، 
و»االتحاد العام التونسي للشغل« وعدد من 
منظمات املجتمع املــدنــي، للمطالبة بسحب 
املقترح واالكتفاء بمسار »العدالة االنتقالية«، 
الـــذي يضمن املــحــاســبــة قــبــل املــصــالــحــة. قبل 
أن تظهر مبادرة الغنوشي، الداعية لتوسيع 
معنى املصالحة لتكون شاملة، وال تقتصر 
عــلــى الــجــانــب االقــتــصــادي فــقــط. لــكــن مــبــادرة 
زعـــيـــم »حـــركـــة الــنــهــضــة« أحـــدثـــت لــبــســًا لــدى 
الــرأي العام، وحتى داخــل الحركة نفسها، إذ 
ش 

َ
اق

َ
ن

ُ
ــم ت ضح بعد مالمح مــبــادرتــه، ول

ّ
لــم تت

بشكل كاف داخل أطرها.
وفي السياق، ذكر الغنوشي أن »لقاءه رئيس 
الـــبـــالد، جـــاء فــي إطــــار بـــذل الــجــهــود مــن أجــل 
الــتــهــدئــة الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة، والبحث 
فـــي املــلــفــات الــعــالــقــة مـــن املــــاضــــي«، مــقــتــرحــًا 
ـــطـــوى صــفــحــة املـــاضـــي بــالــعــفــو الـــعـــام، 

ُ
أن »ت

وتشكيل صندوق وطني لتعويض الضحايا، 
والتخفيف من أثقال املاضي«. وشّدد على أن 
»الــبــالد لــم تعد تتحّمل األحــقــاد، لــذلــك َوجــب 
التفكير في هــذا امللف، من أجــل طــّي صفحته 

حتى تتمكن البالد من التقدم«.

مـــن جــهــتــه، يــشــيــر رئـــيـــس مــجــلــس شـــورى 
»العربي الجديد«،  الحركة، فتحي العيادي لـ
ــضــح بــعــد، 

ّ
ــادرة لـــم تــت ــبــ ــى أن »مـــالمـــح املــ إلــ

فالحركة أطلقت شعار املصالحة الشاملة، 
ــع شـــركـــائـــهـــا فــي  لــكــنــهــا ال زالــــــت تــبــحــث مــ
ــادرة املـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــيـــل مــ ــفـــاصـ تـ
ــتـــي قــــد تــســتــوعــب املــصــالــحــة  الـــشـــامـــلـــة، الـ
االقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــدالـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، ولــهــا 
عالقة بملفات أخـــرى«. ويعتبر أن »الفكرة 
األســاســيــة هــي أن الــبــالد فــي حــاجــة ملحة 
ـــاور حــــول  ـ ـــشـ ـ ــتـ ـ ـ ـــتــــم الـ لـــلـــمـــصـــالـــحـــة وأن يـ

مالمحها«.
ــاورات ستجيب  كــمــا ُيــبــّن الــعــيــادي أن »املـــشـ
ــا هـــي عــالقــة  ــدة، مـــن بــيــنــهــا مـ ــ عــلــى أســئــلــة عـ
هــذه املــبــادرة بالعدالة االنتقالية، وعالقتها 
بالجهود املبذولة في مجلس نــواب الشعب، 
بغية إيجاد توافقات حول مبادرة مصالحة 

جــديــدة قدمتها الــحــركــة، وعالقتها بالوضع 
الــســيــاســي الــعــام فــي الـــبـــالد«. ويــلــفــت إلـــى أن 
»األهـــــم هـــو املـــــرور لــتــجــســيــد هـــذه املــصــالــحــة 
ــــن صــيــاغــة  ــــي حــــــال االنــــتــــهــــاء مـ الــــشــــامــــلــــة، فـ
تفاصيلها، ألن البالد لم تعد تحتمل الركود 

االقتصادي واالجتماعي«.
ـــار، يــرى الــعــيــادي أن »املــبــادرة  وفــي هــذا اإلطـ
تـــنـــدرج فـــي ســيــاق الــتــنــاغــم مـــع خــيــار عــبــرت 
عـــنـــه الـــحـــركـــة فــــي مـــنـــاســـبـــات ســـابـــقـــة، نــــادت 

عّد العدالة 
ُ
فيها باملصالحة الوطنية، التي ت

االنــتــقــالــيــة جـــزءًا مــنــهــا، إال أن الــتــطــورات في 
ب مفهومًا أوسع«.

ّ
البالد أصبحت تتطل

ـــدّرس 
ُ
كــمــا يعتبر الــعــيــادي أن »املـــبـــادرة لــم ت

مثل 
ُ
بعد داخــل مؤسسات الــحــزب، لكنها ست

أهـــم الــنــقــاط الــتــي سيتم تــداولــهــا فــي مؤتمر 
حــركــة الــنــهــضــة الــصــيــف املــقــبــل«، ويــلــفــت في 
هــذا السياق إلــى أن »الحركة قيادات وقواعد 
تصطف وراء شعار املصالحة الشاملة، لكن 
ل نقاش  حــ مــ تفاصيلها ومضامينها تبقى 

سيتم طرحه خالل املؤتمر«.
إلى ذلك، يكشف العيادي أن »مبادرة جديدة 
تهم املصالحة االقتصادية شبيهة بمبادرة 
السبسي مع بعض التعديالت التي قدمتها 
الكتل األخرى«، مبرزًا أن »التقارير التي ُرفعت 
ــفــيــد بــوجــود تــقــدم كبير 

ُ
مــن كــتــلــة الــحــركــة، ت

في املناقشات مع أغلب الكتل«. ولم يستبعد 
 هذه املبادرة محل مبادرة 

ّ
العيادي أن »تحل

رئيس الجمهورية، خصوصًا أنها تستوعب 
الجانب االقتصادي من جهة، وتأتي في إطار 

مراكمة املقترحات من جهة أخرى«.
ــيـــاق، تـــجـــري اجــتــمــاعــات غير  وفــــي هــــذا الـــسـ
معلنة، في إطــار البحث عن توافقات وصيغ 
معدلة حول مبادرة »املصالحة االقتصادية«، 
تقودها »حركة النهضة«. وستمثل الصيغة 
»الــعــربــي  الــجــديــدة، وفـــق مــا أكــدتــه مــصــادر لـــ
الـــجـــديـــد« الـــبـــوابـــة الـــجـــديـــدة لـــعـــودة مــقــتــرح 
طرح 

ُ
السبسي، ولكن في إطار »توافقي«. وست

بالتزامن مع مناقشة املشروع في بداية شهر 
ــار املــقــبــل، بــمــوافــقــة قـــاعـــدة عريضة  ــايـــو/أيـ مـ
ــتــــالف الـــحـــاكـــم وبـــعـــض نــــواب  ــــواب االئــ مــــن نــ
املـــعـــارضـــة، إذ تــجــري اتـــصـــاالت مـــع »الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة االجــتــمــاعــيــة« بــرئــاســة النائب 
عن الحزب »الجمهوري« إياد الدهماني. ولم 
 أيضًا »الكتلة الــحــرة«، املمثلة لحزب 

َ
ستثن

ُ
ت

»حــــركــــة مــــشــــروع تــــونــــس«، بـــزعـــامـــة مــحــســن 
مرزوق من النقاشات حول املشروع.

يذكر أن االتحاد األفريقي والمغرب في خالف حول منطقة الصحراء، 
إذ يرى المغرب أن االتحاد األفريقي متحيز لموقف جبهة الـ»بوليساريو« 
االنفصالية والمدعومة من الجزائر. ويرى المغرب أن االتحاد األفريقي 
ليس طرفًا، وليس من حقه اإلدالء بموقفه حول الموضوع. وسبق 
للمغرب أن وّجه رسالة عام 1984 إلى األمين العام، خافيير دي كويار، 
يعترض فيها على أي دور قد يؤديه االتحاد بأي مفاوضات متعلقة 
بالصحراء، وذلك بعد قبول منظمة االتحاد األفريقي بالـ»بوليساريو« 

كعضو في االتحاد، وسحب المغرب آنذاك عضويته منه.

خالف االتحاد األفريقي والمغرب

توتّرت العالقة بين المغرب وبان أخيرًا )فضل سنّا/فرانس برس(

)Getty( ال تزال بروكسل ُتحيي ذكرى ضحايا اعتداءات 22 مارس

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

الفرنسية،  مت السلطات القضائية 
ّ
تسل

من نظيرتها البلجيكية، أمس األربعاء، 
ــــالح عـــبـــد الــــســــالم، الـــنـــاجـــي الــوحــيــد  صـ
ــذت 

ّ
مــن املــجــمــوعــة االنــتــحــاريــة، الــتــي نــف

ــاريــــس وضـــاحـــيـــتـــهـــا ســـان  اعــــــتــــــداءات بــ
دونــــي، فــي 13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املاضي، وأسفرت عن مقتل 130 شخصًا 

وجرح أكثر من 300 آخرين.
ــعـــدل  ــلــــن وزيـــــــر الـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــ فـ
 »صــالح 

ّ
الفرنسي جــان جــاك أورفــــوا، أن

ــيــــوضــــع فـــــي الـــســـجـــن  ــبــــد الــــــســــــالم، ســ عــ
ــي املــنــطــقــة  ــ االنـــــــفـــــــرادي داخــــــــل ســـجـــن فـ
 »فــريــق مراقبة 

ّ
الباريسية«، موضحًا أن

ــتــكــّون مــن مــراقــبــن محترفن  مختّصًا ي
ومـــدّربـــن عــلــى الــتــعــامــل مــع األشــخــاص 

الخطيرين سيعتني بعبد السالم«.
كما أشار محامي عبد السالم، الفرنسي 
فــرانــك بــيــرتــون، أنـــه »الــتــقــى صـــالح عبد 
الـــســـالم مـــطـــواًل فـــي ســجــنــه الــبــلــجــيــكــي«. 
وأضـــاف: »التقيُت شابًا محبطًا، ولكنه 
راغــــب فــي التعبير عــن نــفــســه فــي أســرع 

وقت ممكن أمام العدالة الفرنسية«.
ـــقـــل فــــي 18 

ُ
ــد الــــســــالم قــــد اعـــت ــبـ وكـــــــان عـ

مـــــــارس/آذار املـــاضـــي فـــي حـــي مولنبيك 
فــي العاصمة البلجيكية بــروكــســل، قبل 
ات التي شهدتها  أربعة أيام من االعتداء
فــي 22 مـــارس، والــتــي أســفــرت عــن مقتل 
32 شخصًا. وبعد خضوعه للتحقيقات 
األولــيــة فــي بلجيكا، رفـــض عــبــد الــســالم 
ــا، حــــســــب مـــحـــامـــيـــه  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــلــــه إلــــــــى فـ ــقــ نــ

البلجيكي سفن ماري.
ــــات عـــــبـــــد الـــــســـــالم  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ووفـــــــقـــــــًا لـ
لــلــمــحــقــقــن الــبــلــجــيــكــيــن، فـــقـــد تـــراجـــع 
ــرة عـــن تــفــجــيــر نفسه  ــيـ فـــي الــلــحــظــة األخـ
فــي ملعب ســـان دونـــي ليلة 13 نوفمبر 
املاضي، حيث كانت تجري مباراة ودية 
فــي كـــرة الــقــدم بــن املنتخبن الفرنسي 
ــانــــي، بــحــضــور الــرئــيــس الــفــرنــســي  واألملــ
ــل عبد الــســالم من 

ّ
فــرانــســوا هــوالنــد. وقــل

ات، مؤكدًا أنه  حجم تورطه في االعــتــداء
ــمــثــل في  »أدى دورًا لوجيستيًا فــقــط« ت
اســـتـــئـــجـــاره غــرفــتــي فـــنـــدق وســـيـــارتـــن، 
وقــيــامــه بــقــيــادة الــســيــارة الــتــي أوصــلــت 

انــتــحــاريــن إلــــى مــلــعــب ســــان دونــــي في 
الضاحية الباريسية.

ــــروب مــن  ــهـ ــ ــن الـ ــســــالم مــ وتـــمـــكـــن عـــبـــد الــ
فرنسا في 14 نوفمبر باتجاه بلجيكا، 
حيث توارى عن األنظار ملدة أربعة أشهر، 
على الــرغــم مــن أنــه كــان الــرجــل املطلوب 
رقم واحــد، لدى أجهزة األمــن األوروبية، 
قبل أن تنجح قوات األمن البلجيكية في 

التوصل إلى مكان اختبائه.
ومـــــــن املــــتــــوقــــع أن يـــــحـــــاول املـــحـــقـــقـــون 
ــة مـــالبـــســـات  ــافــ الـــفـــرنـــســـيـــون مـــعـــرفـــة كــ
وتـــفـــاصـــيـــل مـــشـــاركـــة عـــبـــد الــــســــالم فــي 
اعتداءات 13 نوفمبر، وأيضًا األشخاص 
الذين ســاعــدوه على الــهــروب واالختفاء 

ملدة 4 أشهر في بلجيكا.
ــد وّجـــــه إلــى  وكـــــان الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي قـ
ــاب جـــرائـــم  ــ ــكـ ــ عـــبـــد الــــســــالم تــهــمــتــي »ارتـ
ارهابية« و»املشاركة في نشاط مجموعة 
ارهابية«، في إطار التحقيق في اعتداءات 
13 نــوفــمــبــر. كــمــا أن الــقــضــاء البلجيكي 
وّجه إليه تهمة »إطــالق النار على قوات 
األمن البلجيكية« في 15 مارس املاضي 
في حي فوريست ببروكسل، حن داهمت 
قوات األمن البلجيكية شقة ألحد املشتبه 
فــرت عــن مقتل محمد بلقايد،  ـ فيهم أسـ
وهروب اثنن من املشتبه فيهم قد يكون 

عبد السالم أحدهما.

ــزال هاجس تكرار االعــتــداءات  ال ي
ــي شهدتها فرنسا  ت ــ ل ا ة  ــ ي ــ م دا ــ ل ا
ن  م د  د ــ ع ى  ل ع ر  ط ي س ي ا  ك ي ج ل ب و
ــدول. وفــي الــســيــاق، حــّذرت  ــ ال
السفارة األميركية في العاصمة 
س  م أ  ، م ل و ه ك و ت س ا ة  ي د ي و س ل ا
ــاء، رعاياها ودعتهم إلى  ــع األرب

»توّخي الحيطة والحذر«.

تحذير لألميركيين

»نداء  في حين أكدت قيادات من كتلتي 
مع  التشاور  تم  أنــه   ، » ة ض ه ن ل ا » و  » س ن و ت
المصالحة  ــادرة  ــب م ل  و ـ ـ ح ل  ت ك ل ا ع  ي م ج
راشد  النهضة  ركة  ح م  ي ع ز ا  ه م د ق ي  ت ل ا
الغنوشي )الصورة(، فإن المتحدث الرسمي 
باسم »الجبهة الشعبية«، حمة الهمامي، 
ينفي أن »تكون الجبهة قد تلّقت أي دعوة 
سترفض  »الجبهة  أن  ًا  د ــ ك ؤ ــ م  ، » ر و ا ش ت ل ل

المحتوى المعّدل كما األصلي«.

الجبهة الشعبية ترفض

أعلنت القوى األمنية 
التونسية، أمس 
األربعاء، القبض 

على »خلية إرهابية« 
مكّونة من 3 عناصر، 
في والية المهدية، 

في الوسط 
التونسي. ووفقًا 

لوزارة الداخلية 
التونسية، كانت 

الخلية تنوي »القيام 
بمخططات تخريبية، 

وعمليات مسلحة، 
بعد العثور على 

صور لكيفية تصنيع 
المتفجرات«.

توقيف 
»خلية إرهابية«
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اقتصاد
قرض تونسي بضمان أميركي

تونس ـ فرح سليم

مليون   500 بقيمة  إصـــدار ســنــدات  تعتزم تونس 
دوالر خالل األسابيع املقبلة، بعد الحصول على 
ضــمــان قـــرض أمــيــركــي بنفس الــقــيــمــة، مــا أرجــعــه 
مــحــلــلــون تــونــســيــون إلـــى أن الــحــكــومــة تــبــحــث عــن كــلــفــة أقــل 

وبدائل متنوعة ملواجهة أزمتها املالية.
ويعد الضمان األميركي للقروض التونسية الثاني من نوعه، 
ـورة يناير عــام 2011، كما سبق أن حصلت الحكومة  منذ ثـ
على قــرض آخــر بضمان ياباني عــام 2012، وتــونــس ليست 
الـــدولـــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة الــتــي لــجــأت إلـــى آلــيــة الــضــمــانــات 

األميركية، حيث سبقتها األردن في هذا املجال.
وفي هذا اإلطــار فسر الخبير االقتصادي مــراد الحطاب، في 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، لــجــوء تــونــس إلـــى الضمانات 
األميركية بــداًل من الــخــروج مباشرة للسوق املالية العاملية 
بأن الحكومة تبحث عن الحلول األقل كلفة، الفتا إلى أن نسبة 
الفائدة في القرض املباشر ستكون في حدود 6%، في حن ال 
تتجاوز 2,5 % للقرض بضمانات من أميركا. وأبــرز الخبير 

في السياق ذاتــه، أن الشروط األميركية مقابل هــذا الضمان 
غــيــر واضــــحــــة، وأن الــحــكــومــة لـــم تــكــشــف عــنــهــا حــتــى اآلن، 
مشيرا إلــى أن مقابل هــذا الــقــرض قــد يكون ضمان املصالح 

الجيوستراجية ألميركا في املنطقة.
وأفاد الحطاب، أن تونس قد تبرم مستقبال مبادالت تجارية 
مــع أمــيــركــا مــوضــحــا أن فــرضــيــة تسهيل الــحــكــومــة لــدخــول 
ــشــركــات األميركية متعددة الجنسيات للسوق التونسية  ال
واردة جــدا. وحسب مصادر رسمية، قــررت الحكومة تأجيل 
إصــدار سندات بقيمة مليار يــورو للنصف الثاني من 2016 
بــعــد الــحــصــول عــلــى الــضــمــان األمــيــركــي الــــذي ســيــتــيــح لها 
الحصول على أسعار فائدة أفضل في السوق األميركية عند 

إصدار السندات في األسابيع القليلة املقبلة.
وقال مسؤول حكومي لرويترز، أمس، »حصلنا على ضمان 
قــرض أمــيــركــي بقيمة 500 مليون دوالر وســنــصــدر سندات 
بقيمة 500 مليون دوالر في األسابيع القليلة املقبلة. اإلصدار 

سيكون بن أسبوعن وخمسة أسابيع«.
ــا مــن  ــ ــهــ ــ ــراداتــ ــ وتــــــواجــــــه تــــونــــس صــــعــــوبــــات مـــــع تـــــراجـــــع إيــ
السياحة بعد ثــالث هجمات نفذها مسلحون العام املاضي 

واحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب الــبــطــالــة وتــبــاطــؤ وتـــيـــرة الــتــقــدم في 
اإلصالحات االقتصادية التي طلبها املقرضون الدوليون.

و  كانت آخر مرة توجهت فيها تونس إلى السوق العاملية قبل 
عــام حــن باعت ســنــدات بقيمة مليار دوالر. وارتفعت قيمة 
ضمانات القروض األميركية لتونس منذ اندالع الثورة عام 
2011 بــهــذا الــضــمــان الــجــديــد إلـــى حــوالــي 1.5 مــلــيــار دوالر 
ضمن مساعي الواليات املتحدة ملساعدة تونس على انعاش 
اقتصادها العليل وإنجاح انتقالها الديمقراطي الذي تصفه 
بــأنــه نــمــوذج فــي املــنــطــقــة. وقـــال صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي هــذا 
الــشــهــر إنـــه تــوصــل التــفــاق أولــــي ملــســاعــدة تــونــس ببرنامج 
قـــرض مــدتــه أربــــع ســـنـــوات بــقــيــمــة حـــوالـــي 2.8 مــلــيــار دوالر 
مرتبط بإصالحات اقتصادية.وتباطأ االقتصاد التونسي 
منذ الــثــورة الــتــي أطــاحــت بالرئيس الــســابــق زيــن العابدين 
بــن علي، وأشعلت شـــرارة ثـــورات الربيع العربي فــي الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. وانخفض معدل النمو االقتصادي 
إلى 0.8% العام املاضي وهو ما يرجع في األساس إلى تأثير 
الــهــجــمــات املــســلــحــة. وبــلــغ مــعــدل الــبــطــالــة 15.3% فــي 2015 

ارتفاعا من 12% في 2010، حسب اإلحصاءات الرسمية.

طهران ـ فرح الزمان شوقي

قال املرشد األعلى إليــران، علي خامنئي، إن الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة تــعــرقــل تــنــفــيــذ االتـــفـــاق الــنــووي 
وتــتــحــايــل عــلــى الــجــمــيــع، إذ تـــــرّوج أنــهــا تــطــبــقــه من 
جهتها، وتتهم طــهــران فــي املقابل بتوجيه اتهامات 
غير صحيحة لواشنطن، وتصف إيران في الوقت ذاته 

بالطرف املتشائم، حسب تعبيره.
وفـــي كــلــمــة ألــقــاهــا أمـــس األربـــعـــاء خـــالل لــقــاء جمعه 
بعمال إيرانين، قال خامنئي إن واشنطن تعمل على 
شيطنة إيـــران وتــرهــيــب اآلخــريــن منها، فــي محاولة 

ــــن وتــطــويــر  ــريـ ــ ــع اآلخـ ــن فـــتـــح عـــالقـــاتـــهـــا مــ ملــنــعــهــا مــ
االستثمارات األجنبية.

ودعا خامنئي املسؤولين اإليرانين إلى العمل على 
تطوير االقتصاد املحلي باالستفادة مــن اإلمكانات 
 إن اإلنـــتـــاج املــحــلــي أكــثــر أهــمــيــة من 

ً
الــداخــلــيــة، قــائــال

استيراد البضائع من الخارج، داعيًا إلى عدم االعتماد 
على التعامالت مع الخارج. 

ــرانــــي حسن  وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، أشـــــار الــرئــيــس اإليــ
روحاني إلــى قــرار املحكمة األميركية العليا الصادر 
مؤخرًا، والــذي يفرض على إيــران دفــع ملياري دوالر 
كغرامة ألقارب ضحايا اإلرهاب، فقال إن احتجاز أموال 

إيران املوجودة في أميركا لتطبيق هذا القرار قرصنة 
واضحة للعيان، واصفًا األمــر بالسطو وبالفضيحة 
القانونية. وخالل اجتماع مع أعضاء حكومته، أضاف 
ق بأموال 

ّ
روحاني في كلمته أن اتخاذ أي قــرار يتعل

هــي ملك إليـــران أمــر غير قانوني، ويتجاوز األعــراف 
واملواثيق التي تحكم عمل املصارف الدولية والبنوك 

املركزية، حسب قوله.
واعتبر روحاني أن إجراء أميركيًا من هذا القبيل يعني 
أنـــه ال يمكن خــلــق جــســر ثــقــة بــن طــهــران وواشــنــطــن 
 إن أعداء 

ً
ويدل على استمرار العداء بن الطرفن، قائال

البالد سعوا للضغط عليها طيلة السنوات املاضية، 

كما حاولوا حرمانها من حقها بامتالك طاقة نووية 
سلمية، مشيرًا إلى أن حكومته ستأخذ كل اإلجراءات 

الالزمة لتحصيل الحقوق اإليرانية.
ويذكر أن وزير الخارجية اإليراني، مهندس االتفاق، 
محمد جـــواد ظــريــف، اعــتــرف فــي نـــدوة مغلقة بلندن 
قبل أســبــوعــن، أن إيـــران تــواجــه عقبات فــي عودتها 
للمجتمع الـــدولـــي والــتــعــامــل بــشــكــل طــبــيــعــي. وقـــال 
ظــريــف فــي نــــدوة عــقــدت بــاملــعــهــد املــلــكــي الــبــريــطــانــي 
ــام هـــــــاوس«: »إن الـــبـــنـــوك األوروبــــيــــة تــطــالــب  ــاتـ »تـــشـ
بضمانات أكثر من أميركا بأنها لن تتعّرض لعقوبات 

في حال تعاملها مع إيران«.

طهران تتهم واشنطن بعرقلة االتفاق النووي

مصطفى عبد السالم

في مشهد عبثي ال يحدث إال 
في مصر الحديثة خرج علينا 

وزير التموين املصري خالد 
حنفي قبل يومني ليزف بشرى 
مهمة للمصريني أال وهي منح 

كل شخص 3 جنيهات زيادة عن 
املبلغ املقرر له على بطاقة التموين 
وهو 15 جنيهًا، أي أن دعم السلع 
التموينية سيرتفع إلى 18 جنيهًا 

ما يعادل 1.6 دوالر.
الزيادة الجديدة تأتي تنفيذًا 
لألمر الرئاسي الذي أصدره 
السيسي قبل أيام للحكومة 
وتعّهد فيه بخفض األسعار 

عن طريق تعويض املواطن عن 
اآلثار الخطيرة الناجمة عن زيادة 

التضخم واالرتفاع الصاروخي 
لسعر الدوالر أمام الجنيه. 

وعقب بشرى السيسي مباشرة 
خرج الوزير في الفضائيات 

ووسائل اإلعالم ليزف التفاصيل 
ويعلن أنه تم إقرار زيادة %15 

لكل مصري مشارك في منظومة 
التموين، وأن هذه النسبة أكبر من 

معدل التضخم والزيادة األخيرة 
في أسعار السلع.

بالطبع لم ينس الوزير أن يذكرنا 
أنه يشترط للحصول على الـ 3 
جنيهات امتالك املواطن بطاقة 

تموينية.  وحتى يعطي للبشرى 
نكهة سياسية أكد أن الزيادة 

قد ال تسبب ارتفاعًا في عجز 
املوازنة، واألهم تأكيده حرص 

الحكومة على التخفيف عن 
املواطن في األوقات الحرجة، حيث 
إن املواطن سيحصل على الزيادة 
بدءًا من يونيو/ حزيران القادم، أي 

مع قدوم شهر رمضان الكريم. 
ثالثة جنيهات إضافية 

للمواطن، أي ما يعادل ربع 
دوالر، سيحصل عليها املواطن 

مقابل السكوت عن الغالء 
الفاحش واالرتفاعات القياسية 

في األسعار وقفزات الدوالر 
والسجون واملعتقالت وقمع 

الحريات.
وال أعرف ماذا يفعل املواطن بهذا 

املبلغ الذي قد يقل عن ثمن »زرار« 
واحد في قميص الوزير، وال 

أتحدث هنا عن ثمن »الكرافات« 
اإليطالي و«البرفان« الفرنسي، 
فالدعم املقدم ملائة أسرة قد ال 

يكفي لشراء كرافتة واحدة. هذا 
املشهد العبثي بات يحدث يوميًا 

في مصر الحديثة، مشهده 
يجسده وزير التموين دومًا 

حينما يتالعب بعواطف وأزمات 
املصريني، فمرة يبشرهم بقرار 
الحكومة بيع الدجاجة الواحدة بـ 
75 قرشًا، وكيلو اللحمة بجنيه 

واحد، رغم أنه يعرف جيدًا أن 
كيلو اللحمة البتلو تجاوز 130 

جنيهًا، وأن أسعار األعالف 
تجاوزت 4 آالف جنيه للطن 

مقابل 2800 جنيه قبل أيام، وأن 
أسعار الدواجن ارتفعت قبل أيام 

25%، تأثرًا بارتفاع العلف.
عندما خرج علينا السيسي في 
خطابه األخير ووعد املصريني 

بخفض األسعار وتعويض 
املواطن عن الغالء انتظر املاليني 
اتخاذ الحكومة إجراءات جدية ال 

فنكوشية وال إعالمية ملواجهة 
لهيب األسعار.

»فنكوش« 
خفض األسعار

تضاعف 
استثمارات تركيا 

في كرواتيا

ــيـــــس الـــتـــركـــي  ــ ــرئـ ــ قـــــــال الـ
ــب أردوغـــــــــــان  ــيــ رجــــــــب طــ
أمـــس األربـــعـــاء، إن قيمة 
ــثــــمــــارات الــتــركــيــة  ــتــ االســ
فــــي كـــرواتـــيـــا تــضــاعــفــت 
ــــرات خــــــالل الــعــقــد  ـ ـ 10 مـ
املاضي. وحسب رويترز، 
قــــــفــــــزت االســـــتـــــثـــــمـــــارات 
ــا  ــيــ ــة فـــــي كــــرواتــ ــيــ ــتــــركــ الــ
ـــورو  ـ ـ ـــون يـ ــيـ ـ ـلـ ـ ـ ـــن 35 مـ ـ ـ مـ
إلــــى 350 مــلــيــون يــــورو، 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى الــتــحــضــيــر 
ملـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة 
تركية جديدة بقيمة 200 
مليون يـــورو فــي زغــرب. 
جـــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
أردوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، خــــــــــالل 
مـــشـــاركـــتـــه مــــع نــظــيــرتــه 
ــنــــدا  ــيــ الــــــكــــــرواتــــــيــــــة كــــولــ
غرابار كيتاروفيتش في 
منتدى األعمال الكرواتي 
الـــتـــركـــي، فــــي الــعــاصــمــة 
زغـــــــــرب أمـــــــس بـــحـــضـــور 
ـال مــن  ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــل أعـ ـ ـ ـ ـ ـ 600 رجـ
كــــال الـــبـــلـــديـــن. وتــســعــى 
تركيا إلى زيادة التبادل 
الـــــتـــــجـــــاري مــــــــع  الــــــــدول 
األوروبـــــيـــــة خـــاصـــة دول 
الـــبـــلـــقـــان الـــتـــي تــربــطــهــا 
عـــــالقـــــات تــــاريــــخــــيــــة مــع 
تـــركـــيـــا. وتــمــكــنــت تــركــيــا 
ــيــــرة  ــنــــوات األخــ فــــي الــــســ
ــتـــصـــادي  مــــن الـــنـــمـــو االقـ
السريع مقارنة مــع دول 

االتحاد األوروبي. 
)Getty(

»القطرية« تضغط على إيرباص
واجهت  إنها  أمس،  القطرية،  الجوية  خطوط  ل ا ت  ل ا ق
وإنها   A350 الركاب  نقل  طراز  مع  شكالت  م ل ا ض  ع ب
تلك  لحل  إيرباص  الصانعة  الشركة  ى  ل ع ط  غ ض ت
الباكر  أكبر  للشركة،  التنفيذي  الرئيس  وقال  ت.  ال ك ش م ل ا
بعض  »لدينا  دبي  في  السفر  لقطاع  ؤتمر  م ل  ال خ
المشكالت مع الطائرة       A350       والتي كانت متوقعة ألنه 
برنامج جديد. غير أننا نشعر أن إيرباص تفتقر للحماس في 

.»      A350       حل تلك المشكالت المتعلقة بالطائرة
طبيعة  عن  سؤال  على  اإلجابة  عن  الباكر  ع  ن ت م ا و
المشكالت التي صادفتها الخطوط القطرية مع الطائرة 

      A350       مكتفيا بالقول إنها مرتبطة بسلسلة اإلمداد.

منع الهجرة يضّر الشركات البريطانية
الفنادق والمطاعم  أن  أظهرت دراسة حديثة أمس، 
البريطانية ستعاني  وشركات الصناعات الغذائية والبناء 
من  مهاجرين  بتوظيف  لها  مسموحا  يعد  م  ل ا  ذ إ
االتحاد األوروبي في مهن ال تتطلب مهارات مرتفعة. 
االقتصادية  لألبحاث  الوطني  المعهد  ل  ا ق و
واالجتماعية     إن منع الهجرة هو هدف رئيسي للعديد 
لصالح  للتصويت  يخططون  الذين  البريطانيين  ن  م
 23 يوم  استفتاء  في  األوروبي  االتحاد  من  روج  خ ل ا

يونيو/حزيران. 
االقتصادية  التكلفة  أن  ترى  الشركات  من  العديد  ن  ك ل

ستكون كبيرة.

تركيا تتفاوض لشراء حصة من روساتوم
التركية  اإلنشاءات  إن شركة  قال مصدر مطلع، أمس، 
جنكيز، تجري محادثات بشأن شراء ما يصل إلى 49% من 
روساتوم  تبنيها  التي  النووية  للطاقة  أكويو  ة  ط ح م

الروسية وقيمتها 20 مليار دوالر. 
وتعرض المشروع المملوك لروسيا وهو أول محطة 
طاقة نووية تركية لتعقيدات بسبب تدهور العالقات 
بين البلدين بعدما أسقطت تركيا مقاتلة روسية فوق 
الثاني.  نوفمبر/تشرين  في  السورية  التركية  دود  ح ل ا
التركية في شهر  الطاقة  وقال مسؤولون في هيئة 
أعمال  أوقفت  روساتوم  إن  األول  مبر/كانون  س ي د

اإلنشاء في المشروع. 

أخبار مختصرة

الخميس 28 أبريل / نيسان 2016 م   21 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 605  السنة الثانية
Thursday 28th April 2016



1011
اقتصاد

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تــتــأهــب مــعــظــم شـــركـــات املـــقـــاوالت 
الــيــمــن لــإغــالق نتيجة توقف  فــي 
ــة الـــبـــنـــاء بــشــكــل شـــبـــه كــامــل  ــركـ حـ
بسبب الحرب، مما أدى إلى تدهور أوضاعها 
املالية، وفي هذا اإلطار قال عاملون بالقطاع، 
»العربي الجديد«، إن عدم نجاح مفاوضات  لـ
التسوية السياسية الخاصة باألزمة اليمنية 
ــتـــمـــرار الـــحـــرب فـــتـــرة أطـــول  فـــي الــكــويــت واسـ
يعني إعــالن إفــالس معظم شركات املقاوالت 

البالغ عددها 1000 شركة.
ــاولــــني الــيــمــنــيــني،  ــقــ ــيــــس اتــــحــــاد املــ وأكـــــــد رئــ
»العربي الجديد«، أن قطاع  صالح الضنني، لـ
املقاوالت تكبد خسائر فادحة وكارثية بسبب 
الحرب، معتبرا أنه أكثر قطاع حيوي دفع ثمن 

الصراع.
ــثــــر مــــن 1000 شــركــة  ــمـــن أكــ ــيـ الـ ــمـــل فــــي  ــعـ ويـ
ل 1.5 مليون عامل تم تسريح 

ّ
مقاوالت، تشغ

عدد كبير منهم، ويستفيد منها أكثر من 25 
% من إجمالي السكان، حسب تقارير رسمية.

وشــــدد رئــيــس اتـــحـــاد املـــقـــاولـــني عــلــى أهــمــيــة 
صـــرف املــســتــحــقــات املــؤجــلــة لــلــمــقــاولــني لــدى 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، والــتــي تــقــدر بمبلغ 480 

بسبب  ســنــوات   5 منذ  مجمدة  دوالر  مليون 
األزمة، التي تمر بها املالية العامة.

وقـــال الــضــنــني: »إن مــئــات الــشــركــات توقفت، 
ونــــحــــاول أن نـــؤجـــل رغـــبـــة شــــركــــات بـــإعـــالن 
 فــــي تـــوقـــف الــــحــــرب وتــعــافــي 

ً
ــال ــ إفـــالســـهـــا أمــ

لجنة  بتشكيل  وقــمــنــا  االقـــتـــصـــادي،  الــوضــع 
ــرار والـــخـــســـائـــر، الــتــي  ــ ــ داخـــلـــيـــة لــحــصــر األضـ
املــقــاوالت وخــالل فترة وجيزة  تكبدها قطاع 
الخسائر  لدينا تصور جاهز لحجم  سيكون 

واألضرار بدقة«.
واعــتــبــر الــضــنــني أن تــعــافــي قــطــاع املــقــاوالت 
يــعــتــمــد عـــلـــى نـــجـــاح الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة، 
الــتــي تــجــري حاليًا فــي الــكــويــت بــني األطـــراف 
املــتــصــارعــة، وتــوقــف الـــحـــرب، مــشــيــرًا إلـــى أن 
الـــشـــركـــات املــحــلــيــة مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة في 
مرحلة إعــادة اإلعــمــار، في حالة االتفاق على 
خطة محددة وإدراجــهــا في مــوازنــة حكومية 
يتعافى  لكي  القطاع  أن  وأوضـــح  للمشاريع. 
ــتــــاج إلـــــــى وضــــع  ــنــــهــــض مـــــن جـــــديـــــد، يــــحــ ويــ
سياسي وأمني مستقر، وضخ مبالغ ضخمة 

للمشاريع واعتماد التعويضات العادلة.
املحلي في  املــقــاوالت  أن مشاركة قطاع  وأكــد 
مرحلة إعادة اإلعمار هو األمل الوحيد، الذي 

يتعلق به أصحاب الشركات حاليًا.
للمشاركة  القطاع جاهز ومتعطش  إن  وقــال، 
فـــي مــرحــلــة إعــــــادة اإلعــــمــــار، مــشــيــرًا إلــــى أن 
القطاع مؤهل للمشاركة في عملية البناء في 
الــفــتــرة املقبلة، بــل لــديــه الــقــدرة واإلمــكــانــيــات 

للمشاركة بمشاريع إقليمية ضخمة.

ونــظــم اتــحــاد املــقــاولــني الــعــديــد مــن فعاليات 
ــــالل الـــســـنـــوات  احــتــجــاجــيــة واعـــتـــصـــامـــات خـ
املـــاضـــيـــة، لــلــمــطــالــبــة بــمــســتــحــقــاتــه، وقــدمــت 
الــحــكــومــة تــعــهــدات بــصــرف املستحقات حــال 

توفر ميزانية لإنفاق االستثماري. 
وأشار اتحاد املقاولني، في تقرير سابق، إلى 
املنفذين ملشروعات  املقاولني  270 من  تواجد 
حــكــومــيــة فـــي الـــســـجـــون، بــســبــب عــــدم ســـداد 
ــاء  الــحــكــومــة مــبــالــغ الـــعـــقـــود الـــواجـــبـــة والـــوفـ

بتغطية ضمانات البنوك التجارية.
وحسب الضنني فإن مشاكل االتحاد في قطاع 
البناء والتشييد في اليمن تفاقمت منذ ثالثة 
أعــــوام بسبب الــشــلــل الــتــام فــي مــجــال الــبــنــاء، 
ــتـــام، كما  وبــــات الــقــطــاع مـــهـــددًا بــاالنــهــيــار الـ
الحكومي  والتسويف  املماطلة  جــراء  يعاني 

في تلبية حقوق منفذي املشاريع.
والتشييد  والبناء  اإلنــشــاءات  قطاع  ويعتبر 
حيث  اليمني،  االقــتــصــاد  تركيبة  فــي  حيويًا 
والـــتـــعـــاون  الــتــخــطــيــط  تـــقـــاريـــر وزارة  تــشــيــر 
الدولي إلى أن هذا القطاع تسارع نموه بشكل 
ملحوظ في 2009، حيث بلغ نموه نحو %31 
كما ارتــفــع نــاتــج هــذا الــقــطــاع إلــى 275 مليار 
ريال )1.4 مليار دوالر(. ووفقا لتقرير لوزارة 
التخطيط اليمنية، فإن قطاع البناء والتشييد 
السلعي خالل  اإلنــتــاج  قطاعات  بقية  تــصــّدر 
عام 2012 ليحقق نموًا نسبته 9.1% في مقابل 

انكماش نسبته 25.2% عام 2011.
ــقــــريــــر ملــــركــــز الــــــــدراســــــــات واإلعــــــــالم  وذكــــــــر تــ
تــــوقــــف قـــطـــاع  ــقــــل(، أن  ــتــ ــادي )مــــســ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
نــحــو 1.5 مليون  تــضــرر  إلـــى  أدى  املـــقـــاوالت 
الجارية  الــحــرب  وأن  أعمالهم،  معظمهم  فقد 
ــاوالت، الــــذي تكبد  ــقــ عــمــقــت مـــأســـاة قــطــاع املــ
الحوثي  جماعة  سيطرة  منذ  فادحة  خسائر 
فــي سبتمبر/أيلول  الــعــاصــمــة صــنــعــاء  عــلــى 
عام 2014، وما تالها من حروب ودمار شمل 

معظم املحافظات.
وأكد التقرير، الصادر األحد املاضي، وحصلت 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــه  ــال رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة املـــغـــربـــيـــة، عـــبـــد اإللــ ــ قـ
بنكيران، إنه ال مانع لديه من إعادة النظر في 
أجـــور الــعــمــال الــزراعــيــني الــتــي تعتبر أقــل من 
قطاعات  في  العمال  عليها  يحصل  التي  تلك 
أخــــرى، غــيــر أنـــه اعــتــبــر أن ال شـــيء يضمن أن 
يــــوافــــق أصــــحــــاب الـــضـــيـــعـــات )املــــــــــزارع( عــلــى 

تحسني أجور العمال الزراعيني.
وعــنــدمــا تــحــدث رئــيــس الــحــكــومــة، الــــذي كــان 
يجيب، أول من أمــس، على ســؤال طرحه أحد 
الــنــواب حــول هــذا املــوضــوع، فــإنــه يستحضر 
رفع  على  العمل  أصــحــاب  بعض  احتجاجات 
الــحــد األدنـــــى لـــأجـــور فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، 
مـــا ســيــرفــع الــتــكــالــيــف ويــنــعــكــس ســلــبــا على 

تنافسية الصادرات، حسب رأيهم.
الزراعي فكرة  القطاع  ويقاوم مستثمرون في 
التوحيد، بينما يبدي فريق منهم استعدادهم 
ــــور في  إليـــجـــاد صــيــغــة ملــعــالــجــة ضــعــف األجــ
الــقــطــاع الــــزراعــــي، لــكــنــهــم يــشــتــرطــون الـــتـــزام 
الحكومة بتوفير الدعم لهم، من أجل تعويض 

تكاليف زيادة الحد األدنى لأجور.

وطرحت أجــور املــزارعــني، في األيــام األخيرة، 
فــي ســيــاق الــحــوار االجــتــمــاعــي، حيث طالبت 
االتــــحــــادات الــعــمــالــيــة بــتــوحــيــد الــحــد األدنـــى 
لأجور في القطاع الفالحي مع الحد األدنى 
في القطاعات اإلنتاجية والخدماتية األخرى.

القطاع  لــأجــور فــي  وال يتعدى الحد األدنـــى 
في  يبلغ  بينما  يــومــيــًا،  دوالرات   7 الــفــالحــي 
تعتبره  مــا  دوالرات،   10 األخــــرى  الــقــطــاعــات 
االتــــحــــادات الــعــمــالــيــة تــمــيــيــزا قــانــونــيــا ضد 

العمال الزراعيني.
وتــأتــي أهمية الــزراعــة فــي املــغــرب مــن كونها 
اإلجمالي  الناتج  مــن   %15 مــن  بأكثر  تساهم 
فـــرص  مــــن  ــلـــي، وتــــوفــــر حــــوالــــي %39.4  املـــحـ
أكثر مــن 92% من  أن  أنــه يتجلى  العمل، غير 

يــتــوفــرون على عقود  ال  القطاع  فــي  العاملني 
عمل، حسب املندوبية السامية للتخطيط. 

ــاد الـــوطـــنـــي لــلــقــطــاع  ــ ــــحـ ويـــعـــتـــبـــر عـــضـــو االتـ
»العربي  الفالحي، محمد هاكش، في حديثه لـ
الــجــديــد«، أن الــفــرق فــي الــحــد األدنـــى لأجور 
بني الفالحة والقطاعات األخــرى، مجحف في 
حق املزارعني، الذي يعملون ساعات أطول من 

تلك التي تفرض على غيرهم من العمال.
ويــوضــح أن الــحــكــومــة ســبــق لــهــا أن الــتــزمــت 
بتوحيد الحد األدنــى لأجور في اتفاق أبرم 
أبريل/نيسان 2016، لكنها لم تتمكن من  في 
الوفاء بذلك االلتزام، حيث ظل حبرا على ورق.

واستغرب هاكش، حديث رئيس الحكومة عن 
مــوقــف أصــحــاب املـــزارع الــذيــن قــد يعارضون 
ظ 

ّ
تحسني أجور العمال، حيث يعتبر أن تحف

املستثمرين ال مبرر له، خاصة أنهم يستفيدون 
من امتيازات مالية، منها اإلعفاءات الجبائية. 
ويذهب إلى أن العمال الزراعيني يعانون من 
ضــعــف اهــتــمــام الــصــنــدوق الــوطــنــي للضمان 
االجتماعي بهم، حيث ال تتعدى نسبة الذين 
من   %6 االجتماعية  الحماية  من  يستفيدون 

إجمالي العاملني في القطاع.

القاهرة ـ محمد توفيق

ــًا حـــــادًا  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــة ارتـ ــيــ ــاضــ شــــهــــدت األيــــــــــام املــ
فـــي أســـعـــار الــســلــع الـــغـــذائـــيـــة، مـــع اقـــتـــراب 
ــتـــزايـــد فـــيـــه الــطــلــب  شـــهـــر رمــــضــــان الــــــذي يـ
تــتــجــاوز 30%، حسب  بنسبة  الــســلــع  عــلــى 
ــة. وقـــــــال نـــائـــب  ــاريــ ــتــــجــ ــــرف الــ ــغـ ــ ــقــــاريــــر الـ تــ
بغرفة  )الجزارين(  القصابني  رئيس شعبة 
»العربي  لـ التجارية، محمد شرف،  القاهرة 
الجديد«، إن أسعار اللحوم ارتفعت بنسبة 
ــــالف بعد  ــفـــاع أســـعـــار األعـ 5%، نــتــيــجــة ارتـ
زيـــــــادة ســـعـــر الــــــــدوالر بـــالـــســـوق الــــســــوداء، 
حيث تستورد معظم األعــالف من الخارج، 
إقــبــال املواطنني على  إلــى زيـــادة  باإلضافة 

الشراء لتخزينها استعدادًا لشهر رمضان.
وارتفع سعر الــدوالر  إلى نحو 12 جنيهًا، 
املاضية،  الفترة  الــســوداء خــالل  السوق  في 
10.50 جنيهات  نحو  إلــى  يــتــراجــع  أن  قبل 
 8.88 الرسمي  يبلغ سعره  في حني  حاليًا، 

جنيهات.
ــن جــانــبــه كــشــف رئـــيـــس شــعــبــة الـــثـــروة  ومــ
الـــداجـــنـــة بــغــرفــة الـــقـــاهـــرة الـــتـــجـــاريـــة، عبد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن  الــعــزيــز الــســيــد، لــــ
ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 25%، خالل 
الــفــتــرة الــراهــنــة، نــظــرًا للنقص الــشــديــد في 

ــادة حــــاالت نــفــوق الــطــيــور،  املـــعـــروض، وزيـــ
النتشار األوبــئــة ونــقــص األمــصــال الــالزمــة 
الدواجن  للتحصني، مضيفًا أن سعر كيلو 
ســجــل 19 جــنــيــهــًا بـــاملـــزرعـــة، بــيــنــمــا يــبــاع 

للمستهلك بأكثر من 24 جنيهًا.
والفاكهة  الــخــضــروات  رئــيــس شعبة  وقـــال 
السني،  الــتــجــاريــة، يحيى  الــقــاهــرة  بــغــرفــة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن أســــعــــار بــعــض  ـــ لــ
ــل إلـــى  ــ ــهـــدت ارتـــفـــاعـــًا وصـ الــــخــــضــــروات شـ

بالشهر  مقارنة  الحالية  الفترة  40% خالل 
املواطنني من  العديد من  املاضي. واشتكى 
الــحــاد ألســعــار السلع الضرورية،  االرتــفــاع 

رغم الوعود الحكومية بخفضها.
وقالت ربة منزل في الجيزة )غرب العاصمة 
الجديد«،  »العربي  لـ القاهرة(، ماجدة علي، 
إن االرتــفــاع فــي األســعــار زاد عــن الــحــد في 
وتابعت:  األســـواق.  على  الرقابة  غياب  ظــل 
بشكل  تزيد  واألســعــار  ضعيفة  »مرتباتنا 
جنوني«. وأكد تقرير لــوزارة املالية ارتفاع 
الــتــضــخــم فـــى املـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء واملــســكــن 
 ،%14.2 إلــى  الصحية  والرعاية   ،%9.3 إلــى 
والتعليم   ،%22 لنحو  واملــواصــالت  والنقل 
الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  إلــــى 24.7%، خــــالل 

املاضي 2016.
وكلف الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
حكومة شريف إسماعيل، بتحسني منظومة 
الــتــمــويــن لــتــعــويــض مـــحـــدودي الـــدخـــل عن 
تضخم األسعار. وطالب السيسي الحكومة 
بــبــذل جــهــود كــافــيــة لــعــدم ارتـــفـــاع األســعــار 
حتى لو كان هناك تذبذب في سعر الدوالر، 
مجموعة  مليوني  بتوزيع  الجيش  ووجـــه 
ســلــعــيــة، ملـــحـــدودي الـــدخـــل، إال أن األســعــار 
واصـــلـــت ارتــفــاعــهــا، حــســب تــقــاريــر الــغــرف 

التجارية.

مقاوالت 
اليمن نحو اإلفالس

ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه )فرانس برس(

بنكيران يخشى معارضة رفع أجور عّمال الزراعة

ارتفاع أسعار الغذاء في مصر

القطاع يتلهف لفك المستحقات 
المجمدة وإعادة اإلعمار

تحذيرات من 
تداعيات األزمة المالية 

وانهيار الدينار

تواصل الحرب ضغوطها 
على قطاع المقاوالت، 

الذي أصبح على وشك 
اإلفالس، ولم يبق أمام 

القطاع سوى التشبث 
بآمال انتهاء التسوية 

السلمية وإعادة اإلعمار

المغرب مال وسياسة

أسواق

%7.75
لصندوق  تــقــريــر  أوضـــح 
أمس،  صدر  الدولي،  النقد 
الــمــوازنــة  ــي  ف الــعــجــز  أن 
نحو  ســيــبــلــغ  الــعــراقــيــة 
المحلي  الناتج  من   %7.75
نهاية  مع  للبالد،  اإلجمالي 

العام الجاري.

تحقيق

480 مليون دوالر ديون 
الشركات على الحكومة 

منذ 5 سنوات

تسريبات تكشف تراجع 
االحتياطي النقدي 

إلى 58 مليار دوالر

برلمانيون: عدم شفافية 
اإلجراءات الحكومية 

وراء تفاقم األزمة

الحد األدنى ألجور 
عمال الزراعة ال يتجاوز 

7 دوالرات يوميًا

بغداد ـ عثمان المختار

ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرملـ ــ تــــــتــــــخــــــوف أطــــــــــــــــــراف بـ
واقتصادية عراقية من عدم قدرة 
البالد على ســداد رواتــب موظفي 
تفاقم  خلفية  على  بــالــدولــة،  اإلداري  الجهاز 
األزمة املالية، وتراجع إيرادات الدولة خاصة 
مــن قــطــاع الــنــفــط، والــفــســاد املــتــصــاعــد، لكن 
الحكومة تحاول التقليل من هذه التخوفات 
التزاماتها تجاه  عبر تأكيدها املستمر على 

موظفيها.
اقتصاد قد حــذروا  وكــان برملانيون وخبراء 
عبر »العربي الجديد«، من أن تداعيات األزمة 
املــالــيــة املــتــصــاعــدة، تـــهـــّدد بــوقــف الـــرواتـــب، 
فــي حــالــة عـــدم تــحــرك الــحــكــومــة بــشــكــل جــاد 
ــاكـــل االقـــتـــصـــاديـــة وتــحــجــيــم  ــشـ ملـــعـــالـــجـــة املـ
التي أثرت  االضطرابات السياسية واألمنية 
على مختلف القطاعات اإلنتاجية في البالد. 
السياق، كشف برملاني عراقي، في  وفي هذا 
حديث هاتفي من بغداد لـ »العربي الجديد«، 
بات 

ّ
عن »أن العراق قد ال يتمكن من دفع مرت
موظفيه في الربع األخير من هذا العام«.

وأضاف عضو اللجنة املالية بالبرملان، الذي 
طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن »اإلنـــفـــاق 
الــعــســكــري مــرتــفــع لــلــغــايــة، وأســـعـــار الــنــفــط 
رفـــضـــت  أجـــنـــبـــيـــة  ــاك دول  ــ ــنـ ــ تــــــدهــــــورت، وهـ
ــراق لــــعــــدم وجــــود  ــ ــعـ ــ ــًا مــــع الـ ــيـ ــالـ ــتـــعـــامـــل مـ الـ
ــر  ــذا األمـ ــ مـــؤســـســـات ســـيـــاديـــة تــثــق بـــهـــا، وهـ
ســمــعــنــاه كــثــيــرًا مـــن مــســؤولــني بــهــذه الـــدول 
مـــؤخـــرًا، بــعــد طـــرح الــبــنــك املـــركـــزي الــعــراقــي 

للسندات املالية الدولية التي تعثرت.
الــبــرملــانــي، أن رواتـــــب 7.5 مــاليــني  وأوضـــــح 
مــوظــف تــتــجــاوز 4 مــلــيــارات دوالر شــهــريــًا، 
مــضــيــفــًا أن مـــوضـــوع عـــدم مـــقـــدرة الــحــكــومــة 
على دفع الرواتب نهاية العام تمت مناقشته 
ــدة مـــســـتـــويـــات الــفــتــرة  ــ بــاســتــفــاضــة عـــلـــى عـ

املاضية.
منتصف  نفت  قد  العراقية  الحكومة  وكانت 
الشهر املاضي، وجود أي تهديدات أو نوايا 
بقطع رواتــب املوظفني واملتقاعدين وأجهزة 
األمـــــن، مـــؤكـــدة أنـــهـــا مــؤمــنــة بــالــكــامــل حتى 
نهاية العام. وجاء ذلك على خلفية تحذيرات 

من أزمة رواتب وشيكة. لكن الخبير بالشأن 
العبيدي  العراقي محمد حسني  االقتصادي 
»العربي الجديد«، في املقابل أن ال شيء  أكد لـ
يبعث على االطمئنان ألن الدولة تنفق أكثر 
فــي تعثر  قــد يتسبب  مــا  مما تكسب بكثير، 
دفــع مرتبات املوظفني فــي الــربــع األخــيــر من 

هذا العام. 
وأضاف أن، سوء حال الوضع املالي للعراق 
مــع زيــــادة اإلنـــفـــاق عــلــى الــجــانــب العسكري 
واستمرار أزمة تراجع أسعار النفط املصدر 
الــرئــيــســي لــلــدخــل فـــي الـــبـــالد أســـبـــاب كافية 

لذلك.
ــال الـــعـــبـــيـــدي »نــــحــــن نـــتـــحـــدث عــــن أزمــــة  ــ ــ وقـ
الرواتب،  على  كبيرة ستنعكس سلبًا  مالية 
وجميع الساسة يرفضون مصارحة الشعب 
سيهدد  ذلــك  أن  يعلمون  ألنــهــم  بتفاصيلها 

مكانتهم وكراسيهم«.
وأكـــــد الــعــبــيــدي أن الــحــكــومــة بـــاشـــرت منذ 
مطلع الــعــام الــجــاري بــاالقــتــراض مــن البنك 
يعرض  ما  األهلية،  البنوك  املــركــزي وبعض 
اقتصاد الدولة إلى الخطر، حيث إن البنوك 

ودائـــع  عــلــى  فــي سيولتها  تعتمد  الــخــاصــة 
في  الحكومة  تعثر  عــدم  فــي حالة  املواطنني 
السداد حيث سيؤدي ذلك إلى عدم قدرة هذه 
البنوك على تلبية طلبات سحب الودائع أو 

مبالغ من األرصدة ومنح القروض.
وأشـــــار إلــــى أن الــتــســريــبــات الـــتـــي وصــلــتــنــا 
ــفـــاض قــيــمــة االحــتــيــاطــي  تـــحـــدثـــت عــــن انـــخـ

الــعــراقــي مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــن 68 مليار 
بسبب  دوالر  مــلــيــار   58 مـــن  أقــــل  الــــى  دوالر 
البنك  إدارة  أن  موضحًا  الحكومي،  السحب 
املركزي تبيع يوميا مزاد بيع الدوالر بني 75 
مليونا و105 ماليني دوالر ملنع سعر صرف 

الدينار من االنهيار.
العراقي  بالبرملان  النائب  قــال  املــقــابــل،  وفــي 
عبد الرزاق محيبس، في تصريحات سابقة، 
املــوظــفــني، خـــالل 2016، ستكون  إن »رواتــــب 
مؤّمنة وال خوف عليها من هذه األزمة املالية 
الــخــانــقــة«، وأضـــــاف أنــــه »تــــم حــجــز األمــــوال 
التالعب  املوظفني ولن يتم  لرواتب  املطلوبة 

بها بأي شكل من األشكال«.
وأشــار إلــى أن »األزمـــة االقتصادية عاملية ال 
تخص العراق وحــده«. لكن محيبس يرى أن 
العراق تأثر بشكل كبير في هذه األزمة نظرا 
أســعــاره  الـــذي هبطت  النفط  العــتــمــاده على 

بصورة حادة خالل الفترة املاضية.
وكــــانــــت الــــرئــــاســــات الــــثــــالث )الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والبرملان والحكومة( اجتمعت مطلع الشهر 
الجاري واتفقت على تشكيل لجنة اقتصادية 

لدراسة وتخفيف اآلثــار املترتبة على األزمة 
االقتصادية في البالد، وفقا لبيان صدر عن 

مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي. 
الحكومية، حذر  التطمينات  رغم هذه  ولكن 
مــحــلــلــون مـــن تـــداعـــيـــات تـــدهـــور الــعــديــد من 
القطاعات االقتصادية على الرواتب والقطاع 
املــالــي، وقــال الخبير بسوق الــعــراق لــأوراق 
لـــ »الــعــربــي الجديد«،  املالية هــاشــم ســعــدون 
لقد بدأت حركة هجرة أمــوال من العراق إلى 
الـــخـــارج بشكل غــيــر مــســبــوق، مــا ســاهــم في 

تفاقم األمة املالية وتراجع سعر الدينار.
وأضاف سعدون، أن مواطنني ورجال أعمال 
وشـــركـــات أجــنــبــيــة بــاتــوا يــخــشــون مــن عجز 
لذا  مستقبال،  أمــوالــهــم  منحهم  على  البنوك 
بدأوا بعملية نقلها تدريجيا للخارج، الفتا 
إلـــى أن الــعــجــز املــالــي قــد يــصــل نــهــايــة الــعــام 
ما  إلــى 37 مليار دوالر على عكس  الــجــاري 
إلــى 23 مليارا  أنــه قــد يصل  تــقــول الحكومة 
كــــون الــحــكــومــة اعــتــمــدت بــحــســابــاتــهــا على 

سعر بيع للبرميل عند 45 دوالرا.
وتــهــاوت أســعــار النفط بأكثر مــن 60% منذ 
حــيــث   ،2014 ــام  ــ عــ ــزيــــران  ــيــــو/حــ يــــونــ شـــهـــر 
إلى  دوالرا   115 مــن  البرميل  سعر  انخفض 
أقل من 30 دوالرًا بداية العام الجاري قبل أن 
يرتفع خالل الفترة األخيرة ليصل إلى نحو 

46.5 دوالرًا، أمس.
لني، فإن قيمة الدوالر ستستمر 

ّ
وحسب محل

بــاالرتــفــاع أمـــام الــديــنــار الــعــراقــي بسبب قلة 
ــزاد الــبــنــك املــــركــــزي الــعــراقــي  ــ ــعـــرض فـــي مـ الـ
ــار الـــنـــفـــط عــاملــيــًا  ــ ــعـ ــ ــبــــوط أسـ ــرار هــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واسـ

وعمليات تهريب العملة املنظمة من البالد.
وتتحدث التوقعات عن تهاوي الدينار خالل 
األشهر الثالثة املقبلة بواقع 135 دينارا أمام 
الــــــدوالر، لــيــصــل إلـــى أكــثــر مــن 1300 ديــنــار، 

حسب املحللني.
وكــــــان مـــســـتـــشـــار رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
االقــتــصــاديــة مظهر محمد صالح،  لــلــشــؤون 
طالب البنك املركزي بإيضاح أسباب تهاوي 

قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر.
ويرجع الخبراء أسباب ارتفاع سعر الدوالر 
أمــام الدينار إلى مــزاد العملة املفتوح للبنك 
املستمرة  العملة  تهريب  وعمليات  املــركــزي 
إلـــى الـــخـــارج وخـــاصـــة إيـــــران، عــبــر مــشــاريــع 
وهــمــيــة يــتــمــســك بــهــا ســيــاســيــون كـــبـــار في 

الدولة. 
ويفرض القانون العراقي على البنك املركزي 
الــــدوالر ضمن سقف  مــن  االلــتــزام بمبيعاته 
ال تتجاوز قيمته ما يعادل 75 مليون دوالر 

يوميًا، إال أن البنك تجاوز هذا الرقم بكثير.
ويشّدد الخبراء على ضرورة وقف املشاريع 

العملة الصعبة، وعالج  التي تهدر  الوهمية 
األسباب الحقيقية لأزمة املالية في البالد. 

ــار، قـــال عــضــو غــرفــة تــجــارة  ــ وفـــي نــفــس اإلطـ
لـ »العربي  بغداد وائــل الحسني، في حديثه 
الجديد«، »سيكون تدهور االقتصاد والعملة 
جياع،  بثورة  وتنذر  حقيقية  كارثة  املحلية 

فالوضع لم يعد يحتمل من قبل العراقيني«.
ــبـــرملـــان مــطــالــبــان  ــاف أن الــحــكــومــة والـ ــ وأضــ
ببدء برنامج استعادة األموال املنهوبة التي 
ســرقــت فــي عهد حكومة نــور املــالــكــي والتي 
تقدر بأكثر من 300 مليار دوالر خالل ثماني 
ــــي عــــبــــارة عــن  ســــنــــوات ونـــصـــف الـــســـنـــة، وهـ
عائدات النفط واألمــوال والهبات املقدمة من 

الواليات املتحدة ودول أوروبية مختلفة. أزمة رواتب 
بالعراق

تصاعدت التحذيرات من أزمة رواتب وشيكة في العراق، بسبب تدهور األوضاع المالية والتراجع 
الحاد لسعر الدينار وغموض اإلجراءات الحكومية، وفي المقابل يصرّ المسؤولون على عدم 

وجود مشكلة وأن الرواتب مؤّمنة حتى نهاية العام الجاري
صندوق النقد يتوقع نمو االقتصاد %2.9

النمو  أمــس، أن يسجل  الدولي في تقرير صدر  النقد  توقع صندوق 
العام  ارتفاعًا من %1.9  العراق 2.9% خالل 2016،  االقتصادي في 
الكلي  النمو  ارتفاع معدل  املتوقع  »مــن  إنــه  الصندوق،  املاضي. وقــال 
فــي الــبــلــدان املــصــدرة للنفط فــي املنطقة إلــى 2.9 % فــي عــام 2016، 
وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في 
العام املاضي وذلك نتيجة النشاط االقتصادي غير النفطي في العراق 
وإيران واليمن وليبيا«.  وتابع التقرير، »رغم النمو فإن العراق سيرتفع 
العجز لديه نتيجة قلة إيراداته النفطية، ما سيقلل من قدرة الحكومة 

على اإلنفاق«. وأضاف أن »تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسورية 
واليمن ما تزال مرتفعة، وتسببت أعمال العنف في ندرة املواد الغذائية 
وغيرها من الضروريات، وألحق الضرر بالبنية التحتية واملؤسسات، 
وارتفعت معدالت التضخم وضعفت املدخرات وتدهورت املراكز املالية 
لهذه الــدول«. ويعتمد العراق على إيــرادات بيع النفط لتمويل ما يزيد 
عن 90% من نفقات الدولة.  وتراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة 
خالل العامني املاضني، ما دفع العراق للبحث عن مصادر دخل أخرى 

من بينها الضرائب لسد العجز في ميزانية البالد.

»العربي الجديد« على نسخة منه، على توقف 
اليمن  في  تعمل  كانت  للمقاوالت  800 شركة 

في القطاعني املنظم وغير املنظم.
لقطاع  االنتكاسات  »تواصلت  التقرير:  وقــال 
التوالي  على  الثاني  للعام  والتشييد  البناء 

حيث أدى توقف البرنامج االستثماري العام 
للدولة منذ عام 2015 إلى مزيد من الخسائر 
للقطاع املتأزم. وأشار التقرير الى أن املشكلة 
البناء والتشييد فقط،  لم تقتصر على قطاع 
بل تعدته إلى أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى، 

والبالط  واإلســمــنــت  الكهرباء  قطاعات  منها 
والـــرخـــام والــســبــاكــة والــتــســلــيــح وغــيــرهــا من 
البناء  التي تعتمد على  التجارية،  القطاعات 
والتشييد باإلضافة إلى العمالة املتخصصة 

في هذه املجاالت.

العقارات أكثر 
القطاعات تضررًا 
من الحرب 
)فرانس برس(

مخاوف من 
عدم قدرة 
الحكومة على 
دفع الرواتب 
)فرانس برس(
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اقتصاد

موسى مهدي

تــوقــع خـــبـــراء غــربــيــون أن تصعد 
دوالرًا   50 إلـــــــى  ــفــــط  ــنــ الــ ــار  ــ ــعــ ــ أســ
خـــالل الــصــيــف الــحــالــي رغـــم فشل 
بالدوحة  األخــيــرة  اإلنــتــاج  تجميد  محادثات 
واحــتــمــاالت زيــــادة إنــتــاج بــعــض الــــدول مثل 
إيــــــران. والحـــظـــت مــجــمــوعــة« ســيــتــي غــــروب« 
املــصــرفــيــة تــوجــه صــنــاديــق االســتــثــمــار نحو 
ــــط صــعــود  شــــــراء عـــقـــود الـــنـــفـــط اآلجــــلــــة، وسـ
الــطــلــب بــقــوة عــلــى الـــوقـــود فـــي أمــيــركــا قبيل 
موسم الصيف، الــذي يعد مؤشرًا على زيادة 

الطلب على الخامات النفطية في البالد. 
ــفــــعــــت أســــعــــار الــــجــــازولــــني فــــي الـــعـــقـــود  وارتــ
املستقبلية بسوق وول ستريت أول من أمس 
 %3.5 بنسبة  أو  سنتات   5.29 نحو  الــثــالثــاء 

إلى 1.566 دوالر للغالون. 
أبحاث  نائب رئيس قسم  ويــرى فريزر ماكي 
أن  العاملية،  ماكينزي«  »وود  بشركة  الــطــاقــة 
»سعر النفط لن يصل فقط إلى 50 دوالرًا، بل 
وسيتجاوزه  السعر  هــذا  على  سيحافظ  إنــه 
ــــي«.  كـــمـــا الحـــــظ تــيــم  ــالـ ــ ــــحـ خـــــالل الـــصـــيـــف الـ
إيفانز محلل النفط بمجموعة سيتي غروب« 
ــيــــويــــورك رغــبــة  ــي نــ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ املـــصـــرفـــيـــة األمـ
املستثمرين في شراء عقود النفط اآلجلة، وأن 
أميركا،  في  الوقود  هنالك طلبًا متزايدًا على 
حيث تم سحب حوالي 1.1 مليون برميل من 
االحــتــيــاطــات الــنــفــطــيــة مـــن مـــخـــازن كاشينغ 
ــا.  وفـــــي ذات االتــــجــــاه الحــظــت  ــأوكــــالهــــومــ بــ
أنيرجي أسبكت« املتخصصة في   « مؤسسة 
الــطــاقــة، أن الــصــني ضخت تــرلــيــون دوالر في 
الــبــنــوك خـــالل الــربــع الـــجـــاري ضــمــن بــرنــامــج 
االقـــتـــصـــادي، وأن مــعــظــم هــذه  الــنــمــو  تحفيز 

األموال ذهبت ملشتريات نفطية. 
ــة املـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي أبـــحـــاث  ــركــ ــشــ وقـــــالـــــت الــ
يزدحم  الصيني  غينجداو  ميناء  إن  الطاقة، 

بالحاويات النفطية خالل الفترة األخيرة. 
وأشارت بيانات صينية إلى أن واردات الصني 
مـــن الــنــفــط ارتــفــعــت خـــالل شــهــر مــــــارس/آذار 
بلغت  حيث  قياسية،  مستويات  إلــى  املاضي 
9.86 ماليني طن مــتــري.  والحــظ مراقبون أن 
هـــذا املــعــدل الــقــيــاســي يــتــواصــل خـــالل الشهر 
الــجــاري، حيث شــوهــدت يــوم االثــنــني املاضي 
حوالي 21 حاوية نفطية تحمل حوالى 33.6 

مليون برميل راسية في ميناء غينجداو.
وكـــان خـــام بــرنــت قــد تــجــاوز عتبة 46 دوالرًا 
للبرميل،  ليبلغ 46.49 دوالرًا  لندن،  أمس في 

وهو أعلى سعر له خالل العام الجاري. 
وفــي أعــقــاب هــذا السعر الــقــيــاســي، قــال جون 
كيلدوف الشريك في صندوق التحوط« آغني 
كابيتال« املتخصص في املضاربة على النفط 
نــيــويــورك« إن هنالك احــتــمــاال أن تصعد  فــي 
أســعــار الــنــفــط إلـــى أعــلــى مــن ذلـــك، حــيــث تــرى 
السوق أن فجوة اإلمـــدادات تضيق مع زيــادة 
الطلب«.  وفي ذات االتجاه قال سكوت شيلتون 
الوسيط النفطي في كاليفورنيا ملوقع« أويل 
برايس« األميركي » السوق أصبحت متفائلة 
النفطية  املشتقات  على  الطلب  ارتــفــاع  حــول 
فــي أمــيــركــا وخــارجــهــا«. وحــســب خــبــراء نفط 
في  الكهربائي  التيار  مشكلة  فــإن  أميركا  في 
فنزويال، ستقود تلقائيًا إلى استيراد فنزويال 
الخارج وأن  الوقود من  احتياجات  لجزء من 
هــــذا ســيــرفــع مـــن مـــعـــدالت تــشــغــيــل املــصــافــي 

األميركية خالل الشهور املقبلة.
يذكر أن العديد من الشركات األميركية تتاجر 
فـــي املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فـــي أســــــواق أمــيــركــا 
الالتينية وأوروبــا وآسيا. وأضــاف شيلتون: 
النفطية  املشتقات  على  الطلب  تــواصــل  »إذا 
فــي أمــيــركــا، فــإن ذلــك سيزيد مــن السحب من 
املـــخـــزونـــات وســيــقــلــل تــدريــجــيــًا مـــن الــفــجــوة 
بـــني الــطــلــب واإلمــــــــدادات الــنــفــطــيــة«، وهـــو ما 
ــام دعـــم أســعــار الــنــفــط فــوق  ــ يعني بلغة األرقـ
توقعاته  أحـــدث  وفـــي  الــحــالــيــة.   مستوياتها 
رفــع البنك الــدولــي، فــي نشرته آلفـــاق أســواق 
الـــســـلـــع األولـــــيـــــة، أمـــــس األربــــــعــــــاء، تــوقــعــاتــه 
ــار الــنــفــط الـــخـــام خــالل  ــعـ بـــشـــأن مــتــوســط أسـ
للبرميل مقارنة  إلى 41 دوالرًا  الجاري  العام 
الثاني  يناير/كانون  فــي  السابقة  بتوقعاته 
ما  وهــو  للبرميل.  دوالرًا   37 البالغة  املاضي، 

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الـــجـــزائـــري، عــبــد املــلــك 
ســـالل، أمـــس األربـــعـــاء، أن بـــالده تسعى إلــى 
التعاون مع شركة »غازبروم« الروسية، بما 
وذلك  الصخري،  الغاز  إنتاج  ذلــك مجال  في 

حسبما ذكرت وكالة نوفستي الروسية. 
وقــــــــال رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــــجـــــزائـــــري، خـــالل 
ــا فــــي مـــوســـكـــو مــع  ــراهــ املـــبـــاحـــثـــات الـــتـــي أجــ
نــظــيــره الـــروســـي دمــيــتــري مــدفــيــديــف: »لــدى 
غازبروم خطط محددة للتعاون معنا، نفكر 
فــي إنــتــاج الــغــاز الــصــخــري. الــجــزائــر تحتل 
املرتبة الثانية أو الثالثة من حيث احتياطات 
الغاز الصخري، ولدينا إمكانية إليجاد سبل 

للتعاون في هذا املجال«.

فـــوق 45  يعني أن ســعــر خـــام بــرنــت سيرتفع 
املاضية شهدت  الشهور  ألن  للبرميل،  دوالرًا 
انــهــيــارا فــي ســعــر الــخــامــات حــيــث وصـــل إلــى 
أقـــل مــن 27 دوالرًا فــي بــدايــة فــبــرايــر/ شباط 
ــدولــــي مع  ــزامـــن قـــــرار الــبــنــك الــ ــتـ ــي. ويـ ــاضــ املــ
قيمة  وهبوط  النفط  أسعار  استمرار صعود 
الــــدوالر األمــيــركــي وســـط تــوقــعــات بانحسار 
تخمة اإلمــــدادات فــي األســــواق.  وتــوقــع جون 
االقــتــصــادي واملــؤلــف األول  الخبير  بــافــيــس، 
لــنــشــرة آفـــاق أســــواق الــســلــع األولـــيـــة، ارتــفــاعــًا 
طفيفًا في أسعار سلع الطاقة على مدار العام 
الجاري، وذلك مع عودة التوازن إلى األسواق. 
إال أن بافيس لم يستبعد عودة أسعار النفط 
إلـــى الــتــراجــع » فــي حـــال زادت دول أوبـــك من 
إنتاجها بشكل كبير خالل الفترة املقبلة، ولم 

ينخفض إنتاج الدول غير األعضاء في أوبك 
بالسرعة املتوقعة«. 

ــن مــعــهــد  ــ ــانــــات مـ ــيــ ــرت بــ ــ ــهـ ــ ــا أظـ ــركــ ــيــ وفــــــي أمــ
ــرت يــــــوم الـــثـــالثـــاء  ــشــ الــــبــــتــــرول األمــــيــــركــــي نــ
تــراجــع مــخــزونــات الــخــام والــبــنــزيــن ونــواتــج 
التقطير بالواليات املتحدة األسبوع املاضي. 
وانخفضت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل 
في األسبوع املنتهي في 22 ابريل/نيسان إلى 
538.4 مليون، بينما توقع املحللون زيادتها 

2.4 مليون برميل. 
ــتــــرز قــــال املــعــهــد إن مــخــزونــات  وحـــســـب رويــ
بــواليــة  كــاشــيــنــج  فــي  التسليم  بنقطة  الــخــام 
أوكــالهــومــا زادت 1.9 مــلــيــون بــرمــيــل. وجــاء 
الــــواليــــات  واردات  انـــخـــفـــاض  مــــع  ــتــــراجــــع  الــ
بــرمــيــل يوميًا  آالف  الـــخـــام 510  مـــن  املــتــحــدة 

عــلــى صعيد مــتــصــل، أكـــد ســـالل أن الــجــزائــر 
ترى ضرورة ضبط أسعار النفط، للتخلص 
مـــن تــأثــيــرهــا عــلــى االقـــتـــصـــاد، قـــائـــال: »نــحــن 
نعتقد أنــه مــن الــضــروري حــل قضية أسعار 
على  هــذه  الضغط  أداة  مــن  للتخلص  النفط 
االقــتــصــاد، ونــحــن بــحــاجــة إلـــى تــســويــة هــذه 

املسألة«.  
ويـــشـــارك رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، عبد 
املـــالـــك ســــالل، مـــع نــظــيــره الـــروســـي دمــيــتــري 
الجزائري  الــروســي-  املنتدى  فــي  مدفيديف، 
لــرجــال األعـــمـــال واملــســتــثــمــريــن فــي الــبــلــديــن، 
التي  االستراتيجية  الشراكة  اتفاقية  لتعزيز 

وقعت بني البلدين عام 2001.
ــتـــدى ســلــســلــة مــن  ــنـ كـــمـــا ســـتـــجـــري خـــــالل املـ
الثنائية  واملباحثات  السياسية  املــشــاورات 
األسلحة،  أهمها صناعة  مــجــاالت،  عــدة  فــي 
 عـــن تــوقــيــع عـــدة اتــفــاقــيــات 

ً
والـــطـــاقـــة، فــضــال

اقتصادية بني الجزائر وموسكو. 
التعاون املشترك في قطاعي  أما بخصوص 
الزراعة والصناعة، فأشار سالل إلى أنه من 
وروسيا شريكني  الجزائر  أن تصبح  املمكن 
ــال الـــصـــنـــاعـــة والــــــزراعــــــة،  ــجــ ــــي مــ جـــيـــديـــن فـ
ــزائــــر مــــن تــنــوع  ملــــا يــتــمــتــع بــــه جــــنــــوب الــــجــ
فـــي املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، مــضــيــفــا: »لــديــنــا 
بـــعـــض الـــخـــطـــط لـــلـــشـــراكـــة بــــني املـــؤســـســـات 
الروسية والجزائرية، لتحفيز التعاون فيما 
بيننا، وتــطــويــر الــشــراكــة فــي مــجــال الــزراعــة 

والصناعة«. 
ويذكر أن استراتيجية الغاز الروسية تسعى 
الرئيسية  الــغــاز  أســـواق  على  السيطرة  إلــى 
في آسيا وأوروبا عبر شراكات غاز بروم مع 

منتجني رئيسيني.

للحكومة  املعارضة  الجماعات  في حال دحر 
اآلبــار  على  والسيطرة  طرابلس  في  الشرعية 

النفطية وتطهيرها من املليشيات.
ــادة  ــ ــا الـــعـــامـــل الـــثـــالـــث فـــهـــو احـــتـــمـــاالت زيـ ــ أمـ
ــتــــاج، حــيــث  ــات الـــنـــفـــط الـــصـــخـــري لــــإنــ ــركــ شــ
تــوقــعــت مــصــادر أمــيــركــيــة أن شــركــات النفط 
الـــصـــخـــري تــســتــطــيــع إضـــافـــة نــصــف مــلــيــون 

بــرمــيــل يــومــيــًا، إذا ثــبــتــت االســـعـــار فــــوق 50 
دوالرًا للبرميل. 

وحسب خبراء فإن هذه العوامل تشكل مصدر 
ــاع أســـعـــار الــنــفــط  ــفـ قــلــق لــلــمــراهــنــني عــلــى ارتـ

خالل الشهور املقبلة. 
ــدد يــــقــــول املـــحـــلـــل الــنــفــطــي  ــ ــــصـ وفــــــي هــــــذا الـ
األمــيــركــي آفــتــار ســانــدو مــديــر السلع بشركة 
ستريت  وول  لصحيفة  فــيــوتــشــرز  فيليبس 
ــال »ربـــمـــا نــــرى تــصــحــيــحــًا كــبــيــرًا في  ــورنــ جــ
إلى  االسعار قريبًا بالسوق«. ويشير ساندو 

أن التخمة النفطية التزال كبيرة في السوق. 
وفي آسيا صعدت أسعار عقود النفط اآلجلة 
أمـــس أكــثــر مـــن نــصــف دوالر فـــي الــتــعــامــالت 
املبكرة في آسيا لتبقى قرب أعلى مستوياتها 
املستثمرين  ثقة  بتحسن  مدعومة  العام  هــذا 

وتراجع الدوالر رغم أن محللني حذروا من أن 
االتجاه الصعودي القوي لأسعار هذا الشهر 

قد يفقد قوته الدافعة قريًبا.
وقـــفـــزت عـــقـــود خــــام الـــقـــيـــاس الـــعـــاملـــي مــزيــج 
برنت ألقرب استحقاق 52 سنتًا أو ما يعادل 
1.1% إلى 46.26 دوالرًا للبرميل في تعامالت 
الــجــلــســة الصباحية  أنــهــى  أن  بــعــد  الــظــهــيــرة 
عــلــى مــكــاســب بــلــغــت 2.8%. وصـــعـــدت عــقــود 
خام القياس األميركي غرب تكساس الوسيط 
دوالرًا   44.56 إلـــى   %1.2 أو  أيــضــًا  ســنــتــًا   52
الثالثاء مرتفعة  يــوم  أغلقت  ان  بعد  للبرميل 
3.3%. ويبقى الخامان القياسيان قريبني من 
أعلى مستوياتهما لعام 2016 والبالغ 46.49 
دوالرًا للبرميل من خام برنت و44.83 دوالرًا 

للبرميل من الخام األميركي.

لندن ـ العربي الجديد

البريطاني  االقتصاد  تباطؤ  أمس  بيانات رسمية  أظهرت 
في األشهر الثالثة األولــى من العام واعتماده مجددًا على 
النمو. وقـــال مكتب اإلحــصــاءات  الــخــدمــات لتحقيق  قــطــاع 
الربع  فــي   %0.4 نما  اإلجمالي  املحلي  الناتج  إن  الوطنية 
ديسمبر/ في  املنتهي  السابق  الربع  عن  بانخفاض  األول 
لكنه   %0.6 الــنــمــو  مـــعـــدل  ــان  كــ حــيــث   2015 األول  ــانـــون  كـ
رويترز،  وحسب  االقتصاديني.  توقعات  مع  بذلك  تماشى 
قال املكتب إنه ال يملك أدلة تؤيد أو ترفض ربط معدل النمو 
بشأن  يونيو/حزيران   23 باستفتاء  املتعلقة  بالضبابية 
عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبــي. لكن استطالعات 
النشاط واالستثمار.  أن االستفتاء يؤثر على  الــرأي تظهر 
وال تشمل القراءة األولية للناتج املحلي اإلجمالي بيانات 
الضبابية  الفور  تبرز على  التي  والتجارة  االستثمار  مثل 
األوروبــي  االتحاد  من  بريطانيا  باحتمال خــروج  املتصلة 

أو تباطؤ االقتصاد العاملي. وكان النمو في الربع األول من 
0.6%مقارنة  نما  الــذي  الخدمات  قطاع  العام معتمدًا على 
بــالــربــع الــرابــع مــن الــعــام املــاضــي. وعــلــى النقيض مــن ذلك 
ــاءات 0.4 باملئة  تــراجــع قــطــاعــا اإلنــتــاج الــصــنــاعــي واإلنـــشـ
و0.9%على الترتيب. وشهد قطاعا التصنيع والبناء أكبر 

انخفاضات على أساس سنوي منذ مطلع عام 2013.
وقفز الجنيه االسترليني من أدنى مستوياته لليوم مقابل 
الـــــدوالر وعــــوض خــســائــره مــقــابــل الـــيـــورو بــعــد الــبــيــانــات. 
األرقـــام  إعـــالن  إثــر  إلــى 1.4590 دوالر  وارتــفــع االسترليني 
بعد أن هبط إلى 1.4547 دوالر قبل صدورها. وجرى تداول 
اليورو عند 77.65 بنس مقارنة مع 77.77 بنس قبل إعالن 
األداء  االستفتاء على  تأثير  أن  مــراقــبــون  ويـــرى  الــبــيــانــات. 
االقتصادي بات محدودًا مع ترجيح استفتاءات الرأي  حتى 
اآلن للتصويت بنسبة كبيرة إلى صالح بقاء بريطانيا في 
االتحاد األوروبــي. وأكبر دليل على ذلك الصعود املستمر 

لإسترليني.

النفط 
نحو50 دوالرًا

روسيا تستهدف الغاز 
الصخري الجزائري

)Getty( إحدى محطات الوقود في أميركا

)Getty( تفتتح إحدى متاجر الموضة بلندن )النجمة السينمائية كيت وينسليت )وسط

)Getty( مقاهي لندن ال تزال تعج بالزبائن

)Getty( متسّوقون في شارع أوكسفورد ستريت )Getty( 6 تراجع مبيعات النسخ الجديدة من آيفون
مظاهرات ضد استخراج الغاز الصخري في الجزائر 

)Getty(

)Getty( إحدى مزارع قصب السكر في الهند

الصين تزيد احتياطاتها 
االستراتيجية وترفع 
الطلب على الخامات

املــاضــي لتسجل 7.6 مليون برميل  األســبــوع 
ــذه الـــتـــوقـــعـــات  ــ ــابـــل هــ ــقـ ــكــــن فــــي مـ يـــومـــيـــًا. ولــ
املتفائلة تتزايد املخاوف من حدوث تصحيح 
حــــاد فـــي أســـعـــار الــنــفــط خــــالل الــشــهــر املــقــبــل 
بــســبــب احــتــمــاالت زيــــادة اإلنـــتـــاج مــن كــل من 
إنها  السعودية وروســيــا، حيث قالت روسيا 
سترفع إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا، 
فيما ذكــر األمير محمد بن سلمان ولــي ولي 
العهد السعودي أن اململكة تملك القدرة على 

رفع إنتاجها بأكثر من مليون برميل فورًا. 
ــادة إنــتــاج  ويــضــاف إلـــى هـــذه االحــتــمــاالت زيــ
النفط الليبي في حال حدوث تدخل عسكري 

أوروبي خالل الشهور املقبلة. 
الليبي  االنــتــاج  فــإن  غربية،  توقعات  وحسب 
يمكن أن يرتفع إلى 1.53 مليون برميل يوميًا، 

توقعات بطلب قوّي على الوقود 
في أميركا وزيادة ثقة المستثمرين

من املتوقع أن تحقق أسعار السكر في 
الجاري واملقبل  العامني  العالم خالل 
ارتفاعًا كبيرًا، بسبب تحول أحد كبار 
املــنــتــجــني مـــن مـــصـــدر إلــــى مــســتــورد. 
وحسب رويترز فإن الهند في طريقها 
للسكر  مـــســـتـــوردة  ــة  ــ تــصــبــح دولـ ألن 
في العام املالي )2016 - 2017(، وذلك 
بــفــعــل الــجــفــاف الــــذي أثـــر ســلــبــًا على 
قنوات الري، وتخريب حقول القصب، 
بنحو  اإلنــتــاج  بتراجع  التكهنات  مع 

40% في البالد. 
ــرز إلــــى أشـــــوك جــايــن  ــتــ ونــســبــت رويــ
رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة تــــجــــار الــــســــكــــر فــي 
بومبي في تصريحات، أمس األربعاء، 
أن الهند بحاجة الستيراد السكر في 
الـــعـــام املــقــبــل بــســبــب نــقــص اإلنـــتـــاج 

املحلي.
ــن بــــــــضــــــــرورة تــــدخــــل  ــ ــايــ ــ ــــب جــ ــ ــالـ ــ ــ وطـ

ــة لــــوقــــف صــــــــــادرات الــســكــر  ــكـــومـ الـــحـ
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، حــتــى تنخفض 
ــا فــي  ــيـــرادهـ ــتـ الـــكـــمـــيـــات املـــطـــلـــوب اسـ

املوسم املقبل.
وتــعــتــبــر هـــذه املــــرة األولــــى مــنــذ أربــع 
ســــنــــوات الــــتــــي تـــصـــبـــح فـــيـــهـــا الــهــنــد 
ــكـــر، وســــط  ــلـــسـ ــًا لـ ــيــ ــــوردًا صــــافــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــاع الـــســـعـــر الـــعـــاملـــي  ــفــ ــارتــ تـــوقـــعـــات بــ
للسكر نتيجة هذا التحول. ومن املقرر 
إلى  السكر  الهند مــن  إنــتــاج  أن يصل 
حــوالــي 25.7 مــلــيــون طــن فــي املــوســم 
الحالي، مع وجود تعاقدات لتصدير 
مــا يــقــرب مــن 1.5 مليون طــن. ويذكر 
ــبـــرازيـــل تعد  أن الــهــنــد إلــــى جـــانـــب الـ
مــن كــبــار مــصــدري السكر فــي العالم. 
ومعروف أن قصب السكر يحتاج إلى 

كميات كبيرة من املياه. 
)رويترز(

مـــبـــيـــعـــات هــاتــف  مـــــرة  تـــراجـــعـــت ألول 
آيفون الذي تنتجه شركة آبل، وحققت 
ــنـــوات  ــسـ ــلــــى األربــــــــــاح خــــــالل الـ ــه أعــ ــنـ مـ
ــت الــــشــــركــــة، أمــــــس، إن  ــالــ ــيــــة. وقــ املــــاضــ
انــخــفــاض مــبــيــعــات آيـــفـــون، كـــان لــه أثــر 
مباشر على أرباح الشركة. حيث أعلنت 
شــركــة آبــل األمــيــركــيــة، أمـــس، انخفاض 
أربـــاحـــهـــا وإيـــراداتـــهـــا الــفــصــلــيــة خــالل 
مــارس/ فــي 26  املنتهية  أشــهــر  الثالثة 

املالي  الربع  املــاضــي، والــذي يمثل  آذار 
الــثــانــي لــلــشــركــة، كــمــا ســجــلــت تــراجــعــًا 
ــفــــون« ألول مــــرة على  فـــي مــبــيــعــات »آيــ
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــديـ ــ اإلطـــــــــــالق. وصــــــــرح املـ
تيم  »آيـــفـــون«،  لــجــوال  املنتجة  للشركة 
كـــــوك، بــــأن الـــربـــع الـــســـنـــوي األول كــان 
»آبـــــل«، حـــيـــث تـــراجـــع   يــمــثــل تـــحـــديـــا لــــــ
ــون 6«  ــ ــفـ ــ ــلـــى الــنــســخــتــني »آيـ ــلـــب عـ الـــطـ

 بنفس الفترة 
ً
و»آيفون 6 بلس«، مقارنة

عام 2015.
تتوقع  الحالي،  السنوي  الــربــع  وخــالل 
شـــركـــة تــقــنــيــة املـــعـــلـــومـــات األمـــيـــركـــيـــة، 
مــلــيــار  بــــني 41 و43  إيـــــــــرادات  تــحــقــيــق 
دوالر، وهــــي أربـــــاح تــقــل عـــن تــوقــعــات 

املحللني عند 47.3 مليار دوالر.
ــر آيــــفــــون إلـــى  ــعـ ــتـــوســـط سـ وتـــــراجـــــع مـ
 658 عــنــد  الــتــوقــعــات  دون  دوالرا   641
اإليــرادات  في  التراجع  ويعكس  دوالرًا، 
انخفاضًا حادًا في املبيعات في الصني، 
حيث هبطت إيرادات الشركة من السوق 
الصيني بنسبة 26% إلى 12.49 مليار 
خـــالل  شــــهــــدت،  ــــل  آبـ أن  ويــــذكــــر  دوالر. 
الــشــهــور األخـــيـــرة، انــخــفــاضــًا فــي سعر 

سهمها في السوق األميركية. 
)رويترز(

أسعار السكر تتجه 
نحو االرتفاع

تراجع مبيعات آيفون 
ألول مرة

طاقة

وسط طلب قوي على المشتقات البترولية في أميركا وعودة الثقة 
أعلى  النفط  أسعار  حّققت  المستقبلية،  العقود  في  للمستثمرين 
مستوياتها هذا الشهر، ولم يستبعد محللون أن يحلّق  خام برنت 

فوق 50 دوالرًا خالل الصيف. 

لمعظم  مرجعيًا  سعره  يعد  الذي   البريطاني  القياسي  برنت  خام  اقترب 
الخامات العربية الخفيفة ألعلى مستوياته أمس في لندن، حيث صعدت  
دوالر   1.03 للخام  اآلجلة  العقود 
للبرميل  دوالرا   46.77 إلــى  لتصل 
مرتفعا بنسبة 20%  تقريبًا في أبريل/
شهر  في  ارتفاع  أعلى  وهو  نيسان، 
واحــد خــالل عــام، ووصــل المؤشر 
العام  بداية  منذ  مستوى  أعلى  إلى 
الحالي عند 46.81 دوالرا للبرميل في 
وقت سابق من الجلسة. وفي ذات 
الــوقــت ارتــفــع خــام غــرب تكساس 

األميركي مقتربًا من 45 دوالرًا.

برنت يحلق ألعلى مستوى

االقتصاد في صور

تباطؤ االقتصاد البريطاني 
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إيمان القويفلي

يـــبـــدو الـــعـــنـــوان كـــعـــنـــوان قـــّصـــة خــرافــيــة، 
لــكــن الـــــَمــن قــّصــة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
فقط،  قبل عشر ســنــوات  وقــعــت  حقيقية، 
وهذا ليس زمنًا بعيدًا، لكن القّصة يجب 
ستعاد، من أجل من نسيها، ومن أجل 

ُ
أن ت

أنــه نسيها، ومــن أجل  ع عامدًا 
ّ
من يتصن

مـــن يــرغــب فـــي أن يــنــســاهــا الـــنـــاس، ومــن 
أجــل الــشــبــاب الــيــوم الــذيــن كــانــوا حينها 
ــااًل ال يـــعـــون الــتــفــاصــيــل. هـــنـــاك من  ــفــ أطــ
األسباب إلعــادة ســرد هــذه القصة، بعدد 
مـــن يـــرغـــبـــون فـــي تـــذّكـــرهـــا، وخــصــوصــًا 

بعدد من يرغبون في نسيانها. 
قبل عشر سنوات، عام 2006، كانت اململكة 
العربية السعودية تملك مشروعًا للتحول 
الرسمية  التقارير  سمه 

ُ
ت لم  االقتصادي، 

 األوصــــــاف 
ّ

ــل ــكـ ــتـــه بـ ــّدمـ تــــحــــواًل، لــكــنــهــا قـ
االستثمار  التاريخية،  »النقلة  املشابهة: 
ــــاح  ــــــُمـــقـــبـــلـــة، اإلصــ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــل األجـ ــ مــــن أجــ
ــاري، الـــــــروح  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــادي واالســ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
الجديدة في االقتصاد السعودي، دخول 
الــســعــوديــة عــصــر الــعــوملــة وعــهــد الــقــوى 
والــتــكــتــات االقــتــصــاديــة«. كــانــت بطولة 
العامة  »الهيئة  نصيب  مــن  املــرحــلــة  تلك 
لــاســتــثــمــار«. ســـّوقـــت هــيــئــة االســتــثــمــار 

نجاتي طيّارة

لم يكن مفاجئًا وصول محادثات جنيف 
إلـــى مــأزقــهــا أو فــشــلــهــا الـــراهـــن، إذ على 
ــــال الــتــي روجـــهـــا املــبــعــوث  الـــرغـــم مـــن اآلمـ
األممي، ستيفان دي ميستورا، والوعود 
التي أطلقها رعاة اتفاق الهدنة املزعومة 
تحت اسم اتفاق وقف العمليات العدائية، 
فقد كــان ذلــك الفشل حدثًا متوقعًا وغير 

مستغرب.
ليس ملن خبر عصبوية النظام  وطبيعة 
عــاقــتــه مــع حليفية الـــروســـي واإليـــرانـــي 
فــحــســب، بـــل لــكــل مـــراقـــٍب الحـــظ مماطلة 
الـــنـــظـــام وتــعــطــيــلــه كــــل تــنــفــيــذ مــفــتــرض  
ــة الـــــصـــــادرة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــنــــود الــــــــقــــــــرارات الـ ــبــ لــ
حــــول إطــــاق ســــراح املــعــتــقــلــن، وإدخــــال 
 
ً
املساعدات إلى املناطق املحاصرة، فضا

عـــن قــيــامــه مـــع كــفــيــلــه الـــروســـي بــالــخــرق 
املــكــثــف  واملـــتـــواصـــل مـــا ســمــيــت الــهــدنــة، 
تــحــت ســتــار الــذريــعــة الــرائــجــة واملفضلة 

دوليا باسم محاربة اإلرهاب. 
ومع استفحال املــراوحــة، بن مطلب وفد 
املعارضة في تنفيذ القرار الدولي املتعلق 
وهــروب  االنتقالي  الحكم  هيئة  بتشكيل 
املبعوث األممي،  ومن خلفه وفد النظام 
وحــلــيــفــه الـــروســـي، إلـــى عــــروض حكومة 
الــوحــدة الوطنية ونـــواب الــرئــيــس، تحت 
ســقــف عـــدم مــنــاقــشــة الــتــغــيــيــر، وتــوحــيــد 
القوى ضد اإلرهــاب. بينما تابعت قوات 
الــنــظــام  وحــلــيــفــاه، وخــصــوصــًا الــطــيــران 
الروسي، ارتكاب مزيد من املجازر الداعمة 
ــة املـــفـــيـــدة«، لـــم يــعــد  فـــي وســع  لــــ »ســـوريـ
تلك  أن يستمر في تمرير  املعارضة  وفــد 
انتهاكات  التغطية  على  الخديعة، وتلك 
النظام وحلفائه، على الرغم من أن موقفه 
جاء تحت اسم تأجيل املباحثات، وطلب 
التفاوض  لفكرة  رفضًا  وليس  تعليقها، 
نــفــســهــا، وال قــطــعــًا مــــع ســـعـــي املــجــتــمــع 
الدولي لرعايتها، بدليل بقاء وفد مصغر 
عـــنـــه فــــي جـــنـــيـــف، لـــلـــتـــواصـــل مــــع مــهــمــة 

املبعوث األممي.
وحاملا اتخذ وفــد املعارضة ذلــك املوقف، 
وأعلنه رئيس الهيئة العليا للمفاوضات، 
رياض حجاب،  بدأ سيل متنوع األشكال 
من الضغوط الدولية، بهدف إعادة الوفد 

إلى املباحثات. 

بدر شافعي

لعل مــا شهدته مــصــر، أخــيــرًا، فــي خــروج 
ــــن مـــخـــتـــلـــف ألـــــــــوان الــطــيــف  مــــظــــاهــــرات مـ
جمعة  فــي  للسيسي  املــعــارض  السياسي 
الجاري،  أبريل/ نيسان  األرض، منتصف 
ثــم فــي ذكـــرى يــوم اســتــعــادة ســيــنــاء، أعــاد 
طرح هذا السؤال من جديد: هل هناك بارقة 
أمل في الخروج من هذا النفق املظلم عبر 
مبادرة سياسية جديدة، السيما أن بعض 
املتفائلن يــرى أن املــظــاهــرات األخــيــرة قد 
تكون بداية موجة مد ثوري جديد، يشكل 
مــا يعني استحالة  يناير،  لــثــورة  امــتــدادًا 
التعايش السياسي بن الثورة من ناحية 
ــورة املــــضــــادة والــعــســكــر مـــن نــاحــيــة  ــثــ والــ
ثــانــيــة، وفـــق املــعــادلــة الــصــفــريــة. ومـــن ثــم، 
البحث عــن مــخــرج سياسي،  الــنــظــام  على 
قبل فوات األوان والقبول بالحل السياسي 

الذي رفضه طوال الفترة املاضية؟
لكن، قبل الحديث عن فكرة املبادرة الجديدة 
»حال وجود قناعة بها من الجهة الراعية 
لــهــا«، ومــوقــف أطـــراف األزمـــة منها، ال بد، 
التي  السابقة  للمبادرات  تقييم  مــن  أواًل، 
ظــهــرت بعد االنــقــاب، وبـــرز بعضها قبل 
والنهضة  رابعة  ميداني  اعتصامي  فض 
في 14 أغسطس/آب 2013، مثل مبادرتي 
أو  الــســابــق، هشام قنديل،  الــــوزراء  رئيس 
مـــبـــادرة مــحــمــد ســلــيــم الـــعـــوا، أو مـــبـــادرة 
شيخ األزهــر، التي كان يفترض أن يجرى 
الــــحــــوار بــشــأنــهــا يــــوم الـــفـــض، وبــعــضــهــا 
اآلخر جاء بعد الفض، مثل مبادرات كمال 
أبو املجد وزيــاد بهاء الدين، نائب رئيس 
نافعة،  األسبق، وحسن  البباوي  حكومة 
وأخيرا  العمدة،  النائب محمد  مبادرة  ثم 
ــبــــادرة حــمــديــن صــبــاحــي.  ولـــيـــس آخـــــرًا مــ
ويـــاحـــظ عــلــيــهــا جــمــيــعــهــا، بــصــفــة عــامــة، 

خمس ماحظات أساسية:
ــا: أنـــهـــا مــــبــــادرات فـــرديـــة يـــقـــوم بها  أولــــهــ
أشخاص، صحيح أنهم شخصيات عامة، 
وشــارك بعضهم في عملية صنع واتخاذ 
الـــقـــرار فــي الـــبـــاد، إال أنـــه يبقى الــقــول إن 
كون املبادرة فردية، يساهم في إضعافها، 
ألن طــرفــهــا يــفــتــقــد إلـــى عــنــصــري الـــقـــدرة، 
والترغيب والترهيب، على طرفي الصراع، 

وهما من الشروط األساسية للوسيط. 
ثانيها: أن معظم الشخصيات التي قدمت 
هذه املبادرات مصنفة أيدولوجيًا لصالح 
ــر، حــتــى وإن  طـــرف عــلــى حــســاب طـــرف آخـ
كان هذا التقسيم غير دقيق في تفاصيله، 
لــكــن هــــذه الــشــخــصــيــات كــــان لــهــا مــوقــف 
انــقــاب 3 يوليو/تموز 2013،  مــن  واضــح 
رفضًا أو تأييدًا. وبالتالي، يفتقد الوسيط 
الطرف  لــدى  الحيادية، السيما  هنا صفة 

اآلخر املختلف معه أيدولوجيًا.
ثالثها: يقر مضمون معظم هذه املبادرات 
بسياسة األمر الواقع بعد انقاب 3 يوليو. 
ومــن ثــم عــدم االعــتــراف بشرعية الرئيس 
هذه  تتحّدث  ال  وبالتالي،  مرسي.  محمد 
املبادرات عن هذه الجزئية، وإنما تتعداها 
لــبــحــث نــقــطــتــن أخــــريــــن، تــتــعــلــق األولــــى 
بــحــقــوق الــشــهــداء واملــصــابــن مــن ناحية، 
املعتقلن  ســراح  بــإطــاق  الثانية  وتتعلق 
سلطات  اصطلحت  فيما  املــتــورطــن  غير 
ــداث عنف«  ــ »أحـ عــلــى تسميتها  االنـــقـــاب 
من ناحية ثانية. ويمكن أن تضاف إليها 
نــقــطــة ثــالــثــة، خــاصــة بــعــودة اإلســامــيــن 
جماعة  وعـــودة  السياسي،  العمل  ملــزاولــة 
»وربما  دعوية  جماعة  املسلمن  اإلخـــوان 
يتضح ذلك من مبادرات زياد بهاء الدين، 

أبو املجد، حسن نافعة«.
أمــا بــاقــي املــبــادرات األخـــرى الــصــادرة من 
على  محسوبة  أنــهــا  يفترض  شخصيات 
الطرف املؤيد للشرعية، فنجد أن بعضها، 
مثل مبادرة العوا، ترى أن عــودة الرئيس 
تـــكـــون رمـــزيـــة فـــقـــط، ويـــخـــول صــاحــيــاتــه 

سامر خير أحمد

ثّمة طرائف مبكية، ال تنفد، في ما أظهرته 
الشعوب العربية التي عرفت ثورات الربيع 
الـــعـــربـــي، مـــنـــذ غـــــــادرت ســلــطــة االســـتـــبـــداد 
القديمة إلى تجلياٍت استبدادية  التقليدية 
جديدة، غير تقليدية. أظهرت هذه الشعوب 
ما كانت تستبطن من ميوٍل ونزعات، وثقافٍة 
كانت موقوفة التنفيذ، فصارت اليوم حكمًا 
الثقافة  لسلوكياتها، بشكٍل يوافق تعريف 

نفسها: »ما نتذّكره حن ننسى كل شيء«.
مـــن ذلـــك ســلــوك هـــذه الــشــعــوب تــجــاه ربــط 
العربي  الــتــاريــخ  شهد  بالسياسة.  الــتــدّيــن 
املــعــاصــر، مــنــذ منتصف الــقــرن الــعــشــريــن، 
االجتماعي  بمعناها  القبيلة،  مـــوازاة  وفــي 
أشكال  اتــخــذت  سياسية  قبائل  التقليدي، 
ــان يــتــعــاطــى »الـــحـــزب  ــ األحـــــــــزاب، وفــيــهــا كـ
الــســيــاســي« قــيــم الــقــبــيــلــة ومــفــاهــيــمــهــا في 
سطوة الزعيم على كــل واحـــٍد مــن أفــرادهــا، 
ــا األفــــــــراد فــــيــــتــــآزرون فــــي مــــا بــيــنــهــم، ال  ــ أمـ
لخدمة »الفكرة« التي ينطلقون منها، وإنما 

للتناصر، ظاملن كانوا أو مظلومن.
ظلت هــذه حــال األحـــزاب القومية الشهيرة 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
الــتــي تنسب نفسها  الــديــنــيــة  والــجــمــاعــات 
 عنها تجمعاٌت 

ً
إلى اإلسام، وليست بعيدة

يسارية، ومجموعات ذات شعارات وطنية 
ثابرت  ومــغــربــه؛  العربي  العالم  فــي مشرق 
إليها،  املنتمن  تصرفات  تبرير  على  كلها 
الصغار،  وأعضاؤها  قياداتها  كانت  مهما 
ســـــواء بــــســــواء، غــيــر مــعــتــرفــة بــأخــطــائــهــم، 
وســاعــيــة دومـــًا إلـــى تلميع صــورهــم مهما 
عملوا، معتبرة ذلك واجبًا للدفاع عن أفكار 
الــحــزب وتــوجــهــاتــه! ومـــن فــائــض الــقــول إن 
مــثــل ذلــــك الـــســـلـــوك لــيــس مـــن الـــنـــوع الـــذي 
يــفــتــرض أن تــتــصــف بـــه األحــــــزاب والـــقـــوى 
بــنــاًء على  األفـــراد  التي يدخلها  السياسية 
اختيارهم وأفكارهم، ال بناًء على ما ولدوا 
فيه، ولم يختاروه بتفكيرهم، كما الحال في 

القبيلة االجتماعية.
أمــا الجديد، فما يــدور في التاريخ العربي 
خــال السنوات األخــيــرة، فــي بــلــدان الربيع 
الدين«  العربي، وفــي غيرها، تجاه »رجــال 
ــًا. إذ إن كــلــمــة  ــعـ ـــة والـــشـــيـــعـــة مـ

ّ
الـــُســـن ــدى  ــ لـ

ــن يــمــكــن أن تــكــون  ــديــ ــن رجـــــل الــ واحـــــــدة مــ
 بــتــحــريــك مـــئـــات اآلالف مـــن الــبــشــر 

ً
كــفــيــلــة

دينيًا،  واجبًا  األمــر ساعتها  الذين يظنون 
يــتــآزرون على أســاســه لنصرة رجــل الدين. 
هــكــذا، فـــإن الــذيــن يــقــاتــلــون أو يــتــظــاهــرون 
الــيــوم مــطــالــبــون بمسألة مــعــيــنــٍة، قـــال بها 

برنامجها: الوصول بالسعودية في عام 
أكثر  عامليًا بن  العاشر  املركز  إلــى   2010
االعتماد  تقليل  لاستثمار،  الــدول جذبًا 
عــلــى الــنــفــط وحــمــايــة الــبــاد مــن مخاطر 
ــة، نــتــيــجــة تــذبــذب  ــاديـ ــتـــصـ الــــــــدورات االقـ
أسعاره، استغال القطاعات االقتصادية 
التي تمتلك »فرصًا واعدة غير ُمستغلة«، 
وتـــوفـــيـــر مـــلـــيـــونـــي وظـــيـــفـــة خـــــال عــشــر 
ســنــوات، مــع االســتــعــانــة بــبــيــوت الخبرة 
والــــدراســــات الــعــاملــيــة وتـــجـــارب مــالــيــزيــا 
ودبــــي. قــّدمــت فــكــرة املــديــنــة االقــتــصــاديــة 
فـــي حــائــل عــلــى أســــاس أن تــكــون مــيــنــاًء 
و»همزة وصل« تربط بن قاّرتن، وعشر 
عـــواصـــم عــربــيــة مــســتــغــلــة مــوقــع اململكة 
االســتــراتــيــجــي، ولــتــكــون »أول مدينة في 
العالم تعتمد جميع ما توصل إليه العلم 
الحديث من تطبيقات في البنى التحتية 
الــذكــيــة«، ومــحــطــة للترفيه والــثــقــافــة من 
خـــال مــعــاملــهــا الــتــاريــخــيــة وآثــــارهــــا، مع 
تــنــشــيــط الــســيــاحــة فـــي »مـــواســـم القنص 
الــصــنــاعــات الصغيرة،  ــم  والــصــيــد«، ودعـ
الطماطم  ومــنــتــجــات  الــتــمــور،  كتصنيع  
ــبـــطـــاطـــس، و»الــــبــــهــــارات الــحــائــلــيــة«.  والـ
أمـــــا مـــديـــنـــة جـــــــازان فــصــمــمــت لــتــجــتــذب 
اســتــثــمــارات تــصــل إلـــى 75 مــلــيــار ريـــال، 
أســـهـــم  مـــــن   %2.5 تـــخـــصـــيـــص  وســــيــــتــــم 

محلية وعاملية أبدت رغبتها في االنتقال 
إليه«، لُيساهم بذلك في »تنويع مصادر 
الـــدخـــل مـــن غــيــر الــنــفــط«. وأعــلــنــت هيئة 
ــار، بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الــوطــنــي  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
عـــام 2006، أنــهــا »نــجــحــت« فــي اإلصـــاح 
االقتصادي واالستثماري في السعودية. 
مأخوذة  آنفًا  الـــواردة  التفاصيل  )جميع 
حرفيًا من الخطط الحكومية لاستثمار 
وتــأســيــس املــــدن االقــتــصــاديــة، املــنــشــورة 
في الصحف السعودية في عاَمي 2006 – 

2007، وليس من أي خطة أخرى(. 
»تــــقــــديــــس  أن  بــــــــــدا  األيـــــــــــــــــام،  تـــــلـــــك  فـــــــي 

 مــحــلــه »تــقــديــس 
ّ

الــنــفــط« يــتــراجــع لــيــحــل
األراضــــــــي  عـــــــدد  وازداد  ــار«،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
املــقــدســة فــجــأة فـــي الـــبـــاد لــتــشــمــل املـــدن 
االقــتــصــاديــة الــتــي لــم تكن أكــثــر مــن فكرة 
 كل يوم 

ً
على الورق. كانت الصحف عامرة

النجاحات  العلمي عن  الخيال  بقطٍع من 
االســتــثــمــاريــة، لــكــن الــتــســاؤل عــن جــدوى 
مشاريع املدن االقتصادية وجديتها كان 
مثل قصة شعبية بذيئة محظورًا رقابيًا 
مـــشـــّددًا عــلــى صــحــافــة الــخــبــر وصــحــافــة 
ــان الـــكـــاســـح  ــوفــ ــطــ الــــــــــرأي. لــــم يــتــحــمــل الــ
مـــن الــدعــايــة الــيــومــيــة حـــول »الــســعــوديــة 
 

ٌ
الجديدة« أن يقف في وجهه حتى سؤال
وحيد. وضمن الطوفان، قاد »قادة الرأي« 
التحديث  حــول  الجماعية  اليقظة  أحــام 
ــنـــويـــر واإلصــــــــاح الــــــذي ســتــفــرضــه  ــتـ والـ
ــة عــلــى  ــاحــ ــيــ ــســ ــار والــ ــمــ ــثــ ــتــ شــــــــروط االســ
بينما  املناخات،  هذه  تواصلت  املجتمع. 
ــدن االقـــتـــصـــاديـــة يتخبط  ــ ــان تــنــفــيــذ املـ كــ
ــر ويــنــتــقــل مـــن شــركــة إلـــى أخـــرى، 

ّ
ويــتــعــث

حــتــى وصــلــت الــقــصــة إلـــى لــحــظــٍة معّينة 
في عــام 2010، تغّير فيها »شــيء مــا« في 
ُعمق املشهد السياسي. في تلك اللحظة، 
لترتكب  فجأة  املحلية  الصحافة  انقلبت 
االستثمار وخططها  هيئة   

ّ
بحق مجزرة 

املقّدسة  وُمــدنــه  االستثمار  فقد  ومدنها. 

ــدة. أعــيــد تعريف  كــل الــقــداســة دفــعــة واحــ
املــــــدن االقـــتـــصـــاديـــة فــــي حـــائـــل وجــــــازان 
واملدينة املنورة، لتصبح نموذجًا للفشل 
وبيع الوهم بقياساٍت ضخمة وتفاصيل 
هِمل منتدى التنافسية وتقرير 

ُ
دقيقة، وأ

ر 
ّ

التنافسية العاملي، بعد أن كان أهّم مؤش
اقتصادّي في الباد. وفي 2016، بعد مرور 
عــشــر ســنــوات عــلــى تــأســيــس مــركــز امللك 
من  تكلفته  تقترب  الـــذي  املــالــي،  عبدالله 
40 مليار ريــال، صــّرح مدير املــشــروع أنه 
لم ينجح، حتى اآلن، في إقناع املؤسسات 
إلى  االنتقال  املحلية والعاملية في  املالية 
منشآت املركز التي توشك على االكتمال، 

وهي خاوية على عروشها. 
في ختام القّصة، من العسير تحديد أيهما 
لحظة الذروة املأساوية فيها: أهي حقيقة 
أن املشروع التنموي األساسّي واألضخم 
في الباد خــال العقد املاضي كــان هدرًا 
وبيعًا  وبشريًا،  وماليًا،  زمنيًا،  تاريخيًا: 
 زمنًا 

ّ
فــاقــعــًا لــلــوهــم، وأن هـــذا الــوهــم ظـــل

ـــقـــطـــع ألـــســـنـــة نـــاقـــديـــه، 
ُ
ــًا ت ــقـــّدسـ  مـ

ً
طــــويــــا

محتفيًا  واملساءلة،  الرقابة  على  عًا 
ّ
ُمتمن

بــذاتــه بــا إنـــجـــاز؟ أم هــي حقيقة أنــنــا ال 
نعلم، حتى اللحظة، كيف حدث هذا، وال 

قاء حدوثه مجددًا؟ 
ّ
نملك أي طريقة الت

)كاتبة سعودية(

إلى  وإلــى ذلــك، ملح مسؤولون أميركيون 
ــعــــودة عـــن قـــرار  ــــــه، فـــي حــــال لـــم تــتــم الــ

ّ
أن

 
ّ
ــفــــاوضــــات، فـــإن ــة فـــي املــ تــعــلــيــق املـــشـــاركـ

املعارضة »تكون قد ضيعت فرصة كبيرة 
لتحقيق االنتقال السياسي«، بينما على 
وأال  »تكون خاقة،  أن  املفاوضة  هيئتها 
تكون متشّددة ومتعنتة«، مطالبن منها 
أن تتجاوز كل ما يحدث، وتنصرف إلى 
قـــضـــايـــا تــأســيــســيــة، كــقــضــيــة الـــدســـتـــور 
الذي طرح املبعوث األممي دي ميستورا 
إيذانًا  املناقشة  تلك  تكون  وأن  مسودته، 
ــلـــة املــــفــــاوضــــات الــــتــــي طــاملــا  ــبــــدء مـــرحـ بــ
تأخرت. ووصل األمر إلى درجة تأكيد دي 
ستستمر  جنيف  مباحثات  أن  ميستورا 
اإليحاء  أيــام، مع  بعد  وتعاود جلساتها 
والــتــهــديــد املــبــطــن بــأنــهــا  ســتــتــابــع بمن 
حضر من املعارضة، أو بضم وفود بديلة، 
ــــرت تـــســـريـــبـــات إعـــامـــيـــة عــــن تــرشــيــح  جـ

شخصياٍت معينة لها.
وفي الحقيقة، وعلى الرغم من أن املوقف 
الذي اتخذه وفد املعارضة ال بد أن يكون 
قــائــمــًا عــلــى حــســابــات ســيــاســيــة، تــراعــي 
االحــــتــــمــــاالت املــــطــــروحــــة، وتــعــتــمــد عــلــى 
اإلمــكــانــات وحـــدود دعــم الـــدول الصديقة 

للثورة  ووعودها. 
لــكــنــه، أي هـــذا املـــوقـــف، وضـــع املــعــارضــة 
أمام امتحاٍن حاسم، يبدو أنه  حان وقته، 
وهي التي تمكنت، ألول مرة، من توحيد 
وفدها في مؤتمر الرياض، بصورة نادرة 
ومخالفة ملا عهد عن السورين من فرقة 
ونــزوعــات فردية تاريخيًا، وملــا عــرف عن 
العنكبوتي  والــتــعــدد  املــعــارضــن  تشتت 

لتنظيماتهم حديثا. 
ــذا االمـــتـــحـــان لــلــمــعــارضــة  ــ ــكـــون هـ ــــن يـ ولـ
وفـــصـــائـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 
بــــل ســـيـــكـــون لــحــاضــنــتــهــا االجــتــمــاعــيــة 
الــســوريــة أيــضــا، بــمــا فيها مــن منظمات 
مــدنــيــة وإغــاثــيــة وخــدمــيــة وقـــوى ورمـــوز 
وشــخــصــيــات، فــي الــداخــل وفـــي الــخــارج. 
وهــــي الــحــاضــنــة الـــتـــي خـــرجـــت، مـــع أول 
ــار الــصــمــت  ــ ــ مــــظــــاهــــرات الـــــثـــــورة، مــــن إطـ
والستار الحديدي الذي كان مطبقًا على 
تعبيراتها،  فتفجرت  الــســوريــن،  جــمــاع 
وغناء  الفردية خطابًا  أصواتها  وتعالت 
وكتابة، بما أتاحته لها ثورة االتصاالت 
ــاعـــي. لــكــن،  ــمـ ــتـ ووســــائــــل الـــتـــواصـــل االجـ

لــحــكــومــة وطــنــيــة مــســتــقــلــة، تـــشـــرف على 
الرئاسية.  وتليها  البرملانية،  االنتخابات 
فــي حــن ذهبت مــبــادرة هشام قنديل إلى 
فيما يتعلق بعودة محمد  ذلــك،  أبعد من 
كــامــلــة، وربــمــا يرجع  مــرســي بصاحيات 

ذلك إلى أن قنديل رئيس وزراء مرسي.
ــبـــادرة الــنــائــب مــحــمــد الـــعـــمـــدة، فلم  أمــــا مـ
تنص على عودة مرسي باعتبار سياسة 
األمــر الــواقــع، وليس معنى هــذا االعتراف 
باالنقاب أو بعبد الفتاح السيسي. ولكن، 
ــمـــدة عـــلـــى تــضــمــن  ــعـ ــابـــل عـــمـــل الـ ــقـ فــــي املـ
الشيء،  ربما تعّوض، بعض  بنود مهمة، 
غياب الدكتور مرسي، من أهمها عودة كل 
األحزاب اإلسامية إلى الحياة السياسية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا حــــزب الـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 
الــذي صدر  السياسي لإلخوان«  »الجناح 
قــــرار بــحــلــه، بــل وعــــودة الــجــمــاعــة نفسها 
املوصوفة »قضائيًا« بالجماعة اإلرهابية 
».. بــــل وجــــلــــوس الـــجـــمـــيـــع مـــعـــا« عــســكــر 
وإخوان باألساس »وباقي القوى األخرى 
مــن أجـــل رســـم مــعــالــم طــريــق تــلــك املــرحــلــة 
االنتقالية. كذلك أكد على حق الشهداء منذ 
»رابعة«، من خال تشكيل لجنة مستقلة، 
يتفق عليها الجميع للتحقيق في كل هذه 

االنتهاكات.
ــا مـــجـــازًا  ــبـــارهـ ــتـ ــا يــمــكــن اعـ وبـــالـــنـــســـبـــة ملــ
ــبــــاحــــي«، فـــلـــربـــمـــا اكــتــنــفــهــا  »مـــــبـــــادرة صــ
غموض كثير، أكثر من تقديمها للحلول، 
فهي بداية لم تتحدث صراحة عن ضرورة 
عــودة العسكر إلــى الثكنات والــخــروج من 
املقابل،  وفــي  برمتها.  السياسية  العملية 
أقــصــت الــتــيــار اإلســـامـــي بــشــتــى فــروعــه، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن صــبــاحــي نــفــســه كــان 
متعاونًا معها، بعد ثورة يناير، من خال 
حــــزب الـــكـــرامـــة. نــاهــيــك عـــن أن صــبــاحــي 
االنقاب، مرورًا  بداية من  نفسه، بمواقفه 
باملشاركة العبثية في انتخابات الرئاسة 
األخـــيـــرة، فــقــد كــثــيــرًا مـــن املــصــداقــيــة لــدى 

أقرب مؤيديه.
رابعها: البعد الدولي في املبادرات لم يكن 
حاضرًا بقوة. وربما كان الطرح الرئيسي، 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، الــوســاطــة الــدولــيــة الــتــي 
شـــــــارك فـــيـــهـــا مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــام بـــيـــرنـــز،  ــ ــيـ ــ ــنـــهـــا، ولـ ــيـ ــــي حـ األمــــيــــركــــي فـ
ومــنــدوب االتــحــاد األوروبـــــي، بــرنــارديــنــو 
السابق،  القطري  الخارجية  ووزيــر  ليون، 
اإلمــاراتــي عبدالله  العطية، ونظيره  خالد 
ــة  ــعــ ــام رابــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل فــــــض اعـ ــبــ بــــــن زايـــــــــــد، قــ
تــركــزت في  »أغـــســـطـــس/آب 2013«، حــيــث 
إقناع »اإلخوان املسلمن«، تحديدًا، بقبول 
ما حدث في 3 يوليو، وطي صفحة مرسي، 
مــع تــقــديــم حــوافــز لــهــم ممثلة فــي إطــاق 
ســـراح بعض الــقــيــادات، مــع الــحــفــاظ على 

رجل الدين، يمكن أن يقاتلوا أو يتظاهروا 
غـــدًا لــصــالــح مــســألــٍة مـــضـــادٍة لــو غــّيــر رجــل 

الدين نفسه رأيه ومطالبه.
ليس ثــّمــة فـــارق حقيقي بــن هــذه الطريقة 
فـــي الــتــنــاصــر، وتـــلـــك الــقــائــمــة فـــي القبيلة 
ــاه  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، حـــيـــث ال يـــســـأل املــــــرء أخــ
برهانًا، حن يطلب نصرته. هي، إذن، قبائل 
كانت  إذا  مــا  لها  املنتمون  يفكر  ال  ديــنــيــة، 
املطالب تنطلق مــن أصــٍل ديــنــيٍّ حقيقي أم 
ال، حــتــى تــكــون املــطــالــبــة مـــبـــّررة ومــقــبــولــة. 
وهــذا على ما يتضح ال يتناسب والسلوك 
الــتــي تنطلق من  فــي الجماعات واألحــــزاب 
أفكاٍر دينية، وتجعل األفكار هي الحكم في 
صــحــة الــتــصــرفــات ومــشــروعــيــة املــطــالــبــات، 
إنما هو إلباس السلوك القبلي رداء الدين 
والــتــفــكــيــر الــديــنــي. املــهــم، هــنــا، استكشاف 
ما تشي به هــذه الحال لجهة املستقبل؛ إذ 
يــبــدو أن الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة غير 
مــرشــحــة لــلــتــطــور، مـــا دامـــــت الـــيـــوم تــتــرك 
الدينية.  شبيهتها  إلــى  السياسية  القبيلة 
وهي، في الحالن، ال تغادر الثقافة األبوية 
ل انطاقتها الحضارية 

ّ
التي ما فتئت تعط

بيئٍة  غير  في  تتحقق  ال  فاألخيرة  املمكنة. 
ثــقــافــيــٍة مــخــتــلــفــة، تــعــيــد تــشــكــيــل مــفــاهــيــم 
ــذ بــالــحــريــة  ــ األفــــــراد وقــيــمــهــم لــصــالــح األخـ
الفردية في االختيار والقرار، خارج ثنائية 
»العادة واإلكراه« التي تمّيز الثقافة األبوية 
العربية  الــــدول  مجتمعات  على  املسيطرة 
القطيع،  لسلوكيات  وتخضعها  املعاصرة، 
بما تجاوز السلوك االجتماعي اليومي إلى 
اليوم، إلى  تــجــاوزه،  السلوك السياسي، ثم 

السلوك املتغطي برداء القداسة الديني.
في  الفردية  بالحريات  االعتناء  أن  والحال 
مجتمعاتنا، كان منذ عهد االستقال أولى 
من االنشغال بشعارات »الحريات الحزبية« 
ــثــــر مــــن قــبــائــل  ــــى أكــ ــتــــي لــــم تـــوصـــلـــنـــا إلــ الــ
تفكير  على  توفرنا  لو  دينية،  أو  سياسية 
مستقبلي موضوعي. تصدر تلك الحريات 
عــن أفـــــراٍد قـــادريـــن عــلــى االخــتــيــار واتــخــاذ 
القرارات بأنفسهم، وقد كان »إنتاج« أمثال 
هؤالء األفراد واجب كل عمل عام وتعليمي 
الفردية غير  الحرية  اليوم، وألن  أمــا  مفيد. 
لكل  يتضح  كما  مجتمعاتنا،  فــي  متحققٍة 
ذي عينن يــخــوض يــومــيــًا مــعــارك عــديــدة 
ــلــــون فـــــي خـــصـــوصـــيـــاتـــه  ــتــــدخــ ضـــــد مـــــن يــ
وخياراته وشؤونه، فليس غريبًا أن نعايش 
ــذا املــضــحــك املــبــكــي الــــذي تفعله شــعــوٌب  هـ
ــّبــاك، وأعــادتــه، 

ُ
أخــرجــت االســتــبــداد مــن الــش

بصورٍة أخرى، من الباب الواسع.
)كاتب من األردن( 

املدينة »لصالح ذوي الدخل املحدود من 
أبــنــاء املــنــطــقــة«. أمـــا املــديــنــة االقــتــصــاديــة 
تهدف  الخطة  فكانت  املنورة،  املدينة  في 
لــجــعــلــهــا »أكـــبـــر مـــصـــدر مــعــلــومــاتــي في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســـــــــــــط«، وتــنــشــيــط 
الوصول  بهدف  فيها،  الدينية  السياحة 
إلــى »34 مليون زائــر بحلول عــام 2025«، 
ــمــــاري الـــخـــاص  ــعــ ــغــــال الـــنـــمـــط املــ ــتــ واســ
ألسواقها التقليدية في تشييد املساحات 
الــتــجــاريــة والــتــرفــيــهــيــة الــتــي تــقــوم على 
سيرة النبّي األكرم، لتوفير »رحلة فريدة 
في أعماق التاريخ تبقى خالدة في أذهان 
الــــــــــزوار«، كـــمـــا ســـتـــضـــّم املـــديـــنـــة مــجــمــعــًا 
يمكنهم  الــذيــن  املسلمن  تأهيل  »إلعـــادة 
االستفادة من العاج الروحي في املدينة 

املنورة«. 
وأعــلــنــت هــيــئــة االســتــثــمــار عــن مدينتن 
أخــريــن فــي الــشــمــال والــشــرقــيــة، وقــّدمــت 
ــذه املــــدن  ــ ــى قـــــــدرة هــ ــ دراســـــــــــاٍت تـــشـــيـــر إلــ
 255« مــن  أكــثــر  استقطاب  على   

ً
مجتمعة

مليار ريال في السنوات القليلة املقبلة«. 
األعـــوام، نشرت الصحف تقارير  في تلك 
ــانــــات الــســيــاحــيــة  ــكــ ــــول »اإلمــ مــتــنــوعــة حـ
الواعدة في جزر البحر األحمر، ال سيما 
القنفذة«، وبدأ تنفيذ مركز امللك عبدالله 
املالي الذي أكدت التقارير فورًا أن »بنوكًا 

تقاليد  وانــعــدام  التواثق  فقدان  في مناخ 
ــن عــهــود  الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي املـــــوروثـــــة عــ
الــديــكــتــاتــوريــة. فـــوصـــل ذلــــك إلــــى كـــل ما 
شــهــدتــه ســـاحـــة املـــعـــارضـــة وحــاضــنــتــهــا 
مـــن تــشــتــت وتــبــعــثــر تــنــظــيــمــي، وانــفــات 
إلــى حـــدوٍد ال تسمح بالحوار  الــفــرديــات 
والصبر على فرص التداول الديمقراطي 
وقواعده، وهي أمور ال شك في أن النظام 
أيضا، واستفاد من ثغراتها  لعب عليها 
في حربه ضد الثورة واملجتمع السوري.

هــــكــــذا، لــــن يـــكـــون وفـــــد املــــعــــارضــــة قــويــًا 
وقـــــادرًا عــلــى تــمــثــيــلــهــا، وتــعــزيــز مــوقــفــه، 
والــتــفــاوض حــولــه، مــا لــم تكن املعارضة 
وأصــدقــاء  حاضنتها  ومعها  بمجملها، 
دول  من  حقا،  الفّعالون  السورية  الــثــورة 
ومنظمات، خلفه موحدة وداعمة، بغض 
الـــنـــظـــر عــــن أصـــــــوات نــــاشــــزة، قــــد تــخــرج 

وستخرج، بالتأكيد هنا وهناك.
ــر، كـــمـــا كـــتـــب بـــرهـــان  ــ ــ ــذا األمـ ــ ويــتــطــلــب هـ
غـــلـــيـــون قـــبـــل أيــــــــام،  مــــن الــهــئــيــة الــعــامــة 
ــة لــصــحــة  ــانـ ــكـ ــتـ لـــلـــمـــفـــاوضـــات عـــــدم االسـ
ــــذل جــهــود  مـــوقـــفـــهـــا فــــقــــط، بــــل عــلــيــهــا بــ
إعامية واسعة، والقيام بكل ما يلزم من 
اتــصــاالت وجــــوالت وشـــروحـــات ال تــهــدأ، 
ــــب املــعــارضــن   فــضــا عـــن كــــون ذلــــك واجـ
ــة وحـــاضـــنـــتـــهـــا  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــات املـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ومـ
بــــالــــضــــرورة. فــهــل ســـنـــرى عـــامـــات على 
تعزيز هذا التوجه الذي ال شك أن الثورة 
الــســوريــة بــحــاجــتــه فـــي لــحــظــٍة تــاريــخــيــة 
حــقــا، وهـــو الـــذي قــد ينير بــعــض الــضــوء 

في نهاية نفقها الطويل؟
)كاتب سوري(

الــقــانــونــي والــســيــاســي للجماعة  الــوضــع 
القنوات الفضائية  والــحــزب، وإعــادة فتح 
ــمــــاح ملـــرشـــحـــي الــجــمــاعــة  املـــغـــلـــقـــة، والــــســ
مــن دون تضييق.  انتخابات  أيــة  بخوض 
ــــي 7  ــنــــت، فـ ــلــ لـــكـــن مـــؤســـســـة الــــرئــــاســــة أعــ
أغسطس/آب 2013، فشل جهود الوساطة 
الــدولــيــة لحل األزمــــة، وحــّمــلــت »اإلخــــوان« 

املسؤولية عن ذلك.
امللك  تــردد، منذ فترة، وقبل رحيل  وربما 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أوائــــــل الــعــام 
املاضي، وجــود محاوالت جس نبض من 
اإلقليمية، خصوصًا  الــقــوى  بعض  خــال 
ــة، عـــبـــر بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
املصرية اإلسامية غير اإلخوانية، إلقناع 
التحالف الوطني لدعم الشرعية بالتخلي 
عــــن عــــــودة مـــرســـي مـــقـــابـــل إطــــــاق ســــراح 
قيادات الجماعة غير املتورطن في أعمال 
العنف. ومعنى هذا أن هناك رفضا، وعدم 
تــرحــيــب إقليمي ودولــــي بــعــودة الــدكــتــور 
مرسي، بل ربما قد يكون هناك عدم قبول 
إقــلــيــمــي بـــعـــودة »اإلخـــــــوان« إلـــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة مــــرة أخــــــرى، حــتــى مـــن خــال 

مقاعد املعارضة.
خــامــســهــا: لــكــي تــنــجــح أيـــة مـــبـــادرة، ال بد 
مــن تــوفــر مــجــمــوعــة مــن الـــشـــروط، يتعلق 
ــة لـــأزمـــة  ــيــ ــاســ ــراف األســ ــ ــاألطــ ــ بــعــضــهــا بــ
ــــود قــنــاعــة »راســــخــــة«، وإرادة  ــــدى وجـ ومـ
سياسية حقيقية لديها بفكرة املصالحة، 
املتدهور  االقتصادي  الوضع  أن  باعتبار 
حــالــيــًا لــن يتحّسن فــي ظــل هـــذا االنــقــســام 
الـــســـيـــاســـي واملـــجـــتـــمـــعـــي الـــــراهـــــن، فــضــا 
ــراف بــضــرورة  ــ عـــن مـــدى قــنــاعــة هـــذه األطــ
»املعارضة«،  مطالبها  بعض  عن  التخلي 
فــي ظل  االنــقــاب«  أو مكاسبها »سلطات 
أمــا في  الثانية،  ضعف األولــى وإخفاقات 
حالة تمسك كل طــرف بموقفه، وفــق مبدأ 
املــعــادلــة الــصــفــريــة، فـــإن الــكــل سيخسر ال 

محالة.
)كاتب مصري(

قصة التحّول اآلخر

جنيف ووحدة المعارضة

حديث المبادرات في مصر

القبيلة الدينية 

كانت الصحف عامرًة 
كل يوم بقطٍع من 
الخيال العلمي عن 

النجاحات االستثمارية

امتحان للمعارضة 
وفصائلها العسكرية 

والسياسية، لحاضنتها 
االجتماعية أيضًا

لكي تنجح أية 
مبادرة ال بد من 

توفر مجموعة من 
الشروط

آراء

ميشيل كيلو

يستطيع السوريون أن ينزلوا عن بكرة أبيهم إلى الشوارع، هاتفني للحرية والشعب 
الواحد، ورافعني أعالم الثورة الخضراء التي يسمونها أعالم االستقالل الثاني، إيمانا 
منهم بأن نظامهم الحالي ليس غير نمط وحشي من استعمار داخلي، سوري االسم، 
ه لهم من عداٍء، 

ّ
صهيوني البنية والوظائف، يخاطبهم بلسان الصديق، ليخفي ما يكن

يدفعه إلبــادتــهــم بــال رحــمــة، منذ أكــثــر مــن خمسة أعــــوام. ويستطيع الــســوريــون أن 
أنفاسهم  يلفظون  يذكروا، وهم  وأن  واملرتزقة،  الشبيحة   برصاص 

ً
عــّزال يتساقطوا 

األخيرة، بسلمية مظاهراتهم، وأن يطالبوا بسحب جميع األجانب من بالدهم، ويثبتوا 
براءتهم من دعوة أي أجنبي للقتال في وطنهم. ويستطيعون كذلك إدانة تدخل الخارج 
في شؤونهم، واستنكاره واستهجانه واستغرابه، ألنه دمرهم وأنقذ النظام األسدي، 
وفي وسعهم أن يؤكدوا بأدلٍة ال تقبل الدحض أنهم وحدهم ضحايا املتدخلني، وأن 
بالدهم غرقت في دمائهم، ألن هناك من انتزع قضيتهم منهم، وحولها إلى تصفية 

حساباٍت دوليٍة وإقليميٍة، ال عالقة لهم ولثورتهم بها.
الــســوريــون هــذا كــلــه، لكن ذلــك لــن يغير شيئًا مما روجـــه النظام وصــّدقــه  يستطيع 
ــــروس، وتـــّن الحــق من  مــوتــورون وســـذج حــول إرهــابــيــتــهــم، بــدفــع مــن اإليــرانــيــني والـ
األميركيني، في سياق بررت هذه األطراف من خالله تدخالتها في شؤونهم، وتبنت 
سعي النظام األسدي املعّزز بجهودهم لتحويل ثورة شعبية واسعة من أجل الحرية 
إلى »مؤامرة إسالمية«، تقوم بها قلة من املندسني، في لغة النظام، وتنظيمات إرهابية 

في سياسات طهران وواشنطن وتل أبيب وموسكو ولغتهم. 
 ... ما أن قامت ثورة تطالب األسد بإصالح يتولى قيادته بنفسه، حتى قال، في أول 
خطاٍب ألقاه ضدها: إن ما يجري ظاهره املطالبة باإلصالح والحرية وباطنه مؤامرة 
إسالمية/ أصولية، يقودها إرهابيون اندّسوا في صفوف الشعب املغّرر به. وأضاف: 
 بها ... ونحن على أتم االستعداد لها، وللقضاء 

ً
إذا كانت هي الحرب، فأهال وسهال

على املندسني وحماية الشعب منهم. واليوم، يبدو بجالء أنه نظف سورية من شعبها، 
ولم يبق فيها غير من ينفرد هو نفسه باعتبارهم مندسني/ أصوليني وإرهابيني. مع 
ذلك، يتبنى اإليرانيون واألميركيون والروس واإلسرائيليون أكاذيبه، ويقبلون، بصمٍت 
وسروٍر، ما أنزله من كوارث بشعب سورية، ويرفضون إحالته إلى محكمة الجنايات 
الدولية كمجرم حرب، بينما يمتنعون، في الوقت نفسه، عن وقف جرائمه ضد بالٍد 
يعاملها كأنها مجرد مزرعة بهائم، ورثها عن أبيه، بعبيدها الذين يجب أن يظلوا من 

دون حقوق، وخانعني، وإال كان له الحق في قتلهم عن بكرة أبيهم. 
الرغم مما عاناه ويعانيه  الــســادس، وعلى  والــيــوم، وبعد دخــول ثــورة الحرية عامها 
شعب سورية من قتل وتهجير وتشريد واعتقال وموت تحت التعذيب وإخفاء قسري 
وتمزيق... إلخ، تتجّدد مظاهرات الحرية، لترفض كل ما ينتهك وحدة الشعب السوري 
تجري  التي  االحتفالية  والدبكات  السلمية  الهتافات  معها  وتتجّدد  دولــتــه،  وســيــادة 
تحت إعالم ورايات ثورية لم يظهر بينها طوال ثالثة أسابيع علم أسود واحد ملندسي 
اإلرهاب واألصولية، الذين أرعبتهم هذه الظاهرة الخطيرة وجعلتهم يطلقون النار على 
املتظاهرين، على غرار ما يفعله النظام الذي يكّرر كالببغاء تهمه القديمة، ويرمي ثورة 
التي عاشت تحت سطح  الوطنية والجامعة باألصولية، ويّدعي أن رهاناتها  الشعب 
األحداث، خالل تعاون أجهزة قمعه مع الطغيان اإلرهابي، حتى خال كثيرون أنه تخلى 
حقا عنها، هي رهانات أصولية، متجاهال رفض السوريني هؤالء وتمسكهم بالحرية، 
كمبدأ سيفيد منه كل سوري، مهما كان مذهبه أو انتماؤه أو موقفه. بدل أن يراجع 
وا على ثــورة سورية وشعبها مواقفهم، ويعتذروا عّما روجــوه من أكاذيب 

ّ
من تجن

حولها، تراهم ينكرون حتى حدوث املظاهرات، ناهيك عن سلميتها ومدنيتها، وينفون 
تعلق من يشاركون فيها بالحرية، وبوحدة مجتمعهم ودولتهم، ويكّررون ما تكذبه 
وقائع األعوام الخمسة املاضية حول أصولية الثورة ، لذلك يصدق عليهم املثل: »عنزة 
ولو طارت« الذي يقال للسخرية ممن ُينكرون حقائق جلية تراها أعينهم، ويصّرون 
على أكاذيبهم، لفساد في نفوسهم، وألنهم في واقع الحال كاألسد: يخشون الحرية، 

ويشعرون باليأس واإلحباط ألن انتصارها آٍت، ال ريب فيه.  

زياد خداش

لم ينتبه لهم أحد من مسؤولي ثقافتنا ووطننا، لكن كل بسطاء الناس انتبهت لهم. 
املــدن  الــتــجــوال فــي شـــوارع  الالنتباه بالالتوقف، واصــلــوا  لــم يكن عائقًا، قابلوا  ذلــك 
 ومحبة وناسًا وانتماء للمسرح وللوطن. ال يحتاجون إلى 

ً
الفلسطينية، ممتلئني ثقة

منصة، فالشوارع منصاتهم، وأحيانًا تتحول ضحكات الناس منصاٍت رائعة لهم، ال 
ضرورة  لديكور، فكل شيء جاهز حولهم في الطرقات، كل ما يملكونه عربة صغيرة، 
وأصواتهم وفكرتهم املعتنى بها جيدًا والطرقات، شباب مقدسيون، كانوا في األصل 
)مسحراتية( في أزقة القدس وأحيائها. ثم صاروا ممثلي شكل مسرحي فلسطيني 
جديد ملفت، ربما لم تعرفه الحركة املسرحية الفلسطينية من قبل، أو ربما عرفته. 

لكن، من دون اكتماٍل أو رؤية.
 )حسام غوشة، بهاء نجيب، محمود أبو شمسية، صالح الدين نــزال( أربعة شبان 
املباغتة  أبطال مسرح  هم  أعمارهم،  من  العشرين  في  مبدعني،  أربعة  فلسطني،  من 
الــفــلــســطــيــنــي،  يـــهـــّزون رتــابــة نــهــاراتــكــم فــي أيـــة لــحــظــة، اســتــعــّدوا لــصــيــحــاٍت خــارج 
يمشون  املختلفة،  واملهن  االجتماعية  والفئات  األعمار  كل  من  وجماهير  محالتكم، 
خلفهم وأمامهم. جمهور خليط عجيب فيه كل التناقضات، ظاملني ومظلومني، أثرياء 
وفقراء، قتلة وضحايا، ساخرين ومتأملني، آباء وأطفاال. مسرح فلسطيني عجيٌب 
بال تذاكر، بال مخرج واضح صارم التعاليم، بال نصٍّ متخندق في بنوده، بال إعالنات 
أو يافطات مسبقة، بال قاطع تذاكر بمالمح جامدة وتجارية، بال حارس متجهم على 
ون أيــادي أمهاتهم من 

ّ
، يفك

ٌ
باب املسرح يدقق في البطاقات، حولهم يتراكض أطفال

أياديهم، ويندفعون متحمسني، مستغربني: )مني هذول يمااا؟(،  موظفات ضجرات 
يطللن من شبابيك البيوت وعمارات املكاتب، عمال مطاعم، يتركون طاوالت الزبائن، 
ناقصة صحنًا أو خبزًا، طالب املــدارس، يقفزون عن السور، مدفوعني بنهر فضول 
يجرفهم من مقاعدهم، رّبات بيوت على العتبات: )مني هذول يا أم حسام؟ بس بجننوا 
ما أحالهم، نادي أم عمر خليها تتفرج معنا،(. أربعة مقدسيني، مبدعني بأصواتهم 
العالية يمسرحون قصص تعبنا، وحكايات ظلمنا، وانكسارات أحالمنا. تبدأ عروض 
البسطة بصيحٍة متكّررة، وهي الزمة لكل عرض، )فرمان فرمان(، وهي نداء مرسوم 
عــروض  أشهر  مــن  للعامة،  ــره  أوامـ بها  ُتــبــدأ  التي  الشهيرة  العثماني  السلطان  والــي 
البسطة عرض التضامن مع األسرى املضربني عن الطعام، وعرض االنحياز ملطالب 
املعلمني الفلسطينيني في ربيعهم الصاخب، وعروض أخرى، كانت ثيمتها األساسية 
نقد ممارسات السلطة، وتكوين رأي عام فلسطيني شعبي، يعرف حقوقه، وال يتنازل 
 
ً
عن كرامته، هو شكل من أشكال حماية صوت الناس الذين ال يسمع صوتهم، فضال
عن املتعة الفنية املجانية التي يقدمها  ممثلو مسرح البسطة للناس البسطاء الذين 
ربما لم ُيشاهد معظمهم عرضًا مسرحيًا في حياته، باإلضافة إلى لفت نظر البسطاء 

الى أهمية الفن املسرحي في الدفاع عن قضاياهم ومستقبلهم.
فكرة املــســرح الشعبي غير املقصود مــوجــودة فــي الــشــوارع، وفــي أســـواق الخضار 
، اسمعوا 

ً
الثابت. راقبوا معي صيحات بائعي عربات الفراولة والبطيخ واملشمس مثال

صيحاتهم وطريقة نطق عباراتهم، هي أقرب للغناء والرقص واملسرح، املشترون هم 
جمهور هذا البائع- املمثل، بعضهم ينظر لعرض مسرحه- عربته وال يتحمس للشراء، 
بعضهم يشتري، بعد أن يتـأكد من سالمة  البضاعة، سالمة  األفكار وطزاجتها، إن 
لنضال  األربعة، صيغة فلسطينية عميقة وممتعة  املقدسيني  التعبير. مسرح  صح 
وسرد  السلطة،  ملمارسات  نقدًا  مخلصون،  شبان  فنانون  يخوضه  جديد،  شعبي 
حكايات شهداء فلسطني، ووجع فقرائها، وكل ما يشوه حياتنا، ويسرق حلمنا. ليس 
هذا املسرح اختراعا فلسطينيا، فالفكرة منفذة في دول عديدة، ولعل الفنان املغربي 
العربي، تحت اســم مسرح  العالم  الطيب الصديقي، كــان أول من نفذها في  الــراحــل، 
البشرية كان  تاريخ  أول مسرحي جــوال في  أن  أيضا  الفرجة، ومعروف  أو  الشارع 
)ثيسبيس( اليوناني، لكن  روعة النسخة الفلسطينية عن املسرح الجوال بدت شديدة  
 إلى 

ً
الوفاء لبسطاء الناس، في عصر فلسطيني مخيف، عّز فيه الوفاء. هذا يدعو فعال

الفخر والسعادة، وال أظن أن شعبا فيه من هؤالء الفنانني عرضة للهزيمة أو للفناء.

سالمة كيلة

الــثــورات، حيث  إلــى انفجار  التي أدت  كانت األزمــة االقتصادية في أســاس األسباب 
أفضت مركزة الثروة بيد أقلية ضئيلة وإفقار األغلبية من خالل البطالة املرتفعة، أو 
التي تحققت خالل عقود سابقة، من مجانية  األجــر املتدني، وسحب كل املنجزات 
التعليم والضمان الصحي إلى توازن األجور واألسعار عبر دعم الدولة السلع وضبط 

األسعار، أفضت إلى أزمٍة مجتمعيٍة فرضت هذا االنفجار.
بالتالي، كان من أواليات ما يجب أن يتحقق، بعد التغيير الذي حدث هو »إعادة توزيع 
الثروة« لحل املشكالت سالفة الذكر. لكن ما جرى عكس ذلك تمامًا، حيث لم يجِر 
االلتفات إلى البطالة التي هي في تزايد سنوي، نتيجة غياب فرص العمل، وال جرت 
املوافقة على زيادة األجور، بما يسمح بتحسني وضع تلك األغلبية، بل إن ما جرى 
هو أن السياسة االقتصادية التي أفضت إلى كل تلك املشكالت، أي سياسة اللبرلة 
زالــت عامة،  لتشمل قطاعاٍت كانت وما  الخصخصة، تصاعدت وتوسعت،  وتعميم 
مثل التعليم والصحة. وبدل زيادة األجور زادت األسعار بشكل متسارع، لتزيد من 

األزمة املجتمعية. كما زادت الضرائب، وكأن الدولة تنهب الشعب.
له، وأن  القديم« وضعًا سيئًا ال حل  »النظام  أنها ورثــت من  »الجديدة«  النظم  حجج 
تتحمل كل  أن  وأيضًا  القائم،  الوحيد  الخيار  الوضع، ألنه  تتحمل  أن  الشعوب  على 
السياسات الجديدة التي هي إغراق في اللبرلة والخصخصة، لكنها أساسًا إغراق في 
مركزة الثروة، وفي إفقار األغلبية التي زاد عددها مع حدوث ذلك التمركز. وبالتالي، 
 للمشكالت التي طرحها الشعب. 

ً
يمكن القول إن الثورات أتت بـ »نظاٍم« ال يحمل حال

املافياوية، حيث  الرأسمالية  الــذي يخدم  الــذي ُيطرح هو  الحل  أن  العكس، ظهر  على 
كان اإليغال في الخصخصة واللبرلة يخدم هذه الطبقة، وكان مطلوبًا أن تستمّر في 
التراكم  االستمرار في تحقيق  تريد  النظام نفسه، فهي  املافياوي بحماية  نشاطها 
السريع. تراكمت األزمة املجتمعية، وتعمم الفقر والبطالة. لكن، أيضًا باتت الدولة في 
أزمــٍة نتيجة اإليغال في املديونية، على الرغم من أنها كانت تمتلك ثــروة هائلة قبل 
سنوات قليلة، فقد ُسرقت في مسار الخصخصة واالستدانة، وهو املدخل الذي أوجد 
»رجال أعمال جددا«، أو مافيا جديدة، وهي املافيا التي نهبت ملكية الدولة، واستولت 
على جزٍء مهم من الديون. كانت السلطة املمر الذي عبره استحوذت فئة قليلة على 
الــعــام«. وباتت  الــدولــة طــوال عقود، من خــالل دور »القطاع  الــثــروة التي راكمتها  كل 

معنية باستمرار سيطرتها االقتصادية ونهبها املتسارع.
الــذي أدت كل  الشعب  الحل على حساب  الــرغــم مــن ذلــك، يجب أن يكون  لكن، على 
سياسات الخصخصة إلى إفقاره. حيث يجب أن يرضى بالبطالة وباألجر املتدني، 
بتخفيض  يقبل  أن  وأيضًا  الخصخصة.  ويقتنع بضرورة  الضرائب،  زيــادة  ويقبل 
الضرائب على الرأسمالية التي هي وحدها التي تحمل الحل. فأقساط الدين وفوائده 
والخدمات  السلع  وإنهاء دعــم  الضرائب،  زيــادة  الشعب عن طريق  يدفعها  أن  يجب 
على  يكون  أن  يجب  الحاكمة  املافيات  أربــاح  مراكمة  واستمرار  والصحة.  والتعليم 
حساب الشعب من خالل زيــادة األسعار والحفاظ على »استقرار« األجــور، وحتى 
فقر إلى حد الوقوف على حافة املوت جوعًا.

ُ
البحث في تخفيضها. هذا الشعب الذي أ

ليس من خيار لدى النظم، والطبقة الرأسمالية املافياوية التي تحكم سوى أن توغل 
في سياساتها. لكن، هناك حل آخر بالتأكيد، حيث على الدولة أن تعكس منظورها، 
التي نهبت االقتصاد  الرأسمالية املافياوية  بحيث يكون الحل هو على حساب تلك 
، وسرقت »القطاع العام« وأراضي الدولة، واملساعدات املقدمة من دول أخرى، 

ً
طويال

وحتى الديون. ما يعني أن تصادر أموال هؤالء، لكي تكون بداية »نقدية« لكي تعيد 
الدولة نفسها بناء االقتصاد، بما يؤسس ملشاريع تحل مشكالت البطالة واستيراد 
السلطة  تغيير  ذلــك يفرض  لكن  الحل،  املــصــادرة هي  قيمة.  السلع وتحقيق فائض 

الطبقية من سلطة مافيا إلى سلطة الشعب نفسه.

عنزة ولو طارت مسرح البسطة في فلسطين

عن االحتجاجات االجتماعية
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المهاجرون طّعموا اللغة األلمانية
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برلين ـ سالم عبداهلل

لــطــاملــا كــانــت أملــانــيــا مــن بــلــدان االغــتــراب 
ــلــة لــــدى كــثــيــريــن. مـــا إن يــبــلــغــهــا 

ّ
املــفــض

املـــهـــاجـــرون، حــتــى يـــبـــدأوا بــالــعــمــل على 
الــتــأقــلــم مـــع حــيــاتــهــم الـــجـــديـــدة وعـــلـــى مــواجــهــة 
 أبـــرزهـــا الــلــغــة األملــانــيــة 

ّ
 صــعــوبــات عـــديـــدة، لـــعـــل

االنــدمــاج.  عملية  فــي  أساسيًا  عائقًا  تشكل  الــتــي 
 على الــرغــم مــن املــحــاوالت املــتــكــررة إلتــقــان اللغة، 
 كــثــيــريــن مـــن هـــــؤالء املـــهـــاجـــريـــن مـــا زالــــوا 

ّ
 إال أن

يقعون في أخطاء لغوية عديدة. أما األسوأ، فهو 
انــتــقــال تلك األخــطــاء مــع مـــرور الــزمــن إلــى األملــان 

أنفسهم.
فــي أبــحــاثــه الــعــديــدة حـــول الــلــغــة األملــانــيــة، أشــار 
تأثيرًا  ثــّمــة   

ّ
أن إلـــى  أوفــيــه هينريش  الــبــروفــســور 

ــًا ملــخــتــلــف الـــلـــغـــات األجــنــبــيــة عــلــى الــلــغــة  واضـــحـ
 األجــانــب يــرتــكــبــون أخــطــاًء 

ّ
األملــانــيــة. وأوضـــح أن

والــتــحــّدث بها،  األملــانــيــة  اللغة  أثــنــاء تعلم  لغوية 
بسبب صعوبتها. 

ــان لـــه أثـــره   ولــكــثــرة مـــا تـــكـــّرراألمـــر مـــع الـــوقـــت، كــ
فــــي اســـتـــخـــدام الـــلـــغـــة مــــن قـــبـــل األملـــــــان أنــفــســهــم. 
بالتالي، راح قسم من األملان يتحّدث لغته األم مع 
 األخطاء التي أدخلها األجانب إليها. وهذا ما أّدى 

ــــى تــــحــــّول فــــي الـــلـــغـــة األملـــانـــيـــة الـــعـــامـــيـــة، دون  إلـ
الفصحى.

عديدة هي األسباب التي يتحدث عنها هينريش 
إلــى اســتــمــراريــة الخطأ فــي استخدام  والــتــي أّدت 
األملــان.  املهاجرين وعديد من  لــدى  األملانية  اللغة 
باألملانية،  الخاصة  واإلعــــراب  النحو  قــواعــد  إلــى 
يــشــيــر هـــيـــنـــريـــش إلـــــى ســـبـــب آخـــــر يــعــيــق إتـــقـــان 
 لغاتهم األم قد ال تتضمن 

ّ
أن األجــانــب لها، وهــو 

األملانية. كذلك،  التي نجدها في  اللغوية  القواعد 
مــن بني  والــجــمــاد  التذكير والتأنيث  قــواعــد  ــعــّد 

ُ
ت

املــشــاكــل األســاســيــة الــتــي تــواجــه األجـــانـــب أثــنــاء 
أملانية  مــفــردات  كثيرون  ينطق  إذ  اللغة،  تعلمهم 
مـــن دون تــذكــيــرهــا أو تــأنــيــثــهــا لـــعـــدم مــعــرفــتــهــم 

بالحالة الصحيحة.
عندما بدأ األملان يتحّدثون لغتهم األم مع األخطاء 
التي أدخلها إليها األجانب، لم يتنبهوا إلى تلك 
األخطاء. كذلك راحوا يتواصلون بلغة ركيكة مع 
األشــخــاص الــذيــن ال يتقنون األملــانــيــة جــيــدًا. هم 
اللغوي  األسلوب  اعتمدوا هذا  إذا  بأنهم  ون 

ّ
يظن

 هؤالء سيفهمونهم بطريقة أفضل. 
ّ
الخاطئ، فإن

التالميذ  يتأثر  املـــدارس، حيث  واألمــر مماثل في 
رفاقهم  يرتكبها  الــتــي  اللغوية  بــاألخــطــاء  األملـــان 
 اللغة التي 

ّ
األجانب، خصوصًا الجدد منهم. وألن

ــر 
ّ
ــل مــع أطــفــالــهــم فــي املــنــزل تــؤث يستخدمها األهـ

ويــرددهــا،  األخــطــاء  الطفل  إذ يحفظ عقل  عليهم، 
بأفضلية  األمــور  أولياء  الحضانات  فقد نصحت 
التحدث باللغة األم في املنزل ملساعدة الطفل على 

تعلم اللغة األملانية بسرعة وسهولة.
ــانــــب بني  مـــن جــهــة أخــــــرى، يــخــلــط عــــدد مـــن األجــ
ــني، خــصــوصــًا الــتــركــيــة واألملــانــيــة، ويــتــوّجــب 

َ
لــغــت

ــريـــن فــهــم الــفــكــرة مـــن مــجــمــل الــحــديــث.  عــلــى اآلخـ
ــه كلما ازداد الــخــلــط بني  ـ

ّ
ويــنــّبــه هــيــنــريــش مــن أن

على  النحوية.  األخــطــاء  عــدد  ارتفع  كلما  اللغات، 
ــال، األتـــــــراك فـــي أملـــانـــيـــا هـــم مـــن أكــثــر  ــثــ ســبــيــل املــ
األملانية مثلما  اللغة  الذين يستخدمون  األجانب 
يتقنها، على  األكــبــر منهم ال  والــعــدد  لــهــم.  يحلو 
الــرغــم مــن اســتــقــراره فــي الــبــالد منذ فترة طويلة. 
هؤالء صنعوا ألنفسهم لغة أملانية-تركية خاصة 
بهم، وراحوا يتحدثون بها مع الجميع غير آبهني 
القول  يمكن  بالتالي،  يرتكبونها.  التي  باألخطاء 
التغيير  تأثيرًا في  األكثر  التركية من  الجالية   

ّ
إن

الذي يطاول اللغة األملانية العامية.
في السياق، يرى عدد كبير من العلماء اللغويني 
 مــا مــن لــغــة تــالقــت مــع أخـــرى مــن دون حــدوث 

ّ
أن

في  التنّوع  هــذا  وُيــعــّدون  عليها.  كبيرة  تغييرات 
اللغات داخل البلد الواحد، إثراًء للثقافة اللغوية 

األملانية، ويدعون إلى وجوب استثمارها بطريقة 
صحيحة. بالنسبة إليهم، اللغة بحاجة دائمة إلى 
اللغوية منذ  األخطاء  األجانب  وارتكاب  تحديث، 
سنوات عديدة ما هو إال دليل على وجود مشكلة 
ــر الــــذي يستوجب  فـــي الــلــغــة األملـــانـــيـــة. وهـــو األمــ
لــتــكــون قريبة  تــســهــيــل بنيتها  فــي ســبــل  الــبــحــث 
على  والفرنسية  اإلنجليزية  األخــرى،  اللغات  من 

سبيل املثال.

مجتمع
لم  إنهما  قائلني  الفتاتني،  فــي فصل  املساعدة  فــي مصر  تــوأمــني ملتصقتني  والـــدا طفلتني  طلب 
 ابنتيهما، مي 

ّ
يتمكنا من إيجاد عالج حتى اآلن. وقالت األم فاطمة يسرى واألب إسالم حسن إن

ومنة وعمرهما 10 أشهر، ملتصقتان عند الرأس، في حالة صحية سيئة.
 يوم إلنقاذ حياة 

ّ
وقال حسن، وهو مــزارع يبلغ دخله نحو 150 دوالرًا شهريًا، إنه يدعو الله كل

ها استعانت بتقنيات جديدة لرعاية 
ّ
ابنتيه، وإنهما سيفصالن في يوم ما. بينما قالت يسرى إن

)أسوشييتد برس( الطفلتني مثل إلباسهما ثيابهما من أسفل إلى أعلى.  

 األشخاص الذين يعملون أحيانًا في نوبات ليلية ربما تزداد لديهم مخاطر 
ّ
قالت دراسة حديثة إن

اإلصابة بأمراض القلب. وزادت مخاطر إصابة املمرضات اللواتي شملتهن الدراسة، وكن يعملن 
فــي ثــالث نــوبــات ليلية على األقــل شهريًا، بمتاعب فــي القلب، خــالل األعـــوام األربــعــة والعشرين 
التالية، مقارنة بممرضات يعملن دومًا في نوبات نهارية. واستخدمت الدراسة، التي أجريت في 
كلية هارفارد للطب في الواليات املتحدة، بيانات أكثر من 189 ألف سيدة شاركن في دراستني عن 
)رويترز( صحة املمرضات، بدأتا عامي 1988 و1989.  

النّوبات الليلية ترفع مخاطر اإلصابة بأمراض القلبأسرة مصرية تطلب المساعدة في فصل طفلتين

اللغة  في  تغيير  أّي  أّن  إلى  لغويون  خبراء  يشير 
تحّسن  إلى  يؤدي  أن  شأنه  من  مستقبًال،  األلمانية 
كبير في مستوى تعلّم اللغة بالنسبة إلى األجانب، 
وإلى المساهمة في تحّسن حياتهم االجتماعية 
األلماني.  المجتمع  فــي  األســـرع  واندماجهم 
ويصّح األمر أيضًا بالنسبة إلى التالميذ األلمان الذين 

يجدون صعوبة في إتقان لغتهم األم.

التغيير يساعد 
على االندماج

»بيئة العمل اآلمنة تزيد إنتاجية العامل«. 
 مـــرة، لكّن 

ّ
يتكرر مثل هــذا الــحــديــث كــل

تــأمــن تــلــك الــبــيــئــة اآلمــنــة هــو مــا يــواجــه 
تــحــديــات كــبــيــرة تــضــع عـــددًا كــبــيــرًا من 
العمال تحت رحمة مخاطر مختلفة، قد 

ال يخطر بعضها على بال.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــحـــتـــفـــل األمـــــــم املـــتـــحـــدة  مـ
من  والعشرين  الثامن  في  بــالــذات  اليوم 
للسالمة  العاملي  بـ«اليوم  نيسان،  أبريل/ 
والــصــحــة فــي مــكــان الــعــمــل«. هــي حملة 
الئقة  عــمــل  بيئة  لتعزيز  ســنــويــة  دولــيــة 
وصحية وآمــنــة. وهــو اليوم الــذي ربطته 
ــالـــم بـــذكـــرى  ــعـ ــة الــنــقــابــيــة فــــي الـ الـــحـــركـ

ضحايا الحوادث واألمراض املهنية.
ألــف  أّن 865  إلـــى  املــنــظــمــة  أرقــــام  تشير 
شخص حول العالم يواجهون - في أثناء 
أداء أعمالهم - احتمال القتل أو التعرض 
لألذى. كذلك ُينفق سنويًا 2.8 تريليون 
دوالر أميركي في ما يتعلق بهذه املسألة، 
ما بن املــال املهدر بسبب ضياع أوقات 
إعــادة  أو  والتعويضات  العالج  أو  العمل 

التأهيل لألضرار واألمراض املهنية.
عمل  بيئة  تجهيز  املــتــحــدة  األمـــم  تطلب 
بعيدًا  يبدو  ذلــك  لكّن  ومناسبة.  سليمة 
ــــواقــــع، عــلــى األقــــل فـــي املـــدى  جــــدًا عـــن ال
يكاد  جــدًا  مهن خطيرة  هنالك  املنظور. 
ما  إجـــراء، خصوصًا  أّي  معها  ينفع  ال 
يتعلق بأعمال كاإلطفاء والشرطة وفرق 
اإلنقاذ املختلفة. كذلك، فإّن هنالك مهنًا 
مرتبطة  مخاطر  مــتــزايــد  بشكل  تــواجــه 
بطبيعة عملها في الشأن العام، وأبرزها 
الصحافة التي يذهب عشرات الضحايا 

لها سنويًا بسبب رأيهم.
 األحــــوال، تحتفل األمـــم املتحدة 

ّ
فــي كــل

ــوم، وتــســعــى إلــــى نــظــام يــحــدد  ــيـ بــهــذا الـ
الحقوق واملسؤوليات واملهام وُيعلي من 

أولوية مبادئ الوقاية.
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قــــارب عـــدد الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن قــضــوا 
من 3200   أكثر  املشتعلة  الحرب  نتيجة  في سورية 
شخص، في حن بقّي مصير أكثر من ألف معتقل، 

مجهول املصير في سجون قوات النظام.
عيد هذه األرقام إلى األذهان شبح مذابح تل الزعتر 

ُ
ت

وراح   ،1976 آب  أغــســطــس/   13 فـــي  حـــدثـــت   الـــتـــي 
فلسطيني،  الجـــئ  آالف  ثــالثــة  مــن  أكــثــر  ضحيتها 
ومئات من  املفقودين في عملية إبادة جماعية على 
أيدي الجيش السوري وامليليشيات اللبنانية املساندة 
شتعلة منذ 

ُ
امل السورية،  الحرب  لم تقتصر  آنــذاك.  له 

أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات، عــلــى الــســورّيــن وحــدهــم، 
الفلسطينين  الالجئن  من  أقرانهم  أيضًا  طالت  بل 
ــداد  ــدر أعـ

ّ
املــقــيــمــن داخــــل األراضـــــي الــســوريــة، و يــق

لــدى  املــســجــلــن   الــســوريــن  الفلسطينين  الــالجــئــن 
وكالة غوث وتشغيل الالجئن الفلسطينين )أونروا( 
الثاني عام  كــانــون  مــن ديسمبر/  األول  تــاريــخ  حتى 
2014  بأكثر من نصف مليون الجئ موزعن على 
تجمعات   مــن  بـــدءًا  ومــخــيــمــًا،  تجمعًا  عــشــر  خمسة 
الحدود  على  الــســوري  الجنوب  أقصى  فــي  مزيريب 
ــتــــدادًا بــمــخــيــم الــيــرمــوك في  األردنـــيـــة الـــســـوريـــة، وامــ
دمشق، والذي يعد أكبر تجمع لالجئن الفلسطينين 
النيرب وحندرات  إلــى مخيمّي   

ً
في ســوريــة، وصــوال

ــوري فـــي مــحــافــظــة حــلــب.  فـــي أقــصــى الــشــمــال الـــسـ
تدمير حوالي %70  تم  بأنه  تقارير حقوقية  وتفيد 
مخيمات  فــي  التحتية  والــبــنــى  السكنية  األبــنــيــة  مــن 
مخيمات  فــي  وتجمعاتهم  الفلسطينين  الــالجــئــن 
درعا وحندرات وسبينة وتضرر حوالي 40 % من 

األبنية السكنية في مخيم اليرموك.
رتكبة بحق الالجئن الفلسطينين 

ُ
دفعت االنتهاكات امل

وإنسانية  حقوقية  ومــراكــز  منظمات  ســوريــة   فــي 
عديدة إلى العمل على توثيق ومتابعة االنتهاكات التي 
يتعرض لها فلسطينيو سورية، في ظل غياب واضح 

لعمل املؤسسات الرسمية وغيرها للقيام بهذه املهام، 
ومنها  عــديــدة،  مستقلة  ومنظمات  مراكز  نشأت  

ُ
فأ

فلسطينيي ســوريــة، وهي  أجــل  العمل من  مجموعة 
فلسطينيون  نشطاء   2012 عــام   أنشأها  مؤسسة 
وعـــرب، وهــي مؤسسة تعمل عــلــى  توثيق األحـــداث 
املـــيـــدانـــيـــة الــيــومــيــة ألوضــــــاع فــلــســطــيــنــيــي ســـوريـــة، 
وتسليط الضوء على واقع املخيمات الفلسطينية في 
سورية، بعد وصول عدد الضحايا الفلسطينين إلى 

اآلالف بفعل أعمال القصف والقنص املستمرة .
املعتقلن  عــدد  بلغ  املجموعة،  إحصائيات  وبحسب 
اعتقالهم  تم   ،

ً
معتقال  1068 من  أكثر  الفلسطينين 

بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى حــــواجــــز الــتــفــتــيــش أو أثـــنـــاء 
االقتحامات التي ينفذها الجيش داخل املدن والقرى 
الــســوريــة، أو فــي أثــنــاء حــمــالت االعــتــقــال العشوائي 
ــا، وبــعــد االعـــتـــقـــال، يــتــعــذر عــلــى أي جهة  ملــنــطــقــة مــ
تمتنع  كما  املعتقل،  الشخص  مصير  على  التعرف 
الــســلــطــات الــســوريــة مــن اإلفـــصـــاح عــن وضـــع مئات 
مصيرهم  يعتبر  الــذيــن  الفلسطينين  املعتقلن  مــن 
األمنية  الجهات  ، وفي حاالت متعددة، تقوم 

ً
مجهوال

باالتصال بذوي املعتقل للحضور لتسلم جثته من 
أحد املستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

وصل عدد الالجئن الفلسطينين الذين قضوا تحت 
الــتــعــذيــب فــي الــســجــون الــســوريــة إلـــى 440 ضحية، 
الــتــعــرف على  تـــم  بــيــنــهــم 77 الجــئــًا فلسطينيًا  مـــن 
في  التعذيب  لضحايا  املسربة  الــصــور  عبر  جثثهم 
ــرأة قــضــت تحت  ــ ــوري، و34 امـ ســجــون الــنــظــام الـــسـ
الــتــعــذيــب، بحسب شــهــادة إحـــدى املــعــتــقــالت املــفــرج 
عنهم، وغيرهم  عشرات من الالجئن الفلسطينين 
والسورين الذين قضو في السجون السورية، نتيجة 
تعرضهم  بعد  التعذيب  تحت  أو  املباشرة،  التصفية 

ألقسى وأشد أنواع التعذيب.
عالء عفاش )سورية(

على الرغم من ثالث حــروب  توالت على 
قطاع غزة، وما خلفته من دمار، فإن ذلك 
لم يمنع الغزين من البحث عن بصيص 
ــل جــبــال الــبــطــالــة والــفــقــر، غير  أمـــل داخــ
يعايشه سكان  الــذي  الحصار  متناسن 

القطاع منذ سنن.
الغزين  السيء  االقتصادي  الوضع  دفع 
إلـــى الــبــحــث عــن حــلــول، لــربــمــا تقلل من 
املعاناة التي الزمتهم، إذ أثبت املخترعون 
الغزيون جدارتهم في تسجيل اختراعات 
فــي مــحــاولــة منهم إليــجــاد حلول  كثيرة 
املحاصر،  القطاع  بها  التي يمر  لألزمات 
ــات،  ــراعــ ــتــ ــم مــــن كـــثـــرة االخــ ــــرغــ وعـــلـــى ال
ــى بـــــــــراءات  ــلــ ــرعــــن عــ ــتــ ــخــ ــول املــ ــ ــــصــ وحــ
ــم وشـــــهـــــادات تـــوثـــق تــبــنــيــهــم  ــهـ ــراعـ ــتـ اخـ
يجد  لــم  منهم  كــثــيــريــن  أن  إال  ملنتجهم، 
للتطبيق.  ويهيئها  فكرتهم  يتبنى  مــن 
بينما تحتدم أزمة انقطاع الكهرباء داخل 
قطاع غزة، يستمر حراك الشباب الغزين 
بالبحث والتجربة والتفكير، للخروج من 
معضلة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، 
حيث أوجدوا على أرض الواقع اختراعاٍت 
ــاز لــتــولــيــد  ــهــ ــتـــكـــار )جــ عــــديــــدة، مــنــهــا ابـ
تلبث  لم  الــذي  البحر(  مــوج  الكهرباء من 
والدته للعلن فترة قصيرة، إال وطمست 

الفكرة وضاع حماسها.
صاحب تلك الفكرة مقرون بن أصدقائه 
مــا هو  كــل  للبحث عــن  الــدائــمــة  بحركته 
جديد، يعرف بصاحب العقل امليكانيكي، 
لطاملا لفتت انتباهه األجهزة اإللكترونية، 
لــيــســارع فـــي تــفــكــيــكــهــا، ومـــن ثـــم إعـــادة 

تركيبها وترتيبها مرة أخرى.

ــــغــــزي، عــلــي حسن  ــم يـــيـــأس املــــواطــــن ال لـ
ــثـــالثـــن عـــامـــًا،  ــد والـ ــواحــ ــ ــــن ال مــــوســــى، ابـ
ــان يــــونــــس، حــيــنــمــا  ــ ــذي يــقــطــن فــــي خـ ــ ــ ال
الطاقة  الــذي يولد  الجهاز  حمل اختراعه، 
الــبــحــر، وانــطــلــق به  مـــوج  الكهربائية مــن 
إلى معظم املؤسسات، ليعلن لهم إيجاده 
 جديدًا يساعدهم على التخلص من 

ً
حال

الكهرباء،  محطات  يشغل  الــذي  املـــازوت 
للبيئة،  وصديق  نظيف  بديل  مقابل  في 

وال يدمرها بدون تكلفة.
يتمتم موسى بسخٍط، حاولت أن أشرح 
لــلــمــســؤول فــي شــركــة الــكــهــربــاء طريقة 
على  فكرته  تعتمد  الــذي  اختراعي  عمل 
السفن  رفــع  على  تعمل  التي  الرفع  طاقة 
واملراكب والقوارب وغيرها من األجسام 
الــقــوة تولد  املــيــاه، وإن هــذه  التي ترفعها 
حــركــة، وعـــن طــريــق تـــروس مــعــيــنــة، يتم 

تحويل هذه الطاقة إلى كهرباء.
ــــؤول أوصــــــد بـــــاب األمــــــل فــي  ــــسـ لـــكـــن املـ
إلـــي: مهما فعلت،  وجــهــي، حــيــث تــحــدث 
فال الرياح أو املاء تستطيع توليد كهرباء 
تكفي لسد حاجات قطاع غزة وقاطنيها، 
بــل وشاركه  ذلــك عليه فقط،  لــم يقتصر 
املــفــاهــيــم نــفــســهــا مــهــنــدســون مـــن أهــل 

االختصاص. 
على شهادة  فترة، حصل موسى  وبعد 
ــانــــت كــفــيــلــة بــحــفــظ  ــراع، كــ ــتــــ بــــــــراءة إخــــ
ــة، وأصـــبـــح يعمل  ــه مـــن الـــســـرقـ ــتـــراعـ اخـ
كهربائي ســيــارات فــي إحـــدى الــورشــات 
ــارات، بسبب   ــيــ ــــســ لــتــصــلــيــح املــــراكــــب وال
خــيــبــات األمــــل املــتــوالــيــة الــتــي صــادقــتــه. 
وعلى النهج نفسه، توجه صاحب براءات 

ــاب الــثــالثــيــنــي،  ــشـ ــدة، الـ ــديـ ــعـ ــراع الـ اإلخــــتــ
منذر حمدان القصاص، وهو من قاطني 
اختراعات  باسمه  وسجلت  غــزة،  مدينة 
عديدة، مثل ابتكار سيارة تعمل بالطاقة 
الكهربائية، وتطوير أدوات طعام مساعدة 
لذوي اإلحتياجات، وإختراع جهاز خاص 
بالصم، حيث يقوم هذا الجهاز بتحويل 
ــاءة مــن أجــل  ــ الــصــوت إلـــى إهـــتـــزاز، وإضـ

تنبيه الصم لحدث ما أثناء النوم . 
وكــــان آخـــر ابـــتـــكـــارات الــقــصــاص جــهــاز 
التحكم بتغير محطات التلفاز للمصابن 
بــالــشــلــل الـــربـــاعـــي، وتــــركــــزت ابـــتـــكـــارات 
ــهــــزة الــطــبــيــة  الـــقـــصـــاص فـــي مـــجـــال األجــ
ــــذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة،  املــســاعــدة ل
موضحًا أن الدافع لوجودها، هي الحروب 
ــزة، مــا نــتــج عنها  املــتــوالــيــة عــلــى مــديــنــة غـ
املختلفة.ويضيف  اإلعـــاقـــات  مــن  اآلالف 
الــقــصــاص، واالبــتــســامــة تعلو مــحــيــاه: لم 
أجـــد مـــن يــمــولــنــي لــلــتــقــدم بــإخــتــراعــاتــي، 
ــاب الـــــــرزق،  ــ ــ ــتـــح ب ــًا فـ ــقـ ــائـ ــكـــن عـــمـــلـــي سـ لـ
ــيـــارق األمـــل  ــانـــت بـ ــدم، وكـ ــقــ ألســتــمــر وأتــ
تتوسع في نفسي، عندما سجلت اسمي 
ــتــــراعــــاتــــي فــــي مــــشــــروع بــــــذرة عــبــر  واخــ
مــوقــع الــجــامــعــة اإلســالمــيــة، والــــذي يدعم 
االبــتــكــارات الــشــابــة، ألخــــوض، بــعــد ذلــك، 
ــفــوز في  تــجــارب مــتــجــددة، ويــكــتــب لــي ال
املشروع من أجل إنشاء ورشــة لتصنيع 
جهاز التحكم، وفي األشهر القليلة املقبلة، 
لإلبتكار  الخاصة  ورشتي  أفتتح  ســوف 
والتعلم والتصنيع بدعم من مشروع بذرة 

التابع للجامعة اإلسالمية«.
نرمين الجدي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

باسل الحاج جاسم

يعتقد كثيرون أن العالقة بني روسيا وإيران 
لكن،  تحالفًا.  تسميته  يمكن  مــا  إلــى  ترتقي 
بالتحليل املفصل يظهر أن ذلك ليس دقيقًا، 
وقــد ال تظهر للوهلة األولـــى أحــجــار راسبة 

كثيرة في مياه عالقات البلدين.
تعتبر روسيا نفسها قوة عظمى في العالم، 
بــيــنــمــا تــعــتــبــر إيـــــران نــفــســهــا قــــوة إقــلــيــمــيــة، 
ــا وإيــــــــــران إخـــفـــاء  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــــل مـ وتـــــحـــــاول كـ
خالفاتهما فــي مــلــفــاٍت كــثــيــرة قـــدر اإلمــكــان، 
بــني حني  السطح  على  يطفو  أن بعضها  إال 

وآخر.
وبــدر أول إنـــذار جــدي مــن الجانب اإليــرانــي، 
اإليرانية رفع دعوى  السلطات  قــررت  عندما 
ضد  الــدولــيــة  التحكيم  محكمة  فــي  قضائية 
روسيا، متهمة موسكو برفض تزويد إيران 
 ،300-S للطائرات  مضادة  صواريخ  بأنظمة 
ونــشــر مــنــذ فــتــرة طــويــلــة هـــذا املـــوضـــوع في 
ــرب الــجــانــب  ــ ــــالم الـــروســـيـــة. وأعـ وســـائـــل اإلعـ
الـــروســـي حينها عــن اســتــيــائــه مــن الــخــطــوة 
اإليـــرانـــيـــة »غــيــر الــــوديــــة«، وتـــم حـــل املشكلة 

الحقًا بعد  رفع العقوبات عن إيران.
إيــران  وبــدأت جولة جديدة من املواجهة مع 
في سبتمبر/ أيلول عام 2015، عندما قررت 
الــبــدء بعملية عسكرية فــي ســوريــة،  روســيــا 
لـــدعـــم نـــظـــام بـــشـــار األســـــد، فــعــلــى الـــرغـــم من 

نويد أحمد

ــا الـــعـــســـكـــريـــة،  ــهـ ــداتـ ــعـ ــعـــرضـــت إيــــــــران مـ ــتـ اسـ
النبرة  وعــالــيــة  نموذجية  تصريحات  وســط 
آليـــات الــلــه. ومــن بــني العتاد العسكري الــذي 
تــم الــحــصــول عــلــيــه، أخــيــرًا، أنــظــمــة صــواريــخ 
س-300، والتي تم الحصول عليها من روسيا 
الدين  التي تعتبر مــن أفضل أصــدقــاء رجــال 
في طهران. وقد كانت هناك صواريخ أخرى 
مشكوك  ونطاقها  كفاءتها  لكن  العرض،  في 

فيهما للغاية. 
طــهــران بــصــدد الــتــفــاوض مــع كــل مــن الــروس 
والصينيني والهنود والبرازيليني للحصول 
على أحدث املعدات العسكرية، مثل الطائرات 
املقاتلة وطائرات هليكوبتر حربية ودبابات 
وغـــواصـــات وفــرقــاطــات )ســفــن حــربــيــة(. كما 
في  مشاريع  لتحقيق  روسيا  مع  تعمل  أنها 
الفضاء، ومن املتوقع أن ترسل قمرًا صناعيًا 
األرجــح.  على  التجسس،  بغرض  بها  خاصا 

ولن يكون موقف حكام إيران إال دفاعيا. 
رَجم التوتر الذي حدث بعد إعدام رجل 

َ
ولم ُيت

الدين الشيعي السعودي، نمر النمر، ترجمة 
ــــن  مـــواجـــهـــة عــســكــريــة،  ـــســـفـــر عـ

ُ
شـــامـــلـــة قــــد ت

ألن طـــهـــران لـــم تــكــن فـــي مــوقــف قـــوة حينها. 
ولـــيـــس الـــعـــالـــم عــلــى أعـــتـــاب أزمـــــة صـــواريـــخ 
أخــــرى إلــــى حــــدود الـــســـاعـــة.  ومــــع ذلــــك، فقد 

أن األســد حليف إليـــران أيــضــا. لكن وجهات 
النظر في موسكو وفي طهران مختلفة حول 
ترتيبات ما بعد الحرب في سورية، ومصير 

األسد نفسه.
دعمت إيران عمليًا نظام األسد وحدها منذ 
عام 2012، وقبل روسيا، وتحملت طهران، في 
الوقت نفسه، العبء االقتصادي والسياسي 
والعسكري لدعمها هذا. ومع ذلك، لم تتمّكن 
قــــوات الـــحـــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي مـــن إجـــراء 
التغيير الــجــذري فــي املــوقــف داخـــل ســوريــة 
ــــد )وكـــذلـــك لـــم ينجح  لــصــالــح حــلــيــفــهــا األسـ
ــراء تغيير  ــ الـــتـــدخـــل الــــروســــي الحـــقـــًا فـــي إجــ

جذري على األرض السورية(. 
وال بـــد مـــن مــالحــظــة أن الــتــدخــل الــعــســكــري 
الــــروســــي املـــبـــاشـــر فـــي ســـوريـــة جــعــل إيــــران 
تــنــتــقــل إلــــى مـــوقـــع خــلــفــي هـــنـــاك. وبــطــبــيــعــة 
الحال، ال يمكن أن يمر أمر كهذا مرور الكرام 
فـــي طــــهــــران، فــــايــــران تــعــتــبــر أنـــهـــا تــراجــعــت 
إلــى شــريــك ثــانــوي، وربــمــا صــامــت، لروسيا 
أحد  أن  اعتبروا  أن خبراء  في سورية، حتى 
أسباب إعالن اإلنسحاب الروسي من سورية 
هو االستياء اإليــرانــي، إال أن ادعـــاءات كهذه 
ــك فــــي إطــــــار ســيــاق  ــذلــ صــعــبــة اإلثـــــبـــــات، وكــ
الــحــديــث عــن الــتــدخــلــني الـــروســـي واإليـــرانـــي 
في ســوريــة، بعض دوائــر صناعة الــقــرار في 
موسكو غير راضية من مستوى موقف إيران 
بشأن حادثة إسقاط  تركيا الطائرة الروسية 

وصلت كــل مــن الــريــاض وطــهــران، فــي الوقت 
التوتر منذ  من  أعلى مستوى  إلــى  الحاضر، 
الــحــرب بــني إيـــران والــعــراق. و قبل 3 يناير/ 
البلدان قد قطعا  الثاني املاضي، كان  كانون 
الدبلوماسية بينهما ما بني 1988  العالقات 
و1991. وحافظ كل منهما على عالقات العمل 
مــن خــالل الــســفــارات، حتى فــي عهد أحمدي 
نجاد الذي اتسم بحّدة نبرته. ومع رفع األمم 
املتحدة العقوبات املتعلقة باملخطط النووي 
ضد إيــران، فإن هذا هو أفضل، وأيضا أسوأ 
الشعور  أن نسب  للوساطة. وفــي حــني  وقــت 
بالوطنية عالية في إيران، فإن نسبة الحذر في 
السعودية.   تقوده  الــذي  املعسكر  في  ذروتها 
توقع  مــن يستطيعون  هــم  فــقــط  واملــثــالــيــون 
تحسن كبير فــي الــعــالقــات بــني الــبــلــديــن في 
املــســتــقــبــل الــقــريــب. وتــســتــدعــي الــبــراغــمــاتــيــة 
الثقة،  لبناء  تدابير  لبضعة  عــاجــال  اعــتــمــادا 
تهدف، في األساس، إلى تجنب حرب شاملة 
ــا أن  ــهــ بــــني إيـــــــران الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. أولــ
الــريــاض اقــتــرحــت عــلــى طــهــران، فــي مـــارس/ 
مشتركة،  أمنية  لجنة  تشكيل  املــاضــي،  آذار 
للنظر فــي الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام املــشــتــرك. 
إيــران الفكرة كليا، لكن األحــداث  ولــم ترفض 
في سورية واليمن عرقلت التفاعل الجاد بني 
الخصمني.  ومن شأن إنشاء مثل هذا املنتدى 
أن يـــوفـــر شــكــال مـــن أشـــكـــال آلـــيـــة لــالشــتــراك 

مــضــطــرة لــلــتــمــاشــي مـــع حــلــيــفــتــهــا، بسبب 
طبيعة التطورات اإلقليمية والدولية. ويدفع 
هـــــذا الـــتـــنـــازل مــــن مـــوســـكـــو قــيــمــتــه الـــروبـــل 
ــام  ــاد أمــ ــ ــتـــراجـــع بــشــكــل حـ الــــروســــي الــــــذي يـ

الدوالر األميركي.
وتلقت روسيا طعنة بالظهر قبل أيام، خالل 
زيــارة الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي إلى 
تـــركـــيـــا، وإعــــالنــــه هـــنـــاك أن إيــــــران مــســتــعــدة 
لــتــصــبــح الــضــامــن ألمــــن الــطــاقــة فـــي تــركــيــا. 
ــذه الــكــلــمــات  ــبـــراء كــثــيــرون أن هــ ويــعــتــقــد خـ
كــانــت موجهة إلــى مــوســكــو، أكــثــر منها إلى 
أنقرة، وأن إيران مستعدة لضرب سوق كبير 

للغازالطبيعي ومهم جدا لحليفتها.
فمجرد عرض كهذا ألنقرة من طهران يمكن 
فــهــمــه بــــأن الــرئــيــس اإليــــرانــــي أراده وســيــلــة 
للتباهي بأن إيران قادرة على الحلول محل 
الغاز الروسي في السوق التركي. ومن شأن 

سويسرا أو النرويج أو أملانيا. وأخيرا، يمكن 
فا التحضيرات املرتبطة 

ّ
لكال البلدين أن يوظ

بــمــوســم الــحــج لــإيــرانــيــني ذريــعــة لــلــبــدء في 
فمن  املــســتــوى.  بسيطة  دبلوماسية  عــالقــات 
الواضح أن العالقات الواسعة النطاق لن تتم 

في الوقت الراهن.
وحــــتــــى مـــــع اتـــــخـــــاذ هـــــــذه الـــــخـــــطـــــوات، فــقــد 
يــكــون هــنــاك خــطــر كــبــيــر لــوقــوع اســتــفــزازات 
أو إجـــــــراءات أو تــصــريــحــات تــصــعــيــديــة في 
أثــنــاء الــخــالف الــثــنــائــي. والــظــاهــر أن كــال من 
الكبرى  املقومات  تفتقدان  وإيــران  السعودية 
للدخول في حرب مباشرة، غير أنهما انخرطا 
فـــي حــــروب بــالــوكــالــة فـــي الــيــمــن والــبــحــريــن 
والعراق وسورية ولبنان. وإذا كان التحالف 

هذا األمر، أواًل، أن يحرم روسيا من التدفقات 
املــالــيــة الــهــائــلــة الــتــي تــحــتــاجــهــا كــثــيــرًا على 
خلفية انخفاض أسعار النفط. وثانيًا، سوف 
تخسر موسكو األداة الوحيدة للضغط على 
تركيا التي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للغاز 

الروسي بعد أملانيا.
وهكذا، يمكن أن يدفع دور روسيا في املنطقة 
إلـــى الــتــراجــع. وكــذلــك ال يمكن إهــمــال رغبة 
تــركــيــا فــي تــنــويــع واردات الــغــاز لــديــهــا إلــى 
إيـــران، مــن أجــل ضــرب مصالح روســيــا. ومع 
تأمني نصف الحجم الحالي لوارداتها، تكون 
في  الروسي  الغاز  لوضع حد ألعمال   

ً
كافية
تركيا.

وأخـــــيـــــرًا، تـــلـــقـــت روســــيــــا ضــــربــــة فــــي قــطــاع 
ــران خـــالل اجــتــمــاع في  ــ الــطــاقــة أيــضــا مـــن إيـ
للنفط، وبات  املنتجة  للدول  أخيرًا،  الدوحة، 
من املــعــروف أن إيــران رفضت تجميد إنتاج 
ــذبـــذب في  ــتـ الـــنـــفـــط، مـــا يــعــنــي مـــزيـــدا مـــن الـ
أسعار النفط. وبالتالي، املزيد من انخفاض 

قيمة الروبل.
والخالفات  املشكالت  يتم حل  أن  يعتقد  وال 
أو  إيـــران وروســيــا،  بــني  املتوقعة  املستقبلية 
عــلــى األقـــــل، تــجــمــيــدهــا فــتــرة مــعــيــنــة، فعلى 
األرجــــح، إيــــران ســتــحــاول إبــعــاد روســيــا عن 
ــواق الــتــي تـــرى فــيــهــا مــصــالــحــهــا، عبر  ــ األســ

الوسائل االقتصادية والسياسية.
)كاتب وإعالمي سوري(

الذي تقوده السعودية يحارب الحوثيني في 
ــإن إيــــران اســتــخــدمــت طــرقــًا حديثة  الــيــمــن، فـ
لتوصيل معدات عسكرية متطورة لوكالئها 
في شبه الجزيرة العربية. وفي حني تتمركز 
الطائرات العسكرية السعودية في تركيا، فإن 
الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي واملــرتــزقــة الشيعة 

يحاربون نيابة عن بشار األسد في سورية.
ا إذا لم ينته القتال  وقــد تــزداد األجـــواء ســوء
في اليمن، أو لم تتمّكن األطراف املتنازعة من 
النزاع، يبقى كال  تجميد تقدمها. وفي حالة 
أنــه ال أحــد يمكنه أن  الجانبني ضعيفًا. على 
يعمل بشكل اعتباطي، وأن ينهي الصراع من 
إلـــى حد  مــذهــلــة  أو  اســتــجــابــٍة متطابقة  دون 
املتبادلة  الفعل  تــردع ردود  ما. وبالتالي، قد 
)الــعــني بــالــعــني( اســتــعــمــال الــقــوة العسكرية. 
في  اقتصادية  مصالح  والسعودية  ــران  وإليـ
تخفيف حـــدة الــتــوتــر، فــي وقـــت تــواصــل كل 
وفي  املنطقة.  في  بالوكالة  حروبهما  منهما 
حني أن إيران لم تعد متابعة بسبب العقوبات 
الــريــاض  ــإن  فـ ــنـــووي،  الـ املــتــعــلــقــة بمخططها 
تـــواجـــه عــجــزًا مــالــيــًا خــطــيــرًا بــســبــب اإلنــتــاج 
املــفــرط للنفط فــي الــســوق العاملية. ولــذلــك، ال 
واحدة من الدولتني يمكنها أن تتحمل تبعات 
حرب باردة، قد تكون لها، في نهاية املطاف، 

أضرار داخلية في الوضع الراهن.
)صحافي استقصائي باكستاني(

فــي أواخــــر الــعــام املـــاضـــي. ومـــن الـــواضـــح أن 
ــزيـــد مــــن الــــدعــــم مــن  مـــوســـكـــو عـــولـــت عـــلـــى مـ

طهران بشأن هذه املسألة، لكنها أخطأت.
وال يــمــكــن إغــفــال وجــهــة نــظــر بعضهم على 
ــة ســـاهـــم،  ــوريــ ــي ســ ــــي فــ ــــروسـ أن الـــتـــدخـــل الـ
نــوعــًا مـــا، فــي تحجيم الــــدور اإليـــرانـــي الــذي 
عام  نهايات  منذ  الــســوري،  بــالــقــرار  استفرد 
اإليــرانــي من  االنــزعــاج  انعكس  2012، حيث 
التهميش الروسي، بتقارب إيراني مع تركيا، 
إضــافــة إلـــى تــصــريــحــات لــلــرئــيــس اإليـــرانـــي، 
حسن روحــانــي، تشير إلــى عــدم رضــا إيــران 
عن جميع القرارات التي تتخذها روسيا في 

سورية.
وخــالفــًا لــتــوقــعــات الــجــانــب الـــروســـي، إيـــران 
بعد رفع العقوبات عنها، لم تشتر لطيرانها 
طائرات  الروسية، وفضلت  الطائرات  املدني 
إيرباص األوروبية، )بصفقة وصلت قيمتها 
إلى 25 مليار دوالر(، إضافة إلى ذلك، يماطل 
ــرانــــي ويــعــيــق تــنــفــيــذ مــشــاريــع  الــجــانــب اإليــ
املحطة الكهرومائية في بندر عباس، ومحطة 
كهرباء السكك الحديدية في غرمسار، والتي 

تتم في إطار مشاريع مشتركة مع  روسيا.
كما أن رغبة إيــران في تحقيق زيــادة كبيرة 
في صــادرات النفط، بعد رفع العقوبات كان 
لــه تــأثــيــر سلبي عــلــى روســـيـــا. وفـــي الــواقــع، 
ــن إيــــــران فـــي صــالــح  ــذه الـــخـــطـــوة مـ تــصــب هــ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وتـــجـــد روســـيـــا نفسها 

أنه  والثانية  الشائكة.   القضايا  في  الثنائي 
فــرصــة، وعلى  الــدبــلــومــاســيــة  إعــطــاء  ينبغي 
املـــســـؤولـــني فـــي كـــال الــجــانــبــني أن يــمــارســوا 
أقــصــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس فـــي الــتــعــامــل 
مــع الــوســائــل غــيــر الــرســمــيــة مــن االتــصــاالت 
خدمت وسائل 

ُ
لنقل الرسائل. حتى اآلن، است

اإللكترونية  والصحافة  االجتماعية  اإلعــالم 
ــانـــة قــيــادة  بــكــثــرة فـــي إلـــقـــاء الــتــهــديــدات وإهـ
األشــخــاص واملــعــتــقــدات األخــــرى. كما أن كال 
الــبــلــديــن يــحــتــاج قــنــاة اتــصــاالت كــحــّد أدنـــى، 
ــــرب عــن  ــنـــا رســـمـــيـــا، لــتــجــنــب حــ خـــطـــًا ســـاخـ
أي هجوم  ُيعتبر  لن  الخطأ. وعندها،  طريق 
شــخــصــي لـــضـــابـــط عـــســـكـــري مـــتـــمـــرد شــديــد 
على  مقاتل  طيار  أو  البحرية  قائد  القومية، 
البلد  مــن  هجومًا  املقابلة  الجهة  فــي  نظيره 
املنافس. وعلى كال الطرفني االتفاق على وقف 
البلدين  مواطني  على  اإلعـــدام  أحــكــام  تنفيذ 
املعتقلني مسبقا أو املحكومني الجدد، وحتى 
على  الجواسيس الذين اعتقلوا بعد أحداث 

الثاني من يناير.
وخامس هذه التدابير أنه يمكن كذلك ملنظمة 
التعاون اإلسالمي أن تلعب دورا هنا، بتشكيل 
التفاوض  الخارجية بغرض  لجنة من وزراء 
فـــي بــلــٍد ثــالــث مــحــايــد. ويــمــكــن لــلــمــحــادثــات 
فريق مختار من وزراء  التي ستتم بحضور 
خــارجــيــة الــبــلــدان املــســلــمــة أن تــعــقــد إمـــا في 
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

»يعاني أبنائي من الحّر والبرد. نعيش في منزل بال كهرباء وال غاز وال ماء«. 
في  معاناته  الجديد« عن  »العربي  إلــى  البصير  عبد  األفغاني  الالجئ  يتحدث 
الــذي عــاش ثالثني عامًا في معظم أنحاء هــذه البالد التي كانت  باكستان، هو 
غريبة عليه عندما جاء إليها هربًا من الحكم السوفييتي والحروب املتعاقبة. 
 األسرة بكاملها ما زالت 

ّ
مهن كثيرة مارسها في باكستان من أجل أبنائه. لكن

حَرم فيها من مختلف الخدمات األساسية.
ُ
تعيش حتى اليوم أوضاعًا مزرية ت

ل عبد البصير )54 عامًا( مع أسرته 20 عامًا في البالد، قبل أن يستقر بهم 
ّ
تنق

 الحياة في باكستان صعبة للغاية، 
ّ
املقام قبل 10 سنوات في راولبندي. يقول إن

هــو قطعة من  فيها.  »ونــواجــه مشاكل كثيرة. منزلنا غرفه صغيرة ال خــدمــات 
بــّد لنا من التحمل«. ال تختلف حالتهم الصعبة في  جهنم في الصيف. لكن ال 
الشتاء عن الصيف، فهم ال يملكون وسائل تدفئة. كذلك ال يمكن للرجل أن يوفر 

ألفراد أسرته املالبس الشتوية.
 الغربة تحول 

ّ
يتابع: »أسعى مع أبنائي الكبار كي تعيش أسرتنا في رخاء، لكن

دون ذلـــك. ال نــرســل األطــفــال إلــى املــدرســة، ونعيش أحـــوااًل سيئة فــي املــنــزل مع 
غياب الخدمات«. يخرج الرجل مع أبنائه بعد صالة الفجر إلى سوق الخضار 
القريب من منزلهم في مدينة راولبندي املجاورة للعاصمة الباكستانية إسالم 
عمله  البصير  عبد  يبدأ  هناك.  املساء  الباكر حتى  الصباح  منذ  يعملون  آبــاد. 
املختلفة  الباكستانية  املــدن  من  الوافدين  التجار  من  والخضار  الفواكه  بشراء 
عمله  ويستمر  املحليني.  والخضار  الفواكه  لبائعي  يبيعها  ثم  راولبندي،  إلــى 
العاشرة صباحًا. بعد ذلــك يجلس مع أوالده في كــوخ صغير في إحدى  حتى 
الرجل  يبدأ  ثم  الحلويات،  من  ويتناولون شيئًا  الشاي  السوق يشربون  زوايــا 
الفواكه للزبائن حتى صالة الظهر. عندها يمضي عبد البصير  وأبناؤه ببيع 
إلى املسجد، للصالة. ثم يتناول الغداء في املنزل ويستريح حتى صالة العصر. 
أما األبناء فيتناولون الغداء في السوق، ويعملون حتى صالة املغرب بال توقف. 
 هؤالء يجنون في اليوم ما بني 800 روبية 

ّ
 هذا العناء، إال أن

ّ
على الرغم من كل

باكستانية )8 دوالرات أميركية( و1000 روبية )10 دوالرات(.
هــذا املبلغ غير كــاف الحتياجات األســرة. كذلك يجعل الوالد عاجزًا عن إرســال 
الــصــغــار إلــى املــدرســة، وهــو مــا سيبقى حلمًا لــديــه طـــوال حــيــاتــه. يــقــول: »كنت 
 الظروف املعيشية الصعبة حالت دون تحقيق 

ّ
آمل كثيرًا أن يتعلم أوالدي، لكن

الحلم«. يؤكد: »هذا هو شأن أوالد معظم الالجئني في باكستان«.

ولطالما  غّش،  حاالت  المدارس  في  االمتحانات  شهدت  لطالما 
نجاحهم.  لتسهيل  أساليب  ابتكار  في  العالم  حول  التالميذ  تفنّن 

العراق وتالميذه ليسوا استثناًء. لكّن المقلق اليوم، هو تفّشي 
هذه الظاهرة إلى جانب االستعانة بالقوى المسيطرة على األرض

تطّور أشكال التظاهرات وطرق تنظيمها في المغرب

1819
مجتمع

ديالى ـ ميمونة الباسل

ــراب مــــوعــــد امـــتـــحـــانـــات  ــ ــتـ ــ مــــع اقـ
نـــهـــايـــة الــــعــــام الــــــدراســــــي، يــلــجــأ 
العراق  مــدن  فــي بعض  التالميذ 
 بــطــرق مــخــتــلــفــة. ســرمــد تلميذ 

ّ
إلـــى الـــغـــش

فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، لــم يعد بحاجة إلى 
ــذاكــــرة حــتــى يــحــصــل عــلــى املـــعـــّدل الـــذي  املــ
مــا يحتاجه هــو سماعات   

ّ
كــل إلــيــه.  يطمح 

أذن الســلــكــيــة مــتــنــاهــيــة الــصــغــر أو أخـــرى 
بياقة  لصق 

ُ
ت أو  النقال  الهاتف  في  توضع 

القميص.
ــون 

ّ
كــثــيــرون هــم أمــثــال ســرمــد الــذيــن »يــشــق

طريقهم بأساليب ملتوية«، بحسب ما يؤكد 
بــشــار عــبــدالــلــه، وهــو مــديــر إحـــدى املـــدارس 
ديــالــى، شمال شرق  فــي محافظة  الثانوية 
بــغــداد. ويــتــحــّدث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عن 
الغش وآخر األساليب واالبتكارات  أسباب 
سّيما  ال  النهائية،  االمتحانات  في  املتبعة 
ما يلجأ إليه تالميذ املرحلة الثانوية، الفتًا 
كثيرة،  طرقًا  استحدثوا  »التالميذ   

ّ
أن إلــى 

األمـــر الـــذي أّدى إلــى الــفــوضــى. وقــد تحّول 
ـــشـــتـــرى، ولــــم يعد 

ُ
ـــبـــاع وت

ُ
الــنــجــاح ســلــعــة ت

 
ً
واالجــتــهــاد سبيال الطموح  على  االعــتــمــاد 

لبلوغ أعلى درجاته«.

 »كــثــيــريــن هـــم الــتــالمــيــذ 
ّ
يــقــول عــبــدالــلــه إن

 
ّ
لكن للنجاح.  الــغــش  على  يعتمدون  الــذيــن 
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ــــى االتـ ــل بــبــعــضــهــم إلــ ــ األمـــــــر وصــ
الــنــفــوذ أو املــنــضــويــن  أشـــخـــاص مـــن ذوي 
تــحــت لـــــواء مــلــيــشــيــات وأطـــــــراف مــســلــحــة، 
ــهــــدف تـــخـــويـــف وتــــهــــديــــد كـــــــادر مـــراقـــبـــة  بــ
االمتحانات إلفساح املجال أمامهم ملمارسة 
الغش. وهذا ما يجعل مدّرسني في مدارس 
في مناطق  الواقعة  تلك  عــديــدة، خصوصًا 
الفوضى، يخشون توقيف تلميذ  تسودها 
 جــهــة مـــا تــســنــده. 

ّ
 أو تــنــبــيــهــه، إذ إن

ّ
يــغــش

ــاالت كــثــيــرة مــن هـــذا الــنــوع  وقـــد ُســّجــلــت حـ
 
ّ
في مؤسسات تربوية مختلفة«. يضيف أن
»ذلــك يأتي إلــى جانب الــرّد الجماعي الذي 
يــشــمــل جــمــيــع الــتــالمــيــذ فــي قــاعــة امــتــحــان 
 يضّيع حق 

ّ
 »الــغــش

ّ
واحــــدة«، الفــتــًا إلــى أن
التالميذ املجتهدين«.

إلــى ذلـــك، يــتــحــّدث كــيــالن عــلــي، وهــو أيضًا 
ــة، عــــن تــعــدد  ــانـــويـ ــثـ ــلـــة الـ تــلــمــيــذ فــــي املـــرحـ
 .

ّ
الــوســائــل والــحــيــل املــســتــخــدمــة فــي الــغــش

انــــتــــشــــارًا فــي   »أكــــثــــرهــــا 
ّ
إلــــــى أن ويـــشـــيـــر 

ــيـــرة هـــي الــتــي تــعــتــمــد على  الــســنــوات األخـ
ســـمـــاعـــات الســـلـــكـــيـــة. مــــن خـــاللـــهـــا يــتــلــقــى 
التلميذ اإلجابات من شخص يكون خارج 
ــا حــصــل عــلــى األســئــلــة  قــاعــة االمـــتـــحـــان، إمـ

املـــعـــّوقـــات الــتــي تــحــول دون تــحــقــيــق ذلـــك، 
 مـــن أخــطــر هـــذه املـــعـــّوقـــات. لــــذا، ال 

ّ
والـــغـــش

ــة حــجــم هـــذه الــظــاهــرة بــدايــة،  بـــّد مــن دراســ
ــا، ومـــــــن ثـــــم حــــشــــد كــل  ــهــ ــابــ ــبــ ــعــــرفــــة أســ ومــ
الــطــاقــات فـــي مــحــاربــتــهــا والــقــضــاء عليها 
اءة«. 

ّ
حتى ننشئ أجيااًل سوّية السلوك وبن

 »سلوكًا 
ّ
ويشّدد لـ »العربي الجديد« على أن

بهذا الحجم من الخطورة، ال بّد من أن يقف 
الجميع ضّده، التربويون والوزارات املعنية 
والجهات الرسمية األخــرى. ال بّد من وقفة 
السبل  بكل  عليه  للقضاء  وتــعــاون  تكاتف 

املتاحة واملشروعة«.
متخصصة  »مكاتب  إلــى  الزركوشي  يشير 
ــع مـــدّرســـني  ـــر ســـمـــاعـــات مــ ـ

ّ
ــوف ـــن تــ تــعــلــن عـ

جاهزين للرّد على التالميذ أثناء االمتحان، 
ثّمة  كــذلــك،  تــدفــع مسبقًا.  مبالغ  مقابل  فــي 
االجتماعي  التواصل  صفحات على مواقع 
 

ّ
ــيـــع ســــمــــاعــــات الـــغـــش تـــعـــلـــن جــــهــــارًا عــــن بـ

 
ّ
وبـــيـــع األســئــلــة املـــســـّربـــة أيـــضـــًا«. ُيـــذكـــر أن

لدى الزركوشي بحثًا في هذا اإلطــار تحت 
 اإللكتروني ومقترحات 

ّ
عنوان »أنواع الغش

ــرة«، وهـــو  ــاهــ ــظــ ــــذه الــ وحــــلــــول لــلــحــد مــــن هـ
بصدد رفعه إلى وزارة التربية.

فــي الــســيــاق، يقترح الــزركــوشــي »إجــــراءات 
 التالميذ الذين سهروا 

ّ
حتى ال يضيع حق

الــلــيــالــي لــيــنــجــحــوا بــمــجــهــودهــم وتــعــبــهــم 
ــك مـــن خـــالل تــنــظــيــم نـــدوات  الــحــقــيــقــي، وذلــ
ــور وتــكــّرم  ــ فـــي املـــــدارس تــجــمــع أولـــيـــاء األمـ
معنوية  بشهادات  أسرهم  وكذلك  التالميذ 

ومادية«. 
ــــى »تـــشـــديـــد املـــراقـــبـــة مــع  ــًا إلـ ويــــدعــــو أيـــضـ
كل ممتحن  تفّهم حركات وسلوك  ضــرورة 
عــلــى حـــــدة، تــجــنــبــًا لـــســـوء الـــظـــن واالتـــهـــام 
أفضل طريقة   

ّ
ولعل منهم.  لبعض  املجاني 

للمراقبة هي التي يجلس خاللها املراقبون 
ــبــون 

ّ
ــذيـــن ســــوف يــتــجــن الـ وراء املــمــتــحــنــني 

 
ّ
االلــتــفــات يمينًا أو يــســارًا العــتــقــادهــم بــأن

هؤالء يركزون أنظارهم عليهم«. 
ــدم الـــتـــســـامـــح مــــع الـــذيـــن  ــ ــّدد عـــلـــى »عــ ــشــ ويــ
 

ّ
يتساهلون أو يتواطؤون في عملية الغش

املدرسي، وتشديد العقوبة على من يمارس 
 

ّ
الــتــالمــيــذ أو مــن يسمح بالغش  مــن 

ّ
الــغــش

مــن املــراقــبــني. وهــنــا ال يكفي إلــغــاء اختبار 
رادع. كذلك  فــرض عقاب  بل يجب  التلميذ، 
يــجــب الــتــعــاون مـــع نــقــابــة األطـــبـــاء ووزارة 
الصحة من أجل فرض عقوبات على األطباء 
سماعات  زرع  فــي  التالميذ  مــع  املتعاونني 

 .»
ّ

الغش
ــدًا عــلــى »ضـــــرورة  ــزركـــوشـــي مـــؤكـ يــتــابــع الـ
تطوير نظام التقييم التربوي لالمتحانات، 
 .

ّ
ليرتكز على قواعد صلبة ال تسمح بالغش

املـــدارس وقاعات  كــذلــك، ال مفّر مــن تجهيز 
االمــتــحــانــات بــمــزيــد مــن أجــهــزة التشويش 
إلى  التربية، باإلضافة  التي توزعها وزارة 
تعزيز دور األمــن في محيط املــدارس أثناء 

االمتحانات«.

دعا رئيس الحكومة 
عبد اإلله بنكيران الشباب 

إلى عدم االحتجاج 
للمطالبة بوظائف

مـــن أحــــد الــتــالمــيــذ الـــذيـــن خـــرجـــوا ســريــعــًا 
بمبالغ  املــهــّربــة مسبقًا  األسئلة  اشــتــرى  أو 
الجديد«  لـ»العربي  مرتفعة جدًا«. ويوضح 
عامة  متاجر  فــي  ــبــاع 

ُ
ت السماعات  »تلك   

ّ
أن

الــــتــــالمــــيــــذ مـــــن بــعــضــهــم  يـــســـتـــأجـــرهـــا  أو 
بــعــضــًا بــأســعــار مــرتــفــعــة قــد تــصــل إلـــى 80 
 
ّ
أن امتحان. يضيف  كل  عن  أميركيًا  دوالرًا 

»سعر السماعة يتراوح ما بني 250 دوالرًا 
وألــف دوالر، بحسب مواصفاتها والشركة 
املصنعة ومسافة اإلرسال التي تؤمنها. ثّمة 
سماعات تلتقط اإلشــارة عن بعد كيلومتر 

واحـــد، وتــكــون هــذه أغــلــى ثمنًا. كــذلــك، ثّمة 
سماعات ال تتأثر بوسائل التشويش التي 
من  للحّد  املـــدارس  بعض  إدارات  تعتمدها 

الغش«.
ــى الـــســـمـــاعـــات اإللــكــتــرونــيــة  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
الــتــي تختلف أشــكــالــهــا وأحــجــامــهــا وطــرق 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، يــلــفــت عــلــي إلــــى »الـــوســـائـــل 
الــتــقــلــيــديــة مــثــل اســتــعــمــال الـــبـــرشـــام. هو 
وســـيـــلـــة تــقــلــيــديــة لــكــنــهــا األكــــثــــر شــعــبــيــة 
واألكثر رواجًا بني التالميذ الذين يعمدون 
إلـــى طــبــاعــة مــعــلــومــات مــكــثــفــة عــلــى أوراق 

 عن طريق 
ّ

صغيرة جدًا. كذلك، يمكن الغش
الـــكـــتـــابـــة عـــلـــى املـــنـــاديـــل الـــورقـــيـــة أو عــلــى 
املياه«. يضيف: »صحيح  ملصقات عبوات 
 القوانني أصبحت تحظر حمل الهواتف 

ّ
أن

إال  االمتحان،  أثناء  استخدامها  أو  النقالة 
 الــبــعــض قــد يحمل مــعــه أكــثــر مــن جهاز 

ّ
أن

 من يلجأ إلى هذه الوسيلة، 
ّ
 خيرًا. لكن

ً
آمال

غالبًا ما ُيكشف«.
مـــن جــهــتــه، يــــرى الـــبـــاحـــث الـــتـــربـــوي نبيل 
ــة واعــيــة  ــ  »بـــنـــاء أّم

ّ
إبــراهــيــم الـــزركـــوشـــي أن

على  بالقضاء  إال  يمكن  ال  متعلمة  مثقفة 

أثار فوز الناشطة 
الشابة التونسية أحالم 
النصراوي بجائزة وزارة 

الخارجية األميركية 
ألفضل 10 قادة شباب 
ملهمين في العالم، 

إلى جانب تسعة 
أشخاص آخرين من 
حول العالم، جداًال 
كبيرًا على الحسابات 
والصفحات العربية. 

البعض هاجمها 
فقط ألنّها نالت جائزة 

أميركية، بينما ثّمن 
آخرون جهودها 

وهنأوها. من جهته، 
أشار أحد المعلقين 
إلى نقطة متكررة: 
»الكفاءات العربية 
تتوج بالتقدير في 

 بلدان أخرى. أما 
في بلدانها فتواجه 

الجفاء والتعتيم«.

في المغرب آالف 
التظاهرات سنويًا، 

معظمها اجتماعي. 
أساليبها وطرق تنظيمها 

تطّورت بالترافق مع 
ازدياد عددها

الرباط ـ حسن األشرف

يخرج املغاربة إلى الشارع من أجل االحتجاج 
بمعدل 31 مــرة فــي الــيــوم الــواحــد. فقد شهد 
ألــف تظاهرة   16 مــن  أكثر  عاما 2015 و2016 
واحتجاج بحسب إحصاءات جديدة أصدرها 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
يتعلق  التي  والتظاهرات،  التجمعات  تشهد 
معظمها بامللف االجتماعي، تناميًا مضطردًا 
لــدى كثير  بــازديــاد املطالب  يفسره مــراقــبــون 
ــاع جــرعــة  ــفــ ــن الـــشـــرائـــح االجــتــمــاعــيــة، وارتــ مـ
حـــريـــة الــتــعــبــيــر، وازديـــــــاد الـــوعـــي بــالــحــقــوق 
الوطني  املجلس  رئيس  يــرى  املواطنني.  لــدى 
لحقوق اإلنسان )حكومي استشاري( إدريس 
االحتجاجية،  التظاهرات  »ازديــاد   

ّ
أن اليزمي 

ر صحي على تعافي 
ّ

بمختلف أشكالها، مؤش
والسياسي  والحقوقي  الديموقراطي  الجسد 
إلى  املواطنني   خــروج 

ّ
أن اململكة«. ويؤكد  في 

 حرية، واملطالبة 
ّ

التظاهر بكل الشارع بهدف 
بــحــقــوقــهــم املــخــتــلــفــة فـــي شــتــى املــــجــــاالت، ال 
يــتــعــني أن ُيـــؤخـــذ بــعــني الــشــك أو ُيــنــظــر إلــيــه 
التعامل معه على  الــخــوف، بل يجب  بمنطق 
أنه أحد التعبيرات الراقية الدالة على املواطنة، 
بشرط سلمية التظاهرات والترخيص لها من 

طرف السلطات.
 »تــنــظــيــم الــتــظــاهــرات 

ّ
يــشــيــر الــيــزمــي إلــــى أن

أو  الوقفات  أو  املسيرات  ســواء  االحتجاجية، 
العام،  لألمن  تهديدًا  يشكل  ال  االعــتــصــامــات، 
ــر إلـــــى نـــضـــج املــجــتــمــع،  ــ

ّ
ــو عـــامـــل يــــؤش ــل هــ بــ

إذ يــمــكــنــه تــصــريــف احــتــقــانــه أو غــضــبــه عن 
ــريـــق احـــتـــجـــاجـــات مــنــظــمــة وســـلـــمـــيـــة، لــهــا  طـ
ــــداف واضـــحـــة ومــــحــــددة«. يــضــيــف: »بــقــدر  أهـ
ــّد الـــتـــظـــاهـــرات االحــتــجــاجــيــة عــنــوانــًا  ــَعــ ــ

ُ
مـــا ت

ــبـــول الــــدولــــة بــــالــــرأي املــخــالــف  بـــــــارزًا عـــلـــى قـ
واملحتجة  الغاضبة  لــألصــوات  واحتضانها 

أغلب  مــع  بالتجاوب  احتجاجاتهم  لعاصفة 
 احــتــجــاجــات املــدّرســني 

ّ
ــإن مطالبهم اآلنــيــة، فـ

املــتــدربــني عــرفــت زمــنــًا أطــــول وأكــثــر تعقيدًا، 
ــــدن عــــديــــدة اعــتــصــامــات  ــوارع مـ ــ ــ وشــــهــــدت شـ
ووقــفــات وتــظــاهــرات احتجاجية طـــوال ستة 

ومــعــرفــتــهــا بــمــطــالــب املــواطــنــني فـــي مختلف 
ــا يــتــعــنّي على  الـــفـــئـــات االجــتــمــاعــيــة، بـــقـــدر مـ
ــًا أن يـــحـــرصـــوا عــلــى  ــــؤالء املــحــتــجــني أيـــضـ هــ
ــق مــــا تــنــص  ــ ــلـــى تــــراخــــيــــص وفــ الــــحــــصــــول عـ
ــتــــجــــمــــعــــات فــــــي املــــــغــــــرب«.   ــوانــــــني الــ عـــلـــيـــه قــــ
تــحــمــل مــعــظــم تــظــاهــرات الــعــام الـــجـــاري رايــة 
املــطــالــب االجــتــمــاعــيــة. أبـــرزهـــا عــلــى اإلطـــالق 
الطب واألطباء واملدّرسني  احتجاجات طالب 
املــتــدربــني. بــالــنــســبــة إلـــى الــفــئــة األولـــــى، نظم 
مــئــات مــن األطــبــاء وقــفــات عــديــدة فــي شــوارع 
الــــــربــــــاط، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــحـــســـني أوضـــاعـــهـــم 
وكـــذلـــك الـــتـــراجـــع عـــن »الـــخـــدمـــة اإلجـــبـــاريـــة« 
لــألطــبــاء فــي أريــــاف املــمــلــكــة. بــخــالف األطــبــاء 
الــذيــن ســرعــان مــا خــفــضــت الــحــكــومــة رأســهــا 

أشـــهـــر تــقــريــبــًا. إلــــى جـــانـــب األعــــــداد الــكــبــيــرة 
التظاهرات،  في  شــاركــوا  الذين  املواطنني  من 
ــال الـــتـــظـــاهـــرات وطــــــرق تــنــظــيــمــهــا  ــكــ  أشــ

ّ
فــــــإن

املدّرسني  أيضًا. من ذلك احتجاجات  تطّورت 
املــتــدربــني الــذيــن نــظــمــوا اعــتــصــامــاٍت شهدت 
وأفــكــار. وعرفت  وتبادل تجارب  أشعار  إلقاء 
مدينة طنجة  أخــرى نظمها سكان  تظاهرات 
 جــديــدًا مــن االحــتــجــاج، تمثل 

ً
)شـــمـــال( شــكــال

ــواء الــبــيــوت مـــرة فــي األســبــوع  فــي إطــفــاء أضــ
وإيقاد الشموع في الشوارع، وذلك تعبيرًا عن 
املرتفعة  الكهرباء  فواتير  العارم من  غضبهم 
بتدبير  مكلفة  فرنسية  شركة  تصدرها  التي 

قطاع تزويد املاء والكهرباء في املدينة.
ولجأ عديد من الشباب املكفوفني في العاصمة 

إلى أشكال عنيفة في االحتجاج ضد  الرباط 
تلبية مطالبهم  الحكومة في  تلكؤ  ما سّموه 
االجتماعية، وعلى رأسها توظيفهم في مهن 
تــالئــم إعــاقــتــهــم. وعـــمـــدوا أكــثــر مـــن مــــرة إلــى 
مــحــاولــة إضــــرام الــنــار فــي أنــفــســهــم، وأحــيــانــًا 
ــارات بــشــكــل جــمــاعــي،  ــقــــطــ اعــــتــــراض ســـيـــر الــ
البعض بسالسل  وهم يربطون بني بعضهم 
ــة. جـــديـــد االحـــتـــجـــاجـــات فــــي املـــغـــرب  ــديـ ــديـ حـ
ــاعــــدة ومــــؤثــــرة مــــن نــاشــطــي  ظـــهـــور قـــــوة صــ
ــتــــمــــاعــــي، خــصــوصــًا  ــل االجــ ــتــــواصــ مــــواقــــع الــ
»فــيــســبــوك«. كــثــيــرة هـــي االحــتــجــاجــات الــتــي 
انطلقت مــن هــنــاك، ســـواء بــالــدعــوة إلــيــهــا أو 
الشموع«  »ثـــورة  ذلــك  مــن  مواعيدها.  تحديد 
في طنجة، والوقفات االحتجاجية املتضامنة 
مع فتاتني اعتقلتا قبل أسابيع بسبب مالبس 
ها استفزت بائعني في سوق في مدينة 

ّ
قيل إن

إنزكان )غرب(. ترى الباحثة في علم االجتماع 
تأثير  ذا  بات  »فيسبوك«   

ّ
أن العوفير  ابتسام 

قوي وملحوظ في تنظيم االحتجاجات، منذ 
مـــا ســّمــي بـــ«فــضــيــحــة كـــالـــفـــان« وهــــو املــجــرم 
ــااًل مـــغـــاربـــة  ــ ــفـ ــ ــذي اغـــتـــصـــب أطـ ــ ــ ــانــــي الـ ــبــ اإلســ
وجــــرى الــعــفــو عــنــه بــالــخــطــأ، مـــا أثــــار ضجة 
واحــتــجــاجــات عــارمــة فــي الــبــالد، انطلقت في 

البداية من »فيسبوك«.
 »االحتجاج الذي ينطلق من 

ّ
تؤكد العوفير أن

ه أكثر سالسة وال يعرف 
ّ
االنترنت، يتسم بأن

التي  والنقابية  السياسية  الهيئات  تعقيدات 
تدعو إلى االحتجاجات تحت دوافع وشروط 
تقف  ال  مــا  غالبًا  اإلنــتــرنــت  فناشطو  معينة، 
مواقع  تحّولت  أيديولوجية.  مبررات  خلفهم 
إلــى قــوة ضاغطة اعترف بها حتى  التواصل 
 انــطــالق 

ّ
رئــيــس الــحــكــومــة نــفــســه«. تــتــابــع أن

االحتجاجات من مواقع التواصل االجتماعي 
إليه  االنتباه  يتعني  اجتماعي جديد  ر 

ّ
»مؤش

الــدعــوات إلى  بقوة من جهة املسؤولني، كــون 
لــهــا زعيم  ُيـــْعـــَرف  االحــتــجــاج فــي فيسبوك ال 
ــهــا غالبًا مــا تــكــون دعــوات 

ّ
أو قــائــد. كــذلــك فــإن

انفعالية ال تلتمس الحصول على تراخيص، 
واالجتماعية  السياسية  الــظــروف  تراعي  وال 
الــقــائــمــة«. فــي املــقــابــل، دعـــا رئــيــس الحكومة 
من  أّول  الشباب  بنكيران  اإللـــه  عبد  املغربية 
أمـــس إلـــى عـــدم االحــتــجــاج مــن أجـــل املطالبة 
 »االحــتــجــاج لــم يكن 

ّ
بــوظــائــف، مشيرًا إلــى أن

يومًا طريقة مضمونة«. ودعاهم إلى »الجدية 
للظفر بفرص عمل، واالتكال على سواعدهم«.

تحقيق

فسبكة

غّش عراقي
تالميذ يستعينون بالمسلّحين لينجحوا

جزائريون ينتظرون سكنًا الئقًا منذ 50 عامًا

يفضلون العمل ليًال 
حتى ال يجدوا حرجًا في 

النوم مع أسرهم في 
غرف ضيقة

الجزائر ـ  عثمان لحياني

األخيرة  اللحظة  انتظار  بل  »انتظار طويل.. 
وانــتــظــار املــجــهــول« هــكــذا يصف محمد )46 
عامًا(، وهــو أحــد سكان حــّي ديــار املحصول 
في منطقة املدنية في قلب الجزائر العاصمة، 
وضعهم في مباني الحّي، لـ«العربي الجديد«. 
 صباح 

ّ
هو الــذي ما زال ينتظر الفرج مع كل

منذ زمن طويل.
محمد وغيره من سكان 92 مبنى في الحي 
الــقــديــم الــــذي ُبــنــي خـــالل فــتــرة االســتــعــمــار 
الـــفـــرنـــســـي، يــنــتــظــرون قـــــرار الــتــرحــيــل كي 
ــدة الئـــقـــة.  ــديــ يــتــســلــمــوا مـــفـــاتـــيـــح شـــقـــق جــ

يــســمــعــون مـــن الــبــلــديــة بــعــض األخـــبـــار عن 
إلينا«  بالنسبة  كــاملــســّكــنــات  ــهــا 

ّ
»لــكــن ذلـــك: 

بحسب محمد.

لم تشفع لسكان حي ديار املحصول إقامتهم 
الشهيد واملتحف  مــقــام  مــن  أمــتــار  بعد  على 
الوطني للجيش واملتحف الوطني للمجاهد 
تسعفهم  ولــم  الجزائرية.  العاصمة  قلب  فــي 
البلدية،  مقر  أمــام  األسبوعية  احتجاجاتهم 
وال قــطــع الـــطـــريـــق املــــــؤدي إلــــى مــعــلــم مــقــام 
للنظر  املحلية  السلطات  لم تتحرك  الشهيد. 
في مطالبهم بالسكن، على الرغم من الوعود 
 الترحيل سيلحق بمعظم سكان 

ّ
املتكررة بأن

لـ«العربي  الحاجة سكنية،  تقول  الحي.  هــذا 
 عمر معاناتها هنا يبلغ نصف 

ّ
الجديد«، إن

قرن من الزمن. تزوجت هنا وأنجبت أوالدها 
الخمسة في بيت مؤلف من غرفتني ومطبخ. 
لكن بمرور السنوات، كبر األوالد وأصبحت 
»السطوح« مأواهم، وإال لجؤوا إلى »حيلة« 
 
ً
الـــتـــنـــاوب فـــي الــــنــــوم، فــمــنــهــم مـــن يـــنـــام لــيــال

ومنهم من ينام نهارًا.
ــــات ســـــكـــــان حــــــي ديــــــار  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ تــــتــــجــــدد احـ
املــــحــــصــــول أمـــــــام مـــقـــر الـــبـــلـــديـــة لــلــمــطــالــبــة 
 الوسائل والسبل 

ّ
بالسكن. كذلك يتخذون كل

من أجل الضغط على املسؤولني لاللتفات إلى 
وعدت  قد  املحلية  السلطات  كانت  وضعهم. 
السكان بإحصائهم للتعرف إلى املتضررين 
مــن تشقق الـــجـــدران. وهـــو األمـــر الـــذي خلف 
استياء لدى السكان الذين طالبوا السلطات 
فقط  إحــصــاءهــم  ولــيــس  بترحيلهم  املعنية 
وسماع وعودها الشفوية. يصف سكان ديار 
في  حياتهم  الــجــديــد«،  لـ«العربي  املحصول، 
»القفص  فــي  بالحياة  القديمة  املــبــانــي  هــذه 

التي ال تصلح للبشر، بل للحيوانات«.
ــرة فـــي هــذه  تــعــيــش الـــيـــوم أكــثــر مـــن 900 أســ
املساكن التي يتألف الواحد منها من غرفة أو 
غرفتني. ومنذ عهد االستقالل قبل 50 عامًا، 
ذاقوا األمّرين بسبب ضيق مساحة املساكن، 
والروائح الكريهة املنتشرة بسبب استخدام 
املـــراحـــيـــض كـــأمـــاكـــن لــلــمــبــيــت فـــي كــثــيــر من 

األحيان.
مــن جهتها، أحــصــت مــصــالــح بــلــديــة سيدي 
استفادتها  املفترض  محمد 1500 عائلة من 
من السكن بحسب وعــودهــا. لكن، مع توالي 
الوعود، ضاق السكان ذرعًا بوضعهم طوال 
ــذه الــعــقــود، خــصــوصــًا بــالــنــســبــة إلـــى تلك  هـ
الــعــائــالت الــتــي تعيش فــي ســكــن مــؤلــف من 
غـــرفـــة واحــــــدة فـــقـــط. فــيــهــا، يــتــحــول املــطــبــخ 

 مساحة شــاغــرة إلــى مــكــان للنوم. أكثر 
ّ

وكـــل
ــاب الــســطــوح  ــبـ ــشـ ــن ذلــــــك، اتـــخـــذ بـــعـــض الـ مــ
مـــــأوى لـــهـــم، خــصــوصــًا فـــي فــصــل الــصــيــف، 
حــيــث يــضــعــون أســقــفــًا مـــن الــصــفــيــح، فيما 
ــــرون أقــبــيــة املــبــانــي. األكـــثـــر أهمية  احــتــل آخـ
بــالــنــســبــة إلـــى هــــؤالء املــحــتــجــني االســتــجــابــة 
»بيت  على  الحصول  الوحيد، وهو  ملطلبهم 
 هناك كوتا 

ّ
الئق«، خصوصًا مع سماعهم أن

وتخوفهم  املساكن،  لتوزيع  جديدة  )حصة( 
مـــن الــتــالعــب بــالــقــوائــم. وهـــو مـــا حــصــل في 
عــّدة، خصوصًا لسكان حــّي ديار  مناسبات 
الشمس في العاصمة، بحسب ما يقول أحد 

سكان ديار املحصول. 
ويـــعـــيـــش شــــبــــاب الــــحــــّي حــــالــــة مــــن الـــتـــذمـــر 
ــاع سيئة جــدًا بالنسبة إلى  والــيــأس. األوضـ
مع  تخنقهم  الضيقة  الشقق  منهم.  كثيرين 
أهلهم واملساحات الفارغة اختفت تمامًا في 

املباني على امتداد الحّي.
»الــعــربــي  بــعــبــارات الـــحـــزن، يــؤكــد كــثــيــرون لـــ
 حتى ال 

ً
الجديد«، أنهم يفضلون العمل ليال

يجدوا حرجًا في النوم مع أسرهم في غرف 
ضــيــقــة ال تــتــســع لــهــم. يــقــول ســيــد عــلــي )51 
عامًا( الذي يقطن في ما يشبه الشقة في أحد 
 أزمة السكن جعلته 

ّ
مباني ديار املحصول، إن

ه طرق 
ّ
يعزف عن الزواج نهائيًا. يشير إلى أن

 األبواب وقدم العديد من طلبات اإلسكان. 
ّ

كل
ه حتى اليوم لم يتلق ردًا إيجابيًا. يدعو 

ّ
لكن

عبر »العربي الجديد«، السلطات املحلية في 
البلدية خصوصًا، أن تلتفت إلى أمثاله ممن 

فاتهم »قطار الزواج«.
مـــع اقـــتـــراب فــصــل الــصــيــف، يــصــبــح العيش 
بالجحيم.  أشــبــه  املحصول  ديـــار  مباني  فــي 
ــــى افــــتــــراش األرض فــي  يــضــطــر كـــثـــيـــرون إلـ
إلى  الــتــي تحولت  الرئيسية  املــبــانــي  ســاحــة 
ما يشبه املخيمات. وبينما ينام آخرون على 
ســطــوح املــبــانــي، ال يــجــد غــيــرهــم أفــضــل من 

مواقف السيارات للمبيت.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول امـــــرأة تــســكــن فـــي املــكــان 
االحـــتـــجـــاجـــات   

ّ
إن ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ لـــــ«الــــعــــربــــي 

مـــشـــروعـــة، فـــعـــشـــرات الـــعـــائـــالت يــئــســت مــن 
تنجم  التي  املشاكل  بسبب  الحالي  وضعها 
إلى  . وتشير 

ّ
ككل السكان  على مستوى  عنه 

 »كثيرين مــن شــبــاب الــحــي بــاتــوا مدمني 
ّ
أن

مخدرات وخمر، هربًا من واقعهم املزري«.

عامًا.  ثالثين  منذ  باكستان  في  البصير  عبد  األفغاني  يعيش 
حياة اللجوء الصعبة لم تمنعه من تأمين قوت عائلته

قصة الجئ

80
دوالرًا أميركيًا، هذا 

ما يدفعه التلميذ لتالميذ 
آخرين كبدٍل استئجار 
»سّماعات غّش« عن 

كّل امتحان

عبد البصير األفغاني: 
من أجل أبنائي
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تحديات المراسلين بين 
االعتداءات والتمييز

أزمة الصحافة تطاول 
»نيويورك تايمز«

هل اقتربت نهاية إعالنات 
التلفزيون؟

بيروت ـ العربي الجديد

ــعـــت، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، األصـــــوات  ــفـ ارتـ
املــطــالــبــة بــتــحــســن أوضــــــاع الــصــحــافــيــن 
حول العالم، ودعمهم من أجل استمرارهم 
فــي مــزاولــة مهنتهم، فــي ظــل ارتــفــاع نسبة 
قتل  بــن  تنوعت  والــتــي  عليهم،  التعديات 
ــال. االعــــــتــــــداءات الــتــي  ــقــ ــتــ واخــــتــــطــــاف واعــ
تــتــنــوع بـــن تـــحـــرش جــنــســي، وتـــهـــديـــدات 
عـــلـــى شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
التمييز على أساس الجندر، غالبًا ما تمنع 
الصحافي من ممارسة عمله، ما يؤدي إلى 
املهمة،  الــقــضــايــا  انــتــشــار وتغطية  تــأجــيــل 
الصحافين.  حماية  لجنة  تقرير  بحسب 
»االعــتــداءات على  بعنوان:  الجديد  الكتاب 
الــصــحــافــة: الــنــوع االجــتــمــاعــي والــحــريــات 
حول العالم«، يسلط الضوء أيضًا على عدة 
الــصــحــافــة حــول  بمهنة  تــحــديــات تعصف 
باإلضافة  تــحــديــدًا،  والصحافيات  الــعــالــم، 
ــل صـــحـــافـــي يــقــرر  إلـــــى تـــقـــديـــر شـــجـــاعـــة كــ

متابعة عمله على الرغم من التهديدات. 
الــكــتــاب بـــه مــجــمــوعــة تــقــاريــر نــجــحــت في 
جــمــع عـــدد مـــن الــــدراســــات واملـــقـــاالت الــتــي 
عنى 

ُ
ت اللجنة،  مــن  مجموعة  عليها  عملت 

بهذا اإلصدار بتسليط الضوء على التمييز 
الجندري، وحرية الصحافة بشكل خاص، 
كــمــا يــحــتــوي عــلــى مــجــمــوعــة مـــن املــقــاالت 
والــــــشــــــهــــــادات الـــشـــخـــصـــيـــة، لــصــحــافــيــن 
تــــواجــــدوا فـــي املـــيـــدان أو واجـــهـــوا تــحــديــا 

واحدا من التحديات املذكورة على األقل.
ــة  ــيـ ــافـ ويــــــوثــــــق الـــــكـــــتـــــاب شــــــهــــــادة الـــصـــحـ
الــكــولــومــبــيــة جــيــنــاث بـــيـــدويـــا لــيــمــا الــتــي 
صبت فــي الــســادســة عــشــرة مــن عمرها 

ُ
اغت

على يد رجــال قــرروا »أنــه العقاب املناسب 
لـــهـــا«، ألنـــهـــا نـــشـــرت تــحــقــيــقــًا عـــن االتـــجـــار 
بــالــســاح. وتـــقـــوم بــيــدويــا الـــيـــوم بتوثيق 
ــتـــحـــرش، حيث  ــداءات الــجــنــســيــة والـ ــ ــتـ ــ االعـ
تــقــود حــمــات واســعــة للتوعية ومــحــاولــة 
مــحــاربــة الــظــاهــرتــن املــنــتــشــرتــن بــكــثــرة، 
الـــذي واجهته وتقول  االعــتــداء  كما تصف 
إنــه »اعــتــداء مدمر للحياة«، إال أنها وعلى 
الــرغــم مــمــا حــصــل، تــشــدد فــي تــقــريــرهــا أن 

استمرارها بالكتابة ضروري وتقول:
»حتى اليوم، ال أعرف أين استطعت إيجاد 
ما يكفي من القوة للعودة إلى غرفة األخبار، 
املقابات  وإجـــراء  الكتابة  إلــى  والتصوير، 
على  يشجعني  أراه  مــا  أن  إال  وتسجيلها. 
االستمرار بالتأكيد، فهمت مؤخرًا أن حبي 
حاجز  كــســر  اســتــطــاع  وملهنتي  للصحافة 
األلم والخوف اللذين تعّرض لهما جسدي 

سابقًا«.
ــاب، تــســتــعــرض  ــتـ ــكـ وفــــي مـــقـــال آخــــر فـــي الـ
الصحافة  في  الخبيرة  ويتشال،  إليزابيث 
ــتــــحــــرش  وحــــــقــــــوق اإلنــــــــســــــــان، ظــــــاهــــــرة الــ
اإللــكــتــرونــي، مــن خـــال إجــرائــهــا مقابات 
مع متحرشن، في محاولة لكسر الحواجز 
ومــنــاقــشــة كــيــفــيــة اخـــتـــيـــارهـــم لــلــضــحــايــا، 
حــيــث يــتــنــوع الــتــحــرش بــن الــكــام النابي 
والشتائم، والعبارات الجنسية، ليصل إلى 
حــــدود الــتــهــديــد بــالــقــتــل، بــحــســب عـــدد من 
الصحافين الذين شاركوا أيضًا تجاربهم 

مع ويتشال في تقريرها. 
صص جزء من محتوى الكتاب ملناقشة 

ُ
وخ

خــــرى، وهــي التمييز على أســاس 
ُ
أ ظــاهــرة 

ــن املـــشـــاكـــل  ــ الــــجــــنــــدر، مـــعـــضـــلـــة تـــعـــتـــبـــر مـ
املــتــكــررة فــي مــيــدان اإلعــــام، وتــحــديــدا في 
الصن، حيث تشكو الصحافيات من تكرار 
من  الحرمان  في  لة 

ّ
املتمث نفسها  التجارب 

الفرص. 
وقـــد واجــهــت صــحــافــيــات مــن حـــول العالم 

منوعات
إثر إعالن فرقة »مشروع ليلى« اللبنانية تغريد

المتخصصة في موسيقى الروك سحب 
رخصة إحياء حفل على مسرح المدرج 

الروماني في عّمان، انطلقت حملة 
إلكترونية تحت عنوان »#بدنا_ليلى_في_

عمان«، حيث طالب األردنيون على كل من 
»فيسبوك« و»تويتر« بإعادة الرخصة للفرقة 

والسماح لها باألداء. وأثار خبر المنع جدًال 
كبيرًا في لبنان واألردن.

بعد »لقاء الرؤية« الذي تحدث خالله 
ولي ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان عن الرؤية االقتصادية للبالد في 
2030، أطلق مغردون سعوديون وسم 

»#الشعب_يريد_صاالت_سينما«، حيث 
طالب البعض بإنشاء صاالت سينما بينما 

هاجم البعض اآلخر الفكرة. ووصل عدد 
المشاركات على الوسم أمس إلى أكثر من 17 

ألف تغريدة، فاستمر في التريند.

أطلق ناشطون على موقع »فيسبوك« 
في المغرب حملًة رافضة للتعديالت على 

القانون الجنائي والتي تنص على سجن 
منتقدي »الخيار الديمقراطي« في البالد 
أو التحريض ضد »الوحدة الوطنية«، بعد 

اإلعالن عن تقديم فرق األغلبية في البرلمان 
لمشروع القانون، مقترحًة في هذا الصدد 

عقوبة سجنية تتراوح بين سنة وثالث 
سنوات، ما أدى إلى سحب المقترح.

املـــشـــكـــلـــة نــفــســهــا تـــحـــديـــدًا خـــــال تــغــطــيــة 
القذافي«  بعد  »مــا  النظام ومرحلة  سقوط 
في ليبيا، التي ال تزال، حتى اليوم، واحدة 
من الدول العربية األعنف. التمييز غالبا ما 
املتحولن  أو  املثلين  الصحافين  يــطــاول 
 أيضًا داخــل غــرف األخــبــار املغلقة 

َ
جنسيا

حول العالم.

نيويورك ـ العربي الجديد

تستمّر فصول األزمة التي تاحق الصحف 
الورقّية حول العالم. وآخر فصولها، إغاق 
مطابع »نــيــويــورك تايمز« فــي بــاريــس. فقد 
أكدت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية 
إغــــاق مــطــابــعــهــا فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 

بـــاريـــس، بحسب مــا قــالــه الــنــاشــر املــســؤول 
توزيع  وســُيــعــاد  الصحيفة،  فــي  للموظفن 
وتــقــســيــم مـــراكـــز عــمــل نــحــو 70 عـــامـــا في 

الصحيفة. 
القائمن  بحسب  الــجــديــد  التغيير  وســبــب 
التكنولوجية  الــتــغــيــيــرات  الصحيفة،  عــلــى 
واألزمة االقتصادية التي تعصف بالصحف 
ــال  ــقـ ــتـ ــة حــــــول الــــعــــالــــم فــــي ظــــل االنـ ــيــ ــورقــ الــ
إلــــى الــصــحــافــة الــرقــمــيــة وانـــتـــشـــار املـــواقـــع 
اإللــكــتــرونــيــة الــبــديــلــة. وســيــســتــمــر تــوزيــع 
األعداد الورقية في أوروبا إال أن تصميمها 
املوجودة  املطابع  من  عليها سيتم  والعمل 

في »هونغ كونغ« و»نيويورك«.
ــر الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الــصــحــيــفــة شــرحــًا  ونـــشـ
صحيفة  فــي  الــجــديــدة  لــلــخــطــوة  تفصيليا 
»بوليتيكو« أكــدوا فيه عدم اعتمادهم على 
اإلصــدارات املطبوعة الورقية، للحفاظ على 
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« وضــــمــــان اســـتـــمـــراريـــة 

الصحيفة.
اليوم  بــارس  الصحيفة في  ويعمل في مقر 
ــن تــغــلــق »نــيــويــورك  نــحــو 113 مــوظــفــًا، ولــ
ــز« مــكــاتــبــهــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــحــســب  ــمـ ــايـ تـ

تأكيدات القائمن عليها.
يـــذكـــر أن مــطــبــعــة الــصــحــيــفــة مـــوجـــودة في 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــر الـ ــ ــاريـــس مــنــذ أواخــ بـ
امتدت  نهاية حقبة  بمثابة  إغاقها  ليكون 
عــلــى مــــدار قـــرن كــامــل. ويــأتــي اإلعــــان بعد 
أســـابـــيـــع مـــن تــخــصــيــص نـــاشـــر الــصــحــيــفــة 
لــتــوســيــع  أمــيــركــي  مــلــيــون دوالر  مــبــلــغ 50 
رقعة انتشارها تحديدا في أوروبــا. وقالت 
ــة الـــصـــحـــيـــفـــة جــــــزء مــن  ــاعـ ــبـ الــــشــــركــــة إن طـ
ــرق الــطــبــاعــة ستختلف  املــخــطــط، ولـــكـــن طــ

بهدف الحد من التكاليف.
ويـــأتـــي إجــــــراء »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« بــعــدمــا 
البريطانية  »اإلندبندنت«  صحيفة  توقفت 
السادس والعشرين  الصدور ورقيًا في  عن 
من مــارس/ آذار املــاضــي. وفــي افتتاحيتها 
األخيرة، أكدت  »االندبندنت« التي تأسست 
قــبــل نــحــو 30 عـــامـــا، أنـــهـــا »ســتــتــذكــر هــذا 
الرقمية  الصحافة  نحو  الجريء«  »التحول 
بــشــكــل كــامــل كــنــمــوذج تــحــتــذي بـــه صحف 
أخرى في العالم«. وأضافت: »اليوم توقفت 
املــطــابــع، وجـــف الــحــبــر، وقــريــبــا لـــن ُيــصــدر 
الـــورق حفيفا، لكن مــع إغـــاق فــصــل، يفتح 
ــــل روحـــــيـــــة اإلنــــدبــــنــــدنــــت  ــــواصـ ــتـ ــ آخــــــــر، وسـ
ــار«. وتــعــزم صحيفة »اإلنــدبــنــدنــت«  ــ االزدهــ
عــلــى الــتــركــيــز عــلــى املـــحـــتـــوى اإللــكــتــرونــي 

الخاص بها أيضًا.
شركة  بــاعــت   ،2015 أيــلــول  سبتمبر/  وفـــي 
صحيفة  البريطانّية/  الناشرة  »بيرسون« 
»فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز« ملــجــمــوعــة »نـــيـــكـــاي« 
مليون  و300  مليار  مبلغ  مقابل  اليابانّية 
ــراء األزمــــة الــتــي يسببها  دوالر أمــيــركــي، جـ
الصحف  حــســاب  على  التكنولوجيا  قــطــاع 

الورقّية.  
أعلنت   ،2015 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  وفـــي 
شــركــة »بــيــرســون« بــيــع حصتها مــن مجلة 
املئة،  تبلغ 50 في  إيكونومست« والتي  »ذا 
بالتساوي بن مجموعة »ذا إيكونوميست« 
نفسها وشركة Exor االستثمارّية اإليطالّية، 

.Agnelli واململوكة لعائلة
األزمــة  نفس  مــن  العربية  الصحف  وتعاني 
ــان، حــيــث  ــنـ ــبـ ــي لـ ــز األزمـــــــة فــ ــركـ ــتـ ــًا. وتـ أيــــضــ
إلى حد اإلغاق  وصلت صحيفة »السفير« 
قالت  بينما  املاضي،  الشهر  عنه  وتراجعت 
صحيفة »النهار« إنها لن تغلق رغم األزمة 
ــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا، فــيــمــا فــتــحــت  ــيـ ــالـ املـ
صحيفة »اللواء« باب االستقاالت ملوظفيها، 
فيما يعاني صحافيو مجموعة »املستقبل« 

من أزمة مادية أدت إلى عدم دفع رواتبهم.

بيروت ـ العربي الجديد

 اإلعانات على منصاتها صارت أكثر 
ّ
أعلنت »غوغل« أن

الذي أزعج كبريات  التقليدي، األمر  التلفزيون  تأثيًرا من 
اإلعامن  املنافسة بن  النقاش حول  باب  القنوات وفتح 

التقليدي والجديد على سوق اإلعانات.
ونقلت صحيفة »ذا غارديان« عن مات بريتن، كبير مدراء 
ــا، قــولــه إن إعــانــات »يــوتــيــوب« أقــوى  »غــوغــل« فــي أوروبــ
التلفزيونّية.  الــقــنــوات  إعــانــات  مــن  املــائــة  فــي  بنسبة 80 
وأضــاف مــات: »إن على املعلنن أن يستثمروا ست مرات 
أكثر من املعدل الحالي إذا أرادوا تحقيق التأثير املطلوب«.
هذا التصريح أزعج القنوات التلفزيونية التقليدية، وفق 
مـــا نــقــلــه مــوقــع »ذا نــيــكــســت ويــــب« الــتــقــنــي، عــلــى رأســهــا 
ــاد إعــــانــــي يــضــم  ــانــــك بــــوكــــس«، وهـــــي اتــــحــ مـــؤســـســـة »ثــ
القنوات البريطانية الكبرى، وهي »سكاي« و»أي تي في« 

و»تشانيل 4«.
ــانــــك بــــوكــــس« مــا  وعـــــــارض مـــتـــحـــدث بـــاســـم مـــؤســـســـة »ثــ
 »اإلعــانــات على التلفزيون 

ّ
 إن

ً
جـــاءت بــه »غــوغــل« قــائــا

اإلنترنت،  وأكثر جاذبية من  أقــوى  واســًمــا   
ً
تصنع عامة

بجانب محتوى  إعاناتهم  يفضلون وضــع  املعلنن  وأن 

بجودة عالية على ربطه بفيديوهات سيئة السمعة على 
اإلنترنت«.

في املقابل، أكدت دراسة طويلة األمد، أن الفئة العمرية بن 
16 و24 سنة، أي تلك التي تستهدفها إعانات »يوتيوب«، 
لم تعد تشاهد التلفزيون، بحسب موقع »ذا نيكست ويب«. 
هذا وكشف آخر تقرير من موقع reelseo لتطوير الفيديو 
عبر اإلنترنت، أن شباب الجيل الحالي هم األقل مشاهدة 
للتلفاز التقليدي، إذ إن 96 في املائة من مشاهداتهم هي 

على املنصات الرقمية، خصوًصا على »يوتيوب«.
أعمارهم بن  تــتــراوح  الذين  الشباب  أن  التقرير  وأوضــح 
13 و24 سنة يستهلكون املحتوى املشاهد من اإلنترنت، 
خصوصًا من »يوتيوب«، بمعدل 11 ساعة في األسبوع، 
بنسبة 96 في املائة من مجموعة محتوى الفيديو املشاهد.

وأضاف التقرير أن 63 في املائة من جيل األلفية الجديدة 
ينزعجون من التلفزيون املليء بالفواصل اإلعانية، مقابل 
41 في املائة فقط ينزعجون من ذلك على اإلنترنت. ولفت 
التقرير االنتباه إلى أن 6 من 10 مشاهير األكثر تأثيرا في 
الفئة العمرية من 13-18 هم من نجوم »يوتيوب« أساسا، 
وأن 59 في املائة منهم متأثرون بنجوم »يوتيوب«، مقابل 

32 في املائة فقط متأثرون بنجوم من اإلعام التقليدي.

ُخصص جزء من الكتاب 
لمناقشة ظاهرة التمييز 

على أساس الجندر

تعاني الصحف 
الورقية حول العالم من 

أزمة مالية تالحقها
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فالشمجتمع

حلوى بالد الشام الشهيرة
الكنافة النابلسية

تصوير: محمد الحجار

الكنافة النابلسية حلوى من 
الحلويات املعروفة في باد 
الشام، ولها رواج كبير في 

فلسطن وسورية واألردن ولبنان 
والعراق.

وتتكّون من عجينة الكنافة التي هي 
عبارة عن شعيرية مضاف إليها 

السمن والقطر والجنب النابلسي أو 
ى، وتزين بالفستق 

ّ
العكاوي املحل

الحلبي واللوز.
يقول أبو السعود ساق الله، أحد 

معلمي الحلويات في غزة، إنه ورث 
مهنة صناعة الحلويات من أجداده 

الذين قدموا من لبنان: »جدتي 
كانت من عائلة الطويل ذات األصول 
اللبنانية وجميع أشقائها يعملون 

في صناعة الحلويات منذ العام 1896، 
وقد صنعوا الحلويات الفلسطينية 

بجميع أصنافها مثل الكنافة، و»عش 
»كل واشكر« وغيرها.  البلبل«، والـ
يشرح ساق الله باختصار مراحل 

صناعة النابلسية: »أواًل ترش املادة 
الخام )الرشة( في آلة خاصة لتصبح 

على شكل خيوط ثم تبشر لحن 
تصبح ناعمة ويضاف لها بعض 

املواد فتصبح على شكل كرات، ومن 
بعدها يتم طحنها لتأتي مرحلة 

البصم وهي ما قبل املرحلة األخيرة. 
بعد ذلك توضع الجبنة وتذّوب 

لتنتهي تلك العملية برش القطر ونثر 
املكسرات فتصبح جاهزة«.

يقول ساق الله إن النابلسية هي 
أحد أكثر أنواع الكنافة انتشارًا ملا 
لها من مذاق مميز عن غيرها من 

الحلويات األخرى. أما عن العوائق 
التي تواجهها هذه الصناعة، فيشرح 

ساق الله: »إغاق املعابر الذي أّدى 
إلى شح املواد األولية للصناعة 

وارتفاع أسعارها، والكساد التجاري 
واالقتصادي في ظل ما يشهده 

القطاع من حصار«. 

مرحلة الطحنغزل

بالصحة والهناء

ذهب أصفر

ستذوب بعد قليل

يسقيها بالقطر
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ــا ُيـــصـــرح  ــمـ ــكـــرت لــــه ولـــفـــضـــلـــه كـ ــنـ ــا تـ ــعـــدمـ بـ
بن  شهرتها  وتصاعد  نجاحها  بعد  دائــًمــا 
العامي 2007 و2008. كما اختلفت مع املوزع 
ــان مــــــاري ريــــاشــــي الــــــذي كـــان  ــ املـــوســـيـــقـــي جـ
شاهدًا على بداياتها، إضافة إلى إشكال وقع 
بينها وبــن املــوزع املوسيقي هــادي شــرارة، 
وكذلك هاجمت إليسا املخرج سعيد املاروق، 
يوم  »كــل  أغنية  بعد تصوير  معه  واختلفت 
في عمري« العام 2004 وما زال الخاف قائًما 

حتى اليوم.
وُحــــــرمــــــت إلــــيــــســــا أيــــضــــًا مـــــن تـــــكـــــرار قــصــة 
ــوري الــــذي  ــ نــجــاحــهــا مــــع الـــفـــنـــان مـــــــروان خــ
حها أفضل األعمال الغنائية منذ سنوات 

َ
من

ــيـــرهـــا؛ وذلـــك  ــــو« وغـ ـــ ومــنــهــا »كـــرمـــالـــك« و»لــ
بسبب خــاف بــن خـــوري وشــركــة »روتــانــا« 
ألحانه بأصوات  على حقوق شــراء وتــوزيــع 
ــا« ومــنــهــم  ــانــ الــفــنــانــن املــنــتــســبــن إلــــى »روتــ

بيروت ـ العربي الجديد

قبل أيام سحبت املغنية اللبنانية 
إلـــيـــســـا أغـــنـــيـــات كـــانـــت تــســجــلــهــا 
ضمن ألبومها الجديد، وتعاونت 
ـــلـــحـــن 

ُ
ــمـــد مـــاضـــي وامل فــيــهــا مــــع الـــشـــاعـــر أحـ

ــاد بــرجــي. هـــذه الــخــطــوة فــاجــأت املقربن  زيـ
وطرحت  بانفعاالتها،  املــعــروفــة  املغنية  مــن 
التعاون  تساؤالت عدة حول أصــول وكيفية 
الشعراء  من  أنفسهم ومجموعة  املغنن  بن 
واملــلــحــنــن الــذيــن يــســهــمــون بــنــجــاح هـــؤالء، 
كما هي حال إليسا مع الثنائي أحمد ماضي 
وزياد برجي اللذين شهدا على نجاحها في 
أغنية »يا مرايتي«. لكن العاقة هذه سرعان 
ما تدهورت، ليصل حّد وصف الشاعر أحمد 

ماضي إليسا بـ »املتكبرة«. 
ــــن إلــيــســا  ــلـــة األولـــــــــى بـ ــكـ هــــــذه لـــيـــســـت املـــشـ
والـــشـــعـــراء واملــلــحــنــن، بـــل حــتــى املــخــرجــن. 
فقبل ثاث سنوات خاضت إليسا معركة مع 
»عبالي  أغنية  كاتب  اسكندر  فــارس  الشاعر 
السياسي  بــالــرأي  اخــتــاف  بسبب  حبيبي« 
ســنــوات،  قبل  ذلــك  حصل  السياسي.  والفكر 
لكن أول مــن أمــس قــرر الشاعر الــشــاب سوق 
االتـــهـــامـــات مـــجـــددًا ضـــد إلــيــســا فـــي مــقــابــلــة 
وحدها  سجل 

ُ
ت لــم  أنــهــا  وادعـــى  تلفزيونية، 

أغـــنـــيـــة »عـــبـــالـــي حـــبـــيـــبـــي«، واســـتـــعـــن لــهــذا 
املعهد  من  بمغنية  اسكندر  بحسب  الغرض 
الـــوطـــنـــي لــلــمــوســيــقــى فــــي بــــيــــروت لــوضــع 
التي صدرت  األغنية  »قــفــات«  صوتها على 

العام 2010 ونالت نجاًحا كبيرًا.
ــة  ــدايـ ــا فــــي بـ ــيـــسـ ــبـــل اســــكــــنــــدر اخـــتـــلـــفـــت إلـ قـ
مشوارها مع مكتشفها املنتج جان صاليبا، 

مشاركة فناني الضفة 
لم تكن سهلة فطبعت 

رسوماتهم في غزة

إليسا من أكثر 
الفنانات خالًفا مع 
الشعراء والُملحنين

2223
منوعات

بالطبع إليسا، التي طوت صفحة صداقتها 
بامللحن واستعاضت عنه بآخرين.

امللحنن والشعراء  إليسا مع  ليست مشاكل 
ـــــروى، فــالــفــنــانــة نــجــوى كــرم 

ُ
وحـــدهـــا الــتــي ت

عاني منذ سنوات من تقلب مــزاج وهجوم 
ُ
ت

لحن اللبناني سمير صفير، ومهما حاولت 
ُ
امل

ــــرم الـــتـــغـــاضـــي عــــن مــشــكــلــتــهــا مــــع صــفــيــر،  كـ
لحن من دون 

ُ
تــرد بن الحن واآلخــر على امل

تسميته، وتنصحه بتقديم ألحان تعيد إليه 
الـــذي يفتقده فــي أعــمــالــه املوسيقية  الــبــريــق 

ويتفرغ للقيل والقال بحسب نجوى.
في املقابل، ليست نجوى كرم الهدف الوحيد 
ــلــحــن ســمــيــر صفير 

ُ
فـــي مــرمــى أو هــجــوم امل

عــلــيــهــا، بـــل يــتــخــذ صــفــيــر مـــن ســيــرة وغــنــاء 
الفنانة هيفا وهبي مادة دسمة لكل مقاباته 
للغناء،  صلح 

ُ
ت ال  إنها  ويقول  التلفزيونية، 

ــائـــق وحـــضـــور  ــا تــتــمــتــع بـــجـــمـــال فـ ــهـ ــو أنـ ــ ولـ
كـــبـــيـــر، لـــكـــن هــيــفــا تـــقـــول إن هـــجـــوم صــفــيــر 
الــقــديــم هــو بسبب عـــدم تــعــاونــهــا مــعــه على 
صعيد األلحان، وإنها فضلت عليه عددًا من 
الشعراء وامللحنن الذين وقفوا إلى جانبها 

في مسيرتها الفنية.
وحال هيفا وهبي مع الشاعر أحمد ماضي 
ليس أفضل حااًل من حالها مع سمير صفير، 
عامن ألسباب  نجو  قبل  فالشاعر هاجمها 
ُيقال إنها مادية بعدما تعاونا مًعا في أغنية 
»رجب« أثناء مرحلة بدايات هيفا الغنائية، 
وُيقال أيضًا إن ماضي حاول أن يغيظ هيفا 
بتعاونه مع إليسا ونجاحه في »يا مرايتي«، 

لكنه وقــع اليوم في الفخ نفسه واختلف مع 
إلــيــســا ربــمــا ألســبــاب مــشــابــهــة ملــا فــّرقــه عن 

هيفا وهبي وتعاونه معها.
ــرم لـــســـنـــوات مــع  ــ ــلـــف فـــــــارس كــ ــتـ وكــــذلــــك اخـ
ا 

ً
الــذي كتب له بعض الشاعر فــارس اسكندر 

من أجمل أغنياته؛ والتي القت رواًجــا كبيرًا 
في السنوات السابقة، وُعلم أن سبب الخاف 
ــا قــبــل أن ُيـــصـــار إلـــى لــقــاء  وقــتــهــا كـــان مـــادًيـ
ــارس اســـكـــنـــدر وســـلـــيـــم ســامــة  ــ جـــمـــع بــــن فــ
وفــارس كــرم وخــرج الجميع بنتيجة واحــدة 
القاقل  يثير  أي موضوع  التكتم على  وهــي 
بــن الــطــرفــن، وأعـــربـــوا عــن نيتهم الــتــعــاون 
لفارس  وألــحــان  كلمات  بيع  لجهة  الغنائي 

كرم نفسه.
وقبل عــام وقــع الــخــاف بــن الفنانة نانسي 
عــجــرم واملــلــحــن املــصــري محمد رحــيــم الــذي 
هــاجــمــهــا، واتــهــم ملحنا ثــانــيــا بــســرقــة لحن 
تقبل  كيف  وتــســاءل  عــجــرم،  قدمتها  ألغنية 
إليسا بغناء لحن سبق وأن قدمته لها، فيما 
عزت مصادر نانسي يومها بأن السبب وراء 
هجوم رحيم عليها هو رفضها لعدة ألحان 
موسيقية قدمها لها، وكان طبيعًيا الرد من 
قبل رحيم باتهامات اعتبرتها عجرم باطلة 

وال تستأهل الرد. 
وال يبعد الخاف القائم بن املغنية املصرية 
لحن عمرو مصطفى 

ُ
شيرين عبد الوهاب وامل

عن هذه السلسلة، مصطفى الذي يشن على 
شيرين بــن الــحــن واآلخـــر هــجــوًمــا شــرًســا، 
فلح كل الوساطات في كبح هذا الهجوم 

ُ
ولم ت

 النظر 
ّ

الـــذي تــحــاول شــيــريــن تــفــاديــه وغـــض
عنه إلــى أن تضطر بعض األحــيــان إلــى الرد 
املباشر عليه من خال املقابات أيضًا. وقبل 
أسبوعن خرج الخاف القانوني بن املغنية 
كارول سماحة ومدير أعمالها السابق نقوال 
سعادة نخلة إلى العلن، بعد قضايا وصلت 
إلى املحاكم بن الطرفن، وأدت إلى مقاضاة 
وإلــزامــهــا بدفع بمئة  لــكــارول سماحة  نخلة 
مليون ليرة لبنانية )66 ألف دوالر أميركي( 
كتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء فض 
العقد من قبل كارول سماحة الذي جمعهما 

على اإلنتاج وإدارة االعمال.
امللحن املصري حلمي بكر أيضًا له صوالت 
وجــوالت في الخافات مع الفنانات، يحاول 
اته التلفزيونية أن يبرر أساب  مرارًا في لقاء
هــجــومــه عــلــى عــــدد مـــن الـــفـــنـــانـــات حــتــى إن 
انتقاده وصل قبل أشهر إلى الفنان اللبناني 
للفنانة  بالنسبة  األمـــر  وكــذلــك  كـــرم،  فـــارس 

املغربية سميرة سعيد والتونسية لطيفة.
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تغذيةقضية
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خليل العلي

أنــهــى نــجــوم املسلسل الــتــاريــخــي »مــالــك بن 
الـــريـــب«، تــصــويــر آخـــر مــشــاهــد الــعــمــل الــذي 
تنتجه مــجــمــوعــة املــركــز الــعــربــي اإلعــامــيــة 
على أن يعرض فــي شهر رمــضــان على عدد 

من الشاشات العربية.
العمل الذي يتميز بضخامة اإلنتاج، استعان 
مــشــاهــده،  تــصــويــر  فـــي   4k مــخــرجــه بتقنية
وشهد مشاركة مجاميع ضخمة من املمثلن 
التي  الكبرى  املعارك  من  والعديد  والفنين، 
املجازفن  مــن  عاملي  فريق  إشـــراك  استلزمت 

لتنفيذ املشاهد الخطرة. 
ويتناول املسلسل الذي يضم نخبة من نجوم 
بني  شاعر  حياة  سيرة  التاريخية،  الــدرامــا 
وأصحابه،  الــريــب  بــن  مالك  الصعلوك  تميم 
في مقاربة إنسانية، تلقي الضوء على بعض 

إشكاالت الواقع املعاصر.
منتج الــعــمــل طـــال عــدنــان الــعــوامــلــة قـــال إن 
الــعــمــل، الــــذي أنــهــى عــمــلــيــات الــتــصــويــر في 
الدراما  إلــى  االعتبار  رم، يعيد  منطقة وادي 
التاريخية بوصفها ضــرورة ثقافية في ظل 

إظهار املعالم الفلسطينية، دون أدنى تمييز، 
إلــى جــانــب الــتــطــرق إلــى مختلف الــحــضــارات 

العاملية.
ــدًا مــعــيــنــًا  ــ ــة لــــم تـــضـــع حــ ــاركــ ــشــ ــات املــ ــلــــوحــ الــ
لـــــإبـــــداع، حـــيـــث غـــلـــبـــت عــلــيــهــا صـــــور املـــــرأة 
بــاملــرأة  ــدءًا  بــ بمختلف حــاالتــهــا وثــقــافــاتــهــا، 
االفريقية ذات الرداء امللون واملزين، والفتيات 
يرقصن،  بفتيات  مـــرورًا  األســـود،  الشعر  ذات 
وأخريات يجلسن بن العصافير، إلى جانبها 

فتاة تطاير شعرها الناعم.
كــذلــك ضــمــت الــلــوحــات صــــورة لــفــتــاة تــعــزف 
على عود ُصنعت أوتاره من األساك الشائكة، 
وإلى جانبها فتاة أخرى تعزف على شعرها 
األخـــرى، جاورتها فتاة  الــذي أمسكته بيدها 
فلسطينية ُمحجبة تلبس الثوب الفلسطيني، 
وفـــتـــاة أخـــــرى تــجــلــس عــلــى حــقــائــب الــســفــر، 

ولوحة تصورها وهي تطير مع شنطتها.
املــشــاهــد الطبيعية كــانــت حــاضــرة أيــضــًا في 
املـــعـــرض، عــبــر رســـومـــات لــأنــهــار واألشــجــار 
والـــــزهـــــور واملـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة ملـــــدن الــضــفــة 
الغربية، إلى جانب رسومات حاكت الطرقات 

غزة ـ عالء الحلو

بالطبيعة  غـــزة  مــن  فــنــانــن  تــأثــرت مجموعة 
الجغرافية والحضارية والثقافية ملدن الضفة 
الغربية خال زيارتهم التي نظمتها مؤسسة 
تـــامـــر لــلــتــعــلــيــم املــجــتــمــعــي، والـــتـــي ســاهــمــت 
ترجمتها  تم  التي  الفنية  خطوطهم  بتطوير 
»لــون  مــعــرض  فــي  التشكيلية  لوحاتهم  على 

من هذا العالم« الفني.
الــذي نظمته املؤسسة وســط مدينة  املــعــرض 
غزة، خرج عن القاعدة، من خال املواد الفنية 
التي شملت ألوانًا جديدة، ومواضيع مختلفة، 
وزوايــا غير تقليدية، خرجت من عباءة األلم 
والـــحـــصـــار، وأظـــهـــرت جـــوانـــب تــحــاكــي األمـــل 

والحياة والطبيعة بإيجابية.
ــه ضم  ــعـــرض الــفــنــي أنــ ــرى فـــي املـ ــ ــيـــزة األخــ املـ
لــوحــات لــفــنــانــن فلسطينين مــن غـــزة، ومــن 
الحصار  لكسر  محاولة  فــي  الغربية،  الضفة 
عبر الفن والريشة واأللـــوان، إلــى جانب إزالــة 
الحواجز التي تفصل شطري الوطن، من أجل 

التي  املــرويــات  وتنوع  الحادة  االستقطابات 
تتناول التاريخ العربي وتعدد توظيفاتها.

العواملة أضاف أن الهدف الرئيسي من تقديم 
املــســلــســات الــتــاريــخــيــة هـــو جــــذب املــشــاهــد 
التي  الشاشات  على  املشاهدات  نسب  ورفــع 
اع الدراما 

ّ
تعرض العمل، لكن مسؤولية صن

العام،  الــرأي  هي أيضًا املشاركة في صناعة 
ــارزة كـــان لها  ــ وتــقــديــم شــخــصــيــات عــربــيــة بـ

حضور مؤثر في التاريخ.
نــجــم الــعــمــل يــاســر املــصــري تــوقــع أن يحقق 
الــعــمــل نــجــاحــًا ومــتــابــعــة واســعــة، مــعــبــرًا عن 
الــريــب  بــن  مــالــك  ســعــادتــه بتقديم شخصية 
التي  بالجهود  ونــوه  العربي،  الجمهور  إلــى 
بذلها زماؤه لتقديم هذه امللحمة التاريخية 
على الوجه األمثل. النجمة مارغو حّداد التي 
شاركت املصري أخيرًا عرض مشاهد مختارة 
من املسلسل في مدينة كان الفرنسية ضمن 
فــعــالــيــات مـــعـــرض املــحــتــوى الـــعـــاملـــي، قــالــت 
إنها خاضت فــي هــذا العمل واحـــدة مــن أهم 
تجاربها الدرامية من خال تقديم شخصية 

»مية« محبوبة الشاعر الصعلوك.
التي  حــداد أضافت أن روح العمل الجماعي 
استثنائية،  كانت  املسلسل  فريق  بها  امتاز 

 بجهود طاقم العمل.
ً
منوهة

يذكر أن »مالك بن الريب« من تأليف د. صالح 
الشورة ومن إخراج محمد لطفي ومن بطولة 
ياسر املصري ومارغو حداد وزهير النوباني 
ونادرة عمران وعبير عيسى وأحمد العمري 

ومحمد اإلبراهيمي...

رسمة  كذلك ضمت  القدس،  ومدينة  القديمة، 
لقلعة ســحــويــل، وأخــــرى لــشــاب جــريــح ملقى 
داليا عبد  املعرض  العراء. وتقول منّسقة  في 
الــرحــمــن، أن مــعــرض »لــــون مـــن هـــذا الــعــالــم« 
ينظم للمرة الثانية بعد إطاقه العام املاضي، 
وسيتم تنظيمه سنويًا ضمن حملة تشجيع 
القراءة، مبينة أنه يختلف هذا العام من خال 
من  الفلسطينين  الــفــنــانــن  بــعــض  مــشــاركــة 

الضفة الغربية.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن مـــشـــاركـــة  ــ ــبــــن لـ وتــ
تم طباعة  لذلك  تكن سهلة،  لم  الضفة  فناني 
ــادرة  ــــن مــــصــ ــًا مـ ــوفــ ــــي غــــــزة خــ رســــومــــاتــــهــــم فـ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي لـــلـــوحـــات، الفـــتـــة إلــى  االحــ
أهمية كسر الحصار اإلســرائــيــلــي، وإزالـــة أي 

تفرقة بن الفنانن الفلسطينين.
بــــدوره؛ يــوضــح الــفــنــان محمد الــعــمــرانــي أنــه 
ـــارك بــلــوحــة كــبــيــرة، حــاكــت قــصــة ملهمته  شـ
»فــــريــــدة« وهــــي فــنــانــة مــكــســيــكــيــة، تستحق 
التاسعة  فــي  وهــي  أصيبت  عندما  الـــدراســـة، 
عــشــرة مـــن عــمــرهــا فـــي الــعــمــود الــفــقــري، ولــم 
نفسها، وهي  تــرســم  وكــانــت  لــألــم،  تستسلم 

ملقاة على ظهرها.
ــد« أنــــــــه تـــأثـــر  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ويـــــبـــــن لـــــــ »الــ
الواقع  من  حالتها  لقرب  املكسيكية  بالفنانة 
لنفسها  اتــخــذت  وأنــهــا  خــاصــة  الفلسطيني، 
شعارًا يقول »أنا لست مريضة، أنا مكسورة، 
أرســـم«،  أن  قـــادرة على  لكنني سعيدة ألنــنــي 
 رغم 

ً
إلــى عمق العبارة التي تحمل أمــا الفتًا 

كل املعيقات.

»مالك بن الريب« جاهز للعرضلون من هذا العالم.. لون من غزة
خارج عباءة الحصار 

والموت الذي يفرضه 
االحتالل على قطاع غزة، 

كان معرض »لون من 
هذا العالم« الفني

تحاك أساطير كثيرة 
حول النشويات وحول 
مساهمتها في زيادة 

الوزن. فكيف يجب 
تناولها؟

انتهى تصوير مشاهد 
مسلسل »مالك بن الريب«  

الذي يفترض أن يعرض 
في شهر رمضان المقبل

عتاب شمس الّدين

كــثــيــرون يــظــنــون أن مــقــاطــعــة الــنــشــويــات هي 
 املثالي لخسارة الوزن الزائد والتخلص 

ّ
الحل

من الكيلوغرامات املزعجة هنا أو هناك. وقد 
ــــذا صــحــيــحــًا نــســبــيــًا، لـــكـــن مــــا ليس  يـــكـــون هـ
 الــنــشــويــات هــي فــي أســـاس صلب 

ّ
مــعــروفــًا أن

الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي، وال غــنــى عــنــهــا حــتــى في 
وبالطبع  والقاسية.  الشديدة  الحمية  حــاالت 
تكثر التساؤالت حول النشويات وآثارها على 

الرشاقة والصحة.
ه 

ّ
تؤكد اختصاصية التغذية هبه زين الدين أن

إلغائها  أو  النشويات  »اســتــبــدال  شائع  خطأ 
ًا أن ذلك ُيساعد 

ّ
من النظام الغذائي اليومي، ظن

في خسارة الوزن، وُيخطئ كثيرون في كيفية 
الغذائية األساسية«.  املــادة  التعاطي مع هــذه 
الجديد«  »العربي  لـ  في حديث  هبه  وتوضح 
 »الـــنـــشـــويـــات هـــي الــعــنــصــر األســـاســـي في 

ّ
أن

غذاء اإلنسان يوميًا، لذا يجب تناول 50 % من 
سعراتنا الحرارية من النشويات على أنواعها، 
ويدخل ضمنها الخبز على أنواعه واملعكرونة 
والشوفان والذرة واألرز والفواكه والسكريات 
ـــقـــســـم الـــنـــشـــويـــات إلـــى 

ُ
عـــلـــى أنـــــواعـــــهـــــا...«. وت

»البسيطة  معقدة:  وأخـــرى  بسيطة  نشويات 
هــي كــل مــا يــكــون ســريــع الـــحـــرق، مــثــل السكر 
الذي نشربه مع الشاي ونأخذه من الحلويات 
النشويات  ضمن  يدخل  الــذي  أمــا  والسكاكر. 
املعقدة فهي األلياف على أنواعها«. النشويات 
الدم  في  السكر  معدالت  برفع  تقوم  البسيطة 
بشكل سريع وخفضه بشكل سريع، ما يؤدي 
إلــــى مــــدة قــصــيــرة مـــن الــشــبــع بــعــد تــنــاولــهــا 
لذلك  بعد هضمها،  القوي  بالجوع  والشعور 

ينصح أخصائيو التغذية بتجنبها.
أّمـــــــا الـــنـــشـــويـــات املــــعــــقــــدة فــهــضــمــهــا بــطــيء 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــســكــر فـــي الــــدم طــفــيــف جــدًا 
ــحــافــظ على 

ُ
ــشــعــرنــا بالشبع ملـــدة أطـــول وت

ُ
وت

مستويات طبيعية أو معتدلة للهرمونات في 
 في حال تناول نصف رغيف من 

ً
الجسم: »مثا

ملــدة أقصر من  الخبز األبيض ُيشعر بالشبع 
نصف رغيف من خبز الشوفان الكامل«.

يتبعون  الــذيــن  التغذية  اختصاصية  ــنــبــه 
ُ
وت

ــــى خــــطــــورة إلــــغــــاء الـــنـــشـــويـــات مــن  حـــمـــيـــة إلــ
بــالــدوخــة  ُيــشــعــر   ذلـــك 

ّ
الــغــذائــي »ألن نظامهم 

بالريجيم  االســتــمــرار  مــن  ويمنعهم  والــتــعــب 
ــى آثــــــار ســلــبــيــة  ــ لـــوقـــت طــــويــــل، كـــمـــا يــــــؤدي الـ
عــلــى الــصــحــة فــي حـــال االمــتــنــاع عــن تناولها 

»باستبدال  املقابل  في  تنصح  طــويــل«.  لوقت 
النشويات البسيطة بتلك املعقدة، أي استبدال 
الخبز األبيض بالتنور أو األسمر لكن بكميات 
حــراريــة.  على ســعــرات  معتدلة ألنها تحتوي 
ــتـــبـــدال الــســكــاكــر والـــحـــلـــويـــات بــالــفــاكــهــة  واسـ

والخضار في كل وجبة«.
 »املعدل الطبيعي لشخص ذي 

ّ
وتشرح هبه أن

وزن معتدل هو تناول رغيفن من خبز التنور 
يوميًا، والخضار وهي غنية باأللياف املعقدة 
استهاكها  يجب  الــحــراريــة  السعرات  وقليلة 
خـــال الــنــهــار. وعــنــد الــشــعــور بــالــجــوع يمكن 
ــزرة أو خـــيـــارة أو بــعــض أوراق من  تـــنـــاول جــ
بالشبع  والشعور  الطاقة  تمنح  فهي  الخس، 
ه »يجب حصول الجسم 

ّ
واالمتاء«. وتفّصل أن

على الكمية التي يحتاجها الجسم من الطاقة 
والسكريات لكن بشكل صحيح دون املخاطرة 
بــتــراكــم الــدهــون أو الــشــعــور بــالــجــوع سريعًا. 
ومــن الحيل املــســاعــدة على تــنــاول النشويات 
املعقدة دون البسيطة هو عدم سلق املعكرونة 
. وبــداًل من 

ً
ملدة طويلة وإبقاؤها قاسية قليا

ــلـــن، أو  ــنـــاول الــحــلــويــات شــــرب كــــوب مـــن الـ تـ
شعر بالشبع 

ُ
التي ت الفاكهة  تناول وجبة من 

ملدة أطول وهي مفيدة جدًا ملرضى السكري«.

ملصق المسلسل )العربي الجديد( من المعرض )عبد الحكيم أبو رياش(

شيرين )وائل الدقي( إليسا )العربي الجديد(

على الرغم من النجاح الذي يحققه الفنانون مع الشعراء والملحنين، تطغى مرات عديدة 
خالفات شخصية بين الطرفين تؤدي إلى انقطاع وسحب أغنيات من التداول

أغاني
 »المشاكل«

تناول النشويات

حكواتي

جمال الدين طالب

على  الحاصل  الكولومبي  الــروائــي  لرحيل  الثانية  الــذكــرى  أيــام  قبل  مــرت 
 17 في  رحيله  أن  الالفت  ماركيز،  غارسيا  غابرييل  لــآداب  نوبل  جائزة 
أبريل/نيسان 2014  تزامن مع إجــراء أغــرب انتخابات رئاسية، ليس في 
انتخابات جــرت فــي أجــواء  البشرية..  تــاريــخ  بــل فــي  الجزائر فقط،  تــاريــخ 
سريالية تشبه أجواء روايات ماركيز مثل »خريف البطريريك«، وفاز بها 
أنه كان حاضرًا  لوالية رابعة برغم  العزيز بوتفليقة  املرشح عبد  الرئيس 
بالصورة فقط، ولم يشارك ولو بكلمة واحدة منطوقة في حملتها بسبب 
مرضه، الذي أقعده على كرسي متحرك، وناب عنه في تنشيط الحمالت 
االنتخابية، مسؤولون ووزراء وفي مقدمهم الوزير األول عبد املالك سالل، 
الذي صرح  يوما: »الرئيس بوتفليقة متزوج بالجزائر.. أو هي متزوجة به 

.. لست أدري.. ولكن يجب انتخابه!«. 
في ذلك اليوم السريالي في الجزائر رحل غابرييل غارسيا ماركيز، الذي 
كــانــت لــه قصة مــع الــجــزائــر، حيث ُســجــن بسببها ملــرة واحـــدة فــي حياته 
خالل سنوات منفاه في باريس في منتصف خمسينيات القرن املاضي، 
الفرنسي، وذلك عندما  الجزائرية ضد االستعمار  التحرير  أثناء ثورة  أي 
اعتقلته الشرطة الفرنسية في أحد شوارع باريس ظنًا منها أنه جزائري، 

ألن مالمحه كانت تشبه مالمح الجزائريني. 
اإلسبانية  »البايس«  باريس صحيفة  إقامته في  له عن سنوات  في مقال 
)في ديسمبر/كانون األول 1982(، يروي ماركيز كيف وصل إلى باريس 
في يوم بــارد من ديسمبر 1955، قادًما بالقطار من رومــا، وكانت حرب 
التحرير الجزائرية  قــد مــر عليها أكثر مــن عــام. وقــد عــرف ماركيز، في 
سنوات منفاه في باريس الفقر والجوع، ويروي كيف أن »باريس لم تكن 
للمنفيني من  أيضا لسنوات مركزا كبيرًا  الجزائر، فقد كانت  فقط حرب 

أميركا الالتينية«.
ــواء يكتب أنـــه فــي شــــوارع بــاريــس حينها وفــيــمــا »كــانــت  ــ  وفـــي تــلــك األجـ
موسيقى األكورديون املليئة بالنوستالجيا تمأل الجنبات، فإن شبح القمع 
ال يبرح األمكنة«. ويضيف: »فجأة حاصرت الشرطة مخرج مقهى أو إحدى 
حانات العرب في نهج سان ميشال، وقامت باالعتداء بالضرب على كل من 
ليس له مالمح مسيحية، وكنت أحدهم بسبب مالمح وجهي. وقد اقتادتني 
في محافظة شرطة  زنــزانــة  إلــى  الجزائريني  املعتقلني  إلــى جانب  الشرطة 
سان جيرمان دي بري. وقد شعرت باإلهانة ألنه في أفكارنا املسبقة في 
العار، ألننا كأطفال تربينا على عدم  أميركا الالتينية، فإن السجن يعني 
التفريق بشكل جيد بني األسباب السياسية وقضايا الحق العام، وقد كان 
بس. في الحبس كان وضعي أكثر 

ُّ
آباؤنا املحافظون مسؤولني عن هذا الل

بأنني جــزائــري، فإن  لي ظنًا منهم  الشرطة  اعتقال  خــطــورة، ألنــه بجانب 
نزالء الزنزانة من الجزائريني كانوا ال يثقون فّي، خاصة أنني لم أكن أفهم 
وال كلمة واحــدة من أحاديثهم بالعربية، إلى أن توطدت عالقتي بأحدهم، 
في إحدى الليالي، وهوأحمد طبال، وكان طبيبًا، مناضال في جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية، الذي قال لي: أن تكون سجينًا بريئًا، أفضل من أن تكون 
أعز  أحــد  إلــى  مذنبًا. وقــد توطدت عالقتنا، بعد إطالتق سراحنا، وتحول 
الوطني  التحرير  جبهة  لصالح  عملت  بفضله  و  بــاريــس،  فــي  أصــدقــائــي 

الجزائرية. وقد توفي بعد استقالل بالده. 
بعد أكثر من  25 سنة من تلك الحادثة، ُدعيت إلى االحتفال بذكرى ذلك 
االستقالل في الجزائر، صرحت ألحد الصحافيني، ما بدا شيئًا ال ُيصدق: 

»الثورة الجزائرية، هي الوحيدة التي ُسجنت من أجلها«.
»ماركيز،  لكاتب سيرته  ماركيز  يــروي  الجزائر،  إلــى  تلك  زيــارتــه  وخــالل 
حياة« جيرالد مارتني كيف جاءته فكرة كتابة روايــة »وقائع موت معلن« 

الشهيرة. 
ويذكر ماركيز إنه في 1979 كان في مطار الجزائر في طريق العودة إلى 
كوبا، حيث كان يقيم، حني شاهد مسافًرا عربًيا بعقال يحمل صقرًا في 
املبنية على حادثة قتل حقيقية  الــروايــة،  لكتابة  النهائية  الفكرة  فأتته  يده 
وكان  املاضي،  القرن  بداية خمسينيات  في  مدينته  في  ماركيز  عايشها 
القتيل أحد معارفه.. وقد قام ماركيز بتغيير أصل القتيل واسمه الحقيقي 
كايتانو جنتيل تشيمنتو، وجعله عربي األصل اسمه سانتياغو نصار، 
الذي يتعرض للقتل من قبل الشقيقني تشيكا بسبب قضية شرف تخص 
أختهما مرسيدس، وهم كذلك من عائلة إيطالية األصل.. وقد ذكر ماركيز 
لكاتب سيرته أنه اختار ذلك لقرب ثقافة العائلة اإليطالية من الثقاقة العربية.

ماركيز باعتباره جزائريًا
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فوز ربعي املدهون بجائزة »البوكر العربية« 
عن روايته »مصائر: كونشرتو الهولوكوست 
والنكبة« يأتي ضمن هذه املعادلة، إذ غلبت 
العواصف السياسية واألزمــات االجتماعية 
مضامني  على  العربية  بلداننا  فــي  الــحــادة 
ــات الــفــائــزة خـــال الــســنــوات  غــالــبــيــة الــــروايــ
ــمـــال  ــــاد األعـ

ّ
ــق الـــســـبـــع املـــاضـــيـــة، وتـــســـابـــق نــ

»مثالية«  مرجعيات  إلــى  لاستناد  الفائزة 
في قراءتها وتقييمها، لكن يمكن القول هذا 
العام إن االحتكام إلى »الضمير« الفلسطيني 
ال يــــزال مـــؤثـــرًا لــــدى مــخــاطــبــة املــتــلــقــي عبر 
التي  الرسائل  في  تلمّسه  يمكن  ما  اإلعـــام، 
اد وصحافيون عند تناول رواية 

ّ
نق أطلقها 

املدهون طوال العام املاضي.
ــا  ــهــ عـــنـــد تــتــبــع نـــتـــائـــج الــــجــــائــــزة فــــي دوراتــ
ــقـــة، نــلــحــظ أن الــــجــــدل يــنــصــب عــلــى  الـــســـابـ
الفائز،  العمل  إليها  ينتمي  التي  الجغرافيا 
ومـــحـــاولـــة تــصــديــر »مــظــلــومــيــة« الـــروايـــات 
الجغرافي،  انتمائها  أســاس  على  الخاسرة 
وهــــذا يــحــســب لــلــقــائــمــني عــلــى الـــجـــائـــزة في 
تنافسًا  روائـــيـــة تخلق  »دارويـــنـــيـــة«  ابــتــكــار 
مــوهــومــًا بـــني الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. ومــــن جهة 
أخــرى، فإن االختاف يأخذ أبعادًا سياسية 
ــاتـــب مــنــه  ــال كـ ــ ــذي نـ ــ بــــني مـــواطـــنـــي الـــبـــلـــد الــ
الجائزة، فيرى بعضهم أن عمله يشّكل نقلة 
استثنائية في قراءة الراهن، مقابل آخرين ال 

يجدون تلك األهمية املزعومة. 
ليس اختراعًا جديدًا القول إن الخاف على 
»الــراهــن« ألسباب موضوعية أو شخصية 
م عــلــى مــقــاربــة  فـــي واقـــــع مــتــشــظ هـــو مـــقـــدَّ

الفنية  بنيتها  فــي سياق  الــروائــيــة  الكتابة 
وأســلــوبــيــتــهــا ولــغــتــهــا، وقــــد حــكــمــت هــذه 
ــات الــفــائــزة  ــروايــ الـــخـــافـــات الــنــظــرة إلــــى الــ
ــي الــــــــــــدورات الـــتـــســـع املــــاضــــيــــة، وأيـــضـــًا  فـــ
تــلــك املــرشــحــة ضــمــن الــقــائــمــتــني الــقــصــيــرة 
التشخيص  هــذا  عــن  يبتعد  وال  والطويلة. 
الجائزة  أعلنت  الــتــي  التحكيم  لجنة  بــيــان 
هذا العام، حيث قالت إن »روايــة »مصائر« 
يصّور  جــديــدًا  فنيًا  روائــيــًا  نسيجًا  تبتدع 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــثــيــر  ــألــ تـــــحـــــّوالت املــــســ
إنسانية  رؤيــة  إلــى  الهوية وتستند  أسئلة 

للصراع«.
كانت  الصهيوني  الــعــربــي  لــلــصــراع  الــرؤيــة 
األســـــــاس، فـــرّكـــز املــتــحــمــســون لــلــعــمــل على 
مــتــغــّيــر الـــزمـــن كــمــفــتــتــح لـــقـــراءة »مــصــائــر« 
املدهون، إذ اختلفت لحظة كتابتها عن تلك 
التي كتب فيها غسان كنفاني وجبرا وإميل 
ــــرورة االنــتــبــاه  حــبــيــبــي وغــيــرهــم، وعــلــى ضـ
إلى العقل »البارد« الذي بنى أحداث الرواية 
الــيــهــودي ومامحه  فــي تعامله مــع صـــورة 
اإلنـــســـانـــيـــة، وفــــي تـــقـــديـــره لــرحــلــة الــشــتــات 
الجاهزة«  األحــكــام  عــن  »بعيدًا  الفلسطيني 

التي تضعها في خانة الحلم.
الـــافـــت عــنــد هــــذا الــفــريــق أنــــه رغــــم إشــادتــه 
ــــى حــاضــر  ــة فــــي الـــنـــظـــر إلـ ــ ــــروايـ بـــتـــعـــدديـــة الـ
لكنه  ومصيريهما،  واليهودي  الفلسطيني 
لــجــأ إلــــى قــيــمــة مــطــلــقــة وحـــْكـــم أحــــــادي في 
»العقول  أصحاب  ومهاجمة  مقولته  تبرير 

محمود منير

مـــن  ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــفـ ــ الـ يـــــفـــــلـــــت  ال 
ـــــزًا لـــلـــكـــتـــابـــة 

ِّ
»الــــــغــــــضــــــب« مـــــحـــــف

ــقـــد مــــا ُيـــكـــتـــب عــــن فــلــســطــني  ــنـ ولـ
كـــذلـــك، غــيــر أن هــــذا الــغــضــب يــســيــر غــالــبــًا 
بـــاتـــجـــاهـــني؛ تـــشـــاؤم الــعــقــل الـــــذي ال يبعث 
الرومانسيني، وتشاؤم  إاّل في مخيلة  األمــل 
السياسية  التنازالت  تبرير  إلــى  يحيل  آخــر 
يساور  الــذي  القلق  إنسانيًا.  بعدًا  ومنحها 
الفلسطينيني حيال هذه الصورة الحادة عن 
أدبهم ال يخصهم، وحدهم، بل ينطبق على 
تنشطر ضمن  التي  العربية،  الكتابة  معظم 
 في 

ً
هـــذه الثنائية عــلــى نــحــٍو أكــثــر هــشــاشــة

النص وفي الواقع أيضًا.

شادي بختياري

نوم النواقيس
أذهب إلى نوم النواقيس

ومعي الشال األرجواني ألناشيدها
واألجراس الصافية املمطرة

في آذان عطشي؛ ثم 
 كأسًا من الشقائق

ُ
أقطف

ومن الغصن تبرعمًا
م بأزهار قميصي

ّ
وأتكل

عن أبريل أصابعك.

عطارد تمثالك العجيب
 مع بياض سمائك

ُ
أتحدث

يا لخسارة الليالي
حيث على وجهك فضة القمر

وجسُدك توازن الربيع والجنة
سأعطي األلم إلى مرارة األسرار

وأمتلئ بعطرك
بعطارد جسدك العجيب

أنا هذا صمت البعيد
م جمال األلوان

ّ
كيف أتعل

من فمك
ومن تلك النظرة

وتلك هي لغة القمر املختلفة
ْم معي.

ّ
هكذا تكل

من بين هذه الكلمات
رائحة أشجار الصنوبر الشابة

ملء عالم صدرك
تقوم بطريقة النيلوفر

بلمس املاء
وسحر عينيك

لكي أرى منهما إلهًا صغيرًا
لكي أجلس مثل الطلسم والشعر

على فمك.
هكذا لن أكون

الئقة بالحياة.

عالمي
عاملي أزرق.

حيث تطوي ضحكتك جسدي

الرواية الفلسطينية 
مصائر حائرة

شاعرة من مواليد مدينة 
األهواز سنة 1983، صدرت 

لها مجموعة شعرية 
بعنوان »هل هذه العمارة 

تطير أم أنا« عام 2015 

تتحول »التعددية« 
إلى قيمة مطلقة 

وحْكم أحادي في تبرير 
منطقها، ومحاولة 

نسف رؤية بعينها ال 
تزال تحتفي بـ»المفرد« 

الفلسطيني ببطوالته 
وآالمه

الالفت في جائزة 
الـ»بوكر« العربية هو 

محافظتها على 
األنماط األدبية السائدة 

بل وتشجيعها، 
ما يجعل التكّهن 

بالوظيفة المنوطة 
بها أمرًا يسيرًا

حيث تطوي ضحكتك جسدي

وظائف الجائزة وجمهور محبط من التكرار

أبعد من ضجيج الجوائز

ثقافة ترتهن لمعادالت 
سياسية وشخصية بعيدة 

عن العقالنية

في احتضان هذا الموشور، 
األب شجرٌة تنطوي على 

جسد اللبالبات

مثّلت الجائزة مخرجًا 
من ضآلة فرص عولمة 

األدب العربي

االحتكام إلى الضمير 
الفلسطيني ال يزال مؤثرًا 

لدى المتلقي
بجالدها  الضحية  اهتمام  معنى  ما 
كـ  روايـــة  عــنــوان  نقرأ  كيف  إبــداعــيــً؟ 
»كونشرتو  أو  أبيب«  تل  من  »السيدة 
لكاتب  ــة«  ــكــب ــن وال ــوكــوســت  ــهــول ال
لو  سنشعر  كنا  وكــيــف  فلسطيني؟ 
عناوينه  وجــاءت  إسرائيليً  الكاتب  كان 
وكونشرتو  يافا«  من  »السيدة  كاآلتي: 
كنا  هــل  والــهــولــوكــوســت«؟  النكبة 
معسكر  من  كاتبً  ألن  براحة  سنشعر 
العدو يأخذ قصتنا في االعتبار؟ وكيف 
تؤثر عناوين المدهون ومضامينه في 
قارئ إسرائيلي أو غربي، في أقل تقدير؟

تبادل عناوين

2425
ثقافة

مشهد

شعر

تعقيب

فعاليات

»املــفــرد«  بـــ تـــزال تحتفي  ال  الــتــي  املستقيلة« 
الــفــلــســطــيــنــي؛ بـــبـــطـــوالتـــه وآالمـــــــــه. كـــمـــا أن 
»فخاخ« التعدد الذي ال يقبل بإجابة وحيدة 
ويتركها مؤجلة يكاد يشكل خديعة للقارئ، 
بــالــنــظــر إلـــى إحــالــتــه إلـــى واقــــع تــنــعــدم فيه 
ــات، لــذلــك يــكــون هــــدف الــتــعــدد لــدى  ــابــ اإلجــ
هــؤالء نسف رؤيــة بعينها ومهاجمتها من 
والتأكيد  »ماضويتها«،  مــن  ص 

ّ
التخل بــاب 

على أن املستقبل ال يمنح أسراره ألحد.
غــيــر أن املــتــربــصــني لــلــروايــة يــقــعــون أســـرى 
فــالــحــديــث عن  املــنــشــود،  الفلسطيني  املــثــال 
أخـــطـــاء ارتــكــبــهــا املـــدهـــون فـــي ســـرد أحـــداث 
ــبــــدو صــحــيــحــة فــي  ــة قــــد تــ ــنـ ــكـ وتـــســـمـــيـــة أمـ

فأبدأ بالكام في خيالي
مع التوت البرّي

عن عينيك العارمتني
حيث مهرجاني الصيفي

يكون بني ذراعيك
والعالم أزرق.

طفولة القدر
بعد طفولة القدر هذه

هي ذي زهرة األضاليا
تتبرعم بسهولٍة على أفناني.

ثملة من رائحة هذه األزهار
دعني أكون عروَسك
حني تغرق في كتبك

وأنا نائمة في األبيض
أقّبل بهدوء 

 من حلٍم ورياحني.
ً
وسادة

شكل المساء
في موشور ألوانك في الظهيرة

في ظل قامتك الطويل
ينسكُب من كتفي 

النور والزخرف
 
ً
سيكون شكل املساء جميا

هكذا.
)ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

»الــشــخــصــنــة« في  لكنها ال تلغي  ظــاهــرهــا، 
املــقــارنــة بـــني بــطــل الـــروايـــة »ولـــيـــد دهــمــان« 
ي 

ّ
وبــني سيرة صاحب »مصائر« حــول تخل

ــيــــر عــــن فــلــســطــيــنــيــتــه وحـــصـــولـــه عــلــى  األخــ
الجنسية البريطانية، التي ال تزيد من قيمة 

منجزه وال تنقصها في آن.
التناقض األكبر لدى كا الفريقني يكمن في 
إهدار جهدهم في إثبات أن املدهون ينتسب 
إلــــى أدب كــنــفــانــي وجـــبـــرا وحــبــيــبــي )عــلــى 
الــثــاثــة( أو أن ال صلة  الــفــروق الكبيرة بــني 
إبــداعــيــة تــربــطــه بــهــم، كـــأن هـــذه املــســطــرة أو 
متفق  فكرية  أو  نقدية  معايير  تشمل  األداة 
عــلــيــهــا حــــول كـــل واحــــد مـــن هــــؤالء الــثــاثــة، 
فــالــكــل يــعــلــم كــيــف يــجــري تــوظــيــف مــواقــف 
على  باالعتماد  متباينة  وثقافية  سياسية 

رواياتهم ذاتها. 
بالتحّرر  فلسطينية  روايــة  كتابة  يمكن  هل 
ــار مــســبــقــة حــولــهــا وحـــول  ــكـ مـــن صــفــات وأفـ
ــذا الــســؤال  كــاتــبــهــا؟ ال تــبــدو اإلجـــابـــة عــن هـ
ملعادالت  يرتهن  ثقافي  وســط  لــدى   

ً
بسيطة

سياسية وشخصية تحول دون تبني الحد 
التي تجعل »مصائر«  العقانية  األدنــى من 
فقط ألنها  فلسطيني جديد«،  »أدب  لـــ  

ً
بداية

القت هوى لدى صاحب هذه »النبوءة«، وال 
مستبطنًا  نفسه  الوقت  في  صاحبها  تضع 
الــصــراع بمجّرد  وجــهــة نظر عـــدوه لطبيعة 
ــِلـــق هـــذه  ــطـ ــوابــــت تـــخـــص ُمـ أنـــهـــا خـــالـــفـــت ثــ

االتهامات!

تصويب

عبديغوث

أســئــلــة  بـــنـــمـــا«  »أوراق  ـــثـــيـــر 
ُ
ت

وجودية أبعد من مجّرد »تهّرب 
أو »شطارة بيزنس«،  ضريبي« 
ــود األبـــــــدي«  ــ ــعـ ــ حـــــول فــــكــــرة »الـ
أكثرية،  أقــوات  في  ية 

ّ
أقل لتحكم 

ــقـــود أو أربـــعـــة  لـــيـــس ألربــــعــــة عـ
قرون أو دهور، بل على ما يبدو 
الــوقــت  مــنــذ األزل، وتـــطـــرح فـــي 
ــا حــول  ــاذجـ  سـ

ً
نــفــســه تــــســــاؤال

ــّوالت الـــكـــبـــرى في  ــحـ ــتـ مــعــنــى الـ
تــاريــخ الــبــشــريــة ومـــا رافـــق ذلــك 
مــن حـــروب مــســتــمــّرة، إذا كــان 
األمـــــر ســيــصــل حــتــى تــاريــخــه 
إلى »ناٍد للفساد« يجمع أطيافا 
ال يمأل فمها سوى التراب، من 
رجال السياسة إلى العبي كرة 

القدم.
نعم، تطّور اإلنسان »داروينيا«، 
ذلك  »إنسانيا«؛  يتطّور  لم  لكنه 
أن »أنــســنــة« اإلنـــســـان لـــم تحن 
بعد على ما يبدو منذ خروجه 
ــة«، إذ ظــل  ــابــ ــغــ ــ ــة ال ــلـ مــــن »مـــرحـ
ــة »شـــريـــعـــة  ــيـ ــنـ ــذهـ ــا بـ ــومـ ــكـ ــحـ مـ
الـــغـــاب«، مــا يــبــعــث األســــى على 
»شـــرائـــع« األنــبــيــاء والــفــاســفــة 
الـــتـــي ذهـــبـــت أدراج  واملــفــكــريــن 
ــة  ــ ــّب املــــحــ روح  حــــــــول  الـــــــريـــــــاح 
ــوانـــن واالجـــتـــمـــاع، وحـــول  ــقـ والـ
أقــل فــســادًا، وبالتالي أقل  أرض 

خرابا.
لـــتـــســـاؤل  يـــعـــد  لــــم  واآلن،  هـــنـــا 
: »مــن 

ً
ــا ــثـ فــولــتــيــر الــفــلــســفــي مـ

أيــن جــاء الــشــر فــي الــعــالــم؟« أي 
ــاء إلــى  ــك أن الــشــر جـ مــعــنــى، ذلـ
الــعــالــم مــن خــال هــذا اإلنــســان، 
فـــســـادًا  فـــاســـد  ــان  ــ ــــسـ »اإلنـ وأن 
بنما« سوى  »أوراق  ومــا  كليا«، 
ونــاصــع على موت  مثال جديد 

»الضمير« اإلنساني. 
سدة العالم اتحدوا!

َ
يا ف

سيكون شكل المساء جميًال

في صناعة المزاج األدبي

للقصة  األول  الملتقى  تونس،  في  المعلوماتية«  »المكتبة  في  غدًا  ينطلق 
التجريبية بمشاركة قّصاصين ونّقاد تونسيّين يقّدمون محاضرات وقراءات في 
عبد  لـ  القصيرة«  القصة  »أجناسية  المحاضرات  من  وشهادات.  قصصية  أعمال 
آيت ميهوب  محمد  لـ  لألقصوصة«  األجناسية  المعايير  السومري و»في  الرزاق 

)الصورة(.

الربيع.. فريد  نجم  اليوم حفل  يقام مساء  القاهرة،  الصاوي« في  »ساقية  في 
األطرش، وهو عرض يقّدم فيه حفل للفنان الراحل فريد األطرش باعتماد مسرح 
الدمى. العمل من تصميم محمد الصاوي، وهو تجربة ثالثة مع حفالت الفنانين 

الراحلين بعد »أم كلثوم وفرقتها كاملة« و»عبد الحليم يعود من جديد«.

يتواصل حتى السابع من الشهر المقبل في »غاليري زاوية«، في رام اهلل المعرض 
التشكيلي الجماعي لقاء، الذي يشترك به ثالثة تشكيليين فلسطينيين، وهم: نبيل 
عناني )الصورة( وتيسير بركات وسليمان منصور. يضم المعرض 22 عمًال، تتوزّع 
بين ثيمة األشخاص المعزولين في لوحات بركات، وتعابير الشخوص في أعمال 

عناني والمساحات الخالية من الناس لدى منصور.

علي  الفلسفة  في  المغربي  الباحث  الرباط،  في  الفنون«  »فيال  في  اليوم  يلقي 
بن مخلوف محاضرة بعنوان ماذا علي أن أفعل؟. هذا السؤال يعّد أحد أشهر 
األسئلة الفلسفية، وقد صاغة الفيلسوف األلماني إيمانويل كانط في نهاية القرن 

الثامن عشر، وهو يفتح على مجاالت الفلسفة األخالقية والفلسفة السياسية.

أمير داود

ــة، مــــــرورًا  ــلــ ــة الــــطــــويــ ــمـ ــائـ ــقـ ــالـ ابــــــتــــــداًء بـ
بــالــقــائــمــة الــقــصــيــرة املـــكـــّونـــة مـــن ست 
روايات فقط، وانتهاًء بالفائز النهائي، 
تبدو انشغاالت الساحة األدبية متركزة 
هذه األيام على الجائزة العربية للرواية 
»بـــــوكـــــر«؛ انــــشــــغــــاالت يـــذهـــب بــعــضــهــا 
على  بالجائزة  للفائز  املــديــح  كيل  إلــى 
ــاء، فــي  ــفــ ــتــ الـــطـــريـــقـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي االحــ
ــداث  ــ ــ ــى إحـ ــ ــ ــر إلـ ــ ــ ــب بــــعــــض آخـ ــ ــ حـــــني ذهـ
تــلــك املـــراجـــعـــة الــنــقــديــة لــلــعــمــل الــفــائــز 
وللجائزة نفسها بما تنطوي عليه من 
آليات اختيار األعمال والقائمني عليها 
وسياسات الجهة املانحة للجائزة، في 
للدورة  ط 

ّ
تخط النشر،  دور  تبقى  حني 

الـــقـــادمـــة واحــتــمــالــيــة االســـتـــئـــثـــار بــأي 
حصة محتملة.

ــر:  ــائــ بـــمـــنـــح الـــــجـــــائـــــزة لــــــروايــــــة »مــــصــ
كـــونـــشـــرتـــو الـــهـــولـــوكـــوســـت والــنــكــبــة« 
)»املؤسسة العربية للدراسات والنشر«، 
ربــعــي  الــفــلــســطــيــنــي  لـــلـــكـــاتـــب   ،)2015
ــزة قـــد أســدلــت  ــائـ املــــدهــــون، تـــكـــون الـــجـ
األخــيــرة، مشّرعة  عــن نسختها  الستار 
واملاحظات  األسئلة  مــن  الكثير  معها 
ــة الــــــجــــــائــــــزة، وأنـــــمـــــاط  ــيــ ــفــ ــيــ عــــلــــى وظــ
إنتاجها، في حني ذهبت أبرز النقاشات 
الــتــي دارت حــول الــروايــة الــفــائــزة حول 
الهولوكوست  مــوضــوعــة  اســتــدخــالــهــا 
اليهودي في سياق النكبة الفلسطينية، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى نـــقـــاشـــات كـــثـــيـــرة، أخــذ 
مــعــظــمــهــا شــكــل الــتــســاؤل حـــول بعض 
األخـــــــطـــــــاء/ املــــغــــالــــطــــات الـــجـــغـــرافـــيـــة 
والتاريخية التي وردت فيها، ومواقف 

اللجنة منها.
لعل الافت في هذه الجائزة املستجدة 
ــة الـــعـــربـــيـــة، مــنــذ  ــيــ عـــلـــى الـــســـاحـــة األدبــ
محافظتها  هــو  تــحــديــدًا،   ،2008 الــعــام 
عـــلـــى األنـــــمـــــاط األدبـــــيـــــة الــــســــائــــدة بــل 
وتشجيعها، من دون خلخلة أو اقتراٍح 
لنموذج روائي حداثي جديد، ما يجعل 
من التكّهن بالوظيفة املنوطة بالجائزة 

أمرًا يسيرًا.
الجائزة  َمنح  الــذي يتعّدى  الوقت  ففي 
احتفائيًا  موقفًا  باعتباره  معنّي  لعمل 
منها فــقــط، فــإنــه ينظر إلـــى هـــذا الــنــوع 
مــن الــجــوائــز على أنــه عــامــة فــارقــة في 
الــذي تبدو فيه  املسيرة الروائية، األمــر 

ــابــــل املـــقـــاصـــد  ــاد يــخــتــلــط فـــيـــهـــا حــ ــكــ يــ
الجوهرية لألدب، في إحداث ذاك الوعي 
بالقارئ  الصعود  إلــى  الــهــادف  الجديد 
إلــــى الــحــســاســيــة اإلنـــســـانـــيـــة الــعــالــيــة، 
بــنــابــل الــتــوّجــه الــتــجــاري الــــذي يجري 
فــيــه إعــــاء مــاكــيــنــة رأس املــــال الــعــاملــي 
 النظر عن 

ّ
على حساب أي شيء، بغض

املضامني والرسائل والجودة. 
ومن جهة أخــرى، لنصارح أنفسنا بأن 

ل َمخرجًا 
ّ
هــذا الــنــوع مــن الــجــوائــز يمث

أمــام عوملة األدب  الــفــرص  مهمًا لضآلة 
العربي أو نقله إلى »العاملية«، إن صح 
التعبير، وهــو املــدخــل ذاتـــه الـــذي يثير 
ــاوف شـــريـــحـــة واســــعــــة مــن  ــ ــخـ ــ قـــلـــق ومـ
الــحــريــصــني عــلــى وصــــول مــنــتــج عربي 
أصـــيـــل، ويــســتــحــق، إلــــى أكـــبـــر مــســاحــة 

ممكنة من العالم.   
في املحصلة، ال تبدو الجوائز، والبوكر 
واحـــدة منها، مــتــوّرطــة إلــى الــحــد الــذي 
يمكن من خاله اتهامها بكل ذلك بهذه 
الــســهــولــة املــتــخــّيــلــة، لــكــن الــبــوكــر، مثل 
مــثــيــاتــهــا أيـــضـــًا، تــبــدو مــســؤولــة أمـــام 
املــزاج  إزاء تكرار  املحبطني  جمهور من 
األدبي في بعض األعمال، وخلّوها من 
ــة« الــتــي تــســتــحــق األعـــمـــال أن  ــثـــوريـ »الـ

تمنح الجوائز ألجلها.

لجان تحكيم البوكر مصّرة على تقديم 
جائزة منزوعة القدرة على إحداث ذلك 
كله. وفي إطار ما سبق، يبدو التساؤل 
ــــك الـــكـــم الــهــائــل  ــــول أهـــمـــيـــة ذلـ مــلــحــًا حـ
أو  م قيمتها 

ّ
الــتــي تتضخ الــجــوائــز  مــن 

تصغر بالنظر إلى حجم املردود املالي 
ــة الــبــيــع  ــركـ املــــأمــــول مــنــهــا أو حـــجـــم حـ
نهائي  كمحّصل  والــتــرويــج  والترجمة 
الــروايــة كلها  لها، باملقارنة مع مسيرة 
ــّديـــة  كــمــنــتــج أدبـــــــي بـــــــدأت مــــخــــاوف جـ
الطويل  الــنــفــق  ذلـــك  عــبــوره  إزاء  تظهر 
ــــذي عـــبـــره مـــن قــبــلــهــا الــشــعــر نتيجة  الـ
لاستسهال واالفــتــقــار إلــى الــجــديــة. ال 

نجد إجابة واضحة أو محّددة هنا.
فــمــن جــهــة، ال تــتــوّرع الــجــهــات القائمة 
ــزة، هــــي ومـــثـــيـــاتـــهـــا، عــن  ــائــ ــجــ عـــلـــى الــ
اإلفــصــاح عــن الــنــوايــا الــتــجــاريــة، نوايا 
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زيت على خشب )2002(

يا فسدة 
العالم اتحدوا!

زيت على خشب 55 × 65 سم )2002(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لوحات الصفحة من أعمال الفنان الفلسطيني أحمد نعواش )عين كارم 1934(
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طاف السبّاح 
السوري إبراهيم 
حسين بشعلة 
أولمبياد ريو 
2016، في 
مخيم اليونس 
لالجئين باليونان. 
وحمل الحسين 
)27 عامًا(، 
الذي فقد 
نصف ساقه 
اليمنى في 
غارة بسورية، 
الشعلة في 
المعسكر الذي 
يعيش فيه 1620 
شخصًا، أغلبهم 
من أفغانستان، 
محاطًا بعدد 
من الالجئين 
وكاميرات 
التلفزيون 
والصحافيين.

)Getty/إبراهيم حسين )لويسا جوليماكي

شعلة سوريّة
قال العضو املنتدب لنادي يوفنتوس اإليطالي، 

جوزيبي ماروتا إنه ال توجد إمكانية للتعاقد 
مع األوروغواياني أدينسون كافاني العب 

باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال ماروتا 
إلذاعة )كيس كيس نابولي( »في الوقت الحالي 

ال توجد إمكانية. لدينا مهاجمون شباب مثل 
ديباال وموراتا وزازا والعب صاحب خبرة مثل 

ماندزوكيتش«، مشيرًا إلى أن الفريق ال يفكر في 
دعم هجومي جديد في الفترة املقبلة.

بدأ نادي برشلونة اإلسباني مساعيه لضم املدافع 
البرازيلي ماركينيوس العب باريس سان جيرمان، 

وفقًا ملا ذكرته تقارير صحافية. وأشارت التقارير 
إلى أن النادي الكتالوني يعمل على التعاقد مع 
الالعب لتعزيز خط دفاعه، مبينة أن ممثلني عن 
النادي اجتمعوا مع شقيق ماركينيوس ووكيله 

في مدينة برشلونة للتفاوض حول الحصول على 
خدمات الالعب املوسم املقبل، خاصة وأنه يريد أن 

ينتقل إلى فريق يشارك فيه بشكل أكبر.

قال إيريك هيرمان مدرب املنتخب السويدي لكرة 
القدم إن زالتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق 

بوسعه التألق في الدوري اإلنجليزي املمتاز، 
على الرغم من أنه قارب الـ 35 عامًا. وارتبط اسم 
إبراهيموفيتش - الذي سينتهي عقده مع نادي 

باريس سان جيرمان بنهاية املوسم الحالي - 
بمجموعة من األندية حول العالم بما في ذلك 
أندية في الدوري اإلنجليزي، ولكنه لم يحّدد 

وجهته املقبلة حتى اآلن.

يوفنتوس ينفي 
رغبته في ضم 

أدينسون كافاني

برشلونة يسعى 
لجلب ماركينيوس 

الموسم المقبل

مدرب السويد: 
إبراهيموفيتش قادر على 

التألق بالدوري اإلنجليزي
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كاريكاتير
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باسل طلوزي

ــل والــــزعــــيــــم يــتــلــقــى  ــامــ مـــضـــى شـــهـــر كــ
طوفانًا من برقيات الشكر من حكومات 
أوروبا على اعتبار أنه صاحب »الفضل 
ــر« فـــي حـــل مــعــضــلــة ذلــــك الــعــالــم  ــبــ األكــ
ــدأ يـــعـــانـــي نـــقـــصـــًا شــــديــــدًا فــي  ــ الـــــــذي بــ
نتيجة  لشعوبه،  بشرية  أعــضــاء  ثــالثــة 

االستهالك املفرط لها.
ــقــــصــــود بـــتـــلـــك األعــــــضــــــاء: الـــلـــســـان  واملــ
والـــعـــيـــنـــان واألذنـــــــــان، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
يستهلكونها حتى  الغربيني  املواطنني 
اهــتــرأت من  األخــيــر، فألسنتهم  الــّرمــق 
صـــرخـــات االحـــتـــجـــاج فـــي مــظــاهــراتــهــم 
ــتـــي ال تـــتـــوقـــف، وعـــيـــونـــهـــم وآذانــــهــــم  الـ
انطفأت من طول مراقبتهم ملسؤوليهم 
وقادتهم، في كل حركة يقومون بها أو 
قرار يتخذونه، إذ يقفون لهم باملرصاد، 

و«على الدقرة«، كما يقال.
االنتظار  تعد تحتمل  لم  املعضلة  وألن 
الغربية،  الحكومات  بــدأت  فقد   ،

ً
طــويــال

بالبحث عن ألسنة وعيون وآذان موتى 
وما  الــخــارج،  مــن  حديثني الستيرادها 
سال  حتى  بالخبر  »زعيمنا«  سمع  إن 
التحويالت  مقدار  يتخيل  وراح  لعابه، 
لقاء  رصــيــده  فــي  التي ستتراكم  املالية 
ــة«، الــتــي  ــيــ تــصــديــر هــــذه »املـــــــوارد األولــ
تــزخــر بها بـــالده، فما كــان منه غير أن 
اســـتـــدعـــى وزيــــــر اقـــتـــصـــاده عـــلـــى وجـــه 
الـــســـرعـــة، وألـــقـــى بــوجــهــه أوامــــــره بــبــدء 
ــوارد« إلــى بــالد الغرب  تصدير تلك »املــ

على وجه السرعة.
أما املشهد األخير الــذي كتب عنه علماء 
االقــتــصــاد نظرية جــديــدة حــول التعاون 
ــا ال  ــا: »تـــصـــديـــر مــ ــفــــادهــ ــادي مــ ــتــــصــ االقــ
تمثلت  فقد  يحتاجه«،  مــن  إلــى  تحتاجه 
بشعب الزعيم نفسه، الذي صار يشاهد 
في الشوارع، فاقدًا ألسنته وأعينه وآذانه، 

دون أن يشعر بأنه فقد شيئًا البتة.

»رب لحد قد صار لحدًا مــرارًا ضاحكًا من تزاحم 
األضداد« قالها املعري حكمة خالدة، وكم ضحكت 
الــقــبــور فــعــال مــن تــنــاقــضــات الــبــشــر فــي حياتهم 
اآلثــار نقوش وتصاوير   .. الخلود  ومماتهم ورغبتهم في 
مــا مضى أحيانًا  كــل  اإلنــســان مــن  متجهمة تثير سخرية 

.. هنا ساخرون يخربشون بنقوش عابثة باآلثار الباقية.

اآلثار 
الضاحكة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

تعاون اقتصادي

شريط
كريستو كمارتسكي  

كيجل كارتونز

أردوغان  
كريستو

شابات - بريطانيا ـ باتريك شابات ـ كيجل كارتونز

دعوات االنفصال ستغرق السفينة ـ البيان اإلماراتية

أمل جديد لليمن ـ القبس الكويتية

اآلثار المكتشفة تخفي الكثير ـ سوس باراييبا، البرازيل اإلفالس الخالد ـ يوري كوزبيوكين، أوكرانيا 

الربة أثينا ما زالت ثائرة متخفية ـ ميخائيل كونتاريوس، اليونان  حب محنط إلى األبد ـ دراغونور شارلي، صربيا

دي ميستورا يريد وفدًا يوّقع ـ الجزيرة السعوديةهل تثمر حكومة التوافق؟ ـ االتحاد اإلماراتية

اعتقلوا المقهى في مصر ـ المصري اليوم 

أبيض وأسوأ

الخميس 28 أبريل / نيسان 2016 م   21 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 605  السنة الثانية
Thursday 28th April 2016



2829
رياضة

الوحدات تلقى هزيمة 
ثقيلة ولكن ما زالت 

فرصه قائمة في التأهل

مباراتان ناريتان في دوري أوروبا
يبدو ليفربول اإلنجليزي مرشحا لتخطي فياريال اإلسباني في الدور نصف 
الــدوري األوروبــي )يوروبا ليغ( لكرة القدم، عندما يحل  النهائي من مسابقة 
الجيد في املسابقة  البناء على تاريخه  اليوم ذهابا، فيما يريد إشبيلية  عليه 
عندما يحل على شاختار دونتسك األوكراني. وصحيح أن فياريال قدم بداية 
موسم مميزة ويحتل املركز الرابع في ترتيب الدوري اإلسباني، إال أن مستواه 
تــراجــع مــؤخــرًا ولــم ينجح بتحقيق الــفــوز فــي آخــر 3 مــبــاريــات، فخسر أمــام 
ريال مدريد ورايو فايكانو. ولم ينجح مهاجم فياريال روبرتو سولدادو بهز 
الشباك سوى مرة يتيمة في آخر 11 مباراة، لكن زميله الكونغولي الديمقراطي 
سيدريك باكامبو يقوم بالواجب التهديفي ويعتبر الخطر األبرز لدى الغواصات 
األوروبية  البطوالت  إحــدى  نهائي  إلــى  التأهل  عن  فياريال  ويبحث  الصفراء. 

الكبرى ألول مرة في تاريخه.

الغرافة وأم صالل أقوى مواجهات المرحلة الثالثة
تقام اليوم الخميس مباريات املرحلة الثالثة لبطولة كاس أمير قطر لكرة القدم، 
والتي تشهد مواجهات أقوى من املرحلتني السابقتني، بعد بدء مشاركة الفرق 
الــدوري، وأبرزها أم صالل واألهلي  الحاصلة على مراكز متقدمة في جدول 
والسيلية والعربي التي احتلت املراكز من الخامس الى الثامن. وتعد مواجهة 
الغرافة حامل اللقب 7 مرات مع أم صالل بطل 2008، أبرز مباريات املرحلة 
حيث يطمح الفريقان في العودة إلى منصة التتويج. تبدو مهمة الغرافة أصعب 
التاسع وفوزه  الــدوري واحتالله املركز  لظهوره بمستوى أقل من املتوقع في 
بينما  الثانية،  املرحلة  فــي  بهدف  بصعوبة  الثانية  الــدرجــة  بطل  معيذر  على 
حقق أم صالل إنجازًا طيبًا بالحصول على املركز الخامس، ويسعى ملواصلة 
البطل 8 مرات  العربي  التاريخي. وتبدو مهمة  نتائجه الجيدة وتكرار إنجازه 
صعبة أيضا في مواجهة الخريطيات الذي تأهل على حساب قطر من املرحلة 

الثانية. أما الوكرة واألهلي فإن كفتهما األرجح على الوكرة والخور.

األهلي اإلماراتي يستعد لالحتفال 
باللقب أمام بني ياس

يبدو األهلي جاهزًا لالحتفال وسط مشجعيه في دبي باستعادة لقب دوري 
املحترفني اإلماراتي لكرة القدم، عندما يستضيف بني ياس يوم الجمعة رغم 
أنه قد يكون ضمن التتويج قبل حتى أن تبدأ املباراة. ويحتاج األهلي إلى نقطة 
واحدة فقط من آخر جولتني لضمان إحراز اللقب للمرة السابعة، وسيخوض 

مــواجــهــة بني يــاس صــاحــب املــركــز الــثــامــن على أرضـــه وســط حــضــور كبير 
منتظر من املشجعني لالحتفال باللقب. لكن ربما قبل حتى أن يلعب األهلي 
الخروج باالنتصار  اللقب في  العني حامل  إذا فشل  التتويج  يكون قد ضمن 
أمام الفجيرة اليوم الخميس. ويتصدر األهلي - الذي حقق الفوز في آخر ثماني 
مباريات - الــدوري برصيد 62 نقطة بفارق ست نقاط عن العني، بينما يأتي 

الوحدة ثالثا برصيد 39 نقطة وبعيدا تماما عن فريقي القمة.

التشيك تواجه مالطا وكوريا الجنوبية 
استعدادًا لليورو

تنهي جمهورية التشيك استعدادتها لكأس أوروبا 2106 لكرة القدم بمواجهة 
ودية مع كوريا الجنوبية في براغ في 5 حزيران/يونيو املقبل، بحسب ما ذكر 
االتحاد التشيكي للعبة. قبل التوجه الى فرنسا لخوض البطولة القارية، تلعب 
التشيك أيضا مع مالطا في 27 أيار/مايو وروسيا في 1 حزيران/يونيو، كما 
الذي  فربا  بافل  املــدرب  وقــال  النهائيات.  قبل  النمسا  املنتخب في  سيعسكر 
سيعلن تشكيلته النهائية في 19 أيار/مايو »في مباراة مالطا، سنجرب بعض 
التوجيه  قبل  مباراتني صعبتني  نخوض  ثم  قليال.  باالرتجال  ونقوم  األمــور 
الى كأس أوروبا وهذا ما نريده«. وتلعب التشيك، وصيفة 1996 في إنجلترا، 
وتستهل  اللقب.  حاملة  وإسبانيا  وتركيا  كرواتيا  مــع  الرابعة  املجموعة  فــي 

مشوارها ضد إسبانيا في 13 حزيران/يونيو في تولوز.

ضمنت فرق الفيصلي األردني ونفط الوسط 
ملنافسات  التأهل  اللبناني  والعهد  العراقي 
دور الستة عشر في كأس االتحاد اآلسيوي 
ــدة عــلــى نهاية  ــ لــكــرة الـــقـــدم قــبــل جــولــة واحـ
دور املجموعات؛ والــذي شهد هزيمة ثقيلة 

لفريق الوحدات بستة أهداف مقابل اثنني.
وأجـــــهـــــض الـــفـــيـــصـــلـــي انــــتــــفــــاضــــة قـــصـــيـــرة 
لـــالســـتـــقـــالل الــــقــــادم مــــن طــاجــيــكــســتــان فــي 
الشوط الثاني، قبل أن يهزمه 4-2 في عمان 
ــده إلـــــى 11 نــقــطــة مــــن خــمــس  ــيــ لـــيـــرفـــع رصــ
مباريات في املركز الثاني باملجموعة الثانية 
بفارق نقطة واحدة خلف نفط الوسط الفائز 
اللبناني،  طــرابــلــس  عــلــى  ملعبه  خـــارج   1-3
ويــضــمــن الــتــأهــل إلـــى الــــدور الــتــالــي، لتكون 
املــراكــز  لتحديد  األخــيــرة  الــجــولــة  منافسات 

ومحاولة التأهل في املركز األول.
ــــح خــــلــــيــــل بــــنــــي عــــطــــيــــة الـــتـــســـجـــيـــل  ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
الدقيقة  في  مرتني  باللقب  الفائز  للفيصلي 
30 قبل أن يضاعف محمد الرفاعي النتيجة 
بــعــد خــمــس دقــائــق أخــــرى. وأضــــاف ياسني 

تجاوز األهلي محطة صعبة نحو استعادة 
الـــلـــقـــب إثـــــر تــغــلــبــه عـــلـــى مــضــيــفــه ســمــوحــة 
املرحلة  ضمن  اإلســكــنــدريــة  ملعب  على   1-3
ــــدوري املــصــري  الــخــامــســة والــعــشــريــن مـــن الــ
لــكــرة الـــقـــدم، فــيــمــا اســتــعــاد الــزمــالــك تــوازنــه 

بفوزه على حرس الحدود 1-صفر.
في املباراة األولى، سجل ثالثية األهلي عبد 
الله السعيد )35 و67 من ركلة جزاء(، ومؤمن 
زكريا )78(، ولسموحة اســالم محارب )23(، 
ــــى 56 نــقــطــة فــي  ــيــــده إلـ ــلــــي رصــ لـــيـــرفـــع األهــ

الصدارة ويبقى سموحة رابعًا )41(.
وإن  الفريقني،  من  متحفظة  البداية  وجــاءت 
كانت الغلبة نسبيًا لألهلي من دون خطورة 
ماليك  الغابوني  فشل  بسبب  املرميني،  على 
منه كمحطة  املطلوب  الـــدور  أداء  فــي  ايفونا 
لــلــمــهــاجــمــني املـــتـــأخـــريـــن، وتـــعـــدد تــمــريــراتــه 
املـــفـــقـــودة. كــمــا وضـــح تــأثــيــر غــيــاب رمــضــان 
صــبــحــي عــــن تــشــكــيــلــة األهــــلــــي. فــــي املــقــابــل 

ليبدو   59 الدقيقة  في  الثالث  الهدف  بخيت 
الــفــيــصــلــي فــي طــريــقــه النــتــصــار ســهــل، قبل 
عن  متتاليني  هــدفــني  االســتــقــالل  يسجل  أن 
طريق اوليكسندر كبالش وبرويزجون عمر 
بني  لكن   .2-3 إلــى  النتيجة  ليقلص  باييف 
عطية حسم انتصار الفريق األردني بالهدف 

الرابع قبل أربع دقائق على النهاية.
وهز نفط الوسط شباك طرابلس عن طريق 
هدف عكسي سجله حمزة علي وهدفني من 
الفريق  ليودع  كريم  ومصطفى  وليد  أمجد 
الــلــبــنــانــي املــســابــقــة، بــعــدمــا تــجــمــد رصــيــده 
عند أربع نقاط من خمس مباريات في املركز 

الثالث باملجموعة الثانية.
وحجز العهد مكانه في الدور الثاني بعدما 
ــبــــاس عــــطــــوي وحــســن  ســـاعـــدتـــه أهــــــــداف عــ
شعيتو ونـــور مــنــصــور عــلــى الــفــوز 3-صــفــر 

على التني اسير من تركمانستان.
وبعد املباراة أبدى روبرت جاسبرت، املدير 
وقــال  فريقه  عــن  الــتــام  للعهد، رضـــاه  الفني 
»قدمنا مباراة ممتازة وحققنا نتيجة رائعة 
ال ســيــمــا فـــي الـــشـــوط األول. قـــدم الــالعــبــون 

اتـــســـمـــت مـــــحـــــاوالت ســـمـــوحـــة بـــالـــخـــطـــورة 
بعدها  سيطر  األهـــلـــي.  دفـــاع  عــلــى  النسبية 
سموحة على مجريات اللعب، ونجح إسالم 
ــع مـــن رمــيــة  ــ مـــحـــارب فـــي تــســجــيــل هــــدف رائـ
تــمــاس نــفــذت طــولــيــة داخــــل منطقة الــجــزاء، 
برأسية متقنة ملحارب  باولو  مهدها حسام 
اليمنى  الــزاويــة  أقصى  فــي  بمقصية  قابلها 

للحارس شريف إكرامي )23(.
وعاند الحظ سموحة في مضاعفة النتيجة 
ســريــعــًا، مـــن تــمــريــرة رائـــعـــة لــعــمــر ســعــد من 
اليسرى قابلها باولو برأسية قوية  الجبهة 
ارتــــدت مــن الــعــارضــة، لــعــمــرو املــنــوفــي الــذي 

فشل في تسديدها في املرمى.
شعر العبو األهلي بخطورة موقفهم، وكثفوا 
محاوالتهم الهجومية، إلى أن نجح عبد الله 
السعيد في إدراك التعادل، من مجهود فردي 
رائع إليفونا، الذي تسلم الكرة ومر من عمرو 
سعد، وراوغ املدافع محمود عزت ثم مررها 
في  يجد صعوبة  لــم  الــذي  السعيد  للمنفرد 

وضعها املرمى الخالي )35(.
عاد الهدوء يسيطر على مجريات اللعب في 
من  الفريقني  الثاني، وســط مخاوف  الشوط 
تلقي هدف يربك الحسابات، وكان ألصحاب 
األرض الــســبــق فـــي تــهــديــد املـــرمـــى بــانــفــراد 
خطير، بعدما أخطأ املدافع رامــي ربيعة في 
ــكـــرة لــتــذهــب لــعــمــر ســعــد مــررهــا  تــشــتــيــت الـ
ــــى املــنــفــرد  ــازي، إلـ ــجــ بــيــنــيــة خـــلـــف أحـــمـــد حــ

حسام باولو تصدى لها إكرامي ببراعة.
ــع ســــاعــــة مــن  ــ نـــشـــط ايـــفـــونـــا بـــعـــد مـــــــرور ربــ

املطلوب وكانت األمور ممتازة وفي الشوط 
الـــثـــانـــي انــخــفــض املـــســـتـــوى ألنـــنـــا حسمنا 
املباراة، وهناك ضغط في جدولة املباريات، 
آخرها  قوية  مباريات  الالعبون  كما خــاض 
الــقــمــة املــحــلــيــة ضــد الــنــجــمــة )3-1(. الــفــريــق 
من  التسجيل  مهما  وكــان  التعليمات  طبق 
الضربات الركنية بعدما تمرنا كثيرا عليها. 
برغم غياب هيثم فاعور وأحمد زريق إال أن 
الشبان، حسني حيدر ومحمد قدوح، قدموا 
ــارق الــعــلــي الـــعـــائـــد من  ــ أداء جـــيـــدا كـــذلـــك طـ
قــويــا كمجموعة  فريقا  امتلك  أنــا  اإلصــابــة. 
وال أفكر بأي العب بديل لالوغندي ايغوما 

ألن الفريق متكامل ولدي 24 العبا مميزا«.
ــــذي ضــمــن أيـــضـــا الــفــوز  ويــمــلــك الــعــهــد - الـ
بـــصـــدارة املــجــمــوعــة األولـــــى -12 نــقــطــة من 
خــمــس مــبــاريــات مــقــابــل ســـت نــقــاط اللــتــني 
ــــي. ويـــحـــتـــل  ــانـ ــ ــثـ ــ اســــيــــر صــــاحــــب املـــــركـــــز الـ
الثالث ولديه ست  املركز  األردنــي  الوحدات 
مضيفه  أمـــام   2-6 ثقيلة  هزيمة  بعد  نــقــاط 
الــحــد الــبــحــريــنــي الــــذي رفـــع رصــيــده ألربــع 
نـــقـــاط وتــمــســك بــفــرصــتــه فـــي بـــلـــوغ الــــدور 

الثاني.
وساعد الحد ثالثية رائعة في الشوط الثاني 
الــدولــي ســيــد محمد  البحريني  املــدافــع  مــن 
عدنان كما سجل اوتشي اجبا هدفني. وأكمل 
البحريني  الفريق  سداسية  سلمان  حسني 
من ركلة جزاء بينما جاء هدفا الوحدات عبر 

فرانسيسكو توريس وعبد الله ذيب.
)رويترز(

الشوط الثاني، فأهدر انفرادًا تامًا تصدى له 
الحكم  ثم احتسب  الحارس مهدي سليمان، 
ركــلــة جـــزاء بــعــد عــرقــلــة املــدافــع أيــمــن أشــرف 
السعيد،  لها  انــبــرى  املنطقة،  داخــلــة  إليفونا 
وســـددهـــا قــويــة إلـــى يــمــني الـــحـــارس املــهــدي 
ســلــيــمــان، مــعــلــنــًا تــقــدم األهـــلـــي )67(. أجـــرى 
املدير الفني لسموحة حلمي طوالن تغييرات 

 فـــي تــعــديــل الــنــتــيــجــة بــنــزول 
ً
ــال هــجــومــيــة أمــ

زكــي وأحــمــد تمساح وهاني  محمد حــمــدي 
العجيزي، لكن سيطرة األهلي على مجريات 
اللعب تسببت في غياب الخطورة الهجومية 

على مرمى إكرامي.
اســتــمــر الــضــغــط الــهــجــومــي لــالعــبــي األهــلــي 
إلنهاء املباراة، وأهدر السعيد فرصة محققة 

بتسديدة مرت بجوار القائم، ثم سجل مؤمن 
ارتــدت تسديدة وليد سليمان  زكريا حينما 
مـــن قـــدم أيــمــن أشــــرف لــلــمــنــفــرد زكـــريـــا الـــذي 

سددها بسهولة في املرمى )78(. 
ــة، تـــخـــطـــى الـــزمـــالـــك  ــيــ ــانــ ــثــ وفــــــي املــــــبــــــاراة الــ
ــدود بـــهـــدف وحـــيـــد عــلــى ملعب  ــحــ حــــرس الــ
ــــورت. ويـــــديـــــن الــــزمــــالــــك بـــالـــفـــوز  ــبـ ــ ــــروسـ ــتـ ــ بـ
ملهاجمه باسم مرسي )7(، ليرفع رصيده إلى 
45 نقطة في املركز الثاني، فيما تجمد رصيد 
الحرس عند 9 نقاط في املركز السابع عشر 

قبل األخير، ليقترب من الهبوط.
الفنية  الناحية  املــبــاراة ضعيفة من  وجــاءت 
على مدار الشوطني، وبادر الزمالك بالضغط 
وأســـفـــر ذلــــك عـــن هــــدف الــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــة 
ــــذي اســتــقــبــل  الــســابــعــة عـــن طـــريـــق مـــرســـي الـ
تمريرة كهربا بشكل رائع برغم تواجده في 
يسددها  أن  قبل  املدافعني  من  اثنني  حراسة 
الشباك، منهيًا  رائعة داخــل  خلفية مزدوجة 
 عن التهديف. وجاءت مشاركة 

ً
صيامًا طويال

الغياب  68 يومًا من  البداية بعد  مرسي من 
مباراة  كانت  حيث  األساسية  التشكيلة  عن 
أســــوان يـــوم 18 شــبــاط/فــبــرايــر املــاضــي في 
الجولة 19 آخر مباراة يشارك فيها أساسيًا.

للزمالك حيث  الــهــدف  بعد  السيطرة  ودانـــت 
تحكم العبوه في إيقاع اللعب مقابل تراجع 
ــــح لــالعــبــي الـــحـــرس لــلــدفــاع فـــي وســط  واضـ
ملعبهم، لينجح في حسم املباراة واستعادة 

التوازن املحلي.
)فرانس برس(

األهلي يواصل صدارة الدوري والزمالك يستعيد التوازن3 أندية عربية إلى ثمن نهائي كأس االتحاد اآلسيوي
تأهلت فرق الفيصلي 

األردني والعهد اللبناني 
ونفط الوسط العراقي 

إلى ثمن نهائي كأس 
االتحاد اآلسيوي

حقق األهلي انتصارًا 
جديدًا ليواصل تأمين 

صدارة الدوري المصري 
بينما استعاد الزمالك 

توازنه بفوز على حرس 
الحدود

الجماهير اللبنانية تتمنى مواصلة العهد للمسيرة في البطولة القارية )أنور عمرو/فرانس برس(

)Getty/مامادو ساخو )ماتيو أشتون

)Getty/ماريا شارابوفا )كيفروك ديانزين

جانب من مباراة األهلي وسموحة )العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع

حسام أسامة

شـــهـــدت األشـــهـــر األخـــيـــرة الــعــديــد 
مــــــن املــــــفــــــاجــــــآت غــــيــــر الـــســـعـــيـــدة 
بــالــنــســبــة ملــحــبــي عــالــم الــريــاضــة، 
ــــورة أكـــثـــر من  بــعــدمــا شـــوهـــت املــنــشــطــات صـ
نــجــم، وعــرقــلــت مــســيــرة العــبــني مـــن مختلف 
الــريــاضــات، وهــو األمـــر الـــذي دفــع املسؤولني 
إلى تغيير سياسة مواجهة االنتشار الغريب 

لهذه العقارات بني الرياضيني.
ويبدو أن األثر السلبي األهم الناتج عن هذه 
الـــظـــاهـــرة، هـــو تــأثــر دورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
املــقــبــلــة فــي ريـــو دي جــانــيــرو بــغــيــاب العديد 
مــن الــنــجــوم الــذيــن تــم إيــقــافــهــم بسبب ثبوت 

المنشطات 
تشوه النجوم

مصير اإليقاف الطويل ومحاوالت التبرئة

يمر عالم الرياضة بشكل عام بفترة اختالل توازن 
بسبب أزمات الفساد التي ضربته مؤخرا، باإلضافة 
في  المنشطات  تعاطي  ظاهرة  انتشار  إلى 
المسؤولين  دفعت  بطريقة  الرياضات  مختلف 

للتحرك للحد من هذا األمر

تقرير

ــظــــورة، ومـــن  تـــعـــاطـــيـــهـــم مـــــــواد مــنــشــطــة مــــحــ
ضمنهم عــدد كبير مــن الــوجــوه املــعــتــادة في 

بعثة روسيا للمنافسات.
وكــانــت آخـــر الـــحـــاالت عــلــى الــصــعــيــد العربي 
لــلــمــالكــم املــغــربــي مــحــمــد الـــعـــرجـــاوي، والـــذي 
ثبت تعاطيه مـــادة مــحــظــورة ريــاضــيــا، وقــرر 

إجراء  إيقافه لحني  للمالكمة  الدولي  االتحاد 
يثبت سبب تعاطيه  ما  ثــان، وتقديم  اختبار 
لهذه املـــادة، خاصة بعدما أكــد املــالكــم أنــه لم 
يتعاط أي مواد محظورة، وأنه خضع للعديد 
مــن االخــتــبــارات طـــوال الــعــام املــاضــي وكــانــت 

نتائجها سلبية.
اللجنة  إليها  التي توصلت  التقارير  وأثبتت 
للمالكمة،  املــغــربــي  لــالتــحــاد  التابعة  الطبية 
ــة فــي  مــــن طـــــرف أحـــــد املــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـ
استعمال مادة  تم  أنــه  البيضاء،  الــدار  مدينة 
ــلـــى الــصــعــيــد  ــة عـ ــنـــوعـ ــمـ »الــــــدوزوالمــــــيــــــد« املـ
ــــالل عــمــلــيــة جــــراحــــيــــة خــضــع  الــــريــــاضــــي، خــ
لــهــا الــــعــــرجــــاوي، قــبــل انـــتـــقـــالـــه، فـــي مــــارس/
آذار املــاضــي، إلـــى الــكــامــيــرون لــلــمــشــاركــة في 
الــتــصــفــيــات األفــريــقــيــة املــؤهــلــة أللـــعـــاب ريــو 
األوملبية. ومن املقرر أن يعلن االتحاد الدولي 
األسابيع  العربي في  املالكم  قــراره بشأن  عن 

املقبلة.
ــاالت الـــتـــي شــغــلــت الـــشـــارع  ــحــ ومــــن ضــمــن الــ
الـــريـــاضـــي الـــعـــربـــي، يـــأتـــي الــنــجــم املــخــضــرم 
محمد نـــور قــائــد االتــحــاد الــســعــودي، والـــذي 
كـــان يــواجــه عــقــوبــة بــاإليــقــاف ألربــــع ســنــوات 
السعودية،  املنشطات  مكافحة  لجنة  قبل  من 
قبل أن يتم رفع اإليقاف عنه بعد ستة أشهر، 
انتهاء  املالعب من جديد، ويؤكد  إلــى  ليعود 

األمر وثبوت براءته.
وفي عالم كرة القدم كان هناك حالة أخرى قبل 
أيــــام، بــعــدمــا قـــرر لــيــفــربــول اســتــبــعــاد مدافعه 
ــدم االعــتــمــاد  ــ الــفــرنــســي مــــامــــادو ســـاخـــو، وعـ
املقبلة، وذلـــك بعد ثبوت  املــبــاريــات  فــي  عليه 
تعاطيه حارقا للدهون يحوي مواد منشطة، 
وذلك على خلفية اختبار خضع له قبل إحدى 
يتم  أن  ــقـــرر  املـ مـــن  أوروبـــــــا.  مـــبـــاريـــات دوري 
اتخاذ قرار بشأن إيقافه في األسابيع املقبلة.

في  مميزا  أداء  يــقــدم  الفرنسي  الــالعــب  وكـــان 
املـــبـــاريـــات األخـــيـــرة قــبــل إيــقــافــه، وكــســب ثقة 
املدير الفني األملاني يورغن كلوب، الذي رفض 
الواقعة، وفضل االنتظار لحني  التعليق على 

صدور قرار نهائي.
كبيرة مؤخرا،  التنس لصدمة  عالم  وتعرض 
بــعــدمــا تــقــرر إيــقــاف النجمة الــروســيــة مــاريــا 
شارابوفا، بعد ثبوت تعاطيها مادة محظورة، 
وتم حظرها بنهاية العام املاضي، وهو ما دفع 
اللعبة على تشديد  اللجان املنظمة لبطوالت 
الظاهرة. وأعلنت  انتشار  إجراءاتها ملواجهة 
اللجنة املنظمة لبطولة ويمبلدون للتنس أنه 
على  العمل  سيتم  املقبلة  النسخة  مــن  بــدايــة 
تعزيز عملية مواجهة ظاهرة انتشار تعاطي 

الرياضة الروسية 
ضمن أكثر المتضررين من 

أزمة المنشطات

)Getty/محمد العرجاوي )جاك ديمارثون

إلى  باإلضافة  وذلــك  مالعبها؛  في  املنشطات 
ــام االتـــهـــامـــات املــوجــهــة للعبة  غــلــق الـــبـــاب أمــ

بوجود تالعب في نتائج املباريات.
وشــهــدت ريــاضــة الــتــنــس مــنــذ بــدايــة املــوســم 
الجاري أكثر من واقعة هزت أرجاءها، بداية 
املباريات  في  والتالعب  الفساد  اتهامات  من 
التي سبقت بطولة أستراليا املفتوحة مرورا 
بأزمة شارابوفا واالتهامات التي وجهت إلى 
املنشطات  بتعاطيه  نــادال  رافائيل  اإلسباني 

في املواسم املاضية.
ــادي عــمــوم إنــجــلــتــرا الــقــائــم املنظم  ووصـــف نـ
»أكــــبــــر  ـــ ــات بــ ــطــ ــشــ ــنــ ــلـــبـــطـــولـــة الــــتــــالعــــب واملــ لـ

ساهم في حصده لعدد كبير من بطوالته.
ــرر الــالعــب إقــامــة دعــــوى ضــد الــوزيــرة  كــمــا قـ
السابقة للرياضة روزلني باشلوه، مشيرا إلى 
أنه ال يوجد أي دليل على تعاطيه منشطات 
في الفترة املاضية، وأنه أصبح من املرفوض 
أي  دون  الطريقة  بــهــذه  التهم  توجيه  يتم  أن 
دلـــيـــل، مـــؤكـــدا أن الــحــل األفـــضـــل بــالــنــســبــة له 
ســيــكــون نــشــر نــتــائــج اخــتــبــارات الــكــشــف عن 
املــنــشــطــات الــخــاصــة بــه عــلــمــا، ونــشــر مــا ورد 
في جواز سفره البيلوجي ليكون أبلغ رد أمام 
ــادال لم  املشككني فــي نــزاهــتــه. يــشــار إلــى أن نـ
يسقط طوال مسيرته الرياضية في أي اختبار 

ــا دفـــعـــه لــدعــم  تــهــديــديــن لـــلـــريـــاضـــة«. وهــــو مـ
إجــراءات مراقبة املباريات وإجــراءات الكشف 
عــن املــنــشــطــات، ومـــن ضمنها بــيــانــات دائــمــة 
دون  البطولة  مــبــاريــات  لكل  فيديو  ومــقــاطــع 
استثناء، لتجنب أي شبهة تالعب في نتائج 

املنافسات.
ومـــن جــانــبــه طــالــب اإلســبــانــي رافــائــيــل نـــادال 
ــاد الـــدولـــي  املــصــنــف الـــخـــامـــس عــاملــيــا االتــــحــ
لــلــتــنــس بــنــشــر نــتــائــج اخـــتـــبـــاراتـــه الــخــاصــة 
االتهامات  لدحض  وذلــك  املنشطات،  بفحص 
التي وجهتها له وزيــرة فرنسية سابقة بأنه 
ــتـــرة، وأن هــذا  ــواد مــنــشــطــة مــنــذ فـ ــ تــعــاطــى مـ

للكشف عن املنشطات. من جانبه أكد االتحاد 
الــدولــي للتنس بــأنــه لــن ينشر أي اخــتــبــارات 
نــادال  وأن  الــالعــب،  تخص  املنشطات  لكشف 
أراد، خــاصــة وأنـــه  بــذلــك إذا  الــقــيــام  بــوســعــه 
لديه اإلمكانية لالطالع على جميع اختباراته 
املعلومات  دقــة  على  وأنــه سيصدق  السابقة، 

املنشورة إذا قام الالعب بذلك.
وتعتبر روسيا صاحبة األزمة األكبر في عالم 
املــنــشــطــات فـــي الـــوقـــت الــحــالــي؛ فــلــم يقتصر 
امتد  فقط، ولكن  إيقاف شارابوفا  األمــر على 
األمــر ليضم العديد من الالعبني في مختلف 
ــقـــوى  ــلــــى رأســــهــــا ألــــعــــاب الـ ــات، وعــ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ الـ

األوملبية  البعثة  قد يضع  ما  وهــو  واملالكمة، 
فــي مـــأزق ويــهــدد أحـــالم روســيــا فــي املنافسة 
على الصدارة في عدد امليداليات في األوملبياد 

املقبلة.
ــي الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة إصـــالح  ــا فـ ــيـ وبــــــدأت روسـ
املقبلة،  الفترة  في  املنشطات  ملكافحة  شاملة 
وعينت لجنة منفصلة ملراقبة األمر، وذلك من 
أجل عودة الثقة في نظام مكافحة املنشطات 
ــع االتـــهـــام  ــابـ ــه أصـ ــروســــي، والــــــذي تـــوجـــه لـ الــ
أزمــة  فــي  الرئيسيني  املتسببني  أحــد  بصفته 
انــتــشــار املــنــشــطــات بـــني الــريــاضــيــني الــــروس 

بهذا الشكل.
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رياض الترك

مـــن املــفــتــرض أن تـــكـــون مــبــاريــات 
ــــدور نــصــف الــنــهــائــي مـــن دوري  الـ
أبــطــال أوروبــــا األقــــوى عــلــى الــكــرة 
األرضية كما هو متعارف عليه منذ تأسيس 
ــارة كـــرويـــة، فـــرص خطيرة،  هـــذه الــبــطــولــة، إثــ
أهـــــداف، مــلــعــب مــفــتــوح، تــصــديــات، جماهير 
كلها عوامل  املـــدرجـــات،  فــي  غاضبة وجــنــون 
ــكــــروي أن املــــبــــاراة نــاريــة  تـــؤكـــد لــلــمــشــجــع الــ
مشتعلة. فــي مــبــاراة ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي 
العالم  شاهد  اإلنجليزي  سيتي  ومانشستر 
90 دقيقة ُمملة، مباراة ُمملة ال يعني أن اللقاء 
لــم يشهد أي فــرصــة، لكن فــي نفس الــوقــت لم 
مــبــاراة نصف نهائية في  إلــى مستوى  يرتِق 
بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، لـــن نــدخــل في 
بل  نحلل،  ولــن  بيليغريني  أو  زيـــدان  تكتيك 
ســنــرســم املــــبــــاراة هــنــا تــكــتــيــكــا ملــعــرفــة مـــاذا 

حصل بشكل مفصل.

الشوط األول
فـــي الـــشـــوط األول مـــن املــــبــــاراة وبـــعـــد مـــرور 
عــشــر دقــائــق فــقــط مــن الــلــقــاء، بـــدا واضــحــًا أن 
ريال مدريد ال يريد الخروج بالتعادل ومثله 
ــســجــل أهـــداف 

ُ
مانشستر ســيــتــي، لــكــن كــيــف ت

مباراة الملل 
الكروي

سيتي  مانشستر  بين  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  نصف  ذهاب  قمة  انتهت 
بالتعادل السلبي، في مباراة ُمملة وال تليق بهذا الدور من  وريال مدريد، 
لمعرفة  وفنيًا،  تكتيكيًا  المباراة  سنستعرض  الكبيرة.  األوروبية  البطولة 

ماذا حصل خالل 90 دقيقة في ملعب »االتحاد«

3031
رياضة

تحليل

من دون اندفاع أكبر؟ مانشستر سيتي أحكم 
الــكــرة طـــوال 45 دقــيــقــة، لكنه لم  قبضته على 
ينجح في صناعة فرصة وحيدة على املرمى، 
ملاذا ألن البناء من الخلف كان مهزوزًا بعض 
الشيء، تدوير الكرة في وسط امللعب لم يكن 
الــطــريــق عند منطقة  جــيــدًا، وبــالــتــالــي نهاية 

جزاء النادي »امللكي«. 
مثلث سيلفا، أغويرو، دي بروين، كان السالح 
األمـــثـــل ملــانــشــســتــر ســيــتــي بــغــيــة ضـــرب دفـــاع 
ــال مـــدريـــد، عــمــل الــثــالثــي جــيــدًا فـــي وســط  ريــ
املــلــعــب لــكــنــه فـــي األمــــتــــار األخــــيــــرة فــشــل في 
إيصال الكرة إلى داخل منطقة الجزاء، في كل 
مــن منطقة  بالقرب  السيتي  كــرة  مــرة وصلت 
الجزاء، عــادت إلى الــوراء فتمركز العبو ريال 
ــســجــل هــدفــًا في 

ُ
مــدريــد بــشــكــل جــيــد، ولــكــي ت

شباك نافاس يجب عليك أن تلعب على عنصر 
املباغتة ومن هذه األمثلة )هدف سواريز في 

كــالســيــكــو الــــذهــــاب(، تــمــريــرة خــاطــفــة وملــســة 
واحـــدة مــن ســواريــز فــي الــشــبــاك. فبدل مــن أن 
تستمر الكرة في الدوران حول منطقة الريال، 
املــراكــز بشكل  كــان يجب على السيتي تبديل 
الــتــمــريــرات الخاطفة،  ســريــع واالعــتــمــاد على 
لكن السيتي صب كل تركيزه على االستحواذ 
ــرة، وركــــز عــلــى تــمــويــل دي بــــرون بـ  ــكـ عــلــى الـ
ــه الـــوحـــيـــد الــــقــــادر على  70% مـــن الــــكــــرات ألنــ
بعثرة أوراق الريال ولعب كرة عرضية واحدة 
حاسمة، لكن األمر لم يحصل رغم تقديم دي 
بروين مستوى ُمتميزا، لم يحصل ألن سيلفا 
خرج وأغويرو أصبح وحيدًا مراقبًا من أكثر 
مــن مــدافــع، لذلك لــم يجد دي بـــرون، املتنفس 
الـــوحـــيـــد لــصــنــاعــة الـــهـــجـــمـــات، ملـــحـــات فــنــيــة 
توصل »السيتي« إلى املرمى. بالنسبة لريال 
مــدريــد لعب بواقعية فــي ظــل غياب رونــالــدو 
وعدم جاهزية بنزيما، واعتمد على فاسكيز 
وبــيــل فــي الــهــجــوم، واألهـــم أن مــودريــتــش هو 
صانع كل شيء على أرض امللعب، مودريتش 
صنع مرر وأبدع في الحفاظ على التوازن في 

وسط ملعب ريال مدريد.

الشوط الثاني
إنها 45 دقيقة من نصف نهائي دوري أبطال 
الشباك  لهز  بحاجة  األرض  أوروبـــا، صاحب 
والخصم ال يكون سعيدًا إن لم ُيسجل، األول 
خــاف وحــافــظ على نفس املستوى مــع فقدان 
ميزة االستحواذ على الكرة، أما الثاني فهاجم 
الفعالية  غــيــاب  والنتيجة  رونــالــدو  دون  مــن 
الــهــجــومــيــة وتــكــســر مــعــظــم هــجــمــات الــنــادي 

»امللكي« على مشارف منطقة جزاء الخصم.
الــبــرتــغــالــي بــيــبــي حــصــل عــلــى فــرصــة الــلــقــاء 
، لــكــن تصدي 

ً
الــتــي كــســرت إيــقــاع املــلــل قــلــيــال

جو هارت أبقى النتيجة على حالها، ورفض 
االستسالم حتى وإن كان فريقه متراجعًا. دي 
بروين غاب عن مستواه ولم ينجح في استالم 
الكرات بشكل جيد في وسط امللعب، ولم يجد 
املــســانــدة الــهــجــومــيــة املــطــلــوبــة مـــن أغـــويـــرو، 

الذي كان محاصرًا طوال 90 دقيقة.
أطـــراف ريــال مــدريــد كانت الحل الوحيد لفك 
مارسيلو  سيتي،  مانشستر  دفـــاع  »شــيــفــرة« 
بعد خــروج ديفيد سيلفا تحرر أكثر ألنــه لم 
يعد مضطر للتراجع أكثر إلى الخلف، بعد أن 
في  »السيتي«  لعب  مفاتيح  أحــد  كــان سيلفا 
الشوط األول، لوكاس فاسكيز لم يكن مرتاحًا 
عــلــى الــجــهــة الـــُيـــمـــنـــى، وهــــو ال يــمــلــك مــهــارة 

رونالدو لصناعة خطورة من ال شيء.
ــاراة األطـــــــــراف مــن  ــ ــبـ ــ ــان مـ ــ الــــشــــوط الـــثـــانـــي كــ
أن  لــم يفهما  املــدربــني  أن  الــفــريــقــني، واملشكلة 
األطـــراف لــن تجدي نفعًا فــي ظــل عــدم تواجد 
ــــي الــــــكــــــرات الـــعـــرضـــيـــة  ــمــــني فــ ــاســ ــــني حــ ــبـ ــ العـ
كانا  اللذان  بروين،  باستثناء مارسيلو ودي 
مــحــاصــريــن ، فــمــارســيــلــو كـــان يــلــعــب الــكــرات 
العرضية من أعلى منقطة الجزاء وليس بقرب 
الـــرايـــة الــركــنــيــة، ألنـــه دائـــمـــًا مـــا يــصــنــع كـــرات 

G G

كريستيانو رونالدو 
لم يُشارك في المباراة 

بسبب اإلصابة

لوس أنجليس كليبرز يعاني بسبب اإلصابات
أعلن فريق لوس أنجليس كليبرز، أنه سيفقد بليك جريفني وكريس بول بسبب اإلصابة 
حتى نهاية موسم دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وأصيب بول بكسر في اليد 
وخضع للجراحة بينما تعرض جريفني إلصابة قوية في عضالت الفخذ تبعدهما عن 
املنافسات املقبلة. وقبل اإلصابتني بدا أن حظوظ كليبرز ستكون كبيرة إذا تفوق على 
جولدن ستيت  أمــام  اإلقصائية  األدوار  نهائي  قبل  إلــى  وتأهل  بليزرز  تريل  بورتالند 
وريورز حامل اللقب الذي أصيب العبه األبرز ستيفن كوري. لكن حاليًا أصبح كليبرز 

في موقف صعب ملجرد اجتياز بليزرز.

مارادونا: هيغواين لن يقدم موسمًا آخر مثل الحالي
قــــال أســـطـــورة كــــرة الـــقـــدم األرجــنــتــيــنــيــة ديــيــغــو 
أروماندو مارادونا، إن مواطنه جونزالو هيغواين 
الـــذي أحـــرز 30 هــدفــًا لــنــابــولــي هـــذا املــوســم »لــن 
يقدم موسمًا آخر كهذا«، ألنه »أعطى أقصى ما 
)بيوني  لقناة  تصريحات  فــي  وأضـــاف  عــنــده«. 
الكثير من  نابولي سيكسب  أن  تي في( »أعتقد 
املال بهيغواين. ما فعله هذا العام لن يكرره مرة 
ــال، يــجــب عــلــى )رئــيــس  أخــــرى. ولــكــن مــع هـــذا املــ
فريق  صناعة  لورينتيس  دي  أوريــلــيــو(  الــنــادي 
كــبــيــر، وهــــذا مــا طلبته مــنــه«. وتــابــع »أعــتــقــد أن 
بيبيتا قدم أقصى ما عنده في نابولي، لن يقدم 
بــطــولــة أخـــرى كــهــذه. لــقــد رأيــنــا األمـــر أيــضــًا مع 
ــوه جــديــدة فــي امللعب  ــة وجـ الفــيــتــزي. يــجــب رؤيـ

وبيع هيغواين بسعر عال«.

فريق أرجنتيني يريد زرع شرائح 
إلكترونية في أجساد مشجعيه

يسعى تــيــجــري املنتمي لــلــدوري األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم إلـــى تــجــربــة وضـــع شريحة 
إلكترونية داخل أجساد مشجعيه تحمل معلومات وتفاصيل عنهم. وأعلن تيجري عن 
الفكرة على موقعه على اإلنترنت تحت شعار »اآلن تحمل ناديك بداخلك«. وقال النادي 
األرجنتيني إن ذلك سيجعله يسيطر على من يدخل النادي واملباريات ويمنع أي مشجع 
عليه مستحقات متأخرة. وأضاف إيزيكيل روسينو األمني العام للنادي والذي كان أول 
إلزامية. ال نريد  الشريحة »إنها مثل بطاقة تعريف عن بعد.. لن تكون  من وضع هذه 

إلحاق الضرر باملشجعني. هذه الفكرة لزيادة سرعة الدخول«.

لوكوموتيف يطيح ببرشلونة من دوري أوروبا للسلة
أكبر  الــروســي  كــراســنــودار  لوكوموتيف  حقق 
السلة هذا  لكرة  الـــدوري األوروبـــي  مفاجأة في 
باللقب  الفائز  ببرشلونة  أطــاح  أن  بعد  املــوســم 
مرتني من قبل ليبلغ املربع الذهبي للبطولة ألول 
السعيدة  الجماهير  ونــزلــت  مسيرته.  فــي  مــرة 
ملــلــعــب لــوكــومــوتــيــف - الـــــذي لـــم يــبــلــغ مــراحــل 
خروج املغلوب من قبل - والذي فاز على ضيفه 
في   2-3 بنتيجة  ليفوز   67-81 بنتيجة  الكبير 
السلسلة التي تحسم على أساس األفضل في 
خمس مباريات. وسيلتقي لوكوموتيف اآلن مع 
منافسه املحلي تشسكا موسكو الفائز باللقب 
ست مرات من قبل بينما سيلتقي فناربخشه 
أسطنبول مع منافسه البورال كوتشا فيتوريا 
اإلسباني في املربع الذهبي الذي ستقام مبارياته في الفترة من 13 وحتى 15 مايو/أيار 

املقبل في برلني.

رانييري لن يحتفل إال بعد الحسم المؤكد للدوري
قال كالوديو رانييري مدرب ليستر سيتي متصدر الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم 
أنه سيبدأ في االحتفال باللقب »عندما تؤكد الحسابات ذلك« مع اقتراب الفريق من أول 
ألقابه على اإلطالق في دوري األضواء منذ نشأته قبل 132 عامًا. وسيكون الفوز على 
اللقب عقب إهــدار توتنهام  لليستر النتزاع  املقبل كافيًا  مانشستر يونايتد يوم األحــد 
بروميتش  وســت  مــع   1-1 االثــنــني  بتعادله  لنقطتني  متوقع  غير  نحو  وعلى  هوتسبير 
البيون. ومع ابتعاد ليستر بفارق سبع نقاط عن املنافس الوحيد املتبقي له على اللقب 
مع تبقي ثالث مباريات على نهاية املوسم يدرك رانييري أنه بات على مقربة من انتزاع 
التي امتدت على مدار 30 عامًا تولى فيها  التدريبية  الكبيرة خالل مسيرته  ألقابه  أول 

16 مهمة.

ــدم مــاتــا مــســتــوى كـــرويـــا رائــعــا،  ــار، مـــع تــشــلــســي قـ ــظـ األنـ
الــدوري اإلنجليزي في أول  وأصبح من بني أفضل العبي 
عامني، لكنه في العام 2014 ومع املدرب البرتغالي مورينيو، 
فقد ماتا الكثير من رونقه، لينتقل إلى مانشستر يونايتد 
مــع تشلسي 18  الــعــام 2014. سجل ماتا  فــي  اإلنجليزي 
ــاراة، والـــيـــوم أصــبــح العــبــًا أســاســيــًا في  ــبـ هــدفــًا فــي 82 مـ
تشكيلة مانشستر يونايتد ومن ركائز الفريق األساسية، 
ــبــــاراة وســـجـــل 20 هـــدفـــًا مع  لــعــب حــتــى اآلن 79 مــ فــهــو 
»الشياطني الُحمر«. ويبلغ عدد مباريات خوان ماتا حوالي 
400 مباراة سجل فيها 103 أهداف طوال مسيرته الكروية، 
ومع املنتخب اإلسباني لعب ماتا حوالي 41 مباراة سجل 
فيها عشرة أهــداف. وعلى صعيد األلقاب حقق ماتا لقب 
كأس ملك إسبانيا في العام 2008 مع فالنسيا اإلسباني، 
ومع تشلسي حقق لقب كأس االتحاد اإلنجليزي في العام 

2012، ولقب دوري أبطال أوروبــا في العام 2012، وأخيرًا 
لقب بطولة الدوري األوروبي في العام 2013.

وج ماتا بلقب كأس العالم 2010، 
ُ
ومع املنتخب اإلسباني ت

ولقب يورو 2012 في املباراة التي فازت بها إسبانيا على 
إيطاليا بأربعة أهداف نظيفة في املباراة النهائية، كما وحقق 
مع منتخب »املاتادور« املركز الثاني في بطولة القارات في 

العام 2013، واملركز الثالث في بطولة القارات 2009.
أوروبــا  يــورو 2011 تحت 21 سنة، ولقب  لقب  كما حقق 
األلقاب  العام 2006 مع إسبانيا، ومــن  تحت 19 سنة في 
يــورو  الــعــام 2016، لقب  فــي  مــاتــا  أن يحققها  الــتــي يمكن 
اإلنجليزي حيُث  االتــحــاد  كــأس  ولقب  فرنسا،  فــي   2016
يلعب فريقه مانشستر يونايتد ضد كريستال باالس في 

النهائي.
رياض...

في مثل هذا اليوم من العام 1988، ولد نجم إسباني يعشق 
ــوان مــاتــا، الـــذي بـــرز فــي املــالعــب  ــقــدم، إنـــه الــنــجــم خـ كـــرة ال
األوروبية والعاملية وأثبت أنه واحد من بني أفضل نجوم كرة 
القدم حاليًا، وهو يشغل مركز العب خط الوسط املهاجم، 
الذي يشارك في صناعة الهجمات، كما وعليه أن يلعب دورًا 

دفاعيًا ملساندة الخط الخلفي في نفس الوقت.
بدأ خوان ماتا مسيرته الكروية عندما كان شابًا مع فريق 
ريال أوفييدو، قبل أن يصبح العبًا في فريق ريال مدريد 
العام 2007،  العام 2003، ليستمر معه حتى  للشباب في 
انتقل  أهــداف فقط.  وهناك لعب 39 مباراة وسجل عشرة 
إلــى فالنسيا اإلســبــانــي، ومــع فريق  الــعــام 2007  ماتا فــي 
»الخفافيش« لعب ماتا 129 مباراة وسجل فيها 33 هدفًا.

في العام 2011 تعاقد تشلسي اإلنجليزي مع خوان ماتا، 
بعد أن أصــبــح نجم خــط الــوســط العــبــًا ُمميزًا والفــتــًا لكل 

خوان ماتا

على هامش الحدث

خوان ماتا، أحد 
نجوم كرة القدم 

اإلسبانية، حامل 
لقب كأس العالم 

ويورو 2012

صراع على الكرة 
في المباراة 
)Getty(

األحالم  في  وال  خيالية  لكرة  هارت  جو  السيتي  مرمى  حارس  تصّدى 
لمدافع ريال مدريد، البرتغالي بيبي، ليحرم النادي »الملكي« من هدف 
توني  األلماني  ركنية، حولها  ركلة  ريال مدريد على  ُمحقق، وحصل 
كروس إلى داخل منطقة الجزاء غاريث بيل، لتصل إلى بيبي الذي وجد 
نفسه منفردًا أمام مرمى جو هارت على بعد أقل من مترين. وسدد 
الكرة مباشرًة من دون تردد، ليتصدى جو هارت للكرة بطريقة خرافية 

وخيالية، إذ أبعد الكرة بصدره.

تصّدي هارت الخيالي

وجه رياضي

عــرضــيــة خــطــيــرة مـــن ذلـــك املـــكـــان. البلجيكي 
دي بــرويــن تخطى فــي كــرة واحـــدة كارباخال 
وصل إلى حدود منطقة الجزاء، لم يجد أحدا 
املندفع  سيلفا  ألن  العرضية  الــكــرة  لــه  يلعب 
غائب، ويايا توريه صاحب التسديدات القوية 
الكرة  فأهدر  وأغويرو محاصر،  أيضًا غائب، 
الوحيدة التي تسلل منها خلف املدافعني. لم 

رونــــالــــدو وبــنــزيــمــا، الــــذي ال يــحــصــل فـــي كل 
ــدان لــم ينجح  ــ مـــبـــاراة أمــــام ريــــال مـــدريـــد، وزيـ
في تسجيل الهدف الذي يريح األعصاب قبل 
مباراة اإلياب. ال يمكن القول إن  أيا من املدربني 
نــجــح تــكــتــيــكــيــًا ألن الــنــتــيــجــة بــقــيــت ســلــبــيــة، 
 وال يليق بمستوى 

ً
واألهم أن اللقاء كان ُممال

مباراة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، 

مــبــاراة تكتيكية  بــل تابعنا  قــدم  كــرة  نشاهد 
أكثر من العادي، فأي مدرب يعتقد أن نتيجة 
التعادل السلبي نتيجة جيدة، فهو واهم ألن 
على  االحــتــمــاالت  كــل  تفتح  السلبية  النتيجة 
بعضها، ومن املمكن أن تلدغ أيا من الفريقني 
فــي مـــبـــاراة اإليـــــاب. بيلغريني لــم يــخــرج من 
حـــذره فــي الــشــوط الــثــانــي ولــم يستغل غياب 

لعب مباراة اإليــاب، على بيليغريني 
ُ
إلى أن ت

ُيــفــكــر جــيــدًا فـــي أول 15 دقــيــقــة فـــي ملعب  أن 
وعلى  شــيء،  أي  قبل  برنابيو«  »السانتياغو 
ــدان أال يــغــامــر كــثــيــرًا، ألنـــه فـــي حـــال تلقى  ــ زيـ
هدفا من هجمة مرتدة سيتعقد األمــر كثيرًا، 
خصوصًا في ظل تواجد دي بروين وأغويرو 

وربما عودة سيلفا ويايا توريه.

حقق لوكوموتيف كراسنودار الروسي أكبر مفاجأة في الدوري األوروبي لكرة السلة هذا 
املوسم، بعد أن أطاح ببرشلونة الفائز باللقب مرتني من قبل ليبلغ املربع الذهبي للبطولة 
ألول مرة في مسيرته. وفاز لوكوموتيف على ضيفه الكبير بنتيجة )81 - 67(، لُينهي 
اآلن  لوكوموتيف  ثالثة من خمسة. وسيلتقي  بأفضلية  2( ويحسمها   -  3( السلسلة 
مع منافسه املحلي سيسكا موسكو الفائز باللقب ست مرات من قبل، بينما سيلتقي 
فنربخشة مع منافسه البورال كوتشا اإلسباني في املربع الذهبي الذي ستقام مبارياته 

في الفترة من 13 وحتى 15 مايو/أيار املقبل في برلني.

صورة في خبر

خروج برشلونة
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الحكاية الكوبية
عرب »غير مرغوب فيهم« في الجزيرة

هافانا ـ شهيرة سلوم

ــــى مــبــنــى مــطــار  عـــنـــد االنـــتـــقـــال إلـ
خوسيه مارتيه الرئيسي الضّيق 
والـــقـــديـــم فـــي الــعــاصــمــة الــكــوبــيــة 
ألكثر  طويل  انتظار  خط  في  تقف  هافانا، 
مــن ســاعــة، بــعــد ســفــر ملــا يــقــارب العشرين 
ساعة؛ ال يهم، الحماسة البادية على وجوه 
الــســّيــاح والــحــكــايــات الــتــي ســمــعــوهــا ومــا 
يــنــفــّكــون يــقــّصــونــهــا عـــن ســحــر الـــجـــزيـــرة، 

تجعل االنتظار مسلّيًا.
ســّيــاح أوروبــيــون وأمــيــركــيــون ويابانيون 
ـــط ســـمـــعـــك املـــضـــغـــوط 

ّ
ــيــــون؛ تـــنـــش ــنــ ــيــ وصــ

باالرتفاعات الجّوية كي تلتقط كلمة عربية 
وتستدرج ألفة ما، فيعود إليك خائبًا. يبدو 
مــن حماسة  صت 

ّ
قل الطويلة  املسافة   

ّ
شــأن

السّياح العرب، ومنهم الخليجيون، لزيارة 
الجزيرة األميركية.

ورقــة  تحمل  التشيك،  جمهورية  مــن  ألينا 
وقلما وتـــدّون األمــاكــن التي ينصحها بها 
الــذي يعمل في الصني،  الكوبي،  فريديريك 

لزيارتها في الجزيرة.
أمن  تمّر نحو موظفة  كــي  ألينا  دور  يأتي 
ــفـــني مــــن الــجــنــس  الـــــحـــــدود. غــالــبــيــة املـــوظـ
اللطيف، لكن طبيعة عملهن، أبعدت عنهن 
الــلــطــافــة، رغـــم الــتــنــانــيــر الــقــصــيــرة الــائــي 
العابس.  أشبه بزميلهن  يرتدينها، فبدون 

)Getty( أصبحت هافانا وجهة للسياحة من مختلف أنحاء العالم

C

بنّيًا،  زّيـــًا عسكريًا  يــرتــدون  األمـــن  موظفو 
لــكــن هــنــاك آخــــرون يــتــجــّولــون بــني خطوط 

الوافدين بزّي مدني.
تــتــقــّدم ألــيــنــا نــحــو املــوظــفــة، وتــدفــع إليها 
منتصبة  تقف  وتأشيرتها.  سفرها  جــواز 
لتلتقط لها الكاميرا بصمة العني. تستعيد 

جوازها وتدخل كوبا. يا لحظها. 
»الـــعـــابـــس«  يــطــلــب  ــأتـــي دوري.  ــائـــق ويـ دقـ
االنتصاب  ويطلب  بالجواز،  يدقق  التقّدم. 
أمـــام الــكــامــيــرا. األمـــور تسير على مــا يــرام. 
ــّرر االســــــم ويــــقــــول: لــبــنــان.  ــكــ لـــكـــن فـــجـــأة يــ
االنتظار ويحتفظ  إلــى خط  العودة  يطلب 
بوثيقة السفر ويبدأ اتصاالته. األمور حتى 
اللحظة طبيعية، فجواز السفر اللبناني ال 

يستدعي الُيسر.
أن  وعلي  الجزيرة،  ويدخل  يتقّدم  الجميع 
تتقّدم  االحتجاج،  يبدأ  ساعة  بعد  أنتظر. 
فــتــاة بـــزّي مــدنــي وتطلب االســتــراحــة على 

مقعد في الرواق.
على املقعد، يجلس أيضًا رجان سوريان. 
ــفـــرجـــت األســـــاريـــــر. أيـــعـــقـــل ألنـــنـــا عــــرب؟  انـ
أســـألـــهـــمـــا. يــجــيــب أحـــدهـــمـــا، وهــــو أســتــاذ 
جامعي »على األرجح نعم. أتيت إلى كوبا 
سائحًا، وشخص مهم ينتظرني بالخارج. 
قلت لهم ذلك، وال أزال أنتظر منذ أكثر من 

ساعة«.
 مــرت حوالي ســاعــة،  يأتي بعدها موظف 

كــوبــي بــــزّي مــدنــي حــامــا الـــجـــواز، ويــبــدأ 
االستجواب. يدّون كل املعلومات املوجودة 
على وثيقة الــســفــر، االســـم والــرقــم وتــاريــخ 
ومــكــان الــــوالدة واســـم األب واألم والــــزوج، 
والتأشيرات املوجودة وأرقامها وتاريخها 
ومــدتــهــا. الــرجــل ال يــتــقــن اإلنــجــلــيــزيــة، وال 
يكاد يجيد التواصل. أشير إليه إلى اإلقامة 
عندها  ستساعد،  املــؤّكــد  مــن  البريطانية، 
تــتــبــّدل مــامــحــه وُيــظــهــر تــســامــحــًا. فــيــدّون 
اإلقــامــة؛ مدتها ورقمها حتى  كل تفاصيل 
ــه يــدّون تاريخ الدخول والخروج في كل 

ّ
أن

خــتــم أمـــنـــي. ثـــم يــعــود لــلــســؤال عـــن الــعــمــل 
ومكان السكن في اململكة املتحدة، والدخل 
الــســنــوي، والــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة. ينتقل 
ــارة كــوبــا ومــــدة ومـــكـــان اإلقــامــة  ــ لــســبــب زيـ

وتاريخ العودة.
ــن ســـاعـــة ونــصــف   بـــعـــد تــحــقــيــق ألكـــثـــر مــ
الساعة، يعيد الجواز، يرافقني إلى الخارج، 
ويطلب سيارة أجرة إليصالي إلى الفندق 
املـــذكـــور. أســألــه عــن ســبــب الــتــحــقــيــق، وهــل 
ــواز الــســفــر الـــســـوري أو الــلــبــنــانــي؟  ــ هـــو جـ
فــيــجــيــب »نـــعـــم، وأيـــضـــًا لــحــامــلــي جــــوازات 
ســــفــــر أفــــغــــانــــســــتــــان والـــــــعـــــــراق« والــــشــــرق 
الــســبــب  يعود  األوســــط إجـــمـــااًل. أردف: أم 
إلـــى كـــون زيــــارة الــرئــيــس األمــيــركــي بـــاراك 
أوبــامــا )كــانــت مرتقبة بعد أيـــام(؟ فيجيب 
هــجــمــات محتملة؟   الــجــزيــرة تخشى  نــعــم، 

ــه، بـــحـــجـــة تــبــديــل  ــنــ ـــص مــ
ّ
أتــــحــــايــــل لـــلـــتـــمـــل

العملة، فيشير إلى صف انتظار أمام مكتب 
للصيرفة. أدخل الصف وأحاول الغرق بني 
الــجــمــوع كـــي يــصــرف الــنــظــر عــنــي، أنتظر  
ليأتي دوري، با طائل. فجأة يظهر سائح 
تبديل  املــنــتــظــريــن  عــلــى  يــعــرض  مكسيكي 
الــعــمــلــة بــســعــر أقــــل مـــن مــكــتــب الــصــيــرفــة، 
ألنه سيغادر الجزيرة. قبل أن يهجم عليه 

السياح، انسللت نحوه، بدلت وهربت.
ــلــــت  ــلــــطــــات رّحــ الــــســ  

ّ
أن تــــبــــني  أيــــــــــام،  بــــعــــد 

أردنــيــًا كـــان فــي زيــــارة سياحية ملـــدة شهر 
إلـــى الــجــزيــرة. قــيــس شـــاب مــولــع بــالــثــورة 
 مـــا يـــريـــده كــــان أن يقصد 

ّ
ــل ــ الــكــوبــيــة، وجـ

جـــزيـــرة الــعــجــوز فــيــديــل »الــشــيــوعــيــة« مع 
كتاب »دون كيخوته«.

معه  التحقيق  تــم  بعد مشقة سفر طويلة، 
لــســاعــات، وجــــرى تــرحــيــلــه عــبــر إســبــانــيــا، 
ــه ال يملك 

ّ
كما أتــى. وهناك ُسجن ليوم، ألن

موعد  انتظار  عليه  وكــان  دخـــول،  تأشيرة 
الـــطـــائـــرة املــقــبــلــة لــلــعــودة إلــــى عـــّمـــان. ومــا 
ــل عـــّمـــان، حــتــى تــلــقــفــه عــنــاصــر من  أن وصـ
ــة، للتحقيق مــعــه حــول  ــيـ املــخــابــرات األردنـ
سبب توقيفه في إسبانيا، وقبلها ترحيله 
من كوبا »قل الحقيقة، ماذا فعلت للكوبيني 
ــاب املــــــــزري،  ــ ــشـ ــ ــي يـــــرّحـــــلـــــوك؟« وضــــــع الـ ــ كـ
بــعــد يـــومـــني مــتــواصــلــني مـــن الـــســـفـــر، دفــع 
املحققني إلى صرف النظر عنه والسماح له 

باملغادرة.
هافانا  فــي  عــرب  دبلوماسيني  ســـؤال  عند 
عن سبب هذه اإلجـــراءات األمنية املشّددة، 
كانت واحدة من اإلجابات مرتبطة بزيارة 
الاجئني؛  بــأزمــة  وثــانــيــة مرتبطة  أوبــامــا، 
ــريـــدون أن  ــم: »الــكــوبــيــون ال يـ ــدهـ يــقــول أحـ
الواليات  إلــى  لاجئني  ممّرًا  بادهم  تكون 
 
ً
ميا  80 من  أكثر  تبعد  ال  ميامي  املتحدة. 

بحريًا عنهم«.

املسافة الطويلة 
صت من حماسة 

ّ
قل

السّياح العرب، ومنهم 
الخليجيون، لزيارة 
الجزيرة األميركية.

■ ■ ■
حاملو جوازات الشرق 
األوسط وأفغانستان 
يخضعون للتحقيق 
الطويل في مطار  

خوسيه مارتي 
الرئيسي الضّيق 
والقديم بهافانا.

■ ■ ■
الكوبيون ال يريدون 

أن تكون بالدهم 
ممّرًا لالجئني إلى 
الواليات املتحدة، 
لذلك يتشددون 
في اإلجراءات.

باختصار

إذا كانت الجزيرة الكوبية خارج المكان والزمان، فإنّها تنافس أكثر الدول تطورًا في أنظمة التفتيش والرقابة. أمر يمكن مالحظته 
فور الهبوط بمطار خوسيه مارتي الرئيسي الضيّق والقديم

هوامش

سعدية مفرح

هـــل نــعــيــش زمــــن الـــجـــدب حــقــا؟ هــــذا مـــا تــقــولــه لــوحــة 
تشكيلية جميلة، غلب عليها اللون الرمادي بتدرجاته، 
أيام  قبل  األساسية  التربية  كلية  في  طالبة  لي  أهدتها 

بهذا العنوان؛ »زمن الجدب«. 
وألنني نفرت من العنوان املغرق في سوداويته، بالنسبة 
لصبية في بداية عشرينياتها، اقترحت عليها أن تغّيره 
إلــى آخـــر، لكنها رفــضــت وكــأنــهــا تــصــّر على رؤيتها 
السوداء للحياة التي تقدم لها شيئا، ولو صغيرا يفرح 
قلبها، وفق تعبيرها، فقلت لها؛ وال حتى األلــوان؟ وال 
أسلوبك  وال حتى  الــرســم؟  فــي  الالفتة  موهبتك  حتى 
املوحي في قراءة قصائد محمود درويش؟ فابتسمت 
ومضت، كمن يحاول إحصاء مزيد من املباهج الخفية.

ال يليق زمن الجدب بالنساء وال بالشعراء وال بعشاق 
اإليــمــان.  ذلــك  النظر عــن  باملؤمنني، بغض  الــحــيــاة، وال 
لذلك، على كل هؤالء دائما، حتى لو كانت هذه الحياة 
وتعاندهم  والعامة،  الخاصة  خياراتهم  في  تعاكسهم 
في أحالمهم التي تحققت، والتي لم تتحقق، العبث في 
الجيوب السرية لها، بني فترٍة وأخرى، بحثا عما يمكن 

أن يستدرج املطر، ويستجيب ملباهجهم املتمناة، لكي 
تجيء وتتضاعف وتنمو وتستطيل. عليهم االستمرار 
فــي املــحــاوالت تلو املــحــاوالت، بــال مــلــٍل وال يـــأس، ذلك 
املتفائلني سوى  على  وليس  املفاجآت،  يحب  القدر  أن 
اســتــدراج املــفــاجــآت الــحــلــوة، وتــجــاهــل املــفــاجــآت املــرة، 
من  أكــثــر  جــديــرون،  أنــهــم  يثبتوا  أن  يستطيعوا  حتى 
غيرهم، بالفرح والبقاء قدر اإلمكان، وبمختلف صور 
 كما 

ً
البقاء على هذه األرض التي تستحق الحياة، فعال

يــقــول أحــد هـــؤالء الــحــاملــني الــكــبــار فــي الشجن والحب 
رطني 

ْ
والقصيد. يعرف من حولي أنني أنتمي لفئة املف

فــي الــتــفــاؤل، واملبالغني فــي رعــايــة شـــؤون األمـــل، وقد 
تحّصنت ضد اليأس، حتى لم يعد له إلّي سبيل حتى 
، كما 

ً
اآلن على األقل. ال لقلة ما يستدعي اليأس، عــادة

قد يتوهم كثيرون. ولكن، ألنني لم أعد أرحب به، مثلما 
والثالثني من  الخامسة  بــوابــة  عــبــوري  قبل  أفعل  كنت 
عمري بقليل من اإلنجازات والكتب واألفراح واألسماء 
التي ال تنسى، واأللحان املرتجلة العصية على النسيان، 
والذكريات التي تستحق التجاوز، وال النسيان. وبكثير 
واألسئلة  والصدمات  والجراح  والحاجات  األوهــام  من 
ليست  التي  والحكايات  املستحيلة  واألحـــالم  الصعبة 

لــهــا نــهــايــات مــنــاســبــة والــقــصــائــد املــكــتــوبــة فــي دفــاتــر 
ورائــي،  البوابة  أغلقت  أمــامــي، عندما  يكن  ولــم  الغيب! 
سوى االختيار جوابا نهائيا على سؤال الحياة املفتوح 
الــيــأس والــجــدب طريقا نحو املـــوت، أو  كجرح داٍم؛ إمــا 
األمــــل والـــــرواء طــريــقــا إلـــى الــحــيــاة، وقـــد اخـــتـــرت، وأنــا 
بكامل قواي البشرية، أن أضمد الجرح بالصبر واملحبة 

والجهد املستمر، فأختار الحياة.  
حياتي،  ظـــروف  على  وقــفــوا  ممن  كــثــيــرون  يستغرب 
وعــشــوائــيــة مــنــحــنــيــاتــهــا الــكــثــيــرة صـــعـــودا وهــبــوطــا، 
والحفر التي امتألت بها كل الشوارع التي عبرتها حتى 

اليوم، من قدرتي على االحتفاظ بتوازني، وأنا أمشي 
وفقا لتلك املنحنيات. ومن طريقتي في تجاهل الحفر 
التي تفاجئني، ما بني خطوة وأخــرى، أو القفز فوقها 
أحيانا إلكمال املسير واملسيرة بثقٍة نحو ذلك الضوء 
يـــرون أن في  لــي  الــوامــض مــن بعيد، حتى إن مقربني 

تفاؤلي املفرط نوعا من الغباء الذي يحجب الحقيقة.
أرفــــض هـــذا املــنــطــق تــمــامــا ال هــربــا مـــن صــفــة الــغــبــاء 
األمـــل، ال كخيار، بل  بــل أيضا ألنني أعيش  وحــســب، 

كقرار حتمي، وكقدر نهائي، وكحقيقة كبرى أيضا. 
ــدرك  ــــرارك وقـ هـــل هــنــاك شـــيء أجــمــل مـــن أن يــكــون قـ

وحقيقتك في هذه الحياة هي األمل؟ 
أن  كــثــيــرة، ويمكننا  الــوقــت متسعا ألمــطــار  مــا زال 
نعيش انتظاراتنا لها بشكل أجمل، كأن نسمي زمن 
الجدب بزمن انتظار املطر. هذا ليس مجرد احتيال 
لغوي، بل هو أساسا احتيال على منطق الزمن، بما 
نملك من أدواٍت أهمها التفاؤل، وبما نملك من أحالم 
العمل،  أهمها  قـــدراٍت  مــن  نملك  وبــمــا  األمـــل،  أهمها 
الحب. فهل أجد هذا  وبما نملك من خياراٍت أهمها 
كله في لوحٍة جديدٍة، تهديني إياها صبية »التربية 

األساسية«؟ أتمنى. 

لوال فسحة األمل

وأخيرًا

ما زال الوقت متسعًا 
ألمطار كثيرة، ويمكننا أن نعيش 

انتظاراتنا لها بشكل أجمل
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