
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

تونس ــ وليد التليلي

إلــى تأمــن  تتســارع وتيــرة الترتيبــات الهادفــة 
فائــز  الليبيــة، برئاســة  الوفــاق  دخــول حكومــة 
طرابلــس،  العاصمــة  إلــى  )الصــورة(،  الســراج 
التعقيــدات  مــن  الرغــم  علــى  لهــا،  مقــرًا  لتكــون 
السياســية واألمنيــة التــي تحيــط بهــذه الخطوة. 
ضمــن هــذا الســياق، يرّجــح الخبيــر الليبــي، عــز 
إلــى  الوفــاق  تنتقــل حكومــة  أن  العقيــل،  الديــن 
طرابلــس بحلــول يــوم األحــد املقبــل، فــي خطــوة 
ستشــكل تطــورًا مهمــا فــي امللــف الليبــي إذا مــا 

تحققــت، خصوصــا فــي ظــل تزايــد الضغــوط 
عمــل حكومــة  بــدء  لتأمــن  واإلقليميــة  الدوليــة 
مــن  عــدد  ملعالجــة  ليبيــا،  داخــل  مــن  الســراج 

امللفات، أبرزها امللف األمني.
مــن  لديــه  توفــر  مــا  علــى  بنــاًء  العقيــل،  ويشــير 
إلــى  الجديــد«،  لـ«العربــي  حديــث  فــي  معطيــات، 
بالحكومــة  احتفــال  مواكــب  تنظيــم  »ســيتّم  أنــه 
أن  مضيفــا  بطرابلــس«،  البحريــة  القاعــدة  فــي 
»املشــاورات مســتمرة حــول مقــّر عمــل الحكومة، 
منطقــة  فــي  نفســها،  البحريــة  القاعــدة  مــن  إمــا 
ســوق الجمعــة، أو فــي منطقــة النخيل الســياحية، 

فــي جــرزون«. وكان الســراج قــد أكــد، أخيــرًا، أن 
دخول حكومته إلى طرابلس »مسألة أيام فقط«.

بــدي تشــكيالت مســلحة موقفا واضحا 
ُ
وفيمــا ت

لجهــة رفــض محاولــة حكومــة الســراج، املدعومــة 
دوليــا، االنتقــال إلــى طرابلس في ظــل املآخذ على 
الحكومــة، يلفــت العقيــل إلــى أن »مجموعــة أخرى 
حة أصــدرت، أمــس الخميــس، 

ّ
مــن الكتائــب املســل

بيانا داعما لحكومة الوفاق«.
ويرى العقيل أن »الســؤال األهم هو ســيناريو ما 
بعــد دخــول طرابلــس«، خصوصــا علــى صعيــد 
التعاطي مع التشكيالت املسلحة املتعددة. ويلفت 

إلــى »وجــود فرضيتــن، تقضــي األولــى بتحويــل 
املليشــيات إلــى جيــش نظامــي«، علــى حــد قولــه. 
ووفقــا للعقيــل، فإّن هذا »الســيناريو كارثي«. أما 
الفرضيــة الثانيــة، فيشــير العقيــل إلــى أنهــا تقوم 
على »خطة أملانية تقضي بتدريب قوات ليبية في 

تونس، على أن تدخل بعد ذلك إلى ليبيا«. 
وُيرّجــح العقيــل أن تتوّجــه الحكومــة إلى طرابلس 
الــذي يســيطر عليــه  جــوًا عبــر مطــار معيتيقــة، 
الرحمــان  عبــد  األمنيــة  الترتيبــات  لجنــة  رئيــس 

الطويل، املقّرب من تشكيالت مسلحة عدة.
]التفاصيل ص. 4[

ليبيا: حكومة السّراج إلى طرابلس األحد؟
خاص
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أما الموقف الشعبي 
فحاسم في الرفض.
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مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين  )يونيس كيليس/األناضول(

سورية  ترحيـل عمليّـة االنتقـال
                السيـاسي إلى جنيـف 3

    دي ميستورا 
يتجنب مصيدة التواريخ: 

الجولة المقبلة بين 8 
و11 أبريل

    وفد المعارضة 
يحّذر من الفشل ويطالب 

بضغط روسي على 
النظام

    4 ساعات من حوار 
كيري والفروف في 

موسكو بحثًا عن توازن 
المصالح

    النظام يدخل تدمر 
واستعادة درعا أولويّة 

»الجبهة الجنوبية« 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

الجمعة  25  مارس / آذار 2016 م   16 جمادى اآلخر 1437 هـ  □  العدد 571  السنة الثانية

الترابي في كلماته األخيرة
تنشر »العربي الجديد« للمرة األولى، حوارًا أُجري في 2012، مع المفكر والسياسي 

الراحل حسن الترابي، يتطرق إلى اإلسالميين والدين والربيع العربي. ]6ـ7[



لم تحسم جولة المحادثات السورية، التي اختُتمت أمس في جنيف، أيًا من النقاط الخالفية بين المعارضة والنظام، 
مع نجاح األولى في تكريس ثوابتها، فيما معركة االنتقال السياسي ستنتظر حتى الجولة المقبلة في أبريل

بيروت ـ نادر فوز

الــصــدفــة أن يــفــرض مــلــف »مكافحة  شــــاءت 
اإلرهـــــاب« نــفــســه عــلــى لـــقـــاءات األمــــن الــعــام 
لألمم املتحدة، بــان كي مــون، مع املسؤولن 
الــلــبــنــانــيــن، فـــي زيــــارتــــه إلــــى لـــبـــنـــان، الــتــي 
ــــدأت أمــــس الــخــمــيــس، والـــــذي وضــــع ملف  بـ
الالجئن السورين في أولوية جدول أعماله 
بـــمـــا فــــي الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــدولـــيـــة والــلــبــنــانــيــة 
إلــى متابعة  ملعالجة هــذه األزمـــة، باإلضافة 
الوضع السياسي في لبنان في ظل الشغور 
ــار 2014.  ــايـــو/أيـ الـــرئـــاســـي املــســتــمــر مــنــذ مـ
وبعد ساعات على وصول األمن العام إلى 
بيروت، في إطــار زيــارة رسمية لثالثة أيام، 
ضــمــن جــولــتــه عــلــى بــلــدان املــنــطــقــة، تــعــّرض 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي العـــتـــداء أســفــر عــن مقتل 
عنصر وثالثة جرحى على الحدود الشرقية 

مع سورية.
وكانت دورية للجيش تقوم بمهّمة روتينية 
فــي منطقة وادي عــطــا فــي عــرســال )شــرقــي 
الــبــالد على الــحــدود مــع ســوريــة(، على بعد 

عدنان علي

التابعة  تسّرع فصائل »الجبهة الجنوبية« 
للجيش السوري الحر من وتيرة تحركاتها 
العسكرية في إطار حملتها الستعادة مواقع 
سيطر عليها »لواء شهداء اليرموك« املقّرب 
من تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة«)داعــش( في 
محافظة درعـــا )جــنــوب ســـوريـــة(، و»حــركــة 
ــا  ــهـ ــة بـــوالئـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ ــنــــى اإلســـــالمـــــيـــــة« املـ ــثــ املــ
صغرى  أخـــرى  مجموعات  وضــد  للتنظيم، 
الــخــطــف  بـــالـــوقـــوف وراء عــمــلــيــات  مــتــهــمــة 
ــي الـــســـيـــاق،  ــ ــيــــال فــــي املـــحـــافـــظـــة. وفـ ــتــ واالغــ
أمس  الجنوبية«،  »الجبهة  فصائل  أعلنت 
مشتركة  عمليات  »غرفة  تشكيل  الخميس، 
فــي حـــوران  الــعــدل  تــحــت مظلة محكمة دار 
لــطــرد لـــواء شــهــداء الــيــرمــوك وحــركــة املثنى 
من املناطق التي سيطرا عليها أخيرًا«. وقال 
بيان للفصائل إنه »تم تطهير بلدات عدة من 
أنصار تنظيم داعــش وهــي: خــراب الشحم، 
وتــل شــهــاب، واملــزيــريــب، وطفس وزيـــزون«. 
كما أعلنت الفصائل بلدات »جلن، والشيخ 
ســعــد، وســحــم الـــجـــوالن« مــنــاطــق عسكرية، 
ــاد عــنــهــا إلـــى  ــعـ ــتـ ــاالبـ وطـــالـــبـــت املـــدنـــيـــن بـ
الحر  الجيش  لسيطرة  الخاضعة  املــنــاطــق 

باريس ـ محمد المزديوي

عــلــى وقـــع الــســجــال الــتــركــي البلجيكي حــول 
مــســألــة تــرحــيــل أحـــد االنــتــحــاريــن، إبــراهــيــم 
ومواصلة  بلجيكا،  إلــى  تركيا  من  البكراوي، 
األمنية،  حمالتها  البلجيكية  األمنية  القوى 
االتـــحـــاد  بــــــدول  ــدل واألمـــــــن  ــعــ الــ عـــقـــد وزراء 
األوروبـــــي اجــتــمــاعــا طـــارئـــا، أمـــس الخميس، 
في العاصمة البلجيكية بروكسل، بدعوة من 
هولندا التي ترأس الــدورة الحالية لالتحاد، 

لتفعيل سبل التعاون األمني بن بلدانه.
ــع مـــواصـــلـــة الــســلــطــات  ــن مــ ــزامــ ــتــــمــــاع تــ االجــ
ــة، إذ أعــلــنــت  ــيـ ــنـ الــبــلــجــيــكــيــة، حــمــالتــهــا األمـ
 ثـــالـــثـــا«، صـــّورتـــه 

ً
ــال ــ ــارد رجـ ــطــ ــ

ُ
أمــــس أنـــهـــا »ت

كــامــيــرات املــراقــبــة مــع مــهــاجــمــن انــتــحــاريــن 
مــن تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعـــش( في 
مــطــار بــروكــســل، فــي الــوقــت الـــذي يجمع فيه 
ــة عــلــى أن الــشــبــكــة الــجــهــاديــة  ــ املــحــقــقــون أدلـ
نــفــســهــا كـــانـــت مـــتـــورطـــة أيـــضـــا فـــي هــجــمــات 
باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
وتــزامــن ذلــك مــع تنفيذ الشرطة حملة أمنية 
واسعة في بروكسل. كما كشفت وسائل إعالم 
جامبون،  يــان  الداخلية  وزيـــري  أن  بلجيكية 
والعدل كون غينز، قدما استقالتيهما بسبب 
الـــوزراء شارل  هجمات بروكسل، لكن رئيس 

ميشال رفض االستقالتن.
على صعيد السجال التركي البلجيكي، أعلن 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــان، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي فــي أنـــقـــرة، أن »أحــــد الــذيــن 
ــقـــل فــي  ـ

ُ
ــت شــــاركــــوا فــــي هـــجـــوم بـــروكـــســـل، اعـ

يونيو/ حــزيــران املــاضــي، فــي غــازي عنتاب. 
ــم إبـــــعـــــاده فــــي 14 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز، بــعــد  ــ وتــ
معلومات من السفارة البلجيكية، وقد أبلغنا 
أنـــه تــم اإلفــــراج عــنــه«. وأوضـــح  البلجيكيون 
بــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  كبير  تركي  مسؤول 
البكراوي،  أن »أردوغـــان يتحدث عن إبراهيم 
الذي أكدت السلطات البلجيكية مقتله«. لكن 
وزيــر العدل البلجيكي كون غينز نفي رواية 
أردوغــان، مشّددًا على أنه »لم تجِر بالتأكيد 

عــشــرات األمــتــار مــن املــركــز العسكري التابع 
لــلــجــيــش بـــاتـــجـــاه الــــجــــرود، حـــن تــعــّرضــت 
لــتــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة، مـــا أدى إلــــى مقتل 
ــروح،  ــجــ ــن بــ ــ ــريـ ــ ــة آخـ ــالثــ مـــجـــنـــد وإصـــــابـــــة ثــ
ــقــلــوا عــلــى أثـــر ذلـــك إلـــى أحـــد املستشفيات 

ُ
ن

فــي بعلبك )شــرقــي لــبــنــان(، وحــالــة بعضهم 
خـــــطـــــرة. وســــبــــق ملــــجــــمــــوعــــات مـــســـلـــحـــة أن 
املنتشرة  وآلياته  الجيش  مواقع  استهدفت 
في محيط عرسال، في وقت سابق، أدت إلى 
سقوط قتلى وجرحى في أحــداث عــدة. لكن 
يأتي بعد حركة  االستهداف  هــذا   

ّ
أن الالفت 

شبه يومية تقوم بها وحــدات الجيش على 
الحدود الشرقية، إذ تعمد هذه الوحدات منذ 
أكــثــر مــن أسبوعن إلــى اســتــهــداف تحركات 
والصاروخية.  املدفعية  بالقذائف  املسلحن 
وهــو ما يضعه متابعون في إطــار ما سبق 
أن أعــلــن عــنــه قــائــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي، جــان 
اإلرهابين  ينتظر  لن  »الجيش   

ّ
أن قهوجي، 

كي يأتوا إلينا، بل نحن سنذهب إليهم«.
إلى  اللبنانيون  املسؤولون  ســارع  سياسيا، 
الجمع بن االعتداءات التي طاولت العاصمة 

إلى أن يتم تطهيرها. كما ناشدت األهالي أن 
»يستدعوا أبناءهم الذين غرر بهم والتحقوا 
دار  في  أوضاعهم  وتسوية  داعــش  بتنظيم 
العدل بضمان من الفصائل الجنوبية، وذلك 

ا لدماء أبناء حوران«.
ً
حقن

من جهته، قرر املجلس العسكري في مدينة 
جاسم فــي ريــف محافظة درعــا مالحقة أي 
مجموعة أو عنصر ينتمي لتنظيم »داعش« 
عناصر  املجلس  وأمهل  »املثنى«.  حركة  أو 
إلى  أنفسهم  لتسليم  ســاعــة   12 التنظيمن 
املدينة. وقال ناشطون  الهيئة الشرعية في 
وا حملة 

ّ
إن املسلحن التابعن للمجلس شن

دهم للمنازل في البلدة بحثا عن مطلوبن 
»الهيئة الشرعية« في املنطقة. لـ

ودعــا »جيش الــيــرمــوك«، وهــو أحــد فصائل 
»الـــجـــبـــهـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة«، أخـــــيـــــرًا، عــنــاصــر 
»داعـــــــش« فـــي مــنــطــقــة حــــــوران إلــــى تسليم 
وطــالــب،  التنظيم.  عــن  واالنــشــقــاق  أنفسهم 
في بيان له، »الشباب ومن فيه ضمير حي، 
ــم 

ّ
وعــقــل ســلــيــم أن يــتــرك هــــذه الــفــئــة، ويــســل

نفسه«. وتعّهد »جيش اليرموك« بأال ُيمّس 
م نفسه من عناصر التنظيم بسوء 

ّ
»من يسل

على أن يحاكم أمام القضاء«، بحسب ما ورد 
في البيان.

بــلــجــيــكــا«. وأضــــاف غينز  إلـــى  إبــعــاد  عملية 
البلجيكية  التلفزيون  ملحطة  تصريحات  في 
أر تــي«، أنها »على  الناطقة بالهولندية »في 
ــــح عــمــلــيــة طـــرد قــامــت بــهــا تــركــيــا على  األرجـ
الــســوريــة«. وتابع »حينذاك، لم يكن  الــحــدود 
ــاب.  ــ ــكـــراوي مـــعـــروفـــا لــديــنــا بــســبــب اإلرهــ ــبـ الـ
كـــان مــجــرمــا لــلــحــق الـــعـــام ويــخــضــع للحرية 
ــرد إلــــى هــولــنــدا ال بــلــجــيــكــا،  ــ ــ

ُ
املـــشـــروطـــة، وط

حــســب املــعــلــومــات الــتــي نقلتها لـــي الــنــيــابــة 
الفيدرالية«.

ــا لتحسن  ــ ومـــع تــنــامــي الــضــغــط عــلــى أوروبـ
عـــقـــد وزراء  اإلرهــــــــــــاب،  ملـــكـــافـــحـــة  تـــعـــاونـــهـــا 

الداخلية والعدل في دول االتحاد األوروبي 
اجــتــمــاعــا طــارئــا فــي بــروكــســل، أمـــس، لبحث 
على  مشترك  رد  فــي  التنسيق  تحسن  سبل 
االعـــتـــداءات، بــدعــوة مــن هــولــنــدا. وكـــان وزيــر 
الداخلية األملاني توماس دي ميزيير، قد أكد، 
األربعاء، أنه »يتعّن على الدول األوروبية أن 
التي  البيانات  تحّسن من طرق ربط وتبادل 

يتم جمعها من قبل السلطات الوطنية«. 
أعلن محامي صــالح عبد  في سياق متصل، 
الــســالم، املشتبه بــه الــرئــيــســي فــي اعــتــداءات 
باريس، أن موكله »أبلغه برغبته في الذهاب 
إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن«، وذلك بعد 

بــاالعــتــداءات  أيـــام،  قبل  بروكسل  البلجيكية 
املتكررة على الجيش عند الحدود الشرقية، 
لــوضــع ملف مــوضــوع »اإلرهــــاب« فــي إطــاره 
االعــتــداءات تستهدف كل   

ّ
أن الــعــام، باعتبار 

ز املــطــالــب اللبنانية 
ّ
ــر الـــذي يــعــز الــــدول. األمـ

الرسمية بدعم مؤسساته العسكرية واألمنية 
في مهمة مواجهة املجموعات املتشددة.

وفـــي مــا يــخــّص زيــــارة األمــــن الـــعـــام، التقى 
ــوزراء الــلــبــنــانــي، تــمــام ســالم،  ــ بـــان رئــيــس الــ
وشّدد الطرفان على »الدعم الدولي للجيش 
ــد األمـــن  ــ الــلــبــنــانــي ملــواجــهــة اإلرهـــــــاب«. وأّكـ
 
ّ
ــافـــي مـــشـــتـــرك، أن الــــعــــام فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
املجتمع الدولي مستعد لدعم لبنان، مشيرًا 
إلى ضرورة ملء مركز الرئاسة بأسرع وقت، 
مقّدما تعازيه ملؤسسة الجيش اللبناني في 
 
ّ
حــادثــة عــرســال أمـــس. بـــدوره، قــال ســـالم  إن
»اإلرادة مــشــتــركــة النــتــخــاب رئــيــس بــأســرع 
وقـــت، واألمـــن الــعــام يتابع جــهــوده لتعزيز 

دعم املجتمع الدولي املادي للبنان«.
كما التقى األمن العام لألمم املتحدة برئيس 
بــري، ووزيــر  اللبناني، نبيه  النواب  مجلس 

وكان »لواء شهداء اليرموك« قد فتح جبهة 
جــديــدة فــي مــحــافــظــة درعــــا بــعــد استئناف 
ــة املــثــنــى  ــ ــركـ ــ ــع »حـ ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ مــــعــــاركــــه، بــ
اإلسالمية«، للسيطرة على مزيد من املناطق 
ي 

َ
بلدت على  أخيرًا،  وسيطرا،  املحافظة.  في 

تسيل، وعدوان في ريف درعا الغربي اللتن 
تربطان ريف درعا الغربي بريف القنيطرة. 
كــمــا أقـــدمـــت »حـــركـــة املـــثـــنـــى«، أخـــيـــرًا، على 
تفجير جسور تصل بن املناطق التي سيطر 
ملنع  املعارضة،  ومناطق  عليها،  عناصرها 
وصــول تعزيزات عسكرية  تمّكن املعارضة 
أخرى  الهجوم. وتمّكنت مجموعة  من صــّد 
تــابــعــة للتنظيم مــن االســتــيــالء عــلــى سرية 
ــراب الــشــحــم عــلــى الــحــدود األردنـــيـــة، قبل  خـ
أن يتمكن مقاتلو املعارضة من استعادتها 

بعد استقدام تعزيزات للمنطقة. 
ــة الـــتـــابـــعـــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ وأعـــــلـــــنـــــت فــــصــــائــــل املــ
»تطهير  من  تمّكنت  أنها  الحر«،  »الجيش  لـ
ــا الــغــربــي من  ــ مــديــنــة املـــزيـــريـــب بـــريـــف درعـ
عــمــلــيــات  وراء  بـــوقـــوفـــهـــا  مـــتـــهـــمـــة  ــا  خــــاليــ
الخطف واالغتيال في املحافظة، وذلك بعد 
ــا الشرقي  اســتــقــدام تــعــزيــزات مــن ريـــف درعـ

باتجاه الريف الغربي«.
الــيــرمــوك« التابع  ويلفت الــرائــد فــي »جيش 

جلسة أمام قضاة التحقيق البلجيكين. وقال 
املحامي سفن ماري، إن »صالح عبد السالم 
عــّبــر لــي عــن رغــبــتــه فــي الـــذهـــاب إلـــى فرنسا 
في أسرع وقت ممكن«. من جهة أخرى، شّدد 
علم«  على  يكن  »لــم  موكله  أن  على  املــحــامــي 

باعتداءات بروكسل.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــــان لــلــصــحــف الــفــرنــســيــة 
الــــــصــــــادرة أمـــــــس، مــــواقــــف عـــــــدة، فــصــحــيــفــة 

الدفاع اللبناني، سمير مقبل. وزار بان املقّر 
لبنان  فــي  املؤقتة  املتحدة  األمــم  لقوة  الــعــام 
ــي الــــنــــاقــــورة، جـــنـــوب لــبــنــان.  )الــيــونــيــفــل( فـ
وشــمــلــت مــحــطــات بـــــان، زيــــــارة إلــــى مــديــنــة 
تم تصنيفها  التي  لبنان(،  )شمال  طرابلس 
أكثر املدن فقرًا في الحوض املتوسط، إضافة 
إلى زيارة ميدانية ألحد مخّيمات الالجئن 

السورين.
في السياق ذاتــه، تؤكد مصادر دبلوماسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه مــن ضــمــن امللفات  لـــ
ــان فـــي بــــيــــروت، مــوضــوع  الـــتـــي يــطــرحــهــا بــ
املشتركة  النفطية  بــالــثــروة  ق 

ّ
متعل رئيسي 

بــن لــبــنــان وإســرائــيــل فــي الــبــحــر املــتــوســط. 
وتضيف هذه املصادر أنه سيتم التطّرق إلى 
الحديث عــن تطبيق  امللف على هامش  هــذا 
القرار 1701، الذي أنهى العدوان اإلسرائيلي 
 إقدام 

ّ
في يوليو/تموز 2006 على اعتبار أن

األخـــيـــرة عــلــى اســتــقــدام الـــغـــاز مـــن الــجــيــوب 
مــادة  تكون  قــد  لبنان  مــع  املشتركة  النفطية 
ــلـــديـــن، وفــقــا  ــافــــي بــــن الـــبـ ــــر إضــ

ّ
لــخــلــق تــــوت

للمصادر ذاتها.

لــفــصــائــل املـــعـــارضـــة، نــبــيــل أبــــو عـــبـــدو إلــى 
القضاء  مــن  املــعــارضــة تمّكنت  أن »فــصــائــل 
على الخاليا التي كانت تقف وراء عمليات 
االغتيال والخطف في مدينة املزيريب، وذلك 
بعد الهجوم على مقار مجموعة تسمى أوالد 
الشامية، وقتلت اثنن من املسؤولن عنها، 
وأســــرت عـــددًا آخـــر مــن عــنــاصــرهــا«، مشيرًا 
ــراج عــن عــدد مــن املخطوفن  إلــى أنــه تــم اإلفـ
»فصائل   

ّ
أن ويــضــيــف  العملية.  هـــذه  خـــالل 

الجيش الحر استعادت أطراف مدينة نوى، 
ووصلت إلى ساحة بلدة الشيخ سعد بعد 

معارك مع حركة املثنى اإلسالمية«.
ــدر املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــي  ــ مــــن جــهــتــه أصــ
ــريـــف الــغــربــي،  مــديــنــة نـــــوى، كـــبـــرى مــــدن الـ
 48 اليرموك«  »لــواء شهداء  فيه  أمهل  بيانا 
ساعة لالنسحاب من بلدة تسيل املجاورة. 
ــر« فــي  ــحــ وأعـــلـــنـــت تـــشـــكـــيـــالت »الـــجـــيـــش الــ
املنطقة الجنوبية أنها تنسق في ما بينها 
 حملة واسعة ضد مواقع »لواء شهداء 

ّ
لشن

الـــيـــرمـــوك«، و»حـــركـــة املــثــنــى«. ويـــشـــارك في 
»الجيش  لـ التابعة  الفصائل  جميع  الحملة 
وذلك  الجنوب،  في  الفتح«  الحر«، و»جيش 
التنظيَمن في  في عملية هي األوســع ضد 

الجنوب السوري.

 
ّ

»املــقــاومــة، ولــكــن فــي ظــل »الكـــــروا« طــالــبــت بـــ
ــة«، وذلـــــك ردًا على  ــ ــيــ ــ الــقــيــم األوروبــ ــتــــرام  احــ
ــطــالــب 

ُ
دعــــوات الــيــمــن املــتــطــرف الــفــرنــســي، امل

ــــالق الـــحـــدود  ــاء مـــعـــاهـــدة شــنــغــن وإغــ ــغـ »إلـ ـــ بـ
الفرنسية البلجيكية«.

ــال ريــنــغــلــي،  ــريـ ــابـ ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة عــــن غـ
لــوفــن ال نوف  املــســؤول السابق فــي جامعة 
 تسقط 

ّ
الكاثوليكية البلجيكية، أنه »يجب أال

أوروبا في سياسة أمنية، على حساب حقوق 
اإلنــــســــان والــــحــــريــــات الــــعــــامــــة«. كـــمـــا اعــتــبــر 
أوليفييه يدي شوتر، أستاذ القانون الدولي 
فــي الــجــامــعــة عينها، أن »الــضــحــايــا األوائـــل 
لهذا اإلرهــاب األعمى هي البلدان اإلسالمية 
ذاتــهــا، ففي ســوريــة والــعــراق وليبيا يتطور 
اإلرهــــــــــاب ويــــضــــرب هــــنــــاك. ولــــهــــذا الــســبــب 
ب الخطاب 

ّ
يتوجب علينا، بشكل مطلق، تجن

حـــول صـــراع الــحــضــارات وصــــدام الــثــقــافــات، 
ألننا في قارب واحد«.

ــة »لـــــيـــــبـــــراســـــيـــــون«، فـــعـــنـــونـــت  ــفـ ــيـ أمـــــــا صـــحـ
»بـــاريـــس وبــروكــســيــل،  صــفــحــتــهــا األولــــــى بــــ
نوفمبر   13« أن  ورأت  نــفــســهــا«،  املــجــمــوعــة 
يتعلقان  الــبــلــجــيــكــي،  مــــارس  و22  الــفــرنــســي 
بعمليتن قامت بهما مجموعة واحدة«. كما 
كورين  البلجيكية  الباحثة  مع  حــوارًا  أجــرت 
توريكنس، التي انتقدت اتهام عمدة باريس، 
»وجــود انــطــواء في  آن هــيــدالــغــو، لبلجيكا بـــ

الهوية فيها، تحديدًا في حّي مولنبيك«.
كــمــا أبـــــدت الــبــاحــثــة عــيــنــهــا، مــخــاوفــهــا من 
ــن انــغــالق  ارتـــفـــاع نــســبــة اإلســالمــوفــوبــيــا ومـ
ما  »هــذا  أن  معتبرة  نفسها،  على  الجماعات 
تريده املجموعات اإلرهابية، التي ترتكز على 
منطق اليمن املتطرف نفسه، الذي يريد دفع 
الطوائف للدخول في مجابهة في ما بينها«.

أن  مــيــنــوت«،   20« صحيفة  رأت  جهتها،  مــن 
ــا تــحــت الــضــغــط، وأن فــرنــســا ومعها  ــ »أوروبـ
األوروبين  شركائهما  على  تلّحان  بلجيكا، 
ــة أشـــيـــاء  ــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــجــــاز ثـــالثـ ــ مــــن أجـ
ــحــــدود  الــ ــبــــة  مــــراقــ تـــعـــزيـــز  أواًل،  ضــــــروريــــــة: 
األوروبـــيـــة الــداخــلــيــة )بـــن الــــدول األعـــضـــاء(. 
ــــي إلقــــرار قــانــون  ثــانــيــا: دفـــع الــبــرملــان األوروبـ
ــات الــشــخــصــيــة عــن  ــومـ ــلـ ــعـ حـــــول تــجــمــيــع املـ
املسافرين عن طريق الجّو، والذي كان ُيفتَرض 
ــــارس/ آذار  أن ُيـــصـــاَدق عــلــيــه مــطــلــع شــهــر مـ
الحالي، لوال رفض بعض النواب األوروبين. 
ي 

ّ
وســيــكــون فــي إمــكــان الـــدول األوروبـــيـــة تبن

هذا القانون وإدماجه في قوانينها الداخلية 
فــي غــضــون ســنــتــن. ثــالــثــا: مكافحة اإلتــجــار 
القسم  إلــى أن  املــصــادر  التي تشير  بالسالح، 

األكبر منها يأتي من دول البلقان«.
بالنسبة إلى صحيفة »لوفيغارو«، اليمينية، 
ــا أن  ــ فــكــتــبــت: »اإلرهــــــاب: هــل تستطيع أوروبـ
تــدافــع عــن نــفــســهــا؟«، ورأت أن »االعـــتـــداءات 
اإلرهــــــابــــــيــــــة كــــشــــفــــت عــــــن ضــــعــــف االتـــــحـــــاد 
ــع وجــــــود 28 بــلــدًا  األوروبـــــــــــي، خـــصـــوصـــا مــ
»لوفيغارو«  وأشـــارت  متناقضة«.  بمصالح 
أيضا إلى أن »أملانيا تتهيأ ملا هو أسوأ، وأن 
إسبانيا راجعت كل اإلجراءات التي وضعتها 
بــعــد اعـــتـــداءات 2004، فــي حــن أن الــواليــات 
ر، ولــكــنــهــا ال تشعر 

َ
ــذ ــ املــتــحــدة تــبــقــى عــلــى َحـ

بتهديد حقيقي«.

عبسي سميسم

ــالــــي  الــــحــ مـــــــــــــــــــــارس/آذار   14 ــــن  ــ بـ
تــاريــخ إنــطــالق مــحــادثــات جنيف 
2 الــســوريــة ويـــوم أمــس الخميس، 
تـــاريـــخ اخــتــتــامــهــا، 10 أيـــــام مـــن املـــحـــادثـــات 
وفــدي  بــن  السياسية  بــاملــعــارك  مليئة  كــانــت 
عنها  ينتج  ولــم  والنظام،  السورية  املعارضة 
سوى تفاهمات »الحد األدنى« أو البديهيات، 
ــم تـــرحـــيـــل الـــقـــضـــايـــا األســـاســـيـــة إلـــى  فــيــمــا تــ
الجولة املقبلة من املحادثات التي بدا املبعوث 
ــي، ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، أمـــــس فــي  ــمــ األمــ
املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الــخــتــامــي لــلــمــحــادثــات، 
ــدم تــحــديــد مــوعــدهــا بشكل  حــريــصــا عــلــى عــ
بأنه ال يجب  اعتقاده  أعــرب عن  لكنه  نهائي، 
أبــريــل/نــيــســان املقبل،  أن يــتــجــاوز تــاريــخ 11 
 مــطــلــب الــنــظــام بــتــأجــيــلــهــا إلــــى ما 

ً
مــتــجــاهــال

بعد  إجراء االنتخابات التشريعية املقررة في 
13 أبريل، التي رفض دي ميستورا االعتراف 
بشرعيتها بشكل ضمني بقوله »االنتخابات 
الوحيدة التي أشعر أني مفوض ألعلق عليها 
هي االنتخابات التي نص عليها القرار 2254 

بعد 18 شهرًا من إطالق العملية السياسية«.
ــات كـــانـــت املــــشــــاورات  ــادثــ وفـــــي مــــــــوازاة املــــحــ
الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة مــتــواصــلــة، وخــصــوصــا 
ــا، بـــمـــا فــي  ــ ــيــ ــ ــات املـــتـــحـــدة وروســ ــ ــــواليــ بــــن الــ
ذلـــك الــلــقــاءات الــتــي جمعت وزيـــر الــخــارجــيــة 
الروس  املسؤولن  األميركي، جون كيري، مع 
فـــي مــوســكــو والـــتـــي أكـــد دي مــيــســتــورا أمــس 
أنــهــا »مــبــاحــثــات مهمة ونــؤمــن أنــهــا ستكون 
ما  الفتا  وكــان  التالية«.  املرحلة  فــي  مساعدة 
أعلنته املــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، أن املـــبـــاحـــثـــات بـــن وزيـــر 
الروسي سيرغي الفــروف ونظيره  الخارجية 
األمــيــركــي اســتــمــرت حــوالــي 4 ســاعــات، بحث 
خاللها الطرفان العالقات الثنائية والتسوية 
السورية والوضع في أوكرانيا، باإلضافة إلى 
عدد من القضايا الدولية األخرى. وكان كيري 
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي لــنــظــيــره  ــ قـــد أكــــد وزيـ
ــكـــو، أن  ــقـــاء فــــي مـــوسـ ــلـ ــدء الـ ــ الــــروســــي عـــنـــد بـ
»تراجعا هشا لكن مهما للعنف حصل، لكننا 
نعلم أنه يجب بذل املزيد لخفض هذا العنف«. 
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الفـــــــــروف: »بـــذلـــنـــا مــســاعــي 
للتوصل إلـــى تــــوازن فــي املــصــالــح لــيــس فقط 
بن موسكو وواشنطن وإنما بن كل األطراف 

املعنية في سورية«.
ــة الــــثــــانــــيــــة مــن  ــولــ ــجــ ــــس الــ ــ ــوم أمـ ــ ــ ــت يـ ــهــ ــتــ وانــ

خالصة 
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الجولة المقبلة في أبريل
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مباحثات بان في لبنان: »اإلرهاب« والالجئون والرئاسة

استعادة درعا من »داعش« هدف »الجبهة الجنوبية« ارتدادات اعتداءات بروكسل: استقاالت وأولويات وسجاالت

انــهــيــار لــلــجــولــة الــثــانــيــة مـــن املـــحـــادثـــات وال 
إلـــى أن  لــفــت  الــطــرف اآلخــــر،  تشكيك بشرعية 
»هـــذه املــرحــلــة كــانــت تــرمــي إلــى الــحــفــاظ على 
الزخم والتجهيز للمباحثات الحقيقية بشأن 
الــســيــاســي«. وأضـــاف »عندما بدأنا  االنــتــقــال 
هـــذه الــجــولــة، روســيــا أعــلــنــت ســحــب قــواتــهــا، 

وهذا ليس محض مصادفة«.
ــلــــى وفـــــدي  ــتــــورا عــ ــيــــســ ــــى دي مــ ــنـ ــ ــا أثـ ــمــ ــيــ وفــ
املعارضة والنظام، ركز على أداء الهيئة العليا 
ــى أن  ــار إلــ ــ لــلــمــفــاوضــات وجــديــتــهــا. كــمــا أشـ
قضية املبادئ مهمة ألنها جزء من الدستور 
املستقبلي وأيضا النقاش الذي سيدور حول 
الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة، يــجــب أن نــعــتــمــد على 

وثيقة املبادئ في اللقاءات األخرى. 
أما في ما يتعلق بموعد استئناف املحادثات، 
»التواريخ ستكون   

ّ
أن حــذر دي ميستورا من 

بشكل مــصــيــدة لــن نــقــع فــيــهــا، مضيفا »هــذه 
ــى مــــا يـــســـمـــى كــلــمــة  ــ املــــفــــاوضــــات تـــفـــضـــي إلــ
مفتاحية أي تاريخ مستهدف في 9 أو 10 أو 
11، وال أتصور أنه سيتعدى هذه التواريخ«. 
أولوية  املعتقلن أصبحت  أن قضية  أكــد  كما 
أكــثــر مــن ذي قــبــل. واســتــطــاع وفـــد املــعــارضــة 
املـــفـــاوض أن يـــكـــّرس مــجــمــوعــة مـــن الــثــوابــت 
خالل املحادثات، على الرغم من كل محاوالت 
النظام االلتفاف عليها وتعطيلها، إذ استطاع 
وفد املعارضة التمّسك بفكرة عدم قبول األسد 
ضــمــن املـــرحـــلـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ب املبعوث األممي التطّرق لهذا املوضوع 

ّ
تجن

خالل هذه الجولة. كما استطاع وفد املعارضة 
تــعــطــيــل طــــــرح الــــنــــظــــام لـــحـــكـــومـــة »الــــوحــــدة 
الوطنية« التي طرحتها إيران، والتمّسك بأن 
شــكــل الــحــل هـــو هــيــئــة حــكــم انــتــقــالــيــة كــامــلــة 
الصالحيات، ال مكان فيها لألسد. كما تمّكن 
وفد املعارضة من إجبار النظام على السماح 
بإدخال مساعدات إلى مناطق محاصرة كان 
حصاره  تشديد  ويــحــاول  عليها  فيتو  يضع 
عليها تمهيدًا لبسط سيطرته. كذلك نجحت 
املــعــارضــة بـــاملـــنـــاورة الــســيــاســيــة مـــع الــنــظــام 
الـــذي كـــان يــحــاول إظــهــارهــا بمظهر الــخــارج 
الــدولــيــة. فــي املــقــابــل، ظهر وفد  عــن الشرعية 
النظام بحالة إرباك شديد نتيجة الطروحات 
املحادثات،  خــالل  التي طرحها  املنطقية  غير 
وبدأ يكيل التهم لوفد املعارضة تارة وللموفد 

األممي تارة أخرى.
وانــــتــــهــــت جــــولــــة املـــــحـــــادثـــــات بـــتـــســـلـــيـــم دي 
ــــة تتضمن  مــيــســتــورا لــلــوفــديــن مـــســـّودة ورقـ
الــنــقــاط املــشــتــركــة بـــن الــطــرفــن، مـــن دون أن 

نشر تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، أمس الخميس، شريطًا مصورًا 
»الجهاد«  إلى  أتباعه  يدعو فيه  االجتماعي،  التواصل  على مواقع 
بعد تفجيرات بروكسل التي تبنّاها. وأشار التنظيم في الشريط المصور، 
إلى أن »بلجيكا تشارك في التحالف الذي يقاتل )التنظيم( في الشرق 
المشتبه  البلجيكيين  للمتشددين  تدريبات  الشريط  وعرض  األوسط«. 
بهم في هجمات باريس، التي ُقتل فيها 130 شخصًا في 13 نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي.

أمس  دخلت  النظام  قوات  بأن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  أفاد 
بغطاء جوي من الطائرات الروسية مدينة تدمر إثر معارك عنيفة مع 
النظام غارات جديدة  تنظيم »داعش«. من جهة أخرى، شنّت طائرات 
باال والمرج  الشرقية لدمشق أمس، مستهدفة مناطق  الغوطة  في 
حمص.  مدينة  في  الوعر  حي  إلى  أممي،  وفد  دخل  فيما  وزبدين. 
وقال ناشطون إن الزيارة »تهدف إلى بحث اتفاقية حي الوعر المحاصر، 

والنقاط العالقة حاليًا والتي أدت إلى تجميد االتفاق«.

النظام يدخل تدمر

»داعش« يتوّعد بالمزيد

زيارة

متابعة ما بعد الحدث

تشير الورقة بشكل واضح إلى مصير األسد، 
أو تتطرق إلى »تشكيل هيئة حكم انتقالية«. 
بـــل أتــــت عــلــى مـــبـــادئ عـــامـــة مــعــظــمــهــا محل 
اتفاق بن النظام واملعارضة، األمر الذي عّدته 
مــصــادر املــعــارضــة ابــتــعــادًا مــن دي ميستورا 
عـــن عــمــق املــشــكــلــة والـــتـــي رجــحــت أن تطالب 
املـــعـــارضـــة بــتــعــديــل نــقــطــتــن أســاســيــتــن في 
ــارة  ــ ــــى بـــضـــرورة اإلشـ الــوثــيــقــة، تــتــعــلــق األولــ
الواضحة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي وفق 
بالتأكيد  الــثــانــيــة  تتعلق  فيما   ،2254 الــقــرار 

على أن التفاوض يجري بن وفدين فقط.
وتتحدث الوثيقة عن مبادئ عامة مثل سيادة 
ســـوريـــة غــيــر املــنــقــوصــة عــلــى كــافــة األراضــــي 
الـــســـوريـــة، وإقـــامـــة نــظــام جــديــد عــلــى أســـاس 
دولــــة ديــمــقــراطــيــة غــيــر طــائــفــيــة، ورفــــض أي 
الداخلية.  السورية  بالشؤون  خارجي  تدخل 
كــمــا تــتــحــدث عــن ضــــرورة إصـــالح مؤسسات 
الدولة وفق املعايير الدولية، ورفض اإلرهاب 
رفــضــا قــاطــعــا، ســــواء كـــان مــصــدره منظمات 
أو أفـــرادًا، وإعــادة بناء الجيش السوري وفق 
ــأمــــن الــــظــــروف املــالئــمــة  ــيـــة، وتــ ــنـ قــــواعــــد وطـ
إلعــــادة الــالجــئــن والــنــازحــن الــســوريــن إلــى 
ديارهم. وتختم بالتأكيد على تطبيق قرارات 
بــمــا يضمن  مــجــلــس األمــــن خــصــوصــا 2254 
االنـــتـــقـــال الــســيــاســي لــلــســلــطــة، وتـــأمـــن بيئة 
يضمن  بما  االنتقالية  الفترة  خــالل  استقرار 

تكافؤ الفرص.
وقال املتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض 
املـــعـــارضـــة ريــــــاض نـــعـــســـان آغــــــا، لــــ«الـــعـــربـــي 
ليست  وبديهيات  مسلمات  »هناك  الجديد«: 
مــوضــع خــــالف بـــن الـــســـوريـــن جــمــيــعــا، ومــا 
اســتــقــاه دي مــيــســتــورا مــن مــجــمــل الـــحـــوارات 
هو تلك البديهيات املتفق عليها، لكنه ابتعد 
تماما عن جوهر القضية األساسية في تقديم 

رؤية تنفيذية لعملية االنتقال السياسي.

ــي تـــحـــذيـــر مــن  ــان تــحــقــيــق أمـــــر مــــــا«، فــ ــكـ ــإمـ بـ
إمكانية فشل املحادثات في الجولة املقبلة. 

ــال دي مـــيـــســـتـــورا فــــي املــؤتــمــر  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــه »ال  ــ الـــصـــحـــافـــي الـــخـــتـــامـــي لـــلـــمـــحـــادثـــات إنـ
يــمــكــن اســتــدامــة وقـــف األعـــمـــال الــعــدائــيــة في 

كـــــان هــنــاك  إذا  الــــســــوري إال  كـــالـــنـــزاع  نــــــزاع 
يمكن  »ال  أنــه  على  مــشــددًا  عملية سياسية«، 
ذات مصداقية  عملية سياسية  إلى  الوصول 
ــــق لــعــمــلــيــة انــتــقــالــيــة وفـــق  ــنـــاك أفـ ــــان هـ إذا كـ
الــقــرار 2254.  وبــعــدمــا أكــد أنــه لــم يكن هناك 

للدراسات  عمران«  لـ»مركز  تقرير  أفاد 
الــذي  التقدم  كــل  أن  االستراتيجية، 
فترة  ــالل  خ ــســوري  ال النظام  ــرزه  أحـ
في  واحد  نحو  كان  الروسي  التدّخل 
النظام  قوات  كانت  إذ  فقط،  المائة 
من  المائة  فــي   16.6 على  تسيطر 
لتصبح  التدخل،  السورية قبل  األراضي 
سيطرتها على 17.6 في المائة بعده. 

تقّدم بنسبة 1 
في المائة

نّفذ األمن 
البلجيكي 
حملة أمنية 
واسعة أمس 
)دورسون 
أيديمير/
األناضول(

مـــحـــادثـــات جــنــيــف ، بـــعـــد مــــعــــارك ســيــاســيــة 
ــة الــــســــوريــــة عـــلـــى مــــدار  خـــاضـــتـــهـــا املــــعــــارضــ
عشرة أيام في مواجهة وفد النظام الذي جاء 
بــهــدف وحــيــد هــو إطــالــة أمــد املــحــادثــات أكبر 
أو حرفها عن مسارها من خالل  مــدة ممكنة 
إدخــالــهــا بــتــفــاصــيــل ال عــالقــة لــهــا بــمــوضــوع 

التفاوض.  
والــــتــــقــــى املــــبــــعــــوث األمــــــمــــــي، ســـتـــيـــفـــان دي 
مـــيـــســـتـــورا، أمــــس الــخــمــيــس، وفــــد املــعــارضــة 
السورية للمرة األخيرة قبل اختتام املحادثات، 
أعــلــنــت بــعــده املــعــارضــة أنـــه تــم وضـــع أســاس 
ــة« فـــي املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة.  ــريـ ملـــحـــادثـــات »جـــوهـ
وقالت عضو وفد املعارضة بسمة قضماني: 
شعور  ولدينا  األسبوعن  هذين  من  »نخرج 
بأننا وضعنا على األرجح األساس ملحادثات 
جــوهــريــة فــي الــجــولــة الــتــالــيــة«، مضيفة »لــم 
ــذه املــــحــــادثــــات الـــجـــوهـــريـــة«.  ــ ــثـــل هــ نـــعـــقـــد مـ
قــّدم وثيقة »بناءة«  وأعلنت أن دي ميستورا 
تتضمن فهمه لنقاط االلتقاء بن كل األطراف. 
وأضـــافـــت قــضــمــانــي »إنــهــا لــحــظــة فــريــدة من 
للضغط«  روسيا  تغتنمها  أن  ونأمل  نوعها 
ــن دون  ــه »مــ عــلــى نـــظـــام األســــــد. واعـــتـــبـــرت أنــ
هذا الضغط على النظام ال آمال كبيرة لدينا 

بات توحيد األمن األوروبي 
أولوية، وهو ما تجلّى 

باالجتماع األوروبي 
الطارئ، أمس الخميس، 

في ظّل تواصل السجال 
التركي ـ البلجيكي حول 

إبراهيم البكراوي
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وائل قنديل

وكأن مصر قضت على كل أمراضها 
ت كل مشاكلها ولم يبق لها 

ّ
وحل

إال قضية »طارق عبد الجابر« 
 ملسألة الصحافيني 

ً
 مبتذال

ً
مدخال

واإلعالميني املعارضني لسلطة 
االنقالب في الخارج. في البدء، ال 
بّد من التأكيد على أن حق السفر 

والعودة مكفول بالدستور والقانون 
ألي مواطن في دولة محترمة بالعالم، 

وفي الحالة املصرية من حق كل 
مصري في الخارج أن يعود إلى وطنه 
في الوقت الذي يحدده هو، وليس بناء 

على توصية من مثقف، أو متثاقف، 
فرح بلقاء مع رأس النظام، أو 

استنادًا إلى طلب استرحام أو وثيقة 
استعطاف، أو بفعل درامي.

ينطبق ذلك على مراسل التلفزيون 
املصري وفضائية نجيب ساويرس، 

السابق، كما ينطبق على غيره 
ممن »تتسلى« الرئاسة املصرية 
ومثقفوها بقصتهم، في تكرار 

كوميدي سخيف ملا عرف بقضايا 
»العائدين«. ومصدر السخف هنا 

أنهم يكررون  عناوين بليدة، يحاكون 
بها تلك العناوين التي عرفتها 

الصحافة األمنية في التسعينيات، 
مثل »العائدون من أفغانستان«.

وبما أن املوضوع يتحول إلى ملف 
رئاسي ساخن، فهذا يعني أن 

حضرات السادة الطغاة، وتوابعهم 
منزعجون من أي صوت بالخارج 
ال يردد أناشيد الفاشية، ويعطي 

مؤشرًا قويًا على أن انفجار 
»ميلودراما عبد الجابر« الذي يبكي 
حنينًا إلى »أيام الكنافة في كواليس 

فضائية ساويرس« في هذا التوقيت، 
ليس من قبيل الصدف. وقد تّم 

ذلك وفقًا لسيناريو رديء ال يقنع 
، قصدوا منه اصطياد هذه 

ً
طفال

الحالة املصنوعة وتعميمها على كل 
اإلعالميني في املهجر، االختياري 

لبعضهم، واإلجباري آلخرين، بحيث 
يصبح هناك في نهاية املطاف ملف 

ذو رنني وبريق، وُيدعى »قضية 
التائبني عن املعارضة« يختلط فيه 

الحابل بالنابل. القصة كلها أن 
نظام السيسي، بأمنييه وسياسييه 

ومثقفيه وإعالمييه، ال يريد أن 
يصدق أن هناك من ال يستطيع 

التعايش مع كل هذا القبح الساكن 
في مقبرتهم السعيدة، وال يقبل أن 

يخدع نفسه، ومن يصدقونه من قراء 
ومشاهدين، بأن هذه هي مصر، كما 

يعرفها التاريخ والجغرافيا، وكما 
يراها املحبون الحقيقيون. الحكاية 

أنهم ال يفهمون أن »الحظيرة« ليست 
إغراًء كبيرًا آلخرين من دونهم، 

وبالتالي لن يسيل لعابهم عندما 
يقرأون عناوين ضخمة في صحافة 
السيسي، تقول »رئاسة الجمهورية 

تبدأ ترتيبات عودة التائبني من 
قنوات اإلخوان إلى مصر«، وتنقل 

عن »التائب األول« أنه »سيعود مطلع 
شهر أبريل/نيسان املقبل والنظام 

يمد يده للجميع. على أن تعيد 
التأكيد على البيان رقم واحد وفيه أن 

»السيسي أمر بعودة التائب وملف 
الراغبني في العودة تتواله الرئاسة«.

مرة أخرى، ال مصادرة على حق 
أحد في اختيار قرار العودة، وقتما 
يشاء، وكيفما يشاء، حتى لو كانت 

هذه العودة على طريقة »مسحول 
اسطنبول التائب« طمعًا في »الكنافة« 
أو خوفًا من »الهراوة« أو طلبًا للعفو 

واملغفرة من شياطني شيدوا قصورا 
لالستبداد في املزارع، وجعلوا 

»السجن مطرح الجنينة« وأطلقوا 
الكالب في الشوارع وأغلقوا الزنازين 

على كل من ال يخفض رأسه وينحني 
لعاصفة القبح والرداءة.

لكن حني تتحول املسألة إلى تجارة 
عاطفية رخيصة وابتزاز عاطفي 

مصنوع، بغية الوصول إلى مربط 
الفرس في املوضوع، وهو وصم 
املعارضة من الخارج بالخيانة، 

واعتبارها خطيئة تستوجب تقديم 
»طلبات توبة« إلى »مصلحة العفو 

السيسية« فهذا ما ال ينبغي السكوت 
عليه، أو إهماله، ومن أراد فليفعل، 

من دون التأثير على آخرين، ال 
يستطيعون التصالح مع صناع 

املقتلة. ويكفي هذه السلطة البليدة 
 
ً
فخرًا أن »حق العودة« بات متداوال
للمرة األولى في تاريخ عالقة دولة 

بمواطنيها، ولم يعد قاصرًا على حالة 
االحتالل الصهيوني وتعامله مع 

الفلسطينيني النازحني واملهجرين.

عن حق العودة 
إلى جنة السيسي

مرور 
الكرام

سلّم دي ميستورا الوفدين ورقة حول النقاط المشتركة )فابريس كوفريني/فرانس برس(



عادل األحمدي

اليمنية اختراقا سياسيا مع  األزمــة  سّجلت 
اليمنية على وقــف إلطــالق  األطـــراف  موافقة 
الــنــار، يــبــدأ فــي الــعــاشــر مــن أبــريــل/ نيسان 
املــقــبــل، ويــســبــق بــأســبــوع املـــحـــادثـــات الــتــي 
عقد في الكويت، بالتزامن مع إكمال عام 

ُ
ست

على بدء عمليات التحالف العربي في اليمن. 
ــتــــزام بــوقــف  وفــيــمــا ســتــتــجــه األنـــظـــار إلــــى االلــ
الــبــالد، الذي  القتالية في كافة أنحاء  األعــمــال 
أعلن عنه املبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل 
ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد، كـــان الفــتــا طــلــب املــبــعــوث 
األمــــمــــي مــــن األطــــــــراف املــعــنــيــة تـــقـــديـــم أوراق 
»مفاهيمية« لرؤيتها حول املواضيع املطروحة 
للمحادثات  استنساخا  يبدو  مــا  فــي  للبحث، 
السورية الجارية في جنيف، برعاية املبعوث 
ميستورا.  دي  ســـوريـــة، ستيفان  إلـــى  األمــمــي 
وأعلن ولد الشيخ أحمد أن املحادثات سترّكز 
عــلــى خــمــســة مـــواضـــيـــع، يـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا 
املسلحة«،  واملجموعات  املليشيات  »انسحاب 
وهــو األمــر الــذي ال تــزال تفاصيله محل لغط، 
إذ لــم يــوضــح مــا إذا كـــان االنــســحــاب مــن قبل 
الحوثين، كما تطالب الحكومة، أم أنه يشمل 
ــمـــوعـــات املــســلــحــة املـــوالـــيـــة  ــجـ الـــحـــوثـــيـــن واملـ

للشرعية، األمر الذي يطرحه الحوثيون.
وتــركــز املــحــادثــات فــي الــعــنــوان الــثــانــي على 
ــتـــوســـطـــة  ــة الـــثـــقـــيـــلـــة واملـ ــحــ ــلــ ــيـــم األســ ــلـ »تـــسـ
للدولة«، وهو أحد املطالب العتيدة للحكومة 
نــوايــا  عــلــى  الــحــوثــيــن، ويعتمد تنفيذه  مــن 
األطــــراف املختلفة وجــديــتــهــا بــااللــتــزام. أمــا 

ــة، فـــهـــي »إجـــــــــــراءات أمــنــيــة  ــثـ ــالـ ــثـ الــقــضــيــة الـ
ــتـــة«، فـــي إشــــــارة لــلــمــواضــيــع الــخــاصــة  مـــؤقـ
بـــتـــســـلـــيـــم املــــــــدن مـــثـــل الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، 
ــنـــوان الــــرابــــع، »إعـــــــادة مــؤســســات  ــعـ فــيــمــا الـ
الــدولــة واســتــئــنــاف حـــوار ســيــاســي جــامــع«، 
وبــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك، يــجــري »إنـــشـــاء لجنة 

خاصة للسجناء واملعتقلن«.
وحسب بيان ولد الشيخ أحمد، فقد طلب من 
»مفاهيمية«  أوراق  إعــــداد  املعنية  ــراف  األطــ
للمواضيع السابقة تقّدمها حتى الثالث من 
أبريل/ نيسان، فيما سيتم نقاش املواضيع 
املـــشـــار إلــيــهــا عــبــر لــجــان متخصصة أثــنــاء 
املحادثات التي قال إنها تهدف »إلى الوصول 
التـــفـــاق شــامــل إلنـــهـــاء الـــصـــراع واســتــئــنــاف 
حوار وطني جامع وفقا لقرار مجلس األمن 
رقم 2216 وقرارات مجلس األمن األخرى ذات 

الصلة«.
أما عن وقف إطالق النار، فسيبدأ منتصف 
لــيــل الــعــاشــر مــن أبـــريـــل/ نــيــســان، مــن دون 
تــحــديــد ســقــف لــنــهــايــتــه، بــمــا يــعــنــي أنــهــا 
زمني  بسقف  محددة  غير  مفتوحة  عملية 
أو ال تــــــزال مـــحـــل تـــحـــفـــظ، وتـــســـبـــق جــولــة 
املحادثات التي ستنطلق في الـ18 من الشهر 
نفسه في عاصمة الكويت، بعدما استمرت 
الــتــحــضــيــرات لــهــا طــــوال األشــهــر املــاضــيــة. 
وبــرأي مراقبن، سيكون وقف إطــالق النار 
االمتحان األهــم في طريق املحادثات، وفي 
ــال انـــهـــيـــار الــتــهــدئــة مـــن غــيــر املــســتــبــعــد  حــ
ــد الــوضــع 

ّ
ــعــق

َ
 تــرحــيــل مــوعــد املــحــادثــات وت

من جديد.

ــام املــاضــيــة، والجيش  اشــتــبــاكــات خـــالل األيــ
األميركي اشتبك في أحدها مع عناصر من 
داعـــش يــرتــدون أحــزمــة ناسفة قــرب معسكر 

في مخمور فجر الثالثاء«.
من جهته، يقول الزعيم القبلي املتحالف مع 
الشيخ  »داعـــش«،  قتال  في  العراقي  الجيش 
إبراهيم حسن الشمري، إن التنظيم هو من 
للقوات  بادر باملعركة عندما هاجم حشودًا 
ويوضح  التجمع.  طــور  فــي  كانت  املشتركة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــشــمــري فـــي حـــديـــث لــــ
ــقـــوات  ــــش والـ ــدأت بـــن داعـ ــ ــنـــاوشـــات بـ أن املـ
املــشــتــركــة مــنــذ فــجــر اإلثــنــن، مــؤكــدًا سقوط 
ــارات أمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــ ــغـ ــ ضـــحـــايـــا مـــدنـــيـــن بـ
املوصل جاءت كرد على مقتل جندي أميركي 
وإصابة خمسة آخرين أحدهم بحالة حرجة 
جــــرى نــقــلــه إلــــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وحـــول 
ــار الـــتـــي تـــلـــف املــــوصــــل، يــشــيــر  ــنــ ــة الــ خــــارطــ
الــشــمــري إلــــى أن أقــــرب مــكــان لــلــتــمــاس بن 
الطرفن هو على ُبعد 20 كيلومترًا عن مركز 
املوصل، والتنظيم ينشر أطنانا من القنابل 
واأللــغــام حــول املدينة، مرّجحا وجــود نحو 
املوصل  في  التنظيم  من  مقاتل  آالف  عشرة 

غالبيتهم من العراقين.
أما عن الخسائر في صفوف املدنين املتزايدة 
فــي املــوصــل والــفــلــوجــة، فــيــقــول الــنــائــب عن 
تحالف »القوى العراقية«، محمد الكربولي، 
 
ّ
وهـــو عــضــو فــي لجنة األمـــن الــبــرملــانــّيــة، إن

»املشكلة في قصف أهداف داعش في املوصل 
 التنظيم يتحّصن 

ّ
وغير املوصل تكمن في أن

بن املدنين، األمر الذي يتسبب في سقوط 
قــتــلــى مـــن املــدنــيــن خـــالل عــمــلــيــات القصف 
الـــتـــي يــنــفــذهــا طـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي«. 
»العربي الجديد«، »تكرار  ويؤكد في حديث لـ
ــأن يــكــون  املــطــالــبــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي بــ
أكــثــر دقــة فــي تنفيذ الــقــصــف«، الفــتــا إلــى أن 
تنفيذ  في  أكثر  بالحرص  وعدنا  »التحالف 
األهــداف  الرغم من صعوبة  على  العمليات، 
ذ في املوصل بشكل خــاص، والتي 

ّ
التي تنف

تضم مالين املدنين«.

عثمان المختار

 كـــل املــعــطــيــات عــلــى اقـــتـــراب 
ّ

تـــــدل
معركة تحرير املوصل من تنظيم 
»الـــــدولـــــة اإلســــالمــــيــــة« )داعــــــــش(، 
مــع إطـــالق الــقــوات الــعــراقــيــة مــدعــومــة بقوات 
الــعــشــائــر وطـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي، أمــس 
الــخــمــيــس، »عــمــلــيــة الــفــتــح«، أولــــى الــحــمــالت 
ومــركــزهــا  نــيــنــوى  محافظة  مــنــاطــق  لتحرير 
مدينة املوصل، لتنجح هذه القوات في تحرير 

عدة قرى جنوبي املوصل بشكل سريع.
جــاءت هــذه العمليات بعد أيــام من اشتعال 
ــقــــتــــال الـــعـــراقـــيـــة فــــي املـــحـــوريـــن  ــات الــ ــهـ ــبـ جـ
ــغــــربــــي، فــيــمــا تـــكـــدســـت جــثــث  الـــشـــمـــالـــي والــ
عـــشـــرات املــدنــيــن فـــي مــســتــشــفــيــات املــوصــل 
ــقـــوات  ــارات الــــجــــويــــة لـ ــ ــغــ ــ ــ ــار جـــــــراء ال ــ ــبــ ــ واألنــ
التحالف الــدولــي والــطــيــران الــعــراقــي، وسط 
ــال مـــلـــحـــوظ لـــتـــصـــاعـــد الـــخـــســـائـــر فــي  ــ ــمـ ــ إهـ
صفوف املدنين. ومع احتدام املعارك، رفعت 
واشنطن عديد قواتها في العراق إلى أكثر من 
8 آالف عسكري، من بينهم نحو ألفي جندي 
»املارينز«،  البحرية  مشاة  لوحدات  يتبعون 
كما تؤكد مصادر عسكرية رفيعة في وزارة 
مشيرة  الجديد«،  »العربي  لـ العراقية  الدفاع 
السياسية ســاعــدت واشنطن  األزمـــة  أن  إلــى 
في تحريك قوات لها في الكويت إلى العراق 

غالبيتها قتالية.
التابعة  املشتركة،  العمليات  قــيــادة  وأعلنت 
الخميس، بدء  أمــس  العراقية،  الدفاع  لــوزارة 
املــرحــلــة األولــــى مــن عملية »الــفــتــح« لتحرير 
محافظة نينوى من ثالثة محاور. وأوضحت 
في بيان، أن »القوات ماضية باتجاه األهداف 
لتحرير  األولـــى  الصفحة  لها ضمن  املخطط 
نــيــنــوى«، مــشــيــرة إلـــى »تــحــريــر قـــرى النصر 
وكــرمــنــدي وكــذيــلــة وخــــربــــردان، ورفــــع العلم 
العراقي فوقها«. وأعلنت أن »هناك تحضيرات 
تجري ملعارك جديدة لتطهير املناطق كافة«. 
من جهتها، تكشف مصادر عراقية عسكرية 

»عملية الفتح«
معارك تمهيدية لتحرير الموصل... والموت يالحق المدنيين

حكومة السّراج إلى طرابلس األحد؟

تحتدم المعارك قرب الموصل العراقية، مع إطالق القوات العراقية عملية جديدة لتحرير القرى 
المجاورة للمدينة من »داعش«، نجحت بتحرير عدد من القرى بشكل سريع، فيما يدفع المدنيون 

الثمن مع سقوط المئات منهم بين قتيل وجريح جراء القصف.

رفعت واشنطن عديد 
قواتها في العراق إلى 
أكثر من 8 آالف عسكري

يواجه السراج 
مشكلة انسحاب عضوين 

من مجلسه الرئاسي

تعرقل أطراف 
تحقيق نصر حاسم 

لتحقيق مشروع 
اإلقليمين في اليمن

45
سياسة

الحدث

تقرير

القضية

ولد الشيخ يستنسخ 
تجربة دي ميستورا

شهيدان في الخليل

إحباط هجوم انتحاري 
في الجزائر

حديث  في  الشّمري،  الرحيم  عبد  نينوى  محافظة  عن  النائب  يلفت 
إليها  استندت  التي  االستخبارية  »المعلومات  أن  إلى  الجديد«،  لـ»العربي 
القوات المهاجمة كانت فّعالة ومهمة جدًا بتحديد مسار الهجوم«. 
ويشدد على أن »بدايات الهجوم تؤشر إلى قدرة كبيرة للقوات العراقيّة 
والعشائريّة على تحرير المحافظة من دون الحاجة إلى أي تدّخل من 

قبل الحشد الشعبي أو أية جهة أخرى«.

مشاركة »الحشد« مرفوضة

»العربي الجديد«، أن القوات العراقية دخلت  لـ
عدة قرى من دون قتال، إذ انسحب »داعش« 
منها كونها مناطق زراعية تكون فيها قواته 
مكشوفة ويسهل استهدافها بالطيران. ووفقا 
واملدفعي  األمــيــركــي  الــطــيــران  فــإن  للمصادر، 
ــلـــك املـــنـــاطـــق  »املــــاريــــنــــز« قـــصـــف تـ الـــتـــابـــع لـــــ
ــول الـــقـــوات الــعــراقــيــة   لــعــدة ســـاعـــات قــبــل دخــ

املشتركة إليها.
ويوضح املقّدم صالح خالد، من الفرقة 15 في 
الجيش العراقي املتواجدة في بلدة مخمور، 
ــقـــوات الــعــراقــّيــة   »الـ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

باغتت داعـــش، وخــاضــت اشــتــبــاكــات عنيفة 
معه جنوبي املوصل«، الفتا إلى أن »التنسيق 

الــعــالــي بـــن الـــقـــوات الــعــراقــّيــة والــعــشــائــرّيــة 
وطيران التحالف منح القوات املهاجمة قوة 
املرسومة«، ومؤكدًا  الخطة  التحّرك وفق  في 
أن »قـــوات املــاريــنــز األمــيــركــيــة لــم تــشــارك في 

الهجوم«.
محمد  العشائري  القيادي  يقول  جهته،  مــن 
 »الهجوم 

ّ
الــجــديــد«، إن »الــعــربــي  لـــ الــشــّمــري، 

ليس انطالق معركة تحرير املوصل، بل هو 
تمهيد للمعركة وتحرير القرى التي يقصف 
من خاللها داعش القوات العراقية املتواجدة 
»األوامــر   

ّ
أن الشّمري  ويوضح  في مخمور«. 

صدرت بتحرير القرى الجنوبّية فقط، وهي 
القرى التي يهاجم داعش من خاللها الجيش 
والقاعدة األميركية في مخمور ويقصفها«، 
 »املـــعـــركـــة ســتــتــوقــف بــعــد تــحــريــر 

ّ
مــبــّيــنــا أن

تــلــك الـــقـــرى، ومـــن ثـــم تــوضــع خــطــة لتحرير 
املحافظة بشكل كامل«. هذه العملية سبقتها 
ثالث هجمات انتحارية وصاروخية لتنظيم 
ــــالل األيـــــــام الــخــمــســة املـــاضـــيـــة،  »داعــــــــش« خـ
وآخــر  الــعــراقــي  للجيش  معسكرًا  استهدفت 
البشمركة  مشترك للجيش األميركي وقوات 
في مخمور ومكحول، أدت إلى سقوط قتلى 
وجـــرحـــى، بينهم أمــيــركــيــون، وهـــو مــا أكــده 
املاضي. ورد  اإلثنن  له  بيان  البنتاغون في 
الــجــيــش األمــيــركــي عــلــى الــهــجــمــات بسلسلة 
ــع الــتــنــظــيــم  ــواقـ غــــــارات عــنــيــفــة اســتــهــدفــت مـ
فــي قــريــة كــــارة والــســحــل، قــبــل أن تــمــتــد تلك 
فة نحو 300 

ّ
الــغــارات إلــى قلب املوصل، مخل

قتيل وجريح من املدنين، كما يكشف معاون 

مدير مستشفى املوصل أحمد الحمداني، في 
اتصال مع »العربي الجديد«، مشيرًا إلى أن 
املجموعة  طــاولــت  التي  األميركية  »الــغــارات 
ــفــت 

ّ
ــة الــجــامــعــة خــل الــثــقــافــيــة ومـــوقـــع رئـــاسـ

املاضية،  األيـــام  فــي  قتيل و203 جرحى   102
غــالــبــيــتــهــم مـــن الــنــســاء واألطــــفــــال، مـــن أســر 
أساتذة جامعة املوصل«، الفتا إلى أن القوات 
األميركية باتت تقصف املوصل وبشدة بعد 
انتحاري يستهدف  أو  كل هجوم صاروخي 

الحشود العسكرية املرابطة حول املوصل.
وحــول ذلــك، يقول العقيد الركن يوسف عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  السميع الــجــبــوري، لـــ
»تنظيم داعش هو من بدأ بمهاجمة قواتنا 
الذين  واالنــتــحــاريــن  الــصــواريــخ  مستخدما 
ــقـــوات املــشــتــركــة  عــــادة مـــا يــصــلــون مـــواقـــع الـ
)الــجــيــش الــعــراقــي واألمـــيـــركـــي والــبــشــمــركــة 
ومقاتلي املوصل( بواسطة عربات عسكرية 
مــدرعــة حــصــل عليها الــتــنــظــيــم مــن مــعــاركــه 
ــبـــوري، الــعــامــل  مـــع الــجــيــش الـــعـــراقـــي«. الـــجـ
فـــي قــــوات تــحــريــر املـــوصـــل، وهـــي قــــوات من 
أهالي املوصل تطوعت لقتال »داعــش« عقب 
احتالله املدينة، يلفت إلى »أننا سّجلنا عدة 

معركة تعز
حسابات سياسية وعسكرية تؤجل الحسم

تعز ـ وجدي السالمي

عادت املواجهات الشرسة بن قوات الشرعية 
الــيــمــنــيــة، ومــلــيــشــيــات الــحــوثــيــن والــرئــيــس 
املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، إلـــى املــدخــل 
لتعيد  اليمن،  جنوبي  تعز  ملدينة  الجنوبي 
املليشيات فرض حصار على املدينة، بعدما 
كــــانــــت قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي بــمــســانــدة 
ــــذي كــان  »املـــقـــاومـــة« قـــد كـــســـرت الــحــصــار الـ
مــفــروضــا عــلــى املــديــنــة فـــي 10 مـــــــارس/آذار 
الــحــالــي عــبــر املــنــفــذ الــجــنــوبــي الـــواصـــل بن 

مدينتي تعز وعدن.
هذه التطورات أثارت تساؤالت عن سبب عدم 
فــي تعز بعد  للمعركة  الشرعية  قــوات  حسم 
تقّدمها وكسرها الحصار، وسط توقعات بأن 
تتجه األمور في املنطقة نحو حالة »الجمود 
والخذالن« واستمرار الكر والفر بن الطرفن 
من دون حسم. ويلفت مراقبون لألوضاع إلى 
تجعل  وعسكرية  سياسية  حسابات  وجــود 
الحسم العسكري في تعز غير ممكن حاليا، 
الشهر  ستأنف 

ُ
ت التي  املفاوضات  مع  تزامنا 

املقبل في دولة الكويت، والهدنة التي أعلنت 
األمــم املتحدة أنها ستمهد للمحادثات بدءًا 

من العاشر من أبريل/نيسان املقبل.

 المواجهات العسكرية
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــــــغـــــــارات الــــتــــي تــنــفــذهــا  عــ
مقاتالت التحالف العربي في املدينة، إال أن 
املــواجــهــات عــلــى األرض تــبــقــى األهــــم. تــدور 
معارك ضارية منذ أربعة أيام متواصلة في 
مناطق محيطة بجبل هان الواقع في الجهة 
الغربية للمدينة. وبحسب مصادر متعددة، 
فإن مليشيات الحوثين وحلفائهم، وبعدما 
غربا،  الربيعي  مناطق  فــي  مواقعها  عـــززت 
السيطرة  الثالثاء، من استعادة  تمّكنت يوم 
على مواقع في جبهة الضباب، كما واصلت 
ــاء تـــقـــّدمـــهـــا بـــعـــد مــــعــــارك عــنــيــفــة مــع  ــ ــعـ ــ األربـ
»املقاومة« وقوات الجيش املوالية للشرعية. 
فرض  على  الثالثاء  منذ  املليشيات  وعملت 
حــصــار على املــديــنــة مــجــددًا، بعد أن أقدمت 
ــدار فـــاصـــل فـــي نــقــطــة الــهــنــجــر  ــ عــلــى بـــنـــاء جـ
الصالح على مشارف  أسفل حدائق  الواقعة 
املنفذ الجنوبي في منطقة الضباب جنوبي 
املدينة؛ وتمركزت في موقع جبل هان  غــرب 
ذي األهــمــيــة االســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة في 
تلك املــنــاطــق. وتشير املــصــادر إلــى أن قــوات 
»الحرس الجمهوري« املوالية لنجل املخلوع 
تواجدها  عــززت  عبدالله صالح،  علي  أحمد 
في مناطق األجزاء الجنوبية الغربية، مزودة 
صواريخ  بينها  الثقيلة،  األسلحة  بمختلف 
ــلـــدروع، ومــعــدات  حـــراريـــة وأخــــرى مــضــادة لـ

عسكرية حديثة.

توسيع رقعة المعارك
قامت »املقاومة الشعبية« في الفترة األخيرة 
بــتــوســيــع رقــعــة املـــواجـــهـــات ضـــد مليشيات 
من  متعددة  جبهات  في  واملخلوع،  الحوثي 
ثعبات  مناطق  فــي  معاركها  وتــرّكــزت  تــعــز، 
وكـــالبـــه والــكــمــب شـــرقـــا، ومــنــاطــق األربــعــن 
وحـــي الـــزنـــوج ومــوقــع الـــدفـــاع الــجــوي الــذي 
املدينة.  املليشيات شمال غرب  تتقاسمه مع 
املعارك  فإن هذه  وبحسب خبراء عسكرين، 
الــتــي جـــاءت متزامنة مــع معارك  املــتــســارعــة 

عــنــيــفــة فــــي مـــنـــاطـــق حـــســـاســـة فــــي األجــــــزاء 
الترتيبات  أربــكــت  لتعز،  الجنوبية  الغربية 
العسكرية لدى الجيش الوطني و»املقاومة«، 
الغربية،  الجنوبية  املناطق  في  املعارك  كون 
الربيعي  مناطق  بــن  املتداخلة  بمساحتها 
غــربــا، مــع مــنــاطــق واســعــة بــاتــجــاه الضباب 
جــنــوبــا، تــحــتــاج إلـــى عـــدد كبير مــن مقاتلي 
عن   

ً
فــضــال لتغطيتها.  و»املــقــاومــة«  الجيش 

ذلــــك، يــواجــه الــجــيــش الــوطــنــي و»املــقــاومــة« 
ــلــــى دعـــــــم مــن  مـــشـــكـــلـــة عـــــــدم حـــصـــولـــهـــمـــا عــ
باألسلحة  قواتهم  لتعزيز  اليمنية  الحكومة 
النوعية والثقيلة، والتي لها الدور األهم في 

حسم املعركة.
ــــي الــجــيــش  ــادر عـــســـكـــريـــة فـ ــ ــــصـ ــــح مـ ــــوضـ وتـ
»العربي الجديد«، أن قوات الجيش  الوطني، لـ
ــــوات نــظــامــيــة، تتبع  الــوطــنــي بــاعــتــبــارهــا قـ
العربي  التحالف  وقيادة  الشرعية  الحكومة 
في إدارة املعركة، إال أن الحكومة والتحالف 
لم يدعما الجيش الوطني باألسلحة النوعية 

بما يتناسب مع طبيعة املعركة.
فــيــمــا تــذكــر مــصــادر فــي »املـــقـــاومـــة« أن دعــم 
ــدًا،  ــدود جــ ــحــ ــالـــف لـــهـــا، مــ ــتـــحـ الـــحـــكـــومـــة والـ
املعركة  ميدان  في  لديها  ما  كل  أن  موضحة 
من سالح ثقيل منذ اندالع الحرب في تعز في 
22 مـــارس/آذار من العام املاضي، هو دبابة 
واحــدة تابعة لقوات اللواء 35 مــدرع املوالي 
ــــالث مــــدرعــــات مــــن الــتــحــالــف  لــلــشــرعــيــة، وثــ
تــداول خدماتها العسكرية بن  العربي، يتم 
الحكومة  دفعت  في حن  امللتهبة،  الجبهات 
بأكثر مــن 200 دبــابــة ومــدرعــة فــي محافظة 
مأرب شرقي اليمن، بينما دفعت إلى مدينة 

عدن أكثر من 300 دبابة ومدرعة.
الحصار  أنــه منذ كسر  إلــى  ويلفت مراقبون 
عن املدينة من الجهة الجنوبية الغربية قبل 
لــم تــدفــع الحكومة الشرعية  عــودتــه مــجــددًا، 

ملساندة  نوعية  أسلحة  أو  عسكرية  بــقــوات 
الجيش الوطني و»املقاومة«، فيما بقي كالم 
الــــوزراء خالد  رئــيــس  اليمني  الرئيس  نــائــب 

اليومن املاضين، عن  محفوظ بحاح خالل 
أهمية تعزيز األلوية العسكرية في محافظة 
تــعــز ودعـــمـــهـــا، مــجــرد تــصــريــحــات إعــالمــيــة 
وتــأتــي تصريحات بحاح  املــراقــبــن.  بحسب 
تكرار  بسبب  الشعبي  السخط  تــزايــد  وســط 
منذ  تعز  بتحرير  الشرعية  الحكومة  وعــود 

أشهر من دون تنفيذ ذلك.

حسابات سياسية
تـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة رفـــيـــعـــة، إن هــنــاك 
توجها من قبل بعض دول التحالف العربي 
ودول أوروبية، نحو إعادة النظر بما يتعلق 
بــشــكــل الـــدولـــة الــيــمــنــيــة االتـــحـــاديـــة. وتشير 
إلــى أن الجدل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــصــادر 
التقسيم  يـــدور حــول  فــي األروقـــة السياسية 
الفيدرالي لليمن، والــذي يريد له البعض أن 
التقسيم  هــذا  ولتحقيق  إقليمن،  مــن  يــكــون 
ــيـــة على  ــــرى دولـ ــراف مــحــلــيــة وأخــ ــ تــعــمــل أطــ
عرقلة تحقيق قوات الشرعية نصرًا حاسما 
في تعز، قبل الجلوس على طاولة املفاوضات 

والضغط في تجاه إقرار مشروع اإلقليمن.
ــادر إلــــى أن »هـــنـــاك ضــغــوطــا  وتــشــيــر املـــصـ
غــيــر معلنة مــن دول كــبــرى إلقــــرار مــشــروع 
ــراف  اإلقــلــيــمــن بــالــتــنــســيــق مـــع بــعــض األطــ
ــراك الـــجـــنـــوبـــي، مـــن الــشــخــصــيــات  ــحــ فـــي الــ
ــــي دائـــــــــرة صـــنـــع الـــــقـــــرار فــي  ــدة فـ ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ املـ
الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، وهـــــذه الــشــخــصــيــات 
االنقالبين على تعطيل إيصال  تنّسق مع 
ــم الـــعـــســـكـــري إلـــــى تـــعـــز. وتـــلـــفـــت إلـــى  ــدعــ الــ
أن عــمــلــيــة اغــتــيــال الـــقـــيـــادي فـــي »املــقــاومــة 
ــادق  ــ ــدي عـــلـــي صـ ــهــ ــر مــ ــاســ الـــجـــنـــوبـــيـــة« يــ
الـــعـــولـــقـــي، مــــن قـــبـــل مــســلــحــن مــجــهــولــن 
األحــــد املـــاضـــي، فــي كــمــن فــي منطقة طــور 
الــبــاحــة بــمــحــافــظــة لــحــج الــجــنــوبــيــة، تــأتــي 
هدف العولقي وهو 

ُ
في هذا السياق، إذ است

على مــن ســيــارتــه وبــحــوزتــه كمية أسلحة 
»املــقــاومــة« فــي تــعــز كــانــت قد  مخصصة لـــ
دفــعــت بــهــا بــعــض فــصــائــل »املـــقـــاومـــة« في 
الجنوب، وقام املهاجمون باالستيالء على 

األسلحة والذوا بالفرار.

الحوثيين  بقاء  تريد  األوروبية،  الــدول  من  عددًا  أن  إلى  مصادر  تشير 
والمخلوع علي عبد اهلل صالح )الصورة( في الجزء الشمالي من اليمن، 
تعز  بقاء  لذلك،  الوحيد  والمدخل 
حصار  ورقــة  وإعــادة  محررة  غير 
للضغط  الــواجــهــة،  إلــى  المدينة 
على السعودية الرافضة للتقسيم، 
بالكتلة السكانية الكبيرة التي ستكون 
المصادر  وتوضح  الحصار.  تحت 
قاما  )الصورة(  وصالح  الحوثي  أن 
بتشويه صورة سكان تعز عند دول 
أوحت  سياسية  تحركات  عبر  الغرب 

بأن تعز بيئة لتنظيم »القاعدة«.

ورقة ضغط

يقول القيادي في »التحالف الوطني« 
لـ»العربي  ــدي،  ــ األس ضــيــاء  الــحــاكــم 
ــع عــديــد الــقــوات  الــجــديــد« عــن رف
األميركية في البالد، إن هذه »المسألة 
الحكومة  مــن  جـــواب  ــى  إل تحتاج 
الموقف  أن  ــى  إل الفــتــًا  الــعــراقــيــة«، 
العبادي  حــيــدر  لحكومة  الرسمي 
»إذا  مضيفًا:  معلن«،  »غير  اآلن  حتى 
سنواجه  العبادي،  من  بطلب  دخلت 
كانت  إذا  أما  البرلمان،  في  الحكومة 
فتعاملنا  الحكومة،  علم  دون  من 
»سيتم  أنــه  مبينًا  مختلفًا«،  سيكون 

التعامل معها كقوات احتالل«.

سجال القوات 
األميركية

متابعة

تونس ـ وليد التليلي

إلى تأمن  الهادفة  الترتيبات  تتسارع وتيرة 
فائز  برئاسة  الليبية،  الــوفــاق  دخــول حكومة 
العاصمة طرابلس، لتكون مقرًا  إلــى  الــســراج، 
لــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــقــيــدات الــســيــاســيــة 
واألمــنــيــة. ضمن هــذا السياق، يــرّجــح الخبير 
حكومة  تنتقل  أن  العقيل،  الــديــن  عــز  الليبي، 
الوفاق الى طرابلس بحلول يوم األحد املقبل. 
يــشــيــر الــعــقــيــل، بــنــاء عــلــى مـــا تــوفــر لــديــه من 
»العربي الجديد« إلى  معطيات،  في حديث لـ
بالحكومة  احتفال  أنه »سيتّم تنظيم مواكب 
فـــي الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة بـــطـــرابـــلـــس«، مضيفا 
ــقــــّر عــمــل  أن »املـــــــشـــــــاورات مـــســـتـــمـــرة حـــــول مــ
الحكومة، إما من القاعدة البحرية نفسها في 
النخيل  أو في منطقة  الجمعة،  منطقة ســوق 
السياحية، في جرزون. وهو خيار يدافع عنه 
أحــمــد معيتيق )رئــيــس حــكــومــة طــرابــلــس(«. 
وكــان الــســراج قــد أكــد أن دخــول حكومته إلى 

طرابلس مسألة أيام فقط.
ويــلــفــت العقيل إلـــى أن »مــجــمــوعــة أخـــرى من 
ــــدرت أمـــس الــخــمــيــس،  ــحــة أصـ

ّ
الــكــتــائــب املــســل

ــاق«، مـــؤكـــدًا أن  ــ ــوفـ ــ بــيــانــا داعـــمـــا لــحــكــومــة الـ
العسكرية  التشكيالت  أبـــرز  الـــردع )مــن  »قـــوة 
فــي طــرابــلــس( هــي الــقــوة األســاســيــة املساندة 
ــراج،  ــ ــــسـ ــز الـ ــائــ ــة فــ ــامــ لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق بــــزعــ

حة أخرى«.
ّ
باإلضافة إلى تشكيالت مسل

ويــــرى بـــأن »الـــســـؤال األهــــم هــو ســيــنــاريــو ما 
بــعــد دخــــول طـــرابـــلـــس«. ويــلــفــت إلـــى »وجـــود 
فــــرضــــيــــتــــن، تــــقــــضــــي األولـــــــــــى فــــــي تـــحـــويـــل 
املليشيات إلى جيش نظامي«، على حد قوله. 
 هــذا »الــســيــنــاريــو كــارثــي، 

ّ
ووفــقــا للعقيل فـــإن

يرّوج له األميركيون، كما أنه هناك شخصيات 
فـــي املــجــلــس الــرئــاســي تــدفــع فـــي اتـــجـــاه هــذا 

لفتح وتــأمــن الــطــرق وكــل مؤسسات الــدولــة، 
الحقول  فــي  املتمثلة  الليبين  رزق  ومــصــادر 
واملوانئ النفطية«، بحسب نص البيان. ومن 
ــراج، فـــي حــال  ــســ املـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ حــكــومــة الــ
تــمــكــنــهــا مـــن االســـتـــقـــرار داخــــل طــرابــلــس، في 
محاولة معالجة ملفات عدة، أمنية وسياسية 
غير  مستعجلة،  شـــؤون  وكلها  واقــتــصــاديــة، 
أنها ال تملك كل مفاتيحها، تحديدًا السيطرة 
على املوارد الطبيعية واملالية والعسكرية. كما 
ال ُيعرف كيف سيكون الدعم الدولي للسراج 
على أرض الواقع، مع بداية العّد التنازلي ملهلة 
األيام القليلة التي أعلنها األخير مع املبعوث 
األمــمــي إلـــى ليبيا مــارتــن كــوبــلــر. ولــإشــارة 
ــــى حـــجـــم الـــفـــوضـــى الــســيــاســيــة املــســيــطــرة  إلـ
الليبي، وحجم اختالف وجهات  املشهد  على 
النظر حول مخرج األزمة، دعا »حراك العودة 
للشرعية الــدســتــوريــة« فــي إقــلــيــم بــرقــة، يــوم 
األربــعــاء املــاضــي، إلــى مبايعة األمــيــر محمد 

الحسن الرضا السنوسي »ملكا لليبيا«.
كــمــا أن الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس شــهــدت 
ــام األخـــيـــرة حملة إعــالمــيــة كبيرة،  خـــالل األيــ
قت 

ّ
وُعل الدستورية،  الشرعية  بــعــودة  تــنــادي 

ملصقات إعــالنــيــة فــي شـــوارع املــديــنــة، تدعو 
لـــعـــودة الـــنـــظـــام املــلــكــي فـــي لــيــبــيــا. مـــن جهة 
أخـــرى، يــواجــه الــســراج مشكلة داخــل مجلسه 
الرئاسي، إذ يصّر العضوان املنسحبان، عمر 
األسود وعلي القطراني على موقفيهما. وبعد 
رسالة األسود، األربعاء، وّجه القطراني الداعم 
لحفتر، رسالة إلى السراج، جاء فيها أنه »لم 
التوافق، ولم  نر فيكم حرصا ومحافظة على 
نــر فــيــكــم حــرصــا عــلــى وحــــدة الـــوطـــن، ولـــم نر 
بنى على جيش 

ُ
فيكم جدية لبناء دولة قوية ت

وشرطة نظاميْن محترفْن«. واتهم القطراني 
السراج ضمنيا باالنحياز لطرابلس.

الخيار«. أما الفرضية الثانية، فيشير العقيل 
إلــــى أنـــهـــا تـــقـــوم عــلــى »خـــطـــة أملــانــيــة تقضي 
بتدريب قوات ليبية في تونس، على أن تدخل 
ــه يــســتــحــيــل الــقــيــام  بــعــد ذلــــك إلــــى لــيــبــيــا، ألنــ
بذلك في ليبيا، بعد االعتداءات املتكررة على 
مــــدارس الــتــكــويــن )الــتــأهــيــل( عــلــى يــد تنظيم 
الدولة اإلسالمية )داعش(«. وُيرّجح العقيل أن 
»تتوّجه الحكومة إلى طرابلس جوًا عبر مطار 
مــعــيــتــيــقــة، الــــذي يــســيــطــر عــلــيــه رئــيــس لجنة 
الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة عــبــد الــرحــمــان الــطــويــل، 
املقّرب من مليشيات عدة«. أما في شرق ليبيا، 
ع العقيل أنه »سيتم التوصل إلى اتفاق 

ّ
فيتوق

مــع )الـــلـــواء خليفة( حــفــتــر«. وتــبــدو الــصــورة 
في طرابلس غير مكتملة حول حجم التأييد 
العسكري للسراج وحكومته، في مقابل القوى 
الـــتـــي أعــلــنــت عـــن رفــضــهــا دخـــولـــه طــرابــلــس. 
ــوار لــيــبــيــا«، مـــن مختلف  وأعــلــنــت »كــتــائــب ثــ
املـــدن عــن تشكيل غــرفــة عمليات مــوّحــدة من 
جميع مناطق ليبيا، ملساندة األجهزة األمنية 
والعسكرية في حفظ األمن واالستقرار داخل 

العاصمة وخارجها.
واجتمعت هذه الفصائل بمقّر ديــوان رئاسة 
ــوم األربــــعــــاء،  ــ الـــــــــوزراء بــمــديــنــة طـــرابـــلـــس، يـ
وأصدرت بيانا ُيشّدد على »رفض الفصائل أي 
محاولة إلدخال أي حكومة لم يتوافق عليها 
الــلــيــبــيــون، وتـــكـــويـــن قــــوة عــســكــريــة مسلحة 

الخليل ـ محمد عبيدات

ــان الــفــلــســطــيــنــيــان، رمـــــزي عـــزيـــز الـــقـــصـــراوي )21 عـــامـــا(،  ــابـ اســتــشــهــد الـــشـ
وعــبــدالــفــتــاح ُيــســري الــشــريــف )21 عــامــا(، أمـــس الــخــمــيــس، بــرصــاص جيش 
تــل رمــيــدة فــي مدينة الخليل جنوب  االحــتــالل اإلسرائيلي، على مدخل حــي 
الضفة الغربية املحتلة، بذريعة تنفيذهما عملية طعن ألحد جنود االحتالل. 
االحــتــالل اإلسرائيلي  إن جنود  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وتــقــول مــصــادر محلية 
املكان شابان  إذ شوهد في  قريبة،  الشابن من مسافة  باتجاه  النار  أطلقوا 
إلـــى جــنــدي إســرائــيــلــي مــصــاب بطعنات عــدة.  ملقيان عــلــى األرض، إضــافــة 
وتضيف املصادر ذاتها، أن جنود االحتالل تجمهروا حول الجندي املصاب 
الشابان على  الــذي بقي فيه  الوقت  لــه، في  الطبية  وقــامــوا بتقديم املساعدة 
الــحــيــاة. ومنعت  فــارقــا  لهما حتى  املــســاعــدة  تقديم  مــن دون  ينزفان  األرض 
قوات االحتالل طواقم اإلسعاف التابعة لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني، 
من الوصول إلى الشابن، وتقديم املساعدة لهما، في الوقت الذي أغلقت فيه 
االقــتــراب  مــن  الفلسطينين  ومنعت  مغلقة  عسكرية  منطقة  وأعلنته  املــكــان 
الذين قضوا برصاص  الفلسطينين،  منه. وارتفعت بذلك، حصيلة الشهداء 
جيش االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية االنتفاضة الفلسطينية الشعبية مطلع 

أكتوبر/تشرين األول املاضي إلى 209 شهداء.

الجزائر، تونس ـ العربي الجديد

تــزامــنــت زيــــارة وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــونــســي، الـــهـــادي مـــجـــدوب، أمــس 
الخميس، إلــى الــجــزائــر للتنسيق مــع املــســؤولــن الــجــزائــريــن حول 
ملف »مكافحة اإلرهاب« مع اإلعالن عن تمكن الجيش الجزائري من 
يــرتــدي حزاما  كــان  انتحاري والقضاء على شخص  إحــبــاط هجوم 
ناسفا شرق العاصمة الجزائرية. ونقلت وسائل إعالم جزائرية عن 
مصدر أمني، أمس الخميس، إن »الرجل كان يرتدي حزاما ناسفا، 
وكان متجها سيرًا على األقدام نحو أمن دائرة معاتقة بوالية تيزي 
وزو شرق العاصمة الجزائرية، قبل أن يتم القضاء عليه«. وتضيف 
 »االنتحاري كــان يخطط لتفجير مقر األمــن في 

ّ
أن املصادر األمنية 

الدائرة، كما ُعثر بحوزته على كمية معتبرة من األسلحة«.
في غضون ذلك، تصدر امللف األمني زيارة وزير الداخلية التونسي 
إلى الجزائر، وخصوصا في ظل التطورات األمنية في كال البلدين 
وفــي عــدد مــن دول الــجــوار وتحديدًا ليبيا. وفــي السياق ذاتـــه، رأى 
الدبلوماسي السابق، املحلل السياسي، عبدالله العبيدي لـ »العربي 
اإلرهـــاب دخلت منعرجا جــديــدًا، خصوصا  »مكافحة   

ّ
أن الــجــديــد«، 

 امللف األساسي الذي يشغل غالبية 
ّ
بعد هجوم بروكسل«، مبينا أن

»زيـــارة   
ّ
فـــإن للعبيدي  ــاب. ووفــقــا  اإلرهــ الحكومات حاليا، هــو ملف 

مجدوب تندرج في إطــار مزيد من التنسيق، خصوصا أن مكافحة 
الــداخــلــيــة، ألن املسألة مرتبطة  فــي جــانــب كبير منها  اإلرهـــاب تهم 
باالستعالمات والتحري حول الهويات، ونشر الجيش على الحدود 

املشتركة لحمايتها«.

تزامنت زيارة وزير الداخلية التونسي إلى الجزائر، أمس، 
بهدف التنسيق حول »مكافحة اإلرهاب«، مع اإلعالن عن 

إحباط هجوم انتحاري في الجزائر

الحدث
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نجحت القوات العراقية بتحرير بلدات قرب الموصل )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تعاني قوات الشرعية بتعز من غياب الدعم )عبد الناصر الصديق/األناضول(

ترك جنود االحتالل الفلسطينيَّين ينزفان )وسام هشلمون/األناضول(

  شرق
      غرب

دعوات فلسطينية 
لمؤتمر دولي للسالم

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، )الصورة(، ووزير الخارجية 
األردنــي، ناصر جــودة، في رام الله، 
وسط الضفة الغربية املحتلة، أمس 
الــخــمــيــس، الــجــهــود املــبــذولــة لعقد 
الـــســـالم. من  مــؤتــمــر دولــــي لعملية 
الــخــارجــيــة  جــهــتــهــا، طــالــبــت وزارة 
بدعم  الـــدول  مختلف  الفلسطينية، 
الـــجـــهـــود الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
والــدولــيــة الــرامــيــة إلــى عقد مؤتمر 
دولـــــــي لـــلـــســـالم، إلنــــهــــاء االحــــتــــالل 
الفلسطينية،  لألراضي  اإلسرائيلي 
واســتــصــدار قــرار مــن مجلس األمــن 
الـــدولـــي لــوقــف االســتــيــطــان بشكل 

فوري.
)العربي الجديد(

استقالة وزير النفط 
العراقي

قـــــّدم وزيـــــر الــنــفــط الـــعـــراقـــي، عـــادل 
ــيــــس،  ــمــ عــــــبــــــداملــــــهــــــدي، أمـــــــــس الــــخــ
ــه. وذكــــــر  ــبــ ــنــــصــ ــه مــــــن مــ ــتــ ــالــ ــقــ ــتــ اســ
عــــبــــداملــــهــــدي، فــــي رســــالــــة وّجـــهـــهـــا 
إلــى رئيس الـــوزراء الــعــراقــي، حيدر 
الـــعـــبـــادي، إنـــه »لـــن يـــمـــارس مهامه 
كوزير، ولن يحضر جلسات مجلس 
الـــــــــوزراء«. االســتــقــالــة هـــي الــثــانــيــة 
»ائـــتـــالف  لـــعـــبـــداملـــهـــدي املـــنـــتـــمـــي لــــ
املواطن«، بعد إعالنه في تصريحات 
ســالــفــة، أن رئــيــس الــحــكــومــة رفــض 
العام  قّدمها مطلع  استقالة سابقة 
الحالي. وتأتي استقالة وزير النفط 
قبل ساعات على انطالق التظاهرة 
الكبيرة التي دعا إليها، زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، في ساحة 

التحرير، في بغداد، اليوم الجمعة.
)العربي الجديد(

اختتام مناورات مصرية 
إماراتية أميركية

اختتمت، أمس الخميس، املناورات 
الــبــحــريــة املــشــتــركــة لــقــوات مصرية 
ــة، تــحــت اســم  ــيــ ــاراتــ وأمــيــركــيــة وإمــ
والــــتــــي   ،»2016 الــــنــــســــر  »تــــحــــيــــة 
اســـتـــمـــرت أربــــعــــة أيـــــــام، فــــي الــبــحــر 
األحــمــر. وذكـــر بــيــان لــــوزارة الــدفــاع 
املصرية، أن »التدريب، )الذي انطلق 
يـــوم اإلثـــنـــن(، تــضــّمــن إدارة أعــمــال 
ــال بـــحـــريـــة مـــشـــتـــركـــة، شــمــلــت:  ــتــ قــ
أعـــمـــال اســتــطــالع بـــحـــري، وتــنــفــيــذ 
أعمال هجومية ودفاعية، بمشاركة 
ــن الـــــــوحـــــــدات والـــقـــطـــع  ــ الــــعــــديــــد مــ

البحرية« من الدول الثالث.
)األناضول(

استقالة نائب مصري 
اعتراضًا على وزير الصحة

ــري، عــمــرو  تـــقـــدم الـــبـــرملـــانـــي املــــصــ
الخميس، باستقالة  األشقر، أمس 
ــتــــوبــــة مــــــن عــــضــــويــــة مــجــلــس  مــــكــ
إلــى رئيس املجلس، علي  الــنــواب، 
عبدالعال )الصورة(، اعتراضا على 
الحكومي،  »التقصير  بـ وصفه  ما 
وعــــــــــــدم اســـــتـــــجـــــابـــــة املـــــســـــؤولـــــن 
دائرته،  أهالي  ملطالب  التنفيذين 
وبــقــاء وزيــــر الــصــحــة فــي منصبه 
خالل التشكيل الحكومي الجديد«. 
)العربي الجديد(

...وإدانات لتصفية 5 
مواطنين

ــدة،  ــ دانــــــــت مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة عـ
ــيـــس، تــصــفــيــة قــــوات  ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
األمـــــــن املـــصـــريـــة 5 مـــواطـــنـــن مــن 
مــؤســســة  وذكــــــــرت  تـــحـــقـــيـــق.  دون 
 »عــــــدالــــــة لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان« فــي 
للتطور  استمراٍر  »في  أنه  بيانها، 
الـــخـــطـــيـــر الـــــــذي ُيـــنـــتـــهـــج مــــن قــبــل 
وزارة الداخلية، قامت قوة خاصة 
مــن مــديــريــة أمــن الــقــاهــرة، بحسب 
الــــــروايــــــة الــــرســــمــــيــــة، بــتــصــفــيــة 5 
مـــواطـــنـــن مـــصـــريـــن، بــحــجــة عــدة 
في  بتورطهم  الزعم  منها  أسباب، 
مــقــتــل الـــطـــالـــب اإليـــطـــالـــي جــولــيــو 

ريجيني«.
)العربي الجديد(

scoop



املــســلــم، واملــتــدّيــن وغير  جمع املسلم وغــيــر 
وتقّدم،  ثــراء  االختالف سبب  فكان  املتدّين، 
رايــة  رافــعــا  يــخــرج علينا بعضهم  والـــيـــوم 

كفير واإلقصاء والتفّرد بالحقيقة!
ّ
الت

ار؟
ّ
¶ هل تؤّيد تقسيم املجتمع إلى مؤمنني وكف

، اإليمان مسألة شخصّية فردانّية، بن 
ّ

كــال
إلــى الوصاية على  املسلم ورّبـــه، وال سبيل 
ــاس فــي هــذا الخصوص، فنحن ال نعلم 

ّ
الــن

ــغــة هو 
ّ
ــفــوس، والــكــفــر فــي الــل

ّ
بما تخفي الــن

الــّرســول  كــان  الــفــطــرة.  أي تغطية  غطية، 
ّ
الت

يعيش في مجتمٍع فيه غير املسلمن وغير 
تأليب  أو  بإقصائهم  يــبــادر  ولــم  املتدّينن، 
ـــاس عــلــيــهــم، فــاإليــمــان أو الــكــفــر مسألة 

ّ
الـــن

ــاس، أو دفعهم 
ّ
ذاتــّيــة، وال سبيل إلكـــراه الــن

ي عقيدة ّما.
ّ
على تبن

¶ ما موقفك من القائلني بالرّدة وإقامة الحّد على 
املرتّد؟

هذا هراء، ال يوجد حكم للمرتّد في اإلسالم، 
ة، واالنتماء إلى الّدين أو الخروج 

ّ
قرآنا وسن

عنه مسألة شخصّية ال دخل لآلخرين فيها.

¶ هل تقبل بتحكيم مرجعّية األزهر في الفتاوى؟
ــر مــؤّســســة ديــنــّيــة مرجعّية  ال أعــتــبــر األزهــ
مؤّسسة  وال  كنيسة  هــنــاك  فليس   ،

ً
فــيــصــال

بــابــوّيــة فــي اإلســـالم، هــم مجتهدون ونحن 
 

ّ
ٍة لــكــل مـــجـــتـــهـــدون، والــــّديــــن مـــشـــروع قـــــــراء

أوضــح  حّجته  كانت  ملــن  رجيح 
ّ
والت مسلم، 

وأقنع.

ك وضعت اجتهاداٍت لم يسبقك إليها 
ّ
عرف بأن

ُ
¶ ت

اللة وركوب البدعة، 
ّ

همك بعضهم بالض
ّ
الفقهاء، وات
فما رأيك؟

لقد دعا الله إلى تدّبر كالمه واالجتهاد قدر 
اس، وتنظيم 

ّ
املستطاع في تسيير شؤون الن

الــعــاّم.  الــّصــالــح  مــا يقتضيه  حياتهم وفـــق 
وحيدي« 

ّ
فسير الت

ّ
وقد بّينت في كتابي »الت

ـــصـــوص، قــرآنــا 
ّ
وجـــهـــة نـــظـــري فـــي فــهــم الـــن

الــّســابــقــن أعــود   رأي 
ّ
ـــة. واعــتــبــرت أن

ّ
وســـن

ــه ال يـــحـــول دون 
ّ
ــه، لــكــن ــيـــه، واســـتـــأنـــس بــ إلـ

ي في االجتهاد. 
ّ
الــّرأي وممارسة حق إعمال 

ــاس 
ّ
 مــن حــق املـــرأة أن تـــؤّم الــن

ّ
وأنـــا أقـــول إن

فــي الــّصــالة مثل الــّرجــل، وال أجــد فــي كتاب 
ها 

ّ
ة رسوله ما يمنع ذلك، ومن حق

ّ
الله وسن

الّرئاسة، والوالية، فهي ذات عقل وذات دين. 
وهذا ما أثار سخط بعضهم علّي، وبلغ بهم 
 
ّ
إن أيضا،  بالكفر. وقلت،  هامي 

ّ
ات حــّد  األمــر 

رع 
ّ

 الش
ّ
زواج املسلمة من الكتابّي ممكن، وأن

ال يمنعه، ولدّي اجتهادات أخرى في مسائل 

لب من الّدكتور حسن الترابي 
ُ
¶ لو ط

أن يقّدم نفسه، ماذا يقول؟
سوداني  مواطن  الترابي،  حسن 
ــّر، يــريــد أن يــعــيــش بــن مــواطــنــن  مــســلــم حــ
ــرار، أنــشــد املـــســـاواة بــيــنــي وبــيــنــهــم، لي  ــ أحـ

ولهم.

¶ الحركة اإلسالمّية في الّسودان من الحكم إلى 
املعارضة، ماذا تغّير؟

ا في املعارضة. وبعد الحكم، 
ّ
قبل الحكم، كن

 املعارضة. وبن هذا املسار 
ّ

عدنا إلى صف
نا 

ّ
أن ابت 

ّ
الث  

ّ
أمــور كثيرة تغّيرت، لكن وذاك 

 املراحل، نناضل من أجل مجتمع 
ّ

ا، في كل
ّ
كن

ميري في 
ّ
سوداني أفضل. عارضنا جعفر الن

على  احتجاجا  املــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
جبهة  وأتــبــاع  اعتقالي  فتّم  الّديكتاتورّية، 
ــا مــن الفاعلن في 

ّ
املــيــثــاق اإلســالمــّيــة، وكــن

سنة  النميري  نظام  على  الشعبّية  ــورة 
ّ
الــث

اإلسالمّية  الجبهة  ذلــك  بعد  أّسسنا   .1985
الـــقـــومـــّيـــة، وســاهــمــنــا فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
العسكر  م 

ّ
تسل وأّيــدنــا   ،1989 سنة  اإلنــقــاذ 

للّسلطة، على أمل أن يحافظ رجال العسكر 
ى نضمن 

ّ
على الوحدة الوطنّية للبالد، وحت

االستقرار والّسلم االجتماعي. وشاركنا في 
الحكم عشر سنوات، وذلك إلى حدود العام 
1999، بعدها انقلب عمر حسن البشير على 
وانخرط  البرملان،   

ّ
الشعبّية، وحل الشرعّية 

فريط في مكتسبات البالد، 
ّ
الت في مسارات 

ــفــتــيــت 
ّ
وفـــــي فـــــرض الـــحـــكـــم األحـــــــــادي والــت

استشراء  وأمام  الوطنّية.  للوحدة  الّداخلي 
الفساد اإلداري واملالي والّسياسي، أّسسنا 
ـــعـــبـــي فــــي 31 يــونــيــو/

ّ
ــزب املـــؤتـــمـــر الـــش ــ حـ

ــــوز  رمـ ــــن  مـ عــــــدد  بـــمـــعـــّيـــة   ،2001 حـــــزيـــــران 
ثـــورة اإلنـــقـــاذ الــوطــنــي ومــســؤولــن آخــريــن 
انــســحــبــوا مــن حــكــومــة الــعــســكــر، واخــتــاروا 
ـــضـــال مـــن أجــــل تــغــيــيــر ســلــمــي للّسلطة 

ّ
الـــن

فـــي الـــبـــالد. وقـــد واجــهــنــا، خـــالل الــعــشــرّيــة 
نكيل واملتابعة 

ّ
املنقضية، مختلف ألوان الت

واملـــحـــاصـــرة واملــالحــقــة مـــن نــظــام الــبــشــيــر. 
واشتّد ذلك، بعد توقيعنا مذّكرة تفاهم مع 
الفعلي  انخراطنا  وبعد  الشعبّية،  الجبهة 
في حركة املعارضة الوطنّية للحكم الفردي، 
وقد تّم اعتقالي سنة 2004 سنواٍت، بتهمة 
ظام. وبناء عليه، 

ّ
الن محاولة االنقالب على 

نحن في الّسودان لم ننته بعُد من مشروع 
الّسعي إلى إقامة الّدولة العادلة املنشودة.

¶ كيف تقّيم إدارة اإلسالمّيني تجربة الحكم في 
الّسودان؟

نجحنا نسبّيا في إدارة عدد من املشاريع، 
فــأشــعــنــا فــــي االجـــتـــمـــاع الــــّســــودانــــي روح 
البلد، ودفعنا  هــذا  إلــى  باالنتماء  االعــتــزاز 
نحو تحرير املرأة وتأمن حقوقها، ونشرنا 
 

ّ
ــغــة الــعــربــّيــة، ونــجــحــنــا فـــي تــعــريــب كــل

ّ
الــل

الـــعـــلـــوم، خــصــوصــا الــهــنــدســة واالقــتــصــاد 
والـــطـــّب وغــيــر ذلــــك، وســاهــمــنــا فـــي إحــيــاء 
فشلنا  نا 

ّ
لكن اإلسالمّية.  القيمّية  املنظومة 

فــــي مــــنــــاٍح أخــــــــرى، فـــلـــم نــــحــــّول تــجــربــتــنــا 
واقتصادي،  تنموي  نجاح  إلــى  السياسّية 
ــم نــتــرجــم اإلســــالم فــي حــيــاتــنــا العملّية  ولـ
وانبرى  املجتمعي،  الــحــضــاري/  وسلوكنا 
آخــــرون إلـــى قــمــع الـــحـــّريـــات، وإلــــى احــتــكــار 
الّسلطة واّدعاء امتالك الحقيقة املطلقة. وال 
الّسلطان،   بعضهم أخذته فتنة 

ّ
أخفيك بأن

وأرســـل يــديــه فــي املـــال الــعــاّم بــال رقــيــٍب وال 
ل  وُّ

َ
غ

َ
حسيب، ما أّدى إلى إعادة إنتاج نظام ت

روات.
ّ
اقات والث

ّ
الّدولة، ومافيا إهدار الط

¶ ما أسباب الفشل في نظركم؟
 أسباب 

ّ
يا كما أسلفت، لكن

ّ
لم يكن الفشل كل

ــا لــم  ــنــ ــ
ّ
ـــنـــا ألن

ْ
ــل ـ

َ
ـــش

َ
الـــفـــشـــل الـــحـــاصـــل عـــــــّدة، ف

أحــســن وجــه،  عــلــى  الــحــكــم  نستعّد لتجربة 
ــر عــلــى املــقــدار الكافي 

ّ
ــنــا لــم نــكــن نــتــوف

ّ
وألن

مــن الــوعــي بــمــعــطــيــات الـــواقـــع االجــتــمــاعــي 
واالقــتــصــادي والــّســيــاســي بــالــبــالد، وكانت 
أّول تجربة لإسالمّين في الحكم، فلم تكن 
أنفسنا  لنا سابقة نستفيد منها، ووجدنا 
في مواجهة مشاريع عّدة، وتحّديات جّمة، 
ولم نجد الّسند من الفرقاء السياسّين في 
الوليدة قد  اإلنــقــاذ   تجربة 

ّ
أن الــّداخــل. كما 

شأة، فقد حاصرتنا 
ّ
ُوئدت وهي في طور الن

الـــــــّدول الـــعـــربـــّيـــة قــبــل األجـــنـــبـــّيـــة مـــن قبيل 
مصر والسعودّية، ولم نجد الغطاء الّدولي 
جربة. 

ّ
الت الــذي يمّكننا من إنجاح  املناسب 

ــر على 
ّ
ــنــا لــم نــكــن نــتــوف

ّ
ُيــضــاف إلـــى ذلـــك أن

ة 
ّ
قــادرة على إدارة دف أنتلجنسيا سياسّية 

الــحــكــم، بــل كـــان الــحــّكــام الــجــدد خليطا من 
ب الــكــراســي. زد 

ّ
الــصــوفــّيــة والــعــســكــر وطــــال

نا رّكزنا، خالل فترة حكمنا، 
ّ
على ذلك كله أن

ــيـــاســـي. وأهــمــلــنــا  ــّسـ عـــلـــى جــبــهــة الـــعـــمـــل الـ
ــقــافــي، والعمل 

ّ
الــث العمل  املــقــابــل جبهة  فــي 

الّدعوي، والعمل الجمعياتي املدني، ما أّدى 
إلى انحسار جهدنا في مواجهة خصومنا 
ا الكثير من 

ّ
السياسّين، وهو ما استهلك من

اقة في غير كبير فائدة.
ّ
الوقت والط

¶ كيف ترى الواقع العربي بعد وصول اإلسالمّيني 
إلى الحكم في بعض دول املنطقة؟

ى أن ال يكون الّربيع العربي موسمّيا، 
ّ
نتمن

عرفته  الــذي  اريخي 
ّ
الت التحّول  يكون  وأن 

ــر 
ّ
ــة عــادلــة تــوف األّمــــة جــذرّيــا نــحــو بــنــاء دولـ

للواجبات.  ــزيــه 
ّ
الــن األداء  وتــؤّمــن  الــحــقــوق، 

حسن 
الترابي

غيّب الموت، في الخامس من مارس/آذار الجاري، القيادي والمفكر والسياسي اإلسالمي 
السوداني، حسن الترابي، بعد حياة حافلة في العمل السياسي والنشاط الفكري، وفي 
الحكم والمعارضة. وقد ظل شخصية جدلية وإشكالية إلى حد بعيد. وفي الحوار 
التالي معه، والذي ينشر ألول مرة، وأجري في الدوحة في 7 أكتوبر/تشرين األول 2012، 
الحكم،  عليه في  يكونوا  أن  باإلسالميين  يحُسن  ما  بشأن  وتصورات  آراء  الترابي  يطرح 
بعدما وصلوا إليه في بعض البالد العربية، في أجواء ثورات الربيع العربي. يقول إنه يأمل 

أن يكون اإلسالميون سندًا للحريات، ال قامعًا لها، ويقرّ بما فشلت فيه الحركة اإلسالمية 
السودانية، ويقول إنها في مرحلة مزاولتها السلطة لم تحّول تجربتها السياسية إلى 
نجاح تنموي واقتصادي. ويرى الترابي في أجواء الثورات العربية أن أيام حكم الرئيس 
السوداني عمر البشير معدودة. وينتقد »اإلخوان المسلمين« بقوله إنهم يُعلون من 
قيمة مبدأ الشورى في الخطاب، ويتنكرون له في الممارسة. ويأتي الحوار على آراء 

فقهية جدلية للترابي، ومنها أنه ال يوجد حكم للمرتد في اإلسالم
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ــن،  ــن أوائــــــل الــــّداعــــني إلــــى تــجــديــد الـــّديـ ¶ كــنــت مـ
االجتماع  داخــل  السياسة  فقه  بتطوير  واملنادين 
غيير 

ّ
اإلسالمي. هل ترى ما ناديت به من طلب الت

ق؟
ّ
جديد قد تحق

ّ
والت

كثيرون  مسلمون  يـــزال  فما  بــعــُد،  ليس  ال، 
ــة وراثــــّيــــة،  ــ ــّي ـــلـــون الــــّديــــن بــطــريــقــة آلــ

ّ
يـــتـــمـــث

ويـــرّجـــعـــون اآليــــــات واألحـــــاديـــــث، فـــي غير 
ويــصــدرون  ومــنــاســبــاتــهــا،  بماهيتها  عــلــم 
األحـــكـــام جـــزافـــا، بــل هــنــاك مــن يــفــتــي بغير 
ــزال منتشرة  عــلــم، والــعــطــالــة الــذهــنــّيــة مــا تـ
أّمــا االجتهاد فمحدود، وإيمان  اس. 

ّ
الن في 

ــو الــــغــــالــــب، فـــلـــم يـــتـــّم تــحــويــل  الـــعـــجـــائـــز هــ
ــلـــوٍك تـــربـــوّي  ــة إلــــى سـ ــّيـ ـــقـــوس اإلســـالمـ

ّ
الـــط

 اإلســــالم 
ّ
ــال أن ــحـ ــــاس، والـ

ّ
يـــوّجـــه حــيــاة الــــن

إلى  أكيدة  والحاجة  عملّي،  وسلوك  منهج 
الوصل بن العلم والعمل. الجذر في الِعلم 
م(، وصــــدور  ل.  )ع.  وهــــو  واحــــــد،  والـــعـــمـــل 
 

ّ
ـــاد دال

ّ
الــجــذر بــتــلــك الــطــريــقــة فــي لــغــة الـــض

ق 
ّ
على حتمّية ربط الِعلم بالعمل، فِعلم معل

بالكتب أو واقــر فــي الــّصــدور بغير عمل ال 
يفيد.

قة، ولم 
ّ
¶ ما هي املبادئ اإلسالمّية التي تراها معل

جَر في االجتماع اإلسالمي بعُد؟
ُ
ت

 في 
ّ

ـــورى. ظــل
ّ

، مــبــدأ الـــش
ً
مــبــادئ عـــّدة. مــثــال

ــدأ فـــضـــفـــاضـــا، وكــــان  ــبـ تــــاريــــخ املــســلــمــن مـ
ــوان  ــ ــا عــــاشــــرت اإلخــ ــ ، وأنــ

ً
ــال ــ ــؤّجـ ــ إنــــجــــازه مـ

والـــــّســـــودان واألردن،  مــصــر  فـــي  املــســلــمــن 
ــورى 

ّ
الــش مبدأ  قيمة  مــن  ون 

ُ
فُيْعل مون 

ّ
يتكل

ــه فــي  ــ ــّكــــرون لـ ــنــ ــتــ ـــهـــم يــ
ّ
ــــي الــــخــــطــــاب، لـــكـــن فـ

ورى 
ّ

الش املمارسة، وإذا جادلتهم، قالوا لك 
 ،

ً
ِزمة. قد يقولون لك، مثال

ْ
ُمْعِلمة وليست ُمل

، هل 
ّ
ـــســـاء، لــكــن ال تــعــتــّد بـــرأيـــهـــن

ّ
ــاور الـــن شــ

 املرأة كائن فاعل، أكرمه الله 
ّ
نسي هؤالء أن

ـــه الـــّرســـول، فــقــد كــان 
ّ
بــمــهــّمــة الــحــمــل، وأجـــل

 
ّ
 ويــجــالــســهــن

ّ
ـــســـاء، ويـــحـــاورهـــن

ّ
يــلــتــقــي الـــن

 في األمر. 
ّ
ويشاورهن

ـــي بـــأخـــالق 
ّ
ــٍة إلــــــى الـــتـــحـــل ــ ــاجـ ــ ــــي حـ نـــحـــن فـ

ـــــاس، وفـــي 
ّ
ـــعـــامـــل مــــع الـــــن

ّ
اإلســــــــالم فــــي الـــت

املــهــّم إحــيــاء قيم  الحكم، فمن  إدارة شـــؤون 
ـــســـامـــح وخـــدمـــة 

ّ
ــت ــــراحــــم، والـ

ّ
ــآخـــي والــــت ـ

ّ
الـــت

واضع 
ّ
الّراعي للرعّية، وقيم طلب العلم والت

واألمانة والوفاء بالعقود وبالوعود والعدل 
اس، واإلشفاق على املساكن واألخذ 

ّ
بن الن

سامح 
ّ
الت آخــر: مبدأ   

ً
الــفــقــراء. خــذ مثال بيد 

واالخـــتـــالف، ألــيــس ذلــك مــن صميم الــّديــن؟ 
ــال تــعــالــى  ، كــمــا قــ

ً
ألـــيـــس االخــــتــــالف رحــــمــــة

ـــاس بــعــضــهــم ببعض 
ّ
ــــوال دفـــع الــلــه الـــن »ولـ

لفسدت األرض«، ألم يشّيد املسلمون أعظم 
حــضــارة فــي األنــدلــس فــي مجتمع تــعــّددي، 

جربة ما تزال في بداياتها، 
ّ
 الت

ّ
واملالحظ أن

ر واالنتقال 
ّ
ع فيها التعث

ّ
وتلك مرحلة ُيتوق

 اإلسالمّين، اليوم، 
ّ
ئد نحو األفضل، لكن

ّ
املت

أحــّبــوا أم كــرهــوا، ُهـــْم فــي لــحــظــٍة تــاريــخــّيــٍة 
مـــصـــيـــرّيـــة، ومــــن الــــواجــــب عــلــيــهــم تــحــويــل 
نمية، 

ّ
ورة في طلب العدالة، والت

ّ
شعارات الث

ــة إلــــى حــقــيــقــة معيشة  ــرامـ ــكـ والـــحـــّريـــة، والـ
 األمـــر صعب، 

ّ
أنــا أعــلــم أن ــاس. 

ّ
الــن يحياها 

ــراد مــمــكــن، فــقــط بــشــيء من   تحقيق املــ
ّ
لــكــن

التسّرع،  التدّرج ال  الّصبر، والعزم، والتزام 
ـــوافـــق وتــوظــيــف 

ّ
والـــعـــمـــل عــلــى إيـــجـــاد الـــت

ـــاقـــات فـــي املــجــتــمــع على 
ّ
 الــجــهــود والـــط

ّ
كـــل

اختالفها لكسب معركة البناء. ومن املفيد، 
فــي هــذا الّسياق أيــضــا، اإلفـــادة مــن تجارب 
ــم مــن األخـــطـــاء، ومــراكــمــة 

ّ
اآلخـــريـــن، والــتــعــل

جهود الخلف على جهود الّسلف.

ــه إدارة  ــواجــ الـــتـــي تــ الـــتـــحـــّديـــات  ــي أهــــــّم  ــا هــ ¶ مــ
اإلسالمّيني الحكم؟

حـــركـــات  إزاء  فـــنـــحـــن  كـــثـــيـــرة،  الــــتــــحــــّديــــات 
عاشت مبعدة عن املشهد الّسياسي عقودًا، 
ــّيـــون فـــي تــونــس ومــصــر وليبيا  واإلســـالمـ
شويه، واملالحقة 

ّ
عاشوا لعقود العذاب، والت

فـــي عــهــد األنـــظـــمـــة املـــســـتـــبـــّدة. ولـــــّم شــتــات 
الحركة اإلســالمــّيــة، بعد ســنــوات اإلقــصــاء، 
الحياة  معترك  ودخولها  هيكلتها  وإعــادة 
أمر  واالقتصادّية  واالجتماعّية  السياسّية 
الجماعات  لـــدى  فليست  مــحــالــة،  ال  صــعــٌب 
ــّيــــة تـــجـــربـــة فــــي الـــحـــكـــم، وتــكــلــيــف  اإلســــالمــ
كبيرًا،  تحّديا  ُيعّد  املهّمة  بهذه  لها  اس 

ّ
الن

الفترات  البلدان، في   سياسة 
ّ
أن وأنــت ترى 

 
ّ

اس يفّجرون كل
ّ
االنتقالّية، أمر عسير، فالن

لذلك،  الــُجــُدد.  الحّكام  مكبوتاتهم في وجــه 
املطلبّية واالحــتــجــاجــات  الــحــركــات  تــتــزايــد 
اليوم،  اإلســالمــّيــن،  أمــام  فتح 

ُ
وت الشعبّية، 

ــنــمــيــة، وإقــامــة 
ّ
ــّدة، مــن بينها الــت جــبــهــات عــ

الــعــدالــة، وإنـــصـــاف املــظــلــومــن، ومحاسبة 
الــفــاســديــن، وتشغيل الــعــاطــلــن، واإلحــاطــة 
للبالد،  التحتّية  البنى  وتهيئة  باملعوزين، 
قافة والّصحافة واإلعالم، 

ّ
وإعادة تشكيل الث

وإصــــالح اإلدارة. ذلـــك كــلــه تــحــّديــات جــّمــة، 
ضخمة، تقتضي تكاتف جهود اإلسالمّين 
املواطنن،   

ّ
كــل والتفاف  اإلســالمــّيــن،  وغير 

ــهــضــة املــــرجــــّوة، وإاّل 
ّ
ــل تــحــقــيــق الــن مـــن أجــ

ــورة قــد تــأكــل نفسها، بسبب عــودة 
ّ
 الــث

ّ
فـــإن

ر في تحقيق أهدافها.
ّ

خصومها، والتأخ

ــى مــقــالــيــد الــحــكــم من  ـ
ّ
ــول ــن تـ ــاذا تــنــصــح مـ ــمـ ¶ بـ

اإلسالميني؟
إفادة من  أّيما  اليوم،  استفاد اإلسالمّيون، 
ــضــالــي الــّســابــق فـــي مــقــارعــة 

ّ
رصــيــدهــم الــن

ــاك مــــن صــــــّوت لــهــم  ــنــ الـــّديـــكـــتـــاتـــورّيـــة، وهــ
مــتــعــاطــفــا مــعــهــم. وعـــلـــى ســبــيــل االنــفــعــال 
ــا الـــيـــوم فهم  ــ الـــوجـــدانـــي مـــع الــضــحــّيــة، أّمـ
املعارض. وبناًء علـى  الحاكم، ال  في موقع 
سـيزداد  ــاس، 

ّ
الــن تجاه  سياساتهم  طبيعة 

ــنــن لــهــم أو يــنــحــســر. لــذلــك،  تــأيــيــد املــواطـــ
روا فتنة الّسلطة وأّبهة 

ّ
أنصحهم بأن يحذ

بينهم  الـــحـــواجـــز  يــقــيــمــوا  ال  وأن  الـــحـــكـــم، 
إلـــى  يـــتـــحـــّولـــوا  املـــحـــكـــومـــن، وأن ال  ــــن  وبـ
حــــزب/ طــبــقــة، مــثــلــمــا حــصــل مـــع األحــــزاب 
يبرالّية 

ّ
والل القومّية  واألحــزاب  االشتراكّية 

ــة. الـــّســـلـــطـــة  ــ ــّي ــربــ ــعــ ــدد مــــن الــــــــــّدول الــ ــ فــــي عــ
مـــفـــســـدة، وأبـــــــــواب الـــفـــســـاد أمــــــام الـــحـــاكـــم 
 وكــثــيــرة، وأحـــرى بــاإلســالمــّيــن أن 

ٌ
ــَرَعــة

ْ
ُمــش

يــكــونــوا فــي مستوى األمــانــة واملــســؤولــّيــة، 
وأملي أن يكونوا سندًا للحّريات ال قامعا 
لــهــا، وأن يــجــّدوا فــي تحقيق أحــالم الــثــّوار 
واملضطهدين، وآمل أاّل يأخذهم الِكْبُر وأاّل 

عالي.
ّ
يغلبهم الت

عّدة، لم يقبلها شيوخ األزهــر، وغيرهم من 
أعالم السلفّية والقراءة األحادّية التقليدّية 

للنّص املقّدس.

ــك فــي صــعــود الــتــّيــار الــّســلــفــي فــي دول  ¶ مــا رأيـ
عربّية؟

إزاء ظاهرة شعبّية لها أنصار  نا 
ّ
أن أرى  ال 

فــإذا استثنينا  العربّية،  البالد  كثيرون في 
ة في تونس وليبيا، وال 

ّ
 هؤالء قل

ّ
مصر، فإن

يشّكلون خطرًا حقيقّيا على الّدولة، بل يتّم 
فخ في صورتهم إعالمّيا لخدمة أغراض 

ّ
الن

خاّصة. 
ــف، 

ّ
وفـــي نـــظـــري، الــســلــفــّيــة شــكــل مـــن الــتــخــل

ومظهر مــن اإلســـالم املــتــطــّرف، وهــي حركة 
ـــصـــوص بــشــكــل حــرفــي، 

ّ
ــن مــنــغــلــقــة تــفــهــم الـ

ذٍة وغنّيٍة في 
ّ
وتجد الّدعم من أطــراٍف متنف

الــّداخــل والــخــارج، وهــي أطــراف تسعى إلى 
الحّرية  نحو  التحّول  مــســارات  في  التحّكم 
والــعــدالــة فــي عــدد مــن دول الّربيع العربي، 
ــأثــيــر عــلــى اســتــقــاللــّيــة الــــّدول، 

ّ
وتـــحـــاول الــت

ل في سيادتها. وال أستبعد أن تكون 
ّ

والتدخ
استخبارية  ــراٍف  أطــ مــن   

ً
مــخــتــرقــة السلفّية 

ــهــا، 
ّ
ــدات أجـــنـــبـــّيـــة. لــكــن ــنــ ــة أجــ ــادمــ ــّدة وخــ ــ عــ

 ،
ً
على الــرغــم مــن ذلــك، تبقى ظــاهــرة لْحِظّية

اليسارّية واليمينّية  عابرة مثل الجماعات 
الــغــربــّيــة، وهــي ظاهرة  الـــّدول  املتطّرفة فــي 
بال عمق فكري وجماهيري. لذلك، مصيرها 

االنحسار أو االندثار.

¶ هل تؤّيد الخروج على الحاكم؟
أؤّيـــــد ذلــــك إذا كــــان الـــخـــروج ســـيـــؤّدي إلــى 
إلى  ــريــق 

ّ
الــط كــان  وإذا  ال مفسدة،  مصلحٍة 

اس وأموالهم 
ّ
غيير مأمونا، وال يضّر بالن

ّ
الت

وأعراضهم، ويمكن أن يقيم حكما أفضل من 

الحكم القائم، فالخروج العشوائي مغامرة 
خطيرة، غير معروفة العواقب.

¶ هل التقيت أسامة بن الدن؟
نعم زرته مّرة، و زارني مّرة.

جوء الّسياسي في الّسودان؟
ّ
¶ هل أّمنت له الل

ــلـــت ذلـــــــك الـــحـــكـــومـــة  ــعـ ال، لـــــم أفـــــعـــــل، بـــــل فـ
الــســودانــّيــة، وال عــالقــة لــي بــه مــن قــريــب أو 
ــر إلــى   زائــ

ّ
 كـــل

َ
ـــة

َ
ــان بــيــتــي ِقـــْبـــل مـــن بــعــيــد، وكــ

ــــي هـــاربـــا مـــن عـــدد من  الـــخـــرطـــوم، وقـــد زارنـ
السلفّية املتطّرفن الذين أرادوا اغتياله. وقد 
ي، ورأيت 

ّ
، فوجدته مختلفا عن

ً
جادلته قليال

ي وهو 
ّ
نا لسنا على املوجة نفسها، فكأن

ّ
أن

كــمــوجــات الـــّراديـــو، أنــا على مــوجــة طويلة، 
وهو على موجة قصيرة، وال سبيل إلى أن 
الــّســودان  فــي  استقباله  وكــان  ة، 

ّ
البت نلتقي 

ألسباٍب استثمارّية اقتصادّية، ال غير.

ع ثورة على نظام البشير؟
ّ
¶ هل تتوق

ــــام البشير  نــعــم، الــثــورة آتــيــة ال مــحــالــة، وأّي
معدودة، وقد تراجعت شعبّية العسكر بن 
الّداخل  ظام معزواًل في 

ّ
الن اس، وأصبح 

ّ
الن

 ســلــمــّيــة، 
ً
ــنــا نـــريـــدهـــا ثــــــورة

ّ
ــــارج، لــكــن ــــخـ والـ

تضمن االنتقال الّسلس للّسلطة إلى أطراٍف 
ــُدًدا  ــ ــٍة أخــــرى وفــاعــلــن ســيــاســّيــن ُجـ وطــنــّي

عب بمحض إرادته.
ّ

يختارهم الش

العربي صنيعة  الّربيع  أّن  إلــى  بعضهم  يذهب   ¶
قطرّية، بإخراج أميركي وتنفيذ إسالمي حركي؟

ــالـــص،  ــّي خـ ــ ــربـ ــ ـــج عـ
َ
ــت ــنـ الــــّربــــيــــع الــــعــــربــــي مـ

على  املنتفضة  الــعــربــّيــة  ــعــوب 
ّ

الــش صنعته 
الّدولة الجائرة، صنعته نضاالت املساجن 
ــلـــومـــن، واملـــقـــهـــوريـــن،  الـــســـيـــاســـّيـــن، واملـــظـ
واملـــعـــارضـــن لــلــحــكــم املــســتــبــّد فـــي الــعــالــم 
ــورات 

ّ
الــعــربــي على مــدى عــقــود. وكــانــت الــث

ــلــم 
ّ
ــم اإلحــــســــاس بــالــظ ــراكـ الــعــربــّيــة نـــتـــاج تـ

ــد الكبُت االنفجاَر، وكــان ما 
ّ
والقمع، فقد ول

كــان. فكرة املــؤامــرة هاجٌس ركــب العرب، أو 
ركــبــوه مــن زمــن بعيد، فهم يـــرّدون أزماتنا 
إلى أميركا وإسرائيل والصهيونّية العاملّية. 
ــوا الــــيــــوم يــــــــــرّدون انـــتـــصـــاراتـــنـــا  ــحــ ــبــ وأصــ
فعلوا،  ما  فبئس  املتآمرين،  إلــى  وأمجادنا 
شويش 

ّ
ورة والثّوار، والت

ّ
الث يريدون تقزيم 

وعي في تاريخ العرب، 
ّ
على هذا التحّول الن

أّما اإلسالمّيون فلم يكونوا  الله!  سامحهم 
ـــن  )زيـ الـــطـــاغـــيـــة  زوال   ،

ً
أصــــــــال ـــعـــون، 

ّ
يـــتـــوق

الّديكتاتور  سقوط  وال  علي  بن  العابدين( 
)معمر(  نهاية  مبارك، وال  )محمد حسني( 
ــد الــتــقــيــتــهــم  ــ ــة، وقـ ــقـ ــريـ ـ

ّ
ــط الـــقـــذافـــي بــتــلــك الـ

أكــثــر مــن مـــّرة قبيل الــثــورة، ورأيـــت عندهم 
قــنــوطــا مــن املــســتــقــبــل، ومـــا خــطــر عــلــى بــال 
ـــاس، ويــرحــل الــطــغــاة عن 

ّ
أحـــد أن يــثــور الـــن

 رّبك فّعال ملا يريد، وإرادة 
ّ
بكرة أبيهم، لكن
قهر.

ُ
عوب ال ت

ّ
الش

¶ كيف يبدو لكم مستقبل اإلسالم الّسياسي في 
العالم العربي؟

أمـــر ضـــــرورّي، وإذا  فــي املستقبل  ــفــكــيــر 
ّ
الــت

فــي تجربة  يــنــجــحــوا  أن  اإلســـالمـــّيـــون  أراد 
الذاتي  قد 

ّ
والن خطيط 

ّ
بالت فعليهم  الحكم، 

ــخــطــيــط وعـــي املــاضــي 
ّ
ــجــديــد، فــفــي الــت

ّ
والــت

وفــي  للمستقبل،  واســتــشــراف  والــحــاضــر، 
ــواقــص، وتـــدارك 

ّ
ــقــد الـــذاتـــي مــعــرفــة بــالــن

ّ
الــن

جديد 
ّ
لألخطاء، وإعادة بناء للذات، وفي الت

بلغٍة  العالم  على  وانفتاٌح  للعصر،  مواكبة 
ــة ســمــحــاء،  ــّيـ ــٍة، وبـــقـــيـــم إســـالمـ ــ ــّي ــٍة حــ ــّيـ ــربـ عـ
العلماء  الحداثة، وتستفيد من  تتفاعل مع 
اتـــهـــم  ــتـــــالف انـــتـــمـــاء ــ ــلـــى اخـ واملــــفــــّكــــريــــن، عـ
قانة 

ّ
الت ــف 

ّ
وتــوظ والعرقّية،  اإليديولوجّية 

ـــعـــريـــف بــــالــــوجــــه الـــحـــقـــيـــقـــي لــــإســــالم، 
ّ
لـــلـــت

رويج فكر مستنير. 
ّ
ولت

اظر في الّساحة السياسّية اليوم 
ّ
ويتبن الن

 من غيرهم، وال 
ً
 فشال

ّ
 اإلسالمّين هم أقل

ّ
أن

 عــنــهــم، فــقــد جـــّرب الــعــرب 
ً
نــكــاد نــجــد بــديــال

ــيــبــرالــّيــة الــتــي 
ّ
االشـــتـــراكـــّيـــة والــقــومــّيــة والــل

 على 
ً
 قــمــعــّيــة

ً
ــة ــدادّيـ ــبـ ــتـ  اسـ

ً
أنــتــجــت أنـــظـــمـــة

ة عقود من قيام دولــة االستقالل. 
ّ
مــدى ست

العلمانّين ال   
ّ
أن فاملالحظ حالّيا  اآلن،  أّمــا 

يــحــظــون بــتــأيــيــد شــعــبــّي كــبــيــر، فــالــفــجــوة 
بينهم  والبرامجّية  والتنظيرّية  التنظيمّية 
اس كبيرة، ويبدو اإلسالمّيون في 

ّ
وبن الن

وهي  املقبلة،  املرحلة  لقيادة  ــل  املــؤهَّ موقع 
ــة، 

ّ
والــدق الــجــّد،  مــن  الكثير  تقتضي  مرحلة 

ــة، والــعــلــم، والــعــمــل، ونـــأمـــل لهم  ــانـ ــّرصـ والـ
ة.

ّ
اس كاف

ّ
وفيق، بما يخدم مصلحة الن

ّ
الت

»اإلخوان« يُعلون مبدأ 
الشورى في الخطاب 

ويتنّكرون له بالممارسة

لم نحّول تجربتنا السياسية 
اإلسالمية في السودان إلى 

نجاح تنموي واقتصادي

أيام البشير معدودة 
وشعبية العسكر بين الناس 

تراجعت

ال يوجد حكم للمرتد في 
اإلسالم، قرآنًا وسنة

 أملي أن يكون اإلسالميون 
سندًا للحريات

 السلفية ظاهرة بال عمق 
فكري وجماهيري. لذلك، 

مصيرها االنحسار أو 
االندثار

 نتمنّى أن ال يكون الّربيع العربي 
موسميًّا

أؤيّد الخروج على الحاكم إذا كان 
سيؤّدي إلى مصلحٍة ال مفسدة

حياة الترابي كانت حافلة بالنشاط الفكري )أشرف 
الشاذلي/فرانس برس(

سيرة

قل أكثر من مرة في عهدي 
ُ
اعت

جعفر النميري وعمر البشير
¶  ¶  ¶

طرح آراء فقهية جدلية قادت 
بعض املتشددين إلى املطالبة 
بإهدار دمه، خصوصا في ما 

يتعلق باملرأة
¶  ¶  ¶

يوصف بأنه العقل املدبر 
النقالب عام 1989 الذي أوصل 

عمر البشير إلى السلطة
¶  ¶  ¶

شغل رئيسا للمجلس الوطني 
)البرملان( في الفترة من 1996 

حتى 1998
¶  ¶  ¶

في عام 1998، بدأت تتصاعد 
الخالفات بن البشير والترابي، 
ليخرج الترابي  في عام 1999 

من السلطة عقب املفاصلة 
الشهيرة 
¶  ¶  ¶

أسس الترابي حزب املؤتمر 
الشعبي املعارض في عام 1999

¶  ¶  ¶
في 2013 أّيد الترابي دعوة 
البشير إلى الحوار الوطني، 
وشارك فيه، وطرح مسودة 
التفاق أطلق عليه »النظام 

الخالف«، لتوحيد 
اإلسالمين.

أجراه في الدوحة
أنور الجمعاوي
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  شرق
      غرب

السجن 40 عامًا لزعيم 
صرب البوسنة السابق

ــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ أصـــــــــــــــدرت املـ
ــة لـــيـــوغـــســـالفـــيـــا الـــســـابـــقـــة،  ــيــ الــــدولــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، حــكــمــا بــالــســحــن  أمـ
ــا عـــلـــى الـــزعـــيـــم الــســيــاســي  ــامـ 40 عـ
رادوفـــان  البوسنة،  لصرب  السابق 
كرادجيتش )الصورة(، بعدما قالت 
إبــادة جماعية،  إنــه مذنب بارتكاب 
وتسع جرائم أخرى ضد اإلنسانية، 
وجرائم حرب خالل حرب البوسنة 
ــال  ــ وقـ و1995.   1992 أعـــــــــوام  ــــن  بـ
 »املحكمة 

ّ
القاضي أو غون كوون، إن

بالسجن  كــرادجــيــتــش  على  حكمت 
40 عــــامــــا«، وذلـــــك بــعــدمــا بـــــرأه من 
تــهــمــة اإلبـــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي سبع 

بلدات في البوسنة.
)فرانس برس(

اتهامات إليرانيين 
بالقرصنة اإللكترونية

ــركـــي قــراصــنــة  ــيـ اتـــهـــم الـــقـــضـــاء األمـ
مـــعـــلـــومـــاتـــيـــة إيــــرانــــيــــن بـــاخـــتـــراق 
جهاز كمبيوتر يتحكم بسد بومان 
افنيو في راي بوالية نيويورك عام 
2013 من دون أي عواقب، ألن السّد 
آنـــذاك،  كــان يخضع ألعــمــال صيانة 
ــيــــان اتـــهـــامـــي،  ــاء فــــي بــ ــ حــســبــمــا جــ
أمــــس الــخــمــيــس. وصـــرحـــت وزيــــرة 
ــعـــدل األمـــيـــركـــيـــة، لـــوريـــتـــا لــيــنــش،  الـ
 »أحـــدهـــم 

ّ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن

بالوصول بشكل غير شرعي  متهم 
الــســد«.  ببيانات  التحكم  نــظــام  إلــى 
وأوضحت لينش أن هذا األمر »كان 
مراقبة  للمتهم  يتيح  أن  شــأنــه  مــن 
ما  املائي  والتدفق  املياه  مستويات 
يشكل خطرًا واضحا ومباشرًا على 

السكان«.
)فرانس برس(

السفارة األميركية في 
بلغاريا تحّذر من »تهديد 

محتمل«
رت سفارة الواليات املتحدة في 

ّ
حذ

الخميس،  أمــس  رعــايــاهــا،  بلغاريا 
ــب شــبــكــة نقل 

ّ
وطــلــبــت مــنــهــم تــجــن

مـــزدحـــمـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــوفــيــا 
بسبب تهديد محتمل ألحد خطوط 
ــــت الــــســــفــــارة فــي  ــالـ ــ ــــالت. وقـ ــافـ ــ ــــحـ الـ
بــيــان نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي 
عــبــر »فــيــســبــوك«، »تــلــقــت الــســفــارة 
األمـــيـــركـــيـــة مـــعـــلـــومـــات عــــن تــهــديــد 
لــخــط حــافــالت غــيــر محدد  محتمل 
فـــي محيط  لــلــحــافــالت  أو خـــطـــوط 

)منطقة( هوتيل بليسكا«.
)رويترز(

ساركوزي: دونالد ترامب 
مخيف

اعــتــبــر الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق، 
أثناء  )الصورة(،  ساركوزي  نيكوال 
وجــوده في لندن، أمــس، إن املرشح 
الــجــمــهــوري املــحــتــمــل لــالنــتــخــابــات 
الرئاسية األميركية »مخيف«. وقال 
ــام جـــمـــع فــــي فــنــدق  ــ ســـــاركـــــوزي، أمــ

كبير من الجالية الفرنسية، إن »هذا 
السيد )تــرامــب( ال يستحق كل هذا 
ــا يــخــيــف هـــو تــأثــيــره.  ــام. مـ ــمـ ــتـ االهـ
أجد أنه من املخيف أن يرى حوالي 
ثــــالثــــن فــــي املــــئــــة مــــن األمـــيـــركـــيـــن 
أنفسهم فــيــه«. وأضـــاف ســاركــوزي 
»هــــذا يــجــعــلــنــي أرتـــعـــد خــوفــا على 

جزء من أميركا«.
)فرانس برس(

البرازيل: دا سيلفا ينتقد 
»االنقالب« على روسيف

السابق،  البرازيلي  الرئيس  استنفر 
ــــوال دا ســيــلــفــا  ــيـــو لــ ــنـــاسـ لــــويــــس ايـ
النقابات البرازيلية، أمس الخميس، 
ملواجهة »االنقالب« الدستوري الذي 
يستهدف، كما يقول اليسار الحاكم، 
روسيف  ديلما  البرازيلية  الرئيسة 
البرملان. وأمــام  املــهــّددة باإلقالة في 
الذين يدافعون عن  النقابين  مئات 
قضية حــزب العمال الحاكم، قــال دا 
سيلفا، إن »هذا البلد ال يستطيع أن 

يقبل باالنقالب«.
)فرانس برس(



مصر والتقارب مع إسرائيل

تطبيع رسمي بعناوين سياسية ورياضية

دالالت »قضية عكاشة«
تمسك شعبي بمقاومة مفاعيل كامب ديفيد

أطلق النائب سيد فراج 
مبادرة لتشكيل وفد 
نيابي لزيارة الكنيست

محاوالت التطبيع من قبل 
شخصيات عامة ستظل 

موقع استهجان شعبي

القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

مصــر  كانــت  واحــد  أســبوع  فــي 
علــى موعــد مــع دعــوات ومواقــف 
خطــوات  فــي  للمضــي  متتاليــة 
مــع  الرســمي  التطبيــع  باتجــاه  إضافيــة 
السياســي  الغضــب  موجــة  فبعــد  إســرائيل. 
توفيــق  قــال 

ُ
امل النائــب  لقــاء  مــن  والشــعبي 

القاهــرة  فــي  اإلســرائيلي  للســفير  عكاشــة 
حاييــم كوريــن، أخيــرًا، جــاء إعــان التطبيــع 
الشــباب  وزيــر  لســان  علــى  الرياضــي 
إســماعيل،  شــريف  حكومــة  فــي  والرياضــة 
خالــد عبــد العزيــز، الثاثــاء املاضــي، بقولــه 
مــن  إســرائيل  منــع  تســتطيع  ال  »مصــر   

ّ
إن

املشــاركة في بطولة كأس العالم لكرة الســلة 
للشــباب تحت 19 ســنة، التي تقام عام 2017 
فــي القاهــرة«. وأضــاف، في مؤتمــر صحافي 
وجــود  أن  املصــري،  الســلة  اتحــاد  عقــده 
يعلــن  املصريــة  األراضــي  علــى  املونديــال 
التــزام مصر باســتضافة املنتخبات املتأهلة 
كافة للبطولة، بما فيها إسرائيل، كما تنص 
قوانــن االتحــاد الدولــي لكــرة الســلة، وبذلــك 
دولــة،  أيــة  باســتضافة  ملزمــة  تكــون مصــر 
الدوليــة،  اللوائــح  بتنفيــذ  كذلــك  وملزمــة 
الــوزارة قامــت  حســبما قــال. وأشــار إلــى أن 
بمخاطبة الرئاسة املصرية لرعاية البطولة، 
بنــاًء علــى طلــب مــن االتحــاد املصــري للعبة، 
خصوصــا أنهــا نافســت إســرائيل وإيطاليــا 

والتفيا على استضافة البطولة.
كــرة  اتحــاد  باســم  الرســمي  املتحــدث  وكان 
ذلــك  اســتبق  املصــري عزمــي مجاهــد،  القــدم 
بالقــول، فــي مداخلــة تلفزيونيــة، إنــه »ليــس 
هناك ما يمنع من اللعب مع إسرائيل«، وذلك 
تعليقــا علــى املنافســة بــن مصــر وإســرائيل، 
للشــباب  العالــم  كأس  بطولــة  تنظيــم  علــى 
تصريحاتــه  مجاهــد  وبــرر  ســنة.   19 تحــت 
مــع  دبلوماســيا  تبــاداًل  »هنــاك  إن  بالقــول 
إســرائيل، والعبــن مصريــن لعبــوا مباريــات 
بوضــوح،  نتحــدث  أن  يجــب  أبيــب.  تــل  فــي 
فــي  مشــاركتنا  فــي  مشــكلة  هنــاك  وليســت 

الرياضة معها«.
تلــك  مــن  املراقبــن  تنتهــي دهشــة  أن  وقبــل 

مــن األجهــزة األمنيــة، إنــه »يجــب االســتفادة 
املتطــورة  الجوانــب  كل  فــي  إســرائيل  مــن 
إلــى  النظــر  دون  مــن  لهــا،  توصلــت  التــي 

قضيــة التطبيع مــع الصهاينة«. وأضاف أن 
»الزيــارة تســتهدف بحــث القضايــا املتعلقــة 
االســتفادة  إطــار  فــي  وإســرائيل،  بمصــر 
الشــاملة مــن التطور االقتصــادي والتنموي 
فــي التجربــة اإلســرائيلية«. وشــدد علــى أن 
الشــعب املصــري مســالم، زاعمــا أن الشــعب 
املئــة،  فــي  مئــة  بنســبة  التطبيــع  يرفــض  ال 
وأنــه يجــب التواصــل مــع اإلســرائيلين. هذا 
األمــر لقــي ردًا مــن املحامــي طــارق العوضي، 
القبــة،  حدائــق  منطقــة  أهالــي  طالــب  الــذي 
لهــا النائب، بجمع تواقيع لســحب 

ّ
التــي يمث

الثقــة منــه، عقابــا له على دعوته تلك. وكتب، 
عبر حســابه على موقع »فيســبوك«: »ليعلم 
وأن  ينقلبــون«،  منقلــب  أي  ظلمــوا  الذيــن 

»العدو سيظل اسمه إسرائيل«.
وكان مجلــس النــواب أســقط عضويــة مالــك 
بســبب  عكاشــة،  توفيــق  »الفراعــن«  قنــاة 
استضافته السفير اإلسرائيلي. وتصاعدت 
في الفترة األخيرة دعوات التطبيع بأشكاله 
إعــام  ووســائل  صحــف  لــت 

ّ
وهل املتنوعــة، 

مصــري  طفــل  ملشــاركة  أيــام،  قبــل  مصريــة 
املعروفــة  النفــس  عــن  الدفــاع  رياضــة  فــي 
فــو،  للكونــغ  املشــابهة  تــاي«  »مــواي  باســم 
األول،  للمركــز  وصــل  بعدمــا  تايانــد،  فــي 
 
ً
بتغلبــه علــى نظيره اإلســرائيلي، متغاضية
عن تسمية ذلك بأنه تطبيع. وسبق لرئيس 
مرتضــى  النائــب  املصــري  الزمالــك  نــادي 

منصــور، أن ترجــم التطبيــع الرياضــي مــع 
إســرائيل، حن تعاقد مع مايوكا، العب كرة 
القــدم املحتــرف فــي نادي »مكابــي تل أبيب« 
اإلسرائيلي، ما أثار غضب مشجعي الفريق 
واملهتمــن بالرياضــة في مصر، وحينها رد 
منصــور أن »اللعــب فــي إســرائيل ال يدينــه«. 
وفي ســياق متصل، كانت شــركات ســياحية 
مصريــة قــد أعلنت عن نيتها تنظيم رحات 
حــج إلــى القدس املحتلــة لألقباط املصرين، 
عقــب زيــارة البابــا تواضــروس إلــى كنيســة 

القيامة في القدس أخيرًا.
ف دعوات التطبيع الرياضي والشعبي 

ّ
وتغل

متقدمــة  عاقــات  والبرملانــي،  والســياحي 
فــي  والرســمي  السياســي  املســتوى  علــى 
ســياق تقارب مصري إســرائيلي رســمي غير 
التقــى  إذ  الرؤســاء؛  مســتوى  علــى  مســبوق 
الرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي، فــي 
اليهوديــة  املنظمــات  وفــد  أخيــرًا،  القاهــرة 
فــي الواليــات املتحــدة، وقــال لهــم إن »رئيــس 
الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــن نتنياهــو، قائد 
ذو قــدرات قياديــة عظيمــة، وهــذه األخيــرة ال 
تؤهلــه فقــط لقيــادة دولتــه وشــعبه، بــل إنهــا 
وتقــّدم  املنطقــة  تطــور  تضمــن  بــأن  كفيلــة 
العالــم بأســره«، بحســب صحيفــة »تســفيكا 

كاين« العبرية.
مــع  الرياضــي  التطبيــع  قضيــة  وشــهدت 
إســرائيل رفضــا من الاعبــن املصرين منذ 
فتــرة ســابقة، وفــي مقدمتهم العــب املنتخب 
املصري لكرة القدم املعتزل محمد أبو تريكة، 
الــذي رفــض املشــاركة فــي مبــاراة وديــة »مــن 
أجــل الســام بــن األديــان« فــي رومــا، بدعوة 
تأكــد  بعــد  عــام 2014،  الفاتيــكان،  بابــا  مــن 
مشــاركة العب املنتخب اإلســرائيلي، يوسي 
بنايون. كذلك رفض محمد صاح مصافحة 
العبــن إســرائيلين مــن نــادي »مكابــي تــل 
فــي  واإليــاب  الذهــاب  مباراتــي  فــي  أبيــب«، 
أوروبــا موســم 2014، عندمــا  أبطــال  دوري 
كان يلعــب ضمــن صفوف بازل السويســري. 
من جهته، رفض أحمد حسن، العب الزمالك 
السابق، ارتداء قميص فريق »غاتا سراي« 
التركــي، صيــف عــام 2003 ، علــى الرغــم مــن 
غــري الــذي تلقــاه، وقيمتــه 

ُ
العــرض املالــي امل

5.5 مايــن دوالر كراتــب لاعــب ملــدة ثاثــة 
مواســم، بعــد أن أعلنــت إدارة النادي التركي 
حاييــم  اإلســرائيلي  الاعــب  تســجيل  عــن 
فقــد  كذلــك  الفريــق.  قائمــة  فــي  ريفيفــو  بــن 
نــادر الســيد مكانــه األساســي فــي »بــروج« 
البلجيكــي، بعــد رفضه الســفر إلــى تل أبيب، 
لخــوض مبــاراة رســمية فــي دوري األبطــال 
جبر على 

ُ
األوروبي، وإعانه لناديه أنه »لو أ

السفر بصفته العبا محترفا فلن يشارك في 
اللقــاء«. كما رفض منتخب الهوكي املصري 
إطــار  فــي  اإلســرائيلي  نظيــره  مــع  اللعــب 
فعاليــات بطولــة العالم للعبة، والتي أقيمت 
فــي األوروغــواي عــام 2012، وذكــرت مصادر 
وزيــر  قبــل  مــن  أبلغــت  املصريــة  البعثــة  أن 
الرياضــة حينهــا برفضــه مشــاركة املنتخــب 
املصري مع إسرائيل، وهو ما أثار الصحافة 
اإلســرائيلية، التــي وصفــت رفــض املنتخــب 
فــي  والخطيــر«.  الغريــب  »األمــر  بـ املصــري 
لكــرة  اإلســرائيلي  الــدوري  يضــم  املقابــل، 

القدم، سبعة العبن مصرين.

املصــري  الشــارع  فوجــئ  التصريحــات، 
ســيد  النائــب  ِقبــل  مــن  جديــدة  بمبــادرة 
فــراج، لتشــكيل وفد نيابي لزيارة الكنيســت 
لتكويــن  مبــادرة  فــراج  وأعلــن  اإلســرائيلي. 
وفد برملاني مكّون من عشرة نواب، من أجل 
مبادرتــه  فــراج  واســتمد  الكنيســت.  زيــارة 
مــن زيــارة الرئيــس املصــري الراحــل محمــد 
أنــور الســادات للكنيســت، التــي لقيــت رفضا 
نظمتهــا  نــدوة  فــي  فــراج  وقــال  شــعبيا. 
مؤسسة »البوابة نيوز«، التي يمتلكها عبد 
املقــّرب  البرملانــي واإلعامــي  علــي،  الرحيــم 
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اإلعامــي  بلقــاء  املتصلــة  األحــداث  أعــادت 
املصري، النائب املجّرد من صفته البرملانية، 
فــي  اإلســرائيلي  بالســفير  عكاشــة،  توفيــق 
القاهــرة، حاييــم كــورن، قبــل فتــرة، تســليط 
الضــوء علــى درجة إصــرار املصرين عموما 
علــى عــدم التطبيــع مــع دولة االحتــال، على 
وال  أنتجتهــا  التــي  املفاعيــل  كل  مــن  الرغــم 

تزال اتفاقية كامب ديفيد.
الذيــن  املصريــن  املواطنــن  بعــض  ويعــدد 
أســباب  الجديــد«  »العربــي  بهــم  التقــت 
عدائهــم للكيــان الصهيونــي، ومنهــا احتال 
الجــوالن  وهضبــة  لفلســطن  إســرائيل 
السورية، واالعتداءات املتكررة على الشعب 
الفلســطيني، خصوصــا علــى أهالــي قطــاع 
ســيناء  أهالــي  مــن  كبيــر  عــدد  وقتــل  غــزة، 
املصرية، وتلف الكثير من األراضي املصرية 
بــذور املحاصيــل  اســتيراد  بســبب سياســة 
الرئيــس  عهــد  فــي  إســرائيل  مــن  الزراعيــة 
املخلــوع حســني مبــارك. ويضــاف إلــى ذلــك، 
مذبحــة مدرســة قريــة بحــر البقــر بمحافظــة 
ته 

ّ
شــن هجــوٍم  خــال   1970 عــام  الشــرقية 

قصفــت  إذ  اإلســرائيلية،  الجويــة  القــوات 
طائرات من طراز فانتوم املدرسة، فأدت إلى 
 وإصابــة 50 آخريــن وتدميــر 

ً
مقتــل 30 طفــا

مبنى املدرسة تماما.
ويؤكــد هــؤالء املواطنــون أن الجرائــم التــي 
حــدود  علــى  الصهيونــي  العــدو  ارتكبهــا 
نشــأت  التــي  إســرائيل  أن  أثبتــت  مصــر، 
وال  بالقانــون  تعتــرف  ال   ،1948 حــرب  فــي 
باملعاهدات، وال أي شيء يجعل من اآلخرين 
 
ّ
يتبادلــون معهــا أقــل أنــواع االحتــرام، إذ إن
الذاكــرة ال تنســى أن دولــة االحتــال ال تفــّرق 

بن شاب أو طفل أو امرأة.
فــي  املتخصــص  يقــول  الســياق،  هــذا  فــي 

الصــراع العربــي اإلســرائيلي، الكاتب محمد 
يرفــض  املصــري  الشــعب  إن  الدولــة،  ســيف 
التطبيــع تمامــا، علــى الرغــم مــن محــاوالت 
عديــدة خــال العقــود املاضيــة إلنهــاء هــذه 
»العربــي  املمانعــة. ويضيــف ســيف الدولــة لـ
مــن  عكاشــة  إســقاط عضويــة  أن  الجديــد«، 
علــى  لــه  عقوبــة  جــاءت  النــواب  مجلــس 
 الســبب املعلــن 

ّ
التطبيــع، علــى الرغــم مــن أن

بوجــود  قويــة  رســالة  وهــي  ذلــك،  ليــس 
نــواب يرفضــون هــذا التطبيــع. ويشــير إلــى 
 فــي التطبيــع بــكل 

ٌ
 النظــام الحالــي غــارق

ّ
أن

 عن 
ً
الصــور مــع العدو الصهيوني، متســائا

مصير هذا النظام. 
املصريــة  العاقــات  أن  إلــى  ويلفــت 
الحالــي،  الرئيــس  عهــد  فــي  اإلســرائيلية 
ُوصفــت  مــا  بحســب  السيســي  عبدالفتــاح 
مرفــوض  أمــر  هــو  الذهبــي«،  »العصــر  بـ
ويجــب مواجهتــه بــكل الطــرق، وفقــا للكاتب. 

عكاشــة  واقعــة  بــن  الدولــة  ســيف  ويربــط 
وزارة  واتهــام  إســرائيل،  مــع  والتطبيــع 
الداخلية املصرية لحركة املقاومة اإلسامية 
»حمــاس« باغتيــال املستشــار هشــام بركات، 
ــه موقــف غريــب، خصوصا مع 

ّ
مشــيرًا إلــى أن

عــدم إثبــات تدخــل »حمــاس« ضــد مصــر فــي 
أي موقــف. ويشــير إلــى أن مــا أقدمــت عليــه 
وزارة الداخلية يخدم في األســاس إســرائيل، 
عمليــات  بأيــة  القيــام  احتمــال  مــن  رًا 

ّ
محــذ

عســكرية علــى غزة بدعــوى تهديد »حماس« 

يقــول  مــن جانبــه،  املصــري.  القومــي  لألمــن 
رئيــس حــزب الكرامــة، محمــد ســامي، إن أي 
أو  مســؤولن  قبــل  مــن  للتطبيــع  محــاوالت 
شــخصيات عامــة فــي الدولــة، ســتظل موقــع 
ســامي  ويضيــف  تــام.  ورفــض  اســتهجان 
»العربــي الجديــد«، أن موقــف عكاشــة كان  لـ
هــذه  أمــام  الوقــوف  مــن  بــد  ال  وكان  فّجــا، 
املحــاوالت بإســقاط عضويتــه ووضعــه فــي 
معروفــن.  آلخريــن  إضافــة  ســوداء،  قائمــة 
ــه »ال بــد مــن كشــف أجهــزة 

ّ
ويــرى ســامي أن

الدولــة عــن أي تواصــل وتنســيق بــن أجهزة 
تنفيذيــة ومســؤولن مصريــن مــع الســفير 
اإلسرائيلي، خصوصا وأن األخير أّكد لقاءه 

بعدد من النواب.
بــدوره، يقــول وكيــل نقابــة صيادلــة القاهــرة، 
 عددًا كبيرًا من املصرين 

ّ
الدكتور ماهر ندا، إن

كانــوا يتابعــون عكاشــة، لكنهــم انقلبــوا عليــه 
موضحــا  اإلســرائيلي،  الســفير  لقائــه  بعــد 
مــع  التطبيــع  ترفــض  املصريــة  النقابــات  أن 
إســرائيل بــكل صــوره »قلبــا وقالبــا«. ويشــير 
الزراعــة  اإلســرائيلية خّربــت  الســلطة   

ّ
أن إلــى 

املصرية وقتلت أهالي سيناء، »فكيف للشعب 
املصري أن يرضى عن هذه العدائية؟«.

فتحــي  املحامــي  يقــول  ذاتــه،  الســياق  فــي 
 الشــعب املصــري لــن يتنــازل 

ّ
عبدالعزيــز، إن

هــا تتنكر لحقوق الشــعب 
ّ
إلســرائيل طاملــا أن

لســورية.  الجــوالن  وعــودة  الفلســطيني 
 »الحكومــة املصريــة قد تكون 

ّ
ويلفــت إلــى أن

علــى عاقــات مــع إســرائيل من خــال أجهزة 
املخابرات أو وزارة الخارجية، وهي األجهزة 

املكلفة تنسيق العاقات مع إسرائيل. 
العــام  الشــعبي، فالــرأي  أمــا علــى املســتوى 
يرفض أي تقارب مع دولة مغتصبة لحقوق 
أراٍض عربية«. ويؤكد أن حذاء النائب، كمال 
أحمد، ضد عكاشــة، هو رســالة شــعبية لتل 

أبيب برفض أي تقارب معها.

الرئيس  أن  إلى  القومي  األمن  أبحاث  لمعهد  إسرائيلية  دراسة  خلصت 
المصري عبدالفتاح السيسي نجح في شق »جدار المعارضة« للتطبيع 
مع إسرائيل. ويُعّد التطبيع الورقة األبرز التي يلّوح بها السيسي في وجه 
العالم، في سياق جهوده لـ »تحسين مكانة بالده الدولية واإلقليمية«، 
أخذت  إسرائيل،  العالقات مع  أن  الدراسة  االستثمارات. وذكرت  وجذب 

منحى جديدًا بمجرد تولي السيسي الحكم.

حرب  في  جنودنا  دفنوا  اإلسرائيليين  الجنود  أن  نصير،  ياسر  المدرس  يرى 
العدو  به  المصري ما قام  الشعب  الرمال. كما لم ينس  1967 أحياء في 
شبه  على  سيطرته  ليفرض  المصرية  المطارات  ضرب  من  الصهيوني 
رصاصات  كذلك  ينس  ولم  أرضها.  على  يسيطر  أن  قبل  سيناء،  جزيرة 
القوات اإلسرائيلية التي حصدت دون رحمة أو شفقة الجنود وهم عزل 
قادة  بمحاكمة  كفيلة  قضايا  وهي  شهداء،  ليسقطوا  السالح،  من 
الجيش اإلسرائيلي وجنراالته، وإدانتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق 

األسرى العزل«، على حّد قوله.

ورقة السيسي

جرائم ال تنسى

تنشغل مصر بتصاعد 
تحركات التطبيع مع 

إسرائيل والتي كان أبرزها 
إطالق مبادرة لتشكيل 

وفد نيابي لزيارة 
الكنيست، إضافة إلى 

إعالن وزير الشباب 
والرياضة خالد عبد العزيز 
أن مصر ال تستطيع منع 
مشاركة إسرائيل ببطولة 

في القاهرة

من التظاهرات ضد السفارة اإلسرائيلية في القاهرة )محمد حسام/فرانس برس(

■ تأييد إخاء سبيل #محمود_
محمد  #معتقل_التيشيرت 

بعد رفض املحكمة استئناف 
النيابة، مليون مبروك

■ محمود محمد »معتقل 
التيشيرت« ومراحله العمرية 
من أول القبض عليه لحد ما 
خرج للنور. سنتن وشوية 

غيروا شكلو تماما .. من عوامل 
السجن والسجان!

■ مبروك لينا كلنا ... استئناف 
النيابة اترفض ومحمود 

محمد بشكل نهائي اخد إخاء 
سبيل

■ #النيابة لم تستأنف على 
براءة #غادة_إبراهيم رغم 
تلبسها، لكنها استأنفت 

على إخاء سبيل #معتقل_
التيشيرت الذي حبس 700 يوم 

بتهمة ارتداء تيشيرت

■ #معتقل_التيشيرت مهما 
يكون فيا نفس، هرجع حقك 

وحق الشهداء األحرار الشعب 
والجيش

■ عندينا يا بيه اللي بيلبس 
تيشيرت وطن با تعذيب 

بيتقبض عليه وبعد 700 يوم 
النظام يتفاخر انه اداله براءة 

■ رغم طفولته وحداثة سنه 
إال أنه يكفي أنه قد دخل أبواب 
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اقتصاد
إطاحة رؤساء بنوك في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

لــم يمــض يــوم واحــد علــى التغييــر الــوزاري فــي 
واحــدة،  دفعــة  حقائــب   10 شــمل  والــذي  مصــر، 
معظمهــا يتعلــق باملجموعــة االقتصاديــة، حتــى 
عــاود ســعر الــدوالر القفــز مــن جديــد إلــى 10 جنيهــات فــي 
الســوق الســوداء. ويأتــي ذلــك فــي ظــل حالــة ارتبــاك يشــهدها 
القطاع املصرفي، أبرزها التوجه إلى إطاحة 8 رؤساء بنوك، 
البنــوك وشــركات  بــن  العملــة األميركيــة  والســماح بتبــادل 
الصرافــة عبــر عمات عربية وأجنبية بعيدًا عن الجنيه ألول 
مــرة، فــي محاولــة لتهدئــة الســوق الســوداء. ومما زاد املشــهد 
املصرفــي ارتبــاكا، مفاجــأة محافــظ البنــك املركــزي املصــري، 
طــارق عامــر، القطــاع املصرفي، أمــس، بقرار يقضي بأال تزيد 
مــدة عمــل الرؤســاء التنفيذيــن للبنوك العامــة والخاصة في 

مصر عن تسع سنوات، سواء متصلة أو منفصلة.
وســيؤدي هــذا القــرار إلــى إطاحــة ثمانــي قيــادات مصرفيــة 
التجاريــة، بينهــا  البنــوك  فــي  فــي مناصــب تنفيذيــة  تعمــل 
هشــام عــز العــرب الرئيس التنفيذي للبنــك التجاري الدولي، 

وحســن عبداللــه الرئيــس التنفيــذي للبنــك العربــي األفريقــي 
»رويتــرز«. وأكــدت  الدولــي، حســب مســؤول مصرفــي رفيــع لـ
مصــادر أن القــرار ســيؤدي أيضــا إلى خروج عدد من رؤســاء 
البنــوك الكبــرى ومتوســطة الحجــم، منها رئيــس بنك فيصل 
اإلسامي املصري، عبد الحميد أبو موسي، ورئيس مجلس 
إدارة بنــك مصــر إيــران للتنميــة إســماعيل حســن، والرئيــس 
إســماعيل  ياســر  الوطني/مصــر،  الكويــت  لبنــك  التنفيــذي 
حســن، والرئيســة التنفيذيــة لبنــك أبوظبــي الوطني/مصــر 
نيفــن لطفــي، والرئيــس التنفيذي لبنك البركة مصر، أشــرف 
حاتــم  مصــر،  عــودة  لبنــك  التنفيــذي  والرئيــس  املغــراوي، 
صــادق، ورئيــس بنــك التعميــر واإلســكان فتحــي الســباعي. 

ويعمل في مصر نحو 40 بنكا ما بن حكومي وخاص.
وأثار القرار انتقادات حادة في األوساط املصرفية، حيث قال 
رئيس الجمعية املصرية لاســتثمار املباشــر، هاني توفيق، 
قــرار املركــزي »يتدخــل فــي حــق أصيــل للمســاهمن فــي  إن 
الجمعيــة العموميــة بتعيــن األصلح لهم. من حقي كمســاهم 
أن أختــار إذا كان رئيــس البنــك الخــاص بــي شــابا أم رجــا 
كبيــرا ذا خبــرة. هــذا قراري أنا وليس قــرار املركزي«. وجاءت 

 ،
ّ
التغييرات في ظل اشــتعال الســوق الســوداء للدوالر مجّددا

وقــال متعاملــون فــي ســوق الصــرف املصريــة، أمس، إن ســعر 
العملــة األميركيــة فــي الســوق الســوداء قفز إلــى 10 جنيهات، 

في حن يبلغ سعره الرسمي نحو 8.88 جنيهات.
وقال مدير إحدى شركات الصرافة في الجيزة )غرب العاصمة 
»العربي الجديد«، إن هناك طلبا كبيرا  القاهرة(، خالد فريد، لـ
علــى الــدوالر، يقابلــه نقــص شــديد يصــل إلــى درجة النــدرة في 
»العربي الجديد«،  عمليات البيع. وأكد املستورد سعيد الفار، لـ
أنــه اتفــق علــى شــراء نحــو 100 ألــف دوالر بســعر 10 جنيهــات 
للدوالر، مع وعد بتوفير الكمية املشتراة من العملة األميركية 
في غضون يومن. ودفعت أزمة النقد األجنبي البنوك املصرية 
إلــى البــدء، أمــس، فــي مبادلــة العمــات مــع شــركات الصرافــة 
باألســعار العامليــة بعيــدا عــن اســتخدام الجنيــه املصــري فــي 
عمليــة املبادلــة للمــرة األولــى، وذلــك عبــر تعليمات شــفهية من 
البنك املركزي، حسب رويترز. ومن جانبها، قالت وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني، في تقرير صدر أمس، إن تخفيض مصر 
للجنيــه أمــام الــدوالر فــي اآلونة األخيرة ســيدعم ســيولة النقد 

األجنبي في القطاع املصرفي املحلي على األرجح.

الرياض ـ خالد الشايع

اتفقــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى البــدء فــي 
تطبيــق املرحلــة األولــى مــن تخفيــض أســعار خدمــات 
التجــوال بــن دول الخليــج بنحو 40%، ما ســيوفر أكثر 
مــن 1.137 مليــار دوالر تقريبــا مــن فاتــورة الخليجيــن 
الذيــن سيســتفيدون مــن هــذا الخفــض الجديــد، ويأتــي 
القــرار فــي إطــار التوجــه نحــو مزيــد مــن التخفيضــات 
الخليجيــة، حســب محللــن  االتصــاالت  علــى خدمــات 
»العربي الجديد«. وأكد األمن العام املساعد للشؤون  لـ
االقتصادية والتنموية باألمانة العامة ملجلس التعاون 

عبداللــه بــن جمعــة الشــبلي، فــي بيــان رســمي علــى إن، 
الصوتيــة،  الخدمــات  أســعار  يشــمل  التخفيــض  »هــذا 
وخدمــات  الصــادرة،  القصيــرة  النصيــة  والرســائل 
الرســائل  اســتقبال  خدمــة  ســتبقى  فيمــا  البيانــات، 
يتــم  حيــث  الحالــي،  الوضــع  علــى  القصيــرة  النصيــة 
تقديمهــا مجانــا أثنــاء التجــوال«. وبحســب الشــبيلي، 
يهدف هذا القرار إلى »تحقيق الفائدة املرجوة ملواطني 

دول املجلس، وتخفيف األعباء عن املشتركن«.
االتصــاالت  بهيئــة  أكــدت مصــادر  الســياق،  هــذا  وفــي 
األســعار  أن  علــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ الســعودية، 
الجديدة املزمع تطبيقها ستكون سقفا أعلى لألسعار، 

أقــل،  أســعار  بوضــع  املنافســة  حريــة  للمشــغلن  وأن 
وتقديم عروض مختلفة وتنافسية ملستخدمي خدمات 
األســعار  »ســتنخفض  املصــادر،  وأضافــت  التجــوال، 
لخدمــات  لثــاث ســنوات  تمتــد  فتــرة  خــال  تدريجيــا 
املكاملات الصوتية والرسائل النصية القصيرة، ولفترة 
خمس سنوات لخدمات تجوال البيانات«. وستتفاوت 
الخدمــة،  هــذه  مــن  الخليجيــن  املواطنــن  اســتفادة 
ففــي الوقــت الــذي ينفــق فيــه العمانيــون والبحرينيــون 
الســعوديون  ينفــق  الدولــي،  التجــوال  علــى  الكثيــر 
مبالــغ أقــل بكثيــر علــى اســتقبال املكاملــات فــي أكثــر من 
86 دولــة حــول العالــم بمــا فيهــا دول الخليــج، وتقــدم 

شركات االتصاالت في السعودية العديد من العروض 
والباقــات الخاصــة بالتجــوال. مــن جهتــه أكــد املختــص 
»العربــي الجديد« على  فــي االتصــاالت، خالــد املعجل، لـ
أن االتفــاق الخليجــي هو بداية التفاقات أوســع لتقديم 
مزيــد مــن التخفيضــات، ولكــن هناك تخوف من أن تبدأ 
الجديــدة  بالتعرفــة  التاعــب  فــي  االتصــاالت  شــركات 
والعقوبــات  الرقابــة  ضعــف  ظــل  فــي  منهــا،  للتهــرب 
للمخالفن في بعض الدول الخليجية، حسب تعبيره.

وبــدأ املشــروع الخليجــي للتجــوال بقــرار صــادر عــن 
واالتصــاالت  للبريــد  الخليجيــة  الوزاريــة  اللجنــة 

وتقنية املعلومات في عام 2008.

دول الخليج تخفض أسعار خدمات التجوال %40

مصطفى عبد السالم

يمّر القطاع املالي واالقتصادي 
املصري هذه األيام بأسوأ مراحله 
على اإلطالق، حتى فترة الحروب 

التي شهدتها مصر في أعوام 1956 
و1967 و1973 وفترة ثمانينات 

وتسعينيات القرن املاضي العصيبة 
كانت أحسن حاال من الوضع 

الحالي، وبعد أن كان االقتصاد 
املصري، ثالث أكبر اقتصاد في 
املنطقة، ويتفاخر بتنّوع إيراداته 

وأنشطته وخدماته، بات اآلن يلهث 
وراء االقتراض الخارجي، والحصول 
على مساعدات ومنح من دول باتت 

هي نفسها تحتاج ملثل هذه املنح 
أكثر من غيرها، كما أصابت العديد 
من هذه القطاعات الحيوية كاإلنتاج 

والسياحة والصادرات واالستثمارات 
املباشرة حالة شلل أثرت سلبا على 
إيرادات الدولة. وألنك تحب هذا البلد 
وتعشق ترابه، فمن حقك أن تحزن 
على ما يجري لالقتصاد من حالة 

ترٍد شديدة، أن تحزن على دولة كان 
أمامها فرصة لتدخل التاريخ من 
أوسع أبوابه عقب ثورة 25 يناير، 
وأن تتحول لدولة ديمقراطية يتم 

فيها احترام القانون ومبادئ املواطنة 
والعدل واملساواة، أن تسأل عن 

الدمار الذي يصيب البلد واقتصادها، 
وتتساءل في حسرة: هل هذا الدمار 

متعّمد ويطّبق حسب خطة ممنهجة، 
أم أنه عشوائي وناجم عن عدم توافر 

الخبرة االقتصادية لدى القائمني 
على إدارة شؤون البالد. من حقك أن 

تحزن عندما تطالع تقارير حديثة 
صادرة عن مؤسسات وبنوك عاملية 

كبرى تتوقع خفض قيمة الجنيه 
35% مقابل الدوالر خالل العام 

الجاري فقط، وأن تحزن أكثر عندما 
ترى سعر صرف الدوالر يقترب من 
حاجز العشرة جنيهات للمرة األولى، 

وما يتبع ذلك من ارتفاع صاروخي 
لفاتورة الواردات والديون الخارجية.  
من حقك أن تحزن وأنت ترى بالدك 

وهي تلهث للحصول على قروض 
من هنا وهناك، وتنفذ التعليمات 
املجحفة والظاملة لصندوق النقد 

الدولي والبنك الدولي حتى تحصل 
على قروض ال تعادل قيمتها %15 

من إيرادات الصادرات السنوية 
أو 25% من إيرادات تحويالت 

املصريني العاملني بالخارج. 
من حقك أن تحزن من قرار البنك 
املركزي استبعاد الجنيه املصري 

في عملية تبادل الدوالر مقابل 
العمالت العربية التي تتم بني البنوك 

وشركات الصرافة، خاصة أن هذا 
القرار يعني أن الجنيه لن يكون 

وسيطا في عملية مبادلة العمالت 
للمرة األولى. من حقك أن تحزن 
وأنت تشاهد ماليني املصريني 

وقد لسعهم املرض وغالء األسعار 
واألحوال املعيشية الصعبة، وأن 

تحزن وأنت ترى فنادق بالدك فارغة 
يسكنها العنكبوت، وأن تضيع 13 

مليار دوالر سنويا من إيرادات 
السياحة على خزانة الدولة. عليك 
أن تحزن مع قرار الحكومة إعادة 

وزارة سيئة السمعة هي وزارة 
قطاع األعمال التي أهدرت ثروات 

البالد وخربت القطاع العام ورفعت 
مستوى البطالة بالبالد وتسببت في 

إحداث قالقل سياسية واجتماعية 
كثيرة.

حزين عليك يا وطني.

حزين عليك 
يا وطني

البرازيل... 
البطالة األعلى 

وتآكل األجور

البطالــة  معــدل  ارتفــع 
فــي مــدن البرازيــل خــال 
فبراير/شــباط إلى أعلى 
مســتوى منــذ مايو/أيار 
واصلــت  بينمــا   2009
بشــكل  التراجــع  األجــور 
أكبــر  انــزالق  مــع  حــاد 
أميــركا  فــي  اقتصــاد 
أعمــق  بشــكل  الاتينيــة 

في الركود.
وكالــة  وقالــت 
الوطنيــة  اإلحصــاءات 
أول  إي(،  جــي  بــي  )آي 
أمــس، إن نســبة البطالــة 
وفــق  املعدلــة  غيــر 
فــي  املوســمية  العوامــل 
املناطق الحضرية الست 
البرازيــل  فــي  الرئيســية 
املاضــي  الشــهر  زادت 
إلــى 8.2% مــن 7.6% فــي 

يناير /كانون الثاني.
املتوســط  وهبــط 
بعــد  لألجــور  الشــهري 
 %1.5 التضخــم  خصــم 
شــهري  أســاس  علــى 
مســتوياته  مــن  و%7.5 
في فبراير/ شباط 2015 
 2227.50 إلــى  ليصــل 

رياال )612.57 دوالرا(.
يشــهد  أن  املتوقــع  ومــن 
البرازيلــي  االقتصــاد 
فــي  حــادا  انكماشــا 
2016 للعــام الثانــي على 
التوالي في أســوأ تراجع 
فــي  بلــد  ألكبــر  متوقــع 
منــذ  الاتينيــة  أميــركا 

عام 1901.

الصين توقف محطات تعمل بالفحم
إن  أمس،  الطاقة  إلدارة  الصيني  الوطني  المكتب  قال 
بالفحم  تعمل  طاقة  محطات  إنشاء  ستوقف  الصين 
وجود  لمعالجة  جهودها  ضمن  منطقة   15 في 
مؤكدا  الطاقة،  بقطاع  الكهربية  القدرة  في  فائض 

بذلك تقريرا سابقا لوسائل اإلعالم. 
تديرها  التي  أوبزرفر(  إنيرجي  ــاذارن  )ش مجلة  وأكــدت 
المكتب  إن  القوى  لشبكات  الصين  جنوب  مؤسسة 
الوطني وهو هيئة الرقابة الرسمية على الطاقة بالبالد 
مناطق  في  بالفحم  تعمل  محطات  تشييد  أوقف 
تنعم بفائض في القدرة الكهربية، وال سيما في مراكز 
وشانشي  الداخلية  منغوليا  في  للفحم  منتجة  رئيسية 

وشنشي.

انطالق معرض »سيتي سكيب تركيا« 
لالستثمارات  تــركــيــا«،  سكيب  »سيتي  معرض  انطلق 
ثالثة  ويستمر  الخميس،  أمس  إسطنبول  في  العقارية، 
وشركات  مستثمرين  باهتمام  المعرض  ويحظى  أيام، 
عقارية محلية ودولية، لتقييم الفرص االستثمارية بتركيا. 
العالم،  حول  دولة   59 من  مستثمر  و500  ألف  ويشارك 
ضمنها السعودية، والكويت، وقطر، وأستراليا، وكندا، 
والصين، والهند، في المعرض الذي يعد األول من نوعه 
في تركيا، إلى جانب كونه أحد أكبر المعارض المتعلقة 
»إست  لشركة   العام  المدير  وقال  العقارية.  باالستثمارات 
إسماعيل  المعرض،  في  تركيا  ممثل   ،»İSTexpo إكسبو- 
وشركات  مستثمرين  تستقطب  بــدأت  تركيا  إن  سيزن، 

استثمارية، وخاصة من دول الشرق األوسط.

ارتفاع التضخم في الكويت
األرقام  ارتفاع  لإلحصاء  المركزية  اإلدارة  بيانات  أظهرت 
الكويت  في  )التضخم(  المستهلكين  ألسعار  القياسية 
مقارنة  الماضي  فبراير/شباط  شهر  خالل   %3.10 بمعدل 
اإلدارة في تقريرها  بالشهر ذاته من عام 2015. وقالت 
ألسعار  القياسية  لألرقام  اإلحصائي  التحليل  عن  الشهري 
ألسعار  الشهري  القياسي  الرقم  إن  أمس،  المستهلكين، 
المستهلكين شهد في فبراير/شباط الماضي استقرارا في 
ست من مجموعاته الرئيسية المؤثرة في حركة األرقام 
سجل  فيما  مجموعات  ثالث  في  وانخفاضا  القياسية 
القياسي  الرقم  أن  وأضافت  مجموعتين.  في  ارتفاعا 
والمشروبات(  )األغــذيــة  ــى  األول الرئيسية  للمجموعة 

ارتفع بنسبة 4.75% مقارنة بالشهر ذاته من 2015.

أخبار مختصرة
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اقتصاد

بغداد ـ أحمد النعيمي

تـــــــواجـــــــه الــــــعــــــديــــــد مـــــــن شـــــركـــــات 
السيارات في العراق خطر اإلفالس، 
ــيــــئــــة الــــضــــرائــــب  بــــســــبــــب قــــــــــرار هــ
السيارات  مستوردي  بــإلــزام  القاضي  العامة 
يهّدد،  ما  رجعي،  بأثر  جديدة  ضرائب  بدفع 
حــســب تــجــار، بــإغــالق عـــدد مــن مــعــارض بيع 
السيارات بعد تكبد أصحابها خسائر فادحة. 
ــذي يــفــرض  ــؤالء الــتــجــار أن الـــقـــرار الــ ــد هــ وأكــ
15% عــلــى كـــل ســـيـــارة بــأثــر رجـــعـــي، سيرفع 
األســعــار ويــفــاقــم أعــبــاء الــقــطــاع الـــذي يعاني 
ركــــودًا واســعــًا فــي ظــل االضـــطـــرابـــات األمــنــيــة 
ــاع االقــتــصــاديــة واملــعــيــشــيــة  ــ وتـــدهـــور األوضــ
وضعف القوة الشرائية للمواطنن. وفي هذا 
السياق، قال تاجر السيارات ياسر السلماني، 
»العربي الجديد«، »إن الهيئة أصدرت قرارًا  لـ
وبأثر  التجار  من  الضرائب  باستيفاء  جائرًا 
رجـــعـــي، مـــا يــعــنــي أن عــلــيــهــم دفــــع الــضــرائــب 
بـــدءًا مــن شهر أغــســطــس/آب عــام 2015، وهو 
ــاريــــخ إقـــــــرار الـــقـــانـــون فــي  بــحــســب الــهــيــئــة تــ

البرملان، وليس تاريخ إعالن البدء به«. 
الـــوزراء  رئيس  »نطالب  السلماني،  وأضـــاف 

حــيــدر الــعــبــادي، بــالــتــدخــل الــعــاجــل لتعديل 
لنا  فادحة  لتسببه في خسائر  الهيئة،  قــرار 
بإفالس معظم أصحاب معارض  تنتهي  قد 

بيع السيارات في عموم البالد«.
وتـــظـــاهـــر الـــعـــشـــرات مـــن الـــتـــجـــار وأصـــحـــاب 
مـــــعـــــارض بــــيــــع الـــــســـــيـــــارات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الجاري، مطالبن  األسبوع  بغداد، منتصف 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــديـــل قــــــرار هــيــئــة الـــضـــرائـــب 
العامة. وانطلقت التظاهرة من معارض بيع 
السيارات في منطقة النهضة ببغداد متجهة 
نحو مقر الهيئة العامة للضرائب في ساحة 

الخالني وسط العاصمة تنديدًا بالقرار.
في  سيتسبب  القرار  أن  املتظاهرون  واعتبر 
إغــــالق مـــعـــارض بــيــع الـــســـيـــارات فـــي الــعــراق 

بسبب األزمات املالية التي تمر بها.
ــــح صــاحــب مــعــرض لــبــيــع الــســيــارات،  وأوضـ
وغير  مفاجئ  »الــقــرار  أن  الحسني،  مــمــدوح 
ــــي وقــــــت نـــمـــر فـــيـــه بـــظـــروف  مـــنـــصـــف لـــنـــا فـ
البطالة  وانتشار  متردية  وأمنية  اقتصادية 
البطالة  رفــع نسبة  يعني  مــا  بشكل مخيف، 
وتــعــثــر تــجــارة الــســيــارات الــتــي تــعــد مصدر 
وأصـــحـــاب  تـــجـــار  مـــن  اآلالف  لـــعـــشـــرات  رزق 
معارض وموظفن وعاملن«. وأكد الحسني 
الــقــرار سيسفر عن  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لـــ
مشاكل بن أصحاب املعارض وزبائنهم ممن 
الــقــرار. ولفت  اشتروا سياراتهم قبل صــدور 
الــحــســنــي، إلـــى أن الــقــرار يــلــزم الــتــجــار بدفع 
إلــى ثــالثــة آالف دوالر عــن كل  ضريبة تصل 

ســيــارة، فــي وقــت يستوفي صاحب املعرض 
مقابل بيعها مبلغًا ال يتجاوز مائتي  دوالر 
الــعــراق أحــد أكبر أســـواق بيع  فقط. ويعتبر 
وشــــــراء الـــســـيـــارات فـــي املــنــطــقــة، وانــفــتــحــت 
السوق املحلية على هذه التجارة بعد 2003 
بشكل الفـــت، والــتــي بـــدأت تنشط فــي البالد 
عبر تجار يستوردون السيارات من مختلف 
أنه ال توجد إحصائية  إال  العاملية،  املناشئ 

رسمية محددة لحجم الواردات سنويًا. 
ــان مــجــلــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي وافــــــق، في  ــ وكـ
قــرار يقضي  مــــارس/آذار 2014، على مقترح 
ــات  ــبــ ــركــ ــيـــل املــ ــلــــى تـــســـجـ ــــرض رســـــــــوم عــ ــفـ ــ بـ
ــارج الـــبـــالد لــلــمــرة األولـــى  املـــســـتـــوردة مـــن خــ
في دوائــر املــرور العامة. من جانبها، أعلنت 
الــعــراق، منتصف  فــي  العامة  املـــرور  مديرية 
ــاري، عــــن صــــــدور قــــــرار بــفــرض  ــ ــجـ ــ الـــشـــهـــر الـ
رســوم على تسجيل املركبات املستوردة في 
كافة دوائر املرور، مستثنية من ذلك املركبات 
االحتياجات  لـــذوي  واملخصصة  العسكرية 
الخاصة. واعتبر خبراء اقتصاد، أن سياسة 
فــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى تـــجـــار الـــســـيـــارات قد 
ــــرارات أخـــرى مــشــابــهــة عــلــى تجار  قـ تتبعها 
تأثر  يعني  ما  قطاعات مختلفة،  في  آخرين 
املواطن العراقي بشكل كبير في ظل الظروف 

االقتصادية املتردية للبالد.
ــار الــنــفــط عــاملــيــًا إلــى  ــعـ وأدى انـــخـــفـــاض أسـ
تــدهــور املــؤشــرات االقــتــصــاديــة لــلــدولــة التي 
ــا املــالــيــة  ــهـ ــراداتـ تــعــتــمــد بــنــســبــة 95% مـــن إيـ

السنوية على تصدير النفط. 
وتتنوع مــعــارض بيع الــســيــارات فــي العراق 
بن الحديثة واملستعملة بعد استيرادها من 
مختلف دول العالم، وتعتبر هذه النوعية من 
املحلية،  التجارة محركًا لالقتصاد والسوق 
ويعمل في قطاعاتها املختلفة عشرات اآلالف 
والعمال واملوظفن،  والسماسرة  التجار  من 
ما يعني أن فــرض الضرائب الــذي قد يسفر 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــوقــع املــغــرب الــحــصــول مــن بــلــدان مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، عــلــى 1 . 2 مــلــيــار دوالر 
املقبلن، ما سيدعم رصيده من  العامن  في 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة ويــســاهــم فــي خــفــض عجز 
املـــوازنـــة. وقـــال الــبــنــك املــركــزي املــغــربــي، أول 
أمــــس، إنـــه يــتــوقــع أن تتحصل املــمــلــكــة على 
دعم قيمته 3 . 1 مليار دوالر في العام الحالي، 

و800 مليون دوالر في العام املقبل.
ــذه الـــهـــبـــات ســتــســاهــم في  ــى أن هــ ــب إلــ ــ وذهـ
خفض عجز الحساب الجاري، كي يصل إلى 
العام  الناتج اإلجمالي املحلي في  0.1% من 

الجاري، و3 . 0 % في العام املقبل.
وال يــعــول الــبــنــك املــركــزي فــقــط عــلــى الهبات 
لخفض عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري، بــل يــراهــن 
كذلك على استقرار متوسط سعر النفط في 
حــدود 4 . 38 دوالرا في العام الــجــاري، و6 . 44 

دوالرا في العام املقبل.
إلي  باإلضافة  الخليج،  دول  هبات  وتساهم 
تــدفــقــات االســتــثــمــارات الــخــارجــيــة املــبــاشــرة، 
فــي دعــم رصيد املــغــرب مــن العملة الصعبة، 

ــركــــزي،  ــات املــ ــانـ ــيـ حـــيـــث ســـتـــغـــطـــي، حـــســـب بـ
7 أشــهــر و24 يــومــا مــن الــــــواردات فــي الــعــام 
الجاري، و8 أشهر و15 يوما في العام املقبل.

الـــتـــعـــاون  ــــي مـــجـــلـــس  فـ ــــت أربــــــــع دول  ــانـ ــ وكـ
هبات  بتوفير   ،2012 في  التزمت،  الخليجي 

بقيمة 5 مليارات دوالر للمغرب.
ووعـــــــــدت الـــــــــدول األربـــــــــع وهــــــي الـــســـعـــوديـــة 
ــأن تـــوفـــر كل  والـــكـــويـــت واإلمــــــــارات وقـــطـــر، بــ

واحدة منها 25 . 1 مليار دوالر.
ولـــم يحصل املــغــرب فــي الــعــام املــاضــي على 
ــن دول مــجــلــس  الـــهـــبـــات الـــتـــي ُوعــــــد بـــهـــا مــ
الــتــعــاون الخليجي، وهــو مــا فــســره البعض 
ــائـــدات الــنــفــط لــــدى تــلــك الــبــلــدان.  بــتــراجــع عـ
املاضي،  الــعــام  فــي  الهبات  ولــم تتجاوز تلك 

370 مليون دوالر، حسب بيانات للمندوبية 
أن  يــتــوقــع  كـــان  بينما  للتخطيط،  الــســامــيــة 

تصل إلى 3 . 1 مليار دوالر.
التعاون  دول مجلس  ويرتبط صــرف هبات 
ــي، بـــــشـــــرط تــــقــــديــــم مــــشــــروعــــات  ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ
من  والتقييم  لــلــدراســة  تخضع  استثمارية، 
طــــرف لـــجـــان مــشــتــركــة، قــبــل الــتــأشــيــر على 
تحويل املبالغ املالية إلنجاز املشاريع املوافق 
عليها. وتأثر صرف الهبات، التي لم تكن في 
مستوى التوقعات، بتراجع أسعار النفط في 

السوق الدولية في العام املاضي.
دول مجلس  أن  مــغــاربــة  مــراقــبــون  ويعتبر 
بتوفير  التزمت  األربــع،  الخليجي  التعاون 
لــلــمــغــرب، عــنــدمــا  ــلـــيـــارات دوالر  خــمــســة مـ
لها  يتيح  في مستوى  النفط  أسعار  كانت 

إيرادات مهمة.
ــة، مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وكــــــــان وزيــــــــر االقــــتــــصــــاد واملـ
بــوســعــيــد، ذهــــب، فــي تــصــريــحــات صحافية 
الهبات  أن وتيرة تنفيذ تحويل  إلى  سابقة، 
ببلدان  مقارنة  أنــه  عــاديــة، مؤكدًا  الخليجية 
املغرب  يأتي  والبحرين،  األردن  مثل  أخـــرى، 

في املركز األول.

بيروت ـ العربي الجديد

عــــاد عــمــال الــيــومــيــة فـــي مــؤســســة الــكــهــربــاء 
بلبنان إلى التصعيد مجّددًا، أمس الخميس، 
احتجاجًا على تعطيل تعيينهم، بعد عامن 
املياومن  العمال  تثبيت  مشروع  إقــرار  على 
العمال  وأغلق  املؤسسة.  في  املؤقتة(  )عمالة 
أبواب املؤسسة وأشعلوا اإلطــارات املطاطية 

أمامها. 
ــذرع مــؤســســة الــكــهــربــاء  ــ وانــتــقــد الــعــمــال »تــ
بعدم وجــود مراكز شاغرة لتعطيل توظيف 
الناجحن في اختبار مجلس الخدمة املدنية 

بالقطاعن الفني واإلداري«. 
قدمة للخدمات 

ُ
كما اتهم العمال »الشركات امل

املــؤســســة بالفشل على كافة  واملــتــعــاقــدة مــع 
إلى  األعطال  تصليح  من  الخدمة  مستويات 
الــجــبــايــة وإزالــــــة الــتــعــديــات عــلــى الــشــبــكــة«، 
الــتــعــاقــد مــعــهــا وتثبيتهم.  بــوقــف  ُمــطــالــبــن 
ــــعــــتــــرضــــون تــــبــــريــــرات 

ُ
ووصــــــــف الــــعــــمــــال امل

»الــواهــيــة«، مــلــوحــن بــاســتــمــرار  املــؤســســة بـــ
الحركة االحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم. 
وكانت القوى السياسية في لبنان قد اتفقت 
إقـــرار مــشــروع تثبيت آالف  قبل عــامــن على 
الــعــمــالــة املــؤقــتــة فــي مـــالك مــؤســســة كــهــربــاء 
لــبــنــان بــعــد أشـــهـــر مـــن االحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 

نـــفـــذوهـــا، وقـــطـــعـــوا خــاللــهــا مـــدخـــل بــيــروت 
الشمالي املالصق ملقر املؤسسة ملرات عديدة. 
وتــــكــــررت االحـــتـــجـــاجـــات نــتــيــجــة اعـــتـــراض 
العمال املؤقتن على محاولة إدارة مؤسسة 
ــارات مــفــتــوحــة  ــبـ ــتـ كـــهـــربـــاء لــبــنــان إجــــــراء اخـ
فيها(،  املــشــاركــة  لغيرهم  )ُيــمــكــن  للتوظيف 
قــبــل إجــــراء اخــتــبــارات حــصــريــة لــهــم وإعـــالن 
الــتــوظــيــف. وقد  الــنــتــائــج، دون إتــمــام عملية 
شكر العمال آنذاك رئيس مجلس النواب نبيه 

بري، على »مساهمته في حل امللف«، ليعودوا 
إلــى حالة االحتجاج  الــوعــود  بعد عامن مــن 
اللبناني لحقوق  املــرصــد  وأكـــد  واالعـــتـــراض. 
العمال، في تقارير سابقة على اندالع عشرات 
املاضي  الــعــام  املختلفة  العمالية  الــتــحــركــات 
بن اعتصام وإضراب وتظاهرات، ومؤتمرات 
ــقــــطــــاعــــن الـــــعـــــام والــــخــــاص  ــنــــوعــــت بـــــن الــ تــ
االقتصادية  األوضــاع  احتجاجًا على تدهور 
ذلك  ويــأتــي  معيشتهم.  بتحسن  وللمطالبة 
في إطار تدهور معظم القطاعات االقتصادية 

بسبب االضطرابات السياسية واألمنية.
ــام لـــلـــمـــرصـــد الــلــبــنــانــي  ــ ــعـ ــ ــنـــســـق الـ وقـــــــال املـ
الديراني،  أحمد  واملــوظــفــن،  العمال  لحقوق 
الجديد«،  »العربي  لـ سابقة  تصريحات  فــي 
إن األزمــــات االقــتــصــاديــة فــي لــبــنــان تتفاقم، 
وإن نسبة الــبــطــالــة ارتــفــعــت، وأشــــار إلـــى أن 
اإلحصاءات تشير إلى أن البطالة بشكل عام 
البطالة  تــتــراوح بن 17 و20%، إال أن نسبة 
ــهــــادات لــتــتــخــطــى  ــد عـــنـــد أصــــحــــاب الــــشــ ــزيـ تـ
30%. وحـــــذر مـــن أن يـــــؤدي ذلــــك إلــــى حــالــة 
انــفــجــار اجــتــمــاعــي، وزيـــــادة هــجــرة العمالة 
إلــى الــخــارج. وتهّدد لبنان أزمــة كبيرة فيما 
الخارج، في  العاملن في  يتعلق بتحويالت 
ظـــل إعــــالن مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، أن 

حزب الله منظمة إرهابية.

تجارة 
مهددة باإلفالس

)Getty( احتجاجات عمالية سابقة في لبنان

المغرب ينتظر1 . 2 مليار دوالر من الخليج

العمالة المؤقتة بكهرباء لبنان تعاود التصعيد

الضرائب تفاقم أعباء شركات 
السيارات في العراق

العطش يطارد اليمن الغارق في الحرب

فاقم قرار حكومي 
بدفع ضرائب 15% بأثر 
رجعي على السيارات، 

من أعباء القطاع في 
العراق، ما يهّدد بإغالق 

العديد من المعارض 
أبوابها

تمويل مال وناس

موارد بشرية

120
صنّفت تقارير دولية، اليمن 
ضــمــن مـــؤّشـــرات الــبــلــدان 
ــر فــقــرًا عــالــمــيــً في  ــث األك
المياه،  مــن  الــفــرد  حصة 
مترًا  بـ120  سنويً  والمقدرة 
بــــ7500  مــقــارنــة  مكعبً، 
الـــدول  ــي  ف مكعب  مــتــر 

المتقدمة.

تحقيق

تجار ينظمون 
مظاهرات احتجاجية 

للمطالبة بتعديل القرار

مخاطر أمنية تالحق 
أطفاًال يجلبون مياه 

الشرب ألسرهم

حفر 13500 بئر 
جوفية عشوائية في 

العاصمة صنعاء

المساعدات تدعم 
رصيد النقد األجنبي وتحد 

من عجز الموازنة

صنعاء ــ فاروق الكمالي

ــرب الـــطـــاحـــنـــة فــي  ــ ــحـ ــ فـــاقـــمـــت الـ
التي تهدد  املياه  أزمــة  اليمن من 
الــســكــان بــمــزيــد مــن الــعــطــش في 
بلد غـــارق فــي الــصــراعــات واألزمــــات. ورغــم 
اإلجراءات االحترازية لوزارة املياه وإصدار 
الــحــكــومــة قــانــونــًا يــمــنــع الــحــفــر الــعــشــوائــي 
ــة لــلــحــد مــن  ــاولـ ــار الـــجـــوفـــيـــة فــــي مـــحـ لــــآبــ
مــخــاطــر األمــــن املـــائـــي زادت عــمــلــيــات حفر 
اآلبار العشوائية لتصل إلى 13500 بئر في 
حوض صنعاء فقط، حسب تقارير رسمية.

وكان الغرض الرئيسي من حفر هذه اآلبار، 
ري أشجار القات التي تستهلك تقريبًا من 
80% إلــى 90% مــن املــيــاه، فــي الــوقــت الــذي 
يعاني منه اليمنيون من شح املوارد املائية.
ــــى مـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ  وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة إلــ
التشريعات التي تحافظ على األمن املائي، 
عــبــر األجـــهـــزة األمــنــيــة واملــجــالــس املحلية، 
ــالـــحـــصـــول عــلــى  ــنــــن بـ ــواطــ ــلــــزم املــ ــيـــث تــ حـ
تــرخــيــص قــبــل حــفــر أي بــئــر جــوفــيــة، لكن 
االضطرابات التي تشهدها البالد منذ أكثر 
من عام أدت إلى فوضى في عمليات الحفر 
املناطق في ظل  العديد من  وعلى مستوى 
ضعف األجهزة الحكومية وانعدام الرقابة.

ــان الــيــمــن قــبــل الــحــرب يصنف واحــــدا من  وكـ
أكــثــر الـــدول الــتــي تــواجــه أزمـــة فــي املــيــاه، في 
ظــل تــحــذيــرات مــؤســســات دولــيــة مــن نضوب 
اليمن بحلول عــام 2017،  فــي  الجوفية  املــيــاه 
ــار  لــكــن الـــحـــرب فــاقــمــت مـــن املــشــكــلــة، فـــي إطـ
ــات وغـــــيـــــاب الــــــدولــــــة وانــــتــــشــــار  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ االضــ
الـــنـــزاعـــات املــســلــحــة، حــيــث زاد االســـتـــنـــزاف 
وانهارت مؤسسات  الجوفية،  للمياه  الجائر 
املياه الحكومية، ما يهّدد البالد بكارثة كبرى.

وتبدو مشكلة املياه في اليمن معقدة إلى حد 
الوحيدة  السلعة  القات هو  أن  كبير، حيث 
الحرب وتحقق  التي ظلت تنتعش في ظل 
عــائــدات مجزية  ولـــذا اتــجــه املــزارعــون إلى 
القات،  لــري أشــجــار  العشوائية  اآلبـــار  حفر 
األمر الذي يهدد املياه الجوفية بالنضوب. 
وتــعــانــي مــؤســســات املـــيـــاه الــحــكــومــيــة من 
مــخــاطــر الــتــوقــف نتيجة عـــدم تــوفــر مـــوارد 

مـــالـــيـــة تــكــفــي لـــتـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا وســـــداد 
املياه  مرتبات موظفيها، وحــذرت مؤسسة 
املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  بصنعاء، 
مــن انــهــيــارهــا لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى مواصلة 
تــقــديــم املـــيـــاه وخـــدمـــات الـــصـــرف الــصــحــي 
الكهرباء  انقطاع  بسبب  العاصمة  لسكان 
وعــجــز املــؤســســة عــن توفير الــوقــود الــالزم 
معالجة  ومحطة  املــيــاه  مضخات  لتشغيل 

الصرف الصحي.
 مؤسسة املياه في العاصمة 

ُ
كما حذرت أيضا

اليمنية املــؤقــتــة عــدن )جــنــوبــي الــبــالد( من 
املديونية  ارتــفــاع  تــوقــف خــدمــاتــهــا بسبب 
لدى املشتركن من افراد ومؤسسات والتي 
بلغت أكثر من 10 مليارات ريال )حوالي 65 

مليون دوالر(.
الـــوقـــود  الـــكـــهـــربـــاء وانــــعــــدام  تـــوقـــف  وأدى 
ــاه املــحــلــيــة عن  ــيـ إلــــى تــعــطــل مـــؤســـســـات املـ
ــاه الـــــشـــــرب إلـــــــى املـــــــنـــــــازل، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ ضـــــخ مـ
من  املياه  على  للحصول  اليمنيون  يعاني 
مصادر بديلة منها اآلبار، وشكلت األلواح 
الــشــمــســيــة خــيــارا رئــيــســيــا لــلــســكــان بهدف 

الخاصة للحصول  الجوفية  اآلبــار  تشغيل 
على مياه الشرب وللزراعة.

وتـــقـــول تــقــاريــر حــكــومــيــة إن االشــتــبــاكــات 
بسبب املياه صارت تقتل الكثير من الناس 
فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، وبــلــغــت 
و2012،   2011 ــامـــي  عـ بــــن  فــيــمــا  ذروتــــهــــا 
وتــوضــح الــتــقــاريــر، أن 80% مــن الــنــزاعــات 

فــي املــنــاطــق الــداخــلــيــة بــالــبــالد تـــدور حــول 
املياه، وتتسبب في مقتل نحو 4000 يمني 

ا. سنوّيً
وتـــعـــد مــديــنــة تــعــز )جــنــوبــي الــيــمــن( أكــثــر 
املناطق معاناة، حيث كانت املياه تصل إلى 
املنازل كل 40 يومًا، وفاقم الصراع املعاناة 
وتوقفت مؤسسة املياه الحكومية عن ضخ 

املياه الى املنازل منذ بداية الحرب.
وحولت أزمة املياه في تعز األطفال الصغار 
إلــى منازلهم، حيث  املــيــاه  فــي جلب  للعمل 
املدينة  فــي شــــوارع  مــئــات األطـــفـــال  ينتشر 
لجلب  ويذهبون  املسلحة،  املواجهات  رغــم 
املـــيـــاه مـــن املــســاجــد الــقــريــبــة أومــــن بــرامــيــل 
في  مدنية  ومنظمات  خير  فاعلو  وضعها 
الحارات في ما يعرف بـ »مياه السبيل«، ثم 

يذهبون بها إلى أسرهم.
قتلى وجرحى برصاص  أطفال  وقــد سقط 
قناصة أو بشظايا قذائف وهم في طريقهم 

لجلب املياه.
الطفلة ميرا حزام  قالت  السياق،  هــذا  وفــي 
)10 أعوام( لـ »العربي الجديد«، إنه في ظل 

املاء  أمــي لجلب  الــدراســات ترسلني  توقف 
الــحــي أو مــن مــيــاه السبيل، أنا  مــن مسجد 
أذهب خمس مرات في الصباح ومرتن في 

املساء.
أحيانا،  أمــي تصطحبني  ــزام،  حـ وأضــافــت 
وفي بعض األوقات أذهب بمفردي، وعندما 
املــيــاه  لجلب  ذهــبــوا  أطــفــال  بمقتل  سمعنا 
لــيــومــن، لكنها  الــخــروج  منعتني أمـــي مــن 
بــعــد ذلــــك طــلــبــت مــنــي الـــخـــروج بــعــد نــفــاد 

املياه.
وتؤكد تقارير املنظمات الدولية، أن مدينة 
تعز تعيش أزمة مياه حادة ومزمنة، وهي 
ــرار املـــواجـــهـــات  ــمـ ــتـ اآلن أكـــثـــر حــــدة مـــع اسـ

املسلحة في املدينة.
املــجــال اإلنساني ياسن  الناشط فــي  وقــال 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن تعز  ــعـ لــــ »الـ الـــقـــبـــاطـــي، 
ظلت محاصرة لحوالي 10 أشهر، ال وقود 
يشغل محطات الضخ من آبارها وال يسمح 
ــاء إلـــى املــديــنــة، الــنــســاء  بــدخــول نــاقــالت املــ
تــبــكــي عــنــدمــا تــشــاهــد تــســلــل ســـيـــارات نقل 
ــال يــتــســابــقــون  ــفــ ــيـــاه إلــــى األحـــيـــاء واألطــ املـ

للحصول على قليل من املاء«.
ــة اإلنــســانــيــة  ــاثـ وأفـــــاد تــقــريــر الئـــتـــالف اإلغـ
بــتــعــز، أن نسبة انـــعـــدام خــدمــتــي الــكــهــربــاء 
واملياه، بلغت 100%، وأن 1.6 مليون نسمة 
ــي مــيــاه  ــة عـــاجـــلـــة فــ ــاثــ يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى إغــ

الشرب.
وبحسب ناشطن محلين، فإن أسعار املياه 
الـــتـــي تــحــضــرهــا الــشــاحــنــات ارتــفــعــت إلــى 
الشاحنات  تــحــتــاج  بينما  أضــعــاف،  ثــالثــة 
إلى أربعة أو خمسة أيام لتوصيل املياه إلى 

داخل مدينة تعز.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــد نـــاشـــطـــون لـ ــ وأكـ
املدينة أصبحوا يعتمدون في مياه  سكان 
ــة الــتــي  ــيـ ــاثـ ــشــــرب، عـــلـــى املــــســــاعــــدات اإلغـ الــ
ــة تــقــوم  ــيــ تــقــدمــهــا مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولــ

بتوزيع املياه في األحياء عبر صهاريج.
وأكدت منظمة أجيال بال قات املحلية، أنها 
بــــدأت مــنــتــصــف مــــــــارس/آذار الـــجـــاري، في 
توزيع  مــشــروع  مــن  الثانية  املــرحــلــة  تنفيذ 
املياه الصالحة للشرب لسكان مدينة تعز، 
وسيعمل املشروع على توزيع 99 ألف لتر 
من املياه الصالحة للشرب وبشكل يومي لـ 
33 منطقة في إطار مديرية القاهرة بمعدل 
3 آالف لــتــر لــكــل مــنــطــقــة، عــلــى مـــدى أربــعــة 

اشهر.
وال تقتصر أزمــة املياه على مدينة تعز، إذ 
 
ً
 حادة

ً
تعاني العديد من مناطق اليمن أزمة

فــي مــيــاه الــشــرب والـــزراعـــة واالســتــعــمــاالت 
األخرى، وتتفاقم االزمة بشكل مقلق للغاية 

في وقت تشهد فيه البالد حربًا طاحنة منذ 
مارس/آذار 2015.

ويقدر العجز املائي في اليمن سنويًا، وفقًا 
لتقرير رسمي، بمليار متر مكعب، من جّراء 
وبمعدل  الجوفية  املــيــاه  منسوب  تناقص 
ســنــوي يــصــل إلـــى سبعة أمــتــار فــي بعض 
ــــواض املــائــيــة، خــصــوصــًا فــي حوضي  األحـ

»صنعاء وصعدة«.
وحسب تقارير دولية، تصنف اليمن ضمن 
ــثـــر فـــقـــرًا عــاملــيــًا في  ــرات الـــبـــلـــدان األكـ ــ

ّ
مــــؤش

حصة الفرد من املياه، واملقدرة سنويًا بـ120 
بـــ7500 متر مكعب في  مترًا مكعبًا، مقارنة 
دول العالم و1250 مترا مكّعبا لدول أفريقيا 

والشرق األوسط. كارثة اآلبار 
العشوائية

لم تفلح اإلجراءات والتشريعات الحكومية في الحد من االستنزاف الجائر لمخزون المياه في 
اآلبار العشوائية، ما دفع مؤسسات  القات على حفر مزيد من  انتعاش تجارة  اليمن، وشجع 

دولية إلى التحذير من تزايد مخاطر األمن المائي بالبلد الغارق في الحرب والصراعات
ارتفاع أسعار مياه الشرب

الحفر  »إن  الجديد«،  »العربي  لـ مفلح،  خالد  اليمني  الــري  خبير  قــال 
العشوائي لآلبار في البالد منذ بداية الحرب أدى إلى استنزاف املياه 
اآلبــار بشكل خيالي، في ظل  ارتفاع أسعار مياه  الجوفية، وبالتالي 
املــنــازل، بسبب  إلــى  املياه  الحكومية عن ضخ  املياه  توقف مؤسسة 
الــديــزل، وعــدم توفر مخصصات مالية«. وأشـــار مفلح إلــى أن  أزمــة 
الــصــراع الــقــادم فــي اليمن قــد يــكــون صــراعــا على املــيــاه، وأنـــه خالل 
مناطق مختلفة  في  املياه  منابع  على  معارك  املاضية حدثت  الفترة 
آالف   3 من  في صنعاء  املياه  وتضاعف سعر صهريج  اليمن.  من 

ريال )الــدوالر = 250 رياال( قبل الحرب، إلى 10 آالف ريال في ظل 
الحرب، فيما ارتفعت أسعار املياه املعدنية 100%. ويقول مستأجر 
في صنعاء، أحمد عثمان، »كانت فاتورة املياه ال تتجاوز 600 ريال 
قبل الحرب، أدفعها ملؤسسة املياه الحكومية، ومنذ بداية الحرب يقوم 
املؤجر بشراء املياه وتوزيعها على املستأجرين، وأدفع 8000 ريال 
شهريا، وأحيانا أكثر مع التقشف الكبير في استخدام املياه باملنزل«.
وفيما استأنفت الحكومة اليمنية املؤقتة في عدن ضخ جزء من املياه 

إلى املنازل، عقب تحرير املدينة من الحوثيني.

ــه إفـــــــالس الــــتــــجــــار وإغـــــــــالق شـــركـــاتـــهـــم،  ــنـ عـ
البالد،  في  البطالة  نسبة  رفــع  في  سيساهم 
الضريبة في  دائـــرة  الــخــبــراء. وعلقت  حسب 
وأخطرت  بأنها سبق  املــوضــوع  على  بغداد 
الدائرة  مراجعة  عليهم  بــأن  السيارات  تجار 

لــتــســلــم تــعــلــيــمــات وبـــنـــود الــقــانــون الــجــديــد. 
وقـــال مستشار فــي دائــــرة الــضــريــبــة، محمد 
»العربي الجديد«، إن »كثيرا  حسن ناجي، لـ
من التجار أخطروا بالقانون، لكن آخرين لم 
يصلهم اإلخــطــار ورفــضــوا التعامل معه من 

األســـــاس«، وأضــــاف أن ســبــب االحــتــجــاجــات 
الحالية هو قيام الحكومة بجباية الضرائب 
بــشــكــل مــفــاجــئ، وكــالــعــادة هــنــاك متهربون 
منها، واصفا القرار بأنه لصالح العراق حيث 

سيساهم في مواجهة أزمته املالية الحالية.

متاعب عديدة 
تواجه معارض 
السيارات 
)األناضول(

األطفال أكثر 
المتضررين من 
أزمة المياه 
)األناضول(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ورطـــــــة جــــديــــدة أخـــــــرى تــعــيــشــهــا 
املصارف السويسرية مع سلطات 
ــــدل األمــــيــــركــــيــــة هــــــذه األيـــــــام،  ــعـ ــ الـ
حــيــث يـــواجـــه نــحــو 18 مــصــرفــًا ســويــســريــًا، 
مــن بينها مــصــرف »يــو بــي إس«، تحقيقات 
أمــيــركــيــة تتعلق بــتــورط هـــذه املـــصـــارف في 
النفط  بشركة  متعلقة  قـــذرة«  »أمـــوال  غسيل 
الــفــنــزويــلــيــة. وإلــــى جــانــب مــصــرف »يــــو بي 
إس« الــســويــســري الـــعـــمـــالق، طـــاولـــت الــتــهــم 
كال من مصرف »إي إف جي بانك« ومصرف 
إلــى جانب  بانكير«،  »ســي بي إتشكومباني 
مصارف أخرى لم تكشف عنها هيئة تنظيم 

اإلجراءات املصرفية السويسرية.
وكــانــت الــســلــطــات القضائية فــي أمــيــركــا قد 
اتهمت شركة النفط الفنزويلية، في أكتوبر/

تشرين األول املاضي، بغسيل ملياري دوالر، 
عبر حسابات في »بنوك أوفــشــور«. وحسب 
نــشــرة »إنــســايــت كــرايــم«، فــإن أحــد مسؤولي 
شـــركـــة الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة الـــــذي هــــرب إلــى 
أمــيــركــا قـــد أبــلــغ الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، بــأن 
طـــائـــرات تــابــعــة لــشــركــة الــنــفــط الــفــنــزويــلــيــة 

إلــى أميركا  استخدمت في تهريب مــخــدرات 
ودول أخرى، وأن حصيلة بيع هذه املخدرات 
تم إيداعها في »بنوك أوفشور«. ولكن من غير 
املعروف ما إذا كانت شركة النفط الفنزويلية 
على علم بمثل هذا النشاط موضوع االتهام. 
ويشير تقرير سابق لنشرة »إنسايت كرايم 
أن هناك عصابة تتكون من  إلــى  األميركية« 
الفاسدين  الفنزويلي  الجيش  في  مسؤولن 
تــطــلــق عـــلـــى نــفــســهــا »مــنــظــمــة الـــشـــمـــوس«، 
ضالعة في غسيل األموال وتجارة املخدرات، 
وربـــــمـــــا تــــكــــون هـــــــذه الــــعــــصــــابــــة هـــــي الـــتـــي 
الفنزويلية  النفط  استخدمت طائرات شركة 
ــن ثــم  ــ فــــي تـــصـــديـــر وتـــهـــريـــب املـــــخـــــدرات، ومـ
غــســيــلــهــا فـــي حـــســـابـــات مــصــرفــيــة. وتــشــيــر 
النشرة إلى أن هذه العصابة غسلت حوالى 

15 مليار دوالر خالل السنوات األخيرة. 
ــــس، إن  ــال تــقــريــر لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، أمـ ــ وقـ
الــحــكــومــة الــســويــســريــة وافـــقـــت عــلــى تــقــديــم 
ــات الــتــحــويــل  ــيـ ــلـ ــمـ ــلــــفــــات الـــحـــســـابـــيـــة وعـ املــ
ــة إلـــــى الــســلــطــات  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ واملــــــراســــــالت اإللـ
األمــيــركــيــة. وحــســب الــوكــالــة األمــيــركــيــة، فــإن 
مــكــتــب الــدعــي الــعــام الــســويــســري فــي بــيــرن، 
قـــال إن جــمــيــع املـــراســـالت بـــن الــبــنــوك الــــ18 
املتهمة والصفقات التي أجريت مع أفراد أو 
الــســنــوات األخــيــرة  شــركــات فنزويلية خـــالل 
األميركي  الــعــام  املــدعــي  إلــى مكتب  سترسل 
ــال إثـــــبـــــات تـــــورط  ــ ــ ــي حـ ــ ــ فـــــي نـــــيـــــويـــــورك. وفـ
هـــــذه املــــصــــارف الـــســـويـــســـريـــة فــــي عــمــلــيــات 
غــســيــل األمــــــــوال الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، فـــإنـــهـــا ربــمــا 
تــواجــه غــرامــات أكــبــر مــن تــلــك الــتــي دفعتها 

ورطة المصارف 
السويسريّة

مصارف سويسرية 
في الكرسي 

الساخن بأميركا 
)Getty(

بتهم  أميركا  في  جديدة  تحقيقات  سويسريًا  مصرفًا   18 تواجه 
التورط في غسيل أموال فنزويلية. ونسبت وكالة بلومبيرغ أمس إلى 
هيئة اإلجراءات المصرفية قولها إنها تتعاون مع السلطات األميركية 

بشأن ملفات تتعلق بالمصارف المتهمة

عصابة بفنزويال تسمى 
»منظمة الشموس« 

ضالعة في غسيل األموال

51 مؤسسة مالية خسرت 
تراخيصها و3 مصارف 
أفلست العام الماضي

تجسد الدراسة الرؤية 
العامة للسياسات 

والتوجيهات الوطنية

تحقيق أميركي 
بتهم غسل أموال 

فنزويلية

ارتفع عدد األميركين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة بشكل 
أن  السابقة  األسابيع  أظهرت مراجعات  املاضي، في حن  األسبوع  طفيف، في 
سوق العمل أقوى بكثير عن ما كان يعتقد من قبل. وقالت وزارة العمل األميركية، 
أمس الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة زادت ستة آالف 
العوامل املوسمية، وذلــك لألسبوع  التعديل، في ضوء  إلى 265 ألف طلب بعد 
املنتهي يوم 19 مارس/آذار املاضي. وجرى تعديل أرقام األسبوع املاضي لتظهر 
انخفاض الطلبات ستة آالف طلب عن البيانات السابقة. وكان خبراء اقتصاد، 
ألفًا في األسبوع  إلــى 268  الطلبات  ارتفاع  آراءهـــم، توقعوا  استطلعت رويترز 
انخفاض عدد  أظهر  بما  عــام 2011،  البيانات حتى  الحكومة  املــاضــي. وعدلت 
طلبات إعانة البطالة عن املعلن سابقا. وكانت طلبات إعانة البطالة، لألسبوع 

املنتهي يوم الخامس من مارس، هي األقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1973. 

ارتفع الدوالر، لليوم الخامس على التوالي، مقابل سلة من العمالت الرئيسية، 
أمــس الخميس، متجهًا نحو تسجيل أطـــول مــوجــة صــعــود فــي نحو عـــام، في 
الوقت الذي يأخذ فيه املستثمرون في االعتبار إمكانية رفع أسعار الفائدة في 
الــواليــات املتحدة مرتن هــذا العام. وانضم جيمس بــوالرد، رئيس بنك سانت 
لويس االحتياطي االتــحــادي، أول من أمــس األربــعــاء، إلــى مسؤولن من البنك 
املركزي األميركي يتوقعون احتمال رفع أسعار الفائدة، الشهر املقبل، في أعقاب 
تصريحات مماثلة تنبئ برفع أسعار الفائدة من واضعي سياسات آخرين في 
الواليات املتحدة، في وقت سابق هذا األسبوع. وارتفع مؤشر الدوالر إلى أعلى 
مستوياته في ثمانية أيام عند 96.364، مقابل سلة من العمالت الرئيسية أمس، 
 مكاسب لليوم الخامس، ومحققًا أطول موجة صعود منذ أوائل أبريل/

ً
مسجال

نيسان 2015.  

الرئيسي من دون تغيير عند %7.5،  الفائدة  التركي سعر  املركزي  البنك  أبقى 
للشهر الثالث عشر على التوالي، أمس الخميس، لكنه خفض سعر اإلقراض لليلة 
واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية. واتخذ إردم باشجي، محافظ البنك املركزي، 
القرار في آخر اجتماع له قبل انتهاء فترته الراهنة. ولم يتحدد مستقبله بعد. 
وتنتظر األسواق معرفة ما إذا كان سيعاد انتخابه لفترة جديدة بنفس املنصب 
املــركــزي تأخر في رفع  البنك  يــوم 19 أبريل/نيسان. وقــال اقتصاديون إن  بعد 
سعر الفائدة، بدعوى استمرار التضخم. وأثار رفض البنك رفع أسعار الفائدة 
مخاوف من أنــه ربما يرضخ لضغوط من الرئيس رجــب طيب أردوغـــان، الذي 
احتج مرارًا على تكاليف االقتراض الباهظة. وخفض البنك سعر اإلقراض لليلة 
الــشــراء )الريبو(  واحــدة إلــى 10.5 باملائة من 10.75%. وأبقى على سعر إعــادة 

الرئيسي عند 7.5%، وعلى سعر االقتراض لليلة واحدة عند %7.25.

أخبار في صور

تحسن فرص الوظائف في أميركا

الدوالر يحلق في سماء العمالت

الفائدة التركية على حالها

)Getty( المقر الرئيسي لمصرف سيبربنك في موسكو)Getty( حي المال في العاصمة الصينية بكين

تعكف الحكومة الروسية التي تواجه ظروفًا 
صعبة بسبب انهيار ايرادات النفط على بيع 
للقطاع  الحكومية  املــؤســســات  مــن  مجموعة 
الخاص فيما يعرف باسم » التخصيص« أو 

الخصخصة. 
يــذكــر أن الــحــكــومــة الــروســيــة تــبــذل قــصــارى 
جــــهــــدهــــا حــــالــــيــــًا إليـــــجـــــاد مـــــصـــــارف غـــربـــيـــة 
تساعدها في تسويق سندات سيادية لجمع 
ــال الــعــاملــيــة،  ــــواق املــ 3 مــلــيــارات دوالر مـــن أسـ
وهــــو مـــا يــضــع عـــالمـــة اســتــفــهــام حــــول قـــدرة 
روسيا على العودة إلى أســواق املــال العاملية 
بــعــد غــيــاب دام ملــــدة ثــــالث ســــنــــوات.  وأعــــرب 
وزير االقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف 
ــأن بــرنــامــج  ــ ــــس الــخــمــيــس عــــن اعـــتـــقـــاده بـ أمـ
تــقــوده ثالثة  أن  بــد  الــروســي ال  الخصخصة 
مــــصــــارف. وقــــــال أيـــضـــًا خـــــالل نــــــدوة لـــرجـــال 
األعمال إن الحكومة لم تتخذ قرارًا بعد بشأن 
التقاعد  مــعــاش  مــســاهــمــات  مــســتــوى  تثبيت 

التي يدفعها املواطنون.
وكــــــان مـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي لــلــشــؤون 
االقــتــصــاديــة أركــــادي دفــوركــوفــيــتــش قــد ذكــر 
فــي 3 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي إنـــه ينبغي أن 
تــتــم خــصــخــصــة بــنــك »فـــي تـــي بـــي« الــروســي 
الروسية  الحكومة  حصة  وتقليص  بالكامل، 
في مصرف »سيبربنك« إلى أقل من النصف. 

وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات دفـــوركـــوفـــيـــتـــش أثـــنـــاء 
بــمــنــتــدى »روســـيـــا 2011« والــــذي  مــشــاركــتــه 

اقترح رئيس مجلس الدولة الصيني )مجلس 
الـــــــــوزراء(، لـــي كـــه تــشــيــانــغ، أمــــس الــخــمــيــس، 
إنــشــاء جمعية للتعاون املــالــي اآلســيــوي، من 
شأنها العمل على تحسن األســواق، وتجنب 

االضطرابات املالية.
افتتاح  ألقاها في  وقــال تشيانغ، خــالل كلمة 
أعمال املؤتمر السنوي ملنتدى بوآو اآلسيوي 
للعام 2016: »إن آسيا هي موطن أكبر عدد من 
على  تحافظ  أنها  كما  الناشئة،  االقتصادات 

زخم النمو«.
الــدول النامية في آسيا  وأضــاف تشيانغ، أن 
ــد حــقــقــت مـــعـــدل نـــمـــو اقـــتـــصـــادي  ــا قــ ــدهــ وحــ
بــــ6.5% في عــام 2015، وساهمت بنحو %44 

من إجمالي النمو االقتصادي العاملي. 
ــال: »لــديــنــا مــن األســبــاب مــا يجعلنا أكثر  وقــ
الــنــمــو بشكل  ثــقــة، إال أن علينا تــســريــع زخـــم 
ــثـــر أهـــمـــيـــة فــــي إنـــعـــاش  أكــــبــــر، ولـــعـــب دور أكـ
االقتصادين اآلسيوي والعاملي بشكل أكبر«. 

ويــعــقــد مــنــتــدى بــــوآو اآلســـيـــوي فــي مقاطعة 

هــايــنــان بــجــنــوب الــصــن هــــذه الــســنــة، تحت 
ديناميكية  الــجــديــد:  آســيــا  »مستقبل  شــعــار 
ــة جـــديـــدة«، بــحــضــور أكــثــر من  ــ جـــديـــدة ورؤيـ

ألفي مشارك من أكثر من 60 دولة ومنطقة. 
ويــتــجــه االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، بــعــد فـــتـــرة من 
االضطراب الشديد، نحو االستقرار منذ بداية 
الــشــهــر الـــجـــاري. وهـــو مــا تــنــظــر إلــيــه أســـواق 
أنــه عامل إيجابي  األولــيــة على  املــال والسلع 
فــي الــنــمــو الــعــاملــي. وتــعــمــل الــصــن عــلــى دعــم 
تجارتها مع أوروبا، عبر الوسائل والتقنيات 
الحديثة العابرة للقارات، في إطار بحثها عن 

االقتصادي  النمو  املحافظة على معدل  سبل 
ــــذي وضــعــت لـــه 6.5%. وكـــان  املــســتــهــدف، والـ
الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي ومــؤســســة الــتــجــارة 
واالستثمارات البريطانية قد أصدرا، أول من 
أمس األربعاء، بشكل مشترك دراسة للتجارة 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود بــــن الــصــن 

وبريطانيا في فرع بنك الصن بلندن.
ــة بــشــكــل مــشــتــرك مــن قبل  ــم إعــــداد الـــدراسـ وتـ
بنك الصن ومؤسسة التجارة واالستثمارات 
توفير خلفية معلوماتية  بهدف  البريطانية، 
ملــســاعــدة الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة الــتــي تنوي 
التعاون مع الصن في القيام بأعمال التجارة 

اإللكترونية عبر الحدود.
الــعــامــة للسياسات  الــرؤيــة  الــدراســة  وتجسد 
واملنتجات  الصينية  الوطنية  والتوجيهات 
والخدمات ذات الصلة لبنك الصن، باإلضافة 
الصينية  املـــدن  مــشــروع  أهمية  توضيح  إلــى 
في التجارة اإللكترونية العابرة للحدود، كما 
تجسد املنافع التي يمكن تحقيقها، من خالل 
تــبــنــى نــهــج هــيــكــلــي لـــدخـــول ســــوق الــتــجــارة 
ــوه ده، نــائــب  ــ ــيـــوي لـ ــة. وقــــــال شـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
الحفل،  فــي  الــصــن،  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس 
إن إصـــــدار الــوثــيــقــة أن بــنــك الــصــن املــركــزي 
سيعمل على تعزيز التعاون املالي والتجاري 
بـــن الــصــن وبــريــطــانــيــا. وتــعــيــش الــعــالقــات 
زيارة  منذ  ذهبيًا  البريطانية عهدًا  التجارية 
الرئيس الصيني لبريطانيا في العام املاضي، 
إلى  التي رفعت حجم االستثمارات الصينية 
حوالي 30 مليار دوالر. وقد طور بنك الصن 
املركزي وقدم منتجات خاصة مصممة لدفع 
مشاريع التجارة اإللكترونية عابرة للحدود، 
ــلــــول لـــخـــدمـــة الـــتـــجـــارة  ــــن حــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ وهــــــي عـ
اإللكترونية بن الصن وشركائها التجارين. 
وأطلق بنك الصن في لندن مؤخرًا املنتجات 
ــات الــســريــعــة اإللــكــتــرونــيــة املــقــومــة  ــدمـ ــخـ والـ
بالعملة الصينية »رنمينبي« تلبية للمطالب 

املالية للشركات البريطانية. 
)شينخوا(

اســتــمــرت أعــمــالــه يــومــن خـــالل شــهــر فــبــرايــر 
املاضي، حيث أوضح أن استحواذ املستثمرين 
على الشركات الحكومية يجب أن يتم بشكل 
شرعت  الــتــي  الخصخصة  عملية  مــع  مــتــواز 

الحكومة الروسية بإجرائها.
وكان البنك املركزي الروسي قد أعلن في العام 
املاضي عن إفالس ثالثة مصارف دفعة واحدة، 
تأثرت  التي  املالية  املؤسسات  عــدد  رفــع  مما 
باألزمة االقتصادية في روسيا، إلى أكثر من 
خمسن مــؤســســة مــنــذ مطلع الــعــام الــجــاري. 
واهتز النظام املصرفي الروسي بقوة، نتيجة 
انــهــيــار ســعــر الـــروبـــل فـــي نــهــايــة عــــام 2014. 
املالية  األزمـــة  قبل  الروسية  الحكومة  وبـــدأت 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا مــوســكــو مــنــذ مــنــتــصــف عــام 
2014، عملية »تنظيف« في القطاع املصرفي، 
لــلــتــخــلــص مـــن حــلــقــاتــه الــضــعــيــفــة، تــســارعــت 
وتيرتها في األشهر األخيرة من العام املاضي. 
وسحب املركزي الروسي خالل العام املاضي 
الــتــرخــيــص املــصــرفــي لــبــنــك »إنــفــســتــراســت«، 
املصنف رقم 361 من ناحية األصــول، والبنك 
املـــوحـــد )622(، النــتــهــاكــهــمــا قــواعــد  الــوطــنــي 
ــــوال والــقــيــام بــتــحــويــالت مشبوهة  غــســل األمـ
إلــى الــخــارج، أمــا مصرف ليسبنك )433( فلم 
تكن لديه رؤوس أموال كافية، بسبب انتهاج 
ســيــاســة »مــنــح قـــروض محفوفة بــاملــخــاطــر«، 

والقيام بعمليات »مشبوهة«.
وبــجــانــب هـــذه املـــصـــارف الــثــالثــة خــســرت 51 
مــؤســســة مــالــيــة فــي روســيــا تراخيصها منذ 
مطلع العام 2015، الذي شهد انكماشًا، نتيجة 

تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
بسبب األزمة في أوكرانيا. وأدى انهيار سعر 
الروبل إلى إضعاف رأس مال املصارف التي 
األجنبية،  بالعمالت  ائتمانها  قيمة  ارتفعت 
فـــي حـــن تــراكــمــت األمـــــوال املــســتــحــقــة بسبب 
عجز املؤسسات واألفراد عن تسديد ديونهم. 
ــى تــضــخــم مــحــافــظ  ــ إلـ ــك تـــدريـــجـــيـــًا  ــ وأدى ذلـ
الــديــون غير العاملة بــاملــصــارف الــروســيــة أو 

تلك املشكوك في تسديدها. 
ويذكر أن روسيا تسعى إلى رفع سعر النفط 
الــجــاري عبر  الــعــام  وزيــــادة مداخيلها خـــالل 
للعديد  النفطي  االنــتــاج  االتــفــاق على تثبيت 

من الدول داخل وخارج »أوبك«.  
بداية  في  الروسية،  االقتصاد  وزارة  وأعلنت 
فبراير املاضي عن خطة لدعم االقتصاد، الذي 
يعاني من الركود بسبب تهاوي أسعار النفط 
حوالي  تكلفتها  ستبلغ  الغربية،  والعقوبات 

880 مليار روبل )11.70 مليار دوالر(. 
أوليوكاييف،  أليكسي  االقتصاد،  وزيــر  وقــال 
ــوزراء، إن بــعــض هــذه  فــي اجــتــمــاع ملجلس الــــ
األموال قد تم أخذها في الحسبان بالفعل في 
إلى  باإلضافة   ،2016 لعام  االتحادية  املوازنة 
أن أنشطة بقيمة 185 مليار روبل )2.46 مليار 

دوالر( ستمول من صندوق مكافحة األزمة.  
وأكـــــد الــــوزيــــر نــهــايــة يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
املاضي أن الوضع املالي لبالده »حرج« بسبب 
ــواق الــعــاملــيــة.  ــ انــهــيــار أســعــار الــنــفــط فــي األسـ
الرأسمالي  اإلنفاق  أن ينخفض  املتوقع  ومــن 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط الــــروســــي بــنــســبــة تـــتـــراوح 
-2020 بــحــلــول  ــل  ــ األقـ عــلــى  و%15   %10 بـــن 

2025، وذلــك بــافــتــراض عــدم حصول شركات 
قــروض جــديــدة ووفائها بجميع  النفط على 
بيانات  وفــق  القائمة،  الــديــون  مــن  التزاماتها 
الــروســيــة. وزادت  الــطــاقــة  صــــادرة عــن وزارة 
الروسية،  العملة  على  االقتصادية  الضغوط 
أمــام سلة العمالت  التي تراجعت بنحو حاد 

األجنبية منذ مارس/آذار 2015.
)العربي الجديد، رويترز(

إنشاء مصرف آسيوي للتعاون الماليبيع مصارف روسية لتالفي اإلفالس

ــانـــت الــســلــطــات  خــــالل األعـــــــوام املـــاضـــيـــة. وكـ
مع  الــتــعــاون  بكامل  تعهدت  قــد  السويسرية 
السلطات القضائية األميركية بشأن أية تهم 

تتعلق باملصارف السويسرية. 
أجـــرت  األمـــيـــركـــيـــة  الـــعـــدل  وزارة  أن  ويـــذكـــر 
بشأن  سويسرية  بنوك  عشرة  مــع  تسويات 

الضرائب.  مــن  التهرب  فــي  أميركين  ســاعــدا 
11.5 مليون  ودفــع مصرف »روتشيلد بنك« 
دوالر، بينما دفع »بانكا كريدإنفست« نحو 
معهما.  التحقيقات  إلنــهــاء  دوالر  مــاليــن   3
إلى  أخــرى  بنوك  قبلها سبعة  توصلت  كما 

تسويات مع وزارة العدل األميركية. 

ومــســاعــدة مواطنيها  أمــــوال  قــضــايــا غسيل 
على التهرب من الضرائب. كان آخرها مصرف 
»روتـــشـــيـــلـــد بـــنـــك« و»بـــانـــكـــا كــريــدانــفــســت«، 
الـــلـــذان تمكنا مــن الــتــوصــل إلـــى تــســويــة مع 
السلطات األميركية، في إطار برنامج طوعي 
ــم بــأنــهــمــا  ــزاعــ ــفـــادي املـــقـــاضـــاة بــســبــب مــ ــتـ لـ

ويشير تقرير الوحدة السويسرية لتسجيل 
االشتباه في غسيل األمــوال الحكومية الذي 
صدر في منتصف العام املاضي، إلى أن عدد 
الــحــاالت التي جــرى اإلبـــالغ عنها لالشتباه 
في عمليات غسيل أموال في سويسرا خالل 
بــلــغ 1753 حـــالـــة، بمتوسط  املـــاضـــي،  الـــعـــام 

ــادة نــســبــتــهــا %24،  ــزيــ ــاالت يـــومـــيـــًا، وبــ ــ 7 حـ
مــقــارنــة مـــع عــــدد الـــحـــاالت املــبــلــغ عــنــهــا في 
عنها  املــبــلــغ  األمـــــــوال  قــيــمــة  وبــلــغــت   ،2013
 3.49( سويسري  فرنك  مليارات   3.34 قــرابــة 
بــأن حــاالت  التقرير  وأفـــاد  مــلــيــارات دوالر(. 
تركزت  أمـــوال  فــي عمليات غسيل  االشــتــبــاه 
أربــع مقاطعات سويسرية، وهي زيورخ  في 
)شمال شرق( وجنيف )جنوب غــرب(، وبرن 
)وســــط(، وتيتشينو )جــنــوب شـــرق(، وســان 
غــالــن )أقــصــى شــمــال شــــرق( عــلــى الــتــرتــيــب، 
وهي املقاطعات املعروفة بأنشطتها البنكية 
الخاصة  املالية  الخدمات  مؤسسات  وتركز 
الخاصة  الــثــروات  إدارة  خــدمــات  مثل  فيها، 
و»املضاربات بالوكالة« في األسواق العاملية 

أو إدارة املمتلكات العقارية.
غ عنها 

ّ
املبل التقرير، أن أغلب الحاالت  وذكر 

تــم دفعها على سبيل  بــأمــوال  كــانــت تتعلق 
ــا عــبــر  ــاءهــ ــفــ الــــرشــــى حـــــــاول أصـــحـــابـــهـــا إخــ
البنوك السويسرية، أو عمليات تحايل مالية 
ذات ُبعد دولي أو أنشطة مالية غير مشروعة 
داخـــــل مـــؤســـســـات حـــــاول الـــضـــالـــعـــون فيها 

إخفاءها عبر حسابات بنكية.
وخلص إلى أن »هذه النتائج توضح أن عدد 
مــحــاوالت غسيل األمــــوال فــي ســويــســرا بلغ 
فــي املــتــوســط سبع حـــاالت يــومــيــًا، وهــو رقم 
قياسي، فاق العمليات التي تم الكشف عنها 
ــــذي شــهــد بـــدايـــة انــطــالق  فـــي عـــام 2011، والـ
العالم،  تــحــوالت سياسية فــي عــدد مــن دول 
تهريب  عمليات  حينها  السلطات  وتوقعت 

وغسيل أموال واسعة«.
ــنـــهـــا إلــــى  ــاالت املــــبــــلــــغ عـ ــ ـــحــ ــ وعــــــــزا زيــــــــــادة الـ
ــتــــي أدخـــلـــتـــهـــا  ــديــــالت الــــجــــوهــــريــــة الــ ــعــ ــتــ »الــ
األنشطة  عــن  اإلبـــالغ  قــوانــن  السلطات على 
املالية املشبوهة، وهو ما يفسر أن 85% من 
الحاالت املبلغ عنها، كانت من البنوك ذاتها 
التي حرصت على لفت انتباه السلطات إلى 
بزيادة  املشبوهة،  األنشطة  تلك  مثل  وجــود 
نسبتها 33% فــي عــدد الــحــاالت الــتــي قامت 
البنوك باإلبالغ عنها، مقارنة مع عام 2013«.
يذكر أن القوانن السويسرية الجديدة سهلت 
إجــراءات الدول للحصول على أموال الرشى 
سابقون  مسؤولون  نفذها  التي  والــســرقــات 
وحسب  سويسرية.  حسابات  فــي  وأخفوها 
الــلــوائــح السويسرية الــجــديــدة فــي اســتــرداد 
األمــوال، ال تحتاج الدول إلى محاكمات مثل 
الفاسدين، وإنما كل ما تحتاجه هو  هــؤالء 
إثــبــات أن دخله ال يمكنه مــن الحصول على 

مثل هذه األموال.

تشير إحصائيات مؤسسة »بوسطن كونسالتينغ غروب« األميركية، إلى 
أجنبية  ثروات  استضافة  في  عالميً  األولى  المرتبة  تحتل  سويسرا  أن 
فيما  دوالر،  تريليون   2.2 بقيمة 
من  كل  الثانية  المرتبة  في  تأتي 
بما  كونغ،  وهونغ  سنغافورة 
لكل  دوالر  تريليون   1.2 قيمته 
الساحة  من  يجعل  ما  منهما، 
اهتمام  محط  السويسرية  المالية 
االقتصادي  القرار  وصناع  الساسة 
فـــي الــعــالــم. وكـــانـــت الــبــنــوك 
السويسرية قد تخلت عن قوانين 

السرية في عام 2014. 

2.2 تريليون دوالر

جرائم مالية

تتجه الحكومة 
الروسية لبيع ثالثة 

مصارف ضمن خطة 
التخصيص الواسعة لبيع 

المؤسسات الحكومية 
التي تتكبد خسائر 
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سيف الدين عبد الفتاح

ستظل سيناء وأهــلــهــا مــوضــع غــن وظلم 
 ،

ً
وحلكة  

ً
ظلمة ازداد  أهــل سيناء  ظلم   ، بــنِّ

العقيمة  بسياساته  الــفــاجــر،  االنــقــاب  مــع 
والــعــمــيــقــة فـــي آن. قــامــت هـــذه الــســيــاســات 
 
ً
عــلــى جــعــل ظــلــم أهـــل ســيــنــاء استراتيجية
ملنظومة االنقاب، اتخذ هذا الظلم أشكااًل 
ــة فـــاضـــحـــة، لـــيـــس مــبــتــدأهــا  كـــثـــيـــرة فــــادحــ
التصور حول مواطنية أهل سيناء للوطن، 
ــيـــســـت ســلــبــيــة  ــنــــاعــــة صــــــــــورٍة لـ ضــــمــــن صــ
ــداوة  ــعــ فـــحـــســـب، لــكــنــهــا تـــقـــع فــــي خـــانـــة الــ
الوطن بأهله،  والخصومة، حينما يتطّوع 
واالنـــقـــاب بــمــنــظــومــتــه، فـــي تــكــريــس ذلـــك، 
 ممنهجًا ومنظمًا 

ً
فإنه لألسف يصير عما

لــفــصــل ســيــنــاء عـــن مــجــمــل الـــوطـــن، فتبدو 
سيناء الصحراء التي ال يقطنها إال بضعة 
من  مجموعة  وتقطنها  الــســكــان،  مــن  آالٍف 
السياسي  التسميم  مــداخــل  أول  الــقــبــائــل، 
إذًا  يقصد  مـــاذا  وأهــلــهــا.  وتهميش سيناء 
من سياسات التهميش تلك؟ إال أن تصور 
وتنتقل من دائــرة التهميش إلى مساحات 
ــــبء، ومـــــن ســــاحــــات الــــعــــبء إلـــــى حـــال  ــعـ ــ الـ
إلــى معاني  الخيانة، ومــن وصــف الخيانة 
ــــداوة. وبـــــداًل مـــن أن تعد  ــعـ ــ الــخــصــومــة والـ
ســيــنــاء، كــمــا ُعــــّدت دائــمــًا الــســيــاج الحامي 
ملــصــر وأهــلــهــا وخـــط الـــدفـــاع األول، وربــمــا 
األخــيــر، عــن حياض مصر الــوطــن وأهلها، 
ــم عــلــى  ــّورهــ ــلـــق الــــخــــطــــاب الـــــــذي يــــصــ ــطـ انـ
غــيــر الــحــقــيــقــة، وعـــن عــمــٍد، وبـــإعـــاٍم فــاجــٍر 

سوسن جميل حسن

أليس الغائب الوحيد عن محادثات جنيف 
يتابع  العالم، وهو  اهتمام  التي تستقطب 
ــــدؤوب، وهــو  املــبــعــوث الـــدولـــي ونــشــاطــه الــ
مكتوم األنفاس، هو املبعوث السوري الذي 
ــــروح الــشــعــب وآالمــــه  ــــدره جـ يــحــمــل فـــي صـ
وأحــامــه، فيما لــو كــان بقيت لديه أحــام؟ 
املفاوضون، من كل األطــراف، ال تنبض في 
عروقهم دماء الشعب اآلنية، بكل ما تحمل 
ــاع وقــلــق وخـــوف ويـــأس، حتى لو  مــن أوجـ
كــانــوا عــارفــن بها، ال أشكك بالنيات، لكن 

الواقع يختلف عن التنظير.
هذا املبعوث عن الشعب الغائب عن تقرير 
مــصــيــره يــعــرف الـــواقـــع الــداخــلــي أكــثــر من 
املتألم  الشعب  بكثير، ويحمل نبض  غيره 
 

َ
املــصــاب بــالــذعــر مــن الــغــد، بــعــدمــا لــم تبق
أي بقعة مضيئة، تشعره بدفقٍة من  أمامه 
األمــان. يخسر الشعب السوري في الداخل 
نــــواة الــحــيــاة املــســتــقــبــلــيــة، جــيــل الــشــبــاب، 
على  تقضي  أن  أردت  »إذا  بسيطة  بمقولة 
الــتــاريــخ، فــاقــِض على جيل الــشــبــاب«، فإن 
ــوا فــــي ســــوريــــة مــن  ــقـ األفــــــق مـــخـــيـــف. مــــن بـ
ــفــــال الـــذيـــن اقـــتـــربـــوا من  الـــشـــبـــاب، أو األطــ
الشباب بعد خمس سنوات من عمر  جيل 
أزمــة كبيرة، يشكلون  إلــى  املتحّول  الحراك 
 لـــإفـــســـاد والــتــخــريــب 

ً
 مـــعـــروضـــة

ً
شـــريـــحـــة

بـــطـــرق مـــبـــاشـــرة، وأخـــــــرى غـــيـــر مـــبـــاشـــرة. 
فــهــم يــعــيــشــون تــحــت بــقــايــا خــيــمــة الــفــســاد 
االنتفاضة  انــدالع  أسباب  أحــد  كانت  التي 
فــيــهــا  زادت  ـــكـــة 

ّ
مـــتـــهـــت خـــيـــمـــة  الـــشـــعـــبـــيـــة، 

تنويعات الفساد، وأخطرها التي تفرضها 
الحروب،  قة على هامش 

ّ
املتخل املنظومات 

املـــافـــيـــات املــتــنــوّعــة الــتــي تــمــســك األســــواق 
وتمسك األقدار. جيل فاقد للطموح، مثلما 
هو فاقد مقومات الحياة بأبسط أشكالها، 
الطرق  إحساسه بشتى  إلــى تخدير  يهرب 
املتاحة، وما أكثرها، بجهود تجار الحروب 
واألزمات، يهرب من األسئلة التي ال تاقي 
 أمام واقع فاجر، خصوصًا في تلك 

ً
أجوبة

املــــدن املــكــتــظــة الــتــي يــديــرهــا الــنــظــام، مــدن 
اٍت وأزمــــاٍت 

ّ
ــز إلـــى هــ تــتــعــّرض مجتمعاتها 

أسامة أبو ارشيد

ــدة في  ــ ــيـــة واحــ هــجــمــات بــروكــســل اإلرهـــابـ
ســلــســلــة طـــويـــلـــة مــــن الــعــمــلــيــات الــعــدمــيــة 
الـــتـــي ال مــنــطــق لـــهـــا، وال يــمــكــن تــبــريــرهــا 
أخــاقــيــا، وال يــنــبــغــي ذلـــك أصــــا. املشكلة 
ــر، غير  ــ هــنــا أن إدانــتــهــا أســهــل مـــا فـــي األمـ
تنفذها  الــتــي  الــتــيــارات  وهزيمة  وقفها  أن 
لـــيـــســـا بـــالـــســـهـــولـــة نـــفـــســـهـــا، والــــســــبــــب أن 
ــيـــارات  ــتـ كــثــيــريــن مـــمـــن يـــحـــاربـــون هـــــذه الـ
يــقــّروا  أن  يــريــدون  ال  الــجــبــانــة  وعملياتها 
أنـــهـــم هـــم أنــفــســهــم مــســاهــمــون فـــي تــغــذيــة 
التطّرف واإلرهــاب، بل وممارسون له، وأن 
مقارباتهم فاشلة، بل وقد تكون هي نفسها 
)أي املقاربات( وقودًا يعطيهما طاقة الدفع. 
لنكن صريحن ومباشرين، ال يمكن هزيمة 
ــذا اإلرهـــــاب األعـــمـــى واملــجــنــون  )ووقـــــف( هـ
الــذي ترتكبه تــيــاراٌت تسيء لــإســام، عبر 
هـــدم »سقف  مــن دون  إلــيــه،  نــســبــة نفسها 
ــْعــُه بــعــضــهــم عند  ــِن

َ
ــذي َيــْصــط اإلرهــــــاب« الــ

مـــحـــاولـــة مــنــاقــشــة أســـبـــاب هــــذه الــظــاهــرة 
ــا أن  ــ الــخــبــيــثــة، وســبــر أغــــوارهــــا. وإذا أردنـ
الخبيثة،  الظاهرة  ننجح في اجتثاث هذه 
اتهام  عــن  يتوقف  أن  أوال،  بعضهم،  فعلى 
أحد  بأنه  وفهمها  يحاول تشخصيها  من 
الـــغـــرب ودول عــربــيــة  اعـــتـــذاريـــيـــهـــا. جـــــّرب 
وإســامــيــة كــثــيــرة، ودول الــعــالــم األخــــرى، 
مــحــاربــة هــــذه الـــظـــاهـــرة عــســكــريــًا وأمــنــيــًا، 
أكثر  واملعركة مستمرة بشكل مباشر منذ 
مــن عــقــد ونــيــف، فــأيــن انــتــهــى بــنــا املــطــاف؟ 
املتحدة حربًا عاملية على  الواليات  أطلقت 
»اإلرهــاب«، واحتلت أفغانستان، وأسقطت 
حــركــة طــالــبــان، وطـــــاردت تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
ودمــــرت بــنــاه، وقــتــلــت قــيــاداتــه، بــمــن فيهم 
ــردت  ــة بـــن الدن نــفــســه، كــمــا أنـــهـــا أفــ ــامـ أسـ
لقيادات »الــقــاعــدة« ومــا شابهها، وكــل من 
اتهم، حتى ولو ظلمًا، بالعاقة بهم، سجنًا 
خاصًا في جزيرة غوانتانامو.. إلخ، فماذا 
ــك، أطــلــقــت  ــ ــــذي تـــحـــقـــق؟ بــــل أبـــعـــد مــــن ذلــ الــ
»مناصحة«  بــرامــج  وإسامية  عربية  دول 
فكريًا،  املتطرفن  لبعض  تأهيل«  و»إعـــادة 
فــهــل نــجــحــت؟ كــلــنــا يــعــلــم أنــهــا لـــم تنجح، 
بـــل إن مـــحـــاوالت الــســطــو عــلــى »الــخــطــاب 
الــديــنــي«، بــذريــعــة صــونــه مــن الــتــطــّرف، لم 
، شئنا  تأت إال بمزيد منه. هذا هو الواقع املرُّ
أم أبينا. ما ال يريد بعضهم أن يقرَّ به هو 
تنساحان  ال  واإلرهــــاب  الغلو  ظاهرتي  أن 
فـــراغ، وال هما منطلقتان مــن عـــدم، أو  فــي 
حتى من »فقٍه منحرف«، بل هما تعبير عن 
حالة اإلحباط والهزيمة، والشعور بافتقاد 
الــكــرامــة، ورفـــض ازدواجـــيـــة املــعــايــيــر، لــدى 
هؤالء الذين يجنحون إلى الغلو واإلرهاب. 
ال شك أن ثمة »فقها منحرفا« حاضر هنا، 
لكنه ليس العامل األساس في هذه املعادلة، 
وإنما يتم استصحابه للتسويغ، ال للفعل. 
ليست هذه محاولة تبرير للظاهرتن، وال 
هـــي مــحــاولــة لــاعــتــذار نــيــابــة عــنــهــمــا، بل 
إنها أولى الخطوات األساسية ملحاربتهما 
وهزيمتهما. وملن لم يقتنع، ومن لم يعجبه 
 
ً
وليطرح حا فليتفضل،  الــطــرح،  هــذا  مثل 

آخــر عمليًا لهزيمتهما، فوفق ما نــرى إلى 
اليوم، فإن قوة أميركا العسكرية الساحقة، 
ــا،  ــيــ ــغــــرب األخــــــــرى، وروســ الــ ومـــعـــهـــا دول 
ا تتمكن 

َّ
وأنظمة عربية وإسامية كثيرة، مل

ــا دامــــت  بـــعـــد مــــن وأدهــــمــــا وإيـــقـــافـــهـــمـــا. مــ
فإن  مــوجــودة،  الظاهرتن  هاتن  مسببات 
التطرف واإلرهاب سيبقيان مشكلة قائمة.

في سياق جذور األزمة، ال يمكن ألي مراقب 
موضوعي أن ُينكر أن ثمة إحباطًا رهيبًا 
يشعر به الشباب الذي يميل إلى التطّرف 
فكريًا، ثّم يترجمه مسلكيًا، إرهابًا. يكفي، 

عال عباس

 
ً
الفيدرالية حا عــن  أخــيــرًا،  الــحــديــث،  كثر 
ــات  ــواليــ ــنــــاوبــــت الــ ــة، وتــ ــوريــ ــســ ــة الــ لــــألزمــ
ــا الـــحـــديـــث عــــن تــحــول  ــ ــيـ ــ املـــتـــحـــدة وروسـ
ــادي، مــخــرجــًا  ــحــ ســـوريـــة إلــــى الــنــظــام االتــ
واستمرار  القائم،  السياسي  لاستعصاء 
الحرب الطاحنة، وبمشاركة قوى مختلفة، 
وتــدخــل دولـــي متعدد األقــطــاب والــبــرامــج 
واملــشــاريــع. والقـــت الــفــكــرة رفــضــًا مباشرًا 
ــــات الـــشـــعـــب  ــــونـ ــكـ ــ ــن مـ ــ ــن عـــــــدد كـــبـــيـــر مــ ــ مــ
ــيـــة، فــي  ــن الـــكـــتـــل الـــســـيـــاسـ ــ ــــوري، ومــ ــســ ــ الــ
النظام واملــعــارضــة، تبع ذلــك إعــان إقليم 
وفـــق الــنــظــام الــفــيــدرالــي مــن جــانــب واحــد 
وربما  الكردية،  األغلبية  ذات  املناطق  في 
كان رفضه أول نقطة يلتقي عليها النظام 
ــة الـــســـوريـــة  ــارضــ ــعــ ــــاف ووفـــــــد املــ ــتــ ــ واالئــ
ــد فـــي مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، وتــركــيــا  املـــوحـ

وإيران والواليات املتحدة، وغيرهم. 
وبغض النظر عن اإلعان الكردي وفرص 
ذاتها  بحد  الفكرة  فــإن  واقعيًا،  استمراره 
قــابــلــة لــلــنــقــاش بــشــكــل هـــــادئ، بــعــيــدًا عن 
املألوفة  الثوابت  الوطنية، وعن  الحماسة 
فـــي الــــذهــــن، فــفــكــرة الـــفـــيـــدرالـــيـــة مــرتــبــطــة 
مــا يرفضه  بالتقسيم، وهـــو  أذهــانــنــا  فــي 
الـــســـوريـــون جــمــيــعــًا )تــقــريــبــًا(، وبــتــجــربــة 
ــاح الـــكـــافـــي،  ــنـــجـ ــم تـــلـــق الـ ــــراق الـــتـــي لــ ــعـ ــ الـ

 للتكرار إقليميًا. 
ً
لجعلها تجربة صالحة

ال داعــــي لــتــأكــيــد نــفــي صــفــة الــتــقــســيــم عن 
تعني  الكلمة  فتعريف  الفيدرالي،  النظام 
الفيدرالية تسمى دولة  والــدولــة  االتــحــاد، 
إليها  خلصت  كما  والفيدرالية،  اتحادية، 
الـــتـــجـــارب الـــعـــاملـــيـــة، أنــــــواع ومــســتــويــات، 
ــات بـــــن الـــحـــكـــومـــة  ــيــ وتــــقــــاســــم الــــصــــاحــ
 ،

ٌ
ــم مـــــرن ــيــ ــالــ ــة( واألقــ ــ ــاديـ ــ ــــحـ املـــركـــزيـــة )االتـ

يتناسب وطبيعة كل بلد وطبيعة السكان 
في اإلقليم، وهو أمر يتم االتفاق عليه بن 

مكونات الشعب، ويقر دستوريًا. 
إذًا، لــيــســت الــفــيــدرالــيــة نــمــطــًا واحـــــدًا، وال 
صــيــغــة واحـــــدة، وهـــي لــيــســت ســيــئــة بحد 
الحرب؟   عن 

ً
بديا كانت  إذا  فكيف  ذاتها، 

دولـــة سيئة؟ وهل  املتحدة  الــواليــات  فهل 
أميركي  أي  لــدى  الوطني  الشعور  ينقص 
يــعــيــش فـــي أيٍّ مـــن واليـــاتـــهـــا الــخــمــســن؟ 
ألــيــســت كـــنـــدا )بــأقــالــيــمــهــا الـــعـــشـــر( حلم 
نصف سكان العالم؟ هل العيش في إمارة 
رأس الــخــيــمــة أو الــشــارقــة يــقــلــل مـــن كــون 
املواطن إماراتيًا؟ أليست اإلمارات العربية 
املــتــحــدة )ذات الــنــظــام الــفــيــدرالــي( األولـــى 

عربيًا في معظم املؤشرات التنموية؟ 
وفي  كثيرة،  الفيدرالي  النظام  ذات  الــدول 
ــيــــا  ــات املـــتـــحـــدة وروســ ــ ــــواليــ مـــقـــدمـــتـــهـــا الــ

مــمــنــهــٍج، يــســّوغ النــقــاٍب اتــخــذ مــن توفير 
، بــدءًا بإغراق 

ً
األمــن إلسرائيل هدفًا وغــايــة

املالحة، ومحو مدينة رفح  الحدود باملياه 
املصرية، الشاهد على العمق االستراتيجي 
في فلسطن، في وحدة مفروضة حتى في 
الفلسطينية«.  االســم »رفــح املصرية ورفــح 
وتــفــريــغ الــشــريــط الـــحـــدودي مــع املغتصب 
ــــدم  ــاء، وهـ ــنــ ــيــ ــان ســ ــكــ ــــن ســ الـــصـــهـــيـــونـــي مـ
مــنــازلــهــم وتــفــجــيــرهــا، مــن أجـــل أمـــن الــعــدو 
الـــــذي صــــار ركـــنـــًا ركــيــنــًا فـــي رؤيــــــٍة زائـــفـــٍة 
ــا هــــؤالء الــفــاشــلــن  ــهـ لــألمــن الـــقـــومـــي، رّوجـ
ديفيد«، وبروز  »كامب  بعد  الجنراالت  من 
جنراالت البيزنس الذين تناسوا، أو عمدوا 
إلــــى تــخــريــب أصــــل وظــائــفــهــم، فـــي حــمــايــة 

الوجود والحدود.
التي  السيناوية  الصرخة  هــذه  إليكم  أنقل 
ــــن صـــمـــيـــم الـــــوطـــــن، ومـــصـــالـــحـــه  ــرج مـ ــخــ تــ
الــتــأســيــســيــة، بــنــصــهــا وفــصــهــا، بــأحــرفــهــا 
وعامات ترقيمها، في معانيها ومغازيها:
ااٍلرهاب سببه أهل سيناء. اقصفوا بيوتهم 
أبـــدًا قواتنا  الــخــيــانــة.  وهــّجــروهــم. طبعهم 
القوات،  يخونون  أهــل سيناء  فاشلة.  مش 
وبيساعدوا اإلرهابين، واإلرهابين غّيروا 
شكلهم، وبقوا بيلبسوا زي سكان العريش. 
الااا،  الــعــريــش.  مدينة  مالين  وكــمــان  الااا، 
الهجوم على كمن  وكــانــوا عــارفــن ميعاد 
الصفا. الااا مش كــده وبــس، دا اإلرهابين 

طلعوا من بيوت حي الصفا. 
حــمــلــة تــحــريــضــيــة شــــعــــواء تــلــبــس لــبــاس 
الوطنية أحيانًا، ولباس املعارضة للشرطة 

ه فاكرين  للقوات بلسان الوطنية »إنتو ِلسَّ
املسلحن بجاليب وديون. ال، دول مالين 
مدينة العريش، وبيلبسوا وبيتحركوا في 

وسط الناس،
وال مانع من أن يكون ذلك في إحدى قنوات 

ضد االنقاب. إذن ما الحل؟
القصف واالعــتــقــال الــعــشــوائــي، ومــن يقتل 
ــيــــن الـــلـــي البـــســـن زي  ــابــ ــن اإلرهــ يــبــقــى مــ
ملا  املسرح  بينهم. جهز  وعايشن  املدنين 
هــو قـــادم. إنها رائــحــة املــؤامــرة والجريمة، 
فهؤالء لم يروا في كل املشهد إال أن املواطن 
الــســيــنــاوي هـــو الــســبــب فـــي فــشــل الجيش 
ــقـــوات وقــيــاداتــهــا  والـــشـــرطـــة، لــيــس عــنــد الـ
أي تقصير. لكن السبب هم هــؤالء الخونة 
املــتــعــاونــون، فــا مــانــع مــن قتلهم. ويـــروج 
بعضهم، لألسف، ذلــك، بدعوى حربه على 

السيناوي،  الشعب  ومناصرته  السيسي، 
فــيــروج الــدعــايــة الـــســـوداء الــتــي تــصــدر من 

مكاتب إدارة املؤامرة.
ــخ، أبــنــاء  ــاريـ ــتـ يـــا ســـــادة، انــتــبــهــوا. لــلــه والـ
الدولة املصرية. ليسوا  سيناء ليسوا ضد 
ضـــد الــجــيــش. لــيــســوا مــؤدلــجــن مـــع أحـــد. 
ــــدون حـــقـــوقـــًا وأمـــنـــًا  ــريـ ــ ــنــــون يـ فـــقـــط مــــواطــ
ــم. ال تــتــاجــروا  ــهـ وفـــرصـــة حــيــاة عــلــى أرضـ
تحّرضوا  ال  مؤامراتكم.  في  الناس  بحياة 
على القتل والتخريب. قواتكم غير مؤهلة، 
وال مدربة، وفشلت ضد املسلحن. عالجوا 
فــإذا لم  الــنــاس.  أخطاءكم، بعيدًا عن حياة 
تعتبروا وتتعظوا، واستخدمتم األساليب 
املهينة نفسها، فأبشروا بعشرات املسلحن 
ومئات القتلى، وفوضى ال تبقي متآمرًا وال 
مــتــعــاونــًا وال مــحــايــدًا. يــســيــر الــجــمــيــع في 
طريق إضاعة سيناء الدولة، ومعارضيها 
ــد يـــــتـــــوّرع عــن  ــ ــعـــد أحــ ــم يـ ــ واملـــســـلـــحـــن. ولــ
ــقـــتـــل والـــظـــلـــم فــــي كــل  ــلـــى الـ الـــتـــحـــريـــض عـ
االتــجــاهــات. إنــهــا، فــي ظــنــي، لحظة غضب 

سماوية، سيكوي بها الجميع، 
فانتبهوا، يرحمكم الله.

ــلــــصــــن الـــــواعـــــن  ــخــ مــــــن أهــــــــل ســــيــــنــــاء املــ
والفاهمن ملعاني الوطن والوطنية، كانت 
تــلــك الــصــرخــة املـــدويـــة الـــتـــي آثـــرنـــا نقلها 
بـــحـــذافـــيـــرهـــا. صــــرخــــة ضــــد أمـــــــــوٍر، تــبــدو 
املسرح،  لتجهيز  األفـــق،  فــي  تلوح  قرائنها 
ربـــمـــا لـــتـــدويـــل مــقــدمــة األمـــــن املـــصـــري في 
ســيــنــاء، أو تــفــريــغــهــا مـــن أهــلــهــا، بــــداًل من 
مزيٍد من إعمارها. في إعمار سيناء أمنها 

وتـــأمـــيـــنـــهـــا، لـــكـــن بــعــضــهــم لـــيـــس بـــالـــقـــدر 
ــون مـــشـــروعـــًا أو  ــروجــ ــوا يــ ــ ــ الـــيـــســـيـــر، ال زالـ
مشروعن، يتم فيهما إنهاء مسألة سيناء 
ص من سيناء، ففي ذلك 

ّ
على طريقتهم. تخل

الخاص، وفي ظل صناعة خطاب الكراهية، 
 لــألســف من 

ً
 مــتــقــدمــة

ً
تحتل ســيــنــاء مــرتــبــة

كــتــبــٍة مــراهــقــن مـــع افـــتـــراض حــســن الــنــيــة، 
إلى كتبة متصهينن في الرؤية والوجهة، 
إلـــى بــعــض املــأجــوريــن واملــنــافــقــن لسلطة 
انــقــاٍب بــاغــيــٍة طــاغــيــٍة، يـــبـــّررون كــل شــيء، 
مهما كــان يمس عصب األمــن املصري، في 
ثــوابــتــه الــكــلــيــة، الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة، 
مــتــخــذيــن مــن صــنــاعــة الـــصـــورة حـــول أهــل 
، ومــــن تــخــويــنــهــم 

ً
ســيــنــاء غـــطـــاًء وتـــغـــطـــيـــة

أمــن  الحقيقية  خــيــانــاتــهــم  لتمرير   
ً
مــدخــا

الــوطــن ومــقــّدراتــه. كفوا عــن ذلــك، أيــا كانت 
الــدنــيــئــة واآلنــيــة  أو مصالحكم  أصــنــافــكــم، 
واألنانية، فاألمر ال يحتمل التاعب بشأٍن 
يمّس أمــن الوطن في الصميم وفــي القلب. 
وا عن مهاتراٍت، في ما يتعلق بمواجهة 

ّ
كف

عـــدو مــتــعــّن وواضـــــح، مــتــمــثــل فـــي الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي الـــغـــاصـــب، ومــلــف نــهــر الــنــيــل 
الـــغـــاضـــب. لـــم يــعــد الــتــفــريــط فـــي األمـــريـــن 
ُيحتمل، ألن في أحدهما الحياة وفي اآلخر 
ــن، عـــبـــارة مــفــتــاحــيــة يــجــب أن نتوقف  ــ األمـ
عندها وفيها »عالجوا أخطاءكم بعيدًا عن 
حياة الناس«. إنه ال ينفع الندم بعد فوات 
السيناوي..  أخــي  مــع  غت 

ّ
بل هــل  أال  األوان، 

هّم فاشهد.
ّ
الل

)أستاذ جامعي مصري(

حــيــاتــيــٍة غــيــر مــســبــوقــة، فــتــبــرز املــفــارقــات 
واملــتــنــاقــضــات بـــصـــورٍة فـــاجـــرة، طــبــقــة من 
األغنياء الذين أثروا بالنهب غير املشروط، 
مستفيدين من األزمة حتى القطرة األخيرة، 
يـــــفـــــردون أمـــــــام الـــجـــمـــيـــع صــــــور حــيــاتــهــم 
الــجــديــدة، مثلما لــو كــانــوا فــي مــقــاطــعــاٍت 
بــعــيــدٍة تــرفــل بــفــائــض تـــرٍف ال تــصــل إليها 
األزمــات الحياتية، من بطالة وفقر وجوع، 
أمام شباٍب يعيش با أمل، وال أدنى إشباع 

لحاجة من حاجاته الحياتية. 
األماكن  تتلقفهم  املغّيبون  الشباب  هــؤالء 
الــكــريــمــة الــتــي تــعــد بــفــائــض مـــن األحــــام، 
ــالـــســـراب  ــنـــون فـــيـــهـــا بـ ــبـ ــة يـ ــلـ ــديـ وعـــــوالـــــم بـ
ليفيقوا  الــنــوم،  يدهمهم  ريثما  واألوهــــام، 
ــٍة أشـــــرس،  ــفـ ــهـ عـــلـــى غـــــٍد أكـــثـــر انـــغـــاقـــًا، ولـ
فــيــهــرعــون إلـــى طــلــب مــزيــد مــن الحشيشة، 
ــبـــوب املـــهـــدئـــة، وإلــــى  ويـــهـــرعـــون إلـــــى الـــحـ
 أكــثــر من 

ً
املـــخـــدرات الــتــي صــــارت مــتــوفــرة

املهّرب  التبغ،  أكــشــاك  ــاء،  الخبز واملــلــح واملـ
أنـــواع سجائر ال  بمعظمه، والــتــي تــعــرض 
يــمــكــن مــعــرفــة مــصــدرهــا، بــســطــات الــقــهــوة 
فـــي الــــشــــوارع، املــقــاهــي الـــعـــاديـــة ومــقــاهــي 
الربيع،  أكثر من حقول  املــزدهــرة  اإلنترنت 
أو  السحرية  بالحبوب  عامرة  أماكن  كلها 
الــســجــائــر الــســحــريــة، لــديــهــا مــن يــؤّمــن لها 
القانونية،  لة  املساء من  ويحميها  الغطاء، 
بــمــحــســوبــيــات ومــنــافــع مــشــتــركــة، مكتظة 
بــالــشــبــاب الـــذيـــن يــتــعــثــرون، عـــن عـــمـــٍد، في 
الــتــخــرج مـــن الـــجـــامـــعـــات، لــكــي ال ُيــســاقــوا 
إلــــى الــعــســكــريــة، أو يــصــطــدمــوا بــالــســؤال 
املــســتــحــيــل: ثـــم بـــعـــد؟ لــيــس هــــذا فــحــســب، 
بــل صـــارت طــرق اإلدمـــان تتعّدد فــي عصٍر 
الرقمية  املــخــدرات  األعاجيب،  على  مفتوح 
تـــرّوجـــه  نــــوع جـــديـــد مـــن أدوات اإلدمــــــــان، 
مــواقــع عــديــدة، معظمها بــاملــّجــان، ال يمكن 
النية،  ماحقتها قانونيًا، حتى لو توفرت 
فكيف والنية مستبعدة؟ هذا هو الواقع با 
رتوش، وال مغاالة أيضًا، واملشكلة وصلت 

إلى مستوى الجريمة.
هـــؤالء الــشــبــاب املــغــّرر بــهــم فــي عــهــدة مــن؟ 
أفــقــدتــهــم الـــحـــرب غـــطـــاء األمـــــــان، حــتــى لو 
ّيبوا عن واقعهم وعن 

ُ
ّربوا وغ

ُ
كان وهمًا، غ

ْحِبِط في العاملن 
ُ
هنا، أن تنظر إلى الواقع امل

ــر الــقــمــع  ــن يـــزدهـ ــــي، أيــ ــــامـ الـــعـــربـــي واإلسـ
والــتــخــلــف والــكــبــت واالضـــطـــهـــاد وغــيــاب 
الداخلي،  التسلط  األفـــق. وفــي مقابل هــذا 
تجد  الشعوب،  مع  التعامل  في  ة  والساديَّ
الــخــارج، وقبواًل  انــكــســارًا وخضوعًا أمــام 
بــنــهــب الـــثـــروات الــوطــنــيــة والـــتـــعـــّدي على 
السيادة، وهو ما يقود إلى شعوٍر بانعدام 
التي يحاول، هــؤالء الشباب، بكل  الكرامة 
حماقة، إعــادة إنتاجها عبر إرهــاب أعمى 
وعدمي. شئنا أم أبينا، أولئك الشباب هم 
طرية 

ُ
الق العربية  الدولة  تسلط  مخرجات 

وقـــمـــعـــهـــا وتـــخـــلـــفـــهـــا، وعــــــــــدوان الــــخــــارج 
عــلــى األمــتــن الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة. إنهم 
مـــخـــرجـــات تـــهـــويـــد فــلــســطــن ومـــقـــدســـات 
ــمــــن واملــــســــيــــحــــيــــن، وانــــتــــزاعــــهــــا  ــلــ املــــســ
مــــن أهـــلـــهـــا، وتـــشـــريـــدهـــم واضـــطـــهـــادهـــم 
ــم أكـــثـــر مـــن عـــقـــود ســـتـــة. وهــم  ــارهـ وحـــصـ
أفغانستان سوفييتيًا في  مخرجات غزو 
سبعينيات القرن املاضي، وسحق العراق 
ــاره فــــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات، ثـــمَّ  وحــــصــ
الجاري،  القرن  مطلع  أفغانستان  احتال 
وبـــعـــد ذلــــك غــــزو الـــعـــراق وتـــدمـــيـــره. إنــهــم 
مخرجات ذلك كله وما قبله من استعمار 
وهـــزائـــم عـــار ألــحــقــت بــأمــتــهــم عــلــى أيـــدي 
آخرين، شرقًا وغربًا. إنهم مخرجات »ُجرح 
 
ً
 قمعية

ً
 حديدية

ً
الكرامة«، وهم يرون أنظمة

مــع شــعــوبــهــا، تــتــهــاوى كــالــذبــاب أمـــام آلــة 
في  كما جرى  الباطشة،  العسكرية  الغرب 
الحريات،  انــعــدام  إنهم مخرجات  الــعــراق. 
والتجاوز على آدمية الشعوب، واالنقاب 
على خياراتها، كما جرى في مصر واليمن 
وليبيا. إنهم مخرجات ترك سورية تغرق 
ــنــــع ثـــــوارهـــــا حــق  فــــي دمـــــــاء شـــعـــبـــهـــا، ومــ
وإفساح  الــنــوعــي،  الــســاح  الحصول على 
ــا،  ــيــ ــام وإيـــــــــران وروســ ــظـ ــنـ ــال أمــــــام الـ ــجــ املــ
ــن، لـــســـحـــق ذلــــــك الــشــعــب  ــ ــريــ ــ ووكـــــــــاء آخــ
املنكوب. إنهم مخرجات املعايير املزدوجة 
علي من شأن وقيمة دماء َوَحَيواٍت 

ُ
التي ت

على حساب أخـــرى، وذلــك كما فــي تركيا، 
أو ميانمار.  نــرى يوميًا في سورية  وكما 
الديني  الخطاب  »تأميم«  مخرجات  إنهم 
 إال الــتــســبــيــح بحمد 

ً
الــــذي ال يــعــرف قــبــلــة

الحاكم الذي ليس له من إنجاز إال الدوس 
على رقاب شعبه. ببساطة، إنهم مخرجات 
حــرمــان شــعــوٍب عــربــيــة وإســامــيــٍة كثيرة 
الــذي أنعم الله  من آدميتها، ومن التكريم 
بــه على اإلنــســان، مــن حيث كونه إنسانا.  
لــيــس مـــا ســبــق مــحــاولــة لــلــتــبــريــر، وإنــمــا 
أفق  في  والفهم،  للتشخيص  هي محاولة 
أن كل  نــاجــعــة. املشكلة  البحث عــن حــلــول 
مـــا ســبــق لــيــس فــيــه جـــديـــد، وكــلــنــا يــعــرف 
حقيقة املرض في قرارة نفسه، حتى الذين 
 »ســقــف اإلرهــــــاب« ملــنــع مثل 

َ
ــِنــعــون

َ
َيــْصــط

هــــذا الــنــقــاش وطــمــســه. لــقــد أقــــر الــرئــيــس 
األمــيــركــي، جــورج بــوش االبـــن، يومًا بهذا 
الــتــشــخــيــص، عــنــدمــا كــــان يـــراقـــب ســقــوط 
تعامل  التي  والــتــرويــع«  »الصدمة  نظرية 
بها مع العاملن، العربي واإلسامي. ففي 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  في  ألقاه  خطاب 
2003، قال بوش: »ستون عامًا من تغاضي 
وقبوله  الحرية  غياب  عــن  الغربية  الـــدول 
في الشرق األوســط لم تجعلنا أكثر أمنا، 
وذلـــــك، ألنـــه عــلــى املــــدى الــبــعــيــد، ال يمكن 
شراء االستقرار على حساب التحّرر. طاملا 
بقي الــشــرق األوســـط مكانًا ال تــزدهــر فيه 
واالستياء  للركود  مكانًا  الحرية، سيبقى 
انتشار  ومــع  للتصدير.  الجاهز  والعنف 
أسلحٍة قــادرة على إحــداث أضــراٍر كارثية 
التهور  من  سيكون  وبأصدقائنا،  ببلدنا 
ــــن«.  إقـــــرار إدارة  ــراهـ ــ الــقــبــول بــالــوضــع الـ

واألرجنتن  وسويسرا  والنمسا  وأملانيا 
والـــبـــرازيـــل، وهــــي تــحــقــق مـــعـــدالت عــالــيــة 
فــي الــدخــلــن، الــقــومــي والـــفـــردي، ونوعية 
ــيــــم والـــــــرفـــــــاه  ــلــ ــعــ ــتــ الـــــعـــــيـــــش، وتـــــــطـــــــور الــ
االجتماعي، وال عاقة بن مساحة الدولة 
 فــيــدرالــيــة 

ٌ
ــــدول وطــبــيــعــة الــنــظــام فــيــهــا، فــ

بكثير،  ســوريــة  مــن   
ً
أصغر مساحة كثيرة 

ولعل اإلمارات املثال األقرب عربيًا، وهناك 
مــن نصف مساحة ســوريــة(  )أقـــل  النمسا 

وبلجيكا )أقل من مساحة حمص(. 
فـــــي ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب الـــــســـــوريـــــة، جــــرى 
الــحــديــث عــن الــفــيــدرالــيــة بــطــرق مختلفة، 
وعــلــى مــســتــويــات مـــتـــعـــّددة، بـــل قــبــل ذلــك 
كــانــت تــتــم مــنــاقــشــتــهــا بــطــريــقــة خــجــولــة، 
وبعد أن أطلق عليه اسم حذر: الامركزية. 
ـــد يــعــتــرض بــعــضــهــم أن ال عـــاقـــة بن  وقـ
الــامــركــزيــة والــفــيــدرالــيــة، وأنــهــمــا أمـــران 
لكن،  صحيحًا.  هـــذا  كـــان  ربــمــا  مختلفان. 
الــامــركــزيــة مـــا تــنــاقــشــه فـــي زمــــن الــســلــم، 
والفيدرالية ما تناقشه في زمن الحرب. أو 
مــن زاويـــة أخـــرى، الامركزية مــا يمكن أن 
تقدمه دولة مركزية تمسك الباد بقبضة 
انتزاعه  يتم  مــا  الفيدرالية  بينما  صلبة، 

منها بالقوة. 
ليتوافقوا  للسورين،  برمته متروك  األمر 
عليه وفق الطرق الديمقراطية املعروفة، أي 
بإعداد دستور والتصويت عليه بشفافية 
وديمقراطية، وحتى لو تم إقرار الفيدرالية 
أو بسلطة  يــروج حاليًا،  أممي، كما  بقرار 
األمر الواقع كما حصل في املناطق الكردية 
أخيرًا، فإن انتهاء الحرب ووصول سورية 
ــى بــــر األمــــــــان، وبــــــدء عــمــلــيــة ســيــاســيــة  ــ إلـ
إعــادة  على  قـــادرًا  سيكون  فيها،  حقيقية 
كل شيء إلى نصابه، وإلغاء الفيدرالية أو 
تثبيتها بشكل دستوري يعّبر عن توافق 

السورين ورؤيتهم مستقبلهم. 
اآلن، على  الــنــقــاشــات،  هــذه  مــع  فلنتعامل 
أنــهــا مقترحات إلنــهــاء الــحــرب، وهـــذا هو 
مــركــز األهــــداف اآلن، فــأيــًا مــن كـــان يقترح 
هذا االقتراح، النظام أو املعارضة، روسيا 
أو أمــيــركــا، الفــتــات املــظــاهــرات أو قـــرارات 
 
ً
ــكــــون ســبــيــا ــهــــم أن يــ مـــجـــلـــس األمــــــــن، املــ
النظام  الحرب، وإن لم يكن سوى  إليقاف 

الفيدرالي، فليكن إذن. 
ــفـــوا الـــحـــرب، فــلــيــتــوقــف مـــوت الــنــاس،  أوقـ
وجــوعــهــم وبـــرُدهـــم وتـــشـــّردهـــم، حــتــى لو 
الفيدرالي، بل ولو كان  النظام  الثمن  كان 
الــنــظــام الـــعـــشـــري، الــثــنــائــي، نــظــام اتــكــنــز 
ويندوز،  التشغيل  نظام  الـــوزن،  لتخفيف 
يـــتـــوقـــف مـــوت  املــــهــــم أن  نــــظــــام،  آبـــــــل، أي 

السورين. 
)إعالمية سورية(

وتبرئة الجيش والصراخ، بلسان الحرص 
على أهل سيناء، لكن في الوسط جملة أو 
العريش.  مدينة  سكان  على  تــحــّرض  أكثر 
وال مانع أن تخرج بعض الوجوه القميئة، 
أهلها،  وتهجير  املــديــنــة،  بتفريغ  لتطالب 
وحصار املنطقة املكونة من مراكز العريش 
ــل بــقــوة  ــامـ ــعـ ــتـ ورفــــــح والـــشـــيـــخ زويــــــــد، والـ
والقصف املرّكز، حتى يتم القضاء على آخر 
رضــيــع فــيــهــا، وال مــانــع مــن أن يسبق ذلــك 
توجيه دعوة للمواطنن الشرفاء بالخروج 
الجملة حملة موجهة،  فــي  لــكــن،  ذلـــك.  قبل 
تحمل رسالة واحدة تحريضية ضد سكان 
الناس  بحياة  وتستهن  الــعــريــش،  مدينة 
ــنـــهـــم واســــتــــقــــرارهــــم فــي  ومــصــالــحــهــم وأمـ
القيمي  االنحطاط  من  مسبوقة  غير  حالٍة 
واألخــــاقــــي.  هــنــا، أنــقــل نــمــوذجــًا مــن هــذه 
الكتابات، كما هو ).. إنها الخيانة من أهل 
املــنــطــقــة. ... هــنــاك أمـــور لــم يــوجــد لــهــا غير 
تفسير واحد، وهو خيانة من أهل املنطقة... 
لكمن  املجاوربن  السكان  تــرك  تفسر  كيف 
الصفا، جنوب العريش منازلهم عصرًا قبل 
الهجوم بساعات... ثم أين كان مدفع الهاون 
ــــدة قــــزايــــف قـــبـــل الـــهـــجـــوم...  ــلـــق عـ ــــذي أطـ الــ
والــصــور الــخــاصــة بــالــهــجــوم، كــمــا نشرها 
بــيــت املـــقـــدس، تــوضــح أن املــنــطــقــة سكنية 
شعبية، يعني من قاموا بالهجوم خرجوا 
ــان بيصور  ــن كـ ــذه الــبــيــوت، ومـ مـــن قــلــب هـ
الواقعة مــن داخــل هــدم الــبــيــوت....(. انتهى 
كامه. نقلته كما كتبه على صفحته، نقلته 
 
ً
باألخطاء اللغوية. وال مانع من أن نصيحة

أنــفــســهــم، حــتــى ألـــفـــوا أنــفــســهــم فـــي الــعــراء 
فــجــأة. جـــــّردوا مــن أي إحـــســـاٍس بــذواتــهــم، 
ــيـــرًا مـــنـــهـــم شـــعـــر بـــأن  ــبـ ــتـــى إن قـــســـمـــًا كـ حـ
ف 

ّ
الروسية خل للقوات  املفاجئ  االنسحاب 

ات 
ّ
زلـــزااًل على وشــك الــحــدوث، بسبب الــهــز

التي وقعت في لحظة إعان القرار، عندما 
ارتـــفـــع الــــــدوالر بــســرعــة جــنــونــيــة، وارتــفــع 
الــذهــب، وارتــفــعــت األســعــار املــحــلــيــة، كيف 
ــذا أمـــامـــهـــم؟ أيـــن  ــهـ يــمــكــن تــفــســيــر واقـــــــٍع كـ
ليحلموا  يــصــّدقــوه  أن  يمكن  الـــذي  ــان  األمــ
به، والقرائن أســرع من رفة أجفانهم؟ قرار 
ــزات، ويــضــمــر  ــ ــهـ ــ ــذه الـ ــ ســـيـــاســـي ُيــــحــــدث هـ
الـــــــــزلـــــــــزال، مــــــن ســــيــــشــــرح لــــهــــم مــــــا خــلــف 
العناوين؟ هم الــوطــن، وهــم الغد، وهــم من 
يحملون جروح األسئلة الفاجعة، يتابعون 
الــخــيــبــات، يــبــدون غــيــر آبــهــن بــمــا يعتمل 
هناك، على بعد آالف األميال، حيث يجتمع 
ــون مـــوغـــلـــون فـــي فــواجــع  ــوريــ الـــعـــالـــم، وســ
هـــذا الــشــعــب، إن اعــتــرفــوا أم لـــم يــعــتــرفــوا، 
أنفسهم  يتمنعون ويشترطون ويحسبون 
أصــحــاب الــقــرار الــوحــيــديــن، بينما الــواقــع 
ــع ســــوريــــة املـــشـــروخـــة  ــ الــبــعــيــد عـــنـــهـــم، واقــ
يرتّج، فيفصل األرض عن بعضها، وتلوح 
ــة الـــتـــي لـــن تــعــود  ــق طـــائـــع ســـوريـ ــ فـــي األفـ
سورية، فما هي األسماء املنتظرة؟ يضمر 
 بــحــجــم أحــامــه 

ً
 كــبــيــرة

ً
هـــذا الــجــيــل أســئــلــة

الــتــي احــتــرقــت بـــاكـــرًا، فــمــا الــــذي يــنــتــظــره؟ 
ال غــد لــوطــٍن بــا شــبــابــه، فــارحــمــوهــم لكي 

يرحمهم العالم.
)روائية وكاتبة سورية(

بــــوش، حــيــنــهــا، بـــأن الــخــلــل الــبــنــيــوي في 
 عن 

ً
تركيبة الدولة العربية الحديثة، فضا

الخلل فــي عــاقــة غــرب-شــرق، هــو املصدر 
األساس لاستياء والعنف، دفعها إلى أن 
األوســط  الشرق  »دمقرطة  برنامج:  تطلق 
أن  عــام 2005. ولكن، وبعد  الكبير« مطلع 
اتـــضـــح أن الــديــمــقــراطــيــة ســتــأتــي بــمــن ال 
اإلسامين،  املتحدة من  الواليات  تحبهم 
االنتخابات  فــي  املسلمن  بــاإلخــوان  بـــدءًا 
البرملانية فــي مصر أواخـــر عــام 2005، ثم 
الفلسطينية  األراضــي  بحركة حماس في 
املحتلة عام 1967، مطلع عام 2006، انقلبت 
وتحذيراتها،  مقوالتها  على  بــوش  إدارة 
متخلفة،  قمعية  أنظمة  دعــم  إلــى  وعـــادت 
فـــعـــلـــتـــه إدارة  الــــــــذي  نـــفـــســـه  وهــــــو األمــــــــر 
»الربيع  مــا عــرف بمرحلة  أوبــامــا. فخال 
الــعــربــي«، قــال أوبــامــا فــي خــطــاب لــه حول 
اإلســتــراتــيــجــيــة األمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة في 
الشرق األوســط في مايو/ أيــار 2011، إن: 
»الواليات املتحدة اتبعت لعقود جملة من 
محاربة  املنطقة:  فــي  الجوهرية  املصالح 
اإلرهـــاب ووقـــف انتشار الــســاح الــنــووي، 
تأمن حرية التجارة، وضمان أمن املنطقة، 
والـــدفـــاع عــن أمـــن إســرائــيــل والــســعــي إلــى 
سام عربي إسرائيل، وسنستمر في فعل 
ــــاف: »ولـــكـــن، علينا االعــتــراف  ذلــــك«. وأضـ
بأن إستراتيجية قائمة فقط على تحقيق 
هذه املصالح الضيقة لن تطعم جائعًا أو 
تسمح إلنــســان أن يعبر عــن رأيـــه بحرية. 
أبعد من ذلك، لن يسهم الفشل في التعاطي 
العادين  لــألنــاس  األوســـع  التطلعات  مــع 
إال فــي تــغــذيــة الــشــك الــــذي تــنــامــى لديهم 
ســنــوات بــأن الــواليــات املــتــحــدة تستهدف 
عــلــى حــســابــهــم«. وعلى  أهــدافــهــا  تحقيق 
ــاس، اعــتــبــرت وزيــــرة خارجيته،  هـــذا األســ
حينها، هياري كلينتون، في خطاب لها 
في العام نفسه، أن »نقطة البدء أننا نرفض 
الخيار املوهوم ما بن التقدم واالستقرار. 
ــال الـــدكـــتـــاتـــوريـــون  ــ لــــســــنــــوات طــــويــــلــــة، قــ
لشعوبهم إن عليهم أن يقبلوا املستبدين 
الذين  املتطرفن  الذين يعرفونهم لتجنب 
أيضا  نحن  قبلنا  مــا  وكــثــيــرًا  يخشونهم. 
تلك الرواية.. واليوم، إننا نعلم أن الخيار 
الحقيقي هو بن اإلصاح والفوضى«.  ما 
إقــرار بأفواههم بجزٍء من أصل  سبق هو 
املــشــكــلــة، قــبــل أن يـــرتـــّدوا عــلــيــه، ويــدعــمــوا 
دكتاتوريات مجرمة، ويستمروا في سفك 
لم،  أمنية-عسكرية،  مقاربات  عبر  الــدمــاء 
ــن تــنــجــح، مـــا دامــــت املــظــالــم قــائــمــة. لن  ولـ
بــه متطّرفون  الــذي يقوم  ينتهي اإلرهـــاب 
بــشــكــل  نــــعــــالــــج،  أن  دون  مــــن  ــمـــون،  ــلـ مـــسـ
ــاب أنــظــمــٍة عــربــيــة وإســامــيــٍة  ــ ــواز، إرهــ ــ مــ
كثيرة، وإرهاب الغرب والشرق، واإلساءة 
ــذه حــقــيــقــة،  ــتـــطـــاول عــلــيــه. هــ لـــإســـام والـ
ــاب الــــذي ندينه  ــ ولــيــس اعـــتـــذارًا عــن اإلرهـ
دينًا وخلقا، مع تأكيدنا أن إرهابًا ال يبّرر 

إرهابًا آخر.
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن( 

سيناء مجّددًا...

شباب الداخل السوري

إرهاب يولِّد إرهابًا

الفيدرالية المنقذة

لم يروا في المشهد 
إال أن السيناوي 

سبب لفشل الجيش 
والشرطة

شباٌب يهرب من 
األسئلة التي ال تالقي 

أجوبًة 

لن ينتهي اإلرهاب 
من دون أن نعالج 

إرهاب أنظمٍة كثيرة

آراء

بشير البكر

السورية،  مباحثات جنيف  نهاية  الــكــردي  الديموقراطي  االتــحــاد  حــزب  استبق 
وأعلن عن إقامة إقليم فيدرالي فوق مساحٍة تقارب ربع أراضي سورية، وظهر 
كأنه يسير عكس التيار العام الذي يبدي حرصًا على وحدة هذا البلد. والالفت 
أكثر من غيره أن الواليات األميركية، التي تشكل أكبر قوة داعمة لألكراد، حاولت 
 صريٌح يقول، إنها لن تعترف بمنطقة حكٍم 

ٌ
أن تمنع اإلعالن، وصدر عنها موقف

ذاتيٍّ تعلنها املجموعات الكردية في سورية. وأكد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
ذات  بمناطق  لن نعترف  أننا  لجهة  »كنا واضحني جــدًا  تونر،  مــارك  األميركية، 
حكم ذاتي في سورية«، وأضاف »هذا أمر ينبغي أن تتم مناقشته، واملوافقة عليه، 

من جميع األطراف املعنية في جنيف، ثم من الشعب السوري نفسه«.
أراح املوقف األميركي األطراف السورية واإلقليمية والدولية، ألنه لخص املسألة 
على نحٍو واٍف في ثالث نقاط. األولــى ليس هناك قــرار دولــي بتقسيم سورية. 
والثانية، كل ما يتعلق بتقرير مستقبل سورية مطروح على النقاش في جنيف. 
النهائية للشعب السوري. وقد لوحظ أن املوقف األميركي لم  الكلمة  والثالثة أن 
الذي  الصدمة  أثــر  أفقده  إنــه  بل  الفيدرالية فقط،  قــرار  املسبق على  الــرد  يتكفل 
العام لحزب االتحاد  الــذي يقف وراءه، أي األمــني  الرئيسي  الطرف  كــان ينتظره 
الـــوراء، حني  إلــى  الفشل، وتــراجــع خطوة  بلع  الــذي  الديموقراطي، صالح مسلم، 

وصف القرار بأنه غير نهائي »ومن لديه نموذج مختلف فليقدمه«.
أو  النجاح  النظر عن حظوظ  الفيدرالية عدة مالحظاٍت، بغض  إعــالن  يستدعي 
الفشل. أولها أن استعجال اإلعــالن يعكس نياٍت مبيتة، تتجاوز ما قامت عليه 
املظلومية الكردية طوال عدة عقود، وصار واضحًا أن حزب صالح مسلم يعمل 
على إقامة كيان كردي في سورية. والالفت، أخيرًا، أن رئيس إقليم كردستان، 
مسعود البارزاني، دخل على الخط، وأبدى تأييده الفيدرالية. ومن يدرس مواقف 
هامشية،  تكون  تكاد  النقطة  هــذه  حيال  اختالفاتها  أن  يجد  الكردية  األطـــراف 
أن  الثانية  املالحظة  كــردي.  إقامة كيان  الــذي هو ضــرورة  بالجوهر  تتعلق  وال 
تصريحات مسلم، بعد مؤتمر رميالن، رسمت حدودًا جديدة للكيان، وقد جرى 
نشر خريطة تضع كامل محافظة الحسكة حتى منطقة الشدادي، باإلضافة إلى 
محافظة الرقة. وبالتالي، تشمل الفيدرالية الكردية ثروات سورية املائية )الفرات، 
والغازية )حقول رميالن والجبسة(، وعلى  والنفطية  الجغجغ(  البليخ،  الخابور، 
املعابر مع تركيا، عدا عن أنها تتجاوز الخريطة السابقة التي كانت تستند إلى 

التاريخ من وجهة نظر.
وتتعلق املالحظة الثالثة بردود فعل السوريني من ائتالٍف وشخصيات معارضة، 
فموقف االئتالف الذي نّدد باإلعالن، ورفض قراراته، ال يرقى إلى ما تعّرضت 
له منطقة الحسكة من تطهير عرقيٍّ كرديٍّ منذ سنة تقريبًا على يد مليشيات 
مسلم، ومطلوب منه أن يتحّرك إليقاف هذا املخطط، من خالل تعزيز صمود أهل 
الجزيرة العرب في أراضيهم. أما أطروحات بعض املثقفني عن ضرورة االعتراف 
األرض،  املوقف على  تقرير مصيرهم فهي ال تعرف حقيقة  األكـــراد في  بحق 
وخصوصًا موجات الهجرة الكردية املتوالية من تركيا والعراق، وكانت مشكلة 
تطّورت،  التي  الجنسية  في  تنحصر  املاضية،  العقود  خــالل  املهاجرين،  هــؤالء 

بفعل األحداث، إلى قضيٍة وطنية.
الذي خرج  النظام ضد الشعب  التي شنها  اليوم ضعيفة، بفعل الحرب  سورية 
يطالب بالحرية والكرامة، وأول األطراف التي استغلت حالة الضعف هذه صالح 
 

ّ
مسلم الذي عوضًا عن أن يشارك بقية السوريني الهم الوطني العام، فهو يستغل

الوضع، ليؤسس لحرٍب مديدٍة كرديٍة عربية، فاليوم، على حد توصيف البارزاني، 
أمامنا طريقان، إما قبول التعايش وتنازالت مشتركة من الطرفني، أو التضحية 
بكل شيء. وأخيرًا، ما لم ينجح في العراق من مشاريع كردية انفصالية لن ينجح 

في سورية.

نصري حجاج

في لقاء أخير، حدث مصادفة قبل عامني، أو أقــل، في شــارع الحمراء في بيروت، 
العبدالله إلى الخيام، بلدته الجنوبية الشهيرة، بلدة شعراء ومثقفني  دعانا محمد 
كثيرين. كان يحلو ملحمد أن يقول لي إن الخيام رمية حجر من بلدكو يا خيي.. 
كانت تلك الدعوة ذروة ما يمكن أن تصل إليه محبة غير معلنة، كنت أخشى، في 
. تحدثنا في تلك األمسية عن الشعر، 

ً
أوقــاٍت سابقة، من أنها غير موجودة أصال

وعن ياسر عرفات، وعن حقوق الشعراء املهدورة لدى املغنني. كنت أتابع ما يكتب 
محمد العبدالله شعرًا ومقاالٍت في الصحف، وكنت دائمًا أرى تمّيزه بني الشعراء، 
فقد استطاع أن يكمش بني يديه كل حميٍم وشخصيٍّ ورقيق وحزين، يغلي في 
همنغاوي.  إرنست  ر 

ّ
أتذك حانٍة،  أو  مقهى،  في  رأيته جالسًا  كلما  املهيب.  جسده 

كان يشبهه إلى حد كبير، وكأن همنغاوي يحمل سمات وجه فالح جنوبي، لّوحت 
شمس الــجــنــوب وجــهــه، وتــســّرب الــتــراب األحــمــر فــي الــظــالل الــتــي تحيط بالحّيز 
الذي يحتله في املدينة. كانت العالقة مع بيروت لكثيرين من مثقفي الجنوب، في 
والصراع  الخوف  مشاعر  من  خليط  يتخللها   

ً
ملتبسة والسبعينيات،  الستينيات 

والجموح، ومحاولة تأكيد الذات، ليس ضمن فئٍة ثقافيٍة، بقدر ما كانت مع صورة 
املدينة عن نفسها. صورة بيروت التي صنعتها رياٌح هّبت من كل صوٍب وحدٍب، 

 لبذور الخصب.
ً
، أو حاملة

ً
حتى ولو لم تكن، في أحيان كثيرة، رياحًا عاصفة

املحببة،  الصاخبة  الضخم وضحكته  بجسده  الــوســيــم،   الشاعر  هــذا  أحــب  كنت 
وشهيته الحيوية للطعام والشراب. يجلس هناك في »شي أندري«، يأكل ويحتسي 
الــعــرق ُصــنــع، منذ األزل، ملتعته هــو ال غيره،  لــهــا، وكـــأن  الــعــرق، بمتعٍة ال حـــدود 
ويضحك فيهتز بدنه كله دفعة واحدة، وكأن الضحك ال يكون ضحكًا عبقًا، إذا لم 
يخرج من صدر عريٍض كصدره، كي يدل الفرح، املؤقت ربما، إلى دروب الندماء 
إلى عاشٍق رقيٍق،   يحبها، يتحول 

ٌ
امــرأة الجالسني في ظالل بؤسهم. وحني تأتي 

 وديعًا.
ً
وفي لحظة يصير طفال

لكني  الخيام.  وعــن  عنه،  بعيدًا  الحياة  أخذتني  فقد  لزيارته،  الخيام  إلــى  أذهــب  لم 
تابعت، بكل الحزن، ما أصابه في الشهور األخيرة، إلى أن  جاء خبر موته الفاجع، 
فندمت، ألنني لم أذهب إلى الخيام. ليس من السهل أن تكتب عن شعره غير جملة 
واحدة. أنا أحب شعر محمد العبدالله، وأحب لغته، وأحب الينابيع التي سقى منها 
الــذي  وهــو  شعراء.كثيرين.  على  العصّي  والشجن  الــبــراءة  بهذه  لتصير  كلماته، 
تكّررت، في قصائده، جملة سيلتفت إليها قراء شعره والنقاد اليوم، وهي تفصح 
عن وجله وبراءته في الكتابة، وصدقه وشفافية روحه. انظروا إلى وصفه ما يريد 
أن يقول: كما يكتب الشعراء، أو كما يصف الشعراء! وكأن محمد العبدالله ينسحب 
من  أبعد  يكتبه  ما  إن  ليقول  أو  تــفــّرده وخصوصيته،  لُيبرز  الشعراء،  بوتقة  من 
وقربها من  اختالفها،  في  الخالصة  والعذوبة  الصافي  الــروح  إلــى  وأقــرب  الشعر، 

األرواح املحيطة به.
ف محمد العبدالله ضمن دائرة الوصف املستهلك منذ زمن، أي شعراء 

ّ
ربما يصن

الجنوب، لكنه وإن كان يغرف بيديه الكبيرتني من مفردات التراب والهواء والحدود 
السمات واألشكال، يختلف عنهم جميعًا في  املتنوعة  القاسية، فهو، في كتاباته 
 مطمئنة، لتعيش 

ً
محامله اللغوية، واألســّرة التي صنعها للقصيدة كي تنام هادئة

أحالمها التي ال تشبه غير حلم الذوبان في مداراٍت زاهيٍة بأحزانها الخفية، ومزهوٍة 
كـــأٍس ســـوف تشعر  بــكــل متعها وشبقها ورشــفــاتــهــا مــن  الــحــيــاة،  فــي  برغبتها 

بالوحدة على رحيل صاحبها.
هذا شاعر وإنسان رحل، وكنت أتمنى لو أنني كنت  قادرًا على اإليغال في كل كلمٍة 
الحزينة في صفائها، والصافية في حزنها، ألكتب  التي تركها، تلك  الكلمات  من 

رثاًء يليق بما وصل إلّي منها من حزن، لكنني أجد نفسي عاجزًا تمامًا.

خليل العناني

كان الرئيس املخلوع، حسني مبارك، يلتقي عددا من املثقفني والكتاب املصريني 
للكتاب، ال لشيء سوى إلرضاء  السنوي  افتتاح املعرض  كل عام على هامش 
اللقاء،  بعد  فــيــخــرجــون،  الــرئــيــس،  الــتــقــوا  بأنهم  والشخصي  الــفــكــري  غــرورهــم 
يشيدون بحكمة الرئيس وسعة صدره وعقله. كان اختيار املشاركني في تلك 
آنــذاك،  الثقافة  وزيــر  يرشحها  قائمة  خــالل  من  بعناية،  يتم  الروتينية  اللقاءات 
فاروق حسني، ثم يمّررها لألمن ورئاسة الجمهورية، الختيار وحذف وإضافة 
ر أو كاتب من هــؤالء هذه 

ّ
ما يشاؤون عليها. وكــان حضور أي مثقف أو مفك

اللقاءات بمثابة إشــارة من السلطة بالرضا عنه، وعما يكتب أو يقول. في تلك 
االجتماعية،  للوجاهة  »جلسة«  إلى مجرد  الوقت،  بمرور  تحولت،  التي  اللقاءات 
الفكر واألقـــالم، لم يكن أحــد من الحاضرين  يحرص عليها كثيرون من حملة 
املــرة  ولعل  لــإصــالح.  جــادة  بخطوات  يطالبه  أو  الرئيس  ينتقد  أن  على  يجرؤ 
الوحيدة التي حاول فيها أحد هؤالء املثقفني توجيه النصح ملبارك كان الراحل 
السياسي في  أعــد ورقــة لإصالح  الــذي كــان قد  السيد سعيد  الدكتور محمد 
الكتاب، فما  به على هامش معرض  لقائه  مصر، وعرضها على مبارك خــالل 
فه بطريقة فيها من سوء األدب وانعدام اللياقة والعجرفة 

ّ
كان من مبارك إال أن عن

الكثير، ما يعكس طريقة تعاطي مبارك مع رموز الفكر والثقافة.
ذهب مبارك، وجاء محمد مرسي، والتقته املجموعة نفسها من املثقفني الذين لم 
يتغير معظمهم، بل حضر بعضهم لقاءات سابقة مع الرئيسني الراحلني جمال 
عبد الناصر وأنـــور الــســادات، على طريقة »عــاش املــلــك، مــات املــلــك«. فهم دائمًا 
معه،  اللتقاط صــورة  لشيء ســوى  ليس  الرئيس،  ملقابلة  متلهفون ومشتاقون 
املجموعة أيضا  أهلهم وأصدقائهم بها. وهي  ووضعها في مكاتبهم، ومباهاة 
التي التقت الجنرال عبد الفتاح السيسي قبل أيام، خرج جميع من فيها يشيد 
التاريخية  له في »مهمته  بالدعاء  أيديه  الجنرال ووعيه، ويرفع بعضهم  بحكمة 

التي يقوم بها من أجل مصر«، على نحو ما صّرح أحدهم بعد اللقاء.
التي  الدماء  أن يسألوه عن  الجنرال،  لم يجرؤ أحد من هــؤالء، وهم يصافحون 
بني 

ّ
سالت طوال العامني ونصف األخيرين، وال عن عشرات آالف املعتقلني املعذ

في سجونه، وال عن فشله الذريع في حل املشكالت االقتصادية واالجتماعية. 
له عما يجول بصدورهم.  »يفضفضوا«  وأن  لحكمته،  راحــوا يستمعون  وإنما 
وهو الذي رد عليهم بطريقٍة ال تخلو من وقاحٍة واستخفاف، عندما قال ألحدهم 

روا كتير ومتعرفوش الواقع عامل إزاي«. 
ّ
»أنتم بتنظ

املثقفني واملفكرين  الجنرال، وهــو متمرٌس في ذلــك، في أن يرضي غــرور  نجح 
واألدباء الذين التقاهم، بلسانه املعسول، وبقدرته العالية على التمثيل، واملبالغة 
في التواضع. فخرجوا من عنده وكأن على رؤوسهم الطير. وهم ال يدركون )أو 
ربما يدركون. ولكن، ال يستطيعون البوح بذلك( بأن الجنرال ال يعير آراءهم، وال 

ما يكتبونه، اهتمامًا، وأنهم آخر من يقيم لهم وزنًا. 
بة 

ّ
امللفت في األمر أن أحدًا من هؤالء املثقفني كان يعيش في دور املعارضة املهذ

املتوقع  وبالسقوط  النهاية،  بقرب  فيها  يبشر  ناقدة،  مقاالت  ويكتب  للجنرال، 
لقاء  بعد  لكنه تحّول فجأة،  آمــن«،  »بديل  للبحث عن  فيها  بل ويدعو  للجنرال، 
الــجــنــرال، إلــى شخص آخـــر، يشيد بحكمة الــرجــل، وبــقــدرتــه على »االســتــمــاع« 
املــشــكــالت على وشــك أن تحل،  بــأن  الجميع  ــر 

ّ
بــل ويــبــش للمثقفني،  واإلنــصــات 

بفضل رؤية »القائد« وسياساته. في حني أن آخرين ممن حضروا اللقاء أفنوا 
تحوالته،  على  الشعب  وانتقدوا  بل  ورفــض حكمه،  مــبــارك،  انتقاد  في  عمرهم 
متسائلني »ماذا حدث للمصريني؟«، فإذا بنا نراهم في حضرة الجنرال، متلهفني 
للقائه واالستماع إليه. ال يدرك هؤالء أن الجنرال سوف يذهب يومًا، وأن ما فعلوه 

هم، لن يغفرها لهم التاريخ.
ّ
 في سجل

ً
 أخالقية

ً
سوف يبقى سقطة

تنويعات الفيدرالية الكردية محمد العبداهلل

في بالط الجنرال
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يعود الحديث مجددًا عن عقد مباحثات تفاوضية 
واملتمرديــن  اليمــن  فــي  الشــرعية  الســلطة  بــن 
الحوثين وحليفهم املخلوع علي صالح، وال أظنها 
ســوى الحلقــات األخيــرة ملسلســل التمــرد والعبــث 
الحوثــي، إذ يشــعر الحوثيــون وحليفهم  بالهزيمة 
التي تحدث لهم في جبهات قتالهم ضد الشــرعية 
وضــد املقاومة الشــعبية، وهــي الهزائم التي حدثت 
الســاحل، ومديريــة فرضــة نهــم  فــي ميــدي علــى 
فــي صنعــاء، وقبلهــا مديريــات الجــوف الرئيســية، 
التــي  تعــز  مدينــة  فــي  املدويــة  هزيمتهــا  وأخيــرًا 
واملــاء  والــدواء  الغــذاء  عنهــا  ومنعــوا  حاصروهــا، 
العــذب، وحتــى أســطوانات االكســجن. لذلــك، لجــأ 
الحوثيون للمسار السياسي التفاوضي، محاولن 
التخفيــف مــن حــدة هــذه الهزائــم، وإيجــاد مخــرج 
يكفــل بقاءهــم جماعــة سياســية ذات ُبعــد طائفــي. 
لكــن، علــى الرغــم مــن ذلــك، لــن يكــون هنــاك أي أمل 
بنجــاح أي مفاوضــات معهــم إال بمطالــب يتقدمها 
تحريــر محافظــة تعــز بشــكل كلــي، ووضــع نهايــة 
للمخلوع علي صالح، فهو يمثل رأس الشــرور في 
اليمن، وبقاؤه داخل اليمن أو حتى منفيًا خارجها 
يعبــث  وســيظل  لليمــن،  أمنيــًا  تهديــدًا  ســيمثل 
بواســطة رجالــه الذيــن لديهــم خبــرات مخابراتيــة 
وأمنيــة كبيــرة بالوضــع األمنــي والسياســي، مــن 

خالل األعمال اإلرهابية واالغتياالت السياسية.
يمثــل ما ســبق شــرطا لنجــاح املســار التفاوضي، 
ألن عــودة ســيطرة ميليشــيات الحوثــي واملخلــوع 
ســتعطي  تعــز،  مــن  املحــّررة  األجــزاء  علــى 

إعــادة  محاوالتهــم  فــي  كبيــرًا  أمــال  لالنقالبيــن 
والضالــع،  ولحــج  تعــز  كامــل  علــى  الســيطرة 
وســيكون ما يروجه من عمليات تفاوض وســيلة 
الكبيــر  امليليشــاوي  للحشــد  الوقــت  الســتغالل 
أنبــاء  أن  خصوصــًا  املذكــورة،  املناطــق  باتجــاه 
فــي  حريــب  مديريــة  كامــل  تحريــر  عــن  تتحــدث 
مــأرب، ومديريــة عســيالن فــي شــبوة، وســيكون 
لهذه األنباء أثر كبير في شحذ همم قادة الجيش 
الوطني وجنوده، وكذلك املقاومة الشــعبية لتعزيز 
االنتصــارات التــي تحققــت في مناطــق املواجهات. 
الحســم العســكري هــو مــا يطمح إليــه غالبية أبناء 
يعلمــون  أنهــم  إال  لتوقفهــا،  توقهــم  مــع  الشــعب، 
أنــه ال عهــد لجماعــة الحوثيــن وال ذمــة، وأن علــي 
صالــح ال بــد وأن تطــوى صفحتــه لألبــد، فحــرب 
تعــز يمكــن أن تحســمها املقاومــة بشــكل أســرع، 
والجيــش  فاملقاومــة  الثقيــل،  الســالح  امتلكــت  لــو 
الوطنــي يقاتــالن باألســلحة الشــخصية العاديــة، 
إحداهمــا  ودبابتــان  املتوســط،  الســالح  وبعــض 
الوطنــي،  للجيــش  تابعــة  وهــي  املبروكــة،  تســمى 
واألخــرى يطلــق عليهــا »الصعلوكــة«، وهــي تابعــة 
للــواء الصعاليــك الــذي يشــارك حاليــًا فــي معــارك 

تحرير تبة الدفاع الجوي وما جاورها.
سنســمع الكثيــر عن هذه الجولــة التفاوضية، لكن 
نتائجها ستكون على امليدان، انسحاب كامل من 
املــدن، أو هزيمــة ســاحقة وكبيــرة لهــم ســتبدأ فــي 
تعز، ولن تنتهي سوى في جبال مران في صعدة.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

أي حرب التي تحدث عنها األمن العام لحزب 
الله حسن نصر الله؟ وعن أي قواعد اشتباك 
تعريــف  هــو  مــا  تكلــم؟  حمــراء  وخطــوط 
فــي  اســتخدمه  الــذي  »الســقف«  مصطلــح 
التعبيــر عــن حربه مع الكيــان الصهيوني في 
فلســطن؟ وماذا قصد بقوله إن اإلســرائيلي 
يعمــل لحســابه ومجتمعــه، ويقــوم بحروبــه، 
بنــاء علــى أهدافــه وتقديــر الكلفــة؟ كيف له أن 
يشــرح للــرأي العــام حســن الظــن اإلســرائيلي 
بالعرب الذي أدى، كما قال، إلى بناء مفاعالت 
نووية داخل املدن، أو بجوارها؟ كيف تهيأ له 
ذلــك وحــزب اللــه كان ومــازال الحــزب الوحيــد 
الحــدود  علــى  حصريــة  جبهــة  يملــك  الــذي 

اللبنانية لقتالها؟
أمــا وقــد كان ذلــك كلــه، فعلــى نصرالله واجب 
تفسير ما سبق وأدلى به في برنامج »حوار 
عام« على قناة امليادين، خصوصًا وإنه ممن 
يعلمــون مــا يقولــون. عليــه أن يوضــح مســألة 
محكــوم  أنــه  وكيــف  إســرائيل،  مــع  الصــراع 
بعضهــا  وتســويات  واتفاقيــات  بشــروط 
مســموح بــه، وبعضهــا اآلخــر ممنــوع!. عليــه 
أن يخبــر النــاس عّمــا إذا كان انســحاب العــام 
2000 جــاء بنتيجــة تســوية، وعمــا إذا كان 
قتــال إســرائيل ومقاومتهــا كل تلــك الســنن 
جبهــة  تجميــد  قــرار  كان  وهــل  بســقف؟ 
الجنــوب علــى الحــدود اللبنانية-الفلســطينية 
أو تبريدهــا محكــوم بتوقيــع اتفــاق؟ ماذا عن 

مشــاركة حــزب اللــه فــي الفوضــى الســورية 
والقتــال إلــى جانــب النظــام، هل هــي خاضعة 

أيضًا لسقف معن، أو قواعد اشتباك؟ 
هــّدد حــزب اللــه علــى لســان أمينــه العــام أنــه 
قــد يكــون مضطــرا إلــى الخــروج عــن قواعــد 
اإلشــتباك، إذ لــم تبــادر الواليــات املتحــدة إلــى 
وضع قواعد جديدة، يكون قادرًا من خاللها 
 
ً
علــى مواجهــة مصيره، خصوصــًا وأن تبدال
مفاجئًا طرأ تمثل بدخول العربية الســعودية 
تــم  كذلــك  الصــراع،  خــط  علــى  مباشــرة 
انســحاب القــوات الروســية األكثــر تأثيــرا فــي 
الحــرب هنــاك، وهي مواضيع لم يتطرق إليها 
نصرالله مباشــرة، لكنها بالتأكيد تقلقه. أما 
الحديث عن السالح النووي، وأحقية امتالكه، 
ففــي ذلــك تــرف ُيــراد منــه توجيــه رســالة إلــى 
مــن يعنيهــم األمــر، يرفــع بــه ســقفه، ويرتجي 
مــن خاللــه التأثيــر علــى مــا قــد يصــدر مــن 

قواعد جديدة، تحكم الصراع.
مئة دقيقة وســبعة وأربعون ثانية، ركز فيها 
األمن العام على موضوع العداء مع إسرائيل، 
فــي محاولــة منــه إلعــادة ربــط النــزاع مجــددًا 
مــع الواليــات املتحــدة التــي وصفهــا بأنها من 
كانــت وراء الحــروب عليــه فــي لبنــان.  صــوت 
األمن العام لحزب الله الذي شق الهواء، شكل 
صدًى لخطاب أية الله علي خامنئي السادس 
والعشــرين في مدينة مشــهد، بمناســبة عيد 
النــوروز، حيــث كــّرر عــداءه للواليــات املتحدة، 

وانتقــد ضمنــًا فريــق التفــاوض معهــا الــذي 
وضعهــا  التــي  الحمــراء  الخطــوط  تخطــى 
يتخطاهــا  أن  يســتطيع  ال  يقينــًا  والتــي  لــه، 
نصراللــه فــي لبنان، أو فــي املناطق التي كلف 
القيــام فيهــا بمهــام، كونــه أحــد جنــود واليــة 
الفقيــه املؤمنــن بعدلــه، كمــا قــال فــي يــوم من 

األيام مفاخرًا.
شــك،  أدنــى  دون  مــن  اللــه،  نصــر  يحافــظ 
علــى الطبيعــة التــي مــن أجلهــا كان، وألجلهــا 
استمر، وألجلها نذر نفسه، وأقسم أن يبقى، 
الثــوري وفيلــق  الحــرس  فــي ذلــك شــأن  هــو 
القدس التابعن لســلطة الولي الفقيه، وقيادته 
إلــى  املقبــل  املباشــرة، والــذي يشــير شــعاره 
اعتمــاد سياســة اقتصــاد املقاومــة، والحؤول 
دون نجــاح الواليــات املتحــدة فــرض إرادتهــا 
علــى إيــران فــي الداخل والخــارج، وفي ملفاٍت 
تضطلع بها إقليمية، فآية الله ومثله نصر الله 
يعلمــان جيــدًا أن مفهــوم التوصــل إلــى حلول 
وســط، أو شــبه حلــول مــع الواليــات املتحــدة، 
يعنــي التخلــي عــن نقــاط قــوٍة كثيــرة، يجــب 
األميركــي  الســعي  وأن مهمــة  بهــا،  التمســك 
الحقيقــي أو املبطــن ضــرب وتهميــش جوهــر 
الحــرس  بمؤسســة  املتمثــل  الجمهوريــة 
وحــزب  القــدس  وفيلــق  اإلســالمي  الثــوري 
اللــه اللبنانــي، وجعلهــا مؤسســات خاوية من 

معناها، فارغة من محتواها.
كرم محمد السكافي )لبنان(

فضاء مفتوح

آراء

كلوفيس مقصود

منظمــة  هــي  »األيبــاك«  أن  املعــروف  مــن 
وفــق  إســرائيل،  ملصلحــة  تعمــل  أميركيــة 
إرادة رئيــس وزراء إســرائيل أيــا كان، وذلــك 
مــن دون تــردد، فــي كل ما يطلب منهم، بدعم 

إسرائيل في مواقفها املختلفة. 
بتاريــخ 21 مــارس/ آذار الجــاري، عقــد فــي 
واشــنطن االجتمــاع الســنوي، وحضــره مــا 
ال يقــل عــن ثمانيــة عشــر ألــف مشــارك. وفــي 
هذه املناســبة، تســابق املرشــحون للرئاســة 
إلظهــار مــن فيهــم أكثــر اندفاعــا وقــدرة علــى 
دعــم املواقــف اإلســرائيلية مــن دون مســاءلة 
إنــه منــذ  تقريبــا. وقــال املرشــح تيــد كــروز، 
عام 1948، ليس هناك كيان اســمه فلســطني، 
وقــد عّبــر، إلــى حــد كبيــر، بشــكل واضــح عــن 
املواقف التي تسابقت عليها أيضا املرشحة 
عــن الحــزب الديمقراطي، هيــاري كلينتون، 
ترامــب  دونالــد  الجمهوريــان،  واملرشــحان 

وجون كايسيك.
نقــد  مجــال ألي  ال  املشــاركني،  أمــام جمــوع 
الدعــم  إعــان  بــل  إســرائيل،  لسياســات 
املبــارزة،  مــن  نــوع  فيــه  أمامهــم  إلســرائيل 
علــى  العامــة،  مواقفــه  فــي  ترامــب،  يرّكــز  إذ 
النتيجــة  إلــى  يــؤدي  الجيــد  التفــاوض  أن 
املطلوبــة، إال أن التفــاوض فــي شــأن القضية 
املفــاوض  وعلــى  جــدًا.  شــاق  الفلســطينية 
املرشــحة  مــن  كان  فمــا  حياديــا،  يكــون  أن 
كلينتــون، إال أن زايــدت عليــه قائلــة إن أمــن 

صالح النعامي

بــأي  يحــظ  لــم  الحــدث  أن  مــن  الرغــم  علــى 
اهتمــام إعامــي عربــي تقريبــا، إال أن منــح 
وحــدات  أشــهر  متــكال«،  »ســييرت  وحــدة 
أواخــر  اإلســرائيلي،  الجيــش  فــي  النخبــة 
فــي  البطولــة«  »وســام  املاضــي،  األســبوع 
احتفــاٍل فــي مقــر هيئة األركان فــي تل أبيب، 
يقــدم  أن  فبــدون  خاصــة،  دالالت  يحمــل 
تفاصيــل، عــزا رئيــس هيئــة أركان الجيــش 
هــذه  منــح  إيزنكــوت،  جــادي  الصهيونــي، 
االســتخبارات  شــعبة  تتبــع  التــي  الوحــدة 
»عمليــات  إلــى  الوســام  )أمــان(  العســكرية 
جريئــة«، نفذتهــا خلــف الحــدود، وفــي دول 
منــح  أشــهر،  ثاثــة  وقبــل  عديــدة.  »عــدو« 
الرئيس اإلسرائيلي، روفي ريفلني، عناصر 
فــي   لدورهــم 

ً
فــي جهــاز »املوســاد« أوســمة

وســبق  الحــدود.  خلــف  عمليــات  تنفيــذ 
لرئيــس هيئــة أركان الجيــش الســابق، بنــي 
غانــز، أن تحــّدث، فــي مطلــع العام 2014، عن 
وحــدات  تنفذهــا  التــي  العمليــات  عشــرات 
إسرائيلية أسبوعيا خلف الحدود. وحسب 
ســاح  يضطلــع  إســرائيلية،  تســريبات 
البحرية، وال سيما وحدة الغواصات، بدور 
كبيــر فــي جمع املعلومات االســتخبارية عن 
أهــداٍف فــي لبنــان ومصــر )ميكــور ريشــون، 
5-2-2016(. وواضــح أن العمليــات امليدانيــة 
التــي تنفذهــا إســرائيل علــى حــدود الــدول 

إطاقــا  مجــال  ال  ومصلحتهــا  إســرائيل 
إظهــاره  مجــال  وفــي  عليهمــا.  للتفــاوض 
إخاصــه للدولــة العبريــة، وفــي إطــار كونــه 
مــن خــارج حلقــة السياســيني الذيــن عندهــم 
وتأييدهــم  والئهــم  إلظهــار  معــنّي  تدريــب 
إســرائيل، وســعيا منــه إلــى ردم هــذا النقص 
عنده، لم يكن لديه سوى اللجوء إلى األمور 
الشــخصية، معلنــا أن ابنتهــا متزوجــة مــن 
يهــودي، وهــي علــى وشــك أن تلــد لها حفيدًا 

يهوديا.
وســتقف املرشــحة كلينتــون، بــدون أي تردد 
فــي  إســرائيل،  جانــب  إلــى  مطلــق،  وبشــكل 
حــني اتهمــت منافســها املرشــح الجمهــوري، 
أنــه ال يمكــن االعتمــاد عليــه شــريكا أميركيــا 
إســرائيل،  مــع  العاقــات  أمــن  إقامــة  فــي 
وأضافــت إنهــا أقــرب املرشــحني الرئاســيني 

إلى إسرائيل.
أمــا ســبب هــذا التســابق في التأييــد املطلق، 
فــي هــذه  وغيــر املشــروط، للدولــة العبريــة، 
املناســبة بالــذات، فهــو عائــد إلــى أن منظمــة 
علــى  الفاعلــة  املنظمــات  أقــوى  مــن  األيبــاك 
الســاحة السياســية األميركيــة، فــي ما يعود 
مصالحهــا  ودعــم  إســرائيل  مــع  للعاقــات 
فــي  أن  وذلــك  ومطلقــة،  تلقائيــة  بصــورة 
أمثــال  متمولــون،  أعضــاء  املنظمــة  هــذه 
شــيلدون أدلسون وغيره، يمولون الحمات 
الكونغــرس،  إلــى  للمرشــحني  االنتخابيــة 
فــي أحيــان كثيــرة،  الرئاســة، وحتــى،  وإلــى 
يصّبــون  بحيــث  املحليــة،  االنتخابــات  فــي 

إلــى جمــع  تهــدف  فــي عمقهــا،  أو  العربيــة، 
معلومــاٍت اســتخباريٍة عــن أهــداف محــددة، 
تقنيــة  بنــى  تدشــني  إلــى  ترمــي  أنهــا  أو 
إســرائيل  قــدرة  لتحســني  الحــدود،  خلــف 
عبــر  ســواء  اإللكترونــي،  التجســس  علــى 
التصويــر أو التنصــت. يأتــي تكثيــف العمل 
االســتخباري اإلســرائيلي فــي عمــق العالــم 
فــي  تحديــدًا،  األوضــاع  هــذه  فــي  العربــي، 
إطــار ســعي إســرائيل لاســتعداد ملواجهــة 
تبعــات التحــوالت فــي العالــم العربــي؛ علــى 
تعــد  االســتخبارية  املعلومــات  أن  اعتبــار 
املتطلب األســاس لبناء بنوك األهداف التي 
كانــت  حــال  فــي   ،

ً
مســتقبا ضربهــا  يمكــن 

هناك حاجة لذلك.
عّبــرت عنهــا محافــل  التــي  الرؤيــة  فحســب 
التقدير االســتراتيجي في تل أبيب، ينقســم 
العالم العربي إلى ســاحتني، فســاحة تحمل 
التحــوالت التــي تشــهد حاليــا فــي طياتهــا 
اإلســرائيلي،  األمــن  علــى  مباشــرة  مخاطــر 
وساحة ترتبط دولها بعاقاٍت دبلوماسيٍة 
 
ً
أو تعاون سّري. لكن، يمكن أن تكون عرضة

مصــدرًا  تجعلهــا  لتطــوراٍت   ،
ً
مســتقبا

علــى  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة،  لتهديــدات 
، حسب املنطق اإلسرائيلي، 

ً
إســرائيل. فمثا

قد تفضي التحوالت التي تشــهدها ســورية 
حاليــا إلــى مــآالٍت تزيــد مــن مخاطــر تحــول 
قواعــد  إلــى  منــه،  أجــزاء  أو  البلــد،  هــذا 
املقابــل،  وفــي  إســرائيل.  ضــد  لانطــاق 

أن  لــه  وســبق  بولونــي،  أصــل  مــن  يهــودي 
مكــث فــي كيبوتس إســرائيلي، حيــث اعتنق 
حملتــه  فــي  لهــا  يدعــو  اشــتراكية  مبــادئ 
االنتخابيــة، مــع العلــم أنــه ألقــى خطابــا فــي 
إحــدى محطــات حملتــه االنتخابيــة، أعــرب 
فيه عن تأييده إسرائيل وأمنها وسامتها، 
لكنه انتقد القمع اإلسرائيلي للفلسطينيني، 
موضحــا أن أمــن إســرائيل لــم يأت عن طريق 
قمــع الشــعب الفلســطيني. ومجــرد اإلشــارة 
إلى مثل هذا األمر غير مسموحة في مؤتمر 
»األيبــاك« وخارجــه. ولذلــك، فهــو لــم يحضر 
البــاد  املؤتمــر متذرعــا بوجــوده فــي غــرب 

ملتابعة حملته االنتخابية.
يتســاءل كثيــرون كيــف أن الواليــات املتحدة 
األميركية، هذه الدولة العظمى، ذات املبادئ 
اإلنســانية املعروفــة واملؤسســة علــى حقــوق 
أن  وكيــف  والحريــة،  واملســاواة  اإلنســان 
قــرار هــذه الدولــة، فــي مــا يتعلــق بإســرائيل، 
يخضــع، إلــى حــد بعيــد، إلرادة قــوة ضغــط، 

نفذتهــا  ســريٍة  لعمليــاٍت   
ً
ســاحة نفســه، 

الوحــدات اإلســرائيلية الخاصــة التي ُيغدق 
جنراالته عليها األوســمة، فتصبح الجهود 
الســري  الدبلوماســي  والعمــل  السياســية 
الكامنــة  الطاقــة  اســتغال  إلــى  الهــادف 
أبيــب  تــل  بــني  اآلنــي  املصالــح  التقــاء  فــي 
االســتخباري  للعمــل   

ً
مكمــا عربيــة  ودوٍل 

للمخاطــر  التحــوط  إلــى  الهــادف  واألمنــي، 
 .

ً
مســتقبا الــدول  هــذه  تشــكلها  قــد  التــي 

آخــر  نمــٍط  عــن  يتحــّدث  لــم  نتنياهــو  لكــن 
تفضــح  التــي  الدبلوماســية  جهــوده  مــن 
اللتقــاء  وتوظيفــه  تفســيره  فــي  االنتقائيــة 
الــدول العربيــة، حيــث  املصالــح مــع بعــض 
دول  حصــول  برفضهــا  إســرائيل  تجاهــر 
الخليــج علــى ســاح أميركــي متقــدم، كما أن 
عاقاتهــا الحميمــة مــع األردن لــم تحــل دون 
لتزويــد  أميركــي  توجــه  إلحبــاط  تحرّكهــا 

 مــن 
ً
هــي اللوبــي اإلســرائيلي، املؤلــف أصــا

مصلحــة  يعتبــرون  أميركيــني  مواطنــني 
إليهــم،  بالنســبة  مطلقــة  أولويــة  إســرائيل 
بالشــؤون  اهتمامــات  أي  عندهــم  وليــس 
عائــد  واألخيــر  األول  ووالؤهــم  األميركيــة، 
إلســرائيل التــي تحــدد لهــم مــا تريــد، وهــو 
مــا ينفذونــه، مــن دون تــردد، إلــى درجــة أن 
ذلــك أحــرج، إلــى حد ما، بعض الشــخصيات 
اليهودية الذين بادروا إلى تأسيس منظمٍة 
تأييدهــا  لكــن  لأليبــاك،  موازيــٍة  يهوديــٍة 
إســرائيل ليــس مطلقــا، بل هــو جزء من أموٍر 
عديدة في شؤون داخلية وخارجية، كما أن 
هــذه املنظمــة تنتقــد إســرائيل، عندمــا تــرى 

بعض التجاوزات في مواقفها وسلوكها.
وفــي الختــام، قــد يكــون مفيــدًا أن نشــير إلــى 
أن من شأن هذا الوضع األميركي أن يشجع 
العربيــة  الجاليــة  مــن  وأفــرادًا  مجموعــات 
بتنظيــم  أميركيــني  مواطنــني  يكونــوا  أن 
مــن  يتولــون  مؤسســٍة،  ضمــن  نشــاطهم 
خالهــا متابعــة القضايا واألمور األميركية 
عامــة، علــى أن تكــون القضيــة الفلســطينية 
الوحيــدة،  قضيتهــم  وليســت  منهــا،  جــزءًا 
صاحبــة  ضغــط  قــوة  يشــكلون  بحيــث 
مشــاريع وأفــكار متعددة، وقد يســتطيعون، 
اإلســرائيلي  اللوبــي  مواجهــة  بالتالــي، 
فــي  الفلســطينيني،  حقــوق  عــن  للدفــاع 
الوقــت الــذي يدافعــون فيــه أيضا عن شــؤون 

وقضايا أخرى.  
)مفكر عربي(

األردن بطائــرات بــدون طيار، خشــية أن تقع 
هــذه الطائــرات فــي أيــدي »جهــات متطرفــة« 

)معاريف، 2015-7-4(.
تغطــي االبتســامات العريضــة التي يوزعها 
املســؤولون الصهاينــة فــي اللقاءات الســرية 
الحميمة مع املسؤولني العرب على الجهود 
الصهيونية الهادفة إلى بناء بنوك األهداف 
فــي البلــدان التــي يمثلهــا هــؤالء. وقــد هلــك، 
األسبوع املاضي، مئير دغان رئيس املوساد 
ســيرته  تمثــل  الــذي  الصهيونــي  األســبق، 
طابــع التعاطــي الكاســيكي الصهيوني مع 
التوحــش  بــني غايــة  العــرب، والــذي يجمــع 
النخــب  الناعمــة. ولــم تجــد  والدبلوماســية 
الصهيونيــة التــي رثــت دغــان، وأثنــت علــى 
عنــه  قالــه  مــا  اقتبــاس  ســوى  »إنجازاتــه«، 
يومــا أســتاذه وقائــده أرئيل شــارون، عندما 
قــال:  للموســاد، حيــث  رئيســا  تعيينــه  بــّرر 
عــن  العربــي  رأس  فصــل  فــن  دغــان  »يجيــد 
عمــل  التــي  الفتــرة  يقصــد  وكان  جســده«، 
مطلــع  غــزة،  فــي  إمرتــه  تحــت  دغــان  فيهــا 
ســبعينيات القــرن املاضــي، حيــث كان يقتــل 
ضحايــاه مــن الفلســطينيني بســكني ياباني 
»مشرط«. لكن دغان برع، أيضا، في منصبه 
األخير، في اتصاالته الصامتة، في تحســني 

العاقات السرية مع دوٍل عربية كثيرة.
بإســرائيل  املســتغيثون  القــول،  قصــارى 

كاملستغيث من الرمضاء بالنار.
)كاتب فلسطيني(

جهدهم وأموالهم لحمات املرشــحني الذين 
يظهرون تأييدًا واضحا إلسرائيل.

الجمهــوري  املرشــح  املنطلــق،  هــذا  ومــن 
منافســْيه  عــن  واملتقــدم  ترامــب،  دونالــد 
الجمهوريــني، مــع أنــه حاليــا ليــس بحاجــة 
ماليــة قويــة لدعــم هــذا اللوبــي اإلســرائيلي، 
في حال فوزه بأن يكون املرشح الجمهوري، 
ويبدو أن هذا األمر مرجح، عندئذ سيحتاج 
الدعــم  إلــى  العامــة  الرئاســية  الحملــة  فــي 
املالــي والسياســي والتنظيمــي الــذي يمكــن 
أن يقدمــه هــذا اللوبــي. ولذلــك، أعلــن والءه 
التام إلسرائيل، ودان سياسة الرئيس باراك 
عندمــا  إنــه   

ً
قائــا إســرائيل،  تجــاه  أوبامــا 

يصبــح الرئيــس، فإن معاملة إســرائيل دولة 
مــن الدرجــة الثانيــة ســوف تنتهــي، ملمحــا 
بذلــك إلــى مــا يعتبــره إســاءة مــن أوبامــا في 

تعامله مع إسرائيل.
وال بد من اإلشــارة، هنا، إلى أن هذا التأييد 
املرشــحني  مــن  إلســرائيل  والتــام  الظاهــر 
انتقــاد  مــن  يخــل  لــم  األميركيــة  للرئاســة 
محمــود  للرئيــس  ســواء  للفلســطينيني، 
عبــاس أو لحركــة حمــاس، مع إدانة واضحة 
وجــه  فــي  تنفذهــا  التــي  للمقاومــة  وقويــة 
العلــم أن عبــارة  مــع  االحتــال اإلســرائيلي، 
احتال إســرائيلي لم ترد على لســان أي من 
هــؤالء املرشــحني الــذي تحدثــوا فــي مؤتمــر 
أحــد  أن  هنــا  بالتنبيــه  وجديــر  »األيبــاك«. 
املرشــحني الخمســة للرئاســة لــم يشــارك فــي 
مؤتمــر األيبــاك، وهــو بيرنــي ســاندرز، وهو 

دبلوماســيٍة،  عاقــاٍت  يقيمــان  بلدْيــن  فــإن 
ويرتبطان بشــراكٍة اســتراتيجيٍة مع الكيان 
الصهيونــي، مثــل األردن ومصــر، يمكــن أن 
التهديــد  مصــادر  مــن   

ً
مســتقبا يتحــّوال 

يكــن  لــم  مــن هنــا،  األمــن اإلســرائيلي.  علــى 
العســكري  املعلــق  يفســر  أن  مســتهجنا 
وزيــر  دعــوة  أورن،  أميــر  اإلســرائيلي، 
الحــرب، موشــيه يعلــون، لاســتعداد لعودة 
الجبهــة الشــرقية، وشــروع تــل أبيــب ببنــاء 
األردن علــى  مــع  الحــدود  جــدار علــى طــول 
أنــه تخــوف إســرائيلي مــن إمكانيــة حــدوث 
تغييــراٍت  حــدوث  إلــى  تفضــي  تحــوالٍت 
علــى طابــع الحكــم هنــاك، مع كل مــا ينطوي 
نمــط  علــى  تغييــٍر  مــن  التحــول  هــذا  عليــه 
العاقــة القائــم حاليــا بــني تــل أبيــب وعّمــان 

)هآرتس،2015-7-17(.
املفارقــة أن املؤشــرات علــى تعاظــم األنشــطة 
االســتخبارية اإلســرائيلية فــي عمــق العالــم 
فــي  التوســع  بــات  وقــٍت  فــي  تأتــي  العربــي 
الحديــث عــن عمــق التعــاون والتنســيق بــني 
يحــرص   ،

ً
الزمــة العربيــة  والــدول  إســرائيل 

بنيامــني  الصهيونــي،  الــوزراء  رئيــس 
فــي  إقحامهــا  علــى  أخيــرًا،  نتنياهــو، 
»إســهام« جهــوده  علــى  للتدليــل  خطاباتــه 
تحســني  فــي  والدبلوماســية  السياســية 

مكانــة الكيان الصهيوني اإلقليمية.
ويمكــن االفتــراض أن بعــض الــدول العربيــة 
الوقــت  فــي  كانــت،  التــي قصدهــا نتنياهــو 
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لبنانيون مهّددون في الكويت

17

الكويت ـ خالد الخالدي

علــى الوتيــرة نفســها لألحــداث املتســارعة 
املنطقــة،  فــي  اإلقليمــي  بالصــراع  املتعلقــة 
تجّهــز الســلطات الكويتيــة قوائــم الترحيــل 
ُيعتقــد  وســوريني،  لبنانيــني  بمواطنــني  الخاصــة 
 لهــم عاقــة مــع »حــزب اللــه« اللبنانــي، بحســب 

ّ
بــأن

مصــادر إعاميــة كويتيــة متعــددة. وكانــت مصــادر 
 قوائــم إبعــاد وترحيــل 

ّ
أمنيــة قــد أكــدت، قبــل أيــام، أن

موالــني لحــزب اللــه، جاءت إثر قــرار مجلس التعاون 
الخليجي إدراج الحزب كمنظمة إرهابية، األمر الذي 
يحظــر التعامــل معــه ومســاندته بأيــة طريقــة. ُيذكــر 
األســبوع  أبعــدت  قــد  كانــت  الكويتيــة  الســلطات   

ّ
أن

املاضــي 11 مواطنــا لبنانيــا وعراقيــا ثبــت تورطهــم 
 قائمــة جديــدة تضــّم أكثــر مــن ألــف 

ّ
مــع الحــزب، لكــن

األشــخاص  ــغ 
ّ
ُيبل أن  علــى  عــّدت 

ُ
أ لبنانــي وســوري، 

املدرجــة أســماؤهم فيهــا بقــرار الترحيــل فــي غضون 
أيام قليلة.

أنظمــة  إقــرار  إلــى  الكويتيــة  الحكومــة  تحتــاج  ال 
األحــزاب  مــع  متورطــني  إلبعــاد  جديــدة  قانونيــة 
إذ  إرهابيــة،  منظمــات  صنفهــا 

ُ
ت التــي  واملنظمــات 

تســتند غالبــا فــي ذلــك على املرســوم األميــري رقم 17 
لســنة 1959 فــي قانــون إقامــة األجانــب )1959/17(، 
الذي ينص الباب الرابع منه على أنه: »يجوز لرئيس 
الشــرطة واألمــن العــام أن يصــدر أمرًا مكتوبــا بإبعاد 
 على ترخيص باإلقامة، 

ً
أي أجنبي، ولو كان حاصا

 إبعاد 
ّ
إذا رأى رئيس دوائر الشــرطة واألمن العام، أن

األجنبــي تســتدعيه املصلحــة العامــة أو األمــن العــام 
أو اآلداب العامة«. ويعطي القانون في املادة 17 منه، 
الحكومة، الخيار في طرد أو إبقاء أفراد أسرة املبعد 

املكلف بإعالتهم.
مبعديــن  مــع  التواصــل  الجديــد«  »العربــي  حاولــت 
الكويــت  فــي  لهــم  أقربــاء  أو  باإلبعــاد  مهدديــن  أو 

الوضع مخيف؟ إذا كنت مهددًا بالطرد من الوظيفة 
التي تؤمن لك عيشك ورزقك، سوف تعرف جوابي«.
رئيــس  يقــول  واإلنســانية،  الحقوقيــة  الناحيــة  مــن 
نــواف  اإلنســان«  لحقــوق  ووتــش  »كويــت  منظمــة 
 »هــذا اإلبعــاد مرفــوض وظالــم«، مضيفــا 

ّ
الهنــدال إن

أنــه »ال يمكــن أن يظلــم النــاس بســبب أعمــال تنظيــم 
أرزاقهــم  وتقطــع  بــه  يعملــون  وال  إليــه  ينتمــون  ال 
 
ّ
أن علــى  ويشــّدد  يحملونهــا«.  التــي  الهويــة  ملجــّرد 

»هذا انتهاك صارخ لحقوق اإلنســان، وســوف يؤدي 
إلــى نتائــج ســلبية على أســر األفــراد وأبنائهــم الذين 
ال ذنــب لهــم. وهــو يتناقــض مــع كل املواثيــق الدوليــة 

التي صادقت عليها دولة الكويت«.
 قانونيــا آخــر هــو املحامــي عبــد اللــه العتيبــي، 

ّ
لكــن

منطلقــات  مــن  األمــر  أناقــش  أن  أريــد  »ال  يقــول: 
منطلــق  مــن  مناقشــته  أريــد  إنســانية،  أو  أخاقيــة 
قانونــي بحــت إذ إنــي رجــل قانــون. أي أمــر إبعــاد 
قانونــي  قــرار  هــو  الكويتيــة،  الحكومــة  تتخــذه 
 اإلبعــاد يقســم إلــى قســمني: 

ّ
بشــكل كامــل، وذلــك ألن

 »اإلبعاد 
ّ
إبعــاد قضائــي وإبعــاد إداري«. ويشــرح أن

القضائــي عقوبــة تبعيــة يحكــم فيهــا القاضــي بعــد 
مــن  فقــرار  اإلداري  اإلبعــاد  أمــا  األصليــة،  العقوبــة 
وبالدولــة  القضائــي.  الطعــن  مــن  محّصــن  الدولــة 
أعنــي وزيــر الداخليــة أو من ينوب عنه، الذي كفل له 
مرســوم عام 1959 ســلطة مطلقة في أوامر إبعاد أي 
شــخص قــد يهــدد كيــان الدولــة، مــع إمكانية حبســه 
ملدة ال تزيد عن أسبوعني تأديبيا وطرد أبنائه على 
 »أحــكام القانون قاســية 

ّ
األثــر«. يضيــف العتيبــي أن

بعض الشيء، إذ إن تكلفة اإلبعاد )تذاكر سفر ونقل 
الــذي  املبعــد  الشــخص  يتحملهــا  وغيرهــا(  متــاع 
أعطــاه القانــون مهلــة أقصاها ثاثة أشــهر لتصفية 
 »األمر كله ســلطة تقديرية 

ّ
أوضاعه«. ويلفت إلى أن

بيــد وزيــر الداخليــة، وهــذه نقطــة ذكيــة مــن املشــّرع 
الكويتي تجنبا للمشاكل القانونية«.

 الخــوف الــذي يعتــري هؤالء لم يســمح 
ّ
ولبنــان، إال أن

لهــم بالــكام. ويوضــح هنــا صحافــي يعمــل فــي قناة 
صغيــرة  »مجموعــة   

ّ
أن للحــزب،  التابعــة  »املنــار« 

بعــدت قبــل شــهر مــن الكويــت وثّمــة قائمــة جاهــزة 
ُ
أ

درجــت أســماؤهم فيهــا بضــرورة تصفيــة 
ُ
أبلــغ مــن أ

أعمالهــم خــال شــهر واحــد والرحيــل مــع عوائلهــم. 
وثّمــة مجموعــة وصلــت مــن اإلمارات أيضــا قبل مدة. 
هذا كل ما أستطيع قوله في الوقت الراهن«. وعندما 
بعدوا، قال: »ال 

ُ
سألناه عن طبيعة عمل هؤالء الذين أ

تفاصيل ال تفاصيل«، في إشارة كما يبدو إلى تكتم 
الحزب حول هذا املوضوع في الوقت الراهن.

مــن جهتــه، يقــول لبنانــي مــن الجنــوب يعيــش فــي 
الكويــت منــذ 25 عامــا، اشــترط عــدم ذكــر اســمه أو 
مــكان عملــه أو أي إشــارة تفصح عن هويته »تجنبا 
بخصــوص  بشــيء  أحــد  يبلغنــي  »لــم  للمشــاكل«: 
أســنان  طبيــب  ُرّحــل  أشــهر  قبــل  لكــن  الترحيــل، 
الدراســي«.  العــام  منتصــف  فــي  وأبنــاؤه  وزوجتــه 
وعنــد ســؤاله عن إعطاء الحكومــة الكويتية للمبعد 
مهلــة لتصفيــة أعمالــه، يوضــح لـ »العربــي الجديد« 
)طبيــب  معــه  جــدًا  متعاونــة  كانــت  »الســلطات   

ّ
أن

األســنان(، وأبلغــوه بضــرورة الرحيــل خــال شــهر 
 هــذا ال يقلــل مــن 

ّ
واحــد مــن دون تحديــد تاريــخ. لكــن

بشــاعة األمــر. طبيــب خــدم النــاس هنــا ُيطــرد فقــط 
ألنه ينتمي إلى خط سياسي«.

وعــن تدخــل شــخصيات كويتيــة للحــّد مــن اإلبعــاد، 
يجيــب: »بالتأكيــد لــدى الجميــع عاقــات ومعــارف 
الخيــر  فاعلــي  بعــض  حــاول  وقــد  هنــا.  ومصالــح 
األمــر  بــأن  أبلغتهــم  الداخليــة  وزارة  لكــن  التدخــل، 
»لــم  ويؤكــد:  عنــه«.  للتراجــع  مجــال  وال  ســيادي 
يبلغني أحد بأي شــيء حتى اآلن، وأتمنى أال يأتي 
هذا الخبر السيئ. لدي ابنان وزوجة وحفيد أيضا. 
أربــاع  أجيــال هنــا، وثاثــة  مــن ثاثــة  نحــن عائلــة 
ط في أمر كهذا. هل  ــورَّ

ُ
أماكنــا هنــا، ومــن الظلم أن ن

مجتمع
صــّرح املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان زيــد رعــد الحســني أن اتفــاق االتحــاد األوروبــي مــع تركيــا 
القاضي بإرسال املهاجرين وطالبي اللجوء عبر بحر إيجة من اليونان، »يخالف القوانني واملعايير 
الدولية لحقوق اإلنسان«. وقال أكبر مسؤول لحقوق اإلنسان في األمم املتحدة إن »باإلمكان إدارة« 
فيضان الاجئني في أوروبا من العراق وسورية وأفغانستان، إذا طّبق االتحاد األوروبي قوانينه 
ر من احتمال حدوث »تأثير عارض يمثل مشكلة كبرى« في أماكن أخرى من العالم 

ّ
ومبادئه. وحذ

)أسوشييتد برس( إذا »بدأ االتحاد بااللتفاف على القانون الدولي«. 

 تنــاول األطعمــة الغنيــة بفيتامــني 
ّ
كشــف باحثــون فــي كليــة »كينغــز لنــدن كوليــدج« البريطانيــة أن

»ســي« يقلــل مــن مخاطــر اإلصابــة بمــرض إعتــام عدســة العــني )الســاد أو املــاء األبيــض( الــذي ُيعــد 
 تلــك األطعمــة تحّد مــن إعتام عدســة العني بمقدار 

ّ
الســبب الرئيســي للعمــى حــول العالــم. وأّكــدوا أن

ــب املــرض تمامــا. وأوضحــوا أن إعتــام عدســة العــني ُيعالــج فــي الحــاالت 
ّ
الثلــث، إذ ال يمكــن تجن

الطبيعيــة عــن طريــق زرع عدســات الســتعادة البصــر، فيمــا رّكــزوا علــى التحقــق مــن دور العناصــر 
)األناضول( الغذائية في الوقاية من املرض وكذلك دور العوامل الوراثية في اإلصابة. 

الفيتامين »سي« للوقاية من العمىاتفاق تركيا وأوروبا يخالف القانون الدولي

بيروت ـ العربي الجديد

اللبنانــي  املغتــرب  أحمــد،  قصــد  عندمــا 
الشاب في الكويت، لبنان في زيارة قصيرة، 
ســأله الجميــع: »زيارة أو ترحيــل؟«. ويتكّرر 
ترحيــل  مســألة  تحّولــت  بعدمــا  الســؤال 
فــي  محــور  إلــى  الخليــج  مــن  اللبنانيــني 
حديــث اللبنانيــني عمومــا، وأبنــاء الطائفــة 
اعتــادوا  واألخيــرون  خصوصــا.  الشــيعية 
أخبــار الترحيــل بعــد موجات تعــددت خال 
الســنوات الخمــس األخيرة وطاولت عاملني 

في دول الخليج »ألسباب أمنية«.

ويأتــي هــذا الســؤال ليزيــد هواجــس أحمــد 
فــي  األخيــرة  الســنوات  خــال  عمــل  الــذي 
املجــال اإلعامــي فــي الكويــت بعدمــا أنهــى 
 في لبنان. 

ً
دراسته الجامعية ولم يجد عما

لغايــة  قليلــة  غربتــه  ســنوات   
ّ
أن صحيــح 

اليــوم، إال أنهــا كانــت كافيــة لــه لجمــع مبلــغ 
»لتأســيس حياتــي« وشــراء  كاٍف  املــال  مــن 
شقة. لكن الحديث عن موجة ترحيل جديدة 
للبنانيــني مــن دول الخليــج، »جعلتني أعيد 
قــّرر  وأخيــرًا،  الشــيء«.  بعــض  حســاباتي 
أحمد االنتظار حتى انقشاع الغبار وتبيان 
حجــم موجة الترحيــات الفعلية، خصوصا 

وســائل  بعــض  تحدثــت  التــي  الكويــت  فــي 
اإلعام فيها عن ترحيل أكثر من ألف ومائة 
عاقــات  بســبب  وســوري  لبنانــي  مواطــن 

مزعومة مع »حزب الله« اللبناني.
بحســب  ومبــررة«،  حقيقيــة  »الهواجــس 
مــن  اللبنانيــني  املبعديــن  »لجنــة  رئيــس 
حســان  املتحــدة«  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
ــع »موجــة ترحيل جديدة 

ّ
عليــان، الــذي يتوق

تكــون األقســى علــى اللبنانيــني العاملني في 
نتيجــة  الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول 
اململكــة  تفرضهــا  التــي  الصارمــة  القــرارات 
خصوصــا،  واإلمــارات  الســعودية  العربيــة 

السياســي«.  الخــاف  احتــدام  خلفيــة  علــى 
 عدد 

ّ
»العربي الجديــد« أن ويوضــح عليــان لـ

دولــة  مــن  عائلــة   23 بلــغ  الفعلــي  املرّحلــني 
دفعــات  ثــاث  علــى  ُرّحلــت  فقــط،  البحريــن 
خال الشــهرين املاضيــني، رافضا »تضخيم 
األعــداد فــي وســائل اإلعــام مــن دون مراعاة 
مشاعر العائات والتزاماتها املادية«. وهي 
ــل فرصــة لترتبيهــا  التزامــات ال ُيعطــى املرحَّ
قبــل الترحيــل، فقــد وصــل األمــر فــي فتــرات 
ســابقة إلــى منــح اللبنانيــني 48 ســاعة فقــط 
ملغــادرة اإلمــارات. وهــو املتوقــع فــي املوجــة 
غيــاب  ظــل  »فــي  عليــان،  بحســب  الجديــدة 

أي دور للــوزارة اللبنانيــة املعنيــة بمتابعــة 
فــي  العائديــن  ومســاعدة  املرّحلــني  ملفــات 
ترتيب أوضاعهم القانونية واالجتماعية«.

إلــى ذلــك، يؤكــد مصــدر فــي وزارة الخارجية 
ــغ 

ّ
تبل عــدم  الجديــد«  »العربــي  لـ اللبنانيــة 

الــوزارة أو ســفاراتها وقنصلياتهــا العاملــة 
قــرارات  مــن  أيــا  التعــاون  مجلــس  دول  فــي 
الدبلوماســيني  أحــد  ورفــض  الترحيــل. 
اللبنانيني العاملني في الســعودية التعليق 
»العربــي الجديــد«،  علــى وضــع املغتربــني لـ
مكتفيــا بالقــول: »الوضع صعب ونتمنى أن 
تحل االتصاالت السياسية الخاف القائم«. 

»هل هي زيارة أم ترحيل؟«

سالمة عبد الحميد

لدي يقن راسخ أن سذاجة الثوار، في كل 
بلدان الربيع العربي، كانت سببًا في أشكال 

االنقالب املتباينة على الثورات في بلدانهم.
لم يعد كثير ممن شاركوا في الحراك 

الثوري العربي يجرؤون على الحديث عن 
انتصاره مثلما كان الحال قبل أربع سنوات، 

حيث ألحقت الثورات املضادة بثورات 
الشعوب ضررًا بالغًا، وتركت من شاركوا 
فيها يتجّرعون مرارة الهزيمة، حتى وإن 

كان أغلبهم الزال يتمسك باألمل.
سمحت سذاجة الثوار لألنظمة القديمة 

بإعادة ترتيب صفوفها التي تشتتت بفعل 
الثورات املتالحقة، حتى أنها استطاعت ضّم 

عدد من الثوار ممن لديهم استعداد للعمل 
مع املنتصر، والذين ال تعنيهم إال املكاسب 
الشخصية، الواقع أن تلك السذاجة املفرطة 

انتهت إلى كوارث في معظم بلدان الربيع 
العربي.

يزعم البعض أن السذاجة ليست جريمة، 
وربما هم صادقون في زعمهم، لكن لننظر 
إلى ما نجم عن تلك السذاجة، ضاعت أرواح 
ودمرت مدن وتبدد أمل في مستقبل واعد، 
أليست تلك الكوارث التي نراها يوميًا دافعًا 
إلى اعتبار السذاجة التي أدت إليها جريمة؟
يغضب بعض األصدقاء عند الحديث عن 
مدى سذاجتنا، يرون أن في ذلك ممارسة 

لجلد الذات، هم يرون أن املؤامرة كانت أكبر 
من الثورة، وأن السذاجة ليست السبب 

الرئيس في الفشل.
ال أختلف معهم كثيرا في حجم املؤامرة، 
وإن كنت أواصل التركيز على السذاجة، 

 في عدم 
ً
ليس جلدًا للذات وإنما أمال

تكرارها إن قامت ثورات أخرى، أظن أنها 
باتت قريبة منا وعلينا االستعداد لها.

يتركز خالفنا األساسي دائمًا حول طريقة 
التعامل مع هؤالء املزروعن داخل تجمعاتنا 

وحراكنا، سواء هؤالء الذين يواصلون 
التفكير بنفس السذاجة املفرطة التي أودت 
بنا إلى ما نحن فيه، أو أولئك االنتهازيون.

ال نختلف في أن هناك من ينخرون جدارنا 
مثل السوس، وأن هؤالء ال رغبة لهم في 
الثورة وال التحرر، وإنما بعضهم موجه 

لتدميرنا أو تثبيطنا، وبعضهم يبحث 
عن الشهرة أو املال، وغيرها من املكاسب 

الشخصية.
لكننا نختلف حد الصراع على أسلوب 

التعاطي مع هؤالء، فأنا من فريق يؤمن 
بضرورة عزل هؤالء قبل فضحهم، 

بينما آخرون يرون ضرورة استقطابهم 
وترويضهم لالستفادة منهم قدر املستطاع.

وبينما فريقي يرى خطورة بقاء هؤالء بيننا، 
خاصة أن لدينا من املصاعب واملعوقات ما 

يمنعنا من تضييع الوقت فيما يسببونه من 
مشكالت وأزمات مفتعلة على األغلب؛ يرى 

اآلخرون أن معاداتهم لن تكسبنا الزخم الذي 
نحتاج له لتقوية قضيتنا ودعم معسكرنا، 

وأن شيئا من الحكمة قد يطوعهم ويجعلهم 
فاعلن ال معوقن.

تظل إشكالية التعاطي مع االنتهازين قائمة، 
وإن اتفقنا دائمًا على الحذر منهم.

احترس من 
االنتهازيين

مزاج
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عودة قسريّة إلى الوطن )فرانس برس(



ال تدرك ليمار ما يجري من حولها، وال قلق والدتها، 
وال سبب زياراتها المتكررة إلى عيادات األطباء 

والمستشفيات. وتشعر بحاجة دائمة إلى حضن أمها

المغرب تساعد األزواج على اإلنجاب

1819
مجتمع

بيروت ـ نبيلة غصين

ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــواحـ ــ ــي إحــــــــدى ضـ ــ فـ
ــيـــروت، تــعــيــش ليمار  الــلــبــنــانــيــة بـ
فــي كــنــف عــائــلــة مــتــواضــعــة مؤلفة 
مــن والـــديـــن وخــمــســة أطــفــال هــي أصغرهم 
ســنــًا. والــرضــيــعــة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر عامًا 
ونصف العام، تخاف كثيرًا من الغرباء وفي 
حضرتهم تبقى في حضن والدتها متشبثة 
بـــهـــا، وتـــأبـــى رفــــع رأســـهـــا والـــنـــظـــر إلــيــهــم. 
 طفلتها عنيدة جدًا 

ّ
وتؤكد الوالدة إيمان أن

ودائــمــة الــبــكــاء وتــكــره الــخــروج مــن املــنــزل. 
ربما كان ذلك مرتبطًا بحالة ليمار النادرة.

ــن والـــديـــن  ــي لـــبـــنـــان مــ ــذ ولــــــدت لـــيـــمـــار فــ مــ
ــا إيــــمــــان )27  ــهــ ــدتــ ســـــوريـــــن، الحــــظــــت والــ
 فــي نــمــّوهــا. تــقــول لـــ »الــعــربــي 

ً
عــامــًا( خــلــا

 ظــروف حملها كانت طبيعية، 
ّ
إن الجديد« 

إال أن عملّية الوضع أتت عسيرة جدًا. أنهت 
إيمان شهر حملها التاسع وبدأت بالعاشر 
ولــيــمــار فــي أحــشــائــهــا. فــي الــيــوم الخامس 
القرار  الطبيبة  اتخذت  العاشر،  الشهر  من 
استمّر  االصــطــنــاعــي.  الطلق  إلــى  باللجوء 
مــخــاضــهــا 14 ســاعــة فـــي غــرفــة الــعــمــلــيــات، 
لتصاب بنزيف حاد قبل أن تولد صغيرتها 
ــم تــتــمــكــن  ــرًا عـــبـــر عــمــلــيــة قـــيـــصـــريـــة. لــ ــيــ أخــ
الوالدة من االعتناء بطفلتها إال بعد ثاثة 
أيـــام. ومــذ ذلــك الــحــن، راحــت تاحظ أثناء 
ــار ســـائـــل بــرتــقــالــي  ــ تــنــظــيــف مــولــودتــهــا آثـ
الــلــون. لــم تكترث فــي بــادئ األمـــر، لكن بعد 
ستة أشهر راحــت آثــار الــدم تتضح، وإن لم 

تظهر يوميًا بل في فترات متباعدة.

بلوغ مبكر
الطويلة مع األطباء،  بــدأت رحلة الصغيرة 
وخــضــعــت لــلــفــحــوصــات الــطــبــيــة املــطــلــوبــة 
الــدمــاء. وعند  فّسر تلك 

ُ
كــافــة، مــن دون أن ت

 
ّ
خضوعها للتصوير، كانت املفاجأة. تبّن أن

رحم الرضيعة مكتمل كليًا، تمامًا كأي أنثى 
الدماء من جّراء  تلك  كانت  بالتالي،  بالغة. 
الـــدورة الشهرية. لــم تــصــّدق الــوالــدة األمــر، 
وراحــــت تــراقــب ابــنــتــهــا عــن كــثــب وتحسب 
األيام، ليتبن أن الدماء تظهر كل 28 يومًا، 
 على انتظام الدورة الشهرية لديها. 

ّ
ما يدل

 مزاج الرضيعة يتغّير قبل 
ّ
كذلك الحظت أن

مــيــعــاد الـــــدورة، مــع بــكــاء وألــــم وأرق طــوال 
الليل. ومع مرور الوقت، أصبحت الرضيعة 
تــمــتــنــع عـــن الـــطـــعـــام والــــشــــراب طــيــلــة أيـــام 

الحيض األربعة أو الخمسة.
لم تتوقف املسألة عند هذا الحد، إذ أظهرت 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة األخـــيـــرة بــحــســب ما 
يفوق  ليمار  »عمر عظام   

ّ
أن الــوالــدة،  تقول 

حّده الطبيعي. طولها يوازي طول فتاة في 
الثالثة من عمرها. األمر نفسه ينطبق على 

ــتـــوءات الــجــســديــة الــتــي ســــوف تظهر  ــنـ والـ
الــزائــد إلــى بــروز الثدين،  تباعًا من الطول 
سوف تنعكس سلبًا على حالتها النفسية. 
، ســـــوف تــجــد 

ّ
ــقـــدم فــــي الــــســــن ــتـ ــع الـ فـــهـــي مــ

نــفــســهــا مـــغـــايـــرة ومــخــتــلــفــة عـــن اآلخـــريـــن، 
األمر الذي سوف يتسبب لها بإحراج أمام 
أترابها الذين بدورهم لن يتمكنوا من فهم 

ما يحدث معها«.
 »حالة ليمار سوف 

ّ
بالنسبة إلى خوري، فإن

لها بإشكالية عائقية، تنتج عنها  تتسبب 
إلى  حاالت صدامية مع اآلخرين، باإلضافة 
اضطرابات مزاجية. وسوف تلجأ إلى العناد 
والــرفــض وعــدم االمــتــثــال إلــى األوامــــر، وهي 
الطرق التي يلجأ إليها األطفال عادة للتعبير 
وتنفيس  شخصيتهم  وفـــرض  ذواتـــهـــم  عــن 
 »ســـوء فهم 

ّ
احــتــقــانــهــم«. ويــتــابــع خـــوري أن

انعكاساته  لــه  تــكــون  ســوف  لحالتها  ليمار 
السلبية على مستوى قدراتها على التأقلم. 
نــظــرات الــنــاس وتــعــامــلــهــم مــعــهــا عــلــى أنها 
مختلفة عنهم ومغايرة، سوف يخلق لديها 
حالة من الخجل وانعدام الثقة في النفس«. 
ويــنــصــح خـــــوري األهـــــل بــاحــتــضــان الــفــتــاة 
وإظــهــار مــشــاعــر الــعــطــف واالهــتــمــام، وعــدم 

التعامل معها على أنها مريضة.

يتيح القانون لمتلقي العالج 
أن يحفظ حيواناته المنوية 

الستخدامها الحقًا

عمر عظام ليمار يفوق 
حّده الطبيعي، وطولها 

يوازي طول فتاة في 
الثالثة من عمرها

أسنانها، وقد تفاجأ الطبيب بعدد األسنان 
ــاة بــعــمــر  ــتـ ــــى فـ ــتـــي تـــعـــود إلـ واألضـــــــــراس الـ
الخامسة«. وتعّبر إيمان عن حالة الضياع 
األطــبــاء،  آراء  تــتــضــارب  إذ  تعيشها،  الــتــي 
»مــنــهــم مـــن يـــقـــول إنـــهـــا ســــوف تـــكـــون فــتــاة 
ع آخرون 

ّ
ضخمة جدًا أو عماقة، فيما يتوق

أن تكون ناقصة النمو صغيرة الحجم«.
ــه، وهــو  ــلـ يـــوضـــح الـــدكـــتـــور شـــوقـــي عــطــا الـ
طبيب ليمار، أن الرضيعة تعاني من »حالة 
 البلوغ الطبيعي 

ّ
تسّمى البلوغ املبكر، إذ إن

ــا بـــن الـــعـــاشـــرة و  لــــدى الــفــتــيــات يـــحـــدث مـ
الحادية عشرة. أما العادة الشهرية، فتحدث 
فـــي الــــحــــاالت الــطــبــيــعــيــة نــتــيــجــة الــتــفــاعــل 
مـــا بـــن الـــغـــدة الــنــخــامــيــة والـــغـــدة مـــا فــوق 
الــنــخــامــيــة واملــبــيــض. ويــأتــي هـــذا التفاعل 
بصورة تدريجية، لينضج وتبدأ اإلفرازات 
 العاشرة«.

ّ
في العمر الطبيعي ومعدله سن

ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ويـــوضـــح عــطــا الـــلـــه لـ
ــــاالت بـــلـــوغ مــبــكــر في  »غــالــبــًا مـــا نــشــهــد حـ
 
ّ
الــخــامــســة أو الــســادســة كــحــّد أدنــــى، إال أن

حـــالـــة لــيــمــار تـــعـــّد غــريــبــة ونـــــــادرة. تــفــاعــل 
الغدد واملبيض أتــى قبل أوانــه بكثير. وما 
كان من املفترض حدوثه في الحادية عشرة، 
حصل في األشهر األولى من عمرها«. وعن 
تشخيص الحالة، يقول إنها »نضج مبكر، 
 نــتــائــج فــحــوصــات 

ّ
ــا يـــؤكـــد ذلــــك هـــو أن ومــ

الغدد أتــت طبيعية جــدًا وسليمة، من دون 
الــدورة  فــإن  أم خبيث. كذلك  أي ورم حميد 

الشهرية منتظمة«.

حالة متمايزة
الغريبة   حالة ليمار 

ّ
أن إلــى  تجدر اإلشـــارة 

ــادرة اضـــطـــرت طــبــيــبــهــا املـــعـــالـــج إلــى  ــ ــنـ ــ والـ
تشكيل لجنة من األطباء من االختصاصات 
البحوث  ــراء  الــحــالــة وإجــ كــافــة، لتشخيص 
الـــدراســـات العاملية  الــازمــة والــوقــوف عند 
 »الدراسات قليلة جدًا، 

ّ
ذات الصلة. يقول إن

مــع نــحــو أربــــع دراســـــات فــقــط حـــول الــعــالــم 
تــنــاولــت هــذه املــســألــة، وتــعــود أحــدثــهــا إلى 
 واحدة تتحدث عن عدد قليل 

ّ
عام 1990. وكل

 الخامسة 
ّ
جدًا من الحاالت مع بلوغ في سن

أو السادسة«. يضيف: »أما الافت، فهو أن 
هؤالء الفتيات تخلصن من ذلك مع التقّدم 
أي  دون  ومـــن  بطريقة طبيعية  الــعــمــر،  فــي 
تــدخــل طــبــي. وقـــد عـــدن وبــلــغــن فــي الثانية 

عشرة تلقائيًا«.
لكن ما يميز ليمار عن باقي الحاالت حول 
بلوغها  »أواًل  الله  العالم، هو بحسب عطا 
املبكر جــدًا أي فــي أشهرها األولـــى وهــذا ال 
ينطبق على الــحــاالت مــوضــوع الــدراســات. 
أن عمر عظامها  الريبة هو  يثير  ما  ثانيًا، 
متقّدم جدًا، إذ ينمو بطريقة سريعة. وهذا 
يــعــود إلــى الــهــرمــونــات األنــثــويــة«. ويشرح 

البلوغ الطبيعي، يزيد طول  ــه »فــي حــال 
ّ
أن

الهرمونات، ويستمر  الطفل ونمّوه نتيجة 
النمو   

ّ
يــخــف أن  قــبــل  الــنــضــج لسنتن  هـــذا 

الله هو  ومــا يتخّوف منه عطا  الجسدي«. 
ــدة ســنــتــن فــقــط.  ــرار نـــمـــّو لــيــمــار ملــ ــمـ ــتـ »اسـ
بالتالي لن يأخذ جسدها حقه الطبيعي في 
أو قزمة  النمّو، وتصبح فتاة صغيرة جــدًا 

إذا صح التعبير«.

حذار صحتها النفسيّة
من جهته، يقول املتخصص في علم النفس 
 »ليمار الــيــوم في 

ّ
الــدكــتــور نبيل خــوري إن

، ال تــــدرك وضــعــهــا وال تــعــي ما 
ّ
هـــذه الـــســـن

يـــحـــدث لـــهـــا. لــكــن عــنــد بــلــوغــهــا الــخــامــســة 
مـــن عـــمـــرهـــا، ســــوف تـــبـــدأ بـــطـــرح األســئــلــة. 

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

يوجد في المغرب الكثير 
من مراكز التلقيح الصناعي، 

لكّن مشروع القانون الجديد 
يلزم الحكومة بمساعدة 

األزواج على اإلنجاب

طنجة ـ وصال الشيخ

تـــصـــادق الــحــكــومــة املــغــربــيــة قــريــبــًا عــلــى مــشــروع 
إلى  املوجه  اإلنجاب،  الطبية على  املساعدة  قانون 
أو ضعف  من عجز جنسي  يعانون  الذين  األزواج 

في الخصوبة الطبيعية.
يهدف مــشــروع الــقــانــون، الــذي أعــده وزيــر الصحة 
الــحــســن الــــــــوردي، إلــــى تــجــنــب انـــتـــقـــال األمـــــراض 
الخطيرة أو الوراثية إلى األطفال، وكذلك محاصرة 
األمراض التي تؤثر في الصحة اإلنجابية للزوجن 

ومعالجتها.
الـــعـــامـــة  ــادئ  ــ ــبــ ــ املــ ــن  ــ مـ مـــجـــمـــوعـــة  الــــقــــانــــون  أدرج 
ــيــــات املــنــظــمــة لــلــمــســاعــدة الــطــبــيــة على  واألخــــاقــ
ــة املـــعـــلـــومـــات  ــريــ ــــن ذلـــــــك، احـــــتـــــرام ســ اإلنــــــجــــــاب. مـ
وتجريم  للعاج،  الخاضعن  للزوجن  الشخصية 
التناسلية ألغــراض تجارية أو  استغال الوظائف 
الطبية،  والــتــجــارب  البحوث  ألغـــراض  أو  صناعية 
كـــذلـــك مــنــع االســتــنــســاخ الــبــشــري وانـــتـــقـــاء جنس 
املولود، ومنع التبرع بالحيوانات املنوية أو بيعها، 

ومنع الحمل لفائدة اآلخرين.
يقدم القانون مساعدة طبية إلى أي عملية سريرية 
أو بــيــولــوجــيــة تــمــّكــن مــن اإلخـــصـــاب األنــبــوبــي، أو 
الــصــنــاعــي، أو حفظ األمــشــاج )الخايا  اإلخــصــاب 
الجنسية الــذكــريــة واألنــثــويــة قــبــل انــدمــاجــهــا(، أو 
حفظ الحيوانات املنوية، وكذلك مساعدة كل تقنية 
العاجزين من اإلنجاب خارج  أخرى تمّكن األزواج 

السياق الطبيعي.
القيرون،  بالتلقيح، محمد  املختص  الطبيب  يقول 
في  تجري  التلقيح  »عمليات  الــجــديــد«:  لـ«العربي 
 الرقابة الذاتية 

ّ
املغرب من دون قانون ينظمها، لكن

ــار الـــشـــرع اإلســـامـــي فــرضــت تــلــقــائــيــًا على  فـــي إطــ
األطباء في مراكز املساعدة على اإلنجاب، ومنعت 
 بتلقيح 

ً
ــراء عــمــلــيــات تــتــعــلــق مـــثـــا ــ ــؤالء مـــن إجــ ــ هـ

بــويــضــة مـــن امـــــرأة فـــي رحـــم أخـــــرى، كــمــا منعتهم 
أيضًا من تلقيح حيوانات منوية في رحم امرأة، من 
دون أن تأتي الحيوانات املنوية من زوجها بالذات. 
وهي مسائل قيمية تتعلق بتداخل وتعارض الدين 

اإلسامي مع العلم«. 
أول إنجاب بالتلقيح األنبوبي )طفل األنبوب( في 
الـــدار البيضاء بحسب  املــغــرب كــان عــام 1989 فــي 
القيرون، أي بعد 11 عامًا من نجاح أول عملية من 
هـــذا الــنــوع عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. انــتــشــرت بعدها 
ــز املـــســـاعـــدة عــلــى اإلنــــجــــاب فـــي مــعــظــم املـــدن  ــراكـ مـ
ــهــا اقــتــصــرت عــلــى الــقــطــاع 

ّ
املــغــربــيــة الـــكـــبـــرى، لــكــن

الــــخــــاص. ولــــم تــتــوفــر مـــراكـــز حــكــومــيــة إال أخــيــرًا 

فـــي مــســتــشــفــى الــلــيــمــون فـــي الــــربــــاط، وهــــو املــركــز 
الحكومي الوحيد من هذا النوع.

املراكز من  تلك  إلى  الذين يلجؤون  األزواج  يعاني 
»مشكلة العجز عن اإلنجاب، أو العقم، أو انخفاض 
مستوى الخصوبة الطبيعية. ثلث املشاكل يختص 
بالرجل، وثلث آخر باملرأة، وثلث مشترك بينهما«، 
الــذيــن   نــســبــة األزواج 

ّ
الــقــيــرون. يــتــابــع أن بــحــســب 

يعانون من هذه املشاكل في املغرب تصل إلى نحو 
15 في املائة. وبحسب تشخيص حالتهم يتوفر لهم 
خيارا التلقيح االصطناعي )أخذ حيوانات منوية 
من الرجل ومعالجتها في املختبر قبل حقنها في 
املرأة(، أو التلقيح األنبوبي )أخذ حيوانات منوية 
مــن الــرجــل وبــويــضــات مــن املـــرأة ومعالجتها قبل 
حقنها(. وتصل كلفة األخير إلى ثاثة آالف يورو. 

يقول القيرون عن تقبل املجتمع للتدخل الطبي في 
عمليات اإلنجاب واإلقــبــال عليه: »عــادة ما يفضل 
الناس التدخل الطبيعي. وعندما نصل إلى مرحلة 
الـــعـــاج بــالــتــلــقــيــح االصـــطـــنـــاعـــي، يـــبـــدأ الـــزوجـــان 
فمحاوالت  وصعب،  نفسيًا  متعب  ألنــه  بالتراجع، 

أول محاولة، خصوصًا  عند  تنجح  ال  قد  التلقيح 
إلــى 35 عامًا  بــامــرأة يصل عمرها  إذا تعلق األمـــر 

فما فوق«.
التحاليل  عــام من نقص في  القطاع بشكل  يعاني 
املفيدة للزوجن غير القادرين على اإلنجاب. وهي 
تحاليل لم تدخل إلى املغرب بعد. من ذلك تحليل 
نجاح  نسبة  ويعطي  األنــبــوبــي  بالتلقيح  يتعلق 
تـــجـــرى على  تــحــالــيــل  كـــذلـــك  مـــن %25.  ــداًل  ــ بـ  %75
وراثية  تناسلية  بأمراض  بإصابتها  تفيد  األجنة 
أو أنــهــا خــالــيــة مــن األمـــــراض. يعلل الــقــيــرون ذلــك 
مجال  فــي  االختصاصين  األطــبــاء  بـــ«قــلــة  النقص 

اإلخصاب والتوليد«. 
 شروطه تحدد 

ّ
فــإن القانون،  إلى مشروع  بالعودة 

إجبار  ذلــك  الطبية. من  املساعدة  تقنيات  ممارسة 
املــؤســســات الــطــبــيــة واملـــراكـــز الــخــاصــة واملــهــنــيــن 
املــعــنــيــن عــلــى الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص ملــمــارســة 
ــــاب. كـــذلـــك،  ــــجـ ــدة الــطــبــيــة عـــلـــى اإلنـ ــاعـ ــسـ تــقــنــيــة املـ
ــدة  ضـــــــرورة تـــوفـــر املــــؤســــســــات املــعــنــيــة عـــلـــى وحــ
التقنية.  مستقلة مخصصة حصريًا ملمارسة هذه 
وضــرورة توفر املستخدمن على مؤهات خاصة 
أن  الــقــانــون  يشترط  كما  تنظيمي.  بنص  ستحدد 
يــكــون الـــزوجـــان املــعــنــيــان عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ال أن 
يــســتــخــدم عيناتهما شــخــص آخـــر بــعــد وفــاتــهــمــا. 
يشترط أيضًا استخدام الحيوانات املنوية الخاصة 
بالزوج نفسه. وكذلك، موافقة الزوجن معًا موافقة 
كتابية. ويتيح كذلك للشخص الذي يتلقى العاج 

أن يحفظ حيواناته املنوية الستخدامها الحقًا.

رضيعة بالغةتحقيق
ليمار حالة نادرة حول العالم

البحث عن العروس الموّظفة في  غزّة

حتى إن وجدت امرأة 
موّظفة، فيكون مهرها 

عاليًا، وهذا عبء جديد

غزة ـ إيمان عبد الكريم

 الشباب في قطاع غزة عن شريكة 
ُ
ال يبحث

حياة يحبونها فحسب. فالواقع االقتصادي 
يفّكرون بطريقة مختلفة  الصعب يجعلهم 
تــمــامــًا. يــقــول محمد الــشــاعــر )24 عــامــًا( إن 
املرأة التي سيتزّوجها يجب أن تكون عاملة 
ــفــة فــي أي مــؤســســة. »لـــن أستطيع 

ّ
أو مــوظ

وتأسيس  الحياة  تحّمل مصاريف  وحــدي 
 
ً
أسرة وبيت مستقر«. يضيف: »ليس سها
التفكير في الزواج في الوضع الذي يمر فيه 
 الــشــبــاب من 

ّ
الــقــطــاع حــالــيــًا. وإذا مــا تــمــكــن

تكون  بفتاة  لارتباط  يسعون  فإنهم  ذلــك، 
ــادرة عــلــى املـــســـاعـــدة فـــي تــحــّمــل األعـــبـــاء  ــ قــ

املالية«. 
يــرى الشاعر أن عملية البحث هــذه مرهقة 
نـــظـــرًا لــصــعــوبــة إيـــجـــاد املـــواصـــفـــات الــتــي 
إن  لشريكة حياته. يضيف: »حتى  يريدها 
فة، فيكون مهرها عاليًا، 

ّ
وجدت امــرأة موظ

ــى أن هــنــاك  ــ ــتـــًا إلـ ــــبء جــــديــــد«، الفـ وهــــــذا عـ
مـــعـــوقـــات أخـــــرى تــتــعــلــق بــمــتــطــلــبــات أهــل 
الــفــتــاة، عــلــى غـــرار اشــتــراطــهــم تــأمــن منزل 

مستقل لها بعيدًا عن منزل العائلة«.
ــرار الــبــحــث عـــن فـــتـــاة األحــــام  ــمـ ــتـ ومــــع اسـ
ــفــة، تــــزداد املــعــّوقــات، فــي وقـــت يحار 

ّ
املــوظ

الــغــزّي،  املجتمع  تعقيدات  بسبب  الــشــبــاب 
ــات يـــرتـــبـــط بـــ  ــ وخـــصـــوصـــًا أن االخـــتـــيـــار بـ
»راتب« الزوجة. وهناك معايير أخرى لدى 
فتاة مثقفة.  البعض عن  إذ يبحث  آخــريــن، 
يــقــول أحــمــد حــســن )27 عــامــًا( إن »الــفــتــاة 
الـــتـــي أحـــلـــم بــهــا لــيــســت صـــنـــدوق ودائـــــع«، 
مضيفًا: »لن أتزوج من أجل الحصول على 
راتب زوجتي على الرغم من أهميته. أحتاج 
حبني وتكون قادرة على 

ُ
إلى فتاة أحبها وت

تقبل أفكاري ومشاركتي في بناء مستقبل 
وتحقيق أحامنا. أنا شاب طموح وأحتاج 

إلى فتاة طموحة مثلي«.
أيضًا.  معاناتهن  الفتيات  لــدى  املقابل،  في 
تقول نسمة علي )26 عامًا( وهي من مخّيم 
الــشــاطــئ، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »إحــدى 
الخاطبات اللواتي كن يترددن على منزلنا 
لم تنتظر حتى االنتهاء من فنجان قهوتها، 
الــجــامــعــي، وإذا  وســألــتــنــي عــن تخصصي 
كــنــت قــد حــصــلــت عــلــى عــمــل بــعــد الــتــخــرج. 
بعدها، اعتذرت من والدتي وأخبرتها أنني 
جميلة ومؤدبة إال أن ابنها ال يريد الزواج 
ها: »وماذا يعمل ابنك؟ 

ُ
إال من موظفة«. سألت

كانت الصدمة حن علمت أنه يعمل حدادًا 
فــي إحــــدى الــــورش وقـــد تـــرك املـــدرســـة حن 
كان في املرحلة االعدادية، في وقت أستعد 

ملتابعة الدراسات العليا«.  
الـــجـــامـــعـــيـــة  ــادة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ ــة أن  ــمـ نـــسـ ــتــــابــــع  تــ
بالنسبة  مهمًا  َيــُعــد  لــم  التعليم  ومــســتــوى 

لــلــشــبــاب أو األهــــل، وكـــل مــا يهمهم هــو ما 
تجنيه الفتاه في نهاية كل شهر. وترى أن 
الفتيات في قطاع غزة ّتحّولن إلى مشروع 
تـــجـــاري، مـــا انــعــكــس عــلــيــهــن ســلــبــًا، ودفـــع 
بــاألهــل إلـــى فـــرض عـــدد مــن الـــشـــروط على 

العريس قبل القبول به. 
إلـــى ذلــــك، فـــإن بــعــض الــشــبــاب املحظوظن 
ــوا تـــحـــقـــيـــق أحــــامــــهــــم  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الــــــذيــــــن اسـ
ــة، يـــصـــفـــون حــيــاتــهــم  ــفـ ــالـــــزواج مــــن مـــوظـ بـــ
وكأنها »عسل أســود«، نظرًا ملا يعانوه في 
 32( وســام سميح  يقول  الزوجية.  حياتهم 

عـــامـــًا(، وهـــو مــهــنــدس كــومــبــيــتــر، ومــتــزوج 
مــن مــوظــفــة، إنـــه كـــان قــد أحـــب زوجــتــه منذ 
نــحــو خــمــس ســـنـــوات، وقـــد »عــانــيــُت كثيرًا 
كي أستطيع الــزواج بها«. يضيف: »بعدما 
 مناسبًا 

ً
تخرجت من الجامعة، لم أجد عما

مــعــانــاة، حظيت بوظيفة.  وبــعــد  بــســهــولــة. 
وحن تقدمت للزواج بها، ُرفضت ألن راتب 

زوجتي أعلى من راتبي«.
ــفــــت ســـمـــيـــح إلـــــــى أن املـــــوظـــــفـــــات فــي  ــلــ ويــ
املــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة يـــحـــظـــن بـــاهـــتـــمـــام 
ـــفـــة 

ّ
ــن. أمـــــا املـــوظ ــيـــرهـ ــن غـ ــبـــاب أكـــثـــر مــ الـــشـ

ــرة، وقــد  ــيـ الــحــكــومــيــة، فتحتل املــرتــبــة األخـ
العائات  بــن  إلــى خلق مشاكل  األمـــر  أدى 
أصدقائه  إن  ويــقــول  أنفسهم.  واملــتــزوجــن 
مؤسسة  فــي  تعمل  زوجــتــه  ألن  يحسدونه 
مــرات  أهلها  رفضه  عينه،  وللسبب  دولــيــة. 

عدة، إال أنهم وافقوا أخيرًا. 
وفي ظل صعوبة تحقيق األحام في قطاع 
غزة، وإدراك عدد من الشباب مدى صعوبة 
االرتباط بموظفة، قرر فؤاد عبيد الحد من 

 عن 
ُ
أحـــامـــه. فــي الــوقــت الــحــالــي، ال يــبــحــث

قد  وتكون  ُيحّبها،  فتاة جميلة  بل  فة 
ّ
موظ

أكــمــلــت تــعــلــيــمــهــا وحــصــلــت عــلــى شـــهـــادة. 
برأيه، من الجيد أن تحصل على وظيفة في 
املستقبل. يقول إنه ليس لديه مشكلة في أن 
تعمل زوجته وتساهم في مصاريف البيت. 
يضيف أنه يحبها ويتمنى لها النجاح في 
داعمًا  »ســأكــون  واملهنية.  العلمية  حياتها 
رئــيــســيــًا لــهــا فـــي كـــل خـــطـــوة فـــي حــيــاتــهــا. 

لكنني ال أبحث عن موظفة جاهزة«.
ــــه يــــدرك صــعــوبــة الــوضــع االقــتــصــادي 

ّ
وألن

الــشــبــاب مــن أجــل توفير لقمة  ومــا يعانيه 
العيش، يؤكد عبيد أن »الحب ال يصنع كل 
الشهرية.  باحتياجاتي  يمدني  ولــن  شــيء، 
ــادرة عــلــى املــســاعــدة،  وإذا كــانــت زوجــتــي قــ

فهي األحق واألقرب إلى القلب«. 
هكذا، صار الزواج من موظفة بمثابة حلم، 
ــهــا تــعــن الـــشـــاب عــلــى تــحــّمــل تــكــالــيــف 

ّ
عــل

الــحــيــاة الــصــعــبــة فـــي غـــزة فـــي ظـــل الــوضــع 
االقتصادي الصعب.

بيروت ـ العربي الجديد

ـــم 
ّ
رّبـــــمـــــا يـــخـــشـــى الـــبـــعـــض مـــــن الـــتـــعـــل

ــد. أكــثــر من  واالســتــمــتــاع فــي وقــت واحـ
ــك، قـــد يــبــدو مــدهــشــًا بــعــض الــشــيء  ذلــ
الفيديو  أو  الكمبيوتر  ألعاب  إن  القول 
تــقــوي الــــدمــــاغ. هــــذا مـــا يــقــولــه أســتــاذ 
علم النفس ريـــان أنــدرســون فــي مجلة 
»ســايــكــولــوجــي تـــــــوداي«، مــشــيــرًا إلــى 
أربــــعــــة أســــبــــاب ألهـــمـــيـــة لـــعـــب ألــعــالــب 

الفيديو، وهي:
1 - الفشل مفتاح النجاح: إذا ما سألَت 
أحدهم إن كان قد فشل في أي شيء في 
واحــدة  إجابة  على  فستحصل  حياته، 
وهــــي نــعــم، ألن الــجــمــيــع يــفــشــلــون في 
أمــر مــا فــي حياتهم. كــذلــك، فــإن مفتاح 

النجاح في نهاية املطاف هو الفشل. 
في العديد من ألعاب الفيديو، تبدأ مع 
أكــثــر مــن حــيــاة، وهـــذا يعني أن الفشل 
أمـــر عــــادي. وفـــي ألــعــاب كــثــيــرة، يكون 
الــــوصــــول إلــــى الـــهـــدف الــنــهــائــي شبه 
مستحيل، ما يشجعك على املثابرة. في 
التعامل  قــادرًا على  هذه الحالة، تكون 
مــع املــشــكــلــة مــن دون االســتــســام لها. 

وهذه مهارة حياتية مهمة جدًا. 
الكمبيوتر تزيد مــن قدرتك  ألــعــاب   -  2
ساهم بعض األلعاب 

ُ
على حل املشاكل: ت

أكــثــر من  قــدراتــك املعرفية  فــي تحسن 
األلعاب املصّممة لهذا الغرض. في هذا 
السياق، تقول جاين ماكونيغال، وهي 

إنــه في حال  البديلة،  األلعاب  مصّممة 
أردت أن تمرح وتحفز عقلك، يمكنك أن 
تلعب ثــاث مـــرات فــي األســبــوع لنحو 
فــي تحفيز  األلــعــاب  20 دقيقة. تساهم 

عقلك وتساعدك على حل املشاكل. 
الحياة،  تفّكر: في  األلــعــاب تجعلك   -  3
ال بــد مــن أن نــتــعــّرض إلـــى مضاعفات 
فـــــي أجـــســـامـــنـــا وأذهـــــانـــــنـــــا عـــلـــى حــد 
ــواء. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإن مــمــارســة  ــ سـ
الحد  قد تساهم في  الرياضة وغيرها 
من الخسائر. ال بد من أن تحافظ على 
 الكلمات 

ّ
دماغك نشيطًا، على غرار حل

املتقاطعة أو ألعاب الفيديو.
ــى أن كـــبـــار الــســن  وتــشــيــر األبــــحــــاث إلــ
الذين يحرصون على تنشيط عقولهم 
هم أقل عرضة لإلصابة باأللزهايمر أو 
الدراسات  بعض  تشير  كذلك،  الخرف. 
ــاب الـــفـــيـــديـــو تـــســـاهـــم فــي  ــعــ إلـــــى أن ألــ
تــحــســن الــــذاكــــرة واملـــــــزاج وقــــد تـــؤدي 
إلى طول العمر. وهذه األلعاب قد تعد 

هدية جيدة للجد والجدة.
الكمبيوتر تزيد مــن قدرتك  ألــعــاب   -  4
ــثــــر مــــن مـــهـــمـــة فــــي وقـــت  ــلـــى أداء أكــ عـ
واحــد: يهدف الكاتب إلى القول إن في 
للعقل،  كثيرة  فوائد  الكمبيوتر  ألعاب 
يقضي  أن  يفضلون  ال  اآلبــــاء  أن  علمًا 
 وهــــم يــلــعــبــون 

ً
أطــفــالــهــم وقـــتـــًا طـــويـــا

إلى  الــدراســات  الفيديو. وتشير  ألعاب 
اكــتــســاب الــاعــبــن مــهــارات عـــدة، منها 

التركيز واإلدراك وتعدد املهام.

أكثر من حياة في ألعاب الفيديو

رلى المصري

نشرف على نهاية شهر مارس/آذار الذي كان بامتياز شهر املرأة في 
لبنان وفي معظم الدول العربية. كيف صّورت النساء خالل هذا الشهر 
عمومًا من قبل اإلعالم والسياسيني واملنظمات الدولية والوطنية ومن 

قبل األفراد بشكل عام؟ إليكم استعراضًا لهذه الصور:
- املرأة الخارقة: احتفلت إحدى الجمعيات بمناسبة يوم املرأة العاملي 
ط الضوء على تجارب مجموعة من 

ّ
على طريقتها بشكل نخبوي سل

أو  مهنيًا  إنجازًا  اللواتي حققن  املجتمع  أو سيدات  األعــمــال،  سيدات 
السيدات عبارة  اجتماعيًا أو شخصيًا في حياتهن. كانت مداخالت 
لغيرهن ألنهن  اإللــهــام  قــد ال تمتلك عناصر  تــجــارب شخصية،  عــن 
بــإرادة  وليس  ما  بحظوة  يرتبط  نجاحهن  بالتالي،  نسبيًا محظيات. 
شخصية. ربما نفتخر بهؤالء النساء لكنهن ال يمثلن سوى القليل 

من النساء في مجتمعاتنا. 
يوم  النساء خــالل  العامة عن  النظرة  هــذه  تكّرست  الضحية:  املــرأة   -
املرأة العاملي خصوصًا لدى املنظمات والهيئات الدولية ومنظمات األمم 
 ضحايا للعنف داخل املنزل، 

ً
املتحدة وبعثاتها. النساء ربما يكّن فعال

أو للحروب أو للتهجير أو للمجتمع أو لقوانينه. لكن، من املهم أن يكون 
النساء  هــّن ناجيات وقــويــات. وضــع  النساء  إيجابيًا. هــؤالء  الخطاب 
في خانة »الضحايا« يخلق عالقة اعتمادية بني »الضحية« و«املنقذ«. 

طريق التمكني يبدأ بكسر هذه العالقة ومعها الصور النمطية.
ــرأة الــعــاملــي على أّن  ــز بعض االحــتــفــاالت بــيــوم املـ

ّ
ــرأة املــذنــبــة: تــرك - املـ

تسريع ردم الفجوة الجندرية أو إزالة التمييز هو في يد النساء. بذلك، 
تولد »مشاعر ذنب« لديهن. هذا ما حاول وزير الداخلية في لبنان نهاد 
املشنوق أن يوصله في مداخلته الشهيرة. قال إّن املشكلة في املشاركة 
فــي »تقصير«  بــل  املــمــارســات،  الــقــوانــني وال  فــي  السياسية ال تكمن 
النساء. هو نفس الخطاب الذي حاولت بعض محطات اإلعالم تسليط 
الضوء عليه في تغطيتها للحدث. تجدر اإلشارة إلى أّن تكريس هذه 
لكسر  الجهد  موقع مضاعفة  فــي  عــام  بشكل  النساء  يجعل  النظرة 

النظرة السائدة عن النساء كـ«متقاعسات«.
النمطية عن  الــصــورة  املتفانية: اإلعـــالم هــو بطل تكريس  ــــ  املـــرأة األم 
ها حنونة ومتفانية وتضحي بنفسها. املشكلة ببساطة 

ّ
املرأة ـ األم بأن

هنا اختزال النساء وأدوارهن املتعددة وهويتهن املتنوعة بدور وهوية 
له  باتت  والهوية  الــدور  هــذا  أّن  للمشكلة  الثاني  والبعد  )األم(.  واحــدة 
مــالمــح ثــابــتــة كلها مــوضــوعــة فــي خــانــة الــتــفــانــي والتضحية وإلــغــاء 
الذات وغيرها، لتصبح كلمة »أم« مرادفة تلقائيًا لـ«التضحية«. األمومة 
وال تشكل سوى  لجميعهن،  وليس  النساء  لبعض  تجربة شخصية 

جزء من هويتهن.
)ناشطة نسوية(

صور المرأة النمطية في شهرها

تاء

يقرّ الطبيب شوقي عطا اهلل بأنه ال يملك عالجًا حاليًا، آمًال أن تتوّقف 
العادة الشهرية لدى ليمار من تلقاء نفسها، مثلما حدث مع باقي 
أنها سوف تخضع  إلى  العالم بحسب دراسات. ويلفت  الحاالت حول 
مستمر  عظامها  نمو  أّن  تبيّن  حال  وفي  أشهر،  ستة  على  لمراقبة 
على هذا النحو عندها يضطر إلى معالجة العادة الشهرية ووقفها، 

ليحفظ لها نمّوها الطبيعي.

تحت المراقبة

نقد ذاتي عربي على تويتر
حاول املغردون من بلدان عربية عديدة أن يقدموا نقدًا ذاتيًا من خال 
وسم »رأيك في نفسك« الذي انتشر بشكل سريع منذ مساء أمس األول 

األربعاء، وحقق أكثر من 17 ألف تغريدة حتى مساء أمس.
 الكثير من املغردين لجأ إلى أحاديث دينية وأقوال 

ّ
وعلى الرغم من أن

املؤدية  املفاخرة  بنّية  الــذات  الحديث عن  عــدم استحسان  تراثية حــول 
 حرية عادًا صفاته، حتى 

ّ
 غيرهم تحدث عن نفسه بكل

ّ
إلى الغرور، فإن

السيئ من بينها.
ه »فضولي، وطفيلي، وأحيانًا 

ّ
من هؤالء »كاتم« الذي وصف نفسه بأن

شرير«. أما »البرنس« فحّول ذلك الرأي إلى قصيدة خفيفة: »مرات أحس 
ي ضعيف.. وأحيان أظن فكري سوي.. وأحيان 

ّ
ي قوي.. ومرات أحس ان

ّ
ان

ي أمشي ع الرصيف«.
ّ
أظن عقلي خفيف.. عابث وجدًا فوضوي.. لكن

ــة«: »بــنــت وال كـــل الـــبـــنـــات«. أمــا  ــولــ ــــرون بــأنــفــســهــم، فــقــالــت »أّمــ مـــدح آخـ
»جنوبية وكفى« فدمجت رأيها بالسياسة: »أشبه عدن )ثاني أهم مدن 

اليمن( على أسواري ينتحر األعداء والطامعون«.
رأي أسماء أحمد كان مخالفًا للجميع: »دعوني أجدها أواًل، قبل أن أقول 

رأيي فيها. ال أعرف أساسًا كيف تتحملني نفسي«.

هاشتاغ

ثّمة خشية عليها من اآلثار النفسيّة )حسين بيضون(

يحّدد القانون شروطًا للمساعدة الطبية )عبد الحق سنّة/ فرانس برس(
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الموّظفات في المؤسسات الدولية هن األوفر حظًا )إيمان عبد الكريم(



قضايا

أالن غريش

ــة  ــّيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة  مـــبـــنـــى  ــقـــع  يـ
ــــي الـــضـــخـــم الــســتــالــيــنــي  ــــروسـ الـ
ــــط مــوســكــو،  الـــهـــنـــدســـة، فــــي وسـ
 عليه برج عــاٍل. يسرع مئات املوظفني 

ّ
يطل

ــك الـــصـــبـــاح، لــيــلــتــحــقــوا بــمــكــاتــبــهــم.  فـــي ذلــ
ميخائيل  الخارجية  وزيــر  مساعد  يتطّرق 
الــعــربــّيــة بامتياز،  الـــذي يجيد  بــوغــدانــوف 
لـــلـــمـــحـــادثـــات الــــتــــي ســيــجــريــهــا الـــرئـــيـــس، 
فالديمير بوتني، في اليوم نفسه مع نظرائه 
بشار  السوري  الرئيسني  أجمع،  العالم  من 
األســـد واإليــرانــي حسن روحــانــي والعاهل 
الـــســـعـــودي ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ومــع 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــني 
أو بعيد  قريٍب  املعنّيني من   

ّ
نتنياهو، وكــل

بــاملــلــّف الـــســـوري. كـــان بـــوغـــدانـــوف سفيرًا 
ــّدة مـــّرات  فــي تــل أبــيــب والــقــاهــرة، وشــغــل عـ
منصب سفير روسيا في دمشق. وهو، منذ 
أكتوبر/تشرين األّول 2014، املمّثل الخاّص 
ــــرق األوســــــط  ــــشـ ــــي الـ لـــلـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـ

وإفريقيا.
األمور واضحة بالنسبة لبوغدانوف: »ليس 
 عــســكــري لــأزمــة الــســوريــة«، 

ٍّ
هــنــاك مــن حـــل

لــكــّنــه يــضــيــف: »ال نـــريـــد أن نــظــهــر األمــــور 
بــبــســاطــٍة أكــثــر مــّمــا هــي عــلــيــه؛ هــنــاك قــوى 
كــثــيــرة، داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، تعارض 
هذا املسار وتلّح على ضــرورة رحيٍل مبّكر 
بنتائج  التذكير  مــن  بــّد  ال  األســـد.  للرئيس 
هـــذه االســتــراتــيــجــيــة فـــي لــيــبــيــا والـــعـــراق«. 
مع  للتنسيق  األولـــوّيـــة  بــوغــدانــوف  يعطي 
الواليات املتحدة، ليس فقط على املستوى 
السياسي؛ سيتّم إنشاء مركز مشترك لجمع 
املـــعـــلـــومـــات الــــالزمــــة ملــتــابــعــة وقــــف إطـــالق 
الــنــار، مــن أجــل تحديد األهـــداف العسكرّية 

املقبولة ومعاينة »املجموعات اإلرهابية«.
ــروس فــــي شــــؤون  ــ ــ ــبـــراء الـ ــخـ ــد الـ ــ يـــشـــرح أحـ
الــشــرق األوســــط: »فــوجــئــنــا بــالــتــزام بوتني 
شــخــصــّيــا. قــــام بـــتـــنـــازالت، وال ســّيــمــا في 
بتنظيم  اإلرهــــاب  بحصر صــفــة  يتعّلق  مــا 
الدولة اإلسالمّية وجبهة النصرة«، في حني 
 موسكو كانت تطالب بوسم مجموعات 

ّ
أن

الخبير نفسه:  الصفة. ويــؤّكــد  أخــرى بهذه 
»وحتى ضباطنا فوجئوا، وكان االندفاع قد 
أخذهم بحكم نجاحات األسابيع املاضية«.

الشام  كــأحــرار  لــو قبلت مجموعات،  ومـــاذا 
ــنـــار؟  ــــالق الـ أو جـــيـــش اإلســــــــالم، بـــوقـــف إطــ
هذا  كان  ونياتهم.  »سندرس تصريحاتهم 
جـــواب بــوغــدانــوف الـــذي يــذّكــر، على الرغم 
مــن ذلـــك، أن مــوســكــو قبلت فــي مــفــاوضــات 
السالم األخيرة في جنيف، بحضور محمد 
عّلوش، الذي تزّعم جيش اإلسالم بعد مقتل 
أخيه زهران عّلوش من جّراء قصٍف روسي.

حصيلة إيجابيّة في نظر موسكو
التدّخل  قـــرار   

ّ
أن قناعة  فــي موسكو  تــســود 

العسكرّي الذي أخذته في خريف 2015 لعب 
دورًا حاسما لفتح صفحة جديدٍة، وتفادي 
تكرار السيناريو الليبي الذي ما انفّك يرعب 
الـــروس. أّدى قــرار الــتــدّخــل العسكرّي الــذي 
إلــى قلب ميزان القوى  أخــذه بوتني بنفسه 
الــــرغــــم مــــن االصــــطــــدام  عـــلـــى األرض، عـــلـــى 
بمقاومٍة فاجأت الــروس في الفترة األولــى. 
وقد أّكد لنا ذلك، في ديسمبر/كانون األول 
2015 في بيروت، أحد قيادّيي الصف األّول 
في حزب الله: فخالفا لتوّقعاتهم، لم يتمّكن 
الروس من الحصول مباشرًة على النتائج 

املطلوبة. 
الــروس التصعيد واللجوء إلى  وقد اعتمد 
أّي اعتبار ملصير  القصف املكّثف، من دون 
املقاومة  تلك  على  للقضاء  وذلـــك  املــدنــيــني، 
بحكم عجز الجيش السوري من االستفادة 
مــن التغطية الــجــّوّيــة املــتــوّفــرة. وفــي نهاية 
وبــدأ  الــقــوى،  مــيــزان  انقلب  ديسمبر 2015، 
الجيش السوري، وقد أعاد الروس ترتيبه، 

بالتقّدم نحو حلب.
الحصيلة اإلنسانّية لهذه الحملة مأساوّية، 
يــأمــلــون  كـــانـــوا  مـــا  الــــــروس حـــّقـــقـــوا   

ّ
أن إاّل 

تــحــقــيــقــه. فـــرضـــت روســـيـــا نــفــســهــا مــقــابــل 
ــن أخــذهــا  ــّد مـ ــات املـــّتـــحـــدة قـــــّوة ال بــ ــواليــ الــ
ــذه األزمـــــة، ومــتــجــاوزيــن  بــالــحــســبــان فـــي هـ
بذلك إيران. فدعمت ركائز النظام السورّي، 
فــي املفاوضات  فــي مــوقــٍع أفضل  ووضعته 
اآلتية. جّربت أسلحتها الجديدة، وال سّيما 
الــحــربــيــة،    Su-35S ســــــــو-35-إس  طـــائـــرات 
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ  ،T-90 تــــــــــي90-  ودبـــــــابـــــــات 
ــود.  ــ الــبــالــيــســتــيــة انـــطـــالقـــا مـــن الــبــحــر األسـ
وذلـــــك بــكــلــفــة مــــاّدّيــــة مــــحــــدودٍة نــســبــيــا )3 
مــلــيــارات دوالر مــن أصـــل 44 مــلــيــار دوالر، 
 

ّ
أن كــمــا   ،)2016 مـــيـــزانـــّيـــة  عــلــى  مــحــســوبــٍة 

روسيا استطاعت وضع قاعدة عسكرّية في 
املنطقة  في  لها  دائمة  قاعدٍة  أّول  الالذقّية، 
مــنــذ نــهــايــة الــتــحــالــف مـــع مـــصـــر. وأخـــيـــرًا، 
الجيش  تنظيم  إعـــادة  دمشق  على  فرضت 
النظامي، والتي تصّر روسيا على ضرورة 
املحافظة عليه، مهما كان الثمن، خصوصا 
أّنه قد يشّكل العمود الفقرّي لدولٍة سورية 
مــوّحــدة. فهناك إلــحــاح، هنا، على ضــرورة 
تــفــادي الــتــدابــيــر الــتــي اّتــخــذتــهــا واشــنــطــن 
 الجيش العراقّي 

ّ
في العراق، بعد 2003: حل

وحزب البعث. ويضيف بوغدانوف في هذا 

الـــصـــدد: »واألمـــيـــركـــيـــون يــوافــقــونــنــا الـــرأي 
هذه املرة«.

مخادعات النظام السورّي
تـــني: أن  ــراء هــنــا، يــحــمــل وقـــف إطــــالق الــنــار قـ
يكون تمويها ملخادعة الغرب وتمكني األسد 
 

ّ
من التقّدم من أجل استعادة السيطرة على كل
سورية؛ أو تعبيرًا عن إرادة روسيا التوّصل 

، ما يفترض حاّلً وسطا. إلى اّتفاٍق فعليٍّ
في  مؤتمٍر نّظمه مركز فالداي في موسكو 
املــاضــي، وجمع  26 و27 شباط/فبراير  فــي 
الشرق  خبراء روسيني وأجانب في شــؤون 
ــواردت آراء مــخــتــلــفــة، بــمــا فيها  ــ ــط، تـ ــ األوسـ
ــــة: هـــكـــذا رســــم ســفــيــر روســـــّي ســابــق  ــّي روســ
السوري، مؤّكدًا  الرئيس  صــورًة مغرية عن 
أمــر ســهــل، وأّنـــه سيدير  إعـــادة انتخابه   

ّ
أن

 رأيــه 
ّ

الــبــالد مــن جــديــد فــي املستقبل، إاّل أن
ــر  ــثـ ــــف الــــرســــمــــّي األكـ ــــوقـ هــــــذا ال يـــعـــكـــس املـ
الرسمّيني  أحــد  لنا  أبــدى  حــذرًا بكثير. فقد 
 

ّ
تــخــّوفــه مــن مــخــادعــات نــظــام دمــشــق. وتــدل
ــّو املــتــوّتــر  ــرت، أخــــيــــرًا، عــلــى الـــجـ ــ ــة جـ ــادثـ حـ
بــــني الـــحـــلـــيـــفـــني. فــبــعــد أن صــــــّرح الــرئــيــس 
 

ّ
 هدفه استعادة السيطرة على كل

ّ
أن األســد 

أتــى فيتالي تشوركني،  الــســوريــة،  األراضـــي 
 حازٍم 

ٍّ
ممّثل روسيا لدى األمم املّتحدة، برد

فــبــرايــر/شــبــاط: »اســتــثــمــرنــا كثيرًا  فـــي 18 
فـــي هــــذه األزمـــــــة، ســيــاســّيــا ودبــلــومــاســيــا، 
وعــســكــرّيــا أيــضــا. حــّبــذا لــو يــأخــذ الــرئــيــس 
األســــد ذلـــك بــعــني االعـــتـــبـــار«. وحـــني أعلنت 
الــســلــطــات الــســورّيــة عــن انــتــخــابــاٍت نيابّية 
في 13 إبريل/ نيسان املقبل، أكّدت الناطقة 
اإلعالمّية لوزارة الخارجّية الروسّية في 24 
 موسكو مصّرة على مساٍر 

ّ
فبراير/شباط أن

سياسّي، يؤّدي إلى دستوٍر جديد، ومن ثّم 
إلى انتخابات.

 االحتفاء بالنصر ليس على جدول 
ّ

أن ذلــك 
األعمال في موسكو، فالجيش السورّي حّقق 
انتصاراته بكلفة دماٍر هائلة. ولئن استعاد 
الــســيــطــرة عــلــى كـــامـــل األراضــــــي الـــســـورّيـــة، 
 روسيا ترفض االنزالق 

ّ
واالحتمال قليل، ألن

في رمــاٍل متحّركة، فمن سيدفع كلفة إعادة 

ــارات  ــيـ ــلـ ــتــــي تــــقــــّدر بــــعــــشــــرات مـ اإلعـــــمـــــار الــ
الدوالرات؟ فليس ذلك في وسع روسيا التي 
تــعــانــي مــن أزمــــة اقــتــصــاديــة حـــــاّدة، بسبب 
انــهــيــار ســعــر الــنــفــط: وهــــل يــمــكــن لــروســيــا 
 الواليات 

ّ
أن تنجح في ســوريــة، في حني أن

املّتحدة أخفقت في العراق؟
في بداية أكتوبر/تشرين األول 2015، أصّر 
بوتني في خطابه أمام الحكومة بخصوص 
ــاًل: »لــيــس  ــائـ مــســألــة الـــتـــدّخـــل فـــي ســـوريـــة قـ
نّيٍة لالنخراط بعمٍق في الصراع  أّيــة  لدينا 
مـــحـــدودة،  لـــفـــتـــرٍة  دعــمــنــا  ســـنـــواصـــل   ،)...(
 الجيش السورّي ًمستمّر في حربه 

ّ
وطاملا أن

ضّد اإلرهاب«.

حذر تجاه طهران
فـــي مـــا يــتــعــّلــق بــالــعــالقــات مـــع إيـــــران، فهي 
جّيدة، لكّنها بالتأكيد ليست استراتيجية. 
ــّدة حــول  وفـــي مــوســكــو، تــجــري تــســاؤالت عـ
نــيــات طـــهـــران، فــكــمــا أشــــار الــرئــيــس حسن 
روحـــانـــي، أمـــام وســائــل اإلعــــالم األمــيــركــّيــة، 
نــيــويــورك، على  فــي  فــي 25 سبتمبر/أيلول 
املّتحدة:  لأمم  العمومّية  الجمعّية  هامش 
»ال يــوجــد تــحــالــف بــني إيــــران وروســـيـــا في 
مــا يتعّلق بــالــحــرب ضــّد اإلرهــــاب«، وخــالل 
ــي مـــؤتـــمـــر فـــــالـــــداي، ذكـــــر أحـــد  مـــداخـــلـــتـــه فــ
 فلسفة بــلــده تــقــوم عــلــى عــدم 

ّ
اإليــرانــّيــني أن

ــل الـــقـــوى الــخــارجــّيــة فـــي شــــؤون دول  ـ ــدّخً تـ
الخليج، بما فيها روسيا.

يبدو خطاب فيودور لوكيانوف، وهو رئيس 
تحرير مجّلة Russia in Global Affairs  أكثر 
وضوحا: »رحيل األســد مقبول لدينا، لكّنه 
لــدى اإليــرانــّيــني«. ويــؤّكــد على  غير مقبول 
الــروســي: »منذ ربيع  الــقــرار  جانب مهمٍّ في 
2015، وافتنا األجهزة االستخبارية بتقارير 
انــخــراط متطوعني روس  للّريبة عن  مثيرة 
من آسيا الوسطى في صفوف تنظيم الدولة 
اإلسالمّية«. يقّدر عددهم ببضعة آالف. وقد 
ديميتري مدفيديف،  الــــوزراء،  رئــيــس  أعــلــن 
على   ،2015 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   1 فـــي 
الــقــنــاة الـــروســـيـــة األولـــــى »نـــريـــد أن نحمي 
ــن الــتــهــديــد اإلرهــــابــــي،  الــشــعــب الــــروســــي مـ
الــخــارج أسهل من محاربته  في  ومحاربته 
داخل البالد«. وهذه حّجة استعملها زعماء 
أوروبــــــّيــــــون كــــثــــيــــرون، عـــلـــى مـــــدى األعــــــوام 
ــا الـــواقـــع  ــّذبـــهـ الــخــمــســة عــشــر األخــــيــــرة، وكـ

بوضوح.
وقــف  اّتـــفـــاق   مستقبل 

ّ
أن الــجــمــيــع  يــعــتــرف 

الفاعلني املحليني.  النار يعتمد على  إطالق 
ــدول الــعــظــمــى الــتــي تــقــّرر  ــ فــقــد وّلــــى زمـــن الـ
عوضا عن حلفائها. ال تدفع مداخلة بثينة 
شــعــبــان، مــســتــشــارة الــرئــيــس األســـــد، الــتــي 
تفّسر األزمـــة الــســورّيــة على أّنــهــا »مــؤامــرة 
الــخــارج« ضــّد بلٍد »علماني« و»عربي«  من 
ــــد املـــســـؤولـــني  عـــلـــى الــــتــــفــــاؤل. ويـــعـــتـــرف أحـ
والـــذي  دمــشــق،  فــي  املقيمني  الفلسطينّيني 
كان موجودًا في موسكو، بأّنه »لم يكن هناك 
لدى حكومة دمشق أّية نّيٍة بالتفاوض، فهي 
إرهابّية.  كّلها  املسّلحة  املجموعات  تعتبر 
ــّنـــه أّكـــــــد، بــعــد  ــريـــد الـــنـــصـــر الــــكــــامــــل«. ولـــكـ تـ
تريد  ال  روسيا   

ّ
أن روس،  بمسؤولني  لقائه 

االنزالق »وتمديد تدّخلهم من خمسة أشهر 

إلــى خمسة أشــهــر إلــى مــا النــهــايــة«، فحرب 
وتذّكر  النسيان،  فــي  تسقط  لــم  أفغانستان 
مــوســكــو أّنـــه لــم يــتــّم إرســــال أّي جــنــّدّي إلــى 

الجبهة السورّية.

»القيصر والسلطان«
 الــســعــودّيــة دعــمــت اّتــفــاق 

ّ
فــي حــني يــبــدو أن

ــار، ودفـــــعـــــت املـــعـــارضـــة  ــ ــنــ ــ ــ وقــــــف إطــــــــالق ال
ــة بــــهــــذا االّتـــــــجـــــــاه، تــــبــــدي تــركــيــا  ــ ــورّيـ ــ ــسـ ــ الـ
تصنيف  تطلب  فهي  بــوضــوح،  تحّفظاتها 
 PYD حـــزب االّتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي
وقف  باّتفاق  غير مشمول  إرهابّيا  تنظيما 
إطالق النار، على الرغم من أنها توّقفت عن 
قصف شمال سورية الذي يسيطر عليه ذلك 
الحزب الذي أعلن أّنه سيحترم وقف إطالق 
النار. وهو القّوة الوحيدة التي تحظى بدعم 
نشٍط من الواليات املّتحدة وروسيا. يعترف 
 ذلـــك الــدعــم 

ّ
مــمــّثــل الــحــزب فــي مــوســكــو بـــأن

يرفض  الــحــزب   
ّ

ألن املـــزدوج يشّكل ضغطا، 
ــيــــار«، فـــخـــالل يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي  »الــــخــ
ملنطقة  الــذاتــيــة«  »اإلدارة  افتتحت  املــاضــي، 
روجافا الواقعة تحت سيطرة حزب االّتحاد 
ــردي فــــي شـــمـــال ســـوريـــة  ــكــ الـــديـــمـــقـــراطـــي الــ

مكتبا لها في موسكو. 
ــعــــالقــــات بــــني مــوســكــو  ويـــشـــّكـــل تــــدهــــور الــ
اعتذار،  وأنقرة، منذ رفضت األخيرة تقديم 
ــّيـــٍة في  ــّيـــارٍة حــربــّيــٍة روسـ بــعــد إســقــاطــهــا طـ
24 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، عــامــاًل يدفع 
إلى االحتراس والقلق. وقد زادت شخصّية 
الـــزعـــيـــمـــني بــــوتــــني وأردوغــــــــــــــان )الـــقـــيـــصـــر 
ــذا الــتــصــعــيــد، مع  ــّدة هــ ــ والـــســـلـــطـــان( مـــن حـ
البلدين  بــني  العالقات  الحفاظ على  تــّم  أّنــه 
طــوال سنوات الحرب الباردة، وحتى خالل 
على  السورية،  الحرب  من  األولــى  السنوات 
الــرغــم مــن الخالفات فــي وجــهــات النظر، إال 
ــتـــاريـــخ، تــصــعــيــدًا  ــك الـ ــنـــا نــشــهــد، مــنــذ ذلــ أّنـ
شفوّيا وعملّيا. فرض بوتني عقوباٍت على 
ــتـــوردة مـــن تـــركـــيـــا، وأعــطــى  املــنــتــجــات املـــسـ
ــنــــني الــــــــروس  ــواطــ ــمــ ــلــ نــــصــــائــــح صــــــارمــــــة لــ
بــعــدم الــذهــاب إلــى تركيا. وال بــّد طبعا من 
مجال  فــي  تركيا  فاستثمارات  استثناءات: 
البناء في روسيا تقّدر بـ16 مليار دوالر، وال 
ــّيـــة في  األلــعــاب األوروبـ سّيما فــي تحضير 
 التنديدات املتبادلة تحول دون 

ّ
2018، إاّل أن

إيجاد شروط تنسيق مناسبة في سورية.

خّطة بديلة؟
غـــداة اّتــفــاق وقـــف إطـــالق الــنــار، أعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جـــون كــيــري، أّنـــه من 
إن فشل  بــديــلــة،  بــخــّطــة  التفكير  الـــضـــرورّي 
يـــحـــّدد  أن  ــن دون  مــ ــاق،  ــ ــفــ ــ ــ االّت هـــــذا  تــنــفــيــذ 
ــّطــــة. اســــتــــاءت  بـــالـــضـــبـــط مـــعـــالـــم هـــــذه الــــخــ
ــذا الــتــصــريــح، ورأت  مــوســكــو كــثــيــرًا مـــن هــ
فــيــه تــهــديــدًا بــالــتــصــعــيــد، رّبـــمـــا عـــن طــريــق 
 

ّ
زيادة الدعم »للمتمّردين« السورّيني، إاّل أن

التوّصل  االّتــفــاق في   فشل 
ّ

أن الجميع يعلم 
التصعيد   

ّ
أن املفاوضات يعني  انطالق  إلى 

 الـــوحـــيـــد املــــوجــــود. 
ّ

ــرّي هــــو الــــحــــل ــكـ ــسـ ــعـ الـ
غاليا  الثمن  ستدفع  أّنــهــا  تعرف  وموسكو 

في هذه الحالة.
)كاتب فرنسي(

انطباعات من موسكو تسبق قرار االنسحاب: دفع خيار الحل السياسي

الحسابات الروسية في سورية

األمور واضحة 
بالنسبة لبوغدانوف: 

»ليس هناك من حّل 
عسكري لألزمة 
السورية«، لكنّه 

يضيف: »ال نريد أن 
نظهر األمور ببساطة 

أكثر مّما هي عليه«

يحمل وقف 
إطالق النار قراءتين: 

أن يكون تمويهًا 
لمخادعة الغرب 

وتمكين األسد من 
التقّدم من أجل 

استعادة السيطرة 
على كل سورية؛ أو 

تعبيرًا عن إرادة روسيا 
التوّصل إلى اتفاق 
فعلّي، ما يفترض 

حًال وسطًا

زار الكاتب الفرنســي، أالن غريش، موســكو أخيرًا، بعد قرار وقف إطالق النار في ســورية، وقبل قرار الرئيس الروســي، فالديمير 
بوتين، سحب الجزء األكبر من القوات الروسية في سورية. والتقى في زيارته مسؤولين روسًا، وانتهى إلى انطباعاته وتصوراته 

في هذه المقالة

)Getty/بوتين يستدعي األسد إلى موسكو 20 أكتوبر 2015 )أيكس درزيني

ال تريُد موسكو َقطَع الجسور ال مع واشنطن، وال مع االتِّحاِد األوروبّي، 
عبئًا  ل  تشِكّ أوكرانيا  في  ل  التدخُّ على  رّدًا  اعتُِمَدت  التي  )فالعقوبات 
الخليج،  دوِل  عن  نفَسها  عزلت  روسيا  أنَّ  كما  موسكو(.  على  ثقيًال 
اليمن(،  في  السعودّي  ل  التدُخّ أدانَت  قد  )وكانت  السعوديّة  السيَّما 
َّها تريُد المحاَفظة على إمكانيَّة التحاُور َمعها بخصوِص  في حين أن
الملك سلمان  زيارُة  َلت  أُِجّ البترول وشؤون أخرى. ولطالما  استِقرارِ سعر 
بن عبد العزيز إلى موسكو، بعَد اإلعالِن عن اقتراب موعدها، وكذلك 

الحاُل بالنسبِة إلبراِم عقوِد شراِء األسلحة الروسية.

جسور مع واشنطن 
وأوروبا والسعودية

الجمعة 25 مارس / آذار 2016 م   16 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 571  السنة الثانية20
Friday 25th March 201621

MEDIA

صحافيون وثقوا 
الهجمات... صدفة

إعالم اإلثارة يغضب 
الصحافيين الشباب

يوم األرض: بث مباشر موّحد 
للفضائيات العربية

لونا صفوان

لــم تتوقــع الصحافيــة، كيتيفــني كاردافــا، أن 
تشــهد هجومــا إرهابيــا خــالل توجههــا إلــى 
التــي  والنقاشــات  اللقــاء  لتغطيــة  جنيــف 
ســتجمع روســيا وبلدهــا جورجيــا. كاردافــا 
التقطــت الصــورة التــي ســرعان مــا تحولــت 
العالــم،  حــول  املســتخدمون  تداولهــا  مــادة 
قــت اللحظــات األولــى التــي أعقبت 

ّ
صــورة وث

واختارتهــا  بروكســل،  مطــار  فــي  االنفجــار 
األميركيــة  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة 
لتكــون علــى غالفهــا، خــالل جلوس ســيدتني 
جانبــي.  مقعــد  علــى  بالدمــاء  مضرجتــنْي 
الصحافيــة وثقــت مــا رأتــه عيناهــا أمامهــا 
بعدد قليل من الصور قبل أن تسرع للخروج 

من القاعة خالل إخالئها.
»تايــم«  مجلــة  مشــاهداتها  كاردافــا  روت 
الحــدث،  وســط  نفســي  »وجــدت  وقالــت: 
األول  الفعــل  رد  والجثــث،  بالدمــاء  محاطــة 
كان تفقــد قدمــّي، وإن كنــت أســتطيع الســير، 
»بعــد  وأضافــت:  يحصــل«.  مــا  أصــدق  لــم 
ثــاٍن، وهــرع  لحظــات، ســمعنا دوي انفجــار 
أيضــا،  االختبــاء،  أردت  لالختبــاء،  الجميــع 
مــن  بجــزء  القيــام  علــى  حرصــت  ولكننــي 
الصــور  بعــض  والتقــاط  الصحافــي  عملــي 
مــا يحصــل  العالــم  يــرى  أن  ونشــرها، أردت 
لحظــة بلحظــة مــن الداخــل، كنت أعــرف أنني 

الصحافية الوحيدة املتواجدة في املكان«.
اكتفــت  الضحايــا،  كاردافــا  تكلــم  لــم 
بتصويرهم، الصورة الثانية األكثر انتشــارًا 
الســلة  كــرة  العــب  صــورة  كانــت  لكاردافــا، 
البلجيكــي سيباســتيان بيلــني الــذي أصيــب 
برجلــه، ولكــن الصحافية اضطــرت للمغادرة 
خــرى. 

ُ
أ صــور  التقــاط  لهــا  يتســنى  أن  قبــل 

بروكســل  مغــادرة  إلــى  كاردافــا  ســتضطر 
وبالنســبة  قريبــا،  جورجيــا  إلــى  والعــودة 
يعنــي  ألنــه  األصعــب  الجــزء  هــذا  يعــد  لهــا، 
مــرة  التفجيــر،  املطــار، ســاحة  إلــى  دخولهــا 
وقــد  اللحظــات.  أصعــب  واســتعادة  خــرى 

ُ
أ

صادف وجود مراســل شــبكة »ســكاي نيوز« 
لشــؤون الشــرق االوســط، أليكــس روســي فــي 
مطــار بروكســل بعْيــد وقــوع االنفجــار، حيث 
وصف ما شعر به بتغريدة قصيرة: »شعرت 
أن املبنى بأكمله اهتز«، وكان روسي من أول 
الصحافيني الذين باشروا بالبث املباشر من 
خارج املطار بعد دقائق من حصول االعتداء.

املــدّون بيتــر فــان أوســتني، كان أول مــن نشــر 
بعــد  »مالبيــك«  ميتــرو  خــارج  مــن  صــورة 
دقائق من إخالئه عقب االنفجار الذي حصل 
فــي مقصــورة مــن مقصوراته، حاول عدد من 
املؤسســات اإلعالميــة العامليــة التواصــل مــع 
بيتــر مــن أجــل إعــادة نشــر الصــورة وتوثيق 
شــهادته، ولكنــه اســتمر بالتغريــد ســاعات 

من أماكن عدة في العاصمة.
المــوس،  إيفــان  املســتقل،  الصحافــي  أمــا 
فتواجــد فــي املقلب اآلخر داخل ميترو »آردو 
لوا« و»مالبيك«، حيث نقل من خالل تغريدات 
انفجــارات  عــدة  أصــوات  ســماع  مباشــرة 
بعيــدة وتصاعــد الدخان حــول امليترو خالل 
تواجــده فــي الداخــل. ووثــق المــوس لحظات 
خروجــه برفقــة الــركاب اآلخريــن مــن امليتــرو 
باإلضافة إلى سيرهم على السكة الحديدية 
باتجاه محطة »شومان« إلى حني وصولهم 

إلى خارج املحطة.
زويــا  »بوليتيكــو«  موقــع  فــي  الصحافيــة 
محطــة  إلــى  توجهــت  شــيفتالوفيتش، 
بيــل وقوع االنفجار، حيث كتبت 

ُ
»مالبيــك« ق

علــى »تويتــر«: »أنــا فــي مالبيــك، أعتــذر عــن 
األخطــاء اللغويــة، يــداي ترتجفان«. ونشــرت 
»فــي مالبيــك.. إصابــات  خــرى 

ُ
أ فــي تغريــدة 

»يمكنــك  مــرّوع«، وختمــت:  املشــهد  عديــدة.. 

منوعات

فلسطين

الصحافــي  مــن  العــادي  املواطــن  تمّيــز  أن 
عندمــا تــرى األخيــر يهــرع باتجــاه الحــدث/ 
مخيفــة«.  مهنــة  العكــس..  وليــس  االنفجــار، 
أمــا الصحافــي األيرلنــدي، غافــني شــيريدان، 
خــالل  زوايــا  عــدة  مــن  فيديوهــات  فنشــر 
توجهه إلى مطار بروكسل توثق حال الهلع 

السائد بعد دوي االنفجارات.

تونس ـ خولة العشي

إطــالق عشــرات املؤسســات  مــن  الرغــم  علــى 
اإلعالميــة املكتوبة واملرئية واملســموعة بعد 
 أغلبهــا لــم ينجــح فــي إرضــاء 

ّ
الثــورة، إال أن

انتظــارات التونســيني بإرســاء إعــالم مهنــي 
وحــر وقــادر على التغيير. ركض املؤسســات 

اإلعالميــة الخاصــة وراء املستشــهرين نتــج 
عنــه ســقوط فــي فــخ برامج الترفيــه واإلثارة، 
املؤسســات  أصحــاب  راق  وإن  الــذي،  األمــر 
يــرق  لــم  فهــو  أربــاح،  مــن  عليهــم  يــدره  ملــا 
الصحافيــني الشــباب الذيــن ال ينفكــون عــن 
التعبيــر عــن غضبهــم ضــد مســتوى بعــض 
واملقــاالت  والبصريــة  الســمعية  البرامــج 
اإلعالنّيــة. وفــي رد علــى اســتحواذ أصحــاب 
املؤسســات  أغلــب  علــى  األمــوال  رؤوس 
إلــى  تحويلهــا  ومحــاوالت  اإلعالميــة 
مؤسسات تجارية، قام عدد من الصحافيني 
خاصــة  صحافيــة  مواقــع  بإطــالق  الشــباب 
مســاحة  خلــق  خاللهــا  مــن  يحاولــون  بهــم، 
الجديــد«  »العربــي  الجــاد.  لإلعــالم  جديــدة 
التقــت فــي هــذا اإلطــار رئيــس تحريــر موقــع 
أســامة  الشــاب  الصحافــي  مــاغ«،  »تونيزيــا 
الســعفي، الذي شــرح: »في تحليلنا للمشــهد 
اإلعالمي في تونس يبرز لنا كيف تسعى كل 
قنــاة ألن تكــون األكثــر اســتحواذًا على نســب 
املشــاهدة مــن خــالل اســتحالل كل املواضيــع 
املثيــرة للجــدل ألن هدفهــا األساســي يعتمــد 
علــى الربــح، ممــا يجعلهــا أحيانــا تتغاضــى 
املجتمــع  تجــاه  الحقيقيــة  مســؤوليتها  عــن 
والوطــن. فمصطلــح »إعــالم اإلثــارة« يتوافق 
مــع كل فقــرة إعالميــة تهــدف إلــى خلــق جــو 
املجتمــع  أطيــاف  مــن  قابليــة  ذي  خــاص 

الباحث عن الفضائح في سّره«.
اإلعالمــي  التوّجــه  »هــذا  الســعفي  وأضــاف 
الفكريــة  االســتقاللية  إخضــاع  مــن  يمّكــن 
والعقليــة لقوالــب جاهــزة باختــالف نوعّيــة 
يخــص  وهــذا  التأثيــر،  وقابليــة  اإلثــارة 
أمــا  االجتماعيــة.  البرامــج  باألســاس 
بخصــوص اإلثــارة فــي الحوارات السياســية 
و»التوك شــو« فأعتبر أن بعض البالتوهات 
الحقيقيــة  الصــورة  تمثــل  ال  قــد  التلفزيــة 
لإلعــالم التونســي ألنهــا وببســاطة خاضعة 
يطرحهــا  سياســية  وتجاذبــات  لحســابات 
الشــاب  الصحافــي  ويؤكــد  الضيــوف«. 
بجريدة املغرب، حســان العيادي، لـ »العربي 
التونســي  اإلعالمــي  املشــهد  أن  الجديــد« 
يتســم خصوصــا فــي اإلعالم املرئــي، بهيمنة 
الطابع القائم على اإلثارة. وحسب العيادي، 
فــإن املتلقــي التونســي بــات يهتم باســتهالك 
مثــل هــذه املنتوجــات اإلعالميــة املوغلــة فــي 
القنــوات  فــي  و»لنــا  االبتــذال،  لحــد  اإلثــارة 
التلفزيــة التونســية أكثــر مــن مثــال لبرامــج 
الجنســية  اإليحــاءات  علــى  تقــوم  إعالميــة 

واملواضيع الفضائحية والحياة الخاصة«.
»التلفزيــون  بشــبكة  الصحافــي  ويــرى 
لـــ  تصريــح  فــي  القاســمي،  علــي  العربــي« 
الــذي  اإلعــالم  غيــاب   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي 

يتنــاول األحــداث بعمــق وغيــاب املؤسســات 
التــي تراهــن علــى اإلعــالم كمنتــوج هــو مــن 
عــزز موقــف البرامــج الســطحية التــي تبحــث 
عن اإلثارة والتي تشــجعها إدارة املؤسســات 
باعتبارها ضامنة للموارد املالية من اإلعالن 
للمشــاهدة.  قياســية  نســب  مــن  تحققــه  ملــا 
ويضيــف القاســمي: »اســتمرار هــذه الحالــة 
املواطــن  لفقــدان  قادمــة  فتــرة  فــي  ســيؤدي 
الثقــة فــي اإلعــالم املحلي كما ســيحافظ على 
تواصــل تدنــي ترتيــب الصحافــة التونســية 
علــى املســتوى العاملــي، ناهيــك عــن األضــرار 
التــي ســتلحق باملواضيــع وامللفــات التــي قــد 
تكــون علــى درجة كبيــرة من األهمية ومؤثرة 
فــي التاريــخ املعاصر لتونــس«. وبخصوص 
اآلليــات الضروريــة لخلــق إعــالم بديــل عمــا 
هــو رائــج، يــرى القاســمي أن »مــا هو مطروح 
لتغيير هذا الواقع هو دعم اإلعالم الحكومي 
املمــول مــن دافعــي الضرائــب إلنتــاج محتوى 
العمــق  فــي  األحــداث  قيــم ويتنــاول  إعالمــي 
بدون إعطاء األولوية  للبعد املادي في ذلك«.

خليل العلي

تحــت عنــوان مــن »أجل ســيدة األرض في يوم األرض حكاية 
وطن.. ال تقبل النســيان«، ســتتوّحد الفضائيات العربية في 
بث مباشر في تمام الساعة الثامنة من يوم 30 آذار/ مارس 
2016، بمبــادرة مــن مؤسســة »ســيدة األرض« التــي أطلقتهــا 

في سفارة دولة فلسطني بالعاصمة اللبنانية بيروت.
التنفيــذي  الرئيــس  الحســيني،  كمــال  الدكتــور  وأوضــح 
ملؤسســة »ســيدة األرض«، أن البــث املوّحــد ســيكون رســالة 
نسى وهي العنوان األول 

ُ
لكل عربي شريف بأن فلسطني ال ت

»وأن نكــون فــي بيــروت، فهــذا يعنــي أرض الكرامــة ومنــارة 
الثقافة وأننا كالجســد الواحد«. وأضاف أنه وخالل جولته 
في األردن ومصر وتونس، وتواصله مع الجزائر والسودان 
واملغــرب، اســتطاع أن يشــمل عشــرات الفضائيــات العربيــة 

للمشاركة في هذه املبادرة.
وقــال الســفير الفلســطيني أشــرف دبــور، خالل إطــالق حملة 
للتضامــن العربــي والعاملــي مــع قضيــة فلســطني: »ســتكون 
هــذه الحملــة عامليــة دوليــة للبــث الفضائــي املوّحــد ملناســبة 
ذكــرى يــوم األرض، هــذا اليــوم الــذي تجّســد بدمــاء شــعبنا 
فيــه  وقــدم  واألجــداد  اآلبــاء  أرض  عــن  دفاعــا  الفلســطيني 

شــعبنا الشــهداء والجرحى في عرابة وســخنني وتحدوا كل 
مــن راهــن أن الكبــار يموتــون والصغــار ينســون بأن الشــعب 
الفلســطيني بــاٍق فــي أرضــه كجــذور شــجر الزيتــون بــاق في 

أعماقها«.
العربــي  وطننــا  فــي  كبــرى  مكانــة  »للبنــان  أن  إلــى  ولفــت 
وإطــالق هــذه الحملــة وبالــذات مــن لبنــان لــه املعنــى الكبيــر، 
فقــد بــادر لبنــان فــي 31 تمــوز/ يوليــو 2014 بإطــالق حملــة 
موحــدة ضمــن النشــرة اإلخباريــة في بث حي ومباشــر على 
الفضائيــات وقنــوات التلفــزة اللبنانيــة كافــة إبــان العــدوان 
الصهيوني على قطاع غزة حيث شكل سابقة على املستوى 
العربي وعلى مستوى التأييد للقضية الفلسطينية، ونحن 
اليــوم نطلــق مــن لبنان هــذه املبادرة لتكون تكــرارًا للمبادرة 
الســابقة التي جّســدها لبنان وهي الوحدة العربية في دعم 

قضية الشعب الفلسطيني العادلة«.
مــارس  آلذار/  أحداثــه  تعــود  الفلســطيني  األرض  ويــوم 
بمصــادرة  اإلســرائيلية  الســلطات  قامــت  أن  بعــد   1976
إضــراب  ليعــّم  الفلســطينّية،  األراضــي  مــن  الدونمــات  آالف 
عــام ومســيرات مــن الجليــل إلــى النقــب، اندلعــت علــى أثرهــا 
بينمــا  فلســطينيني  ســتة  ســقوط  عــن  أســفرت  مواجهــات 

صيب واعتقل املئات.
ُ
أ

صحافيون نقلوا مشهد 
االعتداءات على مواقع 

التواصل مباشرة

هيمنة الطابع القائم 
على اإلثارة على اإلعالم 

المرئي التونسي
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تونسبروكسل

)Getty( وجدوا أنفسهم وسط االحداث في بروكسل

عربيًا، كُثر استخدام وسم »#تكريمًا_تغريد
لجريدة_السفير« بعد أن أعلن صحافيون 
وعاملون في الصحيفة عبر حساباتهم 
على مواقع التواصل قرار توقف صدور 

الصحيفة، ورقيًا وإلكترونيًا في 31 مارس/
آذار الجاري. ودعا المغردون إلى التضامن 
مع الصحيفة والعاملين فيها والتي تعد 

من أقدم صحف لبنان حيث صدر العدد 
األول منها في 26/3/1974.

تداول المغردون وسم »#من_أسباب_
السعادة « الذي أحصوه مع بداية فصل 
الربيع في معظم الدول العربية، وتبادل 

الناشطون  واآلراء التي كانت متعددة، 
حيث شدد البعض على أهمية األمن 

واألمان للشعور بالسعادة عكس ما يحصل 
في العالم اليوم، فيما أحصى

آخرون السعادة بنشاطات متعددة مثل
الرياضة والسفر.

في مصر، انتشرت عدة تعليقات عن 
التعديل الوزاري األخير. وشدد الناشطون 

على أن خيارات عبد الفتاح السيسي 
لم تكن مفهومة، مرددين عبارة 

»ماحدش فاهم حاجة«. وكتب وائل 
عباس »وزير المالية الجديد: »السيسي يعين 

أمين صندوق جمعية شباب المستقبل 
بتاعة جمال مبارك والخبير في التهرب من 
الضرائب الضخمة في منصب وزير ماليته«.



عــاجــزًا عــن إيــجــاد فرصة تمّكنه مــن إيجاد 
في  املصري  التلفزيون  يبدأ  أن  قبل  نفسه. 
البث عام 1960، ويصبح التلفزيون بحاجة 
لـ »سهرات تلفزيونية« ومسلسات طويلة، 
م  األمـــــُر الــــذي أعــطــى مــســاحــة لــلــرجــل لــيــقــدِّ
ــهــا فيلمه  ــزءًا مـــن فــيــِض مــوهــبــتــه، وأهــمُّ جــ
لنجيب  قــصــة  عــن  »املــعــطــف«،  التلفزيوني 
الــدرامــا  الفيلم بجائزة  ذلــك  وفــاز  محفوظ، 
ــام 1964. مــّمــا  فـــي مــهــرجــان الــتــلــفــزيــون عــ
أتـــاح لــه أخــيــرًا اإلخــــراج فــي السينما، بعد 
السينما،  قبل رئيس مؤسسة  اختياره من 
صــــاح أبــــو ســـيـــف، حـــيـــنـــذاك، لــيــخــرج أول 
أفامه »املستحيل« )1965(، من بطولة كمال 

»املستحيل«  كــان  الــشــنــاوي وســنــاء جميل. 
فيلمًا مهمًا وقّيمًا، تأثر كمال عند صناعته 
بــتــيــارات مـــن الــســيــنــمــا الــعــاملــيــة، خصوصًا 
»فيديريكو فيليني«  بالسينما اإليطالية، وبـ

محمد جابر

ــلـــى ذكــــرى  أيـــــــام قــلــيــلــة مـــضـــت عـ
وفـــــــاة املــــخــــرج املـــــصـــــري، حــســني 
تــســتــدعــي   )2003  -1934( كـــمـــال 
 يــحــكــيــهــا املـــخـــرج، في 

ً
إلــــى الــــذاكــــرة حـــادثـــة

ــّدًا فــــي حـــيـــاتـــه، عــــن واقـــعـــة  ــ ــٍر جــ ـ
ّ

ــأخ ــتـ ــقـــاء مـ لـ
 

ّ
ــٌح فـــي كــل ــ ــٌر واضـ عـــابـــرة، ولـــكـــن، كـــان لــهــا أثــ

ــه في أحد 
َّ
إن خياراته بعد ذلــك. يقول كمال، 

أفامه  أول  إخــراجــه  الستينيات، وبعد  أيــام 
نجاحًا  ــق 

ّ
حــق والــــذي   ،)1965( »املــســتــحــيــل« 

ــًا وســـيـــنـــمـــائـــّيـــًا كــبــيــرًا،  ــرّيـ ــيـ ــاهـ ــمـ نـــقـــديـــًا وجـ
سنحت له الفرصة ملشاهدته في قاعة سينما 
كمال  آنـــذاك،  شعر،  زينب.  بالسيدة  تجارّية 
بــالــســعــادة، ألن فــرصــة مــشــاهــدة الــفــيــلــم مع 
املباشر  تفاعلهم  معرفة  له  الــنــاس، ستتيح 
ــي الـــصـــادق. ولــكــن،  مــع فيلمه، ورأيــهــم األّولــ
لــم يــكــن هــنــاك أي تــفــاعــل. بــل إن الــجــمــهــور، 
 
ّ
ألن الكراسي،  بتكسير  وقــام  تقريًبا، غضب 

الفيلم لم يكن مفهومًا من وجهة نظره!
خرج، حسني كمال، من القاعة يشعر بضرورة 
إجـــراء مــراجــعــة ُكــبــرى ألفــكــاره. ويــؤكــد، كما 
يقول في الحوار ذاته، في برنامج تلفزيوني، 
أن »فــكــرة السينما فــي األصـــل، هــي حصول 
تفاعل بني شاشة العرض واملتفّرج الجالس، 
ــقـــدرة عــلــى إجـــــراء هــذا  وال يــجــب أن أفــقــد الـ

التفاعل«.

التلفزيون المصري فرصة إبداعيّة
ــذه الـــحـــكـــايـــة، رّبــــمــــا، تـــفـــّســـر الــكــثــيــر مــن  ــ هـ
خيارات كمال الحقًا، املخرج الذي تخرج من 
 لسنوات 

َّ
معهد السينما في عام 1954، وظل

ممارسة األنشطة الفنية 
خارج الفصول الدراسية 

ينّمي المواهب

نجح فيلم »المستحيل« 
نقديًا وفنيًا، ولكنه فشل 

بشكل كبير جماهيريًا

2223
منوعات

ــة. ونــــجــــح الـــفـــيـــلـــم نـــقـــديـــًا،  ــ ــ
ّ
ــدق ــ ــه الــ ــ ــلـــى وجــ عـ

الواقعة  تشير  كما  جماهيريًا  فشل  ولكنه 
الشخصية التي جرت معه في البداية. ولكن 
كـــمـــال اســتــمــر فـــي طــمــوحــه الــفــنــي، وأخــــرج 
ــــدًا هـــمـــا »الــبــوســطــجــي«  فــيــلــمــني مــهــمــني جـ
وبـــطـــولـــة  حـــقـــي  يـــحـــيـــى  قـــصـــة  عــــن   )1968(
شكري سرحان، ثم عمله امللحمي »شيء من 

الخوف« )1969(.

ثالثة أحداث غيّرت مساره الفني
فــي تــلــك املــرحــلــة، حــدثــت ثــاثــة أمـــور مهّمة 
بــالــتــوازي، غــيــرت مــن مــســار وحــيــاة حسني 
ــد فـــوق  ــعـ ــال بــــالــــكــــامــــل، وجـــعـــلـــتـــه »يـــصـ ــمــ كــ

الشجرة«. 
تعرض  التي  األمنية  الرقابية  املشاكل  أّواًل، 
ــه  ــامـ ــهـ ــا فـــيـــلـــم »شـــــــيء مــــن الـــــخـــــوف« واتـ ــهـ لـ
ــيـــد شــــخــــص الــــرئــــيــــس،  ــة وتـــجـــسـ ــانـ ــيـ ــخـ ــالـ بـ
الطاغية  فــي شخصية  عــبــدالــنــاصــر،  جــمــال 
نفسي  بضغط  كمال  مــّر  وقتها،  »عتريس«. 
هــــائــــل، حـــتـــى تـــدخـــل عـــبـــدالـــنـــاصـــر بــنــفــســه، 
ــاز عــــرض الــفــيــلــم. ولـــكـــن، بــعــد مــشــاكــل  ــ وأجــ
شخصية وفنية عديدة ومعقدة، وتأخر في 

عرض الفيلم استمّر لعام تقريبًا.
ثــانــيــًا، اتـــصـــال عــبــدالــحــلــيــم حـــافـــظ بــكــمــال، 
لــه. وأخــرج  وطلبه إخــراج فيلم استعراضي 
كــمــال لــه فيلم »أبـــي فـــوق الــشــجــرة« )1969( 
 في شباك التذاكر، 

ً
والذي حقق نجاحًا مذها

وجعل كمال يراجع أفكاره، وانتصرت رغبته 
في إرضاء الجماهير وتحقيق الشعبية على 

القيمة الفنية والخوف من النقد.
ــا، وفــــاة جــمــال عــبــدالــنــاصــر، ومــشــاكــل 

ً
ثــالــث

الـــــدولـــــة املــــصــــريــــة املـــتـــتـــالـــيـــة بـــعـــد رحـــيـــلـــه، 
ــم الــفــنــي  ــدعــ ــي الــ ــة فــ ــ ــــدولـ وانــــحــــســــار دور الـ

والــــثــــقــــافــــي، وتـــغـــيـــر عـــاقـــتـــهـــا مــــع اإلنــــتــــاج 
ــًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــراغــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مـــمـــا خـــلـــق فــ
السينما  غــيــر  تــمــلــؤه  يــكــن  لــم  السبعينيات 

التجارية.

االتجاه إلى السينما التجارية
ــود إنـــتـــاج  ــ ــدم وجــ ــ ــــوادث الـــثـــاثـــة، أي عـ ــحـ ــ الـ
ألعـــمـــال فــنــيــة، والــنــجــاح املـــغـــري جـــدًا لفيلم 
الشجرة«، والضغط  فــوق  »أبــي  تجاري مثل 
النفسي السياسي الذي يتعرض له فنان في 
املستقلة  رؤيــتــه  تقديم  محاولته  عند  مصر 
إلى  ذلــك،  كل  السياسي.  االنحياز  عن  بعيًدا 
جانب خلفية حكاية تكسير الجمهور لقاعة 
إلى  »املستحيل«، دفعت حسني كمال  عرض 
نهج مسار مختلف تمامًا في السينما. إذ قدم 
الجماهيرية  شديدة  بخلطة  تجارية  أفامًا 
ــيـــعـــهـــا، ســــــواء كــانــت  فــــي نـــجـــومـــهـــا ومـــواضـ
تــلــك املـــواضـــيـــع مــيــلــودرامــيــة مــثــل »نـــحـــن ال 
ودمــــوعــــي  ــــي  ــ »دمـ  ،)1970( ــــوك«  ــشـ ــ الـ ــزرع  ــ ــ نـ
وأرانــــــب«  »أفـــــــواه   ،)1973( وابـــتـــســـامـــاتـــي«، 
»أرجـــوك   ،)1980( دائــمــًا«  »حبيبي   ،)1978(
اعطني هذا الدواء« )1984(، أو أفام سياسية 
السياسية  السادات  تحمل وجهة نظر دولــة 
في نقد عصر عبد الناصر، مثل »ثرثرة فوق 
األتـــوبـــيـــس«  بـــتـــوع  ــا  ــنـ »إحـ  ،)1971( الـــنـــيـــل« 
)1979(، أو إخراج أفام تتعمد بشكل واضح 
اإلثـــــــــارة الـــحـــســـيـــة مـــثـــل أنـــــف وثــــــاث عــيــون 

)1972( على ورق سيلوفان )1975(.
ــلـــب تـــلـــك األعــــمــــال مــــن بــصــمــات  لــــم تـــخـــل أغـ
فــنــيــة واضـــحـــة لــحــســني كـــمـــال، ألن »الـــزمـــار 
املثل  يقول  مثلما  تلعب«،  وأصابعه  يموت 
ــراج أعـــمـــال قــّيــمــة في  ــ املـــصـــري. أو حــتــى إخـ
االجتماعي  فيلمه  مــثــل  وســيــاقــهــا،  صنفها 
ما  ولكن   .)1972( ميم«  »إمبراطورية  الجيد 
أنــه تخلى عما بــدأ به  حــدث بالضبط معه، 
أفامه  في  قوي تجّسد  كمشروع سينمائي 
تجارية  أكثر  ملنطقة  واتجه  األولـــى.  الثاثة 
ــيـــة االســـتـــمـــرار  ــثــــر مــــن نـــاحـ ومـــضـــمـــونـــة أكــ
والـــــربـــــح. وكــــــان كـــمـــال مــتــصــالــحــًا مــــع هـــذا 
الـــخـــيـــار، حــتــى وفـــاتـــه فـــي مــــــــارس/آذار عــام 
2003. ولــعــل أقــــرب نـــمـــوذج لــحــســني كــمــال، 
ولكن بخيارات مختلفة، كان املخرج املصري، 
ــعـــــرض ملـــشـــاكـــل  ــ ــــوســـــف شـــــاهـــــني، الـــــــــذي تـ يـ
مشابهة جدًا، حيث شاهد شاهني قاعة فيلم 
»بـــاب الــحــديــد« وهــي تتكسر، بــل وقـــام أحد 
املشاهدين بالبصق في وجه شاهني. عانى 
شــاهــني، أيــضــًا، مــن الــدولــة فــي إخـــراج أفــام 
أو  يــوم جديد« )1963(  سياسية مثل »فجر 
التي  التجارية  أفامه   .)1972( »العصفور« 
تتعّمد اإلثارة الحسّية، نجحت بشكل أكبر، 
وعانى أيضًا من عــدم وجــود إنتاج مصري 

بعد وفاة عبد الناصر.

تغذيةذكرى

نشاطمسابقة

خليل العلي

ــــون الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي  ــئـ ــ ــــاجـ ــَبــــر الـ ــــعــــتــ ُي
يرمز  الــذي  املكان  املخّيم هو  أن  مات،  املخيَّ
ــوا 

ّ
إلــــى أنــهــم لـــم يــتــخــلــوا يـــومـــًا، ولــــن يــتــخــل

يومًا، عن حق العودة إلى فلسطني. ومخيم 
عـــني الــحــلــوة، جــنــوب لــبــنــان، هـــو مـــن أكــبــر 
ويضم  لــبــنــان،  فــي  الفلسطينية  املــخــيــمــات 
تقع  وقــــرى  وبـــلـــدات  مـــدن  مـــن  فلسطينيني 
ة، حيث طــردوا منها 

ّ
شمال فلسطني املحتل

على يد االحتال اإلسرائيلي.
وفي مبادرة من لجان األحياء املختلفة في 
املخّيم، تم رسم جداريات على مدخل املخيم 
ويقول  الفلسطينية.  والقرى  البلدات  ل 

ّ
تمث

»العربي  الرّسام الفلسطيني، علي عيسى، لـ
الجديد«: »كانت الفكرة في البداية، أن يتّم 
تزيني مداخل املخيم بالرسومات التي ترِمز 
إلى فلسطني. وكانت دائمًا تساورني فكرة، 

وذلك إلرشاد األطفال املشاركني وتشجيعهم 
ــــس آمــــالــــهــــم  ــكـ ــ ــم فـــــــي عـ ــ ــدهـ ــ ــهـ ــ ــى بـــــــــذل جـ ــ ــلـ ــ عـ
يحلمون  التي  املدرسية  للبيئة  عاتهم 

ّ
وتطل

ــّوعـــت املــــوضــــوعــــات الـــتـــي قـــام  ــنـ بـــهـــا. وقـــــد تـ
األطفال بطرحها على لوحاتهم.

وتقول الطالبة آالء من مدرسة »أسماء بنات 
رسمت  إنها  الجديد«،  »العربي  لـ اإلعــداديــة« 
ــًا  ـــون درســ

ّ
ــااًل يـــلـــعـــبـــون، وأطـــــفـــــااًل يـــتـــلـــق ــ ــفـ ــ أطـ

ح شقيقتها 
ّ

ًا في املدرسة. بينما توض موسيقيَّ
لينا، 8 سنوات، أنها رّكزت في رسمتها على 
قضّية نظافة املدرسة، وأهمّيتها في تجميل 
الكاتبة  والدتهما،  وتشير  مدرستها.  مرافق 
ها تشّجع أطفالها 

ّ
جيهان أبو الشــني، إلى أن

عــلــى الــرســم واملــوســيــقــى والــشــعــر والــكــتــابــة، 
ــن أجـــل  ــي املـــســـابـــقـــات، مــ وعـــلـــى املــــشــــاركــــة فــ
 إلــى 

ً
صــقــل شــخــصــّيــاتــهــم ومــواهــبــهــم، الفـــتـــة

أهمّية الحراك الثقافي واألنشطة التي تكسر 
الحواجز وتحاول دمج األطفال في املجتمع. 
فــي الــجــهــة املــقــابــلــة، انــســجــم الــطــالــب محمد 
الخالدي )13 عامًا(، من مدرسة صاح الدين 

غزة ـ عالء الحلو

ولينا  آالء  الفلسطينّيتان  الطالبتان  عــّبــرت 
الــجــواد، مــن مدينة غـــزة، عــن أحامهما  عبد 
 

ّ
من خــال رســم مدرسة نظيفة خالية من كل
بــهــوهــا، ويــتــم فيها إعــطــاء دروس  مــا يعكر 
تعبر  زاهــيــة  ألــوانــًا  مستخدمتني  موسيقى، 
عـــن أمــلــهــمــا بــمــســتــقــبــل أكـــثـــر أمـــنـــًا، تــكــســوه 

الخضرة واألمان.
»مدرستي  مسابقة  ضمن  شاركتا  الطفلتان 
بيتي الثاني«، التي نظمتها جمعية »طموح« 
ــهــــارات، ملــجــمــوعــة مـــن الــطــلــبــة في  لــتــنــمــيــة املــ
الـــنـــادي الـــبـــحـــري، غــربــي مــديــنــة غــــزة، وذلـــك 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــلــجــنــة الـــخـــيـــريـــة ملــنــاصــرة 
فيها نحو  والتي شاركت  فرنسا،   - فلسطني 

13 مدرسة من قطاع غزة.
 مـــدرســـة مـــن املـــــــدارس املــشــاركــة 

ّ
وقـــامـــت كــــل

الفنية،  التربية  س  ُمـــَدرِّ مع  طالبني  بترشيح 

وهي أن الفنانني الفلسطينيني يختصرون 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــضـــاريـــس املـــدن 
الصخرة  قبة  برسم  املختلفة،  الفلسطينية 
ــيـــح أن  فــــقــــط. صـــحـ املــــســــجــــد األقـــــصـــــى  أو 
األقصى هو رمز للقضية الفلسطينية، لكن 
مختلفة،  فلسطينية  ــلـــدات  وبـ قــــرى  هــنــاك 
العربية  التاريخية  لها مامحها وأماكنها 
الفلسطينية الهامة، وُهّجر أهلها عام 1948 

ليعيشوا في مخيمات اللجوء. 
وعلينا أن نرسمها على جــدران املخيم كي 
يتذكرها الجيل الجديد وتبقى محفورة في 

الذاكرة«.
ــا هــــــذه الـــقـــرى  ــنــ ــمــ وأضـــــــــاف عـــيـــســـى: »رســ
ــلـــدات كـــي نـــبـــرز جــمــالــهــا وشــواطــئــهــا  ــبـ والـ
الــســاحــرة، وقــمــنــا بكتابة اســـم كــل بــلــدة أو 
قرية على الجدارية، كي يتعّرف عليها من 
ُولــد في املخيم ولم يزر بلده فلسطني، كما 
 هناك هدفا آخر لنا، وهو تجميل مداخل 

ّ
أن

استحسان  الخطوة  وقد القت هذه  املخيم، 
أهل املخيم«. يلفت عيسى إلى أهمية إبراز 
الجانب الحضاري للشعب الفلسطيني من 
ل 

ّ
عادات وتقاليد، وقد تم رسم جداريات تمث

في  الحصاد  الفلسطينية، وموسم  البيادر 
القرى.

ت هــــذه 
َ
ـــــــــذ

ِّ
ـــــــــف

ُ
وخـــــتـــــم عــــيــــســــى بـــــالـــــقـــــول: »ن

الـــرســـومـــات بــريــشــتــي، وبــمــســاعــدة الــفــنــان 
يــــب 

ّ
عـــبـــدالـــلـــه الـــحـــســـن، وصــــــــارت قـــــرى الــــز

والــبــّصــة والــســمــيــريــة وحــطــني وصــفــوريــة، 
تزّين مداخل مخيم عني الحلوة«.

اإلعـــداديـــة، فــي رســم أطــفــال بــــادروا بتنظيف 
ــبـــه أســــتــــاذ الـــفـــنـــون  ــانـ مـــدرســـتـــهـــم، وإلـــــــى جـ
»الــعــربــي  لـــ يــبــني  الـــذي  الجميلة نعيم رجـــب، 
الجديد« أهمية الفن والرسم، ومساهمته في 
لــأطــفــال، خاصة  النفسية  الــظــروف  تحسني 
في وضع قطاع غزة الــذي يتعرض للحصار 
والحروب. بينما شاركت الطالبة شادية البنا 
)14 عــامــًا(، مــن مــدرســة أبــو جعفر املنصور، 

برسم طالبات يزرعن في حديقة املدرسة.
ــة«  ــداديـ مـــديـــرة مـــدرســـة »بـــنـــات الــشــاطــئ اإلعـ
ــي نــــشــــاط رســــــم األطــــفــــال  ــ ــت أيــــضــــًا فـ ــ ــاركـ ــ شـ
»الـــعـــربـــي  ــــول لــــ ــقـ ــ ــات، وتـ ــبــ ــالــ ــطــ لــتــشــجــيــع الــ
الجديد« إن ممارسة مثل هذه األنشطة خارج 
الطفل  أمر جيد، ويساعد  الدراسية  الفصول 
إلى أهمية تعاون  على تنمية مواهبه، الفتة 
املـــــدارس مــع مــؤســســات املــجــتــمــع املــدنــي من 

أجل دمج األطفال.
مـــن جــانــبــهــا؛ تــوضــح املــنــســقــة املــيــدانــيــة في 
جمعية طموح، رنيم السوافيري، أن النشاط 
يأتي ضمن مشروع »متفوق 3« الذي استهدف 
شريحة من األطفال، من خال دروس تقوية 
املــهــارات، وأنشطة أخــرى تساعد الطفل على 

االرتقاء بمستواه الدراسي.
»الــعــربــي الــجــديــد”، أن  وتــبــني الــســوافــيــري لـــ
مسابقة رسم الطلبة استهدفت إخراج األفكار 
مــن األطـــفـــال، ليعكسوا رؤيــتــهــم وتــصــورهــم 
للمدرسة وشعورهم نحوها على الورق، من 
أجـــل تــوســيــع مــــدارك الــطــالــب، والــتــنــبــيــه إلــى 

مدى رضى الطالب عن املدرسة واملدرسني.

مدن فلسطينية رسمت على جدران مخيم عين الحلوة»مدرستي بيتي الثاني«... نشاط لألطفال في غزّة
قامت جمعية »طموح« 
لتنمية المهارات، بتنظيم 
مسابقة »مدرستي بيتي 

الثاني« في غزّة، بمشاركة 
أكثر من 13 مدرسة 

إعدادية وابتدائية

تعتبر البقوليات مصدرًا 
غذائيًا ممتازًا للحفاظ 

على الرشاقة، ومحاربة 
زيادة الوزن وتراكم 
الشحوم وتضخم 

الكوليسترول وارتفاع 
السكر

قام الرسام الفلسطيني، 
علي عيسى، برسم 

جداريات مدن فلسطينية 
عّدة على جدران مخيم 
عين الحلوة في جنوب 

لبنان

عتاب شمس الدين

ال تــخــلــو أطــبــاقــنــا الــيــومــّيــة مـــن الــبــقــولــيــات، 
التقليدي،  الطبخ  فــي  أو  السلطات  فــي  ســواء 
ة   فوائدها الصحيَّ

َّ
أي اليخنات. وبالطبع، فإن

رغم  رشــاقــتــه.  على  وللحفاظ  للجسم،  كثيرة 
ها تسّبب االنتفاخ لبعض الذين يعانون من 

َّ
أن

مشاكل في عملّية الهضم. 
بــواب  نعيمة  الــتــغــذيــة،  اختصاصية  بحسب 
 »عائلة البقولّيات تشمل مختلف 

ّ
إبراهيم، فإن

بإمكانية  ز  تتميَّ التي  ة، 
ّ
الجاف الحبوب  أنــواع 

ــن وتـــتـــضـــمـــن: الــحــمــص،  ــزأيــ فــصــلــهــا إلـــــى جــ
والعدس، والفاصوليا، والترمس... ولها فوائد 
عديدة للجسم، وصّحة اإلنسان، بل تعتبر من 

أساسيات النظام الصحي املتوازن«.
وتوضح  بواب في حديث لـ »العربي الجديد«، 
البقوليات تتمّيز عن باقي فئات األطعمة   

ّ
أن

الــنــبــاتــي، »فهي  الــبــروتــني  كــونــهــا تعتبر مــن 
 عــلــى احــتــوائــهــا 

ً
مــصــدر لــلــبــروتــيــنــات، فــضــا

ــنـــات واألمــــــــاح  ــيـ ــامـ ــتـ ــيـ ــفـ عــــــــددًا كـــبـــيـــرًا مـــــن الـ
ــا يــؤّهــلــهــا لــتــكــون الـــغـــذاء  املـــعـــدنـــيـــة، وهـــــذا مـ
بعون حمية 

ّ
يــن يت

ّ
الــذ لــأشــخــاص  األســاســي 

غــذائــيــة، وهـــي مــصــدر لــلــحــديــد والــفــوســفــور 

واملاغنيزيوم والبوتاسيوم«. وتشرح نعيمة: 
»البقولّيات لها خصائص غذائّية جّمة، فهي 
الكاربوهيدرات  تحتوي على كمّية مهّمة من 
وال  البروتينات،  من  معتدلة  وكمّية  دة، 

َّ
املعق

ها تخلو من 
ّ
تحتوي على الــدهــون، واألهــم أن

ــز  الـــدهـــون املــشــبــعــة والــكــولــيــســتــرول. وتــتــمــيَّ
ها تحتوي على نوعني من األلياف، أهّمها 

ّ
بأن

ــســاهــم في 
ُ
األلـــيـــاف الــقــابــلــة لــلــذوبــان الـــتـــي  ت

خفض 
ُ
السيطرة على معّدل السكر في الدم، وت

ساهم بالوقاية من 
ُ
من نسبة الكوليسترول، فت

أمراض القلب واألوعية الدموية«. 
ــا األلـــيـــاف غــيــر قــابــلــة لــلــذوبــان،  ــ وتــتــابــع: »أّمـ
ص 

ّ
خل

ُ
ط حركة األمعاء، وت

ّ
نش

ُ
ت فهي بدورها 

الجسم من السموم، وتقيه من خطر اإلصابة 
بسرطان األمعاء«.

هو  »الــفــول   
ّ
أن التغذية  ة  اختصاصيَّ وتشرح 

من أهم البقوليات الشعبّية، وله فوائد عديدة 
العاّمة  الــفــوائــد  إلــى  بــاإلضــافــة  للصّحة. فهو 
ه ُيعتَبر 

َّ
التي يتشارك بها مع البقوليات، إال أن

ويحتوي  والحديد،  للفوسفور  مهمًا  مصدرًا 
على مواد تقّوي مناعة الجسم ضّد األمراض، 
ــه ُيــســبــب الــنــعــاس وذلـــك بسبب احــتــوائــه 

ّ
لــكــن

يــفــرزان  فــيــتــامــيــنــات B6 و B12، وهــمــا  عــلــى 

هـــرمـــون الــســيــروتــونــني الــــذي ُيــعــطــي شــعــورًا 
باالسترخاء«.

باحتوائه  ز  يتميَّ »العدس   
ّ
أن البواب  وتتابع 

ة. فهو غني  على عــدٍد كبير من املــواد الغذائيَّ
بــالــحــديــد وحــمــض الــفــولــيــك وعـــدد مــن عائلة 
ــه مـــصـــدر لــلــفــوســفــور  ــ ــ

َّ
الــفــيــتــامــني B، كـــمـــا أن

ــــوب  ــكـ ــ ــــوم، والـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ واملــــاغــــنــــيــــزيــــوم والـ
الواحد منه يحتوي على ما يزيد عن نصف 
ــد،  ــديـ احـــتـــيـــاجـــات الــــفــــرد الـــيـــومـــّيـــة مــــن الـــحـ
الهيموغلوبني.  تكوين  على  الجسم  وُيساعد 
وهو البروتني الذي يدخل في صناعة كميات 
الدم الحمراء، وبالتالي ُيقّوي الدم، ويحدُّ من 

خطر األنيميا )فقر الدم الحاد(«.
الحمص على نسبة  »كــذلــك يحتوي  ــكــمــل: 

ُ
وت

ملــن يرغب  األلــيــاف تجعله مثاليًا  مــن  عــالــيــة 
على  تحتوي  وجبة  فتناول  الـــوزن.  بخسارة 
ــعــطــي اإلحــــســــاس بــالــشــبــع لــوقــت 

ُ
الــحــمــص ت

ل الفرد 
ّ
طويل، ويعطي شعورًا باالمتاء، فيقل

كــمــيــة الــحــصــة أو عــــدد الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
التي يطلبها جسمه ويتناولها. كما يحتوي 
الــحــمــص عــلــى نسبة عــالــيــة مــن املــاغــنــيــزيــوم 
والـــكـــالـــســـيـــوم  ــــد  ــديـ ــ ــــحـ والـ  B6 والــــفــــيــــتــــامــــني

والبوتاسيوم«.

من السينما 
العميقة إلى 

األفالم التجارية

الفنان علي عيسى يرسم قريته على جدار مخيم عين الحلوة )العربي الجديد(

حسين كمال، مخرج مصري، قام بتغيير جذري في رؤيته السينمائية بسبب حوادث 
شخصيّة وسياسية جرت معه، منها، النجاح الشعبي الكبير لفيلمه »أبي فوق الشجرة«

حسين 
كمال

فوائد البقوليات

حكواتي

دلير يوسف

أما بعد،
ألخبركم عن أحد أعياد شهر آذار الذي نقف على حدود نهايته. آذار 
هذا شهر املآسي واألفــراح. شهر فاجعة حلبجة، وشهر والدة الثورة 
الشعر. شهر  األم وعيد  والربيع وشهر عيد  الــنــوروز  السورّية. شهر 
انتفاضة القامشلي 2004، وشهر اعتقال آالف الشباب. شهر الذكريات 

التي ال تنتهي.
والعشرين  الواحد  اليوم  الربيع،  بدء  يوم  النوروز،  سأحدثكم عن عيد 
من هذا الشهر، حسب تقويٍم اعتمد األشهر امليالدّية. عيد نوروز، عيد 
رد الذي ينتمي إليهم أبي. ال أرغب في التحدث عن تاريخ هذا العيد 

ُ
الك

 هذا ال يهمني، بل يهم 
ّ

رد من أجله، كل
ُ
وعن داللته ورمزيته ونضال الك

الدارسني والباحثني في التاريخ، ما يهمني هو ذاكرتي معه. هذا العيد 
الذي لم أحتفل به منذ أكثر من عشر سنني.

حني كنا صغارًا، قبل موت أخي، قبل موت جدي، قبل أن تبدأ مصائب 
عائلتنا، قبل أن تبدأ الثورة وينزف الدم على خارطة البالد من جنوبها 

إلى شمالها القاسي، كانت عائلتي تحتفل بعيد النوروز.
القامشلي، صدفة  مدينة  في  عائلتي تسكن  كانت  ا صــغــارًا، 

ّ
كن حني 

الشام بعيدة جدًا،  العالم أصغر، كانت دمشق  كــان  الــســوري.  الشمال 
والدول األخرى كانت كواكب بعيدة. حينها كنا نحتفل بفرح. ال أذكر 
سياسة تلك الفترة الزمنّية، لكن يبدو لي اآلن أّن حافظ األسد كان قد 
سمح للكرد باالحتفال بضع سنني من دون أن يقتل أو يسجن أحدًا 
ني حي، 

ّ
. لحسن الحظ أن

ً
منهم خالل تلك الفترة التي لن تستمر طويال

ألشاهد هذه االحتفاالت، وأخزنها في ذاكرتي.
كان أخي الكبير يذهب مع أصدقائه في الصباح الباكر جدًا، قبل طلوع 
منطقة  فــي  مناسب  مكان  فــي  عائلتنا  خيمة  لينصب  أحــيــانــا،  الفجر 
السابعة  العائلة، في  أفــراد  باقي  نذهب، نحن  ا 

ّ
كن الرئيسّية.  االحتفال 

أو الثامنة صباحا.
ا نمشي بني اآلالف من 

ّ
طريق الذهاب والعودة كان مشيا في معظمه، كن

 أخضر ممتّدًا 
ً
جهني إلى مكان االحتفال. هذا املكان كان سهال

ّ
الناس املت

ا نعرف حدودنا، الحدود التركّية 
ّ
إلى بعيد ال نعرف أين ينتهي. لكننا كن

التي ال نستطيع تجاوزها.
ــاء يــجــهــزون الــلــحــوم لشويها،  كــانــت األمــهــات يــحــضــْرن الــطــعــام، واآلبــ
والــشــبــاب يــعــزفــون املــوســيــقــى ويــرقــصــون ويــبــحــثــون عــن عشيقات 
ف 

ّ
تكل ال  ألعابا  ألنفسنا  نجد  الفقراء،  الله  أطفال  ونحن،  عاشقني.  أو 

النقود  تــدخــر  الــتــي  املسكينة  عــائــالتــنــا  الــنــقــود.  مــن  الكثير  عــائــالتــنــا 
لشهور كي تحتفل في هذا اليوم مثل الناس جميعا، كي ال ُيعاب علينا 
هم فقراء، لكنهم 

ّ
فقرنا. ربما هذه ظاهرة تستحق اهتمام الباحثني، كل

عون أمام بعضهم البعض.
ّ
متصن

العالم، هي كرة  الفقراء في هذا   األوالد 
ّ

كانت لعبتنا املفضلة، كما كل
ــا، أحــد إخوتي الثالثة وأنــا، نرتدي 

ّ
نا احتفلنا مــرة وكــن

ّ
أن الــقــدم. أذكــر 

زي املنتخب البرازيلي الرسمي، منتخب عائلتي. لنا صورة توثق هذه 
اللحظة. كنت روماريو وكان أخي بيبيتو.

كانت لنا ألعاب أخرى، كأن نعد الخطوط األفقّية على سكة القطار التي 
 أن نبحث عن طريقة لفك مفاصل هذه السكة، 

ً
تستلقي بجانبنا، أو مثال

وهذه كانت لعبتنا املستحيلة التي لم ننجح فيها يوما.
كانت السعادة والحب تطغى على هذا املكان في هذا اليوم.

مرة في دمشق، حني انتقلنا للعيش في العاصمة كان االحتفال يتم في 
حي تشرين شرق املدينة، بدأ أحد إخوة والدي العزف على آلة الطنبور، 
هذه اآللة املوسيقّية التي ال يخلو بيت كردي منها، وبدأ الغناء مع بعض 
املحيطني بنا. ما لبث املكان أن تحول إلى ما يشبه العرس. أقيمت هناك 
واحدة من أجمل وأبسط وأكثر الرقصات عفوّية، واحدة من تلك التي 

من املمكن أن يشاهدها املرء مرة واحدة في حياته فقط.
ربما قد كبرنا، هرمنا، ربما نشعر بالخوف أكثر، بالقلق واألرق أكثر، 
ربــمــا الــزمــان قــد تــغــّيــر، ربــمــا أصبحت معرفتنا بــاألمــور أكــبــر، ربما 
ا 

ّ
نا كن

ّ
 تأكيد أن

ّ
أصبحت مسؤولياتنا أكبر، ربما وربما وربما، لكن بكل

ا نضحك أكثر، كانت الحياة أسهل وأقل تعقيدًا وأكثر 
ّ
نفرح أكثر، كن

ا، وكان نوروز في تلك البالد أجمل. حًبّ

نوروز

فنون وكوكتيل
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أنــه الكون  « اآلن 
ّ
 ملا »نــظــن

ً
عامًا ومتسلسال

وموقعنا فيه. 
ف 

ّ
عبر صفحات الكتاب الصغير، يؤّكد املؤل

العباقرة  تصاحب  التي  الــتــرّدد  قيمة  على 
عطفًا على انطالق نظرياتهم في البدء من 
مــجــرد افــتــراضــات، مــن عــبــارة »أظــــن« التي 
بدأ بها البيولوجي تشارلز داروين تدوين 
فكرته عــن أصــل األنـــواع وتــطــّور الكائنات، 
والــتــرّدد  فــــراداي  ميخائيل  الفيزيائي  إلــى 
ــّدم بــهــا فكرته  الــحــاضــر فــي كلماته الــتــي قـ
الــثــوريــة عــن املــجــال الــكــهــربــي، وصـــواًل إلى 
وهو  آينشتاين  ألــبــرت  األشــهــر  الفيزيائي 
يقول عن اكتشافه لفوتونات الضوء الكمية 

»يبدو لي«.
وعــن آينشتاين تــحــديــدًا، اخــتــار املــؤلــف أن 
يبدأ دروسه السبعة بعرض معادلة العالم 
األملاني التي أّسست لنظريته عن النسبية 
العامة، تحفته الرائعة وعمله الفني الكبير 
كــمــا ســـّمـــاه روفــيــلــلــي، ومـــن الـــوصـــف الـــذي 
أطلقه العالم الفيزيائي الروسي ليف النداو 
عــلــى الــنــســبــيــة الــعــامــة بــاعــتــبــارهــا »أجــمــل 

نظرية« استعار الفيزيائي اإليطالي عنوان 
كتابه الذي، فور صدوره في إيطاليا العام 
2014 بيعت كل نسخه وطبع أكثر من مرة 

ثم انتقل إلى لغات عديدة.
تمارين  إلـــى  أقـــرب  السبعة  الــكــتــاب  دروس 
ــاراة قـــفـــزات الـــخـــيـــال الــتــي  ذهــنــيــة فـــي مــــجــ
الــعــشــريــن فــي سبيل  الــقــرن  قطعها عــلــمــاء 
الكون  طبيعة  حــول  أسئلتهم  عــن  اإلجــابــة 
ــاد  ــعــ ــّس أبــ ــ ــمـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ والـــــعـــــالـــــم، األســــئــــلــــة الـ
وجودنا الفيزيائي ذاته عن املكان والزمان 
واملـــادة، لكن العلم ال يقّدم إجــابــات نهائية 
وقــاطــعــة حــولــهــا، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك 
أحــيــانــًا متناقضة  الــعــلــم  أطـــروحـــات  تظهر 
التفسيرية  الـــقـــدرات  رغـــم  الــتــنــاقــض  تــمــام 
ِحــدة. يبدو هذا  العالية لكل أطــروحــة على 
الكبيرتني  الرافعتني  االختالف واضحًا في 
وهما  العشرين،  الــقــرن  فــي  الفيزياء  لعلوم 
الــنــســبــيــة الـــعـــامـــة ومـــيـــكـــانـــيـــكـــا الـــكـــوانـــتـــم 
األولــى عن  الكم(، حيث تتحّدث  )ميكانيكا 
عوالم متناهية الكبر )املجرات والكواكب..( 
الصغر  متناهية  عــوالــم  الثانية  وتــتــحــدث 

)اإللكترونات والفوتونات..(.
ف في واحدة من التماعات الكتاب 

ّ
لكن املؤل

ــّدم تــبــســيــطــه لــلــمــحــاوالت الــتــي  ــ الــكــثــيــرة قـ
التعارض، وعــّرج على  بذل اآلن لحل هــذا 

ُ
ت

الــعــالقــة املــدهــشــة بـــني آيــنــشــتــايــن صــاحــب 
الدانماركي نيلس  العامة والعالم  النسبية 
بوهر صاحب نظرية الكوانتم، وإعجاب كل 
منهما بعقل اآلخــر رغم مخالفة كل منهما 

لصاحبه في ما يظن أنها رؤيته للعالم.
ف 

ّ
كــان آينشتاين يــرى - على ما يؤكد مؤل

الكتاب - أن العالم موجود موضوعيًا وعلى 
يتفاعل  عمن  النظر  وبغض  مستقل،  نحو 
مع مــاذا، وال يمكنه أن يكون بهذه الغرابة 
الــتــي تــطــرحــهــا الــكــوانــتــم، فيما كـــان بوهر 
يرفض أن يتنازل عن رؤيته الجديدة للكون 
ومــوضــوعــيــًا  مفاهيميًا  وجــــودًا  بــاعــتــبــاره 
الــعــلــمــاء املــعــاصــريــن يشتغلون  مــعــًا. لــكــن 
على التوفيق بني هذين النظريتني، ويرون 
أنــه مــن الــضــروري أن نتقّبل بــتــواضــع هذا 
التصّور املربك للكون، وأن نقبل هذا الوجود 
املحيط بنا بوصفه حضورًا مراوغًا ينبني 

على التفاعل والتداخل الدائم.
ــان  ــتــ ــمــ ــال هـــــمـــــا الــــســ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـــــبـــــســـــاطـــــة والـ
األساسيتان في أسلوب كتاب روفيللي، إذ 

محمود عاطف

ــــن كــتــابــه  ــــي الــــســــطــــور األولـــــــــى مـ فـ
ـــة... ســبــعــة دروس  ــريـ ــظــ نــ ــل  ــمــ »أجــ
عالم  يشير  الطبيعة«،  في  موجزة 
 )1956( روفيللي  كارلو  اإليطالي  الفيزياء 
إذ يحكي عن  الــوقــت،  إلـــى فضيلة إضــاعــة 
الـــذي قضى عامًا  آينشتاين  ألــبــرت  الــشــاب 
 في إيطاليا يتسّكع في شوارعها من 

ً
كامال

أنه  إلــى  النظر  أن يفعل شيئًا، ويلفت  دون 
لوال إضاعة الوقت ملا أمكننا الذهاب بعيدًا 

وال إيجاد شيء ذي قيمة.
ــي الــــقــــاهــــرة عــن  ــ ــتــــاب صــــــدر حـــديـــثـــًا فـ ــكــ الــ
ــبــــحــــر« بـــتـــرجـــمـــة عــن  ــد الــ ــعــ مــــنــــشــــورات »بــ
ــادل  ــ ــري عــ ــ ــــصــ اإليــــطــــالــــيــــة لـــلـــتـــشـــكـــيـــلـــي املــ
السيوي، وفيه يقّدم الكاتب، صاحب »ماهو 
ــان؟«، وصـــفـــًا مـــوجـــزًا  ــ ــكــ ــ ــو املــ ــا هــ الــــزمــــن؟ مــ
لـــلـــكـــون مــــن مـــنـــظـــور الـــعـــلـــم وســـــــردًا نــاعــمــًا 
أمــام  اآلن  العالم  بها  ى 

ّ
يتجل التي  للكيفية 

عــلــمــاء الــطــبــيــعــة، وعـــبـــر دروســــــه الــســبــعــة 
الفيزيائي اإليطالي تصّورًا  املوجزة يطرح 

سارة عابدين

ــاذا يــمــكــن أن نــجــد فـــي مــكــتــبــة مــنــزلــيــة أو  مــ
كــتــاب مهمل؟ ســـؤال ستكون  بــني صفحات 
إجابته مختلفة عند قــراءة روايــة »املكتبة« 
جــيــفــكــوفــيــتــش  زوران  الـــصـــربـــي  لـــلـــروائـــي 
الــصــادرة مــؤخــرًا عــن دار »أثـــر« مــن ترجمة 
الصربية  األعمال  من  امليموني، وهي  نوف 

املعاصرة القليلة املترجمة إلى العربية.
تـــنـــدرج الــــروايــــة تــحــت تــصــنــيــف »روايــــــات 
ــّونـــة من   املـــكـ

َ
ــة ــ ــروايـ ــ ــك«، وتــعــنــي الـ ــيــ ــوزايــ املــ

وحــــــــدات ســــرديــــة كــــل مــنــهــا تــحــمــل مــعــنــى 
مــخــتــلــفــًا. أمـــا شــكــلــهــا الــنــهــائــي فــيــظــهــر من 
تــشــكــيــل إجــمــالــي الــقــطــع الــصــغــيــرة بــجــوار 
ــــي مـــكـــّونـــة مــــن ســت  بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، وهـ
قصص قصيرة بالغة التكثيف تدور دائمًا 

في فضاء املكتبة أو بني رفوفها.
ــتــــه مع  ال يــتــعــامــل جــيــفــكــوفــيــتــش فـــي روايــ
ــا مــــجــــرد رفـــــــوف تــحــمــل  ــهــ ــلـــى أنــ املـــكـــتـــبـــة عـ
الكتب أو مكان للقراءة فحسب. لكنه يخلق 
لكنه  الـــذي نعيش فيه  للعالم  مــوازيــًا  عــاملــًا 
عــالــم ســريــالــي أقــــرب لــعــوالــم األحـــــالم، رغــم 

التفاصيل املغرقة في الواقعية.
تتضح شخصية البطل من خالل القصص 
ــه كــاتــب يــعــيــش وحــيــدًا فــي شقة  لــنــعــرف أنـ
صـــغـــيـــرة تـــكـــفـــي احـــتـــيـــاجـــاتـــه األســـاســـيـــة 
بــالــكــاد، وهـــو شــخــص مـــهـــووس بالنظافة 
يسكن  التي  البناية  ساللم  وعــّد  والترتيب 
فيها صعودًا وهبوطًا، حتى أن القارئ يظن 
البطل مصاب بــوســواس قهري من نوع  أن 

أجمل نظرية 
فضيلة إضاعة 

الوقت

في كتابه الصادرة ترجمته حديثًا، يؤكد عالم الفيزياء على قصور إدراكنا الحّسي 
عن فهم الواقع، من هنا يمكن فهم الزمن باعتباره ذاتّي الوجود، وأن ليست هناك 

ساعة كونية للجميع. يسأل العالم اإليطالي: من نحن بأجسادنا المصنوعة من مادة 
الكون؟ وال يتجاسر على اإلجابة، بل يقّدم إضاءة عبر فصول كتابه

رواية »المكتبة« 
التي صدرت مؤخرًا، هي 

أحد األعمال الصربية 
القليلة التي ُترجمت إلى 
العربية، وهي مكتوبة 

على طريقة »رواية 
الموزاييك« في ست 

قصص مختلفة

زوران جيفكوفيتش العقاب بالقراءة األبدية

العلم كشيء 
جميل وفاتن

سعى العلم إلى مزاحمة 
الفلسفة في عالقة 

األحاسيس بالوعي

يؤّكد المؤلف على 
دور الخيال في تطّور 

النظريات العلمية

ــنــفــســي جــولــيــو  ــع الــطــبــيــب ال ــ وض
ــة الــمــعــلــومــات  ــري ــظ ــي »ن ــون ــون ط
الوعي  أن  تفترض  والتي  المتكاملة«، 
يحتفظ بمعلومات عن تجربة اإلدراك 
والشعور يمكن استكشافها وقياسها 
كميًا، بكلمات روفيللي إنها »محاولة 
البيئة  لتلك  كــّمــي  توصيف  لعمل 
كي  نظام  ألي  تتوّفر  أن  يجب  التي 
يصبح واعيًا«، مبيّنًا أنه في حال ثبوت 
تخطيطًا  نرى  أن  يمكننا  فإنه  النظرية 
واضحًا لمشاعرنا وأفكارنا كما تحدث 

وتتفاعل داخل كل منّا.

تخطيط المشاعر

2425
ثقافة

ممدوح عزام

هذا شطر من بيت شعري كتبه أبو العالء املعري، قبل ألف عام، ال يلعن فيه 
ه، وحسب، بل كل األزمــان الغابرة، واآلتية أيضًا. 

ّ
الزمان الذي عاش في ظل

وفــي آخــر الشطر كلمة: غــدار. ولــو لم يضعها لكان من املحتمل أن تصح 
عبارته على كل زمن. غير أن الشاعر كان يقصدها هي بالذات. 

ال يختص املعري بهذه اإلشارة وحده. ففي الغالب يميل الناس في كل زمن 
ها، مؤشرا على نهاية الزمان، أو 

ّ
إلى اعتبار السنوات التي يعيشون في ظل

قيام الساعة، هذا إذا كانوا متدينني. أو يرون فيها انحطاطا في القيم يشير 
إلى انحالل حضاري ال مناص من أن يؤدي بالبشر فيها إلى الهاوية. وفي 
كل مرة نسمع، أو نقرأ من يردد عبارات الذم للزمان الرمادي، أو الدموي، 

أو املنحل.
االنهيارات  تلك  تشهد  التي  البلدان  تستوطن جميع  التوجهات  هذه  ومثل 
الكبيرة في القيم، أو تلك التي تشهد حروبًا مجانية يذهب ضحيتها اآلالف 

من الناس. ويكاد هذا يشمل معظم التاريخ العربي. 
وقـــد يعكس حــالــة الــيــأس الــتــي يعتقد شــاتــمــو الــزمــان أنــهــا أبــديــة، أو أنها 
واللؤم  الوضاعة  بــأن  القول  إلــى  يميلون  أو  البشري،  الجنس  في  متأصلة 
صفات أصيلة في البشر، وأن ما يظهر من أحــوال أخــرى إنما هو الحالة 

 .
ً
املؤقتة للروح الفاسدة أصال

بوا في األعوام الخمسة املاضية بني موقفني، 
ّ
واملالحظ أن السوريني قد تقل

األول هــو ســب الــزمــان، أو الــشــكــوى مــن الــدهــر، والــثــانــي هــو األمـــل باآلتي 
أو  والكرامة.  الحرية  والبحث عن  بالحلم،  الغالب مسنود  في  املأمول، وهو 

مدعوم باملاضي املشرق الذي يقال إنه كان موجودًا في األزمنة البديلة.
الزمن  الزمن:  عن  املعروفة  التسميات  السوريني  بعض  كتابات  في  وتكثر 
الـــرديء، أو زمــن الــخــراب. وفــي الغالب فــإن من يحمل هــذا الــرأي يعتقد أنه 
الــزمــان. وأنــه املقصود شخصيا »بالكارثة«.  وقد  يعيش وحيدًا في آخــر 
ظهرت شتائم للعالم، واملحيط الجغرافي، في وسائل التواصل االجتماعي 
ل املسؤولية للخارج في ما آل إليه حال السوريني. أي أن لحظة الزمان  تحمِّ
امللعونة، ارتبطت هذه املرة بتعميم اللؤم على الجغرافية أيضًا، وهي تعكس 
نوعًا من الرغبة املتعجلة في الوصول إلى الغايات في أزمان قياسية، فيما 
، ينضج اآلمال في ناره الهادئة، ال 

ً
يبدو الزمان عنيدًا، أو عاجزًا، أو متمهال

في مراجل الحماسة. 
أو تحتاج لزمان طويل كي تتحقق.  والحال فإن األحــالم ال تتحقق غالبا، 

 اللعنات على فترات االنتظار التي تتسم بغلبة الظلم بني الناس.
ّ

فتحل
، أو عدم فهمهم 

ً
والناس ال يذمون الزمان بسبب عجزهم أمام الطبيعة مثال

القمع،  أو  للظلم،  الكون، بل ألنهم يتعّرضون  الغامضة في  املظاهر  لبعض 
البشري.  النوع  لــدى آخرين من  النية، والوضاعة،  الفساد وســوء  يــرون  أو 
وشكوى الدهر عبارة مجازية تعكس حجم الخوف املرير من أن يفهم اآلخر 
الحاكم مصادر شكوانا، واتجاهات شتائمنا. أو هي نوع من االحتيال على 
الذين يجعلون من مصالحهم  البشر  به  الــزمــان، وهــو يعني  املعنى يشتم 

 وحيدًا للحياة الحرة لباقي البشر.
ً
بديال

إن الزمان كأهله

كتب

أخبار وإصدارات

يتحّول العلم في كتابه لشيء جميل وفاتن، 
مع ذلك ال تنتفي الغرابة منه، غرابة نابعة 
مــن الــعــلــم ذاتــــه ال مــن الــكــتــابــة لكنها تجد 
مجهدًا  سيكون  الــقــارئ.  عقل  إلــى  طريقها 
أن نفهم كيف يتقّوس الزمان تبعًا لتقوس 
املـــكـــان، أو كــيــف يــكــون اإللـــكـــتـــرون وجــــودًا 
وعدمًا في آن »كأن الله قد رسم العالم بقلم 
واهــن، لم يترك على السطح سوى عالمات 
املــؤلــف، األكثر  يصعب رصــدهــا« كما كتب 
من ذلك: كيف يمكننا أن نتقّبل فكرة انتفاء 
ــه؟ مـــاذا ســيــكــون معنى ســريــان  الــزمــان ذاتــ

الزمن إذًا؟
يقّر روفيللي بصعوبة ذلك، لكنه يؤّكد على 
قصور إدراكنا الحسي عن فهم الواقع وأنه 
لوال هذا التخلي عن هذا اإلدراك القاصر ملا 
 »األرض كروية، 

ّ
 التصديق بأن

ً
أمكننا مثال

الــصــالــح  الـــرجـــاء  ــّكـــان مــديــنــة رأس  وأن سـ
يــقــفــون فــي وضـــع مــقــلــوب بــالــنــســبــة إلــيــنــا، 
ــى إلـــى أســفــل وأقــدامــهــم في 

ّ
رؤوســهــم تــتــدل

ــلـــى«، وعــلــى هـــذا فــمــن املــمــكــن أن نفهم  األعـ
الــوجــود، وأن ليست  ذاتــي  الزمن باعتباره 

أنــه يتأرجح على حافة  أو ربــمــا نشعر  مــا، 
لتلك  مناسبًا   

ً
مــدخــال يعتبر  الـــذي  الجنون 

الحكايات الغرائبية.
الــحــكــايــات تــــدور بـــني املــكــتــبــة االفــتــراضــيــة 
ومكتبة  الليلية  واملكتبة  املنزلية  واملكتبة 
النفيسة،  واملكتبة  مكتبة  وأصــغــر  الجحيم 
لنقارب من خاللها  كثيرًا من عوالم الكاتب 
الكتابة  املستمر بشأن  عــام، وتــوتــره  بشكل 
ــق 

ّ
ــراءة، ومــشــاعــره عــنــدمــا يــتــوقــف تــدف ــقـ والـ

الكتابة، وكيف يكمن الحل في كتاب صغير 
اشتراه البطل ليكتشف أنه في كل مرة يغلق 
الــكــتــاب ويــفــتــحــه مـــن جـــديـــد يــجــد بــداخــلــه 

رواية جديدة تمامًا.
في  أوجــهــا  إلــى  الغرائبية  الفانتازيا  تصل 
إلــى  الــبــطــل  الــجــحــيــم«، حــني ينتقل  »مكتبة 
يخبره  مــجــهــواًل  شخصًا  ويــقــابــل  الجحيم 
تـــه  أن مــعــاقــبــتــه بــالــجــحــيــم هـــي لـــعـــدم قـــراء
مـــا يــكــفــي مـــن الــكــتــب فـــي حــيــاتــه. ويــعــاقــب 

بجلسات طويلة من القراءة األبدية.
فـــي »املــكــتــبــة الــنــفــيــســة« يــجــد الــبــطــل نفسه 
ــمــا حـــاول 

ّ
فـــي مــواجــهــة مـــع كــتــاب رديء كــل

أو  تمزيقه  عــن طريق  ســواء  منه،  ص 
ّ
التخل

إلــقــائــه فــي الــنــهــر، يــعــود لــيــجــده مــن جديد 
مترّبصًا به بني كتبه.

ه الكتاب ليضعه في 
ّ
في نهاية األمر يستفز

 »من 
ً
طبق ويبدأ في أكله قطعة قطعة قائال

يدري أية مصائب تختبئ لي بني صفحات 
كتاب عنوانه »املكتبة««. هنا، يصنع البطل 
رباطًا سيجمع كل قصص الكتاب بينما هو 

يبتلع صفحاته.

 لــلــجــمــيــع بنفس 
ّ

ــدق هــنــاك ســاعــة كــونــيــة تــ
اإليقاع.

فــي درســـه األخــيــر، يــســأل الــعــالــم اإليــطــالــي 
صاحب »العاِلم األول«: من نحن، بأجسادنا 
ــادة هـــــذا الــــكــــون؟  املـــصـــنـــوعـــة مــــن نـــفـــس مـــــ
إلى  بالنظر  ولكن  املاهية  باعتبارها  ليس 
العالقة مع الوجود والعالم، في تلك اللوحة 
الــعــمــالقــة الـــتـــي تــرســمــهــا عـــلـــوم الــطــبــيــعــة 
يتجاسر  روفيللي  أن  يبدو  وال  املعاصرة؟ 
ـــد 

ّ
ــق ــؤال املـــعـ ــ ــســ ــ ــة عـــــن هــــــذا الــ ــ ــابــ ــ عـــلـــى اإلجــ

في  فعل  كما  إضاءته  يقّدم  ه 
ّ
لكن والشائك، 

كل دروس كتابه.
العالم هنا مكّونًا من أشياء، إنما  ال يبدو 
هـــو تـــواصـــل بــيــنــنــا وبـــني الــعــالــم، وتــفــاعــل 
بــني الــعــالــم والــطــبــيــعــة، والــجــنــس البشري 
فــي كــل هــذا هــو جــزء مــن الطبيعة، تتشّكل 
ــثــار 

ُ
أحــاســيــســه وأفـــكـــاره تــبــعــًا لــهــا. لــذلــك ت

ــتـــي يــتــكــّون  ــــول الــكــيــفــيــة الـ اآلن أســـئـــلـــة حـ
نكون  أن  معنى  وكذلك  بذاتنا،  وعينا  بها 
أصحاب إرادة حرة بينما ال يملك سلوكنا 

إال أن ينصاع لقوانني الطبيعة. 

ــا الـــفـــيـــلـــســـوف  ــهــ ــرحــ ــة، طــ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــابـــــــة قـ اإلجـــــ
الهولندي باروخ سبينوزا حني نفى وجود 
املكّونة  والخاليا  الفرد  بني  فاصلة  مسافة 
ملخه، لكن العلم سعى إلى مزاحمة الفلسفة 
فــــي اخـــتـــصـــاصـــهـــا بـــمـــســـائـــل األحـــاســـيـــس 
وعالقتها بالوعي، إذ تمّكن العلماء في عام 
2014 من رسم خريطة كاملة للبنية الدقيقة 

ملخ حيوان ثديي.
يفّسر لنا روفيللي من خالل كتابه كيف أن 
أيــضــًا، مجموعة  ونــحــن  والطبيعة،  الــعــالــم 
هــائــلــة ومــعــقــدة مــن الــعــالقــات واملــجــاهــيــل، 
الفنية، ويــؤّكــد  أقـــرب للصناعات  فــي رؤيـــة 
على دور الخيال في تطّور العلوم، ويسعى 
للتساؤل  أنظمة مختلفة  بني  التوفيق  إلــى 
كــالــفــلــســفــة والـــشـــعـــر والـــفـــيـــزيـــاء وغــيــرهــا، 
ــذا ال يــنــقــصــه تـــقـــديـــم الــدهــشــة  ــ ــــي كــــل هـ وفـ
األولية  عالقتنا  باعتبارهما  الفضول  وال 
بالكون، ذلك الكون الذي ال تنقضي عجائبه 
كل  فــي  نــحــن  بينما  مجاهيله،  تنتهي  وال 
ما حّصلناه وعرفناه ما زلنا بكل فضولنا 

ه.
ّ
ودهشتنا نقف على حواف

إطاللة
تصويب

مزوار اإلدريسي

عاد محمد شكري إلى الواجهة 
هي  املناسبة  املغربية:  الثقافية 
ــرب لـــلـــِكـــتـــاب الــتــي  ــغــ ــزة املــ ــائــ جــ
أعـــلـــن عــنــهــا الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي، 
ُمــنــحــْت إحـــدى جوائزها  والــتــي 
»مجنون  القصصية  ملجموعته 
اإلسبانية  إلــى  املترجمة  الـــورد« 

ِني.
ْ
ت
َ
بتوقيع رجاء بومدين امل

وبــعــيــدًا عـــن أي تــقــيــيــم لــجــودة 
الترجمة، يبدو لنا أن املسؤولني 
ــزة لـــم يــنــتــبــهــوا إلــى  ــائـ ــجـ عـــن الـ
رونــــه هـــذه  ــن ُيــــكــــرِّ ــذيــ ــ الـــخـــطـــأ ال
انتقادهم  جــرى  فبعدما  السنة، 
ــي ســـنـــوات  ــ بـــســـبـــب مـــنـــحـــهـــا فـ
ابن  مقدمة  ترجمة  إلــى  سابقة 
خــلــدون إلـــى الــفــرنــســيــة، هــا ُهــْم 
ــوَم الــخــطــأ نــفــَســه  ــيــ ــ ُيـــعـــيـــدون ال
ــَم من  ــْرِجــ ــ

ُ
بــمــنــحــهــا إلــــى عــمــل ت

العربية إلى اإلسبانية؛ في حني 
 
َ
أْن يمنح جائزة الــذي ينبغي  أّن 

الــلــغــات األجنبية  إلـــى  الــتــرجــمــة 
ْرَجِم 

َ
هي الدول الناطقة باللغة املت

إلــيــهــا، ونــعــنــي هــنــا تــحــديــدًا في 
حال »مجنون الورد« إسبانيا أو 
إحدى دول أميركا الالتينية، ألن 
ــدرْت عن  املــذكــورة صـ الترجمة 
بإسبانيا،  فولتير  كباريت  دار 
ــارئ  ــ ــقـ ــ ــة إلـــــــى الـ ــ ــهـ ــ ـ ــوجَّ ــ وهـــــــي ُمـ
إســـبـــانـــيـــا  إّن  ــل  ــ بـ ــــي.  ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ
نــفــَســهــا عــنــدمــا مــنــحــت جــائــزة 
ــام املــــاضــــي إلـــــى املــتــرجــمــة  ــعــ ــ ال
املغربية مليكة مبارك، كان ذلك 
 على مــا نقلته مــن أدب 

ً
مــكــافــأة

عدا  هذا  اإلسبانية،  إلى  مغربي 
الترجمة  مجال  فــي  الجائزة  أن 
 
ً
ـــعـــة ُمـــشـــجِّ تــــكــــوَن  أن  ــلـــزُمـــهـــا  يـ
لــلــقــارئ املــغــربــي عــلــى االنــفــتــاح 
العاملية،  واملـــعـــارف  اآلداب  عــلــى 
ــــى الـــتـــرويـــج لــلــِكــتــاب  وتـــهـــدف إل
ــْرَجــم مــن قبل دور 

َ
املــت األجنبي 

الــنــشــر املــغــربــيــة بـــاألســـاس إلــى 
العربية.

تنطلق اليوم الدورة الثانية والثالثون من معرض تونس الدولي للكتاب التي تستمر ست مكتبات تبتلع قارئها
من  مجموعة  للمعرض  الرسمي  البرنامج  يتضمن  المقبل.  الشهر  من  الثالث  حتى 
بين ضيوف هذا  الفنية. من  المحاضرات والورش والعروض  بين  الفعاليات موزّعة 
العام هادي قدور وشكري المبخوت ورشيد الضعيف )الصورة( وبنجامين ستورا.

كتاب  الالذقية  في  الحوار  دار  عن  مؤخرًا  صدر  محمد،  محمود  لعدنان  بترجمة 
تاريخ المعتقد الغربي: التنمية لللكاتب السويسري جيلبير ريست. يعود الكاتب إلى 
إياها  باتت تؤسس لمدارس في االقتصاد والسياسة، واضعًا  التي  التنمية  بنية فكرة 
ضمن سياق معرفي غربي »مفّخخ« بمثل هذه المفاهيم كما يشير في مقدمة 

عمله.

صدر مؤخرًا عن »منشورات ضفاف« و»منشورات االختالف« و»دار األمان« و»كلمة«، 
كتاب سيميائيات الصورة اإلشهارية: اإلشهار والتمثالت الثقافية للباحث المغربي 
السيميائية  الظواهر  أكثر  إحدى  الجديد  عمله  في  المؤلف  يدرس  بنكراد.  سعيد 
حضورًا في المجتمعات الحديثة، محاوًال تفكيك »الخطاب« الذي يمرّر للمتلقي ما 

هو أبعد من دعوة لشراء المنتج الذي يجري اإلشهار له.

من  عشرة  السابعة  الدورة  فعاليات  المقبل  أبريل  نيسان/  من  الثالث  حتى  تتواصل 
هامش  على  فعاليات  مجموعة  تقام  اليوم،  للكتاب.  الدولي  البحرين  معرض 
المعرض، مثل توقيع كتابي »تفّكر: مدخل أّخاذ إلى الفلسفة« و»الفّن التّشكيلّي 
األردنية  رم  لفرقة  موسيقي  وحفل  المعاصرة«  إلى  الحداثة  من  البحرين:  في 

)الصورة(.
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»انتكاسات الفوضى الجيومغناطيسية«، صورة التقطها الفيزيائي كريستوف غيسينجر واعتبرت أفضل صورة تجّسد »فن العلم« في 2011

مجنون الورد

زوران 
جيفكوفيتش 
في 2011، 
)تصوير: دوشان 
أتالجيتش(
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دراجة تغسل مالبسك
إيجــاد  علــى  الشــركات  بعــض  تعمــل 
األجهــزة  لتشــغيل  مبتكــرة  طــرق 
كأن  للبيئــة،  صديقــة  طاقــة  بمصــادر 
يقــوم الشــخص مثــا بتوليــد الطاقــة 
الكهربائيــة باســتخدام دراجــة خاصة 

أثناء ممارسته للرياضة.
طــاب مــن جامعــة داليــان فــي الصــن 
غســل  علــى  قــادرة  دراجــة  ابتكــروا 
الرياضــة،  ممارســة  أثنــاء  املابــس 

.BiWa وأطلقوا عليها اسم
وتقــوم فكــرة ابتكار هــذه الدراجة على 
التــي  الحركيــة  الطاقــة  تحويــل  مبــدأ 
مزاولــة  أثنــاء  املســتخدم  بهــا  يقــوم 
الرياضــة إلى طاقــة كهربائية لتحريك 
الغســالة، بحيــث يتــم تخزيــن الطاقــة 
الزائــدة فــي بطاريــة خاصــة تحتويهــا 

الدراجة. 
االختراعــات  مــن  النــوع  هــذا  ويعــد 
وســيلة جيــدة القتصــاد مــوارد الطاقة 
الكهربائيــة وفــي نفــس الوقــت توليــد 
ال  بديلــة  مصــادر  باســتخدام  الطاقــة 

تقوم بتلويث البيئة. ولم يعلن الفريق 
تفاصيــل  أي  الدراجــة  لهــذه  املطــور 
تســويق  فــي  شــروعهم  بخصــوص 
التقريبــي  الثمــن  أو  االبتــكار  هــذا 
الــذي ســيبلغه الجهــاز عنــد طرحه في 

األسواق.

سوار لإلقالع 
عن إدمان المخدرات

الطبيــة  ماساتشوســتس  فــي جامعــة 
يقــوم  األميركيــة،  املتحــدة  بالواليــات 
باحثون على تطوير نوع من األساور 
عنــد  االنتكاســات  تحديــد  مهمتهــا 
برنامــج  يتبعــون  الذيــن  األشــخاص 

للتخلص من إدمان املخدرات.
مــن  االنتكاســة  مرحلــة  وتعــد 
تتيــح  التــي  املهمــة  املراحــل  بــن 
األســباب  معرفــة  لألخصائيــن 
مجــددًا  عودتهــم  إلــى  أدت  التــي 
لتعاطــي املخــدرات. ويــرى الباحثــون 
بهــا  تتميــز  التــي  الخصائــص  أن 
األســاور، ومنهــا التموضع الجغرافي 
شــأنها  مــن  الخاصــة،  واملستشــعرات 
تســهيل عمليــة تحديــد معلومــات عن 
ومنهــا  االنتكاســة،  مرحلــة  أســباب 
املــكان والوقــت ونــوع املخــدرات التــي 

تم تناولها.
أن  إلــى  الباحــث  الفريــق  يطمــح  كمــا 
يتــم تجميعهــا  التــي  البيانــات  تمكــن 
مــن  االستشــعار،  أجهــزة  بواســطة 
االنتكاســة  حــدوث  بموعــد  التنبــؤ 
األقــارب  أو  األطبــاء  بمقــدور  ليكــون 

التدخل قبل وصول املرحلة.
تجــارب  بإجــراء  الباحثــون  قــام  وقــد 

على أشــخاص يتعاطــون بعض املواد 
املخــدرة، منهــا الكوكاين، حيث قامت 
بجمــع  معينــة  مــدة  خــال  األســاور 
قبــل  باملؤشــرات  تتعلــق  معلومــات 
وبعد مرحلة االنتكاسة مثل انخفاض 
فــي درجــة حــرارة الجســم وانخفــاض 

في الحركة.
ويأمــل الباحثــون فــي أن تســاهم مثــل 
عمليــة  تســهيل  فــي  االبتــكارات  هــذه 
التــي  املخــدرات  بعــض  عــن  اإلقــاع 
تتطلــب برنامجــا دقيقــا ملتابعــة حالــة 

املدن.

آفاق جديدة في الزراعة العصبيّة

توصل فريق بحث من جامعة لينشوبينغ 
لتخزيــن  جديــد  اختــراع  إلــى  الســويدية، 
الطاقــة  مــن  املولــدة  الحــرارة  وتحويــل 
الشمســية، وذلك بحســب ما أعلنت شركة 
»فاتينفــول« الســويدية للطاقــة. وقد طور 
نوعــه،  مــن  جديــًدا  ا 

ً
جهــاز البحــث  فريــق 

لتحويل وتخزين الطاقة، أطلق عليه اسم 
 ،)super capacitor( »املكثــف فائــق الســعة«
تســاوي 2500 ضعــف،  بقــدرة تخزينيــة، 
للكهربــاء،  املولــدة  الشمســية  الطاقــة  مــن 
الســابقة.  التقليديــة  باملولــدات   

ً
مقارنــة

كريســبن،  إكســافير  البروفيســور  وقــال 
»تكمــن  البحثــي  املشــروع  يقــود  الــذي 
الطريــق  ســيمهد  بأنــه  االختــراع  أهميــة 
لتطويــر أنــواع جديــدة مــن املخــازن، التــي 
وأوضــح  الحراريــة«.  بالطاقــة  شــحن 

ُ
ت

الجديــد يســتطيع  »املكثــف  أن  كريســبن 
حراريــة  مصــادر  مــن  الكهربــاء  توليــد 
مختلفة كالشمس، أو النفايات، من خال 
التــدرج فــي درجــات الحــرارة بــن طرفــي 
الجهــاز«. وأضــاف، أن »الجهاز ال يحتوي 
وســيمنح  خطــرة،  أو  مكلفــة  مــواد  علــى 

قريًبا براءة اختراع، لبدء تصنيعه«.
البحــث  »فريــق  أن  كريســبن،  وأكــد 

كهربائــي  محلــول  إنتــاج  يســتطيع 
)إليكتروليت(، بقدرة تساوي 100 ضعف، 
 
ً
مقارنــة كهربــاء،  إلــى  الحــرارة  لتحويــل 
ا«. وأشــار إلــى أن 

ً
بتلــك املســتخدمة ســابق

»كميــة الحــرارة املولــدة للكهربــاء، تعتمــد 
بشــكل أساســي علــى نوعيــة اإللكتروليت 
املســتخدم مــن جهــة، والفروقــات الكبيــرة 

في درجات الحرارة«.

املتحــدة  الواليــات  فــي  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس  معهــد  مــن  باحثــون  يعمــل 
األميركيــة علــى تطويــر أبــراج شمســية ثاثيــة األبعــاد لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، 
وتقديــم نتائــج أفضــل بنســبة 20 مــرة، مقارنــة بألــواح الطاقــة الشمســية املســطحة. 
وأشار الفريق الباحث -في دراسة نشرت في مجلة الطاقة والعلوم البيئية- أن األلواح 
الشمســية التقليديــة التــي يتــم تثبيتهــا بشــكٍل مســتٍو علــى األســطح تتميــز بتخزيــن 
الطاقــة الشمســية عندمــا تكــون الشــمس فوقهــا مباشــرة، غير أن كفاءة حصــد الطاقة 
تنقــص كلمــا تغيــرت زاوية وصول أشــعة الشــمس إلى ســطح الصفيحــة، وهو ما دفع 
الباحثن إلى التفكير في طريقة تتيح االســتفادة من الشــمس بغض النظر عن زاوية 
أشعتها. وتمكن الباحثون من تطوير صفائح لتوليد الطاقة الكهربائية تعتمد شكا 
ثاثــي األبعــاد، قــادرة علــى حصــد الطاقــة الشمســية عشــرين مــرة أفضــل مــن األلــواح 
الشمســية التقليديــة. وتــم التوصــل إلــى الشــكل الحالــي لهذه الصفائــح بعد مجموعة 
مــن االختبــارات التــي اعتمــد فيهــا الباحثــون علــى خوارزميــات تتيــح لهــم قيــاس أداء 
الصفائح ومحاكاة طريقة تعرض الصفائح للشمس عند تغيير شكلها أو ارتفاعها 
خال فصول السنة، أو تغيير درجات الحرارة، وتم التوصل إلى ثاثة نماذج ثاثية 
األبعــاد لهــذه الصفائــح. ويــرى الباحثــون أنــه مــن املمكــن حاليــا توفيــر هــذا النوع من 
األلواح الشمسية ثاثية األبعاد، نظرًا ألن الخايا السيليكونية التي سيتم االعتماد 

عليها في عملية التصنيع شهدت، خال السنوات األخيرة، انخفاضا في التكلفة.
ويمكــن للطريقــة الجديــدة تقديــم نتائــج أفضــل مقارنة باأللواح املســطحة، خصوصا 
فــي املســاحات الحضريــة الضيقــة واألماكــن الواســعة، مثــل املزارع املخصصــة لتوليد 
الطاقــة الكهربائيــة. ويعمــل حاليــا الباحثــون علــى تطويــر واختبــار أشــكال مختلفــة 
لألبــراج ثاثيــة األبعــاد، بهــدف التوصــل إلــى الشــكل املثالــي الــذي يتيــح حصــد أكبــر 

كمية من الطاقة الشمسية.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

تخزين مضاعف للحرارة الشمسية

أبراج ثالثية األبعاد لتوليد الكهرباء

هشام حدانة

خايــا  زراعــة  ممكنــا  يصبــح  هــل 
بإجرائهــم  الدمــاغ؟  فــي  عصبيــة 
تجــارب علــى فئــران مختبــر، أجاب 
باإليجــاب علــى الســؤال باحثــون مــن جامعــة 
روتجرز، من خال نجاحهم في ذلك. وتمكنت 
الخايــا املحقونــة مــن البقــاء والعيــش، وذلــك 
األبعــاد،  ثاثيــة  بيولوجيــة  مــادة  بمســاعدة 
ممــا يفتــح البــاب واســعا أمــام معالجــة بعــض 
األمــراض العصبيــة التنكســية مثــل الزهايمــر 
العصبيــة  األمــراض  وألن  باركنســون.  أو 
تظهــر  الجمجمــة،  ورضــوض  التنكســية 
العصبيــة  الخايــا  فــي وظيفــة  لتلــف  نتيجــة 
أو فقدانهــا، جــاءت الفكــرة فــي تجربــة زراعــة 
خايا عصبية بديلة مباشــرة في الدماغ. وقد 
حــاول مــن قبــل بعــض الباحثــن إيجــاد طــرق 
عاجيــة باســتخدام زراعــة خايــا عصبيــة، إال 

استطاع الطب التعويضي 
النجاح في مجاالت 

عديدة، إال أنه وقف 
عاجزًا أمام استبدال خاليا 

عصبية تالفة

أنهــم واجهــوا عــدة صعوبــات، منهــا: قلــة عــدد 
الخايــا الحيــة فــي التجربــة علــى الحيوانــات. 
الدمــاغ  فــي  العصبيــة  الخايــا  زرع  فبعــد 
بقائهــم  نســبة  جــاءت  الشــوكي،  النخــاع  أو 
الحصــول  أجــل  ومــن  مــن %1.  أقــل  وتأقلمهــم 
علــى خايــا عصبيــة صالحــة للــزرع، تــم تبني 
القــدرات،  متعــددة  الجذعيــة  الخايــا  تقنيــة 
وذلك من أجل تحويلها إلى خايا عصبية في 
بيئــة مصطنعــة باملختبــر. وقــد طــور باحثــون 
مــن جامعــة روتجــرز بنيوجيرســي- الواليــات 
املتحــدة األميركيــة - تقنيــة جديــدة تهــدف إلى 
تحســن إبقــاء الخايــا العصبيــة بعــد عمليــة 
الزرع على قيد الحياة. وتم لذلك إعداد هياكل 
مجهرية ثاثية األبعاد، تنمو داخلها الخايا 

العصبية قبل حقنها في الدماغ. 
الباحثــون  أعــاد  الدراســة،  هــذه  خــال  ومــن 
مــن أنســجة  برمجــة خايــا جذعيــة مســتمدة 
بالغــن إلــى خايــا عصبيــة بشــرية مــن خــال 
عامل NeuroD1. وللقيام بذلك، تم وضعهم في 
مصفوفــة مجهريــة مكونة مــن ألياف البوليمر 
االصطناعيــة بعــرض 100 ميكــرون. وبمجــرد 
مــن  شــبكة  تتكــون  باألليــاف،  الخايــا  تعلــق 
الخايــا والتــي تبــدأ بإرســال اإلشــارات فيمــا 
 Prabhas البحــوث  مســؤول  وذكــر  بينهــا. 
أنــه »إذا كنــت تســتطيع زرع الخايــا   Moghe
بهــا  تتواجــد  التــي  الطريقــة  بطريقــة تحاكــي 
هــذه الخايــا بالفعــل في الدمــاغ، فأنت تخطو 
خطــوة إضافيــة لتقريب تواصل خايا الدماغ 

مــع هــذه الخايــا الجديدة التــي يتم زراعتها«. 
وبالفعل هذا ما لوحظ بعد الحقن في الدماغ، 
حيث استطاعت الخايا العصبية البقاء على 
قيــد الحيــاة ملــدة أطــول عــن التجــارب املاضية. 
وبفضل هذه التكنولوجيا املتقدمة تم تحسن 

بقاء الخايا العصبية بمقدار 100 مرة مقارنة 
 
ً
مســتقبا يصبــح  وقــد  األخــرى.  الطــرق  مــع 
اســتخدام املواد البيولوجية املجهرية كتقنية 
واعدة لزرع الخايا العصبية البشــرية لعاج 

العديد من األمراض العصبية.

أحمد ماء العينين

أنظمــة  بــن  مــن  األندرويــد  نظــام  يعتبــر 
تشغيل الهواتف التي تحظى باهتمام كبير 
مــن الهاكــرز واملهتمــن بالحمايــة الرقميــة 
باعتبــاره النظــام األكثر شــعبية فــي العالم. 
ويتــم بــن الفينــة واألخــرى اكتشــاف ثغرات 
جديــدة فيــه قــد يكــون ضررهــا كبيــرا علــى 
 Stagefright ثغــرة  وتعتبــر  املســتخدمن. 
التــي تم اكتشــافها صيف العــام املاضي من 
-املتخصصــة   Zimpremuim شــركة   طــرف 
فــي مجــال األمــن والحماية الرقمية- من بن 
اكتشــافها  تــم  التــي  الثغــرات  أبــرز وأخطــر 

فــي نظــام األندرويــد علــى اإلطــاق. ويمكــن 
أي  علــى  للســيطرة  الثغــرة  هــذه  اســتغال 
هاتــف، بعــد أن يتــم إرســال شــفرة برمجيــة 
عبــر رســالة وســائط متعــددة MMS أو عبــر 
طــرق أخــرى منهــا تطبيــق واتــس آب، حيــث 
تعــرض أكثــر مــن 95% مــن هواتــف العالــم 
لخطرها قبل قيام غوغل بإرسال تحديثات 
أعلنــت  وقــد  الثغــرة.  هــذه  لترقيــع  أمنيــة 
الحمايــة  فــي  املتخصصــة   Northbit شــركة 
نســخة  اكتشــفت  أنهــا  مؤخــرًا  الرقميــة 
تســتهدف   Stagefright ثغــرة  مــن  جديــدة 
الهواتــف التــي تعمــل باإلصــدار رقــم 2.2 و 
5.0 و 5.1 مــن نظــام األندرويــد، ممــا يعنــي 

أنهــا تخــص مــا يقــارب 275 مليــون هاتــف 
حــول العالــم. وتعتمــد هذه الثغــرة الجديدة 
علــى   Metaphor اســم  عليهــا  أطلــق  التــي 
اســتدراج املستخدم ملوقع إلكتروني خبيث 
تم تطويره من طرف هاكرز، والذي يحتوي 
علــى مقاطــع فيديــو. فبمجرد تشــغيله، يتم 
جمــع معلومــات عــن النظــام، وغــرس شــفرة 
بيانــات  بقرصنــة  تقــوم  خبيثــة  برمجيــة 
 15 تتجــاوز  ال  زمنيــة  مــدة  فــي  املســتخدم 
ثانيــة. وذكــرت شــركة Northbit أن هواتــف 
»نيكســس« 5 التابعــة لشــركة »غوغــل« مــن 
أكثر الهواتف عرضة لهذه الثغرة. ولتفادي 

.Metaphor مخاطر ثغرة

ثغرة جديدة تعرض ماليين هواتف األندرويد للخطر

)Getty( خطوة كبيرة تحققت في زراعة الخاليا العصبية باستخدام مصفوفة ثالثية األبعاد

تستخدم األعضاء التعويضية اإللكترونية لتحل محل املفقودة منها، غير أن معوقاتها كثيرة، 
ومنها: سعرها الباهظ )بن 8 آالف إلى 10 آالف دوالر( باإلضافة إلى سهولة كسرها وحاجتها 
إلــى صيانــة دوريــة. وضمــن رؤيــة لجعلهــا متاحــة لجميــع مــن يحتاجهــا، طورت شــركة يابانية 
يدًا تعويضية إلكترونية ذات محتوى مفتوح يمكن طباعتها باستخدام طابعة ثاثية األبعاد، 
وأطلــق عليهــا اســم Exiii Hackberry. وال تتجــاوز تكلفــة صناعتها 200 دوالر. للوهلة األولى قد 
تبــدو بســيطة، غيــر أن احتواءهــا علــى ثاثــة أجهــزة محركــة، تجعلهــا قادرة على فعــل الحركات 
األساسية مثل إغاق اليد أو التقاط األشياء. ويتم التحكم بنظامها عن طريق جهاز استشعار 
صغيــر يوضــع علــى الــذراع ويتم تنشــيطه مــن خال تقلص العضات. ويعمــل النموذج الحالي 
 
ً
باســتخدام البطاقــة اإللكترونيــة القابلــة للبرمجــة Arduino كمــا يمكنهــا االســتمرار يومــا كاما

قبل إعادة شحنها.

يد تعويضية إلكترونية مفتوحة المحتوى
منخفضة التكلفة

جديد
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توفي أسطورة 
كرة القدم 
الهولندية، 
يوهان كرويف،  
بعد صراع مع 
مرض السرطان.
وشكل نبأ وفاته 
صدمة كبيرة 
لكل عشاق كرة 
القدم، خاصة 
أنه يعتبر أحد أبرز 
أساطير الكرة 
العالمية في 
قارة أوروبا، 
وفي العالم 
عمومًا.
وكان كرويف 
قد اكتشف 
إصابته بالسرطان 
في 22 أكتوبر/
تشرين األول 
كرويف يُهزم من المرض العضال )Getty(الماضي.

كرويف... وداعًا

اليمانع مارتن أونيل مدرب أيرلندا في إقامة 
مباريات بطولة أوروبا بدون جمهور في حال 

قرر مسؤولو األمن بالدولة املضيفة ذلك. واعترف 
أونيل بأنه سيوافق على إقامة البطولة بدون 

جماهير ألسباب أمنية. وقال »هناك حديث عن 
إقامة املباريات بدون جماهير لكن سامة الناس 

أمر بالغ األهمية وأي شيء يتم االتفاق عليه 
سنؤيده. إذا كان ذلك الخيار الوحيد، وإذا أردنا 

أن تقام البطولة فربما يتعن علينا املوافقة«.

ذكرت تقارير إخبارية أن نادي فالنسيا 
اإلسباني لكرة القدم يسعى لضم الكرواتي 

آلن هاليلوفيتش، املعار من برشلونة لصفوف 
سبورتينغ خيخون. وأشارت صحيفة )سبورت( 

اإلسبانية إلى أن فالنسيا استفسر عن وضع 
هاليلوفيتش الذي من املرجح أن يبيعه برشلونة 

مع حق إعادة الشراء. ومنذ إعارته لسبورتينغ 
خيخون، لعب هاليلوفيتش في 20 مباراة 

كأساسي وفي ثمان كبديل وسجل ثاثة أهداف.

أعرب العب التنس األرجنتيني خوان مارتن 
ديل بوترو، عن سعادته ألنه تمكن من العودة 

إلى اللعب في ميامي، وحقق فوزا »معقدا« أمام 
مواطنه جيدو بيا ليتأهل إلى ثاني أدوار بطولة 
ميامي املفتوحة للتنس. وقال بوترو عقب فوزه 

على بيا بواقع 6-0 و7-6 )8-6(، »أنا سعيد ألنني 
فزت على العب جيد، هذه ثالث بطولة لي بعد 

العودة من اإلصابة«. وشدد على أهمية أنه تمكن 
من اللعب بندية أمام بيا الذي يمتلك قدرات كبيرة.

مدرب أيرلندا ال يعارض 
إقامة بطولة أوروبا 

بالجماهير

سبورت اإلسبانية: 
فالنسيا يسعى لضم 

هاليلوفيتش

ديل بوترو سعيد 
بتحسن مستواه بشكل 

مستمر
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حسين غازي

شــارفــت الــبــطــوالت األوروبـــيـــة على 
االنــتــهــاء، الــســتــار ســيــســدل، ويفتح 
ــم أوروبـــــا صــيــف 2016،  ــر فـــي أمـ آخـ
لكن اإلرهــــاق قــد يــكــون »ســوســة« منتخبات 
القارة األوروبية وحتى األميركية الجنوبية 
التي تنتظر بدورها بطولة كوبا أميركا، في 
ــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة تــعــرضــت مجموعة  ــ األيـ
ــا أقــلــق  مــــن الـــنـــجـــوم إلصــــابــــات مـــتـــنـــوعـــة، مــ
أطرافًا كثيرة، من أندية ما زالت ضمن دائرة 
املنافسة على أكثر من جبهة، إلى منتخبات 
تسعى خلف الذهب واملجد بعد أشهر قليلة.

ــوا  ــانـ ــــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات عـ ــــون مـ ــبـ ــ العـ
اإلصابة مؤخرًا، فنادي مانشستر سيتي أكد 
رحــيــم ستيرلينغ  اإلنجليزي  الــالعــب  غــيــاب 
لفترة تعتبر طويلة ربما، من 6 إلى 8 أسابيع، 
أي ما يقارب الشهرين، وذلك بسبب املحالب 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا خــــالل لـــقـــاء الـــدربـــي أمـــام 
املـــاضـــي، وبــذلــك  مانشستر يــونــايــتــد األحـــد 
انتهى موسم الالعب الشاب، وقد يؤدي هذا 
األمر إلى أزمة  للمدرب روي هودجسون في 
منتخب األسود الثالثة، كيف ال وأمم أوروبا 

تبدأ في 10 حزيران/ يونيو.
نــجــم آخـــر ســقــط بــســبــب اإلصـــابـــة، فــالــالعــب 
األرجــنــتــيــنــي بــاولــو ديــبــاال غـــاب عــن مــبــاراة 
فريقه أمام تشيلي في تصفيات قارة أميركا 
وكذلك  الــعــالــم،  كــأس  إلــى  املؤهلة  الجنوبية 
لــن يــشــارك فــي لــقــاء بوليفيا يــوم 29 الشهر 
في  إصابته  الفحوصات  وأظــهــرت  الــجــاري، 
ولــم تقتصر إصابات  اليمنى،  الفخذ  عضلة 
الــحــد، فمتوسط ميدان  األرجــنــتــني عند هــذا 
باريس سان جيرمان، خافيير باستوري هو 
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تقرير

اآلخر تعرض إلصابة، أبعدته عن املنتخب.
ولدى إيطاليا ونادي تورينو معاناة أيضًا، 
إيطاليا  مــبــاراة  عــن  غــاب  إيموبيلي  فشيرو 
أمام إسبانيا، وأظهرت الفحوصات إصابته 
بمشكلة عضلية في الساق اليمنى، ولم تنج 
أملــانــيــا مــن كــارثــة اإلصـــابـــات حــيــث سيغيب 
ــيــــان شـــفـــايـــنـــشـــتـــايـــغـــر عـــــن مــنــتــخــب  ــتــ بــــاســ
املــاكــيــنــات، بــعــد إصــابــتــه بــتــمــزق جــزئــي في 
أربـــطـــة ركــبــتــه الــيــمــنــى، وبـــذلـــك لـــن يــخــوض 
مــبــاراتــي إنــجــلــتــرا وإيــطــالــيــا الــوديــتــني. ولــم 

المنتخب المصري يواجه 
نظيره النيجيري اليوم في 

المجموعة السابعة

تابع فريق ليكرز 
نتائجه المخيبة لآلمال 

هذا الموسم

برشلونة يسعى إلى ضم المدافع ماركينيوس
ذكـــرت تــقــاريــر إخــبــاريــة أن نـــادي بــرشــلــونــة لــكــرة الــقــدم يسعى إلـــى ضم 
الــبــرازيــلــي ماركينيوس، العــب بــاريــس ســان جــيــرمــان، بــهــدف تعزيز خط 

دفاعه املوسم املقبل.
ــارت صــحــيــفــة )آس( اإلســبــانــيــة إلـــى أن أنـــظـــار الــبــرســا اتــجــهــت إلــى  ــ وأشــ
أالبــا  ديفيد  النمساوي  مــع  التعاقد  فــي  مــجــددا  فشل  بعدما  ماركينيوس، 
الكتالوني  الــنــادي  أن  الــذي جــدد عقده مع بايرن ميونخ حتى 2021، علما 
فرنانديز،  روبــرت  للبرسا،  الرياضي  املدير  أبلغ  الــذي  الالعب  مع  تفاوض 
برغبته في اللعب كظهير بدال من مدافع. وأوضحت الصحيفة أن مفاوضات 
ضم ماركينيوس )21 عاما( بدأت قبل أسابيع، وأن النادي اجتمع مع وكيل 
الالعب، جوليانو بيرتولوتشي والوسيط وصديق ماركينيوس، اإليراني كيا 

جورابشيان، بهدف تقريب وجهات النظر.

موراتا: أتمنى البقاء لسنوات أطول 
داخل صفوف يوفنتوس

لكرة  اإليطالي  ويوفنتوس  إسبانيا  منتخب  مهاجم  مــوراتــا،  ألــبــارو  أعــرب 
القدم، عن رغبته في البقاء داخل صفوف »البيانكونيري« لسنوات أخرى، 

حيث يشعر بالسعادة ويستمتع »داخل أفضل فريق في إيطاليا«.
وتحدث الالعب صراحة عن وضعه الحالي، السيما مع إمكانية عودته إلى 
ناديه السابق ريال مدريد، الذي يحق له إعادة شرائه مرة أخرى، وقال موراتا 
»مستقبلي في العام املقبل ال يتعلق بي، أنا سعيد للغاية داخل يوفنتوس، 
هو أفضل ناد في إيطاليا، وأتمنى البقاء لسنوات عديدة هنا«، في الوقت الذي 
قلل من أهمية تواجده على مقاعد البدالء مع النادي اإليطالي معظم مباريات 
املوسم »املدير الفني هو من يقرر هذا األمر، ألنه يفهم كثيرا في كرة القدم«.

أوباما: ابنتاي ترغبان في التعرف على ميسي

قال الرئيس األميركي باراك أوباما الذي يزور األرجنتني في الوقت الحالي 
»ألبيسيلستي« وبرشلونة  إن ابنتيه ترغبان في التعرف على نجم منتخب الـ
اإلســبــانــي، ليونيل ميسي. وقـــال أوبــامــا مــازحــا، وفــقــا ملــا ذكــرتــه صحيفة 
)أوليه( الرياضية األرجنتينية، إن من ضمن األسباب التي دفعته إلى زيارة 

األرجنتني رغبة ابنتيه في التعرف على ليونيل ميسي.
وصرح الرئيس األميركي، وفقا للجريدة، أثناء لقائه بمجموعة من الشباب 
األول،  فرانسيس  البابا  على  بالفعل  تعرفا  »ابنتاي  األرجنتينيني  والطالب 

ولكن التعرف على ميسي من ضمن األحالم التي تتبادر لهما«.

تأجيل رالي الفراعنة 2016 في مصر لدواع أمنية
تقرر تأجيل رالي الفراعنة 2016، والذي كان من املنتظر أن يقام خالل شهر 
أكد  أمنية، حسبما  لــدواع  املصرية،  الغربية  الصحراء  في  املقبل  مايو/أيار 

القائمون على تنظيم هذا الحدث.
وتم اتخاذ قرار تأجيل نسخة هذا العام من السباق بواسطة االتحاد الدولي 
للسيارات )FIA( الذي أرجع القرار »ألسباب أمنية في املنطقة«، وذلك على 

الرغم من قيام اللجنة املنظمة له بإنهاء كافة الترتيبات الخاصة به.

اتحاد الريشة الطائرة الدولي 
يشدد العقوبات على التالعب

شدد املسؤولون في االتحاد الدولي للريشة الطائرة العقوبات على التالعب 
في املباريات وعلى املراهنات غير القانونية، لتصل العقوبة إلى اإليقاف مدى 

الحياة مع اإلعالن عن ميثاق جديد للرياضة.
ويمنح امليثاق الجديد للريشة الطائرة املسؤولني عن اللعبة سلطات أكبر في 

التعاطي مع الفساد واملخالفات ومعاقبتهم.
يبلغ بوجود مراهنات  الجديد عقوبات على كل من ال  امليثاق  كما يفرض 

غير قانونية، وكذلك من ال يتعاون مع تحقيقات االتحاد في أي مخالفات.

تـــراجـــعـــت فــــرص مــنــتــخــب لــيــبــيــا كــثــيــرا في 
التأهل إلى كأس األمم األفريقية 2017 لكرة 
منتخب  مضيفه  أمـــام   1-2 بخسارته  الــقــدم 
ســـاوتـــومـــي وبـــرنـــســـيـــب بـــالـــجـــولـــة الــثــالــثــة 

للمجموعة السادسة.
وقلب أصحاب األرض الطاولة على الضيوف 
البدري في  تأخرهم بهدف فيصل  بتحويل 
الدقيقة 24 من تسديدة أرضية داخل منطقة 

الجزاء بتسجيل هدفني قبل النهاية.
واصـــطـــدمـــت تـــمـــريـــرة عــرضــيــة بـــقـــدم أحــمــد 
التربي مدافع ليبيا لتدخل الشباك ليتعادل 
مــنــتــخــب ســـاوتـــومـــي وبـــرنـــســـيـــب 1-1 قــبــل 
ــائـــق، لــكــن تــســديــدة قــويــة  الــنــهــايــة بــســت دقـ
 88 الدقيقة  في  من السيت دوس سانتوس 

ضمنت فوزا غاليا لساوتومي وبرنسيب.
وهذه الخسارة الثالثة على التوالي ملنتخب 
الــتــصــفــيــات لتتقلص فــرصــه في  لــيــبــيــا فـــي 
ــي الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا  ــهـــور فــ ــظـ الـ
ــل، بـــيـــنـــمـــا وضـــعـــت  ــبــ ــقــ ــــون الـــــعـــــام املــ ــابـ ــ ــغـ ــ الـ
ســاوتــومــي وبــرنــســيــب أول ثـــالث نــقــاط في 

أنطونيو سبيرز وغولدن ستايت  عاد سان 
ووريرز إلى السكة الصحيحة، فرّوض األول 
الثاني  ضيفه ميامي هيت 112-88، وسحق 
في   ،98-114 كليبرز  أنجليس  لـــوس  ضيفه 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وبات 
تورونتو رابتورز ثاني املتأهلني إلى البالي 
أوف عـــن املــنــطــقــة الــشــرقــيــة بــعــد كــلــيــفــالنــد 
كـــافـــالـــيـــيـــرز، والـــخـــامـــس فــــي الـــبـــطـــولـــة بــعــد 
غولدن ستايت وسان أنطونيو وأوكالهوما 
ســـيـــتـــي ثـــــانـــــدر )املـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة(، رغـــم 
ــام مــضــيــفــه بــوســطــن سلتيكس  خــســارتــه أمــ
79-79 مستفيدًا من نتائج الفرق األخرى في 
بولز  خــســارة شــيــكــاغــو  منطقته خــصــوصــًا 
في عقر داره أمام نيويورك نيكس 115-107، 
ــر الــــذي ضــمــن لـــه أحـــد املـــراكـــز الثمانية  األمــ

األولى في نهاية الدور التمهيدي.
 في املباراة األولى، قاد كاوي ليونارد فريقه 
ســـان أنــطــونــيــو، ثــانــي املنطقة الــغــربــيــة )60 
انــتــصــارًا مقابل 11 خــســارة( إلــى فــوز مريح 
اســتــقــر فــيــه الــفــارق الــنــهــائــي عــلــى 24 نقطة، 
القياسي  رقــمــه  مــعــاداًل  نقطة   32 بتسجيله 

الــثــالــث باملجموعة خلف  بــاملــركــز  رصــيــدهــا 
الـــرأس األخــضــر واملــغــرب ولــكــل منهما ست 
نقاط من مباراتني. وتستقبل ليبيا منتخب 
ــوم األحــــــد املــقــبــل  ــ ســـاوتـــومـــي وبـــرنـــســـيـــب يـ
ضــمــن الــجــولــة الــرابــعــة بــاملــجــمــوعــة، بينما 
املغرب  األخــضــر منتخب  الـــرأس  تستضيف 
يــــوم الــســبــت قــبــل ثـــالثـــة أيـــــام عــلــى مـــبـــاراة 

العودة في املغرب.
وتعادلت زامبيا بطلة نسخة 2012 بنتيجة 
املجموعة  ضمن  الكونغو  ضيفتها  مع   1-1
الخامسة، بينما فازت غينيا بيساو 1-صفر 

على ضيفتها كينيا في املجموعة ذاتها.
نقاط  بخمس  املجموعة  الكونغو  وتتصدر 
من ثالث مباريات بفارق األهداف عن زامبيا 
التي لها نفس الرصيد. وتأتي غينيا بيساو 
فــي املــركــز الــثــالــث بــأربــع نــقــاط بــفــارق ثالث 

نقاط عن كينيا صاحبة املركز األخير.
وضـــمـــن املــجــمــوعــة الــثــالــثــة خــســر منتخب 
أمــام بنني  الــســودان على ملعبه 1-2  جنوب 
نــقــاط من  تــصــدرت املجموعة بخمس  الــتــي 
ثــالث مــبــاريــات بــفــارق نقطة عــن مــالــي التي 

في البطولة رغم أنه لم يلعب سوى 24 دقيقة 
الــثــالــث بعدما تلقى  الــربــع  وتـــرك مكانه فــي 
قــدمــه. وأضـــاف الصربي بوبان  ضــربــة على 
ماريانوفيتش 19 نقطة، بينما كان جايسون 
ــتـــشـــاردســـون ودوايـــــــن وايـــــد األفـــضـــل في  ريـ
صفوف الخاسر بتسجيلهما 17 و16 نقطة 

على التوالي.
وحــقــق ســـان أنــطــونــيــو الـــذي لــم يــعــرف طعم 
الهزيمة في ملعبه هذا املوسم، فوزه السادس 
والـــثـــالثـــني مــنــذ انـــطـــالق الــنــســخــة الــحــالــيــة، 
والخامس واألربعني منذ آخر سقوط له في 

آذار/مارس 2015. 
وفي املباراة الثانية، لم يمنح غولدن ستايت 
ــوزًا مــقــابــل  ــ ــامـــل الـــلـــقـــب واملـــتـــصـــدر )64 فــ حـ
7 هـــزائـــم( بــعــد تــخــلــفــه فـــي الـــربـــع األول 23-
األنــفــاس  الــوقــت اللــتــقــاط  28، ضيفه كليبرز 
ــرى وتــألــق  ــ ــع الــثــالثــة األخـ ــ وضــغــط فـــي األربـ
على  و26-33  و23-30   21-28( فيها  العــبــوه 

التوالي(.
ــادي  ــ ــحـ ــ ــايــــت فـــــــــوزه الـ ــتــ ــدن ســ ــ ــولــ ــ ــق غــ ــ ــقـ ــ وحـ
والخمسني على التوالي على ملعبه »أوراكل 

ستلتقي غينيا االستوائية بعد غد الجمعة.
ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة، خـــســـرت تــشــاد  ــ وفـ
تــنــزانــيــا بهدف  ــام  أمــ 1-صــفــر عــلــى ملعبها 
مبوانا ساماتا ليرتفع رصيد الضيوف إلى 
أربع نقاط من ثالث مباريات بفارق نقطتني 
عن مصر املتصدرة ومتساوية مع نيجيريا 
تشاد  تتذيل  بينما  الــثــانــي،  املــركــز  صاحبة 

املجموعة بدون نقاط.
وتــســتــضــيــف نــيــجــيــريــا املــنــتــخــب املـــصـــري 
اليوم الجمعة في كادونا قبل مباراة الجولة 
الــرابــعــة يــوم الــثــالثــاء املقبل فــي بــرج العرب 

على مشارف مدينة اإلسكندرية الساحلية.
ــر مــــدرب  ــان األرجـــنـــتـــيـــنـــي هــيــكــتــور كـــوبـ ــ وكــ
منتخب مــصــر، قــد اســتــدعــى الــالعــب مؤمن 
والتي  الهامة،  نيجيريا  مواجهة  قبل  زكريا 
ستحدد بشكل كبير شكل املجموعة السابعة.

وقال االتحاد املصري بموقعه على اإلنترنت 
إن كــوبــر قــــرر اخــتــيــار زكـــريـــا العــــب األهــلــي 
ــــدال مــــن مــصــطــفــى  لـــالنـــضـــمـــام لــلــتــشــكــيــلــة بـ
فتحي، العب الزمالك الذي تعرض لإلصابة 
خـــــالل املـــــــــران. وتـــتـــصـــدر مـــصـــر املــجــمــوعــة 
الــســابــعــة بــرصــيــد ســت نــقــاط مــن مــبــاراتــني 
وتتقدم بنقطتني على نيجيريا التي ستبدأ 
مشوارها مع املدرب سامسون سياسيا بعد 
استقالة  املاضي عقب  الشهر  القيادة  توليه 
والـــذي يعتمد على قوى  أوليسيه،  صــنــداي 
ضـــاربـــة فـــي مــعــظــم خــطــوط مــنــتــخــب بـــالده 

الذي يعتمد بشكل أساسي على املحترفني.
)رويترز(

أريـــنـــا« حــيــث لــم يــهــزم مــنــذ كــانــون الــثــانــي/
يناير 2015، وذلك بفضل ستيفن كوري )33 
نقطة( وكالي طومسون )32 نقطة(. وسجل 
كـــوري 4 ثــالثــيــات وطــومــســون 7 فــي املــبــاراة 
التي  الثالثية  الــســالت  عــدد  فرفعا  األخــيــرة، 

ســجــالهــا هـــذا املــوســم إلـــى 580 ســلــة. وعلى 
الــطــرف اآلخـــر، كــان دي أنــدريــه جـــوردان )19 
نقطة و20 متابعة منها 18 دفاعية( وأوسنت 
ريفرز )16 نقطة( أفضل املسجلني في صفوف 
كافالييرز  كليفالند  تــابــع  بــــدوره،  الــخــاســر. 

ورفــع  انــتــصــاراتــه  الشرقية  املنطقة  متصدر 
رصـــيـــده إلــــى 51 فــــوزًا )مــقــابــل 20 خــســارة( 
بفوزه على ضيفه ميلووكي باكس 104-113 
نقطة(   26( جيمس  لــيــبــرون  »املـــلـــك«  بفضل 
وكيفن لوف )24( وكيري إيرفينغ )16 نقطة 

و8 متابعات و8 تمريرات حاسمة(.
 من جانبه، يلهث فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
وراء الفوز العاشر الذي يجنبه معادلة أسوأ 
ــــدوري األمــيــركــي، وكــان  مــوســم فــي تــاريــخ الـ
قريبا من تحقيق هذا »الهدف-الحلم«، لكنه 
سقط في الثانية األخيرة أمام مضيفه دنفر 
ناغتس بفارق نقطة واحدة 103-104 بفضل 
سلة إليمانويل مودياي في الثانية األخيرة. 
ويحتل فيالدلفيا املركز األخير في البطولة 

برصيد 9 انتصارات و63 خسارة. 
وتــابــع لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز، أحـــد األنــديــة 
املخيبة  نتائجه  البطولة،  فــي  شــهــرة  األكــثــر 
ومني بهزيمته الخامسة والخمسني )مقابل 
15 فوزًا( عندما سقط أمام مضيفه فينيكس 
األول  الــــشــــوط  انــــهــــاء  ــم  ــ رغـ  119-103 صـــنـــز 
بالتعادل 47-47 )الربع األول 22-16 والثاني 
25-31(. وتغلب أتالنتا هوكس على واشنطن 
بــيــســتــونــز  ــتـــرويـــت  وديـ  ،101-122 ويـــــــزاردز 
غاز  ويوتا   ،102-118 ماجيك  أورالنـــدو  على 
ومينيسوتا   ،87-89 روكــتــس  هيوسنت  على 
عــلــى ســاكــرامــنــتــو كينغز 113- تــمــبــروولــفــز 

104، وبــورتــالنــد تــرايــل بــاليــزرز على داالس 
مافريكس 103-109.

)فرانس برس(

ووريرز وسبيرز يستعيدان نغمة االنتصاراتتراجع حظوظ ليبيا في التأهل ألمم أفريقيا

يايا  ــاج،  ــع ال ســاحــل  نجم  يغيب 
توريه عن تشكيلة منتخب بالده، 
كأس  تصفيات  ستخوض  والتي 
إلصابة  لتعرضه  األفريقية  األمم 
اإلصابة  وأتت  القدم،  كعب  في 
مانشستر  فريقه  ــاراة  ــب م خــالل 
مانشستر  أمام  الدربي  في  سيتي 
خسره  الذي  اللقاء  في  يونايتد، 
مقابل  دون  بهدف  الستيتيزين 
سجله الالعب الصاعد راتشفورد، 
الستي  ــال  ــ آم ــتــهــت  ان وبـــذلـــك 

بتحقيق لقب الدوري.

توريه 
ضمن القائمة

تلقت ليبيا هزيمة 
مفاجئة أمام منتخب 

ساوتومي وبرنسيب 
لتصّعب مهمتها في 

التأهل ألمم أفريقيا

سجل الالعب األفضل 
كوري 33 نقطة وزميله 
كالي طومسون 32 في 

المباراة األخيرة

)Getty( ديباال تعرض لإلصابة في مباراة يوفنتوس األخيرة

)Getty( شفاينشتايغر تعرض لتمزق جزئي في أربطة ركبته اليمنى)Getty( بوسكتس وتجدد معاناته مع إصبع اليد

)Getty( موسم ستيرلينغ مع السيتي انتهى)Getty( الكرواتي إيفان راكيتيتش)Getty( إيموبيلي أصيب خالل لقاء تورينو األخير في الدربي

ووريرز حقق الفوز رقم 51 على أرضه )Getty(أحمد التربي العب المنتخب الليبي في مواجهة سابقة مع المغرب )فاضل سنة/فرانس برس(

إصابات النجوم

تعرض نجوم كثر لإلصابات في الفترة األخيرة، هذا األمر أثار خوف وقلق 
اآلتية تشهد استحقاقات  األندية وكذلك منتخبات بالدهم، فالفترة 

كبيرة ومنتظرة من الجميع

غيابات تقلق مدربي األندية والمنتخبات

تــســلــم إســبــانــيــا مـــن هـــذا املــســلــســل الــغــريــب، 
حــيــث غـــــادر ســرجــيــو بــوســكــيــتــس معسكر 
املــنــتــخــب، بــســبــب إصـــابـــتـــه فـــي إصـــبـــع يــده 
الـــيـــمـــنـــى، أمـــــا زمـــيـــلـــه فــــي بـــرشـــلـــونـــة إيـــفـــان 
راكيتيتش، فقد ترك هو اآلخر منتخب بالده 
كرواتيا، بسبب إصابة في ربلة الساق، وهو 
الــذي يعتبر من أهم أوراق املــدرب اإلسباني 
لويس إنريكي في النادي الكتالوني، خاصة 
أن كــالســيــكــو الـــكـــرة اإلســـبـــانـــيـــة أمـــــام ريـــال 

مدريد على األبواب.

أخبـار
   مختصرة
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موسكو ـ العربي الجديد

فــــتــــح إيــــــقــــــاف الـــــروســـــيـــــة مــــاريــــا 
ــبــــب تـــعـــاطـــيـــهـــا  ــا بــــســ ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــارابـ ــ ــ شـ
املـــنـــشـــطـــات أبـــــوابـــــا لـــلـــعـــديـــد مــن 
املــشــاكــل أمـــام بــالدهــا بشكل عـــام، خــاصــة أن 
ــذي كــانــت تــتــنــاولــه مــنــتــشــر بشكل  الــعــقــار الــ
»مــخــيــف« بــني الــريــاضــيــني فــي بــالدهــا، وهو 
ــد يـــكـــلـــف مــعــظــمــهــم اإليـــــقـــــاف لـــفـــتـــرات  ــ ــا قـ ــ مـ
األلعاب  دورة  عن  االبتعاد  وبالتالي  طويلة، 
األوملــبــيــة، أهـــم مــنــافــســات فــي عــالــم الــريــاضــة 
على اإلطــــالق، والــتــي تــقــام فــي أغــســطــس/آب 

من العام الجاري.
وتكمن أزمة الرياضيني الروس في استخدام 
مادة »مولدونيوم«، والتي تستخدم في أكثر 
ـــســـاعـــد عــلــى تـــدفـــق الـــــدم بشكل 

ُ
مـــن عـــقـــار وت

أنحاء  أفضل وتوزيعه بشكل متوازن في كل 
ــــدواء للمرضى  الــجــســم، كــمــا أنــهــا ُمــصــنــفــة كـ
الذين يعانون من مشاكل في القلب، كما هي 

دواء ملعالجة أمراض األوعية الدموية.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــريـــاضـــيـــني فـــــاملـــــادة تــمــنــح 
الــــريــــاضــــي قــــــدرة أكـــبـــر عـــلـــى الــتــحــمــل خـــالل 
ممارسة الرياضة، كما أنها ترفع من مستوى 
التنفس لدى الالعب، وبالتالي ارتفاع قدرته 
على املنافسة واللعب ملــدة أطـــول. وهــو األمــر 
الذي دفع بمنظمة مكافحة املنشطات العاملية 

المنّشطات 
تهّدد روسيا

البالد  ستكلف  الروسية،  الرياضة  عالم  في  المنشطات  فضيحة  أن  يبدو 
الكثير قبل أشهر على بدء منافسات دورة األلعاب األولمبية، خاصة بعدما 
اتسعت رقعة اإليقافات لتطاول عدائين ومصارعين والعبي تنس، وهو ما 

قد ينال من سمعة إحدى »القوى العظمى« في األولمبياد

3031
رياضة

قضية

مــادة محظورة في  اعتبار »مولدونيوم«  إلى 
الرياضة في يناير/كانون الثاني املاضي.

يعرفون  كانوا  الــروس  الرياضيني  أن  ويبدو 
جــيــدا وظيفة هــذه املـــادة وفــوائــدهــا بالنسبة 
لــهــم، وأنــهــا لــم تــكــن أدويــــة ألمــــراض يــعــانــون 
ــلــــى رأســـهـــم  مـــنـــهـــا كـــمـــا ادعـــــــى بـــعـــضـــهـــم، وعــ
شــــارابــــوفــــا، خـــاصـــة أنـــهـــا تـــســـتـــخـــدم ملـــــدة 6 
أسابيع فقط في حالة االعتماد عليها كعالج.

مــاريــو  الطبيب  املــنــشــطــات  فــي  الخبير  يــقــول 
لكشف  اختبارًا  اخترع  من  أول  وهــو  سيفيز، 
ــذه املــــادة كانت  مــنــشــط »مـــولـــدونـــيـــوم«، إن هـ
محظورة قبل أن تعلن عنها املنظمة العاملية 
ملــكــافــحــة املــنــشــطــات، وقــــد أجــــرى الــكــثــيــر من 
االخـــتـــبـــارات عليها فــي وقـــت ســابــق، وكــانــت 

النتائج إيجابية.
فـــي وقــــت أشـــــار مـــاريـــو ســيــفــيــز، أول طبيب 

»املولدونيوم«  عــن  للكشف  طريقة  استحدث 
فــي جــســم اإلنـــســـان، إلـــى أن املــــادة لــيــســت من 
مكونات طبيعية، ومن السهل كشفها ومعرفة 
أعلن  حــني  فــي  سريعًا،  الجسد  على  تأثيرها 
أن »مـــولـــدونـــيـــوم« قـــد تــمــنــح الـــريـــاضـــي قــوة 
ــات، لــكــن  ــاريــ ــبــ ــــالل املــ ــوة تــحــمــل خـ ــ بـــدنـــيـــة وقــ
أنها تساعد  املــادة هو  لهذه  الدقيق  الوصف 
على الشفاء السريع من اإلصابات، واستعادة 
الجسم والذهن لعمله الطبيعي تدريجيًا بعد 

اإلصابة.
وبعد إعالن شارابوفا إيقافها لحني البت في 
أزمتها وإعـــالن االتــحــاد الــدولــي عــن العقوبة 
املـــنـــاســـبـــة بــالــنــســبــة لــــهــــا، امــــتــــدت فــضــيــحــة 
املــنــشــطــات لــتــطــاول أكــثــر مــن ريــاضــي أوملــبــي 
روســــي فــي مختلف الـــريـــاضـــات، وهـــو مــا قد 
يكلف الــبــالد الكثير فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، وقــد 
املنافسة  فــي  فــرصــة حقيقية  أي  الــبــالد  ُيفقد 
على ميداليات أو املشاركة الفعالة في نسخة 

األوملبياد املقبلة.
وتـــضـــم قــائــمــة املـــوقـــوفـــني بــســبــب املــنــشــطــات 
أســمــاء هامة فــي ريــاضــات الــعــدو واملصارعة 
ــا وضــع  ــو مـ والـــتـــنـــس والـــتـــزلـــج الـــســـريـــع، وهــ
الــكــثــيــر مــن عــالمــات االســتــفــهــام أمــــام طريقة 
لـــأزمـــة،  ــــي  ــبـ ــ األوملـ ــــي  ــــروسـ الـ ــاد  ــ ــــحـ االتـ إدارة 
واملشكلة التي تعانى منها األجهزة الطبية في 
الرياضات املختلفة الستبعاد املواد املنشطة 

املحظورة من أدوية وعقاقير الرياضيني.
ــر الــريــاضــة الــروســي  ومـــن جــانــبــه أعــــرب وزيــ
لــتــرك منصبه  اســتــعــداده  عــن  فيتالي موتكو 
بسبب أزمـــة املــنــشــطــات الــتــي ضــربــت الــبــالد، 
ــــدد مـــعـــظـــم الــــريــــاضــــيــــني بـــالـــغـــيـــاب عــن  ــهـ ــ وتـ
منافسات األوملبياد، وذلك بعد الكشف أيضا 
عــن تــــورط مــصــارعــني روس مــن بــني النخبة 
في األزمــة، وهــو ما أعلن عنه رئيس االتحاد 

الروسي للعبة ميخائيل مامياشفيلي.
ورفــــض الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني 
االستغناء عن وزير الرياضة وأكد أنه سيظل 
في منصبه على الرغم من الفضيحة. ونقلت 
ــر  ــة عــــن وزيــ ــيــ ــيـــة روســ ــل إعــــــالم ريـــاضـ ــائــ وســ
تلك  تتخذ  قيادة  البالد  »لــدى  قوله  الرياضة 
املــســألــة تخصني..  أن  أرى  عــنــدمــا  الــــقــــرارات. 
فــإنــنــي ســأتــرك مــنــصــبــي«. ودخــلــت الــريــاضــة 
الروسية في حالة من الفوضى العام املاضي 
عندما عرض تقرير للوكالة العاملية ملكافحة 
املــنــشــطــات لــوجــود غــش مــتــأصــل وفــســاد في 

رياضة ألعاب القوى الروسية.
وقال رئيس اتحاد املصارعة الروسي إن كال 
الــحــاصــل عــلــى فضية  مــن يفغيني ســالــيــيــف 
سيمينوف  وســيــرجــي   2014 الــعــالــم  بــطــولــة 
ثــبــت   - ــالـــم 2015  الـــعـ ـــأس  كــ صـــاحـــب فــضــيــة 
تعاطيهما ملادة ميلدونيوم بعد خضوعهما 

الختبارات الكشف عن املنشطات.
عــلــى إن مشكلة  مــامــيــاشــفــيــلــي شــــدد  ولـــكـــن 
املــنــشــطــات فـــي الـــريـــاضـــة تــعــد أكـــثـــر اتــســاعــا 
ــاالت الــســقــوط  ــال »هـــنـــاك الــعــشــرات مـــن حــ وقــ

روسيا قد تغيب 
بشكل كامل عن أكثر 

من منافسة في 
األولمبياد المقبلة

يانغ قد يغيب عن منافسات الجمباز في األولمبياد 
قد يغيب يانغ هاك سيون وهو أول العب من كوريا الجنوبية يحصل على ميدالية ذهبية 
أربطة  في  إصابة  بسبب  جانيرو  دي  ريــو  في   2016 أوملبياد  عن  الجمباز  في  أوملبية 

الكاحل.
وتعرض يانغ بطل العالم في منافسات حصان الوثب في عامي 2011 و2013 لإلصابة 
خــالل تــدريــبــات الــحــركــات األرضــيــة فــي ســيــول يــوم الــثــالثــاء وخــضــع لعملية جراحية 

إلصالح اإلصابة.
وقال هان تشونغ سيك وهو مسؤول في االتحاد الكوري للجمباز لوكالة يونهاب املحلية 

لألنباء »من املتوقع أن تتراوح مدة إعادة التأهيل ما بني ثالثة وأربعة أشهر«.

بالتر يخطط لحضور مونديال 2018 كضيف شرف
السويسري جوزيف بالتر  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  السابق  الرئيس  كشف 
املوقوف عن ممارسة أي نشاط خالل 6 سنوات، أنه يخطط لحضور مونديال 2018 في 

روسيا كضيف للرئيس الروسي فالديمير بوتني.
هذا  كتب  أنــه  تسايتونغ«  »فــرانــكــفــورتــر  نشرته صحيفة  فــي تصريح  بــالتــر  وأوضـــح 
األسبوع رسالة يؤكد فيها قبوله عرضا من الرئيس بوتني أن يكون ضيف شرف عليه 

في نهائيات مونديال 2018 في حال دعيت. وقال »إذا ما دعيت، سأقبل هذه الدعوة«.
وكانت الهيئة القضائية في الفيفا أوقفت في 21 كانون األول/ديسمبر املاضي بالتر 8 
سنوات عن ممارسة أي نشاط بسبب سوء استعمال منصبه في »دفعة غير شرعية« 
ملبلغ 1.8 مليون يورو )2 مليون فرنك سويسري( إلى رئيس االتحاد االوروبي، الفرنسي 

ميشال بالتيني في عام 2011 عن عمل استشاري قام به األخير بني 1999 و2002.

بوفون: أنا وكاسياس لسنا حارسين عاديين
اإليطالي جان  واملنتخب  يوفنتوس  حــارس  قــال 
لــويــجــي بــوفــون إنـــه وحــــارس بــورتــو البرتغالي 
ومنتخب إسبانيا إيكر كاسيا لم يكونا »العبني 

عاديني«.
وبخصوص االنتقادات التي يتعرض لها حارس 
امللعب »هو  السابق مؤخرا، قال إن  ريال مدريد 

أنسب مكان للرد«.
أن نتواجه هذا  الطبيعي  وقــال بوفون »ليس من 
الدور  التوفيق واخترنا  املــرات. حالفنا  العدد من 
الصحيح للعب أكبر وقت ممكن. هذا األمر يعني 

أننا لم نكن العبني عاديني. فعلنا شيئا ما لنستحق اللعب حتى اآلن«.
التقليل من احترامه في إسبانيا، أشار  وبخصوص ما يثار بأن كاسياس يعاني من 

بوفون إلى أن الرد دائما يأتي في امللعب.

شراكة بين األهلي اإلماراتي ورابطة الدوري اإلسباني 
وقع النادي األهلي اإلماراتي اتفاقية شراكة مع رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم ملدة 
عامني لتبادل الخبرات من خالل ورش عمل تستضيفها دبي وتشمل 14 مجاال مختلفا 

فنيا وتنظيميا وإدرايا وتسويقيا.
وستكون االتفاقية األولى من نوعها بني ناد ورابطة الــدوري اإلسباني التي تهدف ألن 

تصبح »الليغا« بمثابة عالمة رياضية منتشرة في العالم.
وتنص االتفاقية التي وقعها في مدريد عبد الله النابودة رئيس النادي األهلي وخافيير 
تيباس رئيس رابطة الدوري اإلسباني على تبادل املعرفة بني الجانبني والعمل معا في 
مشاريع مشتركة في إدارة كرة القدم، ونقل تجارب وخبرة الرابطة إلى النادي األهلي 

وتطويره ليصبح رائدا محليا وقاريا داخل امللعب وخارجه.

من  أغــويــرو  انتقال  تفاصيل  تكشف  ليكس«  »فوتبول 
أتلتيكو لمان سيتي

كــشــف مـــوقـــع )فـــوتـــبـــول لــيــكــس( عـــن تــفــاصــيــل 
أتلتيكو  أغويرو من  انتقال األرجنتيني سرخيو 

مدريد اإلسباني ملانشستر سيتي اإلنجليزي.
ونشر املوقع العقد الذي أظهر أن النادي اإلسباني 
اتفق مع نظيره اإلنجليزي في 2011 على انتقال 
أغويرو لصفوف األخير مقابل 36 مليون يورو 
بجانب أربــعــة مــاليــني يـــورو فــي صـــورة مكافآت 

مقابل أهداف يحققها الالعب.
ووفـــقـــا لــلــعــقــد املــنــشــور فــــإن مــــان ســيــتــي تعهد 
بسداد الصفقة على ثالث دفعات قيمة كل منها 
12 مليون يورو تدفع في شهر يوليو/تموز بأعوام 2011 و2012 و2013 ، هذا بجانب 

أربعة ماليني يورو في صورة متغيرات سارية حتى نهاية موسم 2016-2015.
وكان من ضمن املتغيرات، سداد مبلغ معني اذا ما شارك أغويرو في 25 مباراة على األقل 

باملوسم وسجل 15 هدفا وسداد مليون يورو اذا ما توج بالبريمييرليغ.

البداية كانت من فريق املدينة في الفئات العمرية مع نادي 
بــعــدهــا حط  فيليز مــاالغــا مــن ســنــة 1980 حــتــى 1987، 
أول عقد  ع على 

ّ
ليوق الوليد،  بلد  نــادي  فــي  هييرو رحــالــه 

احترافي معه، فــشــارك فــي 58 مــبــاراة وسجل 3 أهــداف، 
قبل أن يلعب لريال مدريد اإلسباني الذي عاش معه أفضل 
ـــ610 مــبــاريــات وســجــل 130 هــدفــا،  فــتــرة فــي مسيرته بــ
الريان  وتحديدًا  األوســـط،  الشرق  كانت  ذلــك  بعد  الوجهة 
القطري، ومن ثم لعب لصالح نادي بولتون اإلنجليزي 29 

مباراة وسجل هدفا واحدًا.
تــحــدثــنــا عــن مــســيــرة هــيــيــرو بــشــكــل ســريــع فــيــمــا سبق، 
ملعب  في  التي قضاها  الفترة  تلك  في حياته  األهــم  لكن 
امليرينغي، فهو كان صخرة  السانتياغو برنابيو صحبة 
دفاعية ال يمكن االستغناء عنها، تمتع بشخصية القائد، 
والبدنية  الذهنية  بالقوة  فتميز  »الــكــابــن«،  شـــارة  وحــمــل 

انتصاٍر  الكثير من األحيان مصدر  والنفسية، وكــان في 
كــان يسجلها،  التي  الخاطفة  األهـــداف  مــن خــالل  للفريق 
إلــى طريقة حماية مــرمــاه مــن هجمات الخصوم،  إضــافــة 

وصد أمهر املهاجمني في العالم بكل براعة.
هييرو حقق الكثير من األلقاب صحبة النادي امللكي، ففاز 
بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات )1998-1997، 1999-
األوروبــــي  الــســوبــر  كـــأس  وكــذلــك   ،)2002-2001  ،2000
2002، والــدوري اإلسباني 5 مرات، وكذلك كأس امللك في 
أعوام  السوبر اإلسباني  إلى  موسم 1992-1993، إضافة 
ل هييرو 

ّ
مث 1990، 1993، 1997، 2001، ومــن دون شك 

املنتخب اإلسباني فشارك في 89 مباراة وسجل 29 هدفا 
خالل تواجده من سنة 1989 حتى 2002، لكنه لم يحقق 
ألقابا كبيرة، حيث كانت الفترة الالحقة األبرز في مسيرة 

الروخا، في 2008، 2010 و2012.

حسين غازي

كرة القدم تجمع بني املوهبة والتدرب على ممارستها، لكن 
بعض األمور تأتي بالفطرة، فقيادة الفريق ال تكون محض 
 ال يمكن في الحرب 

ً
صدفة، وهي ليست باألمر السهل، فمثال

أن تختار قائدًا أو زعيما ضعيفا إذا ما أردت النصر، فدائما 
يــجــب الــنــظــر إلـــى األفــضــل وصــاحــب الشخصية األقـــوى، 
القادر على التصرف في كل الظروف، وهكذا كان فرناندو 
روريز هييرو. هو نجم إسباني ولد عام 1968 في منطقة 
فيليز الواقعة في مالغا بإسبانيا، في البداية كان هييرو في 
، لكن في فترة الحقة تم االعتماد عليه 

ً
مكان متقدم قليال

في مركز قلب الدفاع، وبدأت من هناك رحلة طويلة في عالم 
الساحرة املستديرة والتألق، حيث بات صاحب املتر والـ88 

سنتمترا، أحد أفضل الالعبني في مركزه.

فرناندو هييـرو

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة وجه رياضي 

مسيرة قائد في 
خط الدفاع، 

حقق الكثير من 
اإلنجازات وهو من 

إسبانيا

شارابوفا تحمل 
علم بالدها 
وتتقدم البعثة 
في أولمبياد 
لندن 2012 
وقد تغيب عن 
النسخة المقبلة 
بسبب اإليقاف 
)الرس بارون/
)Getty

تستخدم مادة الملدونيوم في عالج داء السكري وانخفاض مستويات 
لمكافحة  العالمية  الوكالة  قبل  من  حظرها  وتــم  الماغنسيوم، 
ارتباطها  بسبب  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  مطلع  في  المنشطات 
أن  الروسية  ار-سبورت  وكالة  وذكرت  الرياضي.  األداء  مستويات  بزيادة 
نحو 40 رياضيا روسيا ينتمون ألكثر من 10 رياضات، ثبت تعاطيهم لمادة 

الملدونيوم في أول شهرين من عام 2016.

تعاطي الملدونيوم

وجه رياضي

فــي اخــتــبــارات املــنــشــطــات.. الجميع فــي حالة 
نفسية سيئة«. وفاجأ رئيس اتحاد املصارعة 
ــة  الــجــمــيــع بــتــصــريــحــات يــؤكــد فــيــهــا أن األزمـ
تتفاقم بشكل قد يدفع املسؤولني إلى استبعاد 
بعثة روسيا بأكملها من منافسات األوملبياد 
من  معربا عن دهشته  املصارعة،  رياضة  في 
الــذي تشهده  الكبير  اإليجابية  الحاالت  عــدد 

وال يـــتـــوقـــع فــــايــــزر أي مـــفـــاجـــآت غـــيـــر ســــارة 
فـــي عـــالـــم الــــجــــودو فـــي روســــيــــا، خـــاصـــة وأن 
الــريــاضــة لــهــا ســمــاتــهــا الــخــاصــة، ودائـــمـــا ما 
كان املشاركون فيها ملتزمني بأقصى درجات 
الــنــزاهــة، وهـــو مــا يجعلها آمــنــة وبــعــيــدة عن 

املنشطات باملقارنة برياضات أخرى.
وعلل رئيس االتحاد الدولي تصريحاته بأنه 

روسيا في اختبارات الكشف عن املنشطات.
أمـــا مـــاريـــوس فــايــزر رئــيــس االتـــحـــاد الــدولــي 
للجودو، فقد أكــد أنــه ال خــوف على الالعبني 
الــروس في هذه الرياضة، متوقعا أن يكونوا 
وأن  املنشطات  فضائح  عــن  بعيدين  جميعا 
أي مشاكل  الكشف دون  اخــتــبــارات  يــجــتــازوا 

قبل انطالق املنافسات في أغسطس القادم.

فــي الــســنــوات األخــيــرة لــم يتم الكشف عــن أي 
حالة تعاطي منشطات بني كبار هذه اللعبة، 
وأن روسيا ال تحتاج لدعم مصارعي الجودو 
بـــاملـــنـــشـــطـــات، خـــصـــوصـــا أنـــهـــم األفــــضــــل فــي 
اللعبة مؤخرا، وهو ما يجعلهم بعيدين عن 
الرياضة  التي لحقت بسمعة  موجة األضــرار 
الروسية بشكل عام بسبب فضائح املنشطات.

الــبــرازيــل إن جــيــورجــي هيلتون وزيــر  قــال جــاك واغــنــر كبير موظفي الــرئــاســة فــي 
لأللعاب  الــبــالد  استضافة  على  فقط  أشهر  قبل خمسة  منصبه  مــن  أقيل  الرياضة 
األوملبية في ريو دي جانيرو. وأبلغ واغنر الصحافيني في ريو بأن ريكاردو ليسر 
الخاصة  إدارة االستعدادات  الرياضة واملسؤول عن  - وهو مسؤول كبير في وزارة 

باألوملبياد - سيحل على األرجح محل هيلتون.

صورة في خبر

أزمة جديدة ألولمبياد ريو
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البحر الميت
االحتالل اإلسرائيلي يقوده لـ»الموت السريري«

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــوات اعــــــتــــــادت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ عـــــلـــــى مـــــــر الـ
ــلــــيــــة عــلــى  الــــحــــكــــومــــات اإلســــرائــــيــ
اســـتـــنـــزاف املــــــوارد الــطــبــيــعــيــة في 
الــبــحــر املــيــت، وتــطــويــر صــنــاعــات مختلفة 
تــتــعــلــق بـــاســـتـــخـــدام ثــــروتــــه املـــعـــدنـــيـــة مــن 
األمــــاح املــمــّيــزة لــه ومـــن أنــــواع الصلصال 
املــخــتــلــفــة الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم فــــي صــنــاعــات 
ــركـــات خـــاصـــة لــهــذه  الــتــجــمــيــل، وإقــــامــــة شـ
الغاية. لكن يبدو أن مستقبل »البحر امليت« 
بـــات فــي خــطــر شــديــد مــن شــأنــه أن يترجم 
أيـــضـــا أضــــــــرارا أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة لـــدولـــة 
االحتال، التي استأثرت بخيراته املختلفة.

فقد بّي تقرير جديد كشفت عنه  منظمة 

)Getty( اإلفراط في استغالل موارد البحر الميت من قبل إسرائيل يعجل باختفائه

بــيــئــيــة إســرائــيــلــيــة تــدعــى »أكـــوبـــيـــس« أن 
البحر  يــهــددان  والــجــفــاف  التصّحر  خطر 
املــــيــــت بـــشـــكـــل خـــــــاص، وأن هـــــذا الــخــطــر 
يــهــدد مستقبل مــخــزون مــيــاه الــشــرب في 
والجوفية  االرتــوازيــة  ومياهها  إسرائيل 

على حد سواء.
وقــــال مــوقــع مــعــاريــف الــــذي نــشــر مقاطع 
من التقرير املذكور إن األخطار التي تهدد 
نــظــام املــيــاه فــي إســرائــيــل مــردهــا ظــاهــرة 
التصحر وســوء استخدام  مصادر املياه 
عن  الناجم  التلوث  جانب  إلــى  الطبيعية 
فات املصانع 

ّ
مياه الصرف الصحي ومخل

اإلسرائيلية.
أكثر  يهدد  الخطر  فــإن  التقرير،  وبحسب 
نــهــر األردن، وخــاصــة  مـــن أي شــــيء آخــــر 

املـــقـــطـــع الـــجـــنـــوبـــي مـــنـــه، مـــقـــابـــل الــحــالــة 
الجيدة للمقاطع الشمالية من نهر األردن 
نهر  يعاني  إذ  الــبــاقــورة،  ولــغــايــة منطقة 
األردن في مقاطعه الجنوبية التي تصب 
فــي البحر املــيــت مــن جــفــاف خطير يمس 

بالنباتات والكائنات الحية.
 ويــنــقــل املـــوقـــع أنــــه »فــــي إطـــــار مـــحـــاوالت 
ــة تــصــحــيــح الـــغـــن ومـــكـــامـــن الــخــلــل  ــدولــ الــ
بــــدأت  فـــقـــد  األردن،  نـــهـــر  لــتــحــســي وضـــــع 
ــرة بــتــحــويــل جــــزء من  ــيـ فـــي الـــســـنـــوات األخـ
املياه إلى املقطع الجنوبي من نهر األردن، 
األردن  إن نهر  القول  باإلمكان  بــات  بحيث 
من منابعه شماال ولغاية منطقة الباقورة 
)وفق املسمى العربي، ونهرايم وفق املسمى 

اإلسرائيلي(، بات في حالة جيدة اليوم.

ملنظمة  اإلسرائيلي  الفرع  مدير  وبحسب 
»أكـــوبـــيـــس« الــعــاملــيــة، املــحــامــي جــدعــون 
نـــهـــر األردن  فـــــإن »إصــــــــاح  بـــرومـــبـــيـــرغ، 
ــقــــى فــي  ــلــ وتــــحــــســــي وضـــــعـــــه املـــــــائـــــــي، يــ
السنوات األخيرة اهتماما من خال صب 
نحو 30 مليون متر مكعب من املياه فيه 
من قبل سلطة املياه اإلسرائيلية، لكن هذه 
إلــى جانب خطوات أخــرى يجب  الخطوة 
القيام بها تحتاج إلى كم كبير من املياه 
للوصول إلى صب كميات كبيرة إضافية 

من املياه للنهر إلنقاذه.
ويــلــفــت بــرومــبــيــرغ إلـــى أنـــه بــاإلضــافــة إلــى 
الجوانب البيئية املرتبطة بإصاح مستوى 
ــاه فـــي نــهــر األردن ومـــحـــاربـــة جــفــافــه،  ــيـ املـ
ــادا اقـــتـــصـــاديـــة بـــل وحــتــى  ــعــ فــــإن هـــنـــاك أبــ
سياسية وأمنية استراتيجية. ويعلل ذلك 
النهر  تطوير  في  الكامنة  القدرة  إن  بقوله 
مـــن الــجــانــب األردنــــــي، حــيــث يــعــيــش نحو 
األردن،  أفقر مناطق  فــي  ألــف شخص   600
وبــالــتــالــي فـــإن تــطــويــر هـــذه املنطقة يعود 
بـــالـــفـــائـــدة عــلــى إســـرائـــيـــل. ويـــضـــيـــف: »إن 
األردن يقاسمنا أطــول حــدود برية، وفيما 
زادت الحرب الدائرة في سورية من الضغط 
الهائل على موارد األردن الستيعابه نحو 
فــــإن مصلحة  ســــــوري،  مــلــيــون الجــــئ   1.8
إســـرائـــيـــل تــقــتــضــي تــطــويــر هــــذا املـــشـــروع 
)إصــاح حالة نهر األردن( بما يساهم في 

استقرار املنطقة بشكل كبير«.
ويعني هــذا الــكــام أن الخطر الــذي يهدد 
نهر األردن نفسه وتوقف جريان املياه فيه 
في مقاطعه الجنوبية مع الخوف من عدم 
القدرة على مواجهة التصحر، بات يشكل 
مصدر قلق، وال سيما أن إسرائيل على ما 
يبدو ترفض مطالب جمعيات ومنظمات 
الــبــيــئــة األردنــــيــــة، الـــتـــي تــطــالــب، بحسب 
تقرير معاريف، أن تقوم إسرائيل بتحويل 
كميات كبيرة من املياه من بحيرة طبريا 
إلى نهر األردن. وعلل املوقع ذلك بقوله إن 
وضــع نظام املــيــاه فــي إســرائــيــل، وخاصة 
ــة فــي الجليل  املــيــاه الــجــوفــيــة واالرتــــوازيــ
 بــعــد مـــن ســنــوات 

َ
ــجــــوالن، لـــم يــتــعــاف والــ

القحط األخيرة.
في  األردن  لنهر  الخطيرة  الحالة  وتلقي 
وتداعياتها  بظالها  الجنوبية،  مقاطعه 
الــخــطــيــرة عــلــى حــالــة الــبــحــر املــيــت نفسه 
الــــذي يــعــانــي مـــن انــخــفــاض تــدفــق املــيــاه 
إليه من نهر األردن الجنوبي، ما أدى إلى 
انخفاض مستوى املياه فيه بأكثر من متر 

واحد سنويا.
وتــضــاف إلـــى هـــذه املــشــاكــل، ظــاهــرة أشــد 
خـــطـــرا أخـــــذت تــتــســع فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر 
عــــن حــفــر  انــــشــــقــــاق األرض  ــي  ــ ــيــــت وهــ املــ
كبيرة في باطن األرض داخل البحر امليت 
أيضا، وهو ما ألحق أضرارا بالغة أيضا 
امليت،  البحر  إلــى  املــؤديــة  الــطــرق  بشبكة 
وفي الحقول والكروم الزراعية في املكان. 
وبــحــســب بــرومــبــيــرغ، فـــإن »الــبــحــر امليت 
يذبل ويموت أمام أعيننا، وقد بات اليوم 
على عتبات »موت سريري« بفعل نشاط 
ــه ال يمكن  ــان، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــ اإلنــــســ
إرجاع العجلة للوراء إال أنه يمكن تحقيق 

بعض التحسي في حالته«. 

 يهدد الخطر نهر 
األردن، وتوقف جريان 
املياه فيه في مقاطعه 
الجنوبية مع الخوف 
من عدم القدرة على 

مواجهة التصحر

■ ■ ■
ظاهرة أشد خطرا 

أخذت تتسع في منطقة 
البحر امليت وهي 

انشقاق األرض عن 
حفر كبيرة في باطن 
األرض داخل البحر 

امليت

■ ■ ■
 أضرار بالغة أيضا 
في شبكة الطرق 

املؤدية إلى البحر امليت، 
وفي الحقول والكروم 

الزراعية في املكان

باختصار

يتعرض البحر الميت إلى شبه إبادة، ويتهدده شبح االختفاء من الخريطة، بفعل  اإلفراط في استغالل معادنه الغنية من قبل 
إسرائيل، ما يستدعي صرخة إلنقاذه من مصيره المحتوم

هوامش

معن البياري

ــذا  ــة فـــي بـــروكـــســـل، وكـ ــيـ ــابـ تــضــطــّرنــا الــجــريــمــة اإلرهـ
سابقتها في باريس، إلى التعّرف على شأن املهاجرين 
الذين توطنوا في أوروبا، وال سيما املسلمني من أصوٍل 
 على 

ٌ
 قرائُن منظورة

ُّ
عربيٍة في بلجيكا وفرنسا، إذ تدل

وقد  العاصمتني.  في  التفجيرات  منهم  شّباٍن  اقتراف 
إبراهيم  البلجيكّينْي،  عن  املتيّسرة  النتف  الحق 

ُ
ن بتنا 

الــبــكــراوي وشــقــيــقــه خــالــد الــبــكــراوي، وعـــن الفرنسي 
طالع 

ُ
صالح عبد السالم، وثالثتهم من أصوٍل مغربية. ن

عن هــؤالء »النجوم« الجدد هناك، وقــد ولــدوا وعاشوا 
في بلجيكا وفرنسا، وخوفنا من أن يزيحوا عن أفهام 
وأفارقة،  أن مسلمني، عربًا مغاربيني  البلدين  مواطني 
ملــعــوا فـــي نــجــاحــاٍت كـــبـــرى، فـــي الــفــنــون والــريــاضــات 
. وليست اإلحالة إلى هؤالء املبدعني، هنا، 

ً
والعلوم، أمثلة

البكراوي  السالم واألخــوان  به عبد  هم 
ّ
ُيت ما  بمناسبة 

من جرائم مدانة ومرذولة، وإنما فيلٌم فرنسيٌّ جديد، 
اب، بدأت عروضه قبل أسابيع في باريس، 

ّ
 وجذ

ٌ
رهيف

من إخراٍج فرنسيٍّ مغربي األصل من أسرٍة مهاجرة، 
من  فــرنــســي،  نــجــٌم  فيه  الرئيسي  البطولة  دور  يـــؤدي 
عاش  أفريقيٍّ  مــهــّرٍج  عن  سنغالي،  وأٍب  موريتانيٍة  أم 

ــار مـــن نـــجـــوم الــبــهــجــة فـــي بــاريــس  ــ فـــي فــرنــســا، وصـ
ي في 1917، وصدر عنه أخيرًا، بالتزامن 

ّ
سنواٍت، توف

العلوم  في  كتاٌب ألســتــاٍذ فرنسي  الفيلم،  عــروض  مع 
االجتماعية، مختصٍّ في الهجرات وتاريخها.

 
ٌ
زوبعة بعد مشاهدته،  تغشاك،  »شــوكــوال«،  فيلم  هو 

إلــى معرفٍة أوفــى عن  من مشاعر خــاّصــة، ومدفوعًا 
ذلك العبد األسود، رفاييل باديلال، الذي جيء بأسرته 
إلــى كــوبــا، ثــم اشــتــراه، فــي العاشرة مــن عــمــره، تاجر 
إسباني. وفي أوروبا، صار خادمًا ومهّرجًا في بلدٍة 
نائية، ثم أقنعه مهّرج أبيض بأن يشكال ثنائيًا، يقتنع 
بهما الحــقــًا صــاحــب مــســرح فــي بــاريــس، يأخذهما 
إلــيــهــا، ويــصــبــح نــجــمــًا شــعــبــيــًا شــهــيــرًا فـــي عـــروض 
السيرك في العاصمة الفرنسية عشرين عامًا، يتمتع 
ت 

ّ
ظل ولكن،  القمار.  ولعب  والسهر  باملال  أثنائها  في 

 تناوشه عن حاله، ُيمتع الجمهور بركالِت زميله 
ٌ
أسئلة

يتم رسمه  وبــأن  وبــأن يتشقلب،  قفاه،  األبيض على 
قردًا في امللصقات. تسجنه الشرطة، وُيعامل بقسوة، 
تــذكــيــُره  ويــتــم  لشخصه،  ثبوتية  أوراق  وجـــود  لــعــدم 
بأنه عبٌد ُمشترى، وبأن لقبه شوكوال لسواد بشرته. 
توجعه هذه العنصرية بصمٍت أحيانًا، وبتبّرم وغضب 
أحيانا أكثر. يقنعه صنٌو له بأن في وسعه أن يصير 

 موهوٌب، يحاول ذلك 
ٌ

فنانًا على املسرح، طاملا أنه ممثل
في تأدية دور »عطيل«، بعد أن »يتمّرد« على شريكه 
 على قفاه، 

ً
األبيض في ثنائيتهما بأن يسّدد له ركلة

إلقــنــاعــه بــأن اللعبة تــجــوز فــي الــحــالــتــني. ال يستقبل 
الجمهور أداءه على املسرح بما يشتهي، فالعنصرية 
ُيسجل  وإذ  أقــوى،  ذاك  االستعمار  زمــن  في  الطاغية 
أن شوكوال كان أول أســود يقف على خشبة مسرح 
اه، 

ّ
ر له االنعتاق الذي تمن

ّ
في باريس، إال أن ذلك ال يوف

فغادر متزوجًا من امرأة بيضاء أحّبته إلى بوردو، ثم 
مات متأثرًا بالسل، عن خمسني عامًا. 

أتقن الفرنسي، السنغالي األصل، عمر سي، أداءه دور 
دة واملتناقضة والصعبة، 

ّ
هذه الشخصية املثيرة، املعق

وهـــو فــنــان كــومــيــدي شــهــيــر، وصــلــت شعبيته بني 
الفرنسيني إلى مرتبة أولى قبل ثالث سنوات. وأجاد 
مــهــاجــرة، رشـــدي زم،  أســـرٍة مغربية  مــن  الفرنسي، 
إخراَجه الفيلم الذي نجح في إشاعة ألفٍة مع حكايته 
أوائــل  من  املستعادة  الباريسية  ثم  الريفية،  وأجــوائــه 
العنصرية،  فظاظة  إلــى  اإليحاء  وفــي  املاضي،  القرن 
ــريــن، إنــســانــيــني في 

ّ
ــــى دفء فــرنــســيــني مــتــحــض وإل

ــة إلـــى مسألة  نــبــذهــا أيــضــًا. ونــجــح أيــضــًا فــي اإلحــال
استعماري  أوروبــــي  مـــاٍض  فــي  يها 

ّ
وتفش العبودية 

ــشــاهــد الــفــيــلــم، فــتــأخــذك واقــعــيــة أحـــداثـــه 
ُ
مــعــلــوم. ت

أوروبــا  وعموم  وبلجيكا،  فرنسا  راهــن  إلــى  البعيدة 
أصـــوٍل مهاجرة،  مــن  املــواطــنــني  ربــمــا، حيث مسألة 
 
ً
أمنية  

ً
قضية تصير  واألفريقية،  العربية  سيما  وال 

مقلقة، فــي جــوانــب مــنــهــا، بسبب اإلرهــــاب وأفــعــالــه 
السوداء. تبتهج بمنجز رشدي زم وعمر سي، وهما 
ربكك 

ُ
وت باريس.  في  أبناء ضاحيتْي مهاجرين  من 

الفيلم  الرفيعة في تقديم فرنسا هذا  هذه األخالقية 
في تظاهرٍة فرنكفونيٍة في الدوحة، بل وبتقديٍم من 

السفير الفرنسي نفسه... مشكورًا!

»شوكوال«...

وأخيرًا

نبتهج بمنجز رشدي 
زم وعمر سي، وهما 

من أبناء ضاحيتي مهاجرين 
في باريس
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