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تركيا وأوروبا: يوم المهاجرين
تتجه تركيا واالتحاد األوروبي إلى حّل قضية المهاجرين في إطار اتفاق يبدأ 

تنفيذه اليوم، ويشمل السوريين وغيرهم مّمن وصلوا إلى اليونان. ]18ـ20[

عثمان المختار

العراقيــة  السياســية  الكتــل  اجتماعــات  تواصلــت 
فــي بغــداد وأربيــل، أمــس األحــد، لليــوم الثاني على 
التوالــي، بالتزامــن مــع بــدء لجنــة برملانيــة مؤلفــة 
مــن ثمانيــة أعضــاء دراســة ملــف الــوزراء الجــدد 
املرشحني من قبل رئيس الحكومة، حيدر العبادي، 
إلــى البرملــان، ومراجعــة ذممهــم املاليــة وموقفهــم 
القضائــي والقانونــي. ووفقــا لتســريبات حصلــت 
عليها »العربي الجديد«، فإن االجتماعات تعقدها 
كتلــة اتحــاد القــوى )املمثــل األكبــر للعــرب الســنة( 

وكتلة الكردســتاني مجتمعة، فيما يعقد التحالف 
الوطني اجتماعاته وألول مرة بشكل منفصل بني 
كتلــة وأخــرى، حيث عقدت كتلة »املجلس األعلى«، 
برئاســة عمــار الحكيــم )الصورة(، مــع كتلة نوري 
املالكي اجتماعني، و»الفضيلة« مع »بدر« اجتماعا، 
والصدريــون مــع املجلــس األعلــى اجتماعــا أيضــا، 
مــا يشــير إلــى حــّدة االنقســام بــني كتــل التحالــف 
حول تشكيلة الحكومة الجديدة. ويطرح مراقبون 
الحاليــة ومســتقبل  األزمــة  عــدة حــول  فرضيــات 
قــر 

ُ
حكومــة العبــادي، تبــدأ مــن تســوية سياســية ت

دمــت للبرملــان، مــع 
ُ
التشــكيلة علــى حالهــا مثلمــا ق

والتصويــت  املرشــحني  بعــض  رفــض  احتمــال 
علــى آخريــن، وتنتهــي بســحب الثقــة مــن حكومــة 
رئيــس الــوزراء حيــدر العبادي. وبحســب مصادر 
مشاركة في االجتماعات، فإن »الكتل لم تتوصل 
إلى أي نقاط تفاهم حتى اآلن فيما بينها، وهناك 
خالفــات داخــل أعضــاء الكتلة الواحــدة، مثل دولة 
تولــد  أن  مســتبعدة  األعلــى«،  واملجلــس  القانــون 
املقبــل،  األســبوع  الجديــدة  بصيغتهــا  الحكومــة 
بســبب إصــرار إبراهيــم الجعفــري على التمســك 
بمنصبه وزيرًا للخارجية، ورفض حزب الدعوة، 
بزعامــة نــوري املالكــي، مــا وصفــه فــرض وزراء 

عليهــم »تحــت التهديــد والوعيــد«، فــي إشــارة إلى 
مقتــدى الصــدر. فــي املقابــل، أكــد عضــو التيــار 
قائمــة  دعمهــم  أن  البصــري،  حســني  الصــدري، 
وزراء العبــادي »ال يعنــي أنهــا ترفــض اســتبدال 
البصــري،  املرشــحني«. وأضــاف  أحــد  أو تغييــر 
»العربــي الجديــد«، أن »األهــم لدينــا يبقــى البــدء  لـ
حــق  ومــن  الحاليــة،  املعادلــة  وتغييــر  باإلصــالح 
الكتل أن تطالب باستبدال أي مرشح. لكن نحذر 
املؤسســة  إصــالح  عمليــة  نســف  يحــاول  مــن 
الحكوميــة مــن أنــه ســيكون في مواجهة الشــارع، 

وأنه سيسقط«.
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4ـ5
تشكل تعز عقدة تاريخية لعلي عبد اهلل صالح وللحوثيين  )عبد الناصر الصديق /األناضول(

الحرب في الشوط األخير
عادت أسهم الحل السلمي لألزمة اليمنية لترتفع، بعدما صدر أبرز موقف في هذا االتجاه عن وزير 
الدفاع الســعودي، محمد بن سلمان، ومفاده أن الحرب اقتربت من نهايتها، بموازاة اعتراف صريح 

بوجود وفد من جماعة »الحوثيين« في الرياض حاليًا، للتفاوض. ]5[
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واالنفصال

تعز

تعز، خط التماس بين شمال 
اليمن وجنوبه، ال تزال تعيش 

أشرس المعارك على الرغم 
من كل التفاؤل بحل قريب. 

تطول الحرب ومعها 
تتعمق مخاوف اليمنيين 

من سيناريو التقسيم.

اليمن



يهدد التصعيد المتواصل للنظام السوري في أكثر من جبهة بانهيار الهدنة الهشة في البالد، ما سيجعل العملية 
السياسية أمام وضع صعب، ويضع محادثات جنيف أمام مصير مجهول

أرنست خوري

يــبــدو الــظــهــور اإلعــامــي املــاراثــونــي لرئيس 
الــنــظــام الـــســـوري، بــشــار األســــد، فــي غضون 
أســـــبـــــوع واحــــــــــد، فـــيـــلـــمـــا روســـــيـــــا بـــالـــشـــكـــل 
ل 

ّ
واملـــضـــمـــون، بــالــســيــنــاريــو واإلخـــــــراج. تنق

الرجل بني وكاالت أنباء وصحف وتلفزيونات 
ــة، حــكــومــيــة أو شــبــه حــكــومــيــة،  ــيـ كــلــهــا روسـ
ليقدم ما يشبه فعل الندامة عما تفّوه به هو 
املعلم.  ولــيــد  وزيـــر خــارجــيــتــه،  أو  شخصيا، 
لــم يــكــن مــن مــبــرر »مــنــطــقــي« لــخــروج األســد 
لــم يفصل في  املتكرر فــي حـــوارات صحافية 
مــا بينها يــوم أو اثــنــان، إال إن ثُبت أن األمــر 
كـــان بــنــدًا روســيــا فــي خــارطــة الــطــريــق التي 
ترسمها موسكو لحكام دمشق بالتفاصيل، 
ملنع الرجل ورموز نظامه من الخروج مجددًا 
مــا فعله  املــوضــوعــة، على شاكلة  السكة  عــن 
ــام نــقــابــة املـــحـــامـــني، أو  ــ ــد قــبــل فـــتـــرة أمـ ــ األسـ
املــعــلــم فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الشهير قبل 
من حلول موعد محادثات جنيف2  ساعات 
منتصف مــارس/آذار املاضي. خروج تسبب 
لــروســيــا بمتاعب هــي بغنى عنها  يـــزال  وال 
فــي عــاقــتــهــا املــلــتــبــســة بــواشــنــطــن، املتسمة 
بتفاهم ضمني ظــاهــره خــاف حــاد ال يلبث 
أن يــتــخــذ شــكــل الـــتـــواطـــؤ الــعــلــنــي، تــجــّســده 
اللقاءات الثنائية التي تجمع بوتيرة صارت 
 مــن وزيــــري الــخــارجــيــة 

ً
شــبــه أســبــوعــيــة، كـــا

جون كيري وسيرغي الفروف، حيث يظهران 
ــبــــادالن الـــهـــدايـــا  ــتــ كـــصـــديـــقـــني شــخــصــيــني يــ
مـــن أكـــيـــاس بــطــاطــا وزجــــاجــــات فـــودكـــا، وال 
ــام الــعــدســات،  ــزاح أمــ ــ يـــتـــرددان فـــي تـــبـــادل املـ
وإن كـــان مــن الــنــوع غــيــر املــعــهــود كــثــيــرًا في 
قــامــوس الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة »الــجــديــة« 

و»الرصينة«.
َمن يطالع مضامني حــوارات األســد لوسائل 
اإلعـــام الــروســيــة األســبــوع املــاضــي، ويقارن 
املواقف الــصــادرة عنها مع ما سبق لرئيس 
الــنــظــام أن أعــلــنــه طــيــلــة الــفــتــرة املــاضــيــة، ال 
يــجــد إال مــا يــؤكــد الــنــظــريــة الــتــي تفيد بأنه 
كـــان مــطــلــوبــا مــنــه روســـيـــا، أن يــقــوم بنفسه 
ــــول جــمــلــة مــن  بــمــحــو مــــا ســـبـــق أن ثـــّبـــتـــه حـ
الــعــنــاويــن: اســتــعــداد الــنــظــام حــيــال مواصلة 
املـــشـــاركـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات جــنــيــف 
مـــن عـــدمـــه. »فــلــســفــة« الــنــظــام حــيــال الــهــدنــة 
الــعــســكــريــة وتــــصــــّوره ملــســتــقــبــل الــعــمــلــيــات 
السياسي«.  »الــحــل  بـــ وارتــبــاطــهــا  العسكرية 
نــظــرة الــنــظــام إلـــى األطـــــراف الــنــاطــقــة بــاســم 
الـــثـــورة والــفــصــل مــا بــني تنظيمي »داعـــش« 
ــن جــــهــــة، وفـــصـــائـــل  ــ ــة الــــنــــصــــرة« مـ ــهــ ــبــ و»جــ
املــعــارضــة الــســوريــة مــن جــهــة ثــانــيــة. وجهة 
بــنــود مــا يمكن تسميته  تعاطي دمــشــق مــع 
االنــتــقــالــيــة«، من  الــســيــاســيــة  العملية  ــة 

ّ
»ســل

بشكل  مــرورًا  املبكرة،  الرئاسية  االنتخابات 
ملشاركة  النظام  وقابلية  الــجــديــد،  الــدســتــور 

محمد أمين

لم يحتْج السوريون إلى تقّدم جديد لفصائل 
املعارضة جنوب حلب )شمال غرب سورية( 
 مــلــيــشــيــات مــدعــومــة مــن إيـــران 

ّ
لــيــدركــوا أن

تسيطر على أجــزاء من بادهم تحت غطاء 
ى ضربات من 

ّ
مساندة قوات النظام الذي تلق

املعارضة أدت إلى فقدانه زمام املبادرة. فقد 
نشر ناشطون إعاميون يرافقون املعارضة 
في معاركها، صورًا على وسائل التواصل، 
أّول من أمس السبت، من داخل بلدة العيس 
استعادت  والــتــي  الجنوبي،  ريــف حلب  فــي 
تظهر  عليها،  السيطرة  املسلحة  املعارضة 
 الــبــلــدة كــانــت تــحــت ســيــطــرة حـــزب الــلــه، 

ّ
أن

ــة، ومــلــيــشــيــا  ــيـ ــراقـ ــعـ ــاء« الـ ــبـ ــنـــجـ وحــــركــــة »الـ
»الزينبيون« األفغانية. 

حاولت هذه املليشيات خرق الهدنة للتقدم 
أكــثــر مــن مـــرة عــلــى حــســاب املــعــارضــة، لكن 
ــّدت هــجــومــهــا وأجــبــرتــهــا على  األخـــيـــرة صــ
الــتــراجــع خــــارج الــبــلــدة إثـــر مــعــارك تــكــّبــدت 
ــفــة 

ّ
فــيــهــا املــلــيــشــيــات خــســائــر فـــادحـــة، مــخــل

ــعــــارات عــلــى الــــجــــدران تـــؤكـــد أن قــتــالــهــا  شــ
لغايات طائفية وأن ال دور  في سورية هو 
حقيقيا لقوات النظام في الكثير من املناطق 
السورية. كما حاولت املليشيات الزحف من 
ي كفريا والفوعة 

َ
جنوب حلب باتجاه بلدت

في ريف إدلب )شمال سورية( لفّك الحصار 
الــــذي تــفــرضــه فــصــائــل املــعــارضــة عليهما، 
التدخل  بــدايــات  فــي  الــتــقــدم  وحققت بعض 
العسكري الروسي في سورية في سبتمبر/

من  جـــوي  بــغــطــاء  مستعينة   ،2015 أيـــلـــول 
مقاتات روسية.

لــكــن تــراجــع حـــزب الــلــه وحــركــة »الــنــجــبــاء« 
مــنــذ يـــومـــني، جــعــل حــلــم إيـــــران بــالــوصــول 
إلى كفريا والفوعة بعيد املنال، إذ بات من 
الــصــعــوبــة تــكــرار ســيــنــاريــو نــّبــل والـــزهـــراء 
املليشيات  استطاعت  والــتــي  حــلــب،  شــمــال 
األفــغــانــيــة فــك الــحــصــار عــنــهــا تــحــت غطاء 
ــة فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــدايــ ــي بــ نــــــاري روســــــي فــ
املاضي. وهو ما يؤكده القيادي امليداني في 
»جيش النصر«، املقّدم أسامة الشيخ حامد، 

الــســلــطــة مـــع »املــــعــــارضــــة« أو »مـــعـــارضـــني« 
ــواًل إلــى  وفـــق املــعــايــيــر الــروســيــة طــبــعــا، وصــ
الــحــكــم االنــتــقــالــي كاملة  الــنــظــام لهيئة  فــهــم 
ــيــــة ومـــخـــرجـــات  الـــصـــاحـــيـــات بــحــســب روحــ
املركزي  البند  وهو   ،)2012( مؤتمر جنيف1 
الــــــذي أصـــبـــح مــســخــا مـــنـــذ اجـــتـــمـــاع فــيــيــنــا 
الذي   ،)2015 األول  )أكتوبر/تشرين  الشهير 
كرس وجود التفاهم الروسي األميركي حيال 
سورية، من خال العبارة التي صارت »هيئة 
ــان بني 

ّ
حــكــم شــامــل«، بـــدل »انــتــقــالــيــة«. وشــت

الهائل  الفارق  غــرار  املصطلحني طبعا، على 
أرٍض محتلة«  مــن  »االنــســحــاب  بــني عبارتي 
املحتلة« بحسب  األراضـــي  من  و»االنسحاب 
بعد  الصادر   242 للقرار  العديدة  الترجمات 
انتصرت ترجمته  والــذي  العام 1967،  حــرب 
اإلنجليزية كالعادة بصيغة »أراٍض محتلة« 

با أل التعريف.
جاءت مواقف األسد بحجم اإلخفاق اللفظي 
ــم فــــي املــنــاســبــات  ــلـ ــعـ ــبـــه هــــو واملـ ــكـ الــــــذي ارتـ
الــســابــقــة. فــاألســد، الـــذي قـــال قــبــل نــحــو عــام، 
إنــه »ال ضــرر من التخلي عن بعض املناطق 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــنــاطــق أخــــرى أكــثــر أهــمــيــة« 
)فقط لم يستخدم مصطلح سورية املفيدة(، 
كــان كمن يقرأ األفــكــار الــروســيــة فــي حينها، 
قبل أن يخرج عن النص أمام نقابة املحامني 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، ويــرفــع السقف 
على وقــع »انــتــصــارات« الحرب الروسية في 
ســوريــة، ولــيــجــزم بــأنــه عـــازم عــلــى اســتــعــادة 
السورية، بما  األراضــي  السيطرة على كامل 
 عــن األجــنــدة الروسية 

ً
يشكل خــروجــا كــامــا

العاملة على صيغة تقاسم نفوذ عملية، في 
ــدة أو أكــثــر مــن دولـــة ســوريــة.  جــغــرافــيــا واحــ

 »الحرس 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ مشيرًا 

الثوري اإليراني أراد التوغل أكثر في ريف 
حــلــب الــجــنــوبــي، وغــايــتــه وهــدفــه الــوصــول 
ــة، لـــكـــن هــــــذا الـــهـــدف  ــ ــــوعـ ــفـ ــ إلــــــى كـــفـــريـــا والـ
فــشــل، وتــم إجــهــاضــه مــن خــال دحــرهــم عن 
الــعــيــس االســتــراتــيــجــيــة«. ويــوضــح  منطقة 
ــران تــعــّرضــت  ــ أن »املــلــيــشــيــات الــتــابــعــة إليــ
ــرت  ــ لـــخـــســـائـــر فــــادحــــة فــــي املــــعــــركــــة«. وذكــ
ــادر إعـــامـــيـــة أن »تــســعــة مـــن عــنــاصــر  مـــصـ
حزب الله الذين كانوا يتخذون من العيس 
مــقــرًا لــهــم قــتــلــوا فــي املـــعـــارك بينهم القائد 
امليداني نايف حاوة، كما تم تدمير آليات 

عسكرية للمليشيات واغتمام أخرى«.
ــزب الـــلـــه ومــجــمــوعــات عـــراقـــيـــة قد  ــان حــ ــ وكـ
نوفمبر/   14 فــي  العيس  قرية  على  سيطرا 
طـــهـــران  وحــــاولــــت   .2015 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
إعطاء األمر أبعادًا طائفية من خال ظهور 
ــقــــدس، قـــاســـم ســلــيــمــانــي في  قـــائـــد فــيــلــق الــ
عناصر  بني  طائفية  خطبة  وإلقائه  القرية، 
»النجباء«  قائد حركة  مليشياته. كما ظهر 
القرية مع رايــات  وهــو يعتلي منبر مسجد 

وشعارات طائفية.
ي حلب وإدلب، 

َ
هــكــذا، كــان ال بــد مــن أن يجد األســد األجوبة وتقع قرية العيس بني مدينت

التي  العنترية  اللهجة  تكرار  لعدم  املناسبة 
ال تترك مجااًل للتفاوض، وهو غاية التدخل 
الروسي في سورية. األسد، الذي سمح على 
األقـــل للمعلم أن يــهــدد الــعــالــم بــأســره عشية 
جنيف2 الشهر املاضي، على اعتبار أن وفد 
نــظــامــه لــيــس لـــديـــه مـــن الـــوقـــت أكـــثـــر مـــن 24 
ساعة ليقضيها في جنيف، على حد تعبيره، 
الــتــقــط ســريــعــا رســـائـــل اإلعــــــان عـــن سحب 
الجزء األكبر من القوات الروسية من سورية، 
وأوعــــز لــوفــد بــشــار الــجــعــفــري بــالــبــقــاء حتى 
السويسرية.  املحادثات  في  األخيرة  اللحظة 
الــذي تحمس وزيــر خارجيته،  أيضا األســـد، 
أحمر«،  خط  السورية  »الرئاسة  بــأن  وحسم 
ردًا على بند هيئة الحكم االنتقالية أو هيئة 
الحكم الشامل كاملة الصاحيات التنفيذية، 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــــي مـــقـــابـــاتـــه الــــروســــيــــة األخـ صـــــــار، فـ
رئــاســيــة مبكرة.  انــتــخــابــات  مستعدًا إلجـــراء 
هو األسد نفسه الذي كاد يعلن الحرب على 
تــركــيــا ويـــلـــّوح بــاحــتــال أنـــقـــرة وإســطــنــبــول 
ــار شــرطــه الــوحــيــد لقبول  وإزمـــيـــر ربــمــا، صـ
 سوري، هو 

ّ
مشاركة تركيا في البحث عن حل

»عـــدم تــدخــل« الرئيس رجــب طيب أردوغـــان 
 
ّ
مباشرة في هذه الجهود. أكثر من ذلك، فإن

ــــى جــنــوبــا بــنــحــو 37  حــيــث تــبــعــد عـــن األولــ
كيلومترًا.   35 نحو  الثانية  وعــن  كيلومترًا، 
التي  الحاضر  وهــي ليست بعيدة عن بلدة 
ال تزال تحت سيطرة حزب الله و»النجباء«، 
إذ انسحب عناصرهما من العيس وتالها 
قبيل سيطرة  املنطقة  أهــالــي  وُهــجــر  إليها. 
املعارضني، أو كل من خرج عن نظام البعث، املــلــيــشــيــات عــلــيــهــا أواخــــــر الـــعـــام املـــاضـــي. 

ــه  ــيـــني تــعــريــفــا بــالــنــســبــة لـــأســـد وآلـ ــابـ اإلرهـ
النظام مستعدًا  رأس  فقط، صــار  أشهر  قبل 
ــة«  ــعـــدديـ لـــلـــمـــشـــاركـــة مــعــهــم فــــي حـــكـــومـــة »تـ
أن يختصر بها معالم  األســد  واحـــدة يرغب 
الذي  الحالي  والدستور  االنتقالية.  املرحلة 
ــد مـــن خــالــه بــالــعــالــم بــأســره   األســ

ّ
اســتــخــف

فبراير/شباط   25 استفتاء  فــي  أقـــره  عندما 
2012، صار بالنسبة له قاب قوسني أو أدنى 
من أن ُيرمى في سلة املهمات، بما أنه يجب 
وضــــع دســـتـــور جــديــد كــمــا قــــال فـــي سلسلة 

حواراته الروسية األخيرة.
ــــد جـــهـــدًا كــبــيــرًا لــيــتــطــابــق خــطــابــه  بــــذل األسـ
ــيــــة املـــعـــلـــنـــة والـــقـــائـــمـــة  ــدة الــــروســ ــ ــنـ ــ مــــع األجـ
عــلــى املــجــاهــرة بــربــع مــا يــتــم االتــفــاق حــولــه، 
وتــــــرك األمـــــــور تـــتـــرجـــم الـــتـــســـويـــات الــســريــة 
والتفاهمات الضمنية الحقا، بأقل قدر ممكن 
العّينة  الدليل  من الكام والتصريحات. وما 
إال  هــذه،  السورية  موسكو  استراتيجية  عن 
لــافــروف  والــغــاضــب حقا  العنيف  الفعل  رد 
قبل يومني، حيال ما قيل إنه اتفاق أميركي 
روســي على رحيل األســد إلــى »دولــة ثالثة«. 
غـــضـــب الــــرجــــل صــــاحــــب الـــلـــســـان الــســلــيــط، 
فــاســتــخــدم مــصــطــلــحــات غــيــر دبــلــومــاســيــة، 
من نوع »تسريبات قــذرة«، من دون أن ينفي 
للعقل  فبالنسبة  حــقــا.  مماثل  اتــفــاق  وجـــود 
الروسي مثلما يظهر في أوكرانيا وسورية، 
يجب أال يعلن عن أي قرار أو أي اتفاق إال بعد 
 وتحصيل 

ً
تنفيذه، حني يصبح اإلعان نافا

حـــاصـــل. فـــي انـــتـــظـــار ذلـــــك، ســيــكــون الــعــالــم 
»قـــذرة« جديدة  تسريبة  ينتظر  ألن  مضطرًا 

خارجة من غرف لقاءات كيري والفروف.

وتوّجه عدد كبير منهم إلى املخيمات على 
الـــحـــدود الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، فــقــام عــنــاصــر 
املليشيات بعمليات نهب وسرقة ملمتلكات 
األهــالــي فــي معظم بــلــدات وقــرى ريــف حلب 

الجنوبي.
بدوره، يؤكد القيادي في الفرقة 13 التابعة 
»الــجــيــش الــســوري الــحــر«، الــرائــد موسى  لـــ

 املليشيات حاولت التقدم باتجاه 
ّ
الخالد، أن

بدمشق،  يربط حلب  الــذي  الــدولــي  الطريق 
لها«. ويضيف  بالتصدي  املعارضة  فقامت 
 »اللحمة عـــادت بني 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

مــخــتــلــف فــصــائــل املـــعـــارضـــة جــنــوب حــلــب، 
وجـــــــرت إعـــــــــادة الـــبـــوصـــلـــة إلــــــى اتـــجـــاهـــهـــا 
الــصــحــيــح«، مــعــتــبــرًا مـــا جــــرى فـــي الــعــيــس 
انتهاكات  على  وردًا  السوريني  لكل  »نصرًا 
قوات النظام واملليشيات التفاق وقف إطاق 
النار، وخصوصا في دير العصافير بريف 
الجنوبي«.  حلب  وريــف  والساحل،  دمشق، 
ويــؤكــد الــخــالــد »الـــتـــزام املــعــارضــة املسلحة 
ــه »عــنــدمــا ُيــقــدم  ــ ـ

ّ
بـــالـــهـــدنـــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن

النظام على قتل األطفال واملدنيني فواجبنا 
الرد عليه وبقوة«، موضحا أن معظم القتلى 
فـــي مــعــركــة الــعــيــس مـــن األفـــغـــان املــعــروفــني 
»الزينبيني«. ويلفت إلى مقتل أكثر من 15  بـ
عنصرًا من حزب الله، وأسر عناصر أفغانية 

وإيرانية.
ه لم 

ّ
في السياق ذاتــه، يشير مراقبون إلى أن

وكانت   
ّ

إال  ،2011 األول  الــثــورة  عــام  ينقض 
فــي ســوريــة، تحت  املليشيات تظهر  رايـــات 
الفتات الدفاع عن »املراقد الشيعية املقدسة«، 
»السيدة  مــرقــد  فــي دمــشــق حيث  خصوصا 
رقية«، وفي ريف دمشق حيث مقام »السيدة 
زينب«، ليتضح الحقا أن غاية إيران من وراء 
دعم وإرسال هذه املليشيات تحويل الصراع 
فــي ســوريــة إلــى طائفي لضمان بقائها في 

سورية، على حّد تعبيرهم.
ويؤكد املقدم محمد سامر الصالح )منشق 
اعـــتـــمـــدت  إيـــــــــران   

ّ
الــــنــــظــــام( أن عـــــن جـــيـــش 

ــع مــلــيــشــيــات لــلــقــتــال إلــى  اســتــراتــيــجــيــة دفــ
جــانــب قـــوات الــنــظــام بسبب نــقــص الــكــوادر 
املليشيات  أن هذه  إلى  املدّربة فيها، مشيرًا 
ــي الـــجـــغـــرافـــيـــا  ــ ــار كـــبـــيـــر فـ ــتــــشــ كــــــان لـــهـــا انــ
السورية، ولكن نشاطها انحصر في اآلونة 
إليران  بالنسبة  املهمة  املناطق  في  األخيرة 
والنظام، خصوصا في املدن. كما ينتشرون 
عندما تأتي األوامــر لتحضير عمل ما، كما 
حصل أخيرًا في مدينة تدمر، وفقا للصالح.
وتــعــد مليشيا »أبــــو الــفــضــل الــعــبــاس« من 
أعلنت عن وجودها في  التي  الفصائل  أول 
ســوريــة فــي بــدايــات عــام 2012، وجعلت من 
الستقطاب  لها  مــقــرًا  زيــنــب  السيدة  منطقة 
العراق ولبنان وسورية.  مناصرين لها في 
 عــددًا مــن العراقيني 

ّ
وتــؤكــد مــصــادر عــدة أن

الــذيــن كــانــوا فــي ســوريــة انــخــرطــوا فــي هذه 
املــلــيــشــيــا، وارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم بــحــق املــدنــيــني 
 مجزرة منطقة الذيابية 

ّ
جنوب دمشق. ولعل

ــاٍف  ــ كـ ــل  ــيــ دلــ ــــول 2012  ــلـ ــ أيـ ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/  فـ
على أفــظــع مــجــازرهــا، إذ قتل الــعــشــرات من 
املدنيني بالسواطير. وبدأت وسائل اإلعام 
تبث عدد قتاها التي بدأت تصل إلى مدن 

عراقية تباعا.

عدنان علي

ــــوض  ــمـ ــ ــغـ ــ ــــف املــــــــزيــــــــد مــــــــن الـ ــلــ ــ يــ
ــيــــف 3  ــنــ ــر مــــــحــــــادثــــــات جــ ــيــ مــــصــ
9 و11 من  بــني  أن تنطلق  املــقــرر 
الشهر الــحــالــي بــني وفـــدي الــنــظــام الــســوري 
العمليات  تصاعد  ضــوء  على  واملــعــارضــة، 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي أكــــثــــر مــــن جـــبـــهـــة، ووســــط 
القائمة  الهشة  الهدنة  انهيار  مــن  مــخــاوف 
بني الطرفني منذ 27 فبراير/ شباط املاضي، 
فيما تلوح في األفق مامح عمليات عسكرية 
ــة اإلســامــيــة«  »كـــبـــرى« ضــد تنظيم »الـــدولـ
ــيـــركـــي. وبــعــد  )داعـــــــش( بـــتـــوافـــق روســـــي أمـ
للهدنة،  النظام  لقوات  املتتالية  الخروقات 
وآخـــرهـــا ارتــكــابــهــا مــجــزرة ديـــر العصافير 
ــت فــصــائــل املــعــارضــة 

ّ
فــي ريـــف دمــشــق، شــن

السورية هجومني معاكسني ناجحني على 
قوات النظام في ريف حلب الجنوبي، وريف 
الــاذقــيــة الــشــمــالــي، وانــتــزعــت منها بعض 
املواقع الهامة، في وقت تشير فيه العديد من 
الدالئل إلى أن »قوات سورية الديمقراطية« 
املتحدة،  الــواليــات  من  مباشر  بدعم  ف، 

ّ
تكث

تنظيم  مــواقــع  عــلــى  لــلــهــجــوم  تحضيراتها 
»داعش« في بعض مدن ريف حلب الشرقي 

والشمالي، بالقرب من الحدود التركية.

معركة منبج الكبرى
وقـــالـــت مـــصـــادر مـــقـــّربـــة مـــن »قــــــوات ســوريــة 
الــديــمــقــراطــيــة« إن مــعــركــة »مــنــبــج الــكــبــرى« 
الــرغــم مــن تحذيرات  أيـــام، على  ستبدأ خــال 
تركيا املتكررة بأنها لن تسمح لقوات كردية 
بعبور نهر الفرات غربا، واحتال املنطقة التي 
كانت أنقرة تخطط قبل أشهر مضت إلعانها 
»مــنــطــقــة آمــــنــــة«، وتـــمـــتـــد عـــلـــى مـــســـافـــة 100 
كيلومتر بني مدينتي جرابلس وأعزاز. وفيما 
راجــت توقعات بأن ترد تركيا على مثل هذه 
الخطوة بإغاق قاعدة »أنجرليك« العسكرية 
في وجه طيران التحالف الدولي الذي يغطي 
الــكــرديــة، رشــحــت تسريبات  الــقــوات  عمليات 
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ خـــــال زيـــــــارة الـ
أردوغــان إلى الواليات املتحدة ولقائه نظيره 
األمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا، بــأن الــطــرف التركي 
ــف مـــن اعــتــراضــاتــه بــهــذا 

ّ
ربــمــا يــكــون قـــد خــف

الشأن إثر ضغوط مارسها الطرف األميركي، 
ــة إلــى  ــكـــرديـ ــقــــوات الـ لــكــن بـــشـــرط أال تــصــل الــ
مدينة أعزاز التي ال تبعد عن الحدود التركية 
أكــثــر مــن 10 كــيــلــومــتــرات، والــتــي مــن املتوقع 
في  النازحني  مــن  كبيرة  مــوجــات  أن تستقبل 
املــدن  فــي  العسكرية  العمليات  انــدلــعــت  حـــال 
املـــــجـــــاورة، عــلــمــا أن املـــديـــنـــة مــكــتــظــة حــالــيــا 

بين الهدنة 
وجنيف
خروقات النظام تجعل 

مصير المحادثات مجهوًال

كأن المقابالت التي 
أدلى بها األسد أخيرًا كانت 

مطلوبة من موسكو
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حوارات األسد... فعل ندامة بانتظار »تسريبة قذرة« العيس بيد المعارضة... قطع طريق المليشيات للفوعة وكفريا

أمــــا الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات الــتــابــعــة 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة، فــقــد حـــــذرت مـــن أن 
ــال الـــعـــدائـــيـــة فــي  ــمــ ــــف األعــ يـــكـــون اتــــفــــاق وقـ
ســـوريـــة يــقــتــرب مـــن لــفــظ أنــفــاســه األخـــيـــرة، 
يــؤدي النفجار  املنتهي، »مــا  ليصبح بحكم 
السيطرة  فيها  مرحلة يصعب  إلــى  الــوضــع 
عــلــى األمــــــــور«، مــضــيــفــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أن 
»استمرار العملية السياسية سيصبح أمرًا 
صعبا ويضع مصداقية رعاتها على املحك، 
ملمارسة الضغط الحقيقي على نظام األسد 

إلجباره على وقف انتهاكاته لاتفاق«.

الطريق المسدود
وقال املتحدث باسم الهيئة رياض نعسان 
»العربي الجديد«، إن »النظام ُيصّعد  آغا، لـ
من خرقه للهدنة ويعود الستخدام البراميل 
املتفجرة على نطاق واســع، وهو ما يجعل 
الهدنة في مهب الريح«. ورأى أن املحادثات 
في جولتها الثانية وصلت إلى طريق شبه 
مسدود، و»أحكمت روسيا سّده حني أعلنت 
أقنع  أن وزيــر خارجيتها سيرغي الفــروف 
نظيره األميركي كيري بعدم بحث مستقبل 
األســــد، وربــمــا يــخــطــط الــطــرفــان ألن تكون 
األســد  مستقبل  لتقرير  الــوحــيــدة  الوسيلة 
هي االنتخابات الرئاسية في نهاية املرحلة 
السوري:  للشعب  يقال  ويومها  االنتقالية، 
ــاديــــق االقــــــتــــــراع واهــــــزم  ــنــ احـــتـــكـــم إلــــــى صــ
خــصــمــك إن اســتــطــعــت، وســيــفــاجــأ الشعب 

املشرد الغائب بأنه هو الذي ُهزم«.
وأضــــــــاف أن روســــيــــا »تــــديــــر ســــوريــــة مــن 
مــوســكــو، وتــخــطــط لــجــعــل األســــد املــحــارب 
األكــبــر لــإرهــاب، وقــد بــاتــت أهـــداف الهدنة 
ــــد مـــن دحــــر داعــــش،  واضـــحـــة بــتــمــكــني األسـ
وسيأتي دور جبهة النصرة بعدها، وهكذا 
يستعيد األسد سيطرته على املناطق التي 
خرجت عن سلطته، فيما تم تقييد الجيش 
مصادر  بتجفيف  ثم  الهدنة،  باتفاق  الحر 
دعمه أو تقليل حجمها، ولن يستطيع أحد 

انتقاد األسد حني يحارب اإلرهاب«.

تركزت  إذ  إيراني مباشر،  بتمويل  المليشيات في سورية  ظهرت عشرات 
المليشيا  هذه  إلى  وانضم  سورية.  جنوب  في  »فاطميون«  مليشيا 
التي ُقتل عدد من قادتها وعناصرها في معارك بصر الحرير وبصرى 
الشام في ريف درعا، آالف العناصر األفغان الالجئين في إيران. وظهرت 
حركة »النجباء« بداية عام 2013، والتي تبنّت خطابًا طائفيًا، وتؤكد أن 
نشاطها يشمل العراق وسورية لـ»التمهيد إلقامة دولة العدل اإللهي 

بقيادة صاحب العصر والزمان اإلمام المهدي«.

بسمة  جنيف،  في  للمفاوضات  العليا  اللجنة  وفــد  عضو  أعربت 
حيال  األميركي«  »الغموض  إزاء  المعارضة  قلق  عن  قضماني، 
العملية  حول  قضماني  وقالت  األســد.  بشار  النظام  رئيس  مستقبل 
إلينا«.  بالنسبة  أميركيًا مؤذيًا جدًا  إن »هناك غموضًا  السياسية  االنتقالية 
وأضافت: »ال نعرف ماذا تناقش الواليات المتحدة مع موسكو. هناك 
شائعات من كل نوع، ننتظر الحصول على تأكيد بأن الواليات المتحدة 

ما زالت على موقفها الرافض إلعادة االعتبار لألسد«.

قلق من واشنطن

جنسيات مختلفة بدعم إيراني

800 قتيل في شهر
ووســـط هـــذه الــتــحــذيــرات مــن انــهــيــار الهدنة 
والتي كانت صدرت أيضا عن بعض الجهات 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، مــثــل قــطــر والـــواليـــات 
املتحدة وفرنسا وبريطانيا وأملانيا، وحّملت 
تلك الدول في بيانات متفرقة النظام السوري 
مسؤولية ذلـــك، بسبب اســتــمــراره فــي قصف 
فــي قاعدة  أعلن »مــركــز املصالحة«  املــدنــيــني، 
حميميم بــريــف الــاذقــيــة الـــذي تــديــره قــوات 
روســيــة، عن اتفاق جديد لضم إحــدى بلدات 
يرتفع  وبذلك  »املصالحة«،  لـ حماة  محافظة 
بلدة،  إلــى 56  للهدنة  املنضمة  الــبــلــدات  عــدد 
بعض  ممثلي  مــع  املـــشـــاورات  تستمر  بينما 
املراكز السكنية في محافظتي دمشق ودرعا، 
ــيـــدانـــيـــني لــبــعــض الــفــصــائــل  ومـــــع الــــقــــادة املـ
املــســلــحــة فـــي حـــمـــاة. وأوضـــــح بــيــان للمركز 
أن »عــــدد الــجــمــاعــات املــســلــحــة الــتــي أعــلــنــت 
التزامها باتفاقات وقف النار هو 44 جماعة«.

ومــــا يــشــيــر إلــــى هــشــاشــة هــــذه الـــهـــدنـــة، ما 
اإلنــســان  لــحــقــوق  الــســوريــة  اللجنة  أعلنته 
عن مقتل أكثر من 800 شخص خال الشهر 
بنيران  غالبيتهم  الــهــدنــة(،  )شــهــر  املــاضــي 
 
ً
قــــوات الــنــظــام الـــســـوري، بــيــنــهــم 117 طــفــا

و75 سيدة، و37 شخصا تحت التعذيب في 
سجون نظام األسد ومليشيا حزب االتحاد 
شخصا   73 مقتل  ــقــت 

ّ
وث كما  الديمقراطي. 

جـــّراء قصف الــطــيــران الــروســي، و138 على 
يد تنظيم »داعــش«، سواء باالشتباكات أو 

إعداما بتهم مختلفة.

2254 الــقــاضــي بــتــشــكــيــل »هــيــئــة انــتــقــالــيــة 
حاكمة تمارس صاحيات تنفيذية كاملة«، 
ــــى تــشــكــيــل »حــكــومــة  ــــك إلـ ــــدل ذلـ ــه بـ ــوتــ ودعــ
انــتــقــالــيــة« يــكــون هــو مــرجــعــهــا. وقـــد الحــظ 
معارضون أن املبعوث الدولي ستيفان دي 

ميستورا حاول في مواقفه األخيرة »تدوير 
الـــزوايـــا«، والــتــاعــب بــاأللــفــاظ فــي موضوع 
االنتقال السياسي من خال صياغة جديدة 
آليات  يشمل  سياسي  »انتقال  عــن  تتحدث 

حكم موثوق وشامل وغير طائفي«.

األحــد،  أمــس  الــســوري  النظام  أعلن 
القريتين  بلدة  إلــى  دخلت  قواته  أن 
بعد  الشرقي،  الجنوبي  حمص  بريف 
أياٍم من خوضها معارك هناك، مع 
)داعش(  اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم 
قبل  المنطقة  على  سيطر  كان  الذي 
وكالة  ونقلت  أشــهــر.  ثمانية  نحو 
إن  »سانا« عن »مصدر ميداني« قوله 
المسلحة  والقوات  الجيش  »وحدات 
أعادت  المؤازرة  القوى  مع  بالتعاون 
القريتين  مدينة  إلى  واالستقرار  األمن 
بــالــكــامــل بــعــد الــقــضــاء عــلــى آخــر 

تجمعات إرهابيي داعش فيها«.

القريتين 
بيد النظام 

صّدت 
المعارضة 
هجمات عدة 
للمليشيات في 
حلب )أحمد 
حسن/األناضول(

بالنازحني، وال تستطيع استقبال أية موجات 
ــزوح جـــديـــدة، بــعــد مــوجــة الـــنـــزوح األخــيــرة  نــ

الوافدة من مدينة تدمر.
وفي إطار االستعداد لهذه املعركة كما يبدو، 
اوباما  إدارة  أن  أميركيون  كشف مسؤولون 
تدرس زيادة عديد قواتها الخاصة العاملة 
فـــي ســـوريـــة، بــغــيــة تــقــديــم املـــشـــورة والــدعــم 

للقوات التي تقاتل تنظيم »داعش«.
وفــي خطوة رمــزيــة مــوازيــة، ربما تستهدف 
امــتــصــاص االنـــتـــقـــادات لــــــإدارة األمــيــركــيــة 
بتركيز دعمها على القوات الكردية، وتجاهل 
ما كانت تسميها »املعارضة املعتدلة«، أعلن 
العشرات  تــدريــب  بــدأ  أنــه  األميركي  الجيش 
الجماعات املسلحة في سورية،  من مقاتلي 
ب ما 

ّ
فــي إطـــار بــرنــامــج مــعــّدل يــهــدف لتجن

ســـّمـــاه أخـــطـــاًء شــابــت أول مــســعــى لــتــدريــب 
املقاتلني في تركيا العام املاضي.

تراجع األسد
ــع أجــــــــواء الـــتـــصـــعـــيـــد املــــيــــدانــــي، يــظــهــر  ــ ومــ
»تراجع سياسي« إثر التصريحات األخيرة 
الــســوري بشار األســد، الذي  لرئيس النظام 
حـــــاول االلـــتـــفـــاف عــلــى قـــــرار مــجــلــس األمـــن 

استعادت المعارضة 
بلدة العيس بريف حلب 

الجنوبي، قاطعة الطريق 
أمام المليشيات المساندة 

للنظام السوري، لفّك 
الحصار عن كفريا 

والفوعا

)Getty/من تظاهرة مؤيدة للثورة السورية في نيويورك )ماريو تاما

)Getty/سوري يراقب موكبًا عسكريًا روسيًا يتجه من حميميم إلى حمص )سيرغي بوبيليف
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وائل قنديل

ما الفرق بني أستاذ علوم سياسية 
أو صحافي شهير، أو سياسي، 
وبني مذيعة تجارية تدعى ريهام 

سعيد؟ الثانية ذهبت إلى لبنان، تبيع 
السيسي وبضائع وسلعًا مستعملة، 
في سوق املواجع السورية، وتستثمر 

في مأساة النزوح واللجوء، لتقول 
بوضاعة متناهية للمصريني: احمدوا 
ربكم على نعمة السيسي. في املقابل 
يفعل سياسيون ونواب وإعالميون  
الشيء نفسه، وبصياغة أكثر رقاعة، 

حني يبيعون السيسي، بمناسبة 
ضبط العصابة اللبنانية املتخصصة 

في االتجار بأجساد نازحات 
سوريات، وقعن فريسة لتجار لحوم 
البشر، فيقول أحدهم، بلسان ريهام 

سعيد: يمكن أن يحدث هذا في نساء 
مصر، إذا ذهب حكم السيسي. 

يتغافل هؤالء عن ممارسات تقترب 
من حد الجرائم ضد اإلنسانية، 
قامت بها سلطة االنقالب ضد 

األشقاء السوريني الذين ظنوا أنهم 
وجدوا في القاهرة مالذًا من جحيم 
النظام السوري، الذي ال يخفي نظام 

السيسي دعمه له لحظة.
ال يجدون في املأساة السورية 

إال مادة لتخويف املصريني 
وتفزيعهم من مصير مماثل إذا 

رحل السيسي، على الرغم من أن 
ما يعانيه السوريون في الشتات 

اآلن، هو نتيجة لسياسات سلطة ال 
تختلف في بشاعتها عن سلطة عبد 
الفتاح السيسي. هيستيريا الوطنية 

الزائفة تندلع مجددًا، وعلى نطاق 
أوسع مع تضييق الجانب اإليطالي 

الخناق على السلطات املصرية، التي 
لم تعد قادرة على الكذب أكثر من 
ذلك، في موضوع تعذيب واغتيال 
جوليو ريجيني بالقاهرة. أستاذ 

العلوم السياسية، العائد من أميركا 
لاللتحاق بجيش اإلعالم العسكري، 
معتز بالله عبد الفتاح، يستدعي في 
برنامجه التلفزيوني الجديد، النائب 

والصحافي »الوطني جدًا، القومي 
املبالغ فيه« مصطفى بكري، لكي 

يطالب بمحاكمة والدة أيقونة ثورة 
يناير، خالد سعيد، على تعاطفها 

ومواساتها لوالدة النسخة اإليطالية 
من خالد سعيد، جوليو ريجيني.

بكري يصرخ، ومعتز بالله يهز رأسه 
مؤيدًا، ومشاركًا في التحريض 

على هؤالء الخونة الذين يتخلفون 
عن نداء واجب الدفاع عن القبح 

الرسمي، وإجرام السلطة، وسقوط 
النظام سياسيًا وأخالقيًا، وتحوله 

في نظر العالم إلى وكر للجرائم. مرة 
أخرى يبتزونك بالربط بني سلطة 
مسيئة لسمعة الوطن، وبني الوطن 

ذاته، ويفرضون عليك نمودجًا 
مشوهًا للوطنية. لوثة النظام تدفعه 
لتغطية جريمة بجريمة جديدة، لكن 

إعالميي النظام ال يدخرون وسعًا 
في تعرية املغطى وفضح املستور، 

حني يتحولون إلى ميكروفونات 
ناطقة بالجهل والفاشية، ما يجعلها 

تصل إلى مرحلة من االنفعال 
تدفعها إلى حالة »يكاد املريب يقول 
خذوني« فيورطون سادتهم الحكام 

في استفزاز واستعداء الدوائر 
اإليطالية واألوروبية، من خالل 

مضغ الشعارات الكذوب عن الغرب 
الشرير، املشارك في مؤامرة كونية، 
على السيسي، فارس العروبة، وعز 

اإلسالم، متناسني أنه منذ اليوم 
األول يطرح نفسه باعتباره الخادم 

املطيع والجندي األمني، لحماية الغرب 
وإسرائيل. بموازاة ذلك تبدو أجهزة 

السلطة أكثر ارتباكا واضطرابا 
عصبيا، كلما اقترب موعد املساءلة 
أمام السلطات اإليطالية، فتقرأ مثال 

أن األمن املصري ضبط عصابة 
جديدة، يعتقد أنها على صلة بقتل 

ريجيني في إعادة إنتاج للكذب، الذي 
أثار غضب اإليطاليني. لم يستوعبوا 
الدرس العبقري البسيط الذي قدمته 

والدة جوليو: سعيكم مشكور.. ال 
نريد منكم عزاء إجراميا على هذا 

النحو.. لن ينسينا الحزن أن تقدموا 
لنا كل فترة خمسة قرابني من دماء 

ضحايا أبرياء.
حسنا، فليعتقلوا والدة خالد 

سعيد، ويسجنوها في أفقر مقار 
مصطفى بكري، وليجهزوا األساطيل 

لغزو روما، من دون أن يعودوا إال 
وبحوزتهم سبية اسمها »باوال 

ريجيني« لكي تحيا مصر.

مصر إال خمسة: 
كلهم ريهام 

سعيد

مرور
الكرام



الرياض ـ العربي الجديد

أكــــد ولــــي ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، وزيـــر 
الـــدفـــاع، األمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، أمــس 
 هناك تطورًا مهمًا تجاه الحرب 

ّ
األحد، أن

فــي الــيــمــن، »الــتــي تــقــتــرب مــن نهايتها«. 
وألول مــرة يؤكد مــســؤول ســعــودي رفيع 
املــســتــوى، وجـــود وفـــد مــن الــحــوثــيــن في 
الـــريـــاض لــلــحــوار مــع الــحــكــومــة اليمنية، 
ــم لــلــحــكــومــة  والـــجـــانـــب الـــســـعـــودي الــــداعــ
الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور 

هادي. وقال محمد بن سلمان في مقابلة 
لـــه عــلــى مــحــطــة »بـــلـــومـــبـــرغ« اإلخـــبـــاريـــة 
في  ملموسًا  تقدمًا  »هــنــاك   

ّ
إن األميركية، 

املفاوضات اليمنية، ونملك اتصااًل جيدًا 
ــاك وفـــــد مــنــهــم فــي  ــنــ ــيـــن، وهــ ــع الـــحـــوثـ مــ
ــر الــدفــاع  ــــاف وزيــ الـــريـــاض حــالــيــًا«. وأضـ
استغالل  باتجاه  ندفع  »نحن  السعودي، 
انتكست  وإذا  األرض،  على  الفرصة  هــذه 
األوضــاع، فنحن جاهزون للتدخل، حيث 
ال تزال السعودية، وعشر دول داعمة لها، 
تــقــوم بــعــمــلــيــات عــســكــريــة عــلــى األراضــــي 
اليمنية، ومن خالل الضربات الجوية ضد 
مليشيات الحوثي وقوات الرئيس اليمني 

املخلوع، علي عبدالله صالح«. 
تـــصـــريـــح ولــــــي ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
ــــرغ«، حـــــــول وجــــــــود وفـــــــد مــن  ــبـ ــ ــــومـ ــلـ ــ »بـ ـــ ــ لـ
الحوثين في الرياض، واقتراب الوصول 
ــة تـــنـــهـــي الـــحـــرب  ــيـ ــيـــاسـ إلــــــى تـــســـويـــة سـ
فـــي الــيــمــن، يــعــتــبــر األول مـــن نــوعــه على 
ووصف  السعودين.  املسؤولن  مستوى 
موقع  على  شر 

ُ
ن الــذي  »بلومبرغ«  تقرير 

الــشــبــكــة، الــتــدخــل الـــســـعـــودي فـــي الــيــمــن، 
مــن خـــالل الــتــحــالــف الــعــربــي الــــذي قــادتــه 
في مارس / آذار 2015، بأنه أحدث تغيرًا 
الشرق  فــي  الجغرافية  »الديناميكية  فــي 

ــــط«، إذ أصــبــحــت الــســعــوديــة »قــوة  األوســ
ــة فــي  ــازمــ ــات حــ ــاسـ ــيـ ــدة تـــفـــرض سـ ــاعــ صــ
اإليــرانــي«.  الصعود  مواجهة  فــي  املنطقة 
تهم بتقديم 

ُ
 طهران ت

ّ
وأشار التقرير إلى أن

الـــدعـــم ملــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، األمـــــر الـــذي 
التجربة  الرياض تخشى من تكرار  جعل 
اإليرانية مع حزب الله في لبنان، واليمن، 
ــلــــه الــتــي  عــــن طــــريــــق مــلــيــشــيــا أنــــصــــار الــ

يقودها عبد امللك الحوثي. 
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، وصـــف مــحــمــد بن 
سلمان الشراكة مع الواليات املتحدة بأنها 
»ضخمة«، معتبرًا أن النفط »جزء صغير« 
ورفــض  االستراتيجية.  الشراكة  هــذه  مــن 
ــــي الـــعـــهـــد الـــحـــديـــث عــــن الــســبــاق  ــــي ولـ ولـ
الرئاسي األميركي، باعتبار أن السعودية 
»ال تــتــدخــل فــي الــشــؤون االنــتــخــابــيــة ألي 
ــــرور الــعــالقــات  ــلـــد«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مـ بـ
البرود،  من  بحالة  األميركية  ـ  السعودية 
أخيرًا، وصف بن سلمان الواليات املتحدة 
الــعــالــم، ال منطقة الشرق  ــهــا »شــرطــي 

ّ
بــأن

 »أمــيــركــا 
ّ
ــــط فــحــســب«، مــضــيــفــًا أن األوســ

الــدولــة األولــــى فــي الــعــالــم، ونــحــن نعتبر 
أنــفــســنــا حــلــيــفــهــا الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــشـــرق 
األوســط، ونحن نــرى أميركا حليفًا لنا«، 

بحسب »بلومبرغ«.

ــــدد كــبــيــر فــــي صــفــوف  ــــى ســـقـــوط عـ أّدى إلـ
االنقالبين. ويأتي هذا الهجوم، مع ارتفاع 
ــارك فـــي مـــديـــريـــة حــيــفــان على  ــعــ وتـــيـــرة املــ
حدود تعز ولحج أيضًا، فيما باتت منطقة 
األحــيــوق، مركز الــوازعــيــة، مطّوقة مــن قبل 
االنقالبين، بعد معارك شرسة دارت طوال 
الــيــومــن املـــاضـــيـــن. ويـــقـــول مــصــدر قــريــب 
مــن »املــقــاومــة الــشــعــبــيــة« فــي الــوازعــيــة، إن 

»تقدم االنقالبين كان ثمنه باهظًا، إذ قتل 
ــان واضــحــًا  ــ ــدد كــبــيــر مـــن مــســلــحــيــهــم وكـ عــ
املديرية  مركز  على  السيطرة  يريدون  أنهم 
»العربي  بــأي ثــمــن«. ويــؤكــد املــصــدر ذاتــه لـ
 
ّ
 »هـــنـــاك مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأن

ّ
الـــجـــديـــد« أن

زوا مواقعهم بلواء عسكري 
ّ
عــز االنقالبين 

الــوازعــيــة،  على  للسيطرة  املخا  منطقة  مــن 
ــة كـــــان هــدفــًا  ــركـ ــعـ  كـــســـب املـ

ّ
مـــمـــا يــعــنــي أن

للغاية«،  حــّســاس  توقيت  فــي  استراتيجيًا 
 
ّ
عــلــى حـــّد تــعــبــيــره. ويــشــيــر املــصــدر إلـــى أن

»املقاومة صمدت في الوازعية خالل األيام 
املــاضــيــة مــن دون أي دعــم يــذكــر، فيما كان 
أربعن  جعبته  فــي  يملك  املحظوظ  املقاتل 

طلقة، كتسليح ذاتي«، وفقًا للمصدر.
 كــســب مــعــركــة الـــوازعـــيـــة 

ّ
يـــبـــدو واضــــحــــًا أن

ــــدف  ــة إلـــــــــى االنـــــقـــــالبـــــيـــــن هـــــــو هـ ــبــ ــســ ــنــ ــالــ بــ
للوضع  مراقبن  بحسب   ،

ً
فعال استراتيجي، 

)الــوازعــيــة( مدخل مهم لتطويق  هناك، فهي 
الذي  الحصار  دائــرة  محافظة تعز وتوسيع 
ــا اآلن فهو  ــان يــســتــهــدف املـــديـــنـــة فـــقـــط، أمــ كــ
يستهدف أجـــزاء واســعــة مــن ريــف املحافظة. 
وتــشــيــر املــعــلــومــات إلــــى أن الــحــوثــيــن بــات 
مدينة  بــن  الــواصــل  الطريق  قطع  بإمكانهم 
)طريق هيجة  وعــدن  لحج  التربة ومحافظة 
الــعــبــد(، وهـــو خــط الــتــمــويــن الــوحــيــد ألجـــزاء 
واســعــة مــن محافظة تــعــز. هـــذه األجــــزاء هي 
الوطني  الجيش  لسيطرة  تخضع  مديريات 
التابع للشرعية، كما يوجد فيها قوات تتبع 
الـــلـــواء 35. ومــثــل هـــذه الــخــطــوة، ستضاعف 
مــن مــعــانــاة أعـــداد هائلة مــن الــســكــان بينهم 
نازحون فــّروا من جبهات القتال في مناطق 

مختلفة من تعز.
عــّبــر كــثــيــرون مــن مــؤيــدي تحالف الحوثي 
ــزاء  وصــالــح عــن ابــتــهــاجــهــم بــاســتــعــادة أجـ
واســعــة مــن مديرية الــوازعــيــة، بعد وصــول 

تعز ـ وجدي السالمي

ــوات  ــ الـــحـــوثـــيـــون وقـ  يـــصـــل 
ْ
ــا إن مــ

الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي املـــخـــلـــوع، عــلــي 
ــه صـــــــالـــــــح، إلـــــــــى حـــــــدود  ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
مــنــاطــق الــوازعــيــة جــنــوب غـــرب تــعــز، حتى 
فــي جميع مناطق  مــعــارك ضــاريــة  تشتعل 
ي 

َ
الــشــريــط الــحــدودي الــرابــط بــن محافظت

تــعــز الــشــمــالــيــة ولــحــج الــجــنــوبــيــة. هـــذا ما 
حـــدث أواخــــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي من 
الــعــام املــاضــي، ويــتــكــرر، الــيــوم، مــع اقــتــراب 
ــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــديـــريـــة  ــ الـــحـــوثـــيـــن مـ
ـــــــردوا مــنــهــا. 

ُ
 ط

ْ
الـــوازعـــيـــة الـــتـــي ســبــق وأن

وبالتزامن مع تواصل عملية تقدم مسلحي 
ــاه مــركــز  الـــحـــوثـــي وقــــــوات صـــالـــح فـــي اتـــجـ
مــديــريــة الــوازعــيــة، بــعــد مــعــارك عنيفة مع 
 مــعــارك ال 

ّ
»املــقــاومــة الشعبية« هــنــاك، فـــإن

تقل شراسة اندلعت، أول من أمس  السبت، 
ي 

َ
بــن محافظت الــواقــعــة  كـــرش  منطقة  فــي 

الجنوبية. وتحدثت  الجهة  تعز ولحج من 
مصادر محلية عن مقتل 6 وإصابة آخرين 
من عناصر »املقاومة الجنوبية« في منطقة 
ــة« لــهــجــوم  ــاومـ ــقـ ــــرش، فـــي أثـــنـــاء صـــد »املـ كـ
ــه مسلحو الــحــوثــي املــســنــودون 

ّ
واســـع شــن

ــــح، مــمــا  ــالـ ــ ــيــــة لـــلـــمـــخـــلـــوع صـ ــــوات مــــوالــ ــقـ ــ بـ

رسائل من تعز
إهمال يزيد شهيّة االنقالبيين باالنفصال

أوًال بأول

إضاءة

يعزّز إشعال االنقالبيين المعارك في الحدود الفاصلة بين شمال اليمن وجنوبه، تحديدًا بمديرية الوازعية، 
جنوب غرب تعز، فرضية مسعى تحالف االنقالب إلى تحسين شروطه التفاوضية وربما حلمه باالحتفاظ 

بالشمال

إجهاض 
الجيش الجديد

التعاون بين مقاومة 
الشمال والجنوب ال يزال 

ضعيفًا للغاية

تحالف الحوثي وصالح 
يحاول إعادة ترسيم 

الحدود السابقة 

45
سياسة

الحرب تقترب من نهايتها

قوات الحوثي وصالح إلى مشارف منطقة 
األحـــيـــوق، مــركــز مــديــريــة الــوازعــيــة، والــتــي 
تعّد منطقة استراتيجية تطل على مديرية 
ــــاب وخـــط اإلمـــــداد الــســاحــلــي مـــن جهة  ذوبـ
الـــغـــرب، كــمــا تــطــل جــبــالــهــا عــلــى أجــــزاء من 
محافظة لحج الجنوبية. وكتب الصحافي 
املناصر لجماعة الحوثي، علي جاحز، على 
 تأمن الوازعية 

ّ
صفحته عبر »فايسبوك«، أن

»قوات الجيش واللجان  من قبل ما سّماه بـ
 مــديــريــة حيفان 

ّ
 عـــن أن

ً
الــشــعــبــيــة«، فــضــال

تحت سيطرتها، »يجعل الشمايتن )التربة 
التي يسيطر عليها من وصفهم باملرتزقة( 
بن فّكي كماشة، ويعطي مؤشرات إلى ما 
بعد الوازعية«. وأضاف في منشوره، أمس 
الــوازعــيــة يعطي  الــســبــت، أن »تــأمــن  األول 
داللة قوية وعميقة على قوة وصالبة قوات 
بعد  وتمّكنها  الشعبية  والــلــجــان  الجيش 

عام من العدوان من التماسك والحفاظ على 
إمكاناتها ومعنوياتها، ودليل على نجاح 

وبراعة إدارة املعركة وقيادتها املحنكة«.
ويـــرى مــراقــبــون أن تحالف االنــقــالب أصبح 
ــــى مــحــافــظــات  ــه إلـ  عــــودتــ

ّ
عـــلـــى يـــقـــن مــــن أن

ملا   
ّ

وإال مستحيلة،  بــاتــت  الــيــمــنــي  الــجــنــوب 
توقفوا عن املحاولة منذ طردهم من عدن في 
ذلك،  املــاضــي. مع  العام  يوليو/تموز  أواخــر 
املحافظات  بــقــاء   

ّ
أن املــراقــبــون  هـــؤالء  يعتبر 

الجنوبية  للمحافظات  املــحــاذيــة  الشمالية 
تحت سيطرة تحالف الحوثي وصالح، جعل 
تحرير الجنوب حتى اآلن يفتقر إلى أساس 
متن، بل ويثير شهية االنقالبين لتحسن 
شــروطــهــم الــتــفــاوضــيــة. ويــعــتــقــد املــراقــبــون 
ــارك فــــي الـــحـــدود  ــ ــعـ ــ ـــعــــال املـ أنـــفـــســـهـــم أن إشـ
التلويح بأن  الشطرية السابقة، هو من باب 
الخطر ال يزال قائمًا، وإلرسال إشارة مبكرة 
إلــى طــاولــة املــفــاوضــات، التي مــن املتوقع أن 
تبدأ يوم 18 أبريل/نيسان الحالي، في دولة 
إلى  األممي  املبعوث  إعــالن  الكويت، بحسب 

اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ويكتنف هذه املفاوضات كثير من الغموض، 
يــمــكــن  ال  إذ  ــــن،  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ املـ بــــعــــض  بــــحــــســــب 
تــقــديــر حــجــم الــتــنــازالت الــتــي سيقدمها كل 
طـــرف إلنــهــاء الــحــرب والـــعـــودة إلـــى العملية 
السياسية، بينما يشهد الشارع اليمني حالة 
من التوجس والقلق من تلك املفاوضات التي 
ــهــا لــن تــخــرج بــتــســويــات أفضل 

ّ
يــعــتــقــدون أن

عن  لصالح  الحصانة  منحت  الــتــي  تلك  مــن 
ــورة فــبــرايــر/شــبــاط  جــرائــمــه بــحــق شــبــاب ثــ
ويؤكد  السلطة.  فــي  شريكًا  وجعلته   ،2011
 التهاون مع تحالف 

ّ
ناشطون سياسيون أن

صــالــح والـــحـــوثـــي، الــــذي تــفــصــل بــيــنــه وبــن 
الــشــعــب الــيــمــنــي أنـــهـــار مـــن الـــدمـــاء، بحسب 
الناشطن، هو بمثابة خيانة عظمى  هــؤالء 

لن يقبلها الشعب اليمني. 
 
ّ
ــلــــومــــات إلــــــى أن وفـــيـــمـــا تـــشـــيـــر بـــعـــض املــــعــ
خــيــار اإلقــلــيــَمــن، الشمالي والــجــنــوبــي، بات 
مــطــروحــا عــلــى طـــاولـــة املـــفـــاوضـــات، وهــنــاك 
تـــفـــاهـــمـــات ضــمــنــيــة حـــولـــهـــا تــشــكــل أســــاس 
ــارة إلــى  ــ ـــه يــمــكــن اإلشــ

ّ
الــتــســويــة املــقــبــلــة، فـــإن

ــالـــح يــســتــبــق ذلــك  أن تــحــالــف الـــحـــوثـــي وصـ

اآلن، كما كانت مدينة  الشعبية«  »المقاومة  ُتَعّد محافظة تعز مركز 
الداخلية  األطــراف  كل  ويتعامل   ،2011 فبراير/شباط  ثورة  خالل  الربيع 
والخارجية معها بحذر شديد. ولعل قدرة تعز على إفشال أية تسويات 
لمتابعين،  وفقًا  جعلتها،  اليمنيين،  تطلعات  مستوى  عند  تكون  ال 
تواجه خيانات مبكرة وتالعبًا واضحًا في إدارة المعارك. ويريد االنقالبيون 
إلحاق  بوسعهم  وأن  األرض،  على  األقوى  يزالون  ال  أنهم  على  التأكيد 

الضرر إذا ما تم تجاهل مطالبهم في أي حوار سياسي.

القدرة على التعطيل

مــــن بــــن األهـــــــــداف الــــتــــي يــســعــى 
االنـــقـــالبـــيـــون إلــــى تــحــقــيــقــهــا من 
خالل كسب معركة تعز، تضييق 
ــواء 35 مــــدرع،  ــلــ الـــخـــنـــاق عــلــى الــ
الــــذي يــمــتــلــك مــعــســكــرات تــدريــب 
ــي الـــتـــربـــة والــنــشــمــة، 

َ
فـــي مــديــنــت

والتحجيم من دوره. ويعد اللواء 
35 مــدرع أّول لــواء يقف في وجه 
إلى  انــحــيــازه  ويعلن  االنقالبين 
له  وكــان  هـــادي.  عبدربه منصور  اليمني،  الرئيس  شرعية 
الــفــضــل فــي تــأســيــس »املــقــاومــة الــشــعــبــيــة« فــي مــديــنــة تعز 
بقيادة عــدنــان الــحــمــادي. وأصــبــح هــذا الــلــواء ُيــعــرف بنواة 
في  فاعل  أن يساهم بشكل  املتوقع  ومــن  الــوطــنــي،  الجيش 

.
ً
بناء الجيش مستقبال

وليد التليلي

على امتداد السنوات الخمس 
ل الليبيون لغة 

ّ
املاضية، فض

الرصاص على الكالم، لغة 
تطغى على كل صوت ممكن 
 إلى 

ً
 وسبيال

ً
وإن كان عاقال

الخالص، في بلد يبحث عن 
خالصه منذ عقود. وتنازع 
الليبيون واختلفوا وتقاتلوا 
تقريبًا حول كل شيء وفي 

كل شبر من ليبيا، حتى صار 
لكل حي من أحيائها مليشياته 
الخاصة، ولم يعد بإمكان أحد 
من الخارج أن يفهم بوضوح 

من يقاتل من؟ ومن يساند من؟ 
دخل رئيس حكومة الوفاق فائز 

السراج إلى طرابلس، في غفلة 
من الجميع، وكان الجميع يتوقع 

أن تسقط العاصمة تحت وقع 
التقاتل من جديد، ولكن شيئًا 

من هذا لم يحدث... إلى حد اآلن، 
وتعالى االستبشار بهذا الهدوء 
وبهذه »الحكمة املفاجئة«، وأعاد 

الجميع رشاشه إلى غمده، 
حتى إن الذين هددوا بالسالح 

)حكومة طرابلس( دعوا إلى 
الحوار وحقن دماء الليبيني، 
ولم يغفل السراج أيضًا عن 

األمر، وأكد أنه لم يأِت ليعاقب 
أحدًا أو لينتقم من أحد. وإلى 

حد أول من أمس السبت، كانت 
هذه هي الصورة الطاغية، غير 

أن أصوات الرصاص عادت 
فجر أمس األحد في بعض 

أحياء العاصمة، لتهدد الوضع 
من جديد، وتلمح إلى أن تحت 

الرماد نارًا لم تخمد بعد. يبقى 
السؤال بال جواب: ألم يقتنع 

الليبيون بعُد، بكل فصائلهم، أن 
االقتتال لم يقد أّيًا منهم للفوز 

بشيء؟ وأن للخالف طرقًا 
أخرى للحل؟ أال يمكن لألشقاء 

 
ً
في ليبيا أن يلتفتوا شماال

لبرهة قصيرة؟ في اتجاه تونس 
ويستفيدوا من بعض دروسها 
)من دون تعاٍل أو تكّبر(، ولكن 

تونس التي كانت على شفا 
بته 

ّ
االقتتال هي أيضًا تجن

عندما أقدم عقالؤها على 
التنازل وفهموا أن البلد أكبر من 

 وجود للحزب إذا 
ّ

الحزب، وأال
انهارت الدولة.

نحبس جميعًا أنفاسنا، في 
انتظار ما ستقرره األصابع 

الضاغطة على الزناد في ليبيا، 
خوفًا من الرصاصة الخبيثة 

التي ستسقط كل أمل في 
أن نرى إخواننا على طاولة 

واحدة، يختلفون ويتنافسون 
ويغضبون... ولكنهم في 

النهاية يعودون إلى الطاولة 
نفسها، متسلحني بأقالم بدل 

الكالشينكوف، ويحتكمون إلى 
قرار الشعب الطيب الذي أنهكته 

حسابات ملوك الحرب هناك، 
فأين حكيم ليبيا؟

للحديث 
تتمة

هل يسكت 
الرصاص 

في ليبيا؟

الحدث وأخواته

مع الحدث

مــن خــالل سعيه إلــى إعـــادة ترسيم الــحــدود 
السابقة على الوحدة اليمنية عام 1990، في 
الجنوب  تسليم  مقابل  بالشمال  االحــتــفــاظ 
ــيـــر الـــــــذي ســـيـــقـــرره الـــجـــنـــوبـــيـــون  ــــى املـــصـ إلــ

والتحالف العربي. وال يريد تحالف الحوثي 
السلطة  مــن سيطرة  تفلت  أن  لتعز  وصــالــح 
 أي تقارب لها مع 

ّ
املركزية في الشمال، كما أن

استعادتها،  مسألة  مــن  سيصعب  الجنوب، 

وسيجعلها قادرة على فرض أمر واقع معزز 
ــن الـــحـــرب واملـــقـــاومـــة،  ــام كـــامـــل مـ بــرصــيــد عــ
ــقــــول هــــؤالء  ــراء عـــســـكـــريـــن. ويــ ــبــ بــحــســب خــ
 »إشــعــال مــعــارك في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

يأتي  والــجــنــوب،  للشمال  الشطرية  الــحــدود 
بهدف منع أي تعاون بن املقاومة الشعبية 
فــي مــديــريــات لــحــج واملــقــاومــة فــي محافظة 
ــــذا الــــنــــوع ســتــكــون  تـــعـــز، ألن تـــعـــاونـــًا مــــن هـ
نتائجه موجعة لالنقالبين«. ويؤكد الخبراء 
أن »التعاون بن مقاومة الشمال والجنوب ال 
يزال ضعيفًا للغاية، لكن استشعار املخاطر 

قد يعزز من هذا التعاون«.
ــه، تــحــدثــت مـــصـــادر محلية  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
فـــي مــديــريــة الـــوازعـــيـــة، أمـــس األول الــســبــت، 
عـــن وصــــول عـــشـــرات املــســلــحــن مـــن مــنــاطــق 
الــصــبــيــحــة الــتــابــعــة ملــحــافــظــة لـــحـــج، الــذيــن 
أبدوا استعدادهم للمشاركة في معارك ضد 
ــا يــشــجــع عــلــى تــنــامــي هــذا  االنـــقـــالبـــيـــن. ومــ
الــتــعــاون، هــو وجــود مقاتلن مــن الصبيحة 
فــي مــديــريــة حــيــفــان الــتــابــعــة ملــحــافــظــة تعز، 
ــرى  ــر، وجــ ــهــ وهـــــم يـــقـــاتـــلـــون هـــنـــاك مـــنـــذ أشــ
تعزيزهم قبل أيام بضباط وجنود من اللواء 

35 مدرع، بحسب هذه املصادر.

مقتل 1400 طفل في تعز 
منذ بدء الحرب )عبد الناصر 

الصديق/األناضول(

)Getty( األمير محمد بن سلمان

K

صنعاء ـ العربي الجديد

قتل مدنيان وأصيب آخــرون من جراء سقوط صــاروخ كاتيوشا أطلقه مسلحو 
جماعة أنصار الله )الحوثيني( باتجاه مدينة مأرب، أمس األحد، بالتزامن مع وجود 
وفد من الحكومة اليمنية في املدينة، بينما تواصل مقاتالت التحالف العربي تنفيذ 
غــارات في أطــراف مــأرب الغربية والــجــوف. كما قصفت طــائــرات أميركية مواقع 
لتنظيم »الــقــاعــدة« فــي املــكــال، شــرق الــيــمــن. وتــوضــح مــصــادر محلية فــي مــأرب، 
الــحــوثــيــون سقط فــي مستشفى مــأرب  الــجــديــد«، أّن صــاروخــًا أطلقه  »الــعــربــي  لـــ
العام باملدينة، نتج عنه سقوط قتيلني وإصابة آخرين بعضهم في حالة خطرة، 
مشيرة إلى أن الضحايا من املدنيني. وجاء القصف في مأرب بالتزامن مع وجود 
وفد حكومي رفيع املستوى في املدينة وصل، أمس األول السبت، من السعودية، 
الــوزراء عبدالعزيز جباري، وعضوية وزراء ونــواب ووكالء  نائب رئيس  برئاسة 
وزارات آخــريــن، وذلــك لــالطــالع على األوضـــاع فــي املدينة. كما واصــلــت مقاتالت 
عبدالله  علي  املخلوع  للرئيس  واملــوالــني  للحوثيني  مواقع  العربي قصف  التحالف 
صالح في منطقة صرواح في األطراف الغربية ملحافظة مأرب، والتي تعد آخر أهم 
ذت 

ّ
مناطق سيطرة الحوثيني. وفي محافظة الجوف، املحاذية ملأرب من الشمال، نف

مقاتالت التحالف العربي، أمس األحــد، غــارات عدة على مواقع متفرقة للحوثيني 
قصفت  اليمن،  شرقي  حضرموت  محافظة  وفــي  الغيل.  مديرية  فــي  وحلفائهم 
مقاتالت حربية، أمس، معسكرًا يسيطر عليه مسلحو تنظيم »القاعدة« في مدينة 
»العربي الجديد«،  املكال، مركز املحافظة. وتوضح مصادر محلية في مدينة املكال، لـ
ها أميركية، قصفت بغارات عدة معسكرًا تابعًا للدفاع 

ّ
أن مقاتالت حربية ُيعتقد أن

الجوي سيطر عليه مسلحو تنظيم »القاعدة« منذ حوالي عام.

كاتيوشا مأرب وغارات المكال
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فـــي جـــنـــوب مــديــنــة تــعــز الــيــمــنــيــة تــمــتــد ســلــســلــة جبلية 
طويلة، تحوي قرى هي األكثر كثافة سكانية بالنسبة إلى 
األرض  مــن  الــوعــرة والخصبة  البقعة  هــذه  تــعــز.  محافظة 
الرئيس  لنظام  األكــبــر  العقدة  شّكلت  التي  الُحَجرية،  هــي 
املــخــلــوع، علي عبدالله صــالــح، إلــى الــدرجــة التي تــم فيها 
ــبـــروتـــوكـــوالت الــرســمــيــة، في  ــم املــنــطــقــة مـــن الـ ــقـــاط اســ إسـ
محاولة من نظام صالح ملعاقبة هذه املنطقة، التي لطاملا 

ظلت شائكة عليه ومعيقة للخطوات االرتجالية لحكمه.
يستميت صالح ومليشيات الحوثين من أجل إخضاع 
املنطقة لسلطتهما في الحرب الحالية؛ ففي 23 مارس/

لالنقالبين  تــابــعــة  عــســكــريــة  طــواقــم  دخــلــت   ،2015 آذار 
)80 كيلومترًا جنوب تعز(،  التربة  أمن مدينة  إدارة  إلى 
واســتــولــت عــلــيــهــا. كـــان نــظــام االنـــقـــالب الــجــديــد بــقــيــادة 
زعــيــم »أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن( عبدامللك الــحــوثــي، قد 
الفعل سيطر على 10 مديريات في تعز  أنــه بهذا  اعتقد 
هي: خدير، الصلو، حيفان، سامع، الشمايتن، املواسط، 
جــبــل حــبــشــي، املــعــافــر، الــوازعــيــة، واملــقــاطــرة، فــي الــوقــت 
الــذي كانت فيه البالد ال تــزال تعيش حالة من الصدمة، 
الدولة عن وجودها وتسليم مناطقها  عن كيفية تخلي 
إليه  مــا ســتــؤول  تنتظر  لــم  الــحــجــريــة  لــكــن  للمليشيات. 
األمـــور، ولــم تصب بــعــدوى الــخــوف الـــذي أنتجه خطاب 
املنتصر من خالل الضخ اإلعالمي لالنقالبين، فتم طرد 

املليشيات من املنطقة.
ــة، »أمــــيــــركــــا الــيــمــن  ــريـ ُيـــســـمـــي املـــــؤرخـــــون مــنــطــقــة الـــحـــجـ
الالتينية«، وريف محافظة عدن، على الرغم من أنها تتبع 
جغرافيًا ملدينة تعز. ذلك أن التصاق هذه املنطقة بمحافظة 
عـــدن الــجــنــوبــيــة الــتــي كــانــت عــاصــمــة الــدولــة االشــتــراكــيــة، 
شّجع أبناء املنطقة على االلتحاق بالتعليم في ظل الحكم 
الشمولي االشتراكي، فيما كانت ترزح محافظة تعز تحت 
حكم األئــمــة، ومــن ثم بعد ذلــك نظام علي عبدالله صالح. 

وقـــّدم املــهــاجــرون الشماليون إلــى عــدن بعد ذلــك مساهمة 
فــي تشكيل الــوعــي الــتــقــّدمــي، مــن خــالل كثير مــن املثقفن 
األســبــق، عبدالفتاح  الــرئــيــس  بينهم  ومـــن  والــســيــاســيــن، 
ــراكـــي الــيــمــنــي وقــائــد  ــتـ إســمــاعــيــل، مـــؤســـس الـــحـــزب االشـ
االستعمار  اليمني من  الجنوب  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
االنجليزي، إلى جانب قيادات أخرى ساهمت من جهتها 
في إسقاط حكم األئمة في اليمن الشمالي، كأحمد محمد 
الــنــعــمــان. يـــرى مـــؤرخـــون أن الــنــظــام اإلمـــامـــي، ومـــن بعده 
سلطة صالح، سعيا إلى عزل منطقة الحجرية، طمعًا في 
إبعادها عن املشهد السياسي، في محاولة إلعادة تشكيل 
الوعي  على  القائمة  مركزيتها  وتفتيت  الجغرافيا،  هــذه 
واحـــتـــرام الــقــانــون. لــذلــك، تــم تغييب اســـم املــنــطــقــة بشكل 
كلي في بروتوكوالت التعامل الرسمي للدولة. كما سعى 
الحجرية، من خالل  إلــى تفتيت جغرافية  النظامان  هــذان 
تسميات جديدة، وتوزيع جغرافي تضمن قضم مديريات، 
وضّمها إلى مناطق بعيدة عنها نسبيًا من حيث الهوية 
التي تم ضمها  املقاطرة  املناطقية، كما حــدث مع مديرية 

إلى محافظة لحج الجنوبية.
ــذا الــنــحــو. كــــان عــلــى صـــالـــح أن  ــر عــلــى هــ ــ لـــم يــنــتــِه األمـ
يــتــلــّمــس طــريــقــه إلـــى الــســلــطــة، مــن بــوابــة الــفــتــك بــقــوات 
فإنه  السياسية،  الــروايــة  وبحسب  وتشريدها.  املظالت 
أعقب اغتيال إبراهيم الحمدي وأخيه عبدالله الحمدي 
في  املظالت  قائد  الرئيس،  نائب  على  الخناق  بتشديد 
إلى  اللجوء  على  وإجــبــاره  عبدالعالم،  عبدالله  صنعاء 
ريــــف مــديــنــة تــعــز، بــعــد خــشــيــتــه مـــن أن يــالقــي مصير 
رئيس الجمهورية حينها. حاول الرئيس الجديد، أحمد 
حسن الغشمي، إرسال وساطات عن طريق عبدالعزيز 
عبدالغني، الــذي كان يشغل منصب رئيس الــوزراء في 
ذلك الحن، حل القضية سلميًا، إال أن علي عبدالله صالح 
رفض األمر، وطلب التصرف بنفسه. فقام صالح بإنزال 

عبدالعالم،  يعتكف  حيث  الحجرية،  منطقة  إلــى  قواته 
وفــــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 1978، قــــام بــاكــتــســاح املــنــطــقــة 
بقوات كبيرة، ليعود صالح بعدها بأيام قليلة مزهوًا 
له الحجرية، ليتبوأ منصب رئاسة 

ّ
بالنصر على ما تمث

الجمهورية. أما عن الوضع الحالي، فيرى مراقبون أن 
قوات  أمــام  املنيع  الصد  الحجرية شكلت جــدار  منطقة 
هذه  حــاولــت  إذ  الحوثين،  ومليشيا  املخلوع  الرئيس 
الــقــوات اخــتــراق املنطقة مــن وادي الضباب، إال أنها لم 
تستطع أن تحرز أي تقّدم باتجاه أرياف املنطقة. وقبل 
األقــروض في  الدخول من منطقة  قليلة، حاولت  أشهر 
مديرية املسراخ إلى نجد قسيم جنوب تعز. إال أن هذه 
القوات وجدت نفسها معزولة، وانتهى بها املطاف إلى 
الرحيل، لذا حاولت اختراق املنطقة من مديرية الوازعية 

الساحلية.
وفي األسابيع األخيرة، مع تراخي دعم التحالف العربي، 
ــذه املــنــطــقــة مـــهـــددة، إذ تـــرّكـــز املــلــيــشــيــات منذ  أصــبــحــت هـ
األولــى من  الخطوة  لتكون  الوازعية،  البداية على مديرية 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا للسيطرة عــلــى مــديــنــة الــتــربــة واملــنــاطــق 
املــحــيــطــة بــهــا جــنــوب تــعــز، والـــتـــي تــتــداخــل جــغــرافــيــًا مع 
عّد مناطق الحجرية مركز عمليات 

ُ
مناطق الوازعية. كما ت

إدارة املعارك في مختلف الجبهات، إذ يتواجد فيها املقر 
املؤقت للواء 35 مدرع، الذي عمل قائده، العميد ركن عدنان 
ألوية مختلفة  الحمادي، على تجميع ضباط وجنود من 
وتــدريــب مجندين جــدد، ليصبح الــلــواء 35 مــدرع، بمثابة 
املوالي للشرعية. وبحسب  الوطني  نواة حقيقية للجيش 
ل 

ّ
مث

ُ
ست الحجرية  على  االنقالبين  سيطرة  فــإن  مراقبن، 

ما سيؤثر  الدولة. وهو  للشرعية ولسلطة  قاضية  ضربة 
عــلــى املــديــنــة، وقـــد يقلب املــعــادلــة بــمــا ال يرتضيه داعــمــو 

سلطة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي.
وجدي...

الحجرية... عقدة تاريخية لصالح والحوثيين

  شرق
      غرب

الرصاصة األخيرة 
تسببت باستشهاد 

الشريف
أعلن يسري الشريف، والد الشهيد 
الــشــريــف،  عــبــدالــفــتــاح  الفلسطيني 
عـــــــــــــــدم بــــــــرصــــــــاص جـــيـــش 

ُ
الـــــــــــــذي أ

الشهر  أواخــر  اإلسرائيلي  االحتالل 
املاضي في مدينة الخليل، أن نتائج 
التشريح التي أجريت لنجله أكدت 
التي أطلقها  الرصاصة األخيرة  أن 
عليه الــجــنــدي اإلســرائــيــلــي هــي من 
الشريف،  وأضــاف  بمقتله.  تسببت 
ــه تــبــلــغ أن  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ
األطــبــاء الــذيــن أشــرفــوا على عملية 
الــتــشــريــح الــتــي جـــرت أمـــس األحـــد، 

مـــن بــيــنــهــم طــبــيــب فــلــســطــيــنــي، أن 
الـــرصـــاصـــة األخـــيـــرة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الـــجـــنـــدي اإلســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى رأس 
أمـــام مــرأى  نجله فــي عملية إعــــدام 
العالم هي من تسببت باستشهاده.

»التعاون اإلسالمي« 
تدين مجزرة دير 

العصافير
ــــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي  دانـ
أمــس األحـــد، املــجــزرة التي ارتكبها 
ــــوري فــــي بـــلـــديـــة ديـــر  ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
ــة دمــــشــــق  ــ ــوطــ ــ ــي غــ ــ ــ الــــعــــصــــافــــيــــر فـ
إلـــى مقتل ما  الــشــرقــيــة والــتــي أدت 
ــّدد األمــن  يــزيــد عــلــى 30 مــدنــيــًا. ونــ
العام للمنظمة إياد بن أمن مدني، 
والخراب  القتل  مسلسل  بـ«تواصل 
الـــــــذي يـــرتـــكـــبـــه الــــنــــظــــام الــــســــوري، 
ــال  ــ ــمـ ــ ــاق وقـــــــف األعـ ــ ــفــ ــ ــه التــ ــقــــضــ ونــ
الــعــدائــيــة مــمــا يــعــرقــل جــهــود األمــم 
 سياسي لألزمة 

ّ
املتحدة إليجاد حل

السورية«.

مقتل مستشارين إيرانيين 
اثنين في سورية

أفــــــــــــادت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء »إيــــســــنــــا« 
 من 

ً
اإليـــرانـــيـــة أمــــس األحـــــد، أن كــــال

سعيد مسافر وجمال رضي، وهما 
ــران الــعــســكــريــن  ــ مـــن مــســتــشــاري إيـ
ــة، قــــد قــتــال  ــوريــ املــــوجــــوديــــن فــــي ســ
الــســبــت خــــالل مــعــارك  أمــــس األول 
واشــــتــــبــــاكــــات مــســلــحــة وقــــعــــت فــي 
ــــض املــــــواقــــــع  ــعـ ــ حــــــلــــــب. وذكـــــــــــــرت بـ
اإليرانية أن هذين العسكرين قتال 
التي لقي فيها  املعارك ذاتها  خالل 
عدد من عناصر حزب الله اللبناني 

مصرعهم فيها.

داود أوغلو: ال محاولة 
انقالب عسكرية

ــــوزراء الــتــركــي أحمد  أكـــد رئــيــس الـ
داود أوغــلــو )الـــصـــورة(، أنـــه يقف 
شخصيًا وراء البيان الذي أصدره 
ــفــــى خـــاللـــه  الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، ونــ
الـــشـــائـــعـــات الـــتـــي تــحــدثــت عـــن أن 
بــعــض ضــبــاط الــجــيــش يخططون 
لــلــقــيــام بــانــقــالب عــســكــري. وشـــدد 
ــوات املــســلــحــة  ــ ــقـ ــ ــلـــى أن بــــيــــان الـ عـ
الديمقراطية،  للتقاليد  ليس خرقًا 
ــا  ــيــ ــركــ »تــ ــــد  ــهـ ــ عـ أن  إلـــــــــى  ــرًا  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
فيها  يــمــارس  كــان  التي  القديمة«، 
متجاوزًا  السلطة  التركي  الجيش 
الساسة، بات بعيدًا جــدًا، مضيفًا: 
»ال أحـــــد يــمــكــنــه الــــيــــوم الــتــفــكــيــر 
بممارسة السلطة متجاوزًا النظام 
ــيــــاســــي الــــشــــرعــــي مـــــن خــــالل  الــــســ

القوات املسلحة«.

أذربيجان توقف إطالق 
النار في قره باغ

األذربيجانية  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
أمـــــس األحـــــــد، وقـــفـــًا إلطــــــالق الـــنـــار 
مــن جــانــب واحـــد مــع أرمــيــنــيــا، بعد 
االشــــتــــبــــاكــــات بــــن الـــطـــرفـــن أمـــس 
األول فــي إقليم نــاغــورنــي قــره بــاغ، 
وأدت إلى مقتل العشرات من جنود 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  وأكـــــــــدت  ــلــــديــــن.  الــــبــ
األذريـــــــة أنـــهـــا أعــلــنــت وقــــف إطـــالق 
الــنــار مــن جــانــب واحـــد »كـــي تظهر 
حــســن نـــوايـــاهـــا«، مــحــذرة مــن أنها 
في  كبيرة  عسكرية  عملية  ستشن 
األعمال  األرمينيون  يوقف  لم  حــال 

العدائية.
)العربي الجديد(



تونس ـ وليد التليلي

تــــؤكــــد املــــعــــطــــيــــات مـــــن الــــعــــاصــــمــــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس سعي رئيس حكومة الوفاق الليبية 
السياسية  الصعوبات  لتذليل  الــســراج،  فائز 
واألمنية الكثيرة أمامه، وحشد أكبر قدر ممكن 
مــن الــتــأيــيــد الــشــعــبــي والــعــســكــري والــحــزبــي 
والقبلي. ويبدو أنه يحرز تقّدمًا ملموسًا في 
هذا املجال، إذ نجح في عقد تسويات كثيرة 
عن  منه  لتستوضح  التقته  ليبية  مع جهات 
مــعــه مصيرها  وتــحــدد  ونـــوايـــاه،  مخططاته 
الــســراج  كـــان  وبينما  واملــنــاطــقــي.  الشخصي 
يجتمع مــع نـــواب مــن بــرملــان طــبــرق وبعض 
قــيــادات الــجــيــش فــي طــرابــلــس، وبــعــد صمت 
»شــرقــي« طــويــل نسبيًا، خــرج رئــيــس برملان 
طبرق عقيلة صالح ليوّجه جملة من الرسائل 
الهامة، ويضع في الوقت نفسه شروطًا أمام 
حكومة السراج، طرحت تساؤالت حول قدرة 
الــســراج عــلــى االســتــجــابــة لــهــا، خــصــوصــًا أن 
بعضها سيعيد الجميع إلى املربع الصدامي 
كانت بخصوص  رسائل صالح  أولــى  األول. 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــراع بـــن ائـــتـــاف »دعـــم  تــتــصــاعــد حــــدة الـــصـ
ــزب »املــصــريــن األحـــــــرار«، على  مـــصـــر«، وحــ
الــنــواب، خصوصًا  داخــل مجلس  املستقلن 
الداخلية  مــادة االئتافات وفقًا لائحة  بعد 
الجديدة املقرر اعتمادها قريبًا. وأعلن حزب 
»املصرين األحرار«، عن سعيه إلى تأسيس 
ائتاف برملاني، عقب إقرار الائحة الداخلية 
سيطرة  ملــواجــهــة  نــهــائــي،  بــشــكــل  للمجلس 
»دعم مصر« على القرار. الصراع الحالي ليس 
االنــتــهــاء من  بــدأ عقب  اللحظة، ولكنه  وليد 
املاضي،  العام  أواخــر  البرملانية  االنتخابات 
في ظل رغبة »دعم مصر« في السيطرة التامة 
عــلــى الــبــرملــان، ورفـــض »املــصــريــن األحــــرار« 
االنضمام إليه. ومع فشل االئتاف البرملاني 
ــزة األمـــنـــيـــة، فـــي تشكيل  ــهـ ــوم مـــن األجـ ــدعـ املـ
أغلبية الثلثن داخل مجلس النواب، ارتفعت 
فرص حزب »املصرين األحــرار« في تشكيل 
ــانـــي، لــلــحــد مـــن نـــفـــوذ وســيــطــرة  تــكــتــل بـــرملـ
ــنـــواب  ــد الـ ــ ــقــــول أحـ تــكــتــل »دعــــــم مــــصــــر«. ويــ

تــصــريــحــات املــبــعــوث األمـــمـــي مـــارتـــن كوبلر 
التي قال فيها إن الحكومة التوافقية يمكنها 
العمل من دون موافقة برملان طبرق. ورفض 
صالح هذه التصريحات بشكل قاطع، مذّكرًا 
بــأنــه يــجــب عــلــى رئــيــس الــــــوزراء أن يــعــرض 
الــبــرنــامــج الـــخـــاص بــحــكــومــتــه ويــحــضــر مع 
الــبــرملــان، لتحصل  إلـــى  كــل أعــضــاء حكومته 
أن  غير  شرعية.  حكومة  وتصبح  الثقة  على 
املوقف األهم تمثل في ما اعتبره صالح »عدم 
جــــواز عــمــل الــحــكــومــة الــتــوافــقــيــة فــي حماية 
الوفاق  »مــع  أنــه  املسلحة«، مؤكدًا  املليشيات 
»أن  مــن حــيــث املـــبـــدأ«، ولــكــنــه وضـــع شــرطــًا بــــ
الــذي  الــشــعــب،  مــع تطلعات  تــكــون منسجمة 
يطالب بصيانة املؤسسة العسكرية والحفاظ 
عليها«، الفتًا إلى أن »بعض أعضاء املجلس 
ــرئــــاســــي ال يـــعـــتـــرفـــون بــمــجــلــس الــــنــــواب،  الــ
الجيش«.  بخصوص  مريبة  وتصريحاتهم 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــقــيــلــة صــالــح لـــم يــذكــر 
الــتــابــع لبرملان  بشكل مــبــاشــر قــائــد الــجــيــش 
ــدا واضـــحـــًا  ــ ــه بـ ــ ــبـــرق خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، إال أنـ طـ
أنـــه يشير إلــيــه، وهـــو بــذلــك وضـــع جملة من 
الشروط أمام السراج واملجتمع الدولي، وذّكر 
و»صاحب  السلطات«  »مصدر  بأنه  الجميع 
القرار النهائي«، وأن على السراج أن يحضر 
ــبـــرق لــنــيــل اإلشــــــــارة الــــخــــضــــراء، وأن  ــــى طـ إلـ

يوضح موقفه من الجيش وحفتر.
ل هــذا املوقف لصالح، ومــن ورائــه جزء 

ّ
ويمث

مهم من شرق ليبيا، عقبة قانونية وسياسية 
كبيرة، تعيد الجدل الكبير حول عقدة حفتر 
إلــى رأس قائمة الــخــافــات بــن شــرق وغــرب 
الــــبــــاد، ويـــقـــف الــــســــراج بــيــنــهــمــا بــاحــثــًا عن 
ــة. لكن الــســراج فــي الوقت  مــخــرج لــهــذه األزمــ
ذاتــه ال يقف متفرجًا، إذ كشف نائبه موسى 

الصراع  إن  الغربية،  املستقلن عن محافظة 
بـــن »دعـــــم مـــصـــر« و»املـــصـــريـــن األحـــــــرار«، 
اشــتــد مــع اســتــعــداد األخــيــر إلطـــاق ائتاف 
برملاني. ويضيف أن عــددًا من نــواب الحزب 
إلى  مــرة لانضمام  مــن  أكثر  تواصلوا معه 
االئتاف البرملاني الذي يسعى إلى تشكيله 
تــحــت الــقــبــة، وســـط مــحــاوالت إقــنــاع مكثفة 
»دعم مصر«،  لـ للمستقلن، سواء املنضمن 
املــدعــوم من  االنضمام لائتاف  رافضي  أو 

الدولة.
ويــشــيــر إلــــى أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن شــرط 
تشكيل االئتاف البرملاني املحدد بعضوية 
25 فــي املــائــة مــن األعــضــاء مــن 15 محافظة، 
صــعــب تــحــقــيــقــه بــشــكــل كــبــيــر، ولــكــنــه يــفــرز 
الــنــواب، مشيرًا  أو ثاثًا في مجلس  كتلتن 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اعـــــتـــــراض حـــزب  ــه عـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
»املصرين األحرار« على مادة االئتافات، إال 
أنها زادت من مساعي التواصل ومحاوالت 

إقناع النواب املستقلن.
ويـــشـــدد الــنــائــب الــبــرملــانــي، عــلــى أن ال أحــد 
ــواب املــنــضــمــن  ــ ــنــ ــ ــ ــفـــعـــل عــــــدد ال ــالـ يــــعــــرف بـ
الئـــتـــاف »املــصــريــن األحــــــرار« وســـط تكتم 
شديد على األمر، إال أنه يتوجب عليه جمع 
عضوية 25 في املائة من األعضاء، وال يمكن 
النسبة، متوقعًا  لهذه  إال وفقًا  اإلعــان عنه 
أن يتراجع عــدد أعــضــاء »دعــم مصر« خال 
في  نــائــبــًا،   250 عــن  املقبلة،  القليلة  األشــهــر 
حــال لــم يــتــدارك املــســؤولــون خطر السيطرة 

على القرار.
ائــتــاف »دعــم  مــن جهته، يكشف عضو فــي 
مصر« من املستقلن، عن تلقيه اتصاالت من 
نــواب حزب »املصرين األحــرار«، الستطاع 
رأيــــه بــشــأن االنــضــمــام لــائــتــاف الــبــرملــانــي 

اجتماعًا  عقد  الــرئــاســي  املجلس  أن  الــكــونــي 
أن يسميهم.  مـــن دون  الــجــيــش،  قـــيـــادات  مـــع 
وأضــاف في تغريدة له على موقع »تويتر«، 
إنه من الضروري تفعيل الدور املهم للجيش 
الليبي لتثبيت أســس الــدولــة، مشيرًا إلــى أن 
ــــذا مـــا شـــددنـــا بــشــأنــه فـــي اجــتــمــاعــنــا مع  »هـ
قياداته، وعلى ضــرورة عــودة رمــوز الجيش 

ملهامهم«. 
فــي مــــوازاة ذلـــك، قــال عضو املــؤتــمــر الوطني 
العام عبد القادر حويلي، إن بعض األحــزاب 

ــيـــســـه. ويــضــيــف  ــــى تـــأسـ الــــذيــــن يـــســـعـــون إلــ
الــنــائــب، الـــذي رفــض ذكــر اســمــه، فــي حديث 
نواب  بن  التواصل  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
»املــصــريــن األحــــرار« واملستقلن، ســـواء من 
»دعم مصر« أو من خارجه، لم يتوقف، ولكن 
الحزب لم يرد اإلعان عن ذلك، حتى يتمكن 

من العمل في هدوء، وفقًا لتعبيره.
ويــشــيــر إلــــى أن بــعــض نــــواب »دعــــم مــصــر« 
يــفــكــرون فـــي االنـــضـــمـــام لــتــكــتــل »املــصــريــن 
األحــرار«، لكنهم يشعرون بأن األول مدعوم 
من الدولة، وأنــه يسهل عليهم التواصل مع 
املــســؤولــن والــحــصــول على مــوافــقــات لعمل 
أبناء دوائرهم، ويكون بمثابة حزب وطني 
ــم مــصــر«  ــ جـــديـــد. ويـــوضـــح أن قــــيــــادات »دعـ
األحـــرار« يسعى  »املصرين  أن  تعرف جيدًا 
ــتــــاف بـــرملـــانـــي، وبــالــتــالــي  إلـــــى تــشــكــيــل ائــ
تحاول إدخــال تعديات على وثيقة ائتاف 
للبرملان  رسميًا  تقديمها  قبل  مصر«  »دعــم 
أن  إلى  الداخلية، الفتًا  الائحة  اعتماد  بعد 
اإلغراءات املالية أحد عوامل انضمام بعض 
الــنــواب الئــتــاف »املــصــريــن األحــــرار«، وهو 
ما يبدو واضحًا من اإلنفاق الكبير من رجل 

األعمال نجيب ساويرس.
فـــي مــقــابــل ذلـــــك، قــــال عــضــو ائـــتـــاف »دعـــم 
مـــصـــر«، الـــنـــائـــب مــحــمــد فــــرج عـــامـــر، إنــــه ال 

دخـــلـــت فـــي وســـاطـــة بـــن املـــؤتـــمـــر واملــجــلــس 
املفتي  لتضمن ماحظات  وكوبلر  الرئاسي 
الــصــادق الــغــريــانــي واملــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 
فــي االتــفــاق الــســيــاســي. وأضـــاف حويلي في 
لن  املؤتمر  أن  ليبي،  إخــبــاري  تصريح ملوقع 
يعترف باملجلس الرئاسي ما لم يوافق على 
شروطه والنقاط التي ذكرها املفتي. وأوضح 
منح الثقة من البرملان 

ُ
أن الحكومة يجب أن ت

بحسب االتفاق، وإجراء تعديل دستوري من 
الــبــرملــان لتضمن االتـــفـــاق الــســيــاســي. وكــان 

إجــبــار عــلــى األعـــضـــاء فــي شـــيء، فــي إشـــارة 
ــى تــكــتــل املــصــريــن  ــ ــى انـــضـــمـــام نــــــواب إلـ ــ إلـ
»األحـــــــــــرار الــــجــــديــــد«. وأضــــــــاف عــــامــــر، فــي 
أنــه من حق أي نائب  تصريحات صحافية، 
اتخاذ ما يراه صحيحًا، في ظل عدم وجود 
»دعم  ينضم الئتاف  وبالتالي  عليه،  قيود 
مــصــر« أو يــتــركــه لــصــالــح تكتل »املــصــريــن 
األحـــــــرار«. واعـــتـــرف بــإمــكــانــيــة تـــرك أعــضــاء 
ــم مـــصـــر« لــانــضــمــام الئــتــاف  ــ ائـــتـــاف »دعـ
ــرار«، لكنه لــم يــحــدد حجم  ــ »املــصــريــن األحــ

املــؤتــمــر رفـــض، فــي بــيــان لــه، الــعــقــوبــات التي 
فرضها االتحاد األوروبي على رئيس املؤتمر 
ورئــيــس حــكــومــة طرابلس  نـــوري بوسهمن 
ــغــــويــــل. وأوضــــــــح مـــتـــحـــدث بــاســم  خــلــيــفــة الــ
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة لــاتــحــاد األوروبـــــــي أن 
راَجع بشكل دوري، مشيرًا 

ُ
العقوبات سوف ت

عّدل لتأخذ 
ُ
ت إلى أن هذه العقوبات يمكن أن 

في االعتبار التطورات على األرض.
أمــنــيــًا، شــهــدت طــرابــلــس عـــودة االشــتــبــاكــات، 
وأكـــــــدت األخــــبــــار املــتــقــاطــعــة أن مـــنـــاوشـــات 
األســلــحــة،  أنــــواع  بمختلف  انــدلــعــت  مفاجئة 
فــي وقـــت مــبــكــر مــن صــبــاح أمـــس األحــــد، بن 
مليشيات مسلحة في املدينة، في شارع زناته، 
شرق منطقة سوق الجمعة وسط العاصمة، 
بــالــقــرب مــن مــقــر قــنــاة »الــنــبــأ« التلفزيونية، 
التي سبق إغاقها من قبل محتجن، وعلى 

بعد كيلومترات قليلة من القاعدة البحرية.
ــدت مـــصـــادر إعــامــيــة لــيــبــيــة أن الــســكــان  ــ وأكـ
أعـــيـــرة  ــارات وإطـــــــــاق  ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ ســـمـــعـــوا دوي 
نــــاريــــة، فــيــمــا تـــحـــدث آخــــــرون عـــن اســتــخــدام 
املليشيات لصواريخ »آر بي جــي«. وبحسب 
ــإن عــنــاصــر من  ــة، فــ ــيـ ــذه الــتــقــاريــر اإلعـــامـ هــ
ــة عــلــى  »مـــلـــيـــشـــيـــات الـــــصـــــمـــــود« املــــحــــســــوبــ
مـــصـــراتـــة، واملـــوالـــيـــة لــعــبــد الــحــكــيــم بــلــحــاج، 
بالقوة.  املغلق  القناة  مقر  فتح  بإعادة  قامت 
ــهــمــت »بــتــأجــيــج 

ُ
واســتــأنــفــت الــقــنــاة الـــتـــي ات

الـــصـــراع الــســيــاســي والــفــتــنــة« بــثــهــا املــؤقــت، 
بعد إدانات كثيرة من هيئات دولية ومحلية 
للتضييق على حرية الصحافة. وكان السراج 
قد دان االعــتــداء الــذي وقــع األسبوع املاضي، 
على مقر »النبأ« واعتبره بمثابة اعتداء على 
حرية اإلعام، ودعا السكان إلى ضبط النفس 

وعدم االنخراط في أي أعمال عنف.

 بــرملــانــيــًا. من 
ً
الــتــأثــر بــإطــاق األخــيــر تــكــتــا

عز،  محمد  السياسي  الخبير  يشير  جهته، 
إلى أن حزب »املصرين األحــرار« هو األكثر 
الــنــواب، وعــدد  حــصــدًا للمقاعد فــي مجلس 
نائبًا   135 إلـــى  ويــحــتــاج  نــائــبــًا،   65 ممثليه 
ــتـــاف تــحــت الــقــبــة.  ــل، لــتــشــكــيــل ائـ ــ عــلــى األقــ
أنــه حتى  الجديد«،  »العربي  لـ عــز،  ويضيف 
اآلن ال أحــد يعرف عــدد املنضمن لائتاف 
بخاف نــوابــه، وبالتالي فقد يكون األمــر ال 

يزال قيد التأسيس.

منتصف  »اإلخـــــوان«  جماعة  بحكم  اإلطــاحــة 
الــســعــودي  االســتــثــمــار  لتشجيع   2013 الــعــام 
ــا صـــنـــعـــتـــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ ــر، وكـ ــــي مــــصــ فـ
بـــاألمـــوال الــتــي قــّدمــتــهــا الــســعــوديــة كــِمــنــح ال 
»العربي  رد ملصر. وقالت مصادر حكومية لـ

ُ
ت

الجديد«، إن السيسي سيبلغ امللك سلمان بما 
االستثمارية  املــنــازعــات  تــســويــة  بــأنــه  يصفه 
بـــن الــحــكــومــة وأكـــثـــر مـــن 120 رجــــل أعــمــال 
ســـعـــودي، وبــاســتــغــال املــعــونــات الــســعــوديــة 
في مشروعات تطوير الطرق واملياه والصرف 
الــصــحــي والـــكـــهـــربـــاء، وبـــمـــا شـــهـــده مــشــروع 
إنشاء جامعة امللك عبدالله في منطقة هضبة 
الــقــاهــرة والــســويــس، وباملخطط  الجالة بــن 
االســتــراتــيــجــي لــهــذه املــنــطــقــة والـــتـــي يخطط 
ــــذب أســاســيــة  ــكـــون مــحــطــة جـ الــســيــســي أن تـ
للسائحن السعودين، وذلك من خال إنشاء 
 خاصًا لليخوت وتجمعات سكنية راقية 

ً
مرفأ

إنشاء  مــشــروع  وكــذلــك  الجامعة،  مــن  بالقرب 
امللك سلمان في جنوب سيناء  جامعة باسم 

وتجمعات بدوية بمساعدات سعودية.
وتشهد الزيارة أيضًا عقد االجتماع السادس 
لــلــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي املــــصــــري الـــســـعـــودي، 
الزراعة  في مجاالت  اتفاقيات  توقيع  وسيتم 
والــعــمــل والــنــقــل الــبــحــري واملـــوانـــئ واإلنــتــاج 
والــجــمــارك.  والــضــرائــب  املشترك  التلفزيوني 
ــتـــعـــاون الــــدولــــي املــصــريــة  وأعـــلـــنـــت وزيــــــرة الـ
التنسيقي،  املجلس  فــي  العضو  نصر،  سحر 
أنه سيتم إعان تفاصيل اتفاقية بن الوزارة 
 5 في  املوقعة  للتنمية  السعودي  والصندوق 
يناير/ كانون الثاني املاضي بقيمة 1.5 مليار 
تنمية  بــرنــامــج  تمويل  فــي  للمساهمة  دوالر 
أيضًا  السيسي  ويسعى  سيناء.  جزيرة  شبه 
إلى اإلسراع في استيراد كمية من املساعدات 
الــبــتــرولــيــة الــتــي تــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بشأنها 
التنسيقي،  للمجلس  الــرابــع  االجــتــمــاع  خــال 
بـــاســـتـــيـــراد 700 ألــــف مــتــر مــكــعــب مـــن املــــواد 
البترولية السائلة شهريًا، من بينها 500 ألف 
ألفًا  البنزين، و50  ألفًا من  من السوالر، و150 

من املازوت.

القاهرة ـ العربي الجديد

يــصــل الــعــاهــل الــســعــودي سلمان 
اليوم  القاهرة،  بن عبدالعزيز، إلى 
اإلثنن، في مستهل زيارة تستغرق 
عدة أيــام يمضيها ما بن لقاءات رسمية مع 
الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي، وعطلة 
لــاســتــجــمــام فـــي مــنــطــقــة ســاحــلــيــة مــصــريــة، 
وذلك وسط شائعات نفتها مصر رسميًا عن 
الزيارة إلى يوم األربعاء أو الخميس  تأجيل 
من األسبوع الحالي. وأكدت وزارة الخارجية 
املـــصـــريـــة فـــي بـــيـــان أن الــــزيــــارة ســتــكــون في 
»تاريخية  بأنها  ووصفتها  الــيــوم،  موعدها 
فــي وقـــت حــســاس، وتــقــضــي عــلــى أي تشكيك 
مصر  بــن  التاريخية  الثنائية  الــعــاقــات  فــي 

والسعودية«.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن الزيارة 
تــأتــي فــي إطـــار »مــمــارســة الــســعــوديــة دورهـــا 
العربية  للدول  كقائدة  لنفسها  رسمته  الــذي 
واإلسامية، إذ سيركز امللك سلمان ومرافقوه 
عــلــى مــحــاولــة إقــنــاع الــســيــســي بــطــي صفحة 
املاضي من الخافات مع دولتي تركيا وقطر، 
وبدء مرحلة جديدة من التعاون معهما، وذلك 
ــتــــعــــدادات النـــطـــاق أعــمــال  عــلــى خــلــفــيــة االســ
القمة اإلسامية الشهر الحالي في إسطنبول 
أن »السعودية  املــصــادر  الــتــركــيــة«. وأضــافــت 
ترغب في أن تتم مراسم تسليم رئاسة القمة 
ــى تـــركـــيـــا بــحــضــور  ــ اإلســـامـــيـــة مــــن مـــصـــر إلـ
اآلن،  السيسي، وهــو ما يرفضه األخير حتى 
باعتبار أن تركيا لم تعد دولة صديقة للنظام 
ــل حـــالـــة تــخــفــيــض الــتــمــثــيــل  ــري فــــي ظــ املــــصــ
النظام  بــن  السياسي  والــعــداء  الدبلوماسي 
الــحــاكــم فــي الـــدولـــتـــن«، مــرجــحــة أن »تكشف 
األيـــــام الــتــالــيــة لـــزيـــارة ســلــمــان إلــــى الــقــاهــرة 

املوقف النهائي للسيسي من زيارة تركيا«.
ــغــــط ســـيـــاســـي  ويـــــبـــــدو الـــســـيـــســـي تــــحــــت ضــ
وإعـــامـــي كــبــيــر مـــن صــقــور الـــدوائـــر األمــنــيــة 
ــتـــي شــــاركــــت فــــي صــنــع  واالســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـ

ملك السعودية في مصر
هل يزور عبد الفتاح السيسي تركيا؟

يبدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز زيارة إلى مصر، اليوم، يسعى خاللها إلقناع الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بطي صفحة الخالفات مع تركيا وقطر، وحضور تسليم رئاسة القمة اإلسالمية 

إلى تركيا في إسطنبول

الزيارة ستشهد تحديد 
موعد نهائي الجتماع 

حسم الحدود البحرية

يتنافس »دعم مصر« 
و»المصريين األحرار« على 

أصوات المستقلين

بالكاد تسمع اإلدانات 
األوروبية للعمليات 

االنتحارية الكردستانية
في المدن التركية
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ليبيا: شروط صالح وحفتر تعّقد مهمة السراج صراع برلماني بين حزب ساويرس و»دعم مصر«

الزيارة  أن  الجديد«  لـ»العربي  حكومية  مصرية  مصادر  أوضحت 
رفيع  عسكري  فني  الجتماع  نهائي  موعد  تحديد  ستشهد 
المستوى لحسم مسألة الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهو 
الملف المفتوح من دون حلول نهائية منذ عام 2003، وسينعكس 
ما  منها  األحمر،  البحر  عرض  في  الجزر  لبعض  البلدين  ُملكية  على 
إسرائيل  مع  حربها  خالل  عسكرية  كمناطق  سابقًا  مصر  استخدمته 

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

حسم الحدود البحرية

تــقــارب، باعتبار  أيــة خطوة  نظامه، ملنعه من 
أن العداء مع الدول التي لها عاقات جيدة مع 
»اإلخـــوان املسلمن« هو أحــد أســس شعبيته 
ــــدت املـــصـــادر أن  وشــرعــيــتــه، فـــي نــظــرهــم. وأكـ
ــعـــاقـــة مــع  ــل الـ ــراحــ ــه فــــي مــ ــادتـ ــعـ الــســيــســي كـ
ــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ ــ الـــســـعـــوديـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
يــرغــب بتحييد مــوضــوع تركيا  لـــه،  الــداعــمــة 
وقــطــر فـــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، والــتــركــيــز على 
تــطــويــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة مـــع الــســعــوديــة، 
بتكريس معادلة »التعاون األمني والعسكري 
مقابل  االستثمار  وتسهيل  واالستخباراتي 

استمرار تدفق املساعدات االقتصادية«.
وبصفة  السعودية،  القيادة  تــرى  املقابل،  في 
خاصة بعدما أعلنت إطاق التعاون العسكري 

بن الدول اإلسامية، أنه ال بديل عن تحقيق 
الـــتـــوافـــق بــــن مـــصـــر وتـــركـــيـــا، بــاعــتــبــارهــمــا 
الدولتن صاحبتي الجيشن األقوى بن هذه 
الدول، وعلى األقل الوصول بالعاقة بينهما 
إلى حالة الاحرب والاسلم لتسهيل تحقيق 
ــــذي تـــريـــد تــدشــيــنــه ضد  ــداف الــتــحــالــف الـ ــ أهــ

جماعات العنف واإلرهاب في املنطقة.
وال ُيــعــتــبــر هـــذا الـــخـــاف االســتــراتــيــجــي بن 
مصر والسعودية الوحيد على قائمة املشاكل 
البينية، التي تضم أيضًا قضية القوة العربية 
املشتركة، التي قطعت السعودية الطريق أمام 
السيسي عدة مرات لتدشينها، إذ كان يرغب 
فــي تــمــريــر هـــذا املــشــروع تــحــت مظلة جامعة 
الــعــربــيــة، وهــو مــا رفضته السعودية،  الـــدول 
واختارت املضي قدمًا في مشروعها املستقل 
بقيادة تحالف عسكري إسامي، بما يحمله 
ــة لــهــا  ــاوئــ ــنــ ــقـــوى اإلقـــلـــيـــمـــيـــة املــ ــلـ ــٍد لـ مــــن تــــحــ
وأبــرزهــا إيـــران. وال يريد السيسي من جهته 
ــذا الـــنـــحـــو، بل  املـــشـــاركـــة فـــي تــحــالــف عــلــى هــ
العربية،  الـــدول  على  التحالف  اقتصار  يريد 
معارك  لــخــوض  مضطرًا  نفسه  يجد  ال  حتى 
توقعه في صــدام أو قطيعة مع نظم إقليمية 
وعربية داعمة له، ويريد فقط تكرار سيناريو 
من  أكثر  السعودية  وصفتها  التي  مشاركته 
الحزم«  »عاصفة  عمليات  فــي  بالفاعلة،  مــرة 

في اليمن.
وال يــرغــب الــســيــســي أيــضــًا فــي الــتــصــادم مع 
دول أخــــرى داعـــمـــة لـــه، عــلــى رأســـهـــا روســيــا، 
بــالــتــورط فـــي تــحــالــفــات عــســكــريــة أوســــع من 
الدور املرسوم له إقليميًا، وعلى هذا األساس 

رفض مشاركة السعودية في توجيه ضربات 
لتنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش(، مبررًا 
»داعــش«  ذلـــك بــأنــه يــحــارب مــنــفــردًا جــنــاحــًا لـــ
ــر للتنظيم  فــي ســيــنــاء ويــحــاصــر جــنــاحــًا آخـ
الدبلوماسية  املصادر  ورأت  ليبيا.  في شــرق 
أن »اخـــتـــبـــارًا صــعــبــًا ســيــواجــه الــســيــســي في 
ــارة، بــمــحــاولــتــه الــتــصــدي ملطالبة  ــزيــ هــــذه الــ
القمة اإلسامية،  له باملشاركة في  السعودية 
العروض  فــي ظــل تخطيطه لتقديم مزيد مــن 
والــتــســهــيــات االســـتـــثـــمـــاريـــة لـــجـــذب رؤوس 
األمــوال السعودية واملساعدات«. وحول مدى 
قـــوة الــنــفــوذ الــســعــودي عــلــى الــقــرار املــصــري، 
التقارب  بمطالبات  السيسي  تأثر  وإمكانية 
ــه »ال يــمــكــن  ــ ــالـــت املــــصــــادر إنـ ــة، قـ ــالـــحـ واملـــصـ
التكهن بما سيحدث، ولكن النفوذ السعودي 
«، مشيرة إلى أنه »ال يمكن فصل 

ً
ليس ضئيا

التطور األخير في العاقات بن مصر وحركة 
حماس في غزة عن االنفتاح السعودي تجاه 

حماس بعد سنوات من الفتور«. 
السياسية والتحالف  املفاوضات  وبعيدًا عن 
العسكري، جّهزت الحكومة املصرية بناًء على 
تــعــلــيــمــات الــســيــســي بــرنــامــجــًا لــلــعــرض على 
امللك سلمان يتضمن اإلجراءات التي تمت منذ 

تركيا وأميركا وأوروبا
عالقة تحالف من طرف واحد

إسطنبول ـ باسم دباغ

األمــيــركــيــة هذا  التركية  الــعــاقــات  لــم تشهد 
القدر من التوتر منذ 13 عامًا، عندما رفض 
والقواعد  األراضــي  تحويل  التركي  البرملان 
التركية إلى نقاط انطاق في الغزو األميركي 
لــلــعــراق عـــام 2003. ووصــلــت الــعــاقــات إلــى 
أســـــوء مــراحــلــهــا فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2003، 
عندما قامت القوات األميركية باعتقال عدد 
مــن الــجــنــود األتــــراك شــمــال الــعــراق بطريقة 
السياسات  وتتضارب  اليوم  لتعود  مهينة، 
في ما يخص امللف السوري، الذي تحّول إلى 

أزمة كبيرة بن واشنطن وأنقرة.
ــاراك أوبــامــا  وكــمــا أثـــار الــرئــيــس األمــيــركــي بـ
ــاء واشـــــنـــــطـــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــن  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــب حـ ــــضـ غـ
جميعهم في الشرق األوسط، عبر الخطوات 
االنــســحــابــيــة مـــن املــنــطــقــة، والـــتـــي تــّوجــهــا 
باالتفاق النووي مع طهران، يبدو أن حليف 
الشمال األطلسي، أي تركيا، ليس بمنأى عن 
هـــذا االنــســحــاب. بــل ووجــــدت أنــقــرة نفسها 
واشنطن  حلفاء  كباقي  فقط  وحيدة  ليست 
في املنطقة، لكن أيضًا في مواجهة مع إدارة 
أوباما التي ال تزال تصر على التحالف مع 
قوات حزب »االتحاد الديمقراطي« )الجناح 
الـــســـوري لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي( في 
محاربة تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 
ــطــــوط حـــمـــراء  ــــن خــ ــا يـــمـــثـــلـــه ذلــــــك مـ ــ بـــكـــل مـ

بالنسبة لألمن القومي التركي.
ـــف أوبـــامـــا تـــوتـــر الـــعـــاقـــات مـــع تــركــيــا 

ّ
ــل وغـ

التركي  الرئيس  ميول  عن  أخيرًا  بالحديث 
رجــب طيب أردوغــــان الشمولية والــحــّد من 
 كان 

ْ
حرية اإلعام والصحافة في تركيا. وإن

هذه  أن  يــجــدون  التركي  الرئيس  معارضو 
كبير منها،  فــي جــانــب  االتــهــامــات حقيقية 
صامتة  تقف  ذاتــهــا  األمــيــركــيــة  اإلدارة  لكن 
حكومات  لتحركات  انــتــقــاد  أي  توجيه  عــن 
أوروبية أخرى مماثلة في حلف »األطلسي«، 
وبـــالـــذات مــن قــبــل الــيــمــن الــبــولــنــدي ودول 
أوروبــا الشرقية، سواء في ما يخص حرية 
وصــواًل  اإلعـــام  على  السيطرة  أو  التعبير 
إلـــى تــبــنــي تــلــك الــحــكــومــات خــطــابــًا فاشيًا 
مــعــاديــا لــجــمــيــع املــعــايــيــر الــتــي يــؤمــن بها 

أوباما أيضًا. 
تــقــديــم  ــــي  فـ ــيــــة  ــيــــركــ األمــ اإلدارة  وتـــســـتـــمـــر 
»العدوانية  فــي مواجهة  الـــدول  لهذه  الــدعــم 
الـــروســـيـــة«، كــمــا لـــم تــفــعــل مـــع تــركــيــا، الــتــي 
لــم تتلق بــدورهــا ســوى الــنــزر اليسير الــذي 
ــلــــســــي«، عند  يــحــفــظ مــــاء وجــــه حــلــف »األطــ
التركية على خلفية  انــدالع األزمــة الروسية 
قــيــام ســـاح الــجــو الــتــركــي بــإســقــاط طــائــرة 
روسية في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي. 
أكثر من ذلــك، بــدأت اإلدارة األميركية حملة 
إعــامــيــة شــرســة ضـــد أنـــقـــرة، لـــم يــكــن أقلها 
ــان  دعـــوة ســفــراء أمــيــركــيــن ســابــقــن ألردوغــ
لــاســتــقــالــة، بـــل وتــحــويــل الــرئــيــس الــتــركــي 
ــــوري بـــشـــار األســــــد إلـــــى ســبــب  ــــسـ ولـــيـــس الـ
رئيسي في بقاء »داعش«، وتهديد أردوغان 
بــانــقــاب عــســكــري آخــــر، كــمــا جـــاء فــي مقال 
املــــســــؤول الـــســـابـــق فـــي الــبــنــتــاغــون، مــايــكــل 
روبــن تحت عــنــوان، »مــن املستحيل هزيمة 

داعش طاملا أن أردوغان في السلطة«.
ــلـــى املــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي، يـــمـــكـــن حــصــر  عـ
ــًا،  الــــــخــــــاف بــــــن تــــركــــيــــا والـــــــغـــــــرب عــــمــــومــ

ــن: األول هـــو الــحــرب  بــمــوضــوَعــن رئــيــســيَّ
السورية ونتائجها املتعلقة بأزمة الاجئن، 
ــع حــــزب  ــ ــرب مــ ــ ــغــ ــ ــل الــ ــامــ ــعــ ــو تــ ــ والـــــثـــــانـــــي هــ
الغرب  استمر  فقد  الــكــردســتــانــي«.  »الــعــمــال 
الجرائم  مع  بالتعامل  األميركيون  وبــالــذات 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا الــنــظــام الـــســـوري بــســيــاســة 
القيام بأي  الرنانة«، من دون  »التصريحات 
فعل حقيقي ضــده، وحتى بعد كسر األســد 
خطوط أوباما الحمراء واستخدامه للساح 
الكيماوي. وعندما تحركت اإلدارة األميركية 
في سورية، كان ذلك ملواجهة خطر »داعش«، 
ولــيــس ضــد أســـاس املــشــكــلــة، كــمــا يعتبرها 
حــلــفــاء واشـــنـــطـــن مــثــل تــركــيــا والــســعــوديــة 

ممثلة ببقاء األسد في السلطة.
كما عملت إدارة أوباما على تجاوز حلفائها، 
التعاون معهم، رفضت تغطية  وعوضًا عن 
أي تحرك سعودي تركي مشترك في سورية 
لقتال »داعــش«. وبدأت بالتعاون مع حليف 
اإليـــرانـــيـــن والـــنـــظـــام الـــســـوري أي )الــعــمــال 
ــوري حـــزب  ــ ــسـ ــ الــــكــــردســــتــــانــــي( وجـــنـــاحـــه الـ
دعمًا  لهما  وقدمت  الديمقراطي«،  »االتــحــاد 
غير محدود، ومّكنت »االتحاد الديمقراطي« 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــســـاحـــات واســـعـــة من 
الــشــريــط الــحــدودي الــتــركــي الــســوري، وذلــك 
ــج تـــــدريـــــب وتــســلــيــح  ــامــ ــرنــ بـــحـــجـــة فـــشـــل بــ
الــتــي تسميها معتدلة.  الــســوريــة  املــعــارضــة 
الديمقراطي« بدعم  قــوات »االتــحــاد  وقــامــت 
ــــي بــتــوجــيــه ضـــربـــات كــبــيــرة لــفــصــائــل  روسـ
املــعــارضــة الــســوريــة الــتــي تــتــلــقــى دعــمــًا من 
جــهــاز املــخــابــرات األمــيــركــي فــي شــمــال حلب 
مــن دون أن يــقــوم األمــيــركــيــون بـــأي خطوة 

لحمايتهم.
ــان، خــال زيارته  مــا كــان يسعى إليه أردوغــ
األخـــيـــرة إلـــى واشــنــطــن لــحــضــور قــمــة األمــن 
الـــنـــووي، هــو إقــنــاع األمــيــركــيــن بــاالعــتــمــاد 

عــلــى بــعــض فــصــائــل املــعــارضــة »املــعــتــدلــة« 
)وفق التوصيف الغربي( التي ال تزال تحارب 
»داعــــش« والــنــظــام فــي ريـــف حــلــب الشمالي 

منذ أكثر من عــام، عوضًا عن االعتماد على 
»االتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي«. هــــذا األمـــــر أّكــــده 
أردوغان خال إجابته عن أسئلة الصحافين 
 :

ً
قائا بواشنطن،  التركية  السفارة  مقر  فــي 

ــا يـــخـــص حـــزب  ــي مــ »لـــقـــد حــقــقــنــا تـــقـــدمـــًا فــ
االتحاد الديمقراطي. أكد لنا كل من أوباما، 
الخارجية جون  بــايــدن، ووزيـــر  ونائبه جــو 
ـــهـــم لـــن يسمحوا 

ّ
كـــيـــري، خـــال الـــلـــقـــاءات، أن

جنوب  على  الديمقراطي  االتــحــاد  بسيطرة 
الحدود التركية. ولقتال داعش قمنا بتقديم 
1800 اسم مقاتل لإلدارة األميركية، وسنقوم 
لــذلــك، منهم عــرب  آخــريــن  اســـم  بتقديم 600 
وتــركــمــان، وهــم اآلن يــقــومــون بقتال داعــش 
ه »عندما 

ّ
أيضًا«. وأوضح الرئيس التركي أن

تحدثنا مع بايدن وكيري، قاال لنا إنهم لن 
يسمحوا بإقامة دولة لاتحاد الديمقراطي. 
وعندما يستخدم هذه الكلمات كل من كيري 
وبايدن فا يبقى لنا شيء آخر لنقوله. وفي 
حال ُوجد من يحاول أن يفعل شيئًا مختلفًا، 

فنحن عازمون على منع ذلك«.
على الجانب األوروبي، بالكاد تسمع اإلدانات 
األوروبية للعمليات االنتحارية التي قادها 
»العمال الكردستاني« أو حتى »داعش« في 
املدن التركية. وبينما كانت الحكومة التركية 
ــار الــهــجــمــات  ــ تــــحــــاول ملــلــمــة نــفــســهــا مــــن أثــ
»الكردستاني« ضد  قادها  التي  االنتحارية 
أنــقــرة، وتسعى للوصول  أهـــداف مدنية فــي 
ــفـــاق مــنــصــف مـــع األوروبــــيــــن ينهي  إلــــى اتـ
أزمة الاجئن، وكذلك التملص األوروبي من 
التعامل مع ما يقارب 3  مساعدة تركيا في 
مــايــن الجــئ ســـوري على أراضــيــهــا، كانت 
أنقرة  أي عدو  »الكردستاني«  أنصار  خيمة 
األول منتصبة في بروكسل عاصمة االتحاد 
األوروبــــي وحــلــف »األطــلــســي«. وعــلــى الرغم 
ــانـــي« مـــوضـــوع  ــتـ ــكـــردسـ مــــن أن »الـــعـــمـــال الـ
على قائمة التنظيمات اإلرهابية في جميع 
الــدول األوروبــيــة والــواليــات املتحدة، تعتبر 
النشاطات والفعاليات التي يقيمها في هذه 
الــدول من أهم مصادر تمويله، وبالذات في 

كل من بلجيكا وأملانيا.

وّجه الرئيس األميركي باراك أوباما )الصورة(، 
في مؤتمر صحافي إثر ختام قمة األمن 
شديدة  انتقادات  واشنطن،  في  النووي 
»انزعاجي  إن  قائًال  التركية،  للحكومة 
التركية  الحكومة  توجهات  بعض  من 
بالنسبة لي، فإن حرية الصحافة  ليس بسرّ. 
وحرية التدين والديمقراطية والحقوق، 
الرئيس  ليرد  بشدة«.  بها  أؤمن  أمور  هي 
التركي رجب طيب أردوغان، قائًال: »حزنت 
غيابي،  في  قيلت  التي  أوباما  لتصريحات 
ألنه لم نتحدث في هذه المواضيع خالل 

اللقاء الذي جمعنا«.

قتل 4 عسكريين ليبيين، أمس، في هجوم 
الثامنة  للقوة  تابعة  ــة  دوري استهدف 
والمكلفة  طرابلس،  لحكومة  الموالية 
بحماية مستودع سبها النفطي، جنوبي 
ليبيا. وقال المتحدث باسم القوة المكلفة 
محمد  الجنوبية،  المنطقة  بحماية 
وقع  الهجوم  إن  لـ»األناضول«،  اقليوان، 
مستبعدًا  سبها،  مستودع  من  بالقرب 
جماعات  قبل  من  تم  تنفيذه  يكون  أن 
مرتبطة بـ»داعش«، مشيرًا إلى أن الهدف 
على  »االستيالء  يكون  قد  الهجوم  من 

السيارات العسكرية وزعزعة األمن«.

انتقادات أوباما بغياب أردوغان

مقتل 4 عسكريين

أعرب السيناتور الجمهوري األميركي، 
عن  ــد،  األح أمــس  غــراهــام،  ليندسي 
الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  دعمه 
واصفًا  سيناء،  حــرب  في  السيسي، 
الوقت  في  المناسب  »الرجل  بأنه  إياه 
غراهام  موقف  ويأتي  المناسب«. 
من  وفد  بها  يقوم  زيــارة  أثناء  في 
أيام  بعد  لمصر  برئاسته  الكونغرس 
الخارجية  وزير  وّجهها  انتقادات  من 
لوضع  كــيــري،  ــون  جـ األمــيــركــي، 
ونقل  ــبــالد.  ال فــي  ــســان  اإلن حقوق 
غراهام عن السيسي قوله، في أثناء 
يعتزم  إنــه  األميركي،  الوفد  لقائه 

مواجهة »داعش« في سيناء.

ليندسي معجب 
بعبد الفتاح 

جاءت شروط رئيس برلمان 
طبرق عقيلة صالح لتزيد 

العقبات أمام حكومة 
فائز السراج، بعدما كان 

األخير نجح في تذليل 
العديد من الصعوبات 

أمام حكومته

يسعى حزب »المصريين 
األحرار« إلى تأسيس ائتالف 

برلماني لمواجهة سيطرة 
ائتالف »دعم مصر« على 

البرلمان المصري، عبر 
جمع عضوية 25% من 

األعضاء داخل ائتالفه

من زيارة سابقة للسيسي إلى الرياض )فايز نورالدين/فرانس برس(

يحاول 
ساويرس 
إغراء 
النواب 
ماديًا 
)Getty(

سعى أردوغان إلقناع األميركيين باالعتماد على المعارضة »المعتدلة« 
)أوليفيه دوليري/فرانس برس(

  شرق
      غرب

مقتل مقيم في تفجير 
في السعودية

أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة الــســعــوديــة، 
قتل  أجنبيًا  مقيمًا   

ّ
أن األحــــد،  أمـــس 

دوريـــة  اســتــهــدف  قنبلة  تفجير  فــي 
التابعة ملحافظة  الدلم،  في  للشرطة 
الخرج، جنوبي الرياض، في هجوم 
ــة اإلســـامـــيـــة«  ــدولــ أعـــلـــن تــنــظــيــم »الــ
)داعش( مسؤوليته عنه. واستهدف 
التابعة  الـــدوريـــات  إحـــدى  التفجير 
ــة األمــــــــن، بـــحـــســـب مــــا نــقــلــت  لـــشـــرطـ
عن  )واس(  السعودية  األنباء  وكالة 

متحدث باسم وزارة الداخلية.
)فرانس برس(

التحالف الدولي يقتل 
خبير صواريخ »داعش«

األحد،  أمس  الدولي،  التحالف  أعلن 
عن مقتل عنصر في تنظيم »الدولة 
اإلســــامــــيــــة« )داعـــــــــش( يــعــتــقــد أنـــه 
ــه التنظيم 

ّ
املـــســـؤول عــن هــجــوم شــن

على القوات األميركية شمال العراق، 
وأودى بحياة فرد من مشاة البحرية 
ــتـــحـــدث بــاســم  األمـــيـــركـــيـــة. وقــــــال املـ
الـــتـــحـــالـــف، الـــكـــولـــونـــيـــل األمـــيـــركـــي 
ســـتـــيـــف واريـــــــــــن،  لــلــصــحــافــيــن إن 
»الــضــابــط الــعــراقــي الــســابــق، جاسم 
ــفــًا 

ّ
خــــديــــجــــة، الــــــــذي لـــــم يــــكــــن مــصــن

كــعــنــصــر مـــهـــم قـــتـــل بــــغــــارة شــنــتــهــا 
ــار، أمـــــس شــمــال  ــيــ ــرة بــــــدون طــ ــائــ طــ
ـــه كــان 

ّ
الـــعـــراق، ولــديــنــا مــعــلــومــات أن

خبيرًا في الصواريخ«.
)رويترز(

عالوي يحّذر 
من تدمير الفلوجة

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــب الـــــرئـــــيـــــس الـ ــائــ ــ ر نــ
ّ
حـــــــــــذ

ــابـــق، زعـــيـــم ائـــتـــاف الــعــراقــيــة،  الـــسـ
إياد عــاوي، أمس األحــد، من تدمير 
الفلوجة في حــال تــرك أهلها  مدينة 
فريسة للجوع والعطش واألمراض، 
مــوضــحــًا فـــي بـــيـــان لــــه، أن أوضــــاع 
املــديــنــة تــــزداد ســــوءًا، بسبب إحــكــام 
الحصار عليها من الداخل والخارج. 
واملنظمات  العراقية  الحكومة  ودعــا 
الدولية واإلنسانية إلى إعادة تقييم 
األوضــاع في الفلوجة بالشكل الذي 
يــســهــم فــــي تــعــجــيــل تـــحـــريـــرهـــا مــن 
»داعش«، ورفع املعاناة عن سكانها.
)العربي الجديد(

... ووزير النفط ينبّه 
من انقالب »أحمر«

ــادل  ــراقـــي، عـ ــعـ ر وزيـــــر الــنــفــط الـ
ّ
حـــــذ

»االنقاب  عبد املهدي، مما وصفه بـ
األحـــمـــر« عــلــى نـــظـــام الــحــكــم بشكل 
ــبــــاد، فـــي إشــــــارة إلــى  شـــامـــل فـــي الــ
ــــات أو  ــادمـ ــ ــــصـ احــــتــــمــــال حــــصــــول مـ
خيارات عسكرية. وقــال عبد املهدي 
فــــي مــــقــــال صـــحـــافـــي، أمـــــس األحـــــد، 
 وينتهي 

َ
أبــيــض يــبــدأ   »االنـــقـــاب 

ّ
إن

أحـــمـــر«. وانــتــقــد عــبــد املـــهـــدي اآللــيــة 
ــــوزراء، حيدر  الـ الــتــي اتبعها رئــيــس 
ــار مــرشــحــي  ــيــ ــتــ الـــــعـــــبـــــادي، فـــــي اخــ

التكنوقراط للحكومة الجديدة«.
)العربي الجديد(
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اقتصاد
عمال أجانب يغادرون الجزائر

الجزائر ـ حمزة كحال

أدت اإلجراءات األخيرة التي أقرها البنك املركزي 
الــجــزائــري، والــرامــيــة إلــى تقليص حجم األمـــوال 
املـــســـمـــوح بــتــحــويــلــهــا إلــــى الــــخــــارج مـــن الــعــمــلــة 
الــصــعــبــة، إلـــى تــقــلــص عـــدد طــلــبــات تــجــديــد رخـــص الــعــمــال 
التي  التقشف  األجــانــب، وتــأتــي اإلجــــراءات ضمن سياسية 

انتهجتها الجزائر بعد تراجع إيراداتها من بيع النفط.
وكــشــف مــصــدر مــن وزارة الــعــمــل والــتــشــغــيــل الــجــزائــريــة لـ 
العمل  تصاريح  تجديد  طلبات  »أن  عــن  الجديد«  »العربي 
بالنسبة للعمال األجانب في املؤسسات األجنبية الناشطة 
فوق التراب الجزائري تراجعت بنحو 35% مقارنة مع نفس 
الفترة من السنة املاضية »، ولم يحدد املصدر فترة املقارنة، 
لكنه أرجع التراجع إلى »عزوف بعض العمال األجانب عن 
تجديد فترة بقائهم في الجزائر حسب األصداء الصادرة من 
اتخذها  التي  الصارمة  والتدابير  العمل  أربــاب  عند بعض 
بنك الجزائر، خاصة في مجال مراقبة تحويل العملة الصعبة 
إلى الخارج«. وكانت الجزائر قبلة مفضلة للعمالة األجنبية 

الـــ 15 سنة األخــيــرة، بعد إطالقها مشاريع ضخمة في  فــي 
السكن واألشغال العمومية والطاقة، حيث يشير آخر األرقام 
إلى أن مصالح وزارة العمل أحصت في عام 2015 أكثر من 
140 ألف عامل أجنبي، من 125 جنسية، حاصلني على سند 
عمل، ما يعادل 0.87% من العدد اإلجمالي للعمال في البالد 
واألشــغــال  الــبــنــاء  مــجــال  فــي  51.717 يشتغلون  بينهم  مــن 
العمومية والــري و8.387 عمال في الصناعة و2.835 عامل 

في قطاع الخدمات.
بـــدأت تــعــرف تقلصًا بعد تشديد بنك  إال أن هــذه األرقــــام 
الــجــزائــر الــرقــابــة عــلــى عــمــلــيــات تــحــويــل الــعــمــلــة الصعبة 
للمسافرين  املسموح  العملة  قيمة  وتحديد  الــخــارج  إلــى 
الــخــارج بحيازتها، والتي تساوي 1000 يــورو أو ما  إلــى 
الجمركي  للتصريح  املبلغ  وإخــضــاع  بــالــدوالر،  يعادلها 
علل ملصدرها إن تجاوز هذا الحد، باإلضافة إلى إقرار 

ُ
امل

زيــادة في الرسوم املفروضة على عمليات تجديد رخص 
التكميلي  املالية  قانون  األجنبية بموجب  للعمالة  العمل 

لسنة 2015.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول جــمــال الــديــن عــبــد الــلــه؛ عــامــل مصري 

»الــعــربــي  يشتغل فــي شــركــة مــصــريــة مختصة فــي الــبــنــاء لـــ
الــجــديــد« إنــه يفكر جديا فــي عــدم تجديد عقد العمل الــذي 
التي  األمــــوال  قــدرتــه على تحويل  لــعــدم  مــع شركته  يربطه 
يجمعها بــالــدوالر إلــى مصر، حيث أصبح يلجأ إلــى حيلة 
لفعل ذلك من خالل »إعطاء مبلغ من األمــوال إلى مصريني 
إلــى عائلته  أقــاربــهــم  الــجــزائــر، على أن يقدمها  فــي  مقيمني 
فــي اإلســكــنــدريــة ». ويضيف عبد الــلــه أنــه ُيـــدرك »أن هــؤالء 
األشـــخـــاص يــقــومــون بــتــهــريــب الــعــمــلــة الــصــعــبــة مـــن مصر 
بطريقة ملتوية لشراء العقار في الجزائر، لكنه مجبر على 

فعل ذلك وإال كيف ستعيش عائلته«.
ومــن املنتظر أن يلقي عـــزوف الــعــمــال األجــانــب عــن الــعــودة 
لــلــجــزائــر بــظــاللــه عــلــى وتــيــرة ســيــر األشــغــال فــي الــورشــات 
الكبرى على غرار السكن واألشغال العمومية، ما سيترتب 
العاملة  اليد  نقص  نتيجة  املشاريع،  تسليم  في  تأخر  عنه 
إعادة  الجزائرية على  الحكومة  املؤهلة محليًا، ما سيجبر 
األجنبية،  للمؤسسات  املمنوحة  املشاريع  حجم  في  النظر 
البالد  بها  تمر  التي  الصعبة  املالية  الوضعية  تماشيا مع 

بعد تراجع إيرادات بيع النفط بـ %70.

الرباط ــ مصطفى قماس

أفــادت مصادر من االتــحــادات العمالية املغربية، بأن 
قياداتها ستجتمع، خالل أيام، من أجل الرد على دعوة 
الـــذي حــدد يوم  اإللـــه بنكيران،  الحكومة عبد  رئــيــس 
الجاري موعدًا  أبريل/ نيسان  الثاني عشر من شهر 
الستئناف الحوار االجتماعي. وذهبت املصادر، التي 
ــادات الــعــمــالــيــة ال  ــحـ رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، إلـــى أن االتـ
يمكنها أن تقبل مشروع إصالح التقاعد دون الحصول 
في  والـــزيـــادة  الــدخــل  فــي تحسني  يتمثل  مقابل  على 
األجور، حفاظا على ماء وجهها أمام املنتسبني إليها. 

وأشار األمني العام لالتحاد املغربي للشغل، امليلودي 
املحلية،  الجماعات  لنقابة  مؤتمر  خــالل  مــوخــاريــق، 
فــي الـــدار البيضاء، أول مــن أمـــس، إلــى أن االتــحــادات 
الــعــمــالــيــة مــســتــعــدة لــلــحــوار، شــريــطــة أن يــكــون على 
أساس جدول أعمال محدد، يتناول التقاعد والزيادة 
في األجور وتحسني الدخل والحريات النقابية. وأكد 
موخاريق على أن االتحادات العمالية ترفض الزيادة 
في سن التقاعد، حيث ترى أن ذلك ال يمكن أن يكون 
ل ترك االختيار للمحالني على املعاش 

ّ
إجباريا وتفض

إن أرادوا العمل لسنوات إضافية. 
وتعتبر الــجــولــة الــجــديــدة مــن املــفــاوضــات الــتــي دعا 

إليها رئــيــس الــحــكــومــة، آخــر فــرصــة مــن أجــل تفادي 
ــادات الــعــمــالــيــة، الــتــي  ــحــ تـــداعـــيـــات الــقــطــيــعــة مـــع االتــ
لــّوحــت بــخــروجــهــا عــن الــحــيــاد والـــدعـــوة للتصويت 
التشريعية  االنتخابات  في  الحكومي  التحالف  ضد 
املقبلة. وكـــان الــحــوار االجــتــمــاعــي تــوقــف فــي املغرب 
منذ 9 أشهر، بعدما اعتبرت االتــحــادات العمالية أن 

الحكومة غير جادة في التعاطي مع مطالبها. 
في الوقت ذاتــه أبــدى رئيس الحكومة إصــرارا كبيرا 
على املضي في ما عقد العزم عليه، حيث جرى تبني 
مشاريع قوانني إلصالح التقاعد في مجلس الحكومة، 
وأحــيــلــت إلـــى الــغــرفــة الــثــانــيــة فــي الــبــرملــان املــغــربــي. 

ــبــــادرة الــحــكــومــة  ــادات الــعــمــالــيــة مــ ــ ــــحـ وواجــــهــــت االتـ
ببرنامج احتجاجي تّوج بإضراب عام في القطاعني 
العام والخاص، وتصدت ملنع مناقشة تلك املشاريع 
الثانية. وبلغت تلك االحتجاجات أوجها  الغرفة  في 
احتجاجية  وقفة  العمالية  االتــحــادات  نظمت  عندما 
أمام البرملان األسبوع املاضي، ما أفضى إلى تعليق 

الشروع في مناقشة مشاريع القوانني. 
وكـــــان مـــن نــتــائــج هــــذه الـــتـــطـــورات أن أعـــلـــن رئــيــس 
ملواصلة  العمالية  لــالتــحــادات  دعــوتــه  عــن  الحكومة 
الــــحــــوار االجـــتـــمـــاعـــي يــــوم الـــثـــانـــي عــشــر مـــن الــشــهــر 

الجاري.

مفاوضات الفرصة األخيرة بين العّمال وحكومة المغرب

مصطفى عبد السالم

لو كان املجرم الذي قتل الطالب 
اإليطالي جوليو ريجيني في القاهرة، 

نهاية شهر يناير املاضي، يعرف 
كلفة جريمته االقتصادية واملالية، 

قبل التكلفة األخالقية، هل كان 
سيقبل على هذه الجريمة؟ ولو عرف 

هذا املجرم أن قتل ريجينى سيكّبد 
اقتصاد البالد خسائر بمليارات 

الدوالرات هو في أشد الحاجة إليها، 
هل كان سيعدل عن جريمته التي 

هزت كل دول العالم، أم كان سيصّر 
على تنفيذها؟ ولو عرف هذا املجرم 

أن قتل الطالب سيقضى على ما 
تبقى من آمال في تنشيط السياحة 
ويؤجل استعادة القطاع عافيته، هل 

كان ضميره سيقبل بقرار القتل 
حتى ولو كان الطالب القتيل مشاغبا 

من الناحية السياسية أو يعمل 
لصالح جهة أجنبية؟ 

ما الذي جنته مصر من مقتل 
ريجينى؟ وما الذي جنته من قبل من 

محرقة رابعة والنهضة وغيرها من 
ميادين مصر؟ وما الذي عاد على 
السياحة واالستثمارات األجنبية 
من قتل املتظاهرين السلميني في 
الشوارع، واعتقال ما يزيد عن 40 

ألف مواطن ال ذنب لهم سوى الحلم 
بمستقبل أفضل لبالدهم، مستقبل 

خال من القمع والفساد وانتهاك 
حقوق اإلنسان والبيروقراطية؟

أول من أمس السبت، قررت جمعية 
السياحة اإليطالية غير الحكومية، 

تعليق رحالتها ووقف جميع 
أنشطتها مع مصر، لحني التوصل 
إلى حقيقة مقتل جوليو ريجيني. 
القرار اإليطالي له توابع وتداعيات 

خطيرة، خاصة إذا ما علمنا أن 
جمعية السياحة، تعد واحدة من 

املنظمات اإليطالية الرئيسية النشطة 
في مجال السياحة، وتضم عددا 

ضخما من الشركات اإليطالية، وأن 
هذه الشركات وافقت جميعها على 

تعليق رحالتها ملصر. لم تتوقف 
خسائر مصر من حادث مقتل 
الطالب عند هذا الحد، فقد سبق 
قرار جمعية السياحة اإليطالية 

إعالن رئيس جمعية مرسى علم 
السياحية، عاطف عبداللطيف، أن 

السياحة تعاني من أزمة حادة، 
بسبب تراجع الحجوزات اإليطالية 

بنسبة 90% بعد مقتل »ريجيني«. 
خسائر االقتصاد املصري فادحة 

من حادث مقتل طالب أجنبي واحد. 
وحسب األرقام، فإن السياحة 

اإليطالية في مصر تحتل املركز 
الثالث بعد روسيا وأملانيا، وأنه قبل 
عام 2010 كان السياح اإليطاليون 
في املركز الثاني في الدول األكثر 

 على مصر، حيث كان يصل 
ً

إقباال
عددهم إلى أكثر من مليون سائح. 
وإذا ما أضفنا للتطورات السابقة 

إعالن لجنة العالقات الخارجية في 
البرملان اإليطالي بأن مصر دولة 

غير آمنة، نصبح هنا أمام خسائر 
فادحة سيتحملها االقتصاد 

املصري نتيجة غياب السياحة 
واالستثمارات اإليطالية وربما 

األوروبية. لقد تحمل املصريون 
تكلفة أغلى قتيل في العالم، في وقت 
تبحث فيه البالد عن أي نقد أجنبي 
يوقف االرتفاع املستمر في أسعار 

السلع والدوالر والخدمات، ويوفر 
للبالد نقدًا أجنبيًا يغطى ولو حتى 
نصف تكلفة الواردات البالغ قيمتها 

62 مليار دوالر.

تكلفة أغلى 
قتيل في العالم

الهند 
والسعودية... 

فرص 
استثمارية

الهند  رئــيــس وزراء  قــال 
نــــارنــــدرا مــــــودي، أمـــس، 
إن هــنــاك فــرصــة واسعة 
ــاون بـــــــني بـــــــالده  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
والـــســـعـــوديـــة فـــي قــطــاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا، إضــافــة 
ــرى  ــ ــ إلـــــــــى قـــــطـــــاعـــــات أخـ
ــدة والــنــقــل،  ــمــ مــثــل األســ
ــددة،  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــــــطــــــاقــــــة املــ
ــان، والــتــعــديــن،  ــ ــكـ ــ واإلسـ
وأمــــــــــــــــن املـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، 
ــغــــذائــــي،  ــيـــع الــ ــنـ ــتـــصـ والـ
والـــــتـــــأمـــــني. ويـــــذكـــــر أن 
الـــهـــنـــد شــــريــــك تـــجـــاري 
ــة  ــلــــســــعــــوديــ رئـــــيـــــســـــي لــ
رئيسي  بشكل  وتعتمد 
ــــى الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي  ــلـ ــ عـ
اســـتـــهـــالك الـــنـــفـــط حــيــث 
من   %20 منها  تستورد 

احتياجاتها.
ولــــــــــقــــــــــد دعـــــــــــــــا مـــــــــــودي 
ــــالل زيــــارتــــه الــحــالــيــة  خـ
لـــــــلـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، الـــــتـــــي 
ــهــــا رجـــــال  ــقــــى خــــاللــ ــتــ الــ
أعـــمـــال ســـعـــوديـــني، إلــى 
ــفـــادة مـــن الــفــرص  ــتـ االسـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة بــالــهــنــد. 
وقــال خــالل كلمة ألقاها 
فـــــــــي مـــــجـــــلـــــس الــــــغــــــرف 
حكومته  إن  السعودية، 
ــذ بـــــاالعـــــتـــــبـــــار  ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ ســ
املــشــاكــل الــتــي تــعــتــرض 
ســيــمــا  ال  مــســتــثــمــر،  أي 
مــــــا يــــخــــص املـــســـتـــثـــمـــر 

السعودي. 
)فرانس برس(

زيادة صادرات إيران من النفط 
إن صادرات  زنغنة، أمس،  بيجان  اإليراني  النفط  قال وزير 
مطلع  منذ  يوميًا  برميل  مليوني  بلغت  الخام  النفط 

أبريل/نيسان الجاري. 
وأضاف في تصريح نشره مركز معلومات النفط اإليراني 
النفط  صادرات  على  طرأ  ارتفاعًا  أن  )حكومي(،  شانا   -
يوميًا،  برميل  مليوني  إلى  الجاري  الشهر  خالل  اإليراني 
الماضي. وهذه  مقارنة مع 1.75 مليون برميل الشهر 
النفط  صادرات  فيها  ترتفع  التي  األولى  المرة  هي 
اإليراني إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا، منذ سنوات، 
مفروضة  كانت  التي  االقتصادية  العقوبات   بسبب 

على طهران.

مؤسسة النفط الليبية تتعامل مع حكومة الوفاق
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها تعمل مع 
المتحدة،  األمم  من  المدعومة  الوحدة  حكومة 
لتنسيق  الماضي  األسبوع  طرابلس  إلى  وصلت  والتي 
االنقسامات  فترة  ونسيان  المستقبلية  النفط  مبيعات 
مصطفى  النفطية،  المؤسسة  رئيس  ورحب  والتناحر. 
صنع اهلل، أول أمس، بقرار مجلس األمن الدولي، الصادر 
نفط  صادرات  لمنع  اإلجراءات  تجديد  بشأن  الخميس، 
جهود  إلى  إشارة  في  وذلك  ليبيا،  من  قانونية  غير 
الحكومة، التي تتمركز في شرق البالد لبيع النفط على 
نحو مستقل. وحظيت الحكومة الجديدة بتأييد جهاز 

حرس المنشآت النفطية.

اتفاق بين نقابة نرويجية وأرباب العمل
إلى  توصلت  إنها  النرويج  في  عمالية  نقابة  أكبر  قالت 
لتفادي  أمس،  العمل،  أرباب  مع  األجور  بشأن  اتفاق 
إضراب كان سيشمل أكثر من 26 ألف عامل. جاء اتفاق 
»إل.أو«  النرويجي  النقابات  الخاص التحاد  القطاع  فرع 
العمل  ألرباب  الممثل  النرويجية  الصناعات  اتحاد  مع 
بعد نحو 12 ساعة من انقضاء الموعد النهائي الذي 
معيار  وضع  عن  المحادثات  وأسفرت  مقررا.  كان 
بمن  النرويج،  اآلخرين في  العمال  لجميع  للمفاوضات 
في ذلك العاملون في القطاعات الخدمية والقطاع 
العام. ولم تبدأ بعد نقابات النفط الرئيسية مفاوضات 

بشأن األجور.

أخبار مختصرة
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إسرائيل ترّوج لـ»اليهود هم شعب فلسطين األصالني«

معرض أميركي آلخر فصول التزوير الصهيوني

عقبات تهدد المصالحة الفلسطينية
الموظفون والبرنامج السياسي أبرز الخالفات

ال يتورع المعرض عن 
توظيف التمثيل العربي 

في البرلمان اإلسرائيلي

من المقرر عودة وفد 
»فتح« للدوحة قريبًا لعقد 

جولة ثالثة من الحوار

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــــدود لــلــتــزويــر اإلســرائــيــلــي  ال حـ
ــة فـــي  ــيــ ــيــــونــ ــهــ ــة الــــصــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ والـ
ــم لــتــبــريــر الــنــكــبــة  ــدائــ ســعــيــهــا الــ
والــســطــو عــلــى فــلــســطــني وتــصــويــر عملية 
ــهــا لــيــســت أكـــثـــر من 

ّ
ــتــــالع بــأن الــســلــب واالقــ

عملية عـــودة »شــعــب أصــالنــي« إلـــى وطنه 
أدبــيــات  فــي  الــتــاريــخــي. وهـــو تعبير دارج 
وأبـــحـــاث الــســيــاســة واالجـــتـــمـــاع فـــي الــقــرن 
األصالنية  الشعوب  لتثبيت حق  العشرين 
الــتــي قـــام االســتــعــمــار الــغــربــي بــعــد احــتــالل 
أوطــانــهــا، ولـــو فــي قــــرون ســابــقــة، بقمعها 
وإبــادة ما استطاع منها، واإلبقاء على من 
اإلبــادة  وعمليات  الجماعي  القتل  مــن  نجا 
»محميات  فــي  »الــجــيــنــوســايــد«  الجماعية 
طبيعية«، كما هو الحال مع الهنود الحمر 
في الواليات املتحدة، واألبوريجني )السكان 
األصليون ألستراليا والجزر املحيطة بها(. 
الدعاية  التعبير في  ويشكل استخدام هذا 
الرسمية الصهيونية تحواًل كبيرًا في هذه 

الدعاية وخطابها اإلعالمي.
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، ذكـــــر مـــوقـــع »يـــديـــعـــوت 
الـــســـفـــيـــر   

ّ
أن اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي،  أحــــــــرونــــــــوت« 

اإلسرائيلي لدى األمم املتحدة في نيويورك، 
داني دانــون، يفتتح، اليوم اإلثنني، في مقر 
نيويورك، معرض صور  في  املتحدة  األمــم 
إلســرائــيــل،  للدعاية  إســرائــيــلــي  وملصقات 
وتـــــحـــــســـــني صـــــــورتـــــــهـــــــا، يــــحــــمــــل عـــــنـــــوان 
»الصهيونية: عودة شعب أصالني«. ويتم 
خــالل املــعــرض الـــزج ألول مـــرة، عمليًا منذ 
ــراع مـــع الــصــهــيــونــيــة، بــمــصــطــلــحــات  الــــصــ
ــيـــة، الــتــي  ــتـــمـــاعـ ــلـــوم الــســيــاســيــة واالجـ الـــعـ
اجــــتــــرحــــت فـــــي الـــــقـــــرن املـــــاضـــــي لـــحـــمـــايـــة 
الشعوب األصالنية، وتمييزها عن عمليات 
بناء األمة والشعوب التي تبلورت على مّر 

مرحلة االستعمار.
فبعدما كانت الصهيونية ومنذ تأسيسها 
في أواخــر القرن التاسع عشر، تحدثت عن 
والحقًا  اإللــهــي،  والــوعــد  الدينية  الشرعية 
وعد بلفور عام 1917 في إقامة وطن قومي 
التوراة  على  اعتمادًا  فلسطني،  في  لليهود 

ا من مخطط الدول االستعمارية  كانت جزء
إلبقاء معقل لها في قلب الوطن العربي من 
 
ّ
جهة أخرى. ويعني هذا الخطاب الجديد أن

إسرائيل بلورت في الفترة األخيرة في ظل 
وتراجع  الدولية  املقاطعة  مواجهة حركات 
شرعيتها فــي صــفــوف أوســـاط واســعــة من 
ــــرأي الــعــاملــي، »خــطــابــًا حــقــوقــيــًا« يساند  الـ
القواسم  اإلسرائيلي بشأن  الدعاية  خطاب 
الثقافية والحضارية املشتركة بينها وبني 

الغرب.
ملصق  تحت  اإلسرائيلية  السفارة  وكتبت 
ــة: عـــــــــودة شــعــب  ــيــ ــيــــونــ ــهــ ــوان، »الــــصــ ــعـــــنـــ بـــ
تحرير  حــركــة  هــي  الصهيونية  أصـــالنـــي«: 
ــــذي تــطــلــع عــلــى مـــدار  الــشــعــب الـــيـــهـــودي الـ
واستعادة  القمع  على  للتغلب  سنة   1900
األصلي  وطــنــه  فــي  املصير  تقرير  فــي  حقه 
للملصق،  ووفقًا   .)Indigenous Homeland(
ــام بــعــد احــتــالل  ــــدار 2000 عــ فـــإنـــه وعـــلـــى مـ
ــان، فقد  ــ ــرومـ ــ وطــنــهــم وقــمــعــهــم عــلــى يـــد الـ
تــــاق الــيــهــود لــلــعــودة إلــــى أرض إســرائــيــل 
واالنضمام لليهود الذين كانوا فيها )أو من 
البتة( واستعادة استقاللهم.  لم يغادروها 
وعام 1890 طّور أحد مؤسسي الصهيونية 
ــعـــاصـــرة، الـــكـــاتـــب الــيــهــودي  الــســيــاســيــة املـ
النمساوي، ثيودور هرتزل، هذا الحلم إلى 
وأسس  )تقدمية(،  متطورة  سياسية  فكرة 
املــعــاصــرة. وقـــاد هــذا  الــحــركــة الصهيونية 

إلى إعادة تأسيس إسرائيل عام 1948.
 ملصقات هــذا املعرض 

ّ
الــقــول إن غــنــّي عــن 

ــدة إلـــى مصير  ــ ال تــتــطــرق ولـــو بــكــلــمــة واحـ

ــــب األصــــــــالنــــــــي« الـــــــــذي عــــــــاش فــي  ــعـ ــ ــــشـ »الـ
الطرد  املــجــازر وعمليات  إلــى  فلسطني، وال 
الوحشي التي نفذتها الحركة الصهيونية 
بحق الشعب الفلسطيني بعد تدمير وطنه 
واحــتــاللــه. بــل يشمل املــعــرض لــوحــات من 
على  لفلسطني  الصهيوني  الــتــأريــخ  وحــي 
مـــّر الــعــصــور، بينها جــداريــة تــصــّور سبي 
اليهود إلى روما بعد تمدير الهيكل الثاني 
اليهودي على  التمرد  عام 70 ميالدي بعد 
الرومان. كما توجد جدارية أخرى ألسطورة 
في  املتطرفة  اليهودية  املجموعات  انتحار 
مـــســـادا، وصــــور لــســفــن املــهــاجــريــن الــيــهــود 
فلسطني،  إلــى  الثانية  العاملية  الــحــرب  بعد 
مع صور تظهر تل أبيب املعاصرة والقدس 

الحديثة.
وال يتورع املعرض املذكور، من خالل الخط 
تجاهل  الــذي  نفسه  الديماغوجي  الدعائي 
الشعب األصالني لينسب صفة األصالنية 
ــم مــن  ــ ــرغـ ــ ــة، عـــلـــى الـ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ ــلـــحـــركـــة الـــصـ لـ
والتحريض  العنصري  التمييز  سياسات 
الــفــاشــي والــعــنــصــري الــــذي يـــقـــوده رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة نـــفـــســـه، بــنــيــامــني 
نتنياهو، وأقطاب حكومته ضد فلسطينيي 
الداخل وممثليهم في الكنيست، عن توظيف 
واستخدام التمثيل العربي الفلسطيني في 
نشر  عبر  )الكنيست(،  اإلسرائيلي  البرملان 
)لألحزاب  املشتركة  القائمة  لرئيس  صورة 
إليه  النائب أيمن عــودة. وُيضاف  العربية( 
عدد من الشخصيات العربية في إسرائيل، 
بهوية  ويــعــتــرفــون  يعلنون  مــن  فيهم  بــمــن 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، كــالــصــحــافــيــة املـــقـــبـــولـــة لـــدى 
املؤسسة اإلسرائيلية، لوسي هريش، التي 
ال تتردد في إعالن الوالء إلسرائيل، وامليجر 
جـــنـــرال، الــــــدرزي املـــذهـــب، يـــوســـف مــشــلــب، 
العليا سليم  الــعــدل  فــي محكمة  والــقــاضــي 
جبران، والفنانة لينا مخول. باإلضافة إلى 
لـــريـــاض أطـــفـــال وصـــفـــوف تعليمية  صــــور 
عربية تحت شعار: »عرب إسرائيل، حقوق 
متساوية في الدولة الديمقراطية الوحيدة 

في الشرق األوسط«.
وأشـــــار مــوقــع »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« إلــى 
إقامة  على  موافقتها  مع  املتحدة،  األمــم  أن 
الــصــور، إال أنها حذفت، بل أمــرت،  معرض 
بحذف عدد من املعروضات، وهو ما اعتبره 
دانون إحياًء لقرار األمم املتحدة عام 76 الذي 
حــركــة عنصرية.  هــي  الصهيونية  أن  حـــّدد 
علمًا أن األمم املتحدة عادت وألغت قرارها 
هذا بعد 16 عامًا. ولفت املوقع إلى أن قرار 
الحذف كان بإزالة جزء من املعروضات التي 
قدمتها السفارة اإلسرائيلية في نيويورك، 
باعتبارها »جزءًا من تراث الشعب اليهودي 

ودولة إسرائيل«. 
ونــقــل املــوقــع عــن دانـــون قــولــه إن »الــســفــارة 
ــيـــة ســـتـــقـــوم بـــعـــرض ونـــشـــر مــا  ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
ــم املــتــحــدة فــي أوســــاط ماليني  حــذفــتــه األمــ
الــنــاس فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم«. وادعــى 
 »مــجــرد حـــذف هـــذه املــعــروضــات 

ّ
دانــــون أن

ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة يــشــكــل  ــالـــحـــركـ املـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــود إســـرائـــيـــل كــوطــن  ــ تــشــكــيــكــًا بــمــجــرد وجـ
الــيــهــودي، ولـــن نسمح بــرقــابــة من  للشعب 
ــم املــتــحــدة وال بــاعــتــراضــهــا عــلــى كــون  األمــ

القدس عاصمة إسرائيل األبدية«.

 املعرض الجديد، 
ّ
وقصص بني إسرائيل، فإن

يحمل بشكل الفــت وبـــارز، ملصقًا واضحًا 
يــصــف الـــيـــهـــود بــأنــهــم »شـــعـــب أصـــالنـــي«، 
إلــى وطنه.  تاريخي يعود  أي صاحب حق 
إلى  بالذات  التعبير  ويهدف استخدام هذا 
تــطــعــيــم الـــخـــطـــاب والـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة 
بمصطلحات الخطاب الليبرالي والحقوقي 
ــات املــتــرســخــة  ــاعـ ــنـ ــقـ الــــعــــاملــــي، ملـــواجـــهـــة الـ
والـــســـائـــدة بـــشـــأن عـــالقـــة نـــشـــوء إســرائــيــل 
ني 

َ
القرن مــّيــز  الـــذي  االســتــعــمــاري  بالنشاط 

التاسع عشر والعشرين من جهة، وكونها 
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عــلــى الــرغــم مــن الــتــقــّدم الـــذي أشــاعــه حــوار 
حــــركــــتــــي »فــــــتــــــح« و»حــــــــمــــــــاس« مــــــن أجــــل 
ــات  ــاقـ ــفـ الــــتــــوصــــل إلــــــى تـــطـــبـــيـــق عـــمـــلـــي التـ
املــصــالــحــة الـــوطـــنـــيـــة، بــعــد جــولــتــي حـــوار 
بــيــنــهــمــا فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
 املــؤشــرات كثيرة على وجــود عقبات 

ّ
إال أن

وإنجازه،  االتفاق  إتمام  حقيقية في طريق 
وتنحصر  األرض.  عــلــى  واقـــعـــًا  وتــحــويــلــه 
الــعــقــبــات حــالــيــًا فــي ملفي املــوظــفــني الــذيــن 
ــلء الـــفـــراغ الحكومي  عــّيــنــتــهــم »حـــمـــاس« ملـ
والبرنامج  االنقسام،  أحــداث  أنتجته  الــذي 
ع 

ّ
السياسي لحكومة الوحدة الوطنية املتوق

ملفان  وهــمــا  ــوارات،  ــحـ الـ نتيجة  تشكيلها 
صعبان، لكن الخالفات األخرى حول تفعيل 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر وعـــقـــد اإلطــــــار الــقــيــادي 
تبقى  التشريعي،  املجلس  وتفعيل  املؤقت، 
ــا. وبــــرزت  ــاوزهـ أقــــل صـــعـــوبـــة، ويــمــكــن تـــجـ
تــــصــــريــــحــــات لـــعـــضـــو املــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
ــوار  ــ ــــي حـ ــا فـ ــ ــدهـ ــ ــو وفـ »حـــــمـــــاس«، وعــــضــ لــــــ
الدوحة مع »فتح«، خليل الحية، أشار فيها 
إلى خالفات ما زالت قائمة حول املصالحة، 
اتــفــاق مــن دون   أي 

ّ
 املــالحــظ تأكيده أن

ّ
لكن

حل القضايا الخالفية سينهار.
»الــعــربــي  مــعــلــومــات حصلت عليها  ووفـــق 
 يعود وفد »فتح« إلى 

ّ
الجديد«، فمن املقرر أن

الدوحة قريبًا لعقد جولة ثالثة من الحوار، 
ستكون حاسمة لجهة الردود املتبادلة على 
ما تم االتفاق عليه في الجولة الثانية، ومن 
ثم سيتم عقد لقاء جامع للفصائل الوطنية 
 تم 

ّ
واإلســالمــيــة الطــالعــهــا عــلــى االتــفــاق إن

انجازه، قبل إطالقه رسميًا.
ــــاس«،  ــمـ ــ ــة »حـ ــركــ ــــي حــ ــــول الــــقــــيــــادي فـ ــقـ ــ ويـ
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ رضـــوان  إسماعيل 
نجاح أي اتفاق للمصالحة الوطنية ال بّد أن 

 ملشكلة املوظفني الذين عّينتهم 
ً
يضمن حال

حــكــومــة غـــزة الــســابــقــة بــرئــاســة إســمــاعــيــل 
هنية خالل الفترة ما بني 2007 حتى 2014. 
ويؤكد  ضــرورة دمج املوظفني، واالعتراف 
بهم ضمن مؤسسات السلطة الفلسطينية، 
الوحدة  حكومة  فــي  املالية  وزارة  ليتبعوا 
اتفاق  عليه  نــص  ملــا  وفقًا  املقبلة،  الوطنية 
ع في العام 2011 بني الفصائل.

ّ
القاهرة املوق

 حل هذه اإلشكالية 
ّ
ويشير رضــوان إلى أن

يجري على اعتماد كل من تم تعيينهم بعد 
التابعني  الــســابــقــني  املــوظــفــني  2007 ودمـــج 
للسلطة بهم، على أن يجري تشكيل اللجنة 
الوظيفة،  ضمان  بعد  والقانونية  اإلداريـــة 

وصرف الرواتب لهم جميعًا. 
 القضايا العالقة في املباحثات 

ّ
ويوضح أن

التي جــرت بني الحركتني في الــدوحــة، هي 
قــضــيــة املــوظــفــني الــتــابــعــني لــحــكــومــة غـــزة، 
والــبــرنــامــج الــســيــاســي لــحــكــومــة الـــوحـــدة، 
الوقت  ملزيد من  الطرفني بحاجة   

ّ
أن مؤكدًا 

 
ّ
الســـتـــكـــمـــال املـــبـــاحـــثـــات. ويــــشــــدد عـــلـــى أن
الــحــركــة لـــن تــقــبــل إال بــالــحــد األدنـــــى الـــذي 
الفلسطينية سابقًا  توافقت عليه الفصائل 
في ما يتعلق بالبرنامج السياسي الخاص 
بأية حكومة وحدة وطنية مزمع تشكيلها، 
في إشارة إلى وثيقة الوفاق الوطني )وثيقة 

األسرى(.
من جهته، يؤكد القيادي في حركة »فتح«، 
»العربي  والنائب عنها فيصل أبو شهال، لـ
 مــا تــم االتـــفـــاق عــلــيــه واضـــح، 

ّ
الــجــديــد«، أن

ويــنــّص وفـــق اتــفــاق الــقــاهــرة عــلــى تشكيل 

لــجــنــة إداريـــــــة الســتــيــعــاب وتـــرتـــيـــب وضــع 
املوظفني القدامى والجدد في الوقت نفسه، 
ـــشـــّكـــل لــجــنــة 

ُ
ــــراض ت ــتـ ــ والــــــــذي لـــديـــه أي اعـ

 أبو شهال 
ّ
قانونية لبحث التظلمات. غير أن

يـــشـــدد عـــلـــى ضـــــــرورة أن تـــأخـــذ الــحــكــومــة 
صــالحــيــاتــهــا كــامــلــة، وأن يـــكـــون الــتــعــامــل 
معها منذ البداية جّديًا لتمكينها، موضحًا 
عنا عليه، 

ّ
»أننا ما زلنا ملتزمني بكل ما وق

ونريد تطبيق اتفاق القاهرة كما كان«.
عليه،  والــخــالف  السياسي  البرنامج  وعــن 
يــقــول أبــو شــهــال: »ال نــريــد أن نعيد األمــور 
أن  )حــمــاس(  أرادت  إذا  األول،  إلــى سياقها 
ــزءًا مـــن الــحــكــومــة يــجــب أن تلتزم  تــكــون جــ
تكون  أن  أرادت  وإذا  الحكومة،  بــالــتــزامــات 
الــتــحــريــر يــجــب أن تلتزم  جـــزءًا مــن منظمة 
بــالــتــزامــات املنظمة وبــرنــامــجــهــا، هـــذا أمــر 
واضـــــح وال يــحــتــمــل أن نــعــيــد األمــــــور إلــى 
برنامجًا  »هــنــاك   

ّ
أن آخـــر«. ويضيف  مــربــع 

سياسيًا للمنظمة، واتفاقيات ملتزمة بها، 
أمام  الفلسطينيني  ل 

ّ
الحكومة ستمث وهذه 

أن نتحدث عن  يعقل  الــدولــي، وال  املجتمع 
حكومة وال نلتزم بما هي ملتزمة به«.

 حركته ال تكترث للفيتو الدولي 
ّ
ويؤكد أن

أو اإلقليمي تجاه املصالحة مع »حماس«، 
ــــح مــــن املـــصـــالـــحـــة وإنـــهـــاء  ومـــوقـــفـــهـــا واضــ
 »فتح« ال تعير 

ّ
االنقسام ال إدارته، معلنًا أن

اهتمامًا للضغوط ممن ال يريد املصالحة، 
ســـواء الــجــانــب االســرائــيــلــي أو الـــدولـــي، أو 

حتى بعض القوى الداخلية. 
ينتهي  أن  تـــريـــد  ــتـــح«  »فـ  

ّ
أن عــلــى  ــدد  ويـــشـ

وطنية،  وحـــدة  حكومة  بتشكيل  االنــقــســام 
ــودة لـــالنـــتـــخـــابـــات، وتــوحــيــد  ــعــ ــــن ثــــم الــ ومـ
والــــوحــــدة  )الـــحـــكـــومـــي(،  اإلداري  الـــجـــســـم 
هــــنــــاك حــكــومــة  تــــكــــون  ــيــــة، وأن  الــــجــــغــــرافــ
 »ال تراجع 

ّ
مسؤولة عن كل شيء، مؤكدًا أن

وال تنازل عن ذلك«.

الروحانية  العاصمة  »القدس  المعرض عنوانه  جاء تحت ملصق في 
والمادية للشعب اليهودي«، أن الشعب اليهودي هو الشعب األصالني 
بالنسبة للقدس، وقد حافظ على وجود دائم في أرضها منذ 1000 
والمركز  اليهودية،  الحياة  مركز  القدس  كانت  وقد  الميالد.  قبل  عام 
الملصق صورًا لمصلين يهود،  الديني ألكثر من 3 آالف سنة. ويحوي 

قبل فترة االنتداب البريطاني على ما يبدو عند حائط البراق.

العين،  رأس  في  فلسطينية  فتاة  اإلسرائيلية  االحتالل  شرطة  اعتقلت 
القريبة من الرملة، جنوب شرق تل أبيب، بزعم تنفيذها عملية طعن. 
وقالت الشرطة اإلسرائيلية إن إسرائيلية أُصيبت بجراح طفيفة، في عملية 
في  سمري،  لوبا  اإلسرائيلية،  الشرطة  باسم  المتحدثة  واّدعت  الطعن. 
بيان، أن حارس أمن في أحد المباني شاهد امرأة تحمل سكينًا وتحاول 
طعن امرأة أخرى، ثم سيطر عليها بمساعدة اثنين من المارة من دون 

استخدام سالحه، وهي من بلدة كفرقاسم العربية المجاورة.

ترويج ليهودية القدس

اعتقال فلسطينية قرب الرملة

تحت شعار 
»الصهيونية: عودة 

شعب أصالني«، تفتتح 
السفارة اإلسرائيلية، اليوم، 

معرضًا في مقر األمم 
المتحدة بنيويورك، 

للترويج لالحتالل على 
أنّه مدافع عن حقوق 

اليهود وتصويرهم 
على أنّهم شعب 
فلسطين األصلي

يحاول االحتالل عدم التذكير بالمجازر وعمليات الطرد بحق الفلسطينيين )سعيد خطيب/فرانس برس(

■ بعض اإلعالميني 
والثورجية بلغ به الحقد 
لدرجة لم يسمع بتحرير 
#العيس ولم يذكرها أبدًا

■ العالم الصنمي مهتم 
بأصنام وتماثيل وأحجار في 

تدمر، بينما أخرس ومجرم 
حيال مجازر االحتالل 

الروسي بقتل أطفالنا #دير_
العصافير وغازات سامة 

بـ#العيس

■ من أخطر ما يقوم به 
الجيش السوري واملقاومة 

هو إدارة الظهر للمرتزقة كما 
حدث في #العيس، فليس 

للكافر ال عهد وال ذمة

■#العيس... تصمت 
مفاوضات الفنادق عندما 
تتكلم مفاوضات البنادق

■ من غركم حتى ظننتم أن 
لحمنا طري؛ وأن سيفنا غير 
مضاء، لن تطول »سكرتكم« 

حتى تكدر عيشكم ولدينا 
مزيد!  #العيس

■ أرجو أن ال تكون انتصارات 
حلب مجرد رد فعل على 

املجازر األخيرة للنظام بل 
أن تكون بذرة مسرطنة في 
جسد #الهدنة تأكلها حتى 

تقضي عليها
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صنعاء ـ فاروق الكمالي

يــعــانــي الــقــطــاع املــصــرفــي اليمني 
من أزمة شح في السيولة ومشاكل 
ــدم اســتــطــاعــتــهــا  ــ ــة مـــنـــهـــا عــ ــقـــديـ نـ
تحصيل الــديــون وتــهــاوي سعر الــريــال أمــام 
الــــــدوالر، مـــا يـــهـــّدد بـــإفـــاس بــعــض املــصــارف 
الـــخـــاصـــة، وفـــاقـــم الـــوضـــع األمـــنـــي املــضــطــرب 
ــزًا عــن  ــاجــ ــاع الــــــذي يـــقـــف عــ ــطـ ــقـ ــن أزمـــــــات الـ مــ
ابتكار حلول ما دفعه إلى تسريح الكثير من 

املوظفني.
ولــم تعلن مصارف يمنية عن إفاسها حتى 
اليوم، لكن مسؤولني وخبراء مصرفيني أكدوا 
إغــاق عــدد كبير من  إن  الجديد«:  »العربي  لـ 
ــدء بــتــســريــح  ــبــ ــارف الــيــمــنــيــة والــ فـــــروع املــــصــ
حافة  عــلــى  املــصــارف  هـــذه  يجعل  موظفيها، 
الديون  تحصيل  على  قدرتها  لعدم  اإلفـــاس 

من عمائها، وبسبب أزمة تهاوي الريال.
وقــــال مـــســـؤول فـــي أحـــد املـــصـــارف الــتــجــاريــة 
اليمنية لـ »العربي الجديد«: »مصارف يمنية 
كثيرة بدأت في تسريح موظفيها على دفعات 
ــل الــتــعــامــات  ـ

ّ
ــط ــعـ ــة وتـ ــيـ ــالـ بــســبــب األزمـــــــة املـ

املصرفية.
وأوضح املسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن مصارف تواجه شبح االفــاس مشيرًا إلى 

أن الــوضــع االقــتــصــادي واملــالــي لليمن سيئ 
وخطير لكن محاوالت تبذل ملنع انهياره.

ــاري  ــجــ ــتــ وأضــــــــــــاف: »يــــــواجــــــه الــــقــــطــــاعــــان الــ
واملــصــرفــي أزمـــة فــي ترحيل فــائــض العمات 
األجنبية إلى الخارج، هناك من يعرقل ترحيل 
املــبــالــغ، ولـــو اســتــطــعــنــا الــقــيــام بــذلــك فسيتم 
تعزيز أرصدة املصارف في الخارج وسيعمل 

على تعزيز قيمة الريال أمام الدوالر«.
وتـــــعـــــرضـــــت فـــــــــــروع املــــــــصــــــــارف الــــتــــجــــاريــــة 
والحكومية في مناطق االضطرابات للتدمير 
وعــمــلــيــات نــهــب وســطــو مــســلــح، مــا أدى إلــى 
إغـــــــاق املـــــصـــــارف مـــعـــظـــم فــــروعــــهــــا. وفــيــمــا 
حــاولــت املــصــارف تسيير أعمالها فــي بعض 
املـــحـــافـــظـــات املـــســـتـــقـــرة وتــمــكــنــت مــــن الــبــقــاء 
مفتوحة في العاصمة اليمنية صنعاء، ظلت 
التي تشهد  مغلقة في العاصمة املؤقتة عدن 

اضطرابات أمنية.
ــــذي يــســيــطــر على  ــلـــق تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الـ وأغـ
محافظة حــضــرمــوت )شــــرق(، مطلع مــارس/
الـــتـــجـــاريـــة في  املــــصــــارف  فـــــروع  آذار، مــعــظــم 
مدينة املكا عاصمة املحافظة، بزعم رفضها 

تسديد الضرائب للتنظيم.
ويــتــضــمــن الـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي الــيــمــنــي الـــذي 
لــلــدولــة، 18  تهيمن عليه 4 مــصــارف مملوكة 
مصرفا خاصا موزعة بني 8 مصارف محلية 
مصارف  وخمسة  فــرعــا،   179 تمتلك  تجارية 
مــحــلــيــة إســامــيــة تــقــدم خــدمــاتــهــا عــبــر نحو 
فــروع لخمسة مصارف  إلــى  50 فرعا، إضافة 

أجنبية تم إغاقها في وقت سابق.

من جانبه أكد الخبير املصرفي أحمد شماخ، 
أن املصارف الخاصة ظلت رغم الحرب تمارس 
دورها وما زالت ثقة املواطنني بها متوفرة، إال 
أنها في الفترة األخيرة تعرضت لضغوطات 
كــبــيــرة بــســبــب إغــــاق كــثــيــر مــن فــروعــهــا كما 
تعرضت لانكماش، بسبب عدم إقرار املوازنة 
ــداع الحكومة  املــالــيــة لــلــعــام الــحــالــي وعـــدم إيــ

أموالها في املصارف األهلية.
ــح شــمــاخ أن تـــراجـــع إقـــبـــال املــواطــنــني  ــ وأوضـ
عــلــى الــتــعــامــل املــصــرفــي ســيــؤدي إلـــى إغــاق 
املــصــارف، مــؤكــدًا أن عـــددًا كبيرًا مــن شركات 
ومــــحــــال الـــصـــرافـــة أغـــلـــقـــت بــســبــب الـــتـــدهـــور 
الباد. ويؤكد مسؤولون يمنيون  األمني في 
في قطاع املصارف أن القطاع يعتبر من أكثر 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة تــأثــرًا بــاالضــطــرابــات 
والــتــغــيــرات واألحــــــداث األمــنــيــة والــســيــاســيــة 

الحاصلة في الباد.
اليمنية شــهــدت منذ بداية  املــصــارف  وكــانــت 
الحرب، تزايد عمليات سحب األموال من قبل 
العماء، األمــر الــذي أدى إلــى ايقاف مصارف 
لعمليات السحب لحني تلقى توجيهات البنك 
املركزي الذي أصدر توجيهات بوقف التعامل 

وبمنع سحب االيداعات بالدوالر.
وواصـــلـــت الــجــمــاعــات املــســلــحــة مــتــمــثــلــة في 
الــلــه )الــحــوثــيــون(  مليشيات جــمــاعــة أنــصــار 
ــلـــه صـــالـــح،  والـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع عـــلـــي عـــبـــد الـ
ــدة، نــهــب املــــصــــارف الــيــمــنــيــة  ــاعـ ــقـ وتــنــظــيــم الـ
لـــتـــمـــويـــل مـــعـــاركـــهـــا وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـــحـــربـــيـــة، 
ــادر رســمــيــة،  وحـــســـب تـــقـــديـــرات ســابــقــة ملـــصـ
نهب املسلحون حوالي نصف مليار دوالر من 
مصارف حكومية وتجارية واملصرف املركزي 

خال النصف األول من العام الجاري 2015.
وكــان مدير املــصــرف املــركــزي فــي عــدن، خالد 
ــا، اتــــهــــم فــــي وقـــــت ســــابــــق، مــلــيــشــيــات  ــ ــريـ ــ زكـ
ــالــــح بــتــفــجــيــر إحــــــدى خـــزائـــن  الـــحـــوثـــي وصــ
إلى  ألــف دوالر، مشيرًا  ونــهــب 600  املــصــرف 

فشل محاوالت نهب أخرى.

عمان ـ زيد الدبيسية

تفاعلت جهات حكومية والبرملان في األردن 
مجددًا مع قضية استياء بعض األشخاص، 
بــيــنــهــم مـــســـؤولـــون فـــي الــــدولــــة، عــلــى أراض 
سكنية  مــبــان  إلقــامــة  واستغالها  حكومية 
ومزارع خاصة بمساحات كبيرة، رغم صدور 

قانون لحماية ممتلكات الدولة.
ــة  ــزراعــ ــمـــي لـــــــــوزارة الــ ــتـــحـــدث الـــرسـ وقــــــال املـ
ــيـــة املـــســـؤول عــن أراضــــي الـــدولـــة، نمر  األردنـ
يتم حاليا  إنه  الجديد«،  »العربي  لـ حدادين، 
التدقيق على كشوفات األراضي، للتأكد فيما 
إذا كانت هناك عمليات استياء على أراض 
حــكــومــيــة أم ال، خـــاصـــة مـــن قــبــل مــتــنــفــذيــن 
ــح أن هــنــاك  ــ )مـــســـؤولـــني( فـــي الـــدولـــة. وأوضـ
حملة إلزالــة االعتداءات على أراضــي الدولة، 
ــة،  وفــــق خــطــة مـــعـــدة مـــن قــبــل وزارة الــــزراعــ

بالتعاون مع الجهات األخرى ذات العاقة.
ــن، أن عـــمـــلـــيـــات الــتــدقــيــق  ــ ــداديــ ــ وأضــــــــاف حــ
والبحث امليداني الذي تم حتى اآلن أوضحت 
عــدم وجــود اعــتــداءات من قبل نــواب حاليني 
املحافظات،  بعض  فــي  حكومية  أراض  على 

الشأن  وأن ما تم تناوله من معلومات بهذا 
غير دقيق.

من جانبهم، طالب أعضاء في مجلس النواب 
األردني، الحكومة، باتخاذ إجراءات صارمة 

بحق كل من يعتدي على املمتلكات العامة.
»الـــعـــربـــي  ـــ وقـــــــال الـــنـــائـــب يــــوســــف الـــقـــرنـــة لـ
الـــجـــديـــد«، إن الـــقـــانـــون يــجــب تــطــبــيــقــه على 
الجميع وال يستثني أحدا، حتى تعم العدالة 
وتكون هناك عوامل رادعة للمتنفذ واملواطن 
على حد سواء، مشيرا إلى أن الحكومة أزالت 
السكنية  االعــتــداءات كاألبنية  مؤخرا بعض 
ألشــــخــــاص  ــــود  ــعـ ــ تـ حـــكـــومـــيـــة  أراض  ــلــــى  عــ
عاديني، وفي ذات الوقت هناك اعتداءات من 

قبل مسؤولني لم يتم معالجتها حتى اآلن.

وقــــال الــقــرنــة إن هـــذه املــمــارســات تــدخــل في 
سياق الفساد املــادي الــذي ال بد من القضاء 

عليه، باعتبار تلك األراضي ملكيات عامة.
استياء  إلــى  مــؤكــدة  غير  معلومات  وتشير 
مــتــنــفــذيــن فــــي الـــــدولـــــة، مــنــهــم ثـــاثـــة نــــواب 
ووزراء سابقون، على أرض حكومية في عدة 

محافظات وبمساحات كبيرة.
ــائـــب مــحــمــد الـــقـــطـــاطـــشـــة، فــي  ــنـ وأوضـــــــح الـ
تـــدويـــنـــه لـــه عــلــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة، أن 
ثــاثــة نـــواب اســتــولــوا عــلــى أراض حكومية 
في ثاث محافظات. وطالب القطاطشة، كل 
املتهمني في حالة ثبوت  للنواب  من صــوت 
فعل  كــمــا  معهم  بالتعامل  عليهم،  الــوقــائــع 
ــع نـــوابـــهـــم وحــكــومــتــهــم،  ــا مـ ــيـ ــرانـ شــعــب أوكـ
على  النفايات،  حــاويــة  فــي  حيث وضعوهم 

حد وصفه.
وأشــــار إلـــى أن هـــذه الــقــضــيــة تــعــد مــن أكبر 
قــــضــــايــــا الــــفــــســــاد الــــتــــي يــــجــــب تــجــريــمــهــا 
ــتــــورطــــني فـــيـــهـــا، خــــاصــــة أن  ومـــحـــاســـبـــة املــ
االســـتـــيـــاء جــــاء مـــن جـــهـــات يــفــتــرض أنــهــا 
تـــــراعـــــي الــــصــــالــــح الـــــعـــــام وتــــحــــافــــظ عــلــى 

ممتلكات الدولة.

القاهرة ـ محمد توفيق

أشـــارت أرقـــام رسمية فــي مصر إلــى تراجع 
الــخــارج،  فــي  العاملني  املصريني  تحويات 
وحـــســـب بـــيـــان الــبــنــك املـــركـــزي فــقــد هبطت 
ــرة مــن  ــتــ ــفــ ــويــــات املـــغـــتـــربـــني خــــــال الــ ــحــ تــ
يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون األول في 
بلغ صافي  10.6%، حيث  عــام 2015 بنحو 
مــلــيــارات دوالر  الــخــاصــة 8.3  الــتــحــويــات 
مقابل 9.4 مليارات دوالر خال الفترة ذاتها 

من العام السابق. 
من جانبهم توقع خبراء استمرار انخفاض 
تــحــويــات املــصــريــني العاملني فــي الــخــارج 
العام املالي الجاري، وأرجعوا األسباب إلى 
أكبر عدد  بها  التي  اضــطــرار دول خليجية 
تقليص عددهم  إلــى  املــصــريــة،  العمالة  مــن 
نتيجة تراجع أسعار النفط، باإلضافة إلى 
إطـــاق بــعــض الــعــامــلــني بــالــخــارج لحمات 
احتجاجا  األجنبي  النقد  لتحويل  مقاطعة 

على تصاعد قمع النظام الحالي.
العمالة  إلحاق  وقــال رئيس شعبة شركات 
حمدي  التجارية،  القاهرة  بغرفة  بالخارج 
ــام، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــرص العمل  إمـ
املــــطــــروحــــة لــلــمــصــريــني لــلــعــمــل بـــالـــخـــارج 
تــراجــعــت بــنــســبــة تــصــل إلــــى 40%، مــشــيــرًا 

إلى توقف نشاط عدد من الشركات بسوق 
تــوظــيــف الــعــمــالــة، الــفــتــرة املــاضــيــة نتيجة 

حالة الركود في هذا املجال.
وأشــــار إلـــى انــحــســار الــطــلــب عــلــى العمالة 
بالدولة  الشركات  تقليص  نتيجة  املصرية 
النفط  أسعار  النخفاض  طلبها  الخليجية 
وتأثير ذلك سلبا على ميزانيات هذه الدول، 
باإلضافة إلى أن أغلب املتقدمني املصريني 
للوظائف غير مؤهلني وينقصهم التدريب 

ــام، انــخــفــاض تــحــويــات  ــ الــفــنــي. وتـــوقـــع إمـ
العاملني بالخارج إلى نحو 14 مليار دوالر 
مــقــارنــة   2016  /2015 ــالـــي  املـ ــام  ــعـ الـ خــــال 
الذي  املالي  العام  دوالر  مليار   19.7 بنحو 
يسبقه، ما سيفقد الدولة حصيلة كبيرة من 

العملة الصعبة.
وفي نفس اإلطــار، قال عضو شعبة إلحاق 
العمالة، فاضل عباس، لـ«العربي الجديد«، 
إن الــعــام املــاضــي كــان األســـوأ على اإلطــاق 
ــــدالت تـــســـفـــيـــر الـــعـــمـــالـــة املـــصـــريـــة  ــعـ ــ ــــي مـ فـ
بما  التسفير  تــراجــع معدل  لــلــخــارج، حيث 
يـــتـــراوح بــني 40 و50%، خــاصــة فــي الـــدول 

الخليجية نتيجة لتهاوي النفط.
وأوضــح أن عدد العمالة املصرية بالخارج 
يــــقــــدر بـــنـــحـــو 10 مــــايــــني عــــامــــل أكــــثــــر مــن 
نحو  منهم  الخليجية،  الـــدول  فــي  نصفهم 
ــقـــط، ونـــحـــو 2.5  3 مـــايـــني بـــالـــســـعـــوديـــة فـ
مليون آخرين موزعني بني الدول الخليجية 
األخـــــــــــرى. وأشــــــــــار إلـــــــى أن ســــبــــب تــــراجــــع 
املعيشة  تكلفة  الرتــفــاع  يــرجــع  التحويات 

في الخليج.
وكــانــت مــصــادر كــويــتــيــة قــد ذكــــرت الشهر 
تتجه  الكويتية  الحكومة  أن  املــاضــي،  قبل 
قطاع  في  املصرية  العمالة  نسبة  لتقليص 

التعليم.

اختبار مالي صعب

ارتفاع سعر الدوالر بسبب تراجع مصادر النقد 
)Getty( األجنبي

تجّدد أزمة االستيالء على أراضي الدولة

توقعات بانخفاض تحويالت المغتربين

مصارف يمنية 
على حافة اإلفالس

اإلسمنت اإليراني 
يهّدد المصانع 

العراقية

بعد حوالي عام على 
بدء الحرب في اليمن، 

تواجه المصارف اليمنية 
اختبارًا صعبًا وهي تحاول 

تفادي كارثة اإلفالس 
التي تقترب منها

األردن تمويل

مصر

89
قال عضو لجنة التفتيش في 
والسيطرة  التقييس  جهاز 
ــة )الــمــقــايــيــس  ــيـ ــوعـ ــنـ الـ
محمد  والـــمـــواصـــفـــات(، 
أفندي، إن السلطات العراقية 
عيبًا   89 بغداد  في  سجلت 
ــي مـــبـــان عــامــة  وخـــلـــً فـ
وخاصة نتيجة غش اإلسمنت

تحقيق

عدم تحصيل الديون 
من العمالء وتهاوي 

الريال يهّددان القطاع

مواد البناء الرديئة تؤدي 
النهيار مشروعات طرق 

وجسور

العراق يستهلك 18 مليون 
طن من اإلسمنت سنويًا 

بمختلف القطاعات

وزارة الزراعة تدّقق 
في كشوفات األراضي 

للبحث عن المخالفين

بغداد ـ أحمد النعيمي

أثـــــــارت عــمــلــيــة ضـــبـــط الــســلــطــات 
مــادة  مــن  الــعــراقــيــة كميات كبيرة 
اإلســمــنــت أثـــنـــاء دخــولــهــا الــبــاد 
قادمة من إيــران ، مؤخرًا، جــداًل واسعا حول 
خــــطــــورة الـــتـــهـــريـــب عـــلـــى مـــســـاعـــي حــكــومــة 
ــاج املــحــلــي لــإســمــنــت مـــن 9  ــتــ إلنـــعـــاش اإلنــ
مصانع عراقية كبيرة باإلضافة إلى مصانع 
ــواد أولـــيـــة  ــ ــل حـــجـــمـــا، تــســتــخــدم مــ ــ ــرى أقـ ــ أخــ
تقارير حكومية  وأكـــدت  الــبــاد.  فــي  متوفرة 
حديثة، على ضرورة اهتمام األجهزة األمنية 
وقوات حرس الحدود تشديد إجراءاتها ملنع 
التهريب الــذي أربــك ســوق اإلنــشــاءات الراكد 

في الباد، وفقا لتقارير رسمية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أكـــد املــتــخــصــص بمجال 
الجديد«،  لـ»العربي  العاني،  نذير  العقارات، 
يمتلك مصانع ضخمة لإسمنت  العراق  أن 
في عموم الباد قادرة على تأمني احتياجات 
الباد، لكن التهريب يهّدد الصناعة املحلية 
املهرب  اإلسمنت  انخفاض سعر طن  بسبب 
املحلي  املــنــتــج  ســعــر  بينما  دوالر،   300 إلـــى 
تــكــدس  إلــــى  نــحــو 400 دوالر. وأشـــــار  يــبــلــغ 
العراقية  املــصــانــع  مــخــازن بعض  فــي  املنتج 
وعدم إقبال املواطنني والشركات عليه بسبب 
املنافسة غير املتكافئة مع اإلسمنت اإليراني.
ــلــــطــــات الــــعــــراقــــيــــة مــنــتــصــف  وأعــــلــــنــــت الــــســ
 
ً
ــي، عــــن ضـــبـــط 27 شــاحــنــة ــاضــ ــوع املــ ــبــ األســ

مــحــمــلــة بــاإلســمــنــت كـــانـــت مـــعـــدة لــلــتــهــريــب 
داخل الباد. 

وقـــــال مــكــتــب املــفــتــش الـــعـــام لـــــــوزارة املــالــيــة 
الــعــراقــيــة فــي بــيــان صــحــافــي، إن الشاحنات 
ــراق فــــي مـــنـــفـــذ الــشــيــب  ــ ــعـ ــ ضـــبـــطـــت داخـــــــل الـ
الحدودي مع إيــران جنوب شرق الباد دون 

دفع رسوم جمركية وضريبية.
وأضــاف البيان، أن الشاحنات كانت محّملة 
ــدًا مــــن اإلســـمـــنـــت تــفــوق  ــ بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة جـ
الحرم  املعتادة تم ضبطها خــارج  حمولتها 
الجمركي وتم احتجاز جميع تلك الشاحنات 

داخل املنفذ وتم اتخاذ اإلجراءات الازمة.
ويـــقـــع مـــركـــز الــشــيــب الــــحــــدودي فـــي مــديــنــة 
ــنــــوب شــــــرق الـــــعـــــراق نـــحـــو 305  مـــيـــســـان جــ

كيلومترات جنوب العاصمة العراقية بغداد 
على الحدود مع إيران.

الــبــنــاء، علي  وأوضـــح املتخصص فــي مجال 
أفضل  يعتبر  العراقي  اإلسمنت  أن  الحسن، 
األنــواع على مستوى العالم لكن عدم وجود 
الدعم الحكومي املباشر تسبب بتوقف أغلب 
 عــن الــتــوجــه نــحــو اســتــيــراد 

ً
املــصــانــع فــضــا

الرديء منه، وخاصة من إيران.
من  العشوائي  االستيراد  أن  الحسن،  وتابع 
مـــصـــادر إنـــتـــاج رديـــئـــة وبـــأســـعـــار رخــيــصــة 
فــي مشاريع  أخــطــار مستقبلية  عــن  سيسفر 
الــبــنــاء تــهــدد بــانــهــيــارهــا أو تــصــدعــهــا ومــن 
املعلوم أن الحكومة العراقية تلجأ الستيراد 
اإلسمنت اإليراني الــرديء ألسباب سياسية 

فقط.
وحذر جهاز السيطرة النوعية في بغداد من 
اتساع ظاهرة انهيار املباني بسبب اإلسمنت 
ومواد البناء املغشوشة مثل حديد التسليح 
والرمل الذي يخلط مع اإلسمنت كونه يحمل 

نسبة عالية من الطني. 
ـــي جـــهـــاز  وقــــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــتـــفـــتـــيـــش فــ

العاصمة  عن  النوعية  والسيطرة  التقييس 
ــنــــدي، فـــي اتــصــال  ــغــــداد، مــحــمــد حــســني أفــ بــ
هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه بسبب 
الحرب واألزمــات السياسية وضعف الرقابة 
عــلــى الــحــدود فــضــا عــن عمليات الــرشــاوي 
الــتــي يــتــقــاضــاهــا مــســؤولــون لــتــمــريــر املـــواد 
ظاهرة  ارتفعت  البناء،  في  الداخلة  الفاسدة 

انهيار املباني التجارية والسكنية والجسور. 
وأضـــاف أفــنــدي، إنــه فــي بــغــداد فقط سجلنا 
 في مبان 

ً
منذ مطلع هذا العام 89 عيبا وخلا

عـــامـــة وخــــاصــــة، فــضــا عـــن عـــشـــرات حـــاالت 
الــهــبــوط فــي الــطــرق والــجــســور، بسبب غش 
اإلسمنت وعادة ما يكون مهرب عبر الحدود 
ولـــم يــمــر عــلــى فـــرق الــفــحــص والتفتيش في 

املنافذ الحدودية.
ــادة مــا يــكــون الــغــش نــاجــم عن  وتــابــع، أنـــه عـ
انتهاء صاحية اإلسمنت او تعرضه لرطوبة 
ــؤدي الـــــى تــشــقــقــات  ــ ــ أفـــقـــدتـــه خــــواصــــه مــــا يـ

وانهيارات في البناء.
الــعــراقــيــة خال  واعــتــادت السلطات األمــنــيــة 
الـــفـــتـــرة األخـــــيـــــرة، الـــقـــبـــض عـــلـــى عــصــابــات 
لتهريب اإلســمــنــت إلــى الــعــراق رغــم امتاكه 
أكـــبـــر مــصــانــع إســمــنــت فـــي املــنــطــقــة تــوقــف 
أغلبها بسبب العمليات العسكرية والقصف 
الجوي الذي طاول أغلب تلك املنشآت خال 
الحرب على العراق عام 2003 وما تبعها من 

حروب وصراعات داخلية.
ــان مــديــر عـــام شــركــة اإلســمــنــت الــعــراقــيــة  وكــ

نـــاصـــر إدريـــــــس، قـــد كــشــف فـــي تــصــريــحــات 
سابقة عن احتمالية انهيار صناعة اإلسمنت 
فــي الــبــاد إذا لــم تقم الــدولــة بوقف عمليات 

التهريب. 
وقال مدير عام الشركة، في تصريح صحافي 
سابق إن صناعة اإلسمنت تحتاج إلى دعم 
مــبــاشــر. واعــتــبــر أن اســتــيــراد اإلســمــنــت من 
الخارج فضا عن عمليات التهريب املفتوحة 
لم يمكن منشآت اإلسمنت العراقية من بيع 

منتجاتها.
ــو الـــــبـــــرملـــــان الـــــعـــــراقـــــي عــلــي  وطــــــالــــــب عــــضــ
الــســاعــدي، فــي حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ودعم  الظاهرة  وقــف  على  بالعمل  الحكومة 
الــوقــت، فضا عن  اإلنــتــاج املحلي فــي نفس 
البناء  مــواد  مهربي  على  العقوبات  تشديد 
بــحــيــث يــطــبــق عــلــيــهــم الــبــنــد الـــتـــاســـع عشر 
بــقــانــون الــعــقــوبــات الــــذي يــقــضــي بالسجن 
املؤبد لكل من عمل على تهديد أمن ومصالح 

الباد وفقا لقوله.
وأدى توقف عدد كبير من مصانع اإلسمنت 
الضخمة في عموم الباد، إلى ارتفاع أسعار 
اإلسمنت،  كبير وخاصة  البناء بشكل  مــواد 
الحكومة ملحاولة تأهيل عــدد منها  دفــع  مــا 
التهريب  أن عمليات  إال  اإلنتاج،  واستئناف 
أثـــرت عــلــيــه، حــيــث يــبــاع اإلســمــنــت اإليــرانــي 
املهرب بسعر أقل من نظيره املنتوج محليا 

وبفارق كبير.
ــو الـــلـــجـــنـــة  وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــــــال عــــضــ
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي محمد 
الــحــمــدانــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن عملية 
التهريب مستمرة وال تقتصر على اإلسمنت 
فقط، بل على جميع املنتجات وهذا تقصير 

واحد لقوات حرس الحدود«.
السلبي على  التأثير  أن  الحمداني،  وأضــاف 
االقتصاد بات واضحا في جميع القطاعات، 
بــســبــب تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات، ويـــجـــب أن تــبــحــث 
الــحــكــومــة مــع إيــــران اتــفــاق شــامــل للسيطرة 
على حدودها ومنع انتقال تلك البضائع الى 

العراق من جانبها.
وحسب تقديرات غير رسمية، يبلغ استهاك 
الــعــراق ملـــادة اإلســمــنــت نــحــو 18 مــلــيــون طن 
لألحياء  البناء  مشاريع  حاجة  لسد  سنويا 
السكنية والــخــدمــيــة واملــصــانــع وغــيــرهــا من 

املشاريع. 
وتــحــتــاج الــعــراق إلــى كميات أكــبــر مــن مــواد 
ــه الـــحـــرب،  ـــرتــ ـــا دمـ ــار مـ ــمــ الـــبـــنـــاء إلعــــــــادة إعــ
وكانت الحكومة املحلية في محافظة األنبار 
إعــادة  أن  العراقية أوضحت في وقــت سابق 
إعمار وتأهيل مدن املحافظة التسع يتطلب 
ــائـــل،  ــالـــغ ضـــخـــمـــة، بـــســـبـــب الـــــخـــــراب الـــهـ ــبـ مـ

مطالبة بتدخل دولي واسع لدعم العراق في 
هذا الشأن.

وأكد رئيس مجلس األنبار، صباح الكرحوت، 
األنبار  مــدن  إعمار  إعــادة  أن  منذ أسبوعني، 
التي تحررت من يد تنظيم الدولة اإلسامية 
»داعـــــــش« واملـــتـــضـــررة مـــن جـــــراء الــعــمــلــيــات 
مليار   20 عــن  يقل  ال  مــا  تتطلب  العسكرية، 
قــامــت بها  الــتــي  لـــإحـــصـــاءات  دوالر، وفــقــا 

لجان مختصة تم تشكيلها لهذا الغرض.
ــة الــــرمــــادي  ــنـ وأضــــــــاف الــــكــــرحــــوت، أن مـــديـ
إلــى نحو 9 مــلــيــارات دوالر  وحــدهــا تحتاج 
إلعادة إعمارها، الفتا إلى أن البنية التحتية 
فـــي األنــــبــــار تــعــرضــت لـــدمـــار كــبــيــر مـــن قبل 

تنظيم داعش. مخاطر    
  التهريب

تتكبّد مصانع اإلسمنت العراقية خسائر باهظة، بسبب تفاقم عمليات التهريب عبر الحدود 
اإليرانية، وتزايدت التحذيرات، أخيرًا، من اآلثار السلبية لإلسمنت الرديء المهرب، الذي يتسبب في 

انهيارات وتصدعات لطرق وجسور ومبان، في ظل ضعف الرقابة  الحكومية
مالحقة متهمين بالفساد

تــواصــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــحــاوالتــهــا لــلــحــد مــن الــخــســائــر التي 
العديد  فــي  متهمني  مالحقة  عبر  الــفــســاد،  تفاقم  بسبب  تكبدتها 
العراقي، حيدر  الـــوزراء  النفط. وكــان رئيس  أبــرزهــا  القطاعات،  من 
أول  البالد،  رقابية في  أعلى جهة  النزاهة، وهــي  أمــر هيئة  العبادي، 
أمـــس، بالتحقيق فــي مــزاعــم فــســاد فــي مــنــح عــقــود نــفــطــيــة، وحــث 

القضاء على القيام باملالحقات القضائية املطلوبة.
وأظــهــر تــقــريــر مــشــتــرك، األســـبـــوع املـــاضـــي، بــني فــيــرفــاكــس ميديا 
االسترالية وصحيفة هافينغتون بوست، استند إلى مئات اآلالف من 

رسائل البريد اإللكتروني، عالقة بني شركة يونا أويل للطاقة وعدد 
مــن شــركــات النفط الــدولــيــة وبــني مــمــارســات فــاســدة، مثل ادعـــاءات 

بتلقي رشى من دول بينها العراق.
وقال بيان صادر عن املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الــوزراء، إنه 
العبادي  القانونية، ودعــا  النزاهة باتخاذ اإلجــراءات  تم توجيه هيئة 
التحقيقات  بخصوص  الــفــوريــة  القضائية  باملالحقات  القيام  إلــى 
الصحافية الخطيرة التي كشفت عن تورط مسؤولني عراقيني كبار 
في الدولة في صفقات فساد ورشى خالل فترة الحكومات السابقة.

ويــعــانــي الــيــمــن، وهـــو مــنــتــج صــغــيــر للنفط، 
ضــائــقــة مــالــيــة بسبب الــحــرب وتــوقــف إنــتــاج 
وتصدير النفط، وتوقف اإليرادات الجمركية، 
ــن مــــوارد  ــا تــبــقــى مـ ــزاف الــحــوثــيــني ملـ ــنـ ــتـ واسـ
األمــر  الــحــربــي،  للمجهود  الــبــاد وتسخيرها 

انخفاض وتراجع االحتياطي  إلــى  أدى  الــذي 
النقدي األجنبي للباد.

األجنبي  النقد  مــن  اليمن  احتياطي  وتــراجــع 
إلــــى نــحــو مــلــيــاري دوالر فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املاضي، مقابل 4.2 مليارات دوالر في 

فــبــرايــر/شــبــاط 2015. وتــهــاوى الــريــال خــال 
األيــــام املــاضــيــة إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه مقابل 
الــدوالر في السوق السوداء، إذ بلغ ألول مرة 
280 ريــااًل لــلــدوالر، في حني توقع متعاملون 

أن يبلغ 300 ريال بنهاية الشهر الجاري.

تهاوي الريال اليمني 
يعرقل أداء المصارف 
)فرانس برس(

اإلسمنت 
اإليراني يغزو 
العراق 
)فرانس برس(
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موسى مهدي

ــــذي  ــــي الـ ــــاقــ بـــعـــد االنــــــحــــــدار األخــ
األميركية  الــرئــاســة  حملة  شهدته 
فـــي الــشــهــر املــــاضــــي، الـــــذي وصــل 
إلــى نشر صــور زوجــات املرشحني والتشهير 
بــهــن، عــــاد دونـــالـــد تـــرامـــب أمــــس لــيــطــلــب من 
املــســتــثــمــريــن عــــدم شــــراء األســـهـــم األمــيــركــيــة، 
ــانــــات الـــبـــطـــالـــة األمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــــي بــ ويـــشـــكـــك فـ
الــرســمــيــة. وحـــســـب مــتــابــعــني لــلــحــمــلــة »تــعــد 
ــتــــي يـــســـعـــى فــيــهــا  ــذه هــــي املـــــــرة األولــــــــى الــ ــ هــ
مــرشــح أمــيــركــي إلـــى ضـــرب اقــتــصــاد بــــاده.«. 
وواصل املرشح الجمهوري املحتمل للرئاسة 
األمــيــركــيــة، تــرامــب، إطـــاق الــنــار على أميركا 
وحـــلـــفـــائـــهـــا، حـــيـــث وصـــــف أمـــــس االقـــتـــصـــاد 
الركود  األميركي بأنه يتجه نحو مرحلة من 
املستثمرين من االستثمار في  الحاد، محذرًا 

األسهم األميركية. 
وقــال تــرامــب فــي لقاء مــع صحيفة« واشنطن 
بـــوســـت«، نــشــرتــه أمــــس: » إنــنــا نــجــلــس على 
فقاعة اقتصادية، بل فقاعة مالية، وإن نسبة 
البطالة ليست  5 % كما تقول األرقام الرسمية 
بــل ربــمــا تــكــون 20 % إذا نــظــرت إلـــى األرقـــام 
الــراهــن سيىء  الــوقــت  الحقيقية«. وأضـــاف: » 
لاستثمار فــي األســهــم األمــيــركــيــة. إنــنــا أمــام 
فقاعة أسهم، وإن أسعار األسهم تتضخم فوق 
ذلك  فــإن  الــعــادة  في   ... الحقيقية  مستوياتها 

إشارة سيئة إلى ما سيحدث لاقتصاد«.
 وتــتــعــارض الـــصـــورة الــقــاتــمــة الــتــي عرضها 
ترامب لاقتصاد األميركي مع وجهات النظر 
السائدة، التي ترى أن االقتصاد األميركي يمر 
بوضع جيد، إلى درجــة أن مجلس االحتياط 
الــفــدرالــي )املــركــزي األمــيــركــي( عــاد إلــى تبني 
فكرة رفع سعر الفائدة األميركية ربما مرتني 
خال العام الجاري. وفي إجاباته على سؤال 
حول ما إذا كان الوقت الراهن جيدا لاستثمار 
في السوق األميركية، قال املرشح الجمهوري 
املحتمل للرئاسة األميركية: »أعتقد أننا نمر 
بوقت سيىء لاستثمار في االسهم األميركية، 
ألن الدوالر قوي جدًا، وهنالك أموال رخيصة، 
إذا كنت غنيًا،  إال  اقــتــراضــهــا،  ولــكــن ال يمكن 
أما إذا كان هنالك رجل أعمال ممتاز ويرغب 
في توظيف عدد كبير من الناس، ولديه أفكار 
على  يحصل  فلن  غنيًا،  ليس  ولكنه  عبقرية 

هذه األموال«. 
يـــشـــرف عــلــيــهــا منظمو  الــبــنــوك  ــاف أن  ــ وأضــ
ــــس الــــــرؤســــــاء  ــيـ ــ ــة ولـ ــ ــيـ ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ اإلجــــــــــــــــراءات الـ
الــتــنــفــيــذيــون، الــذيــن يــتــقــاضــون أجــــورًا تبلغ 
قيمتها 40 و50 مليون دوالر«، في إشارة إلى 
تدخل الدولة في إدارة البنوك التجارية والذي 

يرى فيه تناقضًا مع املبدأ الرأسمالي. 
ــاد  ــتـــصـ ــل االقـ ــاكـ وقـــــــال إن أحــــــد أســــبــــاب مـــشـ
األمـــيـــركـــي تــتــمــثــل فـــي »نـــهـــب الـــــدول األخــــرى 
لنا، الصني تخدعنا وتنهبنا بشدة وتواصل 
مشيرًا  يــوقــفــهــا«،  أن  يستطيع  أحـــد  وال  ذلـــك 
اللوبي  الخاصة وجماعات  املصالح  »أن  إلــى 
تسيطر على الساسة في واشنطن«. وبالتالي 
يــــرى أن الـــســـاســـة فـــي الــكــونــغــرس يــخــدمــون 
بمصالح  يــهــتــمــون  وال  الــخــاصــة  مصالحهم 
ــــول خــطــطــه إلصـــاح  املـــواطـــن األمـــيـــركـــي. وحـ
إنــه سيعمل  قــال ترامب،  األميركي،  االقتصاد 
بسرعة »على خفض الضرائب، ألن الضرائب 
لدينا هــي األعــلــى بــني دول الــعــالــم«. وأكــد أنه 
ســيــبــدأ فــي إعــــادة الــتــفــاوض حـــول الصفقات 
التجارية مع الشركاء الرئيسيني في التجارة، 
أي االتفاقات التي وقعتها أميركا مع كل من 

املكسيك والصني واليابان. 
وأضاف: » كل هذه الدول عملت على تحطيمنا 
وتــواصــل ذلـــك«. وبــهــذا اللقاء يــواصــل ترامب 
أميركا وشركاء  على حلفاء  العنيف  هجومه 
التجارة، خاصة العاقات املتشابكة سياسيًا 

واقتصاديا التي تربط أميركا مع آسيا. 
وتـــرى صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« أن اآلراء 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ املـــتـــشـــائـــمـــة، الـــتـــي طـــرحـــهـــا دونـ
الــذيــن  االقــتــصــاد،  آراء رجــــاالت  مــع  تتناقض 
أجرته صحيفة »وول  آخــر مسح  يقولون في 
ستريت جورنال« إن فرصة انحدار االقتصاد 
نحو الركود ال تتجاوز 20 % فقط، وحتى هذه 
االقتصاد  بـــأداء  ترتبط  ال  الضعيفة  الفرصة 

النقد  من صندوق  توضيحًا  اليونان  طلبت 
الـــدولـــي بــشــأن مــحــادثــة مــســربــة يــزعــم أنــهــا 
ملــســؤولــني كـــبـــار يــتــحــدثــون فــيــهــا عـــن خطة 
اإلنقاذ املالية للباد. ويظهر النص املسرب، 
املسؤولني  »ويكيليكس«،  موقع  نشره  الــذي 
اليونان  على  الضغط  سبل  يناقشون  وهــم 
وأملانيا واالتحاد األوروبي إلنهاء املحادثات.
وتشير واحـــدة مــن فــقــرات املــحــادثــة املسربة 
إلـــى أنـــه قــد يــكــون هــنــاك حــاجــة إلـــى »حــالــة« 

أزمة للضغط من أجل التوصل لنتيجة.
املفاوضات بني  املزيد من  إجــراء  املقرر  ومــن 

ــا تـــرتـــبـــط بــضــعــف  ــ ــمـ ــ األمــــيــــركــــي الـــجـــيـــد وإنـ
االقتصاد العاملي. 

أميركا  السياسي في  ويــرى خبراء االقتصاد 
أن املــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري املــحــتــمــل لــلــرئــاســة 
األمـــيـــركـــيـــة يـــأمـــل أن تـــقـــود تــصــريــحــاتــه إلــى 
حدوث انهيار في سوق األسهم األميركية، ألن 
ذلك سيساعده في كسب االنتخابات. ويعتمد 
املــــرشــــح فــــي ذلـــــك عـــلـــى نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات 
ــال األمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ الـــرئـــاســـيـــة مـــنـــذ كــــارثــــة املــ
الــتــي شهد فيها االقــتــصــاد أســوأ  عــام 1929، 
أجريت  التاريخ  ذلــك  ومنذ  اقــتــصــادي.  كساد 
22 مــعــركــة انــتــخــابــيــة، فــــاز مــرشــحــو الــحــزب 
الــحــاكــم فــي 12 منها. وفــي أغــلــب املـــرات التي 
فــاز فيها الــحــزب الــحــاكــم، كــان فـــوزه مرتبطًا 
باألداء الجيد لسوق املال في »وول ستريت«، 

كــمــا خــســر فــي املــــرات الــتــي كــانــت فيها ســوق 
أو تعيش مرحلة من  بــاضــطــرابــات  املـــال تمر 
ــرامـــب أن تــقــود  ــار، وبـــالـــتـــالـــي يـــأمـــل تـ ــيـ ــهـ االنـ
تصريحاته إلى انهيار في سوق األسهم حتى 
تـــــزداد فــــرص فــــوزه عــلــى مــرشــح أو مــرشــحــة 

الحزب الديمقراطي الحاكم«. 
ويقول خبراء أســواق: »ما يخيف في الواقع، 
أدنــى خبرة  لديه  أن ترامب ليست  ليس فقط 
في إدارة السياسة واالقتصاد والدبلوماسية، 
ولــكــن أفـــكـــاره الــغــريــبــة الــتــي يــــروج لــهــا حــول 
العالم، خاصة  الــواليــات املتحدة مــع  عــاقــات 
الــصــني، وبــشــأن ســيــاســات الــهــجــرة والــدفــاع 

وتسوية الخافات املالية واالقتصادية«.
ويـــرى الــعــديــد مــن املستثمرين وخــبــراء املــال 
أن فـــوز دونــالــد تــرامــب بــالــرئــاســة األميركية 

أثينا واملــقــرضــني الــدولــيــني األســبــوع املقبل. 
وكانت اليونان وافقت في العام املاضي على 
الـــدوالرات مع  خطة إنقاذ بعدة مليارات من 
االتــحــاد األوروبــــي وصــنــدوق النقد الــدولــي 
ــبــــاد اإلفـــــاس  كـــانـــت مـــطـــلـــوبـــة لــتــتــجــنــب الــ

وتبقى ضمن منطقة اليورو.
التي  للمحادثة  املــزعــومــة   النسخة  وتشمل 
حــوارًا  البريطانية،  اإلعـــام  نشرتها وســائــل 
بــني كــل مــن مدير صــنــدوق النقد فــي أوروبــا 
ــة بـــعـــثـــة صـــنـــدوق  ــيــــســ بــــــول تــــومــــســــون ورئــ
وهما  فيلكوليسك،  دلــيــا  الــيــونــان  فــي  النقد 
املــــســــؤوالن الــكــبــيــران الـــلـــذان يــشــرفــان على 
الجهود املبذولة ملعالجة أزمة ديون اليونان.
وبــحــســب الـــوثـــيـــقـــة، اشــتــكــى طـــومـــســـون من 
وتـــيـــرة املـــحـــادثـــات حــــول اإلصــــاحــــات الــتــي 
وافقت اليونان على إجرائها بموجب صفقة 
اإلنــقــاذ. وتــســاءل: »مــا الــذي سيدفع باتجاه 

الوصول ملرحلة القرار؟«
وقال: »في املاضي كان هناك فقط مرة واحدة 
اتــخــذ فــيــهــا قـــــرار، وكــــان هــــذا حــيــنــمــا كــانــوا 
ــــاس بشكل  ــك اإلفــ )الـــيـــونـــانـــيـــون( عــلــى وشــ
جدي وبصورة تحول دون تلبية التزاماتهم 
ــت فــيــلــكــولــيــســك عـــلـــى رأي  ــ ــقـ ــ املـــالـــيـــة. »ووافـ
طومسون ، قائلة: »نريد حالة، لكن ال أعرف 
ماذا ستكون هذه الحالة«. واقترح تومسون 
عــلــى مـــا يــبــدو أن يــنــســحــب صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي من صفقة اإلنقاذ إلجبار املستشارة 
األملــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل عــلــى تخفيف عــبء 
الــديــن. وهـــذه الــخــطــوة قــد تــكــون صعبة من 
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة ملـــيـــركـــل، الـــتـــي تعتبر 

الاعب الرئيسي في هذه األزمة. 
)بي بي سي(

الفدرالي  الــدخــل  املــرشــح ستخفض  أن خطط 
دوالر،  ترليونات   9.5 بحوالى  الــضــرائــب  مــن 
ــاء  ــ ــريـ ــ ــلـــى األثـ ــك الــــضــــرائــــب عـ ــذلــ ــفـــض كــ ــخـ وتـ

بحوالى 1.3 مليون دوالر في عام 2017.
ــه املـــالـــيـــة  ــًا لـــخـــطـــطـ ــ ــقـ ــ ــب، وفـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــى تـ ــعــ ــســ ويــ
واالقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا حــتــى اآلن، 
ــى خـــفـــض الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــشـــركـــات إلـــى  ــ إلـ

هذه  وتبدو  الضرائب.  قانون  وتبسيط   %15
الــخــطــط الــضــريــبــيــة جـــذابـــة لــلــوهــلــة األولــــى 
للمواطن األميركي، ولكن عند فحصها جيدًا، 
فإن معظم التخفيضات تخص األثرياء وليس 

الطبقات الوسطى أو الفقيرة.
كما أنه يعد بحماية الرعاية الصحية وزيادة 
اإلنفاق على الدفاع، وفي الوقت ذاته يقول إنه 
سيعيد التوازن إلى امليزانية األميركية، التي 
تــواصــل مــراكــمــة الــعــجــز مــنــذ مــجــيء الرئيس 
بــــوش االبـــــن لــلــحــكــم، وطــيــلــة فـــتـــرة الــرئــيــس 
ــالـــي، بــــــاراك أوبــــامــــا. ولـــكـــن خـــبـــراء املـــال  الـــحـ
يـــرون أن وعـــود تــرامــب بــزيــادة حجم اإلنــفــاق 
تتناقض تمامًا مع إعادة التوازن إلى امليزانية 
األميركية. وكان االقتصادي األميركي، روبرت 
زد لــــورنــــس، الـــزمـــيـــل فـــي مــعــهــد »بــيــتــرســون 

إنــســتــيــتــيــوت« قـــد كــشــف الــشــهــر املـــاضـــي عن 
التناقض الكبير في خطاب امللياردير، دونالد 
ــرامـــب. وقــــال لـــورنـــس فـــي مــقــال نــشــره على  تـ
مــوقــع املعهد األمــيــركــي، إن »دونــالــد تــرامــب، 
الذي يهاجم بقسوة الشركات األميركية، التي 
تــنــتــج بــعــض بــضــائــعــهــا فـــي الــــخــــارج، تفعل 
شركاته وشركات ابنته، إيفانكا، نفس الشيء، 

حيث تصنع معظم ماركاتها في الخارج«. 
ــهــــوري املــحــتــمــل  ــمــ الــــجــ ــح  ــ ــرشـ ــ ــدو أن املـ ــ ــبـ ــ ويـ
لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة ال يــتــورع عــن اســتــخــدام 
جــمــيــع األســـلـــحـــة فـــي ســبــيــل الـــحـــصـــول على 
ــار حتى  ــركـــي، حــيــث أثـــ ــيـ تــأيــيــد الــــشــــارع األمـ
الـــعـــنـــصـــريـــة  الــــقــــضــــايــــا  مـــــن  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ اآلن 
والتجارية التي تتعارض مع مصلحة أميركا 

االستراتيجية سياسيًا واقتصاديا.

تتواصل املؤشرات السالبة رغم جهود الحكومة الصينية 
تــقــريــر، قالت  النمو االقــتــصــادي. وفــي أحـــدث  على تحفيز 
وزارة التجارة الصينية، أمس، إن القيمة اإلجمالية للتجارة 
اإلداريــة  كونغ  ومنطقة هونغ  الصيني  الرئيسي  البر  بني 
من  أول شهرين  دوالر، خــال  مليار   39.3 بلغت  الــخــاصــة، 
العام الجاري، ما يعني تراجعًا بنسبة 10.5%، على أساس 

سنوي.
وأظهرت األرقام الصادرة عن الوزارة، أن حجم التجارة بني 
الجانبني شكل 7.7% من حجم التجارة الخارجية اإلجمالي 

للبر الرئيسي الصيني، خال فترة الشهرين.
وأشارت األرقام إلى انخفاض حجم صادرات البر الرئيسي 
الــــواردات  ارتــفــعــت  كــونــغ بنسبة 13.1%، فيما  إلـــى هــونــغ 
بشكل ضخم بنسبة 78% على أساس سنوي. وشهد عدد 
املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة لــهــونــغ كــونــغ، الــتــي حصلت على 
موافقة البر الرئيسي، انخفاضا بأكثر من 20%، كما تراجع 
حــجــم اســتــخــدام الــبــر الــرئــيــســي الحقيقي لــرأســمــال هونغ 

كونغ أيضًا. وأضافت الوزارة ان حجم االستخدام الحقيقي 
لرأسمال هونغ كونغ بلغ 50.8% من إجمالي االستثمارات 

الخارجية في البر الرئيسي، حتى نهاية فبراير املاضي.
ــــي ذات الــــصــــدد، عـــمـــل الـــبـــنـــك املــــركــــزي الـــصـــيـــنـــي، يـــوم  وفـ
الخميس، على تحفيز االقتصاد، عبر املزيد من األموال في 

السوق، لتخفيف حدة أزمة السيولة.
وقام بنك الشعب الصيني )البنك املركزي( بعمليات إعادة 
»ريبو«، بقيمة 100 مليار يوان  شراء عكسية، أو ما يعرف بـ
)نحو 15.4 مليار دوالر( لسبعة أيام، وهي عملية تشتري 
مع  الــبــنــوك،  مــن  املالية  األوراق  املــركــزيــة  البنوك  بموجبها 

اتفاق على إعادة بيعها في املستقبل.
وتأتي خطوة البنك املركزي هذه على خلفية ارتفاع نسب 
الفوائد في السوق املالية ملدة أسبوع، إلى جانب مواصلة 
اتفاقيات إعــادة الشراء العكسي املستحقة سحب السيولة 

من السوق. 
)شينخوا(

ترامب يحّذر 
المستثمرين

اليونان تطلب توضيحًا 
حول وثيقة مسرّبة

)Getty( دونالد ترامب

)Getty( أحد محالت التسوق في هونغ كونغ

)Getty(  جانب من مبنى البنك المركزي الصيني

)Getty(  محافظ المركزي الصيني محاطًا باالعالم في مؤتمر الشعب العام )Getty( إحدى الصاالت في مطار بروكسل
عمال يتظاهرون في أثينا ضد إصالح  نظام 

)Getty( المعاشات

)Getty( مظاهرات في كوااللمبور ضد رئيس الوزراء في أعقاب اتهامات سابقة

ترامب يأمل في ضرب 
األسهم األميركية حتى 

يتمكن من الفوز 

ــزاع تــــجــــاري وربـــمـــا  ــ ــــى نــ ســـيـــقـــود تــلــقــائــيــًا إلـ
عــســكــري مــع الــصــني فــي آســيــا. وربــمــا تكون 
ــنــــزاع تــخــلــي الـــصـــني عن  نــتــيــجــة مــثــل هــــذا الــ
الــبــتــرودوالر  بــالــدوالر واغتيال  ربــط عملتها 
ودور الــدوالر في تسوية الصفقات التجارية 
العالم  البريكس ومجموعة من دول  في دول 
معاهد  أجرتها  أولية  قــراءة  وحسب  النامي. 
متخصصة فــي املـــال واالقــتــصــاد فــي أميركا، 
فإن الخطط التي يطرحها املرشح الجمهوري 
املــحــتــمــل لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة ســتــهــدد موقع 
الــــدوالر كـــ »عملة احــتــيــاط دولــيــة«، وستقود 
خطط اإلنفاق إلى رفع الدين العام في أميركا 
إلــى مــعــدالت خــرافــيــة تنهي جــاذبــيــة سندات 
ــتــــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا  ــيــــة، الــ ــيــــركــ ــة األمــ ــزانــ الــــخــ
كما  امليزانيات.  في  العجز  تمويل  في  أميركا 

االقتصاد األميركي نحو ركود كبير 
و»وول ستريت« متضخمة

لندن ـ العربي الجديد

قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الشخصية  املــشــتــريــات  إن  األمــيــركــيــة 
املــالــيــزي نجيب عبد  الــــوزراء  لرئيس 

الرزاق، قد فاقت الـ 15 مليون دوالر. 
نشرته  تقرير  فــي  الصحيفة  وذكـــرت 
أنفق  التي  املشتريات  بني  أن  مؤخرًا، 
عــلــيــهــا نـــجـــيـــب هـــــذا املـــبـــلـــغ الــكــبــيــر، 
فاخرة،  وسيارة  ومجوهرات  مابس 
وثائق  على  اطلعت  أنها  إلــى  مشيرة 
ــلــــى حـــــــــــواالت مـــصـــرفـــيـــة  ــتــــوي عــ ــحــ تــ
ملتاجر في الواليات املتحدة وماليزيا 

وإيطاليا وبلدان أخرى.
وأشارت الصحيفة األميركية، إلى أن 
تبدو  عليها  التي حصلت  املعلومات 
مناقضة ملا أكده عبد الرزاق في وقت 
ســابــق، ونــفــى فــيــه أن يــكــون قــد حقق 

ــأمـــوال عــامــة.   رفــاهــيــتــه الــشــخــصــيــة بـ
جــــورنــــال«  ــتـــريـــت  سـ »وول  وأثــــــــــارت 
الشبهات حول رئيس الوزراء املاليزي 
للمرة األولى في يوليو/تموز املاضي 
ــاء فـــيـــه أن  ــ ــقـــريـــرًا جـ عـــنـــدمـــا نـــشـــرت تـ
الــحــســابــات الــبــنــكــيــة لـــه قـــد تضمنت 
رينجيت  مليار   2.6 بمبلغ  إيــداعــات 

أي ما يعادل نحو673 مليون دوالر، 
وأملحت إلــى أن األمــوال التي يودعها 
عبد الــرزاق، إنما حولها لحسابه من 
صندوق التنمية الحكومي املاليزي. 

وأثــار تقرير »وول ستريت جورنال« 
مــــــــوجــــــــة مـــــــــن الــــــغــــــضــــــب الــــشــــعــــبــــي 
واملـــطـــالـــبـــات فـــي مــالــيــزيــا بــاســتــقــالــة 
ترحيبًا حتى بني  لقيت  الـــرزاق،  عبد 
أوســـــــاط حـــزبـــه الــــحــــاكــــم. ولـــــم يــعــلــق 
مكتب رئــيــس الــــوزراء املــالــيــزي حتى 

اآلن على التقرير.

اســتــأنــف مــطــار بــروكــســل الــعــمــل بعدد 
ــد بعد  ــ ــوم األحـ قــلــيــل مـــن املــســافــريــن يــ
12 يــومــًا مـــن الــتــفــجــيــرات االنــتــحــاريــة 
فــي صــالــة املــغــادرة الــتــي أودت بحياة 
مـــطـــار  ــبـــل  ــقـ ــتـ يـــسـ .ولــــــــــم  16 شــــخــــصــــًا 
ركــــاب منذ  رحــــات  الــرئــيــســي  بلجيكا 
التي نفذها من يشتبه في  التفجيرات 
أنـــهـــم إســـامـــيـــون. وأســـفـــر الــتــفــجــيــران 
ــة إلـــــى تــفــجــيــر ثـــالـــث فــــي قــطــار  ــافــ إضــ
بــبــروكــســل عـــن مــقــتــل 32 شــخــصــًا إلــى 
ــة. وتــقــدر  ــثـــاثـ جـــانـــب االنـــتـــحـــاريـــني الـ
خسائر بلجيكا اليومية من التفجيرات 

بحوالى 57 مليون دوالر. 
ومطار بروكسل أحــد أكبر املــطــارات في 
مسافر  مــلــيــون   23.5 ويستقبل  أوروبــــا 
البلجيكية  الــعــاصــمــة  ويـــربـــط  ســنــويــا 
حـــيـــث يـــوجـــد مـــقـــر االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
ــلــــف شــــمــــال األطــــلــــســــي بـــنـــحـــو 226  وحــ

وجــهــة فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم مـــن خــــال 77 
شركة طيران. وسيطلق املطار مزيدا من 
الـــرحـــات يـــوم االثــنــني مــن بينها رحلة 
إلــــى نـــيـــويـــورك ورحـــلـــتـــان إلــــى مــــدن في 
وجرى  والسنغال.  وغامبيا  الكاميرون 
ــارات  ــــى مـــطـ تـــحـــويـــل رحــــــات عــــديــــدة إلـ
أخـــرى فــي بلجيكا أو فــي مــطــارات دول 
قــريــبــة مــثــل أمـــســـتـــردام أو بـــاريـــس مع 
ــافـــات ســريــعــة لنقل  تــشــغــيــل خـــدمـــة حـ
الركاب من وإلــى بروكسل. وطلب مطار 
بــروكــســل مــن املــســافــريــن الـــوصـــول قبل 
مــوعــد إقــــاع الــطــائــرات بــثــاث ســاعــات 
مــع تشديد إجــــراءات األمـــن، إضــافــة إلى 
املجيء بالسيارات في ظل توقف خدمات 
العمل. وسيجري  الحافات واملترو عن 
تفتيش الــقــادمــني والــحــقــائــب مــع زيــادة 

الدوريات املسلحة للشرطة والجيش.
)رويترز(

تجديد االتهامات 
لرئيس وزراء ماليزيا

مطار بروكسل 
يعود الستقبال المسافرين

مال وسياسة

قال  األميركية،  المال  سوق  في  لالستثمار  إساءة  البعض  اعتبره  فيما 
مرشح الرئاسة المحتمل للحزب الجمهوري، دونالد ترامب، إن االقتصاد 
وإن هناك  األسهم متضخمة،  فأسعار  الركود،  نحو  يتجه  األميركي 

فقاعة، وقال »إن الوقت سيىء لالستثمار في أميركا«

ماليين   10 حوالى  لحملته  اإلعالن  في  ترامب  دونالد  خسر  اآلن،  حتى 
أكثر  تعادل  تغطية  حاز  األميركية  المصادر  وحسب  ولكنه  دوالر، 
ــك  وذل دوالر،  مــلــيــون   150 مــن 
ال  التي  الصادمة  تصريحاته  عبر 
آخر  في  تجاهلها.  لإلعالم  يمكن 
عن  أعلن  تويتر،  عبر  تصريحاته، 
أسفه لقيامه بإعادة إرسال تغريدة 
صورة  عن  عبارة  هي  تويتر  على 
مركبة تظهر فيها زوجته بأبهى 
حلتها، وزوجة منافسه تيد كروز 
لو  ترامب:  وقــال  الوجه.  عابسة 

عاد بي الزمن لما كنت أرسلتها. 

10 ماليين دوالر

االقتصاد في صور

تراجع التجارة بين الصين وهونغ كونغ
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سمير الزبن

ــتـــي شــنــهــا الــنــظــام  ــانـــت الــــحــــرب الـ إذا كـ
الــســوري عــلــى شعبه قــد قتلت وشـــّردت 
 أخـــــــرى إلـــى 

َ
ــــن ــــايـ ــــت مـ ــولـ ــ ، وحـ

َ
مـــــايـــــن

مـــعـــوقـــن، فــهــي عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، ال 
تشكل سوى قمة جبل الجليد في املأساة 
السورية الكبرى التي ال تنتهي. تداعيات 
الــحــروب غالبًا مــا تــكــون أكــثــر مأساوية 
مــن الــحــدث املــركــزي نــفــســه، عــلــى هامش 
 عن 

ً
 ال تقل وحشية

ٌ
الحرب تنشأ ظــروف

الحرب نفسها. هذا ما يقوله الكشف في 
لبنان عن أكبر شبكة اتجار بالسوريات، 
وتــعــذيــبــهــن وإجـــبـــارهـــن عــلــى مــمــارســة 
ــم يـــتـــوّرع تـــجـــار الــبــشــر عن  الــــدعــــارة. ولــ
السوري  الجسد  غــرز سكٍن إضافيٍة في 
كانت  وإذا  وطعنة،  بألف طعنٍة  الجريح 
هـــذه املـــأســـاة قــد تــم اكــتــشــافــهــا، فــكــم من 
ــــت فـــي الـــخـــفـــاء؟ من  املـــآســـي الـــتـــي مـــا زالـ
إلى  إلــى تجارة األعــضــاء،  البشر،  تجارة 
تــّجــار املـــوت فــي الــبــحــار، إلــى اللصوص 
الـــذيـــن يــنــتــظــرون الــهــاربــن عــلــى الــطــرق 
ـــــى عــــــــدٍد هــــائــــٍل  ــم.. إلــ ــ ــهــ ــ ــوالــ ــ لـــســـلـــبـــهـــم أمــ
مـــن الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــتــفــتــق عــنــهــا الــعــقــل 
بالضحايا  للتنكيل  املــريــض،  اإلجــرامــي 
واملحتاجن. لذلك، سننتظر في السنوات 
الــتــي  الــجــريــمــة  املــقــبــلــة، لنكتشف حــجــم 

وليد البني

في مقابلة على قناة املنار، كان الضيفان 
والد شاب لبناني في أوائل العشرينيات 
وعمه، شاب لقي حتفه في إدلــب، بعدما 
ــد الــشــعــب  ــه حــــزب الـــلـــه لــلــقــتــال ضـ ــلـ أرسـ
ــكـــم مــافــيــا  ــلـــى حـ الـــــســـــوري املـــنـــتـــفـــض عـ
عائلية في الفساد واإلجرام. كانت املذيعة 
املـــدّربـــة تـــحـــاول ضــبــط كــامــهــمــا، وهــمــا 
وكأنهما  ليبدوا  ابنًا شابًا،   فقدا  اللذان 
فـــرحـــان بــمــوتــه، وتـــوجـــه لــهــمــا الــتــهــانــي 
والتبريكات، بينما كان من السهل قراءة 
بأنهما  يوحيان  كانا  اللذين  وجهيهما 
بزفافه، ال  فرحا  أنهما  لو  كانا يفضان 
بموته، أو بشهادته الجامعية، ال بورقة 
وكانا  بشجاعته،  قــائــده  وشــهــادة  نعيه 
يتمنيان لو أن سفير إيران الذي زارهما 
زارهـــمـــا مهنئًا  قــد  كـــان  بــمــوتــه  للتهنئة 

بتخّرجه من جامعة عريقة. 
لم يقتل الشاب دفاعًا عن أرضه وعرضه 
تل بعيدًا مئات 

ُ
كما ادعت املحطة، فهو ق

الكيلومترات عن حدود لبنان التي اّدعى 
أمــــن عــــام حــــزب الـــلـــه، حــســن نــصــر الــلــه، 
دفــاعــه عنها، وهــو لــم ُيقتل فــي مواجهة 
ــــي  ــزال تــحــتــل أراضـ ــ ــتـــي ال تــ ــيـــل الـ ــرائـ إسـ
ــــال كــفــر  لــبــنــانــيــة فــــي مـــــــزارع شــبــعــا وتــ
الله دائمًا لتبرير  شوبا كما يقول نصر 
االحــتــفــاظ بــســاحــه، واســتــمــرار هيمنته 
على لبنان، بــل أرســـل إلــى املـــوت بــأوامــر 
ــيـــة، فـــي مـــواجـــهـــة عــــرب ومــســلــمــن  ــرانـ إيـ
يــراعــون   الــذيــن ال  أذاقــهــم طغاتهم  مثله، 
 كل ويات القتل والتعذيب، 

ً
دينًا وال ذمة

وجرفوا ثرواتهم ونهبوا مقدرات وطنهم 
أربعن عامًا. 

ــاء  ــقــ ــلــ حــــــاولــــــت مــــذيــــعــــة الـــــقـــــنـــــاة فــــــي الــ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي اإليــــــحــــــاء وكـــــــــأن الــــشــــاب 
اللبناني القتيل ذهب إلى إدلب ليرضي 
ربه، وليدافع عن آل البيت عليهم السام، 
واالقـــتـــصـــاص مـــن قــتــلــة الــحــســن رضــي 
الله عنه، واإليحاء بأن الحسن ينتظره 
ليرحب به في الجنة بعد مقتله. طبعًا، ال 
حديث في »املنار« عن املشروع التوسعي 
اإليــرانــي، وال عــن استغال مــالــي إيــران 
ــن أجـــل  ــ ــه مـ ــ ــــائــ ــاب وزمــ ــ ــشـ ــ دمــــــــاء هــــــذا الـ

محمد أبو رمان

مــا يسمى تنظيم  بــاســم  الناطق  لــم يظهر 
الدولة اإلسامية، أبو محمد العدناني، منذ 
قرابة ستة شهور، على الرغم من الضغوط 
الــهــائــلــة الــتــي يــتــعــّرض لــهــا الــتــنــظــيــم، في 
 من العراق وسورية، 

ّ
الفترة األخيرة، في كل

ما أّدى إلى فقدانه الرمادي وتدمر، ومقتل 
قــيــادات بــــارزة مــن الــصــف األول، مــثــل أبــو 
مسلم التركماني وعمر الشيشاني، وأخيرًا 
)أبــو عاء العفري(  القادولي  عبد الرحمن 
الذي تعتبره أوســاط أمنية غربية بمثابة 

الرجل الثاني في التنظيم.
ال يتعلق االهتمام بسؤال الغياب الطويل 
لـــلـــعـــدنـــانـــي بـــمـــصـــيـــره الـــشـــخـــصـــي فــقــط، 
بـــل بــمــا هـــو أهــــّم بــكــثــيــر، روايـــــة التنظيم 
السياسية واإلعامية ملا يمّر به حاليًا من 
وتضعضع  األرض،  على  ملحوظ  تــراجــع 
»الـــصـــورة املــهــيــبــة« واملــخــيــفــة الــتــي ظهر 
كاسرًا  وحشًا  بوصفه  البداية،  في  عليها 
يصعب ترويضه والنْيل منه، فيما بدا، في 
اآلونــة األخــيــرة، في مربع تلقي الضربات 

تلو األخرى.
العدناني هو السوري، طه صبحي فاحة، 
من بلدة سراقب في محافظة إدلب، انضم 
إلــى تنظيم »قــاعــدة الــعــراق« )عــنــدمــا كان 
تــنــظــيــم الـــدولـــة جــــزءًا مـــن شــبــكــة الــقــاعــدة 
ــقــل فـــي الـــعـــراق فـــي الــعــام 

ُ
الــعــاملــيــة(، واعــت

2005، ثم أصبح أحد أبرز الوجوه البارزة 
في تنظيم الدولة حاليًا، بل قد يكون أهّم 
الفترة  في  العدناني،  يكن  لم  فيه.  ســوري 
ــي بـــاســـم  ــمــ ــاطــــق رســ ــّرد نــ ــ ــجـ ــ املــــاضــــيــــة، مـ
بناء  في  ملحوظًا  دورًا  لعب  بل  التنظيم، 
وتصميمها،  والفكرية  السياسية  روايته 
وترويج أيديولوجيته الصلبة، والسجال 
مع زعيم تنظيم القاعدة املركزية، وتقديم 
رؤية التنظيم لألحداث الدولية واإلقليمية 

واملحلية.
ــل، ألبــنــاء 

ّ
كــانــت خــطــابــات الــعــدنــانــي تــمــث

ــــي مـــخـــتـــلـــف دول  الـــتـــنـــظـــيـــم وأنــــــصــــــاره فـ
العالم، الذخر املعنوي في الحرب النفسية 
الصوت  أصبح  فهو  العاملية،  واإلعــامــيــة 
الــــذي يــعــرف  الــعــالــم  ــبـــارز للتنظيم فـــي  الـ
كــيــف يــخــوض حــربــًا مـــع خــصــومــه الــذيــن 
تــعــّددت دوائــرهــم ومساحاتهم، بداية من 
شيوخ السلفية الجهادية، مثل أبو قتادة 
ــقـــدســـي وشـــيـــخ الـــقـــاعـــدة  وأبــــــو مــحــمــد املـ
النصرة،  بجبهة  مـــرورًا  الــظــواهــري،  أيمن 
وصواًل إلى »اإلخوان املسلمن«، وبالطبع 
العالم  ودول  الشيعية،  السياسية  الــقــوى 
املــخــتــلــفــة. وكـــــان اســــم الـــعـــدنـــانـــي قـــد بــدأ 
يـــتـــرّدد، فــي األوســــاط اإلعــامــيــة العاملية، 
مـــع بـــدايـــة الـــخـــافـــات بـــن تــنــظــيــم الــدولــة 
إعاميًا  نجمه  سطع  ثم  النصرة،  وجبهة 
عندما ظهر )مع تمويه بصري( في شريط 
مصّور مع عمر الشيشاني في 29 يونيو/ 
حـــزيـــران 2014، وهــمــا يــقــفــان إلـــى جــانــب 
العراق وسورية،  الحدود بن  آلياٍت تزيل 
مــعــلــنــًا نـــهـــايـــة حــقــبــة »ســـايـــكـــس بــيــكــو«، 
وانــتــهــى الــشــريــط بــقــتــل عـــدد مـــن »حـــرس 
الحدود« العراقين. ليعلن العدناني نفسه 
)في كلمة بعنوان »هذا وعد الله«( الخافة 
اإلسامية، وتنصيب إبراهيم البدري، أبو 
بكر البغدادي، خليفة للمسلمن، فيطالب 
الــعــدنــانــي جــمــيــع »الــفــصــائــل الــجــهــاديــة« 
ــد الــــذيــــن  ــوّعــ ــتــ ــيــ بـــــإعـــــان الـــبـــيـــعـــة لـــــــه، ولــ
يـــرفـــضـــون هــــذه »الـــبـــيـــعـــة« مـــن الــفــصــائــل 
ــن أراد  ــرى بــلــغــٍة قــاســيــٍة عــنــيــفــٍة »ومــ ــ األخـ
ــه بــالــرصــاص،   الــصــف، فــافــلــقــوا رأســ

ّ
ــق شـ

وأخرجوا ما فيه، كائنًا من كان وال كرامة«.
وشراسة  بصابة  العدناني  كلمات  ُعرفت 
له، فلم 

ّ
ال تقل عن دموية التنظيم الذي يمث

محمد صالح المسفر

لـــم أصـــــّدق بـــصـــري، وأنــــا أشـــاهـــد الــرئــيــس 
ــه بـــن يــدي  ــ مــحــمــود عـــبـــاس مــطــاطــئــًا رأسـ
آيات تلمودية،  حاخام يهودي، يتلو عليه 
ويعّبر له عن حسن ما يفعل تجاه اليهود. 
لم أصــّدق سمعي، وأنا أسمع عباس يعّبر 
عن أحّر التعازي ألسرة الجيش الصهيوني 
ومــجــتــمــعــه، بـــوفـــاة الــضــابــط اإلســرائــيــلــي 
املدنية  اإلدارة  رئيس  عمار،  منير  الجنرال 
أصــّدق  لــم  لــاحــتــال.  التابعة  اإلسرائيلية 
ــا أشــــاهــــد مــحــمــود  ــ ســمــعــي وبــــصــــري، وأنــ
ــرّدد إن  ــ ــو يــ ــو تــــيــــوب«، وهــ عـــبـــاس عــلــى »يــ
املــــدارس،  تــدخــل  الفلسطينية  ــن  األمـ قـــوات 
وتــفــتــش حــقــائــب الــطــلــبــة الــفــلــســطــيــنــيــن، 
بــحــثــًا عـــن ســكــاكــن ملــنــع عــمــلــيــات الــطــعــن. 
وقال إن السلطات األمنية صادرت أكثر من  

70 سكينًا.  
األربعن  الــذكــرى  عباس  محمود  يتجاهل 
الشعب،  مــشــاعــر  ويــتــجــاهــل  األرض،  لــيــوم 
ــزاز شـــــامـــــل لــــكــــل أفــــــــراد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ويــــــقــــــوم بـ
االحــتــال  الــرافــضــن  الفلسطيني  الــشــعــب 
اإلســرائــيــلــي، بــل كــل الــعــرب الــذيــن يؤمنون 
األولــى،  قضيتهم  الفلسطينية  القضية  أن 
 بــطــريــقــتــه، لــتــقــديــم الــدعــم 

ٌّ
ـــل ويـــعـــمـــلـــون، كـ

والتأييد لنضال الشعب الفلسطيني، لنيل 
حقوقه املشروعة. يوفد عباس وفــدًا كبيرًا 
ــرال إســرائــيــلــي،  ــنـ لــتــقــديــم الـــتـــعـــازي فـــي جـ
لـــم يـــصـــل، فـــي رتــبــتــه الــعــســكــريــة تـــلـــك، إال 
أفـــراد الشعب  قــد قتل كثيرين مــن  كــان  إذا 
الــفــلــســطــيــنــي، أو أمـــر جــنــوده بــقــتــلــهــم، من 
الــجــنــرال منير عمار  دون رحــمــة.  ينتسب 
ــام إلـــى الطائفة  الــــذي قــضــى نــحــبــه قــبــل أيــ
الفلسطينية، والتي يرفض معظم  الدرزية 
أبنائها تحت االحتال الخدمة في الجيش 
اإلسرائيلي، لقناعتهم بأنه جيش احتال، 
وتضييق  واملــاحــقــة  للسجن  فيتعّرضون 
ــرة حــيــاتــهــم املــعــيــشــيــة، فـــمـــاذا سيكون  ــ دائـ
عــبــاس ألولئك  الــفــذ محمود  الــقــائــد  تبرير 
الرجال الرافضن لالتحاق بالجيش الذي 

يحتل فلسطن والجوالن؟ 
يــــصــــر مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس عــــلــــى الـــتـــمـــســـك 
لــم يلتزم به  الــذي  الخبيث  باتفاق أوســلــو 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــون، كــمــا يــصــر عــلــى الــتــمــســك 
بالتنسيق مع األجهزة األمنية اإلسرائيلية  
من أجل حماية قطعان املستوطنن. ويصر 
على املفاوضات التي لم تجد نفعًا منذ عام 
العدو  وزراء  رئــيــس  يستجدي  راح   .1993

املعتقلن  قتل  في  داخــل سورية  ارتكبت 
ــقــــات وتـــعـــذيـــبـــهـــم، واغـــتـــصـــاب  ــتــ ــعــ واملــ
النساء على الحواجز واملناطق املقتحمة 
ــــوري،  ــسـ ــ ــل الـ ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ ونـــهـــبـــهـــا. هــــــذا فـ
والــكــثــيــرون مــمــن نــجــوا فــي الـــهـــروب من 
الحرب، كانوا ضحايا، مرة أخرى، لتجار 
والــلــصــوص. وأعـــرف قصصًا في  البشر 
كــل مــكــاٍن وجــد فيه الــســوريــون، مــن دول 
الجوار، التي تكاد مآسي الاجئن فيها 
ال تنتهي، مرورا بالدول األبعد، في مصر 
وليبيا وحتى السودان، وصواًل إلى مآٍس 
في البرازيل وتاياند وماليزيا وغيرها. 
إضافة إلى مآسي اللجوء األوروبي، على 
الرغم من أن هؤالء يعتبرون األكثر حظًا 
من غيرهم بن الضحايا السورين، حتى 
كله  العالم  السورية تغطي  املأساة  تكاد 

تقريبًا. 
لألسف، ليس الضحايا أرقامًا إحصائية، 
مــن لحم ودم، قصص مدمية  إنــهــم بشر 
هناك  ولــيــس  تنتهي،  ال  قــصــص  للقلب، 

من أفٍق لوضع حدٍّ لها.
ــار بـــالـــســـوريـــات في  وقــــع جــريــمــة االتــــجــ
لبنان عــلــّي أكــبــر مــن وقــع جــرائــم النظام 
نفسه، فا يمكنني فهم مستوى انحطاط 
 ،

ً
ــا ــ املــــجــــرم الـــــــذي يـــطـــعـــن املــــطــــعــــون أصــ

والتوغل في ظلم املظلومن، فالتفاصيل 
املــرّوعــة التي روتها املــحــّررات من سجن 

مـــا تــفــرض عــلــيــهــن مــمــارســات »مــقــرفــة« 
ــك مـــمـــارســـة  ــ ــذلـ ــ ــا وصـــفـــنـــهـــا، وكـ ــ وفــــــق مـ

الجنس الجماعي.
األســوأ في املوضوع أن أكثر من ضحيٍة 
أوقـــفـــهـــن األمـــــن الــلــبــنــانــي، ال بــوصــفــهــن 
ضــحــايــا، بـــل بــوصــفــهــن مــتــهــمــات. وقـــال 
بعضهن إن أحد األجهزة األمنية أوقفهن 
ســابــقــًا، ولـــكـــن كــــان يــتــم اإلفــــــراج عــنــهــن، 
عــبــر تــدخــل جــهــات مــتــنــفــذة، مــمــا يسّهل 
إلى درجة  إعــادة استغالهن،  ملشغليهن 
قلن فيها إنهن ظنن »أن ال دولة في لبنان 

تــحــمــيــهــن«.  بــــدأت عــمــلــيــة الــقــبــض على 
الشبكة، وفق مصادر قوى األمن الداخلي 
الــلــبــنــانــي، بــعــدمــا تــمــكــنــت أربــــع فــتــيــات 
ــرار، يـــوم الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة عند  ــفـ مــن الـ
يوم  كــان  »حــيــث  الكاثوليكية،  الــطــوائــف 
عطلة، وال زبائن في الفندق«. كانت هناك 
فتيات  ثــمــانــي  فاتفقت  واحــــدة،  حــارســة 
عــلــى تــقــيــيــدهــا، ومــــن ثـــم أخـــــذن مــفــتــاح 
 من الهروب، والتبليغ عن 

َّ
ن الباب، وتمكَّ

الشبكة. 
مـــا يـــزيـــد فـــي تــعــمــيــق الـــجـــرح، تــفــاصــيــل 
الــفــتــيــات  بــعــض  أزواج  بــقــبــض  تــتــعــلــق 
لـــقـــاء تشغيلهم  وأهــلــهــن مــبــالــغ مــالــيــة، 

وتسليمهن إلى مشغليهم.
ال يــمــكــن الــقــبــول بــفــكــرة أنـــه كــلــمــا ازداد 
 
ً
الــبــشــر ضــعــفــًا تــصــبــح حــيــاتــهــم عــرضــة

ملـــزيـــٍد مـــن االنـــتـــهـــاك، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
هــذا مــا يحصل فــي الــواقــع الحقيقي كل 
ازدد  القيم اإلنسانية، كلما  كــل  فــي  يــوم. 
أكبر،  إلــى حماية  احتاج  اإلنسان ضعفًا 
ال يحتاجها األقــويــاء. لكن هذه املعادلة، 
ــــدوس عليها،  مــهــمــا جـــرى انــتــهــاكــهــا والـ
هـــي أســــاس الــقــيــم اإلنــســانــيــة الــســلــيــمــة. 
املــرور على هــذه الجريمة  لذلك، ال يجب 
السورية  املــأســاة  مــن   

ً
تفصيا بوصفها 

الــكــبــرى، وبـــذلـــك، يــتــم دفــنــهــا ودفــــن آالم 
ضــحــايــاهــا مــعــهــا. ولــيــس غــريــبــًا أن تمر 

مــرور الــكــرام، إذا كــان أحــد املتنفذين في 
الــســلــطــة فـــي لــبــنــان طـــرفـــًا فــيــهــا. فــالــذي 
السجن، وقد  مــن  أخــرج ميشيل سماحة 
بض عليه وهو يريد تفجير لبنان، لن 

ُ
ق

يوقف أي متنفٍذ متورٍط، وضحاياها من 
السوريات األكثر ضعفًا في العالم اليوم.

إنــهــا جــريــمــة كــبــرى، وال يــجــب محاسبة 
بل  قاموا بها فحسب،  الذين  األشخاص 
يمكن  الـــذي  السياسي  الــنــظــام  محاسبة 
ــبـــرى، تــحــت سمعه  أن تــرتــكــب جـــرائـــم كـ

وبصره أيضا. 
الجرائم  النوع من  هــذا  ُيدين  لألسف، ال 
املــجــرمــن وحـــدهـــم، والــنــظــام الــســيــاســي 
الــذي وقعت في ظله فحسب، بل يديننا 
ــز عــــــن فــــعــــل شــــيء  ــعــــجــ نــــحــــن الــــــذيــــــن نــ
للضحايا أيضًا. إنهن زوجاتنا وبناتنا 
وأخواتنا وأمهاتنا، نعجز عن حمايتهن 
مـــن الـــوصـــول إلـــى أيــــدي املــجــرمــن مـــّرة، 
ونـــعـــجـــز عــــن حــمــايــتــهــن بـــعـــد مــعــرفــتــنــا 
الجحيم الذي خبرنه مّرة أخرى. هذا إذا 
والقتل  االجتماعي  بالنبذ  نعاقبهن  لــم 
الضعفاء  يتعامل  هكذا،  الــشــرف.  بداعي 
بــدل  الضحية  بمعاقبة  ضــحــايــاهــم،  مــع 
ــجــــاد. لـــذلـــك، كـــل يــــوم يــغــدو  مــعــاقــبــة الــ
السؤال أكثر إلحاحًا: من يحمي الضحية 

السورية من جاديها الكثيرين؟
)كاتب فلسطيني(

الهيمنة على باده وشعبه. 
ــادة إيــــــــران قــــــــدرات أتـــبـــاعـــم  ــ ــ يـــســـتـــخـــدم قـ
ــلــــه فــي  ــيـــة، مــــن أمــــثــــال نـــصـــر الــ الـــخـــطـــابـ
لـــبـــنـــان والــــحــــوثــــي فــــي الـــيـــمـــن، وبــعــض 
العراق، للتغرير بهؤالء  الدين في  رجــال 
الشباب، وإرسالهم إلى املــوت في مقابل 
إيـــران لهذه  الــذي تقدمه  )النظيف(  املــال 
ــا، والـــــــذي يــجــري  ــهـ ــائـ ــمـ املــلــيــشــيــات وزعـ
منعه عــن الشعب اإليــرانــي،  فــي الصحة 
والــتــعــلــيــم والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــحــســن 
ثــرواتــه  ــال  إرســ ليتم  معيشته،  مــســتــوى 
ــذه املــلــيــشــيــات، واســـتـــخـــدامـــه في  إلــــى هــ
املنطقة،  فــي  فتنة مذهبية  نـــار  تــأجــيــج  
لــن تتوقف عند حـــدود ســوريــة والــعــراق 
واليمن ولبنان، بل ستتجاوزها لتشمل 

املنطقة بمجتمعاتها ودولها.  
الـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا والــتــكــتــيــك اإلعـــامـــي 
و»الـــقـــاعـــدة«  »داعـــــش«  يتبعهما  نــفــســه، 
فــي املــقــلــب اآلخــــر، لتجنيد شــبــاب عــرب 
ومــســلــمــن آخـــريـــن، تــحــت شـــعـــار إحــيــاء 
الـــخـــافـــة عــلــى مــنــهــج الـــنـــبـــوة، أو  قــتــال 
الكفار والرافضة. شباب في العشرينيات 
اندفاعهم، ويتم تجنيدهم  يتم استغال 
إلرسالهم إلى املوت، بعد غسل أدمغتهم 
ــات  ــ ــورّي ــحــ ــن الــــشــــهــــادة والــ بـــالـــحـــديـــث عــ
إقناعهم  يتم  أن  املوعودة. وبعد  والجنة 
ودفعهم  ومجتمعاتهم،  أهاليهم  بتكفير 
إلى ارتكاب أبشع أنواع الجرائم ضد هذه 
املجتمعات من قتل ورجــم وجلد، جرائم 
ال يتوقف أثرها السلبي على الدمار الذي 
تحدثه في مجتمعاتهم وأوطانهم  فقط،  
مواجهة  فــي  هــي تضع مجتمعاتهم  بــل 
الفرصة  االستبداد  العالم، وتعطي  بقية 

الذهبيه لتبرير وجوده.  
الغالبية الساحقة ممن يتم تجنيدهم في 
الطرفن هم من الشباب العربي، واألرض 
ــرفـــان عــربــيــة،  الـــتـــي يــتــقــاتــل عــلــيــهــا الـــطـ
وجميع الكوارث وكل  الدمار الناتج عن 
هذا االقتتال يصيب مدنًا وقــرًى عربية، 
بينما  العربية،  املجتمعات  بنية  ويدمر 
يبقى املــســتــفــيــدون  مــن ذلــك كــلــه، فــي تل 
أبـــيـــب وطــــهــــران، فـــي مـــنـــأى عـــن كـــل تلك 

الكوارث وكل ذلك الدمار.
نوعًا  الــيــوم،  الــعــربــيــة،  تــعــانــي منطقتنا 

يكن يحاول إخفاء هذا »الوجه املتوحش« 
التعبير عنه،  ن في 

ّ
كــان يتفن لتنظيمه، بل 

وترويجه، بلغٍة تزاود على األفام املصّورة 
بعمليات  يقوم  وهــو  التنظيم،  تظهر  التي 
ــل، بـــالـــســـكـــاكـــن واإلغــــــــــراق،  ــتــ ــقــ الــــذبــــح والــ
والرصاص، بما تجاوز أي تنظيم جهادوي 

سابق، حتى القاعدة األّم نفسها.
لـــم تـــوفـــر شـــراســـة الـــبـــغـــدادي زعـــيـــم جبهة 
الــنــصــرة، أبـــو محمد الــجــوالنــي، الـــذي نــال 
الــبــغــدادي، بل وال  ًا وافــرًا من اتهامات 

ّ
حظ

البغدادي  فاجأ  إذ  نفسه.  الظواهري  حتى 
ــة فــــي الـــعـــالـــم  ــاديـ ــهـ ــجـ أنــــصــــار الــســلــفــيــة الـ
بقسوة ردوده على الظواهري؛ ففي كلمته 
ــم الــعــدنــانــي  ــهــ ــ

ّ
»عـــــــذرًا أمـــيـــر الــــقــــاعــــدة«، ات

الـــظـــواهـــري بـــاالنـــحـــراف عـــن نــهــج »قــاعــدة 
ابن الدن«. وأحــرج »القاعدة« عندما كشف 
عن سّر الصفقة التي كانت قد عقدتها مع 
إيــران، بعد الحرب األفغانية 2001، حينما 
 »لــلــقــاعــدة ديــنــًا فــي عنق 

ّ
قــال الــعــدنــانــي إن

إيران«، والدْين هو حيلولة القاعدة املركزية 
الـــــزرقـــــاوي،  الـــســـمـــاح ألبـــــو مـــصـــعـــب  دون 
أمــيــر فرعها فــي الــعــراق ســابــقــًا، بمهاجمة 
لها بالضرب في  السماح  إيـــران، وال حتى 

السعودية، تنفيدًا ألوامر زعماء القاعدة.
ــم مــــن هـــــذه الـــكـــلـــمـــات الــقــاســيــة  ــرغــ عـــلـــى الــ
 الــعــدنــانــي حــظــي بشعبية 

ّ
والــعــنــيــفــة، فــــإن

جارفة في أوسط أنصار التنظيم وأتباعه، 
ز الصورة الصلبة القاسية التي عمل 

ّ
إذ عز

الــتــنــظــيــم عــلــى الــظــهــور بـــهـــا، مــنــذ مــرحــلــة 
الـــــزرقـــــاوي، مــــــرورًا بـــأبـــو عــمــر الـــبـــغـــدادي، 
وأبو حمزة املهاجر، وصواًل إلى البغدادي 
والعدناني. ولم يسع التنظيم، في أّي وقت، 
بنعومٍة،  والــخــصــوم  الــغــرب  مخاطبة  إلـــى 
ومحاولة تجميل صورته، بل كان واضحًا 
مــن خــطــابــات الــعــدنــانــي الــنــاريــة، واألفـــام 
 فلسفته 

ّ
املصورة املتوحشة التي يبثها، أن

اإلعامية تختلف حتى عن القاعدة نفسها، 
ــد أن تــحــبــوا  ــ نــــه يـــريـــد أن يـــقـــول ال أريـ

ّ
ــأ وكــ

واعتمد على  منه،  أن تخافوا  بل  التنظيم، 
ثيمة القوة، بوصفها الكلمة الوحيدة التي 

يفهمها الغرب والخصوم.
أصبح أبناء التنظيم وأنصاره ينتظرون 
خــطــابــات الــعــدنــانــي هــــذه عــلــى أحــــّر من 
ــــدرة عــلــى تــرســيــم  الــجــمــر، فــهــي األكـــثـــر قـ
مــعــالــم الــــروايــــة الــســيــاســيــة واإلعـــامـــيـــة 
لهم. لذلك، أطلقوا عليه مفتخرين وصف 
عن   

ً
كناية اإلسامية«،  الدولة  »منجنيق 

اإلعــامــي.  وخــطــابــه  كلماته  تأثير  حجم 
األول  أكــتــوبــر/ تشرين  ولــكــن، منذ شهر 
ف من 

ّ
2015، لم يظهر العدناني، ولم يخف

قلق أنصار التنظيم وأبنائه الذين يرون 
حجم الضغوط الشديدة التي يتعّرضون 
لـــهـــا، وبـــعـــد الـــخـــســـائـــر االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ــادي، وحـــصـــار  ــ ــرمــ ــ أخــــيــــرًا، فــــي تـــدمـــر والــ

الفلوجة الحالي.
بــعــنــوان »قل  للعدناني  آخــر كلمة  كــانــت 
ــلـــذيـــن كــــفــــروا ســـتـــغـــلـــبـــون« تـــنـــبـــئ بــمــا  لـ
أبــرز  أفـــاض فيها بنعي أحــد  آٍت، إذ  هــو 
قـــــادة تــنــظــيــم الــــدولــــة )أبـــــو املـــعـــتـــز/ أبــو 
ــكــــام،  مــســلــم الـــتـــركـــمـــانـــي( بــالــشــعــر والــ
ثــم تــوّعــد خــصــوم الـــدولـــة مــمــن وصفهم 
بــالــصــلــيــبــيــن، مـــفـــردًا مــســاحــاٍت واســعــة 
ــــض )إيــــــران  ــروافــ ــ ملـــهـــاجـــمـــة أمــــيــــركــــا، والــ
ــن،  ــّديـ ــرتـ ــرًا املـ ــيــ ــقــــوى الــشــيــعــيــة( وأخــ والــ
ويشمل هذا الوصف أغلب الدول السنية، 
ــــك الـــخـــطـــاب لــلــســجــال  ـــه خـــصـــص ذلـ

ّ
لـــكـــن

له مع جبهة النصرة وشيوخ 
ّ

الذي يفض
السلفية الجهادية والفصائل اإلسامية 
ــلـــى مــنــهــج  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ األخـــــــــرى، وأعــــــــاد الـ
التنظيم في التعامل معهم بالقوة وقتل 
املــخــالــفــن بــقــولــه »وحــكــمــهــم عــنــدنــا بعد 
الــقــدرة واحـــد: طلقة فــي الـــرأس فالقة، أو 

اإلسرائيلي، بنيامن نتنياهو، في مقابلٍة 
مــعــه أجــــراهــــا الــتــلــفــزيــون اإلســـرائـــيـــلـــي أن 
يجلس على طاولٍة للتفاوض معه، ويعلن 
أنــــه يــنــتــشــي عــنــدمــا يــســتــمــع إلــــى املــطــرب 
اإلســـرائـــيـــلـــي، مــيــشــيــل يـــاهـــو، وغـــيـــره من 
املغنن اإلسرائيلين. كنت أتمنى أن يعّبر 
عــن امــتــعــاضــه وســخــطــه مــن الــقــمــع املسلح 
الــذي يرتكبه جيش االحتال ضد الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي، أعــــنــــي شــــبــــاب االنـــتـــفـــاضـــة 
ــثــــالــــثــــة الــــتــــي يــــرفــــض مــــحــــمــــود عـــبـــاس  الــ
ــذه، ويــســمــيــهــا »هــــبــــة«. كنت  ــ تــســمــيــتــهــا هـ
رفــع  لــيــعــلــن  أن يستيقظ ضــمــيــره،  أتــمــنــى 
الحصار عن غزة وإنهاء القطيعة بن غزة، 
ديار العزة والكرامة، والضفة الغربية، وأن 
يقرر العودة إلى قطاع غزة اليوم بمناسبة 

االحتفالية بيوم األرض.
مــا يــجــري فــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى أيــدي 
ــتـــال مـــن قــتــل ألطـــفـــال وشــبــان  جــنــود االحـ
منازل  ونــســف  الجنسن،  مــن  فلسطينين 
منها  مختلفة،  بــذرائــع  أراٍض،  ومـــصـــادرة 
بتهمة  أو  إسرائيلي  مجند  طعن  محاولة 
ــك. كـــل هـــذا وأكــثــر  حــمــل ســكــن، أو غــيــر ذلــ
ــات مـــحـــمـــود عـــبـــاس  ــاســ ــيــ ــو نـــتـــيـــجـــة ســ ــ هـ
الــهــادفــة إلـــى االرتـــمـــاء فــي أحــضــان الكيان 
اإلسرائيلي، وعدم االكتراث بحقوق الشعب 
الفلسطيني. في شهر مارس/ آذار املاضي، 
 650 مــن  أكثر  اإلسرائيلية  الــقــوات  اعتقلت 
الفلسطينية  الــتــقــاريــر  وتــفــيــد  فلسطينيًا. 
)الهّبة(،  االنتفاضة  بــدء  منذ  بأنه،  املوثقة 
اعتقل   ،2015 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فـــي 
أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، واعتقلت 
سيدة  و16   

ً
طفا  128 اإلسرائيلية  الــقــوات 

وفتاه في شهر مارس/ آذار املاضي، وعدد 
الذين سقطوا دفاعًا عن فلسطن  الشهداء 
منذ بدء االنتفاضة في أكتوبر 144 شهيدًا.

 الــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه: أيــــن جــهــود 
الزعيم امللهم محمود عباس، صانع السام 
ــذه الــجــرائــم.  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مـــن هــ
ألــيــســت مــهــمــة الــزعــيــم الـــدفـــاع عــن الشعب 
ــيـــادة؟ أعــتــقــد أن عــبــاس لم  والـــوطـــن والـــسـ
يــعــد قــــــادرًا عــلــى تــحــقــيــق أهــــــداف الــشــعــب 

الفلسطيني.
ــة الـــرئـــيـــس  ــيـ ــهـــت صـــاحـ ــتـ آخــــــر الـــــقـــــول: انـ
أن  يــرحــل. عليه  أن  عــبــاس، وعليه  محمود 
بسماع  بــاالســتــمــتــاع  حــيــاتــه  بقية  يقضي 
املــوســيــقــى واألغــــانــــي اإلســرائــيــلــيــة، ألنــهــا 

تحقق له النشوة، كما قال.
)أستاذ جامعي قطري(

ــة تـــقـــشـــعـــر لــــهــــا األبـــــــــــــدان. وال  ــبــــوديــ ــعــ الــ
مارسه فروع 

ُ
تختلف عن التعذيب الذي ت

املخابرات السورية على السورين، وكأن 
الشبكة امتداٌد لهذه الفروع األمنية التي 

توغلت في دم السورين وإذاللهم.
رحلة اآلالم التي خبرتها 74 فتاة سورية 
ــي هـــــذا الـــجـــحـــيـــم مـــتـــشـــابـــهـــة، تـــتـــراوح  فــ
ــبــــرهــــن ال  ــمــــارهــــن بــــن 16 عــــامــــًا، وأكــ أعــ
تقتصر  لم  والعشرين.  السابعة  تتجاوز 
وجلبهن  الــفــتــيــات،  خـــداع  على  الجريمة 
مــــن ســــوريــــة وتــشــغــيــلــهــم فــــي الــــدعــــارة 
ــة جــريــدة »السفير«  بــالــقــوة )حــســب روايـ
أقبية  اللبنانية 4/2( وعبر سجنهن في 
ــي »ســيــلــفــر« و»شــيــه مـــوريـــس« في 

َ
فــنــدق

املــعــامــلــتــن فـــي بـــيـــروت، بـــل أيـــضـــًا على 
قطع  إلــى  وصـــواًل  وتعذيبهن،  تعنيفهن 
لسان إحداهن، والتسبب بوفاة أكثر من 
واحــــدة، وإجــــراء أكــثــر مــن مــائــتــي عملية 
إجــهــاض، وفــق اعــتــرافــات الطبيب »ر.ع« 
لقوى األمن الداخلي، ووفق ما أكدت أكثر 

من ضحية.
ـــّررات( بــأنــهــا  ــحــ ــ ــا )إحــــــدى املـ وأفـــــــادت رنــ
ممارسة  على  من 

َ
ُيرغ ورفيقاتها،  كانت، 

 
ً
الــجــنــس مـــع عـــشـــرة إلــــى عــشــريــن رجـــا

ــدة.  لــكــل امــــــرأة مــنــهــن فـــي الــلــيــلــة الــــواحــ
وإلــى  صباحًا  العاشرة  منذ  العمل  يبدأ 
وغالبًا  الثاني.  اليوم  فجر  من  السادسة 

الــفــراغ، نتيجة غياب مشروع وطني  من 
أن يجمع طاقات هؤالء  يمكن  حضاري، 
الشباب، ويوّحدها باتجاه القضاء على 
بناء دولهم  االستبداد والفساد، وإعــادة 
ومجتمعاتهم لتواكب العصر، خصوصًا 
بالطاقات   

ٌ
مليئة  

ٌ
شــابــة مجتمعاٌت  أنها 

التي لو تم دفعها إلى الطريق الصحيح 
مراتب  إلــى  ومجتمعاتنا  دولــنــا  لرفعت 

الدول األرقى واألجمل في العالم. 
تتطلب مواجهة ذلك كله تحركًا سريعًا من 
بالتعاون  والسياسية،  الثقافية  النخبة 
مــع رجــــال أعــمــال وطــنــيــن فــي منطقتنا 
)املــشــروع يتطلب إعــامــًا ذكــيــًا وتعليمًا 
تــنــويــريــًا ومــــااًل كــثــيــرًا( لــبــلــورة مــشــروع 
وطني حضاري قادر على جذب شبابنا 
إلى األمل بدل اليأس، وإلى االنفتاح بدل 
التقوقع الطائفي، إلى الحياة بدل املوت، 
مشروع يدفع أبناءنا إلى املدرسة ثم إلى 
وعلماء  قانونين  ليتخرجوا  الجامعة، 
اجــتــمــاع، أطــبــاًء ومــهــنــدســن ومــدرســن، 
ــاء الـــحـــيـــاة والـــحـــضـــارة.  ــنـ يــنــطــلــقــون إلغـ
التدريبية   الــلــه  عــوضــًا عــن دورات حــزب 
ــى املــــوت  ــ ــتــــي تــــخــــّرج مــــن تـــرســـلـــهـــم إلــ الــ
وقــتــل اآلخـــريـــن، وبــــدل حــلــقــات عــلــم أبــو 
التي  التدريبية   البغدادي ودوراتـــه  بكر 
تخرج انتحارين وانتحاريات  يعتقدون 

أن موتهم وموتنا خاصهم.
)كاتب سوري( 

العنق حــاذقــة«. كــان الخطاب  فــي  سكن 
مــســكــونــًا، فــيــمــا لـــم يــنــطــق بـــه الــعــدنــانــي 
التحالفات  بالقلق من ترصيص  سابقًا، 
ومن  التنظيم،  ضــد  والــدولــيــة  اإلقليمية 
ــات واألعــــــــداء  ــراعــ اتــــســــاع مـــســـاحـــة الــــصــ
والخصوم، جّراء األيديولوجيا املتشّددة 
 الـــرجـــل، بعد 

ّ
والــســلــوك الــعــنــيــف لـــه. لــكــن

هـــذا الــخــطــاب الــعــنــيــف، بـــل ربــمــا األكــثــر 
عنفًا بن خطاباته، اختفى مطّواًل، وهو 
ــهـــورًا بـــن خــطــابــاتــه  ــان يــغــيــب شـ وإن كــ
ــه أطــال االختفاء 

ّ
أن إاّل  وكلماته املتتالية، 

هذه املّرة، إلى زمن قياسي )ستة شهور( 
في ظل أصعب مرحلٍة قد تكون مّرت على 
أبــنــاؤه وأنــصــاره،  كــان يحتاج  التنظيم، 
وربما خصومه، واملراقبون أمثالنا، إلى 
 
ّ
سماع روايته عّما يحدث. وبالطبع، فإن
املرشح األبرز، واألكثر قدرة على بنائها 
وتــقــديــمــهــا وتــســويــقــهــا، هـــو الــعــدنــانــي 

نفسه، فلماذا لم يظهر حتى اآلن؟
يــشــيــر مــتــابــعــون لــلــتــنــظــيــم عـــن قــــرب إلــى 
املـــيـــدانـــي  بـــالـــعـــمـــل  انـــشـــغـــالـــه  الـــســـبـــب   

ّ
أن

ــد حــالــيــًا، وهــي حجة غير 
ّ
املــعــق العسكري 

جــزءًا  اإلعامية  الرسالة  تمثل  إذ  مقنعة، 
 
ّ
مهمًا من الصراع الــدائــر، وهــو أمــر بــدا أن
مــن خـــال سلوكه  تــمــامــًا  يــدركــه  التنظيم 
ــابـــق. والـــفـــرضـــيـــة األخــــــرى مــقــتــلــه أو  الـــسـ
إصابته إصابة شديدة في يناير/ كانون 
ــــي، كـــمـــا اّدعــــــــت الــحــكــومــة  ــــاضـ الـــثـــانـــي املـ
لــم  األمـــيـــركـــيـــة  املـــــصـــــادر   

ّ
ــيــــة، ألن ــراقــ ــعــ الــ

الــروايــة. فيما تحّدثت أوســاط  تؤّكد هــذه 
البغدادي  أيضًا، عن خافات بن  عراقية، 
والعدناني، وقد تكون هذه الفرضية جزءًا 
مـــن الـــحـــرب املــعــنــويــة أو الـــســـاح الــذكــي 
الــــذي تــحــدث عــنــه الــصــحــافــي األمــيــركــي، 
ديفيد أغــنــاتــيــوس، أي تــرويــج اإلشــاعــات 
ــعــــاف صــابــة  ــيـــة إلضــ ــلـ عــــن خــــافــــات داخـ
 هذا االختفاء 

ّ
التنظيم الداخلية. املفارقة أن

أميركين عن  تزامن مع حديث مسؤولن 
مسؤولية العدناني عن الهجمات العنيفة 
الـــتـــي ضـــربـــت فـــي نــهــايــة الـــعـــام املـــاضـــي، 
وخال العام الجاري، عواصم غربية، مثل 
 
ّ
بــاريــس وبــروكــســل، إذ تــذكــر املـــصـــادر أن
التنظيم أسس قسمًا للعمليات الخارجية، 
 العدناني هو املسؤول األول عنه، لكن 

ّ
وأن

ذلـــك ال يــعــنــي، بـــالـــضـــرورة، أن يــكــون هــذا 
»الــــدور« بديا لـــدوره الــذي ُعــرف بــه، »أي 
 
ّ
الــنــاطــق بـــاســـم الــتــنــظــيــم«، خــصــوصــًا أن
التنظيم لم يعّن ناطقًا آخــر.  كان أنصار 
الــتــنــظــيــم يــفــتــرضــون أن يــســمــعــوا صــوت 
ــظـــروف  ــو يـــتـــحـــدث عــــن الـ ــ ــانـــي، وهـ ــدنـ ــعـ الـ
الــحــالــيــة الــصــعــبــة، لــكــنــه لــم يــفــعــل، أو عن 
وبروكسل،  بــاريــس  فــي  التنظيم  هجمات 
ولـــم يــفــعــل، وربـــمـــا أصــبــح غــيــاب صــوتــه، 
ومعه رواية التنظيم، لغزًا جديدًا مع ألغاٍز 

كثيرٍة تحيط بالتنظيم، حتى اآلن.
)كاتب أردني(

االتجار بالسوريات وتعميق الجرح

يجنّدون شبابًا للقتل.. والموت

أين »منجنيق الدولة«؟

حين يعّمد حاخام 
محمود عباس

كل يوم يغدو 
السؤال أكثر إلحاحًا: 
من يحمي الضحية 

السورية من جالديها 
الكثيرين؟

لو تم دفع الطاقات 
في مجتمعاتنا إلى 

الطريق الصحيح 
لرفعت دولنا إلى 

مراتب الدول األرقى

ربما أصبح غياب 
صوت العدناني، 

ومعه رواية تنظيم 
الدولة، لغزًا جديدًا 

مع ألغاٍز كثيرٍة

آراء

معن البياري

العقل اإلسرائيلي.  القرفصاء في  الشيطان يجلس  إن  مــّرة،  قال غّسان كنفاني، 
وال تــزّيــد فــي الــقــول إنــه يجلس، القرفصاء أيــضــا، فــي عقل النظام الــســوري. من 
، لواجباته في إطار 

ً
جديد الدالئل على هذه البديهية أن النظام املذكور فطن، فجأة

االتفاقات الدولية مع »اليونسكو« املرتبطة بالتراث املادي، فأحيا عيد رأس السنة 
الالذقية  في  وغنائية،  ومهرجانات شعبية  احتفاالٍت  وأقــام  )األكيتو(،  اآلشــوري 
، بدءًا من يوم أول أبريل/ نيسان الجاري، يوم هذا العيد الذي كان محظورًا 

ً
مثال

على السوريني اآلشوريني )نحو 200 ألف( االحتفال به، للدعاوى العروبية البعثية 
أْولــى اعتناًء، في  النظام السوري  إّياها. وكــان يمكن تمرير هذه األزعــومــة، لو أن 
الشعب ضــّده، باملساجد والكنائس والعمائر  غضون حربه املستمّرة على ثورة 
»اليونسكو«  أن  ولــو  منها،  مئاٍت  يستهدف  ولــم  في سورية،  والتاريخية  التراثية 
صدر عدة بياناٍت تطالب فيها بحماية التراث الثقافي الغني في سورية، 

ُ
نفسها لم ت

ولم تنشئ مرصدًا مخّصصا ملتابعة هذا األمر. 
ر عيد رعاياها 

ّ
ومن عجائب حكومة الجمهورية العربية السورية أنها، وهي تتذك

بــالــتــقــادم، وهـــو نيلهم  لــديــهــم  لــم يسقط  الـــذي  اآلشـــوريـــني، تتعامى عــن مطلبهم 
حقوقهم الثقافية املشروعة في دولة تعدديٍة ديمقراطيٍة على مبدأ املواطنة الحّرة. 
 من بينهم، إلى املشاركة في فعاليات 

ٌ
ولذلك سارع كثيرون منهم، ورمــوٌز قيادّية

ببقية  الحكومية  والتنكيل  القمع  أجهزة  فماثلتهم  األولـــى،  أسابيعها  منذ  الــثــورة 
ذلــك مداهمتها مقر  املــعــهــودة، ومــن  التوحش  مــمــارســات  الــرعــايــا، فجرت عليهم 
قياديا   13 واعتقالها  محتوياته،  ومصادرتها  القامشلي،  في  اآلشــوريــة  املنظمة 
منهم، بعد مشاركتهم في واحدٍة من املظاهرات. أما عن هجرات آالٍف من هؤالء 
أزيــد من خمسني عاما فلم تتوقف، جــّراء  الــخــارج، منذ  إلــى  السوريني  املواطنني 
 
ً
املنظور الذي هيمن في الدولة البعثية التسلطية السورية التي رأت العروبة منظومة
في  املتنوعة  للمكونات  والدينية  واالجتماعية  والقومية  الثقافية  للحقوق   

ً
معادية

الوطن الواحد. ولهذا، توازى منع االحتفال بعيد األكيتو اآلشــوري مع منع إحياء 
السوريني األكراد عيد النوروز. 

ومع التهنئة الواجبة للسوريني اآلشوريني بعيدهم، وبسنتهم الجديدة، ومع التأكيد 
على وجوب التمسك بعروبٍة تحترم، باملمارسة، تعبيرات التنّوع الثقافي واإلثني 
في دولة املواطنة والحقوق، فإن ما عمدت إليه السلطة الراهنة في دمشق يدخل في 
باب املزاودة، الشيطانية املستنكرة، عندما تسّمي يوم العيد اآلشوري رأس السنة 
السورية )!(. من أين ابتدعت هذه السلطة، وإعالمها، هذا االختراع الذي ُيحيل إلى 
أغراٍض غير خافية، موجزها أن ثّمة استخداما لتاريٍخ مختلق، من أجل اعتراف 
باملناسبة  بهويٍة »غائبٍة وضائعة«، على ما قال أحد منظمي مهرجان االحتفال 
السورية.  للثقافة  السورية هذه إحياًء  السنة  االحتفال برأس  الالذقية، سّمى  في 
اآلشــوريــني مستجّدون  إن  يقول  الــذي  التاريخ  بديهيات   تخرج على 

ٌ
بــدعــة وهــذه 

الحياة  بانخراطهم في  العراق، وصــاروا سوريني  أن نزحوا من  الشام، بعد  على 
السياسية واالجتماعية في بلدهم الجديد. أما إذا أراد نظام بشار األسد اإليحاء 
بتابعّية العراق واحدًا من أقاليم »سورية الكبرى«، فاألمر بذلك سيصير في دائرة 

التخريف البائس في زمن تسليم الرقة وتدمر إلى »داعش«. 
أراد الحكم في دمشق من إجازته االحتفاالت بعيد »األكيتو« اآلشوري، ومن إحياء 
تلفزاته وجرائده هذه املناسبة البهيجة، أن يوهم العالم مجددًا بأنه الحامي الوفّي 
الــرداء  لألقليات، بل وأنــه أيضا مستعد من أجــل اآلشــوريــني أن يخلع عن نفسه 
العروبي الذي طاملا تدثر به. ابتذل هذا الحكم عيد »األكيتو«، عندما أراده استثمارًا 
في لعبة الكذب السياسي، وفي غضون الثرثرة العاملية عن مستقبل هذا الحكم 
ومصيره، فيما هذا العيد، كما أراده العراقيون األوائل بني الرافدين، يبدأ فيه تجّدد 
دورة الحياة في الطبيعة، فهو عيد بدء الربيع، وعيد تتويج اإلله مردوخ ملكا على 
الكون بعد انتصاره على املوت. وال نظّن أن انتصارًا سوريا على املوت يمكن أن 

يتحقق بوجود هذه السلطة التي يجلس الشيطان القرفصاء في عقلها.

حكيم عنكر

الــدعــوي لحزب  الـــذراع  القيادية في جمعية اإلصــالح والتوحيد،  الــوجــوه  أحــد  ف 
ّ
تلق

العدالة والتنمية، الحاكم في املغرب، زيادة ساعة في التوقيت املحلي في املغرب، وأدلى 
بدلوه في املوضوع، من زاوية تأثير هذه »الزيادة« على الصالة والنكاح.

التواصل، وساحات  النائم على مواقع  الجمل  الشقيري  الفقيه أحمد  أيقظ  أن  وكان 
اإلنترنت الواسعة، وهو لم  تكفه تدوينة على صفحته في »فيسبوك« والسالم، بل 
انبرى إلى شرح وجهة نظره بنشاط، مستجيبا بأريحية كبيرة للعبة اإلعالم، فكان 
أن تحول املوضوع من وجهة نظر »جدية« إلى مزاج مغربي، يفرخ النكتة والسخرية، 

قيري الوجه الجديد للميديا.
ّ

وأصبح الش
ذهب الرجل بعيدا، حني صرح أنه قبل أن يحّرر تدوينته تلك، استشار زوجته، فأذنت 
بل  التعليمي،  وثقافته ومستواه  فهمه   حسب 

ّ
كــل يتأّوله  عاما،  القول  يترك  ولــم  لــه. 

أزكــى ساعات  للحديث عن  انبرى  الطبخة، عندما  توابل، حتى استوت  إليه  أضــاف 
 ونهارا، منّوها بجماع أول الليل وجماع الفجر، وكيف أن »الساعة 

ً
الجماع املفضلة ليال

الزائدة« عدّوة مبينة ملن يريد أن يغنم املتع اللذيذة مع »أم األوالد«، ويستطيب نكاحها 
على مهل وبقلب سليم. وعلى رأي الفقيه الشقيري، فإن الجماع السريع بسبب ضيق 

الوقت بني الصلوات، مرذول، يغمط حق الشريكة  احتالب زبدة املتعة املشروعة.
لم يقف »التدافع« الفيسبوكي عند هذا الحد، وسارعت صفحة منسوبة لـ »قنديالت 
التهليل ترحيبا بتدوينة الشقيري، بوصفها تصّب في اتجاه  العدالة والتنمية« إلى 
أن  »العدالة«، فكان  الثناء لفحولة رجــال  الفراش. وكالت الصفحة  املــرأة في  إنصاف 
تحول السؤال عن الجدوى االقتصادية من تقديم ساعة على توقيت غرينتش في 

البالد إلى »تسلية« متواطأ عليها، للسخرية من قرار حكومي بزيادة ساعة. 
اإلثــارة،  مائدة سياسية مغربية خالية من  للموضوع، في  الجنسي  التأويل  ونشط 
 من الكالم املستهلك حول االنتخابات التشريعية املقبلة، ودوخة يعرفها املشهد 

ّ
إال

الحزبي، بسبب العد التنازلي، والشروع في تحضير لوائح الترشيحات، وهي معركة 
وينزل  أشـــّده،  على  االنتخابي  »امليركاتو«  فيها  ينشط  األحـــزاب،  تخوضها  أخــرى 
األعيان وأصحاب املال بثقلهم لحصد رؤوس اللوائح، ذات اليمني وذات الشمال، غير 
آبهني بشيء اسمه »التوجهات السياسية« لهذا الحزب أو ذاك، فما يهم هو املقعد، 

حتى وإن احتاج األمر إلى دفع ثمن الحصول على تزكية الترشح نقدا على الطاولة.
املــردود الجنسي،  الزائدة على  الفقيه الشقيري عن األثر املاحق للساعة  ليس كالم 
جديدا، في الساحة املغربية التي تتالطم بفقهاء كثيرين يقضون أمام الكومبيوتر 
الزمزمي،  الباري  الراحل عبد  الفقيه  وقتا أكبر مما يقضون في الجوامع، فقد كان 
وهو فقيه مفّوه، من السابقني إلى االنخراط في لعبة اإلعالم املدمرة، وكانت له فتاوى 
عجيبة غريبة، مثل جواز استعمال الجزر للمرأة التي غاب زوجها، أو االستعاضة بـ 
»الوناس« أو املؤنس، وهو حجر أملس من الصيوان، كانت تستعمله النساء ملداراة 
ة. ونساء طنجة يعرفن هذه العادة التي كانت منتشرة 

ّ
برد الوحدة والحفاظ على العف

في املاضي، كما أكد ذلك الفقيه الراحل الزمزمي مرات. فهو ابن طنجة ويعرف دروبها 
وخوابيها. أما وأن موضوع »الساعة وأثرها على النكاح« قد وصل إلى هذا املستوى، 
يجري فيه اإلشــارة ضمنيا إلى فريقني، فريق يحافظ على صالته ويشبع زوجته 
أو زوجاته، وهو املتضّرر األول من »الزيادة الوقتية«، وفريق ال يصلي، ومنصرف 
عن بيته، وال يهمه »ساعة زائدة ناقصة«، كما يقول املغاربة، فإن قراءة مداليل هذا 
االصطفاف أبعد مما يتصور، إنه الثالوث املحرم، الدين، الجنس، السياسة، يفرض 
خرج فيها جميع األسلحة إلى العلن، بما في ذلك لوازم 

ُ
سطوته، في فترٍة انتخابيٍة، ت

غرفة النوم. أما الحقيقة العلمية فتوجد في جانب آخر، فقد كشفت إحدى كبريات 
الشركات املصنعة لألدوية الجنسية أن املغرب من أكبر املستهلكني لحبوب الفياغرا 
في العالم، بوصفات طبية أو بغير وصفات. والدليل أن أي مغربي يمكنه الحصول 

على »الحبة الزرقاء« من أقرب صيدلية، كما يحصل على حبة األسبرين.

سامح راشد

كيف يــكــون الــوطــن إن غــاب املـــرء عنه ثــم عـــاد؟ مــعــّوض عـــادل شــاب مــصــري أفــاق 
مــن غيبوبٍة الزمــتــه خمس ســنــوات. مـــاذا عسى أن يــقــول لــه رفــاقــه وأصـــدقـــاؤه، بل 
وحتى أعــداؤه، والذين اختلف معهم. كان معّوض شابا عاديا مثل آالٍف من شباب 
الثورة املصرية، حتى تلقى رصاصتني أدخلتاه في غيبوبٍة بيولوجية، فيما انغمس 
مصريون كثيرون في غيبوبٍة سياسيٍة، طالت واستفحلت، وصارت غيابا لإلنسانية.

بـــه، وال  البيئة املحيطة   بــعــد، إذ يــعــانــي مــن عـــدم إدراك 
ً
لــيــس وعـــي مــعــوض كــامــال

 عما تركه، 
ً
الــذي اختلف كلية الــواقــع  ولــن يواجه صدمة  يستوعب ما يجري حوله. 

 في غضون خمسة أشهر أو ستة، بحسب األطباء. 
ً
إال بعد استعادته الوعي كامال

املشكلة التي تواجه أهله وأصدقاءه وكل من سيلتقيهم بعد العودة من رحلته الطويلة، 
كيف سيشرحون له ما جرى. وبماذا سيبّررون له أن الثورة التي شارك فيها، وتلقى 
بسببها رصاصتني في رأسه، لم تحقق أيا من مطالبها، وانتهت إلى ال شيء. والبلد 
اإلنسان،  والعدالة االجتماعية وكرامة  العيش والحرية  له  ليطلب  الذي خرج معّوض 
الحياة خمس سنوات. نسفت خاللها كل ما حــاول هو ورفاقه تحقيقه.  غيبه عن 
وانقلبت على أعقابها ليس إلى يناير/ كانون الثاني 2011 وما قبله، وإنما إلى يوليو/ 

تموز 1952 وما بعده.
أيــن مــن مــعــّوض رفــقــاء الــثــورة وفــرقــاؤهــا: شــبــاب، ساسة )إســالمــيــون ويساريون 
العاديون  واملــواطــنــون  بل  وإعـــالم،  أعمال  رجــال  وأمنيون،  عسكريون  وليبراليون(، 
مــاذا في وسعهم قوله  لهؤالء معا،  أن يعقد جلسة استماٍع  قــّدر ملعّوض  لو  أيضا. 
انتهت  لهم،  بالنسبة  الثورة،  أن  العسكريون  يخبره  فعلوه بمصر؟ هل  ما  لتفسير 
واستحقاقاٍت  أحـــداٍث  مــن  أعقبه  ومــا  فبراير/ شباط 2011؟.  مــن  الثاني عشر  فــي 
ومواجهاٍت وصفقات، كانت تمهيدًا تكتيكيا لهدف استراتيجي تحقق في 3 يوليو 

2013؟ 
كيف سيستقبل عقل معّوض اتهام الداخلية »اإلخوان املسلمني« بالوقوف وراء قتل 
الثوار في كل أحداث ثورة يناير؟ بماذا سيشعر حني يعرف أن »اإلخوان« دافعوا عن 
الشرطة في أحداث شارع محمد محمود، وقالوا إن »الداخلية« ليس بها قناصة، وال 
تستخدم الخرطوش! قد ال يستغرب معّوض أن السلفيني الذين صالوا وجالوا دفاعا 
عن اإلسالم والشريعة ضد تساهل حكم »اإلخوان« وتفريطهم، عادوا إلى كهوفهم 
ودروســهــم في فقه العقيدة والــعــبــادات. كــأن برحيل »اإلخـــوان« عــادت الشريعة إلى 
إلى ما كانوا.  السلفيون، واستكانوا وعــادوا  موقعها واستعادت مكانتها، فاطمأن 
وسيدرك معّوض بسهولة أن ال فرق يذكر بني بعض اإلسالميني وغيرهم )ليبراليني 
ويساريني وقوميني وناصريني( فكالهما أشد التصاقا بالسلطة من رجالها، وأكثر 

عون.  ابون وأولئك ُمدَّ
ّ
والء ألجهزة األمن من أبنائها.. هؤالء كذ

 من »يناير« وخزيا 
ً
ما قد يدهش معّوض، هم أولئك اإلعالميون الذين غابوا خجال

الغيبوبة، خرجوا من غيبتهم  ثــورتــه، في  ثم  مــعــّوض،  أمــام املصريني، ومــع اختفاء 
بوقاحٍة واستعادوا أبواقهم ببجاحة.  

كــان في غيبوبته يحلم بما ستكون عليه مصر بعد نجاح  أن معّوض  الظن  أغلب 
بالفعل اختلفت، إذ تخلفت. هــذه هي الصدمة  الــثــورة. يتمنى مصر مختلفة، وهــي 

الحقيقية التي سيواجهها معّوض، أن مصر لم تبق كما كانت، بل أسوأ كثيرًا. 
ال يمكن توقع رد فعل الشاب الثوري على غيبوبة مصر، وغياب ثورتها، لكن املؤكد 
أنه في غيبوبته كان أكثر قربا من مصر التي أرادها وحلم بها، أما مصر الواقع فهي 
الثورة من دوٍر في ذلــك، فهو االغترار  مثله، في غيبوبة. وإن كــان ملعّوض وشباب 
بالثورة والسذاجة السياسية. أما الرفقاء والفرقاء إياهم فهم شريك أصيل في تغييب 

الثورة، وإدخال مصر كلها في غيبوبٍة، الله وحده يعلم كيف ومتى تخرج منها.

النظام السوري... آشوريًا »نكاح« سياسي

معّوض بعد الغيبوبة
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التماهي غير المقدس الكل يريد، والعبادي وحيد
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النظام  ما معنى أن ينتمي معظم زّوار رأس 
السوري من األوروبيني إلى اليمني العنصري 
والتحريض  اإلقــصــاء  ثقافة  عــراب  املتطّرف، 
ــر مـــن قبيل  ــ ــريــــن؟ قـــد يـــكـــون األمـ ضـــد اآلخــ
البحث عن الشهرة والنجومية، فالذي يجازف 
بـــزيـــارة بــلــد تــعــيــش حــربــا أهــلــيــة، سيعتبر 
بسمعته  يغامر  والــذي  مجتمعه،  في  جريئا 
ــاتـــور مــنــبــوذ مـــجـــازف وشــجــاع  ــتـ لــلــقــاء دكـ
ال  املسـألة  لكن  للكلمة،  السينمائي  باملعنى 
الــجــانــب وحــســب، ألن مثل هذه  بــهــذا  تتعلق 
الكراهية  ركني  بني  التماهي  تظهر  اللقاءات 
تخطئها  ال  بطريقٍة  املــتــوســط،  ضفتي  على 
التقاطع بني  اللثام عن حالة  عــني، كما تميط 
مشروع االستبداد وسطوة األقلية ومشروع 
العنصرية الكريهة اللذين يتعارضان بنيويا 
املشترك  العيش  وقيم  الجمهورية،  القيم  مع 
فـــي ظـــل نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي، يـــراعـــي حــقــوق 
مواطنيه على قدم املساواة، ومن دون تفرقة 

أو تمييز. 
ــن تــفــســيــرات هــذا  ــا ســـبـــق، مـ  ملـ

ً
واســـتـــكـــمـــاال

الــتــقــارب رغــبــة الــنــظــام الــــذي يــقــتــل ويــهــّجــر 
بصفة  معارضيه  كــل  ويــرمــي  أبــنــاء شعبه، 
لــدى  تــأهــيــل شرعيته  يعيد  أن  فــي  اإلرهــــاب 
العام  الـــرأي  بمشاعر  يتالعب  الـــذي  الــطــرف 
ــام، أي أحـــزاب  فــي أوروبــــا والــغــرب بشكل عـ
العنصرية واإلســالمــوفــوبــيــا، فــي ظــل موجة 
ــن أهـــم  ــوء الـــتـــي يـــعـــد بـــشـــار األســــــد مــ ــجـ ــلـ الـ
خاللهم،  مــن  فيبعث،  الرئيسية،  مسبباتها 
يتأتى  لــن  اللجوء  بــأن وقــف  رســالــة مفادها 

إال بتجديد الثقة فيه، لخنق شعبه وإجبارهم 
ــك فــهــو  ــ ــّرد عـــلـــى ذلـ ــمـ ــتـ ــن يـ ــ ــه، ومـ ــولـ ــبـ عـــلـــى قـ
إرهابي على العالم كله محاربته، وال أفضل 
بني  للتنسيق  ــاب،  اإلرهــ مكافحة  نظرية  مــن 
االستبداد الشرق أوسطي واليمني العنصري 
الغربي، على الرغم مما تحمله من تناقضات، 
أي أن تلصق التهمة بشكل معني من أشكال 
الــتــطــرف، وتــمــنــح صــكــوك الـــبـــراءة لألشكال 
األخــرى التي ال تقل بشاعة عنه، وفي األمر 
ــغـــرب وتــقــســيــمــاتــه في  تــســلــيــم بــمــركــزيــة الـ

مفردات النزاع الحضاري. 
الــنــيــل مـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان والـــحـــريـــات هو 
ــن االلــــتــــزامــــات  ــ ــرق لــلــتــخــلــي عـ ــ ــطـ ــ ــر الـ أقــــصــ
واملـــســـؤولـــيـــات، والـــهـــروب مـــن الــفــشــل، وفــي 
ــر لــلــتــمــاهــي غــيــر املــقــدس بني  ذلـــك ســبــب آخـ
إذ  املتطرف،  واليمني  الــســوري  النظام  خطي 
يــســعــيــان، بــحــبــكــٍة ال إنــســانــيــة، إلـــى تحويل 
املــجــتــمــعــات مــن هــيــئــة الــتــنــوع الــديــمــوغــرافــي 
متجانسة  كتلة  بتشكيل  التوحد  هيئة  إلــى 
غيرها  على  تهيمن  نفسها،  على  متقوقعة 
املمانعة  وباسم  الغرب،  في  الحضارة  باسم 

في الشرق األوسط.  
قــام  إذا  نــفــاجــأ مــثــال  أن  يــجــب  وأخــــيــــرا، ال 
الـــدكـــتـــاتـــور بـــشـــار األســـــد )حـــــال بــقــائــه في 
تــرامــب،  دونــالــد  العنصري  بتهنئة  السلطة( 
الرئاسة األميركية في  انتخابات  إذا فاز في 
املسبقة  فاملبررات  الثاني،  تشرين  نوفمبر/ 

لهذه الخطوة موجودة.
سليم عبد اهلل الحاج )الجزائر(

في خطوة يبدو أنها غير محسوبة، أقحم حيدر 
العبادي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، نفسه 
في أزمة سياسيٍة خطيرٍة، عبر دعوته إلى إجراء 
أســاس  عــلــى  تغيير وزاري شــامــل وجـــوهـــري 
الحزبية؛  املحاصصة  عن  وبعيدًا  التكنوقراط، 
بــريــاح معارضة  أن دعــوتــه هــذه اصطدمت  إال 
الكتل السياسية القوية التي أتت بما ال تشتهيه 
سفن العبادي، إذ أطاحت مشروعه اإلصالحي، 
ــزت الــشــعــب لــلــخــروج بــاملــظــاهــرات ضــده، 

ّ
وحــف

به  ــد  مــا وعـ تنفيذ  ــل  أجـ مــن  عــلــيــه  للضغط  أو 
مـــن إصـــالحـــات، والــقــضــاء عــلــى املــحــاصــصــة 
غير  تكنوقراط  حكومة  وتشكيل  السياسية، 
حــزبــيــة، ومـــن ثـــم اعــتــصــم الـــتـــيـــاران الــصــدري 
للضغط على  الــخــضــراء  املنطقة  أمـــام  واملــدنــي 
العبادي والكتل السياسية، ثم التحق بهم السيد 
مقتدى الصدر. في الفترة القليلة املاضية، كان 
العبادي يعاني من غياب الرؤية أو تشويشها، 
مواقف  التخاذ  والشجاعة  بالجرأة   

َّ
يتحل ولــم 

حاسمة، دفاعًا عن مشروعه اإلصالحي، وإنما 
التي  السياسية  الكتل  باالنصياع لضغوط  بدأ 
سرعان ما استغلت ذلك، وبدأت طرح مشاريع 
مــشــتــرطــة  ــا،  ــهــ بــ ــة  ــاصــ خــ ــيــــة  إصــــالحــ ورؤى 
تنفيذها واألخــذ بها، فكانت مواقف الكتل من 

التغيير الوزاري كاآلتي:
- الــتــيــار الـــصـــدري طـــرح مــشــروع إصــالحــيــًا، 
يدعو إلى إجراء تغيير وزاري شامل، وتم طرح 
أسماء من لجنة شكلها الصدر لذلك، واشترط 

األخذ بهذه األسماء.
- املجلس األعلى اإلسالمي طرح على العبادي 

أربــعــة خــيــارات تــراوحــت بــني: إعــالن انسحابه 
الــجــديــدة،  لتمرير تشكيلته  الــدعــوة  مــن حــزب 
أو أن يشكل حــكــومــة خــاصــة بــحــزب الــدعــوة، 
ويعلن للشعب أنها حكومة الدعوة فقط، أو أن 
يتم طرح شخص بديل عنه، أو املضي بتغيير 
تغيير  على  بالتركيز  وزاري جزئي، مشروط 
رؤســـــاء الــهــيــئــات املــســتــقــلــة وإبـــعـــاد عــنــاصــر 

الدعوة عنها.
الشهرستاني  الــجــعــفــري وحــســني  إبــراهــيــم   -
أنا ومن بعدي الطوفان؛ إذ تشير  عمال بمبدأ 
على  بمنصبيهما،  تمسكهما  إلـــى  املـــصـــادر 
الطلبة على الشهرستاني  الرغم من تظاهرات 

واالنتقاد الكبير على الجعفري.
- اتــحــاد الــقــوى الــعــراقــيــة فــي حــيــرة مــن أمـــره، 
ــلــعــبــادي، ويــقــدم   يــعــلــن دعــمــه املــطــلــق ل

ً
ــارة ــتـ فـ

 يــتــمــســك بــهــم، 
ً
لـــه، وتـــــارة وزراؤه اســتــقــالــتــهــم 

وخــصــوصــًا مــن الــحــزب اإلســالمــي، ويسحب 
إنــهــا سياسية ليس إال،  اســتــقــاالتــهــم، ويــقــول 
ويــشــتــرط شـــروطـــًا مـــن أجـــل تــمــريــر التغيير 

الوزاري.
وضوحًا  الكتل  أكثر  الكردستاني  التحالف   -
عبر تمسكه بنسبة 20% من الكابينة الوزارية، 
الرجوع  دون  من  التكنوقراط  ترشيح  ورفــض 

إلى كتلة التحالف الكردستاني.
 عن ذلك، تكاد تتفق كل الكتل السياسية 

ً
فضال

عــلــى أن ال تــتــم املــوافــقــة عــلــى تغيير أي وزيــر 
تقييمًا  العبادي  يقدم  أن  بعد  إال  من وزرائــهــا 
أن  ال  وتــغــيــيــره،  إلقــالــتــه  مقنعًا  وسببًا  لعمله، 
التغيير، وهــو ما لم يقدمه  يكون تغيير ألجــل 

الــعــبــادي حتى ســاعــة كتابة املــقــال، ولــعــل ذلك 
الــوزاري  التغيير  املأخذ على مشروع  أهــم  من 
ــادي. ومــــمــــا تــــقــــدم، يــــبــــدو أن الـــعـــبـــادي  ــبـ ـــعـ ــل لـ
الصدر  )اعــتــصــامــات  تحديات شعبية  يــواجــه 
السياسية،  الــكــتــل  واملــدنــيــني(، وضــغــوطــًا مــن 
الــصــدري واملــدنــي معتصمان على  فــالــتــيــاران 
بــاإلصــالح  للمطالبة  الــخــضــراء  املنطقة  أبـــواب 
والتغيير الوزاري، والكتل السياسية متمسكة 
بــمــنــاصــبــهــا، وتـــطـــرح مــشــاريــعــهــا الــخــاصــة، 
وتــشــتــرط شــروطــًا صعبة عــلــى الــعــبــادي، من 
أجل املوافقة على تمرير تغييره الوزاري. وإزاء 
ذلك، يبدو أن العبادي وحيدًا أمام هذه التحديات 
الشعبية والسياسية، فالشعب املعتصم يريد، 

والكتل تريد، وبات العبادي أمامهم وحيدًا.
الــعــبــادي  وكـــأن  يــريــد تحقيقها،  مــطــالــب  للكل 
الـــوزراء بأمر خارجي، ولــم يكن  تسلم رئاسة 
الذي يبدو  الوطني  التحالف  مرشحًا عن كتلة 
أنه قد انفرط عقده إلى درجة تخلى معها عن 

مرشحه.
ختامًا، نتوجه إلى كتل التحالف الوطني بالقول 
فشلكم  وفشله  نجاحكم،  الــعــبــادي  نــجــاح  إن 
الــدعــوة فقط  لــه ولــحــزب   

ً
جميعًا، وليس فشال

الــحــزب(، فهو  النظر عــن موقفنا مــن  )بــغــض 
مرشح التحالف الوطني، ويحسب عليهم، كما 
في  املــشــاركــة  السياسية  الكتل  بقية  تشترك 
حكومة العبادي في تحمل نتائج الفشل، ألنها 
رضــيــت بــه، وصــوتــت لــه فــي مقابل حصولها 

على حقائب وزارية في حكومته الحالية .
همام السليم )العراق(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

حــن تــهــاوى جــــدار بــرلــن، معلنًا انــتــصــار 
املــعــســكــر الــرأســمــالــي، لـــم تــتــوقــف تباشير 
ــي،  ــدولــ ــقـــطـــاب الــ ــتـ ــايـــة االسـ ــفــــتــــاح ونـــهـ االنــ
 صغيرة، ومد الجسور 

ً
وتحّول العالم قرية

ــدران الـــــعـــــازلـــــة. كـــــــان مــشــهــد  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ  لـ
ً
بـــــديـــــا

ألنصار  صــادمــًا  االشتراكية  الكتلة  انهيار 
الرأسمالية قبل خصومها، وكانت الصدمة 
محفزًا إلطــاق وعــوٍد بعالٍم ينعم بالهدوء 
والسام مع انتهاء الصراع، وإعــان نهاية 
فوكوياما،  فرانسيس  طريقة  على  التاريخ 
بل إن كثيرين من أنصار الكتلة االشتراكية 
ذابــــوا فــي هـــذه الــســرديــة الــحــاملــة، ويــّمــمــوا 
وجوههم شطر عواصم الغرب الرأسمالي، 
لــلــعــوملــة، ومـــا تحمله  التنظير  فــي  ــدأوا  ــ وبـ
من حرية تنقل للبضائع والبشر واألفكار. 
لــكــن مـــا جـــرى عــقــديــن وأكـــثـــر، بــعــد ســقــوط 
العوملة وانتصار  أنهى سكرة  جــدار برلن، 
الجدران  بفكرة  النهائي، وجاء  الرأسمالية 

ر به أنصار العوملة.  
ّ

املضاّدة لكل ما بش
ــدار بــــرلــــن، لـــكـــن الـــجـــســـور لــــم تــمــد،  ــ زال جــ
متعّددة، تفصل بن   

ٌ
جـــدران بعده  وأقيمت 

دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة، 
 ثقافية، واشتغلت أزمات 

ٌ
كما أقيمت جدران

َجـــــــت فــكــرة صــــراع الــحــضــارات  هـــويـــة، وُروِّ
والسياسية  الثقافية  النخب  مــن  عــدد  بــن 

منى عبد الفتاح

ــــات،  ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــاحــــث فـــــي شــــــــؤون الـ حــــصــــر الــــبــ
نــمــاذج التصعيد، في  فــريــدريــش جــاســل، 
تــســعــة مــســتــويــات: الــتــصــلــب فـــي املـــواقـــف، 
ــال بـــداًل  ــعــ الـــنـــقـــاش والــــجــــدل الــعــنــيــف، األفــ
وإلــحــاق  اإلهــانــة  التحالفات،  الكلمات،  عــن 
التهديدات، الضربات  الخزي، استراتيجية 
ثم  الخصم،  تشتيت  املــحــدودة،  التخريبية 
أخــيــرًا مستوى »مــعــًا نحو الــهــاويــة«، وهو 
 الــطــريــق إلــى 

ّ
لــصــاحــب الــقــول الــشــهــيــر »إن

التصعيد مرصوفة بفشل محاوالت إصاح 
ذات البن«؛ تصل فيه األطــراف إلى مرحلة 
العودة  أمــل في  الشاملة، حيث ال  املواجهة 
إلـــى الــخــلــف، بــحــيــث يــصــبــح تــدمــيــر الـــذات 

مقبواًل، إذا كان ثمنه تدمير الخصم.
ــًا،  ووفــــقــــًا ملـــســـتـــوى جــــاســــل األخــــيــــر أيـــضـ
غـــيـــر مـــســـتـــغـــربـــٍة ســـيـــاســـة الـــشـــد والـــجـــذب 
بـــن أطـــــراف الـــتـــفـــاوض الـــثـــاثـــة: الــحــكــومــة 
ــقــــيــــة رفــيــعــة  الــــســــودانــــيــــة، واآللـــــيـــــة األفــــريــ
املـــســـتـــوى بـــقـــيـــادة ثــامــبــو أمــبــيــكــي رئــيــس 
جــنــوب أفــريــقــيــا الــســابــق، وقـــوى املــعــارضــة 
والحركات املسلحة وقطاع الشمال. وبينما 
الـــطـــرفـــان األول والـــثـــانـــي الــحــكــومــة  يــضــع 
يد بعض،  في  يدهما  األفريقية  والوساطة 
تتأجج قوى املعارضة املتمثلة في األحزاب 
من  غضبًا  املسلحة  والــحــركــات  السياسية 
كانت  الــتــي  األميركية  اإلدارة  مــوقــف  تغّير 
ــحــابــي هــــذه الـــحـــركـــات، لكنها 

ُ
فــيــمــا قــبــل ت

الــغــربــيــة. حــتــى دول الــعــالــم الــثــالــث أقيمت 
 
ٌ
ــة، حــيــث تــبــنــي دولــــة ــازلــ  عــ

ٌ
بــيــنــهــا جـــــــدران

غنية جــدارًا مع دولــٍة فقيرٍة ملواجهة تدفق 
املهاجرين الباحثن عن عمٍل إليها، أو ملنع 

تسلل »إرهابين« محتملن.
قام جداٌر من األساك املتشابكة بن إسبانيا 
التسعينيات، وتــحــديــدًا حول  فــي  واملــغــرب 
من  أوروبــــا  حماية  بــهــدف  ومليلية،  سبتة 
الــهــجــرات املــتــزايــدة لــأفــارقــة، وعــلــى الرغم 
من استخدام تكنولوجيا متقدمة في جدار 
ــتــــار، إال  األســــــاك الـــبـــالـــغ ارتـــفـــاعـــه ســتــة أمــ
واتجه  تــجــاوزه،  مــن  تمّكنوا  مهاجرين  أن 
ــداٍر على  املــغــرب، قــبــل ســنــتــن، إلـــى بــنــاء جــ
الجانب املغربي في مليلية بارتفاع خمسة 

أمتار، ملكافحة الهجرة غير الشرعية. 
ــداٍر يتم  يــمــّول االتــحــاد األوروبــــي إنــشــاء جـ
تشييده في هذه الفترة بن بلغاريا وتركيا، 
ملنع تدفق املهاجرين من تركيا إلى أوروبا، 
وقــد أقــيــم فــي الــجــزء الجنوبي مــن الــحــدود 
سياٌج  التسعينيات  في  التركية  البلغارية 
بينهما مسافة  تفصل  ــن، 

َّ
َصــف مــن  معدني 

مــلــغــومــة عــرضــهــا 500 مــتــر، فــيــمــا الــجــدار 
الجديد يمتد على مسافة 30 كلم، مع ارتفاٍع 

يبلغ ثاثة أمتار ونصف. 
قــبــل هــــذا الــــجــــدار، عــمــل الــيــونــانــيــون على 
بــنــاء جـــدار بينهم وبــن تــركــيــا، ملنع تدفق 
املهاجرين غير الشرعين. كذلك تعمل املجر 

أعلنت، أخيرًا، وقوفها مع الحوار الوطني، 
الحركات  بالضغط على  الحكومة  ووعــدت 
املــســلــحــة وقـــوى املــعــارضــة بــالــتــوقــيــع على 

خارطة التفاوض.
هــــذا املـــوقـــف الـــــذي أعــلــنــه مــكــتــب املــبــعــوث 
ــــودان، فـــّســـره مــحــلــلــون  ــــسـ األمـــيـــركـــي فـــي الـ
ــه نــاتــٌج عــن الــتــأثــيــر الــســالــب للحركات 

ّ
بــأن

اإلقليمي، ومشاركتها  املسلحة في املحيط 
في حرب دولــة جنوب السودان وامتدادها 
إلى الجوار األفريقي، ما يشكل خطرًا على 
موقف  أمــا  املنطقة.  في  األميركية  املصالح 
اآللية األفريقية رفيعة املستوى فقد تعّرض 
لــلــنــقــد مــنــذ الـــبـــدايـــة، بــســبــب اســتــراتــيــجــيــة 
باالتفاق  انتهجتها  التي  التفاوض  تجزئة 
مع الحكومة بعقد اتفاقيات سام منفردة.  
ــد 

ّ
وربـــمـــا يــكــون الــســبــب هـــو الــتــكــويــن املــعــق

لــلــحــركــات املــســلــحــة، فــهــنــاك حـــركـــة الــعــدل 
وحركة  إبراهيم،  جبريل  بقيادة  واملــســاواة 
ــي أركــو 

ّ
جــيــش تــحــريــر الـــســـودان قــيــادة مــن

مــــنــــاوي، وحـــركـــة جــيــش تــحــريــر الـــســـودان 
قــيــادة عــبــد الــواحــد محمد نـــور. ومـــن هــذه 
لتحرير  الشعبية  الــحــركــة  كــانــت  الــحــركــات 
الـــســـودان )قــطــاع الــشــمــال(، قــد شــاركــت في 
الحكم بناًء على اتفاقية السام الشامل في 

نيفاشا عام 2005. 
بالتوقيع  شكليًا  الــحــركــات  هـــذه  تـــوحـــّدت 
على »وثيقة كاودا« التي أصدرتها الحركة 
األكبر  الفصيل  الــشــمــال(،  )قــطــاع  الشعبية 
ــوات الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة بــقــيــادة مــالــك  ــ فـــي قـ

بـــن شــريــحــة واســـعـــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
الــبــيــضــاء مـــن جـــهـــة، وأصــــحــــاب الــشــركــات 
بــاملــؤســســة  املــتــحــّكــمــن  األمــــــــوال  ورؤوس 
الحاكمة األمــيــركــيــة مــن جهة أخـــرى، حيث 
تــرامــب فقط، ألنــه ضد  ال تتصاعد شعبية 
ــر على  ــداٍر آخــ ــ املـــهـــاجـــريـــن، ويـــريـــد بـــنـــاء جــ
الــحــدود مــع املكسيك، وإنــمــا يجتذب  كامل 
، ألنه يعّبر عن 

ً
خطاب ترامب شرائَح واسعة

رفٍض للتجارة الخارجية، ويعد بسياسات 
ــة لـــلـــصـــنـــاعـــة األمــــيــــركــــيــــة والـــطـــبـــقـــة  ــايـ ــمـ حـ
الطبقة من  هــذه  العاملة، ويعكس مخاوف 
ــدان فــرصــهــا الــوظــيــفــيــة، بــســبــب تــوجــه  ــقـ فـ
املصانع األميركية إلى الصن وشرق آسيا، 
بحثًا عــن توسيع األربــــاح بــاالعــتــمــاد على 
األيــــدي الــعــامــلــة الــرخــيــصــة. ويــثــيــر خطاب 
ترامب الذي يهاجم الصن، ونهج التجارة 
الــخــارجــيــة، بــضــراوة حماسة هـــؤالء الذين 

يكفي االعتماد فيها على عوامل الشخصية 
الكارزمية أليٍّ من قياداتها. 

 لم يكن باإلمكان إحال السام في السودان 
 بتوقف اآللية األفريقية رفيعة املستوى، 

ّ
إال

واملـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
السودانية، عن دعم الدخول في مفاوضات 
جزئية لــوقــف الــحــرب فــي دارفــــور وجنوب 

كردفان والنيل األزرق. 
املفاوضات  منابر  تتحول  أن  أجـــدى  وكـــان 
املختلفة فــي الــدوحــة وأديـــس أبــابــا، والتي 
تــقــودهــا الــوســاطــتــان الــقــطــريــة واألفــريــقــيــة 
إلــــى مــنــابــر لــلــتــفــاوض حــــول قـــيـــام عملية 
ــاء ألي طــرف  ــل، مـــن دون إقـــصـ ــامـ ســــام شـ
على حساب اآلخر، ومن دون بذل ترضيات 
ــاٍت عــلــى حــســاب أخــــرى،  ــركـ واســتــقــطــاب حـ
ــول إلــى  مــهــمــا اخــتــلــفــت الــــــرؤى فـــي الــــوصــ

حلول شاملة.
يــؤكــد االتـــجـــاه الـــعـــام الــــذي اســتــحــوذ على 

بـــاتـــوا يــشــعــرون أن قــيــم الــعــوملــة وقـــوانـــن 
الــســوق تــهــدد حياتهم، ويـــرون فــي خطاب 
ترامب تعبيرًا صادقًا عن غضبهم من كذب 

أهل املؤسسة وتاعبهم.
ــقــــول، بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــديــن على  يــمــكــن الــ
التبشير بسيادة قوانن السوق في التجارة 
ــيـــة، وهــيــمــنــة الــنــهــج الــنــيــولــيــبــرالــي،  الـــدولـ
إن هـــنـــاك مــشــكــات كــثــيــرة تــعــتــرض هــذه 
أن  هــنــا،  املــهــم،  أن  الــســيــادة والهيمنة، غير 
ــرنــا دعـــاة العوملة 

ّ
الــحــدود لــم تـــزل، كما بــش

التمسك بها، واإلصــرار  وأنصارها، بل زاد 
على حمايتها مــن االخـــتـــراق، وهــي حــدوٌد 
واقتصادية،   

ٌ
وسياسية  

ٌ
وجغرافية  

ٌ
ثقاقية

ز الحواجز وتضرب فكرة حرية انتقال 
ّ
تعز

البضائع والبشر واألفكار في مقتل. لم تكن 
ــواق املــفــتــوحــة« ســوى جـــزٍء مــن حالة  »األســ
الــعــزل، إذ تــعــزل بــن األغــنــيــاء والــفــقــراء في 
هذا العالم، وتوّسع الهّوة بينهما، وتحاول 

تسخير الفقراء، ملراكمة رأس مال األغنياء.
الهجرة غير الشرعية هي انتفاضة الفقراء 
محاولة  على  العالم  جنوب  في  واملعوزين 
مقومات  منها  ــِزعــت 

ُ
ن مــعــازل،  فــي  إبقائهم 

الــحــيــاة الــكــريــمــة، بعمل مباشر مــن أقــويــاء 
ــذه الــهــجــرة ومــا  هـــذا الــعــالــم الــجــشــعــن، وهـ
تواجهه من حائط صد، تفضح كل ادعاءات 

سِقط أقنعتها اإلنسانية.
ُ
العوملة، وت

)كاتب سعودي(

 تجزئة 
ّ
معظم التحليات في هذا الشأن أن

التفاوض هي التي تقود إلى ارتفاع سقف 
التهميش،  من مشكات  والشكاوى  املظالم 
وهو ما يؤجج فتيل الصراع والحرب التي 
كلما أطفئت شعلتها استولدت ألف شعلة. 
ــذلـــك دوامـــــــة املـــفـــاوضـــات  ــًا لـ ــقـ وتــســتــمــر وفـ
وعــدم  الــصــراع  حــالــة  وتصدير  الانهائية، 
االستقرار إلى مناطق أخــرى، لتتسع رقعة 
ــذه املــنــاطــق  ــــراب، ويــعــيــش ســـكـــان هــ ــتـ ــ االحـ
والهدنة  االحــتــراب  مــن  متصلٍة  دوراٍت  فــي 

الشكلية.
اآلن، تــتــضــح أمــامــنــا مــقــولــة جــنــكــيــز خــان 
)امللك العاملي(: »أنا على استعداد للتضحية 
بنصف شعب املغول، لكي يستقيم النصف 
السودانية  الحكومة  تفعل  وهكذا  الثاني«. 
يثنيها  لن  فالحكومة  املسلحة،  والحركات 
املنطقتن، ما  التضحية  بشعب  مــن  شــيء 
دامــت ترى االستقامة في التمكن وتثبيت 
قواعد الحكم إلى أكثر من ربع قرن. والشيء 
نــفــســه تــفــعــلــه الــــحــــركــــات املـــســـلـــحـــة، فــمــنــذ 
التحّدي،  لهذا  استعدت  تكوينها،  بــدايــات 
ــان الــضــحــايــا هـــم شــعــب جـــبـــال الــنــوبــة  ــ وكـ
والنيل األزرق، وأهــل دارفـــور، ليتسنى لها 

كسب ما تبقى من السودان. 
الحصيلة  تكون  املــزدوجــة،  الضربة  وبهذه 
مـــحـــو نـــصـــف الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي، لــتــكــون 
نسخة الوطن الجديدة بعد انفصال جنوب 

 أمامنا.
ً
السودان، هي ما نراه ماثا

)كاتبة سودانية(

على قطع طريق املهاجرين إلى أوروبا، عبر 
ــداٍر عــلــى الـــحـــدود بن  صــربــيــا، بتشييد جــ
الــبــلــديــن، وال يمكن ذكـــر الـــجـــدران مــن دون 
الحديث عن جداٍر من األساك الشائكة بن 
الـــواليـــات املــتــحــدة واملــكــســيــك، يــبــلــغ طــولــه 
إنشائه  األميركيون في  بدأ  ألفي كيلومتر، 
منتصف التسعينيات، بالتزامن مع دخول 
الشمالية  ألميركا  الــحــرة  الــتــجــارة  اتفاقية 
)نــافــتــا( حــّيــز الــتــنــفــيــذ، وهـــي الــتــي تــهــدف 
إلــى إزالـــة الــحــواجــز وتسهيل مـــرور السلع 

والبضائع عبر الحدود.
هــاب في  ل هــذه الشواهد على حجم الــرِّ

ّ
تدل

بفقراء  »تــلــوثــهــا«  مــن  الغنية  الــشــمــال  دول 
الــجــنــوب، وهـــي الــتــي أســهــمــت سياساتها 
اإلمـــبـــريـــالـــيـــة عــــقــــودًا فــــي إفــــقــــار بــلــدانــهــم 
وتــدمــيــرهــا بـــالـــحـــروب املــتــتــالــيــة، مـــن دون 
أن تــعــتــرف بــمــســؤولــيــٍة، أو تــحــاول تغيير 
املنظومة  فــي  الخلل  وإصـــاح  سياساتها، 
ببناء جدراٍن   

ً
مكتفية العاملية،  االقتصادية 

ــــول إلـــــى جــنــاتــهــا،  ــــدخـ ــن الـ تــمــنــع هــــــؤالء مــ
والهروب من جحيمهم.

 
ً
 واســـعـــة

ً
ــاٍت شــعــبــيــة ــاعـ لــكــن املــثــيــر أن قـــطـ

ــــواق  فـــي الـــــدول املــســتــفــيــدة مـــن عـــوملـــة األسـ
 مــن 

ً
ــاتــــت مـــتـــضـــّجـــرة والــــتــــجــــارة الــــحــــرة بــ

ــاٍت  ــا أنــتــجــتــه مـــن أزمــ ــذه الــســيــاســات، ومـ هـ
اقتصادية. ولعل ظاهرة دونالد ترامب في 
الــواليــات املتحدة تؤكد على نشوء جــدراٍن 

ــركــــات مــســلــحــة أخــــرى  ــار، مــــع ثـــــاث حــ ــقــ عــ
إلعــــان تشكيل الــجــبــهــة الــثــوريــة )تــحــالــف 
ــم الــتــوقــيــع  ــ ــة، وتـ ــوبـ ــنـ ــبـــال الـ كــــــــاودا( فــــي جـ
 .2011 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  عليها 
نًا في إسقاط 

َ
وجاء هدف هذه الحركات ُمعل

املسلحة،  العسكرية  بالقوة  الحاكم  النظام 
ــلـــى أنـــقـــاضـــه،  وتـــأســـيـــس دولـــــــة جــــديــــدة عـ
ــذي انــتــهــجــتــه  ــ ــار الــتــغــيــيــر الــ ــيـ مــــا جـــعـــل خـ
املــعــارضــة الــســودانــيــة يــتــبــعــه مـــن االتــجــاه 
ذلك  عمل  مــبــاشــر.  اآلخـــر تصعيد عسكري 
الــتــصــعــيــد عــلــى تــشــتــيــت تــركــيــز الــحــكــومــة 
وقــواتــهــا بتوسيع ســاحــات املــعــارك، وفتح 
جبهاٍت جديدة في استعراٍض واضح للقوة 
باستعراٍض  الحكومة  واجهته  العسكرية، 

آخر، غرضه تطويق قوات الجبهة الثورية.
ــّدت الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة مـــن انــقــســامــات  تـــوحـ
ــة. وكـــــــــان فـــــي وســــع  ــلــــحــ الــــجــــمــــاعــــات املــــســ
ــفــــاوض مــعــهــا  ــتــ ــيــــة الــ ــة الــــســــودانــ ــكـــومـ الـــحـ
 شــامــل، 

ٍّ
ــد، لــلــوصــول إلـــى حـــل كتنظيم واحــ

لكنها انتهزت فرصة إصرار بعض الحركات 
، فعملت على 

ً
التفاوض معها منفردة على 

 هذا بإمكانه أن يحقق نتائج 
ّ
ذلك. ورأت أن

ووســيــلــة ضــغــط عــلــى الـــحـــركـــات، ويضمن 
حركٍة  كل  مع  التفاوض   

ّ
أن غير  تنازالتها، 

السام، والوصول  على حــدة أضــّر بعملية 
إلى اتفاق سام شامل. 

وأدى ذلــــك، كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة، إلــــى تــجــزئــة 
 هــنــاك 

ّ
الــحــلــول والــنــتــائــج، خــصــوصــًا وأن

قــضــايــا شــائــكــة أمــــام أطــــراف الــتــفــاوض، ال 
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»مكامير« المرض في مصر
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القاهرة ـ العربي الجديد

أصــبــحــت حــفــر تــصــنــيــع الـــفـــحـــم، املــعــروفــة 
املخاطر على  أبــرز  من  في مصر،  باملكامير 
صــحــة مــايــن املــواطــنــن الــقــاطــنــن بالقرب 
من طريق بلبيس - القاهرة الزراعي أو املارين عبرها. 
هؤالء يتعرضون النبعاثات غاز أول أكسيد الكربون 
الــســام، مــع مــا فــي ذلــك مــن خطر اإلصــابــة بعديد من 
األمراض التنفسية والصدرية. كذلك، يتسبب الدخان 
بانعدام مجال الرؤية الذي يؤدي بدوره إلى كثير من 

الحوادث املرورية.
تغرق محافظة الشرقية، حيث يقع القسم األكبر من 
 

ّ
بحل القائلة  املسؤولن  وعــود  من  بحر  في  الطريق، 

هذه األزمة الصحية والبيئية. وعود ال تنفذ بالقضاء 
على تلك املكامير أو نقلها إلى أماكن أخرى. في أعقاب 
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، أصبح الوضع 
املكامير عّما كانت  أعــداد  أكثر ســوءًا، فقد تضاعفت 
عليه من قبل، وكالعادة من دون أّي حسيب أو رقيب 
من الحكومة واملــســؤولــن. والضحية في تلك األزمــة 

العميقة هم األهالي دائمًا.
ــو مـــن ســـكـــان بــلــبــيــس في  يـــقـــول مــحــمــد عـــثـــمـــان، وهــ
ــراض   مــعــظــم األهــــالــــي يـــعـــانـــون مـــن أمــ

ّ
الــشــرقــيــة، إن

تــنــفــســيــة بــســبــب أدخـــنـــة املــكــامــيــر، والـــتـــي تــمــتــد إلــى 
البلدات املجاورة، فيما تكتفي وزارة البيئة واملحافظة 

بتحرير محاضر وذلك بهدف جمع الغرامات.
من جهته، يقول علي التهامي وهو من األهالي أيضًا: 
»تستمر معاناتنا بسبب مكامير الفحم وما نتعرض 
له من تلّوث وأمراض. أما املحافظة فلم تتحرك لرفع 

املعاناة عنا«.
 أصحاب 

ّ
ابن املدينة نفسها حسن سليمان يقول إن

الطريق  جانَبي  على  األخــشــاب  يحرقون  املكامير 
الزراعي بشكل بدائي، ومن دون االنتباه إلى حق 

عن 35 في املائة، وذلك نتيجة التعرض للفيروسات 
والغازات السامة التي يستنشقها األهالي، فاألدخنة 
الناتجة عن املكامير تحتوي على خليط من الغازات 

املضرة بالصحة بشكل عام.
قد يسبب  الحرق ومــا ينتج عنه   

ّ
أن يضيف ممدوح 

جلطة دماغية. نسب أول أكسيد الكربون التي تنتج 
في  بها  املسموح  النسب  تتخطى  الحرق  عملية  عن 
الــبــاد، إذ يــصــل تــركــيــز هـــذا الــغــاز فــي هـــواء مناطق 
الواحد،  املكعب  املتر  إلــى 1500 مليغرام في  املكامير 
 الحد املسموح به في البيئة الصناعية ال 

ّ
في حن أن

يتعدى 500 مليغرام في املتر املكعب الواحد.
ممدوح  فيشير  دماغية،  بجلطات  تسببه  لجهة  أمــا 
 ذلــك يــعــود إلــى ارتــبــاطــه بهيموغلوبن الــدم، 

ّ
إلــى أن

التي تتسبب  الكبريت  باإلضافة إلى وجــود أكاسيد 
فـــي إلـــحـــاق أضـــــرار بــالــحــيــاة الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة 
تكّون  الكبريتيك  حمض  عــن  وينتج  البناء.  وبــمــواد 
ظـــاهـــرة الــتــحــمــض الـــتـــي تــتــســبــب فـــي تـــآكـــل املـــعـــادن 
ر سلبًا على حياة 

ّ
والحجر الجيري ومواد أخرى تؤث

اإلنسان والحيوان والبيئة.
بــالــعــودة إلــى األهــالــي، يــقــول عمر رشـــاد )22 عامًا( 
الــفــحــم النباتي  ــــه يــعــمــل فــي صــنــاعــة 

ّ
إن مــن بلبيس 

فـــي إحــــدى املــكــامــيــر. يــبــرر اســـتـــمـــراره بــعــدم تمكنه 
بينما تستقبل  أخــرى،  فرصة عمل  العثور على  من 
املكامير العاطلن من العمل. يتمنى لو توفر الدولة 
فرصة عمل له تساعده على عيش حياة كريمة. أما 
الــســيــد )40 عــامــًا( فتعمل فــي املــكــامــيــر منذ  فــوزيــة 
 هذا العمل تسبب لها بالتهابات 

ّ
ثمانية أعــوام. لكن

رئوية حادة وحساسية في الصدر.
في املقابل، يطالب أصحاب املكامير الجهات الرسمية 
البيئة  ومـــراعـــاة  صناعتهم  عــلــى  للحفاظ  بــالــتــدخــل 
الــوقــت عينه، مــن خــال إمــدادهــم بالتكنولوجيا  فــي 
الحديثة الازمة إلنتاج الفحم بطريقة علمية حديثة.

أهالي املنطقة في تنفس هواء نقي نظيف. يطالب 
األهالي وزير البيئة وكذلك وزير التجارة والصناعة 
ويشيرون  حقهم.  في  ترتكب  جريمة  من  بحمايتهم 
إلـــى إصــــدار املــحــافــظ األســبــق املــســتــشــار يحيى عبد 
املجيد قرارًا يحمل رقم 15 لعام 1999، يقضي بإزالة 
مكامير الفحم املوجودة على طريق بلبيس القاهرة 
الـــزراعـــي، لــكــن مــن دون تنفيذ. يــســأل األهـــالـــي: »أيــن 
هذا القرار من املحافظن الذين أتوا بعده؟ ما يحدث 
فــي حــق اإلنسانية، عــدا عن  لنا يعّد مــن االنتهاكات 

اختراق املكامير القوانن«.
املكامير   

ّ
أن عـــزت  البيئة عــصــام  عــلــوم  أســتــاذ  يــؤكــد 

ي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد 
َ
التي تبعث غاز

الــكــربــون الناتَجن عــن حــرق األخــشــاب، تتسبب في 
حدوث اختناقات لأهالي، باإلضافة إلى أثرها املزمن 
فـــي الــتــســبــب لــهــم بــحــســاســيــة الـــصـــدر وااللــتــهــابــات 
الناتجة عن عملية  امللّوثات   

ّ
أن إلى  الصدرية. يشير 

ــوع الــــنــــشــــاط والــكــمــيــة  ــ الــــحــــرق تــخــتــلــف بـــحـــســـب نــ
ــرار البيئية  ــ املــســتــخــدمــة فــيــه. كــذلــك يــلــفــت إلـــى األضـ
الناتجة عن عملية حرق األشجار، والتي تشكل خطرًا 
 مكمورة، من النباتات 

ّ
أكيدًا على البيئة املحيطة بكل

واألشجار إلى مجاري املياه فاألراضي الزراعية.
ــبـــًا عــلــى  ــلـ ـــــر سـ

ّ
 املــــكــــامــــيــــر تـــــؤث

ّ
ت أن

ّ
ويـــــوضـــــح عــــــــز

الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، بــســبــب الـــدخـــان والـــعـــوادم 
وثاني  أول  وانبعاثات  الفحم  احــتــراق  عــن  الناتجة 
أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت. فالفحم في 
املكامير عبارة عن مخلفات زراعية تتكون من مادة 
 
ّ
الــكــربــون الــنــاتــج عــن نــزع املـــاء مــن الــنــبــات. يــذكــر أن
الفحم النباتي يصنع من الخشب والحطب، ويدخل 

في عدد من الصناعات.
ــــدوح، وهـــو  ــمـ ــ ــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد الـــطـــبـــيـــب مــحــمــد مـ مــ
 نــســب إصــابــة 

ّ
أخــصــائــي فـــي حــســاســيــة الـــصـــدر، أن

األطـــفـــال بـــأمـــراض الــصــدر فــي مــركــز بلبيس ال تقل 
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إيجه، أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، بصورة غير قانونية، 173 شخصًا، معظمهم من النساء 
إلــى أوروبــا في الظروف الجوية السيئة  العبور  واألطــفــال. وبالرغم من عــدم تفضيل املهاجرين 
خال أشهر الشتاء، فإن محاوالتهم الوصول عبر طرق غير مشروعة إلى أوروبا لم تتوقف خال 
األشهر الثاثة املاضية. وكان عام 2015 بأكمله قد شهد غرق 279 مهاجرًا. أما عام 2014 فقد شهد 
)األناضول( غرق 69 مهاجرًا. 

بفيروس  ثانية مصابة  حالة  وجــود  أمــس،  نينسواه،  تولبرت  الليبيري،  الصحة  وزيــر  نائب  أكــد 
 يبلغ 

ً
إيبوال، بعد أشهر من إعان البلد الواقع في غرب أفريقيا خلوه من العدوى. وأوضح أن طفا

من العمر خمسة أعــوام نقل إلى مركز للعاج في مونروفيا، وقد توفيت والدته الخميس املاضي 
نتيجة إصابتها بالفيروس. أضــاف أن عشرة من العاملن في مجال الرعاية الصحية يخضعون 
ملراقبة وقائية طوعية. وأوضح نينسواه أنهم يحققون في كيفية وصول املرأة إلى ليبيريا مع ثاثة 
)أسوشيتد برس( أطفال، الفتًا إلى أنها جاءت من غينيا من دون أي أعراض.  

إصابة ثانية بفيروس إيبوال في ليبيريامقتل 173 مهاجرًا في بحر إيجه منذ بداية العام

لندن ـ كاتيا يوسف

 قــبــل إنــجــاب 
ّ
ــمــا تــقــّدمــت املــــرأة فــي الــســن

ّ
كــل

طفلها األّول، ازداد لديها احتمال إصابتها 
بسرطان الثدي في فترة الحمل أو الرضاعة. 
ــذا مـــا خــلــص إلـــيـــه بــاحــثــون فـــي منظمة  هــ
ــد ارتــفــع عــدد  ــثـــدي«. وقـ »رعـــايـــة ســرطــان الـ
اللواتي  النساء  الثدي لدى  حــاالت سرطان 
يبلغن 45 عامًا، إلى خمسة آالف و600 حالة 
جديدة سنويًا في بريطانيا، وفق البيانات 
األّمهات   

ّ
ارتفع متوّسط سن األخيرة، فيما 

في عام 2014 ليبلغ 30 عامًا، أي أكثر بأربع 

ســـنـــوات بــاملــقــارنــة مـــع عـــام 1974. أظــهــرت 
بـــحـــوث جــــديــــدة ملــنــظــمــة »رعــــايــــة ســـرطـــان 
ــه في عّينة مؤلفة من 496 امــرأة، 

ّ
أن الثدي« 

ص السرطان خال الحمل أو الرضاعة 
ّ

خ
ُ

ش
لــدى امـــرأة واحـــدة مــن أصــل كــل عشر نساء 
ــا دون. كــذلــك، مــا يــزيــد عن   45 ومـ

ّ
فــي ســـن

ثلث النساء يبدأن العاج وطفلهن األكبر ال 
 نحو نصف 

ّ
يتجاوز خمسة أعوام. ُيذكر أن

 
ّ
عليهن الــعــاج  تأثير  مــن  يعانن  األمــهــات 

 
ّ
 عــلــى االهــتــمــام بــأطــفــالــهــن

ّ
وعــلــى قــدرتــهــن

ورعــايــتــهــم. وتــلــفــت الــــدراســــة الــتــي نــشــرت 
ــــي الــعــاشــر لسرطان  خـــال املــؤتــمــر األوروبـ

الهولندية  العاصمة  فــي  عقد  الـــذي  الــثــدي 
 الخوف األكبر الذي 

ّ
أمستردام أخيرًا، إلى أن

تعانيه 66 في املائة من األّمهات املصابات 
التمّكن من رؤية   قبل 

ّ
بــاملــرض، هو موتهن

ــص نحو 
ّ

أطــفــالــهــن يــكــبــرون. ســنــويــًا، تــشــخ
50 ألــــف حــالــة بــهــذ املــــرض فـــي بــريــطــانــيــا. 
وثّمة خطر لإلصابة بسرطان الثدي بنسبة 
واحــدة من ثمان خــال حياة املــرأة، وتــزداد 
املخاطر مع التقّدم في العمر. وتصل نسبة 
اإلصابات إلى النصف لدى النساء البالغات 
65 عامًا وما فوق. أما لدى النساء البالغات 
من العمر 45 عامًا، فالخطر هو على واحدة 

 املرأة قد تصاب بسرطان 
ّ
من عشر. ُيذكر أن

الثدي بنسبة واحدة بن 1950 عندما تكون 
 29 عــامــًا، وتــصــل تلك النسبة إلى 

ّ
فــي ســن

واحدة بن 210 حن تبلغ 39 عامًا، وواحدة 
بن 48 حن تبلغ 49 عامًا.

ــــام جمعية  صـــوفـــي بـــيـــرس، مـــن مــكــتــب إعـ
»الــعــربــي  »رعــايــة ســرطــان الـــثـــدي«، تــقــول لـــ
 الجمعّية »تعمل على مساعدة 

ّ
الجديد«، إن

 ،
ّ
النساء املصابات بسرطان الثدي ودعمهن

ــات لــلــتــحــّدث  ــابـ ــالـــشـ ــة قـــســـم خـــــاص بـ ــّمــ وثــ
وجسديًا  نفسيًا  املـــرض  مــن  يعانينه  عــّمــا 
 وتوفير املعلومات 

ّ
واإلجابة عن تساؤالتهن

 فــي الــعــمــل والــقــدرة 
ّ
، ومــنــهــا حــقــوقــهــن

ّ
لــهــن

عــلــى تــحــّمــل الـــخـــســـارة فـــي املـــدخـــول خــال 
.»

ّ
فترة العاج واملشاكل التي قد تواجههن

أم  أمــانــدا ميلينغ، وهــي  مــن جهتها، تقول 
كــان  ــّرة  مـ ألّول  طفلي  »إرضــــاع   

ّ
إن لطفلن، 

ني 
ّ
مــن املــفــتــرض أن يــكــون أمـــرًا مــمــّيــزًا. لكن

الحظت وجود كتلة في صــدري«. وميلينغ 
العمر 34 عامًا حــن علمت  مــن  تبلغ  كانت 
بإصابتها بسرطان الثدي، بعد يوم واحد 
ميلينغ  وتخبر  الثاني.  طفلها  إنــجــاب  مــن 
ــيــهــا الــخــبــر 

ّ
عــــن انـــفـــطـــار قــلــبــهــا لـــــدى تــلــق

وخوفها من عدم رؤية طفليها يكبران.

سرطان الثدي ال يوّفر المرأة الحامل

يوسف حاج علي

تأخرَت كثيرًا. بعد فترة نطفئ شمعة العام 
الثاني من الفراغ. ننتظرك منذ فترة طويلة 

ومرشحة ألن تطول بعد بحسب ما يخبرنا 
املنّجمون واملحللون السياسّيون. 

كرسّيَك الفخم في القصر الكبير فارغ. ال 
أحد يجرؤ على الجلوس عليه مكانك، حتى 

ى تنظيفه بعدما مأله 
ّ
املوظف الذي يتول

الغبار. يقول املوظف في نفسه: هذا الكرسي 
ليس لي. القصر أيضًا موحش في غيابك. ال 
زّوار يقصدونه في األيام العادية وال في أيام 

املناسبات الرسمية، وقد غابت أخباره عن 
الصحف والنشرات. 

ا تالمذة صغارا 
ّ
في زمن مضى، يوم كن

كنا نظن أنَك أقوى رجٍل في العالم. كنا 
نظنك مثل سوبرمان. في املدرسة قالوا 

إنَك رأس الدولة ورمز وحدة الوطن والقائد 
األعلى للقوات املسلحة، والرجل الذي 

يحمل رقم واحد في كل شيء. في البطاقة 
االنتخابية، ورقم لوحة السيارة، وكل ما له 
عالقة بتراتبية األفراد في البلد. أنَت دائمًا 

الرقم واحد.
مّر كثيرون قبلَك على هذا الكرسي وجلسوا 

عليه. بعضهم شعر بالراحة و»البحبوحة«، 
وبعضهم شعر بالقلق واملسؤولية. بعضهم 
فه الكرسي أثمانًا غالية، وبعضهم تشّبث 

ّ
كل

به ورفض أن يتركه. بعضهم بكى عندما 
غادر، وكثر يحلمون بالجلوس عليه كل يوم.

 أمر هذا الكرسي.
ً
غريٌب فعال

اإلطار في املؤسسات واإلدارات الرسمية 
فارغ. صورتك ليست فيه. الصورة الرسمية 

جدًا مع علم البالد في الخلفية غائبة. 
أحدهم، موظف في إحدى اإلدارات، أصّر 

قًا على الجدار 
ّ
على إبقاء اإلطار الفارغ معل

ولو من دون الصورة. سيتمّسك باإلطار 
طاملا أنه مكتوب عليه الفراغ. 

يقولون إنهم يتنازعون اليوم على كرسّيك 
الفخم املغري. ألهذه الدرجة حقًا ممتع 
الجلوس في هذا الكرسي؟ وفي غيابك 
ل البالد، 

ّ
الذي طال يخبروننا عن تعط

وتوقف الخدمات، وانتشار الفساد، وأشياء 
كثيرة مما يوجع الرأس ويلوي القلب. 

يحدث كل هذا من أجل عيون الكرسي، فال 
تتركه وحيدًا. 

مع ذلك، يمكن القول بضمير مرتاح إنه ال 
شيء تغّير علينا في غيابك، نحن املواطنون، 
باستثناء هذه الصورة. ال تزعل، فالدولة التي 

لت في غيابك، 
ّ
صرعوا رؤوسنا بأنها تعط

هذه الدولة، لم توجد أبدًا. ولوقاحتهم، منذ 
جئنا إلى هذه الحياة، وهم يخبروننا عن 

محاولة بنائها. هل حقًا تحتاج الدول كل هذا 
الوقت من البناء؟

لكن رغم كل شيء نحن نحب أن يكون لنا 
رئيس. صّدق. وجودك مهم ولو في الصورة. 
كما أننا نشعر بالغيرة أحيانًا عندما نشاهد 

الرؤساء في اللقاءات الدولية وأنَت لست 
بينهم. 

نريدَك أن تأتي في وقت قريب. نريد أن تمأل 
اإلطار الفارغ بصورتك. وربما، مع بعض 

الحظ، تكون خارقًا مثل سوبرمان، فنتمكن 
من بناء دولة.

أقوى رجل 
في العالم

مزاج
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يتمنى لو توفر الدولة فرصة عمل له )محمد محمود/ األناضول(



مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الـــاجـــئـــن فــــي مــــا يـــخـــص الـــتـــعـــامـــل مــــع غــيــر 
ــن. فــبــعــد تــســجــيــل  ــريـ ــاجـ ــهـ الـــســـوريـــن مــــن املـ
ــدم تــســجــيــل  ــ ــانـــات هــــــؤالء والـــتـــأكـــد مــــن عـ ــيـ بـ
السلطات  كــانــت  بحقهم،  جنائية  مــاحــقــات 
الـــتـــركـــيـــة تــمــنــحــهــم حــــق الـــحـــمـــايـــة املـــؤقـــتـــة، 
ــاتـــهـــم بــشــكــل ســنــوي  ويــــجــــري تـــجـــديـــد إقـــامـ
ــتــــمــــرار تـــعـــرض حــيــاتــهــم  بـــشـــرطـــن هـــمـــا اســ
للخطر في بلدانهم األصلية، وعدم حصولهم 
على حق اللجوء في بلد ثالث. وبحسب أرقام 
األمم املتحدة، فإنه ولغاية األول من مارس/ 
آذار املاضي يتواجد في تركيا نحو 258 ألفًا 
الحماية  و405 أشخاص حاصلون على حق 
العراقين واألفغان  املؤقتة. معظم هــؤالء من 
إلى  دخلوا  الذين  والصومالين  واإليــرانــيــن 
الرقم  هــذا   

ّ
لكن مشروعة.  غير  بطريقة  تركيا 

مرشح لارتفاع بعد بدء عمليات اإلعادة من 
اليونان. وفي حال كان هؤالء الذين ستجري 
إعادتهم مسجلن في تركيا في وقت سابق، 
ســيــجــري نقلهم إلـــى األمــاكــن الــتــي كــانــوا قد 
وزعــــــوا عــلــيــهــا ســـابـــقـــًا، أمــــا الـــجـــدد مـــن غير 
املــســجــلــن فـــي تــركــيــا، فستفتح مــلــفــات لــهــم، 
وســتــتــولــى املــفــوضــيــة دراســــة حــاالتــهــم. وفــي 
قبول طلبات لجوئهم ستمنحهم  حال جرى 
أما  املــؤقــتــة.  الحماية  حــق  التركية  الحكومة 
من ترفض طلباتهم فسيرّحلون إلى بادهم. 
وبــحــســب الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة ال يــمــكــن إبــقــاء 
هــــؤالء املــهــاجــريــن فـــي مـــراكـــز إعـــــادة الــقــبــول 
ألكثر من ثاثن يومًا. أما عن مكان إسكانهم 
 هــنــاك خــطــة واضــحــة 

ّ
بــعــد ذلـــك فـــا يــبــدو أن

 مخيمات السورين قد تشكل 
ّ
حتى اآلن، لكن
.
ً
مكانًا محتما

مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر املـــديـــريـــة الــعــامــة لــدائــرة 
 تركيا تضم 15 مركزًا 

ّ
الهجرة التركية إلى أن

واملهاجرين  اللجوء  طالبي  استقبال  إلعـــادة 
ــارات.  ــ ــطـ ــ ــة عـــلـــى مــخــتــلــف املــــوانــــئ واملـ مــــوزعــ
تبلغ الطاقة االستيعابية الكلية لهذه املراكز 
جديد  مركز  بناء  يجري  كما  شخصًا.   2980
 11 لبناء  خطط  وهــنــاك  شخصًا.   250 بسعة 
ــر، لــكــن لــم تــبــدأ أعــمــال الــبــنــاء فيها  مــركــزًا آخـ
بعد  الكلية  االستيعابية  القدرة  وتصل  بعد. 

إلــى 6 آالف و900  االنتهاء من هــذه املشاريع 
شخص.

ــام الــتــي كــانــت تستقبلها  ــ بــاملــقــارنــة مــع األرقـ
إعــادة  حــول  ثنائية  اتفاقيات  بموجب  تركيا 
 
ّ
ــدول، فـــإن ــ اســتــقــبــال املــهــاجــريــن مـــع بــعــض الــ
ــــارات واملــــوانــــئ  ــــطـ املـــكـــاتـــب املــــتــــواجــــدة فــــي املـ
التركية لن تكون قادرة على استيعاب األرقام 
إلى  التقديرات  تشير  والتي  إعادتها  املتوقع 
ــهــا ســتــتــجــاوز 25 ألـــف مــهــاجــر عــلــى املــدى 

ّ
أن

املتوسط.
ــا اتـــفـــاقـــيـــة إعـــــادة  ــنـ ــيـ ــقــــرة وأثـ مـــنـــذ تـــوقـــيـــع أنــ
غير  بشكل  منها  املهاجرين  تركيا  استقبال 
شرعي إلى األراضــي اليونانية عام 2001، لم 
بالرغم  مهاجر،   300 نحو  إاّل  تركيا  تستقبل 
من تخصيص ميناء ديكيلي في والية أزمير 
اليونانية  ساموس  لجزيرة  املــواجــه  التركية 
لــهــذا الــغــرض. ويــضــم املــيــنــاء مــركــز استقبال 

صغيرًا لهذا الغرض.
ــار، يــؤكــد رئــيــس بــلــديــة مــديــنــة  ــ فـــي هــــذا اإلطــ
التحضيرات   

ّ
أن تــوســون،  مصطفى  ديكيلي، 

إلعادة استقبال املهاجرين غير كافية. ويعبر 
عن قلقه: »ال نشعر بالقلق فقط من أجل مدينة 
التحضيرات   

ّ
كــلــهــا، ألن املــنــطــقــة  بــل  ديــكــيــلــي 

التحتية غير جــاهــزة بعد، ســواء في  والبنى 
ما يخص الخدمات الصحية أو التعليمية«.

الجديد«،  »العربي  لـ أتـــراك،  مــســؤولــون  يؤكد 
 مـــيـــنـــاء ديـــكـــيـــلـــي غـــيـــر جــــاهــــز الســتــقــبــال 

ّ
أن

األعـــــــداد املـــتـــوقـــعـــة. وال خــطــط إلنـــشـــاء مــركــز 
يــســتــوعــب هـــــذه األرقــــــــــام، لـــكـــن حـــتـــى اآلن ال 
االستيعابية.  القدرة  أو  املكان  تفاصيل حول 
جشمة  ميناء  يستخدم  أن  املتوقع  من  كذلك، 
ــه لـــجـــزيـــرة كــيــوس  ــ ــــواجـ ــر املـ ــيــ فــــي واليــــــة أزمــ
ــر. وتــشــيــر األرقــــام  ــ الــيــونــانــيــة إن اضــطــر األمـ
إلى  إلــى وصــول سبعة آالف مهاجر  املبدئية 
الــجــزر الــيــونــانــيــة الــخــمــســة مــنــذ 20 مـــارس/
آذار. واألرقام في ارتفاع مستمر، وإن بوتيرة 
أقــل عما كانت عليه قبل اإلعـــان عــن االتفاق 

األوروبي- التركي.
مع ذلك، علمت »العربي الجديد« من مصادر 
 من غير املتوقع أن يتجاوز 

ّ
حكومية تركية أن

اليونانية،  الــســلــطــات  ستعيدهم  الــذيــن  عـــدد 

إسطنبول ـ باسم دباغ

تبدأ اليوم، اإلثنن، أولى الخطوات 
الفعلية لتنفيذ االتفاق األوروبــي- 
الــتــركــي حـــول أزمــــة الــاجــئــن. في 
أولى  اليونان بترحيل  الخطوات ستبدأ  هذه 
دفـــعـــات املـــهـــاجـــريـــن غــيــر الـــشـــرعـــيـــن، الــذيــن 
وصــلــوا إلــى الــجــزر اليونانية بعد تــاريــخ 20 

مارس/ آذار املاضي إلى تركيا.
تسيطر حالة من عدم الوضوح في اإلجراءات، 
ق على املهاجرين. وكيف سيجري  التي ستطبَّ
الذين  السورين،  املهاجرين غير  التعامل مع 

سيعادون إلى تركيا.
يــــنــــّص االتــــــفــــــاق األوروبــــــــــــــي- الــــتــــركــــي عــلــى 
أن تــســتــقــبــل تــركــيــا جــمــيــع املـــهـــاجـــريـــن غير 
الشرعين، الذين يصلون إلى جزر ليسبوس 
ــيـــروس، على  وكــيــوس وســـامـــوس وكــــوس ولـ
أن يتولى االتــحــاد األوروبـــي تكاليف ترحيل 
املهاجرين إلى بلدانهم األصلية. أما بالنسبة 
إلى املهاجرين السورين، فينص االتفاق على 
أن يستقبل االتحاد األوروبي مهاجرًا سوريًا 
 مهاجر 

ّ
واحـــدًا مــوجــودًا فــي تركيا مقابل كــل

تستقبله تــركــيــا مــن الــيــونــان. لــكــن مــع شــرط 
عدم تورط املهاجر السوري، الذي سيؤخذ من 
أوروبــا  اتجاه  العبور في  تركيا، في محاولة 

بشكل غير شرعي.
ويؤكد مسؤولون في إدارة الكوارث والطوارئ 
 تركيا ال 

ّ
»العربي الجديد« أن التركية )آفاد( لـ

مشكلة لديها في استقبال السورين مجددًا. 
 هؤالء سيجري إسكانهم في 

ّ
ويشيرون إلى أن

املخيمات الخاصة بهم، املنتشرة في مختلف 
أنـــحـــاء الـــواليـــات الــجــنــوبــيــة، والـــتـــي تحتوي 
على أماكن كافية الستقبال العدد املتوقع من 
الــســوريــن. ولــن تبنى مخيمات جــديــدة لهم. 
لــكــن تــبــقــى املــشــكــلــة فـــي اســتــقــبــال مــهــاجــريــن 
ــن غــيــر الـــســـوريـــن مــــجــــددًا، فــالــغــمــوض ما  مـ
زال يــحــيــط بــطــريــقــة الــتــعــامــل مــعــهــم، ســـواء 
التي  الــقــانــونــيــة  العملية  أو  إســكــانــهــم  مــكــان 
ســيــجــري بــمــوجــبــهــا الــفــصــل بـــن املــهــاجــريــن 
الــعــاديــن، وأولـــئـــك الــذيــن قــد تــكــون حياتهم 
مهددة بالخطر. ويؤكد املسؤولون في »آفاد« 
عـــدم صـــدور تعليمات واضــحــة بــعــد فــي هــذا 
بترحيل  يقضي  األولـــي  املخطط   

ّ
لكن الــشــأن، 

أولئك الذين يمكن اعتبار بلدانهم آمنة، مثل 
املغاربة والجزائرين والتونسين. أما اآلتون 
من دول كأفغانستان أو الصومال أو إريتريا، 
يــعــّرض ترحيلهم حياتهم للخطر،  قــد  الــذيــن 
على  املؤقتة  الحماية  حق  منحهم  فسيجري 
 
ّ
ــــي الــتــركــيــة، ولــيــس حـــق الــلــجــوء. ألن األراضــ
الخاصة  جنيف  مــعــاهــدة  على  تركيا  توقيع 
بالاجئن مشروطة جغرافيًا بطالبي اللجوء 

العائدين من القارة األوروبية فقط.
تتعاون  التركية  السلطات  كانت  الــعــادة،  في 

يوم 
المهاجرين

أولى خطوات 
االتفاق األوروبي  

التركي

تتجه تركيا واالتحاد األوروبي إلى حّل قضية المهاجرين 
السوريين  ويشمل  اليوم،  تنفيذه  يبدأ  اتفاق  إطار  في 
المهاجرين  لكّن  اليونان.  إلى  وصلوا  مّمن  وغيرهم 

أنفسهم يتخوفون من ضياع فرصهم في اللجوء

في ظّل قلة عدد 
المدارس الموجودة 

عند المناطق الحدودية 
في أفغانستان، يضطر 

تالميذ أفغان إلى اجتياز 
الحدود للدراسة في 

باكستان، حتى باتوا 
يحفظون النشيد الوطني 

الباكستاني، من دون أن 
تحرّك الحكومة ساكنًا

أطفال أفغان يعبرون الحدود للدراسة في باكسـتان

المخطط األولي 
يقضي بترحيل أولئك الذين 
يمكن اعتبار بلدانهم آمنة

القدرة على توفير 
الطعام في النقاط 

الساخنة مقلقة

كثيرون ال يحفظون 
النشيد الوطني األفغاني 

بل الباكستاني

مطالبات بالتعامل بحزم 
مع المدارس التي تدرس 

المناهج الباكستانية
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مجتمع

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تـــحـــّديـــات كــثــيــرة يــواجــهــهــا قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
فـــي أفــغــانــســتــان، فـــي ظـــل قــلــة عــــدد املــــدارس 
بــاملــقــارنــة مـــع عــــدد الــتــامــيــذ، والســيــمــا في 
املناطق الحدودية التي تعاني من أزمة أمنية 
حــادة. لذلك، يــدرس املئات من أبناء املناطق 
الباكستانية. وعلى  املـــدارس  فــي  الــحــدوديــة 
الــرغــم مــن الكثير مــن املــخــاطــر، يعبر هــؤالء 
ــال الـــحـــدود األفــغــانــيــة ـ الــبــاكــســتــانــيــة  ــفـ األطـ
صــبــاح كــل يــوم بــهــدف الــدراســة فــي املـــدارس 
الباكستانية القريبة من الحدود. وقد أثيرت 
هذه القضية أكثر من مرة من قبل القبائل من 
دون جدوى، إذ إن الحكومة لم تحّرك ساكنًا، 

فيما القبائل عاجزة عن فعل شيء.
وخــال زيـــارة نائب وزيــر القبائل والــشــؤون 
الــحــدوديــة األفــغــانــي عبد الــغــفــور لــيــوال إلى 
إقــلــيــم بكتيكا جــنــوب الـــبـــاد، أعـــرب وجــهــاء 
الـــشـــديـــد إزاء تــعــامــل  الـــقـــبـــائـــل عــــن حـــزنـــهـــم 
الحكومة مع املناطق الحدودية، وتحديدًا في 

ما تواجهه من صعوبات في قطاع التعليم. 
ة عــدد املـــدارس فــي املناطق 

ّ
وتــطــّرقــوا إلــى قل

الحدودية، ما يجبر األطفال على الدراسة في 
املدارس الباكستانية على الجانب اآلخر من 

الحدود.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول أحـــد زعــمــاء قبائل 
أبــنــاء  مـــن  بـــرمـــل صــحــبــت خــــان إن اآلالف 
مديرية برمل يعبرون الحدود بن الدولتن 
صباح كل يــوم بهدف الــدراســة في مــدارس 
ــر يــؤثــر سلبًا  بــاكــســتــان، الفــتــًا إلـــى أن األمــ
عــلــى ثــقــافــة أبــنــائــنــا. كــثــيــرون ال يحفظون 
الباكستاني  بل  األفغاني  الوطني  النشيد 
ألنهم يرددونه كل يوم. يضيف أن هذا األمر 
قد  كانت  القبائل  أن  يتابع  للغاية.  مؤسف 
أثـــارت هــذه القضية مـــرات عــدة مــع اإلدارة 
املــحــلــيــة الـــتـــي تـــّدعـــي وتــكــتــب فـــي أوراقـــهـــا 
لكن  كافية في مديريتنا،  مــدارس  أن هناك 
كافية.  املــوجــودة غير  املـــدارس  أن  الحقيقة 
»لذلك، نطلب من الحكومة املركزية التعامل 

بحزم مع القضية ألجل مستقبل أوالدنا«.

بــــــدوره، يــقــول زعــيــم قــبــلــي آخــــر فـــي اإلقــلــيــم 
أطفالنا  نرسل  إننا  الرحمن  شمس  ويــدعــى 
ــدارس الــبــاكــســتــانــيــة عــلــى الـــرغـــم من  ــ إلــــى املــ
العناء واملخاطر، في ظل عدم وجود مدارس 
كافية في الباد، وألن املــدارس الباكستانية 

ــيـــرت قضية  ــذه الــقــضــيــة، أثـ وفــــي مــــــوازاة هــ
املناهج التعليمية الباكستانية في املدارس 
الباد،  بكتيكا جنوب  إقليم  ففي  األفغانية. 
على  املدني  املجتمع  في  ناشطون  يعترض 
فــي بعض  تـــدرس  الــتــي  التعليمية  املــنــاهــج 
املدارس الواقعة على الحدود بن الدولتن،  

وتحديدًا في مديريتي برمل وشكن. 
للتحقيق  لجنة  املحلية  الحكومة  وشكلت 
ــة أســـــبـــــاب تـــدريـــس  ــرفــ ــعــ فـــــي الـــقـــضـــيـــة، ومــ
املناهج الباكستانية في املدارس األفغانية، 
إلــى العلن، ومــا زال  إال أن النتائج لم تظهر 
األمــــر عــلــى حـــالـــه، بــحــســب زعـــمـــاء الــقــبــائــل. 
ــه إن  ــلـ ــــزت الـ ــلـــيـــم عـ ــان اإلقـ ــكـ ــد سـ ــ ــقــــول أحـ ويــ
املـــدارس  فــي  الباكستانية  املــنــاهــج  تــدريــس 
التعليم  لقطاع  األفغانية هو بمثابة ضربة 
املوجود  الفساد  أن  ويــؤّكــد  أفغانستان.  في 
األمر  لهذا  السبب األساسي  القطاع هو  في 
ــًا إلـــى  ــتـ ــــى مـــشـــاكـــل أخـــــــرى، الفـ بـــاإلضـــافـــة إلـ
أن األطــــفــــال األفــــغــــان يـــضـــطـــرون لــالــتــحــاق 
ــدارس الــبــاكــســتــانــيــة بــســبــب قــلــة عــدد  ــ فــي املـ

ــة بــالــتــعــامــل  ــكـــومـ املـــــــــــدارس. ويــــطــــالــــب الـــحـ
بـــحـــزم مــــع املــــــــدارس الـــتـــي تــــــدرس املــنــاهــج 
آثــار عكسية على  الباكستانية، ملا لذلك من 

مستقبل التعليم في الباد.
وال تــقــتــصــر قــضــيــة املـــنـــهـــاج الــبــاكــســتــانــي 
ــل تــمــتــد إلــــى أقــالــيــم  عــلــى إقــلــيــم بــكــتــيــكــا، بـ
ــد املــــدرســــن فــــي مــديــنــة  ــ أخـــــــرى. ويــــقــــول أحـ
جــال آبـــاد شــرق الــبــاد حــاجــي محمد بــاز، 
إنــه تــرك العمل كــمــدرس فــي إحـــدى املـــدارس 
الخاصة في املدينة بعدما تشاجر مع مدير 
املدرسة بسبب اصراره على تدريس املنهاج 

الباكستاني بدعوى أنه أفضل.
ــذه الــقــضــيــة فـــي إقــلــيــم  ــيـــرت هــ وســـبـــق أن أثـ
ــــام مــحــلــيــة إن  قـــنـــدهـــار، وقـــالـــت وســـائـــل إعـ
التعليمي  املنهاج  تتبع  املدينة  في  مــدارس 
اآلبــاء، شكلت  اشتكى  وبعدما  الباكستاني. 
وأمـــرت  الــحــقــائــق،  لتقصي  لجنة  الــحــكــومــة 
بــإغــاق مـــدارس فــي قــنــدهــار ومــديــنــة سبن 
بولدك التي كانت تدرس املناهج التعليمية 

الباكستانية.

أكثر قربًا. وعلى الرغم من مطالبنا املتكررة، 
إال أن الــحــكــومــة لــم تــحــرك ســاكــنــًا إزاء هــذه 
الباكستانين  الاجئن  أن  يضيف  املشكلة. 
الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــــي املـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة 
ــوا من  ــربـ األفـــغـــانـــيـــة فـــي اإلقـــلـــيـــم، والــــذيــــن هـ
مــنــاطــقــهــم فـــي بــاكــســتــان نــتــيــجــة الـــحـــروب، 
ــن الــتــعــلــيــم بــســبــب قـــلـــة عـــدد  مــــحــــرومــــون مــ

املدارس.         
في املقابل، يؤكد نائب وزير الشؤون القبلية 
الحكومة  أن  لــيــوال،  الغفور  والــحــدوديــة عبد 
ــلـــى تــطــويــر  ــل عـ ــمـ ــعـ تـــحـــقـــق فــــي الـــقـــضـــيـــة وتـ
وتــحــســن قــطــاع الــتــعــلــيــم. وال يــخــتــلــف األمـــر 
كثيرًا في شرق أفغانستان، وتحديدًا في إقليم 
نــنــجــرهــار، إذ يـــدرس املــئــات مــن أبــنــاء قبائل 
أربع مديريات حدودية )أتشن، كوت، در بابا، 
مـــدارس باكستانية. يوميًا،  فــي  وشــيــنــواري( 
يعبر هـــؤالء األطــفــال الــحــدود لــلــدراســة. ومع 
الــحــدود وارتــفــاع وتيرة  الرقابة على  تشديد 
الــعــنــف، الســيــمــا بــعــد ظــهــور تــنــظــيــم الــدولــة 

اإلسامية »داعش«، ترك كثيرون الدراسة.

اليوم  اليوم األول من تطبيق االتفاق، أي  في 
اإلثــنــن، بضع مــئــات مــن األشــخــاص. ويؤكد 
ــهــم لــم يتلقوا حتى 

ّ
مــســؤولــون فــي »آفــــاد« أن

ــاء مــخــيــم فــي  ــنـ ــة تــعــلــيــمــات تـــخـــص بـ ــ اآلن أيـ
ــلـــن عـــنـــه فــي  ــــو مــخــيــم أعـ ــة مـــانـــيـــســـا. وهـ ــ واليــ
اليونان  مــن  العائدين  الستقبال  سابق  وقــت 
بطاقة استيعابية تبلغ خمسة آالف شخص، 
القرار  مــتــرددة في اتخاذ  زالــت  فالحكومة ما 

بإنشائه.
عــلــى الــجــهــة املــقــابــلــة مــن بــحــر إيــجــة، ال تبدو 
فــالــبــاد ومـــن خلفها  أكــثــر تنظيمًا.  الــيــونــان 
املنظمات التابعة لاتحاد األوروبي، في حالة 

من الفوضى العارمة.
تقول املتطوعة في جزيرة ليسبوس ملساعدة 
الجديد«:  »العربي  لـ فيبر،  جوليا  املهاجرين، 
»لـــم يــعــد بــإمــكــانــنــا الــتــواصــل مــع املــهــاجــريــن 
ــــن إلــــى الـــجـــزيـــرة، إذ تــحــولــت املــخــيــمــات  اآلتـ
بات  كما  الساخنة،  الــنــقــاط  أو  الــتــي تضمهم 
يطلق عليها، إلى ما يشبه مراكز االعتقال. فا 
من  بالدخول  لنا  اليونانية  السلطات  تسمح 

أجل تقديم املساعدة«.
من جانبه، يؤكد تقرير خلية العمل املتواجدة 
للمفوضة  التابعة  الخلية  وهــي  اليونان،  في 
الــصــادر بتاريخ  الــاجــئــن،  لــشــؤون  السامية 
على  ــقــــدرة  الــ  

ّ
أن نـــيـــســـان،  ــريــــل/  أبــ مـــن  األول 

تــوفــيــر الـــطـــعـــام فـــي الـــنـــقـــاط الــســاخــنــة الــتــي 
تضم املهاجرين الجدد إلى الجزر اليونانية، 
وبــالــذات فــي مــراكــز ليسبوس ومــوريــا، تثير 

ــأوى  ــ ــلـــق، وكــــذلــــك الــــقــــدرة عـــلـــى تـــوفـــيـــر املـ ــقـ الـ
 
ّ
ومعدات النوم للمهاجرين. كما يشير إلى أن

الظروف الصحية في مركزي فاثي وساموس 
الكثير من  إلـــى وجـــود  لــم تتحسن. ويــتــطــرق 
الشكاوى في ما يخص كمية الطعام ونوعيته. 
 توزيع معدات اإلقامة واملساعدات غير 

ّ
كما أن

الــغــذائــيــة مــا زال يــرافــقــه الكثير مــن املــشــاكــل. 
 ذلــك، يستمر االزدحـــام في 

ّ
وبالترافق مــع كــل

كـــل مـــن نــقــطــتــي فــيــال وكـــيـــوس مـــع اســتــمــرار 
تدفق املهاجرين.

املهاجرين  األثـــنـــاء، تستمر أوضــــاع  فــي هـــذه 
فالسلطات  التدهور.  في  إيدومني  مخيم  في 
ــل املـــهـــاجـــريـــن  ــقــ ــلــــى نــ ــة تـــعـــمـــل عــ ــيــ ــانــ ــونــ ــيــ الــ
ــــاق طــريــق  ــ املــتــجــمــعــن فــــي املـــخـــيـــم بـــعـــد إغـ
البلقان إلى أوروبا، في اتجاه مخيمات أخرى 
أفضل حــااًل. ويؤكد املهاجر السوري، غيفارا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، ســــوء األوضـــــاع  نـــبـــي، لــــ
اإلنسانية فــي املخيم: »أقــيــم مــع والــدتــي منذ 
نحو شهر في مخيم إيدومني في ظل ظروف 
سيئة للغاية بعد إغاق طريق البلقان. يوميًا 
تعرض السلطات اليونانية على القاطنن في 
املخيم االنتقال إلى مخيمات أفضل، مثل مخيم 
فــيــرويــا الــــذي تقطنه غــالــبــيــة مــن املــهــاجــريــن 
الــســوريــن، ومــخــيــم كــاتــيــريــنــي الــــذي تقطنه 
غــالــبــيــة مــن املــهــاجــريــن الــعــراقــيــن واألفـــغـــان. 
الساخنة  الــنــقــاط  عكس  على  املخيمات  هــذه 
بدأت  وبالفعل،  الحركة.  حرية  املهاجر  تمنح 
بعدما  تتضاءل  إيدومني  فــي مخيم  األعـــداد 

فقد كثير من املهاجرين األمل في فتح الحدود 
مرة أخرى في اتجاه مقدونيا. وكذلك، بسبب 
الوضع املزري للخدمات الصحية واملساعدات 
الغذائية فيه. وتقّدر أعداد املهاجرين الباقن 
في املخيم بنحو 6 آالف من أصل 10 آالف كان 

يضمهم سابقًا«.
ويضيف نبي: »ُيطلب من املهاجرين السورين 
التوطن، من خال  إعــادة  االلتحاق ببرنامج 
االتصال بحساب على برنامج سكايب اسمه 
طالب  )خــدمــة   Asylum Service Fast Track
الــلــجــوء، الــخــط الــســريــع(، وهـــو حــســاب تابع 
ملــركــز دعــم الــلــجــوء األوروبــــي فــي املــبــدأ. لكن، 
بعدما أرسل العديد من املهاجرين سجاتهم 
عــبــره، تــوقــف عــن الــــرد عــلــى االتـــصـــاالت منذ 
23 مــــــارس/آذار املـــاضـــي«. وبــالــفــعــل، حــاولــت 
»الــعــربــي الــجــديــد« الــتــواصــل مــع مكتب دعــم 
الــلــجــوء األوروبـــــــي عــبــر »ســـكـــايـــب« والــبــريــد 

اإللكتروني، ولم يرّد املكتب.
بــــدوره، يــؤكــد املــهــاجــر الــســوري املــتــواجــد في 
»ليس  نفسه:  الكام  العلي،  محمد  إيدومني، 
للمعلومات. حتى  مــوثــوق  مــصــدر  أي  لــديــنــا 
ــم املـــتـــحـــدة ومـــكـــتـــب دعـــم  ــ الـــعـــامـــلـــون فــــي األمــ
الــاجــئــن الـــذيـــن كـــانـــوا يـــأتـــون إلـــى املـــكـــان ال 
يعرفون شيئًا. أخيرًا لم نعد نرى أّي موظف 

من مكتب دعم اللجوء األوروبي في املخيم«.
ويــضــيــف: »أرســـلـــت بــيــانــاتــي عــبــر ســكــايــب. 
عائلتي.  وعــن  عني  كاملة  معلومات  أخـــذوا 
لــكــن ال نــعــرف شــيــئــًا عــن الــخــطــوات املقبلة، 

ستستغرقها  التي  املــدة  أو  املقابلة،  كموعد 
ه يتوجب 

ّ
 ما أبلغونا به أن

ّ
إعادة التوطن. كل

ــــى املـــخـــيـــمـــات الـــجـــديـــدة  عــلــيــنــا االنـــتـــقـــال إلـ
واالنــتــظــار«. ويــتــابــع: »ال أريـــد الــذهــاب إلــى 
ــي لــم أعــد أثــق بهذه 

ّ
املخيمات الــجــديــدة، ألن

املنظمات. لدّي أمل في فتح الحدود مجددًا 
كبير.  بشكل  املهاجرين  أعــداد  تضاؤل  بعد 
ــتــــي مــقــيــمــان فــــي الـــســـويـــد وأود  ــــي وأخــ أخـ
االلـــتـــحـــاق بـــهـــمـــا. أخـــشـــى إعـــــــادة تــوطــيــنــي 
فـــي بــلــد مـــن بـــلـــدان أوروبـــــــا الــشــرقــيــة وفــق 
حصص سيجري االتفاق عليها في االتحاد 
ــي. هـــذا هــو الــحــديــث الـــذي يــتــداولــه  ــ األوروبــ

املهاجرون في املخيم اليوم«.

شخابيطتحقيق

شيرين قباني

مــن قــال إنــنــي أريـــد الــــزواج؟ منذ الــصــبــاح الــبــاكــر وحــتــى لحظاتي 
األخـــيـــرة قــبــل الـــنـــوم، تــســألــنــي جــدتــي: مــتــى يــأتــي »عــريــس الــهــنــا« 
اللحظة.  هــذه  أجــل  مــن  أعيش  ني 

ّ
والــدتــك؟ كأن مــن  ليطلبك رسميًا 

 من تفاصيلها املرحة، باستثناء 
ّ

تبدأ األسطوانة اليومية التي ال أمل
ق بالرجل والعائلة والزواج. تقول جّدتي إن الفتاة عندما 

ّ
الجزء املتعل

بعد،  نصيبها  يــأتــي  أن  دون  مــن  والــعــشــريــن  الخامسة  ســن  تبلغ 
يعني أنها على شفير »العنوسة«. وحني تعلم أنني بلغت السادسة 
إن عمر  وتقول  العبارة  تعديل  إلــى  تسارع  والعشرين من عمري، 

العنوسة هو 27، حفاظًا على مشاعري. 
تتأثر والدتي وتدخل على الخط حتى تلعب دور »الــكــورال«. ترّدد 
خلفها الكلمات نفسها بطريقة تظن وحدها أنها »أذكــى«. أصحو 
على دعاء والدتي ليخلصني من حياة العزوبية، وتدعو لي جدتي 
 ووسيمًا كي أتمكن من تقبيله وغمره 

ً
أن يرسل الله لي شابًا جميال

بحب في الصباح حني أستيقظ. تغريني بكلمة »وسيم«. طبعًا أحب 
كــل شـــيء«. تحاول  ليس  الجمال  ي 

ّ
»يــا ست لكن   ،

ً
أن يكون جميال

تغيير أفكاري من خالل سرد تفاصيلها مع جدي. كانت تغفر له 
تمضية وقته في املقاهي للعب الورق وطاولة الزهر وشرب فنجان 
ي 

ّ
الشاي، ألنه- على حد قولها- ذو طلة بهية. تقول: »الجمال يا ست

مهم جدًا. كان جدك عندما يرتدي معطفه البني املصنوع من الجوخ، 

تقف نسوة الحارة ليتفّرجن على أناقته ومالمح وجهه الرجولية. 
؟ 

ً
طويال استمررتما  كيف  أسألها  وتــزوجــتــه«.  جميعًا  منهن  نلت 

ر لكشف سرها العظيم، وتعطيني نصائح عدة وكثيرة عن 
ّ

فتتحض
الزواج. يجب أن تتزين املرأة وتضع بودرة زهرية اللون على خديها 
وتغسل أسنانها حتى ال يستيقظ الزوج وينفر منها في الصباح 
الباكر، بل يستيقظ وأمامه فنجان القهوة وأغاني أم كلثوم وصباح.
جدتي ترفض زواجــي من رجــل ال أحبه، ألنها تزوجت ابــن عمها 
 12 منه  وأنجبت  تحبيه  »لــم  تمازحها شقيقتي:  تقليدية.  بطريقة 
؟«. وحني تجدني حزينة وغاضبة تجن وتبدأ بشحني بالدعم 

ً
طفال

واملعنويات: »ال ينقصك شيء. عمل محترم وجمال وأخالق ولديك 
جدة غير شكل )تتغزل بنفسها(«.

قًا برجل آخر اسمه يوسف. كان يحّبها أكثر 
ّ
تقول إن قلبها كان معل

وغالبية الشباب أحبوها أكثر مما أحبتهم. تنصحني بأن أحب أقل 
حتى ال أتعذب. ال يعجبها حني أجيبها بأنه محكوم علّي يا جدتي 
 ال يحب »النسوان«، 

ً
بأن أتعذب طوال حياتي. ال تقول أن أحّب رجال

ألنها تعتقد أن جميع الرجال »يتنفسون من روح حواء«. 
ولــدا يهتم  إقناعي، تقول: »تزوجيه وأنجبي منه  وحــني تعجز عن 
بــك فــي آخــرتــك ثــم طلقيه«. وأســألــهــا هــل الحياة طــفــل؟ مـــاذا لــو لم 
األطــفــال من  ينجنب  العائلة  وتــقــول: »جميع نساء  أنــجــب؟ تغضب 
ل إلنقاذي 

ّ
الليلة األولى. طلقيه وتزوجي غيره«. أسأل والدتي التدخ

فتجيب ببرودة: جدتك كالمها ذهب.

صيدا ـ انتصار الدنان

أنيسة عبد  الفلسطينية  الحاجة  تصف 
الرحمن الخطيب مدينتها حيفا املحتلة 
ها »جنة الله على األرض«. 

ّ
عام 1948، بأن

املدينة التي تزوجت فيها في ستينيات 
الــقــرن املــاضــي، قــبــل أن تــرحــل عنها مع 

زوجها إلى شفا عمرو القريبة منها.
ــا يــــمــــلــــكــــون أراضـــــــي  ــ ــهــ ــ كـــــــان أهـــــــل زوجــ
ويبذرونها  يفلحونها  وكانوا  شاسعة، 
ويــعــيــشــون مـــن خــيــراتــهــا. وشــفــا عــمــرو 
التي تضم نسبة كبيرة من عرب الداخل 
الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل تــتــمــيــز بــالــنــشــاط 
ــي، وتـــنـــعـــم أراضــــيــــهــــا بــأشــجــار  ــ ــزراعــ ــ الــ

الزيتون.
 املدينة والبحر واألرض ورائحتها، 

ّ
لكن

ها إلى غير رجعة بالنسبة إلى 
ّ
ذهبت كل

الحاجة. فقد تركت فلسطن في السابعة 
ــا، وكــانــت  ــهــ عـــشـــرة مـــن الــعــمــر مـــع زوجــ
أراضــي  شفا عمرو تخضع كغيرها من 
بعد  املــبــاشــر.  العسكري  للحكم  الــداخــل 
املعابر  عــام 1967، فتحت  حــرب  انــتــهــاء 

إلى الضفة واألردن.
لــجــأت مــع زوجــهــا وابــنــهــا الــوحــيــد إلــى 
لبنان. كان الزوجان خائفن على ابنهما 
الذي أصيب بمرض، فهربا به على أمل 
عـــاجـــه فـــي لــبــنــان بــطــلــب مـــن الــعــائــلــة. 
حما بعض املتاع واملصاغ وذهبا أواًل 
ــنـــوب( ومـــن بعدها  إلـــى بــنــت جــبــيــل )جـ

صور على ساحل لبنان الجنوبي.
بات الثاثة ليلتهم األولى في صور في 
 »رّبــــة املــنــزل 

ّ
الـــشـــارع عــلــى الــرغــم مــن أن

فــي بــيــت أحـــد أكــابــر املــديــنــة طــلــبــت منا 
الـــدخـــول واســتــضــافــتــنــا لــديــهــا«. رفــض 
الزوجان ذلك، وانتظرا الصباح ليبحثا 
 
ّ
عـــن مــنــزل يــســتــأجــرانــه، ظــنــًا مــنــهــمــا أن
الــغــربــة لــن تــطــول. مــفــاتــيــح بيتهما في 
شفا عمرو معهما، وكل أغراضهما ظلت 
 
ّ
فيه. لم يحضرا معهما إاّل البسيط. لكن
أنيسة  الحاجة  زوج  مــات  الغربة طالت. 
وابــنــهــا الــوحــيــد فـــي الــغــربــة، ومـــا زالـــت 

تنتظر وحيدة العودة إلى فلسطن.
مّر عام كامل على العائلة وهي في ذلك 
الــزوج  يعثر  لم  املستأجر. خاله،  البيت 
على عمل بعدما كان أمن مستودع في 
العمل في صيد  إلــى  شفا عمرو. اضطر 
ــد الـــرجـــال  ــّدم لــهــم أحــ ــ الــســمــك وبـــيـــعـــه. قـ

املعروفن في املدينة قطعة أرض صغيرة 
في منطقة البّص محاذية للبحر. هناك، 
عوضًا  فيها  قطنوا  صغيرة  غرفة  بنوا 
تاريخ  حتى  بــقــوا  املستأجر.  البيت  عــن 
االجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 1982. 
حينها فــقــط وبــســبــب قــصــف الــطــائــرات 
لبيتهم والبيوت املجاورة، اضطروا إلى 
ترك املنطقة والتوجه نحو مدينة صيدا 
ــربـــت الــحــاجــة  ــــوب(. مــــن بـــعـــدهـــا هـ ــنـ ــ )جـ
أنــيــســة إلــــى ســـوريـــة، لــتــقــطــن مـــع ابــنــهــا 
قــد لجأوا  كــانــوا  الــذيــن  فترة عند أهلها 
إلــى ســوريــة، ريثما يــؤّمــن زوجــهــا بيتًا 

يعيشون فيه.
بــعــد االنــســحــاب اإلســرائــيــلــي مــن صيدا 
وادي  فــــي  لــتــعــيــش  عــــــادت   ،1985 عـــــام 
فقد  وحدهما،  ابنها  مــع  القريبة  الزينة 

مات زوجها.
أي تعليم، فهي  أنيسة  الحاجة  لم تتلق 
تزوجت في عمر صغير. وتقول: »كانت 
الـــفـــتـــاة الــجــمــيــلــة فـــي الـــبـــاد تـــحـــرم من 

ج بداًل منه«. التعليم وتزوَّ
ــى لـــبـــنـــان،  ــ ــا إلــ ــهـ ــنـ ــعـــد عــــودتــــهــــا مــــع ابـ بـ
أصّرت على استكمال تعليمه. وبالفعل، 
تمكنت مــن إرســالــه إلــى مصر التي كان 
 

ّ
ل أن يدرس فيها، بعدما باعت كل

ّ
يفض

رحيلها  منذ  معها  بقي  الــذي  مصاغها 
عن فلسطن. وعاد ابنها ناجحًا متفوقًا 

يــحــمــل شــهــادة عــلــيــا فــي الــلــغــة العربية 
وآدابـــهـــا. بــعــدهــا، ســافــر إلـــى السعودية 
من أجل العمل، وعــاد إلى لبنان للزواج 
وتأسيس أسرة. وقد عاشت والدته معه.
لـــم تــكــن نــهــايــة الــقــصــة ســعــيــدة أيــضــًا، 
فبعدما رزق ابنها بخمسة أوالد، »مات 
فــي عــز شــبــابــه«. تــقــول: »خــرجــت بــه من 
ولم  لبنان.  فــي  فــمــات  لعاجه،  فلسطن 

يعد أحد منا إلى بادنا«.
ــم تــحــتــمــل الــعــيــش  ــا، لــ ــهـ ــنـ يـــــوم وفــــــاة ابـ
فـــي مــنــزلــه مـــجـــددًا. ذهــبــت إلــــى ســوريــة 
وعــاشــت فيها فــتــرة طــويــلــة لـــدى أهلها 
قبل عودتها مجددًا إلى لبنان مع الحرب 

السورية التي اندلعت عام 2011.
تتمنى الحاجة لو ماتت بداًل من ابنها: 
»أنا الختيارة، وهو ما زال شابًا يفترض 
ــدة«. تــعــيــش الــيــوم  ــديـ  أمـــامـــه حــيــاة مـ

ّ
أن

الـــزيـــنـــة.  ــيــــدة فــــي بــيــتــهــا فــــي وادي  وحــ
جـــاراتـــهـــا يــزرنــهــا بــشــكــل مــســتــمــر كلما 
 بعض أفــراد 

ّ
تسنى لهن ذلــك. كذلك، فــإن

عائلتها الذين جاءوا إلى لبنان يقّدمون 
 مــــا تـــحـــتـــاجـــه مــــن دعــــــم مــــادي 

ّ
ــا كــــــل ــهـ لـ

ومساعدة.
 للحاجة أنيسة العجوز الحزينة، 

َ
لم تبق

إاّل الـــذكـــريـــات وهـــي بــعــيــدة عـــن أرضــهــا 
الحياة  اليوم ال تريد من هــذه  ووطنها. 

إاّل ابنها الذي غادرها.

ال أريد الزواج

أنيسة التي فقدت وطنها وابنها

ال تريد من هذه الحياة إالّ ابنها )العربي الجديد(

يتوجهون إلى 
المدرسة )سجاد 

قيوم/فرانس برس(

هكذا وصلوا إلى ليسبوس، فكيف يعودون؟ )رودريغو آفيالنيدا/ األناضول(
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قضايا

المركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات

ـــق 4  ــوافـ ـــن، املــ ــنـ ــبـــدأ الــــيــــوم االثــ يـ
تــنــفــيــذ   ،2016 ــان  ــيــــســ ــريــــل/نــ إبــ
االتفاق الذي تّم التوّصل إليه بن 
االتحاد األوروبي وتركيا في 18 مارس/آذار 
املــاضــي، والـــذي نــّص على »آلــيــٍة« مشتركٍة 
للحّد مــن تــدفــق الالجئن إلــى أوروبـــا عبر 
تركيا الــتــي يــوجــد على أراضــيــهــا أكــثــر من 
2.2 مليون الجــئ ســـوري، ونــحــو 200 ألف 
الجئ عراقي، فضاًل عن عشرات اآلالف من 
املــهــاجــريــن »غــيــر الــشــرعــيــن« الــقــادمــن من 

إيران وأفغانستان وأفريقيا وغيرها.

بنود االتفاق ومضامينه
ــاق األوروبــــــــي – الــتــركــي  ــفــ تــــّم تـــوقـــيـــع االتــ
بــشــأن الــالجــئــن فــي بــروكــســل بــن رئــيــس 
أوغــلــو، ورئيس  أحــمــد داود  تــركــيــا،  وزراء 
ــد تـــوســـك، بعد  ــالـ املــجــلــس األوروبـــــــي، دونـ
االتــحــاد  أن وافـــق عليه جميع زعــمــاء دول 
في  ن  املتضمَّ البرنامج  وينص  األوروبـــي. 
ــادة تــوطــن  ــ ــــذي يــســتــهــدف إعـ االتـــفـــاق، والـ
72 ألف الجئ سوري في الدول األوروبية، 

على تسعة بنوٍد أهمها:

»غــــيــــر  املــــــهــــــاجــــــريــــــن  ــع  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ إعـــــــــــــــادة جـ  ¶
إلى  تركيا  مــن  الــذيــن يصلون  الــشــرعــيــن« 
 2016 مـــارس/آذار   20 من  اعتباًرا  اليونان 
إلـــــى تـــركـــيـــا. ويـــســـتـــنـــد هـــــذا اإلجـــــــــراء إلـــى 
إقــرار  اآلمــنــة«. وبعد  الثالثة  »الــدولــة  مبدأ 
ــع، بـــوصـــف تــركــيــا  ــ ــــوضـ ــيــــونــــان بـــهـــذا الـ الــ
 االتحاد األوروبــي 

ّ
»دولــة ثالثة آمنة«، فــإن

سيعتبر طرد اليونان املهاجرين القادمن 
إليها من تركيا قانونًيا. وستتخذ »تركيا 
ــيــــونــــان، بــمــســاعــدة املــفــوضــيــة الــعــلــيــا  والــ
ــاد األوروبـــــي  لــالجــئــن ومـــؤســـســـات االتـــحـ
الضرورية  التدابير  املتخصصة،  ووكاالته 
ــئـــن، بـــمـــا فــي  لــلــقــيــام بـــوقـــف تـــدفـــق الـــالجـ
ذلـــك وجـــود عــنــاصــر أمـــن أتــــراك فــي الــجــزر 
الــيــونــانــيــة، وعــنــاصــر أمــــن يــونــانــيــن في 
تركيا، ويتكّفل االتحاد األوروبي بتسديد 

نفقات إعادة املهاجرين »غير الشرعين«.
ــن الـــجـــزر  ــاد مــ ــعــ ــ ــل ســـــــورٍي ُي ــل كــ ــابـ ــقـ ¶ »مـ
 سورٌي آخر 

ُ
اليونانية إلى تركيا، ُيستقبل

من تركيا إلى االتحاد األوروبي«. وتعطى 
األولـــويـــة لــلــمــهــاجــريــن الــذيــن لــم يــحــاولــوا 
الوصول بصورة غير شرعية إلى االتحاد 
األوروبـــي. وحــّدد االتــفــاق سقفًا يصل إلى 
72 ألــــف الجــــئ يــمــكــن قــبــولــهــم، وفــــي حــال 
الــرقــم، يوقف  املبعدين هــذا  عــدد  »تخطي« 

بالبرنامج. العمل 
وفـــي مــقــابــل ذلــــك، قــــّدم االتـــحـــاد األوروبــــي 
جملة حوافٍز لتركيا، للمساعدة على الحّد 

من تدفق الالجئن، أهمها:
ــريــــق« لــلــســمــاح  ¶ »تـــســـريـــع خــــارطــــة الــــطــ
بـــإعـــفـــاء املـــواطـــنـــن األتــــــراك مـــن تــأشــيــرات 
الـــدخـــول إلـــى دول االتـــحـــاد األوروبـــــي، في 
ــا نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــاهـ مـــهـــلـــٍة أقـــصـ
املعايير  جميع  تركيا  قبول  بشرط   ،2016
والتي  التأشيرة،  تحرير  لعملية  الناظمة 
يبلغ عــددهــا 72 مــعــيــاًرا، وتــنــضــوي تحت 
ــن الـــوثـــائـــق، إدارة  خــمــســة مـــوضـــوعـــات: أمـ
الــهــجــرة، الــنــظــام الــعــام واألمــــن، والــحــقــوق 
ــادة قــبــول املــهــاجــريــن غير  األســاســيــة، وإعــ
 هـــذا األمــــر يبقى 

ّ
الــشــرعــيــن؛ مــا يــعــنــي أن

هدفًا معلنًا طموًحا، وليس اتفاقًا مبرمًا.
ــد االتـــحـــاد األوروبــــــي »بــتــســريــع« 

ّ
¶ يــتــعــه

مليارات   3 بقيمة  املالية  املساعدة  تسديد 
الــتــي سبق أن وعــد تركيا بــهــا، من  يـــورو، 
ــل تــحــســن ظــــــروف مــعــيــشــة الــالجــئــن  ــ أجـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــدم االتـ ــ ــقــ ــ ــفـــهـــم. ويــ ــيـ ــن تـــســـتـــضـ ــ ــذيــ ــ الــ
األوروبي تموياًل إضافًيا قدره 3 مليارات 
يورو، بحلول نهاية عام 2018، إذا احترمت 

تركيا التزاماٍت معّينًة بشأن إنفاقها.
باملسائل  )الــخــاص   33 الـــ  الفصل  »فــتــح   ¶
ــيــــة واالتــــــحــــــاد الــــجــــمــــركــــي( لــتــســريــع  ــالــ املــ
ــــي«،  انــضــمــام تــركــيــا إلـــى االتـــحـــاد األوروبــ
ــيــــتــــواصــــل الــعــمــل  ــنـــــص: »ســ ــ ــــي الـ وجـــــــاء فـ
بوتيرة  جــديــدٍة  فــصــوٍل  لفتح  التحضيري 
ســريــعــة مـــن دون إلـــحـــاق الـــضـــرر بــمــواقــف 
دول أعضاء«، في إشارٍة على ما يبدو إلى 

معارضة قبرص لهذا اإلجراء.

ــفــــاق خـــطـــوًة مــهــمــًة لــلــتــعــامــل مع  ُيـــعـــد االتــ
أولوية راهنة  الالجئن، باعتبارها  مشكلة 
بــالــنــســبــة إلـــــى الــــطــــرفــــن، ويـــفـــتـــح صــفــحــة 
جــديــدة فــي الــعــالقــات التركية – األوروبــيــة 

ــنـــوات  ــاٍت فــــي الـــسـ ــوبــ ــعــ ــتــــي واجــــهــــت صــ الــ
املاضية. وُيالحظ نزوع الطرفن إلى إعادة 
االعتبار للتعاون الثنائي من بوابة مكافحة 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــّيــة، وتــجــاوز القضايا 

الخالفية التي تحول دون ذلك.
 إقــامــة منطقة عــازلــة على 

ّ
أدركـــت أنــقــرة أن

ــة تــســمــح  ــ ــا الــجــنــوبــيــة مـــع ســــورّي حــــدودهــ
باستيعاب جزٍء من الالجئن على األرض 
الـــســـوريـــة أمــــٌر أضـــحـــى صــعــب املـــنـــال بعد 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الـــروســـي فـــي ســوريــة 
ــــي عــلــى  ــركـ ــ ــيـ ــ والـــــتـــــوافـــــق الــــــروســــــي - األمـ
وقـــف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة وإطــــالق املــســار 
الــســيــاســي. وفـــي ضـــوء تــنــامــي الــتــحــديــات 
األمنية والسياسية واالقتصادية الناجمة 
عـــن اســـتـــمـــرار تـــدفـــق الــالجــئــن الــســوريــن 
، وافــقــت 

ّ
إلــيــهــا مــن دون أفــق مــنــظــور لــلــحــل

األوروبــي  االتحاد  التعاون مع  تركيا على 
ــل حــــــزمــــــة حـــــــوافـــــــز ســـيـــاســـيـــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــــي مـ

واقتصادية. 
وفــي املــقــابــل، يتعّرض االتــحــاد األوروبـــي، 
بــســبــب الـــتـــدفـــق غـــيـــر املـــســـبـــوق لــالجــئــن، 
والـــــــذي تـــضـــاعـــف بــســبــب كـــثـــافـــة الــقــصــف 
ــة، لـــضـــغـــوٍط  ــ ــــارضـ ــعـ ــ الـــــروســـــي ملـــنـــاطـــق املـ
شــديــدٍة، كــادت تــؤدي إلــى تفّككه في ضوء 
حــرص بــعــض الــحــكــومــات األوروبـــيـــة على 
التعاطي مع املشكلة، من زاوية مصالحها 
الــوطــنــيــة الــخــاصــة فــحــســب. وبـــنـــاًء عــلــيــه، 
ــه األوروبـــــــيـــــــون إلــــــى تـــقـــديـــم حـــوافـــز  ــجــ اتــ
لدفعها  تركيا،  إلــى  وسياسية  اقتصادية 
نحو التعاون في الحّد من موجات الهجرة 
ــن غـــــض الـــطـــرف  ــ ــيــــة، بـــــــداًل مـ غـــيـــر الــــشــــرعــ
ــاالٍة  ــبـ عــنــهــا، أو تــشــجــيــعــهــا فـــي ضــــوء المـ
األكبر  العبء  تركيا  تحّمل  تجاه  أوروبــيــة 

 
ّ

مـــن اســتــضــافــة الــالجــئــن الـــســـوريـــن، كـــأن
املشكلة تعنيها وحدها. 

دوافع أنقرة: إعادة االعتبار 
لسياسة التوجهات المتعددة

ثــّمــة عــوامــل أخــــرى ســاهــمــت فــي الــتــوّصــل 
ــى االتــــفــــاق الـــتـــركـــي – األوروبــــــــي؛ فــمــنــذ  إلــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة إلــــى  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ وصــــــــول حـــــــزب الـ
سياسًة  أنــقــرة  اتبعت   ،2002 عــام  السلطة 
ــعـــاد والــتــوجــهــات،  خـــارجـــيـــًة مـــتـــعـــّددة األبـ
قـــامـــت عــلــى مـــبـــدأ »صـــفـــر مـــشـــاكـــل« تــجــاه 
ممكٍن  عــدٍد  أكبر  على  واالنفتاح  الجيران، 
ات اإلقليمية والدولية، لتعزيز  من الفضاء
عــوائــدهــا االقــتــصــاديــة وخــدمــة مصالحها 
 عــقــبــاٍت عــــدة واجـــهـــت هــذه 

ّ
الــقــومــيــة. لــكــن

الــثــورات  انـــدالع  بعد  خصوصًا  السياسة، 
الــعــربــيــة؛ إذ بـــدت تــركــيــا أكــبــر الــخــاســريــن 
من األزمة السورّية، خصوصًا بعد تنامي 
دور األكراد على حدودها الجنوبية، وميل 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة إلــــى دعــمــهــم عــســكــريــًا 
املتمثل  الرئيس  ولوجستيًا خدمة لهدفها 
بــالــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم الـــدولـــة »داعـــــش«، 
باإلضافة إلى املسعى الروسي لعزل تركيا 
ــة، بـــوابـــتـــهـــا إلـــى  ــ ــــورّيـ ــامـــل عــــن سـ بــشــكــل كـ
رئيسة  وجهة  يعّد  والـــذي  العربي،  العالم 
إلــى 25 %  الــتــي تصل  لــلــصــادرات التركية 

من حجم صادراتها الخارجية. 
ــرى تـــركـــيـــا االتــــفــــاق مــــع االتـــحـــاد  ــ ــذلــــك، تـ لــ
ــــي حــــول الـــتـــصـــّدي ألزمــــة الــهــجــرة  ــ األوروبـ
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة بـــمـــنـــزلـــة إعـــــــادة االعـــتـــبـــار 
لــســيــاســة الــتــوجــهــات املـــتـــعـــددة مـــن جــهــة، 
وإعـــادة تفعيل مــفــاوضــات االنــضــمــام إليه 
من جهة أخرى، في ضوء تعّثر سياساتها 
في منطقتي الشرق األوسط والقوقاز. وقد 
الحصول  األتــراك من  املواطنن  إعفاء  مّثل 
االتــــحــــاد  دول  ــول  ــ ــدخـ ــ لـ ــرة  ــيــ ــتــــأشــ الــ عـــلـــى 
التركية،  األوروبي مطلبًا رئيسًا للحكومة 
منذ انطالق املفاوضات بشأن أزمة الهجرة 
مــع االتــحــاد خـــالل الــقــمــة املــشــتــركــة فــي 29 
ينطوي  إذ   ،2015 ثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
هـــذا الــبــنــد عــلــى فـــوائـــد اقــتــصــاديــة كــبــيــرة 
لــوجــود نحو خمسة مالين  نــظــرًا  ألنــقــرة، 
عامل تركي في أوروبا، وتجاوز التداعيات 
ــة الــســلــبــيــة لـــتـــوتـــر الـــعـــالقـــات  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
مــع مــوســكــو. كــمــا يشكل هـــذا الــتــقــارب مع 
أوروبا رًدا على انتقادات أحزاب املعارضة 
الــعــلــمــانــيــة والــقــومــيــة الــتــي تــتــهــم حكومة 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــإهــمــال الــعــالقــة 
مع أوروبا، وتبني سياسٍة خارجيٍة قائمٍة 
عــلــى تــوجــهــات »أيــديــولــوجــيــة«. مـــن جهة 

أخرى، تسعى أنقرة من االتفاق إلى تأكيد 
وجودها قوة أساسية ال يمكن االستغناء 
عن دورهــا في حل مختلف أزمــات اإلقليم، 

بما فيها أزمة الهجرة غير الشرعية.

متبادلة  اعتمادية  أوروبـــا:  ــع  دواف
في القضايا األمنية

تــتــداخــل أبــعــاد عــدة فــي الــعــالقــات التركية 
ــة، إذ تــعــد أنـــقـــرة، الـــيـــوم، أحــد  ــ ــيـ ــ - األوروبـ
األمنية  القضايا  فــي  األســاســيــن  الــشــركــاء 
األوروبـــيـــة، وال يمكن الــحــديــث عــن »األمــن 
األوروبي« من دون التطرق للدور والتأثير 
 

ٌ
فاعل تركيا عضٌو   

ّ
أن عن  التركّين، فضاًل 

في حلف شمال األطلسي )الناتو(، وتملك 
املتحدة.  الواليات  أكبر جيوشه بعد  ثاني 
لذلك، تدعو دول أوروبية عدة إلى االعتماد 
عـــلـــى تـــركـــيـــا فــــي مـــســـألـــة ضـــبـــط الــــحــــدود 
والــتــعــاون فــي مــواجــهــة أزمـــة الــهــجــرة غير 
 تــركــيــا تــعــّد إحــدى 

ّ
الــشــرعــيــة، ال ســيــمــا أن

ــى  ــّدرة لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن إلـ ــ ــــصــ ــم الــــــــدول املــ ــ أهــ
 

ٌ
اقتناع يتعاظم  كما  اليونان.  عبر  أوروبـــا 

ــٍة كــثــيــرٍة بــأهــمــيــة الـــدور  ــيـ لـــدى دوٍل أوروبـ
الــتــركــي فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات األمــنــيــة 
ــاد، وفـــي  ــ ــحــ ــ ــتــــي تــــواجــــه االتــ الـــجـــســـيـــمـــة الــ
اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  تهديد  مقدمتها 
ــوك الـــــروســـــي فــــي ســــوريــــة وشـــبـــه  ــلــ ـــســ والـ
أبعاد  فــإن معالجة  ثــّم،  القرم، ومــن  جزيرة 
املــعــضــلــة األمــنــيــة فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــي 
تــحــتــاج إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع أنـــقـــرة، فـــي ظل 
على  نسبًيا  املنخفضة  اإلنفاق  مستويات 
األمــن والدفاع في دول االتحاد األوروبــي، 
فضاًل عــن تــراجــع نموها االقــتــصــادي. وال 
تـــقـــل أهـــمـــيـــة تـــركـــيـــا اقـــتـــصـــاديـــًا بــالــنــســبــة 
إلــى االتــحــاد األوروبـــي عن أهميتها أمنيًا 
ــــي؛  وعــســكــرًيــا فــي مــنــظــومــة األمــــن األوروبـ
لالتحاد  الخامس  الــتــجــاري  الشريك  فهي 
اإلحصاء  مكتب  بيانات  حسب  األوروبـــي، 
األوروبــــــي )يـــوروســـتـــات(، فــقــد بــلــغ حجم 
الــصــادرات األوروبــيــة إلــى تركيا فــي فترة 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــــى أغــســطــس/آب 
وبــلــغ حجم  يـــورو،  مليار   53.5 2015 نحو 
الفترة  فــي  الــــواردات األوروبـــيـــة مــن تركيا 

نفسها 40 مليار يورو.

مآالت االتفاق
التركي في   - األوروبــي  االتفاق  قد يساهم 
 أزمـــة الــهــجــرة »غير 

ّ
إيــجــاد مــقــاربــاٍت لــحــل

الشرعية« التي تحولت إلى أزمٍة سياسية 
ــيـــة، كما  داخــلــيــة فــي أكــثــر مــن دولــــة أوروبـ
واقتصادية  منافع سياسية  قد يحقق  أنه 
لــتــركــيــا الـــهـــادفـــة إلــــى إعـــــادة تــفــعــيــل طلب 
ــا. لــكــن انــعــكــاســات  ــ انــضــمــامــهــا إلـــى أوروبــ
االتـــفـــاق الــســلــبــيــة عــلــى الــالجــئــن ستكون 
االتــفــاق النتقادات  تــعــّرض  ولــذلــك،  كبيرة. 
ــنـــاشـــطـــن فــي  كـــبـــيـــرة مــــن الـــحـــقـــوقـــيـــن والـ
حقوق  ومنظمات  واللجوء  الهجرة  مجال 
عديدة  إشكالّية  قضايا  تــزال  وال  اإلنسان. 
ــرأي الـــعـــام  ــ ــلـ ــ مــــوضــــع نــــقــــاش بـــالـــنـــســـبـــة لـ
األوروبــــــــــي، بــســبــب تــــعــــارض االتــــفــــاق مــع 
الهجرة  ملسألة  الناظمة  القوانن  منظومة 
واملعايير  االتــحــاد،  فــي دول  اللجوء  وحــق 
الــتــي تتبناها بــروكــســل فــي مجال  والــقــيــم 

حقوق اإلنسان. 
ــد يــــدفــــع هــــــذا الـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى وصـــــول  قـــ
منهم  كثيرين  آمــنــة  مناطق  إلــى  الــالجــئــن 
لــلــبــحــث عــــن طـــــــرٍق أخـــــــرى لـــلـــوصـــول إلـــى 
أوروبـــــا )مــثــل شــمــال أفــريــقــيــا( فـــي قـــوارب 
املــــوت«.  »قـــــوارب  عــلــى تسميتها  اصــطــلــح 
تترّكز معظم مخيمات الالجئن السورين 
ــيــــرة تـــعـــانـــي  ــقــ ــاطــــق فــ ــنــ ــا فـــــي مــ ــيــ ــركــ فـــــي تــ
ما  وتعليمية؛  وأمنية  اقتصادية  مشكالت 
يحول دون اندماجهم في تركيا، ويحرمهم 
اللجوء  من مستقبل أفضل، مقارنًة بمزايا 
 أعــدادهــم كبيرة 

ّ
فــي أوروبــــا، فــضــاًل عــن أن

أصاًل في تركيا. ومن هنا، ال يحل البرنامج 
املتفق عليه بن تركيا واالتحاد األوروبــي 
إنــه معنٌي  إذ  الــالجــئــن إال جــزئــيــًا؛  مشكلة 
ألــف الجئ   72 أقــصــى يبلغ  باستقبال حــٍد 
 أزمــــة الــلــجــوء الـــســـوري 

ّ
فـــقـــط، فـــي حـــن أن

وحـــدهـــا تـــطـــاول خــمــســة مــاليــن الجـــئ في 
دول الجوار السوري. وفي مقابل مساعدات 
بقيمة ستة مــلــيــارات يـــورو، ووعــــوٍد قــد ال 
تكون  الــتــأشــيــرة،  بتحرير  لتركيا  تتحقق 
أوروبــــا قــد أحــكــمــت إغـــالق الــبــاب فــي وجــه 
الــــالجــــئــــن، ووّفـــــــــرت عـــشـــرات  مـــئـــات آالف 
املليارات من تكلفة استيعابهم وإدماجهم، 
وبــــــــّرأت نــفــســهــا مــــن أي مـــســـؤولـــيـــٍة تــجــاه 

معاناتهم وضياع مستقبل أبنائهم.

بوابة مكافحة الهجرة غير الشرعية تنفتح اليوم لتنفيذ اتفاق »اآللية المشتركة«

تركيا واالتحاد األوروبي
عودة التعاون

ترى تركيا االتفاق 
مع االتحاد األوروبي 
حول التصّدي ألزمة 

الهجرة غير الشرعية 
بمنزلة إعادة االعتبار 

لسياسة التوجهات 
المتعددة 

االتفاق خطوة 
مهمة للتعامل 

مع مشكلة الالجئين، 
باعتبارها أولوية راهنة 

للطرفين، ويفتح 
صفحة جديدة في 

العالقات التركية ـ 
األوروبية 

يبدأ اليوم االثنين تطبيق االتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا بشــأن الالجئين، والذي كان بوابة عودة التعاون بين االثنين، ومن 
المفترض أن يساعد في حل أزمة الهجرة غير الشرعية، غير أن تشكيالت حقوقية انتقدته. يقدم تقدير الموقف التالي الذي 

أنجزه المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مطالعة للقضية

)Getty( االتفاق األوروبي التركي في بروكسل يوم 28 مارس 2016.. تفاهم مشترك وانتقادات حقوقية

ال تقل أهمية تركيا اقتصاديًا بالنسبة إلى االتحاد األوروبي عن أهميتها 
التجاري  الشريك  فهي  األوروبــي؛  األمن  منظومة  في  وعسكريًا  أمنيًا 
األوروبــي  اإلحصاء  مكتب  بيانات  حسب  األوروبـــي،  لالتحاد  الخامس 
فترة  في  تركيا  إلى  األوروبية  الصادرات  حجم  بلغ  فقد  )يوروستات(، 
إلى أغسطس/ آب 2015 نحو 53.5 مليار يورو، وبلغ  الثاني  يناير/ كانون 

حجم الواردات األوروبية من تركيا في الفترة نفسها 40 مليار يورو.

أهمية اقتصادية
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الجزائر... رجال أعمال 
يتحكمون بالمعلومة

االسالموفوبيا وتعاطف 
اإلعالم البريطاني

5 أسرار لـ»سيلفي« أكثر جاذبية

الجزائر ـ حمزة كحال

تخضع غالبية القنوات الجزائرية الخاصة 
املقّدر عددها بأكثر من 25 قناة إلى سلطة 
املــال، بعد توجه العديد من رجــال األعمال 
فيها  الدنانير  مــلــيــارات  الــجــزائــريــن لضخ 

خدمة ملصالحهم أو خدمة للنظام.
الــبــدايــة كــانــت صــيــف 2015 عــنــدمــا تــم بيع 
ــى الــقــنــوات  ــ ولـ

ُ
ــدى أ قــنــاة »الـــجـــزائـــريـــة«، إحــ

الجزائرية الخاصة، إلى رجل األعمال أيوب 
 4 الصفقة  قيمة  بلغت  زمــيــرلــي، حيث  ولــد 
ــورو. بــعــدمــا أعــلــنــت »الــجــزائــريــة  ــ مــاليــن يـ
تحت نهاية 2012 عن قرب 

ُ
تي في« التي افت

ــّول خــطــهــا االفــتــتــاحــي من  إفـــالســـهـــا، وتـــحـ
عبد  الجزائري  للرئيس  املعارض  الخطاب 
دعــمــه دون شـــروط،  إلـــى  الــعــزيــز بوتفليقة 
ــــك بــعــدمــا اســتــعــان فـــي تــســيــيــر الــقــنــاة  وذلـ
بأسماء مقربة من محيط الرئيس الجزائري 
في مقدمتهم حمراوي حبيب شوقي، املدير 

السابق للتلفزيون العمومي الجزائري.
وجٌه آخر في من وجوه االقتصاد الجزائري 
كــتــب اســمــه فـــي الــعــالــم الــســمــعــي الــبــصــري 
الجزائري من خالل استحواذه على قناتن 
خاصتن »دزايـــر تــي فــي« و»دزايــــر نيوز«، 
ــيـــــس مـــنـــتـــدى رؤســــــاء  ــ رجــــــل األعـــــمـــــال ورئـ
ــداد املــــقــــرب مــــن أســــرة  ــ ــات عـــلـــي حــ املـــؤســـسـ
الــــذي فضل  بوتفليقة  الــجــزائــري  الــرئــيــس 
فـــي الـــبـــدايـــة إنـــشـــاء مــجــمــع إعـــالمـــي يضم 
ــا نـــاطـــقـــة بــالــفــرنــســيــة  ــمـ ــداهـ ــدتـــن؛ إحـ ــريـ جـ
الجزائر«،  »وقــت  باسم  بالعربية  واألخـــرى 
ــم َدعــــــــم عـــلـــي حــــــــداد مـــجـــمـــعـــه اإلعــــالمــــي  ــ ثـ
بقناة »دزايـــر تي فــي« العامة، ومــع اقتراب 
الجزائر  في  السابقة  الرئاسية  االنتخابات 
سنة 2014، دشن رجل األعمال قناة »الوئام« 
ــت لـــدعـــم الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري  ــهــ الـــتـــي ُوجــ
بوتفليقة، ثم حولها لقناة إخبارية موالية 

للنظام الجزائري.
ــال الــشــهــيــر أســعــد  ــمــ كــمــا يــتــجــه رجــــل األعــ
ــام صــفــقــة شــــــراء مــجــمــع  ــمــ ربـــــــــراب، إلـــــى إتــ
»الخبر«،  يومية  من  يتكون  الــذي  »الخبر« 
أكثر الجرائد سحبا ومقروئية في الجزائر، 

باإلضافة إلى »قناة الخبر« و4 مطابع.
وتشير املعلومات املسربة من داخل املجمع 
ــــى أن قــيــمــة الــصــفــقــة ســتــبــلــغ  اإلعــــالمــــي إلـ
حـــوالـــي 40 مــلــيــون يــــــورو، وُيـــضـــم ربــــراب 
ــــى جــريــدتــه  مــجــمــع »الـــخـــبـــر« اإلعــــالمــــي إلـ
الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، لكي  »لـــيـــبـــرتـــي« أو 
عليها  يستند  قوية  إعالمية   

ً
واجــهــة تكون 

في مواجهة السلطات الجزائرية التي دخل 
معها في حرب مفتوحة.

ويــقــول الصحافي حــمــزة هــــواري، مؤسس 
مــوقــع »الـــجـــزائـــر24« اإلخـــبـــاري لـــ »الــعــربــي 
الـــصـــحـــافـــة  ــــالد  ــيـ ــ مـ كـــــــان  »إذا  الـــــجـــــديـــــد«: 
ــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـــيـــالدا  ــ ــدايـ ــ املـــطـــبـــوعـــة بـ
سياسيا، وبقاؤها على قيد الحياة مرتبط 
مستقبلها  فــحــتــمــا  الــعــمــومــي،  بـــاإلشـــهـــار 
املــال وسطوة الساسة،  لن يفلت من سلطة 
ومـــع فــتــح الــقــطــاع السمعي الــبــصــري أمــام 
القطاع الخاص زاد األمر تعقيدا، مع ظهور 
لجرائد ورقية،  امتداد  قنوات فضائية هي 
إشهار  عــائــدات  القنوات على  هــذه  وترتكز 

اليوميات«.
ويــرى هــواري أن هذا النموذج االقتصادي 
أنـــــهـــــك مــــالــــيــــا الـــــعـــــديـــــد مــــــن املــــؤســــســــات 
تكاليف  ارتفاع  بسبب  الخاصة،  اإلعالمية 
أربــاب هذه  تسيير قناة فضائية، ما أجبر 
املؤسسات على فتح رأسمالها، وفي نفس 
الوقت أغــرت هــذه الوضعية رجــال األعمال 
مــن أجــل االســتــحــواذ على هــذه املؤسسات 
التموقع  عن  بحثا  القطاع  في  واالستثمار 

منوعات

رصد

تقنية

على الشبكة

تداول مستخدمو شبكات التواصل تغريد
مجموعة من الصور توثق قلعة تدمر 

األثرية قبل القصف وبعده. وقد نجح 
مصور وكالة »فرانس برس«، جوزيف عيد، 

في تصوير مقارنة سلطت الضوء على آثار 
الحرب خالل تغطيته معارك تدمر. وقد 
تداول المستخدمون ألبوم الصور حيث 

تعددت التعليقات التي أسفت بمعظمها 
على الدمار، الذي حل بمعالم أثرية عمرها 

آالف السنوات.

أثارت تصريحات رئيس مصلحة السجون، 
اللواء حسن السوهاجي، لموقع األمن 

»اليوم السابع«، موجة من السخرية على 
شبكات التواصل بعد تشبيه السجون 

المصرية بالمنتجعات السياحية، التي ال 
يرغب السجناء في مغادرتها. وكتب 

أحمد: »رئيس مصلحة السجون: ال توجد 
حاالت اختفاء قسري أو تعذيب داخل 

السجون. أمال صحابي المخطوفين دول 
فينهم؟؟؟«.

رد رسام الكاريكاتور اللبناني، ستافرو 
جبرا، على الكاريكاتور الذي سخر من 

الدولة اللبنانية ونشرته صحيفة »الشرق 
األوسط«، في عددها الصادر يوم 

الجمعة، برسم جديد، معتبرًا أن األخير 
يظهر المشكلة والصورة الحقيقية 

في لبنان. وتفاعل الناشطون اللبنانيون 
مع الكاريكاتور، الذي ُوصف بالرد الدقيق 

والمناسب بعد الجدل الذي أحاط بصحيفة 
»الشرق األوسط« منذ أيام.

االقتصادي أو السياسي من خالل املشاركة 
ــرأي الـــعـــام. وعــلــى الــرغــم من  فــي صــيــاغــة الــ
الــســلــبــيــات الــتــي ال حــصــر لــهــا الســتــحــواذ 
رجــال املــال على اإلعــالم إال أنه يضمن على 
ــل الــحــيــاة لــلــمــؤســســات اإلعـــالمـــيـــة من  ــ األقـ
جــهــة، ويضمن بشكل أقــل تــعــدد األصـــوات 

في املجتمع واحد من جهة أخرى. 

لندن ـ العربي الجديد

الواجهة  إلــى  اإلسالموفوبيا  قضية  عــادت 
ــن الـــــــهـــــــدوء، حــيــث  ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــر عــ ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ بــ
ساهمت هجمات بروكسل اإلرهابية بإعادة 
املــســلــمــن والتنميط  الـــضـــوء عــلــى  تــســلــيــط 
الصحافة  حــادثــان سلطت  يواجههم.  الــذي 

الــبــريــطــانــيــة الـــضـــوء عــلــيــهــمــا خــــالل األيــــام 
الــواليــات  فــي  األول حصل  املاضية،  القليلة 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، والــثــانــي فــي العاصمة 
التواصل،  أما شبكات  بروكسل.  البلجيكية 
فت األخبار بجدية حيث عّبر ناشطون 

ّ
فتلق

من حول العالم عن انزعاجهم من األحــداث 
اإلرهــابــيــة الــتــي تــدفــع بــعــدد مــن املــواطــنــن 
ــل ُوصـــفـــت  ــائــ ــتـــصـــرف بــــوســ ــلـ املـــتـــطـــرفـــن لـ

بـالالأخالقية.

طرد عائلة مسلمة 
من طائرة أميركية

لـــجـــأت طـــاهـــرة أحـــمـــد إلــــى صــفــحــتــهــا على 
ــررت تــوثــيــق قــصــتــهــا،  ــ »فــيــســبــوك« حــيــث قـ
بــعــد أن طــــرد طـــاقـــم طـــائـــرة تــابــعــة لــشــركــة 
ــنـــز« األمــيــركــيــة عــائــلــتــهــا  »يــونــايــتــد إيـــراليـ
أمنية«  األميركية من أصــل عربي »ألسباب 
من رحلة داخلية كانت متجهة من شيكاغو 
التي صورت  العائلة،  وقالت  إلى واشنطن. 
»يــوتــيــوب« ومــواقــع  وانــتــشــر على  الفيديو 
إنها تعرضت ملوقف  االجتماعي،  التواصل 
الطيران  »تمييز شديد« مطالبة شركة  فيه 

باالعتذار.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن رد شــــركــــة »يـــونـــايـــتـــد 
الحادثة هو  أن سبب  أكــدت  التي  إيرالينز« 
أن »مــقــاعــد األطــفــال ال تــتــوفــر فيها شــروط 
السالمة املطلوبة قانونيا«، مشيرة إلى أنها 
»حجزت للعائلة بالرحلة الالحقة واعتذرت 
من  ومتابعة  اهتماما  القضية  القــت  لــهــا«، 
التواصل  األمــيــركــي وعــلــى شبكات  اإلعـــالم 
لها  الـــشـــركـــة  االجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا وأن 
ــاب  ــركــ ــد الــ ــ ــــي الـــتـــمـــيـــيـــز ضـ ــــق عــــــدة فـ ــوابـ ــ سـ

املسلمن.
البريطانية  »اإلنــدبــنــدنــت«  صحيفة  مــوقــع 
أعــــاد نــشــر الــفــيــديــو بــعــنــوان: »طــــرد عائلة 
ــد بـــســـبـــب  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــلــــمــــة مـــــــن طـــــــائـــــــرة يـ مــــســ
)مــــظــــهــــرهــــا(«، وأرفــــقــــت الــصــحــيــفــة الــخــبــر 
بتصريحات من مجلس العالقات اإلسالمية 
األميركية الذي شدد على أهمية العمل على 
تــفــادي الـــحـــوادث املــمــاثــلــة الــتــي تــكــررت في 

الفترة األخيرة.

دهس سيدة مسلمة في بروكسل
خصصت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
 أرفــقــتــه بــصــور وتــفــاصــيــل عن 

ً
خــبــرًا كــامــال

مالحقة  بيضاء،  سيارة  في  شبان  محاولة 
سيدة مسلمة، قبل أن يتعّمد الشبان دهسها 
إلــى إصابتها بجروح ورضــوض.  أدى  مما 
وكتبت »ديلي ميل«: »لحظات رهيبة، شبان 
من اليمن املتطرف يدهسون سيدة مسلمة 
ــل...  ــيـــة مــولــيــنــبــيــك فــــي بــــروكــــســ فــــي ضـــاحـ

ويتوقفون اللتقاط صور تذكارية«.
وبــعــد نــشــر الــفــيــديــو، طــلــبــت »ديـــلـــي مــيــل« 
السيارة  من كل مواطن يتعرف على سائق 
مــراســلــتــهــا ومــســاعــدتــهــا بــكــشــف الــفــاعــلــن، 
الــكــامــيــرات محاولة  مــن توثيق  الــرغــم  على 

الشرطة اعتراض السيارة وسط الحشود.
ساهم  القصتن  ومشاركة  الوسوم  انتشار 
الــضــوء أيضًا على حـــوادث أخــرى  بتسليط 
حصلت في بريطانيا وهولندا خالل األيام 
القليلة املاضية، حيث تداول بعض املغردين 
ـــل بـــريـــطـــانـــي يـــهـــاجـــم ســـيـــدة  ــرجـ فـــيـــديـــو لــ
وأطفالها لفظيًا في متجر من متاجر لندن، 
كما أعاد الناشطون مشاركة مهاجمة سيدة 
هولندية فتاة مسلمة بسبب ارتداء األخيرة 

الحجاب.
اعتماد وسم  إلى  الجميع  الناشطون  ودعــا 
»إســــالمــــوفــــوبــــيــــا« بــالــفــرنــســيــة والـــعـــربـــيـــة 
واإلنــكــلــيــزيــة وغــيــرهــا مــن الــلــغــات لتوثيق 

االعتداءات ونشرها.

عمر قصقص

ــــور »ســـيـــلـــفـــي« ونـــشـــرهـــا عـــلـــى مـــواقـــع  ــــات الـــتـــقـــاط صـ بـ
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـــوضـــة انــتــشــرت فـــي الــســنــوات 
املــاضــيــة بــشــكــل كــبــيــر فــي الــعــالــم، كــمــا تــنــاقــلــت تــقــاريــر 
ــور، صـــورة  عـــديـــدة إحـــصـــاءات تــؤكــد أن بـــن كـــل 10 صــ
ــل يــتــم الــتــقــاطــهــا مـــن خــالل  ــــدة عــلــى االقــ »ســيــلــفــي« واحـ

الكاميرا األمامية للهاتف الذكي. 
الكاميرا ودقتها،  الصورة على جــودة  ال يتوقف نجاح 
على  تؤثر  التي  والخطوات  العوامل  من  العديد  فهناك 

جاذبية الصورة وتجعلها أكثر جمااًل منها:

اإلضاءة والوضوح
الــبــحــث عـــن أفـــضـــل إضــــــاءة فـــي مـــكـــان الـــتـــقـــاط الــصــور 
أن  تــقــول: »حـــاول  الذهبية  التصوير  فــقــاعــدة  ضــــروري، 
مهّمًا  التفصيل  هــذا  ويعد  خلفك«،  دائما  الضوء  يكون 
جــّدًا ملحبي صــور »سيلفي«، فتفاصيل الوجه لن تبدو 

واضحة إن لم تكن اإلضاءة جيدة. 
ــذا ويــــفــــضــــل تــــحــــديــــد الــــشــــاشــــة لـــــوضـــــوح الــــصــــورة  هـــــ
أتوماتيكيا عبر تحديد الوجه، الذي يفضل أن يكون في 

منتصف الصورة.

الخلفية
عند التقاط صور »سيلفي« يفضل االهتمام بالخلفية، 
فذلك قد يثير اهتمام وإعجاب املتلقي، فتأكد من إظهار 
الجانب األفضل في مكان االلتقاط، وقد تسبب الخلفية 

بعض اإلحراج أحيانا أيضًا، فعليك بالتنبه إلى ذلك.

المحافظة على الثبات
اللتقاط أجمل صورة »سيلفي« ال بد من املحافظة على 
ثــبــاتــك، حــيــث يــعــتــبــر الــبــعــض أن ســـر صـــور »ســيــلــفــي« 

الناجحة هو عدم التحرك وهو تحدٍّ للكثير من الناس.

التقط أكثر من صورة
إن التقاط أكثر من صورة »سيلفي« يوسع من خياراتك، 
التقاط الصور وليس  ويكرر عــدد كبير من األشــخــاص 

فقط صورة »سيلفي« من أجل اختيار األفضل.

السالح السري
ملن يرغب في وضوح أفضل يجب عليه الضغط على زر 
أو »سامسونغ«،  »آيفون«  على شاشتي  املوجود   HDR
وهذه امليزة تقوم بتحويل األلــوان إلى واقعية مع إبراز 

تفاصيل النقاط املضيئة واملظلمة أوتوماتيكيا.

فتح القطاع السمعي 
البصري أمام القطاع 

الخاص زاد األمر تعقيدا

انتشار الوسوم ساهم 
بتسليط الضوء أيضًا على 

حوادث أخرى

االثنين 4 أبريل / نيسان 2016 م   26 جمادى اآلخر 1437 هـ  ¶  العدد 581  السنة الثانية
Monday 4th April 2016

)Getty( تنديد باإلسالموفوبيا في الواليات المتحدة



غيير اسم شارع »مورن«، على سبيل املثال، 
َ
ت

والــذي يقبع على خريطة وسط برلني، حيث 
ة منذ القرن الثامن عشر.  ات الحكوميَّ رَّ

َ
املق

باملعاني  مثقلة  تسمية  ــد 
ِّ
يــخــل الـــشـــارع  هـــذا 

الـــتـــاريـــخـــّيـــة الــعــنــصــريــة والـــتـــمـــيـــيـــزّيـــة ضـــّد 
أصــحــاب الــبــشــرة الـــســـوداء، فــي وقـــت اختفى 
فيه تقريبًا أي استخدام لهذه الرموز في اللغة 
ــا الــتــعــبــيــر األشــهــر عن  ــة. أمـ ــة الــيــومــيَّ الـــدارجـ
آنــذاك  تجّسد  قد  فكان  االستعماري،  املخيال 
فــي صــــورة طــفــل أفــريــقــي يـــخـــُدُم بــســرور بــاد 
ِدَمت 

ْ
خ

ُ
على وجهه. هذه الصورة كانت قد اْست

كعالمة تجارية لشركة »ساروتي«، والتي كان 
مقرها في شارع »مورن«. وعلى إثر انتقادات 

عــلــنــيــة لـــصـــورة الــصــبــي الــــذي يــقــدم بضائع 
لت  استعمارية مرتديًا ســروااًل فضفاضًا، ُعدِّ
تسميته إلــى شـــارع »ســاحــر الـــحـــواس«، كما 
نـــت بــشــرتــه بــالــلــون الــذهــبــي! لــكــن املــاركــة  لـــوِّ
الــشــارع، بقيت مرتبطة  الــتــجــاريــة، كما اســم 

برلين ـ سامر محمود

خـــمـــســـة عـــشـــر عــــامــــًا مـــضـــت عــلــى 
املــؤتــمــر الــعــاملــي الـــذي رعــتــه األمــم 
املتحدة ضد العنصرية، وذلك في 
والــذي  أفريقيا.  فــي جنوب  »ديــربــان«  مدينة 
الـــتـــزمـــت فــيــه جـــمـــهـــورّيـــة أملـــانـــيـــا االتـــحـــاديـــة 
ــة،  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ ــا الـــحـــقـــبـــة االسـ ــايـ بـــتـــكـــريـــم ضـــحـ
 هــذا 

ّ
وتــجــارة الــرقــيــق عــبــر األطــلــســي. بــيــد أن

د بقي بعيدًا عن التطبيق حتى اآلن، في  التعهُّ
املختلفة.  األملانّية  املدن  العامة، وفي  األماكن 
البحث عن  يــكــاد  بــرلــني،  العاصمة  فــي  حتى 
تــكــّرم أســمــاؤهــا شخصيات مقاومة  شـــوارع 
أية  إلــى  يفضي  ال  والــعــنــصــرّيــة،  لالستعمار 
ـــه ال أثــــر حــتــى اآلن ألي 

ّ
نــتــائــج، نــاهــيــك، بـــأن

نصب تذكاري مركزي يذّكر بماليني ضحايا 
وهــو،  االســتــعــمــارّيــة.  الكولونيالية  الــجــرائــم 
بــالــضــبــط، مـــا تــطــالــب بـــه الــجــالــيــة الـــســـوداء 
واألفــريــقــيــة املـــتـــزايـــدة فـــي أملــانــيــا، بتشييده 
االتــحــاديــة منذ عشر ســنــوات.  العاصمة  فــي 
فبرلني هي املدينة التي عقد فيها عام 1884 
ــذاك،  /85، وبــدعــوة مــن املــســتــشــار األملــانــي آنـ
السيئ  أفريقيا  مؤتمر  بــســمــارك،  فــون  أوتـــو 
االستعمارية  الــقــوى  تفاهمت  حــني  السمعة، 
على تقاسم الــقــارة الــســمــراء. ليس هــذا فقط! 
ــــزال تــتــمــســك بــأســمــاء شــــوارع  بـــل بـــرلـــني ال تـ

عنصرية حتى يومنا هذا.

شارع »مورن«.. داللة عنصرية 
ضد األفارقة

بالرغم من االحتجاجات العنيدة التي قامت 
ــى اآلن، 

ّ
لــم يتم حــت املــهــاجــريــن،  ات  بها منظمَّ

تحّضر حميد لمعرضها 
األول لألعمال الفنية 

يدوية الصنع »زركشة«

يذّكر اسم شارع »مورن« 
بانعدام حقوق الصبيان 

األفارقة في برلين

2223
منوعات

بــانــعــدام حــقــوق الــصــبــيــان األفـــارقـــة األوائــــل 
الــذيــن تــم جلبهم إلـــى الــبــالط الــبــرلــيــنــي، في 

حقبة تجارة الرقيق البراندنبورغية.
ــه مــن الــســهــل الــعــثــور عــلــى أســمــاء 

ّ
كــذلــك فــإن

ــّرم شـــخـــصـــيـــات كـــولـــونـــيـــالـــّيـــة  ــ ــكـ ــ شـــــــــوارع تـ
استعمارية في أملانيا. فلقد استطاع معرض 
استعمارية/  شــوارع  أسماء  الحرية!  »طــرق 
ثــقــافــة الــتــكــريــم بــعــد االســـتـــعـــمـــار«، إحــصــاء 
أكــثــر مـــن 30 حــّيــا اســتــعــمــاريــا بــمــعــنــى مــا، 
ــوارع يــســتــحــي بــهــا املــــرء في  ــ فــيــه أســـمـــاء شـ
 الكثير من هذه التكريمات، 

ّ
زماننا! علمًا أن

لم تتقرر قبل نهاية الحرب العاملية األولــى. 
الكثير  املــســتــعــمــرات، شــهــدت  فبعد خــســارة 
ــدن األملـــانـــيـــة حـــمـــالت دعـــائـــيـــة ألجـــل  ــ مــــن املــ
اســـتـــردادهـــا. فــي هــامــبــورغ، بــريــمــن وبــرلــني 
ــوارع بــاســم تــجــار رقيق  طبعت يــافــطــات شــ
»شيملمان« ومجرمي حرب مثل  معروفني كـ
»فــيــســمــان وفـــورمـــان، بــيــتــرس ودومــيــنــيــك« 

حتى بعد عام 1945.

نقص شعبي باالعتراف بالعنصرية
ابتداء من مطلع األلفّية الثالثة، أخذت تتكاثر 
املبادرات الساعّية إلى معالجة نقدّية للحقبة 
كافة  عــام 2010 اجتمعت  االستعمارّية. وفــي 
بإنهاء سياسة  املطالبة  املــبــادرات على  هــذه 
بإحياء  وإبــدالــهــا  هــذه،  الفضائحية  التكريم 
ذكرى أبطال مقاومة االستعمار. بيد أن هذه 
لها!  السكان  برفض  قابل 

ُ
ت ما  غالبًا  املطالب 

والذين ال يدفعهم إلى ذلك خشيتهم من أعباء 
وأكـــالف تغيير األســمــاء فحسب، وإنــمــا ثمة 
تواطؤ. وبالرغم من أن هــذه املــبــادرات تدعو 
ْصب 

َ
ن عبر  التاريخي  الــســيــاق  توضيح  إلــى 

ــيـــة، إال أنـــهـــا تـــواجـــه اتــهــامــات  أعـــمـــدة إعـــالنـ

بسعيها لطمس التاريخ. ال يزال هناك نقص 
شـــعـــبـــي بــــاالعــــتــــراف الـــعـــمـــيـــق بــالــعــنــصــريــة 
كــجــريــمــة شــنــعــاء. وغــالــبــًا مـــا يــتــم الــتــهــويــن 
إلــى »روح العصر«  ــارة  مــن أثــرهــا، عبر اإلشــ
األوروبية، أو إلى جرائم القوى االستعمارية 

األخرى.

استجابة بعض البلديات 
لمطالب الناشطين

بــلــديــة حــي فــريــدرشــســهــايــن – كــرويــتــســبــرغ، 
كـــانـــت ســبــاقــة إلــــى الـــتـــجـــاوب مـــع مــقــتــرحــات 
رت  هــذه املــبــادرات. ففي عــام 2009/ 2010 غيَّ
ة نهر »شبري« من »ضفة غروبن« 

ّ
تسمية ضف

إلى »ضفة ماي آيــم« في حفل حضره املئات، 
علما أن »غروبن« هو اسم مؤّسس املستعمرة 
الحصينة »غروس فريدرشيبورغ« في غانا، 
بينما »مــاي آيــم« هو اسم األديبة والناشطة 
األملـــانـــيـــة – األفــريــقــيــة الــشــهــيــرة. ومـــنـــذ هــذا 
التاريخ، تتركز جهود تحالف »نزع االستعمار 
عن وسط برلني« على الخطوة املقبلة، والتي 
تكمن في تحويل »الحي األفريقي« في برلني 
ـــم«. ومـــع الــوقــت 

ّ
إلـــى »مـــكـــان لــلــذكــرى والـــتـــعـــل

الذين يعملون  الناشطني  أولئك  دائــرة  تتسع 
عــلــى إنـــهـــاء تــكــريــم شــخــصــيــات اســتــعــمــاريــة 
ـــهـــا حــــافــــل بــــاملــــجــــازر، مــثــل 

ّ
إجــــرامــــيــــة، ســـجـــل

»ناختيغال« و»بيترس« ولودريتس«. 
الــبــديــلــة والــتــي  التسميات  ثــمــة مــا يكفي مــن 
ــــان«. لــقــد اقــتــرح  ــربـ ــ تــتــوافــق مـــع مـــقـــررات »ديـ
ناشطون كاميرونيون تكريم املقاوم »رودلف 
دواال مــانــغــا بــيــل«، الـــذي تــم إعــدامــه مــن قبل 
كذلك  آنــذاك.  األملانية  االستعمارية  السلطات 
تنزانية  أصـــول  مــن  برلينيون  نشطاء  اقــتــرح 
ــلـــى إحــــدى  إطـــــــالق اســــــم »مــــاجــــي مــــاجــــي« عـ
الجادات، استذكارًا للمقاومة املشتركة للعديد 
ــد الــســلــطــات  مــــن شـــعـــوب شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا ضــ
األملانّية االستعمارية بني عامي 1905 و1907. 
َكر أن مقهى في شارع »لودريتس« يسمى 

ْ
وُيذ

»كورنيليوس  لـ سلفا  »فريدريكس«  تكريما 
فــريــديــريــكــس« قــائــد شــعــب »الـــنـــامـــا«، والـــذي 
ض  ِتل في جرائم اإلبادة الجماعّية، التي تعرَّ

ُ
ق

لها شعبا »الناما« و»الهيريرو«، في معسكر 
ــارك« فــي ناميبيا،  ــ الــتــجــمــع عــلــى جــزيــرة »شـ

والتي لم ُيعتَرف بها إال مؤخرًا.
ولـــو كـــان األمـــر يــتــوقــف عــلــى مــبــادرة الــســود 
فــي أملــانــيــا، وتـــم أخـــذ رأيــهــم بــعــني االعــتــبــار، 
لتحول اســم شـــارع »مــــورن« على الــفــور إلى 
ــــو أول  ــو«، وهـ ــ ــ ــون فــيــلــهــيــلــم أمـ ــطــ ــارع »أنــ ــ شــ
أســتــاذ وعــالمــة أملــانــي – أفــريــقــي فــي جامعة 
ــتــــه عــــن حــقــوق  ــع فــــي أطــــروحــ ــ ــ بـــروســـيـــة دافـ
السود في أوروبا عام 1729، والتي من بينها 
الفضاء  فــي  تاريخهم  تكريم  حــق  بالتأكيد 

العام األوروبي.

تلفزيونقضية

أمكنةحرفة

محمد عبد الملك

ـــهـــا بــحــيــرة »أوزونــــــغــــــول«، أو كــمــا يطلق 
َّ
إن

عليها اسم »البحيرة الطويلة«، والواقعة في 
ة 

ّ
االتــجــاه الــشــرقــي ملــديــنــة »طـــرابـــزون«، املطل

على البحر األســود، في شمال شرقي تركيا. 
هناك من قلب الجبال، يراها املرء بمناظرها 

الطبيعية الخالبة واملدهشة.
ــق 

ُّ
يــــحــــرُص الــــــزائــــــرون لــلــبــحــيــرة عـــلـــى تــســل

الجبال والتخييم فيها، والقيام بجوالت بني 
ــة، وال ينسون  الــحــدائــق والــغــابــات الــطــبــيــعــيَّ
واألوديــة  الجارية،  املياه  بجدول  االستمتاع 
الجميلة، وكل الجبال الشاهقة التي تسحرك 

بعطر ربيعها وأزهاره.
يــصــل طـــول بــحــيــرة »أوزونـــغـــول« إلـــى تسعة 
وتــســعــني كــيــلــومــتــرًا، وهــــي عــلــى شــكــل ســدٍّ 
ل على وادي »هالديزين ستريم«،  مائي تشكَّ
وهـــي مــصــب لنهر »هـــال ديــــزان« الـــذي ينبع 

ة  تشكيليَّ لوحات  إلــى  إضافة  أنتجتها،  التي 
قــامــت بــرســمــهــا بـــألـــوان األكــريــلــيــك والـــزيـــت، 
ودمج بعض القطع الورقية واألقمشة عليها.

األوضاع االقتصادّية الصعبة، التي يمرُّ بها 
أعـــوام، كانت  قطاع غــزة املحاصر منذ عشرة 
سببًا رئيسيًا ملمارسة الفنانة حميد هوايتها 
الغريبة، حتى تتمكن من توفير بعض األدوات 
الـــالزمـــة لــلــعــمــل، وإنــتــاجــهــا بــأســعــار تناسب 
أوضــاع املواطنني الذين يعانون من االرتفاع 

غير املسبوق في معدالت الفقر والبطالة.
ــهــا كانت 

َّ
ــراء حميد، )26 عــامــًا(، إن وتــقــول إسـ

تطمح لدراسة الديكور وتصميم األزياء، لكن 
فــي غــزة خــالل فترة  املــوجــودة  صات  التخصُّ
ص  جهت إلى تخصُّ

َّ
دراستها لم تساعدها، فات

إدارة األعمال في جامعة »األزهر«، إلى جانب 
الفنية،  الــرســم واألعـــمـــال  قــدراتــهــا فــي  تنمية 
»العربي   مبكرة. وتوضح لـ

ٍّ
والتي بدأت في سن

الجديد«، أن بداياتها في الرسم كانت بسيطة 
وعادية، عندما كانت تزخرف دفاتر املدرسة، 
الكارتونّية  والشخصّيات  املشاهير  وتــرســم 
والـــحـــيـــوانـــات واملـــشـــاهـــد الــطــبــيــعــّيــة، إلــــى أن 

فلسطين  ـ عالء الحلو

تستغل الفنانة العشرينية، إسراء حميد، من 
مــخــيــم جــبــالــيــا لــالجــئــني، شــمــال قــطــاع غـــزة، 
القطع الخشبية واألقمشة غير الالزمة وأزرار 
إلـــى لــوحــات  الــقــمــصــان والـــزجـــاج، لتحويلها 
ــة ذات قــيــمــة، تـــوِجـــد مـــن خــاللــهــا »شيئًا  فــنــيَّ
مــن الـــالشـــيء«، حــفــاظــًا عــلــى بيئة قــطــاع غــزة 

املحاصر.
منذ  الفنانة حميد  تـــراود  بــدأت  التي  الفكرة، 
ر، وأصبحت تطبقها على أرض الواقع 

َ
الِصغ

الــضــروريــة  مـــن خــــالل تــجــمــيــع األدوات غــيــر 
ية، 

ّ
فن ــمــات  مــجــسَّ إلـــى  وتــحــويــلــهــا  لعائلتها، 

ب على عقبات 
ُّ
تعكس مدى قدرتها على التغل

توفير الخامات، واستغالل غير املجدي منها. 
املزهريات واألواني الزجاجية املزينة باألزرار، 
والقطع القماشية التراثية، واألحذية امللونة، 
واألكواب املزينة بالرسوم هي بعض األعمال 

ــوادي، ويــصــب  ــ ــ مـــن الـــجـــبـــال، ويــســيــر نــحــو الـ
في البحيرة بمشهٍد فائق الجمال، ويتواجد 
والنباتات،  الطيور  أنــواع  العديد من  حولها 

واملناظر الخضراء الخالبة.
عــلــى أطــــراف الــبــحــيــرة يمكنك تــنــاول السمك 
السمك،  فــي بحيرة  والــقــيــام بجولة  الــطــازج، 
وهـــي بــحــيــرة تــقــع عــلــى املــرتــفــعــات الجبلية، 
ها معتدل أيضًا، وتبعد عن »أوزونغول«  وجوُّ
قرابة الـ 20 كيلومترا، كما أن املنطقة املجاورة 
لــلــبــحــيــرة، هــــي عــــبــــارة عــــن ســـهـــول خـــضـــراء 
رعى فيها األبقار واألغنام، 

ُ
شاسعة وممتدة، ت

على  يعتمدون  املنطقة،  أهــالــي  زال  مــا  حيث 
الزراعة البسيطة وتربية املواشي.

تمتاز  صغيرة،  قرية  البحيرة  بجانب  ويقع 
حيث  العتيقة،  الــقــروّيــة  الخشبية  ببيوتها 
تقع بحيرة »أوزونغول« في حي »ساي كارا«، 
اســـم الــبــحــيــرة هــو اســـم قــريــة صــغــيــرة توجد 
بــالــقــرب مــنــهــا، وتــطــل الــقــريــة عــلــى البحيرة، 
وتــحــيــط بــهــا الــغــابــات الــجــبــلــيــة، والــضــبــاب، 
 ، وفي 

ً
ويغطي الضباب أحيانًا البحيرة ليال

بداية الصباح، فيبدو املشهد ساحرًا للناظر 
بشكل عميق. كما تتواجد فيها شبكة كبيرة 
الهدايا  بيع  والــفــنــادق، ومحالت  املطاعم  من 

التذكارية.
ــة بــســيــاحــتــهــا  ــلـ ــيـــرة الـــطـــويـ ــبـــحـ وتـــشـــتـــهـــر الـ
الـــصـــيـــفـــيـــة، حـــيـــث أن درجــــــة الـــــحـــــرارة فــيــهــا 
منخفضة في فصل الصيف، مما يجعل منها 
املكان السياحي املفضل ألغلب السياح العرب 

واألجانب.

جهت إلى احتراف الفن 
َّ
انتهت من الدراسة، وات

مات  عــبــر رســـم بــورتــريــهــات، وصــنــاعــة مجسَّ
تـــدويـــر األدوات غير  ــادة  ــ إعــ مـــن خــــالل  فــنــّيــة 

الضرورية.
 عـــــدم وجــــــود فـــــرص عــمــل 

ّ
ــقــــول إســـــــراء إن وتــ

ساهم بتشجيعها على املضي في مشروعها 
ز من خالله،  الخاص، والذي تسعى إلى التميُّ
 املنتجات 

َّ
 أن

ً
نة وفرضه على أرض الواقع، مبيِّ

تــصــنــيــعــهــا  ــــعــــاد 
ُ
امل األدوات  مــــن  املـــصـــنـــوعـــة 

وتـــدويـــرهـــا، تــضــاهــي فـــي الـــجـــودة والــجــمــال 
والقيمة الفنية باقي املنتجات الجديدة.

ــــؤوس  ــكـ ــ ــلــــى الـ ــة حـــمـــيـــد عــ ــانــ ــنــ ــفــ ــــت الــ ــمــ ــ ورســ
ــا، األحــــذيــــة  ــ ــ ــرايـ ــ ــ ــــون، املـ ــــحـ الــــزجــــاجــــيــــة، الـــــصـ
األول  ملــــعــــرضــــهــــا  تــــحــــضــــيــــرًا  ــة،  ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ املــ
»زركشة« والذي عرضت فيه عددًا من األعمال 
الفنية يــدويــة الــصــنــع، إلــى جــانــب املــزهــريــات 
ــتــــي تـــمـــيـــزت بـــعـــرضـــهـــا، واملــــصــــنــــوعــــة مــن  الــ
قــنــانــي عــصــيــر فـــارغـــة، تـــم تــزيــيــنــهــا بخيوط 
أن  الــفــنــانــة حميد  املــلــونــة. وتتمنى  الــصــوف 
ــادة تــدويــر املــــواد لـــدى ربــات  تــســود ثــقــافــة إعــ
البيوت واملواطنني بشكل عام، خاصة في ظل 

األوضاع التي يمر بها قطاع غزة.
وتــخــتــتــم حــديــثــهــا، مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
باإلشارة إلى أن هذا النوع من الفن يمكنه أن 
يحاول  الحقيقي  الفنان  وأن  أصحابه،  يميز 
إيجاد شيء من ال شيء، مبينة أن قطاع غزة 
الصغير يحوي العديد من املواهب، ويحتاج 
الــضــوء عليهم، واألخـــذ بأيديهم  إلــى تسليط 

وتشجيعهم.

البحيرة الطويلة... متعة الطبيعة المدهشةإسراء حميد.. »شيء من الالشيء«
إسراء حميد 

فنانة فلسطينيّة )26 
عامًا( من قطاع غَزّة، 

تقوُم بتدوير القطع 
المهملة، من أجل إعادة 

استخدامها فنيًا

يسافر كثير من الممثلين 
المصريين إلى الخارج، 

الستكمال تصوير مشاهد 
مسلسالتهم، التي 

تتطلّب ذلك، وتحضيرًا 
لعرضها في شهر رمضان

تقع بحيرة أوزونغول، 
أو ما تسمى بـ »البحيرة 

الطويلة«، المطلّة على 
البحر األسود، في شمال 

شرقي تركيا. وهي 
محاطة بالغابات

مروة عبد الفضيل

ســـافـــَر عــــدٌد مـــن الــفــنــانــني املـــصـــريـــني، خـــارج 
مصر، الستكمال تصوير بعض مشاهد من 
الــشــاشــة  عــلــى  املــزمــع عــرضــهــا  مسلسالتهم 
ضمن املارثون الدرامي لشهر رمضان القادم، 
ــة لــبــعــض  ــ ــّي ــــرورة الــــدرامــ ــك بــســبــب الـــــضـ ــ وذلــ
يــكــون تصويرها  أن  ب 

ّ
الــتــي تتطل األحــــداث، 

 هــنــالــك بــعــض املــشــاهــد 
َّ
خــــارج الـــبـــالد، إذ أن

الــخــاصــة لــكــل مــســلــســل ال يــمــكــن تــصــويــرهــا 
سوى خارج البالد، وفقًا لتصريحاتهم.

مــؤخــرًا، ســافــر فــريــق عمل مسلسل »شــهــادة 
املشاهد  بعض  لتصوير  لبنان،  إلــى  ميالد« 
تــّم االنــتــهــاء مــن تصوير عدد  هــنــاك، بعدما 
كبير من املشاهد في إحدى »فيالت« القاهرة. 
ــرة املــســلــســل حـــوالـــي أســبــوع  ــ  أسـ

ُ
وســتــمــكــث

فقط، على أن تعود الستكمال باقي تصوير 
األحداث في مصر في بعض االستوديوهات 
وشـــوارع الــقــاهــرة. مسلسل »شــهــادة ميالد« 
املقدم، وصالح  لطفي، وأنجى  طــارق  بطولة 
عبد الــلــه، وداريــــن حــمــزة، وعــائــشــة بــن علي، 
والقصة تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج 
أحــمــد مـــدحـــت، وإنـــتـــاج تــامــر مـــرســـى. ومــنــذ 
الدين،  عز  مي  الفنانة،  سافرت  فقط،  يومني 

إلــــى تــايــالنــد لــتــصــويــر عــــدد مـــن مــشــاهــدهــا 
فــي مسلسل »وعــــد«، عــلــى أن تــعــود وتكثف 
بدأت  وأنها  مشاهدها، خاصة،  من تصوير 
الــتــصــويــر فـــي وقـــت مــتــأخــر، والــعــمــل مـــدرج 

للعرض في شهر رمضان.
ــارك فـــي بــطــولــتــه إلــى  ــد«، يـــشـ ــ ــ مــســلــســل »وعـ
الفنانني حسن  الــديــن، كل من  جانب مي عز 
حــســنــي، وأحــمــد صـــالح الــســعــدنــي، وحــســام 
داغـــــر، وســهــر الـــصـــايـــغ، وهــنــد رضــــا، ومــلــك 
قورة، والقصة من تأليف محمد سليمان عبد 

املالك، وإخراج إبراهيم فخر. 
الليل« للسفر  وتستعد أسرة مسلسل »أمير 
إلى بيروت، وذلك الستكمال تصوير بعض 
املــشــاهــد، ويــشــارك فــي بطولة العمل كــل من 
رامــي عياش وميس حمدان، وعدد  الفنانني 
آخــر مــن الفنانني، عــن قصة مــن تأليف منى 

الطايع، وإخراج فادي حداد.
وتستعد، قريبًا، أسرة مسلسل »رأس الغول« 
للسفر إلى كل من لبنان واليونان، لتصوير 
بــعــض مــشــاهــد الــعــمــل هــنــاك، واملــســلــســل من 
بطولة كل من الفنانني محمود عبد العزيز، 
ــاروق الــفــيــشــاوي، ودولــي  ومــيــرفــت أمـــني، وفــ
شــاهــني، عــن قصة مــن تأليف كــل مــن شريف 
بدر الدين، ووائل حمدي، ومشرف عام إنتاج 

ــادي مــقــار، والــعــمــل مــن إخـــراج  إلــهــامــي، وشــ
أحمد سمير فرج.

وتطير أسرة مسلسل »هي ودافنشي«، الذي 
يقوم ببطولته خالد الصاوي، وليلى علوي، 
قــريــبــًا إلـــى بـــاريـــس بــعــد حـــوالـــي أســبــوعــني، 
املسلسل،  مشاهد  بعض  تصوير  الستكمال 
ــرًا.  ــؤخــ ــا لـــبـــث أن بــــــدأ تــــصــــويــــره مــ ــ الـــــــذي مـ
ــــي ودافــــنــــشــــي« عــــن قـــصـــة مــن  ومــســلــســل »هـ
تأليف محمد الحناوي في رابع تجاربه مع 
خالد الصاوي، وإخراج عبد العزيز الحشاد.

ــام الـــقـــاهـــرة، ســـافـــر الــفــنــان،  ــ وبــعــيــدًا عـــن زحـ
مشاهد  لتصوير  أســــوان  إلـــى  مــنــيــر،  محمد 
السياق  وأن  »املــغــنــى«، خاصة  مــن مسلسله 
الدرامي لألحداث يتطلب ذلك. وُيَعدُّ املسلسل 
بمثابة العودة إلى التمثيل بعد غياب منير 
الفنية. كما  يــقــارب 18 عــامــًا عــن الساحة  مــا 
سافر أيضًا فريق عمل مسلسل »لغز ميكي« 
الذي تقوم ببطولته الشقيقتان دنيا، وايمي 
ــر، وذلــــك لتصوير  ســمــيــر غـــانـــم، إلـــى األقـــصـ
بعض من مشاهد العمل. ويعد هذا املسلسل 
الــذي يــدور فــي إطــار كوميدي هــو األول بني 
دنيا، وايمي، على النطاق التليفزيوني، وإن 
فيلم  فــي  والــتــقــيــا سينمائيًا  قــد سبقا  كــانــا 

»إكس الرج«، مع الفنان أحمد حلمي.

أسماء عنصريّة لشوارع مدنهم

مشهد من بحيرة أوزونغول )العربي الجديد(

يدعو عديٌد من الناشطين في العاصمة األلمانية برلين، إلى تبديل أسماء الشوارع التي تدّل 
على الحقبة االستعمارية العنصرية، إلى أسماء أبطال مقاومي االستعمار

من يكرّم 
األلمان؟

دراما مصريّة

حكواتي

صهيب أيوب

انتقل  الــتــي  بناية حلواني  فــي ردهـــة  تنتظره ســنــاء  انتحر.  إنــه  قــالــوا 
سكانها إلى مشاريع خارج املدينة القديمة. يسكن وحده في الطبقة 

الثانية. ال يزال يدفع كل شهر 70 ألف ليرة.
يــعــلــق عــلــى جــدرانــهــا املــطــلــيــة بــلــون أزرق بــاهــت، صــــورًا ألوالده في 
أعمارهم األولى. تبدو الرتابة على وجوههم. فيما تتصدر صورة امرأة 
الذي بقيت »كنباته« مغلفة بشراشف  الصالون  الوجه مدخل  جميلة 
بيضاء، وأكياس نايلون سميكة. جدران الغرف األخرى مسكونة بلون 
بني حادق، والستائر قرمزية باهتة، و»األبوجارات« شاخ لونها وقشر 
الــجــلــوس على شرفة  آخــر  إلــى  لــه مــن وقــت  خشبها. لكن يستطيب 

الصالون املطلة على حي الحدادين القديم. 
وحدها كنبته السوداء، مركونة قرب باب الشرفة. يفتحها بهدوء فور 
دخوله وقبل أن يدخن من سيجارة »سيدرز« عفنة، مستنشقًا روح 

املدينة. أسواقها القذرة وبيوتها املتراكمة مثل الغيم. 
الحجة رضــوة ساخرة منه. تنام  »يسكن مع عفاريت زرقـــاء«، تقول 

العجوز في غرفة جانبية في الطابق األرضي. 
منذ انتقاله إلى الحي في أوائل الثمانينيات ال يتفقان. ينظر كل منهما 
بحذر إلى اآلخر. تتمنى موته القريب. »اليوم قبل بوكرا«. كانت تنتظر 
الجميع في  أمــام  التوحيد« واعتقلوه وشنقوه  لو دخل رجــال »حركة 
أنــه شيوعي »خــرف«،  تعرف  التي فرضوها. كانت  »اإلمـــارة«  سنتي 
كما تردد همسًا، وتقول إن لديه كتبًا عن الجنس والثورة والخميني. 
ترجو لو باستطاعتها أن تسممه. أن تفضحه، أن تقول حقيقته التي 
ت موته. كانت تقولها 

ّ
ال يملكها أحد سواها. لم تبخل في قول أنها تمن

في جلسات الصباح األنيسة مع عجائز قتل البرد أقدامهن، وأقعدهن 
على كنبات مبقورة. 

موجة  يشّغل   .
ً
قليال يــنــام  عــصــرًا.  الخامسة  فــي  دواءه  ســنــاء  تعطيه 

الدائم »خبر وتحليل«.  برنامجه  كــارلــو«.  إذاعــة »مونتي  الــراديــو على 
يفتقد إلى صوت املذيع عبدالوهاب بدرخان. سأل عنه بائع الصحف 
في التل جميل مسّرة. أخبره األخير أنه ترك الراديو، ويكتب فقط في 
جريدتي »النهار« و»الحياة«. لم يكن يحب الصحف. يعتبرها »كركبة« 
الوحيد فــي الحي يستمع  الــراديــو منذ طفولته. هــو  بــال طــائــل. عشق 
لها. يعرف كل برامجها  لنقل من بقي وفيًا  أو  كــارلــو«،  إلــى »مونتي 

الصباحية واملسائية.

أبيض  فستان  جانبية.  غرفة  في  سرير  على  متروك  وحيد  فستان 
ــًا. مــشــّرعــة لــهــواء يــأتــي مــع إغـــالق باب   مفتوحة دومـ

ٌ
مــخــّرم. وخــزانــة

الغرفة وفتحه. يترك دكانه الصغير في طلعة الرفاعية عند الظهيرة. 
يمضي مشيًا إلى شقته. يشتري ربطة خبز من فرن عصام. يلقي 

تحية عادية مجّوفة بلون أسود.
قالوا إنه انتحر. وحدها رضوة تعرف كيف مات.
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منهما، فعبيد املغرب حصلوا على حياة أقل 
بؤسًا مقارنة بعبيد حقول القطن على أطراف 
املــســيــســيــبــي؛ تــمــكــنــوا خــالــهــا مـــن مــخــالــطــة 
أســيــادهــم وشــيــوخــهــم، لــيــجــدوا أنــفــســهــم في 
بيئة شجعتهم على إطاق نداءاتهم الغنائية 

على املأل. 
ــًا آخـــر  ــاًء ورقــــصــ ــنــ ــاوة« غــ ــ ــنـ ــ لــــذلــــك، تــعــتــبــر »قـ
ــغـــرب بعد  مــوســيــقــى تـــراثـــيـــة ابـــتـــدعـــت فـــي املـ
مـــجـــايـــلـــة عـــبـــيـــد الـــبـــيـــوت لـــشـــيـــوخ عـــيـــســـاوة 
ــة وهـــــــــــّداوة واألمـــــازيـــــغ  ــادشــ ــمــ وجـــيـــالـــة وحــ
ــذوا  ــ والـــصـــحـــراويـــن، فـــتـــأثـــروا بــطــرقــهــم وأخـ
الوثنية  نداءاتهم  على  حافظوا  لكنهم  عنهم 
والتي تحّولت الحقًا إلى نــداءات ذات مقدس 
إســامــي ظــلــت حبيسة املــواســم واملــنــاســبــات 

وطقوس شعبية. 
ــاوة« عــبــدالــلــه  ــ ــنـ ــ الـــتـــقـــى مــغــنــي »قـ فــــي 1967 
ــاز األمـــيـــركـــي الــشــهــيــر  الــــكــــورد بــمــغــنــي الــــجــ
الــذي جاء  رانـــدي ويستون فــي مدينة طنجة 
بــــدوره بــاحــثــًا عــن جــــذوره وإخـــوتـــه، وبغض 
ــدم بــيــنــهــم، فــيــجــد الــكــورد  الــنــظــر عـــن صــلــة الــ
ــبـــار«  ــتـ االعـ بــمــســؤولــيــة »رّد  مـــحـــاطـــًا  نــفــســه 
و»الــــبــــحــــث عــــن اإلخــــــــوة« لـــلـــقـــنـــاوة املــغــربــيــة 
ــعـــد أن ســـقـــطـــت فــــي الــشــعــبــويــة  ــة بـ ــفـــويـ الـــشـ
والـــشـــعـــوذة وفـــي حــالــة فـــوضـــى. ولـــد الــكــورد 
فـــي طــنــجــة عــــام 1947 فـــي وســــط اجــتــمــاعــي 
حــافــظ عــلــى طــقــوســه األســبــوعــيــة وتــقــالــيــده 
في غناء »قــنــاوة«، جايل الكبار وحفظ عنهم 
الرقص  م 

ّ
القطع )األغاني أو األشعار( ثم تعل

املتواصل في  إلى جانب بحثه  االستعراضي 
تاريخ »قناوة«.  وفي 1993 بعدما توصل مع 

ويستون على مفتاح موسيقّي استطاعا من 
خاله الجمع بن الجاز وقناوة، بعد أن كانت 
على محليتها وشخوصها،  منغلقة  األخيرة 
فأخرجها من مأواها إلى خشبات العالم في 

أميركا وأوروبا. 
بــعــد أن حــصــل عــلــى لــقــب »مــعــلــم« مستوفيًا 
 الكورد من تهذيب بعض 

ّ
شروط اللقب، تمكن

طقوس »قناوة« وتعديل الحكي التلقائي غير 
املفهوم في القطع، ومبتكرًا لقطع جديدة مثل 
»موسو موسو«، »يا ِلْبنات«، »يا سيادي«،... 
ولغة  الطريقة وقواعدها  تــراث  محافظًا على 
واألمازيغية  العربية  بن  املختلطة  أشعارها 

واإلفريقية. 
ــم الــــــكــــــورد بــــإحــــيــــاء الـــلـــيـــلـــة  ــلــ ــعــ يـــســـتـــفـــرد املــ
عام  من  به  الخاصة  »الترحم«  أو  الشعبانية 
الجديد حسب  العام  ببداية  احتفاء  آخــر  إلــى 
تقويم الغناوين، وتحتاج الليلة إلى الطريقة 
بــآالتــهــا، الــطــريــقــة »الــهــجــهــوج« و»الــقــراقــب« 
الحديدية والطبول، واالستعانة بـ 240 قطعة 
أساسية  ألــــوان  عــلــى سبعة  مقسمة  )أغــنــيــة( 
وخمسة أخرى ثانوية )اللون يختاره املتحّير 
أو حاضر الليلة( وملقام املوسيقى الخماسّي 
الـــحـــزيـــن، إضـــافـــة إلــــى مــابــس خــاصــة تــأخــذ 
هيئة السمكة ومزوقة باألصداف حتى تكتمل 
»الــدخــلــة«  »لــيــلــة شــعــبــان«. تــبــدأ الــطــقــوس بـــ
إلى البيوت، ثم جلسة الشاي ويعزفون فيها 
الــزنــوج،  أي  »بــامــبــرا«  بــاســتــخــدام آالت والد 
ثـــم الــجــلــســة الـــروحـــانـــيـــة. وقــــد تــتــجــزأ الليلة 

الرباط ـ وصال الشيخ

حن كّون السلطان موالي إسماعيل 
الـــضـــخـــم  ــه  ــيـــشـ جـ  )1727  -1672(
ّسمى بجيش »بخارى«، لتأسيس 

ُ
امل

دولـــــة مــغــربــيــة تــنــطــلــق مـــن مــكــنــاس وتــمــتــد 
الرقيق  استجلب  وموريتانيا،  الــجــزائــر  إلــى 
من  دول جنوب الصحراء األفريقية. ونقلهم 
عبر مــراكــب بحرية إلــى املــغــرب حتى أقصى 
إلى  العبيد  تجارة  نقلته  من  ومنهم  شماله، 
أمـــيـــركـــا أو أوروبـــــــا، تــلــك املــــراكــــب واملـــراســـي 
التي وقفت فيها كانت شاهدة على أغانيهم 
التي تحولت الحقا إلــى »قــنــاوة« فــي املغرب 

و»جاز« في أميركا. 
تــشــّكــل هـــذان الــنــوعــان املــوســيــقــيــان مــن أصــل 
واحــــد، لــكــن الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة والــســيــاســة 
واالجتماعية بل والدينية غّيرت في مصير كل 

القاهرة ـ شيرين عبده

ــّرر دخـــول عــالــم الغناء  فــي بــدايــاتــه، وحـــن قـ
صــبــيــًا، غـــّيـــر مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب )1902 - 
ــت ذكــــرى مـــيـــاده مــؤخــرًا، 

ّ
الــــذي حــل  ،)1991

اســمــه إلـــى محمد الــبــغــدادي، فــقــد كـــان عالم 
الطرب والفن مرتبطًا بشرب الكحول وتقديم 
أغاني الخاعة، األمر الذي لن تقبله عائلته، 
والتي سيهرب منها عبد الوهاب املراهق في 

ما بعد للعمل في سيرك دمنهور. 
سيمّر وقت قبل أن تتم املصالحة مع عائلته 
عــلــى يـــد وســـاطـــات كــــان مـــن بــيــنــهــا الــشــاعــر 
ــــذي ســتــجــمــعــه بــــه صـــداقـــة  أحـــمـــد شـــوقـــي الــ
العمر، ويصير مفتاح الوصول الجماهيري 
لــلــفــنــان املـــبـــتـــدئ بــأغــنــيــة مــــن كـــلـــمـــات أمــيــر 

الشعراء بعنوان »شبكت قلبي يا عيني«.
هذه التفاصيل هي بعض مما ورد في كتاب 

مــحــمــود عـــوض »مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب الــذي 
ــّدم فيه  ال يــعــرفــه أحـــد« )مكتبة األســـــرة(، وقــ
حقائق حول املوسيقار من خال الحوار الذي 
أجراه معه الكاتب. يمر عوض أيضًا باملقابلة 
التي حدثت بن محمد املجهول آنذاك وسيد 
درويــــش األســـطـــوري وعــاقــتــه بــألــحــانــه، ثم 
عمله مع منيرة املهدية، وَعْرض بديع خيري 
عليه السفر في جولة ُمنيت بالفشل الذريع، 
وترك عبد الوهاب على أثرها فرقة الريحاني 

ليبدأ دراسته في معهد املوسيقى الشرقي. 
الوهاب   عــن حياة عبد 

ً
املــؤلــف فصا يفرد 

الــشــخــصــيــة وزيـــجـــاتـــه، حــيــث بــــدأ بــزواجــه 
الـــســـري مـــن ســـيـــدة تــكــبــره بــعــشــريــن عــامــًا 
والــذي استمر عشرة أعــوام وانتهى بسبب 
مــــرورًا بقصته مــع ســيــدة لبنانية  الــغــيــرة، 
زوجــة وزيــر لبناني اتفقا على الــزواج بعد 
وفاة األخير، ومعارضة الكنيسة اللبنانية 
هــذا الـــزواج، ثم زواجــه من إقبال نّصار في 
ســـريـــة لـــم تــنــكــشــف إال حــيــنــمــا أصـــبـــح أبــًا 
فــي زواج دام 12 عــامــًا، تـــاه زواجــــه بنهلة 

سواحل األخّوة 
الموسيقية

مرّت ذكرى ميالد 
الموسيقار المصري 

محمد عبد الوهاب 
مؤخرًا ولم يُلتفت إليها. 

هنا وقفة عند حياته 
وبداياته من خالل أحد 
أهم الكتب التي تناولته

جمع »المعلّم« بين الجاز 
والقناوة بعد أن التقى 
براندي ويستون، وهو 
يبحث عن جذوره في 
المغرب، وانطلق في 

مشروعه من قاعدتي: 
البحث والمعرفة

كانت المسارح 
األميركية، في القرن 
الـ 19، تطلي وجوه 

الممثلين البيض 
ليؤدوا أدوار السود. 

عودة هذه الممارسة 
في فيلم »نينا« تثير 

االعتراضات

مستقبل الموسيقى العربية هارمونية وبجمل قليلة وقوالب سهلة

نينا سيمون جدل قبل العرض

عبد اهلل الكورد رد االعتبار للتحيّر 
والقناوة المرساوية

يستعيد مساره 
الموسيقي عبر اشتغاله 

على كتابة سيرته

علّمه علي محمود 
طه أن يكون مثقفًا 
عصريًا دون انفصال 

عن ذوق الناس

مخرجون بيض ال 
يريدون تضييع الوقت 

في متاهات الماضي

يعزف الكورد على 
المسرح باللون األزرق 

وتدرجاته فقط
كذلك  كوبالن،  جوني  األميركي  مع  مشتركة  تسجيالت  المعلّم  أنتج 
العربي في  العالم  آرشي شيب، وتسجيالت »ألوان« صادرة عن معهد 
ويستون  راندي  يعتبر  لكنه  باريس، 
بعد  الموسيقي  توأمه  )الصورة( 
إلى  عامًا  خمسين  معًا  عمال  أن 
ومــتــجــاوزان  مــجــرّبــان  اللحظة، 
مكتشفان  التقليدية،  طرقهما 
و»الجاز«،  »قناوة«  لـ  الجذور  ذات 
ــجــزا عدة  وفــي هــذا الــمــجــال أن
الشيوخ«  »روعــة  أبرزها  تسجيالت 
ــاوة  الــــذي جــمــع مــعــلــمــي قــن

المغاربة في ألبوم واحد.

شيوخ الجاز والقناوة

2425
ثقافة

تجربة

استعادة

متابعة

فعاليات

وتقتصر على املرح أو التسامح أو طلب العفو 
أو يجمعون بينها. 

الكورد جمعية »دار غناوة« في  املعلم  أســس 
طنجة عـــام 1989 قــريــبــة مــن املــرســى الــقــديــم، 
املوسيقى  العاقة بن  بذلك على  وقــد حافظ 
واملــكــان، حيث تقسم الــقــنــاوة فــي املــغــرب إلى 
قــنــاوة مــرســاويــة، تــتــركــز فــي مـــدن الــســواحــل، 
الداخلية  املـــدن  فــي  وقــنــاوة غــربــاويــة تنتشر 
والــــصــــحــــراويــــة تـــخـــتـــلـــفـــان بـــتـــرتـــيـــب الــقــطــع 
والــلــهــجــة. ال يــنــفــصــل الــجــســد عـــن موسيقى 
»الـــتـــحـــّيـــر«، بـــل حـــافـــظ الـــكـــورد عــلــى الــرقــص 
االستعراضي املتوارث في لوحاته املوسيقية 
العبيد  للتعبير عن قصص  أنــه مساعد  على 
هيئة حوار  يأخذ  لهما،  فعل  ورّد  وماضيهم 

األردنـــي  السفير  مــن  بعد طاقها  الــقــدســي 
الكاتب أيضًا في فصل  في أميركا. يتطّرق 
لعله األهم إلى آراء عبد الوهاب في تاريخ 
هذا  وفــي  ومستقبلها؛  العربية  املوسيقى 
أن عبده  فــي  املــصــري  املوسيقار  آراء  يـــورد 
ــالـــق مــوســيــقــى الــطــبــقــة  الـــحـــامـــولـــي هــــو خـ
املتوسطة، وسامة حجازي هو رائد الغناء 
القصصي، بينما أنشأ سيد درويش الغناء 
املـــســـرحـــي الــشــعــبــي، وفــــي شـــعـــرائـــه الــذيــن 
تعلم منهم االندماج في عملية الخلق مثل 
رامــي، وكيف تكون مثقفًا عصريًا من دون 
ــال عــــن ذوق جـــمـــهـــورك مـــثـــل عــلــي  ــفـــصـ االنـ
محمود طه. وعن مستقبل األغنية العربية، 
كــان رأيــه أن املــتــاح لها هــو أن تكون أغنية 
سهلة  وقــوالــب  قليلة  جمل  ذات  هارمونية 
للمقاييس  خضوعها  وإمــكــانــيــة  واضــحــة، 

العلمية في املوسيقى والتوزيع.
إن  يــقــول  لــه،  الفنانن بالنسبة  نــوَعــي  وعــن 
هــنــاك فــنــانــا عــّبــر عــن عــصــره وفــنــانــا سابقا 
نفسه  ف 

ّ
ويصن درويـــش،  مثل سيد  لعصره 

مــن الــفــئــة األولــــى. أمـــا عــن تــطــّور موسيقانا 
الــعــربــيــة، فــقــد أكــــد عــبــد الـــوهـــاب أنــــه تــطــّور 
كبير لكنه نــاقــص، لــحــدوث حــالــة طــاق بن 
املوهبة واملعرفة، واللحن الواحد يخلط بن 
القديم والحديث وأنــواع املوسيقى املختلفة 
كما  املحلي،  الجماهير  لـــذوق  مــاءمــة  بغير 
أن الهدف من تدريس املوسيقى للطاب غير 
ــــح. يــخــتــتــم املـــحـــاور بـــســـؤال مــهــم لعبد  واضـ
ــاذا تــلــحــن؟« لــيــرد املوسيقار  الــوهــاب هــو »ملـ

ألنني ال أحس برغبة في أي شيء آخر.

ــه نــداء متواصل 
ّ
بــن الــراقــص والــعــازف، وكــأن

ــــورد عــلــى  ــكـ ــ ــي املـــعـــظـــم، يـــعـــزف الـ بــيــنــهــمــا. فــ
املسرح باختيار اللون األزرق وقطعه، مصابًا 
بــالــحــنــن لــلــحــظــة نــقــل أجــــــداده عــبــر املـــراكـــب 
موسى  النبي  يناجون  كــانــوا  حيث  البحرية 
في  يتاقى  كذلك  البحر،  أهـــوال  مــن  لينقذهم 
هذا اللون مع جاز األميركي ويستون وحزنه. 
إلى ذلك، حرص الكورد على اختيار مواضيع 
قناوة  جمهور  ذائــقــة  تــراعــي  املبتكرة  لقطعه 
وال تنطوي على خداعهم بكام غير معروف؟  
ــه املــوســيــقــّي  يــنــطــلــق »املــــعــــلــــم« فــــي مـــشـــروعـ
أو »البحث عن اإلخــوة«  ســواء »رّد االعتبار« 
مـــن قــاعــدتــن أســاســيــتــن: الــبــحــث واملــعــرفــة، 
فعادة يشارك الكورد، الذي يتقن اإلنجليزية، 
فـــي حــلــقــات نــقــاش أكــاديــمــيــة عـــن املــوســيــقــى 
الــتــقــلــيــديــة املــغــربــيــة »غــــنــــاوة« عــلــى صعيد 
دولــــــي، األمـــــر الـــــذي أوصـــلـــه مـــع ويـــســـن إلــى 
جائزة »غــرامــي« في هوليوود. كذلك، يصمم 
عــلــى تــأصــيــل الـــقـــنـــاوة املـــرســـاويـــة ســــواء من 
وعلى  تطبيقها،  أو  لآلخرين  تعليمها  خــال 
أن تظل »غناوة« موسيقى ومسرح أي رقص 

استعراضي.
مسار فني شخصي طويل يستعد الكورد ألن 
يوثقه في كتاب يتناول سيرة حياته الذاتية، 
إلى جانب إضافاته وإنجازاته الشخصية في 
الخاص  وتــصــوراتــه وتعريفه  »غــنــاوة«  عالم 
 
ً
بهذه املوسيقى، وتاريخها وجذورها، فضا

عن طريقته الخاصة في الغناء.

تصويب

مينغ دي

الحجر
 الــحــجــِر 

َ
لـــم يــســمــع أحــــد مـــنـــاجـــاة

لنفسه. 
أمر ال يستحق الذكر، وهو بذاته، 
كاأللم، مدسوسًا بني جلد الحذاء 

ونعله. 
حـــتـــى  قـــــــدمـــــــك،  ــــق  ــزلـ ــ ــنـ ــ تـ أن  مـــــــا 
تــــدور أوراق الــشــجــر فــي الــحــارة 

املهجورة. 
كان لدينا من قبل، ولن نستطيع 

الحصول على املزيد
مـــن أكــــــوام عـــامـــات قـــد انـــهـــارت 
القريبة.  الــعــيــادة  رائــحــة  بــالــفــعــل. 

كمل طريقك. 
ُ
الصمت. ثم ت

مناجاتك لذاتك، ال يسمعها أحد. 
ــت، أنـــت الــســاكــن الــوحــيــد فــوق  أنــ

الحجر
صت منه منذ قليل. 

ّ
ولكنك تخل

الشوكوالته
يــمــوت، مــن أجــل أن يــتــحــّول فقط 

إلى قطعِة الشوكوالته أمامِك. 
ــم مــــوتــــه. ال  ــ ــدري ألـ ــهـ ـ

ُ
ــت يــتــمــنــى، فـ

الرعب والراحة في  يــذوب  نهائي. 
فِمك.

املر.  الــدواء  الحلوة، طعُم  أحشاؤه 
عن  وتكشفي  تمزقيه،  أن  ُيريُدك 

نفِسك في النور
وتــتــجــاوزي حــنــانــك. وتــتــجــاوزي 

ِك وتسامَحك. 
َ
شفقت

ــتــــة،  ــة الــــصــــامــ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــك الـ ــلــ ــ ــر ت ــبــ عــ
ــل مــا  ــ ــا بــــســــكــــون، كــ ــمـ ــتـ تـــامـــسـ

يك اآلن. 
ِّ
قضمِته، ُيغذ

 
َ

الغامُض داخل عاُبِك، اإلحساُس 
ُ
ل

فَمِك الخاوي هو له.
 عن أصابِعه في 

ً
أصابُعِك، باحثة

الُدرج له كذلك. وليس العكس. 
يــجــب أن تــســتــمــري فـــي جــوِعــك، 
ــا أن  وســيــمــنــحــك الــــــرب. ولـــكـــن مـ
يمنحك، سيطلُب منِك با نهاية.  

ــاعـــرة صــيــنــيــة، تــرجــمــة: يـــارا  )شـ
املصري(

محمد عبد الوهاب فنان لعصره

أقنعة سوداء بشرة بيضاء

بعنوان تحية إلى فيروز، تقام من 9 إلى 11 نيسان/ أبريل الجاري الدورة الثانية من 
صور،  مدينة  في  إسطنبولي  مسرح  على  الدولي  الموسيقي  صور  مهرجان 
جنوب لبنان. تشارك في هذه الدورة، إضافة إلى فنانين لبنانيين وعرب، فرق من 
إيطاليا وإندونيسيا وفنلندا، وهي دول تشارك في قوات حفظ السالم في جنوب 

لبنان.

حفًال  فرنسا،  في  الالجئين  بشؤون  المهتمة  لكم،  بيتنا  منظمة  تقيم  غد،  يوم 
مساء الجاز الشرقي: إهداء إلى الالجئين السوريين، في قاعة  موسيقيًا بعنوان 
)الصورة(  جالل  نيسم  الحفل:  في  المشاركين  بين  من  باريس.  في  دورساي  كاي 

ومهدي الشايب وكالستن هوشابفل وكاتياس زانداي وأرنو ديلمون.

تنطلق في التاسع من الشهر الجاري أيام قرطاج الموسيقية في تونس العاصمة، 
التونسية«.  األغنية  بـ»مهرجان  تسمى  كانت  أن  بعد  للتظاهرة  الثالثة  الدورة  وهي 
تغيير التسمية انعكس على البرمجة، إذ إنها انفتحت على موسيقيين عرب وأفارقة، 
االفتتاح  )األردن( وكينغ أيسوبا )غانا( ومسار إجباري )مصر(.  مجموعة جدل  مثل 

سيكون بعرض »عطور« للموسيقي التونسي محمد علي كمون.

في  ــرا  األوب دار  شهريًا  تنّضمه  الــذي  العربية  الموسيقى  حفالت  نشاط  ضمن 
القاهرة، تقيم فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية في السابع من الشهر 
الجاري، حفًال بعنوان »كلثوميات« بقيادة المايسترو صالح غباشي. وتؤدي األعمال 

المختارة من الرصيد الغنائي ألم كلثوم كل من رحاب مطاوع وغادة آدم.

نيويورك ـ ابتسام عازم 

أثـــار الــفــيــلــم الـــروائـــي »نــيــنــا«، للمخرجة 
وكــاتــبــة الــســيــنــاريــو األمــيــركــيــة سينثيا 
مورت، جداًل وانتقادات حادة قبل أن يبدأ 
عرضه في دور السينما األميركية في الـ 
22 من شهر نيسان/ أبريل. االعتراضات 
تـــمـــحـــورت حـــــول االســـتـــعـــانـــة بــاملــكــيــاج 
لتغميق بشرة املمثلة زوي سالدانا، التي 
الــجــاز والــنــاشــطــة في  تـــؤدي دور نجمة 
حقوق السود نينا سيمون، وتكبير حجم 
أنفها، ليعيد الفيلم إلى الذاكرة نمطًا من 
البصرية  الفنون  كــانــت  االضــطــهــاد حــن 
»البيضاء« من سينما ومسرح، تستعن 
ــغ وجـــوهـــهـــم  ــبــ ــيــــض وتــــصــ بـــمـــمـــثـــلـــن بــ
وتضخم مامحهم لتمثيل أدوار السود. 
ــاول حـــيـــاة  ــنــ ــتــ ــلـــم ســــبــــب الــــضــــجــــة يــ ــيـ ــفـ الـ
واملغنية  والــعــازفــة  املوسيقية  األســطــورة 
األميركية من أصول أفريقية نينا سيمون 
عــمــل  أول  لــــيــــس  ـــو  ــ وهــ  ،)2003-1933(
يتطرق لحياتها، فقد تناولت العديد من 
املسرحية  األعــمــال  كما  الوثائقية  األفـــام 
والــبــحــوث والــكــتــب حــيــاة ســيــمــون، التي 
مــنــذ سن  الكاسيكية  املــوســيــقــى  درســــت 
صــغــيــرة، وكـــانـــت تــحــلــم أن تــكــون مؤلفة 
ــة مــوســيــقــى كــاســيــكــيــة شــهــيــرة.  ــازفــ وعــ
ــد أمــثــالــهــا  ــا ضــ حـــالـــت عــنــصــريــة بــــادهــ
دون أن تــتــمــكــن مـــن تــثــبــيــت قــدمــيــهــا في  
ذلــك املــجــال. وقــد أعلنت عائلتها، ابنتها 
وأخــوهــا وآخـــــرون، اعــتــراضــهــا عــلــى أداء 
ممثلة بشرتها فاتحة اللون نسبيًا للدور، 
واستخدام املكياج لتبدو بشرتها غامقة. 
ــــول التــيــنــيــة/  فـــســـالـــدانـــا مــمــثــلــة مـــن أصــ
أفريقية لكن لون بشرتها ومامح وجهها 
أفــتــح وأنــعــم بكثير مــن مــامــح سيمون. 
وتــســاءل املنتقدون، ملــاذا لــم يوكل الــدور 
لــنــســاء أكــثــر مــوهــبــة مــوســيــقــيــًا تتشابه 
مــامــحــهــن مـــع مــامــح ســيــمــون مـــن دون 
الحاجة إلى االستعانة باملكياج من أجل 

جعل بشرتها غامقة اللون.
هــنــا يــجــب الــنــظــر لــحــســاســيــة مــوضــوع 
أخذ ممثل أبيض أو شخص لون بشرته 
فاتح وجعله داكنا، في السياق التاريخي 
فــي  ــــخ  ــاريـ ــ تـ وذات  شـــبـــيـــهـــة  ملــــمــــارســــات 
املسارح  إذ كانت  الــفــن؛  هوليوود وعــالــم 
ــيــــة، فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــيــــركــ األمــ
الــبــشــرة  بــيــض  بممثلن  غــالــبــًا  تستعن 

ــامــــل آخــــــر وهــــــو أن  ــا مــــاســــك إلــــــى عــ ــايــ مــ
ــــي هــــولــــيــــوود وفـــي  ــــات اإلنـــــتـــــاج فـ ــركـ ــ شـ
ثاثينيات القرن املاضي، كانت تعمد إلى 
وضع املكياج الذي يجعل بشرة املمثات 
ــــول أفــريــقــيــة داكــنــة  األمـــيـــركـــيـــات مـــن أصـ
الفاتحة بعض  البشرة  مــن ذوات  كــن  إذا 
املمارسات ألسباب  هــذه  عزى 

ُ
وت الشيء. 

ــدة، مـــن بــيــنــهــا أن املــنــتــجــن كــانــوا  ــديــ عــ
يــشــعــرون بقلق مــن انــزعــاج أو اعــتــراض 
»املشاهد األبيض« إذا كانت هناك ممثلة 

ــــيء، حــتــى  ــــشـ بـــشـــرتـــهـــا فـــاتـــحـــة بـــعـــض الـ
لــو كــانــت مــن أصـــول أفــريــقــيــة، فــي عاقة 
غــرامــيــة مــع ممثل أســـود أو تــبــدو قريبة 
مــن عــالــم ومــحــيــط األمــيــركــان مــن أصــول 

أفريقية في هذا الفيلم أو ذاك. 
التاريخي  فــي سياقها  األمـــور  إن وضــع 
يــظــهــر إشــكــالــيــتــهــا، لــكــن كــثــيــريــن، بمن 
فــيــهــم املــخــرجــة، يــرفــضــون أو يــفــتــقــدون 
ــة هـــذا  ــ ــــرؤيـ إلــــــى الـــحـــســـاســـيـــة الـــــازمـــــة لـ
الــســيــاق. وهـــم يــعــلــلــون ذلـــك فـــي الــغــالــب 
التغيير في شكل شخصية يؤديها  بــأن 
مــمــثــل لتصبح أكــثــر شــبــهــا بــهــا هــو أمــر 
عــادي ويحدث في السينما كل يــوم، من 
هنا تجدر اإلشارة إلى أن الكثير من أبناء 
مجتمعات األغلبية التي حققت مكاسب 
مــن اضــطــهــاد مجتمعات أخــــرى يــحــاول 
»النظر إلى األمام« وعدم »تضييع الوقت 

في متاهات املاضي«.  

بــــأداء دور شخصية رجــل  يــقــومــوا  لــكــي 
أو امــــــرأة ســـــــوداء. فــكــانــت بـــشـــرة املــمــثــل 
وترسم  األســود  باملكياج  طلى 

ُ
ت األبيض 

الــشــفــاه بــطــريــقــة فــجــة. بــحــيــث تتماشى 
ــود  ــ ــ األسـ مــــامــــح  عـــــن  ــة  ــقـ ــبـ املـــسـ واآلراء 
وشفاهه الكبيرة وغيرها من التصورات 
املسبقة والعنصرية. أدى ذلك أيضًا إلى 
حــرمــان املمثلن الــســود مــن فــرص عمل، 
 ضــئــيــلــة. نــاهــيــك عن 

ً
والــتــي كــانــت أصــــا

نمطية  الشخصيات بصورة  تلك  عــرض 
وإن  املمارسات،  هــذه  استمرت  مسطحة. 
اخــتــلــفــت فـــي ســيــاقــهــا وطــريــقــتــهــا، إلــى 
مــا بــعــد ســنــوات الــثــاثــيــنــيــات مــن الــقــرن 
املاضي. كما وجدت صداها في السينما 
إبـــعـــاد املمثلن  إلـــى  مـــا أدى  األمــيــركــيــة، 
السود خاصة، واألقليات عامة، عن صنع 

القرار وطريقة تمثيلهم في هوليوود.
في هذا السياق، تشير الباحثة األميركية 
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القدم  لكرة  الجزائر  دوري  في  وقائعها،  جرت  بالتالعب  اتهامات  عن  رياضي  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
بقسميه األول والثاني، ُموثّقة أسباب غياب الفاعلية عن ترسانة القوانين المنظمة للعبة األكثر شعبية بين الجزائريين

اتهامات بالتالعب في نتائج 
الدوري الجزائري

مباريات 
مشبوهة

الجزائر ـ محمد خالد شرفي

ــيـــس نــــادي  ــد نــــــزار رئـ ــريـ يــشــعــر فـ
شــبــاب بــاتــنــة الـــجـــزائـــري، بتوتر 
بالغ كلما تذكر الدعوى القضائية 
ــق شــبــيــبــة  ــريــ ــيــــس فــ ــد رئــ ــ ــا ضـ ــهــ ــامــ ــي أقــ ــتــ الــ
الـــســـاورة ووســيــطــن اثــنــن أديــنــا بمحاولة 

رشوة العبن من فريقه في العام 2012.
التي  القضية  كــانــت  لــو  كما  الــرجــل  يتحدث 
هزت الكرة الجزائرية قبل ثالث أعوام ونصف 
ــام، قـــد جــــرت وقــائــعــهــا قــبــل أيــــام قليلة،  ــعـ الـ
فقط  املتهمن،  مع  لي مشكلة  »ليست  قائال: 
استعملنا  لغيرهم،  عبرة  نجعلهم  أن  أردنــا 
املــبــاراة كطعم  قبل  الفريق  مــن  اثنن  العبن 
وسجلنا محاولة الوسيطن تقديم الرشوة«.

اعتراف االتحاد الجزائري
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــجــر فريد  فــي حــديــثــه لـــ
نزار مفاجأة عندما قال: »أثبتت التحرّيات أن 
بعض األطراف التي سعت إلى ترتيب مباراة 
شــبــيــبــة الــــســــاورة، حـــاولـــت االتـــصـــال بحكم 
اللقاء الدولي جمال حيمودي ولن  أقول أكثر 
من ذلك«. ومن فرنسا حيث يوجد، رد الحكم 
: »عــنــدمــا أنــهــيــت مسيرتي 

ً
حــيــمــودي قـــائـــال

نسيت كل شــيء، يكفيني كل ما تعرضت له 
من إساءات في هذا امليدان املتعفن«.

ــــن خــــــالل الــصــحــف  ــد الـــتـــحـــقـــيـــق مـ ــعـ وثــــــق مـ
مباراة   44 القضائية،  والــدعــاوى  الجزائرية 
شابتها اتهامات من فريق ملنافسه بالتالعب 
الــلــقــاء، خــالل  الــتــالعــب بنتيجة  أو مــحــاولــة 
في   ،2016 وحـــتـــى   2006 الـــعـــام  مـــن  الـــفـــتـــرة 

دوريي الدرجتن األولى والثانية.
في 30 مباراة تم توجيه االتهام مباشرة إلى 
أطراف من الفريق الثاني تم تحديد أسمائهم 
االتهام  أصابع  ووجهت  املعروفة،  وصفتهم 
إلى وسطاء أو أشخاص لم تحدد أسماءهم 
في 14 مباراة، بينما صدرت أحكام قضائية 
)44(، وصدرت أحكام  في لقاء واحد من بن الـ
تشهير في حق مقيمي 3 دعاوى، وتم سجن 
شخصن في كل هذه القضايا قِبض عليهما 
متلبسن، لكنهما غادرا السجن االحتياطي 
واختفت قضيتهما بشكل  التالي،  اليوم  في 

محمد روراوة، رئيس االتحاد الجزائري لكرة 
القدم )الفاف(، بمسؤولن اثنن في بطوالت 
الـــهـــواة، مــن رابــطــة بــاتــنــة الــجــهــويــة )بطولة 
محلية للهواة شرق الجزائر( وجهت إليهما 
رئيس  تحلى  بينما  بالفساد،  رسمية  تهم 
)بطولة على مستوى  الوالئية  البرج  رابطة 
الــــواليــــة(، أحــمــد خــبــوز بــالــشــجــاعــة وكــشــف 
عـــن تـــزويـــر فـــي وقـــائـــع مـــبـــاراة فـــي بــطــولــتــه، 
وشطب الشهر املاضي فريقن متورطن في 
التالعب بنتيجة مباراتهما، وعن ذلك يقول: 
»اســتــعــنــت بــجــهــاز الــــدرك الــوطــنــي الـــذي رّد 
اللقاء بن فريق  بــأن  بمراسلة رسمية تفيد 
بلدتي رابطة والقصور لعب في شوط واحد 
بسبب الثلوج ولم يكتمل، عكس ما صرح به 
الطرفان، و بناًء على ذلك قررت تطبيق املادة 

126 من القوانن العامة«.

أسباب انتشار الظاهرة
ــاحــــي، رئـــيـــس فــريــق  يــحــمــل عـــبـــد املـــجـــيـــد يــ
التي  بالضغوط  أسماه  ما  الشاوية،  اتحاد 
يــمــارســهــا املــحــيــط الــعــام لــلــفــرق )الــجــمــهــور 
ظاهرة  انتشار  الــنــادي(، مسؤولية  وداعمو 
الــتــالعــب فــي نــتــائــج املـــبـــاريـــات، قــائــال »يتم 
فورية،  انتصارات  لتحقيق  عليهم  الضغط 
ــلــــجــــؤون إلـــــــى وســـــائـــــل غــــيــــر قـــانـــونـــيـــة،  ــيــ فــ
مــن وراء  مــاديــا  املتساهل  الــطــرف  ويستفيد 
ذلك«، متابعا »الفرق القوية ال تشتري نتائج 
املباريات، وحدها غير القادرة على تحقيق 

الفوز تفعل«.
وال يـــعـــد املـــقـــابـــل املــــــــادي الـــســـبـــب الــوحــيــد 
للتالعب بنتائج املباريات، كما يرى فاضل 
ــفـــريـــق شــبــاب  ســــطــــارة املـــهـــاجـــم الـــســـابـــق لـ
بلوزداد الذي يقول: »خسرنا 7/ صفر أمام 
ــام 2001،  فـــريـــق أســـيـــك مـــيـــمـــوزا الـــعـــاجـــي عــ
معلومات  بلغتني  ــبـــاراة  املـ هـــذه  بــنــهــايــة  و 
مــؤكــدة أن 3 العــبــن تــراخــوا عــامــديــن ألجــل 
دفع إدارة النادي إلى إقالة املدرب بن زكري«.

أموال مشبوهة 
األمـــوال  يــاحــي، مــصــادر  املجيد  يصف عبد 
التي تستعمل في التالعب بنتائج املباريات، 
»املشبوهة«، قائال »يوفرها بعض ممولي  بـ
الفرق أو قد تكون مجهولة املصدر«، وعلى 
الــعــكــس مـــن ذلــــك يــحــذر الــبــرملــانــي الــســابــق 
والـــرئـــيـــس األســــبــــق لــــنــــادي اتــــحــــاد عــنــابــة، 
ــن اســـتـــخـــدام املـــــال الــعــام  ــنــــادي، مـ عــيــســى مــ
ــة فــــي ظــل  ــدة، خــــاصــ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــرة املـ ــاهــ ــظــ فــــي الــ
الفرق  حسابات  على  الفاعلة  الرقابة  غياب 

الرياضية«.
وكــان تقرير صــادر بنهاية  العام 2014 عن 
رقابية  هيئة  أعــلــى  وهــو  املحاسبة  مجلس 
ألموال الدولة نشرته صحف محلية، قد أثبت 
أن فرق كرة قدم محترفة في الجزائر تالعبت 
السلطات، بعد  املقدم من قبل  املالي  بالدعم 
تحويله عن غير طبيعتيه، ومــن ذلــك أن 21 
210 مالين  ما مجموعه  على  فريقا حصل 
ألجــل  دوالر(  مــلــيــون   1,9( جـــزائـــري  ديـــنـــار 
ــافـــالت، بــيــنــمــا ذهــبــت األمــــــوال إلــى  شــــراء حـ
»وجهة غير معلومة«، وهو ما يدخل ضمن 
كرة  منافسات  فــي  املشبوهة  األمـــوال  نطاق 

القدم الجزائرية.
بوحدبة  الــقــادر  عــبــد  أول  العميد  وبــحــســب 
فـــإن الشرطة  الــجــزائــر  ممثل االنــتــربــول فــي 
الــدولــيــة عــمــلــت عــلــى التحقيق فــي مــصــادر 
ــتــــالعــــب بــنــتــائــج  ــي الــ ــ أمـــــــــوال مــســتــعــمــلــة فـ

مـــبـــاريـــات ريـــاضـــيـــة، مــنــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني من العام 2013، لكن لم تعلن أية جهة 

نتائج هذه التحقيقات حتى اآلن.

ترسانة من القوانين
تــشــكــو الــرابــطــة الــوطــنــيــة لــكــرة الـــقـــدم )أحـــد 
مــكــونــات الـــفـــاف(، مـــن غــيــاب الــدلــيــل املـــادي 
فــي قــضــايــا الــتــالعــب بنتائج مــبــاريــات كــرة 
الــقــدم، وهــو مــا ذهــب إليه رئيسها محفوظ 
قرباج قائال: »في أحاين كثيرة يكون األمر 
ى إلى العدالة، 

ّ
مجرد كالم عابر، ال يصل حت

املطلوب تقديم أدلة«. وتنص قوانن االتحاد 
الـــجـــزائـــري، فـــي املـــــادة رقـــم 80 عــلــى إقــصــاء 
الراشي أو من يحاول الرشوة مدى الحياة، 
وإسقاط فريقه إلى القسم األسفل. ولكن هذه 
، رغــم اعــتــراف بعض 

ّ
قـــط لــم تطبق  العقوبة 

املــشــاركــن فـــي مــبــاريــات تـــم الــتــالعــب فيها 
بتورطهم في األمر في تسجيالت موثقة. 

وفـــي 31 يــولــيــو/تــمــوز 2013، صـــدر قــانــون 
تــنــظــيــم األنــشــطــة الــريــاضــيــة والــبــدنــيــة رقــم 
39، والــــذي تــوعــد الــغــشــاشــن فــي الــريــاضــة 
فــي مــادتــه 247 الــبــاب الـــرابـــع عــشــر املتعلق 
بــاألحــكــام الــجــزائــيــة بـــ »عــقــوبــة الــحــبــس من 
سنتن إلــى عشرة أعــوام، و بغرامة من 200 
ــار )بــــن 1800  ــنـ ــى مــلــيــون ديـ ــار إلــ ــنـ ألــــف ديـ
و9000 دوالر( لكل من قام بغرض تغيير سير 
ا لألنظمة 

ً
منافسة أو تظاهرة رياضية خرق

ومقاييس الرياضة، أو تسييرها أو منح أو 
مباشرة  أو غير  مباشرة  بمنح بصفة  وعــد 
هدايا أو هبات أو امتيازات أخرى مادية لكل 
شخص«. ومع صرامة هذا القانون، إال أنه لم 
يطبق بعد في املحاكم، إذ وثق معد التحقيق 
14 قــضــيــة تـــم نــشــر وقــائــعــهــا فـــي الــصــحــف 
 إلى العدالة، ليتم تطبيق 

ْ
حل

ُ
الجزائرية ولم ت

القانون الجديد عليها.
ــي الـــنـــصـــوص  ــ ــن أبـــــــــدا فــ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــة ل ــلــ ــكــ ــشــ »املــ
السياسية  اإلرادة  غــيــاب  فــي  بــل  القانونية، 
الــفــوضــى«، كما يعتقد محامي  لــوقــف هــذه 
الــقــضــايــا الــريــاضــيــة مــــراد بــوطــاجــن الـــذي 
دافع عن رئيس نادي شبيبة الساورة محمد 
رزواطـــي وحصل لــه على الــبــراءة، مــن تهمة 
ــي عـــــرض مـــزيـــة غـــيـــر مــســتــحــقــة  ــــروع فــ ــــشـ الـ
لــشــخــص بــالــقــطــاع الـــخـــاص لــلــقــيــام بعمل 
بوطاجن  يوضح  بواجباته.  إخــالال  يشكل 
أن هناك تقنيات يمكن استعمالها في هذه 
الــبــراءة،  على  للحصول  الرياضية  القضايا 
رافضا أن يعطي الكثير من التفاصيل حول 

هذه الثغرات القانونية.

الحلول
ــيــــس أكــاديــمــيــة  ــرى الــعــقــيــد مــتــقــاعــد ورئــ ــ يـ
ــفــــســــاد زرمـــــــــان خـــثـــيـــر ضــــــرورة  مــــحــــاربــــة الــ
ــة لــحــســابــات  ــقـ ــيـ املـــتـــابـــعـــة الــــصــــارمــــة والـــدقـ
الفرق  »ميزانيات  قائال:  الرياضية،  النوادي 
الرياضية تعد من أموال الدولة، وال مناص 
من املحاسبة وكذلك معاقبة الفاسدين الذين 
يــتــالعــبــون فــي نــتــائــج املـــبـــاريـــات«، ويــوافــقــه 
رئــيــس الــرابــطــة الوطنية قــربــاج، الـــذي يرى 
ضرورة تحرك النائب العام لوقف الظاهرة، 
قائال »نحن كهيئة مسيرة لشؤون كرة القدم 
في الجزائر ال نملك سلطة جّر املتهمن إلى 
الــســجــون، الــحــل بــيــد الــعــدالــة كــمــا حـــدث في 
إيــطــالــيــا فــي الــعــام 2006، إذ تــدخــل املــدعــي 
العام وتم إصدار أحكام قضائية بعد تالعب 

في نتائج مباريات في الدوري اإليطالي«.

غامض من املحاكم، وتوقفت وسائل اإلعالم 
عن متابعة القضية كما وثق معد التحقيق 
خــالل بحثه عن الحكم الــذي لم يصدر حتى 

اآلن في الدعوى التي لم تتحرك من األصل.
ــه يـــعـــتـــرف االتـــحـــاد  ــاريـــخـ وألول مـــــرة فــــي تـ
الــقــدم فــي أبريل/نيسان من  الــجــزائــري لكرة 
الـــعـــام 2015 بــمــحــاولــة رشــــوة فـــي الــبــطــولــة 
إداري من فريق نصر حسن  الجزائرية بن 
داي، وحــكــم مــســاعــد كــــان ســيــديــر مــواجــهــة 
الفريق ونادي شباب قسنطينة قبل تغييره 
بآخر، واعتبرت الرابطة الوطنية لكرة القدم 
فـــي بــيــان رســمــي أنــــه تـــوفـــرت »قــريــنــة قــويــة 
للتالعب بنتيجة املباراة«؛ ما أدى إلى شطب 
الحكم املساعد رزقان أمن، وحرمانه ممارسة 
أي نــشــاط مــتــعــلــق بــكــرة الـــقـــدم ثـــم ألــحــق به 
املساعد اآلخر للحكم بشيران شكري. وعلى 
الرغم من اعتراف خليل حموم رئيس لجنة 
لبعض  الــجــزائــري  االتــحــاد  بمتابعة  الحكام 
الحكام قضائيا، بعد ثبوت ارتكابهم أخطاء 
مــقــصــودة ومــتــعــمــدة، فـــإن مــعــد التحقيق لم 
يحتسب االتــهــامــات املــوجــهــة مــن الــفــرق إلى 

الحكام على اعتبار أنها ال تتوقف.

كشف المتالعبين
يـــقـــّر رئـــيـــس نـــــادي شـــبـــاب بــاتــنــة بــصــعــوبــة 
أن  بعد  املــبــاريــات،  بنتائج  املتالعبن  كشف 
العام  ناديه ضحية ملحاولة تالعب في  كــان 
2008، مــا دعـــاه ألخـــذ احــتــيــاطــاتــه فــي الــعــام 
2012 بعد تعرضه لذات األمر، وتوفير قرينة 
الــتــلــبــس إلثــبــات اإلدانـــــة، قــائــال »باملختصر 
املــفــيــد ســهــلــنــا املــهــمــة لــلــمــحــقــقــن، حــتــى أن 
شــرق  كــلــم   400( مليلة  عــن  محكمة  قــاضــي 
الــذيــن تضاربت  املتهمن  حــاصــر  الــجــزائــر( 
تــصــريــحــاتــهــم، خــاصــة بــعــد أن اســتــخــرجــت 
ــا أدى  الــنــيــابــة الــعــامــة ســـِجـــل مــكــاملــاتــهــم، مـ
ــوة«،  ــرشــ إلدانــــــة املــتــهــمــن بــالــتــوســط فـــي الــ
حماًسا:  أقــل  بنبرة  لكن  حديثه  نـــزار  يتابع 
»بدال من أن يساندنا االتحاد الجزائري في 
وسقطنا  غاليا  الثمن  دفعنا  القضية،  هــذه 
إلى دوري الدرجة الثانية بفعل فاعل، قررت 

أال ألجأ مجددا إلى القضاء«.
وفــي ديسمبر/ كــانــون األول املــاضــي أطــاح 

210 ماليين دينار 
فقدت بطريقة 

مجهولة بدال 
من شراء حافالت 

لـ 21 فريقًا

تنص قوانين 
االتحاد الجزائري 

على هبوط الفريق 
الراشي
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رياضة

»أديوس« أو 
وداعًا باإليطالية، 
هي الكلمة التي 
أطلقها عشاق 
أسطورة كرة 
القدم اإليطالية 
تشيزاري 
مالديني عليه، 
عقب وفاته 
المفاجئة 
فجر أمس. 
مالديني العب 
ميالن ومدرب 
منتخبي إيطاليا 
وباراغواي 
السابق، ووالد 
نجم الكرة 
اإليطالية السابق 
أيضا باولو 
مالديني، توفي 
عن عمر 84 
عامًا، وفقا لما 
أعلنته عائلته 
في بيان.

)Getty( مالديني أسطورة الكرة اإليطالية

»أديوس«... تشيزاري

رفض كوبي برايانت نجم دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفن وصاحب أعلى أجر في 

البطولة، عرضا للعب في صفوف نادي برشلونة 
الذي سبق له التتويج بلقب الدوري األوروبي 

للسلة. وسبق لبرايانت الذي يبلغ راتبه في 
املوسم الحالي 25 مليون دوالر اإلقامة في أوروبا 

ثماني سنوات، وكان برايانت أعلن قبل انطالق 
املوسم الحالي أن املوسم 20 له في مالعب السلة 

سيكون األخير له مع منافسات اللعبة.

رفعت جماهير بوروسيا دورتموند في ملعب 
السيغنال إيدونا بارك، امللعب الخاص بفريقها 
في مباراة فيردير بريمن، الفتة تفيد اعتراضها 

على عودة النجم األملاني ماريو غوتزه العب 
بايرن ميونيخ الحالي. وقالت مجموعة من 
جماهير البوروسيا في الفتتها: »مدريد أو 

ميالن، الشيء الرئيسي ليس دورتموند، تراجع يا 
غوتزه!«. وكانت هناك أخبار عديدة تحدثت عن 

عودة ماريو غوتزه إلى فريقه السابق.

نفى روي هودغسون، املدير الفني ملنتخب 
إنجلترا األول لكرة القدم، رغبته في استبعاد 

واين روني، من قائمة األسود الثالثة التي 
ستشارك في كأس األمم األوروبية بفرنسا »يورو 

2016«. وقال هودغسون: »ليس لدي أي أفكار 
ا 

ً
إلبعاد واين روني، بالتأكيد لن أفعل ذلك خوف

من الناس، لكنه قائد الفريق على مدى العامن 
ا ملا 

ً
املاضين، وفعل ذلك بشكل جيد للغاية«، وفق

نشرته صحيفة »ديلي ستار«.

كوبي برايانت يرفض 
عرض فريق برشلونة 

لكرة السلة 

جماهير دورتموند 
ال ترغب بعودة الالعب

 ماريو غوتزه

مدرب إنجلترا 
ينفي فكرة التخلي 

عن روني
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محمد السعو

ــــات الـــــــــــدوري  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــت مـ ــلــ ــعــ ــتــ اشــ
اإٍلسباني بعدما حسم ريال مدريد 
حساب  على  لصالحه  الكالسيكو 
مثيرة  مباراة  في  برشلونة  التقليدي  غريمه 
2-1 خــاصــة فــي شــوطــهــا الــثــانــي الـــذي فــرض 
ــر الـــواقـــع،  تــمــامــا عــلــى أرض »كــامــب  فــيــه األمـ
نو« معقل الفريق الكتالوني ضمن منافسات 
الــجــولــة الــــ 31 مــن بــطــولــة الــــدوري اإلســبــانــي 

لكرة القدم.
وبـــــــدأت املـــــبـــــاراة الـــتـــي حــظــيــت بـــمـــشـــاهـــدات 
بعدما  بدايتها،  فــي  حزينة  بــأجــواء  قياسية 
تــضــامــن الــجــمــيــع فـــي الــكــالســيــكــو مـــع وفـــاة 
األسطورة الهولندية يوهان كرويف، وانتهت 
بــرشــلــونــة  األرض  أيــــضــــا ألصــــحــــاب  بــــحــــزن 
املــبــاراة عكس  الذين ظهروا بشكل سلبي في 
ريــال مدريد الــذي قدم أحد أفضل مستوياته 
في الــدوري اإلسباني. انتصر أسطورة الكرة 
الدين زيــدان فنيا على غريمه  الفرنسية زيــن 
لـــويـــس إنــريــكــي ألول مــــرة مــنــذ تــســع ســنــن، 
ــام 2007 لــم يــفــز مــــدرب لــريــال مــدريــد  ومـــن عـ
فـــي أول كــالســيــكــو له  نـــو  عــلــى أرض كـــامـــب 
كــمــدرب، فــي الــوقــت الـــذي أبـــدع فــيــه رونــالــدو 
وزمــــــــــالؤه بـــشـــكـــل رائــــــــع لـــيـــســـتـــحـــقـــوا الـــفـــوز 
وإســـعـــاد عــشــاقــهــم، عــكــس العـــبـــي بــرشــلــونــة 
الذين خضعوا لضيفهم امللكي، وبدا اإلرهاق 
واضحا للغاية على العبيه الدولين، خاصة 
الــثــالثــي األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي الـــذي 
فشل في تسجيل هدفه الـ 500 كما تمنى من 
قبل وزميليه األوروغــوايــانــي لويس سواريز 

والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

تيفو ودموع
الــلــدود  الــغــريــم  برشلونة  جماهير  استقبلت 
ريال مدريد بـ »تيفو« رائع للغاية؛ وذلك قبل 
الــذي شهد حضور  انطالق كالسيكو األرض 

كالسيكو األرض: مدريدي بامتياز
انتهى كالسيكو األرض وإسبانيا والعالم معا، بفوز 
نادي ريال مدريد 2-1 في مباراة شهدت العديد 
من اللقطات التي جمعت بين الفريقين، السبت، 

على ملعب »كامب نو« ضمن منافسات الجولة 
اإلسباني  الدوري  بطولة  من  والثالثين  الحادية 
الفرنسية زين  الكرة  انتصر أسطورة  لكرة القدم. 

الدين زيدان فنيا على لويس إنريكي ألول مرة منذ 
أرض  للريال على  يفز مدرب  لم  تسع سنين، حيث 

كامب نو في أول كالسيكو له كمدرب
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رياضة

تقرير

أكثر من 90 ألف متفرج، لتقص شريط املباراة 
نجوم  دخــول  ولحظة  ممكنة.  طريقة  بأفضل 
بــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـــد إلــــى أرض املــلــعــب، 
باهرة  فنية  لوحة  برشلونة  رسمت جماهير 
ــاء والـــحـــمـــراء،  ــزرقــ ــاأللــــوان الــ ــات بــ فـــي املــــدرجــ
بعد أن رفع املشجعون األوراق امللونة حسب 
ما  كان  امللفت  لكن  املرسوم مسبقًا،  »التيفو« 
رسمه جمهور »البرسا« في املدرج الرئيسي. 
ــــورة كـــرة  ــــطـ ــرويــــف أسـ ــان كــ ــوهــ وظـــهـــر رقـــــم يــ
املاضي  الــذي رحل األسبوع  الهولندية  القدم 
»شكرًا  كبيرة  كلمة  مــع  الرئيسي،  املـــدرج  فــي 
يوهان«، وذلك تكريمًا لهذا الالعب الهولندي 
األسطوري الذي لعب مع النادي »الكتالوني« 
الــــــذي قـــــدم الـــكـــثـــيـــر فــــي املــــالعــــب اإلســـبـــانـــيـــة 

والعاملية.
بالخطوط  املــدرجــات  بقية  تزينت  املقابل  في 
الــزرقــاء والــحــمــراء، فــي حــن تزينت مدرجات 
البديلة  بــرشــلــونــة  بــألــوان  الرئيسية  املــنــصــة 
»الصفراء والحمراء«، لتكتمل لوحة برشلونة 
مــتــصــدر  إدارة  لـــهـــا  الـــتـــي خــطــطــت  الـــرائـــعـــة 
الــدوري اإلسباني الستقبال ريــال مدريد في 
الكالسيكو. وبكى جمهور برشلونة في مشهد 
مهيب األسطورة كرويف، على مدرجات ملعب 
»كـــامـــب نــــو« حـــزنـــا عــلــى فـــراقـــه، فــيــمــا وقــفــت 
الــجــمــاهــيــر مــجــتــمــعــة وصـــفـــقـــت لـــأســـطـــورة 
وذلــك عند  الراحل يوهان كرويف،  الهولندي 
لــذكــرى العب  املــبــاراة تخليدًا  الدقيقة 14 مــن 
والعاملية،  اإلسبانية  املــالعــب  فــي  الكثير  قــدم 
ووقـــف العــبــو ريـــال مــدريــد وبرشلونة دقيقة 
صمت عن روح النجم الهولندي الراحل، قبل 
القميص  إلــى  التي ترمز  الدقيقة 14  أن تأتي 
الذي ارتداه كرويف طوال مسيرته. وفعاًل عند 
الــدقــيــقــة 14 وقــفــت جــمــاهــيــر ملعب »الــكــامــب 
نـــو«، حــيــث صفقت بــحــرارة مــن أجـــل كــرويــف 
تــخــلــيــدا ملــســيــرتــه الــكــرويــة وكـــل مــا قــدمــه في 
الكاميرا  التقطت  القدم، في وقــت  كــرة  مالعب 
الــنــادي »الكتالوني« املــتــواجــدون في  رؤســـاء 

منصة الشرف يصفقون لكرويف.

مقصية بنزيمة.. مذهلة
خطف النجم الفرنسي كريم بنزيمة األضواء 
رائــعــًا على  هــدفــًا  بشكل الفـــت، بعد تسجيله 
البداية  في  البرسا  وتقدم  نــو.  الكامب  ملعب 
عــن طــريــق املــدافــع اإلســبــانــي جــيــرارد بيكيه، 
لكن املهاجم الفرنسي ظهر في الوقت املناسب 
حــيــث تــلــقــى كــــرة إلــــى داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
وســجــل الــهــدف بــطــريــقــة أكــثــر مــن رائـــعـــة، هز 
بها شباك الحارس التشيلي كالوديو برافو، 

لينقذ مدربه زين الدين زيدان.
ــــروس كــرة  ــل الـــالعـــب األملــــانــــي تـــونـــي كـ ــ وأرســ
عــرضــيــة إلــــى داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، لكنها 
جــوردي  اإلسباني  األيسر  بالظهير  ارتطمت 
ألبا، فوصلت عالية إلى بنزيمة، والذي ارتقى 
فــي الـــهـــواء وســــدد ازدواجـــيـــة خــلــفــيــة، لــيــدرك 

هدف التعادل.

زيدان يصنع التاريخ
ــادي ريــــــــال مـــدريـــد  ــ ــنـ ــ ــر الـــفـــنـــي لـ ــ ــديـ ــ صـــنـــع املـ
اإلسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، التاريخ 
ــق الـــعـــاصـــمـــة  ــريــ ــادة فــ ــ ــيـ ــ ــــي قـ بـــعـــدمـــا نـــجـــح فـ
اإلســـبـــانـــيـــة لـــلـــفـــوز عـــلـــى غـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي 
بــرشــلــونــة، بعدما بــات أول مـــدرب فــي تاريخ 
بالكالسيكو  الــفــوز  فــي  امللكي ينجح  الــنــادي 

األول له منذ عام 2007.
 43 العمر  من  البالغ  الفرنسي  املــدرب  وتمكن 
عــامــًا مـــن قـــيـــادة الــفــريــق املــلــكــي النـــتـــزاع فــوز 
ثــمــن مــن ملعب »كــامــب نـــو«؛ وذلـــك بنتيجة 
هدفن مقابل هدف، أحرزهما مهاجما الفريق 
البرتغالي  و  بنزيمة  كــريــم  الفرنسي  املــلــكــي، 

ــل املـــديـــر الــفــنــي  ــ كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو. ودخـ
لنادي ريال مدريد اإلسباني بعد نجاحه في 
األولــى  الكالسيكو  مــبــاراة  فــي  الــفــوز  تحقيق 
اإلسبانية،  العاصمة  نــادي  تاريخ  كمدرب  له 
بــعــدمــا أصــبــح أول مــــدرب فــي تــاريــخ الــنــادي 
املــلــكــي يــنــجــح فـــي الـــفـــوز بــالــكــالســيــكــو األول 
ــام 2007، وبــالــتــحــديــد مــنــذ الــفــوز  ــه مــنــذ عــ لـ
ــال مــدريــد عــلــى حساب  الــــذي حــقــقــه فــريــق ريــ
مــوســم 2007-2008، تحت  فــي  األزلــــي  غــريــمــه 
قيادة املــدرب األملاني بيرند شوستر. وأخفق 
جــمــيــع املـــدربـــن الـــذيـــن تـــنـــاوبـــوا عــلــى قــيــادة 
الفريق امللكي منذ ذلك الحن في قيادة نادي 
على  االنتصار  لتحقيق  اإلسبانية  العاصمة 
ــالـــونـــي، حـــيـــث اســتــهــل  ــتـ ــكـ حـــســـاب نـــظـــيـــره الـ
ــــوس، املــســيــرة السلبية  ــدرب، خـــوانـــدي رامـ ــ املـ
»امليرينغي« في مباريات الكالسيكو، عندما  لـ
خسر الريال تحت قيادته بنتيجة هدفن دون 
الفريقن  التي جمعت بن  املــبــاراة  مقابل، في 
في موسم 2008-2009. وفي املوسم الذي يليه 

بيليغريني،  مــانــويــل  التشيلي  ــدرب  املــ فــشــل 
خــلــيــفــة خـــوانـــدي رامــــــوس، فـــي قـــيـــادة فــريــقــه 
لتحقيق الفوز على حساب الفريق الكتالوني، 
بعدما خسر أمامه بنتيجة هدف دون مقابل، 
فــيــمــا ُمــنــي نــــادي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة بعد 
ــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه  ذلـــك تــحــت قـــيـــادة املـ
مــوريــنــيــو، بــهــزيــمــة قــاســيــة عــلــى يـــد نــظــيــره 
الكتالوني بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل. 
وأخـــفـــق مـــــدرب نـــــادي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة 
األســــبــــق، اإليـــطـــالـــي كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، فــي 
كالسيكو موسم 2013-2014 في قيادة فريقه 

كالسيكو مثير.. زيزو 
حسمه بذكائه.. وغاب 

ثالثي برشلونة المرعب

ــلـــى حــــســــاب الـــفـــريـــق  ــار عـ ــتــــصــ لــتــحــقــيــق االنــ
الكتالوني، بعدما خسر في مباراة الكالسيكو 
األولــــــى لـــه كـــمـــدرب أمـــــام فـــريـــق الـــبـــالوغـــرانـــا 
أن يختتم  قبل  هـــدف،  مقابل  هــدفــن  بنتيجة 
اإلسبانية،  العاصمة  لــنــادي  الــســابــق  املـــدرب 
السلبية  املسيرة  بينيتيز،  رافاييل  اإلسباني 
ملــدربــي الـــنـــادي املــلــكــي، بــعــدمــا تــكــبــد هزيمة 
قاسية فــي مــبــاراة الــذهــاب الــتــي أقيمت على 
أربعة  بنتيجة  بيرنابيو«  »سانتياغو  ملعب 

أهداف دون مقابل.

راموس متخصص بالطرد!
أصبح مدافع ريال مدريد اإلسباني سيرجيو 
ــــوس مــتــخــصــصــا بــالــبــطــاقــة الــحــمــراء في  رامـ
العادية  املباريات  وحتى  الكالسيكو،  مباراة 
مع  فــي مسيرته   21 رقــم  البطاقة  تلقى  حيث 
ــال؛ وذلــــك بــعــد أن تــعــرض لــلــطــرد للمرة  ــريـ الـ
الــثــانــيــة ضـــد بــرشــلــونــة، إثـــر ارتــكــابــه خــطــأه 
الــثــانــي فــي الــلــقــاء ليتلقى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 

ــع الــــنــــادي »املــلــكــي«  ــدافـ الـــثـــانـــيـــة.  وارتــــكــــب مـ
سيرجيو راموس خطأ في الشوط األول على 
في  بطاقة صــفــراء  أول  على  ليحصل  نــيــمــار، 
املباراة، من الحكم اإلسباني املعروف عنه أنه 
ــارم لناحية الــبــطــاقــات املــلــونــة عــلــى أرض  صـ
املــلــعــب. وفـــي الــشــوط الــثــانــي ارتــكــب رامـــوس 
لويس  برشلونة  مهاجم  على  الثاني  الخطأ 
الثانية  الــصــفــراء  الــبــطــاقــة  ليتلقى  ســـواريـــز، 
في اللقاء، ويرفع الحكم البطاقة الحمراء في 
وجـــه رامــــوس، لــيــغــادر أرض ملعب »الــكــامــب 
نــو«. وُيعتبر هــذا الطرد الثاني لــرامــوس في 
الالعبن  أكثر  ليصبح  الكالسيكو،  مباريات 
الــذيــن يــطــردون مــن املـــبـــاراة، بعد أن ُطـــرد كل 
من خافيير ماسكيرانو من ناحية برشلونة، 
ــكـــو، كـــوفـــاســـيـــتـــش مــــن نــاحــيــة  وفـــــــــاران، إيـــسـ

النادي »امللكي«.
نجح ريال مدريد في إنهاء سلسلة مباريات 
لقنه  أن  بـــدون خــســارة، وذلـــك بعد  برشلونة 
درســًا كــرويــًا فــي ملعب »الــكــامــب نــو« وهزمه 

بــذلــك 39  لُينهي  فــي كالسيكو مثير،   )1  -  2(
مباراة بدون خسارة لبرشلونة.

إنهاء رقم برشلونة التاريخي
ونجح ريال مدريد في إنهاء سلسلة مباريات 
لقنه  أن  بـــدون خــســارة، وذلـــك بعد  برشلونة 
درسًا كرويًا في ملعب »الكامب نو« وهزمه )2 
- 1( في كالسيكو مثير وجنوني، لُينهي بذلك 
39 مباراة بدون خسارة لبرشلونة. وقبل هذه 
ــان بــرشــلــونــة حــقــق رقــمــا تاريخيا  ــاراة كـ ــبـ املـ
بــالــوصــول إلـــى 39 مـــبـــاراة مــن دون خــســارة، 
لــكــنــه فـــي الـــلـــقـــاء رقــــم 40 تـــعـــرض لــلــخــســارة 
فــي إســبــانــيــا، وتوقفت  التقليدي  الــغــريــم  مــن 
ســلــســلــة مــبــاريــاتــه مـــن دون خـــســـارة. وبــهــذا 
الفوز للنادي »امللكي« نجح املــدرب الفرنسي 
زيـــدان بــإيــقــاف قــطــار برشلونة فــي عقر داره 
وبــن جــمــهــوره الــعــريــض فــي ملعب »الكامب 
نـــو«، بعد أن قــدم عــرضــًا كــرويــًا ُمــمــيــزًا جعله 

يتفوق تكتيكيًا طوال 90 دقيقة.

رياض الترك

بعد نهاية مباراة كالسيكو األرض، 
يتصافح الالعبون بعد نهاية اللقاء، وتنتهي 

القصة بعد الخروج من أرض امللعب، 
الجماهير اإلسبانية تخرج من املدرجات 
بصمت وينتهي يوم الكالسيكو الطويل. 

لكن مهاًل على مواقع التواصل االجتماعي 
تستمر املباراة ألسبوع كامل، ُتعرف 

بالحرب الفيسبوكية.
الحرب الفيسبوكية بعد نهاية مباراة 

ريال مدريد وبرشلونة ال يمكن وصفها 
بأي كلمة، ألنها أكبر حتى من كالسيكو 

األرض، هجوم بني جمهوري الفريقني 
بكافة األسلحة االفتراضية، فهناك مشجع 

لريال مدريد يحتفل بفوز تاريخي في 
معقل »الكامب نو«، وهناك يقابله املشجع 

»الكتالوني« الذي لم يخسر من وجهة نظره، 
ألنه ما زال متصدرًا إلسبانيا.

الحرب الفيسبوكية تتخطى كل الخطوط 
الحمراء وكل حدود اللباقة واألخالق، 
شتائم وعبارات غير أخالقية يمكن 

مشاهدتها خالل جولة لوقت قصير على 
موقع »فيسبوك« وأصحابها معروفون هم 

جماهير برشلونة وريال مدريد، هذا العشق 
الكروي الذي تخطى كل حدود االحترام ولم 

يعرف أبدًا قيمة الروح الرياضية في كرة 
القدم، لتتحول جماهير الفريقني بعد كل 

مباراة كالسيكو إلى ما يشبه جيوشا في 
حرب »طروادة« الشهير »TROY«، إذ ينتظر 

كل مشجع اآلخر على مفترق الطريق من 
أجل ضربه ومهاجمته بأي طريقة ممكنة، 

وحتى لو كانت خارج اإلطار األخالقي.
من الصعب وصف هذا املشهد، ويمكن 

تجسيده بكلمتني »حرب فيسبوكية« بكل 
ما للكلمة من معنى، حرب ال ُتستعمل فيها 

األسلحة والدبابات، بل ُتستعمل فيها كل 
األسلحة االفتراضية املعروفة )التعليق، 

اإلعجاب، السخرية( وغيرها من خصائص 
موقع »فيسبوك«، حرب لن تنتهي في 

ليلة الكالسيكو، ألنها ستمتد إلى ما هو 
أبعد من ذلك، وأحيانًا قد تصل إلى معركة 

بني الشباب في شوارع املدن العربية، ألن 
الفريق أصبح اليوم جزًءا من شخصية 

الشاب العربي وتقديسه واجبا أخالقيا قبل 
أي اعتبار آخر.

مدريد ـ العربي الجديد

انتهت مباراة الكالسيكو بن برشلونة وريال 
مدريد، بفوز مستحق للفريق امللكي، بنتيجة 
ــم تــخــف الــصــحــف املــقــربــة مـــن فــريــق  2-1، ولــ
الــفــارق  رغــم  بــاالنــتــصــار  سعادتها  العاصمة 
الصحف  اعــتــرفــت  بينما  الــنــقــاط،  فــي  الكبير 
واملواقع الكتالونية بأفضلية »امليرينغي« في 
املباراة، وأنه استحق الفوز بعد األداء املميز، 

خاصة في الشوط الثاني.
بـ »ريــال  الرئيسي  وعنون موقع »آس« خبره 
مدريد دائما يعود« وأشــاد بما قدمه الفريق 
ــاألداء الــــذي قــدمــه رجــــال زيــن  ــ املــلــكــي، ونــــوه بـ
الدين زيدان، وأكد أن الفريق قدم شوطا ثانيا 
األفــضــل،  املــبــاراة  يــقــدم  لــم  الحكم  مثاليا وأن 
بيل،  غــاريــث  للويلزي  وألــغــى هدفا صحيحا 

مشاهدات قياسية
أظــــهــــرت األرقــــــــــام واإلحـــــــصـــــــاءات أن نــســبــة 
برشلونة  بن  األرض  لكالسيكو  املشاهدين 
ــــي 600  ــوالـ ــ ــلــــت إلــــــى حـ ــــد وصــ ــــدريـ وريـــــــــال مـ
مــلــيــون مــشــاهــد حـــول الــعــالــم. وهـــذه األرقـــام 
لجماهير  بالنسبة  اللقاء  هــذا  أهمية  تــؤكــد 
كــرة الــقــدم حــول الــعــالــم، إذ إن وصـــول نسبة 
املشاهدة إلى أكثر من نصف مليون مشاهد 
تــعــنــي الــكــثــيــر فـــي كـــرة الـــقـــدم، ألنــهــا مــبــاراة 
واحدة لتسعن دقيقة، وهذه األرقام تؤكد أن 
برشلونة وريال مدريد يملكان شعبية كبيرة 
فــي الــعــالــم. وكــــان االتـــحـــاد اإلســبــانــي برمج 
مباراة الكالسيكو في توقيت ُيناسب جميع 
بــلــدان الــعــالــم ، حــيــث تــابــع الــلــقــاء  أكــثــر من 
حوالي 184 بلدًا حول العالم بنسبة مشاهدة 
ــز الـــــــــــ600 مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد.  ــاجــ تـــتـــخـــطـــى حــ
وبالنسبة لتوقيت املباراة الذي تم اختياره، 
فهو يناسب شريحة كبيرة من سكان القارة 
اآلسيوية التي ستشاهد الكالسيكو قبل أن 
تــخــلــد لــلــنــوم، فـــي وقـــت ســيــشــاهــدهــا ســكــان 

أميركا الجنوبية عند الغداء.

بنزيمة يسجل الهدف رقم 100 للريال
الفرنسي  الــــذي ســجــلــه  الـــهـــدف  لـــم يتسبب 
كــريــم بنزيمة العــب ريـــال مــدريــد فــي مرمى 

غير أنه  كان على حق في طرد املدافع سرخيو 
راموس. وتحدث املوقع عن الدور الكبير الذي 
قـــام بــه الــبــرازيــلــي الــشــاب كــاســيــمــيــرو، حيث 
نجح فــي إحـــداث الــتــوازن املــطــلــوب فــي وسط 
الصعيدين  على  مثالية  مباراة  وقــدم  امللعب، 
الــدفــاعــي والــهــجــومــي، وأثــبــت أن زيــــدان كــان 

على حق عندما قرر االعتماد عليه.
القتالية  بالروح  فأشادت  ماركا  أما صحيفة 
الدقائق  التي قدمها ريــال مدريد، خاصة في 
األخــيــرة بعد طــرد رامــــوس، وأكـــدت أن الفوز 
كـــان مستحقا بــعــد ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات 
الشوط الثاني، ونجاح مدافعيه وخط وسطه 
فــي إيــقــاف خــطــورة الــثــالثــي الالتيني لويس 

سواريز وليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا.
ــز املــوقــع عــلــى فـــوز الـــنـــادي املــلــكــي، الــذي  وركــ
أوقـــــف الـــرقـــم الــقــيــاســي لــلــفــريــق الــكــتــالــونــي 
الهزيمة  بــدون هزيمة، لتكون  عند 39 مباراة 
األقــســى عــلــى الــفــريــق، وتــعــيــد األمـــل ولـــو كــان 
ضــئــيــال فـــي املــنــافــســة عــلــى الـــــــدوري، خــاصــة 
مـــع تــقــلــيــص املــلــكــي الـــفـــارق لــســبــع نــقــاط مع 
البرسا املتصدر، ولنقطة وحيدة مع أتلتيكو 
الوصيف. وأشار املوقع املقرب من ريال مدريد 
قفزته  كـــان صحيحا، وأن  بــيــل  هـــدف  أن  إلـــى 
إلسكان الكرة الشباك كانت »نظيفة« ودون أي 
تدخل غير شرعي على الظهير األيمن جوردي 

برشلونة في عودة فريقه فحسب إلى أجواء 
أقيمت على ملعب  التي  الكالسيكو  مــبــاراة 
كــامــب نــو فــي قــمــة الــجــولــة 31 مــن الــــدوري 
اإلسباني لكرة القدم، والتي انتهت لصالح 
الريال )1-2(، بل أنه كان الهدف رقم 100 الذي 
يحرزه الفريق امللكي في مرمى البالوغرانا 
في معقله بالليغا. وكان أول العب من ريال 
مدريد يسجل هدفا في مرمى برشلونة على 
معقله في الليغا هو موريرا في 17 فبراير/

الــيــوم سجل املهاجم  شباط 1929، فــي ذلــك 
هــدفــن فـــي أول زيـــــارة لــلــمــيــريــنــجــي مللعب 
البرسا فــي املسابقة. ورغـــم ذلـــك، فــإن باكو 
خينتو هو أكثر العبي الريال الذين سجلوا 
أهدافا في مرمى برشلونة بالليغا في كامب 
نو، حيث سجل ثمانية أهداف في 16 مباراة 

كالسيكو خاضها. 

لويس سواريز يغيب
يــفــتــقــد فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة جـــهـــود مــهــاجــمــه 
لــويــس ســواريــز فــي الــجــولــة املقبلة حينما 
لتراكم  سوسييداد  ريـــال  على  ضيفا  يحل 

البطاقات.
وحـــصـــل ســـواريـــز عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
مع  التحامه  بعد  املواجهة  الخامسة خــالل 

بيبي مدافع الريال.

ألبا. ومــن جانبه أكــد موقع صحيفة »موندو 
في  رغبته  ثمن  دفــع  الــبــرســا  أن  ديبورتيفو« 
حسم املباراة بفوز كبير، واندفاعه الهجومي 
رغــم إنهاك الالعبن، وأكــدت أن »ريــال مدريد 
أفسد تكريم وتخليد ذكــرى يوهان كرويف«، 

بــعــدمــا نــجــح فـــي تــحــقــيــق فـــوز طـــال انــتــظــاره 
فــي الــكــامــب نـــو، ونــجــح فــي اســتــغــالل أخــطــاء 
املــديــر الــفــنــي لــويــس إنــريــكــي. وهــاجــم املــوقــع 
الــكــتــالــونــي، الــحــكــم هــيــرنــانــديــز هــيــرنــانــديــز، 
ــارت إلــى أنــه »أهـــدى رامـــوس 60 دقيقة«  وأشــ

ــه اســتــحــق الــطــرد  ــ قــبــل أن يـــقـــوم بــــطــــرده، وأنـ
كــرة عرقل فيها ميسي  األول، من  الشوط  في 
الحكم  الــجــزاء، وتغاضى  على حــدود منطقة 
ــم يــحــتــســب الـــخـــطـــأ. وأشـــــارت  ــن الــلــقــطــة ولــ عـ
إال  القاسية  الهزيمة  رغــم  أنــه  إلــى  الصحيفة 
أن الفريق ما زال في الــصــدارة بفارق 6 نقاط 
الريال  عــن  الوصيف، و7  مــدريــد  أتلتيكو  عــن 
الثالث. أما سبورت فاعترفت بالهزيمة بشكل 
صريح، وعنونت خبرها الرئيسي بـ »البي بي 
سي يغزو الكامب نو«، وأكدت أن هدف بيكيه 
لم يكن كافيا، خاصة بعدما عاد الريال سريعا 
رونــالــدو  وكريستيانو  بنزيمة  كــريــم  بهدفي 
في الشوط الثاني. وأشار املوقع إلى أن الحالة 
البدنية لالعبن أثرت بالسلب على أدائهم في 
املــبــاراة، وهــو مــا تسبب فــي انــحــدار املستوى 
امللحوظ فــي الــشــوط الــثــانــي، بينما أكـــدت أن 
راموس كان يجب أن يطرد في 3 مناسبات قبل 
الحمراء.  البطاقة  وجهه  في  الحكم  يشهر  أن 
وأكــدت الصحيفة أن الفرنسي بنزيمة كان له 
دور كبير في عــودة الريال، بالرغم من أنه لم 
تسبب  هدفه  وأن  أفضل مستوياته،  فــي  يكن 
ــاك خـــطـــوط الـــبـــرســـا، لــيــتــلــقــى الــهــدف  ــ فـــي إربــ
الــثــانــي ويــخــرج مــهــزومــا مــن املـــبـــاراة. وأشـــاد 
املوقع الكتالوني بالتكريم الرائع الذي حظي 

به الراحل الهولندي يوهان كرويف.

صحف العاصمة تحتفل بالفوز والكتالونية تعتـرف بأفضلية الريال

حـــضـــرت الـــتـــدخـــات الــعــنــيــفــة 
الفريقين  والقوية من قبل العبي 
في مباراة كاسيكو الكرة اإلسبانية، 
بين برشلونة وغريمه التقليدي ريال 
من   31 الجولة  قمة  في  مدريد، 
قبل  مــن  قوية  تــدخــات  الليغا. 
تتطاير  ــذارات  وإن الفريقين  العبي 
شدة  بسبب  الــلــقــاء،  مـــدار  على 
وتطلعهم  الــاعــبــيــن،  حــمــاس 
للفوز في صراع زعامة إسبانيا في 
بكوعه  سواريز  ضــرب  اللقطات، 
رامــوس  وتدخل  بيبي  المدافع 

على ميسي أيضا كان عنيفا.
اإلسباني  الحكم  النهاية فإن  وفي 
هيرنانديز  ــي  ــوس خ ــدرو  ــان ــخ ــي أل
تستحق  أخــطــاء  عــن  تغاضى 

الطرد واإلنذارات.

الوجه السيئ 
ال بّد أن يظهر

على هامش الحدث

قالوا
القدم معقدة. في  للغاية، ولكن كرة  الكرة. قدمنا شوطا أول جيدا  القدرة على منافستنا على  »الريال لديه 

الشوط الثاني صنعوا فرصتني أو ثالثا على مرمانا وكانت الدقائق العشر األخيرة معقدة«.
لويس إنريكي- املدير الفني لبرشلونة اإلسباني 

¶  ¶  ¶
»أنا سعيد للغاية بكل ما تحقق. عانينا في بداية األمر، ولكني فخور للغاية بما قدمه الالعبون. سعيد للغاية 
أتلتيكو مدريد أوال ثم سنرى مــاذا سيحدث. تتبقى سبع  بالفوز وبــاألداء أيضا«. يجب علينا أن نتخطى 

جوالت. الالعبون قدموا هدية كبرى اليوم ولعبوا مباراة رائعة«.
الفرنسي زين الدين زيدان- املدير الفني لريال مدريد

¶  ¶  ¶
»لم نتمكن من استغالل التفوق العددي. قبل طرد راموس ربما كانت هناك خمس أو 10 دقائق لم نسيطر 
فيها على املباراة، ربما بسبب اإلرهاق، وفي النهاية خسرنا 2-1. الحت لنا فرص وهم أيضا، ربما كان من 

املمكن أن تنتهي بالتعادل ولكنهم فازوا عن استحقاق«.
جيرارد بيكيه- مدافع برشلونة اإلسباني

¶  ¶  ¶
»بكل تأكيد برشلونة فريق جيد للغاية، والفوز في هذا امللعب أمر صعب. أعتقد أن هذا هو النسق الذي يجب 

أن نواصل عليه، من املهم االستمرار بهذا األداء حتى النهاية«.
خيسي رودريغيز- العب ريال مدريد

تغنت صحف العاصمة 
اإلسبانية مدريد بالفوز 

الملكي، في الوقت الذي 
اعترفت فيه الصحف 

الكتالونية بالهزيمة

)Getty(بنزيمة يسجل هدفا بمقصية نالت إعجاب الجميع

)Getty( زيدان تمكن من تسجيل فوز تاريخي

)Getty( تيفو مذهل غطى مدرجات الكامب نو

)Getty( إنذارات تطايرت وعنف بين الالعبين

)Getty( العبو ريال مدريد يحيون الجمهور في أرض كامب نو بعد الفوز المستحق

الحرب الفيسبوكية
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عواصم ـ العربي الجديد

حــــســــم فــــريــــق األهـــــلـــــي الــــقــــمــــة مــع 
جـــــــاره الـــــلـــــدود اتــــحــــاد جـــــــدة  فــي 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــقـــدم 
مثيرة  مـــبـــاراة  فـــي   ،2-4 بنتيجة  فـــاز  بــعــدمــا 
ليواصل األهلي سعيه نحو الفوز بلقب دوري 
مــــرة مــنــذ 1984  الـــســـعـــودي ألول  املــحــتــرفــن 
ولــيــحــتــفــظ بــالــقــمــة قــبــل خــمــس جــــوالت على 
نهاية املسابقة. ورفع األهلي رصيده إلى 48 
نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهالل الذي ظل 
في املركز الثاني عندما فاز 3-0 على الخليج.

وتجمد رصيد االتحاد عند 40 نقطة وتقلصت 
آمــالــه فــي إحـــراز اللقب. وسجل الــســوري عمر 
السومة هدفن بواقع هدف في كل شوط، بعدما 
افــتــتــح الــيــونــانــي إيـــوانـــيـــس فــيــتــفــاتــزيــديــس 
األهداف في الدقيقة األولى بتسديدة من داخل 
الــجــزاء بعد تمريرة رائعة من سلمان  منطقة 
تمريرة  بعد  النتيجة  السومة  وعـــزز  املــؤشــر. 
من املؤشر أيضا في الدقيقة 20 وأضاف هدفه 
الثاني بعد مــرور عشر دقائق من  الشخصي 
الــشــوط الــثــانــي، بــعــد خــطــأ فــــادح مــن عساف 
ــاول مــراوغــة  ــارس االتــحــاد الـــذي حـ الــقــرنــي حـ
الــســوري وفشل ليضعها األخــيــر في  املهاجم 
الشباك دون عناء. وقلص الروماني لوتشيان 

دوريات 
القدم العربية

الدوري  قمة  في  جدة  اتحاد  اللدود  جاره  على  تفوقه  األهلي  أكد 
السعودي في الوقت الذي واصل فيه الهالل مطاردته، فيما شهد دوري 
نجوم قطر فوزا ثمينا لفريق السد بقيادة النجم تشافي هرنانديز، وبات 

القادسية على بعد 4 نقاط من لقب بطل الدوري الكويتي لكرة القدم

3031
رياضة

تقرير

سان مارتان النتيجة في الدقيقة 66 من ركلة 
حرة، لكن حسن املقهوي استغل خطأ دفاعيا 
وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء قبل 
النهاية بثماني دقائق ليختتم الرباعية. لكن 
الفنزويلي جلمن ريباس قلص الفارق بركلة 

جزاء قرب النهاية.

الهالل يهزم الخليج
الـــهـــالل عــلــى األهـــلـــي 3-0 عــلــى مضيفه  فــــاز 
الخليج ورفع الهالل رصيده إلى 47 نقطة من 
21 مباراة وبقي رصيد الخليج 29 نقطة في 
املركز السابع قبل خمس جــوالت على نهاية 
املسابقة. واحــتــاج الــهــالل لــثــالث دقــائــق فقط 
لــيــفــتــتــح الــتــســجــيــل عــبــر تــســديــدة مـــن داخـــل 
الـــجـــزاء لــيــوســف الــســالــم وعـــزز سالم  منطقة 
الدوسري النتيجة، بعد ربع ساعة من البداية 
مــن تــســديــدة أرضــيــة قــويــة مــن داخـــل منطقة 

الجزاء. وصنع البرازيلي إيلتون أمليدا الهدف 
بضربة  سجل  الــذي  الشلهوب  ملحمد  الثالث 

رأس رائعة.

الدوري التونسي 
سجل املــدافــع زيـــاد بوغطاس هــدفــا قبل ربع 
ســاعــة مـــن الــنــهــايــة لــيــقــود الــنــجــم الــســاحــلــي 
للفوز بصعوبة 1-صفر على ضيفه مستقبل 
الــقــصــريــن املــتــعــثــر، مــســتــعــيــدا قــمــة الـــــدوري 
ــن غــريــمــه  ــدم مــ ــقــ الـــتـــونـــســـي املـــمـــتـــاز لـــكـــرة الــ
ــــع بــوغــطــاس حــــدا لــســوء  الــصــفــاقــســي. ووضـ
الحظ من جهة وتألق وسام الساحلي الحارس 
البديل ملستقبل القصرين، عندما هز الشباك 
الــدقــيــقــة 74 مــهــديــا النجم  فـــي  بــضــربــة رأس 
ثــــالث نــقــاط ثــمــيــنــة فـــي صـــراعـــه مـــع غريميه 
الصفاقسي والترجي على اللقب. وبفوزه رفع 
النجم الساحلي رصيده إلى 53 نقطة متقدما 
بــفــارق نقطة واحــــدة عــلــى الــصــفــاقــســي، عقب 
فــريــق، بينما يحتل  كــل  مـــبـــاراة خــاضــهــا   20
الــتــرجــي الــــذي يـــواجـــه غــريــمــه األفــريــقــي غــدا 
األحــد املركز الثالث برصيد 48 نقطة. وحقق 
ترجي جرجيس فوزه األول في سبع مباريات 
ورفــع   .1-2 األنـــف  عــلــى ضيفه حــمــام  بتغلبه 
ترجي جرجيس رصيده إلى 21 في املركز 13 
األنف  بفارق نقطة واحــدة عن حمام  متأخرا 
ــــذي يــســبــقــه فـــي الــتــرتــيــب. وســـجـــل يــوســف  الـ
الفوزاعي هدفن ليقود امللعب القابسي للفوز 

على ضيفه اتحاد بنقردان 1-2.

السد ينتزع المركز الثاني بدوري قطر
إلــى فوز  انتفض السد وحــول تأخره بهدفن 
في  الــثــانــي  املــركــز  إلـــى  ليصعد   2-3 السيلية 
دوري نجوم قطر لكرة القدم. وأحــرز السيلية 
هدفن من ركلتي جــزاء عبر البحريني فوزي 
عايش، قبل أن يقلص حسن الهيدوس النتيجة 
الــجــزائــري  وأدرك  األول.  الـــشـــوط  نــهــايــة  فـــي 
الــتــعــادل للسد بضربة رأس  بــغــداد بــونــجــاح 
القائد تشابي  مــن  رائــعــة بعد عرضية متقنة 
بعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق. وسجل 
اإليراني مرتضى بورعلي كنجي هدف الفوز 
ركلة  مــن  متقنة  رأس  الدقيقة 70 بضربة  فــي 
آخر  السيلية  وخـــاض  تــشــابــي.  نفذها  ركنية 
ربع ساعة بعشرة العبن بعد طرد عبد الكريم 
العنزي لحصوله على اإلنذار الثاني. وأصبح 
رصــيــد الــســد 45 نــقــطــة بـــفـــارق 16 نــقــطــة عن 
الريان الذي حسم املسابقة قبل خمس جوالت 
على النهاية وبفارق نقطة واحدة عن الجيش 
صاحب املركز الثالث. وتجمد رصيد السيلية 
املغربي  آخــر سجل  لــقــاء  عند 32 نقطة. وفــي 
أم  ليقود  الحمداوي هدفا بضربة رأس  منير 

صالل للفوز 1-0 على العربي.
 

الدوري اللبناني
ــدوري الــلــبــنــانــي  ــلــ ــــزز الـــصـــفـــاء تــــصــــدره لــ عـ
لــكــرة الـــقـــدم، وحـــافـــظ عــلــى ســجــلــه الــخــالــي 

القادسية على بعد 
4 نقاط من لقب بطل 

الدوري الكويتي

الصحافة البرتغالية تبرز هدف 
كريستيانو الحاسم في الكالسيكو

الــذي سجله نجم ريــال مدريد رونــالــدو في  الفوز  البرتغالية هــدف  أبــرزت الصحافة 
شباك مضيفه برشلونة على ملعب »كامب نو«، وعنونت صحيفة )ريكورد( الرياضية 
صفحتها الرئيسية »CR7 يحسم الكالسيكو«، مبرزة أن الالعب البرتغالي »يسيطر 
كملك من جديد« في مباراة بني الريال والبرسا، بينما أبرزت صحيفة )بوبليكو( على 
أولى صفحاتها أن الالعب البرتغالي »أعاد بعض األمل لريال مدريد« في صراعه على 

اللقب.

منظمو بطولة اشتوريل للتنس 
يصرون على مشاركة فيدرير

واصل منظمو بطولة اشتوريل املفتوحة للتنس 
محاوالتهم لجذب الالعب السويسري املخضرم 
املقرر  البطولة  فــي  للمشاركة  فيدرير،  روجــيــه 

انطالقها هذا الشهر.
الدعوة  بطاقات  إحــدى  البطولة  منظمو  وحجز 
ــارد( مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى فــرصــة  ــ ــلـــد كـ )وايـ
اللحظة  املشاركة حتى  في  عامًا(   34( فيدرير 
البطولة في 25  فعاليات  تنطلق  األخيرة، حيث 

أبريل/نيسان الحالي.
وســـبـــق لــفــيــدريــر املــصــنــف األول عــلــى الــعــالــم 
ســابــقــا أن تـــوج بــلــقــب الــبــطــولــة الــبــرتــغــالــيــة في 

.2008

استدعاء جورجي للفريق اإليطالي 
بكأس االتحاد للتنس

تم استدعاء كاميال جورجي لصفوف الفريق اإليطالي في مواجهة نظيره اإلسباني 
بكأس االتحاد لتنس السيدات، في تنافسهما من أجل الصعود إلى املجموعة العاملية، 
على الرغم من أنها أبدت في بيان عدم رغبتها في املشاركة، وانضمامها إلى بطولة 

شتوتغارت.
كانت جورجي قد أعلنت عبر موقعها االلكتروني في 31 من الشهر املاضي، »قطع 
العالقات مع االتحاد الدولي للتنس« وأنها لن تشارك في املواجهة املقررة يومي 16 

و17 من الشهر الجاري.

بيسيرو: حظوظ بورتو قائمة في الفوز بلقب الدوري
أكد املدير الفني لبورتو، جوزيه بيسيرو، أن »التنانني« ما زالوا داخل دائرة املنافسة 
على لقب الدوري البرتغالي على الرغم من فارق التسع نقاط الذي يفصله عن املتصدر 

بنفيكا الذي يمر بأفضل فتراته في الوقت الحالي.
الــيــوم اإلثــنــني أمــام متذيل  الــخــاص بــمــبــاراة  وقــال بيسيرو خــالل املؤتمر الصحافي 
الترتيب، تونديال، »الــدوافــع ما زالــت موجودة عند الالعبني )...( ما زلنا داخــل دائرة 
املنافسة على اللقب، تتبقى سبع مباريات في الدوري، وأصبحنا على مقربة من الفوز 
بالكأس، البطولة التي بلغ فيها بورتو الدور النهائي. ال أعتقد أن االسترخاء سيسيطر 

على الالعبني«.

فينغر مقتنع بأن أليكسيس وأوزيل 
سيستمران بصفوف أرسنال

أكــــد الــفــرنــســي أرســــني فــيــنــغــر، املـــديـــر الــفــنــي 
ــال اإلنـــجـــلـــيـــزي عـــلـــى »قـــنـــاعـــتـــه« بـــأن  ألرســــنــ
أليكسيس سانشيز  التشيلي  الفريق،  نجمي 
واألملــــانــــي مــســعــود أوزيـــــــل، ســــوف يـــجـــددان 

عقدهما الصيف املقبل.
وصرح فينغر، »سوف نفعل ذلك خالل عطلة 
الصيف. حاليا ال يوجد شيء. أنا على قناعة 
بأنهما سعيدان وسيرغبان باالستمرار هنا«. 
بالعقد  أمامهما عامان  يــزال  أنــه »ال  وأضــاف 
وهما سعيدان. عندما أتحدث معهما يقوالن 
إنهما يريدان تمديد عقديهما، لذا أعتقد أنه ال 

توجد هناك أي مشكلة«.

سيما تمريراته الحاسمة. لكن املهارة، ال تكون دائما مقترنة 
بالحظ، وذلك ما ينطبق على سوكراتيس صاحب القميص 
املدير  دربهم  الذين  النجوم  باقي كوكبة  ثمانية، وعلى  رقــم 
الفني تيليه سانتانا خالل مونديالي إسبانيا واملكسيك. ففي 
وجود نجوم آخرين مثل زيكو وفالكاو وجونيور وتونينيو 
سيريزو وآخــريــن، كــان سوكراتيس شاهدا على واحــد من 
أفضل أجيال السامبا منذ بيليه، لكن ذلك الفريق الذي كان 
الخامس.  املركز  من  أكثر  ينل  لم  املرتني  في  للقب  مرشحا 
وفي مونديال إسبانيا، سجل سوكراتيس هدفني: أحدهما 
فــي املــبــاراة األولـــى الــتــي فـــازت فيها الــبــرازيــل على االتــحــاد 
السوفييتي 2-1 ، والثاني كان ذلك الحدث الحاسم والدرامي 
الذي خسره الفريق أمام إيطاليا البطلة بقيادة باولو روسي 
أحــرز هدفني آخرين،  2-3. وفــي مونديال 1986 باملكسيك، 
أولهما هدف الفوز على إسبانيا 1-0 من ضربة رأس، واألول 

في الفوز الكبير على بولندا 4-0 ، لكن الفريق ودع البطولة من 
دور الثمانية أمام فرنسا بركالت الترجيح بعد التعادل 1-1.

اللعبة التي  كان ذلك بمثابة وداع مع املنتخب، لكن ليس مع 
كــرس لها ثالثة أعــوام أخــرى من حياته، قبل أن يركز على 
ممارسة الطب، املهنة التي درسها في بداياته مع بوتافوجو. 
»الــدكــتــور«. ولد  الرياضية لقب  ومــن هنا رافقه طيلة حياته 
سوكراتيس في 19 شباط/فبراير عام 1954 بمدينة بيلني، 
عاصمة والية بارا األمازونية، ولعب أيضا ألندية كورينثيانز 
وفالمنجو وسانتوس، فضال عن فيورنتينا اإليطالي. وفي 
كورينثيانز لم يدافع فقط عن كرة القدم، بل عن »الديمقراطية 
كانت  التي  السياسية  الصبغة  ذات  الحركة  الكورينتيانية«، 
ــنــادي. وتألق  تــدافــع عــن مــشــاركــة أكــبــر لالعبني فــي إدارة ال
أنــديــة برازيلية  فــي نفس مــركــزه مــع  شقيقه األصــغــر راي 

وأجنبية، لكنه لم يبلغ قط نجاح شقيقه مع املنتخب.

حسام أسامة

بلقب  املنية عن 57 عاما،  وافته  الــذي  يتوج سوكراتيس،  لم 
كأس العالم خالل املونديالني اللذين شارك بهما، لكنه يحتفظ 
وتألقه على  ملهاراته  القدم  كــرة  أساطير  بمكانة خاصة بني 
مالعب إسبانيا واملكسيك عامي 1982 و1986 على الترتيب. 
وتوفي سوكراتيس برازيليرو سامبايو دي سوزا فييرا دي 
أوليفيرا عام 2011 في أحد مستشفيات ساو باولو نتيجة 
النهيار نظام املناعة في جسمه، نجمت عن مشكالت مرتبطة 
بــإفــراطــه فــي تعاطي الــكــحــولــيــات، الـــذي تسبب مــن قبل في 
إصابته بتليف الكبد. ولطاملا لفت اسم النجم البرازيلي النظر 
في عالم كرة القدم، ألن اسمه يذكر دوما بالفيلسوف اليوناني 
الشهير، لكن ذلــك لــم يكن األمـــر الــوحــيــد الــالفــت بــه، فهناك 
أيضا طوله الفارع الــذي بلغ 191 سم وأناقته في اللعب، وال 

سوكراتيس

على هامش الحدث

يعتبر سوكراتيس 
أحد أهم نجوم 
البرازيل الذين لم 

يتوجوا بكأس 
العالم رغم 

تألقهم، وانتهت 
حياته بشكل 

مأساوي بسبب 
الكحوليات

السد القطري 
خطف المركز 
الثاني في 
دوري نجوم 
)Getty(قطر

في  موحدا  موقفا  واألهلي  جدة  اتحاد  فريقي  جماهير  شكلت 
الذي  المثير  المشعة في ديربي مدينة جدة  الجوهرة  استاد  مدرجات 
جرى في الدوري السعودي، حيث رفعت الجماهير تيفو جميل بعنوان 
»بصمة وطن« في الوقت الذي شهد فيه الديربي العديد من اللقطات، 
من بينها مشاركة األطفال من أبناء الجنود السعوديين بالمباراة، حيث 
رافقوا العبي الفريقين مرتدين قمصانا خاصة، كما شهد الديربي رسائل 

واضحة حول نبذ التعصب، لتوعية الجماهير السعودية.

تيفو سعودي وتوعية جماهيرية

وجه رياضي

الراسينغ. ورفع  الهزائم بفوزه 3-0على  من 
الصفاء رصيده إلى 40 نقطة من 16 مباراة. 
وبقي الراسينغ - الذي فشل في تحقيق أي 
فــوز فــي مبارياته األربـــع األخــيــرة - باملركز 
الـــســـابـــع وتـــجـــمـــد رصــــيــــده عـــنـــد 17 نــقــطــة. 
وأكمل الراسينغ املباراة بعشرة العبن بعد 
طـــرد مــدافــعــه مــحــمــد مــطــر، قــبــل أن يختتم 
البرازيلي رودريغو دا سيلفا ثالثية الصفاء 
قبل خمس دقائق من نهاية الوقت األصلي 

املرحلة  ختام  فــي   0-3 كاظمة  مضيفه  على 
الظفيري  أحمد  وسجل  والعشرين.  الثانية 
)45( والــغــانــي رشــيــد صومايال )48( وبــدر 
الـــقـــادســـيـــة  ــرفــــع  فــ األهــــــــــداف   )87( املــــطــــوع 
رصــيــده الــى 56 نقطة مــن 21 مقابل 48 من 
للكويت   20 مـــن  و47  الــثــانــي  لــلــســاملــيــة   20
الحصول على 4  القادسية  الثالث.  ويكفي 
ليصل  املتبقية  الــثــالث  مبارياته  مــن  نــقــاط 
رصيده الى 60 نقطة. وفي حال فوز الساملية 

ــاز األنــصــار بسهولة عــلــى ضيفه  لــلــقــاء. وفـ
ليصعد  2-صفر  الجديد  الوافد  االجتماعي 
الــثــالــث برصيد 33 نقطة بينما  املــركــز  إلــى 
وتجمد  التاسع  املركز  في  االجتماعي  بقي 

رصيده عند 13 نقطة.
 

بطولة الكويت
بـــات الــقــادســيــة عــلــى بــعــد 4 نــقــاط مــن لقب 
بطل الدوري الكويتي لكرة القدم بعد فوزه 

والــكــويــت فــي املــبــاريــات املتبقية وحــصــول 
القادسية على 4 نقاط، سيتفوق على االول 
بفارق  الثاني  وعلى  املــبــاشــرة  باملواجهات 
نقطة. من جانبه، تجمد رصيد كاظمة عند 

34 نقطة في املركز الرابع.
وفي مباراة ثانية، فاز الجهراء على اليرموك 
بثالثة أهداف للكاميروني روجيه توندوبا 
هــدف  مــقــابــل  )69 و70(  مــطــر  وأحــمــد   )62(

لعلي الشحمان )78(.

بعد طول انتظار خلع النجم البرازيلي ألكسندر باتو ثوب الدكة االحتياطية حني نجح 
في هز الشباك ألول مرة في الدوري اإلنجليزي، بعدما سجل هدف فريقه تشلسي 
إسي  لفريق  السابق  البرازيلي  الالعب  وتمكن  فيال.  أستون  فريق  في شباك  الثاني 
مــيــالن اإليــطــالــي مــن الــعــودة بعد طــول غــيــاب، لــيــشــارك للمرة األولـــى فــي منافسات 
قــادمــا مــن كورنثيانز  يــنــايــر،  إلــيــه فــي شــهــر  انــتــقــل  الـــذي  البريميرليغ مــع تشلسي 
البرازيلي على سبيل اإلعارة. ودخل باتو بديال في الشوط األول، بعدما تعرض زميله 

لوك ريمي لإلصابة، لينجح في استعادة بريقه من خالل تسجيله من نقطة الجزاء.

صورة في خبر

فرحة ال توصف بعد انتظار
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معرض سيارات كتارا
ساحة مفتوحة لألنواع الكالسيكية الفارهة

الدوحة ـ العربي الجديد

على شاطئ الحي الثقافي » كتارا« 
، تــتــجــاور ســـيـــارة »رولـــــز رايــــس« 
يمتلكها  كــان  والتي   1922 موديل 
إمــبــراطــور الــيــابــان، مــع أقــدم ســيــارة بــورش 
في العالم والوحيدة املتبقية موديل 1939، 
ــــال مـــوديـــل 1926،  مـــع ســـيـــارة بــوغــاتــي رويـ
إلــى جــانــب عــشــرات الــســيــارات الكالسيكية 
ــة لــلــمــرة  الــــنــــادرة فـــي حــــدث تــشــهــده الـــدوحـ

األولى.
الـــــحـــــدث الــــــــذي جـــــــذب املـــــئـــــات مـــــن عـــشـــاق 
الــســيــارات الــكــالســيــكــيــة، حــيــث يــعــد اقتناء 
الهوايات  أكثر  من  القديمة،  السيارات  هــذه 

شعبية في منطقة الخليج العربي. 
وانطلقت مسابقة ومعرض قطر للسيارات 
الــكــالســيــكــيــة الــفــارهــة )قــطــر كــونــكــورز دي 
مــجــمــوعــة  بـــمـــشـــاركـــة   ،)2016 إلـــيـــغـــانـــس 
مـــن أبـــــرز الـــســـيـــارات الــــنــــادرة ذات الــقــيــمــة 
ــارات  ــيــ ــيــــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الــــســ ــتــــاريــــخــ الــ
ــام القياسية  ــمــت األرقــ

ّ
الــريــاضــيــة الــتــي حــط

عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، والــســيــارات الــتــي تم 
تصميمها كتحفة فنية وهندسية في أكثر 

من 20 دولة عربية وأوروبية.    
القطرية  الخليجية  الجمعية  نظمت  ولــقــد 
للسيارات الكالسيكية هذا الحدث أول مرة 
فــي قــطــر، حيث أصبحت الــدوحــة جـــزءًا من 

سيارات تعكس عراقة الماضي )تصوير: خالد ديب(

تــاريــخ هـــذه املــســابــقــة، والــتــي أقــيــمــت ألول 
مرة في العالم في باريس عام 1920، ويتم 
مـــن 40 مــديــنــة عــاملــيــة،  أكــثــر  فـــي  تنظيمها 
التي  العاملية  الفعاليات  ما جعلها من أهم 
الــعــالــم،  الــســيــارات مــن حـــول  تجمع محبي 
ــلــــى مــــمــــارســــة هـــوايـــتـــهـــم  وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــ

وشغفهم بالسيارات الكالسيكية. 
وقـــد قــامــت الــجــمــعــيــة الــخــلــيــجــيــة الــقــطــريــة 
ــســـيـــارات الـــكـــالســـيـــكـــيـــة بــالــتــنــســيــق مــع  لـــلـ
لجنة  بتشكيل  للسيارات  الــدولــي  االتــحــاد 
تــحــكــيــم دولــــيــــة مــخــتــصــة فــــي الــــســــيــــارات 
تم  حيث  وتقييمها،  لفحصها  الكالسيكية 
ــوم لــلــمــعــرض،  ــر يـ تــتــويــج الــفــائــزيــن فـــي آخـ
ــة إلـــى  ــافــ ومــــنــــح جــــوائــــز لـــكـــل فــــئــــة، بــــاإلضــ
جوائز خاصة مثل جائزة أفضل سيارة في 
املسابقة وجــائــزة ألفــضــل ســيــارة محافظة 
على أصالتها، وجائزة السيارة األكثر أناقة 

وغيرها من الجوائز.
ووفق باتريك روليه، رئيس االتحاد الدولي 
يضم  االتــحــاد  فــإن  الكالسيكية،  للسيارات 
تحت مظلته العديد من الجمعيات والنوادي 
من حوالي 64 دولة تغطي القارات الخمس، 
وتمثل في مجملها ما يزيد على 1.5 مليون 
ــاشـــق لــلــســيــارات الــكــالســيــكــيــة  مــشــّجــع وعـ
ــاد فــي  ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لـــالتـــحـ ويــتــمــثــل الــ
ــراث الــســيــارات  ــ ــــون وتــعــزيــز تـ حــمــايــة وصـ
على مستوى العالم. وكان عبداللطيف علي 

اليافعي، رئيس اللجنة املنظمة، قد أوضح 
في تصريحات صحافية أن أقدم السيارات 
املــشــاركــة الــتــي حـــازت عــلــى جــوائــز؛ والــتــي 
يمكلها قطريون قبل عام 1921 هي من نوع 
كــــارل بــنــز )مــرســيــدس بــنــز( مـــوديـــل 1900 
باإلضافة إلى سيارة كاديالك موديل 1912، 
ومرسيدس   ،1917 مــوديــل  دودج  وســيــارة 

S300 موديل.
وأضــــاف: هــنــاك ســيــارتــان بــن عــامــي 1948 
 S300 مــرســيــدس نــــوع  مـــن  - 1957، وهــمــا 
ومرسيدس S170، وسيارات من نوع رولز 
رايــــس مــوديــل 1924 ورولــــز رايــــس مــوديــل 
ــيـــارة أخــــرى مـــن نـــوع مـــازاراتـــي  1963، وسـ
 ،1985 مــــوديــــل  وفـــــيـــــراري   ،1970 مــــوديــــل 
وسيارة من نوع المبورغيني موديل 1971، 
إضــافــة إلــى ســيــارة مــن نــوع بــورش موديل 

.1986
ــقــــســــمــــت فـــعـــالـــيـــة مـــســـابـــقـــة ومــــعــــرض  وانــ
قــطــر لــلــســيــارات الــكــالســيــكــيــة الــفــارهــة إلــى 
تتبع  عــاملــيــة  مــســابــقــة  هـــو  األول؛  جـــزأيـــن، 
لــوائــح وقــوانــن االتــحــاد الــدولــي للسيارات 
 60 فــيــهــا  ــارك  ــشــ وتــ  )FIVA( الــكــالســيــكــيــة 
سيارة كالسيكية فارهة حيث تم توزيعها 
على 11 فئة حسب نظام )FIVA( كالتالي: 
السيارات القديمة )املكشوفة واملغلقة( حتى 
عـــام 1921- الــســيــارات الــقــديــمــة )املــكــشــوفــة 
الــــســــيــــارات   -  )1932-1922( ــة(  ــقــ ــلــ ــغــ واملــ

املــــكــــشــــوفــــة قــــبــــل وبــــعــــد الـــــحـــــرب الـــعـــاملـــيـــة 
املغلقة  الــســيــارات   -  )1947-1933( الــثــانــيــة 
-1933( الثانية  العاملية  الــحــرب  وبعد  قبل 
1947( - الــســيــارات املــكــشــوفــة بــعــد الــحــرب 
السيارات   -  )1957-1948( الثانية  العاملية 
 )1975-1948( العاملية  الــحــرب  بعد  املغلقة 
العاملية  الــحــرب  املكشوفة بعد  الــســيــارات   -
بــعــد  املــغــلــقــة  ــيــــارات  الــــســ  -  )1963-1958(
 -  )1963-1958( الــثــانــيــة  الــعــاملــيــة  الـــحـــرب 
 -)1974-1965(  )1( الكالسيكية  الــســيــارات 
 )1984-1975(  )2( الــكــالســيــكــيــة  الــســيــارات 
- السيارات الكالسيكية )3( )1985- 1994(، 
وذلـــك كــلــه بالتنسيق مــع االتـــحـــاد الــدولــي 
تــم  إذ   ،)FIVA( الــكــالســيــكــيــة  لـــلـــســـيـــارات 
في  مختصة  دولــيــة  تحكيم  لجنة  تشكيل 
الـــســـيـــارات الــكــالســيــكــيــة لــفــحــص وتــقــيــيــم 
السيارات املشاركة في املسابقة، وتم تتويج 
الفائزين وتقديم جائزة ألفضل سيارة في 
املسابقة وجــائــزة ألفــضــل ســيــارة محافظة 
على أصالتها وجائزة السيارة األكثر أناقة 

وغيرها من الجوائز.
ــذه الــفــعــالــيــة فهو  ــا الـــجـــزء الــثــانــي مـــن هـ أمـ
مــعــرض الـــســـيـــارات الــكــالســيــكــيــة الــفــارهــة، 
نـــادرة وذات قيمة تاريخية  وهــي ســيــارات 
عــظــيــمــة، جــــاءت مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
ــيـــه املـــــئـــــات مـــــن عـــشـــاق  ــلـ والــــــــــذي تـــــوافـــــد عـ

السيارات الكالسيكية في قطر.

شارك في املسابقة 
نحو 100 سيارة 
كالسيكية فارهة، 
وزعت على خمس 

فئات وتراوحت تواريخ 
صناعتها منذ العام 
1904 ولغاية 1960.

■ ■ ■
تميز املعرض 

باحتضانه أقدم سيارة 
بورش في العالم 

صنعت عام 1939، 
فضال عن سيارة 

بوغاتي رويال 1926 
النادرة.

■ ■ ■
نالت سيارة من نوع 
Dodge Dual-( دودج
Ghia( موديل 1958 

ذات التصميم األوروبي 
والصناعة األميركية 
جائزة أفضل سيارة 

في املسابقة.

باختصار

احتضن شاطئ الحي الثقافي »كتارا« بالعاصمة القطرية الدوحة األسبوع الماضي، فعالية مسابقة ومعرض السيارات الكالسيكية 
الفارهة التي تعكس تاريخ هذه الصناعة وفخامتها

هوامش

أمجد ناصر

ن أن هناك عصرًا جديدًا تدخله الصحافة، إال 
ّ
لم أتيق

توديع  البريطانية  »إندبندنت«  أعلنت صحيفة  بعدما 
الورق، الطباعة، الحبر، أكشاك البيع والتوزيع. واالنتماء، 
بالكامل، إلى الصحافة اإللكترونية.. أو املستقبل كما 
ــاقــة فــي إدخـــال  »إنــدبــنــدنــت« الــتــي كــانــت ســبَّ تــقــول الـــ
الصحافة البريطانية، ثقيلة الحركة، عالم التابلويد، لن 
الطباعة. هذا   بعد نحو ثالثني عامًا من 

ً
تكون ورقية

 ببعث رعشٍة باردٍة في أوصالي. ال 
ً
الخبر كان كفيال

مزاح إذن؟ هذه ليست لعبة أوالد؟ األمر جّدي جدًا. لن 
يقرأ جمهور اإلندبندنت الصغير والنخبوي،  قياسًا 
ــلــة وهـــم على 

َّ
بــالــصــحــف األخـــــرى،  جــريــدتــهــم املــفــض

عودتهم  طــريــق  فــي  وال  مقاهيهم،  فــي  وال  مكاتبهم، 
باملترو، بعد يوم عمل طويل، إلى بيوتهم. هذه العادة 
التي اكتسبها بشر كثيرون، حتى أصبحت جزءًا ال 
 
ً
يتجزأ من حياتهم، مهّددة، اليوم، بالزوال. وهي فعال
تزول. فهذه أول صحيفة بريطانية رصينة تزول من 
األكشاك، وتتوقف عن إرسال صفحاتها املخرجة إلى 
املطبعة. لن يكون هناك »نيجاتيف«، وال رائحة أحبار 
يدخل  لن  املطابع.  في  العاملني  م(  تسمِّ )وربما  تزكم 
الورق املحايد من جهة، ويخرج بمواقف مختلفة حيال 

العالم من الجهة األخرى. هذا الورق الذي رافق البشر 
في الكتابة نحو خمسة آالف سنة لن يكون عليه أن 
يحمل مقاالت الصحافيني، وال قصائد الشعراء، وال 
مرة  الفوتوغرافيني  صــور  وال  الرسامني،  تخطيطات 
ــرت  أخــــرى. عــلــى األقــــل، فــي هـــذه الصحيفة الــتــي غــيَّ
دخلت،  عندما  ومادتها،  البريطانية  الصحافة  شكل 
كآخر صحيفة رصينة، عالم »فليت ستريت« )شارع 

الصحافة البريطانية(. 
لـــ »إنــدبــنــدنــت« سببه بالطبع،  الــراديــكــالــي  الــقــرار  لهذا 
ــة أو خــطــة، كــمــا أنـــه لــيــس بال  فليس األمـــر بــال دراســ
على  الصحفية  مبيعات  تــراجــعــت  فقد  مقنع.  ســبــٍب 
 على 

ً
، مـــذ أصــبــحــت مـــادتـــهـــا مـــتـــاحـــة ــيـــاســـيٍّ نــحــو قـ

موقعها اإللكتروني. وهذا حصل مع جميع الصحف 
 وعــربــيــة. 

ً
 وحــديــثــة الـــصـــدور، غــربــيــة

ً
تــقــريــبــًا، عــريــقــة

هذه  تطبعها  كانت  نسخة،  مليون  نصف  نحو  فمن 
في  وصــلــت،  ومضمونًا،   

ً
شكال الحداثية،  الصحيفة 

شهر ديسمبر/ كانون األول، إلى نحو 28 ألف نسخة، 
بلغ  اإللكتروني  موقعها  تصفح  فــي  تصاعد  مقابل 
نحو 58 مليون قــارئ في الشهر. تراجع درامــي في 
في  تراجعًا  يعني  ما  الورقية،  الصحيفة  قارئي  عــدد 
اإلعالنات أيضًا. اتساع نطاق التوزيع عامل أساسي 
في توجهات اإلعــالن، إن لم يكن العامل الوحيد على 

»اإلندبندنت«.  قه 
ّ
تحق تعد  لم  هــذا  التجاري.  الصعيد 

ن، 
َّ
لكن املواقع اإللكترونية للصحف واملجالت لم تتمك

الورقية في نسبة  حتى اآلن، من منافسة املطبوعات 
اإلعالنات. ال يزال اإلعــالن، حتى في مواقع الصحف 
ل الورق. فما السبب الذي يدفع 

ِّ
الغربية الكبرى، يفض

إلــى عالم   ،
َ
كــلــيــا للتوجه،  اإلنــدبــنــدنــت،  ، مثل 

ً
مــطــبــوعــة

الديجتال في الوقت الذي لم يكسب هذا العالم معركة 
التام  التحّول  الــرؤيــوي. استباق  البعد  اإلعــالن؟ ربما 
لــلــصــحــف واملـــجـــالت إلـــى الــديــجــتــال وإيـــجـــاد مــوطــئ 
قدم ريادّية فيه. لكن، أيضًا تخفيف النفقات. ال ورق 
وال  تخزين  وال  وال مرتجعات  تــوزيــع  وال  وال طباعة 
تكديس. كل العمليات الصحفية، والتواصلية، تجري 

على شاشة كومبيوتر. ال أعرف كم ستوفر الصحف 
بالتأكيد  لكنه  اإلنترنت.  إلــى  الــورق  عالم  تهجر  التي 
كثير. فقسٌم ال بأس به من ميزانية أي مطبوعة يذهب 
إلى الجانب الطباعي والتوزيعي، بما في ذلك الشحن 
في  الــصــادرة  العربية  للصحف  )بالنسبة  الخارجي 

الخارج(. 
ــتــي أعــلــنــت فــيــهــا »اإلنـــدبـــنـــدنـــت« تــوقــف  فـــي الــفــتــرة ال
هي  عريقة،  عربية  صحيفة  كانت  الــورقــيــة،  طبعتها 
من  وثــّمــة  وإلكترونيًا.  ورقــيــًا  توقفها  تعلن  السفير، 
، ملصيٍر مشابه. 

ً
يرشح »النهار« اللبنانية، األكثر عراقة

لــم تــتــوقــف »الــســفــيــر«. وال نــعــرف مــا جـــرى لضمان 
استمرارها، لكنه، في كل حال، »عامل تمويلي«. وهذا 
ــوق«. ومــحــكــوٌم  مــن خـــارج الــصــحــيــفــة. وخــــارج »الـــسـ
بـــأســـبـــاٍب ال تــطــمــئــن أي مــطــبــوعــٍة عــلــى مــصــيــرهــا. 
هناك صحف عربية أخرى في الرمق األخير، بسبب 
ــا. هــنــاك عالم  ــهـ ــزاج الـــقـــراءة وعــاداتــهــا وأدواتـ ــر مـ تــغــيِّ
إلكتروني يقتحم كل مجال. وهناك جيل ولد مع هذا 
اآلباء.   عن جيل 

ٌ
وله متطلباٌت مختلفة الجديد،  العالم 

ر  التكنولوجيا التي اخترعها اإلنسان تغّير الناس. تغيِّ
ر العالم. نحن، اآلن، في عالٍم  املجتمعات. وبالتالي، تغيِّ
يشبه االنقراضات الكبرى التي عرفتها الطبيعة، فمن 

ف ينقرض. ن من التكيِّ
ّ
ال يتمك

عالٌم يختفي أمامنا

وأخيرًا

هناك صحف عربية في 
الرّمق األخير، بسبب تغيِّر مزاج 
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