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أموال النفط الجزائري في بنما
كشــفت أوراق بنما تورط مســؤولين جزائريين حاليين وشــخصيات على عالقات 

وطيدة بمسؤولين سابقين في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي. ]10ـ11[

بغداد ــ أكثم سيف الدين، براء الشمري

تزداد التحذيرات في العراق من تضاؤل فرص تمرير التشــكيلة 
الوزارّيــة الجديــدة التــي قّدمهــا رئيــس الحكومــة، حيــدر العبــادي، 
إلى البرملان، يوم الجمعة املاضي، بسبب العقبات التي وضعتها 
أمامهــا الكتــل السياســّية مــن جهــة والضغــوط اإليرانيــة من جهة 
ثانيــة. ووفقــا لبرملانــي عراقــي، تحــدث إلى »العربــي الجديد«، فإّن 
ســبعة وزراء مرشــحني انســحبوا، أو تم رفضهم من قبل بعض 
الكتــل، أو ســقطوا فــي اختبــار اللجنــة البرملانيــة املكلفــة مراجعــة 
سير الوزراء الجدد، مشيرًا إلى أن »العراقيني ال يتوقعون حكومة 
جديدة األسبوع املقبل«.  وفي السياق، أكد مسؤول عراقي رفيع 

علــى  اإليرانــي  الفيتــو  اســتمرار  الجديــد«،  لـ«العربــي  املســتوى، 
ترشــيح الشــريف علــي بــن الحســني )الصــورة( ملنصــب وزيــر 
 عــن اعتــراض طهــران علــى مرشــحني آخرين، 

ً
الخارجيــة، فضــا

منهم علي عاوي. في غضون ذلك، بدأت كتل سياسّية تتحّدث 
 مــن الحكومة التــي اختارها 

ً
عــن تشــكيل حكومــة مــن قبلهــا بدال

العبادي، ما يعني بقاء العراق يدور في فلك املحاصصة الحزبّية 
والطائفّية. وفي الســياق، قال القيادي في التحالف الكردســتاني، 
ــه »مــن الصعــب للغايــة أن 

ّ
محمــود عثمــان، لـ«العربــي الجديــد«، إن

تحظى التشكيلة الجديدة بثقة البرملان، بسبب عدم توافق الكتل 
السياســّية مــع العبــادي بشــأنها«. وأوضــح النائــب عــن تحالــف 
القــوى العراقّيــة، أحمــد املســاري، أّن »التصويــت علــى التشــكيلة 

التي قّدمها العبادي خال الجلسة البرملانية املقبلة أمر مستبعد 
جــّدًا«، مشــيرًا إلــى أّن كتلتــه »تــدرس مجموعــة من الســير الذاتّية 
لتقديــم مرشــحني للكابينــة الوزارّيــة، وفقــا ملعاييــر لجنــة رئاســة 

الوزراء«.
مــن جهتــه، دعــا النائــب عــن التحالــف الوطنــي، جــواد البوالنــي، 
أمــس األربعــاء، رئيــس الحكومــة، إلــى »تقديــم طلــب إلــى رئيــس 
الجمهوريــة، فــؤاد معصــوم، لحــل البرملــان الحالــي، واللجــوء إلــى 
وفــق  البرملــان،  »حــل  أّن  البوالنــي  واعتبــر  مبكــرة«.  انتخابــات 
آليــات الدســتور والقانــون، يمنــح الشــعب فرصــة انتخــاب ممثلني 
جديريــن بثقتــه لتشــكيل حكومة مســتقلني من الكفــاءات، وليس 

من األحزاب«.
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عدنان علي

يــــواصــــل املــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي ســـتـــيـــفـــان دي 
مــيــســتــورا، جــولــتــه عــلــى عـــدد مــن الــعــواصــم 
الفاعلة في امللف السوري، والتي بدأها، يوم 
الــروســيــة موسكو،  العاصمة  مــن  الــثــاثــاء، 
عــلــى أن تــشــمــل أيــضــا الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمــشــق والــتــركــيــة أنــقــرة واإليــرانــيــة طــهــران 
والــســعــوديــة الـــريـــاض، فـــي مــهــمــة وصفها 
الــبــعــض بــــ«اإلنـــقـــاذيـــة« ملــفــاوضــات جنيف 
ــنـــن املــقــبــل،  ــقــــّرر أن تـــبـــدأ االثـ ــة، املــ الـــســـوريـ
حسبما أعلن املتحدث باسم األمــم املتحدة 
ــــر خــارجــيــة  ــــان نـــائـــب وزيـ أحـــمـــد فـــــوزي. وكـ
الــنــظــام الـــســـوري فــيــصــل املــــقــــداد، قـــد أعــلــن 
أن »وفــــد الــنــظــام ســيــشــارك فــي مــفــاوضــات 
انتخابات مجلس  االنتهاء من  جنيف بعد 
الــشــعــب )الـــبـــرملـــان(، املـــقـــررة فــي 13 أبــريــل/

نــيــســان الـــحـــالـــي«، مـــشـــّددًا فـــي تــصــريــحــات 
 بــرئــاســة 

ّ
إعــامــيــة، عــلــى أن »الـــوفـــد ســيــظــل

ــفـــري، ال بـــرئـــاســـتـــه هـــــو، كــمــا  ــعـ ــجـ بــــشــــار الـ
»الهيئة  األنــبــاء«. كما تعقد  تحدثت بعض 
املــعــارضــة اجتماعا  لــلــمــفــاوضــات«  الــعــلــيــا 
فــي الـــريـــاض، الــيــوم الــخــمــيــس، للبحث في 
املشاركة وإعداد أجوبة عن 29 سؤااًل، قّدمها 

دي ميستورا، تتعلق باالنتقال السياسي.
في هذا السياق، ذكر املتحدث باسم الهيئة 
منذر ماخوس، أنه »ستتّم مناقشة محاوالت 
النظام نسف عملية االنتقال السياسي، إلى 
جانب بحث وثيقة دي مستورا، املنبثقة من 
محادثات جنيف األخيرة«. وشّدد ماخوس، 
فــي تــصــريــحــات صحفية، عــلــى ضــــرورة أن 
املفاوضات،  من  املقبلة  الجولة  خــال  »يتّم 
ــــوع ومــنــاقــشــة  ــــوضـ ــــول فــــي صـــلـــب املـ ــــدخـ الـ
هيئة  وتشكيل  السياسي،  االنــتــقــال  عملية 
حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي ذات صـــاحـــيـــات تــنــفــيــذيــة 
كــامــلــة، كــمــا ورد فــي إعـــان جنيف 1، وكــل 
قــــرارات مجلس األمـــن الــاحــقــة«. كما أشــار 

ــادرة عن  ــرارات األخــــيــــرة الــــصــ ــى أن »الـــــقـــ إلــ
الدولية وضعت تصّورًا ملعالجة  املجموعة 
الوضع السوري، يشوبه نوع من الغموض 
)رئيس  مثل موقع  األســاســيــة،  املسائل  فــي 
النظام( بشار األسد في العملية االنتقالية 

وفي مستقبل سورية«.
ــــذه الــنــقــطــة ســـتـــكـــون مــوضــع  ويــــبــــدو أن هـ
من  املقبلة  الجولة  الرئيسي خــال  الخاف 
مـــحـــادثـــات جــنــيــف، رغــــم مــحــاولــة مــوســكــو 
التخفيف من لهجتها حيال مصير األسد، 
بطرحها إمكانية تأجيل بحث هذه النقطة، 
ال اســتــبــعــادهــا تـــمـــامـــا، كــمــا كـــانـــت تــطــرح 
ســابــقــا، إال أن املــعــارضــة الــســوريــة، رفضت 
هذا الطرح، مصّرة على أال يكون لألسد أي 

دور في املرحلة االنتقالية.
ــتـــحـــدث بــاســم  ــــع املـ

ّ
ــذا الـــســـيـــاق، تــــوق ــ فــــي هـ

»ترّكز  أن  تونر،  مــارك  األميركية  الخارجية 
الــجــولــة املــقــبــلــة عــلــى الــقــضــيــة األســاســيــة، 
وهـــي االنــتــقــال الــســيــاســي فــي ســوريــة، بما 
في ذلك مستقبل األســد«، بينما شّدد وزير 
الخارجية األمــيــركــي جــون كــيــري، على أنه 
السورية  القضية  إلنــهــاء  طريقة  يوجد  »ال 
 بــقــاء األســـد فــي الــســلــطــة«. وأضــاف 

ّ
فــي ظــل

كــيــري فــي تــصــريــحــات ملــحــطــة »بــلــومــبــرغ« 
في نيويورك، أنه »ال أرى أي طريقة ممكنة 
ــد، ألنـــه ال تــوجــد طــريــقــة إلنــهــاء  لــبــقــاء األســ
الـــحـــرب مـــع بــقــائــه فـــي الــســلــطــة، وال تــوجــد 
طــريــقــة إلنـــهـــاء الــعــنــف، وال طــريــقــة يمكنه 
توحيد الباد بها. لذلك ال بّد أن تقر إيران 
وروسيا وغيرهما، بأنهم إذا أرادوا تحقيق 
السام، فا بّد أن يرحل األسد«. ورأى كيري 
أن »مـــفـــاوضـــات الـــســـام املــرتــقــبــة فـــي شــأن 
االنتقال السياسي في سورية، ستختبر ما 
التفاوض بنية  إذا كان بشار األســد يمكنه 

حسنة أم ال«.
ومـــــن اإلشـــــكـــــاالت األخـــــــرى الـــتـــي تــعــتــرض 
مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، إصـــــرار مــوســكــو على 

ــة، لـــيـــضـــّم بــشــكــل  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ تـــوســـيـــع وفــــــد املـ
خاص حزب »االتحاد الديمقراطي« كممثل 
ــرى املنبثقة  ــ الـــقـــوى األخـ لـــألكـــراد، وبــعــض 
القاهرة.  املصرية  العاصمة  اجتماعات  عن 
مع العلم أن روسيا حاولت خال الجوالت 
ــزب »االتـــــحـــــاد  ــ ــ ــّم رئــــيــــس حـ ــ ــ ــة، ضـ ــقــ ــابــ الــــســ
الــكــردي في ســوريــة، صالح  الديموقراطي« 
معتبرة  املعارضة،  رفضته  ما  وهــو  مسلم، 
أن »مسلم وحزبه، ليسا جــزءًا منها، وهما 

ــلـــنـــظـــام«. فــــي هـــــذا الــــصــــدد، اعــتــبــر  أقــــــرب لـ
التقدمي  لـ«الحزب  السياسي  املكتب  عضو 
الديمقراطي الــكــردي«، صــاح درويـــش، في 
»التمثيل  أن  الـــجـــديـــد«،  لـــ«الــعــربــي  حـــديـــٍث 
الــحــالــي لــألكــراد فــي وفــد املــعــارضــة ناقص 
 
ً
وضــعــيــف، ويــجــب أن يــكــون هــنــاك تمثيا

ــراد يتمثلون  ــ أكــبــر لــهــم«. مــع الــعــلــم أن األكـ
حاليا من خال عضو االئتاف فؤاد عليكو، 
ــادة الــتــمــثــيــل  ــ ــزيـ ــ بــيــنــمــا طــــالــــب درويــــــــش بـ
ــكـــردي إلــــى ثـــاثـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن »فــكــرة  الـ
تمثيل األكراد عبر الوفد املوّحد للمعارضة، 
هـــي فـــكـــرة طــرحــهــا أســـاســـا رئـــيـــس الــحــزب 
الحميد  عبد  الكردي  الديمقراطي  التقدمي 
درويش، وليست فكرة روسية، وذلك تفاديا 

لوجود اشكالية في التمثيل الكردي«.
العليا  الهيئة  أن »رئيس  وأوضــح درويــش 
لــلــمــفــاوضــات ريـــــاض حـــجـــاب، طــــرح خــال 
زيارته الى أربيل، واجتماعه مع رئيس اقليم 
قبل بضعة  الــبــارزانــي،  كــردســتــان مسعود 
ــراد فــي وفـــد املــعــارضــة،  ــ أيــــام، أن يــبــقــى األكـ
الكردي  الوطني  املجلس  اعتبار  مقابل  في 

 شرعيا لألكراد«.
ً
ممثا

أما بشأن صالح مسلم، قال درويش، إنه »ال 
املعارضة، ألنه  وفــد  يكون ضمن  أن  يمكنه 
 لـــألكـــراد، بــل لحزب 

ً
ال يــطــرح نــفــســه مــمــثــا

ــيـــاســـي، ال يــقــتــصــر عـــلـــى األكــــــــراد فــقــط،  سـ
وتــصــّر روســيــا عــلــى حـــضـــوره«. فــي سياق 
متصل، عارضت الدول الغربية األعضاء في 
مجلس األمن، مشروع البيان الروسي، الذي 
يدعو إلى ضمان أعلى درجات التمثيل في 
الجولة املقبلة من مفاوضات جنيف. وأشار 
املــنــدوب الــروســي الــدائــم فــي األمـــم املتحدة 
فيتالي تــشــوركــن، أمــس األربـــعـــاء، إلــى أنه 
»لــم تتّم حتى اآلن دعــوة أكــراد سورية إلى 
جنيف، وهذا املوقف يخالف قرارات مجلس 
ــتـــرض شـــمـــولـــيـــة الــعــمــلــيــة  ــفـ ــتــــي تـ األمـــــــن الــ

السياسية في سورية«.

أحمد حمزة

مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الــجــولــة الـــجـــديـــدة من 
مــفــاوضــات جنيف الــســوريــة، املــقــررة يوم 
اإلثنن املقبل، تتسارع األحداث والتطورات 
فـــي املـــيـــدان الـــســـوري، إذ شــهــدت جبهات 
لم  عــدة هــذا األســبــوع، تصعيدًا عسكريا، 
ــــان انــهــيــارهــا،  ــراف الــهــدنــة إلعـ ــ يـــدفـــع أطــ
وإن بدت مع اقتراب بدء املفاوضات، أكثر 
ــذا الــســيــاق،  هــشــاشــة مـــن ذي قـــبـــل. فـــي هــ
ُيمكن تقسيم التصعيد العسكري لجزأين: 
ملعارك  السورية  املعارضة  فتح  هــو  األول 
مــع تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش(، 
بلداٍت  فــي  أو  الشمالي  ســواء بريف حلب 
وقـــــــرى بــمــحــافــظــة درعــــــــا، بـــــمـــــوازاة فــتــح 

مــــعــــارك الـــنـــظـــام مــــع الـــتـــنـــظـــيـــم، تـــحـــديـــدًا 
فـــي ريــــف حــمــص الــشــرقــي وريــــف حمص 
الجنوبي الشرقي. أما الجزء الثاني، فهو 
املعارك التي تشهدها مناطق بريف حلب 
من  النظام وحلفائه  قــوات  بن  الجنوبي، 
جهة، والفصائل املعارضة من جهة أخرى.
ــارك عــلــى  ــ ــعـ ــ املـ مــــن  الـــقـــســـم األول  ويــــبــــدو 
جــبــهــات عـــدة مــع »داعـــــش«، أكـــان مــن قبل 
بن  كسباٍق  املعارضة،  فصائل  أو  النظام 
دحــر  فــي  فعاليتهما  لتثبيت  الــجــانــبــن، 
التنظيم، وإظهار حرصهما على الصعيد 

الدولي في محاربة اإلرهاب.
النظام تقدما مهما  في هــذا اإلطـــار، حقق 
ــام، تــمــثــل بــســيــطــرتــه  ــ قــبــل نــحــو عـــشـــرة أيــ
تحت غطاء الطائرات الروسية على مدينة 

تدمر، أتبعها هذا األسبوع بطرد »داعش« 
من بلدة القريتن، بريف حمص الجنوبي 
الــشــرقــي، فــيــمــا تــتــواصــل املـــواجـــهـــات بن 
الــزور. مع العلم  قواته والتنظيم، في ديــر 
أنه بدءًا من مساء اإلثنن اشتعلت مناطق 
مهاجمتها  بعد  الــشــرقــي،  بالقلمون  عــدة 
حي »داعش«، في ما يمكن اعتباره 

ّ
من مسل

ارتدادات لخسارتهم مناطق واسعة خال 
األيام األخيرة.

أما فصائل املعارضة السورية، وأمام هذا 
الواقع امليداني، فقد بدت مدركة لضرورة 
فتح معارك مع التنظيم من جهتها، وهي 
مـــواجـــهـــاٌت لـــم تــكــن مــتــوقــفــة فـــي الــســابــق، 
ــاع عن  ــدفــ ولــكــنــهــا كـــانـــت تــتــخــذ طـــابـــع الــ
خصوصا  »داعـــــش«،  تــمــدد  مــن  مناطقها 
بريف حلب الشمالي، غير أن هذا األسبوع 
السورية  باملعارضة  فصائل  اتخاذ  شهد 
مــنــاطــق يسيطر عليها  ملــهــاجــمــة  مـــبـــادرة 

التنظيم.
في هذه الهجمات، حققت املعارضة تقدما 
ــرى مــتــاخــمــة  ــ ــلـــى قــ تـــمـــثـــل بــســيــطــرتــهــا عـ
الــحــدودي مــع تركيا، أبــرزهــا تل  للشريط 
شــعــيــر، وقــصــاجــك، ومــــزارع شــاهــن، وتــل 
بطال، ومزارع األحمدية والكمالية، وباتت 
على مقربة من بلدة الراعي، الواقعة قرب 
أهم معقلن لـ«داعش« بريف حلب الشرقي، 
وهما: مدينة منبج التي تقع غرب الراعي 
التي  الــبــاب  ومدينة  كيلومترًا،   50 بنحو 

تقع شمالها بنحو 25 كيلومترًا.
ــتـــربـــت فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة، بــدعــم  كـــمـــا اقـ
عسكري تركي، من بلدة دابق، ذات األهمية 
الرمزية لتنظيم »داعش« بعد تمكنها منذ 
منتصف الشهر املاضي، من السيطرة على 
نحو 15 كيلومترًا في ريف حلب الشمالي، 
على الحدود السورية التركية، بن بلدتي 

دوديان والراعي.
ــم تــقــتــصــر مـــواجـــهـــات املـــعـــارضـــة مــع  ــ ولـ

ــه،  ــنـ مـ ــــة  ــّربـ ــ ــقـ ــ مـ ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ أو جـ »داعـــــــــــــش« 
ــلـــب، فـــقـــد شــهــدت  ــــف حـ عـــلـــى جـــبـــهـــات ريـ
ــا أقـــصـــى جــنــوبــي الـــبـــاد،  ــ مــحــافــظــة درعـ
 
ّ
ــــن، شـــــن ــ ــيـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــــن املـ ــ ــوعـ ــ ــ ــبـ ــ ــ خــــــــــال األسـ
ــدة عــلــى  ــ فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة هـــجـــمـــات عـ
ــلــــدات يــســيــطــر عــلــيــهــا تنظيم  ــواقـــع وبــ مـ
»لـــواء شــهــداء الــيــرمــوك« و«حــركــة املثنى 
ــة«. بـــــمـــــوازاة املــــواجــــهــــات مــع  ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
»داعش«، شهدت مناطق تماس املعارضة 
األيــام األخيرة،  والنظام، معارك عــدة في 
ــي ريـــــف حــلــب  ــا عـــلـــى اإلطـــــــــاق، فــ ــ ــــرزهـ أبـ

الجنوبي.
األبــرز كان إسقاط طائرة »سوخوي 22« 
ــر قــائــدهــا الـــذي كــان  تــابــعــة لــلــنــظــام، وأسـ
وهي  العيس.  تــل  بمحيط  هجماٍت  ذ 

ّ
ينف

املرة الثانية التي يتم فيها إسقاط طائرة 
ــام الــهــدنــة، بــعــد إســقــاط  حــربــيــة خـــال أيــ
طــائــرة »مــيــغ« بــريــف حــمــاة الشمالي في 
12 مــــــــارس/آذار املـــاضـــي. وســـائـــل إعـــام 
النظام ال تذيع عادة أنباء الخسائر على 
تــحــديــدًا خبر كسقوط طائرة  الــجــبــهــات، 
حــربــيــة، لكن وكــالــة »ســانــا« وفــي خطوة 
نــــادرة، نقلت يـــوم الــثــاثــاء، عــن »مــصــدر 
قــــولــــه إن »طــــــائــــــرة حـــربـــيـــة  ــــري«،  ــكـ ــ ــــسـ عـ
تعّرضت لصاروخ أرض جو، أثناء قيامها 
بمهمة استطاعية في ريف حلب، ما أدى 
إلى سقوطها«. سواء تم إسقاط الطائرة 
كما قال قائدها األسير بـ«طلق ناري« أو 
كما ذكرت »سانا« بـ«صاروخ أرض جو«، 
بحلب،  العسكرية  التطورات  مجمل  فــإن 
والــتــي تــرافــقــت مــع تــقــدٍم بــــارز لفصائل 
تكون  أن  إمكانية  إلــى  تشير  املــعــارضــة، 
هــــذه الــفــصــائــل قـــد تــلــقــت دعـــمـــا جــديــدًا 
هذه الفترة، بعد أن كان قد انقطع خال 
األسابيع املاضية، منذ األيام التي سبقت 
الهدنة أو »وقف األعمال العدائية« في 27 

فبراير/ شباط املاضي.

عدنان علي

وال  األجـــنـــبـــيـــة  املـــلـــيـــشـــيـــات  أدت 
الـــحـــرب  فــــي  كـــبـــيـــرًا  دورًا  تــــــــزال، 
الـــســـوريـــة، خــصــوصــا تــلــك الــتــي 
تــقــاتــل إلـــى جــانــب قــــوات الــنــظــام الــســوري، 
أو  والتي تكون غالبا على شكل تنظيمات 
من  بالكامل  ومكّونة  منفصلة،  مجموعات 
عــنــاصــر أجــنــبــيــة، ولــيــس عــنــاصــر أجنبية 
كما  قائمة،  محلية  تنظيمات  في  منخرطة 
هو حال املسلحن األجانب الذين يقاتلون 

إلى جانب قوات املعارضة.
قاتل 

ُ
بعض هذه التنظيمات األجنبية التي ت

إلـــى جــانــب قــــوات الــنــظــام، أنــشــئــت أســاســا 
لــهــذا الـــغـــرض، أي أنــــه لـــم يــكــن لــهــا وجـــود 
قبل الــحــرب الــســوريــة، وال تقاتل فــي مكان 
آخر غير سورية، بينما بعضها اآلخر كان 
الــحــرب السورية،  مــوجــودًا أو تشّكل خــال 
للمشاركة  وأرســل مجموعات من عناصره 

بالقتال في سورية.

الحاجة لألجانب تزداد
ويــتــعــاظــم دور املــلــيــشــيــات األجــنــبــيــة، مع 
ــل لـــقـــوات  ــتــــواصــ ــتـــدريـــجـــي واملــ الـــضـــعـــف الـ
النظام التي ُمنيت خال السنوات الخمس 
املــاضــيــة بخسائر ضــخــمــة، وبــاتــت تعاني 
من شح كبير في املصادر املحلية للتجنيد، 
فكان ال بد من االعتماد على عناصر أجنبية، 
تــوّجــه معن ال ينضب  لديها  إمــا عقائدية 
ذات  التنظيمات  معظم  مثل  الحماسة،  من 
الــهــويــة املــذهــبــيــة، أو تــنــظــيــمــات مـــأجـــورة، 
الطائفية،  الهويات  عناصر مختلطة  تضم 
عتبر 

ُ
ــود تــنــظــيــمــات قـــد ال ت  عـــن وجــ

ً
فــضــا

 عــلــى األرض 
ً
أجــنــبــيــة ألنــهــا مــوجــود أصـــا

يحملون  ال  عناصرها  كــان  وأن  الــســوريــة، 
التحرير«  »جيش  مثل  السورية،  الجنسية 
ال  وهــذه  الفلسطينية،  التنظيمات  وبعض 
تعمل بدوافع عقائدية وال هي مأجورة، لكن 
يحكم  ملــا  مشابهة  أخـــرى  ظـــروف  تحكمها 
املغلوبن على  والضباط  الجنود  من  قسم 

أمرهم في قوات النظام.

اإليرانيون ومليشياتهم
جِند األول للمقاتلن 

ُ
ال ُيخفى أن إيران هي امل

األجــانــب لصالح قـــوات الــنــظــام، ســـواء عبر 
استغال العواطف املذهبية بدعوى الدفاع 
عن األماكن الدينية الشيعية في سورية، أم 
من خال تمويل هذه املليشيات وتسليحها 
والافت  األحــدث،  التطور  ولعل  وتدريبها. 
فــي الــوقــت نــفــســه، هــو إعــــان املـــســـؤول في 
الــقــوات الــبــريــة الــتــابــعــة للجيش اإليــرانــي، 
ــيــــر آراســـــتـــــه اإلثــــنــــن املــــاضــــي،  الـــعـــمـــيـــد أمــ
ــلـــت مــســتــشــاريــن عــســكــريــن  أن بـــــاده أرسـ
وعناصر تابعن للقوات الخاصة في اللواء 
65 إلــى ســوريــة، مشيرًا إلــى إنــه تــم إرســال 
الــلــواء ومن  مستشارين عسكرين مــن هــذا 
ألـــويـــة وفــــرق عــســكــريــة أخــــرى إلـــى ســوريــة 
فــي وقــت ســابــق. وكـــان هــذا املــســؤول نفسه 
ــارس/آذار الــفــائــت، أن  قــد أعــلــن فــي شــهــر مــــ
للقوات  تابعن  عناصر  ستستخدم  بــاده 
كمستشارين  القناصة  ووحــــدات  الــخــاصــة 
ــد خــضــوعــهــم  ــعـ ــة بـ ــ ــــوريـ ــــي سـ عـــســـكـــريـــن فـ
ــى  ــرة األولــ ــ ــذه هـــي املـ لــتــدريــبــات مــكــثــفــة. هــ
التي يجري فيها اإلعــان عن إرســال قوات 
ــي، ولــيــس  ــ ــرانــ ــ ــن الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي اإليــ مــ
ــن الــــحــــرس الـــــثـــــوري، إلـــى  مــتــطــوعــن أو مــ
سورية. ويأتي ذلك، بعد توالي اإلعان في 
ــام األخــيــرة عــن ســقــوط قتلى إيــرانــيــن،  األيـ
القتال  جبهات  مختلف  في  ضباط،  بينهم 
في سورية، خصوصا في ريف حلب. وظلت 
ــــران تــرفــض االعـــتـــراف الــرســمــي بــوجــود  إيـ
قواتها العسكرية في سورية، وتطلق على 
 
ّ
أن تــّدعــي  قتاها اســم »املــتــطــوعــن«، فيما 

لقوا حتفهم  الذين  الثوري  الحرس  ضباط 
املتقاعدين، أو هم  في املعارك السورية من 

مجرد مستشارين.

فعالية حزب اهلل
ر عـــديـــد الــعــســكــريــن اإليـــرانـــيـــن في  ــدَّ ــقــ ــ وُي
ــوم، خـــصـــوصـــا مـــمـــن يــنــتــمــون  ــيــ ســــوريــــة الــ
إلــى الحرس الــثــوري، ببضع مئات أو آالف 
قليلة، لكنهم فاعلون وممسكون باملفاصل 
ــراف على  ــ الــحــســاســة فــي الــتــخــطــيــط واإلشــ
بالتكاتف  الرئيسية،  العسكرية  العمليات 
مع ضباط وعناصر »حزب الله« اللبناني، 
النظام، يضيقون  بــات ضباط جيش  حتى 
اتهم، وتعاملهم املتعالي معهم.

ّ
ذرعا بتدخ

إلى  الــتــي تقاتل  األخـــرى  الرئيسية  والــقــوة 
وبتنسيق  كــبــيــرة،  بفاعلية  الــنــظــام  جــانــب 
كـــامـــل مـــع الـــحـــرس الـــثـــوري اإليــــرانــــي، هي 
حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي، إذ يــنــشــر عــــدة آالف 
مــن مقاتليه فــي عــمــوم األراضــــي الــســوريــة، 
إلى  يصلون  أنهم  التقديرات  بعض  وتفيد 
ــزداد عــددهــم  ــ نــحــو خــمــســة آالف مــقــاتــل، يــ
ــطــــورات الــعــســكــريــة  ــتــ ويـــنـــقـــص بــحــســب الــ
والسياسية. وأبرز عمليات الحزب، قيادته 

عملية الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة الــقــصــيــر في 
ريـــف حــمــص، ومـــعـــارك الــقــلــمــون، وحــصــار 
الـــزبـــدانـــي ومــضــايــا وريــــف حــلــب. كــمــا أنــه 
ُمــتــهــم بــاملــشــاركــة فـــي ارتـــكـــاب مـــجـــازر في 
درعـــا، والبيضا فــي بــانــيــاس، ومــجــازر في 
ريف الاذقية. وتكمن قوة الحزب بارتباطه 
الجغرافي مع معسكراته وقيادته في لبنان، 
ــم الــبــشــري،  ــدعـ إذ يـــؤمـــن ســـرعـــة وصـــــول الـ

واألسلحة ملقاتليه في سورية.

»فاطميون«
ــتــــي قـــدمـــت  ومــــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــــبــــــارزة الــ
إلـــى ســوريــة بــرعــايــة إيــرانــيــة أيــضــا، »لـــواء 
ــّدر عديده في أوج قوته 

ُ
فاطميون«، الــذي ق

ــدهــم الـــحـــرس الـــثـــوري 
ّ
بـــــــ3500 مــقــاتــل، جــن

اإليــرانــي من بن الاجئن األفغان الشيعة 
ــــي اإليـــرانـــيـــة، مقابل  املــقــيــمــن عــلــى األراضــ
ــا بـــن 500 و600  ــتــــراوح مـ راتـــــب شـــهـــري يــ
أمــورهــم  وتسوية  إقــامــات  ومنحهم  دوالر، 
ــم قـــام  غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي إيــــــــران، ومـــــن ثــ
»فيلق القدس« بتدريبهم وتسليحهم، وهم 
ُيعتبرون جزءًا من »حزب الله أفغانستان« 
ويــتــمــركــزون أســاســا جــنــوبــي ســـوريـــة. أمــا 
»لواء أبو الفضل العباس«، فهو أقل عديدًا 
بقليل مــن »لــــواء فــاطــمــيــون«، وُيــعــتــبــر من 

أوائــــل الــفــصــائــل الشيعية الــتــي قــاتــلــت في 
سورية تحت رعاية إيران، بحجة الدفاع عن 
مقام السيدة زينب في ريف دمشق. تشّكل 
هــذا الــلــواء أســاســا مــن الاجئن العراقين 
املقيمن في سورية، ويضم مقاتلن سورين 
من أبناء بلدتي نبل والــزهــراء، إضافة إلى 
مقاتلن من لبنان، ومن جنسيات آسيوية 
اللواء بنحو  عــدة. وُيقدر عدد عناصر هذا 
4800 مــقــاتــل، يــتــلــقــى كـــل مــنــهــم نــحــو 500 
إليه بعض  دوالر كراتب شهري، وانضمت 
اللطف«  »لــواء  األقــل شأنا مثل  املجموعات 
بهيكلية  اللواء  ويتمتع  املعصوم«.  و«لــواء 
وقيادة عسكرية واضحة، وينّسق عملياته 

مع قوات النظام السوري.

العراقيون
أما »حركة النجباء« التي يوجد مقرها في 
العراق، فقد تعزز وجودها في سورية منذ 
منتصف الــعــام املــاضــي، وهـــي ُمــشــّكــلــة من 
عناصر مــن »حـــزب الــلــه الــعــراقــي« وتنظيم 
»عــصــائــب أهـــل الـــحـــق«، وتـــم رصـــد هــبــوط 
دمشق  مطار  في  وعراقية  إيرانية  طــائــرات 
الـــدولـــي تــحــمــل مــقــاتــلــن عــراقــيــن، بحسب 
ــيـــش الــــســــوري  ــابــــط فــــي الـــجـ ــرح ضــ ــ مــــا صــ
الحر لوكالة »آكي«، مشيرًا إلى أن املقاتلن 

المليشيات 
في سورية 

ـ2[ [
مقاتلون أجانب تتفاوت أسباب 

قتالهم من العقائدية إلى االرتزاق

تتعّدد المليشيات األجنبية والمحلية التي تقاتل إلى جانب النظام في سورية، وهي التي 
ضخمة،  بخسائر  ُمنيت  التي  النظام  لقوات  المتواصل  الضعف  ظل  في  دورها  تعاظم 
بين  الثقة  النظام، خصوصًا مع فقدان  أراٍض بمعزل عن  بات بعضها يسيطر على  فيما 

الطرفين، حتى أصبح لبعض هؤالء األجانب مناطق أشبه بدويالت خاصة بهم. تعرض 
»العربي الجديد«، اليوم، لمحة عن أبرز المليشيات غير السورية، على أن تعرض في عدد 

الغد الجزء الثاني الخاص بمليشيات النظام ومن معه من فصائل فلسطينية
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ألغام على طريق جنيف: مصير األسد وتمثيل األكراد تسخيٌن عسكري وسباٌق لمحاربة »داعش«

الوعر  حي  أهالي  معاناة  عــادت 
ــنــة حمص  ــي مــدي ــرب ــي غ شــمــال
فرضته  الــــذي  ــار  ــص ــح ال نــتــيــجــة 
والمليشيات  النظام  قوات  عليهم 
ــا. وقــــال الــنــاشــط  ــه الــداعــمــة ل
الحي  إن  الحمصي  عامر  اإلعالمي 
األكــبــر فــي حــمــص، واقـــع تحت 
استنفد  أشهر،  منذ  محكم  حصار 
مخزونهم  كافة  خاللها  األهالي 
الغذائي والدوائي، لتصبح المعاناة 
ــوات  ق أن  مــوضــحــً  مــضــاعــفــة، 
بالخروج  للسكان  تسمح  ال  النظام 
والــطــالب،  الــدولــة  لموظفي  إال 
وممنوع عليهم إدخال أي مواد 

أثناء عودتهم.

عودة حصار 
»الوعر«

ملنظمة »بــــدر«، و«كــتــائــب ســيــد الــشــهــداء«، 
و«جيش املهدي«، و«فيلق الوعد الصادق«، 
الفقار«، و«لــواء السيدة زينب«،  و«لــواء ذو 
و«عصائب أهل الحق«، بعضها انسحب من 
العراق  في  املــعــارك  نتيجة تصاعد  سورية 
مـــع تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــش( 

وأخرى ما زالت تحتفظ بوجود محدود.
كما ظهرت في أواخر شهر سبتمبر/أيلول، 
الــخــراســانــي« وزعــمــت عبر  »ســـرايـــا طليعة 
ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي أنـــهـــا تتخذ  ــواقـ مـ
كردستان  إقليم  عاصمة  أربــيــل،  مدينة  مــن 
الـــعـــراق، مــقــرًا لــهــا. وحــســب الــبــيــانــات الــتــي 
صدرت عن السرايا، يبدو أن نطاق عملياتها 
الــعــســكــريــة يــنــحــصــر فـــي املـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
الواقعة حول دمشق. ويضع أفراد املجموعة 
الراية  الــثــوري اإليــرانــي على  شعار الحرس 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم. وراجــــــت أخـــبـــار عـــن وجـــود 
معسكر ملليشيات الحوثين في مدينة أزرع 

في محافظة درعا يضم مئات املقاتلن.

باكستانيون وأفارقة
ــام املــــاضــــي، أظـــهـــرت  ــعــ وفـــــي مــــايــــو/أيــــار الــ
ــــف جـــــــوال،  ــاتـ ــ تـــســـجـــيـــات مــــــصــــــّورة مـــــن هـ
مــقــاتــلــن بــاكــســتــانــيــن شــيــعــة يــنــتــمــون إلــى 
ــواء »الـــزيـــنـــبـــيـــون«، يـــحـــاربـــون إلــــى جــانــب  ــ لـ
قـــوات الــنــظــام فــي حلب ويــقــومــون باحتال 
ــهــــرت تلك  بـــيـــوت املـــدنـــيـــن وســـرقـــتـــهـــا. وأظــ
»األنــاضــول«  وكالة  قالت  التي  التسجيات، 
إنها عثرت عليها، الحياة اليومية لعناصر 
اللواء، وهم يلعبون الكرة الطائرة ويرقصون 
الباكستانية،  املحلية  املوسيقى  أنغام  على 
كــمــا أظـــهـــرت قــيــامــهــم بــتــدريــبــات عــســكــريــة 
وإطاقهم قذائف مدفعية. وتحدث العناصر 
ــع بـــعـــضـــهـــم بـــالـــلـــغـــة الـــبـــاشـــتـــونـــيـــة، كــمــا  ــ مـ
رسمية  لغة  وهــي  األورديــــة  باللغة  تحدثوا 
فـــي بــاكــســتــان. وتـــقـــول مـــصـــادر مختلفة إن 
تلوا 

ُ
مئات املقاتلن الباكستانين واألفغان ق

في سورية حتى اآلن.
ق 

ّ
وفي مطلع مايو/أيار من العام املاضي، وث

نــاشــطــون مــشــاركــة مــرتــزقــة أفــارقــة يقاتلون 
مــع قـــوات الــنــظــام فــي مــعــارك جسر الشغور 
إدلــب، حيث عثر على جثث لعناصر  بريف 
أفــريــقــيــة ذات بــشــرة ســــوداء. وفـــي منتصف 
الشهر العاشر من العام املاضي، قالت قناة 
إن مجموعة من  األميركية،  نــيــوز«  »فــوكــس 
ــوات الــنــخــبــة فـــي الــجــيــش الــكــوبــي،  جــنــود قــ
لــإشــراف على تدريب  إلــى سورية  توّجهت 
ذكر  كما  الدبابات.  وقيادة  السورية  القوات 
مــديــر معهد الـــدراســـات الــكــوبــيــة-األمــيــركــيــة 
جــيــم ســوتــشــلــيــكــي، أن طــائــرتــن روســيــتــن 
ــنــــودًا كـــوبـــيـــن هــبــطــتــا فــــي مــطــار  تـــقـــان جــ
دمــشــق الــدولــي. وفــي اإلجــمــال، ُيــقــّدر العدد 
اإلجمالي لعناصر املليشيات األجنبية التي 
تقاتل إلى جانب نظام األسد ما بن 60 ومئة 
ألف مقاتل أجنبي، يقودهم بشكل عام قائد 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري اإليراني 

قاسم سليماني.

إيران هي الُمجِند 
األول للمقاتلين األجانب 

لصالح قوات النظام

»فاطميون« يُقّدر 
عديدهم بـ3500 مقاتل 

جنّدتهم طهران من 
الالجئين األفغان

عدد كبير من 
المليشيات األجنبية سبب 

مشاركتها في الحرب 
هو المصلحة المادية

تحقيق

»سلفي« في مكان 
سقوط طائرة النظام 
في ريف حلب 
)فراس فهم/األناضول(

خالل تشييع جنرال في الحرس الثوري قتل في سورية في فبراير الماضي )عطا كناريه/فرانس برس(

أو  منتظم مرتن  العراقين يصلون بشكل 
ثــاثــة بــاألســبــوع عــن طــريــق مــطــار دمشق 
برحات للطيران املدني العراقي واإليراني.

ــار  ــايــــو/أيــ وقــــبــــل ذلـــــك فــــي أواخــــــــر شـــهـــر مــ
املـــاضـــي، نــقــلــت وكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« عن 

مصدر أمني في نظام األسد قوله إن »آالف 
املــقــاتــلــن الــعــراقــيــن واإليـــرانـــيـــن وصــلــوا 
فــي اآلونـــة األخــيــرة إلــى ســوريــة للدفاع عن 

دمشق وضواحيها«.
املقاتلن في  أن  إلــى  كما أشــارت معلومات 

املليشيات األفغانية واإليرانية يصلون إلى 
سورية عبر ميناء طرطوس البحري، بسفن 
صينية قادمة من إيران، عبر قناة السويس، 
ويتم نقلهم بالحافات إلى جبهات القتال، 
نقل القيادات اإليرانية التي تشرف 

ُ
بينما ت

ــارك وتــســانــد قــــوات نــظــام األســـد  ــعـ عــلــى املـ
جـــوًا عــبــر مــطــار مــديــنــة جــبــلــة. كــمــا تنتشر 
أقل  عراقية  شيعية  مجموعات  سورية  في 
شــأنــا، مــثــل »لــــواء عــمــار بــن يــاســر« و«لـــواء 
التابعة  الصدر  باقر  وقــوة محمد  الحمد«، 
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  شرق
      غرب

عباس يلتقي هوالند في 
15 أبريل

ــة  ــرئــــاســ ــم الــ ــ ــاسـ ــ ــــن املــــتــــحــــدث بـ ــلـ ــ أعـ
ــنــــة،  ــو رديــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، نـــبـــيـــل أبــ
أمس األربعاء، أن »الرئيس محمود 
ــريــــل/ ــبــــاس ســيــلــتــقــي فــــي 15 أبــ عــ

الفرنسي  الــرئــيــس  الــحــالــي،  نيسان 
ــد )الـــــــصـــــــورة( فــي  ــ ــــوالنـ فــــرنــــســــوا هـ
ــاريــــس، لــبــحــث الـــتـــرتـــيـــبـــات لــعــقــد  بــ

مؤتمر دولي كانت اقترحته فرنسا 
ملحاولة تسوية النزاع بن إسرائيل 
والفلسطينين«. وأضاف أبو ردينة، 
اآلن  مــهــمــا  تــــؤدي دورًا  »فــرنــســا  أن 
من شأنها  التي  الجهود  إحياء  في 
إقـــامـــة ســــام عـــــادل وشـــامـــل ودائــــم 

وفق قرارات الشرعية الدولية«.
)فرانس برس(

»عاصفة شمال« أردنية ـ 
بريطانية 

األربــعــاء،  أمــس  األردن،  انطلقت في 
ــال«،  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــفـ ــ ــاصـ ــ مــــــــنــــــــاورات »عـ
ــــي  املـــشـــتـــركـــة بــــن الــجــيــشــن األردنــ
والبريطاني، بحضور امللك عبد الله 
عمليات  املناورات  وشملت  الثاني. 
ــي، وكـــيـــفـــيـــة  ــ ــدانــ ــ ــيــ ــ االســـــتـــــطـــــاع املــ
ــائــــن، وتــنــفــيــذ  ــمــ ــكــ ــع الــ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــــاء الــطــبــي لــعــدد من  عــمــلــيــات اإلخـ
ــات  ــافــ ــعــ ــم اإلســ ــديــ ــقــ املــــصــــابــــن، وتــ
لهم عبر مستشفى  الــازمــة  الطبية 
نقلته  ما  وفــق  ميداني متخصص، 
ــة الــرســمــيــة  ــيــ ــة األنــــبــــاء األردنــ ــالـ وكـ
)بترا(. وذكرت الوكالة أن »املناورات 
تهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون 
املسلحة في  الــقــوات  بــن  العسكري 
البلدين من خال تنفيذ التدريبات 

والتمارين املشتركة«.
)األناضول(

الخرطوم ترفض 
تقرير بان عن دارفور

رفـــــــضـــــــت الـــــــخـــــــرطـــــــوم »بــــــــشــــــــدة«، 
ــــن  ــات الــــتــــي ســـاقـــهـــا األمـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ االتـ
الــعــام لــألمــم املــتــحــدة بـــان كــي مــون 
فــي تــقــريــره املـــقـــدم، أمـــس األربـــعـــاء، 
إلــى أعــضــاء مجلس األمـــن الــدولــي، 
بـــشـــأن الــبــعــثــة املــخــتــلــطــة لــاتــحــاد 
األفريقي واألمم املتحدة »يوناميد« 
فـــي إقــلــيــم دارفــــــور غــــرب الـــســـودان، 
مــطــالــبــة بــالــتــحــقــيــق فــيــهــا. وأعــــرب 
األمم  لــدى  الدائم  الخرطوم  مندوب 
املتحدة السفير عمر دهب فضل عن 
»دهــشــتــه حــيــال املــفــارقــة الــواضــحــة 
ــــن مــا  ــة وبــ ــغــ ــدامــ ــائـــق الــ ــقـ بــــن الـــحـ

تضمنته بعض فقرات التقرير«.
)األناضول(

فوز كروز وساندرز 
في ويسكونسن

مــــنــــي قــــطــــب األعـــــــمـــــــال األمــــيــــركــــي 
دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، بـــــخـــــســـــارة فــي 
االنـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
الــجــمــهــوري، فــجــر أمــــس األربـــعـــاء، 
ــام  ــ ــ ــــن، أمـ ــــسـ ــــونـ ــكـ ــ ــــسـ ــي واليـــــــــــة ويـ ــ ــ فـ
ــيــــد كـــــــروز.  ــكــــســــاس تــ ــاتــــور تــ ــنــ ــيــ ســ
تأييد 48.3 في  كــروز على  وحصل 
ــوات، فــي مــقــابــل 35  ــ املــائــة مــن األصـ
فــي املــائــة لــتــرامــب. أمــا فــي املعسكر 
الديمقراطي فقد فاز بيرني ساندرز 
هياري  منافسته  على  )الـــصـــورة( 
الــواليــة عينها. ونــال  فــي  كلينتون، 
ســانــدرز 56 في املائة من األصــوات 

في مقابل 44 في املائة لكلينتون. 
)فرانس برس(

بلجيكا: لسنا »دولة 
فاشلة«

أقــــــّر رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــبــلــجــيــكــيــة 
ــاء، أن  ــ ــعـ ــ شـــــارل مـــيـــشـــال، أمــــس األربـ
مـــــارس/   22( ــل  ــروكـــسـ بـ ــداءات  ــ ــتــ ــ اعــ
آذار املــاضــي( هــي فشل مــن دون أي 
نقاش، رافضا مع ذلك وصف باده 
بأنها »دولـــة فــاشــلــة«. وقـــال ميشال 
أمام املراسلن األجانب في بروكسل 
ــداء كــــهــــذا هــنــاك  ــ ــتـ ــ »عـــنـــدمـــا يـــقـــع اعـ
ُيــمــكــن أن  بــالــتــأكــيــد فــشــل. لكنني ال 
أقبل فكرة بأن هناك دولة فاشلة في 

بلجيكا«.
)فرانس برس(



روايات  مصرية  أمنية  أجهزة  ُتسرّب 
جديدة عن مقتل الطالب اإليطالي، 
جوليو ريجيني، وآخرها أنه »لم يُقتل 
العلم  مع  التعذيب«.  وطــأة  تحت 
»التضحية  بإمكانية  التداول  يتّم  أنه 

باللواء خالد شبلي« إلقفال الملف

بغداد ـ آدم محمود

تـــتـــواصـــل عــمــلــيــة تــحــريــر املــــوصــــل، شــمــال 
ــراق، بــفــعــل اســـتـــمـــرار هــجــمــات الـــقـــوات  ــعــ الــ
ــــوّي لـــقـــوات الــتــحــالــف  الـــعـــراقـــيـــة، بــغــطــاٍء جـ
الدولي، في محاولة للسيطرة على مناطق 
في جنوب املدينة، بعد نجاحها في تحرير 
عدد من القرى، التي كانت تقع تحت سيطرة 
تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش(. في 
 القوات العراقية هجمات 

ّ
هذا السياق، تشن

مناطق  على  املدفعية  وقذائف  بالصواريخ 
 

ّ
تــجــّمــعــات »داعـــــــش« فـــي املــــوصــــل، فـــي ظــل

مــواصــلــة طــيــران الــتــحــالــف الـــدولـــي بقيادة 
الــواليــات املــتــحــدة، توجيه ضــربــات مــرّكــزة 
 حــركــة عــنــاصــر 

ّ
عــلــى مـــواقـــع حــيــويــة، لــشــل

التنظيم داخل املدينة.
املــقــابــل، تفيد مــصــادر عسكرية عراقية  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن »داعــــش، يواصل  لـــ
 هــجــمــات مــبــاغــتــة 

ّ
ــن ــر شــ ــ بـــن الـــحـــن واآلخــ

ضد قطعات القوات العراقية، غرب مخمور، 
وتضيف  املشتركة«.  الــقــوات  تتمركز  حيث 
 هجمات متفرقة، 

ّ
أن »داعش يستمّر في شن

محاواًل إيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية 
بن صفوف القوات العراقية«، الفتة إلى أن 
»الــتــنــظــيــم نــجــح فــي ايــقــاع خــســائــر بشرية 

الدوحة ـ أنور الخطيب

القطرية، فجر  الخارجية  إعــان وزارة  ُيشّكل 
أمس األربعاء، في بياٍن لها، عن تحرير أحد 
باكستاني  لــه،  ومــرافــٍق  القطرين  املــواطــنــن 
الجنسية، كانا ضمن من جرى اختطافهم في 
العراق أثناء رحلة صيد في ديسمبر/كانون 
األول املاضي، انفراجة في هذا امللف، الذي ما 
زالت خيوطه العديدة، رسميا، غامضة، سواء 

لجهة هوية الخاطفن أو مطالبهم.
ــٍت لــم تــكــشــف فــيــه وزارة الــخــارجــيــة  وفـــي وقــ
القطري  املــواطــن  هوية  بيانها،  في  القطرية، 
ــذي تـــم تــحــريــره، أو هــويــة مــرافــقــه، علمت  الــ
»العربي الجديد« أن »املواطن هو الشيخ فهد 
بن عيد آل ثاني، أحــد أفــراد األســرة الحاكمة 
ــــذي جــــرى تــحــريــره  فـــي قـــطـــر، وأن مــرافــقــه الـ
مــعــه، بــاكــســتــانــي الــجــنــســيــة. وقـــد جـــرى فــور 
الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  إلــى  وصولهما 
إدخالهما املستشفى، إلجراء فحوصات طبية 

لاطمئنان عليهما«.
»أن  بــيــانــهــا  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وذكــــــرت 
الـــجـــهـــود مـــا زالـــــت مــســتــمــّرة لــتــحــريــر بــاقــي 
املختطفن«، وأعربت عن »أمل دولة قطر في 
أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح«. كما تكتمت 
الــــــوزارة عـــن الــطــريــقــة الــتــي تـــم فــيــهــا تحرير 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلـــك ســـلـــمـــان بــن  ــدأ الـــعـــاهـــل الــــســــعــــودي، املـ ــبـ يـ
عبدالعزيز، اليوم الخميس، زيارة رسمية إلى 
القاهرة، تستغرق 5 أيام، منها يومان يشهدان 
لقاءات رسمية مع الرئيس املصري عبدالفتاح 
الـــســـيـــســـي ومـــنـــهـــا 3 أيــــــام يــقــضــيــهــا كــعــطــلــة 
لــاســتــجــمــام فـــي مــنــطــقــة ســاحــلــيــة مــصــريــة، 
كـــان يفترض  الــتــي  الـــزيـــارة  تــم تأجيل  بعدما 
أن تبدأ يوم اإلثنن املاضي. لكن قبل العطلة، 
يحضر امللك سلمان جلسة ملجلس النواب يوم 
األحـــد املــقــبــل، ويــلــقــي كلمة أمــامــه بحسب ما 
كشفه وكيل مجلس النواب املصري، سليمان 

وهدان، أمس األربعاء. 
ووصلت إلى العاصمة املصرية القاهرة، أمس 
األربــعــاء، آخــر دفعة من املسؤولن واملوظفن 
السعودين املكلفن باإلعداد للزيارة، وضمت 
هذه الدفعة األخيرة 120 مسؤواًل وموظفا من 
املختلفة  والـــوزارات  السعودي  امللكي  الديوان 
الزيارة  ع بروتوكوالت تعاون خال 

ّ
التي توق

 عن توقيع عدد 
ً
مع نظيراتها املصرية، فضا

من االتفاقيات االقتصادية واالستثمارية.
وســـبـــق أن وصـــلـــت 3 دفـــعـــات مـــن املــســؤولــن 
الــســعــوديــن، وعــقــدوا مــع نظرائهم املصرين 
ــــددًا مـــن االجـــتـــمـــاعـــات، كــــان آخـــرهـــا اإلثــنــن  عـ
لصياغة  الجمهورية،  رئــاســة  بقصر  املــاضــي 
في  والــذي سيخرج  للزيارة،  الختامي  البيان 
صــــورة »إعـــــان« عــلــى شــاكــلــة إعــــان الــقــاهــرة 
الــــذي صـــدر عـــن الــلــقــاء األخـــيـــر بـــن السيسي 
وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 

املصادر،  وتكشف  العراقين«.  الجنود  بن 
نوعية الهجمات لعناصر »داعش«، مشيرة 
ــإطـــاق  ــبــــدأ بـ ــى أن »هــــجــــوم الـــتـــنـــظـــيـــم يــ ــ إلــ
إرســـال  يعقبها  املــــدى،  متوسطة  صــواريــخ 
التي ال  املـــدّرع،  النوع  سيارات مفخخة، من 
يمكن التصدي لها بسهولة، معززًا هجومه 
بــإطــاق نـــار كثيف بــاتــجــاه مــنــاطــق تمركز 
السيارات  وصــول  لتأمن  العراقية،  الــقــوات 
املفخخة، إلى أقــرب نقطة ممكنة من مواقع 
خسائر«.  وإيــقــاع  تفجيرها  ألجــل  الجيش، 
كــمــا تــبــّن املـــصـــادر، أن »الــضــربــات الجوية 
نجحت فــي تحجيم قــوة داعـــش، وســاعــدت 
في إفشال عدد من هجماته، كما تواصل دّك 
املواقع الخلفية للتنظيم، في محاولة لقطع 
اإلمــــــدادات والـــطـــرق الــرابــطــة بــن خــطــوطــه، 
ــقـــوات الــبــريــة   فــيــه الـ

ّ
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــشــن

مستهدفة  األمامية،  املــواقــع  على  ضرباتها 
ــعـــارك وخــط  ــقـــرى الـــتـــي بـــاتـــت ســـاحـــات مـ الـ
املواجهة األول«. كما تعيق العبوات الناسفة 
التي زرعها التنظيم، تقدم القوات املهاجمة.
إلــــى ذلــــك، تــوقــع مــخــتــصــون عــســكــريــون أن 
تــطــول الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي املــوصــل، 
فيها  تحّصن  الــتــي  الطويلة  للفترة  قياسا 
»داعـــــش« داخــــل املــديــنــة، الــتــي مــّكــنــتــه على 
األرجـــح، مــن اتــخــاذ عــدد مــن التدابير، وهو 

فيما  تكشف  ولــم  ومرافقه،  القطري،  الرهينة 
إذا كــان اإلفـــراج عنهما قد تــّم في مفاوضاٍت 
ــا أكــــــدت عــلــى  ــهـ مــــع الـــجـــهـــة الـــخـــاطـــفـــة، إال أنـ
املختطفن  بــاقــي  لتحرير  الــجــهــود  اســتــمــرار 
ــى، أن عـــددهـــم 26  ــ الـــذيـــن ذكـــــرت، لــلــمــرة األولــ
مــواطــنــا، وتــفــيــد مــعــلــومــات فــي هـــذا الــصــدد، 
ــام املقبلة قــد تشهد تــطــورًا مهما في  أن »األيـ
هــــذه الــقــضــيــة، لــجــهــة إتـــمـــام تــحــريــر جميع 

املختطفن«.
ــادت مـــصـــادر قــطــريــة لـ  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أفــ فـــي هــ
ــراج عــن املــواطــن  ــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »اإلفـ
القطري املختطف، ومرافقه في العراق، تعتبر 
ــادرة حـــســـن نـــيـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــ ــ بـ
ــــراج عــن  ــــإفـ ــاء بــتــعــهــداتــهــا لـ ــ ــــوفـ ونـــنـــتـــظـــر الـ
الـــبـــاقـــن«. ويـــعـــود آخــــر تــصــريــح رســمــي في 
الدوحة حول املختطفن القطرين في العراق 
الثاني املاضي، حن  إلى شهر يناير/كانون 
قال وزير الخارجية القطري السابق خالد بن 
تعمل  القطرية  »الحكومة  إن  العطية،  محمد 
عن قرب مع الحكومة العراقية، لتحديد مكان 

فن القطرين، واإلفراج عنهم«.
َ
املختط

وأضــاف في مؤتمر صحافي مشترك، عقده 
بالدوحة، في حينه، مع النائب األول لرئيس 
الكويتي،  الــخــارجــيــة  ــــوزراء، وزيـــر  الـ مجلس 
الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، أن 

السعودية  البعثة  املاضي. وشغلت  العام  في 
الضخمة عددًا كبيرًا من الحجرات واألجنحة 
فــي فــنــادق الخمسة نــجــوم بــوســط العاصمة 

القاهرة.

تركيا وقطر وحماس
من  العاقات بن مصر  تقريب  تعتبر قضية 
جهة وتــركــيــا وقــطــر مــن جهة ثانية وتطوير 
ــريــــة مـــــع حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــــات املــــصــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
الفلسطينية على رأس أجندة القمة السياسية 
املصرية السعودية. وتقول مصادر دبلوماسية 
مصرية لـ«العربي الجديد« إن الزيارة تأتي في 
إطار »ممارسة السعودية دورها الذي رسمته 
واإلســامــيــة،  العربية  لــلــدول  كقائدة  لنفسها 

ف منذ انطاق عملية التحرير، التي 
ّ

ما تكش
مــا زالــت تتمحور فــي مناطق مــحــددة، منذ 
أسبوعن. في املقابل، أعلنت قيادة الجيش، 
 هجمات على مواقع 

ّ
أمس األربعاء، عن شن

ــــش« جــنــوب غـــرب مــخــمــور، فــي سياق  »داعـ
التي  »الــفــتــح«  مــن عمليات  الثانية  املــرحــلــة 
قرى  لتحرير  املاضي،  اإلثنن  انطلقت فجر 

جنوب املوصل.
وفي هذا اإلطار، أكدت وزارة الدفاع العراقية، 
في بيانات منفصلة، أن »قطعات لواء املشاة 
71، وفــرقــة املــشــاة الخامسة عــشــرة، تمكنت 
ــة الـــنـــصـــر، ضـــمـــن املـــحـــور  ــريـ ــتـــحـــام قـ مــــن اقـ
الــشــمــالــي لــقــرى جــنــوب املـــوصـــل، وبــإســنــاد 
ــّم تــفــجــيــر 3  جــــوي ومـــدفـــعـــي كــثــيــف، كــمــا تــ
للقوات  الــتــعــرض  عــربــات مفخخة، حــاولــت 

املتقدمة«.
ــيـــادة عمليات  إلـــى أن »قـ الــــــوزارة  ــارت  ــ وأشــ

ــنــــن الـــقـــطـــريـــن املــخــتــطــفــن دخـــلـــوا  »املــــواطــ
العراق بصفة شرعية، وبترخيص من وزارة 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، وتــحــت نــظــر الــحــكــومــة 
العراقية، ونحن نعمل مع الحكومة العراقية 
ــة، ونــتــمــنــى أن  ــ عـــن قــــرب حــتــى تــنــتــهــي األزمــ
يبذلوا كافة مساعيهم بشأن إطاق أشقائنا 
وإخوتنا املختطفن«. ونجحت الدبلوماسية 
ــة،  ــيـ الـــقـــطـــريـــة، فــــي األشــــهــــر الـــقـــلـــيـــلـــة املـــاضـ
فـــي تـــأمـــن دعــــم عـــربـــي وخــلــيــجــي لــلــمــوقــف 
ـــى ذلــــك فـــي اجـــتـــمـــاع وزراء 

ّ
الـــقـــطـــري، وتـــجـــل

الداخلية العرب في تونس، في شهر مارس/
ــابـــي  اإلرهـ الــعــمــل  »دان  ــــذي  الـ املـــاضـــي،  آذار 
املــتــمــثــل فـــي اخــتــطــاف املـــواطـــنـــن الــقــطــريــن 
فــي جــمــهــوريــة الـــعـــراق«، ونــاشــد »السلطات 
العراقية بذل كافة الجهود في سبيل اإلفراج 
يعني تحميل  ما  عنهم وضمان سامتهم«. 
الوزراء مسؤولية حياة املختطفن، للحكومة  حيث سيركز العاهل السعودي ومرافقوه على 

املصري بطي صفحة  الرئيس  إقناع  محاولة 
املاضي من الخافات مع دولتي تركيا وقطر، 
وبدء مرحلة جديدة من التعاون معهما، وذلك 
على خلفية االستعدادات النطاق أعمال القمة 
الحالي  أبريل/نيسان  شهر  خــال  اإلسامية 
ــيـــة«. وتــضــيــف  ــتـــركـ فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الـ
فـــي أن تتم  تـــرغـــب  املــــصــــادر أن »الـــســـعـــوديـــة 
م رئاسة القمة اإلسامية 

ّ
مراسم تسليم وتسل

من مصر إلــى تركيا بحضور السيسي، وهو 
ما يرفضه األخير حتى اآلن، باعتبار أن تركيا 
لم تعد دولــة صديقة للنظام املصري في ظل 
الدبلوماسي والعداء  التمثيل  حالة تخفيض 
الدولتن«،  فــي  الحاكم  النظام  بــن  السياسي 

تــحــريــر نــيــنــوى، وفـــي املــرحــلــة الــثــانــيــة من 
املوصل،  قــرى جنوب  لتطهير  الفتح  عملية 
التقدم باتجاه قرية النصر، تمكنت  وخال 
ــيــــر 7 عـــــربـــــات مـــفـــخـــخـــة حــــاولــــت  مـــــن تــــدمــ
االقــــتــــراب مـــن الــقــطــعــات األمـــامـــيـــة لــلــقــوات 
العراقية«. ولفتت إلى أن »أعــدادًا كبيرة من 
تلوا«، مؤكدة أن »القطعات 

ُ
مقاتلي داعش ق

العسكرية حاليا تمسك خط صّد متقدم في 
قــريــة الــنــصــر، واملـــعـــارك مــا زالــــت مستمرة، 

والتقدم جاٍر باتجاه قرية حميدات«.
ــا أن »الــتــحــالــف  كـــمـــا بـــّيـــنـــت الـــــــــوزارة أيـــضـ
ــه ضــربــات جــويــة مــدّمــرة لقطع  الــدولــي وّجـ
للتنظيمات اإلرهــابــيــة في  ــداد  اإلمــ خــطــوط 
على  قاضيا  نينوى،  تحرير  عمليات  قاطع 
عدد من اإلرهابين وقاطعا لعدد من الطرق 
والــجــســور«. وأوضـــحـــت أن »تــلــك الخطوط 
تستخدم من قبل داعش إلطالة أمد املعركة«.
ُيذكر أن قيادة عمليات نينوى، قد أعلنت في 
23 مـــارس/آذار املاضي، عن بدء ما سمتها 
»املرحلة األولى من عملية الفتح، املكّونة من 
املــوصــل«،  محافظة  لتحرير  مــحــاور  ثــاثــة 
التي يسيطر عليها داعش منذ العاشر من 
يونيو/ حزيران 2014. وقد تمكنت خالها 
العلم  القرى ورفــع  من تحرير مجموعة من 

العراقي فيها.

ختطفن دخــلــوا صــحــراء 
ُ
لــكــون امل الــعــراقــيــة، 

الداخلية  وزارة  من  رسمية  بــأذونــاٍت  املثنى 
العراقية.

وقـــــــد صــــــــدرت بــــيــــانــــات عــــــــدة، مــــنــــذ حــــادثــــة 
االختطاف، في ديسمبر املاضي، من منظمات 
وهيئات عربية وخليجية وإسامية ودولية 
وأممية وعراقية، تدين اختطاف القطرين في 
باتخاذ  العراقية  الحكومة  وتطالب  الــعــراق، 
اإلجراءات الكفيلة بضمان سامة املختطفن، 
وإطــاق سراحهم في أســرع وقــت ممكن. كما 
تّم تداول معلوماٍت عن أن الجهة الخاطفة هي 
ما ُيسّمى »حزب الله العراق«، وهي معلومات 
لم يؤكدها أي مصدر حكومي، في قطر أو في 
العراق. مع العلم أن »العربي الجديد«، سبق 
لها أن نشرت في يناير املاضي، خبرًا مفاده 
أن »مــــســــؤواًل أمــنــيــا رفـــيـــع املـــســـتـــوى، مــقــّربــا 
مــن حـــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، اتــصــل بمسؤولن 
فــي الــدوحــة، عــارضــا مساعدته وخــبــرتــه في 
مــثــل هــــذه الــقــضــايــا، وأن الـــدوحـــة تــجــاوبــت 
بــالــفــعــل مـــع هــــذا االتـــصـــال الــــذي وردهـــــا من 
ــرجــم 

ُ
الــعــاصــمــة اللبنانية بــيــروت. وهـــو مــا ت

بطلب املسؤول األمني اللبناني نفسه، الئحة 
ــنـــن الــقــطــريــن املــخــطــوفــن،  بـــأســـمـــاء املـــواطـ
مــتــعــهــدًا بــالــبــدء فــــورًا بـــإجـــراء اتــصــاالتــه في 

 املوضوع«.
ّ

سبيل بذل الجهود لحل

مــرجــحــة أن »تــكــشــف األيــــــام الــتــالــيــة لـــزيـــارة 
سلمان إلى القاهرة املوقف النهائي للسيسي 
ــرى مـــصـــدر ســيــاســي  ــ ــا«. ويــ مــــن زيـــــــارة تـــركـــيـ
بــارز مقّرب من دوائــر صناعة القرار الرسمي 
 »الــعــاقــة بــن الــطــرفــن السعودي 

ّ
املــصــري أن

واملصري في الوقت الراهن هي عاقة احتياج 
كل منهما لآلخر بدرجة متفاوتة، لكنها ليست 
عاقة شراكة أو تأخذ طابعا استراتيجيا كما 
هــو الــحــال بــن السعودية وتــركــيــا فــي الوقت 
الراهن، وهو ما أغضب القاهرة، ونقلته دوائر 
رســمــيــة مــصــريــة ملــســؤولــي املــمــلــكــة«. ويشير 
ــــى أن مـــســـؤولـــن مــصــريــن  املــــصــــدر نــفــســه إلـ
بـــارزيـــن »اشـــتـــكـــوا مـــن الــتــبــايــن الـــواضـــح في 
تعامل الرياض مع أنقرة من جهة، وتعاملها 
مع القاهرة من جهة أخــرى«. ووفقا للمصدر 
السياسي نفسه فإن »السعودية تسمح لتركيا 
بــإمــســاك زمـــام األمـــور فــي املــلــف الــســوري، في 
حـــن تـــرفـــض تــمــامــا قـــيـــام مــصــر بــــأي خــطــوة 
سياسية من شأنها التوصل لحلول«. ويلفت 
إلى أنه على سبيل املثال »غضبت الرياض من 
ــدًا مــن جماعة  الــقــاهــرة عــنــدمــا اســتــضــافــت وفـ
الحوثين اليمنية بشكل غير معلن، واحتجت 
على ذلك في الدوائر الدبلوماسية، وهي الفترة 
التي شهدت بداية لظهور الخاف بن الطرفن 
املــصــري والــســعــودي على السطح، وال سيما 
القاهرة بتخفيض  قــررت معاقبة  الرياض  أن 
حـــجـــم املــــعــــونــــات االقـــتـــصـــاديـــة والـــبـــتـــرولـــيـــة 
حينها، وهو ما دفع نظام السيسي لاعتذار 

املبطن« بحسب املصدر.
الرياض  »العاقة بن  أن  إلــى  املصدر  ويشير 
والقاهرة حاليا بها شد وجذب طوال الوقت، 
 الــنــظــام املــصــري أبــــدى دهشته 

ّ
وال ســيــمــا أن

لــقــبــول الــســعــوديــة بــالــتــفــاوض مــع الحوثين 
في الوقت الراهن في حن رفضت اململكة في 
وقــت ســابــق قــيــام مصر بــهــذه الــخــطــوة. وهي 
املــســألــة الــتــي تــكــررت فــي التعامل مــع املشهد 
السوري، عندما رفضت اململكة تحركات مصر 
السياسية في هذا الشأن من خال استقبالها 
وفــــــودًا ملـــعـــارضـــن ســــوريــــن، فـــي حـــن قبلت 
بــــأدوار أخـــرى لــتــركــيــا، وكــذلــك عــنــدمــا أعلنت 
مع  التحاور  مــن  عــدم حساسيتها  السعودية 
إيــــران، فــي وقـــت تغضب فــيــه عــنــدمــا تعلم أن 
مــع طهران  مــشــاورات سرية مصرية حصلت 

في هذا الشأن«.
وبـــشـــأن الــتــقــارب مـــع تــركــيــا، يــبــدو السيسي 
واقعا تحت ضغط سياسي وإعامي كبير من 
التي  واالستخباراتية  األمنية  الدوائر  صقور 
شاركت في صنع نظامه، ملنعه من أي خطوة 
تقارب، باعتبار أن العداء مع الدول التي تتسم 
بعاقات جيدة مع اإلخــوان املسلمن هو أحد 
أســس شعبيته وشرعيته، في نظرهم. وترى 
مــصــادر مطلعة أن »اخــتــبــارًا صعبا سيواجه 
السيسي في هذه الزيارة، بمحاولته التصدي 
ملــطــالــبــة الــســعــوديــة لـــه بــاملــشــاركــة فـــي القمة 
اإلسامية، في ظل تخطيطه لتقديم مزيد من 
الــعــروض والــتــســهــيــات االســتــثــمــاريــة لجذب 

رؤوس األموال السعودية واملساعدات«.

القاهرة ـ العربي الجديد

تــعــيــش الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة حــالــة 
مــن التخّبط والــتــداخــل، فــي انتظار 
قرار إيطالي، وربما أوروبــي، بشأن 
قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل الـــطـــالـــب اإليــــطــــالــــي، جــولــيــو 
الــقــاهــرة، والــعــثــور على جثته  فــي  ريجيني، 
ــك قــبــل  ــ فــــي 4 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي. وذلــ
واملحققن  القضاة  بــن  املــقــررة  االجتماعات 
املـــصـــريـــن واإليـــطـــالـــيـــن، فــــي رومـــــــا، الـــيـــوم 
ــا تــم  ــ ــعــــرض مـ الـــخـــمـــيـــس وغـــــــدًا الـــجـــمـــعـــة، لــ
إلــيــه مـــن عــنــاصــر فـــي التحقيقات  الــتــوّصــل 
الــتــي قــامــت بــهــا الــســلــطــات فـــي الــقــاهــرة في 

مقتل ريجيني.
 وفي هذا اإلطار، كشفت مصادر دبلوماسية 
مـــصـــريـــة أن »جــــهــــود الــــوســــاطــــة، ومـــحـــاولـــة 
ــتـــوّدد لـــدى إيــطــالــيــا، فــشــلــت فــي الــحــّد من  الـ
الـــتـــداعـــيـــات املــحــتــمــلــة إذا مــــا ثـــبـــت تـــــوّرط 
جــــهــــاز أمــــنــــي مــــصــــري فـــــي الـــــــحـــــــادث«. مــع 
الــعــلــم أن األجـــهـــزة األمــنــيــة املــصــريــة تابعت 
إنــتــاج روايــاتــهــا املــســّربــة بشأن واقــعــة مقتل 
ريــجــيــنــي، فـــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا لـــلـــخـــروج من 
الحادثة،  التي سّببتها  الدبلوماسية  األزمــة 
بعدما صّعدت روما من لهجة تصريحاتها 
ــد الـــقـــاهـــرة فــــي ظــــل عـــــدم جـــديـــة الــنــظــام  ضــ
املصري في اإلعان عن الفاعلن األساسين، 
مع توّصل فريق البحث اإليطالي إلى قناعة 
مــفــادهــا أن »جــهــازًا أمنيا هــو مــن يقف وراء 

مقتل مواطنهم«.
ومع تصاعد املوقف اإليطالي، بدأت وسائل 
الترويج لرواية أمنية جديدة  إعام مصرية 
بــأنــه »لـــم ُيقتل  بــشــأن مقتل ريــجــيــنــي، تفيد 
ــدا عــلــى  ــ تـــحـــت وطـــــــأة الـــتـــعـــذيـــب، وأن مــــا بــ
الجثمان عند العثور عليه في منطقة نائية 
بمدينة الــســادس مــن أكــتــوبــر، يــرجــع لكونه 

قضية 
ريجيني

تسريب روايات جديدة 
من األجهزة األمنية

حصلت صحيفة »ال 
ريبوبليكا« اإليطالية على 
رسالة تكشف تّورط األمن

تكتمت وزارة الخارجية 
عن كيفية تحرير الرهينة 

القطري ومرافقه

التحالف وّجه ضربات 
جوية مدّمرة لقطع 
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معارك الموصل ال تهدأ والغارات ُتحّجم »داعش«

الدوحة تنتظر الوفاء بـ»تعهدات« مختطفيها بالعراق العاهل السعودي في القاهرة: تركيا والمساعدات

ــقـــدم مــــواطــــن لــلــنــيــابــة  ــدءًا مــــن تـ ــ الـــوطـــنـــي، بــ
ــه امـــتـــاكـــه شـــهـــادة مــتــعــلــقــة بمقتل  وإعــــانــ
ــده خــلــف  ــ ــاهــ ــ ــا بــــأنــــه »شــ ــيــ ــّدعــ ريــــجــــيــــنــــي، مــ
البلد،  وســط  بمنطقة  اإليــطــالــيــة  القنصلية 
وهو يتشاجر مع زميل أجنبي له«. مع العلم 
أن سيارة تابعة لجهاز األمن الوطني، نقلت 
»املواطن« إلى استوديو قناة »صدى البلد«، 
اإلعــامــي أحمد موسى،   برنامج 

ّ
حيث يبث

لـــيـــروي شــهــادتــه، قــبــل أن تــكــتــشــف الــنــيــابــة 
ــــك كــــذبــــه، وتـــعـــتـــبـــره »شــــاهــــد زور«،  بـــعـــد ذلـ
وتحّرك باغا ضده لدى النائب العام بتهمة 

»الشهادة بالزور«.
بقتل خمسة  األخــــرى، فمتعلقة  الــروايــة  أمــا 
أفــــــراد مـــن أعـــضـــاء عــصــابــة تــخــصــصــت في 
ـــراه، والــــعــــثــــور عــلــى  ــ ــاإلكـ ـــ ــــب بـ ــانـ ــ ســـرقـــة األجـ
شقيقة  مسكن  في  كاملة  ريجيني  مقتنيات 
أحــــدهــــم. وهـــــي الـــــروايـــــة الـــتـــي ثـــبـــت كــذبــهــا 
ــل إعـــــام إيــطــالــيــة  ــائـ ــا، ووصــفــتــهــا وسـ أيـــضـ
الــروايــات ظهرت  »الساذجة«. ومــا بن تلك  بـ
ــرى غـــيـــر رســـمـــيـــة ســـعـــت أجــــهــــزة أمــنــيــة  ــ ــ أخـ
ـــاب مــحــســوبــن عــلــيــهــا، 

ّ
لــتــســريــبــهــا عــبــر كـــت

ومــنــهــا أن مــقــتــل ريــجــيــنــي يـــرجـــع لــعــاقــات 
نــســائــيــة، وهـــي الـــروايـــات الــتــي نــفــاهــا أيضا 

أصدقاء ريجيني واملقّربون منه بالقاهرة.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــبــدو أن قــائــمــة »املــرشــح 

»كـــبـــش فــــــداء«،  ـــ ــه كـ املـــحـــتـــمـــل« لــلــتــضــحــيــة بــ
السترضاء الحكومة اإليطالية، تطاول مدير 
الــلــواء خــالــد شلبي، والــذي  مباحث الــجــيــزة 
أنه املتهم  تشير دوائــر إعامية وأمنية، إلى 

الرئيسي في تعذيب ريجيني وقتله.
مــع الــعــلــم أنـــه قــبــل ثـــورة 25 يــنــايــر/ كــانــون 
ُعـــــرف شــلــبــي بن  ــا،  ــعـــدهـ الـــثـــانـــي 2011 وبـ
ى منصب حكمدار 

ّ
تول والتي  الجيزة،  أبناء 

ار«، 
ّ
»الـــجـــز )حـــاكـــم( مــديــريــة األمــــن فــيــهــا، بــــ

نظرًا النتهاكاته بحق املتهمن في القضايا 
ــــن كــــــان ضـــابـــطـــا بــمــبــاحــث  الـــجـــنـــائـــيـــة، حـ
املحافظة،  أبــنــاء  بعض  وبحسب  املحافظة. 
فــــإن شــلــبــي لـــم يــعــرف ســــوى لــغــة الــتــعــذيــب 
ــلـــى اعــــتــــرافــــات مــن  ــرب لـــلـــحـــصـــول عـ ــ ــــضـ والـ
بأي  لاعتراف  يضطرون  والــذيــن  املتهمن، 
شــيء تحت وطــأة التعذيب الــذي كــان يصل 
بالكهرباء في  الصعق  استخدام  إلــى درجــة 

مصادر  تشير  العسكري،  والتحالف  السياسية  المفاوضات  عن  بعيدًا 
السيسي سيبلغ سلمان  أن  إلى  الجديد«  لـ«العربي  حكومية في حديث 
بتسوية المنازعات االستثمارية بين الحكومة وأكثر من 120 رجل أعمال 
سعوديا مقابل ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دوالر كمرحلة أولى. 
المساعدات  من  كمية  استيراد  في  اإلسراع  إلى  أيضً  السيسي  ويسعى 
المواد  من  مكعب  متر  ألف   700 باستيراد  السعودية،  من  البترولية 

البترولية السائلة شهريً.

أمس  زيــد،  أبو  أحمد  المصرية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  نفى 
األربعاء، ما نُقل عن وزير الخارجية، سامح شكري، من أنباء تفيد بأنه »أبلغ 
نظيره األميركي، جون كيري، بأن الطالب اإليطالي، جوليو ريجيني، لقي 
أبو  »األناضول«. وأكد  لوكالة  حتفه في حفل جنس جماعي«، وفقً 
زيد، في تصريحات متلفزة، أن »هذا الكالم غير صحيح، وليس له عالقة 
بالواقع«. وأضاف أنه »منذ وقت وقوع الحادث تعرضنا للشائعات التي 

تم تداولها في بعض وسائل اإلعالم على أنها حقيقة«.

نفي الخارجية

تسوية المنازعات

محمد الفضيالت

أثارت أطنان الوثائق السرية 
املسربة من شركة »موساك 

فونسيكا« للخدمات القانونية 
والتي بات يصطلح عليها 

إعالميًا بـ »وثائق بنما« 
ضجة كبيرة في الدول التي 
كشف عن تورط ساستها 

مباشرة أو عبر وسطاء 
بالتعامل مع الشركة التي 

توفر مالذات ضريبية آمنة 
تسهل لهم التهرب الضريبي 

في بلدانهم إضافة إلى أن 
جزءًا من تلك األموال كانت 
نتاج عملية سرقة ممنهجة 

ملقدرات الشعوب أو كان 
يجري استثمارها إلدارة 

عجلة الفساد. أول ضحايا 
التسريبات رئيس وزراء 

ايسلندا، سيغمندور ديفيد 
غونالغسون، الذي استقال 
من منصبه تحت ضغوط 

كبيرة مورست عليه بعد أن 
ربطت الوثائق اسم زوجته 

بشركات خارجية، وقد يكون 
غونالغسون املسؤول الكبير 

األول الذي يطاح به من منصبه 
دون أن يكون األخير. األردن 
لم يسلم من الفيضان الذي 

خلفته الوثائق، ورد اسم 
رئيس الوزراء األسبق علي أبو 

الراغب الذي أظهرت الوثائق 
تعامله مع »موساك فونسيكا« 

في تأسيسه شركتي »أوف 
شور«، ظهور أسم أبو الراغب 

الذي طاردته منذ خروجه 
من منصبه في العام 2003 

تهم الفساد لم يثر دهشة 
األردنيني الذين تعاملوا مع 

األمر في سياق تأكيد املؤكد، 
مع تسليمهم بعجزهم سابقًا 

وحاليًا عن محاسبة الرجل. 
ضمن جهود االتحاد الدولي 
للصحفيني االستقصائيني 

أنتج موقع »عمان نت« 
اإلخباري األردني تحقيقًا 

صحفيًا عن تورط رجل 
األعمال األردني خالد شاهني 

بالتواطؤ مع شخصيات 
سياسية في عملية فساد 

منظم بحصول شركاته التي 
أسسها في املالذات الضريبية 

على عطاءات، وقدم التحقيق 
للقارئ وجبة كاملة الدسم عن 

إحدى أكبر قضايا الفساد التي 
شغلت الشارع األردني خالل 

موجة االحتجاجات املطالبة 
بمحاربة الفساد واملتمثلة 

بعطاء التوسعة الرابعة ملصفاة 
البترول األردنية، كما فتح 

 كبيرًا حول 
ً
التحقيق سؤاال

شركاء شاهني والذين لم 
يتمكن منتجو التحقيق من 

كشف هوياتهم لكنهم أعادوا 
تعليق الجرس »من الفاسدين 
الذين لم يكشفوا«؟ التفاصيل 
التي كشفها التحقيق مثيرة، 

لكنها مرت سحابة صيف 
أردنية، فكما علق أحد 

: »في األردن 
ً
الناشطني قائال

الكل يعرف وال يتحرك«.

للحديث 
تتمة

أوراق بنما: 
سحابة صيف

متابعة

خاص من روزنامتنا

األمــــاكــــن الــحــســاســة. كــمــا يــظــهــر فـــي سجل 
شــلــبــي الــوظــيــفــي حــكــم بــالــســجــن ملــــدة عــام 
مواطن  مقتل  قضية  فــي  التنفيذ،  وقــف  مــع 
ــبـــب الــــتــــعــــذيــــب، وهـــــــي الـــقـــضـــيـــة الـــتـــي  ــسـ بـ
املنتزه  حملت رقم 67909، لسنة 2000 قسم 

باإلسكندرية.
ويــبــرز اســمــه أيــضــا فــي مــلــف مقتل املــواطــن 
ســيــد بــــال، والــــذي وّجــهــت لــه أجــهــزة األمــن 
اتهاما بالتورط في تفجير كنيسة القديسن، 
قليلة. وتدخل شلبي  بأيام  ثــورة يناير  قبل 
في حينه من موقعه بــإدارة املباحث لتهديد 
أهالي بال، والذي لقي مصرعه تحت وطأة 
التعذيب، مهددًا إياهم بالتنكيل بهم في حال 
اتــخــذوا أي خــطــوات تصعيدية ضــد ضباط 

األمن الوطني الذين قاموا بقتل ابنهم.
ــة أمـــن  ــريـ ــديـ انـــتـــقـــل شــلــبــي بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى مـ
 إلدارة املباحث بها. ومع 

ً
الجيزة، وُعّن وكيا

القبض  إلــقــاء  بــدأت مــراحــل  مه منصبه، 
ّ
تسل

عــلــى شــبــاب صــغــار وشـــيـــوخ، لــلــظــهــور على 
املــصــري، وإعــانــهــم، بعد  التلفزيون  شــاشــة 
تعّرضهم التعذيب، عن توّرطهم في »تكوين 
بعد  تبرئتهم  تتم  أن  قبل  إرهــابــيــة«،  خــايــا 
ــك عـــنـــد تــقــديــمــهــم لـــلـــقـــضـــاء، لــيــتــضــح أن  ــ ذلـ
ـــزعـــت مــنــهــم فـــي ســلــخــانــات 

ُ
االعـــتـــرافـــات انـــت

الدفاع  هيئة  أعضاء  أحــد  بحسب  التعذيب، 
إعاميا  املــعــروفــة  القضية  فــي  املتهمن  عــن 

»كتائب جنوب الجيزة«. بـ
بتلفيق  الــوهــمــيــة لشلبي  اإلنـــجـــازات  ــام  وأمــ
االتـــهـــامـــات لـــألبـــريـــاء، تــّمــت تــرقــيــتــه ملنصب 
 
ً
رئــيــس مــبــاحــث الــجــيــزة، بــعــد أن كـــان وكــيــا

لــهــا، وهـــو املــنــصــب الـــذي يــتــواله حــتــى اآلن، 
وهـــو املــنــصــب الـــذي مــن خــالــه خـــرج شلبي 
بـــعـــد ســـاعـــتـــن فـــقـــط مــــن الـــعـــثـــور عـــلـــى جــثــة 
ريجيني، لُيعلن أن اإليطالي لقي حتفه جراء 
ــادي، مــن دون انــتــظــار تقرير  حـــادث ســيــر عــ

الطب الشرعي.
ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا«  »ال  أن صـــحـــيـــفـــة  الـــعـــلـــم  مـــــع 
اإليــــطــــالــــيــــة، ذكــــــــرت أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، أنـــهـــا 
ــتــهــا مـــن شخص 

ّ
»حــصــلــت عــلــى رســـالـــة تــلــق

املصرية«.  االستخبارات  أنه يعمل في  يزعم 
»الـــرســـالـــة تكشف  أن  الــصــحــيــفــة  ــافــــت  وأضــ
تفاصيل عن توّرط األمن املصري في تعذيب 
وقتل ريجيني«. ووفقا للصحيفة اإليطالية، 
باللغة  الرسالة وصلت  فــإن  الحكومية،  غير 
عــن هويته،  لــم يفصح  مــن شخص  العربية، 
ــا جـــرى  ــ ــيـــل بــــشــــأن مـ ــفـــاصـ ــرد فـــيـــهـــا تـ ــ ــسـ ــ ويـ
العثور على  اختفائه، وحتى  منذ  لريجيني 
جــثــتــه مــلــقــاة فـــي 4 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط. ويــزعــم 
مــرســل الــرســالــة أن »قـــرار إلــقــاء القبض على 
أثناء  الــلــواء خالد شلبي،  مــن  ريجيني جــاء 
تواجد الشاب اإليطالي في حي الدقي التابع 

ملدينة الجيزة مركز املحافظة«.

ُدفــــن لــنــحــو 14 ســـاعـــة، وهــــو مـــا تــســّبــب في 
ة«.

ّ
تيّبس الجثة وظهورها بحالة رث

»البوابة نيوز« عن مصادر  ونقلت صحيفة 
أمنية تابعة لجهاز األمن الوطني، أن »عددًا 
على  عثروا  أكتوبر،  بمنطقة  األشخاص  من 
الجثمان مدفونا في صحراء املدينة، بعدما 
لــة  ـــة. وخــوفــا مــن املــســاء

ّ
نبشتها كـــاب ضـــال

الجثمان بالقرب من  بإلقاء  القانونية قاموا 

يــراه أي شخص عابر ويقوم  الطريق، حتى 
بـــاإلبـــاغ عـــنـــه«. وبــحــســب املـــصـــادر األمــنــيــة 
الــروايــة  »تــلــك  فــإن  الــتــي تحدثت للصحيفة، 
تــدعــم مقتل ريجيني فــي حـــادث جــنــائــي، ال 
ســيــاســي، عــلــى أيــــدي جــهــاز أمــنــي أو حتى 

تعذيبه قبل الوفاة«.
ــّم الـــــروايـــــة الــــجــــديــــدة إلـــــى عـــــدد مــن  ــنـــضـ وتـ
ــات الـــتـــي يــقــف خــلــفــهــا جـــهـــاز األمـــن  ــ ــروايـ ــ الـ

أمــس  مــصــريــة،  محكمة  ــدرت  ــ أص
الرئيس  بحق  حكم  أول  األربـــعـــاء، 
للمحاسبات  المركزي  للجهاز  السابق 
 20 بتغريمه  بعد عزله،  هشام جنينة، 
مع  التهامه  دوالر(  )ألفا  جنيه  ألف 
وزير  وقذف  سب  دعوى  في  آخرين 
الحميد،  عبد  عــادل  األسبق  العدل 
وفقً لما ذكر مصدر قضائي لوكالة 
من  األول  الحكم  ويُعتبر  »األناضول«. 
في   عــزلــه  منذ  جنينة  بــحــّق  نــوعــه 
الرئيس   من  بقرار  الماضي،  مــارس/آذار 
المصري علمً أنه كان ينتظر إحالته إلى 

التقاعد في سبتمبر المقبل.

أول حكم 
بحق جنينة

تستمر زيارة 
العاهل 

السعودي إلى 
مصر 5 أيام 
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)Getty/من االعتصامات اإليطالية الُمطالبة بجالء قضية ريجيني )أندريا رونكيني

وائل قنديل

غشلقت وغفلقت... األولى والثانية 
ينطقهما املصريون أوالد البلد 

شة، بدال من القاف، 
ّ
بالجيم املعط

واملعنى في األولى أنها أظلمت 
وأعتمت ولم يعد أحد يعرف لها 

مالمح، أما الثانية »غفلجت« فتعني 
دت وأطبقت 

ّ
أنها انسّدت وتعق

خناقها، واستعصت على النجاة. 
بعد ما نشرته »ريبوبليكا« اإليطالية، 

أمس، ليس أفضل من الكلمتني 
املذكورتني أعاله لوصف املوقف 

الذي يجد فيه النظام املصري نفسه 
اآلن، قبل ساعات من املثول بني 

يدي اإليطاليني، في قضية »جوليو 
ريجيني« التي تحولت إلى فضيحة 
دولية، تغطى على فضيحة »وثائق 
بنما« وتجعل العالم كله يقف على 

أطراف أصابعه، في انتظار الكشف 
عما لدى السلطات اإليطالية من 

معلومات وأدلة وقرائن تخص 
الجريمة. لو صح املنشور، أمس، 

والذي يعلق الجرس في رقاب عديد 
من كبار القيادات في املؤسسة 

األمنية املصرية، بكل فروعها، فإننا 
نكون بصدد جريمة نظام، وليست 

جريمة أفراد أو جهات داخل النظام، 
إذ تكشف الصحيفة أن أكثر من جهة 
في الدولة »البوليسكرية« تناوبت على 

إهانة وتعذيب الباحث اإليطالي، قبل 
ظهور جثته، مشوهة املعالم.

هنا ال فرق بني أن يكون املتهم األول 
خفيرا أم وزيرا، لواء في املباحث، أم 
جنراال في الدبلوماسية، يحمل رتبة 

وزير خارجية وُيدعى سامح شكري، 
إذ لم يعد لدى الحكومة اإليطالية 

ما تستر به عورة النظام الصديق، 
الذي تغاضت عن فظائعه، بحجة 

استخدامه في الحرب على اإلرهاب، 
فمارس اإلرهاب على أبناء شعبها، 

وأغمضت عينيها عن سجله املتخم 
بانتهاكات حقوق اإلنسان، بدعوى 
أنها تتربح من ورائه، فما حصدت 

إال خرابًا يهدد بسقوطها. حرّي بنا 
في هذه اللحظة أن ننحني احترامًا 

وتقديرًا للسيدة باوال التي لم تعد »أم 
ريجيني« فقط، بل صارت أمًا ملئات 

املختفني قسريًا واملعتقلني، املنسيني 
في غياهب زنازين تشبه تلك التي 

التهمت حياة ولدها، ونقلت مأساتهم 
للعالم كله، حني نطقت بجملتها 
الخالدة »لقد عذبوه وقتلوه كما 

لو كان مصريًا«. باتت السيدة أمًا 
للمصريني وللسوريني ولكل املعذبني 

في زنازين االستبداد، لتكتسب 
رمزية جليلة، وتتحول إلى أيقونة 
لإلنسانية، ندعو الله أن يحفظها 

بعيدًا عن أي »حمدين« إيطالي، أو 
»جبهة إنقاذ« تستثمر في وجيعتها، 

وتبتذل حزنها ورمزيتها. السيدة 
باوال وضعت الضمير األوروبي كله 
ره 

ّ
أمام اختبار أخالقي صعب، وتذك

بأنه اّدعى النعاس والغفلة، أمام 
جريمة قتل وحرق ثالثة آالف مواطن 

ع الجهل بمالبسات 
ّ
مصري، وتصن

ما حدث، وارتضى أن يدعم السلطة 
التي قتلتهم، باعتبارها أداة في 

الحرب على اإلرهاب، ومحفظة نقود 
يهّزونها فتتساقط مليارات رعاتها 

اإلقليميني، وتذهب إلى خزائن 
الحكومات األوروبية، صفقات سالح 

وخالفه. أسقطت باوال ورقة التوت 
عن الجميع، انحازت لإلنسان ضد 

إجرام السلطات القمعية، وأعادت إلى 
اإلنسانية جزءًا من قيمها املهدرة في 

مواخير السياسة الدولية، وقطعت 
الطريق على الحكومات، لكي تهرب 

ى من استحقاقات الضمير في 
ّ
تتخف

كهوف املصالح والصفقات.
بقي أن يفهم الشعب السيساوي 

املغّيب، أن الوقوف ضد املمارسات 
اإلجرامية ملن يحكمون مصر بقيم 
وعقلية العصابات املنظمة، ال يعني 
الوقوف ضد مصر، وال شماتة أو 
تشفيًا في الوطن املنكوب بهؤالء، 

بل إن من يحب مصر حقًا ال يتمنى 
لها أن تبقى رهينة للقبح والفشل 
والظلم، ويسعى إلى تحريرها من 

قبضة الذين أهانوها وقيدوها 
بالسالسل واألغالل، وجعلوها تبدو 

على هذه الصورة البائسة أمام العالم. 
وأكرر أننا نحبها فنقف ضد نظام 
يبتز الذين أصابهم الهم والغم على 

وصوله بها إلى مصاف الدول األكثر 
، باتهامهم بالشماتة، وتنتفي 

ً
فشال

فيه الفوارق بني »البيان الرسمي« 
و«الجنون الرسمي«، ويردد، طوال 

الوقت، أن كل سكان الكرة األرضية 
يتآمرون عليه.

شكرًا أم ريجيني

مرور
الكرام



موسكو ـ رامي القليوبي

تـــصـــادف الـــيـــوم الــخــمــيــس، الـــذكـــرى الــثــانــيــة 
ــة شـــــرق أوكــــرانــــيــــا،  ــيـ ــلـ ــرب األهـ ــحــ النـــــــدالع الــ
ــحــي حــوض 

ّ
ــقــــوات الــحــكــومــيــة ومــســل بـــن الــ

ولوغانسك(  دونيتسك  )إقليمي  »دونــبــاس« 
املـــوالـــيـــة لـــروســـيـــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــهــدئــة 
الوضع منذ إقرار الهدنة في سبتمبر/أيلول 
األخيرة شهدت مزيدًا  الفترة  أن  إال  املاضي، 
النار،  إطــاق  الخروقات التفاقيات وقــف  من 
مما يثير مخاوف من تجّدد أعمال القتال. في 
 ،2014 أبريل/نيسان   7 ُيعتبر  السياق،  هــذا 
تــاريــخــا لــبــدء الـــنـــزاع فــي الــشــرق األوكـــرانـــي، 
بعد إعان رئيس البرملان األوكراني في ذلك 
الـــوقـــت، ألــكــســنــدر تــورتــشــيــنــوف، الــــذي كــان 
ــبـــاد، عـــن »تطبيق  قــائــمــا بــأعــمــال رئــيــس الـ
إجـــراءات مكافحة اإلرهــاب ضد كل من حمل 

الساح«.
وجاء قرار كييف بعد إعان النشطاء املوالن 
لــروســيــا فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن أوكــرانــيــا، 

غزة ـ ضياء خليل

في  العليا  الدستورية  املحكمة  تشكيل  يفتح 
عباس،  محمود  الرئيس  مــن  بــقــرار  فلسطن، 
بــابــا لــلــخــاف مــن جــديــد بــن حــركــة املــقــاومــة 
من  البرملانية  وكتلتها  »حــمــاس«  اإلســامــيــة 
جهة وبن السلطة الفلسطينية التي تقودها 
حركة »فتح« من جهة ثانية. وتتهم »حماس« 
ــل الــســيــطــرة عــلــى ما  عـــبـــاس بــالــعــمــل مـــن أجــ
تبقى من سلطات ليست في يده، عبر تشكيل 
املحكمة في ظل االنقسام وعــدم وجــود اتفاق 
تسميه  مــمــا  ر 

ّ
وتـــحـــذ تشكيلها،  عــلــى  وطــنــي 

استخدامات »ثأرية« من خال املحكمة، فيما 
تـــدافـــع »فـــتـــح« عـــن الـــقـــرار وتــضــعــه فـــي إطـــار 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  مــؤســســات  اســتــكــمــال 
يـــوم  ــة،  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ املـــحـــكـــمـــة  أعــــضــــاء  وأدى 
الثاثاء املاضي، اليمن القانونية أمام عباس، 
بمقر الرئاسة فــي مدينة رام الــلــه، فــي ظــل ما 
ــمــــاس« ألعــضــاء  قـــالـــت الــســلــطــة إنــــه مــنــع »حــ
املحكمة من غزة من الوصول للضفة، أو أداء 
القسم عبر تقنية مؤتمرات الفيديو )الفيديو 

املصير،  لتقرير  استفتاء  إجـــراء  عزمهم  عــن 
الــقــرم، التي  على غــرار استفتاء شبه جزيرة 
مـــــــــــــارس/آذار 2014،  فــــي  ضـــّمـــتـــهـــا روســــيــــا 
األوكــرانــيــة  بالسلطات  االعـــتـــراف  ورفــضــهــم 
في  إداريـــة  مباٍن  على  الجديدة، وسيطرتهم 
ــدة. وقـــد تــمــكــنــت الـــقـــوات األوكــرانــيــة  مـــدن عــ
ــاع فـــي كـــل املـــدن،  ــ مـــن الــســيــطــرة عــلــى األوضــ
بــاســتــثــنــاء لــوغــانــســك ودونـــيـــتـــســـك، الــلــتــن 
أعلنتا بشكل أحـــادي الــجــانــب، عــن قــيــام ما 
ُعرف باسم »جمهورية لوغانسك الشعبية« 
و»جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة«. ومــنــذ 
الغرب  ودول  أوكرانيا  وّجهت  األزمـــة،  بداية 
االنفصالين«،  »دعــم  بـــ روسيا  إلــى  اتهامات 
بينما شّددت موسكو مرارًا على أن »األحداث 
الدموية في دونباس، جاءت نتيجة لانقاب 
غير الدستوري، الذي أطاح بالرئيس )املوالي 
لــهــا( فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش )فــــي فــبــرايــر/
أطلقت  روســيــا  أن  العلم  مــع   .»)2014 شباط 
تها كييف 

ّ
التي شن العملية العسكرية،  على 

في شرق الباد، تسمية »العملية العقابية«.
إال أن الدبلوماسي األوكراني السابق، رئيس 
منظمة »امليدان للشؤون الخارجية«، بوغدان 
يــاريــمــيــنــكــو، يــــرى أن »مــــا يــجــري فـــي شــرق 
أوكــرانــيــا لــيــس حــربــا أهــلــيــة، إنــمــا جـــزء من 
الذي بدأ باحتال  الروسي،  العدوان املسلح 
ــرم«. ويـــقـــول يــاريــمــيــنــكــو فـــي اتـــصـــال مع  ــقـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــن العاصمة األوكــرانــيــة 
روسية  عسكرية  وحـــدات  »هــنــاك  إن  كييف، 
كــامــلــة تــقــاتــل فـــي دونــــبــــاس، وكــــل األســلــحــة 
املنشأ«.  وروســيــة  جــديــدة  هناك  املستخدمة 
ويــضــيــف أنـــه »كـــانـــت هــنــاك بــعــض املــشــاكــل 
ــة فـــي دونـــبـــاس،  ــاديـ ــتـــصـ االجــتــمــاعــيــة واالقـ
شأنها في ذلك شأن باقي مناطق أوكرانيا، 

الــقــانــونــي، حنا  كــونــفــرانــس(. ونــشــر الخبير 
 
ّ
عيسى، تقدير موقف عن املحكمة، قال فيه إن
األرفـــع في  السلطة  الــدســتــوريــة هــي  املحكمة 
مواجهة السلطات الثاث التقليدية املعروفة، 
ــــي الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة،  وهــ
 ســلــطــة 

ّ
ــإن ــ ــ ــة. ووفــــقــــا لـــعـــيـــســـى، فـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ والـ

ه 
ّ
ونفوذ املحكمة الدستورية يطاوالن ما تسن

السلطة التشريعية من قوانن، سواء باإللغاء 
مباشرة أو عبر الطلب من السلطة التشريعية 
بتعديلها عند الحكم بعدم دستوريتها. وقد 
يــصــل األمــــر إلـــى أبــعــد مـــن ذلــــك، كـــأن تقضي 
أساسه  على  الـــذي  الــقــانــون  ببطان  املحكمة 

انتخب البرملان، وبالتبعية حل البرملان.
ــه مــجــلــس مــنــظــمــات حــقــوق  ــ مــــن جـــهـــتـــه، وّجــ
اإلنسان الفلسطينية، رسالة إلى عباس طالبه 
يــأتــي تــشــكــيــل املحكمة  ــرورة أن  »ضــ ـــ بــ فــيــهــا 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا كـــخـــطـــوة الحـــقـــة تــتــوج 
ــادة الــحــيــاة الــدســتــوريــة املــتــمــثــلــة بــإجــراء  ــ إعـ
والتشريعية(  )الرئاسية  العامة  االنتخابات 
الفلسطيني.« ودعت  القضاء  وإعــادة توحيد 
املؤسسات الحقوقية إلى »أن ال يأتي تشكيل 
املــحــكــمــة مــبــنــيــا عــلــى مــحــاصــصــة ســيــاســيــة 
يسعى من خالها أي حزب أو جهة سياسية 
للسيطرة على هذه املحكمة. في هذه األثناء، 
ــــاس«، الـــنـــائـــب فــي  ــمـ ــ ــقـــول الـــقـــيـــادي فــــي »حـ يـ
ــــن الــــحــــركــــة، يــحــيــى  املـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي عـ
 هذا »التشكيل 

ّ
»العربي الجديد«، إن موسى، لـ

سياسي  تشكيل  هــو  الــدســتــوريــة  للمحكمة 
عــبــاس إليجاد  مــحــاولــة  األول، وراءه  بــاملــقــام 
مــحــكــمــة يــنــفــذ مــــن خـــالـــهـــا كــــل مــخــطــطــاتــه، 
الفلسطيني،  السياسي  النظام  فــي  والتحكم 
من خال إيجاد محكمة دستورية تمثل أعلى 
من كل السلطات، وتحكم في قضايا السلطات 

ــم تـــكـــن تـــصـــل إلـــــى درجــــــة تــجــعــل  ولـــكـــنـــهـــا لــ
السكان يحملون الساح من تلقاء أنفسهم«.

ــقـــدت في  ــول مـــحـــادثـــات الـــســـام الـــتـــي ُعـ ــ وحـ
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــيـــاروســـيـــة مــيــنــســك، يــعــتــبــر 
الدبلوماسي السابق، أنها »وسيلة لتحويل 
الـــعـــدوان إلـــى حـــرب أهــلــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
»كـــيـــيـــف اضــــطــــرت لــلــتــوقــيــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــات 
مينسك، إلدراكها التفوق العسكري ملوسكو، 
التي تريد الحفاظ على بؤرة التوتر لخدمة 
ــه.  ــلـــى حــــد قـــولـ ــة«، عـ ــيــ ــارجــ ــخــ ســـيـــاســـتـــهـــا الــ
ــــور في  ويــتــوقــع يــاريــمــيــنــكــو أن »تــتــجــه األمـ

وتنازعها، وتنازع القوانن والقضائية«، على 
حد قوله.

الــفــلــســطــيــنــي  ــيـــس  الـــرئـ  
ّ
ويــعــتــبــر مـــوســـى أن

أتـــى باملحكمة الــدســتــوريــة مــن أجـــل »أهـــداف 
تـــخـــصـــه، ومـــــن أجـــــل إبــــطــــال واليـــــــة املــجــلــس 
الــتــشــريــعــي، وإبـــطـــال الــقــوانــن الــتــي صـــدرت 
مــن املــجــلــس الــتــشــريــعــي، ولــيــثــبــت مراسيمه 
الرئاسية، وملساعدته على تثبيت إقصاء كل 
خصومه السياسين«، على حد قوله. ويلفت 
الدستورية  املحكمة  تشكيل  »قضية   

ّ
أن إلــى 

تخص الكل الوطني، لذلك املوضوع تستهدف 
فــيــه الــحــركــة الــوطــنــيــة ومــشــروعــنــا الــوطــنــي، 

ومشروعنا السياسي«.
فــي املــقــابــل، يقول الــقــيــادي فــي حركة »فتح«، 
 إقـــرار 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن يــحــيــي ربــــاح، لـــ

عــبــاس للمحكمة الــدســتــوريــة يــأتــي فــي إطــار 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــؤســســات  اســتــكــمــال 
والتحول من مجرد سلطة إلى دولــة، في ظل 
الــدولــيــة بفلسطن  تنامي حــركــة االعــتــرافــات 
ــانـــون  ــقـ الـ  

ّ
كــــدولــــة قــــائــــمــــة. ويــــؤكــــد ربـــــــاح أن

إرســـاء  الفلسطيني  لــلــرئــيــس  كــفــل  األســـاســـي 
جانب  إلـــى  وتعيينها،  الــدســتــوريــة  املــحــكــمــة 
وجــود املجلس التشريعي كما في باقي دول 
املؤسسات  كامل  استكمال  أجــل  مــن  املنطقة، 
الــتــي لــم تــكــن مـــوجـــودة فــي املــرحــلــة السابقة 

دونــبــاس نــحــو تجميد الــنــزاع مــع اســتــمــرار 
إلى  بالتالي  أوكرانيا  لُيضاف شرق  التوتر، 
االتحاد  فضاء  في  املجّمدة  النزاعات  قائمة 
ــابــــق، عـــلـــى غـــــــرار أقـــالـــيـــم  الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســ
ترانسنيستريا فــي مــولــدوفــا، وأبــخــازيــا في 
جــورجــيــا، ونــاغــورنــي قـــره بــــاغ، الــــذي شهد 
مــواجــهــات دامــيــة بــن أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان 
املــاضــيــة. وتــعــود كثرة  القليلة  ــام  خـــال األيــ
ــــات بـــالـــجـــمـــهـــوريـــات الــســوفــيــيــتــيــة  ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـ
للمناطق  التعسفي  الــتــوزيــع  إلـــى  الــســابــقــة، 
السوفييتية  الحقبة  فــي  الــجــمــهــوريــات  بــن 

 
ّ
فــي السلطة. ويــوضــح القيادي فــي »فــتــح« أن
عباس لن يلغي املجلس التشريعي عبر بوابة 
في  التي جرى تشكيلها  الدستورية  املحكمة 
املتجددة لتشكيل حكومة وحــدة  ظــل دعــوتــه 
وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
في مــدة ال تتجاوز ستة أشهر بالتوافق بن 
 
ّ
أن إلــى  ربـــاح  ويلفت  الفلسطينية.  الفصائل 
ــمـــاس« أو  ــتـــراضـــات املــقــدمــة مـــن قــبــل »حـ االعـ
املــخــتــصــن الــحــقــوقــيــن والــقــانــونــيــن يجب 
مناقشتها والتوافق عليها، من دون تحولها 

وفقا العتبارات إدارية، من دون أخذ العوامل 
اإلثنية والتاريخية بعن االعتبار. من جهته، 
يــشــيــر الــصــحــافــي مــن دونــيــتــســك، ألكسندر 
تــشــالــيــنــكــو، إلــــى أن »الــســلــطــات الــشــيــوعــيــة 
جمهورية  أنتجت  السوفييتي  االتــحــاد  فــي 
أوكرانيا االصطناعية، عن طريق ضّم بضع 
أدى  أمــر  ثقافات مختلفة، وهــو  مناطق ذات 
انــقــســامــات عميقة فــي املجتمع  إلـــى حـــدوث 
في حديٍث  تشالينكو  ويضيف  األوكــرانــي«. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـــــه »عـــنـــدمـــا كــانــت  لــــ
أوكرانيا جزءًا من االتحاد السوفييتي، كانت 
موسكو تردع القوى القومية األوكرانية، لكن 
القومية  بـــدأت األمــزجــة  االتــحــاد،  بعد تفكك 
غـــرب أوكـــرانـــيـــا فـــي الــتــنــامــي، مــمــا أدى إلــى 
تــبــلــور مــامــح املــقــاومــة الــروســيــة كــــرّد على 

ذلك«.
ــى مــوســكــو  ــ ــامــــات املـــوّجـــهـــة إلـ ــهــ وحــــــول االتــ
بالضلوع في النزاع، يقول تشالينكو: »هناك 
دعـــم عــســكــري روســــي غــيــر مــعــلــن، ولــكــن 90 
فــي املــائــة مــن املــقــاتــلــن هــم ســكــان محليون 
ولدوا على هذه األرض، بينما ال تزيد نسبة 
املتطوعن عن 10 في املائة«. وسبق للرئيس 
ــرارًا  الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، أن نــفــى مــ
وجـــود قـــوات روســيــة فــي دونـــبـــاس، معتبرًا 
أن »املـــقـــاتـــلـــن الــــــــروس املــــوجــــوديــــن هــنــاك 
متطوعون ويشاركون في الحرب بإرادتهم«. 
وبــــدأت األزمــــة الــســيــاســيــة فــي أوكــرانــيــا في 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2013، عــنــدمــا قــرر 
ــعــــدول عـــن الــتــوقــيــع على  يــانــوكــوفــيــتــش الــ
مما  األوروبـــي،  االتحاد  مع  الشراكة  اتفاقية 
دفع أنصار »التكامل مع أوروبا« إلى تنظيم 
تظاهرات واحتجاجات ُعرفت باسم »امليدان 

األوروبي«.

إلـــى قــضــيــة خــافــيــة، فـــي ظـــل اســتــمــرار حــالــة 
االنقسام الفلسطيني وما سّماه تهرب حركة 
»حماس« املتواصل من املصالحة. من جهته، 
يـــقـــول املــحــامــي والــخــبــيــر الـــقـــانـــونـــي، صــاح 
تشكيل   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العاطي،  عبد 

ــة لــــدولــــة تـــحـــت االحــــتــــال،  ــتـــوريـ مــحــكــمــة دسـ
صــغــيــرة ومـــحـــدودة املــســاحــة وعـــدد الــســكــان، 
وتــعــانــي مـــن انــقــســام ســيــاســي ومــؤســســاتــي 
وجـــغـــرافـــي، ال يــتــســم بـــالـــضـــرورة والــحــاجــة 

امللحة.

بـــن إســـرائـــيـــل وأذربـــيـــجـــان عـــاقـــات تــعــاون 
استخباري عميقة.

األذريــة  اإلسرائيلية  العاقات  اكتسبت  وقــد 
إلى  أذربــيــجــان  تحولت  بعدما  إضافيا  بعدًا 
إلسرائيل  للنفط  املــصــدرة  الرئيسية  الــدولــة 

عبر أنبوب النفط الذي يمّر من تركيا.
ــث اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي املـــخـــتـــص  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ وكــــــــــان الـ
بــســيــاســات أوروبــــا الــشــرقــيــة، زئــيــف حنن، 
قــد أقـــّر فــي عـــام 2008 بــتــورط إســرائــيــل في 
دعــم جــورجــيــا، وأن سياسة إســرائــيــل تقوم 
فــي دول الــقــوقــاز، عــلــى إيــجــاد ورقــــة يمكن 
لها استخدامها في وجه روسيا )قبل تطور 
الــتــنــســيــق األمـــنـــي بـــن روســـيـــا وإســـرائـــيـــل 
املــاضــي(،  سبتمبر/أيلول  منذ  ســوريــة  فــي 
ــزود الــــدول املــعــاديــة  وال سيما أن روســيــا تـ
ــران وســـوريـــة بــالــســاح.  ــ إلســـرائـــيـــل، مــثــل إيـ
 جــورجــيــا وأذربــيــجــان هما 

ّ
وأقــــّر يــومــهــا أن

جـــزء مـــن مــحــور تــبــنــيــه إســرائــيــل فـــي آســيــا 
من  »كتلة  وبــلــورة  إيـــران  ملواجهة  الوسطى 
الدول اإلسامية املعتدلة املؤيدة إلسرائيل«. 
ولــفــت إلـــى أن إســرائــيــل اســتــغــلــت وتستغل 
ــــدى الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة فــــي هـــذه  االعـــتـــقـــاد لـ
الدول الخارجة من االتحاد السوفييتي، بأن 
الطريق للغرب وقلبه تمّر أيضا بإسرائيل. 

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الــــتــــوتــــر فـــــي الــــعــــاقــــات 
الراهنة، فإن املصالح  التركية – اإلسرائيلية 
إلى  بإسرائيل  دفعت  املــذكــورة،  اإلسرائيلية 
عدم تغيير سياساتها في القوقاز واالنتقال 
لتأييد روسيا في النزاع األذري- األرميني، بل 
ال تــزال تفضل الحفاظ على محور العاقات 
الجديد، حتى وإن قاد ذلك لوقوفها في نفس 
املــحــور مــع تــركــيــا املـــؤيـــدة ألذربـــيـــجـــان، ضد 
الــجــديــد في  روســيــا، العــتــبــارهــا أن للمحور 
القوقاز وارتباط هذا املحور بشكل أو بآخر 
استراتيجية  أهمية  األطلسي،  شمال  بحلف 
ــدى الــبــعــيــد ، وال يــضــر بـــالـــضـــرورة  ــ عــلــى املـ
بعاقات التنسيق مع روسيا في سورية، بل 
قد يمنحها ورقة مهمة في ضمان مصالحها 

اإلقليمية في املنطقة. 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

»أزار  مــوقــع  نشر  مفاجئا  يكن  لــم 
ــقـــريـــرًا، أول مـــن أمــس  ديــفــيــنــز« تـ
ــاء(، تـــحـــدث عـــانـــيـــة عــن  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ )الـ
الدور اإلسرائيلي في املواجهات األخيرة التي 
اندلعت في إقليم  ناغورني قره باغ املتنازع 
عليه بن أذربيجان وأرمينيا بقدر ما كشف 
ــعـــاقـــات الــعــســكــريــة والـــتـــعـــاون  عـــن عــمــق الـ
االستراتيجي  بن أذربيجان وإسرائيل منذ  
عـــام 1992. فقد  فــي  الــســفــراء بينهما  تــبــادل 
استعانت  أذربيجان  أن  املــذكــور  التقرير  أقــّر 
بــمــا ســّمــاه »الــطــائــرات االنــتــحــاريــة مــن غير 
طــيــار« اإلســرائــيــلــيــة الــصــنــع لــقــصــف قــوافــل 
الجنود األرمينين، في املواجهات العسكرية 

األخيرة.
وأعاد التقرير إلى األذهان الدور الذي تلعبه 
إسرائيل في مثلث الدول القوقازية: جورجيا، 
إسرائيل  تحرك  وفي  وأرمينيا،  وأذربيجان، 
لتكريس  وسعيها  ككل  املنطقة  فــي  النشط 
اإلسامية  الجمهوريات  مــع  مميزة  عــاقــات 
التي كانت جــزءًا من دول االتحاد  القوقازية 
إلـــى حــن تفككه مطلع  الــســوفــيــيــتــي ســابــقــا 
العقد األخير من القرن املاضي. وفي مقدمة 
هذه الدول إضافة إلى الدول الثاث املذكورة 

أعاه، أيضا كازاخستان وأوزبكستان.
ولـــعـــل املـــفـــاجـــأة فـــي نــشــر الــتــقــريــر املـــذكـــور، 
فــي مــا يــبــدو أنــه تـــورط إســرائــيــل فــي ساحة 
أن يضّر  من شأنه  ما  عنها،  بعيدة  إقليمية 
ــيــــل مــع  ــات الــــتــــي تــنــســجــهــا إســــرائــ ــعـــاقـ ــالـ بـ
روسيا تحت زعامة فاديمير بوتن، ضمن 
ــا في  الــســيــاســة الــتــي كــــان قـــد رســــم حـــدودهـ
الــعــقــد املـــاضـــي أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، عــنــدمــا 
بنيامن  فــي حــكــومــة  للخارجية  وزيــــرًا  كـــان 
على  لاعتماد  كمسعى  الــســابــقــة،  نتنياهو 
الــعــاقــة معها، بعد عامن  روســيــا وتــطــويــر 
وقفت  التي  الجورجية  الروسية  الحرب  من 
ومدتها  جورجيا  جانب  إلــى  إسرائيل  فيها 

إسرائيل تساند أذربيجان
طمع بموطئ قدم في الحديقة الخلفية إليران

ال ينفصل الدعم الذي تقدمه إسرائيل ألذربيجان عن النهج الذي تعتمده تل أبيب عبر بناء تحالفات 
عدة، خدمة لمصالحها االقتصادية والعسكرية، بما في ذلك الوجود في الحديقة الخلفية إليران 

وفتح أسواق جديدة لتجارة السالح

تتحرك إسرائيل بدافع 
بناء تحالفات في آسيا 

الوسطى ضد إيران

خشية من أن تكون 
المحكمة عنوانًا لضرب 

السلطة التشريعية

كالرك أقوى شخص 
في األمم المتحدة 

كمديرة »برنامج األمم 
المتحدة للتنمية«

67
سياسة

القضية

من روزنامتنا تقرير

عامان من نزاع شرق أوكرانيا بال أفق للتسوية المحكمة الدستورية... عنوان جديد لخالف »فتح« و»حماس«

دعا الرئيس األرميني، سيرج سركيسيان، أمس األربعاء، المجتمع الدولي 
إلى االعتراف بحق إقليم ناغورني قره باغ بتقرير مصيره بعد أربعة أيام 
من المعارك الدامية التي شهدها اإلقليم وخلفت عشرات القتلى، قبل 
أن يسيطر الهدوء أمس في ظل صمود الهدنة. وأوضح سركيسيان 
أن »سكان اإلقليم يريدون أمرًا واحدًا من المجتمع الدولي، وتحديدًا 

االعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم ومستقبلهم«.

أرمينيا تدعو لـ»تقرير المصير«

F F

ــه، إذ قـــدمـــت لها  ــواعــ بــالــســاح بــمــخــتــلــف أنــ
ليس فقط الساح الدفاعي، بل أيضا مدتها 
بـــوســـائـــل وأســـلـــحـــة هـــجـــومـــيـــة وفـــــق اتـــهـــام 

روسيا في حينه للحكومة اإلسرائيلية. 
وبــالــرغــم مـــن أن روســـيـــا وإســـرائـــيـــل قطعتا 
فـــي الــعــامــن املــاضــيــن شـــوطـــا فـــي تحسن 
العاقة بينهما، وال سيما بعد التفاهم على 
تنسيق أمــنــي رفــيــع فــي املــلــف الـــســـوري، إال 
تبدو  القوقاز،  في  اإلسرائيلية  السياسة  أن 
كأنها تسير في مسار سعي دول حلف شمال 
األطلسي وبينها تركيا، إلى محاولة تحجيم 
الــــدور الــروســي عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة ككل، 
والوصول إلى تأثير ونفوذ في الجمهوريات 

اإلسامية في القوقاز، طمعا في ضّم بعضها 
إلــى حلف شمال  ربما، على غــرار أذربيجان 
األطــلــســي مــن جــهــة، واالعــتــمــاد عــلــى املـــوارد 
الطبيعية، وال سيما الغاز الذي تم اكتشافه 
فــي العقد املــاضــي فــي بحر قــزويــن مــن جهة 

ثانية. 
مع ذلك فإن إسرائيل التي سارعت منذ عام 
1991 إلى االعتراف بالجمهوريات اإلسامية 
في القوقاز وإقامة عاقات دبلوماسية معها، 
بناء تحالفات  تتحرك بشكل أساسي بدافع 
فـــي آســيــا الــوســطــى بــمــا يــخــدم ســيــاســاتــهــا 
جديدة  أســواق  وفتح  واقتصادها  املختلفة، 
لتجارة الساح، وتجنيد دعم دول »إسامية 
معتدلة« إلى جانبها في املؤسسات الدولية. 
وتــعــكــس الـــعـــاقـــات الــخــاصــة بـــن إســرائــيــل 
ــا مــع  ــهــ ــتــ  عــــــن عــــاقــ

ً
وأذربــــــــيــــــــجــــــــان، فـــــضـــــا

ــيـــل معها  كـــازاخـــســـتـــان الـــتـــي أقـــامـــت إســـرائـ
عاقات دبلوماسية منذ عام 1992، األهمية 
إسرائيل ملوطئ  توليها  التي  االستراتيجية 
قدم لها في هذه الدول، لكونها دوال مجاورة 
إليــــران، يمكن اســتــغــال أراضــيــهــا، فــي حالة 
ــيــــه ضــــربــــة عـــســـكـــريـــة إليــــــــران.  قــــــــررت تــــوجــ
وقـــد ذكــــرت تــقــاريــر مختلفة فــي الــفــتــرة بن 
أن  يــعــتــقــد  الــتــي  الــفــتــرة  2008 و2012 وهـــي 
ــيـــل كـــانـــت تــخــطــط لـــضـــرب إيـــــــران، أن  إســـرائـ
كازاخستان  من  كل  في  اإلسرائيلي  النشاط 
ــان، وجـــورجـــيـــا، كـــان يــهــدف ليس  ــجـ ــيـ وأذربـ
واملــنــاورات  العسكرية  الخبرات  لتبادل  فقط 
املختلفة، وإنما بلغ حد اتهام إيران إلسرائيل 

أذربيجان  فــي  قــاعــدة عسكرية  أقــامــت  بأنها 
إلطاق ضربتها ضد إيران. 

ووفقا للمعطيات اإلسرائيلية الرسمية، فقد 
باعت إسرائيل مثا إلى جورجيا وأذربيجان 
اإلنـــذار  منظومات  مــن  بـــدءًا  مختلفة  أسلحة 
مــرورًا بالطائرات بــدون طيار ووصـــواًل إلى 
 1.6 دوالر،  مليارات  ثاثة  بنحو  الصواريخ 
منها فقط كانت في عام 2012 عندما زودت 
إسرائيل أذربيجان بأسلحة مختلفة دفاعية 
قمرين  أطلقت  إســرائــيــل  أن  كما  وهــجــومــيــة. 
صـــنـــاعـــيـــن مــــن كــــازاخــــســــتــــان عــــامــــي 2011 

و2013.
ــل أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــا يـــــــرى مـــحـــلـــلـــون فـــــي إسـ ــمــ ــيــ وفــ
الــعــاقــة بـــن إســرائــيــل وأذربـــيـــجـــان تستند 
ــــي إلــــــى بـــحـــث إســــرائــــيــــل عــن  ــــاسـ بـــشـــكـــل أسـ
حــلــفــاء فـــي آســـيـــا الـــوســـطـــى ضـــد إيـــــــران، إذ 
ــــؤالء أن إســـرائـــيـــل وأذربـــيـــجـــان هما  يــــرى هـ
إيــران  تعتبران  اللتان  الوحيدتان  الــدولــتــان 
عــــدوًا وجـــوديـــا لــهــمــا، فــــإن مــجــمــل املــصــالــح 
ــــن إســـرائـــيـــل  ــة والـــعـــســـكـــريـــة بـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
وأذربيجان ترتبط أيضا بجهد حلف شمال 
األطلسي لتحجيم الدور الروسي. كما تقوم 

هيلين كالرك
»البراغماتية« التي قد تخلف بان كي مون

نيويورك ـ ابتسام عازم 

ــم يـــكـــن مـــفـــاجـــئـــا إعــــــــان رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء  ــ لـ
ــرة الــحــالــيــة  ــديــ الــنــيــوزيــلــنــديــة الـــســـابـــقـــة، املــ
ــم املـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة، هــيــلــن  ــ لـــبـــرنـــامـــج األمــ
كـــــارك، عـــن تــرشــحــهــا ملــنــصــب األمــــن الــعــام 
الــعــام الحالي  املــتــحــدة، خلفا لــألمــن  لــألمــم 
بان كي مــون، الــذي تنتهي واليته مع نهاية 
كة، 

ّ
عّد كارك سياسية محن

ُ
العام الحالي. وت

ــن الــخــبــرة  ــمـــت فـــي جــعــبــتــهــا 30 عـــامـــا مـ راكـ
السياسية املحلية والعاملية، وهي أول امرأة 
نــيــوزيــلــنــدا  رئــيــســة وزراء  مــنــصــب  تــتــولــى 
لثاث فترات بن عامي 1999 و2008. بعدها، 
اخــتــارهــا األمــــن الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة، بــان 
ــرأة  ــام 2009، لــتــكــون أول امـ كـــي مــــون، فـــي عـ
ى منصب مديرة »برنامج األمم املتحدة 

ّ
تتول

لــلــتــنــمــيــة«، فــنــجــحــت فــــي واليـــتـــهـــا األولـــــى 
عّن لوالية ثانية من 

ُ
)2009 - 2013( قبل أن ت

املفترض أن تنتهي في عام 2017. وُيعّد هذا 
املنصب ثالث أعلى منصب في تراتبية األمم 
األوفـــر حظا  كـــارك حاليا  عتبر 

ُ
وت املــتــحــدة. 

األمــن  منصب  على  التنافس  بسباق  للفوز 
الوحيدة،  لــم تكن  املــتــحــدة، وإن  الــعــام لألمم 
أن هناك روايــة يتم تداولها في  وخصوصا 
أروقة األمم املتحدة، مفادها أن هناك حاجة 
أو »رأيــــا عــامــا« داخـــل بــيــروقــراطــيــة املنظمة 
الدولية لإتيان بامرأة إلى هذا املنصب الذي 

احتكره الرجال منذ التأسيس حتى اليوم.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، مـــا زالــــت حــظــوظ رئــيــســة 
ــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــوم  مــنــظــمــة األمــــــم املـ
الــبــلــغــاريــة إيلينا  والــثــقــافــة )الــيــونــيــســكــو(، 
ع بتأييٍد روسي قوي. 

ّ
بوكوفا، عالية، وتتمت

ــلــّبــي بــوكــوفــا مــطــلــبــن، يـــؤديـــان دورًا 
ُ
كــمــا ت

مهما في اختيار األمن العام العتيد، وهما 
أن تتولى هــذا املنصب امــرأة و/أو أن يكون 
لــم يسبق  إذ  الشرقية،  ــا  أوروبـ الشخص مــن 
 

َّ
ــرأة، كــمــا لــم يــتــول ــ أن تــولــت هـــذا املــنــصــب امـ
أي شــخــص مـــن أوروبـــــــا الــشــرقــيــة املــنــصــب 
عينه أيضا. أما عن كارك، فتصفها مصادر 
ــرأة األكــثــر  »املــ ـــ مــطــلــعــة فـــي األمــــم املــتــحــدة، بــ

نفوذًا حاليا في هذه املؤسسة«.
ــوة شــخــصــيــة كــــارك  ــ ــعـــض أن قــ ــبـ ويـــــــرى الـ
وعنادها السياسي، ُيقاَرن بسيدة بريطانيا 
كــارك  أن  رغــم  تاتشر،  مــارغــريــت  الحديدية، 
اليسار،  إلــى  أقـــرب  ليبرالية  سياسة  تعتمد 
يــزيــد من  تــاتــشــر. ومــا  وليست يمينية مثل 
قوة كارك، امتاكها وعيا نسويا، لذلك أكدت 
مــــرارًا أنــهــا »ال تـــرى نفسها كــامــرأة تترشح 
لــلــمــنــصــب، بـــل إنــســانــة ذات كـــفـــاءة وخــبــرة 

تؤهلها لذلك«.
وحــــول كــــارك وشــخــصــيــتــهــا، تــتــطــابــق آراء 
أشـــخـــاص كــثــر فـــي مـــقـــّر األمـــــم املـــتـــحـــدة في 
نيويورك، في أحاديثهم لـ »العربي الجديد«، 
أن تظهر من  أن »كـــارك حــاولــت  باعتبارهم 
الــحــالــي عــلــى رأس  خـــال تــولــيــهــا منصبها 
برنامج التنمية، قدرتها على اتخاذ ما ُيمكن 
وصــفــه بــالــخــطــوات الـــازمـــة، وتقليص عــدد 
ــراء الــتــعــديــات  ــ الــعــامــلــن فـــي املــنــظــمــة، وإجــ
التي  باملؤسسة،  للنهوض  الازمة  البنيوية 
جاءت بحسب بعض العاملن على حسابهم، 
من أجل إثبات قدرتها وزيادة حظوظها في 

الترشح ملنصب األمن العام«.
في هذا اإلطار، ربما يمكن فهم تصريحاتها 

اإلعــــامــــيــــة حــــــول خـــطـــطـــهـــا كـــأمـــيـــنـــة عـــامـــة 
مــحــتــمــلــة لـــألمـــم املــــتــــحــــدة، إذ تـــحـــدثـــت عــن 
رغبتها في »العمل على جعل األمــم املتحدة 
أكثر نجاعة، فهي مهددة بأن تصبح منظمة 
ــبــة فــــي بـــيـــروقـــراطـــيـــتـــهـــا، مــــع وجــــود 

ّ
مــتــصــل

ــــف مـــوظـــف فـــيـــهـــا، ومــيــزانــيــة  حــــوالــــي 40 ألـ
ــارات دوالر  ــيــ ــلــ ــــى نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة مــ تـــصـــل إلــ
أميركي سنويا«. وركزت كارك على ضرورة 
»مواجهة التحديات العاملية الجديدة بطرق 
والنازحن  الاجئن  أزمــة  فيها  بما  جديدة، 
حــول الــعــالــم، الــذيــن يصل عــددهــم إلــى نحو 
ــيـــون شــــخــــص، أغـــلـــبـــهـــم مــــن الـــنـــســـاء  ــلـ 60 مـ

واألطفال«.
ــا فـــي الــســيــاســات الــعــامــة الــتــي تعتمدها  أمـ
نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، فــقــد اتـــخـــذت ويــلــيــنــغــتــون في 
 

ّ
»حــل لـــ مــؤيــدًا  مــوقــفــا  الفلسطينية،  القضية 
اه السلطة الفلسطينية 

ّ
الدولتن«، الذي تتبن

ودولة االحتال اإلسرائيلي. كما وّجه سفراء 
ــي مــجــلــس األمــــــــن، انـــتـــقـــادات  نـــيـــوزيـــلـــنـــدا فــ
لــلــمــجــلــس، لــعــدم اتـــخـــاذه »خـــطـــوات جــذريــة 
 الـــصـــراع«. غــيــر أنـــه تــتــوجــب رؤيـــة هــذا 

ّ
لــحــل

الغربية،  للدول  الليبرالي  املوقف في سياقه 
الفلسطينين  عــن حــقــوق  تــحــدث  وإن  الـــذي 
ودعــمــه لــهــم، إال أن الــخــطــوات الــتــي يتخذها 
على أرض الواقع في دعمه لدولة االحتال، ال 
تبشر بالجديد واملختلف. ينطبق األمر كذلك 
على مــســوّدة مــشــروع الــقــرار حــول فلسطن، 
التي  الــدول  التي كانت نيوزيلندا من ضمن 
عملت عليها حتى نهاية العام املاضي، ورغم 
دعمها املتن لدولة االحتال، إال أن األمر لم 
العلم  مــع  نتنياهو.  بنيامن  لحكومة  يـــرق 
أن مــن أبــــرز املــطــالــب فــي تــلــك املـــســـودة التي 
»تجميد/سحب  كــانــت  نــيــوزيــلــنــدا،  أعــّدتــهــا 
في  إسرائيل  ملقاضاة  الفلسطينية  املساعي 
املحكمة الدولية، في مقابل تجميد إسرائيل 

عملية االستيطان«. والغريب في هذا املوقف 
التي صّوتت  الـــدول  مــن  كانت  نيوزيلندا  أن 
لألمم   ،2012 عــام  فلسطن،  انضمام  لصالح 

املــتــحــدة كــدولــة عــضــوة مــراقــبــة، مما خّولها 
االنــضــمــام إلـــى اتــفــاقــيــات جــنــيــف واملحكمة 

الدولية.
أما في مسألة االحتال األميركي والبريطاني 
كــــارك  ــانـــت  كـ حــــن  أي   ،2003 ــام  ــ عـ لـــلـــعـــراق 
اتخذت موقفا »شائكا«  للوزراء، فقد  رئيسة 
آنذاك، حن راحت تنتقد إدارة الرئيس جورج 
بـــوش االبــــن، ال بــل كـــان لــكــارك تصريحات، 
ذكرت فيها أنه »لو فاز املرشح الديمقراطي 
آل غور على بوش )في االنتخابات الرئاسية 
أميركا غزت  عــام 2000(، ملا كانت  األميركية 

العراق«.
ذراع  لـــــّي  ــت  ــاولــ حــ بـــــوش  إدارة  أن  ــدو  ــبــ ويــ
كــــارك بــســبــب هـــذه الــتــصــريــحــات، فــجــّمــدت 
املـــفـــاوضـــات حـــول اتــفــاقــات الــتــجــارة الــحــرة 
الــتــي كــان الــبــلــدان يــتــفــاوضــان عليها. ورغــم 
مساعي كــارك لــتــدارك األمــر، غير أن اإلدارة 
إلى  كــارك  فلجأت  تة، 

ّ
متعن كانت  األميركية 

ســيــاســة أكــثــر »بــراغــمــاتــيــة«، ضــاربــة عــرض 
الحائط بموقف األمم املتحدة الرسمي، الذي 
رأى أن »االحــتــال األميركي للعراق كــان من 
مــطــلــوبــة، ألن  دون تغطية دولــيــة وشــرعــيــة 
نظام صدام حسن لم ُيشّكل خطرًا على األمن 
الــدولــي«، فعمدت إلــى انــتــقــاد األمـــم املتحدة 
»املساعدة على بناء العراق،  مطالبة إياها بـ
وهي  الشرعية«.  مسألة  على  التركيز  وعــدم 
فــي تفسير  أطلقتها  الــتــي  الــتــبــريــرات  نــفــس 
سبب قرارها إرســال نيوزيلندا لقوات تدعم 
قوات االحتال األميركي في العراق، من أجل 

»بنائه«، وفقا لها.
كــارك،  حديث  أســاس  كانت  »البراغماتية«، 
يــــوم االثـــنـــن، فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
عـــقـــدتـــه فــــي نــــيــــويــــورك األمـــيـــركـــيـــة، لـــــإدالء 
تخّولها  التي  واملــؤهــات  ترشحها  بأسباب 
لـــخـــوض رئـــاســـة واحـــــدة مـــن أهــــم املــنــظــمــات 
 هـــــذه الــكــلــمــة الـــتـــي أرادت 

ّ
ــل ــعــ ــيـــة. ولــ الـــعـــاملـ

كــــارك مـــن خــالــهــا، إطــــاق وصـــف إيــجــابــي 
لها، هي نفسها الكلمة التي يمكن أن تظهر 
كــرئــيــســة وزراء  ــيـــات وتـــحـــركـــاتـــهـــا  ــالـ ــكـ اإلشـ

سابقة لبادها.

 ،1981 عام  في  األولى  للمرة  النيوزيلندي  البرلمان  كالرك  هيلين  دخلت 
وتسلّقت سريعً مراتب السلطة، فأصبحت نائبة لرئيس الوزراء في 1989، 
العمالية  الحكومة  انهيار  لــدى 
اقتصادية  إصالحات  عن  الناجم 
 ،1993 عام  وفي  للخالف.  مثيرة 
»العمال«،  حــزب  قيادة  تسلّمت 
ونجحت في الثبات حتى وصولها 
كالرك  وتعتبر  الحكومة.  لرئاسة 
أن الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون 
مــانــديــال، هـــو مــثــالــهــا األعــلــى 
ــدر إلــهــامــهــا الــكــبــيــر في  ــص وم

مختلف ميادين السياسة.

من األمثلة على بؤر التوتر في الفضاء السوفييتي السابق، بقاء شبه 
جزيرة القرم ذات األغلبية الروسية، جزءًا من أوكرانيا بعد انهيار االتحاد 
السوفييتي، وإقليم ناغورني قره 
جزءًا  األرمينية،  األغلبية  ذي  باغ، 
ولعّل  وغيرهما.  أذربيجان  من 
النماذج  ــرز  أب من  تعتبر  أوكرانيا 
غــرب  بــيــن  منقسم  لمجتمع 
اللغة  يتحدث سكانه  الذي  البالد، 
للتكامل  ويتطلعون  األوكرانية 
الموالي  ــشــرق  وال ــا،  ــ أوروب مــع 

لروسيا.

مانديال المثال

بؤر الفضاء السوفييتي

طيب  ــب  رج الــتــركــي،  الرئيس  اتــهــم 
ــاء، روســيــا  ــعـ ــان، أمـــس األربـ ــ ــ أردوغ
في  أرمينيا  جانب  إلى  طرفً  بالدخول 
باغ  ناغورني قره  إقليم  الخالف حول 
وأذربيجان.  أرمينيا  بين  عليه  المتنازع 
ألقاها  كلمة  في  أردوغـــان،  ــال  وق
أنقرة،  في  محليين  مسؤولين  أمام 
»إن روسيا تقول إن تركيا تدخل طرفً. 
طرفً،  يــدخــل  عمن  بحثنا  إن  لكن 
فسيتبين أن روسيا هي األهم«. وأضاف 
»روسيا تحب الدخول طرفً، وهو ما 
فعلته في أوكرانيا وجورجيا، واليوم 

تفعله في سورية«.

أردوغان 
يهاجم روسيا

بورتريه

عامان مرّا على بدء 
النزاع األوكراني في 

شرق البالد. عامان على 
تمرّد انفصاليي حوض 
دونباس، بدعٍم روسي 

ضد الحكومة األوكرانية، 
وال حّل في األفق

يتحول تشكيل المحكمة 
الدستورية الفلسطينية 

إلى عنوان جديد للخالف 
بين حركتي »فتح« 

و»حماس« بعد اعتراض 
األخيرة على توقيت وآلية 

تشكيل المحكمة

أذربيجان استعانت بأسلحة إسرائيلية خالل المواجهات األخيرة )رسول رحيموف/األناضول(

تدافع 
حركة 
»فتح« عن 
قرار عباس 
)عباس 
المومني/

فرانس 
برس(

كالرك رئيسة الوزراء النيوزيلندية السابقة )كينا بيتانكور/فرانس برس(

  شرق
      غرب

تونس: الكشف عن خلية 
تخطط الستهداف أمنيين 

التونسية،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
الوقاية   مصلحة 

ّ
أن األربــعــاء،  أمــس 

مـــــــن اإلرهــــــــــــــــاب وفـــــــرقـــــــة األبــــــحــــــاث 
والتفتيش في إقليم الحرس الوطني 
فــــي مــحــافــظــة زغــــــــوان، تــمــكــنــتــا مــن 
»إلقاء القبض على خمسة إرهابين 
منتمن لتنظيم داعش اعترفوا أثناء 
اســتــهــداف  بنيتهم  معهم  التحقيق 

دوريات أمنية وعسكرية«.
)العربي الجديد(

أردوغان يتوعد 
»الكردستاني«: 

تدمير المباني عن بعد
يــســتــمــر الــتــصــعــيــد فـــي الـــحـــرب بن 
الكردستاني،  الــعــمــال  أنــقــرة وحـــزب 
بــعــدمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
أردوغــــــــــــــــــان، أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، عــن 
إلى  التركية  الــقــوات  لــجــوء  إمكانية 
إفـــراغ املــبــانــي فــي املـــدن الــتــي تشهد 
اشــــتــــبــــاكــــات بـــــن الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
ــا عــن  ــيـــرهـ ــزب وتـــدمـ ــحــ ومـــقـــاتـــلـــي الــ
بعد، وذلك بعد يوم من إشارته إلى 
من  التركية  الجنسية  نــزع  إمكانية 
أنـــصـــار الـــحـــزب. وأوضـــــح أردوغـــــان 
أنه »إذا اضطر األمر، فإنه من املمكن 
إخــاء السكان في األماكن التي تتم 
املباني عن  العمليات، وتدمير  فيها 
التحتية في  »البنية  بعد«. وأضــاف 
هــذه املــنــاطــق )جــنــوب شــرقــي تركيا 
غير موجودة، ونحن علينا أن نقوم 
بإنشاء هذه البنية من األلف للياء«.
)العربي الجديد(

»حماس« لفصائل غزة:
صفحة جديدة مع مصر

الــــتــــقــــت قــــــيــــــادة »حــــــــمــــــــاس«، أمــــس 
األربعاء، بوفد من الفصائل الوطنية 
واإلســــــامــــــيــــــة فــــــي غــــــــــزة، إلطــــاعــــه 
ــرى فــــي الــــــحــــــوارات مــع  ــ ــلـــى مــــا جــ عـ
والحوار  املصرية،  املخابرات  جهاز 
الـــوطـــنـــي الـــــذي عــقــد فـــي الــعــاصــمــة 

القطرية الدوحة، مع حركة »فتح«.
وأشــــــــــــارت »حــــــمــــــاس« إلـــــــى حــــرص 
الحركة على عودة الدفء في العاقة 
مــع مــصــر، وطـــي صــفــحــة الــخــافــات 

السابقة والشروع بمرحلة جديدة.
)العربي الجديد(

الحوثيون يخطفون 
ممثل منظمة »بارتنر إيد« 

اليمني،  القومي  األمــن  اعتقل جهاز 
الـــــــذي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه الـــحـــوثـــيـــون، 
ممثل منظمة »بارتنر إيد« اإلغاثية 
األملانية، نيت هاربر مطلع األسبوع 
ــدر رســــمــــي  ــ ــــصــ الـــــــــجـــــــــاري. وأكـــــــــــد مــ
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، حــادثــة اعتقال 
ــر املـــنـــظـــمـــة  بــتــهــمــة »الــتــبــشــيــر  مـــديـ
بـــالـــنـــصـــرانـــيـــة« فــــي مـــنـــاطـــق ريــفــيــة 
مضيفا  املــلــيــشــيــات،  عليها  تسيطر 
األمني  للجهاز  تابعن  أن مسلحن 
اقتحموا، أمس األربعاء، مقر املنظمة 

وأغلقوها تماما. 
)العربي الجديد(
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اقتصاد

القاهرة ـ محمد توفيق

واصلت العملة املصرية انخفاضها الحاد في السوق 
لــلــدوالر،  إلــى 10.20 جنيهات  أمـــس،  الــســوداء لتصل، 
وســـط نــقــص كــبــيــر فــي الــعــمــلــة األمــيــركــيــة بـــاألســـواق. 
ويـــأتـــي ذلـــك رغـــم إعــــان الــســعــوديــة، أمـــس األول، عن 
تعهدات بضخ 25.5 مليار دوالر قروضًا واستثمارات 
ملــصــر خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. وحـــســـب مــتــعــامــلــن في 
سوق الصرافة، يرجع ارتفاع سعر الدوالر رغم الدعم 
الــســعــودي املــرتــقــب، إلــى توقعات بــرفــع جــديــد للسعر 
الـــرســـمـــي الـــبـــالـــغ حــالــيــًا 8.88 جــنــيــهــات، بــاإلضــافــة 

العمات  فــي  الــحــاد  النقص  الثقة بسبب  انــعــدام  إلــى 
األجــنــبــيــة بــالــســوق فــي ظــل اســتــمــرار تــراجــع مــصــادر 
النقد األجنبي الرئيسية. وفي هذا السياق، قال مدير 
ذكر  رفــض  القاهرة،  العاصمة  بوسط  الصرافة  شركة 
ــدوالر مـــن قبل  ــ ــ ــه، إن هـــنـــاك إحـــجـــامـــًا عـــن بــيــع الـ ــمـ اسـ
حــائــزيــه مــا تسبب فــي اســتــمــرار األزمــــة. وأضــــاف في 
حديثه لـ«العربي الجديد«، أنه رغم توقعات بضخ دعم 
الــــدوالر واصـــل ارتفاعه  ســعــودي ضخم ملــصــر، إال أن 
بــعــد فــشــل الــبــنــك املـــركـــزي فــي الــقــضــاء عــلــى األســبــاب 

الحقيقية للسوق السوداء.
مالي ضخم، خال  دعــم  عــن ضــخ  السعودية  وأعلنت 

العزيز  بــن عبد  املــلــك سلمان  السعودية  عــاهــل  زيـــارة 
الــدعــم منح احتياجات  الــيــوم، ويشمل  أن تبدأ  املــقــرر 
مصر من النفط ملدة 5 سنوات بقيمة 20 مليار دوالر 
وبفائدة 2%، وقرضًا لتعمير سيناء بقيمة 1.5 مليار 
دوالر، وتأسيس شركات جديدة برأسمال 4 مليارات 
دوالر. ولفت مدير شركة الصرافة، النظر إلى أن الدوالر 

أصبح ماذًا آمنًا مثل الذهب والعقار.
ــركــــات الـــصـــرافـــة  ــال عـــضـــو شــعــبــة شــ ــه، قـــ ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومـ
بـــاالتـــحـــاد الـــعـــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة، مــحــمــد رضــــوان، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن ســبــب ارتــفــاع الــــدوالر يرجع 
إلى زيادة إقبال املواطنن على شراء الــدوالر للحفاظ 

على مدخراتهم من التآكل. وأضاف رضوان، أن بعض 
الشركات رفعت سعر الدوالر إلى ما يتراوح بن 10.15 
و10.20 جنيهات، في ظل إقبال كبير من املستوردين 
املــعــروض. وتستورد مصر أكثر من 60% من  ونقص 
احتياجاتها بنحو 80 مليار دوالر، حسب إحصائيات 
القضاء على  املركزي في  رسمية. ولم تنجح خطوات 
وإغــاق  االستثنائية  العطاءات  عبر  الــســوداء  السوق 
شركات الصرافة. وأغلق املركزي خال فبراير/شباط 
ومارس/آذار 5 شركات صرافة بشكل نهائي لتاعبها 
في األسعار، إال أن الدوالر واصل ارتفاعه، في ظل أزمة 

مالية خانقة تواجه الباد.

تراجع حاد للجنيه المصري رغم الدعم السعودي

مصطفى عبد السالم

تتسارع خطى الدول الكبرى املنتجة 
للنفط نحو إنجاح »اتفاق تثبيت 

اإلنتاج« في االجتماع املقرر عقده 
في العاصمة القطرية الدوحة يوم 
17 إبريل/ نيسان الجاري، وربما 
يدعم هذه الخطى االجتماع اآلخر 
الذي دعت له موسكو أمس لبحث 
قضية تهاوي أسعار النفط عامليًا 
ويعقد يوم 19 إبريل وتشارك فيه 

السعودية وفنزويال ومنتجون 
آخرون وأمني عام منظمة أوبك. 

ورغم استفزازات إيران املستمرة، 
خاصة لدول الخليج، وتلويحها 
أكثر من مرة بعدم التزامها بما 
سيتم االتفاق عليه في اجتماع 

الدوحة، إال أن األسواق باتت تراهن 
على التوصل التفاق حتى ولو 

»مبدئي« لتثبيت اإلنتاج النفطي 
بني كبار املنتجني سواء من داخل 
أوبك أو خارجها. وفي حال إتمام 

اتفاق الدوحة فإن ذلك يعني أن 
إصرار إيران على زيادة إنتاجها 

إلى 4 ماليني برميل يوميا بحلول 
مارس/آذار القادم، كما أعلنت أمس، 

لن يعرقل جهود باقي املنتجني 
اآلخرين في التوصل آللية تساعد 

في وقف النزيف املستمر في 
أسعار النفط، إما عبر تقليل اإلنتاج 

كما تقترح بعض الدول، أو على 
األقل تثبيت اإلنتاج. ورغم وجود 
حالة خالف سعودي إيراني حاد 

حول مسألة تثبيت اإلنتاج، وهو ما 
ظهر جليا في تصريحات ولي ولي 

العهد محمد بن سلمان األخيرة 
لشبكة »بلومبرغ« الرافضة تثبيت 
اململكة اإلنتاج ما لم تفعل طهران 

ذلك، ورد وزير النفط االيراني عليه، 
إال أن املؤشرات حتى اآلن تقول إن 

الدول النفطية الكبرى حريصة على 
إنجاح اتفاق الدوحة الذي قد يعيد 

التوازن بعض الشيء ألسواق النفط 
املضطربة منذ منتصف عام 2014، 
ألن نجاح االتفاق بات من مصلحة 

الجميع، فاقتصاديات الدول النفطية 
بدأت تنزف بشدة في ظل استمرار 

تهاوي أسعار النفط وفقدانها %70 
من قيمتها.

وباتت الدول املنتجة تعاني مشاكل 
اقتصادية ومالية كبيرة، وأكبر مثال 

فنزويال التي بدأت تبيع جزءا من 
احتياطياتها من الذهب للحصول 
على دوالرات، وكذا الجزائر التي 

دخلت في حالة تقشف شديدة مع 
تأجيل تنفيذ مشروعات كبرى 

وتخفيض االنفاق العام، وكذا 
الحال بالنسبة لروسيا التي تراجع 

معدل نموها االقتصادي وسعر 
عملتها، وتشهد ارتفاعات متواصلة  

لألسعار. صحيح أن الدول التي 
لديها ثروات ضخمة في الخارج 

قد تتحمل الوضع الحالي لسنوات، 
ألنها تمتلك ثروات تقترب من ألفي 
مليار دوالر كما هو الحال بالنسبة 

لدول الخليج، لكن الوضع ضاغط 
بالنسبة لباقي الدول األخرى املنتجة 

للنفط، حيث تشهد عجزًا متفاقمًا 
في املوازنات العامة وارتفاعات 

قياسية في األسعار وقالقل 
اجتماعية.

بعد ما يقرب من عامني اكتشف 
الجميع أن الكل خاسر في معركة 
تهاوى أسعار النفط، ولذا تحركت 
الدول املنتجة إلنجاح اتفاق الدوحة 

حتى وإن لم تلتزم إيران ببنوده.

رهانات على 
اتفاق الدوحة

فسخ أكبر اندماج بين فايزر وشركة أدوية أيرلندية
وافــقــت شــركــة فــايــزر األمــيــركــيــة لصناعة األدويــــة على فسخ 
اتــفــاقــهــا لــاســتــحــواذ عــلــى ألــيــرجــان املــصــنــعــة للبوتوكس 
الرئيس  انتصار كبير ملساعي  مقابل 160 مليار دوالر في 
األمـــيـــركـــي بـــــاراك أوبـــامـــا الـــرامـــيـــة لــوقــف عــمــلــيــات انــدمــاج 

الــشــركــات الــتــي تستهدف الــتــهــرب مــن الــضــرائــب. جـــاء ذلــك 
يــوم الــثــاثــاء بعد يــوم مــن إعـــان وزارة الــخــزانــة األميركية 
عن قواعد جديدة للحد من عمليات نقل القواعد الضريبية 
للشركات بهدف تقليص الضرائب. وكانت أكبر محاولة على 

اإلطاق لنقل القاعدة الضريبية ستقلص ضرائب فايزر عن 
فيها  املسجلة  أيرلندا  إلــى  الشركة  نقل تسجيل مقر  طريق 
ألــيــرجــان.  فــايــزر عــن طــريــق نقل تسجيل مقر الــشــركــة إلى 

)Getty(  .أيرلندا املسجلة فيها أليرجان

قانون لمحاربة الفقر في لبنان 
في  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  المدير  أكد 
تحديات  »يواجه  لبنان  أّن  بلحاج،  فريد  الدولي،  البنك 
اقتصادية واجتماعية قاسية وتضعف من مناعة لبنان 
الداخلية والدولة والشعب اللبناني«، موضحًا أن بعض 
تلك التحديات »نتجت عن األزمة السورية، والبعض اآلخر 

كان راسخًا في صميم البالد من قبل األزمة السورية«.
بذل  الدولي  المجتمع  »على  أنه  على  بلحاج  وشدد 
اللبنانيين  داعيًا  لبنان«،  لمساعدة  الجهود  من  المزيد 
المجتمع  مساعدة  إلى  والمسؤولين  والحكومة 

الدولي لكي يتمكن من مساعدتهم.

ليبيا: 3 مليارات الستيراد سلع 
مليارات   3.125 بطرابلس  المركزي  ليبيا  مصرف  خصص 
دوالر لتوريد السلع الغدائية والدوائية قبل شهر رمضان 
البارحة ضم مسؤولين من  المبارك؛ وذلك إثر اجتماع  
األعمال  ورجال  التجارية  والغرفة  المركزي  المصرف 

وموردي السلع  للسوق المحلي.
فتح  في  اإلسراع   بضرورة  المجتمعون  وطالب 
بالسلع  السوق  إلغراق  المستندية  االعتمادات 
سوق  وانخفاض  المستهلكين  أسعار  والنخفاض 
العملة. وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها 

من الخارج، والبالغة نحو 85% من السلع.

انتعاش السفر عبر مطار الكويت
زيادة  المدني،  للطيران  العامة  اإلدارة  بيانات  أظهرت 
 %6 بنسبة  الدولي  الكويت  مطار  في  الركاب  حركة 
خالل شهر مارس/آذار الماضي بإجمالي 868.8 ألف راكب 

مقابل 820.8 ألف راكب للشهر ذاته عام 2015.
وقالت اإلدارة في بيان صحافي أمس، إن حركة الركاب 
مارس/آذار  في  شخص  ألف   433.9 بلغت  القادمين 
الماضي مقابل 427.7 ألف راكب خالل الشهر ذاته عام 
2015 وسجلت حركة الركاب المغادرين 434.4 ألف راكب 
خالل  راكب  آالف   405 مقابل  الماضي  مارس/آذار  خالل 

الشهر ذاته عام 2015.

أسماء في األخبار

تفاؤل بارتفاع أسعار النفط 
لندن ـ العربي الجديد

يــــبــــدو أن هــــنــــالــــك بــــــــــوادر تـــنـــســـيـــق ســـــعـــــودي ـ 
ــي قــبــل اجــتــمــاع الـــدوحـــة لتثبيت اإلنــتــاج  روســ
يــــوم 17أبـــريـــل/نـــيـــســـان الــــجــــاري، وقـــالـــت وكــالــة 
البلدان  ملنظمة  الــعــام  األمــن  إن  أمــس  الروسية  إنترفاكس 
البترول  البدري ووزيــر  الله  )أوبــك( عبد  للبترول  املصدرة 
الــســعــودي عــلــي النعيمي ســيــحــضــران اجــتــمــاعــًا مــع وزيــر 
الــروســي  التنسيق  وسيكون  موسكو.  فــي  الــروســي  النفط 
ــار الـــنـــفـــط، ألنــهــمــا الـــدولـــتـــان  ــعـ الـــســـعـــودي مــهــمــًا لـــرفـــع أسـ
فــوق 10  النفط، حيث تنتج كل منهما  إنتاج  الكبريان في 

ماين برميل يوميًا. 
النفط نحو  أســعــار  تتجه  أن  نفط غربيون  وتــوقــع محللو 
االرتفاع خال الشهور املقبلة، مستفيدة في ذلك من موسم 
اإلجازات الذي سيرفع الطلب على الوقود في كل من أميركا 
وأوروبا واليابان، وكذلك من اتفاق الدوحة الثاني لتثبيت 

اإلنتاج. وفي هذا الصدد توقع محلل النفط األميركي دنيس 
غــارتــمــان فــي تصريحات لتلفزيون »ســي إن بــي ســي«، أن 
تبلغ أسعار النفط 45 دوالرًا في املتوسط هذا العام. ويرى 
غارتمان أن ارتفاع سعر النفط لن يقود تلقائيًا إلى إعادة 
يقول مصرف غولدمان  كما  الصخري  النفط  آبــار  تشغيل 
ســاكــس. ويعلل ذلــك بقوله مــن أيــن ستأتي شــركــات النفط 
التشغيل  اآلبــار إلعــادة  التي تحتاجها  الصخري باألموال 
في وقت تتخارج فيه املصارف األميركية من أسهم وسندات 
النفط الصخري وتبيع بعضها بـ10 سنتات للدوالر. ويقدر 
غارتمان في تصريحاته أن شركات النفط النفط الصخري 
تحتاج إلى 12 مليار دوالر إلعادة الحقول املغلقة لإلنتاج. 
وفي ذات الصدد قالت مصادر مطلعة على الخطط الروسية 
أمس األربعاء إن روسيا ترى أن سعر النفط  سيراوح بن 
45 و50 دوالرًا للبرميل، وهو سعر مقبول لتحقيق التوازن 

في سوق النفط العاملية.
وذكرت املصادر أنه من املتوقع أن يؤدي االتفاق على تثبيت 

إنتاج النفط إلى تسريع وتيرة استعادة التوازن بن العرض 
ــتــــوازن قــبــل نــحــو نصف  والــطــلــب عــلــى الـــخـــام لــيــتــحــقــق الــ
عــام مــن املــوعــد املتوقع. وأضــافــت أن روســيــا ال تنوي كبح 
التثبيت  اتفاق  إطــار  في  الجديدة  في مشروعاتها  اإلنتاج 
أثناء سريان   أخــرى للحد من اإلنتاج 

ً
وقــد تستخدم سبا

االتفاق. قال مصدر في قطاع الطاقة الروسي إن وزير النفط 
الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو ينوي زيارة موسكو في وقت 

الحق هذا الشهر لحضور مؤتمر حول الطاقة. 
ولكن رغم التفاؤل تظل هنالك مخاوف من أن يفسد ارتفاع 
إنــتــاج اإليـــرانـــي آمــــال ارتـــفـــاع األســـعـــار. وقــــال وزيــــر النفط 
اإليــرانــي بيجن زنكنه  يــوم الثاثاء إن طاقة إنــتــاج إيــران 
من النفط ارتفعت إلى أكثر من مليوني برميل يوميًا خال 
النفط  ارتــفــاع صـــادرات  زنكنه  وتوقع  األخيرين.  الشهرين 
إلـــى مليونن و250 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا فــي مـــوازانـــة الــعــام 
الجاري، وقال إن تحقيق هذه التوقعات يستلزم رفع إنتاج 

النفط ومكثفات الغاز إلى أربعة ماين برميل يوميًا.
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ليبيا: الغويل يرفض االمتثال للسرّاج

الضغط الدولي ينتقل إلى الشرق

التهدئة تخترق مناطق جديدة
هادي: مشاورات الكويت لصنع السالم الدائم في اليمن

انُتخب السويحلي 
رئيسًا بعدما نال 53 صوتًا 

في مقابل 26 لقزيط

امتدت التهدئة بصورة 
واضحة للمرة األولى إلى 
منطقة ميدي الساحلية

تونس ـ وليد التليلي

باتت كرة إتمام الغطاء الشرعي 
لــــحــــكــــومــــة املــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
الليبي، والفريق الحكومي لفائز 
الــشــرق الليبي والـــدول  الــســراج، فــي ملعب 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة الــداعــمــة لــبــرملــان طبرق 
الدول  أنجزت  واللواء خليفة حفتر، بعدما 
ــاذ فــــي طـــرابـــلـــس،  ــقــ ــة لــحــكــومــة اإلنــ ــمـ ــداعـ الـ
»مهمتها« وأمنت، مبدئيًا، شرعية للسراج 
فــي الــعــاصــمــة خــصــوصــًا، والــغــرب عمومًا. 
شرعية لم تكتمل معاملها بعد على إثر قرار 
رئيس حكومة اإلنقاذ، خليفة الغويل، الذي 
الثاثاء،  ليل  السلطة  تــرك  أعلنت حكومته 
ــيــــار، رافــــضــــًا االعــــتــــراف  ــتــ الـــســـيـــر عـــكـــس الــ
بالسراج ومجلسه وحكومته، ما ينذر بأن 
لــم تحل بالكامل بعد  األزمـــة فــي طــرابــلــس 
على الــرغــم مــن الــوســاطــات والــجــهــود التي 
بذلتها الــدول التي تملك عاقات جيدة مع 

حكومة الغويل واملؤتمر الوطني عمومًا.
فــي هـــذا الــســيــاق، رفـــض الــغــويــل شخصيًا 
وأصـــدر  الـــوفـــاق،  لحكومة  السلطة  تسليم 
الـــوزارات  أمــس األربــعــاء، تعميمًا يأمر فيه 
الــعــمــل وعــدم  بــمــواصــلــة  الــعــامــة  واإلدارات 

االمتثال للمجلس الرئاسي. 
ودعــــا الــغــويــل فـــي بــيــان نــشــر عــلــى املــوقــع 
الــرســمــي لــحــكــومــة اإلنـــقـــاذ عــلــى اإلنــتــرنــت، 
»جــمــيــع الــهــيــاكــل املــرتــبــطــة بــحــكــومــتــه إلــى 
من  »كــل  أن  واعتبر  مــعــه«،  مواصلة عملها 
الــقــرارات الــصــادرة عما ُيعرف  يتعامل مــع 
ــــّرض نــفــســه  ــعـ ــ ــُيـ ــ ــلـــس الـــــرئـــــاســـــي، سـ ــاملـــجـ بـ
ــــدر بــيــان  لــة الـــقـــانـــونـــيـــة«. كـــمـــا صـ لــلــمــســاء
ــاذ، تــتــوّجــه فــيــه إلـــى »مــا  ــقـ عــن حــكــومــة اإلنـ
ُيــعــرف بــاملــجــلــس الــرئــاســي املــقــتــرح، بعدم 
 عن كل 

ّ
املساس باملقّرات الحكومية، والكف

الــتــصــرفــات، إلـــى حــن الــوصــول إلـــى اتــفــاق 
ـــراف«. من  ــ ســيــاســي شــامــل بــن جميع األطـ
جــهــة أخــــرى، عــقــد أعــضــاء املــجــلــس األعــلــى 
التي أسفرت  االنتخابية،  للدولة، جلستهم 
عن فوز عبد الرحمن السويحلي، بمنصب 
ــلـــى 53  ــيــــس. وحــــصــــل الـــســـويـــحـــلـــي عـ ــرئــ الــ
صـــوتـــًا، فــيــمــا حــصــل مــنــافــســه أبـــو الــقــاســم 
قــزيــط، على 26 صــوتــًا. وبــلــغ إجمالي عدد 
الـــحـــاضـــريـــن لــلــجــلــســة 87 عــــضــــوًا، صــــّوت 
ــــرأس الــســويــحــلــي )70 عــامــًا(  مــنــهــم 79. ويـ
حــــزب »االتــــحــــاد مـــن أجــــل الــــوطــــن«، وكـــان 

جلسة أمس، بمثابة انتصار جديد للمسار 
»املــؤتــمــر«،  الليبي الــجــديــد، وإعـــان وفـــاة لـــ
الذي يرأسه نوري بوسهمن، رأى البعض 

اآلخر، أنها ستطرح خافات قانونية كبيرة 
في الفترة املقبلة.

في هذا اإلطار، أصدر »املؤتمر« بيانًا أعلن 
فيه رفضه »اجتماع بعض أعضائه بفندق 
ــهـــاري فـــي طــرابــلــس، واّدعــــاءهــــم تعديل  املـ
الدولة.  ملجلس  الشرعية  وإعطاء  الدستور 
ــتـــوري«.  وهــــو أمــــر مــخــالــف لـــإلعـــان الـــدسـ
أنــه »عقد يوم  »املؤتمر« في بيانه،  وكشف 
قانوني  بــنــصــاب  الــثــاثــاء، جلسة رســمــيــة 
الرسمي بدعوة من رئاسته، وقد  في مقره 
ناقش فيها جــدول أعماله. بالتالي فإن أي 
انعقاد أو اجتماع خافًا لهذه الجلسة، هو 
اجتماع باطل«. كذلك كان الحال في الشرق، 
حــيــث اعــتــبــر أعــضــاء مــن بــرملــان طــبــرق، أن 
»تصويت أعضاء من املؤتمر الوطني العام 
على تعديل اإلعان الدستوري غير شرعي، 
ــنـــواب  ــــك مــــن اخـــتـــصـــاص مــجــلــس الـ ألن ذلـ
التشريعية  الجهة  )مجلس طبرق( بصفته 
الـــوحـــيـــدة. وهــــذه الـــخـــطـــوة، بـــدايـــة خــاطــئــة 
ملــجــلــس الــــدولــــة، ألن الــتــعــديــل اخــتــصــاص 

أصيل ملجلس النواب«. 
 إشــكــالــيــتــي الــغــرب والـــشـــرق، تبدو 

ّ
فــي ظـــل

حكومة الوفاق، والجهات الليبية والدولية 
الــداعــمــة لــهــا، غــيــر عــابــئــة بــهــذه الـــجـــداالت 
مرحلة  أمـــس،  عتبر جلسة 

ُ
ت إذ  الــقــانــونــيــة، 

سياسية ناجحة، الستكمال إزالــة العقبات 
فـــي الــعــاصــمــة، قــبــل االلـــتـــفـــات إلــــى عــقــبــات 

الشرق، وعلى رأسها برملان طبرق، ومسألة 
اللواء خليفة حفتر. 

وفي انعكاس لضغط دولي متزايد، كشفت 
تصريحات صحافية لحفتر، أمس األربعاء، 
عن تغّيرات عدة، إذ أكد أن »الجيش )قواته( 
ــشــّكــل 

ُ
بــمــنــأى عــن الــشــأن الــســيــاســي، ولـــن ن

مجلسًا عسكريًا، وسندعم أي حكومة وفاق 
يــمــنــحــهــا الـــبـــرملـــان الـــثـــقـــة«. لــكــنــه اســتــطــرد 
 »لن نقف متفرجن، إذا قادت العملية 

ً
قائا

الــســيــاســيــة الـــبـــاد إلــــى الــــهــــاويــــة«، مــؤكــدًا 
أن »املـــعـــركـــة هـــي مـــع اإلرهــــــــاب، وبــنــغــازي 

تحررت«. 
وتـــضـــّمـــنـــت تـــصـــريـــحـــات حـــفـــتـــر، رســـائـــل 
إلـــى أكــثــر مــن جــهــة، فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
وأولـــهـــا لــلــســراج، عــلــى اعــتــبــار أن »جيشه 
أنه لن ينحاز إلى  بعيد عن السياسة«، أي 
ــك. لــكــنــه فـــي املــقــابــل،  ــلــب مــنــه ذلــ

ُ
ــد إذا ط أحـ

ر بــأنــه »لـــن يبقى مــتــفــّرجــًا إذا فشلت 
ّ
ُيـــحـــذ

بشرط  يربطها  التي  السياسية«،  العملية 
موافقة مجلس النواب )برملان طبرق( على 
الحكومة، وهي موافقة سبق لرئيس برملان 
أن وضــعــهــا كشرط  طــبــرق، عقيلة صــالــح، 

لاعتراف بالسراج. 
ــة لـــلـــخـــارج،  ــالــ وخـــتـــم حــفــتــر بـــتـــوجـــيـــه رســ
ــاب، ولـــن يقبل  ــ فــحــواهــا أنـــه »يــحــارب اإلرهـ
بتقسيم لــيــبــيــا«. وأيــــًا يــكــن مــن أمـــر تــأويــل 
ــَرْون  ــ هـــذه الــرســائــل، فـــإن بــعــض املــراقــبــن َي
فــيــهــا خــطــوة اســتــبــاقــيــة الحــتــمــاالت تطور 

األوضاع في األيام املقبلة.
الدائم  ر مندوب ليبيا 

ّ
في هذا السياق، حــذ

في األمم املتحدة، إبراهيم الدباشي، صالح، 
من فرض عقوبات دولية، بحال عدم دعمه 

حكومة الوفاق. 
ــر الـــدبـــاشـــي، عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة  ــ وذكـ
عـــلـــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، أن »مـــســـؤولـــيـــة 
ضمان عدم تعرض أعضاء مجلس النواب 
املؤيدين للحكومة إلى أي تهديد جسدي أو 
لفظي، ومنع اقتراب أي مواطن من املجلس 
ومــكــان إقــامــة الـــنـــواب، تــقــع عــلــى املستشار 

عقيلة صالح«.
»إمكانية حصول  إلــى  الدباشي  أشــار  كما 
ــــن الـــــســـــراج وصـــــالـــــح، وإن  ــب بـ ــريــ ــاء قــ ــقــ لــ
عــلــى طريق  حــصــل فسيكون خــطــوة مهمة 
حـــل عــمــلــي لــلــمــشــاكــل الـــتـــي تــعــرقــل تنفيذ 
الكبرى  الـــدول  السياسي«. وتــعــّول  االتــفــاق 
على الضغط الــذي يمكن أن تسلطه بعض 
ــــرة عــلــى  ــــؤثـ ــقــــوى املـ ــن الــ الـــــــدول الـــقـــريـــبـــة مــ
األرض في ليبيا، ومن بينها مصر وتونس 
واإلمـــارات. وتؤكد  والجزائر وتركيا  وقطر 
املــعــلــومــات الــتــي حــصــلــت عليها »الــعــربــي 
علن عنه 

ُ
الجديد«، أن »الــدور التركي الذي أ

منذ أيام في محاولة التقريب بن الجهات 
الـــرافـــضـــة لــحــكــومــة الــــوفــــاق، انــطــلــقــت منذ 
فــتــرة، قبل وصـــول الــســراج إلــى طــرابــلــس«. 
ــق بعض 

ّ
ويـــبـــدو أن الـــــدور الــتــركــي قـــد حــق

خصوصًا  األرض،  على  امللموسة  النتائج 
في الوساطة التي يقودها املبعوث التركي 
ــى لــيــبــيــا، أمـــرالـــلـــه شــــــار، املــــوجــــود فــي  إلـــ
طـــرابـــلـــس مــنــذ يــــوم اإلثـــنـــن املــــاضــــي، بن 
املــفــتــي الــــصــــادق عــبــد الـــرحـــمـــن الــغــريــانــي 
بقية  استكمال  انتظار  في  الــســراج،  وفريق 

املهام.

)البرملان  العام«  الوطني  »املؤتمر  بـ عضوًا 
الــســابــق(، وحــاصــل عــلــى دكـــتـــوراه هندسة 
مدنية، وهو أحد قياديي ثورة 17 فبراير/

ــقــل خــال الــثــورة مع 
ُ
شــبــاط 2011، كما اعــت

نجليه خليل واشتيوي.
ُيشار إلى أن املادة 19 من اتفاق الصخيرات 
أعلى  »إنــشــاء مجلس  املــغــربــي، تنّص على 
ى 

ّ
لــيــكــون جسمًا اســتــشــاريــًا، يتول لــلــدولــة، 

ــلــــزم لــحــكــومــة الــــوفــــاق فــي  إبـــــــداء الـــــــرأي املــ
إحالتها  قبل  والــقــرارات،  القوانن  مشاريع 
إلى مجلس النواب«. ومع أن البعض اعتبر 
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تعزز الخروق الجديدة الناتجة عن الحوار 
الحوثين  وجماعة  السعودية  بن  املباشر 
ــه( مــــن آمــــــال الــيــمــنــيــن بــقــرب  ــلــ )أنــــصــــار الــ
ــتـــهـــاء الــــحــــرب، وال ســيــمــا أنـــهـــا تــتــرافــق  انـ
مـــع تــكــثــيــف تــحــضــيــرات مــحــادثــات الــســام 
فــي الــكــويــت املــقــررة فــي 18 أبــريــل/ نيسان 
مع  التحضيرات  هــذه  تتزامن  كما  الحالي. 
الكويت  بــن  الدبلوماسي  الــحــراك  تصاعد 
النار  والسعودية تمهيدًا لبدء وقف إطــاق 
املــقــرر أن يبدأ يــوم األحــد املقبل.  وتصاعد 
تحديدًا،  الــريــاض  في  الدبلوماسي  الــحــراك 
ــنـــي، عـــبـــدربـــه  ــيـــمـ ــقـــى الـــرئـــيـــس الـ ــتـ ــيـــث الـ حـ
ــاء، بمساعدة  ــعـ ــادي، أمـــس األربـ مــنــصــور هــ
الشرق  لــشــؤون  األميركية  الخارجية  وزيـــر 
األدنى آن باترتسون والسفير األميركي لدى 
الــيــمــن مــاثــيــو تــولــر، بــعــدمــا كـــان قــد اجتمع 
باملبعوث البريطاني الخاص إلى اليمن ألن 
فيتون  أدمــونــد  البريطاني  والسفير  دنكن، 
بــراون. وأكد هادي أن »الدولة ستشارك في 
املشاورات املقبلة في الكويت بنوايا صادقة 
اليمن  أجــل خــروج  مــن  وبمسؤولية وطنية 
مــن وضعه الــراهــن وإيــقــاف دائــم للعمليات 

العسكرية وتنفيذ القرار 2216«.
ــاف هـــادي »إنــنــا ذاهـــبـــون إلـــى الكويت  وأضــ
مــن أجـــل صــنــع الــســام الــدائــم الـــذي يؤسس 
الــجــديــد واســتــئــنــاف  الــيــمــن  لــبــنــاء مستقبل 
العملية السياسية واستكمال االستحقاقات 

الوطنية«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــوضـــح مـــصـــادر مطلعة 
مــقــربــة مـــن الــحــوثــيــن لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
تــفــاصــيــل إضــافــيــة حـــول مــا أعــلــنــه املــتــحــدث 
الــرســمــي لــلــجــمــاعــة، محمد عــبــدالــســام، من 
ــاق عـــلـــى تـــمـــديـــد الـــتـــهـــدئـــة فــــي املــنــاطــق  ــفــ اتــ
يشمل  حيث  يمنية،  ومحافظات  الــحــدوديــة 
االتفاق الجديد العمل على وقف إطاق النار 

ووقــف الــغــارات في عــدد من املحافظات قبل 
املوعد املحدد للهدنة الشاملة املقرر أن تبدأ 

في العاشر من الشهر الحالي.
ــى أن االتــــــفــــــاق جــــرى  ــ ــ وتــــشــــيــــر املــــــصــــــادر إلـ
التوصل إليه في لقاء مباشر داخل األراضي 
السعودية خال األيام املاضية جمع وفدين 
من الحوثين والجانب السعودي، ويتضمن 
ــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي املـــنـــاطـــق  وقــ
الــحــدوديــة بــمــا يشمل مــحــافــظــة حــجــة التي 
قــوات يمنية تقدمت من  شهدت مــعــارك بــن 
ــوات الــخــاضــعــة  ــقــ جــهــة الـــســـعـــوديـــة وبــــن الــ
الله  عبد  علي  املخلوع  والرئيس  للحوثين 
صالح خــال األســابــيــع املــاضــيــة. كما يشمل 
املناطق  الجوية في  االتــفــاق وقــف الضربات 
ــا فــــي املــرحــلــة  ــ ــات. أمـ ــهــ ــواجــ الـــبـــعـــيـــدة مــــن املــ
الــثــانــيــة الـــتـــي ســتــبــدأ مـــع ســـريـــان الــهــدنــة، 
ســيــتــم بــــدء تــطــبــيــق وقــــف إطـــــاق الـــنـــار في 
املناطق التي تشهد معارك مباشرة وأبرزها 

محافظات تعز ومأرب والجوف. 
الذي  التهدئة  اتفاق  على  التفاهم  وبموجب 

تــم تــجــديــده جـــرى احـــتـــواء املــواجــهــات التي 
انــدلــعــت فـــي املــنــاطــق الـــحـــدوديـــة عــلــى نحو 
ــي األيــــــــام املــــاضــــيــــة. كـــمـــا امـــتـــدت  ــدود فــ ــحــ مــ
ــرة إلـــى  ــ الـــتـــهـــدئـــة بــــصــــورة واضــــحــــة ألول مـ
التهدئة  الــســاحــلــيــة، وشــمــلــت  مــيــدي  منطقة 
وقــــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي مــحــافــظــات 
تــفــاؤاًل ملحوظًا  الــحــوثــيــون  ويــبــدي  يمنية. 
بـــهـــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات، ويــعــتــبــرونــهــا الــطــريــق 

املؤدي إلنهاء الحرب. 
في غضون ذلــك، تكشفت مصادر لـ »العربي 
الــجــديــد« أن الــوفــد الـــذي تــوجــه مــن صنعاء 
لجنة  اجتماعات  في  للمشاركة  الكويت  إلــى 

الــتــهــدئــة والــتــواصــل الــخــاصــة بــوقــف إطــاق 
النار، يتألف من خمسة أعضاء من القيادات 
ــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة املــــوالــــيــــة لــلــجــمــاعــة  ــنــ األمــ
وحــلــفــائــهــا. ويـــشـــارك وفـــد تــحــالــف االنــقــاب 
بحضور  الحكومي  الفريق  مع  باجتماعات 

فريق أممي يشرف على أعمال اللجنة. 
وتــراجــعــت األعــمــال الــعــســكــريــة واملــواجــهــات 
فــي أغــلــب املــحــافــظــات خـــال األيــــام املــاضــيــة 
ــًا، قــــبــــل املــــــوعــــــد املــــــحــــــدد لـــوقـــف  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ
إطــــاق الـــنـــار، األمــــر الــــذي يــعــتــبــره مــراقــبــون 
وســيــاســيــون مـــؤشـــرًا إيــجــابــيــًا يــدعــم مــســار 
وقــــف الــــحــــرب، وتــعــكــســه كـــذلـــك تــصــريــحــات 
املـــــســـــؤولـــــن الـــيـــمـــنـــيـــن املـــــتـــــواجـــــديـــــن فــي 
ــن بــــات األمــــر الــغــالــب في  ــذيـ الــســعــوديــة، والـ

تصريحاتهم هو التوجه نحو السام. 
ويــتــفــق مــحــلــلــون عــلــى أن الــتــفــاهــمــات بن 
األهم  االختراق  تمثل  والسعودية  الحوثين 
تأثير  لها  الحرب، وسيكون  في مسار وقــف 
املــحــادثــات املقبلة  مــحــوري فــي نجاح جولة 

التي تشرف عليها األمم املتحدة من عدمه.
فـــي املـــقـــابـــل، لـــم تــخــف بــعــض الــشــخــصــيــات 
ــة تـــخـــوفـــهـــا مـــــن نـــتـــائـــج  ــيـ ــلـــشـــرعـ املــــــؤيــــــدة لـ
ــتــــم بــن  ــــي تــ ــتـ ــ املــــــحــــــادثــــــات، وخــــصــــوصــــًا الـ
الـــســـعـــوديـــة والـــحـــوثـــيـــن، وهــــو األمـــــر الـــذي 
الــنــاصــري، حــيــث عبر  التنظيم  أفــصــح عــنــه 
على  الرسمي  موقعه  على  منشور  بيان  فــي 
اإلنترنت أول من أمس »عن قلقه من أي نتائج 
يمكن أن تتوصل إليها أي مفاوضات تجري 
فـــي الــــريــــاض بــعــيــدًا عـــن الــســلــطــة الــشــرعــيــة 

واألطراف السياسية الداعمة لها«.
ورّســــخ فــشــل جـــوالت املــحــادثــات السياسية 
السابقة مــحــدوديــة فــي آمــال البعض مــن أي 
جولة مقبلة، األمــر الــذي دفــع الحوثين إلى 
فتح خطوط تواصل مباشرة مع السعودية، 
ــعــــودي - الـــحـــوثـــي«  ــســ لــيــســبــق »الـــــســـــام الــ
ــررة فــــي مــــا يـــخـــص الـــهـــدنـــة  ــ ــقـ ــ الــــخــــطــــوات املـ

الشاملة ومحادثات الكويت.

أصدر عدد من النشطاء في مدينة البيضاء، شرق ليبيا، أمس األربعاء، 
بـ»توفير  إياها  مطالبين  الوفاق،  لحكومة  تأييدهم  فيه  أكدوا  بيانًا 
والشرطة،  الجيش،  مؤسسات  ودعــم  اليومية  المواطن  احتياجات 
مجلس  دعوتهم  النشطاء،  عن  إعالمية  مصادر  ونقلت  والقضاء«. 
الرئاسي«.  للمجلس  الثقة  ومنح  السياسي،  االتفاق  »احترام  إلى  النواب 

وطالبوا حكومة طبرق بتسليم ما بعهدتها للمجلس الرئاسي.

قتل 5 عناصر من قوات الجيش اليمني و»المقاومة الشعبية« الموالية 
للشرعية، فيما تم أسر 10 مسلحين من مسلحي الحوثيين إثر مواجهات 
المحاذية  الجوف  األربعاء، في محافظة  الطرفين، أمس  بين  اندلعت 
باسم »المقاومة«  المتحدث  البالد. وقال  السعودية، شمالي  للحدود 
إن »المواجهات أسفرت عن  الجوف، عبد اهلل األشرف،  في محافظة 
سيطرة الجيش والمقاومة على أجزاء كبيرة من منطقة العقبة، فيما 

تبقت أجزاء أخرى تحت قبضة الحوثيين«.

نشطاء البيضاء مع »الوفاق«

قتلى وأسرى في الجوف

في حين ظّن العالم 
أن حكومة فائز السراج 

في ليبيا، تمّكنت من 
بسط سلطتها الكاملة 

في طرابلس، تبيّن أن 
األمور بحاجة لوقت 
إضافي، على وقع 

انتظار أن تثمر الضغوط 
الدولية في الشرق

يظهر بيان حكومة اإلنقاذ أمس أن العقدة في طرابلس لم تحّل بالكامل بعد )محمود تركية/فرانس برس(

■ لو ثبتت صحة رواية مقتل 
#ريجيني، الغرب مش هتبقى 

مشكلته تورط #السيسي 
نفسه وبس، لكن فقدانه التام 

ألي مصداقية عندهم

■ تبرير التعذيب في حالة 
الجاسوسية - وهو ما لم 

يثبت في حالة #ريجيني - 
هو إضافة للتشويه الذي نال 
#مصر وأجهزتها بسبب هذه 

القضية

■ مش عايزين ننسى 5 
مواطنن اتصفوا بحجة قتل 

#ريجيني و4 من عائلتهم 
محبوسن لنفس السبب 

السكوت عنهم يضاهي 
جريمة قتلهم

■ ليه الطاينة بيهللوا عشان 
عرفوا من قتل #ريجيني. 
طب ما احنا كمان عارفن 

من قتل خالد سعيد وسيد 
بال وشيماء الصّباغ وآالف 

املتظاهرين وساكتن

■ ظلم ناس بتخلصه ناس 
يمهل وال يهمل #ريجيني

 
ً
■ اللي عملها قصده فعا
يعمل كارثة في البلد وإال 
مكانش رمى الجثة عشان 

الدنيا كلها تشوف. املوضوع 
أكبر من تعذيب من جهة 

رسمية
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الجزائر ـ حمزة كحال

لــم يــكــن وزيــــر الــصــنــاعــة واملــنــاجــم 
عبد السام بــوشــوارب، هو االسم 
الــــذي حملته  الـــجـــزائـــري الــوحــيــد 
تسريبات »أوراق بنما« التي استيقظ العالم 
على وقعها يوم االثنن املاضي، والتي رفعت 
الستار عن تورط مئات الشخصيات العربية 
في  ومقربيهم،  دول  زعــمــاء  منهم  والــعــاملــيــة، 
ــــاذات الــضــريــبــيــة، عن  تــهــريــب أمـــــوال إلــــى املــ

طريق مكتب »موساك فونسيكا« في بنما.
حيث كشفت »أوراق بنما« عن وجــود أسماء 
جزائرية أخرى فضلت إنشاء شركات وهمية 
وتـــحـــويـــل أمــــــوال مـــن وإلـــــى بــنــمــا عـــن طــريــق 

»موساك فونسيكا« للخدمات القانونية.
وأشارت الجريدة الفرنسية »لوموند«، لتورط 
ــر الــطــاقــة الــجــزائــري األســبــق  مــقــربــن مــن وزيـ
شكيب خــلــيــل، مــن بينهم فــريــد بــجــاوي، ابــن 
السابق محمد  الجزائري  الخارجية  أخ وزيــر 
بــجــاوي، بــاإلضــافــة إلـــى رضـــا هــامــش، املــديــر 
األســبــق لــديــوان الرئيس املــديــر الــعــام لشركة 
»ســــونــــاطــــراك« الــنــفــطــيــة وذو قـــرابـــة عــائــلــيــة 
مــع وزيــــر الــطــاقــة الــجــزائــري الــســابــق شكيب 
خــلــيــل، واملــرتــبــطــان بــمــا ُيـــعـــرف فـــي الــجــزائــر 
بملف الفساد »سونطراك2«. وياحق القضاء 

ــلـــن، بــتــهــمــة تــلــقــي رشــــاوى  اإليـــطـــالـــي، الـــرجـ
قيمتها 198 مليون يورو تم تقديمها كعربون 
ــفــــاق« مـــن طــــرف الـــشـــركـــة الــنــفــطــيــة  »مـــقـــدم اتــ
مع  املبادالت  عقود  وفق  »سايبام«  اإليطالية 

»سوناطراك« الجزائرية.
وأضــافــت »لــومــونــد« أن تحويل هــذه األمـــوال 
املالي  املكتب  الضريبية تم عبر  املـــاذات  إلــى 
ــاك فـــونـــســـيـــكـــا« الــــــذي أســـــس مــكــاتــب  ــ ــــوسـ »مـ
ــا-  ــاربـ ــزال هـ ــ خـــارجـــيـــة لـــفـــريـــد بــــجــــاوي - ال يــ
وإحدى هذه الشركات هي »بيرل بارتونارز«، 
في هونغ كونغ، والتي استقبلت 198 مليون 
دوالر من حساب إمــاراتــي، جــزء منها حولت 
ــد دو  ــ ــونـ ــ ــدمـ ــ ــويــــســــري لـــبـــنـــك »إيـ لـــحـــســـاب ســ
روتشيلد«.  وكــان فريد بجاوي يتمتع بقرار 
تسيير شــركــة »ســوريــنــغ أســوســيــايــت ال إن 
ســي«، وهــي الوجهة التي تم تحويل األمــوال 
إليها. وفي هذا البنك أيضا، قام فريد بجاوي 
رفــقــة املــديــر األســبــق لـــديـــوان الــرئــيــس املــديــر 
العام للشركة النفطية الجزائرية »سوناطراك« 
رضا هامش، بفتح حساب بقيمة تقارب 1.75 
مليون دوالر تم ضخها ما بن صيف 2009 

وشتاء 2010.
 وحسب »أوراق بنما«، فإن اسم فريد بجاوي 
ارتــبــط بـــ 17 شــركــة أوفــشــور، منها 11 شركة 
في  فونسيكا«،  »مــورســاك  طــريــق  عــن  تحت 

ُ
ف

واإلمـــارات،  البريطانية  الــعــذراء  والجزر  بنما 
الــعــدالــة اإليطالية للتحقيق في  قــاد  وهــو مــا 

الشركات التي أسسها فريد بجاوي.

وبـــعـــد ذكــــر اســـمـــه فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا 
التحقيق  أمـــرت وكــالــة  ــــام ســنــة 2013،  واإلعـ
ــالـــي الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي مــراســلــة  املـ
في  بالتحقيق  فونسيكا«،  »مــورســاك  ملكتب 
إنشاء عدة شركات بن 2004 و2010. وقادت 
التحقيقات لشركة يطلق عليها اسم »مينلك 
اململوكة لفريد بجاوي  كونسيلتنت اس اي« 
وعمر هبور، والتي استقبلت 30 مليون يورو 
في أحد حساباتها بلبنان، حسب »لوموند« 
ــه عــلــى تــســريــبــات  ــي تــعــلــيــق لـ الــفــرنــســيــة. وفــ
»أوراق بنما«، قال الناطق الرسمي للجمعية 
لـ  حجاج  جيالي  الفساد  ملكافحة  الجزائرية 
بما  تتفاجأ  لم  »الجمعية  الجديد«:  »العربي 
كــشــفــت عــنــه أوراق بــنــمــا، كــنــا عــلــى عــلــم منذ 
الدولة وبعض  سنوات أن عدة مسؤولن في 
ــنـــن املــكــلــفــن بــتــســيــيــر أمــــــوال الـــدولـــة  املـــواطـ

هربوا هذه األموال إلى جنات ضريبية«.
وأضـــاف حــجــاج: »يجب على وزيــر الصناعة 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه ويـــجـــب أن تــتــم مــاحــقــتــه 
ــلـــى الــــقــــانــــون، ولـــم  ــه خـــــــارج عـ ــ ــا، ألنــ ــيـ ــائـ قـــضـ
ــن قــبــل  يـــصـــرح بــمــمــتــلــكــاتــه عـــنـــد تــعــيــيــنــه مــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي مـــايـــو/أيـــار 2014«.، 
فــالــقــانــون يــنــص عــلــى إجــبــاريــة تــصــريــح كل 
وزير عن ممتلكاته في بداية ونهاية مهمته، 
أن  الجمعية عليها  تــحــوز  الــتــي  واملــعــلــومــات 
الوزير بشوارب أخفى حقيقة امتاكه لشركة 

في بنما عن الرئيس.
مـــن جــانــبــهــا تــأســفــت املــحــامــيــة لـــدى مجلس 
قــضــاء الــجــزائــر خــديــجــة ايــلــيــكــود، عــلــى عــدم 
ــيــــال مــــا يــتــم  ــة الــــجــــزائــــريــــة حــ ــدالــ ــعــ تــــحــــرك الــ
تداوله في تسريبات »أوراق بنما«. وأضافت 
املــحــامــيــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــن الـــــــدول الـــتـــي وقـــعـــت أســـمـــاء  ــد مــ ــديـ ــعـ أن الـ
مواطنيها مهما كانت وظيفتهم في الفضيحة 
ــا وفـــتـــحـــت  ــهــ ــتــ ــدالــ ــت عــ ــركــ ــحــ ــة، تــ ــيــ ــبــ ــريــ الــــضــ
تحقيقات، أما الجزائر فا تزال النيابة ساكنة 

الرباط ـ مصطفى قماس

ارتــفــعــت حــــاالت الــتــســمــم بــاملــغــرب فــي الــعــام 
الــذي  املــاضــي بنحو 14.6% مــقــارنــة بــالــعــام 
ســبــقــه، كــي تــصــل إلـــى نــحــو 15.3 ألـــف حالة 
املهربة  ــة  ــ األدويـ بفعل  عــنــهــا،  التبليغ  جـــرى 
الــتــي بــاتــت تــغــزو األســــواق املــغــربــيــة. وأظهر 
ــــث، حـــــــول حــصــيــلــة  ــديــ ــ ــكــــومــــي حــ ــر حــ ــريــ ــقــ تــ
الـــتـــســـمـــمـــات فــــي املــــغــــرب، أن حـــالـــة مــــن بــن 
ثـــاث حــــاالت تــســمــم ســجــلــت فـــي املـــغـــرب في 
العام املاضي، سببها األدويــة، ما يؤشر إلى 
التهديد الذي يمثله ذلك بفعل ضعف الرقابة 
على األسواق املعنية. وعرفت حاالت التسمم 
األدويـــة في  التي تسببت فيها  املصرح بها، 
العام املاضي، زيــادة بنسبة 29.8%.  وتؤكد 
وزارة الــصــحــة أنـــه يــصــعــب تــســويــق الــــدواء 
املــزيــف عــبــر الــطــرق الــرســمــيــة، حــيــث ينبغي 
التسويق،  أجــل  مــن  ترخيص  على  الحصول 
وهــو مــا ال ُيمنح ملختبرات األدويـــة، إال بعد 
التي تفيد  الضرورية،  إجــراء كل االختبارات 

بأن ذلك املنتج ال يهدد الصحة العامة. 
أن جميع  الصحة تؤكد  إذا كانت وزارة  لكن 

تــفــادي تسرب  االحتياطات متخذة مــن أجــل 
أدويــة مغشوشة إلــى السوق، فإنها ال تنفي 
مع ذلك، كون التصنيع غير املشروع لألدوية، 
في تنام مستمر. ويــرى مراقبون وجمعيات 
األدويــة  مشكلة  أن  املستهلك،  بحماية  تهتم 
فـــي املـــغـــرب ال تــتــعــلــق بــالــغــش فـــقـــط، وإنــمــا 

بالتهريب الذي يتم عبر الحدود.
ــم اإلجـــــــراءات والـــقـــوانـــن الــتــي وضعها  ورغــ
ــــوق الــــــــدواء مــن  ــــل حـــمـــايـــة سـ املــــغــــرب مــــن أجـ
الــــغــــش، إال أن ثـــمـــة مـــنـــافـــذ تــبــقــى مــفــتــوحــة 
أمــــام الــتــهــريــب، خــاصــة املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
ومليلة  سبتة  ومدينتي  الشرقية  واملنطقة 
املــحــتــلــتــن، حـــيـــث يــمــكــن تــغــيــيــر مــلــصــقــات 
الصاحية.  وتصنف  تاريخ  وتغيير  العلب 

األدويــة، التي تنتج في املغرب ضمن منطقة 
االتحاد األوروبــي، وهذا ما دفع عبد املجيد 
للصناعة  املغربية  الجمعية  مدير  بلعيش، 
الصيدلية، في تصريح صحافي أخيرا، إلى 
التأكيد أنه يمكن للمغرب التصدير أكثر إلى 
مناطق مثل الخليج وآسيا. وال يشكل الدواء 
عند  املغاربة  يشغل  الــذي  الوحيد  الهاجس 
إلى  يــشــيــرون  فهم  التسممات،  عــن  الــحــديــث 
األغذية التي تأتي في املركز الثاني، وهو ما 
يعزى، حسب جمعيات حماية املستهلك، إلى 
عدم تفعيل قانون حماية املستهلك والتحكم 
في مسالك السوق، رغم الجهود التي يبذلها 

املكتب الوطني لسامة املنتجات الزراعية.
وكـــانـــت الــجــمــعــيــة املــغــربــيــة لــعــلــم الــســمــوم 
الفطرية، قد حثت الجهات املعنية أخيرا، على 
السموم  تنظيمي يحدد نسبة  قانون  وضــع 
الــغــذائــيــة، بغية مواجهة  املـــواد  فــي  الفطرية 
األمــــراض األكــثــر خــطــورة. وتــدعــو جمعيات 
ــرام الـــدســـتـــور  ــ ــتـ ــ حـــمـــايـــة املــســتــهــلــك إلـــــى احـ
الــغــذائــي الــعــاملــي، الـــذي يــحــدد املعايير التي 
يجب تــوفــرهــا فــي األغــذيــة مــن أجــل تجنيب 

املستهلك األضرار التي تصيب صحته.

عمان ـ زيد الدبيسية

قال املتحدث الرسمي لــوزارة العمل األردنية 
مـــحـــمـــد الـــخـــطـــيـــب، فـــــي تـــصـــريـــح خــــــاص لـــ 
»العربي الجديد«، إن باده بدأت اعتبارا من 
السورين  قــرار إعفاء  أمس األربعاء، تطبيق 
من رسوم تصاريح العمل وما يترتب عليها 
مــن الــتــزامــات مالية أخـــرى، وذلـــك ملــدة ثاثة 
أشهر. وأضاف أن مفوضية الاجئن والدول 
املانحة، تعهدت بدفع رسوم تصاريح العمل 
ــن يــحــصــلــون  ــذيـ ــن الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن الـ عـ
ــة أشـــــهـــــر، وذلـــــك  ــ ــــاثـ ــــرة ثـ ــتـ ــ عـــلـــيـــهـــا خـــــــال فـ
لتشجيعهم على العمل في قطاعات متنوعة 

وضمن الفرص املتاحة للعمالة الوافدة.
نــحــو  قـــبـــل شـــهـــريـــن، خــــطــــوات  وبــــــدأ األردن 
املــقــيــمــن على  الــســوريــن  الــاجــئــن  تشغيل 
أراضيه، وذلك التزاما بتعهداته التي قدمها 
ــــذي عــقــد في  فـــي مــؤتــمــر لـــنـــدن لــلــمــانــحــن الـ

فبراير/شباط املاضي.
ــال الــخــطــيــب: »بــعــد انــقــضــاء هـــذه الــفــتــرة  وقــ
يــتــوجــب عــلــى الــاجــئ الــســوري الـــذي يرغب 
ــــح الـــعـــمـــل  ــاريـ ــ ــــصـ بــــالــــعــــمــــل، دفــــــــع رســــــــــوم تـ
القانون  التي يفرضها  األخــرى  وااللــتــزامــات 
األردنــي«. وأوضــح الخطيب أن وزارة العمل، 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات املــخــتــصــة، بـــدأت 

العاملة  األيـــدي  على  مكثفة  حمات  بتنفيذ 
السورية، واتخاذ اإلجراءات املناسبة لضبط 
السورية  العمالة  »نقدم  وقــال:  العمل.  ســوق 
املـــخـــالـــفـــة لــلــجــهــات املـــخـــتـــصـــة، لـــكـــن ال يــتــم 
الوافدين  العمال  كبقية  لبلدانهم  ترحيلهم 
من الجنسيات األخرى، وذلك نظرا للظروف 

الصعبة التي تعاني منها بادهم حاليا«.
وأوضــح أن وزارة العمل ضبطت نحو ثاثة 
ــوري مــخــالــف خــــال األشــهــر  ــ آالف عـــامـــل سـ

الــثــاثــة األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، واتــخــذت 
اإلجــراءات املناسبة بشأنهم، مشيرا إلى أنه 
وفــي حــال عــدم وجــود كفيل أردنــي للسوري 
املخالف يتم ترحيله إلى مخيمات الاجئن 

السورين املقامة في اململكة منذ بدء األزمة.
وأكــــدت الــوثــيــقــة الــتــي قــدمــهــا األردن ملؤتمر 
ــه ســـيـــقـــوم بــــإجــــراء الــتــغــيــيــرات  ــ املـــانـــحـــن أنـ
اإلداريــة الازمة للسماح لاجئن السورين 
بالتقدم لطلب تصاريح عمل وسيتم تجديد 
ــا لــلــقــوانــن  ــقــ ــا وفــ ــنـــويـ ــذه الـــتـــصـــاريـــح سـ ــ هــ
واألنــظــمــة املــعــمــول بــهــا.  وبــحــســب الوثيقة 
ســيــتــم الـــســـمـــاح لـــاجـــئـــن بـــحـــلـــول الــصــيــف 
املقبل بإضفاء الطابع الرسمي على األعمال 
والــشــركــات القائمة وإنــشــاء شــركــات جديدة 
ــك إمــكــانــيــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ـــــدة لـــلـــضـــريـــبـــة بـ

ّ
مـــــول

الـــحـــصـــول عــلــى إقــــامــــات املــســتــثــمــريــن وفــقــا 
للتشريعات النافذة في األردن. 

وتوقع األردن أن تتوفر 50 ألــف فرصة عمل 
لاجئن السورين خال العام املقبل مرتفعة 
إلــــى 200 ألــــف فـــرصـــة فـــي الـــســـنـــوات املــقــبــلــة 
بضعف  تتسم  الــتــي  القطاعات  فــي  بخاصة 
إقبال األردنين وتقبل عليها العمالة الوافدة.
البطالة  مــعــدالت  ارتــفــاع  مــن  األردن  ويعاني 
الـــتـــقـــديـــرات  بــحــســب  تــــجــــاوزت %13،  ــتـــي  الـ

الرسمية. 

جنة بنما

)Getty( مئات آالف العمال السوريين في األردن

األدوية المغشوشة تغزو األسواق

منح العمال السوريين 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم

أموال النفط الجزائري نحو 
المالذات الضريبية

التفاهمات تقود ليبيا إلى ترميم مواردها

كشفت وثائق بنما 
تورط مسؤولين حاليين 

وشخصيات على عالقات 
وطيدة بمسؤولين 

سابقين في قضايا غسيل 
أموال وتهرب ضريبي

المغرب فساد

األردن

%67
الوفاق  حكومة  تحظى 
األمــم  مــن  بــدعــم  الليبية 
ومؤسساتها،  المتحدة 
ــا لـــرفـــع  ــهـ ــلـ ــؤهـ مـــــا يـ
ــروض من  ــف ــم الــحــظــر ال
عن  األمـــن  مجلس  قــبــل 
الليبي،  السيادي  الصندوق 
والذي تم تجميد أرصدته 

منذ عام 2011

قضية

مطالب بإقالة وزير 
الصناعة الجزائري 

ومالحقته قضائيا

أعلنت أوروبا عن تقديم 
100 مليون يورو 

لحكومة الوفاق

استجابة المؤسسات 
الليبية تتيح إنتاج مليون 

برميل نفط يوميا

ارتفعت حاالت 
التسمم بسبب األدوية 
في المغرب بنحو %29

عبد الحافظ الصاوي

الذي تشهده  النزاع املسلح  أرهق 
لـــيـــبـــيـــا مــــنــــذ ســــــنــــــوات مـــــقـــــدرات 
ــــت الـــتـــوقـــعـــات  ــانـ ــ ــاد، وكـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
تـــذهـــب إلـــــى وقـــــت قـــريـــب إلمـــكـــانـــيـــة إفــــاس 
الــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، بــعــد تـــراجـــع احــتــيــاطــي 
بنهاية  دوالر  مليار   87 إلــى  األجنبي  النقد 
الــــبــــاد مــن  تــــراجــــع عــــائــــدات  2015، وكــــذلــــك 
النفط. ويكفي رصيد ليبيا من االحتياطيات 
ــــدة 4  ــة ملـ ــيـ ــاسـ ــيـــاجـــات األسـ ــتـ األجـــنـــبـــيـــة االحـ
ســـنـــوات.  ومـــع نــهــايــة عـــام 2014، حــقــق نمو 
الــنــاتــج املــحــلــي مــعــدال ســالــبــا بنسبة %24، 
التقديرات تذهب إلمكانية  وإن كانت بعض 
 %10.8 بنسبة  إيــجــابــي  نمو  مــعــدل  تحقيق 
بــنــهــايــة عــــام 2015، نــظــرا لــســعــي الــفــصــائــل 

الليبية لحل سياسي.
ولــكــن الــخــطــوة األخــيــرة الــتــي اتــخــذت تحت 
رعـــــايـــــة األمــــــــم املــــتــــحــــدة بـــتـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
رئــاســي، والــســعــي لتكوين حــكــومــة الــوفــاق، 
قــد يسهم فــي تحقيق حــالــة مــن االســتــقــرار، 
الذي يؤمن للباد عودة إنتاج النفط بحصة 
ترتيب  وإمــكــانــيــة  الــجــاريــة،  لنفقاتها  تكفي 

أوضاعها االقتصادية واالجتماعية.
ــاذ الـــوطـــنـــي فــي  ــ ــقـ ــ وبـــعـــد قــــــرار حـــكـــومـــة اإلنـ
ــــن الـــســـلـــطـــة لــصــالــح  طــــرابــــلــــس، الـــتـــخـــلـــي عـ
حكومة الوفاق، أصبح في ليبيا بحكم األمر 
الواقع حكومتان بدال من ثاث، هما حكومة 
ــــرق الــــبــــاد كــانــت  الــــوفــــاق وســـلـــطـــات فــــي شـ
قبل تشكيل حكومة  دولــي  باعتراف  تحظى 
الوفاق، وتحثها األسرة الدولية على التخلي 

عن السلطة.
ــا املــجــلــس  ــتــــي اتــــخــــذهــ الــــخــــطــــوة األولـــــــــى الــ
الــرئــاســي لــحــكــومــة الـــوفـــاق، األحــــد املــاضــي، 
املــمــولــة من  املــصــرفــيــة  الــحــســابــات  بتجميد 
الخزانة العامة، للوزارات والجهات واملصالح 
الــحــكــومــيــة، تــســهــم بــحــالــة مـــن الـــتـــفـــاؤل في 
إمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول لـــوقـــف انـــهـــيـــار الـــوضـــع 
االقتصادي الحالي على األقل، فكون الخطوة 
الليبي،  املــركــزي  الــبــنــك  اتــخــذت بترتيب مــع 
االقتصادية  املؤسسات  تعاطي  على  تبرهن 
الرئيسة مع حكومة الــوفــاق.  ويحسب ألول 

بــاألوضــاع  يتعلق  الــرئــاســي  للمجلس  قـــرار 
قـــرار تجميد  أنـــه استثنى مــن  االقــتــصــاديــة، 
الـــحـــســـابـــات املـــصـــرفـــيـــة، مـــا يــتــعــلــق بــالــبــاب 
األول مــن املــوازنــة العامة لــلــدولــة، والــخــاص 
باألجور واملزايا املرتبطة بها، وهو ما يعني 
الحياتية  االلتزامات  األدنــى من  الحد  تأمن 
الــدولــة، ويحقق نوعا  أجهزة  لــدى  للعاملن 
ــــذي تــحــتــاجــه  مـــن االســـتـــقـــرار االجــتــمــاعــي الـ

ليبيا في الوقت الراهن.

دعم أممي
تحظى حكومة الوفاق الليبية بدعم من األمم 
املتحدة ومؤسساتها، وسوف يتيح لها هذا 
الدعم فرصة تمويلية، من خال رفع الحظر 
من قبل مجلس األمن عن الصندوق السيادي 
الليبي، والــذي تم تجميد أرصــدتــه منذ عام 
2011، ملــنــع نــظــام الــقــذافــي مــن الــتــصــرف في 

أمواله.
ويحتوي هذا الصندوق على نحو 67 مليار 
لــرفــع  دوالر، ولـــكـــن مــجــلــس األمـــــن اشـــتـــرط 
الــحــظــر ســيــطــرة حــكــومــة الـــوفـــاق عــلــى أمــور 

الصندوق، وكذلك املؤسسة الوطنية للنفط، 
ــد أظـــهـــر كـــل مـــن الــبــنــك  ــركــــزي. وقــ والــبــنــك املــ
املركزي واملؤسسة الوطنية للنفط تعاونهما 
مع حكومة الوفاق، وهو ما يفتح الباب قريبا 
لرفع الحظر األممي عن الصندوق السيادي.

وهــذه الخطوة التي تتمثل في وعد مجلس 
الليبية،  املــؤســســات  استجابة  وكــذلــك  األمـــن 

ــــوف تــتــيــح مــــــاءة مـــالـــيـــة تــمــكــن حــكــومــة  سـ
ــنـــي مــــن تـــأمـــن االحـــتـــيـــاجـــات  الــــوفــــاق الـــوطـ
االقــتــصــاديــة بشكل أفــضــل، لــيــس فــقــط على 
صعيد االحتياجات الضرورية، ولكن لتأمن 
وزيادة إنتاج وتصدير النفط، ليصل اإلنتاج 
إلـــى نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل، وهـــو مــعــدل سهل 
تحقيقه في حال الوصول ملصالحة وطنية، 
ــفـــط وتـــجـــنـــبـــيـــهـــا مـــواطـــن  ــنـ ــأمـــــن آبـــــــار الـ ــ وتـ
الــصــراع. ويضاف لوعد مجلس األمــن برفع 
الحظر عن الصندوق السيادي الليبي، أنه قد 
صــدرت عقوبات اقتصادية من قبل االتحاد 
ــيــــادات املـــعـــارضـــة  ــقــ األوربــــــــي بـــحـــق 3 مــــن الــ

لحكومة الوفاق.

تحديات بوجه الوفاق
ــاق فـــي لــيــبــيــا، والــتــي  ــوفــ أعــلــنــت حــكــومــة الــ
يــرأســهــا فــايــز الــســراج، ثــاثــة أهـــداف رئيسة 
لها، وهي تتطلب إمكانيات كبيرة لتحقيقها، 
ليس على الصعيد االقتصادي فحسب، ولكن 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي والــعــســكــري، وإن 
كانت أميركا وأوروبا أعلنتا عن مساعدتهما 

ذلــك.  طلبت  إذا  الــوفــاق  لحكومة  العسكرية 
وتتمثل هذه األهداف في التوصل إلى وقف 
إطــــاق الـــنـــار فـــي عــمــوم لــيــبــيــا، واملــصــالــحــة 
ــتـــصـــدي  ــة وإعــــــــــادة الــــنــــازحــــن، والـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــــش«، وفــي  ــ ــة اإلســـامـــيـــة »داعـ لــتــنــظــيــم الـــدولـ
سبيل تحقيق هذه األهداف ستواجه حكومة 
الوفاق مجموعة من التحديات على الصعيد 

االقتصادي.
فــالــوصــول إلــى وقــف إطـــاق الــنــار فــي عموم 
ــــل رفــــــض بــعــض  ــــي ظـ لـــيـــبـــيـــا، تـــحـــد كـــبـــيـــر فـ
تسيطر  التي  السياسية  والــقــوى  املليشيات 
على مناطق مهمة على األرض، وقد يتطلب 

األمر تسويات سياسية كبيرة.
اقتصادي  بعد  لها  النازحن  قضية  أن  كما 
في  حاليا،  الــوفــاق  حكومة  على  عبئا  يمثل 
ــل تــــــردي األوضــــــــاع االقــــتــــصــــاديــــة. ووفــــق  ظــ
بــيــانــات األمـــم املــتــحــدة وصــل عــدد النازحن 
ــام 2015 إلـــى نحو  ــل لــيــبــيــا مــنــتــصــف عـ داخــ

83.6 ألف أسرة، تضم نحو 434 ألف نازح. 
ــاق فــي  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــة الـ ــومــ ــكــ ــاح حــ ــ ــجـ ــ ــة نـ ــ ــالـ ــ وفـــــــي حـ
تحقيق حــالــة مــن وقــف إطـــاق الــنــار بعموم 
وعـــودة  وطــنــيــة  ملصالحة  والـــوصـــول  ليبيا، 
الــدولــة  تنظيم  معضلة  ســتــكــون  الــنــازحــن، 
إذ  االقتصادية،  املستنزفات  أحد  اإلسامية، 
لم تسفر التجربة في كل من العراق وسورية 
على  القضاء  في  تتمثل  إيجابية  نتائج  عن 

هذا التنظيم.
التعافي  لتعطيل  الــبــاب  املــجــال  هــذا  ويفتح 
ــوارد  ــ ــدار املـ ــ االقـــتـــصـــادي، ويــســاعــد عــلــى إهــ
ــــدودة فــــي حـــرب  ــــحـ االقـــتـــصـــاديـــة الــلــيــبــيــة املـ
مــفــتــوحــة مـــع »داعــــــــش«، وبـــخـــاصـــة فـــي ظل 
عدم سيطرة الحكومة الليبية على حدودها 

املفتوحة مع أكثر من دولة.
وفـــي ظــل مجتمع قــبــلــي، ووجــــود دور كبير 
للدولة العميقة في ليبيا، سيكون الفساد من 
الوفاق،  حكومة  تواجه  التي  التحديات  أهــم 
خــــال املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، فــمــؤشــر الــشــفــافــيــة 
الدولية لعام 2015، يدرج ليبيا ضمن أفسد 

10 دول على مستوى العالم.
وتـــفـــرض الــــظــــروف الــحــالــيــة عــلــى حــكــومــة 
الوفاق أو أية حكومة في ليبيا، التعامل في 
إطار برامج حكومية تعتمد على االستيراد، 
لـــتـــقـــديـــم املــــســــاعــــدات واملــــنــــح الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــق بـــاحـــتـــيـــاجـــات  ــلـ ــعـ ــتـ ــة فــــيــــمــــا يـ ــ ــــاصـ ــخـ ــ وبـ
األجــهــزة  أو متطلبات  والــفــقــراء،  الــنــازحــن 
واملؤسسات الحكومية، وهو ما يفتح املجال 
واســعــا ملــمــارســات الــفــســاد، ولــعــل الخطوة 
ــة الــــوفــــاق  ــكـــومـ ــا حـ ــهـ ــتــــي اتـــخـــذتـ األولــــــــى الــ
للمؤسسات  املصرفية  الحسابات  بتجميد 
السيطرة  من  تكمنها  الحكومية،  واألجهزة 

برقابة  يسمح  بشكل  العامة  النفقات  على 
أكثر فعالية، تمكن من مكافحة الفساد خال 

الفترة القادمة.
ثــمــة احــتــمــاالت كــبــيــرة بــالــتــفــاؤل فــي نجاح 
ــنــــي، عـــلـــى الــصــعــيــد  ــاق الــــوطــ ــ ــوفـ ــ حـــكـــومـــة الـ
الـــدولـــي، ألســبــاب اقــتــصــاديــة، مــن أهــمــهــا أن 
اســتــقــرار لــيــبــيــا ســيــاســيــا وأمــنــيــا، ســيــؤدي 
ــار وهــــي الــفــرصــة  ــمـ إلــــى الــتــفــرغ إلعـــــادة اإلعـ
وأميركا،  الغربية  الحكومات  تنتظرها  التي 
حالة  من  وإخراجها  اقتصادياتها  لتنشيط 
 عن أن التوجهات االقتصادية 

ً
الركود، فضا

للتوجهات  مائمة  الوفاق ستكون  لحكومة 
إعطاء فرصة  الغربية واألميركية، من حيث 

أكبر للقطاع الخاص. »الوفاق«  
بارقة أمل

من المرجح أن تسهم الخطوة األخيرة بتشكيل مجلس رئاسي في ليبيا، وتشكيل حكومة 
الوفاق، في تحقيق حالة من االستقرار، الذي يؤمن عودة إنتاج النفط بحصة تكفي لنفقاتها 

الجارية، وإمكانية ترتيب أوضاعها االقتصادية واالجتماعية
طرابلس تحت سيطرة المجلس الرئاسي

طرابلس ـ العربي الجديد

أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل املؤسسات، أمس األربعاء، 
النفقات،  كــل  فــي  والــحــصــول على موافقتها  بــاســتــخــدام شــعــارهــا، 
وذلــك بعد ســاعــات مــن إعــالن حكومة اإلنــقــاذ الوطني فــي طرابلس 
خليفة  يترأسها  التي  اإلنــقــاذ،  حكومة  وكانت  السلطة.  عن  تخليها 
أعمالنا  »توقفنا عــن  األول:  أمــس  بيان مساء  فــي  قــالــت،  قــد  الغويل، 
املكلفني بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء«. ودخلت حكومة 

الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، طرابلس، قبل أسبوع، وسرعان 
املالية  الحكومية  ما حظيت بدعم سياسي، ونالت تأييد املؤسسات 
الوطنية  واملؤسسة  املركزي  املصرف  وهي  الرئيسية،  واالقتصادية 
للنفط واملؤسسة الليبية لالستثمار في طرابلس. وبعد قرار حكومة 
الــواقــع  ليبيا بحكم األمـــر  الــســلــطــة، أصــبــح فــي  التخلي عــن  اإلنــقــاذ 
الــوفــاق وسلطات في شرق  بــدال من ثــالث، هما حكومة  حكومتان، 
الــوفــاق،  بــاعــتــراف دولـــي قبل تشكيل حكومة  كــانــت تحظى  الــبــالد 

وتحثها األسرة الدولية على التخلي عن السلطة.

واألولى أن تتحرك إلثبات أو نفي التهم التى 
تطاول الجزائرين في »أوراق بنما« بداية من 

وزير الصناعة وصوال إلى أبسط مواطن«.
وفــــي ســيــاق بــعــيــد عـــن الـــجـــزائـــر، قــــال جــوش 
ــبـــيـــت األبـــيـــض  إيـــرنـــســـت املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـ

األميركي أمــس، إن البيت األبيض ال يرى أي 
مخاوف على االقتصاد العاملي جراء ما يعرف 

باسم »تسريبات أوراق بنما«.
للصحافين  بــتــصــريــحــاتــه  إيــرنــســت  وأدلـــــى 
ــه  إنــ ــدا  ــنــ ــلــ آيــــســ وزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ قـــــــال  ــا  ــدمــ ــعــ بــ

ســيــســتــقــيــل، بــعــد أن ألــقــت الـــوثـــائـــق املــســربــة 
الضوء  القانونية  للخدمات  بنمية  من شركة 
الساسة  مــن  ملجموعة  املالية  املــعــامــات  على 
الــعــالــم والــشــركــات  الــعــامــة فــي  والشخصيات 

واملؤسسات املالية التي يتعاملون معها.

الجزائر من أكبر 
منتجي الغاز في 
)Getty( العالم

طرابلس ترحب 
بحكومة 
الوفاق 
الوطني 
)فرانس برس(
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اقتصاد

طهران ـ فرح الزمان شوقي

تــواجــه كــل مــن مــوســكــو وطــهــران 
تــحــديــات عـــديـــدة تـــهـــّدد املــشــروع 
ــاز الــــروســــي  ــ ــغـ ــ ــقــــب لـــنـــقـــل الـ ــرتــ املــ
ــران، بــهــدف الــحــصــول عــلــى مــكــاســب  ــ إلــــى إيــ
اقــتــصــاديــة تــســاعــد الــحــلــيــفــن عــلــى تــجــاوز 
يعانيان  الــتــي  االقــتــصــاديــة  السلبية  ــار  اآلثــ
منها بسبب العقوبات والحظر الغربي خال 

السنوات املاضية.
بن طهران وموسكو  املفاوضات  وتتواصل 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــران بــنــقــل الـ ــ ــول مــقــتــرح إيــ حــ
الروسي عبر أراضيها، وهي املفاوضات التي 
أعلنت وزارة النفط اإليرانية عنها، أخيرا، إذ 
أعــربــت طــهــران عــن اســتــعــدادهــا لــنــقــل الــغــاز 
الشمالية  الــحــدود  مــن  الــروســي عبر تسلمه 

للباد وتسليمه لروسيا في جنوبها.
وبـــــدأت املـــفـــاوضـــات مــنــذ مــــدة بـــن املعنين 
في إيــران واملسؤولن في شركة بــروم للغاز 
الروسي، وقام وزير الطاقة الروسي ألكسندر 
نــوفــاك، بــزيــارة إلـــى طــهــران قــبــل مـــدة، وبعد 
زيــــارات مــكــررة قـــام بــهــا املــعــنــيــون فــي وزارة 
النفط اإليرانية وفي الشركات املعنية بقطاع 
الــطــاقــة إلـــى مــوســكــو مـــؤخـــرًا، لــكــن يــبــدو أن 
االجــتــمــاعــات الــتــي تــم الــتــأكــيــد خــالــهــا على 
بينهما  الــتــعــاون  رفــع مستوى  الطرفن  نية 
فـــي كـــافـــة الـــقـــطـــاعـــات، لـــم يــحــصــد أي طــرف 
بخصوص  ســيــمــا  وال  اآلن،  حــتــى  نتائجها 
املقترح اإليراني املرتبط بنقل الغاز الروسي.
وفي حديثه لـ »العربي الجديد«، يرى الخبير 
فــي شـــؤون الــطــاقــة حسن أنــصــاري فـــرد، أن 
روسيا وإيران خضعتا لعقوبات اقتصادية 
ــبـــاب مــخــتــلــفــة، وتــعــاونــهــمــا في  غــربــيــة ألسـ
كليهما ولو  قد يخرج  بــالــذات  الطاقة  قطاع 
نسبيا من أزمة اقتصادية تسبب بها الحظر، 
التقارب  أن  تعتبر  اإليــرانــيــة  النظر  فوجهة 
فــي هـــذا الــوقــت بــالــذات قــد يعني التخفيف 
ــــاد لـــطـــرح  ــبـ ــ ــــن الــــضــــغــــوط، لــــــذا تـــســـعـــى الـ مـ

سيناريوهات تعاون مختلفة.
وعــن سبب عــدم وصــول املــفــاوضــات لنتائج 
محّددة رغم التقارب، اعتبر أنصاري فرد أن 
إنــجــاز أمـــر كــهــذا يتطلب وقــتــا طــويــا، وعــن 
إصــــــرار طـــهـــران عــلــى تــنــفــيــذ املــــشــــروع، قــال 
إن املــصــالــح املــشــتــركــة بــيــنــهــمــا ال تــعــنــي أن 
يستغني كل طرف عن الفوائد التي يحققها 
من عاقاته مع اآلخرين ألجل الطرف اآلخر، 
وخــاصــة أن روســيــا تــصــدر غــازهــا ألوروبـــا، 
وستفكر جليا قبل أن تقبل العرض اإليراني 
حــســب رأيــــه، مضيفا أنـــه فــي حـــال الــتــوصــل 
التــفــاق حــول نقل الــغــاز الــروســي عبر إيــران 
على  أيــضــا  يتفقا  أن  الــطــرفــن  على  يتوجب 
ضــرورة أال يضرب أي طرف مصالح الطرف 

اآلخر.
لكن هــذا الخبير اعتبر أن تركيز إيــران على 
ــة يـــأتـــي بـــهـــدف دعـــــم وتــقــويــة  ــاقـ ــطـ قـــطـــاع الـ
الجبهة التي يوجد فيها الطرفان والتي تقف 
السعودية  فيها  تــوجــد  أخـــرى  جبهة  مقابل 
والواليات املتحدة األميركية، فقد بدا الخاف 
واضحا بن الجبهتن خال األشهر السابقة 
النفط وقضية  إنــتــاج  بآليات  يتعلق  مــا  فــي 
تــدهــور أســعــاره فــي الــســوق الــدولــيــة، مؤكدا 
أيضا أن طهران تريد الحضور بشكل أقوى 
فــي ســوق الطاقة الدولية رغــم كــل الضغوط 
التي ما زالت تواجهها إقليميا، خاصة أنها 
تــريــد جــنــي مــكــاســب إلـــغـــاء الــحــظــر الــغــربــي 
ــــروض عــلــيــهــا بـــعـــد الـــتـــوصـــل لـــاتـــفـــاق  ــفـ ــ املـ
النووي مع دول 5+1 شهر يوليو/تموز من 
العام املاضي، وقد تفتح لها روسيا الطريق 

لعودة أقوى، حسب قوله.
لــكــن مــن نــــواح أخــــرى، يــتــحــدث بعضهم عن 
تــفــاصــيــل عـــديـــدة تــتــعــلــق بــاملــفــاوضــات بن 

الطرفن وتكلفة وآليات تنفيذ هذا املشروع.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الــبــاحــث فــي مركز 
ـــات إيـــــران وآســـيـــا املـــركـــزيـــة والـــقـــوقـــاز،  دراســـ
لدى  إن  الجديد«،  لـ«العربي  بهمني،  شعيب 
الطاقة،  مصادر  من  هائا  مخزونا  البلدين 
عــدم نشر  ورغـــم  الطبيعي،  الــغــاز  وال سيما 
تفاصيل املفاوضات التي دارت بينهما خال 
األشهر املاضية واملتعلقة باملقترح اإليراني 

موسكو ـ العربي الجديد

يـــرى الــرئــيــس الــنــمــســاوي هــايــنــتــز فــيــشــر أن 
العقوبات األوروبية املفروضة على روسيا ال 
مــؤكــدًا ضــرورة  الجانبن،  على  بالنفع  تعود 

إيجاد حل يؤدي إلى رفع هذه العقوبات. 
وفــي لــقــاء جمع الــرئــيــس الــنــمــســاوي برئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــروســـي »الـــدومـــا« سيرغي 
نــاريــشــكــن، فــي الــعــاصــمــة الــروســيــة موسكو 
ــول دائـــمـــًا وبــــأي مــكــان  ــ أمــــس، قـــال فــيــشــر: »أقـ
بـــصـــراحـــة، إن الـــعـــقـــوبـــات لــيــســت فـــي صــالــح 

حول نقل الغاز الروسي عبر أراضــي الباد، 
لــكــن يــبــدو مـــن وجــهــة نــظــر هـــذا الــبــاحــث أن 
الــطــرفــن يــعــمــان عــلــى تــطــويــر مشاريعهما 
االســـتـــثـــمـــاريـــة املــشــتــركــة فـــي حـــقـــول الــنــفــط 
والــغــاز، على حد ســواء. وأضــاف بهمني، أن 
البلدين تباحثا في وقت سابق حول إمكانية 
الــســام، فضا  أنابيب خط غــاز  التعاون ملد 
عن عقدهما مفاوضات أخرى تتعلق بتطوير 
النفطي، معتبرا أن نقل  القطاع  التعاون في 
الغاز الروسي عبر إيران يحتاج لبنى تحتية 

ضخمة مازالت غير متوفرة حتى اآلن.
ويــعــتــبــر بــهــمــنــي، أن الـــتـــأخـــر فـــي الــتــوصــل 
املــرتــبــطــة  الــتــفــاهــم  بعملية  يــتــعــلــق  لنتيجة 
الذي  الغاز  لنقل  تحتية  بنى  إنشاء  بكيفية 
يحتاج لخط أنابيب طويل، فضا عن حاجته 

إلـــى مـــوازنـــات وتــكــالــيــف عــالــيــة، مــشــيــرا إلــى 
إمكانية تحقق املشروع بشكل عملي، لكن في 
إيجاد  بعد  هــذا  وسيكون  البعيد،  املستقبل 

حلول للتفاصيل العالقة حسب تعبيره.  
ــــذي يـــواجـــه هــذا  ــا عـــن الــتــحــدي الــثــانــي الـ أمــ
املـــشـــروع، فــهــو تــحــد دولـــــي، حــيــث تعترض 
أميركا على تطور عاقات من هذا النوع بن 
إيــران وروســيــا، قائا إن واشنطن ستسعى 
ــة عــرقــلــة  ــايـ ــغـ ــل لــلــضــغــط بـ ــائــ بـــشـــتـــى الــــوســ
املــشــروع، بــذات الــوقــت، تحاول دول االتحاد 
األوروبـــــــــي تــقــلــيــص اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــغـــاز 
الـــروســـي املـــصـــدر إلــيــهــا، ونــقــلــه عــبــر إيــــران 
التجارية  عاقاتها  في  انفتاحا  تشهد  التي 
واالقــتــصــاديــة على الــغــرب قــد يــزيــد مــن هذا 
االرتباط مع روسيا، ما يجعل فكرة التقارب 

الــجــانــبــن«. وحــســب وســـائـــل إعــــام روســيــة، 
ــارك، داخــــل  ــشــ ــــى أن الــنــمــســا تــ لـــفـــت فــيــشــر إلـ
االتــحــاد األوروبــــي، فــي مناقشات بــشــأن رفع 
: »مــوقــفــنــا خـــال هــذه 

ً
ــذه الــعــقــوبــات، قـــائـــا هـ

أنه  أيــضــًا نقطة مــفــادهــا  املــنــاقــشــات يتضمن 
يــجــب الــنــظــر فـــي كـــافـــة اإلمـــكـــانـــيـــات لــتــطــويــر 
الــعــاقــات بــن روســيــا واالتـــحـــاد األوروبـــــي«. 
وتــابــع: »واألهــــم هــو إيــجــاد طــريــقــة عــامــة من 
شأنها أن تؤدي في وقت قريب إلى رفع معظم 
الـــعـــقـــوبـــات«. وكـــانـــت الـــعـــاقـــات بـــن روســيــا 
والـــدول الغربية تــدهــورت على خلفية األزمــة 

األوكــرانــيــة، حيث بـــدأت واشــنــطــن وبروكسل 
)مــقــر االتـــحـــاد األوروبــــــي( بــفــرض الــعــقــوبــات 
ــدريـــجـــي اعــــتــــبــــارًا مــن  ــا بــشــكــل تـ ــيــ ــد روســ ضــ
الــعــقــوبــات  واقـــتـــصـــرت   ،2014 مـــــــــــارس/آذار 
الــبــدايــة على شخصيات رسمية وعــامــة،  فــي 
واتــســعــت فـــي وقــــت الحــــق لــتــطــاول قــطــاعــات 
اقتصادية روسية مختلفة. من جهتها، تبنت 
روسيا، ردًا على ذلك، عقوبات مضادة تمثلت 
في حظر استيراد مواد غذائية من الدول التي 

انخرطت في العقوبات ضدها.
وفــــي إطـــــار زيــــــارة الـــرئـــيـــس الـــنـــمـــســـاوي إلــى 
مــوســكــو سيلتقي خــالــهــا الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــن، حــيــث سيبحث الــرئــيــســان 
عــــددًا مــن الــقــضــايــا املــشــتــركــة بــن الــجــانــبــن، 
التجاري  املجال  في  الثنائي  التعاون  أبرزها 
واالقتصادي. ويعاني االقتصاد الروسي من 
وتراجع  الــدولــيــة،  العقوبات  بسبب  انكماش 
أسعار النفط إلى ما دون 40 دوالرًا. ويعتمد 
اقــتــصــاد روســيــا بشكل أســاســي عــلــى النفط 
ــــن 10 مـــايـــن  ــر مـ ــثــ ــا أكــ ــ ــيـ ــ حـــيـــث تـــنـــتـــج روسـ
إلقناع  روسيا مؤخرًا،  يوميًا. وسعت  برميل 
مصارف غربية بتسويق سندات سيادية في 
الــخــارج ولكن املــصــارف ترفض وســط ضغط 
مــن حــكــومــاتــهــا، خــاصــة الــحــكــومــة األميركية 
والــســلــطــات املــالــيــة فــي بــروكــســل. فالحصول 
بالنسبة  األمــد  قــروض خارجية طويلة  على 
يــكــون مسألة صعبة  قــد  الــروســي  لاقتصاد 
ــتــــصــــاديــــة. وســجــلــت  ــات االقــ ــوبـ ــقـ ــعـ بــســبــب الـ
مــعــدالت الــفــقــر فــي روســيــا ارتــفــاعــًا ملحوظًا 
للتباطؤ  االقتصاد  اتجاه  مع  األخيرة  الفترة 
بيانات  أظــهــرت  حيث   ،2015 فــي   %4 بنسبة 
رســمــيــة عـــن أول 9 أشــهــر مـــن الـــعـــام املــاضــي 
ــوازي 14%مـــن  ــ ــي، مـــا يـ ــ أن 20.3 مــلــيــون روسـ

إجمالي السكان، يعيشون تحت خط الفقر.

للغاز، ال يمكن  دول خليجية مهمة مصدرة 
أن روسيا تبقى واحدة  أن تتناسى  لطهران 
الـــدول املــصــدرة للغاز،  مــن أهــم دول منتدى 
ــاول جـــاهـــدة االســـتـــفـــادة مـــن عــاقــاتــهــا  وتـــحـ
اإليــجــابــيــة مــعــهــا بــمــا يــعــود بــالــفــائــدة على 
التنافسية  العاقة  أن  يعني  وهــذا  الطرفن، 
بن الطرفن في قطاع الغاز ال تنفي إمكانية 

تحول الثنائي اإليراني الروسي لقطب مهم 
للغاز مستقبا  املــصــدرة  الـــدول  منتدى  فــي 
األول  أكتوبر/تشرين  وفــي  خــبــراء.   بحسب 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، وقــــع الـــبـــلـــدان عــلــى عــدد 
قطاعات  شملت  التي  التعاون  اتفاقيات  من 
ــاز والـــكـــهـــربـــاء  ــ ــغـ ــ ــدة، مـــنـــهـــا الـــنـــفـــط والـ ــ ــديـ ــ عـ
ــيـــات تـــبـــادل  ــفـــاقـ ــاالت فـــضـــا عــــن اتـ ــ ــــصــ واالتــ
تقنيات املعلومات والشحن واملصارف، وكان 
هذا خال زيارة لنوفاك إلى طهران على رأس 

وفد مكون من خمسن شخصية روسية.
ــلـــى ربـــط  ــقـــت مـــوســـكـــو وطـــــهـــــران عـ ــفـ ــا اتـ كـــمـ
شبكة الكهرباء اإليرانية بتلك الروسية عبر 
إنشاء  واتفقا على  األذربــيــجــانــيــة،  األراضـــي 
مصرف مشترك بينهما لتسهيل التحويات 
والتعامات املالية بعيدا عن السوق الدولية 

ــتـــي تــخــضــعــهــمــا لـــضـــغـــوطـــات بــــن الــحــن  الـ
واآلخر. 

يضاف إلى كل هذه االتفاقيات، تلك املرتبطة 
إيــران  الــنــووي، فروسيا هي شريك  بالقطاع 
لها مفاعات عديدة،  فقد بنت  األول نوويا، 
وتــنــوي مــوســكــو إضــافــة وحــدتــن نوويتن 
جـــديـــدتـــن ملــفــاعــل بــوشــهــر الــــواقــــع جــنــوبــي 
الباد، فضا عن هذا يعد التعاون العسكري 

بينهما في أبهى صوره.
املستقبلية  املشاريع  يزيد حجم  أن  ويرتقب 
ــريــــب، وتـــحـــدث  بــــصــــورة كـــبـــيـــرة فــــي وقـــــت قــ
رفع  نيتهما  الطرفن عن  كا  من  مسؤولون 
مستوى التعاون ليشمل مشاريع بقيمة 100 

مليار دوالر خال الفترة املقبلة.
وال تعني مساعي إيران في ترسيخ عاقاتها 

االقتصادية الخارجية وال سيما مع روسيا 
بعد التوصل لاتفاق النووي مع الغرب، انها 
الهادفة  االقتصادية  خططها  عــن  ستتخلى 
بما  املحلية،  اإلمكانيات  على  االعتماد  إلــى 
املـــقـــاومـــة، رغـــم مساعيها  يــعــرف بــاقــتــصــاد 
لجذب املزيد من االستثمارات األجنبية بعد 

بدء تطبيق رفع الحظر عنها. 
وتــتــجــه إيــــران إلـــى رفـــع قــدراتــهــا اإلنــتــاجــيــة 
ــقـــطـــاعـــات، وخــــاصــــة املـــشـــروعـــات  بــجــمــيــع الـ
ــة، ومـــنـــهـــا الـــطـــاقـــة والــــطــــرق  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
والجسور والكباري، وأكد محللون أن ذهاب 
طهران إلى هذا االتجاه يستهدف منه النظام 
الــوقــوف  الــبــاد محصنة وقــــادرة على  جعل 
في وجه أي تهديدات قد تعترضها مستقبا، 

في ظل تفاقم الصراعات باملنطقة.

حليفان مرهقان 
بالعقوبات

النمسا تسعى لرفع العقوبات عن روسيا

)Getty( روسيا وإيران تعززان التعاون في مجال الطاقة

)Getty( المستشارة األلمانية أنجيال ميركل)العقوبات الغربية أثرت سلبًا على االقتصاد الروسي )فرانس برس

خفض تصنيف 14 بلدا على مستوى العالم )األناضول(

التكاليف العالية 
تساهم في تأخير 

تنفيذ المشروع 

فــي قــطــاع الــطــاقــة بــن الــطــرفــن غــيــر مغرية 
لألوروبين، حسب رأيه. وفي سياق متصل، 
تسعى طهران منذ التوصل التفاقها النووي 
مــــع الــــغــــرب لـــاســـتـــفـــادة مــــن كــــافــــة تــبــعــاتــه 
حيث  الطاقة،  قطاع  في  وخاصة  اإليجابية، 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  الباد  استقبلت 
املــاضــي قــمــة الــــدول املــصــدرة لــلــغــاز، وأكـــدت 
عــلــى لـــســـان رئـــيـــس الـــبـــاد حــســن روحـــانـــي 
نــيــتــهــا الـــجـــادة بــرفــع مــســتــوى الــتــعــاون مع 
اآلخرين لاستثمار في حقول غازها فضا 
عن تأكيدها على بذل مجهود حقيقي لزيادة 

اإلنتاج والصادرات.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي مـــا زالـــــت فــيــه عــاقــاتــهــا 
متوترة مع الدول الجارة، والتي طمحت إيران 
وبــوجــود  إلــيــهــا،  الطبيعي  غــازهــا  لتصدير 

تحديات تواجه نقل الغاز الروسي عبر إيران

دفــــعــــت مــــوجــــة خـــفـــض الــتــصــنــيــفــات 
دول  تصنيفات  الــعــام  هــذا  االئتمانية 
األسواق الناشئة إلى أدنى مستوياتها 
في ما يزيد على 14 عاما، في حن زاد 
عــــدد الـــبـــلـــدان الـــتـــي تـــواجـــه املـــزيـــد من 
الخفض إلى مستويات قياسية أيضا.

مــن وكــالــة ستاندرد  وأظــهــرت بيانات 
أول  االئــتــمــانــي،  للتصنيف  بــــورز  آنـــد 
تــصــنــيــفــات منتجي  أن خــفــض  أمـــــس، 
بـــولـــنـــدا  ــل  ــثـ مـ ودول  األولـــــيـــــة  ــع  ــلـ ــسـ الـ
ــع مــتــوســط  ــ فــــي األشــــهــــر األخـــــيـــــرة دفــ
ــــدول الــتــي تــصــدر  تــصــنــيــفــات كــبــرى الـ
أدوات ديــن بــن األســـواق الناشئة إلى 
ما دون   +BB   مسجا أدنى مستوى له 

منذ 2002.
ــدا عــلــى  ــلـ ــع خـــفـــض تــصــنــيــف 14 بـ ــ ومـ
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم إلـــــى جــــانــــب خــفــض 
ــعـــدد كــبــيــر مــن  الـــنـــظـــرة املــســتــقــبــلــيــة لـ

البلدان األخــرى فــإن هــذه املوجة تمثل 
ــد مــــوجــــات إجــــــــراءات  ــ واحــــــــدة مــــن أشــ

التصنيف السلبية على اإلطاق.
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــعــــض الـــــــــــدول املــ ــه بــ ــ ــ ــواجـ ــ ــ وتـ
الخفض أيضا، حيث أعطيت تسعة من 
االقتصادات الناشئة العشرين الكبرى 
تمثل  والــتــي  سلبية،  مستقبلية  نظرة 
فعليا تحذيرا بخفض التصنيف، بما 
التي  القياسية  املستويات  مع  يتوافق 

سجلت في عامي 2014 و2002.
ومـــــن جــانــبــهــا قـــالـــت املــــديــــرة الــعــامــة 
ــي، كــريــســتــن  ــ ــدولـ ــ لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـ
الغارد، أول أمس، إن انتعاش االقتصاد 
الــعــاملــي »بــطــيء جـــدًا وهـــش جــــدًا«، في 
مــواجــهــة املــخــاطــر املـــتـــزايـــدة املــرتــبــطــة 
الــدول  في  واالنكماش  الصن  بتباطؤ 

املتطورة.
)رويترز(

ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــرى املـــــنـــــظـــــمـــــات املـ ــ ــ ــبـ ــ ــ دعــــــــــت كـ
ــة، املــجــتــمــع  ــيــ ــاملــ ــعــ ــة الــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
الـــدولـــي إلـــى بـــذل املـــزيـــد مـــن الــجــهــود 
ــال  ــي مـــجـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق اإلصــــــــاحــــــــات فــ

التمويل وزيادة النمو. 
ــادر  ــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك صــ  جـــــاء ذلـــــك فــ
عــــن اجـــتـــمـــاع املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة، 
ـــاء صــنــدوق  أنــجــيــا مــيــركــل مـــع رؤســ
ــد الــــــدولــــــي، كـــريـــســـتـــن الغـــــــارد،  ــقـ ــنـ  الـ
ــم يــــونــــغ كــيــم،  ــيـ ــي، جـ ــ ــدولــ ــ والــــبــــنــــك الــ
ومــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــاملــيــة، روبــرتــو 
ــفـــيـــدو، ومــنــظــمــة الــعــمــل الــدولــيــة،  أزيـ
ــــوي ريـــــــدر، واألمـــــــن الــــعــــام ملــنــظــمــة  غـ
ــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة،  ــنـــمـ ــتـ الــــتــــعــــاون والـ
ــا، فــــي مـــقـــر املــســتــشــاريــة  ــوريــ أنـــغـــل غــ

بالعاصمة برلن.
ــان بـــالـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة  ــيـ ــبـ وأشـــــــاد الـ

ملضاعفة فرص العمل وزيادة اإلنتاج، 
داعيًا إلى بذل املزيد من هذه الجهود.

ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــات االقــ ــمــ ــظــ ــنــ وشـــــــــــددت املــ
العاملية على ضرورة مكافحة البطالة 
املــنــتــشــرة بــن فــئــة الــشــبــاب، مــن أجــل 
ــاحـــة الـــفـــرصـــة لــتــحــقــيــق املـــزيـــد من  إتـ

اإلصاحات الهيكلية.
وخال املؤتمر الصحافي الذي أعقب 
االجتماع، أول أمس، دعت ميركل إلى 
اتباع الشفافية في التعامات املالية، 
ــائــــق بــنــمــا  فــــي إشـــــــارة مــنــهــا إلـــــى وثــ
املسربة التي كشفت عن تورط العديد 
من الشركات واملشاهير والــقــادة  في 
التهرب الضريبي والتي أثــارت الرأي 
العام العاملي ودفعت العديد من الدول 

إلى التحقيق فيها.
)األناضول(

انخفاض تصنيفات دول 
األسواق الناشئة

دعوات عالمية لمزيد 
من إصالح النمو

مال وسياسة

تسعى كل من روسيا وإيران المرهقتين بالعقوبات الغربية إلى تطوير 
الروسي،  الغاز  نقل  طهران  تولي  عبر  الطاقة  مجال  في  عالقاتهما 
اللذين يعانيان من أزمة اقتصادية  البلدين  بالمكاسب على  ما سيعود 

بسبب الحظر الغربي خالل السنوات الماضية

بينهما  االقتصادي  التعاون  مستوى  رفع  وإيــران  روسيا  من  كل  تعتزم 
المقبلة ليشمل مشاريع بقيمة 100 مليار دوالر، حسب تصريحات  الفترة 
رســمــيــة ســابــقــة لــمــســؤولــيــن من 
لالستفادة  البلدان  ويسعى  البلدين. 
يعود  بما  اإليجابية  عالقاتها  مــن 
الطرفين، وهذا يعني  بالفائدة على 
الطرفين  بين  التنافسية  العالقة  أن 
الطرفان  ان  حيث  الغاز،  قطاع  في 
يتمتعان بكميات إنتاج وتصدير عالية، 
لقطب  تحولهما  إمكانية  تنفي  ال 
المصدرة  الــدول  منتدى  في  مهم 

للغاز مستقبال، حسب خبراء.

زيادة المشروعات المشتركة

رؤية

جواد العناني

تبرعت الواليات املتحدة بمبلغ 68 مليون دوالر، من أجل إطعام 
العاملية،  األنباء  تناقلته وكــاالت  السودان. هذا خبر  الجياع في 
الحسرة،  إلــى  أمــر يدعو  املختلفة. وهــو  اإلعــالم  وبثته وســائــل 
ــاد الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــالت  ــا جــمــيــعــًا بــعــجــزنــا عـــن إيـــجـ ــرنـ ـ

ّ
ــذك ويـ

اعتقدنا يومًا  التي  املستعصية حاليًا، وهي املشكالت نفسها 
أن حلها ميسور وسهل.

على  يبلغ  العربي  الــغــذاء  عجز  أن  املتاحة  اإلحصائيات  تقول 
شــراء  على  معظمها  ينفق  السنة،  فــي  دوالر  بليون   35 األقــل 
القمح واللحوم الحمراء. والعجز الغذائي العربي مرشح للزيادة 
إما  العربية،  اإلنتاجية  الــقــدرات  فــي  التراجع  بسبب  والتفاقم، 
لتعذر  أو  الــزراعــيــة،  الــرقــع  تــآكــل  نتيجة  أو  املــيــاه،  بسبب شــح 
اإلنتاج في ظل الحالة األمنية والعسكرية الراهنة في دول عربية 

كثيرة قادرة على اإلنتاج.
األغنام  وتربية  الحقلية  الزراعية  اإلمكانات  بوفرة  تغنينا  كم 
واألبــقــار املتاحة فــي الــســودان. ومــع أن اإلنــتــاج الــزراعــي ارتفع 
هناك، إال أنه ما يزال بعيدًا جدًا عن الكفاية. وتسعى الحكومة 
السودانية لجذب االستثمار، إال أن التجاوب قليل بعد تجارب 
أو بسبب ضعف  األهالي،  كثيرة فاشلة، بسبب املشكالت مع 

البنى التحتية، أو لنقص املتاح من العمالت األجنبية.
 عربية، خصوصًا 

ٌ
ال تقف القضية عند هذا الحد، فقد قامت دول

الزراعية  املناطق  فــي  الكبير  باالستثمار  الخليج،  منطقة  فــي 
غير  الجوفية  املياه  وباستخدام  العالية،  الكلفة  ذات  الهامشية، 
واملتوسط، وحققت هذه  القصير  املدى  للتعويض على  القابلة 
السياسات أرباحًا للمستثمرين، وقد جعل ارتفاع امللوحة املياه 
الـــزراعـــي، وضــخ مبالغ  أو  الــبــشــري  غــيــر صــالــحــة لالستعمال 

كبيرة لدعم اإلنتاج، على األقل في السنوات األولى.
 واحــــدة ال تــضــع هـــدف الـــوصـــول إلــى 

ً
 عــربــيــة

ً
قــلــمــا تــجــد دولــــة

االعتماد الذاتي في الغذاء، لكن هذه الشعارات تبقى في معظمها 
كذلك، شعارات ال يتحقق منها إال القدر اليسير. هنالك بالطبع 
الــعــربــيــة، مثل  مــشــروعــات زراعــيــة ناجحة فــي بعض األقــطــار 
والجزائر  ومصر  ولبنان  والسعودية  واألردن  وتونس  املغرب 
وغيرها، لكن الحصيلة العربية اإلجمالية ما تزال تسجل عجزًا 
الــغــذائــي، وتفتح املستقبل على  الــتــجــاري  املــيــزان  مــتــزايــدًا فــي 

مخاوف أكبر. 
املناطق  املـــدن على حــســاب  ازديــــادًا كبيرًا فــي ســكــان  الحظنا 
أن  على  العربية  الـــدول  معظم  فــي  اإلحــصــاءات  وتـــدل  الريفية. 
الهجرة من الريف إلى املدينة مستمرة، أي أن أعداد مستهلكي 
ــغـــذاء فـــي املــــدن يــرتــفــع عــلــى حــســاب املــنــتــجــني فـــي األريــــاف  الـ
واملناطق الزراعية. وكذلك تراجعت مساهمة القطاع الزراعي في 
اإلنتاج. ولكن،  تراجع حجم  اإلجمالي، ال بسبب  املحلي  الناتج 
ألن مزيدًا من املدخالت الزراعية مثل البذار املحّسنة، واملبيدات، 
ــدة وغــيــرهــا،  ــمــ ــــري، واألســ ــ ــائـــن، والـــفـــســـائـــل، ووســـائـــل ال ــكـ واملـ
الصافية  املضافة  القيمة  من  يقلل  فإن  الخارج،  من  مستوردة 

للقطاع الزراعي في إجمالي الناتج املحلي اإلجمالي.
التي  العربية  األقــطــار  مــن  كثير  فــي  النسبة  تلك  تراجعت  وقــد 
املاضي،  القرن  في خمسينيات  الزراعية  البلدان  تسمى  كانت 
من حوالى 50-60 % من الناتج اإلجمالي إلى أقل من 5 % في 

معظم هذه الدول.
املتحدة،  الــواليــات  مــن  نــســتــورده  يكفينا،  قمحًا  ننتج  نعد  لــم 
كل  يكفينا من  ما  ننتج  أفريقيا. وال  وكندا، وروسيا وجنوب 
السلع التي كانت مواد تصديرية، مثل القمح، والشعير، والذرة، 
واللحوم الحمراء، واألسماك، والقطن، واألرز، والسكر، وصارت 

كلها مواد أساسية مستوردة. 
 أن الــســلــع الــغــذائــيــة الــرئــيــســيــة يــتــحــكــم في 

ً
ـــة

ّ
ويـــزيـــد الــطــني بـــل

املعروفة  العائلية  الشركات  مــن  مــحــدود  عــدد  عامليًا  تجارتها 
)ال يزيد عددها عن سبع(، ولكل شركة وكالؤها األقوياء في 
ا أنشأت الدول وزارات تموين، من أجل ضمان 

ّ
املنطقة. وحتى مل

أو  قليل،  بربح  للناس  وبيعها  أقــل،  بأسعار  السلع  هــذه  شــراء 
بدون ربح، وأحيانًا بدعم، فإن الشراء الحكومي ينجز بواسطة 

عطاءاٍت، يفوز بها الوكالء أنفسهم للشركات العاملية نفسها.
أو  أو سكر  األخــبــار كثيرًا عــن رفــض شحنة قمح  فــي  نسمع 
أرز، إمــا ألنــه تــالــف، أو ألن املــواصــفــات غير مطابقة. وفــي كل 
رنا بحالنا العربي العاجز عن إنتاج 

ّ
مرٍة، تبرز قصة كهذه تذك

طعامه. 
الــعــراق  مثل   ،

ٌ
ودول حـــرب.  حــالــة  فــي  حاليًا  كثيرة  عربية  دول 

أثرت  تعاني من حــروٍب وويــالٍت  والصومال،  واليمن  وسورية 
تأثيرًا مباشرًا على إنتاجها الزراعي. ومياه أنهارنا األساسية 
 . فهل نحن واثقون 

ً
إما مهددة بالتحول عنا، أو أنها حولت فعال

أو  الــغــذائــي،  العربي  إنتاجنا  زيـــادة  على  قــادريــن  أننا سنبقى 
وسيلة ضغط  غــذاءنــا سيصبح  أن  أم  الغذائي؟  القطري  حتى 

علينا من الذين يزودوننا به؟ 
هناك أحداث ومقوالت حصلت يجب أال ننساها. من منا ينسى 
ما قاله أحد كبار املسؤولني الغربيني بعد أزمة النفط عام 1973 
- 1974:«ســـيـــأتـــي يـــوم نــقــايــض فــيــه بــرمــيــل الــنــفــط بــصــاع من 
قمح«؟ أو من ينسى حصار العراق إّبان التسعينيات من القرن 

املاضي حتى غزو العراق عام 2003 )الغذاء والدواء(؟ 
هنالك أمثلة كثيرة. واملطلوب منا على األقل أن نتوصل إلى اتفاق 
عربي على احترام حق املواطن في غذائه. كعمل ما الستصالح 
األرض في السودان، وإعادة الهدوء إلى ربوع الصومال، وإلغاء 
العربي في  الغذاء، وتشجيع االستثمار  تبادل  القيود على  كل 
الصناعات الغذائية. إذا فعلنا ذلك سنعبر عتبة التخاذل وسوء 
إدارة املوارد املتاحة، ونجنب أنفسنا الكثير مما قد يؤملنا أكثر 

في السنوات املقبلة.
هناك أحداث ومقوالت حصلت يجب أال ننساها. من منا ينسى 
ما قاله أحد كبار املسؤولني الغربيني بعد أزمة النفط عام 1973 
- 1974:«ســـيـــأتـــي يـــوم نــقــايــض فــيــه بــرمــيــل الــنــفــط بــصــاع من 
قمح«؟ أو من ينسى حصار العراق إّبان التسعينيات من القرن 

املاضي حتى غزو العراق عام 2003 )الغذاء والدواء(؟ 
هنالك أمثلة كثيرة. واملطلوب منا على األقل أن نتوصل إلى اتفاق 
عربي على احترام حق املواطن في غذائه. كعمل ما الستصالح 
األرض في السودان، وإعادة الهدوء إلى ربوع الصومال، وإلغاء 
العربي في  الغذاء، وتشجيع االستثمار  تبادل  القيود على  كل 
الصناعات الغذائية. إذا فعلنا ذلك سنعبر عتبة التخاذل وسوء 
إدارة املوارد املتاحة، ونجنب أنفسنا الكثير مما قد يؤملنا أكثر 

في السنوات املقبلة.
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حلمي األسمر

 عـــن الـــحـــب، وهــي 
ٌ
 يــافــعــة

ٌ
ســألــتــنــي قـــارئـــة

 يكاد يقتلها، بكالم يتلجلج 
ً
تصارع خجال

ــرام هـــو أم حــــالل؟ قلت  ــ عــبــر الــهــاتــف، أحـ
لكنني  فقيهًا وال مفتيًا،  إنــي لست  والله 
سأبحث، وأخبرك بما أجد، وها أنا أفعل، 
وأنا في ذلك كله مجرد ناقل، هاجسي في 
الفاحشة  أن ال تشيع  الــحــرص على  ذلــك 
هنت،  الــنــاس، كــون هــذه العاطفة امتـُ بــن 
والعفاف  الطهر  فيها  واختلط  ذلت،  وابتـُ
بالقبح. وثــّمــة هــاجــس آخـــر، ربــمــا يكون 
 وخطورة، وهو متعلق بالفقه 

ً
أكثر أهمية

يشتغلون  مــمــن  كثيرين  لـــدى  »املــفــضــل« 
بــالــعــلــم الـــشـــرعـــي، خــصــوصــًا أتـــبـــاع فقه 
الــتــوحــش، وقــطــع الـــــرؤوس، واإلعـــدامـــات 
ــاء فــقــه  ــيــ ــإحــ ــــن بــ ــــووسـ ــهـ ــ ــة، واملـ ــيــ ــانــ املــــجــ
السبي، وتطويع منظومة »الحور العن« 
أنفسهم،  لتفجير  الــشــبــاب  لــعــاب  إلســالــة 
أقــرب  »االســتــشــهــادي«  التفجير  باعتبار 
ــلــــوصــــول إلــــــى تـــلـــكـــم الـــفـــتـــيـــات  ــــرق لــ ــطـ ــ الـ
الــحــســان. هـــؤالء ال يـــرون فــي فقهنا غير 
فتاوى  استيالد  يترّكز في  واحــد،  جانٍب 
ــوات  ــاء مــ ــيــ  الـــــرقـــــاب، ال إحــ

ّ
الـــقـــتـــل، وجــــــز

القلوب، وحثها على الحب، والحياة، وها 
أنا أعرض طرفًا سريعًا، من الفقه اآلخر، 
 عن تساؤل الفتاة 

ً
لعل في العرض إجابة

كمال عبد اللطيف

أثـــــارت أحـــــداث بــروكــســل اإلرهـــابـــيـــة في 
ــدة، كـــمـــا أثــــــارت فــي  ــديــ ــنـــي أســـئـــلـــة عــ ذهـ
ة، حيث أصبح 

َ
ُمْحِبط ِوْجــَداِنــي مخاوف 

ــد أن عـــوملـــة اإلرهــــــــاب تـــنـــدرج  ــؤكــ ــن املــ مــ
ــبــة،  ضــمــن حـــســـابـــاٍت اســتــراتــيــجــيــٍة مــركَّ
مَّ 

َ
وهي حساباٌت تتجاوز املواقف التي ت

الحديث عنها بعد االنفجارات مباشرة، 
ــل ربــــطــــهــــا بــجــنــســيــات  ــيــ ــ ــِب ــ

َ
وذلــــــــك مـــــن ق

أو توسطوا في  ارتكبوها  )وعقائد( من 
عمليات ارتكابها. 

داعش  تنظيم  أن  اليوم،  الجميع،  يعرف 
يــشــتــغــل بـــآلـــيـــاٍت جــــديــــدة، تــضــفــي على 
تــحــركــاتــه اإلرهــابــيــة فــعــالــيــة، ســــواء في 
مراحل تجنيده الدواعش، أو في مراحل 
إعــــدادهــــم لــلــقــيــام بــاملــهــام املــيــدانــيــة في 

الشرق والغرب.
ال يـــمـــكـــن فـــصـــل أحـــــــــداث بــــروكــــســــل عــن 
مــســلــســل املـــشـــروع اإلرهــــابــــي املــتــواصــل 
لداعش، فهي متصلة بما وقع قبلها في 
ا 

َ
األسابيع القليلة املاضية في أنقرة، ومِل

ــا وقـــع بــعــدهــا في  ــ
َ
يــقــع مــنــذ ســنــوات، ومِل

بغداد والهور، فقد ازدادت شهية تنظيم 
ــع  ــرويـ ــاء وتـ ــ ــريـ ــ ــاء األبـ داعــــــش لــســفــك دمــــ
اآلدمين في كل مكان. لكن، من يقف وراء 

داعش؟
ـــر الــعــالمــات األولـــى  كُّ

َ
ـــذ

َ
لــم يــعــد ُمــْجــِديــًا ت

ــرارات الـــتـــي صــنــعــت الــــحــــدث، وال  ــلــــشــ لــ
ـــَبـــت منها  ُركِّ الــتــي  الــخــيــوط  فــي  التفكير 
الـــظـــاهـــرة الـــداعـــشـــيـــة، كــمــا أنــــه ال فــائــدة 
ــى تـــفـــاصـــيـــل الــتــســمــيــة  ــ مــــن اإلشـــــــــارة إلــ
ودالالتها، ذلك أن ما يحصل اليوم أمام 

دة. 
َّ
أنظار العالم ُمختلط بصورة معق

أصبحنا نواجه اليوم مآزق جديدة بن 
األطراف املتصارعة على املشرق العربي، 
فـــي كـــل مـــن أمــيــركــا وأوروبـــــــا وروســـيـــا، 
ــة إلــــــى تـــركـــيـــا وإيــــــــــران ومــــــن فــي  ــ ــافـ ــ إضـ
فاٍت 

ُ
تحال إنــشــاء  فــي  ســاهــم  مــا  فلكهما، 

وإطـــالق تــنــاقــضــاٍت جــديــدة، نتج عنها، 
ــاق الــــعــــربــــي، وصــــــــول لــيــبــيــا  ــيــ ــــي الــــســ فـ
إلـــى مــواجــهــة األبـــــواب املــــســــدودة، حيث 
يــخــاصــم الــجــمــيــُع الـــجـــمـــيـــَع، ويــنــتــعــش 

الظالم.
لــم يعد مــا يــجــري واضــحــًا، ال فــي اليمن 

خيري عمر

العربي  الربيع  بلدان  مــرور  الرغم من  على 
بــمــرحــلــة تــعــثــر بـــنـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــإن 
الثالثة؛  الــبــلــدان  فــي  السياسية  الــتــطــورات 
تــونــس ولــيــبــيــا ومــصــر، تــشــيــر إلـــى وجــود 
قابليٍة الستعادة زخم التحّول الديمقراطي، 
 ديــمــقــراطــيــة 

ً
مــــا يــمــكــن أن يــشــكــل مــــوجــــة

ــــدة، وبـــالـــتـــالـــي، وهـــنـــا تـــبـــدو أهــمــيــة  ــديـ ــ جـ
مناقشة التاثير املتبادل للسياسات، ومدى 
تــاثــيــره عــلــى املــشــهــد الــســيــاســي فــي الفترة 
املقبلة، خصوصًا مع ظهور مؤشراٍت على 
ــراب من  ــتــ ــــدوث تـــقـــدم مــلــمــوس عــلــى االقــ حـ
الديمقراطية والــخــروج مــن دائـــرة الــصــراع 

املسلح في هذه البلدان.
ــّدم املـــســـار  ــ ــقـ ــ  ويـــمـــكـــن االشــــــــــارة إلــــــى أن تـ
الــســيــاســي فــي الــبــلــدان الــثــالثــة، أو تعثره، 
كشف عن وجود أنماط مختلفة في تجارب 
االنـــتـــقـــال بــعــد ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي في 
أو  الـــتـــنـــافـــس  ــكــــال  أشــ بــــــرزت  2011، حـــيـــث 
ــــان املــلــمــح  الـــصـــراع عــلــى كــيــان الــــدولــــة، وكـ
 فـــي مــــحــــاوالت إخــضــاع 

ً
املـــشـــتـــرك مــتــمــثــال

املــجــتــمــع املـــدنـــي وإطـــاحـــة مــقــومــاتــه، وهــي 
 اخــتــلــفــت نــتــائــجــهــا، حــســب حــالــة 

ٌ
هــيــمــنــة

ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وجـــهـــاز  الــــتــــدافــــع بــــن الــ
الدولة، ويساهم االقتراب من هذه التجارب 
وتالقيها  تطورها  مسار  على  التعّرف  في 
مـــع الــتــحــوالت الــســلــمــيــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
انتشار سياسات الهيمنة واالستقطاب، في 
السنوات األولى لثورات الربيع العربي، إال 
أنه كان مالحظًا أن نتائجها لم تكن متماثلة 
فـــي بـــلـــدان شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، ســـــواء بسبب 
ــتـــالف تـــجـــارب االنـــتـــقـــال الــســيــاســي، أو  اخـ
بتأثير عامل »القيادة« والنخبة السياسة، 
نماذج  الدستور، ظهرت ثالثة  ناحية  فمن 
إلعــــــــداد الــــدســــتــــور، كـــمـــا اخـــتـــلـــفـــت أنـــمـــاط 
القيادة فــي كــل حــالــة، ولعل هــذا االختالف 
كان سببًا رئيسيًا في مسيرة االنتقال نحو 

الديمقراطية.
ــــزوغ  ــــن بـ ــكـــشـــف الــــخــــبــــرة الـــتـــونـــســـيـــة عـ وتـ
مــؤشــرات اســتــقــرار املــؤســســات السياسية، 
وذلك بعد فترة انتقالية تجاوزت تحدياٍت 
ــة األســــاســــيــــة أن  ــظــ ــرة، ولــــعــــل املــــالحــ ــيــ ــثــ كــ
مــنــظــمــات املــجــتــمــع املـــدنـــي ســاهــمــت بـــدور 
رئيسي في الخروج من األزمات االنتقالية، 
فــمــن جــهــة، كـــان دور » الــلــجــنــة الــربــاعــيــة« 
حــاســمــًا فــي تــســويــة الــخــالفــات السياسية 
ومعالجة االســتــقــطــاب، وهــو مــا ســاهــم في 
ــوار الـــوطـــنـــي مــــســــارًا وحــيــدًا  ــحــ تــرســيــخ الــ

للخروج من األزمة السياسية.
وقـــد ســاهــمــت مــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي 
في إيجاد بيئٍة سياسيٍة قادت إلى صدور 
الدستور وإعادة صياغة البيئة السياسية، 
الــبــارزة متمثلة فــي ظهور  وكــانــت العالمة 
الــتــحــالــفــات الــحــزبــيــة الــكــبــيــرة، فــقــد كشفت 
االنتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 
السياسة  فــي  كــبــيــرتــن  عــن ظــهــور كتلتن 
النهضة،  التونسية؛ »نــداء تونس« وحركة 
وشــكــال تــحــالــفــًا عــريــضــًا داعــمــًا للحكومة. 
ولــــم يــقــتــصــر الـــتـــوافـــق بــيــنــهــمــا فــقــط على 
لكن  السلطة،  فــي  كشركاء  املــتــبــادل  القبول 
تطور التوافق بينهما في سياسة »مكافحة 
اإلرهــــاب«، كانت ذروتــهــا فــي الــتــوافــق على 
ــاذ  تــصــنــيــف املـــنـــظـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة، واتـــخـ
ســيــاســات مــتــســانــدة فـــي مــكــافــحــة تنظيم 
ز تماسك 

ّ
داعش في بنقردان، وهو اتجاه يعز

مؤسسات الدولة في التعامل مع التحديات 
ــــن الـــخـــالفـــات  ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ ــة. وعــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــداء«، ظــلــت »الــنــهــضــة«  ــ ــنـ ــ الــداخــلــيــة فـــي »الـ
 عنها، ولم تسع إلى تغيير الحكومة 

ً
بعيدة

أو املطالبة بإعادة تشكيلها. وبهذا، يظهر 
 تساعد في 

ً
تحالف الجانبن مظلة مشتركة

ترسيخ مفهوم تعايش السلطة السياسية 
واالجــتــمــاعــيــة، مـــع االســـتـــفـــادة مـــن الــتــنــوع 

خورشيد دلي

اتـــســـمـــت الــــعــــالقــــات الـــتـــركـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
بالتحسن املــتــنــامــي، مــنــذ إعـــالن الــواليــات 
املــتــحــدة مــبــدأ تــرومــان وســيــاســة االحــتــواء 
عــقــب الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وانــطــلــقــت 
الــواليــات املــتــحــدة فــي عالقاتها مــع تركيا 
االستفادة  مفاده  استراتيجي،  تصّور  من 
مـــن الـــــدور الــجــيــوســتــراتــيــجــي لــتــركــيــا في 
ــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق،  مـــواجـــهـــة االتــــحــ
فـــأقـــامـــت عـــالقـــات عــســكــريــة وثــيــقــة مــعــهــا، 
ــا،  ــهـ ــيـ ــد عــســكــريــة عـــلـــى أراضـ ــواعــ وبـــنـــت قــ
وحـــظـــيـــت تـــركـــيـــا بـــمـــســـاعـــدات اقــتــصــاديــة 
األميركية،  اإلدارات  من  ضخمة  وعسكرية 
إلى درجة أن قواتها البرية تتلقى الحصة 
الكبرى من بن قوات الحلف األطلسي، بل 
التي حصلت على  الــوحــيــدة  الــدولــة  تركيا 
ترخيص أميركي بصنع الطائرات إف ــ 16. 
أمنية  روابـــط  البلدين  بــن  جمعت  وعليه، 
وعسكرية متينة، منذ انضمام تركيا املبّكر 
إلى الحلف عام 1952، إال أن هذه العالقات 
الـــجـــيـــدة لـــم تــمــنــع مـــن حـــصـــول فـــتـــوٍر بن 
أبــرزهــا عقب  البلدين في غير محطة، لعل 
قبرص  شمال  التركي  العسكري  االجتياح 
عـــام 1974، والـــيـــوم تــشــهــد هـــذه الــعــالقــات 
فتورًا لتناقض األجندة إزاء أكثر من قضية.
ثــّمــة مـــن يــتــحــدث فـــي واشــنــطــن عـــن خيبة 
أمــل الــرئــيــس األمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا، من 
الــرئــيــس الــتــركــي، أردوغــــان، بعد أن اختار 
أوباما تركيا أول دولة إسالمية زارها عام 
2009، وامتدح النموذج التركي، وأّكد على 
ضرورة تعميمه في املنطقة، قبل أن يكتشف 
أن ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي أحــدثــت شرخًا 
املنطقة  إزاء مستقبل  البلدين،  في سياسة 
والـــعـــالقـــة بـــالـــقـــوى واألنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
فــيــهــا، حــتــى بــاتــت مــواقــف الــبــلــديــن تحمل 
 في قضايا 

ً
أجندة متباينة، وبل متناقضة

كــثــيــرة، مــن أبـــرزهـــا الــتــعــاطــي مــع القضية 
الكردية واألحزاب الكردية، والسيما حزبي 
والعمال  فــي ســوريــة  الديمقراطي  االتــحــاد 
اإلرهـــاب  قائمة  فــي  الــكــردســتــانــي املصنف 
تــركــيــًا وأمــيــركــيــًا، فــتــركــيــا تـــرى أن ال فــرق 
فيما  اإلرهــــاب،  يــمــارســان  وأنهما  بينهما، 
تصّر واشنطن على التمييز بن الحزبن، 
وتــؤكــد أن »االتــحــاد الــديــمــقــراطــي« حليف 
وثيق لها، خصوصًا بعد أن أثبت جناحه 
قدرته  الشعب(  )وحـــدات حماية  العسكري 
عــلــى مــواجــهــة »داعـــــش«، وإلـــحـــاق خسائر 
كــبــيــرة بـــه فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة فـــي شــمــال 
شـــرق ســـوريـــة. وبــخــصــوص حـــزب الــعــمــال 

التوحش.  فقه  هــواة  على  ورّدًا  الخجلى، 
قــال أحــد أتــبــاع اإلمـــام الظاهري إن اإلمــام 
كـــــان يــدخــل  الــــظــــاهــــري  بــــن داود  مـــحـــمـــد 
ــــن، فــعــدل  ــوّراقـ ــ ــاب الـ ــًا مـــن بــ ــ الـــجـــامـــع دومـ
عــن ذلـــك، وجــعــل دخــولــه مــن غــيــره، وكنت 
يا  فــقــال:  ذلـــك،  عــن  ا عليه، فسألته 

ً
مجترئ

بني، السبب فيه أني، في الجمعة املاضية، 
الــدخــول مــنــه، فــصــادفــت عند الباب  أردت 
عاشقن يتحّدثان، فلما رأياني قاال: »أبو 
فــي نفسي  قــد جـــاء«، فتفرقا فجعلت  بكر 
أال أدخــل من بــاب فّرقت فيه بن عاشقن.  
ــن الـــقـــيـــم عـــنـــه فــــي كـــتـــابـــه »الــــــداء  ــ وقــــــال ابـ
والــــدواء«: »وهــذا أبــو بكر محمد بن داود 
العلم  فنون  في  املشهور  العالم  الظاهري 
من الفقه والحديث والتفسير واألدب، وله 
قــولــه فــي الــفــقــه، وهـــو مــن أكــابــر الــعــلــمــاء، 

وعشقه مشهور«. 
أما اإلمام ابن حزم فيقول في كتابه »طوق 
 

ٌ
الــحــمــامــة«: الـــحـــب، أعــــزك الـــلـــه، أولــــه هـــزل
وآخـــره جــد، دقــت معانيه لجاللها عــن أن 
وصف، فال تدرك حقيقتها إال باملعاناة، 

ُ
ت

وهو ليس بمنكر في الديانة، وال بمحظور 
في الشريعة؛ إذ القلوب بيد الله عز وجل. 
وقـــد أحـــب مــن الــخــلــفــاء املــهــديــون واألئــمــة 
الراشدون، وكثير من الصالحن والفقهاء 
فـــي الـــدهـــور املــاضــيــة واألزمـــــــان الــقــديــمــة 
مــن قــد أســتــغــنــي بــأشــعــارهــم عــن ذكــرهــم. 

الحب«  كتابها »تشريح  قولها في  فيشر، 
إن الــحــب غـــريـــزة أســـاســـيـــة، مــثــل الــخــوف 
اليوناني  أبيقور  وعــن  والــفــرح،  والغضب 
اعتباره أن هناك ذّرات مفصولة في الكون، 

تميل إلى التكامل عن طريق الحب.
ــــن عـــبـــاس،  ـــة الـــشـــريـــفـــة، عــــن ابـ

ّ
ــــي الـــســـن وفـ

 قال: »يا رسول 
ً
رضي الله عنهما، أن رجال

الــلــه، فــي حــجــري يتيمة قــد خطبها رجــل 
املوسر،  موسر ورجــل معدم، فنحن نحّب 
وهي تحب املعدم، فقال رســول الله صلى 
الــلــه عــلــيــه وســلــم: لــم نــر لــلــمــتــحــاّبــن غير 
الــنــكــاح« )قـــال األلــبــانــي: الــحــديــث أخــرجــه 
والطبراني  والبيهقي  والحاكم  ماجة  ابن 

وغيرهم، وقال الحاكم صحيح على شرط 
مسلم(. وعن سهل بن أبي حثمة أنه قال: 
»رأيـــــت مــحــمــد بـــن مــســلــمــة يـــطـــارد بثينة 
بــنــت الــضــحــال، فـــوق أجــــراٍن لــهــا، ببصره 
طــرًدا شــديــًدا، فقلت: أتفعل هــذا وأنــت من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
الله عليه  الله صلى  فقال: سمعت رســول 
لقَي في قلب امرٍئ خطبة 

ُ
وسلم يقول: إذا أ

)الحديث  إليها«  بــأس أن ينظر  فــال  املـــرأة 
رواه أحمد وابن ماجة والطحاوي(. 

كــان مغيث يمضي خلف  الصحيح،  وفــي 
له، وقد صارت  زوجته بريرة بعد فراقها 
خّديه،  على  تسيل  ودمــوعــه  عنه،   

ً
أجنبية

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »يا ابن 
عــبــاس، أال تعجب مــن حــّب مغيث بــريــرة، 
ومــن بغض بــريــرة مغيثًا، ثــم قــال لها لو 
ــتـــه، فـــقـــالـــت: أتـــأمـــرنـــي؟ فـــقـــال: إنــمــا  راجـــعـ
أنــا شــافــع، قــالــت: ال حاجة لــي فيه« )رواه 

البخاري(. 
ــن حـــجـــر الــعــســقــالنــي  ــ ــال اإلمـــــــام ابـ ــ ــد قـ ــ وقـ
شارح البخاري، تعليقًا على هذا الحديث: 
»فيه إن فــرط الحب ُيذِهب الحياء ملا ذكر 
مــن حـــال مــغــيــث، وغــلــبــة الـــوجـــد، حــتــى لم 
النكير  تـــرك  كــتــمــان حــبــهــا، وفـــي  يستطع 
عــلــيــه بــيــان جــــواز قــبــول عـــذر مــن كـــان في 
مثل حاله ممن يقع ما ال يليق بمنصبه، 
إذا وقــع بغير اخــتــيــاره« )فــتــح الــبــاري، ج 

9،  ص  325(. وقال اإلمام الصنعاني، في 
فــي قصة  أيــضــًا، »مــمــا ذكـــر  تعليقه عليه 
بـــريـــرة أن زوجـــهـــا كـــان يــتــبــعــهــا فـــي سكة 
املــديــنــة؛ يــنــحــدر دمــعــه لــفــرط محبته لها. 
قالوا: يقصد العلماء، فُيؤخذ منه أن الحب 
ُيذِهب الحياء، وأنه يعذر من كان كذلك إذا 
الــســالم، ج:  كــان بغير اختيار منه« )سبل 

3، ص: 278(. 
وقــال عمر بن الخطاب: »لــو أدركــت عفراء 
ابـــن  )رواه  بـــيـــنـــهـــمـــا«  لـــجـــمـــعـــت  وعـــــــــروة 
الــجــوزي بــســنــده(. وعــــروة عــاشــق عـــذري، 
وعــده عمه بــالــزواج من ابنته عــفــراء، بعد 
عودته من سفر للتجارة، ثم زوجها لرجل 

من األثرياء.
هذا جانب يسيٌر جدًا ما وجدت، واملقام ال 
يتسع ألكثر من هذا، فهل أجبت سائلتي؟ 
بـــل هـــل مـــن املـــــــروءة والـــرجـــولـــة والــخــلــق 
القويم أن نهتّم بمثل هذا الشأن، في زمٍن 
يموت فيه الناس على الحواجز العسكرية 
وتحت أنقاض بيوتهم؟  ال أدري. ولكن، ما 
أدريه جيدًا أنني لجأت لهذه »االستراحة«، 
لفرط ما يهتم الكتاب بمجريات الحوادث 
الــدم األحمر،  لــون  التي يغطيها  الــســّيــارة 
ــا ُيــمــطــرنــا بـــه فــقــهــاء الــتــوحــش  ــفـــرط مـ ولـ
بــفــتــاوى الــقــتــل والـــتـــتـــرس واالســتــئــصــال 

والتكفير وإهدار دم الخلق.
)كاتب من األردن(

وال فـــي ســـوريـــة وال فـــي لــيــبــيــا، كــمــا أن 
والعراق  لبنان  في  الطائفية  الصراعات 
أو  ــة حـــــدودهـــــا  ــرفـ ــعـ مـ مــــن دون  تــــجــــري 
ــا. أمـــــا الــــتــــدويــــل الــــــذي لــحــق  هــ ــرِّ ــ

َ
ــق ــ

َ
ــت ــْســ ُمــ

ــداث الـــجـــاريـــة، وســـاهـــم فـــي تــرتــيــب  ــ األحــ
جوانب من مساراتها ومآزقها الجديدة، 

فلم يعد أحد يدرك َمَداه وحدوده. 
وفــي مثل هــذه األوضـــاع، تنشأ مواثيق 
ومواقف  حساباٍت  على  املبنية  التدبير 
لخياراٍت  تؤسس  حساباٍت  ُمعلنة،  غير 
يمكن أن تساهم في إيجاد حلوٍل تقلص 
ــة، إاّل  ــلـ ة االخـــتـــنـــاقـــات الـــحـــاصـ ــن ِحـــــــدَّ مــ
بت 

َّ
 بــالــِقــَوى الــتــي رت

ً
أنــهــا تظل مــرهــونــة

مالمحها العامة.
وإذا كــان مــن املــؤكــد أن مــا يــجــري اليوم 
فــــي املــــشــــرق الـــعـــربـــي، ومـــــا حـــصـــل قــبــل 
أشــهــر فــي اليمن وفــي ســوريــة، يــؤكــد أن 
الــحــرب مــتــواصــلــة، وهـــي، كما نــعــرف، ال 
التفجيرات  قــاّرًا، حيث تقع  تملك ميدانًا 
فـــــي أمـــــاكـــــن عــــــديــــــدة، وتــــحــــمــــل رســــائــــل 
ألطــــــــراٍف عــــديــــدة، فــيــنــتــشــر الـــهـــلـــع هــنــا 
ما حصل  بون 

ِّ
ُيرت الذين  ويقف  وهــنــاك، 

ويــحــصــل، لــيــعــلــن بــعــضــهــم مــســؤولــيــتــه 
 لــه جفن، 

ّ
ــا حــصــل، مــن دون أن يـــرف َعــمَّ

د في إصدار بياناٍت دموية،  بل وال يتردَّ
الــحــدث اإلرهــابــي،  أنـــه وراء  ُيــعــلــن فيها 
الـــقـــســـري  الـــتـــهـــجـــيـــر  عـــمـــلـــيـــات  ووراء 
والــعــنــيــف آلالف الــســوريــن والــعــراقــيــن 
إلــى الــحــدود األوروبــيــة. إضافة إلــى ذلك 
ــِهــر أنـــه يــمــلــك قـــدرة هــائــلــة على 

ْ
كــلــه، ُيــظ

النيران  إضــرام  من يستطيعون  تسخير 
فــي أجــســادهــم، وأجــســاد مــن يحيط بهم 
ــارة والـــعـــابـــريـــن، شــيــوخــًا ونــســاًء  ــ مـــن املـ
ــااًل، وهـــــو يـــعـــي جـــيـــدًا أن ذنــبــهــم  ــ ــفــ ــ وأطــ
ل فــي عــدم وجــود أيــة عالقة 

َّ
األكــبــر يتمث

ــدائـــرة  ــــري ِخـــطـــط الــــصــــراع الـ ــَدبِّ ــُمــ ــ لــهــم ِب
اليوم وراسميها في عالٍم ينشأ في قلب 
ــب خــيــوطــه أولــئــك الــذيــن  الــجــحــيــم، ويــركِّ
ــل مــا  يـــواصـــلـــون رغــبــتــهــم فــــي ضـــبـــط كــ
يجري في العالم وتدبيره، من أجل مزيٍد 

من الهيمنة املتوحشة.
ــــث فــي  ــابـ ــ ــعـ ــ ــرز الـــــوجـــــه الـــعـــبـــثـــي والـ ــ ــبـ ــ يـ
املــــــوضــــــوع فـــــي صـــــــور الــــفــــوضــــى الـــتـــي 
يحرص مدبرو ما يجري على تعميمها، 
ذلك أن األوهام املوظفة في آليات الصراع 

الفكري لدعم املسار السياسي، وقد ساهمت 
هــذه املــكــونــات فــي إرســـاء التحول السلمي 
ــرة تــهــديــد  ــ ــ فـــي تـــونـــس، والــــخــــروج مـــن دائـ
املــؤســســات الــتــي ســــادت الــبــالد فــي 2013. 
ويــمــكــن الــنــظــر لــتــصــريــحــات زعـــيـــم حــركــة 
الغنوشي، عن دعــم حقوق  النهضة، راشــد 
الـــقـــرى الــنــائــيــة فـــي املــشــاركــة فـــي الــســلــطــة، 
السلطة  توزيع  أنها توجهات إلعــادة  على 
بن الدولة واملجتمع والخروج من املركزية 
التقليدية للسلطة، وهي أفكار تبدو مالئمة 
ملعالجة  التونسية،  الحالة  فــي  وضــروريــة 
التفاوت االقتصادي واالجتماعي، والتقليل 

من الضغوط على السلطة املركزية.
ولعل حصول اللجنة الرباعية على جائزة 
نـــوبـــل لـــلـــســـالم، يـــوضـــح جـــانـــبـــًا مــهــمــًا من 
الــديــمــقــراطــي في  مساهمتها فــي االنــتــقــال 
أنــه يعكس، في الوقت نفسه، مدى  تونس، 
قبول األطراف الخارجية وتفهمها مجريات 
عملية التحول في بلدان جنوب »املتوسط«، 
املغربية،  التجربة  اســتــقــرار  مــع  خصوصًا 
ــراء تــعــديــالٍت دســتــوريــة فــي الــجــزائــر،  ــ وإجـ
 مــن الــتــحــوالت السلمية، 

ً
مــا يــشــكــل شــبــكــة

وتجاوز مرحلة الصراع املسلح.
وفـــي ليبيا، عــلــى الــرغــم مــن دخـــول الــثــورة 
فـــي صـــــراٍع مــســلــح، يــكــشــف مــســار الــتــطــور 
تحت  السلطة  لبناء  نموذج  عن  السياسي 
املــظــلــة االجــتــمــاعــيــة، ولــعــل تــجــربــة تشكيل 
الــوطــنــي جــاء على ارضية  الــوفــاق  حكومة 
 
ً
محاصصة منها  أكثر  االجتماعي  القبول 

ــا، تــشــيــر املــنــاقــشــات حــول  ــنـ ســيــاســيــة. وهـ
ــز الــــــســــــراج، لـــتـــزايـــد  ــائــ ــة فــ ــكـــومـ تــشــكــيــل حـ
ــال فــــــي الــــــــدور  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ احـــــتـــــمـــــاالت حــــــــــدوث انـ
يمثل  ما  االجتماعية،  للكيانات  السياسي 
االســـتـــبـــداد، ومقدمة  لكبح  مــالئــمــة  فــرصــة 
املتبادل  بــاالعــتــمــاد  مــشــتــرٍك  إدراٍك  لتبلور 

بن الدولة واملجتمع.
ــى اضـــطـــالع  ــ ــي لــيــبــيــا، يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـ ــ وفـ
 عن التدخل 

ً
املجتمع بمكافحة االرهاب بديال

الـــدولـــي، بــاعــتــبــاره مـــؤشـــرًا عــلــى الحيوية 
االجتماعية والرغبة في الحفاظ على الخط 
الــدولــة، ولعل تصّدي  األخير لوجود كيان 
املجتمع في مدينة »صبراتة« )غرب ليبيا( 
ملسلحي »داعش« وضع مؤشرًا على فرص 
ــــى  ــة، ورّســـــــخ الـــخـــطـــوة األولـ ــ ــــدولـ تـــعـــافـــي الـ
الداخلية  املخاطر  تجاه  والتساند  للتدافع 
والــخــارجــيــة، خــصــوصــًا أن هـــذا الــتــدافــع ال 
يعد الحالة الوحيدة في ليبيا. لكن، توجد 
حـــاالت أخـــرى تمثل مــحــاوالٍت ملنع انهيار 
الـــدولـــة ومــعــالــجــة الــتــفــســخ واالنــقــســامــات 
ــيـــاق، يتضح  االجـــتـــمـــاعـــيـــة. وفــــي هــــذا الـــسـ
القبائل واملجموعات  الــذي تقوم به  الجهد 
األمن  الحدود وحفظ  السكانية في حماية 
الـــدخـــلـــي. وتـــوضـــح املــــؤشــــرات األولـــيـــة عن 
تالزم ممارسة حكومة الوفاق السلطة، في 
الكيانات االجتماعية،  ظل قبول واســع من 
وتنحدر هذه الحماية من وجــود رغبٍة في 
ومعالجة  واالنقسام  العنف  سنوات  إنهاء 
الخالفات، تحت مظلة الشرعية السياسية، 
 تــعــمــل عــلــى نــشــر الــســلــطــة 

ٌ
وهــــي ســـيـــاســـة

االجتماعية  الكيانات  كــل  على  وتوزيعها 
والسياسية.

التي شهدتها  التعقيدات  مــن  الــرغــم  وعلى 
والدة »االتـــفـــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي«، فــإنــه، 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، صــــار مــركــز الــســيــاســة 
الليبية  الــحــكــومــة  فــي ليبيا، ولــعــل دخـــول 
طـــرابـــلـــس، بــطــريــقــٍة ســلــمــيــٍة واســتــقــرارهــا 
فــي املـــقـــّرات الــحــكــومــيــة، وتــشــكــيــل املجلس 
 في املرحلة 

ً
 فارقة

ً
األعلى للدولة، يعد عالمة

االنتقالية الحالية، ومن املحتمل أن تتزايد 
ــمــــاالت تــــســــارع بــــنــــاء أجــــهــــزة الــــدولــــة  ــتــ احــ
الــثــروات املهدرة  الخدمية، واالســتــفــادة من 

في السنوات املاضية.
وفي مصر، مّرت التجربة بتقلباٍت شديدٍة، 
تــقــلــبــاٌت ســاهــمــت فيها  مــنــذ 2011، وهــــي 

الكردستاني، تشّدد واشنطن على ضرورة 
الــحــوار معه،  إلــى  التركية  الحكومة  عـــودة 
فيما يقول أردوغـــان إنــه سيواصل الحرب 
ــــع زيـــــــــادة الـــهـــجـــمـــات  ضـــــــده، خـــصـــوصـــًا مـ
اإلرهــابــيــة بــالــســيــارات املــفــخــخــة فــي املــدن 
ــســارع أنــقــرة، كــل مــرة، إلى 

ُ
التركية، حيث ت

ــام لــلــحــزب، الســيــمــا بــعــد أن  ــهـ تــوجــيــه االتـ
ألـــحـــقـــت الـــتـــفـــجـــيـــرات خـــســـائـــر اقــتــصــاديــة 

كبيرة بتركيا، وتراجعًا في السياحة.
يــشــمــل الــخــالف األمــيــركــي - الــتــركــي امللف 
السوري، أيضًا، إذ ليس خافيًا أن أردوغان 
السورية  ــة  األزمـ تــجــاه  بـــالده  بنى سياسة 
ــد،  ــاط نـــظـــام بـــشـــار األســ ــقـ عــلــى أســـــاس إسـ
ــدف بــكــل  ــ ــهـ ــ وســــعــــت إلــــــى تـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ
ــر غــيــر  ــ ــذا األمــ ــ ــــح أن هـ ــــواضـ الــــوســــائــــل، والـ
مــوجــود على أجــنــدة واشــنــطــن الــتــي ترّكز 
مع  والتفاهم  داعــش،  أولوية محاربة  على 
الروس على إيجاد تسويٍة لألزمة السورية. 
ويثير استغراب تركيا عدم وضوح موقف 
واشنطن بشأن مستقبل النظام، خصوصًا 
التخلص من  بعد أن عملت واشنطن على 
نظامي مبارك والقذافي، كما أن أنقرة ترى 
أن اإلدارة األميركية هي التي وقفت عمليًا 
ضد إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، 
ل روسيا عسكريًا في سورية، 

ّ
قبل أن تتدخ

وتلغي إمكانية إقامة مثل هذه املنطقة.
وتــرى أنقرة أن موقف واشنطن من النزاع 
التركي- الروسي، بعد إسقاط تركيا مقاتلة 
يمارسه  الــذي  والتصعيد  روســيــة،  حربية 
ــي، فـــالديـــمـــيـــر بــــوتــــن، ال  ــ ــروسـ ــ الـــرئـــيـــس الـ
يــتــنــاســب وعـــالقـــات األعـــضـــاء فـــي الــحــلــف 
ــورًا في  ــتـ ــا نــشــهــد فـ األطـــلـــســـي، إذ نــــــادرًا مـ
الــعــالقــة بـــن أعـــضـــاء الــحــلــف، كــمــا الــحــال 
مــع تــركــيــا الــتــي ربــمــا تــحــّس بــأنــهــا عضو 
ــة ثــانــيــة، إن لـــم تــكــن ثــالــثــة، علمًا  مـــن درجــ
ــا الــجــغــرافــيــة هـــي األهــــم أمنيًا  أن حـــدودهـ
مع  الجغرافي  لجوارها  للحلف،  بالنسبة 

روسيا وإيران والعراق وسورية.
واضــــح أن الــعــالقــة األمــيــركــيــة – الــتــركــيــة، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن بـــعـــدهـــا االســتــراتــيــجــي  وعـ
والــحــيــوي لــلــطــرفــن، بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن 
 بـــمـــدى رؤيــتــهــا ملـــحـــدوديـــة دور 

ٌ
مــحــكــومــة

الــحــلــيــف الـــتـــركـــي، وهــــو دور وظــيــفــي، في 
ــوال، أن  ــ نــظــرهــا، وال تــريــد، فــي جميع األحـ
يكبر أكثر، أو يتحّول إلى موقع دولٍة كبرى 
تــــعــــارض، أو تـــقـــف فــــي املــــوقــــف املــنــاقــض 
لــســيــاســاتــهــا، ولــعــل هـــذا مـــا يــتــنــاقــض مع 
ــه الـــتـــي  ــاتـ ــلـــعـ ــمــــوحــــات أردوغـــــــــــــان، وتـــطـ طــ

تتجاوز حدود الرؤية األميركية.
)كاتب سوري(

وقــد ورد مــن خبر عبد الــلــه ابــن عتبة بن 
مسعود، ومن شعره ما فيه الكفاية، وهو 
وقــد جــاء من  السبعة،  املدينة  فقهاء  أحــد 
فتيا يقصد إفــتــاء ابــن عــبــاس، رضــي الله 
ــى غـــيـــره حن  ــا ال يــحــتــاج مــعــه إلــ عـــنـــه، مـ
يقول: »هذا قتيل الهوى، ال عقل وال قود«. 
ابــن حــزم على موقفه من  ويستدل اإلمـــام 
الحب بما رواه بسنِده، في موضٍع آخر من 
 قال لعمر بن 

ً
»طوق الحمامة« من أن رجال

الخطاب رضي الله عنه: »يا أمير املؤمنن، 
 فعشقتها، فقال عمر: ذاك 

ً
إني رأيــت امــرأة

مما ال ُيملك«. 
ويــقــول خــالــص جــلــبــي، وهـــو مــن العلماء 
ــاب »حـــتـــى  ــتــ ــكــ ــب الــ ــ ــاحـ ــ ــعــــاصــــريــــن وصـ املــ
 ،

ٌ
 كونية

ٌ
يغّيروا ما بأنفسهم«: الحب ظاهرة

لــهــا قــاعــدة كــيــمــيــاويــة. ويــنــقــل عــن العاملة 
الفرنسية، كاترين دو سانت، قولها: قالوا، 
االقــتــراب من موضوع  الستينيات، إن  في 
الحب كفيل بإفقاد أي عالٍم مهنته كعالم، 
وتحويله إلى وظيفة أخــرى. ولكن دراسة 
هــذه الــظــاهــرة الــتــي تعتبر أقـــدس وأعظم 
دانــيــيــل جوملان  الــكــون جعلت  فــي  عاطفة 
يكتب كــتــابــًا بــعــنــوان »الـــذكـــاء الــعــاطــفــي«، 
يقول فيه إن الذكاء ال ينبع من اختبارات 
الـــذكـــاء الــســابــقــة املــعــروفــة، بــل مــن قــاعــدٍة 
عــاطــفــيــٍة لــوالهــا ملــا ُعــــّد اإلنـــســـان إنــســانــًا. 
كــمــا ينقل عــن الــكــاتــبــة األمــيــركــيــة، هيلن 

والــحــرب تعتمد رأســـمـــااًل رمــزيــًا، يشير 
إلى جوانب من تراثنا وعقائدنا، ويعمل 
على توظيفها كطعوم جاذبة ملليشيات 
ــَهــا َيــشــتــري 

ُ
قـــادمـــٍة مـــن كـــل مـــكـــان، َبــْعــض

ف من 
َّ
سعادة يفتقدها، وكثيٌر منها ُيَوظ

عيم قادم، فيسعد باألمل، 
َ
أجل األمل في ن

ــد الـــقـــريـــب، لــيــكــتــشــف  ــغـ ــــى الـ مــتــطــلــعــًا إلـ
 

َ
ــف

ْ
ُعــن نحن  ونكتشف  الــســراب،  شساعة 

تحّولوا  وقــد  الظالم،  فقهاء  دهاقنة  لغة 
فـــــي رمــــشــــة عـــــــٍن إلـــــــى مـــــدبـــــري حـــــروب 

ٍ عابرٍة للقارات..
َ

ِعِلي ِفت
ْ

وُمش
ــلـــى الـــحـــرب  ــة عـ ــبـ ــالـ ــغـ ــة الـ ــمـ ـــل الـــسـ

َّ
تـــتـــمـــث

ب، حيث تحتل  َركَّ
ُ
امل القائمة في طابعها 

دة ومواقع  أسماء متعدِّ الــصــراع  أطــراف 
ـــة الــطــابــع 

َ
زئـــبـــقـــيـــة، ونــســتــطــيــع ُمـــَعـــاَيـــن

ع مـــواقـــف  ــنــــوُّ ل، فــــي تــ ــتــــحــــوِّ الـــزئـــبـــقـــي املــ
األطــــراف املــتــصــارعــة وتــنــاقــضــهــا، حيث 
يــســاهــم أكــثــر مــن طـــرٍف فــي الـــصـــراع مع 
داعــش في ضربها وضــرب من يتحالف 
األمر بداعش وحدها،  معها. وال يتعلق 
ــه يــتــعــلــق أيـــضـــًا بـــالـــنـــظـــام الــــســــوري،  ــ إنـ
ــراٍف أخــــــرى، تــتــخــذ مـــواقـــع أدنـــى  ــ ــأطـ ــ وبـ
ــــش والـــنـــظـــام الــــســــوري،  مــــن مــــواقــــع داعــ
ــِســع الـــدائـــرة لــتــكــبــر، فــتــشــمــل تركيا 

َّ
ــت

َ
وت

وروســـيـــا وإيــــــران واالتــــحــــاد األوروبــــــي، 
كما تشمل أميركا وإسرائيل، فمن ُيدرك 
مــا جرى  الحاصل حقيقة  الــدمــار  وســط 

ره؟
َّ

َع اآلخر وَسخ
َ
ويجري؟ َوَمن َصن

)كاتب وأكاديمي مغربي(

عوامل عديدة، ويأتي االستقطاب السياسي 
أهم الظواهر التي انتشرت، حيث تضافرت 
التناقض،  جهود كــل األطـــراف فــي ترسيخ 
بشكٍل أّدى إلى الدخول في مرحلة االنقسام 
ــر، مــــا مـــهـــد الــطــريــق  ــافـ ــنـ ــتـ االجـــتـــمـــاعـــي والـ
على  لكنه  الديمقراطية.   التجربة  إلطــاحــة 
الــرغــم مــن ســيــاســات كــثــيــرة إلطــاحــة الـــدور 
االجتماعي واملشاركة السياسية، لم تكتمل 
عملية تهميش املجتمع، وإبعاده عن املجال 
السياسي، ولعل احتجاج األطباء وروابــط 
مشجعي كرة القدم، واالحتجاج على حبس 
الصحافين، من املؤشرات ذات الداللة على 

القدرات الكامنة لدى املجتمع.
 
ً
وقــــد ظــلــت الــســلــطــة االجــتــمــاعــيــة حـــاضـــرة

ــواء فــيــمــا عــرف  ــ فـــي املــشــهــد الــســيــاســي، سـ
ــاء مــظــلــة  ــنــ ــــي بــ ــاج، أو فـ ــ ــــجـ ــتـ ــ بـــــإبـــــداع اإلحـ
حــراســٍة اجــتــمــاعــيــٍة، عبر وســائــل االتــصــال 
لكشف  ملتقًى  شكلت  والــتــي  االجــتــمــاعــي، 
الفساد والرقابة على السلطة، ونجحت في 
إقالة وزيري »عدل«، تجاوزت تصريحاتهم 
قـــواعـــد الــنــظــام الـــعـــام، كــمــا تــابــعــت، بشكٍل 
الفـــــــٍت، تـــداعـــيـــات قـــتـــل الـــبـــاحـــث اإليـــطـــالـــي 
جــولــيــو ريــجــيــنــي، وعـــــزل رئـــيـــس الــجــهــاز 

املركزي للمحاسبات، هشام جنينية.
وهنا، تثير حــاالت إقالة الــوزراء في مصر، 
بسبب تصريحاتهم اإلعالمية، الجدل حول 
العوامل الكامنة للتغيير السياسي، وإعادة 
التبادلية  السياسية، فهذه  النخبة  تشكيل 
بــن الــدولــة واملــجــتــمــع، يمكن الــنــظــر إليها 
 على وجود فرصٍة للتحّول 

ً
مؤشراٍت أولية

الديمقراطي، يمكن البناء عليها، خصوصًا 
مع اهتزاز شرعية اإلنجاز، وتراكم األزمات 
ــنــــا، يكمن  الــســيــاســيــة واالقــــتــــصــــاديــــة. وهــ
التحدي الحالي، في أن النظم الحاكمة، في 
البلدان الثالثة، تعمل تحت مظلٍة كثيفٍة من 
الــرقــابــة الشعبية تــحــّد مــن فـــرص االنــفــراد 
الــحــراك نحو  بالسلطة، وتــعــمــل عــلــى دعـــم 
الحرية والديمقراطية. ولعل انتشار نطاقات 
ــتــــواصــــل الـــجـــمـــاهـــيـــري يــعــكــس الـــفـــرص  الــ
الضيقة لإلفالت من الضغوط الجماهيرية، 
املتعلقة  التفاصيل  لكل  الحثيثة  واملتابعة 
بما يحدث في املجتمع والسلطة، ما يعيد 
في  ودورهـــا  االجتماعية  للسلطة  االعتبار 
فــالــحــالــة التي  املــخــالــفــات أو كــشــفــهــا،  ردع 
مسبوقة،  غير  تعد  كثيرة  بــلــدان  تعيشها 

سياسيًا وتاريخيًا.
ومــــع اهــتــمــام مــصــر وإدراكــــهــــا الــتــحــديــات 
واملصالح النابعة من أفريقيا، يمكن القول 
إن التغيرات في مصر من املحتمل أن تتأثر 
بــمــا يــحــدث فــي منطقة الــشــمــال األفــريــقــي، 
في  املتبادل  التأثير  مــصــادر  مــن  باعتباره 
القاهرة  اهتمام  الخارجية، ولعل  العالقات 
فــي ليبيا، وتضامنها مــع دول  بــاألوضــاع 
الجوار في دعم حكومة الوفاق الوطني، ال 
يمكن تفسيره فقط في عالقات الــجــوار، أو 
على  مــؤشــر  لكنه  االقــتــصــاديــة،  للمصالح 
تفهم نــتــائــج تــجــارب الــتــحــول وقــبــولــه في 
إلــى بناء سياساٍت  الــبــلــدان، والسعي  هــذه 

مشتركة ومتكافئة.
)باحث مصري(

فقه الحب، فقه التوحش

داعش تضيِّق الخناق على صانعيها

عودة للديمقراطية في شمال أفريقيا

أنقرة وواشنطن: 
الثابت والمتغير

امُتهنت عاطفة 
الحب، وابتـُذلت، 

واختلط فيها الطهر 
والعفاف بالقبح

الصراعات الطائفية 
في لبنان والعراق 

تجري من دون 
معرفة حدودها 

أو ُمْسَتَقرِّها

ساهمت منظمات 
المجتمع المدني 

في الخروج من 
األزمات االنتقالية

آراء

معن البياري

شديد  دأبــهــم  على  أهليًا،  ومجتمعًا   
ً
وصــحــافــة وبــرملــانــًا   

ً
حكومة الطليان،  ُيــْغــَبــط 

الحقيقة« في قضية مقتل مواطنهم، جوليو ريجيني،  أجل »معرفة  اإللحاح، من 
في القاهرة، بعد تعذيٍب شنيٍع تعّرض إليه، قبل أكثر من شهرين. بات الحكم في 
مصر موضع اشتباٍه، بل واتهاٍم ربما، وتحت ضغٍط إعالمي وسياسي، إيطالي 
)وأوروبي وأميركي(، من أجل أن يكون »صادقًا« بشأن جريمة تغييب هذا الشاب 
الــقــاهــرة طالبًا جامعيًا وبــاحــثــًا، وكــان قــد تــم استنطاقه في  الــذي كــان يقيم فــي 
مركٍز أمني، بسبب آرائه الناقدة ممارساٍت للسلطة الحاكمة في مصر. واملرّجح 
أن تتدْحرج األزمــة املاثلة بني روما والقاهرة إلى فصوٍل مثيرة، ربما يصير من 
عناوينها تقديم رؤوٍس في جهاز الشرطة املصرية )وغيره؟( إلى محاكماٍت من 
املواطنني  تابع، نحن 

ُ
ن إّيـــاه.  املــصــري  القضاء  مـــداوالت  فــي  املعهود  الصنف  غير 

 غزيٌر، 
ٌ
العام اإليطالي بشأن ريجيني، فيغشانا غيظ الــرأي  العاملثالثيني، ضجيَج 

ا زار الغرب، قبل أزيد من مائة عام.
ّ
يعادل دهشة رفاعة الطهطاوي مل

مبنى سفارة  في  عامًا،  منذ عشرين  بلغاريا  في  يقيم  فلسطيني   
ٌ

مناضل تل 
ُ
ق

وطنه في صوفيا، قبل نحو أربعني يومًا، وكان قد لجأ إلى السفارة في ديسمبر/
مه 

ّ
تسل أن  البلغارية  الحكومة  مــن  إسرائيل  طلبت  أن  بعد  املــاضــي،  ثاني  كــانــون 

الواقعة، وأخــذت مطرحها في حينها في الجرائد وعلى  لها. جــاءت األخبار على 
الشاشات، ثم نظم ناشطون في غزة ورام الله وقفتني محدودتني، طالبتا بكشف 
»الحقيقة«، وحّمل ناقمون مسؤولية الجريمة على السفير وطاقمه هناك. ثم بردت 
القّصة وراحت إلى األرشيف املهَمل إّياه. ولوال هّمة نشطاء في الجالية الفلسطينية 
في بلغاريا رفعوا الصوت من أجل »معرفة الحقيقة« في حادثة اغتيال النايف التي 
، بتنفيذ يٍد فلسطينية، ومع تواطٍؤ بلغاري غير 

ً
تبدو أصابع املوساد فيها ظاهرة

مستبعد، لوال هّمتهم ملا تناثرت أخباٌر موجزة في مواضع محدودة عن قضيٍة 
ائن على كل فلسطيني، في أّي مطرح، 

ّ
ما زالــت مفتوحة، بل عن جريمٍة من الش

 في 
ٌ
أن ال يلّح على وجوب تبنّي كل خيوطها. وهذه جثة الشهيد النايف مبطوحة

مستشفى بلغاري، ولم تدفن بعد، بانتظار صدور التقرير الجنائي البلغاري الذي 
 على وجهٍة مطلوبٍة 

ً
، أو محمولة

ً
« منقوصة

ً
يترّدد، والله أعلم، أنه قد يبتدع »حقيقة

دون غيرها.
تسليٌم، شاسع  فلسطني،  في  أي  وهــنــاك،  إيطاليا، غضب شاسع.  في  أي  هناك، 
الــراس. فداحة جريمة قتل ريجيني أن االشتباه يحوم  أيضًا، بأنه ال لــزوم لوجع 
ــكــبــت في 

ُ
حــول جــهــاز أمــنــي مــصــري، وفــداحــة جريمة قتل عمر الــنــايــف أنــهــا ارت

القصاص من  أجــل  الطليان، من  عليه عموم  يجتمع  إلحاٌح وطنيٌّ  هناك  سفارة. 
القاتل. أما الفلسطينيون، فلم ُيسمع ألي مسؤول رفيع بني ظهرانيهم أيُّ تعقيٍب 
 تحقيق فلسطينية تم إيفادها إلى صوفيا قد دردشت 

ُ
أو توضيح. وإذا كانت لجنة

مع من دردشــت معهم هناك، فإن أحــدًا لم يقرأ عن »خيوط« حقيقٍة ما توصلت 
املذبوح، )طبيب مسالك  الفلسطيني في صوفيا، أحمد  السفير  يــرّوج  إليها. وإذ 
الــعــرب أن الشهيد املــغــدور قــضــى منتحرًا )رفـــض سفير  الــســفــراء  بــولــيــة(، بــني 
الجزائر زعَمه(، فذلك يعني أّن ِشرش الحياء في املؤسسة الفلسطينية الرسمية 
 عاليتان في أداِء لجنة تحقيٍق فلسطينيٍة 

ٌ
 ومسؤولية

ٌ
، إال إذا عوينت مهنية

ّ
قد طق

جديدٍة، وصلت إلى صوفيا، أول من أمس، وتبّدى أن ثّمة قرارًا فلسطينيًا رسميًا، 
جّديًا وملحوظًا، باتجاه الوصول إلى »حقيقة« قتل املناضٍل الفلسطيني. لم يطِو 
االحتالل مسألته »الجنائية«، بحسب املعايير اإلسرائيلية املعلومة، واملشتهى أن 
 ورأيــًا عامًا ومجتمعًا مدنيًا، 

ً
 وبرملانًا وصحافة

ً
الفلسطينيون، حكومة ال يطوي 

ه من أجل أن ال يشيع شعوٌر بني 
ّ
جريمة قتله في ضيافة السفير أحمد املذبوح، أقل

الفلسطينيني والعرب، عاّمتهم طبعًا، أن جريرة عمر النايف أنه ليس طليانيًا، كما 
جوليو ريجيني.

أحمد عمر

 عن وجوه الشبه بني مقتل 
َ
كنت أنتوي، نية الرئيس الراحل حسني مبارك، الكتابة

تل في 
ُ
ق اإليطالي جوليو ريجيني، فكالهما  البريطاني عباس خان ومقتل  الطبيب 

 البريطانية بالتقاعس في نجدة عباس من 
َ
بالد الطغاة. اتهمت أسرة خان الحكومة

سجون األسد، بينما كانت الحكومة اإليطالية أفضل مع مواطنها املغدور ريجيني، 
وكلتا األّمني الثكالوين،  أم عباس وأم جوليو، تناضالن. كانت أم عباس تسهر األيام 
والليالي بجانب قاعات املؤتمرات في جنيف، وتتظاهر وحدها ضد الوفد السوري 
ثــأرًا لدم ولدها، فهي تعرف مــزاح حكومتها، وقــّررت أن تناضل وحدها.  الرسمي، 
عباس باكستاني األصل، وليس أنكلو ساكسونيا.  لعلها أدركت أّن مصالح الحكومة 
اإلرهــاب  بريطانيا، وهــو  عــدو  التي تحارب  األســد  البريطانية متشابكة مع حكومة 
»الستريتش«.  حتى فرنسا لم تغضب الغضب املنتظر عند مقتل املصور الفرنسي، 
ريمي أوشليك، أو الصحفي جيل جاكيه، ومثلهما  الحكومة األميركية مع مواطنتها 
ــاري كــولــفــن، وهـــي صــحــافــيــة  أمــيــركــيــة تعمل لــحــســاب صحيفة صــنــداي تايمز  مـ
تلت في حمص في حي بابا عمرو.  كانت تلك نيتي التي أنتويتها، لوال 

ُ
البريطانية،  ق

فيلم خطف الطائرة املصرية على يد خاطف طائرات العذراى، الذي كسر شباك تذاكر 
رنا بمسلسل »سفينة الحب« األميركي.  نشال الطائرات يستحق أن 

ّ
األخبار،  وذك

ى الَهيَجا 
َ
يمنح الحزام الوردي،  فقد أثبت عكس قول املتنبي، فيمكن أن يسعى املرء إل

اِح وأن يطهو الهرُّ اللحم في األفراح.
َ
َهُض الَباِزي ِبَغيِر َجن

ْ
ِح، وأن َين

َ
بَغيِر ِسال

الطائرة. استضافت قناة  أنتوي أن أكتب عن هــؤالء، لوال فيلم »رّد قلبي« في  كنت 
النيل لواء أركان حرب، حتى يحلل فيلم الخطف، مؤكدًا أمرًا مهمًا،  هو أّن الحب وراء 
فكان  وسعيد،  راٍض  املصري  فالشعب  ة، 

ّ
عل كل  وهــو سبب  السياسة،  ال  الخطف، 

املذيعان، وهما ثنائي عاطفي، ذكر وأنثى، يرّددان وراء لواء أركان حرب مثل الجوقة: 
ن الخطف تّم 

ّ
 ثالثيًا، وأ

ً
 اختالال

ٌّ
د لواء أركان فنكوش أّن الخاطف مختل

ّ
صحيح.. أك

على طريقة الجيل الرابع، بشوية أشرطة وكابالت، وأّن السياحة بخير وتتعافى، فقد 
قّدم عبد العاطي صباع  كفتة ألبي الهول، فتحسنت صحة السياحة، وكان لواء أركان 
ر بمعمر القذافي( يؤكد، في كل جملتني، أّن  إدارة األزمة 

ّ
كفتة )وهو لقب طويل يذك

تمت بنجاح، وأّن الخطف كان مفيدًا جدًا، ألنه أظهر عافية مصر األمنية. الخطف تاٌج 
على رؤوس السياح، ال يراه إال العسكر.

َرف التي قالها مصريون، فهم سادة الفكاهة والنكتة، 
ُ
 وطبعا لن أضيف أمرًا إلى الط

، مثل باقي الشعب 
ً
وكان منها حساب منسوب إلى جمال مبارك الذي صار مناضال

الــزرقــاء، قــال: »اوعــى ينسيك خطف الطائرة جزمة ميسي،   في حومات »فيسبوك« 
واوعــى جزمة ميسي تنسيك جنينة، واوعــى عزل جنينة ينسيك ريجيني، واوعى 

ينسيك ريجيني أن الدوالر بقى 10 جنيه و.... الحسابة بتحسب«.
 وأثنى لواء أركان رز على الخاطف العاشق الذي نّبه الحكومة الرشيدة إلى أن تعمل 
على تأليف إدارة أزمة في كل الوزارات املأزومة.  وكان يؤكد، في كل جملة، أّن السيد 
السيد  الرئيس:  اســم  ذاكــرًا  ثم يقدم معلومة مهمة،   األزمــة شخصيًا،  أدار  الرئيس 
أو  إليه،  للمجهول، أو مضاف  السيسي؛ وكأنه مبني  الفتاح  الجمهورية عبد  رئيس 
 كالتي 

ً
مجرور.. أو أنه يخشى من أن نخلط بينه وبني مرسي، أو كأنه ُيرسل رسالة

، ثم نسمع أسماءنا 
ً
كنا نرسلها، عندما نطلب من برنامج ما يطلبه الجمهور أغنية

السبابة  بأصبعيه،  النصر  إشــارة  يرفع  العاشق  الخاطف  رأينا  أخـــرى.   أغنية  في 
والوسطى، في بالد اإلغريق، وتلك عالمة سياسية وحربية، وليست عاطفية، فهو 
الــذي مكث في زنزانة السجن 18  ال أركــان حــب. روى املغربي أحمد املــرزوقــي 

ّ
نش

سنة أّن زوجة أميركية ألحد املسجونني كانت سببًا في تحريرهم، فعسى أن يكون 
ريجيني سببًا في نجاة األمة من املحيط إلى الخليج، أما الخاطف فنجا وأيم الحق.

وكما قال املونولجست املعشوق: »أنتو األمل كلو«...

سالمة كيلة

النخب  العربية، وال زالــت  البلدان  الثورات في  يــزال الجدال مستمرًا حول أسباب  ال 
تعتبر أن السبب الجوهري هو الحرية، بمعناها املتعلق بتحقيق الدمقرطة. وفي هذا 
الديمقراطي، حيث جرت  املسار  املثال على »نجاح«  اعتبار تونس  السياق، يجري 

انتخابات، وتشكل »نظام جديد« مستقر.
لكن املالحظ أن حركات االحتجاج مستمرة، وأن الذين صنعوا الثورة من املفقرين 
من طبقاٍت شتى ال زالوا يقاومون من أجل تحقيق مطالبهم. حيث أن كل »التغيرات« 
في الشكل السياسي للنظام، سواء ما جرى اعتبارها ناجحة )كما تونس( أو فاشلة 
قوا ما ثاروا من أجله. وهذا يبرز األساس الذي 

ّ
)كما مصر( لم تقنع هؤالء بأنهم حق

أنتج الثورات، كما يبرز أن الثورات لم تنتصر بعد، على الرغم من التغيير الذي حدث 
في شكل النظم. فقد تلونت النظم، واتخذ بعضها مظهرًا ديمقراطيًا، لكن ذلك كله 
لم يالمس مشكالت الطبقات الشعبية التي فرض عليها وضعها املــزري أن تثور 
ق ما طالبت به، أو حتى 

ّ
من أجل عيٍش أفضل. ولهذا، لم تحّس هي بأن ما جرى حق

بعض ما طالبت به. لهذا، ال زالت مستمرة في االحتجاج. خصوصًا وأن السياسات 
الطبقة  النظم أدت إلى زيــادة أزمة هذه الطبقات، حيث أن  التي اتبعتها  االقتصادية 
املسيطرة ال زالت تزيد في النهب. وبدل تخفيف األعباء على الطبقات الشعبية، زادت 
منها، من خالل زيــادة األسعار، واإليغال في الخصخصة، حتى بما هو أساسّي 
لهذه الطبقات، مثل التعليم والصحة واملاء والكهرباء والطرق وغيرها. بالتالي، في 

 فيه أزمة البطالة وتدني األجور، زادت األسعار.
ّ

الوقت الذي لم تحل
أو قطاعات  املعطلني،  االحتجاجات في تونس تتصاعد، ســواء من  أن  لهذا وجدنا 
إلى  بنقردان  كذلك من  اإلضرابات  االعتصامات مستمرة، وحركة  املفقرة.  العمال 
الــتــي حاولت  العمالية، واالحــتــجــاجــات  تــتــزايــد اإلضـــرابـــات  الــدهــمــانــي. وفــي مصر 
وكل  طبقات شعبية.  تخص  أنــهــا  مــن  الــرغــم  على  »فــئــويــة«،  تسميتها  الرأسمالية 
املــغــرب على شفير  أن  ويــبــدو  قـــادم.  بانفجار  تقول  السلطة  مــن مقربي  التوقعات 
انفجار اجتماعي، بعد حركات االحتجاج القائمة واملستمرة. وشهد العراق تحركاٍت 
على  اإليرانية  والسيطرة  السياسية  العملية  الفساد، وخصوصًا ضد  كبيرة ضد 
الدولة، على الرغم من أن العراق يعيش حالة حرٍب، تحت مسمى الحرب ضد داعش. 
تحركات طالبية  هناك  األردن،  وفــي  والفساد.  »الزبالة«  تحركًا ضد  لبنان  وشهد 

وحاالت احتجاج.
املعنى أن املخاض الذي فرض انفجار الثورات العربية ال زال يعتمر في وسط الطبقات 
الشعبية. وأن االحتقان الذي لم ينته بعد الثورات يتصاعد من جديد، خصوصًا مع 
الحاكمة غير قادرة  املافيا  أن  التي ال زالــت مستمرة، والتي يبدو  املتوحشة  اللبرلة 
املتسارع  التراكم  استمرار  إلى  اإلمبريالية  الطغم  نتيجة حاجة  التخلي عنها،  على 
واملتصاعد، وهو القانون الذي بات يحكم نشاطها. فالنهب هو العملية االقتصادية 
املركزية في التكوين الرأسمالي القائم، عامليًا ومحليًا. وهو يفترض زيادة النهب إلى 
حّد تجريف املجتمعات. وهو األمر الذي يعني أن املسار هو نحو مركز معظم الثروة 
العاملية بيد عدد محدود من البشر )من األشخاص تحديدًا(. بالتالي، ستكون ردود 
دفع هذه الشعوب 

ُ
فعل الشعوب هي الثورة، واالستمرار في الثورة، حيث ال ُيعقل أن ت

إلى الفقر املدقع، وأن تبقى من دون عمل، وتبقى من دون أن تثور على كل القوانني 
التي فرضتها الرأسمالية، وعلى النظام الرأسمالي نفسه.

السياسة الطبقية التي تستخدمها الطبقات املسيطرة هي »الحرب على اإلرهــاب«، 
بالضبط من أجل توجيه الصراع نحو عدو وهمي من جهة، وبالتالي، دفع النخب 
لكي تلتف حول النظم. ومن جهة أخرى، استخدام كل أشكال العنف ضد الحراك 

املجتمعي تحت حجة الحرب على اإلرهاب. على الرغم من أن اإلرهاب صناعة.
الــتــي تــدفــع إلــى االحــتــجــاج والــثــورة.  الــظــروف املجتمعية هــي  ، يتضح أكــثــر أن 

ً
أوال

وثانيًا، سيكون مسار الثورة مستمرًا إلى أن يتحقق التغيير الجذري في التكوين 
االقتصادي السياسي. هذا ببساطة هو الوضع. 

جوليو ريجيني وعمر النايف الخطوط الجوية العاطفية

حراك شعبي مستمر
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دعوات مغربية لمواجهة اغتصاب األطفال

اهزم 
داء 

السكري

17

الرباط ـ حسن األشرف

الــذي اغتصبه  ما تعّرض له الطفل عمران، 
أحد املشردين وحاول دفنه قبل أيام خلت، 
شّكل صدمة للمغاربة. خالل شهر مارس/

ــداء جنسي  ــتـ آذار املـــاضـــي، تـــعـــّرض هــــذا الــطــفــل العـ
والـــده، وتصفية  االنتقام من  إنــه وحشي بدافع  قيل 
مكان  في  ودفنه  اغتصبه  بينهما.  خاصة  حسابات 
خال في ضواحي املدينة قبل أن ينتبه املارة لصراخه، 
فانتشل وكان في حالة صحية ونفسية صعبة. بدا 
املشهد قاسيًا، واألقسى من كل ذلك هو أن هذا الطفل 
ليس الضحية الوحيدة. تقول والدة الطفل عمران لـ 
أيــام على اغتصاب  مــرور  إن بعد  الجديد«  »العربي 
طــفــلــهــا ومـــحـــاولـــة قــتــلــه، عـــانـــت كــثــيــرًا مـــن الــنــاحــيــة 
ــادت أن تــخــســر طــفــلــهــا.  ــ الــنــفــســيــة. كــيــف ال، وهــــي كـ
وتشير إلى أنه يتعني على السلطات »الضرب بيد من 
حديد كل من تسّول له نفسه املس بكرامة األطفال«. 
حتى أن امللك املغربي محمد السادس تفاعل مع حالة 
الطبي  العالج  كلفة  بتأمني  ووعــد  املغتَصب،  الطفل 
 عن مبلغ مالي يرسل إلى أسرة 

ً
والنفسي له، فضال

الصغير. في هذا اإلطار، طالب كثيرون بإنزال أقصى 
العقوبات بحق الجناة، والتي تصل إلى حد اإلعدام. 
وتجدر اإلشارة إلى أن حادثة اغتصاب الطفل عمران 

ليست الوحيدة في املــغــرب. وكانت قد أثــارت جــدااًل 
كــبــيــرًا وتــعــاطــفــًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه. ولــفــت االئــتــالف 
املغربي ضد االعتداءات الجنسية على األطفال، الذي 
كان قد أجرى إحصاءات أخيرًا، إلى أن ثّمة أكثر من 
ثـــالث حــــاالت اعـــتـــداء جنسية عــلــى األطـــفـــال يــومــيــًا، 
علمًا أنه اعتمد فقط على الشكاوى الــواردة من أسر 
الضحايا، باإلضافة إلى بعض الحاالت التي تطرقت 
اعتداء  حالة   935 مجموعها  وبلغ  الصحافة،  إليها 
على األطفال عام 2015، بينما تبقى حاالت عدة غير 
مسجلة لدى االئتالف، بسبب صعوبة الحصول على 
املعلومات. أضاف االئتالف أنه عادة ما يكون الجاني 
أحد األقارب أو شخص يتمتع بسلطة، وذلك في 75 
فــي املــائــة مــن حـــاالت العنف واالعـــتـــداء واالســتــغــالل 
الجنسي بحق األطفال. وتتراوح أعمار الضحايا ما 
بني 5 و14 عامًا في معظم األحيان، علمًا أن األطفال 
الذكور هم األكثر عرضة لالعتداء الجنسي باملقارنة 
مع اإلناث. وبهدف الحد من تنامي ظاهرة اغتصاب 
ــال الــقــانــون  ــدد مـــن رجــ األطـــفـــال فـــي الـــبـــالد، طــالــب عـ
من  الــجــرائــم.  هــذه  مرتكبي  على  العقوبات  بتشديد 
النقض مصطفى  األول ملحكمة  الرئيس  دعــا  جهته، 
اعــتــداء جنسي على  إلــى »اعتبار أي جريمة  فـــارس، 
عن  النظر  بغض  جنحة،  وليس  جناية  قاصر  طفل 
ثبوت استخدام العنف واإلكراه من عدمه«. وكان قد 

ســبــق ألحـــد الــقــضــاة املــغــاربــة أن طــالــب بــســن قــانــون 
ــاء الــكــيــمــيــائــي ملــعــاقــبــة مــغــتــصــبــي األطـــفـــال،  اإلخـــصـ
التي تلجأ  الديمقراطية،  البلدان  على غــرار عــدد من 
الكيميائي  اإلخــصــاء  عقوبة  تشريع  إلــى  محاكمها 
املحكوم عليه في جرائم اغتصاب  عن طريق إعطاء 
الجنسية خالل  رغــبــاتــه  على  تقضي  األطــفــال حقنًا 

فترة زمنية معينة.
ـــغــــربــــي ضــد  بـــــــــــدوره، يــــدعــــو رئــــيــــس االئــــــتــــــالف املـ
االعتداءات الجنسية على األطفال، خالد السموني، 
ــي حــــــاالت االعـــــتـــــداءات  ــقـــوبـــات فــ ــعـ إلـــــى تـــشـــديـــد الـ
الجنسية على األطفال، واصفًا إياها بـ »الجريمة«. 
ويلفت إلــى أن هــذا األمــر قــد يشكل رادعـــًا ويساهم 
في الحد من هذه الظاهرة، ورد االعتبار للضحايا 
وأســرهــم. يضيف أن »ظــاهــرة االســتــغــالل الجنسي 
في املغرب تنتشر وتتفاقم من عام إلى آخر«، الفتًا 
إلــى أن هــذه الجريمة تدنس بــراءة الطفولة وتترك 
آثــارًا نفسية وجسدية كبيرة على شخصية الطفل 
ــاالت كــثــيــرة، خصوصًا  تــصــعــب مــعــالــجــتــهــا فـــي حــ
عندما يلجأ الجاني إلى العنف والتهديد والتعذيب 

خالل االعتداء الجنسي.
في السياق، لفت االئتالف ضد االعتداءات الجنسية 
على األطفال إلى أن األحكام التي صدرت في ملفات 
لــم تحترم  األطــفــال  بــاعــتــداءات جنسية على  تتعلق 

بــشــكــل دقــيــق مــقــتــضــيــات الــفــصــل 486 مـــن الــقــانــون 
الجنائي، وتراوحت األحكام بني سنة وأربع سنوات، 
األدلــة والحجج،  املتهمني لعدم وجــود  وتمت تبرئة 
بحسب املحكمة. ومن أجل محاربة ظاهرة االعتداءات 
الجنسية على األطفال، شّدد االئتالف على ضرورة 
لألسر  واالجتماعية  االقتصادية  األوضـــاع  تحسني 
والجهل،  واألمــيــة  الفقر  محاربة  طريق  عــن  املغربية 
لــألســر، لتتمكن من  املـــادي واملعنوي  الــدعــم  وتقديم 
رعاية  بــهــدف  واســتــقــرارهــا  تماسكها  الــحــفــاظ على 
ــتــــالف إلــــى إطـــــالق حملة  أطـــفـــالـــهـــا. أيـــضـــًا، دعــــا االئــ
ــــول خــــطــــورة جــريــمــة  إعـــالمـــيـــة واســــعــــة لــلــتــوعــيــة حـ
االســتــغــالل الــجــنــســي، وســبــل حــمــايــة األطـــفـــال منها 
ومكافحتها، وتكوين جبهة وطنية ملكافحة جريمة 
أسر  مــن  تتكون  األطــفــال،  الجنسي بحق  االستغالل 
والجمعيات  الجنسي  االســتــغــالل  جــرائــم  وضــحــايــا 
املــهــتــمــة بــــشــــؤون األســـــــرة والـــجـــمـــعـــيـــات الــنــســائــيــة 
القانون الجنائي  والحقوقية. تجدر اإلشــارة إلى أن 
املغربي لم ينص على عبارة »االعــتــداءات الجنسية 
ضــد األطـــفـــال« أو »االســتــغــالل الــجــنــســي لــألطــفــال«، 
لكنه في الوقت نفسه يعاقب على أفعال »هتك عرض 
الذين تقل أعمارهم  أو محاولة هتك عــرض األطفال 
عــن 18 عــامــًا بالسجن مــن 10 إلــى 20 عــامــًا، بحسب 

الفصل 486 من القانون الجنائي«.

مجتمع
ضبطت السلطات األمنية التركية أكثر من 65 ألف مهاجر كانوا في طريقهم إلى أوروبا بطرق غير 
»األناضول« بأن فرق  شرعية عبر البر والبحر، خالل األشهر الثالثة املاضية. وأفاد مصدر أمني لـ
خفر السواحل وقوات األمن التركي أوقفت في الفترة نفسها، أكثر من ألف و500 شخص يشتبه في 
تورطهم في أنشطة تهريب مهاجرين. وقد اعتقل نحو 400 منهم، بينهم 40 أجنبيًا. أضاف املصدر 
أنه على الرغم من مواصلة املهاجرين »رحلة األمل« بحثًا عن حياة أفضل، إال أن أعدادهم شهدت 
)األناضول( انخفاضًا أخيرًا بعد دخول االتفاق التركي األوروبي حيز التنفيذ. 

أفادت منظمة العفو الدولية بأن ثمة زيادة كبيرة بنسبة 54% في تنفيذ عقوبة اإلعدام عامليًا. 
ذت بحق ما ال يقل عن 1634 شخصًا العام املاضي، أي بزيادة 

ّ
وأوضحت أن أحكام اإلعــدام نف

 باكستان وإيران واململكة 
ّ
1061 شخصًا عن عدد الذين أعدموا عام 2014. وقد بّينت املنظمة أن

 العربية السعودية مسؤولة عن 90% من حاالت تنفيذ ذلك الحكم. تجدر اإلشــارة إلى أن ذلك 
ــعــّد ســرًا مــن أســرار 

ُ
ال يشمل اإلعــدامــات فــي الــصــني، حيث البيانات املتعلقة بعقوبة اإلعـــدام ت

)أسوشييتد برس( الدولة.  

العفو الدولية: زيادة كبيرة في اإلعدامات عام 2015تركيا تضبط 65 ألف مهاجر منذ مطلع 2016

هذا ليس إعالنًا ترويجيًا لسلسلة جديدة 
صحيح  السريعة.  الوجبات  مطاعم  من 
أّن الطفل ظريف، إال أّن الصورة قد تكون 
تــحــذيــرًا. هـــذا الــطــفــل مــعــّرض لــإصــابــة 
بـــداء الــســكــري، إذا كـــان نــظــامــه الــغــذائــي 
النوع من األطعمة، وإذا  يرتكز على هذا 
كان يلهو باألجهزة اإللكترونية حصرًا، 
كما هي حال كثيرين من األطفال اليوم.

90 فـــي املـــائـــة هـــي نــســبــة داء الــســكــري 
اآلخــذ في  العالم،  الثاني حــول  النوع  من 
االرتـــفـــاع بــن األطــفــال واملــراهــقــن. وفــي 
الــســكــري  ــح داء  ــبـ املـــنـــاطـــق، أصـ بـــعـــض 
مــن الــنــوع الــثــانــي، الــنــوع األســاســي الــذي 
يــطــاول األطــفــال. تــجــدر اإلشـــارة إلــى أّن 
تزايد بدانة هؤالء وقلة حركتهم البدنية 
هنا.  جــوهــريــًا  دورًا  يلعبان  عــدمــهــا،  أو 
بالتالي، فإّن اعتماد نظام غذائّي صحّي، 
ي عـــادات سليمة في 

ّ
بــاإلضــافــة إلــى تبن

في  أساسيًا  دفاعًا  يــعــّدان  العيش،  نمط 
وجه هذا الداء املتنامي بن هذه الفئة.

مــن سكان   %8.5 أو  بــالــغ  مــلــيــون   442
ــع داء الــســكــري،  الـــعـــالـــم، يــتــعــايــشــون مـ
ــر بــيــانــات مــنــظــمــة الــصــحــة  بــحــســب آخــ
الــرقــم  الــعــاملــّيــة )2014(. وقـــد تــضــاعــف 
أربــع مــرات منذ عــام 1980 عندما كان 
العدد  أّن  عدد هؤالء 108 مالين. ُيذكر 

األكبر منهم يعيش في البلدان النامية.
السابع من  في  العاملي  الصحة  يــوم  في 
العام  هــذا  املنظمة  تــرفــع  أبــريــل/نــيــســان، 
ــــســــكــــري«، بــهــدف  ال ــار »اهـــــــزم داء  ــعـ شـ
اإلضــاءة على الحاجة امللحة للوقاية من 
الداء وعالجه. يأتي ذلك في حن أّن أكثر 
من 1.5 مليون وفاة حول العالم سّجلت 
فــي عـــام 2012، وســبــبــهــا املــبــاشــر هــذا 
الــــداء. أكــثــر مــن 80% مــن تــلــك الــوفــيــات 
ُسّجلت في البلدان منخفضة ومتوسطة 
 داء 

ّ
الـــدخـــل. وتــتــوقــع املــنــظــمــة أن يــحــتــل

الــســكــري املــرتــبــة الــســابــعــة فــي الترتيب 
العالم  الرئيسية حول  الوفاة  بن أسباب 

بحلول عام 2030.
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على الرغم من كل ما حدث من بشاعة في اليمن، 
الذي  املبن  النصر  بخطبة  الحرب  أطــراف  سيطل 
أيــًا منهم قــدر بسيط  ق، مــن دون أن يــســاور 

َّ
تحق

من الندم والحسرة على ارتكاب جرائم وفظاعاٍت 
فاقت توقعات أّي إنسان على وجه املعمورة.

التفاهمات األخــيــرة أن أدوات  يــلــوح فــي األفـــق مــن 
بناء  إلــى  وســتــعــود  بينها،  فيما  تتصالح  الــخــراب 
قدراتها القتالية من ثروات الشعب، كما فعلت في 
العقود املنصرمة، إذ ال جديد في املشهد السياسي 
يدعونا إلى التفاؤل، غير أّن الوجوه نفسها تتفاوض 
للعودة إلى مواقعها السابقة ملمارسة مهمة تأهيل 
جــيــوش مـــن املـــرتـــزقـــة، تــخــدم مــصــالــحــهــا وتــقــاتــل 
ألجلها، حيث تعد، منذ اآلن، العدة والعتاد لحروب 
توقيع  انــطــالقــهــا  نقطة  تــكــون  لــهــا،  تخطط  مقبلة، 
بالحبر  دفن 

ُ
ت الذي سيكون خاتمة ملأساة  االتفاق 

والورق من دون أن ُيحاسب أحدا من مرتكبيها، بل 
عد، 

ُ
ت وال  حصى 

ُ
ت ال  ألقابًا  ومنحهم  تكريمهم  يتم 

 لدورهم وتمجيدًا لشخوصهم.
ً
تبجيال

الجنوب  على  السياسية  الــضــربــات  الــيــوم  تــتــوالــى 
فبعد  العربي،  للتحالف  كــان حليفًا صــادقــًا  الــذي 
ــا الــجــنــوبــيــون  ــهـ مـ ــدَّ ـ

ُ
كـــل تــلــك الــتــضــحــيــات الـــتـــي ق

يشعرون، اآلن، بالقهر من طعناٍت غــادرٍة، تلقوها 
ت معنويات  أخيرًا في الظهر، أربكت املشهد، وهــزَّ
لــوا إلـــى رجـــال أمــن  املــقــاومــة فــي عـــدن الــذيــن تــحــوَّ
بناء  أجــل  مــن   

ً
وجيش يخوضون معركة شــرســة

ــاب  ــ ــــة ومـــواجـــهـــة عــنــاصــر اإلرهـ ــــدول مـــؤســـســـات ال
الشمال،  من  نفسها  القادمة  القوى  فتها 

َّ
خل التي 

ــفــتــرة املـــاضـــيـــة، حــيــث ينظر  ومــمــارســاتــهــا فـــي ال
الصعيد  على  األخــيــرة  الــخــطــوات  إلــى  الجنوبيون 
 ،1994/7/7 لتحالف  مللمة  مــجــرد  أنــهــا  السياسي 
حكامًا  قهريًا  وفرضهم  الحوثين،  إلى  باإلضافة 

على شعب عانى منهم كثيرًا، وما زال يعاني من 
آثار جرائمهم.

اعـــتـــرف عــلــي مــحــســن فـــي أثـــنـــاء ثـــــورة الــشــبــاب 
فـــي صــنــعــاء أن الــنــظــام الــســابــق »حـــكـــم الــشــمــال 
بــاالســتــبــداد والــجــنــوب بــاالســتــعــمــار«. هــذا يشكل 
الــشــمــال مــن االســتــبــداد  مــدخــال للحل، أي تحرير 
الهيمنة واالستعمار، وعودة  وتحرير الجنوب من 
القرار السياسي إلى أبنائه، ولتترك لهم الخيارات 
ُيعتبر  السياسي، ما دونه  بما يخص مستقبلهم 
 أليس كذلك؟

ً
 عادال

ً
تفخيخًا للمستقبل، وليس حال

 بــالــواقــع، بما 
ّ

ســيــصــدم رعـــاة هـــذه الــســالم الــهــش
الــحــلــول املــطــروحــة سياسيًا مــجــرد تــرضــيــاٍت  أن 
واقعية   

ً
وليست حلوال الشمالية،  والقيادات  للقوى 

ومــعــالــجــات حقيقية لــجــوهــر الــقــضــايــا املــوجــودة، 
ة مع مطالب أبناء الجنوب وقضيتهم. تتعامل بجديَّ

بعد أن أدرك أبناء الجنوب ما ُيحاك لهم في دهاليز 
ال  مقبلة  ملعركة  أنفسهم  يهيئون  باتوا  السياسة، 
محالة، سيكون طرفها املقابل القوى نفسها التي 
مختلفة،  يات  تحت مسمَّ مرتن  أرضهم  اجتاحت 
وفي  الكفرة،  الشيوعين  األولــى محاربة  املــرة  في 
ــــدواعــــش، فـــي حـــن أن الــهــدف  األخـــيـــرة مــحــاربــة ال
هـــو الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــرار الــســيــاســي والــهــيــمــنــة 

االقتصادية على الجنوب.
العالم واإلقليم  التي يدعمها  السياسية  الخطوات   
تحت يافطة السالم في اليمن ترسل لهم إشارات 
الــزاويــة ليجدوا  أنــه سيتم حشرهم في  سلبية، إذ 
عليهم  ــرضــت 

ُ
ف مــواجــهــة  عــلــى  مجبرين  أنفسهم 

قسرًا، ما يعني عــودة إلــى الحرب من جديد، وقد 
العسكرية  رات  التغيَّ املــرة بحكم  أمدها هذه  يطول 

على األرض.
مروان الجوبعي )اليمن(

ال جــــــدوى مــــن إطــــــالق عــــبــــارات األســــف 
على استمرار صمت املجتمع الدولي عن 
حصار نحو مليوني فلسطيني في قطاع 
أنها باتت مستهلكة، وغير  غزة، السيما 
 

ّ
ذات معنى، كما أن املواطن الفلسطيني مل
املناشدات املتكّررة للمنظمات الدولية، من 
دون أن تجد لها صدى على أرض الواقع، 
إذ دخل الحصار عامه العاشر، على الرغم 
أولها  تخضب  الــتــي  الحرية  أساطيل  مــن 
بدماء تركية زكية عام 2010 في جريمة 
إسرائيلية نالت تنديدًا دوليًا واسعًا، ومع 
ذلك، واصلت سلطات االحتالل حصارها 
الــخــانــق غــــزة، مــتــكــئــة عــلــى تـــواطـــؤ دولـــي 

واضح.
وعلى الرغم من فشل الحصار اإلسرائيلي 
املـــفـــروض مــنــذ فــــوز حـــركـــة حـــمـــاس في 
ــات الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
إخضاع  السيما  أهدافه،  بتحقيق  الثانية 
ــل املــــقــــاومــــة، وكــــســــر شــوكــتــهــا،  ــائـ فـــصـ
وفــض الجماهير عــن خــيــار املــقــاومــة، إال 
بفرضه،  متمسكة  االحــتــالل  سلطات  أن 
السيما أن املجتمع الدولي قد أصم آذنيه، 
وغض طرفه عن املعاناة اإلنسانية الناتجة 
 عن اشتعال  ساحاٍت عربيٍة 

ً
عنه، فضال

ــا أتـــاح  كــثــيــرة بـــالـــصـــراعـــات الـــداخـــلـــيـــة، مـ
فرصة ذهبية لالستفراد بسكان القطاع. 
واملنظمات  األوروبــيــة  الـــدول  تغدق  وفيما 
الديمقراطية  لتعميم  طائلة   

ً
أمــواال الدولية 

اإلنسان، السيما حقوق  ومبادئ حقوق 
املــرأة، تتلكأ بشكل واضــح في االنتصار 
 عــلــى تقويض 

ً
ملــبــادئــهــا، وتــقــف مــتــفــرجــة

الــتــي جــرت  الــديــمــقــراطــيــة  جــوهــر العملية 
 ،2006 عـــام  الفلسطينية  األراضـــــي  فـــي 
عــلــى الــرغــم مــن إقــــرار الــقــاصــي والــدانــي 
نتائجها  أن  لــشــيء ســـوى  ال  بــنــزاهــتــهــا، 
واأليديولوجي  السياسي  الــهــوى  خالفت 
لصانع الــقــرار الــدولــي، الــراغــب فــي قيادة 
ــطــــوي صــفــحــة  ــٍة تــ ــتــــجــــاوب مــــع تــــســــويــ تــ
ويكّرس  يخدم  بما  الفلسطينية،  القضية 
ــــود االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، ويــعــطــيــه  وجـ

شرعية.
ويصل الحصار اإلسرائيلي، وفق تقرير 
حد  إلــى  غولدستون،  ريتشارد  القاضي 
عد جريمة ضد 

ُ
التي ت جريمة االضطهاد 

اإلنسانية، وفق النظام األساسي للمحكمة 
الجنائية الدولية، إذ أنه يحرم أهالي القطاع 
من حرية التنقل، ومن الوصول إلى موارد 
طبيعي،  بشكل  حياتهم  ومــزاولــة  رزقهم 
يحظره  جماعيًا  عقابًا  كونه  عــن   

ً
فضال

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني، 
ــر ســلــطــات االحـــتـــالل 

ّ
ومــــن خـــاللـــه تــتــنــك

لــواجــبــاتــهــا تــجــاه الــســكــان املــدنــيــن، وفــق 
يثير  الـــذي  األمـــر  الــرابــعــة،  اتفاقية جنيف 
ــذه الـــقـــوانـــن  ــ ــدوى هـ ــ ــــول جــ ــاؤالٍت حـ ــ ــــسـ تـ
الدولية، فيما تستمر معاناة سكان قطاع 

غزة منذ عشر سنوات.
ــد تـــواصـــل الـــحـــصـــار إنــســانــيــة 

ّ
كــمــا يــفــن

مــبــادئ حقوق  املتحضر، ويــضــع  الــعــالــم 
ــان عــلــى املـــحـــك، إذ تـــبـــدو مــجــرد  ــســ اإلنــ
شــعــارات خــاويــة املــضــمــون، وبــال رصيد 
إلــى  بــالــنــظــر  الـــواقـــع،  حقيقي عــلــى أرض 
الـــدولـــي تــجــاه مــعــانــاة مليوني  الــصــمــت 

إنسان، تجّرعوا ومازالوا مرارة الحصار 
العربي  الــعــالــم  يغفو  اإلســرائــيــلــي، حــيــث 
عــن واجــبــه تــجــاه نصرتهم، ويــغــط دعــاة 

اإلنسانية في سباٍت عميق.
ــة  ــيـ ــانـ ـــى إنـــسـ ــلـ ــل عــ ــويــ ــعــ ــتــ ــ ال ــي  ــغـ ــبـ ــنـ ال يـ
سلطات  على  وضغطه  الــدولــي،  املجتمع 
ــع حـــصـــارهـــا، فــبــوصــلــة  ــرفـ ــــالل، لـ ــتـ ــ االحـ
ــادرة على  ــقـ ــراف الــدولــيــة الـــوازنـــة والـ ــ األطـ
وأخيرًا،   

ً
أوال بمصالحها  مرتبطة  التأثير 

ــة االحــتــالل،  ومــرتــهــنــة لعالقاتها مــع دولـ
املتحدة،  للواليات  املدلل  االبــن  باعتبارها 
ــوال، فــإن حصار غــزة أقصى  وبكل األحـ
الدولي هو  املجتمع  به  يدفع  أن  ما يمكن 
تخفيفه إلـــى حـــدٍّ مـــا، لــكــن رفــعــه بشكل 
كــامــل، وبــمــا يــفــتــح آفــــاق الــحــيــاة لسكان 
لــذلــك، ســوى بانتزاع  الــقــطــاع، فــال سبيل 
ــتـــالل، وفــرض  األمــــر مــن بــن أنــيــاب االحـ

األمر عليه.
ولعله من املجدي أن تتعامل املقاومة مع 
ملف الحصار تعاملها مع ملف األسرى، 
فاالحتالل ال يفرج عن أصحاب األحكام 
»األيــدي  العالية، ومن يصفهم بأصحاب 
كما  ومكرهًا،  مجبرًا  إال  بــالــدم«  امللطخة 
حدث في صفقة وفاء األحرار عام 2011، 
ــار، فـــال سبيل  وكـــــذا الـــحـــال مـــع الـــحـــصـ
لــتــحــريــر ســـكـــان الـــقـــطـــاع مـــنـــه، مـــن دون 
الــقــوة والضغط،  أوراق  امــتــالك مزيد مــن 
ــل الــكــفــيــلــة  ــائـ ــالـــوسـ ــــالل بـ ــتـ ــ وإيـــــــالم االحـ
بإجباره على الخضوع لشروط املقاومة، 

.
ً
برفع الحصار كامال

محمد إسماعيل ياسين )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

توفيق المديني

ــالــــم مـــــع الــــخــــبــــر الــــــــذي نـــشـــره  ــعــ تــــفــــاعــــل الــ
الــعــمــيــل الـــســـابـــق لــلــمــخــابــرات األمــيــركــيــة، 
»تــويــتــر«،  فــي  إدوار ســنــودن، على حسابه 
ــتـــونـــج  ــايـ تـــسـ ــه  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ دويـ زود  ــفــــة  ــيــ وصــــحــ
األملــانــيــة، األحـــد املــاضــي، تحت اســم »أكبر 
تــســريــب فـــي تـــاريـــخ الــصــحــافــة«، ويــكــشــف 
حجم فساٍد كبير في ظل العوملة الليبرالية 
الذي كانت تقوم به شركة موساك فونسيكا 
مقّرًا  بنما  مــن  )تتخذ  القانونية  للخدمات 
ــعــتــبــر إحـــدى أكــثــر الــشــركــات التي 

ُ
لــهــا(، وت

تحيط أعمالها بالسّرية، فقد تسّربت منها 
الشركة  أن  كيف  تكشف  وثيقة،  مليون   11
ــلـــى غـــســـيـــل األمــــــــوال،  ســــاعــــدت الــــعــــمــــالء عـ
العقوبات، والتهّرب من الضرائب.  وتفادي 
ــــع 72  ــًا صـــــــالٍت مـ ــائــــق أيــــضــ ــوثــ ــــظــــهــــر الــ

ُ
وت

شخصية من رؤساء دول حاليني وسابقني، 
بــيــنــهــم حـــكـــام مــســتــبــدون مــتــهــمــون بنهب 
أمـــوال بــالدهــم. وتــقــول الشركة إنــهــا عملت 
40 عاما في منأى عن اللوم، ولم تواِجه أي 

اتهاٍم بارتكاب مخالفات جنائية.
ويــعــتــبــر تــبــيــيــض األمــــــوال الـــوجـــه األســــود 
لــلــمــال الـــعـــاملـــي، والــــالزمــــة املــزعــجــة لــعــوملــة 
ــقــــذر يـــــــزداد بـــصـــورٍة  ــاملــــال الــ ــتــــصــــاد، فــ االقــ
يقّدر صندوق  إذ  العاملي،  النمو  من  أســرع 
النقد الــدولــي تدفق األمـــوال سنويًا ما بني 
يـــعـــادل  مــــا  أي  ــورو،  ــ ــ يـ مـــلـــيـــار  و1750   700
ــاتـــج اإلجـــمـــالـــي  ــنـ الـ ــن  مــ بــــني 2% و%5  ــا  مــ

علياء تركي الربيعو

ــرات، زميلي عــن رأيــي  سألني، فــي إحــدى املـ
ــي مــــا إن كـــان  ــ ــات الـــديـــنـــيـــة، وفــ ــيــ ــلــ فــــي األقــ
بطيبة  وصــداقــتــهــم؟  مرافقتهم  لــنــا  ينبغي 
مــن أهل  أن معظم أصدقائي  خــاطــٍر، أجبته 
بــلــدي مــســيــحــيــون، ألتــلــقــف بــعــدهــا جــوابــه 
ــغـــاضـــب، واملـــســـتـــفـــز، بـــأنـــه ال يـــجـــوز لــنــا،  الـ
نحن املسلمني، أن نتكلم إلى غير املسلمني 
فــهــذا حـــرام فــي ديننا، فــهــم، على حــد قوله، 
ال يؤمنون بالنبي محمد، وكل من ال يؤمن 
لم  التكلم معه.  كافر، ويحرم علينا  به فهو 
فــوجــدت نفسي  زمــيــلــي،  اعــتــراض  يقنعني 
ـــَرَبـــُهـــْم 
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َ
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آخر حديث بيننا.
ــا أشـــاهـــد صـــورة  أتـــذّكـــر هـــذه الـــحـــادثـــة، وأنــ
البابا فرانسيس، وهو يركع أمام مهاجرين 
قدموا إلى روما من مالي وإريتريا وسورية 
وكاثوليك  وهــنــدوس  مسلمني  وبــاكــســتــان، 
ــدا  ــبــــاط. يــقــّبــل أرجــلــهــم ويــغــســلــهــا واحــ وأقــ
تلو اآلخــر، في طقوس الخميس »املقدس«، 
وهي شعائر تقليدية تعّد قبيل حلول عيد 

النظام  لسالمة  تهديدًا  يشكل  إنــه  العاملي( 
الــنــقــدي الــــدولــــي. وحــســب خـــبـــراء دولــيــني، 
فـــإن أربـــعـــة أخـــمـــاس هـــذه األمـــــوال الــتــي تم 
الحصول عليها بطريقٍة غير شرعية ُيعاد 
اســتــثــمــارهــا فـــي االقـــتـــصـــاد، وتــبــحــث هــذه 
مالية  توظيفات  في  التبييض  عن  األمـــوال 

شرعية.  
املالية،  املــراكــز  استثنينا  إذا  ذلـــك،  على  زد 
الــفــراديــس الضريبية  »أوفـــشـــور«، وبــعــض 
األخـــــــرى الـــتـــي تـــظـــل ثــقــبــًا أســــــود حــقــيــقــيــًا 
ــــوال، وكــذلــك الــبــلــدان  فــي مــجــال تنظيم األمـ
أن  ، يبدو 

ً
أو قليال النظامية كثيرًا  الناشئة 

تجمع  بمبادرة  القائمة  التشريعية  البيئة 
العمل املالي لتبييض رؤوس األموال الذي 
أنــشــئ فــي يــولــيــو/ تــمــوز 1989، عــقــب قمة 
مجموعة البلدان الصناعية السبعة، معيقة 

كثيرًا.  
السؤال الذي يطرح نفسه: ما العقبات التي 
تحول دون مقاومة تبييض األموال القذرة؟ 
يجمع خبراء في هــذا املجال على أن هناك 
بـــالـــدرجـــة  الـــســـيـــاســـيـــة،  اإلرادة  فــــي  نــقــصــًا 
الـــواليـــات  أن  الــجــمــيــع  اعــتــقــد  إذا  األولـــــــى، 
 
ً
ــة ــيـــاسـ ــة ســـتـــبـــلـــور سـ ــيــ ــركــ ــيــ املــــتــــحــــدة األمــ
 ملــكــافــحــة تــبــيــيــض األمــــــــوال، بعد 

ً
حــقــيــقــيــة

لــكــن النتيجة  ــداث »11ســبــتــمــبــر«2001،  أحــ
كـــانـــت مــخــيــبــة لــــآمــــال، واســـتـــمـــّرت الــــدول 
دون  مــن  الــقــديــمــة،  فــي سياستها  العظمى 
الــتــعــّرض لــلــمــراكــز املــالــيــة أو فـــشـــور، الــتــي 
تحتوي على بنوٍك وشركاٍت كبرى، تمتلك 

الــفــصــح، يــقــوم فــيــهــا الــحــبــر األعــظــم بغسل 
أقــدام 12 شخصًا وتقبيلها، تشبهًا بالنبي 
بذلك  البابا  يكتف  لــم  الــســالم.  عليه  عيسى 
قـــال: »كلنا ســويــة، مسلمون وهــنــدوس  بــل 
إخوة  كلنا  وإنجيليون،  وأقباط  وكاثوليك 

وأوالد الرب نفسه، نريد العيش بسالم.«
مـــــبـــــادرة تــســتــحــق إلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــيــهــا، 
وخصوصًا أنها تأتي، بعد أيام قليلة على 
الهجوم اإلرهــابــي في بروكسل، والــذي راح 
داعــش  تبنت  مــا  بعد  ضحيته 31 شخصًا، 
املشاعر  تزايد  التفجيرات. وسط  مسؤولية 
وعــودة  ــا،  أوروبــ فــي  للمهاجرين  املناهضة 
سيناريو الخوف من اإلسالم إلى الواجهة، 
وهــو أمــر مــتــوقــع، فنحن، على مـــدار عقود، 
لـــم نــســتــطــع تــغــيــيــر الـــصـــور الــنــمــطــيــة الــتــي 
يحملها كــل مــن الــغــرب والــعــالــم اإلســالمــي 

تجاه بعضهما بعضًا. 
ــوار بــنــاء فـــي مـــا يخص  فـــبـــداًل مـــن إدارة حــ
بــني املسيحية  الــديــنــي، وتــحــديــدًا  التعايش 
ــالم، بــتــنــا نــشــهــد الـــصـــراع اإلســالمــي  ــ واإلســ
الغربي وبكثرة في العقد األخير. ويتعاظم 
املبذولة  الدولية  الجهود  تقصير  مع  األمــر 
إليجاد سالٍم وتعايٍش بني األديان، فأوروبا 
تــخــلــت عــن هـــذه الـــدعـــوات ألســبــاب عــديــدة، 
منها مالية، حيث لم يعد بمقدورها تمويل 

واالتـــصـــاالت، منها اإلنــتــرنــت الــتــي تسمح 
بنقل األموال السريعة، هناك »الطرق املالية 
من دون واســطــات«، التي تسمح لفعاليات 
 إلــى 

ً
اقــتــصــاديــة كــثــيــرة الــــدخــــول مـــبـــاشـــرة

األسواق وشبكات الترانزيت املالية، إلعادة 
وهــنــا،  وتبييضها.  الــقــذرة  األمــــوال  هيكلة 
في  للشركات  املمنوحة  التسهيالت  تكمن 
»أوفــشــور«، و»باملقدار نفسه،  فــروع  إيجاد 
ــد إخـــفـــاء  ــريـ ــتـــي نـ ــاط دخــــــول األمــــــــوال الـ ــقـ نـ
مصدرها«.   وتكمن عملية تبييض »األموال 
ر على مــصــدر كميٍة من 

ّ
التست فــي  الــقــذرة« 

األمـــــــــوال، تــــم كــســبــهــا بـــطـــرق غـــيـــر شــرعــيــة 
)مــــخــــّدرات، دعــــــارة، ابـــتـــزاز املــــال بـــاإلكـــراه، 
لــصــوصــيــة، نـــصـــب، تـــهـــرب مـــن الــضــريــبــة، 
فـــســـاد، جــــرم، قــرصــنــة مــعــلــومــاتــيــة(، ألجــل 
التمّكن من استخدامها في أنشطٍة شرعية. 
تسمح  مظلة  الضريبية  الفراديس  وتشكل 
»بشرعنة« األمــوال املتأتية من أنشطٍة غير 
شــرعــيــة، إذ يــصــعــب مــراقــبــة تــدفــق رؤوس 

تـــجـــاه أي عــمــل مـــن شـــأنـــه تــحــســني صـــورة 
املسلمني في الغرب؟ أم أن صراعاتنا داخل 
الـــديـــن اإلســـالمـــي نــفــســه، ســــواء بـــني السنة 
املسلم  والشيعة، ومجادالتنا حــول من هو 
الحقيقي، املــولــوي أم الــصــوفــي، املــعــتــدل أم 
الشعائري، شغلتنا  أم  الروحاني  املتطّرف، 
عن هذا كله؟  كذلك، مــاذا فعلنا بخصوص 
التعايش مع األقليات في عاملنا اإلسالمي؟ 
في  اإلرهـــابـــي  التفجير  ــام، شــهــدنــا  أيــ فقبل 
مدينة الهور في باكستان، والذي استهدف 
تــجــمــعــًا مــســيــحــيــًا بــمــنــاســبــة عــيــد الــفــصــح، 

تل ما يزيد عن 70 شخصا في إثره.
ُ
وق

األموال التي تمر عبر بعض مراكز األوفشور 
بنما، وفي  في  الضريبية  الفراديس  هــذه.   
شرعية  كيانات  وغيرها،  البهاماس،  جــزر 
تم إنشاؤها انطالقًا من مبدأ سيادة الدول. 
وهــــي تــمــثــل، لــالقــتــصــاديــني الــلــيــبــرالــيــني، 
جوهر اقتصاد الــســوق الــحــّرة، وتــرى هذه 
ــة مـــن الــتــفــكــيــر أنــــه يــجــب الــتــفــريــق  املــــدرســ
بـــني الــتــهــرب الــضــريــبــي )ُجــــــرم( والــتــفــاؤل 
ــبــــي الـــــــــذي يـــكـــمـــن فـــــي الــتــخــفــيــف  ــريــ الــــضــ
، بل 

ٌ
 شـــرعـــيـــة

ٌ
ــرائـــب، وهــــي طـــريـــقـــة مـــن الـــضـ

ومشّجعة في بعض البلدان، مثل بريطانيا 
والواليات املتحدة األميركية.  

وتلعب الفراديس الضريبية أيضًا دورًا في 
سبيل  على  تمّكن،  إنها  الليبرالية،  العوملة 
املثال، مستثمرين في  البلدان غير املستقرة 
من االحتماء من أي عمٍل تقوم به حكوماتهم 
ضــدهــم. ولــهــذا الــســبــب، تــســتــخــدم أوســـاط 
رجال األعمال الصينيني الجزر البريطانية 
الــعــذراء لالستثمار في الصني، وليس هذا 
مــفــاجــئــًا فـــي شــــيء، إذ إن أكــثــر مـــن نصف 
الـــفـــراديـــس الــضــريــبــيــة كــانــت مــســتــعــمــراٍت 
سابقة، أو أراضي ما وراء البحار بريطانية، 
 في 

ً
وقد كانت الفراديس الضريبية متورطة

املستفيد  أمــا  الكبيرة.   املالية  الفضائح  كل 
ــراديـــس الــضــريــبــيــة،  ــفـ الـــرئـــيـــس مـــن هــــذه الـ
علمًا  الجنسيات،  املــتــعــّددة  الــشــركــات  فهي 
قواعد  تنتهك  الضريبية  الفوائد  عوملة  أن 

املنافسة الشريفة.  
)كاتب تونسي(

مــن املــحــزن لنا أن نــقــرأ تــقــريــرًا نــشــره مركز 
بيو لألبحاث عام 2006، جاء فيه أن وجهات 
الــنــظــر املــســلــمــة تــجــاه املــســيــحــيــني تختلف 
اختالفًا كبيرا بني البلدان املسلمة. ففي لبنان 
الذي لديه عدد كبير من السكان املسيحيني، 
لدى ما يقارب 96% من املسلمني وجهة نظر 
إيجابية عن املسيحيني، بأغلبية ضئيلة من 
 ،)%52( واإلندونيسيني   ،)% 57( األردنــيــني 
بينما تنقسم اآلراء في مصر والتي شهدت 
ــال عـــنـــف بــــني املــســلــمــني واملــســيــحــيــني  ــمــ أعــ
وفــي  إيــجــابــيــة؛ 47% ســلــبــيــة(.   %48( إلــــى 
في  املسلمني  من  قليلني  لــدى  نفسه،  الوقت 
باكستان )16%( وتركيا )6%( رأي إيجابي 

عن املسيحيني.
ــه املــخــطــطــة لــلــمــنــطــقــة، يـــزور  ضــمــن جـــوالتـ
الــبــابــا فــرنــســيــس بــاكــســتــان هـــذا الـــعـــام، في 
بادرٍة لتأكيد أن املسيحيني ينتمون إلى هذا 
البلد، وأنهم جزء من املجتمع الباكستاني. 
ولــنــأمــل، قــبــل زيــارتــه املـــوعـــودة، أن يتحّرك 
مبادرة  علنا نشهد  املسلمون،  الدين  رجــال 
 كمبادرة البابا، وليبدأوا باستخدام 

ً
شبيهة

مــنــابــرهــم، فــمــن شــأنــهــا املــســاهــمــة فـــي حل 
خــالفــاتــنــا املــذهــبــيــة، وتــأكــيــد أن األقــلــيــات 
إلينا  فــي دولــنــا اإلســالمــيــة تنتمي  الدينية 

أيضًا.

لم  الدولي  املجتمع  أن  كما  فيها حساباٍت، 
يــفــعــل شــيــئــًا لــتــحــســني الــتــعــاون فـــي مــجــال 
تكمن  أيضًا  الدولية. وهنا  العدالة  تحقيق 

مسؤولية الدول.  
وهناك الشبكة العنكبوتية لعملية تبييض 
األموال عينها، والتي تتبع مسارات طويلة، 
بهدف  متابعتها،  الــصــعــب  ومـــن  ومــعــقــدة، 
إخــفــاء كــل معالم األمـــوال، فعملية تبييض 
ــات:  ــ ــوال يــتــم تــنــظــيــمــهــا فـــي ثـــالثـــة أوقـ ــ ــ األمـ
ــيــــف«، ويـــكـــمـــن فــــي الـــتـــخـــلـــص مــن  ــتــــوظــ »الــ
ذات  األمـــوال،  من  الكبيرة  النقدية  الكميات 
ــراداٍت  ــ إيـ إلـــى  املــشــبــوه، لتحويلها  املــصــدر 
مالية، ثــم »الــتــكــديــس« الـــذي يبعد األربـــاح 
ــا، بــفــضــل  ــ ــدرهـ ــ ــــصـ ــة مـــــن مـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــر املـ ــيــ غــ
املالية املتسلسلة، والتي تتحقق  العمليات 
غــالــبــًا فـــي عــــدة بـــلـــدان. وأخـــيـــرًا »انـــدمـــاج« 
األمــــوال فــي االقــتــصــاد، عــلــى سبيل املــثــال، 
شراء العقارات التي تغطي على األموال من 

أصول إجرامية.  
بمكافحة  املكلفة  السلطات  مهمة  وتتعقد 
تــبــيــيــض األمـــــــــوال الـــــقـــــذرة، كــلــمــا تــقــّدمــت 
الــتــركــيــبــات املــالــيــة فـــي ظـــل الــعــوملــة، فعلى 
ــل الــتــبــيــيــض الــكــالســيــكــيــة  ــائــ هـــامـــش وســ
املعروفة )ألعاب أموال، ضمان مدى الحياة، 
ــوال إلـــى الـــخـــارج.. الــــخ( تظهر  ــ تــهــريــب األمـ
ــة، إنـــهـــا »املـــخـــابـــئ  ــداثــــويــ ــائــــل أكـــثـــر حــ وســ
السرية، تلك الشبكات السريعة جدًا، والتي 
تصبح عائداتها أكثر جاذبية«. وإلى جانب 
الــجــديــدة فــي مــجــال املعلوماتية  الــوســائــل 

االقتصادية  األزمـــات  عــديــدة، بسبب  برامج 
الـــتـــي تــمــر بـــهـــا، بــيــنــمــا الــــواليــــات املــتــحــدة 
ــــاليـــــني عــلــى  ــفــــقــــت، ومــــــا زالــــــــــت،  املـ ــتــــي أنــ الــ
الــحــروب فــي أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، لــم تعد 
اإلنــجــيــلــيــني  للمسيحيني  اهــتــمــام  أي  ــعــر 

ُ
ت

املتطرفني، املتزايدة قوتهم، والذين نجدهم 
ــذه األيـــــــام، ســـــواء مـــن خــــالل تــأيــيــد  بـــقـــوة هــ
ترامب،  دونالد  للرئاسة،  األميركي  املرشح 
الــواضــحــة تجاه  الــرغــم مــن عنصريته  على 
املسلمني واملهاجرين، أو من خالل املعارضة 
للهجرة  املــتــطــّرف  األوروبــــي  لليمني  القوية 
غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا الـــفـــاّرون من 
املوت في سورية وأفغانستان، وغيرها من 
واإلســالم  الهجرة  حيث  اإلسالمية،  البلدان 
مترادفان، وهذا ما نالحظه في كل احتجاج 

غربي بعد كل هجمٍة إرهابية. 
ــم اإلســــالمــــي؟  ــالـ ــعـ ــن، مــــــاذا عــــن دول الـ ــكــ ولــ
ــادرات الـــتـــي قــــام بــهــا شــيــوخ  ــ ــبـ ــ ومــــا هـــي املـ
اإلســـالم وعــلــمــاؤه، ابــتــداء بــاألزهــر، وصــواًل 
وبينهما  اإلســـالمـــي،  الــتــعــاون  منظمة  إلـــى 
عشرات، إن لم تكن مئات، املؤسسات الدينية 
ورمـــوزهـــا؟ هــل فــعــال شــاهــدنــا أيـــة مشاريع 
أم  الغرب،  التحاور مع  حقيقية، بخصوص 
اكتفينا فقط بالتباكي والتشاكي من أهداف 
الغرب املستعمر على أرضنا، وقلة حيلتنا 
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بغداد ـ أحمد النعيمي

ينظر أبــو عمر )35 عامًا( إلــى طفله الصغير الــذي ولــد في الخيمة الصغيرة في 
مخيم بزيبز بحسرة، هو الذي يبدو عاجزًا عن تأمني ما يكفي من املال لعالجه. 
لـ »العربي  أبــو عمر )35 عامًا(  الــدمــاغ. يقول  إذ يعاني طفله من تلف في خاليا 
الجديد«: »منذ نزحنا من مدينة الفلوجة قبل عامني، مع بدء العمليات العسكرية 
والقصف الجوي والبري على منازلنا، لم أجد غير هذه الخيمة البسيطة إليواء 
أسرتي الصغيرة«. يضيف: »حني ولد عمر، تبني أنه مريض ويحتاج للعالج في 
مستشفى متخصص. إال أنني لم أكن قادرًا على توفير املال. وحتى لو استطعت، 
لن يسمحوا لي بدخول بغداد«. يتابع: »أنا عراقي. فلماذا أمنع من دخول عاصمة 
بالدي؟«. حال أبو عمر ال يختلف عن آخرين في املخيم. يعتبر نفسه محظوظًا وقد 
نجت أسرته الصغيرة من القصف املتواصل على مدينته، وقد راح ضحيته اآلالف 
بني قتيل وجريح. يتابع: »أجد نفسي محظوظًا في هذه الخيمة البسيطة. كثيرون 
لم يجدوا مكانًا يعيشون فيه. نعاني من ظروف قاسية. كذلك، فإن الغذاء واألدوية 
من  يواسي  الرغم من مصابه،  دعــم«. وعلى  أي  لنا  تقدم  ال  والحكومة  شحيحة، 
حوله من املرضى واملصابني، وغيرهم من الذين فقدوا ذويهم خالل القصف الذي 
ما زالت تتعرض له أحياء سكنية في الفلوجة. يتابع أبو عمر: »كنت أملك بعض 
املــال. نزحت من املدينة بسبب القصف الشديد، لكنني رأيت أسرًا قتلت بكاملها 
أو عــددًا منها.  املخيم، هناك من فقد أسرته بكاملها،  الطائرات. في  جــراء قصف 
لذلك، فإن ما أعانيه يعد مقبواًل باملقارنة مع نازحني آخرين«. ويلفت إلى أن »آالف 
املــال،  املدينة، ألنهم ال يملكون ما يكفي من  الخروج من  لم يتمكنوا من  األهالي 
الجوع والقصف«. يقضي يومه مع جيرانه في  للبقاء تحت رحمة  ما اضطرهم 

املخيم، ويتذكر أولئك الذين خسرهم نتيجة قصف  املدينة.
ويبنّي أبو عمر أن مصيبته ربما تكون أهون من مصيبة مائة ألف شخص آخرين 
ما زالوا يعيشون في الفلوجة تحت وطأة الجوع والقصف املستمر. هناك الكثير 
من األسر النازحة في املخيم، وما زال نصفها يعيش في الفلوجة. يتابع أن »رحلة 

النزوح مؤملة وشاقة جدًا، في وقت ال تلتفت الحكومة العراقية إلينا«.
على الــرغــم مــن الــظــروف الــقــاســيــة، يـــزور أبــو عمر جــيــرانــه املــرضــى وكــبــار السن. 
لكنها  املحنة عصيبة  أن نصبر.  قريب وعلينا جميعًا  »الفرج  أن  دائمًا  يخبرهم 
ستزول يومًا ما«. يقول أبو عمر: »ال أدري ماذا سيكون مستقبل هؤالء الصغار في 
بلد تحكمه العصابات واملليشيات وتنظيم الدولة اإلسالمة )داعش(. هل ينزحون 

مثلنا يومًا ما، أم يعيشون في ظروف أفضل؟«.

طلب  أو  رشوة  دفع  في  العراقيّين  من  كثير  يخجل  ال  ما  عادًة 
في  رغبة  يومياتهم  من  جزءًا  األمر  هذا  وبات  عليها.  الحصول 

الرشوة  على  ويطلقون  حياتهم.  وتسهيل  مداخيلهم  زيادة 
تسميات عدة حتى ال يكشفهم أحد

مهاجرون والجئون يستعطون في شوارع باريسية

1819
مجتمع

بغداد ـ آدم محمود

لــلــعــراقــّيــني مــفــرادتــهــم الــخــاصــة 
حـــالـــهـــم حـــــال جــمــيــع الـــشـــعـــوب، 
منها »دهن الزردوم« و»الريوك« 
وشرب الشاي و»التوريق« والـ »ماالت« والـ 
ظهرت  الــتــي  غيرها  والكثير  »حبشكالت« 
بعد االحتالل األميركي للبالد. لكن الالفت 
أن جميعها تعني »الرشوة«. ويرى عراقيون 
أن للرشوة، على اختالف تسمياتها، فوائد 
إطار  ضمن  يصنفونها  إنهم  حتى  كثيرة، 
ــاة اآلخــــريــــن فــي  ــيـ ــمــــة« وتــســهــيــل حـ »الــــرحــ

مقابل االستفادة. 
لــذلــك، يــعــّد تــقــاضــيــهــا بــهــدف االنــتــفــاع، أو 
دفــعــهــا لــتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات، أمــــرًا عــاديــًا. 
وعلى الرغم من كونها جريمة ومن الكبائر، 

لكنهم ال يستغنون عنها. 
وليس أكثر من قصص الرشوة في العراق. 
كـــذلـــك، فــهــنــاك تــســمــيــات كـــثـــيـــرة، بعضها 
والــالفــت  اآلخـــر مغمور.  مــعــروف وبعضها 
فــي  تـــقـــاضـــيـــهـــا  يـــخـــشـــون  املــــرتــــشــــني ال  أن 
الدوائر واملؤسسات الحكومية، مستعينني 
وهــي:  محليًا،  املــعــروفــة  العراقية  بالعبارة 
يــأخــذ نصيبه بطريقة  أي  يــخــمــط«،  »الــكــل 
ــي هـــــذا اإلطـــــــــار، ال يــبــدو  غـــيـــر شــــرعــــيــــة.  فــ

الــعــراق  إلــى أن  ــارة  مستغربًا. وتــجــدر اإلشــ
 مراتب متقدمة في الفساد. 

ّ
يحتل

»ماالت«
يقول إسماعيل العبودي، والذي يعرف نفسه 
بـ »الخبير«، إنه يقرأ املوظفني من مالمحهم. 
ــاز  ــل مـــعـــهـــم وإنــــجــ ــامـ ــعـ ــتـ  كـــيـــفـــيـــة الـ

ُ
ويـــــعـــــرف

مــا جعله  وهــو  ممكنة،  كلفة  بــأقــل  معامالته 
 
ُ
ينجز الرسمية.  الــدوائــر  فــي  سمسارًا  يعمل 
مــعــامــالت املــواطــنــني بــاالتــفــاق مــع املــوظــفــني، 
املهمة »مبلغًا جيدًا«،  ويجني من خــالل تلك 

بعدما اكتشف أن الجميع صار »يخمط«. 
ينجز الــعــبــودي عــشــرات املــعــامــالت يوميًا. 
يقول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنــه ال يستخدم 
كلمة رشوة مع زبائنه أو املوظفني، موضحًا 
ــي غــالــبــيــة  ــ أن »عــــالقــــاتــــه جــــيــــدة مـــعـــهـــم فـ
املــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة. فـــعـــنـــدمـــا أتــصــل 
ــاالت« أو  بــأحــدهــم أو ألتقيه، أخــبــره أن »املــ
»الــــريــــوك« أو »الــحــبــشــكــالت« جـــاهـــزة، أي 

»حقه من املال املتفق عليه«. 
وبحسب اللهجة العراقية، فإن »الريوك« هو 
الفطور، و»املاالت« هي األغراض أو األشياء 
والحاجيات. أما »الحبشكالت«، فهي كلمة 
دارجــة ال معنى لها، إال أنها صــارت تطلق 

على الرشوة أيضًا. 

بــــدوره، اعــتــاد الــحــاج خليفة الــشــمــري، وهــو 
رجل مسن في العقد الثامن من العمر، إطالق 
عبارة »دهن الزردوم«، هو الذي يشير إلى أنه 
عرف الرشوة منذ زمن طويل، حني كان ما زال 
شابًا يعمل في سلك الشرطة. يقول لـ »العربي 
الــجــديــد«: »كنت أدهــن الـــزردوم للمفوض أي 
ــســــؤول عــنــي حــتــى أتــغــيــب عن  الــشــخــص املــ
الدوام وأساعد والدي في عمله في الزراعة«. 

و»الــــــــــزردوم« بــالــلــهــجــة الــعــراقــيــة الـــدارجـــة 
يــعــنــي »الـــبـــلـــعـــوم«. وقــــد اعـــتـــاد الــعــراقــيــون 
الشعبية واستخدام  العالجات  إلى  اللجوء 
الزيت ودهنه لعالج التهاب اللوزتني، وهو 
ما يقال له »دهن الزردوم«، علمًا أنه يساهم 
ــع الــــوقــــت، صــــارت  ــ ــاء املــــريــــض. ومـ ــفـ فــــي شـ
»الرشوة«  إعطاء  التسمية تطلق على  هذه 
ايجابية. يضيف  نتيجة  إلــى  ألنها تفضي 
ــزردوم صـــار منتشرًا  ــ الــشــمــري أن »دهــــن الــ

اليوم وهذا مؤسف«. 

التوريق
لــســائــقــي ســـيـــارات األجــــرة وبـــاصـــات النقل 
الــعــام عــالقــة مــســتــمــرة مــع الـــرشـــوة. هــؤالء 
إلغاء  فــي مقابل  املـــرور  »يـــوّرقـــون« لشرطة 
مخالفاتهم. وتجدر اإلشارة إلى أن التوريق 
ــبــــالد، فـــي إشــــارة  هـــي كــلــمــة شــائــعــة فـــي الــ
ــــورق« أو الــنــقــود الــورقــيــة. فــي هــذا  إلـــى »الــ
السياق، يقول مناضل عليوي، وهو سائق 
باص لنقل الركاب، لـ »العربي الجديد«، إنه 
ــرور الــتــي تــفــرض عــدم  »نــتــيــجــة لــقــوانــني املــ
الــوقــوف فــي الكثير مــن األمـــاكـــن، أو نقص 
مع  تـــوافـــرهـــا  املـــطـــلـــوب  الــثــبــوتــيــة  األوراق 
الــســائــق، وغــيــرهــا مــن األســبــاب القانونية، 
يفرض على شرطي املرور حجز السيارة، أو 
تغريم السائق مبلغًا من املــال. لذلك، يورق 
 من املال لشرطي املرور، 

ً
السائق مبلغًا قليال

فينتهي األمر من دون مخالفة«. 
ووفــقــًا لــقــانــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي، يعاقب 
بالحبس كل من يتعامل بالرشوة ملدة تصل 
إلــى عشر سنوات. وعــادة ما تنشر الجهات 
ــام هـــواتـــف خــاصــة  ــ الــرقــابــيــة الــحــكــومــيــة أرقـ
فــــي لــــوحــــات إعـــالنـــيـــة فــــي جــمــيــع الــــدوائــــر 
تلك  أن  إال  الــرشــوة.  عــن  للتبليغ  الحكومية، 
 
ً
اإلجراءات تعد »شكلية« ألنها »تتطلب دليال
ملموسًا. ومن خالل التسميات التي يطلقها 
الــعــراقــيــون عــلــى الـــرشـــوة، يــصــعــب إثباتها 
في كثير من األحــيــان. كذلك، فــإن الكثير من 
ــــوة بشكل  املــوظــفــني ال يــحــصــلــون عــلــى رشـ
ــار املــــواطــــن يــــرى فـــي الـــرشـــوة  ــ مـــبـــاشـــر. وصـ
إلــى عدم  أمـــوره، ما يدعوه  وسيلة لتسهيل 

التبليغ«، وفقًا للمحامي علي السعدي. 
كل ذلك يفسر تحول العراق إلى إحدى أكثر 
الــدول فسادًا في العالم، ويتنافس مع دول 
أخرى الحتالل مراكز الصدارة بالفساد منذ 
عام 2003. وفي آخر تقرير أصدرته منظمة 
الشفافية الدولية عام 2015، حل في املركز 

السادس ضمن 167 دولة شملها التقرير.

فّككت السلطات شبكات 
كثيرة تعمد فيها 

العصابات إلى استخدام 
األحداث القاصرين

للمال قــّوة جــذب تضعف اآلخــريــن. هــذا ما 
يالحظه البعض في ظل شيوع الرشوة في 
الجوازات  دائــرة  العراق. ويؤكد ضابط في 
الــعــراقــيــة أن عــبــارة »اســتــكــان الــشــاي« تعد 
»الـــلـــفـــة«  ــم  ثــ ــوة،  ــ ــرشـ ــ الـ درج  فــــي  ســـلـــم  أّول 
»الــريــوك«  وبعدها  الشطيرة،  بها  ويقصد 
و»الــــغــــداء« وصـــــواًل إلـــى تــحــديــد األســـعـــار. 
وبطبيعة الحال، كلما كان منصب املوظف 
رفــيــعــًا، زاد الــســعــر الـــذي يــتــقــاضــاه النــجــاز 

الرفيع  املنصب  أن  املــعــامــالت، وخــصــوصــًا 
يعني »صالحيات أكبر«. 

يضيف لـ »العربي الجديد«: »كلنا نتقاضى 
هدايا، سواء مبالغ مالية، أو هدايا ثمينة، 
فــي مــقــابــل إنــجــاز مــعــامــالت. هـــذا هــو واقــع 
الــــحــــال. ومــــن ال يــتــقــاضــى املـــــال خـــوفـــًا من 
مــحــاســبــة قــانــونــيــة أو لــســبــب أخـــالقـــي أو 
ديــنــي، يعد خــطــرًا على بقية زمــالئــه كونه 
يشذ عن القاعدة السائدة. حتى أنه يحارب 

بطريقة أو أخــرى، وإمــا أن ينقل إلــى دائــرة 
أخرى أو يسلك املسلك ذاته«.  

وحــــني يـــذكـــر املـــوظـــف أمـــــام املــــواطــــن كلمة 
شاي، فهذا يعني أنه يريد أن ُيدفع له مبلغ 
معني. يكفي أن يقول املوظف: »حتى اآلن لم 
للمراجع  املعلومة  فتصل  الــشــاي«،  أشـــرب 
الذي يخرج من جيبه مبلغًا من املال ويدسه 
خفية بني أوراق املوظف أو في درج مكتبه 
الذي غالبًا ما يكون مفتوحًا إلتمام املهمة. 

ما زالت قضية 
شبكة الدعارة التي 
اكتُشفت أخيرًا في 

لبنان مثار جدال على 
مواقع التواصل 

االجتماعي، خصوصًا 
بعد إعالن المكتب 

اإلعالمي لوزير الداخلية، 
نهاد المشنوق، أن 
االستمرار والتمادي 

في حمالت التشهير 
والتحقير والتجريح 
الشخصي عبر هذه 

المواقع تعّد أفعاًال 
جرمية يعاقب عليها 

القانون. وعلّق أحدهم 
أّن »وزير الداخلية 

المسؤول عن العنف 
الذي مارسته القوى 

األمنية لمواجهة الحراك 
الشعبي، يقول لنا إننا 

ممنوعون من 
التعرّض له«.

مع تزايد حركة الهجرة 
واللجوء إلى فرنسا، 
كثُر عدد المعوزين 

والمتسّولين في شوارع 
باريس وضواحيها

باريس ـ محمد المزديوي

حــتــى ســـنـــوات قــلــيــلــة مــضــت، كــانــت األحــيــاء 
متسّولني  عــلــى  حــكــرًا  بــاريــس  فــي  الشعبية 
مغاربيني وسود وغجر. وكان حّي باربيس 
شبه عاصمة لــهــم. فــي كــل ركـــن، بــالــقــرب من 
املتاجر واملــخــابــز، أو عند مــداخــل املــتــرو، أو 
أمــــام املــســاجــد خــصــوصــًا فــي أيــــام الجمعة، 
ال بــــّد لــلــمــرء أن يـــحـــذر. هـــنـــا، يــكــثــر الــنــشــل 
ــلــــه«..  ــــي ســبــيــل الــ والــــســــرقــــات الـــصـــغـــرى. »فـ
ــنــطــق بــالــعــربــيــة. حتى 

ُ
كــلــمــات اســتــعــطــاف ت

الغجر تعلموا بعض الكلمات، لحني الحاجة.
ي 

َ
التقاء محطت عند  بعيدة،  غير  منطقة  في 

الـــشـــمـــال )غـــــار دو نـــــور( والــــشــــرق )غـــــار دو 
ِلــْســت( للمترو والــقــطــارات فــي قلب بــاريــس، 
إليك  يستوقفك متسّولون عرب ويتوجهون 
- بكلمات  الــعــربــيــة  اكــتــشــفــوا مــالمــحــك  إذا   -
عربية فيها كثير من اإللحاح واالستعطاف.

 السلطات 
ّ
التسّول غير مقبول في فرنسا، لكن

 الـــطـــرف عــنــه إال فـــي بــعــض املــنــاطــق 
ّ

تـــغـــض
الــســيــاحــيــة، حــيــث تـــحـــاربـــه. ويـــطـــارد رجـــال 
الـــشـــرطـــة املـــتـــســـّولـــني هـــنـــاك ويــحــتــجــزونــهــم 
املعروفة  الصورة  ُيــراد تشويه  ال  إذ  أحيانًا، 
عن البالد كواحدة من أبرز وجهات السياحة 

في العالم.
إلــــى ذلــــك، تــخــشــى الــســلــطــات الــفــرنــســيــة من 
تــحــّكــم بــعــض عـــصـــابـــات املـــافـــيـــا بــالــتــســّول، 
خــصــوصــًا الــرومــانــيــة والــبــلــغــاريــة. وكــثــيــرًا 
تلجأ  شبكات  الفرنسية  السلطات  فّككت  ما 
فيها هذه العصابات إلى استخدام األحداث 
املــربــحــة، في  النشاطات  هــذه  فــي  القاصرين 
ر 

َّ
التسّول أو النشل أو السرقة. وكثيرًا ما ُيحذ

 في محطة املترو هذه أو تلك، 
ّ
السائح من أن

ينشط قاصرون بارعون في ذلك.
ق املهاجرين 

ّ
في السنتني األخيرتني، مع تدف

والــالجــئــني، راح الــفــرنــســيــون يــتــأقــلــمــون مع 

التفاتات من قبل البعض وال مباالة من قبل 
كثيرين.

معظمهم  كثيرين،  الجديد«  »العربي  سألت 
مــــن الــــســــوريــــني، عــــن ســـبـــب خـــروجـــهـــم إلـــى 

واقـــع جــديــد ومــع سحنات جــديــدة ولهجات 
لم تكن معروفة من قبل. كذلك، نصبت خيم 
كــثــيــرة لــتــصــبــح جـــــزءًا مـــن املــشــهــد الــجــديــد 
على أطراف العاصمة. فيها يعيش إرتريون 
ــيــــون  ــان وغــــجــــر وســـــوريـــــون وســــودانــ ــ ــغـ ــ وأفـ

وغيرهم.
السوريون  املتسّولون  يكثر  األيـــام،  هــذه  فــي 
فــي شــــوارع حـــّي بــاربــيــس، فينتشرون على 
األرصفة مع أبنائهم ويمّدون أيديهم للمارة. 
أن يــصــادف في  كــذلــك، ال يمكن للمسافر إال 
ــات ومــمــرات محطة مــتــرو الــشــرق )غــار  ردهــ
دو ِلْست( متسّولني سوريني يتوجهون إليه 
فيما يلعب ويــقــفــز أبــنــاؤهــم فــي كــل اتــجــاه. 
األمر نفسه يتكرر في أكثر من محطة، وسط 

الـــــشـــــوارع لـــلـــتـــســـّول فــيــمــا تــعــلــن مــنــظــمــات 
إنــســانــيــة كــثــيــرة عــن عــمــلــيــات إغــاثــة طالبي 
لجوء والجئني من حني إلى آخر. رّد البعض 
 »مـــســـاعـــدات عـــديـــدة تــتــضــمــن طــعــامــًا ال 

ّ
أن

ُيــؤكــل«. أمــا أحــمــد، وهــو ســوري ينتظر منذ 
فــيــســأل: »مــاذا  إقــامــتــه،  ثمانية أشــهــر أوراق 
البشر؟  يفعل  كما  وأغتسل  أنـــام  أفــعــل حتى 
ال حياة خاصة لنا... سئمت العيش في هذه 

الخيم الصغيرة«.
ــــى ذلــــــك، ال يــمــكــن إال مـــالحـــظـــة املـــعـــوزيـــن  إلـ
واملــتــســّولــني عــنــد أبــــواب املــســاجــد املنتشرة 
فــــي أحــــيــــاء بـــــاريـــــس. ومــــــن يـــقـــصـــد مــســجــد 
باريس الكبير )شّيد عام 1926( في املقاطعة 
الخامسة، ال يمكنه تفويت هؤالء، خصوصًا 

الجمعة واألعياد اإلسالمية. تشكو  أيــام  في 
»العربي  أم حسن، وهي سورية من حمص، لـ
ــّراء الــوقــوف في  الــجــديــد«، مــن الــتــعــب مــن جــ
طـــوابـــيـــر أمـــــام الــجــمــعــيــات املــكــلــفــة بــتــقــديــم 
الــطــعــام. وألنـــهـــا تــعــرف مــســاجــد كــثــيــرة في 
كبريائي  أغــالــب  »رحـــت  بــاريــس ومحيطها، 
وكــرامــتــي ألستعطف أبــنــاء ديــنــي«. وتــقــول: 
 
ّ
»لــم أستجِد أحــدًا مــن قبل فــي ســوريــة... لكن

سورية بعيدة«.
 فــي مــســاجــد عــديــدة، 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشـ

ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــد االنــ ــنـ يـــطـــلـــب أحــــيــــانــــًا األئــــمــــة عـ
الـــصـــالة، الــتــعــاطــف مــع إخــوانــهــم. كــذلــك، قد 
ــام أحــيــانــًا(  ــ يــهــّب أحـــدهـــم )بــعــد مــوافــقــة اإلمـ
لــيــخــاطــب ضــمــائــر املــحــســنــني، مــســتــحــضــرًا 
الجالية   

ّ
أن مآسي ســوريــة وشعبها. ال شــّك 

العربية اإلسالمية تنظر بكثير من التعاطف 
ـــرضـــت عــلــيــهــم مـــغـــادرة 

ُ
إلــــى هـــــؤالء الـــذيـــن ف

ــروا وراحـــــــوا  ــاجــ ــهــ ــم، فــ ــهـ ــنـ ــًا عـ ــمــ ــــم رغــ بـــــالدهـ
يتحملون العذابات واإلهانات. بالنسبة إلى 
ني، الفرق كبير بني هؤالء 

ّ
عدد كبير من املصل

الـــســـوريـــني وبـــعـــض الــعــراقــيــني وبــــني الــذيــن 
امــتــهــنــوا الــتــســّول مــنــذ عـــقـــود. ويـــؤكـــد إمـــام 
مسجد اإلصــالح في مونتروي، الــذي َيشهد 
يــومــيــًا تـــوافـــد ســـوريـــني كــثــيــريــن مـــن نــســاء 
وأطفال ورجــال، »أسبقية هؤالء في الصدقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــافـــل«. يــضــيــف لــــ ــكـ ــتـ والـ

 .»
ّ

»ارحموا عزيز قوم ذل
على الرغم من صعوبة األوضاع في فرنسا، 
ال سيما األمنية مع حالة الطوارئ املستمرة 
الــتــي تــحــكــم كــثــيــرًا مــن األنــشــطــة السياسية 
 املنظمات املعنية بمساعدة 

ّ
واملطلبية، إال أن

الــالجــئــني واملـــهـــاجـــريـــن تـــواصـــل أنــشــطــتــهــا. 
ظم لقاء السبت املاضي في 

ُ
وفي هذا اإلطار، ن

ساحة الجمهورية في باريس، بالتزامن مع 
العالم من  لقاءات نظمت في 122 مدينة في 
أجل املطالبة بحماية حقيقية لطالبي اللجوء 
طوال مسار تنقلهم، ووقف مصادرة أموالهم 
ــي الــحــيــاة  عــنــد الــــحــــدود، واحــــتــــرام الـــحـــق فـ
الــخــاصــة لــالجــئــني، وأخــيــرًا حــريــة الالجئني 
فــي التنقل واالســتــقــرار. لــكــن املــســتــغــرب هو 
 هذا النشاط تضّمن شهادات صادمة من 

ّ
أن

إرتــريــني وسودانيني  لجوء والجئني  طالبي 
ــة مـــن الــصــحــراء والـــســـاحـــل، فـــي حني  ــارقـ وأفـ
غاب عنه العراقيون والسوريون، كأنما األمر 

ال يعنيهم.

تحقيق

فسبكة

»حبشكالت« و»دهن الزردوم«
هكذا يخفي عراقيّون الرشوة

تعليم السعودية.. سياسة العصا والجزرة

خالل السنوات الماضية 
تحّول المدرّس في 

السعودية إلى شماعة

الرياض ـ خالد الشايع

ــيـــات بــــني اإلشــــــراف  ــل الـــصـــالحـ ــداخــ بـــــات تــ
املــدارس يؤثر سلبًا على  التربوي وإدارات 
مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم فــــي الـــســـعـــوديـــة، لــعــدم 
وضــوح الــرؤيــة التي يــحــاول وزيــر التعليم 
الــرابــع فــي أقـــل مــن عــامــني، تطبيقها. وهــو 
األمـــر الـــذي زاد مــن االنــتــقــادات تــجــاه أبــرز 
ــبـــالد تــحــظــى بــالــرقــم  الـ وزارة خــدمــيــة فـــي 
األعــلــى فــي مــوازنــة الــدولــة الــســنــويــة، وهــو 
رقم تجاوز على الرغم من تقليص النفقات 
مليار دوالر   51( ريــال سعودي  مليار   191
أميركي(، وكان في العام املاضي قد بلغ 217 

مليار ريال )58 مليار دوالر(. على الرغم من 
أن صــالحــيــات مـــديـــري املــــــدارس ضــروريــة 
ليتمكن كل واحد من إدارة مدرسته بشكل 
الـــصـــالحـــيـــات  هـــــذه  تـــوســـيـــع  أن  إال  جــــيــــد، 
يتسبب  نفسه،  بالقلم  وسحبها  قلم  بجرة 

توليه  منذ  التنظيم.  من  أكثر  الفوضى  في 
في  العيسى  محمد  الــوزيــر  دخـــل  منصبه، 
الــقــرارات والتعديالت، لكن بــداًل  دوامـــة مــن 
وتقليص  املناهج  تطوير  على  التركيز  من 
االعـــتـــمـــاد عــلــى املــــــدارس املـــســـتـــأجـــرة، بــات 
يــنــاقــش مـــوعـــد خـــــروج املــــدّرســــني وكــيــفــيــة 
شرح الدروس من قبل كل مدّرس أو مدّرسة. 
ــور هــــي مــــن صــمــيــم عــمــل  ــ ــ ــــذه األمـ مــــع أن هـ
اإلشراف التربوي وقد منح املدراء أكثر من 
60 صالحية كــانــت فــي يــد اإلشــــراف، إال أن 
ذاته  الوقت  15 صالحية سحبت منهم في 

ورميت في ملعب اإلشراف.
يـــشـــّبـــه املــتــخــصــص فــــي الــتــعــلــيــم واملـــديـــر 
املــتــقــاعــد ولــيــد املــزيــد مــا يــحــدث فــي وزارة 
التي  والــجــزرة  العصا  »سياسة  بـــ  التعليم 
تتبادل فيها الصالحيات واملواقف، بطرقة 
جعلت األمور مشوشة على الجميع«. يقول 
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »يـــومـــًا بــعــد يــوم 
والتباعد.  الفجوة  وتتقلص  الرقعة  تتسع 
الصالحيات بني الطرفني تتبادل كل فترة، 
ويحاول كل واحد منهما التقدم على اآلخر 
والحصول على مزيد من الصالحيات التي 
تؤخذ من الطرف اآلخر. يضيف أن »التحدي 
الحقيقي ليس في تبادل الصالحيات، إنما 
الخروج بصالحيات مبتكرة وفي عدم  في 
تغيير هــذه الصالحيات بعد أشــهــر. األهــم 
هو الثبات في االستراتيجية، لكن لألسف 

هذا األمر غائب في الوزارة«.
العيسى بقصور في  الوزير  يقّر  من جهته 
عملية الــتــعــلــيــم فــي الــســعــوديــة، وقـــد كتب 
مـــقـــااًل تــحــت عـــنـــوان »تــعــلــيــمــنــا إلــــى أيــــن؟« 
أكـــد فــيــه أن ثــّمــة حــاجــة إلـــى نــظــام تعليمي 

مختلف عن الحالي. 
وســــــــــأل: »هـــــــل الــــــواقــــــع الــــــراهــــــن لــنــظــامــنــا 
ــي الــــطــــمــــوح بــمــســتــقــبــل  الـــتـــعـــلـــيـــمـــي يــــرضــ
أفـــضـــل؟«. يــضــيــف: »لــلــتــأكــيــد فـــإن اإلجــابــة 
النفي، فبالدنا تستحق تعليمًا أفضل  هي 
ومــــــدارس أفـــضـــل. ونــظــامــنــا الــتــعــلــيــمــي ما 
مستوى  ودون  الطموح،  مستوى  دون  زال 
اإلمــكــانــات الــتــي وفـــرت لـــه، ودون مستوى 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الــــوطــــن عــلــى  الـــتـــحـــديـــات الـ
كــافــة، ومــا زالــت مخرجات نظامنا  الصعد 
تحديات  تــواجــه  أن  مــن  أضــعــف  التعليمي 
الـــحـــاضـــر واملـــســـتـــقـــبـــل«. مــــن وجــــهــــة نــظــر 

الـــعـــيـــســـى، املــشــكــلــة تــكــمــن فــــي أن الــنــظــام 
 بـــكـــّم هـــائـــل من 

ً
ــا زال »مــكــبــال الــتــعــلــيــمــي مـ

الــتــحــوطــات والــتــوجــســات املــكــتــوبــة وغــيــر 
املكتوبة، واملخاوف املكبوتة وغير املكبوتة، 
والــتــدخــالت مــمــن يمتلك الــخــبــرة واملــعــرفــة 
ــة والــحــكــمــة ومـــمـــن ال يــمــتــلــكــهــا«.  ــ ــدرايـ ــ والـ
يضيف: »نحتاج أواًل إلى أن نعيد صياغة 
ــــى الــنــظــام  ــة، وأن نــعــيــد إلـ ــ ــــدرسـ مـــفـــهـــوم املـ
الــتــعــلــيــمــي هــيــبــتــه وانـــضـــبـــاطـــه وجــديــتــه، 
ــاونــــت كـــثـــيـــرًا فـــــي احــــتــــرام  ــهــ فــــــاملــــــدارس تــ
وقـــت الــــدراســــة«. ويــتــهــم الـــوزيـــر املـــدّرســـني 
إذ يرى  واملدّرسات بعدم االهتمام باملهنة، 
أن طــلــبــهــم الــنــقــل إلــــى مــــــدارس قــريــبــة من 

مقرات سكنهم، أمر غير مهني.
الصعب حل  من  بأنه  العيسى  يعترف  وإذ 
كـــل املــشــكــالت بــســهــولــة، يـــشـــّدد عــلــى أنــهــم 
فــي حــاجــة إلــى 500 عــام لتطوير املــدّرســني 
فــي الــبــالد. يضيف: »إيــجــاد حــلــول جذرية 
ــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي املـــتـــجـــذرة  ــظــ ــنــ ملـــشـــكـــالت الــ
واملــتــراكــمــة عــبــر عــقــود مــن الــزمــن لــن تأتي 
من دون قرارات صعبة وحاسمة، ولن تأتي 
مـــن دون أن نــدفــع ثــمــن بــعــض الــســيــاســات 
والــــــقــــــرارات، والـــتـــي كـــانـــت تــعــالــج قــضــايــا 

التعليم من منظور قصير املدى«.
يعلق تربويون على آراء الوزير، قائلني إنها 
إلــى مدير  الــتــشــاؤم«. بالنسبة  فــي  »موغلة 
التوجيه التربوي السابق في الرياض فهد 
الشمري، فإن »ما يقوله الوزير مبالغات ال 
أساس لها. لألسف هو غير مطلع على واقع 
السعودية  فــي  التعليم  خــبــرة.  عــن  التعليم 
مــتــأخــر بــالــتــأكــيــد ويـــعـــانـــي مـــن كــثــيــر من 
املشاكل، لكن حلها ال يأتي من خالل سحب 
الصالحيات من جهة ومنح أخرى، بل يأتي 
مــن االبــتــكــار والــتــطــويــر واســتــحــداث أمــور 

جديدة. 
التي  واألهــم من هــذا كله، معالجة املشاكل 
ــنـــوات  ــانـــي مـــنـــهـــا املـــــــــــدّرس. خــــــالل الـــسـ ــعـ يـ
املاضية تحّول املــدّرس إلى شماعة، فهو ال 
واملهمل،  املقصر  التلميذ  معاقبة  يستطيع 
كذلك ال يحق لــه خفض الــدرجــات أو حتى 
التهديد بذلك. بالتالي، فإن هذا األمر أوجد 
لــنــا نــظــامــًا تعليميًا أعــــور، أضـــف إلـــى ذلــك 
ضــعــف املــنــاهــج وتــكــرارهــا وابــتــعــادهــا عن 

الجوانب العلمية«.

كان أبو عمر أحد الذين نزحوا من الفلوجة. وعلى الرغم من 
المعاناة في المخيم الذي يعيش فيه، يؤمن بأن الفرج قريب

قصة الجئ

إيران االنبار

النجف

البصرة

سامراء

بعقوبة

اربيل

كركوك
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بغداد

العراق

الكويت
المملكة 

العربية 
السعودية

سورية
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السادس
هو المركز الذي احتله 

العراق من بين 167 دولة، 
في التقرير الذي أصدرته 
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أبو عمر 
يؤمن بأن الفرج قريب
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تطبيقات الموسيقى... »ساوند كالود« يرفع المنافسة
محمد دنكر

بعد »آبــل مــيــوزك«، أعلنت شركة »ساوند 
كــــــاود« عـــن إطـــــاق خــدمــتــهــا املــوســيــقــيــة 
 Soundcloud اسم  تحت  املدفوعة  الجديدة 
Go. هــذه الــخــدمــة تعمل بــاشــتــراك شهري 
لــتــتــيــح االســتــمــاع لــعــدد غــيــر مـــحـــدود من 
ــــي، مـــن دون إعـــانـــات  ــانـ ــ املــوســيــقــى واألغـ
دوالرات   9.99 تـــبـــلـــغ  شـــهـــريـــة  وبـــتـــكـــلـــفـــة 
ــع إمـــكـــانـــيـــة حـــفـــظ املـــقـــاطـــع  ــ ــة، مـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
املوسيقية وتخزينها لاستماع لها الحقًا 

دون الحاجة لاتصال باإلنترنت. 
ويــحــصــل املــشــتــرك بــالــخــدمــة عــلــى اتــصــال 
كامل بمايني املسارات املوسيقية بما في 
ذلك املقاطع التي تّم رفعها من األفراد، إلى 
ــرهــا 

ّ
جــانــب األلــبــومــات الــعــاملــيــة الــتــي تــوف

كـــاود« عبر عقود حقوق  شركة »ســاونــد 
امللكية مع شركات اإلنتاج املوسيقي. هذا 
وتــخــتــلــف رســـــوم اإلشــــتــــراك عــلــى أنــظــمــة 
 9.99 تبلغ  فهي  الذكية،  الهواتف  تشغيل 
ــهــا 

ّ
دوالرات عــلــى »آنــــدرويــــد«، فـــي حـــني أن

 .iOS تبلغ 12.99 دوالرًا على
االشــتــراك دائــمــًا مجاني ألول شــهــر، وهو 
ر للمستخدمني مكتبة ضخمة تحتوي 

ّ
يوف

عــلــى أكـــثـــر مـــن 125 مــلــيــون أغــنــيــة يمكن 
االســتــمــاع لــهــا دون إعـــانـــات، إلـــى جانب 
لاستماع  الجهاز  فــي  تحميلها  إمكانية 
ــال  لـــاتـــصـ الــــحــــاجــــة  دون  ــًا  ــ ــقـ ــ ــهــــا الحـ ــيــ الــ
على  املــدفــوع  الحساب  ــر 

ّ
ويــوف باإلنترنت. 

تطبيق »ساوند كاود« إمكانية الحصول 
ــراك، مــن خــالــه،  ــتـ عــلــى حــســم ُيــصــبــح االشـ
ستة  ملــــدة  شــهــريــًا  دوالرات   4.99 بــقــيــمــة 
أشهر فقط، قبل أن يعود السعر بعدها إلى 

املبلغ العادي. 
ــــاود« الــحــالــيــة  وتـــأتـــي خــطــوة »ســـاونـــد كـ
للرفع من حــدة املنافسة أكثر بني خدمات 
ــاد مـــكـــان لــهــا بني  بـــث املـــوســـيـــقـــى، وإليــــجــ
الــخــدمــات األشـــهـــر عــاملــيــًا: »آبــــل مـــيـــوزك«، 
»ســـبـــوتـــيـــفـــاي« و»غــــوغــــل بــــاي مـــيـــوزك«، 
ــــي«. الــتــطــبــيــق الـــحـــالـــي  ــامـ ــ ــغـ ــ وعـــربـــيـــًا »أنـ
باملجان،  سابقًا  كــان  كما  متوفرًا  سيبقى 
ــاع  ــمــ ــتــ ــن يـــصـــبـــح بـــــاإلمـــــكـــــان االســ ــ ــن لــ ــكــ لــ
لـــن يتمكن  لــأغــانــي الــحــديــثــة كــامــلــة. أي 
املــســتــخــدم مـــن االســـتـــمـــاع لـــأغـــانـــي الــتــي 
ــصــل بــالــخــدمــة 

ّ
ــب وجــــود حــســاب مــت

ّ
تــتــطــل

لـ 30  املدفوعة، وسيمكنها فقط االستماع 
ثانية منها. وتعّد هذه الخطوة باإلنقاذية 
التي  الكبيرة  املالية  املشاكل  بعد  خــاصــة 

عاني منها الشركة مؤخرًا.
ُ
كانت ت

أبرمته  الخطوة بعد عقد شــراكــات  وتــّمــت 
الشركة مع ثاث من كبرى شركات اإلنتاج 
ــونـــي« والــتــي  املــوســيــقــي، كــــان آخـــرهـــا »سـ
ــــاود« تــســتــحــوذ على  جــعــلــت »ســــاونــــد كــ
لبدء  األغــانــي  مكتبة ضخمة ومنظمة من 
 الخدمة متاحة حاليًا 

ّ
خدمة البث. ورغم أن

ــهــا قريبًا 
ّ
أن فقط فــي الــواليــات املتحدة، إال 

جدًا ستتوّسع لتشمل باقي الدول. 
»ساوند كاود« بالطبع سيكون منافسًا 
ــــه 

ّ
ــًا، بـــيـــد أن ــيـ لــلــتــطــبــيــقــات املـــعـــروفـــة عـــاملـ

أيــضــًا مــنــافــس قـــوي لتطبيق »أنــغــامــي«. 
فــالــتــطــبــيــق مــســتــعــمــل بــشــكــل كــبــيــر فــي 
العربي وذلــك لسهولة استخدامه،  العالم 
وتــوافــقــه مـــع مــخــتــلــف وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي. فــرفــع األغــنــيــة مــن التطبيق 
ـــر 

ّ
لــتــغــريــدهــا عـــلـــى مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« يـــوف

امــكــانــيــة االســتــمــاع لأغنية  لــلــمــتــابــعــني 
 من داخل التغريدة ودون الحاجة 

ً
مباشرة

ــة بــالــتــطــبــيــق  ــانــ ــعــ ــتــ لـــفـــتـــحـــهـــا عـــبـــر االســ
 موقع »يــوتــيــوب« أو األغــانــي على 

ً
كمثا

تــطــبــيــق »آبـــــل مـــيـــوزيـــك«. وبـــهـــذه املـــيـــزة، 
ـــرهـــا أيـــضـــًا »ســـاونـــد كــــاود« 

ّ
ــتـــي يـــوف والـ

يــتــقــّدم التطبيق  على مــوقــع »فــيــســبــوك«، 
على »أنغامي« الــذي يشبه إلــى حد كبير 
تــطــبــيــق »آبـــــل مـــيـــوزيـــك« بــالــنــســبــة لــرفــع 
املوسيقى وعـــدم قـــدرة االســتــمــاع لها من 

منوعات

تكنولوجيا

تداول مستخدمون حول العالم خبر تعّرض تغريد
شركة »موساك فونسيكا« لقرصنة من 
الخارج بقضية »أوراق بنما«، وأكد مدير 
المكتب وأحد مؤسسيه، رامون فونسيكا 

مورا وجود تقارير تقنية تشير إلى أن القرصنة 
حصلت من الخارج، وأن الشركة بصدد 

تقديم شكوى للنيابة. ويأتي الخبر بعد يومين 
فقط على كشف صحف في العالم فضيحة 

التهرب الضريبي التي هزت العالم.

في العراق، أطلق إعالميون وناشطون 
حملة على مواقع التواصل االجتماعي 

حملت وسم »ال تكن قّوادًا«، احتجاجًا 
على شباب يصورون شابات وشبانًا من دون 

علمهم، وينشرون صورهم ما أسفر عن 
مشاكل اجتماعية عديدة. واعتبر ناشطون 

أّن نشر خصوصيات الناس أو محاولة معالجة 
ظاهرة خاطئة بنشر مرتكبيها على فيسبوك 

سيتسبب بكارثة اجتماعية في العراق.

في لبنان، تصّدر خبر قرار »نايل سات« وقف 
بث قناة المنار العناوين، فيما ذكرت مصادر 

أن القرار يشمل قنوات أخرى ومنها قناة 
»الجديد« و»أن بي أن« وتلفزيون لبنان. 

واعتبر ناشطون أن القرار يهدف إلى إيقاف بث 
المحطات المقربة من حزب اهلل حصرًا فيما 

انتقد آخرون الخطوة مشددين على أهمية 
الحفاظ على تنّوع المشهد اإلعالمي في 

ظل الظروف السياسية الراهنة.

الــتــواصــل. تتفّرد »أنغامي«  داخــل مــواقــع 
ــبــــومــــات  بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن األغـــــانـــــي واأللــ
الحصرية، إلى جانب باقة من امليزات التي 
األخيرة  السنوات  خــال  الشركة  طّورتها 
بالفنانني  اللحاق  حــدود،  با  كالتحميل 
املفضلني وإمكانية اللحاق بهم ومتابعة 
ــهـــم وغــيــرهــا  تــغــريــداتــهــم وآخــــر إصـــداراتـ

املــوجــودة على  لتلك  امليزات املشابهة  من 
ــات »آبـــــــل« و»غـــــوغـــــل« املــوســيــقــيــة.  ــدمــ خــ
الــتــطــبــيــق أيــضــًا يــتــفــّرد بــأغــنــيــات بــرامــج 
ــــدول«،  الـــهـــواة الــعــربــيــة، أبـــرزهـــا »آراب آيـ
إلـــى  ــــدز«.  ــيـ ــ كـ ڤـــويـــس  و»ذا  ــويــــس«  فــ »ذا 
جانب ذلك، أبرمت الشركة عقد شراكة مع 
»باتينوم ريكوردز« والتي تقوم بإنتاج 

الحفات املوسيقية. وسيؤمن هذا  كبرى 
العقد دعم سلسلة من الحفات املوسيقية 
لفنانني غربيني وأجانب، وقدرة االستماع 
 .

ً
لأغاني والحفات من التطبيق مباشرة

ــل مـــيـــوزك«، فقد  ــا بالنسبة لــخــدمــة »آبـ أّمـ
تــعــاقــدت مــؤخــرًا مــع أملـــع نــجــوم الــفــن في 
الشابة  الفنانة  أبرزهم  املتحدة،  الواليات 
سيلينا غوميز والفنانة تايلور سويفت. 
وقد ظهرت األخيرة في إعان منذ بضعة 
أيام وهي تستعد للركض رغم عدم حّبها 
لــلــتــمــاريــن الـــريـــاضـــة وتـــمـــاريـــن الــلــيــاقــة 
الـــبـــدنـــيـــة، وعـــنـــدهـــا اســـتـــعـــانـــت بــتــطــبــيــق 
ــــك« والــتــي  ــل« لــاســتــمــاع ألغــنــيــة »دريـ »آبــ
ــاج بــالــتــمــريــن.  ــدمــ ســتــســاعــدهــا عــلــى االنــ
لدرجة  باألغنية  تايلور  تندمج  والحــقــًا، 
أنــــهــــا تــــبــــدأ بـــالـــرقـــص وغــــنــــاء كــلــمــاتــهــا، 
لينتهي بها املطاف بالسقوط من على آلة 
الــركــض الــكــهــربــائــيــة، فــي مــوقــف مضحك 
ــتـــوفـــرة على  ــانــــي املـ ومـــعـــّبـــر لـــجـــودة األغــ

تطبيق بث املوسيقى.
ــر التطبيق خدمة 

ّ
وإلـــى جــانــب ذلـــك، يــوف

أشهر   3 ملــدة  لأغاني  املجاني  االستماع 
ه يتيح ميزة االشتراك الفردي بقيمة 

ّ
كما أن

4.99 دوالرات شهريًا، واإلشتراك العائلي 
دوالرات   7.99 بقيمة  أشــخــاص  لخمسة 
شهريًا. أّما بالنسبة لخدمة »سبوتيفاي« 
لــلــبــث املــوســيــقــي الــتــدفــقــي، فــقــد صــّرحــت 
 عدد مشتركيها تجاوز 

ّ
الشركة مؤخرًا أن

 الرقم سيستمر 
ّ
 أن

ً
الثاثني مليونًا، مؤكدة

في االرتفاع ال سيما مع توّسع توافر هذه 
الخدمة في دول جديدة. 

وتـــــقـــــّدر قـــيـــمـــة »ســـبـــوتـــيـــفـــاي« بــثــمــانــيــة 
فــي  ـــر 

ّ
تـــتـــوف ــارات دوالر، وخـــدمـــتـــهـــا  ــيـ ــلـ مـ

58 بـــلـــدًا. هـــذا ويــســتــخــدم املـــايـــني خــدمــة 
»غـــــــوغـــــــل« املــــوســــيــــقــــيــــة، والــــــتــــــي تـــوفـــر 
ملــســتــخــدمــيــهــا أيـــضـــًا إمــكــانــيــة الـــوصـــول 
ــة كــــبــــيــــرة مـــــن املــــوســــيــــقــــى عــبــر  ــمـــوعـ ملـــجـ
ــــوب مـــشـــابـــه  ــلـ ــ ــأسـ ــ اشـــــــتـــــــراك شــــخــــصــــي بـ
الخدمة غير  أن  إال  لخدمة »سبوتيفاي«، 
مـــوجـــودة ألجـــهـــزة الــحــاســب مــمــا يجعل 
لها.  متحمسني  غير  املستخدمني  بعض 
 
ً
لــكــن لتلك املــشــكــلــة، اوجــــدت الــشــركــة حــا
 Google Play عــلــى مشغل  االعــتــمــاد  عــبــر 
باملجان  املــتــوفــر   Music Desktop Player
ــزة الـــعـــامـــلـــة بــأنــظــمــة  ــهــ ملــســتــخــدمــي األجــ

تشغيل »ويندوز«، »لينكس« و»ماك«. 
ــعــــودة لــتــطــبــيــق »ســــاونــــد كــــــاود«،  ــالــ وبــ
ــبـــل تــحــديــث  قـ تـــعـــمـــل  لــــن   »Go« فـــخـــدمـــة
ــلــــى كــــافــــة أنــــظــــمــــة تــشــغــيــل  الـــتـــطـــبـــيـــق عــ
الهواتف الذكية. ومع أكثر من 175 مليون 
مــشــتــرك نــشــط شــهــريــًا، يــنــافــس »ســاونــد 
املوسيقى،  بــث  تطبيقات  بجدية  كـــاود« 
ه يمكن اإلستماع للموسيقى 

ّ
خصوصًا أن

ــامـــة. كما  عــبــر أي مــتــصــفــح وبــســهــولــة تـ
ــــه يــتــيــح لــلــمــســتــخــدمــني إمــكــانــيــة طــرح 

ّ
أن

اغنياتهم الخاصة، من دون الحاجة لدفع 
أي اشـــتـــراك بــعــكــس الــخــدمــات املــنــافــســة. 
ــدفــــوع ســـرعـــة اكــبــر  ــراك املــ ــ ــتـ ــ ــــر االشـ

ّ
ويــــوف

املتاحة  تلك  مــن  ــح 
ّ
والــتــصــف التحميل  فــي 

مع  وبــاملــقــارنــة  الــعــاديــني.  للمستخدمني 
»آبــــل«، يــقــدم  ـــ قــيــمــة االشـــتـــراك الــخــاصــة بــ
»ســاونــد كــاود« اشتراكًا شهريًا مرتفعًا 
نوعًا ما، األمر الذي قد يلعب دورًا سلبيًا 
فـــي نــســبــة املــســتــخــدمــني الـــجـــدد لــخــدمــة 

 .»Go«
 االزدهـــار الــذي تشهده تقنية الـ

ّ
وفــي ظــل

Streaming أي االستماع بشكل تدفقي من 
دون الحاجة إلى التحميل عبر اإلنترنت، 
الــدخــول  جــديــد  تطبيق  أّي  عــلــى  يصعب 
واملنافسة إن لم تكن لديه قاعدة كبيرة من 
الزوار الناشطني شهريًا. وتلك املشكلة با 
شك، بعيدة كل البعد عن »ساوند كاود«، 
ــادرة عــلــى إثــبــات  ــام قــ والــــذي وحــدهــا األيــ
مدى قوته في مواجهة أقوى خدمات بث 

املوسيقى عربيًا وعامليًا.

ساوند كالود Go منافس 
قوي آلبل ميوزك وغوغل 

ميوزك وأنغامي

التي واجهته مؤخرًا، أطلق  المشاكل  المنافسة عربيًا وعالميًا، وحل  لرفع  في محاولة 
Go تطبيق »ساوند كالود« خدمة مدفوعة بعنوان

الخاصة  التطبيقات  إلى  املستخدمون  يلجأ  ما  غالبًا 
ــيـــوب« الـــذي  ــوتـ ــى »يـ بــاملــوســيــقــى لـــتـــفـــادي الـــلـــجـــوء إلــ
الــعــاملــيــة، على  املوسيقية  املــنــصــات  أوســـع  مــن  يعتبر 
الــرغــم مــن الــتــنــوع والــحــصــريــة الــتــي يتميز بــهــا. وقــد 
»أنغامي«  ومنها  كمنافس  املوسيقى  تطبيقات  حلت 
و »ساوند ماود« و »سبوتيفاي« و »8Tracks« و»آي 
هارت ميوزك« التي وعلى الرغم من القيود الحصرية 
املستخدمني  كبير من  عــدد  املفروضة، نجحت بجذب 

وهواة املوسيقى.
كمنصة  التطبيقات  منافسة  »يــوتــيــوب«  ــاول  حـ وقـــد 
خاصة بعد إطاق »غوغل« عددًا من املميزات الجديدة 
ــــاق  ــام 2015، ومـــنـــهـــا اإلطـ ــ فــــي »يــــوتــــيــــوب« مــطــلــع عـ
 Youtube للموسيقى«  »يــوتــيــوب  لــخــدمــة  الــتــجــريــبــي 

لتطبيقات  املستخدمون  ويلجأ  املدفوعة.   Music Key
»يوتيوب«  بواسطة  للموسيقى  االستماع  ألن  أخــرى 
خـــرى على الــهــواتــف شبه 

ُ
خــال اســتــخــدام تطبيقات أ

بالعمل  الذي يستمر  مستحيل، بعكس »سبوتيفاي« 
في خلفية الهاتف ويتيح تعدد املهام.

وتتوجه التطبيقات واملنصات لتوفير خدمات بمقابل 
مالي بهدف حماية حقوق الفنانني هربًا من املاحقات 
القانونية كتلك التي واجهت »ساوند كاود« لسماحه 

بتحميل أغاٍن قد تكون حصرية. 
أمــا من ال يستطيع االشــتــراك بــأي خدمات إلكترونية 
مـــدفـــوعـــة، فــســيــضــطــر لــلــتــخــلــي عـــن »ســــاونــــد كــــاود« 
أساسية  »يوتيوب« كمنصة  بـ  االكتفاء  إلــى  والــعــودة 

للموسيقى املجانية.

منافسو »يوتيوب«

)Getty( منافسة بين »سبوتيفاي« وتطبيقات الموسيقى األُخرى
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فالشمجتمع

االحتالل يخطف أحالم الصغار في يومهم

الطفل
الفلسطيني

العربي الجديد

يوم الطفل الفلسطيني. 
أول من أمس، أحيا أطفال 

فلسطني هذا اليوم، وإن أتى 
احتفالهم خجواًل بصورة عامة. أحيوا 

يومهم، وهم يعانون، ليس فقط من 
االحتال وبطشه وحصاره، إنما أيضًا 

من أوضاع اقتصادّية صعبة ومن 
تجاهل عاملّي متعّمد. األقربون كذلك، 

ال يهتّمون.
 في الضفة الغربية وقطاع 

ً
45 طفا

غزة، منهم خمس فتيات، قتلتهم 
قوات االحتال منذ بداية انتفاضة 

القدس في األول من أكتوبر/تشرين 
األول الفائت وحتى بداية شهر أبريل/

نيسان الجاري. كذلك، سقط آالف 
املصابني، في حني ما زالت سلطات 
ني 

َ
ي الطفل

َ
االحتال تحتجز جثمان

حسن مناصرة ومعتز عويسات منذ 
استشهادهما قبل نحو خمسة أشهر. 

هذا ما أوضحته »الحركة العاملية 
للدفاع عن األطفال«، في املناسبة.

أكثر من 400 طفل ما زالوا يقبعون في 
سجون العدو اإلسرائيلي، منهم 15 
طفلة وسبعة محكومني إداريًا. هذا 

 هؤالء 
ّ
ما أضافته الحركة، مؤكدة أن

جميعًا يعانون من مختلف أشكال 
االنتهاكات والتنكيل خال اعتقالهم 
أو التحقيق معهم، من ضمن سياسة 
إسرائيلية ممنهجة، األمر الذي يترك 

آثارًا صحية ونفسية خطيرة على 
مستقبلهم وحياتهم.

 أصغر الفتيات 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

املعتقات اليوم، هي ديما الواوي 
البالغة من العمر 12 عامًا.

ليس االعتقال واملوت أفظع ما يرتكبه 
 هؤالء الصغار. هو 

ّ
االحتال في حق

يحاول طمس هوّيتهم، في حني يسرق 
طفولتهم. هكذا، يجدون أنفسهم 

متوّرطني في قضايا وشؤون أكبر 
منهم، ترهقهم وتخطف أحامهم.

)الصور: فرانس برس، األناضول(
 ألوان بالدي

طفلة الحجارة

َعَلمي

 البحر لنا

أتحّداكم

جمال غاضب

هذه أرضي.. 
أزرعها
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ــر، وتــشــتــرك  ــ املـــهـــرجـــان نـــفـــســـه، بـــتـــصـــور آخــ
فــي اإلعـــداد شركة »بــاكــس تيج بــرودكــشــن«، 
الــتــي يــقــودهــا شــقــيــق الــفــنــان راغــــب عــامــة، 
خــضــر عـــامـــة. وســيــشــارك راغــــب عــامــة في 
الـــيـــوم األخـــيـــر لــلــمــهــرجــان وفـــق املــعــلــومــات، 
وإلـــــى جــانــبــه الــفــنــانــة نــانــســي عـــجـــرم. كما 
واأللعاب  للسيارات  خاصة  عــروض  م  قدَّ

ُ
ست

الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والـــســـيـــنـــمـــا فــــي األيــــــــام األولـــــى 
الـــبـــطـــاقـــات  ــار  ــعــ  أســ

َّ
لـــلـــمـــهـــرجـــان، وُعـــــِلـــــَم أن

ة  تتناسب مع مقدرة كافة الطبقات االجتماعيَّ
وراء  اإلمكانات  كافة  ع 

َ
بيروت، وستوض في 

العاصمة،  خــارج  للجمهور  التنقات  تأمني 
والــــذي يــرغــب بــحــضــور الــنــشــاط فــي واجــهــة 

ــا بـــعـــد عــيــد  ــــــا فـــتـــرة مــ ــيــــروت الـــبـــحـــريـــة. أمَّ بــ
الــفــطــر، والــتــي تــبــدأ فــي الــســابــع مــن يوليو/ 
البحرية  م واجهة بيروت 

ّ
املقبل، فتسل تموز 

لــلــســنــة الــثــانــيــة إلـــى لــجــنــة »أعـــيـــاد بــيــروت« 

ربيع فران

بـــيـــروت تــحــتــفــل، عــلــى الـــرغـــم من 
تعانيها  التي  الكارثّية  ــاع  األوضـ
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــّيــة مــنــذ أشــهــر 
رت كثيرًا على حال 

َّ
بفعل أزمة النفايات التي أث

ة  الترفيهيَّ االحتفاالت  تأتي  املدينة.  وأحــوال 
فــي قلب املدينة لتعّبر عــن واقــع الــهــروب من 
يــومــيــات مــديــنــة، أنهكتها الــحــرب والــصــراع 
على امللكية، ومحاولة تخطي كل ذلك بالفن 
بعض  يــحــاول  الــتــي  الترفيهية  األنــشــطــة  أو 
القائمني عليها القول إن للمدينة خصوصية، 
كما هو حال القرى والبلدات األخرى. الواجهة 
الــبــحــريــة لــلــمــديــنــة ســتــبــدأ احــتــفــاالتــهــا في 
الشهر املقبل، بدعوة من عقيلة رئيس مجلس 
تــمــام ســـام. إذ عقدت  اللبناني، ملــى  الــــوزراء 
سام ظهر اليوم، الخميس، مؤتمرًا صحافيًا 
ــام »نــــبــــض بـــــيـــــروت«، وهـــي  ــ ــ لــــإعــــان عــــن أيـ
ســلــســلــة مـــن االحـــتـــفـــاالت الــتــي تــمــتــد لــثــاثــة 
السابع عشر والــحــادي والعشرين  أيــام، بني 
من مايو/ أيار املقبل، على الواجهة البحرية 

للمدينة - وسط بيروت.
لغي في 

ُ
م للمرة األولــى، بعدما أ  سيقدَّ

ٌ
نشاط

تموز/يوليو املاضي، بعد أزمة النفايات التي 
طغت على كل النشاطات في املدينة. وكانت 
ــهـــرجـــات تــعــتــزم إقـــامـــتـــه فـــي وســط  لــجــنــة املـ
بــيــروت فــي ســاحــة الــنــجــمــة، لــكــن املــظــاهــرات 
ت أليــام وأشهر حالت دون ذلك،  التي استمرَّ
فألغت السيدة، ملى سام، املهرجان في بيان 
خــاص. وأعــربــت عن أسفها ملا حصل، وحال 
دون اإليـــفـــاء بــوعــدهــا لــلــبــيــروتــيــني تــحــديــدًا، 
ــام. لـــكـــن الــــيــــوم يــولــد  ــ ولــلــبــنــانــيــني بــشــكــل عــ

عمر نيزك »تيريزا«، 4,56 
مليارات سنة أي بعمر 
المجموعة الشمسية

ستشارك الفنانة 
إليسا في مهرجان »أعياد 

بيروت« بعد غيابها

2223
منوعات

أبــي ياغي وجهاد  التي يقودها املنتج أمــني 
غابرييل املّر. وتمتد فترة »أعياد بيروت« ما 
إلى  الشهر. وذلــك من 7 تموز/يوليو  يقارب 
العيد  فترة  آب/أغسطس. وفي  الخامس من 
ســيــحــضــر الـــفـــنـــانـــون وائـــــل جـــســـار وألــيــســا 
ووائل كفوري، ليحيوا ليالي املهرجان الذي 
يــتــزامــن مــع عطلة الــعــيــد. وتـــعـــّول الــشــركــات 
الجمهور  على  إعامي  وفــق مصدر  مة 

ّ
املنظ

الذي رافقها طوال السنوات األربــع املاضية، 
وكان في اعتقادها جمهورًا وفيًا.

أمــا عــن اآللــيــة الــتــي يتم مــن خالها اختيار 
العمل  إن  املصدر  فيقول  الفنانني واألسماء، 
ــاء مـــن خــال  ــذه األســـمـــاء جــ عــلــى اخــتــيــار هــ
الجماهيرّية الواسعة التي يتمتع بها هؤالء 
ــام، ســـتـــشـــارك الــفــنــانــة،  ــعــ الـــفـــنـــانـــون. هــــذا الــ
إلــيــســا، الــتــي غــابــت الــعــام املــاضــي، وفسحت 
املجال أمام زميلتها، نجوى كرم، التي حققت 
حـــضـــورًا كــبــيــرًا فـــي املـــهـــرجـــان نــفــســه الــعــام 

املاضي.
وبناء بالطبع على طلب الجمهور، فسيكون 
لـــوائـــل كـــفـــوري حـــضـــور لــلــســنــة الــثــانــيــة في 
ــا مــنــظــمــو  ــ ــّدهـ ــ ــأة الـــتـــي أعـ ــاجــ ــفــ ــــروت. واملــ ــيـ ــ بـ
الــعــام، كانت في دعــوة الفنان  املهرجان هــذا 
املــغــربــي، ســعــد ملـــجـــرد، لــلــيــلــة واحـــــدة، وهــي 
أول مــشــاركــة لــه فــي حــفــل لــبــنــانــي. والــفــنــان، 
ملــجــّرد، الـــذي يلقى رواجـــًا ونــجــاحــًا كبيرين 
على مواقع التواصل االجتماعي، إذ تخطت 
مشاهد ألغنيته »املعلم« حاجز املئة مليون! 
سيقف فــي بــيــروت لــتــأديــة أغــنــيــات حفظها 
ــرًا، إضـــافـــة  ــيـ ــبـ الــــنــــاس، وحـــقـــقـــت انــــتــــشــــارًا كـ
الــــى بــرنــامــج مـــنـــّوع مـــن األغـــنـــيـــات الــقــديــمــة 
والــــجــــديــــدة، الـــتـــي يـــؤّديـــهـــا خـــريـــج بــرنــامــج 
ــــذي أصــــبــــح واحــــــــدًا مــن  ــ ــار«، الـ ــ ــتـ ــ »ســــوبــــر سـ

العربي. ويقف  العالم  الشعبيني في  النجوم 
الفنان، وائــل جسار، أيضًا للمرة األولــى في 
العاصمة ليقدم أمسية لهواة وعشاق الطرب. 
وهــو املــعــروف بــمــزاجــه الــطــربــي وحــبــه للفن 

العربي األصيل.
بــيــروت« مع  »أعــيــاد  إدارة مهرجان  وتبحث 
ضمن  أمسية  لتقديم  الزغبي،  نــوال  الفنانة، 
ــى الــتــي  ــ ــ ــرة األولـ ــ ــــي املــ ــان نـــفـــســـه، وهـ ــهـــرجـ املـ
ستقف فيها الزغبي على مسرح في العاصمة 
أغنيات  من  وفــي جعبتها مجموعة  لتغني، 
ألبومها الغنائي الجديد »خلص سامحت«، 
الذي صدر في نهاية العام املاضي عن شركة 
عالم الفن. كما يقدم الكوميديان، عادل كرم، 
البيروتي من نوع  أمسيتني داخــل املهرجان 
كنوع  الثانية،  للسنة  كوميدي«  »ســتــانــداب 
بثوب  الغنائية  األمــســيــات  عــن  التغيير  مــن 
ساخر جــدًا، يحاكي برنامجه »هيدا حكي«. 
وســيــكــمــل نــشــاط مــهــرجــان »أعـــيـــاد بــيــروت« 
حــتــى الـــخـــامـــس مـــن آب/ أغــســطــس املــقــبــل، 
العامليني  املغنني  مــن  مجموعة  ويستضيف 
الذين يتحفظ املسؤولون عن ذكر أسمائهم، 
وسيعلنون عنهم في مؤتمر صحافي، يعقد 

في بيروت األسبوع املقبل.
لبنان لسلسلة  أخــرى، يتحضر  ومــن ناحية 
الــصــيــفــيــة، ال تقتصر على  املــهــرجــانــات  مــن 
العاصمة، بل تصل إلى البلدات واملحافظات 
األخرى. وسيشهد هذا الشهر وأوائل الشهر 
املــقــبــل، ســلــســلــة مـــن املـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة 
ــل مــــهــــرجــــان. وفــيــمــا  ــن نـــشـــاط كــ لــــإعــــان عــ
ــز بـــلـــدتـــا بــعــلــبــك وجـــبـــيـــل األثـــرّيـــتـــان  تــتــجــهَّ
يونيو  حــزيــران/  مــن  املمتدة  ملهرجاناتهما 
وحــتــى تــمــوز/ يــولــيــو، مــع بــاقــة مــن فنانني 
أجانب وعرب، ُعِلم أن لجنة مهرجانات بيت 
الدين الدولية، تتسابق، أيضًا، على الدخول 
فــي بــورصــة املــهــرجــانــات بــني شــهــري تموز 
وآب، ومـــن املــتــوقــع أن يــبــدأ مــهــرجــان »بيت 
الـــديـــن« نــشــاطــه هـــذا الــعــام بــعــد مــــرور شهر 

.
ً
رمضان، ووذلك لكسب فصل الصيف كاما

مهرجانات أهدن
أما »مهرجانات أهدن« الدولية شمال لبنان، 
فهي أيضًا تتحضر ملجموعة من النشاطات 
املــــقــــبــــل، وعـــلـــى  أغــــســــطــــس  ــهــــر آب/  فـــــي شــ
الروزنامة الفنية، كل من الفنان كاظم الساهر 

والفنانة نجوى كرم.
كما تبحث لجنة مهرجانات األرز، البرنامج 
الخاص بها، وذلك بمناسبة عودة املهرجان 
النائبة  مــن  بدعم  الــعــام،  هــذا  الثانية  للسنة 
أن من بني  اللبنانية، ستريدا جعجع. وعلم 
الفنان،  الــعــام،  املــدرجــة لهذا  الفنية  األســمــاء 
وائل كفوري، الذي غنى العام املاضي أيضًا 

وزميله الفنان، فارس كرم.
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غزة ـ عالء الحلو

جـــاورت رســمــة الطفلة، خــتــام الــفــقــعــاوي، من 
غـــــزة، والـــتـــي جـــســـدت فــيــهــا قـــــوات االحـــتـــال 
االســـرائـــيـــلـــي وهــــي تــطــلــق الـــنـــار عــلــى أطــفــال 
فــلــســطــيــنــيــني، رســـمـــة الــطــفــلــة الـــاجـــئـــة، ملك 
مــكــيــة، مـــن مــخــيــم بـــرج الــبــراجــنــة فـــي لــبــنــان، 
ورسومات ألطفال من مختلف أماكن اللجوء.

»الــحــق فــي الــحــيــاة« هــو الــعــنــوان الـــذي اتفق 
عــلــى رســمــه األطـــفـــال فـــي مــعــرضــهــم املــشــتــرك 
»ســوا« بطرق مختلفة، والــذي نفذته جمعية 
الثقافة والفكر الحر في ميناء غزة بمناسبة 
يـــوم الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي، وُعـــــرض بــالــتــزامــن 
ــــي  ــزة، الــضــفــة، الـــقـــدس، األراضـ ــ فـــي كـــل مـــن غـ
املخيمات  مختلف  ومـــن   ،1948 عـــام  املــحــتــلــة 

الفلسطينية في لبنان.
واحــتــوى املــعــرض عــلــى مــداخــات وأحــاديــث 
ــقـــدس والــضــفــة  مــشــتــركــة بـــني أطـــفـــال غـــزة والـ
عــبــر الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، إلـــى جــانــب بعض 
ــــروض الـــفـــلـــكـــلـــوريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــم  ــعـ ــ الـ

شــاهــد ســكــان هــــذه املــنــطــقــة آنــــــذاك، ولــثــوان 
عــابــرة، جسما ُمــشــّعــا فــوق رؤوســهــم، رافقه 
كيلومترات،  يمتد  وذيــل دخاني  مديد،  رعــد 
ص 

ّ
تلخ هــكــذا  األرض.  عــلــى  يــســقــط  أن  قــبــل 

التاريخي.   الــحــدث  هــذا  »مـــاربـــورغ«  جامعة 
 موجة الصدمة 

َّ
وأفاد شهود عيان، وقتها، أن

ت إلى ارتجاج النوافذ، وأدوات املطبخ في  أدَّ
املناطق القريبة.

بــيــد أن تــاريــخ هـــذا الــنــيــزك يــعــود إلـــى زمــان 
أبعد بكثير، يقول عالم املعادن مازبرغ. ُيقّدر 
مليارات   4,56 بـــ  املعدنية  القطعة  هــذه  عمر 
ســنــة، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــا بــعــمــر مجموعتنا 
انطلقت  أنــهــا  يــبــدو  كــمــا  تــقــريــبــًا،  الشمسية 
مــن حــــزام الــكــويــكــبــات بــني كــوكــبــي املــشــتــري 
واملريخ لتجوب الفضاء ملدة 600 مليون سنة 

تقريبًا، قبل أن تحط رحالها على األرض.
يقبع هذا املرسال الفضائي ذو اللون الرمادي 
ــن فــــي خــــزانــــة زجـــاجـــيـــة فــــي املــتــحــف  ــ ــداكـ ــ الـ
 وزنــًا مما كــان عليه 

ّ
املــذكــور، وقــد بــات أخــف

لحظة وصوله، وذلك ملا اقتطعه منه العلماء 
من عينات ألجل أبحاثهم، التي ألقت الضوء 

برلين ـ سامر محمود

املعدنية  الصخرة  تلك  بقيت  السنني  ملايني 
أن تنهي رحلتها،  قــبــل  الــفــضــاء  فــي  ــح 

ّ
تــتــرن

قبل مائة عام من اآلن، في فسحة داخل غابة 
في منطقة »هسن« األملانية. كان وصول هذا 
الثالثة وخمس  الساعة  السماوي في  الجرم 
وعشرين دقيقة من 3 نيسان/أبريل من عام 

1916، حدثًا أبهر العلماء وسكان املنطقة.
ظ النيزك اليوم في متحف املعادن التابع 

َ
ُيحف

مــديــره، بيتر  »مـــاربـــورغ«. وحــســب  لجامعة 
مـــازبـــرغ، فـــإن نــيــزك »تـــريـــزا« هــو أكــبــر نيزك 
ــــي أملــانــيــا.  تـــم رصـــد ســقــوطــه فـــي عــلــى أراضـ
ــتــــطــــاع هـــــذا الـــنـــيـــزك دخــــــول مــوســوعــة  واســ
غينس لأرقام القياسية بوزن يبلغ 63 كيلو 

غرامًا، وبقطر يصل مداه إلى 36 سنتمترًا.
ُسّمي النيزك تبعا ملدينة »تريزا« التي سقط 
بقربها، والتي أضحت اآلن جــزءًا من مدينة 
»شــفــاملــشــتــات« فــي وســـط أملــانــيــا. قــبــل مائة 
عــــام مـــن اآلن، وفــــي ســـمـــاء زرقــــــاء مــضــيــئــة، 

خـــالـــه تــوقــيــع مــجــمــوعــات شــعــريــة بــعــنــوان 
»حروفي تنسج حقوقي«، لعدد من الشاعرات 
ــدات. ورســـمـــت الــطــفــلــة،  ــواعــ الــفــلــســطــيــنــيــات الــ
فــاطــمــة الــقــرم، حــمــامــة ســـام بــيــضــاء محاطة 
»من حق  عليها:  وكتبت  الفلسطيني،  بالعلم 
كل طفل أن يزرع شجرة«، بينما رسمت الطفلة 
االسرائيلي  للقصف  صـــورة  اسماعيل  مــيــار 
على غـــزة، واملــواجــهــات وســيــارات اإلســعــاف، 
ووالدًا يحمل طفله املصاب، وعنونتها بعبارة 

»لنا الحق في العيش كباقي أطفال العالم«.
وكتبت الطفلة إســراء أصبيح من مخيم برج 
الــبــراجــنــة فــي لــبــنــان: »لــنــا الــحــق فــي العيش 
بحرية، وما حدا يمنعنا نحكي”، وذلــك على 
اإلمساك  تــحــاول  التي  املقيدة  األيـــادي  رسمة 
بــعــصــفــور يــطــيــر فـــي الــســمــاء. بــيــنــمــا رســمــت 
ــن مـــديـــنـــة طــولــكــرم  ــى، مــ ــوســ الـــطـــفـــلـــة، أالء مــ
بــالــضــفــة الــغــربــيــة ســجــنــًا اســرائــيــلــيــًا محاطًا 
أن  »مــن حقي  الشائكة، كتبت عليه  باألساك 
ل تحديًا 

ّ
َمث »املــعــرض  أعيش بحرية وأمـــان«. 

االنتصار  حـــاول  أن  بعد  عليه  القائمني  أمـــام 
تقول  اإلسرائيلية«،  والحواجز  الحدود  على 
تعمل  والــتــي  الزعيم،  نبيلة  املــعــرض،  منّسقة 
الثقافة  جمعية  فــي  اإلعــامــي  املكتب  منسقة 
والفكر الحر، موضحة أنه حاول كسر القيود، 
وتجميع أطفال فلسطني من مختلف األماكن 
خلف فكرة واحدة، في يوم الطفل الفلسطيني.

 املــعــرض استهدف »الــحــق في 
ّ
وتشير إلــى أن

الحياة« والذي عبر عنه األطفال الفلسطينيون 
من مختلف أماكن تواجدهم.

عــلــى تــكــويــنــه الــداخــلــي. فــنــرى فــيــه خطوطًا 
رقيقة وزركــشــات مخرمة، وهــذه عمومًا هي 
الــتــشــكــات الــتــي تــمــيــز أغــلــب الــنــيــازك الــتــي 
وجدت على األرض، والتي عرفت بما بعد بـ 

»أشكال فيدمان شتينت«.
كان أول من اهتم بقضية نيزك »تريزا« العالم 
املتعدد االختصاصات، ألفرد فيغينر، والذي 
اشــتــهــر فــيــمــا بــعــد بــنــظــريــتــه عـــن االنـــزيـــاح 
القاري. وفي أعقاب الحدث أعلن، فيغنر، عبر 
إعـــان فــي الــجــريــدة! عــن حاجته إلــى شهود 
عــيــان يــعــيــنــون لــه زمـــن الــســقــوط، ويــصــفــون 
ــرأ عــلــى الــجــســم  ــــذي طــ ــه الـــتـــبـــدل الـــلـــونـــي الـ لـ
أثناء سقوطه، واالتجاه وزاويــة املسار الذي 
انفجر أو انطفأ فيه الجسم. وفي عام 1917، 
حسابية  بنتائج  يــخــرج  أن  فيغنر  استطاع 
والسرعة،  الدخاني  الذيل  طــول  أســاس  على 
ه 

َّ
مفادها أن الحجر يزن 50 كيلو غرامًا، وبأن

أحـــدث حــفــرة لــدى ارتــطــامــه بـــاألرض عمقها 
ة  ته التقريبيَّ متر ونصف، وهو ما تبنيَّ صحَّ

فيما بعد.
ــام 1917، اكــتــشــف  فـــي 6 آذار/مـــــــــارس مـــن عــ
أحـــد مــوظــفــي الـــحـــراج مــكــان ســقــوط الــنــيــزك 
ــبــــر الـــســـلـــطـــات عــــن لــقــيــتــه. لــكــن  ــة وأخــ ــدفـ صـ
الحجر الفضائي هذا لم يكن في املكان الذي 
تكهن به فيغنر. بيد أن هذا ال يقلل من قيمة 
بخصوص  الكبير  والعلمي  العملي  إنجازه 
نــيــزك »تــريــزا«، يــقــول مــازبــرغ ويضيف: »ما 
ى اليوم على قطع من 

ّ
زلنا نجري أبحاثنا حت

النيزك«.

ميناء غزة يجمع أطفال فلسطين: »الحق في الحياة«مائة عام على سقوط النيزك األكبر في ألمانيا
قبل مائة عام من اآلن، 
هبط نيزك »تريزا« الذي 

دخل الحقًا موسوعة 
غينس بوصفه أكبر نيازك 

ألمانيا التي تم رصدها

يتميز باستر كيتن، أحد 
كبار الكوميديا الصامتة، 

بمالمحه الهادئة 
ووجهه الصامت. إذ ال 
يضحك كيتن أبدًا خالل 

تأديتِه للدور الكوميدي

بمناسبة يوم الطفل 
الفلسطيني، تم إطالق 

المعرض المشترك »سوا« 
تحت شعار »الحق في 

الحياة«

باريس ـ كنده يوسف

ــاء األول،  ــنــ ــبــ الــ وضــــــع خـــشـــبـــة عـــلـــى ســـطـــح 
ركـــض للخلف ثــم انــطــلــق قــافــزًا نــحــو سطح 
ــة مــكــررة  الــبــنــاء املــقــابــل. تــبــدو لقطة كــرتــونــيَّ
لتشاك جونز، لكنها في الحقيقة مشهد من 
كينت،  لباستر   1923 الــثــاثــة  الــعــصــور  فيلم 
أســـطـــورة الــكــومــيــديــا الــصــامــتــة إلــــى جــانــب 

شابلن وهارولد لويد.
املهرج األعظم في تاريخ السينما كما وصفه 
املــخــرج، أورســــن ويــلــز، وعــبــقــري الكوميديا 
بمامح  تميز  املــوقــف،  وكــومــيــديــا  البصرية 
وجه باردة تمامًا على عكس تشارلي تشابلن. 
لم يضحك كينت خال تأديته للنكتة، إيمانًا 
إنما  للجمهور مضحكًا  يــبــدو  مــا  بـــأن  مــنــه 
أقــل من عــادي بالنسبة للشخصية  هو فعل 
مسبقًا  الشخصية  علمت  فلو  الفيلم.  ضمن 
فــت عــلــى طبيعتها  بــأنــهــا »بــلــهــاء«، ملــا تــصــرَّ
أداء كينت وحده  وأضحكت املشاهد. لم يكن 
ســبــبــًا لــلــضــحــك، فــديــكــور الـــكـــادر والـــظـــروف 
املشهد،  النفسّية والقدرات املوضوعة ضمن 
هي مقّومات إليصال النكتة الناجحة. تميز 
ــســطــح كما قبعته 

ُ
كينت إلــى جــانــب وجــهــه امل

بشكل  ظهرت  عالية  بدنية  بلياقة  وحـــذاءه، 
واضـــح فــي أفـــامـــه. فــفــي وقـــت ُيــســتــَبــَدل فيه 
ممثل السينما بآخر مختص لتأدية املشاهد 
ــلـــى تــنــفــيــذ جــمــيــع  ــرة، أصـــــــرَّ كـــيـــنت عـ الــــخــــطــ
مشاهده بنفسه، راقصًا فوق القطارات كفيلم 
كفيلم  عالية  أبنية  وصــاعــدًا   ،1926 الجنرال 
ارتفاعات  من  وساقطًا   ،1928 الكاميرا  رجــل 
ومـــنـــفـــذًا   ،1923 ــثــــاثــــة  الــ الــــعــــصــــور  كـــفـــيـــلـــم 
حركات بهلوانية على ساريات السفن كفيلم 

البحار1924.
ــــي تـــنـــفـــيـــذ نـــكـــاتـــه عــلــى  ــم يـــســـتـــنـــد كـــيـــنت فـ ــ لـ
 االرتـــجـــال ســيــد مــواقــف 

َّ
 أن

ْ
نــص ُمــكــتــَمــٍل. إذ

الــتــصــويــر واألداء وشــعــوره  كــيــنت، فــظــروف 
بـــالـــشـــخـــصـــيـــة، يـــدفـــعـــانـــه لـــتـــطـــويـــر الـــنـــكـــات 
املــكــتــوبــة، والـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، واخـــتـــاق نــكــات 
أخــرى جــديــدة. لم يكتشف أحــد متى يرتجل 
كــيــنت نــكــاتــه، ومــتــى يــطــبــقــهــا كــمــا هـــي على 
ـــاحـــظ أيــضــًا، تــوظــيــف كينت 

ُ
الـــــورق. ومـــن امل

جميع املــعــطــيــات الــبــصــريــة لــلــكــادر كـــأدوات 
تــســاهــم فـــي تــحــقــيــق »الـــضـــحـــك«. ومــــن أهــم 
التصوير  ــا  زوايــ اســتــخــدمــهــا،  الــتــي  األدوات 
وحــركــات الــكــامــيــرا وأحــجــام الــلــقــطــات، التي 
يــعــبــر كـــل مــنــهــا عـــن نــكــتــة مــخــتــلــفــة، فتغير 

زاوية كاميرا واحدة، ستخلق حالة كوميدية 
خاصة. 

أثــار هــوس كينت اســتــخــدام أحــدث التقنيات 
في  النقد واالســتــغــراب  ة موجة من  اإلنتاجيَّ
الــعــشــريــنــيــات. وبــعــد تــنــفــيــذه ملــجــمــوعــة من 
أفــــام طــويــلــة بــإنــتــاجــات وتــقــنــيــات ضخمة. 
ضــمــت شــركــة »مــيــتــرو غــولــدن مــيــر« )شــركــة 
اإلنتاج الرائدة منذ بداية العشرينيات والتي 
أنــتــجــت لــتــشــابــلــن( كــيــنت لــفــريــقــهــا ذلـــك بعد 
الكاميرا«  »رجــل  فيلم  ليكون  الــجــنــرال،  فيلم 
الشركة الضخمة، والتي  أفــام كينت مع  أول 
ألــزمــت ســيــد املــســرح الــكــومــيــدي بسيناريو 
محدد للمرة األولى. دخول السينما الناطقة 
بداية الثاثينيات أثار حفيظة كينت، ودفعه 
ٍة  تقنيَّ من  االختفاء هربًا  ثم  ومــن  لاختناق 
ــة  حــديــثــٍة، إذ اســتــبــدلــت الــكــومــيــديــا الــبــصــريَّ
الـــصـــامـــتـــة بـــــحـــــوارات مـــضـــحـــكـــٍة، خـــلـــت مــن 
حترف. الخروج 

ُ
الحركة واألداء الكوميدي امل

فــي كوميديا كينت، ومع  املتوقع واضــح  عــن 
أنــــه يـــقـــود املــتــلــقــي الســتــنــتــاج الــنــكــتــة قبيل 
حــصــولــهــا إلـــى أنـــه ســـرعـــان مـــا يــنــفــصــل عن 
 تــمــامــًا عن 

ً
ــا مــنــفــصــا

ً
املــشــاهــد مــولــدًا ســيــاق

ع.
ّ
السائد واملتوق

احتفاالت تعيد 
الحياة إلى العاصمة

عروض فولكلورية فلسطينية )عبد الحكيم أبو رياش(

ستشهد العاصمة اللبنانية بيروت، صيفًا مليئًا بالمهرجانات واالحتفاالت، منها مهرجان »أعياد 
بيروت«، وذلك بدعوة من لمى تمام سالم، عقيلة رئيس مجلس الوزراء

مهرجانات 
لبنان

باستر كيتن

حكواتي

نور زين

بعينني مبهورتني تنظر إليه. قد يقول كالمًا تافهًا، قد يــرّدد نكتًا غير 
الــتــي تضحكها بــشــكــل هستيري  مــفــهــومــة، وقـــد يــقــوم بــتــلــك الــحــركــة 
بشفتيه. لكن في كل هذه الحاالت، تبقى عيناها مبهورتني به. يظهر ذلك 
جليًا وهي تنظر إليه، وهي تراقبه ماشيًا، مدندنًا أغنية، أو شاتمًا أحدا 
ما في الهاتف. تبتسم بشكل أوتوماتيكي حني تسمعه يتكلم في الهاتف، 
تخرج فجأة من عاملهما الصغير جدًا، إلى عامله هو. يبهجها ذلك. هي 
ال تحب الناس )تكرههم غالبًا(، تحّبهم فقط، من خالل صوته. »أحبك« 
تقول من دون ان تقصد، يستدير نحوها، لتعيد ما قالته ألنها لم يسمع. 

فتقول: »ما قلت شي«. تسكت وتبتسم. سيظن أنها مجنونة. 
■ ■ ■

كل شيء يقول إنهما غير متشابهني. هما متشابهان ربما في مخزون 
الكآبة الذي يعيش بداخلهما، والذي راكمته السنوات والعالقات الفاشلة 
واملؤذية، ومتشابهان بجنونهما في التعاطي مع املجتمع. فقط. أما كل 
شــيء آخــر، فــآخــر: الــديــانــات، الجنسيات، الــســّن، العمل، االلــتــزامــات في 
الحياة. »ال يمكن للعالقة أن تنجح«، همست لها صديقتها وهما ثملتان. 
؟ كيف تشرح لها تفاصيل تلك اللحظة التي 

ً
ماذا تعرف صديقتها أصال

يكونان فيها لوحدهما، ويختفي كل اختالف بينهما. هو وهي فقط.
■ ■ ■

من موسيقاه  لها  يختار  وهــو  هــي،  املوسيقى  تحب  املوسيقى.  يشّغل 
يبدو مطروبًا ألغنية/ بهم،  لم تسمع  فنانون  التي ال تفهم شيئًا منها. 
ثــم تتنفس بــصــوت مــرتــفــع، وفــي رأسها  ثــم تبتسم،  مــعــزوفــة، تبتسم، 
تترّدد موسيقى أخرى ثم تقول: »تعى نسمع روبي«. طّيب، »بالش روبي، 
مــدحــت صــالــح؟«، هــذه حــدهــا األقــصــى مــن املوسيقى العميقة. يالحظ 
 صوت روبي، يغادر رأسها ويصله، 

ّ
غالبًا النظرة البلهاء بعينيها، ولعل

فيرضخ. 
■ ■ ■

ر في 
ّ
تسأله سؤاال، وبينما يجيب، تفقد تركيزها. ال تسمع ما يقوله، تفك

شيء آخر، في لقائهما الثاني. مهووسة بالتخطيط أصبحت. هي التي لم 
تخطط لشيء طيلة حياتها. تحمل الروزنامة وترسم قلوبًا على التواريخ 
التي سيتقابلون فيها. ألول مرة تستعمل تلك الروزنامة التي وصلتها 
من إحدى شركات التجميل. مألت الروزنامة قلوبًا، ووجوهًا حزينة في 
تلك األيام التي تشتاق فيها إليها. وقلوبا محطمة في األيام التي أغضبها 
فيها. تقول كالمًا بشعًا وانفعاليا له عندما تغضب. ثم تعتذر. ست ثوان 
هي الحد الفاصل بني الكالم البشع واالعتذار. ست ثوان ثابتة ال تتغّير. 

■ ■ ■
أّن ال تاريخ محّددا للعالقة  العالقة بينهما. األرجــح  بــدأت  ال تذكر متى 
التي أصبحت فجأة عالقة، من دون أن يكتشفا ذلك. قالت له »أحبك«، قال 
لها: »أحبك« وسط أشياء أخرى كثيرة، وأكمال حياتهما بعدها بشكل 
مفهومة،  غير  كآبة  نــوبــات  تتخلله  الــذي  الطبيعي  الشكل  جــدًا.  طبيعي 
فقط،  هما  لكنهما،  أيضًا.  مفهومة  غير  وعزلة  ودمـــوع،  بكاء  هستيريا 

متفاهمان عليها.
إلى عالقة حقيقية.  االفتراضية  العالقة  أن تتحول  اتفقا  ال تذكر كيف 
قالت له: »تعال« قال لها: »سآتي«، وسط مشاريع أخرى كثيرة. ثّم أتى. 
(، وهي من عاملها البعيد )كثيرًا(. بدا كل شيء 

ً
من بالده البعيدة )قليال

بديهي.  كل شــيء  قّبلها.  كلمها، حني  بيدها، حني  أمسك  بديهيا، حني 
»أعرفه منذ زمن طويل« كانت ترّدد في رأسها.

■ ■ ■
تكتب له رسائل طويلة عبر الهاتف، حني يكونان كل في مكانه. تخبره 
فيها تفاصيل، على األرجح تافهة في معظمها: تحب رائحة شعره، تحب 
شكله وهو يمسك آلته املوسيقية، تحب حني يكلمها عن حياته السابقة 
األخـــرى، تحب حــني يــأكــالن سمكًا معا، أو حــني يمشيان فــي الــشــارع. 
ان، وتحب حني تلتفت فجأة 

ّ
تحب حني يغضب منها ألنها تشرب الدخ

فتراه ينظر إليها. هما يعلمان أكثر من كل شيء آخر، أن هذه العالقة قد 
تنتهي، لكل أسباب العالم، لسبب كبير، أو لسبب تافه... لكنهما يعلمان 
أيضًا، هي تعلم على األقل، أنها اآلن، هنا، في هذا املكان، مكانها. األيام 
ف حيث 

ّ
 حيث هي.. هي ال تحتاج لها. تحتاج للزمن أن يتوق

َ
املقبلة، فلتبق

هو اآلن، لسنة سنتني عشر.. ولتستعد األرض بعدها دورتها الطبيعية.

عنهما... هما فقط
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فــرج عنه بعد فترة، لكنه 
ُ
»أحــداث الخبز«. أ

ـــرد مــن عــمــلــه: »أبــيــت وفـــي رأســــي/ جــوع 
ُ
ط

رّبت  التي/  الجياع/ وغنب  ويتم  اليتامى/ 
ــوا الــعــتــاد/  ــاعــ رجـــــــااًل/ بـــــدون جـــيـــاد/ أضــ
وزانـــوا الــعــدد/ وأخـــرى أعـــّدت/ جــنــودًا/ لم 

تلدهن/ فكانوا الزناد/ وكانوا السند«.
ـــن قــصــيــدتــه  ــوذ مــ ــ ــأخـ ــ املـــقـــطـــع املــــــذكــــــور، مـ
األشــهــر: »نــحــّب الــبــالد كما ال يــحــّب البالد 
ــد«. قــصــيــدة، رغـــم املــبــالــغــات الــصــوتــيــة  ــ أحـ
أنها   

ّ
إال قافيتها،  عــلــى  ــفــرط 

ُ
امل واالشــتــغــال 

ــا بــســبــب  ــ ــمـ ــ القــــــت رواجـــــــــا جـــمـــاهـــيـــريـــا، رّبـ
أكــثــر من  وغــنــائــهــا  مــنــبــرّيــتــهــا، وتلحينها 
إذ يعاتب  مــرة، ومــا تحمله من تناقضات؛ 
الــشــاعــر الــبــالد على مــا أنجبته مــن طــغــاٍة، 
وفــي الــوقــت نفسه يــقــول: »لــو قتلونا/ كما 

/ لهذا البلد«.
ً
قتلونا/ لعدنا غزاة

ــاء« عــام 1955، في  ُولـــد صــاحــب »جــنــوب املـ
سيدي بوزيد، املدينة التي شهدت انطالق 
م في 

ّ
الثورة التونسية قبل ستة أعــوام. تعل

املــدرســة االبتدائية.  ثــّم دخــل  القرية،  ــاب 
ّ
ُكــت

إلـــى محافظة قفصة  انــتــقــل  عـــام 1968،  فــي 
إلى تونس  ثم  الثانوي،  الستكمال تعليمه 
ــة  الــعــاصــمــة لــيــتــابــع دراســــتــــه فـــي »املـــدرسـ
ــامـــي 1975  ــر الـــشـــبـــاب« بــــن عـ ــ الــعــلــيــا ألطـ

و1977.
منذ مجموعته األولى، »نشيد األيام الستة« 
السلطة؛  مــع  أحــمــد  أوالد  اشــتــبــك   ،)1984(
فُمنع الديوان من التوزيع حتى عام 1988: 
»كتب الصبّي إلى أبيه يقول يا أبِت: بالدي 
نتلّمس  مزاجي«.  ويعجبني  أعرفها،  لسُت 

 
ً
 وســاخــرة

ً
 غاضبة

ً
فــي هــذه املجموعة نــبــرة

سمت 
ّ
من حال البالد، والطاغية، وهو ما ات

بــه مــجــمــل تــجــربــة الــشــاعــر الــتــي لــم تــغــادر 
حــّيــز قــصــيــدة الــتــفــعــيــلــة مـــن نــاحــيــٍة فــنــيــة، 
 وتــخــدش 

َ
ــخــلــخــل

ُ
ــت تــحــاول أن ت

ّ
وكــذلــك ظــل

 إلــى 
ً
فــكــرة الــســلــطــة، وتــشــاكــســهــا، مــنــحــازة

 :
ْ

ــل ــ ــمـــوم الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة: »أِدْرهـــــــــــا/ وقـ هـ
سالما.. وضْعها/ واذهْب/ وُعد.. ثّم خذها/ 
ى يقال: تدور/ 

ّ
واضحك إلى من ينادي/ حت

أموُر/ هذي البالد!«.
القصيدة  تلك  إلــى  الــشــاعــر  تجربة  تنتمي 
التي بدأت تتشّكل عربّيا في السبعينيات، 
التي كــان من أبــرز رّوادهـــا الشاعر املصري 
ــلـــيٌء  ــيـــث الــــنــــّص مـ ــل دنــــقــــل؛ حـ ــ ــراحـــــل أمــ الـــ
بــــاملــــحــــمــــوالت الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــحـــريـــضـــيـــة، 
لــواقــٍع تتحّكم فيه أنظمة قمعّية،  والــرفــض 
بينما ُيتَرك الناس ملصائر ُيحاصرها الفقر 

والّصمت.
ــٍة أخــــــــرى، مــــع وصـــــــول زيـــن  ــهــ ــكــــن، مــــن جــ لــ
ــى الـــحـــكـــم، وانــفــتــاح  الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي إلــ
نظامه فــي ســنــواتــه األولـــى على الــحــريــات، 
أّســـس صــاحــب »حــــاالت الــطــريــق«، فــي عــام 
التونسي«، وبقي على  الشعر  »بيت   ،1993
ــّدة أربـــع ســنــوات. يــجــد كــثــيــرون أن  ــه ملـ رأسـ
هــــذا األمــــر كــــان بـــدايـــة تـــقـــارب أوالد أحــمــد 
ــان ذلــك  مـــع الـــحـــيـــاة الــثــقــافــيــة الــرســمــيــة. كــ
فـــي ســـيـــاق اســتــثــمــار الــســلــطــة لــلــمــعــارضــة 

فوزي باكير

ــل  ــريـ ــــن نــــيــــســــان/ أبـ ــــي الـــــرابـــــع مـ فـ
ــاري، كــتــب الــشــاعــر الــتــونــســي  الـــجـ
أحــمــد على  أوالد  الــصــغــّيــر  محمد 
صفحته في فيسبوك: »عيد ميالد في غرفة 
هـــذا يحدث  الــعــســكــري؟  باملستشفى  أنــيــقــة 
أيضا. سأعيش هذا العيد وأحكي لكم، رغم 
وعواطفي  الكتابة،  زمــن  تثقل  أصابعي   

ّ
أن

تنساب بغزارة إذا تمّكنت من الكتابة«.
في ذلك اليوم، أكمل أوالد أحمد عامه الـ 61. 
ف عن 

ّ
في الخامس منه، أي أول أمــس، توق

الحكي والكتابة؛ إذ رحل الشاعر بعد صراٍع 
املـــرض، ومــنــاكــفــاٍت كثيرة خاضها مع  مــع 
 
َ
كثيٍر من الخصوم، والسلطة التي لم تتوان

عن اعتقاله في عام 1984 إثر مشاركته في 

محمد الصغير أوالد أحمد

رسالة أفقية إلى معارض عمودي
كــيــف يــمــكــن أن تــكــون مــعــارضــا وأنــــت تعيد، 
يوما بعد يوم، إنتاج ما مورس عليك من قمع 
ــرأي؟ ومــا فائدة  على مــن يخالفك الــرؤيــة والــ
 - إذا كــنــت تنوي 

ً
أن تــكــون مــعــارضــا - أصــــال

تهجيرنا من واقع سلطوي شرس إلى الحق 
أكثر سلطوية وشراسة؟ 

وهل صحيح أن كل كاتب يرفض الركوع تحت 
 

ّ
إلــى حلقة مريديك هــو ظل قدميك واالنــتــمــاء 
للشيطان؟ وأن كل امرأة تناضل من أجل أن ال 
تكون زوجتك الثانية هي عاهر أّما عن جدة؟ 
على صرة  املتربع  السيد  أيها  نفهم  أن  نريد 
اليقن املاسك بتالبيب الحقيقة املطلقة الذي 

ال بديل له.
مــنــذ ثــالثــن عــامــا، ونــحــن ننقد رجـــال الحكم 
ــهــم عــلــى أن يــكــونــوا مــواطــنــن كــامــلــي 

ّ
ونــحــث

الــحــقــوق فـــي املــتــاحــف األثـــريـــة أو فـــي الــجــزر 
ــك، أو  ــ ــل ذلـ ــِجـــن مـــن أجــ ــرة. بــعــضــنــا ُسـ ــاغـ الـــشـ
م 

ّ
ــدة. والــبــقــيــة ال تـــزال تعل استشهد مـــرة واحــ

ــال مـــا مــعــنــاه أن الــديــمــقــراطــيــة ألـــذ من  ــفـ األطـ
الحلوى، وترّدد علنا مع بيار نافيل أن »العصر 
عات«، دون 

ّ
ليس عصر نبوءات بل عصر توق

أن تــثــنــيــهــا الـــقـــوانـــن الـــجـــائـــرة عـــن مــواصــلــة 
الــنــشــيــد. ولــكــنــنــا أيــهــا الــســيــد، كــلــمــا عــّبــرنــا - 
شفاهة أو كتابة - عن يقيننا بأنك بشر مثلنا 
كك 

ّ
تخطئ وتصيب، تحيا وتموت مثلنا، تمل

الــغــضــب ونـــشـــرت بــنــي هـــاللـــك فـــي الــصــحــف 
كيف  مونا 

ّ
ليعل الباص  ومحطات  والــشــوارع 

نصُمت قبل أن تنغرز خناجرهم املسمومة في 
السيد  أيها  نفهم  أن  نريد  املهشمة.  ضلوعنا 
ســبــب تـــحـــّولـــك املـــفـــاجـــئ إلــــى ُمـــعـــن لــلــرقــيــب 
الــرســمــي، وإلــــى خــرطــوشــة إضــافــيــة فــي هــذه 
الــبــنــادق الكثيرة املــوّجــهــة إلــى صــدر الــوطــن، 

وأخيرًا إلى وثن ال يليق باملدينة.
ــم نــفــهــم،  ــا لـــم نــفــهــم، حــاولــنــا كــثــيــرًا ولــ ــنـ وألنـ
ــــدوى فــــي تـــأجـــيـــل صــراعــنــا  ــــرى جــ فـــإنـــنـــا ال نـ
معك إلــى وقــت تكون فيه رؤوســنــا قد أينعت 
بصدد  زبانيتك  فيه  ويــكــون  قطافها،  وحـــان 

بالدي لسُت أعرفها

كان الشاعر التونسي 
الراحل يكتب مقاالت رأي 

في الصحف التونسية، 
ومن بينها نستّل هاتين 
الرسالتين اللتين نشرهما 

في كتاب بعنوان 
»تفاصيل«

رغم المحموالت 
السياسية التحريضية 

والساخرة التي اتسمت 
بها قصائده، إال أن الشاعر 

التونسي، الذي رحل أول 
أمس، ظلّت عالقته 

بالسلطة غائمة 
وإشكالية

يكتب الشاعر لكي يظّل قريبًا من موته بحسب تعبير الشاعر العراقي عبد األمير جرص. هنا سيرة شخصية 
للموت يسجلها الشاعر البورمي كوكو ثيت

ال شيء في هذا البلد الطيّب يباع بالمّجان

األسوأ منه كان التصالح معه

أوالد أحمد وسلطة الشعر

نريد أن نفهم أيها 
السيد سبب تحّولك 

المفاجئ إلى رقيب

نستمع في تجربته إلى 
صوت القصيدة العربية 

في السبعينيات

هل يمكن أن نقول إن 
الشاعر كان دائمًا على 

يسار السلطة؟ محمد  كتابات  فــي  يــجــدون  كثيرون 
يتفّوق  ما  النثرية  أحمد  أوالد  الصغيّر 
به،  ــرف  ُعـ الـــذي  األدبـــي  الشكل  على 
لعل  ــرأي.  ال مقال  يكتب  حين  خصوصًا 
الشعر  على  النثر  بتفّوق  القول  لهذا 
أسبابَه الموضوعية، فأوالد أحمد يبدو، 
الموقف  مغلّبًا  قصيدته،  في  حتى 
أو  لغوي  اشتغال  أي  على  يتبنّاه  الــذي 
بين  األســاســي  الــفــارق  ليظل  شــعــوري، 
هو  نصوصه  فــي  ــيّــيــن  األدب الشكلين 
شكليات  وتوفير  االختزالية  الجهود 

الكتابة الشعرية من وزن وقافية.

قصيدة رأي

2425
ثقافة

رحيل

من وإلى

شعر

فعاليات

اليسارية، بهدف تحجيم اإلسالمين.
ت 

ّ
اهتز مــا  بالسلطة ســرعــان  أن عالقته  إال 

الثقافية،  الحياة  على  تضييقاتها  بتزايد 
أحــمــد على  أوالد  فيها  عــاش  وهــي مرحلة 
أي  قصيدته  سّجل 

ُ
ت ولــم  الشعري،  ماضيه 

وكذلك  الشكل،  ناحية  مــن  انفتاح  محاولة 
املضمون.

في مقابلة متلفزة ُعرضت في نهاية العام 
املــاضــي، يقول صاحب »ليس لي مشكلة«، 
»انكسار  املذيعة حــول  رّده على ســؤال  فــي 
حلم الثورة«: »جزء من املرض الذي أعاني 
منه، إضافة إلى ما هو بيولوجي، يأتي من 
الخيبات الكبرى؛ سواًء كانت اجتماعية أو 

إيــقــاظ شــهــرزاد وأبـــي نـــواس وبــقــيــة األمـــوات 
ملحاكمتهم طبقا لدستورك الجديد.

ثم ملــاذا نؤّجل هذا الصراع، ونحن مقتنعون 
تــمــام الــقــنــاعــة بـــأن ثــمــة فــارقــا بــن أن ينحاز 
ــار والــقــيــم املــحــّركــة  ــكـ الــكــاتــب إلــــى بــعــض األفـ
لــقــوى املــعــارضــة فــي بــــالده، وبـــن أن يتحّول 
مباشرة بعد إعالن هذا االنحياز إلى سكرتير 
وديع ال يتجاسر على تنقيط مقال أو قصيدة 

أو صرخة إال بعد استشارة هذه القوى؟

رسالة إلى الشركة التونسية 
لنهب الكتّاب

السّيد..
ال داعي للتحية، وبعد..

الناس،  أنــك ال تناضل مــن أجــل تجويع  أكيد 
الجوع قضية خاسرة ال تستحق أن يموت من 
البلد  ــاب 

ّ
كــت تجاه  ولكن سلوكك  أحــد.  أجلها 

جميعا..  قابلتهم  أمــس  الغثيان.  على  يبعث 
كان أحدهم يستعد للرحيل، والبقية يلعنون 

الصدفة التي جاءت بهم للكتابة. 
أنت تعرف أيها السيد، يا من بيتك يطل على 
املتوسط وأصابع زوجتك تحترق من الذهب، 
أن ال شيء في هذا البلد الطّيب يباع باملّجان: 
الكتب، الورق، الشمع، السجائر، دواء الحّمى، 

الشاي، البيرة.. 
وأنت تعرف أيضا أن كتابة مقال أو قصيدة أو 
ب أعواما من القراءة وشهورًا من 

ّ
كتاب، يتطل

األرق وليال من املرض. وساعات من معاشرة 
ــــرى قـــد ال تــصــدقــهــا لــفــرط  املـــــوت وأشـــيـــاء أخـ

جهلك بالكتابة.

 لي خيبة 
ّ
سياسية«. ثّم يضيف: »وأعتقد أن

في هذه الثورة«. يتابع: »هذه الثورة بدأت 
تــلــقــائــّيــة )...( لــكــن اإلســــالم الــســيــاســي ضــّد 

الحرية باألساس«.
كــثــيــٌر مــن الــشــعــراء كــتــبــوا عــلــى صفحاتهم 
حول أوالد أحمد، وشعره، وصداقتهم معه. 
أبــو شايب  الفلسطيني زهير  الشاعر  كتب 
 صغيرة: »أمس فقط كتبت 

ً
ما ُيشبه رسالة

ـــذي صـــادف يوم 
ّ
لــك تهنئة بعيد مــيــالدك ال

أمس الرابع من نيسان، وكتبَت لي:
 مريض .. ال أستطيع الكالم والكتابة أيضا. 
اآلن أفضل. وطلبُت منك أن ال ترهق نفسك 
ــك بــقــيــت تــرســل لي 

ّ
بــالــكــالم والــكــتــابــة. لــكــن

ــرى، رّبــمــا  ــ إشــــارة »اليــــك« بــن الفينة واألخـ
 مــعــك عــلــى الـــخـــاّص. يــا لــحــزن زهــور 

ّ
ــل ألظــ

وكــلــمــات عليك يــا مــحــّمــد! يــا لــحــزن تونس 
الـــتـــي أنــجــبــتــك أّيـــهـــا الـــهـــاللـــّي ابــــن ســيــدي 
بــوزيــد. يا لحزن الشعر عليك! ويــا لحزني 
الــكــبــيــر يـــا صــديــقــي! أمــــس ولـــــدت، والـــيـــوم 

ك ما عشت سوى يوم واحد«.
ّ
رحلت كأن

من   
ً
صفحة ويطوي  يغيب،  إشكالّي  شاعٌر 

االلتباس الذي دار حوله: هل كان معارضا 
يمكن  هــل  أو  معها؟  متقاطعا  أم  للسلطة، 
ـــه كــان على يــســارهــا؟ وكــذلــك على 

ّ
الــقــول إن

دًا، رغم  مستوى القصيدة، اعتبر نفسه ُمجدِّ
ت تدور في الفلك نفسه الذي 

ّ
 قصائده ظل

ّ
أن

بدأ أوالد أحمد منه.

تصويب

عالوة حاجي

ِلـــــَم نـــبـــدو مـــصـــدومـــن، كــمــا لو 
، أن هــذا 

ً
ــأة ــجـ ـــنـــا اكــتــشــفــنــا، فـ

ّ
أن

هؤالء  وأن  مثاليًا  ليس  الكوكب 
التي  بالنزاهة  ليسوا  املسؤولن 
ــا نــتــصــّورهــا. "وثــائــق بنما"، 

ّ
كــن

في مشارق   
ً
ثير عاصفة

ُ
ت التي 

كــشــفــت  ومــــغــــاربــــهــــا،  األرض 
جــوانــب مــن فــســاد غــيــر معلن، 
آخــر معلنًا ُيحيط  لــكــّن فــســادًا 
بدي تجاهه أيَّ 

ُ
بنا من دون أن ن

 رغبة ملواجهته.
َ
استياء أو أّية

عن الفساد في الثقافة نتحّدث؛ 
 متعّددة؛ 

ً
خذ أشكاال

ّ
ذلك الذي يت

منح  وطريقة  باملؤسسات  بــدءًا 
وتجسيدها،  الثقافية  املشاريع 
ــثــقــافــي   إلـــــى الـــفـــعـــل ال

ً
وصــــــــوال

ــاج األفــــــام  ــ ــتـ ــ إنـ بــــــات  ذاتـــــــــه؛ إذ 
واملسرحيات وإقامة التظاهرات 
ــات ومـــنـــح الــجــوائــز  ــانـ ــرجـ ــهـ واملـ
ونــشــر الــكــتــب أيــضــًا فـــي مــهــّب 
عّزي 

ُ
سن ا 

ّ
كن نا 

ّ
ولعل املفسدين. 

ــــســــواد  ال إن  ــــقــــول  بــــال أنـــفـــســـنـــا 
األعــظــم مــن هـــؤالء دخـــاء على 
أّي  أن  املــشــكــلــة  لــكــن  الـــثـــقـــافـــة، 
"راكــب" على هــذا املجال لم يُعد 
يــنــزعــج مـــن الــتــهــمــة أو يــحــاول 
دفعها عنه، بقدر ما يسعى إلى 
الكعكة،  مــن  بنصيب  يظفر  أن 
ويــتــحــّســر إن لـــم يــصــبــه شــيء 

منها.
ويمّس  الفساد  حن يستشري 
ــذا يــعــنــي  ــهـ الـــثـــقـــافـــة نــفــســهــا، فـ
ـــه تــحــّول مــن ســلــوك شــاذ إلى 

ّ
أن

ثقافة قائمة. وهنا، لن نقول إن 
الــفــســاد فـــي الــثــقــافــة أســــوأ من 
االقتصاد  فــي  املستشري  ذلــك 
إن  ــبــالــغ 

ُ
ن ال  لكننا  والــســيــاســة، 

؛ 
ً
خـــطـــورة أشـــــّد  األّول  إن  قــلــنــا 

أكــثــر زئــبــقــيــة، وال سيما  فــهــو 
أن "املــثــقــفــن" هــم "األقــــدر" على 

تبرير الفساد.

وثن ال يليق بالمدينة

لقد رأيت الموت

ضمن الفعاليات التي َتختتم تظاهرة »قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015«، 
وطنيًا  معرضًا  الجاري،  أبريل  نيسان/  و16   11 بين  الفترة  في  المدينة،  تستضيف 
للكتاب، تشارك فيه قرابة 140 دار نشر جزائرية. كما يقترح المعرض برنامجًا ثقافيًا 

يرّكز على قضايا النشر والنقد واألدب، بمشاركة 39 كاتبًا وباحثًا جزائريًا.

حتى 17 نيسان/ أبريل الجاري، تتواصل في »متحف الفنون الجميلة« فعاليات الدورة 
بمشاركة  أمس،  انطلقت  التي  القصير  للفيلم  اإلسكندرية  مهرجان  من  الثانية 
الروائية  حقول:  ثالثة  على  المشاركة  األفالم  تتوزّع  عربيًا.  بلدًا   17 من  فيلمًا،   73

والوثائقية والتحريك، وترّكز الدورة على األفالم المصّورة بالهاتف النّقال.

بعد أن انطلقت أول أمس، تستمرّ فعاليات الدورة الـ11 من معرض أربيل الدولي 
للكتاب حتى 15 نيسان/ أبريل الجاري، بمشاركة قرابة 180 ناشرًا من عشرين بلدًا عربيًا 
معارض  تنظيم  تقلص  تعرف  فترة  في  عنوان،  ألف   700 بنحو  تحضر  وأجنبيًا، 
الكتب في العراق. على هامش المعرض، ُتقام العديد من المعارض واألمسيات 

والندوات الفكرية والجلسات السينمائية.

مهرجان بن جرير للسينما في مدينة  الثالثة من  تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة 
بن جرير جنوبي مرّاكش وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، بمشاركة عشرين 
الدورة  تكرّم  المنّظم.  البلد  جانب  إلى  وأجنبية،  عربية  بلدان  من  قصيرًا  فيلمًا 
ماهماه  عائشة  و  )الصورة(  فركوس  اهلل  عبد  هم:  المغرب؛  من   سينمائيين 

و محمد عاطفي و حسن بديدة.

كو كو ثيت

نيسان 2010
قال طبيبي: »ال أعلم كم ستعيش...«

ثم لم أكترث ببقية الكالم...
لقد رأيت موتا أكثر من املال في حياتي

كن ضيفي، إذا رأيت مااًل في حياتك أكثر 
من املوت.

بالنسبة  الحياة ال تهم«  يهم،  »املــوت ال 
في 

ُ
إلــى »مــا إي« فــإن زميله »زيــار لــن« ن

من املوت
»املوت فقط غرفة أخرى« قال بليك

ب املوت البطيء، مات 
ّ
أورويــل الذي تجن

موتا بطيئا
ســركــون بــولــص الـــذي رأى املـــوت »يتمم 

وضوءه في نافورة عامة«
لقد رأيت املوت.

أيار 1974
عندما كنُت بدينا برأس كبير

جئُت بمرض أطفال
بنى أهلي سورًا حولي خوفا من املوت

وني بلفة الشامان
ّ
لف

ثم أخذ الراهب حسابه وقال:
»سيعيش الولد 120 سنة«.

آذار 1986
هربُت من املدرسة من أجل السباحة، 

وفي زرقة املحيط
جاء املوت يطرق األمواج على شكل جنّي 

وفي غمرة أمواجه العنيفة
ارتبك َعومي

 كاإلسفنج 
َ

أبــيــض مـــاًء  رئــتــاي  ست 
ّ
وتنف

الزجاجي
من ينقذني منه؛ مدين لي بموت.

كانون أول 1996
ــــون«  فــي  ــداجــ ــ ــويــ ــ ــــى »شــ فــــي الـــطـــريـــق إلــ

»يانجون«  
التقيت وجها لوجه مع املوت

كان املوت رحيما
بالحراب كانت املواجهة ستكون  

أفضل بيننا
لكن وطأة قمعه 

منحنتي
معنًى أوضح للموت.

تشرين أول 2006
في هذا الوقت

خمر ورقائق لؤلؤ يحتكان
كتفا بكتف مع املوت 

املوت تغّوط في سريري

املوت هو الحب
املوت هو الكراهية

املوت هو الذكاء
املوت هو االزدراء

املوت هو العته
املوت هو املعنى

املوت هو الالشيء
املوت هو الجوهر
املوت هو الوجود

املوت هو الحياة
املوت هو املوت. 

مــوالــيــد  مــن  بــورمــي  )Ko Ko Thett، شــاعــر 
1972، يكتب بالبورمية واإلنجليزية وباألخيرة 
ــــبء أن تـــكـــون بـــورمـــيـــًا«  كـــتـــب مــجــمــوعــتــه »عــ
الــقــصــيــدة.  ــتــي اخــتــرنــا مــنــهــا هـــذه  ال  )2015(

ترجمة أمير داود(

املوت تقيأ على وجهي
املوت تركني مقرفا تماما

التصالح مع املوت، كان أمرًا أسوأ 
من املوت نفسه.

قبل قليل
صادفت املوت في انتشاء بياض عينيها 

لحظة عناقها املميت
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أقرب من بنما

)2016 - 1955(

إدواردو غونزاليس، أكريليك وكوالج على قماش، 31 × 24 سم 

مقطع من لوحة بعنوان »تونستان« لـ علي بتروني/ تونس
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باسل طلوزي

ال يـــــــــدري »فـــــــــــرج« كــــيــــف ارتــــــكــــــب تــلــك 
السجن،  إلــى  أوصلته  التي  »الخطيئة« 
ــلـــى عــمــلــه،  ــو املـــــعـــــروف بـــحـــرصـــه عـ ــ وهــ
ومـــراجـــعـــة املـــعـــلـــومـــات وتــدقــيــقــهــا أوال 

بأول.
أمضى أكثر من ثالثني عامًا من عمله في 
تنحصر  التي  الحكومية  املؤسسة  هذه 
الستني  تــجــاوز  مــن  كــل  مهمتها بإحالة 
التقاعد، ولــم يكن يسمح  إلــى  من عمره 
ألي مــوظــف تــجــاوز هــذه الــســن بالبقاء 

على رأس عمله أبدا.
والواقع أن إخالص فرج في مهمته، كان 
ينبع مــن إيــمــانــه بـــدور الــشــبــاب، الذين 
كــــان املـــســـؤولـــون واإلذاعــــــــات الــرســمــيــة 
»عماد  وبأنهم  نهار،  ليل  بهم  يتغنون 
املستقبل«، وبضرورة أن يحصلوا على 
فرصهم فــي الــحــيــاة... هكذا كــان يسمع 

ويصدق.
ــذا األســــــــاس، كـــانـــت »األعــــمــــار«  ــ عـــلـــى هـ
تمر من تحت قلم فــرج األحــمــر، فيؤشر 
الرقم »60 سنة« مباشرة، ليصبح  على 
أما  السن،  التقاعد حتميًا لصاحب تلك 
األســمــاء كلها فكان يستعرضها  قــوائــم 
ــرة عــــلــــى الـــــحـــــاســـــوب املـــرتـــبـــط  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
مــبــاشــرة بـــدائـــرة الــنــفــوس الــتــي تــرصــد 

املواليد واملتوفني.
فــي ظــهــيــرة ذلـــك الــيــوم املــرهــق، وبينما 
كــــان قــلــم فــــرج يـــمـــارس مــهــمــتــه، فــوجــئ 
عــلــى  ـــه  ــامـ أمــ يـــمـــر  بـــرقـــم »1000 ســـنـــة« 
الحاسوب، فاستغرب أن يكون صاحبه 
على قيد الحياة حتى اآلن، لكنه استدرك 
الخطأ ووضع إلى جانبه إشارة اإلحالة 

إلى التقاعد، وتهيأ للمغادرة.
لــكــن قــبــل أن يــصــل بــــاب مــكــتــبــه فــوجــئ 
برجال األمن يلقون القبض عليه بتهمة 
»محاولة قلب نظام الحكم«.. وإلى اآلن ال 

»تقاعد الزعيم«. يعلم فرج أنه أوصى بـ

أثار رسم ساخر لفنان الكاريكاتير األردني، 
أمجد رسمي، جداًل وغضبًا في لبنان، عقب 
نــشــره فــي صحيفة الــشــرق األوســـط. وتطور 
األمـــــر إلــــى اقـــتـــحـــام وتـــخـــريـــب مــكــتــب الــصــحــيــفــة في 
بيروت، والذي استهجنه كل املنحازين لحرية اإلبداع 
أن  املمكن  مــن  كــان  الــســجــال  أن  خصوصًا  والتعبير، 
يــكــون بــالــطــريــقــة نــفــســهــا، ومـــن دون الــعــنــف املــوّجــه 

للصحافة واملبدعني.

سجال 
رسم أمجد 
رسمي!

مضحكات عربية

تقاعد

شريط
آدم زيجلس - كيغل كارتونز

بينوكيو 
األميركي !

رينر هشفيلد - كيغل كارتونز

الخالفات العقيمة والواقع - الحياة اللندنية

تدمير تدمر بين األسد وداعش - العرب اللندنية

هل يثمر التوافق الليبي؟ - مكة السعوديةالحرب على داعش تخفي الكثير - االتحاد اإلماراتية

الفكر الطائفي قنبلة موقوتة - الجريدة الكويتية

أبيض وأسوأ
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رد من الرسام ستافرو جبرا على كاريكاتير أمجد رسمي

رسم تضامني مع الفنان أمجد رسمي - الرسام األردني عبدالرحمن الجعبري الدوس على القلم - الرسام السوري عامر الزعبي

تضييق على األقالم الحرة في لبنان - الرسام السوري ياسر أحمد

كاريكاتير مترجم ـ بنما

27

رياضة

يعود مدرب 
ليفربول الحالي، 
األلماني 
يورغن كلوب، 
لمواجهة 
فريقه السابق 
بوروسيا 
دورتموند، 
اليوم، في 
مباراة الذهاب 
من الدور ربع 
النهائي من 
الدوري األوروبي 
)يوروبا ليغ(. 
وكان كلوب 
استقال من 
منصبه مدربا 
لدورتموند، 
نهاية الموسم 
الماضي، بعد 
أن قاده إلى 
العديد من 
يورغن كلوب )باتريك ستوالرز/Getty(األلقاب المحلية.

كلوب يعود لدورتموند

كشف السير أليكس فيرجسون، املدير الفني 
السابق ملانشستر يونايتد اإلنجليزي، أنه كان 

يفضل استقدام األملاني مانويل نوير، قبل التعاقد 
مع الحارس اإلسباني ديفيد دي خيا، في صيف 

2011، إال أنه أكد السعادة التي يشعر بها اآلن 
باتخاذ ذلك القرار. وبدأ فيرجسون )74 عاما(، 

بحثه عن حارس مرمى جديد، في فبراير/شباط 
2011، عندما أعلن الهولندي ادوين فان دير سار 

اعتزاله، وتعاقد وقتها مع املتألق اإلسباني.

تسلم البرازيلي فيليب كونتينيو جائزة أفضل 
العب لشهر مارس/آذار املاضي في فريق ليفربول 
اإلنجليزي. وتصدر كونتينيو )23 عاما( عمليات 

التصويت التي أجريت عبر حساب النادي 
اإلنجليزي على شبكة )تويتر( االجتماعية، 

متجاوزا مواطنه روبرتو فيرمينو واألملاني إيمري 
كان واإلنجليزي آدم الالنا. وباألهداف األخيرة 
الذي سجلها كونتينيو في مارس املاضي بات 

البرازيلي أفضل هداف لليفربول هذا املوسم.

بل مدافع مانشستر يونايتد، األرجنتيني مارتن 
َ
ق

ديميكيليس، باتهام االتحاد اإلنجليزي لكرة 
القدم له بـ«سوء السلوك«، على خلفية قضية 

رهانات غير قانونية. واتهم ديميكيليس )35 
عاما( بارتكاب 12 مخالفة للقاعدة )إي 8( لالتحاد 

اإلنجليزي لكرة القدم، فيما يتعلق بمباريات 
أجريت العام الجاري. وخالل األيام املقبلة، سيقرر 

االتحاد اإلنجليزي عقوبة ديميكيليس التي قد 
تتمثل في غرامة مالية أو تأديب رياضي.

فيرجسون: كنت 
أريد التعاقد مع نوير 

قبل دي خيا

فيليب كونتينيو 
أفضل العب بليفربول 

في مارس

ديميكيليس يقر 
بدخوله في مراهنات 

غير شرعية
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حسام أسامة

ــآت فــــي فــضــيــحــة  ــاجــ ــفــ تـــواصـــلـــت املــ
الـــصـــعـــيـــد  عـــــلـــــى  بـــــنـــــمـــــا«  »أوراق 
ــم رئــيــس  الـــريـــاضـــي، بــعــد ورود اســ
إنفانتينو،  جياني  الجديد،  الــدولــي  االتــحــاد 
ضمن الــوثــائــق املــســربــة، وأنـــه وقــع على عقد 
مـــع رجــلــي أعـــمـــال يــشــتــبــه فـــي تــورطــهــمــا في 
وقائع فساد متعلقة باالتحاد األوروبي لكرة 
القدم )ويــفــا(. وضــم العقد املسرب اتفاقا بني 
ومــاريــانــو جينكيس، وهما  الــويــفــا وهــوغــو 
رجال أعمال مرتبطان بعالم كرة القدم، وكانا 
لــدوري  التليفزيوني  البث  حقوق  اشتريا  قد 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، وبـــاعـــاهـــا بــعــدهــا بــأســابــيــع 

بثالثة أضعاف الثمن املدفوع.
وورد اسم إنفانتينو في عقد بيع حقوق البث 
أوروبــا،  أبطال  دوري  لبطولتي  التليفزيوني 
لـــشـــركـــة كــــــروس تـــريـــديـــنـــغ املـــمـــلـــوكـــة لــعــائــلــة 
الــقــانــونــي  الــقــســم  رئــيــس  بصفته  جينكيس، 
للويفا وقتها، مقابل 111 ألف دوالر أميركي، 
قبل أن تبيعه الشركة لقناة إكوادورية مقابل 
ألــــف دوالر؛ وهــــو نــفــس األمـــر  أكـــثـــر مـــن 311 
الذي تكرر في بطولة كأس السوبر األوروبي؛ 
ألــف دوالر، وباعته  والــذي اشترته مقابل 28 
املوقع  والعقد  ألــفــا.   126 مقابل  القناة  لنفس 
فونسيكا«  تم تسريبه من مؤسسة »موساك 
ويعود  وثيقة،  مليون   11.5 تسريبات  مــركــز 
تــاريــخــه إلـــى عـــام 2006، عــنــدمــا كـــان رئــيــس 
االتحاد  صفوف  ضمن  يعمل  الحالي،  الفيفا 
األوروبــــــي، وتــحــت رئــاســة الــفــرنــســي ميشيل 

بالتيني رئيس الويفا وقتها.
ومن جانبه أكد االتحاد األوروبي في البداية 
أنه ال تربطه أي أعمال باألشخاص املتورطني 
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فـــي قــضــايــا فـــســـاد بــعــالــم كــــرة الـــقـــدم، والــتــي 
املاضي،  العام  للعبة  الدولي  االتحاد  ضربت 
ــقــــوق الــبــث  ــيـــع حــ ــكـــشـــف عــــن بـ ــكــــن بـــعـــد الـ ولــ
التليفزيوني لعائلة جينكيس، أكد االتحاد أن 
عملية بيع الحقوق التليفزيونية تكون ضمن 

مناقصة مفتوحة للجميع.
وفـــي رد فــعــل ســريــع مـــن الــفــيــفــا، أكـــد مــصــدر 
املسرب  العقد  التحقق من  أنه سيتم  مسؤول 
عن  األمــــر،  لـــزم  إذا  إنفانتينو  مــع  والتحقيق 
طريق لجنة القيم في االتحاد، وسيتم اتخاذ 

C C

اإليطالية كاميال جيورجي 
المصنفة خامسة تتأهل 

إلى الدور الثاني

نادي نابولي اإليطالي 
أكثر المتأثرين باإليقافات

هذه الجولة

جينياك يقود تيغريس إلى نهائي 
دوري أبطال كونكاكاف

النهائي  ــدور  الـ إلــى  املكسيكي  تيغريس  فريقه  فرنسا  منتخب  مهاجم  قــاد 
من دوري أبطال الكونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي( 
بتسجيله هدفي فريقه في مرمى مواطنه كيريتارو. وكان الفريقان يسيران 
السلبي، لكن جينياك  بالتعادل  الذهاب  انتهاء مباراة  نحو وقت إضافي بعد 
سجل الهدف األول بتسديدة مباشرة )84( قبل أن يضيف الثاني قبل نهاية 
املباراة بدقيقتني. ويواجه تيغريس في الدور النهائي )20 و27 ابريل/نيسان( 
فريقا مكسيكيا آخر هو أميركا الذي تغلب على سانتوس البرازيلي بهدف 

لإلكوادوري مايكل أرويو بعد التمديد.

سقوط مفاجئ لغولدن ستايت 
ووستبروك يواصل تألقه

أمام  معقله  في  مفاجئة  بخسارة  اللقب  ووريـــرز حامل  غولدن ستايت  مني 
واصل  فيما  التمديد،  بعد   124-117 تمبروولفز  مينيسوتا  املتواضع  ضيفه 
راســـل وســتــبــروك تــألــقــه بــقــيــادة أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر لــلــفــوز عــلــى دنفر 
على  للمحترفني.  األميركي  السلة  كــرة  دوري  في  الثاثاء   102-124 ناغتس 
مينيسوتا مضيفه غولدن ستايت وحرمه من  فاجأ  اريــنــا«،  »اوراكـــل  ملعب 
حسم مسألة ان يصبح ثــانــي فــريــق فــي تــاريــخ الـــدوري يصل الــى 70 فــوزا. 
وأصبح غولدن ستايت بهزيمته التاسعة هذا املوسم والثالثة امام فريق يتذيل 
مجموعته )خــســر أمـــام ميلووكي بــاكــس فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر ولــوس 
انجليس ليكرز الشهر املاضي(، مطالبا بالفوز في مبارياته األربع األخيرة لكي 
يحطم الرقم القياسي من حيث عدد االنتصارات في املوسم )72( واملسجل 

باسم شيكاغو بولز منذ موسم 1996-1995.

االتحاد البرازيلي يؤكد بقاء دونغا 
مدربا للمنتخب األول

دونــغــا سيستمر في  املنتخب  مــدرب  أن  الــقــدم  لكرة  البرازيلي  االتــحــاد  أعلن 
دي  ريــو  وأوليمبياد  أميركا  كــوبــا  بطولة  مــن  املئوية  النسخة  خــال  منصبه 
جانيرو. وعقد منسق املنتخبات في االتحاد غيلمار رينالدي اجتماعا برئيس 

استمرارية  أن  أكد  نونيش، حيث  كارلوس  أنطونيو  األعمال  لتسيير  االتحاد 
دونغا ليست محل تشكيك بعكس ما كانت وسائل إعام قد تنبأت مؤخرا.

الرفاع الشرقي يتفوق 
على سترة وينتزع المركز الثالث

انتزع الرفاع الشرقي املركز الثالث بعد فوزه على سترة 3-صفر الثاثاء على 
استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى مع ختام منافسات املرحلة 
الثالثة عشرة من الدوري البحريني لكرة القدم. سجل للرفاع الشرقي سامي 
 .)87( جــال  وأحــمــد   )55( جوفانسيك  ميادين  والصربي   )23( الحسيني 
وشهدت املباراة طرد العب الرفاع الشرقي جوفانسيك لحصوله على اإلنذار 
الثاني )77(. ورفع الرفاع الشرقي رصيده إلى 18 نقطة وانتقل للمركز الثالث 
في الترتيب، فيما تجمد رصيد سترة عند 15 نقطة وتراجع للمركز الثامن. 
وعلى استاد البحرين الوطني بالرفاع تفوق الحالة على البسيتني بنتيجة 1-2.

اإلسباني ألبرت راموس يوّدع بطولة مراكش
خرج اإلسباني البرت راموس املصنف السادس من بطولة مراكش املفتوحة 
للتنس للرجال. ففي الدور األول للبطولة املقامة في املغرب خسر راموس أمام 
بواقع 7-5 و6-3. وحجز  متتاليتني  ماتيو بمجموعتني  بول هنري  الفرنسي 
الثاني بفوزه على  الــدور  الثامن مكانه في  التشيكي ييري فيسيلي املصنف 
اإلسباني انيجو سربانتس 6-1 و6-3 وانضم إليه اإليطالي سيموني بوليلي 
تـــارو دانــيــيــل 7-5 و6-4. وصــعــد االســبــانــي نيكوالس  الــيــابــانــي  بعد أن هــزم 

أملاجرو إلى الدور ذاته بتغلبه على رادوالبوت من مولدوفا 6-4 و3-6.

األمــيــركــي ســتــيــف جــونــســون املصنف  ودع 
الـــســـادس مــنــافــســات فــــردي الـــرجـــال لبطولة 
هيوستون للتنس، وذلك في الدور األول من 
البطولة املقامة في والية تكساس األميركية، 
دونالد  مواطنه  أمــام  جونسون  خسر   

ُ
حيث

يانج بمجموعتني متتاليتني بواقع )6 – 4( 
و)6 – 3(.

ــل الـــقـــبـــرصـــي مـــــاركـــــوس بـــجـــداتـــيـــس  ــ ــأهـ ــ وتـ
املصنف السابع الى الدور الثاني بفوزه على 
األرجنتيني دييغو شوارتزمان بمجموعتني 
)6 – صــفــر( و)6 – صــفــر(، فــي وقـــت تأهلت 
الــكــنــديــة اوجــيــنــي بـــوشـــار املــصــنــفــة 17 الــى 
السيدات  فــردي  منافسات  فــي  الثاني  الـــدور 

لبطولة تشارلستون للتنس. 
واليــة  فــي  املقامة  للبطولة  األول  الـــدور  ففي 
ــازت بــوشــار  ــاوث كـــارواليـــنـــا االمــيــركــيــة فــ ســ
 )3  –  6( دولغيرو  ألكسندرا  الرومانية  على 
العــبــة  بـــويـــج  مــونــيــكــا  وتـــقـــدمـــت   .)4  – و)6 
بـــويـــرتـــوريـــكـــو الــــى هــــذا الــــــدور بــعــد فــوزهــا 
 )3  –  6( هراديتسكا  لــوســي  التشيكية  على 
و)6 – 2(، كما وفازت السلوفاكية كريستينا 

العربي الجديد

قــررت لجنة املسابقات فــي االتــحــاد املصري 
لـــكـــرة الـــقـــدم مــعــاقــبــة مـــــدرب نـــــادي املــصــري 
التوأم  البورسعيدي، حسام حسن، وشقيقه 
إبراهيم مدير كرة القدم، وذلك بإيقافهما ملدة 
أربع مباريات وتغريم كل منهما خمسة آالف 
جنيه )565 دوالرًا(، وذلك بسبب اعتراضهما 
ــاراة الـــتـــي انــتــهــت  ــبــ عــلــى الــتــحــكــيــم خــــالل املــ

1-صفر أمام نادي سموحة يوم األحد.
وأكـــد اتــحــاد الــكــرة عــلــى مــوقــعــه عــلــى شبكة 
ــوأم حــســن  ــ ــتــ ــ ــ ــــت الـــــثـــــالثـــــاء: »قــــــــام ال ــرنـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
ــتـــراض بــشــكــل غــيــر الئــــق فـــي الــدقــيــقــة  بـــاالعـ
األخيرة من مباراة فريقهما ضد سموحة في 
الدوري، حني طالبا بركلة جزاء لم يحتسبها 

حكم اللقاء«.
على طارق  غرامة  املسابقات  لجنة  وفرضت 
سليمان مساعد املدرب أيضًا، والتي وصلت 
إلى عشرة آالف جنيه مصري بسبب دخوله 
أرضية ملعب اللقاء، وصرح النادي املصري 

كوتسوفا على األميركية ماديسون برينغل 
)7 – 5( و)6 – 2(.

فــــي املـــقـــابـــل تــغــلــبــت األســــتــــرالــــيــــة ســمــانــثــا 
الصربية  على  الــعــاشــرة  املصنفة  ستوسور 
4(، في   – و)6   )4  –  6( كرونيتش  ألــكــســنــدرا 
حـــني تــقــدمــت الــكــازاخــســتــانــيــة يـــاروســـالفـــا 
ــدور الــثــانــي بــفــوزهــا على  ــ شــفــيــدوفــا إلـــى الـ
ــا بــمــجــمــوعــتــني  ــنــ ــيـــة يــفــجــيــنــيــا روديــ الـــروسـ

متتاليتني بواقع )6 – 1( و)6 – 1(.
ــزا كـــيـــريـــكـــو عــلــى  ــويــ ــة لــ ــيـ ــركـ ــيـ وتـــغـــلـــبـــت األمـ
اليابانية نعومي أوســاكــا )3 – 6( و)6 – 1( 
يوليا  الكازاخستانية  فـــازت  كما   ،)1  – و)6 
نــارا  كــورومــي  الــيــابــانــيــة  عــلــى  بوتينتسيفا 
ســابــق  وقـــــت  وفـــــي  ــر(،  ــفــ صــ  – و)6   )6  –  7(
الــدور  إلــى  صــعــدت الصينية تشانغ شـــواي 
الثاني أيضا بعدما هزمت الهولندية ليسلي 

كيركوف )6 – 1( و)6 – 2(.
وتأهلت الروسية داريا كاساتكينا املصنفة 
14 إلـــى الــــدور ذاتــــه بــفــوزهــا عــلــى الصينية 
تشينغ سايساي )6 – 2( و)6 – 1(، وصعدت 
املصنفة  سيبولكوفا  دومينيكا  السلوفاكية 

أنه قدم طلبًا التحاد كرة القدم لتعيني حكام 
الـــدوري وكــأس  فــي  املقبلة  أجــانــب ملبارياته 

مصر بسبب »األخطاء التحكيمية«.
وتــــعــــرض املــــصــــري لــلــهــزيــمــة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي، وهو يحتل املركز الثالث لكنه بعيد 
بفارق 11 نقطة وراء األهلي املتصدر. ويبتعد 
املــصــري الــذي يملك 39 نقطة مــن 23 مباراة 
اللقب وصاحب  الزمالك حامل  بنقطتني عن 

املركز الثاني الذي خاض مباراة أقل.
فـــي املــقــابــل أعــلــنــت املــحــكــمــة الــريــاضــيــة في 
إيطاليا عن إيقاف مهاجم نابولي اإليطالي، 
ــو هـــيـــغـــوايـــني، أربــــع  ــزالــ ــونــ ــنـــي غــ ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
مباريات، وذلك بسبب اعتراضاته على حكم 
رد منه بعد 

ُ
املباراة األخيرة، في اللقاء الذي ط

أن حصل على بطاقتني صفراوين.
رد من 

ُ
وكان مهاجم نابولي هيغوايني قد ط

مـــبـــاراة فــريــقــه ضــد أوديــنــيــزي الــتــي انتهت 
تــعــرض للطرد   ،)1 - الــوصــيــف )3  بــخــســارة 
ــكـــب خــطــأيــن فـــي الـــلـــقـــاء، لــيــرفــع  بــعــد أن ارتـ
الــحــكــم الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فـــي وجـــهـــه خــالل 

الشوط الثاني.

الثامنة الى الدور الثاني في منافسات فردي 
السيدات لبطولة كاتوفيتسي املفتوحة.

الــدور األول للبطولة املقامة في بولندا  ففي 
ــازت ســيــبــولــكــوفــا عـــلـــى األملـــانـــيـــة كــاريــنــا  ــ فــ
 –  7( بــواقــع  لــواحــدة  فيتهوفت بمجموعتني 
السويسرية  6( و)6 – 4( و)7 – 6(، وتأهلت 
الــدور ذاتــه بفوزها  فيكتوريا جولوبيك الى 
على البولندية باوال كانيا )7 – 6( و)6 – 1( 

و)6 – 2(.
ــا ايــلــيــنــا  ــيــ ــفــ فـــــي املــــقــــابــــل فــــــــازت العــــبــــة التــ
اوستابنكو املصنفة الثالثة على السلوفاكية 
متتاليتني  بمجموعتني  هانتوكوفا  دانييال 
االيطالية  1(. وتأهلت  )6 – 1( و)6 –  بــواقــع 
أيضا  الثاني  للدور  فرانشيسكا سكيافوني 
ستراكوفا  فاليريا  االوكــرانــيــة  على  بفوزها 

)6 – 4( و)6 – 3(.
وفــي وقــت ســابــق صــعــدت اإليــطــالــيــة كاميال 
جيورجي املصنفة الخامسة إلى الــدور ذاته 
بعدما هزمت ألياكسندرا ساسنوفيتش من 
4(. ولحقت   – 4( و)6   –  6( البيضاء  روســيــا 
ــدور الــثــانــي الــروســيــة ايكاترينا  بــهــا إلـــى الــ
كــالرا  التشيكية  على  بفوزها  وفــا  ألكسندر 
6(. كما تغلبت   – )6 – صفر( و)7  كوكالوفا 
الفرنسية إليز كورنيه املصنفة الرابعة على 
البلغارية ايزابيال شينيكوفا )6 – 2( و)7 – 
6( و)6 – 3(، وأخيرًا فازت البريطانية نعومي 
برودي على االيطالية كارين ناب)6 – 7( و)6 

– 4( و)6 – 4(.
)العربي الجديد، رويترز(

واتـــخـــذت املــحــكــمــة الــريــاضــيــة الـــقـــرار بحق 
هــيــغــوايــني وفــقــًا ملــا ذكــــره الــحــكــم فــي تقرير 
املباراة، إذ قررت إنزال عقوبة اإليقاف ملباراة 
األرجنتيني  املهاجم  تعرض  بسبب  واحـــدة 
ــاء، ومــــبــــاراة ثــانــيــة بسبب  ــقـ ــلـ لــلــطــرد فـــي الـ

ــــرط عـــلـــى قـــــــــرارت الــتــحــكــيــم  ــفـ ــ اعــــتــــراضــــه املـ
أنزلت  املقابل  فــي  الــطــرد.  لحظة  وخصوصًا 
ــــرى  املـــحـــكـــمـــة عـــقـــوبـــة اإليـــــقـــــاف مـــــبـــــاراة أخـ
بسبب التصرف غير األخالقي ضد الخصم، 
وأخــيــرًا إيــقــاف مــبــاراة رابــعــة بسبب التهكم 

عــلــى الــحــكــم بكلمات وألــفــاظ غــيــر ريــاضــيــة، 
إلــى االحتكاك به عبر وضــع يديه  باإلضافة 
على صدر الحكم. األمر الذي يعني ان عقوبة 
إيقاف ألربع مباريات كاملة،  هيغوايني هي 
مــع دفــع غــرامــة مالية قــدرهــا 20 ألــف يــورو، 
وســـيـــكـــون هــــذه الـــغـــيـــاب مـــؤثـــرًا عــلــى فــريــق 
»جنوب إيطاليا« ألنه بحاجة ماسة لتحقيق 
االنـــتـــصـــارات لــالســتــمــرار فــي املــنــافــســة على 

اللقب مع يوفنتوس املتصدر.
ــان نـــابـــولـــي أكـــثـــر املــتــضــرريــن  فـــي املـــقـــابـــل كــ
 خسر 

ُ
مـــن اإليـــقـــافـــات هــــذا األســــبــــوع، حـــيـــث

كوليبالي وميرتينز   )4 جــوالت(،  هيغوايني 
ــــت املــحــكــمــة  ــفــ ــ ــة واحــــــــــــدة(. كـــمـــا وأوقــ ــ ــولـ ــ )جـ
الـــريـــاضـــيـــة كــــل مــــن كــــوريــــا )ســـامـــبـــدوريـــا(، 
ــــالن(، بـــيـــرتـــوالتـــشـــي  ــيـ ــ نـــاغـــاتـــومـــو )إنــــتــــر مـ
)مــــيــــالن(، نـــايـــنـــغـــوالن )رومــــــــا(، جــيــاكــريــنــي 

)بولونيا(، فاسكويز )باليرمو(.
كل هذه التوقيفات في كرة القدم ظهرت في 
يوم واحد بعد أسبوع كروي حافل، لتخسر 
ميزين 

ُ
كل األندية املذكورة عددا من العبيها امل

ــتــــراضــــات  ــدة واالعــ ــ ــزائـ ــ بــســبــب الـــخـــشـــونـــة الـ
األمر  التحكيمية،  الــقــرارت  فيها على  املبالغ 
الــذي يعتبر مخالفًا في عالم كــرة القدم. في 
وقــت سيخسر نـــادي املــصــري مــدربــه حسام 
حــســن وشــقــيــقــه ألربــــع مــبــاريــات فــي بطولة 
الدوري املصري، واملثير أن كل هذه األحداث 
وقعت في يوم كروي واحد، التي شهدت على 
فــي جميع  التحكيم  على  كثيرة  اعــتــراضــات 

املالعب العاملية والعربية.

يوم التوقيفات في مالعب كرة القدمستيف جونسون يودع بطولة هيوستون للتنس

ــــض رئــيــس الــفــيــفــا الــجــديــد  رف
االتهامات الموجهة إليه، مشددا 
عمليات  بأي  له  عالقة  ال  أنه  على 
ألي  يتعرض  لم  وأنــه  مشبوهة، 
التحقيق  جهات  مــن  مساءلة 
العالمية،  الكرة  فساد  قضايا  في 
التليفزيوني  البث  عقود  حــول 
وتابع  الويفا.  ببطوالت  الخاصة 
»أنا مصدوم. لن أقبل أي محاولة 
بعض  من  نزاهتي  في  للتشكيك 
الويفا  نشر  وقــد  ــالم.  اإلع وسائل 
المتعلقة  ــور  األم كل  بالتفصيل 

بالعقود المذكورة«.

رئيس الفيفا يرفض 
التشكيك في نزاهته

شهدت بطوالت التنس 
المختلفة تنافسا كبيرا 

وتأهل النجوم إلى األدوار 
المتقدمة

شهدت مالعب كرة 
القدم الكثير من حاالت 

التوقيف لالعبين 
ومدربين، أبرزهم حسام 

حسن

)Getty/أزمات إنفانتينو بدأت مبكرا )فاليرينو دي دومينيكو

)Getty( مشاكل بالتيني تزيد بعد أزمة الويفا)Getty( اليويفا دافعت عن إنفانتينو

)Getty( اسم ميسي ظهر في أوراق بنما )Getty( اسم إنفانتينو ظهر على عقود البث التليفزيوني مع متورطين في قضايا فساد)Getty( فيفا قرر التحقيق في صحة عقود إنفانتينو

)Getty( ستيف جونسون يودع البطولة)Getty( إيقاف هيغوايين أربع مباريات

أوراق بنما

بعد ورود اسم كل من ليونيل ميسي وميشيل بالتيني، طاولت فضيحة 
»أوراق بنما« الرئيس الجديد لالتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، 

وهو ما قد يتسبب له في أزمات مبكرا

أزمة في فيفا بعد ورود اسم إنفانتينو

الخطوات املناسبة حال ثبوت صحته. يشار 
ــى أن عــائــلــة جــيــنــكــيــس كـــانـــت ضــمــن أبـــرز  إلــ
رجال  من  الفيفا  فساد  قضايا  في  املتورطني 
األعمال، ويحاولون في الفترة الحالية تجنب 
للتحقيق  املــتــحــدة  الـــواليـــات  إلـــى  تسليمهم 
ــــي قـــضـــايـــا دفــــــع رشـــــــــاوى بــمــاليــني  مـــعـــهـــم فـ
ــــدوالرات إلــى مــســؤولــني فــي عــالــم الساحرة  الـ
املــســتــديــرة فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، للحصول 
ــلـــى حــــقــــوق الــــبــــث الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــي ملــخــتــلــف  عـ

البطوالت.

مباريـات
      األسبـوع
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الدوحة ـ العربي الجديد

بات نــادي الجيش القطري قريبًا 
الثاني من  الـــدور  إلــى  التأهل  مــن 
لكرة  آسيا  أبــطــال  دوري  مسابقة 
ــك بــعــدمــا عـــاد بــتــعــادل ثــمــني من  الـــقـــدم، وذلــ
األراضي األوزباكية بدون أهداف أمام نادي 
على  املحافظة  فــي  بالتالي  لينجح  نــاســاف، 
الــخــســائــر فــي املجموعة  الــخــالــي مــن  سجله 
الــرابــعــة. ولــدى الجيش عشر نقاط مــن أربــع 
مباريات خاضها، حيث انتصر في أول ثالثة 
لـــقـــاءات بــيــنــهــم انـــتـــصـــاران عــلــى الــعــني بطل 

اإلمارات داخل وخارج ملعبه.
أمــا نــادي ناساف فيمتلك أربــع نقاط يحتل 
بــهــا املـــركـــز الـــثـــالـــث بــرصــيــد 4 نـــقـــاط، وفــي 
تفصيل اللقاء كاد الالعب األوزبكي ساردور 
لــنــادي  التسجيل  بـــاب  يفتتح  أن  رشــيــدوف 
الدقيقة 29، لكن كرته  الجيش بتسديدة في 
الـــزوار ضغطهم  مــرت فــوق العارضة. وتابع 
لكن الحارس سويونوف ألدوربيك وقف سدًا 
خــــرى، عــن طريق 

ُ
أ ــص ُمــحــاولــة 

ّ
منيعًا، وخــل

املــهــاجــم املــغــربــي عبد الــــرزاق حمد الــلــه قبل 
لــكــن أصــحــاب األرض  الــشــوط األول،  نــهــايــة 
والجمهور حاولوا الرد سريعًا، إال أن حامي 
عرين الجيش خليفة أبو بكر، تصدى لضربة 

نتائج إيجابية 
لألندية القطرية

القطري على  لخويا  المجموعات فوز  الرابعة من دوري  الجولة  شهدت 
طيبة  نتيجة  القطري  الجيش  حقق  فيما  كبيرة،  بنتيجة  السعودي  النصر 
أسقط  إذ  قواعده  خارج  ثمين  بفوز  اإلماراتي  العين  وعاد  الديار،  خارج 

األهلي السعودي على أرضه وبين جماهيره 

3031
رياضة

تقرير

رأس من عصمت أالنيازوف بعد أربع دقائق 
مــن بــدايــة الــشــوط الــثــانــي فــي أخــطــر فرصة 
من  املضيف  بعدها  وزاد  األوزبــكــي.  للفريق 
أبــو بكر  الــحــارس  ضغطه، وكـــاد يتقدم لكن 
أنقذ الجيش بعدما أرسل أرتور جيفوركيان 
العب منتخب تركمانستان تمريرة عرضية 
منخفضة إلى البديل بوبير عبد الخالقوف 
قبل 15 دقيقة من النهاية، إال أن حامي عرين 
ــان بــــاملــــرصــــاد. ويــلــتــقــي  ــ الــــنــــادي الـــقـــطـــري كـ
ــــي فــي  ــلـ ــ ــــي الــــجــــولــــة املـــقـــبـــلـــة األهـ الـــجـــيـــش فـ
الدوحة، ثم يقابل الفريق السعودي في جدة 

في الجولة األخيرة.

العين اإلماراتي ينتصر
وعلى ملعب مدينة امللك عبد الله الرياضية 
تحقيق  في  العني  نجح  املشعة«،  »الجوهرة 
ــلــــي  ــعـــب األهــ ــلـ انــــتــــصــــار غــــــــاٍل ومــــهــــم مـــــن مـ

بنتيجة هدفني  انــتــصــر  بــعــدمــا  الــســعــودي، 
لــواحــد، الــشــوط األول مــن الــلــقــاء شهد تألق 
الالعب عمر عبد الرحمن عموري، واستطاع 
داينفريس دوغــالس  املقدمة  فــي خــط  زميله 
من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 من 

عمر اللقاء.
لم ينجح أصحاب الدار في إدراك التعادل في 
الــشــوط األول، ومـــع بــدايــة مــجــريــات الــشــوط 
الثاني لم يتمكن أي فريق من تحقيق إصابة 
فـــي مــرمــى اآلخـــــر، وفــشــل املــهــاجــم الــســوري 
املميز عمر السومة فــي الــوصــول إلــى مرمى 
الـــفـــريـــق اإلمـــــاراتـــــي، فـــقـــام األخـــيـــر بــمــعــاقــبــة 
أصحاب الدار بهدف ثاٍن حمل تويق دوغالس 
أيضًا في الدقيقة 80، لكن األهلي السعودي 
لم يستسلم وحاول العودة بالنتيجة، إال أن 
القطار فاته، إذ لم يغير الهدف الــذي سجله 
صالح العمري في الدقيقة 93 الشيء الكثير، 
ــقـــاط غـــالـــيـــة، رافـــعـــًا  ــــالث نـ لــيــحــصــد الـــعـــني ثـ
الثاني خلف  املركز  6 نقاط في  إلــى  رصيده 
نـــادي الــجــيــش الــقــطــري، فيما تــعــقــدت أمــور 
نادي األهلي الذي يتذيل الترتيب برصيد 3 

نقاط فقط.

لخويا يكتسح النصر
أنقذ نادي لخويا القطري نفسه حني انتصر 
ــداف نــظــيــفــة، ليحقق فـــوزه األول  بــأربــعــة أهــ
فــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــــدوري أبــطــال آسيا 
لكرة القدم، إذ نجح في اكتساح النصر بطل 

السعودية بنتيجة قاسية.
فــي بــدايــة الــلــقــاء كـــاد الــكــوري الــجــنــوبــي نــام 
تاي أن يفتتح باب التسجيل للفريق القطري 
كرته  لكن  الــلــقــاء،  بــدايــة  دقيقة على   33 بعد 
ارتــطــمــت بــالــقــائــم بــعــد تــمــريــرة بــالــكــعــب من 
ــل انــهــيــار  ــي ظـ آالن ديـــوكـــو كــالــويــتــوكــا، وفــ
دفاع الفريق السعودي تمكن نام من التقدم 
للخويا بــتــســديــدة مــن ركــلــة حـــرة بــعــد أربــع 
رأس  الثاني، ملست  الشوط  بداية  من  دقائق 

املدافع حسني عبد الغني وسكنت الشباك.
وبــعــد هـــذا الــهــدف ســقــط الــفــريــق الــســعــودي 
املهاجم  نجح  حــني  املنظمة،  الهجمات  أمـــام 
الـــقـــادم مـــن الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة ديــوكــو 
كالويتوكا في إطالق تسديدة قوية من داخل 
بــعــد هجمة  الــدقــيــقــة 70  فــي  الـــجـــزاء  منطقة 
الذي  الجناح إسماعيل محمد  مرتدة قادها 
اســتــغــل خــطــأ مــن الــبــحــريــنــي مــحــمــد حسني 
الــنــصــر للمرة  الــنــصــر، لتهتز شــبــاك  مــدافــع 

الثانية في هذه القمة.
ــانــــي شــيــكــو فـــلـــوريـــس مــن  ــبــ وضــــاعــــف اإلســ
املـــدرب جــمــال بلماضي، بعدما  تــفــوق فــريــق 
إثــر تمريرة من  ســدد مــن مسافة قريبة على 
محمد تريسور قبل ست دقائق على النهاية. 
ولم يمر الكثير من الوقت حتى تقدم صانع 
بهجمة  املساكني  يوسف  التونسي  األلــعــاب 
مرتدة قبل أن يمرر إلى محمد مونتاري الذي 
راوغ الحارس عبد الله العنزي ليكمل رباعية 
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العين اإلماراتي عاد 
بثالث نقاط ذهبية من 

األراضي السعودية

رئيس الزمالك يوقف مستحقات العبيه 
ويجدد الثقة في المدرب ماكليش

أوقف مرتضى منصور رئيس الزمالك بطل الثنائية املحلية في مصر مستحقات العبي 
الفريق األول عقب هزيمة بهدف دون رد أمام اإلسماعيلي قربت غريمه األهلي املتصدر 
خطوة من استعادة لقب الدوري املمتاز لكرة القدم. لكن منصور جّدد الثقة في املدرب 
خلفا  املــاضــي  فبراير/شباط  فــي  املسؤولية  تولى  الــذي  ماكليش  اليكس  االسكتلندي 
منصب  من  يوسف  إسماعيل  إعفاء  الزمالك  رئيس  قــّرر  )ميدو(بينما  ألحمد حسام 
مديرا للكرة وتعيينه رئيسا لقطاع الكرة وإسناد مهامه بشكل مؤقت إلى عبد الحليم 
علي املدرب املساعد. وال يقدم الزمالك األداء املنتظر في منافسات املوسم الجاري على 

الصعيد املحلي.

شمايكل: صراع الهبوط أصعب من المنافسة على اللقب
ليستر  مــرمــى  حـــارس  شمايكل  كاسبر  يعتقد 
ــأن مــعــركــة فــريــقــه لــلــهــروب مـــن شبح  ســيــتــي بــ
املاضي منحته خبرة كبيرة  املوسم  الهبوط في 
في التعامل مع الضغط ليواصل مسيرته سعيا 
لكرة  املــمــتــاز  اإلنجليزي  الــــدوري  بلقب  للتتويج 
بفارق  حاليا  املسابقة  ليستر  ويتصدر  الــقــدم. 
سبع نقاط عن أقرب ماحقيه توتنهام هوتسبر 
ــايـــة. ويــــرى  ــهـ ــنـ ــع تــبــقــي ســــت جــــــوالت عـــلـــى الـ مــ
شمايكل أن فريقه ال يعاني ضغطا باملقارنة مع 
ما تعرض له في املوسم املاضي. وقال الحارس 
البالغ عمره 29 عاما لوسائل إعام بريطانية »ال 
نعاني من الضغط على اإلطاق. كنا تحت ضغط 
في املوسم املاضي عندما كنا في منطقة الهبوط 
وكافحنا من أجل النجاة. البقاء يعني كل شيء 

للنادي وللمدينة وللجماهير«.

االتحاد اآلسيوي يحذر مجددا 
من التدخالت الخارجية باالتحادات المحلية

جدد االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تحذيره إلى االتحادات األعضاء فيه بضرورة املحافظة 
على استقاليتها وتجنب أي تدخات خارجية في شؤونها، وذلك خال اجتماع عقد 
بمقره في كــواالملــبــور. ولــم يحدد االتــحــاد اآلســيــوي أي طــرف في التحذير الــذي أطلقه، 
العام  املوقوفني منذ  الكويتي واإلندونيسي  أنه يتحدث عن االتحادين  الواضح  لكن من 
املاضي بسبب التدخل الحكومي في شؤونهما. وُعقد اجتماع ملجموعة عمل االتحادات 
الوطنية األعضاء التي شددت على أهمية استقالية االتحادات الوطنية. وترأس االجتماع 
رئيس االتحاد الفيليبيني ماريانو ارانيتا جونيور، نائب رئيس مجموعة العمل والذي 
قال: »اتحاداتنا الوطنية تعاقب على تصرفات خارج نطاق سيطرتها، ليست اتحاداتنا 

األعضاء التي تخرق األنظمة، هي تعاقب بسبب القرارات التي تتخذها حكوماتها«.

رونالدو: أحاول أن أمون معلقًا مسؤوًال
البرازيلي املعتزل رونالدو  القدم  أكد العب كرة 
رياضي  كمعلق  الــحــالــي  دوره  مــع  يتعامل  أنــه 
كبير  بـــ«قــدر  )غلوبو(  مجموعة  في  تلفزيوني 
من املسؤولية«. وأشــار رونــالــدو، خال مؤتمر 
بمعرض السمعيات والبصريات الذي يعقد في 
الخميس،  غــد  بعد  حتى  الفرنسية  كــان  مدينة 
طــوال  يتابعوننا  بــرازيــلــي  مليون   200 »لــديــنــا 
الوقت وديناميكية تحول اللعب سريعة للغاية. 

ال بد من أن أكون فنيا للغاية وسريعا«.

لو روا مدربا لمنتخب توغو 
عني الفرنسي كلود لو روا مدربا جديدا ملنتخب توغو في محاولة للتأهل بمنتخب الدولة 
األفريقية إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 ، وفقا ملا أوردته اليوم صحيفة )ليكيب(. 
ومن املقرر أن يوقع املدرب الفرنسي املخضرم الذي يحظى بخبرة كبيرة مع املنتخبات 

األفريقية واآلسيوية، عقدا مع توغو سيمتد حتى كأس أمم أفريقيا 2019.

أدريانو يتلقى الضوء األخضر
للمشاركة  بالعودة  له  يسمح  الــذي  الطبي  اإلذن  كوريا،  أدريــانــو  برشلونة،  مدافع  تلقى 
في املباريات، على إثر إكماله بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية، حسبما أفاد النادي 
الكتالوني. وكان أدريانو قد تغيب عن املاعب لعشرة أيام بسبب إصابة عضلية بالفخذ 
األيمن حرمته من خوض لقائي الكاسيكو بالليغا أمام ريال مدريد وذهاب ربع نهائي 
إمرة  ليكون تحت  البرازيلي  الظهير  أتلتيكو مدريد. وبهذا سيعود  أمام  األبطال  دوري 

مدرب برشلونة، لويس إنريكي، في لقاء ريال سوسييداد السبت القادم بملعب أنويتا.

للتعاقد معه، من دون شك اللعب لريال مدريد حلم يراود كل 
العالم، فانضم بالفعل إلى امليرنغي  القدم حول  العبي كرة 
مــقــابــل 6,6 مــايــني يــــورو، وســجــل فــي مــوســمــه األول 16 
لقب  أول  املسابقات، وحقق  بمختلف  مــبــاراة   45 في  هدفًا 
فــي مسيرته االحــتــرافــيــة، حــني تـــوج بــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
موسم 1997-1998، وكذلك السوبر اإلسباني وكأس العالم 
الكبيرة صحبة  اإلنجازات  تحقيق  مورينتس  تابع  لألندية، 
مرتني موسمي  أيضًا  األبطال  بــدوري  ففاز  امللكي،  النادي 
لألندية  العالم  كــأس  وكــذلــك  و2002-2001،   2000-1999
عام 2002، والسوبر األوروبــي في العام ذاتــه، وحصد لقب 
الليغا موسمي 2000-2001 و2002-2003، إضافة السوبر 

اإلسباني.
شكل مورينتس ثنائيًا مرعبًا في خط الهجوم صحبة راؤول 
غونزاليس بانكوس، لكن بعد نهاية كأس العالم 2002 في 

كوريا الجنوبية واليابان، تعاقد الريال مع الظاهرة البرازيلية 
الرحيل  الفريق وقرر  رونالدو، فتقلص دور مورينتس في 
عن النادي موسم 2003 إلى نادي موناكو الفرنسي، فوصل 
معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى امليرنغي 

من املسابقة األهم، لكنه خسر أمام نادي بورتو.
عاد بعدها فرناندو إلى الريال لكن األمــور لم تتغير، فقرر 
إلى  وانضم  اإلنجليزية،  املاعب  في  تجربة جديدة  خــوض 
االتحاد  بكأس  ففاز   ،2006-2005 موسم  ليفربول  نــادي 
اإلنجليزي والــســوبــر األوروبــــي، وحــط رحــالــه بعد ذلــك في 
نادي فالنسيا ولعب لصالحه ثاثة مواسم، وكان له شرف 
في  الــكــرويــة  يختتم مسيرته  أن  قبل  املــلــك،  بــكــأس  التتويج 
نادي مارسيليا بلقبي الدوري والكأس عام 2010، كما مثل 
لم  لكنه  لقاء وسجل 27 هــدفــًا،  فــي 47  املنتخب اإلســبــانــي 

يحصد أي لقب مع الروخا.

حسين غازي

وفي  الــتــاريــخ،  مــّر  على  مميزين  مهاجمني  إسبانيا  أنجبت 
السنوات العشرين األخيرة، ظهر نجوم في خط املقدمة على 
غرار راؤول غونزاليس، فرناندو توريس، ديفيد فيا وأيضًا 
فرناندو مورينتس، والذي يصادف 5 أبريل/ نيسان ذكرى 
مياده، وهو من مواليد سنة 1976 في مدينة كاسيسريس 
بالومبييه،  ألباسيتي  ــادي  نـ مــع  مسيرته  ــدأ  وبـ اإلســبــانــيــة، 
قبل أن يترقى إلى الفريق األول ويبدأ مسيرته في املاعب 
بشكل رسمي موسم 1993، وبقي حتى 1995 في النادي، 
إلى  أن يرحل  أهـــداف، قبل  لقاء وسجل 7  فخاض معه 29 

ريال سرقسطة.
هــنــاك قـــدم مــوريــنــتــس مــســتــوى كــبــيــرا فــخــاض 77 مــبــاراة 
وسجل 34 هدفًا، هذا األمر دفع أحد أكبر األندية في العالم 

فرناندو موريـنتس

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
مهاجم إسباني 
سجل الكثير من 

األهداف خالل 
مسيرته الحافلة 

باأللقاب

لخويا القطري 
اكتسح النصر 
السعودي 
برباعية نظيفة 
)Getty(

فيليبي  لويز  البرازيلي  يقوده  الذي  الصيني،  إيفرغراند  غوانجزو  بات 
سكوالري قربيًا من توديع بطولة دوري أبطال آسيا التي حقق لقبها 
الموسم الماضي، وذلك بعد سقوطه أمام نادي أوراوا ريد دياموندز 
تشكيله  في  لعب  الذي  الفريق،  يتمكن  ولم  نظيف.  بهدف  الياباني 
ريكاردو  والبرازيلي  مارتينيز  جاكسون  الكولومبي  من  كل  األساسي 
جوالرت، من تحقيق الفوز وتسجيل نتيجة إيجابية، حيث خسر بالهدف 

الذي سجله موتو يوكي )د.52(.

سقوط جديد للبطل

وجه رياضي

لخويا. ورفع لخويا رصيده إلى خمس نقاط 
من أربع مباريات بالتساوي مع النصر، لكنه 
يتفوق في املواجهات املباشرة بعد تعادلهما 
ــة.  ــقـ ــابـ الـــسـ ــة  ــولــ ــجــ الــ فـــــي  ــــاض  ــريــ ــ ــ ال فـــــي   1-1
نــاد زوب آهــان اإليــرانــي املجموعة  ويتصدر 
بثماني نقاط بعد فوزه 5-2 على بونيودكور 

األوزبكي متذيل الترتيب بنقطتني.

مــن الــفــرص لكن فــي نهاية األمــر نجحنا في 
تحقيق االنتصار. تركيزنا الحالي على دوري 
أبــطــال آســيــا ثــم الــبــطــوالت املــحــلــيــة الــقــادمــة 
)كـــأس قطر وكـــأس األمـــيـــر(«. فــي املــقــابــل قال 
علي عفيف مهاجم لخويا إنه وزمالءه كانوا 

يتوقعون تحقيق نتيجة كبيرة ضد النصر.
وصرح الالعب لقناة بي.إن سبورت: »لقد كان 

وصــرح عــدنــان العلي أمــني ســر نــادي لخويا 
ــثـــالث  لــلــصــحــافــيــني بـــعـــد حـــصـــد الـــنـــقـــاط الـ
البداية هدفنا  منذ  االنتصار  كــان   « الغالية: 
األول واألخــيــر فــي هــذه املــبــاراة وتــم تحقيقه 

بتوفيق من الله«.
وأضاف العلي: »كنا نشعر بالقلق من تكرار 
ســيــنــاريــو املـــبـــاراة الــســابــقــة بــضــيــاع الــعــديــد 

الفوز مهمًا للغاية، نجحنا في السيطرة على 
الثالث  النقاط  كاملة،  دقيقة   90 ملــدة  املــبــاراة 
كــانــت مــهــمــة جـــدًا لــالســتــمــرار فـــي املـــشـــوار«. 
ضد  املقبلتني  الجولتني  فــي  لخويا  ويلعب 
ــر، الــــذي  ــنـــصـ بـــونـــيـــودكـــور بــيــنــمــا يــلــتــقــي الـ
مع  الثاني  لــلــدور  التأهل  فــي  مهمته  تعقدت 

زوب آهان في مسقط ودبي على الترتيب.

التأقلم مع  عانى فابيان ديلف، العب وسط مانشستر سيتي اإلنجليزي، من صعوبة 
ناديه الجديد، بعد انتقاله الصيف املاضي من أستون فيا، لكن يبدو أن هذا ليس األمر 
أكبر  )يوتيوب(، عن  مــان سيتي، عبر موقع  لقناة  يــؤرقــه. وكشف ديلف  الــذي  الوحيد 
مخاوفه الحياتية، حيث اعترف بأنه يشاهد »أشباحا حقيقية« بصفة مستمرة. ويحاول 
ديلف أن يجد عاجا لهذه املشكلة من خال صديقه وزميله في الفريق جايل كليشي، 

الذي بات يقيم معه في نفس الغرفة.

صورة في خبر

ديلف واألشباح
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»سفينة الحب«
السوريون غرقا دون »جنة اهلل على األرض«

عّمان ـ محمد الفضيالت

السورية  الــحــب«  أبــحــرت »سفينة 
ــلـــى مــتــنــهــا أعــــضــــاء فــرقــة  ــقـــل عـ تـ
الحرب وبددت  ها 

ْ
مسرحية شتتت

أعـــضـــاءهـــا خــمــس ســـنـــوات - عــمــر الـــثـــورة 
الــســوريــة - والــتــقــوا فــجــأة لــيــقــرروا خــوض 
آالف  عــشــرات  قبلهم  خاضها  التي  الرحلة 
تــراءت لهم  السوريني نحو أوروبـــا، والتي 
»جنة الله على األرض«. ركب أعضاء الفرقة 
وحدهم  قيادتها  وقـــرروا  سفينتهم  الستة 
بــعــد أن خــانــهــم املــــهــــرب، فـــا وقــــت لــديــهــم 
لانتظار حيث هناك تنتظرهم، كما حلموا، 
مسارح أوروبا التي سيعيدون فيها ترميم 
فرقتهم املسرحية وترميم إنسانيتهم التي 
والــزنــازيــن  املتفجرة  البراميل  فيها  عبثت 

والحصار.
»ســفــيــنــة الــــحــــب« مــســرحــيــة كـــتـــب نــصــهــا 
ــنـــان الــــســــوري نــــــوار بــلــبــل،  ــفـ وأخـــرجـــهـــا الـ
العاصمة عّمان  فــي  أول عــروضــهــا  وأبــحــر 
مساء األحــد املاضي، ليرسم من على ظهر 
السفينة، والتي ركبها ممثلون يخوضون 
تجربتهم األولى، واقع شعب بأكمله تحول 
بعد خمس سنوات على انطاق ثورته ضد 

مشهد من العرض )العربي الجديد(

»أبشع نظام وأعتى دكتاتورية في العالم« 
للمجتمع،  إلــى ضحية  للنظام  من ضحية 
للثورة  ذاتـــي  نقد  تقديم  يتجاهل  أن  دون 
الـــتـــي تــســلــق عــلــيــهــا املــتــســلــقــون وســرقــهــا 
ــن الــشــعــب فــيــهــا أحــامــه  ــ ــتـــشـــددون ورهـ املـ
ــلـــدنـــكـــوشـــوتـــني، مــــن خــــالــــه اســتــحــضــار  لـ
ــن نـــصـــوص أرووبـــــيـــــة طــوعــهــا  مـــشـــاهـــد مــ
لتامس واقع القضية السورية بتفاعاتها 

املعقدة.
مأساته  السوريني  السفينة  ركــاب  من  لكل 
التي سردها دون إغفال ملأساة فلسطينيي 
مخيم اليرموك التي تقمصها ممثل أردني 
ليروي  السفينة  ركب  فلسطيني،  من أصل 
من على ظهرها جنون الحصار الذي فرض 
مــن جوعهم  أكــل سكانه  املخيم حتى  على 

لحم القطط.
ممثلة سورية  ركــبــت  السفينة  مــن  وعــلــى 
بقدم مبتورة – بترت قدمها نتيجة القصف 
إلــــى األردن- مــمــثــلــة مــأســاة  تــلــجــأ  أن  قــبــل 
الـــجـــرحـــى الـــســـوريـــني، لــكــنــهــا وفــــي لحظة 
الـــفـــرح املــجــنــونــة بـــركـــوب الــســفــيــنــة صــوب 
األرض« حــولــت مأساتها  الــلــه على  »جــنــة 
إلى ملهاة، وثقت فيها النتصارها النفسي 
بالبرميل  الــذي قصف ساقها  الطيار  على 

املـــتـــفـــجـــر، حــــني قــصــفــت طـــائـــرتـــه بــســاقــهــا 
بيبكي  »والطيار  الطائرة  لتسقط  املبتورة 

وأنا أضحك«.
ــلـــى ظــهــر  ــن عـ ــ ــمـــس ســـــنـــــوات، ومــ ــعــــد خـ وبــ
ــا تــــــــزال قـــضـــيـــة املـــغـــتـــصـــبـــات  ــ الـــســـفـــيـــنـــة مـ
السوريات حاضرة تخدش إنسانية العالم، 
حيث ركبت ممثلة قضت في زنازين النظام 
227 يـــومـــا تــعــرضــت خــالــهــا لــاغــتــصــاب 
يــومــيــا، وتــجــد نفسها بعد أن تــحــررت من 

السجون لم تتحرر من املجتمع.
بــني ذكــريــات املــوت واإلصــابــة واالغتصاب 
وجيل األيتام ومعاناة الفلسطيني أبحرت 
الــســفــيــنــة لـــتـــطـــوف الـــشـــواطـــئ األوروبــــيــــة 
ــن الـــيـــونـــان مــــــرورًا بــإيــطــالــيــا فــإســبــانــيــا  مـ
وصواًل إلى أملانيا ففرنسا. وفي كل شاطئ 
استحضر ركابها حكاية أوروبية طوعوها 
لــتــامــس قــضــيــتــهــم، بــاســتــثــنــاء الــشــاطــئ 
اإلنجليزي الذي مرت فيه السفينة سريعا.

فـــي إســـبـــانـــيـــا، اســتــنــهــض ركـــــاب »ســفــيــنــة 
التي لعبها  الحب« حكاية »دون كيشوت« 
الـــذي أصــبــح يتيما  أصــغــر ركـــاب السفينة 
الــركــاب أحامهم  بعد مــوت والــــده، ليعلق 
وأمــالــهــم فــي دفــع الظلم عنهم على فــارس 
الهواء، في نقد  أسطوري يحارب طواحني 

ذاتــــي لــلــثــورة الــتــي عــلــق الــشــعــب الــســوري 
العاجزين  أحامه على  للحرية  في طريقه 

لتحقيقها.
ــرنــــســــي، اســتــحــضــر  ــفــ ــئ الــ ــاطــ ــشــ وعــــلــــى الــ
املــمــثــلــون شــخــصــيــة »طــــرطــــوف«، املــنــافــق 
املــتــســتــر بــســتــار الـــديـــن لــلــكــاتــب املــســرحــي 
مــولــيــيــر، لــيــعــرضــوا واقـــعـــا بــشــعــا ملــعــانــاة 
املـــغـــتـــصـــبـــات الــــســــوريــــات الـــلـــواتـــي هــربــن 
الــنــظــام ليقعن فــي ظــلــم املجتمع.  مــن ظــلــم 
و»طرطوف« على السفينة منافق شهواني 
خلف ستار الدين الذي يتستر فيه يحاول 
اســتــدراج املغتصبة إلشــبــاع غــرائــزه، لكنه 
وحـــني يــكــشــف أمــــره يــنــظــر ركــــاب السفينة 
نــظــرة شــك وريــبــة لتصرخ  املغتصبة  إلـــى 
»227 يوم باملعتقل اغتصبوني الشبحية... 
اغتصابي واغتصاب كل سورية تاج على 

راسكم«.
»سفينة  اختتمت  األملـــانـــي،  الــشــاطــئ  عــلــى 
ــحــــب« رحـــلـــتـــهـــا بـــاســـتـــحـــضـــار الـــدكـــتـــور  الــ
ــه، هـــنـــاك وخــــــال ســعــى  ــوتـ ــغـ »فـــــاوســـــت« لـ
»فاوست« الكتشاف جوهر الحياة الحقيقي 
يــســتــحــضــر الــشــيــطــان »مــفــســتــوفــيــلــيــس«، 
ليبرم معه عقدًا يقضي بأن يقوم بخدمته 
ــول حـــيـــاتـــه شـــريـــطـــة أن يــســتــولــي عــلــى  ــ طـ
روحــه بعد املمات بعد أن يبلغ » فاوست« 
قمة السعادة. وفي اللحظة التي يمد فيها 
»فاوست« ليوقع على العقد يحدث أسوأ ما 
قد يتعرض له الاجئون في عرض البحر، 
تهب عاصفة تغرق السفينة يموت من على 
 واحــدًا على 

ً
متنها، مخلفني وراءهــم دليا

موتهم دون بلوغ حلمهم، مقتنياتهم التي 
طفت على السطح بعد أن استقروا هم في 

قعر البحر. 

ال تتجاهل املسرحية 
تقديم نقد ذاتي للثورة 

التي تسلق عليها 
املتسلقون وسرقها 
املتشددون ورهن 

الشعب فيها أحالمه 
للدنكوشوتني.

■ ■ ■
بني ذكريات املوت 

واإلصابة واالغتصاب 
وجيل األيتام ومعاناة 
الفلسطيني أبحرت 
السفينة لتطوف 

الشواطئ األوروبية.

■ ■ ■
من على ظهر السفينة 

ما تزال قضية 
املغتصبات السوريات 

حاضرة تخدش 
إنسانية العالم.

باختصار

ترسم »سفينة الحب« واقع الشعب السوري بأكمله وتحوالت ثورته بعد خمس سنوات على انطالقها ضد »أبشع نظام 
وأعتى دكتاتورية في العالم«

هوامش

سعدية مفرح

لم أفهم بعد من حكاية »وثائق بنما« ما هو أهم وأكثر 
 من أن الصحافة تسترد عافيتها، على األقل أمام 

ً
داللة

الــرأي العام الــذي فقد جــزء كبير منه ثقته بها، تحت 
ألــّم بها من أزمـــاٍت فنيٍة أثــرت على مكانتها  وطــأة ما 
الكاشفة للخبر والصانعة للرأي العام واملوجهة له. أما 
األسرار الهائلة املتعلقة بفساد سياسيني ورياضيني 
العالم  هــذا  متنفذي  مــن  وكثيرين  كثيرين،  وفــنــانــني 
ومشاهيره، من بعض من وردت أسماؤهم في الوثائق 
التي نشرت، واألخبار التي رشحت من التسريب، فلم 
تكن بحاجٍة إال ألدلٍة موثقٍة ورسميٍة، كالتي ُيفترض 
أن »وثائق بنما« قّدمتها، أو ستقدمها للناس أجمعني. 
ذلك أن ال جديد تحت شمس الفساد، فالجميع تقريبًا 
يــعــرف الــفــاســديــن فـــي مــحــيــطــه الـــوطـــنـــي، خــصــوصــًا 
الــثــروات  فــي  الــذي يؤثر  الحجم  الفساد بذلك  إذا كــان 
الوطنية وحقوق الشعوب فيها على نحو كبير. لكن، 
الفاسدون قادرين على إسكات  دام   ما 

ً
عــادة ال يقني 

الجميع. 
 
ً
أمـــا إن تــحــدثــت صــاحــبــة الــجــاللــة الــصــحــافــة، مــدّعــمــة

الصمت يجدي.  فــال يعود  والــوثــائــق،  بــاألدلــة  حديثها 
ــي املـــجـــتـــمـــعـــات الــصــحــيــة،  ــا فــ ــنــــدهــــا، وخـــصـــوصـ وعــ
سيسابق الجميع على شحذ السكاكني، وهم يراقبون 

جمل الفساد في طريقه نحو السقوط املؤكد.
في التحقيق االستقصائي الذي شارك فيه صحافيون 
كثيرة،  وتلفزيونية،  ورقية  صحافية،  مؤسساٍت  من 
ذلــك أنــه أكبر من أن تنفرد به صحيفة واحــدة، إثباٌت 
جديٌد على أن الصحافة ما زالت تملك زمام األمور في 
مسألة الرقابة الشعبية. وفي ظل الخلط الحاصل لدى 
 والصحافة 

ً
الصحافة مهنة األيــام، ما بني  القراء، هذه 

كيانًا ورقيًا. يتقّدم هؤالء الصحافيون، ليبرهنوا على 
الحقيقي  املعنى  أن  االثنني، وعلى  الفرق كبير بني  أن 
للصحافة يكمن في أنها أداة كشف حّرة، بغض النظر 
عن املمارسات السلبية التي يمكن أن يمارسها كثيرون 
من منتسبيها، استثمارا لخصائصها الكاشفة تلك. 
إلى  باإلضافة  الحقيقي،  الصحافي  يحتاجه  ما  وكــل 
وشجاعة  حــي  وضمير  مطلقة  حــريــة  املهنية،  أدواتـــه 
يواجه بها الفساد، ومحاوالته املستميتة إلسكات كل 
صوٍت، وإْن بطلقات الرصاص، كما حدث لصحافيني 
، وبقيت ضمائرهم حية. 

ً
كثيرين، لقوا حتفهم اغتياال

يتحّدث العالم الذي انفجر باملعلومات املذهلة، قبل أيام، 
عن أزيد من 11 مليون وثيقة، رسمية وشبه رسمية، 
عــديــدٍة،  بـــالٍد  مــن  مــالــيــٍة ملتنفذين  بــحــســابــاٍت  تتعلق 
تحت  الضريبي  والــتــهــرب  املصرفي  الفساد  وّحــدهــم 
مظلته السوداء، عبر عملياٍت مصرفيٍة معقدة في ما 
وراء البحار، وكشفهم ضوٌء مبهر، سلطته الصحافة 
 املضّي 

َ
الــحــّرة الــتــي لــم تخف مــن الــنــتــائــج، ولــم تــخــش

في جهدها، تحت وطأة ضخامة األسماء وسلطاتها 
الواسعة، ولم تنخدع بدعايٍة سلبيٍة عن دورها املتقهقر 

في تأثيره، بل تعاملت بوعٍي تام، إلى درجة أنها قّررت 
التراجع،  مــن  أكبر  كهذا  فخبر  بينها،  فيما  التشارك 

ومن إغراءات السبق واالنفراد.
الفرنسية  لوموند  هير مؤسس صحيفة  بــوف  يقول 
وستكون  الكبيرة  اليومية  الصحف  »كــانــت  العريقة؛ 
تكون،  لن  لكنها  كبيرة،  وتجارية  صناعية  مؤسسة 
ويجب أال تكون، وال يمكن أن تكون مجرد ذلك فقط، 
بمعنى  املعلومات.  على  للحصول  الفرد  وسيلة  فهي 
نه مــن الــحــكــم على 

ّ
أنــهــا تــوفــر لــه الــعــنــاصــر الــتــي تمك

إلى فكر معني بشأنها«، وما زالت  األمــور، والوصول 
 لـــدى كل 

ً
نــظــريــة ذلـــك الــصــحــافــي الــفــرنــســي مــعــتــمــدة

صحافي حقيقي، وها هو تحقيق بنما االستقصائي 
جاء ليؤكدها، عبر أكبر تسريٍب من نوعه في التاريخ، 
كما وصفته وسائل اإلعالم، ليس لجهة حجم الوثائق 
املــســربــة وحـــســـب، وإنـــمـــا أيــضــا لــحــجــم تــأثــيــره على 

مصائر متنفذين وحكوماٍت، وربما دول أيضا. 
مــا زالـــت الــصــحــافــة تستحق لــقــب صــاحــبــة الــجــاللــة.. 
الــــقــــادرة عــلــى حــــرف اتـــجـــاه الــــقــــّراء عــبــر املــســاهــمــة 
بالكشف عما يعينهم على معرفة الحقيقة، ولن يبقى 

أمامهم عندها سوى القيام بدورهم هم أيضًا.

صاحبة الجاللة تسترّد عافيتها

وأخيرًا

إن تحدثت صاحبة الجاللة 
الصحافة، مدّعمًة حديثها 

باألدلة والوثائق، فال يعود 
الصمت يجدي
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