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طهران ــ فرح الزمان شوقي

حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة مــن مــســاء األمــــس كانت 
طواقم اإلنقاذ ما زالت تتابع عملياتها النتشال 
الضحايا من تحت ركــام مبنى برج »بالسكو« 
التجاري، وسط العاصمة اإليرانية طهران، والذي 
كان قد انهار صباحًا إثر حريق ضخم اندلع في 
طوابقه العليا. ورّجحت بعض املصادر أن يكون 
معظم هؤالء القتلى من رجال اإلطفاء ممن كانوا 

داخل املبنى قبل سقوطه بالكامل.
ِتل وُجِرح العشرات، أغلبهم من رجال اإلطفاء 

ُ
وق

لالرتفاع  مرشحة  والحصيلة  البرج،  انهيار  في 
وسط مواصلة الجهود النتشال الضحايا. كما 
قامت السلطات اإليرانية بتوسيع الطوق األمني 
ــبـــرج، وأخـــلـــت الـــشـــوارع  حـــول مــنــطــقــة انــهــيــار الـ

املحيطة.
وأفـــــاد مــوقــع »تــســنــيــم« اإليــــرانــــي إنــــه ال يمكن 
تحديد عدد القتلى بدقة في الوقت الراهن، لكن 
أن نحو 200 رجــل إطفاء كانوا  أكــدت  مصادر 
يساهمون في إخماد الحريق عند انهيار املبنى.

ــة الــكــهــربــاء  ــــرت شـــركـ ــيـــان رســــمــــي، ذكــ ــــي بـ وفـ
الوطنية أنه تم قطع الكهرباء عن املناطق املحيطة 

 عـــن قــطــع الـــغـــاز عنها. 
ً
بــالــبــرج املــنــهــار، فــضــال

وقد الحظ شهود عيان صعود دخــان من ذات 
املنطقة في وقت سابق من عصر أمس، ونقلت 
انتقلت ملبنى يجاور  الــنــيــران  أن  إيــرانــيــة  مــواقــع 

مكان البرج املنهار.
رسمية  رسالة  اإليــرانــي  »تسنيم«  موقع  ونشر 
كــانــت بــلــديــة طـــهـــران قـــد وجــهــتــهــا ملــالــكــي بــرج 
ــبــة مــنــهــم مـــراعـــاة  »بـــالســـكـــو« قــبــل عـــامـــن طــال
 من عقبات 

ً
إجراءات ومعايير السالمة، ومحذرة

وقـــوع أي حـــادث مــن قبيل انـــدالع حــريــق، حيث 
وصل إلى البلدية تقارير من إدارة اإلطفاء تؤكد 

عمليات  إجــراء  وتتطلب  البرج ضعيفة  بنية  أن 
ترميم، بحسب ما جاء في رسالتها.

وعن سبب اندالع الحريق، قال شهود عيان إن 
انــفــجــارًا سببه تــســّرب فــي الــغــاز وقـــع فــي أحــد 
الــطــوابــق هــو مــا أدى النــتــشــار الــنــيــران ومـــن ثم 
انهيار البرج املتهالك، لكن املساعد األمني لحاكم 
السبب  يكون  أن  رّجــح  طهران محسن همداني 
متعلقًا بحصول احتكاك كهربائي، مضيفًا أنه 
أنابيب غاز في مبنى »بالسكو«، لكن  ال يوجد 
الباعة داخله كانوا يستخدمون الكهرباء وبعض 
أجهزة التدفئة التي تعمل بقوارير معبأة بالغاز.
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تقلص مساحة سيطرته في الموصل

»داعش« يواصل االنهيار

23
سياسة

األرض على 
كف عفريت

الموصل ـ أحمد الجميلي

يواصل تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( سلسلة انهياراته السريعة في أحياء 
ومناطق مدينة املوصل وضواحيها، في تطّور قد يفضي إلى اختصار توقعات 
ــارس/آذار املــقــبــل، خــالفــا لــتــوقــعــات الحكومة  ــ نــهــايــة املــعــركــة قــبــل نــهــايــة شــهــر مــ
العراقية والقادة الغربيني في التحالف الدولي، التي سبق أن أعلنت عن احتمال 

نهاية املعركة قبل فصل الصيف املقبل.
في هذا السياق، نجحت القوات العراقية، أمس الخميس، في استعادة السيطرة 
على مدينة تلكيف، في ضواحي املوصل، املعروفة بـ«الرئة الشمالية لها«. وهو 
ما يعني كثيرًا بالنسبة للقوات العراقية وكذلك »داعش«. ووفقا ملصادر عسكرية 
عراقية، فإن سيطرة القوات العراقية على مدينة تلكيف البالغة مساحتها نحو 
23 كــيــلــومــتــرًا، تــّمــت خـــالل ثــمــانــي ســاعــات فــقــط، بــمــقــاومــة ضعيفة لــلــغــايــة، من 
لنهر  الشرقي  الجنوبي  املحور  الذين انسحبوا منها باتجاه  عناصر »داعــش«، 

دجلة بشكل متفرق. 
في هذا الصدد، ذكر قائد الحملة العسكرية العراقية الستعادة املوصل، الجنرال 
عبد األمير رشيد، في بيانه، أن »القوات العراقية وبإسناد من طيران التحالف 
العراقي فوق  العلم  الدولي، تمكنت من تحرير قضاء تلكيف بشكل كامل ورفــع 

مبانيه«.
في غضون ذلك، كشفت مصادر عسكرية عراقية لـ«العربي الجديد«، أن »مساحة 
سيطرة مقاتلي التنظيم على املدينة تقلصت خالل اليومني املاضيني إلى نحو 

45 في املائة من مجمل مساحة مدينة املوصل وضواحيها«.
 سوى الساحل األيمن الذي سيشّكل هو اآلخر تحديا أمام 

ّ
وأضافت أنه »لم يتبق

دة عمرانيا وعشائريا، باإلضافة إلى مسألة 
ّ
القوات العراقية، بسبب طبيعته املعق

القوات  استقدمتها  التي  العائمة  الجسور  عبر  دجلة  نهر  وعــبــور  التضاريس 
األميركية، أمس الخميس، إلى مشارف املدينة للبدء باملرحلة الثالثة من الخطة«.

بدوره، أفاد قائد رفيع في جهاز مكافحة اإلرهاب، لـ«العربي الجديد«، أن »القوات 
العراقية سيطرت على الحي العربي وفندق نينوى أوبري، وحي الرشيدية، في 
أحدث تطورات املعارك«. كما أوضح اللواء سامي العارضي لـ«العربي الجديد«، 
لنهر  املحاذية  الغابات  منطقة  في  املتبقية  املناطق  على  السيطرة  »عمليات  أن 

دجلة مستمرة«.
القريبة من ضفة  املناطق  »تحّولت  فقد  املوصل،  في  وبحسب مصادر عسكرية 
ــى مـــن عــنــاصــر داعــــش فـــي الــســاحــل 

ّ
نــهــر دجــلــة إلـــى ســاحــة مــعــركــة بـــني مـــن تــبــق

 فيه 
ّ
الــذي شــن الوقت  العراقية، في  القوات األمنية  الشرقي ملدينة املوصل وبــني 

عناصر التنظيم قصفا مكثفا بقذائف الهاون من الضفة الغربية ملدينة املوصل، 
استهدفت فيها مناطق النبي يونس والفيصلية واملجموعة الثقافية، ما أدى إلى 
وقوع قتلى وجرحى في صفوفص قوات مكافحة اإلرهاب بينهم ضابطان إضافة 

إلى املدنيني«.
وقــد شــهــدت مدينة املــوصــل، خــالل اليومني املــاضــيــني، مــوجــة نـــزوح كبيرة بعد 
اضطرار آالف العائالت إلى ترك منازلها في مناطق الكندي والعربي والكفاءات 
التي  املكثف  القصف  الدائرة هناك وعمليات  املعارك  والفيصلية بسبب  الثانية 
تنفذها طائرات التحالف الدولي. وأكد مسؤولون محليون في املدينة لـ«العربي 
التي تخوض فيها  املناطق  زالــت محاصرة في  العائالت ما  أن »مئات  الجديد« 

القوات العراقية معارك عنيفة ضد داعش«.
جبرت على 

ُ
أ العائالت  أن »أغلب  الجديد«،  لـ«العربي  وأفــاد نازحون من املوصل 

البقاء في منازلها، بعد رفض عناصر تنظيم داعش مغادرتهم مناطقهم باتجاه 
املناطق التي تسيطر عليها القوات العراقية شرق مدينة املوصل«.

نقرش: الوضع القائم 
ليس مدعاة للتفاؤل 

حيال المباحثات
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عدم خرق الهدنة

للحدث تتمة...

تجاذبات سياسية 
تسبق 

مؤتمر أستانة

وادي بردى ضحية جديدة التفاقـات التهجير

يد  من  بردى  وادي  ورقة  بسحب  أستانة  مؤتمر  الستباق  السوري  النظام  سعى 
التقليل من أهمية  المعارضة عبر فرض اتفاق تهجير على المنطقة، إضافة إلى 
نيّات  لتبيان  النار  المعارضة تشدد على أهمية وقف  المفاوضات، فيما كانت  هذه 

النظام واالنطالق لحل سياسي، وسط بدء استعدادات تحضيرية للمؤتمر

محمد أمين

حـــــــاول الــــنــــظــــام الـــــســـــوري اســـتـــبـــاق 
مؤتمر أستانة املقرر في 23 الحالي، 
بسحب أوراق من يد املعارضة، عبر 
فـــرض شـــروطـــه فـــي اتـــفـــاق تــهــجــيــر جــديــد تم 
التوصل إليه في وادي بــردى، فيما كان ملف 
املــعــارضــة طرحها خالل  الـــوادي ورقـــة أرادت 
في  الفعلية.  النظام  نيات  لتبيان  املفاوضات 
ــوازاة ذلـــك، اســتــبــق رئــيــس الــنــظــام الــســوري  مــ
ــد، مــؤتــمــر أســتــانــة بــتــصــريــحــات  ــ بـــشـــار األســ
ــة هــــذه  ــيــ ــمــ ــل مـــــن أهــ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــا الـ ــبــــرهــ حـــــــــاول عــ
املــحــادثــات. بينما كــان رئيس وفــد املعارضة 
ــؤدي  ــ ــة أن تــ ــيــ ــمــ ــد أهــ ــ ــؤكـ ــ ــــوش، يـ ــلــ ــ مـــحـــمـــد عــ
املباحثات لتثبيت وقف إطالق النار واإلفراج 
للتقّدم نحو حل  الحصار  وفــك  املعتقلني  عن 

سياسي.
ــتــــعــــدادات  وبـــــــدأت املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة االســ
التحضيرية ملؤتمر أستانة، في ظل مؤشرات 
ــاء جـــديـــدة إلــى  ــمـ عــلــى إمــكــانــيــة انـــضـــمـــام أسـ
املفاوض، والوفد االستشاري،  الوفد  تشكيلة 
إذ تـــجـــري اتــــصــــاالت حــثــيــثــة مــــع عــســكــريــني 
وسياسيني وقانونيني من أجل ذلك. وعلمت 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن الـــعـــاصـــمـــة الــتــركــيــة 
أنــــقــــرة تــشــهــد اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة وصــفــتــهــا 
»الـــتـــحـــضـــيـــريـــة« تـــضـــم أعـــضـــاء  مـــــصـــــادر بــــ
»استراتيجية«  لــوضــع  واملــســتــشــاريــن  الــوفــد 
للتفاوض. وأشار ممثل لواء »شهداء اإلسالم« 
فـــي الـــوفـــد املـــفـــاوض، الــنــقــيــب ســعــيــد نــقــرش، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
التفاوض تنحصر  املرحلة األولــى من عملية 
فــي »تثبيت اتــفــاق وقــف إطــالق الــنــار، ووقــف 
حمالت النظام العسكرية«، مشيرًا إلى أن وفد 
وفق  أستانة  مباحثات  إلــى  يذهب  الفصائل 
ثوابت ال يمكن التخلي عنها، مضيفا: ال يمكن 

نقرش  وأكــد  وأهدافها.  الثورة  ثوابت  تجاوز 
»تفاؤل« حيال  أن الوضع القائم ليس مدعاة لـ
املباحثات، مضيفا: »لكن من موقع املسؤولية 
ال يمكننا إال عمل كل شيء ممكن«، وفق قوله.
ــادر أن  وعــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن مـــصـ
وفـــد الــفــصــائــل املــعــارضــة يـــغـــادر أنـــقـــرة على 
الــيــوم الجمعة باتجاه  مــن طــائــرة »خــاصــة« 
الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة، مــشــيــرة إلــــى أن عــدد 
ــد ســيــصــل إلـــــى نـــحـــو أربـــعـــني.  ــوفــ ــاء الــ أعــــضــ
ــرار الـــشـــام« قــرارهــا  ــ فــيــمــا حــســمــت حــركــة »أحـ
بــعــدم الـــذهـــاب إلـــى مــبــاحــثــات أســتــانــة. وقــال 
املهاجر،  يــوســف  أبــو  الحركة  بــاســم  املتحدث 
في حديث مع »العربي الجديد«: »ال نرى أنه 
يمكن تحقيق شــيء من هــذا املؤتمر«. وأشــار 
التوقيع على  أعقبت  للمؤتمر  الدعوة  أن  إلى 
اتفاق وقف إطالق النار«، مضيفا: »النظام لم 
لــه االلــتــزام  يلتزم بــهــذا االتــفــاق، فكيف يمكن 
بمخرجات من املمكن أن تصدر عن املؤتمر«. 
ــــدت  ــة أكـ ــركــ ــن الــــحــ ــ ــادر مـــقـــربـــة مـ ــ ــــصـ ولــــكــــن مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــركــة تــدعــم الــوفــد  لـــ
 مــن دون تطبيق 

ً
املـــفـــاوض، ولـــن تــقــف حــائــال

مــخــرجــات املــؤتــمــر »فــي حــال كــانــت إيجابية، 
وال تحمل تنازالت للنظام«.

ــة مــهــمــة مـــن يد  ــ وســـعـــى الـــنـــظـــام لــســحــب ورقـ
باتفاق  الدفع  عبر  املفاوضات  قبل  املعارضة 
وفـــد  أن  املـــــصـــــادر  كـــشـــفـــت  إذ  بــــــــردى،  وادي 
ــــرح مـــســـألـــة إيـــقـــاف  ــنـــوي طـ ــان يـ ــ املـــعـــارضـــة كـ
ــــردى في  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى مــنــطــقــة بـ
ــــن املـــــفـــــاوضـــــات. وأكــــــدت  الـــجـــلـــســـة األولـــــــــى مـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه املسألة  املــصــادر لـــ
كــانــت ســتــشــكــل اخـــتـــبـــارًا لــجــديــة الـــــروس في 

»نتائج إيجابية«. خروج املفاوضات بـ
بتصريحات  أستانة  مؤتمر  األســد  واستبق 
من املتوقع أن تلقي بظاللها على املفاوضات، 
خــصــوصــا أنــهــا تــحــمــل تــأكــيــدًا واضــحــا على 

نّية النظام تمييعها. وقــال األســد في مقابلة 
شرت مقتطفات منها أمس 

ُ
مع قناة يابانية، ن

توقعات  أي  لحكومته  ليست  إنـــه  الــخــمــيــس، 
ــل آمـــــــال فــــقــــط«، مــضــيــفــا:  ــ ــيــــال املـــؤتـــمـــر »بــ حــ
»األولــــويــــة يــجــب أن تــكــمــن فـــي الــتــوصــل إلــى 
وقــف إطــالق الــنــار«. ووصــف األســد املعارضة 
ما  أقصى  أن  مؤكدًا  إرهابية«،  »مجموعات  بـ
يــمــكــن أن يــقــّدمــه لــهــا فـــي أي مــفــاوضــات هو 

االتفاق على إعادة إعمار قريتي بسيمة وعني 
الفيجة خالل فترة زمنية معينة.

أما في دير الــزور التي تشهد مواجهات بني 
هــدوءًا  إن  ناشطون  فقال  و»داعــــش«،  النظام 
حــــذرًا ســـاد جــبــهــات الــقــتــال بــعــد ظــهــر أمــس، 
بعد تمّكن التنظيم من السيطرة على حاجز 
وشــركــة الــكــهــربــاء ورحــبــة الــدبــابــات جنوب 
غرب مطار دير الــزور العسكري، بعد معارك 
عنيفة مع قوات النظام أسفرت عن خسائر من 
ها 

ّ
الطرفني، وذلك بالتزامن مع هجمات يشن

التنظيم على املدينة من جهة منطقة املقبرة 
جــنــوبــا، وقـــريـــة الــجــفــرة شــمــال املـــطـــار. وأكـــد 
ــزور 24« أن تنظيم »داعــــش«،  الــ مــوقــع »ديـــر 

ـــ »تخليها  »عـــفـــو مـــن الــحــكــومــة« املـــشـــروط بـ
عن أسلحتها«، مشيرًا إلى أن مؤتمر أستانة 
الحكومة  بــني  محادثات  شكل  على  »سيكون 
واملجموعات اإلرهابية من أجل التوصل إلى 
وقف إلطالق النار والسماح لتلك املجموعات 

باالنضمام إلى املصالحات«.
املعارضة محمد  وفــد  قــال رئيس  املقابل،  في 
عــلــوش، إن هـــدف املــعــارضــة مــن الــذهــاب إلــى 
املـــفـــاوضـــات هـــو تــثــبــيــت وقــــف إطـــــالق الــنــار 
ــن املــعــتــقــلــني  بــــالــــدرجــــة األولــــــــى، واإلفــــــــــراج عــ
واملعتقالت في سجون النظام، وفك الحصار 
عــن املــنــاطــق املــحــاصــرة. واعــتــبــر عــلــوش، في 
أنه بتناول  حديث لوكالة »األناضول« أمس، 
هذه املوضوعات وتحقيق تقّدم فيها يكونون 
التقّدم  على  يساعد  كبيرًا  إنجازًا  »حققوا  قد 

واملضي في الحل السياسي«.
ورأى عضو االئتالف الوطني السوري وأمينه 
الــعــام الــســابــق يحيى مكتبي، فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن تـــصـــريـــحـــات األســــد 
معربا  املــؤتــمــر«،  إلفــشــال  استباقية  »محاولة 
عـــن اعــتــقــاده أنــهــا جــــاءت »اســتــجــابــة لرغبة 
إيرانية«، مشيرًا إلى أن طهران ترغب في نسف 
العسكري.  الحسم  إلى سياق  املؤتمر للعودة 

تمّكن من التقّدم داخل حيي املوظفني والعمال 
الــزور، إضافة لسيطرته على  في مدينة ديــر 

نقاط عدة في شارع بور سعيد.
ويأتي تقّدم التنظيم على الرغم من القصف 
ــنـــظـــام  املــــكــــثــــف الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه طــــــائــــــرات الـ
ـــت عــشــرات 

ّ
ــة الـــتـــي شـــن ــيـ ــائــــرات الـــروسـ والــــطــ

الــزور  أحــيــاء مدينة ديــر  الــغــارات استهدفت 
التنظيم مــن جهته،  قــصــف  كــمــا  ومــحــيــطــهــا. 
ــقــــصــــور الــــواقــــعــــني تــحــت  ــــورة والــ ــجـ ــ حـــيـــي الـ
سيطرة قوات النظام بعدد من قذائف الهاون، 
مــــا أســــفــــر عــــن ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجــــرحــــى بــني 
املدنيني. وقال ناشطون إن قوات النظام، وفي 
محاولة لوقف تقّدم التنظيم، استقدمت عبر 
الطيران املروحي تعزيزات من دمشق قوامها 
200 عنصر من عناصر الحرس الجمهوري، 
كــمــا تــقــوم بــاعــتــقــال املــدنــيــني وســوقــهــم إلــى 

جبهات القتال.
وتــســبــبــت املـــعـــارك بــني الــطــرفــني فــي مفاقمة 
محنة املــدنــيــني فــي املــديــنــة، ســـواء فــي الجزء 
الــخــاضــع لــســيــطــرة »داعــــــش«، والــــذي يشهد 
ــــزوح بــســبــب الــقــصــف الــعــنــيــف الـــذي  حـــالـــة نـ
يطاوله منذ أيام، أو في مناطق قوات النظام 
التي تقصف بشكل عشوائي أيضا ويتخوف 
ارتــكــاب مقاتلي »داعـــش« عمليات  أهلها من 

انتقام بحقهم في حال دخولها.
وحول الوضع في دير الزور، قال رئيس إدارة 
العمليات في هيئة األركان الروسية سيرغي 
رودســــكــــوي، إن عــمــلــيــات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ضـــد »داعـــــش« فـــي مــديــنــة املـــوصـــل الــعــراقــيــة 
دفــعــت الــتــنــظــيــم إلـــى تــحــويــل جـــزء كــبــيــر من 
قواته إلى شرق سورية. وأوضح أن مسلحي 
تنظيم »داعش« يشنون حاليا هجوما واسعا 
السوري  النظام  قــوات  مواقع  على  ومستمرًا 
فــي ديــر الـــزور، و»هــنــاك وضــع صعب للغاية 
يــمــر بـــه مــحــيــط مــديــنــة ديــــر الـــــــزور، الـــتـــي ال 
تــزال محاصرة من قبل إرهابيي داعــش منذ 

اإلعالمية في  الــدائــرة  قلل رئيس  من جهته، 
االئتالف الوطني السوري أحمد رمضان، من 
األســد، مشيرًا في حديث  أهمية تصريحات 
ــد »ليس  مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن األسـ
 في أستانة، وال ينبغي أن تؤخذ 

ً
طرفا فاعال

تصريحاته على محمل الجد«، الفتا إلى أن 
األسد يعترف بأنه ليس لديه معلومات عن 
االجتماع، وبالتالي هو خارج سياق ما ُيقرر، 
مضيفا: »األسد خاضع لنفوذ روسيا وإيران 
التشاور  أو  وهما يقرران من دون مراجعته 
ــا »تــحــت  ــيـ ــان أن روسـ ــه«. واعـــتـــبـــر رمـــضـ ــعـ مـ
بــدأت تتجه ملحاولة  الــدولــي،  تأثير الضغط 
جعل مؤتمر أستانة منسجما إلى حد ما مع 
ولكن ضمن  لها،  وامــتــدادًا  مرجعية جنيف، 
تــــهــــا لــبــيــان  ــــرض تــفــســيــرهــا وقــــراء ــيـــاق فـ سـ
جنيف 1 وقــــرارات مجلس األمـــن، خصوصا 
القرار 2254«. ولم يستبعد رمضان »حدوث 
مفاجآت« في مؤتمر أستانة »بالنظر إلى أن 
أو غامض،  كل ما يتصل باالجتماع شفهي 
كذلك،  والــضــمــانــات  شفهية،  للقاء  فــالــدعــوة 
واملــرجــعــيــة غــيــر مــتــفــق عــلــيــهــا واملــخــرجــات 
اللقاء  يجعل  مما  بشأنها،  التفاهم  يجر  لــم 
مفتوحا على كل االحتماالت«، وفق رمضان.

حــوالــي 3 ســنــوات«. مــن جهته، قــال الناشط 
هذا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الرمضان،  أحمد 
الــتــصــريــح وإن كـــان يــؤشــر إلـــى قـــرب سقوط 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، ولــكــن فــي الحقيقة 
ــــى أن الـــطـــيـــران الــــروســــي ربــمــا  قــــد يــشــيــر إلـ
سيقوم بحرق األخضر واليابس في مناطق 
االشتباكات القريبة من جبهات وجود النظام 
خصوصا في مدينة دير الــزور التي تخضع 
لــســيــطــرة الــتــنــظــيــم، وســيــكــون املـــدنـــيـــون هم 
املتوقع خالل  الــروســي  القصف  أول ضحايا 
استقدام  مع  تزامنا  املقبلة  واأليـــام  الساعات 
قوات النظام للدعم اللوجستي والبشري من 
أجــل استعادة ما خسره خــالل األيــام القليلة 

املاضية.
ويعتبر مــتــابــعــون لــلــوضــع أن »داعــــش« قــرر 
النظام في  إنــهــاء وجــود  أعلى مستوى  على 
محافظة دير الــزور بغية تأمني مناطق آمنة 
بــعــيــدة عـــن جــبــهــات الــقــتــال الــبــريــة مـــن أجــل 
حماية البيئة الحاضنة له، خصوصا املعارك 
ونــزوح  العراقية  املوصل  مدينة  في  العنيفة 
آالف الـــعـــراقـــيـــني مــــن املـــديـــنـــة بـــاتـــجـــاه ريـــف 
محافظة دير الزور، وبعد تراجع التنظيم في 
الشمالي وشمال وغــرب محافظة  ريف حلب 

الرقة.
ــل املــــــعــــــارك بــني  ــواصــ ــتــ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــ
»داعـــش« والــنــظــام فــي جبهات عــدة فــي ريف 
ــاول  ــ ــالـــي ســـــوريـــــة. وحــ ــرقــــي، شـــمـ ــلـــب الــــشــ حـ
عــنــاصــر التنظيم الــتــقــّدم نــحــو مــواقــع قــوات 
الــنــظــام عــلــى أطــــراف قــريــة الــحــرمــل املــحــاذيــة 
للكلية الجوية في ريف حلب الشرقي، لكنهم 
لم يحققوا نجاحا كبيرًا، بينما تمّكنت قوات 
النظام من السيطرة على قريتي عفرين الباب 
مدينة  ريف  في  املحيطة  والتالل  والشحرور 
الباب الجنوبي الغربي. وتسعى قوات النظام 
لــلــوصــول نــحــو مــديــنــة الـــبـــاب، فيما تــواصــل 
الجيش  مــن  املدعومة  الــفــرات«  »درع  فصائل 

في غضون ذلك، دعا رئيس االئتالف الوطني 
السوري أنس العبدة في كلمة له أمس روسيا 
إلى تبني قرار في مجلس األمن الدولي تحت 
القوة  استخدام  يجيز  الــذي  السابع  الفصل 

ملحاسبة من يقوم بخرق وقف إطالق النار.
التفاصيل حول  الكثير من  ولــم تتضح بعد 
ــم يــتــم تـــوزيـــع أوراق  لـ املـــؤتـــمـــر املـــرتـــقـــب، إذ 
ــنـــدات تــفــاوض مــن قــبــل راعــيــي املــؤتــمــر  وأجـ
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــا وروســـــــيـــــــا(. وذكـــــــــرت مـ ــيــ ــركــ )تــ
»العربي الجديد«، أنه من املتوقع  املعارضة، لـ
عقد اجتماعات تمهيدية »غير رسمية« 

ُ
ت أن 

بني  الرسمية،  املباحثات  تسبق  أستانة  في 
وفـــد الــفــصــائــل املــســلــحــة والــطــرفــني الــتــركــي 
ــد املــعــارضــة  والــــروســــي، مــشــيــرة إلــــى أن وفــ
دوليني  مراقبني  بدخول  املــفــاوض سيطالب 
لضمان عــدم خــرق اتــفــاق وقــف إطـــالق النار 
من قبل قوات النظام واملليشيات الحليفة له.
ــــى ســـوريـــة  وســـيـــشـــارك املـــبـــعـــوث األمــــمــــي إلـ
أستانة،  ستيفان دي مستورا في محادثات 
املــتــحــدة. فيما أعلنت  عــلــى رأس وفـــد األمـــم 
الروسي  الوفد  أن  الروسية  الخارجية  وزارة 
إلــــى أســـتـــانـــة ســيــضــم مــمــثــلــني عـــن وزارتـــــي 

الدفاع والخارجية وغيرها من الهيئات.

التركي محاوالتها للتقّدم نحو املدينة أيضا 
من جهة الشمال.

وفـــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة فــــي ريـــــف دمـــشـــق، 
استعاد مقاتلو املعارضة ظهر أمس الخميس 
نقاطا عــدة فــي منطقة املـــرج بعد مــعــارك مع 
ــام اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا األســلــحــة  ــظـ ــنـ قــــــوات الـ
الثقيلة واملتوسطة. كما تجددت االشتباكات 
بني الطرفني على محور أوتوستراد حمص-

دمشق الدولي، من دون تحقيق أي تقّدم، في 
تل عدد من قوات النظام ليل األربعاء-

ُ
حني ق

الخميس، إثر محاولة تقّدم فاشلة في مناطق 
القيادي في  الشرقية. وقــال  الغوطة  عــدة في 
»فيلق الــرحــمــن«، وائـــل عــلــوان، فــي تصريح، 
إن قوات النظام حاولت التقّدم من جهة حي 
جوبر وبلدات املحمدية وعني ترما وحرزما، 
إذ تصّدت لها فصائل املعارضة، مشيرًا إلى 
أن قـــــوات الـــنـــظـــام ســيــطــرت خــــالل األســـبـــوع 

الحالي على نقاط عدة في منطقة املرج.
من جهة أخرى، سيطرت جبهة »فتح الشام« 
)الــنــصــرة ســابــقــا( بشكل مــفــاجــئ عــلــى مقار 
وحواجز لحركة »أحرار الشام« في ريف إدلب 
الغربي. وقال ناشطون إن عناصر من الجبهة 
ــرار  ــ ــار »أحــ ــقـ ــــس عـــلـــى مـ ــبـــاح أمـ ســـيـــطـــروا صـ
ــــزوف والزعينية  الــجــانــوديــة والـ الـــشـــام« فــي 
ومعبر خربة الــجــوز فــي ريــف إدلــب الغربي. 
وبـــهـــذا بــــات مــعــبــر خـــربـــة الـــجـــوز بــيــد »فــتــح 
الــشــام«، فيما أكــدت مــصــادر أن املعبر مغلق 
منذ أيـــام، وكــان مــن املــقــرر فتحه بعد يومني 

أمام الراغبني بالدخول إلى تركيا.
وقــــــال الـــقـــيـــادي فــــي حـــركـــة »أحــــــــرار الـــشـــام« 
الرسمي في  بــكــر، على حسابه  أبــو  الــفــاروق 
»تويتر« تعليقا على هذه التطورات: »األحرار 
يــرفــضــون الــذهــاب ألســتــانــة ملــنــع عـــزل جبهة 
الصافي  املنهج  أصحاب  واليوم  الشام،  فتح 
ــلـــى حـــواجـــز  يـــــــــردون الـــجـــمـــيـــل بـــالـــهـــجـــوم عـ

ومقرات األحرار«.

النظام يقلل من أهمية المحادثات 
والمعارضة لتبيان نيّات خصمها

يواصل النظام خروقاته لوقف النار في مناطق عدة )عمر حاج قدور/فرانس برس(

حلب الشاهد األبرز على التهجير )جورج أورفليان/فرانس برس(

نواف التميمي

هي الجمعة العظيمة بالنسبة لرئيس 
الواليات املتحدة األميركية الجديد، 

دونالد فريد ترامب، الذي ُيتوج 
اليوم الرئيس الـ45 ألكبر دول العالم 

وأقواها. اعتبارًا من اليوم سوف يقف 
العالم، من الصني إلى املكسيك، على 
قدم واحدة بانتظار أميركا الجديدة، 

وبانتظار مفاجآت ترامب. اعتبارًا 
من اليوم سوف تنظم عواصم العالم 

أنفاسها على إيقاع سيد البيت 
األبيض الجديد، وما قد تتفتق عنه 
عبقريته من سياسات وقرارات قد 

تقلب أحوال الناس.
طاملا رددت األساطير بأن األرض 
على كف عفريت، وإذا ما غضب 
العفريت ونفض كفه اهتز الكون، 
وانقلبت األرض رأسًا على عقب. 

وطاملا َرددت األساطير الشعبية بأن 
الله خلق األرض على صخرة، وأن 

الصخرة معلقة على قرن ثور، وكلما 
ثار بركان، أو انفجر زلزال، فسر 

الناس املصيبة بغضب الثور الذي 
يحمل الكون على قرنه. وبعد يوم 

الجمعة العظيم هذا، لن تكون هناك 
أساطير، ولن تكون هناك خرافات، 

، على كف 
ً
 ال خياال

ً
فالكون بات، فعال

عفريت واشنطن الجديد.
اعتبارًا من اليوم، على العالم بكباره 

وصغاره عدم إغضاب »الثور 
األميركي«، وعدم املزاح مع سيد 

البيت األبيض، الذي يواجه الصني 
ويتهمها بـ«اغتصاب الواليات 
املتحدة«، وال يبدي أسفًا على 

تفكك االتحاد األوروبي بعد خروج 
بريطانيا منه، ويتوعد بنقل سفارة 

بالده إلى القدس املحتلة، ونسف 
ما تبقى من أمل في السالم، وحتى 
أنه ال يبالي بتفكك حلف األطلسي، 

ويبدو أقرب إلى روسيا منه إلى 
أملانيا.

سيد أميركا الجديد قال خالل 
حمالته االنتخابية إنه سيبني جدارًا 

على الحدود مع املكسيك، وسوف 
يمنع املسلمني من دخول الواليات 
املتحدة، وسوف يفرض »الجزية« 
على دول الخليج مقابل حمايتها، 
وسوف ُيوقف مساهمة بالده في 

حلف األطلسي واألمم املتحدة، 
وسوف يلغي االتفاق النووي مع 

إيران ويجدد العقوبات على نظام 
طهران.

ال أحد يجزم إذا ما كان ترامب 
جادًا وقادرًا على فعل أي من ذلك 
بعد تتويجه اليوم رئيسًا للواليات 

املتحدة، ولكن األكيد أن املسار 
السياسي واالقتصادي على كوكب 

األرض تغّير.

استبق النظام السوري 
مفاوضات أستانة بفرض 

اتفاق تهجير على 
المعارضة في وادي 

بردى، في وقت تستمر 
فيه المواجهات بين 

قوات النظام وتنظيم 
»داعش« في دير الزور

  شرق
      غرب

ائتالف المالكي يطيح 
بمحافظ بغداد

أطاح ائتالف »دولة القانون« الذي 
يــتــزعــمــه نــــــوري املـــالـــكـــي، مــحــافــظ 
بــغــداد الــتــابــع لـــ«الــتــيــار الــصــدري«، 
ــلـــســـة  عـــــلـــــي الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي، بـــــعـــــد جـ
اســـتـــجـــواب فــــي مــجــلــس مــحــافــظــة 
بغداد أمس الخميس حول قضايا 
ــــي مــجــلــس  ــاد. وقـــــــال عـــضـــو فـ ــ ــــسـ فـ
الجديد«  لـ«العربي  محافظة بغداد 
إن كــتــلــة الـــصـــدر وأعـــضـــاء آخــريــن 
انـــســـحـــبـــوا مــــن جــلــســة الــتــصــويــت 
احـــــتـــــجـــــاجـــــا عـــــلـــــى مــــــــا وصـــــفـــــوه 

باالستهداف السياسي.
)العربي الجديد(

السيسي يأمر بإحكام 
السيطرة األمنية

عــقــد الــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
اجتماعا  الخميس  أمــس  السيسي 
مــع مــســؤولــني حكوميني وأمــنــيــني، 
الــذكــرى السادسة لثورة  وذلــك قبل 
25 يناير/كانون الثاني 2011. ونقل 
بــيــان رئــاســي عــن السيسي تأكيده 
»ضـــــرورة اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــالزمــة 
لــــضــــمــــان الــــتــــأمــــني الـــــتـــــام لــــحــــدود 
وتكليفه  والبحرية«،  البرية  البالد 
على  السيطرة  بـ«إحكام  املسؤولني 

الحدود واملنافذ واملعابر«.
)العربي الجديد(

حركة دارفورية تنضم 
لوثيقة الدوحة للسالم

تــشــهــد الـــدوحـــة يـــوم االثــنــني املقبل 
تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـالم بـــني الــحــكــومــة 
الــســودانــيــة وحــركــة »جــيــش تحرير 
الـــســـودان« )الـــثـــورة الــثــانــيــة(، التي 
ــام الــحــاج،  يــرأســهــا أبـــو الــقــاســم إمــ
ــــي حــــركــــة مــنــشــقــة عــــن »جــيــش  وهــ
تــحــريــر الـــســـودان«. ويــأتــي االتــفــاق 
اســـتـــنـــادًا لــوثــيــقــة الـــدوحـــة لــلــســالم 
في دارفــور، التي وقعتها الحكومة 
السودانية وعدد من حركات التمرد 

في دارفور سابقا.
)العربي الجديد(

عدنان علي

اتــفــاق تهجير جديدًا  الــســوري  فــرض النظام 
على السوريني وهــذه املــرة على أهالي وادي 
بردى، مع التوصل إلى اتفاق، أمس الخميس، 
من أجل وقف األعمال العسكرية في الــوادي. 
يأتي ذلك في وقت واصل فيه تنظيم »الدولة 
ــــش( هــجــومــه الـــواســـع على  اإلســالمــيــة« )داعـ
مـــواقـــع قــــوات الــنــظــام فـــي مــديــنــة ديــــر الــــزور 
ــاره عـــلـــى املـــطـــار  ومـــحـــيـــطـــهـــا، مــحــكــمــا حــــصــ
الــعــســكــري شـــرق املــديــنــة تــمــهــيــدًا القــتــحــامــه، 
ــــوات الــنــظــام هــجــمــاتــهــا على  ـــرّكـــز قـ

ُ
بــيــنــمــا ت

مــواقــع املــعــارضــة فــي وادي بـــردى والــغــوطــة 
الشرقية.

وتوّصلت املعارضة املسلحة في وادي بردى 
بــريــف دمــشــق إلــى اتــفــاق مــع الــنــظــام برعاية 
ــال الــعــســكــريــة  ــمــ ــة مـــن أجــــل وقــــف األعــ ــّيـ ــانـ أملـ
ــن مــقــاتــلــي  فـــي الـــــــوادي وخــــــروج الـــراغـــبـــني مـ
الــســوري.  املــعــارضــة مــن املنطقة إلــى الشمال 
وقالت مصادر من الهيئة اإلعالمية في وادي 
»العربي الجديد« إن االتفاق تم عصر  بردى لـ

أمــــس بــانــتــظــار الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ بـــنـــوده خــالل 
للمصادر، على  االتفاق وفقا  ونــّص  ساعات. 
النار ووقــف العملية العسكرية  وقــف إطــالق 
بــــــــردى، ودخــــــــول ورشـــــات  قـــــرى وادي  عـــلـــى 
الصيانة إلى منشأة نبع عني الفيجة تزامنا 
مع توافد املقاتلني والفصائل من الجرود إلى 
يتم تسوية  لــلــمــصــادر،  املنطقة. ووفــقــا  قــرى 
أوضاع املقاتلني الراغبني بالبقاء في الوادي، 
للتسوية  الرافضني  أسماء  تسجيل  يتم  كما 
وتــرحــيــلــهــم إلـــى مــديــنــة إدلـــب بــرعــايــة أممية 
الــدولــي، فــي حني  وبمرافقة الصليب األحــمــر 
يـــقـــوم الـــنـــظـــام بــســحــب املــلــيــشــيــات مـــن قــريــة 
بسيمة وُيــبــقــي عــلــى قــواتــه فــقــط. كــمــا ينّص 
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القاهرة ـ العربي الجديد

قــالــت مــصــادر ُمــطــلــعــة فــي مــجــلــس الــنــواب 
املــصــري إن األخــيــر ســيــصــدق عــلــى تعديل 
وزاري مـــحـــدود، خـــال جــلــســاتــه األســبــوع 
املــقــبــل، بــعــد تــجــديــد الــرئــيــس، عــبــد الفتاح 
الـــســـيـــســـي لــلــثــقــة فــــي حـــكـــومـــتـــه، بـــرئـــاســـة 
شــريــف إســمــاعــيــل، واإلبـــقـــاء عــلــى قــوامــهــا 
الــرئــيــســي، وقــصــر الــتــعــديــل الــشــكــلــي على 
حقائب  ليشمل  األكــثــر،  على  وزراء،  تسعة 
والسياحة،  والتعليم،  الـــزراعـــة،  أهمها  مــن 
ــت املــــصــــادر،  ــ ــافـ ــ واآلثــــــــــار، والــــثــــقــــافــــة. وأضـ
الــتــعــديــل سُيبقي  الــجــديــد«، أن  »الــعــربــي  لـــ
على عدد من الوزراء، الذين صاحب أداءهم 
حــالــة واســعــة مــن الــرفــض الشعبي، أخــيــرًا، 
مـــن جـــــراء األزمـــــــات املــرتــبــطــة بــحــقــائــبــهــم، 
الـــداخـــلـــيـــة، مــجــدي  وفــــي مــقــدمــتــهــم، وزراء 
الدين،  أحمد عماد  والــصــحــة،  الــغــفــار،  عبد 
واملالية، عمرو الجارحي، واالستثمار، داليا 

خورشيد.

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

ــاد أمـــس،  ــذي ســ ــ ــراب الــــعــــام، الـ ــ ــ يــعــكــس اإلضـ
املحتل  الفلسطيني  الـــداخـــل  فــي  الــخــمــيــس، 
ــــال  ــتــ ــ ــل قـــــــــــوات االحــ ــ ــتـ ــ ــــى قـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
اإلسرائيلي الشهيد، يعقوب أبو القيعان، بدم 
بــارد في قرية أم الحيران في النقب أول من 
 عن املسيرات والتظاهرات التي 

ً
أمس، فضا

خــرجــت خـــال الــيــومــن املــاضــيــن، واألخـــرى 
املقررة غدًا السبت، مدى اتساع حالة الغضب 
من تزايد انتهاكات االحــتــال وســط دعــوات 

إلى تكثيف النشاطات الكفاحية. 

ابتزاز إسرائيلي 
إثــر رفض  الخميس،  أمــس  التوتر،  وتواصل 
الــشــرطــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  تــســلــيــم عــائــلــة أبــو 
تل 

ُ
ق قــد  كــان  الــذي  الشهيد  القيعان، جثمان 

يـــوم األربـــعـــاء بـــرصـــاص االحـــتـــال. وعلمت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن أقـــــارب الــشــهــيــد أن 

محاولة احتواء غضب النواب
وحــــاول رئــيــس الــبــرملــان )املـــوالـــي للسيسي(، 
ــواء غـــضـــب الــــنــــواب،  ــ ــتـ ــ ــال، احـ ــ ــعـ ــ عـــلـــي عـــبـــد الـ
املـــطـــالـــبـــن بـــرحـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، فــي 
 إنها »ربما 

ً
أمــس، قائا جلسة مساء أول من 

تنسحب في هدوء، من دون تفعيل إلجراءات 
مــنــهــا«، وذلـــك عقب هــجــوم عدد  الثقة  سحب 
الــــوزراء، وتحميل  الــنــواب على أداء  كبير مــن 
إفقار املواطنن، وانفات  الحكومة مسؤولية 
أســعــار السلع.  وأعــلــن عبد الــعــال عــن انعقاد 
جــلــســات الــبــرملــان، األســـبـــوع املــقــبــل، ملناقشة 
يــســمــيــهــا،  أن  دون  ــن  مــ ــة،  ــامــ هــ مــــوضــــوعــــات 
بــخــاف نــصــوص الــائــحــة املــنــظــمــة بانعقاد 
املجلس، أسبوعا بعد أسبوع، إلقرار التعديل 
الوزاري املرتقب، تزامنا مع الذكرى السادسة 
العام  الثاني  يناير/كانون   25 ثــورة  لنشوب 
ــادر  املـــصـ واســـتـــنـــدت  ــادر.  ــ ــــصـ املـ ــــق  وفـ  ،2011
التعديل،  على  املنتظرة  الــبــرملــان  مــوافــقــة  فــي 
ــروح مــــن الـــســـيـــســـي، إلـــــى أن الـــدســـتـــور  ــ ــطـ ــ املـ
أعـــطـــى املـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي الـــحـــق فــــي ســحــب 
الــثــقــة مــن الــحــكــومــة، بــعــد رفـــض بــرنــامــجــهــا، 
وتــســمــيــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئــيــســا جــديــدًا 
»دعم  الغالبية  ائتاف  من  بترشيح  لــلــوزراء، 
مــصــر«، إال أنــه لــم ينص على رفــض التعديل 
الوزاري. ونصت املادة 147 من الدستور على 
من  الحكومة  إعــفــاء  الجمهورية  »لــرئــيــس  أن 
أداء عــمــلــهــا، بــشــرط مــوافــقــة غــالــبــيــة أعــضــاء 
تــعــديــل وزاري بعد  الـــنـــواب، وإجــــراء  مجلس 
التشاور مع رئيس الــوزراء، وموافقة البرملان 
يقل  ال  وبــمــا  للحاضرين،  املطلقة  بالغالبية 
عن ثلث أعضاء املجلس«. وقال السيسي، في 

ــل الـــــــــــوزاري لـــحـــقـــائـــب املــجــمــوعــتــن  ــديـ ــعـ ــتـ الـ
الغضب  في ظل حالة  واألمنية،  االقتصادية، 
ــاع  ــفـ الـــواســـعـــة بــــن املـــواطـــنـــن مــــن جــــــراء ارتـ
األســعــار، بشكل يومي، وعــدم قــدرة الحكومة 
 عن حالة االنفات 

ً
على مراقبة األسواق، فضا

الــحــدوديــة، خصوصا  األمــنــي فــي املحافظات 

ــأن تـــوقـــع على  »الـــشـــرطـــة طــالــبــت الــعــائــلــة بــ
تصريح تعترف به العائلة بأن الشهيد نفذ 

عملية دهس عن سابق إصرار«.
ــة هــــــذه إلرغــــــام  ــرطــ ــشــ ــاوالت الــ ــ ــحــ ــ وتـــــأتـــــي مــ
الــعــائــلــة عــلــى تــوقــيــع مــثــل هــــذا اإلقـــــــرار في 
مركز  عبر  العائلة،  فيه  طالبت  الــذي  الــوقــت 
بــإجــراء تحقيق رســمــي في  الحقوقي  عــدالــة 
الــقــيــعــان، ال سيما  أبــو  مــابــســات استشهاد 
عــلــى ضــــوء مـــا أفـــــاد بـــه شـــهـــود الـــعـــيـــان من 
القرية، الذين أكــدوا أن أفــراد الشرطة أطلقوا 
النار عليه، من الخلف، وعادوا وأطلقوا النار 
واصطدمت  سيارته  تــدهــورت  أن  بعد  عليه 

بالشرطي اإلسرائيلي الذي لقي مصرعه.
في غضون ذلــك واصــل وزيــر األمــن الداخلي 
بـــأن  االدعــــــــاء  أردان،  جـــلـــعـــاد  اإلســــرائــــيــــلــــي، 
ــاد ســيــارتــه بــاتــجــاه  الــشــهــيــد أبـــو الــقــيــعــان قـ
مــجــمــوعــة مــــن عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة كــــانــــوا قــد 
وصـــلـــوا إلــــى الــقــريــة لــهــدم مــجــمــوعــة بــيــوت 
فــيــهــا، وأنــــه كـــان يــقــصــد قــتــلــهــم. فـــي املــقــابــل 
تزايدت الشكوك في مابسات عملية مصرع 
ــنـــوات  ــقـ ــلــــي، وذكــــــــرت الـ ــيــ ــرائــ الـــشـــرطـــي اإلســ
اإلسرائيلية أنه ال يزال غير ممكن القطع بأن 
السيارة،  تدهور  بفعل  كان  الشرطي  مصرع 
بــعــد إصــابــة الشهيد أبـــو الــقــيــعــان بــعــيــارات 
أطلقتها الشرطة جعلته يفقد السيطرة كليا 
عــلــى مــركــبــتــه. وبــــّن الــشــريــط، الــــذي عممته 
وهي  الشهيد  مركبة  اإلســرائــيــلــيــة،  الــشــرطــة 
تسير ببطء ثم فجأة تسمع أصوات عيارات 
نــاريــة، انــحــرفــت الــســيــارة فــي إثــرهــا بسرعة 
عن مسارها األصلي. وأكــد شهود عيان من 
سكان القرية ومتضامنون يهود كانوا فيها 

»العربي الجديد«، أن  ملقاومة عمليات الهدم، لـ
النار باتجاه سيارة  أطلقوا  الشرطة  »رجــال 
الشهيد، وأنــه لم يحاول دهــس الشرطي عن 

سابق إصرار«.

خطوات المواجهة
ــة، تـــتـــكـــثـــف االجــــتــــمــــاعــــات  ــيــ ــانــ  مـــــن جــــهــــة ثــ
ــــول الــتــصــعــيــد  الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــتـــبـــاحـــث حــ
ــت  ــة. ودعــ ــهــ ــواجــ ــــوات املــ ــطـ ــ اإلســـرائـــيـــلـــي وخـ
لجنة املتابعة العليا للجماهير العربية، في 
الــذي عقد أمس الخميس  اجتماعها املوسع 
في املركز الجماهيري في مدينة راهــط، إلى 
انطلقت  الــتــي  الكفاحية  الــنــشــاطــات  تكثيف 
فــي اليومن األخــيــريــن، ودعــت إلــى املشاركة 
وعرعرة،  عــارة  قريتي  تظاهرة  في  الواسعة 
غــــدًا الــســبــت ، ضـــد جـــرائـــم تــدمــيــر الــبــيــوت 
املتابعة  العربية. وقــرر االجتماع دعــم لجنة 
قضية إعـــادة بــنــاء الــبــيــوت املــهــدمــة، على أن 
يتم تكليف لجنة التوجيه في النقب، لتتابع 
القضية، وتأكيد لجنة املتابعة على قراراتها 
األيــام  فــي  مــا يتعلق بنشاطات  فــي  السابقة 
التظاهرة الشعبية الحاشدة  املقبلة، وأولها 

الثانية من بعد ظهر غد السبت  في الساعة 
ــارة وعــــرعــــرة، وأيـــضـــا املــشــاركــة  ــ فـــي قـــريـــة عـ
الواسعة في قافلة السيارات، التي ستنطلق 
من مدينة قلنسوة، في الساعة التاسعة من 
صباح اإلثنن املقبل، نحو مقّر الكنيست في 

القدس املحتلة.
كما دعت لجنة املتابعة كافة األحزاب واألطر 
والفعاليات السياسية والشعبية لاستمرار 
الكفاحية، ردًا على جريمة أم  في النشاطات 
املعتقلن،  قضية  املتابعة  ت 

ّ
وتبن الــحــيــران. 

وحـــّيـــت املــحــامــن الـــذيـــن يــقــفــون إلــــى جــانــب 
ودانــت حملة  املتابعة  واستنكرت  املعتقلن. 
الـــتـــرهـــيـــب الــســلــطــويــة ضــــد الـــنـــاشـــطـــن فــي 
الــنــقــب وفـــي مــنــاطــق أخـــرى بينها الــبــطــوف، 
ــام  ــد أمــ ــديـ ــهـ ــتـ بـــاســـتـــدعـــائـــهـــم لــلــتــحــقــيــق والـ
ــبـــارات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. كما  ــتـــخـ عــنــاصــر االسـ
دانــت اللجنة »انــفــات وزيــر األمــن الداخلي، 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــريـــض عـــلـــى الـــجـ ــتـــحـ ــالـ بـ
ومطالبته بالتحقيق مع النواب أيمن عودة 
وحــنــن زعــبــي وجــمــال زحــالــقــة، بــزعــم أنهم 
يــحــضــرون عــلــى الــعــنــف والــقــتــل، واملــتــابــعــة 
تقف إلى جانب النواب ضد هذا التحريض. 
ودعت إلى صاة جمعة حاشدة اليوم في أم 

الحيران.
 إلى ذلك تقرر عقد اجتماع  للجنة املتابعة 
ــوات  ــطــ ــلــــيــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة التــــــخــــــاذ خــ الــــعــ
تــصــعــيــديــة عــلــى أثـــر جــريــمــة أول مـــن أمـــس، 
وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا طـــلـــب الـــحـــمـــايـــة الـــدولـــيـــة 
للفلسطينين في الداخل، مع تصاعد القمع 
الفلسطينين  ضد  اإلسرائيلي  والتحريض 

في الداخل املحتل.

القومية  الصحف  تحرير  رؤســـاء  مــع  حـــواره 
ــوزراء  ــ ــام، إن رئـــيـــس الــ ــ )الـــحـــكـــومـــيـــة(، قــبــل أيــ
من  »الــنــابــعــة  الــكــامــلــة  بثقته  يتمتع  الــحــالــي 
للمهمة،  والتقدير  واملــتــابــعــة،  واألداء  العمل، 
وأمــانــة املــســؤولــيــة«، بــعــد أن أكـــد فــي حديثه 
إجراء تعديل وزاري في وقت قريب. ولم تشهد 
تاريخها، مثلما حدث  في  غــاء  مصر موجة 
في عهد الحكومة الحالية، التي حررت سعر 
صرف العملة املحلية أمام العمات األجنبية، 
واملياه  والكهرباء  املحروقات  أسعار  ورفعت 
اتفاق قرض  توقيع  أعقاب  في  كبيرة،  بنسب 
صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دوالر، 
املائة  فــي   70 بنحو  الجنيه  قيمة  وانخفاض 
خــــال عـــامـــي حــكــم الــســيــســي. ولــــم يــتــعــرض 

التفجيرية  العمليات  شمال سيناء، ووصــول 
إلى قلب العاصمة القاهرة، بتفجير الكنيسة 
في  السيسي جلية  رسالة  وتبدو  البطرسية. 
التمسك بوزير الصحة، الذي واكب عهده أزمة 
غير مسبوقة من نقص األدوية، بعدما اختفت 
آالف األصـــنـــاف مـــن املـــخـــازن والــصــيــدلــيــات، 
السوداء، ما  السوق  وتضاعفت أسعارها في 
شركات  ملطالب  للرضوخ  النهاية،  في  دفعه، 
الدواء، ورفع أسعار ثاثة آالف صنف، بنسب 
تصل إلى 50 في املائة من قيمتها، في زيادة 

ثانية ألسعار األدوية في أقل من عام.

حقائب وأسماء
وعقد رئيس الوزراء مجموعة من االجتماعات 
الجديدة،  للحقائب  املحتملن  املرشحن  مــع 
خال األيام املاضية، بعد موافاته من الرئاسة 
بــقــائــمــة األســــمــــاء، بـــنـــاًء عــلــى تــقــاريــر جــهــات 
ــرز األســمــاء  ــن أبــ اســتــخــبــاراتــيــة ورقـــابـــيـــة. ومـ
املــــطــــروحــــة آخـــــر أمـــــن عـــــام لــــحــــزب الـــرئـــيـــس 
األســــبــــق حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، حــــســــام بــــــــدراوي، 
الــقــاهــرة،  الــتــعــلــيــم، ورئــيــس جــامــعــة  لحقيبة 
جابر نصار، لحقيبة التعليم العالي. ومنحت 
املــادة 131 من الدستور، مجلس النواب، حق 
سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد 

الوزراء، بعد تقديم 
اســتــجــواب بــرملــانــي، عــلــى أن يــصــدر املجلس 
ــتــــجــــواب، ويـــكـــون  ــراره عـــقـــب مــنــاقــشــة االســ ــ ــ قـ
رئيس  أن  إال  األعــضــاء،  بغالبية  الثقة  سحب 
الــبــرملــان رفـــض مناقشة أي اســتــجــواب بحق 
أحد وزراء السيسي منذ انعقاد املجلس منذ 

أكثر من عام.

اليمن: جولة ولد 
الشيخ مهددة

حراك سياسي 
وعسكري في 

ليبيا

»الــعــربــي  فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء لـــ
الجديد«، بأن »ولد الشيخ أحمد الذي كان من 
املقرر أن يزور صنعاء في اليومن املاضين، 
ــارات مـــكـــوكـــيـــة بــــن الــعــاصــمــة  ــ ــزيــ ــ ــه بــ تــــوجــ
عّمان  األردنية  والعاصمة  القاهرة  املصرية 
وعاد إلى العاصمة السعودية الرياض، التي 
التقى فيها أمس الخميس، وزير الخارجية 

السعودي، عادل الجبير«.
الــلــقــاءات،  فــإن »مختلف  املــصــادر،  وبحسب 
وأبرزها في الرياض، تبحث أساسا امللفات 
التي سيحملها املبعوث األممي إلى صنعاء، 
والخطوات املتقرحة التي من شأنها التمهيد 
لــلــعــودة إلـــى الــتــهــدئــة مــن دون الــتــطــرق إلــى 

املقترحات السياسية املعدلة«.
وأوضــحــت املــصــادر أن »ولــد الشيخ  أحمد 
يــــواجــــه حـــزمـــة مـــعـــوقـــات بـــزيـــارتـــه املــقــبــلــة 
لصنعاء بما في ذلك الشروط التي يضعها 
تــحــالــف جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــن( 

مع  مشترك  صحافي  مؤتمر  خــال  ألفانو، 
الــجــهــنــاوي، في  الــتــونــســي، خميس  نظيره 
باده  أن  الخميس،  أمــس  تونس  العاصمة 
»تــدعــم تــوقــيــع اتــفــاق مــع ليبيا عــلــى غــرار 
اتــفــاق تــركــيــا لــوقــف تــدفــق املــهــاجــريــن غير 
الدول  إلى  من سواحلها  بحرًا،  الشرعين« 
األوروبية، مشيرًا إلى أن االتفاق يدخل حيز 

التنفيذ حال استقرار الوضع األمني.
ــع  ــالــــوضــ ــة األخـــــــــــــرى بــ ــيــ ــقــــضــ ــق الــ ــلــ ــعــ ــتــ وتــ
قـــوات  إذ وســعــت  عــلــى األرض،  الــعــســكــري 
حفتر من سيطرتها على األرض، خصوصا 
ــــذي يــشــكــل  فــــي مــنــطــقــة الــــهــــال الــنــفــطــي الــ
أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة لـــدى عـــدد مـــن الـــدول 
ــبـــرى، بــيــنــهــا رومــــــا، الـــتـــي أشــــــارت إلــى  الـــكـ
السياق نفسه،  التحاور معه. وفي  إمكانية 
قــال وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي، أنجيلينو 
ألفانو، أول من أمس إن »لباده، التي تدعم 
حــكــومــة الــــوفــــاق فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
عاقات أيضا مع مجلس النواب في طبرق 
ال  »نحن  مضيفا  حفتر«،  خليفة  والجنرال 
نرى اختافا بن شرق ليبيا وغربها، لذلك 
ــة  قــررنــا إرســــال مــســاعــدات إنــســانــيــة وأدويـ

إلى الذين يقطنون في شرق الباد«.

عادل األحمدي

اليمن،  إلــى  األمــمــي  املبعوث  يتابع 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، جولته 
فــي املنطقة، منذ أكــثــر مــن أســبــوع، 
 تـــأخـــر زيـــارتـــه إلــــى صــنــعــاء، وســط 

ّ
ــل فـــي ظــ

املعني  بالطرف  متعلقة  تباينات  عــن  أنــبــاء 
بــلــقــائــه عـــن االنـــقـــابـــيـــن، الـــذيـــن يــطــالــبــون 
الحكومة  مــع  بالتفاوض  أحمد  الشيخ  ولــد 
والرئيس  )الحوثيون  الشريكان  فها 

ّ
أل التي 

خــارج مسار  عبدالله صــالــح(  املخلوع علي 
التسوية منذ ما يقرب شهرين، في وقت بدا 
»خارطة  فيه أن املقترحات واألفكار املقدمة كـ
إلى  انتهت  الــبــاد،  فــي  طــريــق« لحل سلمي 
مصير غــامــض، مــع عــدم بــروز أي مؤشرات 
حول طرح املبعوث األممي صيغة معدلة من 

الخطة.
فــي هـــذا الــســيــاق، أفــــادت مــصــادر سياسية 

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

ــافــــل مــن  ــّر لــيــبــيــا بــــأســــبــــوع حــ ــمــ تــ
والعسكرية،  السياسية  التطورات 
لـــكـــن يـــمـــكـــن اخـــتـــصـــار أهـــدافـــهـــا/

تـــقـــوده أوروبـــــا  بـــاثـــنـــن. األول  مـــســـاراتـــهـــا 
مـــدفـــوع بــســبــبــن. األول مــواجــهــة الــدخــول 
الروسي على خط امللف الليبي، تحديدًا من 
الجديد،  موسكو  عبر حليف  الشرق  بوابة 
اللواء خليفة حفتر الذي يزور القاهرة منذ 
أمس وسط مساع روسية مصرية مشتركة 
ــلــــس الــــرئــــاســــي  ــيـــــس املــــجــ ــ لـــجـــمـــعـــه مـــــع رئـ
لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج.  أما 
الــثــانــي فهو مــحــاولــة الــتــوصــل إلى  السبب 
املهاجرين  تدفق  للحد من  ليبيا  مع  اتفاق 
الـــســـريـــن، خــصــوصــا أن أغـــلـــب الــتــوقــعــات 
األوروبية تترقب موجة جديدة خال أشهر 

تنطلق من دول شمال أفريقيا عبر ليبيا. 
ــانــــي فـــعـــســـكـــري ويـــرتـــبـــط  ــثــ ــار الــ ــ ــسـ ــ أمــــــا املـ
أن هذه  بمكافحة تنظيم »داعـــش«. ويــبــدو 
املهمة من اختصاص الواليات املتحدة التي 
شنت غارات على معسكرات تابعة لتنظيم 
ــــش( قـــرب ســرت،  »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعـ

أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا.

تحركات أوروبية
تـــحـــاول أوروبــــــا، الــخــائــفــة مـــن انــتــقــال آالف 
الــاجــئــن الــجــدد مــن أفــريــقــيــا، الــعــودة بقوة 
فيها على  السلطات  ليبيا، لاتفاق مع  إلــى 
الــاجــئــن، ومــحــاولــة استنساخ  حــل ملشكلة 
اتفاق مشابه للذي وقعه االتحاد األوروبــي 
مـــع أنــــقــــرة، بــمــنــع أي هـــجـــرة جـــديـــدة إلــيــهــا 
وبتوطن املهاجرين السرين على األراضي 
الليبية. ضمن هذا السياق، جاءت تأكيدات 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي، 
فيديريكا موغيريني، للسراج، أول من أمس، 
السياسي  لاتفاق  االتــحــاد  دعــم  باستمرار 
وحكومة الوفاق ودعته إلى زيارة بروكسل. 
ويتأثر الخاف بن الــدول األوروبــيــة حول 
املـــلـــف الــلــيــبــي بــقــضــايــا تـــرتـــبـــط بــأمــنــهــا، 
خـــصـــوصـــا مـــلـــف الــــهــــجــــرة الــــســــريــــة، بــعــد 
تــكــاثــر الــحــديــث أخـــيـــرًا عـــن ســعــي إيــطــالــيــا 
إلـــى عــقــد اتــفــاق مــع حــكــومــة الـــوفـــاق بشأن 
ليبيا.  فــي  شرعين  غير  مهاجرين  توطن 
أنجيلينو  اإليطالي،  الخارجية  وأكــد وزيــر 

برئاسة صالح، الستئناف  املؤتمر  وحــزب 
جــهــود الـــســـام. ويــطــالــب االنــقــابــيــون بــأن 
يكون أي لقاء للمبعوث األممي في صنعاء 
ــرفـــان في  مـــع الــحــكــومــة الـــتـــي شــكــلــهــا الـــطـ
28 مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
بــرئــاســة عــبــد الــعــزيــز بـــن حــبــتــور كخطوة 
الــدولــي،  املجتمع  الــجــانــب رفضها  أحــاديــة 
ويـــرفـــض املــبــعــوث األمـــمـــي االعـــتـــراف بــهــا، 
املعني  الطرف  أن  االنقابيون  يعتبر  فيما 
ــر الــخــارجــيــة في  بــالــتــفــاوض مــعــه هــو وزيــ

حكومة صنعاء، هشام شرف«.
في هذا اإلطار، كشفت تسريبات من شأنها 
أن تــكــون بــمــثــابــة تــســويــة تــســهــل املــبــعــوث 
األمـــمـــي، تــقــضــي بــاتــفــاق االنــقــابــيــن على 
تشكيل وفد مفاوض جديد، يترأسه شرف، 
لــيــتــولــى الـــتـــفـــاوض مــــع املـــبـــعـــوث األمـــمـــي 
واألطراف كوفد يمثل الطرفن وتشارك فيه 
قيادات من الجماعة وحزب صالح. غير أن 
ــفـــاوض، رفــض  مــصــدرًا قــريــبــا مــن الــوفــد املـ
تأكيد املعلومات، وقال إنه »إذا ما تم االتفاق 
ولد  وكــان  في حينه«.  الوفد فسيعلن  على 
نوفمبر/ مطلع  صنعاء  زار  أحــمــد  الشيخ 
اللقاء بما  املــاضــي، ورفــض  الثاني  تشرين 
الذي  األعــلــى«  السياسي  »املجلس  بـ يعرف 
يــعــد واجـــهـــة الــســلــطــة الــعــلــيــا لــانــقــابــيــن 

في موازاة ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن وصــول  مــصــريــة، لـــ
حفتر إلى القاهرة أمس، برفقة وفد عسكري 
ــــن املــــقــــرر أن  ــكـــون مــــن 4 شـــخـــصـــيـــات. ومـ مـ
يــلــتــقــي حــفــتــر، عــلــى مـــدى يـــومـــن، برئيس 
الفريق محمود حجازي،  املــصــري،  األركـــان 
املــكــلــف مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة بــاإلشــراف 
عــلــى املــلــف الــلــيــبــي، إلـــى جــانــب مــســؤولــن 

)غير املعترف بها دوليا( منذ االتفاق على 
تأليفه في يوليو/تموز املاضي.

وفــي الــوقــت الـــذي تتمحور فيه زيـــارة ولد 
الــشــيــخ أحــمــد حـــول جــهــود تــفــعــيــل »لجنة 
التنسيق والتهدئة« املعنية باإلشراف على 
اتـــفـــاق وقـــف الـــنـــار، كــشــفــت مـــصـــادر يمنية 
»العربي الجديد«، عن جانب من الشروط  لـ
الـــتـــي يــضــعــهــا الـــحـــوثـــيـــون وحـــــزب صــالــح 
أمــام مطالب تفعيل اللجنة، مشيرة إلى أن 
النار ووقف  إطــاق  »الطرفن طالبا بوقف 
من  أكثر  في  الحاصل  العسكري  التصعيد 
جــبــهــة، بــاإلضــافــة إلـــى املــطــالــبــة بـــأن تكون 
لجنة التنسيق والتهدئة مؤلفة من غرفتي 
عمليات، األولى في مدينة ظهران الجنوب 
تجتمع  أن  املفترض  املقر  وهــو  السعودية، 
فــيــه الــلــجــنــة، واألخــــرى تــكــون فــي محافظة 
صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية، أو 
في العاصمة صنعاء، باإلضافة إلى شروط 
بــإعــادة فتح مــطــار صنعاء،  أخـــرى متعلقة 
ـــلـــق مـــن قــبــل قــــوات الــتــحــالــف منذ 

ُ
الــــذي أغ

أغسطس/آب املاضي«.
ــام، دعـــوة  ــ ــه املــبــعــوث األمـــمـــي، مــنــذ أيـ ــ ووّجـ
ــــى اســـتـــئـــنـــاف وقـــف  لــــأطــــراف الــيــمــنــيــة، إلـ
إطاق النار، مؤكدًا أنه »يسعى إلعادة عمل 
لجنة التنسيق والتهدئة املعنية باإلشراف 
على الهدنة«. وهي لجنة تألفت من ممثلن 
الكويت  في  أممين  ومشرفن  الطرفن  عن 
وفـــقـــا التـــفـــاق الـــعـــاشـــر مـــن أبــريــل/نــيــســان 
املــــاضــــي، وفــــي الـــــــ30 مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
أعلن املبعوث األممي عن اتفاق على انتقال 
إلــى مدينة ظهران  الكويت  من  اللجنة  مقر 
الــجــنــوب الــســعــوديــة الــقــريــبــة مــن الــحــدود، 
إال أن االنقابين منذ ذلك اليوم، يرفضون 
تــوجــه مــمــثــلــيــهــم إلــــى الــســعــوديــة ألســبــاب 
ــادات  ــيــ ــــن قــ ــرفــــض مـ يـــتـــعـــلـــق جــــــزء مـــنـــهـــا بــ
داخــل الجماعة والــحــزب تــرى أن ذلــك يقدم 
السعودية كطرف راٍع للسام، والجزء اآلخر 
استباقا  الطرفان،  يضعها  التي  بالشروط 
وقف  تنفيذ  لضمان  )الطرفن(،  لعودتهما 
العسكرية  العمليات  فيه  الــنــار، بما  إطــاق 

للتحالف.
وكــان الفتا أن زيـــارة املبعوث األمــمــي التي 
بــــدأت مــنــذ أكــثــر مــن أســـبـــوع، تــركــزت حــول 
جــهــود اســتــئــنــاف الـــهـــدنـــة، ســاعــيــا إلقــنــاع 
ــال مــمــثــلــيــهــمــا فـــي »لــجــنــة  ــإرســ الـــطـــرفـــن بــ
ألخـــذ  األردن،  ــــى  إلـ ــهـــدئـــة«  ــتـ والـ الــتــنــســيــق 
دورة تدريبية تمهيدًا الستباق اإلعان عن 
الهدنة. ووســط ذلــك، بدا مصير املقترحات 
»خــارطــة  الــخــاصــة بــالــتــســويــة املـــعـــروفـــة بـــ
الــطــريــق«، غامضا، إذ كــان مــن املفترض أن 
يــســلــم املــبــعــوث األمـــمـــي نــســخــة مــعــدلــة من 
منصور  عــبــدربــه  اليمني  للرئيس  الــخــطــة 
هــادي، يوم االثنن املاضي، أثناء اللقاء به 
في عدن، غير أن املصادر الحكومية لم تؤكد 
مقترحات  مــن  معدلة  نسخة  تسلمها  بعد 
األمم املتحدة، والتي كانت قد رفضت تسلم 
نسختها السابقة في نوفمبر العام املاضي.
ــهــــات  ــل املــــواجــ ــتــــواصــ ــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــ ــ فـ
امليدانية في أكثر من جبهة. وأعلنت مصادر 
ــــوات الــشــرعــيــة مــقــتــل 21 عــنــصــرًا من  فـــي قـ
بينهم مسؤول  لصالح  واملوالن  الحوثين 
في  الساحلية  ميدي  جبهة  فــي  االستطاع 
مــحــافــظــة حــجــة الــحــدوديــة مــع الــســعــوديــة، 
قوات  متقطعة بن  والتي تشهد مواجهات 

الشرعية واالنقابين. 
وأوضح املركز اإلعامي للمنطقة العسكرية 
مروحيات  أن  للشرعية،  التابعة  الخامسة 
التابعة للتحالف نفذت  أباتشي الهجومية 
هجمات على مواقع املليشيات في جبهتي 
حـــرض ومـــيـــدي، يــومــي الــثــاثــاء واألربـــعـــاء 
الــقــتــلــى  ــقــــوط  إلــــــى ســ ــا إدى  ــ املــــاضــــيــــن، مـ
وعددهم 21 باإلضافة إلى إصابة 11 آخرين. 
وواصلت مقاتات التحالف، أمس، غاراتها 
الجوية وقصفت أهدافا متفرقة في مديرية 
ِنهم شرق صنعاء، ومديرية املخا الساحلية 
غرب تعز، باإلضافة إلى غارات في مديرية 
ــع الــــســــعــــوديــــة فــي  ــ ــة مـ ــ ــــدوديـ ــــحـ الــــظــــاهــــر الـ

محافظة صعدة.

بلقاء  اللقاءات  تلك  أن يختتم  آخرين، على 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. وأشــــارت 
ــــادر إلـــــى أن االجـــتـــمـــاعـــات ســتــبــحــث  املـــــصـ
لــقــاء يجمع حفتر مع  ترتيب  االتــفــاق على 
الـــســـراج فـــي الـــقـــاهـــرة، مـــع وضـــع الــخــطــوط 
إلقناع  روسيا  تدخل  بعد  للقاء،  العريضة 
السراج وسرعة حسم  لقاء  حفتر بضرورة 
توقيع  بــعــد  بينهما، خــصــوصــا  الــخــافــات 
لتسليح  املتقاعد  اللواء  مع  اتفاقا  موسكو 
ــقــــوات الــتــابــعــة لـــه مــقــابــل إنـــشـــاء قــاعــدة  الــ
بــحــريــة فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي. وتـــأتـــي زيــــارة 
حفتر بعد أيام من مغادرة السراج القاهرة 
في أعقاب اجتماعه مع مسؤولن مصرين، 

على رأسهم السيسي.
ــك، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة  فـــي مـــــوازاة ذلــ
املصرية، في بيان، أن القاهرة ستستضيف، 
ــر لــــــوزراء  ــاشـ ــعـ ــبـــت، االجــــتــــمــــاع الـ غـــــدًا الـــسـ
لــيــبــيــا،  جــــــــوار  مـــجـــمـــوعـــة دول  ــة  ــيــ ــارجــ خــ
ــونــــس  ــر وتــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ــر والــ ــم مــــصــ ــــي تــــضــ ــتـ ــ الـ
وتـــشـــاد والـــنـــيـــجـــر، مـــن أجــــل »تــفــعــيــل دور 
املــؤســســات الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة«. وأوضــحــت 
أنـــه »ســيــتــم اســتــعــراض الــجــهــود املــبــذولــة 
لتقديم  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على 
ــيــــاف الـــشـــعـــب الــلــيــبــي،  الــــدعــــم ملــخــتــلــف أطــ
وكذلك املبادرات الهادفة إلى بناء الثقة بن 
على  تشجيعهم  وســبــل  الليبين  األشـــقـــاء 
االنــخــراط اإليــجــابــي فــي حـــوار ليبي ليبي 
التوافق املطلوب حول  بهدف التوصل إلى 

تنفيذ اتفاق الصخيرات«. 

تحركات عسكرية
فــي غضون ذلــك، عــادت الــغــارات األميركية 
الــعــســكــري فــي ليبيا.  لتطغى عــلــى املــشــهــد 
ــركـــي رفــيــع  ــيـ ــن مــــســــؤول عـــســـكـــري أمـ ــلــ وأعــ
ــات  ــاذفــ الـــخـــمـــيـــس، أن قــ املــــســــتــــوى، أمــــــس 
أول من  »بــي 2« قصفت،  نــوع  مــن  أميركية 
»داعــش«  لتنظيم  تابعن  أمــس، معسكرين 
قــرب ســرت جــنــوب غــرب ليبيا، فيما أشــار 
وزيــر الــدفــاع األميركي، أشتون كــارتــر، إلى 
 في الغارات. وقال 

ً
مقتل أكثر من 80 مقاتا

كـــارتـــر، فــي آخـــر يـــوم لــه فــي وزارة الــدفــاع، 
»إنــهــم بــالــتــأكــيــد أشــخــاص كــانــوا يــدبــرون 
كانوا  أنــهــم  أوروبــــا، ويحتمل  فــي  عمليات 
وقعت  الــتــي  الهجمات  ببعض  عــاقــة  على 
في أوروبا«. وقال املسؤول في وزارة الدفاع 
إن »الـــجـــهـــاديـــن شــــوهــــدوا قـــبـــل الــضــربــة 
ويــرتــدون  أسلحة  وهــم يحملون  مــبــاشــرة، 
الهاون  مدافع  ويحملون  تكتيكية،  سترات 
ويـــقـــفـــون فـــي تــشــكــيــات عـــســـكـــريـــة«. ويــقــع 
املعسكران على مسافة 45 كيلومترًا جنوب 
ــــي هــــــذه الــــضــــربــــة بــعــد  ــأتـ ــ غــــــرب ســـــــرت. وتـ
شــهــر مــن إنــهــاء الـــواليـــات املــتــحــدة رسميا 
عملياتها العسكرية في سرت وما حولها، 
وشــنــت نحو 500 ضــربــة ملــســاعــدة حكومة 
الوفاق الوطني الليبية على إخراج عناصر 

»داعش« من املدينة الساحلية. 
ــم الـــبـــنـــتـــاغـــون، بــيــتــر  ــال املـــتـــحـــدث بـــاسـ ــ وقــ
كونن، إنه من بن َمن استهدفتهم الضربات 
مقاتلو »داعـــش« الــذيــن فــروا مــن ســرت في 
الــســابــق. وأضـــاف، فــي بــيــان، إنــهــم »شكلوا 
تهديدًا أمنيا على ليبيا واملنطقة واملصالح 
القومية األميركية«. وقال املسؤول في وزارة 
القاذفات  التي شنتها  الضربات  إن  الدفاع 
األمــيــركــيــة تــمــت »بـــالـــتـــعـــاون« مـــع حــكــومــة 
الــوفــاق الوطني، وبـــإذن مــن الرئيس بــاراك 
أوباما، موضحا أن قاذفات »بي 2« الشبح 
شنت الضربات بمساعدة طائرات هجومية 
من دون طيار، فيما أشار مسؤول آخر إلى 
أنه تم استخدام أكثر من مائة قذيفة دقيقة 

التوجيه. 

الدستور ال ينص على رفض النواب للتعديل الوزاري )العربي الجديد(

إيطاليا تدعم توقيع اتفاق مع ليبيا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين )طه جواشي/فرانس برس(

ولد الشيخ أحمد زار صنعاء مطلع نوفمبر الماضي )محمد حويس/فرانس برس(

تبدو مهمة 
المبعوث األممي 

إلى اليمن، اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، 

في غاية الصعوبة، 
بفعل االنقالبيين، 

الذين يتشبثون بعدد 
من الشروط تتعلق 

بأطراف التفاوض 
حول التهدئة، فضًال 

عن المطالبة بفتح 
مطار صنعاء

يتخذ الحراك الدولي واإلقليمي المتجدد حول ليبيا مسارات عدة، لكنه 
يسعى إلى تحقيق 3 أهداف: القضاء على »داعش« في محيط سرت، 
وتطويق الحراك الروسي المستجد، وتدفق المهاجرين باتجاه أوروبا

قضيةالحدث

شروط االنقالبيين 
تعرقل زيارة البمعوث 

األممي إلى صنعاء

تطويق »داعش« وروسيا 
والهجرة السرية

متابعةخاص

مقتل صهر 
الحوثي

كشفت مصادر يمنية، 
أمس الخميس، عن مقتل 
خالد يحيى المداني، صهر 
زعيم الحوثيين عبد الملك 
الحوثي، في معارك مع 

القوات الشرعية في نهم، 
شرق صنعاء. كما أُفيد 
عن مصرع وإصابة أكثر 
من 15 مدنيًَا بسقوط 

قذائف على أحد أحياء 
مدينة تعز المحاصرة، 

مساء األربعاء ـ الخميس.

يطالب االنقالبيون بأن 
يلتقي ولد الشيخ أحمد 

مع حكومتهم

حفتر في القاهرة 
واجتماع لوزراء خارجية 

جوار ليبيا غدًا

يسود غموض مصير 
المقترحات الخاصة 

بالتسوية اليمنية

واكب عهد وزير 
الصحة أزمة غير مسبوقة 

من نقص األدوية

دعوات إلى تظاهرة 
حاشدة السبت ومسيرة 

سيّارة اإلثنين

أميركا استخدمت 
قاذفات »بي 2« في 

استهداف »داعش«

يرتقب أن يصادق 
البرلمان المصري، األسبوع 

المقبل، على تعديل 
حكومي، ال يمّس الوزارات 

السيادية، بينها الداخلية 
والمالية والصحة

يبدو أن »تكثيف 
النشاطات الكفاحية« 
الخيار الوحيد المتاح 
أمام فلسطينيي 48، 
بعد تمادي االحتالل 

في انتهاكاته وجرائمه، 
وآخرها في أم الحيران
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وائل قنديل

ماذا لو أعلنت السعودية احترامها 
لحكم القضاء اإلداري املصري، 

وسلمت بأن تيران وصنافير أرض 
مصرية، وأنها تعتبر الصفقة املوقعة 

بينها وبني عبد الفتاح السيسي 
كأن لم تكن؟ أغلب الظن أنه لو فعلت 
السعودية ذلك، سيخرج عبد الفتاح 
السيسي على رأس جيشه النتزاع 

تيران وصنافير من الشعب املصري 
ونقل السيادة عليها إلى السعودية، 
بالقوة، وإن رفضت األخيرة، فليس 

مستبعدًا أن يعلن الحرب على 
الرياض، هي األخرى، حتى تخضع 
وتذعن وتسلم بأن تيران وصنافير 
سعوديتان. صحيح أن االفتراضات 

املذكورة أعاله أبعد من املستحيل، 
صّور 

َ
وتتجاوز حدود الخيال، إذ ال ُيت

 أن تقدم السعودية على إجراء 
ً
عقال

من هذا النوع، إال أن الواقع ينطق 
بأن الطرف الثالث، الخفي، في أوراق 

الصفقة، هو األكثر تمسكًا بتنفيذها، 
واألشد رفضًا ألي تراجعات، أو 

مراجعات، فيها، ذلك أن نقل تبعية 
الجزيرتني يظل حاجة إسرائيلية، 

شديدة اإللحاح، أكثر من كونه 
اختيارًا للحكومة املصرية، للتغلب 

على مأزقها االقتصادي السياسي، 
أو رغبة سعودية نبتت فجأة، في 
هذا الظرف التاريخي بالذات. على 

ضوء ذلك، يمكن القول إن عبد الفتاح 
السيسي سيحارب، حتى النهاية، 

ضد القضاء اإلداري، ومجلس الدولة 
في مصر، لتمرير صفقة تنازله 

عن الجزيرتني للسعودية، تحقيقًا 
لإلرادة الصهيونية، التي ال تعلوها 
إرادة في مجال حركة عبد الفتاح 

السيسي باملنطقة. اآلن، يمحو عبد 
الفتاح السيسي تعبير »الكيان 

الصهيوني« من القاموس الرسمي 
ملصر، ويثبت مكانه تعبير »الكيان 
اإلرهابي«. وهو التعبير الذي يمتد، 
أفقيًا ورأسيًا، ليشمل كل الذين ال 

ترضى عنهم إسرائيل، ورجلها في 
مصر، وترى فيهم تهديدًا ملصالحها، 

بدءًا من الشخص الذي »يجاهر« 
بتعاطفه مع غزة، محمد أبو تريكة، 

مرورًا بنحو ألفني من املصريني 
 إلى الرئيس الذي 

ً
الحقيقيني، وصوال

حني انتخبه املصريون خّيم الحزن 
على الصهاينة، وأعدوا العدة للتخلص 

منه، ثم شرعوا في التنفيذ، بعد أن 
أطلق صيحته الشهيرة »غزة لم تعد 

وحدها«. فرح إسرائيل بتصنيف 
أبو تريكة »كيانًا إرهابيًا« ال يقل عن 
فرحها بإزاحة الرئيس محمد مرسي 

عن الحكم، على أيدي الجنراالت، 
وهو الفرح الذي عّبر عنه آريبه 

شافيت، معلق الشؤون السياسية 
في »هآرتس« الصهيونية، بالقول 

»كلنا مع السيسي، كلنا مع االنقالب 
العسكري، كلنا مع الجنراالت حليقي 

اللحى، الذين تلقوا تعليمهم في 
الواليات املتحدة، ونحن نؤيد حقهم 

في إنهاء حكم زعيم منتخب وملتح«.
وبالفعل لم يخّيب كبير الجنراالت 

ظن الكيان الصهيوني، فصنفه 
صديقًا وحليفًا وشريكًا، واخترع 

الكيان اإلرهابي، وصنفه عدوًا 
مستباحًا، وهنا الكارثة األفدح 

والجريمة األكبر من التنازل 
عن الجزيرتني، ذلك بأنه، بهذا 

القرار من قضاء السيسي، يكون 
»الهولوكوست« باملعنى الحرفي 

للمحرقة، قد بدأ فعليًا في مصر، 
ليصبح كل من يعارض السيسي، 
بإطالق وعلى نحو مبدئي، كيانًا 

إرهابيًا، تنزع أمالكه وتسقط حقوقه، 
بينما الجميع منشغلون في تلك 

املساحة الضيقة من النضال من أجل 
الجزيرتني، وهذا جيد ومقدر. غير أن 
الصمت على مذبحة النظام الجديدة، 
إذعانًا إلرهاب »رأس الذئب الطائر«، 

يفتح املجال لكي يتم تصنيف الشعب 
املصري كله »كيانًا إرهابيًا« ما دام 
معيار التمييز بني اإلرهابي وغير 

اإلرهابي هو املوقف من السلطة 
الحالية. وبما أننا على بعد أيام من 
ذكرى حلم الخامس والعشرين من 

يناير الجميل، فإن السؤال يكرر 
نفسه: هل تعارض لتحقيق منافع 

ومصالح، وتحسن شروط الحياة في 
ظل سلطة فاشية، أم تقاوم لالنتصار 

ملبادئ وقيم، وأهداف نبيلة، تنحاز 
للحق، بما هو حق، بال تلوين أو 

أصباغ، وتدافع عن اإلنسان بما هو 
إنسان، بال تعصب للشلة والجماعة 

والعشيرة؟

الكيان اإلرهابي 
والكيان الصهيوني

مرور
الكرام
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A A

بوش االبن: 
لن أبقى األسوأ

عــلــى الــرغــم مــن أن مــوعــد تنصيب 
الرئيس األميركي املنتخب، دونالد 
ــرامــــب، ســـيـــكـــون الــــيــــوم الــجــمــعــة،  تــ
ولــــم تــعــد تــفــصــل األمــيــركــيــن عنه 
تــلــك  ــات، إال أن  ــاعــ بـــضـــع ســ ــــوى  سـ
بالنسبة  طويلة  تمضي  الــســاعــات 
لسلفه األسبق، جــورج بــوش االبن 
)الــــــصــــــورة(، الــــــذي يــنــتــظــر بـــفـــارغ 
الحكم  الصبر تولي ترامب مقاليد 
الصبر،  بــفــارغ  األبــيــض  البيت  فــي 
وفـــق مـــا نــقــل مــوقــع »نــيــويــوركــر«. 
وفي حديث له مع الصحافين هذا 
األسبوع من داخل بيته، قال بوش 
االنتظار«  »لــم يعد يقوى على  إنــه 
الـــذي سيجعله  الجمعة  يــوم  حتى 
رســــمــــيــــا خــــــــــارج تـــصـــنـــيـــف أســــــوأ 
رئيس في تاريخ الواليات املتحدة. 
ــذلــــك، لــم  ــّي أن أقـــــر بــ ــلــ وأضـــــــاف »عــ
أتوقع أبدًا أنني سأعيش ألرى هذا 

اليوم«.
)العربي الجديد(

دعوة روسية إلنقاذ 
العالقات بين البلدين

وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــتــــحــ املــ ــــت  ــربــ ــ أعــ
ــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مـــــاريـــــا  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
زاخاروفا، أمس الخميس، عن أملها 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  »تــتــحــلــى  أن  فــي 
الجديدة بالحكمة الضرورية، إلنقاذ 
طائرة العالقات الروسية األميركية 
وأملت  بــــاألرض«.  تصطدم  أن  قبل 
األسبوعي،  الصحافي  املؤتمر  فــي 
البيت  التغيرات في  أن »تسمح  في 
الخطيرة  النزعة  بتجاوز  األبــيــض 
ــعــــالقــــات الـــروســـيـــة  إلـــــى تــــدهــــور الــ
األميركية، وتصحيح مسارها، بعد 
أن وجــهــهــا بــــاراك أوبـــامـــا مــبــاشــرة 

لتصطدم باألرض«.
)العربي الجديد(

إيران تعد خيارات الرد

ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف )الــــصــــورة(، 
أمـــس الــخــمــيــس، أن »بــــالده ليست 
ألغى  مــا  إذا  قلقة ولديها خــيــارات 
الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ــــووي«، الــتــي  ــنــ ــ ــ ــــاق ال ــفـ ــ ــرامــــب االتـ تــ
ــيــــه إيــــــــران مــــع الـــقـــوى  ــلـــت إلــ تـــوصـ
العاملية الــســت. وأضـــاف أن »إيــران 
ــه فـــي مــصــلــحــة الــجــمــيــع  تــعــتــقــد أنــ
ــتـــمـــســـك بـــــاالتـــــفـــــاق«. ولــــفــــت فــي  الـ
ــلــــى هـــامـــش  ــــديـــــث صــــحــــافــــي، عــ حـ
اجتماع في كواالملبور إلى أنه »إذا 
ابتعدت حكومة ترامب عن االتفاق، 

سوف نفاجئه«، من دون توضيح.
)أسوشييتد برس(

منظمة التعاون 
اإلسالمي تحتج على 

خطط ترامب
مــنــظــمــة  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  أصــــــــدر 
التعاون اإلسالمي، أمس الخميس، 
على خطط  مباشر  غير  احتجاجا 
ترامب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس 
لــنــقــل الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي تل 
أبــيــب إلــى الــقــدس املحتلة،  حسب 
ما جاء في بيان عقب اجتماع عقد 
كواالملبور.  املاليزية  العاصمة  في 
املتحدة  الواليات  البيان  يذكر  ولم 
أو ترامب باالسم، لكن جاء فيه أن 
»منظمة التعاون اإلسالمي ترفض 
اتــخــاذ أي إجــــراءات مــن شأنها أن 
على  الفلسطينين  ــدرة  قــ تــقــوض 
ــــدس فــي  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــزء مـ ــجــ املـــطـــالـــبـــة بــ
دولـــــة مــســتــقــبــلــيــة«. ودعـــــا الــبــيــان 
الحكومات إلى الكف عن أي أنشطة 
قد تشجع إسرائيل على »مواصلة 
احــتــاللــهــا غــيــر الــقــانــونــي وضمها 
لــلــقــدس الــشــرقــيــة، بــمــا فــي ذلـــك أي 
القبيل مــن خالل  تشجيع مــن هــذا 
نــقــل بــعــثــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة إلــى 
ــان تـــرامـــب قـــد تــعــّهــد  ــ ــنـــة«. وكـ املـــديـ
ــة إلــــى  ــيــ ــركــ ــيــ ــــارة األمــ ــفـ ــ ــــسـ ــقـــل الـ ــنـ بـ

القدس.
)أسوشييتد برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

تــتــرقــب روســيــا تنصيب الــرئــيــس األمــيــركــي 
املنتخب، دونالد ترامب، وتوليه مهام منصبه 
 فــي تحسن الــعــالقــات ورفــع أو تخفيف 

ً
أمــال

العقوبات املفروضة عليها بسبب الوضع في 
أوكرانيا، وتعامله مع روسيا ببراغماتية في 
امللفن السوري واألوكــرانــي، وسط تساؤالت 
عـــن مـــدى قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة الــخــط الــعــام 

لإلستبلشمنت في الواليات املتحدة.
واعـــتـــبـــر املــحــلــل الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
مــاتــوزوف،  الــســابــق، فياتشيسالف  الــروســي 
أعــرب عن موقفه من روسيا خالل  أن ترامب 
حملته االنتخابية بوضوح. وقال ماتوزوف، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مسألة  فــي حــديــث لـــ
تطبيع العالقات مع روسيا وإقامة اتصاالت 
شخصية مع الرئيس فالديمير بوتن، كانت 
من محاور منافسته مع املرشحة الديمقراطية 
هيالري كلينتون«. وأضاف: »أعتقد أن ترامب 
سيخلق واقعا سياسيا جديدًا على مستوى 
عـــاملـــي. ســيــجــلــب الـــتـــعـــاون أو مـــجـــرد تــفــاهــم 
السياسة  املتحدة وروسيا في  الــواليــات  بن 
ــا أكــثــر  ــانــ الـــعـــاملـــيـــة، عــنــصــرًا لـــالســـتـــقـــرار وأمــ

لجميع دول العالم«.
وتـــراهـــن مــوســكــو عــلــى تـــرامـــب فـــي ظـــل عــدم 
تــحــقــق آمـــالـــهـــا فــــي تــحــســن الـــعـــالقـــات الــتــي 
كانت مرتبطة بانتخاب باراك أوباما رئيسا 
لــلــواليــات املــتــحــدة فـــي عـــام 2008 ومــحــاولــة 
»إعــــــادة إطـــــالق« الـــعـــالقـــات بـــن الــبــلــديــن في 
عــام 2009، قبل أن تتحّول إلــى أكبر أزمــة في 
الباردة وفرض  الحرب  انتهاء  منذ  العالقات 
ــشــر في 

ُ
الــعــقــوبــات على روســيــا. وفــي مــقــال ن

العاملية«،  السياسة  موقع مجلة »روسيا في 
ــفـــخـــري ملــجــلــس الــســيــاســة  ــيـــس الـ ــرئـ ـــق الـ

ّ
عـــل

ــــي، ســيــرغــي  ــروسـ ــ ــة الـ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـــخـــارجـــيـــة والـ
كاراغانوف، على العقوبات األميركية األخيرة 
: »تريد إدارة باراك أوباما، 

ً
بحق روسيا، قائال

تــمــديــد تــوّجــهــاتــهــا الــفــاشــلــة فـــي الــعــالقــات 
الدولية من أجل تبرير أخطائها. من البديهي 
ــا يـــكـــره روســـيـــا بــســبــب هـــزائـــمـــه«.  ــامــ أن أوبــ
ــك لــــزيــــادة صــعــوبــة  ــ ــم فـــعـــل ذلـ ــتـ وأضــــــــاف: »يـ
تطبيع الــعــالقــات مــع روســيــا عــلــى تــرامــب«. 
وحـــول مــدى واقــعــيــة الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع 
ترامب، تابع: »ال يمكننا أن نعّول كثيرًا على 
ترامب، ألننا ال نعلم كيف سيتصرف، لكننا 
لروسيا  معادية  قوية  أمــزجــة  هناك  أن  نعلم 

في أميركا«.
ــــــت الـــــعـــــالقـــــات الـــــروســـــيـــــة األمــــيــــركــــيــــة  ــال ـــ ونـ
املتدهورة، حصة هامة من املؤتمر الصحافي 
الذي عقده وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفــــــروف، الـــثـــالثـــاء املـــاضـــي. واتـــهـــم الفــــروف 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة بــمــحــاولــة تجنيد 
دبـــلـــومـــاســـي روســـــي »مــــن رتـــبـــة عـــالـــيـــة« في 
الدبلوماسين  وبمشاركة  املتحدة،  الواليات 
األمـــيـــركـــيـــن فــــي احـــتـــجـــاجـــات لــلــمــعــارضــة 

الروسية.
 عـــلـــى ذلــــــك، أشـــــــارت رئـــيـــســـة قــســم 

ّ
وتـــعـــلـــيـــقـــا

السياسية،  التكنولوجيا  مركز  في  التحليل 
ــال بــصــحــيــفــة  ــقـ تـــاتـــيـــانـــا ســـتـــانـــوفـــايـــا، فــــي مـ
تصريحات  أن  إلــى  اإللكترونية،  »ريبابليك« 
الفــروف تندرج ضمن »سياسة املساومة مع 
إدارة تــرامــب«. وأضــافــت: »هــي عــرض محدد 
لــتــرامــب بــشــأن خــفــض نــشــاط االســتــخــبــارات 

والتخلي عن تهيئة التربة إلسقاط النظام«.

القدس المحتلة، رام اهلل ـ العربي الجديد

»لــم أنــَس وعــدي« بنقل السفارة األميركية من تل أبيب إلــى القدس و»أنــا شخص ال 
التأكيد  ترامب  دونالد  املنتخب  األميركي  الرئيس  اختار  عبارات  بالوعود«،  يخلف 
في حديث  ترامب  وأضــاف  األميركية.  الرئاسة  من تسلمه ســدة  قبل ساعات  عليها 
العمل مع إسرائيل، في  اليوم«: »لم أعد أستطيع االنتظار لبدء  لصحيفة »إسرائيل 
نقل  مــوضــوع  فــإن  الصحيفة  وبحسب  الرسمية«.  عالقاتنا  ستبدأ  األســبــوع  نهاية 
القدس املحتلة، يشغل طاقم ترامب. ونقلت عن  إلى  أبيب  السفارة األميركية من تل 
املنتخب كيليان كونواي قولها: »بالطبع نحن  األميركي  للرئيس  الكبيرة  املساعدة 
 عــن مصادر 

ً
نــؤيــد ذلـــك«. مــن جهتها، ذكـــرت اإلذاعـــة اإلسرائيلية الــعــامــة، أمــس نــقــال

سياسية إسرائيلية، ترجيحها »أن يتم اإلعالن عن نقل السفارة األميركية األسبوع 
املخصص إلقامة  املوقع  أخيرًا  تفقد  أميركيا  أن طاقما  إلــى  املصادر  ولفتت  املقبل«. 
مبنى الــســفــارة فــي الــقــدس. ويــالقــي هــذا املــوضــوع مــخــاوف فلسطينية تــجــددت مع 
تحذير حركة »حماس« بأن نقل السفارة سيضع املنطقة كلها في »مرحلة غامضة 
أمــس:  بـــدران، لوكالة »األنــاضــول«  الحركة حسام  املتحدث باسم  وحــســاســة«. وقــال 
»املوقف األميركي املنحاز تاريخيا لصالح االحتالل سيدخل مرحلة جديدة وحاسمة 
في حال تم نقل السفارة«، مضيفا: »ال يمكن ألحد أن يتوقع تبعات مثل هذا القرار«. 
وفي السياق، تظاهر نحو 3 آالف فلسطيني أمس، بدعوة من حركة »فتح« وفصائل 
لنقل  رفضا  والخليل،  ونابلس  الله  رام  مــدن  مراكز  في  الفلسطيني،  الوطني  العمل 

السفارة، داعن للتراجع عن هذه الخطوة.

الــرئــيــس األمــيــركــي املنتهية واليــتــه  يــعــتــزم 
بــاراك أوبــامــا، بعد خــروجــه، اليوم الجمعة، 
ــيــــض، حــيــث أمـــضـــى ثــمــانــي  مـــن الــبــيــت األبــ
ســـنـــوات، أن يــكــون »مــواطــنــا نــشــطــا«، يــوزع 
ــيــــف الـــكـــتـــب  ــألــ ــه واهــــتــــمــــامــــاتــــه بـــــن تــ ــ ــتـ ــ وقـ
األقليات  املتحدرين من  الشباب  والعمل مع 
واملساعدة على إعادة بناء حزب ديمقراطي 

مشرذم. 
فــي هــذا الــســيــاق، يــغــادر أوبــامــا فــور انتهاء 
مـــراســـم أداء الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــجــديــد 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــيــمــن، الـــيـــوم، فـــي عطلة 
مع  كاليفورنيا  بــواليــة  بــالــم سبرينغز  إلــى 
زوجـــتـــه مــيــشــيــل وابــنــتــيــهــمــا. أمـــا بالنسبة 
أيـــام في  قبل  ذكــر  فقد  ذلـــك،  بعد  لبرنامجه 
مقابلة أجراها معه مستشاره السابق ديفيد 
أنــه »في  أكسلرود على شبكة »ســي أن أن«، 
ــى الــصــمــت لــبــعــض الــــوقــــت، ليس  حـــاجـــة إلــ
صمتا سياسيا فحسب، بل في داخلي. يجب 
أن أستوعب كــل مــا جـــرى«. ولــم يبِد أوباما 
يوما أي حماسة حيال السكن في واشنطن، 
تنهي  أن  بانتظار  منزاًل  فيها  استأجر  فقد 
ابنته الصغرى ساشا سنواتها في املدرسة.

البعيد،  املـــدى  على  للمشاريع  بالنسبة  أمــا 
فــقــد أبــــدى أول رئــيــس مـــن أصــــول أفــريــقــيــة، 
من  املتحدرين  الشبان  مــع  العمل  فــي  رغبته 
األقــلــيــات فــي األحــيــاء الفقيرة، وهــي شرائح 
تعاني من الفشل الدراسي والبطالة ونسبة 
اعتقال في السجون أعلى بكثير من سواها، 
حتى »ال تكون مساواة الفرص مجرد عبارة 

فارغة«.
ــا أثــــار بــلــبــلــة فـــي خــطــط أوبــــامــــا، هــزيــمــة  ومــ
هيالري كلينتون خالفا لكل التوقعات وفوز 
ــــدى أوبـــامـــا بـــوضـــوح عــزمــه  ــد أبـ تـــرامـــب، وقــ
عــلــى املــســاهــمــة فــي إعــــادة بــنــاء حــزبــه، وقــال 

أوباما »أريد القيام بكل ما هو بوسعي لدعم 
الجيل املقبل ومساعدته، ليس على الصعيد 
الــســيــاســي فــحــســب، بـــل كـــذلـــك عــلــى صعيد 

االلتزام املدني«.
ويــعــتــزم أوبـــامـــا الــعــمــل مــن أجـــل أن يمضي 
حــزبــه أبــعــد مــن »تحديد أهـــداف ضّيقة جدًا 
ــيـــة«،  ــفــــوز فــــي انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ ــل الــ ــ مــــن أجـ
لضمان حضور له في املناطق »حيث يشعر 
املــدن  عــن  بعيدًا  يتم تجاهلهم«،  أنــه  الــنــاس 
للديمقراطين.  معاقل  تعتبر  الــتــي  الــكــبــرى 
ــأن املــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وإن كــانــت  ــ ــا فــــي شـ ــ أمـ
مؤهالت أوباما تشير في هذا االتجاه، وهو 
اختصاصي في القانون الدستوري وكان في 
السابق رئيسا ملجلة »هــارفــارد لوو ريفيو« 

ــه أعـــلـــن أن املــحــكــمــة الــعــلــيــا  املـــرمـــوقـــة، إال أنــ
»شبيهة بالرهبنة أكثر من أن تستهويني«.

ــدد مــن  ــ ــد يــســتــنــد أوبــــامــــا فــــي تـــطـــويـــر عـ ــ وقـ
مــبــادراتــه إلـــى املــركــز الــرئــاســي الـــذي يعتزم 
تشييده في شيكاغو. وتــرد شائعات كثيرة 
تـــفـــيـــد بــــأنــــه قــــد يـــلـــقـــي دروســــــــا فــــي جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا بــنــيــويــورك، حــيــث تــابــع دراســتــه 
الثمانينيات. ويبقى أمامه أيضا تأليف  في 
الــكــتــب، علما أنــه أصـــدر فــي الــســابــق كتابن 
ـــرأة  ــــدي« و»جـ ــــالم والــ نــاجــحــن بــعــنــوان »أحـ
األمـــــل«. وتــحــدثــت الــصــحــافــة األمــيــركــيــة عن 
حــصــولــه عــلــى عــقــد تــتــجــاوز قيمته عشرين 

مليون دوالر لتأليف كتاب.
)فرانس برس(

األميركية،  املتحدة  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد  تنصيب  مراسم  العالم  ينتظر 
جرى اليوم، في مبنى الكونغرس في واشنطن، كما درجت العادة منذ 200 

ُ
والتي ست

عام. ويتوقع أن تبلغ تكلفة مراسم التنصيب واحتفاالته التي تستغرق 3 أيام، 200 
مليون دوالر، وأن يحضرها 900 ألف شخص، على رأسهم الرئيس األميركي، باراك 
إلــى مشاهير  باإلضافة  وعائلتيهما،  ترامب،  لخلفه  الــذي سيسلم منصبه  أوباما 

الفن والسياسة.
ووضع ترامب ونائبه مايك بينس، أمس الخميس، إكليل زهور على نصب الجندي 
املجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، واتجها بعدها إلى نصب لينكولن حيث 
ترامب وعائلته  مــجــددًا«. ويتوجه  أميركا عظيمة  »لنجعل  يقام حفل تحت شعار 
إلى البيت األبيض، اليوم، حيث يلتقي أوباما وترامب بحضور عائلتيهما، وبعد 
ذلك ينتقل الجميع إلى كنيسة قريبة من البيت األبيض لحضور مراسم دينية، ثم 

يتوجه ترامب وأوباما إلى مبنى الكونغرس لحضور مراسم أداء اليمن.
وسيؤدي ترامب أمام كبير قضاة املحكمة العليا األميركية جون روبرتس، اليمن 
املدرج في الدستور األميركي منذ عام 1884. وماعدا استثناءات قليلة، مثل الرئيس 
ــز، أدى رؤســـاء الــواليــات املتحدة  ثــيــودور روزفــلــت والــرئــيــس جــون كوينسي آدامــ
السابقون القسم واضعن أيديهم على اإلنجيل. وينتظر أن يضع ترامب يده خالل 
أداء القسم على اإلنجيل الذي استخدمه إبراهام لينكولن، واإلنجيل الذي كان يقرأ 
أمــام أحــد أعضاء املحكمة  اليمن  بــدوره  فيه منذ طفولته. وســيــؤدي مايك بينس 
العليا. وبعد أداء اليمن يتم تنظيم حفل ألوباما وعائلته ملناسبة مغادرتهم البيت 
التقليدية،  الطعام  أجــل مأدبة  األبيض من  البيت  إلــى  الجميع  ينتقل  ثم  األبــيــض، 
ومراسم نقل الصالحيات. ويقوم الجمهور بتحية الرئيس الجديد على طول شارع 
املتوقع أن  أنه من  البيت األبيض، إال  إلى  الكونغرس  انتقاله من  بنسلفانيا خالل 
ينظم معارضو ترامب تظاهرات ضده. وبعد انتقال ترامب إلى البيت األبيض، يقام 
مساء حفل راقص على شرف بدء الفترة الرئاسية الجديدة. ويفتتح الحفل برقص 
الحفل بمشاركة  مــع زوجــتــه، ويستمر  مــع زوجــتــه ميالنيا، ونائبه بينس  تــرامــب 

مجموعات من الراقصن واملغنن.
وستقام غدًا السبت الصالة االفتتاحية في كاتدرائية واشنطن الوطنية، في تقليد 
متبع منذ عام 1933، لم يخالفه سوى الرئيس بيل كلينتون، الذي أقيمت الصالة 
األفريقية في واشنطن. وبعد  امليثودية  املطرانية  الكنيسة األسقفية  في عهده في 
انتهاء الصالة في الكاتدرائية ينتقل ترامب إلى املكتب البيضاوي، ملمارسة مهامه 

باعتباره الرئيس الـ 45 للواليات املتحدة.
)األناضول(

يدخل دونالد ترامب 
البيت األبيض وسط 

انقسام داخلي أميركي

يشّكك فريق ترامب في 
تقارير االستخبارات عن 

القرصنة الروسية

دونالد ترامب 
رئيسًا اليوم

واشنطن ـ أحمد األمين

ــــدءًا مـــن الـــيـــوم، يــصــبــح دونـــالـــد  بـ
تـــرامـــب هـــو الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
فــقــط  ــتـــخـــب،  ــنـ املـ وال  الــــجــــديــــد  ال 
الثاني  يناير/كانون   20 األميركي.  الرئيس 
 بالفعل على أميركا وعلى العالم، 

ّ
2017 حل

ــذا الـــتـــاريـــخ لــن  ــ ــيـــرون أن هـ ــثـ  كـ
ّ
ــن ــ بـــعـــدمـــا ظـ

 بفعل عزل 
ّ

، وعّول آخرون على أال يحل
ّ

يحل
الرجل قبل أن يتسلم مفاتيح البيت األبيض 
بــالــتــنــصــيــب الـــرســـمـــي، أو بــفــضــل مــفــاجــأة 
بالنسبة  الـــكـــابـــوس  تــحــول  تــحــول دون  مـــا 
تــأِت،  لــم  املفاجأة  لكن  إلــى حقيقة.  لكثيرين 
فــصــار ألمــيــركــا رئــيــس يــجــمــع فـــي شخصه 
كــل األســـبـــاب الــتــي تجعل رعـــب األمــيــركــيــن 
والــعــالــم مـــبـــررًا: كــــاره لــأقــلــيــات ولــأجــانــب 
»غــيــر الــبــيــض«، أّمـــي فــي شـــؤون الحكم،  ولـــ
فاقد ألي خلفية في العمل السياسي، ممثل 
لقطاع واسع من اليمن الفاشي العنصري، 
مــحــتــقــر لــلــنــســاء، فـــاســـد لـــنـــواحـــي الــتــهــرب 
الخاصة  املصلحتن  بــن  واملـــزج  الضريبي 
ــلـــوك تـــســـلـــيـــم أفــــــراد  ــسـ ــدع لـ ــتـ ــبـ ــة، مـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والـ
ــــؤون الــحــكــم، مـــتـــورط بــفــضــائــح  الــعــائــلــة شـ
عنها  الكشف  وتــيــرة  تكاد  أخالقية  جنسية 
تــصــبــح يـــومـــيـــة، مــعــتــّد بــنــظــريــة أن الــكــذب 
الــنــاجــح، معاٍد  السياسي  العمل  فــي  أســاس 
لــلــمــؤســســات األمــيــركــيــة الــتــي يــتــألــف منها 
»اإلستابلشمنت«، من أحزاب ووسائل إعالم 

الــروســي ولــو كــان ذلــك على حــســاب النفوذ 
األميركي... باختصار، أصبح ألميركا رئيس 
»خارج عن السياق«، رئيس شعبوي ينافس 
األمــيــركــيــة  األدبـــيـــات  تسميهم  دول  رؤســــاء 

عادة »دواًل مارقة«.

شغور في اإلدارة
يــتــســلــم دونـــالـــد تـــرامـــب الــرئــاســة الـــيـــوم وال 
أحد يعرف كيف سيتمكن من الحكم في ظل 
قــــرار الــحــزبــن، الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
تــحــويــل أيـــامـــه الــرئــاســيــة كــابــوســا عــلــى ما 
يــبــدو مــن تــجــربــة أســبــوعــي الــتــصــديــق على 
ــذي عــيــنــه. فــريــق  أعـــضـــاء الــفــريــق الــحــاكــم الــ
اآلن إال نصفه  الــكــونــغــرس حــتــى  يـــمـــرر  لـــم 
ليبقى النصف اآلخــر شاغرًا )أبــرز الشواغر 
ــال(،  فــي الــخــارجــيــة والــصــحــة والــتــربــيــة واملــ
بينما أصـــر تــرامــب عــلــى طـــرد كــل املوظفن 
املعينن من سلفه باراك أوباما، أي أن أميركا 
ستعيش شغورًا وظيفيا وسياسيا هو من 
بن األوسع في تاريخ االتحاد األميركي. أما 
شعبيا، فيبدو الوضع أكثر فداحة، وسيكون 
 
ً
كفيال الحكم،  تــرامــب  أوبــامــا  تسليم  مشهد 

بفضح املوقف: أوباما، الرئيس صاحب أكبر 
شعبية فــي تــاريــخ أمــيــركــا )60 فــي املــائــة(، 
يــســلــم الــرئــاســة لــأقــل شــعــبــيــة بـــن أســالفــه 

الـ44، مع 32 في املائة من التأييد الشعبي.
ويحفل سجل ترامب بأرقام قياسية في عدد 
التي توالت  التاريخية  السوابق االنتخابية 
ــدة، مــنــذ إعـــــالن قـــرار  ــتـــحـ عــلــى الــــواليــــات املـ
األميركية.  الــرئــاســيــة  لالنتخابات  ترشحه 
فقد دخل الرجل السباق إلى البيت األبيض، 
بصفته رجل أعمال ونجما تلفزيونيا يقتحم 
عالم السياسة من خــارج املؤسسة الحزبية 
الــتــقــلــيــديــة، الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة. ال 
تــنــتــمــي عــائــلــة تـــرامـــب إلـــى عــائــلــة سياسية 

وأجهزة استخبارات، صاحب آراء اقتصادية 
اجتماعية ال تعبأ بترك املالين على قارعة 
املـــوت مــرضــا أو جــوعــا أو إهــمــااًل، متجاهل 
ــة  ــيـ ــكــــرة األرضـ ــة الــ ــاقـ لـــكـــل نـــظـــريـــات لـــجـــم طـ
الكارثية،  املناخية  الــتــغــيــرات  احــتــمــال  على 
صهيوني قـــادر عــلــى املـــزج فــي فــريــق عمله 
بن من هو معاٍد لليهود، ومتّيم بإسرائيل، 
مــؤمــن بــأن »أمــيــركــا أواًل« شــعــار يعني دفن 
كـــل أطــــر الــعــمــل الــجــمــاعــي الــــدولــــي، معجب 
برؤساء وزعماء طغاة يشبهونه، غير عابئ 
القومي األميركي من   أســاس في األمــن 

ّ
بهز

ــــدور  ــرورة تـــوســـيـــع الـ ــــالل املـــجـــاهـــرة بــــضــ خـ

كــعــائــالت كــيــنــيــدي وبـــوش وكــلــيــنــتــون. لكن 
االختالف األساسي بن ترامب وأوباما هو 
السجال حول الشرعية الشعبية والسياسية 
وكان  وترامب.  أوباما  من  لكل  والدستورية 
تــرامــب ســّبــاقــا فــي إطــــالق ســجــال الشرعية 
عندما  االنتخابات،  موعد  مــن  أسابيع  قبل 
كانت استطالعات الرأي تظهر تقدم مرشحة 
الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون، وذلك 
من خالل حديثه عن فساد النظام االنتخابي 
وتــزويــر االنــتــخــابــات. لكن املفارقة الــيــوم أن 
شــرعــيــة انــتــخــاب تــرامــب هــي مــحــل مساءلة 
 ســـابـــقـــة املـــقـــاطـــعـــة الـــتـــي يــتــعــّرض 

ّ
فــــي ظـــــل

لـــهـــا حـــفـــل تــنــصــيــبــه رســـمـــيـــا، إذ لــــم يــشــهــد 
تـــاريـــخ االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة األمــيــركــيــة 
ســابــقــة مــمــاثــلــة، المـــتـــنـــاع نــحــو 50 عــضــوًا 
الرسمي  الحفل  حضور  عن  الكونغرس  في 

لتنصيب الرئيس الجديد.

انقسام داخلي
يدخل دونــالــد تــرامــب البيت األبــيــض وسط 
أميركي ال يخفي بعضا من  داخلي  انقسام 
مــظــاهــره الــعــنــصــريــة. وال تــقــتــصــر املــظــاهــر 

ــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا فــــي األيـــــام  ــهــ عـــلـــى املــــواجــ
من  الديمقراطي  النائب  مع  املاضية  القليلة 
أصــــول أفــريــقــيــة جـــون لــويــس، الــــذي يعتبر 
رمزًا من رموز حركة مكافحة العنصرية ضد 
األميركين من أصول أفريقية، بل تكمن في 
رئيس  أول  إدارة  حـــول  ســجــاالت  خلفيتها 
بعها 

ّ
من أصول أفريقية والسياسات التي ات

ــازات الــتــي حــقــقــهــا، وكـــذلـــك الــوعــود  ــجــ واإلنــ
االنتخابية التي فشل في تحقيقها.

انتخاب  لــويــس بشرعية  يــنــدرج طــعــن  كــمــا 
ــرامـــب، عــلــى خــلــفــيــة الــتــدخــل الـــروســـي في  تـ
ــيـــاق دفــــاع  ــيـــة، فــــي سـ ــيـــركـ ــابـــات األمـ ــتـــخـ االنـ
األقــلــيــة األفــريــقــيــة عــن تجربتها األولــــى في 
الــرئــاســة. وأيــضــا فــي سياق الــدفــاع عــن إرث 
باراك أوباما، أول رئيس أميركي من أصول 
ــان تـــرامـــب أول املــشــكــكــن  ــذي كــ ــ أفــريــقــيــة، الـ
ــن خـــالل  مــ عـــــام 2008،  انـــتـــخـــابـــه  بـــشـــرعـــيـــة 
الشبهات حــول صحة شهادة ميالده  إثــارة 
األميركية. كذلك يتزامن موقف لويس، الرمز 
الجمهورية  الغالبية  بــدء  مــع  الديمقراطي، 
إللغاء  القانونية  ــراءات  اإلجـ الكونغرس  في 
التي  الصحي  للتأمن  كــيــر«  »أوبــامــا  خطة 

إنــجــازات  أبــرز  مــن  الديمقراطيون  يعتبرها 
اإلدارة األوبامية.

التي  امللفات  أبــرز  العنصرية  وتشكل قضية 
لــرأب  تــرامــب  إدارة  مــن  مقاربة جدية  تنتظر 
الــصــدع الـــذي أحــدثــتــه الــحــمــالت االنتخابية 

مــع األقــلــيــات مــن أصـــول أفــريــقــيــة والتــيــنــيــة، 
وكــذلــك مــع املــســلــمــن فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
وفي العالم. وال تشير تغريدات ترامب التي 
رد بها على حملة لويس ضده، إلى أنه يملك 
االنقسامات  ملعالجة  املــعــالــم  واضــحــة  خطة 

األميركي وإيجاد  املجتمع  داخــل  العنصرية 
تحديدًا  الــعــنــصــري،  التمييز  ملــظــاهــر  حــلــول 
»الــحــرب األهــلــيــة« بــن الشرطة  وضـــع حـــّد لـــ
األفريقية في  األقلية  األميركية والشبان من 

إحياء املدن األميركية.
ــى ذلــــــك، فـــقـــد اســـتـــمـــع أعـــضـــاء  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــة  ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــات املـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ الـــــكـــــونـــــغـــــرس خـــــــــالل جـ
للمرشحن لتولي مناصب حكومية في إدارة 
ترامب إلى وجهات نظر مختلفة عن مواقف 
الــرئــيــس املــنــتــخــب، كــمــوقــف مــايــك بومبيو 
املعن في منصب مدير وكالة االستخبارات 
املـــركـــزيـــة مـــن عــمــلــيــات الــتــجــســس الــروســيــة 
والتدخل في االنتخابات األميركية، وموقف 
مواجهة  مــن  ماتيس  الــدفــاع جايمس  وزيـــر 
النفوذ العسكري الروسي في أوروبا والشرق 
تيليرسون  ريكس  أن موقف  األوســـط. حتى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــجــديــد، املـــعـــروف بعالقة 
الـــصـــداقـــة الـــتـــي تــربــطــه بــالــرئــيــس الـــروســـي 
فــالديــمــيــر بــوتــن، عــّبــر عــن وجــهــات نــظــر ال 
تتفق كثيرًا مع ترامب، في شأن العالقات بن 

واشنطن وموسكو.
ــع أجـــهـــزة  ــ عـــلـــى أن املــــواجــــهــــة املـــفـــتـــوحـــة مـ

تقارير  خلفية  على  األميركية  االستخبارات 
ــام تـــرامـــب  ــهــ الــتــجــســس الـــــروســـــي، وبـــعـــد اتــ
بتسريب  األميركية  األمــن  وكـــاالت  ملسؤولي 
في  مشكوك  فضائحي  استخباراتي  تقرير 
صحته، ُعــرف باسم »ملف تــرامــب«، ستبقى 
األزمــة األخطر التي تهدد قــدرة إدارة ترامب 
على تقدير املخاطر التي تهدد األمن القومي 
الخارجية  السياسات  األميركي، وعلى رسم 
التي تخدم مصالح الواليات املتحدة وأمنها 

االستراتيجي.
لكن فريق الرئيس املنتخب يرفض التهويل 
بــتــداعــيــات ومــخــاطــر عــــدم تــطــابــق وجــهــات 
الــــنــــظــــر بــــــن تــــــرامــــــب ومـــــســـــؤولـــــي أجــــهــــزة 
االستخبارات األميركية. ويرى هؤالء أن عدم 
الجانبن  بن  الثقة  وغياب  العالقة  وضــوح 
الجديد  األمني  الفريق  تسلم  بعد  سينتهي 
االســــتــــخــــبــــارات  وكـــــــــاالت  ادارة  مـــســـؤولـــيـــة 
ـــ17. ويــرّجــح هـــؤالء أن التغيير  األمــيــركــيــة الــ
ســـيـــطـــاول أيـــضـــا مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــــفــــدرالــــي جــيــمــس كــــومــــي، خـــصـــوصـــا بــعــد 
الـــعـــدل األمـــيـــركـــيـــة عـــن إجــــراء  إعـــــالن وزارة 
بالتدخل  له  املوجهة  االتهامات  في  تحقيق 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات ضـــد كــلــيــنــتــون. وتــتــزامــن 
التحقيقات مع مدير »إف بي آي« في مسألة 
انحيازه، مع تزايد االنتقادات لوكاالت األمن 
املنتقدين،  طليعة  وفــي  املــتــعــددة.  األميركية 
فريق الرئيس املنتخب الذي اعتبر أن أجهزة 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة تــحــولــت إلـــى أداة 

سياسية بيد إدارة أوباما.

تشكيك في االستخبارات
يــشــّك فــريــق تـــرامـــب فـــي دقـــة تــقــاريــر أجــهــزة 
االستخبارات األميركية عن عمليات القرصنة 
الروسية، والتدخل في االنتخابات الرئاسية 
أعلن  املنتخب  الــرئــيــس  أن  األمــيــركــيــة. حتى 
م السلطة سيشّكل فريقا 

ّ
سابقا، أنه فور تسل

أميركية  استراتيجية  لــوضــع  خــاصــا  أمنيا 
واضحة املعالم في قضايا األمن اإللكتروني 
ــرنــــت األمـــيـــركـــيـــة مــن  ــتــ لـــحـــمـــايـــة شـــبـــكـــة اإلنــ
الــقــرصــنــة والتجسس  الــهــجــمــات وعــمــلــيــات 
ــرونــــي. وفـــــي تـــشـــعـــبـــات الـــعـــالقـــة مــع  ــتــ ــكــ اإللــ
روسيا، تواجه إدارة ترامب تحقيقات أعلنت 
لــجــنــة االســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
قنوات  تتناول  بإجرائها،  البدء  بصدد  أنها 
الحمالت  فــي  العاملن  بــن  اتــصــال محتملة 
ومسؤولن  األميركية  الرئاسية  االنتخابية 
تــســريــب  عــمــلــيــة  إدارة  عــلــى  أشـــرفـــوا  روس، 
الـــوثـــائـــق املـــقـــرصـــنـــة مــــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
بوديستا  جــون  وبريد  الديمقراطي،  للحزب 
مــديــر الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــكــلــيــنــتــون. وقــد 
ــخــــاص  تـــصـــل هــــــذه الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلــــــى األشــ
تؤخذ  أن  يستبعد  وال  الرئيس  مــن  املقربن 

شهادته وربما التحقيق معه.
أوبـــامـــا  بـــــاراك  إدارة  فـــي أن صـــحـــوة  ال شـــك 
ــا مـــــــن االســــتــــيــــطــــان  ــهــ ــفــ ــوقــ ــمــ املـــــــتـــــــأخـــــــرة، كــ
ــــي األراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ االســ
املــحــتــلــة، وعــــدم اســتــخــدام حـــق الــفــيــتــو ضد 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2334، وكذلك 
العقوبات التي فرضتها على روسيا ستزيد 
ــام الــرئــيــس املنتخب  مــن صــعــوبــة املــهــمــة أمــ
وتكّبل حركته في مجال السياسة الخارجية، 
التحالفات  أوراق  خلط  عملية  أكــثــر  ــد 

ّ
وتــعــق

فـــي آســـيـــا وأوروبـــــــا والـــشـــرق األوســــــط. وقــد 
ظــهــر ذلـــك فــي مقابلة أجــراهــا تــرامــب أخــيــرًا 
و»بيلد«  البريطانية  »تايمز«  مع صحيفتي 
األملــانــيــة مـــخـــاوف أوروبـــيـــة مـــن الــســيــاســات 
املستقبلية لترامب، ومن أن يكون االستقرار 
واألمـــن فــي الــقــارة القديمة مــن أبــرز ضحايا 

شعار »أميركا أواًل«.

حصن  إلــى  واشــنــطــن  تحولت 
ترامب،  ــالــد  دون تنصيب  قبيل 
بينما تستعد العاصمة األميركية 
مليون  ربــع  مــن  أكثر  الستقبال 
المتوقع خروجهم  محتج من 
خالل التنصيب. وتتوقع الشرطة 
نحو  واشنطن  على  يتدفق  أن 
المؤيدين  من  شخص  ألف   900
ــواء  ــد س والــمــنــاوئــيــن عــلــى ح
لحضور مراسم التنصيب. وُضرب 
طوق أمني حول مساحة نحو 
8 كيلومترات من وسط واشنطن 
من  ألفًا   28 بقرابة  باالستعانة 
أسيجة  واستخدام  األمن  قوات 
تمتد لعدة كيلومترات وحواجز 
طرق. وحصلت نحو 30 جماعة 
أو  ترامب  على  المحتجين  من 
تصاريح  على  له  المؤيدين  من 

بتنظيم تجمعات أو مسيرات.

حصن أمني 
و30 مسيرة

خليط أزمات حكم 
وهوية وشرعية

يواجه ترامب تحديات داخلية وخارجية )دومينيك رويتر/فرانس برس(

)Getty/أوباما في مؤتمره الصحافي األخير )شيريس ماي

تظاهرات فلسطينية رفضًا الحتمال نقل السفارة )نضال اشتيه/األناضول(

ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تنصيب  احتفال  شخصيات  ُتقاطع 
رأسهم  وعلى  ديمقراطيًا،  نائبًا   60 نحو  ومنهم  األبيض،  البيت  في 
الحزب  عن  الــنــواب  مجلس  عضو 
أحد  لويس،  جــون  الديمقراطي، 
المدنية.  الحقوق  حركة  رموز  أبرز 
األميركي  الخارجية  وزير  يغيب  كما 
كيري  جـــون  واليـــتـــه،  المنتهية 
الخارجية  وزارة  بحسب  )الــصــورة(، 
األميركية من دون تقديم تفاصيل. 
وكان الفتًا ما نقل عن كيري لجهة 
ترامب  إدارة  إن  الثالثاء  يوم  قوله 

»لن تستمرّ ألكثر من عامين«.

كيري ولويس أبرز المقاطعين

دونالد  الجديد،  األميركي  الرئيس  عهد  يبدأ 
من  مخاوف  ظّل  في  الجمعة،  اليوم  ترامب، 
والية خطرة، قد ال تجعل من الواليات المتحدة والعالم، 

وقع  على  األبيض  البيت  يدخل  الذي  ترامب،  آمنًا.  مكانًا 
تساؤالت حول شرعية انتخابه، تنتظره ملفات عدة داخليًا 
وخارجيًا: نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس 

النووي،  االتفاق  األطلسي،  حلف  كير«،  »أوباما  المحتلة، 
العالقة مع روسيا، االقتصاد األميركي، العالقة مع أوروبا 
وغيرها. وبينما يراقب العالم بحذر ما سيؤول إليه عهد 

الرئيس الجديد، وحده الرئيس السابق، جورج بوش االبن، 
ينتظر تسلم ترامب منصبه ألنه اليوم الذي سيجعله رسميًا 

خارج تصنيف أسوأ رئيس في تاريخ الواليات المتحدة

الغالف

مخاوف من والية 
خطرة وانقسامات

مبنى 
الكابيتول 

حيث 
سيؤدي 

ترامب 
اليمين 
)ماريو 

تاما/
)Getty

الجمعة 20  يناير/ كانون الثاني  2017 م  22 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 872  السنة الثالثة
Friday 20 January 2017

الجمعة 20  يناير/ كانون الثاني  2017 م  22 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 872  السنة الثالثة
Friday 20 January 2017



تقاطعات بين الصهيونية ومعاداة السامية

مفارقات إدارة ترامب
بدر الراشد

املستشــار  مواقــف  تثيــر 
االســتراتيجي للرئيــس األميركــي 
بانــون،  ســتيف  ترامــب،  دونالــد 
إلســرائيل،  مناصرتــه  بمــوازاة  اليهــود  ضــد 
الكثير من الجدل في الواليات املتحدة أخيرًا، 
اليهــود.  األميركيــن  أوســاط  فــي  ســيما  وال 
الــذي شــغل ســابقًا   بانــون،  بعضهــم وصــف 
رئيــس الحملــة االنتخابيــة لترامــب، بمعــاداة 
هــذه  عنــه  نفــى  اآلخــر  وبعضهــم  الســامية، 
التهمــة ألنــه، فــي نظرهــم، »محــب إلســرائيل«. 
بــن  الجمــع  إمكانيــة  الحالــة  هــذه  وتظهــر 
املوقفــن، أي أن يكــون الفــرد معاديًا للســامية 
وداعمًا للصهيونية في الوقت نفسه، كما في 

حالة بانون.
بأنهــا  االنتخابيــة  ترامــب  حملــة  تهــم 

ُ
وت

»اليمــن البديــل« فــي الواليــات  كانــت رافعــة لـ
املتحدة، بتبنيها خطابًا شــعبويًا وعنصريًا 
ضد السود واملكسيكين واملسلمن والنساء، 
يتقاطــع مــع مجموعتــي »الوطنيون البيض« 
و»اليمــن البديــل«، املؤمنتــن بتفــوق البيض 
رجم صعود »اليمن البديل« على 

ُ
العرقي. وت

هيئة جرائم كراهية ضد اليهود في الواليات 
املتحــدة بعــد انتخــاب ترامــب، كمــا فــي حالــة 

بلدة وايتفيش بوالية مونتانا.
اســتند متهمــو بانــون بمعاداة الســامية على 
شــهادة زوجتــه ضــده، والتي اتهمتــه بإطالق 
تعليقــات معاديــة لليهــود، إضافــة إلــى تولــي 
»بريتبــارت«  موقــع  تحريــر  إدارة  بانــون 
لحملــة  رئيســًا  تعيينــه  وبعــد  العنصــري. 
ترامــب االنتخابيــة في أغســطس/آب املاضي، 
عاد اإلعالم األميركي إلى تصريحات طليقته 
أمــام محكمــة أميركية فــي 2007، عندما كانت 
على خالف مع بانون على حضانة أطفالهما. 
وهي تقول، بحسب وثائق القضاء األميركي: 
»قال لي إنه ال يحب اليهود، وال يحب طريقة 
صعاليــك  ليصبحــوا  ألطفالهــم  تربيتهــم 
متذمريــن. لــذا ال يريــد لبناتــه أن يذهــن إلــى 
املدرســة مــع يهــود«. وكان الحديث في ســياق 
خــالف بــن الزوجن على املدرســة التي يجب 

أن يذهب إليها األطفال في لوس أنجليس.
يمكن اعتبار مثل هذا التعبير في إطار خالف 
بن زوجن بال أي معنى. لكن نظرًا ألن ستيف 
بانون هو محرر موقع »بريتبارت«، املشــهور 
الســامية،  معــاداة  بنزعــة  تتســم  بمواضيــع 
البديــل«  »اليمــن  لـ واملعــروف بوصفــه منبــرًا 
األميركــي، أي التيــار الــذي يضــم مجموعــات 
بانــون  تصريحــات  تنــاول  فــإن  عنصريــة، 
يصبــح مختلفــًا. وُيعــرف موقــع »بريتبــارت« 
بتبنيه خطابًا شعبويًا، تحول مع تقاربه من 
»اليمــن البديــل«، إلــى خطــاب عنصــري ضــد 
»اإلسالموفوبيا«، والخطاب  الســود. ويروج لـ
أمــا  الســامية.  معــاداة  إلــى  الذكــوري، إضافــة 
»اليمــن البديــل«، والــذي يعتبــر بانــون مقربًا 
أمثــال،  البــارزون  ــروه 

ّ
منظ يخفــي  ال  منــه، 

جوهانســون،  ووايــت  سبنســر،  ريتشــارد 
خطابهــم العنصــري الــذي يؤكــد تفــوق العرق 
الســود  ضــد  خطابــًا  يتبنــون  وهــم  األبيــض. 
واملســلمن واليهود، حتى إن سبنســر ورفاقه 

رفعوا شعارات نازية لالحتفال بفوز ترامب.
بانــون  إدارة  ظــل  وفــي  االنتخابــات،  قبيــل 
لحملــة ترامــب، نشــرت الحملة فيديــو دعائيًا، 
فــي  القــرار  علــى  »املســيطرين  عــن  يتحــدث 
»معاديــًا  أيضــًا  اعتبــر  مــا  وهــو  واشــنطن«، 
إلــى تهجــم الفيديــو علــى  للســامية«. إضافــة 
ثالثــة  علــى  الفيديــو  ركــز  الديمقراطيــن، 
القطاعــات  فــي  وزنهــم  لهــم  يهــود  أميركيــن 
مجلــس  برئيســة  األمــر  يتعلــق  املاليــة. 
يلــن، ورجــل  األميركــي، جانيــت  االحتياطــي 
األعمال جورج ســوروس، إضافة إلى الرئيس 
ســاكس«  »غولدمــان  ملؤسســة  التنفيــذي 
لويــد بالنكفــن. واعتبــر  املاليــة(،  )للخدمــات 
الفيديــو بمثابــة العــودة القديمــة، التقليديــة، 
إلــى معاداة الســامية فــي نموذجها األوروبي، 
مســرحية  فــي  املرابــي«  »اليهــودي  ونمــوذج 

شكسبير الشهيرة »تاجر البندقية«.

معاداة السامية
البديــل«  »اليمــن  داخــل  مجموعــات  هنــاك 
إلــى  إضافــة  للســامية،  بمعادتهــا  تفاخــر 
مــن  جــزء  هــي  اليهــود  معــاداة  أن  اعتبارهــا 
واشــنطن.  فــي  »إستبلشــمنت«  الـ معــاداة 
هــذا املوقــف املعــادي للســامية ال يتبنــاه أحــد 
تايلــور،  غاريــد  البديــل«،  »اليمــن  ــري 

ّ
منظ

فــي حــن يتهــم بــه ريتشــارد سبنســر بصورة 
دائمــة. وسبنســر عــزز هذه الصــورة من خالل 
بإطــالق  ترامــب  بفــوز  رفاقــه  مــع  احتفالــه 
شعارات نازية. لكن األمر لم يتوقف عند هذا 
الحــد. وبــدأ بالتفاعــل أخيرًا، ليؤكــد املخاوف 
من أن يكون فوز ترامب رافعة ألفكار »اليمن 
تزايــد  مــع  خصوصــًا  العنصريــة،  البديــل« 
جرائــم الكراهيــة ضــد املســلمن واليهــود فــي 

اآلونة األخيرة، بالواليات املتحدة.
»اليمــن  بـ تتعلــق  التــي  الحــوادث  تلــك  آخــر 
بوالــدة  ارتبطــت  الســامية،  البديــل« ومعــاداة 
ريتشــارد سبنســر، املقيمة في والية مونتانا، 
وذلــك بعــد دعــوات باســتهداف اليهــود. وقــد 
ضــد  حملــة  بشــن  بيــض،  عنصريــون  قــام 
واليــة  فــي  وايتفيــش،  مدينــة  فــي  اليهــود 
حيــث  املتحــدة،  الواليــات  شــمالي  مونتانــا 

سبنســر.  شــيري  ريتشــارد،  والــدة  تســكن 
ودعــا أحــد النازيــن الجــدد األميركين، أندرو 
ســتورمر«،  »ديلــي  صحيفتــه،  عبــر  أنغلــن، 
إلــى »اصطيــاد« اليهــود في البلــدة األميركية، 
سبينســر  والــدة  »اســتهداف  بـ إياهــم  متهمــًا 
اليهــود  أن  وأضــاف  ابنهــا«.  أفــكار  بســبب 
فــي البلــدة يحاولــون »ابتــزاز والــدة سبنســر 
»انهيــار أعمالها في قطاع  ماليــًا« وتســببوا بـ
العقارات« ويحاولون الضغط عليها من أجل 

»بيع أحد املباني التي تملكها«.
كالن«  كلوكــس  »كلــو  جماعــة  زعيــم  ودعــم 
ضــد  الحملــة  ديــوك،  ديفيــد  العنصريــة، 
اليهــود فــي تلــك املدينــة األميركيــة. وهــو دعــم 
انتخــاب ترامب رئيســًا للواليــات املتحدة. ولم 
بالتحريــض  »ديلــي ســتورمر«  يكتــف موقــع 
قــام  بــل  وايتفيــش،  مدينــة  فــي  اليهــود  ضــد 
وعناويــن  أســماء  تتضمــن  تفاصيــل  بنشــر 
الســتهدافهم.  ويدعــو  فيهــا  يســكنون  يهــود 
ونشــر موقــع »missoulian« تصريحــا لرئيــس 
رانــدل،  ويــل   ،»Love Lives Here« مجموعــة 
يوكــد فيــه أن »هنــاك الكثيــر مــن األشــخاص 
الرائعــن حولنــا نراهم يتعرضــون العتداءات 
ألنهم يهود، أو ألن لهم أسماء تبدو يهودية«.

مواقف المؤسسات اليهودية
اليهوديــة  املؤسســات  دفــع  الواقــع  هــذا 
والصهيونيــة إلــى اتخــاذ موقــف مــن بانــون، 
بعد تعيينه في منصب مستشار استراتيجي 
فــي البيــت األبيــض. املؤسســات التــي يهمهــا 
موقــف الشــارع األميركــي مــن اليهــود، كانــت 
األكثــر امتعاضــًا من تعيينه فــي هذا املنصب. 
عــن  املدافعــة  الصهيونيــة  املؤسســات  لكــن 
بانــون،  عــن  مدافعــة  مواقــف  تبنــت  إســرائيل 
أو  األميركيــة،  الصهيونيــة  املنظمــة  مثــل 
اكتفــت بالصمــت، مثــل لجنــة الشــؤون العامــة 

األميركية اإلسرائيلية )أيباك(.
األميركيــة  الصهيونيــة  املنظمــة  تخــف  ولــم 
دعمها لبانون، وتجاهلت االتهامات املوجهة 
إليــه بمعــاداة الســامية. وأكــد رئيــس املنظمــة، 
»أتمنــى   

ً
قائــال لبانــون،  مــورت كاليــن، دعمــه 

لبانون النجاح في وظيفته الجديدة«، تعليقًا 
على تعيينه في إدارة ترامب. أما »أيباك« فقد 
اختــارت الصمــت حيــال ذلك. وعندمــا تواصل 
موقــع »بولتيكــو« مــع املنظمة، أكدت أن لديها 
مــن  مواقــف  اتخــاذ  بعــدم  راســخة  »سياســة 
املتحــدث  وأضــاف  الرئاســية«.  التعيينــات 
اختيــار  الرئيــس  »علــى  أنــه  املنظمــة  باســم 
فريقــه، ومــن غيــر املتوقــع أن نقــوم بالتعليــق 

على كل مستشار يتم تعيينه«.

بانون .. المحب إلسرائيل
فــي  منتقديــه  علــى  بانــون  رد  املقابــل،  فــي 

حــوار مــع صحيفــة »وول ســتريت جورنــال« 
نوفمبر/تشــرين   19 فــي  شــر 

ُ
ن األميركيــة، 

الثاني املاضي. وأكد خالله أنه »غير متسامح 
العنصريــة  واملبــادئ  الســامية،  معــاداة  مــع 
إلبعــاد  محاولــة  فــي  البديــل«،  اليمــن  لــدى 
ولترامــب،  لــه  الداعمــة  املجموعــة  عــن  نفســه 
والتــي روج لهــا بانــون ولخطابها في موقعه 
مســألة  مــرة،  ككل  وحضــرت،  »بريتبــارت«. 
الدفــاع عن إســرائيل كدليل علــى براءة بانون 
املوظفــن  أحــد  وأكــد  الســامية.  معــاداة  مــن 
اليهود في موقع »بريتبارت«، اإلعالمي آرون 
كاليــن، أن بانــون »ال يمكــن أن يكــون معاديــًا 
للســامية، بــل هــو محــارب ملعــاداة الســامية«. 
وأضاف أن بانون »مؤيد إلسرائيل ومحارب 

لخطاب الكراهية ضد اليهود في أميركا«.
األبيــض،  البيــت  فــي  بانــون  تعيــن  ومــع 
للكاتــب  مقــااًل  »نيوزويــك«  مجلــة  نشــرت 
قاتمــة  صــورة  فيــه  رســم  شــوملان،  مــارك 
علــى  إســرائيلية«  بعيــون  العالــم  »أوضــاع  لـ
األميركيــة.  اإلدارة  فــي  بانــون  تعيــن  وقــع 
ورأى أن اليهــود كانــوا لعقــود يــرون معــاداة 
الســامية باعتبارهــا »قادمــة من اليســار«، إال 
أن األوضــاع باتــت مختلفة اليوم، مع صعود 
اليمــن فــي أوروبــا، وظهور »اليمــن البديل« 
فــي أميــركا، إذ »بــات مــن املمكــن أن يصبــح 
اليمن أيضًا معاديًا للسامية«، وفق تعبيره. 
وأشــار إلــى التغيــرات في أوروبــا، والتي بات 
حضــور اليمــن العنصــري والنازيــن الجــدد 

بارزًا فيها.
وبحســب شــوملان »يشــعر أغلبية األميركين 
اليهود خالل العشــرين ســنة املاضية، بأنهم 
األميركــي،  االجتماعــي  النســيج  مــن  جــزء 
يعتبــر  للســامية  معــاٍد  تصريــح  أي  وأن 
ألغلــب  وبالنســبة  املاضــي.  مخلفــات  مــن 
اإلســرائيلين، تشــكل معاداة السامية انتقاد 
إســرائيل فقــط«. وتابــع أن اليهــود في أوروبا 
يلتفتــوا  ولــم  لليمــن،  أقــرب  كانــوا  وأميــركا 
إلــى »معــاداة اليمــن لإلســالم، ألن املســلمن 
معــادون للســامية بدورهــم« علــى حــد تعبير 
الكاتــب. لكــن املفاجــأة تتمثــل فــي أن معــاداة 
معســكرهم،  فــي  بالظهــور  بــدأت  الســامية 
اليمينــي هــذه املــرة، ال فــي اليســار كمــا كانوا 

يتخيلون.
وفــي مــا يتعلق بأوضاع اليهود والعرب في 
أميــركا، وتأثيــرات سياســات ترامب وتعين 
السياســية،  العلــوم  أســتاذ  رأى  بانــون، 
املحاضر في جامعة هيوسنت، لؤي الالركيا، 
فــي حديــث إلــى »العربي الجديــد«، أن بانون 
»توتير العالقة بن املكونات اليهودية  قام بـ
علــى  اليهــودي  »اإلجمــاع  وأن  أميــركا«  فــي 
أن  إلــى  وأشــار  التفــكك«.  فــي  بــدأ  إســرائيل 
املعــروف  اليهــودي،  األميركــي  األكاديمــي 
فنكلســتن،  نورمــان  إلســرائيل،  بانتقاداتــه 
كتابــه  فــي  املســألة ســابقًا  هــذه  عــن  تحــدث 
»Farewell to Israel«. ورأى أن أولــى عالمــات 
تفــكك اإلجمــاع اليهــودي حول إســرائيل كان 
فــي »ظهــور جماعــات يســارية مثــل »أصوات 
 )Jewish Voices for Peace( »يهودية للسالم
ســتريت«  »جــي  مثــل  ليبراليــة  وجماعــات 
الدولتــن  حــل  مــن  قربــًا  أكثــر  كانــت  التــي 
أكثــر  كانــت  التــي  األولــى  بموقــف   

ً
مقارنــة

قربــًا مــن املوقــف العربــي والفلســطيني ومن 
حركة )املقاطعة الدولية إلســرائيل( »بي دي 
إس«. وأضــاف الالركيــا أنــه »بشــكل عــام كان 
االختــالف بــن »جــي ســتريت« والجماعــات 
التقليديــة مثل »أيباك« خالفًا خفيًا وطفيفًا. 
وكان االختالف األساســي مع جماعات أكثر 
قربًا من موقف حركة مقاطعة إســرائيل مثل 
حركــة »أصــوات يهوديــة للســالم«. لكــن مــع 
إدارة ترامب، توســع التشرذم ليصبح خالفًا 
حتــى بــن الجماعــات التــي يعتبــر موقفهــا 
مســاندًا إلســرائيل، سواء كان موقفًا متطرفًا 
أو مغلفًا بحل الدولتن. وبات هناك تناقض 
بــن جماعــات، كلهــا محافظــة، لكــن الخــالف 
وتوجهاتــه  بانــون  شــخصية  حــول  أصبــح 
أن  ورأى  تعبيــره.  بحســب  العنصريــة«، 
أميركيــة،  داخليــة  مســائل  حــول  االختــالف 
والتوافــق حول إســرائيل »سيســتمران حتى 
فــي  املألــوف  مــن  أضعــف  بشــكل  كان  وإن 

السنوات السابقة«.
العــرب  علــى  األجــواء  هــذه  انعــكاس  وعــن 
أنــه  واملســلمن فــي أميــركا، اعتبــر الالركيــا 
فــي  أنفســهم  واملســلمون  العــرب  »ســيجد 
موقف غريب جدًا، إذ يفرض عليهم التحالف 
مع قوى صهيونية معادية لهم في السياسة 
الخارجية، لكنها تتقاطع معهم في سياســة 
الحريــات الشــخصية وحقــوق األقليــات فــي 
أميــركا«. وقــال »مــن املمكــن أن يتــم اســتغالل 
هذا التوافق لفرض التطبيع وكسر املقاطعة 
ضــد إســرائيل مــن قبل العرب واملســلمن في 

أميركا، كنوع من االبتزاز«.
فــي املحصلــة، تظهــر حالــة بانــون أن معــاداة 
الســامية، باعتبارها كراهية لليهود واألخذ 
بصور نمطية عنهم وشيطنتهم، ال تتناقض 
الصهيونيــة  والحركــة  إســرائيل  دعــم  مــع 
باعتبارهــا حركــة قوميــة علمانيــة. بــل ربمــا 
يصبح دعمها امتدادًا ملعاداة السامية، على 
الســامية  معــادي  هــدف  كان  إذا  أنــه  قاعــدة 
طــرد اليهــود من أوروبا أو أميركا، فســيكون 
 
ً
بالتالــي إنشــاء وطــن قومــي لليهــود تكملــة

لهذا املشروع.
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سياسة

كتب املعلق السياسي في صحيفة »هآرتس«، بيتر بينارت، عن دعم ستيف 
بانون إلسرائيل، إنه »في صراع بانون ضد إيديولوجيا عاملية، هو يفتش عن 
حلفــاء وطنيــن فــي العالــم. لذلــك، يحب حزب االســتقالل البريطانــي، والجبهة 
الوطنية الفرنسية، وإسرائيل بنيامن نتنياهو )الصورة(. ملاذا؟ ألن نتنياهو 
ينتهك القانون الدولي، ألنه يرفض الالجئن، ألن سياساته الخارجية شديدة 

الواقعية. معظم الترامبين يحبون إسرائيل«.

األميركــي  الرئيــس  مــن  مقربــن  عــن   
ً
نقــال أميركيــة  إعــالم  وســائل  أفــادت 

دونالد ترامب، أنه قرر ترشــيح حاكم والية جورجيا الســابق ســوني بيرديو 
)الصورة( ملنصب وزير الزراعة في حكومته، وذلك قبيل ساعات من تسلمه 
الرئاســة. وبيرديــو كان حاكــم جورجيــا بــن عامــي 2003 و2011، كمــا كان 
مستشــارًا لترامــب لشــؤون الزراعــة خــالل حملتــه االنتخابيــة. وينبغــي علــى 

بيرديو أن ينال موافقة الكونغرس من أجل تولي مهامه رسميًا.

صادقــت لجنــة القــوات املســلحة فــي مجلــس الشــيوخ األميركــي علــى تعيــن 
الجنــرال جايمــس ماتيــس )الصــورة(، امللقب بـ »الكلب املجنون« وزيرًا للدفاع، 
بمعارضــة صــوت واحــد، ليكــون أول وزيــر معــن فــي إدارة الرئيس األميركي 
املنتخــب دونالــد ترامــب يتلقــى ضــوءًا أخضــر أوليــًا فــي الكونغــرس. وما زال 
ينبغي أن يثبت أعضاء مجلس الشيوخ ككل تعيينه، في إجراء يتوقع أن يتم 

بشكل سريع للسماح للوزير املعن بتولي مهامه على وجه السرعة.

بحث عن 
»حلفاء وطنيين« 

كنتنياهو

حاكم جورجيا 
السابق مرشح 

لوزارة الزراعة

»الكلب المجنون« 
يقترب من تولي 

الدفاع

تتسم اإلدارة األميركية الجديدة بمفارقات عدة، من بينها المواقف التي يتبناها المستشار االستراتيجي لدونالد ترامب، ورئيس 
حملته، ستيف بانون. األخير مقرب من أوساط يمينية عنصرية ومعادية للسامية، لكنه في الوقت نفسه يعد مناصرًا إلسرائيل 

والصهيونية. في هذا الوضع، يجد العرب والمسلمون أنفسهم في موقف غريب

بانون أعلن رفضه معاداة السامية والمبادئ العنصرية )دون إمرت/فرانس برس(

■ مخاوف من أن يكون وصول الرئيس الجديد رافعة ألفكار »اليمين البديل« 
     العنصرية في ظل تزايد جرائم الكراهية ضد المسلمين واليهود

■ العرب في أميركا قلقون من استغالل البعض لألوضاع لفرض التطبيع 
     وكسر مقاطعتهم إلسرائيل
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الكويت تسحب استثمارات من الخارج
الكويت ـ العربي الجديد

كشــف تقريــر حكومــي حصلــت »العربــي الجديد« 
علــى نســخه منــه، عــن خطــة الصنــدوق الســيادي 
الكويتــي للتخــارج من اســتثمارات خارجية يقدر 
حجمهــا بنحــو 35 مليــار دوالر خــالل النصــف الثانــي مــن 
العــام الجــاري. وعــزا التقرير بيع هذه األصول الخارجية في 
الوقــت الراهــن إلــى تراجــع عوائدهــا بأكثــر مــن 13.5% العــام 
املاضــي، مــا يمثــل عبئــا كبيــرا علــى الصنــدوق، الــذي يدفــع 

ضرائب ونفقات تسيير باهضة عن هذه األصول.
إلــى  الكويتــي  الســيادي  الصنــدوق  أصــول  حجــم  ويصــل 
الصنــدوق  اســتثمارات  وتتــوزع  دوالر.  مليــار   592 نحــو 
الســيادي علــى 45 دولــة، أهمهــا الواليــات املتحــدة األميركيــة 
وبريطانيا وفرنسا. وتتركز االستثمارات في أصول عقارية 
وحصــص فــي شــركات عامليــة كبــرى فــي قطاعــات مختلفــة، 
أن  التقريــر  وُيظهــر  والتكنولوجيــا.   الســيارات  بينهــا  مــن 
الخطــة التوســعية التــي رســمها الصنــدوق للثــالث ســنوات 
األخيــرة ســتتغير تمامــا، خاصــة مع التغييــرات االقتصادية 

أســعار  تراجــع  مــن  التــي فرضــت نفســها،  األخيــرة  العامليــة 
النفط، وتغييرات سياسية أفضت إلى خفض قيمة العمالت 
فــي الــدول التــي تســتثمر فيهــا الكويــت، مــا كبدهــا خســائر 
بمليارات الدوالرات. وبّن التقرير الحكومي أن االستثمارات 
التــي ســيتخارج منهــا الصنــدوق يقــع بعضهــا فــي الواليات 

املتحدة األميركية وبعضها اآلخر في إسبانيا وأستراليا.
الــدول  مــن  ســيتم ســحبها  التــي  األمــوال  إدارة  آليــة  وحــول 
الخارجيــة، أوضــح التقريــر أنــه ســيتم اســتثمارها فــي قطاع 
البنيــة التحتيــة املحلــي، وتنفيــذ مشــاريع ضخمــة فــي قطاع 
بالســوق  أمــوال  ضــخ  فــي  املســاهمة  إلــى  إضافــة  الطاقــة، 

الكويتي الستثمارها في األوراق املالية لدعم السوق. 
مباشــرة  اســتثمارات  داخليــًا  الســيادي  الصنــدوق  ويديــر 
تــراوح بــن 1% و2%، ويتوقــع التقريــر زيادتهــا إلــى 8% فــي 
أول مراحل ضخ أموال الصندوق السيادي بالسوق املحلية، 

على أن تزيد النسبة خالل العامن املقبلن. 
وقــال رئيــس الصنــدوق الســيادي الكويتــي بــدر الســعد، فــي 
مقابلــة مــع شــبكة بلومبرغ مســاء أول من أمــس األربعاء، إنه 
ال يمكن تحقيق األرباح التي كانت متوقعة لألعوام العشــرة 

»لــو  وأضــاف:  الحاليــة.  العامليــة  الظــروف  ظــل  فــي  املقبلــة 
أجرينــا مقارنــة بــن األربــاح التــي حققناهــا خــالل الســنوات 
العشــر املاضية وما ســنحققه خالل الســنوات العشــر املقبلة، 
فإننا لن نستطيع أن نكررها. يجب ركوب املزيد من املخاطر 
من أجل املحافظة على األرباح«. وردا على سؤال حول ما إذا 
كان انتخاب دونالد ترامب رئيسا للواليات املتحدة سيؤثر 
علــى شــهية االســتثمار فــي الواليــات املتحــدة، قال الســعد إن 
ذلــك األمــر يعتمــد على التشــريعات التي ســيتم إصدارها في 

املستقبل، وهو أمر يستغرق املزيد من الوقت. 
ووصــف الخبيــر االقتصــادي الكويتــي عبداللــه املــال، خطــوة 
الصنــدوق الســيادي فــي ســحب بعــض األمــوال مــن الخــارج 
بأنها متأخرة، على اعتبار أنها تكبدت خســائر كبيرة جراء 

تقلبات األسواق الدولية خالل اآلونة األخيرة.
»العربي الجديد«، أن السوق الكويتي يحتاج  وأضاف املال لـ
إلــى مزيــد مــن الســيولة وضــخ أمــوال ملــا يعانيــه مــن ركــود 
وجمــود فــي أهــم قطاعاتــه ســواء املصرفيــة أو العقارية. ومن 
املتوقــع أن تســاهم األمــوال الجديــدة في دفــع التنمية وعودة 

الثقة باالستثمار في السوق، وفق املال.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

حصل السودان على وديعة إماراتية بقيمة 500 مليون 
دوالر، فــي إطــار اتفــاق تــم توقيعــه، أمــس، فــي أبوظبــي 
بن بنك الســودان املركزي وصندوق أبوظبي للتنمية. 
ووصــف محافــظ البنــك املركــزي الســوداني حــازم عبــد 
القــادر، االتفاقيــة بأنهــا خطوة أولى فــي إطار إجراءات 
أخرى يوفر من خاللها الســودان احتياجات من الســلع 

التي تستورد بالعملة الصعبة.
»العربي  لعــة، رفضــت ذكر اســمها، لـ

ّ
ووفقــا ملصــادر مط

بنــك  مــن  مقاصــة  أول  أمــس،  صبــاح  تمــت  الجديــد«، 

»اتــش اس بــي ســي« لشــيك مــن جمــارك دبــي لصالــح 
شــحنة حاويات تجارية للســودان بعد تنفيذ قرار رفع 

العقوبات االقتصادية عن السودان.
»العربــي الجديــد«، أن الوديعــة  وأكــد خبــراء اقتصــاد لـ
إحــدى بــوادر االنفــراج االقتصادي الــذي تم عقب إعالن 
وســرى  املاضــي،  الجمعــة  األميركيــة،  العقوبــات  رفــع 

اعتبارا من الثالثاء املاضي.  
»العربي  وقــال الخبيــر االقتصــادي عبداللــه الرمــادي، لـ
للــدول  املجــال  أفســح  العقوبــات  »رفــع  إن  الجديــد«، 
ظــروف  فــي  الســودان  إلــى  العــون  يــد  ملــد  الصديقــة 
اقتصادية صعبة«. وأضاف: »رغم أن املبلغ ليس كبيرا، 

لكنــه سيســاهم فــي تخفيــف األزمــة املاليــة بالســودان«. 
وتوقــع الرمــادي أن تكــون الوديعة مؤشــرًا ملا ســيحدث 
مــن تدفــق رؤوس األمــوال والقــروض والودائــع خــالل 
األســابيع القادمــة مــع إقبــال مرتقــب مــن االســتثمارات 

األجنبية.
واعتبــر أن الســودان عقــب التوقيــع على اتفــاق الوديعة 
لــه الحــق في التصرف بها ليســتورد ســلعًا تســاهم في 

خفض تصاعد الدوالر وسد عجز ميزان املدفوعات.
وفــي املقابــل، يرى الخبير املصرفي محمد عبد العزيز، 
أثرهــا  الوديعــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حديثــه  فــي 
 إن »اتفــاق الطرفــن قديــم بــن الســودان 

ً
قصيــر، قائــال

تأجيلهــا«.  فــي  ســببا  كان  الحظــر  لكــن  واإلمــارات، 
وأوضــح أن الســودان يجــب أال يعــّول علــى مثــل هــذه 
الودائــع، ألنهــا ديــن يجــب ســداده بأجــل محــدد ومتفق 
مــن  بــدال  اإلنتــاج  نحــو  توظيفهــا  مــع ضــرورة  عليــه، 
االستهالك، حسب تعبيره. وأعلن محافظ بنك السودان 
مــن جهــات  بــالده عروضــًا  تلقــي  عــن  أمــس،  املركــزي، 
خارجيــة لتمويــل القطــاع الخــاص، إضافــة إلــى طلبات 
مــن بعــض البنــوك األجنبية لفتح فروع لها بالعاصمة 
الخرطوم، فيما توقعت مســؤولة قســم الشــؤون العامة 
كارولــن شــنابدر،  بالســودان  األميركيــة  الســفارة  فــي 

مزيدا من التعامالت التجارية بن البلدين.

نصف مليار دوالر وديعة إماراتية للسودان

التشيك 
تفك االرتباط 

باليورو

املركــزي  البنــك  قــال 
أمــس  التشــيكي، 
بصــدد  إنــه  الخميــس، 
ربــط  برنامــج  إنهــاء 
العملــة املحليــة »كرونــا« 
األوروبيــة  بالعملــة 
املوحــدة فــي وقــت الحــق 

من العام الجاري.
املركــزي  البنــك  وربــط 
منــذ  باليــورو  كرونــا 
 3 مــدى  وعلــى   ،2013
البنــك  اضطــر  ســنوات 
إلــى شــراء كميــات كبيرة 
الصعبــة  العملــة  مــن 
اســتقرار  علــى  للحفــاظ 

العملة املحلية.
ومنــذ ذلك الحــن، يحوم 
مســتوى العملــة املحليــة 
لليــورو  كرونــا   27 عنــد 

الواحد.
أنــه  البنــك،  وأضــاف 
يتابــع عــن كثــب معدالت 
قبــل  بالبــالد  التضخــم 
إنهــاء الربــط املعمــول به 

منذ سنوات.
املركــزي  البنــك  وأبقــى   
األوروبي أسعار الفائدة 
الرئيســية  واملعاييــر 
لشــراء  لبرنامجــه 
تغييــر  دون  األصــول 
كاملتوقــع أمس، ليواصل 
غيــر  التحفيــز  سياســة 
املســبوقة لدعــم التعافــي 
املطــرد  ولكــن  البطــيء، 
القتصاد منطقة اليورو.

غولدمان ساكس ينقل نصف موظفيه في لندن
العاملين  عدد  خفض  ساكس«  »غولدمان  بنك  يدرس 
لديه في لندن بنسبة 50%، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة 
غولدمان  أن  إلى  التقرير  وأشار  األلمانية.  »هاندلسبالت« 
ونيويورك،  وارسو  إلى  العمليات  موظفي  نقل  يبحث 
لخفض إجمالي حجم العمالة لديه في لندن بحوالى 
العاملة  القوى  3 آالف شخص، وهو ما يعادل نصف 

لديه في العاصمة البريطانية.

»بيتزا هت« نحو توظيف 11 ألف عامل في أميركا
التجارية  العالمات  إحدى   – هت«  »بيتزا  شركة  قالت 
تخطط  مطاعمها  إن  برانس«-  »يم  لـ  المملوكة 

الواليات  في  عامل  ألف  عشر  أحد  حوالى  لتوظيف 
الماضي،  العام  أعلنت،  قد  الشركة  وكانت  المتحدة.  
المتحدة  الواليات  في   8500 إلى  أفرعها  لزيادة  خطة 
الوظائف  تشمل  وسوف  العالم.   حول  ألف   20 وإلى 
البيتزا  لصناعة  وموظفين  لألفرع  مديرين  الجديدة 

باإلضافة إلى عمال لتوصيل الطلبات للمنازل.

ألمانيا: صعوبات أمام البنوك البريطانية بعد الخروج
أي  إن  شويبله،  فولفغانغ  األلماني  المالية  وزير  قال 
البريطانية  للبنوك  السماح  بخصوص  مفاوضات 
للحصول على امتيازات سوق االتحاد األوروبي ستكون 
أعقاب  في  االمتيازات  تلك  فقدوا  إذا  للغاية  صعبة 

التكتل الموحد. وأضاف شويبله،  خروج المملكة من 
في تصريحات أمس، أن ألمانيا واالتحاد األوروبي سوف 
قدر  التقارب  لمحاولة  جهدهم  قصارى  يبذلون 

اإلمكان مع المملكة المتحدة.

توشيبا تخسر 6 مليارات دوالر
مساعدات  على  للحصول  اليابانية  توشيبا  شركة  سعت 
أجل  من  الحكومي؛  الياباني  التنمية  بنك  من  مالية 
قيمة  انخفاض  نتيجة  المتوقعة  خسائرها  تغطية 
 700 بحوالى  المتحدة  الواليات  في  أصولها  من  عدد 
به  أفادت  لما  وفقًا  دوالر(،  مليارات   6.17( ين  مليار 

مصادر لصحيفة »جابان تايمز«.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ما الذي دفع صندوق النقد الدولي 
لنشر الوثائق املتعلقة باالتفاق 
املبرم مع مصر والذي يتيح لها 
الحصول على قرض بقيمة 12 
مليار دوالر؟ وما املبررات التي 

دفعت من قبل مدير إدارة الشرق 
األوسط بالصندوق مسعود أحمد 

للقول إن تعويم الجنيه هدف 
حددته الحكومة املصرية وليس 

بناء على ضغوط الصندوق.
وفي املقابل ال يجب التعامل 

بجدية مع بيان الحكومة الذي 
أكد أن نشر الصندوق للوثائق 

تم بناء على طلبها ورغبتها في 
التأكيد على سياسة الشفافية، 

ذلك ألن الجميع يعرف أن سياسة 
الحكومة هي دفن وإخفاء 

املعلومات، والدليل أنها لم ترسل 
نسخة من االتفاق للبرملان حتى 

اآلن، ولم تعرض تفاصيل القرض 
على الجهة التشريعية رغم مرور 

نحو 70 يومًا من التوقيع عليه، 
بل وكان شعار الحكومة هو 
نكران كل ما ورد في االتفاق 

من تعويم الجنيه وزيادة أسعار 
الوقود وزيادة الضرائب.

ال يعنينا إيجاد إجابة عن األسئلة 
املطروحة بخصوص توقيت 

اإلعالن، بل محتوى الوثائق والتي 
تكشف عن أن األيام القادمة قد 
تكون األصعب على املصرين، 

وأن الهدف من برنامج اإلصالح 
االقتصادي ليس تحسن 

املستوى املعيشي للمواطن، بل  
زيادة األعباء املعيشية.

وثائق الصندوق تكشف عن:
■ التزام الحكومة بزيادة سعر 

الوقود بشكل دوري لتصل 
أسعار بيع معظم أنواع الوقود 

للمستهلك إلى 100% من تكلفة 
اإلنتاج )قبل الضريبة(، في 

2018/ 2019، وهذا يعني زيادات 
مرتقبة في أسعار الوقود.

■ التزام الحكومة بتخفيض قيمة 
دعم الوقود خالل العام 2017/ 

2018، إلى 36.5 مليار جنيه، 
مقابل 62.2 مليار جنيه في العام 

الجاري، بانخفاض %41.3.
■ تحرير سعر الوقود وبحسب 

البرنامج فإن دعم الكهرباء 
سيتقلص بشكل سنوي حتى 

يصل إلى الصفر في العام 2020/ 
2021، ودعم الوقود إلى 25 مليار 
جنيه، وهذا ستترتب عليه زيادات 

جديدة في أسعار الكهرباء. 
■ تتعهد الحكومة باالنتهاء من 

سداد 3.5 مليارات دوالر لشركات 
النفط والغاز األجنبية بحلول 

يونيو 2019. 
■ تتعهد الحكومة بتطبيق 

ضريبة الدمغة على تعامالت 
البورصة لتكون مفعلة بموعد 

أقصاه 2017- 2018.
وفــي الوثائق توقع صندوق النقد 

وصــول دين مصر الخارجي 
إلــى 102.4 مليار دوالر خالل 
3 ســنوات مقابل 60.1 مليار 

دوالر بنهاية ســبتمبر، كما أكد 
أن مصــر معرضة لصدمات 

خارجيــة، وأن تدهور األوضاع 
األمنية اإلقليمية ســيؤذيان 

التجارة والســياحة، هذا جزء من 
التعهــدات التي قطعتها الحكومة 

على نفســها للصندوق، ولنا 
عــودة للتعليق على كل نقطة.

وثائق 
خطيرة
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الرياض ـ خالد الشايع

ــلـــون ومـــهـــنـــيـــون فــي  ــلـ أبــــــــدى مـــحـ
السعودية مخاوف من موجة غالء 
تصيب مئات السلع االستهالكية 
األساسية بعدما قررت الحكومة عدم تحمل 
رسوم جمركية على هذه السلع دعما لسكان 

اململكة طيلة تسع سنوات.
ــرار تحمل  ــــررت الــحــكــومــة عـــدم تــجــديــد قــ وقـ
الجمركية لنحو  الرسوم  الفوارق في  الدولة 
193 سلعة الذي انتهى بنهاية العام املاضي 
2016، لفترة جديدة، ما يعني أن الدعم الذي 
يتمتع به السكان لم يعد متاحًا، وأن السلع 
تــخــضــع بــالــكــامــل لــنــفــس مــســتــوى الــجــمــارك 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  املطبق 

دون تحمل الحكومة ألية فوارق.
واعتمد مجلس الـــوزراء فــي عــام 2008 قــرارًا 
ــارك مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمــ يــقــضــي بــتــخــفــيــض جــ
السلع ملــدة ثــالث سنوات، وتــم تمديد العمل 

بالقرار حتى عام 2016.
وشدد املتحدث الرسمي للجمارك السعودية 
عيسى العيسى، على أنه لم يتم رفع الرسوم 
الجمركية على أي سلعة، ولكن ما سيحدث 
هــو أن فـــرق الـــرســـوم الــجــمــركــيــة الـــذي كانت 
ــي الــــســــنــــوات املـــاضـــيـــة  ــ ــة تـــتـــحـــمـــلـــه فـ ــ ــدولــ ــ الــ
سيعود، لتتساوى الرسوم الجمركية للسلع 

مع تلك املطبقة في دول مجلس التعاون.
وقال في تصريحات قبل يومني: »تمت عودة 
قبل أسبوعني على 193 سلعة كان  الــرســوم 
الــــقــــرار يــشــمــل تــخــفــيــض رســـومـــهـــا بــنــســبــة 
وتــتــراوح  فــقــط«.  إلــى %5  الجمركية جميعا 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة األســـاســـيـــة والـــتـــي بــدأ 
الــعــمــل بــهــا مطلع الــعــام الـــجـــاري بــني 6% و 

.%25
ـــي جــــــرى الــتــخــلــص  ــتـ وأهــــــــم تـــلـــك الـــســـلـــع الــ
ــردة واملـــجـــمـــدة  ــ ــبـ ــ مــــن دعـــمـــهـــا، الـــــدواجـــــن املـ

تونس ـ فرح سليم

ــــالء بــيــع الـــســـيـــارات كــافــيــة  لـــم تــكــن حــجــج وكـ
الــتــوريــد  بــرنــامــج  لــوقــف  للحكومة  بالنسبة 
املتواضعة  الــقــدرات  ذات  للمركبات  السنوي 
ــوجــه أســاســا لـــذوي الــدخــل املــتــوســط. 

ُ
الــتــي ت

السيارات  مـــوردي  غرفة  مطالب  مــن  فبالرغم 
لوزارة التجارة منذ الصيف املاضي بضرورة 
وقــف هــذا الــبــرنــامــج، أكـــدت مــصــادر حكومية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه ال نــيــة لــلــحــكــومــة  لــــ
ــد هــــــذا الـــصـــنـــف مــن  ــ ــــوريـ ــن تـ ــ ــنـــاء عـ ــتـــغـ لـــالسـ
و22   18 أسعارها بني  تــراوح  التي  السيارات 

ألف دينار )بني 7.8 و9.5 آالف دوالر(.
متوسطي  الحكومة  1994، تخص  عــام  ومنذ 
الــدخــل بــبــرنــامــج يعتمد عــلــى تــوريــد نــحــو 8 

والــلــحــوم ومــنــتــجــاتــهــا والــبــيــض واألجـــبـــان 
ــنــــاء مــثــل  ــبــ ــة، ومـــــــــواد الــ ــيـ ــاتـ ــبـ ــنـ والــــــزيــــــوت الـ
الجبس والــدهــانــات واألنــابــيــب، أيضا املــواد 
ــابـــون واملــنــظــفــات  االســـتـــهـــالكـــيـــة، مــثــل الـــصـ
واملناديل الورقية، فضال عن مدخالت اإلنتاج 

الزراعي، مثل األسمدة والبيوت املحمية.
وبحسب موقع الجمارك السعودية، ستكون 
األلبان ومشتقات الحليب األكثر تضررًا، بعد 
أن عادت رسومها الجمركية إلى 20%. وأكد 
مستوردون أن الرسم الجمركي املعدل الذي 
بدأ العمل به شمل أكثر من 25 صنفا لأللبان.

الجمركية ألكثر من  الرسوم   كما تم تعديل 
عشرة أصناف من منتجات صناعة الحليب، 
بــيــنــمــا أبـــقـــت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــعــريــفــة 
الــجــمــركــيــة لــبــقــيــة األصـــنـــاف الـــتـــي يــتــجــاوز 
أكــثــر مــن 350 صنفًا عــنــد 5%، فيما  عــددهــا 
ظلت هناك بعض األصــنــاف معفاة من هذه 
الرسوم الجمركية. وبلغت واردات السعودية 
من األلبان في العام املاضي نحو ستة ماليني 
ريــال  مليون   49 نحو  قيمته  بما  كــيــلــوغــرام 
السعودية  أمــا صـــادرات  دوالر(،  مليون   13(
منه فبلغت 125 مليون كيلوغرام، بقيمة 475 
مليون ريال، اتجهت معظمها لدول الخليج 

املجاورة.
لــلــقــيــود  الــــعــــامــــة  اإلدارة  ــام  ــ عــ مــــديــــر  وأكـــــــد 
املحسن  عبد  املتكاملة  الجمركية  والتعرفة 

قــوة محركها  تتجاوز  آالف سيارة سنويًا ال 
1200 سي ســي، من وكــالء مختلفني، لتمكني 
ــذه الـــفـــئـــات مــــن شـــــــراء ســـــيـــــارات بـــأســـعـــار  ــ هــ
ــلــــى هــــذه  ــة عــ ــكــــومــ ــة. وتـــــفـــــرض الــــحــ ــبــ ــنــــاســ مــ
وتحدد  منخفضة  جمركية  تعرفة  السيارات 
هــامــش ربـــح لــلــتــجــار ال يــتــجــاوز 500 ديــنــار 

فــي اآلونـــة األخــيــرة، تراجعت  أنــه  الشنيفي، 
الحاجة  انتفت  ولهذا  كبير،  بشكٍل  األســعــار 

إلى تحّمل الدولة هذه الرسوم.
وأضـــاف: »قبل قــرابــة تسع ســنــوات، تحّملت 
الــحــمــايــة  ــــم، واآلن عـــــاد رســـــم  ــــدعـ الـ ــة  ــ ــــدولـ الـ
ــه لن  إلـــى املــســتــورد نــفــســه«، مـــشـــددا عــلــى أنـ
ل 15% من 

ّ
يكون هناك تغير كبير، فهو يمث

التغّير  »سيكون  وتــابــع:  اإلضــافــيــة«.  القيمة 
ا، وفي حال حدوث زيادة في األسعار، 

ً
طفيف

عــودة  فــي  الــنــظــر  الــدولــة  فبالتأكيد ستعيد 
تحملها لجزء من الرسوم«.

سندي،  ربيع  الدكتور  املــالــي  املحلل  أن  غير 
تخوف من أن يؤثر قرار الجمارك السعودية 
على أسعار السلع األساسية في السعودية، 
ــة أن األمــــــر طــــــاول ســلــعــا مــهــمــه مــثــل  خـــاصـ

األلبان واللحوم والدواجن، ومواد البناء.
الجديد«: »بالتأكيد  لـ »العربي  وقــال سندي 
سيكون هــنــاك ارتــفــاع فــي األســعــار، لألسف 
لدينا رجال أعمال يستغلون أي فرص لرفع 
الـــتـــجـــارة في  ــار، ولــــو نــجــحــت وزارة  ــعــ األســ
إحكام قبضتها على السوق سيكون التأثير 

طفيفا«.
ــــرى أن أكـــثـــر املــســتــفــيــديــن مـــن الـــقـــرار هم  ويـ
أصــحــاب اإلنــتــاج املحلي، ألنــه سيرفع قيمة 
فرصة  لديهم  ستكون  وبــالــتــالــي  املــســتــورد، 
للمنافسة، خاصة أن أسعار األلبان واللحوم 

والدواجن املستوردة أرخص من املحلية.
ويــعــتــقــد ســنــدي أن يــبــدأ ظــهــور تــأثــيــر رفــع 

الدعم سريعا على السوق.
ويقول: »تعودنا أن يتأثر السوق سريعا مع 
أي خطوة سلبية، ولكنه يتأثر ببطء شديد 
مع الخطوات اإليجابية، وهنا يجب أن يكون 

دور وزارة التجارة أكثر صرامة«.
ويـــــرى الــخــبــيــر املـــالـــي مـــاجـــد الـــبـــوعـــلـــي، أن 
ــتـــجـــاوب بــالــشــكــل  ــم تـ الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة لــ
العاملي  الغذاء  أسعار  انخفاض  املطلوب مع 
كاألرز والزيوت والحبوب، وبالتالي ال يجب 
أن تتأثر أسعار تلك السلع بالقرار الحكومي 
لـ »العربي الجديد«:  البوعلي  األخير.  وقــال 
»انخفضت أسعار األرز بنسبة 40% والسكر 
58% والزيوت 38% في السوق العاملية، ومع 
ذلك لم تستجب السوق السعودية إال بنسبه 
األعمال  رجــال  أن  والسبب   ،%15 تتجاوز  ال 
واملستوردين فضلوا اعتبار ذلك االنخفاض 

أرباحا إضافية لهم«.
ــــم تـــحـــمـــيـــل الــــرســــوم  ــــي حــــــال تـ ويـــــــرى أنــــــه فـ
سوء  ذلــك  فسيكون  املستهلك  على  الجديدة 
تــقــديــر مــن الــتــجــار، ألن هــنــاك بــدائــل كثيرة 
املستهلكون عند نوع  السوق، ولن يقف  في 

محدد.

ــال. غــيــر أن هــذا  فـــي املــركــبــة الـــواحـــدة بـــأي حــ
البرنامج تعطل منذ نحو ستة أعوام، بعد أن 
أبــدى الــوكــالء عــزوفــا عــن تــوريــد هــذا الصنف 
من السيارات، بسبب محدودية هامش الربح 
دوالرا(   217( ــار  ــنـ ديـ  500 يـــتـــجـــاوز  ال  الـــــذي 
فــي الــســيــارة. ويستبعد وكـــالء الــســيــارات في 
برنامج حكومي  االشتراك مجددًا في  تونس 
ملحدودي  املوجهة  الشعبية  املركبات  لتوريد 
الـــدخـــل، مــعــتــبــريــن أن الــبــرنــامــج الــــذي مضى 
ــًا لــــم يـــعـــد يــتــمــاشــى مــع  ــامـ عــلــيــه نـــحـــو 22 عـ
يتعلق  مــا  سيما  ال  االقــتــصــاديــة،  التغييرات 
من  املستفيدين  في  توفرها  الــالزم  بالشروط 
الشرائية  الــقــدرة  تراجع  عن  املشترين، فضال 

للطبقة املتوسطة في البالد.
ــوزارة الــتــجــارة، األســعــد  ــ ويــشــيــر املــســتــشــار بـ

والــتــجــارة  الصناعة  وزارة  أن  إلــى  الــعــبــيــدي، 
اتخذت قرار مواصلة توريد ما يعرف بتونس 
بأهمية  منها  إيمانا  الشعبية«،  »السيارات  بـ
هــــذا الـــبـــرنـــامـــج فـــي تــوفــيــر فــــرص ألصــحــاب 
الدخل املتوسط في الحصول على سيارات في 
ظل ارتفاع متزايد ألسعار السيارات بمختلف 
أصــنــافــهــا مــن شــهــر إلـــى آخـــر، نتيجة تــراجــع 
أســعــار الــصــرف. وقـــال العبيدي فــي تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن جــانــبــا مـــن مــبــررات  لـــ
التي  لــلــوزارة  بالنسبة  مقنعا  كــان  املــورديــن 
لشروط  املنظم  القانون  تنقيح  على  ستعمل 
الحصول على السيارات وجعله أكثر مواكبة 
البالد،  تشهدها  التي  االقتصادية  للتطورات 
الفــتــا إلـــى أن الـــدولـــة مــطــالــبــة بــالــحــفــاظ على 
الطبقات  فــي حماية حــق  مــن مهامها  جــانــب 

الوسطى في اقتناء السيارات واملساكن. 
ويتعنّي وفــق قانون يعود إلــى سنة 1994 أال 
يريد  الــذي  للمواطن  السنوي  الــدخــل  يتعّدى 
التمتع بامتيازات برنامج السيارات الشعبية 
5 آالف ديــنــار، مقابل أســعــار ســيــارات تــراوح 
بــني 18 و22 ألـــف ديــنــار، وهـــو مــعــّدل سنوي 
يـــصـــفـــه مــــــــوردو الــــســــيــــارات بــالــضــعــيــف وال 
وفق  بسيارة  التمتع  إمكانية  لصاحبه  يوفر 

األسعار املعمول بها حاليا. 
ووفـــق املــســؤول بــــوزارة الصناعة والــتــجــارة، 
ــولـــى الــــحــــكــــومــــة فـــــي غــــضــــون األشــــهــــر  ــتـ ــتـ سـ
الــقــادمــة تنقيح الــقــانــون ورفـــع شـــرط الــدخــل 
السنوي من 5 إلــى 8 آالف ديــنــار، مشيرا إلى 
أن كــل الــتــعــديــالت الــجــديــدة ســتــتــم بــاالتــفــاق 
مــع املــهــنــيــني لــضــمــان نــجــاح ظــــروف تسويق 
هــذا الصنف مــن الــســيــارات، ال سيما أن أكثر 
من 85% من املطالب التي وردت إلــى الــوزارة 
السنة املاضية تم رفضها لعدم توفر شروط 
الــالزمــة، مــا جعل مـــوردي السيارات  التمويل 
يواجهون صعوبة كبيرة في تسويق الكميات 
ــــدرة الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ــم. وتـــشـــهـــد الـ ــهـ ــيـ املـــــــــوردة إلـ
لعموم التونسيني تراجعًا كبيرًا قــّدره خبراء 
 %40 بنسبة  النقابية  واملــنــظــمــات  االقــتــصــاد 
خـــالل الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة، مــا أفضى 

ــراوح مــرتــبــاتــهــم بـــني 700  ــ إلـــى تـــدحـــرج َمـــن تـ
و900 دينار شهريًا إلى شريحة الفقراء.

ارتفاع  وقــع  املحلية على  الــســوق  كما تعيش 
غــيــر مــســبــوق فــي أســعــار الـــســـيـــارات، فــي ظل 
العمالت  مقابل  املحلية  العملة  قيمة  تــدهــور 
ــل بــرنــامــج 

ّ
األجــنــبــيــة. ولـــســـنـــوات طــويــلــة، مــث

التونسيني،  آلالف  مـــالذًا  الشعبية  الــســيــارات 
غير أن ارتفاع األسعار دفع شرائح واسعة من 
أصحاب الدخول املتوسطة إلى شراء العربات 
املستعملة، معولني على مدخراتهم العائلية. 

ويــتــوقــع الــوســيــط فـــي بــيــع الـــســـيـــارات، أنـــور 
الجندوبي، أن يواجه برنامج توريد سيارات 
الدخل من صنف 4 خيول املصير  متوسطي 
الــتــوريــد السنة  الـــذي واجــهــه بــرنــامــج  نفسه 
الجديدة  السيارات  ســوق  أن  مؤكدا  املاضية، 
السيارات  في  والطلب  العرض  بقانون  يتأثر 

املستعملة. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــال الـــجـــنـــدوبـــي لـ ــ وقــ
إحــجــام التونسيني عــن شـــراء الــســيــارات ذات 
األربعة خيول املوجهة ملتوسطي الدخل، مرّده 
السيارات، ما  املخاوف من رداءة نوعية هذه 
يدفع العديد ممن تنقصهم اإلمكانيات لشراء 
ســـيـــارات ذات نــوعــيــة جــيــدة إلـــى الــبــحــث عن 

مبتغاهم في سوق السيارات القديمة.
لنحو  املاضي  العام  التجارة  وسمحت وزارة 
الــســيــارات   بــاملــســاهــمــة فــي واردات 

ً
11 وكــيــال

الــبــيــع ومــحــدوديــة  أن شـــروط  الشعبية، غــيــر 
الــربــح دفعت 3 وكــالء لالنسحاب من  هامش 
السباق ليكتفي 8 وكالء فقط بتنفيذ البرنامج. 
الوطنية  الغرفة  باسم  الرسمي  الناطق  ــح 

ّ
ومل

لــوكــالء بــيــع الــســيــارات مــهــدي مــحــجــوب، في 
وقت سابق، لوكالة األنباء الرسمية )وات(، أن 
يعرف  لم  الشعبية  السيارات  توريد  برنامج 
عــدم نجاح  أن  منه. وأضـــاف  املنتظر  النجاح 
الــتــجــربــة يــعــود إلـــى جــمــلــة مــن األســـبـــاب، من 
بينها أن الشريحة املعنية باقتناء السيارات 
أقل  لها دخــل  أن يكون  والتي يجب  الشعبية 
قــادرة على  من 5 آالف دينار سنويا، لم تعد 

شراء هذا الصنف من السيارات.

الرباط ـ مصطفى قماس

القارة األفريقية توفر اآلن فرصًا كبيرة لالستثمار،  أن  يبدو 
فــي ظــل مــعــدالت الــنــمــو االقــتــصــادي املــرتــفــعــة الــتــي تحققها 
إليها  انتهى  أهــم خالصة  أعـــوام. كانت تلك  املنطقة منذ  تلك 
300 خبير فــي قــطــاع االســتــثــمــار، شــاركــوا فــي مؤتمر بــالــدار 
البيضاء، حيث ناقشوا قضايا مرتبطة بمستجدات وتحديات 
االستثمار. ويفحص مؤشر جاذبية البلدان لرأسمال املخاطر 
ــتــــصــــادي وعـــمـــق الـــســـوق  ــنـــشـــاط االقــ واالســــتــــثــــمــــار، حـــجـــم الـ
الشركات  املستثمرين وحــوكــمــة  املــحــفــزة وحــمــايــة  والــجــبــايــة 
واملحيط االجتماعي والبشري وتشريع العمل وفرص األعمال.  
وذهب املشاركون في املؤتمر الذي تناول موضوع االستثمار 
في أفريقيا، إلى أن االستقرار السياسي في القارة األفريقية، 
يساهم في توفير فرص لالستثمار من أجل مواجهة الحاجة 

في العديد من القطاعات.
وشــدد املــشــاركــون فــي املؤتمر املنظم أول أمــس األربــعــاء، من 
قبل جمعية املستثمرين في الرأسمال باملغرب، على أنه أمام 
املستثمرين فرص كبيرة لدخول القارة األفريقية في قطاعات 
البنيات التحتية والطاقة واملعادن واملياه والزراعة والصناعة 

الغذائية، والخدمات واملواصالت والتكنوجيات الحديثة.
وكانت دراســة ملكتب االستشارة ماكينزي، توقعت أن يرتفع 
 2015 بــني  بنسبة %8  الــرأســمــال  على  األفريقية  الــقــارة  طلب 
القارة في مشروعات  الدولي احتياجات  البنك  و2018. وقــدر 
التحتية باستثمارات تصل إلى نحو 90 مليار دوالر  البنية 
ســنــويــًا. وقــــدرت مــؤســســة »فــريــش فــيــلــدز« االســتــثــمــارات في 
تــأتــي من  مــلــيــار دوالر، %62  بــحــدود 25  مــنــذ 2004،  الـــقـــارة 

صناديق دولية ذات توجه عام. 
استثمار صينية  األخيرة بظهور صناديق  األعــوام  وتميزت 
تمول مشاريع الشركات املنحدرة من ذلك البلد األسيوي في 
القارة السمراء.  وأكد رئيس جمعية »أفريقيا فرنسا« ليونيل 
زيــنــســو، فــي كلمة خـــالل املــؤتــمــر، عــلــى أن املــهــم فيما يتعلق 

باالستثمار، ليس تعبئة األموال الضرورية، ولكن توجيهها 
لقطاعات واعدة مثل التكنولوجيات الحديثة.

بفعل  األفريقية تعيش ظــروفــًا صعبة  الــقــارة  أن  وشـــدد على 
تــراجــع أســعــار النفط واملــعــادن، األمـــر الـــذي أثــر على إيـــرادات 
الــبــلــدان الــتــي تــعــول عــلــى تــلــك الـــعـــائـــدات، مــتــوقــعــًا أن تعرف 
الـــقـــارة، الــتــي تــعــانــي مــن فــقــر عــلــى مــســتــوى الــتــمــويــل، تدفقًا 

للرأسمال نحوها.
ويبدو أن ثمة افتقارًا في بلدان مثل املغرب والقارة األفريقية 
إلــــى صـــنـــاديـــق اســتــثــمــار يــمــكــنــهــا أن تـــدعـــم الـــشـــركـــات عند 
الصناديق  تلك  أال تتدخل  الــعــادة على  التأسيس، فقد جــرت 
إال فــي مرحلة التطوير. وبــدا فــي بــلــدان مثل املــغــرب أن %70 
فيما ال تساهم  بالفعل،  قائمة  االستثمارات تهم شركات  من 
سوى بنسبة 2% في مرحلة إنشاء الشركات. وعند الحديث 
تجلى  املستثمرين،  الستقبال  األفريقية  البلدان  جاذبية  عن 
أن أغــلــبــهــا وضــعــت أطــــرًا قــانــونــيــة تــســعــى عــبــرهــا إلـــى إغـــراء 

صناديق االستثمار التي أصبحت أكثر اهتمامًا بالقارة.
ويـــذهـــب نـــويـــل ألـــبـــرتـــوس، مـــن مــؤســســة »بــــي دبــلــيــو ســي« 
لالستشارات، إلى أن االستثمار في أفريقيا، ال يجب أن يقتصر 

على املدى القصير، كما هو الشأن في البلدان املتقدمة.
ويعتبر جــون لــوك بـــودوس، من مؤسسة بندونس، أن عامل 
االستقرار السياسي غير حاسم في قرار االستثمار في رأس 

 بتواجد املؤسسة التي يمثلها بإيران. 
ً
املال، ضاربًا مثال

بــوخــريــص، على دور  الــقــادر  املحاسبي، عبد  الخبير  ويــركــز 
 
ً
املــال، ضاربًا مثال رأس  االستثمار في  الحد من  الجباية في 

باملغرب الذي يفرض حقوق التسجيل والضريبة على القيمة 
املضافة على العمليات الخاصة بذلك النوع من االستثمار.

التي  املــال، رهــني بالثقة  وظهر أن نجاح االستثمار في رأس 
تنشأ بني أصحاب املشروع واملستثمر ، خاصة أن األول يبدي 
فــي بــعــض األحــيــان نــوعــًا مــن الــخــوف مــن شــراكــة الــثــانــي لــه، 
علمًا أن ذلك املستثمر قد يأتي برأس املال وطرق في التدبير 

والحوكمة تنفع املشروع، حسب مشاركني في املؤتمر.

السعودية تتخلى عن دعم 
مئات السلع األساسية

التجارة مع أوروبا تهدر 7 ملياراتتونس تراجع شروط توفير السيارات »الشعبية«

تزخر أفريقيا بثروات ومعادن ضخمة )فرانس برس(القرار الحكومي الجديد يشمل 193 سلعة )فايز نور الدين/فرانس برس(

متوسطو الدخل هم المستفيدون من البرنامج الحكومي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

 القارة األفريقية تجذب المستثمرين

قررت الحكومة 
السعودية التوقف 

عن دعم مئات السلع 
األساسية عبر تحمل 

فوارق جمركية تتراوح 
بين 5% و20%، ما أثار 
مخاوف من ارتفاع 

األسعار

اإلمارات تستورد الديزل من 
سنغافورة في خطوة نادرة

قالت هيئة التجارة السنغافورية 
»إنترناشونال إنتربرايز« أمس، إن اإلمارات 

استوردت نحو 24 ألف طن من الديزل 
من سنغافورة في األسبوع املنتهي في 

18 يناير/ كانون الثاني. ويقول التجار إن 
اإلمارات مصدر صاف عادة ومن النادر 
أن تستورد الوقود. وكانت شركة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك( أوقفت نحو نصف 
طاقة مصفاة الرويس البالغة 800 ألف 

برميل يوميًا األسبوع املاضي بعد حريق، 
لكنها أعادت بعد ذلك تشغيل وحدة خام 

حسبما ذكرت مصادر بالقطاع.
وقالت الشركة إن تأثير ذلك يقتصر على 

إمدادات البروبيلني. لكن تاجرًا قال إن 
أدنوك أرجأت ما ال يقل عن شحنتي ديزل 

كان من املتوقع تحميلهما في يناير.

9.3 ماليين مسافر عبر »حمد 
الدولي« في 3 أشهر

سجلت أعداد املسافرين عبر مطار حمد 
الدولي خالل الربع األخير من عام 2016، 

ارتفاعًا بنسبة 18.2%، مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام 2015، حيث وصلت حركة 

الركاب خالل الفترة من أكتوبر/تشرين 
األول حتى ديسمبر/كانون األول 2016  

إلى 9.3 ماليني مسافر، مقارنة بنحو 
7.88 ماليني مسافر، وفقًا لبيانات حديثة 
كشفت عنها الهيئة العامة للطيران املدني.
وسجلت حركة الشحن والبريد في مطار 
حمد الدولي خالل ديسمبر املاضي نموا 

متوسطا قدره 23.4% مقارنة بالشهر ذاته 
من 2015.

مصر قد تفرج عن قمح 
روسي يحوي حشرات

قالت الهيئة املعنية بالسالمة الزراعية 
في روسيا، أمس، إن 18 ألف طن من 

القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء 
باإلسكندرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
قد يفرج عنها املسؤولون املحليون بعد 

تبخيرها. وكانت النيابة املصرية قد أمرت 
بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع 

لشركة خاصة في ميناء الدخيلة، بعدما 
وجدت أنه غير صالح لالستهالك اآلدمي. 

وجرت مصادرة اإلمدادات بعد أسابيع من 
اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي 

بنجاح. وقالت الهيئة الروسية إن عملية 
التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي 

لحقت به أثناء التخزين.

وكالة الطاقة: تخفيضات 
إنتاج »أوبك« تخضع للتدقيق

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الخميس، 
إن أسواق النفط العاملية تتحسن تدريجيًا 

مع ارتفاع الطلب، بينما يترقب املستثمرون 
ليروا ما إن كان أعضاء أوبك واملنتجون 

املستقلون سيلتزمون بتخفيضات 
اإلنتاج التي اتفقوا عليها كما تعهدوا. 

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري عن 
سوق النفط، إن تخفيضات اإلنتاج التي 
أعلنتها منظمة البلدان املصدرة للبترول 

و11 منتجًا من خارج املنظمة في نوفمبر/
تشرين الثاني »دخلت فترة التدقيق«. كانت 

»أوبك« اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني 
على خفض اإلنتاج 1.2 مليون برميل 

يوميًا إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، في 
األشهر الستة األولى من 2017، باإلضافة 

إلى تخفيضات قدرها 558 ألف برميل 
يوميًا في إنتاج دول مثل روسيا وسلطنة 
عمان واملكسيك. وقالت الوكالة التي تقدم 
املشورة لالقتصادات الصناعية املتقدمة 

بخصوص سياسة الطاقة: »من املبكر جدًا 
رؤية مستوى االلتزام املحقق. السوق تترقب 

نتيجة اتفاق اإلنتاج«.

الصين: احتياطيات النقد 
األجنبي وفيرة

 قالت إدارة الصرف األجنبي الصينية، أمس، 
إن احتياطيات النقد األجنبي في الصني 

وفيرة وإن لديها خططًا للتعامل مع نزوح 
رؤوس األموال للخارج حتى بعدما صعدت 
مبيعات النقد األجنبي في ديسمبر/كانون 

األول ألعلى مستوى خالل نحو عام. وقالت 
وانغ تشون يينغ، املتحدثة باسم اإلدارة، 
 نعتقد أن 

ً
في بيان صحافي: »مستقبال

احتياطيات النقد األجنبي للصني تتوفر لها 
ظروف التقلب باالرتفاع أو االنخفاض في 

نطاق مقبول«. وتملك الصني أكبر احتياطي 
للنقد األجنبي في العالم بفارق كبير عن 

بقية الدول، لكنه انخفض نحو 330 مليار 
دوالر في 2016.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%20
الجمارك  مــوقــع  بحسب 
األلبان  ستكون  السعودية، 
األكثر  الحليب  ومشتقات 
عـــادت  أن  ــعــد  ب ــررًا،  ــضـ تـ
إلى  الجمركية  رســومــهــا 
20%، فيما أكد مستوردون 
أن الرسم الجمركي المعدل 
شمل  به  العمل  بــدأ  ــذي  ال

أكثر من 25 صنفًا لأللبان.

الجزائر ـ حمزة الكحال

ــددًا الـــعـــالقـــات  ــجــ طـــفـــت إلـــــى الـــســـطـــح مــ
االقـــتـــصـــاديـــة بــــني الـــجـــزائـــر واالتــــحــــاد 
األوروبي، بعدما كشفت األرقام اختالل 
الشمالية  الضفة  لصالح  امليزان،  كفتي 
الجزائر  يجعل  ما  املتوسط،  البحر  من 
فـــي مـــوقـــع الــضــحــيــة فـــي الــعــالقــة الــتــي 
أن تكون استراتيجية تضمن  لها  ريــد 

ُ
أ

ربحية الجميع.
وبــلــغــة األرقــــــــام، تــكــبــدت الـــجـــزائـــر منذ 
ــاد  ــحــ ــــع االتــ ــاق الــــشــــراكــــة مـ ــ ــفـ ــ دخـــــــول اتـ
األوروبي حيز التنفيذ في 2005 وحتى 
نهاية 2015 خسارة قدرت بأكثر من 700 
مليار دينار )7 مليارات دوالر(، بعدما 
التزاماتها في مجال  تنفيذ  عجزت عن 
التصدير لالتحاد األوروبي واقتصرت 

صادراتها على النفط والغاز.
وتتمثل الخسائر التي تقدرها الجزائر 
مـــن شــراكــتــهــا مـــع أوروبـــــــا، فـــي املــبــالــغ 
الــجــمــارك  هيئة  تستحقها  كــانــت  الــتــي 
بــإدخــال سلع  السماح  نظير  الجزائرية 
أوروبــيــة على مـــدار 10 ســنــوات، لكنها 
دخلت دون مقابل بفضل اتفاق التجارة 

الحرة بني الطرفني. 
ويـــــــــرى الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حــــــــزب الـــعـــمـــال 
ــري )يـــــســـــاري( جـــلـــول جـــــودي،  ــزائــ ــجــ الــ
أن »الـــرقـــم الــــذي كــشــفــت عــنــه الــجــمــارك 
الــجــزائــريــة الـــذي يتكلم عــن 7 مــلــيــارات 
دوالر هــو رقــم خــاطــئ، فاتفاق الشراكة 
مـــع االتــــحــــاد األوروبــــــــي كــلــف الــجــزائــر 
خسارة تفوق ذلــك، ربما تصل إلــى 8.5 
وأضــــاف   .»2005 مــنــذ  دوالر  مـــلـــيـــارات 
االتفاقات  هــذه  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــســيــر فـــي اتـــجـــاه واحـــــد، والـــجـــزائـــر لم 

تجن أي إيجابيات من ورائها.
ــيــــادي ورئــــيــــس كــتــلــة حـــزب  ــقــ ويــــــرى الــ
أن حزب  الجزائري،  البرملان  العمال في 
الــعــمــال يــحــفــز الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بني 

دولــتــني ولــيــس بــني دولـــة وتــكــتــل يضم 
ما  »هـــذا  ــدول، مضيفا:  الــ مــن  مجموعة 
قــادنــا إلــى التصويت فــي الــبــرملــان ضد 
دخـــول الــجــزائــر فــي مثل هــذا الــنــوع من 

الشراكات«.
ويــقــضــي اتـــفـــاق الــشــراكــة بـــني الــجــزائــر 
واالتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، الـــــــذي جـــــاء فــي 
العشرات من الصفحات، بإنشاء منطقة 
تبادل حرة بني الطرفني يتم فيها إزالة 
الـــحـــواجـــز الــجــمــركــيــة مـــن خــــالل إقــــرار 
ــدد كــبــيــر مــــن الــســلــع  ــ ــاءات عـــلـــى عـ ــ ــفـ ــ إعـ
»التنقل الحر للسلع«،  ضمن ما يعرف بـ
منها سلع صناعية وإنتاجية، والسلع 
املتعلقة  السلع  إلى  الزراعية، باإلضافة 

بالصيد البحري.  
ــادي فــرحــات  ــتـــصـ وحـــســـب الــخــبــيــر االقـ
علي، فإن »هذه الشروط جعلت الجزائر 
ــن خـــــالل عـــدم  تــخــســر أمـــــــواال طـــائـــلـــة مــ
املاليني  على  الجمركية  الــرســوم  فــرض 
من الحاويات والسلع اآلتية من منطقة 

االتحاد األوروبي«.
وقال الخبير الجزائري: »لو نظرنا إلى 
امليزان التجاري الجزائري، نجد أن %80 
من الواردات تأتي من االتحاد، أي قرابة 
40 مليار دوالر سنويا، منها قرابة 18 
مليار دوالر تمر تحت مظلة اإلعفاءات 
الــجــمــركــيــة الــتــي جــــاءت بــهــا الــشــراكــة، 
وبالتالي تحولنا من عالقة رابح - رابح، 

إلى رابح - خاسر«.
ــوازن فــي الــعــالقــات، فتحت  ــــداث تــ وإلحـ
الـــجـــزائـــر رســمــيــا مــلــف تــقــيــيــم الــعــالقــة 
ــيـــس  ــر الـــرئـ ــ ــ الـــــعـــــام املــــــاضــــــي، حــــيــــث أمـ
الـــجـــزائـــري عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة في 
الــوزراء  رئيس  2016، حكومة  منتصف 
عبد املالك سالل، بفتح ورشة تقييم 11 
سنة من الشراكة مع االتحاد األوروبي، 

واتخاذ القرارات املناسبة.
ومــــن نــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
وإلــى 7 ديسمبر/ كانون األول، اجتمع 

ــيـــم فــي  ــيـ ــقـ ــتـ ــلــــى طـــــاولـــــة الـ ــان عــ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
العاصمة البلجيكية بروكسل، وانتهت 
االجـــتـــمـــاعـــات بــكــتــابــة وثــيــقــة مــشــتــركــة 
التصديق عليها  من 21 توصية سيتم 
ــام الــقــادمــة بــبــروكــســل خــالل  ــ خـــالل األيـ
اجــتــمــاع مــجــلــس إدارة اتــفــاق الــشــراكــة 
بني االتحاد األوروبــي والجزائر والذي 
ــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــــل مـ ــه كـ ــرأسـ ــتـ ــيـ سـ
الـــجـــزائـــري رمـــطـــان لــعــمــامــرة واملــمــثــلــة 
للعالقات  األوروبــــي  لــالتــحــاد  السامية 
فديريكا  األمنية  والسياسة  الخارجية 

موغيريني. 
ــادي لــــدى  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــار االقــ ــشــ ــتــ ــســ وقـــــــــال املــ
الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــان 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــع »الـ ــ ــ ــــث مـ ــديــ ــ ــي حــ ــ ــ مـــــبـــــتـــــول، فـ
يــخــضــع لجملة  الــتــقــيــيــم  إن  الـــجـــديـــد«، 
من الشروط التي تكبل أيــادي الجزائر، 
37 من  املـــادة  تمنع  املــثــال  فعلى سبيل 
قـــرارات من  اتخاذ  الطرفني من  الشراكة 
جهة فردية وبطريقة مفاجئة حتى وإن 

كانت بدافع تفادي خسارة كبيرة.
ويــعــتــقــد مــبــتــول أن الــتــقــيــيــم لـــن يغير 
شيئا في املعادلة، ألن الجزائر ال تملك 
الريع  فاقتصاد  للتحرك،  كبيرا  هامشا 
ال يــســمــح لــهــا بـــدخـــول املـــفـــاوضـــات من 
مــوقــع قــــوة. وأضـــــاف أن الـــجـــزائـــر أمـــام 
حتمية تقييم نفسها وتغيير العقليات 
البيروقراطية التي تميز اإلدارة وتحول 

دون تحرير االقتصاد.
اســتــوردت سنة 2016  الجزائر  أن  يذكر 
مقابل  دوالر،  مــلــيــار   46.72 يـــعـــادل  مـــا 
منها   ،2015 فـــي  دوالر  مــلــيــار   51.07
فرنسا و4.64  مــن  مــلــيــارات دوالر   4.74

مليارات دوالر من إيطاليا.
للجزائر عجزًا  التجاري  امليزان  وسّجل 
ـــ17.74 مــلــيــار دوالر خـــالل عـــام 2016،  ــ بـ
مــقــابــل عــجــز بـــــــ13.17 مــلــيــار دوالر في 
2015، أي بزيادة في العجز قدرها %4.8، 

حسبما كشفت الجمارك الجزائرية.

تقارير عربية

معيشة

الجزائرأسواق

استثمار

اتخذت وزارة الصناعة 
قرارًا بمواصلة التوريد 

رغم عزوف التجار

أظهر استطالع رأي أجرته رويترز، 
أنــــه إذا الـــتـــزم الــرئــيــس األمــيــركــي 
)الصورة(  ترامب  دونالد  املنتخب 
بتعهداته املتعلقة بسياسة الحماية 
التجارية، فسيكون ذلك أكبر خطر 

يهدد نمو االقتصاد األميركي.
وأوضــــــــح اســـتـــطـــالع الــــــــرأي عـــدم 
ــراء االقــــتــــصــــاد فــي  ــبــ انــــخــــراط خــ
ــي عــمــت  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــاســ ــمــ ــحــ ــ أجـــــــــــواء ال
ــنــــذ صــــدمــــة نــتــيــجــة  األســـــــــــواق مــ
االنـــتـــخـــابـــات. وعــلــى مــــدار معظم 
انتخابه،  وبعد  االنتخابية  حملته 
ــراء تــغــيــيــرات  ــإجــ تــعــهــد تـــرامـــب بــ
ــارة  ــتــــجــ ــ ــة ال ــيــــاســ ــيــــرة فـــــي ســ ــبــ كــ
ــدة  ــحـ ــتـ ــرة بـــــالـــــواليـــــات املـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ والـ
وهــــــــدد بــــفــــرض رســــــــوم بـــاهـــظـــة 
عــلــى الــــــواردات الــصــيــنــيــة واقــتــرح 

خصومات ضريبية كبيرة.
ورغم أن األسواق املالية تراجعت، 
ــاع املــفــاجــئ  ــفـ ــال االرتـ وتـــبـــددت آمــ
فــي الــتــضــخــم، فــمــازالــت الــعــائــدات 
عــلــى ســنــدات الــخــزانــة األمــيــركــيــة 
يوم  منذ  مــن %25  أكــثــر  مرتفعة 

االنتخابات.

ترامب 
يهدد 
أميركا
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ــــدول  ــاء عـــلـــى تـ ــقــــضــ ــــوع الــ ــــوضـ مـ
الـــنـــقـــود والـــتـــحـــول إلــــى الـــتـــداول 
ــر صــيــحــات األفـــكـــار  الـــرقـــمـــي، آخــ
ـــم تــعــويــمــهــا فــــي املـــنـــتـــدى الــعــاملــي  الـــتـــي تـ
ــام. وفـــــي حـــلـــقـــة نــقــاش  ــ ــعـ ــ ــــوس هـــــذا الـ ــدافـ ــ بـ
حـــول مــحــاربــة الــفــســاد فــي مــنــتــدى دافـــوس 
الــعــاملــي الـــذي سينهي أعــمــالــه الــيــوم، طــرح 
ــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي الـــحـــائـــز عــلــى جــائــزة  االقـ
إنــهــاء  مــوضــوع  نــوبــل جــوزيــف ستيغلتز، 
الــنــقــد وتـــحـــول االقـــتـــصـــادات  تـــــداول أوراق 
العاملية إلى »العملة الرقمية« كحل للعديد 
منها  يعاني  التي  االقتصادية  الجرائم  من 

العالم حاليًا. 
واشترك في حلقة النقاش باملنتدى كل من 

ــارك بــيــيــث املـــســـؤول بمعهد  االقـــتـــصـــادي مــ
للحوكمة، واالقــتــصــادي  الــســويــســري  بـــازل 
ــل األعــــمــــال مــــارغــــري كـــــــراوس. ودارت  ــ ورجـ
الجديد«  »الــعــربــي  الــتــي اطلعت  الــنــقــاشــات 
عــلــى جـــزء منها حـــول الــفــوائــد الــجــمــة التي 

ستجنيها االقــتــصــادات الــعــاملــيــة مــن إلــغــاء 
العمالت الورقية. 

ولكن ماذا وراء مثل هذه الدعوة، هل هي فقط 
والتهرب  الفساد  محاربة  خطط  فــي  تصب 
مــن الــضــرائــب ومــحــاصــرة تــمــويــل اإلرهـــاب 
وعصابات املافيا والجريمة املنظمة؟ وعادة 
ما تستخدم العصابات والساسة املرتشون 
أوراق الــنــقــد مـــن الــفــئــات الــكــبــيــرة، إلخــفــاء 
املخدرات  عصابات  تستخدم  كما  الجرائم، 
كذلك  الكبيرة  الورقية  الفئات  من  العمالت 
في غسل األموال. تبدو األهداف املعلنة وراء 
الورقية، أهدافًا شريفة  الفئات  تــداول  إلغاء 
لتحقيق السالم واألمن في العالم، والقضاء 
ــلـــى جــــرائــــم اإلرهــــــــــاب. لـــكـــن هــــل هـــــذه كــل  عـ
األهداف، أم أن هنالك أهدافا أخرى وراء هذا 
الــطــرح، هناك شكوك حــول حقيقة األهــداف 

وراء الطرح.
يرى االقتصادي العاملي جوزيف ستيغلتز، 
الذي يعمل حاليًا أستاذًا بجامعة كولومبيا 
في نيويورك، في طرحه بدافوس، أن فوائد 
إلغاء النقد والتحول نحو »العملة الرقمية« 
واعتماد » االقتصاد الرقمي« ستفوق كلفة 
وأضــاف ستيغلتز  النظام.  هــذا  مثل  تنفيذ 
القول »إن لديه قناعة أن دولة مثل الواليات 
ــي الــعــمــلــة 

ّ
املـــتـــحـــدة يــجــب أن تــتــحــرك لــتــبــن

الرقمية«. 
ويذكر أن هذه الدعوة ليست جديدة ولكنها، 
كانت تطرح في إطــار إلغاء الفئات الورقية 
الكبيرة، مثل ورقة الـ500 يورو التي سحبها 
ــي مــن الــتــداول خــالل العام  املــركــزي األوروبــ

األوراق
النقدية

مشاهير الفن 
والغناء شاركوا 

في المنتدى 
)Getty(

تداول  إلغاء  تعويم  تم  العام،  هذا  بسويسرا  دافوس  منتدى  في 
في  الرقمية«،  »العمالت  نحو  والتحول  العالم  في  النقدية  األوراق 
خطوة يرى اقتصاديون كبار أنها ستساهم في القضاء على الجرائم 

المالية، ولكن هنالك من يشكك في األهداف المخفية وراء ذلك

شكوك حول األهداف 
وراء إنهاء  تداول 

األوراق النقدية

عمان تدفع التكاليف 
الكاملة لألنبوب والبنية 

التحتية المتصلة به

الكويت تستهدف 
تسويق خاماتها في آسيا 

وسط ارتفاع الطلب

دافوس يعّوم فكرة 
تحّول العالم إلى 

»العملة الرقمية«

الخميس،  أمـــس  الــصــن،  فــي  األملــانــيــة  لفولكسفاجن  التنفيذي  الــرئــيــس  تــوقــع 
تباطؤ وتيرة نمو سوق السيارات الصينية إلى خمسة في املائة، هذا العام، مع 
إلغاء الحوافز الضريبية للسيارات ذات املحركات الصغيرة. وتتطابق توقعات 
السيارات في الصن  التي أطلقتها رابطة منتجي  يواخيم هايتسمان مع تلك 
التي قالت، في وقت سابق من هذا الشهر، إنها تتوقع نمو مبيعات السيارات 
خمسة في املائة خالل 2017 . وذلك حسب وكالة رويترز. وكانت سوق السيارات 
فــي الصن - وهــي األكــبــر فــي العالم - تلقت دعمًا قويًا فــي الــعــام املــاضــي بعد 
تخفيض الحكومة للضرائب على السيارات ذات املحركات سعة 1.6 لتر أو أقل 
في أواخر عام 2015، مما أسهم في زيادة مبيعات السيارات بنسبة 13.7% في 

العام. 
)العربي الجديد(

رفضت محكمة روسية، أمس، تعويض مساهمي شركة يوكوس النفطية على 
الرغم من صدور حكم أوروبي بتعويضهم 1.8 مليار دوالر. ونّص قرار املحكمة 
الدستورية الروسية على استحالة تنفيذ حكم محكمة أوروبية لدفع تعويضات 
بقيمة 1.8 مليار دوالر للمساهمن في شركة »يوكوس«، وذلك كونه يتعارض 

مع الدستور الروسي.
وحسب قناة »روسيا اليوم«، قال رئيس املحكمة الدستورية الروسية، فاليري 
زوركن، أمس، في نطقه الحكم: »تنفيذ األحكام الصادرة عن املحكمة األوروبية 
لحقوق اإلنــســان فــي قضية »يــوكــوس« يخالف أحــكــام الــدســتــور )الـــروســـي(«. 
ــة لــحــقــوق اإلنـــســـان حــكــمــًا يــقــضــي بــدفــع روســيــا  ــيــ ــدرت املــحــكــمــة األوروبــ ــ وأصــ
تعويضات للمساهمن السابقن، الذين كانوا يملكون سابقًا حصصًا مسيطرة 
في شركة »يوكوس« النفطية. وقبل ذلك، أعلنت املحكمة الدستورية، أن الحكومة 
الروسية بمقدورها عدم تنفيذ حكم املحكمة األوروبية، في حال كانت مخالفة 

للقوانن والتشريعات في روسيا. 
)العربي الجديد(

توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب على النفط الخام للعام الجاري 
 .2016 فــي  يوميًا  برميل  مليون   1.5 مــع  مقارنة  يوميًا،  برميل  مليون   1.3 إلــى 
وأرجــعــت الــوكــالــة فــي تــقــريــرهــا الــشــهــري الـــصـــادر، أمـــس الــخــمــيــس، توقعاتها 
الــخــام في  النفط  ارتــفــاع أســعــار  إلــى احتمالية مــواصــلــة  الــطــلــب،  بتباطؤ نمو 

السوق العاملية، بفعل اتفاق خفض اإلنتاج.
الــجــاري، بخفض  الــعــام  وبـــدأ املنتجون مــن منظمة »أوبــــك« وخــارجــهــا، مطلع 
1.8 مليون برميل يوميًا، في خطوة تهدف المتصاص تخمة  إنتاجهم بنحو 
املعروض في األســواق ودعم األسعار. وبحسب وكالة الطاقة الدولية تراجعت 
إمدادات النفط حول العالم في شهر ديسمبر/ كانون األول املاضي، بنحو 600 
ألف برميل إلى 97.6 مليون برميل يوميًا. وفي ما يتعلق بمنظمة »أوبك«، قالت 
ألــف برميل يوميًا  املــاضــي، بنحو 320  الشهر  إمــداداتــهــا تراجعت،  إن  الوكالة، 
السعودية، وبعض اضطرابات  إنتاج  إلى 33.09 مليون برميل، نتيجة تراجع 

اإلنتاج في نيجيريا ما تسبب بكبح جماح نمو اإلنتاج.  
)العربي الجديد(

أخبار في صور

توقعات بتباطؤ مبيعات السيارات 
في الصين

محكمة روسية ترفض تعويض 
مساهمي شركة يوكوس 

وكالة الطاقة: تراجع الطلب 
النفطي 

)Getty( وزير الطاقة اإليراني في أحد مؤتمرات الغاز)Getty( حقل نفط كويتي

طهران ـ العربي الجديد

أشار مسؤول إيراني، إلى  أن مباحاثات تجري 
حاليًا فــي طــهــران لتنفيذ مــشــروع خــط الغاز 
الخاص بتصدير الغاز اإليراني إلى السلطنة. 
وقال القائم بأعمال السفارة اإليرانية بسلطنة 
عمان محمد توتونجي، إن مشروع  مد أنبوب 
العمل على تنفيذه ولكن  الغاز، جار  تصدير 
لـــم يــتــم تــنــفــيــذ شـــيء مـــن مــراحــلــه عــلــى أرض 
ــه فـــي املـــراحـــل الــفــنــيــة اآلن، وجـــار  ــع، ألنـ ــواقـ الـ
التباحث حوله بن وزارتي النفط في البلدين. 
وذلك وفقًا ملا نقلته وكالة شينخوا اإليرانية 
ــر تــوتــونــجــي، أن هــنــاك  أمـــس الــخــمــيــس. وذكــ
األربعاء في  مباحثات جرت بخصوصه يوم 
 ان يــتــوصــل الــطــرفــان لــلــقــرارات 

ً
طـــهـــران، آمــــال

الــنــهــائــيــة لــبــدء التنفيذ الــفــعــلــي ألهــمــيــة هــذا 
الخط القتصاد البلدين.

ويـــذكـــر أن ســلــطــنــة عــمــان وإيـــــران وقــعــتــا في 
مارس/ آذار من العام 2014، اتفاقية لتصدير 
10 مليارات متر مكعب من الغاز اإليراني إلى 
إيــران  تصريحات  وحــســب  ســنــويــًا.  السلطنة 
تضمنت  االتفاقية  فــإن  حينها،  فــي  الرسمية 
أيضًا بناء خط أنابيب عبر الخليج لنقل الغاز 
اإليراني بتكلفة قدرها نحو مليار دوالر. كما 
تــم  كــذلــك االتــفــاق على أن يشحن  الغازعبر 
ــرًا عــبــر  ــتــ ــه 260 كـــيـــلـــو مــ ــولــ ــيــــب طــ ــابــ ــــط أنــ خـ
إلــى ميناء صحار  إقليم هــرمــزجــان اإليــرانــي 

الكويت ـ محمود بدير

قالت  آسيا،  في  لتعزيز مبيعاتها  في خطوة 
مصادر وزارية  لـ »العربي الجديد« أن الكويت 
حــــددت مــعــدل الــخــصــم املــقــدم ألســعــار النفط 
خالل شهر فبراير/ شباط املقبل نصف دوالر 
جنوب  دول  إلــى  املتجهة  للشحنات  للبرميل 
شـــرق آســيــا، لــيــرتــفــع بــذلــك الــخــصــم السعري 

للبرميل الواحد إلى 1.40 دوالر.
النفطية  صــادراتــهــا  لــزيــادة  الكويت  وتسعى 
لــأســواق اآلســيــويــة، وخــاصــة الــصــن، حيث 
بدأت تغيير سياستها املتحفظة في تسويق 
النفط للمصافي. وأعلنت الكويت على  وبيع 
ــــرزوق أنها  لــســان وزيـــرهـــا الــنــفــطــي عــصــام املـ
الــتــزمــت بخفض إنــتــاجــهــا فــي يــنــايــر/كــانــون 
الـــثـــانـــي، بـــواقـــع 130 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــًا في 
البلدان  اتفاق بن األعــضــاء في منظمة  إطــار 
ــارت املـــصـــادر، إلـــى أن  ــ املـــصـــدرة لــلــنــفــط. وأشــ
خــصــومــات الــكــويــت النفطية الــكــبــيــرة جــاءت  

لتتماشى مع العديد من املنتجن الرئيسين 
فورية  خصومات  تقديم  على  حافظوا  الذين 
كــبــيــرة وصــلــت فــي بــعــض الــشــهــور إلـــى 4 - 5 
دول  خففت  أن  بعد  وذلـــك  للبرميل،  دوالرات 
املنافسة  الكويت حجم  الخليج ومن ضمنها 
الــشــرســة عــلــى تــوريــد الــنــفــط الــخــام إلـــى دول 

جنوب شرق آسيا وأوروبا.
وبــحــســب تــقــاريــر نفطية رســمــيــة فــقــد غيرت 
الــكــويــت خــطــة إمـــداداتـــهـــا الــنــفــطــيــة لتصدير 
املزيد من النفط بأعلى من الكميات التعاقدية 
لبعض العمالء اآلسيوين في فبراير/شباط 

ــا  ــ املـــاضـــي، مـــع خــفــض اإلمــــــــدادات إلــــى أوروبـ
نــتــيــجــة لتحقيق عــوائــد  املــتــحــدة  والــــواليــــات 

أعلى في آسيا. 
وكشفت املصادر أنه تقرر تحديد سعر البيع 
ميناء  إلى  املتجهة  فبراير  الرسمي لشحنات 
سيدي كرير املصري والــذي يتجه فيما بعد 
إلى دول البحر األبيض املتوسط بما يقل عن 
5.25 دوالرات للبرميل عن خام برنت. وتحدد 
الـــكـــويـــت أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام عــلــى أســـاس 
توصيات من العمالء، وبعد احتساب التغير 
فـــي قــيــمــة نــفــطــهــا عــلــى مـــدى الــشــهــر املــاضــي 
املنتجات، ومن  العوائد وأسعار  على أســاس 
املــتــوقــع أن تــتــعــافــى أســعــار الــنــفــط فــي 2017 
وأن يكون أيضا التعافي مدعومًا بانخفاض 

املخزون العاملي بقيادة أميركا.
ــرى الــخــبــيــر الــنــفــطــي مــحــمــد الـــشـــطـــي أن  ــ ويــ
الكويت بمعدالت الخصم  يدل على  احتفاظ 
االحتفاظ  فــي  ثقة  أكــثــر  الــكــويــت أصبحت  أن 
بحصتها السوقية.  وانخفض سعر الخصم 
الذي تقدمه الكويت على مدار األشهر املاضية 
وذلك عقب الخصومات الكبيرة التي وصلت 
إبــان  للبرميل،  دوالرات   4 حـــدود  إلـــى  آلســيــا 
بأكبر  للفوز  املنتجن  بــن  الشرسة  املنافسة 
حــصــة مـــن الــعــمــالء. ويــضــيــف الــشــطــي خــالل 
تم تحديد  أنــه  الجديد«  »العربي  إلــى  حديثه 
مــعــدل الخصم للنفط املــبــاع إلــى شــمــال غرب 
أوروبـــا بسعر يقل عــن خــام برنت بــواقــع 5.5 
الــعــقــود  كـــافـــة  وتـــســـمـــح  لـــلـــبـــرمـــيـــل.  دوالرات 
النفطية التي توقعها الكويت بالخفض وفقا 
لتعهدات الكويت مع منظمة »أوبــك«، وتصل  
نسبة الخفض في اإلنتاج بن 4-4.5% بحسب 

مصدر نفطي مسؤول.
سعر  إن  الكويتية،  الــبــتــرول  مؤسسة  وقــالــت 
دوالر   1.48 انخفض   الكويتي  النفط  برميل 
50.09 دوالرًا  لــيــبــلــغ  الـــثـــالثـــاء،  تــــــداوالت  فـــي 
تــــداوالت  فـــي  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   51.57 مــقــابــل 
ــعــلــن 

ُ
االثـــنـــن املـــاضـــي، وذلــــك وفــقــًا لــلــســعــر امل

الرسمي في الكويت.

العماني على الجانب اآلخر من الخليج، ومن 
ثـــم ســيــربــط بــالــشــبــكــة الــداخــلــيــة فــيــهــا. ومــن 
املــتــوقــع أن يــبــدأ تشغيل الــخــط  خـــالل ثالثة 
أعوام. كما ذكر االتفاق املوقع بن البلدين أن 
سلطنة  عمان ستدفع التكاليف الكاملة لخط 
على  بــه،  املتصلة  التحتية  والبنية  األنــابــيــب 
أن تعويضها الحقًا عن استثمارها من خالل 
العائدات، التي ستتولد عن بيع الغاز. وأشار 
املــســؤول اإليــرانــي، إلــى أن عــمــان ستستخدم 
بــعــضــًا مـــن الـــغـــاز لــالســتــهــالك املــحــلــي، ولــكــن 
بــعــض الــغــاز قــد يــبــاع فــي الـــخـــارج مــن خــالل 
في  إنــشــاؤهــا  تسويق مشتركة سيتم  شــركــة 

وقت الحق.
وفــــي الـــعـــام املـــاضـــي تــــم  تــغــيــيــر مـــســـار خط 
الـــغـــاز لــيــتــفــادى مـــــروره فـــي املـــيـــاه الــتــي تقع 
تحت سيادة دولــة اإلمــارات العربية املتحدة، 
وما سيعني ارتفاع كلفة الخط. ولكن هنالك 
مصادر، أرجعت التأخر في تنفيذ الخط حتى 

اآلن إلى خالفات حول التسعير.
ومـــن بــن املــشــاريــع الــتــي يــجــري الــعــمــل على 
تنفيذها، مــشــروع ايـــران خـــودرو، وهــو يضم 
إقامة مصنع للسيارات اإليرانية في السلطنة.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري بن سلطنة 
عمان وإيران خالل العام املاضي 2016، حقق 
ارتـــفـــاعـــًا بــنــســبــة 35 %، حـــيـــث بـــلـــغ حـــوالـــي 
كـــان في  بــيــنــمــا  مــلــيــون دوالر،  مــلــيــار و 350 
فــقــط.  املــلــيــار دوالر  فـــي حــــدود  الـــعـــام 2015، 
وذلــــك وفـــق مــا قــالــه الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة 
توتونجي،  محمد  عــمــان  بسلطنة  اإليــرانــيــة 
لوكالة أنباء )شينخوا(. وعن القطاعات التي 

شملها هذا التبادل التجاري، قال توتونجي 
ــا الـــحـــديـــد  ــ ــ ــرزهـ ــ ــ ــــات عـــــــدة أبـ ــاعـ ــ ــــطـ ــــت قـ ــمـ ــ »ضـ
الغذائية  واملــواد  والبتروكيماويات  والصلب 
ــدات  ــعــ ــيــــة، كـــمـــا تـــضـــم املــ والــــحــــيــــوانــــات الــــحــ
البناء، السجاد،  الصناعية، السيارات، أدوات 
ــواد الــغــســيــل، النفط  املــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة، مــ
والـــغـــاز، الــتــعــديــن، املـــعـــادن، الــخــدمــات الفنية 

والهندسية، والصناعات البديلة.
وأرجــع  املسؤول اإليراني األسباب وراء هذه 
الزيادة الكبيرة في حجم التبادل التجاري بن 
البلدين خالل عام واحد، إلى فتح خط مالحي 
بحري قوي وتشغيل رحالت بحرية مباشرة 
عبر  البلدين  بــن  واملنتجات  البضائع  لنقل 
وكذلك  للعبارات،  العمانية  الوطنية  الشركة 
والتنقل  للسفر  التأشيرات  إجـــراءات  تسهيل 

بن البلدين.
وعـــن أعــــداد الــســيــاح الــعــمــانــيــن الــذيــن زاروا 
إيـــــران خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي، قــــال تــوتــونــجــي 
السفارة  منحتها  التي  التأشيرات  عــدد  »بلغ 
ــريـــق الــــوكــــاالت  ــيــــة فــــي مــســقــط عــــن طـ اإليــــرانــ
إيران  إلى  للسفر  املعتمدة ملواطنن عمانين 
تـــأشـــيـــرة،  ــــف  ألـ الــــعــــام 2016 حــــوالــــي 30  فــــي 
ولــكــن هـــذا بــخــالف حملة الـــجـــوازات الــعــاديــة 
والــدبــلــومــاســيــة، عـــالوة على أن هــنــاك بعض 
ويحصلون  العمانيون  إليها  يسافر  األماكن 
عـــلـــى الــــتــــأشــــيــــرة عـــنـــد الـــــوصـــــول وهــــــم غــيــر 
مشمولن في هذا العدد، وهذا يعني أن العدد 

أكثر من ذلك بكثير«.
وعن أغــراض سفر العمانين إلى إيــران، قال: 
كثير منها للسياحة، ومنها ما هو للسياحة 
ــــالوة عـــلـــى أن الـــبـــعـــض يــذهــب  ــ الـــعـــالجـــيـــة عـ

للتعليم أو للتجارة.
التجارية  عالقاتها  توطيد  إيــران  وتستهدف 
مـــع ســلــطــنــة عـــمـــان، وربـــمـــا تــوظــيــفــهــا كمركز 
لــالنــطــالق والــتــســويــق فــي بــاقــي دول مجلس 
ــــذا الــــصــــدد مــن  ــــي هـ ــاون الــخــلــيــجــي. وفـ ــعـ ــتـ الـ
املتوقع أن يشهد الشهر الجاري لقاءات مكثفة 

بن رجال األعمال والشركات في البلدين.

الكويت تخفض أسعار خاماتهامباحثات عمانية إيرانية بشأن تنفيذ أنبوب تصدير الغاز

املـــاضـــي، كــمــا تــتــواصــل الـــدعـــوات املــتــكــررة 
لــســحــب ورقــــة املــائــة دوالر مــن الـــتـــداول في 

أميركا. 
ــنـــدرا  ــنـــدي نـــاريـ وكــــــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـ
مــــودي، قــد قـــرر قــبــل أشــهــر ســحــب 66% من 
الــهــنــد ضمن  فـــي  ــة  ــداولـ ــتـ املـ الـــنـــقـــود  أوراق 

االستاذ  روغــوف  كينيث  البروفسور  ويعد 
إلنهاء  رين 

ّ
املنظ أكبر  من  هارفارد  بجامعة 

التداول النقدي. 
وقال في دراسة حول موضوع إلغاء الفئات 
ــيـــة مـــن الــــتــــداول فـــي أمـــيـــركـــا اطــلــعــت  الـــورقـ
عليها »الــعــربــي الــجــديــد«، أن إنــهــاء إصــدار 

خــطــة وضــعــهــا ملـــحـــاربـــة الـــتـــهـــرب مـــن دفــع 
الضرائب والفساد ووضع حد لـ »االقتصاد 
األسود« املتفشي في الهند. وتعطي خطوة 
الحكومة الهندية الضوء األخضر، أن اتخاذ 
لن  الــنــقــديــة  األوراق  تــــــداول  إلـــغـــاء  خـــطـــوة 
الساسة.  مراكز  تهدد  عليها عواقب  تترتب 

األوراق النقدية ذات القيم الكبيرة، سيساهم 
تلقائيًا في بناء مجتمعات نظيفة من الغش 
ــال. مــــن جـــانـــبـــه يــقــدر  ــيــ ــتــ والـــجـــريـــمـــة واالحــ
دراســة  نشر  الــذي  بيتر ساندز  البروفسور 
حول نفس الوضوع في موقع »كلية كيندي 
ــــوال الــجــريــمــة فـــي أنــحــاء  ســـكـــول«، حــجــم أمـ

الــعــالــم بــنــحــو تــرلــيــونــي دوالر، فــيــمــا قــدر 
حجم أموال الفساد، املحصلة من الرشاوى 
وعــمــوالت الــســاســة فــي دول الــعــالــم النامي 

بنحو ترليون دوالر سنويًا.
واقـــتـــرح ســـانـــدز فـــي الـــدراســـة إلـــغـــاء تـــداول 
مجموعة من األوراق النقدية في أنحاء العالم 
الكبرى، على رأســهــا ورقـــة«100  الفئات  مــن 
»500 يــورو« و»200 يورو«  دوالر« وورقــة الـــ
»100 يـــــورو« الــتــي يــصــدرهــا املــصــرف  والـــــــــ
»1000 فرنك  املـــركـــزي األوروبــــــي، وورقــــة الـــــــ
»50 جنيه إسترليني«  سويسري«، وورقة الـ
املركزي  »البنك  إنكلترا  بنك  يصدرها  التي 

البريطاني«.
األوراق  أن هــذه  البروفسور ســانــدز،  ويــرى 
هي الفئات املفضلة لدى العصابات وإلغاء 
ــالـــم فـــرصـــًا أفــضــل  ــعـ ـــا ســيــمــنــح الـ ـــدارهــ إصــ

ملحاصرة الجريمة واإلرهاب.
الـــخـــزانـــة  ــدد، دعــــــا وزيــــــــر  ــ ــــصــ الــ وفــــــي ذات 
ــــذي يــعــمــل حــالــيــًا في  األمـــيـــركـــي األســـبـــق الـ
جــامــعــة هــــارفــــارد، الري ســـمـــرز، إلـــى إنــهــاء 
إصدار الورقة النقدية من فئة »100 دوالر«، 
األوراق  مـــــن  األكـــــبـــــر  الــــكــــم  تـــشـــكـــل  والـــــتـــــي 

الدوالرية املتداولة في أميركا ودول العالم.
العربي  وقــال سمرز في تعليقات نشرتها« 
من  الــنــقــديــة  األوراق  ســحــب  إن  الـــجـــديـــد«، 
الفئات الكبيرة سيجعل العالم أكثر أمانًا.  

ولــــكــــن بـــعـــض املــتــشــكــكــن هـــــذه األيــــــــام فــي 
األفكار  أو  النخب  تطرحها  التي  املواضيع 
الـــتـــي تـــعـــوم بــحــجــج اقــتــصــاديــة وأخــالقــيــة 
والحـــقـــًا تــتــحــول إلــــى ســـيـــاســـات، يـــــرون أن 
الهدف من وراء مثل هذا الطرح، هو لتحقيق 
الدولة في  املزيد من سيطرة  األول:  هدفن، 
العالم الغربي على املواطن، حيث إن أجهزة 
الحكم ستتمكن من خالل »التداول الرقمي« 
من تتبع تحركات أي مواطن والتعرف على 
كيفية أسلوب حياته وتنقالته والعديد من 
شــؤونــه الــخــاصــة. أمــا الــعــامــل الــثــانــي: فهو 
السماح للمصارف املركزية في االقتصادات 
ــائـــدة تحت  ــفـ الــغــربــيــة بــخــفــض مـــعـــدالت الـ
ــار املـــواطـــن عــلــى عـــدم سحب  ــبـ الــصــفــر وإجـ
ــك بــبــســاطــة ألن  ــ ــارف. وذلـ أمــــوالــــه مـــن املــــصــ
الـــفـــائـــدة تـــحـــت الـــصـــفـــر تــعــنــي أن املـــواطـــن 
سيدفع أمواًل للمصارف في شكل فوائد بداًل 
من أخذ فوائد على إيداعاته. وكان املصرف 
املــركــزي األوروبـــي قــد نفذ قبل عامن فكرة 
خــفــض الــفــائــدة تــحــت الــصــفــر ألول مـــرة في 
فــي نفس منحى  تــاله  ثــم  الحديث،  التاريخ 

الفائدة الصفرية البنك املركزي الياباني.

الرئيسية  والمعايير  الفائدة  أسعار  على  األوروبــي  المركزي  البنك  أبقى 
لبرنامجه لشراء األصول دون تغيير، كالمتوقع، أمس الخميس ليواصل 
المسبوقة  غير  التحفير  سياسة 
ولكن  الــبــطــيء  التعافي  لــدعــم 
اليورو.  منطقة  القتصاد  المطرد 
التضخم  مستوى  تدني  ظل  وفي 
وضعف النمو، مدد البنك المركزي 
برنامجه  الماضي  الشهر  ــي  األوروب
 2.3 بقيمة  ديـــن  أدوات  ــراء  ــش ل
دوالر(  تريليون   2.45( يورو  تريليون 
بتيسير  متعهدًا  العام  نهاية  حتى 
كبير وتوسيع تدخله في السوق. 

الفائدة األوروبية

منتدى

تجري في طهران حاليًا، 
مباحثات عمانية إيرانية 
لتنفيذ مشروع أنبوب 

تصدير الغاز اإليراني إلى 
طهران الذي اتفق عليه 

في العام 2014
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أسامة أبو ارشيد

إلــى دالئل   جديدًا ينضاف 
ً
دليال أردت  إذا 

ــذي  كـــثـــيـــرة ســـابـــقـــة بـــشـــأن الـــحـــضـــيـــض الــ
وصلت إليه القضية الفلسطينية، يكفيك أن 
تنظر إلى اللقاء املوّسع الذي جمع فصائل 
وشــخــصــيــات فــلــســطــيــنــيــة، فـــي مــقــدمــتــهــم 
حركتا فتح وحماس، في موسكو، بهدف 
القائم  الفلسطيني  االنــقــســام  إنــهــاء  بحث 
يــقــّرون،  فالفلسطينيون   .2007 عـــام  مــنــذ 
ـــعـــّد وال 

ُ
ــــواٍر ال ت بــعــد ســنــن مـــن جــــوالت حـ

ـــحـــصـــى، فـــي الـــقـــاهـــرة والــــدوحــــة وقــطــاع 
ُ
ت

غـــزة، وغــيــرهــا مــن الــعــواصــم واملــــدن، أنهم 
عــــاجــــزون عـــن تــحــقــيــق مــصــالــحــٍة وطــنــيــٍة 
 

ٍ
بإرادٍة ذاتية، وأنهم بحاجة إلى عوٍن عربي
وأجنبي، حتى ولــو كــان روســيــا. وال تقف 
الــذاتــي،  الفلسطيني  الــعــجــز  عــنــد  املشكلة 
بغض النظر عن األسباب واملسببات اآلن، 
األكبر  الــجــزء  يتحمل  عّمن  النظر  وبغض 
ــكـــون الــوســيــط  مــــن الــــلــــوم، فــــاألدهــــى أن يـ
ليل نهار دماء  نفسه طرفا مجرما، يسفك 
مجازر  ويرتكب  مباشر،  بشكل  السورين 

بشعة ضدهم. 
في التفاصيل، استضاف معهد الدراسات 
 

ُ
َرض

َ
ت

ْ
)ُيف للعلوم  األكاديمية  في  الشرقية 

أنـــه هيئة غــيــر رســمــيــة ومستقلة ملــن كــان 
ــز دراســــــات  ــراكــ ــا مــ ــيــ ــّدق أن فــــي روســ يــــصــ
موسعا  لقاء  الكرملن(،  عــن  كليا  مستقلة 

محمود الوهب

السؤال املطروح بقوة اآلن: ملاذا اللجوء إلى 
واالبتعاد  الــســوريــة،  املسألة   

ِّ
لحل أستانة 

عــن املــســار الـــذي بــدأتــه األمـــم املــتــحــدة منذ 
دفاعا  ال  أنفسهم،  الــروس  له 

َّ
وعط البداية، 

عـــن الــنــظــام الـــســـوري أو رأســــه طــبــعــا، بل 
ينجلي  مــا  منها  يعقوب،  نفس  فــي  لغايٍة 
اآلن، ومنها ما ستكشفه األيام املقبلة؟ هل 
الغاية املضمرة تدمير سورية فحسب، وقد 
تحققت اآلن؟ ثمَّ من هي الجهة املستفيدة 
مـــن تــحــقــيــقــهــا؟ مــطــلــب وقـــف إطــــالق الــنــار 
ــمـــى مـــــن الـــشـــعـــب  ــعـــظـ ــــدف لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـ ــ هـ
ـــذي ســـيـــوقـــف الـــنـــزيـــف  ـــ الـــــســـــوري، فـــهـــو الـ
البشر  من  السورية  األرض  على  الحاصل 
األولــى  االنطالقة  ومنه  والشجر،  والحجر 
الشروخ  وردم  الــجــراح،  لترميم  والرئيسة 
التي  املجنونة  الحرب  هذه  أحدثتها  التي 
كلها  كانت »جريمته«  افتعلت ضد شعٍب 
أنه خرج إلى الشارع مساملا، ومطالبا بنوٍع 
من الحرية تضمن له عيشا كريما، وترفع 
الــظــاملــن تسلطا وفــســادًا..  عــن كاهله ظلم 
فما كان إال أن قوبل بما ال يخطر على باله 
أبدًا، بل بما ال يخطر على بال أيِّ طاغيٍة أو 
مستبدٍّ على اإلطـــالق. فهل جــاءت أستانة 
من حقيقة الحال التي وصل إليها الشعب 
الــســوري، وأنــهــا ظــروف موضوعية قــادت 
إليها، أم أن إرادة الطرف األقوى في الصراع 
)روســــيــــا( هـــي الـــتـــي فـــرضـــت تــغــيــيــر ذلــك 
املسار؟ ترّجح الوقائع األمر الثاني، فعلى 
ت 

َّ
الرغم من كل ما فعلته األطراف التي تجن

على الشعب السوري، وأولها روسيا، فإن 
مــصــالــحــهــا تــرتــبــط، الـــيـــوم، بــإيــقــاف هــذه 
الحرب املجنونة التي جّرت عليها مصائب 
 الـــطـــرف الـــذي 

َّ
كــثــيــرة غــيــر مـــرئـــيـــة، ولـــعـــل

يبدو منتصرًا اليوم هو األكثر تضّررًا من 
اســتــمــرار الـــصـــراع. فــروســيــا الــتــي هــدمــت 
الــبــالد الــســوريــة فـــوق رؤوس أصــحــابــهــا، 
وجــبــلــت الــتــربــة الــســوريــة بــدمــاء شعبها، 
وعلى الــرغــم مما تبدو عليه مــن قــوٍة ذات 
الــشــعــب   آالم هــــذا 

َّ
أن تــعــي جـــيـــدًا  أهـــمـــيـــة، 

وأن  مختلفة،  وأساليب  بطرق  ستالحقها 
الشعب  مــع  املــــدى هــي  بــعــيــدة  مصلحتها 
ومكوناته،  وأطيافه  قــواه  بكامل  الــســوري 
تــلــك، خصوصا  أو  الفئة  مــع هــذه  وليست 

سيف الدين عبد الفتاح

الــذي يتعلق بتجّدد مشاهد  األمــر  يأتي 
االســتــبــاحــة فــي مصر فــي إطـــار مــا يقوم 
ــا يـــعـــّبـــر عــنــه  ــ بــــه الـــنـــظـــام االنــــقــــالبــــي، ومـ
مــن فــشــٍل فــي حــمــايــة جــنــود مــصــر. ومــع 
 فـــي الــغــضــب من 

ً
ــك، ال يــــتــــرّدد لــحــظــة ــ ذلـ

 
ً
أن تقصيرًا وفشال الذين يعلنون  هــؤالء 

متكّررة،  أصبحت   
ً
حالة يشكالن  أمنين 

نفسها  األخــطــاء  تكرارها عن  مع  وتعّبر 
تتكّرر  القومي،  مصر  بأمن  تتعلق  التي 
 

ّ
هــذه األجـــواء فــي عــمــٍل فــاضــٍح، يستخف

عن  نفسها  بــالــروايــة  ويــخــرج  بالنفوس 
وزارة الداخلية في أحداث سابقة.

ونــجــد الــبــيــان نــفــســه يــتــحــّدث ببجاحة، 
ــم »تـــصـــفـــيـــة« عــنــاصــر  ــ مـــتـــفـــاخـــرًا أنــــــه تـ
الجثث  يــتــركــون  ثــم  فــي »شـــقـــة«،  معينة 
ويـــصـــّورونـــهـــا، مـــّدعـــن أن هــــؤالء كــانــوا 
مـــتـــجـــمـــعـــن، وتــــبــــادلــــوا  أو  مـــجـــتـــمـــعـــن، 
إطــالق الــنــار مــع األجــهــزة األمنية. وعلى 
ــك، تــمــت تــصــفــيــتــهــم، ثـــم يــربــطــون  إثـــر ذلــ
ــم يــكــن من  هــــذه »الــتــصــفــيــة« بــــأن ذلــــك لـ
له  ملــا تعّرضت  انتقاما  أجــهــزة األمـــن إال 
مــن عــمــلــيــاٍت اســتــهــدفــتــهــم أخــيــرًا )حــدث 
ــي فــي  ــافــ ــطــ ــك عــــقــــب حــــــــادث كــــمــــن املــ ــ ــ ذلـ
الـــعـــريـــش، وحـــــادث كــمــن الــعــجــيــزي في 
املنوفية، وغيرهما من الوقائع املشابهة( 
ويرّوجون ذلك باعتباره نجاحا منقطع 

النظير. 
ــة الــخــائــبــة الــتــي  ــروايـ ــذا هـــو نـــمـــوذج الـ هـ
احترفها هــؤالء، والتي يتم، في كل مرة، 
ــؤالء املـــغـــدوريـــن،  ــ تــكــذيــبــهــا مــــن ذوي هــ
 أخرى، فتكون الفضيحة. 

ً
بتقديمهم رواية

ــوا 
ّ
ــهــمــوا ثــم ُصــف

ُ
كــيــف أن هـــؤالء الــذيــن ات

ــن مــعــتــقــلــن قــبــل  ــ كــــانــــوا فــــي قــبــضــة األمــ
شهور معلومة؟ وعلى سبيل املثال، كان 
أبناء العريش في حــوزة وزارة الداخلية 
منذ شهر أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
فكيف لهم أن يقوموا بتدبير هذا الحادث 
)استهداف كمن املطافي( وتنفيذه، وهم 
رهن االعتقال، مجموعة من شباب مصر 
بــعــضــهــم لـــم يــبــلــغ الــعــشــريــن عــامــا بــعــد، 
وآخـــــرون تـــجـــاوزوا الــعــشــريــن بــقــلــيــل، ال 
يــتــوّرع هــذا النظام عن قتلهم على نحو 
جبان، ثم يّدعون كل الدعاوى الكاذبة في 

رواية زائفة. 
كـــــــان ذلـــــــك مـــســـتـــفـــزًا لــــذويــــهــــم مـــــن أهــــل 
الـــعـــريـــش وقــبــائــلــهــا أن يــقــتــل أبــنــاؤهــم 
ــار الـــقـــانـــون، فــخــرج  ــارج إطــ ــارٍد خــ ــ ــدٍم بـ بــ
األول في  فــشــلــن:  عــن  ليكشفوا  األهــالــي 
الــتــأمــن(،  )مــن مهامه  الكمن  اســتــهــداف 

غالية شاهين

إنه موسم الحصاد لسنابل هذي البالد 
الــثــورة ســريــعــا، كما لو  الــتــي أنضجتها 
الشمس. واليوم  كان نيسان الهبا متقد 
ــــى الـــبـــيـــادر.  نــحــصــد قــمــحــه ونــحــمــلــه إلـ
وهــنــاك.. فــي الــبــيــادر الــتــي تخبئ رائحة 
ــــدرس  ــد قــــســــوة عـــجـــلـــة الــ ــهـ الــــبــــالد وتـــشـ
الــتــي تـــدوس الــقــمــح، لتفصله عــن القش 
ــفــــرز  ــوائــــــب، قـــــد بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة الــ ــشــــ والــــ

الحقيقي.
ــادر الــقــمــح يـــعـــرف معنى  ــيـ ــن يـــعـــرف بـ مـ
»املـــذراة«، تلك التي تقذف بالحبوب إلى 
الخفيف،  الــقــش  عنها  لينفصل  الـــهـــواء، 
ويطير إلى شرق البيدر، فالرياح غربية 

دائما في سورية.
يــنــتــظــر الـــســـوريـــون دائـــمـــا أيــــام الـــريـــاح، 
ازدادت  وكلما  قمحهم،  بتذرية  ليقوموا 
ــلـــى فــصــل  ســــرعــــة الــــريــــح كــــانــــت أقـــــــدر عـ
املصابة  القمح  وحــبــات  والشعير  الــقــش 
والــخــفــيــفــة عـــن حــبــات الــقــمــح الــنــاضــجــة 
 التي 

ّ
السليمة، فترتفع معها كومة الغث

تتراكم شرق البيدر.
كانت الثورة السورية حصادنا، وما زلنا 
بيادرنا  البيادر. وتماما شرق  اليوم في 

يقبع »حضن الوطن«.
 

ّ
ربما كانت رياح السنوات املاضية أخف
من أن ترمي كل الحبوب الفارغة جانبا، 
لــكــن مــا وصــلــت إلــيــه الــبــالد الــيــوم ليس 
أكثر من اشتداٍد في الريح لم يستطع أن 
يجبر القمح الحقيقي املليء على أن يطير 
بعيدًا عن ساحات الثورة، لكنه بالتأكيد 
بدأ يزيح عنا تلك الحبوب املريضة التي 
سبق أن امتّص النظام خيرها، وحشاها 
الريح  تذروها   

ً
فأصبحت خفيفة بالسم، 

اآلن، لتعود إلى »حضن الوطن«.
بدا من الواضح اآلن أننا سنخسر بعضا 
مـــن الــكــم الــــذي اعــتــقــدنــا أنــنــا نــمــلــكــه في 
الــذي توهمنا  الــثــورة. ذلــك الكم  صفوف 
 
ً
يـــومـــا أنـــنـــا بــحــاجــتــه، فــأعــطــيــنــاه قــيــمــة
ليست له، وتواطأنا عن وعي، أو ال وعي، 
بــدأنــا  جميعا  لكننا  بيننا.  وجــــوده  مــع 
نتلّمس أقدامنا على األرض أكثر، وبتنا 
نــــدرك أنــنــا نـــواجـــه الـــيـــوم زمـــن الحقيقة 
الــكــاشــف أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى، وال 
أقنعة بعد اليوم يخفي فيها هذا »الكم« 

وجوهه املشوهة.
ــــى حــضــن  صــــفــــوف الـــعـــائـــديـــن الــــيــــوم إلــ

لــفــصــائــل وإطــــــــارات فــلــســطــيــنــيــة بـــن 15-
في  الــجــاري،  الثاني  يناير/كانون  مــن   17
ومستقبل  الفلسطينية  »املصالحة  نـــدوة 
الـــبـــالد«. وبــاإلضــافــة إلـــى حــركــتــي حماس 
ــت الـــجـــبـــهـــتـــان، الــشــعــبــيــة  ــ ــاركـ ــ ــح، شـ ــ ــتـ ــ وفـ
وحركة  فلسطن،  لتحرير  والديمقراطية 
الــجــهــاد اإلســــالمــــي، والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة- 
واملــبــادرة  الشعب،  وحــزب  العامة،  القيادة 
ــنـــن  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ويـــــــوم االثـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
املاضي، اجتمعت الوفود الفلسطينية مع 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
 امللح على جراحاتنا 

ِّ
الذي لم يترّدد في َرش

أمــامــه  الــجــالــســن  ــــر  كَّ
َ
ذ فلسطينيا، عــنــدمــا 

بأن استمرار الشرخ واالنقسام فلسطينيا، 
واحـــدة تجمعهم، يصّعبان  رؤيـــة  وغــيــاب 
مــن إمــكــانــيــة حــل أزمــاتــهــم وأزمــــة القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. جــانــب آخـــر مـــن ســوريــالــيــة 
املشهد هنا أن الدبلوماسية الروسية التي 
فلسطينيا،  وتــطــالــبــنــا،  الفـــــروف،  يمثلها 
والــوحــدة لصالح قضيتنا، هي  بــاالتــفــاق 
الــدبــلــومــاســيــة نــفــســهــا الـــتـــي تــعــمــل على 
رَّ 

َ
تشتيت املعارضة السورية وتمزيقها ش

مـــمـــزق، دع عــنــك اصــطــنــاع »مـــعـــارضـــاٍت« 
ــد.  ــ تــعــمــل تـــحـــت جـــنـــاح نـــظـــام بـــشـــار األسـ
العبث  الروسي في محاوالت  الــدور  ولعل 
السورية  املــعــارضــة  فــي تشكيلة مــن يمثل 
النظام فيه ما  مــع  مــفــاوضــات أستانا  فــي 

يكفينا مؤونة التفصيل والتوثيق. 

حماس كل األمور«، على الرغم من أن قطر 
تــكــفــلــت بــتــغــطــيــة تــكــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء ثــالثــة 
أشهر. عمليا، ليست سلطة رام الله بريئة 
أبدًا من الحصار املفروض على قطاع غزة، 
ــا فــيــه مــعــروف، وقـــد ســبــق لعباس  ودورهــ
نفسه أن تباهى بأنه من نصح نظام عبد 
الفتاح السيسي في مصر بإغراق الحدود 
مع قطاع غزة بمياه البحر. أضف إلى ذلك، 
مسؤولن  عن  قلت 

ُ
ن كثيرة  تصريحات  أن 

فـــي ســلــطــة عـــبـــاس تـــؤكـــد أن ثــمــة »فــيــتــو« 
إسرائيليا على أي مصالحٍة مع »حماس«، 
ورأب الـــصـــدع بـــن جــنــاحــن مـــن أجــنــحــة 
فاضحة،  الفلسطيني. هذه حقائق  الوطن 
 عندما نضعها 

ً
لكنها تصبح أكثر فجاعة

فــي سياق بحثنا عــن مصالحٍة ذاتــيــٍة في 
دولــٍة تمارس اإلجـــرام ضدنا، نحن العرب 
ْيـــن،  ــمـــن، إن كـــــان بـــقـــي لـــالنـــتـــمـــاء ــلـ ــسـ واملـ

العروبي واإلسالمي، عندنا معنى. 
مـــا ســبــق مـــن نــقــد يــتــعــلــق تــحــديــدًا بملف 
املــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة - الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ولـــــيـــــس بـــــمـــــحـــــاوالت تــــعــــزيــــز الــــعــــالقــــات 
ــا فــلــســطــيــنــيــا. ثـــمـــة فــــــارق بــن  ــيــ ــع روســ مــ
ــــوم، أحـــبـــبـــنـــا أم  ــيـ ــ ــاقـــن، فـــروســـيـــا الـ ــيـ الـــسـ
كرهنا، العب دولي مهم جدا، وهي تمكنت 
من التمّدد في ساحاٍت شبه فارغة، نتجت 
ــراجـــع والـــــتـــــرّدد األمـــيـــركـــي، تحت  ــتـ عـــن الـ
ــا، ومـــن تــلــك الــســاحــات  ــامـ إدارة بــــاراك أوبـ
العربية. ولذلك، أي  والفضاءات، منطقتنا 
عن  بحثهم  فــي  للفلسطينين  يــوّجــه  نقد 
دعٍم وتفاهمات، وإن في الحدود الدنيا، مع 
فــي مكانها، خصوصا بعد  الـــروس، ليس 
تصويت مجلس األمن الدولي، أواخر العام 
املاضي، على إدانة االستيطان اإلسرائيلي، 
وتهديدات فريق الرئيس األميركي الجديد، 
األميركية  الــســفــارة  بنقل  تــرامــب،  دونــالــد 
إلـــى الـــقـــدس املــحــتــلــة. فـــاوضـــت املــعــارضــة 
الــســوريــة، نفسها، روســيــا، وال زالـــت، قبل 
تــدخــلــهــا الـــعـــدوانـــي فـــي ســـوريـــة وبـــعـــده. 
بما  تفاوضها،  كانت  عندما  وباملناسبة، 
فــي ذلـــك فــي مــوســكــو، فــي مــرحــلــة مــا قبل 
الـــعـــدوان املــبــاشــر، فــاوضــتــهــا وهـــي تعلم 
أنها أحد الداعمن األساس لعصابة بشار 

األســد. هــذه من أســٍف ضــرورات السياسة، 
ولـــكـــن ضـــــــرورات الــســيــاســة ال يــنــبــغــي أن 
تنسينا أبـــدًا الــبــوصــلــة األخــالقــيــة، وهــي، 
بــــهــــذا املـــعـــنـــى، تـــجـــعـــل مــــن روســــيــــا عــــدوًا 
التعامل  إلى  معتديا، حتى وإن اضطررنا 
الــيــوم، ألســبــاٍب عمليٍة فــوق طاقتنا  معها 
وقدراتنا. ولعل من املهم التذكير، هنا، بأن 
مع  تجمعها  عالقات  السورية  للمعارضة 
دولٍة كالواليات املتحدة، مثال، على الرغم 
مــن أنها ارتكبت جــرائــم حــرب فــي الــعــراق، 
وسياساتها في املنطقة سيئة بحق العرب.
ــــى اجـــتـــمـــاعـــات بـــحـــث املــصــالــحــة  ــودة إلـ ــ عــ
فــلــســطــيــنــيــا فـــي مــوســكــو. مـــا جــــرى هــنــاك 
ٍز للفلسطينين جميعا، 

ْ
في هذا امللف ُمخ

خـــصـــوصـــا أن الــجــمــيــع يــعــلــم يــقــيــنــا أنـــه 
ــالــــحــــة، فــــمــــا عــجــز  ــا مــــصــ ــهـ ــنـ ــتـــج عـ ــنـ لـــــن تـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــــن تـــحـــقـــيـــقـــه فـــــي عــقــر 
وطــنــهــم املــحــتــل، وفـــي الــعــواصــم الــعــربــيــة، 
ــقــوه فــي مــوســكــو، وال فــي غيرها 

ّ
لــن يــحــق

مـــن عـــواصـــم الـــعـــالـــم. ثــمــة انـــعـــدام لــــإرادة 
املصالحة  تحقيق  فــي  الــذاتــيــة  السياسية 
فلسطينيا، والقيادة الفلسطينية الرسمية 
مرتهنة في هذا امللف للفيتو اإلسرائيلي، 
ِقــَصــِر  عنك  دع  عربية،  تحفظات  ولبعض 
والفصائلية  الشخصية  واملناكفات  النظر 
املسكونة بها. هذه هي الحقيقة، وإنكارنا 

لها لن يغّير من الواقع شيئا.   
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

الدافئة،  املياه  أقدامها في  أن رّسخت  بعد 
بيكو«  »ســايــكــس  مــنــذ  لنفسها  وانــتــقــمــت 
األولـــى قبل مائة عــام، إذ خــرجــت، حينها، 
»من املولد بال حمص«، إلى تجاهلها يوم 
ليبيا أيــضــا فــي الــعــام 2011. ومــمــا يدخل 
في مصلحة روسيا اليوم أن تفّكك العزلة 
ودولــيــا،  عربيا  قتها،  طوَّ الــتــي  السياسية 
أيضا،  الــداخــلــيــة  تأثيراتها  مــن  تــزيــل  وأن 
خــصــوصــا بــعــد حــادثــة الــطــائــرة الــتــي راح 
 إلــى 

ً
ضــحــيــتــهــا نــحــو 90 روســـيـــا، إضـــافـــة

الــســوريــة، فضال  مــن سبقهم عــلــى األرض 
عما  ناهيكم  سفيرها،  اغتيال  حــادثــة  عــن 
أنــفــقــتــه مــن مــلــيــارات الــــــدوالرات، فــي وقــٍت 
اختناقاٍت  الريعي  اقتصادها  فيه  يعاني 
عميقة، وهي التي تتطلع عامليا إلى قيادة 
مـــحـــور جـــديـــد يــنــافــس الــــواليــــات املــتــحــدة 
 الــســالح 

َّ
األمــيــركــيــة، مـــع إدراك كــامــل بــــأن

لها هــذه القيادة، فال بد من  وحــده ال يخوِّ
اقتصاد قوي وراسخ. ذلك إذا استبعدنا ما 
أميركا  مع  حساباتها  تصفية  من  حققته 
قبل  الــحــل  عــمــومــا، واستعجالها  والــغــرب 
تغير الرئاسة في الواليات املتحدة، ومهما 
قــيــل بــشــأن الــرئــيــس الــجــديــد. كــذلــك إذا ما 
أغــمــضــنــا الـــعـــن عـــن مــوضــوعــة إســرائــيــل 
تدمير  مــن  باالنتهاء  وغبطتها  ــلــة«، 

ّ
»املــدل

ســــوريــــة. لــتــركــيــا، هـــي األخـــــــرى، مصلحة 
مهمة، بعد أن ضِمن لها االتفاق الذي برزت 
فــيــه شــريــكــا حــقــيــقــيــا، نـــفـــوذًا إقــلــيــمــيــا في 
شمال سورية يمنع، على األقــل، من إقامة 
ــة كـــرديـــة، ربــمــا هــــّددت أمــنــهــا، ونــالــت  دولــ
احتماٍل  إلــى  إضــافــة  وهيبتها،  قّوتها  مــن 
كــبــيــر بــمــشــاركــتــهــا فـــي اإلعـــمـــار، فـــي وقـــٍت 
الـــدوالر، ناهيكم  أمــام  تتراجع فيه ليرتها 
ــمــــال إرهـــابـــيـــة  ــيــــوم مــــن أعــ عـــمـــا يــنــالــهــا الــ
ــة، تــــدخــــل فــــي مـــخـــطـــط إقــلــيــمــي  ــيـ ــامـ ــقـ ــتـ انـ
 
ً
 ناهضة

ً
ودولي يستهدفها بوصفها دولة

في منطقة الشرق األوسط، ربما ال تريدها 
إسرائيل إلى جانبها في املنطقة. ويلتقي 

الغرب كله مع إسرائيل في هذا الغرض.
ــــه ُيــبــقــي 

َّ
ال يـــبـــّرر ذلــــك كــلــه أســـتـــانـــة، بـــل إن

ــاذا أســـتـــانـــة  ــ ــ ــؤال الـــرئـــيـــس قـــائـــمـــا: ملـ ــ ــسـ ــ الـ
بالذات، بعيدًا عن األمم املتحدة التي رعت 
جنيف1 وجنيف2، وإن كان دورها سيأتي 
وفــق األّول منهما على مــا هــو معلن؟ هل 
التي  لــلــدول  نــفــوذ  بمناطق  األمـــر  يتعلق 

والثاني فــي اخــتــالق روايـــٍة عــن املنفذين 
على  للتغطية  محاولة  فــي  وتصفيتهم، 
الفشل األول بالفشل الثاني، يدمن هؤالء 
الــفــشــل املـــركـــب، حــيــنــمــا  يــقــومــون بــهــذا 
الفعل، وما زالــوا يتحّرون الكذب في كل 
روايٍة، ويقّدمون حاالٍت من التناقض في 
الروايات، حتى إن روايتهم تملك عناصر 
نقضها مــن غير عــبء كبير، فــي كــل مرة 
يستخفون بــأرواح الجنود، ومــرة أخرى 
فــيــهــم،  ـــهـــمـــوا 

ُ
ات مـــن  أرواح  يــســتــبــيــحــون 

ومــــرة ثــالــثــة يــســتــخــفــون بــعــقــول الــنــاس 
بروايتهم الزائفة. 

كــــان ذلــــك بـــدايـــة تـــحـــرك أهـــالـــي الــعــريــش، 
يــنــافــحــون عــن أبــنــائــهــم أمــــام هـــذا الــجــهــاز 
الــخــائــب، ال يستطيعون  الــفــاشــل  األمـــنـــي 
الــســكــوت عــمــن قــتــل أبـــنـــاءهـــم، لــفــشــلــه في 
ــان عــلــيــهــم أن  ــاســــي، كــ قــيــامــه بــعــمــلــه األســ
ــــف هـــذه  يــكــشــفــوا املـــســـتـــور، ويـــــؤّكـــــدوا زيـ
الرواية. خرج هؤالء باجتماٍع فيما بينهم، 
الخرقاء  الحمقاء  الطريقة  بــهــذه  يــنــّددون 
 مــن الــبــالهــة، وافــتــراض 

ً
الــتــي تشكل حــالــة

يتتبعون،  ال  وربما  يفهمون،  ال  الناس  أن 
ــة  ــ ــروايــ ــ ــدقــــون هـــــــذه الــ ــيــــصــ وبــــالــــتــــالــــي ســ
املتناقضة. بدا هؤالء في مشاهد استباحة 
وتــعــريــة وفــضــح لــهــذه الـــروايـــات الــزائــفــة، 
أنـــه تــم اســتــهــداف أبنائهم  لسبب بــســيــط، 
ــادح، فــصــارت  ــ ــارد وبــاســتــخــفــاف فــ ــ ــدم بـ بــ
ــد املــشــاهــد  مــمــارســة الــقــتــل والــتــصــفــيــة أحـ

التي يداري بها هؤالء فشلهم الذريع.
ــنــــود،  ــداف لــــجــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــكـــــّرر اســ مــــشــــهــــد مـــــتـــ
وإخـــفـــاق األجـــهـــزة األمــنــيــة فـــي مــواجــهــة 
ذلــــك، واخــتــيــار »الــداخــلــيــة« بــعــضــا ممن 
هـــم تــحــت يــديــهــا، لــتــصــفــيــتــهــم وإســـنـــاد 
الــفــعــل زورا وبــهــتــانــا إلــيــهــم. مـــع تــكــرار 
هــذه الــروايــة، طفح الكيل، وصــار الناس 
ال يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــصـــمـــت عـــلـــى تـــكـــرار 
عملية االســتــبــاحــة املــحــفــوفــة بــحــالــٍة من 

االستخفاف والبجاحة واالفتراء.
ــعــــده بــــأيــــام، يــتــم   فــــي الــــوقــــت نــفــســه وبــ
حديث هؤالء عن فقدان مدّرعة، ليعّبروا 
ــــي، ولـــكـــن  ــنـ ــ ــن تـــقـــصـــيـــر أمـ ــ لـــيـــس فـــقـــط عـ
ــانــــات مـــتـــوالـــيـــة، لــيــتــأكــد أن هــذه  عـــن إهــ
املــنــظــومــة االنــقــالبــيــة ال تــهــتــم بـــأي حــال 
ــــن يــســتــهــدفــون  ــــذيـ ــهـــة هـــــــؤالء الـ ــواجـ بـــمـ
أمــن مصر وجــنــودهــا، ولــكــن تعبيرا عن 
حــالــة تــرهــل فــي األداء، وفـــي الــقــول كــذب 
ــــالن عن  ــراء. ويــتــرافــق مـــع هـــذا اإلعـ ــتــ وافــ
حـــدث آخـــر يــشــكــل حــالــة اســتــبــاحــٍة على 
امتداد الجغرافيا املصرية، هذه املرة على 
طـــريـــٍق مــخــتــلــف، وفــــي جــغــرافــيــا أخــــرى، 
يـــتـــم اســــتــــهــــداف كـــمـــن بـــالـــشـــكـــل نــفــســه، 

الــثــورة وتنقّيها من  ف 
ّ
بشار األســد تنظ

أكــبــر شــوائــبــهــا، بــعــد أن عــــّرت املــحــن كل 
فليس  الشريفة.  رايتها  تحت  املنضوين 
الـــعـــمـــيـــد مــصــطــفــى الـــشـــيـــخ، أو الــشــيــخ 
سبقهم  ممن  غيرهما  أو  البشير،  نــواف 
رعت 

ُ
ز أغمادًا كانت قد  إال  أو سيتبعهم، 

قتلع منها اآلن؛ 
ُ
في جسد الثورة، وهي ت

ليست إال حبوب قمح فارغة لن يضيرنا 
أن تعود إلــى شــرق بيدر الــثــورة، لتكون 
 الـــذي 

ّ
ــقـــش ــع الـ فـــي مــكــانــهــا الــصــحــيــح مـ

أو  سيحرقه بشار األســد، ليدفئ قدميه، 
فهذا  علفا لحيوانات مزرعته،  يرميه  قد 
ــقـــش شـــرق  ــا ُيـــصـــنـــع بـــكـــومـــة الـ تـــمـــامـــا مــ

البيادر.
ولــكــي تكتمل املــقــارنــة، ال بــد مــن معرفة 
الــفــارغ هــو داٌء  أن مــا يصنع هــذا القمح 
يــصــيــب الــســنــابــل مـــن حــــشــــراٍت دخــيــلــة، 
صاب بها 

ُ
االمــتــالء، وال ت تهاجمها حن 

إال الـــحـــّبـــات الــضــعــيــفــة، وهــــو تــمــامــا ما 
قــامــت بـــه أجـــهـــزة الــنــظــام األمـــنـــيـــة، حن 
النضج،  ــبــيــل 

ُ
ق الــثــورة  حــاولــت مهاجمة 

فكان هؤالء العائدون اليوم هم املتلقي.
ليس األمر بالتأكيد انتقااًل من ضفٍة إلى 
أخرى فحسب، فلم نعد في زمن االختيار 
اليوم، وهو كذلك ليس إحساسا مفاجئا 
الثورة قد شارفت  أو حديثا بأن سفينة 
على الغرق، فال أحد من الثوار الحقيقين 
ُيـــصـــدق ذلــــك أو يــقــبــلــه. بـــل هــــو، بـــرأيـــي، 
قام عشرات  انتهاء ملهمة موكلة مسبقا، 
أو مئات ويقومون بها حتى اللحظة، لكن 
للشخص  تــبــعــا  انــتــهــائــهــا يختلف  زمـــن 

ومكانه املهمة الخاصة به وطبيعتها.
لم ننكر يوما أن كل مفاصل معارضتنا 
مخترقة  كــانــت  وهيئاتها  ومؤسساتها 
بأننا  نكابر  كنا  لكننا  األول،  اليوم  منذ 
ــــادرون عــلــى املــســيــر حــتــى بــوجــود تلك  قـ
االختراقات. أما اليوم فقد باتت املراجعة 
لــكــل مــفــصــل ضــــــرورة، وكـــشـــف كـــل عــيــٍب 
ــا، كــمــا بــــات الــتــســتــر عــلــى الــخــطــأ،  ــبـ واجـ
حتى ولــو بحسن نية، مقتال يجب أن ال 

ُيهمل أبدا.
ــاء الـــذيـــن  ــرفــ ــورة الــــســــوريــــن الــــشــ هــــي ثـــــ
ســيــحــصــدون غــاللــهــا يـــومـــا، ويــجــمــعــوه 
أرضهم  ويــبــذروا  الــقــادمــة،  للبالد  زوادة 
من جديد، وهم من سيخبزون طحينهم 
ــــوٍر يـــوقـــدونـــه مــمــا تـــراكـــم شــرق 

ّ
عــلــى تــــن

البيدر أو »حضن الوطن«.
)إعالمية سورية(

فــــي ســــيــــاق املــــفــــارقــــات الــــصــــادمــــة أيـــضـــا، 
أنـــه فـــي وقـــت كــانــت الــفــصــائــل والــتــيــارات 
تلتقي في موسكو بحثا عن  الفلسطينية 
كــان هــنــاك تصعيد في  مصالحٍة وطــنــيــة، 
الــتــراشــق اإلعـــالمـــي بـــن فــتــح و»حـــمـــاس« 
الكهرباء  ــة  أزمـ املــســؤول عــن  حـــول حقيقة 
فــي قــطــاع غــــزة، فــرامــي الــحــمــد الــلــه، الــذي 
التوافق  أنه رئيس وزراء حكومة  يفترض 
مخرجات  على  بناء  الفلسطيني،  الوطني 
الحركتن عام  بــن  الــشــاطــئ  اتــفــاق مخيم 
عن  بــاملــســؤولــيــة  ــمــــاس«  »حــ اتـــهـــم   ،2014
ــّراء تشكيلها »حــكــومــة ظــل« في  األزمــــة، جـ
القطاع، كما قــال. في حن تتهم »حماس« 
حــكــومــتــه بــأنــهــا ال تــعــمــل حــكــومــة وفـــاق 
 لــحــركــة 

ً
وطـــنـــي، بـــقـــدر مـــا تــعــمــل حـــكـــومـــة

الكهرباء  أزمـــة  وأن  الــلــه،  رام  وسلطة  فتح 
نــتــاج تــخــلــي حــكــومــتــه عـــن مــســؤولــيــاتــهــا 
فــي الــقــطــاع، وفـــرض ضــرائــب باهظة على 
ــة أن  ــادمـ ســـكـــانـــه. وتـــأبـــى املـــفـــارقـــات الـــصـ
تنتهي عند ذلــك الحد، فمع إعــالن الوفود 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــوســكــو تــوصــلــهــا إلــى 
اتفاق، يوم 11/17، يقضي بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية، وهو أمر اتفقوا عليه مرات 
عديدة في سنوات االنقسام العشر، آخرها 
ــل مـــن أســـبـــوعـــن، كــان  ــيـــروت قــبــل أقــ فـــي بـ
مــحــمــود عــبــاس يــشــن هــجــومــا الذعــــا على 
ــمــــاس« يــــهــــّدد فـــيـــه بـــعـــدم حــــل مــشــكــلــة  »حــ
الكهرباء في القطاع، إن لم »تصحح حركة 

شاركت في صناعة املأساة السورية، على 
نحو مباشر أو من خلف حجاب، ذلــك إن 
التي  بــالــفــيــدرالــيــات  أو  بالتقسيم  نقل  لــم 
يقول بها كل من يقرأ الواقع، ويرى تمركز 
لة في الشأن السوري، وفق 

ّ
األطراف املتدخ

حــدوٍد صارت شبه واضحٍة، شرقا وغربا 
الغموض  من  الرغم  على  وجنوبا،  شمااًل 
الذي يلف منطقة جنوب الجنوب، وأعني: 
درعــا والــســويــداء. وعلى نحو أوضــح: هل 
ثــّمــة حــصــة إلســرائــيــل مـــن الــكــعــكــة؟ أم أن 
إسرائيل اكتفت بتدمير سورية على غير 
صــعــيــد وانــشــغــالــهــا بــنــفــســهــا عــلــى مــدى 
التي  إن بقيت ســوريــة  ذلــك  املــقــبــل،  العقد 

يعرفها الجميع؟
مــا قــامــت بــه إيـــران مــبــاشــرة، أو عــن طريق 
ــفـــزازيـــة فــي  ــتـ مــلــيــشــيــاتــهــا، مــــن جــــرائــــم اسـ
حوض بردى، وفرضت نفسها بذلك شريكا 
ثــالــثــا، يــؤّكــد مــا نــذهــب إلــيــه. ولكنه يؤكد، 
في الوقت نفسه، املهام الجديدة املفروضة 
فــإذا  النتائج،  بــهــذه  الــســوري  الشعب  على 
كــانــت غــايــة الـــذيـــن خـــرجـــوا إلـــى الـــشـــوارع، 
كما أسلفت، الوصول إلى نوٍع من الحرية، 
ترفع عن كاهلهم ظلم الظاملن، وتؤّمن لهم 
عــيــشــا كــريــمــا، فـــإن املـــهـــام الــقــادمــة أصــعــب 
، وهي العمل من أجل نيل الحريتن 

ّ
وأشق

الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة عــلــى الـــســـواء، فهل 
األمر  أن  أم  الــســوري مبتغاه،  الشعب  ينال 

محض سراب؟
)كاتب سوري(

)استهداف ثم تأتي عربات اإلسعاف ثم 
استهداف(. وتكرار املشاهد نفسها، وكأن 
هذه األجهزة قد أصيبت بالتعامي نفسه 
عــن األحـــــداث. والــوقــائــع لــم تتعلم منها 
أي شــــيء، اســتــبــاحــة لــجــغــرافــيــا جــديــدة 
فــي مصر، ثــم يخرج مــن يخرج بالنغمة 
واألسطوانة املشروخة نفسها، مؤّكدا أنه 

ال يوجد أي تقصير أمني.
ما هذا الذي يمكن أن يحدث إال أن يكون 
الــجــهــاز األمــنــي مسّيسا، يــواجــه خصما 
الخصم  مواجهة  فــي  ويفشل  مصطنعا، 
ــّكــــل بـــمـــا أســــمــــاه اإلرهـــــــاب  الـــحـــقـــيـــقـــي، نــ
الحقيقي،  اإلرهـــاب  بــه  املحتمل وتــالعــب 
ثم يأتي سدنة إعالم إفكه، فال يتحدثون 
إال عن إرهاٍب ومواجهة اإلرهاب، فتخرج 
القرارات ملواجهة آخرين، وتدبج القوائم 
لــيــضــعــوا عــلــيــهــا مـــن ال يــمــكــن وصــفــهــم 
باإلرهابين على قوائم اإلرهاب، تاركن 

اإلرهاب الحقيقي يمرح ويتالعب. 
تــتــرافــق مــع ذلــك حــالــة إعــالمــيــة تتناسب 
فمن  واالستخفاف،  االستباحة  حالة  مع 
كان باألمس متحدثا عسكريا خلع بزته 
العسكرية وصار نائبا في مجلس إدارة 
شركات إلدارة قنوات وفضائيات إعالمية، 
وها هي مجموعة من القنوات نشأت في 
وكأنه  ومخابراتية،  أمنية  أجهزة  حضن 
الــذيــن يشكلون  هــــؤالء  لــم يكفهم خــدمــة 
 إلفكهم وغصبهم وترويج فشلهم 

ً
سدنة

بــانــتــصــارات زائــفــة، مــا لــهــذا الــزيــف صار 
ــا لـــهـــذه الــطــغــمــة االنـــقـــالبـــيـــة ضمن  ــدنـ ديـ
هــيــمــنــٍة فـــّجـــٍة وفــــاجــــرٍة، لـــم يــكــتــفــوا فيها 
ــــالم،  بــمــن يــعــمــل لــديــهــم فـــي وســـائـــل اإلعـ
ليواصلوا  املجال  هــذا  إلــى  لكنهم دخلوا 
إفك النظام الفاجر الفاشي وترويج فشله 
الكاذبة  النجاحات  ثـــوٍب مــن  فــي  املــتــكــّرر 

والفناكيش الفاضحة. 
ألم يئن لهذا الزيف أن يتوقف؟ هذا الزيف 
 
ً
الــــذي يــحــمــلــونــه لــم تــكــن ثــمــرتــه إال قتال

 ألبرياء في سلسلٍة مريبٍة 
ً
لجنود، وقتال

مـــن الــقــتــل املــســتــمــر فـــي عــــرٍض مستمر، 
ال يهم هـــؤالء عــدد مــن قــتــلــوا، ولــكــن يهم 
الزائفة  انتصاراتهم  يحصدوا  أن  هــؤالء 
الــخــائــبــة فــي مــعــزوفــة االفـــتـــراء والــكــذب، 

يقوم بها سدنة اإلفك اإلعالمي وأذرعه.
ــــؤالء الـــذيـــن  ــهـ ــ ــلــــى صــــــوت لـ ــأعــ ــول وبــ ــقــ نــ
املنافقن  واملادحن  املجتمع،  يعسكرون 
لــذلــك، إنــه على الــرغــم مــن تلك العسكرة، 
تضيع كل مظاهر األمــن واألمــان، ويزيد 
ــــوٍب وحـــــدٍب من  عــــدد الــقــتــلــى مـــن كـــل صـ
ــة يـــجـــب أن  الــــجــــنــــود واألهــــــالــــــي. صــــرخــ
نطلقها: أما آن لهذا الزيف أن ينتهي؟ من 
طغمة انقالب لم تحمل إال الخراب ملصر 
وأهــلــهــا، ملــصــر الــوطــن والــشــعــب، قــالــوا.. 
إنهم يحمون األرض والنفوس، فإذا بهم 
يستبيحون األرض والعرض وكل نفس، 
لــلــحــفــاظ عــلــى كــراســيــهــم، ومــصــالــحــهــم 
الخبيثة والدنيئة. أما آن لهذا الزيف أن 

يتوقف وينتهي.
)أستاذ جامعي مصري(

لقاءات موسكو والحضيض الفلسطيني

تأّمل في لقاء أستانة ومآالته

أما آن لهذا الزيف أن ينتهي

حضن الوطن... 
شرق البيادر

ما عجز 
الفلسطينيون عن 

تحقيقه لن يحّققوه 
في موسكو

على الرغم من تلك 
العسكرة في مصر، 
تضيع مظاهر األمن 

واألمان، ويزيد 
عدد القتلى

الطرف الذي يبدو 
منتصرًا في سورية 

اليوم هو األكثر تضّررًا 
من استمرار الصراع

آراء

بشير البكر

الـــدول والــشــعــوب، وما  إيـــران فــي ســوريــة بمنطق العالقات بــن  ال عالقة لحسابات 
القرن العشرين على صعيد تصفية االستعمار، بل هي أقرب  حققته البشرية في 
إلى حسابات القرون الوسطى التي تعتمد معايير لم تعد لها أية قيمة اليوم. ومن ذلك 
أجنبية وغريبة  والتهجير، وإحــالل مجموعات سكانية  بالغزو  البلدان  تغيير هوية 
عن أهل البلد، كما هو حاصل في سورية على يد السلطات اإليرانية. وعلى الرغم 
لهم وتصرفاتهم 

ّ
ٍس طويل، فإن تدخ

َ
مما يتصف به القادة اإليرانيون من دهاٍء ونف

 على أسٍس سليمة من الناحيتن، السياسية 
ً
وسياساتهم في سورية ال تبدو مبنية

واألخالقية.
عــام 2011، رفعوا  السلمية  السورية  الــثــورة  قمع  بقوة في  اإليــرانــيــون  انخرط  حن 
الدفاع  على  زت 

ّ
ترك السوري،  النظام  عن  للدفاع  لتغطية مشروعهم  بّراقة  شعارات 

ــذه الـــشـــعـــارات، فــانــحــرفــوا  ــت هـ
ُ
ــه إســرائــيــل. ولــكــْن تــبــّن تــهــاف عــن املــقــاومــة فــي وجـ

بسرعٍة خياليٍة إلى مرحلة الدفاع عن املقامات الشيعية، حن انتقلوا في عام 2013 
إلــى التدخل العسكري املباشر، مــن خــالل إرســـال خــبــراء إيــرانــيــن، وزّج حــزب الله 
األرض  كــامــل  على  املعركة  فــي  وباكستانية  وأفغانية  عراقية  شيعية  ومليشيات 
السورية. ومنذ ذلك الوقت، لم تعد طهران تخفي لجوءها إلى أدواٍت طائفيٍة من أجل 
مشروع استعماري بدأته في العراق ولبنان، وتريد مّده إلى سورية والخليج واليمن.

لها في سورية. وهذا يكشف، 
ّ
تبدو إيران اليوم على عجلٍة من أمرها لقطف ثمار تدخ

ة على النظام السوري تسديدها، تتعلق باعتماد 
ّ
من جهة، أن هناك فواتير مستحق

ثانية، هي  له بقيمة 4.5 مليارات دوالر. ومن جهة  مالي قديم كانت فتحته طهران 
تريد بناء عدة مشاريع تجعل من وجودها أمرًا واقعًا وراسخًا. ولذا، ستباشر قريبًا 
الخليوي والكهرباء  الهاتف   ذات طابع نفعي سريع، مثل شركة 

ً
مشروعاٍت حياتية

مثل  االستراتيجية،  الصبغة  ذات  املــشــروعــات  تغفل  أن  دون  مــن  والـــزراعـــة،  واملــيــاه 
املطارات واملرافئ. ولهذا، فتحت للنظام اعتمادًا ماليًا جديدًا بقيمة 3.5 مليارات دوالر، 

وذلك خالل زيارة رئيس وزراء النظام إلى طهران، قبل أيام.
التدخل  التي أطلقتها قبل  الخطة  إيـــران مــن مشروعات هــو فــي صلب  بــه  بــدأت  مــا 
الروسي، وهي الدفاع عن »سورية املفيدة«، القائمة على االحتفاظ فقط باملدن الحيوية 
ومناطق الثروات، ولكن التدخل الروسي غّير من الحسابات، ألنه وضع في حسابه 
 على رفضه، ألنها كانت، وال تزال، 

ً
كل األرض السورية، وهو أمر لم تكن طهران قادرة

في أمّس الحاجة للدور الروسي الذي ينسب لنفسه إنقاذ نظام دمشق من السقوط، 
مثلما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، منذ يومن، عندما 

ل لكانت دمشق ستسقط بعد ثالثة أسابيع«. 
ّ
قال »لو لم نتدخ

توقيعها  تم  التي  الخمس  االتفاقات  على  اإليــرانــي  االقتصادي  االستحواذ  يقف  ال 
خالل األيام األخيرة، بل هناك حركة إيرانية دؤوبة، خالل السنوات الست املاضية، 
على شراء األراضي والعقارات في العاصمة دمشق، ويتحّدث السوريون باستفاضٍة 
 من العاصمة السورية، وبدؤوا في التمّدد 

ً
شديدٍة عن امتالك إيران مساحاٍت كبيرة

نحو املحافظات األخرى.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا الوضع قابل للديمومة؟ تؤكد كل املؤشرات أن 
 وأخيرًا، بوجود بشار 

ً
هذا الوضع شاذ جدا، وال يمكن له أن يستمر، وهو مرتبط، أوال

األسد وبطانته في الحكم، وفي اليوم الذي يغادر هؤالء، فإن كل الحضور اإليراني 
القوانن  منطلق  مــن  فيه،  النظر  إعـــادة  عمليًا  وستجري  عفريت،  كــف  على  يصبح 
 من السورين، بالنظر 

ً
الخاصة بالسيادة. وباإلضافة إلى ذلك، باتت إيران مكروهة

إلى ما أشاعته من حرٍب طائفيٍة في سورية، كلفت مليون ضحية ودمار عدة مدن, 
وأي حكم ســوري يتمتع بقدر من االستقاللية سيجد أن من واجبه مقاضاة دولة 

إيران على األضرار البشرية واالقتصادية التي ألحقتها بسورية.

نصري حجاج

تتأمل مشهد مؤتمر هاري ترومان في تل أبيب، وتستمع إلى ما يقوله املعارض 
 
ً
 عن الجيش السوري الحر، ثم تشاهد مقابلة

ً
السوري املسمى عصام زيتون، ممثال

متلفزة مع صحافي سوري كردي معارض من أمام أبواب معهد ترومان، وإسمه 
سيروان كاجو، ثم تأتيك عبر »سكايب« مداخلة لجنراٍل سابق في األمن السياسي 
إسرائيلية،  لقناة  يتحدث  الــدنــدل،  نبيل  اســمــه  األســـد،  بــشــار  لنظام  األمـــن  لجهاز 
داعمًا الحضور السوري في املؤتمر، مطالبًا دولة إسرائيل دعمًا وتفهمًا لألهداف 
املشروعة للشعب السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية. وفي اللحظة نفسها، 
أم  قرية  في  اإلسرائيلية  العرقي  التطهير  عمليات  التلفزات  تشاهد على شاشات 
إلــى قتيل وعـــدة جــرحــى فلسطينين  أدت  الــتــي  واملــواجــهــة  الفلسطينية،  الــحــيــران 
التي فاقت كل  القتل  ر عمليات 

ّ
برصاص جنود االحــتــالل، فال يسعك ســوى تذك

وصف، وقام بها نظام األسد، وكوارث التطهير العرقي التي حدثت في سورية من 
وأتباعهم، تحت بصر إسرائيل وبتشجيع منها،  اإليرانين  قوات األسد وحلفائه 
إسرائيلي  أكثر من مسؤول  عّبر  كما  واســتــمــراره،  النظام  هــذا  تحافظ على  لكي 
يريد  مــاذا  نفسك:  تسأل  السورية.  الكارثة  على  مــّرت  التي  املاضية  السنوات  في 
هؤالء السوريون في تل أبيب من إسرائيل، غير اإلمعان بإذالل الشعب السوري، 
ورجمه بتهمة جديدة فوق كل التهم التي فبركها النظام السوري، وكل داعميه، عربًا 

وعجمًا، كي يضعوا املسمار األخير في نعش ثورة الحرية املوؤدة.
لو افترضنا أن هؤالء يمثلون املعارضة السورية، أو جزءًا منها، كما يّدعون، حيث 
 أهدافهم من اإلتصال بإسرائيل 

ً
لم نسمع بيانًا رسميًا ينفي ذلــك، فما هي فعال

وأجهزتها اإلستخبارية، وهل يعتقدون أن إسرائيل سوف تساعدهم في التخلص 
من نظام األسد؟ أال يقرأون التاريخ؟ ألم يطلعوا على تجارب بعض القوى السياسية 
في املنطقة التي رأت، ذات يوم، مصلحتها بالتحالف مع إسرائيل، وتوهمت أن هذه 
سوف تساعدهم في تحقيق حريات شعوبهم، والتخلص من مضطهديهم؟ ليس 
 مصطفى البرزاني 

ّ
التاريخ بعيدًا، وال غامضًا، كما يتخيل بعضهم. لقد تعاون املال

املــاضــي مــع إســرائــيــل، عبر وســاطــات إيــرانــيــة شاهنشاهية  الــقــرن  فــي ستينات 
الشعب  اكتشف، ومعه  لكنه  السوفياتية ومعرفتها،  املخابرات   وبإشراف  وقتها، 
الكردي، أن إسرائيل وإيران وموسكو اإلشتراكية لم يكترثوا ألحالم األكراد، وإنما 
التاريخ،  املحلية واالستراتيجية. وقد نجد في  كانوا يستخدمونهم في معاركهم 
بتفاصيله املعقدة، ما يبّرر هذا التعاون، وإن كنا ال نقبل به، فقضية الشعب الكردي 
من أكثر قضايا الشعوب تعقيدًا، كون كردستان تقع وسط غيالن قوى عظمى، 
محلية ودولية، العراق وسورية وإيــران وتركيا وروسيا، وهي مصالح تجعلها ال 
تــتــرّدد في إبـــادة  األكـــراد والــعــرب، من أجــل املحافظة على مصالحها. وكــان املال 
البرزاني زعيمًا تاريخيًا  لشعبه، وربما كان يعتبر نفسه يتعامل مع كل هؤالء ندًا 
لنِد، وليس كما يبدو اليوم زيتون والدندل واملصري وكاجو وغيرهم مجرد أدواٍت 
نكرة تافهة وذليلة. ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل أي خدمٍة حقيقية للشعب الكردي، 

في طموحه نحو االستقالل والحرية وتقرير املصير. 
ولو رجعنا إلى سبعينات القرن املاضي، ونظرنا الى تجربة حزب الكتائب اللبناني 
فــي تعامله مــع إســرائــيــل، لــوجــد هـــؤالء البلهاء الــســوريــون درســـًا واضــحــًا لنتائج 
أمام  الذليل  السوري  النظام  التعامل، والتعويل على مساندة إسرائيل، فحتى  هذا 
إسرائيل لم يقبل أن يكون لبنان على يمينه، كما لم يقبل أن تكون الحركة الوطنية 

اللبنانية على يساره، فسحق الطرفن معًا، بمباركة إسرائيل نفسها.
مــثــل هـــذه الــعــالقــات، وال أقـــول الـــزيـــارت فــقــط، هــي الــيــوم طعنة للشعب الــســوري، 
ولتضحياته في سورية والجوالن املحتل، وطعنة للشعب الفلسطيني وورقة رابحة 
يقّدمها هؤالء ألعداء حرية السورين في صفوف املمانعة وتّرهاتها عن مقاومة 
العدو اإلسرائيلي. وفي  إسرائيل نفسها التي، في جوهرها الفكري العنصري، ال 

تكترث لغير مصالحها.

ميشيل كيلو

ذاب الثلج وبان املرج، فإذا بواقع الفصائل املذهبية املسلحة هو النقيض املطلق 
ملا كانت تّدعيه حول دفاعها عن الشعب السوري ضد الطغيان األسدي. ومع أن 
روا الفصائل مرارًا وتكرارًا من العسكرة ومخاطرها، وفي مقدمها 

ّ
كثيرين حذ

القطاعان،  يلتزم  قيادٍة سياسيٍة،  بلورة  على  الثورة  قــدرة  في إضعاف  دورهــا 
دون  تحل  لــم  هــؤالء  تحذيرات  فــإن  وقــراراتــهــا،  ها 

ّ
بخط والسياسي،  العسكري 

طغيان العسكرة على السياسة، والتمذهب على  مشروع الحرية، ونجاحها في 
إنهاك الحراك وإزالة طابعه املجتمعي والسلمي، فال عجب إن أفضى وضٌع هذه 

سماته إلى هزيمة  حلب، وما ترتب عليها من حقائق منها: 
إلى  الــســوريــن  سبيل  هــو  املذهبية  والفصائل  للتنظيمات  الــثــورة  ارتــهــان   ،

ً
أوال

الهزيمة، ألسباب بينها التناقض البنيوي بن هويتها ومشروعها وهوية الثورة 
ومشروعها، والقطيعة بن ممارسات فصائلها وما يتطلبه نجاح أي عمل ثوري/ 
وطني من برامج وخطط تكّرس لخدمة الحرية ومطالب الشعب، إن غابت، صار 
من املحال أن تلعب الفصائل دورًا يقطع مع بندقيتها املتمذهبة التي أخضعت 
املجال السياسي لفوضاها، وأسهمت في تهميشه، بدل أن تخضع هي له، وترى 
في السورين شعبًا واحدًا، تستحق مكوناته جميعها الحماية، وليست طوائف 

ومذاهب وإثنيات مصطرعة مقتتلة. 
ثانيًا، انفكاك الحاضنة الشعبية املتسارع عن الفصائل املذهبية املتأسلمة الذي 
أنــه أخذ  إلــى  والــذي يوجد ما يشير  الشبابي،  القطاع  لــدى  نالحظه، خصوصًا 
الحرية  األصلي:  الثوري  ورهانه  وحدته  استعادة  ويتلمس سبل  نفسه،  يجمع 

للشعب السوري بصفته شعبًا واحدًا. 
التي  املتتابعة  هزائمه  نتيجة  وواقــعــه،  الفصائلي  التأسلم  خطاب  تراجع  ثالثًا، 
التي  السوري  الصراع  االنتصار، ومقوالته عن  بتحقيق  فضحت زيف وعــوده 
ترى فيه حربًا، هدفها انتزاع السلطة من العلوين، وإعطاؤها ألهل السنة، مثلما 
اإلنسانية. وكشفت  الفصائل مع اإلســالم وقيمه  أيديولوجية  فضحت تناقض 
أخيرًا ما أفضت إليه عالقاتها من قمع واضطهاد أسدي ضد مواطني املناطق 
التي تحكمها، وإذا كان لقادتها آذان تسمع، فال بد أنهم سمعوا سيل الشتائم 
الـــذي انــصــب عليهم بــعــد حــلــب، واتــهــم معظمهم بــالــخــيــانــة، وبــأنــهــم اخــتــراقــات 

مخابراتية.  
لئن كانت الفصائل املتمذهبة قد نجحت في خداع سورين كثيرين بعض الوقت 
بشأن حقيقة مواقفها من قضيتهم، وأقنعتهم بأنها تقاتل دفاعًا عن اإلسالم، 
وبعدها،  الكبرى«  حلب  »ملحمة  مــا سّمته  خــالل  تمامًا  انــهــارت  أكاذيبها  فــإن 
حيث تبّن أنها ليست إسالمية، ولو كانت كذلك، ملا تطابقت نظرتها إلى الشعب 
قادتها  وملا تصّرف  األســدي وممارساته،  النظام  نظرة  وممارساتها ضده مع 

وأمراؤها، كما يتصّرف ضباط مخابراته الفاسدون والقتلة. 
 أن تحقق للشعب فصائل يّدعي معظم قادتها أن سكاكينهم 

ً
ثم، ماذا يمكن أصال

ذان إرادة الله ضد الكفرة واملرتّدين، أي الذين يرفضون نهجهم 
ّ
وسالحهم ينف

من املسلمن، ويقارنونه بنهج الرسول )ص(، اإلنساني والرحماني، ويطالبونهم 
باالقتداء به، إن كانوا مسلمن حقا؟ وماذا تستطيع قيادات فصائل تركها بعد 
حلب عدد كبير من مقاتليها أن تفعل، بعد اليوم، إلقناع الشعب بأهليتها لحمل 
آماله وتحقيق أهدافه؟ أسقطت حلب ورقــة التوت عن عــورات هــؤالء، وفضحت 
يصّدقهم  أن  املستبعد  من  حتى صــار  وأفعالهم،  أقوالهم  بن  الكبير  التناقض 
دع بهم البارحة، واعتبرهم املدافع األمن عنه، فإذا بهم يسلمون حلب 

ُ
اآلن َمن خ

للنظام ويستسلمون له، من دون قتال، في عدد كبير من أحيائها، ويصعدون 
املدينة بحماية من  ليغادروا  الخضراء،  إلى حافالت األســد  العّزل  قبل مدنييها 
أن  إلــى  »الجهاد« ضــده،  على  قبل سويعات، تصميمهم  ما  إلــى  يعلنون،  كانوا 
يطردوه من كل شبر في سورية، بينما كانوا يخونون كل من صعد إلى هذه 

الحافالت قبلهم، بمن في ذلك من تخلوا عنهم، مثل مقاتلي داريا ومواطنيها. 
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يعيــش اليمنيــون أوضاعــا اقتصاديــة صعبــة، فــي معظــم أنحاء 
ــق اليمنيون 

ّ
البــاد، وعلــى الرغــم من هــذه الظروف الصعبة يتعل

بأّي برنامج تنافسي، يكون فيه مبدع يمني، في اإلنشاد الديني 
كمــا فــي الفــن الغنائــي، فــي األدب والثقافــة، كمــا فــي االقتصــاد، 
وهــذا مــا يحــدث مــن تفاعل كبير مع املبدع اليمني، عمار محمد 
العزكــي، الــذي يشــارك فــي البرنامــج التنافســي فــي مجــال الفن 

الغنائي )آراب آيدول(، والذي تبثه قناة mbc في هذه الفترة.
الدعــم   

ّ
اليمنيــون كثيــرًا باملبدعــن منهــم، فيقّدمــون كل يتأثــر 

فــي عمليــة  يقــدم نموذجــا راقيــا  املبــدع  لــه، طاملــا هــذا  املمكــن 
التنافــس، علمــا أّن العزكــي ليــس األول فقــد ســبقه نماذج كثيرة 
مبدعــة، حيــث يتكاتــف اليمنيــون مــع مــن يعتبرونهــم مبدعــن، 
حتى وهم في أحلك الظروف، في داخل اليمن، كما في خارجها. 
ولعــل مــن هــم فــي خــارج اليمــن، مهاجرين ومغتربــن، يدعمون 
بقوة هذا الشاب املتألق في سماء الفن العربي، حيث يثار جدل 
كبيــر فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي حــول الفــن، علمــا أّن من 
يعشقون لغة السام واملحبة،  ويؤمنون بدور الفن في مواجهة 

لغة الحقد والكراهية يشكلون غالبية الشعب اليمني.
هــذه النوافــذ تفتــح لنــا باب األمل واســعا بأن الغــد قادم وجميل، 
علــى الرغــم مــن كل اليــأس، مــع العلــم أّن اليمــن تزخــر باملبدعــن 
املخلــوع علــي  نظــام حكــم  أّن طبيعــة  إال  املجــاالت كافــة،  فــي  
عبدالله صالح كانت قائمة على كبح جماح املبدعن واملتفوقن، 
وهناك أمثلة كثيرة ليس فقط كبح جماح املبدعن، وإنما تدمير 
إبداعاتهــم واختراعاتهــم العلميــة، وأعتقــد أن الفتــرة املقبلــة بعد 
مبدعــن  بــروز  االنقــاب ستشــهد  ســلطة  مــن  اليمــن  تحريــر 
كثيريــن فــي مختلــف املجــاالت، واملوضــوع يحتــاج إلــى شــرح 

طويل قد تواتينا الفرصة للحديث عنه في موضوع آخر.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

اســتام  مــع  العربيــة  باملنطقــة  إيــران  أطمــاع  تبــدأ  لــم 
اإلســامين، بقيــادة الخمينــي، مقاليد الحكــم في إيران، 
بــل يمتــد إلى زمن بعيــد، فمحاوالت ضم البحرين تمتد 
إلــى أكثــر مــن 150 ســنة، إضافــة إلــى احتال عــّدة جزر 
عربية في مياه الخليج، واحتالها إقليم األحواز العربي 
ومحــاوالت التدخــل في شــؤون العــراق، وخصوصا في 
 بســط نفوذهــا تدريجيا على 

ً
عهــد حكــم الشــاه، محاولة

 املنطقة العربية .
ّ

كل
ــأن تأخــذ منحــى 

ً
بــدأت التطــورات فيمــا يتعلــق بهــذا الش

آخــر، وخصوصــا بعــد نهاية حكم الشــاه الذي أســقطته 
الثــورة التــي قام بها الشــعب اإليراني ضــد حكمه، والتي 
استغلها الحقا اإلساميون بقيادة الخميني لاستياء 
 ثورة الشعب اإليراني ضد 

ً
على مقاليد الحكم، مستغلة

حكم الشاه بمساعدة من الدول الغربية التي اعتبرت أّن 
 ضررًا ملصالحها.

ُّ
حكم اإلسامين هو األقل

لــم يتغّيــر واقــع األطمــاع اإليرانيــة مــع اســتام الخمينــي 
مقاليــد الحكــم. ولكــن، تــّم اعتمــاد اســتراتيجية مختلفــة 
عمــا كانــت تتبعه إيران في عهد الشــاه، فتبني الخميني 
للقضية الفلسطينية ورفع شعار تحرير فلسطن خلط 
األمــور علــى حكومــات عربيــة وقــوى سياســية كثيــرة، 
وعلــى مفكريــن عــرب كثيريــن. وفي املقابل، رفع شــعار 
تصدير الثورة اإلسامية الذي أطلقه نظام الخميني، ما 

أربك أنظمة عربية، وجعلها تدق ناقوس الخطر.
ها املســتهدف األول 

َ
شــعرت اململكة العربية الســعودية أن

مــن االســتراتيجية الجديــدة للنظــام اإليرانــي، فحاولــت 
املشــروع  مــع  املباشــرة  غيــر  املواجهــة  تكتيــك  اعتمــاد 
اإليرانــي، والهــروب مــن اعتمــاد اســتراتيجية حقيقيــة، 

مواجهــة  علــى  قــادرة  موضوعيــة  أســس  علــى  مبنيــة 
خطــر املشــروع اإليرانــي واســتراتيجيته الجديــدة، أو أَن 
ســبب اعتمــاد ذلــك التكتيــك هــو عــدم القــدرة علــى رســم 
. اعتمــدت دول الخليــج، وفــي 

ً
تلــك االســتراتيجية أصــا

مقدمتهــا اململكــة العربيــة الســعودية، ملواجهــة املشــروع 
اإليراني الجديد على  العراق بفتح مواجهة عسكرية مع 
نظــام الخمينــي فــي إيــران، آملن تغييــره أو إضعافه إلى 
درجــٍة ال يعــود فيهــا يشــكل أي خطــر علــى دول الخليــج 
العراقــي  للنظــام  التعهــد  مــع  األولــى  بالدرجــة  العربــي 
بالدعــم الكامــل ماديــا وعســكريا. علــى الرغــم مــن بــدء 
الحــرب بــن إيــران والعــراق بدعــم خليجــي، لــم يثــن ذلــك 
النظام في إيران عن االســتمرار في االســتراتيجية التي 
وضعهــا لتنفيــذ مشــروعه ببســط نفــوذه فــي املنطقــة 
العربيــة، واعتمــادًا علــى العامل الدينــي وعاقة جيدة مع 
النظام الســوري في حينه، والذي كان على عداوة معلنة 
مع النظام العراقي آنذاك، قامت بإنشاء أولى املجموعات 
املســلحة التابعــة لهــا بشــكل مباشــر فــي لبنــان، تحــت 
الشــيعية  الحاضنــة  اللــه مســتفيدة مــن  مســّمى حــزب 
وواقعهــا االقتصــادي والتناقضــات التــي كان يعيشــها 
لبنــان مزامنــة مــع الحــرب األهليــة والوجــود الفلســطيني 
 ذلك تحت 

ّ
والســوري واالجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان، كل

حجة مواجهة العدو اإلسرائيلي وتحرير فلسطن .
توقفــت الحــرب العراقيــة اإليرانيــة بعــد ثمانــي ســنوات 
ــق دول الخليــج مــا كانــت تصبــو 

ّ
مــن املواجهــة، ولــم تحق

إليــه مــن تللــك الحــرب، علــى الرغم مــن التكاليــف الكبيرة 
التي تّم دفعها، عدا التكلفة البشرية الباهظة التي دفعها 
التناقضــات  ظهــور  ذلــك  بعــد  بــدأت  العراقــي.  الشــعب 

والخافــات الخليجيــة العراقيــة بســبب الحــرب، وكانــت 
أولــى نتائجهــا احتــال العــراق الكويــت وتهديــد النظــام 
كارثيــة  أحــداث  تلتهــا  املباشرالســعودية،  العراقــي 
علــى العــراق وعلــى دول الخليــج واملنطقــة بشــكل عــام، 
وخصوصــا بعــد مــا تــّم جلــب الجيــش األميركــي الــذي 
مه إليران، واحتل الخليج وصادر قرار 

ّ
دمر العراق، وسل

دوله.
لبنــان،  علــى  الســيطرة  إحــكام  اإليرانــي  النظــام  تابــع 
بواســطة حــزب اللــه، مــا أدى إلــى انحســار أكبــر للنفــوذ 
علــى  املباشــر  العســكري  الوجــود  ثــم  فيــه،  الســعودي 
ودفــع  الســورية،  الثــورة  بــدء  بعــد  الســورية،  األراضــي 
الحوثيــن فــي اليمــن إلــى االســتياء علــى الســلطة وفتــح 
جبهــة مواجهــة علــى الحــدود الجنوبيــة للمملكــة العربية 
الســعودية، والتي أجبرت اململكة على املواجهة املباشــرة 
تحــت اســم التحالــف العربــي، لتكــون محصلــة التكتيــك 
الخليجي السعودي في مواجهة إيران السيطرة الكاملة 
علــى العــراق بعــد تدميــره كليــا، والســيطرة علــى لبنــان 
وســورية واليمــن جزئيــا، إضافة ملواصلة إيران بتطبيق 
مشــروعها والتغلغــل فــي الــدول العربية كافة، فهل تغّير 
العربيــة الســعودية  الخليــج وعلــى رأســها اململكــة  دول 
بصياغــة  اإليرانــي  املشــروع  مواجهــة  فــي  تكتيكاتهــا 
استراتيجية متكاملة تضع في حسبانها األمن القومي 

العربي وليس مصالح األنظمة العربية كأولوية؟
مواجهــة  علــى  قــادرة  اســتراتيجية  وضــع  مــن  بــد  ال 
املشــروع اإليراني الذي يطّور أدواته باســتمرار، بدال من 

تكتيك املواجهة بشكل غير مباشر.
ثائر حربا )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

منى عبد الفتاح

تحويــل  فــي  الســودانية  الحكومــة  نجحــت 
األزمــة  مســّببات  عــن  شــعبها  أنظــار 
ــغ 

َ
املبال باحتفائهــا  األساســية،  االقتصاديــة 

فيــه بالرفــع الجزئي للعقوبات األميركية عن 
الســودان. وعلــى الرغــم مــن اإليجابيــات التي 
ــه ال يجــب 

ّ
 أن

ّ
قهــا هــذا القــرار، إال

ّ
يمكــن أن يحق

ه العصا السحرية لحل مشكالت 
ّ
التسليم بأن

مــا 
ّ
الســودان التــي لــم تســببها العقوبــات، وإن

ساهمت في تعميقها. 
شــارك في هذا االحتفاء الشــعب، كمن يبحث 
ــٍة يتعلــق بهــا، فمــا الســبب الحقيقــي 

ّ
عــن قش

الســودان،  عــن  العقوبــات  أميــركا  رفــع  وراء 
وهل هي حقيقة ما أشار إليها بيان الرئيس، 
إيجابيــة«  »تطــوراٌت  هــا 

ّ
بأن أوبامــا،  بــاراك 

وهــي  األخيــرة؟  أشــهر  الســتة  خــالل  حدثــت 
بالقبــض  اإلرهــاب  محاربــة  فــي  املســاهمة 
الســودانية،  األراضــي  إرهابيــن داخــل  علــى 
والحــد مــن الهجرة غير الشــرعية إلى أوروبا 
بالقبــض أيضــا على متهمــن دولين، عملوا 
مع شــبكاٍت لالتجار بالبشــر. ثم هناك هدوء 
الصــراع فــي دارفــور وجبــال النوبــة، بحيــث 

أصبح ال يتعّدى حدوده الطبيعية. 
اعترفــت اإلدارة األميركيــة بذلــك، بينمــا بقي 
الراعيــة  الــدول  الســودان ضمــن قائمــة  اســم 
لإلرهاب، حسب التصنيف األميركي، كما تم 
رهن القرار ستة أشهر للشروط التي ُسميت 
باملســارات الخمســة: مكافحــة اإلرهــاب، عــدم 
دعم املعارضة في جنوب الســودان، الســماح 
وقــف  اإلنســانية،  املســاعدات  بتوصيــل 

إبراهيم غرايبة

ر 
ّ

ثّمة إشارات وتحوالت وظواهر كثيرة تؤش
فــي  إلــى جغرافيــة سياســية جديــدة  )ربمــا( 
العالم؛ مجيء دونالد ترامب رئيسا للواليات 
املتحــدة األميركيــة، ومــا يتوقع من سياســاٍت 
جديدٍة يقدم عليها، مثل االنسحاب من حلف 
األطلســي )الناتو(، وإنهاء مســتوى التحالف 
مــع  والتقــارب  تخفيضــه،  أو  أوروبــا  مــع 
روســيا، واالنفصــال البريطانــي عــن الوحــدة 
تداعيــات  ذلــك  إلــى  وإذا أضيفــت  األوروبيــة. 
لتقنيــات  املصاحبــة  والتحــوالت  العوملــة 
الحوســبة واالتصــال، فــإن ذلــك يفتــح املجــال 
لتخّيــل عالــٍم جديــٍد ينشــأ، ويبــدو للجغرافيا 
 
ٌ
فيه معنى جديد أيضا، وإن لم تتشكل خريطة
، فــإن العالقــات والتحالفات 

ٌ
 جديــدة

ٌ
سياســية

والصراعات قد تمضي في اتجاهات جديدة.
العزلــة  إلــى  متجهــا  األوســط  الشــرق  يبــدو 
الحــال،  وبطبيعــة  االقتصــادي.  والتراجــع 
تراجــع أهميتــه السياســية والجيوسياســية، 
دورًا  روســيا  تدعــم  أن  مفاجئــا  يكــون  ولــن 
الشــرق  فــي  ألملانيــا،  وخصوصــا  أوروبيــا، 
األوســط، يواجــه الدوريــن التركــي واإليرانــي 
املقبلــن أو يشــارك فيهمــا. وتســتعيد روســيا 
بــداًل  أوروبــا،  مــع  الجغرافــي  أفقهــا  بذلــك 
نحــو  الخليــج  دول  تتجــه  وقــد  إيــران،  مــن 

الحــرب، وحقــوق اإلنســان. حتــى بدايــة هــذا 
 الحكومة السودانية 

ّ
العام، والعالم يشهد أن

 فــي العدائيــة مــع أميــركا، ولــم 
ً
كانــت غارقــة

تنجــز أي إصالحــات اقتصادية أو سياســية 
ذكــر، كمــا شــهد ثبــات نظــام الخرطــوم على 

ُ
ت

مــن  ســواء  النــداءات،  كل  وتجاهلــه  موقفــه، 
داخــل الحــزب الحاكم أو من الشــعب، مطالبة 
بضــرورة اإلصالحــات، فمــا زال العامــل الذي 
فرضهــا  املتحــدة  الواليــات  أعلنــت  بســببه 
العقوبــات عــام 1997، ثــم تجديدهــا، قائمــا، 
وهــو النتيجــة الحتميــة لفشــل الســودان فــي 

عملية اإلصالح السياسي.
فــي  أوبامــا،  الرئيــس  بهــا  بعــث  رســالة  فــي 
 ،2012 عــام  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  بدايــة 
الســودان،  علــى  العقوبــات  تجديــد  أوان 
والشــيوخ  النــواب  مجلســي  رئيســي  إلــى 
 الظــروف التــي أدت 

ّ
األميركيــن، قــال فيهــا إن

إلــى فــرض العقوبات على حكومة الســودان، 
في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 1997، 
 اإلجراءات التي اتخذتها 

ّ
ما تزال قائمة، وإن

 
ً
الحكومــة الســودانية مــا زالت تمثل سياســة

 ملصالــح الواليــات املتحــدة، وتشــكل 
ً
معاديــة

لألمــن  واســتثنائيا  عــادي  غيــر  تهديــدًا 
للواليــات  الخارجيــة  والسياســة  القومــي 
املتحــدة. ولكن الحكومة الســودانية ترجمت 
اإلعالن مما في خزانتها من مفرداٍت جاهزٍة 
ملثــل هــذه الظــروف، مثــل اإلكــراه السياســي 
تقديــم  أجــل  مــن  والضغــوط  واالقتصــادي 
تنازالٍت بشــأن مواقف الخرطوم السياســية، 
الهيمنــة  التــي تتصــل بمشــاريع  خصوصــا 
البيــان  واســتنكر  املنطقــة.  فــي  األميركيــة 

التحالــف  ألجــل  والصــن،  وباكســتان  الهنــد 
االقتصــادي واالســتراتيجي ومواجهة إيران، 
الهنــد  بهواجــس   

ٌ
مســكونة باكســتان  لكــن 

وأفغانستان أكثر من أي مسألة أخرى.
تلتقــط  الجديــد  املشــهد  فــي  روســيا  تبــدو 
التاريخــي  مســرحها  إلــى  وتعــود  أنفاســها، 
القادمــة،  فــي حســاباتها  الجغرافــي، وتنظــر 
بعودة إيران وكوبا إلى التحالف مع الواليات 
ز 

ّ
وتعــز البرازيــل،  تكســب  فهــي  املتحــدة، 

فرصتهــا مــع الهنــد والصــن وتركيــا، وربمــا 
تمتــد شــراكتها وتحالفاتهــا إلــى أوروبــا، إذا 
انســحبت الواليــات املتحــدة بالفعل من حلف 
األطلســي. لكــن، هــل يعقــل أن تعــزل الواليــات 
املتحدة نفســها عن أوروبا والشــرق األوســط، 
الالتينيــة  أميــركا  فــي  بمجالهــا  وتكتفــي 

وشرق آسيا ..وربما إيران؟
وتبــدو الهنــد تبحــث عن موقــٍع جديد يتجاوز 
الشراكة االستراتيجية مع روسيا أو الواليات 
 عظمى، 

ً
املتحــدة، فهــي تنظــر إلى نفســها دولــة

جنــوب  وتــرى   ،
ً
مســتقال عامليــا  محــورًا  تقــود 

آســيا واملحيــط الهنــدي وبحــر العــرب مجــااًل 
الواليــات  اســتعادت  وإذا  رئيســيا.  حيويــا 
املتحــدة إيــران حليفــا اســتراتيجيا، فهل تعود 
بذلــك جغرافيــا الصــراع والنفــوذ إلــى ما كانت 
عليــه قبــل العــام 1979؟ لقــد تعّرضت الخريطة 
الناشــئة عــن الحــرب العامليــة الثانيــة لتغّيراٍت 

لألمــم  التابــع  األمــن  مجلــس  أعضــاء  ضمــن 
ألنظمــة   

ً
مراجعــة عقــدوا  الذيــن  املتحــدة، 

رضت عليها 
ُ
 16 دولة ف

ّ
العقوبات، فوجدوا أن

عقوبــات، وكانــت حتى العقــد األول من القرن 
العشــرين اثنــي عشــر نظامــا، وفــي كل هــذه 
هــا أداة بالغــة 

ّ
األنظمــة لــم تثبــت العقوبــات أن

الفعاليــة فــي تعزيز الســالم واألمن الدولين، 
بل كان نجاحها محدودًا.

ثانيــا: خــوف الواليــات املتحــدة مــن اعتمــاد 
دخلــت  فقــد  الصــن،  علــى  الكامــل  الســودان 
الصــن فــي االســتثمار النفطــي فــي الســودان 
فــي تســعينيات القــرن املاضــي، عقــب خــروج 
فــي  وتمــّددت  األميركيــة،  شــيفرون  شــركة 
اإلنتــاج  مــن   %75 ذهــب  وعندمــا  الســودان، 
النفطــي إلــى جنــوب الســودان بعــد انفصاله، 
ــرق 

َ
يعكــف الســودان والصــن حاليــا علــى ط

االســتثمار  مثــل  أخــرى،  حيويــة  مجــاالت 
الزراعــي واالســتثمار في قطــاع التعدين، فلم 
األميركيــة،  املصالــح  تخــدم  العقوبــات  تعــد 
وتمّدد الصن ماٍض في ســبيله على حســاب 

تقنيــات الحاســوب واإلعــالم، كالبث الفضائي 
مــن   )2011( العربــي  الربيــع  وكان  والفاكــس. 
التواصــل  وشــبكات  اإلنترنــت  متواليــات 
االجتماعي. هل يمكن التصّدي لحراك التقنية 
التاريــخ  يقــول  تحــوالت؟  مــن  ومــا يصحبهــا 
والخســائر،  األزمــات  ذلــك  يزيــد  بــل  يمكــن،  ال 
تقنيــات  إدخــال  رفضــت  القيصريــة  فروســيا 
دول  بقيــة  بعكــس  الحديــد  وســكة  النســيج 
أوروبــا. وكان تفســير القيصــر لذلــك، بوضــوح 
وصراحــة، إنهــا تقنيــات تشــجع علــى الثــورة، 
ثــم كــّررت الشــيوعية أخطاء القيصر الروســي، 
ومنــع  الجديــدة،  التقنيــة  حظــر  محاولــة  فــي 
الناس من االستفادة منها واستخدامها. وفي 
امللكيــة جهــودًا كبــرى، ملنــع  بريطانيــا، بذلــت 
الكنيســة لتحريــم  النســيج واســتخدمت  آالت 

منطقــة  فــي  اإلقليميــة  ومصالحهــا  أميــركا 
القرن األفريقي.

ثالثــا: خــوف الواليــات املتحــدة مــن تقويــض 
مكانــة الــدوالر األميركــي، كعملــة احتياطيــة 
رئيســية فــي صنــدوق النقــد الدولــي. وهــذه 
املكانــة يمكــن أن يزعزعهــا اليــوان الصينــي، 
بعد دخوله ســلة العمالت في صندوق النقد 
دول  مــن  وجــزء  الســودان،  وتوجــه  الدولــي، 
املنطقــة، إلــى إدخالــه فــي نظامهــم املصرفــي. 
وتســاعد الواليــات املتحــدة علــى ذلــك فــي كل 

مرة تعيد فيها فرض العقوبات وتمديدها.
رابعــا: أفضــت العقوبــات إلــى نتائــج عكســية 
الفســاد  الستشــراء  الســودان،  فــي  هّدامــة 
فقــد  الدولــة،  مؤسســات  كل  مســتوى  علــى 
نفســه  إثــراء  علــى  الســوداني  النظــام  عمــل 
ومعاونيــه، حتــى األســر املمتدة، بتحّكمه في 
الســوق الســوداء والســلع املحظورة. ونتيجة 
كســب  ســبيل  فــي  املواطنــون  عانــى  لذلــك، 
العيــش. وإن كانــت أميــركا واملجتمــع الدولي 
غالبــا مــا يتغاضــون عــن مثــل هــذه العواقــب، 
 تأثير تحكم النظام في السلع املحظورة، 

ّ
فإن

مثــل النفط والســالح والذهــب وغيرها، بعقد 
صفقــاٍت مــع الصــن وروســيا، ســتكون لهــا 

تأثيرات اقتصادية عاملية.
مــا لــم يتــم اإلصــالح عــن طريــق املوازنــة بــن 
الحاجــة إلــى اإلصــالح السياســي واملصالــح 
 مأزق العقوبات 

ّ
االستراتيجية للسودان، فإن

رضت ثم ُرفعت، تثِبت، يوما بعد 
ُ
هذه، متى ف

الشــعبي  الدعــم  تخســر  الحكومــة   
ّ
أن يــوم، 

الداخلي، قبل أن تخسر عالقتها مع أميركا.
)كاتبة سودانية(

اســتخدامها،  ومنــع  اآلالت  هــذه  منتجــات 
وحاولــت منــع التوســع واالتجاهــات الجديــدة 
في إنتاج امللح في أميركا والهند. كما حاولت 
الطبقــات األرســتقراطية فــي فرنســا الســيطرة 
ســورية  وفــي  وتســويقه..  امللــح  إنتــاج  علــى 
وأجهــزة  اإلنترنــت  حظــرت  والعــراق،  وليبيــا 
التــي  الــدول  أن  ثبــت  واالتصــاالت...  الفاكــس 
تواجــه التحوالت والحقائق الجديدة بالحظر 
واالحتجــاج  للفوضــى  تتعــّرض  والقمــع 
الحفــاظ  تحــاول  التــي  الطبقــات  وأن  املدمــر، 
علــى امتيازاتهــا باملواجهــة والعــداء تعصــف 

بنفسها. 
فــي  واالتصــاالت  الحوســبة  تقنيــات  غّيــرت 
 
ً
اتجاهــات الصــراع، بــداًل من أن تكون خارجية
 وأهليــة، 

ً
بــن الــدول واألقاليــم، لتكــون داخليــة

وســيكون مفتــاح الخــروج مــن هــذا الصراع أن 
تحــاول الشــعوب إدارة صراعاتهــا وتنافســها 
علــى تنظيــم املوارد والفــرص والخدمات على 
نحو ســلمي، ففي هذه القدرات الجديدة التي 
مــن جديــد تشــكيل  تعيــد  الشــعوب  تمتلكهــا 
واألقاليــم  الــدول  وعالقــات  العالــم  خريطــة 
وصراعاتهــا.. فهــل أعطــت الكــوارث التي حلت 
فــي الشــرق العربــي وأفغانســتان والصومــال 
الكبــرى واملؤثــرة أن تعيــد  للشــعوب والــدول 

النظر في تنظيم الصراع؟
)كاتب أردني(

إيفــاء  مــن  الرغــم  علــى  العقوبــات،  تجديــد 
السودان بما التزم به، وهو هنا يعني تنفيذ 
 ،2005 عــام  نيفاشــا  اتفاقيــة  بنــود  بعــض 
والتــي أّدت إلــى انفصــال الجنوب في يناير/
كانــون الثانــي 2011؛ مقابــل نكــوص اإلدارة 
العقوبــات،  برفــع  وعودهــا  عــن  األميركيــة 
الحــركات  مصلحــة  فــي  يصــّب  ــه 

ّ
أن وذكــر 
املسلحة.

مــن  األميركيــة  اإلدارة  مطلوبــات  زالــت  مــا 
العقوبــات  بدايــة  هــي، ومنــذ  كمــا  الســودان 
منــذ تســعينيات القــرن املاضــي، فهــي تــدور 
املنظمــات  قضيــة  هــي  محــاور،  ثالثــة  فــي 
وإمكانيــة  طردهــا،  تــم  التــي  اإلنســانية 
العالــم  أنحــاء  مــن  بأخــرى  اســتبدالها 
الشــامل  الســالم  اتفاقيــة  تطبيــق  املختلفــة، 
 االتفاقيــة كانــت حجــر أســاس 

ّ
بأكملهــا، ألن

لحل مشكالت أخرى، مثل إقليم دارفور، وما 
زالــت النزاعــات تتجــّدد في اإلقليم، ثم إيجاد 
سالم شامل فيه، يبدأ بالحوار مع الفصائل 
عة على اتفاقية أبوجا.

ّ
الدارفورية غير املوق

البيــان  ذكرهــا  التــي  األســباب  تتواضــع   
الســودان،  عــن  العقوبــات  لرفــع  األميركــي 
يمكــن  ملموســة  كأشــياء  تبــدو  ال  والتــي 
عمليــة،  واحــدٍة  حقيقــٍة  أمــام  بهــا،  اإلمســاك 
هــي تطبيــع النظــام الســوداني العالقــات مــع 
 هناك عوامل أخرى أمســكت 

ّ
إســرائيل. كما أن

اإلدارة األميركية عن اإلفصاح عنها، ولكنها 
شّكلت الجو العام، ونسجت خيوط القرار:

أواًل: تأّكدت الواليات املتحدة من عدم فعالية 
العقوبــات علــى الســودان، ففــي يناير/كانون 
مــن  املتحــدة  الواليــات  كانــت   ،2016 الثانــي 

مهمٍة في الفترة املاضية، كما حدث في االتحاد 
حدوثــه  ُيتوقــع  ومــا  والبلقــان،  الســوفياتي 
فــي  األهــم  التغيــر  لكــن  األوســط.  الشــرق  فــي 
محتــوى الجغرافيــا ومعناهــا، مثــل الصعــود 
الصراعــات  وسلســلة  اآلســيوي،  االقتصــادي 
عــام  اإليرانيــة  الثــورة  منــذ  تتوقــف  لــم  التــي 
الجيوسياســي  املشــهد  يكــون  وربمــا   .1979
الصــراع  قواعــد  علــى  قائمــا  ليــس  الجديــد 
سياســي  تنافــس  لكنــه  العالــم،  ألفهــا  التــي 
واقتصــادي جديــد، تنشــئه التقنيــات واملــوارد 
مــوارد  تعنــي  الجديــدة  فالتقنيــة  الجديــدة، 
وبطبيعــة  جديــدة.  أعمــال  وأســواق  جديــدة 
الحال، أوضاعا اجتماعية وسياسية وثقافية 
فــي  الدينــي  اإلصــالح  حركــة  كانــت  جديــدة... 
أوروبــا فــي القرنــن الخامس والســادس عشــر 
املتواليــات  مــن   )1688( البريطانيــة  والثــورة 
وآالت  للمطبعــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
 )1848( األوروبــي  الربيــع  وكان  النســيج! 
املؤســس للديمقراطيــة األوروبية الحديثة من 
متواليــات اآللــة البخاريــة. والثــورة الشــيوعية 
متواليــات  مــن  كانــت   )1917( روســيا  فــي 
الكهرباء وســكة الحديد. والثورتان الفرنســية 
)1789( واألميركية )1776( كانتا من متواليات 
املصاحــب  والسياســي  االجتماعــي  التحــول 
الشــيوعية  امللــح. وكان انهيــار  إنتــاج  لتطــور 
واالتحاد السوفياتي )1989( مصاحبا لتطور 

رفع العقوبات األميركية عن السودان

هل تتشكل جغرافيا سياسية جديدة؟
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مصالح أميركا في 
القرن األفريقي

غيّرت تقنيات 
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»كلبي صاحبي« في الجزائر

17

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

»الكلب« في صدارة الشــتائم التي يطلقها 
فاملنابــر  كذلــك،  غضبــه.  عنــد  الجزائــري 
التنبيــه  الدينيــة املختلفــة ال تتوانــى عــن 
 املالئكــة ال تدخــل بيتــا فيــه كلــب. مــع ذلــك، ال 

ّ
مــن أن

ُينافــس ولــع الشــباب الجزائرين برعاية الكالب إاّل 
اقتناء العصافير.

يتعالــى صــوت صراخ متبادل بن شــاب وامرأة في 
أحــد أزقــة مدينــة بــودواو )38 كيلومترًا إلى الشــرق 
عنــد  األهالــي  يتجمــع  الجزائريــة(.  العاصمــة  مــن 
مدخــل عمــارة، فــإذ بشــاب يخــرج ممســكا بكلــب من 
فصيلــة الراعــي األملانيــة. يبدي الشــاب غضبه وهو 
 أّمي طلبت مني أن أضّحي 

ّ
يقول: »هل تصّدقون أن

فــي  الالفــت  الوحيــد«.  بــات خصمهــا  لقــد  بكلبــي؟ 
ه كان يتحّدث عن الكلب كما لو كان أخاه، 

ّ
الشاب أن

هــا طلبــت 
ّ
فيســتنكر طلــب أمــه منــه أن يبيعــه، فكأن

 مجموعــة 
ّ
أن أكثــر  أن يقتــل إنســانا. والالفــت  منــه 

مــن الحاضريــن كانــوا شــاركوه اســتنكاره، فيقــول 
أحدهــم: »ليــس من حقها أن تحرمك من كلب رعيته 

بشق النفس، وبات يرافقك في خلوتك ورحالتك«.
 األّم من الشرفة وتصرخ: »هل 

ّ
في هذه األثناء، تطل

أنــا ملزمــة بــأن أشــّم الرائحــة الكريهــة فــي شــقة ال 
تتجــاوز 75 متــرًا مربعــا؟ أو ملزمــة بــأن يشــاركني 
الكلــب طعامــي؟ كنــت ســأتفهم األمــر لــو كان البيــت 
 هــذا 

ّ
أن املالــي مريحــا، كمــا  واســعا وكان وضعنــا 

يعــد  لــم  فهــو  واجباتــه،  عــن  ابنــي  يشــغل  الكلــب 
يبحــث عــن عمــل«. تضيــف عبــارة طويلــة فتوّســع 
هــّوة النقــاش بــن الحاضريــن: »كان الرجــال قديمــا 
يقتنــون كالب الصيــد، فــكان لحــم الحجــل واألرانب 
البريــة ال ينقطــع من البيــوت، واليوم باتوا يقتنون 

كالبا هم من يقدم لها اللحم«.
أو  املتــرو  أو  القطــار  تركــب  أن  مســتبعدًا  يعــد  لــم 

الشــباب وقاموســهم وأذهانهــم. وهــو مؤشــر علــى 
االســتقالة املعنويــة التــي أّدت إلى تلبية هذا الجيل 
باقتنــاء  والعطــف  والحنــان  الــدفء  إلــى  حاجتــه 

الكالب والعصافير والقطط«.
فــي شــاطئ الكيتانــي، فــي الجزائــر العاصمــة، كان 
عبدالــرؤوف يتقاســم الطعــام مــع كلبــه مــن فصيلــة 
ي له. ومع سؤاله عن سر 

ّ
»روتويلر« األملانية، ويغن

عمق العالقة بينهما، يقول ســاخرًا: »تراجع الوفاء 
واآلذان  القلــوب  ميــل  »بــات  ويــردف:  البشــر«  لــدى 
حتــى  املاديــة،  مســاهمتك  بمــدى  مشــروطا  إليــك 
داخــل أســرتك. املــادي يتحكــم فــي املعنــوي، فأمي ال 
تمنحنــي ابتســامتها إاّل إذا الحظــت أننــي دخلــت 
 قفــة مكتظــة بالســلع، وهــي نفســها تعّيرنــي 

ً
حامــال

باليــد املشــلولة )مقولــة شــعبية( إذا لــم أفعــل ذلــك... 
ني مسؤول عن بطالتي«.

ّ
فكأن

شــريكا  كلبــه  فــي  وجــد  ــه 
ّ
إن عبدالــرؤوف  يقــول 

بــه،  بالعنايــة  »أســتمتع  الحميمــة:  اللحظــات  فــي 
والحديــث إليــه، والجــري معــه، ومرافقتــه فــي نزهة، 
واالستقواء به في الشارع، ولفت انتباه الجميالت«. 
يشرح: »الفتيات يعجنب بأصحاب الكالب القوية«.
ادعــاء عبدالــرؤوف ال تنفيــه جميلــة ب. وهي ممثلة 
ســابقا  املــرأة  إلعجــاب  مماثــل  »األمــر  مســرحية: 
بصاحــب الحصــان القوي... فالحيــوان القوي يمثل 

قوة الرجل الذي يصحبه«.
ينتقل االســتعراض بالكالب إلى موقع »فيســبوك« 
أيضا إذ تجد كثيرًا من الصور الشخصية للشباب 
مــع كالبهــم. كذلــك، هنــاك صفحــات مخصصــة إمــا 
الــكالب وإمــا لطــرق تغذيتهــا وإمــا  لطــرق تدريــب 
ألماكن بيعها وشرائها. يقول طالب التجارة أسامة 
جغيــم: »ســوق الــكالب فــي الجزائــر تتحكــم بأمــوال 
طائلــة، علــى غرار ســوق العصافيــر، وهو معطى لم 
تلتفــت إلــى دراســته املؤسســات االقتصاديــة، فبقي 

خاضعا لحسابات الشباب وحدهم«.

الترامــواي، فيصعــد أحدهــم برفقــة كلبــه. مثــل هــذا 
 ذلــك يقتصــر 

ّ
األمــر يثيــر التذمــر واالســتنكار، لكــن

 قلة تلجأ إلى تكميم كالبها، 
ّ
على غير الشباب. وألن

املــاّرة، فلــم يعــد مســتبعدًا أيضــا أن   
ّ

تفاديــا لعــض
 غفلتــك. يقول وســيم ش. 

ّ
يعضــك كلــب وأنــت فــي عــز

»لســنا  واالتصــال:  اإلعــالم  علــوم  فــي  طالــب  وهــو 
الشــباب كالبــا،  أن يقتنــي  بصــدد مناقشــة جــدوى 
يــؤذوا  ال  حتــى  رعايتهــا  بأصــول  يلتزمــوا  أن  بــل 
محيطهم«. يتساءل: »ما معنى أن تصحب كلبك في 
شــارع مكتظ بالناس، فيه أطفال ونســاء يخافونه؟ 
العــام،  النقــل  وســائل  إلــى  تدخلــه  أن  معنــى  مــا 
فتختلط أنفاسه بأنفاس مستعمليها، وتعتبر ذلك 

من االستعراضات املستجلبة لالهتمام؟«.
الفتــرة  فــي  يذهــب  الشــباب  اهتمــام   

ّ
أن إلــى  ينّبــه 

األخيــرة إلــى فصائل الكالب العنيفة: »في الســابق، 
كان االهتمام مقتصرًا على فصيلة الراعي األملاني، 
أمــا فــي الســنوات األخيرة، فقد بــات مالحظا دخول 
العنيــف،  والســلوك  البشــع  الشــكل  ذات  الفصائــل 
 علــى تصاعــد جرعــة العنــف لــدى الشــّبان 

ّ
مــا يــدل

خصوصــا، فــي مقابــل اقتصار الفتيــات على رعاية 
الــكالب الصغيــرة واللطيفــة«. يتســاءل مــرة أخــرى: 
»هل هذا الفرق بن الجنســن هو ما جعل التســّرب 

املدرسي يمّس الذكور بالدرجة األولى؟«.
تســتبعد املحللــة النفســية، وداد بورحلــة، أن يكــون 
ميل الشــباب في الجزائر إلى رعاية الكالب امتدادًا 
لثقافــة اقتنــاء كالب الصيــد لدى الجيل الســابق، أو 
تقليــدًا للســياق الغربــي، حيث ُيعتبــر الكلب عضوًا 
طبيعيــا فــي األســرة. تــراه »ثمــرة لحالــة اإلحســاس 
بالفــراغ وغيــاب برنامــج حقيقــي يشــغل الشــباب«. 
عــز هيمنــة  فــي  الجيــل عيونــه  هــذا  »فتــح  تشــرح: 
العنف واإلرهاب، فقد رأى ما رأى وســمع ما ســمع، 
أجــل  مــن  املعنيــة  املنظومــات  تتدخــل  أن  غيــر  مــن 
نفــوس  ســكنت  التــي  العنــف  جرعــات  امتصــاص 

مجتمع
أصــدرت مصلحــة الهجــرة فــي الســويد قــرارًا بطــرد طفلــة تبلــغ من العمــر 9 أعوام من البــالد. وقالت 
 الطفلــة مــروى، التــي تنحــدر مــن املغــرب، يجب أن تغــادر في غضون أســبوعن، بالرغم 

ّ
املصلحــة إن

 أسرتها املكونة من والدتها وزوج والدتها وأشقائها األصغر حصلت على تصريح إقامة.
ّ
من أن

 مصلحــة الهجــرة طالبــت بوثيقــة تؤكــد موافقــة والد مــروى على عيش ابنته في الســويد، على 
ّ
لكــن

ه مختٍف، وأن جّد الطفلة وجّدتها ال يستطيعان االعتناء 
ّ
الرغم من وثائق قضائية مغربية تؤكد أن

)راديو السويد( بها بسبب ظروفهما الصحية واملادية. 

 املواليــد يتعلمون 
ّ
كشــفت دراســة أجراهــا باحثــون فــي جامعــة »هانيانــغ« فــي كوريــا الجنوبيــة، أن

اللغــة فــي األشــهر األولــى، وال ينســونها حتــى لــدى انتقالهــم بعد فترة قصيرة للعيــش في بلد آخر 
يتحــدث لغــة مختلفــة. وأجــرى فريــق البحث دراســته على مجموعة من الشــباب بلغــت أعمارهم 30 
عامــا، ويتحدثــون اللغــة الهولنديــة، وقــد جــرى تبنيهــم فــي كوريــا الجنوبيــة لفتــرة بعــد والدتهــم 
ن فــي 

ّ
 األطفــال يتعلمــون اللغــة فــي األشــهر األولــى بعــد والدتهــم، فتخــز

ّ
مباشــرة. وتوّصــل إلــى أن

)األناضول( م. 
ّ
ذاكرتهم ويمكن الكشف عنها من خالل إعادة التعل

المواليد يتعلّمون اللغة في األشهر األولىقرار بطرد طفلة من السويد

محمد كريم

ال تتــرّدد نســاء فــي املطالبــة برفــع أجورهــن 
على غرار الرجال، وإن كانت دراســة أجراها 
بريطانيــا،  فــي  وارويــك  جامعــة  مــن  فريــق 
لنــدن،  فــي  األعمــال  إلدارة  كاس  وكلّيــة 
وجامعتي لندن و»ويسكونسن« األميركية، 
هــذا  قــون 

ّ
يحق الرجــال  أن  إلــى  أشــارت  قــد 

الهدف أكثر من النساء بنسبة 25 في املائة. 
عّينــة  اختيــار  خــالل  مــن  البحــث  وأجــري 
يعملــون  شــخص   4600 مــن  عشــوائّية 
لــدى أكثــر مــن 800 رب عمــل فــي أســتراليا. 

أن  األولــى  فكرتــن:  الباحثــون  وأســقط 
النساء يحصلن على رواتب أقل ألنهن لسن 
انتهازيــات علــى غــرار الرجــال، والثانيــة أن 
فــات يحجمن عــن طلب زيادة رواتبهن 

ّ
املوظ

خشية إغضاب مدرائهن. 
فــي  والســلوك  االقتصــاد  أســتاذ  ويقــول 
»بحســب  أوزوالــد:  أنــدرو  وارويــك،  جامعــة 
بــأن  نعتــرف  أن  علينــا  الظاهــرة،  النتائــج 
هنــاك بعــض التمييــز الواضــح ضــد املــرأة«. 
الباحثــون  طــرح  بالدراســة،  البــدء  قبــل 
»ملــاذا  بينهــا:  مــن  األســئلة،  مــن  مجموعــة 
تتــرّدد املــرأة فــي طلــب زيــادة علــى راتبها؟«. 

أحــد األجوبــة أفــاد بأن املرأة رّبما ال تريد أن 
تحيــد عــن الصــورة النمطّيــة، أو تخــاف أن 

تصبح أقل شعبّية في العمل.
مــن جهتهــا، تقــول أمانــدا غودال مــن كلّية 
البحــث  هــذا  إن  األعمــال،  إلدارة  »كاس« 
يعــّد أّول اختبــار مناســب لنظرية »األنثى 
املتحفظــة«. تضيــف أنــه عنــد املقارنــة بــن 
الرجــال والنســاء، بــدا أن احتمــال حصــول 
أعلــى  الراتــب  فــي  زيــادة  علــى  الرجــال 

بمقدار الربع. 
يســتند البحــث إلــى بيانات حصــل عليها 
من مسح لهيئة عالقات العمل األسترالية 

ويقــول  و2014.   2013 عامــي  بــن  مــا 
 أســتراليا هــي املــكان 

ّ
أوزوالــد: »أدركنــا أن

الطبيعــي لالختبــار، ألنهــا البلــد الوحيــد 
في العالم الذي يمكن فيه جمع معلومات 
قــد  منهجيــة حــول مــا إذا كان املوظفــون 

طلبوا زيادة أم ال.«
وطــرح علــى األفــراد مجموعــة مــن األســئلة، 
مــن بينهــا: هــل حــددوا رواتبهــم عــن طريــق 
فــي  نجحــوا  هــل  الشــركة؟  مــع  التفــاوض 
الحصــول علــى زيادة على أجورهم منذ بدء 
عملهــم؟ هــل كانــوا يفضلون عــدم التفاوض 
علــى زيــادة أجورهــم خشــية تأثيــر ذلك على 

عالقتهــم بصاحــب العمــل؟ متى قــرروا ذلك؟ 
وماذا عن الرضى الوظيفي؟.

ــه مــن األهمّيــة تحديــد 
ّ
ويظهــر الباحثــون أن

وضبــط عــدد ســاعات العمــل، إذ إن العاملن 
زيــادة  طلــب  فــي  يتــرّددون  جزئــي  بــدوام 
علــى الراتــب. أشــار الباحثــون إلــى شــجاعة 
أنهــن  خصوصــا  األســتراليات،  املوظفــات 
رواتبهــن  علــى  زيــادة  يطلــنب  مــا  غالبــا 
ويحصلــن عليها، علــى غرار الرجال. وتقول 
غــودال إن »هــذه الدراســة قــد تقلــب األمــور 
النســاء  أن  إلــى  الفتــة  عقــب«،  علــى  رأســا 

األصغر سنا يفاوضن على رواتبهن.

التمييز ضّد النساء »واضح« في أماكن العمل

سالمة عبد الحميد

كنت من ضمن الرافضن لإلطاحة بالرئيس 
املنتخب، محمد مرسي، رغم اختافي 

مع أسلوب حكمه. كنت، ومثلي قلة قليلة 
لألسف، أرى الثورة املضادة واضحة، 

وكنت أثق أنها ال تستهدف مرسي، وإنما 
كل استحقاقات الثورة على نظام مبارك 

والحكم العسكري الذي يمثله، واملتواصل 
منذ إطاحة الجيش بامللك فاروق، في ما 

يسمى بثورة يوليو 1952.
كانت خطة االنقاب تسير على قدم وساق، 
من دون أن يبذل الرئيس أو أي من معاونيه 

أو داعميه شيئا إليقافها أو إفشالها أو 
حتى تحجيمها. وقع االنقاب، وأصبحت 

باعتباري من معارضي اإلطاحة بأول 
رئيس مصري منتخب، من القلة املنبوذة 

في مصر، وعشت شهورًا من الترقب 
وعانيت من التحريض قبل أن أغادر الباد. 

ال أدري حتى اآلن إن كانت مغادرتي 
اختيارية أم اضطرارية.

لم يكن يخطر ببالي عقب إطاحة مرسي، 
حجم الدم الذي أريق، لم يكن واردًا أبدًا في 
أسوأ أحامي وقوع تلك املجازر الجماعية. 
ما حدث كان خارج التوقعات، وأقسى من 

الكوابيس. واقع القتل والقمع كان قاسيا 
لدرجة الصدمة.

لكنني أحُد َمن صدمتهم بقسوة أكبر حالة 
الشماتة والتحريض على املزيد من الدم من 

جانب أشخاص كانوا قبل فترة قصيرة 
ينتحبون على أشخاص سقطوا برصاص 

الشرطة في عهد مرسي.
في رأيي: سقط مرسي، وربما ال يجب أن 
يعود. رغم أن عودته تنقذنا من كثير من 

تبعات الجرائم التي ارتكبها االنقاب.
األهم أن تعود الثورة، وأن يعود الثوار 

الحقيقيون، وليس نشطاء الثورة الذين 
ناموا في سرير العسكر، والذين رّوجوا 
أن السيسي هو املنقذ، هؤالء اليساريون 

والناصريون والسلفيون، ومعهم »الدولجية« 
واملغيبون، هؤالء في رأيي من أعداء الثورة، 

وعليهم يجب أن تقوم أيضا.
ال أشك أن الثورة ستقوم، ليس إلعادة 

اإلخوان إلى الحكم، ولكن للقصاص من 
كل من قتل املصرين، سواء في ذلك من 

قتلوهم بالرصاص أو من قتلوهم بالسرقة 
والفساد واألمراض، ومن قتلوهم بتعليم 

فاشل ورعاية صحية متدنية وحقوق 
ضائعة في الداخل والخارج.

قاد السيسي االنقاب العسكري، ثم قاد 
الباد إلى هاوية يعاني منها الجميع اآلن. 

كل ما رّوجه السيسي وقادة انقابه، 
العسكريون واملدنيون، كمبرر لانقاب 
على الرئيس املنتخب فعلوا ما هو أسوأ 

منه، حجم الجرائم املرتكبة في حق 
املصرين خال سنوات االنقاب ال يملك 

أحد تجاهله أو التغاضي عنه، حتى املؤيدين 
لانقاب أنفسهم باتوا يستنكرونه.
السيسي مجرم دعمه مجرمون، هو 

يستحقهم وهم يستحقونه، وعندما يخرج 
الناس مجددًا إلى الشوارع، وسيخرجون 

با شك، فإن من ينادي عندها بحكم 
عسكري مجددًا سيكون الخائن الوحيد.

إلى أن نلتقي في ميدان التحرير.

إلى ميدان التحرير

مزاج
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رفيق الحّل والترحال )العربي الجديد(



تبدع األحزاب اليمينية األوروبية في التمييز تجاه 
المهاجرين. من ذلك اقتراح دنماركي أخير بربط 

كواحل طالبي اللجوء المرفوضين بسوار إلكتروني

طبيبة مغربية تنقذ مستشفى حكوميًا

1819
مجتمع

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

املــهــاجــر املــصــري عــــادل، واملــهــاجــر 
ــى جـــانـــب  ــ ــ الـــــجـــــزائـــــري مــــحــــمــــد، إلـ
يقوالن  واألفغان،  العراقيني  مئات 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد 3 أعــــوام ونصف 
الــعــام مــن دوامــــة الــرفــض واالســتــئــنــاف نجد 
أنــفــســنــا غــيــر قـــادريـــن عــلــى فــهــم مــا يــــدور في 
ــــراح وضـــع  ــتـ ــ هـــــذه الـــــبـــــاد«. يــعــتــبــر عــــــادل اقـ
ــلـــى كــــاحــــل مــــن ُيـــرفـــض  ســـــــوار إلـــكـــتـــرونـــي عـ
طــلــب لــجــوئــه »مـــســـخـــرة شــبــيــهــة بــمــا تفعله 
أنــفــاســك...  عليك  تــعــّد  الديكتاتورية  األنــظــمــة 
هـــم يــحــاولــون أن يــجــعــلــوك تــيــأس وتسحب 
هم ال 

ّ
لكن الترحيل...  االستئناف وتوافق على 

يصدقون مخاطر ما ينتظر بعضنا من سجن 
وتعذيب وربما قتل في بادنا األصلية«.

ــادل ومــحــمــد الـــذي  ــ بــــــدوره، يـــقـــول مــحــامــي عـ
 من 

ّ
يــرفــض اإلفــصــاح عــن هــويــتــه: »ال أظــن أن

إلــى املحاكم  اليمني أن تصل األمــور  مصلحة 
ــّي... فــعــنــد ذلــك  ــلـ لــيــفــرضــوا ســـــوارًا عــلــى مـــوكـ
 خلفيات املماطلة في بّت منحهما 

ّ
سنكشف كل

الــحــمــايــة مــن الــتــعــذيــب واملــــوت فــي بلديهما، 
وهـــو مــا يــخــالــف مــواثــيــق كــثــيــرة والــتــزامــات 
ــة... ســنــرفــع الــقــضــيــة أمـــام  ــيـ قــانــونــيــة وأخـــاقـ
محكمة العدل األوروبية إن اقتضت الضرورة 

ذلك«.
كـــام عــــادل وغـــيـــره مـــن املــحــامــني يــأتــي عقب 
ســعــي »حـــزب الــشــعــب« الــدنــمــاركــي اليميني، 
ــراح مـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، يــجــده  ــ ــتـ ــ إلـــــى تــطــبــيــق اقـ
البعض »معاملة ال تليق حتى بالحيوانات« 
بحسب وصف مسؤول لجنة مكافحة التمييز 
فــي »حــزب الائحة املــوحــدة« الــيــســاري جون 

كراغوسغوورد.
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي يــقــتــرح عــلــى لـــســـان عضو 
أن  هينركسن،  مــارتــن  للجدل،  املثير  الــبــرملــان 
ض طلبات لجوئهم بسوار 

َ
رف

ُ
يجري »ربط من ت

إلكتروني عند الكاحل يراقب تحركاتهم حتى 
ال يختفوا عن أعني السلطات«. تبرير االختفاء 
يـــدفـــع كــثــيــريــن فـــي مــعــســكــر الـــيـــســـار وحــتــى 
يــســار ويــمــني الــوســط، الــذيــن تواصلت معهم 
»العربي الجديد« إلى »االشمئزاز من انحدار 
الشعبوية إلـــى هـــذا املــســتــوى غــيــر األخــاقــي 
وغير املسؤول في معاملة شريحة من الناس 

يجري تجريمها« بحسب كراغوسغوورد.
 مــقــتــرحــه هو 

ّ
مـــا يــّدعــيــه »حــــزب الــشــعــب« أن

ــبـــاد«. وهـــو للمفارقة  »لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن الـ
الــحــزب الــثــانــي فــي الــبــرملــان الــدنــمــاركــي بـــ37 
نــائــبــا بــعــد »االجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي« بـــ46 
نائبا، ويشكل قاعدة برملانية داعمة الئتاف 
يــــمــــني الـــــوســـــط الــــحــــاكــــم بــــزعــــامــــة »الــــحــــزب 

 بـ34 نائبا.
َ
 ثالثا

ّ
الليبرالي« الذي يحل

هينركسن صــاحــب شــعــار »لــيــس بــالــضــرورة 
 من ولد في الدنمارك« 

ّ
أن يكون دنماركيا كل

الــيــســار فــي الــدنــمــارك يـــرى فــي تقييد البشر 
ــيـــود الــتــي  ــقـ ــالـ بــــســــوار إلـــكـــتـــرونـــي »أشــــبــــه بـ
وضــــعــــهــــا تــــجــــار الــــبــــشــــر لـــلـــعـــبـــيـــد« بــحــســب 
ــن فـــيـــســـتـــر آيـــا  ــ ــورتـ ــ الـــســـيـــاســـي الــــيــــســــاري مـ
ــن الـــعـــار أن  لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«. يــضــيــف: »مـ
يذهب سياسيون في بلد متحضر إلى مجرد 
يتفهم  آيــا  فيستر  األمـــر«.  هــذا  بمثل  التفكير 
مــســألــة »غـــيـــاب أرضـــيـــة لــجــوء عــنــد الــبــعــض، 
 معاملة الناس باحترام وقدر من االلتزام 

ّ
لكن

 الوحيد«.
ّ

بحقوق اإلنسان هو الحل
 الافت كان موقف مسؤولة »حزب الائحة 

ّ
لكن

املوحدة« اليساري في البرملان يوهنا شميت 
ــــى مــكــتــب »الـــعـــربـــي  ــتـــي أرســــلــــت إلـ نــيــلــســن الـ
فيه:  تقول  توضيحا  كوبنهاغن  في  الجديد« 
»فكرة السوار قّيمة، وهي بديل أفضل من عزل 
املنوّي ترحيلهم في منطقة نائية في إيكاست 
ــــط جـــزيـــرة غـــوتـــانـــد(، وهــــو مـــا ينطبق  )وسـ
قضاء  بعد  ترحيلهم  املنوي  الجنائيني  على 
مــحــكــومــيــاتــهــم«. تـــتـــابـــع شــمــيــت فــــي مــوقــف 
يعتبره بعض أعضاء حزبها بالذات ال يحمل 
شــيــئــا مـــن الــيــســاريــة »بـــل انــتــقــال نــحــو يمني 
بنا حجز 

ّ
 االقتراح »سيجن

ّ
ويسار الوسط« أن

حــريــات الــنــاس فــي املــراكــز، كما ترغب وزيــرة 
الدمج انغا ستويبرغ التي تتعارض رغبتها 

مع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان«.

جّهزت المكان بمجموعة 
من األلعاب المتنّوعة، وطلبت 

أسّرة لألطفال المرضى

اليسار يرى في تقييد 
البشر بسوار إلكتروني 

أشبه بالقيود التي 
وضعها تجار البشر للعبيد

 ربط 
ّ
يعتبر االقــتــراح »رائــعــا فــي هــدفــه، إذ إن

إلكتروني سيساعد على وقف  هــؤالء بسوار 
إرهاب كالذي حدث في أملانيا مؤخرًا. فمرتكب 
الحادثة في برلني كان طالب لجوء مرفوضا، 

ولدينا في الدنمارك كثيرون من أمثاله«.
الوطنية في كوبنهاغن،  الشرطة  وفقا ألرقــام 
 نحو 1600 طالب لجوء اختفوا من دون 

ّ
فــإن

ــر خــــال الــفــتــرة املـــاضـــيـــة. تــعــتــبــر الــشــرطــة  أثــ
ــهــم 

ّ
 »الــقــاســم املــشــتــرك بــني املختفني هــو أن

ّ
أن

جــمــيــعــا رفــضــت طــلــبــات إقــامــتــهــم فـــي الــبــلــد، 
وكان من املقرر إعادتهم إلى دولهم«.

تواجه السلطات الدنماركية معضلة في قضية 
ها 

ّ
إبعاد املرفوضني من بعض الجنسيات، لكن

حني تصل إلــى مراحل نهائية »فــي إجــراءات 
التسفير يختفي هؤالء من معسكرات اللجوء 
الهجرة واللجوء،  الترحيل«. سلطات  ومراكز 
»من  معظم   

ّ
أن تعتقد  الدنماركية،  والــشــرطــة 

ــره يــرحــل إلـــى دول أخــــرى كــالــســويــد  يــفــقــد أثــ
الـــبـــاد«. وتنتشر  أو يختبئ داخـــل  وأملــانــيــا، 
»تساعد  الــدنــمــارك منظمات شبه ســريــة  فــي 
املرفوضني على التخفي عن السلطات«. وهو 
ــز الـــوطـــنـــي لــبــحــوث  ــركــ تــقــديــر يـــخـــرج بـــه »املــ

الرفاهية االجتماعية« الحكومي.
ــــزب الـــشـــعـــب كـــثـــيـــرًا بـــاالنـــتـــقـــادات  ال يــهــتــم حـ
املــوجــهــة، داخليا وخــارجــيــا، القــتــراح الــســوار 
 
ً
اإللكتروني باعتباره يشكل »انتهاكا وتدخا

في حرية األشــخــاص« بل يقول الــحــزب: »في 
ــاد األوروبــــــــي ومــنــظــمــة الــعــفــو  ــحــ إمـــكـــان االتــ
الــدولــيــة أن يــقــوال مـــا يـــشـــاءان حـــول حــرمــان 
ــدًا. نحن  الــنــاس مــن حــريــاتــهــم. ذلـــك ال يــهــم أبــ
نــريــد الــســيــطــرة عــلــى هــــؤالء مــن خـــال وضــع 

سوار الكتروني يراقب تحركاتهم«.
بحسب أرقام اطلعت عليها »العربي الجديد« 
السلطات   

ّ
فــإن دنماركية،  حزبية  مصادر  من 

الهجرة واللجوء ال تقول دائما  املسؤولة عن 
أرقام  الحقيقة حني يجري توجيه أسئلة عن 
من يعيشون في الباد من دون حقوق بسبب 
رفـــض إقــامــتــهــم. فــفــي الـــواقـــع هــنــاك أكــثــر من 
4 آالف شــخــص يــعــيــشــون ملـــدة عـــام مـــن دون 
إقامة، ونحو ألف شخص ملدة عامني، ونحو 
700 ثــاثــة أعــــوام، و107 أشــخــاص ألكــثــر من 
5 أعـــوام. يخشى عــادل ومحمد وغيرهما من 
تــحــول وضعهم إلــى مــا آل إلــيــه وضــع اآلالف 
من املتنقلني خفية. يقول العراقي عبد الرضا: 
»يــمــكــنــنــا اســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات لـــجـــوء بــعــض 
أمسكوا  إذا  الــكــارثــة   

ّ
لــكــن للتنقل...  األصــدقــاء 

بــك وأخـــذوا بصمتك«. هــو مــهــدد منذ عامني 
بــالــتــرحــيــل النــتــفــاء شــــروط الــلــجــوء بحسب 

دائرة األجانب.
هـــــذه األرقـــــــــام تـــغـــضـــب مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
باعتبارهم  الاجئني  مساعدة  ومجموعات 
»يــعــيــشــون عــلــى هــامــش املــجــتــمــع مـــن دون 
ــن بني  ــة. ومــ ــايـ ــرعـ ــن الـ ــوع مـ طــبــابــة أو أّي نــ

هؤالء مراهقون، وآخرون حضروا كمراهقني 
ــاتــــوا راشــــديــــن ولــــم يــتــلــقــوا تــعــلــيــمــا، بل  وبــ
ــوداء  ــســ ــســــوق الــ ــي الــ يـــجـــري اســـتـــغـــالـــهـــم فــ
البقاء  أجــل  العمل من  إلــى  املاسة  لحاجتهم 

على قيد الحياة«.
اليساري  البديل«  »حــزب  من  فــوك  جوسفينا 
تشعر بأكثر من غضب حول هذه التوجهات 
اليمينية: »نخشى بالفعل أن تتبناها حكومة 
تعتمد على نواب شعبويني من حزب الشعب«. 
ترفض فوك تماما فكرة تقييد طالبي اللجوء 
بسوار إلكتروني »حتى لو ذهب حزب الشعب 
 جارتنا النرويج تفكر في تمرير 

ّ
إلى القول إن

 
ّ
أن يبدو  وبالفعل،  بذلك«.  لها  تشريع يسمح 

أوسلو تناقش هذه القضية بناًء على »اختفاء 
مــع نهاية شهر نوفمبر/  لــجــوء  2743 طــالــب 

تشرين الثاني املاضي بعد رفض طلباتهم«.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

سجلت الطبيبة المغربية نوال 
الكاسمي نجاحًا إنسانيًا، 

إذ بادرت بنفسها إلجراءات 
من شأنها إنقاذ أطفال 

مدينة زاكورة

زاكورة ـ وصال الشيخ

أصبح أطفال مدينة زاكورة اآلن ينعمون برعاية 
صحية أفضل، وال يحتاج أهاليهم إلى السفر بهم 
 وصـــواًل إلــى ورزازات أو مــراكــش مــن أجل 

ً
طــويــا

 ذلك 
ّ

 في ما يتعلق بحاالت عصّية. كل
ّ

عاجهم، إال
بفضل طبيبة مغربية.

اليوم األول الذي وصلت فيه الطبيبة نوال الكاسمي 
مـــن مـــراكـــش إلـــى املــســتــشــفــى الــحــكــومــي بـــزاكـــورة، 
جـــنـــوب املـــغـــرب، أصــيــبــت فــيــه بــالــصــدمــة. جــــدران 
ــاألزرق واألبـــيـــض واألخــضــر  ــ بـ ــونــة 

ّ
املــل املستشفى 

بعثت فيها الخوف واالكتئاب، وهي التي اعتادت 
العمل خال دراستها في مستشفى أنيق ومجهز 
تــعــزز مـــن شــعــورهــا  الــتــي  بــاإلمــكــانــات واألدوات 
بأهمية اختصاصها. قسم األطفال في املستشفى 
ال يــعــمــل. وجـــدتـــه فـــارغـــا مـــن األطـــبـــاء واملــمــرضــني 
وحـــتـــى مـــن األســـــــّرة. كــــان بـــجـــدران مــتــســخــة فــقــط. 
في  الطبيبة حياتها  هــل ستمضي  إذًا؟  العمل  مــا 
سنوات  لتدفن  املنفتحة  مدينتها  عن  بعيد  مكان 
دراسية ومهارات وعمرًا في مثل هذا املكان؟ هرب 
 
ّ
ــــع ألن

ّ
أطــبــاء كــثــيــرون ســابــقــا ومـــات مــوالــيــد ورض

والبيئة  الــازمــة  األدوات  لهم  ــر 
ّ
يــوف لــم  املستشفى 

املناسبة للعاج، أو ماتوا في الطريق إلى ورزازات 
أو مراكش بحثا عن العاج املفقود في زاكورة.

بــل ســرعــان مــا طلبت من  الكاسمي،  لــم تستسلم 
الـــوقـــت كي  بــعــض  تــمــهــلــهــا  أن  املــســتــشــفــى  إدارة 
الجّو  لها  توفر  بطريقة  من جديد  القسم  صلح 

ُ
ت

املناسب  املـــرح  والــجــّو  ملــمــارســة مهنتها،  املــائــم 
مراعاة صحتهم  مع  لعاجهم  األطفال  الستقبال 

النفسية أيضا.
»مــكــان عملك هــو أيضا بيتك«. هــذه هــي القاعدة 
 اإلهمال 

ّ
 الطبيبة اعتمدتها في ظل

ّ
التي يبدو أن

ــا أســــاســــيــــا فـــــي املــســتــشــفــى  ــمـ الــــــــذي طــــــــاول قـــسـ
الــحــكــومــي. تــقــول: »املــــاء لــم يــكــن مــتــوفــرًا بالشكل 
ــــه شحيح 

ّ
املــطــلــوب فــي املــســتــشــفــى، خــصــوصــا أن

فـــي املـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا«. بـــــدأت يــومــهــا فـــي جمع 
ــاعــــدات املــــاديــــة والــعــيــنــيــة مــــن صــديــقــاتــهــا  املــــســ
واألطــبــاء الــذيــن شــاركــوهــا الــدراســة فــي الجامعة 
ممن يعملون في زاكــورة، من أجل طاء الجدران 
بألوان مائمة لوضع األطفال النفسي وصحتهم. 
ــم اســـتـــشـــارت األطــــفــــال وأمـــهـــاتـــهـــم حـــــول أكــثــر  ثــ
 ،

ً
الــشــخــصــيــات الــكــرتــونــيــة تــأثــيــرًا بــهــم وتــفــضــيــا

الــجــدران. بعد  وطلبت من رســام تصويرها على 
ذلك جهزت املكان بمجموعة من األلعاب املتنوعة، 
وطلبت أسّرة لألطفال املرضى. كذلك، زّينت غرفة 

الــوالدة، وطلبت من اإلدارة أن تمّدها بمجموعة 
ــذلــــك، وصـــــل عـــــدد املـــمـــرضـــات  ــمــــرضــــات. بــ مــــن املــ
والطبيبات العامات حاليا في القسم إلى ثماٍن. 
الــازم وبمكّيف هوائي  القسم باملاء  أيضا، مــّدت 
ضروري لدرجات الحرارة املرتفعة صيفا، والتي 

تامس الخمسني مئوية.
ــــك، أّمـــنـــت عــبــر وزارة الــصــحــة  بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـ
ســـيـــارة إســـعـــاف، بــعــد عــلــم الــــــوزارة بــمــبــادرتــهــا. 
كذلك، أمّدتها الوزارة بأدوات ومستلزمات طبية 
مثل حواضن الخّدج. مع ذلك، ما زالت تحتاج إلى 
حواضن إضافية وأجهزة طبية ثمينة، ومختبر 
تــحــلــيــل. فــمــثــل هــــذه الــتــجــهــيــزات لـــو تـــوفـــرت لن 
تضطر من يحتاجها من املرضى إلى الذهاب في 

رحلة طويلة إلى ورزازات.
زاكـــــورة املــديــنــة الــصــغــيــرة والـــهـــادئـــة واملــحــافــظــة 
إلــى الكثير من أجــل النهوض طبيا حتى  تحتاج 
 عـــن حــاجــتــهــا إلـــى جــاراتــهــا املــــدن األخــــرى. 

ّ
تــكــف

نحو  الــخــطــوات  أولـــى  الكاسمي  مــبــادرة  وتعتبر 
تحسني القطاع الطبي في املدينة. فهي استطاعت 

بــمــســاعــدة أصــدقــائــهــا األطـــبـــاء واملــحــســنــني ممن 
ها طبيبة ال تبغي الربح 

ّ
وثقوا بها، خصوصا أن

الشخصي، أن تقود حركة تغيير في هذا االتجاه. 
وبعدما اكتمل التغيير في املستشفى في مراحله 
 غرف األطفال 

ّ
األولى، تقول لـ«العربي الجديد« إن

الـــيـــوم بــاتــت مــهــربــهــا الــوحــيــد الــــذي تــمــضــي فيه 
أوقاتها. مع ذلك، تأمل الطبيبة أاّل يقتصر القسم 
على طّب األطفال فقط، بل على الجراحة التي ما 
زال األهالي يسافرون من أجل إجرائها في مراكش.
 
ّ
ومع انشغالها باملبادرة، لم تنتبه الكاسمي إلى أن
 أنحاء املغرب. 

ّ
ما قامت به قد وصل صداه إلى كل

ســاعــدت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي نشر 
الذي  املذهل  بالتغيير  األلسن  وانشغال  قصتها 
حققته. وهو ما دفع بعض اإلذاعــات املحلية إلى 
وضعها على قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا في 
الثانية  املرتبة  نالت  وبالفعل،  املغربي.  املجتمع 
املغربية  الحكومة  بتشكيل  املكلف  الرئيس  بعد 
 رّد وزارة الصحة 

ّ
الحالية عبد اإلله بنكيران. لكن

اقتصر على رسالة تشجيع  االستبيان  بعد هذا 
 الـــــــــوزارة ســتــســتــجــيــب 

ّ
ــر لـــجـــهـــودهـــا وبـــــــأن ــكـ وشـ

ساعدتها  مثلما  املقبلة  طلباتها  في  ملساعدتها 
سابقا بسيارة اإلسعاف واألدوات الطبية.

أو  النساء  مــن  كونها  فــي  تنبع  الكاسمي  أهمية 
األطّباء القائل الذين حاولوا الصمود في أماكن 
ة لهم من دون انتظار 

ّ
نائية واتخذوا التغيير دف

ــــرى. وهــــي بـــذلـــك نــمــوذج  ــراف أخــ ــ مــجــيــئــه مـــن أطــ
 كما 

ّ
للنساء املغربيات املناضات من أجل بادهن

يرى كثيرون.

E E

سوار المهاجرينتحقيق
اليمين المتطرف يربط الكواحل

األجرة المرأة السودانية تقود سيارات 

الفكرة برمتها 
جيّدة ومن شأنها 

أن تحافظ على 
خصوصية النساء

الخرطوم ـ العربي الجديد

املــرأة السودانية اختراق  بخطى ثابتة، بدأت 
وظائف ومهن لطاملا كانت حكرًا على الرجال 
املنزل،  كانت حبيسة  بعدما  لتثبت جدارتها 
ــان الــرجــل ينظر إلــيــهــا كــتــابــعــة. مجموعة  وكـ
من الفتيات السودانّيات، بعضهن جامعّيات، 
قــــــررن أخــــيــــرًا ولــــــوج مــهــنــة قــــيــــادة ســـيـــارات 
األجــــرة، مــن خـــال االســتــفــادة مــن سياراتهن 
نقل  اقتصر على  الــذي  العمل  بــدأن  الخاصة. 
ة الجرائم 

ّ
النساء، لتفادي أية مشاكل، نظرًا لقل

صلة بالنساء في السودان.
ّ
املت

ســمــاهــر صـــاح )23 عـــامـــا(، وهـــي طــالــبــة في 
كلّية طب األسنان، أطلقت الفكرة بعد التشاور 
مــع زمــيــاتــهــا فــي ظــل األوضــــاع االقــتــصــاديــة 
الـــخـــانـــقـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا الــــــســــــودان. هـــكـــذا، 
اللواتي لديهن  قـــّررت مــع عــدد مــن زمياتها، 
وتحويلها  منها  االستفادة  خاصة،  سيارات 
ــلـــن عـــن مــشــروعــهــن  ــرة، وأعـ ــ إلــــى ســـيـــارات أجــ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــهــدف 
تخفيف الضغط املادي عن أسرهن، وتسهيل 
الــلــواتــي يخشني ركـــوب ســيــارات  النساء  نقل 

يقودها رجال. 
إن غالبّية زبائنها  الجديد«  »العربي  لـ  تقول 
مــن الــســورّيــات الــلــواتــي انتقلن إلــى الــســودان 
بسبب الحرب الدائرة في بادهن منذ ما يزيد 
ـــه كــان صعبا 

ّ
عــن خمس ســنــوات. وتــوضــح أن

على السورّيات التنقل بسيارات األجرة التي 
يقودها رجال من دون أسرهن. لكن في الوقت 
ـــت مــشــكــلــتــهــن وبــــــدأن يــتــحــركــن 

ّ
الـــحـــالـــي، حـــل

بحرية. 
كاهل  عــن  الضغط  فت 

ّ
خف إن خطوتها  تــقــول 

أســرتــهــا، خــصــوصــا أن لــديــهــا مــجــمــوعــة من 
تحّملها.  عليها  يــصــعــب  الــتــي  االحــتــيــاجــات 
الوقت نفسه، تبدو مرتاحة ألنها باتت  وفي 
ــمـــاد عــلــى نــفــســهــا. والقـــت  ــتـ قــــــادرة عــلــى االعـ
تــجــربــتــهــن تــجــاوبــا أيـــضـــا مـــن قــبــل عــــدد من 
الـــســـودانـــّيـــات الــلــواتــي تــشــجــعــن عــلــى الــقــيــام 
أنــه رغــم كــون املجتمع  باملثل. وتـــرى سماهر 
ــه رّحــــب بــالــفــكــرة،  الـــســـودانـــي مــحــافــظــا، إال أنـ
ــا وأن عــمــلــنــا يــقــتــصــر عـــلـــى نــقــل  »خـــصـــوصـ

النساء«. 
وتلفت إلــى أنــه فــي الــبــدايــة، رفــضــت والدتها 
ها سرعان ما تفهمت خطوتها هذه. 

ّ
األمر، لكن

قيادة  الفتيات   م 
ّ
تعل باتت  ــهــا 

ّ
أن إلــى  وتشير 

السيارات، باعتبار أن غالبيتهن يرغنب بذلك، 
آبائهن  قـــدرة  يــواجــهــن مشكلة عـــدم  أنــهــن   

ّ
إال

الــقــيــادة لضيق  تعليمهن  عــلــى  أشــقــائــهــن  أو 
أن فتيات كثيرات يضطررن  الوقت. وتوضح 
إلى إلغاء بعض الزيارات أو املواعيد ألن أحدًا 
ــدا عـــن مــنــعــهــن من  ال يستطيع إيــصــالــهــن، عـ

االستعانة بسيارات أجرة يقودها رجال. 
وتنفي أن تكون قــد واجــهــت أيــة صعوبات 

أو مضايقات رغم أنها تعمل أحيانا ألوقات 
ــد ســعــيــهــا إلــى  ــ ــؤّك ـــرة مـــن الـــلـــيـــل. وتــ

ّ
ــأخ ــتـ مـ

ــادة عــدد  ــ تــطــويــر املـــبـــادرة وتــعــمــيــمــهــا، وزيـ
سّيارات األجرة الخاصة بالنساء، باعتبار 

أنها ستقيهن من أّية مضايقات.
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن املجتمع الــســودانــي 
ــوة.  ــخـــطـ ــلـ انــــقــــســــم بــــــني مـــــؤيـــــد ورافـــــــــــض لـ
يمكن  التي  باملخاطر  الرافضون  ويتحّجج 
أن تــتــعــرض لــهــا الـــفـــتـــاة، خــصــوصــا أثــنــاء 
الـــقـــيـــادة فـــي املـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة، بــاإلضــافــة 

إلــى نــظــرة املجتمع إليها. ويـــرى املــؤيــدون 
الــنــســاء على  أن الــخــطــوة تأكيد على قـــدرة 
مــجــال، وأنـــه يمكن االعتماد  أي  فــي  العمل 

عليهن.
مــن جــهــتــهــا، تــقــول رنــــدة، وهـــي طــالــبــة، إن 
ــن شــأنــهــا أن  ــّيــــدة، ومــ »الـــفـــكـــرة بــرمــتــهــا جــ
وتشير  النساء«.  خصوصية  على  تحافظ 
ف عنهن مضايقات كثيرة 

ّ
ها ستخف

ّ
إلى أن

السائقني في  لها، خصوصا من  يتعرضن 
أحيان كثيرة، في حال كانت طبيعة عملهن 
رة في الليل، 

ّ
تتطلب بقاؤهن ألوقــات متأخ

بركوب سّيارة  اطمئنانا  أكثر   
ّ
ما يجعلهن

أجرة تقودها امرأة.
بـــــــــــدوره، يــــرفــــض مـــحـــمـــد الــــفــــكــــرة. يـــقـــول: 
زوجتي  أو  لشقيقتي  أسمح  أن  »يستحيل 
ال  إنني  إذ  املهنة،  تلك  بممارسة  ابنتي  أو 
الــذيــن قــد يصادفونهن،  أثـــق بــاألشــخــاص 
وأخشى تعرضهن ألية مشكلة«. يضيف أن 
»املرأة بطبيعتها ضعيفة، وال أعتقد أن في 
إمكانها مواجهة ما قد يواجهه السائقون«. 

إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــــرى الــــبــــاحــــثــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 لــهــذه الــظــاهــرة أســبــابــهــا 

ّ
أســـمـــاء جــمــعــة أن

االقتصادية، نظرًا إلى الضغوط الكثيرة على 
الفتيات طموحات  لــدى  أنــه  األســـر. تضيف 
وإمكانيات كثيرة، وبالتالي هن قادرات على 
مساعدة أســرهــن. وتــرى أن ســيــارات األجــرة 
للفتيات تعد فكرة جيدة، الفتة إلى أن املرأة 
السودانية باتت قادرة على تلبية طموحها 
رة في املجتمع، ما ساهم 

ّ
وقد أصبحت مؤث

في تقبل املجتمع لها. 
وتـــشـــيـــر إلـــــى أن املـــــــرأة بـــاتـــت قـــــــادرة عــلــى 
اختراق كافة املجاالت التي كانت حكرًا على 
الرجال، الفتة إلى أن خطوة كهذه من شأنها 
باعتبارها  املجتمع  فــي  صــدمــة  تــحــدث  أن 
األولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، مــوضــحــة أن األمـــــر ال 
يتقبله  مــا  كثيرًا، وســرعــان  وقــتــا  يستغرق 
املجتمع. وترى أن املجتمع السوداني تغّير، 
ــرأة. وتــخــتــم:  ــ ويــشــمــل األمــــر نــظــرتــه إلـــى املــ
تفّكر  وباتت  للرجل،  مساوية  باتت  »املـــرأة 

وتنتج بشكل أسرع«. 

زهير هواري

ال املجتمع الدولي مجتمعًا في األمم املتحدة، جمعية عامة ومجلس األمن، 
التي وضعت  العاملي نجحا في وقف تدمير مدينة حلب  العام  الــرأي  وال 
»األونيسكو« أسواقها القديمة املسقوفة، والتي تنهض على مساحة 16 
هكتارًا من األرض وتمتد على مسافة 16 كلم ما يجعل منها أكبر سوق 
لؤلؤة  بأنها  ووصفتها  العاملي  الــتــراث  الئحة  على  العالم...  في  مسقوف 
تراث البشرية. الضغوط والنداءات اإلنسانية والثقافية لم ترفع عن رقبتها 
سيف البطش الدموي. وعليه عانت املدينة االستباحة اإلجرامية السافرة. 
والــبــّري دون  الــجــوي  القصف  لعصف  تتعرض  مــا جعلها صبح مساء 
باتت  املدينة عندما  أن هــذه  أخــاقــي. والحصيلة  أو  مــادي  أو رادع  مبرر 
الكارثة  أدنــى من  أو  للرمايات أصبحت على قاب قوسني  ميدان تجريب 
املدمرة. كارثة تواصلت حتى بلغت مداها بإرادة روسية ــ ايرانية سورية. 
السلم من خال اإلصــرار  الكارثة ستستمر في سلم ال يشبه  بالتأكيد 
من جانب »املنتصرين« على نزع نسغ الحياة والــروح من مدينة ميزتها 
أنها كانت دومًا مضّمخة بعبق التاريخ والتنوع الذي ال يفتح سوى على 

التكامل اإلبداعي. 
الــــ4.5 مايني نسمة كمحافظة ومليونني  يفوق  الــذي  تعدادها  أصــل  مــن 
ونصف املليون كمدينة لم يتبق من سكانها سوى عدة مئات ألوف بعد 
ذت في البشر والحجر على حد سواء. وحلب كانت دومًا في 

ّ
ف

ُ
املذبحة التي ن

مصاف املدن العواصم مهما كان شكل الدولة التي تتبع لها. خال العهد 
العثماني كانت تصنف بأنها املدينة الثالثة بعد استنبول والقاهرة. ومع 
قيام الدولة السورية »الحديثة« ُوضعت في املرتبة الثانية بعد دمشق، ولكنها 
ت العاصمة االقتصادية األولى عبر مجمعاتها الصناعية التي تتراوح بني 

ّ
ظل

اآلليات واملحركات والكيماويات والنسيج واملصاغ والقائمة تطول. 
يــتــأَت مــن كــل مــا سبق بما فيه كونها كــانــت املحطة  لــم  لكن غنى حلب 
األخــيــرة فــي طــريــق الــحــريــر الــشــهــيــر. غــنــى حــلــب بــاألســاس يــصــدر عن 
املدينة، فتفاعلت مع  أقامت في هذه  التي  للجماعات  الحضاري  املخزون 
سواها، وقدمت تراثًا عربيًا ال يصعب تبيان خصوصية هويته بدقة، وإن 
كان يعّبر عن الشخصية الحلبية بفرادتها املميزة. تراث ساهم في صنعه 
خليط من العرب وغير العرب وأناس من عقائد ومشارب مختلفة بينهم 
واألتـــراك  والتركمان  واألرمـــن  واليهود  واألكـــراد  واملسيحيون  املسلمون 
والشركس وغيرهم من الشعوب التي قصدت أو عبرت املدينة فاستطابت 

العيش في ربوعها.
اآلن يمكن القول إن القصف الذي أصاب أسواقها ومبانيها، مزق باألصل 
هذا النسيج االجتماعي املتميز، ما جعل أبناءها يهيمون على وجوههم 
تكرارًا سيول  مــرت عليها  التي  لكن حلب  والنواحي.  الــدول  في مختلف 
الغزاة املتاحقة باعتبارها واحدة من أقدم مدن تاريخ اإلنسان  جحافل 

أجادت دومًا لعبة تحدي النهوض ثانية... وستفعل ما تعودته بالتأكيد.
)أستاذ جامعي( 

حلب جوهرة التراث الموءودة

زالزل المجتمعات العربية

ليس طالبو اللجوء الجدد فقط من يعانون للحصول على اإلقامة في 
الدنمارك. هناك مهاجرون يعيشون من دون إقامة منذ 15 عامًا. هذا 
الوضع يعتبره »حزب الالئحة الموحدة« غير مقبول. بينما ال يرى غيره 
مسؤولية  تحمل  وعليهم  المجيء  اختار  من  »هم  ذلك:  في  ضررًا 

عدم القدرة على منحهم اإلقامة والحماية«.

أبعد من طالبي اللجوء

في انتظار مصيره )العربي الجديد(

لم تنتظر التغيير بل بادرت إليه )عصام خويا(

الجمعة 20  يناير/ كانون الثاني  2017 م  22 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 872  السنة الثالثة
Friday 20 January 2017

الجمعة 20  يناير/ كانون الثاني  2017 م  22 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 872  السنة الثالثة
Friday 20 January 2017

ــد الــنــرجــســّيــة  ــات يــمــكــن رصــ الــــيــــوم، بــ
لــدى كثيرين. هــؤالء دائما ما يسعون 
إلـــى لــفــت األنـــظـــار، حــتــى لـــو كـــان ذلــك 
عــلــى حــســاب اآلخــــريــــن. يــشــعــرون أنــه 
يـــجـــب مــعــامــلــتــهــم بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، 
الـــعـــكـــس.  مــــا حـــصـــل  إذا  ويـــغـــضـــبـــون 
آخـــــــرون، وهــــم نـــرجـــســـّيـــون أيـــضـــا، قد 
يـــشـــعـــرون بـــعـــدم األمـــــــان، مـــن دون أن 
يمكن  العكس،  على  ضعفهم.  يظهروا 
استغالّيني. يعرض موقع  يكونوا  أن 
تــوداي« خمس صفات  »سايكولوجي 

لكشف النرجسّيني، وهي: 
1 ــــــ يــــبــــدون قــــســــاوة حــــني ُيـــعـــامـــلـــون 

معاملة سيئة
ــقـــول دراســـــــة كـــنـــديـــة إن األشـــخـــاص  تـ
ــا يـــكـــونـــون أكــثــر  ــادة مـ ــ الــنــرجــســّيــني عـ
حساسّية ألي نقد أو رفض. وفي حال 
انتقدت أو أسأت إلى شخص نرجسي 
تعليقك  سيتلقى  فإنه  قصد،  غير  عــن 

بطريقة خاطئة. 
تنطبق  الـــقـــواعـــد ال  أن  يــعــتــقــدون  ـــ  ــ  2
عليهم، فيعمدون إلى كسرها من دون 

أن ينتبه أحد
ــهــم 

ّ
أولـــئـــك الـــذيـــن يــشــعــرون دائـــمـــا بــأن

مــتــمــيــزون قــد ال يــعــتــقــدون بــأنــهــم في 
حاجة إلــى االلــتــزام بقواعد األســـرة أو 
الــعــمــل. وال يمكنك  عــاقــة عــاطــفــيــة أو 
تــحــديــد األمـــر بشكل واضــــح، ألنــهــم ال 
يـــجـــرؤون عــلــى مــواجــهــتــك أو تحديك 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. هــــي أفــــعــــال بــســيــطــة 
يرتكبونها تظهر أنهم يفكرون بأنهم 
أعــظــم شــانــا مــن اآلخـــريـــن. عــلــى سبيل 
 تدوين 

ً
املــثــال، يمكنك أن تــســأل زمــيــا

إجــــازات الــعــمــل عــلــى الـــروزنـــامـــة. وفــي 
وقت الحق، سيقول إنه نسي األمر.

3 ــــــ قـــيـــادتـــهـــم لــيــســت ســـهـــلـــة، وربـــمـــا 
مستحيلة

هم فوق الجميع، 
ّ
حني يعتقد الناس أن

أو نصحهم  إرشــادهــم  أن  فــهــذا يعني 
. وال يــــبــــدو أنــــهــــم عــلــى 

ً
لـــيـــس ســـــهـــــا

اســـتـــعـــداد ملــعــرفــة مـــا يــتــوجــب عليهم 
فــعــلــه أو تــصــحــيــح خــطــأ ارتــكــبــوه في 
وقت سابق. ربما يطلبون منك أن تقدم 
يلتزموا  أن  دون  مــن  الــنــصــيــحــة،  لــهــم 

بها.
4 ــ يغيرون الجداول واملواعيد من دون 

سبب
القهوة  كنت قد حــّددت موعدًا لتناول 
مــع صديق أو زميل لــك، إال أنــه اعتذر 
في اللحظة األخيرة بسبب عدم قدرته 
ــنـــاس  ــلـــب مــــن الـ ــور. الـــطـ ــحــــضــ ــلـــى الــ عـ
تغيير املواعيد في اللحظات األخيرة، 
يعّد أسلوبا مزعجا. وفي الوقت نفسه، 

يعكس نرجسّية. 
5 ــ يتمتعون بقدرة على التواصل 

عون بنرجسّية 
ّ
األشخاص الذين يتمت

عــالــيــة، ســــواء بــشــكــل عــــام أو فـــي يــوم 
االنتباه  لفت  إلــى  قــد يسعون  مــحــّدد، 
ــتــــجــــاوب قــد  ــة. عـــــدم الــ ــ ــــوريـ بــــصــــورة فـ
أمر  فهذا  مباشر،  بشكل  عليهم  ــر 

ّ
يــؤث

مــلــّح بالنسبة إلــيــهــم. خــال حـــوار مع 
أحـــد الــنــرجــســّيــني عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
قــد تــشــعــرون أن كــل مــا يــقــال سيكتب 
بـــحـــروف كــبــيــرة، مـــع عـــامـــات تعجب 

كثيرة، وذلك بهدف لفت االنتباه. 
)العربي الجديد(

هكذا نكشف 
األشخاص النرجسيّين

ال يهتم آلراء اآلخرين )ايسوف سانوغو/ فرانس برس(

في البداية رفضت والدتها عملها )العربي الجديد(



قضايا

نمر سلطاني

قــــــرار املــحــكــمــة اإلداريـــــــــة الــعــلــيــا 
تيران  بــشــأن جزيرتي  فــي مصر 
وصنافير، يوم 16 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، مهم  باملقاييس كافة. فقد 
الــحــكــومــة ضد  رفــضــت املحكمة اســتــئــنــاف 
ــة  ــى فــي املــحــكــمــة اإلداريــ حــكــم الـــدائـــرة األولــ
في 21 يونيو/ حزيران 2016، في ما يتعلق 
بترسيم الحدود بني مصر والسعودية، بما 
الجزيرتني  على  السيادة  نقل  عليه  يترتب 

إلى السعودية. 
ــة  ــيــ ــيــــاســ وقـــــــــــد ســــــبــــــب الــــــــــقــــــــــرار أزمــــــــــــــة ســ
ودبلوماسية للنظام املصري، ولكنه واجه 
أيضًا النظام الحاكم بالدستور، كما يفّسره 
ــه ســـيـــادة الــحــاكــم  ــ ويــطــّبــقــه الــقــضــاة، وواجـ
بــســيــادة الــشــعــب. مــن هــنــا، يــزيــد الــقــرار من 
أزمة شرعية نظام حكم ما بعد 30 يونيو/ 
الــســطــور التالية  لـــذا، تــركــز  حــزيــران 2013. 
عــلــى ثـــاثـــة جـــوانـــب دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة 

متعلقة بهذا األمر.

الدستور ضد السيسي 
الــجــانــب األول هــو مــكــانــة الــدســتــور، فمنذ 
سدة  السيسي  الفتاح  عبد  الجنرال  اعتاء 
الحكم في مصر، وهو يعبر عن عدم رضاه 
 قام نظامه 

ٌ
الــذي كتبته لجان عن الدستور 

الرئيس محمد  إطــاحــة  بعد  بتعيينها  هــو 
مــرســي واإلخــــــوان املــســلــمــني. فــعــلــى سبيل 
املـــثـــال، كــــان قـــد عــبــر فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2015 عـــن الــحــاجــة إلــــى تــعــديــل الــدســتــور. 
ويقوم قرار املحكمة اإلداريــة العليا، أخيرًا، 
ــة بــــني الــســلــطــة  ــم الـــعـــاقـ ــأزيـ ــتـ مــــن جـــديـــد بـ
الـــذي تــم إقــــراره عام  التنفيذية والــدســتــور 

2014 في ظروف قمعية.
فــفــي قــرارهــا املـــطـــّول، واملـــدعـــوم بالشواهد 
والقانون الدولي واملقارن، قالت املحكمة إن 
الدستور )وتحديدا املادة 151 منه( ال يدع 
مــجــااًل للشك بــأنــه لــيــس فــي وســـع الــنــظــام، 
أي  عــن  يتنازل  أن  نفسه،  الشعب  وال حتى 
جزء من إقليم مصر. ومعنى ذلك أنه ليس 
استفتاء  إلــى  التوجه  السيسي  مــقــدور  فــي 
حقيقي أو صوري لتمرير مخططه. ذلك أن 
عن  ممثليه،  وبالتالي  نفسه،  قــّيــد  الشعب 
أراٍض مصرية.  الــســيــادة على  عــن  الــتــنــازل 
االتفاقية  مناقشة  نفعًا  النظام  ولــن يجدي 
الــبــرملــان، ألن  فــي  السعودية وتمريرها  مــع 
الـــدســـتـــور يــمــنــع إبـــــــرام املــــعــــاهــــدة، ولــيــس 
املحكمة  إقرارها. وبالتالي، ال تحتاج  فقط 
انتظار قرار البرملان للخوض في دستورية 

قرار الحكومة. 
ــام السيسي  ــذا، ســيــكــون الــحــل الــوحــيــد أمـ لـ
لــتــمــريــر مــخــطــطــه عــبــر تــعــديــل الـــدســـتـــور، 
فأهمية الدستور وعلة وجوده، وفقًا لبعض 
الــنــظــريــات، هـــي كــونــه الـــتـــزامـــًا مــســبــقــًا من 
وحقوق  مبادئ  عبر  نفسه  بتقييد  الشعب 
القضاء  دور  ويــكــون  السلطات.  عمل  تقّيد 
فــي هــذه الحالة الــدفــاع عــن سمو الدستور 
ــرورات  ــ ــام ضــ ــ ــ ــام طـــغـــيـــان األغـــلـــبـــيـــة، وأمـ ــ أمــ

السياسة الراهنة. 
ــّم، ســيــكــون  ــ ــتـــور، إذا تـ ولـــكـــن تــعــديــل الـــدسـ
ــــض املــــــبــــــادئ الـــعـــامـــة  ــرويــ ــ ــن تــ ــ تـــعـــبـــيـــرًا عــ
ــرورات الــســيــاســة وبــراغــمــاتــيــتــهــا، ما  لــــضــ
ــإذا تــغــيــر  ــ يــضــعــف مــــن ســـمـــو الــــدســــتــــور، فــ
ــواء الــحــاكــمــني،  ــ ــاءت أهــ ــ الـــدســـتـــور كــلــمــا شـ
العادية  القوانني  وبني  بينه  الفارق  تقلص 
التي يسنها البرملان كيفما شاء. وال شك أن 
محاولًة  ستكون  الدستور  تعديل  محاولة 
واضـــحـــًة إلضــعــاف املــحــاكــم، والــتــهــّرب من 

أحكام قضائية. 
وســتــعــيــد مــثــل هــــذه الـــحـــالـــة إلــــى الـــذاكـــرة 
القضاء،  لتطويع  مرسي  محمد  مــحــاوالت 
القضائية،  الرقابة  من  قــراراتــه  أو تحصني 
ــذلــــك،  ــة مــــتــــكــــّررة. وبــ ــوريــ ــتــ ــات دســ ــانــ ــإعــ بــ
ســيــزول الــفــارق املــزعــوم بــني مــرســي وعبد 

الفتاح السيسي. 
وفي هذا السياق، انتقدت املحكمة مناورات 
ــام الــســيــســي الـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة  نـــظـ
املصرية  املحاكم  قـــرارات  نــفــاذ  مــن  للتهّرب 
ــيـــران  وحـــجـــيـــتـــهـــا بـــخـــصـــوص جـــزيـــرتـــي تـ
وصــنــافــيــر )بــمــا فــي ذلـــك عــبــر الــتــوجــه إلــى 
املحكمة الدستورية العليا ومحكمة األمور 

املستعجلة في منازعات التنفيذ(.

تحكيم دولي 
وفــي هــذا الــســيــاق، لــن يــجــدي نــظــام الحكم 
الــتــحــّجــج مــســتــقــبــا بـــقـــرار تــحــكــيــم دولــــي، 
وهو ما كثر الحديث عنه بعد قرار املحكمة 
السعودية،  مــن  خصوصًا  العليا،  ــة  اإلداريــ
ذلك أن املحكمة استبقت مثل هذا التحكيم 

من عدة جوانب.
بـــنـــزاع  مــتــعــلــق  ــر  ــ األمــ ــــذا  هـ أن  ــّررت  ــ ــ قـ أوال، 
وطــنــي وداخــلــي ال بــنــزاع دولـــي. ومــن هنا، 
مهما كــانــت الــتــزامــات مــصــر الــدولــيــة، فــإن 
الدستورية،  القيود  احــتــرام  الحكومة  على 

بالتزاماٍت  تعهدت  قد  الحكومة  كانت  وإذا 
باطلة،  التزاماتها  فــإن  للدستور،  مخالفة 

ألنها خرجت عن عاقة الوكيل باملوكل. 
ــي هـــــذا الــســيــاق  ثـــانـــيـــًا، قـــامـــت املـــحـــكـــمـــة فــ
بـــالـــتـــذكـــيـــر بـــتـــحـــّفـــظ مـــصـــر عـــلـــى مــعــاهــدة 
فيينا لقانون املعاهدات 1969، ووفقا لهذا 
مــا باسم  مــســؤول  إذا تعهد  فــإنــه  التحفظ، 
مصر بدون توفر الشروط التي تخضع لها 
مــوافــقــتــه، فــا يــتــرتــب أي أثـــر قــانــونــي على 

هذه املوافقة. 
املــحــكــمــة شـــواهـــد مــمــارســة  ثــالــثــا، أوردت 
ــلـــى الـــجـــزيـــرتـــني وفــقــا  مـــصـــر ســـيـــادتـــهـــا عـ
ناحية،  من  الدولية  والعاقات  لاتفاقيات 
الداخلية  وأنــظــمــتــهــا  قــوانــيــنــهــا  وبتطبيق 

عليهما من ناحية أخرى. 
رابعًا، أشــارت املحكمة إلى عدم توافر أدلة 
ــيـــادة على  عــلــى مـــمـــارســـة الـــســـعـــوديـــة الـــسـ
مــصــر عليهما  مــنــازعــتــهــا  أو  الــجــزيــرتــني، 
فــي الــســابــق، وال على أن الــســيــادة املصرية 
كوكيل  عــارضــة  أو  مؤقتة  بمثابة  عليهما 
ــه وفــقــا  ــإنـ لـــلـــســـعـــوديـــة. وخــــاصــــة األمـــــــر، فـ
لــلــمــحــكــمــة »ســــــــواء تــعــلــق األمــــــر بــتــحــديــد 
الحدود ملصر والسعودية كعملية قانونية، 
فنية،  كعملية  بينهما  الــحــدود  ترسيم  أو 
ــــري مــحــظــور  ــدســــتــــور املـــــصـ ــر الــ ــأمــ ــه بــ ــإنــ فــ
عليها«، أي الحكومة )وكافة سلطات الدولة 
التخلي عن جزيرتي  إليهما بشأن  اللجوء 
تيران وصنافير(، وبذلك تكون املحكمة قد 
السيسي  يــدي  على  الــدســتــور  قيد  أحكمت 
أشـــّد اإلحــكــام، وقــّلــصــت مــن خــيــارتــه ضمن 

النظام الدستوري القائم. 

دور النضال القانوني 
األمــر الثاني الــذي تجدر اإلشــارة إليه دور 

املـــحـــامـــني والـــقـــضـــاة. مـــن نـــاحـــيـــة، تــواصــل 
الــتــراشــق الــحــاد بــني املحاكم املــصــريــة، فقد 
قد تعّدت  املستعجلة  األمــور  كانت محكمة 
عــلــى صــاحــيــة مــجــلــس الــــدولــــة، وانــتــقــدت 
املحكمة اإلدارية بعبارات حادة. ثم انتقدت 
املــحــكــمــة اإلداريـــــــة الــعــلــيــا فـــي قـــرارهـــا يــوم 
الــجــاري محكمة  الثاني  كــانــون  يناير/   16
الــســافــر،  تــدخــلــهــا  عــلــى  املستعجلة  األمــــور 
واعتدائها على صاحيات املحاكم اإلدارية 

وفقا للدستور. 
وال يدل هذا التراشق على اختاٍف في اآلراء 
فحسب، وإنما أيضا على قدرة النظام على 
تحريك املحاكم بعضها ضد البعض اآلخر، 
أسوة بممارساٍت استبداديٍة سابقٍة للربيع 

العربي. 
 ثــــورة 25 يــنــايــر لــم تــنــجــح، وحتى 

ّ
ــك أن ذلـ

هـــذه الــلــحــظــة، بــإصــاح الــجــهــاز القضائي 
الـــصـــورة نفسها في  أو تــطــهــيــره )وتــتــكــرر 
ــونــــس(. بــــل بـــالـــعـــكـــس، نـــتـــج عــــن دســـتـــور  تــ
2014، وعــلــى خلفية الــصــراع بــني اإلخـــوان 
املسلمني والقضاء إّبان حكمهم، أن ازدادت 
قـــوة الــقــضــاة بــــدون الــتــخــلــص مـــن مظاهر 

الفساد واالرتباط بالحكم.
من ناحية أخرى، يظهر املحامون والقضاة 
من جديد بديًا للمعارضة السياسية، ففي 
ظروف القمع واالستبداد، تم حظر حركات 
وأحزاب معارضة، مثل »اإلخوان املسلمني« 
وحركة شباب 6 إبريل، وتم اعتقال نشطاء 
الحقوقية  الــجــمــعــيــات  كــثــيــريــن، ومــاحــقــة 

بسبب تمويلها األجنبي. 
الدستورية  املحكمة  إلغاء  من  الرغم  وعلى 
ــدة مـــن قـــانـــون الــتــظــاهــر،  ــ ــادة واحـ الــعــلــيــا مــ
إال أنــهــا أبــقــت على بــاقــي املــــواد، ولــم تمنع 
ــه الـــقـــمـــعـــي. وفــــــي هـــذه  ــفـــعـــولـ اســــتــــمــــرار مـ
الــظــروف مــن انــكــمــاش الــهــامــش السياسي 
الــشــرعــي ملــعــارضــة نــظــام الــحــكــم، وانـــعـــدام 
ــــود مــعــارضــة بــرملــانــيــة جـــديـــة، يصبح  وجـ
املخارج  أحد  والقضائي  القانوني  النشاط 
الغاشم،  النظام  ملقاومة  املتبقية  الوحيدة 
أي أن تسييس القضاء من املعارضة يصبح 
نظام  مــن  السياسة  قوننة  على  للرد  مــاذًا 

الحكم.
ــيـــاق، حــدة  وتــلــفــت االنـــتـــبـــاه، فـــي هــــذا الـــسـ
املحكمة في نقدها تقدير السلطة السياسية 
ــاد تململ  ــ ــا، مـــا يــتــمــاشــى مـــع ازديــ وقــــرارهــ
الـــرأي الــعــام ضــد نــظــام السيسي، وازديـــاد 
عدم الثقة بسياساته، فقد قالت املحكمة إن 
الــســيــادة »خــطــأ تاريخي جسيم،  قـــرار نقل 
ــراب الـــوطـــن«،  غــيــر مــســبــوق، يــمــّس كــيــان تــ
ــــذي دافـــعـــوا عن  ــدر لـــدمـــاء املــصــريــني الـ ــ وهـ
الــــتــــراب، ويــشــكــل تـــنـــازاًل عـــن حــقــوق مصر 
وإضـــرارًا  املــصــري،  القومي  لألمن  وتهديدًا 
املحكمة  ودعـــت  االقــتــصــاديــة.  بمصالحها 
ــدم إغــفــال  ــ ة الـــتـــاريـــخ وعـ ــى قــــــراء الـــنـــظـــام إلــ

األهمية االستراتيجية للجزر.

سيادة الشعب 
ال سيادة الحاكم

األمر الثالث الذي يلفت االنتباه هو النقاش 
املــســتــفــيــض ملــفــهــوم الـــســـيـــادة. ويـــــدل هــذا 
النقاش على أن بعض املبادئ التي جاءت 
بــهــا ثــــورة يــنــايــر قــد نــجــت، واســتــمــرت في 
الرغم من االنقاب على نظام  الحياة، على 
الـــحـــكـــم. واســـتـــشـــهـــدت املــحــكــمــة بــالــتــغــيــيــر 
فــي مفهوم  الفرنسية  الــثــورة  الــذي أحدثته 
املطلق،  الحاكم  سيادة  كونها  من  السيادة 
ــرت فـــي الـــعـــالـــم والــفــهــم  ــدثــ وهــــي »فـــكـــرة انــ

القانوني«، إلى سيادة الشعب. 
الوجدان  »استقر في  قد  إنــه  املحكمة  تقول 
هو مجموع  السيادة  أن صاحب  القانوني 
املواطنني، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة 
مــالــكــة لــلــســيــادة، وإنــمــا تــبــاشــرهــا كوكيلة 

للشعب«.
 25( الشعب  »ثـــورة  أن  املحكمة  وأوضــحــت 
إلى  أدت  سمتها،  كما  يونيه(«،   30 يناير/ 
تغييرات دستورية على الفكر القانوني أن 
إعـــاء شــأن  مــعــهــا، ومـــن ضمنها  يتماشى 
املــواطــن املــصــري فــي »املــشــاركــة السياسية 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة لــبــنــاء دولــتــه 

الجديدة«. 
كما رفضت املحكمة النظريات التي تساوي 
بني مفهوم السيادة )تمارسه الدولة نيابة 
عن الشعب( وحق امللكية )يملكه الفرد على 

ممتلكاته(. 
ــــة عــلــى  ــــدولـ الـ املـــحـــكـــمـــة إن »حـــــق  قـــالـــت  إذ 
وإنــمــا هــو حق  لــيــس حــق ملكية،  إقليمها 
سياسي يشتمل على مجموعٍة من الحقوق 
من  والــقــضــائــيــة«.  والتنفيذية  التشريعية 
هــنــا، الــســيــادة حـــق جــمــاعــي واملــلــكــيــة حق 
فردي، وال يستطيع نظام الحكم أن يتعامل 
مع الدولة وأراضيها، كما يتعامل الفرد مع 

أماكه الخاصة.
وال شـــك فـــي أن هــــذا الــتــأكــيــد عــلــى ســيــادة 
ــعـــب، وعـــلـــى ســـمـــو الــــدســــتــــور فــــي ظــل  ــشـ الـ
أزمة  بتعميق  سيقوم  القانونية«،  »الــدولــة 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي املــــصــــري مـــنـــذ إطـــاحـــة 
القانونية،  الدولة  حسني مبارك، ففي هذه 
تــقــول املــحــكــمــة، »مــمــارســة السلطة لــم تعد 

امتيازًا شخصيا ألحد«.
من هنا، فإن خيارات السيسي اآلن أحاها 
ــاكـــم أو غــيــّر  ــحـ مــــــّر، فــــــإذا تـــجـــاهـــل قــــــرار املـ
الدستور لتجاوز قراراتها، فإنه سيزيد من 
أزمــة شرعية حكمه وسيزيد من خصومه. 
وإذا انصاع لقرارات املحاكم، فإنه سيضطر 
إلى التراجع عن اتفاقه مع السعودية، وعن 
إخطاره إسرائيل ودواًل أخرى بهذا االتفاق، 
لــيــزيــد مـــن تــعــقــيــد عــاقــتــه مـــع الــســعــوديــة، 
ولـــتـــبـــدو عــشــوائــيــة ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة 

للقاصي والداني من جديد.
)أكاديمي فلسطيني/ 
أستاذ في القانون الدستوري(

بين سيادة الشعب وسمو الدستور

تيران وصنافير
أزمة شرعية في مصر

واجه قرار المحكمة 
النظام الحاكم 

بالدستور، كما يفّسره 
ويطبّقه القضاة، 

وواجه سيادة الحاكم 
بسيادة الشعب

ليس في مقدور 
السيسي التوجه إلى 

استفتاء حقيقي 
أو صوري لتمرير 

مخططه

مهما كانت التزامات 
مصر الدولية، فإن 

على الحكومة احترام 
القيود الدستورية

مع رفض المحكمة اإلدراية العليا قرار السلطة المصرية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تفتح معركة جديدة بين 
النظام والقضاء، في جوهرها )إلى جانب أنها معركة دســتورية( سياسية لمقاومة النظام الغاشم، ردًا على قوننة السياسة 

من نظام الحكم. يقرأ المقال أبعاد القرار الصادر عن المحكمة

)Getty( 2017 مصري يحتفل بعد قرار المحكمة رفض التنازل عن الجزيرتين 16 يناير

ترويض  عن  واضحًا  تعبيرًا  سيكون  تّم  إذا  المصري  الدستور  تعديل 
المبادئ العامة لضرورات السياسة وبراغماتيتها، ما يضعف من سمو 
تقلّص  الحاكمين،  أهــواء  شاءت  كلّما  الدستور  تغير  وإذا  الدستور. 
البرلمان كيفما شاء. وال  التي يسنها  العادية  القوانين  بينه وبين  الفارق 
شك في أّن محاولة تعديل الدستور ستكون محاولًة واضحًة إلضعاف 
المحاكم، والتهرّب من أحكام قضائية. وستعيد مثل هذه الحالة إلى 
الذاكرة محاوالت الرئيس المعزول محمد مرسي لتطويع القضاء، أو 

تحصين قراراته من الرقابة القضائية، بإعالنات دستورية متكرّرة.

الدستور وضرورات السياسة
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أشهر المسرّبين في التاريخ... قبل تشيلسي مانينغ
واشنطن ـ العربي الجديد

شــهد العقد األخير تسريبات عدة لوثائق 
حكوميــة مخابراتيــة تعتبــر ســرية، وكان 
شــبه  ســابق  وقــت  فــي  إليهــا  الوصــول 
تســريبات  مــع  كانــت  البدايــة  مســتحيل. 
موقــع »ويكيليكــس« التــي أحدثــت صدمــة 
آالف  مئــات  بعدهــا  وتوالــت  العالــم.  فــي 
إلــى عاقــات آالف  التــي تطرقــت  الوثائــق 
اإلدارة  مــع  العالــم  حــول  السياســيني 
العالــم  نصيــب  مــن  وكانــت  األميركيــة. 
العربــي حصــة كبيــرة. وقبــل يومني أصدر 
قــرارًا  أوبامــا،  بــاراك  األميركــي،  الرئيــس 
بحــق  الصــادر  الحكــم  بتخفيــف  رئاســيًا 
وثائــق  لتســريبها  مانينــغ،  تشيلســي 
ملوقــع »ويكيليكــس« الشــهير. ويأتــي قــرار 
تخفيــف الحكــم عن مانينغ قبل يومني من 
انتهــاء واليــة أوبامــا الــذي خفــف أحكامــًا 
أشــخاص   209 علــى  صــادرة  قضائيــة 
هــذا  أعــاد  آخريــن.   64 عــن  عفــوًا  وأصــدر 
»ويكيليكــس«  مؤســس  اســم  القــرار 
السويدي جوليان أسانج إلى الواجهة. إذ 
إن أســانج وعــد بتســليم نفســه للســلطات 
عــن  أوبامــا  عفــى  حــال  فــي  األميركيــة 
مانينــغ. وهــو مــا طــرح عامــات اســتفهام 
وأهميتهــا.  مانينــغ  هويــة  حــول  كبيــرة 
فــي  مانينــغ  تشلســي  ولــدت  هــي؟  فمــن 
واليــة أوكاهومــا عــام 1987، كذكــر باســم 
برادلــي مانينــغ. وانتقلت إلــى مدينة ويلز 
بعــد طــاق والديهــا، عندمــا كانت في ســن 
املدرســة  مــن  تخرجهــا  وبعــد  املراهقــة. 
الثانويــة انضمــت للجيــش األميركــي عــام 
مانينــغ  أرســلت   ،2009 عــام  فــي   .2007
مــا  اســتخباراتية،  كمحللــة  العــراق  إلــى 
مّكنهــا مــن الوصــول إلــى ملفــات عســكرية 
أكثــر  فســربت  حساســة.  ودبلوماســية 
وبرقيــات  وفيديــو  وثيقــة  ألــف   700 مــن 
»ويكيليكــس«،  موقــع  إلــى  دبلوماســية 
ونشــر العديــد منهــا فــي وكاالت إخباريــة 
غارديــان«  »ذا  صحيفــة  بينهــا  عــدة، 
البريطانيــة وصحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
األميركيــة. وبرز ضمن التســريبات فيديو 
بطلــة،  إلــى  نفســها  مانينــغ  حــّول  مهــّم 
أطلــق عليــه »ويكيليكــس« اســم »الجريمــة 
جويــة  غــارة  فيــه  وظهــرت  املضمونــة«، 
عــام  تمــوز  يوليــو/   12 يــوم  بغــداد  فــي 
2007. وكان هــذا الهجــوم علــى »متمرديــن 
أكثــر مــن  فــي مقتــل  قــد تســّبب  عراقيــني« 
عشــرة أشــخاص، بينهــم مصــور صحافي 
باســم  املتحــدث  وقــال حينهــا  ومســاعده. 
الكاميــرا  »ظنــوا  إنهــم  األميركــي  الجيــش 
ضمــن  ظهــر  كذلــك  صواريــخ«.  قاذفــة 
جويــة  لغــارة  آخــر  فيديــو  التســريبات 
أميركيــة علــى قريــة أفغانيــة، أســفرت عــن 
مقتــل مائــة مــن املدنيــني، فــي مايــو/ أيــار 

عام 2009.
اعتقلــت مانينــغ في مايو/ أيار عام 2010، 
حزيــران  يونيــو/  فــي  محاكمتهــا  وبــدأت 
عــام 2013. وُوجهــت إليهــا 22 تهمــة، أقــرت 
اســتخدام  »إســاءة  بينهــا  منهــا،  بعشــر 
مــواد ســرية«. ووجــد القاضــي العســكري، 
الكولونيــل دينيــس لينــد، مانينــغ مذنبــة 
تمــت  ولكــن  االتهامــات،  هــذه  مــن  بـــ20 
تبرئتها من تهمة مساعدة العدو. وشملت 
األدلــة خــال محاكمتها ســجات التراســل 
فــي حاســوبها الشــخصي، والتواصــل مــع 
جوليــان  »ويكيليكــس«،  موقــع  مؤســس 
 2013 عــام  آب  أغســطس/  وفــي  أســانج. 
ُحكــم علــى مانينــغ بالســجن ملــدة 35 عامًا، 
بعــد  مشــروط  ســراح  إلطــاق  فرصــة  مــع 
ســبع ســنوات. كمــا ُســرحت مــن الجيــش، 
فضــت رتبتهــا إلــى الرتبــة األدنــى فــي 

ُ
وخ

الجيــش. وقــد أثــارت مانينــغ الجــدل أيضًا 
غيــرت  حيــث  الجنســية،  هويتهــا  بســبب 
اســمها مــن برادلــي )ذكــر( إلــى تشيلســي 
)أنثــى( بعدمــا ســمح لهــا الجيــش بإجــراء 
عمليــة تحويــل جنســي العــام املاضــي، إثر 

إضرابها عن الطعام.

إدوارد سنودن
ليست تشيلسي مانينغ بطلة التسريبات 
معهــا  يبــرز  بــل  العالــم،  حــول  الوحيــدة 
أيضًا اســم األميركي إدوارد ســنودن، وهو 
عميــل ســابق )منشــق( فــي االســتخبارات 
األميركيــة، وهــو صاحــب التأكيــد الحســي 
فــي  واملراســات  املكاملــات  كل  بــأن  األكبــر 
تتعــرض  أميــركا،  فــي  وتحديــدًا  العالــم، 
واملخابراتيــة.  الرســمية  للرقابــة 
واملعلومــات التي ســربها جعلتــه املطلوب 

مــا فعلــه  أميــركا، كمــا وضعــت  فــي  األول 
فــي خانــة »الخيانــة العظمــى للبــاد«. عام 
معلومــات  بتســريب  ســنودن  قــام   2013
فــة »ســرية للغايــة«، وهــي عبــارة عن 

ّ
مصن

تفاصيل برنامج »بريزم« الذي تستخدمه 
وكالة األمن القومي األميركية للتجّسس.

واملوجــود   ،1983 عــام  املولــود  ســنودن 
حاليــًا فــي روســيا، دخــل بدايــة إلــى وكالــة 
األمــن القومــي، ثــّم عمل متعاقــدًا مع وكالة 
االســتخبارات األميركيــة. وعــام 2013، قــام 

بتســريب آالف الوثائــق واملعلومــات حــول 
أغلــب  خــوادم  علــى  األميركــي  التجســس 
الشــركات الكبرى في العالم وقدرتها على 
الدخــول إلى حواســيب ومحادثات األفراد 

في الواليات املتحدة وخارجها.

المسربون القدامى
وإدوارد  ويكيليكــس،  تســريبات  أن  رغــم 
بنمــا  وثائــق  تســريبات  أن  كمــا  ســنودن، 
قبــل  نشــرت  التــي  الضريبــي  للتهــرب 
إلــى كثافتهــا  عــام، تعتبــر األخطــر، نظــرًا 
انتشــارها  ســرعة  إلــى  ونظــرًا  وغزارتهــا، 
ومواقــع  اإللكترونــي  اإلعــام  هيمنــة  مــع 
العالــم  فــإن  النشــر،  عالــم  علــى  التواصــل 
عــرف تســريبات خطيــرة عــدة منــذ عقــود، 
وكانــت ضحيتهــا دومــًا اإلدارة األميركية، 

فمن هم أشهر املسربني؟
فضيحــة  تبقــى  طبعــًا  األشــهر  القضيــة 
»ووترغايــت« التي كان ضحيتها الرئيس 
نيكســون.  ريتشــارد  الســابق  األميركــي 
تفاصيل الفضيحة تقول إنه عام 1972، تّم 
إلقاء القبض على خمســة أشــخاص داخل 
الديمقراطــي األميركــي وهــم  الحــزب  مقــر 
ينصبــون أجهــزة تجّســس، لتوجه أصابع 
ريتشــارد  الجمهــوري  للرئيــس  االتهــام 
منافســه  علــى  بالتجســس  نيكســون 

الديمقراطي في االنتخابات. 
من كان صاحب الفضل بكشــف الفضيحة 
وإبــاغ صحيفــة »واشــنطن بوســت« بمــا 
حصــل، لتنفجــر القضيــة؟ إنه مــارك فيلت، 
»أف بــي   خاصــًا فــي مكتــب الـــ

ً
وكان عميــا

آي«، ولم يكشف عن هويته إال عام 2005.
أميركــي  ضابــط  فقــام   ،1971 عــام  أمــا 
مئــات  بتســريب  إلســبرغ،  دانيــال  اســمه 
الوثائــق الســرية مــن البنتاغــون لصحيفة 
علــى  الحــرب  حــول  تايمــز«  »نيويــورك 
فيتنــام، فاتهــم بالتجســس، وحكــم بـــ115 
عامــًا مــن الســجن، قبــل أن تســقط جميــع 
االتهامات عنه، نتيجة عوامل عدة، أبرزها 

التضامن وااللتفاف الشعبي حوله.
في أميركا أيضًا، برز عام 1995 اسم ليندا 
تريب، العاملة في البيت األبيض في عهد 
الرئيــس بيــل كلينتــون، وذلــك لتســريبها 
مونيــكا  وبــني  بينهــا  خاصــة  مكاملــات 
لوينســكي، مــا أدى إلــى انفجــار فضيحــة 
التــورط العاطفي والجنســي بني كلينتون 
محاولــة  فــي  واســتخدمت  ولوينســكي، 

لإلطاحة بكلينتون.
ال،  طبعــًا  التســريبات؟  كل  هــي  هــذه  هــل 
عشــرات  األميركــي  التاريــخ  يعــرف  بــل 
املســربني  وعشــرات  األخــرى،  التســريبات 
الذين تحولوا بمرور الســنوات إلى أبطال 
منهــم  نذكــر  العالــم.  وحــول  أميــركا  فــي 
آل  جســد  الــذي  ســيربيكو،  فرانــك  أيضــًا، 
باتشــينو شــخصيته عــام 1973 فــي فيلــم 
ــح عن هذا الدور لجائزة 

ّ
»ســيربيكو« ورش

ســيربيكو،  قــام  الحقيقــة،  وفــي  أوســكار. 
فــي  فــي شــرطة نيويــورك،  وهــو عســكري 
حجــم  عــن  بالكشــف  الســتينيات،  نهايــة 
أدى  مــا  الشــرطة،  جهــاز  داخــل  الفســاد 
إلــى فتــح تحقيــق داخــل مكاتــب الجهــاز، 
جســم  ينخــر  كبيــر  فســاد  عــن  والكشــف 
الشــرطة. لكن زماء ســيربيكو لم ينتظروا 
كثيــرًا قبــل االنتقــام منــه، فخــال مداهمــة 
لتجــار مخــدرات، أصيب في وجهه، وتركه 
رفاقــه وحيــدًا ولــم يطلبوا النجــدة، ما أدى 

إلى فقدانه للسمع في أذٍن واحدة.
ومــن خــارج أجهــزة الدولــة الرســمية، بــرز 
اســم مســّرب شــهير هــو األميركــي جيفري 
ويغانــد، الــذي كان يعمــل مديــرًا تنفيذيــًا 
فــي إحــدى شــركات التبــغ والســجائر. وقد 
الشــهير«  دقيقــة   60« برنامــج  فــي  ظهــر 
ليقــول إن كل شــركات التبــغ تــدرك وتقــوم 
عن قصد بوضع كمية نيكوتني تؤدي إلى 
اإلدمــان فــي منتجاتهــا، وهــو مــا أدى إلــى 
 حــرب اقتصادية شــعواء ضــّده، ولكن 

ّ
شــن

فــي الوقــت نفســه أدى إلى انخفاض نســب 
ان.

ّ
مبيعات شركات الدخ

منذ الستينيات 
والمسربون موجودون 

في أميركا وتتم 
محاربتهم

وثائق  لتسريبها  مانينغ،  تشيلسي  بحق  الصادر  الحكم  بتخفيف  رئاسيًا  قرارًا  أوباما،  باراك  األميركي،  الرئيس  أصدر 
لموقع »ويكيليكس« الشهير. مانينغ هي جزء من عشرات المسربين عرفهم التاريخ األميركي

إلــى شاشــات  انتقلــت قصــص كثيــرة ملســربن حقيقيــن 
الســينما أو الدرامــا التلفزيونيــة، وآخــر هــؤالء كانــت قصــة 
قصتــه  ودارت  ســتون،  أوليفــر  للمخــرج  ســنودن،  إدوارد 
حــول ســنودن، املوظــف الســابق فــي وكالــة األمــن القومــي 
األميركيــة، الــذي كشــف عــن برامــج مراقبــة واســعة النطــاق 
ات 

ّ
أجرتها الحكومة األميركية. الفيلم اقتبس من كتاب »ملف

سنودن: قّصة أبرز الرجال املطلوبن في العالم من الداخل«.
وقوبــل  ليفيــت،  جــوردن  جوزيــف  البطولــة  دور  لعــب 
الشريط باستحسان عندما عرض في مهرجان تورنتو 
الدولــي لألفــام ووصفــه بعضهــم بأنــه عــودة للمخــرج 
ســتون، الــذي فشــلت أحــدث أفامــه مثــل »ذا ســافاجز« 
الجماهيــر. وكان تجســيد قصــة ســنودن  اجتــذاب  فــي 
أيــام  ــع قبــل 

ّ
قــد ســاهم فــي زيــادة التعاطــف معهــا، فوق

طالــب الرئيــس 
ُ
أكثــر مــن مليــون شــخص علــى عريضــة ت

األميركــي، بــاراك أوباما، بالعفو عن ســنودن، قبل انتهاء 
 Pardon واليتــه. وأحصــت العريضــة، التــي تحمــل اســم
عــام  قبــل  وانطلقــت  ســنودن(،  عــن  )اعــف   Snowden
الباقيــة ألوبامــا  األيــام  عــدد  اإللكترونــي،  علــى موقعهــا 
فــي الحكــم وتطالبــه بالتحــّرك قبــل فــوات األوان وتســليم 
الســلطة للرئيــس املنتخــب، دونالــد ترامب، فــي 20 يناير/
كانــون الثانــي الحالــي، أي اليــوم. لكن هــا هي والية أوباما 
تنتهــي بعفــو عن تشيلســي مانينــغ، ومن دون العفو عن 

سنودن، ليبقى في روسيا حتى الساعة.
وفــي الســياق نفســه، أعلنــت روســيا عــن تمديــد إقامــة 
ســنودن فــي البــاد، إذ كتبــت املتحدثــة باســم الخارجيــة 
الروسية، األربعاء، أن »إقامة سنودن مددت ملدة عامن«. 
بينما نقلت وكالة اإلعام الروســية أن ســنودن ُمنح حق 

البقاء في الباد ملدة ثاثة أعوام أخرى.

السينما والتعاطف

MEDIA
منوعات

يواصل المصريون دعمهم لالعب تغريد
كرة القدم، محمد أبو تريكة، بعد 

إعالن النظام المصري اسمه في 
قائمة اإلرهاب. ودشنوا وسومًا 

عدة بينها »#إرهابي_القلوب«، كما 
انتقدوا الممثلة، داليا البحيري، بعد 

هجومها على الالعب، فتصدر وسم 
باسمها قائمة األكثر تداوًال في البالد.

تفاعل الناشطون الفلسطينيون 
مع األحداث الجارية في بلدة »أم 
الحيران« الفلسطينية في صحراء 

النقب في الداخل الفلسطيني 
المحتل، علمًا أنها شهدت اقتحامًا 
واسعًا من شرطة االحتالل اإلسرائيلي 

لتنفيذ عمليات هدم للبلدة، مدشنين 
وسم »#أم_الحيران_تقاوم«.

تداول مستخدمو مواقع التواصل 
آخر تطورات المعارك بين »تنظيم 
الدولة« )داعش( وقوات النظام 

السوري في ديرالزور. كما شاركوا 
صورة خريطة ُتظهر التقدم الذي 

أحرزه التنظيم  خالل األيام األخيرة. 
وظهر وسم »#دير_الزور« في أكثر 

من 17 ألف تغريدة.

استغّل ناشطون على مواقع 
التواصل االجتماعي خبر عفو 
الرئيس األميركي، باراك أوباما، 

عن مسربة وثائق »ويكيليكس«، 
تشيلسي مانينغ، مطالبين إياه 

بالعفو أيضًا عن العميل السابق في 
االستخبارات األميركية، إدوارد سنودن، 

علمًا أنه لجأ إلى روسيا في 2013.

إدوارد سنودن: أشهر المسّربين )آدم بيري/فرانس برس(

الجمعة 20  يناير/ كانون الثاني  2017 م  22 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 872  السنة الثالثة
Friday 20 January 2017



الــحــديــث العــتــرافــات حـــول عــاقــتــهــا بزوجها 
ووصفته  الفيشاوي،  فـــاروق  املمثل،  السابق 
»أبو أوالدها« وشقيقها وصديقها. وتابعت  بـ
كيف وقف الفيشاوي إلى جانبها، وساندها 
إصابتها  الطبي بسبب  للعاج  تلقيها  أثناء 
بــــداء نــــادر فــي الــعــمــود الــفــقــري، وخضوعها 
ألكثر من سّت عمليات في عام واحــد. األلفي، 
وفـــي مــعــرض حــديــثــهــا، كشفت لــلــمــرة األولـــى 
عــن مــعــانــاتــهــا مــن خــيــانــة فــــاروق الــفــيــشــاوي 

قبل طاقهما. وروت تفاصيل مدهشة عن تلك 
العاقة وكيفية مراعاتها لزوجها رغم كل ذلك 
الطابع  بت 

ّ
وغل العائلي.  الــربــاط  على  حفاظًا 

الـــشـــرقـــي فـــي تــبــريــر املــــــرأة الــعــربــيــة لــخــيــانــة 
زوجــهــا. كــام األلــفــي، وبــعــد أكــثــر مــن عشرين 
عامًا على طاقها من فــاروق الفيشاوي، كان 
وتسامحها  الفنانة،  لجمهور  صدمة  بمثابة 
وتــغــلــيــبــهــا لــعــاطــفــتــهــا، فـــي تــبــريــر الــخــيــانــة 
. إذ قالت األلــفــي، إن الدين 

ً
لــلــزوج كونه رجـــا

كريستين أبيض

لــم يــعــش عـــدد كــبــيــر مــن الفنانني 
ــاة الـــــــــورديـــــــــة« بـــاملـــعـــنـــى  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ »الــ
الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــكـــلـــمـــة. ثـــمـــة عـــوائـــق 
كــثــيــرة اعــتــرضــت طــريــق نــجــاحــهــم، بعضها 
تــكــشــفــه الـــصـــحـــافـــة ووســــائــــل اإلعــــــــام. لــكــن 
بعضها اآلخــر يــتــراوح تصنيفها بــني ذكــرى 
فـــارق بسيط تكشفه  مــؤملــة، وذكـــرى سعيدة. 
ــنـــان نــفــســه  ــفـ ــًا، بـــاعـــتـــراف الـ ــبـــاعـ الـــســـنـــوات تـ
بمرحلة زمنية عاشها. بينما ُيفسر البعض 
بــأنــهــا نـــوع مــن الـــراحـــة الــذهــنــيــة، واملــكــاشــفــة 
الــقــول بأن  إلــى  البعض اآلخــر  للعبرة. يتجه 
املبالغ التي يتقاضاها الفنانون من املحطات 
التلفزيونية، ترتفع كلما قدم الفنان سبقًا، أو 

اعترافًا للمرة األولى.

سمية األلفي وخيانة الفيشاوي
األلــفــي،  املمثلة، سمّية  أطــلــت  أســبــوعــني،  قبل 
فـــي بــرنــامــج »فــحــص شـــامـــل« عــلــى فضائية 
»الـــحـــيـــاة” املـــصـــريـــة. األلـــفـــي الـــتـــي غـــابـــت عن 
بطريقة  شرحتها  صحية  ألســبــاب  التمثيل 
ــــواء، عـــرجـــت فــــي ســيــاق  ــهـ ــ تــفــصــيــلــيــة عـــلـــى الـ

نشر جيمس هاركين 
مقاًال أكد فيه أن 

القاشوش ال يزال حيًا

تكّفلت فيفي عبده 
بتربية الطفلة، عطية اهلل، 

لتحية كاريوكا

طلبت آيتن عامر 
من داليا البحيري التراجع 

عن كالمها

2223
منوعات

للمرأة  العربي، ال تجيز  العالم  والــعــادات في 
خــيــانــة زوجــهــا كــمــا يــغــض املــجــتــمــع الــعــربــي 
الــنــظــر عـــن خــيــانــة الـــرجـــال لــزوجــاتــهــم. لــذلــك 
ختمت األلفي هــذا االعــتــراف بــأن الطاق كان 
 األنــــســــب، بــعــد أن اعـــتـــرف لــهــا فــــاروق 

ّ
الـــحـــل

الفيشاوي مرارًا بأنه ضعيف في هذه املسألة.

سهير رمزي وعقدة والدتها
وقــبــل عـــام، اعــتــرفــت املمثلة املــصــريــة، سهير 

ــزيـــونـــي، بـــمـــأســـاة  ــفـ ــلـ رمــــــــزي، فــــي بــــرنــــامــــج تـ
عــاشــتــهــا وال تــــــزال تــعــيــشــهــا بـــعـــدمـــا فــقــدت 
والدتها الفنانة، ُدرّية أحمد، التي توفيت عام 
2003. كان واضحًا التأثر الشديد الذي عانته 
وتــعــانــيــه ســهــيــر رمــــزي بــعــد وفــــاة والــدتــهــا. 
وذكـــــــــرت لـــلـــمـــرة األولـــــــــى كـــيـــفـــيـــة خــضــوعــهــا 
لإلجهاض لثاث مرات متتالية، لخوفها من 
أن يقاسمها طفلها محبتها لوالدتها، وقالت: 
»كــانــت والــدتــي تنهرني عــن ذلــك الــفــعــل. لكن 
فــكــرة مــشــاركــة أحــــد فـــي مــحــبــتــي لــهــا، كــانــت 
تغلبني فــي كــل مـــرة. مــا أدى إلــى طــاقــي في 
نــادمــة على ما  إذا كانت  ــر«. وعما  األمـ نهاية 
اليوم  أنــا  »نــعــم  قــالــت:  نفسها،  اقترفته بحق 
نــادمــة جــدًا، كــون فعل اإلجــهــاض يتنافى مع 
الله  مــن  وطلبت  واإلنــســانــيــة«.  الدينية  القيم 
من  اليوم  تعاني  بأنها  وقالت  يسامحها.  أن 
وحــــدة شـــديـــدة، هــي مــا دفــعــتــهــا لــلــعــودة إلــى 
القسري،  االعــتــزال  مــن  عامًا   12 بعد  التمثيل 

بسبب وفاة والدتها.

فيفي عبده وطفلة تحية كاريوكا
وقبل سنتني، كشفت الكاتبة املصرية، ماجدة 
ــلـــى صــفــحــتــهــا الـــخـــاصـــة عــلــى  خـــيـــر الــــلــــه، عـ
فــيــســبــوك، قــصــة ابــنــة الــفــنــانــة، فــيــفــي عــبــده، 
الراحلة،  الفنانة  توفيت  »ملــا  وكتبت:  الثالثة. 
تحية كاريوكا، تركت الطفلة الرضيعة، عطيه 
الله، أمانة لدى الفنانة فيفي عبده، وأوصتها 
عليها خيرًا، واحترمت فيفي األمانة، وقامت 
بــتــربــيــة عــطــيــة الــلــه وكــأنــهــا ابــنــتــهــا الــثــالــثــة، 
وألحقتها بأفضل املــدارس، وإذا سألَت فيفي 
عن أخبار الطفلة اليتيمة التي تركتها تحية 
كاريوكا لديها، تتوتر وتقول: اخفض صوتك 
البنت ما تعرفش حاجة، غير أنها بنتي. ولم 
تــتــاجــر فيفي عــبــده يــومــًا بــهــذه الــحــكــايــة وال 
تعلم بنشري لها اآلن«. والواقع، أن فيفي عبده 
لــم تــذكــر يــومــًا فــي تــصــريــحــاتــهــا الصحافية 
الــلــه، وذلــك بعد أكثر  شيئًا عــن الطفلة عطية 
من ستة عشر عامًا على وفاة كاريوكا، وُيقال 
إن الطفلة عطية الله يتيمة، وتكفلت بتربيتها 

كاريوكا قبل وفاتها.

»أوعدك« كانت لفايزة أحمد أوًال
واعــتــرف امللحن املــصــري، محمد سلطان، في 
بــأن أغنية »أوعــدك«  حديث صحافي مؤخرًا، 
الراحلة سعاد محمد كانت  للفنانة  الشهيرة 
ونظرًا  أحمد.  فايزة  الراحلة  املطربة  لزوجته 
تربط بني سعاد محمد  كانت  التي  للصداقة 
وفايزة أحمد، بحسب سلطان، والذي اعترف 
عتبر فردًا من األسرة، 

ُ
بأن سعاد محمد كانت ت

طــلــبــت فـــايـــزة أحــمــد مــنــه، أن تــهــدي األغــنــيــة 
للفنانة سعاد محمد، لكنه رفض ذلك.

لبلبة وقبلة الطالق
قبلة  بأن  لبلبة،  املصرية،  املمثلة  واعترفت 
الــفــنــان، حــســني فــهــمــي، لــهــا فــي فيلم »بنت 
بــديــعــة« كــان سببًا فــي طاقها مــن زوجها 
الــفــنــان، حسن يــوســف. زواج استمر  ــذاك  آنـ
لسبع سنوات انتهى بسبب قبلة. واضطرت 
لبلبة، يومها، إلى عدم التصريح للصحافة، 

وااللتزام بالصمت عن أسباب طاقها.

نبيلة عبيد والزواج السري
على  والقضاء  املصرية،  الثورة  قيام  وبعد 
حــكــم الـــرئـــيـــس املـــصـــري املـــخـــلـــوع، حسني 
مـــبـــارك، اعــتــرفــت املــمــثــلــة املـــصـــريـــة، نبيلة 
الرئيس،  بمستشار  زواجــهــا  بقصة  عبيد، 
ــشــرت حــول 

ُ
أســامــة الــبــاز، بــعــد مــعــلــومــات ن

قصة هــذا الـــزواج الــســري. لكن هــدف نبيلة 
املعلومات  لنفي  كـــان  االعـــتـــراف،  مــن  عبيد 
الــتــي قــالــت إنــهــا حــصــلــت عــلــى امــتــيــازات، 
أعـــوام من  الـــذي دام تسعة  بسبب زواجــهــا 

الدكتور أسامة الباز.

نور زين

ــنـــوات عــــن الـــشـــاشـــة الــفــنــيــة  بـــعـــد غـــيـــاب لـــسـ
ــديـــدة. تــرقــب  والــجــمــهــور، عـــــادوا بــأعــمــال جـ
الــجــمــهــور ظـــهـــورهـــم وتـــوقـــع الــكــثــيــر منهم 
بــاعــتــبــارهــم  نــجــوم صــف أول كما عهدوهم 
 أو اثنني، 

ً
طوال تاريخهم الفني. قدموا عما

وفي أفضل الحاالت ثاثة، واختفوا ُمجددًا. 
بشكله،  الفني  الوسط  مع  يتأقلموا  لم  ربما 
لكن  كثيرة،  احتماالت  الجديدة.  واعتباراته 
األكيد، أن هؤالء النجوم وجدوا في االبتعاد 
ــواء ُمـــجـــددًا مـــا قـــد يــريــحــهــم أكــثــر،  ــ عـــن األضــ

فاختفوا من جديد.

سهير البابلي
بـــعـــد تــقــديــمــهــا آخـــــر عـــمـــل فـــنـــي لـــهـــا بـــدايـــة 
التسعينيات في مسرحية »عطية اإلرهابية«، 
ــزال، عــادت  ــتـ وقـــرارهـــا ارتــــداء الــحــجــاب واالعـ
»سيدة املسرح« إلى األضــواء من جديد عام 
اإلعــان عن عودتها وتقديمها  وفــور   .2005
مــســلــســا بـــعـــنـــوان »قـــلـــب حــبــيــبــة«، تحمس 

ــام، وهـــو  ــنــــظــ هــــل هــــو الــــخــــوف مــــن بـــطـــش الــ
الــذي وقــف على املنصات في  املندفع  الشاب 
املـــظـــاهـــرات وقــــاد الــهــتــافــات؟ أم أنـــه الــخــوف 
مــن املــعــارضــة، ومــن الــثــوار الــذيــن قابلهم في 
سيساندونه،  وكانوا  املظاهرات،  من  العديد 
افترضنا  وسيفرحون بعودة منشدهم؟ وإن 
أن هــــول الــصــدمــة شـــل تــفــكــيــره حــيــنــهــا، هل 
ــهـــوره اإلعــــامــــي إلــــى ما  يــعــقــل أن يــتــأخــر ظـ
بعد ســنــوات مــن خــروجــه مــن أقــفــاص األســد. 
لبنان،  إلــى  لجأ  التقرير،  بحسب  فالفرهود، 
ومن ثم إلى تركيا، وأخيرًا إلى أملانيا، فلماذا 
تــأخــر ظــهــوره اإلعـــامـــي حــتــى نــهــايــة 2016، 

وهو بعيد عن الخطر منذ قرابة 4 سنوات.
حـــاول الــنــظــام، مــنــذ بــدايــة الـــثـــورة، أن يسوق 
املتحضر،  العلماني  الــنــظــام  بوصفه  لنفسه 
ــه يـــواجـــه مــعــارضــة  الـــداعـــم لــلــفــكــر والـــفـــن، وأنــ
ــتــــعــــدديــــة الــطــائــفــيــة  ــتــــشــــددة ال تـــحـــتـــرم الــ مــ
املــوجــودة فــي ســوريــة. ولكن خبر قتل منشد 
الثورة، القاشوش، على يد النظام، كان ينافي 
تـــلـــك االدعــــــــــــاءات، ويـــثـــبـــت بـــطـــانـــهـــا. ولـــذلـــك 
فأنكر  ونفيها،  القضية  تـــدارك  النظام  حــاول 
القاشوش،  معرفة  مقاباته  فــي  األســد  بشار 
بــه. وباملقابل، انتشرت  لــم يسمع  أنــه  وأدعـــى 
ــي أن الــــقــــاشــــوش ال  ــدعــ ــيــــديــــوهــــات تــ عــــــدة فــ

عمر بقبوق

في األشهر األولى من الثورة السورية، حاول 
الــنــظــام الـــســـوري تـــأديـــب الــفــنــانــني وقــمــعــهــم، 
ــيـــم  ــورة، إبـــراهـ ــ ــثــ ــ ــ ــنـــجـــرة مـــنـــشـــد ال فـــاقـــتـــلـــع حـ
ــتـــي أنـــشـــد بـــهـــا هـــتـــافـــاتـــه ضــد  الــــقــــاشــــوش، الـ
النظام، ليؤكد النظام على وحشّيته وصرامته 
تجاه أي عمل فني معارض؛ وبعد أن انتشر 
الخبر، وتحول القاشوش إلى أسطورة، ورمز 
للثورة السورية، حاول النظام أن ينفي الخبر، 

ولم يعترف حتى اليوم بجريمته. 
وفي نهاية سنة 2016، عاد القاشوش بشكل 
مفاجئ إلى الحياة. ففي التقرير الذي نشره 
»جي  مجلة  فــي  هــاركــني،  جيمس  الصحفي، 
كــيــو«، يــؤكــد أن الــقــاشــوش ال يـــزال حــيــًا، وأن 
أســطــورتــه مــفــبــركــة، وهـــي مــن تلفيق الــثــوار، 
وأن اسمه الحقيقي هو عبد الرحمن الفرهود، 
وهو اليوم الجئ في أملانيا. ولكن من املمكن 
بالتحليل الوصول ألدلة منطقية، تبرهن أن 
الــثــورة  الـــذي يــدعــي أن منشد  الخبر األخــيــر 
الــســوريــة، إبــراهــيــم الــقــاشــوش، ال يـــزال حيًا، 
هو خبر من تلفيق النظام. إذ يشير التقرير 
الــذي قــام به الصحفي، جيمس هــاركــني، إلى 
أن الفرهود الذي يدعي بأنه القاشوش، كان 
قــد تــفــاجــأ بخبر وفــاتــه يـــذاع عــلــى املحطات 
ـــــــه لــم 

ّ
الــتــلــفــزيــونــيــة املـــعـــارضـــة لـــلـــنـــظـــام، وأن

يـــحـــاول نــفــي الــخــبــر ألنــــه كــــان تــحــت تــأثــيــر 
الــصــدمــة، وألنـــه كـــان خــائــفــًا مــن الــعــواقــب إن 
أدلى بأي تصريح. فهل يعقل بأن يمتد تأثير 
الصدمة ألكثر من خمس سنوات. وأي عواقب 
الــظــهــور إعاميًا  الــتــي منعته مــن  كــانــت تلك 
التواصل  مــواقــع  أو حتى على  الــخــبــر،  لنفي 
اسمه.  حملت  التي  والصفحات  االجتماعي، 

لــهــا الــجــمــهــور بــاعــتــبــارهــا الــفــنــانــة أيــقــونــة 
لم  املسلسل  لكن  الكوميديا في وقــت سابق، 
ِبر 

ُ
اعت بــل  عــرضــه،  بعد  املتوقع  النجاح  يلق 

نــســخــة مــــكــــررة مــــن املـــســـلـــســـات املــصــنــوعــة 
م  حينها، واختفت الحفاوة بعودتها، ولم تقدِّ

أي جديد منذ ذلك الحني.

فاتن حمامة 
ــــدة الــــشــــاشــــة الــــعــــربــــيــــة« عــن  ــيـ ــ ــتــــعــــدت »سـ ابــ
السينما والجمهور منذ مطلع التسعينيات، 
بعد أن قدمت آخــر أفامها »أرض األحــام«. 
ــع أحـــٌد عــودتــهــا مـــرة أخــــرى، حتى 

ّ
ولـــم يــتــوق

ــّم اإلعـــــــان عــــن عـــودتـــهـــا بــمــســلــســل »وجــــه  ــ تـ
الحظ  لكن  الثانية.  األلفية  بداية  في  القمر« 
القمر«. ويبدو أن ذلــك هو  لم يحالف »وجــه 
مرة  واالختفاء  للرحيل  دفعها  الــذي  السبب 

أخرى، حتى وفاتها.

 محيي إسماعيل
تميز الفنان، محيي إسماعيل، بتأدية األدوار 
املركبة، والتي تعاني من اضطرابات نفسية، 
إذ قدمها في أكثر من دور على خشبة املسرح 
وشاشات السينما. وقدم العديد من األعمال 
القوية الجادة، واختتمها نهاية التسعينيات 
بــمــســلــســل »نـــســـر الـــــشـــــرق«. وظـــــل مـــتـــواريـــًا 
ــواء والــجــمــهــور والشهرة  لــســنــوات عــن األضــ
التي حققها بعمله الجاد، حتى عاد للظهور 
ــد ســامــع  ــ ــام 2009 بــفــيــلــم »حـ ــ ـــــرى عـ ــرة أخـ ــ مـ
حاجة«، وكان لوقع عودته فرحة طاولت قلب 
جمهوره ومحبيه، خاصة، وأنه لم يبتعد في 
ذلك الفيلم عن أدواره املعتادة املركبة. وبعد 
عــام واحــد، شــارك في مسلسل »كليوباترا«، 

ثم اختفى مرة أخرى عن األضواء.

أحمد رمزي
اعــتــزل »فــتــى الــشــاشــة« التمثيل فــي أواخــر 
تمامًا.  األضــواء  واختفى عن  السبعينيات، 
ــاد فـــيـــه الــجــمــهــور  ــتــ وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي اعــ
فــي منتصف  للسينما  رمــــزي  عـــاد  غــيــابــه، 
ولــم  الــصــحــراء«،  »قـــط  بفيلم  التسعينيات 
يلق الفيلم النجاح املتوقع. فعاد لاختفاء 
ــة األلـــفـــيـــة الــثــانــيــة،  ــدايـ ــي بـ  أخــــــرى. وفــ

ً
ة مــــــرَّ

»الـــــوردة  للسينما  أحــدهــمــا  بــعــمــلــني،  عـــاد 
ــه  الــــحــــمــــراء«، واآلخـــــــــر، لــلــتــلــيــفــزيــون »وجــ
الــقــمــر«. وفــضــل االخــتــفــاء مــن جــديــد، حتى 

وفاته.

سهير رمزي
ــة  ــ ــدايــ ــ ــت الـــــــفـــــــن والـــــــشـــــــهـــــــرة فــــــــي بــ ــ ــ ــزلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
الــتــســعــيــنــيــات، بــعــد فــيــلــم »أقـــــوى الـــرجـــال«. 

ــواء داعبتها مــن جديد،  يــبــدو أن األضــ لــكــن، 
الــعــودة عــام 2006 بمسلسل »حبيب  رت  فــقــرَّ
ــــت املـــــفـــــاجـــــأة لـــجـــمـــهـــورهـــا  ــانــ ــ الــــــــــــــروح«، وكــ
»ســـتـــايـــل« مــخــتــلــف تــمــامــًا عما  بــعــودتــهــا بــــ
كانت عليه. وكانت تصنف كأيقونة لإلغراء 
لكنها  والثمانينيات  السبعينيات  فترة  في 
مسلسل  وقــدمــت  بالحجاب،  للتمثيل  عــادت 

»جداول«، واختفت ُمجّددًا.

يــــزال حــيــًا مــنــذ ســنــة 2011، ويــظــهــر فــي هــذه 
الفيديوهات، شخص يرتدي ثياب القاشوش 
القبعة  ارحــل«، وتحجب  في مظاهرة »جمعة 
أن  لم يصدقوا  الناس  ولكن  البيضاء وجهه، 
الــقــاشــوش ال يـــزال حــيــًا، ولـــم يــبــرئــوا النظام 
 على ذلــك، فــإن فيسبوك 

ً
من جريمته. وعــاوة

يــحــتــوي عــلــى مــا يــزيــد عــن 20 حــســابــا باسم 
الــقــاشــوش، وبعضها اليـــزال نشطًا،  ابــراهــيــم 
الــقــاشــوش ال يـــزال حــيــًا. ووجـــود  ليبرهن أن 
القاشوش  أن  السابقة إلثبات  هذه املحاوالت 
اليـــزال حيًا يــتــعــارض مــع تقرير »جــي كيو«، 
أن يتماشى  حــــاول  بــأنــه  الـــفـــرهـــود  ادعــــى  إذ 
مع روايــة املعارضة بأنه قد قتل، ومن ناحية 
ــد على مــحــاوالت سابقة مــن قبل  ــؤكِّ

ُ
أخـــرى، ت

القاشوش، وتحويل  للتاعب بقضية  النظام 
ــورة، لــنــوع من  ــطــ جــريــمــتــه الــتــي خــلــقــت األســ

الخرافة ال أكثر.
وفــــي الــنــهــايــة، يــجــب أن نـــؤكـــد أنــــه لــيــس من 
الــقــاشــوش، فهو  انــتــحــال شخصية  الــصــعــب 
في  فيها  يظهر  التي  الفيديوهات  جميع  فــي 
املـــظـــاهـــرات، ال تــظــهــر مــامــحــه كــامــلــة بسبب 
الــدقــة املنخفضة  فــإن  ارتــدائــه لقبعة، وكــذلــك 
القاشوش  للفيديوهات، تجعل من شخصية 
ــعــــرف مـــامـــح  ــم نــ ــ ــًا؛ فـــنـــحـــن لـ تـــــــــزداد غــــمــــوضــ
ــاشـــوش بــشــكــل واضــــــح، إال فـــي الــفــيــديــو  ــقـ الـ
قتلعت حنجرتها، وهذا 

ُ
ا الــذي صــوره كجثة 

الـــفـــيـــديـــو يـــشـــكـــك بــصــحــتــه املـــــدعـــــون. وهــــذه 
الظروف ساعدت على انتشار قصة الفرهود، 
مــاذا تعني  إلــى حــد بعيد. ولكن  وتصديقها 
عودة القاشوش للحياة بعد كل هذه السنني؟ 
ومـــن تــخــدم؟ بالطبع الــنــظــام ولــيــس الــثــورة، 
فهي بمثابة تبرئة النظام من إحدى جرائمه 

األولى، ومحاولة لقلب الرأي العام العاملي.

نجوم اختفوا وعادوا ثم تواروا من جديدالقاشوش… بين الحقيقة والخرافة
سهير رمزي وسهير البابلي 

وفاتن حمامة ومحيي 
إسماعيل وأحمد رمزي، 

ممثلون دخلوا عوالم 
التمثيل والشهرة، 

واختفوا وفّضلوا 
التواري بعدها

القاهرة ـ محمد كريم

وضعت الفنانة املصرية، داليا البحيري، نفسها 
ت هجومًا 

َّ
في مأزق جماهيري كبير، بعد أن شن

تريكة،  أبو  املعتزل، محمد  املصري  الاعب  على 
إذ انهالت عليها االنتقادات على كافة املستويات 
الــشــعــبــيــة والــفــنــيــة وحـــتـــى عــلــى نـــطـــاق عــائــلــي. 
ة جماهيرّية عالية في  ع أبو تريكة بشعبيَّ

ّ
ويتمت

مصر، وتــحــّول تقريبًا إلــى رمــز وطــنــّي وشعبّي 
 غالبية 

ّ
أمــر طبيعي، ألن الــنــاس، وهـــذا   

ّ
كــل عند 

ــون مــوقــعــًا 
ّ
العــبــي كــــرة الـــقـــدم فـــي الـــعـــالـــم، يــحــتــل

مــمــيــزًا فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة، يــتــجــاوز أحــيــانــًا 
مواقع السياسيني. 

تــدويــنــة تقول  قــد كتبت  البحيري  وكــانــت دالــيــا 
ــابـــي مـــن قــبــل مـــا يساند  فــيــهــا: »أبــــو تــريــكــة إرهـ
 :

ً
ــــي!«، مــضــيــفــة ــابــ ــ ــوان، خــلــقــتــه بـــتـــقـــول إرهــ اإلخـــــــ

ــــردود  ــابــــي وكـــلـــه لــــؤم فـــاحـــني«. انــهــالــت الـ »إرهــ
أبرزها  مــن  التدوينة،  لهذه  والــرافــضــة  الساخرة 
تــدويــنــة لــشــاب ُيــدَعــى أكـــرم يــقــول فيها: »أتمنى 
ابني ديفيد يطلع إرهابي زي أبو تريكة«. وكان 
أبو تريكة قد تعّرض إلى هجمة شرسة من قبل 
الفتاح  عبد  االنــقــابــي  الرئيس  لنظام  املــؤيــديــن 

السيسي. 
لــم يــقــتــصــر الــــرد عــلــى الــبــحــيــري عــلــى مشجعي 
كـــرة الـــقـــدم، ولــكــن اشـــتـــرك الــعــديــد مـــن الــفــنــانــني 
عليها.  الــرد  في  السينمائي  باملجال  والعاملني 

بيومي  الكوميدي،  للفنان  ففي حساب منسوب 
ــال فـــيـــه: »دالـــيـــا الــبــحــيــري بــتــقــول على  فـــــؤاد، قــ
أبــــو تــريــكــة دا كــلــه لــــؤم )مـــكـــر( فـــاحـــني. معلش 
قت 

ّ
أصـــل أبــوهــا كـــان رائــــد فـــضـــاء«. فــي حــني عل

بألفاظ  البحيري  على  شلبي،  نيفني  املــخــرجــة، 
إعــرابــًا عن استنكارها الشديد.  حــادة وشــديــدة، 
ر زوج الفنانة داليا، رجل األعمال 

ّ
أيضًا، لم يتأخ

الشهير حسن سامي، عن الرد وقال: »مش بحب 
أبو تريكة، ودمه تقيل على قلبي. بس قطع لسان 
الــلــي يــقــول عليه إرهـــابـــي«. وقـــد دخــلــت الفنانة 
عــلــى حــســاب زوجــهــا، وعــلــقــت مــؤّكــدة أن تريكة 
ــابـــي. وعــنــدمــا هــددتــهــا إحــــدى صــديــقــاتــهــا،  إرهـ
بأن سامي قد يتخذ منها موقفا ُمتشّددًا، قالت 
البحيري، إن زوجها رجل ديمقراطي، وسيكتفي 

بقطع لسانها فقط.
وكـــذلـــك دافـــعـــت املــمــثــلــة، آيـــن عـــامـــر، عـــن تــريــكــة، 
وطلبت من البحيري التراجع عن كامها. فعامر 
لم تخف محبتها الشديدة لتريكة، ودفاعها عنه 

لداليا  القاصمة  الضربة  لكن  املصريني.  كسائر 
البحيري جاءتها من إحدى مشّجعات أبو تريكة، 
والــتــي نــشــرت صـــورة لــدالــيــا أثــنــاء عــمــل املكياج 
داليا  عيون  الصورة  وتظهر  بالتمثيل.  الخاص 
السن  فــي  الــتــقــدم  وعــامــات  املنتفخة،  البحيري 
ظاهرة بشدة، إضافة إلى تجاعيد في الوجه، مّما 
إذ علق  للمدونني،  فكهة وســاخــرة  مــادة  جعلها 
لــلــرجــال،  الــغــابــون  بـــأن العــبــي منتخب  بعضهم 

أجمل من البحيري.
ــّيــــون مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى الــســلــطــة قــد  ــــان إعــــامــ كـ
جهوا لدعم أبو تريكة 

ّ
تراجعوا عن مواقفهم، وات

واستغراب هذا الحكم، منهم عمرو أديب ومليس 
ــديــــدي. كـــمـــا تـــضـــرع وائــــــل اإلبـــــراشـــــي ألبـــو  الــــحــ
»تحيا  لصندوق  كبير  بمبلغ  يتبرع  كــي  تريكة 
مــصــر« كـــي تــتــحــّســن صـــورتـــه أمــــام الــنــظــام، في 
إشــارة لاعب محمد صــاح الــذي تبرع بمايني 
الجنيهات منذ عدة أيام، وفاز بالتقاط صورة مع 

السيسي.
لــــم تــتــحــمــل الـــبـــحـــيـــري تـــلـــك الــحــمــلــة الـــشـــديـــدة، 
فقّدمت اعــتــذارًا شــديــدًا ومــطــواًل لــاعــب الخلوق 
ولــجــمــاهــيــره، مــعــربــة عــن احــتــرامــهــا الــشــديــد لــه، 
مــعــتــرفــة بـــأن مــا حـــدث لــم يــكــن ســـوى دعــابــة مع 
بــعــض أصـــدقـــاء مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي. 
من  ينقذها  أن  الخلوق  بالاعب  استنجدت  كما 
تعبيرها:  بحسب  ألنــه  عليها  الجماهير  هجوم 

»ال يقبل مثل هذه الطريقة في الدفاع عنه«.

معاناة الحب والخيانة واالختالف

)Getty( »جورج ساندرز وفاتن حمامة في مشهد من فيلم »القاهرة

وصفت داليا 
البحيري أبو 
تريكه بأنه 
)Getty( إرهابي

قاد تظاهرات ضد النظام السوري )فرانس برس(

فايزة أحمد أهدت »أوعدك« ألحان زوجها لسعاد محمد )العربي الجديد(

فترة  خالل  مرت  جريئة  إنسانية  بمواقف  اليوم  يعترفون  نجوم  الصورة،  تتبّدل  السنون،  تمر 
عطائهم الذهبية، لكنها لم تؤثر كثيرًا على حضورهم وأعمالهم بل زادتهم تألقًا

اعترافات متأخرة

البحيري: أعتذر ألبو تريكة

فنون وكوكتيل
فّن

مشاهير

مهنةقضيّة

قبل وفاتها بعامين، 
اعترفت الفنانة وردة 

الجزائرية، بأن أغنية »مش 
عوايدك«، التي لّحنها 

زوجها السابق الموسيقار 
بليغ حمدي لميادة 

الحنّاوي، كانت لها. وقالت 
وردة في مقابلة تلفزيونية 

إن الخالف بينها وبين بليغ 
حمدي حال دون تسجيلها 

بصوتها. وأّكدت أنها 
خسرت واحدة من أجمل 
األغنيات. ورفضت وردة 
أن تدندن، ولو قليًال، من 

األغنية التي فازت بها ميادة 
الحناوي، وهي من الروائع 

التي جمعت بين بليغ 
حمدي وميادة الحناوي.

إقرار وردة
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الشعب  التي مّر بها  السياسية والتاريخية 
الفلسطيني على الرواية.

 مــــحــــاوالت أخـــرى 
ّ
ـــة إلــــى أن

ّ
ويــلــفــت أبــــو مـــن

أراد أن  ـــه 
ّ
لـــكـــن الـــعـــربـــيـــة،  بــالــلــغــة  مــــوجــــودة 

يكتب عنه باإلنكليزية وحاول أن يعّبر عنه 
بطريقة التحليل املادي للتاريخ الفلسطيني 
خصوصًا التغييرات السياسية التي حدثت 
مثل نشوء الحركة الوطنية والحركة الثورية 
الروائيني معها ومع كيفية  وكيفية تجاوب 
ــي الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــنـ ــــروع الـــوطـ ــــشـ فـــشـــل املـ
التغيير  املــطــاف. كما حــاول أن يظهر  نهاية 
مــن نــظــرة واقــعــيــة لــلــروايــة الــتــي أّســســت في 
مع  خــصــوصــًا  والــســتــيــنــيــات  الخمسينيات 
أكثر حداثة  إلــى شكل  انتقلت  جــبــرا، وكيف 
ــن أزمــــــة مـــعـــّيـــنـــة، أزمــــــة تــاريــخــيــة  لـــتـــعـــّبـــر عــ

وسياسية وثقافية.
 اعــتــبــار جــبــرا »كــاتــبــًا 

ّ
ــة أن

ّ
ويــعــتــقــد أبــــو مــن

ــًا« فـــي وقـــت مـــن األوقـــــات خــاطــئ  بـــورجـــوازيـ
ــو أكــــثــــر كــــاتــــب رومـــنـــطـــيـــقـــي  ــ ــل هـ ــ ــًا، بـ ــامــ ــمــ تــ
وواقـــعـــي فــي الـــروايـــة، مــّمــن حـــاولـــوا تــصــّور 
املــجــتــمــع الــعــربــي وتــحــّديــه والــتــضــحــيــة من 

أجل تغييره وحمايته من القمع، وإنهاء قمع 
ــــذات، وهـــذه ليست مــن مــواصــفــات  الــفــرد والـ
الكاتب البورجوازي، على الّرغم من اهتمامه 
بــاملــفــّكــريــن والــطــبــقــة الــبــورجــوازيــة واألمـــور 
الثقافية أكثر من اهتمامه باألمور الشعبية. 
لــكــن كــتــابــاتــه تــرّكــز عــلــى تــأثــيــر الــتــغــيــيــرات 

السياسية من وجهة نظره.
 جبرا كان كاتبًا ثوريًا 

ّ
أن ة 

ّ
أبو من ويضيف 

يحاول تغيير املجتمع العربي، وخير مثال 
على ذلك اختياره الرواية التي كتبها جبرا 
مع عبد الرحمن منيف »عالم بال خرائط« في 
تعّبر  كونها  الفلسطينية«،  »الــروايــة  كتابه 
تتحّدى  ديمقراطية  ثقافة  بناء  عن محاولة 
والهيمنة  القمعية  واألنظمة  العربي  العالم 
الـــســـعـــوديـــة وســـيـــطـــرة الـــنـــفـــط عـــلـــى الــعــالــم 
الفرد من جديد، فرد  العربي، وتحاول بناء 

متحّرر بمجتمع متحّرر.
وعـــن تفضيله جــبــرا عــلــى الــروائــيــني الــذيــن 
 جبرا 

ّ
إن ة 

ّ
أبــو من اختارهم في كتابه، يقول 

ــه سعى 
ّ
لــيــس أهــــّم مـــن غــســان كــنــفــانــي، لــكــن

أكــثــر مــن كنفاني،  الــروايــة فنيًا  إلــى تطوير 
ــي الــعــمــل  ــ ــر كــــــان مـــنـــهـــمـــكـــًا أكــــثــــر فـ ــيــ ــاألخــ فــ
ــاتـــه تــتــجــاوب على  الــســيــاســي، وكــانــت روايـ
الفور مع الواقع الفلسطيني، أّما جبرا فكان 
جزءًا من التيار الثوري الفلسطيني، وتكمن 
النظر  أهميته في قدرته على تحدي وجهة 
ليس فقط اإلسرائيلية عن »الشرق االوسط« 
بــــل وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ـــــه حـــــاول بـــنـــاء مــجــتــمــع عـــادل 

ّ
الــضــيــقــة، ألن

يتحّرر فيه الفرد.
ـــة مــــع كـــتـــابـــات الــجــيــل 

ّ
ــن ــــو مـ قــــد يــتــعــامــل أبـ

ه لم يقّرر بهذا الشأن 
ّ
الفلسطيني الجديد، لكن

ه حاول  في كتابه، 
ّ
ه يشير إلى أن

ّ
بعد، بيد أن

الرواية وفق عالقتها مع  التعبير عن تغير 
ه حاليًا ال يوجد 

ّ
مشروع سياسي، ويؤّكد أن

أو  تــحــّرري  أو  مــشــروع فلسطيني سياسي 
وطــنــي أو اســتــراتــيــجــيــة كــي يــنــهــي الشعب 
األدب  فنوعية  لذلك  االحــتــالل،  الفلسطيني 
املـــوجـــود الــيــوم تختلف عــن أدب فــتــرة املــّد 
ــتــــالف مـــهـــم، ويــلــفــت  الـــنـــضـــالـــي، وهـــــذا االخــ
اب 

ّ
ه ال يقصد توجيه املالمة إلى الكت

ّ
إلى أن

الجدد بل إلــى وجــود أزمــة سياسية كبيرة 
اب مع الواقع 

ّ
ر على كيفية تجاوب الكت

ّ
تؤث

الذي يعيشون فيه، مع غياب فسحة للتحّرر 
بسبب فشل املشروع السياسي. وحني كتب 

لندن ـ كاتيا يوسف

كــــان تــدمــيــر مـــنـــزل جـــبـــرا إبــراهــيــم 
جـــبـــرا، الـــروائـــي والــشــاعــر والــنــاقــد 
ــــي بـــغـــداد   الـــفـــســـطـــيـــنـــي الــــــراحــــــل، فـ
الــعــراق بمثابة  الــعــدوان األميركي على  بعد 
الفلسطينية  »الــروايــة  لكتاب  انــطــالق  نقطة 
- من 1948 إلى اآلن« )منشورات كامبريدج( 
أبو  بشير  الفلسطيني  واألكــاديــمــي  للناقد 
ــة، والــــذي راح يــتــســاءل عــن كيفية إعـــادة 

ّ
مــن

ــــاع، مـــن مــخــطــوطــات وكــتــب  بـــنـــاء كـــل مـــا ضـ
ووثــائــق، وكــانــت الوسيلة الــوحــيــدة بــرأيــه، 
هــي الــروايــة، للدخول إلــى عالم أفــكــار جبرا 

واسترجاع تجربته. 
ة 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد« يقول أبو من

)1972(، املحاضر في أدب ما بعد االستعمار 
ومدير »مركز دراســات االستعمار وما بعد 
البريطانية،  كينت  جامعة  فــي  االستعمار« 
 كتابه هو محاولة بناء تصّور أو تحليل 

ّ
إن

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن عـــام  ــ ــــروايـ عــــن تــــطــــّور الـ
1948 لغاية اليوم، وكيفية تأثير التغييرات 

باريس ـ أحمد باشا

الــســوري، املستمر حتى يومنا  الــحــدث  تــرك 
انني 

ّ
هــذا، أثـــره، ســواء فــي زخــم نتاجات الفن

الــســوريــني الــتــي أصــبــح الـــراهـــن موضوعها 
ــرد فــي  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــــي، أو فــــي حـــضـــورهـــا املـ ــاســ ــ األســ

صـــاالت الــعــرض الــعــربــيــة والــغــربــيــة، وكــذلــك 
الفني.  العمل  مــّس مفهوم  الــذي  التغيير  في 
أعــمــال محمد عمران  فــي هــذا السياق، تبدو 
الحاصل  التغيير  عــلــى  بــــارزًا  مــثــااًل   )1979(
في فلسفة اللوحة أو املنحوتة عنده، وبشكل 
خــــاص فـــي مــجــمــوعــتــه الـــتـــي يــعــرضــهــا في 
ــبـــاريـــســـي حـــتـــى 17  ــا« الـ ــ ــيــ ــ »غــــالــــيــــري أوروبــ

شباط/فبراير املقبل.
ب عـــمـــران منذ 

ّ
شــغــلــت ثــيــمــة اإلنـــســـان املـــعـــذ

بـــدايـــاتـــه، ســــواء فـــي الــبــحــث الــنــظــري أو في 
الجانب العملي، بعد ذلك بدأ بإضافة عناصر 
املحيط على منحوتاته لتصبح  الوسط  من 
عالقة الساكن باملتحّرك مركزية عنده، ثم في 
 لكثير 

ً
فترة الحقة صــار بطله مسخًا حامال

من الصفات الحيوانية املتخّيلة. 
»الــعــربــي  عـــن هــــذا الـــتـــحـــّول، يــقــول عـــمـــران لـــ
الجديد«: »مع بداية االنتفاضة بدأت بإنتاج 
الــرســوم تحاكي ما يحدث من  مجموعة من 
عنف وموت يومي، حيث بقيت موضوعتي 
املــــوضــــوعــــة  حـــــامـــــل  أن  إال  ــا،  ــهــ ــفــــســ نــ هــــــي 
ــثــــر وضـــــوحـــــًا، فـــالـــوحـــش تـــحـــّول  ــبــــح أكــ أصــ
ب تــحــّول إلى 

ّ
إلــى ديــكــتــاتــور، والجسد املــعــذ

اإلنسان السوري«.
يشتمل املعرض على تسعة أعمال، من بينها 

منازل الرواية 
الفلسطينية

يبدو التأريخ للرواية الفلسطينية ونقدها مشروعًا طموحًا يتصّدى له الناقد بشير أبو 
منّة في كتابه الصادر قبل أشهر باللغة اإلنكليزية عن منشورات كامبريدج، معتمدًا 

التحليل المادي للتاريخ الفلسطيني وال سيما نشوء الحركة الوطنية وكيفية تجاوب 
الروائيين معها ومع مآالت المشروع الوطني الفلسطيني الحقًا

في معرضه الذي 
يتواصل حتى التاسع عشر 

من الشهر المقبل في 
باريس، تطّل ثيمات الترّقب 

واالنتظار عبر شخوص 
تعكس تشّوهاتها 

المتعاظمة يوميًا

محمد عمران من منّا يتفّرج على اآلخر

بشير أبو منّة  الكتابة والقضية والتحّوالت

جبرا ليس أهم من 
كنفاني لكنّه سعى أكثر 

لتطوير الرواية فنيًا

تراجع المشروع 
الوطني أّدى إلى تبّدل 

في أسلوب الكتابة

في  خليفة  َسحر  اختياره  منّة  أبو  يفّسر 
المجتمع  ينتقد  لــم  أحــدًا  بــأّن  كتابه، 
كما  وسياسيًا  اجتماعيًا  الفلسطيني 
الطريقة  أّن  ــى  إل ــّوه  ــن وي ــي،  ه تفعل 
أنّها  إدراك  هــي  لفهمها  الــوحــيــدة 
أّن  تعتبر  اشــتــراكــيــة،  نــســويــة  نــاشــطــة 
الهزيمة تعود إلى وجود مشاكل كثيرة 
أهمها  من  الفلسطيني،  المجتمع  في 
االجتماعية.  والطبقية  المرأة  اضطهاد 
أدب  أفق  تمثل   1987 انتفاضة  أن  ويرى 
صاحبة رواية »الصبّار«، وتعبّر سياسيًا عن 

نظرتها الروائية.

لماذا صاحبة الصبّار

2425
ثقافة

ممدوح عزام

يــوم كــانــت املنظومة االشــتــراكــيــة تنشر قيم الــتــحــرر مــن االســتــعــمــار، وأحــام 
الرأسمالية ترّد بنشر قيمها  للثروة. كانت املنظومة  العادل  املساواة، والتوزيع 
ــام الــقــانــون، والــحــريــات الــعــامــة، كــحــريــة التنظيم  عــن الــديــمــقــراطــيــة والــعــدالــة أمـ

والتظاهر واإلضراب عن العمل.
 

ّ
 محل

ّ
وقد عملت املنظومتان على تقديم عدد من الرموز التي تستطيع أن تحل

أو  البيرية،  يرتدي  وهــو  لينني  وتلخصه: صــوُر  توجزه  أو  السياسي،  الخطاب 
يلقي خطاباته أمام حشود العّمال )في االشتراكية(، أو قّبعة غيفارا، وهي ال 
تزال حتى اليوم واحدة من العامات الرمزية التي تقّدم دالالت فكرية على هوية 
الفرد الذي يرتديها، أو هوية البيت الذي يضع صورة غيفارا، برفقة تلك القبعة 
الشهيرة، على الجدار. وهناك من كان يسّوق صور ستالني بشاربيه املتحّديني، 
ويّدعي أن تاريخه حافل بالصراع مع النازية. ولم يكن لكل من ماركس وأنجلز 
نوع  وكأنه  أحيانًا  يبدو  هامشي  النظرية، ســوى حّيز صغير  وهما مؤسسا 
يني في 

ّ
من رفع العتب. فيما كان هناك من حاول أن يسّوق صور الزعماء املحل

سلسلة الرموز. 
أما الرأسمالية فقد راحت تسّوق رموزًا من طبيعة مختلفة: القّبعة األميركية، 
املــوضــة. وفي  اإليــطــالــيــة، وأصــنــاف  والجينز األزرق، والــهــمــبــورغــر، واألحــذيــة 
في  األميركية  السينما  نجوم  ّدمت صــور 

ُ
ق االشتراكيني،  القادة  مقابل صــور 

الثقافة  األوروبــيــني. وقــد كانت  النجوم  املمثلني  ثــم صــور بعض  املقدمة، ومــن 
الفكرية والــرمــزيــة. فقد كــان أنصار  الــحــروب  هي الحقل األكثر تأثرًا في هــذه 
ممثان  أنهما  بذريعة   

ً
مثا وكافكا  أندريه جيد،  قــراءة  يرفضون  االشتراكية 

لألدب البرجوازي، في حني كان أعداء االشتراكية يرفضون قراءة شولوخوف 
وبعد  الحزبية.  التقارير  يكتبون  أنهم  بحجة  أيضًا  ويسينن  وماياكوفسكي 
انهيار املنظومة االشتراكية، بدا أن بالوسع إجراء خلطات توفيقية بني الرموز. 
فقد ظلت قّبعة غيفارا، وصــوره، تستخدمان إلعــان نوع االنتماء السياسي. 
غير أن القبعة التي تشير إلى بقاء الرجل في الوجدان العام، لم تكن أكثر من 
موضة أيضًا. إذ صار بوسعك أن ترى شابًا يرتدي تلك القبعة ويرخي لحية 
على الطراز الغيفاري، يقبل على التهام سندويشة همبورغر أمام أحد املطاعم 

التي تقّدم الطعام السريع على طريقة ماكدونالد، ويرتدي بنطلون الجينز. 
ا عاملًا ثالثًا من حيث التوصيف 

ّ
وفي هذا السياق من الصراع على الرموز، كن

طريق  في  يسير  عاملًا  أو  ناميًا،  وعاملًا  الرأسمالية،  لنا  أرادتـــه  كما  السياسي، 
التطّور الارأسمالي، كما أرادته لنا االشتراكية. وهذا يعني أن نحرم من رموزنا، 

ة من الرموز، أو تلك. 
ّ
وأن نكون مجبرين على االختيار بني هذه السل

وفيما يبدو الغرب اليوم، وجهة بديلة للمايني من الشبان العرب، وهم يقارنون 
السلطة،  وتبادل  والتعددية  الحرية،  من حيث  املحلية،  الحكم  أنظمة  وبــني  بينه 
وسيادة القانون. يسعى آخرون، من بينهم بعض اليساريني، والقوميني، لوضع 
روسيا في املواجهة. غير أن روسيا التي ورثت االتحاد السوفييتي تبدو عاجزة 
تمامًا عن صناعة الرموز. وهي ال تقّدم، ولم تقّدم، أي بديل فكري مختلف ال عن 
االتحاد السوفييتي، وال عن الغرب. ولم يعد لدى أنصارها ما يستعينون به من 

الرموز سوى القوة العسكرية العارية، والتشهير بالغرب، وأميركا اإلمبريالية.

حرب الرموز

لقاء

فعاليات

 
ّ
أن يظهر  أن  أراد  الفلسطينية،  الــروايــة  عــن 
الــروائــيــني األربــعــة الــذيــن اخــتــارهــم )جــبــرا، 
لون 

ّ
كــنــفــانــي، حــبــيــبــي، ســحــر خــلــيــفــة(، يمث

يقصد  ولـــم  الفلسطينية  الـــروايـــة  مــكــونــات 
كتابة شاملة عن كل األدب الفلسطيني، بل 
الفلسطينية وعالقتها  الرواية  إظهار تغّير 
بالقضية الفلسطينية بمشروعها مع هؤالء 

الكتاب األربعة.
ــدى إمــكــانــيــة فــصــل الــســيــاســة عن  ــا عـــن مــ ــ أّمـ
»العربي  ة لـ

ّ
الرواية الفلسطينية، فيقول أبو من

 
ّ
أن املشكلة  لكن  كــل شــيء ممكن،   

ّ
إن الجديد« 

ــراد يــواجــهــون مــشــاكــل الــقــمــع والتهجير  ــ األفـ
املجتمع  تدمير  يــحــاول  استعماريًا  ونــظــامــًا 
الفلسطيني، مقابل عجز اإلنسان الفلسطيني 
عن الهروب من هذا الواقع وتأثيره على نمط 
الــكــتــابــة ولـــو بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 
الــذي  الفلسطيني،  الوطني  املــشــروع  اختفاء 
أّدى إلى تبّدل أسلوب الكتابة. وإن أردنا إعادة 
الــعــالقــة بــني الــفــرد واملــجــتــمــع، إلنــتــاج جديد 
ه »ينبغي التفكير بمشروع 

ّ
للرواية، يعتقد أن

تــحــّرري غــائــب الــيــوم، حيث حــمــاس مــن جهة 
ـــل مـــشـــروعـــا قــمــعــيــا داخـــلـــيـــا، ومـــشـــروع 

ّ
تـــمـــث

منحوتة   18 مــن  املؤلفة  »االنــتــظــار«  سلسلة 
ـــظـــهـــر أشـــخـــاصـــًا فــــي وضـــعـــيـــات جـــلـــوس، 

ُ
ت

إضافة إلــى ســّت لوحات نحت جــداري. تطل 
واالنتظار،  ب 

ّ
الترق ثيمات  عمران  أعمال  في 

وتـــبـــدو شــخــوصــه مــاضــيــة نــحــو دواخــلــهــا 
أمــامــهــا تشّوهاتها  مـــرآة  وهــي تشاهد على 

املتعاظمة يوميًا.
على الرغم من حالة القسوة في املشهد الذي 
الفنان، إال أن هذا ال يلغي  ثه منحوتات 

ّ
تؤث

فـــرادة كــل منها فــي عالقتها مــع الـــذات ومع 
الكارثة العامة، فيظهر جليًا اشتغال عمران 
على الوضعيات الخاصة وتشريح جسد كل 
شخصية )منحوتة(، ما يحيل املأساة العامة 
إلى خطوط قاسية على األجساد، والخاصة 
إلى حالة من السكون تستمر بخنق الفضاء 
الــعــام. مع كل ما سبق تحتفظ الشخصيات 
بــــروح الــســخــريــة الــتــي هـــي بــحــســب الــفــنــان: 
»سخرية مّرة، هي طريقة ملواجهة الواقع أو 
االحــتــيــال عــلــيــه، وعــلــى املــســتــوى التشكيلي 

فهي أداة لتخفيف القسوة«.
فــي املــعــرض، سيكون األبــطــال هــم الجمهور 
لــتــبــدو الــشــخــصــيــات وكــأنــهــا تــراقــب الــعــالــم 
قى ضرباته، فيفعل الواقع فعله 

ّ
املحيط وتتل

بأجسادها كما تفعل عوامل الحّت والتعرية 
بالصخور، وكأن الفنان قد قام بجْمع أبطاله 
بــعــد أن أطــلــق ســراحــهــا مــنــذ بــضــع ســنــوات 
أعادها  ثم  ب، 

ّ
السوري وتترق الحدث  لتتابع 

ــد الــعــالقــة مع 
ّ
اآلن بــغــرض عــرضــهــا، لــتــتــعــق

جمهور املعرض ويتساءل كل منهم في سره: 
ا يتفّرج على اآلخر؟«.

ّ
»من من

مشروع  وهناك  الفلسطيني،  املجتمع  أسلمة 
واإلسرائيليني،  األميركيني  مع  املتخاذل  فتح 
ــــذي يـــقـــّوي االحـــتـــالل فـــي الـــضـــفـــة«. ويــكــمــل  الـ
ــنــا حني نتساءل مــاذا يريد الفرد 

ّ
ة »أن

ّ
أبــو من

املشروعني،  بــني هذين  هــو  وأيــن  الفلسطيني 
ه ال وجود ملشروع يعّبر عنه وهذا جزء 

ّ
نرى أن

من األزمة الفلسطينية«. 
ة كتابه، برواية »باب الشمس« 

ّ
ينهي أبو من

الــذي  اللبناني  إلــيــاس خـــوري  الــتــي كتبها 
الفلسطينية،  الوطنية  الــحــركــة  إلــى  انــضــّم 
املجتمع والفرد  وعّبر في روايته عن واقــع 
ــه 

ّ
أن الفلسطيني فــي مرحلة أوســلــو. ويـــرى 

ـــاب الــعــرب 
ّ
ــن الــطــبــيــعــي أن يــنــشــغــل الـــكـــت مـ

بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وأن يــســعــوا إلــى 
ــة 

ّ
ــــو مــن ــــع، كـــمـــا يــــؤّكــــد أبـ ــــواقـ ــــك الـ تــغــيــيــر ذلـ

من  وغــيــرهــا  الـــروايـــات  ترجمة  أهمية  على 
ــهــا تــعــّبــر عــن نـــوع مــن التضامن 

ّ
الــكــتــب ألن

القضية  مع  واألميركي  األوروبـــي  الشعبي 
املــهــم جــــدًا أن يستمّر  الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــن 
هـــذا األمــــر ويـــــزداد مــع الـــوقـــت. ويــلــفــت إلــى 
ــــات الـــتـــي يــتــنــاولــهــا  ــــروايـ  الــكــثــيــر مـــن الـ

ّ
أن

على  لإلنكليزية،  مترجمة  غير  كتابه،  فــي 

ــهــا تــســاعــد عــلــى تغيير وجهة 
ّ
الــرغــم مــن أن

نظر العالم الغربي عن الشعب الفلسطيني 
ومطالبه وثقافته.

في  كــانــت  الفلسطينية  ــة  الـــروايـ  
ّ
أن ويــعــتــقــد 

الــفــتــرة الــتــي تــنــاولــهــا فــي كــتــابــه تلعب دورًا 
 الجميع كان يقرأ كنفاني 

ّ
عربيًا أساسيًا، ألن

ـــابـــًا 
ّ
ــلـــى اعـــتـــبـــارهـــم كـــت وحـــبـــيـــبـــي وجـــــبـــــرا، عـ

فلسطينيني بتأثير عربي، ساهموا في تغيير 
 هـــذه املــركــزيــة 

ّ
شــكــل اإلنــتــاج الــعــربــي، بــيــد أن

للرواية الفلسطينية تغيب اليوم عن الساحة 
العربية تتطّور  الــروايــة  أن  العربية، في حني 

بشكل ملحوظ.
ــة الــــذي قــــّدم كــتــابــه مـــؤخـــرًا فـــي قــاعــة 

ّ
أبــــو مــن

»مــوزايــيــك« بــلــنــدن، فــي نـــدوة حـــاورتـــه فيها 
رازية إقبال، الصحافية في الـ بي بي سي، يعّد 
حــالــيــًا كــتــابــًا عــن املــفــكــر الفلسطيني الــراحــل 
الغربية  الثقافة  فــي  ألهميته  سعيد،  إدوارد 
والعربية على حّد ســواء وتأثيره على الفكر 
في  الفلسطينية  القضية  ومفهوم  السياسي 
الغرب، ويحاول في كتابه إظهار وجــوه هذا 
املفّكر املختلفة وفهمها وخصوصًا  تنظيره 

لعالقة اإلمبريالية بالثقافة. 

إطاللة
تصويب

ة لعالم 
ّ
تبدو قراءة بشير أبو من

جبرا إبراهيم جبرا  )بيت لحم 
ــراءة  قــ   )1994 ــغـــداد  بـ  -1919
ــّبـــة ومـــنـــصـــفـــة لــشــخــصــيــة  مـــحـ
مــؤســســة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة 
ــعـــاصـــرة، شــخــصــيــة شــهــدت  املـ
أنــظــمــة قديمة  انــهــيــار  أو  نــهــايــة 
ــة آنـــــــذاك عــن  ــبـــرت مـــســـؤولـ ــتـ اعـ

ضياع فلسطني. 
ـــة إلـــــى مــفــارقــة 

ّ
يــشــيــر أبـــــو مـــن

أّن صــاحــب »الــبــحــث عـــن ولــيــد 
ــد  ــو أحــ ــ مـــــســـــعـــــود«، والــــــــــذي هــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
ــيــــة والـــعـــربـــيـــة  ــــعــــراقــ الـــثـــقـــافـــة ال
)روائـــيـــًا وشــاعــرًا ونــاقــدًا أدبــيــًا 
بر 

ُ
اعت ومــتــرجــمــًا(،  وتشكيليًا 

ــن قــبــل بعض  بــشــكــل جـــائـــر مـ
ضّيقي األفق  كاتبًا بورجوازيًا 
ــه ابـــن طبقة  ــ

ّ
عــلــى الـــّرغـــم مـــن أن

اجــتــمــاعــيــة كـــادحـــة أو عــامــلــة؛ 
وإن كان لم يكتب عن تلك الفئة 
ــه 

ّ
مــن املــجــتــمــع فــي روايـــاتـــه، ألن

رومانسيًا  كاتبًا  ذاتــه  فــي  رأى 
متمّردًا من جهة وكاتبًا ثوريًا، 
ــة فـــي كتابه 

ّ
كــمــا يــؤكــد أبـــو مــن
وفي حديثنا معه.

ة 
ّ
من جهة أخــرى، يشير أبو من

إلــى أن صــاحــب »الــبــئــر األولـــى« 
ــــذي جـــاء من  ــن بــيــت لــحــم ال وابــ
ليصبح شخصية  فقيرة  طبقة 
مــرمــوقــة فــي الــعــالــم، طــاملــا رأى 
ــل لحياة 

ُّ
نــفــســه فــي عــاقــة تــمــث

السيد املسيح ولفكرة الفداء، وأن 
رواياته تعكس تلك التضحيات 
املجتمع  الفكرية لصالح تطوير 
العربي، وانطاق جذور كتاباته 
مــــن مـــبـــدأ كــيــفــيــة الــــعــــودة إلـــى 
ــــزهــــا بــنــظــرة  ــّي فـــلـــســـطـــني، وتــــمــ
فقط،  فلسطينية  وليس  عربية 
العربي  العالم  تغيير  وضــرورة 

من أجل بلوغ ذلك الهدف. 
كاتيا...

البحر الجسد المعّذب صار سوريًا منطقة  في  الفوتوغرافي  للتصوير  فوتوميد  مهرجان  فعاليات  ضمن 
المتوسط التي ُتختتم فعالياته نهاية الشهر الجاري في بيروت، افتتح أمس معرض 
دي  وسيم غزالني في قاعة  بطاقات بريدية من تونس للفوتوغرافي التونسي 

بيروت الذي يقّدم أعماًال تنتقد الصورة النمطية حول عدد من األمكنة.

المعرض  عنوان  هو  والتعبير  والتجريد  التجريب  فضاء  في  الحر  االنــطــاق 
التاسع  حتى  يتواصل  الذي   )1947( السام  عبد  رضا  المصري  للتشكيلي  االستعادي 
من الشهر المقبل في مركز الجزيرة للفنون في القاهرة. تغّطي األعمال المختارة 
مصر  في  اليومية  الحياة  وتعكس  اإلبداعي،  الفنان  مشوار  من  مختلفة  مراحل 

وبيئاتها الشعبية.

يتواصل معرض الحاسب اآللي 2، الذي افتتح في الحي الثقافي كتارا في الدوحة 
حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري، ويشّكل الجزء الثاني من معرض صّمم 
تشكيالت  المعرض  يضّم  الماضي.  العام  السنيدي  الرحمن  عبد  وأعــّده  رؤيته 
بالتكنولوجيا  تختّص  ومجالت  وكتبًا  وبرمجياتها،  الحوسبة  تقنيات  من  متنّوعة 

تعود إلى الفترة الممتّدة من عشرينيات القرن الماضي إلى ثمانينياته. 

يُعرض غدًا السبت فيلم غدوة حي للمخرج التونسي لطفي عاشور، في المركز 
الفيلم  عمل  فريق  بحضور  وذلك  التونسية،  قابس  بمدينة  الجامعي  الثقافي 
 ،2011 عام  يناير  الثاني/  كانون   14 ليلة  الساعات  تلك  الفيلم  يسترجع  والممثلين. 

والوقائع التي دارت فيها؛ أحداث عاشها التونسيون بأنفاس محبوسة.
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متجر للكتب اإللكترونية 
Creators في إصدار ويندوز

 ،MSPoweruser.com ملوقــع  وفقــا 
إلــى  مايكروســوفت  شــركة  تســعى 
إضافــة خاصية شــراء كتب إلكترونية 
مــع التحديــث الجديــد ملتجــر وينــدوز 
وهــو   ،creators  10 لوينــدوز  ســتور 
تشــغيل  لنظــام  الجديــد  اإلصــدار 
فــي  إصــداره  املتوقــع  ومــن  الشــركة. 
تحديــث  يضــم  املقبــل،  أبريــل  شــهر 
واجهــة جديــدة   Creators  10 وينــدوز 

بميــزة شــراء وعــرض كتــب إلكترونيــة 
 .Edge مايكروســوفت  متصفــح  فــي 
ويذكــر املوقــع أيضا أن هــذه الخاصية 
فــي جميــع إصــدارات  ســوف تتواجــد 
وينــدوز، للهاتــف الذكــي والكمبيوتــر 
املكتبــي واأللــواح اإللكترونية. ويمكن 
اهتمــام  تجلــب  أن  الخاصيــة  لهــذه 
خــال  مــن  التعليميــة  الكتــب  ناشــري 
متجــر الكتــب املدرســية، حيــث تواجــه 
مايكروسوفت في هذا القطاع منافسة 

.Chromebook جهاز

ُمبتكر األندرويد يعود 
إلى ساحة الهواتف الذكية

مــن املؤكــد أن نظــام األندرويــد يعتبــر 
حاليــا النظــام األكثــر انتشــارًا في عالم 
 87.5 تفــوق  بنســبة  الذكيــة  الهواتــف 
فــي املائة من إجمالي الهواتف الذكية. 
علــى  غوغــل  شــركة  اســتحوذت  وقــد 
هــذا النظــام ســنة 2005 بعد صفقة مع 
ُمبتكــر األندرويــد »آنــدي روبــن« الــذي 
ســنوات   9 غوغــل  شــركة  مــع  اســتمر 
فــي  الشــركة  مغــادرة  بعدهــا  ليقــرر 
ســنة 2014. ويبــدو أن »روبــن« يطمــح 
ســاحة  إلــى  العــودة  إلــى  جديــد  مــن 
الذكيــة، حيــث يشــير تقريــر  الهواتــف 
مــن وكالــة bloomberg أن »روبــن« فــي 
الهواتــف،  ســوق  إلــى  للعــودة  طريقــه 
وذلك بعد تأسيسه شركة أطلق عليها 
تســجيلها  تــم  والتــي   ،Essential اســم 
غالبيتهــم  40 موظفــا  رســميا وتضــم 
شــركتي  مــن  ســابقون  مهندســون 
غوغل وآبل. وتشير التسريبات إلى أن 
الشــركة ســوف تركــز بشــكل كبيــر على 
تقنيــات  علــى  تعتمــد  أجهــزة  توفيــر 
الشــركة  وتعمــل  االصطناعــي.  الــذكاء 
حاليــا علــى تطوير هاتف ذكي مدعوم 
بمجموعــة مــن امللحقــات لتوفيــر بيئة 

متكاملة للمستخدم، حيث تتجه أغلب 
الشركات في الوقت الراهن إلى تطوير 
للمســتخدم  تتيــح  رقميــة  مســاعدات 
ذكيــة.  بطريقــة  الهاتــف  مــع  التفاعــل 
الهاتــف  يحتــوي  أن  املرتقــب  ومــن 
بمقيــاس 5.55 بوصــات  علــى شاشــة 
إلــى  بــدون حــواف تقريبــا، باإلضافــة 
معالــج ثمانــي النــواة مــن نــوع ســناب 
دراغــون 835، وهــو أحــدث معالــج مــن 
شركة كوالكوم، مدعوم بذاكرة وصول 
عشــوائي بســعة 4 غيغابايــت. عــاوة 
خاصيــة  تشــبه  متطــورة  ميــزة  علــى 
الضغــط ثاثي األبعــاد املوجودة على 
هواتــف آيفــون، والتــي تتيــح للشاشــة 
التعــرف علــى مســتويات مختلفــة مــن 
الضغــط. وســوف يأتــي الهاتــف بإطار 
مــن الســيراميك مــع ملحقــات تركيبيــة 
على غرار هاتف LG G5 وMoto Z مثل 
أنــه يأتــي مع كاميــرا للتصوير بزاوية 

360 درجة وملحقات أخرى.

تقنين الحركة الجوية للدرونز

االفتراضــي  الواقــع  مجــال  يحظــى 
الشــركات  طــرف  مــن  كبيــر  باهتمــام 
الرائــدة فــي مجــال التكنولوجيــا، ويرى 
العديــد مــن الخبــراء أن تقنيــات الواقــع 
االفتراضــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي 
وتواصلنــا  تفاعلنــا  طريقــة  تغييــر 
وقــد  الذكيــة.  األجهــزة  باســتخدام 
ظهــرت بالفعــل العديــد مــن التطبيقــات 
النتائــج  تبــن  التــي  والنمــاذج األوليــة 

التي وصلت إليها هذه التقنية.
يعمــل  أفضــل  تجربــة  توفيــر  وبهــدف 
املزايــا  بعــض  إضافــة  علــى  الباحثــون 
الجديــدة التــي مــن شــأنها أن تزيــد مــن 
شــركة  تســعى  حيــث  التقنيــة،  واقعيــة 
تطويــر  إلــى   AxonVR تدعــى أميركيــة 
دمــج  يمكنهــا  التــي  املعــدات  بعــض 
الواقــع  تقنيــات  فــي  اللمــس  خاصيــة 

االفتراضي.
مــن هــذه  الشــركة بعضــا  وقــد عرضــت 
مرحلــة  فــي  تــزال  ال  التــي  املعــدات 
بإمــكان  يكــون  وســوف  التطويــر، 
تظهــر  التــي  األشــياء  ملــس  املســتخدم 
والتفاعــل  االفتراضــي  العالــم  فــي  لــه 
معهــا كمــا لــون أنهــا توجــد بالفعــل في 

فيديــو  أظهــر  حيــث  الحقيقــي،  العالــم 
قيــام  يوتيــوب  منصــة  علــى  نشــره  تــم 
طــور بلمس كرة وضربها في 

ُ
الفريــق امل

البيئة االفتراضية. وعاة على خاصية 
دمــج  إلــى  الباحثــون  يســعى  اللمــس، 
وتمييــز  بالحــرارة  الشــعور  خاصيــة 
األشــياء الخشنة، باإلضافة إلى تطوير 
جهاز يتيح للمســتخدم املشي والجري 
فــي الواقــع االفتراضــي بطريقــة تحاكي 

طريقة املشي في الواقع.

يعمــل باحثــون مــن جامعــة تكســاس بالواليــات املتحــدة األميركيــة علــى تطويــر 
أجهزة استشعار مصنوعة من مادة الغرافن، تتمتع بالقدرة على قياس املؤشرات 
الحيويــة بكفــاءة تضاهــي املعــدات الطبيــة املعقــدة. وقــد تــم عرض هــذا االبتكار في 
شــهر ديســمبر/ كانــون األول املنصــرم أثنــاء املعرض الدولي لألجهــزة اإللكترونية 
الــذي أقيــم فــي مدينــة ســان فرانسيســكو. ويتــم وضــع الجهــاز الدقيــق علــى جلــد 
اإلنســان والــذي يشــبه الوشــم، حيــث يحتــوي علــى مجموعــة مــن التقنيــات التــي 
نبعثــة مــن القلــب والعضــات والدمــاغ، 

ُ
تســمح لــه بقيــاس اإلشــارات الكهربائيــة امل

باإلضافة إلى قياس درجة حرارة الجلد. ويمكن للجهاز أن يســاعد األطباء بشــكل 
، ألنهم في الوقت الحالي يعتمدون على أجهزة ضخمة لتتبع حالة 

ً
كبير مستقبا

املريض. وعلى سبيل املثال، لو أراد الطبيب مراقبة ضربات قلب املريض على مدى 
ســتخدم ملزما 

ُ
فتــرة زمنيــة طويلــة لتشــخيص عــدم انتظام ضربات القلب، يكون امل

بارتــداء جهــاز تخطيــط القلــب ملدة 24 ســاعة. ويرى الباحثون بجامعة تكســاس أن 
هذا النظام يمكنه أن يقوم بالدور نفسه وبكفاءة أفضل.

ويتكون جهاز االستشــعار من طبقات دقيقة من مادة الغرافن مدعومة بالنحاس 
والبوليمــر. وقــد قــام الفريــق الباحــث بإجــراء خمســة أنــواع مختلفــة مــن القياســات 
ــرات فــي  باســتخدام وشــم الغرافــن، حيــث تســتطيع أقطــاب الغرافــن التقــاط التغيُّ
أظهــرت  و  األنســجة.  فــي  الكهربائــي  النشــاط  عــن  الناجمــة  الكهربائيــة  املقاومــة 
حصل عليها باستخدام أجهزة 

ُ
التجارب األولية نتائج جيدة مقارنة مع النتائج امل

االستشــعار التقليديــة. ويتميــز وشــم الغرافــن بتقديــم قياســات دقيقــة، باإلضافــة 
إلى أن سمكه ال يتعدى 0.3 نانومتر )جزء من مليار جزء من املتر(.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

دمج اللمس في الواقع االفتراضي

الغرافين لقياس المؤشرات الحيوية

أحمد ماء العينين

قامت العديد من الشركات الرائدة 
فــي مجــال الطائرات من دون طيار 
بعــرض آخــر ابتكاراتهــا فــي أغلب 
املعــارض واملؤتمــرات العامليــة الخاصــة. ولــم 
فــي  فقــط  الطائــرات ينحصــر  يعــد دور هــذه 
التقــاط مقاطــع فيديــو، بــل تعــداه إلــى القيــام 
بالعديد من املهام األخرى كإيصال البضائع 
ألغــراض  حتــى  أو  الزراعــة  مجــال  وتطويــر 

عسكرية معقدة.
ومــن املرتقــب أن تصبــح ســماء املــدن الكبــرى، 
بهــذه  مكتظــة  القادمــة،  الســنوات  خــال 
الطائــرات، األمــر الــذي يحتــم ضــرورة توفيــر 
لهــا.  الجويــة  الحركــة  وتقنــن  خاصــة  طــرق 
نانيانــغ  مــن جامعــة  ولذلــك يعمــل باحثــون 
علــى تطويــر  فــي ســنغافورة،  للتكنولوجيــا 
نظــام يأخــذ بعــن االعتبــار مختلــف الحلــول 

تشهد تكنولوجيا 
الطائرات بدون طيار 

»درونز« نموًا متسارعًا، ما 
يحتّم إيجاد إطار تنظيمي 

لالستفادة منها

للدرونــز  الجويــة  الحركــة  لتنظيــم  املمكنــة 
بشكل فعال وآمن في مدينتهم.

للتكنولوجيــا  نانيانــغ  جامعــة  تعتبــر  وال 
أول مــن يفكــر فــي هــذا املشــروع، حيــث قامــت 
حركــة  إلدارة  مماثــل  نظــام  باختبــار  ناســا 
مــرور الطائــرات، كمــا قامت جامعــات في كندا 
الدرونــز  تســاعد  أنظمــة  باقتــراح  وأســتراليا 
الجــوي  املجــال  فــي  بســام  التحليــق  علــى 
باملناطــق الحضريــة. وســبق لهيئــة الطيــران 
عــن  كشــفت  أن   )FAA( األميركيــة  االتحاديــة 
الحركــة  بتنظيــم  تتعلــق  صارمــة  قوانــن 
املروريــة للطائــرات بــدون طيــار، وهــو الســبب 
الرئيسي الذي أجبر متجر أمازون اإللكتروني 
علــى تأخيــر إطــاق خدمــة توصيــل البضائــع 
باســتخدام الطائــرات، فــي الوقت الــذي تم فيه 
إطــاق الخدمــة فــي اململكــة املتحــدة.  ويأخــذ 
النظــام املقتــرح من طــرف الباحثن بالجامعة 
مجموعــة مــن األفــكار التــي تــم التوصــل إليها 
دراســة  االعتبــار  بعــن  األخــذ  مــع  ســابقا، 
الكيفيــة التــي يمكــن أن يتناســب بهــا النظــام 
آســيا  ومنطقــة  ســنغافورة  احتياجــات  مــع 

واملحيط الهادئ بشكل عام.
وأشار كن هوات - املشرف على املشروع - أن 
النظــام الجديد ســوف يختبر بعض املفاهيم 
الجديــدة التــي تــم تطويرهــا بهــدف تحقيــق 
الســامة وتنظيــم حركــة مــرور )درونــز( فــي 
بســنغافورة،  الحضريــة  الجويــة  الخطــوط 
التقنيــات  النظــام علــى بعــض  حيــث يعتمــد 

 )geofenced( مثل خاصية الســياج الجغرافي
والتي سوف تتيح للنظام منع “الدرونز” من 
التحليق في املواقع الحساسة والخطرة مثل 

املطارات ومحطات توليد الطاقة.
وتعتمــد تقنيــة الســياج الجغرافي على نظام 
تحديــد املواقــع GPS، بحيــث يكــون بمقــدور 
النظام الكشف عن دخول أو خروج الطائرات 

تــم  التــي  الجغرافــي  الســياج  منطقــة  فــي 
تعيينها ومنعها لو استدعت الضرورة ذلك، 
ولتنفيــذ املشــروع مــن املرتقــب أن يتــم إنشــاء 
الحركــة  ورصــد  بتنســيق  خاصــة  محطــات 
املروريــة للطائــرات، للتأكــد مــن أن الطائــرات 
بالســرعة  الصحيحــة،  املناطــق  فــي  تحلــق 

املسموح بها، ومسافة األمان املحددة.

هشام حدانة

لتلبيــة االحتياجــات الصناعيــة املتزايــدة، 
يســعى اإلنســان للحصول على مواد أقوى 

من الفوالذ وأخف من الباستيك.
ووفقا لباحثن من معهد ماساتشوستس 
يمكــن  ال  املــواد  هــذه  فــإن  للتكنولوجيــا، 
ُصنعــت  إذا  إال  تطويرهــا،  إلــى  الوصــول 
أوراق  باســتخدام  صحيــح  بشــكل 
امليكانيكيــة  بقوتهــا  واملعروفــة  الغرافــن، 
فــي  ذلــك  شــرح  جــاء  حيــث  االســتثنائية، 

شر في مجلة العلوم األميركية. 
ُ
مقال ن

أن  غيــر  بعــد،  ــع 
ّ
صن

ُ
ت لــم  املــادة  أن  رغــم 

الرقميــة  املحــاكاة  عــن  الناتجــة  التوقعــات 
لنمذجــة خصائــص هــذه املــادة باســتعمال 
خضعــت  والتــي  الكــم،  ميكانيــكا  قوانــن 
التناظريــة،  املحــاكاة  باســتخدام  لاختبــار 
وتجربــة ذلــك فــي هــذه الحالــة علــى نمــوذج 
.3D مصنوع بواسطة طابعة ثاثية األبعاد

الغرافــن  اكتشــاف  أن  بالذكــر،  والجديــر 
ّوج بمنح جائزة نوبل لصاحبه، وبعدها 

ُ
ت

صندوقــا  األوروبــي  االتحــاد  خصــص 
بقيمــة مليــار يــورو إلجــراء البحــوث علــى 
العلمــاء  وينتظــر  الواعــدة.  املــادة  هــذه 
ثــورة  الغرافــن  يحــدث  أن  واملســتثمرون 
مثــل  وغيرهــا،  اإللكترونيــات  مجــال  فــي 

أو  النــووي  الحمــض  تسلســل  دراســة 
اآلمــال،  هــذه  ورغــم  البحــر.  ميــاه  تحليــة 
فــإن مــادة الغرافــن فــي بســاطتها تتكــون 
مــن طبقــة رفيعــة بســمك يعــادل قيــاس ذرة 
مــن  عليــه  الحصــول  يتــم  والــذي  كربــون، 
الغرافــن  أوراق  وتتميــز  الجرافيــت.  مــادة 
بخصائص لتوصيل الكهرباء اســتثنائية 
ومقاومــة ميكانيكيــة كبيــرة. وركــز باحثــو 
معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا على 
امليزة األخيرة، والتي ســمحت لهم بدراسة 
احتمــال الحصــول علــى نــوع مــن أيروجيل 
 مجوفــا ثاثــي 

ً
الغرافــن، مــا يعنــي هيــكا

األبعاد يتكون من تكدس أوراق الغرافن.

أقوى من الفوالذ وأخف من البالستيك

ال يزال مجال الطائرات بدون طيار يبحث عن تنظيم لالستفادة منه

بعــد الري بيــج، رئيــس غوغــل، الــذي يمــول مشــروعه الخاص لتطوير ســيارة طائرة ســرًا، تأتي 
اآلن مجموعــة إيربــاص أيضــا بفكــرة مــن هــذا القبيــل والتفكيــر جديا في اســتخدام وســائل نقل 
طائــرة ملســافات قصيــرة للتنقــل الحضــري. حيــث أعلنــت شــركة إيربــاص أنها تخطــط الختبار 
أول نمــوذج ذاتــي لســيارة طائــرة بحلــول نهايــة العــام الحالــي 2017. وذكرت الشــركة أنها تأمل 
لنموذجهــا األول القــدرة علــى حمــل شــخص واحــد، وأنهــا ســوف تكــون جاهــزة بحلــول نهايــة 
 .)Urban Mobility( العــام. فــي العــام املاضــي، فتحــت شــركة إيربــاص تقســيما جديــدًا يســمى
وكان الغرض من إنشــائها اختبار نموذج الستكشــاف الســبل املمكنة الســتغال وســائل النقل 
الطائــرة الفرديــة أو الســيارات الصغيــرة ذات إقــاع عمــودي، وتحمــل عــددا مــن الــركاب. ويبقــى 
الهدف النهائي من وراء االختبارات، إنشاء خدمة لسيارات األجرة الطائرة، الذي يبقى الحجز 

.Uber فيه عبر تطبيق جوال، تماما كما هو األمر اليوم مع شركة

إيرباص تختبر سيارة طائرة للنقل الحضري
تنقل شخصًا واحدًا

جديد
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أكد أسطورة 
الكرة البرازيلية 
ريفالدو، أنه 
في حالة 
تعاقد برشلونة، 
مع فيليب 
كوتينيو، العب 
وسط ليفربول 
اإلنكليزي، 
سيعود ذلك 
بالنفع على 
الفريق، 
وسيدعم 
الخطوط 
األمامية للفريق 
الكتالوني، 
خاصة أنه العب 
مميز، وسيتأقلم 
سريعًا مع 
الفريق، ألنه 
صديق مقرب 
لجناح البرسا 
األيسر، نيمار دا 
كوتينيو قد ينتقل إلى برشلونة الصيف المقبل )خوان مانويل/Getty(سيلفا.

كوتينيو وبرشلونة

يغيب الظهير األيمن لريال مدريد، داني كارباخال، 
عن املاعب فترة قد تصل إلى ثاثة أسابيع، 

بعدما أكد النادي إصابته في العضلة الخلفية 
للفخذ األيمن. وكان كاباخال قد تعرض لإلصابة 

في لقاء الليغا األخير أمام إشبيلية األحد املاضي، 
وتلقى فيه »امللكي« الخسارة بهدفن لواحد في 

الثواني األخيرة. وأفاد الجهاز الطبي بأن الاعب 
)25 عاما( قد يغيب فترة تتراوح بن أسبوعن 

وثاثة أسابيع، حسب مدى تطور حالته.

أفادت وسائل إعام محلية، أمس، بأن نادي 
إيفرتون اإلنكليزي رفض عرضا من ميان 

اإليطالي للتعاقد مع الجناح اإلسباني جيرارد 
ديولوفيو على سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم. 

وخاض ديولوفيو )22 عاما(، 13 مباراة مع 
»التوفيز« في جميع املسابقات منذ انضمامه 

للفريق هذا الصيف، قبل أن يخرج من حسابات 
املدير الفني الهولندي رونالد كومان خال 

املواجهات األخيرة.

سيفتقد نادي توتنهام اإلنكليزي لجهود مدافعه 
الدولي البلجيكي يان فيرتونجن خال عشرة 
أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، تعرض لها 

يوم السبت املاضي خال مباراة فريقه أمام وست 
بروميتش في الدوري املحلي، والتي انتهت بفوز 

األول برباعية نظيفة. وتشير الفحوصات التي 
أجراها الجهاز الطبي للنادي إلى أن فيرتونجن 

)28 عاما(، سيغيب عن اللعب ملدة عشرة أسابيع، 
حتى أواخر مارس/ آذار على أقل تقدير.

داني كارباخال يغيب 
عن المالعب نحو ثالثة 

أسابيع لإلصابة

إيفرتون يرفض 
عرضًا من ميالن للتعاقد 

مع ديولوفيو

توتنهام يفتقد لجهود 
فيرتونجن لمدة شهرين 

ونصف لإلصابة
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E E

فالتيري بوتاس 
يستعد لخالفة روزبرغ 

في فريق مرسيدس

سيلتا فيغو يزيد متاعب ريال مدريد 
ويُسقطه على ملعبه

مدريد  ريــال  أسقط  بعدما  الثقيل،  العيار  مــن  مفاجأة  فيغو  سيلتا  حقق 
واحد  مقابل  بهدفني  مستحق  بفوز  برنابيو”،  “سانتياغو  داره  عقر  في 
لكرة  لبطولة كأس ملك إسبانيا  الثمانية  األول في ذهــاب دور  مساء أمس 
القدم. وبعد شوط أول شهد شباكا نظيفة لكال الفريقني، كان الضيوف هم 
الدقيقة 64،  ياغو اسباس في  الخطير  املهاجم  بأقدام  بالتسجيل  البادئون 
بعدما أخطأ البرازيلي مارسيلو في تشتيت الكرة من داخل املنطقة لتتهيأ 
أمام أسباس وهو في مواجهة املرمى مباشرة ويسكنها داخل شباك كيكو 
الذي  لم يتأخر كثيرا عن طريق مارسيلو  امللكي  الفريق  كاسيا. ولكن رد 
داخــل  مــن  قوية  إثــر تسديدة  الدقيقة 69  فــي  التعادل  صحح خطأه بهدف 
املنطقة سكنت الشباك. ولم يهنأ العبو امللكي بهدف التعادل بعدما باغتهم 
الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة التالية مباشرة عبر جوناثان كاسترو 

“جوني” الذي انفرد بكاسيا قبل أن يضع الكرة على قدمه الثابتة.

بنفيكا يكتسح ليتشويس بسداسية 
ويبلغ نصف نهائي كأس البرتغال

أمطر بنفيكا شباك ليتشويس 6-2، خالل املباراة التي جمعت الفريقني، أول 
أمس، في ربع نهائي كأس البرتغال، ليتأهل األول إلى الدور نصف النهائي. 
بالتالي يلحق بنفيكا بركب املتأهلني إلى نصف نهائي كأس البرتغال، وهم 
وإشتوريل   ،0-1 كوفيليا  سبورتينغ  على  فــاز  الــذي  جيمارايش،  فيتوريا 
وتشافيس اللذان فازا، الثالثاء، على كل من أكاديميكا كويمبرا وسبورتينغ 

لشبونة 2-1 و1-0، على الترتيب.

الكاميرون ُتحبط مفاجأة غينيا بيساو 
بفوز صعب لتتصدر المجموعة

بيساو  غينيا  منتخب  حساب  على  ثمينا  فــوزا  الكاميرون  منتخب  حقق 
بعدما قلب تأخره أمامه بهدف نظيف إلى فوز بشق األنفس بهدفني لواحد، 
وذلك خالل اللقاء الذي أقيم بينهما في ثاني جوالت املجموعة األولى ببطولة 
األمم األفريقية لكرة القدم “الغابون 2017”. وبهذه النتيجة، يسجل املنتخب 
على  ويتربع  عــام  بشكل  املجموعة  هــذه  فــي  األول  االنــتــصــار  الكاميروني 
صــدارة املجموعة بأربع نقاط، وبفارق نقطتني عن كل من بوركينا فاسو 
والغابون، صاحبي املركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تقبع غينيا 

بيساو في قاع الترتيب بنقطة.

التسيو وتشيزينا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
تأهل التسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه األربعاء 2-4 
أول نصف ساعة  الثمانية. تقدم التسيو بهدفني في  على جنوى في دور 
عن طريق فيليب ديوردوفيتش )20( وويسلي هوديت )31(. ولكن جنوى 
ماوريسيو  عبر  األول  الشوط  نهاية  قبل  هدفني  بتسجيل  العودة  استطاع 
فيريرا بينيال )41( وجوران بانديف )45(. وحسم التسيو الفوز في الشوط 
الثاني بتسجيل هدفني آخرين حمال توقيع سيرجي ميلينكوفيتش )71( 

وشيرو ايموبيلي )75( ليلحق بركب املتأهلني إلى دور الثمانية.

دورانت يقود وريورز إلى فوز كبير 
على ثاندر بدوري السلة األميركي

بفضل تألق نجمه كيفن دورانــت، فاز غولدن ستيت وريــورز على ضيفه 
أوكالهوما سيتي ثاندر 121-100 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
وسجل دورانــت، الذي ترك أوكالهوما سيتي كالعب حر في نهاية املوسم 
املاضي، 40 نقطة، وهو أعلى معدل له في املوسم الحالي ليحقق فريقه الفوز 
رقم 36 مقابل ست هزائم. وهذه هي املرة الثانية التي يتألق فيها دورانت في 
مواجهة فريقه السابق، بعد أن سجل أمامه 39 نقطة في املواجهة السابقة 

في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي. 

قال توتو فولف، رئيس مرسيدس حامل لقب 
بطولة العالم لسباقات فورموال 1، إن لويس 
ــرات، ســانــد  ــ هــامــيــلــتــون، بــطــل الــعــالــم ثـــاث مـ
قرار التعاقد مع فالتيري بوتاس، متمنيا أن 
يسود الوئام بينهما. وانضم بوتاس للفريق 
قادما من وليامز خلفا لألملاني نيكو روزبرغ 
بعد  األول،  ديسمبر/كانون  فــي  اعــتــزل  الـــذي 
الــعــالــم. وأعــلــن عن  أيـــام مــن تتويجه ببطولة 

التعاقد مع السائق الفنلندي.
ــان عــلــيــنــا  ــ ــ ــال فــــولــــف، رئــــيــــس الـــفـــريـــق »كـ ــ ــ وقـ
)الــحــديــث( مــع لــويــس قبل عيد املــيــاد، وقــال 
وأحــد  لطيف  فالتيري شخص  أن  يعتقد  إنــه 
ــدمـــون أداء مـــمـــيـــزا فــي  ــقـ يـ ــن  ــذيــ الــ الـــســـائـــقـــن 

فورموال 1، وإنه شعر بأنه اختيار جيد«.
وفـــي حــديــث مــع املــعــلــق الــفــنــلــنــدي أوســكــاري 
لفورموال كاست،  ســاري في تسجيل صوتي 
ــال املــــســــؤول الــنــمــســاوي إن الـــوضـــع تــغــّيــر  قــ
 32( هاميلتون  بوجود  مرسيدس  في  تماما 
عامًا( وبوتاس )27 عامًا(، إذ إنهما يتمتعان 

بشخصيتن مختلفتن.
وأضــــاف »أعــتــقــد انـــه أمـــر جــيــد، كــانــت األمـــور 

صعدت مصر إلى دور الستة عشر في بطولة 
العالم لكرة اليد في فرنسا بعد فوزها )26-31( 
على األرجــنــتــن، ضمن الــجــولــة قبل األخــيــرة 
ــتـــي شـــهـــدت خـــســـارة  لــلــمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة الـ
وحــســم  الـــدنـــمـــارك،  أمـــــام   )26-30( الــبــحــريــن 
املنتخب املصري الشوط األول لصالحه )13-

11( وحسم املباراة بفارق خمسة أهداف.
وسجل ملصر كل من ممدوح شبيب ومحمد 
سند وهشام بسيوني خمسة أهداف، في حن 
األرجنتن  في صفوف  فييرا  فيديريكو  تألق 
على  الـــدنـــمـــارك  ــازت  ــ وفـ هـــدفـــًا.   12 بتسجيله 
البحرين )30-26( )الشوط األول 17-13( لترفع 
فــي صـــدارة املجموعة،  إلــى 8 نقاط  رصيدها 
وبــقــيــت الــبــحــريــن مـــن دون رصـــيـــد، بــعــد أن 
حيُث  الــتــوالــي.  على  الرابعة  خسارتها  لقيت 
املركز خامسة بدون  الخسارة في  بقيت بعد 
نقاط متفوقة بفارق األهداف على األرجنتن 
مــبــاراة جيدة  تقديمها  رغــم  الترتيب  متذيلة 

أمام الدنمارك.
ورفـــعـــت مــصــر رصــيــدهــا إلـــى ســـت نــقــاط من 
ثــاثــة انــتــصــارات وخــســارة واحـــدة فــي املركز 

تــســيــر بــشــكــل طــيــب بـــن نــيــكــو ولـــويـــس، لكن 
كان بينهما خلفيات املاضي، اآلن هذه عاقة 
جــديــدة تماما وال يــوجــد عـــداء مــن املــاضــي«، 
ــاك بـــعـــض الـــلـــحـــظـــات  ــنــ ــكــــون هــ ــتــ ــــع »ســ ــابـ ــ وتـ
ــــال اخـــتـــاف  الـــصـــعـــبـــة، لــكــنــي أعـــتـــقـــد مــــن خـ
فــي وضــع  الــفــريــق ســيــكــون  أن  شخصيتهما 
جيد، والتعامل مع األمر ربما يكون أسهل من 

السابق. لكني قد أكون مخطئًا«.
ــافـــس هــامــيــلــتــون وروزبــــــــرغ فـــي بــطــوالت  ونـ
الــكــارتــيــنــغ ثــم فــي فــورمــوال 1، حــيــث تحولت 
صــداقــتــهــمــا إلــــى حـــالـــة مـــن الـــبـــرود والــتــوتــر 
داخل الفريق. وفي املقابل، لم يعلن مرسيدس 
تفاصيل عقد بــوتــاس، رغــم أن وســائــل إعــام 
ــــارت إلـــى أنـــه يــمــتــد ملـــدة عـــام مـــع خــيــارات  أشـ
أخـــــرى. وأوضـــــح فـــولـــف األمـــــر، حــيــث يــتــوقــع 
كان  وإن  الفنلندي،  السائق  مع  عاقة طويلة 
أخرى  باالحتفاظ بخيارات  الفريق  قد نصح 
فيتل  مــثــل سيباستيان  أبــطــال  مــع  مــفــتــوحــة 
ــائـــق فــــيــــراري وفــــرنــــانــــدو ألـــونـــســـو ســائــق  سـ
اقتراب نهاية عقديهما.  مكارين، خاصة مع 
وقــال فولف، الــذي كــان أحــد أفــراد فريق إدارة 

الثاني، لتلحق بمنتخبات الدنمارك والسويد 
وقطر إلى الدور التالي، بينما تتذيل البحرين 
واألرجــنــتــن عــلــى الــتــرتــيــب املــجــمــوعــة بــدون 
نقاط. في وقت تعتبر البحرين صاحبة أسوأ 
ــاع فـــي املــجــمــوعــة، إذ تــلــقــت شــبــاكــهــا 126  دفــ

هدفًا حتى اللحظة.
ــا، اســتــهــلــت  ــيــ ــقــ ــريــ ــلـــة أفــ وكـــــانـــــت مــــصــــر، بـــطـ
البطولة بالفوز على قطر )22- مشوارها في 

 )28-35( الـــدنـــمـــارك  مـــن  تــخــســر  أن  قــبــل   ،)20
البحرين  عــلــى  متتالين  فــوزيــن  بفضل  لــكــن 
واألرجـــنـــتـــن تــأهــلــت لـــلـــدور الـــثـــانـــي. وكــانــت 
ضمنت  وقطر  والسويد  الدنمارك  منتخبات 
فيما خرج  املجموعة،  هــذه  أيضًا عن  تأهلها 
منتخبا االرجنتن والبحرين من الدور األول، 
وسجل هنريك توفت ستة أهــداف للدنمارك، 
وكـــــل مــــن مــحــمــد حــبــيــب وكـــمـــيـــل عـــلـــي ســتــة 

أهداف أيضا للبحرين. 
الثاني املنتخبات األربعة  الــدور  إلى  وتتأهل 
ــــى فـــي كـــل مـــن املــجــمــوعــات األربـــــع. وفــي  األولـ
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، لــقــي منتخب الــســعــوديــة 
املجري  نظيره  أمــام  وكانت  الرابعة  خسارته 
بلغ  ــــذي  الـ  )10-17 األول  )الـــشـــوط   ،)24-37(
ــرز مـــن املــجــر  ــدور ثــمــن الــنــهــائــي. بــ ــ ــدوره الــ ــ بــ
غابور شازار بتسجيله تسعة أهداف، وسجل 
ــداف لــلــســعــوديــة.  ــ ــادق املــحــســن ســبــعــة أهــ ــ صـ
ورفــعــت املجر رصيدها إلــى أربــع نــقــاط، بعد 
ــك عقب  ــ أن كـــانـــت تــغــلــبــت عــلــى تــشــيــلــي، وذلـ

خسارتن أمام أملانيا وكرواتيا.
في املقابل، فقد املنتخب السعودي أي فرصة 

أعمال بوتاس لكنه لن يواصل ذلــك »لــم نكن 
بما  جيد  أنــه  نعتقد  لــم  إذا  فالتيري  لنختار 

يكفي لاستمرار مع الفريق«.
ــاف »لـــكـــن الــحــقــيــقــة أن الــــســــوق نــشــطــة  ــ ــ وأضـ
حاليا. العام املقبل الخيارات مفتوحة بوجود 
سائقن صغار السن وسيباستيان وفرناندو 
وفالتيري. لذا األمر يعود لفهم ذلك وفالتيري 
يــعــرف ذلـــك جـــيـــدًا«، وتــابــع »نــثــق تــمــامــا فيه 
ــرار مــعــنــا لــفــتــرة  ــمــ ــتــ ــه عـــلـــى االســ ــدرتــ وفـــــي قــ
طويلة، لكننا بحاجة النتظار ما سيسفر عنه 

املوسم«.
وفـــــــي إطــــــــار آخــــــــر، وافــــــــق االتــــــحــــــاد الــــدولــــي 
العالم لسباقات  الذي يدير بطولة  للسيارات 
بيع مجموعة ســي.فــي.ســي  1، على  فــورمــوال 
للبطولة  التجارية  الحقوق  بارتنرز  كابيتال 
ــلــــن االتـــحـــاد  لـــشـــركـــة »لـــيـــبـــرتـــي مـــيـــديـــا«. وأعــ
لرياضة  العاملي  املجلس  إن  بيان  في  الدولي 
املحركات التابع له وافق باإلجماع على األمر 

في اجتماع غير عادي في جنيف.
ــوال 1 واالتــــحــــاد  ــ ــورمـ ــ وأضـــــــاف »لـــيـــبـــرتـــي وفـ
الدولي للسيارات يعتزمون التعاون للوصول 
إلــــى عــاقــة بـــنـــاءة تــضــمــن مــواصــلــة الــنــجــاح 
وتطوير بطولة العالم لفورموال 1 على املدى 
يقودها  التي  ميديا،  ليبرتي  وكــان  الطويل«. 
قــطــب خــدمــات الــتــلــفــزيــون املـــدفـــوع األمــيــركــي 
ــقـــوق بــث  ــــون مــــالــــون، اســـتـــحـــوذت عـــلـــى حـ جـ
فــــورمــــوال 1 فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول فـــي صفقة 

قدرت بنحو ثمانية مليارات دوالر.
)رويترز(

أملانيا  وحققت  النهائي.  ثمن  إلــى  بالتأهل 
فــوزهــا الــرابــع على التوالي وكــان هــذه املــرة 
األول  )الــــشــــوط   )25-31( بــيــاروســيــا  عــلــى 
أوفـــه  غــيــنــشــايــمــر  األملـــانـــيـــان  ــان  16-16(، وكــ
وستيفن فاث األبرز في املباراة بتسجيلهما 

ــداف عـــلـــى الــــتــــوالــــي. فــي  ــ ــ ــتـــة أهـ ثــمــانــيــة وسـ
صاحب  السعودي  املنتخب  يعتبر  املقابل، 
أسوأ دفاع بن املنتخبات الخمسة األخرى، 
إذ اهــتــزت شباكه 132 مـــرة، وهــو الـــذي فقد 
ــدور الــــقــــادم.  ولــم  ــ ــالـــه فـــي الــتــأهــل إلــــى الــ آمـ

الرابعة  املــبــاراة  القطري في  املنتخب  ينجح 
البطولة،  له في  الثالث  الفوز  له في تحقيق 
حن مني بالهزيمة الثانية على يد منتخب 
الــشــوط  بــنــتــيــجــة 25-36، وانــتــهــى  الــســويــد 
تتبدل  ولـــم   ،19-12 أهـــــداف   7 بـــفـــارق  األول 
الثاني 13-17، وضمنت  الــشــوط  فــي  األمـــور 
قطر تأهلها، إذ تحتل األرجنتن والبحرين 
ــيــــريــــن، ويـــتـــأهـــل أول أربـــعـــة  املـــركـــزيـــن األخــ

منتخبات من كل مجموعة.
يناير/  21 يــوم  العاملية  البطولة  وستتابع 
كــانــون الــثــانــي، حــيــُث سينطلق الــــدور الــــ16 
ــبــــاريــــات قــــويــــة ومـــثـــيـــرة  ــذي قــــد يـــشـــهـــد مــ ــ ــ الـ
بـــن أقــــوى مــنــتــخــبــات الــعــالــم فـــي كــــرة الــيــد، 
خــصــوصــًا املــنــتــخــب الــفــرنــســي الــــذي يعتبر 
املرشح األوفر حظًا لكي ُيتوج بلقب البطولة 

العاملية.
فـــرنـــســـا،  مـــنـــتـــخـــبـــات  تـــأهـــلـــت  اآلن،  ــتــــى  وحــ
ــا، الـــبـــرازيـــل عـــن املــجــمــوعــة  ــيـ الـــنـــرويـــج، روسـ
األولــى، في وقت تأهلت منتخبات إسبانيا، 
الثانية،  املجموعة  عن  مقدونيا  سلوفينيا، 
أما املجموعة الثالثة فتأهل عنها منتخبات 
أملانيا، كرواتيا، في وقت تأهل من املجموعة 
مصر  السويد،  الدنمارك،  منتخبات  الرابعة 

واملنتخب القطري.
وعــلــى أمـــل أن يــكــون حـــظ الـــعـــرب فـــي الـــدور 
ــظـــوظ حــضــور  ــدا لـــكـــي تــكــبــر حـ ــيـ ــثـــانـــي جـ الـ
منتخبات عربية في الــدور ربع النهائي من 

مونديال كرة اليد.
)رويترز(

مونديال اليد: تأهل مصر وتعثّر قطر أمام السويدمرسيدس: عالقة هاميلتون وبوتاس جيدة ومميزة
توّقع فريق »مرسيدس« 

أن السائق الجديد للفريق، 
بوتاس، سيكون سعيدًا 

مع هاميلتون

ضمن منتخب »الفراعنة« 
التواجد في دور الـ 16 

لبطولة كأس العالم 
لكرة اليد

)Getty/وتاس سيكون زميل هاميلتون في مرسيدس )توسيفومي كيتامورا

)Getty/الجماهير المغربية تتنمى تحقيق الفوز األول بالبطولة  )إيسوف سانوجو/فرانس برس

)Getty/رونار قد يرحل في حالة الخروج من الدور األول )إيسوف سانوجو/فرانس برس

)Getty/كريم عبد الرحيم يُسجل هدفًا في المباراة  )توما سامبسون

مباريـات
      األسبـوع

توفيق الصنهاجي

يــــدخــــل املـــنـــتـــخـــب املـــغـــربـــي غــمــار 
ــن مـــبـــاريـــات  ــ ــة الـــثـــانـــيـــة مـ الــــجــــولــ
املجموعة الثالثة ضمن منافسات 
اليوم   ،31 فــي نسختها  لــألمــم  أفريقيا  كــأس 
على  التوغو  منتخب  يقابل  عندما  الجمعة، 
أرضـــيـــة مــلــعــب أويـــيـــم بــالــغــابــون، وكـــل آمـــال 
الــجــمــاهــيــر املــغــربــيــة مــعــلــقــة عــلــى الــعــنــاصــر 
املــغــربــيــة كـــي تــحــقــق مـــا عـــجـــزت عــنــه خــال 
ــزام أســـود  ــهــ املــــبــــاراة األولــــــى الـــتـــي عـــرفـــت انــ
بهدف  الديمقراطية  الكونغو  أمـــام  األطــلــس 

وحيد.
التوغوليون نتيجة مهمة في الجولة  وأدرك 

المغرب 
يسعى للفوز

الفرصة األخيرة لرونار

نظيره  اليوم،  المغربي،  المنتخب  يواجه 
ألن  الهزيمة،  ممنوع  شعار  تحت  التوغولي 
خسارة جديدة ستجبر منتخب أسود األطلس 

على حمل حقائبهم وتوديع البطولة 

تقرير

األولـــــى عــنــدمــا تـــعـــادلـــوا أمــــام حــامــل الــلــقــب، 
كوت ديفوار، بصفر ملثله، وهي النتيجة التي 
اعتبرها العديد من املتتبعن للكان، مفاجئة 
للغاية، بالنظر للفوارق الكبيرة في مستوى 
فعليا  يتجلى  لــم  مــا  وهــو  املنتخبن،  العبي 
أثناء املباراة، إذ انصهرت تلك الفوارق وسط 

رغــبــة جــامــحــة مـــن أبـــنـــاء كــلــود لـــــوروا، شيخ 
مدربي الكان، في اقتناص نقطة ثمينة.

املغربي،  الــشــارع  الحزن على  وخيمت أجــواء 
الــذي لم يستسغ بعد هزيمة األســود في أول 
أجمع  إذ  الديمقراطية،  الكونغو  أمــام  مــبــاراة 
أنــهــا جـــاءت مفاجأة بالنظر  الــعــديــدون على 
ــدة عـــوامـــل، مــنــهــا تـــوفـــر املـــديـــر الــفــنــي  إلــــى عــ
الــفــرنــســي، هــيــرفــي رونــــار، عــلــى كــل مقومات 
الــنــجــاح طيلة الــفــتــرة املــاضــيــة، ومــنــذ قدومه 
على رأس املنتخب املغربي في شهر فبراير/ 
شباط 2016، مكان املدير الفني السابق، بادو 
الــزاكــي، إذ عمل االتــحــاد املغربي على توفير 
كل الظروف املائمة، لوجيستيا وماديا، لكي 
يــحــقــق املــنــتــخــب املــغــربــي مــطــالــب جــمــاهــيــره 
الجديد  املــدرب  إغفال تجربة  العريضة، دون 
لــألســود األفــريــقــيــة، وهــو الــحــائــز على لقبن 
ســابــقــن بــرفــقــة زامــبــيــا عــــام 2012، والــكــوت 

ديفوار عام 2015.
ــان أداء املــنــتــخــب املــغــربــي خــــال الــشــوط  ــ وكـ
الديمقراطية  الكونغو  أمــام  املــبــاراة  األول من 
مــســتــحــســنــا رغــــــم الــــغــــيــــابــــات الــــعــــديــــدة فــي 
صــفــوفــه، والــتــي أمــلــتــهــا اإلصـــابـــات الــعــديــدة 
التي لحقت بأغلب الركائز األساسية في عهد 
ــار، إذ كـــان املــنــتــخــب املــغــربــي مستحوذا  ــ رونـ
على الكرة، ومنتشرا بشكل منظم على رقعة 
الــدفــاع بشكل  على مستوى  املــيــدان، وصلبا 
منع معه الكونغولين من القيام بأية فرصة 
لــقــطــة واحــــدة مـــرت على  فــي  للتسجيل، عـــدا 
أثرها الكرة محاذية ملرمى املحمدي. األخير، 
كـــان ســبــبــا فـــي الـــهـــدف املــفــاجــئ الــــذي سجل 
للفهود الكونغولية في الدقيقة 55، بعد خطأ 
فـــي الــتــقــاط الـــكـــرة، دون إغـــفـــال ســهــو الــخــط 

الدفاعي في اللحظة ذاتها.
ومـــا أثـــار مــخــاوف الــجــمــهــور املــغــربــي بشكل 
ــو عــــدم قـــــدرة الــنــخــبــة املــغــربــيــة على  عـــــام، هـ
الرجوع في نتيجة املباراة السالفة، إذ برزت 
مــحــدوديــة املــــدرب رونــــار بشكل كــبــيــر، خــال 
ــتـــي لـــم تنفع  مــجــريــات الــجــولــة الــثــانــيــة، والـ
فيها تغييراته وال نهجه في إدراك العناصر 
الـــذي يستدعي معه  األمـــر  الــتــعــادل،  املغربية 
تدارك املوقف خال مباراة اليوم أمام التوغو 

قبل فوات األوان.
وإذا كـــان الــنــهــج الــفــنــي الـــذي اعــتــمــده رونـــار 
خـــال الـــشـــوط األول مـــن املـــبـــاراة األولـــــى، قد 
خلف انطباعا مستحسنا، خصوصا في ظل 
الغيابات العديدة بصفوف املنتخب املغربي، 
إال أنه باملقابل، لم يعط أكله من حيث النتيجة 
وتسجيل األهداف، وهنا بيت القصيد، حيث 

من المتوقع أن يُقدم 
رونار على جملة من 

التغييرات في تشكيلته

خرج المنتخب المغربي منهزمًا أمام الكونغو )األناضول(

إن الــجــمــاهــيــر املــغــربــيــة ال يــهــمــهــا فـــي آخــر 
املطاف املبررات التي سيذكرها سواء املدرب 
رونار، أو حتى رئيس االتحاد املغربي، فوزي 
لقجع، إذا ما خرج املنتخب املغربي من الدور 

األول خال هذه املنافسة.
ومــن املــتــوقــع أن يــقــدم رونـــار على جملة من 
التغييرات في تشكيلة املنتخب املغربي خال 
مــبــاراة الــيــوم أمـــام الــتــوغــو، وكـــذا فــي نهجه 
الفرنسي على  املــدرب  يقدم  قد  إذ  التكتيكي، 
إشراك رأسي حربة منذ بداية املباراة، وهما 
يــوســف الـــعـــربـــي، هــــداف دوري نــجــوم قــطــر، 
ويوسف النصيري، املهاجم الواعد بصفوف 
ملقة اإلسباني. األخيران لم يكونا أساسين 

ــاع فـــي الــنــهــج  ــدفـ ضــمــن ثــاثــي خـــط وســــط الـ
السابق للمباراة األخيرة، وذلك على مستوى 
االرتكاز بوسط امليدان، باإلضافة إلى مبارك 
بــوصــوفــة، الـــذي كـــان رجـــل املـــبـــاراة السابقة، 
واملــهــدي كارسيا الــذي قــام هــو اآلخــر بلقاء 

أخير ال بأس به.
ويلعب رونــار آخــر أوراقــه من خــال مباراة 
على  الثانية  فالهزيمة  التوغو،  أمــام  اليوم 
الكان، ستعني إقصاء  التوالي في منافسة 
الــدور  مــن  مباشر  املــغــربــي بشكل  املنتخب 
الــفــنــي  بـــاملـــديـــر  مــــا ســـيـــرمـــي  األول، وهـــــو 
الــفــرنــســي خـــــارج أســــــوار املـــغـــرب رســمــيــا، 
بالنظر إلى أن العقد الذي يربطه باالتحاد 

خـــــال املـــــبـــــاراة األولــــــــى، وأشـــركـــهـــمـــا رونـــــار 
ــود منهزمن  ــ بــديــلــن فــقــط عــنــدمــا كـــان األسـ

خال الشوط الثاني.
الكثير  األمـــر، فلن يملك رونـــار  مــا تأكد  وإذا 
التكتيتي  النهج  على مستوى  الخيارات  من 
-5-3 أو   ،2-4-4 خــطــة  عــلــى  االعـــتـــمـــاد  ســــوى 

2 بــــدال مـــن نــهــج 3-4-3 الــــذي اعــتــمــده خــال 
الــديــمــقــراطــيــة، إذ من  بــدايــة مــبــاراة الكونغو 
أن يعتمد على   2-4-4 املرتقب في حالة نهج 
دا  ومــــروان  األســــود،  بنعطية، عميد  املــهــدي 
كوستا، في وسط الدفاع، نبيل درار، كظهير 
أيــمــن، وحــمــزة منديل كظهير أيــســر، ثــم على 
كــريــم األحـــمـــدي ورومـــــان ســايــس، الــــذي كــان 

املـــغـــربـــي يـــقـــضـــي بـــــضـــــرورة تــــأهــــل أســــود 
األطـــلـــس إلـــى املـــربـــع الــذهــبــي مـــن املــنــافــســة 

األرقى على الصعيد القاري.
وفي السياق ذاته، خرج رونار بتصريحات 
إعامية كثيرة في اآلونة األخيرة، اعتبرها 
الـــعـــديـــدون فـــي املـــغـــرب مــجــانــبــة لــلــصــواب، 
ومثيرة لاستغراب بشكل كبير، إذ تحدث 
املـــدرب فــي كثير مــن األوقـــات، عــن أنــه ليس 
ــدد تــــدريــــب مــنــتــخــب مــفــعــم بـــاأللـــقـــاب  بـــصـ
واإلنجازات، بقدر ما يدرب منتخبا مشتاقا 
لتحقيق التأهل إلى الدور الثاني من كأس 
أفريقيا لألمم، بعد غياب عن ذلــك دام ملدة 
عشرين ســنــة، وهــو مــا لــم يــرق للعديد من 

املــتــتــبــعــن، الـــذيـــن اعـــتـــبـــروه مــتــنــاقــضــا مع 
الذي نشره االتحاد املغربي  الكام والوهم 
في نفوس املغاربة، يوم تقديم املدير الفني 
املغربية  للنخبة  جــديــد  كــمــدرب  الــفــرنــســي 

السنة املاضية.
ــان لــقــجــع، رئــيــس االتـــحـــاد املــغــربــي، قد  وكــ
صرح يومها أن عقد رونار يتضمن التأهل 
إلى املربع الذهبي من نهائيات أمم أفريقيا، 
لكن   ،2018 الـــعـــالـــم  كــــأس  إلــــى  والــــوصــــول 
املدير الفني الجديد تحدث في تصريحاته 
ــيـــرة عـــن أن مــســألــة الــتــأهــل  اإلعــامــيــة األخـ
إلى الدور الثاني تبقى إنجازًا في حد ذاته 

للكرة املغربية.
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حسين غازي

تــــجــــذب ريــــاضــــة كـــــرة الــــصــــاالت 
العالم بشكل الفت  األنظار حول 
يومًا بعد آخر، وهي التي قدمت 
الرياضة  النجوم. وتحتاج هذه  الكثير من 
تكتيك عال  إلى  الفردية وكذلك  املهارة  إلى 
الصحيح في  التمرير والتمركز  من ناحية 

امللعب.
فــي عــام 2000 انطلقت جــائــزة أفضل العب 
العالم واستطاع أن يتّوج  كــرة صــاالت في 
بــهــا 9 العــبــن فــقــط، إذ فـــاز بــهــا الــبــرازيــلــي 
مــانــويــل تــوبــيــاس ثـــاث مـــرات وكــذلــك فعل 
الــبــرتــغــالــي ريـــكـــارديـــنـــيـــو، فــيــمــا حــصــدهــا 
مناسبات،  أربـــع  فــي  فــالــكــاو  السامبا  نجم 
بها  توجوا  الذين  الاعبن  لبعض  إضافة 
مرة واحدة، وهم اإليطالي أدريانو فوجيا، 

نجوم 
عالم الصاالت

استطاعوا  منهم  وقالئل  التاريخ،  مّر  على  المميزين  الالعبين  من  الكثير  الصاالت  كرة  رياضة  أنجبت 
تحقيق جائزة أفضل العب في العالم أكثر من مرة. سنتحدث في هذا التقرير عن 3 أسماء فقط، 

ويعتبرون األفضل بنظر عشاق هذه الرياضة.

3031
رياضة

تقرير

ــــز ومـــواطـــنـــاه  ــغـ ــ واإلســــبــــانــــي خـــافـــي رودريـ
للروسي  إضــافــة  لــوزانــزو  كيكي وسرجيو 
شايخاميتوف والبرازيلي اآلخر شوماخر.

مانويل توبياس
ولد الاعب البرازيلي يوم 7 إبريل/ نيسان 
1971 فـــي مــنــطــقــة ســالــغــويــرو الــبــرازيــلــيــة، 
ــًا،  ــامـ ــًا 45 عـ ــيـ ــالـ ــمـــر حـ ــعـ ــو يـــبـــلـــغ مــــن الـ ــ وهــ
كــرة الصاالت  فــي  الشهرة  مــن  الكثير  حقق 

ويعتبره كثيرون أحد الاعبن التاريخين 
املؤثرين في هذه الرياضة. انطلقت مسيرته 
في عام 1989 من بوابة نــادي كانديا، لكنه 
انتقل بعد ذلك للعب في فريق فوتورانتيم 
ثم بانفورت موسم 1991-1992 والذي حقق 
معه لقبًا محليًا في بطولة »فوتاليتزا«، قبل 
أن ينضم لنادي إنباكيل ويتوج معه باللقب 
بارانيا، وفاز  لبطولة مقاطعة  ذاتــه إضافة 
و1995  و1994  و1993   1991 ســـنـــوات  فـــي 
أميركا  منافسات  وكذلك  البرازيل،  ببطولة 

الجنوبية لكرة الصاالت عام 1993.
لــفــريــق  ــنـــة 1994  فــــي سـ تــــوبــــيــــاس  ــم  انــــضــ
إينكزوتا وبقي معه موسمًا واحــدًا ليرحل 
ــم قـــضـــى مـــوســـمـــًا فــي  ــر، ثــ ــتــ ــع إنــ ويـــلـــعـــب مــ
أتلتيكو مــيــنــيــرو وبــعــدهــا حــط رحــالــه في 
فريق فاسكو دي غاما )2000-2001(، قبل أن 
يلعب لفريق مــالــوي خــارخــوا، والـــذي رحل 
كــارتــيــنــا، فاستمر  إلــى  فــي سنة 2002  منه 
مــعــه حــتــى 2007 لــيــعــتــزل فـــي الـــعـــام ذاتـــه 
بقميص نادي »أس سي أولبر«. واستطاع 
بطوالت  2000 حصد  1996 حتى  مــن سنة 
كونتينوتال  »إنــتــر  لقب  غـــرار  على  عــديــدة 
فوتسال« عامّي 1996 و1998، ولقب دوري 
الصاالت 3 مرات إضافة لبعض االنتصارات 

في منافسات محلية.
مــّثــل الــنــجــم املــمــيــز منتخب بــــاده مــن عــام 
الفترة  1992 حتى 2004 وسجل خــال تلك 
لـــقـــاء، لــكــنــه ســاهــم في  278 هــدفــًا فـــي 302 
ــــاب، أهـــمـــهـــا كــوبــا  ــقـ ــ حـــصـــد الــكــثــيــر مــــن األلـ
أميركا ثاث مــرات متتالية من 1997 حتى 
نسختّي  الــعــالــم  بطولة  لقب  وكــذلــك   ،1999
1992 و1996، حن فاز نجوم السامبا على 
األولى  في   1-4 األميركية  املتحدة  الواليات 
و6-4 عــلــى إســبــانــيــا فــي الــثــانــيــة. أمـــا على 
الصعيد الشخصي، فإضافة لجائزة أفضل 
العب في العالم كان األفضل في مونديالّي 
أيضًا برصيد  فيهما  1996 و2000، وهدافًا 

14 هدفًا في األول و19 في الثاني.

فالكاو
اسمه الكامل أليساندرو روزا فيريرا يعتبره 
معظم من واكــب هــذه الرياضة األفضل في 
التاريخ، ولــد يــوم 8 يونيو/ حزيران 1977 
في مدينة ساو باولو البرازيلية ويبلغ من 

العمر حاليًا 39 عامًا.
بــــدأ فــالــكــاو مــســيــرتــه عــــام 1989 مـــع فــريــق 
غوارابيرا وسجل له 50 هدفًا في 47 مباراة، 
له  لعب  الـــذي  لفريق كورينثاينز  انــضــم  ثــم 
من سنة 1992 حتى 1996 وسجل 189 هدفًا 
في 32 مباراة، وحقق خال تلك الفترة لقب 
بــطــولــة مــديــنــة ســـاو بـــاولـــو وكـــذلـــك بطولة 
إلى  بعدها  رحــل   .1995 عــام  فــي  باوليستا 
له  والـــذي سجل  أم شيفورليه«  فريق »جــي 
ألقابًا  مــبــاراة وحصد معه  فــي 38  45 هدفًا 

G G

توبياس والبرتغالي 
ريكاردينيو حصدا الجائزة 

3 مرات

إستومين يفجر مفاجأة كبرى 
ويطيح بديوكوفيتش حامل اللقب من أستراليا

من  مفاجأة  إستومني  دينيس  األوزبــكــي  فجر 
أستراليا  لــقــب  بــإطــاحــتــه حــامــل  الثقيل  الــعــيــار 
الــغــرانــد سالم  بــطــوالت  أولــى  للتنس،  املفتوحة 
األربع الكبرى، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، من 
استغرقت  ماراثونية  مباراة  بعد  الثاني،  الــدور 
4 ســاعــات و48 دقــيــقــة. ونــجــح إســتــومــني )30 
عــامــا( واملــصــنــف 117 عــاملــيــا فــي الــفــوز على 
نسختني،  آخــر  في  اللقب  حامل  ديوكوفيتش، 
واملــســيــطــر عــلــى أســتــرالــيــا فــي اآلونــــة األخــيــرة، 
بثالث مجموعات الثنتني 6-7 )8-10(  أعـــوام،  آخــر ستة  مــرات في  بتتويجه خمس 

و5-7 و2-6 و7-6 )7-5( و4-6.

األسترالي روبي كروس ينتقل للدوري الصيني
إنــه غــادر باير ليفركوزن  الــدولــي األسترالي روبــي كــروس  قــال وكيل أعمال الالعب 
لكرة  املــمــتــاز  الصيني  ــدوري  ــ ال فــي  املــنــافــس  لياونينغ  نـــادي  الــى  األملــانــي لالنضمام 
إلــى ليفركوزن من فورتونا  الــذي خــاض 48 مباراة دولية -  القدم. وانضم كــروس - 
دوسلدورف في 2013 لكنه أخفق في تثبيت أقدامه في التشكيلة ولم يظهر في دوري 

الدرجة األولى األملاني هذا املوسم.

لبنان يستضيف بطولة آسيا لكرة السلة
أعلن االتحاد اللبناني لكرة السلة استضافة البالد لبطولة آسيا للرجال في أغسطس/

آب املــقــبــل. ويــأتــي اإلعــــالن بــعــدمــا رفـــع االتـــحـــاد الـــدولـــي حــظــرا كـــان مــفــروضــا على 
استضافة لبنان وأنديتها ألي بطوالت دولية أو إقليمية بداعي التدخل الحكومي في 
شؤون اللعبة. وستشارك أستراليا ونيوزيلندا في هذه البطولة بعد انضمامهما إلى 
االتحاد اآلسيوي مؤخرا. وبذلك بات لبنان ثاني بلد عربي يستضيف البطولة القارية 

بعد قطر.

فان باستن يريد إلغاء قاعدة التسلل في كرة القدم
يرغب ماركو فان باسنت املدير الفني لالتحاد الدولي )الفيفا( في رؤية كيف ستكون 
كرة القدم بدون قاعدة التسلل، كما يريد وضع قيود على عدد املخالفات التي يمكن 
لكل العب ارتكابها في مباراة. وأبدى مهاجم هولندا السابق رغبته أيضا في استبدال 
ركالت الترجيح بنظام يركض فيه الالعب نحو املرمى من 25 مترا. وفي مقابلة مع 
صحيفة “سبورت بيلد” األملانية الرياضية قال فان باسنت إن هذه التجارب يجب أن 
يوافق عليها املجلس الدولي لكرة القدم الذي يضع قوانني اللعبة. وقال فان باسنت “لدي 
فضول لرؤية كيف ستكون كرة القدم بدون التسلل. ستصبح أكثر وأكثر مثل كرة 
اليد.. تسعة العبني إضافة لحارس مرمى سيجعلون منطقة الجزاء كثيفة. سيكون 
املهاجمون  التسلل يستطيع  قاعدة  “بــدون  وأضــاف  االخــتــراق”.  للغاية  الصعب  من 
الوقوف خلف املدافعني، وهو ما سيجعل األمور أصعب عليهم. إذا عاد الدفاع للوراء.. 
سيكون هناك املزيد من الفرص من أجل التسديد البعيد”. هذا سيجعل اللعبة أكثر 

جذبا وسيحصل املهاجمون على فرص أكثر وسيتم تسجيل املزيد من األهداف.

أولمبيك ليون يقترب من ضم الهولندي ديباي
مانشستر  أن  البريطانية  ــة  اإلذاعـ هيئة  ذكــرت 
هولندا  منتخب  جناح  بيع  على  وافــق  يونايتد 
ممفيس ديباي إلى نادي أوملبيك ليونالفرنسي. 
وقالت بي.بي.سي إن قيمة صفقة انتقال الالعب 
الدولي الهولندي البالغ من العمر 22 عاما تبلغ 
16 مليون جنيه استرليني )19.7 مليون دوالر( 
الــى 21.7 مليون دوالر في صورة  وقــد ترتفع 
حوافز أخرى. وسجل ديباي سبعة أهداف في 
53 مباراة مع يونايتد منذ انتقاله من أيندهوفن 
الهولندي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني في 
مــايــو/أيــار 2015 لكنه شــارك فقط ملــدة ثماني 
دقائق منذ نهاية أكتوبر/تشرين األول املاضي. 
وكــان ديــبــاي هــدافــا لـــدوري األضـــواء الهولندي 
في موسم 2014-2015 ليتعاقد معه لويس فان 
قيادة  تحت  لكن  السابق.  يونايتد  مــدرب  غــال 
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو سقط ديباي 
من حسابات يونايتد بعد تألق العبني آخرين 
مثل هنريك مخيتاريان وخــوان ماتا وأنطوني 
مارسيال وجيسي لينغارد. ويحتل ليون املركز الرابع في الدوري الفرنسي متأخرا 

بفارق 11نقطة عن موناكو املتصدر.

وقــد استغل قوته  األيسر،  الظهير  ليلعب في مركز  مركزه 
استخالص  على  مــقــدرتــه  وكــذلــك  الكبيرة  وطــاقــتــه  البدنية 
الــكــرات مــن خـــالل الــتــزحــلــقــات الــنــاجــحــة، إضــافــة لــلــمــردود 

الهجومي العالي لكي يصبح األفضل في هذا املركز.
تطور مستوى فاكيتي مع مرور الوقت واملباريات، وساهم 
وغــزت  »الكاتيناتشو«  الشهيرة  هــيــرايــرا  خطة  تنفيذ  فــي 
كتيبة إنتر من خاللها إيطاليا وأوروبــا، وأطلق على الفريق 
يرفع  أن  الفترة  تلك  فــي  واســتــطــاع   ،»Grande Inter« لقب 
الكثير من األلقاب الكبيرة، فتوج بالدوري اإليطالي 4 مرات 
والــكــأس املحلية في مناسبة واحـــدة، كما حمل لقب دوري 
أبطال أوروبا في مناسبتني في 1963-1964 و1965-1964، 
وحّل ثانيًا في ذات املسابقة موسمي 1966-1967 و1971-
192، ويحسب له التتويج بلقبني في كأس اإلنتركونتينونال.

اعتزل فاكيتي لعب كرة القدم في نهاية موسم 1979-1977 

الشخصية،  البطوالت واألرقـــام  إرثــًا كبيرًا من  تاركًا خلفه 
فــعــلــى ســبــيــل املــثــال اســتــطــاع فــي مــوســم 1965-1966 أن 
ــات هـــذا الـــرقـــم عــصــيــًا عــلــى جميع  يــســجــل 10 أهـــــداف، وبــ
املدافعني طوال سنوات طويلة حتى استطاع املدافع اإليطالي 
ماركو ماتيراتزي تحطيمه في موسم 2000-2001، كما أنه 
أرماندو  غــرار  على  النيراتزوري،  في  كبارًا  نجومًا  عاصر 
بيتشي ومــاريــو كــــورزو، إضــافــة لــســانــدرو مـــاتـــزوال، كما 
أنــه كــان قريبًا من حمل الكرة الذهبية في عــام 1965، لكن 
البرتغالية والعب  األســطــورة  في مصلحة  التصويت صــّب 

بنفيكا أوزيبيو برصيد 67 مقابل 59 لفاكيتي.
مثل فاكيتي منتخب بالده في 94 مباراة وسجل 3 أهداف، 
وهو يعتبر القائد اإليطالي الوحيد الذي رفع لقب اليورو، حني 

توجت إيطاليا باللقب بهدفني نظيفني على يوغوسالفيا.
)العربي الجديد(

شغل طوال مسيرته مركز قلب الدفاع، ويعتبر من األفضل 
فــي هــذا املــركــز على مــدار الــتــاريــخ، هــو اإليــطــالــي جاشينتو 
فــاكــيــتــي الــــذي ُولــــد يــــوم 18 يــولــيــو 1942، وتـــوفـــي يــــوم 4 
ميالن  إنــتــر  رئــيــس  منصب  شــغــل   .2006 سبتمبر/أيلول 
الذي لعب له فترى طويلة، إذ دافع عن ألوانه في 634 مباراة 
رسمية وسجل 75 هدفًا، ويعتبر من الالعبني الذين شكلوا 
هيلينيو  التاريخي  املــدرب  قيادة  تحت  العظيم«  »إنتر  اســم 

هيرايرا.
في  الواقعة  بيرغامو  بمنطقة  تريفجيليو  فــي  فاكيتي  ُولــد 
البلدة  هــاٍو في فريق  بدأ مسيرته كالعب  لومباردي.  إقليم 
التي ُولد فيها لكن في مركز الهجوم، وذلك بسبب تقنيته في 
العديد من  دفع  األمــر  القوية. هذا  التحرك وكذلك تسديداته 
األندية للسعي خلفه، لكن هيرايرا كان جاهزًا لخطفه وضمه 
إلنتر في موسم 1960-1961، لكن املفاجأة كانت حني بدل 

جاشينتو فاكـيتي

على هامش الحدث

جاشينتو فاكيتي، 
مسيرة نجم 

إيطالي برز في 
ستينيات القرن 

الماضي، ونجح 
في إثبات نفسه 

بمركز قلب الدفاع

فالكاو أكثر من تّوج بجائزة أفضل العب في العالم )جييرمو ليجاريا/ فرانس برس(

استطاع الحارس اإلسباني لويس أمادو التتويج بجائزة أفضل حارس في 
العالم عامي 2003 و2004، لكن كما كرة القدم قدمت إيطاليا بعدها 
اسمًا مميزًا حصد الجائزة في ثالث مرات. ولد الحارس ستيفانو ماميريال 
يوم 2 فبراير/ شباط 1984، ومثل فريق كييتي من 2003 حتى 2009، قبل 
يرحل  أن  لفريق مونتيسلفانو ويلعب معه حتى 2013، قبل  ينضم  أن 
إلى أكوا سابوني، كما مثل منتخب بالده في 90 مباراة وسجل هدفين 

وحصد لقب بطولة أوروبا 2014.

الحارس األفضل

وجه رياضي

محلية، ليرحل في سنة 1999 إلى فريق ريو 
دي جانيرو فقاده لتحقيق لقب الدوري حن 
سجل له 38 هدفًا في 29 مباراة، لعب بعدها 
لفريق ساو باولو )39 هدفًا في 32 مباراة(، 
قبل أن ينتقل إلى نادي بانيسبا الذي حصد 
معه لقب بطولة أميركا الجنوبية ألول مرة 

وسجل 70 هدفًا في 51 لقاء فقط.
الــتــحــق فــالــكــاو عــــام 2003 بــفــريــق مــالــوي 
خــارخــوا وبقي معه حتى 2005 فسجل 97 
هــدفــًا فـــي 62 مـــبـــاراة وتـــــّوج بــلــقــب بــطــولــة 
أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة أيـــضـــًا، خــــاض تــجــربــة 
ــّوج بلقب  ــ قــصــيــرة فـــي لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم وتـ
»كوبا ليبرتادوريس« والذي يعادل دوري 
أبطال أوروبا، لكنه لم يستمر ليعود لفريقه 
السابق الذي بقي معه حتى 2010 مسجًا 
220 هدفًا في 168 مباراة، ليرحل إلى نادي 
كورتينا سانتوس قبل أن ينضم إلينتيلي 
الرياضة  هــذه  فــي  مسيرته  يختتم  أن  قبل 
مــع فــريــق »فــوتــســال بـــرازيـــل«، وخـــال هــذه 
الــســنــوات مــن 2005 حتى 2014 تــوج بلقب 

بطولة الدوري ثماني مرات.
ــــاده فــــي 201  ــــورة الـــكـــبـــيـــرة بــ ــطـ ــ ــّثـــل األسـ مـ
مباراة وسجل 339 هدفًا من عام 1998 حتى 
ــاب أبــرزهــا  ــقـ 2016، حــصــد الــكــثــيــر مـــن األلـ
وبــطــولــة  و1999،   1998 فـــي  أمــيــركــا  كــــأس 
و2008   2000 أعــــوام  فــي  الجنوبية  أمــيــركــا 
و2011 إضافة لبطولة العالم للصاالت في 
9 مــنــاســبــات أولــهــا فــي 2005 وآخـــرهـــا في 
2015، أما البطولة األهم فتبقى كأس العالم 
الــــذي يــنــظــمــه االتـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا« في 

نسختّي 2008 و2012.

ريكاردينيو
ــــذي كـــســـر احــتــكــار  هــــو الــــاعــــب الـــوحـــيـــد الــ
الــبــرازيــلــيــن لـــجـــائـــزة أفـــضـــل العــــب بشكل 
يــذكــر، إذ حصد هــذا اللقب ثــاث مــرات في 
مــســيــرتــه. ولـــد ريـــكـــاردو فــيــلــبــي دا سيلفا 
1985 ويبلغ  أيلول  3 سبتمبر/  يــوم  براغا 
بــدأ مسيرته في  العمر حاليًا 31 عامًا.  من 
فـــريـــق الـــشـــبـــاب مـــع فـــريـــق غــرامــيــديــنــســي، 
وانـــطـــلـــقـــت مــســيــرتــه كـــاعـــب مـــحـــتـــرف فــي 
عـــام 2002 مــن بــوابــة فــريــق مــيــرارمــار، قبل 
أن يحط رحاله في فريق بنفيكا من 2003 
حتى 2010، والــذي حقق معه لقب الــدوري 
البرتغالي في أربع مناسبات إضافة للقب 
الكأس 3 مرات، والسوبر البرتغالي بالعدد 
ذاته، وتمكن من حصد دوري أبطال أوروبا 

للصاالت في موسم 2010-2009.
رحــــل ريـــكـــارديـــنـــيـــو بــعــدهــا إلــــى تــيــاغــويــا 
ثم  موسكو  لسيسكا  معارًا  ولعب  أوشينز 
»إنتر  إلــى  فــي 2013  يــرحــل  أن  قبل  بنفيكا 
أف سي«. مثل منتخب باده في 148 مباراة 
وســـجـــل 122 هـــدفـــًا واخـــتـــيـــر أفـــضـــل العــب 

للصاالت يورو 2007.

اقترب الالعب الدولي الفرنسي، ديميتري باييت، متوسط ميدان ويست هام اإلنكليزي، من 
مغادرة فريقه واالتجاه نحو الدوري الفرنسي، لالنضمام إلى صفوف فريق مارسيليا، 
خاصة وأن العالقة بينه وبني فريقه عرفت توترًا كبيرًا في األيام األخيرة. وأكدت تقارير 
إعالمية بريطانية، بأن بقاء الالعب صار مرفوضًا في الفريق، بعدما أصر على رفضه 
تقديم االعتذار لزمالئه والجهاز الفني، وهذا ما جعله يتدرب مع الالعبني الشباب ألقل من 
23 عامًا. وذكرت صحيفة »تايمز« البريطانية، أن زمالء باييت عبروا عن رفضهم لعودة 
الالعب الفرنسي، ووصفوا موقفه بمثابة »خيانة« لهم ولفريقهم ولجماهيره ومسؤوليه.

صورة في خبر

باييت متهم بالخيانة
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تجارة المخدرات 
تشغل الشرطة العراقية

بغداد ـ أحمد النعيمي

تــتــصــّدر جــرائــم حــيــازة وتــجــارة وتعاطي 
ــدرات فـــــي الــــــعــــــراق أوامــــــــــر الـــقـــبـــض  ــ ــ ــخـ ــ ــ املـ
املختلفة  املحاكم  من  الــصــادرة  القضائية 
فـــــي جــــنــــوب ووســــــــط الـــــبـــــاد عـــلـــى وجـــه 
إثر  التوالي،  الثاني على  التحديد للشهر 
املخدرات  لتجارة  املسبوق  غير  االنتشار 
قـــرار حظر  عــام 2003، وخــاصــة بعد  بعد 
الخمور الذي صوت عليه البرملان العراقي 

في أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
لقيادات  يومية  رسمية  بيانات  وتكشف 
الــشــرطــة فــي مــحــافــظــات عــراقــيــة عـــدة، عن 
تــصــّدر جــرائــم حــيــازة وتـــجـــارة املــخــدرات 

للوائح 
الـــصـــادرة بحق  القضائية  الــقــبــض  أوامــــر 
العديد من املجرمني في مختلف القضايا 
املسلح والسرقة  السطو  األخــرى، كجرائم 

والقتل وغيرها.
وتــعــانــي مـــدن جــنــوب الــعــراق مــن انتشار 
تــجــارة وتــعــاطــي املـــخـــدرات بــشــكــل كبير، 
مـــا دفـــع الــســلــطــات األمــنــيــة لــشــن حــمــات 
ماحقة وتقّص أسفرت عن اعتقال العديد 
مـــن املــتــهــمــني بــقــضــايــا تـــجـــارة وتــعــاطــي 
 عن جرائم أخرى. 

ً
وحيازة املخدرات، فضا

ــم( جــنــوب  ــلـ ــابـــل ) 125 كـ ــد مـــديـــنـــة بـ ــعـ وتـ
العاصمة بغداد إحــدى املــدن التي تنتشر 
فــيــهــا تـــجـــارة املــــخــــدرات حــســب املـــصـــادر 

األمنية.
وال يختلف الــحــال فــي مــديــنــة الــديــوانــيــة 
بــــغــــداد،  الـــعـــاصـــمـــة  جــــنــــوب  كــــلــــم(   200(
والتي تنتشر فيها هي األخــرى عصابات 
العديد من  غــرار  باملخدرات على  التجارة 

املدن األخرى وخاصة جنوبي الباد.
وكان تقرير سابق نشرته الهيئة الوطنية 
ملكافحة املــخــدرات، كشف عن وجــود أكثر 
مــن 16 ألــف مــدمــن على املـــخـــدرات، بينهم 
ألــف طفل مــا بــني 10 -14 عــامــا فــي بغداد 
فقط، عــدا باقي املــدن العراقية، وعــزز ذلك 
تقرير آخر أصدرته األمم املتحدة، كشف أن 
العراق أصبح ممرًا رئيسيا للمخدرات بني 

مختلف الدول املنتجة واملستهلكة.
وانــتــشــرت املــخــدرات فــي الــعــراق بعد عام 
2003 بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، وأصـــبـــح لها 

تجار عصابات متخصصة وارتفعت 
نــســبــة املــدمــنــني  بــشــكــل مــتــصــاعــد، خــال 
النسبة زادت  املاضية، لكن هذه  السنوات 
بشكل ملحوظ مع قرار حظر الخمور الذي 
أكتوبر/  الــعــراقــي نهاية  الــبــرملــان  أصـــدره 

تشرين األول املاضي.

معن البياري

لم تعد نجاة الصغيرة، بالضبط، إلى الغناء، في مفاجأتها »كل 
، بالصوت فقط، على زمن 

ً
الكالم«، قبل أيام. أرادت، ربما، إطاللة

الــرداءة الوفيرة الراهن، من زمنها هي، وقد كان ذهبيًا لألغنية 
إنجاز  العمل على  أن  قرأنا  العربية، على ما يوَصف عن حــق. 
ثم  عــام، وأنتجته شركة »مزيكا«،  اإلطــاللــة استغرق نحو  هــذه 
الثمانني،  عامها  في  تغني  نجاة  لنسمع  إال  لشيء  ال  ه، 

ْ
أشهرت

الــتــي نــعــرف، وبـــدفء حضورها  لــنــراهــا إال بأناقتها  ولــكــن، ال 
، إن أحدًا منا 

ً
البديع، وبشبابها الذي ال ُيغادرنا. ومن قال، أصال

البهاء السخّي والباقي، في شيخوختها.  يــوّد رؤيــة نجاة، ذات 
د أن صوتها ال يشيخ، وأنه مقيٌم على 

ّ
سمعنا »كل الكالم«، فتأك

تطريبه والحنان الغزير فيه، وعلى التمّهل املطبوع به. كتبوا أنها 
السماع  أن يعتزل  اعتزلت منذ 15 عامًا. ولكن، من في وسعه 
إلـــى »صــاحــبــة الــســكــون الــصــاخــب«، كــمــا وصــفــهــا محمد عبد 
بت 

ّ
لق الــوهــاب، ولــم يكن موفقًا تمامًا، وظــل األجــمــل مــن كثيٍر 

ووصفت به تسمية كامل الشناوي لها أنها »الضوء املسموع«، 
بعض  تسمعه  عندما  فيك  يبعث  حقًا،  مضيء  نجاة  فصوت 
نـــوٍر فــي حــواشــيــك، أيــًا كــان مــزاجــك. تــوّســل الــســعــودي طــالل، 
وكذا  األغنية،  تلحينه  في  والقانون  والــبــزق  والكمنجة  بـــاألورغ 
فًا بعض الشيء، 

ّ
يحيى املوجي في توزيعها. جاء اللحن متقش

ثّمة  فيه.  املغنية  لصوت  تحليق  وال  فيه،  متتابعة  تنويعات  ال 
م علينا 

ّ
الهدوء الدافئ في نحو ثماني دقائق، كأن املراد أن تسل

 باالنصراف. يستثير سماع هذه األغنية 
ً
نجاة، ثم تستأذن ثانية

ا 
ّ
 بالسفر إلى كل نجاة الصغيرة، ومل

ً
في الوجدان والــروح رغبة

مــا قد  األبــنــودي، فذلك  الرحمن  الــراحــل عبد  كانت مــن كلمات 

يأخذنا إلى »عيون القلب« أيضًا )لحن محمد املوجي(، بل إلى 
أن  نظن  وال  يكتبها شــعــراُء مجيدون،  عندما  األغنيات  كلمات 
وا 

ّ
ا قال إنها األفضل من بني الذين غن

ّ
نزار قباني جامل نجاة، مل

قصائده، وعّبروا عنها.  ثّمة حناٌن خاص في صوت نجاة، ال 
تزّيد )أو ال شطط؟( في الّزعم، هنا، إن مقاديره الوفيرة لم تتوفر 
عند غيرها. ومن غريب في سيرتها الفنية أنها كانت كلثومّية 
د أم كلثوم، 

ّ
الهوى، وأنها في طفولتها ويفاعتها األولى كانت تقل

يناسبه  ال  ها 
َ
صوت أن  غير  شهرتها،  إلــى  تصل  أن  وتشتهي 

وميزاته،  خصائصه  مــن  »الــقــوة«  فليست  كلثوميًا،  يصير  أن 
وإنما البساطة اللّينة، األقرب إلى فيروزياٍت بعيدة. ومن طرائف 
كاشفة أن عبد الوهاب تقّدم، في بواكيرها، بشكوى في مركز 
شرطة على أسرتها، ألنهم يفرطون في تدريبها على الغناء، فقد 
كان يرى أن ذلك التدريب يعرقل عملية النمو الطبيعية لصوتها، 
ترك نجاة، الصغيرة أيامها، لتتطّور بنفسها بشكل 

ُ
وينبغي أن ت

سعف تلك الواقعة في 
ُ
طبيعي من دون تلك التدريبات. وربما ت

التطريب  يــوازي  الــذي  نجاة  غناء  في  الضافية  البساطة  تعليل 
الخفيف مع قيمة الغناء العالية، بوصفه غناًء يتوّجه إليك كلك، 

عندما تسمعه، إلى جوانحك ووجدانك، ال إلى أذنيك فحسب. 
والــنــشــأة، صـــوٌت بال  واإلقــامــة  األم  شــامــّيــة دمشقية، مصرية 
 على صعوبة تقليده أن الهواة في برامج املنافسات 

ّ
شبيه له، يدل

على  ُيقدمون  ال  رائــعــة(  أصـــواٌت  وبعضهن  )لبعضهم  الرائجة 
تــأديــة أغــنــيــات نــجــاة، إال نــــادرًا، وربــمــا يــتــهــّيــبــون مــنــه، ذلـــك أن 
منسوب الدفء العالي في هذه األغنيات )وبعض الطقطوقات( 
ــرن على خــامــة صوتها 

ّ
يــتــوف الــهــنّي أن يبلْغنه مــن ال  ليس مــن 

املتمايز كثيرًا، والرهيف كثيرًا، والذي يحتاج الشعور به قسطًا 
مــن الــحــســاســّيــة. وال غــلــّو فــي زعـــٍم آخـــر، هــنــا، أنــه إذا كــانــت أم 
أيضًا  كانت كوكبًا  الصغيرة  نجاة  فــإن  الــشــرق،  كلثوم كوكب 
بني نجمات زمنها املغنيات.  ليس »كل الكالم« عن نجاة ممكنًا 
هنا، الفنانة التي وقفت على املسرح أول مرة في 1942، ثم لفتت 
لم  السينما، منذ 1947.  في  فبدأت حضورًا  االنتباه،  موهبتها 
، وإْن أبدعت مغنّية في أفالمها. هل ُينسى »سبعة 

ً
تبرع ممثلة

ي، وتشيع البهجة 
ّ
أيام في الجنة« )1969( مع أمني الهنيدي، تغن

والفرح، بإيقاعاٍت وألحاٍن رحبانية ولعبد الوهاب وسيد مكاوي؟ 
كل ذلك الحنان في أغنياتها، وكل تلك البهجة في أفالٍم بعيدة، 
هو ما يحضر عند سماعك نجاة الصغيرة في إطاللة صوتها 

 أخرى. 
ٌ
الجديدة، أما األغنية نفسها فقصة

بعض الكالم عن نجاة

وأخيرًا

من قال، أصًال، إن أحدًا منا يوّد 
رؤية نجاة، ذات البهاء السخّي 

والباقي، في شيخوختها

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 3.50, USA $ 2.00

الجمعة 20  يناير/ كانون الثاني  2017 م  22 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 872  السنة الثالثة
Friday 20 January 2017

)Getty/انتشار تجارة وتعاطي المخدرات )سبنسر بالت


