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خطر تفشي مرض الخناق في اليمن

هاني أبو أسعد وتجربة هوليوود
تحدث المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، في حوار مع »العربي الجديد«، عن 

تجربته السينمائية الجديدة في هوليوود وفيلم »الجبل الذي بيننا«. ]22ـ23[   
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القمة اإلسالمية

دعم سخي للجنود الفرنسيين في أفريقيا )باسكال غويوت/فرانس برس(

أكدت منظمة »أطباء بال حدود« أنه »على الرغم 
من انخفاض عدد حاالت الكوليرا في اليمن، إال 
أن الحرب الدائرة والحصار املستمر يفرضان 
اليمنيني مع احتمال  خطرًا جديدًا على صحة 
والخناق  )الديفتيريا(«.  الخناق  مرض  تفشي 
ومــن  الـــهـــواء  عــبــر  تنتقل  بكتيرية  عــــدوى  هــو 
املحتمل أن تكون قاتلة، تظهر بشكل أساسي 
عــلــى شــكــل غــشــاء سميك رمــــادي الــلــون على 
الــحــنــجــرة أو األنــــف، وتــكــون مصحوبة  ظــهــر 
بالتهاب الحنجرة والحمى. ويمكن الوقاية من 
هذا املرض عبر التطعيم. وأشارت املنظمة في 

بيانها إلـــى أنـــه حــتــى يـــوم 4 ديــســمــبــر/كــانــون 
األول املاضي، تم اإلبــالغ عن 318 حالة خناق 
مشتبهًا بها و28 حالة وفــاة في 15 محافظة 

من بني املحافظات العشرين في اليمن. 
وتــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن نــصــف هـــذه الــحــاالت 
ــا بــــني ســن  ــم مــــن األطــــفــــال مــ املــشــتــبــه بـــهـــا هــ
الخامسة والرابعة عشرة، وقرابة الـ95 في املائة 
من الوفيات هم من األطفال ما دون الـ15 عامًا. 
وحوالي 70 في املائة من الحاالت املشتبه بها 

في محافظة إب.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفـــاد مــنــّســق الـــطـــوارئ في 

منظمة »أطباء بال حدود« في إب مارك بونسان 
الخناق في معظم  أنه »عامليًا، تم القضاء على 
الــعــدوى مرضًا منسيًا  الـــدول، وأصبحت هــذه 
لت آخر حالة  إلى حد ما. وحتى في اليمن، ُسجِّ
خــنــاق فـــي الـــعـــام 1992، وحــصــل آخـــر تــفــٍش 
الــدائــرة والحصار  في عــام 1982. لكن الحرب 
املستمر يؤديان إلى تراجع النظام الصحي في 

اليمن عقودًا إلى الوراء«.
العنف  على  العام  عامني ونصف  مــرور  وبعد 
والحصار على اإلمــدادات ومنها األدويــة، باتت 
قــادرة من  التي كانت  الصحية،  التحتية  البنية 

الــخــنــاق، في  قبل على تجنب واحــتــواء مــرض 
حالة يرثى لها اليوم. فالحصار املفروض على 
الوقود يعني أن املرضى ال يستطيعون تحمل 
تكاليف السفر إلى املراكز الصحية القليلة التي 
لم تدّمر، والتي ما زالــت تعمل في كافة أنحاء 
البالد. ويعتبر هذا األمر أساسيًا، ألنه في حال 
من  بالعدوى  املصابون  األشخاص  يتمكن  لم 
أن  العالج بشكل دوري، يمكن  الحصول على 
ينتشر مرض الخناق في الجسم ويــؤدي إلى 

الوفاة في قرابة 40 في املائة من الحاالت. 
)العربي الجديد(
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االحتالل يعتدي 
على فلسطينيين 

في باب العمود
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قــوات  ت 

ّ
فض

أمـــــــــــــس األربـــــــــــــــعـــــــــــــــاء، اعـــــتـــــصـــــامـــــا 
ــاب  ــة بــ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ
ــقــــوة، فـــيـــمـــا انـــدلـــعـــت  ــالــ الــــعــــامــــود بــ
فلسطينين  شـــبـــان  بـــن  مـــواجـــهـــة 
ــــوات االحـــتـــال فـــي بـــلـــدة الـــرامـــة  وقــ
املحتلة. وقمع االحتال  القدس  في 
تــظــاهــرة شـــارك فيها الــعــشــرات من 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن اســتــطــاعــوا 
الـــوصـــول إلـــى بــاحــة بـــاب الــعــامــود 
بــعــد صـــاة املـــغـــرب، رغـــم الــحــواجــز 
الــراجــلــة ألفــراد  العسكرية والــقــوات 
شـــــرطـــــة االحـــــــتـــــــال الـــــتـــــي اعــــتــــدت 

بالضرب على املعتصمن.
)العربي الجديد(

»المستعربون« 
على خط االعتقاالت

ــربــــن«  ــعــ ــتــ ــســ داهـــــــمـــــــت وحــــــــــــدة »مــ
تظاهرة  األربعاء،  أمس  إسرائيلية، 
الله في  رام  قــرب مدينة  فلسطينية 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، قــبــل أن 
تفّرقها بعد إطاق النار في الهواء 
واعتقال عدد من املشاركن. وخال 
ــرات الــجــنــود  ــشــ الـــعـــمـــلـــيـــة، تـــقـــدم عــ
ــأة قــام  بـــاتـــجـــاه املــتــظــاهــريــن، وفـــجـ
الكوفيات  بعضهم  ارتـــدى  ملثمون 
وأحــدهــم  الــتــقــلــيــديــة،  الفلسطينية 
رأســه،  على  فلسطينيا  علما  وضــع 
بــإخــراج مــســدســات. وألــقــى أحــدهــم 
قنبلة دخــان، بينما أطلق اآلخــرون 
الهواء. وتوجه عدد من  طلقات في 
الجنود بسرعة باتجاه املتظاهرين 

الذين بقوا في املكان.
)فرانس برس(

اعتقال 3 من حماس
في الضفة

أعلنت سلطات االحتال اإلسرائيلي، 
أنها »اعتقلت ثاثة  األربــعــاء،  أمــس 
عناصر من حركة حماس، لاشتباه 
ــوا يـــخـــطـــطـــون لــخــطــف  ــ ــانـ ــ بـــأنـــهـــم كـ
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــي فـــــي الــــضــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــة«. وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عــن  ــلـ ــتـ املـــحـ
جــهــاز األمــــن الـــداخـــلـــي اإلســرائــيــلــي 
)الشن بيت( أن »الشبان الثاثة، هم 
معاذ اشتية ومحمد رمضان وأحمد 
رمضان، وكلهم من قرية تل، القريبة 
مــــن مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس شـــمـــال الــضــفــة 

الغربية املحتلة«.
)فرانس برس(

أمين مفتاح كنيسة 
القيامة لن يستقبل بنس

القيامة  كنيسة  مــفــتــاح  أمـــن  أعــلــن 
في الــقــدس، أديــب جــودة الحسيني 
)آل غضية(، أمــس األربــعــاء، رفضه 
ــائـــب الــرئــيــس  الـــقـــاطـــع اســـتـــقـــبـــال نـ
األمــيــركــي، مــايــك بــنــس )الـــصـــورة(، 
خال زيارته املرتقبة ملدينة القدس 
ونيته زيارة كنيسة القيامة، كما تم 
ــاف أن »عــائــلــة جــودة  إبـــاغـــه. وأضــ
ــي عـــائـــلـــة مــقــدســيــة  ــ الـــحـــســـيـــنـــي هـ
وأمناء مفاتيح كنيسة القيامة منذ 
850 عاما، منذ عهد الناصر صاح 
الديني  التزامنا  على  وبناء  الدين، 
واألخاقي فإننا لن نستقبل بنس«.
)العربي الجديد(

وفد إسرائيلي في 
البحرين الشهر المقبل

ــعــــون  ــمــ ــهــــد »شــ ــعــ ــد مــ ــيــ ــمــ ــــشـــــف عــ كـ
فــيــزنــتــال« الــيــهــودي األمــيــركــي في 
مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس األمــيــركــيــة، 
عن  النقاب  كوبر،  أبراهام  الحاخام 
أن »وفـــــدًا مـــن كــبــار رجــــال األعــمــال 
ــلـــيـــن ســـيـــتـــوجـــه، الــشــهــر  ــيـ اإلســـرائـ
ــارة  ــ ــــى الـــبـــحـــريـــن، فــــي زيـ املـــقـــبـــل، إلـ
عمل«. وأضاف أن »معهده الذي قام 
بالتنسيق لزيارة الوفد البحريني، 
هو الذي سيقوم بالتنسيق لزيارة 
ــمـــال اإلســرائــيــلــيــن  وفـــد رجــــال األعـ
املــرتــقــبــة لــلــمــنــامــة«، حــســبــمــا ذكــر 
فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
اإلسرائيلية،  بوست«  »جيروزاليم 

أمس األربعاء.
 )العربي الجديد(

ــرار  ــادة الــــــدول اإلســـامـــيـــة رفــضــهــم قـ ــ أعـــلـــن قـ
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب االعــتــراف 
ــل وتــمــهــيــد نــقــل  ــيـ بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة إلســـرائـ
ــوه »بـــغـــيـــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا، ووصـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــارة بـــــــــاده إلـ ــ ــفــ ــ ســ
معلنن  وبــــاطــــل«،  »الٍغ  وبـــأنـــه  ــانـــونـــي«،  ــقـ الـ
محتلة  عاصمة  الشرقية  بــالــقــدس  اعــتــرافــهــم 

لدولة فلسطن.
وأعلن القادة في بيانهم الختامي لقمة منظمة 
التعاون اإلسامي التي عقدت، أمس األربعاء، 
في مدينة إسطنبول التركية للبحث في قرار 
ترامب، أن بيان الرئيس األميركي »باطل والٍغ 
مــن وجهة نظر الضمير والــعــدالــة والــتــاريــخ، 
شأنه في ذلك شأن قرار إسرائيل ضم القدس 
لــم تكن  اتــهــا هناك والــتــي  وتدابيرها وإجــراء
ــــن »جــمــيــع  ــــن تـــكـــون يـــومـــا مـــقـــبـــولـــة«، داعــ ولـ
ــــي  ــاد األوروبــ ــحــ ــم املــتــحــدة واالتــ ــ أعـــضـــاء األمـ
واملــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى أن يــظــلــوا مــلــتــزمــن 
بوضع القدس وبجميع قرارات األمم املتحدة 
ذات الصلة«. وشدد القادة على أنه »لن يكون 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

عــــادت نــســاء الـــقـــدس مـــن جــديــد إلـــى احــتــال 
ــــداث فــي املــديــنــة املــحــتــلــة، بدليل  واجــهــة األحـ
تصدرهن مواجهة قــوات االحــتــال فــي باحة 
باب العمود مساء أمس في املسجد األقصى، 
وبــــن رأس الـــحـــربـــة فـــي تــوجــيــه فــعــالــيــاتــهــا 
ــرار الــرئــيــس األمــيــركــي  ــ االحــتــجــاجــيــة ضـــد قـ
لدولة  عاصمة  القدس  اعتبار  ترامب  دونالد 
لــدولــة االحـــتـــال. املــشــهــد املــتــكــرر مــنــذ إعــان 
تـــرامـــب والــــــذي بــــات مـــألـــوفـــا لــــدى املــتــابــعــن 
واملراقبن في القدس، هو رؤية العشرات من 
يفترشن ساحة  األعــمــار  مختلف  مــن  النساء 
بـــاب الــعــامــود ويــتــصــّدرن الــهــتــاف والــصــدام 
ــبـــان  ــيـــص الـــشـ ــلـ ــــال، وتـــخـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــع قــــــــوات االحـ
والــفــتــيــة مــن أيـــدي الــجــنــود الــذيــن مــا انفكوا 

باإلمكان البتة التنازل عن طموح إقامة دولة 
فلسطن املستقلة وذات السيادة على أساس 
حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
باعتباره شــرطــا الزمـــا إلحـــال السلم واألمــن 
التعاون  »على  عزمهم  معلنن  املنطقة«،  فــي 
ــل نــصــرة قــضــيــة فلسطن  والــتــنــســيــق مـــن أجـ
والقدس الشريف في املحافل الدولية، ال سيما 
في األمم املتحدة«، وكذلك عزمهم »على حشد 
دولــة  لتقوية  جمعاء  اإلنسانية  باسم  الــدعــم 

فلسطن ومؤسساتها في جميع املجاالت«.
ــا الــقــادة »جــمــيــع الــــدول الــتــي لــم تعترف  ودعـ
بــعــد بــدولــة فلسطن الــتــي تــم اإلعــــان عنها 
أبناء  لرغبة  الــجــزائــر تجسيدًا  فــي  عــام 1988 
الشعب الفلسطيني في أن يحيوا حياة حرة، 
إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة؛ إذ أضحى 
اليوم االعتراف بدولة فلسطن شرطا أساسيا 
لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن ولـــســـيـــادة الــحــس السليم 
ومنطق العقل في املنطقة في أعقاب التطورات 
األخيرة«، مؤكدين »اعترافهم بدولة فلسطن، 
ونــدعــو الــعــالــم أجــمــع إلــى االعــتــراف بالقدس 

الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطن«.
الـــقـــضـــيـــة  عــــــن  الـــــــدفـــــــاع  »أن  الـــــــقـــــــادة  ورأى 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــســتــوجــب، فـــي ظـــل الـــظـــروف 
من  الفلسطينية  املصالحة  تحقيق  الحالية، 
دون مزيد من اإلبــطــاء، على أســاس االحترام 
املــتــبــادل والــثــقــة والـــتـــوافـــق وروح الــتــضــامــن 
الــوطــنــي«، مــجــدديــن فــي هـــذا الــصــدد دعمهم 

تحقيق هذه املصالحة.
إلــــى مــراجــعــة  تـــرامـــب  ــقــــادة »إدارة  الــ ودعـــــا 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن  قـــرارهـــا غــيــر الــقــانــونــي الـ
يــفــّجــر الـــفـــوضـــى فـــي املــنــطــقــة، وإلـــــى إلــغــاء 

وعزلهم  الــكــريــم  عيشهم  وســبــل  مــن حريتهم 
عــن فلسطن وعــن بقية الــعــالــم منذ أكــثــر من 
بذل 

ُ
عقد مــن الــزمــان«. وشـــددوا على أنــه »ست
الجهود من أجل التخفيف من محنتهم«.

حقوق  »بحماية  الــتــزامــهــم  املجتمعون  وأكـــد 
التوصل  يتم  أن  إلــى  الفلسطينين  الاجئن 

كــّر وفــّر.  يعتدون على املحتجن في عمليات 
ــــوادر  ــــي واحـــــــدة مــــن كـ ــانـــت مـــنـــى بــــربــــر، وهـ كـ
حركة »فتح« وأسيرة محررة، من بن جموع 
الــنــســوة فــي بـــاب الــعــامــود إلـــى جـــوار النائب 
أبو زنيد، ومن  التشريعي جهاد  في املجلس 
للجميع  املعروفة  أيمن  أم  املقدسية  خلفهما 
والصدام مع  والتظاهرات  املسيرات  بتقّدمها 
قـــوات االحـــتـــال. لــم يمللن افــتــراش مــدرجــات 
بــــاب الـــعـــامـــود والـــهـــتـــاف لــلــقــدس واألقـــصـــى 
والتنديد بتواطؤ بعض األنظمة العربية. لم 
تسلم منى من اعــتــداء جنود االحــتــال، وهي 
تحاول دفعهم بعيدًا عن الشابة أسيل أبو ليل 
»العربي  وتخليصها من بن أيديهم. وتقول لـ
أّما املحتل فإلى زوال.  الجديد«: »باقون هنا، 
القدس عاصمتنا وستبقى كذلك إلى األبد. ال 
يخيفنا رصاصهم، وال هراواتهم. ومن غيرنا 
نــحــن نــســاء الـــقـــدس يــتــصــدى لـــاحـــتـــال، في 
واإلصابة  باالعتقال  أبناؤنا  يستهدف  وقــت 

ويقمعون بوحشية«.
حن بالهتاف 

ّ
بالنسبة للنساء هنا، وقد تسل

ومـــقـــاومـــة مــجــنــدات االحـــتـــال بــأجــســادهــن، 
والتصدي لجنوده حن يتغّولون على الفتية 
والشبان، مهّمة يمارسنها على مدار الساعة. 
الدائم في صــدارة املشهد يشجع  ووجودهن 
الشبان على االنضمام لفعالياتهن، خصوصا 
عند إطاق هتاف »يا شباب انضموا إلينا... 
هـــاي الـــقـــدس وغــالــيــة عــلــيــنــا«. أيــضــا وجـــود 
الفلسطيني  الــتــشــريــعــي  املــجــلــس  فـــي  نــائــب 
 بــجــهــاد أبـــو زنــيــد عــن دائـــرة 

ً
ــل، مــمــثــا

ّ
املــعــط

ــّدمـــه مـــواجـــهـــات شـــــارع صــاح  ــقـ ــقــــدس، وتـ الــ
ـــز شــبــانــا وفـــتـــيـــات وحـــتـــى نــســاء 

ّ
الــــديــــن، حـــف

كــبــارا فــي الــســن عــلــى االنــضــمــام للفعاليات، 
ــتــــال وهــم  خــصــوصــا مـــع رؤيـــــة جـــنـــود االحــ
يعتدون بالضرب على أبو زنيد، بينما تقوم 
ساعات  حتى  واعتقالها  بسحلها  مجندتان 
الــلــيــل املـــتـــأخـــرة فـــي مـــركـــز شـــرطـــة االحـــتـــال 

بشارع صاح الدين.
»ما في  الجديد«:  »العربي  لـ زنيد  أبو  وتقول 
للدفاع  الناس  أْولــى  الــقــدس... إحنا  أغلى من 
عنها. نــســوان الــقــدس دايــمــا فــي املــقــدمــة وما 
بهمنا ال اعتقال وال ضــرب، وال حتى شهادة 
 »هــــاي رســالــة 

ً
مــن أجـــل عــاصــمــتــنــا«، مــضــيــفــة

املرأة  حملناها من زمــان... والعالم كله شاف 
املقدسية في باب األسباط وفي كل الساحات. 
صحيح أنا اليوم ممنوع أدخل شارع صاح 
ــاب الــعــامــود، لــكــن أنـــا عــلــى تــواصــل  الــديــن وبـ
مــع أخــواتــي املـــوجـــودات هــنــاك حتى ساعات 
 املــشــهــد الـــافـــت، فـــي الــحــضــور 

ّ
املــــســــاء«. لــكــن

النسوي املقدسي في باب العامود، هو عودة 
ــــدة مـــن أشــهــر األكـــات  »املــقــلــوبــة«، وهـــي واحـ
الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــتــصــدر اهــتــمــام 
املـــارة وتــجــذب إليها مــزيــدًا مــن الحضور من 
مختلف األعمار، حتى من قبل جنود االحتال 

ومجنداته، الذين لم يكن بوسعهم مصادرتها 
ــاء مـــقـــدســـيـــات تـــطـــوعـــن لــتــقــديــمــهــا  ــســ ــــن نــ مـ
بـــاب  أدراج  عـــلـــى  واملـــحـــتـــّجـــات  لــلــمــحــتــّجــن 
العامود، ما أعاد إلى ذاكرة املقدسين حمات 
بـــاملـــاء والـــغـــذاء للمرابطن  الــواســعــة  الــتــبــرع 
واملرابطات في هبة األقصى األخيرة في شهر 
يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام الــحــالــي، حــيــث أرغــم 
التراجع عن  االحــتــال على  قــوات  املقدسيون 
قـــرارهـــا بــنــصــب الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة على 

أبواب املسجد األقصى.
وفــــي تــلــك الــفــتــرة الـــتـــي يــصــفــهــا املــقــدســيــون 
بــأنــهــا مـــن الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة الــهــامــة في 
ــتــــال، جـــّســـدت الــعــائــات  ــّد االحــ نــضــالــهــم ضــ
املــقــدســيــة والــتــجــار حــالــة نــــادرة مــن التكافل 
الحتجاجات  واملساند  الحاضن  االجتماعي 
آالف املقدسين. واليوم تعود هذه الحالة من 
جديد سواء في باب العامود، أو باب املجلس 
مــن أبــــواب املــســجــد األقــصــى. وعــــادت هــنــادي 
ــــى جــانــب  ــلـــوانـــي، املـــرابـــطـــة املـــقـــدســـيـــة إلـ الـــحـ
مرابطات مقدسيات أخريات، لتتصدر معهن 
االجتماعي  التكافل  حالة  في  البارز  العنوان 
للمحتجن  وحــمــلــت  واملــــتــــجــــذرة،  املـــتـــجـــددة 
فــي بـــاب الــعــامــود مــؤونــة يــومــهــم مــن الــغــذاء 
الحلواني  تتمّيز  الــتــي  »املــقــلــوبــة«  سيما  وال 
بطبخها وتقديمها كوجبات يومية ألخواتها 
املرابطات اللواتي بات انتظامهن يوميا، »في 
مشهد يعكس حضور نساء القدس الدائم في 
تقول  كما  ومــمــارســاتــه«،  لاحتال  التصدي 
 ما 

ّ
 أن ما تقوم به هو »أقــل

ً
الحلواني، مؤكدة

من  املــرابــطــن  صــمــود  لتعزيز  تقديمه  يمكن 
أهل القدس نساًء ورجااًل وفتيانا«.

هــذه الــخــطــوة الــخــاطــئــة«، مــجــدديــن التأكيد 
عــــلــــى »الــــــدعــــــم الــــكــــامــــل لـــجـــمـــيـــع أشـــقـــائـــنـــا 
دولــة  رئــيــس  مقدمتهم  وفــي  الفلسطينين، 
من  نضالهم  فــي  عــبــاس،  محمود  فلسطن، 
أجــــل إقـــامـــة دولــــة فــلــســطــن املــســتــقــلــة وذات 

السيادة وعاصمتها القدس«.
ــادة املـــجـــتـــمـــعـــون »مـــــا تــقــوم  ــ ــقـ ــ كــــذلــــك، دان الـ
بــــه إســـرائـــيـــل مــــن أنـــشـــطـــة اســتــيــطــانــيــة غــيــر 
ــادرة لــــأراضــــي، وعــمــلــيــات  مـــشـــروعـــة، ومــــصــ
هــدم، واســتــخــدام للقوة املفرطة فــي األراضــي 
مساعيهم  أن  مؤكدين  املحتلة«،  الفلسطينية 
ــهــــدف وضــــــع حــد  ــة »ســــتــــتــــواصــــل بــ ــركـ ــتـ ــشـ املـ
للحصار الاإنساني الذي يتسبب في حرمان 
الفلسطينين  األشــقــاء  مــن  مليونْن  مــن  أكثر 

 عــادل ودائـــم«، مشددين »على أهمية 
ّ

إلــى حــل
ــــم املــتــحــدة إلغـــاثـــة وتــشــغــيــل  دعــــم وكـــالـــة األمـ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــشـــرق األدنــــى 
ـــر الـــخـــدمـــات األســاســيــة 

ّ
)أونـــــــــروا( الـــتـــي تـــوف

أجــل  مــن  الفلسطينين  لــاجــئــن  الــضــروريــة 
بقائهم على قيد الحياة منذ عام 1949«.

ــة الـــســـلـــمـــيـــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــا املــــجــــتــــمــــعــــون »املــ ــ ــ ــّي ــ وحــ
االستثنائية التي ما برح الشعب الفلسطيني 
بـــأســـره، خــصــوصــا أهـــالـــي الـــقـــدس الــشــريــف، 
يــبــديــهــا مـــن خـــال الــعــديــد الــتــضــحــيــات ضد 
في  الشريف  الــحــرم  فــي  الشنيعة  االنتهاكات 

يوليو/ تموز 2017 املاضي«.
وشــــدد الـــقـــادة »عــلــى أهــمــيــة حــمــايــة الــطــابــع 
الشريف،  للقدس  واألديـــان  الثقافات  متعدد 
حــيــث تــتــجــاور مــقــدســات األديــــان السماوية 
التسامح  لفلسفة  تاريخية  كنتيجة  الثاثة 
ــة فـــــي اإلســــــــــــام، ديـــــــن الـــوســـطـــيـــة  ــلــ ــتــــأصــ املــ
والتعايش السلمي«، معتبرين أن »كل خطوة 
الــقــدس،  فــي  الفلسطينين  حــقــوق  تحترم  ال 
التي ما فتئت تؤكدها قــرارات األمم املتحدة 
للتطلعات  قــويــة  تشّكل ضــربــة  الــصــلــة،  ذات 
إلــــى تــحــقــيــق الــتــعــايــش بـــن أتـــبـــاع مختلف 
الــــديــــانــــات«. وجـــــــّدد املــجــتــمــعــون »الــتــأكــيــد 
للجميع  الــحــقــيــقــي  الـــســـام  إحـــــال  أن  عــلــى 
ــتــــال  ــا يــنــتــهــي االحــ ــنـــدمـ  عـ

ّ
لــــن يــتــســنــى إال

اإلسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية 
الفلسطينيون أحرارًا  وغزة، وعندما يصبح 
فــي وطــنــهــم«، مؤكدين على »ضـــرورة صون 
سلم األجيال املقبلة وأْمنها بالتصدي لهذه 

األعمال غير املشروعة«.
)األناضول(

القدس عاصمة 
فلسطين

فلسطينيو 
النقب 
المحتل

أنقرة، خصوصا أن العاقة األميركية التركية 
 في أسوأ مراحلها حاليا. 

ً
تمر أصا

كـــانـــت الـــقـــمـــة »نـــاجـــحـــة ونـــــاجـــــزة«، عـــلـــى حــد 
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  تعبير 
ــدا، فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــتــامــي  ــذي بــ الــ
لــلــقــمــة، راضــيــا تــمــامــا عــن الــدعــم الــــذي تلقته 
ــة فـــلـــســـطـــن. ورغــــــــم مـــــا يــــطــــرحــــه هــــذا  ــيـ قـــضـ
تطبيقه  إمكانية  لناحية  تحديات  مــن  الــقــرار 
وتــرجــمــتــه عــمــلــيــا، لــكــن الــقــمــة كــّرســت تــركــيــا، 
ــــي فــلــســطــيــنــي، قــــوة أســاســيــة في  بـــدعـــم أردنــ
املنطقة ومن بوابة امللف الفلسطيني تحديدًا، 
بينما بـــدا الــحــضــور الــعــربــي املــحــســوب على 
السعودية، ضعيفا للغاية، بمستوى التمثيل، 
أنــه في اللحظة نفسها التي كان  وفــي رمزية 
القمة اإلسامية،  يتحدث فيها املتكلمون في 
كان امللك سلمان بن عبد العزيز يلقي خطابا 
السعودي  الشورى  افتتاح أعمال مجلس  في 
وردت فيه فلسطن و»حــق فلسطن أن تكون 
لها دولــة«، مرور الكرام، ولدقائق لم تتجاوز 

قرابة 100 ألف منهم«. أما عن وضع أهالي 
تــلــك املــنــطــقــة الـــيـــوم، فــيــقــول »إنــنــا نتحدث 
عن قرى كاملة يقومون بتهجيرها، إضافة 
إلى استثناء العرب من التطوير الهائل في 
معترف  غير  قرية   40 هناك  أن  كما  النقب، 
ــا، فــيــمــا أم الـــحـــيـــران ُهــــّجــــرت وأقــيــمــت  ــهـ بـ

مكانها قرية يهودية باسم حيران«.
هذا  الكنيست  فــي  العربي  النائب  ُيلخص 
الـــواقـــع بــالــقــول إن »صــراعــنــا فـــي األســـاس 
ــا  ــنـ »إنـ ــا  مـــوضـــحـ والــــحــــيــــز«،  األرض  ــلـــى  عـ
ألــف دونــم للعرب  بـــ860  نطالب باالعتراف 
الــنــقــب، فيما السلطات اإلســرائــيــلــيــة ال  فــي 
، كما أنها 

ً
تعترف بامللكية في النقب أصــا

تـــقـــوم بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى املــواطــنــن 
على  منهم  الكثيرون  يعتمد  الــذيــن  الــعــرب 
ــي، بــيــنــمــا تــعــمــل  ــ ــواشــ ــ الــــرعــــي وتــــربــــيــــة املــ
السلطات اإلسرائيلية للقضاء على مصدر 

رزقهم«.
معاناة  تــزايــد  فــي  سهم 

ُ
ت أساسية  معضلة 

أوري  الـــوزيـــر  بتعين  الــنــقــب،  فلسطينيي 
ــــذي  ــيــــل مــــســــؤواًل عــــن مـــلـــف الـــنـــقـــب، »الـ أرئــ

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــيــــة عــــاصــــمــــة دولـــــة  الـــــقـــــدس الــــشــــرقــ
ــرّد مـــن قمة  ــ ــ ــاء ال فــلــســطــن، هـــكـــذا جــ
الــقــدس ملنظمة الــتــعــاون اإلســامــي، 
ترامب،  دونــالــد  األميركي،  الرئيس  قــرار  على 
باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، لتبقى 
ــارة عــــن دعـــــــوات ومـــواقـــف  ــبــ ــنـــود عــ ــبـ بــقــيــة الـ
بموازين  ومحكومة  مستواها،  فــي  متفاوتة 
تــــرقــــى عـــمـــومـــا  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وال  الـــــقـــــوى 
لــخــطــورة قـــرار تـــرامـــب. لــكــن قـــرار اعـــتـــراف 57 
القمة(  فــي  دولــة إسامية )فعليا 48 شــاركــت 
بــالــقــدس عــاصــمــة لــفــلــســطــن، لـــم يـــصـــدر من 
الــريــاض أو الــقــاهــرة أو دمــشــق أو غيرها من 
إسطنبول،  مــن  بــل  املهمة،  العربية  الــعــواصــم 
التي اتخذت املبادرة بصفتها رئيسة للدورة 
الــحــالــيــة ملــنــظــمــة الـــتـــعـــاون. وربـــمـــا تنعكس 
مـــواقـــف الــرئــيــس رجــــب طــيــب أردوغـــــــان ضد 
أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل بــتــبــعــات ســيــاســيــة ضد 

الناصرة ـ ناهد درباس

ــل فــي  ــ ــــداخـ يـــعـــانـــي فــلــســطــيــنــيــو الـ
ــــن الـــســـيـــاســـات  ــتــــل، مـ ــقـــب املــــحــ ــنـ الـ
السلطات  تنتهجها  التي  العدائية 
ــم، مــــع مــحــاولــتــهــا  ــهـ ــاهـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـ
املستمرة لتهجيرهم من أرضهم وتضييق 
ــاق عــلــيــهــم بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى مـــصـــادر  ــنـ الـــخـ
ــراع دائــــم على  أرزاقــــهــــم، لــيــصــبــحــوا فـــي صــ
األرض، الـــتـــي كـــانـــت لــهــم حــتــى قــبــل قــيــام 
دولـــة إســرائــيــل. وبــاإلضــافــة إلــى كــل ويــات 
ــتــــال، يــعــانــي فــلــســطــيــنــيــو الــنــقــب من  االحــ
اجتماعية صحية يمعن  اقتصادية  أحــوال 
االحتال في مفاقمتها كطريقة في دفعهم 
إلـــى مــغــادرة األرض جــريــا عــلــى التصريح 
أن  وحرفيته  ليبرمان  ألفيغدور  العنصري 
»مكانهم هــو فــي رام الــلــه ولــيــس هــنــا« في 
الــفــلــســطــيــنــيــن املتمسكن  إلــــى كـــل  إشـــــارة 

بحقهم في األرض. 
ــام  ــذا الــــواقــــع يـــرســـم تـــحـــديـــات يــومــيــة أمـ هــ
ــرب، الـــذيـــن  ــ ــعـ ـــ ــذه املـــنـــطـــقـــة مــــن ال ــ أهــــالــــي هــ
واقتصادية  اجتماعية  مشاكل  يــواجــهــون 
وحـــيـــاتـــيـــة، تــفــاقــمــهــا ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
ليتصّدروا  اليمينية تجاههم،  اإلسرائيلية 
املائة من  املــآســي، فنحو سبعن في  قائمة 
أطـــفـــال الــنــقــب يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
فــيــمــا تــهــدم الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 1200 
بيت عربي كل سنة في النقب، وال تعترف 

بملكية األهالي لأرض.
عدائية  اإلسرائيلية  السلطات  »ســيــاســات 
ــواء في  ــ ــاالت، سـ ــجــ ــل املــ تـــجـــاه الــنــقــب فـــي كـ
التربية  أو  العمل  أو  التحتية  البنى  مجال 
ص 

ّ
والتعليم واالستثمار«، بهذا الكام يلخ

الــنــائــب فــي الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة عن 
حــــزب »الـــتـــجـــّمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
»الـــعـــربـــي  جــمــعــة الــــزبــــارقــــة، فــــي حـــديـــث لــــ
إلــى أن  الجديد«، واقــع تلك املنطقة، مشيرًا 
املواطن العربي في النقب يعاني من قضايا 
ومــشــاكــل يــومــيــة، وال يــوجــد أفــق للحل في 

ظل حكومة إسرائيلية يمينية.
يشرح الزبارقة الذي بدأ عمله في الكنيست 
قــبــل ســتــة أشــهــر، أن مــســاحــة الــنــقــب كبيرة 
وتـــــصـــــل إلــــــــى نــــصــــف مــــســــاحــــة فــلــســطــن 
التاريخية، الفتا إلى أنه »في عام النكبة بقي 
11 ألــف عــربــي فــي الــنــقــب، فيما تــم تهجير 

محلية  لقضايا سعودية  الرجل  ما خصصه 
مــن فــســاد ومـــوازنـــات وقــوانــن داخــلــيــة. وفــي 
الــوقــت الـــذي كــانــت القمة اإلســامــيــة منعقدة 
في تركيا، كانت السعودية واإلمارات تقدمان 
حربها  لتخوض  لفرنسا،  دوالر  مليون   130
في الساحل األفريقي ضد »اإلرهابين«، بدل 

 .
ً
دعم صندوق القدس بهذا املبلغ مثا

وبــحــســب الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن قــمــة الـــقـــدس، 
فــقــد اعــتــرفــت املــنــظــمــة بــشــكــل رســـمـــي بــدولــة 
ــة،  ــيـ ــرقـ ــا الـــــقـــــدس الـــشـ ــهـ ــتـ ــمـ فـــلـــســـطـــن وعـــاصـ
بالقدس  لاعتراف  العالم  دول  ودعــت جميع 
املحتلة عاصمة لدولة فلسطن، ُمدينة بأشد 
العبارات قرار الواليات املتحدة غير القانوني 
ــقــــدس. وقــــد الـــتـــزم الـــبـــيـــان الــنــهــائــي  بـــشـــأن الــ
الفلسطينية  السلطة  حــددتــه  الـــذي  بالسقف 
العربية  الــدول  بعض  تميل  وبينما  للتحرك. 
لتبني الرواية اإلسرائيلية على عكس موقف 
الشعوب، ظهرت أنقرة وكأنها تبنت وبشكل 
رسمي املوقف والرواية العربية والفلسطينية 
الرسمية للصراع العربي ضد دولة االحتال. 
وبعدما أبدى أردوغــان موقفا حاسما بدعوة 
عاصمة  بالقدس  لاعتراف  اإلسامية  الــدول 
محتلة لــدولــة فــلــســطــن، لــم يــتــوان عــن شــرح 
قــرار  مــنــذ  بــالــخــرائــط  الفلسطينين  أوضــــاع 
تــقــســيــم فــلــســطــن الـــصـــادر عـــن مــجــلــس األمـــن 
تــخــلــلــت كلمته  ــام 1948. وقــــد  عــ فـــي  الـــدولـــي 
انتقادات حــادة ألميركا، التي »دمــرت دورهــا 

يــتــعــامــل مـــع املــنــطــقــة كـــمـــســـؤول عــســكــري، 
وكل امليزانيات سواء في التربية والتعليم 
والبنى التحتية والتطوير تمر عبر مكتبه، 
امليزانية ملن يشاء،  يقرر تمرير  الــذي  وهــو 
وقطعها عمن يختار«، وفق الزبارقة، الذي 
النقب  إلــى  العسكري عــاد  إن »الحكم  يقول 
بــتــعــيــن أرئـــيـــل مـــســـؤواًل أواًل وأخـــيـــرًا عن 

بــوصــفــهــا وســيــطــا لـــلـــســـام«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
للفلسطينين  كعقوبة  »جــاء  األميركي  القرار 
إلــى جانب  أنــهــم يقفون  أثــبــتــوا  الــذيــن لطاملا 
السام«. ووجه الرئيس التركي كامه للرئيس 
األمــيــركــي، بعد الــشــرح الــذي قدمه عــن تاريخ 
االحتال،  دولة  الفلسطينية وجرائم  القضية 
بالقول: »ماذا تريد أن أشرح لك أكثر من ذلك 
يا ترامب، كل شيء جلي، بالنسبة إلسرائيل 

فا داعي أن نشرح أي شيء«.
وبـــــدت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــرتـــاحـــة رغــم 
مواجهة  في  الــذي وضعته  السقف  انخفاض 
ــتــــال، وبــاســتــثــنــاء الـــضـــربـــة الــتــي  ــة االحــ ــ دولـ
في  كوسيط  دورهــا  برفض  واشنطن  تلقتها 
عملية السام، لم يخرج التصعيد الفلسطيني 
عــن سقف أوســلــو وحــديــث حــل الــدولــتــن، بل 
بدت القيادة الفلسطينية مشلولة في الحركة 
وغير راغبة في التصعيد ضد االحتال بقدر 
الــتــصــعــيــد ضـــد الـــراعـــي املـــعـــروف بــانــحــيــازه 
لصالح دولــة االحتال في عملية السام، أي 
واشنطن، فلم يكن الحديث عن وقف التنسيق 
األمــنــي أو مــواجــهــة االحـــتـــال بــهــبــة شعبيا، 
كــان تصعيدًا باهتا ضد واشنطن وليس  بل 
إلــى توسيع  بالتوجه  التهديد  أبيب، عبر  تل 
املنظمات  فــي  ــرة مــشــاركــة دولـــة فلسطن  دائــ
الدولية بما يعنيه ذلك من التوجه إلى محكمة 
العدل الدولية ملحاكمة قادة دولة االحتال في 

الجرائم التي ارتكبوها ضد الفلسطينين.
مع  واألردن،  تركيا  شكر  على  عــبــاس  وشـــدد 
مــحــاولــة لــتــجــنــب إغـــضـــاب الــســعــوديــة، الــتــي 
 ضــعــيــفــا، 

ً
ــي الـــقـــمـــة تـــمـــثـــيـــا كـــــان تــمــثــيــلــهــا فــ

حــيــث تـــرأس وفــدهــا، وزيـــر الــشــؤون الدينية 
والــــدعــــوة واإلرشـــــــاد، صــالــح آل الــشــيــخ. ولــم 
ــقـــرار االمــيــركــي بــشــأن الـــقـــدس وقــمــة  يــنــتــج الـ
فــي االستراتيجية  كــبــيــرًا  تــحــواًل  إســطــنــبــول، 
ــتـــال،  ــة االحـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــعــامــل مـــع دولـ
لربما، باستثناء دور واشنطن كــراٍع للسام، 
بل بدت السلطة مصّرة على االستمرار بحل 
الــدولــتــن، والــتــمــســك بــمــا أطــلــق عليه عباس 
التي أثبتت عقمها وعدم  الدولية«  »الشرعية 
جـــدواهـــا عــلــى مـــدى أكــثــر مــن نــصــف قـــرن من 
مــأســاة فلسطن. وقـــال عــبــاس: »نــدعــو القمة 
التخاذ قرارات حاسمة لدعم القضية وتحديد 
عــاقــات الــــدول باملنظمة اإلســامــيــة مــع دول 
ماذا  تــرامــب.  بقرار  على عاقتها  بناء  العالم 
بالقدس«؟  سفاراتها  دول  فتحت  إن  سنفعل 
اقــتــصــاديــة  قــــــرارات  املــطــلــوب  وأضـــــاف »أواًل 
وســيــاســيــة ضــد إســرائــيــل لــتــنــصــاع لــقــرارات 
لفلسطن  احتالها  وتنهي  الــدولــي  املجتمع 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، ومــطــالــبــة دول الــعــالــم 
بمراجعة اعترافها بإسرائيل ما دامت تخرق 
ــقـــرارات الــدولــيــة، والــتــقــدم بـــقـــرارات ملجلس  الـ
ــرار األمـــيـــركـــي، وأمـــيـــركـــا ال  ــقـ األمــــن إلبـــطـــال الـ
تــســتــطــيــع اســـتـــخـــدام الــفــيــتــو )حــــق الــنــقــض( 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، وطــلــب دورة خــاصــة 
الرئيس  اإلنــســان«. كما طالب  ملجلس حقوق 
الرعاية  عــن  بعيدًا  دولــيــة  بآلية  الفلسطيني 
األمــيــركــيــة لــعــمــلــيــة الـــســـام، مـــشـــددًا عــلــى أن 
نؤكد   :

ً
قائا نزيها،  تعد وسيطا  لم  واشنطن 

دونية  ليست  وهــي  بــالــســام،  ملتزمون  أنــنــا 
بـــل احــتــرامــا لــلــعــالــم الــحــر وســنــبــقــى نــحــارب 
اإلرهــاب ونستمر حتى نحصل على دولتنا، 
بالسام القائم على الشرعية الدولية ونطالب 
املتحدة ألن  لأمم  برمته  الــصــراع  بنقل ملف 
ــات املـــتـــحـــدة لـــم تــعــد وســيــطــا لعملية  الــــواليــ
السام«. ورغم الصخب والتصريحات النارية 
الــتــي عــمــدت لــهــا عــــدد مـــن الـــــدول اإلســامــيــة 
قــبــل الــقــمــة، إال أن الــتــمــثــيــل الــعــربــي بـــالـــذات، 
ــدا هــزيــا لــلــغــايــة إن تــمــت مــقــارنــتــه بالقمة  بـ
العربية اإلسامية األميركية التي انعقدت في 
الرياض. وبينما  املاضي في  يونيو/حزيران 
شــارك في قمة الــريــاض 55 قائد دولــة عربية 
قــائــدًا على مستوى   36 بينهم  مــن  وإسامية 
ــاء حكومة ووالة  رؤسـ ورئــيــس وخمسة  ملك 
، لـــم يـــشـــارك فـــي قمة 

ً
ــرًا مــمــثــا ــ عــهــد و11 وزيـ

إسطنبول ســوى 48 دولـــة مــن أصــل 57 دولــة 
هي عضو في املنظمة، ليس بينهم سوى 16 
رئيس دولة، لم يكن بينهم قادة الدول العربية 

الكبرى مثل السعودية أو مصر أو العراق.

دها 
ّ
املنطقة، وهو ال يحل األمور وإنما يعق

أكـــثـــر، ألنــــه يــتــحــّكــم فـــي املــيــزانــيــات وحــتــى 
السلطات  أن  يــؤكــد  مــا  التعليم،  بــرامــج  فــي 
اإلســرائــيــلــيــة تــتــعــامــل مــع الــنــقــب بسياسة 
العربية األخرى  املناطق  مختلفة عن باقي 

في الداخل الفلسطيني«.
وفي هذا السياق، يقول الزبارقة إن »القرى 
واملـــجـــّمـــعـــات الــســكــنــيــة الـــتـــي اعـــتـــرفـــت بها 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة هـــي أفــشــل بــلــدات 
بكل املقاييس، ومنها اللقية، حورة، شكيب 
الــســام، تــل الــســبــع، عــرعــرة، وراهــــط، ثاني 
أكــبــر مــديــنــة عــربــيــة بــعــد الــنــاصــرة، وفيها 
أكـــثـــر مـــن 60 ألــــف شـــخـــص«، مــوضــحــا أنــه 
بــنــى تحتية  املـــنـــاطـــق  تــلــك  فـــي  »ال تـــوجـــد 
أن  آفــاق للتطور، كما  أماكن للعمل وال  وال 
الــســلــطــات ال تــســمــح بــتــوســيــع املــخــطــطــات 
البلدات  الهيكلية، وهــذه مشكلة تواجه كل 

العربية في الداخل الفلسطيني«.
ــنـــي  ــع الـــوطـ ــّمــ ــجــ ــتــ ــر الــــنــــائــــب عـــــن »الــ ــيـ يـــشـ
الــديــمــقــراطــي« إلــى أن املجتمع الــعــربــي في 
النقب يتمّيز بأنه شاب جدًا، فـ65 في املائة 
هم تحت العشرين عاما، معربا عن تخّوفه 
بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة تــســرب الــشــبــاب من 
املـــــــدارس وانـــحـــرافـــهـــم إلــــى اإلجــــــــرام، الفــتــا 
إلـــى »أنــنــا نــتــصــّدر نــســبــة الــبــطــالــة واملـــوت 
بحوادث الطرق ونسبة األمراض املتفشية، 

وكل هذه األمور السلبية ليست صدفة«.
النقب،  فــي  اللقية  بلدة  فــي  الــزبــارقــة  يقطن 
ــام مـــن الــصــحــافــة  ــان قـــد اكــتــشــف قــبــل أيــ وكــ
للهدم. يشرح  أن بيته معرض  اإلسرائيلية 
أن هذا املنزل مبني منذ ما يقارب 40 عاما 
ــده، وحـــتـــى أن هــذا  ــوالــ لــ عــلــى أرض كـــانـــت 
البيت ُبني قبل إقامة اللقية وقبل أن تعترف 
إســـرائـــيـــل بـــهـــا، »فــالــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
وحــيــنــهــا   1984 ســـنـــة  بـــالـــلـــقـــيـــة  ــرفــــت  ــتــ اعــ
الــبــيــت، كما أن أبنائي  كنت أقــطــن فــي هــذا 
ــدوا وتـــزوجـــوا فــيــه«، مــضــيــفــا: »فوجئت  ولــ
يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي بــخــبــر فـــي صحيفة 
إخراجي  يــريــدون  بأنهم  هــيــوم(  )يسرائيل 

من البيت كأنني أصبحت غير قانوني«.
يـــؤكـــد الـــزبـــارقـــة أن وضــــع مــنــزلــه الــحــالــي 
الكثيرين مــن األهــالــي في  مشابه ألوضـــاع 
 70 إلــى  ألــفــا   55« أن  املنطقة، موضحا  تلك 
البلدات  فــي  ألــف بيت عــربــي غير مرخصة 
ــا، كــمــا أن نصف  الـــعـــربـــيـــة، وبــيــتــي أحــــدهــ
بــيــوت الــلــقــيــة غــيــر مــرخــصــة وفـــق الــقــانــون 
الــذي ال يعترف بملكيتنا على  اإلسرائيلي 
هذه األراضي«، الفتا إلى »أننا نتحاور منذ 
25 عــامــا على األقـــل مــن أجــل إدخـــال بيوت 
العائلة إلى املخطط الهيكلي وهم يرفضون 
ذلك، ومنذ العام 1929 كان جدي قد حوكم 
في املحكمة املركزية في فلسطن وأخذ قرارًا 

على هذه األرض قبل قيام دولة إسرائيل«.
من جهة أخرى، يتحدث الزبارقة عن محور 
ــرة الــحــالــيــة،  ــتـ ــفـ ــانـــي خـــــال الـ ــبـــرملـ عــمــلــه الـ
موضحا أنه يعمل في األساس على محاولة 
الــفــوســفــات على قرى  إلــغــاء مخطط منجم 
فرعة والزعرورة والقرى املجاورة بالتعاون 
مع بعض أعضاء الكنيست اليهود. ويشير 
إلـــى أنـــه رئــيــس للجنة حــــوادث الــطــرق في 
كما  مــهــم،  مــجــال  ــذا  »وهـ املشتركة،  القائمة 
أعمل في قضية الحوادث البيتية لأطفال، 
ــذه الــقــضــيــة فــي كل  والــنــقــب يــتــصــدر فــي هـ
البيتية تقع  الــحــوادث  مــن  فالكثير  الــبــاد، 
فـــي الـــنـــقـــب، وســـتـــون فـــي املـــائـــة مـــن الــذيــن 
ــرقـــدون فـــي قــســم الـــحـــروق فـــي مستشفى  يـ
أنه يعمل  النقب«، مضيفا  سوروكا هم من 
أيــضــا عــلــى تــوفــيــر دورات لــلــطــاب الــعــرب 
الطب في جامعات  الذين يتخصصون في 

خارج الباد.

أّكد القادة أن قرار الرئيس األميركي الٍغ وباطل )فرانس برس(

الزبارقة: ال أفق للحل بظل حكومة إسرائيلية يمينية )العربي الجديد(

48 دولة شاركت في القمة من أصل 57 )أوزان كوزي/فرانس برس(

لقيت مقررات 
القمة اإلسالمية، 

التي انعقدت أمس 
استثنائيًا، ارتياحًا لدى 
القيادة الفلسطينية 

خصوصًا لجهة 
تكريس القدس 

الشرقية عاصمة 
دول فلسطين في 

وقت بدا فيه سقف 
الكلمات والدعوات 

أعلى بكثير من 
المقررات النهائية 

للقمة

السياسات  عن  صورة  النقب،  في  الداخل  فلسطينيي  معاناة  ُتقّدم 
العدائية لالحتالل، مع غياب الحل بظل حكومة إسرائيلية يمينية، كما 

يشرح النائب عن »التجّمع الوطني الديمقراطي«، جمعة الزبارقة
قضيةالحدث

القمة اإلسالمية: مواقف 
كبيرة وقرارات شحيحة

تهجير باإلفقار والتهميش 
والمرض وهدم المنازل

تقريربيان

الحضور 
المصري

تختلف التقديرات 
حول أسباب مستوى 

التمثيل المصري، حيث 
ترأس الوفد المصري وزير 
الخارجية المصري، سامح 

شكري. ويبرر البعض 
بأن الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي لم يحضر 
القمة ليس فقط العتبارات 

تتعلق بعالقته مع 
إسرائيل، لكن أيضًا ألنه ال يزال 

شخصًا غير مرحب 
به في تركيا.

المواقف الحادة لم 
ُتترجم في المقررات التي 

اقتصرت على الدعوات

النائب جمعة الزبارقة: 
نتصّدر نسب البطالة 

والموت باألمراض

كانت القمة »ناجحة 
وناجزة« على حد تعبير 

الرئيس محمود عباس

ندعو العالم إلى االعتراف 
بالقدس الشرقية عاصمة 

محتلة لدولة فلسطين

وجودهن الدائم في 
صدارة المشهد يشجع 

الشبان على االنضمام 
لفعالياتهن

سياسات السلطات 
اإلسرائيلية عدائية تجاه 
النقب في كل المجاالت

تصدرت »الدعوات« نّص 
إعالن إسطنبول من أجل 

القدس، في ختام القمة 
الثالثة عشرة للقمة 

اإلسالمية من أجل حشد 
الدعم باسم اإلنسانية من 

أجل فلسطين

لم تغب النساء 
عن المشهد في أي 

احتجاجات على قرارات 
تتعلّق بالقدس، وُعدن 

اليوم بعد قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 

االعتراف بالمدينة عاصمة 
إلسرائيل، لتصّدر هذه 

االحتجاجات
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سياسة

  شرق
      غرب

الجزائر: مواجهات طالبية 
بسبب األمازيغية 

قت السلطات الجزائرية، الدراسة 
ّ
عل

الجزائر،  البويرة شرقي  في جامعة 
على خلفية أحداث عنف ومواجهات 
دامية بن طلبة متعصبن للقضية 
ــة، وبــــــن كــتــلــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــازيـ ــ ــة األمـ ــغــ ــلــ والــ
استغال  تــرفــض  الطلبة  مــن  ثــانــيــة 
ــــراض ســيــاســيــة.  ــذا املـــوضـــوع ألغــ هــ
وبــــــدا اإلشــــكــــال بـــعـــدمـــا نـــــزع طـــاب 
الوطني  العلم  لأمازيغية،  مؤيدون 
ورفعوا مكانه العلم الــذي يرمز إلى 

األمازيغية.
)العربي الجديد(

  
التحالف الدولي يهاجم 

موسكو
ــار إعــــان روســـيـــا االنــتــصــار على  أثــ
تنظيم »داعــش« في سورية، غضب 
ــــدد بــمــا  ــــذي نـ ــــي، الــ ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
ــائـــع«، مــحــذرًا  ســـّمـــاه »تــضــلــيــل الـــوقـ
ــة فــــي الــــنــــصــــر. وســخــر  ــغـ ــالـ ــبـ مــــن املـ
وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف 
ــرا لــلــدفــاع  ــ ــذي كـــان وزيـ لــــودريــــان، الــ
األقـــوى  العسكرية  العمليات  خـــال 
ــة، مـــن اإلعــــــان الـــروســـي  ــوريــ فـــي ســ
بقوله »أرى أحيانا أنه من املفاجئ، 
نــفــســهــا  إلــــــــى  تــــنــــســــب روســــــيــــــا  أن 

االنتصار على داعش«. 
)فرانس برس(  

أولويات ملك السعودية: 
الفساد واالقتصاد 

دعـــا الــعــاهــل الــســعــودي، ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، فــي خــطــابــه أمـــس أمــام 
مجلس الشورى السعودي، املواطنن 
إلـــى دعـــم اإلصـــاحـــات االقــتــصــاديــة 
وحــمــلــة الــحــكــومــة ملــكــافــحــة الــفــســاد. 
ــلــــك ســـلـــمـــان »عـــزمـــنـــا عــلــى  وقـــــــال املــ
بــعــدل وحـــزم«. كما  الفساد  مواجهة 
ــار فـــي خــطــابــه إلــــى إيـــــران بـــدون  ــ أشـ
 إن السعودية تعمل 

ً
تسميتها، قائا

عــلــى مــواجــهــة الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الخليجية.

)أسوشييتد برس(

جنيف السوري

 أي 
ّ
هذه املعارضة، أنها لن تقدم عليها، وأن

حل يجب أن ينهض على قــرارات الشرعية 
الــدولــيــة الــتــي تــدعــو إلـــى انــتــقــال سياسي 

 يكون األسد جزءًا منه.
ّ

يجب أال
للجولة  ومــواكــبــة  مــصــادر مطلعة  وأكــــدت 
الجديد«  »العربي  لـ املفاوضات  الثامنة من 
املفاوضات،  أمــام  النظام »وضــع حائطا  أن 
ــبـــعـــوث األمـــــمـــــي ســـتـــيـــفـــان دي  ــلـــمـ وقــــــــال لـ
ــه ال يــعــتــرف  ــ ــح إنـ ــ مـــيـــســـتـــورا، بــشــكــل واضــ
بوفد املعارضة املوّحد املفاوض في جنيف، 
»مـــعـــارضـــة  مــطــالــبــا بــــدعــــوة مــــا ُيــســمــيــه بــــ
الداخل« التي تدور في فلكه، إلى املفاوضات، 

وهو ما يعتبر »مهزلة«، وفق املصادر. 
وفــــد   

ّ
أن نـــفـــســـهـــا،  املــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 

الـــنـــظـــام يــطــالــب بــتــعــديــل بـــيـــان الـــريـــاض2 
الـــذي أصــدرتــه املــعــارضــة الــســوريــة، أواخـــر 
الــشــهــر الــفــائــت، فـــي خــتــام اجــتــمــاعــات لها 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، تــمــخــضــت عن 
هــيــئــة تـــفـــاوض جـــديـــدة تــضــم كـــل منصات 
املعارضة، بحيث يتم حذف كل ما ورد في 

البيان يتعلق برأس النظام بشار األسد.

تشديد المعارضة
ــانــــت املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة شـــــــّددت فــي  وكــ
»الرياض2« على أنه ال وجود لبشار األسد 

محمد أمين

تـــتـــواصـــل املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن مــفــاوضــات 
ــيـــف بـــــن وفــــــــدي املــــعــــارضــــة  ــنـ جـ
السورية والنظام من دون مبرر الستمرارها، 
ــلــهــا الــنــظــام وحـــلـــفـــاؤه الــــروس 

ّ
بــعــدمــا عــط

قــرارات  تنفيذ  واإليرانيون، ألنه يقوم على 
انتقال سياسي، يرى فيه  دولية تدعو إلى 
الــنــظــام تــهــديــدًا لــوجــوده، ومــقــدمــة لخروج 
رأســـه بــشــار األســـد مــن الــســلــطــة. وبـــات من 
الـــواضـــح أن الــجــانــب الـــروســـي لـــم يضغط 
على النظام من أجل االنخراط في العملية 
فــي مسعى واضــح  فــي جنيف،  التفاوضية 
ــار إلــــى مــؤتــمــر  لــتــحــويــل االهـــتـــمـــام واألنــــظــ
ر له موسكو، في بدايات العام املقبل، 

ّ
تحض

مــن املــقــرر عــقــده فــي ســوتــشــي، وتــطــمــح أن 
يــكــون تــتــويــجــا ســيــاســيــا لــهــيــمــنــة روســيــة 

كاملة على سورية.

تنازالت مؤلمة
 
ّ
أن للنظام،  إعـــام تابعة  واعــتــرفــت وســائــل 
وفـــد األخــيــر لــم يــدخــل فــي املــفــاوضــات في 
جنيف، حيث ال يزال يحاول دفع املعارضة 
إلى تقديم تنازالت مؤملة، تؤّكد مصادر في 

و»زمــــرتــــه« فـــي الــســلــطــة مـــع بـــدايـــة املــرحــلــة 
ــان الـــنـــظـــام ينتظر  االنــتــقــالــيــة، فـــي حـــن كــ
مــن املــعــارضــة بــيــانــا مــهــادنــا مــعــتــمــدًا على 
تغّير في املزاجن اإلقليمي والدولي حيال 
أنه  املــصــادر،  وأوضحت  السورية.  القضية 
بــات واضــحــا أن وفــد الــنــظــام »يــريــد إطــاق 
رصاصة أخيرة على مسار جنيف برفضه 
 
ّ
 إلـــى أن

ً
االنـــخـــراط بـــاملـــفـــاوضـــات«، مــشــيــرة

رئــيــس الـــوفـــد، بــشــار الــجــعــفــري، رفـــض كل 
ــي، مـــصـــرًا عــلــى  ــمــ ــات املـــبـــعـــوث األمــ ــروحــ طــ
ــعــــة وهـــــي املــتــعــلــقــة  ــرابــ ــلـــة الــ مـــنـــاقـــشـــة الـــسـ
باإلرهاب، ورافضا أيضا التطّرق إلى الحكم 
القول  يمكن  »وبذلك  واإلرهـــاب،  والدستور 
إن نتيجة جنيف8 صفر، كما حال الجوالت 
 التشاؤم 

ّ
الفائتة«. وأشارت املصادر إلى أن

 
ّ
 أن

ً
ــّيـــد املـــوقـــف فـــي جــنــيــف«، مــوضــحــة »سـ

املـــبـــعـــوث األمـــمـــي ســيــطــلــع مــجــلــس األمــــن، 
الجولة،  الخميس، على نتائج  اليوم  مساء 
متوقعة أن يطلق »مواقف حادة«، وأن يبّن 
الهّوة  في تجسير  فشل مساعيه  للمجلس 

بن وفدي املعارضة والنظام.
ــه، قــــــال عـــضـــو وفــــــد املـــعـــارضـــة  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــعــــســــراوي، فـــي حــديــث  الـــســـوريـــة، أحـــمـــد الــ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اجـــتـــمـــاع وفــد 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــع املـــبـــعـــوث األمــمــي 

ــة، إذ  ــدقــ ــثـــاثـــاء »كـــــان فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــ الـ
ــّم الــتــوافــق عــلــى مــتــابــعــة املــفــاوضــات  ــه تـ إنـ
ــول بــشــكــل جــــدي فـــي الــعــمــلــيــة  حــــول الــــدخــ
السياسية ومناقشة هيئة الحكم االنتقالي 

خــال لــقــاءات األربــعــاء والخميس«. وأشــار 
 دي ميستورا »لم يقل لنا 

ّ
العسراوي إلى أن

أن وفد النظام رفض التفاوض في السات 
الــثــاث )الــحــكــم والــدســتــور واالنــتــخــابــات(، 

ولــكــن مــن الــواضــح أن هــذا الــوفــد ليس في 
ــــال«. كـــام  ــــسـ الـ ــذه  ــ الـــتـــفـــاوض فــــي هـ وارد 
يــنــاقــض إعــــان كـــل مـــن املــتــحــدث الــرســمــي 
واملسؤول  العريضي،  يحيى  الهيئة،  باسم 

اإلعامي لائتاف الوطني، أحمد رمضان، 
رد  ميستورا  دي  مــن  رسميا  تلقيهم  حــول 
الــنــظــام الـــرافـــض ألي تـــفـــاوض خــــارج بند 

مكافحة اإلرهاب.

جنيف هو الحل
 املــبــعــوث األممي 

ّ
ولــفــت الــعــســراوي إلــى أن

 »ليس 
ً
»ال يــدفــع بــاتــجــاه ســوتــشــي«، قــائــا

هـــــنـــــاك قــــــــــرار أمـــــمـــــي واضــــــــــح حــــــــول هــــذه 
لدراسة  بحاجة  سوتشي  مؤتمر  القضية. 
ــدول  ــ ــ ــه، وجـ ــاتــ ــونــ ــكــ وخــــصــــوصــــا حــــيــــال مــ
ــلـــى أن  ــه«. وشـــــــدد عـ ــاتــ ــخــــرجــ ــه، ومــ ــالــ ــمــ أعــ
مــوقــف املــعــارضــة »مـــع جــنــيــف ولــيــس مع 
سوتشي أو أستانة«، مضيفا »جنيف هي 
السياسي«.  الحل  إلنتاج  األســاســي  املكان 
العسراوي وجود أي خافات داخل  ونفى 
ــرّوج وســـائـــل إعـــام  ــ وفـــد املـــعـــارضـــة كــمــا تـ
 »هــنــاك انــســجــامــا تاما 

ّ
الــنــظــام، مــؤكــدًا أن

أعضاء  وضمن  جميعا،  الوفد  أعضاء  بن 
هيئة الــتــفــاوض لــقــوى الــثــورة واملــعــارضــة 

السورية«.
وأبـــــــــــرزت وســـــائـــــل إعــــــــام الــــنــــظــــام، أمــــس 
األربــــعــــاء، مـــا قــالــه املــبــعــوث األمـــمـــي لــوفــد 
املــعــارضــة مــن أنــه »لــم يعد هناك دولــة في 
العالم تريد مساندتكم، وإن دواًل من بينها 
إيران وتركيا باتت تدعم مسار سوتشي«. 
ونــقــلــت صحيفة »الـــوطـــن« عــن مــصــدر في 
»أبلغ دي ميستورا  األخير  أن وفد  النظام 
ة  ــــذي عــقــد اإلثـــنـــن أن الـــقـــراء فـــي الــلــقــاء الـ
مقبولة  غــيــر   ،2254 لــلــقــرار  االســتــنــســابــيــة 
بشار  الوفد،  رئيس   

ّ
أن إلــى  بتاتا«، مشيرًا 

الــجــعــفــري، قــــال: إن دمـــشـــق لــيــســت بــــوارد 
البحث في تسليم السلطة في جنيف، كما 
أن دمشق لن تناقش مصير الرئيس األسد 
الــــــذي يــــحــــدده الـــشـــعـــب الــــســــوري حـــصـــرًا، 
مع  تفاوض  عملية  أي  في  الدخول  رافضا 
وفد املعارضة بعد بيانهم في »الرياض2« 
الـــذي »يــفــرض شــروطــا مــســبــقــة ويتضمن 
وفق  السورية«،  الدولة  بحق  نابية  ألفاظا 

ما نقلته الصحيفة عن املصدر.
وكشفت »الوطن« أن وفد النظام »لم يدخل 
مــع دي ميستورا خال  أي مفاوضات  فــي 
الــيــومــن املــاضــيــن، بــل عــاد وأكـــد ضــرورة 
بــدوره كوسيط  األمــمــي  املبعوث  يلتزم  أن 
ــن حــقــه  ــفـــاوضـــات، ولـــيـــس مــ ــمـ ــلـ ــيـــّســـر لـ ومـ
 وفـــد النظام 

ّ
 إلـــى أن

ً
طـــرح أفـــكـــار«، مــشــيــرة

»رفض البحث في ورقة دي ميستورا التي 
قــدمــهــا، مــنــذ أســبــوعــن، والــتــي ال تستند 

بمبادرة  كانت  بل  تفاوض،  أي عملية  إلى 
وكــان  الصحيفة.  وفــق  ميستورا«،  دي  مــن 
ــة الــجــولــة  ــدايـ ــّدم فـــي بـ ــ ــمـــي قـ املـــبـــعـــوث األمـ
ــؤااًل لــلــمــعــارضــة والــنــظــام  ــ الــثــامــنــة 12 ســ
إذ  الــبــاد،  بمستقبل  ق 

ّ
تتعل مــبــادئ  حــول 

النظام  ورفــض  أجوبتها  املعارضة  قدمت 
التعامل معها.

المسار البديل
 الــنــظــام يــريــد تحويل 

ّ
ولـــم يــعــد خــافــيــا أن

ــي إلــــى مــســار  ــم الــســيــاســي واإلعــــامــ الـــزخـ
أعطته  الــذي  وهــو مؤتمر سوتشي  بــديــل، 
روســيــا عــنــوان »الــحــوار الــســوري« واملــقــرر 
الــذي  الشهر  أو  املقبل  الشهر  أواخــر  عقده 
نية  أن هناك  وأّكــدت مصادر مطلعة  يليه. 
»فــعــالــيــة«  لــلــمــبــعــوث األمــمــي لــلــمــشــاركــة بـــ
 

ّ
ــع مــبــادئ حــل فــي مــؤتــمــر ســوتــشــي، ووضـ

يـــجـــري اعـــتـــمـــادهـــا فـــي جـــولـــة تــاســعــة مــن 
مفاوضات جنيف كي تأخذ شرعية دولية. 
 املـــعـــارضـــة الــســوريــة 

ّ
ــدت املــــصــــادر أن ــ وأكــ

لـــن تـــنـــوي املـــشـــاركـــة فـــي ســـوتـــشـــي، ولــكــن 
مــشــاركــة شخصيات  لــم تستبعد  املــصــادر 
هامة في املعارضة بشكل شخصي في هذا 
املؤتمر الذي تعّول عليه موسكو لترسيخ 
ــرار الـــســـوري  ــقــ هــيــمــنــتــهــا املــطــلــقــة عـــلـــى الــ

.
ً
راهنا ومستقبا

النظام يريد إطالق رصاصة أخيرة على مسار جنيف )فرانس برس(

كما الجوالت السابقة، لم تقّدم الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، إلى اآلن، أي جديد، وال 
يتوّقع منها أي نتائج، في ظّل إصرار وفد النظام على عرقلتها، إلجبار المعارضة على تقديم 
إيرانية  بموافقة  روسيا  ترعاه  الذي  سوتشي  مؤتمر  إلى  السياسي  الزخم  ولتحويل  تنازالت، 

وتركية. مؤتمر سيكون عنوانه الرئيسي انتخابات جديدة ومشروع دستور، بال كالم عن مصير 
بشار األسد ونظامه. وفي حين ترفض المعارضة السورية، رسميًا، المشاركة في سوتشي، 

فإن مصادر عدة لم تستبعد مشاركة شخصيات هامة في المعارضة بشكل شخصي
قضية

محادثات تواجه محاوالت 
نقل المرجعية إلى سوتشي

هناك نية لدي 
ميستورا للمشاركة 

بـ»فعالية« في 
مؤتمر سوتشي

المبعوث األممي 
سيطلق »مواقف حادة« 

في مجلس األمن

صفقة لتصفير مشاكل السياسيين العراقيين المبعدين

بغداد ــ براء الشمري

ــال مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون وســيــاســيــون  قــ
ــا  ــيــــون فــــي بــــغــــداد إن حــــراكــــا واســـعـ ــراقــ عــ
بــهــدف »تصفير« مشكلة  أيــام  منذ  يــجــري 
ــــي تـــــم إقـــــصـــــاؤهـــــا مــن  ــتـ ــ الــــشــــخــــصــــيــــات الـ
ــبـــاد، وإصــــدار  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
تولي  فــتــرة  خــال  بحقهم  قضائية  أحــكــام 
نـــوري املــالــكــي رئــاســة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
2006 2014، واعتبرت سياسية، بينها تهم 
باإلرهاب والتخابر والفساد. ويحدث ذلك 
فــي إطـــار مــســاع تدعمها واشــنــطــن واألمــم 

املتحدة ملعالجة تركة املالكي في الباد.
كــمــا يـــأتـــي ذلــــك قــبــل أقــــل مـــن ســتــة أشــهــر 
البرملانية  لانتخابات  املــقــرر  املــوعــد  على 
الــعــراقــيــة الــتــي اعــتــبــرهــا مــراقــبــون بــأنــهــا 
ــر صـــعـــوبـــة مـــنـــذ االحـــتـــال  ــثــ ســـتـــكـــون األكــ
ــلـــة  املـــرحـ ــبـــب  بـــسـ  ،2003 عــــــام  األمــــيــــركــــي 
االنتقالية التي تمّر بها الباد بعد معارك 
طاحنة مع تنظيم »داعــش«، والتي انتهت 
بتحرير األراضي واملدن العراقية، وخلفت 
القتلى  مــن  اآلالف  مــدمــرة وعـــشـــرات  مــدنــا 
والـــجـــرحـــى ومـــايـــن الـــنـــازحـــن. ويــضــاف 
إلـــى ذلـــك عـــزم مــلــيــشــيــات الــحــشــد الــدخــول 
للتنافس على  واحــدة  انتخابية  قائمة  في 
ــة بــالــحــكــومــة،  ــاركـ ــان، واملـــشـ ــرملـ ــبـ مــقــاعــد الـ
رغــــم اعـــتـــراضـــات عــــدد كــبــيــر مـــن األطــــراف 

بالباد. السياسية 

قضية محمد الدايني
وقـــال مــســؤول فــي الحكومة الــعــراقــيــة، في 
عــددًا من  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
السياسي  العمل  مــن  إقــصــاؤهــم  تــم  الــذيــن 
بــعــد أحــكــام قــضــائــيــة ذات طــابــع سياسي 
وطــائــفــي فــي زمـــن نــــوري املــالــكــي سيكون 
ــعــــراق ومــــواجــــهــــة  ــلــ بـــإمـــكـــانـــهـــم املـــــجـــــيء لــ
الـــقـــضـــاء لــتــبــرئــتــهــم، وبـــالـــتـــالـــي عــودتــهــم 

السياسي.  للعمل 
ــان الــنــائــب محمد الــدايــنــي، الـــذي أديــن  وكـ
بـــزمـــن املـــالـــكـــي بــــاإلرهــــاب وحـــكـــم غــيــابــيــا 

مــارس/ نهاية  تبرئته  تمت  قــد  بـــاإلعـــدام، 
الــحــالــي مــن نــفــس املحكمة  الــعــام  آذار مــن 
من  التأكد  وتــم  مجددًا  التحقيق  فتح  بعد 

زيف األدلة املقدمة ضده.
ووفقا للمسؤول نفسه فإنه تم التوصل إلى 
»تــفــاهــمــات ســيــاســيــة حــيــال الــشــخــصــيــات 
السياسي  العمل  مــن  املالكي  أزاحــهــا  التي 
بـــمـــوجـــب أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة، بــــن قــــيــــادات 
الـــوزراء ورئيس  سياسية وكــل مــن رئــيــس 
الجمهورية وبدعم من بعثة األمم املتحدة 
تركة  إزالــــة  أو  بــهــدف تصفير  وواشــنــطــن، 
للقضاء  الهيبة  وإعــــادة  الــســابــقــة،  املــالــكــي 
املالكي«.  قد كثير منها خال حقبة 

ُ
ف التي 

ات جارية حيال  وأكد أن االتصاالت واللقاء
هــــذا املـــلـــف، ومــــن املــمــكــن أن يــحــســم خــال 
بــعــودة قــســم منهم  املقبلة  الــقــريــبــة  الــفــتــرة 

إلى العراق.
مــن جــهــتــه، تــوقــع عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي 
اللويزي،  الرحمن  عبد  القوى،  تحالف  عن 

الــجــرائــم تتعلق بــهــم، ال يــمــكــن إســقــاطــه«. 
ــاف بـــإمـــكـــان أي شــخــص يــعــتــقــد أنــه  ــ وأضــ
لــلــعــراق، ويفتح محاكمته  يــعــود  أن  بـــريء 
 
ً
مـــجـــددًا لــكــن ال أعــتــقــد أن املــتــورطــن فــعــا
بــجــرائــم ســيــعــودون إلـــى الـــعـــراق حــتــى لو 

عودة وزير املالية األسبق رافع العيساوي 
التسوية.  عــنــوان  قريبا، تحت  الــعــراق  إلــى 
ولـــفـــت إلــــى أن »ســـجـــل الــتــحــالــف الــوطــنــي 
ــور، إذ سبق  الــحــاكــم حــافــل بمثل هــذه األمـ
لـــه أن ســمــح بـــعـــودة ســيــاســيــن مــطــلــوبــن 
ســابــقــن مــثــل مــشــعــان الــجــبــوري ومــحــمــد 

الدايني«.

تحدي استقاللية القضاء
في  القانونية  اللجنة  مقرر  اعتبر  بـــدوره، 
أن  النائب سليم شوقي،  العراقي،  البرملان 
»أي صفقة سياسية تجري يجب أال تكون 
الحق  أو  القضاء،  استقالية  حساب  على 
الــعــام كــجــرائــم اإلرهــــاب والــفــســاد املــالــي«. 
ــع »الـــعـــربـــي  ــوقــــي، فــــي حـــديـــث مــ ولـــفـــت شــ
الـــوزراء من حقه  أن »رئيس  إلــى  الجديد«، 
عــــن أي شــخــص  ــا  ــفــــوًا خــــاصــ عــ يـــمـــنـــح  أن 
بطلب مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــكــن الحق 
الــخــاص باملواطنن، فــي حــال كانت  الــعــام 

كـــان ضــمــن صــفــقــة«. ومـــن بــن أبــــرز الــذيــن 
تــم إقــصــائــهــم مــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
ــتـــرة حـــكـــم نـــــوري املــالــكــي  ــــال فـ ــراق خـ ــعــ الــ
لــلــبــاد، نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة طـــارق 
العيساوي،  رافــع  املالية  ووزيــر  الهاشمي، 
الدايني  الــعــراقــي محمد  الــبــرملــان  وعــضــوا 
 عن أعضاء 

ً
الجنابي، فضا الناصر  وعبد 

في  يقيم  بعضهم  أخـــرى  سياسية  أحـــزاب 
بــاألردن وتركيا.  إقليم كردستان وآخــرون 
التي صــدرت  الغيابية  األحــكــام  وتــراوحــت 
ــن املــــؤبــــد.  ــــن اإلعــــــــــدام والــــســــجــ بـــحـــقـــهـــم بـ
في  »اإلنتربول«  الدولية  الشرطة  ورفضت 
القضائية  الــعــراق  مــذكــرات  اعــتــمــاد  حينه 
بحق أغلبهم بسبب ما اعتبر أحكاما ذات 

طابع سياسي.
ــيــــســــاوي، الـــــــذي ســبــق  ــــى أن الــــعــ ُيــــشــــار إلــ
ــراق بــعــد  ــعــ ــــدة فــــي الــ أن شـــغـــل مـــنـــاصـــب عـ
االحتال األميركي عام 2003، أهمها نائب 
رئيس الوزراء، ووزير املالية، ووزير الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، كــان قــد غــادر الــعــراق 
عـــام 2013 بــعــد خـــاف عــمــيــق مـــع املــالــكــي 
ــه اتــهــامــات لــحــمــايــة الــعــيــســاوي  الــــذي وجـ
نفاه  ما  وهو  إرهابية،  بعمليات  بالتورط 
املالية األسبق. وتسبب ذلك بتنظيم  وزير 
اعــتــصــامــات واســعــة فــي مــحــافــظــة األنــبــار 
ــاوي(، واملــحــافــظــات  ــيـــسـ ــعـ )مــعــقــل رافـــــع الـ

الشمالية والغربية األخرى.

وساطات خارجية
وفي السياق، كشف عضو بارز في تحالف 
الــقــوى العراقية عــن وجــود حــراك مــن أجل 
في  بــاالشــتــراك  للقضاء  ملطلوبن  السماح 
بعد  تبرئتهم  حال  في  املقبلة  االنتخابات 
مثولهم أمام القضاء. وأكد، في حديث مع 
الحالية  الــحــكــومــة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــتــهــم  ــ مــقــتــنــعــة بــــوجــــود عــ
ــإلـــحـــاق الـــضـــرر  الـــكـــيـــديـــة الـــتـــي تــســبــبــت بـ
بــســيــاســيــن ومــواطــنــن خـــال حــقــبــة حكم 

املالكي )2006-2014( ألسباب طائفية.
وأشار إلى وجود وساطات خارجية تدفع 
بــاتــجــاه فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة تــســاهــم في 
حل النزاع العراقي بعد طي صفحة تنظيم 
»داعـــش« اإلرهــابــي، مــؤكــدًا أن شخصيات 
ــا  ــعـــدادهـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة مــــعــــارضــــة أبـــــــدت اسـ
لــلــعــودة إلــى الــعــراق واملــثــول أمـــام القضاء 
ودولية  محلية  ضمانات  توفرت  حــال  في 

ات قضائية عادلة. بخضوعهم إلجراء
أعلنها  التي  األخيرة  الحرب  أن  إلى  ولفت 
ــوزراء الـــعـــراقـــي عــلــى الــفــاســديــن  ــ ــ رئــيــس الـ
عــــــــززت الـــثـــقـــة لــــــدى األطــــــــــراف املـــعـــارضـــة 
بــاحــتــمــال تــغــيــيــر نــهــج الــنــظــام الــســيــاســي 
كثيرًا  انحرف  أنــه  يعتقدون  الــذي  العراقي 
فــي عــهــد املــالــكــي، مبينا أن هـــذه األطـــراف 
ات الــحــكــومــة ضد  ــراء ــ تــأمــل بـــأن تشمل إجـ
الـــفـــاســـديـــن بـــيـــنـــهـــم املــــالــــكــــي ومـــســـؤولـــن 

آخرين في الحكومات التي توالها. الهاشمي كان نائبًا لرئيس الجمهورية )آدم ألتان/فرانس برس(

خاص

من بين أبرز الذين تم 
إقصائهم طارق الهاشمي 

ورافع العيساوي

وساطات خارجية 
تدفع باتجاه فتح صفحة 

سياسية جديدة

يشهد العراق حراكًا 
سياسيًا يهدف إلى 

معالجة تركة نوري 
المالكي، وتصفير 

مشاكل السياسيين الذين 
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حرب فرنسا بأموال سعودية
الرياض وأبوظبي تموالن معركة الساحل األفريقي

حفتر يرفض االنتخابات الليبية... والسيسي يحذره»سد شالتين« يجدد األزمة بين مصر والسودان

الغالف
يبدو أن الحرب الفرنسية في الساحل األفريقي ستكون بتمويل سعودي بالدرجة األولى وإماراتي بالدرجة الثانية، 
الرياض وأبوظبي في هذه  الساحل، وأدوار  الفرنسي الجديد في  التوجه  يثير عالمات استفهام حول  وهو ما 

المنطقة االستراتيجية

67
سياسة

محمد الفضيالت

يكشف التفاعل األردني الرافض 
العتراف الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، 

أن سنوات طويلة من »وهم السالم« 
لم تنجح في تدجني املشاعر الوطنية 

والقومية لألردنيني. صحيح أن 
االحتجاجات على القرار األميركي 

تتم تحت أعني ورضا السلطة، 
وأحيانًا بتحريض مباشر منها، 

غير أن ذلك ال يعني أن الحشود التي 
تواصل االحتجاج في الشارع ما 

كانت لتفعل لوال املباركة الرسمية. 
ببساطة، يسجل الوعي الشعبي 
لألردنيني اليوم نصرًا جليًا على 
 
ً
الوعي الرسمي الذي راهن طويال

م جميع أرواقه لليد 
ّ
على السالم، وسل

األميركية التي صفعته على نحو 
مؤلم ومحرج.

واآلن، يسابق األردن الرسمي، 
الغاضب بشكل حقيقي من القرار 
األميركي، حركة الشارع، مستعينًا 

- بتعقل - بأدوات ما قبل السالم 
التي أقدم بنفسه على تحريمها، 

فأتاح لوسائل إعالمه تبني خطاب 
تعبوي ممنهج، ومنح مساحة أوسع 

لإلعالم الخاص. كما أزال العوائق 
من أمام حركة املحتجني حتى في 
أكثر النقاط حساسية، وكثف من 

توعية طلبة املدارس بعروبة القدس 
والقضية الفلسطينية خالل الطابور 

الصباحي والحصص الصفية.
ما يجري بمبادرة رسمية أمٌر 

إيجابٌي، لكن اإلبقاء عليه في حدود 
ردة الفعل، بدون االنتقال به إلى عمل 

استراتيجي يؤدي إلى إزالة »آثار 
السالم« الكارثية التي فاقت آثارها 

»آثار العدوان« اإلسرائيلي في حقبة 
ما قبل السالم، سيجعل األمر ال 

يتعدى كونه قفزة مجهولة النهاية.
في الزمن الذي كان العدوان 

اإلسرائيلي يلهب الوعي األردني 
ويعّمق االلتزام الشعبي تجاه 

 السالم 
ّ

القضية الفلسطينية، حل
الكاذب ليوغل وبأيٍد أردنية في 

تدمير الوعي الجمعي لألردنيني 
- دون أن ينجح بشكل نهائي - 

ويحاول عزل مشاعر األردنيني عن 
قضية لم تكن في يوم تعالج في 

سياق بعيد عن املحلية.
خسر الالهثون نحو السالم حد 

االنبطاح رهاناتهم، وأثبتت املفاصل 
التاريخية تفوق بوصلة الوعي 

الشعبي على بوصلتهم املشوشة 
واملنعزلة عن الواقع، غير أنهم 

يحاولون ممارسة دور البطولة بدون 
أن يعيدوا النظر ببؤس خياراتهم، 
وبدون قدرة على تعديل مسارهم 
باتجاه مسار جديد يخرجهم من 

املأزق، أو حتى الشجاعة على العودة 
إلى مسار ما قبل السالم املهني.

هل تخطط روسيا لقاعدة عسكريـة في ليبيا؟إزالة »آثار السالم«
القاهرة ــ العربي الجديد

الــروســي فاديمير بوتن خــال زيارته  الرئيس  قــرار  فتح 
لــقــاعــدة حميميم الــروســيــة فــي ســوريــة، بــبــدء سحب قسم 
ــا ملــهــامــهــا فــي مــحــاربــة  مــن قــــوات بــــاده مــنــهــا بــعــد »أدائـــهـ
اإلرهاب«، الباب واسعا للتكهنات بشأن وجهة تلك القوات 
خال الفترة املقبلة، وسط ترجيحات قوية بأن تكون ليبيا 

هي محطتها التالية.
فــي هـــذا الــصــدد، كشفت مــصــادر ليبية مــقــّربــة مــن معسكر 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر، أن »مشاورات انطلقت منذ أشهر 
عدة بن قيادات بارزة في معسكر حفتر ومسؤولن روس، 
بشأن إقامة قاعدة عسكرية روسية، على األراضي الليبية«. 
وأوضحت املصادر أن »ليبيا كانت مطروحة كخيار قوي في 
أراضيها،  على  روسية  قاعدة  إلقامة  أفريقيا  منطقة شمال 
خصوصا في ظل حالة االنفات التي تشهدها، مما سيسّهل 
ــــدب الـــروســـي فـــي الـــوصـــول لـــهـــدفـــه«. وأضـــافـــت أن  مــهــمــة الـ
»املــشــاورات بــن حفتر واملــســؤولــن الـــروس فــي هــذا الصدد 
اتــخــاذ خطوات  »يــتــم  أن  ملــراحــل متقدمة«، مرّجحة  وصــلــت 
عملية فــي إقــامــة الــقــاعــدة قــريــبــا، تــحــديــدًا فــي ضـــوء الــقــرار 

الروسي بسحب القوات التابعة ملوسكو من سورية«. وأكدت 
املصادر أن »التحرك الروسي يأتي في إطار مساعي موسكو 
لتعزيز تــواجــدهــا فــي الــشــرق األوســــط، لتحقيق تـــوازن في 

معادلة القوى العاملية، مع الواليات املتحدة«.
جــــاء هــــذا فـــي الـــوقـــت الــــذي قــــال فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة في 
حكومة الوفاق الوطني، التابعة ملعسكر طرابلس، املدعومة 
دوليا، محمد طاهر سيالة، إن »ليبيا تتفهم تماما محاذير 
موسكو بشأن عودة الشركات الروسية إلى السوق الليبي 
لــيــبــيــا«، مضيفا خـــال مؤتمر  الــوضــع األمــنــي فــي  بسبب 
صـــحـــافـــي جــمــعــه مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة روســــــي ســيــرغــي 

يحتاج  الروسية  الشركات  »عمل  أن  في موسكو،  الفــروف 
إلــى استقرار وأمـــان«. وأضـــاف أنــه »أحـــاط الــوزيــر الفــروف 
ــراء االنــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا«،  ــ بـــاالســـتـــعـــدادات الــلــيــبــيــة إلجـ
كاشفا أنه »ناقش أيضا مع الروس كل ما له عاقة بوضع 
ليبيا في قرارات مجلس األمن الدولي، بما في ذلك األرصدة 

الليبية املجّمدة«.
ع في مدينة الصخيرات 

ّ
وق

ُ
امل وفي شأن االتفاق السياسي 

والــذي سينتهي مفعوله في غضون  قبل عامن،  املغربية 
أيام قليلة، قال سيالة إنه »تناول مع نظيره الروسي جميع 
الــروس«،  أوجــه األزمــة السياسية في ليبيا مع املسؤولن 
ــراف الــلــيــبــيــة عــلــى تــعــديــات  ــ مــبــديــا أمــلــه أن »تـــوافـــق األطــ
الــنــواب  عــقــد جلسة مكتملة ملجلس  إلـــى  االتـــفـــاق، إضــافــة 
عن  الــصــخــيــرات«. وكشف  اتــفــاق  على  التعديات  العتماد 
ــراف  ــد روســــي بــدعــم ســيــاســي لــلــمــفــاوضــات بـــن األطــ »وعــ
الليبية«. أما الفروف فلفت إلى أنه »ناقش مع سيالة عودة 
الشركات الروسية إلى السوق الليبي للتطوير واإلعمار«، 
كــاشــفــا عــن »تــواصــل مستمر بــن ليبيا وروســـيـــا، وهــنــاك 
ــارة لــوفــد مــن رجـــال أعــمــال  تــحــضــيــرات تــجــري لترتيب زيــ
ــــرت مـــصـــادر لــيــبــيــة أن »الــخــبــراء  روس إلــــى لــيــبــيــا«. وذكــ

الروس الذين كانوا يقدمون دعما فنيا لقوات حفتر، قاموا 
ــة بــعــض املـــواقـــع والـــقـــواعـــد عــلــى ســاحــل  ــ بــمــعــايــنــة ودراســ
إقامة  إمكانية  لبحث  الليبي،  الــشــرق  فــي  املتوسط  البحر 
قاعدة جوية وبحرية على غرار قاعدة حميميم في سورية، 
لــتــقــديــم الــعــون لــقــوات حفتر مــن جــهــة واســتــعــادة النفوذ 

الروسي من جهة أخرى في تلك املنطقة«.
ــلـــومـــاســـي غـــربـــي مــتــواجــد  فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أوضــــــح دبـ
الحالي لاستفادة  العام  أن »مصر سعت خال  بالقاهرة، 
مـــن تــقــاطــعــات الـــعـــاقـــات الــخــاصــة بـــعـــدد مـــن الــقــضــايــا«، 
متابعا أن »مصر ضغطت على إيطاليا إلعادة سفيرها إلى 
القاهرة بعد سحبه على ضوء قضية مقتل الباحث جوليو 
ريــجــيــنــي، مـــن خــــال تـــواجـــدهـــا الـــقـــوي فـــي املــلــف الــلــيــبــي، 
رامية  روســيــة  تحركات  بتسهيل  توحي  برسائل  وبعثها 

للعب دور قوي في ليبيا«.
في املقابل سعت القاهرة بحسب الدبلوماسي الذي تحدث 
املتشابكة،  العاقات  تلك  »استغال  لـ الجديد«،  »العربي  لـ
وعقد ما يشبه الصفقة مع موسكو بحيث تفتح لها الطريق 
نــحــو لــيــبــيــا، مـــع تــحــقــيــق عـــدد مـــن املــكــاســب، مــنــهــا إعـــادة 

السياحة الروسية ملصر واستئناف الرحات الجوية«.

باريس ــ العربي الجديد

دورهــا  على  الحفاظ  فرنسا  تــحــاول 
ــيــــا، تـــحـــديـــدًا  ــقــ ــــي أفــــريــ الـــعـــســـكـــري فـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، لـــكـــن ضــمــن  فـ
ــــدة تـــضـــمـــن لـــهـــا الـــنـــأي  ــديـ ــ ــيـــة جـ ــتـــراتـــيـــجـ اسـ
ــة الــــقــــتــــال والـــخـــســـائـــر  ــا عــــن ســــاحــ ــنـــودهـ بـــجـ
الــبــشــريــة مــن جــهــة، وإلـــقـــاء الــعــبء املــالــي في 
ــتـــي تــخــوضــهــا مـــنـــذ ســــنــــوات ضــد  الــــحــــرب الـ
الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة عــلــى غــيــرهــا، وهـــو ما 
ــد نــجــحــت فــــي تــحــقــيــقــه خـــال  يـــبـــدو أنـــهـــا قــ
الــذي يهدف لتسريع إطاق  الدعم«  »اجتماع 
ــكــلــف 

ُ
ــتــــي ســت ــة الــ ــركـ ــتـ ــدة املـــشـ ــديــ ــجــ الــــقــــوة الــ

بمكافحة اإلرهــاب في دول الساحل الخمس، 
مــالــي، نــيــجــيــريــا، وبــوركــيــنــا فــاســو، وتــشــاد، 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، والــــــــذي اســـتـــضـــافـــه الــرئــيــس 
ــرون، أمـــــــس، فــي  ــ ــاكــ ــ ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ ــفـ الـ
ــاريـــس، وتخلله  قــصــر ســـل-ســـان-كـــلـــو قـــرب بـ
دوالر  مليون  بــــ100  التبرع  السعودية  إعــان 
لــلــمــســاعــدة فـــي جــهــود مــكــافــحــة الــجــهــاديــن 
أعلنت  فيما  األفــريــقــيــة،  الــســاحــل  منطقة  فــي 
بـــــــ30 مـــلـــيـــون دوالر،  اإلمــــــــــارات مــســاهــمــتــهــا 
ــــح أن فــرنــســا ســتــخــوض  لــيــبــدو بــشــكــل واضـ
الفصل الجديد من حربها في منطقة الساحل 

األفريقي بأموال سعودية وإماراتية.
ــا يــتــعــلــق  لـــكـــن إعــــــان أمــــــس، تـــحـــديـــدًا فــــي مــ
بــاملــســاهــمــتــن الــســعــوديــة واإلمــــارتــــيــــة، بــدا 
أنــه نتاج الجهد الــذي قــاده مــاكــرون بنفسه، 
وتـــطـــلـــب مـــنـــه زيــــــــارة الـــبـــلـــديـــن خـــــال شــهــر 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وكان قصر 
اإللـــيـــزيـــه قـــد أعــلــن صـــراحـــة فـــي 11 نوفمبر 
ــاكــــرون طــلــب مـــن ولــــي الــعــهــد  املـــاضـــي أن مــ
السعودي األمير محمد بن سلمان مساعدة 
الــدول  بــن  املشتركة  العسكرية  للقوة  مالية 
الــخــمــس بمنطقة الــســاحــل األفــريــقــي، وذلــك 
بعد يومن من اجتماعه به في الرياض، بعد 
تــقــررت على نحو مفاجئ في  زيـــارة خاطفة 
اإلمــارات  الفرنسي في  الرئيس  أثناء وجــود 

الفتتاح متحف اللوفر - أبوظبي.
ويــطــرح هــذا املــســار الفرنسي تــســاؤالت عدة 
حــــول االســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة فـــي منطقة 
إلى  يعيد  كما  املقبلة،  الفترة  خــال  الساحل 

الجزائري الحاسم في رفض  األذهــان املوقف 
على  فرنسا  مارستها  التي  الضغوط  جميع 
واألمني  العسكري  تعاونها  لــزيــادة  الجزائر 
مع دول الساحل وغــرب أفريقيا إلى مستوى 
مــشــاركــة مــيــدانــيــة لــقــوات الــجــيــش الــجــزائــري 
فــي شمال  األقــل  القتالية، على  العمليات  فــي 
والتي  الجزائرية  الــحــدود  مــن  القريبة  مــالــي، 
الــذي عقد بمشاركة  أمــس  غابت عــن اجتماع 
الخمس،  الساحل  دول  فــي  ونظرائه  مــاكــرون 
املالي إبراهيم بوبكر كيتا والنيجري محمدو 
كريستيان  مــارك  روش  والبوركيني  يوسفو 
كابوري والتشادي إدريس ديبي واملوريتاني 
مــحــمــد ولــــد عــبــدالــعــزيــز. كــمــا حــضــر شــركــاء 

ــتـــحـــدة واالتــــحــــاد  ــقــــوة املـــشـــتـــركـــة، األمــــــم املـ الــ
ــي واملــســتــشــارة  ــ ــ األفـــريـــقـــي واالتــــحــــاد األوروبـ
الحكومتن  ورئيسا  ميركل  أنجيا  األملانية 
اإليطالي باولو جنتيلوني والبلجيكي شارل 
السعودية  كانت الفتة مشاركة  فيما  ميشال، 

واإلمارات العربية املتحدة.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ووضـــع 
ــتــــمــــاع، الــــــذي عـــقـــد عـــلـــى هــامــش  تـــوقـــيـــت االجــ
»قــمــة الــكــوكــب الـــواحـــد«،  اســتــضــافــة فــرنــســا لـــ
في سياق »الــوضــع األمني امليداني املــلــح«، إذ 
»سجل اإلرهابيون انتصارات عسكرية ورمزية 
في األشهر األخيرة«. وقال ماكرون، في مؤتمر 
صحافي بعد القمة، إنه »يجب أن نكسب الحرب 
ضد اإلرهاب في منطقة الساحل - الصحراء«. 
وأضاف »تقع هجمات يوميا. هناك دول حاليا 
جهودنا«.  نكثف  أن  علينا  للخطر...  معرضة 
كما أكــد اإللــيــزيــه أن الــهــدف مــن االجــتــمــاع هو 
»زيادة التعبئة ملصلحة دول الساحل الخمس، 
واملالية«.  والسياسية  العسكرية  الصعد  على 
وفي تصريح صحافي، قالت وزيــرة الجيوش 
ــبـــادرة  الــفــرنــســيــة فـــلـــورنـــس بــــارلــــي: »إنــــهــــا مـ
تكتسب زخما« لكن بوتيرة مختلفة. وأضافت 
ــــرع. الــهــدف هــو أن  »يــجــب املــضــي بــوتــيــرة أسـ
ــراز تــقــدم عــلــى صــعــيــد تمويل  ــ نتمكن مـــن إحـ

الجانب العسكري وتنظيمه«.
ــن وبـــعـــثـــة حـــفـــظ الـــســـام  ــ ــوات األمــ ــ وكــــانــــت قــ
ــا رئــيــســيــة  ــ ــدافـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم املـــتـــحـــدة أهـ
للجهادين في منطقة الساحل. وقتل أربعة 
من قوات حفظ السام التابعة لأمم املتحدة 

وجندي من مالي في هجومن في مالي قبل 
النيجر، لقي 13 جنديا  أقــل مــن شــهــر. وفــي 
بــعــد  تـــشـــريـــن األول،  أكـــتـــوبـــر/  فــــي  حــتــفــهــم 
أســابــيــع مـــن مــقــتــل أربـــعـــة جــنــود أمــيــركــيــن 
وأربــــــعــــــة جــــنــــود مـــــن الـــنـــيـــجـــر فـــــي مــنــطــقــة 
بالنيجر. كما شهدت بوركينا فاسو هجوما 
في أغسطس/ آب أسفر عن مقتل 18 شخصا 

في مطعم راق في عاصمتها واغادوغو.

إلى  الفرنسين  املسؤولن  تقديرات  وتشير 
أن عــدد املتطرفن ال يزيد عن 1000 شخص 
مــقــارنــة بــعــدة آالف فــي شــمــال مــالــي فــي عام 
2013 عــنــدمــا تــدخــلــت فــرنــســا. لــكــن األرقــــام 
يعكس خطر وصعوبة مطاردة  مــا  خــادعــة، 
الـــعـــدو فـــي مــنــطــقــة شــاســعــة بــحــجــم أوروبــــا 

تغطيها الصخور والتضاريس الصعبة.
ــادرة تــأتــي  ــبــ ــا ال يــمــكــن إغـــفـــالـــه أن املــ لــكــن مـ

بعد ما يقرب من خمس سنوات على تدخل 
فرنسا لقتال املتطرفن في شمال مالي، الذي 
كان يسيطر عليه حينئذ فرع تابع للقاعدة، 
احتواء  فــي  ينجح  لــم  الفرنسي  التدخل  لكن 
الجهادين بعدما انتشر التهديد إلى البلدان 
املجاورة في املنطقة املضطربة. كما أنه فّرخ 
فــي ذلــك تلك  جماعات جهادية جــديــدة، بما 
الــتــي تــدعــي االنــتــمــاء إلـــى تنظيم »داعــــش«. 

وتـــســـيـــر الـــجـــهـــود الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
الفرنسية لتأمن اكتمال عديد القوة الجديدة 
وتدريبها مع مواجهة ما تراه باريس »تحديا 
مــالــيــا«، عــلــى اعــتــبــار أن بــلــدان دول الساحل 
الـــخـــمـــس، مـــن بـــن أفـــقـــر الـــبـــلـــدان فـــي الــعــالــم، 
ولذلك فهي غير قادرة على تأمن 250 مليون 
يورو للقوة في مرحلة أولى، ثم »400 مليون 
في أثناء املمارسة التامة«. ضمن هذا السياق، 
ركزت فرنسا جهودها على تأمن أوسع قدر 
من الدعم املالي، لكن االستجابة للدعوة كانت 
مــتــفــاوتــة. فــقــد وعـــد االتـــحـــاد األوروبــــــي بــــ50 
ـــ8 مــايــن )مــعــدات  مــلــيــون يـــــورو، وفــرنــســا بــ
خصوصا(، وكل من البلدان الخمسة املؤسسة 
ــات املــتــحــدة فــوعــدت  ــا الـــواليـ ـــ10 مـــايـــن، أمـ بــ
دول  فــي مجموعة  األعــضــاء  الخمسة  البلدان 
الــســاحــل الــخــمــس بــمــســاعــدة ثــنــائــيــة شاملة 
تبلغ 60 مليون دوالر، فيما قدمت السعودية 

املبلغ األكبر املتمثل بـ100 مليون دوالر.
ــيـــوش  ــر إبــــــــــداء وزيــــــــــرة الـــجـ ــفـــسـ وهـــــــو مـــــا يـ
الفرنسية ارتياحها بشأن القدرة على تأمن 
بــعــدمــا شكلت  مــلــيــونــا، خــصــوصــا  أول 250 
ــيــــة أكــثــر  املــســاهــمــتــان الـــســـعـــوديـــة واإلمــــارتــ
األولـــى.  للمرحلة  املــطــلــوب  املبلغ  مــن نصف 
في  الفرنسية  الجهود  تستكمل  أن  وينتظر 
القمة التي ستعقد في فبراير/ شباط املقبل، 
والــتــي تــراهــن فــرنــســا عليها إلمــكــانــيــة منح 
دور أكبر إلى بلدان أفريقية أخرى غابت عن 
اجتماع أمس، مثل السنغال أو الجزائر، التي 
تضطلع بدور أساسي في املنطقة من خال 

حدودها الطويلة مع ليبيا ومالي.
وكانت القوة املكونة من خمس دول واملعروفة 
بــاســم »مــجــمــوعــة 5 لــلــســاحــل«، أطــلــقــت في 
باماكو بمالي في 2 يوليو/ تموز، بحضور 
وهي  مــاكــرون.  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــى الـــتـــصـــدي لــلــتــهــديــد الـــجـــهـــادي  ــ تـــهـــدف إلـ

والجريمة املنظمة واالتجار بالبشر.
الــقــوة املــكــونــة مــن جــنــود مــن مــالــي والنيجر 
وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد ستنمو 
لــتــضــم خــمــســة آالف جـــنـــدي قـــــوي بــحــلــول 
تـــزال فــي حــاجــة إلــى  مــــارس/ آذار، لكنها ال 

جنود، وتدريب وحكم ذاتي عملي وتمويل.

القاهرة ــ العربي الجديد

 جديدة من النزاع بن مصر والسودان 
ٌ
حلقة

على تبعية املنطقة املعروفة بمثلث حايب 
وشاتن وأبو رماد، فّجرها توجه القاهرة 
إلقامة سد مائي في منطقة وادي حوضن 
بمنطقة شاتن املتنازع عليها بن البلدين.

ويعتبر السد، الذي تعتزم القاهرة الشروع 

القاهرة ــ العربي الجديد

املقبلة  القليلة  األسابيع  خــال  ليبيا  تدخل 
املقبلة،  املرحلة  منعطفا مهما، يرسم مامح 
مــع بـــروز خــافــات حـــول مستقبل األوضـــاع 
ــاك، بـــن رغـــبـــة املـــبـــعـــوث األمــــمــــي، غــســان  ــنـ هـ
سامة، في استكمال خارطة الطريق األممية، 
إجراء  املتقاعد، خليفة حفتر،  اللواء  ورفــض 
انتخابات العام املقبل. كما يبرز حاليا الدور 

املصري في هذ اإلطار.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، اســتــقــبــلــت مـــصـــر، خــال 
األيام القليلة املاضية، أطراف النزاع الليبي 
ــمــــي، الـــــذي حـــاول   عـــن املـــبـــعـــوث األمــ

ً
فـــضـــا

الضغط على كل األطــراف من أجل التوصل 
لحل سياسي سلمي لأزمة الليبية. وتوجه 
ــد أبــــرز  ــ ــــى مـــصـــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا أحـ ــة إلـ ســـامـ
حلفاء حفتر، في محاولة ملنع أي تحركات 
يمكن أن تؤثر على إجراء االنتخابات العام 
 رفـــض حــفــتــر لــهــا. وكشفت 

ّ
املــقــبــل، فـــي ظـــل

مـــصـــادر مــصــريــة قــريــبــة مـــن املــلــف الــلــيــبــي، 
أن »الــخــافــات بــن الــفــرقــاء الليبين فــي ما 
يتعلق بمستقبل النزاع الداخلي، تصاعدت 
ــــة حــكــومــة الـــوفـــاق  مـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء واليـ

الليبية برئاسة فائز السراج«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأضـــافـــت املـــصـــادر لـــ
»االجــتــمــاعــات الــتــي شــهــدتــهــا مــصــر خــال 

الشرقية؛  الصحراء  فــي  األكــبــر  تنفيذه،  فــي 
إذ ستكون سعته التخزينية 7 ماين متر 

مكعب من املياه بارتفاع يصل لـ12 مترًا.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة بــســفــارة  وبـــحـــســـب مــــصــ
الــخــرطــوم فــي الــقــاهــرة، فــإن الــســودان تقدم 
بــمــخــاطــبــات رســـمـــيـــة يــســتــفــســر فــيــهــا عــن 
إقامة السد في تلك املنطقة، رافضا ما سمته 
»النهج املصري في عدم االعتداد  املصادر بـ

بالتعليقات السودانية في هذا الشأن«.
ــون األول  ــ ــانـ ــ ومـــطـــلـــع شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كـ
الــحــالــي، جــدد وزيـــر الخارجية الــســودانــي، 
إبــراهــيــم غـــنـــدور، تــمــســك بــــاده بــســودانــيــة 
منطقة حايب وشاتن، مؤكدًا أن »الشعب 
مها 

ِّ
لــن ينسى حــايــب، وسيسل الــســودانــي 

 بعد جيل، وال نريد أن تكون حايب 
ً
جيا

ــتــــال بــــن الــــســــودان  ســـبـــبـــا فــــي عـــــــراك أو قــ
ومصر«.

إعامية:  فــي تصريحات  غــنــدور،  وأضـــاف 
»لدينا اعتقاد جازم بأن اتفاقية السعودية 
ــزًا مــــن حـــدودنـــا  ــزيــ ومـــصـــر تـــمـــّس جــــــزءًا عــ
الــــبــــحــــريــــة«. وتــــابــــع »إمـــــــا أن نـــتـــوافـــق مــع 

السعودية أو نحتكم للقانون الدولي«.
وقـــال الــوزيــر الــســودانــي إنــه تــوجــد »لجان 
ــودان والـــســـعـــوديـــة  ــن الــــخــــبــــراء بــــن الـــــســـ مــ
لبحث األمر، بعد اتفاقية السعودية ومصر 
لترسيم حدودهما بعد أن تنازلت مصر عن 

األممي،  املبعوث  واستقبال  املاضية،  األيــام 
غــســان ســامــة، كــانــت تــهــدف لــاتــفــاق على 
عدم التصعيد في ليبيا، لحن االنتهاء من 
الوصول لحل سياسي بن الطرفن«. ولفتت 
إلـــى أن »ســامــة يــصــّر عــلــى تنفيذ خــارطــة 
الــطــريــق األمــمــيــة بــكــل مــراحــلــهــا، خصوصا 
بعيدًا  والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات 
عن الخافات الحالية بن األطراف، وإغاق 
صفحة تلويح حفتر بالتدخل العسكري في 

ليبيا لفرض سيطرته«.
ــى مــصــر  ــ ــ ــعــــت أن »ســـــامـــــة حــــضــــر إلـ ــابــ وتــ
لــعــدم اإلقــــدام عــلــى أي  للضغط عــلــى حفتر 
األممية  الجهود  كل  أن يعرقل  تحرك يمكن 
إلنهاء الخافات، مع إدراكه أن القاهرة تدعم 
أن »حفتر يرفض  إلــى  حفتر بقوة«. ولفتت 
االنـــتـــخـــابـــات وأبـــلـــغ املـــســـؤولـــن فـــي مصر 
بذلك، ويعود هذا الرفض إلى أنه إذا خاض 
لن يفوز،  الرئيس  االنتخابات على منصب 
ــوات املــعــســكــر الــشــرقــي لـــن تــضــمــن له  ــ وأصــ
النجاح، ولذلك يرغب في التدخل العسكري 

والسيطرة على العاصمة«.
وحـــــول املـــوقـــف املـــصـــري مـــن رغـــبـــة حــفــتــر، 
اعــتــبــرت املـــصـــادر أن »الــســيــســي يــرغــب في 
سيطرة حفتر على ليبيا تماما، وهي رؤية 
أممية   هناك ضغوطا 

ّ
ولكن ليست جــديــدة، 

العسكري«.  الحسم  ضي في خطوة 
ُ
امل لعدم 

لــلــســعــوديــة«. ولفت  ُجـــزر صنافير وتــيــران 
إلـــى أن »الـــخـــرطـــوم تــواصــلــت مـــع الــقــاهــرة 
اعهما على فحوى 

ْ
والــريــاض مــن أجــل إط

تتلق  لم  لكنها  حدودهما،  ترسيم  اتفاقية 
ردًا حتى اآلن«.

ــة أن  ــيـ ــذلـــك أوضــــحــــت املــــصــــادر الـــســـودانـ كـ
املخاطبات خال الشهر املاضي لم تتوقف 
مـــن جـــانـــب الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة بــشــأن 
»املـــمـــارســـات املــصــريــة فـــي مــنــطــقــة حــايــب 
 »كانت هناك استفسارات 

ً
وشاتن«، قائا

أيــضــا بــشــأن تــحــركــات قــامــت بــهــا حــمــات 
تنظيم  تــم  إذ  باملنطقة؛  مصرية  انتخابية 
قافلة طبية لحملة تدعى )علشان تبنيها( 
بمدينتي حايب وشاتن، تدعو النتخاب 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خال 

االنتخابات الرئاسية املقبلة«.
السودان  أودع  وفي يوليو/ تموز املاضي، 
ــارًا لـــــدى األمــــــم املـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــر فــيــه  ــ ــطـ ــ إخـ
الوجود املصري في مثلث حايب »سلطات 
احــــتــــال«، ورفـــــض االعــــتــــراف بــــأي حــقــوق 

لطرف ثالث بناء على تصرفات القاهرة.
ورغـــــــم نـــــــزاع الــــجــــاريــــن عـــلـــى هــــــذا املــثــلــث 
الحدودي منذ استقال السودان عام 1956، 
ــة الـــتـــجـــارة  ــركـ ــام حـ ــ ــان مــفــتــوحــا أمــ ــ ــه كـ ــإنـ فـ
واألفــراد من البلدين بــدون قيود حتى عام 
1995 حــن دخــلــه الــجــيــش املــصــري وأحــكــم 

وأضافت أن »النظام املصري لديه خيارات، 
ومــنــهــا ضــمــانــة اســتــمــرار حــفــتــر عــلــى رأس 
الــجــيــش الــلــيــبــي بــعــد إنـــهـــاء االنــقــســامــات 
بــن املعسكرين الشرقي والــغــربــي. وهــو ما 
تـــحـــاول الــقــاهــرة فــيــه مـــن خـــال اســتــضــافــة 

اجتماعات القادة العسكرين في ليبيا«.
وتابعت، إن »الخيار الثاني إذا تعثر األول، 
هــو دعــم حفتر فــي الحسم الــعــســكــري، ألنه 
مـــن أبـــــرز حــلــفــاء الــســيــســي فـــي لــيــبــيــا، وال 
يــجــب أن يــكــون خـــارج املــشــهــد تــمــامــا خــال 
إلـــى أن »السيسي  الــفــتــرة املــقــبــلــة«. ولــفــتــت 
روا حــفــتــر من 

ّ
واملـــســـؤولـــن املـــصـــريـــن حـــــــذ

ــدام عــلــى أي عــمــل مــتــهــور خـــال الفترة  ــ اإلقـ
املقبلة، قد يترتب عليه خروجه من املشهد 
تــمــامــا، بــالــتــزامــن مــع رّد فــعــل دولـــي عنيف 
تــرتــيــبــات تتعلق  مـــن أي  ــائـــه  عــلــيــه وإقـــصـ

بمستقبل ليبيا«.
واعتبرت أن »خيار القاهرة، في وقت سابق، 

سيطرته عليه. ومنذ فترة، تشهد العاقات 
في  ومشاحنات  توترًا  السودانية  املصرية 
وسائل اإلعام بسبب قضايا خافية، منها 
النزاع الحدودي، وموقف الخرطوم من سد 
القاهرة  تعارضه  الـــذي  اإلثــيــوبــي  النهضة 

خشية تأثيره على حصة الباد من املياه.
ــن املـــخـــاطـــبـــات  ــري مــ ــوقــــف املــــصــ وحــــــول املــ
ــم تـــســـمـــيـــتـــه  ــ ــتـ ــ ــأن مـــــــا تـ ــ ــشــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
»ممارسات مصرية على املنطقة املتنازع  بـ
ــــري إن  ــــصـ ــا«، قـــــــال دبــــلــــومــــاســــي مـ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
اإلجـــراءات  تلك  سياق  جيدًا  تتفّهم  »مصر 
واملـــخـــاطـــبـــات«، مــضــيــفــا »نــعــلــم أنــهــا تــأتــي 
ــلـــى أزمــــــــات الــــســــودان  ــقـــفـــز عـ فــــي ســــيــــاق الـ
الداخلية بافتعال صراعات ظاهرها وطني، 
واستطرد  السياسية«.  أزماته  من  للهروب 
الــدبــلــومــاســي بـــــوزارة الــخــارجــيــة »كــمــا أن 
الـــســـودان يـــحـــاول مـــن وقـــت آلخـــر الــتــلــويــح 
بورقة حايب ليدفع مصر لتقديم تنازالت 
في أزمــة سد النهضة«. وتابع »اإلخــوة في 
الــخــرطــوم يــريــدون افــتــعــال أزمـــات إعامية 

فقط في وقت هناك فيه 
عقد بشكل 

ُ
لجنة وزارية مصرية سودانية ت

مــنــتــظــم ومــخــصــصــة لــتــصــفــيــة أي شــوائــب 
أو خـــافـــات فـــي وجـــهـــات الـــنـــظـــر، إال أنــنــا 
نفاجأ من وقت آلخر بتصريحات إعامية 

ملسؤولن سودانين ليس لها مبرر«. 

ــراف  ــ الــحــســم الــعــســكــري، ولـــكـــن رفــــض األطـ
الــدولــيــة بـــاإلقـــدام عــلــى مــثــل تــلــك الــخــطــوة، 
أسفر عــن تــراجــع النظام املــصــري على دعم 
ــوة«. وشــــــّددت  ــطــ ــخــ ــاذ هـــــذه الــ ــخــ حــفــتــر التــ
العسكري  الحسم  »مسألة  أن  على  املصادر 
تــحــتــاج إلــــى مـــوافـــقـــة أطــــــراف دولـــيـــة ليس 
ــــأن حــفــتــر  ــاع بـ ــنـ ــتـ بــشــكــل عـــلـــنـــي، ولـــكـــن االقـ
لــقــيــادة ليبيا خال  املــنــاســب  هــو الشخص 
الفترة املقبلة، أمر ال يجد صدى، حتى اآلن، 
في الــخــارج، مع تــّورطــه وقــواتــه في ارتكاب 

جرائم حرب«.
وكــــان املــتــحــدث بــاســم قــــوات حــفــتــر، أحــمــد 
املــــســــمــــاري، مـــنـــح مــهــلــة إلنــــهــــاء الـــخـــافـــات 
الــداخــلــيــة والـــوصـــول لــتــفــاهــمــات، يفترض 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 17  تــنــتــهــي  أن 
الحالي، ولّوح حينها إلى التدخل العسكري 

والسيطرة على العاصمة.
ــراج زار مـــصـــر، والــتــقــى  ــســ الــ الــعــلــم أن  مـــع 
الــســيــســي، فــي إطـــار بــحــث ســبــل حــل األزمـــة 
الــلــيــبــيــة، والـــدفـــع بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي 
ولــيــس الــحــســم الــعــســكــري. وأعـــلـــن الــســراج 
عن تشكيل لجنة مصرية ليبية ُعليا لبحث 
أوجــــه الــتــعــاون بــن الــجــانــبــن فــي مختلف 
على  السيسي  موافقة  عــن   

ً
املــجــاالت، فضا

استئناف رحات الطيران بن البلدين بعد 
متابعة اإلجراءات األمنية.

قوات فرنسية 
في مالي )فيليب 

ديسمازي/فرانس برس(

الخبراء الروس 
كانوا يقدمون دعمًا 

فنيًا لقوات حفتر

اجتماعات مصر هدفت 
لالتفاق على عدم 

التصعيد في ليبيا

تحول »سد شالتين« 
إلى سبب إضافي لتوتر 

العالقات بين مصر 
والسودان وسط استمرار 

تبادل االتهامات

تخشى القاهرة تأثر حصتها من مياه النيل )خالد دسوقي/فرانس برس(

ستركز القوات األفريقية في البداية على المناطق الحدودية المشتركة 
في  لها  عملية  أول  قادت  حيث  فاسو،  وبوركينا  والنيجر  مالي  بين 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وحيث تركزت هجمات عديدة. ويقضي دورها 
باستعادة المناطق التي تقوم منها المجموعات اإلرهابية »بتحركات 
مفاجئة« قبل أن تتالشى في الصحراء الساحلية المترامية، األوسع من 
أوروبا، وفرض األمن فيها. ولديها حتى اآلن مقر قيادة في سيفاري 

بمالي. لكن مهمتها لن تكون سهلة.

مهمات عاجلة وغير سهلة

نفى رئيس لجنة االتصال الروسية املعنية بليبيا 
التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، 

ليف دينغوف )الصورة(، إنشاء قاعدة بحرية 
عسكرية في شرق ليبيا، بحسب تصريحات 

صحافية تعود لسبتمبر/ أيلول املاضي. وأضاف أن 
»املسألة ليست من اختصاصي، لكنني أستطيع أن 
أؤكد لكم أن روسيا ليست لديها نوايا عسكرية في 

ليبيا، فموسكو تريد أن تكون وسيطًا«.

سبق لقائد القوات األميركية في أفريقيا الجنرال، 
توماس والدهاوسر )الصورة(، أن أكد في 

تصريحات في مارس/آذار املاضي، أن »روسيا 
تحاول بسط نفوذها في ليبيا لتعزز سطوتها على 
كل من يمسك بزمام السلطة«. واعتبر أن »الخطوة 

غير بعيدة عن مخططات روسية اعتيادية«. وبسؤاله 
عما إذا كان في مصلحة الواليات املتحدة أن تترك 
ذلك يحدث قال »ال«، بما يوحي أن خالفًا سينشب.

دينغوف: 
ال نوايا 

عسكرية 
لموسكو 

في طرابلس

والدهاوسر: 
الروس يريدون 

اإلمساك 
بالجميع
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  شرق
      غرب
كيم جونغ أون يقلّد

علماء الصواريخ أوسمة
تــعــهــد زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كيم 
بــتــطــويــر  ــورة(  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ أون  جــــونــــغ 
د 

ّ
الــنــوويــة، وقل املــزيــد مــن األسلحة 

ومسؤولن  لعلماء  أوســمــة  بنفسه 
ــــاروخ  ــــصـ ــــي تـــطـــويـــر الـ ســــاهــــمــــوا فـ
العابر  الباليستي  »هواسونج-15« 

لــــلــــقــــارات. وذكــــــــرت وكــــالــــة األنــــبــــاء 
املـــركـــزيـــة الـــكـــوريـــة، أن كــيــم جــونــغ 
والـــعـــمـــال  الـــعـــلـــمـــاء  إن  قــــــــال،  أون 
ســيــواصــلــون تــصــنــيــع »املــــزيــــد من 
أحـــدث األسلحة والــعــتــاد« مــن أجل 

»تعزيز القوة النووية نوعا وكما«.
)رويترز(

واشنطن تنتظر سقوط 
القنبلة الكورية

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  ــ أعـــلـــن وزيـ
اســتــمــرار جهود  تيلرسون،  ريــكــس 
ــا  ــة مــــع كـــوريـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ بـــــــاده الـ
القنبلة  تــســقــط  أن  »إلــــى  الــشــمــالــيــة 
األولـــــى«، فــي إشــــارة إلـــى تــهــديــدات 
بــيــونــغ يــانــغ بــاســتــهــداف الــواليــات 
ــالــــصــــواريــــخ والـــقـــنـــابـــل  املــــتــــحــــدة بــ
الـــنـــوويـــة. ولــفــت تــيــلــرســون إلـــى أن 
الــواليــات املتحدة تنظر إلــى تهديد 
»ال   :

ً
قــائــا بجدية،  الشمالية  كوريا 

أكثر  التهديد  هــذا  تجاهل  يمكننا 
مـــن ذلــــــك«. كــمــا تـــطـــرق إلــــى قــنــاعــة 
بــــاده بـــضـــرورة نـــزع ســـاح كــوريــا 
الشامل، متحدثا  النووي  الشمالية 
عــن مــقــاربــة تــشــمــل فـــرض عــقــوبــات 

جديدة على بيونغ يانغ. 
)قنا(

... والكرملين يرحب 
بالموقف األميركي 

»البناء«
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــلـــن، أمـــــس األربـ ــرمـ ــكـ رحـــــب الـ
فــي موقف  »الــبــنــاء«  اللهجة  بتغّير 
ــات املـــتـــحـــدة بــــشــــأن كـــوريـــا  ــ ــــواليــ الــ
الــشــمــالــيــة بــعــدمــا أبــــدت واشــنــطــن، 
الثاثاء، استعدادها لبدء حوار مع 
بــدون شــروط مسبقة.  يانغ  بيونغ 
ــلـــن،  ــكـــرمـ ــاطــــق بــــاســــم الـ ــنــ وقــــــــال الــ
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، لــلــصــحــافــيــن 
هــــذه  مــــثــــل  إن  الــــــقــــــول  ــا  ــنــ ــنــ ــكــ »يــــمــ
التصريحات البناءة تعتبر مرضية 
أكثر من خطاب املواجهة الــذي كنا 
نسمعه حتى اآلن. وبــدون أي شك، 

هذا موضع ترحيب«.
)فرانس برس(

روسيا مستعدة لبحث 
تخفيف حظر السالح 

على ليبيا
الروسية  »إنترفاكس«  وكالة  نقلت 
لــأنــبــاء عــن نــائــب وزيـــر الخارجية 
قوله،  غاتيلوف،  غينادي  الروسي، 
إن موسكو مستعدة لبحث تخفيف 
ــان  حـــظـــر الــــســــاح عـــلـــى لــيــبــيــا. وكــ
رئيس الوزراء الليبي، فائز السراج، 
قـــــــال هـــــــذا الــــشــــهــــر، إنـــــــه يــــأمــــل فــي 
تخفيف حظر على الساح تفرضه 
منه  ُيستثنى  بحيث  املتحدة  األمــم 

بعض أفرع الجيش.
)رويترز(

مساعدات أميركية
جديدة للجيش اللبناني

أعــــلــــنــــت الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة عــن 
مساعدات جديدة للجيش اللبناني 
شملت مروحيات ومعدات عسكرية 
أخــرى متقدمة تقدر بأكثر من 120 
عن  الــكــشــف  وجـــــاء  دوالر.  مــلــيــون 
حــزمــة املـــســـاعـــدات الـــجـــديـــدة خــال 
زيـــــــــارة رئــــيــــس الــــقــــيــــادة املـــركـــزيـــة 
األميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، 
إلـــى لــبــنــان، أمـــس األربــــعــــاء، والــتــي 
التقى خالها قائد الجيش، العماد 
جــوزيــف عــــون، ورئــيــس الــحــكــومــة، 
)الــصــورة(. وخال  الحريري،  سعد 
الحريري مع فوتيل،  الزيارة، بحث 
ــات الــــتــــي تـــــواجـــــه لـــبـــنـــان  ــديــ ــتــــحــ الــ
واملــــنــــطــــقــــة، إلـــــــى جــــانــــب الــكــيــفــيــة 
الــتــي يمكن بــهــا، لــلــواليــات املتحدة 
واملـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي األوســــــــع، دعـــم 

لبنان في هذه األوقات الصعبة.
)العربي الجديد(



هل يصبح المعارض األول لماكرون؟

لوران فوكييه زعيمًا لـ»الجمهوريين«

أالباما: أكبر هزيمة لترامب

تعرض فوكييه 
لكثير من التجريح بسبب 

مواقفه وتصريحاته

باريس ـ محمد المزديوي

حــزب  برئاســة  فوكييــه  لــوران  فــوز  يكــن  لــم 
»الجمهوريني« اليميني الديغولي في فرنسا، 
َحنْي 

َّ
مفاجأة ألحد، على الرغم من وجود مرش

آخريــن فــي مواجهتــه. وجاء انتصــاره الكبير 
مقابــل  املصّوتــني،  مــن  املائــة  فــي   75 بنحــو 
فلورنــس  للمرشــحة  املائــة  فــي   16 نحــو 
بورتيللــي، و9 فــي املائــة للمرشــح املقــرب مــن 
الــدورة  مــن  كاالن،  دي  ماييــل  جوبيــه،  أالن 
األولــى، وبمشــاركة أكبر ممــا توقع املراقبون، 
وممــا كان ينتظــر قياديــو الحزب أنفســهم، إذ 
وصلــت نســبة املشــاركة إلــى 42.46 فــي املائة، 
أي بتصويت 99 ألف و597 عضوًا من الحزب.

مهمــة  يجعــل  الكبيــر،  االنتصــار  هــذا  ولكــن 
الفائــز لــوران فوكييــه صعبــة. فهــو شــخصية 
وتصريحاتهــا،  مواقفهــا  بســبب  تعرضــت، 
إلــى  وصــل  والتجريــح  النقــد  مــن  لكثيــر 
داخــل  مــن  حتــى  مســبوقة،  غيــر  مســتويات 
حزبــه. وبالتالــي يتعــني عليــه، قبــل أي شــيء 
آخــر، أن ُيهــّدئ النفــوس واألجــواء ويصالــح 
كل الحساســيات، أي أن يتخلــص مــن األجواء 
اليمــني  مرشــح  إقصــاء  فــي  ســاهمت  التــي 
لرئاسيات فرنسا، فرانسوا فيون، والذي كان 
فــوزه بالرئاســة مؤكــدًا فــي كل االســتطالعات 
والتقديرات قبل ظهور فضائحه في صحيفة 
»لوكنــار أونشــينيه«. وهــي ظــروف تفاقمــت 
بعد سقوط كثير من رجاالت الحزب وقياداته 
إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  إغــواء  فــي 

ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب.
فوكييــه  لــوران  انتخــاب  بعــد  اآلن،  الســؤال 
وطــّي صفحــة فرانســوا فيون، ثــم االنتخابات 
الرئيــس  سيســتطيع  هــل  هــو:  التشــريعية، 
نائــب  مائــة  وجــود  يســتثمر  أن  الجديــد، 
)البرملــان(  الوطنيــة  فــي الجمعيــة  جمهــوري 
»الجمهوريــني«  حــزب  امتــالك  إلــى  إضافــة 
لألغلبية في مجلس الشيوخ، وأعداد ضخمة 
بــني في كل األراضي الفرنســية، من 

َ
مــن املنتخ

أجــل تحويــل هجماتــه القاســية ضــد ماكرون 
إلى حقيقة؟ أي إلى واقع يجعل من حزبه قوة 
املعارضــة الرئيســية، التــي ال يــزال جــان لــوك 
ميالنشــون وماريــن لوبــان يحمالن مشــعلها 
بعــد مــرور أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى وصول 
ماكرون للسلطة، على الرغم من قلة تمثيلهما 
فــي البرملــان، والصــدى الضعيــف، حتــى اآلن، 
ألفكارهما وبرامجهما في املجتمع الفرنسي.
وحتى يؤدي فوكييه هذا الدور، يتعنّي عليه، 
لشــخصيته،  يمنــح  أن  مراقبــون،  يــرى  كمــا 
عــن  والبعيــدة  واملتعجرفــة  حينــا،  املتقشــفة 
حتــى  جديــدة   

ً
رؤيــة أخــرى،  أحيانــا  الشــعب 

يبــدو بمظهــر الرئيــس الــذي يســمو علــى كل 
حساســيات الحــزب، أو علــى األقل أنه ينصت 

إليها وإلى مواقفها، من دون إهمال.
الجديــد  الرئيــس  انتخــاب  حملــة  كانــت  وإذا 
لحزب »الجمهوريني« أظهرت مرشحا ال يخلو 
مــن قســوة وعنــف مــن أجل التعبئــة وتجييش 
املتعاطفــني، فألنــه كان يريــد، كمــا يحــاول أن 
ُيقنع بعض أنصاره أنفسهم، أن يعثر له على 

الرغــم مــن شــعبية  آثــروا علــى  الذيــن  حزبــه، 
بعضهــم، عــدم منافســته علــى رئاســة الحزب، 

وفي الوقت نفسه عدم السقوط في 
بينهــم  ومــن  وحكومتــه،  ماكــرون  ــَرك 

َ
ش

رجــل  إضافــة  جوبيــه،  تيــار  مــن  قياديــون 
نيــس القــوي، كريســتيان إيســتروزي، وأيضا 
ثــم  بيرتــران،  كزافيــي  القــوي،  الشــمال  رجــل 
بيكريــس.  فاليــري  باريــس،  منطقــة  رئيســة 
خطابــات  عالنيــة،  األخيــران  عــارض  وقــد 
فوكييه، التي كثيرًا ما تتماهى مع طروحات 
»الجبهــة الوطنيــة«، بــل يراهــا بعضهــم أكثــر 
مــا  وهــو  يقبالهــا،  لــن  أنهمــا  وأكــدا  تطرفــا، 
أخــرج فوكييــه مــن طــوره، فصــّرح فــي حينــه: 
إيقافــي.  يســتطيعان  ال  وبيكريــس  »برتــران 
ثــم  االنتظــار  فــي  ــل 

ّ
تتمث اســتراتيجيتهما 

القــول إنــه أصابنــي عطــل. ولكنــي ال أحــب أن 
أتوارى«.

وال يبــدو أن فوكييــه يجهــل هــذه الحقيقــة، 
االتجاهــات  بــني  التوفيــق  ضــرورة  حقيقــة 
وعــدم إقصائهــا، والتــي ســاهم غيابهــا فــي 
هزيمة فرانسوا فيون، وفي النتيجة املخيبة 
لآلمــال فــي االنتخابــات التشــريعية، مــا دفــع 
»الجمهوريــة،  حــزب  مــن  لالقتــراب  كثيريــن 

إلــى األمــام«، حــزب ماكــرون. ولهــذا الســبب 
تعّمــد فوكييــه أن يحيط به، عشــية انتصاره 
االنتخابي الكاسح وتكريسه رئيسا للحزب، 
الحساســيات  كل  مــن  سياســية  بوجــوه 
بينهــم  مــن  »الجمهوريــني«،  فــي  السياســية 

والديغولــي  ليونيتــي،  جــان  الوســطي 
جوليــان أوبــرت، وبريــس هورتوفــو املقــرب 
مــن نيكــوال ســاركوزي، وفيرجينــي كامليلس 
 املقربة من رئيس بلدية بوردو، أالن جوبيه، 
داميــان  بيلفــور،  مدينــة  عمــدة  وأيضــا 
الشــمال  رجــل  مــن  مقــرب  وهــو  ميســلوت، 

القوي، كزافيي بيرتران.
الجميــع  كان  مــن  فــاز  فوكييــه،  بانتصــار 
يراهــن علــى نجاحــه، وبالتالــي فقــد اســتطاع 
أن  فرنســا،  فــي  األقــوى  اليمينــي  الحــزب 
ونتائجــه  فيــون  فرانســوا  صدمــة  يتجــاوز 
العقبــات  كل  أن  يبــدو  ال  ولكــن  املخّيبــة. 
كان  فــإذا  فوكييــه.  طريــق  أمــام  مــن  أزيحــت 
قياديــو حزبــه مســتعدين للعمــل معــه حتــى 
تظهــر فــي البرملــان معارضة يمينيــة حقيقية 
ملاكــرون، تــوازي معارضــة ميالنشــون وقــوى 
اليســار األخــرى، إال أن كثيــرًا منهــم لن يقبلوا 
جــدًا.  املحافظــة  الجديــد  الرئيــس  توّجهــات 
لــن يســتطيعوا الوصــول التفــاق  وإال فإنهــم 
مــع الحليف الوســطي الســابق، حــزب »اتحاد 
الديمقراطيــني واملســتقلني«، والــذي يبــدو أنه 
وقــع فــي غــرام ماكــرون، مــع دعــوة رئيــس هذا 
دون  مــن  الغــارد،  كريســتوف  جــان  الحــزب، 
جديــدة  سياســية  قــوة  إنشــاء  إلــى  مواربــة، 
توّحــد مــا بــني الوســط واليمــني التقدمــي، إذ 
يعتبر التحالف بني اليمني والوســط مفتاحا 

لكل انتصارات اليمني في فرنسا.
يــدرك فوكييــه، كمــا معارضــون آخــرون مــن 
اليمني واليسار، أنه من أجل إلحاق الهزيمة 
بماكــرون، الــذي يتمتــع بحكومــة متجانســة 
مســاعد،  دولــي  وظــرف  برملانيــة  وأغلبيــة 
 .2022 رئاســيات  انتظــار  يتوجــب   فإنــه 
الــذي  فوكييــه،  حلــم  شــك،  دون  مــن  وهــذا 
فرنســا،  حكــم  فــي  طموحاتــه  يخفــي  ال 
وتنفيــذ مــا عجــز عــن تنفيذه معلمــه نيكوال 
ســاركوزي. ولكــن لكــي يحقــق ذلــك، يتوجــب 
عليــه أن يكــون مرشــح اليمــني األوحــد ســنة 
يفــرض  أن  عليــه  يتعــني  وقبلهــا   ،2022

زعامته الكاملة على الحزب.

8
سياسة

في انتخابات أالباما، حضر 
أكثر من رابح مقابل 

خاسر واحد هو الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 

الذي دعم بحماسة 
المرشح الجمهوري 

روي مور الذي تالحقه 
فضائح جنسية عدة

يواجه الرئيس الجديد لحزب »الجمهوريين« اليميني الفرنسي، لوران فوكييه تحديات تتمثّل أولها في إعادة لّم شمل الحزب، 
وتحويله إلى قوة المعارضة األساسية للرئيس إيمانويل ماكرون، ليصبح مرشحًا قويًا في انتخابات 2022

)Getty/حصد فوكييه أغلبية كبيرة في انتخابات حزبه )نيكوال ليبّون

واشنطن ـ العربي الجديد

»واليــة  عرفتــه  صــادم  انتخابــي  مشــهد 
الجمهوريــني«، أالبامــا، ذات التوّجــه املحافــظ 
األميركــي  املرشــح  فــاز  أن  بعــد  الراســخ، 
الديمقراطــي دوغ جونــز فــي انتخابــات فرعية 
فــي الواليــة ملقعــد فــي مجلــس الشــيوخ، وهــزم 
دعمــه  الــذي  مــور،  روي  الجمهــوري  خصمــه 
شــخصيا  ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
فــي هــذه الوالية الجنوبيــة التي لم تنتخب أي 
ديمقراطي منذ ربع قرن، وتعتبر عرين اليمني 
االنعزالي. لكن املعادلة تغّيرت بعدما أطاحها 

تدخل ترامب.
وقبــل عــام أعطــت أالبامــا ترامــب 73 فــي املائــة 
من أصواتها في انتخابات الرئاسة، غير أنها 
اليــوم انقلبــت علــى املرشــح الــذي دعمــه والذي 
رايــة  تحــت  املعركــة  خــاض  أنــه  لــه  يشــفع  لــم 
الحــزب الجمهــوري. انقــالب كان فيــه أكثــر مــن 

رابح مقابل خاسر واحد.
فقــد  الرابحــني،  أّول  كان  الديمقراطــي  الحــزب 
ــق أول اختــراق مــن نوعــه فــي أعتــى ســاحة 

ّ
حق

محافظة بالجنوب األميركي املحسومة حصة 

للجمهوريــني،  الشــيوخ  مجلــس  فــي  والياتــه 
منــذ نحــو ثالثــة عقــود مــن الزمــن. ومــن هــذه 
إلــى  الديمقراطــي  الحــزب  يتســلل  قــد  الثغــرة 
واليــات أخــرى، خصوصــا أن فــوزه هــذا يأتــي 
فــي أعقــاب نصــر كاســح حققــه فــي انتخابــات 
حــكام ومجالــس نيابيــة وتنفيذيــة لعــدد مــن 
الواليات في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. 

لتنامــي  املضــادة  الحملــة  هــو  اآلخــر  الرابــح 
الواليــات  فــي  للبيــض  القومــي  الحــراك 
واليــة  فــي  وانكســارها  األميركيــة،  املتحــدة 
الــذي  األمــر  أالبامــا،  مثــل  تاريخيــا  منغلقــة 
ملواجهــة  الزخــم  مــن  مزيــد  باتجــاه  يدفــع 
ثقافــة التمييــز املتجــّددة. كذلــك خــرج الحــزب 
الجمهــوري )بصفتــه مؤسســة( رابحــا مؤقتــا 
إلــى  فــي هــذه الجولــة، فاملرشــح مــور ينتمــي 
الســابق،  ترامــب  الرئيــس  مستشــار  تيــار 
ســتيف بانــون، الــذي ال يخفــي عــداءه للحــزب؛ 
قواعــده  أن  إلــى  الحــزب  اطمــأن  وبهزيمتــه 
التقليدية ما زالت تدين بالوالء له، وإن تسبب 
األمر بخســارته مقعدًا في مجلس الشــيوخ، إذ 
صــت األكثريــة التــي يملكهــا صوتــا واحــدًا 

ّ
تقل

فقط بمجموع 51 مقابل 49 للديمقراطيني.
فــي هــذه املعادلــة بقــي ترامــب الخاســر األكبــر، 
فاملعركة كانت بمثابة استفتاء حول رئاسته، 
 الحــزب الجمهــوري نــأى بنفســه 

ّ
خصوصــا أن

عمليــا عــن املعركــة، وتبنــى ترامــب وحــده هــذا 
املرشح وطروحاته ونزل بكل ثقله إلى جانبه، 
إنــه   

ً
قائــال لــه،  التصويــت  الناخبــني  وناشــد 

يحتاج إلى صوته في مجلس الشيوخ لتمرير 
مشــاريع أجندتــه. لكــن النــداء أنتج عكســه؛ فاز 
الديمقراطــي بفــارق نحــو عشــرين ألف صوت، 
أي 50 فــي املائــة مقابــل 48 باملائــة، فــي ســاحة 
كان الجمهــوري يتفــّوق فيهــا بأضعــاف هــذا 

العدد وبسهولة تامة.
وترّكــزت أضــواء االنتخابــات علــى مــور، وهــو 
قــاٍض ســابق من غــالة املحافظني، منذ البداية. 

نشــاطه  إدخــال  فــي  يرغــب  الــذي  ــح 
ّ

فاملرش
الدينــي إلــى مجلس الشــيوخ، يواجــه اتهامات 
منــذ شــهر بأنــه تحّرش بفتاتــني قاصرتني في 
أواخــر الســبعينيات عندمــا كان مدعيــا عامــا 
هــذه  ووضعــت  عمــره.  مــن  الثالثينيــات  فــي 
الفضيحــة مقعــد مجلــس الشــيوخ عــن أالبامــا 
بمتنــاول الديمقراطيــني للمرة األولى منذ ربع 
إذ  الجمهوريــني،  كذلــك صفــوف  وهــزت  قــرن، 
دعا قادة الحزب وأعضاء الكونغرس مور إلى 
التنحــي لــدى ورود االتهامــات، لكــن مــن دون 
فائدة. واســتعار مور جملة من أدبيات ترامب 
للدفاع عن نفسه، إذ اعتبر أن االتهامات بحقه 
معاداتــه  إلــى  وإضافــة  كاذبــة«.  »أخبــار  هــي 
جنســيا،  واملتحولــني  واملثليــني  لإلجهــاض 
هاجم مور الهجرة غير الشرعية وأّيد منعها.

وفــي الجهــة املقابلــة، اســتثمر الديمقراطيــون 
بشــكل واســع فــي املعركــة االنتخابيــة. وقامــوا 
كبــار  واســتخدموا  مكثفــة  دعائيــة  بحملــة 
الديمقراطيــني املتحدريــن مــن أصــول أفريقيــة 
كذلــك،  األميركيــني.  األفارقــة  أصــوات  لحشــد 
حظــي جونــز بتأييــد الرئيــس الســابق بــاراك 

أوباما لتولي مقعد الوالية. 
انتخابــات أالبامــا نقطــة تحــّول حصيلتهــا 
صادمــة للبيــت األبيــض فــي أكثر مــن جانب. 
مــن  مزيــد  إلــى  تــؤدي  أن  بــّد  ال  جهــة،  مــن 
كل  فــي  املترنحــة  ترامــب  ألجنــدة  العراقيــل 
نذر خســارته اليوم 

ُ
حــال. ومــن جهــة ثانيــة، ت

بخســائر أكبــر في انتخابــات الكونغرس في 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي املقبــل، بمــا يزيــد 
مــن تحويــل رئاســته إلــى بطــة عرجــاء قبــل 
 عــن 

ً
وصولهــا إلــى منتصــف مدتهــا، فضــال

قطــع الطريــق علــى تجديدهــا. في ضــوء هذا 
االنتكاس املبكر، يخشى بعضهم من أن يلجأ 
الرئيــس أكثــر فأكثر إلــى املفاجآت الصاخبة 
للتعويض عن التراجع السريع في رئاسته، 

خصوصا في الساحة الخارجية.

مــكان بــني خطابات حــزب »الجبهــة الوطنية« 
متعــددة،  مواضيــع  فــي  املتطــرف،  اليمينــي 
كالهجرة واإلسالم واالتحاد األوروبي، والتي 
مــا فتئــت رئيســة هــذا الحــزب، ماريــن لوبــان، 
خطابــات  وبــني  معــا،  العمــل  عليــه  تعــرض 
ظــة، مــن داخــل 

َ
معتدلــة أو أقــل تطرفــا وُمحاف

معســكره السياســي، لــم يكن بعضهــا مختلفا 
عــن مواقــف وتصرفــات حكومــة إدوار فيليــب، 

رفيقه السابق في الحزب.
لــكل  رئيــٌس  هــو  اآلن،  فوكييــه،  ولكــن 
حساســيات الحــزب، وهــو مــا يعنــي أن لغــة 
ع 

َ
وض

ُ
الحملة االنتخابية القاســية، يجب أن ت

 فــي انتظــار 
ّ

فقــرات رئيســة منهــا علــى الــرف
استحقاقات انتخابية أخرى، وبالتالي يجب 
عليــه أن يمــد اليــد لكل القياديــني اآلخرين من 

الحدث

■ حضور بعض الدول الخجول واملخجل في #القمة_اإلسالمية، هو أمر 
جلل ينحرف بقضية املسلمني والعرب األولى إلى منحى خطير ما لم 

عامل بحزم. إلى أين تسوقنا األحداث؟ 
ُ
ت

■ لو تغلقون سفارة املحتل وتطردون سفراءه وتوقفون االتفاقيات التي 
بينكم وبينهم يكون أفضل #القمه_اإلسالمية.

ـّدر لنا أن ننهض وأن نرجع إلى أنفسنا، وتستيقظ أرواحنا فال 
ُ
■ إذا ق

توجد لوحة أكثر تنبيها وإيقاظا وإيالما وإثارة لنا من املنظر الحالي 
للمسجد األقصى.

■ بصراحة لم تكن قرارات القمة اإلسالمية فى الحد األدنى من مستوى 
تطلعاتنا. القدس إسالمية مسيحية عربية خالص، مهما كانت الظروف. 

القدس عاصمة فلسطني الحبيبة رغم أنف الجميع.

■ #رام_الله أقرب مدينة للقدس وكذلك أهل الضفة، ملاذا ال يسمح لهم 
على األقل الرباط في املسجد األقصى؟ ملاذا لم يوقف التنسيق األمني؟ 

ملاذا ال يسمح للمقاومة بحرية العمل؟ ملاذا لم تنجز املصالحة؟ ملاذا 
س األقصى ويعتدي على 

ّ
جيش االحتالل يحمي املستوطنني ويدن

املواطنني؟

■ والية #أالباما تنتخب السيناتور الديمقراطي، دوغ جونز، في ضربة 
كبيرة للجمهوريني. وبذلك تزداد حدة الصراع في مجلس الشيوخ قبل 
انتخابات العام املقبل بـ49 مقعدًا للديمقراطيني مقابل 51 للجمهوريني. 

■ أالباما والية، سكانها معظمهم جمهوريون من املحافظني جدًا، 
انتخبوا سيناتورًا ديمقراطيا رفضا للمرشح املؤيد من ترامب.

■ االستقرار يبدأ باملصالحة، واملصالحة الحقيقية في #ليبيا تكون 
بني السياسيني والقنوات اإلعالمية، فهؤالء أولى باملصالحة أما عموم 

#الليبيني فال مشاكل بينهم.

 ■ ملاذا كل هذا الصمت؟ ملاذا كل هذا الجمود يا شعب #اليمن؟ ما 
 يحدث وما يعمله الحوثي لم يحصل في العصور الوسطى. قضى 

على الدولة ومؤسساتها وقومياتها. قتل وقضى على الشراكة وعلى 
األمل املتبقي منها.

نيكوال  السابق،  الفرنسي  للرئيس  طويلة  سياسية  مسيرة  انتهت  مبدئيًا، 
الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد  أواسط  نجمه،  سطع  الذي  ساركوزي، 
الباريسية،  الضواحي  في  المهاجرين  أبناء  ضد  عنيفًا  دورًا  تأديته  بعد 
أيام كان وزيرًا للداخلية، ناعتًا إياهم بـ»األوباش«. ثم خلف الرئيس السابق، 
أمام  سقوطه  قبل  سنوات،  لخمس  رئيسًا  اإلليزيه،  في  شيراك،  جاك 
أن  وضاحًا  بات  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  بروز  ومع  هوالند.  فرانسوا 

مشوار ساركوزي انتهى.

نهاية ساركوزي
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فندق »المعتقلين« بملتقى سياحي
الرياض ـ أحمد الخالدي

فــي بــادرة ال تخلــو مــن غرابــة، يشــارك فنــدق 
الســتقباله  املغلــق  الريــاض،  كارلتــون  ريتــز 
توطــني  ملتقــى  فــي  ســعوديني،  معتقلــني 
الوظائف في القطاع السياحي والذي تنظمه 
وغرفــة  واآلثــار  للســياحة  العامــة  الهيئــة 
تجــارة الرياض. وشــهد الفنــدق التحقيق مع 
أكثــر من 200 شــخص مهــم تم القبض عليهم 
فــي مطلــع نوفمبر/ تشــرين الثانــي ووجهت 
إليهــم اتهامــات فســاد ومــا زالــت التحقيقــات 
جاريــة، كمــا دارت معهــم مفاوضــات مــن أجل 

دفع أموال مقابل إطالق سراحهم. 
ويشــارك الفنــدق الفاخــر بجانــب مؤسســات 
أخــرى مــن أجــل توطــني الراغبــني فــي العمــل 
نســبة  ورفــع  واإليــواء  الســياحة  قطــاع  فــي 
بعملهــم  ذلــك  كان  ســواء  فيهــا  الســعوديني 
والســياحة  الســفر  وكاالت  أو  الفنــادق  فــي 
إقــدام  ســبب  يعــرف  وال  الحجــز.  مكاتــب  أو 

الفنــدق علــى هــذه الخطــوة في هــذا التوقيت، 
ســجن  إلــى  وتحولــه  بالكامــل  إغالقــه  رغــم 
كبيــر يحــوي املتهمــني بالفســاد. وال يعتقــد 
فــي  الفنــدق  افتتــاح  ســيتم  أنــه  املراقبــون 
فــي  تســاؤالت  وثــارت  العاجــل.  القريــب 
الخطــوة  هــذه  حــول  االقتصاديــة  األوســاط 
للراغبــني  ملتقــى  فــي  فنــدق  يشــارك  فلمــاذا 
مؤصــدة  أبوابــه  تــزال  ال  فيمــا  بــه  بوظائــف 
أمــام النــزالء؟ كمــا أن ارتبــاط الفنــدق بســجن 
املتهمــني يســيء إلــى ســمعته، وســينفي عنــه 
صفــة الفنــدق. ومن املنتظر أن تقدم الحكومة 
تعويضا كبيار لشركة ريتزكارلتون، املشغل 
للفنــدق، ملــا أصاب ســمعتها في اململكة جراء 
تحويــل فندقهــا إلــى ســجن. ويــرى كثيــرون 
إلــى  املطــاف  نهايــة  فــي  ســيعود  الفنــدق  أن 
كنــف الدولــة )مالكــة املبنــى( وقــد يســتخدم 
كإحــدى الدوائــر الحكوميــة. واشــتهر الفندق 
خــالل الســنوات املاضيــة باحتضانــه أشــهر 
زيجــات الطبقــة العليا في املجتمع، ما أســبغ 

عليــه صفــة فنــدق األثريــاء. فضال عن أســعار 
حجراتــه وأجنحتــه املرتفعــة، مقارنــة بباقــي 

فنادق العاصمة. 
مــن معالــم  الفنــدق، معلمــا شــهيرا  وأصبــح 
اكثــر  الفســاد،  بســبب  أصبــح،  كمــا  املدينــة 
بعــد  العالــم  مســتوى  علــى  شــهرة  الفنــادق 
الضــوء  عليــه  العامليــة  الصحافــة  تســليط 
بعــد إلقــاء القبــض علــى املئــات مــن متهمــي 
أفخــم  ســمي  حتــى  فيــه،  وإيداعهــم  الفســاد 
السجون في العالم. ورغم تصريحات سابقة 
 %95 بــأن  ســلمان  بــن  محمــد  العهــد  لولــي 
مــن املعتقلــني وافقــوا علــى تســوية أمورهــم 
ماليــا مــن أجل الحصول على حريتهم، إال أن 
ملــف الفســاد مــا زال مفتوحــا. وقــال العاهــل 
الســعودي ســلمان بــن عبــد العزيــز، أمــس، إن 
حكومتــه عازمــة علــى مواجهــة الفســاد »بــكل 
فيــه  تمضــي  الــذي  الوقــت  فــي  وعــزم«  حــزم 
اململكة قدما في تنفيذ »رؤية 2030« الهادفة 
لتقليــص اعتمــاد البــالد على إيــرادات النفط. 

وفــي كلمــة إلــى مجلــس الشــورى الســعودي 
إن  الســعودي  العاهــل  قــال  التلفزيــون  بثهــا 
بــالده ســتعمل لتمكــني القطــاع الخــاص لكــي 
يصبح شريكا في التنمية. وأضاف: »الفساد 
تقــوض  خطيــرة  آفــة  وأشــكاله  أنواعــه  بــكل 
املجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها 
وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته«. 
وبــدأ العديــد من املعتقلني بدفع أموال مقابل 
إطــالق ســراحهم وأبرزهــم األميــر متعــب بــن 
التســوية  رفضــوا  آخريــن  أن  إال  اللــه،  عبــد 
حتــى اآلن ومنهــم رجل األعمــال البارز األمير 
الوليد بن طالل. وتشير توقعات رسمية إلى 
أن حصيلة األموال التي سيدفعها املعتقلون 
املوافقــون علــى التفــاوض ســتصل إلــى نحــو 
الحســابات  عــدد  وبلــغ  دوالر.  مليــار   100
املصرفية املجمدة في البنوك السعودية أكثر 
مــن 2000 حســاب، بحســب مصــادر مصرفيــة 

في تصريحات صحافية سابقة.

بغداد ـ علي الحسيني

أعلنــت وزارة النفــط العراقيــة، أمــس، عــن رغبــة شــركة 
املشــاريع  وتنفيــذ  االســتثمار  فــي  للبتــرول  قطــر 
التطويرية في قطاعات الغاز واالستخراج والتصفية 

والبنى التحتية والبتروكيماويات.
اللعيبــي،  علــي  جبــار  العراقــي،  النفــط  وزيــر  وقــال 
لشــركة  التنفيــذي  »الرئيــس  إن  أمــس،  لــه  بيــان  فــي 
قطــر للبتــرول، ســعد الكعبــي، أبــدى رغبــة شــركته فــي 
االســتثمار وتنفيــذ املشــاريع التطويريــة فــي القطــاع 
العامليــة«.  الشــركات  مــع  بالتعــاون  العراقــي  النفطــي 

فــي  املشــاركة  إلــى  األجنبيــة  الشــركات  العــراق  ودعــا 
مناقصــة للفــوز بعقود التنقيــب عن احتياطات النفط 
والغاز الطبيعي وتطويرها في 9 مناطق جديدة، في 
ظــل ســعي البلــد العضــو فــي أوبــك إلــى تعزيــز طاقتــه 
نظيــره  التقــى  قــد  العراقــي  الوزيــر  وكان  اإلنتاجيــة. 
القطــري، محمــد الســادة، والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
قطــر للبتــرول، ســعد الكعبــي، على هامــش اجتماعات 
منظمتــي أوبــك وأوابــك التــي عقــدت مؤخــرا فــي فينــا 

والكويت على التوالي«.
ونقــل البيــان عــن الوزير العراقي »تقديم وعد للشــركة 
القطريــة بتوفيــر جميــع اإلمكانــات ومتطلبــات نجــاح 

عملهم في العراق«. وأوضح أن »العراق يرحب بشركة 
قطــر للبتــرول فــي العــراق وبجميــع الشــركات العربية 
واألجنبيــة الراغبــة فــي االســتثمار، وتنفيــذ املشــاريع 
التطويرية في قطاع النفط العراقي الذي أصبح بيئة 
اســتثمارية واعدة تستقطب االســتثمارات والشركات 

العاملية الرصينة«.
وحســب اللعيبــي، فــإن »العــراق يعمــل علــى توفيــر 
ســبل نجاح عمل الشــركات العاملية والتعاون معها، 
بهــدف تحقيــق األهــداف واملصالــح املشــتركة«، الفتا 
إلــى أن بــالده وبعــد إعــالن يــوم النصــر يعمــل علــى 
اســتقطاب االســتثمارات العامليــة لتطويــر الصناعــة 

النفطية والغازية وقطاع التصفية والبنى التحتية، 
وبمــا يحقــق أعلــى مــردود اقتصــادي للعــراق«.  مــن 
اللــه  عبــد  العراقــي  النفطــي  الخبيــر  قــال  جهتــه، 
قطــر  »دخــول  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  الهاشــمي، 
للبتــرول فــي العــراق يعنــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي 
قطاع إنتاج الغاز العراقي وتصديره، وكذلك تطوير 

البنى التحتية النفطية«.
وأضــاف الهاشــمي »الشــركة القطريــة تعتبــر األولــى 
مــن  أفضــل  العربيــة، ودخولهــا ســيكون  املنطقــة  فــي 
الشــركات األجنبيــة، العتبــارات خبــرة قطــر للبتــرول 

بالطبيعة العراقية أكثر من غيرها«.

قطر للبترول مهتمة باالستثمار في قطاع الطاقة العراقي

توّقف أحد مولدات 
كهرباء غزة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في 
قطاع غزة عن توقف أحد مولدات 
محطة توليد الطاقة الوحيدة عن 

العمل، نظًرا لعدم دخول شحنات 
سوالر كافية لالستمرار في 
دين في املحطة، 

ّ
تشغيل مول

بسبب األوضاع األمنية املعقدة 

التي تشهدها سيناء في الجانب 
املصري. وقالت الشركة، في 

بيان، أمس، إن إجمالي ما هو 
متوفر من الطاقة ال يزيد عن 95 
ميغاواط، بواقع 25 ميغاواط من 
محطة التوليد التي تعمل بمولد 
واحد، و70 ميغاواط من الجانب 

اإلسرائيلي، في الوقت الذي تشهد 
 
ً
فيه الخطوط املصرية تعطال

كلًيا. وازدادت نسبة العجز في 
الكهرباء لتصل إلى مستويات 
قياسية، خاصة مع انخفاض 
درجات الحرارة وزيادة الطلب 

على الكهرباء، حيث تسبب ذلك 
في ارتفاع عدد ساعات فصل 
الكهرباء ليصل إلى قرابة 24 

ساعة، في مقابل من 3- 4 ساعات 
وصل. ودعت شركة توزيع 

الكهرباء، الجهات املسؤولة، إلى 
ضرورة التحرك السريع والعاجل 
لتفادي التأثير السلبي واالنحدار 

الخطير في الظروف الصحية 
والخدمية واإلنسانية واالقتصادية 

ألكثر من مليوني نسمة.

صعود التضخم في األردن
صعدت أسعار املستهلك 

)التضخم( في األردن، إلى %3.3 
على أساس سنوي، خالل نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي.
وحسب البيانات الصادرة 

عن دائرة اإلحصاءات العامة 
)حكومية(، أمس، فقد جاء هذا 
االرتفاع نتيجة ارتفاع أسعار 

الخضروات والبقول الجافة واملعلبة 
بنسبة 4.1%. كذلك، صعدت 

أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 
1.6%، والزيوت والدهون بنسبة 
2.5%، واملالبس بنسبة %1.6، 

والحبوب ومنتجاتها بنسبة 
0.2%. ومن أبرز املجموعات التي 

ساهمت في هذا االرتفاع، مجموعة 
النقل بنسبة 13.0%، واإليجارات 
2.5 %، والتبغ والسجائر %8.0، 

والخضروات والبقول الجافة 
واملعلبة 5.2%، والصحة %8.7.

مشتريات قمح جزائرية من 
أميركا

جذب انخفاض األسعار مشتريًا 
كبيرًا للقمح األميركي منخفض 

البروتني، مما ينعش تطلع 
املزارعني إلى مزيد من الصادرات 
واألمل في أن تراجع سوق القمح 
منخفض البروتني ربما بلغ مداه. 

وانخفضت أسعار القمح األميركي 
60% منذ وصلت إلى أعلى 

مستوى في أربعة أعوام في 2012، 
في الوقت الذي انخفض فيه الطلب 

على الصادرات بفعل محاصيل 
كبيرة في أنحاء العالم. ومخزونات 

القمح العاملية عند مستويات 
قياسية مرتفعة ألسباب، من بينها 

اإلنتاج الروسي الكبير.

أخبار

تركيا 
تستقبل 29 

مليون سائح

استقبلت تركيا في األشهر العشرة األولى من العام الجاري، 29 مليونا و53 ألفا و450 سائحا قدموا من أكثر من 100 دولة في العالم. وحسب املعطيات التي كشفت 
عنها وزارة الســياحة والثقافة التركية، زاد عدد الســياح القادمني إلى تركيا بني يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشــرين األول 2017 بنســبة 28.01% مقارنة بالفترة 
 السياح الروس جاؤوا في املركز األول، حيث بلغ عددهم 4 ماليني و565 ألفا و275 سائحا، تلتها أملانيا بـ3 ماليني و336 

ّ
ذاتها من عام 2016. وتشير املعطيات إلى أن

ألفا و7 آالف ســائح، ثم إيران بمليونني و118 ألفا و263 ســائحا، ثم جورجيا بمليونني و71 ألفا و838 ســائحا، ثم اململكة املتحدة بمليون و576 ألفا و783 ســائحا. 
وكانت والية أنطاليا الوجهة األولى للسياح القادمني إلى تركيا، حيث زارها 9 ماليني و255 ألفا و267 سائحا، ثم إسطنبول بـ9 ماليني و8 آالف و643 سائحا.
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الدوحة ـ عالء البحار

اعــتــمــدت قــطــر أكــبــر مـــوازنـــة في 
الحصار  بذلك  لتطّوق  تاريخها 
أربــــــع دول عــلــى  فـــرضـــتـــه  الــــــذي 
الـــدوحـــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن 6 أشـــهـــر. وشــمــلــت 
موازنة 2018 العديد من املؤشرات واألرقام 
االقتصاد  استقرار  على  تؤكد  التي  املهمة 
مشروعاتها  في  الدولة  واستمرار  القطري 
بل  بــالــحــصــار،  الــتــأثــر  دون  االستراتيجية 
والتوسع في العديد من القطاعات، ومنها 
البنية  اإلنفاق على  الغذائي وزيــادة  األمــن 
وتنشيط  اإلنشائية  واملشروعات  التحتية 
االســتــثــمــارات. وفـــي هـــذا الــســيــاق، رصــدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أبـــــرز 6 مــــؤشــــرات في 

املوازنة الجديدة.

ارتفاع اإليرادات
ــام املـــوازنـــة أن إيــــــرادات الــدولــة  ــ كــشــفــت أرقـ
إلـــى  تـــصـــل  أن  يـــتـــوقـــع   2018 عــــــام  خــــــالل 
دوالر(،  مــلــيــار   48.1( ريــــال  مــلــيــار   175.1
لتسجل بذلك ارتفاعا قيمته 2.9%، مقارنة 
بــاإليــرادات املسجلة في عام 2017. وذكرت 
الوزارة أن السبب وراء هذا االرتفاع يرجع 

إلى ارتفاع العائدات غير النفطية.
وفي هذا اإلطــار، أكد رجل األعمال القطري 

القاهرة ـ العربي الجديد

دشـــنـــت الــحــكــومــة املـــصـــريـــة حــمــلــة مــوســعــة، 
بـــدايـــة مـــن األســـبـــوع الـــجـــاري، إليـــقـــاف نسبة 
تمهيدًا  اإلداري،  الــدولــة  بجهاز  العاملن  مــن 
في  لــلــمــخــدرات،  تعاطيهم  بــدعــوى  لفصلهم، 
قدمًا بخطة خفض  املضي  نحو  منها  بـــادرة 
والذي  الحكومي،  القطاع  املوظفن في  أعــداد 
يعد أحــد أهــم شــروط صندوق النقد الدولي، 

لإلفراج عن شرائح قرضه املقدم إلى مصر.
وفــــي الــعــشــريــن مـــن ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
الجاري، يصوت املجلس التنفيذي للصندوق 
عــلــى صـــرف الــشــريــحــة الــثــالــثــة ملــصــر، بــواقــع 
2.75 مليار دوالر، من قرضه البالغ 12 مليار 
دوالر على مدار 3 سنوات، استنادًا إلى تقرير 
وفد الصندوق، الذي زار القاهرة في نوفمبر/ 
تنفيذ  مــدى  ملراجعة  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
ــنـــدوق بــبــرنــامــجــهــا  مــصــر الشـــتـــراطـــات الـــصـ
املــنــتــظــر أن تحصل مصر  االقــتــصــادي. ومـــن 
حزيران  يونيو/  في  إضافين  مليارين  على 
2018، بــنــاًء عــلــى جــولــة مــراجــعــة جــديــدة من 

الجديد«،  لـ«العربي  الخلف،  أحمد  الــبــارز، 
ــبـــر في  أن مـــوازنـــة قــطــر الـــجـــديـــدة هـــي األكـ
ــا يــعــكــس قــــوة االقــتــصــاد  تـــاريـــخ الـــبـــالد، مـ
تداعيات  امــتــصــاص  فــي  الحكومة  ونــجــاح 
الحصار الذي فرضته السعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر عل الدوحة منذ الخامس 
من يونيو/ حزيران املاضي. وتوقع الخلف 
زيادة اإليــرادات عن الرقم املحّدد باملوازنة، 
ألنه تم احتساب سعر البرميل بـ45 دوالرًا، 
في حن يدور سعره حاليا حول 60 دوالرًا، 
مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة املصّدر لم يعد 
املـــصـــدر الـــوحـــيـــد لــلــدخــل بــعــد أن اهــتــمــت 
الصناعة  مثل  أخـــرى،  بقطاعات  الحكومة 

والسياحة.

زيادة اإلنفاق
تقدر قيمة النفقات املتوقعة خالل عام 2018 
)نــحــو 55.8  ريــــال  مـــلـــيـــارات  بــمــبــلــغ 203.2 
مليار دوالر(، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة 
بالنفقات املسجلة في عام 2017، التي بلغت 
198.5 مليار ريــال، ويرجع السبب في هذه 
الزيادة إلى تدشن عدد من املدارس واملرافق 
ــة إلــــى مــراكــز  ــافـ ــدة، إضـ ــديـ ــجـ الــتــعــلــيــمــيــة الـ
وتوسعات  جــديــدة،  ومستشفيات  صحية 
جارية بمرافق أخرى. وقال الخلف إن زيادة 
ــاق ســتــحــســن مـــن مــعــيــشــة الــقــطــريــن،  ــفـ اإلنـ
ــادة مخصصات دعــم  إلـــى أن زيــ بــاإلضــافــة 
ز األمن 

ّ
الزراعة والصناعات الغذائية ستعز

الغذائي للبالد. وأوضح الخلف أن املوازنة 
الجديدة ستساهم في تنشيط االستثمارات 

وجذبها.

تراجع العجز
العجز  يبلغ  أن  الــجــديــدة  املــوازنــة  وتتوقع 
28.1 مــلــيــار ريـــال، مــا يــعــادل 7.6 مــلــيــارات 
مــقــارنــة   %1.1 نــســبــتــه  بــانــخــفــاض  دوالر، 
الـــذي  ــام 2017،  بــالــعــجــز املــســجــل خــــالل عــ
هذا  تمويل  وسيتم  ريـــال،  مليار   28.4 بلغ 

املقبل، بعدما  أيــار  وفــد الصندوق في مايو/ 
حصلت على 4 مليارات دوالر في العام املالي 
املاضي )2017/2016(، في ضوء التزامها برفع 
الدعم عن أسعار الطاقة والكهرباء تدريجيًا، 
وتحرير سعر صرف العملة املحلية، وتقليص 

أعداد العاملن بجهاز الدولة.
وكثفت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
من حمالت إجراء تحاليل املخدرات للموظفن 
الــحــكــومــيــن، خــــالل األيـــــام املـــاضـــيـــة، بــغــرض 
للمخدرات،  تعاطيه  يثبت  أي موظف،  إيقاف 
عــن الــعــمــل، واتــخــاذ قـــرار نهائي بفصله، في 
االختبارات  في  للمخدر  تعاطيه  ثبوت  حالة 

العجز من خالل إصــدارات الدين. وفي هذا 
الصدد، أكد نائب رئيس غرفة قطر السابق 
الجديد«،  لـ«العربي  العمادي،  العزيز  عبد 
اإلجـــراءات االحترازية  أن قطر تجني ثمار 
الـــذي فرض  الــحــصــار  اتخذتها عقب  الــتــي 
على  مــشــّددًا  عـــام،  نحو نصف  منذ  عليها 
أن تراجع العجز رغم الظروف التي تعيش 
فيها الــبــالد مــؤشــر عــلــى مــتــانــة االقــتــصــاد 
ــــي تــنــويــع  ــكـــومـــة فـ ــــاح الـــحـ ــــجـ ــقــــطــــري ونـ الــ

مصادر الدخل.

المشاريع الرئيسية
وصل إجمالي قيمة النفقات على املشاريع 
ــة الـــجـــديـــدة إلــــى 93  الــرئــيــســيــة فـــي املــــوازنــ
املــســتــوى نفسه تقريبًا  مــلــيــار ريــــال، وهـــو 
تــلــك  ــأثـــر  ــتـ وتـــسـ  ،2017 ــام  ــ عــ فــــي  املـــســـجـــل 
املشاريع بأكبر حصة من إجمالي النفقات، 

بنسبة %45.8.
وأوضح العمادي أن إصرار قطر على املضي 
الكبيرة بهدف  املشروعات  تنفيذ  في  قدمًا 
اســتــكــمــال خــطــطــهــا الــتــنــمــويــة، بــاإلضــافــة 
 إلــــى اســتــكــمــال االســــتــــعــــدادات الســتــضــافــة 
لم  ــبـــالد  الـ أن  يــعــكــس  الـــعـــالـــم 2022،  كــــأس 
ــيــــة بــعــد  ــلــ تـــنـــكـــفـــئ عـــلـــى مـــشـــاكـــلـــهـــا الــــداخــ
ــــالد خــطــطــهــا  ــبـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ ــــل واصـ الــــحــــصــــار، بـ
الــتــوســعــيــة وأفــشــلــت خــطــط دول الــحــصــار 

األربع في ضرب االقتصاد.

تحسين البنية.. وزيادة األجور
ــاريــــع املــــــواصــــــالت والـــبـــنـــيـــة  حـــصـــلـــت مــــشــ
مــوازنــة عام  فــي  أكــبــر حصة  التحتية على 
)نــــحــــو11.5  ــال  ــ ريـ مــلــيــار   42 بــقــيــمــة   2018
مــلــيــار دوالر(، وهـــو مــا يــمــثــل نــســبــة %21 
األجور  أما  للنفقات.  اإلجمالية  القيمة  من 
مليار   14.4( ريـــال  مليار   52.2 إلــى  فـــزادت 
مع  مقارنة   %8.8 نسبته  بــارتــفــاع  دوالر(، 
مــخــصــصــات بــلــغــت 48.0 مــلــيــار ريــــال في 

موازنة 2017. 

مجددًا، من دون سابق إنذار، مع عدم أحقيته 
ــام الــقــضــاء لــلــعــودة مــرة  ــ فـــي رفــــع دعـــــاوى أمـ
أخــــرى إلـــى عــمــلــه. وأعــلــنــت وزارة الــتــضــامــن 
ــنــــدوق مــكــافــحــة  ــاعـــي، عــــن إجـــــــراء صــ ــمـ ــتـ االجـ
وعــالج اإلدمــــان، تحاليل مــخــدرات لعدد 472 
مــوظــفــًا بـــمـــديـــريـــات الــــــــوزارة فـــي مــحــافــظــات 
الـــقـــاهـــرة، والـــجـــيـــزة، واإلســـكـــنـــدريـــة، وثــبــوت 
تعاطي 26 موظفا منهم ملخدري »الترامادول« 
ــدار قــــرار بــإيــقــافــهــم عن  ــ و«الـــحـــشـــيـــش«، وإصــ
العمل، وإحالتهم إلى النيابة اإلدراية، التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.
ــــي، أن  ــادة والـ ــرة الــتــضــامــن، غــ ــ وصـــرحـــت وزيـ
»بــانــتــهــاء فـــتـــرة اإليـــقـــاف لــلــمــوظــفــن، سيتم 
إجــــراء تحليل جــديــد لــهــم، وفـــي حــالــة ثبوت 
نهائي  ــرار  قـ لــلــمــخــدرات، ســيــصــدر  تعاطيهم 
بـــفـــصـــلـــهـــم«، مـــشـــيـــرة إلـــــى تــعــمــيــم إجــــــــراءات 
الــكــشــف عــلــى املـــوظـــفـــن، والــســائــقــن فـــي كل 
مـــديـــريـــات الـــتـــضـــامـــن بـــاملـــحـــافـــظـــات، بــهــدف 
ــه الـــفـــســـاد املــتــعــلــقــة بــتــعــاطــي  ــ »مــكــافــحــة أوجـ
أعلن  ذاتــه،  السياق  املوظفن للمخدرات«. في 
األمن العام ملجلس النواب، أحمد سعد الدين، 

إجــراء عينة تحاليل عشوائية للموظفن  عن 
بقطاعات الــبــرملــان، واتــخــاذ قـــرار بــإيــقــاف 15 
موظفًا عن العمل ملدة 6 أشهر، وإحالتهم إلى 
اللجنة التأديبية، بعد ثبوت نتائج تعاطيهم 
لــلــمــخــدرات، مــنــوهــًا إلـــى أنـــه اإلجــــراء السابق 

على عقوبة الفصل النهائي.
وأفادت أمانة مجلس النواب بأنها ستواصل 
في  للعاملن  الطبية  التحاليل  إجـــراء  عملية 
الـــبـــرملـــان، خــــالل األســـابـــيـــع املــقــبــلــة، لــلــوقــوف 
عــلــى مـــدى تــعــاطــي املــوظــفــن لــلــمــخــدرات من 
العاملن  جــــداول  تنقية  عــلــى  عــدمــه، حــرصــًا 
الحاكم  النظام  توجه  يظهر  مــا  املدمنن،  مــن 
الدولة،  بجهاز  العاملن  أعــداد  تقليص  نحو 
كون العاملن في املجلس من غير الخاضعن 

ألحكام قانون الخدمة املدنية.

تأشيرات مزيفة
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  برملانية  مــصــادر  وقــالــت 
النواب  إعــطــاء  دأبـــوا على  الحكومة  إن وزراء 
تواجدهم  للتوظيف، حال  »مزيفة«  تأشيرات 
اجــتــمــاعــات لجانه  فــي  أو  الــبــرملــان،  بجلسات 
الــنــوعــيــة، خـــالف مــا كـــان يــحــدث فــي الــعــهــود 
الــنــائــب الحصول  كــان يستطيع  إذ  الــســابــقــة، 
عــلــى املـــئـــات مـــن الــتــأشــيــرات بــــدور االنــعــقــاد 

السنوي، بدافع توظيف أهالي دائرته.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »رؤســــــاء الــشــركــات، 
والهيئات الحكومية، لديهم تعليمات صارمة 
بعدم تعين موظفن ُجدد، مقابل من ُيحالون 
إلــى التقاعد، مــع جــواز االستثناء فــي حــدود 
ضــيــقــة«، مــنــوهــة إلـــى قــصــر الــتــعــيــيــنــات على 
لــلــوزراء، وقــيــادات  ذوي الحظوة مــن املقربن 
مـــصـــر«، ممثل  ــم  ــ الـــصـــف األول الئـــتـــالف »دعـ

الغالبية في البرملان.
)التقاعد(  املعاش  آلية  على  الحكومة  وتعول 
املـــبـــكـــر، بــحــســب مـــا وردت بـــقـــانـــون الــخــدمــة 
املـــدنـــيـــة، مـــع حــظــر الــتــعــيــيــنــات نــهــائــيــًا على 
املــوازنــة املختلفة للجهاز اإلداري منذ  أبــواب 
قــرابــة الــعــامــن، وقــصــرهــا عــلــى االحــتــيــاجــات 
الفعلية للجهات اإلداريـــة، والحد من اإلعــالن 
ــن الـــوظـــائـــف فـــي الـــحـــكـــومـــة، إال فـــي حـــدود  عـ

الحاجة الفعلية لها، وفي أضيق الحدود.

مليونا موظف
ــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة  ــهــ ــن جـــهـــة أخــــــــرى، أظــ مــ
مــصــريــة تــقــلــيــص الــحــكــومــة لــنــحــو 800 ألــف 
ــدة مــن الــعــامــلــن بالقطاع  مــوظــف دفــعــة واحــ
الــحــكــومــي، خـــالل الــعــام املــالــي املــاضــي، الــذي 
انــقــضــى بــنــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، 
شير فيه مــصــادر حكومية 

ُ
فــي الــوقــت الــذي ت

مطلعة إلى استهدافها االستغناء عن مليوني 
الحالي  املالين  العامن  موظف آخرين خالل 

واملـــقـــبـــل. وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات، الـــتـــي نــشــرهــا 
واإلحــصــاء،  العامة  للتعبئة  املــركــزي  الجهاز 
فــي أكــتــوبــر/ تشرين األول املــاضــي، فــإن عدد 
الــعــامــلــن بــالــقــطــاع الــحــكــومــي انــخــفــض إلــى 
املــالــي املنقضي  الــعــام  فـــرد بنهاية  5 مــاليــن 
في  موظف  مالين   5.8 مقابل   ،)2017/2016(
العام املالي السابق بانخفاض بلغت نسبته 
13%. ووفقًا إلستراتيجية التنمية املستدامة 
تستهدف  الحكومة  فــإن   ،)2030 )رؤيـــة مصر 
خــفــض أعــــداد املــوظــفــن إلـــى 3 مــاليــن، و846 
ألفا، و154 موظفًا خالل العامن املقبلن، بعد 
االستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 
موظفًا، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 
مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا 
في 2020، وصواًل إلى موظف لكل 40 مواطنا 

في 2030.

الخدمة المدنية
ــدار الــســيــســي لـــقـــانـــون الــخــدمــة  ــ وتــســبــب إصــ
املــدنــيــة، فــي 12 مـــــارس/آذار مــن الــعــام 2015، 
في موجة تظاهرات واسعة بشوارع العاصمة 
للقانون،  رفضًا  املحافظات،  وبعض  القاهرة، 
الذي يتضمن تخفيضًا للمرتبات، واملكافآت، 
ــازات االعــتــيــاديــة  ــ وإلــغــاء تــرحــيــل رصــيــد اإلجـ
للموظف حتى بلوغ سن التقاعد، بما يضيع 

عليه املقابل النقدي لها.
البرملان  رفــض  الشعبي،  للضغط   

ً
واستجابة

القانون فور انعقاده في يناير/ كانون الثاني 
ــره نــهــائــيــًا عــقــب 9  ــ ــاد، وأقــ ــ ــه عـ 2016، غــيــر أنــ
أشــهــر، بــعــد إدخــــال تــعــديــالت مـــحـــدودة على 
نــصــوصــه مــن قــبــل الــحــكــومــة، بشكل يخالف 
املادة 122 من الدستور، التي نصت على »عدم 
جواز تقديم مشروع قانون أو اقتراح بقانون 
رفضه املجلس، ثانية، في دور االنعقاد ذاته«.

مليارات المستشارين
على الجانب اآلخر، لم تشمل خطة االستغناء 
على نحو 83 ألفًا من املستشارين في الوزارت 
الستن  يتخطون  ممن  الحكومية،  والهيئات 
عـــامـــًا، ويــتــقــاضــون مـــا يــقــتــرب مـــن 24 مليار 
ــًا، عـــلـــى شـــكـــل رواتــــــــب، ومـــنـــح،  ــنـــويـ جــنــيــه سـ
ــقـــة لــلــمــركــز  ــز، بـــحـــســـب دراســــــــة ســـابـ ــ ــوافــ ــ وحــ
املـــصـــري لـــلـــدراســـات االقــتــصــاديــة )مــســتــقــل(، 
ــأن وزارات الــنــقــل، والــكــهــربــاء،  الــتــي أفــــادت بـ
األكبر  بالنسبة  تحظى  والتخطيط،  واملالية، 
ــداد مــوظــفــي  ــ مــنــهــم. والــــالفــــت أن تــقــلــيــص أعــ
الـــدولـــة، لـــم يــصــاحــبــه انــخــفــاض فـــي بــيــانــات 
األجور الواردة في املوازنة الجارية، بل زيادة 
ــام املــالــي  ــعـ بــنــســبــة 7%، مـــقـــارنـــة بـــمـــوازنـــة الـ
املــــاضــــي، مـــا يــضــع عـــالمـــات اســتــفــهــام حــول 

شفافية بند األجور في القطاع الحكومي.

الرباط ـ مصطفى قماس

الــتــي بذلها منتجو املــالبــس فــي املغرب  املــســاعــي  أفــضــت 
ل الجمارك بجدية، في األشهر األخيرة، من أجل 

ّ
إلى تدخ

الفواتير  في  التالعب  على  يقوم  الــذي  االستيراد  محاربة 
والــتــهــريــب. ويــبــدي فــاعــلــون فــي قــطــاع املــالبــس بــاملــغــرب 
تفاؤلهم حول مستقبل نشاطهم، في ظل لجوء السلطات 
الــعــمــومــيــة إلـــي تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى الــــــواردات، مــا يفتح 

الباب أمامهم للعودة إلى السوق املحلي.
وحــســب دراســــة حــديــثــة، تسبب اســتــيــراد املــغــرب ملالبس 
أو  التهريب  الــبــالد، ســواء عبر  فــي  ومنسوجات ال توجد 
التالعب في الفواتير، في فقدان 20 ألف فرصة عمل سنويًا 

في ذلك القطاع.
لصناعات  املغربية  الجمعية  أنجزتها  دراســـة  وتوصلت 
الــنــســيــج واملــــالبــــس، إلــــى أن الــقــطــاع فــقــد عـــشـــرات اآلالف 
مــن فــرص العمل، فــي األعـــوام الخمسة املاضية، مــن جــراء 
املنافسة غير املشروع التي يتعرض لها بسبب االستيراد 

غير املستجيب للمعايير والتهريب.
ويؤكد مصدر جمركي لـ »العربي الجديد« تشديد الرقابة 
على واردات املــالبــس فــي الفترة األخــيــرة، حيث شــرع في 
ــى مــــدى مــطــابــقــتــهــا لــلــمــعــايــيــر، عــبــر اســتــعــمــال  الــنــظــر إلــ

»الحواجز غير الجمركية«.
النظر  نحو  تتجه  والتجارة  الصناعة  وزارة  أن  ويوضح 
الــتــي يــجــب أن  أكــثــر فــي مطلب احــتــرام املــعــايــيــر التقنية، 
تتوفر في واردات املالبس، من أجل حماية السوق الداخلي.

أكــد،  الدمناتي،  محمد  النسيج،  قطاع  فــي  الفاعل  أن  غير 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، أن اتفاقيات التبادل الحر 
التي تتجاوز الخمسن، تجعل من الصعب مراقبة واردات 
يــدعــم املشتريات من  أنــه مــا  الدمناتي  املــالبــس. ويــوضــح 
الــخــارج، عــدم توفر املــغــرب على »مــاركــات محلية راسخة 
في األذهان، رغم الخبرة التي اكتسبها املغاربة في قطاع 

النسيج واملالبس«.
وكــــــان رئـــيـــس الــجــمــعــيــة املـــغـــربـــيـــة لـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــج 
واملـــالبـــس، كــريــم الـــتـــازي، أكــــد، فــي تــصــريــحــات صحافية 
سابقة، ضرورة ردع املهربن واملستوردين الذين يقدمون 
تـــصـــريـــحـــات غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، مــــن أجـــــل إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة 
الــســوق  فــي  منتجاتهم  يــســوقــوا  كــي  املحلين  للمنتجن 

املحلية.
ــرة، لـــدى الــســلــطــات  ــيـ وســعــى املــنــتــجــون، فـــي األشـــهـــر األخـ
الــحــكــومــيــة، خــاصــة وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة، مــن أجــل 
اختفاء  في  تسببت  التي  املشروعة  غير  املنافسة  محاربة 

العديد من الوحدات اإلنتاجية.
ــتــــوقــــع أن يـــســـاعـــد تـــشـــديـــد املــــراقــــبــــة عـــلـــى الـــتـــهـــريـــب  ويــ
واالستيراد غير املتوافق مع معايير املنافسة، على إنعاش 
نشاط املنتجن املحلين، الذين توفرت لديهم منتجات ال 
يستطيعون تسويقها بسبب االستيراد.وأعلنت الوحدات 

ــر األخـــــيـــــرة، عــــن إحـــبـــاط  ــهــ ــلـــجـــمـــارك، فــــي األشــ املــتــنــقــلــة لـ
موجهة  مستعملة،  أو  جديدة  مالبس  لتهريب  مــحــاوالت 

للترويج في السوق الداخلي. 
ولــــم تــعــد الـــــــــواردات مـــن الـــصـــن تــشــغــل كــثــيــرا املــنــتــجــن 
من  اآلتــيــة  املشتريات  مــن  يشتكون  أضــحــوا  بــل  املحلين، 
تــركــيــا، الــتــي يــســتــفــيــد املـــصـــدرون فــيــهــا مـــن امـــتـــيـــازات ال 

تتوفر لنظرائهم املغاربة.
»العربي  لـ  حديثه  في  بنسماعيل،  رشيد  التاجر  ويعتبر 
غير  منافسة  يــواجــهــون  املحلين  املنتجن  أن  الــجــديــد«، 
مــتــكــافــئــة مـــن األتـــــــراك الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن امـــتـــيـــازات 
ضريبية وأسعار فائدة مخفضة عند االقتراض وتنافسية 

سعر الطاقة.
ــواردات مــن تــركــيــا أضحت  ــ ويــذهــب هــذا الــتــاجــر إلــى أن الـ
معفية تــمــامــًا مــن رســـوم الــجــمــارك بــحــكــم اتــفــاق الــتــبــادل 
الحر، حيث ال تؤدى سوى الضريبة على القيمة املضافة، 

التي يمكن ملؤديها استردادها من اإلدارة الجبائية.
للمنتجن  حقيقيًا  رهانًا  املغربي  املحلي  السوق  ويعتبر 
أن رقم معامالته يصل  اعتبار  املحلين واملصدرين، على 
إلى أكثر من أربعة مليارات دوالر، وهو رقم يتوقع أن يقفز 

إلى 9 مليارات دوالر في العشرة أعوام املقبلة.
أن  واملــالبــس  النسيج  لصناعة  املغربية  الجمعية  وتشير 
العدد  وهــو  عمل،  فرصة  ألــف   200 يوفر  الرسمي  القطاع 
الــرســمــي، مــا يدفعهم إلى  الــقــطــاع غير  الـــذي يتيحه  ذاتـــه 

اعتبار أن ثمة هوامش مهمة للتطور في املستقبل.
وتعهد املهنيون في القطاع  بخلق  100 ألف فرصة عمل 
أعـــوام، ما يقتضي تحقيق نمو على مستوى  خــالل ستة 
الصادرات بنسبة 8 %، غير أنهم يراهنون أكثر على تقوية 
حــضــورهــم فــي الــســوق الــداخــلــي فــي مــواجــهــة االســتــيــراد 

والتهريب والقطاع غير الرسمي.

موازنة قطر
تطّوق الحصار

مصر تمضي بخطة تسريح مليون موظف

إنفوغراف حول أبرز مؤشرات موازنة قطر 2018 )العربي الجديد(

)Getty( التهريب يهّدد اإلنتاج المحلي

)Getty( احتجاجات عمالية سابقة رفضا لقانون الخدمة المدنية

المغرب يحارب فوضى استيراد المالبس

أعلنت قطر عن تفاصيل 
أول موازنة لها عقب 

الحصار الذي فرض عليها 
منذ نحو نصف عام، 

وشملت الموازنة عددًا 
من المؤشرات التي تعزّز 

االقتصاد وتدفع التنمية

الكويت تبيع أذونًا
بـ 530 مليون دوالر

أعلن بنك الكويت املركزي، أمس، عن بيع 
أذون خزانة حكومية ألجل 3 أشهر بقيمة 
160 مليون دينار )530.67 مليون دوالر(، 

نيابة عن وزارة املالية. وبلغ العائد على 
األذون 1.75%، وتمت تغطية االكتتاب بها 
بمعدل زاد عن 9 مرات. واإلصدار الجديد 

هو الثاني خالل ديسمبر/كانون األول 
الجاري، بعد طرح بـ250 مليون دينار 

)829 مليون دوالر( في األسبوع املاضي. 
وأذونات الخزينة أداة دين حكومية تصدر 

بمدة تتراوح بني 3 أشهر وسنة، وتعتبر 
من األوراق املالية قصيرة األجل. وبلغ 

إجمالي قيمة ما أصدره البنك من أذون 
الشهر املاضي 760 مليون دينار )2.5 مليار 

دوالر(. ولجأت الكويت، في وقت سابق من 
هذا العام، إلى تمويل جزء من عجز املوازنة 

العامة، عن طريق اقتراض نحو ملياري 
دينار )6.6 مليارات دوالر( من السوق 

املحلية. وضمن برنامجها أيضا لتمويل 
عجز امليزانية، أصدرت الكويت، في مارس/
آذار املاضي، سندات بـ8 مليارات دوالر في 

أول دخول لها إلى أسواق الدين الدولية.

العراق يشتري
50 ألف طن قمحًا

قال مصدر حكومي، أمس، إن وزارة 
التجارة العراقية تسعى إلى شراء 50 ألف 
طن من القمح في مناقصة عاملية، وأوضح 
أن العراق يريد قمحا ذا منشأ أميركي أو 

قدم العروض بحلول 
ُ
كندي أو أسترالي، وت

19 ديسمبر/كانون األول، وُيشترط أن تظل 
سارية حتى 24 ديسمبر/كانون األول.

بنك صادرات سعودي 
كشف خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة 

والثروة املعدنية السعودي، عن قرار بإنشاء 
بنك صادرات برأسمال 30 مليار ريال. 

وأوضح الفالح، أمس، أن هذا البنك سيكون 
الهدف منه تشجيع التصدير ودعم مشاريع 

الصناعة والتعدين في اململكة العربية 
السعودية، وأضاف أنه تم رصد 5 مليارات 

ريال للبنك الجديد، كدفعة أولى هذا العام.

أخبــار 
      العرب

تقارير عربية

٤٨٫١

٥٥٫٨

أبرز ٦ مؤشرات لموازنة قطر ٢٠١٨

مليار دوالر، حجم اإليرادات، 
بارتفاع ٢٫٩٪، مقارنة بعام ٢٠١٧

مليارات دوالر قيمة العجز، 
بانخفاض نسبته ١٫١٪

مليار دوالر مخصصات 
البنية التحتية 

واملواصالت

مليار دوالر قيمة اإلنفاق، 
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الفردان للسيارات الرياضية تفتتح مركزًا للصيانة من الطراز العالمي في اللؤلؤة-قطر

!

ــمي  ــل الرس ــة، الوكي ــيارات الرياضي ــردان للس ــة الف ــت رشك أعلن
ــة  ــز خدم ــاح مرك ــن افتت ــرايت يف قطــر، ع ــرياري ومازي ــي ف لعالمت
العالمتــني  تحمــل  التــي  الســيارات  لصيانــة  جديــد  فاخــر 
منطقــة  يف  العــامل  مســتوى  عــىل  الشــهريتني  اإليطاليتــني 
اللؤلؤة-قطــر؛ لتكــون بذلــك أوىل رشكــة تفتتــح منشــأة مــن هــذا 
النــوع يف منطقــة اللؤلــؤة التــي تعــد الوجهــة األفخــم للرتفيــه عــىل 

مستوى البالد.
ويجســد مركــز الخدمــة الجديــد التــزام رشكــة الفــردان للســيارات 
الرياضيــة باالرتقــاء بتجربــة مالــيك ســيارات مازيــرايت وفــرياري يف 
ــادة’  ــكل ‘العي ــىل ش ــوري ع ــه الث ــز بتصميم ــث يتمي ــر، حي قط
والــذي يحــايك أســلوب العالمتــني الشــهري يف التصميــم واالبتــكار. 
ويحمــل املركــز رؤيــة تجمــع بــني البســاطة والتطــور يف آن واحــد 
وترتقــي إىل أفخــم معايــري الجــامل لتبعــث الرضــا والثقــة يف 

نفوس ماليك السيارات فور دخولهم إىل املركز.
وتبلغ مســاحة املركز ٢,١٠٧ مرتاً مربعاً ليســتوعب بذلك ٢٠ محطة 
املصممــة  التشــخيصية  األدوات  بأحــدث  واملجهــزة  للعمــل، 
ــا  ــز به ــي تتمي ــات الهندســية املتطــورة الت ــم التقني خصيصــاً لتالئ
ســيارات مازيــرايت وفــرياري. وإضافــة إىل ذلــك، يضــم املركــز 
وحــدات مخصصــة لقطــع الغيــار األصليــة وخدمــة تبديــل الزيــت 
والفلــرت إضافــة إىل خدمــات موازنــة وتبديــل اإلطــارات وتحديــث 
ــة والربمجــة. أمــا عــن خدمــات جســم الســياره  النظــم اإللكرتوني
والطــالء، فــام زالــت تتوافــر يف مركــز الصيانــة املتواجــد باملنطقــة 

الصناعية، شارع رقم ٢.
ــاءة  ــورة والكف ــات املتط ــدث التقني ــني أح ــع ب ــالل الجم ــن خ وم
العمليــة، يقــدم املركــز للعمــالء تجربــة تفاعليــة ال تضاهــى، 
ــة  ــة املصمم ــن خــالل الصــاالت الفخم ــة م ــزز هــذه التجرب وتتع
خصيصــاً لتلبــي رغبــة العمــالء الذيــن يريــدون قضــاء وقــت 
االنتظــار ضمــن أجــواء مــن الراحــة والخصوصيــة بينــام يتــم 

تخديم سياراتهم.
ويف تعليقــه عــىل االفتتــاح، قــال شــاريل داغــر، املديــر العــام 

لعالمتــي فــرياري ومازيــرايت برشكــة الفــردان للســيارات الرياضيــة: 
ســيارات  خدمــة  مراكــز  إلطــالق  للغايــة  متحمســون  "نحــن 
مازيــرايت وفــرياري يف منطقــة اللؤلؤة-قطــر، والــذي يجســد رؤيــة 
الفــردان للســيارات الرياضيــة التــي ال تنحــرص بتقديــم املنتجــات 
الفاخــرة وحســب، بــل وتركــز عــىل توفــري أرقــى معايــري الخدمــة 
أيضــاً. ومــن هنــا جــاء قرارنــا باالســتثامر يف هــذا املوقــع الفاخــر 
ــة عــىل مســتوى عــاٍل مــن  لنكــون أول رشكــة تفتتــح مركــز صيان
التميــز والفخامــة، حيــث تعــد منطقــة اللؤلؤة-قطــر الوجهــة 
األوىل لنمــط الحيــاة الفاخــر عــىل مســتوى البــالد، إضافــة إىل 
ســهولة الوصــول إليهــا بالنســبة ملعظــم عمالئنــا، والذيــن يســعدنا 
أن نتيــح لهــم فرصــة مميــزة حجــز موعــًدا مســبًقا لتســليم 
ــؤة  ــق اللؤل ــم يف مراف ــاء وقته ــم قض ــة ث ــز الخدم ــياراتهم ملرك س

ذات الخمس نجوم بينام نقوم نحن بعملنا."
ــا الفريــدة ملركــز  وتابــع داغــر حديثــه مســلطاً الضــوء عــىل املزاي
الخدمــة والتــي تــم تصميمهــا بعنايــة: "لقــد تــم تصميــم محطــات 
ــة  ــاج كاف ــم إدم ــث ت ــد، حي ــاميل فري ــور ج ــق منظ ــل وف العم
التقنيــات واملعــدات تحــت األرضيــة، وكان هدفنــا أن يكــون املركــز 
عــىل شــكل عيــادة للســيارات تتميــز بتصميمهــا الداخــيل األنيــق 
والفاخــر. إضافــة إىل ذلــك، نعتمــد عــىل التقنيــة الالســلكية لنقــدم 
لعمالئنــا أرسع الحلــول وأكرثهــا فعاليــة. ومــن جانــب آخــر، 
يعكــس املركــز رؤيتنــا التــي ال تقتــرص عــىل االبتــكار، بــل وتشــمل 
ــاء منشــأة تعتمــد  ــذا فنحــن ســعداء ببن ــة أيضــاً، ول ــة البيئ حامي
الترسيبــات  لتقليــل  يف   واألســاليب  املعــدات  أحــدث  عــىل 

واالنبعاثات."
ويحفــل ســجل رشكــة الفــردان للســيارات الرياضيــة بالعديــد مــن 
الجوائــز يف مجــال خدمــات مــا بعــد البيــع. فعــىل ســبيل املثــال، 
ــزة أفضــل  ــة عــىل جائ ــردان للســيارات الرياضي ــة الف حــازت رشك
أداء ملبيعاتهــا املثاليــة وخدمــات مــا بعــد البيــع وفقــاً ملــؤرش رضــا 
٢٠١٦.وتعكــس  عــام  خــالل  فــرياري  عالمــة  عمــالء 
ــود  ــوايل، جه ــىل الت ــاين ع ــوز الث ــل الف ــي متث ــزة الت ــذه الجائ ه

الرشكــة املتواصلــة يف توســيع إرث العالمــة التجاريــة الشــهرية مــن 
خالل تعزيز العالقات املثمرة والجديرة بالثقة مع العمالء.

ــة  كاف
ملركــز 
ألنيــق 
نقــدم 
آخــر، 
شــمل 
عتمــد 
يبــات 

د مــن 
ملثــال، 
فضــل 
رش رضــا 
كــس 
ــود  جه

المركز الجديد يعتبر األول من نوعه في تعزيز تجربة العمالء من خالل طيف واسع من المزايا الفخمة

ـيارات 
 رؤيــة 
اتتجــات  ت
خدمــة 
افاخــر 
ٍل مــن 
وجهــة 
ــة إىل 
ســعدنا 
ســليم 
ــؤة  لؤل

 ملركــز 
حطــات 

مع خالل تعزيز العالقات املثمرة والجديرة بالثقة
اريــة الشــهرية مــن 

ع العمالء.
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موسى مهدي

أســواق  فــي  املستثمرين  بــدأ كبار 
إغــــالق حساباتهم  الــعــاملــيــة  ــال  املــ
الــذي  لــلــعــام 2017،  االســتــثــمــاريــة 
حــقــقــوا فــيــه أعــلــى املــكــاســب مــنــذ أزمــــة املـــال 
العاملية في عام 2007، خاصة الذين وضعوا 
أمــوالــهــم فــي ســوق »وول ســتــريــت«. وكسبت 
أســهــم »وول ســتــريــت«، حـــوالـــى 20% خــالل 
العام الجاري 2017، مستفيدة من مجموعة 
مـــن الــعــوامــل االيــجــابــيــة. ويـــفـــوق رأس املـــال 
أكثر  ستريت«  »وول  فــي  املستثمر  السوقي 
من 25 تريليون دوالر حاليًا. وبهذه املكاسب 
الــضــخــمــة، يـــكـــون املــســتــثــمــرون فـــي الــســوق 
أعــلــى األربــــاح، وال يتفوق  األمــيــركــي حققوا 
ـــــوى املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــعـــمـــالت  عــلــيــهــم سـ
كسب  التي  بيتكوين  عملة  خاصة  الرقمية، 
مـــن اســتــثــمــر فــيــهــا ألــــف دوالر، مــنــذ بــدايــة 
الـــعـــام، أكــثــر مــن 15 ألـــف دوالر حــتــى نهاية 
املــاضــي. ولــم تكن »وول ستريت«  األســبــوع 
الجاري، فقد ربح  العام  الرابحة في  وحدها 
املـــســـتـــثـــمـــرون فــــي كــــل مــــن بــــورصــــة طــوكــيــو 
ــيــــورو، كــمــا أن ســوق  ــات مــنــطــقــة الــ وبــــورصــ
املال الصينية، عدا عن ما شهدته من اهتزاز 
فــي بــدايــة الــعــام، عـــادت إلـــى الــتــعــامــل، طــوال 
الــشــهــور املـــاضـــيـــة، مـــن دون خــســائــر تــذكــر، 

وسط نمو اقتصادي في حدود %6.7. 
ولكن ماذا يحمل العام الجديد ألسواق املال؟ 
وهل ستتمكن من تحقيق ذات األرباح أم أنها 
ستتراجع؟ وكيف تبدو نفسيات املستثمرين 

وهم يستقبلون العام املقبل 2018؟
ــيــــة، يــتــوقــع  ــيــــركــ ــلـــى صـــعـــيـــد األســــهــــم األمــ عـ
ســتــريــت من  تــتــمــكــن وول  أن  اقـــتـــصـــاديـــون 
تحقيق ارتفاع خالل العام املقبل، ولكن ربما 
الــعــام  تــقــل كــثــيــرًا عــمــا حققته خـــالل  بنسبة 
ــذا الـــصـــدد، يــتــوقــع مــصــرف  ــاري. فـــي هــ ــجــ الــ
ـ ميريل يــنــش«، أن تدفع  »بــانــك أوف أميركا 
إجازة مشروع الضرائب الشركات األميركية 
إلى إعادة موجوداتها املستثمرة في الخارج، 
خاصة حسابات األوفشور إلى أميركا. ويرى 
أن ذلـــك سيعمل عــلــى تــعــزيــز صـــرف الـــدوالر 

األميركي. 
فــيــمــا تـــوقـــعـــت الـــعـــديـــد مــــن املــــصــــارف الــتــي 
اتـــهـــا  اطــلــعــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى قـــراء
للعام الجديد، أن يواصل مصرف االحتياط 
الفدرالي رفع سعر الفائدة، ربما ثالث مرات، 
بأكمله،  املــقــبــل  الــعــام  فــي   %0.75 بنسبة  أو 
وبنسبة 0.25% في كل مرة. وبنى العديد من 
خــبــراء املـــال توقعاتهم فــي ذلــك على أســاس 
أن الــنــمــو الـــقـــوي الـــــذي يــشــهــده االقــتــصــاد 
األمــيــركــي حــالــيــًا ســيــتــواصــل وربــمــا يـــراوح 
النمو االقتصادي في املتوسط نسبًا تتراوح 

بن 3.0% و3.5% خالل العام املقبل. 
ويــــعــــد مــــعــــدل الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي ومـــعـــدل 
الفائدة من املؤثرات الرئيسية في نمو سوق 
املال األميركي. أما العامل الثاني الذي يدعم 
الــتــفــاؤل االســتــثــمــاري فــهــو اإلجـــــراءات التي 
القيود  إلــغــاء  بــشــأن  تــرامــب  إدارة  اتــخــذتــهــا 
التي كانت تكبل القطاع املالي، وعلى رأسها 

املصارف التجارية. 
ومن شأن فك هذه القيود أن يرفع من إقراض 
ــراد والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة  ــ ــأفـ ــ ــارف لـ ــ ــــصـ املـ
ــذا الـــعـــامـــل فــي  ــ ــة. وســـيـــســـاهـــم هـ ــطـ ــتـــوسـ واملـ
زيــــــادة املــبــيــعــات االســتــهــالكــيــة ويـــرفـــع من 
فيتمثل  الثالث،  العامل  أما  الشركات.  أربــاح 
ــــون اإلصـــــــــالح الـــضـــريـــبـــي  ــانـ ــ ــــروع قـ ــــشـ ــــي مـ فـ
ــازة وأن يصبح  ــ الــــذي بـــات عــلــى وشـــك اإلجــ
قــانــونــًا. وهــــذا املـــشـــروع يــصــب فــي مصلحة 
األثـــريـــاء والــشــركــات الــكــبــرى، حــيــث يخفض 
إلـــى %20  مــن 35% و%39  الــضــرائــب عليها 
أربــاح  تلقائيًا  الخفض سيرفع   وهــذا  فقط. 
معظم الــشــركــات األمــيــركــيــة. وبــالــتــالــي، فــإن 
هــنــاك فــرصــًا واســعــة أن تــواصــل ســـوق املــال 
ــيـــة تـــقـــدمـــهـــا، ولـــيـــس مــســتــبــعــدًا أن  ــيـــركـ األمـ
يــخــتــرق مـــؤشـــر داو جـــونـــز حـــاجـــز 25 ألــف 
نقطة فــي بــدايــة الــعــام الجديد، إن لــم تحدث 
اضــطــرابــات ســيــاســيــة كــبــرى أو تــوتــر أمني 
يعرقل االستثمار ويضعف ثقة املستثمرين 
فـــي أمـــيـــركـــا. وتــتــوفــر لــالقــتــصــاد األمــيــركــي 

القياس  خــام  لسعر  توقعاته  باركليز  رفــع 
الــعــاملــي بــرنــت فــي الــربــع األخــيــر مــن 2017 
إلى 62 دوالرًا للبرميل وأبقى على توقعات 
للبرميل.  55 دوالرًا  لعام 2018 عند  السعر 
وقــــال بــاركــلــيــز إن الــســحــب مـــن مــخــزونــات 
النفط قد يتسارع في أوروبا بناء على مدة 
توقف خط أنابيب ينقل خام فورتيس، مما 
سيبقي على أسعار برنت مرتفعة في نطاق 

60 دوالرًا للبرميل.
وأضـــــــاف بـــاركـــلـــيـــز »نــــعــــزو بـــعـــض تــحــســن 
أسعار النفط في الفترة األخيرة إلى عوامل 

ــــروف مــثــالــيــة يــرتــفــع فــيــهــا مــعــدل  حــالــيــًا، ظـ
الــنــمــو وتــنــخــفــض فــيــهــا نــســبــة الــبــطــالــة إلــى 
حوالى 4.1 %، وسط معدل معقول للتضخم. 
ولـــكـــن فـــي مــقــابــل هــــذه الـــعـــوامـــل اإليــجــابــيــة 
الـــتـــي تـــدعـــم مـــواصـــلـــة انـــتـــعـــاش ســــوق املـــال 
ــكــــوك يـــبـــديـــهـــا بــعــض  ــاك شــ ــنــ ــــي، هــ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
كــبــار االقــتــصــاديــن حـــول إمــكــانــيــة أن ينمو 
 %3 بن  يتراوح  بمعدل  األميركي  االقتصاد 
و3.5% خالل العام املقبل، من بن هؤالء  كل 
مــن االقــتــصــاديــن املــعــروفــن، بــول كريغمان 
ونـــوبـــل لــــوريــــت، الـــلـــذيـــن يـــريـــان أن ذلــــك لن 

يتحقق. 
أمــا الــعــامــل اآلخـــر السلبي الـــذي سيؤثر في 
هو  عمومًا،  والغربية  األميركية  املــال  ســوق 
الرقمية  العمالت  نحو  االستثماري  التوجه 

بـــن صـــغـــار املــســتــثــمــريــن، حــيــث بــلــغ حجم 
االســتــثــمــار فــي هـــذه الــعــمــالت أكــثــر مــن 450 
املــاضــي.  األســبــوع  نهاية  حتى  دوالر  مليار 
فإن  أناليسيس«،  جي  »آي  توقعات  وحسب 
اســتــخــدام الــعــمــالت الــرقــمــيــة ســيــتــوســع في 
العام املقبل، ولكن ستبقى مخاطر االستثمار 
الحكومات إلصدار  توجه  مع  مرتفعة،  فيها 

تشريعات تحظر التعامل فيها. 
ــــرى 6  ــتـ ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد األوروبـــــــــــــــي، فـ أمـــــــا عــ
مصارف استثمارية كبرى أن رئيس املركزي 
األوروبــــــــــي، مــــاريــــو دراغــــــــي، ســـيـــرفـــع مــعــدل 
الفائدة في العام املقبل، وسط معدالت النمو 
القوية التي تشهدها منطقة اليورو، وزيادة 
التضخم  معدل  وارتفاع  االستهالكية،  الثقة 
فــي دول املــنــطــقــة، وإن كـــان أقـــل مــن توقعات 

في  للنقيض  تتحول  أن  املرجح  من  مؤقتة 
2018«. ويتوقع باركليز أن يبلغ سعر خام 
للبرميل  الوسيط 51 دوالرا  غــرب تكساس 

في املتوسط في 2018.
ــار الـــنـــفـــط أمـــس  ــعــ ــي لـــنـــدن صـــعـــدت أســ وفـــ
األربـــعـــاء، بــعــدمــا أظــهــرت بــيــانــات للقطاع 
تـــراجـــع مــخــزونــات الـــخـــام األمــيــركــيــة أكــثــر 
من املتوقع بينما واصلت توقعات اإلغالق 
الطويل لخط أنابيب خام رئيسي في بحر 

الشمال دعم األسواق.
وفي الجلسة الصباحية بلندن، كسب خام 

بــرنــت 69 سنتًا لــيــرتــفــع بــمــا يــعــادل %1.1 
الــخــام  لــلــبــرمــيــل. وهــبــط  إلـــى 64.03 دوالرا 
1.35 دوالرًا أو 2.1 باملئة عند التسوية يوم 
الثالثاء إثر موجة بيع لجني األربــاح، بعد 
أنباء بشأن إغــالق خط أنابيب رئيسي في 
بحر الشمال ساهمت في رفع خام القياس 
لــلــمــرة  لــلــبــرمــيــل  دوالرا   65 ــــوق  فـ الـــعـــاملـــي 

األولى منذ منتصف عام 2015.
فــيــمــا صــعــد خــــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
 57.59 إلــــى   %0.8 أو  ســنــتــًا   45 األمـــيـــركـــي 
أكـــبـــر خط  لــلــبــرمــيــل. وقـــــال مــشــغــل  دوالرا 
للنفط  من حقولها  يمتد  بريطاني  أنابيب 
والــغــاز فــي بحر الــشــمــال إن مــن املــرجــح أن 
ــراء  يــظــل الـــخـــط مــغــلــقــًا لـــعـــدة أســـابـــيـــع إلجــ

إصالحات.
ينقل نحو 450  الــذي  األنابيب  وأغلق خط 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا مـــن خـــام بــحــر الــشــمــال 
فــورتــيــس بــعــد اكــتــشــاف تــشــقــقــات. وتــعــود 
العاملية إلى أن خام  أهمية الخط لأسواق 
فــورتــيــس هــو أكــبــر خمسة خــامــات نفطية 

تستخدم في حساب سعر برنت القياسي.
ــعـــت مــنــظــمــة »أوبـــــــــك« أمــــــس، تـــــوازن  ــوقـ وتـ
 2018 أواخـــر  بحلول  العاملية  النفط  ســوق 
ــــذي يــقــلــص فــيــه اتــفــاقــهــا مع  فـــي الـــوقـــت الـ
منتجن آخــريــن عــلــى خــفــض اإلنـــتـــاج  من 
فــائــض مــخــزونــات الــنــفــط حــتــى فــي الــوقــت 
الذي تضخ فيه الواليات املتحدة ومنتجون 

آخرون خارج املنظمة املزيد من الخام.
وخفضت منظمة »أوبك« في تقرير شهري 
في  نفطها  على  العاملي  للطلب  تقديراتها 
2018 بــمــقــدار 270 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــًا إلــى 
33.15 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا ألســـبـــاب من 

بينها ارتفاع اإلمدادات األميركية.
)رويترز(

اتفاقية تــجــارة مــع دول االتــحــاد األوروبــــي، 
وتأخذ  لبريطانيا،  األول  الشريك  تعد  التي 
حـــصـــة تـــفـــوق 40% مــــن إجـــمـــالـــي تــجــارتــهــا 

العاملية. 
وكانت البورصات األوروبية قد فتحت، أمس 
األربعاء، وسط حالة من الحذر، رغم املكاسب 
وبــورصــات  األميركية  الــســوق  حققتها  التي 

آسيا، في الوقت الذي ينتظر فيه املستثمرون 
»البنك  الــفــدرالــي  االحــتــيــاط  اجتماع مجلس 
املركزي األميركي«،  وتداعيات هزيمة مرشح 
الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس 
دونالد ترامب في انتخابات مجلس الشيوخ 

لوالية أالباما.
وحــســب رويــــتــــرز، تـــراجـــع املـــؤشـــر ســتــوكــس 
600 األوروبي 0.1%، مع انخفاض بورصات 

باريس وفرانكفورت ولندن.
ــيـــوســـون،  ــايـــكـــل هـ ــــى مـ ــبـــت رويـــــتـــــرز إلــ ونـــسـ
ــي مـــاركـــتـــس«، قــولــه  ــي.ام.ســ املــحــلــل لـــدى »ســ
»إنه ال يتوقع أن تنتقل املستويات القياسية 
املتحدة،  الواليات  التي ُسجلت في  الجديدة 
ــاء، إلــــــى أوروبـــــــــــــا«. ويـــتـــرقـــب  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــاء الـ مــــســ
املستثمرون مجموعة من االجتماعات املهمة 

التي ستعقدها البنوك املركزية اليوم، في كل 
وتعتمد  وأملــانــيــا.  وبريطانيا  ســويــســرا  مــن 
األســــــواق هــــذه األيـــــام عــلــى ســلــســلــة املــتــاجــر 

الكبرى، وسط مشتريات الكريسماس. 
املستثمرون  يــراقــب  الــيــابــانــي،  الصعيد  على 
مؤشرات من رئيس الوزراء شينزو آبي، بشأن 
التمديد أو إنهاء فترة رئاسة هاريهتو كوردا 
الــتــي ستنتهي  الــيــابــانــي،  املــركــزي  للمصرف 
التمديد  وسيعني  املقبل.  إبريل/نيسان  فــي 
املالي  التحفيز  سياسة  على  اإلبــقــاء  لــكــوردا 
التي ضخت تريليونات الينات في االقتصاد 
الـــيـــابـــانـــي خــــالل الــعــقــد الــــجــــاري. وفــــي حــال 
سياسة  استمرار  سيعني  ذلــك  فــإن  التمديد، 
معدل  زيـــادة  إلــى  الــرامــيــة  اليابانية  التحفيز 
مزيد  فإن ضخ  وبالتالي،  الياباني.  التضخم 

الينات سيعمل على خفض سعر صرف  مــن 
الن الياباني وإنعاش سوق املال في طوكيو. 
ويـــذكـــر أن األســـهـــم الــيــابــانــيــة شـــهـــدت أكــبــر 
انتعاش لها خالل العام الجاري، على الرغم من 
والتهديد  الشمالي،  الكوري  النووي  التهديد 
ــرفـــع الـــضـــرائـــب عـــلـــى املــنــتــجــات  األمـــيـــركـــي بـ
اليابانية املصدرة للواليات املتحدة. وتواجه 
سوق املال اليابانية، في الوقت الراهن، خدمة 
الديون املرتفعة التي تفوق 11 تريليون دوالر. 
ويـــــرى مــحــلــلــون أن فــشــل ســيــاســة الــتــحــفــيــز 
ورطة  في  الياباني  االقتصاد  سيدخل  املالي 
الــســيــاســات النقدية  حــقــيــقــيــة، حــيــث إن هـــذه 
رفعت من الدين العام من دون أن تساهم في 
رفع معدل النمو االقتصادي الذي اليزال أقل 

من واحد في املائة.

أسواق المال 
في 2018

باركليز يتوقع 55 دوالرًا لخام برنت في 2018
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التمديد لمحافظ المركزي 
الياباني كوردا سيحدد 
توجه السياسة النقدية

املركزي األوروبــي. وحسب وكالة بلومبيرغ، 
فـــــإن كــــال مــــن مــــصــــرف نـــــورمـــــورا الـــيـــابـــانـــي 
الفائدة  رفــع  يتوقعان  البريطاني  وباركليز 
خــالل الــعــام املقبل. ولكن معظم خــبــراء املــال 
الفائدة  سعر  رفــع  أن  يعتقدون  واالستثمار 
ــيـــة لــن يــحــدث قــبــل عـــام 2018. ولكن  األوروبـ
رغــم ذلــك، فــإن أسهم منطقة الــيــورو، خاصة 
أكثر  أصبحت  واألملــانــيــة،  الفرنسية  األســهــم 
جاذبية للمستثمرين الكبار، كما أن احتمال 
ارتفاع عملة اليورو سيساهم كذلك في جذب 

الرساميل إلى أوروبا. 
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــســــوق املـــــــال الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
البنوك  الــســوق، وحسب معظم  أداء  فيعتمد 
االســتــثــمــاريــة، عــلــى الــتــقــدم الــــذي ستحدثه 
رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تـــجـــاه تــوقــيــع 

توقعات بانتعاش استثماري رغم مخاطر 
السياسة والحروب

أن  األمـــيـــركـــيـــة،  الـــخـــزانـــة  وزارة  أكـــــدت 
ــة ســجــلــت عــجــزًا  ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة األمـ
قدره 139 مليار دوالر في امليزانية في 
لبيان  الثاني. ووفقًا  نوفمبر/ تشرين 
امليزانية الشهري الذي تصدره الوزارة 
والــذي نشرته رويــتــرز، فــإن العجز في 
املــيــزانــيــة االتــحــاديــة فــي الــشــهــر نفسه 
ــلـــغ 137 مــلــيــار  الــــعــــام املــــاضــــي بـ مــــن 
»رويــتــرز«، كــان خبراء  لـــ دوالر. ووفــقــًا 
اقــــتــــصــــاديــــون شــمــلــهــم اســـتـــطـــالع قــد 
االتحادية  امليزانية  تسجل  أن  توقعوا 
الشهر  دوالر  مــلــيــار   134 ــدره  قــ عــجــزًا 
املــــاضــــي. وبـــلـــغ الــعــجــز فـــي الــشــهــريــن 
الــســنــة املــالــيــة 202 مليار  ــــن مـــن  األولـ
دوالر مقارنة مع عجز بلغ 183 مليار 
دوالر فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن الــســنــة 
املــالــيــة في  املــالــيــة 2017. وتــبــدأ السنة 

الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي أول أكــتــوبــر/ 
تشرين األول.

وبلغ إجمالي اإليرادات الشهر املاضي 
قـــدرهـــا  بــــزيــــادة  دوالر  مـــلـــيـــارات   208
4%عن مستواها قبل عام، بينما بلغت 
بارتفاع  دوالر  مليار   347 املصروفات 
قدره 3%. ووافق الكونغرس األميركي 
األســبــوع املــاضــي على مــشــروع قانون 
لــتــمــويــل قــصــيــر األجــــل يــبــقــي عمليات 
ـــ 23 من  الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة حــتــى الــ
يتفق  لم  لكنه  األول،  كانون  ديسمبر/ 
املالية  للسنة  ميزانية  على  اآلن  حتى 
بــكــامــلــهــا. وتــعــانــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
من ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 20 
ترليون دوالر، وتبلغ خدمة هذا الدين 

حوالى نصف ترليون دوالر سنويًا. 
)العربي الجديد(

أعلن رئيس مجموعة االتصال الروسي 
لــــشــــؤون لــيــبــيــا، لـــيـــف ديـــنـــغـــوف، أمـــس 
األربعاء، أن شركة »تات نفط« الروسية 
النفط  عــقــود  استئناف  تعتزم  للطاقة، 
ــة  ــالـ ــوكـ فـــــي لـــيـــبـــيـــا. وقـــــــــال ديــــنــــغــــوف لـ
في  قابلت  »لقد  الروسية:  »نوفوستي« 
التي  نــفــط(،  )تــــات  ليبيا ممثلي شــركــة 
كان لها عقود موقعة منذ أيام القذافي. 
وهـــم يــعــتــزمــون الــيــوم مــواصــلــة عملهم 
في ليبيا«. وبخصوص املحادثات حول 
إعادة بناء مستودعات النفط الليبية من 
قبل الشركات الروسية، أضاف دينغوف: 
املــقــبــل، نستقبل طلبات  الــعــام  »ســتــبــدأ 
كثيرًا مؤهالت  تقدر  ليبيا  الشأن،  بهذا 
املتخصصن لدينا، ولكن ستتم بالفعل 
مناقشة هذا مع الشركات التي يمكن أن 
توفر هذه املساعدة«. وتمر ليبيا بأزمة 
العام  منذ  واضــطــرابــات مسلحة  حـــادة 

القذافي بطريقة  2011 بعد مقتل معمر 
وحـــشـــيـــة، وهــــو مـــا دفــــع الـــشـــركـــات إلــى 

الخروج من البالد بما فيها الروسية.
ُيــذكــر أن فــائــز الـــســـراج، رئــيــس حكومة 
املــدعــومــة من  الليبية  الــوطــنــي  الـــوفـــاق 
األمم املتحدة، عقد يوم السبت اجتماعًا 
ــة الــوطــنــيــة  نـــــــادرًا مــــع رئـــيـــس املـــؤســـسـ
للنفط ومحافظ املصرف املركزي لبحث 
ــاج  ــتـ ــــن أجــــــل رفــــــع إنـ ــل مـ ــويـ ــمـ ــتـ ــل الـ ــبـ سـ
الوطني  الــوفــاق  وقــالــت حكومة  النفط. 
الــتــرتــيــبــات املالية  إن االجــتــمــاع تــنــاول 
الـــــالزمـــــة لـــتـــوفـــيـــر تـــمـــويـــل لــلــمــؤســســة 
ــع  ــن رفــ ــ ــفـــط لـــتـــتـــمـــكـــن مــ ــنـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ومسؤولياتها  مــهــامــهــا  وأداء  اإلنـــتـــاج 
لعمليات  والشاملة  املأمول  الوجه  على 
اإلنـــتـــاج واالســـتـــكـــشـــاف وتــكــريــر ونــقــل 

النفط الخام واملنتجات النفطية.
)رويترز(

139 مليار دوالر عجز الميزانية 
األميركية في نوفمبر

روسيا تعود القتناص عقود 
إنتاج النفط في ليبيا

مال وسياسة

العام  خالل  انتعاشها،  العالمية  المال  أسواق  تواصل  أن  المتوقع  من 
المقبل، على الرغم من المخاطر النووية، وبؤر االحتكاك في المنطقة 
العربية، واضطراب سياسة الرئيس ترامب. وترى مصارف استثمار أن البورصات 

العالمية ستتأثر سلبًا بإقبال صغار المستثمرين على العمالت الرقمية

خطوط  لتأمين  بالصين  عقد  مؤتمر  في  بلدًا  لـــ34  ممثلون  وافــق 
تبادل  التعاون في مجال  الدولية، على تعزيز  النفط والغاز  أنابيب نقل 
منها.  والتحقق  المعلومات 
من  ممثلين  المنتدى  واجــتــذب 
أنحاء  من  القانون  إنفاذ  وكــاالت 
دولية.  منظمات  وثــالث  العالم 
واتفق الممثلون على وضع آلية 
المبكر  واإلنـــذار  المخاطر  لتقييم 
األمنية  ــتــهــديــدات  ال لمعالجة 
الدولية،  النقل  أنابيب  لخطوط 
مشتركة  تشاور  آلية  إلى  باإلضافة 
منتظمة. وحسب وكالة شينخوًا.

أمن الطاقة

رؤية

جواد العناني

حلقات التنسيق السياسي التي تحيط بالوطن العربي، وخصوصا 
في منطقة املشرق العربي، قد تؤدي إلى تحول التبادالت الداخلية 
العربية إلى تبادالت مع القوى املحيطة بها. وقد قدمت لنا سياقات 
 نــاصــعــًا عــلــى ذلــك، 

ً
ــــة قــطــر مــثــاال الــحــصــار االقــتــصــادي عــلــى دول

فــالــتــبــادل الــتــجــاري الـــذي كــان بــني قطر وكــل مــن اململكة العربية 
قد  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  ودولـــة  السعودية، 
تحول إلى دولتني في الجوار، هما الجمهورية اإليرانية اإلسالمية 

والجمهورية التركية. 
وأدى كــذلــك إلـــى دفـــع قــطــر إلـــى زيــــادة اعــتــمــادهــا عــلــى ذاتــهــا في 
عن  منأًى  في  تجعلها  ودوائــيــة،  غذائية  إنشاء مصانع  ترخيص 

التعّرض لنقص هذه املواد في أي وقت في املستقبل.
وال ينحصر هذا األمر في التجارة والتبادل السلعي، بل يمتد إلى 
التي كانت  الجوية  القطرية  فالخطوط  عــدة.  الخدمات في مجاالت 
تتخذ من مطارات دول الخليج األخرى محطة انطالِق لها قد انتقلت 
إلى دول أخــرى. واضطرت هذه الخطوط في طيرانها إلى التحول 
من أجواء الخليج إلى أجواء إيران خاصة، وبعض الدول أإلفريقية.

وبــالــنــســبــة لــلــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، فــقــد تــحــول اســتــالم البضائع 
مــن جبل علي فــي إمـــارة دبــي إلــى مــوانــئ خليجية أخـــرى، أو إلى 
دول قريبة، وينطبق األمر نفسه على السياحة الطبية، والسياحة 
الــتــرفــيــهــيــة، والــتــســويــقــيــة وغــيــرهــا. ومــمــا ســـوف يـــعـــّزز مـــن هــذا 
االتجاه التطورات الجديدة التي تجري على ساحة اململكة العربية 
السعودية، فبعد قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في شوارع 
اململكة، كان قرار فتح الباب أمام العروض الفنية والغنائية القادمة 
من الخارج، مع ما تقدمه هذه من استعراضات مختلطة. وأخيرًا 
في  والتي ستنتشر  دور عرض سينمائية،  بإنشاء  السماح  جاء 
»املـــــوالت«، ومــراكــز الــتــســوق فــي كــل مـــدن الــســعــوديــة. وبالسماح 
والتزلج،  املالهي،  ترفيهية كمدن  ومرافق سياحية  أماكن  بإنشاء 
املرافق فتح  لهذه  املجدي  التسويق  والعوم، حيث تملي ضــرورات 
فيها. هذه  واالخــتــالط  لدخولها  الجنسني  كــال  مــن  للزبائن  الــبــاب 
للسياحة  الــســعــوديــني  تــحــول دون ســفــر  الــتــطــورات كلها ســـوف 

للغرض نفسه في كل من البحرين واإلمارات على وجه التحديد.
وأما في ما يتعلق بالتعاون االستثماري، فسوف نرى مزيدًا من 
تحول االستثمارات الخليجية بعيدًا عن الدول الخليجية األخرى، 
فالتعاون في مجال الغاز بني دولة قطر وإيران واضح، وال حاجة 
أكبر حقل  فــي  تشتركان  أنهما  فيه، خصوصا  الــخــوض  إلعـــادة 
لــلــغــاز فــي الــعــالــم فــي بــحــر الــخــلــيــج. وكــذلــك، قــامــت سلطنة ُعــمــان 
بالتوقيع على اتفاق مع إيران، لبناء أنبوب غاز بطول 400 كيلومتر 
االستراتيجية،  الحيوية  املــادة  هذه  من  بحاجتها  السلطنة  لتزويد 
تــزداد  ســوف  االستثمارية  السيادية  الصناديق  أن  نــرى  وســوف 
 عــن الـــدول العربية فــي خــيــاراتــهــا االســتــثــمــاريــة إلــى تركيا، 

ً
غــربــة

وإيران، وغيرها من دول املنطقة من غير العرب.
وفي مجال العمالة، نرى أن الدول العربية سوف تنأى بنفسها عن 
طلب العمالة العربية، وستزيد قيودها على هذا االستيراد، وتلجأ 
أكثر وأكثر إلى الدول اآلسيوية، علمًا أن مخاطر التفوق الديمغرافي 
لبعض هذه الجنسيات في بعض دول الخليج وصل إلى حد الخطر 
الدولية  الضغوط  زيـــادة  الـــدول. وقــد ثبت بعد  تلك  والتهديد ألمــن 
لتحسني ظروف العمالة اآلسيوية داخل بعض دول الخليج أن هذه 
انفتاح  اآلسيوية. وبسبب  العمالة  لتلك  إغــراًء  أكثر  الــدول صــارت 
العقار،  فــي  املــواطــنــني  غير  مــن  املقيمني  الــداخــلــي على  االستثمار 
الخليج  واألسهم، والشركات، فإن معظم االستثمارات داخل دول 

سوف تتحول إلى القادمني اآلخرين من آسيا.
والخدمية  السلعية  االقــتــصــاديــة  الــتــحــوالت  فــاتــورة  مــا هــو حجم 
منذ  املاضية،  السبعة  األشهر  خــالل  التي حصلت  واالستثمارية 
إعالن املقاطعة االقتصادية ضد قطر، أمر يصعب تقديره. ولكن 
ولــن تقل  بليون دوالر،  بــأي حــال عــن 40-30  لــن يقل  املبلغ  هــذا 
دوالر.  بليون   15-10 عن  التحوالت  هــذه  نتيجة  اإلضافية  الكلفة 
املعقول،  األدنـــى  الحد  تمثل  متواضعة  أرقــامــًا  هنا  نختار  ونحن 
وخلق  لــلــزيــادة،  بالتدريج  مرشحة  األرقــــام  هــذه  أن  املعضلة  لكن 
واقع جديد إن طال عليه األمد سيصعب كسره أو عكسه باالتجاه 
اآلخر، فالتخلص من العرب أسهل بكثير من التخلص من األجانب.

أثــبــتــت األيـــــام مـــن تـــجـــارب كــثــيــرة يــصــعــب إحـــصـــاؤهـــا أن كسر 
االتفاقيات العربية ال يترتب عليه تبعات تذكر على الدول الناقضة  
الخلل،  أدمنوا حالة  قد  العرب  وكــأن  الترتيبات،  أو  االتفاقات  لتلك 
حتى صارت جزءًا من تحليل املخاطر التي يواجهونها. لقد قامت 
يمني قبل  مــلــيــون  مــن  أكــثــر  بترحيل  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  اململكة 
حوالي عقدين، عندما استشعرت أنهم كثيرون، وأن اعتماد السوق 
التي  الخليج األولــى  عليهم قد يهّدد األمــن السعودي. وبعد حرب 
الكويت عــام 1991 خــرج على  العراقية مــن  الــقــوات  دارت إلخـــراج 
األقل 350000 مقيم أردني وفلسطيني من الكويت، على الرغم من 
 ثانيًا أو ثالثًا هنالك، ولم يعرفوا لهم 

ً
أن كثيرين منهم كانوا جيال

وطنًا آخر سوى الكويت.
بعدما سعى  عربيٍة،  إجـــراءاٍت  من  عــرب  عانى مستثمرون  وكما 
هؤالء إلى جذب االستثمارات إلى دولهم. وقد قدمت تقارير كثيرة 
االستثمار  مثل مؤسسة حماية  عربية مشتركة،  من مؤسسات 
الــعــربــيــة والــصــنــدوق الــعــربــي لــإنــمــاء االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي 
وجامعة الدول العربية )اإليكوسوك( تناولت مشكالت االستثمار 
ــــدول الــعــربــيــة، ومــخــالــفــة بــنــود الــتــعــاقــد أو حتى  ــل الـ الــعــربــي داخــ

االستيالء على تلك االستثمارات بدون وجه حق يذكر.
إذا استمر حال العرب على حاله، واستمر هذا التنابذ، واستسهال 
حمة وتنسيق على املستوى 

ُ
التعامل مع اآلخر، فما الذي نرجوه من ل

القدس؟ وما  السياسي واألمني في وجه مخاطر االستيالء على 
هو األمل الذي سيتبقى للمواطن العربي، والذي يرجوه من أولياء 
أموره؟ وكيف سيثق املواطن املغلوب على أمره بأن املسؤولني عنه، 
ورعاة أموره، سوف يقدرون على كل أزماته وتهيئة فرص الحياة 

الكريمة له في مستقبل األيام. 
قوة  وأكثر  إدارة  وأفضل   

ً
أحسن عمال األخــرى  اإلسالمية  الــدول 

منا نحن العرب. تركيا، وإيران وإندونيسيا، وماليزيا، أحسن منا 
، وأكثر بناء للثروة الحقيقية، وأكثر منا تنويعًا القتصاداتها، 

ً
حاال

وتفوقنا في التقدم العلمي. ولنا فيها أسوة حسنة. وبعضها مّرت 
ومــّن  أمــرهــا،  لكنها حزمت  وفــرقــة،  وهلهلة  فساد  بمراحل  مثلنا 
النهوض  قــادرة على  الله عليها بقياداٍت صادقة، ما جعلها كلها 

بشعوبها إلى مستويات أعلى، وإلى وضٍع أكثر استقرارًا وثباتا.

االنحراف 
االقتصادي العربي



نزار كريكش

قال املبعوث األممي، غسان سالمة، في لقاء 
نهاية  مــن مدينة مصراتة  فعاليات  مــع  لــه 
شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــنــصــرم 
»نحن ذاهبون إلى االنتخابات عام 2018«، 
وألـــقـــى هــــذا اإلعـــــالن أســئــلــة حــقــيــقــيــة على 
األزمـــة في  مــســارات  بــشــأن  الليبية  النخب 
تشريعيٍة  النتخاباٍت  يمكن  وهــل  بــالدهــا، 
أزمـــات فشل مؤسسات  أن تحل  ورئــاســيــة 
ــفـــالت  ــام الــســيــاســي واالنـ ــقـــسـ الــــدولــــة واالنـ

األمني الذي تعاني منه ليبيا؟
 في هذا اإلطار، يمكن رصد ثالثة توجهات 
أساسية، األول وهو املجلس األعلى للدولة 
املـــنـــبـــثـــق عــــن اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات املـــوقـــع 
 ،2015 ــام  ــ عـ األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 
ــرى عــلــى لـــســـان رئـــيـــســـه، عــبــد الــرحــمــن  ــ ويـ
 من 

ٌ
ــــالن تــــجــــاوز ــذا اإلعــ الــســويــحــلــي، أن هــ

السياسي  االتــفــاق  آلليات  األممي  املبعوث 
الـــتـــي تــعــطــي الـــحـــق لــلــســلــطــات الــســيــاديــة 
وحدها أن تقوم بهذا التعديل أو التجاوز 
ــادة 15(.  ــمـ ــلـ ــا لـ ــقــ ــاق الـــســـيـــاســـي )وفــ ــفـ لـــالتـ
ــئـــات وكــــتــــائــــب عــســكــريــة  ــيـ ــرى هـ ــ بــيــنــمــا تــ
عديدة صعوبة إجراء االنتخابات قبل حل 
معضلة االنقسام السياسي، وهذا بالطبع 
كذلك غسان سالمة عندما وضع  مــا عناه 
عدة شروط إلجراء هذه االنتخابات، منها 
ــراف الـــصـــراع  ــ ــ الــــوضــــع األمــــنــــي وقــــبــــول أطـ
بنتائج االنتخابات. رأي آخر يرى أن هذه 
ــااًل عــلــى املــشــهــد  ــ االنـــتـــخـــابـــات ســتــكــون وبــ
ــد تـــفـــرز جــســمــا جــديــدًا  الــلــيــبــي، إذ إنـــهـــا قـ
البلد،  داخــل  االنقسام  حالة  يزيد  منتخبا 
تنتهى  أن  مــن  أكبر  الليبية  املعضلة  إن  إذ 

بصندوٍق النتخاب سلطة جديدة للبلد.

عبد الكريم أهروبا

عــلــى غـــرار االحــتــجــاجــات فــي دول كثيرة، 
عقب قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
إلــى القدس،  الــواليــات املتحدة  نقل سفارة 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــاصـــمـــة إســـرائـــيـــل األبــــديــــة، 
انــدلــعــت فـــي بــعــض املــــدن األملـــانـــيـــة، منها 
بــرلــن، مــظــاهــرات غاضبة مــنــّددة بالقرار، 
ومستنكرة له، ُرفعت فيها شعارات معادية 
إسرائيلية،  أعــالم  فيها  وأحــرقــت  لليهود، 
إسرائيل.  بموت  املتظاهرون  فيها  وهتف 
ــذه االحــتــجــاجــات بــاعــتــقــال  ــد انــتــهــت هـ وقـ
ليبدأ  املتظاهرين،  مــن  مجموعة  الــشــرطــة 
بــعــدهــا مــبــاشــرة الــنــقــاش بــشــأن اســتــشــراء 
عــداء السامية بن املسلمن، فتفقد قضية 
وإعالميا  سياسيا  معناها  بــذلــك  الــقــدس 

في املجتمع األملاني.
وســـرعـــان مـــا صـــرح وزيــــر الــداخــلــيــة في 
ــيــــة،  ــانــ حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعـــــمـــــال األملــ
توماس دي مايزير، صباح يوم اإلثنن، 
لصحيفة بيلد واسعة االنتشار، بأن بالده 
»لن تقبل أن ُيهان اليهود أو تهان دولة 
إسرائيل بهذا الشكل املشن«. وعّبر وزير 
رفضه  عن  غابرييل،  زيغمار  الخارجية، 
الــشــديــد لــهــذا الــســلــوك، وأكــــد أنـــه »عــلــى 
الــرغــم مــن كــل االنــتــقــادات املـــبـــّررة للقرار 
األميركي بشأن القدس، فإنه ال يوجد أي 
وأن  اإلسرائيلية«،  األعــالم  لحرق  مسوغ 
دولة القانون في أملانيا »ال، ولن تتسامح 

مع هذا األمر البتة«.
لم تختلف املظاهرات املنّددة بقرار ترامب 
كــثــيــرا عــن مــثــيــالتــهــا املــنــاهــضــة لسياسة 
إســرائــيــل الــتــي تــجــوب شــــوارع الــحــواضــر 
الــغــرب، عقب أي تصعيد في  الــكــبــرى فــي 
القدس أو غزة أو الضفة الغربية، فأغلبها 
تحكمها  صــاخــبــة،  حماسية  احتجاجات 
الــفــوضــى، والــعــاطــفــة، والــجــهــل بــالــواقــع، 
والتنظيم  والحكمة،  العقل،  عنها  ويغيب 
املحكم. فما جدوى أن تنظم مظاهرات في 

دالل البزري

ــدة مـــحـــبـــوبـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لــــــم تــــكــــن الــــــــواليــــــــات املـ
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة يــومــا. دعــمــهــا الثابت 
حاولت  ولكنها  جــوهــري.  سبب  إلسرائيل 
في السبعينيات، مع رئيسها الديمقراطي، 
»الــوســيــط  تــلــعــب دور  أن  ــر،  ــارتــ كــ جــيــمــي 
النزيه« بن العرب وإسرائيل، فأثمرت هذه 
السياسة اتفاقية السالم بن أنور السادات 
ومناحيم بيغن، واتفاقية أوسلو؛ واالثنتان 
ــعــــان مـــــفـــــاوضـــــاٍت حـــــــول األراضـــــــــي  ــتــــوقــ تــ
حكما   ،1967 عــــام  املــحــتــلــة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ذاتيا أو دولتن، ومن ضمن هذه األراضي 
بع خطى 

ّ
مدينة القدس. دونالد ترامب لم يت

جيمي كارتر، وال قبله على كل حال جورج 
ــاراك أوبـــامـــا. األول غـــزا الـــعـــراق،  ــ بـــوش وبــ
فأفسح املجال إليــران، من دون قصد ربما، 
كي تهيمن عليه. أما الثاني، أوباما، فامتنع 
عن فعل أي شيء في سورية، فوضع رقاب 
سورية تحت رحمة إيــران أواًل، ثم روسيا؛ 
فنسف بذلك سنواٍت من املفاوضات السرية 
األسد،  إسرائيل ونظام  السرية بن  وشبه 
بـ«رعاية« أميركية. واضٌح أنه مهما اختلف 
الـــــرؤســـــاء األمـــيـــركـــيـــون بــطــبــائــعــهــم، فـــإن 
العقدين  فــي  الـــذي سلكوه،  البياني  الــخــط 
األخــيــريــن، هــو االنــســحــاب الــتــدريــجــي من 
الــنــزيــه«، بــن اإلسرائيلين  دور »الــوســيــط 
والــــعــــرب، وبــــن الـــعـــرب أنــفــســهــم، الـــذيـــن ال 
. ترامب يجسد ربما 

ً
يحبون بعضهم، أصال

 من مراحل هذا االنسحاب، وأكثرها 
ً
واحدة

إثـــــارة، فــالــرئــيــس الــتــلــفــزيــونــي يــلــعــب دور 
الشرير، األحمق. ولكنه في الواقع ضعيف، 
من ضعف أميركا نفسها؛ في عصر بداية 
تراجعها، تصبو إلى االنطواء على نفسها. 
كل الصخب املالزم للسنة األولى من رئاسة 
ــــذات،  ــل الـــصـــالفـــة والـــنـــفـــخ فـــي الـ تــــرامــــب، كـ
ليس  االنسحاب  هــذا  عــن  للتمويه  كأنهما 
كـ«وسيط نزيه« وكصاحبة أقوى األسلحة، 
وبــالــتــالــي، أكــثــر االســتــراتــيــجــيــات تماسكا 

وتوافقا مع هذا السالح. أو هكذا ُيفترض.
ــــب طـــــــوال الــســنــة  ــرامـ ــ ــز تـ ــجــ ــر مـــــــاذا أنــ ــظــ انــ
»يونسكو«،  مــن  أمــيــركــا  سحب  املنصرمة: 
الــعــاملــيــة، مــن اتفاقية  الــتــجــارة  مــن منظمة 
الــتــجــارة الــحــرة عــبــر املــحــيــط الـــهـــادئ، من 
اتفاقية املناخ، من اتفاقية السالح النووي 
مع إيران، العزلة من املهاجرين الجدد، ومن 
الحائط  املكسيك، ومشروع  الجيران،  أقرب 
األيــادي  الخرافي بينهما. ثم أخيرًا، نفض 
من دور »الوسيط النزيه«، وتقديم القدس 

إلى اإلسرائيلين على طبق من القنابل. 
ـــٍه ال  ـــوجــ ــا: بــ ــامــ ــمــ ـــب تــ ـــرامــ بــــوتــــن عـــكـــس تــ
 أو هياج، اعترف في الربيع 

ٌ
تشوبه حماقة

املـــاضـــي بــالــقــدس عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، من 
دون ان يـــأمـــر بــنــقــل ســفــارتــه إلــيــهــا، ومــن 
التي يقصد. هكذا،  الــحــدود  أن يرسم  دون 
ــاءة. دور  بــهــدوء ومــن دون مــســرح، وال إضـ
بــوتــن شبه جــاهــز. وراثــتــه دور »الوسيط 
الــنــزيــه« لــهــا بــشــائــر: أبـــو مــــازن اتــصــل به 
ــط بــيــنــه وبـــن تـــرامـــب، ويــثــنــيــه عن  لــيــتــوسَّ
ــراره املــتــعــلــق الــــقــــدس. صـــائـــب عــريــقــات،  ــ قــ
كبير املفاوضن الفلسطينين التقى وزير 
نفسها  الرسالة  ناقال  الــروســي،  الخارجية 
من أبــو مــازن. وروســيــا، الفخورة بوضوح 
ــا، بــــثــــبــــات تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا،  ــهـ ــتـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ إسـ
عن  املوروثة  الشعوب«،  بصفتها »صديقة 
تتابع خطاها  السوفييتي، سوف  االتحاد 
ــدور، وتــصــبــح هي  ــ الـ لــبــلــوغ هـــذا  الحثيثة 
الوسيط بن العرب وإسرائيل، بعدما صار 

حلمي األسمر

)1(
ــن يــلــتــقــطــون الــلــحــظــة  ــاس مــ ــنــ ــن الــ قـــلـــة مــ
الــتــاريــخــيــة، ويــعــمــلــون عــلــى اســتــثــمــارهــا 
ــيـــوم كـــأمـــة فـــي ظــرف  لــصــالــحــهــم. نــحــن الـ
ــدٌّ شــعــبــيــا،   مـــوحـ

ٌّ
، صــــف

ً
ــال ــعـ اســتــثــنــائــي فـ

ــه إلـــــــى الــــــقــــــدس، ونـــخـــب  ــتـــجـ بـــوصـــلـــتـــه تـ
بينيٍة  بــحــروٍب  منشغلة  حاكمة  سياسية 
طاحنة، وهي ليست في مأمٍن عن التهديد 
ــودي، فــــالــــكــــراســــي تـــهـــتـــز تــحــتــهــا،  ــ ــ ــوجـ ــ ــ الـ
وأجزم أنه ال يكاد يوجد زعيم عربي ينام 
قــريــر الــعــن بـــدون مــهــدئــات، أو »مرخيات 
أعـــــصـــــاب«. ثـــمـــة حــــالــــة مــــن عـــــدم الـــيـــقـــن، 
تعيشها النخب الحاكمة، بسبب الحروب 
املــفــتــعــلــة الــتــي أشــعــلــتــهــا داخــــل »الــبــيــت«، 
مصالح  قبل  مصلحتهم،  تقتضي  وربــمــا 
ــؤالء الــلــحــظــة  ــ »رعــــايــــاهــــم«، أن يــلــتــقــط هــ
ويــقــّرروا  لصالحهم،  لتوظيفها  الــراهــنــة، 
الدافئة، فهي  إلى أحضان شعوبهم  القفز 
مالذهم األول واألخير، وهي القادرة على 
حــمــايــتــهــم مـــن تــبــعــات أي قــــرار »خــطــيــر« 
يمّس مصالح »الــجــدران« التي يستندون 

إليها في تأمن بقائهم على الكراسي.

)2(
الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، كــحــلــيــف، ال ُيــؤمــن 
ــن املــمــكــن أن يــتــوهــم أي زعــيــم  جـــانـــبـــه، مـ
ــع لــوبــي الــيــهــود فــي الــواليــات  أن فــي وسـ
 مــا لــدى سيد 

ً
لــه حماية املتحدة أن يؤمن 

الـــبـــيـــت األبــــيــــض، فـــيـــكـــون وســـيـــطـــا دافـــئـــا 
للبقاء في  أعماله، ويؤمن دعمه  له  يسير 
السلطة. ولكن في املقابل هو في هذا عليه 
اســتــحــقــاقــاٌت لــعــل أقــلــهــا أن يــديــر الظهر 
لشعبه. وفي الوقت نفسه، يمكن للوسيط 
أن يغدر به في أي لحظة، أو أن »يفضحه« 
ويسّود سمعته، كما يمكن للسيد األبيض 
أن يتخلى عنه إن شعر أن عمره االفتراضي 
ــلـــى الــــنــــهــــايــــة. إرضـــــــــاء الــحــلــيــف  قـــــــارب عـ
تــدرك، ولها تكاليف ال  والوسيط غاية ال 
تنتهي، وهي غير مأمونة العواقب، وليس 
أدل على هذا من موضوعة القدس، وقرار 
الــســيــد األرعــــــن، بـــاالعـــتـــراف بــهــا عــاصــمــة 
للعدوان، من دون أدنى نظر الستحقاقات 
هذا القرار على »الحلفاء العرب« ومستقبل 
السيد  كرسي  »تثبيت«  فاملهم  أنظمتهم، 
املهتز تحته، حتى ولو كلفه األمر إشعال 

الحرائق في »روما«.

)3(
الــذي يمنع مصر  أكثر مباشرة، ما  بكالم 
ــــروع فــي  ــشــ ــ مــــن تــبــيــيــض ســـجـــونـــهـــا، والــ
للشعب،  اللحمة  تعيد  وطنية،  مصالحة 
وتـــطـــوي قــصــة دامـــيـــة أحـــدثـــت زلــــــزااًل في 

ب  ولكن السؤال الصحيح الذي نراه قد يقرِّ
من وجهات النظر بن الفرقاء هو كيف يمكن 
وضع االنتخابات في سياٍق شامل يمكن أن 
ينهي حالة االنقسام، وتنتهي بها املرحلة 
االنتقالية الرابعة التي تدخلها البالد نهاية 
هذه السنة؟ وهي املّدة املقررة لنهاية اتفاق 
الصخيرات حسب بعض اآلراء، على الرغم 
من وجــود خــالٍف بشأن ذلــك، والدخول في 
كــان ضعفها  اســتــقــرارًا، مهما  أكثر  مرحلٍة 
أو قلة حيلتها أمام الوضع الداخلي املعقد. 
ويعني هذا السياق الذي نسميه بالشامل 
أن تــكــون االنــتــخــابــات دافــعــا نحو تقليص 
الجدل بن املتناقضات في األزمــة الليبية، 
ــب واألطـــمـــاع 

ِّ
بـــن الـــوضـــع اإلقــلــيــمــي املــتــقــل

الدولي،  املجتمع  تواجه  التي  والتحديات 
جّراء األزمة الليبية، كالهجرة غير النظامية، 
ــار بــالــبــشــر أو انــتــشــار جــمــاعــات  أو االتـــجـ
مــتــطــّرفــة فــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، أو انــتــشــار 
السالح للقاعدة في بالد املغرب، أو دعوات 
إلى االنقسام من بعض املكونات الثقافية.  
 مـــن الــتــنــاقــضــات كـــذلـــك، تــضــخــيــم مــســألــة 
ــام عــــلــــى حــــســــاب بـــنـــاء  ــ ــــظـ ــنـ ــ الــــشــــرعــــيــــة والـ
مــؤســســات الـــدولـــة والـــوضـــع االقــتــصــادي 
لــلــبــلــد، وكـــذلـــك تــضــخــيــم مــبــدأ املــصــالــحــة، 
 
ً
بينما ظلت قوانن العدالة االنتقالية معلقة
لذا  الــواقــع.  أرض  على  ينزلها  مــن  تجد  ال 
يمكن مالحظة، من خالل هذه التناقضات، 
ــمــــاط مـــتـــكـــّررة داخــــل  ــدة مــــســــارات أو أنــ ــ عـ
املشهد الليبي، فيمكن وضع سيناريوهات 

أكثر نضجا ملعرفة مآالت األزمة الليبية. 
ــاط فـــي أي أزمــــة هـــي إحـــدى  ــمـ مــتــابــعــة األنـ
دراســات  فــي  نجاحها  تثبت  التي  األدوات 
مستقبلية كــثــيــرة، فــبــداًل مــن الــحــديــث عن 
تفاصيل قد تبعد املشهد الكلي عن املراقب 

هـــذا الــتــنــظــيــم فـــي مــديــنــة ســـرت بــمــشــاركــة 
أممية عــام 2016. وتــتــحــرك هــذه املــســارات 
ــنـــي واالقـــتـــصـــادي  املــتــعــلــقــة بـــالـــوضـــع األمـ
ُصُعدًا نحو االتفاق بن األطراف املتنازعة 
واالنــفــصــال عــن الــخــالف السياسي.  يؤكد 
هــــذا األمــــر أن املــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي كــان 
سببا إليجاد هذ املسار قــادٌر على تحقيق 
ــراع املــســتــمــر  أهــــدافــــه، حــتــى فـــي ظـــل الــــصــ
بــن الــفــرقــاء الــســيــاســيــن فــي لــيــبــيــا؛ وهــذا 
يفسر الخالف الحادث بن فرنسا والــدول 
ــأن املــــقــــاربــــة الــصــحــيــحــة  ــشــ األوروبـــــــيـــــــة بــ
ليبيا،  عبر  النظامية  غير  الهجرة  ملحاربة 
وربما كانت إحدى األجندات التي ستطّوع 
املشهد الليبي، لتحقيق أقل عدد ممكن من 
املهاجرين إلى أوروبــا.  ويقابل هذا املسار 
الــتــي تبحث  مــســار آخـــر يتعلق بــاملــقــاربــة 
عــن الــشــرعــيــة فــي لــيــبــيــا، وبــعــكــس سابقه، 
مفرغٍة  فــي حلقٍة  يــدور  متعثر،  فهو مسار 
بــن االنــقــســامــات واملــكــايــدات، حــتــى اتــفــاق 
وهناك  تناقضات،  داخــلــه  فــي  الصخيرات 

ــنـــص وتــفــســيــره،  خــــالفــــات فــــي ديـــبـــاجـــة الـ
وتناقض بن االتفاق والقوى املوجودة على 
األرض الــتــي تقتات مــن مــؤســســات الــدولــة 
الــتــي وفـــرت الــغــطــاء املــالــي لــهــذه األجــســام 
الشرق  فــي  اإلنــقــاذ  مثل حكومة  املنقسمة، 
واملــجــلــس الــرئــاســي فـــي الـــغـــرب، بـــل تنفق 
حتى على املليشيات التي ترفض املجلس 
من  العملة  احتياطي  وتناقص  الــرئــاســي. 
الــنــقــد األجــنــبــي إلـــى الــنــصــف، حــيــث وصــل 
عــجــز املــيــزانــيــة لــلــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة إلــى 
العام 2012. واملفارقة  55 مليار دوالر منذ 
أن  املــســار  هـــذا  تعثر  تثبت  الــتــي  العجيبة 
املطلوب ملحكمة الجنايات الدولية، محمود 
الــورفــلــي، هــو أحـــد املــســجــلــن فــي الجيش 
الليبي، ويتقاضى راتبه من مصرف ليبيا 
املركزي في طرابلس. مسار آخر، وهو تفكك 
املجتمع الليبي، وتهتك نسيجه وعجز األمم 
املتحدة والحكومات املتعاقبة على تطبيق 
بـــرنـــامـــج الـــعـــدالـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة ومــحــاســبــة 
من  وداعميهم  الــحــرب،  ومجرمي  املذنبن 
ــراف اإلقــلــيــمــيــة، بـــل تــعــانــي الــشــرعــيــة  ــ األطــ
وتثبت  التناقض،  هــذا  من  نفسها  الدولية 
ــارات فــي دعــم  ــ الــتــقــاريــر تـــورط مــصــر واإلمــ
)مصر  الليبي،  الشرق  في  وجرائمه  حفتر 
عضو في مجلس األمــن(. ويتدخل البلدان 
دفة  ويــحــاوالن توجيه  الليبي،  املشهد  في 
املشهد من خــالل دعمهما بعض األطــراف، 
وأخيرًا نقرأ عن دعم بعض شركات أمنية، 
مثل »بـــالك واتـــر«، مــن دولـــة اإلمــــارات، كما 

كتبت صحيفة الغارديان. )2017/11/30(.
وفـــهـــم هــــذه املــــســــارات يــعــنــي بــبــســاطــة أن 
املجتمع الدولي قد حقق كثيرا من أهدافه، 
ــــي صـــراعـــاتـــهـــم  ــل الـــلـــيـــبـــيـــون، فـ ــ بـــيـــنـــمـــا ظـ
وانــقــســامــهــم وضــعــفــهــم، يــقــدمــون الــدلــيــل 

على املقتل الحقيقي في األزمة، وهو غياب 
بناء الدولة ومؤسساتها. وقد ظل مصرف 
ــام  لــيــبــيــا املــــركــــزي يــنــفــق عـــلـــى كــــل األجـــسـ
الفساد  مــن  شــبــكــاٌت  وتــرعــرعــت  املنقسمة، 
ــع  ــتــــي وجـــــــدت الـــوضـ ــار الـــــحـــــروب الــ ــ ــــجـ وتـ
املــــال من  الــــذي يمكنها أن تــكــســب  املــثــالــي 
خــاللــه، بــل دعـــت إلـــى ذلـــك شــبــكــات أخـــرى، 
تــعــمــل فـــي كـــل املـــهـــام الـــقـــذرة الـــتـــي عــرفــهــا 
التاريخ من التهريب والتطرف وبيع البشر 
النتيجة  هــي  الشبكات  هــذه  واستغاللهم، 
فاملجتمع  السابقة،  للتناقضات  الطبيعية 
الــدولــي يحقق أهــدافــه فــي اســتــمــرار تدفق 
النفط ومحاربة التطّرف، بينما تظل ليبيا 
مرتعا لــشــركــاٍت وشــبــكــاٍت عــاملــيــة، تستغل 
لم توجد  ما  املجتمع.  الــدولــة وتفكك  عجز 
في ليبيا قيادة سياسية قادرة على تعزيز 
الوطنية، واالتــفــاق على مشروع  املــســارات 
وطني يستفيد من الدعم األممي، ويوجهه 
إلى أجندة وطنية لصالح الليبين، بالجمع 
بن املسار األممي املرتبط بتحقيق أهداف 
املجتمع الدولي، لتقليل التناقض اإلقليمي 
لليبيا؛  الصحيحة  املقاربة  والــدولــي حــول 
واملسار القانوني املرتبط بتحقيق العدالة 
االنتقالية، من خالل سياق ليبي قادر على 
واملصالحة؛  والعدالة  الحقيقة  بن  الجمع 
السياسي  الفاعل  يــقــوده  سياسي  ومــســار 
ــــذي يــجــعــل املـــؤســـســـات الــلــيــبــيــة  الــلــيــبــي الـ
ــا لــلــمــجــتــمــع  ــكـ ــريـ ــا شـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــم بـ ــاهـ تـــسـ
الدولي في تحقيق أهدافه، وليس بوصفها 
مـــن تـــوابـــعـــه أو رديـــفـــا لـــرغـــبـــاتـــه.. ومــــا لم 
يتحقق ذلــك، ستظل األزمــة الليبية تعيش 
هذه التناقضات، فال أحد يرضى أن يسقيك 

العسل، وأن تصر على غلق فمك.
)كاتب ليبي(

قلب أوروبا منّددة بالعدوان على املسجد 
الـــســـفـــارة  األقـــــصـــــى، أو مـــســـتـــنـــكـــرة نـــقـــل 
ــة إلـــــى الــــقــــدس، فـــتـــكـــون مــعــظــم  ــيـ ــيـــركـ األمـ
املتظاهرون  يــصــدح بها  الــتــي  الــشــعــارات 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة كــأنــهــا مـــونـــولـــوغ علني 
مفتوح. وماذا يعنى أن يرفع املتظاهرون 
أكبر« في وسط  »الله  بالتكبير  أصواتهم 
يصرخوا  وأن  املسيحية،  الغربية  املــدائــن 
ــالـــروح بــالــدم نــفــديــك يا  ــلَء أفــواهــهــم »بـ مــ
أقـــصـــى«؟ كــيــف يــتــصــّور هــــؤالء أن يــكــون 
وقع هذه الكلمات على األوروبين، عندما 
أن  يتوقعون  وكــيــف  لغاتهم،  إلــى  تترجم 
تكون ردة فعل الرأي العام الذي يريدون أن 
يوصلوا إليه رسالتهم، ويسعون جاهدين 
إلــى كسب تأييده، وتعاطفه، وصــور ذبح 
الناس املقرونة بالتكبير ال زالت عالقة في 

األذهان، وتعّج بها املواقع االجتماعية؟
مــــــن يــــــقــــــارن بــــــن املــــــظــــــاهــــــرات املـــــؤيـــــدة 
إلســرائــيــل وتــلــك املــؤيــدة لفلسطن يجد 
بينهما اختالفا كبيرا في كل شيء، يظهر 
جليا في ما تحققه كل منهما على أرض 
 
ً
الواقع. ففي حن تكون أوالهما منضبطة

، تــتــحــدث بــلــســان الـــقـــوم فتحقق 
ً
هــــادئــــة

أهدافها، ومآربها، وتوصل رسائلها إلى 
ــرأي الــعــام بــاحــتــرافــيــة، وهــــدوء، تكون  الــ
األخــــرى عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك تــمــامــا، ال 
زالت تراوح مكانها، ولم تحقق أي شيء 
ســوى مــزيــٍد مــن الريبة، والــخــوف، ونــأي 

املجتمع عن التعاطف مع قضاياها.
لقد أثبتت تجارب العرب واملسلمن، في 
االحتجاجات  معظم  أن  الخالية،  العقود 
التي تنظم في الغرب بهذا الشكل الساذج 
ــمــزج فــيــه قــضــايــاهــم الــعــادلــة بما 

ُ
الـــذي ت

ال يــلــيــق بـــهـــا مــــن الـــشـــوائـــب املــشــيــنــة ال 
ــا. فــهــي تــظــل، فــي غالب  ــهـ طــائــل مــن ورائـ
األحـــــيـــــان، جــعــجــعــة ال طـــحـــن لـــهـــا تــأتــي 
ر وجهة الرأي  حوِّ

ُ
بخالف ما تشتهيه. فت

ل بصره إلى وجهاٍت أخرى  حوِّ
ُ
العام، وت

عن  القدس  مسألة  فيها  تتوارى  ثانوية، 

لها قواعد دائمة ويد طولى على الالعبن 
اإلقــلــيــمــيــن، الــحــلــفــاء مــنــهــم واملــتــنــافــســن. 
ــا، رأٌس  ــافــــذة فــلــســطــن أيــــضــ  مــــن نــ

ّ
ويــــطــــل

صـــيـــنـــي جـــــديـــــد، مـــكـــتـــوب لـــــه أيــــضــــا دور 
»وســيــط« مـــا... سيكون خــجــواًل وديــعــا في 
دوره،  يبلغ  قد  دؤوبـــة،  ثم بخطًى  البداية؛ 
 حول أحقيته 

ً
ويتنازع مع روسيا مستقبال

ــدور، أو حــجــمــه، كــوســيــط آخـــر في  ــ بــهــذا الـ
الصراع العربي اإلسرائيلي.

قرار ترامب حول القدس موّجه موضوعيا 
ضــد الــعــرب أنــفــســهــم. »مــوضــوعــيــا« أقـــول. 
ــابـــه بــبــعــض عــربــنــا،  ــا إعـــجـ ــ ــا ذاتــــيــــا، أمـ ــ أمـ
 آخـــر، لــه عــالقــة بمهنته مــقــاوال، 

ٌ
فــهــذا شـــأن

وبـــذوقـــه الــتــلــفــزيــونــي. ولــكــن الـــعـــرب، كما 
نـــعـــلـــم نـــحـــن عــــن أنـــفـــســـنـــا، بــــن مــنــهــاريــن 
نــازحــن ومــقــتــولــن، بــاخــتــصــار، ضائعن. 
ــا، وبــعــضــهــم  ــركـ ــيـ حـــاجـــة حــكــامــهــم إلــــى أمـ
إلسرائيل، تجعلهم يتصرفون مثل ترامب 
تــمــامــا: يــطــلــقــون الـــرصـــاص عــلــى أرجــلــهــم، 
دور.  بغنيمة  ــازوا  فــ بــأنــهــم  اعــتــقــدوا  كلما 
ــذه مــــن فـــوضـــى أولـــويـــاتـــهـــم،  ــ والـــحـــاجـــة هـ
ونــزاعــاتــهــم فـــي مـــا بــيــنــهــم، أو مـــن انــعــدام 
التوافق بن أولوياتهم وأولويات املجتمع 
الــــــذي يــســتــقــتــلــون لــيــبــقــوا حـــكـــامـــا عــلــيــه. 
ــد الــلــه  ــبـ ــتـــى مـــــبـــــادرة الــــســــالم لــلــمــلــك عـ حـ
عـــام 2002، الــداعــيــة إلـــى دولــتــن والــقــدس 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــدولــ الــشــرقــيــة عــاصــمــة الــ
حــتــى هـــذه املـــبـــادرة الــتــي ُوصـــفـــت حينها 
فرض  من  يتمكنوا  لم  »متواضعة«،  بـأنها 
أرادوا تصديق  وكــأنــهــم  بــنــودهــا.  احـــتـــرام 
ســــالح املــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة، واملــمــانــعــن 
ه ضد إسرائيل. وتصديق  معها، بأنه موجَّ
ى باحتاللهم سورية 

ّ
أهازيجهم التي تتغن

والــعــراق عبر هــذه املليشيات، هو معبرها 
بعد  أنفسهم،  عن  وا 

ّ
فتخل فلسطن...  نحو 

ي عن حقوق شعوبهم.
ّ
التخل

اآلن املـــحـــور املــمــانــع نــفــســه: قــــرار تــرامــب 
»فـــرصـــة تــاريــخــيــة«، يــصــدح املــمــانــعــون. 
ولـــكـــن لــحــظــة، »تـــاريـــخـــيـــة« بــــأي مــعــنــى؟ 
ــيـــل أحــــــرزت نــقــلــة نـــوعـــيـــة، أخـــيـــرا،  إســـرائـ
فـــي ضــربــاتــهــا الــجــويــة لـــســـوريـــة. بــعــدمــا 
السالح،  وقوافل  املخازن  تستهدف  كانت 
تـــقـــريـــبـــا،  يـــومـــيـــا  تـــقـــصـــف،  اآلن  صــــــــارت 
منشآٍت إيرانية، تابعة لحزب الله. وإيران 
السورية  الحدود  على  واقعة  وأسلحتها 
ــا أن  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة )اإلســـرائـــيـــلـــيـــة(. وبـ
محور املمانعة انتصر على اإلرهاب، كما 
يرّدد ليل نهار؛ بما »أن طريق القدس يمر 
بالزبداني والقلمون«، أو بأية بلدة سورية 
ــّريــــن مـــن ســـالحـــه، فــاحــتــلــهــا....  ذاقــــت األمــ
أن  »الكفاحية«،  بتعبويته  املنطقي،  فمن 
تكون تلك »اللحظة التاريخية« هي التي 
سيطلق فيها صواريخه لتدمر إسرائيل،  
ق ما يلهج لسانه »وفلسطيناه...!«. 

ّ
فتحق

أن يتوقف قطار  الــذي يمنع  مــا  املجتمع؟ 
ــام فــي  ــتــــصــ ــلـــف االعــ ــتـــح مـ ــنـــد فـ ــنـــف عـ ــعـ الـ
رابعة العدوية، وإحداث نوع من املكاشفة 
واملـــصـــالـــحـــة، وطــــي صــفــحــة املــــاضــــي؟ ما 
الــذي يمنع أن ينهي مــن بــدأ حصار قطر 
حــصــاره بــفــتــح الــجــرح وإعـــــادة تضميده 
وفــتــح الــقــلــوب بعضها لــبــعــض؟ مــا الــذي 
القوم حساباتهم كلها في  أن يعيد  يمنع 
ملف اليمن، للوصول إلى وقف نزيف الدم، 
وإغاثة ملهوفيها، والبدء باالستماع إلى 
صـــوت الــضــمــيــر، خــصــوصــا وأن الــقــنــابــل 
فــشــلــت فــــي الـــحـــســـم، وجــــــاء دور الــنــيــات 

الحسنة؟
مــــا الــــــذي يــمــنــع تـــصـــالـــح األنـــظـــمـــة الــتــي 
الــعــداء، مع  السياسي«  »اإلســـالم  ناصبت 
رمـــوزه مــن بقي خــارج السجن، أو داخله، 
واالتــفــاق على الــحــد األدنـــى مــن »الــســالم« 
الذي يبحثون عنه مع أعدائهم، ويزهدون 
به مع إخوانهم في الدين واللغة والتاريخ 

والوطن املشترك؟ 
مــا الــذي يمنع مــن فّجر »فقاعة اإلرهـــاب« 
 لتمزيق 

ً
ــة ــعـ والــتــعــامــل مــعــه بــوصــفــه ذريـ

صـــف األمــــــة، وإهـــــــدار قـــوتـــهـــا، وتــفــتــيــتــهــا 
وتشتيت قوتها، فهذا الشيء اللعن منتٌج 
مصنوٌع، ووصفة للخراب أكثر منه مرضا 
غــيــر قــابــل لــلــشــفــاء! مــا الــــذي يــمــنــع وضــع 
ملف ليبيا كله على الطاولة، والبحث في 
سبل وقف حرب اإلخــوة، بقلوٍب مفتوحٍة 
ترتجي عقد سالم داخلي ومصالحة تردم 
الشقوق التي يتسلل منها القتلة، كائنا ما 

كانت جنسياتهم؟
أمــا ســوريــة، فلها شــأن آخــر، وملفها أكثر 
تعقيدًا، والالعبون في ساحتها كثر، ولعل 
نــوٍع ما بن طهران والرياض  تفاهما من 
وأنقرة والقاهرة أواًل، كفيل بوضع ملفها 
على طــريــق الــحــل، بــل أزعـــم أن سكب املــاء 
عــلــى ثــنــائــيــة الــســنــة والــشــيــعــة الــســاخــنــة، 
ومن كال الطرفن، كفيل بالوصول إلى باب 
خالص كبير مما يعاني منه املسلمون في 

مشارق األرض ومغاربها.

)4(
هل أحلم؟ ربما، ولم ال، فلو قرأ هذا املقال 
عشرة أشخاص، واقتنعوا بالحلم املجنح 
ــه لــكــفــى،  ــدأوا بــالــتــبــشــيــر بـ ــ ــ ــذي فـــيـــه، وبـ ــ الـ
ومشكالت  بحلم،  تــبــدأ  الكبيرة  فــاألعــمــال 
الــحــل، والــفــرصــة  لــيــســت مستحيلة  األمــــة 
سانحة اليوم أكثر من أي مضى لتحقيق 
هذا الحلم، انطالقا من قصة القدس التي 
 
ً
قمة أقلها في مشاعرنا،  وحدتنا جميعا، 
 وشــيــعــة، أنــظــمــة وشــعــوبــا، 

ً
وقـــاعـــدة، ســنــة

فــلــم ال نــلــتــقــط هــــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
السانحة، ونستثمرها لخيرنا جميعا؟.

)كاتب من األردن(

والفاعل السياسي، البد من تتبع مسارات 
كلية، أو مجموعة أحــداث متتالية متكّررة 
ــة لـــلـــقـــيـــاس والـــــرصـــــد، حـــتـــى يــمــكــن  ــلـ ــابـ وقـ
ــات الــدولــيــة فـــي ســـيـــاٍق يمكن  ــ وضـــع األزمــ
توقعه وقــراءة مستقبله، وإن أمكن التنبؤ 
بما سيحدث. وإذا عرفنا ذلك، يمكن تتبع 
ــة الــلــيــبــيــة، يتعلق  ــ عـــدة مـــســـارات فـــي األزمـ
األول باملسار املؤسسي، والــذي ظل يتأرج 
بــــن كـــونـــه رهـــيـــنـــا لـــالســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
واســتــقــاللــيــتــه عـــن املـــشـــهـــد، فــمــنــذ الـــثـــورة 
التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، كان 
إنتاج النفط يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع 
السياسي في البلد، فقد وصل إلى الصفر 
إّبان الثورة، وعاد بشكل تدريجي بعد بداية 
املرحلة االنتقالية، لكنه عاد ليتأثر باملشهد 
السياسي عام 2013 مع أزماٍت كثيرة كأزمة 
إغالق املوانئ النفطية من بعض املليشيات، 
أحدثها  التي  السياسي  االنــقــســام  أزمــة  أو 
الــجــنــرال خــلــيــفــة حــفــتــر بــإعــالنــه االنــقــالب 
على اإلعـــالن الــدســتــوري. وقــد انتهى هذه 
النفط  االرتباط تقريبا اآلن، ووصــل إنتاج 
إلى مستوياٍت مقبولة خالل األعــوام 2015 
املـــلـــيـــون  ــلـــى  عـ وشــــــــارف  و2017،  و2016 
برميل، ولم تؤثر فيه أحداث جارية كثيرة، 
كــالــقــتــال فــي الــجــنــوب أو فــي بــنــغــازي، بل 
املؤسسة  الدولي تحييد  املجتمع  استطاع 
الوطنية للنفط، بل جمع املؤسستن، حتى 
في  الحيوي  القطاع  هــذا  تنظيم  يمكنهما 
لــيــبــيــا. وقـــد دخـــل مــصــرف ليبيا املــركــزي، 
ــار الــبــعــيــد عن  ــ ــر، ضــمــن هـــذا اإلطـ ــ هـــو اآلخـ
الـــــصـــــراع الــــســــيــــاســــي، عـــمـــلـــيـــات مـــحـــاربـــة 
تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســـالمـــيـــة. وبــمــوافــقــة من 
منظمة،  بطريقة  ســارت  الرئاسي،  املجلس 
وانــتــصــرت قــوات البنيان املــرصــوص على 

ــار، وتــغــيــب فـــي مــتــاهــاتــهــا قضايا  ــظـ األنـ
ــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  عــربــيــة مــهــمــة كـــاالحـ
ــان، والــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري،  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ واالسـ
اإلنسان،  لحقوق  املنهجية  واالنتهاكات 
والــقــانــون الـــدولـــي، حــتــى تــذهــب فــي آخــر 
ــارة  ــطـــاف ريـــــاح الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة إلثــ املـ
انتباه الرأي العام الغربي في هذا الشأن 
ــدٍة من  أدراج الـــريـــاح. وقـــد كــانــت كــل واحــ
هـــذه الــقــضــايــا حــتــمــا ســتــؤتــي أكــلــهــا، لو 
تمت معالجتها معالجة سليمة، وطرحت 
نــحــٍو يناسب  فــي قالبها اإلنــســانــي على 

تقاليد املجتمعات الغربية، وثقافتها.
القضايا  عــن  الحقيقي  الـــدفـــاع  يــكــون  ال 
الـــعـــادلـــة لــلــمــســلــمــن، كــقــضــيــة الـــقـــدس، 
عــبــر الــضــجــيــج، والــــصــــراخ، واســتــهــالك 
ســـرديـــاٍت عــنــصــريــٍة، تــفــوح منها رائــحــة 
معاداة السامية النتنة تمأل بها حناجر 
الغاضبن عنان السماء في بلٍد كأملانيا، 
تربطه عالقة مميزة بإسرائيل، ويتعامل 
ــه الــخــصــوص،  ــلـــف، عــلــى وجــ ــذا املـ مـــع هــ
بحساسية بالغة نتيجة تاريخه النازي 
الذي أودى، إّبان الحرب العاملية الثانية، 
في بشاعة منقطعة النظير، بحياة أزيد 

من ستة مالين يهودي.
)كاتب مغربي في برلني(

ــن ذلـــــك كـــلـــه. كـــــان حــســن  ولـــكـــن ال شـــــيء مــ
يـــــه على  نــصــر الــلــه أكــثــر مـــن عــــادي فـــي ردَّ
ــرار تــرامــب؛ وإن اعــتــمــد الــصــراخ فــي رّده  قـ
تنديدا،  اقــتــراحــات كالسكية،  قـــّدم  الــثــانــي. 
تظاهرات، تغريدات، سفراء، طرد السفراء.. 
إلخ. أي ما تقوم به عادة الجماهير املؤيدة، 
ــرة مــنــفــردة  ــاهـ ــظـ ــرطــــن: تـ ولـــكـــن ضـــمـــن شــ
الفلسطينين  ودعـــوة  الــلــه،  حــزب  ينظمها 
كي يقرروا ماذا يريدون... »ونحن وراءهم« 
و«شـــهـــداء بــاملــاليــن«! اقــتــراحــات هــي دون 
حـــزٍب يملك عــشــرات آالف مــن الــصــواريــخ، 
ــل مــــن يـــســـألـــه عـــنـــهـــا، إنــهــا  يــجــيــب عـــلـــى كــ
مـــن أجـــل تــحــريــر فــلــســطــن... وبـــهـــذا أهـــدى 
ــجــيــة »املـــقـــاومـــة«، فــرصــا 

ْ
نــصــر الــلــه لــكــلــمــن

هــائــلــة لـــ«تــفــجــيــر غــضــبــهــم«، بــالــفــرحــة من 
»اســتــفــاقــة الــحــقــد عــلــى أمــيــركــا«، وصــرخــة 
»املوت ألميركا«؛ بحمل السكاكن وتقطيع 
أو مطّبع،  أو خــائــن  كــل إسرائيلي  أوصـــال 
بــالــتــأكــيــد عــلــى صــحــة نــظــريــة »املــقــاومــة«، 
الــخــالــدة، مــن أن املــفــاوضــات مــع اســرائــيــل 
مؤداها الفشل، وبأن »املقاومة هي السبيل 
التي  املهتاجة  العواطف  وفـــورة  الــوحــيــد«، 
تشية بغضبها، دليلها 

ْ
املن أمامها،  ال ترى 

للنضال، الذي وجد، أخيرًا، سببا ليتفجر، 
عــلــى الـــســـاحـــة الــفــيــســبــوكــيــة... اصـــرخـــوا! 
ــوا!... ولـــكـــن تــحــت ســقــف مــضــبــوط  ــبــ اغــــضــ
نا. 

ّ
بـــاَت بافلوفيا مقن مـــدروس. فــي ســلــوٍك 

الخارجية  وزيــر  املضحكة،  تجلياته،  آخــر 
اللبناني، العنصري، الكاره للفلسطينين، 
وللسورين، حليف حزب الله، الذي ارتدى 
لبوس الزعامة العربية الغابرة، بنسختها 
افية، البالية، وخرق جدار جامعة الدول 

ّ
القذ

العربية عندما أطرب مندوبيها الناعسن، 
لبنان، ال  الصمود والتصدي: »في  بنشيد 
ب مــن قــدرنــا فــي املــقــاومــة واملــواجــهــة  نــتــهــرَّ

حتى الشهادة«.
ــم أكـــثـــر الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  الـــســـوريـــون هـ
ــــي، املـــدعـــوم  ــرانـ ــ احــتــكــاكــا بـــاالحـــتـــالل اإليـ
روسيا. والفلسطينيون هم أكثر الشعوب 
اإلسرائيلي،  باالحتالل  احتكاكا  العربية 
ــا.  ــيــ ــبــــوط روســ املـــــدعـــــوم أمــــيــــركــــيــــا، املــــضــ
أخـــذت نصيبا  عــربــيــة  شــعــوب  وخلفهما 
وافــرًا من األجنبي، ومــن دعمه ما تسمى 
ــا«. األولـــــــويـــــــات تـــخـــتـــلـــط بــن  ــنــ ــتــ ــمــ »أنــــظــ
الشعبن، وتتعقد. والفراغ يعّمر دنياهم؛ 
فــــراغ الــغــضــب، والــتــظــاهــر والــبــوســتــات. 
ــذا الــــفــــراغ كــلــمــا ُصــــــبَّ بــبــاطــون  ــ يــكــبــر هـ
الـــصـــراخ... وســط هــذا الــفــراغ، كيف يمكن 
أن  املختلفة،  القضايا  أصحاب  للشعبن، 
يتحولوا إلــى أصــحــاب قضية واحـــدة؟ ال 
فــي مــا بينها؟ مــا هو  أولـــويـــات تتنافس 
بعد  الــغــايــة..  هــذه  لبلوغ  املطلوب  الجهد 
»فــلــْســطــنــة« الـــســـوريـــن، وتــحــويــلــهــم إلــى 

شعب منكوب؟
وفي خضم هذا الغضب، نسينا أن القدس 
لــيــســت إســالمــيــة فـــقـــط، إنـــمـــا مــســيــحــيــة، 
قبل أن تكون إسالمية بستة قــرون. على 
تـــاللـــهـــا، حـــمـــل الـــســـيـــد املـــســـيـــح صــلــيــبــه، 
من  وُبعث  ُدفــن،  وفيها  جلته، 

ْ
وكانت جل

جـــديـــد. فــاحــتــوت كــنــيــســة الــقــيــامــة على 
اإلعالمية  »التوجهات«  وربما  ضريحه. 
أجندتها،  عــن  تماما  أسقطتها  الغربية 
فحذْونا حذوها. وسط غبار الصراخ، لم 
أي  القيامة،  كنسية  أن  إلــى  أيضا  ننتبه 
القدس، كانت هدفا للحمالت الصليبية، 
ــان  ــ ــانــــي عــــشــــر؛ وكـ ــثــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ بــــــــدءًا مـ

شعارها »تحرير قبر يسوع«. 
)كاتبة لبنانية(

عن مسارات األزمة الليبية

 اإلساءات لقضية القدس في الغرب

ترامب يطرد نفسه من الشرق األوسط

أحضان الشعوب الدافئة

يقدم الليبيون 
الدليل على غياب 

بناء الدولة 
ومؤسساتها

آن للعرب والمسلمين 
في الغرب أن يتناولوا 

ملف معاداة 
السامية بجدية

 نسينا أن القدس 
ليست إسالمية فقط، 
إنما مسيحية، قبل أن 

تكون إسالمية 

آراء

معن البياري

هــل أراد مــلــك الــســعــوديــة، ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أن يــدفــع حــرجــا عــن شخصه، 
اململكة طاملا استضافت قمما  الشورى إن  وعن بلده، عندما قال أمس في مجلس 
منظمة  لـــدول  االستثنائية  القمة  أعــمــال  فــي  املــشــاركــة  عــن  استنكف  ألنــه  تاريخية، 
التعاون اإلسالمي )57 دولة(، وأعلنت رفضها قرار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
االعتراف بإسرائيل عاصمة لدول االحتالل اإلسرائيلي؟ أم أنه أراد التذكير، إن نفعت 
الذكرى، بأن لبالده مكانتها ودورها ووزنها، وإن دعت دولة غيرها إلى قمة إسالمية 
بشأن القدس، ثم لّبيت الدعوة، فاستضافت هذه القمة؟ ترى، هل أحدث هذا الكالم 
أثرا لدى من سمعه، أو علم به، من أبناء األمة، أم أن ال أحد اكترث به؟ هل عنى كالم 
امللك شيئا له معنى بالنظر إلى تمثيل بالده بوزير غير مختص في هذه القمة التي 
أعلنت أن خطوة ترامب »األحادية الجانب والالغية وغير القانونية« هي انسحاب من 
دور واشنطن وسيطا في عملية السالم؟ ما الذي بالضبط كان سينتقص من اسم 
العربية السعودية لو أن ملكها كان هو الذي بادر إلى أن تستضيف الرياض أو مكة 
املكرمة هذه التظاهرة السياسية، أو لو أنه طار إلى إسطنبول، وأعلن من هناك شجب 

ما أقدم عليه ترامب بشأن القدس؟
يمكن أن تتناسل أسئلة أخرى، لكنها على األرجح ستختتم بسؤال مقلق، ومحير 
ربما: ملاذا صارت اململكة العربية السعودية تحترف مراكمة الخسران تلو الخسران، 
والخصم شبه اليومي من وزنها املفترض ومكانتها السياسية الخاصة؟ ال شطط 
وال تزّيد في إضافة بؤس األداء السعودي في موضوعة القدس بمناسبة الحماقة 
التي اقترفها رئيس الواليات املتحدة إلى الرداءات التي تبّدى عليها السلوك السياسي 
الراهنة في لبنان، وفي  العبث بمؤسسة الحكم  السعودي في محاصرة قطر، وفي 
الرهانات الطائشة في اليمن، وفي االنكشاف الظاهر في سورية، وفي املرجلة الخائبة 
مع إيران، وفي االرتهان لحسابات صغيرة في غير موضوع، وفي البحث عن األعداء 
ذاك، هنا  أو  هــذا  مع  تحالفات غير محسوبة  إقامة  وفــي  والخصوم في غير ملف، 
يحتاج  التي  الحقيقة  هــذه  وهــو يشهر  كثير،  بأسف  واحــدنــا  ولكم يشعر  وهــنــاك. 
التأشير إليها إلى إجهاد الذهن، فهي ماثلة ومتحققة قدام كل األعني واألسماع. ذلك 
أن ليس من عربي عاقل يشتهي هذا الحال للعربية السعودية، والتي طاملا كان األمل 
باقيا بمقادير يحتفظ فيها الحكم من مقادير من الحذر والتحّوط والحكمة، تحمي 

اململكة من نقصان الهيبة وخفة الوزن.  
لم تبادر تركيا إلى جمع ممثلي األمة اإلسالمية من أجل تأكيد موقٍف مجمٍع عليه 
يرفض قرار ترامب بشأن القدس، إال ألن العربية السعودية استقالت منذ زمن من 
دور قيادي كثيرا ما توهمنا أنها أهل له، وأي فراغ في أي مساحة يمأله من يتقّدم 
مللئه، بــجــدارة وكــفــاءة. وهــذه االستباحة الــواســعــة التي تــزاولــهــا إيـــران فــي غير بلد 
عربي ما كانت لتصير لو أن البدن العربي غير مريض باالهتراء الذي نرى في أداء 
السعودية ومصر، مثال. ولذلك ليس ثمة أي تجّن على الرياض إذا ما رأى واحدنا في 
ي املتعّمد لتمثيلها في قمة إسطنبول اإلسالمية أمس سلوكا يدل على عطب 

ّ
التدن

القرار السياسي السعودي، وإيالء أصحابه الحسابات الصغرى  ثقيل في صناعة 
تاريخية  قمم  بمؤتمرات  امللك سلمان  تباهي  أمــا  األمــة.  الجوهري من قضايا  على 
استضافتها اململكة فإنه أمر يفيد بأن هذا العطب أثقل مما نتخّيل، أما إذا كان من 
مقاصد امللك، في إشارته هذه، أن الرياض استضافت القمة األميركية اإلسالمية في 
مايو/ أيار املاضي، فإن أرطال هذا العطب صعبة على العّد، ذلك أن تلك القمة معلومة 
التفاصيل، وال يرمى واحدنا بسوء الظن إذا ما قال إن الحصار الذي صنعته اململكة 
وحليفتها الراهنة اإلمارات ضد دولة قطر هو من عقابيل تلك القمة. وال يكون املرء 
سيئ الطوية لو قال إن طيران دونالد ترامب من الرياض إبان تلك القمة إلى مطار بن 
غوريون في دولة االحتالل اإلسرائيلي كان القفزة األولى باتجاه قرار نقل السفارة 

األميركية من تل أبيب إلى القدس.  
أما عن القرارات التي انتهت إليها قمة إسطنبول اإلسالمية، فهي محمودة ال ريب، 
وغير كافية طبعا، وذات قيمة ال شك، ومحدودة األثر على األرجح. وأول ما يحتاجه 

النقاش بشأنها إهمال فداحة األداء السعودي، وهذا يحتاج مزاجا آخر.

عبد الحكيم حيدر

م 
ّ
من يومي وأنــا أخــاف من امليكرفون، بسبب شعوٍر ما، قد يكون منه أنه يضخ

صوتي، وأنا أخاف حتى من فكرة تضخيم الصوت، حتى في الحمام مع نفسي، 
ص فلسطني من أنياب 

ّ
فما بالك وأنا أمام حشد من الجماهير ينتظر مني أن أخل

إسرائيل، أو على األقل أحّرر املسجد األقصى. كان تعييني في مدرسة إعدادية في 
املنيا أمني مكتبة يجعلني بعيدا عن االحتفاالت، وعن الجماهير والحشود. فقط 
ع في دفتر الحضور، وأجري إلى الشمس في الشتاء، أو أدخل إلى مكتبتي، لكي 

ّ
أوق

أبتعد عن أي كرنفال، إال أن موت الشاعر فؤاد حداد في بداية الثمانينيات جعل 
ناظر املدرسة )وكان يكتب الشعر العمودي وال يحب اليسار، وكان اسمه صالح 
نصر، شفاه الله( جعله يقتحم املكتبة، ويقول لي بعشم وود: »ما تقول كلمتني بكرة 
إلذاعة املدرسة في روح عمك فؤاد، وهم مش حبايبك برضه يا أبو عبيد؟«. وكأن 
الرجل، بابتسامته ومودته، يحاول أن يعرف مكنوناتي، فقلت له باسما: »حاضر«. 
وفــي الــصــبــاح الــتــالــي، قلت الــديــبــاجــة الــعــاديــة عــن مــوت الــشــاعــر وعــن مسحراتي 
فلسطني«،  إال  مّيه  له  العطشان  »وال  املشهورة  بكلماته  وختمتها  إلــخ،  رمــضــان.. 
وانصرفت خجال إلى مكتبتي. بعد حصتني، جاءني صالح ناصر باسما، وهو 
وا لبعض يا أوالد اإليه«.. وكان يقصد أنني على األقل يساري، وأنني 

ّ
يقول: »تحن

كتمت ذلك، حتى قلته بعد ما طلب مني ذلك، وأنني ختمتها، ككل يساري، باملقولة 
املعهودة »وال العطشان له ميه إال فلسطني«، فابتسمت، وهو انصرف إلى الفصول، 

حلت للمعاش من شهور.
ُ
ولم أمسك ميكرفون اإلذاعة مرة أخرى، حتى أ

أمس، بعد قرار ترامب بشأن القدس، الهمجي وغير املسؤول، تأملت خمسا وثالثني 
سنة مـــّرت مــن دمـــوع الــيــســار على الــقــدس، وتــأمــلــت مساجينهم مــن الــطــالب في 
الفلسطينية،  امليكروفونات والكوفيات  الجامعات املصرية، وكلمات شيوخهم في 
وهي على أكتاف الفتيات والشباب والشيوخ، وتخيلت الحشود التي انطفأت فجأة 
الفتاح السيسي منقلبا، ليس على »اإلخــوان املسلمني« فقط، بل  بعد مجيء عبد 
النقابات وأّممها بالكامل، حتى  الثورة أيضا، وعلى أي مظاهرة، وكّمم أفواه  على 
اب صار مكانا فقط لصرف املعاشات، فتحّسرت، أين راح اليسار؟ بل 

ّ
اتحاد الكت

كيف تم تدجينه بكل هذه السهولة، بعد كل هذه السنوات والتضحيات؟
شــيء مثير للدهشة والتأمل واأللــم. أيــن ذهــب زيــن العابدين فــؤاد؟ وكيف صمت 
تماما ابن أبو العز الحريري عضو البرملان من سنة تقريبا، وكان والــده أبو العز 

الحريري مع البدري فرغلي ال يفارقان الحشود، وال الكوفية الفلسطينية؟
أين ذهب اليسار بعد أربع سنوات من القمع؟ أين ذهب حزب التجمع وكوادره بعد 

رحيل رفعت السعيد؟ بل أين متحدثه اإلعالمي وتصريحاته النارية.
أخــافــه من  كنت  الــذي  امليكروفون  يشبه  فهو  بــكــري،  مــن مصطفى  بالطبع  دعنا 
خمس وثالثني سنة، ولم أقربه ثانية، حتى أحلت للمعاش من دون أن أملسه ثانية. 
دعنا من ذلك كله، فأين اليسار )املعرفي( من كل مما يحدث. أين راح مترجموه 

روه وكتاب قصصه وشعراؤه وكتاب رواياته ونقاده.
ّ
ومنظ

ال تقل إن كل هذه األعداد املهولة قد تم استيعابها داخل دوالب النظام الحالي، فتلك 
سذاجة مفرطة. قل تعبوا، قل خافوا، قل كبروا، قل هاجروا وتوزعوا في املنافي، 
 في »اإلخوان« لم يعد يهمهم 

ً
ة الحيلة والخوف أيضا، قل مكيدة

ّ
قل صمتوا من قل

شيء من أمر الوطن سوى سالمة النهايات من أعمارهم. قل أي شيء. ولكن ها 
القديمة،  الجراح  تلك  لهم  ينكأ  الشتاء كي  أول  يدعوهم في  ترامب، بعجرفته،  هو 
هم يتذكرون ذلك املقطع األثير من حبيبهم فؤاد حداد: »وال العطشان له ميه إال 

ّ
عل

فلسطني«. ننتظركم بميكروفونات حديثة، وقد نفكر في شكل جديد للكوفية، تليق 
باملخاوف التي نقّدرها إنسانيا.

سالمة كيلة

أعلن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية، 
ر نقل السفارة األميركية إليها. وكانت روسيا قد اعترفت بها عاصمة للدولة  وقــرَّ
بأن  األميركي  االعتراف  بعد  لت« من موقفها  »عدَّ أنها  من  الرغم  على  الصهيونية، 
أكدت أن »القدس الغربية« هي عاصمة الدولة الصهيونية، والشرقية عاصمة »الدولة 
الفلسطينية«. وقد استثار املوقف األميركي كثيرا من ردود الفعل، والحراك، والرفض. 
ليس من العرب، شعوبا فقط، بل كذلك من الــدول الرأسمالية التي ملست خطر هذه 
الخطوة، وأيضًا من شعوب عديدة العالم، لكن ذلك كله لم يغّير شيئًا مما حدث، حيث 
يبدو أن ترامب يريد فرض »األمر الواقع«، لكي يكون كل حديث عن تفاوض و«سالم« 

متجاوزًا واقع أن القدس هي عاصمة الدولة الصهيونية.
بالطبع، لن يغّير كل الحراك الذي حدث، على الرغم من أهميته، من واقع أن أميركا 
)مع  تغيير جــّدي  إلــى  يــؤدي  لن  وأنــه  الصهيونية،  للدولة  بالقدس عاصمة  اعترفت 
أهميته كما أشرت(، حيث إن الخطوة األميركية مرتبطة بمنظور إلى وضع املنطقة 
وال  املنطقة.  على مجمل  وبتفّوقها  الصهيونية،  للدولة  الفعلي  الوجود  بفرض  يبدأ 
شك في أن املنظور األميركي الذي يظهر مع مرحلة ترامب ينطلق من فرض األمر 
االهتمام  أن  الرغم من  املنطقة، على  في  الصهيونية مركزية  الدولة  أن  ومــن  الــواقــع، 
األكبر بات ملنطقة جنوب شرق آسيا، وللخطر الصيني. لكن يبدو أن أميركا ترامب 
جــزءًا  بحيث تصبح   ،

ً
قليال تبتعد  وهــي  الصهيونية  الــدولــة  لوضع  تطمئن  أن  تريد 

»طبيعيًا« من املنطقة، ويجري االعتراف بها على هذا األساس. هنا ال يمكن فصل 
ما جرى بخصوص القدس عن »صفقة القرن« التي جرى ترويجها منذ مدة، والتي 
تعني إعادة ترتيب املنطقة بما يضمن بقاء الدولة الصهيونية، وبقاء قدرتها املتفّوقة، 
وضمان هيمنتها. وإذا كانت أميركا تفعل ذلك، فال شك في أن روسيا ليست بعيدة 
ت بأن القدس هي عاصمة الدولة الصهيونية، وإْن كانت قد أردفت إلى  عن ذلك، لهذا أقرَّ
تحديد أنها تقصد القدس الغربية. وبهذا، ما يبدو واضحًا هو اإلقرار بأن القدس هي 
عاصمة الدولة الصهيونية، وهو األمر الذي يعني اإلقرار بالوجود الصهيوني ذاته. 
وإذا كان قد ظهر أن العرب، في مختلف بلدانهم، يرفضون هذا األمر، وأنه حتى الدول 
اإلمبريالية ال توافق السياسة األميركية في هذا األمر، فإن املسألة لم تتعّد الرفض 
العربية في مستوى ما جــرى. على  النظم  ولــم يكن رد فعل  والتذمر،  واالحــتــجــاج، 
العكس، يبدو أن األمر تعّدى ذلك للمشاركة في ترتيب مشترك مع الدولة الصهيونية. 
ماذا يعني ذلك كله غير أن الوضع الفسطيني بات يحتاج معالجة مختلفة عما كان 
يحدث طوال عقود من ردود الفعل التي لم تثمر شيئًا غير إظهار »النيات الحسنة«، 
من الشعوب، والتغطية على املوقف الفعلي من النظم؟ هذا ما يحدث، حيث لم تعد 
»النيات الحسنة« تفيد، ولم تعد التغطية تنطلي على أحد، بعد أن باتت األمور تسير 
مع  التي هي في جوهرها مصالحة  الــقــرن«  باتت تسمى »صفقة  ما  تحقيق  نحو 
الدولة الصهيونية، وتحقيق لتحالف »إستراتيجي« بني النظم وهذه الدولة. بمعنى أن 
االعتراف بالقدس عاصمة للدولة الصهيونية هو مقدمة لصفقٍة أوسع، تفرض هذه 
الدول مركز سيطرٍة على املنطقة، واألمر هنا ال يتعلق بفرٍض بالقوة، بل بقبوٍل بهذه 

السيطرة، وميل إلى تحقيق تحالف »تحت السيطرة«.
ال يغامر ترامب بال حسابات، على الرغم من أن ما قام به هو مغامرة، فهو يعرف 
الخدمات  كــل  ولتقديم  الصيونية،  الــدولــة  مــع  »التحالف«  لـــ  مستعدة  باتت  نظمًا  أن 
التي تحتاجها، وهو ما سيظهر حني البدء بـ »إنجاز« صفقة القرن هذه التي تلفظ 
بالدولة  العربية  النظم  قبول  مرحلة  هي  املقبلة  واملرحلة  عــديــدون.  عــرب  بها حكام 
 ضد النظم ذاتها من 

ً
الصهيونية حليفا، ولهذا ال بد من تطوير صراع الشعوب، أوال

املحيط إلى الخليج.

الرياض في إسطنبول اليسار وأين ذهب العطشان؟

عن القدس

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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أمــا بعــد، وبعــد ما ســّمي الربيع العربي، 
وال  فلســطني  تعــد  لــم   ،2011 منــذ  أي 
القدس أولوية، ولم تعد هي القضية التي 
واإلســامي  العربــي  الضميــر  وحــدت 
منذ وعد بلفور على األقل، أي منذ 100 

سنة بالضبط.
ووعــد بلفــور ووعــد ترامــب، يتشــابهان 
الوعيديــن  أو  الوعديــن  وبــني  جــدا، 
قــرن. وفواتيــر النضــال يؤديهــا شــعب 
فلســطني علــى مــدار الســنني، والقــدس 
شاهدة شهيدة كل يوم وكل شهر وكل 

سنة.
لكــن راعــي البقــر الجديــد، ترامــب، أعــاد 
مشــكورا عقــارب الزمــن إلــى ميقاتهــا، 
وذكرنــا أن فلســطني والقــدس مــا زالتــا 
قضيــة تنــزف، وال زالــت تحرك الوجدان 
العربي واإلسامي، فكيف ال نشكره؟ 
أزاح  أن  بعــد  أيضــا  نشــكره  ال  وكيــف 
بالقــدس  باالعتــراف  الجديــد  بقــراره 
عاصمــة إلســرائيل اللثــام عــن املحــاور 
والتــي  املنطقــة،  فــي  والجديــدة  الرخــوة 
ومــزاج  مهــل  علــى  تتشــكل  بــدأت 
إلــى  الســعودية  مــن  الحــكام،  ومصالــح 

التماهــي  أو  املهادنــة  وموقــف  مصــر، 
املعلن مع إدارة أميركا وإسرائيل.

كمــا نشــكره أيضــا ألنــه وّحــد الشــارع 
إلــى  الربــاط  مــن  واإلســامي،  العربــي 
تنــدد  مســيرات  شــهدنا  حيــث  عّمــان، 
بالقــرار، وتعيــد التذكيــر باملوقف، وبأن 
قضية القدس وفلسطني ال زالت قضية 

الشعوب. 
وإنعــاش  لســقي  أيضــا  ونشــكره 
انتفاضــة جديــدة في القدس وفلســطني 
أجــل  مــن  للنضــال  الحيــاة  تعــود  كــي 
القضيــة نفســها التي باتــت وصمة عار 
ونشــكره  الدولــي.  املنتظــم  جبــني  علــى 
لتذكيرنــا بــأن فلســطني والقــدس تبقــى 
حتــى  لنزيفــه  الوفــي  الجــرح  وحدهــا 
قدســها  مــن  اآلن  ففلســطني  النهايــة، 
الشــهادة واالستشــهاد. وليأخــذ  تعيــد 
الــكل حقــه مــن النزيــف مجــازا أو كرها، 
القــرن  صفقــة  بقســطاس  حتــى  أو 
راعــي  يــا  الشــكر،  كل  ولــك  املشــبوهة. 
البقــر الجديــد، علــى إعــادة الســكني إلــى 

جرحنا كي ينزف أكثر.
أحمد بومعيز )المغرب(

ال أتفق مع أصحاب التفســير القائل إن الـــنصف 
األميركــي،  الرئيــس  أخــذه  الــذي  دوالر  ترليــون 
دونالد ترامب، من السعودية قبل أشهر له عاقة 
بقــراره األخيــر بتنفيــذ قانــون للكونغــرس صدر 
األميركيــة  الســفارة  بنقــل  يقضــي   1995 عــام 
ِمـــن تــل أبيــب إلــى القــدس املحتلة، واعتبــار مدينة 
القــدس عاصمــة  موحــدة أبديــة لدولــة إســرائيل 
الغاصبــة، أو أن زيارتــه فــي مايــو/ أيــار املاضــي 
الــدول  قــادة  مــن  كثيريــن  مــع  ولقائــه  للريــاض، 
العربية واإلسامية، كان لها عاقة مباشرة بهذا 

القرار، وذلك لعدة اعتبارات، منها أن ترامب.
شــأن كل الرؤســاء األميركيــني الســابقني، ليــس 
بحاجــة ليســتأذن أي حاكــم عربــي، خصوصــا 
املنضويني تحت عباءة ما يسّمى معسكر الدول 
املعتدلة، بأي خطوة يتبناها أو قرار يتخذه، فهذه 
األنظمــة فــي نظــر ترامــب أضعــف وأهـــون ِمـــْن أن 
تأخــذ أميــركا العظمــى رأيهــم أو األذن والضــوء 
األخضر منهم، ناهيك عن الخوف من ردة فعلهم 
 األمــر 

َ
ــــق

ّ
وغضبهــم بــأي أمــر كان، حتــى وإن تعل

بمصير القدس.
هــو رشــوة  مليــار(   500( املبلــغ  هــذا  إّن  أيضــا، 
ـــفة مقدمــة للرئيــس ورجــل األعمــال، دونالــد 

ّ
مغل

للســعودية  ابتــزازه  بهــا  ليكــف  وادارتــه،  ترامــب، 

الحاكمــة فيهــا، نظيــر خدمــات ســالفة  واألســرة 
والحقــة، يمكــن تلخيصهــا بما يلي: لإلفات مــــن 
تلــّوح بهــا واشــنطن  التــي  ورطــة تهمــة اإلرهــاب 
بعــد  وبالــذات  وآخــر،  حــني  بــني  الريــاض  بوجــه 
صــدور قانــون جاســتا الــذي صدر أخيرا بشــأن 
عملية ضرب البرجني اإلرهابية في نيويورك في 
ســبتمبر/ أيلــول 2001، وهــي العمليــة التــي تتهــم 
واشنطن صراحة أذُرع وشخصيات دبلوماسية 
فــي األســرة الســعودية بالضلــوع بها، هــذا عاوة 
شــعرْت  كلمــا  لهــا  األميركيــة  االتهامــات  علــى 
األمــوال  شــفط  مــن  ملزيــد  بالحاجــة  واشــنطن 

السعودية بدعم اإلرهاب.
يأتــي هــذا كله فــي ظل تدحرج الرياض إلى مواقع 
حــروب  شــكل  علــى  إّمــــا  املنطقــة،  فــي  صعبــة 
عســكرية شــاملة، كالتــي تخوضهــا باليمــن منــذ 
قرابــة ثاثــة أعوام أو على شــكل أزمات سياســية 
عاصفــة كالتــي تخوضهــا مــع قطــر منــذ شــهور، 
وتلــك التــي تخوضهــا منــذ عقود مع طهــران، وما 
يترتــب علــى هــذه املزالق الخطرة مــن كلفة باهظة 

ماليا وماديًا وأخاقيا. 
مســارب  إلــى  الريــاض  حاجــة  ظــل  فــي  وذلــك 
توريــد الســاح مــع اســتفحال حربهــا فــي اليمــن، 
األوروبــي  ــــع 

ّ
والتمن مــوِرد  مــن  أكثــر  وانســداد 

األخير بإرســال مزيد من األســلحة، بعد تصاعد 
فــي  الريــاض جرائــم حــرب  االتهامــات بارتــكاب 
هذا البلد املنكوب، وعلى حاجة الســعودية املاّســة 
للغطــاء األميركــي بمحافــل املنظمــات الحقوقيــة 
تلــك  بارتــكاب  مــرارًا  تتهمهــا  التــي  واإلنســانية 

الجرائم.
وأيضا، لتعبيد الطريق أمام األمير الشاب محمد 
بــن ســلمان، للوصــول إلــى كرســي العــرش، فــي 
ظــل حــرٍب صامتــة داخــل أروقة الحكــم، إذ يعرف 
امللك سلمان ونجله أن بلوغ ذلك الهدف لن يتأتى 
إال برضــى البيــت األبيــض وإطعــام فمــه الشــره، 
ــْت تحالفات 

َ
خصوصًا وأن واشنطن كانت قد بن

قويــة وعديــدة داخــل ثنايــا األســرة الحاكمــة مــع 
عدد من رموزها طوال السنوات املاضية متعلقة 

.
ً
بمسألة اإلمساك بمقاليد الحكم مستقبا

بعــد أن ضمــن األميــر محمــد بــن ســلمان املوقــف 
بــدأ  الخــط،  طــول  علــى  جانبــه  إلــى  األميركــي 
يتصّرف بثقة مفرطة تجاه خصومه ومنافسيه 
بالداخــل، ومــا عمليــة االعتقــاالت واســعة النطــاق 
التــي طالــت عددًا من األمراء واألثرياء إال نموذجا 
بــن  لــدى  بلغــت  التــي  واالطمئنــان  الثقــة  لدرجــة 

سلمان من املوقف األميركي. 
صالح السقلدي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة عثمان

مصــر بُحْكــم موقعهــا وموضعهــا، هــي فــي 
ها عن أهمِّ قضايا األمة، 

ُ
ل
ْ
قلب االهتمام، وعز

إضراٌر بها، وبنا. األخباُر التي تضافرت عن 
تنسيٍق أميركي مع مصر والسعودية، قبيل 
اعتــراف الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، 
 لدولــة االحتــال، 

ً
املشــؤوم بالقــدس عاصمــة

للبلديــن  )بمــا  والســعودية  بمصــر  تدفــع 
د الصمــت الســلبي، أو  مــن مكانــة( عــن مجــرَّ
الحيــاد الاإيجابــي، إلــى مخــاوف حقيقيــة 
عة، ولو انتاب تلك  ة وُمشــجِّ من مؤازرة مهمَّ
املوافقــة ملحوظــاٌت عــن التوقيــت واإلخراج، 
يجــرؤ  لــم  مــا  علــى  َجــُرؤ  أميركــي  لرئيــس 
ه مــن بيــل كلينتــون، إلــى جورج 

ُ
عليــه أســاف

بــوش االبــن، إلــى بــاراك أوبامــا، بعــد قانــون 
القــدس،  إلــى  الســفارة  بنقــل  الكونغــرس 
ودائمــة   

ً
موّحــدة  

ً
عاصمــة بهــا  واالعتــراف  

رج 
ْ

إلســرائيل 1995، وترامــب بهــذا القرار َيخ
واشــنطن  لسياســة  العريــض   

ِّ
الخــط عــن 

فــي  ر  يتقــرَّ القــدس  وضــع   
َّ
أن فــي  ــل 

ِّ
)املتمث

القضيــة  هــذه  فــي  النهائيــة(  املفاوضــات 
بالغــة الحساســية، ليــس عربيــا وإســاميا 
ُحموالتهــا   

ِّ
بــكل القــدس  وتحديــدا  فقــط، 

وإنمــا  والسياســية،  والتاريخيــة  الروحيــة 
عامليا أيضا. 

كان موقف شيخ األزهر، أحمد الطيب، الفتا؛ 
وجريئــا؛ إذ أعلــن رفضــه لقــاء نائب الرئيس 
مــن  بــدر  مــا  بعــد  بينــس،  مايــك  األميركــي، 
إدارته بخصوص القدس، واألمل أن يستمر 
محــاوالت  لكــن  ــم.  يتعمَّ وأن  املوقــف،  هــذا 
دة  ؤيِّ

ُ
ــَع التظاهــرات امل

ْ
الســلطات املصريــة من

للقــدس، أو منــع تُوّســعها، علــى الرغــم مــن 
 إجمــاع شــتى القــوى 

ّ
أن هــذه القضيــة محــل

باسل الحاج جاسم

تدخلهــا  أن  البدايــة،  منــذ  روســيا،  أعلنــت 
محــدودًا،  ســيكون  ســورية  فــي  العســكري 
وملــدة تتــراوح بــن شــهرين وثاثــة شــهور، 
هــذا  علــى  عامــن  مــن  أكثــر  مضــي  وبعــد 
التدخــل، ظهــر الرئيــس الروســي، فاديميــر 
بوتن، في زيارته القصيرة للقاعدة الجوية 
 أخــرى، إن 

ً
الروســية فــي ســورية، وقــال، مــرة

وســيعود  مهمتــه،  أنجــز  الروســي  الجيــش 
إلــى بــاده. وصحيــح أن هــذا األمــر كان قــد 
ــد بــه مــرارًا فــي الســابق، إال أن التوقيــت  تعهَّ

والدالالت مختلفة هذه املرة.
 للمناورة 

ً
 كبيــرة

ً
تــرك بوتن لنفســه مســاحة

بقولــه إن »جــزءًا كبيــرًا« مــن القوات ســيعود 
َســت  أسَّ روســيا  بــأن  وإفادتــه  البــاد،  إلــى 
وجــودًا دائمــا فــي ســورية مــن خــال قاعــدة 
البحريــة  طرطــوس  وقاعــدة  حميميــم 
ث  تحدِّ

ُ
عة. وكان ديمتري بيسكوف، امل وسَّ

ُ
امل

باســم بوتــن، أكثــر غموضــا، حن أشــار إلى 
د لانسحاب،   زمني ُمحدَّ

ٌ
إنه ال يوجد جدول

وقــال: »مــن الواضــح أنهــا مســألة ال تنتهــي 
حاهــا«. وال بــد مــن التســاؤل 

ُ
بــن ليلــٍة وض

عــن جــدوى الحملــة العســكرية التــي قامــت 
بهــا روســيا علــى مــدار عامــن؟ وعمــا يريــد 

بوتن؟ وهل حقق ما يصبو إليه؟ 
كان الهــدف الرئيــس مــن التدخــل العســكري 

وليســت  املصــري،  الشــعب  فــي  السياســية 
أخــرى،  ة  مــرَّ يؤّكــد  النظــام،  إلــى  هــة  موجَّ
ــم 

ُ
ظ

ُّ
الن ســامة  بــن  العضويــة   

َ
العاقــة

فعــٍل سياســي ذي  ة تمثيلهــا( وأّي  )شــرعيَّ
شأن، داخلي، أو خارجي. 

ويعيدنــا هــذا االرتبــاط إلى الذريعة نفســها 
السيســي  الفتــاح  عبــد  نظــاُم  هــا  يزجُّ التــي 
فــي وجــه املتعاطفــن مــع القــدس، وهــو مــا 
تموضــع  ذلــك؟  كيــف  »اإلرهــاب«،  يه   ُيســمِّ
طاقم السيســي، سياســيا وأمنيــا وإعاميا، 
ة، وهو نفسه نشأ  في صلب الثورات املضادَّ
ــب، لــم ُيمَهــل 

َ
فــي انقــاٍب علــى رئيــٍس منتخ

إلى نهاية فترته، بحجج وذرائع أسهمت ما 
ى الدولة العميقة في تخليقها، ومنها  ســمَّ

ُ
ت

م 
ّ
ما يعود إلى حصاد حقٍب سابقة، وملا تسل

وكليــا،  فعليــا  الدولــة  ــص( 
ِّ
خل

ُ
)امل الرئيــُس 

 
ِّ

 أجهزتهــا مع سياســاته، بكل
ُّ

وتضافــرت كل
طاقتها، بل وجبروتها، لم يسفر ذلك إال عن 
مضاعفة أزمات مصر، والتنكيل االقتصادي 
واألمني باملواطن املصري، وقْمع رأيه، حتى 
لــو بــدا موقفــا عفويا، كتنفيســة غضب، كما 
لــم  ومثياتهــا،  وكتــوك، 

ُّ
الت ســائق  صرخــة 

يقــَو نظــام السيســي علــى احتمالهــا، وذلــك 
ة هشاشته، باملقارنة، حتى مع الرئيس  لشدَّ

املخلوع، حسنى مبارك. 
عيُبهــا  يقتصــر  ال  التــي  ظــم 

ُّ
الن حــال  فهــذا 

تلــك  بــل  الحكــم،  إلــى  الوصــول  علــى نزاهــة 
الشــعوب  عــات 

ُّ
لــت إلجهــاض تطل صِّ

ُ
ف التــي 

مــن  معقــول  قــدر  إلــى  ــة 
ِّ
ِحق

ُ
وامل الطبيعيــة، 

العدالة والحرية والكرامة. 
الخارجــي  التأثيــر  ســؤال  يعــود  وهنــا 
والبنــاء السياســي واالجتماعي في الداخل، 
وهنــا تســتجّد األدلــة علــى أهميــة اإلصــاح 
بــن  املأزومــة  العاقــة  )الســيما  الداخلــي، 

الســقوط،  مــن  األســد  نظــام  إنقــاذ  الروســي 
وإضعاف أعدائه، كما أرادت روســيا ضمان 
العســكرية،  قواتهــا  وعــرض  مصالحهــا، 
اســتهداف  إلــى  إضافــة  واختبارهــا، 
مشــاركة  بســبب  املتطّرفــة،  التنظيمــات 
املواطنــن الــروس فــي نشــاطها، كمــا حــاول 
بوتــن ربــط تحركاتــه فــي ســورية بملفــات 
أخــرى، مثــل نــزاع أوكرانيــا، والخافــات مــع 
االتحــاد األوروبي، والعقوبات الغربية على 
التدخــل  أن  إلــى  بعضهــم  وينظــر  روســيا. 
الروســي ســاهم، نوعا ما، في تحجيم الدور 
اإليراني الذي استفرد بالقرار السوري، منذ 
نهايــات عــام 2012، حيــث انعكــس االنزعــاج 
بتقــارب  الروســي،  التهميــش  مــن  اإليرانــي 
إيرانــي مــع تركيــا، إضافــة إلــى تصريحــاٍت 
ســابقة للرئيــس اإليرانــي، حســن روحانــي، 
تفيــد بعــدم رضــا إيــران عــن جميــع القــرارات 
التي تتخذها روسيا في سورية، إال أن ذلك 
كلــه ال يرتقــي إلــى مســتوى خــاف روســي - 

إيراني على أهدافهما القريبة في سورية.
التــوازن  التدخــل الروســي نوعــا مــن  أوجــد 
جميــع  بــن  القــوى  ميــزان  فــي  العســكري 
األطراف، بحيث ال يسمح ألي منها بتحقيق 
علــى  املعادلــة  يقلــب  أن  يمكــن  انتصــاٍر  أي 
األرض الســورية، واســتطاعت روسيا إعادة 
مناطــق كثيــرة فــي ســورية إلــى يــد النظــام، 
باســتثناء بعــض املناطــق في شــمال شــرقي 

ى بحالــة الاحــرب  ســمَّ
ُ
شــأن ســورية، ومــا ت

والاســلم، فلذلــك ســمحت أميــركا للسيســي 
محمــد  الســابق،  الرئيــس  علــى  ينقلــب   

ْ
أن

 
ْ
مرســي، كما ســمحت لنظام بشــار األســد أن

يبقى. 
نــادْت  طاملــا  التــي  وهــي  واشــنطن،  ــْت 

َ
قِبل

العالــم  ِبَدْمقرطــة  فيهــا  ســابقة  إداراٌت 
ة،  العربــي، وتحديــدا مصــر، قبلــت هــذه املــرَّ
أمريــن:  لصالــح  الديمقراطيــة،  نّحــي 

ُ
ت  

ْ
أن

الحــركات  والثانــي محاربــة  إســرائيل،  أمــن 
ك  حــرِّ

ُ
امل هــذا  وكان  الراديكاليــة.  اإلســامية 

أكثــر تجلّيــا وتفعيــا فــي الــدول األقــرب إلى 
فلســطن املحتلــة، مصــر وســورية، وهــذا مــا 
دامــا  مــا  همــا 

َّ
ن

َ
أ واألســد،  السيســي،  يدركــه 

ــا عليهم،  قائمــْن بهــذا الــدور، فــا خطر ِجّدّيً
ســيما  وال  لتغيرهــم،  ــة  ُملحَّ حاجــة  ال  أو 
إقليميــا  أخــرى،  عوامــل  معــه  تضافــرت  إذا 
مثــا،  السيســي،  يشــعر  ولذلــك،  ودوليــا. 
بطمأنينــٍة أكبــر، لتأخــذ السياســات األمنيــة 
القمعيــة مداهــا، كمــا ال تبــدو عليــه عامــاُت 
ب  تســبَّ الــذي  الذريــع  الفشــل  جــّراء  القلــق 
بــه فــي مصــر، اقتصاديــا وأمنيــا، بــل يبــدو 
عازمــا علــى ترشــيح نفســه لفتــرة رئاســية 
 الشــعب 

ّ
جديــدة؛ لُيكِمــل مشــروعه )!( مــع أن

رؤيتهــا. ويــرى مراقبــون أن إعــان روســيا 
االنســحاب، بالتزامن مــع مفاوضات جنيف 
بجولتهــا الثامنــة، واقتــراب الجولــة الثامنة 
مــن محادثــات أســتانة، واالســتعداد ملؤتمــر 
اإلقليميــة  األطــراف  إلــى  رســالة  سوتشــي، 
التــي اعتبــرت أن روســيا،  بالدرجــة األولــى 
بتدخلها العسكري، أبعدت الحل السياسي، 

.
ً
دت الوضع السوري املعقد أصا

ّ
وعق

وعلى الرغم من التدخل العســكري الروســي 
القوي في سورية طوال عامن، إال أن روسيا 
سياســي  دور  تفعيــل  إلــى  تفتقــر  زالــت  مــا 
االنســحاب،  إعــان  بعــد  خصوصــا  قــوي، 
وباتت تواجه تحديا من نوع آخر هذه املرة، 
سياســي وليس عســكريا. ومن هذه الزاوية، 

النظــام  هــذا  موقــف  ينتظــر  ال  الفلســطيني 
كبيــرة،  القضيــة   

َّ
أن إال  ذاك،  أو  العربــي، 

 
ُ
واملنعطــف الراهــن، خطير، فعــا، تريد إدارة

عاصمــة  بالقــدس  االعتــراف  بهــذا  ترامــب، 
طريــق  فــي  معضلــٍة  أهــّم  حْســَم  إلســرائيل، 
التسوية؛ لُيريح املتفاوضن )مستقبا كما 
ــم هــدٍف ال ِقَبــل لهــم 

ُّ
ــه( مــن تجش

ُ
ــل إدارت تؤمِّ

يــْت  حِّ
ُ
بــه، وهــو التنــازل عــن القــدس؛ فــإذا ن

أْمَكــن تدويــُر القضايــا )الخافيــة(  القــدس، 
ــة، وهــي مســائل الحــدود والاجئــن  تبقيَّ

ُ
امل

قضايــا  ى  تســمَّ مــا  وســائر  واملســتوطنات، 
 النهائي. 

ِّ
الحل

العربيــة  املــؤازرة  أهميــة  هنــا  ومــن 
 

ِّ
كل وعلــى  العامليــة،  وحتــى  واإلســامية، 

املســتويات، ليس فقط، إلفشــال هذه الخطة، 
راد تكريُســه، وعلى 

ُ
ولكن ملقاومة االنهزام امل

القــدس،  خــال  مــن  هــا، 
ِّ
كل األمــة  مســتوى 

فالجهــد  والرمزيــة.  الفعليــة  بمكانتهــا 
، ومنــذ فتــرة، علــى توجيــه ضربــاٍت  َصــبٌّ

ْ
ُمن

بالهزيمــة،  إلقناعنــا  ومباشــرة،  حــاّدة  لنــا، 
عاصمــة  بالقــدس  ترامــب  اعتــراف  فبعــد 
لدولــة االحتــال، بســاعات، جــاء إعــان قــرار 
غاالنــت،  يــوآف  اإلســرائيلي  البنــاء  وزيــر 
ــط لبنــاء 14 ألــف وحــدة ســكنية فــي 

َّ
بمخط

القدس، تفعيا فوريا، واستثمارا لاعتراف 
ع التراُجع  ْم َيْســُهل عليهم تجرُّ

َ
األميركــي، فل

ابــات اإللكترونية، مثا، قبل أشــهر.  عــن البوَّ
عربيــة  مواقــف  ــر 

ُ
هنــا خطــورة تضاف ومــن 

بالصمــت  ــت 
ّ
تجل ســواء  معهــم،  متجاوبــة 
والتجاهل، أو بالقمع والكبت. 

د  في  حن أن املأمول في مصر أكثر من مجرَّ
عــن  ــر  عبِّ

ُ
امل بالتظاهــر  للمصريــن  الســماح 

الغضب. 
)كاتب فلسطيني(

وعســكريا  سياســيا  موســكو  تعاونــت 
مــع دول إقليميــة فــي املنطقــة، بهــدف دعــم 
ذلــك  وكان  الضعيــف.  السياســي  موقفهــا 
نظمتــه  الــذي  أســتانا،  محادثــات  خــال 
موســكو بالتعاون مــع طهران وأنقرة، حيث 
اســتطاعت الــدول الثــاث تهدئــة الوضع في 
ســورية، باإلضافــة إلــى إنشــاء أربــع مناطــق 

لخفض التصعيد.
وال يمكــن تجاهــل موقــف دول كبرى عديدة، 
فــي  اإليرانــي  للنفــوذ  الرافضــة  واإلقليميــة 
مــا يجعــل روســيا  ســورية واملنطقــة، وهــو 
في موقٍف ال تحسد عليه، فهي تخشى على 
القويــة  واالقتصاديــة  السياســية  عاقاتهــا 
مــع تلــك الــدول، التــي يثير التقارب الروســي 

اإليراني استياءها.
أخيــًرا  بوتــن  لجولــة  إن  القــول  ويبقــى 
بالقاهــرة  مــرورًا  أنقــرة  إلــى  حميميــم  مــن 
رســائل داخليــة أيضــا، إذ تســتعرض دوره 
زعيمــا أعــاد لروســيا هيبتهــا التــي فقدتهــا 
االتحــاد  انهيــار  تلــت  التــي  الســنوات  فــي 
الســوفييتي، فــي وقــٍت يشــرع فيــه بحملتــه 
للفترة الرئاســية الخامســة. وعلى الرغم من 
ثقته من انتصاره في االنتخابات الرئاسية 
أنــه  إال  املقبــل،  العــام  مــن  آذار  مــارس/  فــي 
مــن  عــال  مســتوى  علــى  للحصــول  يســعى 

الدعم، وإقبال قياسي في عملية االقتراع.
)كاتب وإعامي سوري(

ــل عربيا، ملواجهة  الشــعوب والحــكام( لنتأهَّ
حقيقيــة مــع إســرائيل، الدولــة التــي ال تنفــّك 
 املطالب، تطالبهم 

َ
ف

ْ
كلما خفض العرُب ســق

بخفــٍض آخــر؛ حتــى أفضــى األمر، فــي نهاية 
رأت  التــي  ظــم 

ُّ
الن تلــك  قبــول  إلــى  املطــاف، 

أفضــى  ســواها،  ِمــن  إليهــا  أقــرَب   
َ

إســرائيل
تها، 

ّ
إلــى قبولهــا، والتطبيــع معها، علــى عا

وعلى تجاهلها حتى للمبادرة العربية. 
متها  لم يبلغ في الشعوب العربية، وفي مقدِّ
إســرائيل  مــع  التطبيــُع  املصــري،  الشــعب 
مبلغــا عميقــا، وال واســعا، وهــذا مــا شــهد 
بــه األعــداء، كمــا جــاء فــي آخــر تصريحــات 
لرئيس حكومة االحتال بنيامن نتنياهو: 
عيق للســام مع إســرائيل هي الشعوب 

ُ
 امل

ّ
إن

األميركــي  اإلدراك  هــذا   
ّ

ولعــل العربيــة، 
والفكريــة  الوجدانيــة  الحالــة  لطبيعــة 
مــن  كان  عامــة،  العربيــة، بصفــة   للشــعوب 
إجهــاض  نحــو  هّمــة 

ُ
امل االنعطافــة  أســباب 

كات الشــعبية الواســعة )الربيــع  تلــك التحــرُّ
علــى  إفاُســها  ظَهــر  ــٍم 

ُ
ظ

ُ
ن ضــّد  العربــي( 

القضيــة  صعيــد  علــى  وليــس  ُعــد،  الصُّ  
ّ

كل
ــت اســتطاعات الــرأي 

َّ
الفلســطينية التــي ظل

الشــعوب،  تلــك  وجــدان  فــي  هــا 
َ
ثبات ثِبــت 

ُ
ت

حتــى وهــي في َحْمأة انشــغاالتها بهمومها 
ــاُع 

ّ
ُصن يأمــن  فلــم  ومصائرهــا،  الداخليــة 

 
َ
ســَرَيان األبيــض،  البيــت  فــي  السياســات 

الشــعوب،  هــذه  أوصــال  فــي  الحيويــِة 
واالجتماعيــة،  السياســية  ومؤسســاتها 

ومآالت ذلك. 
اُم ما بعــد الربيع العربي  حتــى لــو أبــدى حكَّ
دولهــم  اللتزامــات  مــا(  )تفهُّ أو  )اعتــداال( 
تلكــم  كانــت  ســواء  إســرائيل،  مــع  بالعاقــة 
شــأن  كمــا  ســام،  معاهــدات  االلتزامــات 
بــة، كمــا 

ْ
 وُصل

ً
 طويلــة

ً
مصــر، أو كانــت هدنــة

البــاد. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن املمكــن أن 
تعيــد الجماعــات املتطّرفــة بنــاء نفســها مرة 
أخــرى، إال أن تحذيــر بوتــن شــديد اللهجــة 

لهم، يترك باب االحتماالت مفتوحا.
 كبــرى مــن 

ً
وقــد اســتفادت روســيا اســتفادة

ــل 
ُّ

التدخ فــي  املتحــدة  الواليــات  رغبــة  عــدم 
فــي صراعــاٍت مختلفــة فــي الشــرق األوســط 
وغيــاب دور واضــح لهــا فــي أزمــاٍت كثيــرة، 
عيــد بنــاء عاقاتهــا 

ُ
وخصوصــا ســورية، لت

ســيما  املنطقــة،  فــي  مختلفــة  عواصــم  مــع 
روســيا  عملــت  وقــد  منهــا.  الخليجيــة 
بتدخلها العسكري في سورية على تحقيق 
ونجحــت،  اســتراتيجية،   - جيــو  أهــداف 
إلــى حــد كبيــر فيهــا، علــى الرغــم مــن فشــلها 
وجــاء  األهــداف،  تلــك  بعــض  تحقيــق  فــي 
موعــد  اقتــراب  مــع  االنســحاب  إعــان  قــرار 
مؤتمــر سوتشــي للحــوار الوطني الســوري، 
فموســكو ينتظرها دور سياســي مهم، حن 
يعقــد مؤتمر الحوار الوطني الســوري الذي 
الســورية.  املعارضــة  عــن  ممثلــن  ســيضم 
ووفقــا للرؤيــة الروســية، فــإن الحــل الوحيــد 
لألزمــة الســورية يتمثــل في تشــكيل حكومة 
إال  البــاد،  إلــى  الهــدوء  إلعــادة  جديــدة، 
يعتبــر  األميركــي  »املونيتــور«  موقــع  أن  
األســد  مثــل  رئيــس  مــع  الرؤيــة  تلــك  تنفيــذ 
أمــرا صعبــا للغايــة. وهنــا يجــب أن تظهــر 
تطبيــق  فــي  الدبلوماســية  موســكو  قــدرات 
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عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ محمد عزام   تحقيقات  
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الحب في سورية على هيئة قارورة غاز

الجئون قّصر في عالم الجريمة

17

لبنى سالم

قلبت الحرب في ســورية مفاهيم وعادات 
العاقــات  بينهــا  مــن  كثيــرة،  اجتماعيــة 
الحــب  عــن  التعبيــر  وطــرق  العاطفيــة 
تتطابــق  أخــرى  بصــورة  تأتــي  فهــذه  واالهتمــام. 
الســوريون  يعيشــها  التــي  اليوميــة  الحيــاة  مــع 
احتياجاتهــم.  مــع  وتتناســب  اليــوم،  بمعظمهــم 
وال  العطــور  يشــمل  ال  ذلــك   

ّ
أن مــن  الرغــم  وعلــى 

هــا مــا زالــت تحمــل كّمــا أكبــر مــن 
ّ
باقــات الــورد، فإن

الحــب ومقــدارًا أكبــر مــن النضــج في فهــم العاقات 
اإلنسانية.

حلــب(  مــن  عامــا،   22( ســارة  كانــت  ســنوات،  قبــل 
تحلــم بعلــب الشــوكوالتة املغلفــة بأناقــة وبباقــات 
الزهور امللّونة من يد حسام - زميلها في الجامعة 
- الــذي تعيــش معــه قصــة حــب منــذ أربعــة أعــوام، 
ــه »فــي بداية 

ّ
 األمــور اختلفــت اليــوم. وتخبــر أن

ّ
لكــن

تعارفنــا، كانــت قّمــة فرحتــي حــن يرســل إلــّي باقة 
زهــور مفاجئــة أو قــارورة عطــر أو أّيــا مــن الهدايــا 
التقليديــة التــي تحلــم الفتيــات بتلقيهــا. أّمــا اليوم 
أفضــل   

ّ
بــأن االعتــراف  علــّي  ســنوات،  أربــع  وبعــد 

هديــة تلقيتهــا منــه هــي قارورة غــاز. ال يمكنني أن 
أنســى الفرحة التي غمرتني«. 

وتستذكر سارة ذلك اليوم، قائلة: »أعيش في منزل 
للطالبات وينفد غاز الطبخ لدينا بسرعة قياسية. 

 الحصــول علــى قــارورة جديــدة بــات يتطلــب 
ّ
وألن

تفرغا ملاحقة ســيارات تبديل الغاز والتوّســل إلى 
نــا قّررنــا العيــش علــى السندويشــات. 

ّ
املختــار، فإن

بــي حســام  فاتصــل  االمتحانــات،  خــال  ذلــك  كان 
ــي النــزول الســتام قــارورة جديدة 

ّ
فجــأة وطلــب من

مــن أمــام املنــزل. حــن رأيتهــا كــدت أقفــز مــن الفــرح 
وبدأت أرى في مخيلتي أصناف الطعام املختلفة«. 
كان  يومهــا.  »أذكــر جيــدًا مامــح وجهــه  تضيــف: 
لــي قصــرًا. ولــوال  ــه اشــترى 

ّ
معتــزًا جــدًا بهــا وكأن

هــا بشــريط أحمــر. واكتفــى بالقول: 
ّ
العيــب، لــكان لف

خذيها، أريدك أن تتغذي جيدًا خال االمتحانات«. 
تتابــع ســارة: »حملتهــا يومهــا إلى الطابــق الثاني 
فتحــت  الســعادة.  فــرط  مــن  بثقلهــا  أشــعر  ولــم 
 هللــت احتفااًل 

ّ
البــاب وناديــت صديقاتــي. إحداهــن

بوصــول الغــاز إلــى بيتنــا، فيمــا عــادت أخــرى إلــى 
غرفتها وقد شعرت بالغيرة«.

وقــارورة الغــاز ليســت الســلعة الغريبــة الوحيــدة 
لســارة.  حّبــه  عــن  حســام  بواســطتها  يعّبــر  التــي 
بعدمــا غــاب تبادل الزهور والعطور والشــوكوالتة 
وتوصيــل  واملــاء  للخبــز  تبــادل  كان  بينهمــا، 
يقــول حســام مبتســما: »حســنا، علينــا  الكهربــاء. 
 للحــب ضريبــة كبيــرة هــذه األيــام. 

ّ
االعتــراف بــأن

ــال أو مصلــح فــي بعــض 
ّ
عليــك أن تتحــّول إلــى عت

األحيــان. أحــاول أن أقــوم بمــا يســعدها أكثــر، وفــي 
هــذه األيــام ال شــيء أفضــل مــن تأمــن امليــاه خــال 

فترات االنقطاع أو بضعة لترات من املازوت خال 
الشــتاء. وكمــا أســعى إلــى تأمــن ذلــك إلــى أهلــي، 
ــه »فــي كثيــر مــن 

ّ
رهــا لســارة«. يضيــف أن

ّ
كذلــك أوف

الفــرن  بــاب  أمــام  طويلــة  لســاعات  أقــف  األحيــان، 
ألحصــل علــى ربطــات خبــز ألمي ولها. فــي املقابل، 
علــى  لــي  بحثــّي  نــّص  بطباعــة   

ً
مثــا هــي  قامــت 

ــر التيــار الكهربائــي فــي 
ّ
الحاســوب، نظــرًا إلــى توف

سكنها لساعات أطول«.
مــن دمشــق(  )29 عامــا،  يقــّر باســل  مــن جهتهمــا، 
مــن  نوعــا  يختبــران  همــا 

ّ
بأن عامــا(   25( ونجــوى 

العاقــات العاطفيــة أثنــاء الخطوبــة لــم يتوقعانــه 
 
ّ
أن الحــظ  »لحســن  باســل:  يقــول  الســابق.  فــي 

هــم 
ّ
أن لــو  كذلــك.  تغّيــرت  العــروس  أهــل  متطلبــات 

ا 
ّ
ينا، ما كن

َ
طلبوا ذهبا وهدايا وفقا لتقاليد عائلت

نــي أعمــل وراتبــي ال بــأس 
ّ
لنرتبــط أبــدًا. صحيــح أن

ــه لم يعد يســاوي الكثير وســط هــذا الغاء. 
ّ
بــه، لكن

نــي 
ّ
مثــا ال قــدرة لدينــا علــى ارتيــاد املطاعــم، لكن

ال أحرمهــا مــن الشــاورما وال مــن الفافــل! نخــرج 
كثيــرًا ونشــتري سندويشــات ونمشــي فــي األحياء 
ونجلــس علــى حافــات الطرقــات. فــي الواقــع، هــذا 

طقسنا املفضل«. 
ــف 

ّ
 تغّيــر الظــروف املعيشــية خل

ّ
 أن

ّ
يضيــف: »أظــن

بفتــاة  ألتقــي  أن  قبــل  الشــاب.  علــى  أكبــر  ضغطــا 
قنوعــة مثــل نجــوى، كنــت أســتبعد فكــرة االرتبــاط 
فــي الوقــت القريــب بســبب عــدم قدرتــي علــى ســداد 

التزامات الخطوبة والزواج. في مجتمعنا، الشــاب 
مطالــب بالتعبيــر عــن حّبــه من خال مــا يقّدمه من 
 شــكل العاقة بن املحبن 

ّ
هدايا وذهب ومال. لكن

ــه 
ّ
تغّيــر كثيــرًا فــي هــذه الظــروف«. ويشــير إلــى أن

»فــي حــن نعيــش ظروفــا صعبة وضغوطــا كبيرة، 
 حاجتنــا إلــى الحــب تتزايــد ونتمســك بــه أكثــر 

ّ
فــإن

مــن أّي شــيء آخــر ونفقــد اهتمامنــا بأمــور كثيــرة 
كانــت ضروريــة لنــا فــي الســابق. ورّبمــا مــن حســن 
 الغــزل والــكام الجميــل ما 

ّ
حظنــا نحــن الشــباب أن

زال مجانيا«. 

مجتمع
أعلنت املنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 2.8 مليون نازح عراقي إلى مناطقهم منذ عام 2014، 
في وقت ما زال هناك 2.9 مليون نازح في أماكن النزوح. أضافت أن من بن هذا العدد أكثر من 1.3 
مليــون نــازح داخلــي عــادوا، حتــى اآلن، إلــى مناطقهــم األصليــة خــال عــام 2017. ولفــت التقرير إلى 
أن 90 فــي املائــة مــن العراقيــن النازحــن ينــوون العــودة إلــى مناطقهــم.  ونزح املاين بعد ســيطرة 
تنظيــم الدولــة اإلســامية »داعــش« علــى ثلث مســاحة البــاد في عام 2014، قبل أن تســتعيد القوات 
)األناضول( العراقية هذه األراضي بعد قتال استمر سنوات.  

 400 ألف طفل )تحت سن الخامسة( على األقل 
ّ
قالت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف( إن

 أكثر 
ّ
في منطقة كاساي املضطربة في الكونغو، يعانون من سوء التغذية الحاد. وذكرت املنظمة أن

من عام من العنف الدموي والتشريد وانخفاض اإلنتاج الزراعي ساهم في هذه املشكلة. وأضافت 
 األطفــال قــد يلقــون حتفهــم العــام املقبــل إذا لــم يحصلــوا علــى مســاعدات طارئــة. تابعــت املنظمــة 

ّ
أن

 نحو 220 مركزًا صحيا في املنطقة تعرضت للتدمير أو تضررت، كما أهملت املحاصيل، 
ّ
الدولية أن

)أسوشييتد برس( وجرى تهجير 1.4 مليون شخص. 

400 ألف طفل كونغولي يعانون من سوء تغذية حادعودة أكثر من 2.8 مليون نازح عراقي إلى مناطقهم

العالقات  شكل  على  السورية  ــة  األزم انعكست 
ومــروان،  فاطمة  مع  حــدث  مثلما  الزوجية، 
فاطمة  تقول  إدلــب.   ريف  في  يعيشان  زوجــان 
إّن »األزمة علّمتنا أن نكسر حواجز كثيرة. فبعدما 
مدرّسة  أعمل  صرت  المادية،  أحوالنا  تراجعت 
المنزل،  أعمال  أعباء  ازدادت  وبعدما  خاصة. 
حياته،  في  المطبخ  يدخل  لم  الذي  مروان  صار 

يساعدني في كّل شيء«.

كسر الحواجز

تجــارب  عاشــوا  الذيــن  القّصــر،  الاجئــني  معانــاة 
مأســاوية قبــل الوصــول إلى دول اللجــوء، كبيرة. لم 
يعرف هؤالء األمان أو االستقرار، ما يدفع بعضهم 
إلــى الهــرب ودخــول عالــم الجريمــة. وأظهــر تقريــر 
جديــد صــادر عــن مراقــب الدولــة لحقــوق الطفل في 
الســويد، أّن الاجئــني القّصــر الذيــن يختفــون مــن 
مســاكنهم، غالبــًا مــا ينتهــي بهــم املطــاف بارتــكاب 

كاريــن  آنــا  وتقــول  البغــاء.  إلــى  إضافــة  جرائــم، 
بوكفيســت عــن مراقــب الدولــة، إّن الاجئــني القّصر 
الذيــن يشــقون طريقــًا شــاقًا إلــى الســويد، يحملون 
معهم تجارب الحرب واإلرهاب والتهديدات وأعمال 
العنــف. بعدهــا، يوضعــون فــي مســاكن لاجئــني، 
ويتعرضــون لتهديــدات وأعمال عنف واعتداءات، ما 

يرغمهم على الهرب من مساكنهم.

هــذا مــا أعــرب عنــه 41 مــن الاجئــني القّصــر الذيــن 
اختفــوا مــن مســاكنهم. يشــار إلــى أن نحــو 1700 
مراهق وطفل اختفوا من مساكنهم خال السنوات 
الثاث األخيرة. وردًا على ســؤال لـ »راديو الســويد« 
عن األسباب التي تدفع الاجئني القّصر إلى العيش 
ن لهم، تقول   من املنازل التــي تؤمَّ

ً
فــي الشــوارع بــدال

بوكفيست إن املراهقني ال يرون مخرجًا آخر. وفي 

أحيــان كثيــرة، يتعرضــون للتحــّرش الجنســي مــن 
قبل أشخاص يفترض أن يعتنوا بهم.

تضيف بوكفيســت: »غالبيــة املراهقني أفادوا بأنهم 
اختفوا ألشــهر عدة من دون أن يحاول أحد البحث 
عنهــم«، مشــيرة إلــى أهميــة تأســيس أنظمــة للبحــث 
عن الاجئني القّصر بما يشــبه عمليات البحث عن 

األطفال اآلخرين بشكل عام.
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في بلجيكا، عدد ال بأس به من المهاجرين غير الشرعيين. هؤالء إما 
يرغبون في البقاء أو هي بالنسبة إليهم مجرّد محطة عبور. في كل 

األحوال ال بّد من أن يلقى هؤالء معاملة إنسانية الئقة

األفران تغري المواطنين

ال غنى عن الخبز في الجزائر

1819
مجتمع

بروكسل ـ لبيب فهمي

ــن حـــديـــقـــة مـــاكـــســـيـــمـــيـــلـــيـــان فــي  ــ مـ
مـــديـــنـــة بـــروكـــســـل، حـــيـــث يــتــجــّمــع 
الليل  فــي  مهاجرون ال مــأوى لهم، 
كما فــي الــنــهــار، أطــلــق مــواطــنــون بلجيكيون 
هــؤالء  باستضافة  تقضي  إنــســانــّيــة  مــبــادرة 
وتقديم املساعدة لهم. وما يقوم به الناشطون 
يـــكـــون فـــي الـــلـــيـــل، بــعــدمــا يـــفـــرغ مــبــنــى إدارة 
وبعدما  للحديقة  املــجــاور  الــاجــئــني  شـــؤون 

 الحركة في املكان.
ّ

تخف
 مساء، يتكرر املشهد نفسه. من جهة، 

ّ
في كل

ومن  دورهــــم.  ينتظرون  املهاجرين  عــشــرات 
الــجــهــة األخـــــرى، مــتــطــوعــون يــســهــرون على 
الــتــنــظــيــم، قــبــل أن تـــغـــادر الـــســـيـــارات املــكــان 
واحدة تلو األخرى. تحت جنح الظام ُينقل 
املــهــاجــرون لقضاء ليلة دافــئــة فــي مــكــان ما 
ـــه فــي كــل لــيــلــة، تجري 

ّ
فــي بلجيكا. ُيــذكــر أن

مساعدة نحو 250 شخصًا بحسب ما يفيد 
الناشطون.

واملبادرة أتت لتجنيب هؤالء املهاجرين البقاء 
في العراء وسط البرد، وكذلك لتجنيبهم خطر 
االعتقال. وفي السياق، سّجل أكثر من 16 ألف 
مواطن بلجيكي اسمه على صفحة »فيسبوك« 
للمهاجرين،  املــواطــنــني  دعــم  بمنصة  خــاصــة 
مــنــذ إنــشــائــهــا فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي. 
 عــدد هــؤالء يتزايد، دعــا مطلقو املنّصة 

ّ
وألن

إلى إنشاء مجموعات إقليمية وفرعية.
ــــات وأفــــــــراد  ــائـ ــ ــم عــــــــادة عـ ــ ــفــــون هـ ــيــ واملــــضــ
يقطنون بمفردهم، باإلضافة إلى أشخاص 

ل 
ّ

األمتار. يقول املهاجر السوداني الذي فض
ــه »من 

ّ
عــدم ذكــر اسمه لـ«العربي الجديد«، إن

ــه ســوف  ــ ـ
ّ
ـــا أن

ّ
األفـــضـــل أن يـــعـــرف الــــواحــــد مـــن

ه لن يضطر إلى 
ّ
ُيستقبل في الحّي نفسه وأن

 »تغيير 
ّ
الــحــديــقــة«. يــضــيــف أن إلـــى  الـــعـــودة 

ني ما 
ّ
 ليلة أمر صعب. أشعر بأن

ّ
املكان في كل

ني ونصف السنة. وأنا 
َ
زلت أسافر منذ سنت

لــدّي  إذ ليس  أبــقــى باملابس نفسها،  بــذلــك، 
وقت لغسلها«. وتأمل صوفي أن تكون قادرة 
 من خال »املجموعات 

ّ
على التوّصل إلى حل

ــــوف تــتــمــّكــن  ــتـــي سـ الـــفـــرعـــيـــة فــــي األحــــيــــاء الـ
والتنسيق  واملابس  الطعام  جمع  من  كذلك 

لغسلها كذلك«.
ومــــــاذا بــعــد هــــذه املـــســـاعـــدة؟ ســـــؤال يــطــرحــه 
مـــشـــاركـــون كـــثـــيـــرون. ويــشــيــر فـــرانـــســـوا وهــو 
شاب بلجيكي استضاف مهاجرًا غينيًا أليام 
 »الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، 

ّ
عّدة، إلى أن

استضافته مجموعة من األشخاص ملّدة ثاثة 
 املــحــامــني الـــذيـــن اســتــشــرنــاهــم 

ّ
أســابــيــع. لــكــن

 فــــرص حــصــولــه عــلــى الــلــجــوء 
ّ
أفــــادونــــا بـــــأن

ضئيلة جــــدًا. لـــذا نــحــن ال نــعــرف مــا الــعــمــل«. 
زالت  ما  البلجيكية  اللجوء  سياسة   

ّ
أن ُيذكر 

صارمة. يضيف فرنسوا لـ »العربي الجديد«: 
الذين  الضيوف  لهؤالء  نقول  مــاذا  نعرف  »ال 
لم  هم 

ّ
ولكن أصــدقــاء  وأصــبــحــوا  استقبلناهم 

يــأتــوا مــن بــلــد فــي حــالــة حـــرب أو مــن منطقة 
مــضــطــربــة يــتــعــّرضــون فــيــهــا إلـــى االضــطــهــاد 
واصــلــوا  واضــحــة:  بلجيكا  رســالــة  شخصيًا. 
ــلــون 

ّ
ــؤالء يــفــض ــ  هـ

ّ
ــى أن طــريــقــكــم«. ويــلــفــت إلــ

االلتحاق ببريطانيا.

لجأت أفران عدة إلى
اآلالت الكهربائية بدًال من 

تلك التقليدية

تحت جنح الظالم يُنقل 
المهاجرون لقضاء ليلة 

دافئة في مكان ما

يـــتـــشـــاركـــون غـــرفـــًا مــســتــأجــرة وهــــم طــاب 
بــمــعــظــمــهــم. صــــوفــــي عـــلـــى ســـبـــيـــل املــــثــــال، 
تــتــشــارك مــنــزاًل مــع ســتــة أشــخــاص آخــريــن 
بــروكــســل، وقـــد وافـــقـــوا جميعهم على  فـــي 
 أسبوع. وكانت 

ّ
استضافة مهاجر واحد كل

صوفي قد سّجلت اسمها على موقع املنصة 
عــلــى اإلنــتــرنــت قــبــل نــحــو شــهــر بحسب ما 
 »ثّمة 

ّ
تخبر »العربي الجديد«، موضحة أن

ثاثة أنواع من العروض إّما تأمني اإلقامة 
أو النقل أو املساعدة. وأنا لم أندمج فعليًا 
في املبادرة إال في األسبوع الثاني، كواجب 
 صعوبة العملية، بالنسبة إلى 

ّ
مدني«. لكن

املضيفني، تكمن في العثور على سائق لنقل 
املهاجر من حديقة ماكسيميليان إلى مكان 
مبيته. فوسائل النقل العام غير مضمونة، 
ب األمر 

ّ
وهي خطرة عليه. بالتالي قد يتطل

وقــتــًا لــتــأمــني الــنــقــل، بــحــســب صــوفــي التي 
ه »من الضرورة التحلي بالصبر«. 

ّ
أن تؤكد 

 »ميزة التعاون مع أشخاص 
ّ
وتشير إلى أن

آخرين تبرز هنا، إذ يمكن تقسيم املهام ما 
الغرفة  وإعـــداد  اإلنترنت  عبر  بــني تسجيل 
للضيف والتسّوق والطهي والترحيب به«.

ــهــــدي كــــاســــو وهــــــو مــن  ــقــــول مــ ــه، يــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
األعـــضـــاء املــؤســســني ملــنــصــة دعــــم املــواطــنــني 
ــا ألـــف شخص 

ّ
ـــه »فـــي الــبــدايــة كــن

ّ
لــاجــئــني، إن

مــســّجــلــني فــي مــجــمــوعــة فــيــســبــوك، وكــــان من 
السهل إدارة األمر. لكن، مع انضمام عدد كبير 
من املضيفني والسائقني، وصل عدد الرسائل 
عة، مئات في 

ّ
الواردة إلى مستويات غير متوق

اليوم الواحد«. وهو األمر الذي دفع املنظمني 

البدء  إلــى  األول،  تشرين  أكــتــوبــر/  نهاية  فــي 
الفرعية، بحسب  املجموعات  أولــى  إنشاء  في 
لـ »العربي  املــدن. ويشرح كاسو  املناطق وثــم 
ه »حاملا يصل عدد أفراد مجموعة 

ّ
الجديد« أن

ـــه ُيـــصـــار إلــــى إنــشــاء 
ّ
إقــلــيــمــيــة إلــــى ألـــــف، فـــإن

مجموعات فرعية. وتسمح هذه الطريقة على 
املستوى املحلي بإنشاء شبكات بني املضيفني 
ــالــــي تــجــنــيــب  ــتــ ــالــ ــا، وبــ ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــقـ ــطـ ــنـ مـــــن املـ
ماكسيميليان  حديقة  إلى  العودة  املهاجرين 

بني ليلة وأخرى على سبيل املثال«.
ــاء  ــى إنـــشـ ــ ــاق، تـــســـعـــى صــــوفــــي إلــ ــيــ ــســ فــــي الــ
استقبالها  بعد  حّيها  فــي  فرعية  مجموعة 
تـــقـــول: »كـــــان محتشمًا  مـــهـــاجـــرًا ســـودانـــيـــًا. 
وبالكاد يتكلم. وفي اليوم التالي فقط أدركت 
كم كــان األمــر صعبًا بالنسبة إليه. فاملراحل 
ســريــعــة. نــأتــي الصطحابه فــي الــحــديــقــة، ثم 
يستقل شاحنة أو سيارة مع رجل ال يعرفه، 
إلــى املبيت مع نــاس ال يعرفهم. هذا  لينتقل 
وكانت  بطريقة سريعة«.  تقّبله  أمــر يصعب 
ــتــــارت لــلــشــاب الـــســـودانـــي  املــجــمــوعــة قـــد اخــ
ــــوف تــســتــقــبــلــه فــــي الــلــيــلــة  ــتـــي سـ الـــعـــائـــلـــة الـ
الــتــالــيــة فــي مــنــزل آخـــر، عــلــى بــعــد مــئــات من 

ال تخلو موائد الجزائر 
من الخبز، حتى أن نسبة 

استهالكه تعد مرتفعة 
في البالد. كذلك، يعمل 

كثيرون في صناعة الخبز، 
الذي كثيرًا ما يُرمى بسبب 

عدم الحاجة إليه

الجزائر ـ عثمان لحياني

بالخبز  الجزائريني  عاقة   
ّ
إن الــقــول،  يمكن 

ــًا مــن  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــدة، إذ يـــشـــكـــل جـــــــــزءًا أسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وطـ
الغذائية  العناصر  مــن  والخبز  يومياتهم. 
ــدا عــــن كــونــه  ــ األســـاســـيـــة عـــلـــى الــــطــــاولــــة، عـ
ــرّدد الــجــزائــريــون  ــادة مــا يــ مــصــدر رزق. وعــ
أنــهــم يعملون لــتــأمــني »خــبــز أوالدهـــــم«، أي 
طــعــامــهــم وشـــرابـــهـــم وكــــل مـــا يــحــتــاجــونــه. 
ويقولون أيضًا، إنهم يركضون وراء الخبز، 
أي يستمرون في العمل بهدف تأمني حياة 
هناك«،  رماني  و«الخبز  لعائاتهم.  كريمة 
أي أن وظيفتي فرضت علي االنتقال للعمل 
ــان. والـــخـــبـــز بــمــعــنــى الــطــعــام  ــكــ ــذا املــ ــ فــــي هـ
مقدس لدى الجزائريني. وإذا ما رأى أحدهم 
يحملها  األرض،  عــلــى  مــرمــيــة  خــبــز  قــطــعــة 
ويقبلها ويضعها في مكان مناسب حتى ال 

تدوسها األرجل.
الكبير  استهاكهم  الجزائريني  عن  وُيعرف 
دول  مع  باملقارنة  مرتفعة  والنسبة  للخبز، 
أخــرى. وتعّد الجزائر، التي ال يتجاوز عدد 
ســكــانــهــا 42 مــلــيــون نــســمــة، خـــامـــس دولـــة 
مصدرة للقمح. لذلك، ليس مستغربًا توّجه 
الــعــديــد مـــن الـــجـــزائـــريـــني لــصــنــاعــة الــخــبــز. 
وتــدعــم الـــدولـــة ســعــر الــخــبــز مــن خـــال دعــم 
سعر القمح املستورد، كما تتحكم في سعره. 
وُيمنع على املخابز رفع سعره وتجاوز تلك 
الحكومة  أن  قبلها، خصوصًا  مــن  املــحــددة 
تدرك حساسية رفع أسعار الخبز بالنسبة 
لعموم الشعب، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى 
مشاكل اجتماعية الباد في غنى عنها في 

الوقت الحالي.  
مليون   50 مــن  أكــثــر  الــجــزائــريــون  يستهلك 
رغــــيــــف يــــومــــيــــًا، مـــــا يـــــعـــــادل نــــحــــو رغـــيـــف 
الواحد، بحسب  للشخص  الرغيف  ونصف 
ــام  غــيــر رســمــيــة نــشــرهــا اتــحــاد التجار  ــ أرقـ

ــذه الـــــزيـــــادة، وأكـــــــدت أن الــحــكــومــة  ــ عـــلـــى هـ
تواصل دعم أسعار الخبز وغيره من املواد 
ــارعـــت إلـــى دعــــوة أصــحــاب  األســـاســـيـــة. وسـ
األفــران إلى التريث وإلغاء الزيادة واعتماد 
الــســعــر املـــرخـــص مـــن قــبــلــهــا، فـــي وقـــت دعــا 
اتحاد الخبازين إلى تشكيل لجنة مشتركة 
ــوزارة واالتــــحــــاد لــلــنــظــر فـــي مــشــاكــل  ــ ــ بـــني الـ
الخبازين، وتقديم مقترحات لزيادة دعمهم 

في املــواد األولية الضرورية، وإعــادة النظر 
الــتــكــالــيــف املتعلقة بــالــغــاز والــكــهــربــاء،  فــي 
 عن الضرائب املفروضة على املخابز، 

ً
فضا

وهــــي اإلجـــــــــراءات الـــتـــي مـــن شــأنــهــا زيــــادة 
هامش الربح بالنسبة للخبازين.

تــحــتــوي األفـــــــران عــلــى أنــــــواع مــخــتــلــفــة من 
ــاع نــســبــة اســتــهــاك  ــ ــفـ ــ  ارتـ

ّ
الـــخـــبـــز. كـــمـــا أن

إلــى عدم  تــدفــع الخبازين  الــبــاد  الخبز فــي 
إعـــــداده. تعمد  إيــــاء اهــتــمــام كــبــيــر بكيفية 
بالزيتون،  الخبز  إعـــداد  إلــى  األفـــران  بعض 
مـــادة الشعير، وغــيــر ذلـــك. يقول  أو تضيف 
مـــحـــمـــد بـــــوكـــــروح، الـــــــذي يـــمـــلـــك أحـــــد أقــــدم 
الــجــزائــر، إن  املخابز فــي منطقة ميلة شــرق 
مــذاق الخبز ونــوعــه لــم يعد كما كــان خال 
املــواد  إدخــال بعض  إن  إذ  السابقة،  العقود 
فــي صناعته جعل مــذاقــه مختلفًا، وهــو ما 
ــًا، بــاســتــثــنــاء الــخــبــز  ــر عــلــى ســـعـــره أيـــضـ أثــ

 الـــعـــادي الــــذي حــــّدد ســعــره بــشــكــل رســمــي.  
ــت فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز فــي  ــ ثـــّمـــة تـــطـــور الفـ
الــجــزائــر، وقــد لــجــأت أفـــران عــدة إلــى اآلالت 
ويــرى  التقليدية.  تلك  مــن  بـــداًل  الكهربائية 
الخبز مذاقه.  أفقد  ذلــك  أن  املواطنني  بعض 
أن  رغــم  التقليدية  ــران  األفـ مــن  القليل  وبقي 
طاقتها  فيما  مرتفعة،  تعد  صيانتها  كلفة 
األفــران  مع  باملقارنة  متواضعة،  اإلنتاجية 
ــتـــي يــمــكــن الــتــحــكــم فــــي درجــــة  الـــحـــديـــثـــة الـ

حرارتها ونسبة إنتاجها. 
غــالــبــًا، تــعــتــمــد الـــعـــائـــات الـــجـــزائـــرّيـــة على 
األفــــران لــشــراء حاجتها مــن الــخــبــز، بسبب 
ــي الـــجـــزائـــر  ــا يـــعـــرف فــ الــــتــــراجــــع الـــكـــبـــيـــر ملــ
بخبز »املطلوع« أو خبز الــدار، وهــو الخبز 
الــتــقــلــيــدي الــــذي يــصــنــع فــي الــبــيــت. وهــنــاك 
العائات  عليه  تعتمد  الــذي  الطيني  الــفــرن 
الجزائرية املقيمة في الريف، وهو عبارة عن 
الــطــني على شكل بيضة،  مــن  فــرن مصنوع 
ــه فــتــحــة كـــبـــيـــرة، يـــوضـــع فــيــهــا الــحــطــب  ــ ولـ
يوضع  ثم  النار حتى يصير جمرًا،  وتوقد 
العجني على صحن حديدي أو طيني حتى 
ــد ســاهــمــت  ــ يــصــبــح مـــطـــهـــوًا ونـــاضـــجـــًا، وقـ
عوامل عدة في التقليل من إعداد هذا الخبز، 
املــرأة إلــى العمل والتحوالت  بسبب خــروج 
االجــتــمــاعــيــة الــتــي حــدثــت فــي بنية األســـرة 
الجزائرية، فيما تعمد بعض العائات إلى 
صناعة الخبز التقليدي وبيعه في األسواق 
والــطــرقــات، خصوصًا فــي املــنــاســبــات، على 
العمل  غــرار شهر رمضان. ويساعدهم هــذا 

على كسب املال. 
الشمال والــوســط خبزهم،  كــان لسكان  وإذا 
فــــإن لــســكــان بــعــض املــنــاطــق فـــي الــصــحــراء 
خــبــزهــم أيـــضـــًا، عــلــمــًا أنــــه ُيــصــنــع بــعــنــايــة 
خـــاصـــة. تــوقــد الـــنـــار عــلــى الـــرمـــل، وبــعــدمــا 
تتوفر كمية من الجمر، يوضع العجني في 
الرمل، ويلقى عليه الجمر، ويترك لفترة من 
الرمل  من  وتنظيفه  استرجاعه  قبل  الوقت 

وتقديمه على مائدة الطعام.
بالخبز  التبذير  ترتبط مسألة  ذلــك، ال  إلــى 
ــــواع األطــعــمــة،  فــقــط، بـــل أيــضــًا بمختلف أنـ
التي ترمى، من دون أن يكون هناك حرص 

على توزيعها على الفقراء، أو غير ذلك.

املشكلة  تكمن  وال  الــجــزائــريــني.  والحرفيني 
الخبز،  مــن  الــجــزائــري كميات  فــي استهاك 
فــي حاويات  التي ترمى يوميًا  فــي تلك  بــل 
الــقــمــامــة. واقـــع يــدفــع بــعــض املــواطــنــني إلــى 
املطالبة  وبالتالي  استيائهم،  عــن  التعبير 
برفع سعر الخبز في حال كان سيساهم في 

الحد من التبذير. 
الحدث األساسي في  الخبز  كــان  قبل فترة، 
الــبــاد، حــني قـــّرر عــدد مــن أصــحــاب املخابز 
رفع سعر الرغيف من 10 دنانير )نحو 0.08 
دوالر( إلى 15 دينارًا )0.13 دوالر(، من دون 
التجارة.  مــع وزارة  أو تنسيق  إنـــذار  سابق 
هـــذا الـــقـــرار الــعــشــوائــي أحـــدث جــــدااًل كبيرًا 
فــي الــوســط الــســيــاســي وقــلــقــًا فــي األوســـاط 
الـــشـــعـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــًا الــــعــــائــــات الــفــقــيــرة 

واملتوسطة الحال.
ــة  ــريـ ــزائـ الـــجـ ــارة  ــجــ ــتــ الــ وزارة  ــرضــــت  ــتــ واعــ

مهاجرون نزالء 
في منازل بلجيكا

مأساة المهاجرين 
التونسيين في إيطاليا

عدد المهاجرين الذين 
يغادرون إلى إيطاليا 
شهد نهاية الصيف 
الماضي زيادة كبيرة

تونس ـ وليد التليلي

مــنــذ ســـنـــوات، تـــحـــاول الــســلــطــات الــتــونــســيــة، 
وبــمــا أتــيــح لــهــا مـــن وســـائـــل، إمـــســـاك الخيط 
األول الذي قد ينهي مأساة أبنائها املوجودين 
فــي إيــطــالــيــا. وهـــؤالء إمــا مــهــاجــرون ســرّيــون 
مــوقــوفــون فــي مــراكــز خــاصــة، أو مسجونون 
مـــوزعـــون عــلــى أكــثــر مـــن مــديــنــة إيــطــالــيــة، أو 
ــبـــدي الــســلــطــات  ـ

ُ
ــر لـــهـــم. وال ت مـــفـــقـــودون ال أثــ

معلومات  لتقديم  واضــحــة  جــديــة  اإليــطــالــيــة 
وافـــيـــة لــشــبــكــات املــجــتــمــع املـــدنـــي الــتــونــســيــة 
واإليطالية، التي تسعى من دون جــدوى إلى 
وضع حد لهذه املأساة املستمرة منذ سنوات، 
عــلــمــًا أنـــهـــا قــضــيــة خــطــيــرة تــتــعــلــق بــحــقــوق 
ــــي. وقـــد  ــــدولـ ــان وتـــرتـــبـــط بـــالـــقـــانـــون الـ ـــســ اإلنـ
تجاوزت السلطات اإليطالية القانون بحسب 
أي دور لاتحاد  مراقبني تونسيني، من دون 
األوروبــــــــي واألمــــــم املـــتـــحـــدة، رغــــم أن أحـــداثـــًا 
دت الرأي العام الدولي ملصلحتها.

ّ
مماثلة جن

ق األمر بعشرات أو مئات التونسّيني، 
ّ
وال يتعل

بل باآلالف منهم، الذين ألقت بهم أوهام أوروبا 
فـــي جــحــيــم الــســجــون ومـــراكـــز الــتــوقــيــف، من 
دون أي اعتبار أو اهتمام باملفقودين. وكانت 
قد  إيطاليا  في  التونسيني  املفقودين  عائات 
هددت ببدء إضراب عن الطعام. وتؤكد عضو 
اللجنة الوطنية للبحث عن حقيقة املفقودين 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، مــنــيــرة بـــن شـــقـــرا، أن األمـــهـــات 
الـــلـــواتـــي فـــقـــدن أبـــنـــاءهـــن يــبــلــغ عـــددهـــن 504 
أمهات، ستة منهن حاولن االنتحار من خال 

حرق أنفسهن، وقد توفيت اثنتان.

ــيـــة لــلــهــجــرة أن عــدد  ــد املــنــظــمــة الـــدولـ ــؤّكــ وتــ
املهاجرين الذين يغادرون تونس إلى إيطاليا 
ــادة كبيرة،  شــهــد نــهــايــة الــصــيــف املــاضــي زيــ
مـــؤكـــدة وصـــــــول1357 تــونــســيــًا إلـــى الــســاحــل 
اإليطالي، في حني أن أكثر من 1400 وصلوا 

خال شهر سبتمبر/ أيلول وحده.
وكانت رئيسة لجنة التونسّيني في الخارج، 
إحصائيات  أن  أكـــدت  قــد  الجبابلي،  ابــتــســام 
 2037 وجـــــود  إلــــى  تــشــيــر  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وزيــر  ودعــا  اإليطالية.  السجون  فــي  تونسيًا 
الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، في 
لقاء مع رؤساء البعثات القنصلية املعتمدين 
في إيطاليا، إلى مزيد من االهتمام بالسجناء 
التونسيني فــي إيــطــالــيــا، وضــــرورة اإلحــاطــة 
ــامـــني لـــلـــدفـــاع  ــحـ ــــن خــــــال تـــســـخـــيـــر مـ ــم مـ ــهـ بـ
عـــن مــصــالــحــهــم، والـــســـمـــاح لــهــم بــاالتــصــال 

بعائاتهم في تونس.
ــد تــونــســي رســـمـــي إلــــى إيــطــالــيــا  وتـــوّجـــه وفــ
يــضــم أعـــضـــاء الــبــرملــان املــمــثــلــني عـــن دائـــرة 
للهجرة لبحث هذا  الــدولــة  إيطاليا وكــاتــب 

املــلــف. يــقــول الــنــائــب عــن حــزب نـــداء تونس 
ومــمــثــل الــجــالــيــة الــتــونــســيــة فـــي إيــطــالــيــا، 
محمد  التونسي،  البرملان  باسم  واملتحدث 
ــارة  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »زيـ ــــوف، لـ بـــن صـ
أيـــام تــأتــي في  الــتــي تستمر ثــاثــة  إيطاليا 
إطار متابعة أوضاع املهاجرين التونسيني 
غــيــر الــنــظــامــيــني والـــوافـــديـــن بــوســائــل غير 

اآلونــة  فــي  اإليطالية  السواحل  إلــى  شرعية 
األخيرة«.  

وتشمل الــزيــارة لــقــاءات مــع وزيــر الداخلية 
اإليــطــالــي مــاركــو مينيتي، ومــســاعــد وزيــر 
اإليطاليني  املسؤولني  من  وعــدد  الخارجية 
للوقوف على أوضاع املهاجرين التونسيني 
العالقني لدى السلطات اإليطالية في مراكز 

ــواء. ويــفــتــرض بــحــث عــاقــات الــتــعــاون  ــ اإليــ
بــني رومـــا وتــونــس فــي مــجــال الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة، والـــــدور الــــذى تلعبه تــونــس في 
إدارة تدفق املهاجرين وسبل حماية الحدود 

البحرية التونسية. 
ويــقــول بــن صــوف إن معالجة الــهــجــرة غير 
ــهــا أمــنــيــًا مـــن خــال 

ّ
الــشــرعــيــة ال يــمــكــن حــل

الرقابة وماحقة  تحصني الحدود وتشديد 
املهاجرين، بل في إطار اجتماعي اقتصادي 
االجتماعية واالقــتــصــاديــة  الــظــروف  يــراعــي 
الذين  املهاجرين  غالبية  إليها  ينتمي  التي 
فــقــدوا األمـــل والــثــقــة، ويــبــحــثــون فــي قـــوارب 
ــــروف الــعــيــش،  ــــوت عـــن ســبــل لــتــحــســني ظـ املـ
ــقـــول بن  حــتــى لـــو كــلــفــهــم ذلــــك حــيــاتــهــم. ويـ
صـــوف إن وضـــع املــهــاجــريــن غــيــر قــانــونــي، 
إلى  اإليطالية  السلطات  تدفع  أن  لكن يجب 
االستثمار في تونس بصفة مباشرة أو عبر 
موقعها املميز في االتحاد األوروبي، بهدف 
األمــر  عــمــل،  فـــرص  التنمية وتــأمــني  تحقيق 
الــــذي يــســاهــم فـــي الــحــد مـــن عـــدد الــوافــديــن 

الباحثني عن عمل خارج بلدانهم.
ــانـــب اإليـــطـــالـــي  ــجـ ــد بــــن صـــــوف أن الـ ــؤكــ ويــ
ــــودًا لــدفــع االســتــثــمــار في  ــّدم وعـ ــ مــتــفــهــم، وقـ
ــك الــنــيــة فـــي دعــم  تـــونـــس. والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــ
ــامـــج تـــوســـيـــع مــــشــــروع ديـــــــوان »رجـــيـــم  بـــرنـ
مــعــتــوق« فـــي الــجــنــوب الــتــونــســي. ويــهــدف 
هذا املشروع إلى تنمية املنطقة الصحراوية 
ــــدود الـــتـــونـــســـيـــة مــــن خـــال  ــــحـ وتـــحـــصـــني الـ

إعمارها وتنميتها.
املــــاضــــي،  األول  كـــــانـــــون  ديــــســــمــــبــــر/  ــي  ــ ــ وفـ
قـــــال رئــــيــــس املـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، عــبــد الــرحــمــان 
انعقدت في  نــدوة صحافية  الهذيلي، خــال 
بطريقة  مهاجر  ألــف   35 نحو  إن  العاصمة، 
انطاقًا  املتوسط  البحر  غير شرعية عبروا 
ــن الـــشـــواطـــئ الــتــونــســيــة بـــاتـــجـــاه أوروبـــــا  مـ
منذ انــدالع الــثــورة، مشيرًا إلــى أن الحكومة 
تــؤكــد أن عـــدد املــهــاجــريــن الــتــونــســيــني غير 

النظاميني يبلغ 20 ألف شخص فقط.

ــق الــنــجــاح فـــي الـــحـــيـــاة؟ فـــّكـــر في 
ّ
ــحــق

ُ
هـــل ت

ــك، بــــل ونـــجـــح أيــضــًا  ــ شـــخـــص اســـتـــطـــاع ذلــ
فــي كسب املـــال. فــّكــر فــي شخص قـــادر على 
تـــجـــاوز املــشــاكــل واالســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
ــقـــوة  ــالـ ــر بـ ــعـ ــفــــســــه، وآخــــــــر يـــشـ وتــــطــــويــــر نــ
الــجــســديــة والــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة. هكذا 
ــم الــــنــــجــــاح واالزدهــــــــــــــار. وفـــي  ــلـ ــعـ يـــصـــف الـ
كان  ما  باحثون  استعرض  دراســة حديثة، 
ــار الــبــشــر، ودرســـوا  ُيــعــرف عــن كيفّية ازدهــ
العوامل الشخصية والبيئية، وخلصوا إلى 
أربع عرضتها مجلة »سايكولوجي  نتائج 

توداي«، كالتالي:

1- نظرة إيجابية: »أرى خيرًا في املستقبل«
ــفــــاؤل والــتــخــطــيــط  ــتــ الــ  

ّ
أن ــاث  ــ ــحـ ــ ــــبــــنّي األبـ

ُ
ت

يــرتــبــطــان بتحقيق  لــلــمــســتــقــبــل  بــإيــجــابــيــة 
االزدهــــــــــار. وهــــــذا ُيـــســـاعـــدك عـــلـــى الــتــعــامــل 
ــــال مــمــارســة  مــــع اإلجــــهــــاد واملــــحــــن، مــــن خـ
ــداًل من  الــنــشــاطــات واالســتــمــرار فــي املــهــام بـ
 
ّ
الــتــخــلــي عــنــهــا. ويــشــيــر الــبــاحــثــون إلــــى أن

الصدق مع النفس والتمّسك بالقيم يقودان 
إلى تحقيق االزدهار أيضًا. 

اتصال  »أنــا على  والروحانيّة:  التديّن   -2
مع الكون بطريقة ذات مغزى«

أو  الــتــدّيــن  يرتبط  الــنــاس،  لبعض  بالنسبة 
اإليــمــان أو الــعــاقــة مــع قـــوة أكــبــر أو وجــود 
أبحاث  ظهر 

ُ
باالزدهار. وت مجتمع روحاني 

أهمية الروحانية في هذا اإلطار. نقطة القوة 
الــروحــانــيــة، والــتــي تجعل للحياة  هنا هــي 

مثل  الشخصية  املمارسات  ومــغــزى.  معنى 
التأّمل والصاة وقضاء الوقت في الطبيعة 
لكثيرين.  بالنسبة  للروحانية  مصادر  هي 
وحــــني يــرتــبــط ذلــــك بــأشــخــاص آخـــريـــن في 
ــاط قــــــوة أخـــــــرى مــثــل  ــقــ املـــجـــتـــمـــع، تـــظـــهـــر نــ

االمتنان، وبالتالي االزدهار. 

أن  »أحـــــــــاول  استباقيّة:  شخصية   -3
أتحّدى نفسي«

يبحثون  الفاعلون  أو  االستباقّيون  الناس 
الــفــرص. هــذه رغبة داخلّية تشعر بها  عــن 
ــّدي  ــــيء مــــا وتـــحـ ــريـــد مــتــابــعــة شـ عـــنـــدمـــا تـ
ــال، فــــإن املــدرســني  ــثـ نــفــســك. عــلــى ســبــيــل املـ
الــذيــن يــنــخــرطــون فــي عملية صــنــع الــقــرار 
ــزداد لــديــهــم فـــرص االزدهـــــار.  ــ والــتــطــويــر تـ

ــات تــعــكــس  ــبـ ــقـ ــعـ ــات والـ ــديـ ــتـــحـ مـــواجـــهـــة الـ
شجاعة ومثابرة.

مــتــحــّمــس  ــا  ــ ــ »أنـ ــدافــع:  ال أو  الحافز   -4
للتطّور« 

ز الناس هو قّوتهم 
ّ
تظهر األبحاث أن ما يحف

الداخلية ومواهبهم ومصالحهم. وهذا يؤثر 
على عاقاتهم باآلخرين. كما أن االزدهار في 
به.  تقوم  مــا  بأهمية  بإيمانك  يرتبط  العمل 
القوة هنا هي الفضول وحب التعلم وتطوير 
لــأفــراد أن يتحولوا  مــهــارات جــديــدة. يمكن 
إلى نقاط قــوة، وبالتالي يكونون أكثر قدرة 
عــلــى اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، ســــواء فـــي عــاقــاتــهــم 

الشخصية أو في أماكن العمل. 
)ربى أبو عمو(

هكذا تحّقق 
النجاح 

في حياتك

زهير هواري

ما تزال مراكز األبحاث في الوطن العربي ذات أدوار هامشية ومحدودة، 
اع القرار والنخبة والجمهور، وبالتالي في رسم 

ّ
لجهة التأثير في صن

السياسات العامة وصياغة الوعي التقدمي النقدي العام؛ كما يحدث 
إلى  تحتاج  العناوين  وهــذه  املتطورة.  الديمقراطية  الــدول  معظم  في 
دراسات معمقة على أسس علمية ومنهجية. وعليه، لم تحتل مراكز 
األبحاث بعد املكانة التي تستحق أن تشغلها في الهيكل املجتمعي 
العام كدولة وقطاع عام وخاص وفئات وشرائح السكان. ومثل هذا 
وباإلشكاليات  ضمنها،  تتحرك  التي  بالبيئة  مباشرة  يتعلق  املــآل 
والــتــحــديــات الــتــي تــؤثــر فــي دورهـــا، ســـواء فــي مــجــال البحث العلمي 

بشكٍل عام أو في مجال صنع السياسات العامة. 
وفي أي بحث عن أدوار مراكز األبحاث العربية ال بد من أن نشير إلى 
أن العديد من مراكز األبحاث هي مجرد غطاء سياسي للحكومات 
واألجهزة، وبذلك تتعطل قدرات الباحثن على ممارسة األمانة العلمية 
والنزاهة التي يجب أن يتمتعوا بها لدى عملهم على أبحاثهم . كما 
أن عـــددًا مــن املــراكــز هــي عــبــارة عــن متنفس للعمل السياسي لدى 
املمارسات  عليهم  تمنعها  عامة  أدوار  لعب  إلــى  الطامحن  من  عــدد 
الختراقهم  مطية  عن  عبارة  األبــحــاث  يجعل  ما  األقلوية،  السلطوية 
األسوار املرفوعة أمامهم. لكن األخطر يتمثل في تنفيذ هذه املراكز 
ــول فــي كيفية مــقــاربــة املــوضــوعــات املــطــروحــة وترتيب  رغــبــات املــمِّ
مجال  في  ويضاف  املعطيات.  وتحليل  املقاربات  ونتائج  أولوياتها 
أليديولوجية  ترويجها  املراكز  هذه  تعانيها  التي  القاتلة  االعتبارات 
معينة، أو لسياسة ما. من السياسات املفروضة، ولعل هذا ما يلمسه 
متابعو أجهزة ووسائل اإلعام الذين يلحظون تعبير الباحثن الذين 
أنه  املمولة. حتى  الــدول  ملواقف  وتبريرهم  الفضائيات  تستضيفهم 
بات لك ل من الفضائيات من تستحضرهم لدعم وجهة نظر الدولة 

أو الجهة املرجعية لها. 
البحثي معتمدًا  العلمي  املوقع  التبعية ال يعود  املناخ من  هــذا  وســط 
ق باالحتياجات املجتمعية، سواء كانت 

ّ
على رؤية إستراتيجية تتعل

طرية أو إقليمية أو دولية؛ أو مرتكزًا على معطيات بحثية وأكاديمية 
ُ
ق

محايدة ورصينة وذات مصداقية عالية ال يمكن التشكيك بنزاهتها. 
تحويل  إلــى  التمويلية  التبعية  إلــى  وبالنظر  الــوضــع  هــذا  مثل  يــقــود 
تأثير  لذلك ينحسر  وتبعًا  القرار.  تابع لصانع  إلى شخص  الباحث 
الجهات  فــي بعض  لينحصر  ــات  أبــحــاث ودراســ إنتاجه مــن   مــا يتم 
املــحــدودة. واألخطر عندما تصبح تلك األبحاث في خدمة  والــدوائــر 
الـــدولـــة بمتفرعاتها وتــنــوعــهــا، وتــصــيــر هــذه   األجـــهـــزة األمــنــيــة فــي 
األخــيــرة هــي الــوحــيــدة املعنية بــمــا ينشر مــن األبــحــاث والـــدراســـات 

الستخداماتها القمعية.
)أستاذ جامعي(

االعتبارات القاتلة

ريسرش تحقيق
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استنزاف متواصل لبيئة جزيرة سقطرى اليمنية منذ عام 2015، في ظل النفوذ الكبير لدولة اإلمارات هناك، ما يهدد 
تنوعها البيولوجي والحياة النباتية والحيوانية الغنية كما تصفها »يونسكو«، وفق ما يوثق التحقيق

استنزاف موارد سقطرى 
في ظل السيطرة اإلماراتية

الجزيرة 
المنهوبة ]3/3[

سقطرى ـ زكريا حزام

عبداللــه  خالــد  الدكتــور  يخشــى 
العامــة  الهيئــة  رئيــس  الثــور، 
مــن  اليمــن،  فــي  البيئــة  لحمايــة 
املتواصــل  التجريــف  عواقــب تأثيــر عمليــات 
للبيئــة البريــة والبحريــة واملــوارد الطبيعيــة 
قــوات  ســيطرة  منــذ  ســقطرى،  لجزيــرة 
مشــاكل  إلــى  أدى  مــا  عليهــا،  اإلمــارات  دولــة 
ونفــوق  الحيــوي،  التنــّوع  فــي  واختــاالت 
واإلضــرار  والبريــة  البحريــة  للكائنــات 
وهــو  النــادرة،  الطبيعيــة  الحيــاة  بمقومــات 
»تقييم  مــا يؤكــده التقريــر امليداني الخــاص بـ
الجزيــرة«  شــواطئ  فــي  املرجانيــة  ــعب 

ُ
الش

الــذي أجــراه خبــراء مــن هيئــة حمايــة البيئــة 
بســقطرى فــي 27 إبريــل/ نيســان 2017، بعــد 
جوالت من العاصمة حديبو شــرقي سقطرى 
حتى منطقة رأس أراسل التي تبعد عنها 100 
كيلومتــر، إذ كشــف التقريــر عن تجميع 2800 
طــن مــن أحجار املرجان التي تم اســتخراجها 
من شــواطئ ســقطرى بعد إعصاري تشــاباال 
 ،2015 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  وميــغ 
ليتم تصديرها إلى اإلمارات، بحســب إفادات 

أهالي الجزيرة ملعّدي التقرير.
ويضــم أرخبيــل ســقطرى ســت جــزر، تتميــز 
النــادرة،  والحيوانــات  النباتــات  بتنــوع 
والبحريــة،  البريــة  الطيــور  مــن  وتــؤوي 192 
منهــا 44 نوعــًا تولــد في الجزر، و85 نوعًا من 
الطيور املهاجرة، باإلضافة إلى تنوع الحياة 
 253 فيهــا  يوجــد  لســقطرى، حيــث  البحريــة 
نوعــًا مــن الشــعاب املرجانيــة، و730 نوعــًا من 
األسماك الساحلية، و300 نوع من السلطعون 
وجــراد البحــر والروبيان، مــا جعلها من أكثر 
إدراجهــا  العالــم، وجــرى  فــي  املناطــق غرابــة 
ذات  العامليــة  البحريــة  املواقــع  قائمــة  علــى 
األهميــة البيولوجيــة فــي عــام 2008، بحســب 

املوقع الرسمي ملنظمة »يونسكو«.

تجريف البيئة البحرية
تتعرض البيئة البحرية والشعب املرجانية 
فــي جزيــرة ســقطرى ملخاطــر الجــرف املنظم 
مــن خــال جمــع وتصديــر املرجــان، والصيد 
البحريــة،  األحيــاء  أنــواع  لبعــض  الجائــر 

يتــم  مــا  والثدييــات، وهــو  الكبيــرة  األســماك 
تدميره حاليًا.

العبث بموارد الجزيرة
خلفــان  علــى  ســقطريون  ناشــطون  يطلــق 
خليفــة  مؤسســة  ممثــل  املزروعــي،  مبــارك 
»بريمــر  اإلماراتيــة،  الخيريــة  لألعمــال 
حاكــم  بريمــر  بــول  إلــى  نســبة  ســقطرى«، 
 ،2003 عــام  احتالــه  بعــد  األميركــي  العــراق 
املزروعــي  ســيطرة  أن  الناشــطون  ويؤكــد 
يتحمــل  يجعانــه  الجزيــرة  فــي  ونفــوذه 
مســؤولية العبــث بالبيئــة البحريــة واملــوارد 
الطبيعيــة النــادرة التــي تتميــز بهــا الجزيــرة 
وعلى رأســها الطيور واألشجار والحيوانات 
وأحجــار الرخــام، وفقًا ملا وثقه معد التحقيق 
عبــر إفــادات 20 مــن مواطنــي الجزيــرة، منهــم 
الــذي  الســقطري  عــوض  الشــبابي  الناشــط 
»العربــي الجديــد«: »يتم جمــع وتهريب  قــال لـ
مهــدد  بعضهــا  الطيــور  مــن  نــادرة  أنــواع 
باالنقــراض، ومنهــا طيــور الســوادية، وغــراب 
البحر الســقطري، وطائر الخطافة، باإلضافة 
 عــن حيوانــات قط 

ً
إلــى الصقــر الحــوام، فضــا

الزبــاد، فيمــا جــرت تعديــات علــى شــجرة دم 
الخبيــر  مــا يؤكــده  النــادرة«، وهــو  األخويــن 
الحكوميــة  حضرمــوت  جامعــة  فــي  البيئــي 
»العربــي الجديــد« أن  مــازن أحمــد، مضيفــًا لـ
»تحّكــم اإلمــارات فــي املنافــذ البحرية والبرية 
للرقابــة  مراكبهــا  خضــوع  وعــدم  والجويــة 
مــاذا  معرفــة  الصعــب  مــن  جعــا  والتفتيــش 
يحدث في امليناء«، موضحًا أن »املواطنني في 
ســقطرى يشــاهدون الســفن اإلماراتيــة تقــوم 
بترحيــل قوالــب كبيــرة مغلقة ال يعرفون ماذا 
بداخلهــا، ألنهــا تمــر بــدون تفتيــش«، وتعــد 
تلــك التعديــات خرقــًا لقانــون حمايــة البيئــة 
رقــم 26 لســنة 1995، الــذي ينــص في املادة 11 
منه على عدم صيد، أو نقل، أو قتل، أو إزعاج 
الكائنــات البريــة، أو البحريــة فــي املحميــات 
الطبيعيــة، أو إتــاف، ونقــل النباتــات وإتاف 
التــي  املناطــق  أو  الجيولوجيــة،  التكوينــات 
أو  الحيوانــات،  مــن  لفصائــل  موطنــًا  تعــد 
إقامــة  تراخيــص  منــح  يمنــع  كذلــك  النبــات، 
بالبيئــة  تضــر  أن  شــأنها  مــن  مشــاريع  أي 
واملحميــات الطبيعيــة، باإلضافــة إلــى القــرار 
الجمهــوري رقــم 295 لعــام 2000، الــذي يمنــع 
إخــراج أي مــواد مــن الجزيــرة، حمايــة للنظــام 
الحيــوي  التنــوع  علــى  واملحافظــة  البيئــي 

واملحميات الطبيعية«.

نتائج كارثية على الجزيرة
الدالفــني بشــكل غيــر مســبوق  مــن  نفقــت 47 
فــي ســقطرى منتصــف يوليــو/ تمــوز 2017 
العــام لفــرع الهيئــة  بحســب مــا يقــول املديــر 
الســمكية بســقطرى ســعد  العامــة للمصائــد 
أن  إلــى  مشــيرًا  الجديــد«،  »العربــي  لـ بازيــاد 
نفوق األسماك في شواطئ الجزيرة مستمر. 
الشــرعية  الســمكية بالحكومــة  الثــروة  وزيــر 
فهــد كفايــن كتــب علــى صفحته في فيســبوك، 
ستشــكل  وزارتــه  أن  الدالفــني،  نفــوق  عقــب 
لجنة متخصصة ملعرفة أســباب النفوق، لكن 
اللجنــة لــم تشــكل بحســب مصــدر فــي وزارة 
البيئــي  الخبيــر  ويرجــع  الســمكية،  الثــروة 
الظاهــرة  نائــف محمــد أســباب حــدوث هــذه 
إلــى عمليــات الصيــد الجائــر بواســطة مــواد 
أدى  مــا  املــاء،  تحــت  تفجيــرات  أو  خطــرة، 
تســمم،  وحــدوث  األســماك  بيئــة  تدميــر  إلــى 
مــن  كبيــرة  كميــات  الســفن  جــرف  بســبب  أو 

األسماك واالستغناء عن األسماك ذات العائد 
االقتصادي األقل والتخلص منها برميها في 
البحــر. وينتقــد نائــف وزارة الثــروة الســمكية 
لعجزهــا عــن القيــام بــأي عمل إليقــاف الصيد 
»الكنعــد  نــوع  وخاصــة  لألســماك،  الجائــر 
الديــرك« ذي القيمــة االقتصاديــة العالية التي 
يقــوم مصنــع برايــم الــذي يصــدر إنتاجــه إلــى 
جوائــز  وتوزيــع  منافســات  بعمــل  اإلمــارات 
الكميــات  علــى  يحصلــون  الذيــن  للصياديــن 
الكبــرى منهــا، مضيفــًا أن هــذه املنافســة تتــم 
برعايــة املحافــظ وتشــجع بشــكل كبيــر علــى 
االصطياد الجائر وجرف األسماك كما يقول. 
وتســببت عمليــات الجــرف في فقــدان الصياد 
رزقــه  مصــدر  ســبيت  ريــاض  األربعينــي 
الوحيــد، إذ تقــوم قــوارب وســفن الصيــد بتلك 
العمليــات لتغطيــة احتياجــات مصنــع برايم، 
مــا جعــل ســبيت غيــر قــادر علــى االصطيــاد 
بأدواته البسيطة وقاربه املتهالك، األمر الذي 

ضاعف من معاناته الحياتية كما يقول. 

تأثيرات على المدى الطويل
يــؤدي العبــث املســتمر ببيئــة الجزيــرة إلــى 
انجراف الكثبان الرملية إلى املياه الضحلة، 
املرجانيــة  الشــعب  قتــل  إلــى  يــؤدي  مــا 
البحــر  ميــاه  وتمــدد  البحــر  فــي  املوجــودة 
إلــى داخــل اليابســة، وبالتالــي تختــل بيئــة 
الجزيــرة البريــة والبحريــة بحســب الدكتــور 
خالد عبدالله، وهو ما يؤكده تقرير »تقييم 
الجزيــرة«  شــواطئ  فــي  املرجانيــة  الشــعب 
الــذي جــاء فيــه أن الشــعاب املرجانية تتكون 
من كائنات حية موجودة في املياه الضحلة 
باملناطق املدارية التي تقل بها نسبة الغذاء، 
أو تنعــدم تمامــًا، وهــي غنية بأنــواع الحياة 
البحرية، إذ يحتوي الواحد منها على 3000 
دورًا  وتلعــب  البحريــة،  الكائنــات  مــن  نــوع 
مهمــًا فــي دعــم بقاء آالف الكائنــات البحرية، 
»القشــريات،  التقريــر  بحســب  ومنهــا 

والسمك، والرخويات، والديدان«.
وخلــص التقريــر ذاتــه إلــى أن مــا يحــدث مــن 
تدميــر للشــعاب املرجانيــة ربمــا يحتــاج إلــى 
فتــرة طويلــة تصــل إلــى مئــات الســنني حتــى 
جمــع  فــإن  وبالتالــي  ذاتهــا،  الشــعاب  تجــدد 
آالف األطنــان منهــا يعــد انتهــاكًا وخطرًا على 

بيئة سقطرى.

عجز حكومي
محافظــة  وكاء  مــع  التحقيــق  معــد  تواصــل 
الوكيــل  محــروس  رمــزي  وأولهــم  ســقطرى 
األول، والوكيــل لشــؤون الجــزر رائد الجريبي 
عبــد  الجميــل  عبــد  البيئــة  لشــؤون  والوكيــل 
تعقيــب  بــأي  اإلدالء  رفضــوا  أنهــم  إال  اللــه، 
حــول مــا يــدور باملحافظــة مــن تدميــر للبنيــة 
قــد  كانــوا  أنهــم  مــن  الرغــم  علــى  الطبيعيــة، 
وجهوا مذكرة مشتركة لرئيس الوزراء أحمد 
عبيــد بــن دغــر فــي 7 يونيــو/ حزيــران 2017 
إلحاطته املخاطر التي تتعرض لها الجزيرة، 
الــذي يضــر باملصالــح العامــة، بيــد  والعبــث 
إدراج  بــأن  يقــول  الدكتــور خالــد عبداللــه  أن 
جزيرة سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي 
العاملي من قبل اليونسكو، يوفر لها اهتمامًا 
وحمايــة دوليــة، ولــن تســلم الجهــات العابثــة 
محليــة ودوليــًا من املســاءلة، مضيفًا أن هيئة 
حمايــة البيئــة تعمــل علــى رصــد االنتهــاكات، 
إلــى جانــب تواصلهــا مــع منظمــة اليونســكو، 
وإطاعها على ما يحدث للجزيرة من تدمير 

واستنزاف بيئي.

رخــوي  )كائــن  البحــر  خيــار  رأســها  وعلــى 
أســطواني(، والشــعب املرجانيــة، مــا يــؤدي 
إلى آثار مدمرة بدت في نفوق بعض األنواع، 
البحــري،  التنــّوع  فــي  التــوازن  واختــال 
باإلضافــة إلــى تعريــة األراضــي الســاحلية، 
وتدميــر املنظر الجمالــي، وانجراف الكثبان 
الرمليــة علــى الشــواطئ، وفقــًا لتقرير خبراء 
الهيئــة العامــة لحمايــة البيئــة في ســقطرى، 
 عــن الصيــد العشــوائي وباســتخدام 

ً
فضــا

املواد املتفجرة التي تضر الشعب املرجانية 
في شواطئ الجزيرة، بحسب الدكتور خالد 
عبداللــه، الــذي قــال إن »ســفن الصيــد تقــوم 
تدمــر  التــي  بالتجريــف  الصيــد  بعمليــات 
املرجانيــة وتقضــي علــى  البيئــة والشــعاب 
مواطن تكاثر األسماك لصالح مصنع برايم 
كذلــك  اإلمــارات،  إلــى  إنتاجــه  يصــدر  الــذي 
تقوم بتفجير الشــعب املرجانية للبحث عن 
الرقابــة  غيــاب  ظــل  فــي  واملحــار،  األصــداف 
مــن الســلطات املحليــة التــي يســيطر عليهــا 

اإلماراتيون«.
يتطابــق حديــث الدكتــور خالــد عبداللــه مــع 
الخبيــر البيئــي نائــف محمــد )اســم مســتعار 
شــارك  الــذي  الشــخصي(  أمنــه  علــى  خوفــًا 
الشــعب املرجانيــة  إعــداد تقريــر »تقييــم  فــي 
»العربــي  فــي شــواطئ الجزيــرة«، الــذي قــال لـ
الجديد«: »خبراء البيئة الذين قاموا بالنزول 
امليداني، لتقييم الوضع في شواطئ الجزيرة 
توّصلوا إلى وجود أكوام من أحجار املرجان 
تعــود ملصلحــة مقاول )تتحفظ الجريدة على 
اإلمــارات،  إلــى  اســمه( يصــدر هــذه األحجــار 
على الرغم من أن تلك العملية سبق توقيفها 
مــن قبل الســلطات املحليــة وبتوجيهات عليا 
وضغــط مــن منظمــات دوليــة عبــر الخارجيــة 
أنهــا عــادت بقــوة بعــد تزايــد  اإلماراتيــة، إال 
ويشــير  الجزيــرة«،  فــي  اإلماراتــي  النفــوذ 
املــواد  مــن  يعتبــر  املرجــان  أن  إلــى  التقريــر 
الحيوانيــة »العضويــة«، ومن أشــهر األحجار 
الكريمة واألكثر قدمًا في االستعمال بصناعة 
الحلــي، ويحــذر التقرير مــن أن املرجان يؤدي 
دورًا مهمــًا فــي دعــم بقــاء العديــد من األشــكال 
املخلوقــات  مــن  اآلالف  وتتعايــش  الحياتيــة 
البحريــة جنبــًا إلــى جنــب فــي أنظمــة بيئيــة 
إلــى  تــرى  تــكاد  ال  أنــواع  مــن  تــراوح  معقــدة 

نفوق 47 من 
الدالفين بشكل 

غير مسبوق 
في سقطرى

الصيد الجائر وتدمير 
موارد الجزيرة 
البحرية يخالن 
بالتوازن البيئي

سقطرى ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي الخاصة بـ»يونسكو« )األناضول(
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شرطة األخالق اإللكترونية: مخبر في كل صفحة
ليال حداد

قبل شهر تقريبًا نشر »اإلنفلونسر« املصري 
بفيديوهاتــه  شــهير  وهــو  يونــس،  مــروان 
عــن  النظــر  )بغــض  الــدم  الســاخرة وخفيفــة 
لــه  فيديــو  الــدم(،  لخفــة  النســبي  التعريــف 
تحّدث فيه عن كليب »عندي ظروف« لشــابة 
دعــى شــيما. الفيديــو الــذي اعتبــر 

ُ
مصريــة ت

»خادشــًا للحياء العام«، أزعج مروان يونس 
فقــّرر بفيديــو مّدتــه دقيقتــان ونصــف نشــره 
على حســابه على فيســبوك، أن يحّرض على 
املغنيــة، ويشــّجع كل مشــاهديه )وهــم كثــر( 
أمــس  مــن  أول  الفيديــو.  عــن  التبليــغ  علــى 
صــدر حكــم بســجن الشــابة ســنتني، بســبب 

هذا الفيديو كليب. 
جنــب  إلــى  جنبــًا  يونــس  مــروان  يجلــس 
األخــاق  شــرطة  مــن  أخــرى  عناصــر  مــع 
اإللكترونيــة التــي تنتشــر فــي العالــم العربي 
ع املهام 

ّ
واإلسامي بشكل كبير. شرطة تتوز

فــي مــا بينها بشــكل خفــي وبتواطؤ وتفاهم 
ال يحتاجــان إلــى الــكام. يبــدأ أحدهــم حملــة 
تشهير أو تنّمر أخاقي، ينضّم إليه اآلخرون 
من دون دعوة حتى. هي دائرة أخاق حميدة 
مغلقــة، وتــدور بداخلهــا حمات نشــر صور، 
املخيــف   

ّ
لكــن وتحريــض، وشــتم وســخرية. 

في قصة يونس تحديدًا أنه يقّدم نفسه على 
أنه شــاب منفتح، قادم من الطبقة املتوســطة 
املصرية، ووجٌه من وجوه اإلنترنت املصري 
املؤثــر. وهــو تحديــدًا مــا جعلــه ينضــّم إلــى 

برنامج »أبلة فاهيتا« الشهير.
اإلخــوان  وصــول  ومــع   ،2012 العــام  فــي 
انتشــرت  مصــر،  فــي  الحكــم  إلــى  املســلمني 
)وعلــى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
»أترضــاه  نــوع  مــن  عبــارات  الطرقــات( 
ألختــك؟«، وغيرهــا مــن التعابيــر التــي كانــت 
جانــب  وإلــى  الناشــطني.  »هدايــة«  تحــاول 
إلــى  أخاقيــًا«  »الضالــني  إعــادة  محــاوالت 
الطريــق املســتقيم، كانــت تنتشــر محاكمــات 
خــاص.  بشــكل  إنــاث  لناشــطات  أخاقيــة، 
مــن دون الكثيــر مــن التفكيــر، ُربــط بــني هــذه 
فــي  الدينــي  التيــار  وانتفاضــة  املمارســات 
مصــر. لكــن مــّرت األيــام، ذهــب اإلســاميون 
مــن الحكــم، ومــن التأثير املباشــر على مواقع 

التواصل، وبقيت شرطة األخاق هنا.
صــور  تتســّرب  بــدأت  قليلــة،  أشــهر  قبــل 
مغلقــة  عربيــة  مجموعــات  مــن  وأحاديــث 
علــى فيســبوك، لفتيــات وســيدات يتشــاركن 
مشاكلهن العاطفية والشخصية والجنسية. 
املشــاركات  الفتيــات  نشــر صــور  تــم  يومهــا 
ربمــا  وهــو  »عاهــرات«.  بأنهــن  وُوصمــن 
أكثــر التعابيــر انتشــارًا فــي العالــم العربــي. 
االتهام األســهل، على ما ينطوي من ذكورية 

واحتقار للنساء.
املنتخــب  العــب  شــارك  املاضــي،  الشــهر 
املصــري ونــادي ليفربــول اإلنكليــزي، محمــد 
التواصــل  مواقــع  علــى  حملــة  فــي  صــاح، 
ملســاندة حقــوق النســاء. وكتــب: »ألنــي راجل 
فاهــم إن الراجــل والســت ليهــم نفس الحقوق 
والواجبــات، قــررت ادعــم حملــة »ألنــي رجل« 
وهيئــة  للمــرأة  القومــي  للمجلــس  التابعــة 
األمــم املتحــدة للمرأة«. قســم كبير من الردود 
»اتــرك  نوعيــة  مــن  كانــت  عليــه  العربيــة 
هــذه املواضيــع وركــز فــي كــرة القــدم لنبقــى 
نحبــك«... فيمــا لــم يتــرّدد آخــرون فــي اتهامه 
بأنــه ضحيــة »القيــم الغربيــة بســبب إقامتــه 
فــي أوروبــا«. هــذه الــردود جــاءت مــن مصــر 

والسعودية وسورية والبحرين ولبنان... 
مثــال آخــر لكــن هــذه املــرة مــن الســعودية. مع 
الســعوديات  للنســاء  يســمح  قــرار  صــدور 
الســعوديني  مــن  قــّررت مجموعــة  بالقيــادة، 
نشــر صور النســاء اللواتي سيقدن سيارات، 
التواصــل  مواقــع  علــى   

ّ
بهــن والتشــهير 

االتهــام  تــراوح  املــرة  وهــذه  االجتماعــي. 
األخاقــي بــني »مخالفــة كام اللــه« وصــواًل 

إلى عرض أجسادهن لعيون الغرباء...
إلــى  وبالنظــر  حرفيــًا.  تنتهــي  ال  الائحــة 
كميــة االتهامــات بـ«الفجــور« و«عــدم احتــرام 
العادات والتقاليد« التي تنتشــر يوميًا على 
رصــد  يبــدو  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

 إلى حّد كبير: النساء 
ً
نوعية الضحايا سها

األخــاق  شــرطة  تختــار  األولــى.  بالدرجــة 
ضحاياها بشكل عشوائي. فهي تارة لنساء 
سياســيات، وتــارة لناشــطات. والافــت هنــا 
بمهمــة  غالبــًا  يتبّرعــن  أخريــات  نســاء  أن 

التشهير األخاقي بنساء أخريات. 
مذيعــة  كتبتــه  مــا  املثــال  علــى ســبيل  نذكــر 
أخبــار لبنانيــة علــى حســابها الخــاص علــى 
التحــرش  فضيحــة  انفجــار  مــع  »تويتــر« 
الفتيــات  أغلــب  إن  العالــم،  حــول  الجنســي 

 
ّ
»كــن بهــن  التحــرش  عــن  يتحّدثــن  اللواتــي 

راضيــات أو ربمــا بحثــن عــن قصــد عــن هــذا 
علــى  التعليقــات  بــاب  وفتحــت  التحــرش«. 
عــن  املتحدثــات  الفتيــات  لشــتم  حســابها 
وكان  الجنســي.  التحــرش  مــع  تجاربهــن 
القاســم املشــترك هــو اتهــام هــؤالء الفتيــات 
 يتحّدثــن 

ً
 أصــا

ّ
بـ«الفجــور« )مجــددًا( ألنهــن

عن هذا املوضوع بشكل علني.
وآخــرون  محافظــون،  بعضهــم  كثــر،  جنــود 
يقّدمــون أنفســهم بمظهــر املتحــّرر، بعضهــم 

كلهــم  علمانيــون...  وآخــرون  متدينــون، 
يجمعهــم لــواء »االرتقــاء بأخــاق املجتمــع«. 
ورغــم االختافــات السياســية بــني مختلــف 
 جنود هــذا الجيش يجتمعون 

ّ
األطــراف، فــإن

ق املوضوع بالتشهير.
ّ
فجأة عندما يتعل

يتماهــى هــذا األداء، مــع سياســات األنظمــة 
العربية والعاملية. سياسات ترّسخت بشكل 
مرعــب مع وصــول الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب إلــى البيــت األبيض، هــو الذي وصف 
السيناتورة كيرسنت جيليبراند بـ«العاهرة« 
بشــكل إيحائــي فــي تغريــدة أخيــرة لــه. كذلك 
تفعــل األنظمــة العربية، وإن كانت أســاليبها 
طابعهــا  مــع  تماشــيًا  وأكثــر  مباشــرة  أقــل 

األمني/ املخابراتي.
الرئيــس  عهــد  فــي  القــوي  الرجــل  إن  يقــال 
مبــارك،  حســني  محمــد  املخلــوع  املصــري 
صفــوت الشــريف كان يهــّدد أغلــب ممثــات 
مصــر  فــي  والســبعينيات  الســتينيات 
لــم  حــال  فــي   ،

ّ
بهــن األخاقــي  بالتشــهير 

يرضخــن ملطالــب طابعهــا قــد يختلــف، بــني 
السياســي واملخابراتــي والجنســي. وتعــرف 
املغلقــة،  ومكاتبهــم  السياســيني  صالونــات 
وممثلــني  ملمثــات  أخاقيــة  ملفــات  تركيــب 
خفيــة.  دائمــًا  ليســت  االتهامــات   

ّ
لكــن كثــر. 

الهــواء.  علــى  مباشــرة  أحيانــًا  تحصــل  بــل 
النائــب األردنــي الســابق محمــود الخرابشــة 
فقــد أعصابــه وانســحب مــن حلقــة برنامــج 
فيليــه  دويتشــيه  قنــاة  علــى  تــوك  #شــباب 
شــهادة  البرنامــج  عــرض  بعدمــا  األملانيــة، 
فتــاة أردنيــة تحّدثــت عــن تعرضهــا املتكــرر 
 جنــون 

ّ
فــي األردن. جــن الجنســي  للتحــرش 

االتهامــات  كل  وســاق  الســابق،  النائــب 
األخاقيــة بحــق الفتــاة وصــواًل إلى ســؤالها 
إن كانــت جنســيتها »أردنيــة«، علــى اعتبــار 
بهــذا  التكلــم   

ّ
لهــن يمكــن  »ال  األردنيــات  أن 

املوضوع بشكل علني«.
ماذا يريد هؤالء؟ يبدو الجواب أصعب بكثير 
مــن أيــة أفكار بديهية. إذ كشــفت إحصائيات 
)الكلمــات  املواضيــع   

ّ
أن »فيســبوك«  موقــع 

املفتاحيــة( األكثــر بحثــًا فــي العالــم العربــي، 
عــن  البحــث  فيتــم  أساســي.  بشــكل  جنســية 
 
ّ
أســماء فتيــات مغمورات، مشــاهدة صورهن

بعدهــا  التشــهير  وغالبــًا  وفيديوهاتهــن، 
. وهــو مــا يحصــل 

ّ
، واملطالبــة بإيقافهــن

ّ
بهــن

غالبــًا: مــن »املغنيــة« املغمــورة رضــا الفولــي 
صاحبــة أغنيــة »ســيب إيدي« فــي مصر، إلى 
محاكمــة شــابتني ارتديتــا تنانير في املغرب 
بعــد التحريــض عليهمــا فــي الشــارع وعلــى 
مواقــع التواصــل، وصواًل إلى حملة أخاقية 
انفجــرت فــي وجــه عارضــة األزيــاء اللبنانيــة 
ميريــام كلينــك أوصلتهــا إلــى التحقيــق، ثــّم 
إقفــال نــاٍد ليلــي فــي الســاحل الشــمالي فــي 
بــه  وشــى  بعدمــا  املاضــي،  الصيــف  مصــر 
مغــّردون علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
»ألنــه يخالــف العــادات والتقاليــد املصريــة«، 
تــرد حــوادث أخــرى  وبــني كل هــذه األمثلــة، 
ســوريات،  معارضــات  صــورة  تشــويه  عــن 
كتائــب  قبــل  مــن  بـ«العهــر«  ووســمهن 
علــى  للحفــاظ  وحــدة  وإنشــاء  إلكترونيــة، 

األخاق في الفضاء اإللكتروني السعودي.
لهــؤالء.  ســلطة  التواصــل  مواقــع  تمنــح 
الســلطة  تجــاوب  يكّرســها  قــوة،  تعطيهــم 
هــذه. تجــاوب يصــل  الوشــاية  مــع عمليــات 
رمضــان  فــي  حصــل  كمــا  التشــجيع،  حــد 
األعلــى  املجلــس  أصــدر  عندمــا  املاضــي، 
لإلعــام املصــري تقريــرًا يتضّمــن ماحظــات 
جانــب  إلــى  املسلســات.  نصــوص  علــى 
فــرض غرامــات علــى القنــوات  التــي تخالــف 
توصيــات التقريــر. لكــن املرعــب كان منــح كل 
غ عن لفظ خادش 10 في املئة من 

ّ
مواطن يبل

قيمة الغرامة.
نعــود إلــى البدايــة. أول مــن أمــس، ُحكــم علــى 
تزامــن  بالســجن.  شــيما  املصريــة  الشــابة 
التــي شــكرت  التغريــدات  بعــض  مــع  الحكــم 
إلــى  التــي أدت  الحملــة  مــروان يونــس علــى 
ســجن الشــابة وإلــى انتصــار األخــاق علــى 
الفجــور. كيــف تتحــّول املجتمعــات العربيــة 
إلــى مجتمعــات أمنيــة مخابراتيــة؟  لنــا فــي 

قصة شيما بعض املؤشرات.

تحريض إلكتروني 
ضد سياسيّات وفنّانات 

تحت شعار األخالق

العام«.  للحياء  »خادشة  أغنية  بسبب  عامين  لمدة  بالسجن  أمس ُحكم على مغنية مصرية مغمورة  أول من 
الحكم أعاد فتح النقاش حول المحاكمات األخالقية على مواقع التواصل االجتماعي

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قضت إحدى املحاكم املصرية بحبس املغنية شيما، عامني 
ودفــع غرامــة عشــرة آالف جنيه مصــري، وذلك بعد اتهامها 
بالتحريض على الفسق والفجور، في فيديو كليب أغنيتها 
بعــد  أعلنــت  املوســيقيني  نقابــة  وكانــت  ظــروف«.  »عنــدي 
بــث الكليــب بأيــام، أنهــا ســحبت تصريــح العمــل مــن شــيما، 
 بالنقابــة، وتحصــل 

ً
مشــيرة إلــى أنهــا ليســت عضــوًا عامــا

على تصاريح عمل سنوية مؤقتة، كما حذف القائمون على 
موقع »يوتيوب« النسخة الرسمية للفيديو للسبب نفسه.

وفــي الوقــت الــذي أنهــت فيــه شــيما العــام 2017 بدخولهــا 
إليهــا،  املوجهــة  التهــم  إنكارهــا  مــن  الرغــم  علــى  الســجن، 
والتأكيــد علــى أنهــا كانت ال تقصد تقديم محتوى جنســي، 

وأنهــا تعرضــت للخــداع. تنتظــر كل مــن الفنانتــني شــيرين 
عبــد الوهــاب وغــادة عبــد الــرازق مصيرهمــا فــي املحكمــة 

خال األيام األخيرة من العام.
املصــري  املحامــي  تقــدم  الــرازق،  عبــد  غــادة  قضيــة  ففــي 
ســمير صبــري بجنحــة مباشــرة ضدهــا، وقــال فــي دعــواه 
»إنهــا ظهــرت فــي فيديــو قامــت ببثــه علــى جمهورهــا مــن 
نــوم،  التواصــل االجتماعــي مرتديــة مابــس  خــال مواقــع 
وظهــر جــزء حســاس مــن جســدها، وأن تصــرف غــادة يعد 
 خادشــا وفاضحــا للجميــع، ال يراعــي األخــاق والقيم 

ً
فعــا

السائدة في املجتمع«.
كذلــك، تنتظــر شــيرين عبد الوهاب، قــرار املحكمة في الباغ 
الــذي تقــدم بــه املحامــي املصــري هانــي جــاد ضدهــا، بتهمة 

اإلساءة ملصر بعد تصريح البلهارسيا.

قضايا بالجملة

MEDIA
منوعات

جمال 
خاشقجي

الرياض ـ العربي الجديد

في وقٍت تحاول فيه السعودية التسويق لسياسة 
االنفتــاح االجتماعي والثقافي، تســتمر بإســكات 
األصوات الداخلية املعارضة لسياستها، ال سيما 
»الحيــاة«،  إعــان صحيفــة  وآخرهــا،  اإلعاميــة، 
الثاثــاء، عــن إنهــاء عاقتهــا بالكاتــب الســعودي، 
جمــال خاشــقجي، بســبب »التجــاوزات التــي قــام 

بهــا أخيــرًا« بحســب وصفهــا، وتضمنــت »لجــوء 
الكاتــب لإلعــام الغربــي ومشــاركته فــي لقــاءات 
مشبوهة تسعى للنيل من اململكة واإلساءة لها«.

ســلطان،  بــن  خالــد  الصحيفــة،  ناشــر  وقــال 
تتضمــن  خاشــقجي  »تجــاوزات  إن  بيــان  فــي 
التــي  اإلصاحــات  فــي  للتشــكيك  محاوالتــه 
تشهدها اململكة العربية السعودية والطعن فيها، 
من خال املقاالت التي كتبها في صحف عاملية، 

تتلخــص  قنــوات  فــي  مشــاركات  خــال  مــن  أو 
واســتهداف  للمملكــة  اإلســاءة  فــي  رســالتها 
الناشــر  وركــز  واســتقرارها«.  ولحمتهــا  أمنهــا 
فــي بيانــه علــى مشــاركة خاشــقجي فــي مؤتمــر 
املســتقبل«  وخطــر  املاضــي  أخطــاء  »الســعودية 
الــذي انعقــد أخيرًا فــي العاصمة البريطانية لندن، 
واصفــا إيــاه فــي البيــان بـ«تجمــع مشــبوه الدوافــع 
مــن  الكثيــر  مضامينــه  فــي  يحمــل  والتمويــل، 

اإلســاءة للمملكــة«. وجــاءت مشــاركة خاشــقجي 
فــي املؤتمــر الــذي نظمته جمعية »القســط لحقوق 
برنامــج  عبــر  ألقاهــا  لــه  كلمــة  عبــر  اإلنســان«، 
»ســكايب«، من الواليــات املتحدة األميركية، حيث 
يقيــم حاليــا، انتقــد فيهــا الوضــع فــي الســعودية، 

بسبب غياب املشاركة الشعبية.
ــق خاشــقجي »ســأظل بــإذن الله ال 

ّ
مــن جهتــه، عل

أكتب إال ما يمليه علي ضميري«.

)Getty( التلصص على الخصوصيات
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تجربة هوليوود 
مهّمة جدًا بفضل 

ِحرفيتها العالية 
وخبراتها الكثيرة

طغيان عنصر اإلبهار 
الفني على حساب الفن 

وموهبة الغناء

فضلت النأي بالنفس 
في المواقف السياسية 

في الفترة الحالية

عندما ُتدرك أنك لست 
»المعلّم« في هوليوود، 

تنجح في عملك

2223
منوعات

■ كيف حدث أن أخرجت »الجبل بيننا«، 
املـــقـــتـــبـــس عــــن روايــــــــة بـــالـــعـــنـــوان نــفــســه 
فايتز  كريس  )سيناريو  مارتن  لتشارلز 

وجي. مايلز غوودلو(؟
تبحث،  هوليوود  استديوهات  بسيط:  األمــر 
دائمًا، عن مخرجن جدد، خصوصًا عن أولئك 
الـــذيـــن تـــشـــارك أفـــامـــهـــم فـــي مـــهـــرجـــانـــات، أو 
يحصلون على جوائز. املسألة، بالنسبة إليها، 
دة: املخرج الجديد 

َّ
تجارية. واملعادلة غير ُمعق

أرخــص.  بكثير، وبأجٍر  أفضل  يشتغل بشكٍل 
املخرج املعروف واملتمّرس يرفع قيمة امليزانية 

3 أو 4 أضعاف، ألنه يطلب راتبًا أعلى.
مسؤولو »فوكس للقرن الـ20« شاهدوا »عمر«: 

قّصة حــب، و»تــيــمــة« الــصــراع مــن أجــل البقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة. مــســألــتــان غــيــر مندمجتن 
مــعــًا فــي الــســيــنــمــا كــثــيــرًا. »املــلــكــة األفــريــقــيــة« 
 على ذلك. »عمر« 

ٌ
)1951(، لجون هيوسنت، مثل

»ثريلر«.  دمج قصة حّب بقصة بوليسية وبالـ
أرســلــوا لــي ســيــنــاريــو »الــجــبــل بــيــنــنــا«، الــذي 
أحببته، لسبٍب كامٍن في هذا الدمج بحّد ذاته.

هذا تحدٍّ بالنسبة إلّي، وأنا أحّب التحّدي. 

■ كيف تكّونت الصورة العامة للمشروع قبل البدء 
بتنفيذه؟

من ناحية سينمائية، الثلج ُيمكن أن يكون 
ن  شـــاشـــة. لـــون أبــيــض ومــمــثــان: هـــذا ُيــكــوِّ

ــص املــشــروع الـــذي قّدمته 
ّ

لــوحــة. هـــذا مــلــخ
لهم، فــوافــقــوا فــورًا قائلن لــي: أنــت املخرج 
املــــطــــلــــوب. بــالــنــســبــة إلـــــــّي، هـــنـــاك ســـــؤاالن 
ــل الــبــقــاء  ـــصـــارع مـــن أجــ

ُ
ــاذا ن ــ مــتــكــامــان: ملـ

ــّب. وملــــاذا  عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة؟ مـــن أجــــل الـــحـ
نــحــّب؟ رغــبــة فــي الــحــيــاة. هــذه أمـــور مثيرة 
أن  التحّدي:  إلــّي. ثم هناك مسألة  بالنسبة 
، مع ممثلن 

ً
تصنع فيلمًا في 90 دقيقة مثا

اثنن فقط. من دون التحّدي، ال أشعر بأني 
أتــقــّدم فــي الــحــيــاة. يــجــب أن أخـــوض أمـــورًا 
ينجح  مــن  كبيرة.  ــه مخاطر  وأواجـ صعبة، 
ومن يفشل: هذا ُمثيٌر. لكن ضمان الفشل أو 

النجاح ال يثيرني أبدًا.

■ فــيــلــمــك الـــهـــولـــيـــوودي الـــســـابـــق، »املـــتـــخـــّصـــص« 
)2012(، الذي تقول عنه أشياء سلبية كثيرة، ينتمي 
إلى هذا أيضًا. فكرة التحدي والصراع من أجل البقاء 
على قيد الحياة، والحب، وإْن يكن الحب مختلفًا هنا؟

أعــتــقــد أن مـــا تــقــولــه صــحــيــح. لـــم أفـــّكـــر هــكــذا 
لــم أنتبه إلــى األمــر مــن هــذه الناحية.  سابقًا. 
الــوقــوع في   شخصيتي شغوفة بمسألة 

ّ
لعل

التحّدي  أي  للخاص،  مـــآزق، حيث ال طــريــق 
الذين يرمون أنفسهم في  أنــا من  واملــواجــهــة. 
البحر من دون إتقان السباحة. املواضيع تعّبر 
عن صراع داخلي. لكني لم أفكر بهذا من قبل.

■ أرى في »الجبل بيننا« ما ُيشبه املسرح: مكان 

ــد، وإْن تمتّد أحــداثــه  ــد، فــي زمــن »شــبــه« واحـ واحـ
أيامًا قليلة.

الطبيعة  تحويل  تــمــامــًا:  لـــدّي  مكتوب  هــذا 
ــص املـــشـــروع: 

ّ
إلـــى مـــســـرح. كــتــبــُت فـــي مــلــخ

ر 
ّ

»املسرح ديكور للفيلم. العالم غير املتحض
ُيـــصـــبـــح مـــســـرحـــًا لـــهـــاتـــن الــشــخــصــيــتــن«. 
ربــمــا لــهــذا الــســبــب وافـــقـــت »فـــوكـــس للقرن 
الــــــــــــ20« عـــلـــى تـــكـــلـــيـــفـــي بـــمـــهـــمـــة اإلخـــــــــراج. 
، ال يـــوافـــق مــســؤولــوهــا عــلــى تكليف 

ً
عـــــادة

إنــهــم يجتمعون   
ْ
إذ ــٍد فــي أول اجــتــمــاع،  أحـ

ــرات عـــديـــدة. لــكــنــهــم، معي  ــ ويــتــنــاقــشــون مـ
م لـــهـــم، قـــالـــوا لـــي في  ــــقــــدَّ

ُ
ـــص امل

ّ
ومــــع املـــلـــخ

نــهــايــة أول اجـــتـــمـــاع: »أنـــــت املــــخــــرج. إنــهــا 

التي يحدث فيها هــذا معنا«. املــرة األولـــى 
هذا أيضًا، بالنسبة إلّي، نوع من التحّدي.

التي  الــدرامــي،  التكثيف  هناك مسألة  املقابل،  في   ■
صاب بتوضيٍح منك للفكرة بشكل مباشر أحيانًا، 

ُ
ت

عبر السرد الدرامي.
أنــــا مــنــتــٍم إلــــى ســيــنــمــا تـــــروي قــصــصــًا، ال 
ــذّوق الــســيــنــمــا  ــــى ســيــنــمــا تــجــريــبــيــة. أتــــــ إلـ
ــــي مـــهـــّمـــة لــتــطــويــر الــلــغــة  الــتــجــريــبــيــة، وهـ
مــــرارًا: »ما  لــت  تــســاء السينمائية. مــع هـــذا، 
هــي السينما الــتــي أريــــد الــعــمــل فــيــهــا؟ هل 
 القصة 

ّ
أدوات السينما أهم من القصة، أو أن

ــرُت الــقــصــة  ــتـ عــمــود فــقــري لــلــســيــنــمــا؟«. اخـ
ــّررت االشــتــغــال فــي السينما. أول  قــ عــنــدمــا 
ذاكرتي:  في  العالقة  السينمائية  مشاهداتي 
الــوقــواق« )1975(، مليلوس   

ّ
»طيران فوق عش

فــــورمــــان، الــــذي غــّيــر فــــّي الــكــثــيــر، وحــّمــســنــي 
عــلــى الـــتـــمـــّرد، بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة. بــفــضــلــه، 
لم  قبله،  للتسلية.  ليست  السينما  أن  أدركـــُت 
الوحيد  الفيلم  ربما  تجريبيًا.  فيلمًا  أشــاهــد 
ــر تانغو  ــّي أيــضــًا، هــو »آخــ ــر فـ ــ

ّ
قــبــلــه، الــــذي أث

برتولوتشي.  لبرناردو   ،)1972( باريس«  في 
حينها، كنُت أبلغ 16 أو 17 عامًا.

كما فهمُت من سؤالك، هناك مسألة التوضيح 
املباشر. أنا ال نفوذ لي هنا. لاستديو كلمته 
ل في سيطرته على املونتاج. 

ّ
األخيرة، وتتمث

أعمل بحريتي.  أن  لي  التصوير، سمحوا  في 
كما  كانتا  املمثلن  وإدارة  التصوير  طريقة 
الذي  االستديو،  بيد  النهائية  النتيجة  أريــد. 
بــالـــTarget Group. هو يعرف  لديه ما ُيسمى 
يــريــد. هناك تصنيفات وضعها  مــاذا  مسبقًا 
ــرة، وهــــو  ــيــ ــثــ ــارات كــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ بــــعــــد دراســـــــــــات واخــ
ق 

ّ
وتتعل ها، 

ّ
كل اإلنتاج  عمليات  في  يعتمدها 

بن  شاهدين 
ُ
امل فئة  هناك   :

ً
مثا شاهدين. 

ُ
بامل

15 و25 عامًا، الذين ُيشاهدون األفــام كثيرًا. 
أما  ــز عليهم.  ــركِّ

ُ
ت أميركا  مــن ســوق  باملئة   80

فئة ما بعد الـ25 عامًا، فُيشاهد املنتمون إليها 
األفـــام مــرة فــي الــعــام. هــذه أمثلة بسيطة. ثم 
هــنــاك االســتــديــو نــفــســه، الــــذي لــديــه أكــثــر من 
، وهي 

ً
فرع إنتاجي: »فوكس للقرن الـ20« مثا

ــنــتــج أفــامــًا لــلــعــائــات، غــالــبــًا. هناك 
ُ
األبــــرز، ت

تصنيفات  وغــيــرهــا.   ،»2000 »فــوكــس  أيــضــًا 
وفئات وِحَرفية مهنية عالية جدًا. لاستديو 
املــجــال. يعرف  تجربة عميقة ومهمة في هــذا 

ما يريده املشاهدون بفئاتهم املختلفة.
: أردُت أن يموت الكلب. هذا حدث درامي 

ً
مثا

تصنيفات  بحسب  لــكــن،  ــّي.  إلــ بالنسبة  مــهــّم 
االستديو، هذا غير ممكن. الفئة األساسية من 

املشاهدين لن توافق على هذا.
أشياء كثيرة أردتها. أول مرة يستيقظ الطبيب 
صّورة الصحافية 

ُ
بن باّس )إدريس إلبا(، وامل

ألـــكـــس مـــارتـــن )كـــايـــت ويــنــســلــت( شــبــه ميتة 
مة. كان ُيمكن 

ّ
بالقرب منه، داخل الطائرة املحط

ــه. 
ّ
أن يــذهــب ويــتــركــهــا، آخــــذًا مــعــه الــطــعــام كــل

إلــى الطائرة،  إلــى ال مكان، ثم يعود  سيذهب 
ليس ألنه يحب العودة، بل ألن ال طريق لديه. 
أقــول هــذا كمثٍل. لكن حصول هــذا مستحيل، 
موت  على  فموافقته  االستديو.  إلى  بالنسبة 
الكلب، تعني انخفاض عدد املشاهدين كثيرًا.

■ أّي أن التكثيف الدرامي عامل سلبّي على مستوى 
الجمهور؟

فـــي الــلــحــظــة الـــتـــي يــكــتــمــل فــيــهــا الــتــكــثــيــف 
ــنــــاس مــــن الــــصــــاالت.  الـــــدرامـــــي، ســـيـــخـــرج الــ
مــــســــؤولــــو االســـــتـــــديـــــو يــــعــــرفــــون ســـوقـــهـــم 
تــمــامــًا. هــذا مــا يــريــدون. هــم ليسوا جمعية 
ــه، تنجح في 

ّ
كــل هــذا  خــيــريــة. عندما تحترم 

فاحترموا  أرادوا،  ما  احترمُت  العمل معهم. 
تــعــاونــي مــعــهــم. أتـــاحـــوا لـــي الــتــصــويــر كما 
أريد، لكنهم ـ في املونتاج ـ فعلوا ما يريدون، 
ها 

ّ
ألنــهــم يــعــرفــون جــمــهــورهــم. الــشــتــائــم كل

. هناك لقطات أخــرى وجدوها 
ً
ُحــِذفــت، مثا

 
ْ
إن بــاخــتــصــار:  أيــضــًا.  ُحــذفــْت  غير مناسبة، 

كــنــَت تفهم وضــعــك فــي الــعــمــل مــعــهــم، مقابل 
م«، 

ّ
أجر متفق عليه سلفًا، أي أنك لسَت »املعل

ه. 
ّ
كل هــذا  مــوافــق مسبقا على  أنــت  فستنجح. 

هناك أمــر آخــر: كم مخرج ُيمكنه أن يفعل ما 
يـــريـــد؟ الـــعـــدد قــلــيــل. بــــول تـــومـــاس أنـــدرســـن، 
؟ أولئك الذين ُيعتبرون 

ً
ودوني فيلنوف، مثا

أجــانــب، وال أتــحــّدث عــن اإلنكليز، ألن كــل من 
بر أجنبيًا في 

َ
تكون اإلنكليزية لغته األم ال ُيعت

ورديلي سكوت  بويل  دانــي  أمثال  هوليوود، 
)طبعا ال أتــحــّدث عن آخــريــن، لهم حضورهم 
الــقــوي داخـــل الــصــنــاعــة(. أتمنى أن أبــلــغ هذه 
ــق املــشــروع الــذي 

ّ
املرتبة ذات يــوم، أي أن أحــق

. في النهاية، ليست 
ً
أريد. لكن هذا ليس سها

القضية أن أبلغ تلك املرتبة. أنا أحّب أن أصنع 
لي،  في هوليوود مهّمة جدًا  التجربة  أفامًا. 
ــب 

ّ
ــم ومــرت

ّ
 شــــيء مــنــظ

ّ
أنــــا مــســتــمــتــع بــهــا. كــــل

ودقيق وِحَرفي. هذه مسائل مهّمة للغاية.

ربيع فران

ــيــــده، ال  ــمــــواعــ ــن بــ ــ ــتـــزم الــــفــــنــــان مـــلـــحـــم زيــ ــلـ يـ
حلقة  تصوير  أو  مقابلة،  مــوعــد  عــن  يتأخر 
بكثير  يسأل  بسرعة،  يمل  لكنه  تلفزيونية، 
من الهدوء »بشرفكم طويلة املقابلة وكم هو 
وقـــت الــلــقــاء؟«، هــكــذا يــدخــل ملحم زيـــن إلــى 
اســتــديــوهــات تــلــفــزيــون الــعــربــي فــي بــيــروت، 
لــتــصــويــر حــلــقــة خــاصــة مـــن بــرنــامــج »طـــرب 
مع مروان خوري«، الذي يستكمل عرضه في 

موسم جديد.
ــن، فـــي حـــديـــث عــلــى هــامــش  ــ يـــقـــول مــلــحــم زيـ
اللقاء: »مــروان خــوري كان له فضل علي في 
بــدايــاتــي الــفــنــيــة بــعــد تــخــرجــي مـــن بــرنــامــج 
)ســوبــر ســتــار( املــوســم األول، وكـــان مــن أول 
فــي صوتي  ألحانهم  وظــفــوا  الـــذي  امللحنن 
كما  بحاجة  كنت  حبيبي(،  )رّدوا  أغنية  في 
كـــل املــــواهــــب، إلــــى دعــــم فـــي أغــنــيــة خــاصــة، 
وهــــذا مــا تــوفــر لــي مــن خـــال املــلــحــن مـــروان 
خــــوري، وكــانــت أغــنــيــة جــيــدة، ال بــل ممتازة 
وعرفت كيف أستغلها فاقت نجاحًا كبيرًا«. 
ويضيف: »اليوم أبحث مع مروان خوري في 
تــعــاون جــديــد بــعــد أغــنــيــتــن حققتا نجاحًا 
ــــروان خـــوري  ـــا«. يــؤكــد مــلــحــم زيـــن أن مـ

ً
الفـــت

ملحن بــارع، وألحانه تأتي من عالم خاص، 
وهي ال تشبه ألحانًا أخــرى، بل تضيف لكل 
التوزيع  طريقة  في  منوعًا  بعدًا  يغنيها  من 
املــوســيــقــي وحــتــى الــكــلــمــات الــتــي ال تجدها 

عند شاعر آخر.
لم يكن ملحم زين سوى حالم يهوى الغناء، 
املــراهــقــة، اكتشف نــضــوج صوته،  بعد فــتــرة 
ــــى شـــاب  ــلـــب عـــلـــى مـــوهـــبـــة الـــطـــفـــولـــة إلـ ــقـ وانـ
الـــراحـــل وديــع  الــفــنــان  بــمــدرســة  راح يتعمق 
الصافي، يقول ذلك ويــردف: »ال زلت هاويًا، 
وأعــتــقــد أن الــهــوايــة فــي مــفــهــومــهــا تمنحنا 

شغف املتابعة واالستمرار في الغناء«.
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث لــــ يـــتـــابـــع مــلــحــم زيـــــن فــ
الـــجـــديـــد«: »ســعــيــد بــنــجــاح ألــبــومــي األخــيــر 
ــبــــرت قــبــل قليل  )الــــجــــرح الـــلـــي بــــعــــدو(، وأخــ
بــــأن أغــنــيــة )ضــلــلــي ضــحــكــي(، ألـــحـــان علي 
حسون، حققت 20 مليون متابع على موقع 
ــذا هــو  ــ ــادي هــ ــقــ ــتــ يـــوتـــيـــوب لـــــوحـــــده. فــــي اعــ
أنني  العلم  مــع  فــنــان،  الحقيقي ألي  النجاح 
ــذل جـــهـــدًا شــخــصــيــًا فـــي الــتــفــاعــل على  ــ ال أبـ
أن  أعــرف جيدًا  التواصل االجتماعي.  مواقع 
ذلــك خــطــأ، لكن ال وقــت أمــامــي ملتابعة كافة 
الــتــفــاصــيــل عــلــى تــويــتــر وانــســتــغــرام وحتى 
»أنــا كسول«، يرددها ملحم زين،  فيسبوك«. 
ــبـــوم عــمــومــًا كـــان جــيــدًا قــيــاســًا إلــى  لــكــن األلـ
تــفــاعــل الـــنـــاس ونـــجـــاحـــه، و»ملـــســـت ذلــــك من 

الفكاهي لكن ذلك ال يمنع من استنتاج واضح 
يكمن في قلة الثقافة التي يجيزها العرض، 
يــوم أحــد، على الشاشة الصغيرة.  مساء كل 
ــار الــفــنــي  ــهــ إلــــى جـــانـــب طــغــيــان عــنــصــر اإلبــ
من  التي  الغناء،  وموهبة  الفن  حساب  على 
كتسب بن ليلة تلفزيونية 

ُ
الطبيعي أنها ال ت

ــحــاهــا، مهما بــدت املــحــاوالت جـــادة في 
ُ

وض
إقــنــاع املــشــاهــد بـــأن مــا يـــراه هــو صـــراع بن 
مــطــرب ومــحــتــرف فــي لجنة تحكيم جــاهــزة 
تــبــادل أدوار  الــنــاقــد.  للنقد وبــلــســمــة جــــراح 
أي  نهاية  اإلنساني  الهدف  يجيزه  مكشوف 
»األعمال الخيرية« يضحكنا أخيرًا، ويسعى 
ــى اســـتـــعـــراض واضــــــح لـــصـــورة  ــ بـــالـــتـــالـــي إلـ

بيروت ـ العربي الجديد

اللبنانية،   MTV شاشة  على  حاليًا  ُيعرض 
املــوســم الــثــانــي مــن بــرنــامــج ديـــو املــشــاهــيــر، 
ــتـــهـــم  ــبـ والـــــــــــــذي يــــــنــــــذر »املــــــشــــــاهــــــيــــــر« مـــوهـ
الرعاية  إحــدى دور  إلى  ستجدة، 

ُ
امل الغنائية 

ــــرون أنــهــا  االجــتــمــاعــيــة أو الــخــيــريــة الـــتـــي يـ
عندما  سيتقاضونه  الـــذي  للمبلغ  بــحــاجــة 

ينتهي مشوارهم في البرنامج.
ـــطـــرح عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 

ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ت

الـــبـــرامـــج، ال تــبــتــعــد بـــالـــضـــرورة عـــن االتــهــام 
بالهزل الواضح في طريقة التعاطي وفرض 
الــجــديــة املــنــقــوصــة أو املـــعـــّدة ســلــفــًا مـــا بن 
مــقــدمــة الــســهــرة، أنــابــيــا هــــال، واملــشــاهــيــر 
الـــحـــاضـــريـــن، إلــــى مـــبـــارزة مـــعـــّدة ســلــفــًا هي 
أيضًا مع لجنة التحكيم، والتي ال يسعفها أن 
تظهر بثوب الناقد أمام مزيد من االستخفاف 
والــهــزل الـــذي يــقــصــده بــعــض املــشــاركــن في 
الــبــرنــامــج، ورســــم صــــورة أنــهــم ضــحــايــا أو 
إلى  جــديــدة تضاف  موهبة  يحاولون كسب 
مواهبهم في اإلعام والتمثيل أو املونولوج 

خــال جولتي في مهرجانات الصيف داخل 
لبنان والخارج، واليوم أنا أستعد لتحضير 

أغنية منفردة، ستكون مفاجأة«.
)الــجــرح  بعد  ثانية  أغنية  يــقــول: »ســنــصــور 
)كـــلـــيـــب(، ومـــرة  الــلــي بـــعـــدو( عــلــى طــريــقــة الــــ

ثانية التعاون مع املخرج سعيد املاروق، 
التي  الفساد«،  محاربة  خطوة  تداعيات  عن 

اتـــخـــذت فـــي الــســعــوديــة بــشــأن بــعــض رجـــال 
املـــــــال واإلعــــــــــام، كــــونــــه يــنــتــمــي إلـــــى شــركــة 
»بــاتــيــنــوم«، وهــي مــن الــشــركــات السعودية 
الــخــاصــة الــتــي احــتــجــز صــاحــبــهــا الــولــيــد آل 
إبراهيم، يقول: »هناك توافق تام بيني وبن 
لــن يؤثر على  مــا حصل  أن  الشركة، وأعتقد 

املجموعة في ما يتعلق بالشق الفني«.
وحــــول آرائـــــه الــســيــاســيــة، يــقــول مــلــحــم زيــن 
»فضلت النأي بالنفس في املواقف السياسية 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، لــكــنــنــي أتــمــنــى دائــمــًا 
السام للعالم العربي، وأن نبعد البغض عن 

أنفسنا بالدرجة األولى«.
فـــي جــعــبــة مــلــحــم زيـــن بــعــد احــتــفــاالت رأس 
الــســنــة املــيــاديــة جــولــة إلـــى أوروبــــــا، يــقــول: 
بعدما  هــنــاك  الــســابــق  فــي  »نجحت حفاتي 
ــاريــــس،  ــردام هــــولــــنــــدا، وبــ ــتــ وقـــفـــت فــــي أمــــســ

أوروبـــا«. ويضيف:  ثانية في  وأمامي جولة 
سعد 

ُ
ت هناك  واللبنانية  العربية  »الجاليات 

بــالــفــنــانــن الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب عــمــومــًا، وال 
يــقــتــصــر أحـــيـــانـــًا الـــحـــضـــور عـــلـــى لــبــنــانــيــن 
وعــــرب يــقــيــمــون هــنــاك، بــل هــنــاك مــواطــنــون 
التعرف على هذا  ربما  أوروبــيــون يفضلون 

النوع من املوسيقى والغناء«.
»املــــســــؤولــــيــــة الـــفـــنـــيـــة جـــعـــلـــت وقــــتــــي مــلــيــئــًا 
ــدا عن  بــاملــواعــيــد«، يــقــول زيـــن، ويــضــيــف: »عـ
ــارج مــشــاغــلــي  ــ الـــحـــفـــات، الـــوقـــت املــتــبــقــي خـ
الــفــنــيــة أمــنــحــه لــلــعــائــلــة، بـــل أســعــى إلجــــازة 
ولو قصيرة ملتابعة كل التفاصيل، وهذا من 
واجــبــي كــــزوج وأب أن أســعــد عــائــلــتــي، ولــو 
ــات فــي يــومــيــاتــي،  ــ ســألــتــنــي عــن أفــضــل األوقـ
أجيب: هو الذهاب بإجازة عائلية إلى جانب 

زوجتي وأطفالي علي وفاطمة وحسن«.  

الــبــرنــامــج الــتــي تــكــســوهــا الــتــقــنــيــات الافتة 
مــن إضـــاءة ورقــص وتــبــادل ذلــك مــع ضيوف 
الهواة  املحترفن وبن  املطربن  من  السهرة 
الذي لبسوا الدور وصّدقوا لوهلة أن الغناء 
مــــادة ســهــلــة يــســتــطــيــع أي كــــان تــنــاولــهــا أو 

ممارستها.
األحــدب،  مصباح  السابق  اللبناني  النائب   
ــه مــنــذ  ــتـ ــنـ ــكـ ، لـــــم يــــوظــــف مــــوهــــبــــة »سـ

ً
مـــــثـــــا

الــطــفــولــة«، كــمــا يـــقـــول، لــتــحــقــيــق أو تــطــويــر 
التي  الــكــومــيــديــة  املمثلة  فعلت  كــذلــك  أدائــــه. 
ــاق، وصـــــواًل إلــى  ــديـ ُعـــرفـــت بــهــزلــهــا، أرزة شـ
ــزال، الــــذي وجـــد فيه  ــ مــقــدم أخـــبـــار، جــيــري غـ
الـــبـــعـــض وســـــامـــــة تـــســـتـــحـــق املــــشــــاركــــة فــي 
من  أمــام ساعتن  أننا  نجد  هكذا  البرنامج. 
ا عن مبلغ 

ً
ع أو املعد سلفًا بحث

ّ
صن

ُ
الترفيه امل

من املال يجري تحويله إلى جمعية خيرية، 
ــــة تــــحــــاول اســـتـــفـــزاز  مــــن دون مــــواهــــب جــــدّي
الــدور  ليأتي  تمامًا،  مقنعة  بطريقة  املشاهد 
في  البرنامج  بــالــصــورة نسخة  يعيد   

ً
كــامــا

ــصــدرة، والــتــي تعتمد مــن دون شك 
ُ
الـــدول امل

على العفوية ال على املواقف املسبقة.

ديو المشاهير: الغلبة للصورة

ماذا تعرف على السمك 
»المسكوف« العراقي؟

ملحم زين: ال زلت هاويًا

هاني 
أبو أسعد

فنون وكوكتيل

برنامج

مقابلة

مقابلة مطبخ

بغداد ـ محمد الملحم

على ضفاف دجلة أو الفرات بالعادة من غير الطبيعي أال ترى نارا ورائحة شواء 
بأي مدينة يدخلها رافدا العراق الرئيسيان حيث مطاعم السمك الطازج، الذي يتم 
استخراجه من أحواض داخل النهر ونقله مباشرة بعد تنظيفه إلى دائرة كبيرة 
األكلة  باتت  املسكوف، حتى  السمك  إلعــداد وجبة  املشتعل  والخشب  الفحم  من 
والدليمية  كالدوملة  أخــرى  فلكورية  أطعمة  األكثر شهرة وتفوقت على  العراقية 

والقيمة والهريسة وغيرها.
يقول حسن البغدادي صاحب مطعم لشواء السمك لـ »العربي الجديد« إن »السمك 
املسكوف هبة دجلة والفرات للعراقين، ومن ال يملك ماال يأكل من خير النهرين. 
ويضيف »كثيرًا ما يتصل بنا عراقيون من املهجر نعلمهم طريقة الشواء، وكيف 
نقوم بشق السمكة طوليًا من جهة الظهر وتنظيفها باملاء بعد إخراج أحشائها 
التي تضاف للسمك هي  الشواء والتنظيف بالصور واملــواد  ونرفق لهم طريقة 

رشة ملح فقط ثم نقوم بالشي«.
نشتهر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ الــســامــي، صاحب مطعم،  أحمد  يقول  ومــن جهته 
باملسكوف وأسماكنا نهرية ويغلب الكاريبي، لكثرته على بقية األنواع التي يندر 
وجودها لدينا أما عن سر مــذاق املسكوف فبعد رش امللح الــذي يتطابق به كل 
)10( دقائق  أنواع الشواء تضاف خلطة ونكهة خاصة قبل رفع السمك من الشواء بـ
وهنا يكمن سر املهنة باإلضافة إلى طريقة استخدام النار الصحيحة للحفاظ 
على شواء السمك بصورة متناسقة ويفضل الشواء بخشب شجرة الصفصاف، 
النار  لــتــوزيــع  دائــريــة  أو بطريقة  إمــا بصفن متقابلن  السمك  الــنــار  وتــتــوســط 

بصورة متناسقة على السمك املعلق بخشبتن من أحد اطرافه. 
العراقية  األكــات  من  املسكوف  السمك  الجديد:  للعربي  الدفاعي  محمد  ويقول 
لتناولها على  مــكــان  وأفــضــل  والــعــوائــل،  األصــدقــاء  بها  الــتــي يجتمع  الشهيرة 

ضفاف نهر دجلة حيث ارتفاع النوارس املحلقة من حولك.

افتتح »الجبل بيننا«، الروائي الهوليوودي الطويل الثاني، للفلسطيني هاني أبو أسعد )1961(، 
الدولي«.  السينمائي  القاهرة  لـ»مهرجان   )2017 الثاني  تشرين  نوفمبر/   30 ـ   21( الـ39  الدورة 

تجربة أميركية جديدة لمخرٍج ملتزٍم هّمًا فلسطينيًا في أفالم عديدة له، وساٍع إلى اختبار 
الصناعة السينمائية في معقلها، وفقًا لمناهج االستديوهات الكبيرة في هوليوود

»إلى أين« في السينما؟
ــعــــرض ســيــنــمــا »مـــتـــروبـــولـــيـــس  تــ
ــل« فــــــي بـــــيـــــروت،  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ أمــــبــــيــــر صـ
بــن 4 و10 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
الفيلم  مــن  املــرمــمــة  النسخة   2018
الـــذي يشّكل  أيـــن؟«  »إلـــى  اللبناني 
السينما  تــاريــخ  فــي  مهمة  محطة 
عــلــى  ــا  ــ ــهــ ــ ــ ــَع ــ ــ

َ
َوض إذ  ــيــــة،  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ

خريطة الفن السابع العاملية كونه 
املسابقة  1957 ضــمــن  عـــام  شــــاَرك 
الفرنسي،  كــان  ملهرجان  الرسمية 
ــان بـــذلـــك أول عــمــل ســيــنــمــائــي  ــ وكـ
ــًا.  كــذلــك  ــيــ ــاملــ لـــبـــنـــانـــي ُيـــــعـــــَرض عــ
تــقــيــم »مـــتـــروبـــولـــيـــس« بـــالـــتـــوازي 
ُعروضًا للشريط الوثائقي »نصر« 
الــــذي   )»Un Certain Nasser«(
ــى أيـــن«  يــتــنــاول ســيــرة مــخــرج »إلــ
جــــورج نــصــر، وكــــان جـــرى ترميم 
ــادرة مـــن شــركــة  ــبـ ــمـ »إلـــــى أيــــــن؟« بـ
 Abbout( بــــرودكــــشــــنــــز«  »أبـــــــــوط 

.)Productions

أحمد الشريف يعود

بعد غيابه عن الساحة الفنية ملّدة 
التونسي  الفنان  5 سنوات، كشف 
ــد الـــى  ــائــ ــد الــــشــــريــــف، أنــــــه عــ ــمــ أحــ
الغناء في مقابلة تلفزيونية. وقال 
الــــشــــريــــف أنــــــه يـــتـــحـــضـــر إلصــــــدار 
أغنية من كلماته وألحانه بعنوان 
ــعــــي« وصـــــــــّور كــلــيــب  ــمــ »مــــنــــي اســ
األغنية، تحت إدارة املخرج محمد 
علي القصدلي. وعن سبب غيابه، 
أوضــــح أحــمــد الــشــريــف أنـــه تـــزّوج 
ورغــــــب فــــي أن يـــكـــون الـــــى جــانــب 

أوالده وعائلته.

شعبان يسخر من ترامب
غني املصري، شعبان عبد 

ُ
طرح امل

ــيـــرًا، أغــنــيــتــه الــجــديــدة  الــرحــيــم أخـ
بــعــنــوان »تــرامــب خـــاص اتجنن« 
وهـــي تــهــاجــم الــرئــيــس األمــيــركــي، 
دونــالــد تــرامــب، بعد قـــراره األخير 
ــيــــة إلـــى  ــيــــركــ بـــنـــقـــل الــــســــفــــارة األمــ
على  الفلسطينية،  الــقــدس  مدينة 
املحتلة  الــدولــة  عاصمة  اعتبارها 
ــــت األغـــنـــيـــة صــدى  ــيـــل، والقـ ــرائـ إسـ

واسعًا على موقع »يوتيوب«.

منذر رياحنة والثأر

أعلن املمثل األردني منذر رياحنة 
ــــن تـــصـــويـــر مــســلــســل  ه مـ انــــتــــهــــاء
»ثـــأر غليص« وهــو الــجــزء الــرابــع 
ــة األردنــــيــــة  ــدويــ ــبــ ــا الــ ــ ــدرامــ ــ مــــن الــ
الــــــذي ســـيـــنـــافـــس بــــه فــــي املـــوســـم 
رياحنة   .2018 لــلــعــام  الــرمــضــانــي 
ــة  ــيـ ــمـ ــه الـــرسـ ــتـ ــفـــحـ ــلــــى صـ ــتــــب عــ كــ
ــد لــلــه  ــمــ ــحــ )فــــيــــســــبــــوك( : »تـــــــم الــ
االنتهاء من تصوير الجزء الرابع 
غـــلـــيـــص«  »رأس  ــلــــســــل  مــــســ مـــــــن 
ــأر غــلــيــص«  ــ بــعــنــوانــه الــجــديــد »ثـ
بــإشــراف املــخــرج  أحــمــد دعيبس، 
العربي لإلنتاج  املــركــز  إنــتــاج  مــن 
اإلعامي و سيعرض في رمضان 

.2018
 

20 مليونًا خسائر شيرين

في  الفنانن  نقابة  جـــددت  بعدما 
عبد  شيرين  الفنانة  منع  القاهرة 
الــوهــاب مــن الــغــنــاء، إلــى منتصف 
شهر يناير/ كانون الثاني املقبل،  
مقتضب  بتصريح  شيرين  اكتفت 
النقابة  لــقــرار  امتثلت  إنــهــا  قــالــت، 
رغــم توضيح ما قصدته في حفل 
أقــيــم قبل سنة فــي عــمــان واتهمت 
ــر، وذكـــــــرت  ــ ــــصـ ة إلـــــــى مـ بـــــــاإلســـــــاء
املــــصــــادر أن خــســائــر شــيــريــن من 
قــــرار املــنــع بــلــغــت عــشــريــن مليون 
ــفـــل رأس  ــه، فـــيـــمـــا تـــحـــيـــي حـ ــيـ ــنـ جـ
الــســنــة فــي دبـــي إلـــى جــانــب ماجد 

املهندس وإليسا.

أخبار

ملحم زين )األناضول(

فادي 
شرب ووائل 
جسار في 
)MTV(البرنامج

المسكوف العراقي ميزة ضفاف دجلة )فيسبوك(

أجراها نديم جرجوره
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)Getty( التجربة في هوليوود مهّمة جدًا لي وأنا مستمتع بها
)Getty( استديوهات هوليوود تبحث دائمًا عن مخرجين جدد

)Getty( أن تصنع فيلمًا في 90 دقيقة، مع ممثلين اثنين هو تحّد بالنسبة لي



يصنعون عشًا في بلٍد أراضيه ممدودة، 
ظرة ال نهاية لها. 

ّ
حيث الن

وكما كان متوقعًا
يلدون عصفورًا.

■ ■ ■
حسابات واضحة

.
ّ

يوم جديد هو يوم أقل
 يوٍم هو يوم جديد

ّ
أي إن كل

 يوم جديد هو يوم أقل. 
ّ

وكل
لهذا،

ليس هناك جمٌع ال َيطرح،
وال طرٌح ال َيجمع.

اليوُم يبقى
نظيفًا مثل مغامرٍة.

■ ■ ■
معادالت 

من الدرجة األولى
كل اليابانّيني يبدون متماثلني.

 لهم بشرة موّحدة.
ّ
يعطون االنطباع أن

كــل الــغــربــّيــني مــتــشــابــهــون، يــقــول لــي زارُع 
زهوٍر ياباني.

 لهم بشرة موّحدة.
ّ
يعطون االنطباع أن

الحوار يمّر دون عنف.
بـــني الــيــابــانــّيــني أنــفــســهــم - اتــفــقــنــا - هــنــاك 

اختالفات في القامة.
وبني الغربّيني أيضًا.

 هذه االختالفات ليست جوهرية. 
ّ
ولكن

لجعل الحقيقّية منها أوضح، 
- يؤّكد لي زارُع الزهور-

د. باس املوحَّ
ِّ
رَع الل

ُ
اخت

■ ■ ■
اكتشاف

يروي اإلنكا أن النبوءات 
حول وصول اإلله األبيض 

لم تكن تشمل الدهشة

في مناطق أخرى
كولومبوس نفسه اندهش

لوجود هنود طّيبني
اته رغم ورودهم في نبوء

مع نهاية التبادل األول للدهشات
بدأ الصراع.

■ ■ ■
تدريس

ُيحكى أن كيناندي
م الكيراندي الشهير 

ّ
املعل

كان أّول من أدخل تعليم الضحك
بني تالميذه

كان يشرح كيف أن الضحك كان شيئًا أكبر 
من مجّرد حركة شفاه

بسبب الضحك
بدأ الكيرانديون بخسارة حروب

ما خسروا حروبًا أكثر كانوا يضحكون 
ّ
وكل

أكثر
مع الوقت أعداؤنا أيضًا

خوان أُكتابيو برينث

تحّوالت المنفّي
غة. 

ّ
روا لنا الل

َ
أحض

كان لدينا الكثير منها!
روا معهم أيضًا رّبًا.

َ
وأحض

كان يفيض لدينا آالف األرباب.
رأونا متعبني بالذهب الكثير وغمرونا

ــوان كــانــت تــبــدو أنها  بــأشــيــاء مــتــعــّددة األلــ
تلمع بشكل مختلٍف.

روا لنا مرض الجدري والجرذان 
ّ

أحض
ومعها الطاعون األسود.

رونا.
َ

وأحض

■ ■ ■
بداية هوية

اللغة )هي فاجعته( تقوم بتصوير املاضي 
فقط.

عبثًا يقوم املرء بطرد أشياء من الداخل. 
 القلُب 

ٌ
إنها أشياء دخيلة، مثلما هو دخيل

 من الكلمات.
ٌ

الذي أفسدته أجيال
رجال آخرون،

ليسوا هم ولسُت أنا،
يقذفون بعضوي.
الباقي هو »أدب«.

ملاذا على النسيان أن يكون موِجعًا
ا لن نكون 

ّ
إذا كن

نحن املنسّيني؟

■ ■ ■
صورة ذاتية

طفلة من جزيرة إستريا تنزل منذ أكثر من 
نصف قرن

ل الجميل الذي أصعده اآلن.
ّ
من الت

منذ أكثر من نصف قرن، طفل تّواق للفجر 
وبألف مستقبل في عينيه يتدحرج في تٍل 

جميل آخر.

بيروت ـ الرا عبود

اطــمــئــنــوا: حكايات  »أنـــا بخير  تحت عــنــوان 
ــنــــســــاء والــــعــــمــــل والـــــحـــــراك«  ــن الــ ــ قـــصـــيـــرة عـ
يــتــواصــل املــعــرض املــقــام حــالــيــًا فــي غاليري 
»إكــــــــزود« فـــي بـــيـــروت حــتــى 18 مـــن الــشــهــر 
ــاري، ويـــتـــضـــمـــن صـــــــورًا فـــوتـــوغـــرافـــيـــة  ــ ــجــ ــ الــ
ــًا وشـــــــــهـــــــــادات شـــفـــهـــيـــة  ــمــ ــلــ ــيــ ولــــــــوحــــــــات وفــ
ومــلــصــقــات أفــــالم قــديــمــة ومــالبــس ووثــائــق 

إثبات الشخصية. 
يقتبس املعرض عبارة »أنا بخير اطمئنوا« 
املصرية  والصحافية  الكاتبة  كتبتها  الــتــي 
رســـالـــة  فــــي   )2016-1938( مــقــلــد  ــنـــدة  شـــاهـ
بعثتها ألستاذتها ريم سعد من السجن إثر 

اعتقالها سياسيًا سنة 1978.
قائد  املــعــرض، ديما  تقول إحــدى منظمات 
بـــيـــك، مـــن مــؤســســة »ورشــــــة املــــعــــارف« في 
لـــبـــنـــان، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن األعـــمـــال 

املعروضة تعود لنساء من خلفيات مختلفة 
في الحياة الخاصة والعامة، ومن املفترض 
أن يتنقل املعرض بعد أن أقيم في القاهرة 
أيار/ مايو املاضي، بني عدة مدن من بينها 

اإلسكندرية وعّمان. 
املــــعــــرض هــــو خــــطــــوة تــــحــــاول مـــؤســـســـات 
وجهات ونسويات إنجازها وهي إنشاء أول 
واملنطقة، وتخلط  للمرأة في مصر  متحف 
محتوياته بني أعمال املــرأة املبدعة الفنانة 
التنقل  فكرة  ويتناول  العادية،  املــرأة  وبــني 
والـــهـــجـــرة مـــن وجـــهـــة نــظــر نــســويــة بــحــتــة. 
املصرية  املمثلة  لتجربة  اســتــعــادة  سنجد 
هند رستم، مثلما تحضر تجربة التشكيلية 
املعرض  ويــشــارك  الــجــنــدي،  ريــم  اللبنانية 
أيضًا تجارب نساء مهاجرات في الدنمارك 
عـــن طـــريـــق تــســجــيــل شـــهـــادات شــفــويــة عن 
ــــرى ومــن  ــارة إلــــى أخـ ــ رحـــلـــة االنـــتـــقـــال مـــن قـ
هـــؤالء سعدية  مــن  ثانية.  ثقافة  إلــى  ثقافة 
حسني، وعلياء خيري، ووداد متري، ورواية 
مـــحـــمـــد، وكــــوكــــب حــفــنــي نــــاصــــف، وزيـــنـــب 
الفتاة التي تركت قريتها لتعمل في القاهرة 
على  البيوت بوصفها شاهدة  تنظيف  في 

أجنحة.. ألي سماء؟

يحاول المعرض فهم 
التنقل والهجرة، السفر 

والعمل السياسي من 
وجهة نظر نسوية، 
وتحضر فيه تجارب 

كاتبات وفنّانات إلى جانب 
نساء عاديات

تجارب وشهادات عن النساء والعمل والحراك

طفلة تنزل من التّل الذي أصعده اآلن

شهادات عن رحلة االنتقال 
من قارة إلى قارة ومن 

ثقافة إلى أخرى

ــي  وروائـ شــاعــر   Juan Octavio Prenz
مدينة  فــي   1932 ــام  ع ــد  ول أرجنتيني 
»ثرثرات  الشعرية:  إصــداراتــه  من  البالتا. 
ذئب«  ــل  و»رج  )1986( الجديد«  العالم 
قصصية  مجموعة  نشر  كما   .)1998(
بعنوان »الكرنفال وقصص أخرى« )1962( 
المذبوح«  ــورة  ــط »أس هما  وروايــتــيــن 
الصورة(،   ،2006( كريك«  و»السيد   )1990(
تاريخ  حــول  الكتب  من  العديد  بجانب 
أيضًا  وتــرجــم  اإلسبانو-أميركي،  األدب 
أعماًال أدبية سلوفينية وصربية وكرواتية 

ومقدونية إلى اإلسبانية.

نحت ضد ثرثرات العالم

2425
ثقافة

شعر

إصداراتمعرض 

سينتهي بهم األمر إلى الضحك،
كان كيناندي ُيعلن على املأل

نافد الصبر وفاقدًا لحّس التاريخ،
 القبيلة 

ُ
أمر شيخ

بأن ُيخترق كيناندي برمٍح.

■ ■ ■
استهالل ال بد منه

مع الكلمة يجب أن تكون قاسيًا
وقحًا

سيء معاملتها 
ُ
أن ت

أن ال تمنحها املداعبة التي ستجعلك
عبدًا لها

إذا صنعتها بكفٍر كي
تخدمك

إذن ما سبب هذا الضعف اآلن؟ 
باليد اليمنى القلم

باليد اليسرى السْوط 
ك

ّ
ال تتركها ترفع رأسها ألن

حينها ستكون ضائعًا.

الــهــجــرة الــداخــلــيــة بــحــثــًا عـــن فــرصــة عــمــل.
يــتــضــمــن املـــعـــرض قــصــصــًا لــنــســاء هــاجــرن 
لـــلـــعـــمـــل، وتـــخـــتـــلـــف الـــطـــبـــقـــات االجــتــمــاعــيــة 
والــخــلــفــيــات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي يــأتــني مــنــهــا، 
سنجد شـــهـــادات طــبــيــبــات وعـــامـــالت مــنــازل 
ومــرشــدات  وخــّيــاطــات  ومخرجات  وطالبات 
أدوار  تـــمـــثـــيـــل  جـــــانـــــب  إلــــــــى  ــات،  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ سـ
ألمهات  شــهــادات  على  فنتعرف  اجتماعية، 

وبناتهن وصديقات أيضًا. 
تقول قائد بيك إن االقتراب من حياة هؤالء 
الـــنـــســـاء عــلــى تـــنـــّوعـــهـــا، مـــن خــــالل تــجــربــة 
التي  الــتــحــديــات  نلمس  تجعلنا  االنــتــقــال، 
يـــواجـــهـــنـــهـــا والـــتـــقـــاطـــعـــات فــــي الـــتـــجـــارب 
ــلــــف بـــــني املـــجـــتـــمـــعـــات  ــتــ ــــرك واملــــخــ ــتـ ــ ــــشـ واملـ
املــخــتــلــفــة. الــهــجــرة مـــن أجـــل الــعــمــل تجعل 
كــثــيــريــن يــعــيــدون الــنــظــر فــي مــا يحملونه 
املـــرأة وعالقتها بالعمل  مــن تــصــورات عــن 

والتنقل من أجل الحق فيه.
من جهة أخرى، فقد اشتغلت »مؤسسة املرأة 
والـــــذاكـــــرة« املـــصـــريـــة، املـــشـــاركـــة فـــي تنظيم 
املــــعــــرض عـــلـــى تـــكـــويـــن أرشــــيــــف رقـــمـــي مــن 
في  شــاركــت  التي  للمرأة  الشفهية  الــروايــات 
ثورة 25 يناير 2011، والــذي يركز على عمل 
املـــرأة فــي املــجــال الــعــام مــن خــالل لــقــاءات مع 
نــاشــطــات وجــمــع قصصهن وتــجــاربــهــن في 

فترة زمنية محددة.
تـــرافـــق املـــعـــرض مـــع مــؤتــمــر بـــعـــنـــوان »نــحــو 
الــشــرق األوســط  فــي  إقليمي للنساء  أرشــيــف 
وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا: أطــــر لــلــتــوثــيــق والـــنـــشـــر«، 
وندوة »حوار: نسويات في املساحات الفنية«.

هبة الوجود في كل مكان
يمكن الوصول إلى األعماق 

)هذا أمر واضح دون نسيان مبدأ التناوب(
يمكن الوصول إلى األعالي

في األولى وفي األخرى
)هكذا تريده الكتب(

يمضي األلُم واإلحباط 
البكاُء والوحدة

السعادة
ذلك الدرس الهّدام،
تركوا لها السطح.

■ ■ ■
1984

تلزم بعض التدريبات الطبية
 وثالث نساء يطمحون

ً
سبعة وثالثون رجال

إلى شغل منصب جالد في ن.ج 
بعضهم حاصلون على شهادات جامعية 

املحظوظون سيكونون أربعة فقط
سيعملون بشكل ثنائي

كل واحد منهم سيضع حقنته للمحكوم عليه

باملوت
حقنة واحدة فقط ستحتوي على املادة القاتلة

ونهم
ّ
في الليل يقّبلون أبناءهم ويغط

بغطاء إضافي 
لقد بدأ الشتاء.

■ ■ ■
قرارات الحد األدنى

سنزرع خياشيَم للرجال
ألّي نهر أو ألي بحر؟

سنضع لهم أجنحة
ألّي سماء؟

سنتمّكن من محو املوت
ألي حياة؟

)ترجمة من اإلسبانية: إبراهيم اليعيشي(

في ثالثة أجزاء، صدرت مؤخرًا موسوعة تاريخ األفكار ضمن مكتبة األسرة عن الهيئة االقتراب من حياة المهاجرات
المصرية العامة للكتاب للباحثة ميرفت عبد الناصر، وفيها تقّدم عرضًا تبسيطيًا ألبرز 
قبل  السادس  القرن  من  بدءًا  الفلسفية،  خصوصًا  البشري،  التاريخ  في  الفكرية  التيارات 

الميالد وصوًال إلى منتصف القرن العشرين.

مرسال  إيمان  المصرية  للشاعرة  مختارات  قريبًا  تصدر  الباريسية،  سندباد  منشورات  عن 
)1966(، تحت عنوان أشياء أفلتت مني، انتقاها وترجمها وقّدم لها ريشار جاكمون. 
من بين ما صدر لها: »ممرّ معتم يصلح لتعلّم الرقص« )1995(، و»المشي أطول وقت 

ُممكن« )1997(، و»حتّى أتخلّى عن فكرة البيوت« )2013(.

بعنوان  السياسات  ــة  ودراس لألبحاث  العربي  المركز  عن  مؤخرًا  الصادر  كتابه  في 
تصّورات األمة المعاصرة: دراسة تحليلية لمفاهيم األمة في الفكر العربي الحديث 
األمة  مفهوم  بناء  جرى  كيف   )1940( نّصار  ناصيف  اللبناني  المفّكر  يدرس  والمعاصر، 
نقد  إلى  يعود  أو ضمنية،  تتضّمن تعريفات صريحة  عربيًا، محلًاّل مجموعة نصوص 

مرتكزاتها الدينية واللغوية والسياسية.

مجموعة  سلسلة من الشعر العالمي، صدرت مؤخرًا عن منشورات أبجديات  ضمن 
بترجمة   )1994  -  1920( بوكوفسكي  تشارلز  األميركي  للشاعر  ل  َتَفضَّ بعنوان  شعرية 
الصادرة  إلى األعمال  المجموعة تنتمي  اإلنكليزية.  وليد بن أحمد عن  التونسي  الكاتب 

بعد رحيل مؤلفها، حيث نشرت أّول مرة في عام 2006.
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وقفة
حمادي بن جاءباهللمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

أعود إلى كتاب »نقد 
العقل المحض« كل 

يوم ألواجه زمني

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــان يـــشـــغـــالن جـــمـــيـــع الـــتـــونـــســـيـــني:  ــ ــّمـ ــ هـ
أولهما مسيرة التحّول الديمقراطي وما 
يعترضها من مصاعب. رجائي أن نجد 
في أنفسنا ما يكفي من القوة ملغالبتها. 
ــه الــقــضــيــة  ــيــ وثـــانـــيـــهـــمـــا مــــا صـــــــارت إلــ

الفلسطينية بفعل الضعف العربي.

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

ــي بـــعـــنـــوان »الـــزمـــن  آخـــــر عـــمـــل صـــــدر لــ
املطلق في العلم امليكانيكي النيوتوني: 
ــة إبــســتــيــمــولــوجــيــة تـــاريـــخـــيـــة«  ــاربـ ــقـ مـ
وهـــو كــتــاب خــّصــصــتــه لـــدراســـة معاني 
الــــزمــــان املـــطـــلـــق والـــفـــضـــاء املـــطـــلـــق فــي 
العلم امليكانيكي النيوتوني في عالقته 
أما  والتكامل.  التفاضل  حساب  بمولد 
العمل القادم فهو يتعلق بمعاني الثورة 
باعتبارها  الفلك  علم  فــي  الكوبرنيكية 
الحديثة  العصور  فهم  مفاتيح  أهــم  من 

علمًا وفلسفة وسياسة.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
اخــتــصــاصــي األول هـــو فــلــســفــة الــعــلــوم 
ــة.  ــوم الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة خـــاصـ ــلــ ــعــ ــة والــ ــامــ عــ
هـــذا االخــتــصــاص يــتــطــلــب عــلــى الــــدوام 
مـــــعـــــاودة الـــجـــهـــد ومــــواصــــلــــة الـــتـــعـــلـــم. 
وبالتالي فكلما قطعت فيه شوطًا بانت 
لــك منه أشـــواط  بــعــيــدة. ولــئــن كــان ذلك 
شأن الجميع فهو أظهر في اختصاص 
الــحــديــثــة، ال سيما حني  الــعــلــوم  فلسفة 
تتناولها من منطلق فيلسوف العصور 

الحديثة إمانويل كانط.

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

سأختار نفس املسار الذي اخترته وأنا 
تلميذ في املدرسة االبتدائية.

الــذي تنتظره أو تــريــده في  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

الديمقراطي  الــتــحــّول  ينجح  أن  ــى 
ّ
أتــمــن

 لجميع أبنائها، 
ً
في تونس لتكون فعال

فــال إقــصــاء مــن هـــذا وال عــقــوق مــن ذاك. 
حقه  الفلسطيني  يفتّك  أن   أتمنى  كما 
في الوجود الحر على أرضه الحرة. فلن 
يفلح العربي في شيء ما دامت فلسطني 
مــغــتــصــبــة. تـــوجـــد أمــــــاٍن أخـــــرى كــثــيــرة 
أشــتــرك فيها مــع الــعــالــم بــأســره وتــدور 
كلها على معنى إنجاز الحرية وحقوق 

اإلنسان في املعيش اإلنساني اليومي.

لقاءها، وملــاذا  تــوّد   املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟ 

كما  ثمة من شغلني  فليس  طه حسني. 
شغلني  ›‹قاهر الظالم«. له في وجداني، 

قبل فكري، موضع خاص. 

العربي توفي في الثالثة والستني في حني 
أنــهــم غــيــر متفقني عــلــى ســنــة مــولــده؟ ما 
سبب هذا االختيار؟ هل له عالقة بنظرية 
›‹البحران‹‹ التي قال بها الطب الفرعوني 
- اليوناني )أبيقرط وجالينوس( وورثها 
ابن سينا  مثل  الوسيطة  العصور  أطباء 
من ناحية، ونظرية األفالك التسع التي قال 
بها قدماء العراقيني والفينيقيني وورثها 
علماء الفلك حتى عصر اإلحياء األوروبي 
من ناحية أخــرى؟ وإذا كان ذلك كذلك أال 
يعني أن مصر والعراق والشام قد حددت 
منذ آالف السنني قدر الفكر اإلنساني حتى 

اليوم؟

تجربة  علينا  تقترح  وهــل  اآلن  تسمع  مـــاذا   ■
نــشــاركــك  أن  يــمــكــنــنــا  مــوســيــقــيــة  أو  غــنــائــيــة 

سماعها؟
أستمع إلى األغاني الكالسيكية: أم كلثوم 
وعبد الوهاب وفيروز وعبد الحليم إلخ. 
وكذلك املوسيقى الكالسيكية األوروبية.. 
يمكن أن نستمع معًا إلى رباعيات الخيام.

إليه  ■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود 
دائمًا؟

األصـــدقـــاء كــثــر والــحــمــد لــلــه. أمـــا الكتاب 
الذي أعود إليه دائمًا فهو كتاب ›‹األيام‹‹. 
أجــدد اللقاء به مرة في السنة على األقل 
العقل  ›‹نقد  أمــا  بطفولتي.  اللقاء  ألجــدد 
املـــحـــض‹‹ )كـــانـــط( فـــأعـــود إلـــيـــه كـــل يــوم 

ألواجه زمني.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
فـــصـــواًل مـــن كــتــب كــثــيــرة فـــي عــلــم الــفــلــك 
وفي الطب القديم والوسيط ألفهم بعض 
األشياء، منها اتفاق املسلمني على أن النبّي 

حمادي بن جاءباهلل

ــيــد عــام  أكـــاديـــمـــي تــونــســي مـــن مــوال
تاريخ  حقلي  يشتغل ضمن   ،1950
واإلبستيمولوجيا.  الحديثة  الفلسفة 
مـــــن إصــــــــداراتــــــــه: »تــــــكــــــّون مـــفـــهـــوم 
)صــدر  الحديثة«  الفيزياء  فــي  الــقــوة 
 2006 عــام  جــزأيــن  فــي  بالفرنسية، 
ــام 2015(،  الــعــربــيــة عــ ــى  ــ إل ــم  وتـــرجـ
و»تـــحـــّوالت الــعــلــم الــفــيــزيــائــي ومــولــد 
العصر الحديث« )1986( و»العلم في 
املعرفة  و»مبادئ   )1986( الفلسفة« 
املـــحـــض« )1997(.  الــعــقــل  نــقــد  فـــي 
والفرضية«  »العلم  كتاب  ترجم  كما 
لـــ هــنــري بــوانــكــريــه، ولـــه تــحــت الطبع 
»تــــأمــــات ومــــواقــــف فــــي الـــتـــحـــوالت 
الــوطــنــيــة الــراهــنــة« و»الـــديـــن تأسيس 

للحرية«.

بطاقة

من المعرض

الشاعر

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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باسل طلوزي

ســوق  بــاب  علــى  العبيــد  انتظــار  طــال 
الســوق،  صاحــب  كان  فيمــا  الزعمــاء، 
الزعمــاء  أقفــاص  يرتــب  »فــرج«،  املدعــو 
وفق مؤهالتهم االســتبدادية، وال يعنيه 
كثيًرا مبلغ اإلرهاق الذي يكوي أجســاد 
العبيــد علــى أبــواب الســوق، ألنــه يــدرك 
أنهم لن يصدروا أي إشارة احتجاج في 

حياتهم.
كان كل مــا يفكــر فيــه، فــي تلــك اللحظــة، 
يكــن  لــم  التــي  الرائجــة،  التجــارة  هــذه 
يحلــم بأنهــا ســتحقق له كل هذا املردود 
بفكــرة  بــدأت  والتــي  الفــادح،  املــادي 
خطــرت فــي ذهنــه ذات يــوم، بعــد وفــاة 
»الزعيم«، حني رأى مبلغ الهلع الذي ألم 
بالشــعب، والحــظ مقــدار االرتبــاك الــذي 
إلــى  فتحولــوا  أفعالهــم،  علــى  ســيطر 
تماثيــل تجمدت حركاتها عند أفعال لم 
تكتمــل، بانتظــار زعيــم جديــد يوجههــم 

إلــى ما يفعلونه.
وألن فرج الحظ أن هذه الحالة متكررة، 
أن شــعب  وعــرف  زعيــم،  كل  وفــاة  عنــد 
الثقــة  فقــدان  مرحلــة  إلــى  وصــل  بلــده 
بقدرتــه علــى اتخــاذ أي قرار فــي حياته، 
فقــد  »الزعيــم«،  توجيهــات  دون  مــن 
ســوق  إنشــاء  فكــرة  ذهنــه  فــي  خطــرت 
زعيــم  لشــراء  العبيــد  يؤمهــا  للزعمــاء 
لهــم فــي حــال لم يجــدوا زعيًمــا يقمعهم 
مــع  بالتعاقــد  وبــدأ  بهــم،  ويســتبد 
حفنــة مــن »مشــاريع« زعمــاء يتمتعــون 
املطلوبــة،  االســتبداد  بمواصفــات 
فــي  وتوســع  ســوقه،  فــي  ليعرضهــم 
تجارته، ليســتقطب شــعوب البالد التي 
تشــترك مــع بــالده فــي صفــة العبوديــة 

املطلقــة للزعيم.
أخيــًرا، فتــح باب الســوق، وهــرع العبيد، 
ليعاينوا »البضاعة«، وشراء زعمائهم.  

واملتعلــق  األخيــر  ترامــب  دونالــد  قــرار 
عاصمــة  املحتلــة  بالقــدس  باالعتــراف 
مــن  لكثيــر  مدعــاة  كان  إلســرائيل، 
تلمــس  ويمكــن  عامليــا،  الســاخرة  الرســومات 
الشــعب  بــه  حظــي  الــذي  الكبيــر  التأييــد 
الفلســطيني وقضيتــه العادلــة وقضيــة القــدس 
املحتلــة فــي رســومات األميــركان وآخريــن حــول 
العالــم، هنــا جولــة فــي الكاريكاتيــر العاملي الذي 

يدين الرئيس األميركي وقراره بشأن القدس.

ترامب 
والقدس

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

سوق الزعماء

شريط
بن تركي/إنستغرام

القدس!

جويب برترامز )كيغل كارتونز(

ماكرون في الجزائر والكل يريد فيزا لفرنسا )الشروق الجزائرية(

ترامب وحيد القرن وصفقته )الحياة اللندنية(

الطفولة مستهدفة في اليمن )القدس العربي(بشار، الرأس الروسي المعلق )أورينت نيوز(

دم المخلوع صالح في رقبة دول الحصار )الوطن القطرية(

أبيض وأسوأ
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ترامب وقبلة إلسرائيل أم لعش الدبابير؟ )توم جانسين، هولندا/كيغل كارتونز(

رد فلسطيني ساخر على قرار ساخر )شين ديلوناس، أميركا/ كيغل كارتونز( ترامب يصب زيت القدس على نار الشرق األوسط )جويب برترامز، هولندا/كيغل كارتونز(

ترامب يشعل برميل بارود بقراره األرعن )كارلوس لطوف، البرازيل/كيغل كارتونز(
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رياضة

يسعى برشلونة 
اإلسباني إلى 
تدعيم صفوفه 
في موسم 
االنتقاالت 
الشتوية، من 
أجل مواصلة 
مسيرته المميزة 
الموسم الجاري 
على الصعيدين 
المحلي 
والقاري، وهو 
ما دفعه 
إلى محاولة 
التعاقد مع أي 
من النجمين، 
البرازيلي فيليبي 
كوتينيو العب 
وسط ليفربول 
اإلنكليزي، 
واأللماني 
مسعود أوزيل 
صانع ألعاب 
أرسنال، في يناير/
كانون الثاني 
كوتينيو وأوزيل يقتربان من الكامب نو )مايكل ريغان/Getty(المقبل.

كوتينيو وأوزيل

ُمنع فريق ليل، صاحب املركز قبل األخير في 
الدوري الفرنسي هذا املوسم والذي دخل في 

دعوى قضائية مع مدربه األرجنتيني مارسيلو 
بييلسا، من إبرام تعاقدات جديدة ألجل غير 

مسمى، وفقا ملا أعلنته رابطة الدوري الفرنسي 
لكرة القدم للمحترفني. ويأتي هذا اإلعالن بعد 

قرار اإلدارة الوطنية للرقابة اإلدارية، وهي 
الشرطة املالية لكرة القدم في البلد األوروبي، 

والذي لم ُيكشف عن دوافعه حتى اآلن.

كشفت تقارير إخبارية أن البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، مهاجم ريال مدريد، يريد تقليل قيمة 
الشرط الجزائي في عقده لكي يرحل عن امللكي. 

وأشار برنامج »الشيرينغيتو« التلفزيوني 
اإلسباني إلى أن كريستيانو لم يعد يريد 

التفاوض مع الريال لتجديد عقده مجددًا، بل إنه 
يوّد ترك امليرينغي. وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 
في عقد كريستيانو نحو مليار يورو، علما بأنه 

كان قد جدد عقده مع امللكي حتى عام 2021.

أكد االتحاد الدولي للدراجات أن الدراج 
البريطاني كريس فروم تناول مواد منشطة خالل 

مشاركته في طواف إسبانيا 2017 الذي توج 
 نتيجة االختبار 

ّ
 له. وأوضح االتحاد أن

ً
بطال

الذي خضع له الدراج البريطاني، بطل فرنسا 
أربع مرات، في السابع من سبتمبر/أيلول، جاءت 

إيجابية وثبت تناوله لعقار »سالبوتامول«. 
وأضاف البيان أن وجود هذه املادة في العينة لن 

يستدعي تطبيق وقف احترازي ضده.

منع فريق ليل من 
إبرام تعاقدات ألجل 

غير مسمى

كريستيانو يريد تقليل 
الشرط الجزائي في عقده 

لكي يرحل

تأكد تناول الدراج 
البريطاني كريس فروم 

لمنشطات
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حاوره ـ محمد ريان

■ بداية، هل يمكن أن تحدثنا عن عودتك 
مجددا إلى الكرة الجزائرية كمدير فني 

وطني بعد غياب دام سبع سنوات؟
ــودة لـــــإشـــــراف عــلــى  ــعــ ــالــ أنــــــا ســـعـــيـــد جــــد بــ
املــديــريــة الفنية الــوطــنــيــة ألنــنــي دائــمــا كنت 
أعــتــبــر بـــأن مــكــانــي فــي هـــذا املــنــصــب سيفيد 
التي  الــخــبــرة  الــجــزائــريــة بحكم  الــكــرة  كثيرا 
الــنــداء  ــردد أي لــحــظــة لتلبية  ــ أتـ لـــم  أمــلــكــهــا، 
وتقديم يد املساعدة ولم يسبق لي أن أدرت 
للجزائر وكثيرا ما لعبت دور »رجل  ظهري 
املــطــافــئ« حــيــث تــمــت االســتــعــانــة بــي عندما 

كانت تمر الكرة الجزائرية بظروف صعبة.

■ لــكــنــك بــقــيــت بــعــيــدا عــن الــواجــهــة لــفــتــرة طــويــلــة، 
هــل تعتقد بــأنــك ال زلـــت تملك الــقــدرة عــلــى مــد يد 

املساعدة؟
املــيــاديــن مــنــذ فترة  صحيح أنــنــي بعيد عــن 
ــان ألســـبـــاب خـــارجـــة عن  ــك كـ طــويــلــة، لــكــن ذلـ
للتهميش، وانسحبت  لقد تعرضت  إرادتــي، 
الكرة  اتــحــاد  أن يقوم رئيس  فــي صمت قبل 
الــديــن زطــشــي بطلب خدماتي  الــحــالــي خير 
املشاريع  عــن  باستفاضة  تحدثنا  أن  وبــعــد 
على  وافقت  التي يجب تجسيدها،  واألفكار 
العرض، وملست رغبة كبيرة من الرئيس في 
النجاح وبــعــث الــكــرة الــجــزائــريــة على أسس 
واالعــتــنــاء  التكوين  يحب  رجــل  هــو  سليمة، 
أكاديمية  إنشاء  في  بدليل نجاحه  بالشبان 

للكرة تعد اليوم نموذجا يقتدى به.
ورغم بقائي بعيدا عن الواجهة إال أنني أتابع 
مــا يــجــري فــي الــســاحــة الــكــرويــة الــجــزائــريــة، 
وأعــرف جيدا مشاكلها، ولــدي نظرة واسعة 
ــكــــار ومـــقـــتـــرحـــات مـــن خــالل  عـــن الـــوضـــع وأفــ
تجربتي الطويلة سواء على املستوى النظري 

واألكاديمي أومن خالل عملي في امليدان.

فترة صعبة جدا  الــيــوم  تعيش  الجزائرية  الــكــرة   ■
إلى  التأهل  من  األول  املنتخب  إقصاء  بعد  خاصة 

مونديال روسيا، ما تعليقك على ذلك؟
أنا متأسف كثيرا ملا يحدث خاصة للمنتخب 
األول، وأنــــا أعــتــقــد بـــأن بـــــوادر إقــصــائــه في 
الــتــأهــل إلــــى مـــونـــديـــال روســـيـــا ظـــهـــرت عند 
انطالق التصفيات التي بدأها بطريقة سيئة، 
لكننا نملك الفرصة اليوم لتجنب أســوأ من 
ذلك، هناك تحديات أخرى تنتظرنا وأهمها 
الــتــي  أفـــريـــقـــيـــا 2019  أمـــــم  كـــــأس  تـــصـــفـــيـــات 
يجب أن نتأهل إليها قصد إحــداث القطيعة 
املونديالية  للتصفيات  السيئ  املــشــوار  مــع 

وإعادة التوازن واالستقرار إلى املنتخب.
الــوضــع الــيــوم يــفــرض علينا الــقــيــام بعملية 
ــــداء  تــشــخــيــص ســـريـــعـــة لــتــحــديــد مــــواطــــن الـ
وتجسيد اإلصالحات الالزمة، يجب الوقوف 
عند املشاكل العميقة التي تسببت في املرض 

املزمن الذي تعيشه الكرة الجزائرية. 

الــجــزائــري عــنــاصــر المــعــة على  ■ يــضــم املنتخب 
تفسر  كيف  وسليماني،  ومــحــرز  براهيمي  غـــرار 

تراجع مستوى املنتخب في وجودهم؟
فقط، ألنــه منظومة  هــؤالء  املنتخب ال يضم 
ــة  ــمـــوعـ املـــجـ روح  ــلــــى  عــ ــد  ــمـ ــتـ ــعـ تـ جــــمــــاعــــيــــة 
والتضامن واالنضباط، ومن الخطأ تحميل 
العــب مــعــنّي املــســؤولــيــة...كــل الــالعــبــني الذين 
ــة العــبــني  ــقـ ــاد املــنــتــخــب رفـ ــمـ ذكـــرتـــهـــم هــــم عـ
آخرين ال يقلون عنهم أهمية. براهيمي العب 
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مــمــتــاز ويــمــلــك إمــكــانــات فنية كــبــيــرة قدمت 
الــيــوم يلعب  الــوطــنــي، هــو  للمنتخب  الكثير 
بـــأوروبـــا ويــشــارك بانتظام  فــريــق كبير  فــي 
شــــأن سليماني  شـــأنـــه  األبــــطــــال،  دوري  فـــي 
ومـــحـــرز، فـــــاألول نــتــاج املـــدرســـة الــجــزائــريــة 
وهو نموذج يحتذى به وهو هداف املنتخب 
وتطور بسرعة كبيرة في وقــت وجيز شأنه 
ــد أفــضــل  ــ ــا أحـ ــذي يـــعـــد أيـــضـ ــ ــأن مـــحـــرز الــ ــ شـ
العــبــي الـــقـــارة وتــــرك بــصــمــاتــه عــلــى الــــدوري 
اإلنكليزي ونــال جائزة أفضل العــب بجانب 
لقب أحسن العــب أفريقي، ومــن الطبيعي أن 
يتراجع مستوى أي العــب ألن األخير يتأثر 
بعدة عوامل خاصة عدم االستقرار الذي ساد 
الجهاز الفني والذي يعتبر سببا مباشرا في 

تراجع نتائج املنتخب.

■ هل أنت متفائل بإمكانية عودة الكرة الجزائرية 
واملنتخب إلى سابق عهدهما؟

ستتحسن  النتائج  بــأن  متأكد  أنــا  بالطبع، 
وستعود لسابق عهدها، لقد سبق أن عشنا 
ظروفا مماثلة في سنوات سابقة، ففي نهاية 
العام 2007 استلمت تدريب منتخب محطم 
بعد فشله في التأهل إلى كأس أفريقيا 2008، 
وبــعــدهــا قــمــنــا بــعــمــل جــبــار مـــن أجـــل إعـــادة 
هيكلة املنتخب، واستعادة الثقة واالستقرار 
والـــقـــيـــام بــالــتــغــيــيــرات املــنــاســبــة، والــنــتــائــج 
ظهرت ها بدليل تأهلنا إلى مونديال 2010 
بجنوب أفريقيا فضال عن وصولنا إلى قبل 
نهائي كأس أفريقيا بأنغوال في نفس العام. 
يجب اآلن أن نركز على ضــرورة التأهل إلى 
كأس أفريقيا 2019 على األقل، ألن أي نتيجة 
غير ذلك ستؤثر بالسلب على املنتخب وعلى 

الكرة الجزائرية بشكل عام.

■ مــونــديــال روســيــا سيشهد حــدثــا غير مسبوق 
بتأهل 4 منتخبات عربية، ما تعليقك على ذلك؟

الدراسة تختار أفضل 
الالعبين عبر معايير 

محددة في البطوالت

كافاليرز يواصل تحقيق 
االنتصارات على حساب 

أتالنتا هوكس

الــدوري  في  جنوى  على  الطاولة  يقلب  أتاالنتا 
اإليطالي

قلب أتاالنتا برغامو الطاولة على مضيفه جنوى عندما تغلب عليه 2-1 في 
ختام املرحلة السادسة عشرة من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وتقدم جنوى مبكرا وتحديدا في الدقيقة الرابعة، عبر العب وسطه أندريا 
برتوالتشي، لكن أتاالنتا رد بهدفني للدولي الكرواتي جوزيب إيليتش )45( 

واملدافع أندريا ماسييلو )52(.
وهو الفوز السادس في الدوري ألتاالنتا برغامو املتألق في مسابقة الدوري 
األوروبــي »يوروبا ليغ« حيث بلغ الــدور الثاني ليالقي بوروسيا دورتموند 

األملاني في شباط/فبراير املقبل.
إلــى 23 نقطة، فيما  الثامن بعدما رفــع رصيده  املركز  إلــى  أتاالنتا  وارتقى 
تجمد رصيد جنوى عند 13 نقطة في املركز السادس عشر، بعدما مني 

بخسارته األولى في 4 مباريات )فوزين وتعادل(.

فوز كوريا الجنوبية على جارتها الشمالية
فاز منتخب كوريا الجنوبية على جاره الشمالي 1-0 في طوكيو ضمن دورة 

شرق آسيا لكرة القدم، في خضم التوتر السياسي بني البلدين.
وسجل املدافع ري يونغ-تشول هدف املباراة الوحيد في الدقيقة 25.

وهي الخسارة الثانية لكوريا الشمالية في اليابان، بعد أن سقطت أمام البلد 
املضيف بهدف متأخر في الجولة األولى.

ولم ينظر الالعبون إلى بعضهم البعض في النفق املؤدي إلى امللعب، ورفع 
املئات من مؤيدي بيونغ يانغ املوجودين في اليابان أعالم كوريا الشمالية.

انطلقت بطولة شرق آسيا التي تنظم كل عامني في 2003 وتوجت كوريا 
الجنوبية بلقبها األول، بعد عام من وصولها إلى نصف نهائي كأس العالم، 
البطولة  في  آسيوي  إنجاز  أفضل  في  وذلــك  اليابان،  مع  استضافتها  التي 
التجارب  بعد  كبير  بشكل  الجارين  البلدين  بــني  العالقة  وتــأزمــت  العاملية. 

النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

اليبزيغ يواصل نزيف النقاط في ألمانيا
واصل اليبزيغ وصيف بطل املوسم املاضي نزيف النقاط بسقوطه في فخ 
التعادل أمام مضيفه فولفسبورغ 1-1، في افتتاح املرحلة السادسة عشرة 

من الدوري األملاني لكرة القدم.
وكان فولفسبورغ البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الهولندي، باول فيرهايغ 
)15 من ركلة جزاء(، وأدرك اليبزيغ التعادل في الشوط الثاني بواسطة العب 

وسطه مارسيل هالستنبرغ )52(.

وهي املباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها اليبزيغ في تحقيق الفوز، 
علما بأنه كسب 6 نقاط فقط في مبارياته الخمس األخيرة.

وعزز اليبزيغ موقعه في املركز الثاني برصيد 28 نقطة، بيد أنه فسح املجال 
أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب في األعوام الخمسة االخيرة لالبتعاد عنه 

بفارق 10 نقاط في الصدارة.

المنتخب العراقي يعلن قائمة خليجي 23 
في  املقررة   23 خليجي  في  املشارك  منتخبه  قائمة  العراقي  االتحاد  أعلن 
الكويت بني 22 كانون األول/ديسمبر و5 كانون الثاني/يناير املقبل، وضمت 

24 العبا تم اختيارهم من قبل املدير الفني باسم قاسم.
ويلعب املنتخب الــعــراقــي حسب الــقــرعــة، الــتــي جــرت فــي الــدوحــة فــي وقت 
سابق ضمن املجموعة األولى، إلى جانب منتخبات قطر واليمن والبحرين. 
وشهدت القائمة غياب العبي إيك السويدي وكوملبوس كرو األميركي أحمد 

ياسني وجسنت ميرام على التوالي، لعدم سماح نادييهما باملشاركة.

فيفا يعاقب نيجيريا بسبب مباراة الجزائر 
في   0-3 نيجيريا خاسرة  اعتبار  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  قرر 
مباراتها خارج أرضها أمام الجزائر، في تصفيات كأس العالم 2018، بعدما 

دفعت بالعب ال يحق له املشاركة في املواجهة.
وأقيمت املباراة في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني وانتهت بالتعادل 1-1. لكن 
الفيفا قال إن العقوبة لم تؤثر على الترتيب النهائي للمجموعة الثانية، أو على 

تأهل نيجيريا للنهائيات املقررة في روسيا العام املقبل.

ــيـــر الــــالعــــب الـــــدولـــــي الــــجــــزائــــري فــــوزي  ــتـ اخـ
غــالم ضمن تشكيلة أفــضــل العــبــي الــدوريــات 
الخمسة الكبرى في القارة األوروبــيــة، والذي 
يعّده كل ستة أشهر املركز الدولي للدراسات 
ــقــــره بــمــديــنــة  ــة، الـــــــذي يــــتــــواجــــد مــ ــيــ الــــريــــاضــ
نيوشاتل السويسرية. واملفاجأة أن غالم كان 
املتواجد  الوحيد  واألفــريــقــي  العربي  الــالعــب 
التي خلت أيضًا من نجوم فريق  القائمة  في 
القائمة  عرفت  بينما  اإلسباني،  مدريد  ريــال 
تـــواجـــد العــبــني فــقــط مـــن الـــــدوري اإلســبــانــي، 
وهما نجم نادي برشلونة اإلسباني، ليونيل 
ــان أوبــــــــالك، حــــارس  ــ مــيــســي والــســلــوفــيــنــي يـ

مرمى فريق أتليتكو مدريد اإلسباني.
وتـــقـــوم الـــدراســـة الــتــي أعـــدهـــا املـــركـــز الــدولــي 
لــلــدراســات الــريــاضــيــة الــســويــســري ونــشــرهــا 
ــتــــرونــــي الــــرســــمــــي، عــلــى  ــكــ ــه اإللــ ــعـ ــوقـ ــلـــى مـ عـ
الـــبـــيـــانـــات واإلحـــصـــائـــيـــات لــلــمــنــافــســات في 
إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا وفرنسا وأملانيا. 
كما تختار أفضل الالعبني عبر معايير محددة 
على غــرار أن يكون الالعب قد شــارك في 720 

لـــم تــنــفــع عــــودة نــجــم ســــان أنــتــونــيــو ســبــيــرز 
كـــاوهـــي لـــيـــونـــارد فــريــقــه وســـقـــط عــلــى أرض 
العبو  حــقــق  فــيــمــا   ،95-89 مــافــريــكــس  داالس 
كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز رقــمــًا قــيــاســيــًا فـــي عــدد 
الرميات الثالثية الناجحة خالل فوزهم على 
أتالنتا هوكس في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني.  وغاب ليونارد عن أول 27 مباراة 
لــفــريــقــه هـــذا املــوســم بــســبــب إصــابــة عضلية، 
وبــــدأ عـــودتـــه مـــن صــالــة »أمـــيـــركـــان ايــراليــنــز 
سنتر« حيث لعب 15 دقيقة فقط قدم خاللها 
 13 نقطة مع ست متابعات 

ً
أداء رائعًا مسجال

دقيقة على األقــل بــالــدوري الــذي ينتمي إليه 
 عن القوة البدنية والسرعة ودقة 

ً
فريقه، فضال

التسديد وصناعة الفرص وتقديم التمريرات 
إحــراز  في  واملساعدة  الكرات  وقطع  الناجحة 
التكتيكي. وفي  والــتــفــوق  والــنــضــج  األهــــداف 
ــــوزي غــــالم على  ســـيـــاق مــتــصــل، ســيــحــصــل فـ
جـــائـــزة خــاصــة فـــي إيــطــالــيــا الـــيـــوم الــثــالثــاء، 
الــلــجــنــة األوملــبــيــة اإليــطــالــيــة  حــيــث ستمنحه 
جــائــزة »املــواطــنــة« الــريــاضــيــة الــفــخــريــة لعام 
2017، بسبب تألقه الالفت للنظر منذ التحاقه 
بـــنـــادي الـــجـــنـــوب اإليـــطـــالـــي قــبــل 3 ســـنـــوات، 
الــجــائــزة خالل  وسيتسلم الــالعــب الــجــزائــري 

وتــقــدم فــريــقــه فــي الــربــع الــثــالــث 55-50، لكن 
داالس عاد إلى األجواء وحسم النتيجة باألداء 
الجماعي حيث سجل له هاريسون بارنز )17 
نقطة و6 متابعات( وكــل من ويسلي ماتيوز 
ويوجي فيريل ودجاي دجاي باريا 16 نقطة، 

ودوايت باول 12 نقطة مع 12 متابعة.
ــابــــل، تــــركــــز اعـــتـــمـــاد ســـــان انــتــونــيــو  ــقــ فــــي املــ
ــدج )23 نــقــطــة و12  ــدريــ عــلــى المــــاركــــوس أولــ
وكــانــت  نـــقـــطـــة(.   21( ــاي  غــ ورودي  مــتــابــعــة( 
بفارق  فتخلف  انطونيو ضعيفة  ســان  بداية 
العبيه  أداء  تحسن  ثــم   ،)30-23( نــقــاط  ســبــع 
الثاني )21-16( والثالث )21-25(  الربعني  في 
قبل أن تنخفض الوتيرة من جديد في الربع 
انــتــونــيــو ثالث  األخــيــر )20-28(. ومــنــي ســـان 
املنطقة الــغــربــيــة بــالــخــســارة الــثــانــيــة تــوالــيــًا، 
والسابعة خــارج أرضــه والتاسعة منذ بداية 
املوسم مقابل 19 فــوزًا، في حني حقق داالس 
مــافــريــكــس مــتــذيــل تــرتــيــب املنطقة فــي املــركــز 

الخامس عشر فوزه الثامن مقابل 20 هزيمة.
وشهد فوز كليفالند كافالييرز وصيف البطل 

الــحــفــل الـــــذي ســيــحــتــضــنــه قــصــر »مــاســكــيــو 
أنجيونو« املتواجد بمنطقة كامبانيا بمدينة 
نــابــولــي اإليــطــالــيــة. وجــــدد غـــالم تــعــاقــده مع 
ــالــــي، األســــبــــوع املــــاضــــي، إلـــى  الــــنــــادي اإليــــطــ
غــايــة الــعــام 2022، وهـــو يــتــعــافــى مــن إصــابــة 
لحقت به مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املــاضــي، حــيــث يــرتــقــب أن يــعــود إلـــى املــالعــب 
فـــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي أو فــبــرايــر/

شباط من العام املقبل. وضمت تشكيلة أفضل 
 
ً
كال الكبرى  الخمسة  الــدوريــات  فــي  الالعبني 

مــــن: يــــان أوبـــــالك )أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد( - فـــوزي 
غـــالم )نـــابـــولـــي( - جـــون ســتــونــز )مــانــشــســتــر 
ســيــتــي( - أوتــامــنــيــدي )مــانــشــســتــر ســيــتــي( - 
داني ألفيس )باريس سان جيرمان( - ماركو 
فيراتي )باريس سان جيرمان( - جورجينيو 
سيتي(  )مانشستر  سيلفا  دافيد   - )نابولي( 
ــان جــيــرمــان(  - نــيــمــار داســيــلــفــا )بــــاريــــس ســ
- ســيــرخــيــو أغــــويــــرو )مــانــشــســتــر ســيــتــي( - 

ليونيل ميسي )برشلونة(.
)العربي الجديد(

أتالنتا  ضيفه  على  الشرقية  املنطقة  وثــانــي 
قياسيني  رقــمــني  تــســجــيــل   114-123 هــوكــس 
تمثل األول في نجاح العبيه في التسجيل من 
نــقــطــة(، واآلخـــر قياسي  20 رمــيــة ثالثية )60 
الــذي حقق  ليبرون جيمس  لنجمه  شخصي 
17 مــتــابــعــة. وحــقــق كــلــيــفــالنــد فــــوزه الــتــاســع 
عــلــى الـــتـــوالـــي، والــــحــــادي عــشــر عــلــى أرضـــه 
والعشرين في البطولة مقابل 8 هزائم. وألحق 
كليفالند الهزيمة الحادية والعشرين )مقابل 
ستة انتصارات فقط( بأتالنتا صاحب املركز 
الشرقية،  املنطقة  فــي  األخــيــر  الــخــامــس عشر 
ــة مــتــكــافــئــة  ــدايــ بـــعـــد نـــجـــاح العـــبـــيـــه وبـــعـــد بــ

بــفــارق  كليفالند  تــقــدم   ،)31-31 األول  )الــربــع 
الــثــانــي 31-17 والــثــالــث  الــربــع  بــعــد  17 نقطة 
نـــقـــاط في  أتــالنــتــا قــضــم مــنــه 8  لــكــن   ،29-32
الربع األخير )37-29(.وكــالــعــادة، كان ليبرون 
جيمس أفضل املسجلني لكليفالند )25 نقطة( 
مــع رقــم قياسي شخصي فــي عــدد املتابعات 
)17(، وأضاف خمسة من زمالئه ما يزيد على 
كــايــل كــورفــر )19 نقطة 18  أبــرزهــم  13 نقطة 
 17( لــوف  6 رميات ثالثية(، وكيفن  منها من 
نقطة(.   17( غرين  وجــف  متابعة(  و12  نقطة 
فـــي املــقــابــل، كـــان تـــاوريـــن بـــرانـــس )24 نقطة 
و7 مــتــابــعــات و6 تــمــريــرات حــاســمــة( وكــنــت 
بايزمور )20 نقطة و8 متابعات و5 تمريرات( 
أفـــضـــل العـــبـــي أتـــالنـــتـــا. وأعــــــرب جــيــمــس عن 
ارتــيــاحــه لقيامه بـــدور املــســاعــد لــزمــالئــه، في 
حني قــال املــدرب تــايــرون لو أن أتالنتا حاول 
فرض رقابة محكمة على جيمس الحتوائه ما 

سمح لالعبني اآلخرين بتسجيل النقاط.
وصــــــرح جــيــمــس »بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــي، مــســاعــدة 
لقد  لــي.  التسديد مبعث ســـرور  الــزمــالء على 

الليلة«. وأضــاف  زمــالئــي ممتازين هــذه  كــان 
»أداؤنا جيد في الوقت الراهن. إننا نعرف ماذا 
نريد أن نفعل. نعرف متى ندافع ومتى نعمل 
الــكــرة بني  الــكــرة. عندما تتحرك  تــدويــر  على 
ويتحسن  مطلوبًا،  يعد  لــم  الجهد  الــالعــبــني، 
لو  قــال  بــــدوره،  عـــام«.  الجماعي بشكل  األداء 
الذي حقق فريقه الفوز الخامس عشر في آخر 
16 مـــبـــاراة، »أعــتــقــد بــأنــهــم )أتــالنــتــا( فــرضــوا 
رقابة مضاعفة على ليبرون األمــر الــذي أتاح 

لزمالئه فرص التسديد والتسجيل«.
تــعــرض ديــتــرويــت بــيــســتــونــز، ثــامــن املنطقة 
الــبــالي أوف في  إلــى  الشرقية )آخــر املتأهلني 
نــهــايــة الـــــــدوري املـــنـــتـــظـــم(، لـــخـــســـارة ســابــعــة 
أمــام دنفر  التوالي بسقوطه على أرضــه  على 
نــاغــتــس 84-103. ووصـــف املــــدرب ســتــان فــان 
ــوأ فـــي مسيرته  ــ غـــونـــدي املـــبـــاراة بــأنــهــا األسـ
الــتــدريــبــيــة، وقــــال »دربــــت فــي مــا يــقــارب 850 
مباراة في الدوري املنتظم والبالي اوف. إنها 

أسوأ مباراة« في مسيرتي التدريبية. 
)فرانس برس(

عودة غير ناجحة لليونارد ورقم قياسي لالعبي سان أنتونيوفوزي غالم في تشكيلة أفضل العبي أوروبا
عاد النجم كاوهي 
ليونارد لفريق سان 

أنتونيو، ولكن ذلك لم 
يكن كافيًا من أجل قنص 

فريقه للفوز

رابح سعدان يعود للعمل مع المنتخب الجزائري )فيليب ديسماز/فرانس برس(

)Getty/الجزائري فوزي غالم عالمة فارقة في نابولي )ستو فورستر

في  العرب  لواء  حملت  أن  بعد  روسيا  مونديال  عن  الجزائر  تغيب 
المسابقتين األخيرتين، ويتحدث رابح سعدان عن أسباب تراجع مستوى 

المنتخب الجزائري وعن التأهل التاريخي للمنتخبات العربية

وأنــا  العربية  املنتخبات  لتأهل  ســـررت  لقد 
أبـــــــــارك لـــكـــل مـــــن مـــصـــر وتـــــونـــــس واملــــغــــرب 
والـــســـعـــوديـــة تــأهــلــهــم، وذلـــــك يـــؤكـــد وجـــود 
طفرة على مستوى الكرة العربية.. أعتقد بأن 
منتظرا  كــان  أفريقيا  منتخبات شمال  تأهل 
بالنظر للعمل الكبير الذي قامت به اتحادات 
البلدان، خاصة على مستوى  الكرة في هذه 
التكوين واالســتــثــمــار فــي الــكــفــاءات ووضــع 

قاعدة متينة قائمة على االستقرار.
فاملنتخب املغربي تأثر كثيرا بعدم االستقرار 
على مستوى جهازه الفني، قبل أن يبدأ في 
الــواجــهــة عبر وضع  إلــى  لــلــعــودة  التخطيط 
برامج فنية قائمة على قواعد صلبة، وكذلك 
تــعــاقــده مـــع املـــــدرب الـــشـــاب هــيــرفــي ريــنــارد 
الذي اكتسب خبرة وتجربة ال بأس بهما في 
القارة السمراء حيث سبق له التتويج بكأس 
أفــريــقــيــا مـــرتـــني، وتــمــكــن فـــي أقـــل مـــن عــامــني 
قـــوي مــدجــج بالالعبني  تــكــويــن منتخب  مــن 
األوروبية،  الــدوريــات  املحترفني في مختلف 
وأما بشأن تونس فأظن بأنها تملك تقاليد 
عريقة فيما يخص كأس العالم، لكنها فقدت 
ــرة، وبــالــرغــم  ــيــ تـــوازنـــهـــا فـــي الـــســـنـــوات األخــ
واملــغــرب،  بمصر  مــقــارنــة  إمكاناتها  قلة  مــن 
ــيــــدا فــــي الــعــنــصــر  ــثـــمـــر الـــتـــوانـــســـة جــ ــتـ واسـ
البشري وفي االستقرار على مستوى الطاقم 
الــفــنــي، واالعــتــمــاد عــلــى منتخب مــكــّون في 
أغــلــبــيــتــه مــــن الـــالعـــبـــني املـــحـــلـــيـــني، وأحـــســـن 

الالعبني املحترفني في أوروبا.

■ وماذا بشأن املنتخب املصري؟
مــنــتــخــب مــصــر مـــر بـــظـــروف صــعــبــة خــاصــة 
أثــر سلبا على  ما  السياسي،  املستوى  على 
ــــوادي،  ــنـ ــ ــبــــالد وحـــتـــى الـ نـــتـــائـــج مــنــتــخــب الــ
املــنــتــخــب املـــصـــري لـــم يــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم 
عند  الفرصة  لــه  1990، وسنحت  الــعــام  منذ 
 ،2010 مونديال  تصفيات  في  لنا  مواجهته 

مباريـات
      األسبـوع

علينا بلوغ كأس أفريقيا  
2019 و متأكد من عودة 

الجزائر إلى الواجهة

تأهل 4 منتخبات عربية 
للمونديال يؤكد وجود 

طفرة على مستوى 
الكرة العربية

لكننا تفوقنا عليه ودخل بعدها في دوامة 
مــن عـــدم االســتــقــرار، حــيــث غـــاب عــن 3 نسخ 
متتالية من كاس أمم أفريقيا، ولكن املصريني 
لــم يــتــأثــروا بــل بالعكس حــاولــوا عــدة مــرات 
الــنــهــوض مــن كــبــوتــهــم، واســتــثــمــروا فــي كل 
األمور اإليجابية، وبدأوا بجني الثمار بداية 
من عودتهم للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري حــيــث وصـــلـــوا لــلــدور 
تصفيات  فــي  كعبهم  علو  وأثبتوا  النهائي 

املونديال قبل أن يحققوا الحلم.

أنــك ال زلت  ■ على ذكــر املنتخب املــصــري، ال شــك 
تحتفظ بالعديد من الذكريات حول موقعة أم درمان؟

ــدا نــســيــان مــا عشناه  أبـ بــالــفــعــل، ال يمكنني 
ــــر كــــان أشـــبـــه بــالــحــلــم  آنـــــذاك مـــا حــيــيــت، األمـ
بـــل مــعــجــزة كــــرويــــة، تــأهــلــنــا إلــــى مــونــديــال 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا جــــاء بــعــد مـــعـــانـــاة فظيعة 
لكأس  مؤهلة  كانت  التصفيات  وأن  خاصة 
كان  والضغط   ،2010 أفريقيا  وكــأس  العالم 
القاهرة  مــبــاراة  فقبل  الــالعــبــني،  على  رهيبا 
فــي آخــر التصفيات لــم أكــن قـــادرا حتى على 
تكوين فريق من 11 العبا بسبب اإلصابات 

الــتــي ضــربــت 7 أو8 العــبــني مــؤثــريــن، وســاد 
االعتقاد وقتها بأن األمر يتعلق بمناورة أو 
األمــر  لكن  ملنافسنا  ومــراوغــة  خـــداع  وسيلة 
كـــان صعبا جـــدا، وعــنــد خــروجــنــا مــن مطار 
الــقــاهــرة وقعنا فــي كــمــني، حيث تــم االعــتــداء 
ــنــا بــالــحــجــارة 

ّ
عــلــى الــحــافــلــة الــتــي كــانــت تــقــل

وتسبب ذلك في إصابة 4 من خيرة العبينا 
ــد تــلــك  ــاهـ ــول وصــــدمــــة كــــل مــــن شـ ــ ــــط ذهــ وسـ
الــواقــعــة، كــان مــن املــفــروض أن ال نلعب تلك 
باللقاء  فوزنا  تقتضي  القوانني  املباراة، ألن 
على البساط، لكن خصوصية االنتماء للقارة 
األفريقية ومخاوف مسؤولي االتحاد الدولي 
من حــدوث تــجــاوزات في حالة إلغاء املباراة 
وإعالن تأهلنا، دفعتنا لخوض املباراة التي 

انتهت بفوز مصر بهدفني.

■ وكيف تعاملتم مع الوضع آنذاك؟
لدينا  كــان  لكن  الصدمة،  كــان تحت  الجميع 
رجـــــال عــمــلــوا فـــي الـــخـــفـــاء، ووفـــــــروا لــنــا كل 
شـــروط التحضير الــجــيــد مــن كــل الــنــواحــي، 
لــقــد تــفــوقــنــا مـــن الــنــاحــيــة الــتــنــظــيــمــيــة على 
الجيد  بتنظيمنا  وفاجأناهم  فــي  املصريني 

ــا مـــســـبـــقـــا وفــــــي وقــــــت وجــــيــــز كــل  ــنـ ــبـــطـ وضـ
إجراءات سفرنا إلى السودان واإلقامة هناك، 
وبدأنا نستعيد قوانا شيئا فشيئا، ومنحنا 
املشجعون الحاضرون دفعة معنوية كبيرة.

 لـــقـــد فــوجــئــنــا بـــاالســـتـــقـــبـــال الــجــمــاهــيــري 
الذي حظينا به عند وصولنا، وهوما حرر 
الالعبني من كل الضغوط، ويوم املباراة لم 
نــصــدق مــا شــاهــدنــاه، امللعب كله بــاأللــوان 
مكان  أي  يتركوا  لم  مشجعونا  الجزائرية، 
ــم نـــكـــن نــفــكــر ســـوى  لــلــمــصــريــني، ونـــحـــن لــ
ــرارة نــفــســي: حـــرام  ــ بــالــفــوز، لــقــد قــلــت فـــي قـ
الجماهير  هـــذه  نخيب  أن  حـــرام  نــفــوز،  أال 
الــتــي تــكــبــدت مــشــقــة الــســفــر إلــــى الـــســـودان 
ــا واجــهــنــا  ــنـ ــم أنـ ــ ــانـــات بــســيــطــة، رغـ ــكـ ــإمـ وبـ
منتخبا قويا ومتكامال كان أفضل منا من 

الناحية الفنية، لكننا نجحنا في الفوز.

■ شــاركــت مرتني فــي كــأس الــعــالــم، فــمــاذا تختزن 
ذاكرتك عنهما؟

هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الـــذكـــريـــات الـــرائـــعـــة منها 
ــة، لــكــنــنــي راض جـــــدا بـــمـــا قــدمــتــه  ــئـ ــيـ والـــسـ
ومــحــظــوظ ألنــنــي قـــدت الــجــزائــر مــرتــني إلــى 

لقد   ،1986 عام  باملكسيك  أوالهما  املونديال، 
بعد  مبكرا  أقصينا  لكننا  جــيــدا  أداء  قدمنا 
وقـــوعـــنـــا فـــي مــجــمــوعــة قـــويـــة ضــمــت آنــــذاك 
ــدا الــشــمــالــيــة وإســـبـــانـــيـــا والــــبــــرازيــــل،  ــنـ ــرلـ أيـ
ــاة لــي  ــأســ ــا فــــي حــــــدوث مــ ــنـ وتـــســـبـــب خـــروجـ
بيتي  في  لالعتداء  تعرضت  التي  ولعائلتي 
ــــرى ســيــئــة ال أريـــد  الــعــائــلــي، كـــانـــت فــعــال ذكـ

العودة إليها أبدا.

■ وبالنسبة ملونديال جنوب أفريقيا؟
أعتبر تلك التجربة إيجابية رغم أننا خرجنا 
أيــضــا مــن الــــدور األول، كـــون ذلـــك الــجــيــل من 
ــــأس الــعــالــم  الـــالعـــبـــني حـــقـــق حــلــمــه بــلــعــب كـ
ودخل التاريخ من أوسع األبواب، بعد غيابنا 
ــواء هـــذه املــســابــقــة، كنا  ملـــدة 24 ســنــة عــن أجــ
الــنــتــائــج لكننا  قــادريــن عــلــى تحقيق أفــضــل 
غادرنا الدور األول بهزيمتني أمام سلوفينيا 
مثير  وتــعــادل  األميركية  املتحدة  والــواليــات 
مع إنكلترا التي كانت تضم آنذاك الكثير من 
النجوم في مقدمتهم ستيفن جيرارد وواين 
ــي، لــقــد كـــانـــت تــجــربــة رائـــعـــة فــعــال رغــم  ــ رونــ

الخروج املبكر من املسابقة.

كان رابح سعدان مدافعًا 
مميزًا مع الجزائر، ولعب لعدة أندية 

داخل البالد وفي فرنسا، ولكن 
مسيرته توقفت مبكرًا في سن 

السابعة والعشرين بسبب تعرضه 
لحادث مروري، ولم يحقق 

فيها بطوالت تذكر.

■ ■ ■

وعلى العكس كانت مسيرته 
ناجحة كمدير فني، والتي قاد فيها 

عدة فرق باإلضافة إلى منتخب 
بالده، الذي صعد معه إلى كأس 

العالم عام 2010 كمدير فني.

■ ■ ■

وكان سعدان مساعد مدرب 
مع منتخب بالده املتأهل إلى كأس 

العالم سنة 1982 في إسبانيا.
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محمد السعو

يبدو أن سوق االنتقاالت الشتوية 
الــــــــذي ســـيـــنـــطـــلـــق مـــطـــلـــع الــشــهــر 
فريدة  األول سيشهد حالة  املقبل 
مـــن نـــوعـــهـــا، بــحــيــث يـــكـــون الـــضـــوء مسلطًا 
على حــراســة املــرمــى خاصة مــن قبل األندية 
في  صفوفها  لتدعيم  تسعى  الــتــي  الــكــبــيــرة 
أو  املركز  امليركاتو، ســواء ملعاناتها في هــذا 
لحرصها على ضم بدالء للحراس الحاليني.

وتكشف يوميا التقارير اإلعالمية التي تنشر 
في القارة األوروبية العديد من األسماء، على 
غرار الحراس اإلسبان ديفيد دي خيا وكيبا 
البلجيكي  للقائمة  ينضم  كما  أريــزابــاالجــا، 
ــــي جــيــانــلــويــجــي  ــالـ ــ ــطـ ــ تـــيـــبـــو كـــــورتـــــوا واإليـ

دوناروما والسلوفيني يان أوبالك.

ريال مدريد وكيبا
نــادي ريــال مــدريــد اإلسباني قائمة  يتصدر 
األنــديــة الــتــي تبحث عــن ضــم حـــارس مرمى 
جــديــد خــاصــة أن الـــحـــارس الــكــوســتــاريــكــي، 
كيلور نافاس، تقدم في العمر أكثر وال يعول 
ــدان عــلــى حـــارســـه اإلســبــانــي،  ــ زيـــن الـــديـــن زيـ
الــحــارس االحــتــيــاطــي للفريق  كيكو كــاســيــا، 
إال فــي الـــضـــرورة، حــيــث لــم يــقــدم أداء يقنع 

ميركاتو 
»حراس المرمى«

يناير/ في  المقرر  المنتظر،  الشتوي  الميركاتو  تسمية  بشدة  الممكن  من 
أن  ذلك  المرمى«،  حراس  »ميركاتو   ،2018 الجديد  العام  من  الثاني  كانون 
التقارير كلها تربط كبار الفرق، على غرار ريال مدريد اإلسباني وباريس سان 
فترة  في  المرمى  حراس  وبيع  بضم  أيضًا،  وبرشلونة  الفرنسي  جيرمان 

االنتقاالت لتعزيز صفوفها
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الحارس  يكون  أن  أو  بــه  باالستعانة  امللكي 
األساسي في مستقبل ريال مدريد.

آخــر مــا يخطط لــه ريـــال مــدريــد حــامــل اللقب 
املـــوســـم  أوروبـــــــــا  أبــــطــــال  ودوري  »الـــلـــيـــغـــا« 
املـــــــاضـــــــي، هــــــو ضــــــم الـــــــحـــــــارس اإلســــبــــانــــي 
الــدولــي كيبا أريــزابــاالجــا، الـــذي أكـــدت عديد 
التقاريراإلخبارية بأنه  سيصبح العبا لريال 
مــدريــد فــي غــضــون شــهــر، قــادمــا مــن أثلتيك 
اإلسبانية  )مــاركــا(  صحيفة  وكشفت  بلباو. 
عن أن الريال سيعرض 25 مليون يورو عقب 
عودة الفريق من املشاركة في مونديال العالم 
لألندية، املقام حاليا في اإلمــارات، للحصول 
عــلــى خـــدمـــات كــيــبــا، الـــــذي يــصــر عــلــى عــدم 
تــجــديــد الــعــقــد مـــع »أســـــود الـــبـــاســـك« والــــذي 
أن  الــقــادم. وأوضــحــت  فــي الصيف  سينتهي 
رئـــيـــس الـــنـــادي املــلــكــي، فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، 
يــفــضــل الــتــفــاوض مـــع أي نـــاد مــبــاشــرة قبل 

الــلــجــوء لــلــشــرط الــجــزائــي فــي عــقــد الــالعــبــني 
الذين يرغب في ضمهم، وسيقوم بهذا األمر 
مـــع بــلــبــاو. وأشــــــارت إلــــى أن بــيــريــز ســيــقــدم 
عرضا أعلى من قيمة الشرط الجزائي في عقد 
مليون   20 والبالغة  الحالي،  فريقه  مــع  كيبا 
 23( كيبا  يوقع  أن  وينتظر  كترضية.  يـــورو، 
عاما( على عقد مدته 6 أعوام على أن يتقاضى 
راتـــبـــا ســنــويــا يــصــل إلــــى 2.5 مــلــيــون يــــورو. 
التعليق على  الحارس كيبا قد تجنب  وكــان 
انتقاله  احتمالية  حــول  املنتشرة  الشائعات 
لـــريـــال مــــدريــــد، مـــؤكـــدا أنــــه يـــحـــاول الــتــحــلــي 
بالهدوء إزاء االهتمام اإلعالمي لعدم تجديده 
الباسكي، ورغبة  الفريق  اآلن مع  عقده حتى 
كيبا:  ــال  وقـ شــرائــه.  فــي  املحتملة  امليرينغي 
»أحاول ان أنظر لألمر بهدوء وبطبيعية. هذه 
ا من كــرة الــقــدم. أفكر فقط  األمــور تشكل جــزء
فــي مــواصــلــة الــعــمــل والــنــظــر لــألمــام. مــا زلــت 

ألعب وأستمتع مع زمالئي«.
ــرنـــســـي زيــــــن الــــديــــن زيــــــدان  ــفـ ــع الـ ــنـ ــتـ ــا امـ ــمـ كـ
تأكيد  عن  مجددا  مدريد  لريال  الفني  املدير 
ــتـــقـــال حــــــارس أثــلــتــيــك بــلــبــاو،  احــتــمــالــيــة انـ
ــز بــاالجــا، للفريق املــلــكــي فــي ســوق  كيبا أريـ
مناسبات  فــي  فعل  كما  الشتوية  االنــتــقــاالت 
ســـابـــقـــة، حــيــنــمــا فــضــل عــــدم الــتــعــلــيــق على 
للميرينغي  بـــاالجـــا  ــز  ــ أريـ انــتــقــال  شــائــعــات 
وقــال »أنــا دائما أمتلك األفضل. بالنسبة لي 
كــيــلــور نــافــاس هــو األفــضــل بــال أدنــــى شــك«. 
وتـــابـــع »ســــوف أدعــــم كــيــلــور وكــيــكــو كاسيا 
لــألبــد، أنــا أدعـــم العــبــي فــريــقــي. كيبا حــارس 
جيد للغاية بــال شــك ولكنه ليس حــارســي«. 
وأضــاف »أنــا مكتٍف بكيلور وكيكو وسنرى 
عندما تبدأ فترة االنتقاالت إذا كان سينضم 
لــم نتحدث عــن صفقات ولم  أحـــد. حتى اآلن 
أطــلــب أي شــــيء. لــيــس هـــذا الــوقــت املــنــاســب. 
لدينا مباريات، عندما يبدأ سوق االنتقاالت 
ســنــتــحــدث«. وأكــــد »أنــــا أتـــحـــدث عـــن حـــراس 
من  العــبــني  عــن  الحديث  يمكنني  فريقي وال 
ــأتـــوا هــنــا فـــي املــســتــقــبــل. هــنــاك  املــمــكــن أن يـ
الكثير من الالعبني الذين قد ينضمون لريال 
مدريد ويستحقون اللعب به. لكن هذا ليس 
مشكلتي اآلن، األهم هو االستعداد للمباريات 

بالالعبني الذين أحظى بهم«.
ويـــبـــدو أن الــحــديــث ســيــتــوقــف عـــن انــضــمــام 
حارس آخر هو البلجيكي تيبو كورتوا، الذي 
اقترن كثيرا باالنضمام إلى ريال مدريد حاله 
حال الحارس اإلسباني ديفيد دي خيا، لكن 
الصحف املقربة من الريال تكاد تؤكد أن كيبا 
هو األقرب ليشغل منصب حامي عرين بطل 
الليغا، والذي سيواجه باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي فـــي قــمــة مــلــتــهــبــة بــــدور الــــ 16 من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

دوناروما يعود من جديد
ــاره كــثــيــرا فـــي الصيف  ــ بــعــد الـــجـــدل الــــذي أثـ
ــالــــي، عـــاد  ــطــ ــه مـــيـــالن اإليــ ــاديــ املــــاضــــي مــــع نــ

ريال مدريد بات يقترب 
أكثر من ضم الحارس كيبا 

من بلباو

توران يطرح إمكانية الرحيل معارًا عن برشلونة
كــشــفــت تــقــاريــر إخــبــاريــة األربـــعـــاء أن الــالعــب 
برشلونة  ناديه  على  طــرح  تـــوران،  أردا  التركي 
ــر لــكــي  ــ ــاد آخـ ــ ــــى نـ إمـــكـــانـــيـــة الـــرحـــيـــل مــــعــــارا إلـ
)مــونــدو  وأشـــارت صحيفة  اللعب.  مــن  يتمكن 
ــات واثــــقــــا مــن  ــ ــوران بـ ــ ــ ــــى أن تـ ديـــبـــورتـــيـــفـــو( إلـ
أنـــه خــــارج حــســابــات مــــدرب الــبــرســا، إرنــســتــو 
فالفيردي، لذا يود الرحيل في موسم االنتقاالت 
الشتوية املقبل. وأضافت أن املقابل املادي الذي 
عن  االستغناء  نظير  الكتالوني  الــنــادي  يطلبه 
خدمات العبه التركي يعد كبيرا، لذا طرح توران 
وتقول  اإلعـــارة.  على سبيل  يرحل  أن  إمكانية 
بالعودة  ينصحه  تـــوران  محيط  إن  الصحيفة 
للعب فــي تــركــيــا، ولــكــن األمـــر لــن يــكــون سهال 
نــظــرا ألن نــــادي بــشــكــتــاش لــن يــضــمــه كــمــا أن 

ناديه األصلي، غلطة سراي، ال يبدو أن وضعه االقتصادي يسمح له باألمر.

فيغو ورونالدينيو يتواجهان في مباراة 
تضامنية ينظمها اليويفا واألمم المتحدة

رونالدينيو،  والبرازيلي  فيغو  لويس  البرتغالي  املعتزالن؛  القدم  كرة  نجما  سيتواجه 
في الحادي والعشرين من أبريل/نيسان املقبل في مباراة تضامنية من أجل السالم 
للعبة  األوروبـــي  املتحدة في جنيف واالتــحــاد  األمــم  وحقوق اإلنسان ينظمها مكتب 

)يويفا(.
وسيتولى اإلدارة الفنية لفريقي النجمني كل من اإليطالي كارلو أنشيلوتي والفرنسي 
اللذان  السابقان  النجمان  منهما  كل  في  القيادة  شــارة  وسيرتدي  ديشامب،  ديديه 
املقبلة. كما  األسابيع  فريق خالل  باقي العبي كل  اختيار  سيكونان مسؤولني عن 
اختير الحكم اإليطالي الدولي السابق بييرلويجي كولينا إلدارة هذا اللقاء، الذي يحظى 

بدعم مقاطعة جنيف وحكومتها ومؤسسة ملعب املدينة السويسرية.

الدرفيريلد يغيب عن توتنهام حتى فبراير بسبب اإلصابة
الثالثاء  اإلنكليزي  لوتنتهام  الفني  املــديــر  بوكيتينو  ماوريسيو  األرجنتيني  أعــلــن 
بالعضالت  إصابته  فــي  النتكاسة  تــعــرض  الدرفيريلد  تــوبــي  البلجيكي  مدافعه  أن 
ولم  املقبل.  فبراير/شباط  قبل  األخضر  للمستطيل  يعود  لن  أنــه  يعني  ما  املئبضية 
يشارك الدرفيريلد في أي مباراة منذ أول أغسطس/آب املاضي حينما تعرض آلالم 
أثناء املواجهة التي فاز فيها توتنهام على ريال مدريد اإلسباني بثالثة أهداف لواحد 
بدوري األبطال. وقال بوكيتينو في مؤتمر صحافي »ال يمكننا تغيير الواقع. الواقع 

أنه مصاب ولن يعود قبل فبراير«.

بروسيا دورتموند يعود إلى درب االنتصارات 
بعد إقالة مدربه

ــى درب  ــ ــ ــاد بــــروســــيــــا دورتــــمــــونــــد الــــيــــوم إل ــ عــ
االنتصارات بعدما تمكن من الفوز على مضيفه 
ماينز بثنائية نظيفة في الجولة الـ16 من الدوري 
األملاني. وجاء هدفا الضيوف عبر سوكراتيس 
كــاجــاوا  وشينجي  )ق55(  بــابــاســتــاثــوبــولــوس 
للمباراة.  الوقت األصلي  قبل دقيقة على نهاية 
»أسود فستفاليا« بعد  ويعد هذا أول انتصار لـ
ثــمــانــي مــبــاريــات لــم يــعــرفــوا فيها طــعــم الــفــوز. 
وهكذا رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 25 

نقطة في املركز الرابع، بينما تجمد ماينز عند 16 نقطة في املركز الخامس عشر.

أوسوريو يقول إنه حدد تقريبًا قائمة المكسيك للمونديال
قــال املــديــر الفني ملنتخب املكسيك لكرة الــقــدم، خــوان كــارلــوس أوســوريــو، إنــه حدد 
في   2018 العالم  كــأس  بطولة  فــي  التي سيصطحبها  »الــتــري«  قائمة العبي  تقريبا 
روسيا. وفي تصريحات أدلى بها الليلة املاضية، أشار أوسوريو إلى أنه بدأ التخطيط 
من أجل أن يجعل العبيه يتمتعون بأفضل لياقة بدنية ممكنة قبيل املونديال. وأضاف 
»قررنا أن العبينا هم األهــم« لذا سيتم التركيز بشكل خاص مع من ال يلعبون مع 
أنديتهم بشكل أساسي لكي يكونوا في لياقة بدنية جيدة ويتمكنوا من املنافسة على 
مكان في املنتخب. وأوقعت القرعة منتخب املكسيك في املجموعة السادسة مع أملانيا 
والسويد وكوريا الجنوبية، وحول هذا األمر أبرز أوسوريو أن مواجهة »املانشافت« 

ستمثل »تحديا استثنائيا« و»فرصة كبرى« في الوقت نفسه.

الــذي يرغب في ضم ماسكيرانو  الفريق  أن  إلــى  اإلسبانية 
هو هيبي فورتشن الصيني، ولكن األزمة الحالية تتمثل في 
يرغب  ال  إذ  األرجنتيني،  املدافع  مع  للتعاقد  املقدم  العرض 
فــي دفــع أكثر مــن 6 ماليني يـــورو، وهــو مــا يعتبره الفريق 

الكتالوني قليال بالنسبة لنجمه املخضرم.
بوقت صعب  الرحيل  في  إعــالن ماسكيرانو رغبته  ويأتي 
ــابـــة املـــدافـــع الــفــرنــســي  بــالــنــســبــة لــلــبــرســا، خـــاصـــة مـــع إصـ
صامويل أومتيتي، وغيابه لعدة أسابيع، وهو ما دفع الفريق 
الكتالوني للتعاقد مع بديل له في أقرب فرصة ممكنة، وقد 
يكون مينا األنسب في الفترة الحالية، بعدما تابعه روبرت 
ونصح  طويلة،  لفترة  للبرسا  الرياضي  املــديــر  فيرنانديز، 

اإلدارة باستقدامه.
ومن املتوقع أن تصل قيمة التعاقد مع الالعب ألكثر من 9 
ماليني يورو، وهي القيمة التي كان سيدفعها البرسا لضم 

ــاع ورغبته  املــقــبــل، ولــكــن مــع تغير األوضــ الــالعــب الصيف 
في الحصول على خدمات املدافع في أقرب فرصة ممكنة، 
إقناع فريق  أجــل  املـــادي، من  العائد  لرفع  سيكون مضطرا 

بامليراس بالتخلي عنه في منتصف املوسم.
ـــــ19 مــن عــمــره ضمن  بـــدأ يـــاري مسيرته االحــتــرافــيــة فــي ال
صفوف فريقه ديبورتيفو باستو في كولومبيا، وقدم أداء 
مميزا في الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، قبل 
أن ينتقل إلى سانتا في الكولومبي، ويشارك معه في كأس 
ليبرتادوريس، ويتوج بعدها بلقب كوبا سودأميريكانا، ليبدأ 
في نيل قسط أكبر من الشهرة سريعا، ويصبح مع الوقت 
ويتابعه  الجنوبية،  أميركا  في  الواعدين  املدافعني  أبــرز  من 
أكثر من فريق أوروبي، قبل أن يقرر االنتقال إلى بامليراس 
البرازيلي في 2016، ويعلن بعدها برشلونة رسميا رغبته 

في ضمه الصيف املقبل.

حسام أسامة

أكـــدت تــقــاريــر صــحــافــيــة إســبــانــيــة أن بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
ــع األرجــنــتــيــنــي، خافيير  ــدافـ يــســتــعــد لــلــتــعــاقــد مـــع بــديــل املـ
واالنتقال  الرحيل  في  رغبته  عن  أعلن  والــذي  ماسكيرانو، 
إلى الدوري الصيني في أقرب فرصة. واستقرت اإلدارة على 
ضم الكولومبي، ياري مينا، على أن تحاول التعاقد معه في 

سوق االنتقاالت الصيفية الشهر املقبل.
يتابعهم  الذين  الالعبني  قائمة  على  عاما(   23( مينا  وكــان 
الصيف  لضمه  يستعد  وكــان  فترة،  منذ  الكتالوني  الــنــادي 
الرحيل، من  املقبل، ولكن مع إعــالن ماسكيرانو رغبته في 
على حظوظه  والحفاظ  أكبر،  بشكل  املشاركة  أجل ضمان 
فــي املــشــاركــة بــكــأس الــعــالــم 2018، بـــدأ بــرشــلــونــة يستعد 
للتعاقد مع الكولومبي ياري مينا. وأشارت وسائل اإلعالم 

ياري مينا

على هامش الحدث

يقترب ياري مينا 
من االنتقال إلى 

برشلونة في 
موسم االنتقاالت 
الشتوية المقبل، 

بسبب حاجة 
الفريق الكتالوني 

لمدافعين

الحارس اإليطالي 
دوناروما عاد إلثارة 
الجدل عبر موكله 
)Getty/كلوديو فيال(

لالنتقال لفريق آخر،  المرشحين  لقائمة  برشلونة، سيلسين،  ينضم حارس 
ربطته التقارير بأن يكون في الدوري اإلنكليزي وهو الحارس الذي تعاقد 
مع البرسا مقابل 13 مليون يورو. وربما سيشهد الميركاتو انتقال الحارس 
األرجنتيني، رويي، العب ريال سوسيداد، الذي تربطه التقارير باالنتقال إلى 
ريال مدريد،  الحارس، كيكو كاسيا، حارس  اإليطالي، فيما يقف  الدوري 
قصمت  التي  »الشعرة  ملقة  أمام  مدريد  ريال  مع  خطأه  شكل  الذي 

ظهر البعير«، مرشحًا لالنتقال.

حراس مستعدون النتقاالت جديدة

وجه رياضي

الحارس جيانلويجي دوناروما ليثير املزيد 
مـــن الـــجـــدل بــعــدمــا أصــبــح مــطــلــوبــا مـــن قبل 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وفقًا ملا 
تربطه التقارير الفرنسية الصحافية، خاصة 
أن تــقــاريــر إخــبــاريــة ذكــــرت أن مــيــنــو رايـــوال 
وكيل حارس ميالن يريد إبطال عقد موكله، 
الذي وقعه مع نادي امليالن في يوليو/تموز 
»ضغوط  املاضي بداعي أن الالعب تعرض لـ
ــري ديـــال  ــ ــوريـ ــ نـــفـــســـيـــة«، وفـــقـــا لــصــحــيــفــة )كـ

ــع عـــلـــى عـــقـــد تـــجـــديـــده مــــن دون  ــ عــــامــــا( وقـ
حضور رايوال أو محاميه فيتوريو ريجو، 
املـــيـــالن ضــغــطــوا عليه  فـــي  ــن  ــريـ ــديـ املـ وأن 

بشكل غير سليم.
ودفـــع هــذا املــوقــف دونــارومــا لبعث رسالة 
ـــف فـــيـــهـــا ملـــوقـــف  ـــأسـ ــيــــالن يـ ــادة مــ ــ ــيـ ــ إلــــــى قـ
املديرين ويستند فيها إلى املادة 1435 من 
على  تنص  التي  اإليطالي،  املدني  القانون 
بطالن العقد في مثل هذه الحاالت، بحسب 

ــان عــقــده  ــــذي كــ ــدد دونــــارومــــا الـ ــ ســـيـــرا(. وجـ
الــســابــق يــنــتــهــي فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2018 
الصيف املاضي عقدا مع ميالن حتى 2021، 
ولــكــن رايـــوال يــقــول إنــه كــانــت هــنــاك ضغوط 
من الفريق على موكله، لكي يستطيع الالعب 
ــــروض مــــن أنــــديــــة أخــــرى  الـــتـــفـــاوض عـــلـــى عــ

اعتبارا من يناير/كانون الثاني املقبل.
ووفقا لـ )كوريري ديال سيرا(، فإن محامي 
ــا يــؤكــد أن الـــحـــارس الـــشـــاب )19  دونــــارومــ

نــفــس املـــصـــادر. ويــكــثــر الــحــديــث عـــن بقية 
الــحــراس الــذيــن ارتــبــطــوا بــعــدد مــن األنــديــة 
األول  في  املقرر  املقبل  الشتاء  ميركاتو  في 
من يناير/كانون الثاني املقبل، فعلى سبيل 
يان  إمكانية رحيل  املتابعون  يرشح  املثال 
أوبالك إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، 
أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد للتفكير  يـــدفـــع  وهــــو مـــا 
باستعادة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا 

حارس مرمى تشلسي.

أكد املهاجم البيروفي، كالوديو بيزارو، أنه ال يزال يأمل في اللعب مع منتخب بالده 
أكثر من عام  يتلق استدعاء لالنضمام لصفوفه منذ  لم  أنه  بمونديال روسيا، رغم 
ــد، فــي تصريحات لبرنامج »فـــول ديــبــورتــي«، أن عــدم انضمامه  الــعــام. وأكـ ونــصــف 
اإلصابات.  عن  الناجم  االستمرارية  انقطاع  بسبب  كــان  الفترة  تلك  خــالل  للمنتخب 
وذكر بيزارو أن مدرب منتخب بيرو، ريكاردو جاريكا، سبق أن قال أكثر من مرة أن 
كل العبي بيرو يمكن استدعاؤهم، وبالتالي فهو يعتبر نفسه منهم. وأثنى املهاجم 

على عمل جاريكا، مبرزا ثقته في الالعبني الشباب القادرين على تطوير الكرة.

صورة في خبر

بيزارو وبيرو والمونديال
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بودروم التركية
لؤلؤة السياحة وملتقى يخوت األثرياء

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــحــل  أن  تـــركـــيـــة  لـــيـــس ألي واليــــــة 
مكان بودروم، على صغرها وعدم 
امــتــاكــهــا مــا تــزخــر بــه إسطنبول 
أو أضــنــا، أو تصل إلــى مــا فــي إزمــيــر ومــدن 

البحر األسود من شهرة وطبيعة وآثار.
الــتــي تعتبر مــوطــن مياد  بــــودروم،  أن  بيد 
بل  بيتر،  الــقــديــس  قلعة  وفيها  هـــيـــرودوت، 
ما تعتمد 

ّ
وفيها مدفن امللك موسولوس، قل

في ترويجها على األوابد والتاريخ، ولكنها 
اختصت بما افتقر إليه سواها، فهي، وربما 
بـــدون مــنــازع، مــرفــأ ليخوت أغــنــيــاء العالم، 
ومــنــهــا فــي الــغــالــب تنطلق أهـــم املــســابــقــات 

واستعراض الرياضات البحرية.
ــهـــا  ــعـ ــــة ومـــوقـ ــنـ ــ ــــديـ ــلــــى املـ ــــي عــ ــأتـ ــ ــل أن نـ ــبــ قــ
وأهــمــيــتــهــا، ســنــتــطــرق ســريــعــا إلـــى الــزلــزال 
ــرًا، حــيــث  ــيــ ــــرب الـــبـــحـــر تــحــتــهــا أخــ ــــذي ضـ الــ
رصدت  أجهزة نظام التموضع العاملي »جي 
البحر  األرضــيــة تحت  التصّدعات  بــي إس« 
التي سببها زلزال في منطقة بودروم بوالية 

موغا التركية.
وعلى إثــره تم تأسيس 20 محطة »جــي بي 
فــي واليـــة موغا  مــنــاطــق متفرقة  فــي  إس« 
والرأسية  األفقية  الحركات  لرصد  التركية، 
للزالزل وتحديد نقاط االنهيارات األرضية، 
بــعــد أن حــــّرك الــــزلــــزال بــــــودروم 26 ســـم من 

موقعها، بعد أن شّكل بعض التصدعات.

)Getty( تعتبر بودروم مقصدًا سياحيًا ساحرًا

وتــا الــزلــزال، الشهر املــاضــي، حــدث بمثابة 
ع 

ّ
الزلزال االقتصادي والسياحي، بعد أن وق

رجل األعمال التركي الشهير، علي آغا أوغلو، 
ومستثمرون من هونغ كونغ والصني، على 
اتـــفـــاٍق، لــبــنــاء مــديــنــة سياحية فــي بـــودروم 
القارة  في  نوعها  من  األكبر  تكون  التركية، 
على  للسياح،  خدماتها  وتــقــدم  األوروبـــيـــة، 
مـــدار أشــهــر الــعــام، مــا يلغي مفهوم املوسم 
الـــســـيـــاحـــي، عــبــر مــديــنــة عــلــى مــســاحــة 12 
مــلــيــون مــتــر مـــربـــع، تــضــم مــاعــب للغولف 
وفنادق ووحدات سكنية وفيات وجامعات 
ومــــــــــــدارس ومــــكــــاتــــب ومــــنــــاطــــق تــــجــــاريــــة، 
ومـــعـــارض، ومــراكــز تــكــنــوبــارك، ومجموعة 
والصحية.  الترفيهية  املــرافــق  مــن  متنوعة 
ولدى سؤال، ملاذا بودروم؟ فالجواب أفصح 
عنه آغا أوغلو، ألن الصينيني الذين يسعون 
إلــى إحــيــاء طــريــق الــحــريــر، يـــرون أن مدينة 
بــــــودروم، جــنــوب غـــرب تــركــيــا، هـــي املحطة 
األخيرة في طريق الحرير، وستكون بمثابة 

النافذة املفتوحة باتجاه الدول الغربية.
بــــودروم، جــنــوب غــرب تركيا على  وتحظى 
البحر املتوسط، بشهرة أكثر من مساحتها 
وســـكـــانـــهـــا، فــهــي املـــديـــنـــة الــصــغــيــرة »120 
ألـــف نــســمــة«، لــكــنــهــا، وبــفــضــل تخصصها 
فــي الــغــوص واإلبـــحـــار واســتــقــبــال اليخوت 
املحيطة  الــجــزر  الــتــي تنطلق نحو عــشــرات 
بـــــبـــــودروم، وملــــا فــيــهــا مـــن جـــمـــال ومــتــاجــر 
بألقاب،  مــدى 24 ساعة، حظيت  تفتح على 

فهي  وأنطاليا،  إسطنبول  غيرة  تثير  ربما 
لؤلؤة السياحة التركية، وعنها قيل: املدينة 

التركية التي ال تنام. 
معالم  بــا  املدينة  أن  يعتقد  أو  يفهم  ولئا 
تــاريــخــيــة وأوابـــــــد مــهــمــة، يــكــفــي أن نشير 
إلـــى أن فــي بـــــودروم، عـــدا الــبــحــر والــشــاطــئ 
ــار« وضـــريـــح  ــيــ والــــــنــــــوادي، قـــصـــر »ســــــان بــ
الغنائي من  املدينة  »الــيــكــارنــاس« ومــســرح 
الهيلينية، و»تــرك بوكو« وهي بلدة  الفترة 
صيادين قدامى، وافس األثرية التي تحتوي 
مــســرحــا رومـــانـــيـــا ضــخــمــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
قلعة بودروم، أو ما يسمى قلعة سانت بيار، 
التي تحتوي بداخلها مدفنا كبيرا، واملدرج 
الــيــونــانــي الــشــهــيــر. وتــضــم بــــــودروم، فيما 
املـــاء، الشهير،  تضم، متحفا آلثــار مــا تحت 
ــدًا مــن أكــبــر املــتــاحــف في  والـــذي يعتبر واحـ
علم اآلثار في العالم، حيث يقع املتحف في 
قلعة بــودروم، والتي ُبنيت من قبل فرسان 
القديس جـــون، والــتــي تــعــود إلــى الــقــرن 15، 
ويحتوي على آثار بحرية قديمة، ويتضمن 
كالسفينة  التاريخية  السفن  بعض  حــطــام 

الشهيرة »أولوبورون«.
ــان قـــرب  ــتـ ــريـ ــل هــــــذا، ثـــمـــة قـ وإلــــــى جـــانـــب كــ
و»يالكفاك«،  »جــومــوشــلــوك«  هما  بــــودروم، 
األولــــى قــريــة تــقــع إلـــى الــجــنــوب مــن شاطئ 
بحر إيــجــة، ويــقــال إن هــذه الــقــريــة تقف في 
موقع املدينة القديمة التي انزلقت في البحر 
الــيــوم هــذه  ــزالزل، وتعتبر  ــ الـ بــعــض  بسبب 

الــبــقــايــا املـــغـــمـــورة نــقــطــة جــــذب لــلــغــواصــني 
واملصورين تحت املاء.

بلدة  فهي  »يــالــكــافــاك«  الثانية  القرية  وأمـــا 
تـــقـــع عـــلـــى بـــعـــد 18 كــــم مــــن »بــــــــــودروم« فــي 
مــحــافــظــة مـــوغـــا، عــلــى ســاحــل بــحــر إيــجــة، 
تحيط  إذ  مهًما،  سياحًيا  منتجًعا  وتعتبر 
ــراء الـــتـــي تـــقـــدم قممها  بــهــا الـــتـــال الـــخـــضـ
ــــاالت رائـــعـــة عــلــى املــديــنــة وعــلــى البحر  إطـ

األبيض املتوسط من بعيد.
وال يــســتــقــيــم الـــحـــديـــث عــــن بـــــــــــودروم، مــن 
دون الــتــعــريــج، ولـــو ســريــعــا، عــلــى عاقتها 
باليخوت وأثرياء العالم، فما أن يحل فصل 
ومن  الفارهة،  اليخوت  تبدأ  حتى  الصيف، 
كافة بحار العالم، تتوافد على خلجان قضاء 
املدينة. وأما ملاذا؟ فببساطة ألن في منطقة 
موغا أكثر من 100 خليج طبيعي محمي، 
تعد مراسي طبيعية لليخوت وممرا محببا 
السياحة  على  القائمون  يقدم  إذ  فيها،  ملــن 
هناك، جميع احتياجات اليخوت ومن فيها، 
وبـــودروم  وغــيــرهــا.  واألمــنــيــة..  اللوجستية 
ــا املــلــيــادرديــر الــســعــودي الوليد  ذاتــهــا زارهـ
بن طــال، الصيف املاضي، وأنفق نحو 2.5 
خال  دوالر(  ألــف   700( تركية  ليرة  مليون 
أسبوعا،  استغرقت  التي  السياحية  رحلته 
برفقة عائلته وبعض مرافقيه، ومعهم 300 

حقيبة سفر و30 دراجة هوائية.
ولنختصر الشرح، تحتل شواطئ بــودروم، 
الـــصـــدارة  األرض«،  »جــنــة  بـــ تـــوصـــف  الـــتـــي 
علًما،  بـــ19  فتحية  قضاء  يليها  علًما،  بـــ59 
وتــكــتــســب شــــواطــــئ ومــــراســــي مـــوغـــا ثــقــة 
الــســيــاح مــن خـــال الــلــوحــات املــــدون عليها 
شروط الحصول على رخصة العلم األزرق، 
ا 

ً
وتمنح هــذه الرخصة ملن يهمه األمــر، وفق

ــا كــجــودة ونــظــافــة املياه  لــــ32 مــعــيــاًرا خــاّصً
التوعية  إلــى  الهادفة  والفعاليات  البحرية، 
ــإدارة الــبــيــئــة، وجـــودة  ــ الــبــيــئــيــة، والــعــنــايــة بـ
الـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة، إضـــافـــة إلــــى األمـــــن في 

املناطق السياحية.

تعتبر موطن ميالد 
هيرودوت، وفيها قلعة 
القديس بيتر، بل وفيها 
مدفن امللك موسولوس، 
ومرفأ ليخوت أغنياء 

العالم.

■ ■ ■
حظيت بألقاب ربما 
تثير غيرة إسطنبول 
وأنطاليا، فهي لؤلؤة 
السياحة التركية، 
وعنها قيل: املدينة 
التركية التي ال تنام.

■ ■ ■
تضم بودروم، فيما 
تضم، متحفها آلثار 

ما تحت املاء، الشهير، 
والذي يعتبر  واحدًا من 
أكبر املتاحف في علم 

اآلثار في العالم.

باختصار

حدثان أعادا، الشهر الماضي، مدينة بودروم التركية للواجهة، أخبار الزلزال الذي ضرب تحت بحر المدينة، وتوقيع اتفاق صيني 
تركي لبناء أكبر مدينة سياحية في القارة األوروبية

هوامش

سعدية مفرح

يــعــاودنــي ســــؤال الـــجـــدوى مــن الــكــتــابــة، كــلــمــا رأيــت 
كــتــابــاتــي قــاصــرة تــمــامــا عــن الـــوصـــول إلـــى هدفها 
املبتغى. تمر من دون أن يشعر بها أحد من القراء، 
وأكتشف أنها مجرد جهد جسدي فائض عن الحاجة 
إليه. لكن السؤال يختفي تماما، كلما وجدتني بصدد 
الكتابة، وخصوصا عن قضية من القضايا امللحة. 
ولعلي أتعمد إهماله في أثناء االستعداد للكتابة في 
تحديدا  هــذا  يــحــدث  منها.  أنتهي  الــحــالــة، حتى  تلك 
بــالــنــســبــة لــلــكــتــابــة الــصــحــفــيــة الــتــي غــالــبــا مـــا تــكــون 
 في الهدف واملعنى، وفي الشكل واملضمون. 

ً
مباشرة

ــــذي تــتــجــه فــيــه إلـــى املتلقي.  وبــالــتــالــي فــي املــســار ال
الطابع  الشخصي ذي  الــتــدويــن  فــي  أيــضــا  ويــحــدث 
في  املختلفة  الشخصية  عبر حساباتي  الصحافي، 
اإلبداعية،  الكتابات  أما  االجتماعي.  التواصل  مواقع 
فال يمكنني إدراجــهــا في ســؤال الــجــدوى، ذلــك أنني 
كامل.  بشكل  مراحلها  معظم  في  عليها  أسيطر  ال 
وبالتالي، ليس مهما تماما أن أبحث في جدواها، ما 

دامت قد حققت املعنى الجمالي وحده بالنسبة لي. 

ــــدم وضـــوحـــه  ــــرغــــم مــــن عـ ــــرق كـــبـــيـــر، عـــلـــى ال ــذا فـ ــ هـ
اإلبداعية  الكتابتني،  للقارئ، ما بني  أحيانا بالنسبة 
جّربت  وقــد  أمــا  التقريري.  النمط  ذات  والصحافية 
النوعني، وما زلت أعيش في خضمهما بشكل متواز، 
فأستطيع ان أحّدد ذلك الفرق، وأضع يدّي عليه، في 
كل مرة أجدني أمام لوحة املفاتيح، استعدادا للتعامل 

مع الكلمات.
ــــذي يــعــتــبــر الـــســـؤال األصـــعـــب،  وســـــؤال الـــجـــدوى الـ
ظل  في  ويتكاثر  ينمو  الصحافي،  للكاتب  بالنسبة 
األزمات والقضايا واألحداث التي يجد الكاتب نفسه 
وكلما  عــنــهــا.  يكتب  أن  آلخـــر،  أو  لسبب  مــضــطــرا، 
كانت تلك األزمــات والقضايا واألحــداث كبيرة، كان 
ذلك السؤال كبيرا أيضا وملحًا أكثر من أي وقت أو 

ظرٍف آخر. 
ــتــي انــبــثــقــت إثــر  ــقــدس أخـــيـــرا، وال ولــنــأخــذ قــضــيــة ال
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، نقل سفارة  قرار 
بالده في الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس، 
تنفيذا العــتــرافــه بــهــا عــاصــمــة لــدولــة الــكــيــان، مثاال 
على سؤال الجدوى من كل كتاباتنا عن هذا الحدث 
عبر  تــدويــنــا شخصيا  أو  كــانــت  الــكــبــيــر، صحفية 

مواقع التواصل االجتماعي املختلفة، فهل ما كتبناه 
املثال  القضية تحديدا على سبيل  هــذه  ونكتبه في 

سيفيد شيئا؟ 
واجهني السؤال، هذه املرة، على شكل سخرية من 
حماستي في التدوين على »تويتر«، باعتباره مجرد 
إلــيــه، ألنــه ال يفيد  الــركــون  تفريغ نفسي، ال ينبغي 

شيئا على اإلطالق. 
واذا كان بعضهم يقول هذا يأسا من الوصول إلى 
حل حقيقي، أو يقوله تثبيطا للهمم الحقيقية، إال أنه 

يبقى هو الخطر األول الذي يهّدد أي كتابٍة يمكنها 
الجدوى  أمــا وأن  أي تغيير،  التغيير،  أن تساهم في 
الخطر  العام، فإن  الــرأي  املتحصلة فعال هي تغيير 

يبدو أكبر مما نتوقع سابقا.
أن  الكتابة  يستطيع  مــن  كــل  ونــدعــو  إذن،  سنكتب، 
يــكــتــب، فــالــكــتــابــة والــنــشــر أهـــم وســيــلــة مــن وســائــل 
أن  نستطيع  نكتب  مــا  وبــقــدر  الــعــام،  ــــرأي  ال تغيير 
أو غيرها  القضية  التغيير لصالح هذه  في  نساهم 
ُيمكن  بــأي جهٍد  نستهني  أال  وعلينا  القضايا.  من 
أن ُيبذل على هذا الصعيد، ولو كان مجرد تغريدٍة 
في  دالـــة مكتوبة  عــبــارة  أو  »تــويــتــر«،  صغيرة على 
الفتة، أو حتى رسالة شخصية ألحدهم. كل كتابة 
أن  القضية وأهلها يمكنها  الدفاع عن  نحاول فيها 
الــنــهــائــي. ال مكان  الــهــدف  فــي تحقيق  فــعــال  تنجح 
لسؤال الجدوى هنا، عندما تكون الجدوى محاولة 
التغيير عبر تسليط الضوء على أهم قضية عاملية، 

وهي قضية فلسطني. 
، كــلــمــا الحـــت أمــامــكــم فــرصــة للكتابة  اكــتــبــوا إذن 
والنشر في أي مكان. ال تتوقفوا بحجة أن ما نفعله 

ال يكاد ينجح فعال. اكتبوا.. هو أقرب للجدوى.

اكتبوا... هو أقرب للجدوى

وأخيرًا

ندعو كل من يستطيع 
الكتابة أن يكتب، فالكتابة 
والنشر أهم وسائل تغيير 

الرأي العام

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    □
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