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البحر الميت، القاهرة ـ العربي الجديد

العربية  الـــدول  لزعماء  الختامية  الجلسة  تلتئم 
فــي البحر املــيــت، غــدًا األربــعــاء، على وقــع ملفني 
اثنني؛ أولهما سوري، والثاني سعودي ــ مصري، 
بعدما أعلن وزراء خارجية الدول األعضاء، أمس 
الــعــربــيــة )2002(  االثـــنـــني، أن »مـــبـــادرة الــســام 
يــجــب أن تــكــون أســـاســـا لــحــل الـــصـــراع الــعــربــي 
اإلسرائيلي«. بهذا الكام، تكون انتهت التكهنات 
الــدول  لجامعة  العام  األمــني  تفجير  احتمال  عن 
ــورة(، مفاجأة  الــعــربــيــة، أحــمــد أبـــو الــغــيــط )الـــصـ

تــشــبــه فـــحـــوى كــــام تـــونـــي بــلــيــر حــــول نسف 
التطبيع  أن  العربية للسام، على قاعدة  املبادرة 
 

ّ
العربية، من شأنه »حل اإلسرائيلي مع األنظمة 

الصراع العربي اإلسرائيلي« بحسب ما قال بلير 
أمـــام مؤتمر »أيــبــاك« فــي واشــنــطــن يــوم األحــد. 
السعودي  العاهل  جمع  مساعي  صعيد  وعلى 
ــع الــرئــيــس  ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، مــ املـــلـــك ســـلـــمـــان بــ
املصري، عبد الفتاح السيسي، شهدت الساعات 
اتــصــاالت مباشرة  القمة  انــطــاق  قبل  األخــيــرة 
الثنائي  وعبر وسطاء، ملحاولة ترتيب االجتماع 
عــلــى هــامــش الــقــمــة. وقــــال مــصــدر دبــلــومــاســي 

ــجــرى بشكل أساسي 
ُ
ت مصري إن االتــصــاالت 

بــني وزيــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، ســامــح شكري 
وعادل الجبير، وعلى مستوى آخر يشارك فيها 
العاهل األردني امللك عبدالله الثاني بهدف تقريب 
العهد  ولــي  وولـــي  السيسي  بــني  النظر  وجــهــات 
املصدر  وأضــاف  بن سلمان.  السعودي محمد 
أن الــجــانــب الــســعــودي طــالــب بــالــحــصــول على 
تأكيدات بخريطة زمنية واضحة لتنفيذ اتفاقية 
نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى 
في  املصري  الجانب  يمانع  لم  بينما  السعودية، 
لكنه  الــبــرملــان،  داخـــل  للملف  »مــحــدود«  تحريك 

في الوقت نفسه يرغب في انتظار كلمة املحكمة 
الدستورية في القضية حتى ال تتعرض شعبية 
السيسي الداخلية النتكاسة جديدة. في غضون 
ذلك، حضر علم النظام السوري في املقعد الفارغ 
املخصص لسورية في اجتماع وزراء الخارجية 
إلى  الدولي  املبعوث  ليكون  االثنني،  أمس  العرب، 
»ممثل  بمثابة  ميستورا،  دي  ستيفان  سورية، 
سورية« في القمة، وليطلب من الوزير السعودي 
الجبير، ممارسة ضغط على وفد املعارضة إلى 
مؤتمر جنيف من أجل إحداث اختراق يختتم به 

مهمته األممية«.

القمة العربية غدًا: سورية واللقاء المصري ـ السعودي و»مبادرة السالم«
الحدث

ال تزال المعارضة الثالثاء  28  مارس/ آذار  2017 م  29 جمادى اآلخر 1438 هـ  □  العدد 939  السنة الثالثة
الروسية التي ُقمعت 

يوم األحد، أضعف من 
إطاحة حكم الرئيس 

فالديمير بوتين.
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األطفال واإلنترنت
غربـاء 

خلف الشاشة

يرافق الغرباء األطفال على 
اإلنترنت، فتتواصل األغلبيّة الساحقة 

منهم مع مجهولين قد يكونون 
ضمن مجموعات متطرفة، في 

ظّل غياب رقابة األهل عليهم.
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جنيف 5

المعارضة: تنّحي األسد أوًال

)Getty/الشبكات المتطرفة تستهدف األطفال عبر اإلنترنت  )ثاناسيس زوفوليس

جنيف ــ باسم دباغ

ســارعــت املــعــارضــة الــســوريــة فــي جنيف، أمس 
ـــرجـــم بــتــســريــب 

ُ
« ت

ّ
ــنــــن، إلــــى إحـــبـــاط »فــــــخ اإلثــ

إعالمي منسوب لـ »مصدر دبلوماسي« مشارك 
ــفــــاده بــــأن وفــد  فـــي اجـــتـــمـــاعـــات ســـويـــســـرا، ومــ
مشاركة  عــلــى  وافـــق  لــلــتــفــاوض  العليا  الهيئة 
الــســوري بشار األســد فــي هيئة  رئيس النظام 

الــحــكــم االنــتــقــالــي شـــرط أال يــكــون رئــيــســا لها. 
التسريب  الحريري،  الوفد، نصر  رئيس  ونفى 
، وقال إن »تنحي بشار األسد 

ً
جملة وتفصيال

وزمرته الحاكمة الذين تلطخت أيديهم بالدماء 
يــجــب أن يـــكـــون مــقــدمــة لــالنــتــقــال الــســيــاســي 
ومحاكمتهم«. وظهر أن املحادثات السورية في 
ة 

ّ
جنيف بــدأت فعليا يــوم أمــس اإلثــنــن، وبسل

الدستوري، أحد  أو تحديدًا اإلعــالن  الدستور، 

الــعــنــاويــن األربـــعـــة لــجــدول األعـــمـــال املــوضــوع 
ــــب مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــاب  ــانـ ــ لـــلـــمـــؤتـــمـــر، إلـــــــى جـ
واالنتخابات.  السياسي(  )االنتقال  والحوكمة 
ــع وفـــــــــدي الـــنـــظـــام  ــ ــات مــ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــدت االجـ ــقــ ــ وعــ

إلى  الدولي  املبعوث  واملعارضة في ظل غياب 
 مكانه 

ّ
ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، فــحــل

ــز الــــديــــن. وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي  ــه، رمــــــزي عــ ــبـ ــائـ نـ
املعارضة،  وفــد  الجديد« من مصدر مطلع في 
أن لقاء يوم أمس تناول السلة الثانية املتعلقة 
 »بدأنا 

ً
بالدستور، وهو ما أكده الحريري، قائال

الــيــوم نــقــاشــات معمقة حـــول إعـــالن دســتــوري 
إلدارة املرحلة االنتقالية«.

المزيد من التفاصيل 
على الموقع األلكتروني
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هدنة مؤقتة 
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جمال سليمان: لن نسمح بـاستخدامنا ضد معارضين

سارع كل من »التحالف الدولي« و»قوات سورية الديمقراطية« إلى إصدار مواقف 
تهدف لتبديد المخاوف بشأن خطر انهيار سد الفرات بمدينة الطبقة السورية، وتم 
اإلعالن أن فريق مهندسين عاين السد أمس اإلثنين، وأن ال »خطر عاجًال« كما سبق 

وروج تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(

أحمد حمزة

بــقــيــت تــــطــــورات الــــوضــــع املـــيـــدانـــي 
ــربـــي مـــديـــنـــة الــــرقــــة، تـــحـــديـــدًا فــي  غـ
ــا الــشــهــيــر،  ــّدهــ مـــديـــنـــة الــطــبــقــة وســ
أنباء  وطغت  السوريني.  معظم  أنظار  محط 
ــاك عـــلـــى غـــيـــرهـــا مــن  ــنـ الـــكـــارثـــة املــحــتــمــلــة هـ
ــــرى فـــي ســـوريـــة، بــمــا فـــي ذلــك  األحـــــداث األخـ
مفاوضات »جنيف5« القائمة حاليًا. ونتيجة 
التي صــدرت من جهات  الكثيرة  التحذيرات 
عدة وناشطني سوريني يحذرون من احتمال 
انهيار سد الفرات، أصدر »التحالف الدولي« 
ــذي تــــقــــوده واشـــنـــطـــن ملـــحـــاربـــة »الــــدولــــة  ــ ــ الـ
اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش(، بــيــانــًا أمـــس اإلثــنــني، 
أوضح فيه أنه يبذل جهودًا »من أجل حماية 
الــســد« الــــذي »لـــم تــتــعــرض« أســاســاتــه »ألي 
 ،»

ً
أضــــرار« وال يــواجــه حــالــيــًا »خــطــرًا عــاجــا

ــوات ســـوريـــة  ــ ــ ــده. كـــمـــا أعـــلـــنـــت »قـ ــيـ ــأكـ ــــق تـ وفـ
عملياتها  مؤقتًا  علقت  أنــهــا  الديمقراطية« 
العسكرية قرب الطبقة ألربع ساعات، بهدف 
الــســد،  فــي  أعــمــال هندسية  الــســمــاح بتنفيذ 
والتي أظهرت أنه ال يوجد أي عطل أو ضرر 
في السد، وفق متحدثة باسم هذه »القوات«.

ــر »الــتــحــالــف الـــدولـــي«، فــي بــيــاٍن لـــه، أن  وذكـ
ــذي يــحــتــجــز خــلــفــه أكــثــر مـــن عــشــرة  الــســد الــ
مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب مـــن املـــيـــاه »لـــيـــس في 
خطر عاجل طاملا أنه لم يتعرض لهجوم من 
تنظيم داعــش«، مضيفًا أن »قــوات التحالف 
تــدمــيــريــة  قـــوة  ذات  مــتــفــجــرات  لـــم تستعمل 
كبيرة في عملياتها بالقرب من السد«، وهي 
تبذل جهودًا »من أجل حماية سامة السد«، 
وفـــق بــيــان »الــتــحــالــف« الــــذي أشــــار إلـــى أن 
»أســاســات السد الــواقــع على نهر الــفــرات لم 

تتعرض ألي أضرار«.
محاولة التطمني التي لجأ إليها »التحالف 

الـــدولـــي« تــزامــنــت أيــضــًا مـــع إعــــان »قـــوات 
»داعــش«  تقاتل  التي  الديمقراطية«  سورية 
القوات األميركية  بــري وجــوي توفره  بدعم 
لها، عن »وقف العمليات العسكرية قرب سد 
أربـــع ساعات  الــفــرات ملــدة  الطبقة على نهر 
لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال هــنــدســيــة فـــي الـــســـد« الـــذي 
ما زال تحت سيطرة تنظيم »داعـــش«. لكن 
دفـــاعـــات األخـــيـــر فـــي مــنــطــقــة الـــســـد تــداعــت 
املاضية. وخسر  القليلة  األيـــام  خــال  كثيرًا 
الــســبــت املـــاضـــي مــطــار الــطــبــقــة الــعــســكــري، 
ــــذي تـــحـــرزه »قـــــوات ســوريــة  ــام الــتــقــدم الـ ــ أمـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، الــســاعــيــة لــبــســط نــفــوذهــا 
قبل  بــه  املحيطة  املناطق  السد وكــامــل  على 

التوجه نحو مدينة الرقة.
وعلمت »العربي الجديد« من مصادرها في 
مــديــنــة الــطــبــقــة، أن »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
أوقـــفـــت مــعــاركــهــا مـــع »داعــــــش« مـــن الــســاعــة 
الـــــــواحـــــــدة حــــتــــى الــــخــــامــــســــة ظـــــهـــــرًا، لـــتـــبـــدأ 
مــفــاوضــات مـــع قــــادة الــتــنــظــيــم فـــي املــنــطــقــة، 
ــعــيــد 

ُ
حــتــى يــتــســنــى إدخـــــال فــــرٍق هــنــدســيــة ت

الــســد إلـــى الــخــدمــة، فـــي ظـــل تــرجــيــح خــبــراء 
فـــنـــيـــني أن الـــعـــطـــل الـــحـــاصـــل فــــي الــــســــد قــد 
يستغرق إصــاحــه أكــثــر مــن يــومــني. غير أن 
ــتـــرز« نقلت عــن املــتــحــدثــة باسم  وكــالــة »رويـ
الديمقراطية«، جيهان شيخ أحمد،  »سورية 
بالدخول  املهندسني  »لفريق  السماح  تم  أنه 
مــن سير عمله وفحصه  للتحقق  الــســد  إلــى 
بشكل كامل«. وأضافت أنه »ال يوجد أي عطل 

أو ضرر بالسد أو بعمله كما يشاع«.
وكـــــان تــنــظــيــم »داعـــــــش« أعـــلـــن الــســبــت عبر 
وكــالــتــه »أعــــمــــاق«، تـــوقـــف الـــســـد عـــن الــعــمــل 
بــســبــب انــقــطــاع الــكــهــربــاء املــغــذيــة لــه ذاتــيــًا، 
مـــحـــذرًا مـــن إمــكــانــيــة انــهــيــار الـــســـد »فــــي أي 
لـــحـــظـــة«، مـــا أثـــــار حــمــلــة تـــحـــذيـــرات واســعــة 
الــنــطــاق، مـــن انــهــيــار مــحــتــمــل لــلــســد، إذا ما 

ــاه فــــي الـــبـــحـــيـــرة الــتــي  ــيــ ــع مـــنـــســـوب املــ ــفــ ارتــ
يحتجز السد مياهها، والتي يبلغ طولها 80 
كيلومترًا، بعرض يصل لخمسة كيلومترات، 

وتعتبر أكبر بحيرة صناعية في سورية.
هـــذه الــتــطــورات املــتــاحــقــة، دفــعــت »مجلس 
»وزارة اإلدارة املحلية  محافظة الرقة« التابع لـ
ــة وشـــــــؤون الـــاجـــئـــني« بــالــحــكــومــة  ــ ــاثـ ــ واإلغـ

جنيف ــ باسم دباغ

ال تــبــدو الــخــافــات بــني وفــد مؤتمر القاهرة 
العليا  الهيئة  ووفــد  سليمان،  جمال  بقيادة 
رؤية  كانت  وإن  للغاية،  كبيرة  للمفاوضات 
مــنــصــة مـــوســـكـــو مـــتـــمـــايـــزة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
املتعلقة  تــلــك  أو  اإلجـــرائـــيـــة  ــــواء  الـــنـــقـــاط، سـ
سليمان  أن  إال  االتـــفـــاق،  مــشــروع  بتفاصيل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  يـــؤكـــد، فـــي حــديــثــه لـــ
»منصة القاهرة حريصة للغاية على أال يتم 
استخدامها كــرأس حربة ضد الهيئة العليا 
أنها طرف  على  تقديمها  أو  مرحلة،  أي  فــي 
مــعــاد ألي طـــرف آخـــر فــي املــعــارضــة«، وذلــك 
رغم رفض سليمان القاطع للخضوع لسلطة 

الهيئة العليا للمفاوضات، وفقًا لكامه.
ــراف مدينة  ــراون بــــازا، عــلــى أطــ فــي فــنــدق كــ
 
ً
جنيف السويسرية، كان سليمان مسترسا
ة الــتــاريــخ لفهم  فــي الحديث عــن أهمية قـــراء
مــا يــجــري فــي املنطقة، ويــقــول »إن مستقبل 
ســــوريــــة مـــنـــذ عـــــام 2013 مـــفـــتـــوح عـــلـــى كــل 

ــــذي يــتــخــذ مـــن مدينة  الــســوريــة املــؤقــتــة، والـ
أورفا التركية مقرًا له، لتوجيه »نداء عاجل« 
التي  واملــطــالــبــات  املخاطر  »مجموعة  بــشــأن 
الــرقــة«، وضـــرورة توفير ممرات  تهم مدنيي 
آمـــنـــة لـــهـــم، وبـــنـــاء مــخــيــمــات إيــــــواء طـــارئـــة. 
وطــالــب املــجــلــس فــي بــيــاٍن لــه »بــأشــد لهجة 
وبأعلى صوت باملبادرة وبالسرعة القصوى، 
إلى إعان مدينة الرقة ساحة حرب، والتدخل 
وقوانني  اإلنساني  الدولي  القانون  بموجب 
لبذل كل ما يمكن بذله من  قواعد االشتباك 
مساٍع عاجلة إلنقاذ السكان وحمايتهم قبل 
استفحال الخطر وانتهاء الكارثة املتدحرجة 
يوميًا إلى ما يشبه اإلبادة الجماعية لسكان 
املحافظة«. وشدد على أن »املنشآت الخدمية 
الــحــيــويــة هـــي مــنــاطــق حـــمـــراء فـــي الــقــانــون 
قانونيًا  وتترتب  استهدافها،  ُم  ُيجرَّ الدولي، 
تتقصدها  جهة  أيــة  على  جرمية  مسؤولية 
بيان  وفق  االشتباكات«،  نيران  أو  بالقصف 
»مجلس محافظة الرقة«. وأضاف املجلس أن 
»موجة النزوح الجماعي التي تحمل السكان 
مــن مــكــان إلـــى آخـــر أصــبــحــت عــبــئــًا إنسانيًا 
يفرض على كل األطراف املعنية التدخل لفتح 

االحـــتـــمـــاالت. بــتــنــا نــخــتــرع األمـــــل«. ال يــبــدو 
 فــــي مــــا يــــخــــّص نــتــائــج 

ً
ــائـــا ــفـ ــتـ ســـلـــيـــمـــان مـ

مفاوضات جنيف 5، بل ال يتوقع تحقيق أي 
خرق في املفاوضات، بالقول: »ما ننتظره هو 
أمر متواضع جدًا. ال أعتقد بأن هذه الجولة 
سيحصل فيها تقدم كبير كما يتأمل الناس 
وكــمــا يــجــب أن يــكــون. إن مــا يــأمــلــه اإلنــســان 
املفاوضات  تقدم حقيقي في  أن يحصل  هو 
الــســيــاســيــة، ولـــكـــن هــــذا بــحــســب املــعــطــيــات 

الواقعية لن يحصل«.
ويضيف أن »الغاية الوحيدة التي من املمكن 
ــمـــرار فـــي مــســار  ــتـ أن تـــكـــون مــفــيــدة مـــن االسـ
ــقــــاؤه عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة في  جــنــيــف، هـــي إبــ
انتظار شيء ما سيتبلور في الفترة املقبلة«، 
بــعــد مــعــركــة الـــرقـــة، الــتــي اعــتــبــرهــا »املــعــركــة 
»األميركيني  بــأن  اعــتــقــاده  مبديًا  الفاصلة«، 
يتمهلون حتى يتم تحرير الرقة من خالهم، 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه تــم انــتــزاع مــديــنــة حــلــب من 
الــجــمــاعــات املــســلــحــة الـــتـــي كـــانـــت فــيــهــا من 
ِقبل روسيا. األميركيون اآلن يريدون انتزاع 
الرقة من داعش، وخال فترة الشهرين التي 
قـــد تــحــتــاجــهــمــا املـــعـــركـــة، ســتــتــبــلــور الــرؤيــة 
األمـــيـــركـــيـــة، وبـــنـــاء عــلــيــه، أظــــن بــــأن األمــــور 

بعدها ستتحرك بشكل جدي«.
ويــؤكــد سليمان عــلــى وجـــود رؤيـــة واضــحــة 
ملــؤتــمــر مــوســكــو تــبــدو مــتــمــايــزة فـــي بعض 
نقاطها عن رؤية الهيئة العليا للمفاوضات، 
على ضــرورة  الجوهر  فــي  تلتقي  كانت  وإن 
ــراه  ــ تـــحـــقـــيـــق االنــــتــــقــــال الـــســـيـــاســـي الــــــــذي تـ
قائمًا  تفاصيله  بــعــض  فــي  مــوســكــو  منصة 
إنــشــاء خمسة مجالس  أســاســي على  بشكل 
ــتـــهـــاء املـــرحـــلـــة  ــانـ ــتـــة يــنــتــهــي دورهــــــــا بـ مـــؤقـ
االنــتــقــالــيــة، وهــــي كـــل مـــن املــجــلــس الــوطــنــي 
االنتقالي )برملان مؤقت( ولديه الصاحيات 
التشريعية ويعمل بموجب إعان دستوري، 
والــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة، وهــي جسم تنفيذي 

مــمــرات آمــنــة لــعــبــور األهـــالـــي، خــاصــة فئات 
واألطــفــال  الــنــســاء  مــن  املستضعفة،  املجتمع 
وكبار السن، وترتيب كل ما يلزم من حاجات 
الحال في مثل هذه  واقــع  إنسانية يفرضها 
الظروف، وأخذ التدابير الازمة إليوائهم في 
مناطق خــارج ســاحــات الــصــراع على الوجه 
الــعــاجــل، وبــمــا تمليه عــلــى الــجــمــيــع مــبــادئ 
القانون الدولي والعرف والقواعد اإلنسانية 

الواجبة في هذه األحوال«، وفق تعبيره.
أنباء خروج  بــدء سريان  ومنذ يومني، ومــع 
الـــســـد عـــن الـــخـــدمـــة، والـــتـــهـــديـــدات الــكــارثــيــة 
ــــدأت مـــوجـــات نـــزوح  ــــك، بـ ــراء ذلـ ــ املــحــتــمــلــة جـ
ــــر مـــن مــديــنــتــي الــطــبــقــة  جــمــاعــي آلالف األسـ
ــاطــــق أخــــــــرى بـــمـــنـــاطـــق نـــفـــوذ  ــنــ ــة ومــ ــ ــرقــ ــ والــ
»داعــــــــش«، إذ يـــحـــاول الـــنـــازحـــون املــدنــيــون 
يعتبرونها  قريبة،  مرتفعة  ملناطق  الوصول 
أكـــثـــر أمـــنـــًا مـــن مــنــاطــق إقــامــتــهــم. وفــــي هــذا 
ــة تــذبــح  ــ ــرقـ ــ ــيــــاق، قـــــال عـــضـــو حــمــلــة »الـ الــــســ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــيــــســــى، لــ ــعــ ــام الــ ــ ــــسـ بــــصــــمــــت«، حـ
موجات  تشهد  )التي  »املناطق  إن  الجديد«، 
نزوح بالرقة( تفتقر إلى املنظمات التي تهتم 
بإعانة النازحني. والنازحون بأغلبيتهم في 

ومــجــلــس عــســكــري انــتــقــالــي ومــجــلــس قضاء 
انتقالية ومصالحة  انتقائي ومجلس عدالة 

وطنية.
ويرى سليمان أن »املجلس الوطني االنتقالي 
إلجــراء  إمكانية  وجــود  لعدم  معّينًا  سيكون 
انــتــخــابــات، بــنــاًء على الــتــفــاهــمــات«، مقترحًا 
أن يتكّون من ثاثة أثاث املعارضة والنظام 
ــم يــنــخــرطــوا فـــي كـــل ما  ــريـــن لـ وســــوريــــني آخـ
 لــنــا أن نــخــتــزل 

ّ
يــــجــــري«. ويـــتـــابـــع »ال يـــحـــق

الـــســـوريـــني بــأنــفــســنــا كـــمـــعـــارضـــة وال يــحــق 
الكثير  هــنــاك  بالتالي  ذلـــك.  يفعل  أن  للنظام 
من السوريني ممن لم ينخرطوا في ما يجري، 
كرجال األعمال واملثقفني وأساتذة الجامعات 
الذي  املدني  واملجتمع  والحقوقيني  والكتاب 

يجب إعطاؤه الفرصة للتعبير عن نفسه«.
ويــــديــــن ســـلـــيـــمـــان كــــافــــة أســــبــــاب الــهــنــدســة 
الذي شهدته  القسري  والنزوح  الديمغرافية 
الباد منذ تحول الثورة السورية إلى صراع 
ــرًا ال أخــاقــيــًا وغــيــر  مــســلــح، مــعــتــبــرًا ذلـــك أمــ
ــرورة  ــ ــّدد أيـــضـــًا عــلــى »ضـ قـــانـــونـــي. كــمــا يـــشـ
خــــروج كــافــة املــقــاتــلــني الـــغـــربـــاء مـــن ســوريــة 
ــم وعـــقـــائـــدهـــم  ــهـ ــبـ ــذاهـ بـــكـــل تــشــكــيــاتــهــم ومـ
ــول أي مــلــيــشــيــا  ــبــ ــهـــم، وعــــــــدم قــ ــاتـ ــيـ ــنـــسـ وجـ
ــحــة مهما كــانــت، خـــارج إطـــار الـــدولـــة«. 

ّ
مــســل

»االتفاق ما بني املجلس  وهذا، بنظره، يتم بـ
الــعــســكــري االنــتــقــالــي الــــذي يــجــب أن يــكــون 
اآلن  الخدمة  على  قائمني  مــن ضباط  مكّونًا 
ــادة الــفــصــائــل  ــ ــبـــاط مــنــشــقــني وبـــعـــض قـ وضـ
يتورطوا في جرائم حــرب ويقبلون  لم  ممن 
بــالــكــيــان الـــســـوري الــديــمــقــراطــي بــعــيــدًا عن 

املشاريع اإلسامية العابرة للقارات«.
وعــن دور األســد في مستقبل ســوريــة، يقول 
املرحلة  فــي  األســـد  بــشــار  »بــقــاء  إن  سليمان 
االنـــتـــقـــالـــيـــة شـــــيء وتـــرشـــحـــه لــانــتــخــابــات 
شــيء آخــر تمامًا. ال يجب خلطهما مــعــًا. إن 
االنتقال  اتــفــاق سياسي يضمن  إنــجــاز  كــان 

إمــا فــي سياراتهم أو نصبوا خيامًا  الــعــراء، 
مؤقتة أو جلسوا بني األشجار«، مشيرًا إلى 
األمــر  كافية،  يملكون خيامًا  ال  »املــدنــيــني  أن 
الـــعـــراء«،  فـــي  بــقــاء معظمهم  إلـــى  أّدى  الــــذي 

بحسب قوله.
ــك، تــواصــلــت املــعــارك الــتــي كانت  بـــمـــوازاة ذلـ
بدأت قبل نحو أسبوع بريف حماة الشمالي، 
بـــني قـــــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات املــتــحــالــفــة 
مــعــهــا مـــن جــهــة، وفــصــائــل عــســكــريــة تــابــعــة 
الشام«  تحرير  و»هيئة  السورية  للمعارضة 
ــا انــخــفــضــت  ــهـ ــدتـ ــكـــن حـ ــة أخــــــــرى. لـ ــهـ مــــن جـ
قــيــاســًا بـــاأليـــام الــثــاثــة األولـــــى النــطــاقــهــا، 
ــفـــصـــائـــل املــهــاجــمــة  والــــتــــي حـــقـــقـــت فـــيـــهـــا الـ
تقدمًا ميدانيًا واسعًا، تمثل بالسيطرة على 
عشرات النقاط العسكرية، والقرى التي كانت 

خاضعة للنظام.
ــاط طـــائـــرة  ــ ــقـ ــ ــك، شـــهـــد يــــــوم أمــــــــس، إسـ ــ ــذلـ ــ كـ
الاذقية،  ريف  في  السوري  للنظام  مروحية 
شــمــال غـــرب ســـوريـــة. وأعــلــن فــصــيــل »حــركــة 
أحرار الشام اإلسامية« عن إسقاط املروحية 
الــعــســكــريــة، بمنطقة ســلــمــى بــجــبــل األكــــراد، 

بعد إصابتها باملضادات األرضية.

الــســيــاســي فـــي ســــوريــــة، يــتــوقــف عــلــى بــقــاء 
بــشــار األســـد فــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، عندها 
عــلــيــنــا أن نــفــكــر بــهــذا الـــتـــنـــازل، مـــن منطلق 
الواقعية  أمامنا ومن باب  املتاحة  الخيارات 
السياسية. أما عن ترشح األسد لانتخابات 
ــر غـــيـــر مــنــطــقــي وال يــخــدم  ــ ــذا أمـ ــهـ املــقــبــلــة فـ
املصالح الوطنية العليا لسورية. بشار حكم 
ســوريــة ملـــدة 17 عــامــًا، ومـــع انــتــهــاء املــرحــلــة 
االنتقالية سيكون قد مّر قرابة 19 عامًا. وهذا 
وقــت طويل جــدًا، ففي عهده وصلت سورية 
إلى ما وصلت إليه. بالتالي ال توجد مبررات 
كي يترشح، وكذلك ال مبررات للسوريني أن 

يقبلوا ترشحه مرة أخرى«.
الـــرغـــم مـــن أن ســلــيــمــان يــقــّر بأهمية  وعــلــى 

ــة املــــفــــاوض،  ــارضـ ــعـ ــــد املـ مـــســـألـــة تـــوحـــيـــد وفـ
تــقــدم  ــرًا حــاســمــًا لتحقيق  أمــ ــراه  يــ إنـــه ال  إال 
ــات، بــــاإلشــــارة إلــــى أن تــوحــيــد  ــفـــاوضـ فـــي املـ
املعارضة في جنيف 2 في وفد واحد لم يفِض 
إلــى أي تــقــدم. ويــؤكــد سليمان أن »الــلــقــاءات 
الجانبية مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات، 
اســتــمــرت بــعــد الــلــقــاء الــرســمــي فـــي الــجــولــة 
السابقة من املفاوضات«، مشيرًا إلى أنه »في 
في  املتواجدين  مــن  كبيرًا  عــددًا  فــإن  النهاية 
الهيئة العليا كانوا في مؤتمر القاهرة، هيئة 
الــتــنــســيــق كــانــت كــلــهــا فـــي مــؤتــمــر الــقــاهــرة، 
وكــذلــك عــدد كبير مــن الشخصيات األخــرى. 
ولــكــنــنــا نــرفــض الــتــوحــد مـــع الــهــيــئــة العليا 
ــد، ألنــنــا نــرفــض  ــ لــلــمــفــاوضــات فـــي وفـــد واحـ

الخضوع لسلطة الهيئة العليا للمفاوضات، 
ألن هذا سيفقدنا استقاليتنا تمامًا. ونحن 

ال نريد هذا الوضع«.
الذي  الكبير  الهجوم  ويتابع سليمان: »رغم 
للمفاوضات،  العليا  الهيئة  من  له  تعّرضنا 
ــا دي  ــهـ ــتــــي تــــعــــّرض لـ وكــــذلــــك الــــضــــغــــوط الــ
مــيــســتــورا بــمــا يــخــّص االعـــتـــراف بــنــا كجهة 
مــفــاوضــة، إال أنــنــا دائــمــًا مــا نعتمد سياسة 
تـــقـــوم عــلــى عــــدم تــقــويــض قــيــمــة املــعــارضــة 
فـــي املـــفـــاوضـــات والــعــمــل بــأعــلــى قـــدر ممكن 
النقطة  أمــا  من االحــتــرام والتقدير لآلخرين. 
ــتـــي ال نـــريـــد أن نـــخـــســـرهـــا، فــهــي  ــرى الـ ــ ــ األخـ
ــــي املـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي وخـــارطـــة  أوراقـــــنـــــا، وهـ
الـــطـــريـــق، ألنــــه فـــي حــــال انــضــمــامــنــا للهيئة 
بيان  نعتبر  أن  علينا  لــلــمــفــاوضــات  الــعــلــيــا 

الرياض هو املرجعية الوحيدة«.
ويـــرى جــمــال سليمان بــيــان الــريــاض عــاّمــًا 
في بعض املسائل، ولم يقدم خارطة طريق 
تفصيلية لتطبيق بيان جنيف، مشيرًا إلى 
أن »بيان الرياض تهّرب من توصيف شكل 
سورية التي نطمح إليها، دولة ديمقراطية 
املواطنية وتحفظ  وعلمانية تلتزم بحقوق 
حقوق األقليات، إلى غير ذلك«. وعن العاقة 
بني منصة القاهرة ودولتي مصر واإلمارات، 
يشدد جمال سليمان على أن »املؤتمر ليس 
ــراف مختلفة  تــحــت وصــايــة أحـــد. هــنــاك أطــ
ووطنيًا  عقانيًا  خطابًا  خطابنا  فــي  تــرى 
ــًا، وبــالــتــالــي تــدعــمــنــا ســيــاســيــًا أو  وصــــادقــ
تؤيد خطابنا. وعلى رأس هذه األطــراف أو 
الــدول مصر. وال يوجد تفّهم عميق للرؤية 
املـــصـــريـــة، فــلــلــمــصــريــني حــســاســيــة شــديــدة 
ــة فــــي أي بـــلـــد عـــربـــي،  ــدولــ لـــفـــكـــرة تـــدمـــيـــر الــ
ولديهم تخّوف شديد ضدها، وهذا ما نتفق 
مــعــهــم عــلــيــه«. ويــــرى ســلــيــمــان أن »الــنــظــام 
املصري يعنيه الحفاظ على الدولة السورية 

وليس الحفاظ على النظام«.

قوات سورية الديمقراطية تعلن 
عدم وجود عطل بعد سماحها 

لمهندسين بمعاينته

عنصر من »قسد« في محيط سد الفرات )دليل سليمان/فرانس برس(

سليمان: بقاء األسد في المرحلة االنتقالية شيء، وترشحه مجددًا شيء آخر )باسم دباغ(

بدر الراشد

عّبر نائب وزير الخارجية الكويتي، 
خالد الجارالله، مرارًا عن »تفاؤله« 

بالحوار الخليجي اإليراني، والذي من 
املتوقع أن »ينطلق قريبًا« بعد وساطة 

كويتية، لم تعارضها الرياض. ال 
يوجد مبرر لرفض الحوار ابتداء، 
وهذا ما فعلته السعودية على ما 
يبدو من دون أي حماس يذكر. 

والسؤال هنا، ما فرص نجاح هذا 
الحوار وما مبررات »التفاؤل« حياله؟

وهنا نذهب مباشرة إلى »الحوار على 
ماذا؟«، فالخالف مع طهران ليس 
خالفًا سياسيًا، يتعلق باختالف 

وجهات النظر حول املنطقة، وال 
خالفًا على حقل نفطي أو منطقة 

بحرية أو جزيرة غير مأهولة 
بالسكان. إيران تقوم بشكل ممنهج 

بالتدخل في الشؤون الخليجية، 
وال سيما في البحرين، وتحاول 

تحقيق اختراقات أمنية في الكويت 
والسعودية. طهران تتمدد في املنطقة 

عبر مليشيات طائفية، في العراق 
وسورية ولبنان، وحاولت تكرار 

السيناريو ذاته في اليمن، من خالل 
دعم جماعة »أنصار الله«، املكّون 

الصلب للمليشيات الحوثية.
إيران تدرك تمامًا أن تراجعها 

في دمشق أو بغداد يعني أن كل 
مشروعها في املنطقة عرضة 

لالنهيار. لذا سعت إلى اللعب على 
الساحة اليمنية، رغبة في جمع أوراق 

لعب إضافية، لالعتراف بها قوة 
أساسية في املنطقة، وهي كذلك بفعل 

حصن إيران مواقعها 
ُ
األمر الواقع. ت

عبر دعم املليشيات الطائفية، 
وتحمي أراضيها من خالل برامج 

الصواريخ الباليستية، وتفاوضت مع 
الغرب بمشروعها النووي للحصول 

على اعتراف دولي. ما تفعله إيران 
مبني على استراتيجية واسعة، 

طويلة األمد، للمناورة، لحفظ أمنها 
واستقرار النظام فيها من جهة، 

وفرض هيمنتها ونفوذها من جهة 
آخرى.

الطريقة األمثل لتحقيق هذه 
االستراتيجية كانت عبر التدخل في 

املنطقة، والتعامل مع الدول العربية 
حديقة خلفية لها. هل هذا قابل 
للتفاوض مع اإليرانيني؟ ال يبدو 

كذلك. واألخطر، أن ما يحدث مسألة 
حياة أو موت بالنسبة للعرب، رغم 

أنهم بال أوراق لعب.

يرى المعارض السوري 
جمال سليمان أن تعّدد 
وفود المعارضة يجب 

أن يكون مصدر قوة لها 
ال مصدر انقسام، في 
وقٍت يرفع فيه شعار 

»الواقعية السياسية« في 
موضوع بقاء األسد في 

المرحلة االنتقالية

فكرة  على  سليمان  جمال  يوافق  للمفاوضات،  العليا  الهيئة  بخالف 
مناقشة السالل األربع التي طرحها المبعوث األممي ستيفان دي ميستورا 
)الصورة(، بالتوازي، وذلك باعتبار أنه 
من  اتفاق  أي  عن  اإلعالن  يتم  »لن 
دون االنتهاء من جميع السالل التي 
على  ويشّدد  مناقشتها«.  تجب 
دستوري  ــالن  إع مناقشة  ضــرورة 
للجمهورية  الــعــام  ــار  اإلطـ يضع 
السورية ما بعد بشار األسد، ويمنح 
االنتقالي،  الحكم  لهيئة  الشرعية 
السوريين  ــق  ح ــادر  ــص ي ال  ولــكــن 

األصيل في كتابة دستورهم.

تأييد سالل دي ميستورا
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البحر الميت ـ معن البياري

عندما أعلن وزير الدولة األردني لشؤون 
اإلعام، محمد املومني، األسبوع املاضي، 
أن »سورية حاضرة بعلمها ومقعدها« 
الـــتـــي تستضيفها  الــعــربــيــة  الــقــمــة  فـــي 
بــاده فــي منطقة البحر املــيــت، كــان ذلك 
شــّدد  التي  التأكيدات  على  منه  تنويعًا 
عــلــيــهــا املـــســـؤولـــون األردنــــيــــون، ومــنــهــم 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أيـــمـــن الـــصـــفـــدي، بــأن 
»قرار تعليق عضوية سورية في جامعة 
ــى الــجــامــعــة  ــ ــيـــة يــــعــــود إلــ الــــــــدول الـــعـــربـ
نــفــســهــا، ولـــيـــس إلـــــى الــــدولــــة املــضــيــفــة 
لــلــقــمــة«. وذلــــك فــي مــعــرض ردود عــّمــان 
على ما تردد عن ضغوط مصرية عليها 
لدعوة نظام بشار األسد إلى القمة. ومن 
الافت أن علم سورية الحاضر في املقعد 
الـــفـــارغ فـــي اجــتــمــاع الــقــمــة، وكـــذلـــك في 
اختتمت  التي  التحضيرية  االجتماعات 
في قاعة امللك الحسني بن طال في مركز 
املؤتمرات في البحر امليت )55 كيلومترًا 
ــة الــرســمــي  ــان(، هـــو عــلــم ســـوريـ ــّمــ عـــن عــ
الذي يعتمده النظام، وليس العلم الذي 
الــســوريــة. وليست  الــثــورة  قـــوى  تتبناه 
يــتــابــعــون  إعـــامـــيـــون  رّدده  ــا  مــ ــة  ــابــ دعــ
أعمال القمة من أن مبعوث األمم املتحدة 
ــة، الــــســــويــــدي اإليـــطـــالـــي،  ــ ــــوريـ بـــشـــأن سـ
ــل 

ّ
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، هـــو مـــن يــمــث

ســـوريـــة فـــي هـــذا الــتــجــمــع الــعــربــي، فقد 
تولى إحاطة وزراء الخارجية العرب، في 
اجتماعهم الــذي أقــرَّ أمــس جــدول أعمال 
الــقــمــة، بــتــطــورات املــفــاوضــات الــســوريــة 
بني النظام وقــوى املعارضة في جنيف. 
وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه عــّبــر في 
كــلــمــتــه أمــــام الـــــــوزراء الـــعـــرب فـــي جلسة 
مغلقة عــن اســتــيــائــه مــن نــشــوب مــعــارك 
ومــواجــهــات جــديــدة داخــــل دمــشــق وفــي 
حــمــاة، وهـــو مــا أبـــدى انــزعــاجــه مــنــه في 
السورية  املــعــارضــة  مــع ممثلي  اتــه  لــقــاء
فــي جــنــيــف الــتــي غـــادرهـــا مــتــوجــهــًا إلــى 
الــديــن  األردن، وأبـــقـــى نــائــبــه رمــــزي عـــز 
رمــــزي فــيــهــا، ملــواصــلــة االجــتــمــاعــات مع 
التقى،  الــنــظــام واملــعــارضــة. وقــد  ممثلي 
ــامـــش مـــشـــاركـــتـــه فــــي االجـــتـــمـــاع  عـــلـــى هـ
الــــــوزاري الــعــربــي، مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 

ــادل الــجــبــيــر، ولــــم يــرشــح  ــ الـــســـعـــودي، عـ
فــيــه، غير أن  عــن لقائهما شــيء مما دار 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مــصــادر كشفت لـــ
»دي مــيــســتــورا طــلــب ضــغــطــًا ســعــوديــًا 
على املعارضة السورية، من أجل إحداث 
مــــداوالت جنيف 5، يختتم  فــي  اخــتــراق 
به مهمته األممية، قبل مغادرته موقعه 
ــًا لــــأمــــني الــــعــــام لــأمــم  مـــبـــعـــوثـــًا خــــاصــ

املتحدة في سورية«. 
وجـــــاء فـــي مـــشـــروع الــــقــــرار الـــــذي انــتــهــى 
إلــيــه اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة الــعــرب، 
املستوى  على  الجامعة  مجلس  تكليف 
الــــوزاري، بالنظر فــي وضــع آلية محددة 
ملساعدة الدول العربية املضيفة لاجئني 
السوريني، وفق مبدأ تقاسم األعباء بما 
املترتبة  باألعباء  االضطاع  من  يمكنها 
الجوانب  استضافتهم من مختلف  على 
املادية والخدمية. والتأكيد على أن وجود 
الاجئني هو وضــع مؤقت، والعمل علي 
تهيئة الظروف لعودتهم إلى بادهم في 
أسرع فرصة. وكانت عّمان قد نجحت في 
إدراج بند دعــم الــدول املــجــاورة لسورية، 
الـــاجـــئـــني  آالف  ــات  ــئــ مــ الســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
والـــنـــازحـــني. ويــشــدد مــشــروع الـــقـــرار في 
الوحيد  الــحــل  أن  على  السياسي  الــشــأن 
املمكن للقضية السورية يتمثل في الحل 
الــســيــاســي الــقــائــم عــلــى مــشــاركــة جميع 
ــراف الـــســـوريـــة، بــمــا يــلــبــي تطلعات  ــ األطــ
الشعب الــســوري، وفــقــًا ملــا ورد فــي بيان 
جنيف 1، واســتــنــادًا إلــى مــا نــّصــت عليه 
القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد، 
ــن الــدولــي  ــرار مــجــلــس األمــ وخــصــوصــًا قــ
ــوزاري  ــ ــرر املــجــلــس الــ ــك، قــ ــ 2254. إلــــى ذلـ
الـــعـــربـــي الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مـــركـــزيـــة قضية 
فلسطني بالنسبة لأمة العربية، والتزام 
العربية،  السام  بمبادرة  العربية  الــدول 
ورفــــــــــض املــــجــــلــــس تــــرشــــيــــح إســــرائــــيــــل 
لعضوية مجلس األمــن عام 2020-2019، 
لــعــدم انــطــبــاق مــقــومــات الــتــرشــح عليها 
بـــمـــوجـــب مـــيـــثـــاق األمــــــم املـــتـــحـــدة، وذلــــك 
ألنــهــا قــوة احــتــال ذات سجل طــويــل من 

االنتهاكات الجسيمة ألحكام امليثاق.
ــرار يــديــن  ــ ــ ــمــــاع قـ ــتــ وقـــــد صـــــدر عــــن االجــ
التدخات اإليرانية في الشؤون الداخلية 
على  التأكيد مجددًا  مع  العربية،  للدول 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا  ــداءات الـ ــ ــتــ ــ ــة االعــ ــ ــ إدانـ
سفارة السعودية في طهران وقنصليتها 
التصريحات  واستنكار  وإدانـــة  العامة، 
ضد  املــســتــمــرة  والــعــدائــيــة  التحريضية 
الدول العربية، مع التأكيد على أهمية أن 
قائمة على مبدأ  التعاون  تكون عاقات 
حــســن الـــجـــوار واالمــتــنــاع عــن اســتــغــال 
الــقــوة. وقــد تسلم رئــاســة املجلس وزيــر 
الــصــفــدي، من  أيمن  األردنــــي،  الخارجية 
نــظــيــره املــوريــتــانــي، أســلــكــو ولـــد أحــمــد 
أزيــد بيه. وقــال الصفدي، في كلمته، إن 
العمل  بمؤسسات  الــعــربــي  املــواطــن  ثقة 
الـــعـــربـــي املـــشـــتـــرك تـــراجـــعـــت أكــــثــــر، وأن 
قد  املشتركني  العربي  والفعل  التنسيق 
غــابــا. وفـــي كلمته أمـــام الـــــوزراء الــعــرب، 
قال األمني العام لجامعة الدول العربية، 
ــيــــط، إن »الـــــعـــــرب عــلــى  ــغــ ــد أبــــــو الــ ــمــ أحــ
اســـتـــعـــداد كـــامـــل لــلــتــعــامــل مـــع أي جهد 
دولـــي مخلص، مــن أجــل إنــهــاء الــصــراع، 
املستقلة،  الفلسطينية  الـــدولـــة  وإقـــامـــة 

وعاصمتها القدس الشرقية«.

يبدو أن المبعوث 
األممي ستيفان دي 

ميستورا، هو من 
»يمثل« سورية بالقمة 

العربية باألردن، في 
ظل بقاء علم النظام 

على طاولة القمة

طلب دي ميستورا 
ضغطًا سعوديًا 
على المعارضة 

دي ميستورا يمثل سورية 
في القمة العربية

  شرق
      غرب
تونس: مساءلة وزير 

الخارجية حول سورية
ــام لــــحــــزب الـــتـــيـــار  ــ ــعـ ــ أكــــــد األمـــــــني الـ
في  النائب  التونسي،  الديمقراطي 
مجلس النواب، غازي الشواشي، أنه 
الخارجية  وزيــر  بمساءلة  »سيقوم 
الــتــونــســيــة، خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي، 
حـــول األســبــاب الــتــي دفــعــت تونس 
للقرار  التصويت  عن  االمتناع  إلــى 
ــقــــوق اإلنــــســــان  األمــــمــــي ملـــجـــلـــس حــ
التابع لأمم املتحدة، والذي تضمن 
إدانــــــــة االنـــتـــهـــاكـــات املــنــهــجــيــة فــي 
ســـوريـــة، وتــعــمــد الــنــظــام الـــســـوري 
وحــلــفــائــه قــصــف األحــيــاء السكنية 

شرق حلب، السنة املاضية«. 
)العربي الجديد(

ألمانيا: أنصار ميركل 
يحتفلون باالنتصار 

في السار 
احتفى الحزب املحافظ الذي تقوده 
ميركل  أنجيا  األملانية،  املستشارة 
ــنــــني، بــفــوزه  )الـــــصـــــورة(، أمــــس االثــ
ــار، على  ــســ الــكــبــيــر فـــي مــقــاطــعــة الــ
االشـــتـــراكـــيـــني الــديــمــوقــراطــيــني في 

بوفييه،  فولكر  وعلق  االنتخابات. 
أحـــد زعــمــاء حـــزب الــديــمــوقــراطــيــني 
املسيحيني غداة فوز الحزب: »بدأت 
ــم الـــحـــزب  ــيـ ــــول زعـ الـــهـــالـــة تــــــزول حـ
االشــتــراكــي الــديــمــوقــراطــي، مــارتــن 
الــتــي ذكـــرت استطاعات  شــولــتــز«، 
رأي أخيرة أنه يشكل تهديدًا مليركل.
)فرانس برس(

بدء مفاوضات 
أممية حول حظر 

األسلحة النووية
أطلقت أكثر من 100 دولة في األمم 
املــتــحــدة، أمــس االثــنــني، مفاوضات 
لحظر  معاهدة  حــول  غير مسبوقة 
أمــل خفض  النووية، على  األسلحة 
خطر وقوع حرب نووية، على الرغم 
من اعتراضات القوى الكبرى. وكان 
األول  أكتوبر/تشرين  في  تقرر،  قد 
نّص  املفاوضات على  بــدء  املاضي، 
مــلــزم قــانــونــيــًا، بــدعــم مــن 123 بلدًا 
ــتـــحـــدة. إال أن  أعـــضـــاء فـــي األمـــــم املـ
معظم القوى النووية املعلنة أو غير 
املــعــلــنــة صــوتــت ضـــد حــصــول هــذه 
املــفــاوضــات، مثل الــواليــات املتحدة 
ــل وبــريــطــانــيــا  ــيــ ــرائــ وفـــرنـــســـا وإســ
وروسيا، أو امتنعت عن التصويت 

مثل الصني والهند وباكستان.
)فرانس برس(

»األطلسي« يجتمع 
الجمعة  بحضور تيلرسون

أكد الحلف األطلسي، أمس االثنني، 
ــاع وزراء  ــمــ ــتــ اجــ عــــقــــد  ــتـــم  ــيـ ــه سـ ــ ــ أنـ
الجمعة  يــوم  الحلف،  خارجية دول 
ــل، بــمــشــاركــة  ــســ ــروكــ املــــقــــبــــل، فــــي بــ
ــيــــة  ــارجــ ــخــ ــن وزيـــــــــــر الــ ــ ــ مــــرتــــقــــبــــة مـ
ــلــــرســــون  ــيــ األمـــــــيـــــــركـــــــي، ريــــــكــــــس تــ
ــان تــيــلــرســون أعــلــن  ـــورة(. وكــ )الــــصـ
أنــه ســيــزور الجمعة بــروكــســل، لكن 
الذي  الحلف  اجتماع  موعد  تغيير 
كان مقررًا يومي 5 و6 أبريل/نيسان 
املقبل، سيجعله حاضرًا لاجتماع.
)فرانس برس(

فرنسا: لوبان تواجه أزمة
 تمويل قبل الرئاسيات

ذكـــــــــرت مــــرشــــحــــة حـــــــزب »الـــجـــبـــهـــة 
ــطــــرف  ــتــ ــنــــي املــ ــيــ ــمــ ــيــ الـــــوطـــــنـــــيـــــة« الــ
الفرنسية،  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
مارين لوبان، أمس االثنني، أنها »لم 
تدّبر بعد كل التمويل الذي تحتاجه 
الرغم  على  االنــتــخــابــيــة«،  لحملتها 
من اقتراب موعد الجولة األولى من 
االنــتــخــابــات فــي 23 أبــريــل/نــيــســان 
املقبل. وقالت في تصريحات لراديو 
ــارة ملــوســكــو  ــ ــ »أوروبـــــــــا 1«، بـــعـــد زيـ
األســـبـــوع املـــاضـــي، إنـــهـــا »لــــم تتلق 
ــا وال أي  ــيـ ــادي مـــن روسـ ــ ــم مـ أي دعــ
وأضــافــت  روســيــة«.  مالية  مؤسسة 
ــا مـــمـــنـــوعـــة مــــن االقـــــتـــــراض مــن  ــ ــ »أنـ
أتــعــرض  فــرنــســيــة، واآلن  مـــصـــارف 
مصرف  مــن  قـــرض  لطلب  للتوبيخ 

أجنبي. ماذا يفترض أن أفعل؟«.
)رويترز(
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عباس في بروكسل لنيل 
دعم أوروبي

محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  عقد 
عباس )الــصــورة(، أمس اإلثنني، في 
بــروكــســل لــقــاءات مــع كــل مــن رئيس 
املــجــلــس األوروبــــــي دونـــالـــد تــوســك، 
ورئيس البرملان األوروبي أنطونيو 
للسياسة  العليا  واملمثلة  تــاجــانــي، 
ــاد  الـــخـــارجـــيـــة واألمـــنـــيـــة فــــي االتـــحـ
ــا مـــوغـــيـــريـــنـــي،  ــكـ ــيـــدريـ األوروبـــــــــــي فـ
ــيـــة جــان  ورئــيــس املــفــوضــيــة األوروبـ
ــلـــود يـــونـــكـــر. وأوضـــــــح عـــقـــب هـــذه  كـ
الـــلـــقـــاءات تــمــســكــه بــــ«حـــل الــدولــتــني 
أن  ــرًا  ــبـ ــتـ ــعـ مـ  ،»1967 حــــــــدود  عــــلــــى 
ــلـــة االســـتـــيـــطـــان ومـــصـــادرة  »مـــواصـ
األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن شــأنــهــا 
خلق واقع الدولة الواحدة مع نظام 

فصل عنصري«.
)العربي الجديد(

»حماس« تمنع النشر 
حول استشهاد فقهاء

ــة »حـــــــمـــــــاس«، أمــــس  ــ ــركـ ــ ــرت حـ ــ ــظـ ــ حـ
اإلثـــنـــني، نــشــر الــتــحــقــيــقــات بقضية 
ــازن فــقــهــاء، الـــذي  ــ مــقــتــل الـــقـــيـــادي مـ
تــتــهــم إســرائــيــل بــاغــتــيــالــه فـــي غـــزة، 
بــحــســب املــكــتــب اإلعـــامـــي لــحــمــاس. 
وذكـــر املــكــتــب أن »الــنــائــب الــعــام في 
غزة أصدر قرارًا بحظر نشر وتداول 
أي تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــقــات 
املــتــعــلــقــة بــقــضــيــة اغـــتـــيـــال الــشــهــيــد 
مــــازن فــقــهــاء. ويــشــمــل الـــقـــرار حظر 
ــقـــل عــــن املـــــصـــــادر املـــجـــهـــولـــة أو  ــنـ الـ
ــة  ــافـ وســــائــــل اإلعــــــــام الـــعـــبـــريـــة، وكـ
ــاء اإلعـــــام  ــائــــل اإلعـــــــام ونـــشـــطـ وســ
الـــجـــديـــد«. وأعــــــادت »حـــمـــاس« فتح 
ــا بــعــد  ــيـ ــزئـ ــيـــت حـــــانـــــون، جـ مـــعـــبـــر بـ
إغاقه ليوم واحد إثر اغتيال فقهاء.
)فرانس برس(

الرئيس اإلسرائيلي يرفض
العفو عن أولمرت

رؤوفــني  اإلسرائيلي  الرئيس  رفــض 
ريــفــلــني، أمـــس اإلثـــنـــني، طــلــب العفو 
عـــن رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق إيــهــود 
أوملــــرت )الـــصـــورة( لــإفــراج عــنــه من 
حكم بالسجن لـ27 شهرًا بعد إدانته 
بتهم فــســاد. ودخـــل أوملــــرت السجن 
في فبراير/شباطر 2016. وطلب من 
ــــرت هو  ريــفــلــني مــنــحــه الــعــفــو. وأوملــ
أول رئيس حكومة يدخل السجن في 

تاريخ االحتال اإلسرائيلي.
)فرانس برس(

إيقاف 22 يهوديًا 
 متشددًا بسبب 

»جرائم جنسية«
أوقــــــفــــــت الـــــشـــــرطـــــة اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، 
أمـــس اإلثـــنـــني، 22 يــهــوديــا مــتــشــددًا 
ارتكابهم جرائم جنسية  يشتبه في 
ــدديـــن  ــتـــشـ فـــــي أوســــــــــاط الــــيــــهــــود املـ
تــــم الـــتـــســـتـــر عـــلـــيـــهـــا، بـــعـــد تــحــقــيــق 
ــعـــات املـــتـــشـــددة  ــمـ ــتـ ــي املـــجـ ــ ســــــري فـ
الــتــي تــتــبــع تــعــالــيــم ديــنــيــة صــارمــة. 
ــوفــــني  ــوقــ »املــ أن  ــة  ــرطــ ــشــ الــ وذكـــــــــرت 
20 و60 عاما،  أعمارهم بني  تتراوح 
ــم يــعــيــشــون فــي أوســــاط الــيــهــود  وهـ
املتشددين في القدس وبيت شيمش، 
وبني براك قرب تل ابيب، باإلضافة 
إلى مستوطنة بيتار عيليت لليهود 
املتشددين بالضفة الغربية املحتلة، 
وقــــامــــوا بـــارتـــكـــاب جــــرائــــم جــنــســيــة 

بحق نساء وشبان وحتى أطفال«.
)فرانس برس(

فرنسا تطلب المؤبد 
الثالث لكارلوس

طـــالـــبـــت الـــنـــيـــابـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـــس 
اإلثــنــني، بــإنــزال حكم ثالث بالسجن 
املــــؤبــــد عـــلـــى الـــفـــنـــزويـــلـــي، إيــلــيــتــش 
الذي  »كــارلــوس«،  راميريز سانشيز 
يـــقـــضـــي حـــالـــيـــا حـــكـــمـــني بــالــســجــن 
املـــؤبـــد، بــعــد إدانـــتـــه فـــي تــفــجــيــر في 
عــام 1974. وينفي كارلوس  بــاريــس 
تورطه في الهجوم. وخال املحاكمة 
ــتـــي  ــتــــي اســــتــــمــــرت أســــبــــوعــــني والـ الــ
يتوقع أن يصدر فيها حكم بعد غد 
الخميس، قال كارلوس إنه يجب أن 

ال يطلب منه الشهادة ضد نفسه.
)فرانس برس(

مع بدء الثورة شارك 
عدد من أبناء قمحانة 

في التظاهرات

مطار حماة العسكري 
يفصل المدينة عن 

ريفها الغربي

أخطر 
مواقع حماة

عدنان علي

تــتــواصــل املــعــارك فــي ريــف حماة 
املسلحة  الفصائل  بــني  الشمالي 
الساعية  الــســوري  النظام  وقــوات 
ــام مـــن املـــعـــارك الــتــي حــقــقــت خالها  بــعــد أيــ
املعارضة مكاسب هامة على األرض،  قــوات 
إلـــى اســتــيــعــاب الــصــدمــة، والــقــيــام بهجمات 
مــعــاكــســة بــاالعــتــمــاد عــلــى ســــاح الــطــيــران، 
الروسي، مع وصول االشتباكات  خصوصا 
إلـــى الــنــقــاط الــصــعــبــة، الــتــي تــتــمــتــرس فيها 
ــنــــوات وعـــمـــلـــت عــلــى  ــوات الـــنـــظـــام مـــنـــذ ســ ــ قــ
تحصينها بشكل جيد. وتبرز خمسة مواقع 

أساسية تمثل أهم تلك النقاط.

بلدة قمحانة
املعارضة على مدينة  عقب سيطرة فصائل 
مـــعـــردس فـــي ريــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، بــاتــت 
عــلــى أبــــواب بــلــدة قــمــحــانــة، املــوالــيــة للنظام 
الــــســــوري. وتــبــعــد قــمــحــانــة 6 كــيــلــومــتــرات 
ــــى الـــشـــرق منها  شــمــالــي مــديــنــة حـــمـــاة، وإلـ
يقع جبل زين العابدين االستراتيجي. تحّد 
البلدة من الشمال مدينة طيبة اإلمام، وفيها 
والغربي،  الطحانة،  وادي  هــي:  أوديـــة  ستة 
وجــحــا، واملــيــدات، وحــرســني، ووادي ســوار، 
الغربية.  الشمالية  الجهة  مــن  يحدها  الــذي 
اسم  على  ــاعــي، 

ّ
الــدف بمنطقة  البلدة  تشتهر 

ناعورتي  جانب  إلــى  فيها،  األكبر  الناعورة 

ــذا الـــواقـــع جعلها  ــ لــلــقــتــال إلــــى جــانــبــه. وهـ
فـــي حــالــة عــــداء مـــع املــــدن املــــجــــاورة بسبب 
انتسب  الــذيــن  أبنائها  مــن  الشبيحة  أعـــداد 
عشرات منهم إلــى قــوات »الــدفــاع الوطني«. 
املعارضة في  مقاتلي  أهالي  ويقطن بعض 
الحارة الغربية من البلدة، وعند أي محاولة 
مـــن قــبــل املــعــارضــة القــتــحــام قــمــحــانــة، يتم 
احتجاز أقربائهم وأخذهم كرهائن من قبل 
املليشيات الستخدامهم كدروع بشرية، كما 
املــعــارضــة مــن دخــول  حصل عندما تمكنت 
قمحانة في الشهر السابع لعام 2014. خال 
زيارة السفير األميركي روبرت فورد لحماة، 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز عـــام 2011، مــنــع أهــالــي 
من  الشمالي  الريف  من  املتظاهرين  البلدة 
الـــعـــبـــور إلــــى مــديــنــة حـــمـــاة لــلــمــشــاركــة في 
التظاهرة التي أعلن عنها آنذاك، ما أدى إلى 
صدامات مع أبناء املناطق املجاورة، تدخلت 
ــا قــــــوات األمــــــن وحـــســـمـــت األمــــر  ــرهــ عـــلـــى أثــ
اعتقال  بــعــد  الــبــلــدة،  فــي  الشبيحة  لــصــالــح 
املــنــاوئــني لــلــنــظــام مــن أبــنــائــهــا. ثــم عـــاودت 
اقــتــحــام الــبــلــدة فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2012، 
وللشبيحة  للموالني  كمعقل  البلدة  مكّرسة 
ــهــــاربــــني مــــن املـــنـــاطـــق األخــــــــرى املـــنـــاوئـــة  الــ
للنظام، وهــو مــا أدى إلــى نــزوح الكثير من 
ــــى الــنــظــام  ــــد أذكــ ــدة. وقـ ــلـ ــبـ ــائـــات عــــن الـ ــعـ الـ
فكرة أن »البلدة موالية لــه«، بهدف توسيع 
املــجــاورة، عبر  البلدات  الفجوة بينها وبني 
انتقام  عــن عمليات  بــث دعــايــات وشائعات 
البلدات  البلدة من جانب  أبناء  جــرت بحق 
املـــجـــاورة. وتــضــم الــبــلــدة الــيــوم الــعــديــد من 
املــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــلــنــظــام، مــثــل مليشيا 
الدفاع الوطني، ومليشيا »نسور الزوبعة«، 
القومي  السوري  للحزب  العسكري  الجناح 
االجــتــمــاعــي، لــكــن دورهـــمـــا تــراجــع لصالح 
استلمت  التي  الفاطميون«،  »لـــواء  مليشيا 
ــور فــي الــبــلــدة، ويــتــم استخدامها  زمـــام األمـ
بأعداد كبيرة في خطوط الدفاع األولى عن 

املرديشة والناصرية. وتنتشر على أطرافها 
عـــشـــرات املـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، مــثــل معمل 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــامــــل الــــــزيــــــوت، إضـ ــعــ الــــحــــديــــد ومــ
وبعض  الحبوب  وتغليف  الزيتون  معاصر 
ــة. يــبــلــغ عـــدد  ــيـ ــغـــذائـ مـــعـــامـــل الـــصـــنـــاعـــات الـ
سكان قمحانة حوالي 17 ألف نسمة، ويصل 
التابعة لها،  املـــزارع  ألفا مع  إلــى 25  عددهم 
مــثــل أرزة الــشــرقــيــة وقــصــيــعــيــة وبــلــحــســني 

والجرابيات وزور الناصرية وزور أبو زيد.
ومـــع بـــدء الـــثـــورة الــســوريــة شــــارك عــــدٍد من 
ــلـــدة فــــي أولــــــى الـــتـــظـــاهـــرات ضــد  ــبـ ــاء الـ ــنــ أبــ
النظام داخلها وفي مدينة حماة، وبعضهم 
قاتل ضد النظام، إال أن النسبة األكبر أيدت 
ــــوات مــــن أبــنــائــهــا  ــام، بــــل وتــشــكــلــت قــ ــظـ ــنـ الـ

البلدة. كما تتواجد مجموعات تابعة لحزب 
الله ومجموعات أخرى تسمى »الطراميح« 
تتبع مباشرة للعقيد املوالي للنظام سهيل 
الحسن. وتمت تسميتهم بهذا االسم نسبة 
لوائل الصالح، أحد معاوني سهيل الحسن 
والذي قتل في ريف حلب، كان سهيل الحسن 
تسمية  تمت  مقتله  وبعد  بالطرماح،  به 

ّ
لق

عدد من املجموعات التابعة له بالطراميح. 
ومـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة، فــقــد تــم تحصني 
الــبــلــدة خــال الــفــتــرات املــاضــيــة بشكل جيد 
الذين  املــعــارضــة  فــي وجــه مقاتلي  للوقوف 
حاولوا اقتحامها غير مرة، ولتكون مرتكزًا 

لقوات النظام في بيئة غير صديقة له.

جبل زين العابدين
ــن الـــعـــابـــديـــن، فـــي ريــــف حــمــاة  يــقــع جــبــل زيــ
ــى الـــشـــمـــال مـــن مــديــنــة حــمــاة،  الــشــمــالــي، إلــ
ارتفاعه  ويبلغ  كيلومترات،   6 عنها  ويبعد 
حــــوالــــي 620 مــــتــــرًا، ويــــطــــل مـــبـــاشـــرة عــلــى 
ــذي يـــربـــط حــمــاه  ــ األوتــــوســــتــــراد الــــدولــــي الــ
بإدلب وحلب. تختلف الروايات حول هوية 
الــشــخــص املـــدفـــون فـــي هــــذا الــجــبــل، والــــذي 

يــقــصــد الــجــبــل بــســبــبــه بــعــض املــصــطــافــني. 
ووفق بعض الروايات، فإن ذلك الشخص هو 
زين العابدين بن علي، أي ابن اإلمام علي بن 
أبي طالب، كان من الذين خرجوا من كرباء 
بعد أن أصابه مرض، ووصل إلى هذا الجبل، 
وأقـــام فيه حتى مــمــاتــه. لكن ال يــوجــد دليل 

علمي وتاريخي على صحة هذه الرواية.
الريف  فــي  النقاط  أعلى  مــن  الجبل  ويعتبر 
مدينة  كشف  منه  ويمكن  لحماة،  الشمالي 
حــمــاة بشكل كــامــل، إضــافــة ملــســاحــة كبيرة 
في مختلف الجهات، لذا يعد النقطة األكثر 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي املــنــطــقــة. ووفـــقـــا ملــصــادر 
عــدة، فإن الجبل يضم مجموعتني للقصف، 
األولـــــى فـــي قــمــتــه تــتــضــمــن مـــدافـــع مــيــدانــيــة 
ــود  ــع وجــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــــخ روسـ ــــواريـ وراجـــــمـــــات صـ
ــلـــومـــات بــــأنــــه يـــحـــتـــوي عـــلـــى صــــواريــــخ  مـــعـ
قصيرة وربما متوسطة املــدى يتم إطاقها 
ــال الـــــســـــوري. وتـــقـــع املــجــمــوعــة  ــمـ عـــلـــى الـــشـ
الثانية في سفحه، وهي عبارة عن راجمات 
صـــواريـــخ، مــع مــعــلــومــات عــن احــتــوائــه على 
مخازن لغاز الكلور، الذي يستخدمه النظام 
فــــي قـــصـــف املـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

الرئيسية  النقطة  الجبل  ويعتبر  املعارضة. 
في مدينة حماة  النظام  مواقع  التي تحمي 
العسكري. والسيطرة عليه تعني  ومطارها 
الــدولــي، ومنع  السيطرة على األوتــوســتــراد 
قــــوات الــنــظــام مـــن كــشــف مــســاحــات واســعــة 

تحركات  لحماة، حيث  الشمالي  الــريــف  مــن 
قوات املعارضة السورية، ما يمنح املعارضة 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــرك بــحــريــة كــبــيــرة. ويــرى 
الجبل  على  السيطرة  أن  عسكريون  خــبــراء 
تعني ســقــوط ريــف حــمــاة الــشــرقــي ومدينة 

البحوث  معمل  إلــى  إضــافــة  حماة عسكريا، 
العلمية في حماة، الذي يشرف عليه الحرس 
الثوري اإليراني. والسيطرة على الجبل تعد 
املــقــدمــة الـــضـــروريـــة لــلــســيــطــرة عــلــى الجبل 
ــر الـــهـــام أيـــضـــا، ولــــو بـــدرجـــة أقــــل وهــو  ــ اآلخـ
جبل كفراع، الذي يوصف بأنه بمثابة القرن 
اآلخر لحماة، وإذا أمسكت املعارضة بقرني 
املدينة، يسهل عليها السيطرة على الجسد.

مطار حماة
املـــوقـــع الــعــســكــري الــثــالــث الـــهـــام فـــي حــمــاة 
هـــو مـــطـــارهـــا الــعــســكــري الـــــذي يــشــكــل حــدًا 
عن  املدينة  ويفصل  الغربية  الجهة  مــن  لها 
أهــم مراكز  أحــد  املطار  الغربي. وُيعّد  ريفها 
ــة، خــصــوصــا  ــوريـ الــنــظــام الــعــســكــريــة فـــي سـ
في املنطقة الوسطى، التي تضم محافظتي 
حماة وحمص. ووفقا ملعطيات عدة، ُيعتبر 
املطار املركز األول لصنع البراميل املتفجرة 
فـــي ســـوريـــة. وُيـــعـــّد أيـــضـــا قـــاعـــدة النــطــاق 
كبير  معتقل  وفيه  املــدى،  بعيدة  الصواريخ 

للمدنيني الذين يقّدر عددهم باآلالف.
ــات قـــــام بـــهـــا نـــاشـــطـــون،  ــيـ ــائـ ووفــــقــــا إلحـــصـ

50 طلعة جوية  يسجل مطار حماة حوالي 
في اليوم الواحد، 30 منها على ريف حماة، 
املناطق  الصواريخ على  إطــاق  إلــى  إضافة 
عدة  ســاعــات  املــعــارضــة  لسيطرة  الخاضعة 
يوميا. وبسبب تحصينه من جميع الجهات 
املــوالــي، إضافة  الغربي  الريف  واتصاله مع 
إلــى الــكــم الــهــائــل الـــذي يحويه مــن األسلحة 
املعارضة  مقاتلو  يــقــوم  والــذخــائــر،  الثقيلة 
ــالـــصـــواريـــخ. ومــن  بــاســتــهــدافــه مـــن بــعــيــد بـ
املـــتـــوقـــع أن يــــكــــون الــــهــــدف األصــــعــــب أمــــام 
ى لهم الوصول 

ّ
مقاتلي املعارضة إذا ما تسن

إلــــى تــخــومــه، ومـــحـــاولـــة اقــتــحــامــه. ُيــضــاف 
املــطــار  إلـــى ذلــــك، وجــــود آالف املعتقلني فــي 
والذين يخشى مقاتلو املعارضة من عمليات 
اقتحام  حــاولــوا  حـــال  فــي  بحقهم  انتقامية 

املطار.

مدينة حماة
تعّد مدينة حماة الرابعة من ناحية السكان 
في سورية بعد دمشق وحلب وحمص. تقع 
على نهر العاصي وسط الباد، وهي مركز 
مــحــافــظــة حـــمـــاة. يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا نحو 
السنوات  النظام خال  مليون نسمة. وعمل 
شهدت  التي  املدينة  تحصني  على  املاضية 
إيــران وروسيا  لكل من  أيضا حضورًا قويا 
بــهــدف تــحــويــل املــديــنــة إلـــى ثــكــنــة عسكريٍة 

كبيرة ومحّصنة من جميع املحاور.
وجرى استخدام اللواء 47 لتحصني املدينة 
من الجهة الجنوبية، ومطار حماة العسكري 
واملــكــنــنــة  الــغــربــيــة،  الــجــهــة  مـــن  لتحصينها 
ــة، الــــتــــي تــــم تــحــويــلــهــا إلـــــى ثــكــنــة  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
الشرقية،  الجهة  مــن  لتحصينها  عسكرية، 
زين  جبل  الشمال  مــن  املدينة  يحمي  بينما 
العابدين. وفي سعيه لتعزيز سيطرته على 
للسكن  أنــصــاره  النظام  مدينة حــمــاة، جلب 
فــيــهــا، وخــصــص أجــــزاء مــن مــشــاريــع البناء 
في بعض أحياء حماة ملن يدعوهم عائات 
وأبناء الشهداء، بينما تشن أجهزته األمنية 
الشبان  تستهدف  منتظمة  اعتقال  حــمــات 
ــي املـــديـــنـــة بـــهـــدف ســـوقـــهـــم إلـــــى الــخــدمــة  فــ

العسكرية أو دفعهم إلى الهجرة.

اللواء 47
ــلـــواء 47 جــنــوب املــديــنــة عــلــى طــريــق  يــقــع الـ
لجبل  الشمالي  السفح  على  حــمــص،  حــمــاة 
الكيلومترات  مئات  على  مسيطرًا  األربعني، 
مـــن األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة الــخــصــبــة، مــحــواًل 
ــادر  مـــصـ وتــــقــــول  بـــــــور.  أراٍض  ــى  ــ إلــ إيــــاهــــا 
حقواًل  يضّم  »الــلــواء  إن  السورية  املعارضة 
ــــي مــشــاة  وقـــــاعـــــات لـــلـــتـــدريـــب، وحــــقــــول رمــ
ودبــابــات ومــضــاد دبــابــات، وحــقــول تدريب 
رياضة ومعسكرات، وهــو مركز هــام إليــران 
كــان مرتفع  أنــه يقع في  والنظام، وال سميا 
خارج املدينة«. ويشير العميد املنشق أحمد 
إلــى أن »البطوالت الحقيقية للواء 47  بــري، 
دبابات، ظهرت بشكل حقيقي في عام 1973، 
عــنــدمــا قـــامـــت ثـــــورة فـــي حـــمـــاة ضـــد إعـــان 
اللواء  لكن  األســد،  الدستور في عهد حافظ 
فشل أمام العدو الصهيوني في العام نفسه، 

ولم يثبت ساعات خال حرب تشرين«.
ويــلــفــت بـــري إلـــى دور رئــيــســي لـــلـــواء خــال 
مـــجـــزرة حــمــاة فـــي عــــام 1982، حـــني »كــانــت 
مدفعيته تقصف املدينة من مكانها، في حني 
املدينة،  دباباته وعرباته وجنوده  اقتحمت 
ــلــــواء إلــــى ســجــن لــلــمــدنــيــني  وتـــحـــول مــقــر الــ
ومقر للتعذيب والقتل«. وما أن بدأت الثورة 
عـــام 2011 حــتــى انــتــشــر الـــلـــواء، وبــــدأ بقمع 
املتظاهرين، وجعل املقر قاعدة إليران وحزب 

الله عبر ضرب وتعذيب املتظاهرين«.

في  العليا  المحكمة  أعلنت 
ــا، أمـــس االثــنــيــن، أنــهــا  ــي ــان ــب إس
ستحقق في شكوى جنائية ضد 
واالستخبارات  األمن  قوات  أفراد 
بعد  الــســوري،  للنظام  التابعة 
من  إسبانية  مواطنة  تقديم 
أصل سوري شكوى تتهم فيها 
الدولة  إرهاب  بممارسة  النظام 
وإخفاء قسري ألشخاص، وذلك 
تثبت  أدلة  على  حصلت  بعدما 
عام  وأُعدم  ُعّذب  شقيقها  أن 
2013 في مركز بدمشق تسيطر 
ونقلت  الــنــظــام.  قـــوات  عليه 
المحامي  عن  ــرز«  ــت »روي وكالة 
التي   ،»37 »غرنيكا  بمؤسسة 
توبي  لها،  مقرًا  لندن  من  تتخذ 
شكوى  أول  هــذه  أن  كــادمــان، 
جنائية ضد قوات النظام تحقق 

فيها محكمة أجنبية.

مقاضاة النظام 
في إسبانيا

المعارضة السورية 
تستهدف 5 معاقل للنظام

احتدمت معارك أرياف حماة أخيرًا )عمر حاج قدور/فرانس برس(

المعارضة  مقاتلي  من  الثانية  الدفعة  اإلثنين  أمــس  صباح  خرجت 
نحو  الوعر بحمص، متوجهة  المسلحة والمدنيين في حي  السورية 
في  وذلك  سورية،  شمال  جرابلس 
االتفاق  تطبيق  استكمال  ــار  إط
والنظام  المعارضة  عقدته  الذي 
برعاية روسية قبل نحو أسبوعين، 
من  عائلة   370 يقارب  ما  خرج  إذ 
بينهم حاالت مصابة بمرض مزمن 
الذين  عدد  وُقدر  حرب.  وإصابات 
تم إجالؤهم بالحافالت، أمس، ما 
شخص،  و2000  شخصًا   1850 بين 

من الراغبين بالخروج.

استئناف تهجير سكان الوعر

مواقع   5 الــســوريــة  المعارضة  تستهدف 
في  النظام  قــوات  ركــيــزة  ُتشّكل  أساسية 
بلدة  وهي  سورية،  وسط  حماة،  محافظة 

حماة،  ومطار  العابدين،  زين  وجبل  قمحانة، 
ومدينة حماة، ومنطقة اللواء 47. وانطالقًا 
من قمحانة، فإن السيطرة على تلك المواقع 

تغيير  المسلحة  المعارضة  لفصائل  ُتتيح 
هزيمة  وإلحاق  الميداني،  الوضع  مجريات 
األسد  بشار  نظام  بقوات  مهمة  عسكرية 

اإليرانيين والروس والمليشيات، في  وحلفائه 
على  تؤثر  أن  نجحت،  إذا  شأنها،  من  خطوة 

مجمل الوضع في الشمال السوري
تحقيق

نجاح الخطة ينذر بتحوالت 
ميدانية شماًال

حقق 
مقاتلو 

المعارضة 
مكاسب 

هامة 
على 

األرض 
)عارف 

وتد/
األناضول(

المغرب: أولويات حكومة العثماني وتحّدياتهاالجزائر: خطوة متقدمة على طريق تفكيك »داعش«
الرباط  ـ حسن األشرف

بعد  الــجــديــدة  املغربية  الحكومة  تشكيل  مــع 
طول انتظار، بعدما فشل األمني العام لحزب 
بــنــكــيــران، في  اإللـــه  »الــعــدالــة والتنمية«، عبد 
مــا يزيد عــن خمسة  دامــت  محاولة تشكيلها 
أشــــهــــر، يــــواجــــه رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــد، 
التحديات  مــن  العديد  العثماني،  سعدالدين 
ــريـــق االئــــتــــاف الــحــكــومــي  ــتـــي تـــقـــف فــــي طـ الـ
ــــزب »الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة«  ــــذي ســـيـــقـــوده حـ الــ
بــعــد فــــوزه فـــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــتــي 
املاضي.  األول  تشرين  أكتوبر/   7 فــي  نظمت 
ويتشكل االئتاف الحكومي الجديد من ستة 
أحـــزاب، هــي: »الــعــدالــة والتنمية«، و»االتــحــاد 
الشعبية«، و»االتحاد  االشتراكي«، و»الحركة 
ــــة«،  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــدم واالشـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــدســــــتــــــوري«، و»الـ
ــد اخــتــار  و»الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لــــأحــــرار«. وقــ
حـــــزب »األصـــــالـــــة واملـــــعـــــاصـــــرة«  الـــبـــقـــاء فــي 
صــــف املــــعــــارضــــة، فــــي حــــني لــــم يـــصـــدر حـــزب 
»االستقال« أي موقف واضــح حيال حكومة 

العثماني.
وبانتظار أن يتم تعيني وزراء الحكومة رسميا 
في قرار يصدر عن العاهل املغربي امللك محمد 
السادس، ثمة تحديات سياسية صعبة تقف 
القيادي  ويــقــول  العثماني.  وجــه حكومة  فــي 
فـــي حــــزب »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، عــبــدالــعــزيــز 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  أفــتــاتــي، 
عدد  »التنافر بني  في  يتمثل  التحديات  أبــرز 
مــن األحــــزاب املــشــاركــة بالحكومة الــجــديــدة«. 
ــــزب »االتــــحــــاد  ويــــشــــرح الـــقـــيـــادي ذاتــــــه أن حـ

االشتراكي« دخل قسرًا إلى هذه الحكومة. 

ويــصــف أفــتــاتــي هــــذه الــحــكــومــة بــاعــتــبــارهــا 
»هجينة وغريبة«. ويضيف أن »حزبي االتحاد 
االشتراكي واالتحاد الدستوري سبق لهما أن 
عارضا عددًا من امللفات الحكومية الكبرى في 
عهد بنكيران«، وفق قوله. وكان الحزبان ضد 
ــدة إصـــاحـــات طــرحــتــهــا حــكــومــة بــنــكــيــران،  عـ
وشملت ملفات حيوية، مثل صندوق املقاصة، 
التقاعد، مــا يدفع إلى  وأيــضــا إصــاح أنظمة 
هــذان  كيف سيتعاطى  ملعرفة  التساؤل  طــرح 
الــحــزبــان مـــع هـــذه املــلــفــات اإلصـــاحـــيـــة، بعد 
يتحدث  جهته،  مــن  الحكومة.  إلــى  دخولهما 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة بــجــامــعــة مــراكــش، 
الدكتور محمد الزهراوي، عن عدد من امللفات 

املــتــعــلــقــة بــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، 
والتي ستكون من أبرز التحديات أمام حكومة 
الــعــثــمــانــي، وتــســتــوجــب إعـــطـــاءهـــا اهــتــمــامــا 
خــاصــا عــلــى مــســتــوى الــبــرامــج والــســيــاســات. 
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ وينّبه في حديث 
محفوف  سياق  في  تعمل  الجديدة  الحكومة 
بــاملــخــاطــر، إذ تــحــذر معظم املـــؤشـــرات، ســواء 
الدولية،  أو  الوطنية  الصادرة عن املؤسسات 
ـــف 

ّ
ــاقـــم األوضـــــــــاع املـــعـــيـــشـــيـــة. ويـــصـــن ــفـ مــــن تـ

إلى  التي تستلزم معالجة عاجلة  األولــويــات 
بقطاع  يرتبط  األول،  أســاســيــة:  ملفات  ثــاثــة 
تشكيل  مسار  تعثر  أن  خاصة  االستثمارات، 
الــحــكــومــة طــــوال األشـــهـــر الــخــمــســة املــاضــيــة، 

انعكس بشكل سلبي على مناخ االستثمارات. 
وامللف الثاني، بحسب املتحدث، يتمثل في 
القطاع  هــذا  إن  إذ  العمومي،  التعليم  قطاع 
والــخــوف من  القلق  تثير  فــي وضعية  بــات 
إفاس املدرسة املغربية، وتداعيات ذلك على 
مستقبل األجيال الناشئة، على حد تعبيره. 
ويــتــابــع الــــزهــــراوي أن قــطــاع الــتــعــلــيــم وصــل 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة مـــن االرتـــجـــال 
والعشوائية، مبرزًا أن هذا الوضع ساهم في 
»تـــغـــول لــوبــيــات الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي الــتــي 
ــيـــوب اآلبــــــــاء، وتــســتــغــل  أصـــبـــحـــت تــمــتــص جـ
ــراغ املــســتــشــري عــلــى مــســتــوى الــقــوانــني  ــفــ الــ

املنظمة لهذا القطاع«. 
أمـــا املــلــف الــثــالــث الــــذي يــفــرض تــحــديــا أمـــام 
حكومة العثماني، فهو، كما يقول الزهراوي، 
»غياب الحوكمة على مستوى اإلدارة املغربية 
الــتــي تعاني منذ ســنــوات مــن انــعــدام مبادئ 

التدبير الحكيم في تسيير )شؤونها(«.
ويشير إلى أن الوضع املتردي واملتخلف داخل 
اإلدارة تم اإلقرار به في خطاب امللك بمناسبة 
الخريفية« للبرملان في شهر  »الــدورة  افتتاح 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــــاضــــي«. وبـــــنّي أن 
»الحكومة املقبلة مطالبة بالتركيز على هذه 
الــــورش الــحــيــويــة الــتــي تــحــتــاج إلـــى االبــتــكــار 
أداة  تعتبر  اإلدارة  أن  ســيــمــا  ال  والــعــصــرنــة، 
التنمية والتطور«، وفق تعبيره. ويخلص إلى 
أن قطاعي الصحة والعدل بدورهما في أمّس 
إلــى ســيــاســات عمومية ومخططات  الــحــاجــة 
لتجاوز  عملية  إجابات  تقديم  بهدف  طارئة، 
الوضع الحالي الذي تشير كل املؤشرات إلى 

تفاقمه.

الجزائر ـ  عثمان لحياني

الثانية  املرحلة  الجزائري  قطع جهاز األمن 
من تفكيك خايا تنظيم »الدولة اإلسامية« 
)داعـــش( فــي الــجــزائــر، بعدما نجح فــي قتل 
أمـــيـــر أبـــــرز ســـريـــة تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم شــرقــي 
ــبــــاد، وتــمــكــن مـــن تــفــكــيــك تــنــظــيــم »جــنــد  الــ
»داعــــــش«، الــــــذي كـــان  الـــخـــافـــة« املــــوالــــي لـــــــ
مــتــمــركــزًا قـــرب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة. وبــات 
األمن على أبــواب إنجاز املرحلة الثالثة من 
التنظيم  إلــى منع  الــهــادفــة  األمــنــيــة،  الخطة 
من تثبيت أي وجود ميداني له في الجزائر 
والقضاء النهائي على كل خاياه. بعد ستة 
أشهر من املاحقة األمنية، نجح جهاز األمن 
الداخلي، في الوصول إلى أمير أبــرز سرية 
»داعش« في الجزائر، وعليه قضت  لـ تابعة 
وحــــدة خــاصــة مـــن الــجــيــش مــســاء الــســبــت، 
عــلــى أمـــيـــر »ســـريـــة الـــغـــربـــاء« لــوعــيــرة نــور 
منطقة  في  الهمام«،  »أبو  بـ املعروف  الدين، 
جبل الوحش في ضواحي مدينة قسنطينة 
الـــتـــي تــبــعــد 440 كــيــلــومــتــرًا عـــن الــعــاصــمــة 
الجزائر. وأبو الهمام متهم بالوقوف خلف 
الــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهــابــيــة عــدة 
األمير  وهــو  للجزائر.  الشرقية  املنطقة  فــي 
»داعـــش« فــي الــجــزائــر يتم  الــثــانــي الــتــابــع لــــ
تحييده، بعد اعتقال األجهزة األمنية ملحمد 
بذراع، املعروف بأبي مصعب، في نهاية عام 

.2015
ــبــــل »داعــــــــــش« كــــــان أبــــــو الــــهــــمــــام، بـــائـــع  وقــ
»القاعدة  التحق بتنظيم  قد  خضار سابق، 
ــرب اإلســـــامـــــي« عـــــام 2008،  ــغــ ــي بـــــاد املــ فــ

مـــبـــاشـــرة بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الـــســـجـــن الــــذي 
ــام. فـــي عـــام 2015،  دخــلــه فـــي قــضــيــة حـــق عــ
»داعــش« في  لـــ نجحت خلية صغيرة تابعة 
مع  تــزامــنــا  لصالحه،  وتجنيده  اســتــدراجــه 
إعان مجموعة من املسلحني االنشقاق عن 
تنظيم »القاعدة في باد املغرب اإلسامي« 
ــد الــــخــــافــــة«،  ــنــ ــيـــســـهـــم لــتــنــظــيــم »جــ وتـــأسـ
والتمركز في منطقة البويرة، على بعد 120 
مع  الــجــزائــريــة.  العاصمة  شــرقــي  كيلومترًا 
العلم أن الجيش نجح في القضاء على أغلب 

عناصر التنظيم منذ مارس/آذار 2016.

ــتــل مــرافــق 
ُ
وخــــال عملية الــســبــت املــاضــي ق

»داعـــش«،  أمــيــر »ســريــة الــغــربــاء« الــتــابــعــة لــــ
املـــدعـــو بــــال وهــــو مـــن مـــوالـــيـــد عــــام 1983، 
والــتــحــق بــالــجــمــاعــات املــســلــحــة عـــام 2005. 
ــر »داعــــــــــــش« فــي  ــنــــاصــ ــــت أن عــ ــــافــ ومـــــــن الــ
الــــجــــزائــــر، أغــلــبــهــم الـــتـــحـــقـــوا بــاملــجــمــوعــات 
اإلرهــابــيــة فــي فترة مــا بعد إقـــرار املصالحة 
ــّدر مــحــلــلــون أن »حـــداثـــة سن  ــ الــوطــنــيــة. وقــ
أغلب عناصر داعش، وضعف تجربتهم في 
النشاط اإلرهابي، ساعد كثيرًا أجهزة األمن 
األخــيــرة،  األمنية  نجاحاتها  فــي  الجزائرية 

تشييع جزائري قضى باعتداءات داعش في نوفمبر 2015 ضد باريس )فاروق باطيش/فرانس برس(

التنافر بين أحزاب الحكومة أكبر التحديات أمام العثماني )جالل المرشدي/األناضول(

متابعةرصد

ومّكنها من الوصول السريع إلى أمير سرية 
داعش«. من جهته، أكد املحلل مبروك كاحي 
الــجــديــد«، أن »أمــيــر سرية داعــش  »العربي  لـ
الـــــذي تـــم الـــقـــضـــاء عــلــيــه أخـــيـــرًا مـــع رفــيــقــه، 
ذ محاولة تفجير 

ّ
وكذلك االنتحاري الذي نف

مركز األمن في منطقة قسنطينة في 3 مارس 
املـــاضـــي، وكـــذلـــك املــســلــحــني االثـــنـــني الــلــذيــن 
ذا عملية اغتيال ضابط شرطة في مدينة 

ّ
نف

قسنطينة في أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
كانوا من العناصر البارزة في التنظيم«.

وأضـــــاف أن »الــعــنــاصــر يــفــتــقــدون لــلــخــبــرة، 
ــلـــى األمـــــــن الـــجـــزائـــري  ــّهــــل عـ األمـــــــر الـــــــذي ســ
تتّبعهم والقضاء عليهم في ظروف وجيزة، 
وهم يشتغلون بطريقة العصابات اإلجرامية 
للتوجه  يفتقدون  ألنــهــم  الــدقــيــق،  بالتعبير 
 

ّ
االيـــديـــولـــوجـــي الـــداعـــشـــي، تــحــديــدًا فـــي ظــل
الكبير لتنظيم داعش في استدراج  اإلخفاق 
وتجنيد مــزيــد مــن الــعــنــاصــر«. ولــفــت كاحي 
إلى أن »تفوق األمن الجزائري استباقيا في 
مــنــع تــســلــل عــنــاصــر تــحــمــل هـــذا الــفــكــر التي 
تــعــمــل عــلــى نـــشـــره وتــوطــيــنــه فـــي الــجــزائــر 
وتــطــويــق كـــل مـــحـــاوالت الــتــجــنــيــد ومــراقــبــة 
ــــل االجــــتــــمــــاعــــي، ووعـــــي  ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــط الـ
الجزائيني بمخاطر االنفات األمني والتعلم 
من التجربة السابقة والتجارب املريرة التي 
العربية، ساهم كثيرًا  الــدول  تمر بها بعض 
ـــدي لــتــنــظــيــم داعـــش  فـــي تــقــويــض وجـــــود جـ

وتهديد حقيقي لأمن الداخلي للجزائر«.
ــبــــدايــــة االســـتـــعـــراضـــيـــة  ــن الــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
لتنظيم »داعـــــش« فـــي الـــجـــزائـــر، مــنــذ إعـــان 
الخافة« االنشقاق عن تنظيم  تنظيم »جند 

ــغـــرب اإلســــامــــي« في  ــاعـــدة فـــي بــــاد املـ ــقـ »الـ
»داعش«  أغسطس/آب 2014، وإعان الوالء لـ
ومبايعة أبو بكر البغدادي، وقيام عناصره 
باختطاف املواطن الفرنسي هيرفي غوردال 
بنفس  وإعـــدامـــه   ،2014 سبتمبر/أيلول  فــي 
طريقة إعدامات »داعــش«، إال أن التنظيم لم 
ينجح في القيام بأية عملية إلى غاية إعانه 
فـــي أكــتــوبــر املـــاضـــي اغــتــيــال ضــابــط شــرطــة 
داخل مطعم في مدينة قسنطينة، ثم املحاولة 
لــأمــن في  ملــركــز  انــتــحــاري  لتفجير  الفاشلة 
نفس املدينة. واعتبر مراقبون أن »العمليتني 
لتنظيم  التابعة  الــغــربــاء  لسرية  األخــيــرتــني 
إضافة  كانتا  قسنطينة،  منطقة  فــي  داعـــش 
إلى محاولة تثبيت وجود داعش في ساحة 

النشاط اإلرهابي في الجزائر«.
ــا لــلــخــبــيــر فـــي الــــشــــؤون األمـــنـــيـــة أكـــرم  ــقـ ووفـ
خــــريــــف، فـــــإن »داعــــــــش يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــجـــاوز 
تنظيم الــقــاعــدة فــي بـــاد املــغــرب اإلســامــي، 
الــــذي تــتــمــركــز أغــلــب مــجــمــوعــاتــه فــي محور 
ــرداس وتــــيــــزي وزو والــــبــــويــــرة حــتــى  ــ ــومــ ــ بــ
منطقة جيجل، على محور يمتد بطول 400 
صغيرة  مجموعات  فيها  تنتشر  كيلومتر، 
»العربي  تابعة للقاعدة«. وأردف في حديث لـ
الــجــديــد«، بـــأن »املــعــطــيــات املــيــدانــيــة لــم تكن 
لصالح داعش، خصوصا أن تنظيم القاعدة 
وهو  تنظيم جديد  تأييد  من  أخيرًا  استفاد 
أنـــصـــار اإلســـــام، الــنــاتــج عـــن تــحــالــف ثــاثــة 
تنظيمات تنشط في منطقة الساحل وشمال 
الذي  الجزائر،  الحدود مع  القريبة من  مالي 
يــمــثــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي الــتــهــديــد األمــنــي 

األبرز بالنسبة للجزائر«.
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العراق: رشاوى في وزارة الدفاع لقاء تجنّب القتال

ترامب يكلف صهره بإصالح اإلدارة... والكونغرس سيستجوبه

67
سياسة

  شرق
      غرب

ارتفاع عدد قتلى مجزرة 
الموصل إلى 531

ــاع  ــدفـ ــد مـــســـؤولـــون فــــي دائـــــــرة الـ ــ أكـ
ــنــــن،  ــة، أمــــــس االثــ ــيــ ــراقــ ــعــ ــي الــ ــ ــدنـ ــ املـ
ــزرة املـــوصـــل  أن عـــــدد ضـــحـــايـــا مــــجــ
بينهم  مــن  إلـــى 531 شخصًا  ارتــفــع 
رفع  بعد  اآلن،  200 طفل حتى  نحو 
ــارع مــســتــشــفــى  ــ ســـقـــف مـــنـــزل فــــي شــ
ــدة  ــديـ ــــل الـــجـ الــــرحــــمــــة بـــحـــي املـــــوصـ
عــثــر تــحــتــه عــلــى عــائــلــة مــؤلــفــة من 
رجـــل وســيــدتــن يــرجــح أن أحــدهــمــا 
آخــرون بينهم  الجدة ومعهم سبعة 
ثــاث أطــفــال. وأرســلــت بــغــداد فريقًا 
مساعدًا من مديرية دفاع املدني في 
الكرخ للمساهمة في جهود انتشال 
الــضــحــايــا بسبب عـــدم كــفــايــة الــفــرق 

املوجودة هناك.
)العربي الجديد(

مقتل ثالثة جنود 
يمنيين وستة مسلحين

قـــتـــل ثــــاثــــة جــــنــــود يــمــنــيــن وســتــة 
مسلحن في اعتداء مسلح استهدف 
مبنى حكوميًا في محافظة لحج في 
جنوب اليمن أمــس االثــنــن، بحسب 
ــــح أن  مـــا أكـــد مـــســـؤول أمـــنـــي. وأوضـ
انتحاري  يقودها  مفخخة  »ســيــارة 
انفجرت عند مدخل مبنى« السلطة 
كبرى  الحوطة،  مديرية  فــي  املحلية 
مــــدن لـــحـــج، أعــقــبــه »هـــجـــوم مسلح 
ــن قــبــل اإلرهـــابـــيـــن« فـــي مــحــاولــة  مـ
لــلــســيــطــرة عــلــى املــبــنــى، مــن دون أن 
ــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  يـــحـــدد الــتــنــظــيــم الـ

املهاجمون.
)فرانس برس(

وفد قبلي ليبي من 
الجنوب في إيطاليا

تــوّجــه وفــد ليبي يتكّون مــن قبائل 
سليمان،  وأوالد  والــتــبــو  الـــطـــوارق 
ــا، لــبــحــث عــدة  ــ يـــوم األحــــد إلـــى رومـ
ــا مـــلـــف الـــســـام  ــ ــــرزهـ ــن أبـ مـــلـــفـــات مــ
ــــن قــبــائــل  وتـــحـــقـــيـــق املـــصـــالـــحـــة بـ
ــنـــوب، والــتــنــمــيــة فـــي املــنــطــقــة،  الـــجـ
ــة إلــــى مــكــافــحــة اإلرهـــــاب  ــافـ بـــاإلضـ
والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وحــمــايــة 
ــــدود، بــحــســب مــــا كـــشـــف أمـــس  ــــحـ الـ
اإلثنن، أحد شيوخ قبيلة الطوارق 
دون ذكــر اسمه. ومــن أبــرز األسماء 
املــشــاركــة فـــي وفـــد قــبــائــل الــجــنــوب 
ــة، والــــــــــذي يــــتــــكــــون مـــــن 53  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
الــتــبــو، مينا  شــخــصــًا، شــيــخ قبيلة 
ــــوارق،  ــطـ ــ ــح، وشـــيـــخ قــبــيــلــة الـ ــالــ صــ
أبـــوبـــكـــر الـــفـــقـــي، ومــــن قــبــيــلــة أوالد 

سليمان هناك علي بوسعدة.
)األناضول(

األمم المتحدة تستضيف
زعيمي قبرص في 2 إبريل

أعلنت األمم املتحدة أمس االثنن، أن 
مصطفى  األتـــراك  القبارصة  زعيمي 
أكــيــنــجــي، والــقــبــارصــة الــيــونــانــيــن 
نـــــــيـــــــكـــــــوس أنـــــــاســـــــتـــــــاســـــــيـــــــاديـــــــس، 
ســيــلــتــقــيــان عــلــى مـــأدبـــة عــشــاء يــوم 
األحد املقبل في أول لقاء بينهما منذ 
توقف مفاجئ في محادثات السام 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط، بحسب مــا جاء 
ــادر عــن مكتب مبعوث  فــي بــيــان صـ
األمـــــــم املـــتـــحـــدة الــــخــــاص لـــقـــبـــرص، 
إسنب بارث إيد. وسيقام العشاء في 
عليها  تشرف  التي  العازلة  املنطقة 
األمم املتحدة، والتي تقسم العاصمة 

القبرصية نيقوسيا.
)رويترز(

بدء التصويت التركي 
على االستفتاء 

في الخارج
ــنــــون األتـــــــــراك املــقــيــمــون  ــواطــ بـــــدأ املــ
فــرنــســا ودول أوروبــــيــــة أخـــرى  فـــي 
االثـــنـــن،  أمــــس  بـــأصـــواتـــهـــم،  اإلدالء 
ــعـــديـــات  ــتـ ــاء عــــلــــى الـ ــتــ ــفــ ــتــ فـــــي االســ
ــا أن  ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ ــة الــ ــتــــوريــ الــــدســ
تــعــزز ســلــطــات الــرئــيــس رجـــب طيب 
أردوغــان. وفي أملانيا، توجه األتراك 
توزعت  التي  االقتراع  إلى صناديق 
ــا  ــا فــــي 13 مــنــطــقــة أبــــرزهــ ــزهــ ــراكــ مــ
ــــدن مـــيـــونـــخ و  الـــعـــاصـــمـــة بـــرلـــن ومــ

كولونيا وهامبورغ.
)األناضول، رويترز(

بغداد ـ براء الشمري

كشف مسؤولون في وزارة الدفاع العراقية، 
يوم الجمعة، عن عمليات ابتزاز كبيرة تقوم 
سياسية  بــأحــزاب  مرتبطة  »مــافــيــات«  بها 
كبيرة  مالية  مبالغ  تلقي  شملت  متنفذة، 
وبالعملة الصعبة، لقاء خدمات نقل ضباط 
وجـــنـــود مـــن خــطــوط الــتــمــاس فـــي املــعــارك 
الــــدائــــرة مـــع تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« 
إلــى مناطق  )داعــش( شمال العراق وغربه، 
مستقرة، وكذلك صفقات ترفيع أو تنسيب 
ــفــــادة مــن  ــتــ ــهـــدف االســ فــــي دوائـــــــر مـــهـــمـــة، بـ
لقاء  تفرض هناك  التي  والرشى  العموالت 
تمرير بعض األعمال للمواطنن، كحواجز 

ــالـــد تــرامــب،  ــف الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـ
ّ
كــل

صهره جاريد كوشنر، أمس االثنن، بمهمة 
فــــي إدارة  تـــعـــديـــات وإصـــــاحـــــات  إجــــــــراء 
الــبــيــت األبــــيــــض، مـــن خــــال تــطــبــيــق أفــكــار 
مــن عــالــم األعــمــال قــد تــقــود إلــى خصخصة 
بعض الخدمات الحكومية، حسبما أوردت 
صحيفة »واشنطن بوست«، في وقت ذكرت 
ــيــــويــــورك تـــايـــمـــز«، أمـــس  فـــيـــه صــحــيــفــة »نــ
االثنن، أن لجنة االستخبارات في مجلس 
الشيوخ األميركي تنوي استجواب كوشنر 
العاقة  بشأن  تجريها  تحقيقات  إطــار  في 
واملسؤولن  تــرامــب  الرئيس  مساعدي  بــن 
الــــــــــروس. وبـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »واشـــنـــطـــن 
بوست« قرر ترامب تدشن مكتب التطوير 
فــي الــبــيــت األبــيــض الـــذي سيشمل إصــاح 

القاهرة ـ العربي الجديد

ضـــــّم نـــظـــام الـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــدالــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــاصـــة بــالــنــائــب 
الــســادات إلــى مجموعة  السابق محمد أنــور 
املنظمات الحقوقية واملجتمع املدني، والتي 
يــتــم الــتــحــقــيــق مــعــهــا فـــي الــقــضــيــة املــعــروفــة 
ــبـــي ملــنــظــمــات  ــنـ ــمـــويـــل األجـ ــتـ ـــ »الـ ــًا بــ ــيـ إعـــامـ
املجتمع املدني«. وجرى التحقيق مع عدد من 
بتهم مختلفة،  الجمعيات  العاملن في هذه 
منها تلقي أموال من جهات أجنبية معادية 
ملصر، وإخفاء أرباح الجمعيات واملساعدات 
التي تتلقاها من الداخل والخارج، وممارسة 
أنشطة تجارية من دون تسجيل مسبق ومن 
للدولة،  املستحقة عليها  الضرائب  أداء  دون 
وذلك بهدف مواصلة الضغط على السادات 
بعد فصله من البرملان، ومحاولة منع شقيقه 
عفت من الترشح على مقعده في االنتخابات 

التشريعية التكميلية املقررة الشهر املقبل.
واعتبر النظام املصري أنور السادات خصمًا 
وحقوقية  برملانية  معارضة  تزعمه  منذ  لــه 
تــنــظــيــم الجمعيات  قـــانـــون  ملـــشـــروع  واســـعـــة 
األهلية، خصوصًا بعد رصد األجهزة األمنية 
لقاءات له مع سفراء بعض الــدول األوروبية 
الــتــي هــــددت الحــقــًا بــوقــف دعــمــهــا املجتمع 
املــدنــي املــصــري بمختلف صـــوره، ســـواء في 
املـــجـــاالت الــتــنــمــويــة أو الــحــقــوقــيــة فــي حالة 
صدور القانون أو إعادة النظر فيه. هذا األمر 
أجبر السيسي على إصدار تعليماته لرئيس 
مجلس النواب علي عبدالعال بإبقاء مشروع 
قـــانـــون تــنــظــيــم الــجــمــعــيــات األهــلــيــة بــحــوزة 
الجمهورية،  لرئاسة  إرساله  وعــدم  البرملان، 
لتحاشي إصداره في املستقبل القريب، وذلك 
خــشــيــة تـــعـــرض الــســيــســي لــضــغــوط دولــيــة 
وانتقادات الذعــة بسبب خطورة املــواد التي 
تحيل أمر إدارة املجتمع املدني إلى األجهزة 
»العربي  لـ قضائية  مــصــادر  وقــالــت  األمنية. 
الــجــديــد« إن الــنــيــابــة ســتــوّجــه اســتــدعــاءات 
للسادات نفسه والعاملن معه في الجمعيات 
الخاصة به، وذلك بعدما صدر قرار بمنعهم 

ــل املــــدن  الــتــفــتــيــش الـــرئـــيـــســـيـــة عـــلـــى مــــداخــ
ونقاط الجمارك وغيرها.

في هذا السياق، نّوه ضابط بــوزارة الدفاع 
»العربي الجديد«، إلى أن »ما ال  في بغداد لـ
 عن 200 ضابط ومنتسب تم نقلهم من 

ّ
يقل

مع  واملعارك  االشتباكات  ومناطق  خطوط 
تنظيم داعــش إلــى مناطق أخــرى مستقرة، 
لــقــاء مــبــالــغ مــالــيــة تــصــل إلـــى نــحــو 30 ألــف 
ــذا الــعــام  ــّم نــقــل الـــعـــشـــرات هــ ــد تــ دوالر. وقــ
ــــر ومــراكــز  بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا، لــكــن إلـــى دوائـ
ونقاط وحواجز  الحدودية  كاملنافذ  مهمة، 
ــر أخــــرى على  ــ الــتــفــتــيــش والـــجـــمـــارك ودوائــ
تماس مع املواطنن، لقاء مبالغ تصل إلى 
150 ألف دوالر، تسمح للضابط أو الجندي 
بــاالســتــفــادة مــالــيــًا، مــن تـــواجـــده هــنــاك من 
خـــــال الــــرشــــى والــــعــــمــــوالت الــــتــــي تــفــرض 
ــقـــاء تــســهــيــل  ــنـــن أو الـــتـــجـــار لـ ــواطـ عـــلـــى املـ

معاماتهم«. 
ــّن الـــضـــابـــط أن »شـــبـــكـــات أو جــمــاعــات  ــ وبـ
داخل وزارة الدفاع متورطة بهذه العمليات، 
بــيــنــهــم ضـــبـــاط كـــبـــار عــلــى صــلــة بـــأحـــزاب 
ــارزة فــي الــبــرملــان  سياسية وشــخــصــيــات بــ
ومدعومون من قبلهم«. وأضــاف أن »هناك 
ضباطا دفعوا أموااًل لسياسين وبرملانين 
التقاعد،  على  إحالتهم  وعــدم  بقائهم  لقاء 
من خــال التوسط لهم لــدى املسؤولن في 
الــــوزراء رغــم تجاوزهم  الــــوزارة أو مجلس 

اإلجــراءات اإلداريــة، وتحقيق وعود الحملة 
االنــتــخــابــيــة، مــثــل إصـــاح الــرعــايــة لقدامى 
املــحــاربــن، ومكافحة اإلدمـــان على األدويــة 
ــال تــرامــب  ــيـــون. وقــ الــتــي تــحــتــوي عــلــى األفـ
»وعدُت الشعب األميركي بأن أعطي نتائج 
وأطــبــق عــلــى الــحــكــومــة نهجي الــقــائــم على 
أقل من  املهل املحددة، وبكلفة  اإلنجاز قبل 
امليزانية«. وتابعت الصحيفة أن هذا املكتب 
سيضم مديرين سابقن من القطاع الخاص 
لديهم أفكار جديدة لطريقة إدارة الحكومة.

معاملة المواطنين كزبائن
إنــه  مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر كــوشــنــر للصحيفة 
»يجب أن تــدار الحكومة مثلما تــدار شركة 
ــا هــــو أن  ــنـ ــلـ أمـــيـــركـــيـــة عـــظـــيـــمـــة«. وقــــــال »أمـ

املسؤولن  استدعاء  سيتم  كذلك  السفر.  من 
ــى نــيــابــة  ــ ــذه الـــجـــمـــعـــيـــات إلــ ــ املـــالـــيـــن فــــي هــ
بمديري  أســـوة  الضريبي،  الــتــهــرب  مكافحة 
التحفظ  تم  الذين  الحقوقية  املراكز  عــدد من 
عـــلـــى أمــــوالــــهــــم ســـلـــفـــًا بــــــقــــــرارات قـــضـــائـــيـــة. 
من  مشتركة  لجنة  أعدتها  تقارير  وأشـــارت 
ووزارة  الــضــرائــب  ومــصــلــحــة  املــالــيــة  وزارة 
األمــــوال،  مكافحة غسيل  الــتــضــامــن ووحــــدة 
إلـــى اتــهــام جمعيات الـــســـادات مــن بــن أكثر 
مــن 20 مــركــزًا حــقــوقــيــًا بــالــتــهــرب الضريبي 

وبغسيل األموال.
ــادر أن مــــن بــــن االتـــهـــامـــات  ــافــــت املــــصــ وأضــ
ــلـــســـادات والـــعـــامـــلـــن مــعــه أيــضــًا  املـــوّجـــهـــة لـ
ــاءة  ــهــــات خــــارجــــيــــة لــــإســ ــل مــــع جــ ــواصــ ــتــ الــ
لصورة مصر في الخارج، وهو االتهام الذي 
وّجــهــتــه هــيــئــة الــتــحــقــيــق مـــن قــبــل للنشطاء 
حــســام بهجت وجــمــال عــيــد وعـــزة سليمان، 
ما يعني أن هيئة التحقيق توشك على طلب 
منع الــســادات من التصرف في أمــوالــه، وأنه 
فــي حــالــة ثــبــوت االتــهــامــات فــي التحقيقات 
أكبر  لعقوبات  معرضن  املتهمون  فسيكون 

الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة الــعــمــيــد حــســن علي 
قــد أعــلــن فــي وقــت ســابــق، عــن القبض على 
شخصن متلبسن بجرائم نصب واحتيال 
عــلــى املــواطــنــن، بــداعــي الــتــعــيــن فــي مــاك 
مالية،  مبالغ  تقاضي  مقابل  الــدفــاع  وزارة 
موضحًا في بيان أن أحد الشخصن مدني 
واآلخـــر منسوب إلــى وزارة الــدفــاع. وأشــار 
األمــنــيــة استحصلت على  »املـــفـــرزة  أن  إلـــى 
القبض على  أمــر قضائي بالتحري وإلــقــاء 

 
ً
قائا شوارتسمان،  ستيفن  لاستثمارات، 
إن »هناك حاجة لتحديد ما هي السياسات 
التي تزيد االحتكاك )الضغوط( على النظام 
في  ملحوظة  فوائد  أن تصاحبها  دون  من 
املقابل«. وتابع أنه »من السهل على القطاع 
الخاص تحديد نقاط االحتكاك هذه والقيام 

بذلك بشكل سريع«، وفق تعبيره.

استجواب كوشنر
في غضون ذلك، تنوي لجنة االستخبارات 
ــتـــجـــواب كــوشــنــر  فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ اسـ
للتحقيق معه بشأن قضية عاقة مساعدي 
ترامب مع مسوؤلن روس. وفي حال حصل 
ــرب  ــ ذلــــــك، ســـيـــكـــون كـــوشـــنـــر الـــشـــخـــص األقـ
إلــى تــرامــب الـــذي يتم اســتــجــوابــه فــي إطــار 

إرسال قرار اتهام إلى النائب العام بحق عدد 
لــم يــســددوا الضرائب  الــذيــن  مــن الحقوقين 
إلى الدولة أو سددوا نسبة قليلة أو متاعبًا 
فــيــهــا، وســيــحــيــل الــنــائــب الــعــام بــــدوره قــرار 
التي  القضائية  التحقيق  هيئة  إلــى  االتــهــام 
حتى  عبداملجيد،  هــشــام  الــقــاضــي  يترأسها 
الجنايات  محكمة  إلــى  القضية  تحريك  يتم 
ككتلة واحدة بمختلف االتهامات املتضمنة 
األجنبي«  »التمويل  قضية  زالــت  ومــا  فيها. 
املحظور نشر تفاصيلها في اإلعام املصري 
فـــي حـــــوزة وحـــــدة مــكــافــحــة غــســيــل األمـــــوال 
ودعم اإلرهاب التي يترأسها القاضي أحمد 
السيسي شقيق رئيس الجمهورية، إذ طلبت 
والرقابة  االستخبارات  جهازي  من  الــوحــدة 
املراكز  اإلداريـــة تقارير إضافية عن عــدد من 
التي لم يتم االستعام عنها من قبل، تمهيدًا 

إلحالتها إلى قضاة التحقيق املنتدبن.
وأكدت املصادر أن الوضع اإلقليمي والدولي 
لنظام السيسي، خصوصًا بعد تولي دونالد 
ترامب رئاسة الواليات املتحدة، بات يسمح 
للنظام بسرعة التصرف في القضية، بعدما 
كــان يــواجــه عــراقــيــل متمثلة فــي اعــتــراضــات 
اإلدارة األمــيــركــيــة الــســابــقــة عــلــى اإلجــــراءات 
ضـــد الــحــقــوقــيــن وتــضــيــيــق املـــجـــال الـــعـــام، 
باإلضافة النشغال الدول األوروبية بقضايا 
أكثر أهمية مع تعدد االنتخابات في  أخــرى 

دولها الكبرى.
ــيــــة مــــنــــع عــــــــدد كـــبـــيـــر مــن  وشــــــهــــــدت الــــقــــضــ
عتبر 

ُ
وت بأموالهم،  التصرف  من  الحقوقين 

ــرة بمحكمة  ــ قـــــرارات املــنــع الـــصـــادرة مـــن دائـ
جــنــايــات الـــقـــاهـــرة، مــؤقــتــة إلـــى حـــن انــتــهــاء 
لــهــا عــاقــة بالعقوبات  الــتــحــقــيــقــات، ولــيــس 
ــفــرض على املتهمن فــي القضية، 

ُ
ت قــد  الــتــي 

والـــتـــي قـــد تــصــل إلــــى الــســجــن املـــؤبـــد، نــظــرًا 
املـــادة 78 من  التــهــام جميع النشطاء بــخــرق 
املادة  العقوبات. وعــّدل السيسي هذه  قانون 
بالسجن  لتعاقب   2014 سبتمبر/أيلول  فــي 
املؤبد وغرامة نصف مليون جنيه )نحو 27 
 من »يطلب لنفسه أو لغيره أو 

َّ
ألف دوالر( كل

قِبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية، 
شخص  مــن  أو  ملصلحتها،  يعملون  ممن  أو 
محلية  منظمة  مــن  أو  اعــتــبــاري،  أو  طبيعي 
أيـــة جــهــة أخـــرى ال تتبع دولــة  أو  أو أجنبية 
سائلة  أمــــوااًل  لصالحها،  تعمل  وال  أجنبية 
أو  أســلــحــة  أو  آالت  أو  عـــتـــادًا  أو  مــنــقــولــة  أو 
ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخــرى، أو 
وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار 
بمصلحة قومية، أو املساس باستقال الباد 
أو وحــدتــهــا أو ســامــة أراضــيــهــا، أو الــقــيــام 
بأعمال عدائية ضد مصر أو اإلخال باألمن 

والسلم العام«.

استفادة  حالة  في  كونهم  القانونية  السن 
مالية من بقائهم«.

ولــفــت إلــى أن »هـــذه املــافــيــات تتحكم أيضًا 
بالتعيينات والقبول في الكلية العسكرية، 
من أجــل إرغــام املعينن والطاب املقبولن 
ــدًا  ــؤكـ ــلـــى دفــــــع األمـــــــــــــوال«، مـ ــــي الـــكـــلـــيـــة عـ فـ
بــأحــزاب سياسية  الجماعات  ارتــبــاط هــذه 
متنفذة تمتلك أذرعا سياسية في الحكومة 
والــبــرملــان. وكـــان مــديــر التفتيش فــي وزارة 

نحقق النجاح ونكسب رضا زبائننا، وهم 
املواطنون«، على حد تعبيره. وكوشنر )36 
عامًا( من كبار مستشاري ترامب، وله نفوذ 
على السياسات الداخلية والخارجية. إال أن 
ترامب  أن مستشار  إلــى  أشـــارت  الصحيفة 
لــلــمــســائــل االســتــراتــيــجــيــة، ســتــيــف بــانــون، 
الــذي دعــا إلــى »تفكيك الــدولــة اإلداريــــة« لن 
إلى  وأشـــارت  الجديد.  الفريق  ضمن  يكون 
أنه من املتوقع أن يركز املكتب الجديد عمله 
والــبــيــانــات،  التكنولوجيا  عــلــى  خــصــوصــًا 
إذ إن الــبــيــت األبـــيـــض يــتــعــاون مـــع املــديــر 
ــع مــؤســس  ــوك، ومــ ــ ــل، تــيــم كـ ــ الــتــنــفــيــذي آلبـ
»مـــايـــكـــروســـوفـــت بــيــل غــيــتــس«، ومــؤســس 
شركة »تيسا«، إيلون ماسك. وعلق املدير 
ــتـــون غـــــروب«  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة »بـــاكـــسـ

نشاط  ممارسة  باتهامات  الخاصة  تلك  من 
أمـــوال من  أو تلقي  أهــلــي مــن دون ترخيص 
ــة  ــ الـــخـــارج مـــن دون إخـــطـــار الــجــهــات اإلداريـ
املصرية، باإلضافة لعقوبة التهرب الضريبي 

الذي له عقوبة وجوبية هي الحبس.
الــتــحــرك القضائي ضد  وذكـــرت املــصــادر أن 
ــهـــدف لــتــقــلــيــم أظــــافــــره وتــكــبــيــل  ــادات يـ ــ ــــسـ الـ
بعدما  خصوصًا  واملالية،  اإلعامية  حركته 
بــلــغــت األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة مـــحـــاولـــتـــه دخــــول 
مجال اإلعام من خال شراء نسبة من أسهم 

محطات فضائية وصحف خاصة.
ــادر  ــ ــــصـ ــت املـ ــ ــحــ ــ ــب، أوضــ ــ ــريــ ــ ــاق قــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
القضائية أن نيابة التهرب الضريبي بصدد 

الشخصن، وبعد صحة املعلومات نصبت 
متلبسن  عليهما  الــقــبــض  وألـــقـــت  كــمــيــنــًا، 
بتسلم مبلغ 1500 دوالر من أحد املواطنن، 
عــلــى أن يــقــومــا بــتــعــيــيــنــه فـــي مــــاك وزارة 
الـــدفـــاع«. فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت عضو 
الـــبـــرملـــان عـــالـــيـــة نـــصـــيـــف، أنـــهـــا »ســتــعــمــل 
عــلــى اســتــدعــاء شــخــص فـــي وزارة الــدفــاع 
إلــــى الـــبـــرملـــان«، مـــؤكـــدة فـــي بـــيـــان أن »هـــذا 
لتمرير  ومــنــصــبــه  لــقــبــه  يستغل  الــشــخــص 
بعض القرارات املشبوهة لصالح الشركات 
وأضافت  الــــوزارة«.  مع  املتعاقدة  األجنبية 
أنه »تم وضع اليد على وثائق ومستندات 
وأدلـــــة قــاطــعــة، تــثــبــت تــــورط وتـــواطـــؤ هــذا 
الــشــخــص مـــع شــخــصــيــة عــســكــريــة كــبــيــرة 
باالتفاق مع إحدى الشركات األجنبية على 
أحد  مـــدرج  وتصميم  بمخططات  التاعب 
»وجــود  إلــى  مشيرة  العسكرية«،  املــطــارات 
فساد مالي في هذا االتفاق يقدر بنحو 18 

مليون دوالر«.
ــل مــن  ــ »مــــاحــــقــــة كــ وتـــــــوّعـــــــدت نـــصـــيـــف بـــــ
تـــورط فــي هـــذا الــفــســاد مهما كـــان منصبه 
أو صــلــة قــرابــتــه مـــن أي مـــســـؤول كــبــيــر في 
باستدعاء  »ســتــقــوم  أنــهــا  مبّينة  الـــدولـــة«، 
 الشخص املشبوه إلى البرملان، ولن تخضع 
ــهــــات الـــتـــي  ــغــــوط تـــمـــارســـهـــا الــــجــ  أليــــــة ضــ
يــعــتــقــد هــــذا الــشــخــص أنـــهـــا ســتــحــمــيــه من 

املساءلة البرملانية«.

التحقيقات التي يجريها الكونغرس في دور 
روسيا في االنتخابات الرئاسية األميركية 
عام 2016. ونقلت الصحيفة عن مسؤولن 
األميركية  اإلدارة  في  تعلن عن هويتهم  لم 
تعتزم  اللجنة  إن  قولهم  الكونغرس،  وفــي 
توجيه أسئلة إلى كوشنر بشأن اجتماعن 
الـــروســـي، ســيــرغــي كيسلياك،  الــســفــيــر  مـــع 
فــي بـــرج تــرامــب بــنــيــويــورك فــي ديسمبر/

كـــانـــون األول بـــاإلضـــافـــة إلــــى اجــتــمــاع مع 
مــديــر بــنــك »الــتــنــمــيــة« الــحــكــومــي الــروســي. 
وكان هذا البنك بن املصارف الروسية التي 
فرضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، 
عقوبات عليها عام 2014 بعد ضم موسكو 

لشبه جزيرة القرم، إثر األزمة األوكرانية.
)فرانس برس، رويترز(

ربيع روسيا 
المفاجئ

االنتخابات الرئاسية في مارس/ آذار 2018.
وفــيــمــا يستبعد عـــدد مــن الــخــبــراء أن تــؤدي 
ضعضعة  إلــى  الحالية  االحتجاجات  موجة 
الحكم بروسيا، من املتوقع أن يشكل تعامل 
واعتقالهم،  املتظاهرين  مع  األمنية  األجهزة 
مــــادة تــجــاذب جــديــدة بــن روســيــا والــغــرب. 
صحيح أن ظــروف تحركات يــوم األحــد وما 

موسكو ـ رامي القليوبي

ــرات  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تــــــــــذّكــــــــــر مــــــــوجــــــــة الـ
واالعتقاالت التي شهدتها موسكو 
وغــيــرهــا مـــن املــــدن الــروســيــة يــوم 
احتجاجات  مــن  روســيــا  عاشته  بما  األحـــد، 
حاشدة في نهاية عام 2011 والنصف األول 
مــن عـــام 2012، رفــضــًا ملــا يــقــول املــعــارضــون 
إنـــه كـــان تـــزويـــرًا لــنــتــائــج انــتــخــابــات مجلس 
الدوما )النواب( وعودة فاديمير بوتن إلى 
الرئاسة بعدما شغل منصب رئيس الوزراء 
إلــى عام  خــال الفترة املمتدة مــن عــام 2008 
تـــغـــيـــرت األوضــــــاع  الـــحـــن  ــك  ــ ذلـ مـــنـــذ   .2012
الداخلية والدولية كثيرًا، إذ أدى قيام روسيا 
بــضــم شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي مـــــارس/ آذار 
إلى  التأييد لبوتن  ارتفاع نسبة  إلى   ،2014
أكثر من 80 في املــائــة، وتــراجــع كبير لحركة 
االحتجاج، بل توقفها بشكل شبه كامل، قبل 
أن تبدأ ملفات السياسة الداخلية واملشكات 
الفساد  وقضايا  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
بــفــرض نفسها مــن جــديــد مــع اقــتــراب موعد 

تــداعــيــات فــي موسكو،  يمكن أن يعقبها مــن 
ــيـــــن  ــ ــان األوروبـ ــرهــ ــد تـــكـــون غـــيـــر كـــافـــيـــة لــ قــ
واألمــيــركــيــن عــلــى تــغــيــرات داخــلــيــة جــذريــة 
بروسيا، ال سيما بعدما تميزت التظاهرات 
للمعارضة  القديمة  الــوجــوه  جميع  بغياب 
ــة، بــاســتــثــنــاء  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــر الـــنـــظـــامـــيـــة« الـ ــيــ »غــ
مؤسس »صندوق مكافحة الفساد«، أليكسي 
الواجهة منذ إعان  إلــى  الــذي عــاد  نافالني، 
نيته خـــوض ســبــاق االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الخارجية  وزارة  باسم  املتحدث  إعــان  لكن 
األميركية مارك تونر، مساء األحد، عن إدانة 
واشنطن بشدة العتقال »مئات« املتظاهرين، 
يشكل رسالة ربما يكون مفادها أن الواليات 
ــا بـــوتـــن.  ــيــ ــن تــتــســاهــل مــــع روســ ــتـــحـــدة لــ املـ
وقـــال تــونــر إن واشــنــطــن تعتبر االعــتــقــاالت 
»تحديًا للقيم الديمقراطية«، داعيًا الحكومة 
الروسية »إلى اإلفراج فورًا عن كل املتظاهرين 

السلمين«، وفق قوله.
ــات  ــلـــومـ ــعـ ويــــشــــيــــر نــــائــــب مــــديــــر »مـــــركـــــز املـ
الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة« فـــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو، مـــكـــســـيـــم 
في  العالية  املــشــاركــة  أن  إلــى  الفنيتشينكو، 

احــتــجــاجــات األحــــد، ال ســيــمــا ارتـــفـــاع نسبة 
املشاركن الشباب وحتى املراهقن، تعود إلى 
وجود أجندة واضحة ونجاح حملة الترويج 
لها بالتزامن مع تداول واسع النطاق لتحقيق 
ــــدوق مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد« الــــــذي يــتــهــم  ــنـ ــ »صـ
الروسي، دميتري مدفيديف،  الــوزراء  رئيس 
»الــعــربــي  لـــ الفنيتشينكو  ويــقــول  بــالــفــســاد. 
الــــجــــديــــد«، إن »الــتــحــقــيــق حـــظـــي بــانــتــشــار 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  واســـــع عــلــى مـــواقـــع الـ
الليبرالية، وتمكن نافالني  ووسائل اإلعــام 
مــن تعبئة عـــدد كــبــيــر مــن املــتــظــاهــريــن على 
الرغم من أن التظاهرة لم يكن مصرحًا بها، 
ولذلك يؤخذ عليه في الوقت نفسه أنه عّرض 

مــؤيــديــه لخطر االعــتــقــال«، وفـــق قــولــه. وفــي 
الــواقــع، تشكل هــذه املسألة ثغرة شكلية، قد 
املــعــارضــن،  بعض  تحفظات  جهة  مــن  تثير 
من  كذريعة  ثانية  مــن جهة  تستخدم  لكنها 
ــذا ما  قــبــل الــكــرمــلــن لتبرير االعــتــقــاالت. وهـ
تجلى، أمس االثنن، في تصريحات املتحدث 
بـــاســـم الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف، الـــذي 
وقال  »استفزازًا«.  تشكل  التظاهرة  أن  اعتبر 
ــا رأيـــنـــاه فـــي الــعــديــد مـــن املـــواقـــع وربــمــا  »مــ
فــي مــوســكــو أكــثــر مــن غــيــرهــا كـــان اســتــفــزازًا 
 »

ً
وكذبًا«. وأضاف أن نافالني »كذب صراحة

بــقــولــه إن هـــذه الــتــظــاهــرات »قــانــونــيــة«. كما 
ذكر أن الكرملن يحترم الحق في االحتجاج 

والتعبير عــن املــواقــف »فــي إطـــار الــقــانــون«، 
لكنه يرفض تظاهرات األحد ويعتبرها غير 
قانونية، في إشــارة إلــى عــدم اتباع الجهات 
الداعية للتظاهرات إلجراءات الحصول على 
موافقة من السلطات املحلية. وقال بيسكوف 
من  لــكــل  ممكنًا  ذلـــك  »ســيــكــون  للصحافين: 
الــتــام بقوانيننا،  االلــتــزام  يريد أن يعمل مــع 
ولم تكن هناك أي عوائق أمام ذلك أبدًا«، على 

حد تعبيره.
على الرغم من تمترس الكرملن وراء ذريعة 
لــلــتــظــاهــرة«، إال أن ذلــك لم  »عـــدم الترخيص 
يجنبه اإلدانـــة األوروبــيــة. وقــد عّبر االتحاد 
األوروبي عن رفضه لسلوك األجهزة األمنية 

الروسية، داعيًا روسيا، في بيان، إلى اإلفراج 
»بــــا تــأخــيــر عـــن املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــن«، 
وإلـــى »احــتــرام الــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة بالكامل 
واحترام هذه الحقوق واإلفراج با تأخير عن 

املتظاهرين السلمين الذين أوقفوا«.
وكــان نافالني وغيره من موظفي »صندوق 
مكافحة الفساد« قد اعتقلوا أثناء تظاهرات 
الصحافية،  سكرتيرته  أفــــادت  فيما  األحــــد، 
كــيــرا يــارمــيــش، بــأنــه يــواجــه تــهــمــة »تنظيم 
ــاكـــن عــامــة  ــع لــلــمــواطــنــن فـــي أمـ ــ تـــحـــرك واسـ
أسفر عن اإلخال بالنظام العام«، ما يعرضه 
لــعــقــوبــات مــتــعــلــقــة بـــغـــرامـــة مــالــيــة أو عمل 
أمــس  بـــــدأت،  إداري. وقــــد  أو حــبــس  إلـــزامـــي 

 أمــام 
ً
االثـــنـــن، محاكمته بــهــذه الــتــهــمــة فــعــا

مــحــكــمــة تـــفـــيـــرســـكـــوي فــــي وســـــط مــوســكــو، 
لكنه  يــومــًا.  ملــدة 15  املحكمة سجنه  وقـــررت 
يبدو مصممًا على املواجهة، إذ كتب نافالني 
في تغريدة على مواقع التواصل االجتماعي 
قال فيها »سيأتي اليوم الذي سنحاكمهم فيه 
)بنزاهة هذه املرة(«، في إشارة إلى السلطات 
الروسية. ويبدو أن الكرملن يستعد لتوجيه 
ســلــة مـــن االتـــهـــامـــات ملــنــظــمــي الـــتـــظـــاهـــرات، 
فـــي مــحــاولــة لــتــعــريــضــهــم ألحـــكـــام قضائية 
مشددة. وهذا ما يظهره قول املتحدث باسم 
الكرملن، بيسكوف، أمس االثنن، إن »هناك 
وعــودًا  تلقوا  موسكو  فــي  قــّصــر  متظاهرين 
بالحصول على أموال إذا تم القبض عليهم«، 
وفـــــق تـــعـــبـــيـــره. وبـــســـؤالـــه عــــن مـــصـــدر هـــذه 
ــذه حــقــائــق«،  املــعــلــومــات، قـــال بــيــســكــوف »هــ

لكنه لم يقدم أي دليل بشأن هذه الوقائع.
وحــــــــــول مــــكــــانــــة نــــافــــالــــنــــي عــــلــــى الــــســــاحــــة 
األخــيــرة،  أنشطته  بعد  الــروســيــة  السياسية 
املــعــلــومــات السياسية«،  يــقــول مــديــر »مــركــز 
مــكــســيــم الفــنــيــتــشــيــنــكــو، إن »الـــحـــديـــث عــن 
انــتــقــال نــافــالــنــي إلـــى ســيــاســي مـــن مستوى 
فـــيـــدرالـــي ســـابـــق ألوانــــــه، إذ يــجــب أن يــكــون 
 في 

ّ
لــه بــرنــامــج واضـــح ولــيــس مــجــرد ســجــل

مــكــافــحــة الـــفـــســـاد«، بــحــســب تــعــبــيــره. وبــعــد 
السياسي  املحلل  يقلل  األخــيــرة،  التظاهرات 
ــنـــي فــــي خـــوض  ــالـ ــافـ ــــرص نـ الـــــروســـــي مــــن فــ
ــقـــول في  ســـبـــاق االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. ويـ
هـــذا الــســيــاق، إنـــه »فـــي حـــال تــوجــه نافالني 
ماحقته  فستتم  التظاهرات،  تصعيد  نحو 
جنائيًا أو إداريًا، خاصة أنه قد تم رفع قضية 
جنائية بسبب اعتداء على عنصر أمني يوم 

األحد«. ويشير الفنيتشينكو إلى أنه »قد يتم 
اتهام نافالني بتنظيم التظاهرة التي حدث 
خالها ذلك، كما أنه يواجه تهمًا في قضية 
الفساد في شركة كيروفليس الروسية«، كما 

ذكر املتحدث نفسه.
للتحركات  املقبلة  السيناريوهات  تكن  وأيــًا 
االحــتــجــاجــيــة، يـــحـــاول الــكــرمــلــن الــتــرويــج 
بــــأن  ــكـــوف  ــيـــسـ بـ ــا، إذ صــــــــّرح  ــهــ ــتــ ملــــحــــدوديــ
»الــكــرمــلــن يــتــعــامــل بحكمة شــديــدة فــي ما 
يــتــعــلــق بــحــجــم االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي وقــعــت 
األحد، وال يميل إلى التقليل منها أو املبالغة 
فيها«، على حد قوله. في السياق ذاته، يقلل 
الصحافي املعارض الروسي، أوليغ كاشن، 
أن  معتبرًا  الــجــديــدة،  التظاهرات  أهمية  مــن 
مـــوجـــات االحـــتـــجـــاجـــات تــتــكــرر فـــي روســيــا 
وسط تغّير وجوه املعارضة مع بقاء السلطة 
كما هي. وفي مقال بعنوان »تناوب املعارضة 
مع بقاء السلطة: دروس ربيع االحتجاجات 
ــد«، نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة »ريـــبـــابـــلـــيـــك«  ــديــ ــجــ الــ
اإللكترونية، أمس االثنن، يشير كاشن إلى 
أن روســيــا تشهد مــوجــة مــن االحــتــجــاجــات 
ــرات  ــيـ ــــن »مـــسـ ــمـــس ســـــنـــــوات، بـــــــدءًا مـ ــــل خـ كـ
الرافضن« في موسكو وسانت بطرسبورغ 
في ربيع 2007، ثم احتجاجات 2012-2011، 
قبل »ربيع االحتجاجات املفاجئ« هذا العام. 
ويوضح كاتب املقال أن مسيرات عام 2007 
جاءت نتيجة للتحالف بن الليبرالين »غير 
النظامين« واملعارض إدوارد ليمونوف، ثم 
تحالف جميع الزعماء »غير النظامين« في 
احتجاجات ساحة بولوتنايا في عام 2012، 
تفيرسكايا«  بشارع  »املراهقن  إلى  وصــواًل 

يوم األحد املاضي.

أُسقطت عضوية السادات من البرلمان سابقًا )العربي الجديد(

من اعتقاالت يوم األحد في موسكو )سيفا كاراكان/األناضول(

من معارك الموصل األخيرة )يونس كيليس/األناضول(

شهدتها  التي  الواسعة  االحتجاجات  تطرح 
روسيا ضد الفساد، يوم األحد، تساؤالت عدة 
حول إمكانية عودة الشارع الروسي للتظاهر 
ضد السلطة، وعن المدى السياسي للتحركات 
المحتملة، وكذلك حول طريقة تعامل الغرب 
المعارضة  زعيم  طالت  التي  االعتقاالت  مع 

أليكسي نافالني

قضية

المعارضة غير جاهزة 
لمواجهة حكم بوتين

الحديث عن انتقال نافالني 
إلى سياسي من مستوى 

فيدرالي سابق ألوانه

الكرملين: متظاهرون 
قّصر تلقوا وعودًا بأموال 

إذا تم القبض عليهم

النيابة ستوّجه 
استدعاءات للسادات 

والعاملين معه

تبرز ظاهرة فساد 
جديدة في وزارة الدفاع 

العراقية، عنوانها 
»الهروب من ساحات 

القتال ضد داعش مقابل 
مبالغ مالية«، في داللة 

على استفحال الفساد

يضغط النظام المصري 
على النائب السابق محمد 

أنور السادات، عبر ضم 
الجمعيات التابعة له إلى 

مجموعة المنظمات 
التي يتم التحقيق معها

ساخرا:  بالقول  الوضع  كاشين،  أوليغ  المعارض  الصحافي  يختصر 
يتغيران،  الرئيس ومحيطه ال  بأن  »هناك قانون غريب في روسيا مفاده 
خمس  كل  المعارضة  تتغير  بينما 
»عندما  قائًال:  ويختم  ســنــوات«. 
والــمــعــارضــة،  السلطة  تتغير  ال 
يحدث انفجار«، الفتًا إلى أن »الدول 
االنفجار  تتجنب  الديمقراطية 
النظام  لكن  السلطة،  تــداول  عبر 
االنفجار  يتجنب  المتسلط  الروسي 
عن طريق تناوب المتظاهرين كل 
خمس سنوات« وهم اليوم بقيادة 

أليكسي نافالني )الصورة(.

المعارضة تتغير والسلطة ثابتة

السادات أحدث أهداف السيسي بقضية التمويل األجنبي
تقرير

متابعة

خاص
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تعيينات من دون إجماع... وكابول مستفيدة

الخالفات الداخلية تحصد قيادات »طالبان«
كابول ــ صبغة اهلل صابر

باتت الخالفات الداخلية في حركة 
»طالبان« في أفغانســتان تهددها 
بالتشتت واالنقسام إلى جماعات 
متناحــرة، وهــو مــا بدأت تبرز بــوادره، بينما 
كانت الحركة معروفة أيام مؤسسها املال عمر 
مجاهد بالتماسك والوحدة. كما أن استمرار 
»طالبــان«  ســيجعل  الداخليــة،  التصدعــات 
الجهاديــة«  »األحــزاب  خطــى  علــى  تمشــي 
إبــان الغــزو الســوفييتي ألفغانســتان والتــي 
دفعت البالد إلى أتون حرب داخلية استمرت 

ألعوام عديدة بعد هزيمة الروس.
ولــم تســفر الخالفــات الداخليــة، بــن قيــادات 
عــن  اإلعــالن  بعــد  بــرزت  والتــي  »طالبــان«، 
وفــاة زعيمهــا املــال عمر في يوليــو/ تموز من 
العــام 2015، عــن حصــول قتــال بــن األطيــاف 
املتخاصمة في شتى األقاليم، بل آل األمر إلى 
اغتيــاالت وقتــل قياديــن فــي ظــروف غامضــة 
الخالفــات  إلــى  األحيــان  معظــم  فــي  ترجــع 
»الدولــة  تنظيــم  مــع  العــداء  أو  الداخليــة، 
اإلسالمية« )داعش(. وفي هذا الصدد، أفادت 
مصادر أفغانية بأن القيادي في الحركة املال 
إسحاق جالد، الذي كان يشغل منصب قاٍض 
فــي الحركــة، وبقــي لفتــرة مســؤواًل عســكريًا 
فــي عــدد مــن األقاليــم، قــد اغتيــل يــوم الجمعة 
الباكســتانية.  كويتــا  مدينــة  فــي  املاضــي 
وقــال مســؤول أمــن إقليــم غزنــة العميــد أمــن 
نتيجــة  تــل 

ُ
ق إســحاق  املــال  إن  أمرخيــل،  اللــه 

كوشــالغ  منطقــة  فــي  الداخليــة  الخالفــات 
بمدينــة كويتــا، جنــوب غرب باكســتان، حيث 
كان يســكن مــع أســرته، موضحــًا أن جثمــان 
قــل إلــى منطقــة أنــدر، مســقط رأســه 

ُ
القيــادي ن

وأضــاف  البــالد.  وســط  غزنــة،  إقليــم  فــي 
أمرخيــل أن املــال إســحاق كان قياديًا بارزًا في 
»طالبــان«، وأن العشــرات مــن جنــود الجيــش 
والعاملــن فــي الحكومــة املحليــة قــد أعدمــوا 
نتيجة حكمه عليهم، إذ كان قاضي »طالبان« 

في إقليم غزنة.
وتطول قائمة القيادين في »طالبان« الذين 
تلــوا نتيجــة الخالفــات الداخليــة، أبرزهــم 

ُ
ق

الحركــة  قيــادات  مــن  الكثيــر  إلــى  الوصــول 
والقضــاء عليهــم. وقالت الحكومة األفغانية 
إن مقتــل القيــادي فــي الصــف األول للحركــة 
املال عبد السالم في إقليم قندوز هذا الشهر، 
األفغانيــة،  للحكومــة  كبيــرًا  نجاحــًا  كان 
أن  إلــى  أشــارت  »طالبــان«  مصــادر  أن  إال 
الخالفــات الداخلية مّكنــت القوات األفغانية 
مــن الوصــول إليــه. وفــي هــذا الســياق، قــال 
القيــادي فــي الحركة املال عبــد املنان أخوند، 
هلمنــد  إقليمــي  فــي  ُوزعــت  منشــورات  فــي 

الهشــة  السياســة  إن  وغيرهمــا،  وهــرات 
الحركــة  لزعيــم  الضعيفــة  واالســتراتيجية 
املــال هيبــت اللــه أخونــد زاده هــي التــي أدت 
مــن  األمــن  قــوات  ــن  وتمكُّ الرجــل،  قتــل  إلــى 
كشــف مــكان إقامتــه والقضــاء عليــه. وهــدد 
باتخــاذ خطــوات أخــرى إذا مــا اســتمر زعيم 

الحركة في سياساته.
ومن أهم وأبرز أسباب الخالفات الداخلية في 
»طالبــان« فقــدان القيــادة وتعين الزعامة من 
دون اإلجمــاع، كمــا يقــول قياديــون منشــقون. 
كذلــك إقــدام الزعيــم الحالــي املــال هيبــت اللــه 
أخونــد زاده علــى إقالــة عــدد كبيــر مــن القــادة 
هم من املقربن من 

ّ
امليدانين في الحركة، وجل

مؤســس الحركة املال عمر، وهو ما أشــار إليه 
املال عبد املنان أخوند.

إضافــة إلــى ذلــك، جاء ظهور تنظيــم »داعش« 
ظــل  فــي  البــالد  وجنــوب  شــرق  فــي  ونفــوذه 
دفــع  مــا  »طالبــان«،  فــي  الداخليــة  الخالفــات 

الكثيــر مــن القياديــن فــي الحركــة إلــى تركهــا 
فتيــل  واشــتعل  التنظيــم.  نحــو  والتوّجــه 

الحرب بن الحركة والتنظيم.
»طالبــان«  تقــارب  إلــى  البعــض  يشــير  كذلــك 
مع موســكو وطهران، وهو ما أدى إلى فجوة 
كبيــرة بــن قيادات الحركة، ويتحدث البعض 
عن أن زعيم الحركة أجرى التغييرات األخيرة 
فــي الصــف القيــادي بإشــارة من اســتخبارات 
الروســي واإليرانــي  الدعــم  ذلــك ألن  املنطقــة، 
وذلــك  »داعــش«،  ملحاربــة  هــو  »طالبــان«  لـ

يستدعي تغيير القيادة امليدانية.
عــّد عالقــة »طالبــان« بإيــران وروســيا أبــرز 

ُ
وت

أسباب االنشقاق، ويبدو من سير األحداث أن 
الحكومــة األفغانيــة تغاضــت فــي البدايــة عــن 
عالقة الحركة بموسكو وطهران، وهو ما أدى 
إلى استياء قيادين في »طالبان«، خصوصًا 
الذيــن شــاركوا فــي »الجهــاد« األفغانــي ضــد 
الذيــن  الحركــة،  فــي  واملتشــددين  الــروس 
يســتدلون بذلــك إلــى موقــف مؤســس الحركــة 
املــال عمــر إزاء إيــران. ومــن هــؤالء أســرة املــال 

عمر والقادة املقربون منه.
ولكن روسيا تنفي بشكل متكرر تقديم الدعم 
قــال  أيــام،  بضعــة  وقبــل  »طالبــان«.  لحركــة 
ممثــل روســيا الخــاص فــي أفغانســتان زامير 
كابولــوف، لوكالــة »ريــا نوفوســتي«، عــن هذا 
املوضوع، إنها »ادعاءات كاذبة تمامًا وأوهام 
والسياســات  العســكرين  انهيــار  لتبريــر 
األميركية في أفغانســتان. ليس هناك تفسير 
آخــر«. وجــاء ذلــك بعدمــا كان القائــد األعلــى 
لقوات حلف شــمال األطلســي في أفغانســتان 
الجنــرال كورتــس ســكاباروتي، قــد قــال خــالل 
روســيا  إن  الكونغــرس،  فــي  اســتماع  جلســة 

تزّود »ربما« حركة »طالبان« باألسلحة.
وال تلــوح فــي األفق أي بــوادر لحل النزاعات 
عمليــات  ووقــف  الحركــة  داخــل  الداخليــة 
االغتيــال، مــا يشــير إلــى أن هــذه الخالفــات، 
إضافــة إلــى العداء مع »داعش«، ســيقضيان 
قيــادات  مــن  الكثيــر  علــى  املســتقبل  فــي 
الحركة، ال سيما أن االستخبارات األفغانية 
واألميركيــة تســتغالنها ألجــل القضــاء على 

قيادة الحركة.

في  قياديين  تعرض  إلى  أفغانستان،  في  »داعش«  تنظيم  ظهور  إلى  إضافة  »طالبان«  حركة  في  الداخلية  الخالفات  أدت 
الحركة لعمليات اغتيال، من دون أي بوادر لحل هذه الخالفات، ما يشير إلى أن الحركة ستفقد الكثير من قادتها

)Getty/مقاتلون من »طالبان« يسلمون أنفسهم للسلطات األفغانية )فريدة أميني

فــي  البــارز  القيــادي  داداللــه،  منصــور  املــال 
الحركــة وشــقيق املــال داداللــه، أحــد املقربــن 
تل في 

ُ
مــن مؤســس الحركــة املــال عمر، وقــد ق

إقليــم زابــل، إضافــة إلــى املــال عبــد الرقيــب، 
»طالبــان«،  حكومــة  إبــان  املهاجريــن  وزيــر 
وقد اغتيل في مدينة بيشاور الباكستانية، 
واملال نصير الدين حقاني، القيادي الشهير 
»طالبــان«، وقد  فــي شــبكة حقانــي املواليــة لـ
اغتيــل فــي ضواحــي العاصمة الباكســتانية 
إســالم أبــاد، واملولوي محمد عالــم، القيادي 
الــذي اغتيــل فــي مدينة كويتا الباكســتانية، 
فــي  امليدانــي  القائــد  مــراد،  ســيد  وقــاري 
بيشــاور.  مدينــة  فــي  واغتيــل  الحركــة 
كثــر  فهــم  الثانيــة،  الدرجــة  مــن  القــادة  أمــا 
بيشــاور  مدينتــي  فــي  تلــوا 

ُ
ق ومعظمهــم 

وكويتا الباكستانيتن.
جهــازي  الداخليــة  الخالفــات  مّكنــت  كمــا 
مــن  واألميركيــة  األفغانيــة  االســتخبارات 

ال بوادر لحل 
النزاعات الداخلية بالحركة 

ووقف االغتياالت
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السعودية تخفض ضرائب أرامكو
الرياض ــ خالد الشايع

أصــدر العاهــل الســعودي امللــك ســلمان بــن عبــد 
العزيــز، أمــرًا ملكيــا بتعديــالت ضريبيــة تتعلــق 
النفــط  إنتــاج  مجــال  فــي  العاملــة  بالشــركات 
واملــواد الهيدروكربونيــة داخــل اململكــة، األمــر الــذي اعتبره 
خبــراء اقتصــاد يأتــي فــي إطــار تســهيل خصخصــة شــركة 
الضرائــب  بخفــض  يســمح  القــرار  أن  خاصــة  »أرامكــو«، 
عليهــا، بينمــا تزيــد علــى الشــركات الجديــدة التــي تســعى 

لالستثمار في هذا املجال.
ووفــق القــرار امللكي، ســيكون ســعر ضريبــة الدخل 50% على 
املكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت واملواد الهيدروكربونية، 
وذلــك ملــن يبلــغ إجمالــي اســتثماراته الرأســمالية فــي اململكــة 

مبلغا يزيد على 375 مليار ريال )100 مليار دوالر(.
إجمالــي  يبلــغ  ملــن   ،%65 إلــى  الضريبــة  نســبة  وترتفــع 
اســتثماراته الرأســمالية فــي اململكــة ما يزيد علــى 300 مليار 
يزيــد  ملــن   %75 إلــى  لتزيــد  ريــال،  مليــار   375 وحتــى  ريــال 
إجمالي استثماراته الرأسمالية على 225 مليار ريال وحتى 
300، لتصــل إلــى 85 % ملــن ال يزيــد إجمالــي اســتثماراته على 

225 مليار ريال. ولم يوضح البيان ما إذا كان اإلعالن يتعلق 
بشــكل مباشــر بعمالق النفط الســعودي »أرامكو«. ويبدو أن 
تخفيــض الضرائــب يهــدف إلــى تســهيل الطــرح العــام األولي 
املزمــع ألســهم أرامكــو العــام القــادم 2018، واملتوقــع أن يكــون 
أكبــر طــرح لألســهم فــي العالــم. وتدفــع أرامكــو حاليــًا رســوم 
امتياز قدرها 20% إلى جانب ضريبة قدرها 85% للحكومة 

السعودية حسبما أفاد مسؤولون. 
والخفــض املقــرر فــي الضريبــة التــي تدفعهــا أرامكــو، يثيــر 
قلــق خبــراء اقتصــاد مــن تراجــع العائــدات املاليــة للحكومــة. 
لكــن وزيــر املاليــة، محمــد الجدعان، اعتبر فــي بيان، أمس، أن 
تخفيــض الضريبــة املفروضــة على أرامكــو لن يكون له تأثير 

على قدرة الحكومة على إيصال الخدمات ملواطنيها.
الضرائــب  إيــرادات  فــي  انخفــاض  أي   « إن  الجدعــان  وقــال 
واملــواد  للنفــط  املنتجــة  الشــركات  علــى  املفروضــة 
تعويضــه  ســيتم  الســعودية  فــي  العاملــة  الهيدروكربونيــة 
بتوزيــع أربــاح مســتقرة مــن قبل تلك الشــركات، التــي تملكها 
دفــع للحكومــة بمــا فــي ذلــك 

ُ
الدولــة، وتدفقــات ماليــة أخــرى ت

التدفقات الناتجة عن أرباح االستثمارات«.
كمــا ذكــر أمــن الناصــر، الرئيس التنفيذي لشــركة أرامكو في 

بيــان، أن خفــض ضريبــة الدخــل التــي تدفعهــا الشــركة إلــى 
50% من 85% يجعلها متوافقة مع املعدالت العاملية.

إن  الجديــد«  »العربــي  لـ ســعودية  نفطيــة  مصــادر  وقالــت 
إغــراء  أكثــر  ســيجعلها  أرامكــو  علــى  الضرائــب  خفــض 
 %35 بنحــو  أقــل  ضرائــب  ســتدفع  كونهــا  للمســتثمرين، 

مقارنة بما تدفعه حاليًا.
»العربــي  واعتبــر ربيــع ســندي، املحلــل املالــي، فــي تصريــح لـ
الجديــد« أنــه لــن يكون هناك تأثير كبير على مداخيل الدولة 
ألنهــا ســتظل املســتثمر األكبــر فــي الشــركة بامتالكهــا %95 
مــن أســهمها بعــد الخصخصــة، وبالتالــي مــا ستخســره مــن 

ضرائب ستربحه من باب األرباح املباشرة للشركة.
الحكومــة  خطــة  أركان  أحــد  األســهم،  مــن  حصــة  وطــرح 
الســعودية الطمــوح »رؤيــة 2030« لتنويــع مــوارد االقتصــاد 

بدال من االعتماد على النفط.
كان الرئيــس التنفيــذي ألرامكــو، قــد أعلــن، فــي وقــت ســابق 
مــن مــارس/آذار الجــاري، أن عمليــة طــرح حصــة مــن أســهم 
الشــركة فــي البورصــات العامليــة تمضــي كمــا هــو مخطــط 
فــي  والخــارج  الداخــل  فــي  تجــري  أن  املتوقــع  ومــن  لهــا، 

النصف الثاني من 2018.

القاهرة ـ جيهان عبدالغني

تبحث الحكومة املصرية زيادة حد اإلعفاء الضريبي، 
بهدف مواكبة نسبة التضخم التي ارتفعت بشكل كبير 
بعــد تعويــم الجنيــه املصــري فــي الثالــث مــن نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي املاضــي. وقــال مســؤول حكومــي بــارز 
»العربــي الجديــد«، إن »هناك  بــوزارة املاليــة املصريــة لـ
دراســة تتــم حاليــًا علــى رفــع حــد اإلعفــاء الضريبي من 
6500 جنيــه )361 دوالرًا( إلــى 7200 جنيــه )400 دوالر( 

للشريحة األولى التي تخضع لضريبة بواقع %10«.
طالبــوا  قــد  املصــري  البرملــان  نــواب  مــن  عــدد  وكان 

بتحريك حد اإلعفاء الضريبي بسبب موجة التضخم 
التي تجاوزت 33% في فبراير/ شباط املاضي، حسب 

تقرير البنك املركزي.
أن  اســمه،  ذكــر  عــدم  طلــب  الــذي  املســؤول،  وأضــاف 
»الدراســة تعمــل علــى تحديد األثــر املالي لتلك القرارات 
علــى املوازنــة العامــة للدولــة، خاصة في ظل اســتهداف 
حصيلــة ضريبيــة كبيــرة للعــام املالــي املقبــل«. ويتوقع 
املســتهدفة  الضريبيــة  اإليــرادات  إجمالــي  يتجــاوز  أن 
باملوازنــة الجديــدة العــام املالي املقبــل 500 مليار جنيه 
)الدوالر = 18 جنيهًا(، حســب ما قاله مســؤول حكومي 
وتمنــح  الجديــد«.  »العربــي  لـ ســابقة  تصريحــات  فــي 

مصــر إعفــاًء عائليــًا بقيمــة 7000 جنيــه باإلضافــة إلــى 
حــد اإلعفــاء الشــخصي 6500 جنيــه الــذي تتــم دراســة 
زيادتــه حاليــًا. وأكــد املســؤول أن التراجع الضريبي في 
حالة املوافقة على تلك اإلجراءات لن يقل عن 8 مليارات 
 التي تأثرت 

ً
جنيه، وهو دعم مباشر للطبقة األقل دخال

دخولهــا بالقــرارات االقتصاديــة األخيــرة مــا أدى إلــى 
زيــادة التضخــم. ويعاني موســم الضرائــب على األفراد 
الذي أوشــك على نهايته، من حالة كســاد كبيرة بســبب 
املضافــة  القيمــة  ضريبــة  عــن  نتجــت  التــي  املشــكالت 
خاصــة بالنســبة للمهنيــن املســددين للضريبــة خــالل 
املوســم الضريبــي بخــالف بعــض املتغيــرات الخاصــة 

بحجم األرباح املتحققة لهم خالل العام املاضي. ويبدأ 
تقديــم اإلقــرارات الضريبيــة لألفــراد فــي ينايــر/ كانــون 
الثانــي وينتهــي في 31 مــارس/ آذار. وبلغت الحصيلة 
مصلحــة  فــي  مصــادر  بحســب  اآلن،  حتــى  املتحققــة 

الضرائب، 1.2 مليار جنيه. 
وقالــت مصــادر، فضلــت عــدم ذكــر اســمها، إن »هنــاك 
باملوســم  الخــروج  أجــل  مــن  تبــذل  كبيــرة  مجهــودات 
الحالــي بصــورة جيــدة وتحقيــق حصيلــة مرضيــة«، 
وتوقعــت أن تشــهد إدارات الضرائــب الفارغــة حاليــا 
إال مــن القليــل مــن املمولــن، ازدحامــًا خــالل الســاعات 

األخيرة النتهاء املهلة في ختام الشهر الجاري.

مصر تبحث زيادة اإلعفاء الضريبي بسبب تفاقم التضخم

وقف 
مصنع 

لهيونداي 
في الصين

هيونــداي  شــركة  قالــت 
الكوريــة  موتــورز 
إنهــا  أمــس،  الجنوبيــة، 
أحــد  فــي  اإلنتــاج  علقــت 
بالصــن  مصانعهــا 
أذكــى  مــا  أســبوع،  ملــدة 
تضــرر  مــن  املخــاوف 
مبيعات الشــركة في أكبر 
خــالف  بســبب  أســواقها 
وتقــول  دبلوماســي. 
شــركات كوريــة جنوبيــة 
قطاعــات  فــي  تعمــل 
بــن  تــراوح  مختلفــة 
التجميــل  مســتحضرات 
إنهــا  بالتجزئــة،  والبيــع 
الصــن  فــي  مســتهدفة 
بكــن  معارضــة  بســبب 
نظــام  نشــر  لخطــط 
املضــاد  األميركــي  ثــاد 
كوريــا  فــي  للصواريــخ 
وتخشــى  الجنوبيــة. 
الــرادار  أن  مــن  الصــن 
يمكــن  للنظــام  القــوي 
أراضيهــا.  يختــرق  أن 
إغــالق  أنبــاء  ودفعــت 
هيونــداي  مصنــع 
أســهم  الصــن،  فــي 
االنخفــاض  إلــى  الشــركة 
 ،%3 إلــى  يصــل  بمــا 
وارتفــع  أمــس،  صبــاح 
لينهــي   

ً
قليــال الســهم 

منخفضــًا  التعامــالت 
أســهم  وأنهــت   .%1.2
موتــورز  كيــا  شــركتي 
موبيــس  وهيونــداي 
لهيونــداي  التابعتــن 
علــى  التعامــالت  أيضــًا 

انخفاض.
)رويترز(

ارتفاع فوائد ديون مصر
شريف  حكومة  إن  مصرية  برلمانية  مــصــادر  قالت 
للعام  الجديدة  الموازنة  مشروع  سترسل  إسماعيل 
الخميس  الــنــواب،  مجلس  إلــى   )2018  /2017( المالي 
ــوزراء  ال مجلس  اجتماع  في  إقرارها  عقب  المقبل، 
عبد  الرئيس  إلى  وإرسالها  األربــعــاء،  غد  بعد  المقرر، 
المصادر،  وأضافت  عليها.  للتصديق  السيسي،  الفتاح 
أعضاء  على  عرض  المالية  وزير  أن  خاص،  حديث  في 
مالمح  بعض  البرلمان  في  والموازنة  الخطة  لجنة 
الموازنة، ومنها وصول باب األجور إلى 240 مليار جنيه، 

وبلوغ فوائد خدمة الدين نحو 380 مليارًا.

تراجع سوق األسهم السعودية
األوسط  الشرق  في  األسهم  أسواق  معظم  تراجعت 
البورصة  وتضررت  العالمية  الخسائر  أثر  مقتفية  أمس 
البورصة  مؤشر  ونزل  الخصوص.  وجه  على  المصرية 
السعودية 0.3% وسط أقل أحجام تداول في السوق 
تلك  الخاسرة  األسهم  عدد  وفاق  أيلول.  سبتمبر/  منذ 
معظم  وهبطت  سهمًا.   31 إلى   115 بواقع  الرابحة 
كيان  سهم  خسر  حيث  البتروكيماويات  شركات  أسهم 
سهم  وانخفض   .%  0.7 للبتروكيماويات  السعودية 
اتحاد مصانع  بينما هبط سهم شركة   % 0.7 المراعي 

األسالك 2% مع بدء تداول السهمين. 

تعاون فرنسا وسنغافورة
التعاون  تعزيز  على  أمس  وسنغافورة  فرنسا  اتفقت 
في مجال الصناعات االبتكارية بما في ذلك تكنولوجيا 
الفضاء وتخطيط المدن الذكية والتكنولوجيا المالية 
بيان  الحيوية. جاء ذلك في  الطبية  والصحة والعلوم 
هسين  لي  السنغافوري  الــوزراء  رئيس  أصــدره  مشترك 
هامش  على  هوالند  فرنسوا  الفرنسي  والرئيس  لونغ 
جولته  ضمن  لسنغافورة  األخير  بها  يقوم  التي  الزيارة 
أن  البيان  وأضاف  آسيا.  شرق  جنوب  دول  إلى  الرسمية 
الزعيمين اتفقا على أن يكون عام 2018 عاما »لالبتكار« 

في البلدين.

أخبار مختصرة

مصطفى عبد السالم

ما إن توّدع الجزائر قضية فساد 
حتى تشهد قضية أكبر من حيث 
األرقام والتأثير، وفي الوقت الذي 

لم تودع فيه البالد تداعيات قضية 
فساد شركة سوناطراك الحكومية 

للنفط والتي تورط فيها وزير 
الطاقة السابق شكيب خليل، أبرز 

املقربني من الرئيس بوتفليقة، نجد 
أن حزب جبهة التحرير الوطني 

الحاكم، والذي يتزعمه بوتفليقة، 
شهد قبل أيام قضية فساد أخرى، 

حيث أقال عضوة في املكتب 
القيادي للحزب، بعد تورطها في 
قضية رشوة تتعلق باالنتخابات 

البرملانية املقبلة. أما قضايا الفساد 
األبرز في تاريخ البالد فهي ما 
تكشفه يوميًا الجهات الرقابية، 

واملثال على ذلك ما كشفه مجلس 
املحاسبة أخيرًا من ضياع عشرات 
مليارات الدوالرات من مستحقات 

الدولة لدى مستثمرين وتجار، 
وتجاوزات باملليارات في إنفاق 

امليزانية، وعجز الحكومة عن 
تحصيل 110 مليارات دوالر قيمة 

تهرب ضريبي في عام، إضافة 
إلى فضيحة الطريق السيار شرق 
غرب، والتي أهدرت فيها الحكومة 

املليارات. ومساء أمس األول، 
تفجرت فضيحة فساد جديدة 

تتعلق هذه املرة بقطاع السيارات، 
حيث وجدت الحكومة نفسها في 

أزمة حقيقية عقب الكشف عن 
فضيحة مصنع هيونداي الوهمي 
لتركيب السيارات، وقيام املصنع 
بالتهرب من الضرائب والتحايل 
على قانون االستثمار وتهريب 

العملة إلى الخارج. ببساطة، 
يهتز املجتمع الجزائري، من وقت 

آلخر، على وقع حلقة متواصلة 
من فضائح الفساد، التي بات 

أبطالها وزراء ومسؤولني بالدولة، 
وارتبطت املافيا واللوبيات املالية 

الفاسدة بالسلطة الحاكمة ودوائر 
صنع القرار، وباتت قيادات سابقة 

باملؤسسة العسكرية واألمنية 
تسيطر على كبريات الشركات 

والقطاعات االقتصادية والتجارية، 
وبات تمرير مشروع استثماري 
وترخيصه بحاجة لدفع عموالت 

وسمسرة لشخصيات نافذة 
بالدولة، والنتيجة النهائية توغل 

البالد أكثر في مستنقع الفساد، 
ت الجزائر في املركز 108 

ّ
إذ حل

عامليًا و17 أفريقيًا، و10 عربيًا 
في 2016، وفق منظمة الشفافية 

الدولية، مقابل املركز 88 عامليًا في 
2015. ومع هذا التوغل وتداخل 

املال بالسياسة والعسكر بالسلطة، 
نجد أن 69% من الجزائريني 

يعتقدون أن جهود الحكومة سيئة 
في محاربة الفساد، حسب منظمة 
الشفافية الدولية، وخاصة أنه في 
الوقت الذي تهتز فيه البالد على 

وقع فضائح فساد مستمرة، 
تكتفي السلطات بمعالجات 
سطحية وغير حاسمة، من 

تشكيل لجان تحقيق وتحويل 
القضايا لقضاة حبالهم طويلة. 

ومع الكشف عن قضايا الفساد، 
يقف الشباب في حالة ذهول، 

يسأل عن سر ضياع املليارات من 
إيرادات الدولة، ويستغرب سكوت 

الحكومة على فساد مستشر 
يصّعب من مهمته في الحصول 

على فرصة عمل.

الجزائر: موعد 
مع الفساد
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لندن ـ العربي الجديد

بـــدأ مــنــتــدى االســتــثــمــار القطري 
العاصمة  في  أعماله  البريطاني 
اإلثنني،  أمــس  لندن،  البريطانية 
لــتــتــجــه أنـــظـــار املــســتــثــمــريــن إلــــى صــفــقــات 
الــتــي ستقدمها  والــتــســهــيــات  االســتــثــمــار 
ــــى اإلســــــــراع فــي  ــتــــان الـــطـــامـــحـــتـــان إلـ الــــدولــ

الخطط التنموية خال السنوات املقبلة.
وركز املسؤولون القطريون على اهتمامهم 
ــات عــــــــدة، مــنــهــا  ــاعــ ــطــ بــــاالســــتــــثــــمــــار فـــــي قــ
املــالــيــة والـــعـــقـــارات والــتــجــزئــة، فــيــمــا أكــدت 
دور  على  تعول  أنها  البريطانية  الحكومة 
بعد  مــا  فــي مرحلة  القطرية  االســتــثــمــارات 
األوروبــي،  االتحاد  البريطاني من  الخروج 
 عن 

ً
وزيـــــــادة صـــادراتـــهـــا إلــــى قـــطـــر، فـــضـــا

مشاركة شركاتها في أعمال البنية التحتية 
الــتــي تــقــوم بها الــدوحــة اســتــعــدادًا لتنظيم 

كأس العالم في 2022.
ــا ســتــســتــثــمــر خــمــســة  ــهــ ــنــــت قـــطـــر أنــ ــلــ وأعــ
مــلــيــارات جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )6.3 مــلــيــارات 
الـــســـنـــوات  خـــــال  بـــريـــطـــانـــيـــا،  فــــي  دوالر(، 
في  استمرارها  عن   

ً
فضا القادمة،  القليلة 

دعــم بــورصــة لــنــدن، ســـواء مضت قــدمــا في 
األملانية  البورصة  مــع  االنــدمــاج  محادثات 

أو لم يحدث ذلك.
بــن خليفة  بــن ناصر  الشيخ عبدالله  وقــال 
آل ثـــانـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
الــداخــلــيــة الـــقـــطـــري، خــــال افــتــتــاح مــنــتــدى 
قطر واململكة املتحدة لألعمال واالستثمار، 
الوجهة  تــزال  وال  كانت  املتحدة  اململكة  إن 
املفضلة لاستثمارات القطرية في مختلف 
ــة قــــطــــاع الــــعــــقــــارات،  ــاصــ ــخــ املــــــجــــــاالت، وبــ
باإلضافة إلى أن لندن هي الوجهة املفضلة 
لــلــســيــاحــة الـــقـــادمـــة مـــن قــطــر، كــمــا أن قطر 
تــعــتــبــر مـــن أهـــم املـــورديـــن لــلــغــاز الطبيعي 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يحاول الشاب الفلسطيني عثمان مطر، إقناع 
عدد من أصدقائه في قطاع غزة، باالستثمار 
بمبالغ مالية بسيطة ال تتجاوز 100 إلى 300 
األربــاح  لتقاسم  موقع  أمــيــركــي، ضمن  دوالر 
عــبــر شبكة اإلنــتــرنــت فــي ظــل شــح الــوظــائــف 

وارتفاع معدالت البطالة.
ويعمل الشاب الغزي مطر لعدد من الساعات 
ــــاح يعتمد  يــومــيــا ضــمــن مــوقــع لــتــقــاســم األربـ
ــراء بـــاقـــات إعــانــيــة لــشــركــات تــرغــب  ــ عــلــى شـ
ــتـــرويـــج، ويــــجــــري الـــحـــصـــول عـــلـــى نــســبــة  ــالـ بـ
معينة من الربح شهريا من وراء ذلك، تمكنه 
من شراء باقات جديدة أو سحب مبالغ مالية 
ال تتجاوز 200 دوالر يوميا. وخال السنوات 

املــــســــال لــلــمــمــكــلــة، مــــا يــــدعــــم أمـــــن وتـــنـــوع 
مصادر الطاقة. وأضاف: »هذا املنتدى يأتي 
للغاية، في ظل ما يشهده  في توقيت هــام 
البلدان من مرحلة جديدة من عملية التطور 
ــمـــرة«، مــــؤكــــدًا أن »املـــمـــلـــكـــة املــتــحــدة  ــتـ املـــسـ
االستراتيجية  تنمية عاقاتها  إلى  تسعى 
وتعزيز تعاونها في كافة املجاالت. ونحن 
فــي دولــة قطر، ندخل فــي مرحلة مهمة من 
تنفيذ االستراتيجيات والبرامج واملشاريع 

وفقا لرؤية قطر 2030«.
وتابع رئيس الــوزراء، وفق ما نقلته وكالة 
األنـــبـــاء الــقــطــريــة، أن مــن أهـــم أهــــداف دولــة 
الدولة  تحويل  هو  الحالي  الوقت  في  قطر 
الــقــائــمــة على  إلـــى مــركــز عــاملــي للصناعات 
املعرفة واالبتكار، »وكذلك نسعى لتوسيع 
شــراكــتــنــا فـــي مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
أكثر  املنتدى  واألمـــن«. ويحضر  والرياضة 
مــن 500 شــخــص مــن وزراء ورجــــال أعــمــال 
ــديـــن، بــيــنــمــا تــعــقــد  ــلـ ــراء مــــن كــــا الـــبـ ــ ــبـ ــ وخـ
جلسات اليوم الثاني في مدينة برمنغهام، 

ثاني أكبر مدينة تجارية بريطانية.
ومجال الطاقة والصناعة له نصيب ضخم 
من أعمال املنتدى، وكذلك العقارات والقطاع 
ــالــــي، الـــــذي تــســعــى بــريــطــانــيــا لــتــعــزيــزه  املــ
مالية  املتوقعة ملؤسسات  املــغــادرة  في ظل 

املحكم  اإلسرائيلي  الحصار  وبفعل  األخــيــرة 
على املدينة، لجأ املئات من الشباب في القطاع، 
إلى  والكليات  الجامعات  خريجي  خصوصا 
البحث عن فرص عمل عبر شبكات اإلنترنت، 
عــبــر الــعــمــل الـــحـــر أو اســتــثــمــار األمـــــــوال من 
الشهور  املواقع املختلفة. وبــرزت خال  خال 

عقب الــخــروج من االتــحــاد األوروبـــي. وقال 
وزير املالية القطري، علي شريف العمادي، 
لوكالة رويترز، على هامش أعمال املنتدى، 
أمــس، إن بــاده ستستثمر خمسة مليارات 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــال 

السنوات الثاث إلى الخمس املقبلة.
أكــبــر املستثمرين فــي لندن  وقــطــر مــن بــني 
وتمتلك معالم بارزة، مثل ناطحة السحاب 
ــريــــة  ــقــ ــتــــجــــر »هـــــــــــــــارودز« والــ »شــــــــــــارد« ومــ

األوملبية، باإلضافة إلى فنادق فخمة.
كــمــا ســعــت لــتــنــويــع اســتــثــمــاراتــهــا فـــي غير 
ــقــــارات، بــمــا فـــي ذلــــك شـــــراء حــصــص في  الــــعــ
هيثرو  ومطار  »سينسبري«  التجزئة  شركة 
في لندن. وقال وزير التجارة البريطاني ليام 
فــوكــس، إن حــجــم االســتــثــمــارات الــقــطــريــة في 
جنيه  مليار   35 بنحو  يــقــدر  املتحدة  اململكة 
إسترليني )43.7 مليار دوالر(، مضيفا: »هذا 
هـــو أفــضــل وقـــت لــاســتــثــمــار فـــي بــريــطــانــيــا، 
وخــاصــة أنــهــا تستعد لــلــخــروج مــن االتــحــاد 
األوروبـــــــي وتــســعــى نــحــو تــعــزيــز شــراكــاتــهــا 
ــار  ــ ــــدة«. وأشـ ــديـ ــ ــات جـ ــراكــ الـــقـــديـــمـــة وبــــنــــاء شــ
أيضا  البريطانية  الشركات  دور  إلــى  فوكس 
فــي دعـــم االقــتــصــاد الــقــطــري، وقــيــامــهــا بــدور 
ــداد املنشآت الــازمــة لكأس  هــام فــي بناء وإعـ
إلــى أن  الــذي ستستضيفه قطر. ولفت  العالم 
الــصــادرات املتاح  بــاده ستزيد حجم تمويل 
لدعم التجارة مع قطر إلى املثلني، ليصل إلى 
مليارات   5.7( إسترليني  جنيه  مليارات   4.5
دوالر(، مضيفا: »ال يجب أن تفشل أي تجارة 
بني اململكة املتحدة وقطر بسبب عدم وجود 
ــذا الــســبــب الــحــكــومــة  ــهـ ــأمـــني، ولـ تــمــويــل أو تـ
املــمــكــن أن تــعــطــي املشترين  الــبــريــطــانــيــة مــن 
 جاذبا طويل األجل 

ً
والوكاء في قطر تمويا

ــتـــحـــدة أكــثــر  لــجــعــل الـــتـــوريـــد مــــن املــمــلــكــة املـ
الشركات  إلــى جــذب  تنافسية«. وتتطلع قطر 
الــبــريــطــانــيــة فـــي قـــطـــاعـــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والــنــقــل والــســيــاحــة والــصــحــة، فــي ظــل طفرة 
تــرمــي بريطانيا  فــي حــني  إنشائية وبــشــريــة، 
إلى جذب رؤوس األموال القطرية في قطاعات 
وغيرها  والطاقة  والتجارة  واملالية  العقارات 
من املجاالت. وقال الشيخ عبد الله بن محمد 
بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لجهاز 
قطر لاستثمار، إنه ستظل هناك فرص أمام 
ــثــــروة الـــســـيـــادي لــاســتــثــمــار في  ــنـــدوق الــ صـ
بريطانيا بعد خروجها من االتحاد األوروبي.
ــاف أن الــجــهــاز ســيــواصــل دعـــم بــورصــة  وأضــ
ــنــــدن، الـــتـــي يــمــتــلــك فــيــهــا حـــصـــة رئــيــســيــة،  لــ
سواء مضت قدما في محادثات االندماج مع 

البورصة األملانية أو لم يحدث ذلك.

األخيرة بني الشبان الغزيني ظاهرة استثمار 
 منهم 

ً
األمــوال عبر مواقع تقاسم األربــاح أما

فـــي تــأمــني مــســتــقــبــلــهــم وتــحــســني أوضــاعــهــم 
ظلها  فــي  يعيشون  الــتــي  الصعبة  املعيشية 
بــحــكــم اســتــمــرار الــحــصــار وتــاحــق الــحــروب 
اإلسرائيلية على القطاع الذي يقطنه أكثر من 
»العربي  لـــ  مطر  ويــقــول  فلسطيني.  مليوني 
ــم أن االســـتـــثـــمـــار فــــي مـــواقـــع  ــ الــــجــــديــــد«: »رغــ
تقاسم األربــاح عبر شبكة اإلنترنت محفوف 
أنها  إال  إلـــى %100،  تــصــل  بنسبة  بــاملــخــاطــر 
تــبــقــى فـــرصـــة لــكــســب املــــــال بــالــنــســبــة ملــئــات 
الــشــبــاب الــغــزيــني فــي ظــل شــح الــوظــائــف في 

املؤسسات الحكومية والخاصة«.
ويــوضــح أن املــوقــع الــذي يستثمر بــه األمــوال 
ــم  ــهـ األسـ أربــــــــاح  مــــن   %120 رد  ــلـــى  عـ يـــعـــمـــل 

املشتراة، والتي هي عبارة عن باقات إعانية 
فــقــط، حــيــث يمكن للمستثمر  خـــال شــهــريــن 
ــه، شــريــطــة أال يــتــجــاوز  ــوالـ الــحــصــول عــلــى أمـ

املبلغ اإلجمالي شهريا 6 آالف دوالر.
وُيـــقـــر مــطــر بـــأن 90% مـــن مـــواقـــع االســتــثــمــار 
ــرنــــت،  ــتــ ــم األربـــــــــــاح عـــبـــر شـــبـــكـــة اإلنــ ــاســ ــقــ وتــ
تـــكـــاد مــصــداقــيــتــهــا تـــكـــون مـــعـــدومـــة وتــضــع 
املــســتــثــمــريــن بــهــا ضــمــن احـــتـــمـــاالت الــنــصــب 
عليهم وضياع أموالهم املستثمرة، باإلضافة 
إلى األرباح التي حصلوا عليها جراء تشغيل 
أموالهم. وال يصدق الشاب الغزي محمد عبد 
ــه خــســر أمـــوالـــه الــتــي استثمرها  الــلــطــيــف، أنـ
باإلضافة إلى األرباح بعد إغاق املوقع، الذي 
املــقــدرة  سجل بــه وعــمــل على تشغيل أمــوالــه 
التي  ــاح  ــ األربـ إلـــى  بــاإلضــافــة  بـــ 1700 دوالر، 

تجاوزت 6 آالف دوالر.
اللطيف  عبد  اكتشف  وضــحــاهــا  عشية  فبني 
أنه وقع ضحية لعملية نصب من قبل املوقع، 
للمستثمرين  أرباحا خيالية  يقدم  كــان  الــذي 
به تصل إلى 300% بعد مرور شهر فقط على 
تشغيل األمــوال، والــذي جازف بالعمل خاله 
بــه مــن عــدم مصداقية  رغــم تحذير املحيطني 
املوقع. ويقول عبد اللطيف لـ »العربي الجديد« 
إن الــعــديــد مــن الــشــبــاب أصــحــاب الــخــبــرة في 
مجال مواقع تقاسم األرباح حذروه مرارًا من 
املــوقــع وضــــرورة سحب ولــو جــزء مــن املبلغ، 
بسبب عدم وجود هوية ملالكيه أو األشخاص 
القائمني عليه وطبيعة النسب الخيالية التي 

يحصل املستثمر عبره في فترة وجيزة.
ويــشــيــر إلـــى أن الــعــمــل عــبــر اإلنــتــرنــت يعتبر 
أمواله  بعد خسارة  قوية  له صدمة  بالنسبة 
وعدم قيامه بسحب أي منها من املوقع الذي 
استثمر به املال. ويحذر الشاب الغزي، املقدمني 
على العمل في مواقع تقاسم األرباح وضرورة 
والتأكد من هوية  االحتياطات  أقصى  اتخاذ 
أموالهم  تشغيل  على  يعملون  الــتــي  املــواقــع، 
لعمليات  ضحايا  وقوعهم  عــدم  لضمان  بها 
نصب وفقدان آالف الدوالرات خالها. ويقول 
ظروف  إن  االقتصادي،  الخبير  نشوان،  نهاد 

الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــفــروض على القطاع 
للشباب  رئيسيا  دافعا  عــام 2006 تشكل  منذ 
للتوجه نحو مــواقــع تقاسم األربـــاح، فــي ظل 
الــنــســب الــتــي تــقــدمــهــا لــهــم وفـــي الــوقــت الــذي 

ارتفعت به معدالت البطالة ألكثر من %50.
ويــؤكــد نــشــوان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« وجــود 
مـــايـــني الـــــــــــدوالرات املـــســـتـــثـــمـــرة فــــي مــجــال 
مواقع تقاسم األرباح والفوركس والعمات 
اإللكترونية املوجودة عبر شبكات اإلنترنت، 
القطاع  فــي  املستثمرون  إليها  يلجأ  والــتــي 
 في الحصول على أكبر نسب ممكنة من 

ً
أما

املالية  الخسائر  إجمالي  أن  ويقدر  األربـــاح. 
الناتجة عن االستثمار اإللكتروني في شتى 
املـــجـــاالت تــجــاوز 30 إلـــى 40 مــلــيــون دوالر، 
 حكوميا يتمثل في 

ً
وهــو مــا يتطلب تــدخــا

تتبع  عــلــى  تعمل  دائــــرة متخصصة  إيــجــاد 
االستثمار الخارجي وتوجيهه بشكل يحقق 
الربح  هامش  أن  ويضيف  إيجابية.  نتائج 
الذي تقدمه هذه املواقع يعتبر كبيرًا للغاية 
حيث تصل نسبته إلى 240% سنويا بمعدل 
شـــهـــري 20%، مــــا يــجــعــل نــســبــة املـــخـــاطـــرة 
عــالــيــة لــلــغــايــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي ال تــوجــد 
تمكنوا  غــزيــني  ملستثمرين  حقيقية  نــمــاذج 
ــال والـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــــرداد رأس املــ ــتـ ــ مــــن اسـ
ــــاح جــيــدة عــبــر االســتــثــمــار اإللــكــتــرونــي.   أربـ
ويعتمد أكثر من 80% من سكان القطاع على 
املساعدات اإلغاثية التي تقدمها املؤسسات 
األممية العاملة في املدينة، في الوقت الذي 
الــواحــد أكثر  ال يتعدى متوسط دخــل الفرد 
مــــن دوالريــــــــن يـــومـــيـــا بــحــســب إحــصــائــيــات 

اللجنة الشعبية لكسر الحصار.
ويؤكد سمير أبو مدللة، أستاذ علم االقتصاد 
في جامعة األزهر بغزة، أن حجم الخطورة في 
ال سيما  اإللكترونية،  املواقع  عبر  االستثمار 
الـــخـــاصـــة بــتــقــاســم األربــــــــاح، يــعــتــبــر مــرتــفــعــا 
للغاية فــي ظــل إمكانية ضــيــاع كــافــة األمـــوال 
املــســتــثــمــرة، مــشــيــرًا إلــــى أن حــجــم اســتــفــادة 
االقتصاد من مثل هذه املواقع ال يشكل سوى 

0.5% من الناتج املحلي.

الرباط ــ مصطفى قماس

يــتــرقــب املـــغـــرب نــتــائــج الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز خـــال األشــهــر 
يختزن  اململكة  كــان شــرق  إذا  مــا  لتحديد  املقبلة،  الــثــاثــة 
كميات كبيرة، أم أن الشركة املنقبة ستغادر املنطقة بخيبة 
كبيرة، كما حدث في منطقة »تالسينت« قبل أكثر من عقد 
من الزمن والتي بنى عليها املغاربة آمااًل كبيرة في توفير 

مصدر كبير للطاقة في الباد.
وقال مصدر مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح 
لـ »العربي الجديد«، إن شركة »ساوند إنرجي« البريطانية، 
تجرى آخر تجاربها، بعدما انتهت من حفر البئر الثالثة 
في منطقة تاندرارة )شرق(، والتي ينتظر أن تكشف ما إذا 
كان املغرب يحوي مخزونا مهما من الغاز، وذلك بعد حفر 
إلى  أشـــارت  البريطانية  الشركة  وكــانــت  سابقتني.  بئرين 
وجـــود مــؤشــرات قــويــة على وجـــود حقل غــاز ضخم شرق 
إلــى وجــود ما  األولـــى لفتت  البئر  اململكة، وعندما حفرت 
يصل إلى 6 مليارات متر مكعب، بجانب ما يصل إلى 8.8 
مايني قدم مكعبة في البئر الثانية. وفي األسبوع املاضي، 
انتهت الشركة من حفر البئر الثالثة، التي تعتبر حاسمة، 
حيث جرى الحديث عن وجود مؤشرات غاز، غير أن الشركة 
تفضل التريث إلى حني إجراء جميع التحاليل والخبرات، 
الــتــي تفضي إلـــى تــكــويــن قــنــاعــة راســخــة حـــول مــا يحويه 
إنرجي، جيمس  العام لساوند  للمدير  الحقل. وسبق  ذلك 
بــارســونــز، أن عــبــر فــي لــقــاء مــع مستثمرين فــي أكــتــوبــر/

تشرين األول املاضي، عن اعتقاده بوجود حقل غاز ضخم 
في منطقة تاندرارة. ولم يتردد مدير عام الشركة آنذاك في 
تشبيه هذا الحقل بحقل » ظهر«، الــذي أعلنت عنه شركة 
»إيني« اإليطالية في مصر، والــذي قدرت احتياطياته في 

2015 بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.
وأكد مصدر مسؤول، أن الخبر اليقني حول حقيقة ما تحويه 
أبريل/نيسان ويونيو/ بــني  ُيــعــرف  تــانــدرارة، ســوف  منطقة 

الكثير  تقتضي  واالختبارات  التحاليل  أن  موضحا  حزيران، 
ــال املـــصـــدر إنــه  ــة واضـــحـــة. وقــ مـــن الــفــحــص، قــبــل تــكــويــن رؤيــ
يــفــتــرض فـــي الـــشـــركـــة، الـــلـــجـــوء إلــــى شـــركـــة خـــبـــرة، مـــن أجــل 
ــتـــي ســتــتــوصــل إلـــيـــهـــا حـــول  ــات الـ الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الـــخـــاصـ
االحتياطي اإلجمالي من الغاز في تاندرارة. وحصلت الشركة 
البريطانية على رخصة للتنقيب عن الغاز من املكتب الوطني 
للهيدروكربورات واملعادن على مساحة 14 ألف متر مربع في 

منطقة تاندرارة غير البعيدة عن الحدود مع الجزائر.
ويـــجـــري الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز فـــي تــلــك املــنــطــقــة بـــني »ســاونــد 
إنـــرجـــي«، وصـــنـــدوق االســتــثــمــار فــي الــنــفــط والـــغـــار املــغــربــي، 
للدولة  اململوك  واملــعــادن  للهيدروكربورات  الوطني  واملكتب 
بــدأت الشركة تتحدث عن مخزون مهم في  املغربية. وعندما 
لــلــهــيــدروكــاربــورات واملــعــادن،  الــوطــنــي  املكتب  بـــادر  املنطقة، 

الذي يمنح تراخيص التنقيب، إلى الدعوة إلى التريث.
واجبة،  وتــجــارب  تنقيب طويل،  املكتب عن مسلسل  وتحدث 
قبل اإلعان عن حقيقة ما تختزنه املنطقة الشرقية باملغرب، 
في  التنقيب  لسابقة  بالنظر  املــغــرب  فــي  مفهوم  وهــو موقف 
منطقة »تالسينت«. فقد ظن املغرب قبل سنوات أنه سينضم 
إلى نادي البلدان النفطية، عندما أعلن عن اكتشاف مهم في 
كانت تسعى  املنقبة،  الشركة  أن  ينجلي  أن  قبل  »تالسينت«، 
عبر ذلك إلى رفع أسهمها في الخارج. وإذا تحققت تطلعات 
الشركة البريطانية املدرجة في بورصة لندن، حول ما يختزنه 
شــرق املــغــرب، فــإن الــشــروع فــي تسويق الــغــاز سيبدأ فــي عام 
املـــغـــرب حـــوالـــي 94% مـــن احــتــيــاجــاتــه من  2019. ويــســتــورد 
الشهرين  في   %53.4 بنحو  فاتورتها  ارتفعت  والتي  الطاقة، 
األولـــني مــن الــعــام الــجــاري 2017، لتصل إلــى أكــثــر مــن مليار 

دوالر حسب مكتب الصرف )حكومي(.
وكــان وزيــر الطاقة املغربية، عبد الــقــادر اعــمــارة، توقع أن 
للطاقة،  املقبلة منتجا  أعــوام  الثاثة  املغرب خــال  يصبح 
خــصــوصــا بــعــد الــتــقــاط مـــؤشـــرات حـــول وجــــود الـــغـــاز في 

مناطق بحرية تابعة له.

قطر تستثمر 6.3 مليارات 
دوالر في بريطانيا

تصعيد ضد الباعة المتجولينمواقع »تقاسم األرباح« تجذب شباب غزة رغم المخاطر

المغرب يستورد 94% من احتياجاته من الطاقة )فرانس برس(رئيس مجلس وزراء قطر في افتتاح المنتدى )قنا(

العائد المرتفع يغري الشباب باالستثمار في مواقع تقاسم األرباح )عبدالحكيم أبورياش(

المغرب يترقب اكتشافات الغاز

أعلنت قطر أنها ستستثمر 
6.3 مليارات دوالر في 
بريطانيا خالل السنوات 

القليلة القادمة، فضًال 
عن استمرارها في دعم 

بورصة لندن بعد الخروج 
من االتحاد األوروبي

نفط غير شرعي
قالت املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، 
إنها اكتشفت محاوالت »غير قانونية« 
لبيع نفط خام دون موافقتها، وحذرت 
املشترين املحتملني من إبرام مثل هذه 

العقود. وحاولت سابقا جماعات مقرها 
في شرق ليبيا بيع النفط بشكل مستقل 
عن املؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، 
ولكن قرارات األمم املتحدة، التي ما زالت 

سارية أحبطت هذه املحاوالت.
وقالت املؤسسة في بيان، دون أن تقدم 

تفاصيل بشأن الجهة املتورطة »لقد 
رصدت املؤسسة الوطنية للنفط مجموعة 

من األشخاص الذين يستغلون حالة 
االنقسام السياسي الذي تعيشه البالد 

وإبرامهم لعشرات العقود غير الشرعية 
مع شركات مغمورة وغير مؤهلة لشراء 

النفط«. وأضافت أن »هذه الجهات عرضت 
النفط الخام الليبي للبيع بتخفيضات 

كبيرة جدًا عن سعر البيع الرسمي وتصل 
خسارة الدولة الليبية في هذه العقود 
لو تم تنفيذها إلى مئات املاليني من 
الدوالرات، مقارنة بالعقود الشرعية 

املعمول بها«.

مناقصة قمح للجزائر
قال تجار أوروبيون لرويترز إن الديوان 
املهني الجزائري للحبوب طرح مناقصة 

عاملية لشراء 50 ألف طن من القمح 
الصلد، مشيرين إلى أنه سيتم إغالق 

املناقصة اليوم الثالثاء. ومن املقرر توريد 
الكميات التي سيتم شراؤها في النصف 

الثاني من مايو/ أيار املقبل. وتكون 
الكميات في مناقصات الجزائر اسمية 
ومن املعتاد أن يشتري البلد أكثر من 

الكميات األصلية املطلوبة.

قروض لمشروعات تنموية
أعلن البنك اإلسالمي للتنمية، موافقة 

مجلس مديريه التنفيذيني على اعتماد 
تمويالت جديدة بقيمة 714.7 مليون 

دوالر، وذلك في ختام اجتماعات املجلس 
في املدينة املنورة. وأوضح البنك في بيان، 

أمس، أن التمويالت تشمل تقديم 328.5 
مليون دوالر لقطاع الطرق في كازاخستان 

و300 مليون دوالر لقطاع اإلسكان في 
أوزبكستان و86 مليون دوالر لقطاع املوانئ 

في لبنان، مشيرا إلى تقديم مساعدة فنية 
في صورة منحة بقيمة 270 ألف دوالر 
لدعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة في 

سلطنة ُعمان.

إفالس شركة يابانية
أعلنت شركة »ويستنجهاوس إلكتريك« 

اململوكة ملجموعة »توشيبا« اليابانية، أنها 
ستقدم طلبًا إلشهار إفالسها وحمايتها 

من الدائنني. وذكرت صحيفة »نيكي 
اشيان« االقتصادية اليابانية، أمس وفق 

وكالة األنباء القطرية، أن مجلس إدارة 
»ويستنجهاوس« سيجتمع صباح اليوم 

الثالثاء، إلقرار طلب إشهار اإلفالس، ومن 
املتوقع أن يجتمع مديرو »توشيبا« خالل 

األسبوع الحالي إلقرار الطلب. وكانت 
توشيبا قد أرجأت إعالن نتائجها ربع 

السنوية مرتني واحدة في فبراير/ شباط 
املاضي والثانية في مارس/ آذار الجاري.

وتسعى توشيبا إلى الحد من خسائرها 
من خالل فصل ويستنجهاوس عن 
حسابات املجموعة في ظل توقعات 

بتكبد األخيرة املزيد من الخسائر نتيجة 
تأخر تنفيذ العديد من املشروعات، التي 

تجاوزت تكاليفها املقدرة بالفعل.

صندوق كوري للتكنولوجيا
أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اعتزامها 

إنشاء صندوق استثمار برأسمال 
بقيمة 113.5 وون )101.8 مليون دوالر( 

ملساعدة الشركات الناشئة في قطاع 
التكنولوجيا الحيوية، بهدف توفير 

محركات نمو جديدة لالقتصاد 
الكوري. وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والتخطيط 
املستقبلي الكورية الجنوبية، في بيان 

أمس، إنه سيتم إنشاء الصندوق 
وطرحه لالكتتاب العام، ملساعدة الشباب 

الباحثني عن عمل في إنشاء شركاتهم 
الصغيرة وتطوير تكنولوجيا حيوية 
جديدة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية 

الجنوبية لألنباء عن مسؤولني في 
الوزارة قولهم إن الصندوق سيركز 

على توفير البنية األساسية للشركات 
الناشئة ومساعدتها في مجال 

األبحاث والتطوير.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

35
ــر  ــس، وزي ــوك ــام ف ــي قـــال ل
ــيــة ورئــيــس  ــتــجــارة الــدول ال
ــارة فــي  ــ ــج ــ ــت ــ مــجــلــس ال
إن  الــمــتــحــدة،  المملكة 
القطرية  االستثمارات  حجم 
 35 بنحو  يقدر  بالمملكة 
 43.8( إسترليني  جنيه  مليار 

مليار دوالر(.

تونس ـ فرح سليم

معركة كسر عظم، تعيش على وقعها 
الــعــاصــمــة تــونــس هـــذه األيــــام، بسبب 
إنهاء  على  املحلية  السلطات  إصـــرار 
ــــي املـــنـــاطـــق  الــــتــــجــــارة الـــعـــشـــوائـــيـــة فـ
ــابــــل رفــــض  ــقــ املـــــركـــــزيـــــة لـــلـــمـــديـــنـــة، مــ
االنـــصـــيـــاع  املـــتـــجـــولـــني  الـــتـــجـــار  آالف 
ــديــــدة الــــتــــي يــســعــى  لــــــإجــــــراءات الــــجــ

محافظ العاصمة فرضها.
وتـــعـــد الــــتــــجــــارة الـــعـــشـــوائـــيـــة مــشــكــلــة 
مــزمــنــة كــثــيــرًا مـــا تــتــأجــج بـــني الــحــني 
ــر، فــيــمــا عــجــزت الــحــكــومــة حتى  ــ واألخـ
اآلن على احتوائها، مقابل توسع غير 
مــســبــوق لــحــجــم الـــبـــاعـــة مـــن يــــوم إلــى 
أخـــر، فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدالت البطالة 
فـــي الـــبـــاد. وفــــي ظـــل مــزاحــمــة الــبــاعــة 
املـــتـــجـــولـــني لـــلـــمـــتـــاجـــر املـــنـــتـــشـــرة فــي 
العاصمة، هدد أصحاب املحات بغلق 
قارعة  متاجرهم وعــرض سلعهم على 
بــإعــفــائــهــم نهائيا  الـــطـــريـــق، مــطــالــبــني 
ــرار الــتــجــار  ــع الــضــرائــب عــلــى غــ مـــن دفـ
املتجولني. ويتذمر تجار القطاع املنظم 
مقابل  نشاطهم،  في  شديد  تراجع  من 
املنظمة،  غير  للتجارة  مــتــزايــد  تــوســع 
داعني إلى تكوين لجنة مشتركة رفيعة 
املستوى بني اتحاد الصناعة والتجارة 
والحكومة، للبحث عن حلول جدية ملا 

وصفوه بـ »آفة التجارة املوازية«.
وقــــال مــحــســن ســـاســـي، رئــيــس الــغــرفــة 
الــنــقــابــيــة الــوطــنــيــة لـــتـــجـــارة املــابــس 
الجاهزة، إن تجار العاصمة ومدينتي 
ــاقــــس وســــــوســــــة قـــــــــــرروا تــعــلــيــق  ــفــ صــ
نشاطهم والدخول في إضــراب مفتوح 
ابــتــداًء مــن الــيــوم الــثــاثــاء )28 مــارس/
املقبل،  نــيــســان  أبــريــل/   10 آذار( حــتــى 
في  النشاط  مواصلة  استحالة  بسبب 

الظروف الحالية.
وأضاف ساسي في تصريح لـ »العربي 

الــجــديــد« أن »وضـــع الــعــاصــمــة أصبح 
، وعلى السلطات املحلية إنهاء 

ً
مخجا

الفوضى، فأي صورة سيحملها  حالة 
ــــوى صــــورة  ــــى بـــلـــدانـــهـــم سـ الـــســـيـــاح إلـ
عاصمة مشوهة جماليا بسبب الباعة 

العشوائيني وما يخلفه نشاطهم«.
وأطــلــق تــجــار الــعــاصــمــة واملــحــافــظــات 
الكبرى نداء استغاثة لرئيس الحكومة 
يوسف الشاهد، مطالبني إياه بتطبيق 
الـــقـــانـــون وحـــمـــايـــة الـــتـــّجـــار الـــدافـــعـــني 
للضرائب، بعد أن أدى الكساد التجاري 
فـــــي مـــحـــاتـــهـــم إلـــــــى حـــــد الــــعــــجــــز عــن 
السلطات  وتجد  العمالة.  أجــور  ســداد 
إلى  التصدي  في  صعوبات  التونسية 
ظاهرة الباعة املتجولني، التي تفاقمت 
نتيجة االنفات األمني خال السنوات 
الــســت املــاضــيــة، إذ يــعــرض املــئــات من 
صينية  أغلبها  متنوعة  سلعا  الباعة 
العاصمة، ال سيما  شـــوارع  فــي  مقلدة 
في الطرق املؤدية  إلى املدينة العتيقة، 

واملسالك السياحية بقلب العاصمة.
فــي املــقــابــل، قـــال مــعــز الــعــلــوي، رئيس 
إن اإلجــراءات  التجار املستقلني،  نقابة 
وتحيل  أرزاقــهــم  تستهدف  الحكومية 
الـــتـــجـــار وأغـــلـــبـــهـــم مــــن خــريــجــي  آالف 

الجامعات إلى البطالة القسرية.
وأضـــاف الــعــلــوي لـــ »الــعــربــي الجديد« 
التهريب  حيتان  تتابع  ال  »السلطة  أن 
ومن يغرقون السوق بالسلع الصينية 

وتعاقب صغار التجار«.
الــســلــطــات مــصــرة  كـــانـــت  :« إذا  ــابـــع  وتـ
أن تقدم  عــلــى مــصــادرة رزقــنــا، فعليها 
الـــبـــدائـــل«، مـــؤكـــدًا رفــــض أغـــلـــب الــبــاعــة 
لـــلـــحـــلـــول الــــتــــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا الــســلــطــات 

بإيوائهم في سوق على أطراف املدينة.
ودفـــعـــت مـــعـــدالت املـــتـــزايـــدة فـــي تــونــس 
خــال الــســنــوات األخــيــرة، آالف الشباب 
إلى امتهان التجارة املتجولة وافتراش 
ــة، وســـط  ــنــــوعــ ــتــ ــلـــع املــ ــالـــسـ ــة بـ ــ ــفــ ــ األرصــ

ظــروف قاسية للبحث عن لقمة العيش 
بــاعــة التقتهم  لــهــم ولــعــائــاتــهــم، وفــــق 
»العربي الجديد«. وخال الربع األخير 
الــبــطــالــة في  نــســبــة  بــلــغــت  مـــن 2016، 
تونس 15.5%، بحسب بيانات صادرة 
املعهد  عن  املــاضــي،  فبراير/شباط  في 
هذه  ترتفع  فيما  لإحصاء،  التونسي 

النسبة لدى حاملي الشهادات العليا.
ــتـــجـــولـــني  ــة املـ ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــور الـ ــ ــهـ ــ ــود ظـ ــ ــعــ ــ ويــ
وتكاثرهم إلى ما قبل سنة 1991، حيث 
خاضعة  التجارية  األنشطة  كــل  كــانــت 
لـــنـــظـــام الـــتـــرخـــيـــص ســــــــواء الـــتـــجـــارة 
الداخلية أو الخارجية، ثم جرى تحرير 
قطاع التجارة الداخلية، مما أفرز إطارا 
املوازية،  التجارة  ظاهرة  لنمو  خصبا 
بينما كان الغرض من تحرير األنشطة 
الــتــجــاريــة خــدمــة االقــتــصــاد الــوطــنــي، 
لكن عــدم توفير ضــوابــط إلنــجــاح هذه 
الــســيــاســة أدى إلـــى ظــهــور الــعــديــد من 
املحلية  السلطات  وأعلنت  السلبيات. 
ــاكــــن مـــهـــيـــأة اليـــــواء  عـــلـــى تـــوفـــيـــر 4 أمــ
الـــتـــجـــار املـــتـــجـــولـــني قـــــرب الـــعـــاصـــمـــة، 
عارضة عليهم توفير الضمان الصحي 
عن  بالتخلي  إلقناعهم  واالجــتــمــاعــي، 
استغال األرصفة والشوارع الرئيسية، 
وتــجــنــبــا ألي اصــــطــــدام بــيــنــهــم وبـــني 

الشرطة التي تحاصرهم يوميا.
وزاد تراجع القدرة الشرائية للكثير من 
الــتــونــســيــني خـــال الــســنــوات األخــيــرة، 
من اإلقبال على السلع التي يعرضهما 
املــتــجــولــون، رغـــم التشكيك في  الــبــاعــة 

السامة الصحية لبعض املنتجات.
ــا يـــعـــرض على  ــــرى مـــواطـــنـــون أن مـ ويـ
األرصفة ال يختلف عما يعرض داخل 
املـــحـــات الــتــجــاريــة ســــوى مـــن نــاحــيــة 
السعر، وذلك لتحميل املستهلك فاتورة 
املــحــات والــضــرائــب  تــكــالــيــف تشغيل 
املفروضة عليها من خال رفع أسعار 

السلع املباعة له.

تقارير عربية

منتدى

تونسبطالة

طاقة

خبير يقدر خسائر 
االستثمار اإللكتروني بنحو 

40 مليون دوالر

عت وزارة االستثمار والتعاون 
ّ
وق

الــدولــي املــصــريــة، أربـــع اتفاقيات 
للتنمية،  الــفــرنــســيــة  الــوكــالــة  مـــع 
ــا عـــلـــى  ــاهــ ــتــــضــ ــقــ ــمــ تــــحــــصــــل بــ
مــلــيــون   259 بــقــيــمــة  تـــمـــويـــالت 
دوالر(  مـــلـــيـــون   279.8( يــــــورو 
والصرف  الطاقة  في  ملشروعات 

الصحي والصحة.
وقــــــالــــــت ســــحــــر نــــصــــر وزيــــــــرة 
إن  املـــــــصـــــــريـــــــة،  االســــــتــــــثــــــمــــــار 
ــات تـــضـــمـــنـــت تــمــويــل  ــيــ ــاقــ ــفــ االتــ
مـــشـــروع لــلــكــهــربــاء بــقــيــمــة 175 
مــلــيــون يــــورو، وتــمــويــل مــشــروع 
للصرف الصحى في اإلسكندرية 
)شمال( بنحو 50 مليون يورو، 
ومشروع الرعاية الصحية األولية 
يـــورو، بجانب منح  بـــ 31 مليون 

فنية للمشروعات.
موييه،  برتون  لورانس  وبحسب 
املـــــديـــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــلــعــمــلــيــات 
بـــالـــوكـــالـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، ســاهــمــت 
الوكالة حتى اآلن في تمويل عدد 
مــن املــشــروعــات املــصــريــة بقيمة 

941.4 مليون يورو.

تمويل 
فرنسي 

لمصر
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 موسكو ـ رامي القليوبي 
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــّددًا  ــ ــجـ ــ ــلــــى الــــســــطــــح مـ ــــرت عــ ــهـ ــ ظـ
ــر  ــوتــ ــتــ ــّدد الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــاوف مـ ــ ــ ــخـ ــ ــ مـ
التجاري بني تركيا وروســيــا، إذ 
أقدمت أنقرة على فرض عقوبات اقتصادية 
على موسكو ردًا على إصــرار األخيرة على 
املنتجات  بعض  استيراد  استمرار حظرها 
الزراعية التركية، ما يهّدد بمزيد من تباطؤ 
تطبيع العالقات االقتصادية بني الجانبني، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ حـــســـب مـــحـــلـــلـــني اقــــتــــصــــاديــــني لـ
ــدار  ــ ــقــــاف إصـ الــــجــــديــــد«. وقــــــــّررت تـــركـــيـــا إيــ
ــراد زيــــت عـــبـــاد الــشــمــس،  ــيـ ــتـ تـــراخـــيـــص اسـ
إبقائها  بسبب  روسيا  من  والـــذرة  والقمح، 
عــلــى عــقــوبــات حــظــر عــلــى ســلــع ومــنــتــجــات 
»الطماطم«  البندورة  مقدمتها  في  زراعــيــة، 
ــنــــب والــــخــــيــــار والــــتــــفــــاح والـــكـــمـــثـــرى  ــعــ والــ
والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك 
ــد تــخــلــت عــن  ــانــــت مـــوســـكـــو قــ الـــــرومـــــي. وكــ
بــعــض الــعــقــوبــات االقـــتـــصـــاديـــة املــفــروضــة 
على العديد من السلع التركية، منذ إسقاط 
الــطــائــرة الــروســيــة الــحــربــيــة فـــي نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي 2015، ورفــعــت الــحــظــر عن 
ــيـــة، إال أنــهــا أبقته  اســتــيــراد مــنــتــجــات زراعـ
ــة. وعــلــى الــرغــم  ــيـ عــلــى بــاقــي الــســلــع الـــزراعـ
مـــن املــصــالــحــة الـــروســـيـــة الــتــركــيــة وعــــودة 
العالقات إلى مجاريها والتنسيق في امللف 
الـــســـوري واســتــئــنــاف مــشــاريــع ضــخــمــة في 
الــطــاقــة، إال أن ثــمــة تــحــديــات تعيق  مــجــال 
ــتـــجـــارة إلــــى نــطــاقــهــا الـــســـابـــق في  عـــــودة الـ
الفترة  بـــدأت  الــتــي  الــخــالفــات التجارية  ظــل 

األخيرة بني البلدين.
التركية بمعهد  الشؤون  الباحث في  ويــرى 
ــتــــابــــع ألكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــلـــوم  ــــراق الــ ــــشـ ــتـ ــ االسـ
ي موسكو 

ّ
الروسية، آمور غادجييف، أن تأن

في رفع الحظر عن توريد املنتجات التركية 
إلى اتخاذها إجــراءات حمائية لدعم  يعود 
املصنعني واملزارعني الروس، بينما ستكون 

عودة املنتجات الزراعية التركية تدريجية.
»العربي الجديد«: »خالل  لـ ويقول غادجييف 
املرحلة النشطة من عملية استبدال الــواردات 
واألزمــــة فــي الــعــالقــات مــع تــركــيــا، بـــدأ العديد 
على  االعتماد  الروسية  التجزئة  شبكات  من 
املصنعني املحليني والتعاقد معهم، كما وضع 
املوردون، بمن فيهم املزارعون، استراتيجياتهم 
مــع أخــذ تلك الوقائع بعني االعــتــبــار«. وحــول 
تغيير ظروف املوردين الروس بعد بدء تطبيع 
الـــعـــالقـــات مـــع تــركــيــا يــضــيــف: »بـــعـــد إطـــالق 
بــات هــنــاك احتمال  الــعــالقــات،  عملية تطبيع 
عودة املنتجات التركية إلى السوق الروسية، 
مما قد يكبد املصنعني الروس خسائر فادحة. 
لذلك، ستكون عملية عودة املنتجات الزراعية 
التركية إلى روسيا، تدريجية حتى ال تعرض 
الــروســيــة للخطر«. وبــدأت  الــشــركــات  مصالح 
الــخــالفــات فــي مــجــال اإلمـــــدادات الــزراعــيــة بني 
الــبــلــديــن تــتــصــاعــد فــي مـــــــارس/آذار الــجــاري، 
البصل  تــوريــد  إذ رفــعــت موسكو الحظر عــن 
والقرنبيط والقرنفل فقط من تركيا مع اإلبقاء 

على حظر استيراد منتجات أخرى.
الرد التركي لم يتأخر، حيث قررت استبعاد 
املعفاة منتجاتها  الـــدول  مــن قائمة  روســيــا 
مما وضع  الجمركية،  الرسوم  من  الزراعية 
الـــصـــادرات الــزراعــيــة الــروســيــة بقيمة 1.83 
الــقــمــح، على  مــلــيــار دوالر، وفـــي مــقــدمــتــهــا 
املحك، مع العلم أن تركيا تعتبر ثاني أكبر 
مشتر للقمح الروسي بعد مصر. ومع ذلك، 
نفى الكرملني، على لسان املتحدث الرسمي 
باسمه ديمتري بيسكوف، أن يكون لفرض 
تركيا رسوما جمركية على القمح الروسي، 
الــعــالقــات بــني موسكو  تــأثــيــرا على تطبيع 
الــــروســــي،  الـــــزراعـــــة  أن وزيـــــــر  إال  وأنـــــقـــــرة. 
ــراء  ــ ألــكــســنــدر تــكــاتــشــوف، اعــتــبــر هــــذا اإلجـ
بمثابة ضغط، محذرا من أن ذلك قد يؤدي 
إلــى وقــف توريد القمح الروسي إلــى تركيا 

بشكل كامل.
صحافية،  تصريحات  فــي  تكاتشوف  وقـــال 
أخيرًا، إن »مثل هذه األعمال من تركيا تثير 
شــكــوكــا فـــي صـــدق نــوايــاهــا إقـــامـــة عــالقــات 

ــرنــــت، أمــــــس، مــع  ــار خـــــام بــ ــعــ ــعـــت أســ ــراجـ تـ
تــنــامــي أنــشــطــة الــحــفــر األمــيــركــيــة، ووســـط 
شــكــوك حــول تمديد اتــفــاق خفض اإلنــتــاج 
بــني منظمة الـــدول املــصــدرة للنفط )أوبـــك( 
صــادر  بــيــان  وخــلــص  مستقلني.  ومنتجني 
اإلنتاج،  خفض  مراقبة  للجنة  اجتماع  عن 
ــة  ــ ــى دراسـ ــ أول مــــن أمــــــس، فــــي الـــكـــويـــت، إلـ
إمكانية تمديد خفض اإلنتاج مدة إضافية، 
بــنــاء على دراســـة اللجنة ألســـواق وأســعــار 
الــنــفــط الــعــاملــيــة، ســتــقــدم خـــالل وقـــت الحــق 

وطيدة«. وأضاف: »نرفض محاوالت الضغط 
على روسيا حتى تفتح السوق الروسية أمام 
املنتجات الزراعية التركية على تلك املسارات 
الـــحـــســـاســـة الـــتـــي يـــتـــطـــور عــلــيــهــا اإلنـــتـــاج 
الروسي في السنوات املاضية بنشاط«. وفي 
املــقــابــل، يـــرى مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون أتــــراك، 
أن مبرر دعــم اإلنــتــاج الــروســي الــذي دفعها 
إلبقاء الحظر على بعض املنتجات الزراعية 
التركية، هو ذريعة غير مقبولة، معتبرين أن 
توتر العالقات السياسية، يعود إلى الحرب 
الــســوريــة ودعـــم موسكو لــأكــراد، وهـــذا هو 
السبب الحقيقي وراء إعاقة التطبيع وعودة 
العالقات ملا كانت عليه قبل إسقاط الطائرة، 
ــت آمــــــال الــحــكــومــة  ــانــ حـــســـب املـــحـــلـــلـــني. وكــ
الروسية، حيث  السوق  قة على 

ّ
التركية معل

زادت الصادرات خالل الشهرين األولــني من 
كــانــت عليه  الـــعـــام، بنسبة 100% عــمــا  هـــذا 
العام الفائت، وصدرت تركيا نحو 37 مليون 
كــيــلــوغــرام، مــن الــفــاكــهــة والــخــضــر الــطــازجــة 
إلى روسيا، خالل الشهرين األولني من العام 
ــاري بـــعـــائـــدات تـــقـــّدر بــنــحــو 21 مليون  الـــجـ
دوالر، حــســب تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة. لــكــن إبــقــاء 
روســيــا عــلــى حــظــر اســتــيــراد أهـــم املنتجات 
الزراعية التركية، سواء نباتية أو حيوانية، 
دفع أنقرة إلى الرد باملثل، األمر الذي سيؤدي 
إلى تراجع التبادل التجاري، حسب املحللني.

ويــــرى املــحــلــل االقــتــصــادي الــتــركــي، سمير 
»الــعــربــي الــجــديــد«  صــالــحــة، فـــي حــديــثــه لـــ
أن الــعــالقــات بـــني الــبــلــديــن مـــازالـــت تحتاج 
التطبيع،  إلـــى وقـــت إضــافــي إلتــمــام عملية 

ــلـــدول املـــشـــاركـــة. وقـــال  مـــن الــشــهــر املــقــبــل لـ
تــراجــعــت نتيجة  األســـعـــار  إن  مــتــعــامــلــون 
تنامي أنشطة الحفر واإلنتاج في الواليات 
املتحدة، فضال عن حالة عدم اليقني بشأن 
ما إن كانت منظمة البلدان املصدرة للنفط 
تخفيضات  ســيــمــددون  آخـــرون  ومنتجون 

اإلنتاج بعد منتصف العام.
الــطــاقــة،  وقــــال مــديــر تريفكتا الســتــشــارات 
ســوكــريــت فــيــجــايــاكــار »لــيــس هــنــاك نقص 
في النفط الخام في الوقت الحالي، وحقيقة 

أن الــنــفــط الـــصـــخـــري ســيــتــعــافــى واضــحــة 
بكل جـــالء«، مضيفا أنــه »يــبــدو )أيــضــا( أن 
هناك صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن 

تمديد تخفيضات اإلنتاج«.
وأرجع وزير النفط الكويتي، عصام املرزوق، 
الــــذي تـــتـــرأس بــــالده لــجــنــة مــراقــبــة خفض 
أول  للصحافيني،  تصريحات  فــي  اإلنــتــاج، 
مـــن أمــــس، أعــقــب اجــتــمــاع الــلــجــنــة، هــبــوط 
أسعار النفط الخام مؤخرًا، إلى تصريحات 
متشائمة لعديد من مسؤولي الدول املنتجة، 
حول اتفاق خفض اإلنتاج. وتترأس الكويت 
الــتــي تضم  النفطي،  االتــفــاق  مــراقــبــة  لجنة 
كال من الجزائر وفنزويال من أوبك وروسيا 
وعـــمـــان مـــن خـــارجـــهـــا. وتـــوقـــع املــــــرزوق أن 
الربع  بحلول  ارتفاعا  النفط  أسعار  تشهد 
الــثــالــث مــن الــعــام الـــجـــاري. وانــخــفــض خــام 
تعامالت  في  برنت،  مزيج  العاملي  القياس 
أمــس، إلى نحو 50.7 دوالرا للبرميل، وفي 
اآلجلة  العقود  تراجعت  املتحدة  الــواليــات 
لخام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 47.7 
دوالرا للبرميل. واتفقت أوبك و11 دولة غير 
عــضــو، نــهــايــة الــعــام املـــاضـــي، عــلــى خفض 
إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل 
يــومــيــا ملـــدة 6 شــهــور، ودخـــل حــيــز التنفيذ 

مطلع العام الجاري.
وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
قال في تصريحات صحافية، أول من أمس، 
ــزام بــاتــفــاق خــفــض املـــعـــروض بلغ  ــتـ إن االلـ
بني  املــاضــي  فبراير/شباط  فــي شهر   %94
منتجي أوبك واملنتجني غير األعضاء معا. 
وأضــاف نوفاك أن روسيا ملتزمة بخفض 
يــومــيــا بنهاية  بــرمــيــل  ألـــف  إنــتــاجــهــا 300 

شهر أبريل/نيسان. 
)العربي الجديد، رويترز(

على  تركيا  ردا  مراقبون  رآه  فيما  القريبة، 
تــواجــد الـــقـــوات الــروســيــة. ويــشــيــر صالحة 
إلى أن العالقات التجارية وموضوع تبادل 
استيراد وتصدير السلع الغذائية والزراعية 
ال يسير في االتجاه اإليجابي، ألن الجانب 
الــروســي قــد أخــلــف وعــــوده الــتــجــاريــة التي 
قطعت خالل لقاء جمع الرئيسني رجب طيب 

العاشر من  أردوغـــان وفالديمير بوتني في 
مارس/آذار الجاري. ويضيف أن ما قيل عن 
مرسوم وقعه رئيس الوزراء الروسي، برفع 
الحظر عن بعض املنتجات الزراعية والذي 
ســيــتــبــعــه رفــــع عـــن بـــاقـــي الــســلــع املــحــظــور 
اســتــيــرادهــا، لــم يــتــحــقــق.  ويــبــدي املتحدث 
نفسه الــتــخــوف مــن عـــودة اســتــمــرار التوتر 
وانــعــكــاســه عــلــى الـــصـــادرات الــزراعــيــة التي 
والتي   ،2015 عــام  دوالر  مليون   875 تعدت 
تراجعت بأكثر من 62% العام الفائت، وفقا 
ألرقام رسمية. وعّول صالحة على األسواق 
وأهمها  أخيرًا،  أنقرة  تفتحها  التي  البديلة 
الـــســـوق الــخــلــيــجــيــة، بــعــد تــنــامــي الــعــالقــات 
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة الــتــركــيــة، مــعــتــبــرًا أن 
بميزتي  تتمتع  التركية  واملنتجات  السلع 

الجيدة ورخــص األسعار. وكان  املواصفات 
وزيـــــر االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نـــهـــاد زيــبــكــجــي، 
ــال الـــتـــركـــي  ــ ــمــ ــ ــد أكــــــد خــــــالل مـــنـــتـــدى األعــ ــ قـ
أرقـــام صــادرات  أن  أخــيــرًا،  اللوكسمبورغي، 
عــــام 2017  ارتـــفـــاعـــهـــا وأن  تـــواصـــل  تــركــيــا 
مشيرًا  الـــصـــادرات،  استئناف  عــام  سيكون 
إلـــى أن مــن املــمــكــن أن تــصــل إلـــى أرقــــام غير 
مــســبــوقــة بــتــاريــخ الـــبـــالد، مــع حــلــول نهاية 
شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار الـــــجـــــاري. وكــــــان حــجــم 
املقاتلة  أزمــة  قبل  الــروســي  التركي  التبادل 
الروسية في نوفمبر 2015، قد وصل سنويا 
تــراجــع بعد ذلك  لكنه  إلــى 35 مليار دوالر، 
إلى 27 و28 مليار دوالر؛ بحسب تصريحات 
العقوبات  بــدء حــرب  تركية رســمــيــة. ومــنــذ 
االقــتــصــاديــة مـــع الـــغـــرب فـــي مــنــتــصــف عــام 

خطة  تحقيق  نحو  روســيــا  توجهت   ،2014
طــمــوحــة الســتــبــدال الـــــواردات فــي ظــل ردهــا 
عــلــى الــعــقــوبــات الــغــربــيــة بــحــظــر اســتــيــراد 
ــن الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــ ــيــــة مـ املـــــــــواد الــــغــــذائــ
ــا  ــيـ ــتـــرالـ ــاد األوروبـــــــــــي وكــــنــــدا وأسـ ــ ــحــ ــ واالتــ
ــذه الــقــائــمــة  ــ ــع هـ ــج، قـــبـــل أن تـــوسـ ــرويــ ـــنــ والـ
وإيسلندا  األســـود  والجبل  ألبانيا  لتشمل 
في  األزمــة  وقبل  وأوكرانيا.  وليختنشتاين 
العالقات بني موسكو وأنــقــرة، كانت تركيا 
توفر للسوق الروسية 65% من وارداتها من 
الطماطم وأكثر من ربع اليوسفي املستورد 
ــار، إال أن  ــيـ ونـــحـــو ربــــع الـــــــــواردات مـــن الـــخـ
خلفية  على  استيرادها  عن  توقفت  روسيا 
الروسية  الحربية  الــطــائــرة  إســقــاط  حــادثــة 

على الحدود السورية التركية.

تباطؤ تطبيع 
االقتصاد

النفط يهبط وسط شكوك بتمديد خفض اإلنتاج

روسيا تحظر الطماطم التركية )األناضول(

)Getty( طهران تجذب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة)Getty( أوبك تسعى إلى ضبط أسواق النفط

)Getty( متظاهر مكسيكي ضد سياسات ترامب تجاه بالده

تراجع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين 

إلى 28 مليار دوالر

والــــعــــودة بـــالـــعـــالقـــات ملـــا كـــانـــت عــلــيــه قبل 
مــعــتــبــرًا   ،2015 ــثـــانـــي  الـ نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
أن املــلــفــات الــســيــاســيــة الــخــالفــيــة »ســوريــة 
للعالقات  الحقيقي  االختبار  واألكـــراد« هي 
االقـــتـــصـــاديـــة وأكـــبـــر تــحــد قـــد يـــحـــول دون 
الوصول  أو  الطبيعي  إلى حجمها  عودتها 
لتبادل تجاري قيمته 100 مليار كما طمحت 
اتــهــمــا الرسمية.  قــيــادة الــبــلــديــن خـــالل لــقــاء
ــت الــــعــــالقــــات الــــروســــيــــة الـــتـــركـــيـــة قــد  ــانــ وكــ
إرســال  التوترات بعد  أخيرًا، بعض  شهدت 
موسكو تعزيزات إلى املناطق التي تسيطر 
عــلــيــهــا وحـــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة 
الــقــوات  الــســوريــة«، لتتمركز  »قـــرب عــفــريــن 
التركية،  الحدود  مــرة، عند  الروسية وألول 
ــرد أنـــقـــرة بــاســتــمــرار الــقــصــف للمناطق  وتــ

مخاوف من تجدد التوتر التجاري 
بين تركيا وروسيا

تــــــدرس املـــكـــســـيـــك، أكـــبـــر مـــشـــتـــٍر لـــلـــذرة 
األمــيــركــيــة فــي الــعــالــم، إمــكــانــيــة إتــاحــة 
وصـــــــول صــــــــــادرات الــــــــذرة الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
واألرجنتينية إلى أسواقها املحلية دون 
فـــرض رســــوم جــمــركــيــة عــلــيــهــا، كبديل 
ــال تــجــار  ــ عـــن الــــــــواردات األمـــيـــركـــيـــة. وقـ
إن هـــذه الــخــطــوة قــد تــكــون لــهــا عــواقــب 
وخـــيـــمـــة عـــلـــى املـــــزارعـــــني األمـــيـــركـــيـــني. 
وتــســتــورد املــكــســيــك، حــالــيــا، مـــا يــقــرب 
مـــن 98% مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــــذرة 
مــن الـــواليـــات املــتــحــدة، وبــلــغــت القيمة 
اإلجــمــالــيــة ملــبــيــعــات املـــــزارع األمــيــركــيــة 
الــعــام  املــكــســيــك 17.7 مــلــيــار دوالر  إلـــى 
املـــاضـــي، أي خمسة أضــعــاف مــا كانت 
عليه عندما دخلت اتفاقية »نافتا« حيز 
التنفيذ عام 1994. من جانبه، قال خوان 

كــارلــوس بــيــكــر، نــائــب وزيـــر االقــتــصــاد 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة  املــكــســيــكــي، 
»فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« الــبــريــطــانــيــة، إن 
املــفــاوضــات حاليا مــع كــل مــن البرازيل 
واألرجــنــتــني فــي مــرحــلــة مــتــقــدمــة جــدًا، 
األرجنتني  يــزور  أن  يتوقع  أنــه  مضيفا 
في إبريل/ نيسان أو مايو/ أيار، وذلك 
ــن اجـــتـــمـــاعـــه مــع  ــزة مــ ــيــ بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
املسؤولني البرازيليني. وأشار بيكر إلى 
منتجي  تعطي  أن  يمكنها  املكسيك  أن 
أميركا الجنوبية الشروط نفسها التي 

يتمتع بها املزارعون األميركيون اآلن.
ــات  ــواليــ وتـــتـــصـــاعـــد الــــخــــالفــــات بــــني الــ
دونــالــد  إعـــالن  عقب  واملكسيك  املتحدة 
تــرامــب الــرئــيــس األمــيــركــي، بــنــاء جــدار 
)وكاالت( على الحدود.  

طهران ـ العربي الجديد

قال الرئيس اإليراني، حسن روحاني، 
أمس، إن طهران ترحب باالستثمارات 
ــة فـــي حـــقـــول الــنــفــط والـــغـــاز  ــيـ الـــروسـ
ــإيــــران، فـــي إشـــــارة إلــــى تــطــور كبير  بــ
للتعاون بني البلدين في مجال الطاقة. 
ــــي لــلــصــحــافــيــني فــي  ــانـ ــ وصــــــرح روحـ
مطار مهر أباد بالعاصمة طهران قبل 
إمكانات  »ثمة  موسكو  إلــى  مغادرته 
فــي قطاع  الــروســي  هائلة لالستثمار 
الــطــاقــة فــي إيـــــران«. وقــــال فــي مؤتمر 
صــحــافــي بــثــه الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي: 
»عرضنا عددا من حقول النفط والغاز 
على الشركات الروسية. سنرى تطورا 

كبيرا في التعاون في مجال الطاقة«.
ــقــــوبــــات االقـــتـــصـــاديـــة  ــعــ وبــــعــــد رفــــــع الــ

ــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــتــــوصــ الـــغـــربـــيـــة عـــقـــب الــ
نــووي، تستهدف إيــران جــذب مزيد من 
االســتــثــمــارات إلـــى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
وال ســيــمــا الــطــاقــة والــبــتــروكــيــمــاويــات، 
من أجــل تحسني أدائــهــا. وحسب وكالة 
األنــبــاء اإليــرانــيــة )ارنــــا(، أعــلــن الرئيس 
اإليـــــرانـــــی، أول مــــن أمــــــس، عــــن ارتـــفـــاع 
فی  للبتروكيماويات  اإلنتاجية  الطاقة 
البالد بمقدار 9.5 ماليني طن بقيمة 5.5 
مليارات دوالر. وقال روحاني إن »الطاقة 
البالد  فــی  للبتروكيماويات  اإلنتاجية 
يــمــكــن رفــعــهــا إلـــى مــا يــعــادل 40 مليار 
»تــحــقــيــق  أن  وأضـــــاف  ســـنـــويـــا«.  دوالر 
االزدهــار وخلق فرص العمل رهن برفع 
الطاقة اإلنتاجية واالستثمارات، والتي 
من شروطها تعزيز التضامن والوحدة 

واألمن القومي«.

المكسيك تدرس فتح 
أسواقها أمام الّذرة

إيران تنتظر استثمارات 
روسية في الطاقة

مال وسياسة

الدفعة  رغم  وتركيا،  روسيا  بين  االقتصادي  التطبيع  عمليات  تباطأت 
الرسمية للعالقات التجارية التي قادها قادة البلدين، خالل الفترة األخيرة، 

وثارت مخاوف من تصاعد معركة العقوبات االقتصادية المتبادلة

أكد رئيس اتحاد مصّدري منطقة غرب المتوسط، مصطفى صاطيجي، 
لـ«العربي الجديد«، أن تركيا أنهت العام الماضي صادراتها بنسبة انخفاض 
روسيا  إغــاق  رغم   ،%7 تتجاوز  لم 
أبوابها أمام المنتجات التركية. واعتبر 
المصدرين  يضر  ال  الراهن  الوضع  أن 
أضــرارًا  يلحق  بل  وحدهم،  ــراك  األت
أزمــة  تــواجــه  »ألنــهــا  أيــضــا  بروسيا 
بنفس  منتجات  على  الحصول  في 
الزراعية  المنتجات  وسعر  ــودة  ج
موسكو  صادرات  أن  كما  التركية«، 
بالتراجع  مهّددة  باتت  القمح  من 

بعد الحظر التركي.

األضرار تلحق بالبلدين

رؤية

عبد التواب بركات

في 26 من فبراير/شباط املاضي، كشفت وكالة األنباء اإلثيوبية 
عن تعديل في تصميمات سد النهضة وتحسينات في التوربينات 
لزيادة كفاءتها في إنتاج الكهرباء بمعدل 450 ميغاواط إضافية، 
لينتج السد 6450 ميغاواط، ويصبح األكبر في أفريقيا، وبطول 
للمياه 74  مــتــرًا وســعــة تخزين كلي  وارتــفــاع 155  مــتــر،   1800

مليون متر مكعب. 
لسد  الشعبية  التعبئة  ملجلس  التنفيذية  الــلــجــنــة  عــضــو  وزعـــم 
توليد  قــدرة  في  التطوير  أن  غبراميخائيل،  دبرتسيون  النهضة، 
الكهرباء للسد لن تؤثر على تدفق مياه نهر النيل ولن يكون لها 

أي ضرر على دول املصب.
ورغـــم هـــذه الــتــعــديــات الــجــوهــريــة فــقــد ســبــق ورفــضــت إثيوبيا 
رسميًا مقترحًا مصريًا في 8 يناير 2016 بزيادة فتحات املياه 
فى جسم السد، وقالت إنها ترفض إعادة التصميم والتعديل في 
إنشاءات السد، وأنها أجرت دراســات مكثفة حول املشروع قبل 

البدء فيه.
ــرأي بــأن إثيوبيا شــرعــت فــي بناء  الــتــعــديــات اإلثــيــوبــيــة تــعــزز الـ
الثاثية في  اللجنة  أثبتته  بـــدون دراســـات وافــيــة، وهــو مــا  الــســد 
مايو/أيار 2013، وأكده في حينه البروفيسور اإلثيوبي أليمايهو 
مريم، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا األميركية والذي اتهم 
الصراحة والعانية في  السد يفتقد  بــاده بأن مشروع  حكومة 
ظل حكومة ديكتاتورية ال تختلف عن ديكتاتوريات أفريقيا، وأن 
تــراوغ  ولكنها  البداية،  منذ  الضخمة  السد  حــددت سعة  إثيوبيا 
السد  يصبح  حتى  الوقت  لتكسب  املستسلم  املصري  املفاوض 

أمرًا واقعًا. 
التعديات اإلثيوبية املنفردة تخالف صراحة اتفاق املبادئ املوقع 
في مارس/آذار 2015، في مبدأه األول، الخاص بالتعاون والتفاهم 
وحسن النوايا، والسادس، الخاص ببناء الثقة، والسابع، الخاص 
بتبادل املعلومات والبيانات بروح حسن النية وفي التوقيت املائم.
ورغم إعان إثيوبيا قبل شهر فقط على لسان وزير االتصاالت 
أبابا  أديــس  أن  جبريمايكل،  ديبرتشن  املعلومات،  وتكنولوجيا 
البناء  أعمال  وأن  النهضة،  البناء في سد  أعمال  أتمت 56% من 
شارفت على االنتهاء لتمكني السد من توليد 750 ميغاواط، وأن 
الطاقة اكتمل تمامًا، وأن  إنشاء محطات استقبال وخطوط نقل 
الخطوة التالية، بحسب الوزير اإلثيوبي، ستكون تمكني السد من 
تخزين املياه، موضحًا أن الحكومة اإلثيوبية في مرحلة اإلعدادات 
النظام  يــعــتــرض  لــم  ذلـــك  ــم  ورغـ الـــخـــزان،  مـــلء  لتسهيل  النهائية 
املــصــري على هــذه اإلجــــراءات األحــاديــة ودون انتظار ملــا سوف 

تسفر عنه الدراسات الفنية.
وفي فبراير 2016 وخال مقابلة مع »بي بي سي«، صرح وزير 
بناء سد  تتوقف عن  لن  بــاده  أن  بــاســادا  اإلثيوبي موتوا  املياه 
النهضة ولو للحظة، وأنها ستواصل العمل فيه خال فترة إجراء 
السد رسميًا في موعده  افتتاح  الفنية وستعمل على  الدراسات 
ذلك  االفتتاح، ورغــم  لتأجيل  املحدد في 2017، وال يوجد سبب 
بل  اإلثيوبية،  السياسات  هــذه  على  املــصــري  النظام  يعترض  لــم 
واستمر في مفاوضات عبثية طويلة لم تثمر حتى اآلن عن شيء.
أيضا  منفردة  إثيوبيا  قامت   2015 األول  ديسمبر/كانون  وفــي 
بــتــحــويــل مــجــرى نــهــر الــنــيــل إلـــى مـــســـاره الــطــبــيــعــي مـــرة أخـــرى 
وبــدأت  النهضة  وتوربينات سد  وأنفاق  بوابات  عبر  يمر  بحيث 
فــي تــخــزيــن املــيــاه أمــامــه بحجة تــجــربــة إنــتــاج الــكــهــربــاء وبـــدون 
تشاور أو إعام مسبق ألطراف اتفاق املبادئ، مصر والسودان، 
ــراء مــع املــبــدأيــن الــخــامــس والــســابــع من  ورغـــم تــعــارض هــذا اإلجــ
السد، ومبدأ  وإدارة  األول  املــلء  التعاون في  مبدأ  املــبــادئ،  اتفاق 
تبادل املعلومات والبيانات، لم تعترض مصر في حينه على هذا 

التصرف األحادي.
املائية  املـــوارد  وزيــر  لسان  على  املصرية،  الحكومة  قللت  وقتها 
والـــــري مـــن إعـــــان إثــيــوبــيــا تــحــويــل مـــجـــرى الــنــهــر واســتــكــمــال 
ــراء لــن يؤثر إطــاقــًا على اجتماعات  بناء الــســد، بــل أكــد أن اإلجـ
إجــرائــيــة وطبيعية الستكمال  الــخــطــوة  وأن  الــســد،  ومــفــاوضــات 
اإلنشاءات، رغم اعتبار الخبراء توقيت التحويل رسالة غير جيدة 
تعكس نوايا إثيوبيا مبكرًا في استكمال بناء السد دون اعتبار 

ملصالح مصر املائية. 
وفـــي تــصــرف مــشــابــه، وقــبــل جــلــســة مــفــاوضــات ثــاثــيــة نهاية 
ديسمبر 2015، عقد رئيس الوزراء اإلثيوبي هيا مريام ديسالني 
بشأن سياسة  اإلثيوبيني  والخارجية  املياه  وزيــري  مع  اجتماعًا 
بـــاده تــجــاه مــفــاوضــات ســد الــنــهــضــة، لــيــصــرح وزيـــر املــيــاه بعد 
االجتماع بعدم التراجع عن السعة التخزينية الخاصة بالسد وحق 
النهوض باالقتصاد والقضاء على املجاعة  الشعب اإلثيوبي في 
التي يتعرض لها كل عام، ورغم ذلك لم يبد رأس النظام في مصر 

أي اعتراض على هذه التصريحات السلبية على أقل تقدير. 
الــســيــســي إذن مــنــح الــســد مــشــروعــيــة قــانــونــيــة واعــتــرافــا دولــيــا 
بتوقيعه اتفاق املبادئ مع إثيوبيا نظير مساعدة األخيرة له في 
عــودة مصر لعضوية االتحاد األفريقي مــرة أخــرى بعد تجميد 
من  إثيوبيا  ن 

ّ
مك ما  العسكري،  انقابه  خلفية  على  عضويتها 

الحصول على التمويل املالي والدعم الدولي، وأسرع في معدالت 
الــبــنــاء، بــعــد أن كـــان الــســد مــحــرومــًا مــن هـــذا الــتــمــويــل باعتباره 

مشروعًا غير قانوني. 
لكن تفريط النظام املصري في االعتراض على التعديات اإلثيوبية 
املنفردة، وفشل السيسي طوال ثاث سنوات ونصف في وقف 
الضرر، يقوي حجة معارضيه في  عــدم  إثبات  السد لحني  بناء 
أن السيسي ونظامه غير أمينني على الحفاظ على حقوق مصر 
التاريخية في مياه النيل، وأنه وقع اتفاق املبادئ بحثًا عن شرعية 
العسكري منتصف 2013.  االنقاب  منذ  يفقدها  زال  ما  دولية 
ومنهم من يدعو املصريني إلى تحالف وطني للدفاع عن حقوقهم 
التاريخية في مياه النيل، على غرار تحالفهم في الدفاع عن حق 

مصر في جزيرتي تيران وصنافير.
أخيرة  فرصة  املنفردة  التعديات  بهذه  إثيوبيا  تعطي  أخــيــرًا، 
للسيسي ليذهب بقضية السد إلى األمم املتحدة ويطالب بوقف 
بنائه كما فعلت إثيوبيا تحت الحكم الشيوعي املعادي ألميركا 
وحليفتيها مصر وإسرائيل مع السادات ومنعته من نقل مياه 
فلعلها  النهر،  تقع خــارج حــوض  أنها  إلــى سيناء بحجة  النيل 
الفرصة األخيرة قبل اكتمال بناء السد هذا العام، فهل يفعلها 

السيسي؟!

سد النهضة 
والفرصة األخيرة
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مصعب قاسم عزاوي

ــل املــســلــمــن فـــي بــريــطــانــيــا  تـــكـــاد عـــقـــول كـ
إجابات  عن  بحثًا  من جماجمهما،  تخرج 
لتساؤل ملح وضاغط مــفــاده: كيف كــان لـ 
ــزوة« لــنــدن اآلثــمــة أن تــحــدث فــي عصر  »غــ
تــتــفــاخــر فــيــه الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــأن 
ــم املــعــمــورة  الــعــاصــمــة لـــنـــدن أكـــثـــر عـــواصـ
ــيــــرات املــــراقــــبــــة املــــــــزودة  ــامــ ــكــ اكـــتـــظـــاظـــًا بــ
شخصيات  على  التعّرف  تقنيات  بأحدث 
الــوجــهــيــة، وأســلــوب  ــارة مــن بصماتهم  املــ
مــشــيــتــهــم، وبـــعـــدد مـــن الــكــامــيــرات تــجــاوز 
الـــســـتـــة مـــايـــن كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة، بــحــســب 
مــركــز أبــحــاث األخــبــار األمــنــيــة فــي اململكة 
ــّســــس فــيــه  ــتــــجــ املـــــتـــــحـــــدة؛ وفــــــــي عــــصــــر تــ
مواطنيها  كــل  على  البريطانية  الحكومة 
فيه  وتسجل  وسكناتهم،  همساتهم  وكــل 
ــل اتـــصـــاالتـــهـــم بـــكـــل أقــنــيــتــهــا الــســلــكــيــة  كــ
على  تــجــري  الــتــي  متضمنة   والاسلكية، 
شـــبـــكـــة اإلنــــتــــرنــــت، وتـــربـــطـــهـــا بــالــبــصــمــة 
الـــصـــوتـــيـــة ألطـــــــراف املـــكـــاملـــة، بــحــيــث يــتــم 
تجميع كل ما يتحدث به صاحب البصمة 
في أرشيف واحــد، بغض النظر عن القناة 
املــــجــــراة مـــن خـــالـــهـــا، بــحــســب تــســريــبــاٍت 
أخيرا،  غودمان،  آمي  الصحافية،  نشرتها 
 عــــن شــبــكــة ويــكــيــلــيــكــس قـــبـــل أيـــــام، 

ً
نـــقـــا

بتقنية  حاسوبيًا  محتواها  تحليل  ليتم 
مشابهة للتي تستخدمها شركة كامبردج 
التي كشفت أسرارها الصحفية  آتانتيكا 
ــايــــور فــــي صــحــيــفــة الـــنـــيـــويـــوركـــر،  جــــن مــ
الشركة  تلك  تمكنت  كيف  وضحت  والــتــي 

محمد الصادق

ليس غريبًا أبـــدًا رمــي الئــمــة الــركــود الــذي 
ــتــــصــــاد الـــــــــدول الـــريـــعـــيـــة عــلــى  يــــضــــرب اقــ
املــواطــنــن الــبــســطــاء، وســــوء إنــتــاجــيــتــهــم، 
واتــهــام الــقــطــاع الــخــاص بــاالتــكــالــيــة، وأنــه 
ال يتنفس إال عبر أنابيب النفط، فسياسة 
الناس  إقــنــاع  إلــى  تهدف  املتبعة  التهويل 
ــكــــوت عــن  ــســ ــقـــشـــف، والــ ــتـ ــة الـ ــبـــول خـــطـ ــقـ بـ
»اإلصـــــــاحـــــــات« املـــنـــتـــظـــرة، مـــهـــمـــا كــانــت 
مجحفة وقاسية من دون تبّرم، فالكل هنا 
املــســؤول  باستثناء  االتــهــام،  طائلة  تحت 

عن الوضع الراهن. 
املستفزة  التصريحات  مــن  مجموعٍة  بعد 
الـــتـــي تــفــضــل بــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــــــوزراء 
ــعـــوديـــون، تـــوقـــف الـــنـــاس عـــن دراســــة  الـــسـ
ــة الـــحـــالـــيـــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــــاب األزمـــــــــة االقــ ــبـ ــ أسـ
وكيف لنا، دولة ومجتمعا، نمر من طفرة 
نــتــعــلــم  أن  مــــن دون  أخــــــــرى،  إلـــــى  نــفــطــيــة 
أو كيف نستفيد من  الركود،  إدارة مرحلة 
االســتــفــادة  والــبــشــريــة  الطبيعية  مـــواردنـــا 
كــل طفرة،  بعد  مــن سقوطنا،  الــتــي تجعل 
ــًا، بــحــيــث يـــدفـــع الــجــمــيــع  ــتـــوازنـ ســقــوطــًا مـ
الــثــمــن، بحسب وزن اســتــفــادتــه مــن الــريــع، 
املـــضـــافـــة  الـــقـــيـــمـــة  ــة  ــبـ ــفــــرض ضـــريـ تــ أن  ال 
يتأثر  فــا  نفسه،  باملستوى  الجميع  على 
إلى  بــاإلضــافــة  الصغير.  ى 

ّ
ويــتــأذ الكبير، 

أن الــدعــايــة الــتــي ُبــثــت ركـــزت على إســراف 
ــن وتــــبــــذيــــره، وضــــعــــف إنــتــاجــيــتــه  ــ ــواطـ ــ املـ
ــأن املـــواطـــن الــســعــودي في  ــر بـ )صــــرح وزيــ
اليوم فقط(  العام يعمل ساعة في  القطاع 
من دون مساءلة الحكومة عن مصاريفها 
وســيــاســتــهــا الــتــنــمــويــة الــســابــقــة. انحصر 
املــواطــن السعودي  الــنــقــاش، فيما إذا كــان 
ــًا« عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي  ــيـ ــيـــزيـــولـــوجـ قــــــــادرا »فـ
وظـــائـــف مــهــنــيــة مــتــدنــيــة. بــكــلــمــة أخــــرى، 
تــــم حـــصـــر الـــنـــقـــاش الــــعــــام فــــي »إنــتــاجــيــة 
الخاص  القطاع  استجابة  وفــي  املــوظــف«، 
القطاع  هــذا  واستقالية  السعودة  لخطط 
عــن الـــدولـــة. فــي الــبــدايــة، البـــد مــن تسليط 
الضوء على حقائق تاريخية تدحض هذه 

عائشة بلحاج

ــل فــيــهــا آدم  ــــى الـــتـــي أكــ ــحــظــة األولــ
ّ
مــنــذ الــل

ــــن شـــجـــرة  ــــفــــاحــــة املـــقـــطـــوفـــة مـ
ّ
ــت وحـــــــــواء الــ

املــعــرفــة، والــجــنــُس الــبــشــري مــحــكــوٌم عليه 
بأن يناضل، على نحٍو ال نهائي، في سبيل 
امتاك الحقيقة. في بادئ األمر، كما نعلم، 
اكــتــشــفــا أنــهــمــا عـــاريـــان، فــشــعــرا بالخجل، 
ــابــع مــن الــفــهــم. بــعــدئــذ، ابــتــداء 

ّ
الــخــجــل الــن

الخارجي(،  العراء  )لحظة  اللحظة  تلك  من 
ـــوجـــه نــحــو طـــريـــق املــعــرفــة، 

ّ
ــا فـــي الـــت ــَرعـ شـ

 املــفــعــمــة 
ُ
مــعــرفــة أحــدهــمــا لـــآخـــر، املـــعـــرفـــة

بــبــهــجــة االســـتـــكـــشـــاف، تـــلـــك كـــانـــت بـــدايـــة 
الّرحلة التي ال نهاية لها. وفــي وســع املرء 
حظة بالنسبة 

ّ
أن يدرك مدى درامية تلك الل

لــكــائــنــن انــبــثــقــا لــلــتــوِّ مـــن حــالــة الــجــهــالــة، 
ليجدا نفَسيهما منفين في أرض شاسعة، 
ٌر تــفــســيــرهــا. ثــم حـــدث أن 

ّ
عــدائــيــة، وُمـــتـــعـــذ

هما دخــا عالم 
ّ
ــدم، ألن

ّ
والــن عب 

ّ
بالت شــعــرا 

ــا عــن مــســؤول عن 
َ
ــقــاء الــبــشــري، وبــحــث

ّ
الــش

 آدم أقوى 
ّ
الخروج القسري من الجنة، وألن

ــيــة إلــقــاء 
ّ
بــدنــًيــا، حـــاز عــلــى الــّســلــطــة، وأحــق

نب، 
ّ
ــوم، فجعل حــواء تغرق في وحــِل الذ

ّ
الــل

ة، وألصق بها ذنب 
ّ
ها أخرجته من الجن

ّ
ألن

ــفــاحــة. وفـــي كــل مــكــان فــي األرض، كــان 
ّ
الــت

 أو 
ّ

الذنب يورث في الجينات الذكورية، يقل
يحضر بقوة حسب املجتمعات والثقافات، 
مــا. ويتكّرس  بقعٍة  بالكاد ينعدم في  ه 

ّ
لكن

واملسلم،  الــعــربــي  الــرجــل  لــدى  كبير  بشكل 
ــه ليس هناك نــص واحــد 

ّ
على الــرغــم مــن أن

فاحة 
ّ
ــهــا مــن نــاولــه الت

ّ
فــي اإلســـام يقول إن

ــّمـــل الــــقــــرآن  املــــشــــؤومــــة. بــــل بـــالـــعـــكـــس يـــحـ
 ،

ُ
ان

َ
ْيط

َّ
الش ْيِه 

َ
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الــتــوراة هــي التي حّملت حــواء ذنــب إغــواء 
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َ
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وم، بطريقٍة أو أخرى، في 
ّ
كل«. فتسّرب الل

َ
أ

َ
ف

جينات أبنائه، وحّملوها مسؤولية اإلغراء 
 مــزمــنــة، إذ هــي املــســؤولــة 

ً
الـــذي بــقــي تــهــمــة

عــن إغــوائــه لــافــتــتــان بــهــا، وهـــي مــن يجب 
« في 

ً
أن ينتبه ويحرص على بقائه »عاقا

أّي عاقة بينهما، ثّم حاولوا جعلها تدفع 
هما 

ّ
الثمن، إلى آخر حفيدة. على الرغم من أن

أكا مًعا من الشجرة، وبالتالي، يتحّمان 
ة بشكل متساٍو، 

ّ
مسؤولية الخروج من الجن

ومسؤولية أي فعل يقومان به مًعا.
كوري بشكٍل 

ّ
وتأّبد الصراع، أو االستقواء الذ

نحتاج معه إلــى نــزوٍل آخــر لينتهي. نزول 
مساواة، 

ّ
املــّرة، جحيم الا من الجحيم هذه 

بمحبة  املـــرأة  تستقبل  منصفة،  أرض  إلــى 
جرة. نزول من هذه األرض التي كيفما 

ّ
الش

 
ً
 فيه منزلة

ّ
كانت ثقافة املجتمع، فاملرأة أقل

قة، 
ّ
من الــّرجــل. كيفما كانت املــســاواة متحق

الــذكــوري يختبئ فــي شقوق  الــتــفــّوق   
ّ

فظل
ته الخلفية. هكذا نتحّدث كل 

ّ
املجتمع، وأزق

املـــرأة،  سنة فــي مـــارس/ آذار، عــن وضعية 
وآخــر،  مـــارس  بــن  كبيًرا  ا 

ً
وال نجد تحّسن

مــقــارنــة مــع تــطــّور الــعــالــم، وتــســارع إيــقــاع 
وعي اإلنسان املعاصر الذي يتطّور في كل 
شيء، إال في نظرته إلى املرأة، فهي تزحف 
خلفه، وبالكاد يبذل جهًدا ليفهمها، جهٌد 
ـــه يعيش 

ّ
مــفــبــرك فـــي مــعــظــم األحــــيــــان، كـــأن

وفق كتاب »الرجال من املريخ والنساء من 
ساء من األمواج، 

ّ
الزهرة«، الذي يقول إن الن

املطاطية، وعليهما  األحــزمــة  مــن  والــرجــال 

أنور الجمعاوي

املركز  الــذي ينجزه  العربي  املــؤشــر  صــدر 
الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات 
لــلــعــام الــخــامــس، وهـــو اســتــطــاع ســنــوي 
يــــــــــروم رصــــــــد اتـــــجـــــاهـــــات الــــــــــــرأي الــــعــــام 
الــــعــــربــــي، نـــحـــو مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــقــضــايــا 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة. 
وشــمــل اســتــطــاع سنة 2016 مــن 12 بلدا 
معهم  جــريــت 

ُ
أ مستجوبا،   18310 عــربــيــا 

مــقــابــات شــخــصــيــة وجــاهــيــة، شــــارك في 
تــأمــيــنــهــا 840 بـــاحـــثـــا. وهـــــو مــــا يــجــعــل 
مــنــه أضــخــم مـــشـــروع مــســحــي فـــي الــعــالــم 
ــّم  ــ ــــن أهـ ــــن بـ ــــت الـــــثـــــورة مـ ــانـ ــ الــــعــــربــــي. وكـ
املوضوعات التي استجلى املؤشر مواقف 
لــهــا على  الــعــرب مــنــهــا، ورصـــد تقويمهم 
في  رأيهم  بتبّن  صل 

ّ
مت األّول  مستوين: 

ــق 
ّ
حــــدث الــربــيــع الـــعـــربـــي، والـــثـــانـــي مــتــعــل

بــالــوعــي بــوجــهــات نــظــرهــم تـــجـــاه مـــآالت 
الــــثــــورات الــعــربــيــة. فــفــي املــســتــوى األّول، 
املستطلعة  الــعــرب  املواطنن  معظم  أخبر 
 حـــركـــات االحـــتـــجـــاج الــشــعــبــي 

ّ
آراؤهــــــم أن

التي شهدتها املنطقة سنة2011 إيجابية 
)51 %( فيما عّدها )41 %( سلبية. وذهب 
مــؤّيــدو انــــدالع حـــدث الــثــورة إلـــى أنــهــا لم 
تــكــن ظـــاهـــرة اعــتــبــاطــيــة، أو فــعــا عــفــويــا 
عــمــا تغييريا وسلوكا  كــانــت  بــل  عــابــرا، 
احتجاجّيا واعيا ومعّبرا، دااّل على ضيق 
عهم إلى غد أفضل، 

ّ
الناس بواقعهم وتطل

هم ثاروا سنة2011 ضّد 
ّ
فقد أفاد 42% بأن

االستبداد والظلم، ومن أجل الديمقراطية 
ـــهـــم ثـــــاروا ضــّد 

ّ
واملــــســــاواة، وقــــال 25% إن

 الثورة لم تكن مجّرد 
ّ
الفساد، ما يعني أن

انفجار فوضوي  أو مجّرد  عــابــرة،  هوجة 
مــحــدود، بــل كــانــت تــحــّوال إدراكــيــا نوعّيا 
املحيط  الــواقــع  العربية  الــجــمــوع  فــي فهم 
بـــهـــا، ووعـــيـــهـــا بـــخـــطـــورة الــقــمــع وفـــداحـــة 
الــدكــتــاتــوريــة ومــســاوئ اســتــشــراء الفساد 
واملـــحـــابـــاة واملــحــســوبــيــة، مـــا دفــعــهــا إلــى 
االحتجاج على األنظمة القائمة واملطالبة 
نتيجة  الــثــورة  كــانــت  وبــذلــك،  بتغييرها. 
حراك داخلي، ووليدة تراكم أخطاء الدولة 
ــم تــكــن  ــ ــاه مـــواطـــنـــيـــهـــا، ولـ ــجـ الــشــمــولــيــة تـ
ــيـــارا مــســقــطــا مـــن الـــخـــارج،  مـــؤامـــرة أو خـ
كما تدعيه بعض وسائل اإلعام واألقام 
املــّيــالــة إلــى الــقــدح فــي الــثــورة، والتشكيك 
فــي الــتــأيــيــد الــشــعــبــي الـــعـــارم الــــذي واكــب 

اندالعها.
أّما املستوى الثاني من استحضار الثورة 
ــق بــاســتــجــاء 

ّ
فـــي املـــؤشـــر الـــعـــربـــي فــتــعــل

مـــواقـــف املــســتــجــيــبــن مـــن واقـــــع  الـــثـــورات 
العاّم  الـــرأي  انقسم  إذ  ومــآالتــهــا،  العربية 
فــي هــذا الــشــأن مــا بــن متفائل ومتشائم؛ 

بــنــاء أرشــيــف مفصل عــن 200 مليون  مــن 
الــكــونــي، يتضمن،  املــســتــوى  شخص على 
باإلضافة إلى كل ما سبق، تصنيفًا نفسيًا 
لكل أولئك املوجودين في األرشيف، يشمل 
والدينية،  والسياسية،  الفكرية،  ميولهم 
ــــخ، وفـــي  والـــجـــنـــســـيـــة، و الـــتـــســـويـــقـــيـــة... إلــ
باتفاقية  املتحدة  اململكة  فيه  ترتبط  عهد 
ــع الــــواليــــات  ــة مــ ــيـ ــنـ ــيـــون الـــخـــمـــس األمـ ــعـ الـ
املــتــحــدة وكـــنـــدا وأســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، 
والــــتــــي تـــتـــيـــح لــلــمــمــلــكــة املـــتـــحـــدة تـــبـــادل 
عليها  التي تستحصل  األمنية  املعلومات 
كــل تلك الـــدول مــن دون قــيــود، وخصوصا 
ــن الــوطــنــي األمــيــركــيــة التي  مــن وكــالــة األمـ
ــل االتــــصــــاالت الــســلــكــيــة  تــتــجــســس عــلــى كـ
والــاســلــكــيــة والــحــاســوبــيــة فـــي كـــل الــكــرة 
أخيرًا،  وثــائــق نشرتها،  األرضــيــة، بحسب 

صحيفة الغارديان.
وعـــمـــاد الـــغـــزوة املــفــجــعــة هـــو قــيــام املــدعــو 
خالد مسعود، واسمه الحقيقي آدريان ابن 
إلــم، بفعل إرهــابــي،  فيليب آجــاو وجانيت 
مــــدان بــكــل املــقــايــيــس، فـــي قــلــب الــعــاصــمــة 
لـــنـــدن، والــــــذي لـــم تـــتـــرك وســيــلــة إعــامــيــة 
بــريــطــانــيــة، إال وغــطــتــه مــن دون أي حــدث 
آخـــر ســــواه، ومـــن دون اإلشــــارة فــي معظم 
وســـائـــل اإلعــــــام الـــكـــبـــرى، املــســيــطــرة إلــى 
لــلــجــانــي وديــنــه  االســــم الحقيقي األصــلــي 
ــه املــســيــحــي الــــذي نــشــأ عليه  ــديـ وديــــن والـ
واعـــتـــنـــقـــه حـــتـــى الـــعـــقـــد الــــرابــــع مــــن عــمــره 
التهمة  الــتــصــقــت  إلــــى أن  بــالــحــد األدنــــــى، 
باملسلمن، ولم تعد التفاصيل التالية بعد 
َوار الحادثة مهمة، فالعقل الجمعي 

ُ
فتور أ

ــم لــصــقــهــا بــظــهــر  ــتــ ــاء، ويــ ــ ــريــ ــ مــــدنــــيــــون أبــ
اإلدارات  ق 

ّ
تحق مبالغة،  أو  حقًا  املسلمن 

الــغــربــيــة فــيــهــا كــســبــًا اســتــثــنــائــيــًا بـــالـــزام 
املــســلــمــن مـــن مـــواطـــنـــي تــلــك املــجــتــمــعــات 
بالتراجع عن حقوقهم، مواطنن مكتملي 
الحقوق والواجبات، إلى إرغامهم بالعمل 
ــلــــى إثـــــبـــــات وطـــنـــيـــتـــهـــم بـــاملـــبـــالـــغـــة فــي  عــ
حساب  على  ملجتمعاتهم،  والئــهــم  إظــهــار 
والدينية،  واملعرفية  الفكرية  مرجعياتهم 
 أو كثيرًا من مطالبة 

ً
وبشكل يقترب قليا

الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، وقبله 
املرشح الجمهوري، تيد كروز، بتحويل كل 
املسلمن إلى مخبرين على بعضهم، إلثبات 
وقبولهم  املتطّرف،  التفكير  عن  ابتعادهم 
بـــرقـــابـــة مـــســـاجـــدهـــم، وإغــــــاق مـــدارســـهـــم، 

ال  بــيــروقــراطــي،  تلفيقي  معظمها  بحجج 
الليبرالية  الديمقراطية  روح  مــع  ينسجم 

بالشكل الذي يتفاخر به الغرب.
 وهي جريمة آدريــان ابن فيليب التي أتت 
ــام قــلــيــلــة من  فـــي تــوقــيــٍت حـــّســـاس، قــبــل أيــ
تاريخ 29 مارس/ آذار 2017، والذي سوف 
تعلن به رسميًا رئيسة الوزراء البريطانية 
اململكة  بــن  الــبــائــن  الــطــاق  بــدايــة عملية 
املــتــحــدة واالتــحــاد األوروبــــي، وهــو الخبر 
 بــه فــي معمعة 

ً
الـــذي لــم يعد أحــد منشغا

ــذرات جريمة  ــ الــتــغــطــيــة اإلعــامــيــة لــكــل شـ
آدريـــــــــان ابـــــن فـــيـــلـــيـــب، بـــاســـمـــه اإلســـامـــي 
به،  لــم نعرف متى تكنى  الــذي  املستحدث 
ومن هو القاضي الذي شرعن رسميًا ذلك 
التغيير في هوية الجاني؛ وهو الذي تشي 
الهامشية  الصحافية  الزوايا  في  األخبار، 
املغمورة، أنه ظل سكيرًا منغمسًا في عنف 
العام  البريطانية حتى  الخّمارات  وجرائم 

2000 على األقل.
ــعـــام  الـ ــــي  قـــبـــل أحـــــــــداث »11 ســـبـــتـــمـــبـــر« فـ
الــرئــيــس األمــيــركــي فــي حينه،  2001، ذكـــر 
جـــورج بـــوش، بــأنــه ال مــخــرج مــن التراجع 
ــار  ــفـــجـ االقـــــتـــــصـــــادي الــــــــذي تــــرتــــب عـــــن انـ
فــقــاعــة دوت كـــوم االقــتــصــاديــة والــتــراجــع 
الــواليــات املتحدة  االقــتــصــادي العميم فــي 
في مطلع العام 2001، سوى حدوث موقعة  
بيرل هاربر جديدة، في إشــارة إلى قصف 
في  األميركي  األســطــول  الياباني  الطيران 
بــيــرل هـــاربـــر فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
الــعــام 1941، والــــذي كـــان مــن نتيجته  مــن 
ـــدة فـــــي الــــحــــرب  ــحـ ــتــ ــات املــ ــ ــ ــواليـ ــ ــ دخــــــــول الـ

الحرب(  )اقتصاد  الثانية، وتمكن  العاملية 
التراجع  املتحدة من  الــواليــات  انتشال  من 
االقتصادي العميم الذي كانت غارقة فيه، 
 عــقــب كــارثــة تفجير 

ً
وهـــو مــا تــحــقــق فــعــا

بــرجــي الــتــجــارة الــعــاملــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
الدفاع  وزيــر  إعــان  تغطية غبارهما على 
األميركي في حينه، دونالد رامسفيلد، قبل 
أيام قليلة من ذلك الحدث الجلل »بضياع 
ثاثة آالف مليار دوالر من ميزانية الدفاع 
ال يـــعـــرف أيــــن ذهـــبـــت وأيـــــن صـــرفـــت، ولــم 

يسأل عنها قط بعد ذلك«.
وقد يحتاج القارئ إلى مراجعة كتاب »قتل 
األمــــل« لــلــمــؤرخ ويــلــيــام بــلــوم، لــيــرى كيف 
عــمــلــت وكـــــاالت االســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة 
وشــريــكــاتــهــا الــغــربــيــة عــلــى مــنــح عمائها 
حــيــاة جــديــدة بـــجـــوازات ســفــر جــديــدة في 
عوالم هادئة على شواطئ الجزر السياحية 
ــا، بـــعـــد قــيــامــهــم  ــرهــ ــيــ ــبــــي، وغــ ــكــــاريــ فــــي الــ
وألنـــنـــا، نحن  مــنــهــم.  املــطــلــوبــة  بمهماتهم 
إثم«،  الظن  العرب، نؤمن حقًا بأن »بعض 
فــا بــد لنا مــن انتظار الكشف عــن حقائق 
أكثر من الحكومة البريطانية، وعدم تركها 
الزمن، كما حــدث في  للضياع في غياهب 
حــقــائــق »11 ســبــتــمــبــر« وغــيــرهــا مـــن تلك 
وإلى  واملسلمن.  بالعرب  لصقها  تم  التي 
حن حدوث ذلك، ال بد أن يعذرنا كل عذول 
من ضــرورة االرتكان إلى محظور التفكير 
املنطقي الذي لخصه حكيم حكماء العرب، 
أكثم بن صيفي، حن قال: البعرة تدل على 

البعير وأثر األقدام على املسير«.
)كاتب وطبيب سوري مقيم في لندن(

ــاءات، ومنها إن املــواطــن الــســعــودي،  ــ االدعـ
عندما عمل في القطاع الخاص، بدأ بمهنة 
»عامل عادي«، في شركة أرامكو السعودية، 
ولم يعترض على طبيعة املهنة، إنما كان 
اعتراضه على ظروف العمل، والتمييزين، 
الــطــبــقــي والـــوظـــيـــفـــي، لــصــالــح الــجــنــســيــة 
أغلب قطاعات  تدير  كانت  التي  األميركية 
الــشــركــة، وتــســتــمــتــع بــامــتــيــازاٍت ال حصر 
لــهــا، فـــي حـــن يــعــيــش املـــوظـــف الــســعــودي 
فــــي ظــــــروف ســـيـــئـــة، وقـــــد خـــــاض الــعــامــل 
الــســعــودي فــي حينها نــضــالــه الــحــقــوقــي، 
من خال »اللجنة العمالية« التي ترأسها 
عبد الرحمن السنيد ورفاقه، في منتصف 
العمل  ظــروف  كانت  حينما  الخمسينات، 
عسيرة صدقًا، لكن اإلضرابات العمالية في 
شركة أرامكو قــادت إلــى أســوأ قــرار حصل 
عن  فعوضًا  السعودي،  السوق  تاريخ  في 
تــطــويــر بيئة الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ــرعــت 

ُ
وجــعــلــهــا أكــثــر مــاءمــة لــلــمــواطــن، ش

بهذا  األجنبية.  للعمالة  االســتــقــدام  أبـــواب 
الــســوق تخسر قــوة العمل  بــدأت تدريجيًا 
املحلية لصالح األجانب، وقد سعد القطاع 
الــــخــــاص بــالــتــكــلــفــة املـــنـــخـــفـــضـــة لــلــعــامــل 
الاإنسانية  بــالــظــروف  األجــنــبــي، وقــبــولــه 
التي يوضع فيها، حيث راكم الرأسماليون 
مزيدًا من األرباح، في حن راحت الحكومة 
وتكدس  البيرقراطي،  جهازها  مــن  توسع 
الباحثن عن وظائف، نوعًا من  املواطنن 
آلــيــات تــوزيــع الــريــع، فأصبح مــن الصعب 
ــتــــاجــــر( تــقــبــل  ــن والــ ــ ــواطـ ــ ــنــــن )املـ عـــلـــى اإلثــ

العودة إلى نقطة البداية. 
ــر، لــكــن لــيــس بــعــيــدًا، ياحظ  فــي مــكــان آخــ
ــــون كـــــثـــــر درســــــــــــــوا االقـــــتـــــصـــــاد  ــتـــــصـ ــ ــــخـ مـ
إلى  يحتاج  الخاص  القطاع  أن  السعودي 
إصـــــاح، فــلــيــس لـــه مـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود 
ارتباطه  بسبب  التقشف،  وجــه  في   

ً
طويا

املباشر بميزانية الدولة. ال يمكن أخذ هذا 
القطاع  تقسيم  يمكن  مسلمة.  التوصيف 
مــا قبل  إلــى مرحلتن،  الــخــاص السعودي 
الفريق  ومــا بعدها. يشمل  األولــى  الطفرة 
قبل  كانت  التي  التجارية  الــعــائــات  األول 

فلن   
ّ

وإال ليتفاهما،  أالعيب معقدة  خــوض 
أبــًدا، فالّرجل  يكون بينهما »عيش وملح« 
مثل املــطــاط ســيــرتــّد بــعــيــًدا، واملــــرأة موجة 

مزاجية، تتراوح بن املّد والجزر.
هذا الكتاب الذي لم يشّبه النساء بكونهن 
ــبــــدًعــــا فــي  ــــل كــــــان مــ ــا، بـ ــ

ً
ــث ــبــ ــــن الـــــزهـــــرة عــ مـ

نافر، 
ّ
والت باع، 

ّ
الط في  التباعد  هذا  تفسير 

ا، على الرغم من أنه 
ً

ولتكريس الصراع أيض
أسطع جرٍم  هــرة، 

ُّ
فــالــز تقديم حلول.  يّدعي 

فــي الــســمــاء بــعــد الــشــمــس والــقــمــر. وُيظهر 
أطــــــواًرا كالقمر   - مـــن األرض  َيـــبـــدو  كــمــا   -
 مــداره 

ّ
في أثناء دورانـــه حــول الشمس. ألن

ـــه على عكس 
ّ
َيــقــع داخـــل مـــدار األرض، وألن

جميع الكواكب األخــرى، َيــدور حــول نفسه 
مس عليه 

ّ
رق إلى الغرب، أي أن الش

ّ
من الش

 من 
ٌ
 سميكة

ٌ
تشرق من الغرب. وهناك طبقة

الــّســحــب فـــي جـــــّوه، تــســبــب ظـــاهـــرة الــبــيــت 
ــا َيــجــعــلــه أســـخـــن الـــكـــواكـــب  الــــزجــــاجــــي، مــ
ــام الـــشـــمـــســـي، أســـخـــن حـــتـــى مــن  ــنـــظـ فــــي الـ
عطارد الــذي َيقع أقــرب إلــى الشمس، بهذا 
ــرأة فــي الــجــمــال،  يــكــون شبيًها بــصــفــات املــ

والحساسية، واالنفعال العاطفي. 
لدراسة عاملِن  ا 

ً
املريخ، وفق فيما قد يكون 

ا لم يستطع أن ُيتم 
ً
أميركين، كوكًبا جنين

نموه، بعد أن نجا من االصطدامات الكثيرة 
ظام 

ّ
بن األجرام السماوية التي شهدها الن

الــشــمــســي فـــي بـــدايـــة تــكــويــنــه، والـــتـــي أدت 
م أغلب الــكــواكــب األخـــرى. وهــذا 

ّ
إلــى تضخ

املريخ، مقارنة باألرض  يفّسر صغر حجم 
ــا، 

ً
هـــرة. وهـــو كــوكــب صــخــري أيــض

ُّ
أو بـــالـــز

ــف كــتــاب »الــرجــال مــن املريخ 
ّ
مــا جعل مــؤل

والنساء من الزهرة«، يختاره كوكبًا مائمًا 
ألمزجة الّرجال، في حفاظهم على عنادهم 
ــفــولــي، وصـــابـــة الــجــســد واملــــــزاج. لكن 

ّ
الــط

هـــذه املــقــارنــات )الــشــائــعــة( عــلــى الــرغــم من 
تــغــرق في  املنطق، فهي  مــن  قـــدرًا  امتاكها 
فاهم بن املرأة والرجل، 

ّ
الت إظهار صعوبة 

عــلــى خــلــفــيــة طـــبـــاع مــتــنــافــرة، تــجــعــل ثقل 
ــفــاهــم صــعــب االحـــتـــمـــال، ويــضــعــه على 

ّ
الــت

ظــهــر املــــرأة الــتــي يــجــب أن تــراعــي رجــلــهــا، 
وتــحــافــظ عــلــيــه أو تــبــقــى وحـــيـــدة. بــمــا أن 
املجتمع يسمح للرجل أن يعيش مغامراته 
فيما  »الــهــرمــونــيــة«،  لــدواعــيــه  كبير  بتفّهم 
 

ّ
ــبـــات، وإال ــثـ يــفــتــرض فـــي املــــــرأة الــعــقــل والـ

فتهمة اإلغواء حاضرة باملرصاد.
تبقى املــــرأة الــعــربــيــة، بصفة عــامــة، األكــثــر 
كورية للمجتمعات. 

ّ
الذ العقلية  تضرًرا من 

ــــت تـــخـــوض فــــي مــســتــنــقــع واقــــع  إذ مــــا زالــ
ظالم، ومجحٍف في حقها، بجميع األشكال، 
عامل 

ُ
ــواحــي. إذ مــا زالـــت ت

ّ
الــن ومـــن جميع 

أنـــثـــى، وجـــســـدًا، أكــثــر مــنــهــا كــائــنــًا بــشــريــًا، 
لـــه حـــقـــوق وواجــــبــــات ســامــيــة عـــن جنسه 
أو  عـــن تعليمها  الــنــظــر   

ّ
وبـــغـــض ـــه. 

ّ
أو ســـن

ثــقــافــتــهــا، تــبــقــى املــــــرأة، فـــي نــظــر املــجــتــمــع 
ـــرقـــي، ذاك الــكــائــن األنـــثـــوي، 

ّ
كــــوري الـــش

ّ
الــــذ

ها تمّر بمرحلة 
ّ
بأن فأفاد ما نسبته %45 

ها ستحقق أهدافها في نهاية 
ّ
 أن

ّ
ر، إال

ّ
تعث

املــطــاف، فــي مــقــابــل 39% اعــتــبــروا الربيع 
ــة الــقــديــمــة  ــمـ ــظـ الـــعـــربـــي قــــد انـــتـــهـــى، واألنـ
عــادت إلــى الحكم. وُيــعــّد هــذا تحّوال الفتا 
كان  إذ  2014؛  باستطاع  مــقــارنــة  للنظر، 
ــي الــــرأي الــعــاّم الــعــربــي متفائا 

َ
نــحــو ثــلــث

والــواقــع  أهــدافــه.  العربي  الربيع  بتحقيق 
التفاؤل مقابل  التراجع في درجــة   هــذا 

ّ
أن

ارتفاع منسوب اإلحباط يفهم من منظور 
ــــرورة  ــيـ ــ ــكــــاس صـ ــعــ ــانــ أنــــثــــروبــــولــــوجــــي بــ
الــــثــــورات عــلــى مـــواقـــف املـــواطـــنـــن مــنــهــا، 
 الربيع 

ّ
ون أن

ّ
 العرب كانوا يظن

ّ
فالثابت أن

سيمتّد في الزمان واملكان، وسيحدث نقلة 
جديدة في حياتهم نحو الحّرية والعدالة 
 
ّ
والــكــرامــة والــنــزاهــة واألمـــان والــرفــاه، لكن
ألفق  مستجيبا  يكن  لــم  عمليا  حصل  مــا 
، فعلى  آمالهم  انتظارهم، بل جاء مخّيبا 
ــار،  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت األسـ الـــصـــعـــيـــد املـــعـــيـــشـــي ارتــ
ية، وانتشرت 

ّ
وانحدر مستوى العملة املحل

ــــورت املــــقــــدرة الــشــرائــيــة  ــدهـ ــ الـــبـــطـــالـــة، وتـ
ــتـــفـــحـــل الـــفـــســـاد بـــــدل أن  لـــلـــمـــواطـــن، واسـ
االنتقالية،  العدالة  مسار  ر 

ّ
وتعث يتراجع، 

ــــت مــعــظــم  ــلـ ــ ــلــــومــــن، وأفـ ــاء حــــــال املــــظــ ــســ فــ
تبرئتهم  تـــّمـــت  أو  الـــعـــقـــاب،  مـــن  الــظــاملــن 
ــقـــاب على   االنـ

ً
الحـــقـــا. وزاد األمــــر قــتــامــة

الثورة في مصر بقّوة العسكر، وتحويلها 
إلــى صــراع دمــوي على السلطة في اليمن 
وليبيا، والعمل على تصفيتها في سورية 
عــبــر االحــتــكــام إلـــى الــبــنــادق واالســتــقــواء 
باألجنبي. فيما مازالت الثورة التونسية، 
ــــن مـــنـــجـــزات  ــا حـــقـــقـــتـــه مـ ــمـ ــــم مـ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
أجل  من  تكابد  مهّمة  سياسية  حقوقية/ 
الــخــروج مــن الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة. ومــن 
ثّمة، بعثت هذه السيرورة املرتبكة للربيع 
ــي الـــنـــفـــوس إحـــســـاســـا بــشــيء  الـــعـــربـــي فــ
 ذلــك ال يمنع 

ّ
مــن اإلحــبــاط ال محالة . لكن

الــحــراك االحتجاجي   
ّ
إلـــى أن مــن اإلشــــارة 

ـــق مــكــاســب، أهــّمــهــا ســـقـــوط جـــدار 
ّ
قـــد حـــق

الــخــوف، ونهاية أســطــورة الحاكم األبــدي 
املعصوم، واتساع مجال الحّريات، وعودة 
املــواطــن إلــى الفعل فــي الــشــأن الــعــاّم. وفي 
ــة الـــقـــامـــعـــة الــتــي  ــ ــــدولـ  عـــــدم تـــقـــديـــم الـ

ّ
ظـــــل

استولت على الثورة بدائل ناجعة تحّسن 
وتضمن حقوقهم،  وأمنهم  الناس  معاش 
يبقى من غير املستبعد أن تستعيد الثورة 
عنفوانها، وتستفيد من عثراتها السابقة. 
ومن املهّم، هنا، أن تمارس القوى الثورية 
الــحــّيــة تــجــربــة الــنــقــد الـــذاتـــي املــوضــوعــي، 
ــال واالنــفــعــالــيــة إلــى  وتــنــتــقــل مـــن االرتــــجــ
ــة والـــعـــقـــانـــيـــة فــــي فــهــم  ــيـ ــعـ ــواقـ تـــوخـــي الـ

الراهن واستشراف املستقبل.
)كاتب تونسي(

يقوم على التبسيط والتعميم، كما تعرف 
ذلك جيدًا صناعة الرأي العام واإلعام في 

اململكة املتحدة.
وما يزيد حّدة إلحاحية التساؤل الخانق 
أعـــاه هــو الحقيقة الــتــي لــم تــتــطــّرق إليها 
وسائل اإلعــام الكبرى إال ملامًا، واملتعلقة 
بـــأن مــن قــتــل آدريـــــان، وهـــو يــجــري هــاربــًا، 
لــيــس مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، 
لوزير  الشخصية  الحماية  عنصر  وإنــمــا 
األمن، بن واالس، في الحكومة البريطانية، 
لــيــخــّر بــعــدهــا الــجــانــي آدريــــان ابـــن فيليب 
صريعًا، ويظهر علينا إعاميًا في صورة 
جــانــبــيــة واحــــــدة، مــضــمــدًا عــلــى جــــرح في 
البطن، ال يستخدم إال للجروح السطحية 
الحشوية، غير ملون ســوى بلطخة  وغير 
صـــغـــيـــرة مــــن الـــــدمـــــاء، وبـــوضـــعـــيـــة يــديــن 
مــشــنــجــتــن، ال تــتــفــق مــــع حـــدثـــيـــة الـــوفـــاة 
الــحــديــثــة، وإنــمــا مــع حــالــة الــصــمــل الــرمــي 

الذي يحدث بعد ساعات من الوفاة.
ولكي تكتمل الحبكة الدرامية، فإن أدريان 
الـــوزراء  آجـــاو، بحسب رئيسة  فيليب  ابــن 
من  متابعًا  كــان  مــاي،  تيريزا  البريطانية، 
لصلته   البريطانية  االســتــخــبــارات  أجــهــزة 
بأنشطة مرتبطة باإلسام املتطرف«، وهو 
الــطــرح الـــذي يــقــود منطقيًا إلـــى اســتــعــادة 
ما رد به خطيب املسجد الذي كان يرتاده 
على  بيرمنغهام  مدينة  فــي  نفسه  ــان  آدريـ
إلى  الــســؤال  بتحويل  البريطاني،  اإلعـــام 
الــبــريــطــانــيــة: »إذا كنتم  األجـــهـــزة األمــنــيــة 
ــاذا تــوقــفــتــم عن  ــ ــه مـــتـــطـــّرف، ملـ تـــعـــرفـــون أنــ
مــراقــبــتــه«. فــي كــل كــارثــٍة يــذهــب ضحيتها 

ــال  ــمـ ــفـــط، واســـتـــمـــرت فــــي مــــزاولــــة األعـ ــنـ الـ
ــك بــعــض الـــعـــوائـــل الــتــي  ــذلـ الـــتـــجـــاريـــة، وكـ
دخــلــت الحــقــًا وبــنــت نفسها بنفسها، ولم 
تــكــن مــتــرابــطــة ارتــبــاطــًا عــضــويــًا بــعــائــدات 
ــفـــادت الحـــقـــًا، وســبــق  ــتـ الـــنـــفـــط، لــكــنــهــا اسـ
لأكاديمي البريطاني، تم نبلوك، أن الحظ، 
في كتاٍب له أن القطاع الخاص السعودي 
النفطية.  الطفرة  قبل  استقالية  أكثر  كان 
الـــذي يعتمد كليًا على  الــفــريــق اآلخـــر هــو 
املباشرة. وقد  الدولة ومناقصاتها  مــوارد 
تشكل هذا الفريق في األساس بعد الطفرة، 
مــن خـــال الــعــاقــات مــع بــعــض املتنفذين، 
الخاصة  شــراكــاتــهــم  كثيرين  فلمسؤولن 
ــا بـــالـــنـــيـــابـــة عــنــهــم آخــــــرون،  ــديـــرهـ الـــتـــي يـ
وهــــؤالء أكــثــر مــن يــتــضــّرر بــإغــاق حنفية 
أكثر،  بتفصيل  تــنــاولــه  كما  الــبــتــرودوالر، 
النخبة  عــن  بحثه  فــي  هــيــريــتــوغ،  ستيفن 

االقتصادية في اململكة. 
تحث الــرؤيــة االقــتــصــاديــة املــطــروحــة على 
الــعــام، وتوسيع  الــقــطــاع  ــرورة تقليص  ضـ
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص. لــــذا بـــاشـــرت الــحــكــومــة 
فــي خــفــض بـــدالت الــقــطــاع الــعــام، وأوقــفــت 
الـــتـــعـــيـــن فـــيـــه، وراحــــــــت تـــشـــرع الـــقـــوانـــن 
للتخلص  الــخــاص  الــقــطــاع  عــلــى  للضغط 
من العمالة األجنبية التي تشكل ما مقداره 

85% من العاملن.
)كاتب سعودي(

للتزاوج،   شــيء، 
ّ

كــل ، وقبل 
ً

أوال لق 
ُ

الــذي خ
الّرجل وإرثه،  وإنجاب ورثــٍة يحملون اسم 
ثم بعد ذلك، في أحسن األحــوال، يمكن لها 
أن تــمــارس األعـــمـــال الــتــي ال تــتــعــارض مع 
ناسل 

ّ
هذين الواجبن املقّدسن، واجبي الت

وإمتاع الرجل. وفي عمق هذا املجتمعات، 
قــريــًبــا، فحتى  قــادمــة  أّي تغييرات  ال تبدو 
عشعش عقليات »سي 

ُ
فة ت

ّ
في األوساط املثق

املثقفن من  بأريحّيٍة معلنة، فبن  السيد« 
ه يخفي زوجته »جوهرته« عن 

ّ
بأن يفتخر 

األعــــن الــفــضــولــيــة لــبــنــي جــنــســه، ليحافظ 
ال  اإلغــــاق، حتى  ُمحكمة  فــي علب  عليها، 
هكذا،  ويلة. 

ّ
الط صوص 

ّ
الل أيــدي  تطاولها 

الذي  التكريم  ا، بكل 
ً
 من كونها إنسان

ً
بــدال

ــا، تــصــبــح املــــرأة  ــ ــًي لــإنــســان عــقــلــًيــا، وروحــ
ا جــامــًدا ُيشترى ويــبــاع، 

ً
جــوهــرة. أي شيئ

ويحفظ في الخزائن في أماكن معتمة. 
 من أن تكون إنسانة حّرة عاقلة، تعيش 

ً
بدال

 كــامــلــة األهــلــيــة والــحــقــوق، تختار 
ً
مــواطــنــة

ترتكب  حياتها.  بها  تعيش  التي  ريقة 
ّ
الط

ــا، 
ً
األخــــطــــاء، تــقــوم بـــأمـــور جــنــونــيــة أحــيــان

ــان، لــتــتــعــلــم  ــ ــيــ ــ وتــــخــــطــــئ، فــــي مـــعـــظـــم األحــ
التي  الخطأ. تمارس حّريتها  الّصواب من 
رائع 

ّ
ال يكفلها لها القانون الوضعي، أو الش

الـــســـمـــاويـــة، بـــل تــكــفــلــهــا إنــســانــيــتــهــا الــتــي 
 ليعيد 

ّ
خــلــقــت بــهــا، ولــــم يــــأت ذلــــك كــلــه إال

ــا غــيــر مــوجــود في 
ً
الــحــقــوق، ال ليمنح حــق

الطبيعة. أولئك الذين يتحّدثون عن »منح« 
الدين أو القانون للمرأة مكانة ما، يضّرون 
ينكرون على  بهذا  فُهم  ينفعون.  أكثر مما 
بها،  لقت 

ُ
خ التي  اإلنسانية  كرامتها  املــرأة 

الوجود  على  إلى عوامل الحقة  ويرّدونها 
 من الرجل، 

ّ
لقت أقل

ُ
 املــرأة خ

ّ
اإلنساني. كأن

رائع السماوية واألرضية 
ّ

ثم منحت لها الش
أنها  الحقيقة  لكن  منها.  قريبة  مــا  مكانة 
الــذي  الــوضــع  مــن  ا 

ً
انطاق أنصفتها،  ربما 

أنها  الــواقــع، غير  كانت تعيشه على أرض 
ا 

ً
لم تفعل ذلك بشكل مطلق، أو أوجدت حق

لم يكن موجوًدا في الطبيعة، بل أّكدت عليه 
فقط.

الّسنن من الوجود  مع ذلــك، وبعد ماين 
املــــرأة بنظر  عــلــى األرض، تصبح  الــبــشــري 
بعقد  أحـــدهـــم  يمتلكها   

ً
ــرة جـــوهـ بــعــضــهــم 

زواج، هــــذا الــعــقــد الــــذي يــتــحــّول إلــــى عقد 
ملكية. لقد غفلوا عن تعليمنا هذا الجزء في 
ني غفوت فيه، ولم أنتبه 

ّ
ية الحقوق، ولعل

ّ
كل

متلك فيها 
ُ
إلى أننا نعيش في مجتمعاٍت ت

 الرجل حن يرتبط 
ّ
ساء، بعقود زواج. وأن

ّ
الن

بــامــرأٍة، فإنه يمضي على عقد شرائها من 
واج إال تحفيظ لهذه 

ّ
الـــــز أهــلــهــا. ومـــا عــقــد 

ــرأة  امِلــلــكــيــة الــثــمــيــنــة، وبــمــوجــبــه تــمــنــح املــ
»وأولياء أمرها من ذكور العائلة«، إرادتها 
وج الــحــكــيــم، الـــقـــائـــد الــفــذ، 

ّ
ــز ــلــ وقـــيـــادتـــهـــا لــ

عيم األوحد للمملكة التي يوشكان على 
ّ
والز

تدشينها بأولياء العهد، وجواهر صغيرة 
ستصبح ملك أحدهم يوًما ما.هذا اإلخفاء 
الــذي يرتدي ثوًبا أبيض وخاتم ذهــب، في 
الواقع ليس سوى سجٍن مؤّبد، توضع فيه 
ساء. منهن من توافق، في البداية، 

ّ
بعض الن

ــّدمـــاغ.  بــتــأثــيــر الـــحـــب، أو نــتــيــجــة غــســيــل الـ
ليكتشفن، مع السنن، حقيقة هذا الّسجن، 
ـــا نــفــســيــة مــزمــنــة. 

ً
ــتــيــجــة أمـــراض

ّ
فــتــكــون الــن

فــقــط الــلــواتــي امــتــلــكــن شــجــاعــة االخــتــاف، 
أو شجاعة الهروب من القالب الذي توضع 
فيه املرأة حاملا تخرج إلى الحياة، ورفضن 
نــوع »إيــجــابــي أو سلبي«،  مييز مــن أي 

ّ
الت

ولـــســـان حــالــهــن يـــقـــول: يـــا رجــــل، اعــتــبــرنــي 
حجرة أو حصاة، وارفع يدك عني »أتكركب« 

في الّدنيا، با جوهرة وال بطيخ. 
)كاتبة مغربية(
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صالح الدين الجورشي

خبر عادي جدا أن تحتفل حركة النهضة بذكرى استقالل تونس. لكن عندما توضع 
املركزي،  مقرها  جــدران  أحــد  على  املناسبة  بهذه  بورقيبة  الحبيب  الرئيس  صــورة 
فــهــذا يشكل حــدثــا استثنائيا يحصل ألول مــرة فــي تــاريــخ حــزب إســالمــي، تربى 
التأسيس على إدانــة هذا الرجل، والتشكيك في مساره  قادته وأنصاره، منذ لحظة 
التونسية  اإلسالمية  والحركة  ال،  وإنجازاته. كيف  وأهدافه  ومسيرته، وفي خلفيته 
بّررت وجودها، باعتبارها الحاملة ملشروع مجتمعي مناقض للمشروع البورقيبي 

الذي طاملا وصفه اإلسالميون باملشروع التغريبي، واملعادي للهوية اإلسالمية.
وحدها،  املشهد  تتصّدر  لم  االستقالل  لدولة  املؤسس  الرئيس  صــورة  أن  صحيٌح 
كما يحصل عادة في مثل هذه املناسبة، وإنما سمح املسؤولون في حركة النهضة 
بوضعها مع صور لشخصيات أخرى، لعبت أدورا متعّددة في تاريخ تونس الحديث، 
مثل عبد العزيز الثعالبي وصالح بن يوسف وبشيرة بن مراد وغيرهم، لكن العبرة 
الــذي مارسه اإلسالميون  الذهني  الحظر  إنهاء  ليست في تنويع املشهد، وإنما في 
فترة ال تقل عن 45 عاما من القطيعة، وسحب الشرعية من هذا الرجل الذي كان، وال 
يزال، يمأل الدنيا ويشغل الناس. ولم ينس التونسيون رفض رئيس حركة النهضة 
بعد الثورة مباشرة الترحم على روح الزعيم بورقيبة، وهو املوقف الذي دانه عموم 

املواطنني، ولم يجدوا له مبررا واحدا مقنعا.  
تغيرت اليوم مياه كثيرة، وتحول املواقف بشكل جذري، على الرغم من أن املصالحة 
النهضة  لحركة  السياسية  الــقــيــادة  راجــعــت  لقد  كــامــل.  بشكل  تتحقق  لــم  العميقة 
مواقف سابقة عديدة لها، حيث اعترفت بشرعية وثيقة استقالل البالد، بعد أن كانت 
تشكك فيها، مثلما كان يفعل املوالون لصالح بن يوسف وعموم القوميني. ثم أقّرت 
الحركة بالدور التاريخي للدولة الوطنية، وبضرورة الدفاع عنها بكل قوة، ثم أضفت 
قه بورقيبة، والذي تمثل في مجلة األحوال الشخصية، 

ّ
الشرعية على أهم إنجاز حق

والتي تبنتها الحركة بالكامل، ولم تجرؤ على التشكيك في أيٍّ من بنودها، بما في 
ذلك مسألة شرعية تبني األطفال الذين يولدون بدون معرفة هوية الوالدين.

 لم يكتف الغنوشي بالتأكيد على ضرورة طي صفحة املاضي، بحجة أن الثورة جّبت 
ما قبلها، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، عندما دعا إلى جمع شمل العائلتني الدستورية 
الشيخ  بــاعــتــبــاره ذلــك  الثعالبي،  الــعــزيــز  واإلســالمــيــة مــن خــالل املصالحة بــني عبد 
الزيتوني ذي البعد اإلصالحي واملؤسس للحزب الدستوري، والحبيب بورقيبة الذي 
قاد أهم انقسام حصل في تاريخ الحركة الدستورية. ال يزال في تونس من يفّسر 
البورقيبي بكونه وليد  التراث  النهضة من  الجذري في مواقف حركة  االنقالب  هذا 
اإلكراهات السياسية التي فرضها املنهج البراغماتي الذي اعتمدته الحركة، لضمان 
االعتراف الداخلي والدولي بها. لكن، مع ذلك، فإن استدعاء بورقيبة ورفع صورته في 
مقرها الرسمي يعتبر، في ذاته، خطوة رمزية، يهدف أصحابها من ذلك إلى استكمال 
النهضة  فقيادة حركة  الحديثة،  تونس  مكونات  أبــرز  مع  السياسي  التطبيع  مسار 
تريد أن تؤكد للجميع أن خالفها األيديولوجي مع بورقيبة والبورقيبية أصبح جزءًا 
من املاضي، وأن ما يهمها اليوم أن تقلل من الخصوم، وأن توسع من األنصار، أو على 
األقل تتجنب تأجيج املشاعر املضادة لها، وأن تخفف من حدة املعارك األيديولوجية 
مع أعداء األمس.  قد تكون حركة النهضة، وهي تقدم على هذه الخطوة، تقتدي بحزب 
أتاتورك، حتى ال يقع في املحظور،  الــذي يتجنب نقد كمال  التركي  العدالة والتنمية 
وتوجه له تهمة املس بأهم ثوابت تركيا العلمانية، لكن حركة النهضة، وهي تفعل ذلك، 
الــدواء املر، وتخضع كوادرها ملمارسة تمرين  تفرض على قواعدها شرب نوع من 
مرهق، من نتائجه مسح جزء من الذاكرة التي تربوا عليها، عساهم بذلك يؤّسسون 
لذاكرة جديدة، تجعلهم مستعدين لتقمص شخصيٍة حركيٍة مغايرة لشخصيتهم 
السابقة. لكن، إلى أي مدًى يمكن لهذا التمرين الصعب أال يخلف مضاعفات سلبيٍة، 

من شأنها أن تهّدد وحدة الحركة، ولو بعد حني.

باسل طلوزي

في ســرادق بعيد عن »زقــاق املــدق«، تعنّي على محمد أبــو تريكة أن يقف وحيًدا، 
ليتقبل العزاء برحيل والده.

أن يقيم  العربية واألفريقية  الكرة  أملع نجوم  »الجنرال« على واحــٍد من  هكذا كتب 
مأتم أبيه في املنفى، ال لشيء سوى ألنه من رافضي االنقالب، ومن يرفض يخسر 
العربي، منذ لحظة  للحاكم   شخصية 

ٌ
الوطن كله ملكية تــراب وطنه، ألن  حقه في 

اغتصابه السلطة. 
واآلن صار في وسع أبو تريكة أن يكون »يتيًما«، ال بفقد والده، بل بفقد »وطنه«، 

ا. وشتان ما بني فقد وفقد، حني يكون الوطن أًبا وأّمً
يقف اآلن أبــو تريكة الـــذي لــم يخطئ طــريــق املــرمــى، ولــو مــرة واحــــدة، فــي حياته، 
بل  حتتنا«،  »أوالد  عــن  بعيًدا  امللعب،  خــارج  »الحكم«  ليقذفه  أخطأ  أيــن   

ً
متسائال

وخارج املدرجات كلها، ألنه تلقى البطاقة الحمراء التي ال عودة بعدها، ثم طارده 
الحكم نفسه، في الشوارع واألزقة، مرة بتهمة »الخيانة«، ومرة بتهمة »االنتماء إلى 

جماعة محظورة«.
الرياضية، خالل إحدى  أتــراه أخطأ، أول مــرة، يوم تضامن مع غــزة، برفع بلوزته 
« في القلب، تدمي كل جسد عربي، ما يزال 

ً
 »غــّزة

ُ
مبارياته الدولية؟ أَوليست غزة

يؤمن بفلول التضامن والتداعي مع حّمى الجسد الواحد؟ أم كان الخطأ يوم حصل 
أبو تريكة على جائزة الكاف ألفضل العب أفريقي داخل القارة أربع مرات، أم ألنه 
ا، أم ألن 

ً
لــدوري أبطال أفريقيا برصيد 33 هدف التاريخي  يعّد، حتى اآلن، الهّداف 

»الفيفا« اختارته عام 2014 ضمن أفضل العبي كأس العالم لألندية في تاريخها، 
أم ألن هدفه في هيروشيما صنف أفضل هدف في تاريخ كأس العالم لألندية، أم 
ألنه اختير عام 2016 ضمن قائمة أساطير كرة القدم من االتحاد الدولي لتاريخ 
رم، في العام نفسه، ضمن مجموعٍة من أساطير 

ُ
كرة القدم وإحصائها، أم ألنه  ك

كرة القدم في حفل كونغرس الفيفا الـ 66 في املكسيك؟
الــوطــن عالًيا،  الــذي رفــع رأس  أبــو تريكة اآلن، هــو  إلــى ذهــن  أسئلة كثيرة تتداعى 
العالم العربي أفدح جريمٍة يعاقب  التميز في  فكافأه الوطن بمطاردة رأسه، وكأن 
عليها القانون، وينسى أولئك الصاعدون على جثة الوطن، ببساطيرهم العسكرية، 
ى شاء أن يذهب، ألنه بمثابة 

ّ
أن واحًدا على غرار أبو تريكة هو موضع ترحيب، أن

ى ملثل هؤالء الذين تلفظهم حتى 
ّ
كنز ملن يفهم معنى التميز وتقدير املواهب، لكن أن

مــدرجــات االحتياط، أن يفهموا كنه اإلبـــداع واالبــتــكــار، وقــد جــيء بهم من كهوف 
الظالم، ليعتلوا شموس األهرامات؟

السرادق يغص حتى آخــره، بكل  أبو تريكة شحة املعزين بوالده، ألن  ولن يشكو 
محبي أبو تريكة، الالعب املاهر، واإلنسان الدمث الخلوق، واملحب لشعوبه العربية.

ا لكفاحهم، في  الذين جعلوه رمًزا وطنّيً كلهم كانوا هناك، خصوًصا أطفال غزة 
مواجهة حصار العدو والشقيق، في حني لن يجد أصحاب البساطير من يعّزيهم 

برحيل ضمائرهم غير حلفائهم في تل أبيب وواشنطن وعواصم النفط.
، ليصولوا ويجولوا ويستعرضوا عوراتهم هناك. 

ً
ترك لهم أبو تريكة »امللعب« كامال

ا واحــًدا في 
ً
لكن، هيهات أن يحرز أولئك املبتدئون في علم املهارة والسياسة هدف

حياتهم، ألنهم يسقطون، دوًما، في مصيدة »التسلل« إلى سدة الحكم، مع كثير من 
حبك املؤامرات، لالنقضاض على السلطة وأحالم الشعب بالحرية والخالص من 
وا 

ّ
ام« من الخارج، تواطأوا معهم، وغض

ّ
محنة االستبداد، يساعدهم في ذلك »حك

ا للقوانني والتعليمات.
ً
الطرف عن أالعيبهم التي ال تقيم وزن

يحبس أبو تريكة الدمعة في عينه اآلن، وهو يقف أمام سرادق العزاء، وينظر بعيًدا 
، يهرول 

ً
ا كامال

ً
إلى النعش املحمول على األكتاف، فال يرى فيه أباه، بل يرى فيه وطن

فيه سادة البساطير إلى أقرب مقبرة، فيحار هل يتقّبل العزاء بأبيه أم وطنه.

فاطمة ياسين

ستيفان دي ميستورا رجل محظوظ، فهو موظف يستطيع أن يقدم استقالته في أي 
، باعتبار املشكلة 

ً
لحظة يرغب بها، مع احتفاظه بحق الحصول على مستحقاته كاملة

 هــذه املهنة، 
ّ

أنــه قــد مــل ليست مشكلته، وهــو مكلف بالوساطة فقط. ويــبــدو أخــيــرًا 
ويتطلع إلى إجازة سعيدة بعد سلسلة مضنية من االجتماعات ورحالت الطائرات 
البعيدة. في املقابل، ال يستطيع أي سوري أن يقدم استقالته من املشكلة، سواء كان 
عضوًا في الوفود، أو مجرد شخص عادي، يتلظى تحت وطأة انقطاع الكهرباء واملاء 
والوقود، أو يتلوى غريبًا في املنافي الكريمة أو البخيلة على حد سواء، وقد وضع،  
بعد الفصل الخامس من مسلسل جنيف، تحت تهديد مغادرة دي ميستورا الذي 
الوفود،  التي تجلس فيها  كان يقوم بدور »املكوك« بني غرف املفاوضات املنفصلة 

منتظرة ردود األطراف األخرى.
لــم يصل الــنــضــوج الــتــفــاوضــي بعد إلــى مرحلة املــواجــهــة والــحــوار عــن قـــرب، بــدون 
 بمقدار كاٍف 

ً
متاريس حماية، وكل االقتراحات التي تبادلتها األطراف لم تكن مجدية

 املدى املجدي للكلمة. لذلك، ما زلنا بحاجة إلى شخصية 
َ
لتتقارب الطاوالت مسافة

دي ميستورا، ليشغل وضعية »كتاف املغربل«.
 مؤتمر أستانة الذي سبق جنيف، وعلى الرغم من أن روسيا تقول إن أستانة 

َ
ِشل

َ
ف

الوجود في أستانة، قبل   عن جنيف، ولكنها تصر بشكل كبير على 
ً
بديال ليست 

عقد جنيف، وفشل أستانة أدى إلى فشل جنيف الحالي، فصارت نتائجه تحصيل 
حاصل. اشتعلت الجهات فجأة، على الرغم من إعالن وقف النار الذي لم يجرؤ أحد 
حتى اللحظة على القول إنه لم يعد ساريًا، وأصبحت املعارضة املسلحة على أبواب 
دمشق، وعلى مرمى حجر من شارع فارس الخوري في قلب العاصمة، وهي تتحّرك 
في حماة، بنشاط عداء املائة متر، وتوشك أن تنصب مرابضها في ساحة العاصي. 
ولهذا االقتراب ثمن يمكن قطافه في جنيف، لكّن السوريني يرغبون في حل واحد 
، وتحت تهديد الباصات 

ً
ومعروف، سواء دخلت املعارضة دمشق، أو بقيت محاصرة

 
ٌ

الخضراء التي يطلقها مريدو النظام وإعالمه املوجه، وفشل املفاوضات هو تفصيل
آخر، يجب أن نجد له مفاوضات أخرى، لنتجنبه ونقنع الجميع بالجلوس والحديث 

مجّددًا.
الضياع في زحمة السالل واملنصات، والتعويل على هجوم أو تراجع أو تصريح ذي 
سقف مرتفع لكسب سنتيمترات حوارية، وانتظار نتيجة معركة، أو اثنتني، إلزاحة 
املفاوضات باتجاه طرٍف ما، وجعل نصيبه أكبر، يعني أن ال حل متوفرًا لدى الجهات 

»الداعمة للحل«، والتي تحاول اجترار العلقم نفسه الذي نتجّرعه منذ ست سنوات.
ليست املفاوضات فض اشتباك أو اتفاقيات هدنة بني أطراف دولية، تريد أن ترسم 
 ملزاج دولي، أو سياسة موجة 

ً
خطوطًا فاصلة، وال يفترض في الحوار أن يكون رهينة

غائبة، تفرض  دولــيــة،  إلــى رغبٍة  واالحتكام  مــحــّدد،  الدفة في مسار  بتوجيه  ترغب 
على كل األطراف شكل الدولة التي فقدت نفسها ومقوماتها، وكل مكّون فيها خالل 
الخمسني سنة املاضية، وأضحت بحاجة لحوار منعش ومنتج، وهي أموٌر ال يبدو 

توفرها قريبًا ال في جنيف، وال أستانة، وال في أي عاصمة أخرى.
قــد ال يتفوه اإلعـــالم بــعــبــارة »فــشــل جــنــيــف«، لكنه ســـارع إلــى إعـــالن استقالة دي 
ميستورا، وما زال ينقل سير املعارك في مختلف املدن، ويركز على تباين السالل 
املطروحة: اإلرهــاب أو رحيل النظام، أو استبداله، أم سلة تعديل الدستور أو ابتكار 
واحـــد جــديــد، واخــتــالل الــعــالقــة بــني روســيــا وتــركــيــا، والــتــقــارب األمــيــركــي الــروســي 
التي تطاول  العمليات اإلرهابية  اليمني املتطّرف على وقع  املحتمل، وصعود تيارات 
الشوارع األوروبية. كل تلك العوامل متغيرات حوارية، تنفخ في مؤتمر جنيف للسالم 
السوري أو تفرغه، ويضاف إليها الكثير من التجاذب الجانبي بني األطراف الواحدة، 

حتى تكاد املنخفضات الجوية والعواصف الرملية تحل متغيرًا جديدًا.
كل  فيه  يتبدل  لجنيف،  نهائي  ال  مسلسٍل  على  نحصل  أن  يمكن  املتغيرات،  بهذه 

املمثلني، ويتعاقب عليه املخرجون على املسرح نفسه، وباملتفرجني أنفسهم.

»النهضة« واستقبال بورقيبة ال عزاء ألبو تريكة

الحل قبل جنيف وبعده
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العودة الدائمة إلى ماركس ولينني وتروتسكي 
هــي  العاملثالثــي  لليســار  بالنســبة  ومــاو 
اســتعادة للزمــن األســطوري البطولــي لكمونة 
باريــس تــارة، أو للثــورة البلشــفية، أو للحــرب 
األهلية الثورية في ســهول الصني الشاســعة.. 
أي أنها تمارس فعل مناجاة رمزية لشخوص 
ــوا 

ّ
أكملــوا رحلــة تعاليهــم اإليديولوجــي، ليحل

اســتحضارهم  يكــون  هكــذا  اآللهــة.  محــل 
الرمزي، عبر أقوالهم تكرارًا طقوســيًا، يّرســخ 
املاركســية ممارســة رمزية سحرية كهنوتية، 

ال كهوية سياسية واجتماعية تاريخية.
وهذا العجز على تكوين نسق رمزي يساري 
 محاولــة نقــد أو اســتعمال 

ّ
جديــد، يجعــل كل

خــارج الســياق املقــدس اإليديولوجــي انتهــاكًا 
يرتقي إلى الحرام يجب رفضه وتكفيره.

يوســف  التونســية،  الحكومــة  رئيــس  كلمــة 
التــي اســتعار فيهــا ملقولــة شــهيرة  الشــاهد، 
مــن  واســعة  حالــة  أثــارت  ماركــس  لــكارل 
بــني  بنوبــة ضحــٍك  بــدأت  والســخرية،  اللغــط 
النــواب داخــل البرملــان، وصــوال إلــى جمهــور 

»فيسبوك«. 
املشــوب  األمــر، هــذا اإلســتغراب  فــي حقيقــة 
قــام  الحكومــة  رئيــس  أّن  ســببه  بالســخرية 
باســتعارة انتهاكيــة ملنظومــة رمزيــة مملوكــة 

حصرًا لليســار، بالتالي، فهذا الفعل »الحرام« 
يجب مكافحته عبر اإلحتجاج، عبر السخرية.

ال يمكــن  النظــر إلــى هــذه اإلســتعارة الطريفــة 
لرئيــس الحكومــة، إال مــن خــال الفقــر الداللي 
وإال  تونــس،  فــي  الليبرالــي  للخطــاب  الفــادح 
فــي  جملــة  اســتعمال  املمكــن  مــن  كان  ملــا 
بــل  معاديــة،  العميــق  الفكــري  مضمونهــا 
يقــوده  الــذي  السياســي  للمشــروع  مناقضــة 

الشاهد وحكومته.
هــذه اإلســتعارة الثانيــة فــي تاريــخ خطابــات 
الشاهد بعد استعارة كلمة الشهيد اليساري، 
النبــش  إّن  بوضــوح  تقــول  بلعيــد،  شــكري 
لســان  عــن  البحــث  محــاوالت  أو  املضنــي، 
لرئيــس الحكومــة عديــم الخبــرة، جعلتــه يزور 
كل البيــوت الفكريــة، بحثــًا عن خطاب يحشــو 

به متون إطاالته املرتبكة .
بعــد  السياســي  العــام  االنتقالــي  الوضــع 
الدســتوري يصــب بثقلــه، حتى على ســياقات 
خالــه  مــن  الــذي  السياســي  الخطــاب  إنتــاج 
السياســية،  املكونــات  بــني  التمايــز  يظهــر 
نــا مازلنــا فــي 

ّ
أن القــول إال  بالتالــي، ال يمكــن 

مرحلــة التخبــط الشــيزوفريني، حتــى امتــاك 
لسان سياسي حقيقي.

محمد محسن عامر )تونس(

أخيــرًا، خرجــت أزمــة »البلــوكاج« فــي املغــرب 
أو الحصــر الحكومــي إلنتــاج حكومة يقودها 
زجاجــة  عنــق  مــن  والتنميــة  العدالــة  حــزب 

التفاوض أو التشاور بني األحزاب. 
رّبمــا الجديــد هــو الحــل الدســتوري الذي عمد 
إليــه ملــك البــاد، وهــو اختيــار شــخص مــن 
الحــزب الرابــح باملرتبة األولى، خصوصا بعد 
فشــل األمــني العــام للحــزب، ورئيــس الحكومة 
السابقة، عبد اإلله بنكيران، وعدم قدرته على 
تجــاوز عقبــة التفاوض مــع أمناء أحزاب رّبما 

كسبوا الجولة الثانية نكاية فيه .
أثــار نقاشــات هادئــة وأحيانــا  القــرار  طبعــًا، 
محتشــمة، عّبــر عنها رئيــس الحكومة املعفي 
بقــرار اعتــزال العمــل السياســي  أو االكتفــاء 
أنجــزه  مــا  ألّن  حزبــه،  داخــل  مــن  بالعمــل 
خليفتــه، ســعد الديــن العثمانــي، فــي أســبوع 
ليــس ســوى مــا كان بنكيــران يرفض إقحامه 
األحــرار  حــزب  أي  الحكومــة،  تشــكيلة  فــي 
وحــزب االتحــاد االشــتراكي الــذي قــّدم غمــزة 
ت في تعيني رئيس 

ّ
لبيبة لألمني الســابق، تجل

البرملــان مــن الحــزب نفســه، ثــم اللعــب بقيــادة 
كبيــدق  شــباط(  )حميــد  االســتقال  حــزب 
عنــد الحاجــة، أّي تكملــة العــدد فــي حــال كان 

ينقصها توافق من أجل النصاب القانوني.

 الصاحيــات فــي اختيــار مــن يقود 
ّ

للملــك كل
الحكومــة، واقتــراح مــا يــراه مناســبا لتســيير 
 الصاحيــات 

ّ
 الغمــوض الــذي لــف

ّ
البــاد، وكل

الحكومــي«،  »البلــوكاج  لحالــة  الدســتورية 
امتــدت  قــراءات،  يقّدمــون  كثيريــن   جعــل 
مــن الظــروف الداخلية إلــى العاقات اإلفريقية 
إلــى الرئاســة األميركيــة، إال أّن الجــواب علــى 
 هــذه 

ّ
ــر تشــكيل الحكومــة لــكل

ّ
ســؤال: مــن أخ

املــدة؟ جوابــه األخيــر بتشــكيل هــذا التحالــف 
 أطيــاف السياســة املغربيــة لــم يعجــب 

ّ
بــني كل
البعض.

هناك من يستفسر وال يريد الحل، ويندهش 
مــع  اإلســامي  اليمــني،  مــع  اليســار  لتحالــف 
معهــم  الليبرالــي  والتقدمــي،  االشــتراكي 
ال  السياســة  أّن  مــن  الرغــم  علــى  جميعــًا. 
مجــال فيهــا لتنميــط فعــل املعارضــة، كمــا ال 
تربــط أجنحتهــا اليمــني واليســار مــع اإلنتمــاء 
اإليديولوجي، بل تخلط بينها حسب البرنامج 
أو  اإلســاموي  التّوجــه  للمرحلــة،  الحزبــي 
العدمــي،  أو حتــى  الرأســمالي  أو  االشــتراكي 
االشــتراكي  العــام   األمــني  يتحالــف  فكيــف 
)ادريــس لشــكر( مــع اإلســامي )ســعد الدين 
العثمانــي( مــع »أخنوش« الليبرالي مع »بنعبد 
و»العنصــر«  »ســاجد«  مــع  الشــيوعي   اللــه« 

مثــل  جديــدًا  ليــس  األصانيــني.  اليمينيــني 
تحالــف كهــذا في املشــهد السياســي املغربي، 
فقــط العقديــة الفكريــة التــي ال تقبــل تجــاوز 
ثنائيــة اليســار واليمــني، إلــى روح الحداثــة، أو 
باعتبــار  والسياســة،  الديــن  بــني  الخلــط  إلــى 
الشــرعية  وأســاس  للثانيــة،  مرجــع  األّول 
السياســية، أو مغالطة الخلط بني االشــتراكية 

واإلسام .
ــه، علــى مــّر تعاقــب 

ّ
يمكــن القــول إّن الجديــد أن

البــاد  اســتقال  منــذ  املغربيــة،  الحكومــات 
1956 إلــى هــذه الحكومــة، ألّول مــّرة العنصــر 
األمازيغــي، يتّولــى قيــادة أمانــة أحــزاب مهمــة، 
ثم رئاســة الحكومة وتشــكيلها، وهذا عنصر 
مــأزق  تجــاوز  مــن  ســّهل  ــه 

ّ
أن بعضهــم  رأى 

»البلــوكاج الحكومــي«،  بعــد أن كانــت متداولة 
واألحــزاب  املخزنيــة  والقبائــل  األحــزاب  بــني 
الدســتورية، أما الوطنية كاالتحاد االشتراكي 
1998، واالســتقال 2007، فلــم تترأســها إال 
بعــد صــراع طويــل وغضبــات كثيــرة، بينمــا 
ــي للعنصــر القــادم مــن الجنــوب أو 

ّ
غيــاب كل

الصحــراء املتنــازع عليهــا، وال حتــى املنتميــة 
إلــى املغــرب، إال بشــكل محتشــم واحــد أو ال 

أحد.
سيدي بويه ماءالعينين )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

مالك ونوس

الســعادة  »تقريــر  فــي  املتحــدة  األمــم  بــدت 
 20 فــي  أصدرتــه  الــذي   ،2017 لعــام  العاملــي« 
اســتقالت  قــد  وكأنهــا  الجــاري،  آذار  مــارس/ 
تحديــاٍت  تجــد  ولــم  الحقيقيــة،  مهماتهــا  مــن 
تواجههــا، ســوى الخــروج على العالــم بالئحٍة 
تحّدد فيها الدول السعيدة واألخرى التعيسة. 
ففــي هــذه الفتــرة، ال يحتــاج مواطنــو ســورية 
علــى  يعّرفهــم  تقريــٍر  إلــى  والعــراق  واليمــن 
بــل يحتاجــون  أم ســعداء،  تصنيفهــم تعســاَء 
س جهوَد   آخر من هذه املنظمة، فعال يكرِّ

ً
فعال

موظفيهــا وباحثيهــا فــي إيجــاد طــرٍق توقــف 
الحــروب والنزعــات والقتــل فــي بلدانهــم. كمــا 
 بالــدول التي 

ً
يحتاجــون منهــا أن تضــع الئحــة

ح وتحقق سعادة  تساهم في تعاستهم، وتتربَّ
زيــادة  فــي  املســاهمة  خــالل  مــن  مواطنيهــا، 

مآسي مواطني دوٍل أخرى.
مــن غيــر املعلــوم مــا هــي دوافــع األمــم املتحــدة 
التي جعلتها تعكف، بدءًا من سنة 2012، على 
إجراء دراساٍت وعمليات استقصاء واستطالٍع 
إن  لكــن،  الســنوي.  للخــروج بتقريرهــا  لــآراء 
كان أحد دوافعها تحفيز حكومات الدول التي 
تقــع فــي آخــر القائمــة على العمل على انتشــال 
مواطنيهــا مــن براثــن املصائــب التــي أوجدتها 
وعلــى  عليهــم،  وانعكســت  الحكومــات،  هــذه 
فتهــم هــذه 

ّ
فــوا كمــا صن

ِّ
صــورة بالدهــم، فُصن

املنظمة، فإنها ستفشــل حتمًا في مســعاها. إذ 

عصام شعبان

يتــرّدد فــي مصــر خطــاٌب يهاجــم الدعــم املوجه 
تبريــرا  يمثــل  والصحــة،  التعليــم  لقطاعــي 
لتوجهــاٍت تســعى إلــى تقليــص بنــود املوازنــة 
االجتماعــي،  اإلنفــاق  لجوانــب  املخصصــة 
التــي  االقتصاديــة  بالسياســة  ذلــك  ويرتبــط 
قاطــرة  الخــاص، بوصفــه  القطــاع  تعظــم دور 
تقديــم  فــي  الدولــة  عــن  وبديــال  التنميــة، 

الخدمات.
مــن  الرغــم  علــى  مبــارك،  حســني  يســتطع  لــم 
خدمــات  يخصخــص  أن  نظامــه،  مســاوئ  كل 
التعليــم والصحــة، وعلــى الرغم مــن املحاوالت 
املتكــّررة، واإلجــراءات الجزئيــة في هذا املجال، 
تراجــع  مــن  الرغــم  علــى  الخدمــات،  إن  إال 
مســتواها وارتفــاع أســعارها، مــا زالــت قائمــة، 
لكــن يتجــرأ النظــام اليــوم بطــرح إلغــاء الدعــم 
تراجــع  مســتغال  والصحــة،  للتعليــم  املوجــه 
قــوى الثــورة وتفتتهــا، وضعــف قــوى املقاومــة 
مــا  علــى  االنقضــاض  ملحــاوالت  االجتماعيــة 

تبقى من مكاسب شعبية.
لــم تقتصــر التصريحــات علــى مهاجمــة الدعــم 
الدعــم  بــل وصــف  للتعليــم والصحــة،  املوّجــه 
بأنه سبب الكوارث التي تعيشها مصر. وعلى 
الرغــم مــن أن الــرد علــى هــذا الخطــاب يحتــاج 
اجتهاداٍت عديدة، إال انه يمكن طرح عدة نقاط 
أساسية، لتفنيد جذور هذا الخطاب وأهدافه.
بإلغــاء  املتعلقــة  التصريحــات  معظــم  أوال: 
قطاعــي  فــي  مســؤولني  عــن  صــادرة  الدعــم 
صنــع  مناصــب  يشــغلون  والتعليــم  الصحــة 
مــا يعنــى أن األمــر خــرج عــن  قــرار ومواقعــه، 
كونــه رؤيــة محــل اختبــار أو حــوار مجتمعــي، 
إلــى كونــه فــي مرحلــة التنفيذ، عبــر مخططات 

وضعــت حكومــاٌت أساســًا لعملهــا، هــو إيجاد 
الطــرق األنســب واألســرع إليصــال مواطنيهــا 
إلى أسفل درٍك من مستويات الدخل واملستوى 
املعيشي والتعليم، وإلهائهم بصغائر األمور، 
 وقتهم، ويحصرون كل 

َّ
وجعلهم يصرفون جل

اهتمامهــم بتأمــني ربطــة خبــٍز أو قــارورة غــاٍز، 
كي تلهيهم عن التفكير بفسادها، لن تأبه بأي 

تصنيٍف تناله الدولة في عهدها.
مــرة،  أول  إصــداره  ومنــذ  أخــرى،  جهــٍة  مــن 
كثيــرا،  نقــدًا  التقريــر  هــذا  تلقــى   ،2012 ســنة 
إليــه باحثــون اجتماعيــون ومحللــون  وجهــه 
 على 

ً
، عالوة

ً
 طبقية

ً
سياســيون، رأوا فيــه نزعــة

مــا يتضمنــه مــن عنصريــٍة ظاهــرٍة، ال يصعــب 
فحصــُر  اكتشــافها.  العــادي  املتلقــي  علــى 
وبالوضــع  القومــي  الناتــج  بنســبة  الســعادِة 
املــادي، عبــر إدراج بنــد الدخــل الســنوي الــذي 
يتلقــاه املــرء، واحــدًا مــن البنــود املســاهمة فــي 
التصنيف، هو تسليع لنمط الحياة وإلحاقها 
بقيــم الســوق. كمــا إنــه، عبــر حصــره الســعادة 
بالغنــى واألغنيــاء، يدعو الفقراء إلى مزيٍد من 
ز 

ّ
الشــعور بالدونيــة. إضافــة إلى ذلك، فإنه يعز

حلم الطبقة الوسطى الدائم بالثراء، هذا الحلم 
الذي انتشــر في صفوف أفرادها، بعد تكريس 
مــا ســميت »ثــورة التســوق« فــي الغــرب التــي 
 كثيرون أنها الثورة الوحيدة التي 

ٌ
يروج دعاة

نجحت في تاريخ املجتمعات اإلنسانية.  وفي 
ع الدول  ربٍط بني موضوع الدخل القومي وتربُّ
األوروبية على الدرجات األولى للتقرير، جرى 

التوجهــات  تلــك  ترتبــط  كمــا  تدريجيــًا،  تبــدأ 
بخطابات السلطة بشأن عدم جدوى االهتمام 
فــي ظــل األزمــة االقتصاديــة، حيــث  بالتعليــم 
ســبق وأن صرح الرئيس املصري، عبد الفتاح 
السيسى، قائال »يعمل إيه التعليم في مجتمع 
أخــرى،  تصريحــات  إلــى  باإلضافــة  ضايــع«، 
وإن  الخدمــات،  تكلفــة  بدفــع  املواطــن  تطالــب 

الدولة لن تتحّمل استمرار الدعم.
مــن  الرســمية  التصريحــات  توهــم  ثانيــًا: 
مسؤولي ملفات الصحة والتعليم املجتمع أن 
الدولــة تقــدم خدماتهــا باملجــان، والحقيقة أنه 
ال خدمــة مجانيــة في مصــر، ومعظم الخدمات 
زال عنهــا الدعــم، أو خفــض، بينمــا يتم إلصاق 
كلمــة املجانيــة، بجانــب الخدمــات فــي محاولة 
إلظهارهــا عبئــا علــى الحكومــة واملوازنــة، وإن 
ودورا  لــه  حقــا  وليســت  يتســولها،  الشــعب 

اجتماعيا أصيال للدولة.
علــى جانــب آخــر، هنــاك عــدة أمثلــة تكــذب مــا 
علــى  منهــا  الخدمــات،  مجانيــة  عــن  يســاق 
ســبيل املثــال ارتفــاع أســعار مشــتقات الطاقــة 
ثــالث مــرات، وكذلك رفــع املصرفات التعليمية، 
وخصوصــا الجامعيــة منهــا، ورفــع مصاريف 

العالج واألدوية.
ثالثــًا: إيهــام أفــراد املجتمع أن مــا يصرف على 
وإن  املوازنــة،  علــى  ضغطــًا  يشــكل  الخدمــات 
خســائر،  تحقــق  الخدميــة  القطاعــات  مجمــل 
وهــذا ليــس صحيحــا، فهنــاك قطاعــات تربــح 
موازنــات  وتوضــح  ماليــة،  فوائــض  وتحقــق 
بعــض الجامعــات الحكوميــة ذلــك، كذلــك األمر 
فيمــا يخــص بعض الهيئــات الخدمية، كقطاع 

الكهرباء والبترول.
األدوار  هــدم  يعنــى  الدعــم  إلغــاء  رابعــًا: 
ويشــير  والتزاماتهــا،  للدولــة  االجتماعيــة 

، بل تتغاضى عن 
َ
العقــود والصفقــات، القانون

غيابــه التــام، فــي حــاالٍت كثيــرة. وحــني تنتهج 
بلدانهــا،  فــي  الفســاد  مــن  للحــد  سياســات 
ســيادة  عــن  الغربيــة  الحكومــات  تتغاضــى 
وتدعــم  الثالــث،  العالــم  بلــدان  فــي  الفســاد 
 ،

ً
سياســة وتنتهجــه  ترعــاه  التــي  الحكومــات 

مقابل الصفقات الرابحة.
وضــع  املتحــدة  باألمــم  أحــرى  كان  هنــا،  مــن 
دول  لدعــم  ومؤشــراٍت  للفســاد،  مؤشــراٍت 
مســار  ومراقبــة  الفاســدة،  الحكومــات  الغــرب 
الصفقــات واألمــوال الفاســدة، بــداًل مــن وضــع 
مؤشــرات لتنعــم دول الغــرب بنتائجه. كما أنه 
ملراقبــة صناعــة  آليــاٍت  بهــا وضــع  كان حريــًا 
إلــى الحكومــات  الســالح، وتجارتــه وإيصالــه 
الدكتاتورية التي تنال ما يكفي من اإلدانة في 

وتجعلــه  الطريــق،  لتســتكمل  يوليــو  ثــورة 
وتعلــم  تمييــز،  دون  مــن  للجميــع  متاحــا 
كثيــرون ممــن هــم مســؤولون اآلن بفضــل قيم 
العدالــة االجتماعيــة وخطــط التنميــة والدعم 
الناصــر ويتــم  التــي تبناهــا عبــد  واملجانيــة 

هجاؤها اآلن. 
علــى جانــب آخــر، هنــاك خلــط مــا بــني ضــرورة 
إصالح نظام العالج والتأمني الصحي وقطاع 
بوصفهــم  الخدمتــني،  وخصخصــة  التعليــم 
إصالحــا، كمــا إن الرؤيــة التــي تهاجــم الدعــم 
أعبــاء  ملواجهــة  العلمــي،  املنهــج  إلــى  تفتقــر 
توجهــات لصوصيــٍة،  مــع  وتتمــاس  املوازنــة، 
للشــركات  النهــب وتحقيــق مكاســب  غرضهــا 
الســيطرة  تــود  التــي  الكبــرى  االســتثمارية 
الكاملة على قطاعي الصحة والتعليم. وتمثل 
التصريحــات الحكوميــة الداعيــة، أخيــرا، إلــى 
لصالــح  الدولــة  مــن  خضوعــا  الدعــم،  إلغــاء 
املســتثمرين، بل إن مســؤولني كثيرين هم، في 
أو مستشــارون  ســابقون  موظفــون  الحقيقــة، 
لــدى املؤسســات االســتثمارية، وتصريحاتهم 
ال تخــص اإلصــالح فــي أغلبهــا بقــدر مــا أنهــا 

تمثل أعمااًل سمسارية مدفوعة األجر.

العلــن، والدعــم والتغاضــي عــن جرائمهــا فــي 
ما 

ّ
ل

َ
الخفاء. لقد أغفل التقرير جانبًا أخالقيًا، ق

إليــه حــني يتعلــق األمــر بالتصنيفــات.  ُيشــار 
وقــع مــن تصنيٍف يصدر عن األمم 

َ
لكــن، كان ُيت

املتحدة عدم إهماله. إذ ما يدعو إلى التساؤل، 
هو قدرة شعوب هذه الدول وحكوماتها، على 
التمتــع بمــا تتمتع بــه من طيِب العيش، بينما 
شــعوب أخرى، تشــاركها العيش على الكوكب 
رتَكب 

ُ
ر بلدانها، وت َدمَّ

ُ
نفسه، تعيش املآسي وت

أن يســتحق  مــن دون  أفرادهــا،  املجــازر بحــق 
م  ذلك منها موقفًا جديًا، ينهي النزاعات ويجرِّ
الحــروب. وقــد عودتنــا شــعوب هــذه  موقــدي 
الــدول أال تهتــم بمآســي اآلخريــن، ســوى حــني 
يصيبهــا منهــا بعــض األلــم، وهــو مــا تســّببه 
العمليات اإلرهابية في الغرب، هذه العمليات 
التــي ينفذهــا، علــى األغلــب، أنــاٌس خرجــوا من 
مناطق النزاع تلك، أو تأثروا بما يجري فيها. 
إصــداُر األمــم املتحــدة تقريــَر الســعادة العاملــي 
بعــده  وســيأتي  الســادس،  هــو  العــام  هــذا 
اإلصدار السابع، ويليه الثامن، وغيره وغيره، 
وربمــا مــن دون أن نلحــظ تغيــرًا علــى وضــع 
. قد تتغير مستوى 

ً
الدول التي ُصنفت تعيسة

 فــي التصنيــف، أو 
ً
تعاســتها، فتصعــد درجــة

تنحــدر درجــة. وســتحرص األمــم املتحدة على 
لحِظ ذلك في تقريرها التالي، ليكون إنجازها 
تامــًا، ال يمكــن ألحــد انتقــاده، طاملــا أصبحــت 

املسألة، مسألة مؤشراٍت، فحسب.
)كاتب سوري(

ســابعًا: التوجــه االقتصــادي الحالــي القائــم 
 

ٌ
متســق الخــاص  القطــاع  دور  تعظيــم  علــى 
مــع مــا يشــهده قطــاع العمــل فــي مصــر مــن 
 
ٌ
إنتاجيــة قطاعــاٌت  توجــد  فــال  تحــوالت، 
التعليــم،  لقطــاع  املنتســبني  كل  تســتوعب 
ويميل القطاع الخاص إلى تشغيل خّريجي 
تتجــاوز  ال  الذيــن  الخاصــة  الجامعــات 
نسبتهم 5%، ما يعنى مستقبال أنه ال حاجة 
ســوق  وســيكتفي  مرتفعــة،  تعليــم  لنســب 
مــن  الخاصــة  الجامعــات  بخريجــي  العمــل 
أبنــاء األغنيــاء والشــرائح العليــا مــن الطبقــة 
أمــا  املحــدودة،  الوظائــف  لشــغل  الوســطى 
باقــي أبنــاء الشــعب فســيعملون خدمــا لتلــك 
الفئــات، وإذا وضعنــا الخــط علــى اســتقامته 
فــي ظــل ظاهــرة االنتفــاخ الشــبابي، ســنعلم 
أي مســتقبل ســينتظر هــؤالء، إذ اســتطاعت 
الشــركات املحليــة والعامليــة الســيطرة علــى 

قطاعي التعليم والصحة.
ثامنــًا: هــذا التوجــه، بمــا يحملــه مــن مخاطر 
توجهــات  مــع  يتشــابه  قاصــرة،  ورؤيــة 
وتونــس  املغــرب  منهــا  عربيــة،  حكومــات 
أيضــا  ويتفــق  والســودان،  والجزائــر 
العامليــة  املاليــة  املؤسســات  شــروط  مــع 
مــع موجــة توســع  وتوجهاتهــا، ويتماشــى 
علــى  عامليــا  الخدمــات  قطــاع  أنشــطة 
حســاب قطاعــات اإلنتــاج، كمــا يفضــح هــذا 
التوجــه كل االدعــاءات حــول خطــط التنميــة 
ومشــروعاتها، ويكشــف عجزها وقصورها، 
إذ تركز على االستثمار في املباني والطرق، 
وال تستثمر في البشر، وهو تعبير عن خطأ 
التنميــة  منظــورات  وهشاشــة  التوجهــات 

البائسة التي تتبنها الدولة املصرية.
)كاتب وباحث مصري(

بالعنصريــة،  الدولــي  الســعادة  تقريــر  اتهــام 
بســبب حصره املراتب األولى للدول الســعيدة 
في الدول التي يتمتع سكانها ببشرٍة بيضاء. 
رجَع األمَر محللون، لم يكن 

َ
فهذه الدول، وكما أ

لهــا أن تحتــل تلــك املراتــب، إال بســبب مــا يزيــد 
عــن 400 ســنة مــن الحــروب التــي شــنتها علــى 
بقيــة دول العالــم، فــي آســيا وإفريقيــا وأميركا 
الالتينية. وهي سنوات الحروب االستعمارية 
األوروبيــة  الــدول  خاللهــا  مارســت  التــي 
سياســاٍت مفقــرٍة، قامــت على اســتعباد ســكان 
هــذه الــدول، وســرقة ثرواتهــا، وتعــب أبنائهــا 
وتاريخهــم، وهــو مــا كان علــى األمــم املتحــدة 
اإلشــارة إليــه فــي تقريــٍر مــواٍز يوضــح ســبب 
س الثــروات لدى الدول األوروبية، ومن ثم  تكــدُّ
وصولهــم إلى مراحل الســعادة القصوى، وفي 
عمرة 

َ
ســت

ُ
امل الــدول  مواطنــي  انحــدار  املقابــل، 

سابقًا إلى حضيض التعاسة املزمنة.
أمــا فــي زمننــا الحالــي، فلــم ينقطــع الشــريان 
يمــد  والــذي  الثالــث،  العالــم  دول  مــن  املمتــد 
بأســباب  واألميركــي  األوروبــي  الغــرب  دول 
واليــد  الثــروات   

ً
حامــال والرخــاء،  الثــروة 

س جميعــا  كــرَّ
ُ
العاملــة الرخيصــة والعقــول، لت

لخدمــة مواطنــي هــذه الدول، من خالل تحقيق 
وتمتــني  والخدمــات،  التقديمــات  فــي  قفــزاٍت 
البنيــة التحيــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان فيهــا. 
الغــرب إنجازاتهــا  ز فيــه دول 

ِّ
وفــي وقــٍت تعــز

عــن  تتغاضــى  الناظمــة،  والقوانــني  باألحــكام 
انتهــاك حكومــات العالــم الثالث، شــركائها في 

أيضــا إلــى تحــول خطيــر، يمــس أمــن املجتمع 
وســبل  االقتصــاد،  نمــو  وفــرص  وســالمته، 
بجانــب  وهــو،  كريــم،  بشــكل  النــاس  عيــش 
مــن  املاليــة  الطغــم  أمــام  الطريــق  يفتــح  ذلــك، 
خدمــات  علــى  للســيطرة  خاصــة،  شــركاٍت 
التعليــم والصحــة، والتحكــم فيهــا، يســتحوذ 
القطــاع الخــاص اآلن علــى نســبٍة كبيــرة مــن 
طــالب مراحــل التعليــم قبــل الجامعــي، وتزيد 
مثيلتهــا  عــن  املــدارس  بعــض  مصروفــات 
الجامعــي،  التعليــم  أمــا  أوروبيــة.  دول  فــي 
وتوسع القطاع الخاص في إنشاء الجامعات 
وبهــذه  التســعينيات.  مــن  بدايــة  الخاصــة، 
الطريقــة، حدثــت ازدواجيــة تعليميــة بجانــب 

االزدواجية الطبقية.
خدمــات  مــع  التعاطــي  يمكــن  ال  خامســًا: 
التعليــم والصحــة بوصفها ســلعا أو خدمات 
تخضــع لقوانــني الســوق، فبحكــم خصوصية 
الــدول  تهتــم  وحساســيتها،  الخدمــات  تلــك 
بالتخطيــط واإلشــراف عليهــا، ركيزة تنموية 

وضرورة اجتماعية.
قيــم  انتهــاك  التوجــه  هــذا  يكــرس  سادســًا: 
العدالــة وتكافــؤ الفــرص، ألن تســليع خدمــات 
علــى  قصرهــا  يعنــي  والتعليــم  العــالج 
القادريــن، ما ســيضاعف الهوة بني الطبقات، 
وينــذر بكــوارث اجتماعيــة ضخمة مســتقبال، 

ويؤثر على األمن املجتمعي.
وعلــى جانــب آخــر، يذّكرنا ما يجــري بالفارق 
بــني نظــم حكــم ما بعد االســتقالل التي طبقت 
ومــا  بالتعليــم  وربطتهــا  للتنميــة  خططــا 
يكــن  لــم  التعليــم  أن  صحيــح  اليــوم.  يجــري 
مطلبــا  كان  أنــه  مــا  بقــدر  للناصريــة،  ثمــرة 
شــعبيا قبــل ثــورة يوليــو، واتخــذت خطــواٍت 
وجــاءت  االبتدائيــة،  املرحلــة  حتــى  إلتاحتــه 

حين تصنِّفنا األمم المتحدة تعساء
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سقطرى ـ العربي الجديد

ســقطرى  أرخبيــل  محافظــة  أبنــاء  زال  مــا 
 أن هذه 

ّ
اليمنّية يعانون من جّراء العزلة. إال

العزلــة لــم تحــم أهلهــا مــن حــوادث بحرّيــة 
أودت إحداهــا بحيــاة العشــرات مــن ســّكان الجزيــرة، 
وذلك قبل بضعة أشــهر. ويشــكو الســقطرّيون بسبب 
ــف الرحــالت الجوّيــة مــن وإلــى جزرهــم النائيــة 

ّ
توق

فت رحالت شــركة 
ّ
ي. ومنذ بدء الحرب، توق

ّ
بشــكل كل

ســتأنف حتــى اآلن، 
ُ
الطيــران الوطنيــة اليمنيــة، ولــم ت

 الشــركة اســتأنفت رحالتهــا مــن مدينتــي 
ّ
علمــًا بــأن

هنــاك  يكــون  وشــهرّيًا،  )جنــوب(.  وســيئون   عــدن 
رحلــة لشــركة طيــران الســعيدة الخاصــة، علمــًا بــأن 
هــذا  مرتفعــة.  تذاكرهــا  وأســعار  صغيــرة  طائرتهــا 
األمر يشّكل عائقًا أمام السّكان الفقراء الذين يرهقهم 

السفر عبر البحر.
ــف الرحــالت الجوّيــة فــي مــارس/ آذار فــي 

ّ
ومنــذ توق

عــام 2015، لجــأ ســكان أرخبيــل ســقطرى للســفر عــن 
محافظــة  عاصمــة  املــكال  مدينــة  إلــى  البحــر  طريــق 
 

ّ
إال صغيــرة.  مراكــب  خــالل  مــن  وذلــك  حضرمــوت، 
 كثــرة حــوادث غــرق الســفن وكلفــة النقــل العاليــة 

ّ
أن

ل بحرّية. 
ّ
وغيرها منعت كثيرين من التنق

املاضــي،  األّول  كانــون  ديســمبر/  شــهر  بدايــة  ومــع 
غرقــت ســفينة نقــل صغيــرة قبالــة ســواحل جزيــرة 
ســقطرى، كان علــى متنهــا أكثــر مــن 60 شــخصًا مــن 
ســكان الجزيــرة. وبعــد الحــادث الــذي أدى إلــى ردود 
فعــل كثيــرة، أّمنــت الحكومــة اليمنّيــة ســفينة »ميــد 
دريــم« لربــط الجزيــرة باملــكال، وتســتوعب أكثــر مــن 
ــر مســاحة كبيــرة لنقــل البضائع، 

ّ
500 شــخص، وتوف

باستثناء مواد البناء من إسمنت وحديد وغيرها.  
فــي هــذا الســياق، يوضــح رأفــت أحمــد شــوقي، وهــو 
 
ّ
ــف فــي مطــار ســقطرى، لـــ »العربــي الجديــد«، أن

ّ
موظ

العربيــة  اإلمــارات  دولــة  لتكــون  اإلغاثــات،  وتوزيــع 
املتحدة الوحيدة التي تعمل على مّد أهالي الجزيرة 
 األهالــي مجبــرون علــى 

ّ
باملعونــات. وهــذا يعنــي أن

التفكير بوسائل تمكنهم من العيش. 
مــن  العشــرات  إكمــال  دون  الطيــران  قيــود  وحالــت 
أكثــر  تعــد  التــي  الجزيــرة،  فــي  التنمويــة  املشــاريع 

مناطق اليمن أمنًا اليوم.
ق بتعويضات أهالي ضحايا الحوادث 

ّ
وفي ما يتعل

الحكومــة  بــدأت  املاضيــة،  األشــهر  خــالل  البحريــة 
توزيــع قــوارب على أهالي الضحايا، وذلك عن طريق 
اإلنســاني  الــدور  واقتصــر  الســمكية.  الثــروة  وزارة 
لدولة اإلمارات في الوقت الحالي على توسيع مطار 
وميناء الجزيرة، إلى جانب تأهيل عناصر أمنية من 
ســكان الجزيــرة فــي دولــة اإلمــارات، ليكونــوا قادريــن 
 
ً
علــى حمايــة الجزيــرة، كون الجيش اليمني منشــغال
الجمعيــات  تتولــى  كذلــك،  الداخليــة.  حروبــه  فــي 
فــي  املحتاجــني  علــى  املســاعدات  توزيــع  اإلماراتيــة 
جميــع املناطــق الســقطرية. وقبــل أســبوعني، أرســلوا 
فــي  لتأهيلهــم  اإلمــارات  إلــى  شــخصًا   180 نحــو 

مهارات العمل. 
 انعــزال األرخبيل قد ســاهم في زيادة نســبة 

ّ
ورغــم أن

 أنه ســاهم في الوقت نفســه في حمايته 
ّ

الفقر فيه، إال
النــادرة.  وكائناتــه  الخاصــة  بيئتــه  علــى  والحفــاظ 
كذلك، ما زال أهله يتحّدثون الســقطرية، ويحافظون 
علــى عاداتهــم التــي تختلــف عن عــادات قبائــل البالد 
اآلخرين. وبدعم من األمم املتحدة، تحّول إلى محمّية 
يتعلــق  مــا  فــي  قيــود  فــرض  إلــى  أّدى  ممــا  بيئيــة، 
ببعــض املشــاريع التنمويــة وأنمــاط البنــاء. وخــالل 
النصــف األخيــر مــن القــرن املاضــي، كانــت الجزيــرة 
ســجنًا ومنفى ألخطر املجرمني والسياســيني، في ما 
كان يســمى الشــطر الجنوبــي مــن اليمــن، فــي عهد ما 

قبل الوحدة اليمنية. 

 
ّ
بعــض األنبــاء املتداولــة فــي الفتــرة األخيــرة تقــول إن
الســفينة ســتتوقف عــن العمــل فــي منتصــف مايــو/ 
ها ال تعّد صالحة للبحار واملحيطات. 

ّ
أيار املقبل، ألن

لــدى  هاجــس  إلــى  تحــّول  الخبــر  هــذا   
ّ
أن ويضيــف 

حصــول  قــرب  مــع  خصوصــًا  الجزيــرة،  ســكان 
يونيــو/  شــهري  بــني  األمــواج  وارتفــاع  عواصــف 
»قبــل  ويضيــف:  األول.  تشــرين  وأكتوبــر/  حزيــران 
أن تتوقــف حركــة املالحــة الجويــة والبحريــة تمامــًا 
علــى  حاليــًا  التجــار  يعكــف  املقبلــة،  األشــهر  خــالل 
تخزيــن املــواد الغذائيــة واألدويــة ومــا إلــى ذلــك مــن 
ــب اختفائها 

ّ
املحافظــات اليمنيــة ودولــة عمــان، لتجن

أو ارتفــاع أســعارها كمــا حــدث فــي املوســم املاضــي، 
 اســتمرار عزوف مؤسســات الدولة عن توفير 

ّ
في ظل

هــذه املتطلبــات حتى قبل بــدء الحرب، باإلضافة إلى 
ف الرحالت الجوّية«. 

ّ
توق

علــى  العمــل  الشــرعّية  الحكومــة  شــوقي  وُيناشــد 
اســتئناف الرحالت بشــكل عاجل، ألن الرحلة الجوية 
املــكال،  إلــى  الجزيــرة  مــن  فقــط  دقيقــة   40 تســتغرق 

بينما تستغرق يومًا أو يومني عن طريق البحر.
كذلــك، أّدت الحــرب إلــى إيقاف الرحالت الدولّية إلى 
ر 

ّ
الجزيرة، كونها قبلة سياحّية، وذلك رغم عدم تأث

الجزيــرة أمنيــًا نتيجــة الحــرب الدائــرة فــي عــدد من 
مناطــق هــذا البلــد. ولطاملا شــّكل قدوم الســّياح إلى 
 زيادة فرص العمل. 

ّ
 إيجابّيًا في ظل

ً
الجزيرة عامال

 هذه الجزيرة تعّد ممّيزة بتضاريسها 
ّ
يشار إلى أن

النــادرة  وطيورهــا  البحريــة  وثروتهــا  ونباتاتهــا 
وغيرها. 

إلى ذلك، يقول املواطن سالم عبدالله إن انعدام حركة 
املالحــة الجويــة وخطــورة املالحة البحريــة للوصول 
إلــى الجزيــرة، قــد أّديــا إلى إفقار األهالــي أكثر فأكثر، 
مات اإلنسانّية املحلية والدولية قادرة 

ّ
ولم تعد املنظ

على الوصول إليها للتحقق من احتياجات سكانها 

مجتمع
 الوضــع الصحــي فــي الغوطــة الشــرقية حيــث يعيــش 300 ألــف 

ّ
أعلنــت منظمــة الصحــة العامليــة أن

لة من العمل. وقالت ممثلة املنظمة 
ّ
ســوري تحت الحصار، يتدهور فيما املستشــفيات الثالثة معط

 »الوقت ينفد بالنسبة إلى األهالي. ومع تزايد االحتياجات 
ّ
في سورية إليزابيث هوف في بيان إن

ســتنزف املــوارد املتاحــة يومــًا بعــد يــوم. هدفنــا الرئيســي اآلن هــو إتاحــة دخــول مــوارد 
ُ
الصحيــة، ت

 عدد األطفال الذين 
ّ
الرعايــة الضروريــة إلنقــاذ أرواح آالف املعّرضــني للخطر على الفور«. أضافت أن

)رويترز( يعانون من إصابات »مرتفع بصورة مقلقة«.  

أجــرى وفــد مــن منظمــة الصحــة العامليــة ومنظمــة األمم املتحدة للطفولة )يونيســف( مشــاورات مع 
مســؤولني يمنيــني حــول الكوليــرا فــي اليمــن، التــي حصدت خالل أشــهر أرواح أكثر مــن مائة يمني. 
ُعقدت املشاورات في كلية الطب في محافظة عدن )جنوب(، لبحث سبل التصّدي للمرض بحضور 
حشــد مــن األطبــاء وممثلــني عــن وزارات الصحــة وامليــاه والتربيــة والتعليــم وكذلــك عــن املنظمــات 
 »الهدف 

ّ
الدولية العاملة في مكافحة الكوليرا. وصّرح مستشار وزارة الصحة اليمنية، عمر زين، إن

)األناضول( هو مناقشة التحديات وتعزيز الجاهزية الوطنية للحّد من مخاطر الكوليرا«.  

مشاورات في اليمن للحّد من مخاطر الكوليرامطالبة بدخول مساعدات طبية إلى الغوطة الشرقية

لندن ـ كاتيا يوسف

مــرض  عــالج   
ّ
إن العلمــاء  مــن  فريــق  قــال 

الســرطان قد ينجح أكثر بكثير، وقد يشــفى 
حالــة  فــي  وضــع  إذا  نهائيــًا  منــه  املريــض 
ــه حــني يدخــل 

ّ
ســبات. فقــد وجــد العلمــاء أن

الجسم في السبات يتمتع بحماية ملحوظة 
ف 

ّ
من اآلثار الســامة للعالج باألشــعة وتتوق

أن  شــأنه  مــن  مــا  وهــو  النمــو.  عــن  األورام 
يســمح باســتخدام جرعات أكبر من األشــعة 
إلحــاق  مــن دون  الســرطانية  الخاليــا  لقتــل 
أذى باملريــض. كذلــك، لفــت العلمــاء، وهم من 

»املعهــد الوطنــي للفيزيــاء« في إيطاليا، إلى 
 النهــج الجديــد، قــد يســاعد ذات يــوم فــي 

ّ
أن

عالج عشــرات آالف املرضى الذين ال أمل في 
شــفائهم. وأشــاروا إلــى نجــاح العمليــة على 
الختبارهــا  اآلن  طــون 

ّ
يخط لذلــك  الفئــران 

العــالج  يصبــح  أن  ويأملــون  البشــر،  علــى 
متاحــًا فــي غضــون 10 ســنوات. وقد انبثقت 
الفكرة، بعد ســنوات من البحث على ســبات 
الحيوانــات، وتقاريــر عن أشــخاص ســقطوا 

في سبات عميق ونجوا الحقًا.
 هناك خمس إشارات خطيرة 

ّ
يؤّكد الطب أن

ملــرض الســرطان ال ينبغــي تجاهلهــا، وهــي 

خســارة الوزن فجأة من دون اتباع أي نظام 
غذائــي، ووجــود دم فــي البــراز أو البــول، أو 
 عــن ورم فــي الثــدي أو 

ً
أثنــاء الســعال، فضــال

الفخــذ أو الخصيتــني أو إلــى جانــب الرقبــة 
أو اإلبط، وأخيرًا اآلالم الشديدة غير املبّررة.
فــي هــذا اإلطــار، تقــول مديــرة املعلومــات 
الســرطان«  أبحــاث  »معهــد  مــن  العلميــة 
»العربــي  لـ بيرمــان  آنــا  بريطانيــا  فــي 
 هــذه املراجعــة جــاءت بأفــكار 

ّ
الجديــد« إن

تطبيــق  كيفيــة  حــول  لالهتمــام  مثيــرة 
الســرطان.  لعــالج  الســبات علــى اإلنســان 
 الســبات معــروف عنــد بعــض 

ّ
وتابعــت أن

الحيوانــات لكــن ليــس لــدى البشــر، وهــي 
ــه فــي وضع نشــاط 

ّ
حالــة تضــع الجســم كل

هم يجهلون إن كان 
ّ
منخفض. تلفت إلى أن

مــن املمكــن وضــع البشــر فــي حالــة ســبات 
أو إن كان هناك وســيلة آمنة للقيام بذلك، 
ر النــاس بــه 

ّ
فهــم ال يعرفــون كيــف ســيتأث

 الطريــق 
ّ
حــني يســتيقظون. لذلــك، تــرى أن

 الســتخدام الســبات لعــالج 
ًّ
مــا زال طويــال

هــم يبحثــون 
ّ
مــرض الســرطان. تضيــف أن

فــي عالجــات ملــرض الســرطان حاليــًا مــن 
املمكــن أن يســتفيد منهــا املرضى في وقت 
هــم سيســتمّرون فــي إجــراء 

ّ
قريــب، بيــد أن

الدراســات عن السبات وكيفية استخدامه 
لالنتصار على املرض. 

ماركــو  البروفيســور،  يقــول  بــدوره، 
دورانتــي، مــن »املعهــد الوطنــي للفيزيــاء« 
 نحو 50 في املائة من مرضى السرطان، 

ّ
إن

»وضــع  يتابــع:  متقّدمــة.  حالــة  فــي  هــم 
اصطناعــي،  ســبات  حالــة  فــي  املريــض 
متزايــد،  بشــكل  الســرطان  نمــو  يوقــف 
ومــن  للعــالج.  الوقــت  مــن  املزيــد  ــر 

ّ
ويوف

املمكن معالجة جميع األورام من دون قتل 
 طموحهــم هــو إيقــاظ 

ّ
املريــض«. ويكمــل أن

املريض حني يشفى تمامًا من املرض.

السبات قد يقضي نهائيًا على مرض السرطان

عصام سحمراني

األمثال جزء أساسي من الثقافة الشعبية. 
تخلقها البنية االجتماعية تبعًا لواقع 

محدد زمنيًا وجغرافيًا وعاقات قائمة فيه 
فرضتها. مع ذلك، قد تنفلت من حدودها 

الزمنية واملكانية وتعّمم إلى مستويات أبعد 
حيث تلعب دورًا في التثاقف بني شعوب 

مختلفة بما تحمله من رموز.
زمنيًا، فإّن األمثال التي نعرفها عربيًا قائمة 

منذ عهود متفاوتة وقد يكون بعضها 
معاصرًا، فتعريف املثل الشعبي يختلف ما 
بني الحكمة أو القول الشائع أو األقصوصة 

 
ّ

أو الحادثة التي تحمل عبرة ما. وفي كل
األحوال تحمل هذه األمثال مهمة شفوية 

أساسية في نقل القيم املجتمعية من جيل 
إلى جيل، بالرغم من تناقض مثل مع مثل 

آخر في كثير من األحيان.
ذلك النقل القيمي يحيلنا إلى التربية، 

خصوصًا في شقيها املرتبطني بالتنشئة 
االجتماعية والتعليم، فاألمثال لها رؤيتها 

الخاصة التي تدعم مواقف الناس تجاه 
قضية ما، مهما ظهر املوقف باليًا يستند 

إلى تعصب قد ال يكون هنالك أّي تبرير 
له في مجتمعنا الحالي أكثر من كونه ورد 

في مثل شعبي ربما يعود إلى قرون خلت. 
هي في النهاية تعّبر عن نتيجة قائمة 

 أو خاص على 
ّ

على تعميم جزء على الكل
عام، من دون أن تتسم الحادثة األساسية 

بالتكرار االستقرائي حتى. فحادثة واحدة 
 يخرج عن 

ً
ال غير يمكن أن تخلق مثا

 شيء، 
ّ

حدود السيطرة في التعميم على كل
ومهما كان ما يخالفه أقوى وأقرب إلى 

الحقيقة منه قد ال يتمكن من إزاحته عن 
املكانة التي وصل إليها.

ففي مثل »أكبر منك بيوم أعقل منك 
بسنة« افتراض مسبق أّن العمر هو 

املحدد األساس للعقل وما يستدعيه من 
معرفة وتحليل وبداهة وخبرة وغيرها من 

املحركات. قد يكون ذلك صحيحًا أحيانًا 
ه في كثير من األحيان غير صحيح. مع 

ّ
لكن

ذلك، يحمل املثل قيمة أساسية تحّث على 
احترام األكبر سنًا تبعًا لطبيعة املجتمعات 

القبلية خصوصًا.
 إلى اإللغاء 

ً
أمثال أخرى تبرر اإليذاء وصوال

م الدّب يرقص« 
ّ
الكامل. فمثل »الضرب بعل

واضح املعاني في الحّث على اعتماد أسلوب 
الضرب بهدف التربية والتعليم سواء في 

املنزل أو في املدرسة. يشبهه مثل »العصا 
ملن عصى« الذي يختص بالعقاب الذي يمتد 

 إلى تبرير 
ً
بدوره أبعد من املدرسة وصوال

قمع النظام من يثور عليه - من يعصاه، وقد 
»أعذر من أنذر« هذا لسان حاله.

أما حال الفتاة في األمثال العربية فأخطر 
بكثير، ففي التعليم »شهادة البنت 

 ال تحتاج إلى 
ً
مطبخها«. وفي الحياة عامة

ثورة وعصيان كي ترّسخ األمثال العربية 
صورتها السلبية، وبما أّن »البنت بتجيب 
العار واملعيار والعدو لباب الدار« فـ »موت 
البنات من املكرمات«... هكذا ما زال يردد 

»املتل ما قال  البعض ظلمًا، ويقّدم كامه بـ
شي كذب«.

»ضرب« األمثال 
العربية

مزاج
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الحركة شبه معدومة )العربي الجديد(



الفالحني  هـــؤالء  أمـــام  بــدائــل  محلية  تنموية 
لــتــمــكــيــنــهــم اقـــتـــصـــاديـــا مــــن خـــــالل مـــشـــاريـــع 
سياحية على شكل منازل سكنية، ومشاريع 
زراعية، وأخرى تتعلق بزيادة قيمة املنتجات 
الجبلية وإضفاء طابع تراثي- تسويقي عليها. 
الــزراعــيــة تشجيع الفالحني  مــن بــني املشاريع 
على زراعـــة أشــجــار الــخــروب والــزيــتــون. وهو 
ــــذي نــفــذتــه »جــمــعــيــة تــالســمــطــان  املـــشـــروع الـ
للبيئة والتنمية« في شكل تعاونيات نظمت 
مــن خــاللــهــا الــفــالحــني وســاعــدتــهــم فــي إنــشــاء 
تــعــاونــيــات وتــدريــبــهــم عــلــى مـــهـــارات زراعــيــة 

ومهارات التسويق.
يقول املسؤول في الجمعية عبد اإللــه التازي 
خالل زيارة ميدانية إلى »تعاونية جبل كدين 
دعمت  »الجمعية  الخروب«:  منتوج  لتسويق 
الخروب واألدوات، وتنظيم  الفالحني بشتول 
الـــفـــالحـــني املــقــســمــني عـــلـــى إقـــلـــيـــمـــني، تـــطـــوان 
وشفشاون، ثم بناء مقر لهم للتدريب، ومعمل 
الـــخـــروب ومــســاعــدة  مــحــصــول  صغير لحفظ 
الفالحني على تسويقه بشكل جيد، وتمكينهم 
اقـــتـــصـــاديـــا عـــبـــر زيــــــــادة دخـــلـــهـــم املــخــصــص 
»العربي الجديد: »نفذنا  للمعيشة«. يضيف لـ
مــشــاريــع عـــدة عــلــى شــاكــلــة مــشــروع الــخــروب 
ــاري املــتــوســطــي، عبر  ــقـ فـــي مــحــمــيــة الـــربـــط الـ
 عــن زراعـــة القنب بما 

ً
إعــطــاء الــفــالحــني بــديــال

هو متوفر لديهم، مثل تجفيف التني، وإنتاج 
زيــــت الـــزيـــتـــون«. يـــــردف: »لـــكـــن، هـــنـــاك فــجــوة 
إنتاج  انتظاره  الفالح عالقا فيها، وهي  يظل 
سنوات  ثماني  يتطلب  فالخروب  املحصول، 
كـــي يــثــمــر، وهــنــا نــحــتــاج إلـــى تــدخــل أطـــراف 
حكومية ومؤسسات دولية إليجاد البديل إذا 
يتابع:  الهندي«.  القنب  زراعــة  تقليص  أردنــا 
»بعض الفالحني يلجؤون إلى أنشطة فالحية 
 
ّ
تـــقـــلـــيـــديـــة، خـــصـــوصـــا تـــربـــيـــة املـــــواشـــــي، ألن
طبيعة املنطقة جبلية وموزعة على الفالحني 
بـــاألمـــتـــار ولــيــســت بــالــهــكــتــارات، وزراعـــاتـــهـــا 

معيشية«. 

محاربة األمية
إلــى »تعاونية  تمكن فــالحــون مــن االنــضــمــام 
بحثا  الــخــروب«  منتوج  لتسويق  كدين  جبل 
ــرزق. يــــقــــول رئــيــس  ــ ــلـ ــ عــــن مــــصــــادر جــــديــــدة لـ
 24 التعاونية  »فــي  الــقــالع:  محمد  التعاونية 
مشاركا من عشر قرى. أنتجنا 70 طنا في العام 
آالف شــجــرة خــــروب حتى   3 األول وغــرســنــا 
الــلــحــظــة«.  وحـــول فــوائــد الــبــرامــج التدريبية 
م الفالحون أهمية الخروب 

ّ
يقول القالع: »تعل

واســـتـــخـــدامـــاتـــه الــطــبــيــة وأصـــبـــحـــوا يــولــونــه 
الــســكــان هــنــا يعيشون عــلــى تربية  اهــتــمــامــا. 
البقول، وبعضهم كان يزرع  املواشي وزراعــة 

طنجة ـ وصال الشيخ

فــي قــريــة فــالحــيــة صــغــيــرة تعيش 
فــيــهــا خــمــس عـــائـــالت فـــي نــواحــي 
إقــلــيــم شـــفـــشـــاون، شـــمـــال املـــغـــرب، 
ح محمد أمام حقل زيتون صغير 

ّ
يجلس الفال

ال يتجاوز عشرين شجرة عمرها عشرة أعوام 
كيلوغراما  بــــ315  محصولها  ويــقــّدر  تقريبا 
ســـنـــويـــا. هــــذا املـــحـــصـــول كـــــاٍف إلعـــالـــة أســـرة 
بالرغم  الجامعة  إلــى  ابنتيه  وإرســـال  محمد 
»الــعــربــي  ــر. يــقــول لـــ مــن تــذبــذبــه بــني عـــام وآخــ
الذكور  إنــهــاء أوالدي  إلــى  الــجــديــد«: »سعيت 
هم فضلوا العمل على املدرسة. 

ّ
تعليمهم، لكن

ــال ابــنــتــّي إلــى  ــ فـــي املـــقـــابـــل، تــمــكــنــت مـــن إرســ
الــجــامــعــة، وكــنــت أول مـــن يــرســل بــنــاتــه إلــى 

الجامعة في القرية«.
الفالحني في  محمد وزيتونه نموذج لبعض 
ب 

ّ
القن زراعــة  استبدلوا  إقليم شفشاون، ممن 

الــهــنــدي )الــحــشــيــش( بــمــحــاصــيــل أخــــرى إلــى 
ــة القنب  جــانــب تــربــيــة املـــواشـــي. تنتشر زراعــ
موزعة  الــريــف  وجــبــال  الشمالية  املنطقة  فــي 
عــلــى ثــالثــة أقــالــيــم، إقــلــيــم شــفــشــاون وإقــلــيــم 
 40 تبلغ  بمساحة  تاونات  وإقليم  الحسيمة، 
إلى 50 ألف هكتار بحسب آخر دراســة ملكتب 
والجريمة.  املــخــدرات  ملكافحة  املــتــحــدة  األمـــم 
وبـــذلـــك، تــســجــل تــراجــعــا عـــن عـــام 2006 حني 

بلغت مساحة زراعة القنب 70 ألف هكتار.
يـــــقـــــول األســـــــتـــــــاذ فــــــي الـــــعـــــلـــــوم الــــقــــانــــونــــيــــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، عــبــد الــرحــمــن 
ــد«: »يــعــتــقــد  ـــديـــ ــجــ »الــــعــــربــــي الـــ ــي، لـــــ ــقــ ــديــ صــ
إاّل  ال تصلح  ها 

ّ
أن املناطق  تلك  في  الفالحون 

لزراعة القنب الهندي، وهو اعتقاد راسخ في 
 أول املتضررين من هذه الزراعة 

ّ
أذهانهم. لكن

ــفــــالحــــون أنـــفـــســـهـــم، فـــالـــجـــهـــد املـــبـــذول  هــــم الــ
واألدوات واملواد املستخدمة في الزراعة تأخذ 
رصـــيـــدًا كــبــيــرًا مـــن وقـــت الـــفـــالح ومـــالـــه، وفــي 
يــورو. في  بـــ2 أو 4  النهاية يبيع كيلو القنب 
تحويل  من  املــخــدرات  مافيا  تستفيد  املقابل، 
القنب إلــى مــخــدرات تــصــّدرهــا إلــى الــخــارج«. 
 »املنطقة 

ّ
يشير صديقي في هذا السياق إلى أن

الــشــمــالــيــة لــم تستفد تــنــمــويــا وال اقــتــصــاديــا 
لــهــذا تطالب جــهــات مدنية  مــن زراعـــة القنب، 
وسياسية بتقنينها واستخدامها في األدوية 
الطبية وصناعة النسيج. في املقابل، لم تقنن 
السلطات املحلية زراعة القنب ولم تمنعه، بل 

 الفالحني عبر مالحقتهم باستمرار«.
ّ
تبتز

بدائل
بسبب طبيعة املنطقة الجبلية والغابية، وقلة 
الفالحني  اقتلع كثير من  األراضــي املنبسطة، 
الغابات وحولوها إلى أراٍض صالحة لزراعة 
القنب الهندي. لكن، في غمرة األضرار الالحقة 
بهم، طرحت عدة مؤسسات دولية وجمعيات 

ما بعد 
الحشيش

مشاريع زراعية 
وسياحية بديلة 

في المغرب

الحشيش،  زراعة  استبدال  إلى  مغربية  مناطق  تسعى 
بزراعات ومشاريع سياحية بديلة بمساعدة الجمعيات. 
بعد  يؤمن  لم  البعض  لكّن  واضحة،  نجاحات  هناك 

بإمكانية إنتاج أرضه محصوًال سوى القنب الهندي

صعوبات كثيرة تواجه 
السوريين في ألمانيا، 

فالمجتمع مختلف كليًّا 
عّما اعتادوه. من هذه 

الصعوبات الحصول على 
شهادة القيادة، في ظّل 

قانون يتضّمن تفاصيل 
عّدة لم تكن موجودة 

في بلدهم األّم

شهادة القيادة صعبة على السوريين في ألمانيا

لم تقنن السلطات زراعة 
القنب ولم تمنعه، بل تبتّز 

الفالحين عبر مالحقتهم

البطالة واألمية والفقر 
والتهميش التنموي 

يلحظها زائرو المنطقة

1819
مجتمع

برلين ـ يارا وهبي

إجــراء  األملانّية على  الحكومة  وافقت  ــرًا، 
ّ

مــؤخ
الـــعـــربـــّيـــة، ليتمّكن  ــغــة 

ّ
بــالــل الـــقـــيـــادة  امــتــحــان 

السورّيون بشكل خاص من التقّدم لالمتحان 
واجــتــيــازه بــنــجــاح. وبــالــتــالــي الــحــصــول على 
شهادة القيادة، ما يسّهل عليهم إيجاد عمل، 
ب أن 

ّ
العديد من الوظائف تتطل  

ّ
أن خصوصا 

ف قــادرًا على القيادة. في البداية، 
ّ
يكون املوظ

ــارع كــثــيــرون إلــى  أفـــرح األمـــر الــســورّيــني، وســ
ــدارس الـــخـــاصـــة بــالــقــيــادة.  ــ ــ الــتــســجــيــل فـــي املـ
صحيح أن البعض كان على ثقة بقدرته على 
 أن األمر 

ّ
إنجاز املهّمة بأقصر وقت ممكن، إال

لم يكن بهذه السهولة.  
االمتحان يشمل  إن  السورّيني  من  عــدد  يقول 
الــنــظــرّيــة أيــضــا. تــتــحــّدث لينا  املــــواد  تطبيق 
عـــن أهــمــّيــة االســـتـــعـــداد لــالمــتــحــان والــقــيــادة 
 األمـــــور الــتــي يمكن 

ّ
 كــــل

ّ
فـــي أملـــانـــيـــا، عــلــمــا أن

ــة بشكل 
ّ
ـــصـــادف الـــســـائـــق، مـــن مــــرور قــط

ُ
أن ت

مفاجئ، أو كيفّية التعامل مع الرياح والثلوج 
ــيــــرهــــا مــن  ــارة، وغــ ــ ــيـ ــ ــــسـ والــــصــــقــــيــــع، وركـــــــن الـ

 
ّ

التفاصيل مــوجــودة فــي الــكــتــاب الــنــظــري. إال
صادف مفاجآت أخرى أثناء 

ُ
ها تخشى أن ت

ّ
أن

زال  وما  الشفوي،  االمتحان  اجتازت  القيادة. 
أمامها االمتحان العملي.

 
ّ
أن هي  لكثيرين،  بالنسبة  األساسّية  املشكلة 

ليست  الــســّيــارات  بقيادة  قة 
ّ
املتعل التفاصيل 

مــوجــودة فــي الــبــلــدان العربية. يــقــول رســالن: 
، على عابر الطريق أن ينجو 

ً
»في سورية مثال

الشارع،   محاولة منه الجتياز 
ّ

كــل بنفسه في 
ــــى بــــاتــــت مـــهـــّمـــتـــه هــــي الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 

ّ
حــــت

 هنا، يعّد ممّر 
ّ
الحياة، وقد اعتدنا األمر. لكن

الشارع مزدحما  كان  لو  ى 
ّ
املشاة مقّدسا. حت

بــالــســيــارات، يــجــب احــتــرام مــمــّر املـــشـــاة«. أمــٌر 
آخر هو القطارات في املدينة، وكيفّية التعامل 
القطار،  أمــام  وتفتح  تغلق  التي  القواطع  مــع 
التي  الهوائّية  الــدّراجــات  إلى كثرة  باإلضافة 
ــّرات خـــاصـــة. ويــمــكــن لسائقي  ــمـ لــهــا أيــضــا مـ
الــــدّراجــــات الـــقـــيـــادة عــلــى الـــطـــرقـــات الــخــاصــة 
بالسيارات، ما يعني أنه يجب التعامل معها 
ق بــهــذه النقطة، 

ّ
بــحــذر شــديــد. وفـــي مــا يتعل

الدّراجات  ُيربكني هو  »أكثر ما  يقول شفيع: 

الهوائية، وقد اخترُت إجراء امتحاني العملي 
 فــي أن يكون 

ً
فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط، أمـــال

عدد الدّراجات أقل كون الطقس بــاردًا. الحذر 
ضروري، وأي خطأ قد يودي بحياة السائق«.  
 السهم األخضر )يشير إلى 

ّ
يضيف شفيع أن

اليمني( املوجود إلى جانب شارة املرور، يعّد 
غريبا. فإذا كانت اإلشارة حمراء، وكان السهم 
 
ً
األخــضــر مـــوجـــودًا، هـــذا يعني أن تــقــف قليال

وتتقّدم ببطء وتتأكد من أن الطريق خاٍل قبل 
االلتفاف يمينا. في هذا السياق، تقول سارة، 
 التعامل مع هذا 

ّ
م قيادة السيارات، إن

ّ
التي تعل

السهم كان من بني أكثر األمور صعوبة، إذ أن 
األجــنــبــي ال يثق فــي إمــكــانــّيــة تــجــاوز الــشــارة 
الحمراء رغم وجود هذا السهم األخضر. ولم 
يــعــتــد الـــســـورّيـــون كــثــرة اإلشــــــارات املـــرورّيـــة، 
 
ً
وتحديد السرعات، وهي ما بني 30 و50 ميال

ــا على  ــ أّمـ خـــارجـــهـــا.  املـــديـــنـــة، و70 و100  فـــي 
الطرقات السريعة، فتبدأ السرعة من 120.

 السرعات أمر 
ّ
يقول حسام، وهو من حلب، إن

القيادة  امــتــحــان  فــي  لــم ينجح  للغاية.  دقــيــق 
ـــه تــجــاوز الــســرعــة املـــحـــّددة داخـــل املــديــنــة، 

ّ
ألن

 ظروفهم اآلن مع الخروب تحسنت 
ّ
القنب. لكن

بعدما بتنا نــصــّدره إلــى املصانع في فــاس«. 
 »لـــجـــوء الـــنـــاس إلــــى زراعـــــة الــقــنــب 

ّ
يــعــتــبــر أن

بالبدائل  عمل محّرم ومــن يزرعه غير مقتنع 
املوجودة لديه«.

إلـــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، لــــعــــب مـــــشـــــروع »املــــغــــرب 
األخضر« الذي تنفذه الحكومة املغربية دورًا 
فـــي إقــــالع الـــنـــاس عـــن زراعـــــة الــقــنــب، إذ دعــم 
ــة أشـــجـــار الــبــرقــوق )الـــخـــوخ( والـــرمـــان،  ــ زراعـ
وعـــزز الـــزراعـــة املــعــيــشــيــة. يــقــول الـــتـــازي: »إذا 
زاد الــوعــي بــهــذه املـــزروعـــات وفتحت أســواق 
ــارب  ــحــ اقــــتــــصــــاديــــة ســتــنــتــعــش املـــنـــطـــقـــة وتــ

والتهميش  والفقر  واألمية  البطالة  البطالة«. 
التنموي مؤشرات يلحظها من يزور املنطقة. 
املـــاء والكهرباء  وبــالــرغــم مــن توفير خــدمــات 
مثل  التحتية  البنية   

ّ
فــإن القرى هناك،  ملعظم 

تعبيد الطرقات وتوفير مراكز طبية ومدارس 
ــــى ســــنــــوات ومـــيـــزانـــيـــات  ــــت تـــحـــتـــاج إلـ مــــا زالــ
ــيــــة فــــي املــنــاطــق  لـــتـــطـــويـــرهـــا. وملـــحـــاربـــة األمــ
التي أقلعت عن زراعــة القنب، نفذت »جمعية 
 مـــشـــروع تــنــمــوي 

ّ
تـــالســـمـــطـــان« بــــمــــوازاة كــــل

بـــرامـــج ملــحــو األمـــيـــة والـــهـــدر املـــدرســـي الـــذي 
يطاول الفتيات أكثر من األطفال الذكور، نظرًا 
لعقلية سكان تلك املناطق، باإلضافة إلى بعد 
 
ّ
املدارس عن معظم القرى. يشير التازي إلى أن

»معظم الفتيات يتسربن من الصف السادس 
 الصفوف األعلى تحتاج إلى االنتقال من 

ّ
ألن

القرية، وهو أمر يرفضه معظم األهالي«.

سياحة
ــي تـــلـــك املــنــطــقــة  ــ لـــطـــاملـــا كــــانــــت الـــســـيـــاحـــة فـ
للخصوصية  الترويج  إلى  وتفتقر  عشوائية 
ــة، بــــالــــرغــــم مــــن ثــــرائــــهــــا بـــالـــغـــابـــات  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
 مـــبـــادرة الــجــمــعــيــات الــقــائــمــة 

ّ
ــار. لــكــن ــهــ واألنــ

عــلــى تــثــمــني املــضــمــون الــثــقــافــي فـــي املنطقة 
فعلت فعلها. يقول التازي: »قامت تالسمطان 
قيمة  وإعطائها  الجبلية  املنتوجات  بتثمني 
مضافة عبر املحافظة على طبيعتها البلدية 
العسل  إنــتــاج  إلــى  بــاإلضــافــة  التسويق،  عند 
)تقليدي  الصامت  وإنتاج مشروب  الطبيعي 

مــن الــعــنــب( وتحسني إنــتــاج جــن املــاعــز عبر 
جمعيات موزعة في قرى مختلفة، باإلضافة 
ــنـــاء مــــنــــازل ســيــاحــيــة تــعــكــس الــطــابــع  ــــى بـ إلـ
على  السائح  يساعد  مما  للمنطقة،  الثقافي 
بالتعاون  أطلقنا  كما  ثقافتنا.  إلــى  الــتــعــرف 
مــع جــامــعــة عــبــد املــالــك الــســعــدي اختصاصا 
أكــاديــمــيــا نــحــاول فــيــه تــحــويــل الــســيــاحــة إلــى 
 مسار سياحي إلــى مضمون 

ّ
مهنة تحّول كــل

ثقافي حاضر وليس خرافيا«.
حـــتـــى الــــيــــوم، أنـــشـــئ فــــي املــنــطــقــة 13 مــــأوى 
أقـــشـــور، وهــي  فــي منطقة  ســيــاحــيــا، بعضها 
أماكن  وتوفر  بــاردة  بمياه عذبة  تتميز  التي 
أقشور  السياحي على  اإلقــبــال  كــان  للتخييم. 
السكان  مــع  بالتعاون  الجمعية   

ّ
لكن ضعيفا 

ــاٍه،  ــقـ أســـســـت مـــشـــاريـــع مــــنــــازل، ومـــطـــاعـــم، ومـ
السياحة،  حركة  تنظيم  خاللها  مــن  لتحاول 
وتكوين مرشدين سياحيني محليني، وإلغاء 
ــفــــردي واملـــطـــالـــبـــة بـــإقـــامـــة مخيم  الــتــخــيــيــم الــ

جماعي حفاظا على البيئة.
مــــــأوى »زاويــــــــة أقــــشــــور« مـــثـــال عـــلـــى املـــــآوي 
السياحية، يعمل فيه ثالثة أشخاص، أحدهم 
مـــرافـــق ســـيـــاحـــي، والـــثـــانـــي مـــالـــك مــطــعــم في 
ــأوى. يــقــول األخــيــر  ــ ــأوى، والــثــالــث مــالــك املـ ــ املـ
مــحــمــد الــهــابــطــي: »نــشــهــد فـــي أقـــشـــور إقــبــااًل 
سياحيا كبيرًا خالل فصلي الربيع والصيف. 
ولتوفير مكان للسياح بنينا املأوى وحافظنا 
على الطابع البيئي فيه. اضطررنا إلى العمل 
في السياحة بالرغم من الكساد الذي نواجهه 

في فصل الشتاء إذ نعّوض ذلك بالفالحة«.
أما محمد تاويل، وهو شاب في العشرينات، 
وعـــــضـــــو فــــــي جـــمـــعـــيـــة »أقـــــــشـــــــور لــلــتــنــمــيــة 
للمنتوجات  تجاريا   

ً
محال يدير  السياحية«، 

»العربي الجديد«: »السياحة  املحلية، فيقول لـ
هنا موسمية، لكن ال بديل عنها. أبيع الزيوت 
واألعــــشــــاب  ــيـــة  والـــشـــاشـ واإلزار  الــطــبــيــعــيــة 
ــفـــخـــار«. يــتــابــع حــول  الــطــبــيــة والــكــســكــس والـ
 جيدًا عــن زراعــة 

ً
مــا إذا كانت السياحة بــديــال

املشاكل  يتجنبون  اآلن  »الــشــبــاب  الحشيش: 
الــتــي تخلفها زراعـــة الــقــنــب، فهي زراعـــة غير 
ــة... بـــذلـــك، بـــاتـــوا يــدخــنــون  ــنـــوعـ ــمـ مــقــنــنــة ومـ

الحشيش أكثر مما يزرعونه«.

الجزائر

الرباط

المغرب

البحر المتوسط
المحيط

ا�طلسي

اسبانيا

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

جــــــــالل طـــحـــيـــبـــش شــــــــاب فــلــســطــيــنــي 
ولــــد فـــي لــبــنــان قــبــل خــمــســة وعــشــريــن 
ا فــي عـــام النكبة بعد  عــامــا. جـــداه جـــاء
تهجيرهما من أرضهما. أما هو فنشأ 
وترعرع في مخيم عني الحلوة لالجئني 
الفلسطينيني، في صيدا، جنوب لبنان. 
وتلقى تعليمه في مــدارس وكالة غوث 
ــئــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  ــل الــــالجــ ــيـ ــغـ وتـــشـ
ــه الــجــامــعــيــة  ــتـ »أونــــــــروا«. وتـــابـــع دراسـ
ــان، فــــي صــــيــــدا فــي  ــنــ فــــي جـــامـــعـــة الــــجــ

اختصاص إدارة املعلومات.
لــكــن، بــالــرغــم مـــن الـــتـــخـــرج، لـــم يتمكن 
مــن الــعــمــل فــي اخــتــصــاصــه، بــل واصــل 
الــتــطــوع فــي الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة. هو 
متطوع في كثير من النشاطات منذ كان 
الثانية عشرة. يقول جــالل: »كوني  في 
فلسطينيا، ال أملك حق العمل في مجال 
ــر والـــشـــركـــات  ــدوائــ اخــتــصــاصــي فـــي الــ
كانت  العمل  فــرص   

ّ
أن علما  اللبنانية، 

عــــديــــدة ومـــفـــتـــوحـــة. بــطــاقــتــي الــــزرقــــاء 
)بطاقة هوية فلسطينيي لبنان( وقفت 
العمل كلما تقدمت   بيني وبــني 

ً
حــائــال

بطلب. هناك عقبات عديدة أمام الشاب 
الفلسطيني تحرمه من بناء مستقبله. 
بسيطا  الفلسطيني  الــشــاب  حــلــم  بـــات 
وال يتعدى بناء غرفة له في املخيم كي 

يعيش فيها«.

طاقات مهدورة
ــه  ــالــ ــان حــ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــبــــش بـ ــيــ ــدث طــــحــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
ــن الـــشـــبـــان  ــ ــن كـــثـــيـــر مــ ــ ــة عــ ــابــ ــيــ ــنــ ــالــ وبــ
ــبـــان فـــي املــجــمــل  الــفــلــســطــيــنــيــني: »الـــشـ
لــديــهــم طــاقــات يـــريـــدون أن يــوظــفــوهــا، 
املـــنـــاســـب،  ــكـــل  ــالـــشـ بـ ـــــف 

َّ
تـــــوظ لـــــم  وإن 

مكانها  في  ليست  أماكن  في  ستوظف 
وقد تؤدي بهم إلى الهالك. وضع الشاب 
الفلسطيني مضطرب في األساس، فهو 
يعيش محاصرًا في مخيمه، وال حقوق 

له، وال أمن وال أمان«.
وعـــــن تـــطـــوعـــه فــــي الـــجـــمـــعـــيـــات يـــقـــول: 
»اخترت هذا العمل تحديدًا مع األطفال. 
منذ صغري أنشط في الجمعيات. على 
األقل ننظم نشاطات ترفيهية لألطفال، 
نــحــيــطــهــم مــــن خـــاللـــهـــا بــبــيــئــة جــيــدة 
ــن املــشــاحــنــات  ــا ونـــبـــعـــدهـــم عــ نـــوعـــا مــ
ـــاول أن  ــحــ ــ ــم. نـ ــيــ ــخــ ــي املــ ــ ــة فـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
نتدارك املساوئ التي قد تؤدي بهم إلى 
املــجــهــول، خصوصا مــع مــا يــحــدث في 
املــخــيــم مــن اضــطــرابــات أمــنــيــة، وأيــضــا 
املــخــدرات، وغيرها  ما يتعلق بانتشار 

من اآلفـــات. هــؤالء األطــفــال سيصيرون 
الــذي  النفسي  والضغط  الحــقــا،  شبانا 
يعيشه الفلسطينيون في املخيم يؤدي 
إلــى نشأة جيل غير مــتــوازن بعيد عن 
الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة. ال نــريــد مــنــذ فــتــرة 
طويلة أكــثــر مــن إيــصــال أصــواتــنــا إلى 
الفلسطينيني  السياسيني  املــســؤولــني 
لــــألخــــذ بــــيــــد األجــــــيــــــال الــــشــــابــــة الـــتـــي 
يتناقص عدد أفرادها تدريجيا بسبب 

الهجرة«.

تسرّب مدرسي
ــثـــر عــــن املـــشـــاكـــل فــــي املــخــيــم  يـــشـــرح أكـ
وفي مقدمها التسرب املدرسي: »خالل 
عــمــلــي فــي إحــــدى الــجــمــعــيــات، أجــريــت 
فتبنّي  املدرسي،  التسرب  إحصاء حول 
املــــائــــة عـــام  فــــي  كــــانــــت 11  نــســبــتــه  أن 
2016، وهــي نسبة عالية جــدًا، وتعتبر 
مؤشرًا خطيرًا على الجيل الفلسطيني 
ــرك املـــــدرســـــة إمـــا  ــتــ الــــصــــاعــــد، الـــــــذي يــ
ألسباب أساسها اإلحباط الذي يعيشه 
بـــأكـــمـــلـــه، او بـــســـبـــب األوضــــــــاع  جـــيـــل 
أما  والسياسية.  واالجتماعية  األمنية 
املــســتــفــيــدون مــن هـــذا الــوضــع فــهــم من 
الشباب  الفلسطينيني  تدمير  يــريــدون 
يدمروا  أن  يريدون  أي من  وطموحهم، 

جيلنا الحالي وأجيالنا املقبلة«.
أوروبـــيـــة، وعشت  دواًل  »زرت  يــضــيــف: 
فـــــتـــــرة فــــــي الــــــنــــــرويــــــج، ورأيــــــــــــت كــيــف 
يتعامل الــوزراء مع سائر الناس، كيف 

ــيـــف يــدعــمــون  يــهــتــمــون ملــشــاكــلــهــم وكـ
خصوصا  املجتمع،  فــي  الشباب  أدوار 
ــني، بــل أقـــرب إلــى 

ّ
ــــوزراء غــيــر مــســن  الـ

ّ
أن

الشباب كي يتفهموا مشاكل هذه   
ّ
سن

الــشــريــحــة الــكــبــرى وأوضـــاعـــهـــا. لــذلــك، 
يجب على القادة الفلسطينيني إفساح 
املهام  ليتولوا هم  الشباب  أمــام  املجال 
القيادية، ويأخذوا دورهم في املجتمع، 
فــي املــجــاالت كــافــة، وعـــدم التمييز بني 

شخص وآخر«.

الكل مسؤول
الــظــروف الصعبة التي يعيشها  وحــول 
يقول  املــخــيــمــات،  داخـــل  الفلسطينيون 
ها ظروف تتحمل مسؤوليتها منظمة 

ّ
إن

الفلسطينية، ووكالة »أونروا«  التحرير 
 املطلوب 

ّ
والجمعيات أيضا. يشير إلى أن

ــادة بــنــاء وتــأهــيــل وتــفــعــيــل شريحة  ــ إعـ
التي  االجتماعية  األطـــر  ضمن  الشباب 

يجب أن تعمل ضمنها.
بـــذلـــك، يــبــقــى دورالـــشـــبـــاب مــهــمــشــا في 
املـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي لـــبـــنـــان. 
»هيمنة  فــي  السبب  طحيبش  يلخص 
قــادة وموظفني أمضوا سنوات طويلة 
فــي الــخــدمــة، وال يتيحون املــجــال أمــام 
الـــشـــبـــاب لــتــولــي وظــائــفــهــم مـــن جــهــة، 
ــوء إدارة الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي الـــذي  وســ
يــــؤدي بالتالميذ  تـــتـــواله األونــــــروا مـــا 
الفلسطينيني إلى التسرب في كثير من 

األحيان، من جهة أخرى«.

جالل طحيبش يحمل هموم المخيم

شباب المخيمات في حاجة إلى تفعيل )العربي الجديد(

يتعلّم القيادة 
)جويرغ كوش/ 

)Getty
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»فأخبرني املعني بانتهاء االمتحان«. يضيف 
ـــه فــي أملــانــيــا، ليس هــنــاك مــا يسّمى فرصة 

ّ
أن

ــرى. خــطــأ واحـــد يعني انــتــهــاء االمــتــحــان.  أخــ
قة على عواميد 

ّ
 املرايا املعل

ّ
ويلفت أيضا إلى أن

الكهرباء تفصيل لم يعتده في سورية.
إلى ذلك، ُيبدي مدّرسون بعض املالحظات على 
بالتهّور  سم 

ّ
تت التي  السورّيني،  قيادة  طريقة 

االلــتــزام بالسرعات والــشــارات. ويقول  وعــدم 
السّيارات  قيادة  م 

ّ
يعل الــذي  شنايدة،  نوبرت 

منذ ثالثني عاما: »أالحظ أن السورّيني الذين 
ــادوا الـــقـــيـــادة لـــوقـــت طـــويـــل فــــي دمــشــق  ــ ــتـ ــ اعـ
قـــــادرون عــلــى الــتــعــامــل مـــع كـــل األوضـــــاع في 
 أن قراءة الشارة املرورية وفهمها 

ّ
الشارع. إال

 األمــــور 
ّ
ــزام بــهــا يــبــدو صــعــبــا. كــمــا أن ــتــ وااللــ

القيادة، من  التي يجب مراعاتها في  الكثيرة 
مشاة ودراجــات وسكك قطارات، تعّد جديدة 
الــتــزام وأخـــالق  الــقــيــادة هــي   

ّ
أن عليهم، علما 

بــالــدرجــة األولــــى ولــيــســت مــغــامــرة وشــطــارة. 
 جميع األملان ملتزمون مائة 

ّ
وهذا ال يعني أن

نا من 
ّ
في املائة بقواعد السالمة والشارات، لكن

.»
ّ

البلدان التي تشهد حوادث مرورّية أقل



ضرورة  عن  متزايد  حديث  ظل  في  اليوم،  تشهد  كما  معقدة  انتخابات  فرنسا  تشهد  لم 
االنتقال إلى »الجمهورية السادسة«، التي ستعرف قطيعة أو ارتدادًا عن القيم والمبادئ التي 

عرفتها فرنسا 

رئاسيات 2017
هل تشهد فرنسا 
والدة الجمهورية 

السادسة؟
أحمد عيساوي

شــارل  الجنــرال  إعــان  منــذ 
تشــرين  أكتوبــر/   4 فــي  ديغــول، 
دســتور  عــن   ،1958 األول 
جديــد للبــاد، أصبــح ُيشــار إليــه بدســتور 
الجمهوريــة الخامســة )عّدل 17 مرة، آخرها 
ســنة 2008، وهــو الدســتور الخامــس عشــر 
اســتقرارا  تعــرف  لــم  التــي  للجمهوريــة 
 ،)1791 ســنة  األول  الدســتور  منــذ  طويــا 
 
ً
رئيســية انتخابــاٍت  فرنســا  تشــهد  لــم 

فــي  اليــوم،  تشــهد  كمــا  ومعقــدة  متشــابكة 
االنتقــال  ضــرورة  عــن  متزايــد  حديــث  ظــل 
إلى »الجمهورية السادســة« التي ســتعرف، 
بطبيعــة الحــال، قطيعــة أو ارتدادا عن القيم 
فــي  طويلــة  عقــودًا  ســادت  التــي  واملبــادئ 

فرنسا. 

القوانين النابوليونية
مــن  فرنســا  فــي  القانونــي  النظــام  انبثــق 
القوانــن النابوليونية الخمســة األساســية: 
القانون املدني، قانون اإلجراءات الجنائية، 
قانــون اإلجــراءات املدنية، القانون التجاري 
والقانــون الجنائــي. ويمنــح الدســتور الذي 
ســلطة  الخامســة  الجمهوريــة  عليــه  قامــت 
التشــريعات،  لســن  للبرملــان،  حصريــة 
ورئيــس  الجمهوريــة  رئيــس  ــل 

ّ
يتكف فيمــا 

تســّمي  التــي  اللوائــح  بإصــدار  الحكومــة 
)املــادة  مســتقلة  تكــون  قــد  التــي  املراســيم 
37(، أو مرتبطــة بإنفــاذ قانــون معــّن )املادة 
21(. ويتولى املجلس الدســتوري مسؤولية 
مناقشــة دســتورية القوانــن، ويعــّن رئيس 
الجمهوريــة، بالتعــاون مع رئيــس الجمعية 
الوطنيــة ورئيــس مجلــس الشــيوخ، أعضــاء 

املجلس الدستوري. 
االســتفتاء  طريــق  عــن  الدســتور  إقــرار  تــم 
العــام، وعــارض فرانســوا ميتــران مضمــون 
الصاحيــات  علــى  واحتــج  الدســتور، 
الواســعة لرئيس الجمهورية شارل ديغول، 
صــّوت  الــذي  ميتــران   

ّ
أن املفارقــة  وتكمــن 

الخامســة  الجمهوريــة  دســتور  علــى  »ال« 
أصبــح رئيســا علــى أســاس هــذا الدســتور 
ســنة 1981، بعــد 23 عامــا مــن حكــم اليمــن 
الجمهــوري.  الوســط  ويمــن  الديغولــي، 
عــت ســلطات 

ّ
واســتنادا إلــى الدســتور، توز

تشــريعية  ســلطات:  ثــاث  إلــى  الحكــم 
الكبيــر  األمــر   

ّ
لكــن وقضائيــة.  وتنفيذيــة 

تحــّول  هــو  الدســتور  هــذا  مــع  تغّيــر  الــذي 
شــبه  أو  ديمقراطــي،  رئاســي  إلــى  النظــام 
انتخــاب  ليتــم  برملانــي،  شــبه  أو  رئاســي، 
الرئيس مباشــرة من الشــعب منذ رئاسيات 
عــام 1965 التــي أوصلــت ديغــول نفســه إلــى 
التحالــف  بقــي  طويلــة،  لســنواٍت  الرئاســة. 
الــذي يشــّكل األغلبية فــي الجمعية الوطنية 
إليــه  ينتمــي  الــذي  التيــار  علــى  محســوبا 
رئيــس الجمهوريــة، واألمــر مماثــل فــي عهد 
كل مــن ديغــول وجــورج بومبيــدو وفاليــري 
جيســكار ديســتان. وفــي هــذه الحالــة يكــون 

الحديث عن »الســيطرة املوحدة«. 

فرانسوا ميتران
إلــى  ميتــران  وصــول  مــع  الوضــع  تبــدل 
الســلطة، والدخــول فــي حكومــة حملــت اســم 
 )première cohabitation( األول«  »التعايــش 
ســنة 1986، نتيجــة فــوز اليمــن الجمهــوري 
وتقويــض  التشــريعية،  االنتخابــات  فــي 
صاحيات ميتران، عبر فرض تسمية رئيس 
وتكــّرر  شــيراك.  جــاك  كان  يمينــي،  حكومــة 
األمــر نفســه مــع ميتران ســنة 1993، حن قام 
بتســمية إدوارد بــاالدور لرئاســة الحكومــة، 
التــي  الثالــث«  »التعايــش  حكومــة  وتبقــى 
شــهدها عهــد جــاك شــيراك بــن ســنتي 1997 
و2002 األكثــر تجســيدا لضعــف دور رئيــس 
الجمهوريــة، وانحســار صاحياتــه لحســاب 
وتحالــف  جوســبان،  ليونيــل  االشــتراكي، 
الــذي   )gauche plurielle( املتعــّدد«  »اليســار 
واليســار  والشــيوعين  االشــتراكين  ضــّم 

الراديكالي. 
الحقيقــي  األب  ديغــول  شــارل  ويعتبــر 
الفعلــي،  الخامســة ومؤسســها  للجمهوريــة 

الزخــم  إلــى  الرئيســي  الســبب  ويعــود 
والشــعبية الكبيــرة التــي حظــي بهــا ديغــول 
طــرد  فــي  القيــادي  لــدوره  الفرنســين،  عنــد 
خــال  بــاده  مــن  النــازي  االحتــال  قــوات 
الحــرب العامليــة الثانيــة، ونجاحــه فــي إعادة 
السياســية ومســاهمته  املؤسســات  صياغــة 
فــي صناعــة قــرار عاملــي، مــن خــال التأثيــر 
علــى القــوى العاملية الكبرى. اســتقال ديغول 
من منصبه، بعد اســتفتاء الشــعب الفرنســي 
مشــروٍع  ضــد   %52 بأكثريــة  صــّوت  الــذي 
تقــّدم بــه ديغول، إلصاح تنظيــم املحافظات 
الشــيوخ  مجلــس  وتنظيــم  واألقضيــة، 
رئيــس  انتقاليــة  لفتــرة  وخلفــه  والبرملــان، 
مجلــس الشــيوخ، آالن بوهيــر، قبــل أن يفــوز 

بومبيدو برئاســيات 1969.

بومبيدو
حافــظ بومبيــدو علــى النهــج الديغولــي فــي 
الحكم، واستمر جيسكار ديستان في تقديم 
أكبــر  انفتــاح  مــع  لليمــن،  ســيادية  نســخة 
واالشــتراكية  الوســط  يســار  تيــارات  علــى 
 ،1981 مايــو  أيــار/  حتــى  الديمقراطيــة، 
مســار  فــي  منعطفــا  شــّكل  الــذي  التاريــخ 
فقــط  ليــس  الفرنســية،  السياســية  الحيــاة 
بــل  اإلليزيــه،  إلــى  اشــتراكي  بســبب وصــول 
بســبب الشــخصية الكاريزماتية التي مّكنت 
الرئيــس  صاحيــات  اســتخدام  مــن  ميتــران 
الواسعة، كما شارل ديغول، وهو األمر الذي 
غــاب، أو جــاء علــى شــكل نســخة باهتــة فــي 

واليتي بومبيدو وديســتان. 
حافــظ ميتــران علــى منصبــه، وانتخــب مــرة 
جديدة عام 1988، وتمكن ســابقا من توحيد 
 ،1972 ســنة  مشــترك  برنامــج  حــول  اليســار 
وهــو مــا ســاهم فــي فــوزه إلــى حــد كبيــر فــي 
بأغلبيــة  حزبــه  وفــوز   ،1981 انتخابــات 
املقاعــد فــي الجمعيــة الوطنيــة. مــع خســارة 
االشتراكين الحكم، وعودة التيار الديغولي 
مــع جــاك شــيراك، بــدأ النظــام الحزبــي الــذي 
يشــهد تعّدديــة )تيــار اليمــن وتيــار اليســار، 
كالواليــات  مســيطرين  حزبــن  وليــس 
يظهــر  وبريطانيــا(  األميركيــة  املتحــدة 
فــرزا بــن الحالتــن، الســيادية والفيدراليــة، 
معاهــدة  منــذ  واضحــا  االنقســام  وبــدا 
ماســتريخت في بداية التسعينيات، وصوال 
االتحــاد  دســتور  علــى  بــا  التصويــت  إلــى 

األوروبي سنة 2005.
اجتماعيــا/  اســتقرارا  فرنســا  تشــهد  لــم 
 trente( املجيــدة  الثاثــن  منــذ  اقتصاديــا 
الحــرب  انتهــاء  مــع  بــدأت  التــي   )glorieuses
العاملية الثانية، وانتهت مع أزمة النفط سنة 
1973، فتراجــع مســتوى املعيشــة، وارتفعــت 
معــدالت البطالــة، وشــّكلت انتخابــات 2002 
اليســار  بإقصــاء  ــل 

ّ
تمث سياســيا«،  »زلــزاال 

اليمــن  مرشــح  ووصــول  األول،  الــدور  مــن 
املتطّرف التاريخي، جان ماري لوبان، للدور 
الثانــي. ســقط لوبــان أمــام شــيراك، ألســباب 
اقتصاديــة بالدرجــة األولــى، علــى عكــس مــا 
يرغــب كثيــرون فــي رده إلــى شــعبية شــيراك، 
متطــّرف  مرشــح  منــع وصــول  فــي  رغبــة  أو 
علــى  املرتكــز  لوبــان  فبرنامــج  الحكــم،  إلــى 
إعــادة الفرنــك بــدل اليــورو، وتعديــل النظــام 
الضريبــي، كلهــا كانــت كارثيــة لفرنســا علــى 

املستوى االقتصادي. 

»التصويت المفيد«
فرنســي  لوعــي  رافعــة  الحقبــة  هــذه  وتبقــى 
املفيــد«،  »التصويــت  ملفهــوم  أّســس  جديــد، 
ضربــت  هــا 

ّ
ألن  ،)vote utile( التكتيكــي  أو 

النظــام الحزبــي الكاســيكي بمقتــل، عــدا عن 
أكبــر نســبة  التــي شــهدت  أنهــا االنتخابــات 
مقاطعــة، وصلــت إلى حــدود 28%. مع نجاح 
شــيراك، عادت األزمات االجتماعية واألمنية 
)اشــتعال الضواحــي ســنة 2004 وإخمادهــا 
وعماليــة  مطلبيــة  واحتجاجــات  بالقــوة، 
 ،)2006 ســنة  األولــى  الوظيفــة  عقــد  علــى 
لتطفــو علــى الســطح مــع حكومتــي رافــاران 
 اليسار عائد 

ّ
ودوفيلبان، واعتقد الجميع أن

نيكــوال  ديناميكيــة   
ّ
لكــن الحكــم،  إلــى  حتمــا 

االنتخابيــة،  وحملتــه  وحنكتــه  ســاركوزي 
الناجحــة بشــكل كبيــر، جعلتــه يفــوز بفــارق 
االشــتراكية  رويــال  ســيغوالن  أمــام  بســيط 

سنة 2007. 
خــال حكــم ســاركوزي، ومــع تزايــد »الشــرخ 
فــي  الجديــد  الرئيــس  نجــح  االجتماعــي«، 
وعمــل  البطالــة،  نســبة  الرتفــاع  حــد  وضــع 
على تحقيق إصاحات في النظام التربوي، 
»إسام فرنسا«، أو اإلسام  وأّسس ما عرف بـ
الدولــة ومبــادئ  مــع الئكيــة  الــذي يتماشــى 
أهميــة  عــن  حديــث  وشــاع  الجمهوريــة. 
اندمــاج مســلمي شــمال أفريقيــا فــي املجتمع 
فــي ظــل سياســة متشــّددة تجــاه  الفرنســي، 
الهجــرة غيــر الشــرعية، انتهجهــا ســاركوزي 
مع بداية عهده. ترك ساركوزي اإلليزيه على 
وقع الفضائح املتعلقة بتمويل كبير لحملته 
االنتخابيــة تلقــاه من الرئيس الليبي الراحل 
معّمــر القذافــي. وعلى الرغم من إصراره على 
العودة، صّوت قســم كبير من الفرنســين في 
انتخابــات 2012 ضــد عودتــه، ففــاز فرانســوا 
هوالنــد، وعاد االشــتراكيون إلــى الحكم. ولم 
تشــهد شــعبية رئيــس فرنســي تدنيــا كالتــي 
مــن  الرغــم  علــى  هوالنــد،  شــعبية  شــهدتها 
وعلــى  عليــه،  عقــدت  التــي  الكبيــرة  اآلمــال 
البطالــة  علــى  بالقضــاء  وعــوده  مــن  الرغــم 
الفقــر  ومكافحــة  املعيشــة  مســتويات  ورفــع 
النســيج  فــي  املهاجــرة  العمالــة  واســتيعاب 
الرئيــس  للبــاد. ويعــّد هوالنــد  االجتماعــي 
الخامســة  الجمهوريــة  تاريــخ  فــي  الوحيــد 
رئاســية  لواليــة  الترشــح  عــدم  يقــّرر  الــذي 

ثانيــة في انتخابات 2017. 
)كاتب لبناني مقيم في فرنســا(
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خــال حكــم ســاركوزي، ومــع تزايــد »الشــرخ االجتماعي«، نجح الرئيــس الجديد في وضع 
حــد الرتفــاع نســبة البطالــة، وعمــل على تحقيق إصاحات في النظام التربوي، وأســس ما 
عرف بـ »إســام فرنســا«، أو اإلســام الذي يتماشــى مع الئكية الدولة ومبادئ الجمهورية. 
وشــاع حديــث عــن أهميــة اندمــاج مســلمي شــمال أفريقيــا فــي املجتمــع الفرنســي، فــي ظل 
سياســة متشــددة تجــاه الهجــرة غيــر الشــرعية، انتهجها ســاركوزي مع بدايــة عهده. ترك 
ساركوزي اإلليزيه على أمل العودة، لكّن قسما كبيرا من الفرنسيني صّوت في انتخابات 
2012 ضــد عودتــه، ففــاز فرانســوا هوالنــد، وعــاد االشــتراكيون إلــى الحكــم. ولــم تشــهد 
شعبية رئيس فرنسي تدنيا كالذي شهدته شعبية هوالند، على الرغم من اآلمال الكبيرة 
التــي عقــدت عليــه، وعلــى الرغم من وعوده بالقضاء على البطالة ورفع مســتويات املعيشــة 
ومكافحــة الفقــر واســتيعاب العمالــة املهاجــرة في النســيج االجتماعي للبــاد. وهوالند هو 
الرئيــس الوحيــد فــي تاريــخ الجمهوريــة الخامســة الــذي يقــّرر عدم الترشــح لوالية رئاســية 

ثانية في انتخابات 2017.

إسالم فرنسا

من أجواء 
االنتخابات الفرنسية.. 

لوبان خالل مهرجان 
انتخابي في مدينة ليل 

26 آذار/ مارس 2017 
 )Getty/سيلفان ليفيفر(

)Getty( ساركوزي.. تزايد الشرخ االجتماعي خالل سنوات حكمه)لم تتدن شعبية رئيس كما تدنت شعبية هوالند )فرانس برس

)Getty( شارل ديغول.. مؤسس الجمهورية الخامسة

قضايا
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األطفال واإلنترنت: »ليسوا وحدهم«
عمر قصقص

غــدا امتــاك األطفــال واملراهقــن هاتفــا ذكيــا 
م اســتخدام 

ّ
أمــرًا طبيعيــا، إذ بات الطفل يتعل

ــم النطــق والقــراءة، وأصبح 
ّ
الهاتــف قبــل تعل

التواصــل  مواقــع  فــي  مراهــق  انغمــاس 
االجتماعــي واأللعاب والتطبيقات املتنوعة، 
كثيــرة  تحديــات  خلــق  األمــر  هــذا  حتميــا. 
مــن  األطفــال  تخويــف  فبــن  ومتســارعة، 
»ُبعبــع« اإلنترنــت، وبــن إهمالهــم لســاعات 
أّي  دون  مــن  شاشــاتهم  أمــام  وحيديــن 
مراقبة، تواجه شــريحة واســعة من العائات 
اللبنانيــة مشــكلة وعــي فعلّيــة حــول ســامة 

األطفال على الشبكة.
وأمــام هــذا الواقــع الــذي أفضــى إلــى تفشــي 
ظاهــرة »اتصــال األطفــال باإلنترنــت«، قامت 
الشــريك  بصفتهــا  األنطونيــة  الجامعــة 
الوطنيــة  الحملــة  فــي  البحثــي  األكاديمــي 
للوقايــة مــن مخاطر اإلنترنت على املراهقن 
التربيــة  وزارة  مــع  بالتعــاون  لبنــان،  فــي 
والتعليم العالي، وزارة الشؤون االجتماعية 
واملجلــس األعلــى للطفولــة وبرعاية املجلس 
حــول  دراســة  بإجــراء  البريطانــي.  الثقافــي 
لإلنترنــت  واألطفــال  املراهقــن  »اســتخدام 
 
ّ
فــي لبنــان« التــي خلصــت نتائجهــا إلــى أن

األغلبّيــة الســاحقة مــن املراهقــن فــي لبنــان، 
ال يتعرضــون ألي رقابــة علــى اإلنترنــت مــن 
قبــل أهلهــم، ال لناحية املضمون، وال لناحية 
مــن  وعــدد  اإلنترنــت.  اســتخدام  ســاعات 
هــؤالء املراهقــن يتلقــون أو يتبادلون صورا 
وفيديوهات متعلقة بالعنف والتطّرف. كما 
 أغلبهم على اتصال وتواصل مع شخص 

ّ
أن

غريب يتبادلون معه معلومات خاصة.
ظهــر الدراســة التــي طاولــت 1891 مراهقــا 

ُ
وت

ومراهقــة لبنانيــن، فــي املــدارس وخارجهــا، 
عامــا(  )11 و18  املراهقــن  مــن  باملئــة  أن 97 
يدخلــون علــى املواقــع االلكترونيــة ومواقــع 
الهاتــف  خــال  مــن  االجتماعــي  التواصــل 
مــن  بهــم  الخــاص  والكومبيوتــر  الخليــوي 
ســاعة إلــى 5 ســاعات يوميــا وأغلبيتهــم مــن 

دون مراقبة األهل.
علــى  املــدارس  فــي  باملئــة   66 يتواصــل  كمــا 
اإلنترنــت مــع شــخص غريــب، و73 باملئــة من 
األطفــال خــارج املــدراس، متصلــون بغريــب. 
باملئــة   19 أن  إلــى  أيضــا  الدراســة  وأشــارت 
املــدارس تلقــوا  فــي  مــن األطفــال واملراهقــن 
باملئــة  و16  متطرفــة،  مجموعــة  مــن  رســالة 
في امليدان تلقوا رســائل مشــابهة. وأشــار 16 
هــم يعرفون 

ّ
باملئــة مــن طــاب املــدارس إلــى أن

تطبيقــات يســتخدمها املتطرفــون، فــي حــن 
خــارج  مــن  باملئــة   50 إلــى  النســبة  ارتفعــت 
مــن  باملئــة   10 أن  الدراســة  وتبــن  املــدارس. 
طــاب املــدارس متصلــون بشــبكات متطرفة، 
املــدارس  خــارج  مــن  باملئــة   28 أن  حــن  فــي 

متصلون بشبكات مماثلة.
مــن  باملئــة   42 أن  الدراســة  تظهــر  كمــا 
األطفــال فــي املــدارس يســتخدمون اإلنترنــت 
لأللعــاب العنيفــة، و33 باملئــة خارج املدارس 
يســتخدمون األلعــاب العنيفــة نفســها. هــذا 
ولم يكترث 65 في املئة من األهل عند معرفة 

حقيقة تواصل ابنهم.
األســتاذة  تقــول  الدراســة،  أهــداف  وعــن 
املحاضــرة فــي كليــة اإلعــام والتواصــل فــي 
فــي  مشــنتف،  جينــي  األنطونيــة  الجامعــة 
مقابلــة مــع »العربــي الجديــد«، إن »الدراســة 
ومقّدمــي  األهــل  وعــي  قيــاس  إلــى  تهــدف 
الرعاية حول كيفية حماية األطفال أوناين، 
وإلــى معرفة طبيعــة املخاطر التي تواجههم 
للمحتويــات  التعــّرض  لناحيــة  خصوصــا 
لاســتمالة  والتعــّرض  واملتطّرفــة،  العنيفــة 

والتجنيد من قبل الجماعات املتطّرفة«.
وعن املصاعب التي واجهتهم خال الدراسة 
تضيف: »الصعوبة التي واجهتنا هي بلقاء 
األطفــال واملراهقــن وأن يعطونــا املعلومــات 
كمــا  تــردد،  أو  خــوف  دون  مــن  الصحيحــة 
فــي  واملراهقــن  األطفــال  مــن  العديــد  امتنــع 
األســئلة  بعــض  علــى  اإلجابــة  مــن  املــدارس 

التي طرحت عليهم«.
وعــن الخطــوات العملية بعــد األرقام املخيفة 

التي توصلت اليها الدراســة، تؤكد مشــنتف 
املخاطــر،  لهــذه  األهــل  توعيــة  »يجــب  أنــه 
وتعليمهــم طــرق الحمايــة عــن طريــق ورش 
عمــل ونشــاطات تدريبيــة، وتوعيــة األطفــال 
واملراهقــن فــي املــدارس مــن املخاطر التي قد 
يواجهونها، الى جانب التواصل والشفافية 
وقــت  مــلء  يجــب  كمــا  واألوالد،  األهــل  بــن 
إدمــان االلعــاب واإلنترنــت ومواقع التواصل 

بنشاطات ترفيهية وثقافية«.
تزامنا مع هذه الدراســة، قام املجلس األعلى 

االجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  فــي  للطفولــة 
بالتعــاون مــع »املجلس الثقافي البريطاني« 
الحكوميــة  والجهــات  الــوزارات  مــن  وعــدد 
واســعة  توعيــة  حمــات  بتنظيــم  املعنيــة 
النطاق حول ســامة األطفال على اإلنترنت، 
بعنــوان »انتبهــوا أونايــن« انطلقــت فــي 17 

آذار/مارس املاضي.  
هــذه الحملــة تضمنــت عــّدة أنشــطة أبرزهــا، 
مؤتمــر فــي قصــر »األونيســكو« حضره أكثر 
أهلهــم، تضمــن جلســات  مــع  مــن 200 طفــل 

املتطّرفــة  الجماعــات  تجنيــد  حــول  لألهــل 
لبنــان، وحــول  فــي  اإلنترنــت  لألطفــال علــى 
وســبل  اإلنترنــت،  علــى  العنيفــة  األلعــاب 
ووســائل  اإللكترونــي،  التنّمــر  مكافحــة 
التبليغ املعتمدة عند تعّرض األطفال لألذى 
علــى اإلنترنــت. كمــا جال األطفال املشــاركون 
ألعابــا وبرامــج  علــى »ســتاندات« تضّمنــت 
توعية حول كيفية حماية أنفســهم أوناين، 
خــال  مــن  اإلنترنــت  علــى  اإلدمــان  ــب 

ّ
وتجن

وســائل ترفيه بديلة مثل التلوين، والزراعة، 
وعلم الفلك، والروبوت. 

وإلــى جانــب املؤتمر، انطلقــت حملة إعانية 
وقنــاة   االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
LBCI، هدفهــا تثقيــف النــاس ملواجهــة تلــك 
املخاطــر فــي لبنــان تحــت شــعار »إذا ابنــك/

مــا  لحالــه/ا،  يعنــي  مــش  لحالــه/ا  بنتــك 
بتعرفوا اإلنترنت لوين بياخد والدكن«.

أونايــن«  »انتبهــوا  صفحــة  نشــرت  كمــا 
العديــد مــن الفيديوهــات التوعويــة والصور 
فــي  التــي تظهــر حجــم الخطــر علــى األوالد 

املنازل واملدارس. 
التطــرف،  لخطــر  األطفــال  تعــرض  وعــن 
تقــول مديــرة البرامــج والشــراكات باملجلــس 
فــي  وكيــم،  نورمــا  البريطانــي  الثقافــي 
مقابلــة مــع »العربــي الجديــد«، إن »األطفــال 
مثــل  املخاطــر  أنــواع  لشــتى  يتعرضــون 
املحتــوى غيــر املائم لعمرهم أو الذي يحمل 
ســيما  ال  للتنمــر  يتعرضــون  قــد  أو  عنفــا 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الــذي قــد 
يــؤدي إلــى اســتغال جنســي أو إلــى تجنيــد 
فــي مجموعــات إرهابيــة أو أصولية وغيرها 
من املخاطر املتعلقة بانتهاك خصوصيتهم 
وبياناتهــم الشــخصية مــن ضمنهــا األماكــن 
عــدم وعيهــم  إلــى  التــي يرتادونهــا وصــوال 
بالبصمــة الرقميــة التــي يتركونهــا ال ســيما 

إذا كان سلوكهم غير مائم«.
أما عن هدف الحملة، فتؤكد وكيم أن »الهدف 
ومســاعدة  توعيــة  هــو  للحملــة  الرئيســي 
ا واألكثر عرضة للمخاطر 

ّ
الشباب األقل حظ

عــن   
ً
فضــا بديلــة  إيجابيــة  طــرق  الختيــار 

ورفــع  متطرفــة،  حــركات  خلــف  االنجــراف 
توعيــة األهــل حــول املخاطــر التــي يواجههــا 
حلــول  وتقديــم  اإلنترنــت،  علــى  أطفالهــم 
لكيفّيــة تذليــل تلــك املخاطــر، ورفــع التوعيــة 
حول الطرق اإليجابية الستخدام اإلنترنت«. 
كمــا شــددت واكيــم علــى أهميــة دور املدرســة 
فــي هــذا اإلطــار، والحاجــة إلــى رفــع الوعــي 
على صعيد وطني لوضع الخطط والقوانن 
الضرورية لحماية األطفال أوناين من كافة 

املخاطر، وخصوصا خطر التطرف.
فــي  املشــاركون  انقســم  املؤتمــر،  وخــال 
الورشة إلى ثاث مجموعات: مجموعة لرفع 
توصيــات إلــى املجتمــع التقنــي، ومجموعــة 
لرفــع توصيــات لصانعــي القــرار ومجموعــة 
مداوالتهــا  وبعــد  لإلعــام،  توصيــات  لرفــع 
خرجــت املجموعــات بالعديد من التوصيات 
أبرزها، إعداد مناهج تربوية جديدة تواكب 
اســتخدامه  وضــرورات  اإلنترنــت  مخاطــر 
الســليم واآلمــن. وتطويــر آليــة للتعامــل مــع 
جرائــم اإلنترنــت الواقعــة علــى األطفــال ومــن 
متخصــص  ومركــز  ســاخن  خــط  ضمنهــا 
قضائــي  جهــاز  وتكليــف  للمســاعدة. 
متخّصــص بجرائــم اإلنترنــت الواقعــة علــى 
األطفال. وتخصيص بند في املوازنة العامة 

لدعم خطوات حماية األطفال.
تفعيــل  يجــب  أنــه  املجموعــات  أكــدت  كمــا 
التنســيق بــن مــزودي الخدمــات والــوزارات 
علــى صعيــد وطنــي  التشــريعية  والهيئــات 
كافــة  مــن  فريــق مشــترك  مــن خــال تشــكيل 
مســودة  علــى  للعمــل  املصلحــة،  أصحــاب 
سياســة تعتمدهــا وزارة االتصاالت لحماية 
األماكــن  فــي  آمــن   Wi-Fi وتوفيــر  األطفــال. 
العامة. وإفراد مســاحات واســعة في وســائل 
اإلعــام لرفــع التوعيــة حــول حقــوق األطفــال 
علــى اإلنترنــت وســبل حمايتهــم، وتشــجيع 
املحتــوى  عــن  التبليــغ  علــى  واألوالد  األهــل 
املتضّمن تنّمرا أو أذى مباشــرا عبر وســائل 
التواصــل  وســائل  مــن  املدفوعــة  الشــكاوى 

االجتماعي. 

أغلب األطفال 
يتواصلون مع غرباء 

على اإلنترنت

أظهرت دراسة لبنانيّة استخدام المراهقين واألطفال لإلنترنت، أّن أغلبيّة األطفال يتواصلون مع غرباء على اإلنترنت، 
وأّن 38 بالمئة منهم يتّصلون بمجموعات متطرّفة

مخــاوف تواصــل األطفــال مــع التنظيمــات املتطّرفــة ليســت 
من فراغ. فقد استخدم مناصرو تنظيم »داعش« تطبيقات 
التراسل في التواصل قبل تنفيذ اعتداءات في دول غربّية. 
وبينما لم ُيعرف مضمون تلك املراسات، إال أّن السلطات 
ل صراعــا علــى 

ّ
مــا ُيشــك إليهــا،  الولــوج  طالــب بإمكانّيــة 

ُ
ت

الخصوصّيــة بــني الشــركات التكنولوجّيــة وجهــات إنفــاذ 
القانون في تلك الدول.

لنــدن،  اعتــداء  منفــذ  أّن  إلــى  بريطانّيــة  تقاريــر  وأشــارت 
يــوم األربعــاء املاضــي، خالــد مســعود، كان يتحــدث عبــر 
»واتســاب«، قبــل دقيقتــني مــن تنفيــذه الهجــوم الــذي أدى 
إلــى مقتــل 4، بينهــم شــرطي، قــرب البرملــان البريطانــي في 
ويستمنســتر. ولــم ُيعــرف، علــى وجــه التحديد، مــا إذا كان 
ــى رســائل عبــر »واتســاب«، 

ّ
مســعود َيقــرأ، ُيرســل، أو َيتلق

لكن ُعرف أنه كان ناشطا على التطبيق. 

العروســي  عبداللــه  طعــن   ،2016 يونيو/حزيــران  فــي 
قائــدًا بالشــرطة الفرنســية وزوجتــه فــي مانيانفيــل، غــرب 
اإلســامية  الدولــة  تنظيــم  وأعلــن  الفرنســية،  العاصمــة 
 طويلة 

ً
)داعش( مســؤوليته عنها. ووّجه العروســي رســالة

ا، 
ً
على »فيســبوك« مدتها 13 دقيقة يرّجح أنها معّدة ســلف

بدأهــا بمبايعــة أبــو بكــر البغــدادي )زعيــم تنظيــم داعــش(، 
الســجون  الشــرطة وحــّراس  إلــى قتــل رجــال  ودعــا فيهــا 

ي الراب الذين عّدد بعض أسمائهم.
ّ
والصحافيني ومغن

كما اكتشف املحققون في اعتداءات باريس في ديسمبر/
املعتديــن كانــوا يتواصلــون عبــر  أّن  كانــون األول 2015، 
»واتســاب« و»تيليغــرام« لتنســيق الهجوم. وقــال املحققون 
حينهــا إّن املنفذيــن كانــوا يســتخدمون تطبيقات التراســل 
للتواصــل فــي مــا بينهم، لفتــرة معّينة قبل تنفيــذ االعتداء، 

من دون معرفة مضمون تلك الرسائل.

تطبيقات لالعتداءات

MEDIA
منوعات

نشر تنظيم الدولة اإلسالمية تغريد
)داعش( مئات مقاطع الفيديو 

على »يوتيوب« منذ اعتداء لندن، 
يوم األربعاء الماضي، بهدف تجنيد 

مقاتلين، غلبت عليها عمليات قطع 
رؤوس ومشاهد عنيفة جدًا يظهر 

فيها أطفال، وتشير أغلبها إلى خالد 
مسعود، منفذ اعتداء لندن.

أعرب ناشطون مصريّون عن 
سخطهم وغضبهم بعد انتشار 

خبٍر عن اغتصاب رجل يبلغ 35 عامًا 
لطفلة تبلغ من العمر سنتين وخبرًا 

عن وفاتها، فأطلقوا وسمي 
»#إعدام_مغتصب_الرضيعة« 

و»#طفلة_البامبرز« اللذين تصدرا 
الئحة األكثر تداوًال في البالد.

تعرضت شركة »يونايتد« األميركيّة 
للطيران لحملة انتقادات على 

مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
حظرها على 3 فتيات ركوب طائرة 

بسبب مالبسهن. وكانت الفتيات 
يرتدين »سراويل ضيقة«، عندما تم 

منعهّن من ركوب الطائرة قبل تبديل 
مالبسهّن، ما أدى لغضب واسع.

فضيحة جديدة لألذرع اإللكترونيّة 
التابعة للرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي حصلت أول من أمس، 
عندما اكتشف ناشطون وسمًا تحاول 

األذرع الترويج له، هو »#هنستحمل_
مع_السيسي«، كّل من غرّد عليه 

حسابات وهمية، لها أرقام تسلسليّة، 
وكتبت نفس التغريدة.

)Getty/آرني ديديرت(
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بـــجـــديـــد. لــكــن األزمــــــة الـــســـوريـــة فــتــحــت كل 
الــجــبــهــات، وربــمــا زادت مــن حــضــور بعض 
ــلـــت إلــــى درجـــة  الــفــنــانــن الـــســـوريـــن، ووصـ
القانون  وتنفيذ  الــرقــابــي،  بالتشدد  الطلب 
املــتــعــلــق بــكــل فــنــان غــيــر لــبــنــانــي. لـــو عــدنــا 
، لوجدنا أن الفنانة الراحلة، 

ً
بالتاريخ قليال

سعاد محمد، هي من أصول سورية، وكذلك 
زميلتها الراحلة، فايزة أحمد. وقد اختارتا 
الــعــيــش فـــي لــبــنــان، وكـــذلـــك الــفــنــان، جـــورج 

وســـوف. كما تــواجــد فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ــــأس بــــه مــــن الـــفـــنـــانـــن الـــســـوريـــن  ــدٌد ال بـ ــ عــ
رويـــدة عطية، ومحمد  بــيــروت، ومنهم  فــي 
ــدا، ومــحــمــد املـــجـــذوب،  ــرمـ خـــيـــري، وشــهــد بـ
ونــاصــيــف زيـــتـــون، وحــــازم الــشــريــف وعلي 
وحـــســـن الـــديـــك، وغــيــرهــم الــكــثــيــر. ويــعــمــل 
عدد كبير من العازفن السورين في الفرق 
فارس  ومنهم  لبنانين  لفنانن  املوسيقية 
كرم، وعاصي الحالني، وآخرون. هذا التنوع 

ربيع فران

قـــبـــل أســـبـــوعـــن، تـــوجـــهـــت نــقــابــة 
الــفــنــانــن املــحــتــرفــن فـــي لــبــنــان، 
اللبناني  الــعــام  األمـــن  إلـــى  بطلب 
لجهة  القانون  تطبيق  في  التشّدد  بضرورة 
خضوع بعض الفنانن األجانب املتواجدين 
الخاصة  املالية  املستحقات  لدفع  لبنان  فــي 
باألمن العام، كما لنقابة الفنانن املحترفن.

لــكــن الــســؤال الـــذي ُيــطــرح، هــو ملـــاذا إصـــرار 
نقابة الفنانن املحترفن في لبنان في هذا 
الوقت بالذات على تطبيق القانون الخاص، 
ــة بـــعـــض الــــعــــازفــــن والـــفـــنـــانـــن  ومــــــا عــــالقــ
ــزوح  ــنــ ــــك؟ وهــــــل تـــســـبـــب الــ ــذلـ ــ الــــســــوريــــن بـ
السوري في تفاقم هذه األزمة والضرر الذي 
 الــنــقــابــة بــحــق الــفــنــانــن 

ُ
ــيـــان يــحــكــي عــنــه بـ

اللبنانين؟
منذ ثالث سنوات تحديدًا، بدأت هذه األزمة، 
السورين  الفنانن  مــن  عــدد  ر  تهجَّ بعدما 
لبنان، ومنهم عازفون ومغنون. ودون  إلى 
ــتـــقـــارب الـــجـــغـــرافـــي بـــن لــبــنــان  شــــك، فــــإن الـ
ــة كــــان عــلــى مـــــدار ســـنـــوات محطة  ــوريــ وســ
لــلــتــبــادل الــفــنــي بـــن الــبــلــديــن وهـــــذا ليس 

ال تزال هناك قطع 
من جدار برلين الذي 

أسقط عام 1989

بدأت هذه األزمة، بعدما 
تهّجر عدد من الفنانين 

السوريين إلى لبنان

ارتفاع أسعار الذهب 
أدى إلى أزمة عند الشباب 

الراغب بالزواج

2223
منوعات

الــفــنــي بـــن الـــبـــلـــديـــن، لـــم يــكــن يـــومـــًا سببًا 
فــي الــتــفــرقــة، عــلــى الــعــكــس تــمــامــًا، استطاع 
أن يــقــدم صــــورة جــيــدة عـــن الــتــبــادل الفني 
الــثــورة  إلــى أن حلت  الــبــلــديــن،  الثقافي بــن 
السورية، سنة 2011، وبدأت مالمح األزمات 
تتضح، حتى وصلت إلى حرب مباشرة بن 
نــقــابــة الــفــنــانــن وبــعــض الــفــنــانــن األجــانــب 

الذين يسميهم البيان األخير.
ــة  ــأن األزمــ يـــؤكـــد مـــصـــدر مــتــابــع لــلــقــضــيــة، بــ

إلــى جمعية  املنتسبن  الحقيقية بن بعض 
الفنانن املحترفن في لبنان، وبن مجموعة 
لبنان،  فــي  السورين  املغنن والــعــازفــن  مــن 
تعود إلى دخول هؤالء على الخط اللبناني، 
وتــعــزيــز تــواجــدهــم. ويــلــفــت املــصــدر إلـــى أن 
معظم الــفــنــانــن الــســوريــن الـــذي عــمــلــوا في 
النقابة،  لـــقـــرارات  بــدايــة  يتنبهوا  لــم  لــبــنــان، 
بــســبــب بــعــض املــتــعــهــديــن، ودون شــــك، فــإن 
ــاهــــرة املـــغـــنـــي عـــلـــي الــــديــــك فــــي بــرنــامــجــه  ظــ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي »غــنــيــلــلــي تــغــنــيــلــك« ونـــجـــاح 
من  بسرعة صاروخية  الديك  شقيقه حسن 
بيروت، هو ما فتح أبواب األزمة. يقول هيثم 
ي لبناني، لـ »العربي 

ّ
عاليلي، وهو متعهد فن

الــجــديــد«: »عــنــدمــا بــدأ الــفــنــان حسن الديك 
لنفسه  أن يحجز  استطاع  لبنان،  في  الغناء 
موقعًا ثابتًا على الخارطة الغنائية، وسوق 
الديك  أن حسن  العاليلي  َيــذكــر  الــحــفــالت«. 
 بــمــدة زمنية 

ً
أحــيــى أكــثــر مــن عــشــريــن حــفــال

قصيرة، وهذا ما فتح، عيون املتعهدين على 
إلــى املطالبة  الــيــوم  الفنية، ووصـــل  الــســاحــة 
ــــن قــبــل  ــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الــــقــــانــــون مـ ــدد عـ ــتـــشـ ــالـ بـ
الفنانن اللبنانين، األمر الذي تنّبه له الديك 
املتوجبة عليه  املستحقات  وقــام بدفع كامل 

لدائرة األمن العام ونقابة الفنانن.
بأنه  لبنان،  في  املطاعم  أحــد أصحاب  يؤكد 
يستوفي كــامــل الــشــروط الــخــاصــة بــاألجــراء 
ــديـــدًا ألي جــنــســيــة انـــتـــمـــوا.  ــنـــانـــن تـــحـ ــفـ والـ
ويــقــول: »لــســت ضــد قــانــون دفــع املستحقات 
الواجبة للدولة اللبنانية، ونحن ال نفرق بن 
فنان أو مغن سوري أو لبناني. على العكس 
ــورة مــتــكــامــلــة في  ــم أن نــقــدم صــ تــمــامــًا، األهــ
هوية  فال  الغناء،  وحتى  واملوسيقى  العزف 

في اعتقادي للموسيقى«.
وسألت »العربي الجديد«، بعض املتعهدين 
حــــول هــــذا املــــوضــــوع، فــأكــد أحــمــد رمــضــان، 
 لفنانن 

ً
بأنه أقام في لبنان أكثر من 12 حفال

الشروط  تستوفي  جميعها  كانت  ســوريــن، 
الحفالت.  بــهــذه  الخاصة  والــضــرائــب  املالية 
يــقــول: »تــعــهــدُت عــددًا مــن الحفالت الخاصة 
لــشــيــوخ الـــطـــرب مـــن حــلــب فـــي مــســرح قصر 
اليونيسكو ومسرح املدينة في بيروت. ومن 
كافة  بتنفيذ  قمت  الحفل،  لقرار  األول  اليوم 
اإلجـــــراءات والـــشـــروط الــواجــبــة لــأمــن الــعــام 
الــلــبــنــانــي، ونــقــابــة الــفــنــانــن، واالســتــحــصــال 

على تراخيص خاصة بهذه الحفالت«.
كــمــا يــؤكــد مـــســـؤول قــســم الـــبـــرامـــج فـــي أحــد 
املــحــطــة تقوم  إدارة   

ّ
أن الــلــبــنــانــيــة،  املــحــطــات 

بكافة اإلجراءات املالية الخاصة باستضافة 
ــانـــب. ويـــقـــول: »ال أريــــد حصر  الــفــنــانــن األجـ
إجابتي هنا فيما يتعلق باألخوة السورين 
ــعــــروف أن معظم  ــازفــــن. واملــ مـــن مــغــنــن وعــ
املــحــطــات الــلــبــنــانــيــة لــديــهــا مـــنـــدوب خــاص 
لــتــخــلــيــص هـــــذه األمـــــــــور، خـــصـــوصـــًا أثـــنـــاء 
املــنــوعــات،  بــرامــج  أو  الصيفية،  املــهــرجــانــات 
جدًا،  مرتفعة  مالية  ميزانيات  تتطلب  وهــي 
ويدخل ضمنها »التخليص« املتعلق باألمن 
الخاصة  والضرائب  الفنانن،  ونقابة  العام 

بوزارة املالية اللبنانية«.
لبنان  فــي  واملطاعم  الليلية  املــالهــي  صنف 

ُ
ت

بدرجات تختلف بن مطعم أو ملهى وآخر. 
ــًا بــنــجــمــتــن عــلــى  ــفـ ـ

َّ
ــن ــان املــــكــــان ُمـــصـ ــ ــلـــو كــ فـ

صاحبه دفع مبلغ ُيقدر بـ 163 دوالرًا أميركيًا 
للدولة اللبنانية واألمن العام اللبناني الذي 
املحترفن.  الفنانن  نقابة  مــع  ذلــك  يتقاسم 
التصنيف  ذلــك بحسب  على  القيمة  ــزداد  وتـ
السياحي للمكان، أما املجموع العام، فيمكن 
أجانب  فنانن  يستقبل  أن  امللهى  لصاحب 
في مطعمه وأن يدفع 1100 دوالر شهريًا بدل 
ضرائب عن هؤالء، وألي جنسية انتموا، فيما 
ال ينطبق األمر أبدًا على الفنانن اللبنانين، 
وتتجه القضية إلى مزيد من التساؤل حول 

العالقة السياسية بهذا الشأن.

A A

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

لم يكن ُممكنًا دخول املياه عند شاطئ الجية 
جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت، قبل إبعاد 
املـــاء. تجتذب  الــظــاهــرة على سطح  الــقــنــاديــل 
مــيــاه الــربــيــع الـــبـــاردة قــنــاديــل الــبــحــر الــالذعــة 
إلى الشاطئ اللبناني، وهو ما ُيعيق مرتاديه 
االقـــتـــراب من  مــجــرد  الــذيــن يخشى معظمهم 
الشاطئ  رواد  يكن  لــم  اللزجة.  الكائنات  هــذه 
ُكثرًا على أي حال. بعض العبي كرة املضرب، 
واألكــاديــمــيــة،  الــنــاشــطــة  وســـيـــدات جمعتهن 
حــلــيــمــة الــقــعــقــور، فـــي نــشــاط ريـــاضـــي مــائــي 
ــادة بـــعـــض ثــقــتــهــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــتـــمـــكـــن املــــــــــرأة، واسـ
بنفسها. خافت السيدات من وجود القناديل، 
وسط  بيديها  منهما  اثنن  حليمة  فسحبت 
اإلمــســاك  على  قدرتها  مــن  دهــشــة صديقاتها 
بالقنديل. تنحدر الدكتورة حليمة من محافظة 
الشاطئ. تسبح في  لكنها تحب  لبنان،  جبل 
أنــهــا تسبح برفقة  الــفــصــول، وحــتــى  ُمختلف 
حــصــان كــلــمــا ســمــحــت الــفــرصــة بـــذلـــك. وبـــات 
مـــرتـــادو الــشــاطــئ مــعــتــاديــن عــلــى نشاطاتها 

متحف »بيرجامون« و»املتحف اإلسالمي« 
ــــي الـــحـــديـــث«  ــانــ ــ ــتــــحــــف الــــتــــاريــــخ األملــ و»مــ
ــم«  ــديــ ــقــ ــانـــــــي الــ ــــف الـــــتـــــاريـــــخ األملـــــ ــــحـ ــتـ ــ و»مـ
و»املـــعـــرض الــوطــنــي الــقــديــم«. فــي املتحف 
ــتـــى،  ، نــــجــــد قــــصــــر املـــشـ

ً
اإلســـــــالمـــــــي، مـــــثـــــال

والــذي يعد واحــدًا من أجمل إبــداعــات الفن 
اإلسالمي التي يعود بناؤها إلى منتصف 

القرن الثامن. 
وتكمن مفاجأة هذه الواجهة في أنها كانت 
عبارة عن هدية شخصية من آخر السالطن 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــن، الــــســــلــــطــــان عــــبــــد الـــحـــمـــيـــد، 
للقيصر األملاني فيلهام الثاني. وقد شكلت 
هـــذه الــهــديــة نــــواة أحـــد أهـــم مــتــاحــف الــفــن 
اإلسالمي في أوروبــا. كما نجد في متحف 
»بيرجامون« بوابة بابل، أو بوابة عشتار، 
وهــــي اكــتــشــفــت مـــن قــبــل اآلثــــــاري األملـــانـــي، 
كــولــدفــاي، بــدايــة الــقــرن املــاضــي، فــي موقع 
بــغــداد(، ونقلت  )65 كيلومترًا جنوب  بابل 
بــصــنــاديــق إلـــى مــتــحــف بـــرلـــن، وهـــي على 

شكل حجارة مكسرة. 
كــمــا نــجــد فـــي »جـــزيـــرة املـــتـــاحـــف« متحف 
ــا يـــســـّمـــى بــمــتــحــف  ــّيـــة أو مــ ــا الـــشـــرقـ ــيـ أملـــانـ
أساسي  بشكل  املتحف  هــذا  يــرصــُد   .DDR
أنماط الحياة التي كانت سائدة في أملانيا 

برلين ـ العربي الجديد

ة   العاصمة األملانيَّ
ُ
ز عّدة أموٍر أساسّية تميِّ

بــرلــن عــن غيرها مــن الــعــواصــم األوروبــّيــة 
 
ّ
أّواًل، رخص األسعار، إذ إن األخــرى، منها، 

العواصم األوروبّية  برلن تعدُّ من أرخص 
 الــبــقــاء فــيــهــا، فعليًا، 

ُ
ــــالق، وكــلــفــة عــلــى اإلطـ

ال تــقــارن بــعــواصــم أخــــرى مــثــل بــاريــس أو 
بيروت  مثل  عربّية  ى عواصم 

ّ
أو حت لندن، 
أو الدوحة. 

ثانيًا، تعدد الثقافات واالنفتاح، إذ يندر أن 
 ذا هوّية سكانّية 

ً
تجد في برلن حيًا كامال

ــدة، كــمــا هــو فــي بــاريــس أو لــنــدن، فال  ــ واحـ
ــلـــعـــرب، أو أحـــيـــاء  ــيــــاء خــــاّصــــة لـ ــد أحــ تـــوجـ
يعيش فيها املــســلــمــون فــقــط، وبــالــتــالــي ال 
»غــيــتــوهــات« مــغــلــقــة يــشــعــر فــيــهــا الــســائــح 
بأنه خرج من أملانيا. في حي »نوي كولن« 
، تـــجـــد الــــعــــرب واملــســلــمــن 

ً
الـــشـــهـــيـــر مــــثــــال

في  يعيشون  والسياح  والفنانن  والطالب 
الحي نفسه! 

الكبير  والــحــضــاري  الــثــقــافــي  اإلرث  ثــالــثــًا، 
املــــوجــــود فــــي املـــديـــنـــة، والـــــــذي يــفــشــي عــن 
تاريخ عريق وصراعات وحــروب وعذابات 
مّرت بها هذه املدينة، وخصوصًا في فترة 
الــحــكــم الـــنـــازي وصــعــود أدولــــف هتلر إلــى 
الحكم. هنا، نضع أهّم املعالم واألمكنة التي 
يجب على زائر مدينة برلن أن يمّر عليها، 
كي يأخذ فكرة كافّية عن املدينة وتاريخها، 

ويستمتع بإقامته هنا. 

جزيرة المتاحف
فــي »جــزيــرة املــتــاحــف«، تــجــُد أهــم املتاحف 
األســاســّيــة املـــوجـــودة فــي املــديــنــة، وأهــّمــهــا 

الرياضية، وأيضًا على مساهماتها في كشف 
حــجــم الــتــلــوث البيئي الــنــاتــج عــن اســتــحــداث 
مكبات النفايات العشوائية شمالي وجنوبي 

العاصمة بيروت. 
ــد املـــاضـــي، كــان  الــنــشــاط املــقــصــود، يـــوم األحــ
صديقات  مجموعة  اجتماع  ببساطة  بسيطًا 
ــــوح بــحــجــم  ــمـ ــ ــــي يــــــوم عـــطـــلـــة مـــشـــمـــس، وطـ فـ
تـــوصـــيـــات األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة بـــاملـــرأة، 
والــتــي صــــدرت بــمــنــاســبــة يـــوم املــــرأة الــعــاملــي 
في 21 مـــارس/آذار. تستند القعقور إلى هذه 
في  الرياضة  أهمية  عن  للحديث  التوصيات 
»تقليص  وفـــي  بنفسها«،  املــــرأة  ثــقــة  »تــعــزيــز 
التمييز القائم بن السيدات والرجال«. تتأخر 
املياه،  داخــل  بزميالتها  االلتحاق  عــن  قعقور 
لتؤكد على وصول رسالتها للمجتمع: »املرأة 
النشاطات،  كافة  ممارسة  على  وقـــادرة  قوية 
ونــأمــل بــاملــزيــد مــن املـــبـــادرات الــتــي تــعــزز ثقة 
تباعًا  السيدات  وصلت  بقدراتها«.  اللبنانية 
ــحــدد. حوالي 

ُ
وتــأخــر معظمهن عــن املــوعــد امل

ــيـــدة مــــن ُمــخــتــلــف الــخــلــفــيــات حــضــرن  20 سـ
إلـــى الــشــاطــئ. تــقــول املـــدربـــة الــريــاضــيــة التي 
النشاط  عــلــى جــديــة  للتأكيد  اســتــقــدامــهــا  تــم 
ــادي«، وإن املــهــم هــو »الــتــزام  ــ إن الــتــأخــيــر »عــ
الـــســـيـــدات بـــــأداء الــتــمــاريــن بــشــكــل صــحــيــح«. 
الـــــبـــــاردة مــــن صـــعـــوبـــة تــحــريــك  ــاه  ــيــ املــ زادت 
ــاه، لــكــن حليمة  ــيـ الــيــديــن والــقــدمــن داخــــل املـ
أكدت للجميع أن الجسم سيتأقلم مع البرودة 
سريعًا، وسيصبح التمرين أكثر إمتاعًا. وهو 
االستهجان  . تحولت صيحات 

ً
ما حدث فعال

مـــن بــــرود املـــيـــاه إلــــى تــرحــيــب بــالــطــاقــة الــتــي 
منحتها املياه والرياضة ألجساد السيدات. 

ســــاعــــة كــــامــــلــــة فـــــي املـــــيـــــاه قـــضـــتـــهـــا حــلــيــمــة 
وصديقاتها، مستمعات إلى إرشادات املدربة 

إليهن مجموعة حركات رياضية  التي قدمت 
الخاصة  التمارين  أو  جيم«  »أكوا  بالـ خاصة 
ــرافـــق  ـــل املــــيــــاه. وتـ ــ بـــمـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة داخـ
خروجهن مــن املــيــاه الــبــاردة مــع االتــفــاق على 
ضـــــرورة تــحــديــد مـــوعـــد ثــــان وقـــريـــب لــتــكــرار 
الــســيــدات على  الــريــاضــي. كما أكـــدت  النشاط 

الشعور  بسبب  للمشاركة  صديقاتهن  دعــوة 
ــاء. وأكـــدت  ــ اإليــجــابــي الــــذي خــرجــن بـــه مـــن املـ
ــــن الــحــيــاة  الـــســـيـــدات أن »الـــنـــشـــاط كــســر روتـ
الــيــومــيــة لــلــمــرأة الــعــامــلــة أو املــتــزوجــة، وقــدم 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــة ملــــمــــارســــة هــــــذا الـ مـــســـاحـــة خــــاصــ
الرياضة«.  ويأتي هذا النشاط على بعد أيام 

قليلة من يوم املرأة العاملي الذي أحيته سيدات 
لــبــنــان عــبــر مــســيــرة حـــاشـــدة رددن خــاللــهــا 
املشاركة  فــي  الحق  أبــرزهــا  مطالب  مجموعة 
السياسية عبر نــظــام »الــكــوتــا«، ومــنــح املــرأة 
اللبنانية الجنسية ألبنائها، إضافة إلى إلغاء 

كافة أشكال التمييز القائمة بن الجنسن.

الشرقية بعد تقسيم برلن بن املعسكرين 
االشــتــراكــي والــرأســمــالــي فــي فــتــرة الــحــرب 
الـــبـــاردة، وكــانــت بــرلــن الــشــرقــيــة خاضعة 
لحكم النظام السوفييتي، إذ نجد كل أدوات 
حكم األنظمة البوليسية، من غرف التحقيق 
إلى أدوات التعذيب إلى زنازين االعتقال إلى 
والوشاية  والصمت  الخوف  ثقافة  انتشار 
واإلخـــبـــار فــي املــجــتــمــع. متحف DDR مهم 
الـــدول العربّية بسبب تشابه  ألي قــادم مــن 
ظروف برلن الشرقّية مع الظروف الحالية 

لكثير من الدول العربية. 

معرض »هامبورغر بانهوف«
وهـــو مــن أهـــم املـــعـــارض الــعــاملــيــة املستمرة 
والدائمة للفنون املعاصرة والحديثة، ويقّدم 
أعـــمـــاأل مـــن إنـــتـــاج أنــــدي وارول وجــوزيــف 
يتمُّ  ثــابــت  قسم  قسمان،  للمعرض  بــويــس. 
فيه عرض األعمال التاريخّية وقسم متغّير، 

تة للفنانن الشباب. 
ّ
يضم معارض مؤق

جدار برلين
زيـــارة جــدار برلن واجــب أســاســي على كل 
مــن يــدخــل املــديــنــة. تــوجــد قــطــع مــن الــجــدار 
ة أمــكــنــٍة من  ــدَّ الـــذي أســقــط عـــام 1989 فــي عـ

املدينة. 
 النقطة الــســيــاحــيــة األهـــم هــي أجـــزاء 

ّ
ولــكــن

املــوجــودة بالقرب مــن نقطة »تشك  الــجــدار 
 كــانــت حــاجــزًا مــروريــًا 

ْ
بوينت شــارلــي«، إذ

الشرقية  ٍة بن برلن  تفتيٍش رسميَّ ونقطة 
ــرات الـــنـــاس  ــ ــشـ ــ ــة. قـــتـــل عـ ــيــ ــربــ ــغــ ــــن الــ ــرلـ ــ وبـ
وهـــم يــحــاولــون الــعــبــور والــهــرب مــن برلن 
الغربّية هربًا من نظام  إلى برلن  الشرقية 

االستخبارات.

تمكين المرأة اللبنانية... نشاط لُكل الفصولأمكنة يجب أن تزورها في برلين
في شاطئ الجية جنوبي 
العاصمة اللبنانية بيروت، 

وبمناسبة عيد المرأة، 
نظمت الناشطة، حليمة 
القعقور، نشاطًا رياضيًا، 

وذلك »لتعزيز ثقة المرأة 
بنفسها«

القاهرة ـ محمد كريم

فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، انــتــشــرت ســالســل محالت 
شــعــبــيــة، كــــان هــدفــهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة تــوفــيــر سلع 
استهالكية للمصرين بأسعار في متناول الطبقة 
ــة. كـــانـــت تــلــك املـــحـــالت ال تـــعـــرف طــبــقــات  ــادحـ ــكـ الـ
ــتــــادوا الــتــســوق من  ــــرى مـــن الـــزبـــائـــن الـــذيـــن اعــ أخـ
املوالت الكبيرة واملحالت ذات العالمات التجارية 
ــع تــغــيــر األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة،  ــ ــهــــورة. ومـ املــــشــ
أصبح من الالفت جدًا للجميع في اآلونة األخيرة 
املحالت  الزبائن على  من  األخــيــرة  النوعية  توافد 
الــبــســيــطــة، بــل وشــكــواهــم مــن األســـعـــار. لــم تتغير 
ســيــاســة الــبــيــع، ولـــكـــن ارتـــفـــاع األســـعـــار بــطــريــقــة 
جنونية رفع املحالت ذات البضائع الرخيصة إلى 

مصاف األسواق السياحية.
ــــط الـــقـــاهـــرة بـــعـــيـــدًا عــــن تـــلـــك املـــوجـــة  لــــم يـــكـــن وسـ
املنفلتة بال رقيب وال حسيب؛ فأن تجد  السعرية 
»دكــــانــــًا« أو حــتــى مــوطــئ قــــدم عــلــى أحــــد أرصــفــة 
شـــــــوارع الـــقـــاهـــرة الـــقـــديـــمـــة أو اإلســـالمـــيـــة تــبــيــع 
فــيــه أي شـــيء، فــمــن املــمــكــن أن ينقلك إلـــى مصاف 
مزدحم  فاملكان  قليلة.  أشهر  غضون  في  األغنياء 
ــام. كــان  ــعــ بـــالـــزبـــائـــن طـــــوال الـــيـــوم وعـــلـــى مـــــدار الــ
التجار يتقاتلون على شوارع مثل الغورية واملعز 
الــحــواري واألزقـــة املتفرعة من  والــصــاغــة وجميع 
والــحــمــزاوي والتربيعة  األزهــر والعطارين  شــارع 
وغيرها من أماكن بيع املنتجات االستهالكية. هنا 

تصدق عبارة »دوام الحال من املحال«، فال يصدق 
من يسير في األزهــر نفسه من منظر التجار وهم 
يجلسون دون بيع، يضعون رؤوسهم على أيديهم 
من هّم الكساد، الذي يسمونه »وقف الحال«، فقد 
الزبائن وهم يعاينون البضائع ثم  أصبح مشهد 
بل  عــاديــًا  أمــرًا  السعر،  معرفة  بمجرد  ينسحبون 

هو دأب الناس وديدنهم طوال النهار.
أحـــد تــّجــار الــعــاديــات والــتــحــف، وهـــو مــن قــدامــى 
ــز، جــلــس يــضــحــك مــمــا يــحــدث،  ــعـ تـــجـــار شـــــارع املـ
ا بكف، ويــقــول: »منذ عــام فقط لم 

ّ
وهــو يضرب كف

أكن أستطيع مجاراة الزبائن وال طلباتهم بسبب 
ضيق املكان وكثرة املشترين. كان عدد عمال املحل 
أكثر من مساحته باألمتار، واآلن أجلس مع ابني 
نتفرج على )الرايح والجاي(، وال أحد يفكر حتى 

بمعاينة البضاعة«.
يــحــاول ابـــن الــبــائــع أن يلفت نــظــر الــزبــائــن ملحله، 
ــراح  ــ مــســتــخــدمــًا طــبــلــة كـــالـــتـــي تــســتــعــمــل فــــي األفــ
والحفالت، يقول: »ربما كان الزبائن ال يرون املحل 

أو أن هناك من وضع لنا تعويذة تخفينا عن أعن 
الناس«.

 بـــائـــعـــون آخــــــــرون يـــطـــلـــقـــون الـــبـــخـــور ويــــديــــرون 
الزبائن  العطرية لجذب  الــروائــح  إطــالق  ماكينات 
املنتظرين لحل أزمــات التجار، وقد شوهد بعض 
البيع والــشــراء وهم  مــن  العاطلون  املــحــالت  عمال 
يتراقصون ويــدورون في حلقة أمام أحد املحالت 
على إيقاع الطبلة كأنهم يصنعون »زار« من أجل 
أحدهم  يقولون، وقد تحدث  كما  »النحس«،  كسر 
ــّم  ــن الــــحــــال: »هـــــّم يــضــّحــك وهـ ضــاحــكــًا مـــتـــنـــدرًا مـ
يبكي«. باعة الذهب أصبحوا يضعون مشغوالت 
املخلوطة  والفضة  الرخيص  الصيني  الذهب  من 
لتوفير سلعة في  األخــــرى  واملـــعـــادن  بــاألملــيــنــيــوم 
متناول الشباب الراغب في الزواج بعد أن ارتفعت 

أسعار الذهب إلى أرقام فلكية.
في  التجارية  املحال  في  العاملن  من  العديد  قد 

َ
ف

بعد  أعمالهم  واألزهـــر  والحسن  الصاغة  مناطق 
التجارة،  وركــود  املبيعات  لقلة  غني عنهم 

ُ
است أن 

بينما أصبحت الوفود الذاهبة لوسط البلد هدفها 
لم  معروضات  بمشاهدة  والتندر  الفسحة  األكبر 
تعد تجد من يشتريها، فقد أصبحت املستلزمات 
ــة لـــلـــحـــيـــاة تـــلـــتـــهـــم كـــــل دخـــــــل األســـــــرة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
املتوسطة، وال فائض لشراء شيء آخر. كما أصبح 
معيار الزواج عند كثير من الشباب والتفاضل بن 
الفتيات بمقدار ما تستغني عنه العروس وأهلها 

من طلبات الزواج ومظاهر الفرح. 

هذه شروط غناء السوريين في لبنان

حوالي 20 سيدة من ُمختلف الخلفيات حضرن إلى الشاطئ )العربي الجديد(

انفلتت األسعار 
في أسواق 
القاهرة بال رقيب 
أو حسيب )العربي 
الجديد(

)Getty( »حاجز »تشك بوينت شارلي

أطلقت بيروت مغنيًا سوريًا أثبت حضورًا عربيًا هو ناصيف زيتون )جوزف عيد/ فرانس برس(

رًة تطالب بضرورة  في منتصف الشهر الحالي، أصدرَت نقابة الفنانين الُمحترفين في لبنان ُمذَكّ
التشديد في تطبيق القانون المتعلق بشروط غناء الفنانين غير اللبنانيين

بأمر النقابة

أسواق القاهرة

فنون وكوكتيل
قضية

حول العالم

فعاليةسفر

سرَّعت القضَيّة التي تعَرّضت 
لها الفنانة، سيرين عبد النور، 
وقرار نقيب الفنانين السوريين 

زهير رمضان )الصورة( 
بمنعها من دخول سورية 
لتصوير مسلسل رمضاني، 

ثم اعتذاره، في إشعال 
فتيل األزمة بين البلدين 

على صعيد النقابات الفنية. 
وقالت مصادر إن قرار نقابة 
الموسيقيين اللبنانيين بشأن 
د على دخول الفنان  التشدُّ
األجنبي جاء، من باب الرّد 
غير المباشر، على القضية، 

فيما  التزمت نقابة الممثلين 
اللبنانية الصمت، بعد 

السماح لعبد النور بالسفر إلى 
سورية.

بين
نقابتين
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الجانب  هــي  »الديمقراطية  أن  معتبرًا  الــفــن، 
اآلخـــر مــن ديــكــتــاتــوريــٍة على الــنــفــس«. يشّبه 
بــن إبــراهــيــم الــحــريــات فــي املــرحــلــة األخــيــرة 
بــانــتــشــار الــبــاعــة املــتــجــّولــن حــيــث يمكن أن 
تــكــون الــحــريــة ُمــربــحــة ولــكــنــهــا ُمـــضـــّرة مثل 

بضائع السوق السوداء.
ــنـــاشـــط  ــة، تـــــحـــــّدث الـ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ فـــــي املـ
الـــســـيـــاســـي مــحــمــد الــخــنــيــســي عــــن الــفــضــاء 
العمومي الذي جرى تحريره بعد الثورة ما 
للتعبير بحرية،  الفنانن  أمــام  املجال  أفسح 
ــفــــن عـــمـــومـــا إلـــى  وأتـــــــاح خــــــروج املــــســــرح والــ
الشارع وهو ما تبعه إنشاء فضاءات جديدة 
كاملقاهي الثقافية أو فنون الشارع، ولكن ذلك 
تزامن أيضا مع هيمنة محتويات فنية ذات 

جودة سيئة فرضتها البرامج التلفزيونية.
ثــمــة مــفــارقــة يــرصــدهــا الخنيسي، وهـــي أنــه 
رغـــم هـــذا االنــفــتــاح »لـــم نــجــد مــســرحــا واحـــدًا 
أدوار كثيرة  إلــى  الــثــورة«. يشير  ُيبعث بعد 
ــخــب الــفــن القديمة 

ُ
ســاهــمــت فــي ذلـــك منها ن

والـــتـــي عــلــيــهــا أن تــعــتــرف بــأنــهــا فـــي ســيــاق 
ــذت الـــقـــطـــار وهــو  ــ الــــثــــورة الــتــونــســيــة قـــد أخـ

يسير، وأن الثورة أفرزت هي األخرى عوامل 
هــيــمــنــة جـــديـــدة )الــحــجــم الــســيــاســي لــلــقــوى 
أن  للبعض  أتاحت  التجربة  وأن  املحافظة(، 
الــحــريــة ونحن  مــن  أن »ثــمــة خــوفــا  يكتشف 
مراجعة  لم يجر  ذلــك  كل  نمارسها« وضمن 

الترسانة القانونية للتضييق على الفن.
من جهته، يتساءل الناشط الثقافي الطاهر 
العجرودي، هل كان »التحّرر مطلبا شعبيا أم 
نخبويا؟« مستشهدًا بعبارة عالم االجتماع 
»غالفا  عشنا  بأننا  لبيب  الطاهر  التونسي 
بـــراقـــا مـــن الـــحـــريـــات« وهـــــذا الـــوضـــع وضــع 

الفنانن أمام حقيقة مهاراتهم اإلبداعية.
املناطق  الكثير من  أن  إلــى  العجرودي  يلفت 
في تونس شبه محّرمة فنيا، ألسباب متعلقة 
بــالــفــقــر والـــتـــعـــطـــيـــالت اإلداريـــــــــة وتـــرّســـبـــات 
اجتماعية وعقائدية، معتبرًا أن عدم االقتراب 
مــــن بـــعـــض املـــنـــاطـــق )بـــاملـــعـــنـــى الـــجـــغـــرافـــي 
والــفــنــي( هــو »الــخــيــار األســلــم ألكــثــر القطيع 
ــذه الــخــطــوة سيظل  الـــفـــنـــي«، وفــــي غـــيـــاب هــ
التحّرر في هذه البالد موهوما؛ أي إنه ليس 

.»
ً
سوى »وهٍم نسوقه لنرتاح قليال

فــــي كـــلـــمـــة الحــــقــــة، تــــحــــّدث الــــكــــاتــــب مــحــمــد 
الــطــاهــر الــضــيــفــاوي منطلقا مــن إشــــارة إلــى 
كتاب »كــالب الــحــراســة« لـــ بــول نــيــزان والــذي 
»كــالب  التونسية  بالعامية  ترجمته  ل 

ّ
يفض

ــو الـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه وزارة  ــ ــّســــة«، وهـ ــعــ الــ
نــشــئــت فــي رأيــه 

ُ
الثقافة فــي تــونــس، والــتــي أ

للحّد من سلطة املضادين للسلطة. بناء على 
هـــذه املــقــاربــة، يــفــّســر الــضــيــفــاوي أن املــســرح 
التونسي استفاد أساسا من بعض التجارب 
ــأت بنفسها عـــن ســيــاســات  الــخــاصــة الــتــي نـ
للحريات،  وأوجـــدت هامشا  الثقافية  الــدولــة 
 فخورًا 

ّ
وهو ما يعّبر عنه بالقول »املبدع يظل

بُيتمه«.
ــل الــفــنــان املــســرحــي تــوفــيــق الــجــبــالــي أن 

ّ
فــض

تكون كلمته مجموعة من الشهادات املتفّرقة. 
وانطالقا من فكرة متغّيرات الرقابة املنظمة، 
تحّدث عن الرئيس التونسي السابق الحبيب 
الــذي أظهر عالقة تماٍه مع املسرح،  بورقيبة 
بــســبــب مــمــارســتــه والــــذي يــظــهــر فــي خطاب 
معروف له، جرى تجسيده الحقا في »لجنة 

التوجيه املسرحي«.
تــتــضــّمــن الــلــجــنــة 15 عـــضـــوًا مـــن مــنــظــمــات 
ووزارة  الثقافة  وزارة  مثل  مختلفة  هيئات 
ــــؤون الــديــنــيــة  ــــشـ الــــشــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ

تونس ـ شوقي بن حسن

ــا بــعــد  ــ ــذا الــــوضــــع )مــ ــ ــّيــــر هــ ــل غــ ــ »هــ
ــي 

ّ
2001( مــن الــنــمــط الــفــكــري والــفــن

الــرقــابــة  أن  أم  الــتــونــســي  لــلــمــســرح 
الــذاتــيــة على الفكر تــمــادت بــرغــم الــشــعــارات 
املرفوعة أمام التهديدات املعلنة أو الضمنية 
الــتــي تــمــارســهــا فــئــات مــن املــجــتــمــع بفكرها 
املــتــعــّصــب ديــنــيــا أو أيـــديـــولـــوجـــيـــا؟«. هــكــذا 
تضعنا ورقــة عمل نــدوة »أوهــام الحرية في 
واقع منفصم ورقابة متخفية« في اإلشكالية 
ــداول عــلــى مــقــاربــتــهــا مــجــمــوعــة من  ــ الـــتـــي تــ
املتحّدثن من زوايا مختلفة ضمن فعاليات 
الفن«  »مــرّبــع  قاعة  في  األول«  العرض  »لقاء 

في تونس العاصمة الخميس املاضي.
كانت املــداخــلــة األولـــى نصا ســاخــرًا للكاتبة 
الـــزمـــوري، وبــعــدهــا حاضر  املسرحية زهـــرة 
ــم عـــــن عـــالقـــة  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ املـــــخـــــرج مـــنـــجـــي بـــــن إبـ
إلى  ليتطّرق  السياسية،  بالتوترات  املسرح 
انعكاسات »ممارسة الديمقراطية املشّوهة« 
أو »الـــحـــريـــة الــســيــاســيــة االعــتــبــاطــيــة« على 

نوال العلي

عام 1879، قال الخديوي إسماعيل »بلدي لم 
يعد في أفريقيا، نحن اآلن جــزٌء من أوروبــا. 
القديمة  أن نترك طرقنا  الطبيعي  ولهذا من 
ــمـــن شـــروطـــنـــا  ــا جــــديــــدًا ضـ ــامـ ــظـ ونـــتـــبـــنـــى نـ

االجتماعية«. 
جاء هذا اإلعــالن بعد أّول مــّرة ُعرضت فيها 
»أوبـــــرا عـــايـــدة« ســنــة 1871، وتـــزامـــن ظهور 
املستنقعات  ردم  مـــع  وتــأســيــســهــا  املـــســـارح 
ــيـــة. كـــان إدخـــال  وتــحــويــلــهــا إلـــى أراض زراعـ
 
ً
ــرح عـــامـــال ــســ ــن أوبــــــــرا ومــ ــعــــرض مــ فـــنـــون الــ
في  االجتماعية  الثقافة  تغيير  فــي  أساسيا 
مصر ومنها هاجر املسرح إلى املغرب فُبني 
»تـــيـــاتـــرو ســرفــانــتــيــس« وإلــــى لــبــنــان فظهر 
مارون النقاش، ثم العراق وسورية. حدث ذلك 
ــعــرف بـــ املرحلة األولـــى من 

ُ
فــي الفترة التي ت

العوملة، أو بلغة أخرى ذروة اإلمبراطوريات 
 
ُ
انبعاث تــكــّرر  الــقــاهــرة  ومــثــل  الكولونيالية، 

إلى  مــدن مستعمرة مثل بومبي  املسرح في 
شانغهاي ومانيال أيضا.  

ارتبط نشوء املسرح بمصطلحات من نوع 
إعــادة  ثم  األقلمة  فــّك  »الهجرة«،  »الحداثة«، 
ــاردة التي  ــبـ بــنــائــهــا، الــحــركــة، ثــم الــحــرب الـ
غــّيــرت فــي اقــتــصــاديــات املــســرح األســاســيــة. 
وبعد أن كان املسرح يعمل ضمن مؤسسات 
خــاصــة، ويــديــره أصــحــاب مــشــاريــع أو فرق 
فــنــيــة، ظــهــر املــســرح الــقــومــي، وكـــان ظــهــوره 
رمــــزًا الســتــقــالل املــســتــعــمــرات الــســابــقــة في 
الفترة  أمــا  أميركا.  أفريقيا وآســيــا وجــنــوب 

أوهام الحرية 
والقمع أيضًا

تونس  في  الفنية  الحريات  واقع  بخصوص  والنّقاد  المسرحيين  مقاربات  تنّوعت 
اليوم، في الندوة التي أقيمت مؤخرًا في قاعة »مربع الفن« في تونس العاصمة 

بعنوان »أوهام الحرية في واقع منفصم ورقابة متخفية«. وفيما ذهب معظم 
المشاركين إلى كون الحرية تظل وهمًا مع تغيّر أشكال الرقابة

زادت حركة المسارح 
القومية وأُنفقت 

ماليين الدوالرات 
والروبالت على 

الجزء الثقافي من 
الحرب الباردة، حيث 
كان المسرح سالحًا 

قويًا فيها

حركة المسارح من الحرب الباردة إلى العولمة

الخشبة تحت عين المواطن الرقيب

لم تجر مراجعة 
الترسانة القانونية 

للتضييق على الفن

ال تزال الكثير من 
المناطق في تونس 

شبه محّرمة فنيًا

منفصم  واقــع  في  الحرية  ــام  »أوه نــدوة  في  المتحّدثون  أجمع 
ورقابة متخفية«، أن ما يُعتبر ارتفاعًا في سقف الحريات في تونس ما 
بعد ثورة 2011 صاحبته للمفارقة 
لم  والتي  الرقابة،  حّدة  في  زيادٌة 
تعد تحتكرها الدولة وإنما صارت 
رقابة يمكن أن تأتي من أي طرف. 
مؤخرًا  حدث  ما  مع  ذلك  يلتقي 
نقابة  فــرضــت  حين  تــونــس  فــي 
األئمة تغيير عنوان عرض »ألهاكم 
في  الليلة  يعرض  والذي  التكاثر«، 
الفرنسية  باللغة  بعنوانه  تونس 
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فّواز حداد

لم يصادف األدب مثل هذه الحفاوة من قبل، أخيرًا أصبح ُعملة رائجة في 
الصحافة ووسائل اإلعالم، ولدى ذوي الشأن الثقافي، كان من نتائجه نعمة 

الجوائز. 
ــِكــتــاب، وكـــان عــلــى مــســتــوى هـــذا املــوقــف املــشــجــع. فحسب  ارتــــّدت عــلــى ال
دور النشر، تــراوح تصنيف إصــدارات الكتب بني الالفت والرائع، والخارق 
والعظيم، ممهورًا بتقييمات الصحافة في الجرائد ومتابعي الشأن الثقافي 
في املواقع اإللكترونية. الهدف نبيل وواقعي وهو ترويج الكتاب، ورفع أرقام 
قيمته  عــن  أيــة مسؤولية  دون  فقط،  أنــه سلعة  على  ــفــق 

ُ
ات بعدما  مبيعاته، 

الحقيقية، فالغاية هي القراءة، ولو كان أي شيء. 
ُيــقــرأ تقريظ لــروايــة على أنها »واحـــدة مــن أعظم  لــم يعد مــن املستغرب أن 
الروايات في عصرنا«، على هذا النمط األريحي ستسير الدعاية لألدب، بات 
تطريز الرواية بما أصابته، أو ما يفترض أن تصيبه من مديح تقليعة دارجة، 
فالروايات تتحّمل هذا اإلطناب الخيالي، ما دام أنها تستعني بالتخييل، فلَم 

ال يكون تسويقها ينحو إلى الخيال؟
وهكذا أصبح الطريق سالكًا إلى الروايات األكثر مبيعًا، والقوائم األعظم على 
مّر العصور، واألكثر روعــة، واألكثر أهمية، واألكثر جرأة...حتى بلغ األمر 
ببعض املواقع أنها أخذت تصدر األوامــر باقتناء كتب محّددة، وإال خسر 

القارئ عمره إن لم يقرأها.
اب، املعروفة بسخاء تقّدميتها، وهي قوائم 

ّ
األكثر رصانة، قوائم اتحاد الكت

رضي األصدقاء وتلغي األعداء، فال 
ُ
تختلف لدى كل إدارة عن سابقاتها، لت

كــر، 
ُ
، وإذا ذ

ً
يــدرج اســم لكاتب مغضوب عليه غير معترف بــوجــوده أصــال

فعلى أنه مارق أو عميل. 
ما سبق يدعم مقولة الترويج، ولنا في رواية »دافنشي كود« قدوة حسنة، 
فقد بلغت مبيعاتها ما يزيد عن ثالثني مليون نسخة، هذا الرقم ال يضعها 
ا جادين(، مع أنه يستحيل على أّية 

ّ
على قائمة الروايات العظيمة )هذا إذا كن

رواية مهما عال شأنها أن تبلغ مبيعاتها هذا الرقم خالل الفترة ذاتها التي 
مط 

ُ
قتها الرواية منذ سنوات، مع العلم أن الكثير من الروايات العظيمة غ

ّ
حق

زمانها،  في  العداء  األشــاوس  اد 
ّ
النق ناصبها  فقد  السنني،  حقها عشرات 

الغضب بهم حّد تسفيهها، وأحيانًا ُمنعت، وطولب بتجريم كاتبها.  وبلغ 
واحتاجت إلى أجيال من القّراء ومواكب من النقاد الكتشاف قيمة رواية مثل 
»مدام بوفاري« و»األحمر واألسود« و»البحث عن الزمن املفقود« و»عشيق 
الليدي تشاترلي«... وما قّدمته للبشرية من نظرة في الحياة أعطت لإلنسان 
مفاهيم خالقة بما امتلكته من بصيرة في النفس اإلنسانية، حتى أن القّراء 

كانوا يتعّرفون إلى أنفسهم من خالل قراءتها. 
الــقــراءة، إن  الــرائــجــة، تستحق  الــروايــات  ال يشترط على اإلطـــالق أن تكون 
الــروائــي،  بالفن  له  أمــر ال عالقة  الدعاية، وهــو  إلــى  ُيعزى  انتشارها  فضل 
فالترويج كي يكون ناجحًا ويــؤّدي الغرض منه، يحتمل الكذب والتضليل 
 
ً
واملبالغة والتزوير... والتعمية أيضًا، طاملا أن التنشيط الثقافي ال يكون فعاال

إال بتجهيل القارئ باألعمال الجيدة.

تنشيط الثقافة

مسرح

فعاليات

ووزارة الــداخــلــيــة. يــلــفــت الــجــبــالــي هــنــا إلــى 
ــذه اللجنة  مــفــارقــة وهـــي أن أكــثــر أعـــضـــاء هـ
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  ـــلـــي 

ّ
مـــمـــث كــــانــــوا  انـــفـــتـــاحـــا 

لو وزارة الثقافة.
ّ
وأكثرهم تشّددًا ممث

يعتبر صاحب »كالم الليل« أن قصص املنع 
لم تكن متعلقة بأفكار كبرى وإنما بتخّوفات 
املسؤولن من عبارات متفّرقة في النصوص، 
بــمــكــان، وانتهى  التفاهة  كــانــت مــن  إنــهــا  أي 
األمـــر بــأن أصــبــح املــســرحــيــون ينجحون في 
ــبــات 

ّ
تــمــريــر مــضــامــيــنــهــم مـــع مــــراعــــاة مــتــطــل

الــلــجــنــة، وهــــي حــــــوادث يــــرى الــجــبــالــي أنــه 
يمكن استرجاعها اليوم من زاوية »نكتوية«، 
مــقــّدمــا أمــثــلــة مــن قــبــيــل رفـــض الــلــجــنــة نصا 
جــــاء فــيــه »رائـــحـــة فــمــك كـــالـــخـــرا«، ثـــم قبلته 
حن جرى تحويره إلى »رائحة فمك أبخرا«، 
أو رفـــض اســتــعــمــال كــلــمــة »الــقــصــبــة« حتى 
تقع  الحكومة  مكاتب  ألن  الَحرفي  بمعناها 

في »القصبة« في مدينة تونس.
هــــذه الـــتـــفـــاهـــات كـــانـــت جـــوهـــر الـــعـــالقـــة بن 
املسرح والرقابة في تونس بحسب الجبالي، 
وبالتالي فهي بالنسبة إليه »رقابة ُممتعة« 

ــيـــة فــقــد  ــانـ ــثـ ــيـــة الـ ــلـــت الــــحــــرب الـــعـــاملـ ــتــــي تـ الــ
فــي مؤسسة  أساسية  تــغــّيــرات  معها  جلبت 
املـــســـرح، مــع ظــهــور مصطلحات نــظــريــة من 
نـــوع »تــفــكــيــك االســتــعــمــار«، »الــدبــلــومــاســيــة 
عــامــة. بينما  الــثــقــافــيــة«، واملــســرح كبضاعة 
الحديدي،  الستار  بـ  الباردة  الحرب  ارتبطت 
والــقــيــود عــلــى الــحــركــة واكــتــســبــت الــجــوالت 
املسرحية معنى جديدًا. واستعمل املعسكران 
فــي الــحــرب الــبــاردة املــســرح إلظــهــار الطريقة 

التي يعمل بها النظام. 
زادت حركة املسارح القومية وأنفقت مالين 
الدوالرات والروبالت على الجزء الثقافي من 
ــان املــســرح سالحا  الــحــرب الـــبـــاردة، حــيــث كـ
قــويــا فــيــهــا. وهــــذه الـــحـــرب لـــم تــقــتــصــر على 
الشرقية والغربية، بل تجاوزت ذلك  أوروبــا 
ثقافة  ت 

ّ
تبن التي  القديمة  املستعمرات  إلــى 

ــــدول  ـــ »الـ مــســتــعــمــريــهــا وأصــبــحــت تــســمــى بـ
الوكيلة«.

وإن كان جدار برلن قد فصل بن املعسكرين 
ـــوالت الـــفـــرق  ـــ عـــلـــى أصــــعــــدة كـــثـــيـــرة، فـــــإن جـ
الجانبن، رغم  املسرحية كانت تتحّرك على 
ل 

ّ
ى دعما رسميا، وفي حن كان تنق

ّ
أنها تتلق

مرتبطا  الثانية  العاملية  الحرب  قبل  املسرح 
بــالــغــايــات الــتــجــاريــة فــقــد اخــتــلــفــت غــايــاتــه 
الدبلوماسية  من  نوعا  لتصبح  الحرب  بعد 
الثقافية ضمن ما ُيعرف بـ »القوى الناعمة«.

بوليسية«.  تقارير  رقــابــة  مــن  أكثر  و»ليست 
يتابع املسرحي التونسي شهادته بالحديث 
عن نهاية حكم ورقيبة، فمع صعود بن علي 
الــثــانــي/ نوفمبر 1987 جــرى  فــي 7 تــشــريــن 
قد  املــســرحــي«  التوجيه  بــأن »لجنة  اإلعـــالن 

ألغيت.
الجبالي  لكن  املسرحين بذلك،  رّحــب معظم 
اعترض ما جلب له تهما كثيرة وقتها. يبّرر 
صاحب »هنا تونس« بأنه اعتبر أن تفاهما 
ــق بـــن الــرقــبــاء والــفــنــانــن، 

ّ
ضــمــنــيــا قـــد تــحــق

م العروض 
ّ
وأن اللجنة كانت في األخير تسل

وثيقة فتفتح لها أبواب العرض في مسارح 
الــبــالد، وبــإلــغــاء هــذه الوثيقة أصــبــح أصغر 
الداخلية يمكنه وقف  الــجــهــات  فــي  مــســؤول 
عـــرض، مــا يفتح الطريق أمـــام رقــابــة أخطر، 

ومن ورائها رقابات أخرى.
ضمن الــحــوار املــفــتــوح الـــذي تــال املــداخــالت، 
ـــد الـــحـــلـــيـــم  ــبـ ــــي عــ ــــرحـ ــــسـ ــد املـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ـــل الـ ـــاعـ ــفـ تــ
أنه  واعتبر  الجبالي،  شهادة  مع  املسعودي 
يمكن قلب عنوان الندوة من »أوهام الحرية« 
إلــى »أوهــــام الــقــمــع«، إذ لــم تكن هــنــاك رقابة 

حقيقية، ليحصر املسعودي الخلل بأن هذه 
القدرة على اإلبــداع  الرقابة قد اختلقها عدم 
الحريات مبذولة لم يجد املسرح  فلما باتت 
ليشير  الــجــديــد،  السياق   ضمن 

ً
فــاعــال نفسه 

ــه بـــات يــخــشــى مــن أن يــكــون حرصنا  إلـــى أنـ
عــلــى املــســرح سببا فــي الــدفــاع عــلــى أكــذوبــة 

تقول بازدهاره.
الحوار املفتوح تضّمن أيضا إشــارات أخرى 
املخرجة  كما في شهادة  الرقابة  إلــى مسألة 
سميرة بوعمود التي لفتت االنتباه إلى رقابة 
يــمــارســهــا الــفــنــانــون ضــــّد بــعــضــهــم، ومــنــهــا 
رقــابــة املــمــثــلــن عــلــى الــنــص ورؤيــــة املــخــرج. 
وأشارت اإلعالمية عواطف املزوغي إلى أننا 
فــي تــونــس فــقــدنــا لـــذة االســتــمــتــاع بــالــجــرأة، 
ــذة فــك الــرســائــل املــشــفــرة الــتــي تتضّمنها  ولـ
املسرحيات كما كان الحال قبل الثورة، وعاد 
الخنيسي بإشارة إلى »رقابة التشاؤم« التي 
تهيمن اليوم في الحياة الثقافية التونسية، 
أخــــرى مــثــل منظومة  أو اســتــعــمــال وســـائـــل 
التمويل أو »املواطن الرقيب« كما في حديث 

املخرج أيوب الجوادي.

إطاللة

فابريك هو عنوان المعرض الذي ينطلق عند السادسة من مساء بعد غٍد، الخميس، فن ال يكّف عن الحلم
له  ستكون  لمعرض  االنطالق  نقطة  تبدأ  حيث  بيروت،  في  »سرسق«  متحف  في 
وتعكس  تتأمل  الفنانين  من  خمسة  أعمال  على  المعرض  يشتمل  أوروبية.  جولة 
وأوالف  رزق  وفيليب  متولي  ياسمين  وهم  والثورة،  والهجرة  العمل  مفاهيم: 

نيكوال وهيتو ستيريل وتوبياز زيلوني. 

يُعرض عند السادسة والنصف من مساء اليوم الثالثاء في »مؤسسة عبد الحميد 
شومان« في عّمان، الفيلم البنغالي الغريب )1992( لـ ساتياجيت راي. العمل يتناول 
قصة خداع أحد الغرباء لعائلة ميسورة تستضيفه، ومن خاللها يكشف التناقضات 
التي تعيشها الطبقة الوسطى في سلوكياتها ونظرتها تجاه الواقع والمستقبل.

الثقافي  »المعهد  في  غدًا  )الصورة(  تيسو  فريديريك  الفرنسي  الكاتب  يقّدم 
الفرنسي« في العاصمة المغربية الرباط، روايته اإلنسان واقفًا )منشورات »ستوك«، 
مهمات  تقوده  جزائرية  أصول  من  فرنسي  طبيب  شخصية  يتناول  العمل   .)2016
إنسانية في أفغانستان والعراق والمغرب إلى الوقوف على منعطفات من التاريخ 

السياسي للمنطقة والرهانات الجيواستراتيجية التي تتقاطع على أرضها.

بداية من الرابعة بعد الظهر، وضمن فعاليات الدورة 33 من معرض تونس الدولي 
للكتاب، ُتنّظم اليوم ندوة استعادية حول المفكر التونسي الراحل العفيف األخضر 
عبد المجيد الشرفي ورجاء بن سالمة  )1934 - 2013( والتي يشارك فيها كل من 

)الصورة( وآمال قرامي من تونس وسعيد ناشيد من المغرب.

B B

تصويب

سفيان طارق

ــام قــلــيــلــة بــعــد »الـــيـــوم الــعــاملــي  ــ أيـ
ــيـــوم الــعــاملــي  لــلــشــعــر«، وقــبــلــه »الـ
ــا مـــن  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لـــــــلـــــــســـــــعـــــــادة«، وغـ
املــنــاســبــات أو »الــالمــنــاســبــات«، 
 أمـــــــــس »الــــــــيــــــــوم الــــعــــاملــــي 

ّ
حـــــــــل

في  عــديــدة  بفعاليات  لــلــمــســرح« 
أكثر من مكان في الكوكب. بات 
شيء من الروتني يعلو مثل هذه 
الفعاليات حيث تتزاحم العروض 
وكـــذلـــك الــبــيــانــات فـــي مـــا يشبه 
الــطــقــس املـــوّحـــد بـــني مــســرحــّيــي 
العالم، وهؤالء كثيرًا ما ينّوعون 
اإلجـــابـــات حـــول مــفــهــوم املــســرح 
أنه  وهــل  العالم،  متغّيرات  ضمن 

بخير أم ال؟
أمـــاكـــن كــثــيــرة ال يصلها  هــنــاك 
»اليوم العاملي للمسرح«، ببساطة 
أســاســًا.  املــســرح ال يصلها  ألن 
تعّد  مـــدٌن ال  العربية  بــالدنــا  فــي 
وال تحصى ال تحتوي على قاعة 
عــرض، وهــو مــا يجعل بعضهم 
تــــعــــداد  ذات  قــــــــرى  يــــعــــتــــبــــرهــــا 
ـــانـــي كــبــيــر. غـــيـــاب املــســرح 

ّ
ســـك

يعيد  وكفرجة  كممارسة  هناك 
املسرح.  »عاملية«  حول  التساؤل 
فــنــًا  يـــــــزال  ال  ــه  ــأنــ بــ ــظ  نــــالحــ أال 
الحضارة  عليه  تهيمن  مركزيًا، 
الغربية، إال بعض األلوان املختلفة 

في الشرق وفي الجنوب.
أمام مثل هذه الخارطة، هل يمكن 
القول بأن املسرح بخير؟ يصعب 
النهاية يتحّرك أمام  ذلك، إنه في 
جمهور منقوص، بل قد يالحظ 
في  املسرحية  للحياة  متابع  أي 
أي مــديــنــة عــربــيــة كــانــت، وربــمــا 
ــأن جــمــهــور الـــعـــروض  عـــاملـــيـــة، بــ
ثـــابـــت، بـــل إن جـــــزءًا كــبــيــرًا من 
الــجــمــهــور مــن املــســرحــيــني. رغــم 
إلــى  املــســرح بالنسبة   

ّ
يــظــل ذلـــك 

كــثــيــريــن بــخــيــر. بــبــســاطــة، ألن 
ــًا كـــثـــيـــرة مــبــرمــجــة فــي  عــــروضــ

»اليوم العاملي للمسرح«.

يوم عالمي
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من مسرحية 
»التابعة« 
لـ توفيق 

الجبالي، 2016

ستانسالفسكي 
)أقصى اليسار( 
في أحد 
العروض في 
موسكو، 1902

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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يتراجع إنتاج ليبيا من التمور، عامًا بعد آخر، بسبب التردي األمني الذي تستغله عصابات في استخراج مشروب الالقبي 
المصنوع من جذوع أشجار النخيل، ما يؤدي إلى موتها، ويتم تخمير المشروب بطريقة بدائية تهدد حياة متعاطيه

صناعة مشروب الالقبي 
تدّمر البشر والشجر

نخيل ليبيا
طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

يقف البائع املتجّول حميد بوزنان 
علــى قارعــة الطريــق الســاحلي فــي 
منطقة وادي كعام، التي تبعد 130 
كيلومتــرًا شــرقي العاصمــة الليبيــة، عارضــا 
بضاعتــه مــن شــراب »الالقبــي« املصنــوع مــن 
»كعــام،  صــارت  إذ  النخيــل،  أشــجار  جــذوع 
محجــا  النخيــل،  مــزارع  بكثــرة  الشــهيرة 
محســن  يقــول  كمــا  الشــراب«،  هــذا  لطالبــي 
فــي  والتطويــر  التدريــب  إدارة  مديــر  صويــد، 
هيئــة الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والبحريــة 
في وادي كعام، والذي يشعر بالخطر الشديد 
علــى مســتقبل النخيــل الليبــي، بعــد تصاعــد 
نظــرًا  الالقبــي،  مشــروب  اســتخراج  ظاهــرة 
للعائــد الكبيــر الــذي يحصــده العاملــون فــي 
مــن  الواحــدة  النخلــة  تنتــج  إذ  املهنــة،  هــذه 
 282( ليبــي  دينــار   400 قيمتــه  مــا  العصيــر 
دوالرًا أميركيــا(، وهــو مــا دفــع الشــاب بوزنان 
إلــى اســتهالك 120 نخلــة مــن بــن 200 نخلــة 
للوصــول  والــده، حفــر جذوعهــا،  عــن  وِرثهــا 
إلــى لّبهــا ومــن ثــم اســتخراج عصارتهــا، التي 
يميل لونها إلى األصفر، ويشبه مذاقها التمر 

حلى بالعسل.
ُ
امل

ويجمع حميد قطرات الالقبي من قلب النخلة 
عبر أنبوب بالستيكي صغير، يصب في وعاء 
تصــل ســعته إلــى 20 لتــرًا، وتســتغرق العملية 
للنخلــة  ويمكــن  ســاعة،   12 إلــى   10 بــن  مــا 
إنتــاج 50 لتــرًا مــن شــراب الالقبــي فــي العــام، 
غيــر أن اســتنزاف حميــد نخيلــه دّمــر مزرعته، 
لكنــه يعتبــر أنــه وزمــالءه ممــن يعملــون فــي 
صناعــة الالقبــي ُمجبــرون علــى ذلــك، بســبب 
التــردي األمنــي الذي تعيشــه البالد، ما صّعب 
مــن عمليــة تســويق التمــور، فــي ظــل منافســة 
شرسة بن اإلنتاج الليبي والتمور التونسية 

والجزائرية عالية الجودة.

تراجع إنتاج التمور
فــي  الالقبــي  صناعــة  انتشــرت  عامــن،  قبــل 
وادي كعــام، بعــد أن جــاءت مــن تونــس التــي 
تشــتهر به، وهو ما أدى إلى تدمير 18 مزرعة 
نخيــل بشــكل كلــي أو جزئــي، وفــق مــا أحصاه 
يــرى أن »املــال جعــل  محســن صويــد، والــذي 
املهنــة،  هــذه  فــي  العاملــن  املــزارع  أصحــاب 

وعرفــت ليبيــا، فــي أربعينيــات القــرن املاضي، 
كمــا  األجــداد،  اســتخدم  إذ  الالقبــي،  صناعــة 
يقــول الحلــو، النخيــل غيــر القــادر علــى إنتــاج 
التمــور، فــي إنتــاج كميــات قليلــة مــن الالقبي، 
وتوقف األمر بعد ذلك، حتى عاد بقوة مؤخرا.

استغالل المهاجرين غير الشرعيين
فــي منطقــة مــرزق فــي عمــق الجنــوب الليبــي، 
صناعــة  ازدهــار  األمنيــة  الجهــات  رصــدت 
أبــو  ويفيــد  الالقبــي.  عصيــر  مــن  الخمــور 
االســتطالع  دوريــات  آمــر  األحــول،  األســعاد 
فــي جهــاز مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية في 
املنطقــة، بــأن مهاجريــن أفارقــة غيــر شــرعين 
العمــل  فــي  مســلحة  مجموعــات  تســتغلهم 
على اســتخراج الالقبي من مزارع النخيل في 

واحات الصحراء.
الجديــد«،  »العربــي  لـــ  األســعاد،  أبــو  وقــال 
التــي  البراميــل  عشــرات  علــى  فرقنــا  »عثــرت 
تضــاف  كيماويــة  مــواد  علــى  تحتــوي  كانــت 
رمــال  فــي  ُيدفــن  والــذي  الالقبــي  لعصيــر 
الصحــراء لفتــرة ليتحول إلى خمر في واحات 
جبــال الهــروج«. ويتابع »تجارة خمر الالقبي 
رائجــة ومربحــة، إذ يبــاع بأســعار أرخــص من 
الخمــور املســتوردة، لكــن املحــزن أنــه تــم قتــل 

نخيل واحات بأكملها«.
ليبيــا،  فــي  املنفلــت  األمنــي  الوضــع  وبســبب 
الحــؤول  فــي  صعوبــة  األســعاد  أبــو  يــرى 
مــن  الالقبــي  اســتخراج  ظاهــرة  وقــف  دون 
نخيــل ليبيــا، قائــال »هــذه املجموعــات تجــوب 
الصحــراء وال رادع لهــا، تتاجــر فــي املخــدرات 
واألسلحة وتهريب البشر، وال نمتلك القدرات 
الكافية ملالحقتهم، ألنهم أكثر تسليحا منا«.

ضواحــي  إحــدى  فــي  يختلــف  األمــر  لكــن 
)غربــي  تاورغــاء  فــي  وتحديــدًا  مصراتــه، 
ليبيا(، التي تم تهجير أغلب سكانها في عام 
الكثيفــة  النخيــل  مــزارع  بقيــت  بينمــا   ،2011
بهــا متاحــة أمــام اســتغالل تجــار الخمــور لها 
املســؤول بجهــاز  أكــد  إذ  الالقبــي،  إنتــاج  فــي 
مكافحــة الجريمــة فــي مصراتــه، الرائد ســامي 
الشركســي، لـــ »العربــي الجديــد«، أنهم قبضوا 
يتــردد  كان  املنطقــة  مــن  خمــور  تاجــر  علــى 
عصيرهــا  الســتخراج  النخيــل  غابــات  علــى 

وتحويله بطرق تقليدية إلى خمر.
تكاليــف تحويــل  قلــة  أن  الشركســي  وأوضــح 
مطلبــا  منــه  جعلــت  خمــر  إلــى  الالقبــي 
يبــاع  منــه  اللتــر  أن  خصوصــا  للمدمنــن، 
رخيصــا،  يعــد  مــا  وهــو  دنانيــر،   8 بحوالــي 
التــي  املســتوردة  الخمــور  كلفــة  مــع  مقارنــة 
ارتفعــت أســعارها بشــكل كبيــر، بعــد تهــاوي 

قيمة الدينار مقابل الدوالر.

مخالفة القانون
يكفــل قانــون حمايــة وتحســن البيئــة الليبــي 
الصادر في عام 2003، حماية شــجرة النخيل 
مــن العبــث والتعــدي؛ إذ تنــص بنــود القانــون 
فــي  املؤقتــة  الحكومــة  أقرتــه  والــذي   ،15 رقــم 
عــام 2012، علــى فــرض عقوبــات علــى املعتدي 
علــى ثــروة البــالد مــن الحيــاة النباتيــة، ومــن 
بينهــا النخيــل والزيتون املنتشــران في ليبيا. 
فــرض  علــى  القانــون  مــن   75 املــادة  وتنــص 
غرامات مالية ال تقل عن 1000 دينار ليبي وال 
تتجــاوز 5000 دينــار. ويمنــع القانــون بشــكل 
قطعــي االســتفادة مــن األراضــي الزراعية التي 

تتوفــر على األشــجار املثمــرة في أغراض بناء 
املساكن أو املحال التجارية.

لكــن محســن صويــد يــرى أن القانــون الســابق 
لــم يكــن لــه قيمــة، إذ بــدأ اإلضــرار بثــروة ليبيا 
مــن النخيــل منذ بدايــات عهد القذافي، بعد أن 
ألغى وزارة الزراعة عام 1986، األمر الذي أدى 
إلى كارثة حلت باملحاصيل واألشجار، وعلى 
الــوزارة  إلغــاء  أن  ويوضــح  النخيــل.  رأســها 
بالضبــط  والخاصــة  لهــا  التابعــة  واألجهــزة 
الزراعيــة،  الشــرطة  رأســها  وعلــى  واملراقبــة، 
نتجــت عنــه فوضــى ضربــت القطــاع بكاملــه، 
مشــروعا   12 تمتلــك  ليبيــا  كانــت  أن  بعــد 
للنخيــل تنتــج آالفــا مــن أطنــان التمــور، حتــى 
إنهــا صنفــت مــن أبــرز الــدول عامليــا فــي إنتاج 

التمور وكثافة النخيل.
وخصــص معمــر القذافــي أراضــي أربعــة مــن 
مشــاريع النخيــل فــي منطقــة الجفــرة )وســط 
ليبيــا(، والتــي تعــد مــن أغنــى مناطــق ليبيــا 
مؤسســات  إنشــاء  أجــل  مــن  التمــور،  إلنتــاج 
صويــد،  رواه  مــا  بحســب  دفاعــه،  وزارة 
وتابــع ضاحــكا »أمــن اللجنــة العامــة الليبيــة 
يخــرج  كان  يونــس،  أبوبكــر  للدفــاع،  املؤقتــة 
علــى اإلعــالم، مــن حــن إلــى آخــر، متحدثــا عــن 
مســاعيه وعمله من أجل زرع آالف من فســائل 
النخيــل وتنميــة صــادرات البــالد مــن التمــور، 

وال نعلم ما عالقة العسكر بالنخيل«.  
وأطلق القذافي، في مطلع الثمانينيات، حملة 
لتطبيــق إحــدى مقــوالت كتابــه األخضــر وهي 
»األرض ليســت ملــكا ألحــد«، وبموجبهــا تــم 
املشــاريع  مــن  الهكتــارات  آالف  علــى  االعتــداء 
الزراعية، »ومن أبرز الجرائم التي ترتبت على 
النخيــل«  »أم  مشــروع  تحويــل  املقولــة،  هــذه 
شــرق طرابلــس، والــذي احتــوى علــى 100 ألف 
بنــاء الســتراحات  أراضــي  إلــى  فســيلة نخــل، 
النظــام«،  أركان  قبــل  مــن  لالصطيــاف  وفلــل 

بحسب صويد.

أضرار الالقبي
إدارة  فــي  الخبيــر  النعمــي،  حافــظ  ر 

ّ
يحــذ

مراقبــة جــودة األغذيــة واألدويــة فــي جامعــة 
طرابلــس، مــن خطــورة تعاطــي الالقبــي بعــد 
»أضــرار  أن  موضحــا  شــديد،  بشــكل  تخّمــره 
ــع بشــكل بدائــي أكثــر مــن 

ّ
خمــر الالقبــي املصن

تخضــع  والتــي  املســكرات،  مــن  غيــره  أضــرار 
نســبة  مــن  تخفــف  قياســية  إنتــاج  لشــروط 
أن  إلــى  باإلضافــة  الالقبــي،  بعكــس  الكحــول 
ظروف إنتاجها تختلف تماما عما يحدث من 
إنتــاج بدائــي لالقبي، واألدهى أنه يتم إضافة 
إلــى  الترامــدول وغيــره  مثــل  أقــراص مخــدرة 

العصير املتخمر، ما يهدد حياة متعاطيه«.
بالفركتــوز،  املعــروف  الفاكهــة،  ســكر  ويعــد 
والتــي  الالقبــي،  لعصــارة  األساســي  املكــون 
تتخمــر بشــكل ســريع فــي حــال تعــّرض املزيج 
 ،Bacillaceae للحــرارة، بفعــل نشــاط بكتيريــا
املتوفــرة بكثافــة فــي أجــواء ليبيــا، كمــا يقــول 
نســبة  ارتفــاع  ســبب  أن  إلــى  الفتــا  النعمــي، 
الكحول في خمر الالقبي، يرجع إلى تصنيعه 
فــي درجــات حــرارة عاليــة، األمــر الــذي يهــدد 
صحة متعاطيه بشكل أسرع، مما يتعرض له 
متعاطــو غيــره مــن الخمــور، وهــو مــا يتطلــب 
األمنيــة  الجهــات  قبــل  مــن  حاســما   

ً
تدخــال

مــن  ليبيــا  ثــروة  علــى  حفاظــا  واملجتمعيــة، 
البشر والنخيل.

يدّمــرون ثــروة البالد من النخيل«، وهو الرأي 
الذي يؤيده زين العابدين سالم، أستاذ علوم 
أن  موضحــا  طرابلــس،  جامعــة  فــي  الزراعــة 
 60 النخلــة  ُيفقــد  الالقبــي  عصيــر  اســتخراج 
لدراســات وتحاليــل  وفقــا  مــن عصارتهــا،   %
مخبرية قام بها، وبالتالي موت النخلة خالل 
أخضــر  ســعفها  بــدى  وإن  حتــى  أيــام،  ثالثــة 
ملــدة أطــول، لكــن فــي الحقيقــة أن النخلــة ماتت 
بســبب فقدانهــا عصارتها وعــدم قدرتها على 

تعويضها.
وتمتلــك ليبيــا 9 ماليــن نخلــة، بحســب آخــر 
إحصــاء قامــت به وزارة الزراعة في عام 2010. 
وتشــغل زراعة النخيل مســاحة 23 ألف هكتار 
وأربــع  الليبــي  الســاحل  مناطــق  بــن  عــة 

ّ
موز

مناطــق فــي الجنــوب، تنتــج 309 أصنــاف مــن 
اإلحصائيــات،  هــذه  صويــد  ويؤيــد  التمــور. 
موضحــا أن اإلنتــاج الليبــي مــن التمــور وصل 
إلــى 150 ألــف طــن فــي بدايــة 2011، غيــر أنــه 
تراجــع بشــدة إلــى 80 ألــف طــن فــي 2014، ولــم 

يتجاوز 38 ألف طن في عام 2015.
أشــهر  الحلــو،  ناجــي  الحــاج  يســتبعد  وال 
)وســط  ودان  منطقــة  فــي  النخيــل  زارعــي 
الالقبــي  إنتــاج  يكــون  أن  الليبــي(  الجنــوب 
النخيــل مــن  إنتــاج  أهــم أســباب تراجــع  أحــد 
 »مــا يرجحــه املهنــدس صويــد 

ً
التمــور، قائــال

صحيــح، هــذه املهنــة املقيتــة داهمــت مزارعنــا 
هنا أيضا، ولكن مشكلتنا أكبر؛ إذ إن النخيل 
في الجنوب الليبي ينمو بكثافة في الواحات 

ويصعب مراقبة املعتدين عليه«.
ويتحــدث الحلــو، لـــ »العربــي الجديــد«، قائــال 
بأســى »حصل تمر ليبي ُيعرف باســم حليمة 
على املركز الثاني في مسابقة عاملية في كندا، 
طائلــة  أمــواال  يجنــي  نخلتــه  إنتــاج  أن  ومــع 
مــن  العشــرات  علــى  مؤخــرا  عثرنــا  لندرتــه، 

تلت بفعل الالقبي«.
ُ
أشجاره وقد ق

وتتوفر في نخيل الجنوب الليبي املواصفات 
التي يبحث عنها مستخرجو الالقبي، ومنها 
الجفاف، وقلة نســب الرطوبة »وهو ما يجعل 
عصــارة النخيــل صافيــة تماما من الشــوائب« 
بحســب الحلو، الــذي رصد تواجدا لعصابات 
فــي  اســتخدامه  أجــل  مــن  الالقبــي  تســتخرج 
مــن  بأنــواع  خلطــه  بعــد  الخمــر،  صناعــة 
العقاقيــر واملنبهــات، حتــى يتحــول إلــى نــوع 

من املسكرات بأقل التكاليف.

استغالل مهاجرين 
أفارقة في 

استخراج الالقبي 
جنوب ليبيا

ارتفاع نسبة 
الكحول في خمر 

الالقبي يهدد حياة 
متعاطيه
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رياضة

تتحضر بعض 
المنتخبات 
العربية لخوض 
غمار تصفيات 
كأس آسيا 2019 
في اإلمارات، 
إذ يستقبل 
المنتخب اللبناني 
نظيره هونغ 
كونغ على 
ملعب مدينة 
كميل شمعون 
الرياضية، بأجواء 
إيجابية وتفاؤل 
كبير بالفوز، في 
المقابل تبدو 
مهّمة فلسطين 
سهلة أمام جزر 
المالديف، على 
غرار عمان التي 
تستضيف بوتان. 
وتلعب اليمن 
ضد طاجكستان، 
أّما حظوظ 
األردن فتبدو 
كبيرة باالنتصار 
على كمبوديا.

منتخب لبنان يستضيف هونغ كونغ في أجواء إيجابية )ياسر الزيات/ فرانس برس(

تصفيات كأس آسيا
أعلن مدرب منتخب بوليفيا ماوريسيو سوريا، 

عن خطة هجومية ملواجهة نظيره األرجنتيني في 
إطار تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال 

 أن يتأثر »راقصو التانغو« 
ً
روسيا 2018، آمال

باالرتفاع الذي تقع عليه مدينة الباز حيث ستقام 
املباراة، بواقع 3600 متر فوق سطح البحر. وقال: 

»يتعّن على العبي بوليفيا إظهار قدرتهم على 
تطور خططهم الهجومية جيًدا، بحركات مختلفة 

يمكن ترجمتها إلى أهداف«.

أصّر مسعود أوزيل العب وسط أرسنال أنه 
يشعر بالراحة في ناديه الحالي لكنه سيتخذ 
قريبا قراره بشأن تمديد التعاقد الذي ينتهي 

بنهاية املوسم املقبل من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم. وقال أرسن فينغر مدرب أرسنال 

األسبوع املاضي إن املفاوضات مع الثنائي أوزيل 
وأليكسيس سانشيز لتمديد التعاقد قد توقفت 

حتى نهاية املوسم الجاري. يذكر أن أرسنال 
تراجع إلى املركز السادس في الدوري.

أعلن نادي فالنسيا اإلسباني، عبر بيان رسمّي 
له، عن تعين ماتيو أليماني كمدير رياضي 

جديد للنادي. ويتمتع أليماني، املحامي املولود 
عام 1963، بخبرة جيدة في إدارة أندية كرة القدم 
املحترفة، بعد شغل عدة مناصب عليا في نادي 

ريال مايوركا اإلسباني. وعانى نادي الخفافيش 
هذا املوسم على جميع األصعدة، وبّدل أكثر من 
مدرب وتدهورت نتائجه قبل أن يستعيد بعضا 

من توازنه.

مدرب بوليفيا 
سيدخل بخطة هجومية 

أمام األرجنتين

أوزيل يشعر بالراحة 
في أرسنال وسيتخذ 

قراره قريبًا

فالنسيا 
يعيّن مديرًا رياضيًا 

جديدًا للنادي
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حسين غازي

بفارغ  العربية  الجماهير  تنتظر 
الصبر عودة التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة إلــى كــأس العالم 2018 في 
روســـيـــا، فـــي ظـــل تــرقــب كــبــيــر ملـــا ستقدمه 
ــر والـــســـعـــوديـــة  ــطـ مــنــتــخــبــات اإلمـــــــــارات وقـ

وسورية والعراق.

المجموعة األولى
ــارة أمــــــام إيـــــــران فــي  ــسـ ــّرضـــت قـــطـــر لـــخـ ــعـ تـ
 

ّ
الجولة املاضية بهدف دون رّد، وهي ستحل

ضيفة على منتخب أوزباكستان الثالث )9 
أجواء  إلى  العنابي  والفوز سيعيد  نقاط(، 
املنافسة على البطاقة الثالثة، والتي تخّول 
ثالث  مــع  مصيرية  مــبــاراة  لــعــب  صاحبها 
املجموعة الثانية قبل خوض امللحق. وفي 
فإنها  أوزباكستان  على  قطر  انتصار  حال 
كــبــيــر،  بــشــكــل  املـــجـــمـــوعـــة  أوراق  ســتــخــلــط 
وســيــحــاول الــاعــبــون تــحــويــل االنــتــقــادات 
التي طاولتهم في الفترة األخيرة إلى مديح، 
ال ســيــمــا الــاعــبــون املــجــّنــســون عــلــى غـــرار 

تاباتا وسوريا.
الجنوبية  كــوريــا  منتخب  ســوريــة  وتلتقي 
وتـــبـــدو مــهــمــتــهــا صــعــبــة لــلــغــايــة، رغــــم أن 
الفوز قد يضعها وصيفة خلف إيران التي 
ستلعب أمام الصني التي هزمت الشمشون 
الــكــوري فــي الــلــقــاء الــســابــق، وبــالــتــالــي فإن 
كـــل االحـــتـــمـــاالت مــفــتــوحــة لــلــمــنــافــســة على 
البطاقة الثالثة أو حتى الثانية للمنتخبات 

العربية.

المجموعة الثانية
يستقبل املنتخب األسترالي الذي تعادل في 

2829
رياضة

تقرير

الجولة املاضية بشكل مفاجئ أمام العراق 
نظيره منتخب اإلمــارات الذي خسر بدوره 
الــيــابــان بهدفني نظيفني.  أمـــام  أرضـــه  على 
وقـــد تــحــدد هـــذه املـــبـــاراة الــكــثــيــر للطرفني 
ــي املـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــبــطــاقــة  ــرار فــ ــمـ ــتـ لـــاسـ

الثانية املؤهلة مباشرة إلى املونديال.
ــيـــف املـــنـــتـــخـــب  ــتـــضـ ــسـ مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــر يـ
الــســعــودي عــلــى مــلــعــب »مــديــنــة املــلــك عبد 
مباراة  العراقي في  الرياضية« شقيقه  الله 
الرافدين  أسود  لألخير، فخسارة  مصيرية 
ســتــؤكــد أن حـــظـــوظ املــنــافــســة عــلــى املــركــز 

C C

رغم خسارة فريقه تابع 
وستبروك التأهل وحقق 

تريبل دابل جديدة

المنتخب السلوفاكي 
عاد من مالطا بثالث 

نقاط ثمينة

مدرب كرواتيا يعفي نجومه من ودية إستونيا
قرر املدير الفني ملنتخب كرواتيا لكرة القدم أنتي كاسيتش إعفاء العبيه لوكا 
مودريتش وإيفان راكيتيتش وماريو ماندزوكيتش ودانييل سوباسيتش 
ونيكوال كالينيتش من ودية إستونيا اليوم الثالثاء. وعززت كرواتيا صدارة 
مجموعتها في تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا بعدما 

فازت الجمعة على أوكرانيا بهدف نظيف. 
وفضل املــدرب عدم إضافة حمل إضافي على العبيه في مباراة إستونيا 
ومنح فرصة لالعبني الذين يشاركون بصورة قليلة في اللعب. وقال املدرب: 
الفرصة  أقــل  الــوديــة السابقة حــاولــنــا منح مــن يلعبون  املــبــاريــات  »فــي كــل 
نفس  يحدث  أن  أتمنى  الوطني.  املنتخب  تمثيل  على  قدرتهم  على  للتأكيد 

األمر أمام إستونيا«.

كوتينيو يحّذر من مباراة بارغواي
قال العب وسط منتخب البرازيل لكرة القدم، فيليبي كوتينيو إنه على الرغم 
الجنوبية  أميركا  في تصفيات  »السيليساو«  يقدمه  الــذي  الجيد  األداء  من 
التي  بــاراغــواي  الحذر من  اتخاذ  ملونديال 2018 في روسيا، يجب  املؤهلة 
يستضيفها فريقه في ساو باولو اليوم الثالثاء في الجولة الـ14 من نفس 
ــد العـــب لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي أن فــريــقــه »يــجــب أن يتحلى  الــتــصــفــيــات. وأكـ

بالتركيز الشديد أمام باراغواي. 
كل مباراة معقدة للغاية ولقاء الثالثاء سيكون بالتأكيد غاية في الصعوبة«. 
وأردف »كل خصومنا يحاولون تعقيد األمور علينا«، مشيرًا إلى أن املشهد 
لن يكون مختلفًا أمام باراغواي التي تحتل املركز السابع من جدول ترتيب 

التصفيات بـ18 نقطة.

مدرب بوليفيا سيدخل 
بخطة هجومية أمام األرجنتين

أعلن مدرب منتخب بوليفيا ماوريسيو سوريا، عن خطة هجومية ملواجهة 
ملونديال  املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  إطــار  فــي  األرجنتيني  نظيره 
روسيا 2018، آماًل في أن يتأثر »راقصو التانغو« باالرتفاع الذي تقع عليه 
 

ّ
مدينة الباز حيث ستقام املباراة، بواقع 3600 متر فوق سطح البحر: »يتعني
جيًدا،  الهجومية  خططهم  تطور  على  قدرتهم  إظهار  بوليفيا  العبي  على 

بحركات مختلفة يمكن ترجمتها إلى أهداف«.

فينياليس يفوز بسباق قطر »للموتو جي بي«
املركز األول في فئة موتو جي بي في  أحــرز اإلسباني مافريك فينياليس 
الــدراجــات  لسباقات  العالم  بطولة  مــن  األولـــى  املرحلة  الكبرى،  قطر  جــائــزة 
النارية على حلبة لوسيل. وحقق فينياليس الفوز الثاني له في فئة موتو جي 
بي واألول مع فريقه الجديد ياماها الذي انضم إليه من سوزوكي في نهاية 
الــذي  ليخلف مواطنه خــورخــي ماركيز. وكــان فينياليس،  املــاضــي  املــوســم 
اعتبر بني املرشحني البارزين إلحراز اللقب مع حامله مواطنه مارك ماركيز، 
في املستوى طيلة نهاية األسبوع بعدما فرض سيطرته في التجارب التي 

سبقت انطالقة املوسم. 
وحل فينياليس أمام اإليطاليني أندريا دوفيتسيوزو )دوكاتي( وزميله في 
فريق ياماها اإليطالي فالنتينو روسي. وفي فئة موتو 2، كان املركز األول 
من نصيب اإليطالي فرانكو موربيديلي )كاليكس( متقدمًا على زميليه في 
عــام 2005،  فئة 125 سم مكعب  لوثي، بطل  السويسري توماس  الفريق، 
والياباني تاكاكي ناكاغامي. وحقق موربيديلي الذي أنهى املوسم املاضي 
في املركز الرابع، أخيرًا فوزه األول في الجائزة الكبرى علمًا بأنه كان بني 
الثالثة األوائل 8 مرات في مسيرته االحترافية بينها 7 مرات العام املاضي.

لحق بوسطن سلتيكس بكليفاند كافالييرز، 
ــم املــــاضــــي، إلــــى صــــــدارة املــنــطــقــة  بــطــل املـــوسـ
الشرقية، بعدما حقق فوزه الثامن واألربعني 
في حني   ،108-112 ميامي هيت  على حساب 
تابع هيوسنت روكتس تألقه وهزم أوكاهوما 
السلة  كــرة  فــي دوري  ثــانــدر 120-137  سيتي 

األميركي للمحترفني.
ــارة( عــلــى  ــ ــســ ــ بـــوســـطـــن )26 خــ فــــــوز  وخــــلــــط 
الــتــنــافــس عــلــى لقب  مــيــامــي األوراق، واشــتــد 
فرق  ثــاثــة  وبــني  بينه  الشرقية  املنطقة  بطل 
أخــرى هــي كليفاند )47 فــوزا و25 خــســارة(، 
وواشــنــطــن ويـــــزاردز )45 فـــوزًا و28 هــزيــمــة(، 
أن  يذكر   .)29 مقابل   44( رابــتــورز  وتورونتو 
الـــفـــرق األربـــعـــة ضــمــنــت تــأهــلــهــا إلــــى الــبــاي 
تقريبًا  كليفاند  مع  بوسطن  وتساوى  أوف، 
فقط.  التسجيل  في نسبة  وبقي متخلفًا عنه 
وعانى بوسطن كثيرًا لتحقيق الفوز، وحسم 
أطبق  بعدما  الثالث  الــربــع  فــي  اللقاء  نتيجة 
ــك بــعــد أن  عــلــى مــنــافــســه وأنـــهـــاه 32-17، وذلــ
الثاني  فــي  وتــعــادل   ،27-22 األول  فــي  تخّلف 
أيـــضـــًا. ويــديــن  فـــي األخـــيـــر  31-31، وتــخــلــف 

ابتعد املنتخب اإلنكليزي بصدارة املجموعة 
الــســادســة، بــعــدمــا حــقــق فــــوزا منطقيا على 
حــســاب ضــيــفــه الــلــيــتــوانــي بــهــدفــني نظيفني 
على ملعب »ويمبلي« ضمن الجولة الخامسة 
العالم  لكأس  املؤهلة  األوروبية  بالتصفيات 
األرض هدفًا  أصــحــاب  أحــرز  بروسيا.   2018
ــهـــم املـــهـــاجـــم  ــتـــح لـ ــتـ ــيـــث افـ ــــوط حـ فــــي كــــل شــ
املــخــضــرم والعـــب ســنــدرالنــد جــيــرمــني ديفو 
باب التسجيل في الدقيقة 22.  وفي الشوط 
الــثــانــي، عـــزز مــهــاجــم ليستر ســيــتــي جيمي 
فاردي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 66 
األيمن  الظهير  بــدأت من  لعبة جماعية  بعد 
كــيــل ووكـــر بــتــمــريــرة آلدام الالنـــا الـــذي لعب 
لــفــاردي ليجد األخير  الكرة من ملسة واحــدة 
نفسه فــي مــواجــهــة الـــحـــارس ويــســكــن الــكــرة 

داخل الشباك. 
وعلى ملعب »تاقلعي الوطني« خسر منتخب 
مالطا أمام نظيره السلوفاكي بنتيجة )3-1(. 
تــقــدم العــب وســط الــغــرافــة القطري فاديمير 
الثانية،  الدقيقة  منذ  مبكرا  للضيوف  فايس 
قــبــل أن يــعــادل جـــون بـــول فــاروجــيــا النتيجة 

أيــزيــاه توماس  إلــى نجميه  بــالــفــوز  بوسطن 
)30 نقطة(، وجاي كراودر )25 نقطة(، في حني 
وجيمس  نقطة(،   24( جونسون  تايلور  كــان 
جونسون )20 نقطة و5 متابعات و6 تمريرات 
حــاســمــة(، وحــســن وايــتــســايــد )19 نقطة و15 
مــتــابــعــة(، أفـــضـــل العـــبـــي مــيــامــي فـــي الــلــقــاء. 
ورغــم أن ميامي )35 فــوزًا مقابل 38 هزيمة(، 
حـــافـــظ عــلــى املـــركـــز الـــثـــامـــن، إال أن املــنــافــســة 
اشـــتـــدت أيــضــًا عــلــى بــطــاقــات الــتــأهــل األربـــع 
التاسع )35  فــوز شيكاغو بولز  األخــرى بعد 
مــقــابــل 39(، عــلــى مــيــلــووكــي بــاكــس الــســادس 
)37 مقابل 36( 109-94، وتشارلوت هورنتس 
صنز  فينيكس  على   ،)40 مقابل   33( العاشر 
كيمبا  تـــشـــارلـــوت  العـــبـــو  ــفـــوق  وتـ  .106-120
ــيـــامـــس )21  ــقـــطـــة(، ومــــارفــــن ولـ نـ ووكــــــر )31 
نــقــطــة(، والــفــرنــســي نــيــكــوال بــاتــوم )18 نقطة 
تــمــريــرات حــاســمــة(، على نجم فينيكس  و10 
الــذي أصبح،  )23 نقطة(،  الشاب ديفني بوكر 
الــجــمــعــة، ســـادس العـــب يسجل 70 نقطة في 

مباراة واحدة.
أوكاهوما  نجم  الثانية، سجل  املــبــاراة  وفــي 

ألصحاب األرض في الدقيقة 14. وقبل نهاية 
الــشــوط بــأربــع دقـــائـــق، مــنــح يـــان جــريــجــوس 
ــددًا. وفــــي الــشــوط  الــتــقــدم لــلــســلــوفــاكــيــني مـــجـ
تقدم منتخب  نيمتش  آدام  آدام  عــزز  الــثــانــي، 
أن  قبل  دقــائــق،  بست  النهاية  قبل  سلوفاكيا 
الثانية  الصفراء  بالبطاقة  الاعب  يطر نفس 
في الدقيقة األخيرة. يذكر أن أصحاب األرض 
لــعــبــوا منقوصني مــن العـــب مــنــذ الــدقــيــقــة 79 
بعد طرد مسجل الهدف الوحيد لهم بالبطاقة 

الصفراء الثانية. 
ــاراة األخـــــــــــرى، اقــــتــــنــــص مــنــتــخــب  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي املـ ــ ــ وفـ
أمـــام جــمــاهــيــره بهدف  قــاتــا  فـــوزا  اسكتلندا 
»هامبدن  ملعب  على  سلوفينيا  أمــام  نظيف 
الدخول ضمن  آماله في  بــارك« ليحافظ على 
صراع التأهل للمونديال. وعلى ضوء هاتني 
ــيـــا وصـــافـــة  ــاكـ ــلـــوفـ الـــنـــتـــيـــجـــتـــني، تـــخـــطـــف سـ
ـــ9 نقاط  املــجــمــوعــة بــعــدمــا رفــعــت رصــيــدهــا لـ
ــتـــي تــراجــعــت  مــســتــغــلــة تــعــثــر ســلــوفــيــنــيــا الـ
لــلــمــركــز الــثــالــث بــعــدمــا تــجــمــد رصــيــدهــا عن 
ثمان نقاط، بينما يحتل منتخب مالطا املركز 
األخير دون رصيد. وأصبح رصيد إسكتلندا 

ــبـــروك، نــقــطــة مــهــمــة في  ــتـ ســيــتــي، راســـــل وسـ
الــســبــاق إلـــى لــقــب أفــضــل العـــب عــلــى منافسه 
أن حقق  بعد  هـــاردن،  نجم هيوسنت جيمس 
ــل« الـــســـادس والــثــاثــني لــه هــذا  الـــ«تــريــبــل دابــ
املوسم بتسجيله 39 نقطة مع 11 متابعة و13 
أن  بإمكان وستبروك  وبــات  تمريرة حاسمة. 
املسجل خال  القياسي  الرقم  بتحطيم  يحلم 
ــل(، الـــذي حققه  ــ مــوســم واحـــد )41 تــريــبــل دابـ

أوسكار روبرتسون في 1962-1961.
الثاثة  ــاع  األربـ فــي  العبو هيوسنت  وتعملق 
األولى )37-31 و42-28 و34-29(، قبل أن يدعوا 
لــلــبــدالء، فالتقط أوكــاهــومــا سيتي  الــفــرصــة 
ــــد وســتــبــروك  وأنـــهـــاه 37-24. ووجـ األنـــفـــاس 
كانتر  أنيس  التركي  زميله  مــع  نفسه وحــيــدًا 
)23 نقطة(، بينما ساهم مع هاردن )22 نقطة 
و12 تمريرة حاسمة( في تحقيق الفوز الكبير 
كل من لو وليامس )31 نقطة(، وإريك غوردون 

وتريفور أريزا )24 نقطة لكل منهما(.
ــرز، بــطــل 2015  ــ وحــقــق غــولــدن ســتــايــت ووريــ
الــبــطــولــة  ومـــتـــصـــدر  بـــطـــل 2016  ووصــــيــــف 
التوالي والتاسع  السابع على  الحالية، فوزه 
)مقابل 14 خسارة(، على حساب  والخمسني 
كــــاي  وكــــــــان   .94-106 غــــريــــزلــــيــــز  مـــمـــفـــيـــس 
طــومــســون )31 نــقــطــة(، وســتــيــفــن كــــوري )21 
نقطة و11 تمريرة حاسمة(، وأندريه إيغواداال 
)20 نقطة و7 متابعات(، األفضل عند الفائز، 
بينما مايك كونلي أفضل املسجلني للخاسر 

)29 نقطة(، تاه زاك راندولف )15 نقطة(.
)فرانس برس(

ــز الــــثــــالــــث، بــيــنــمــا تــمــتــلــك  ــركــ 7 نـــقـــاط فــــي املــ
وتقبع  الخامس،  املركز  في  نقاط   5 ليتوانيا 

مالطا في قاع الترتيب دون رصيد. 
وواصـــلـــت أملــانــيــا تــصــدر املــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
فـــي تــصــفــيــات أوروبـــــا املــؤهــلــة لــكــأس الــعــالــم 

الـــفـــوز  مــــن  تــمــكــنــت  بـــعـــدمـــا  بـــروســـيـــا   2018
لــواحــد، فيما  على أذربــيــجــان بأربعة أهـــداف 
اكــتــســحــت جــمــهــوريــة الــتــشــيــك ســـان مــاريــنــو 
ــة الـــخـــامـــســـة بــنــفــس  ــــي الــــجــــولــ بـــســـداســـيـــة فـ
املـــجـــمـــوعـــة. وفـــــي املـــــبـــــاراة الـــتـــي احــتــضــنــهــا 

ــدري  مــلــعــب »تـــوفـــيـــق بـــاكـــهـــرامـــوف« تـــقـــدم أنــ
لــــكــــن أصـــــحـــــاب األرض  ــيـــوف  ــلـــضـ لـ شـــــورلـــــه 
نـــازاروف. وعاد  تعادلوا عن طريق ديميتري 
للتقدم بعدها بخمس  الـ »مانشافت« مجددًا 
دقائق بواسطة توماس مولر، قبل أن يضيف 
الهدف  جــاء  ثم  الثالث  الهدف  ماريو جوميز 
الرابع عبر شورله مجددًا. وبهذا الفوز رفعت 
رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة املجموعة. 
جاءت سداسية الضيوف عبر أنتونني باراك 
ــدا مــن ركــلــة جـــزاء وثــيــودور  ــ وفــاديــمــيــر داريـ
جــيــبــر ســيــاســي ومــيــكــائــيــل كــرمــيــنــســيــتــش. 
بهذا الفوز رفعت التشيك رصيدها إلى ثمان 
نــقــاط فــي املــركــز الثاني بــفــارق نقطة وحيدة 
الــرابــع.  للمركز  تراجعت  التي  أذربــيــجــان  عــن 
واقــتــنــص مــنــتــخــب أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة األول 
بعدما  الثالثة  املجموعة  وصــافــة  الــقــدم  لكرة 
تغلب على ضيفه النرويجي بهدفني نظيفني 
على ملعب ويندسور بارك. واستغل منتخب 
أرمــيــنــيــا األول لــكــرة الـــقـــدم الــنــقــص الــعــددي 
لضيفه كازاخستان وتغلب عليه بنتيجة 0-2 
في املباراة التي جمعتهما على ملعب فازكني 
سركيسيان الجمهوري بالعاصمة األرمينية 
يريفان، ضمن منافسات املجموعة الخامسة.

املجموعة  بــصــدارة  بولندا  منتخب  واحتفظ 
الجبل  مضيفه  على  تغلب  بعدما  الخامسة 
الـــتـــي  املـــــــبـــــــاراة  فـــــي  بـــنـــتـــيـــجـــة 2-1  األســــــــــود 
احــتــضــنــهــا اســتــاد غــرادســكــي. وارتـــفـــع بذلك 

رصيد بولندا لـ 13 نقطة في مقدمة الجدول.
)إفي(

انتصارات مستحقة إلنكلترا وألمانيا وبولندا بتصفيات أوروباسلتيكس يشعل المنافسة على صدارة دوري السلة األميركي

محمد  العربيّان  النجمان  يتصارع 
على  خليل  وأحمد  السهالوي 
فهما  التصفيات،  هــداف  لقب 
 15 برصيد  ــصــدارة  ال يتقاسمان 
هدفًا لكل منهما، وفي الجولة 
ــارات  اإلمـ ــب  الع فشل  الماضية 
خليل في هزّ شباك الخصم وخسر 
نظيفين،  بهدفين  اليابان  أمــام 
فيما نجح السهالوي في قيادة 
إلى  السعودية  بـــالده  منتخب 
كبيرة  بنتيجة  تايالند  على  الفوز 
3-0، ليؤكد أنه قادرٌ على متابعة 

التألق.

صراع الهداف

تشتد المنافسة يومًا 
بعد آخر على صدارة 

المنطقة الشرقية، ال سيما 
بين كليفالند وسلتيكس

واصلت إنكلترا وألمانيا 
وبولندا السير بثقة في 

التصفيات األوروبية 
المؤهلة لمونديال روسيا

قطر أمام فرصة مصيرية لحلم المنافسة على التأهل )محمد فرج/ األناضول(

اليابان في مهمة سهلة أمام تايالند )فرانسوا نيل/ Getty(العراق يسعى للفوز على السعودية )فرانس برس(

سورية أمام فرصة تاريخية حين تواجه كوريا الجنوبية  )محمد رصفة/ فرانس برس(
اإلمارات في مهمة صعبة أمام 
المنتخب السعودي يتطلع لالقتراب أكثر من التأهل  )روبرت شميدت/ فرانس برس(أسترالـيا )محمود خالد/ األناضول(

)Getty/من مواجهة ألمانيا ومنتخب أذربيجان )رسول رحيموف/األناضول(فوز سلتيكس األخير جاء على حساب ميامي هيت )مادي ماير

تصفيات المونديال

تعود اليوم عجلة التصفيات اآلسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018 
في روسيا، وتسعى المنتخبات العربية لتحقيق نتائج طيبة من أجل 

التأهل إلى أهم حدث رياضي

قطر أمام فرصة مصيرية... والسعودية تواجه العراق

ــر  ــا األخـــضـ ــ ــاتــــت مــســتــحــيــلــة، أمــ الــــثــــالــــث بــ
للتقدم خطوة  يتطلع  فإنه  الـــدار  وصــاحــب 
الــتــأهــل إذ يــتــصــدر املجموعة  أخــــرى نــحــو 
مـــع منتخب  مــنــاصــفــة  نــقــطــة  بــرصــيــد 13 
اليابان بفارق األهداف، والذي من املرجح أن 
الترتيب  تتذيل  التي  تاياند  على  ينتصر 
وفـــقـــدت حــظــوظــهــا فـــي الــتــأهــل، وبــالــعــودة 
فــإنــه يعيش فترة  الــســعــودي  املنتخب  إلــى 
مـــن االســـتـــقـــرار الــفــنــي، فــهــو يــمــتــاز بــقــوتــه 
الدفاعية وقادٌر على تسجيل األهداف حتى 

لو عانى في املباراة بفضل أكثر من العب.

مباريـات
      األسبـوع
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محمد السعو

ــقـــاء مــــا يـــقـــارب  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن بـ
الـــشـــهـــريـــن عـــلـــى انـــتـــهـــاء املـــوســـم 
األوروبية،  األندية  أن  إال  الحالي، 
كعادتها، بدأت بالتخطيط لسوق االنتقاالت 
ــل، الــــــذي يــنــطــلــق فــــي شــهــر  ــبـ ــقـ الــصــيــفــيــة املـ
ــبـــل، وبـــــــدأت األســـمـــاء  ــقـ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـ
اإلعالمية  التقارير  بحسب  تباعًا،  بالظهور 
الــــتــــي تـــنـــشـــرهـــا أشــــهــــر الـــصـــحـــف ووســــائــــل 

اإلعالم في القارة األوروبية تحديدًا.
ــو فـــيـــراتـــي  ــ ــاركـ ــ ــح اســــــم اإليــــطــــالــــي مـ ــ ــبـ ــ وأصـ
والــفــرنــســي الـــشـــاب الـــواعـــد كــيــلــيــان مــبــابــي 
وألكسيس سانشيز وجيانلويجي دوناروما 
غريزمان ومسعود  وانــطــوان  ديباال  وباولو 
ــل وديــيــغــو كــوســتــا، وغــيــرهــم كــثــيــرون،  أوزيــ
بــقــرب االنــتــقــال لناد  ممن ترتبط أســمــاؤهــم 
جـــديـــد. مـــا يـــعـــزز أيـــضـــا تــلــك الــتــصــريــحــات 
ــؤالء الـــالعـــبـــن، عــلــى  ــ ــتـــي يــقــدمــهــا مـــثـــل هــ الـ
غــرار فيراتي الــذي قال إنه يتمنى اللعب في 
برشلونة، أو مثلما صرح كوستا اإلسباني 
مــؤخــرًا حــن قـــال إنـــه قــد يلعب يــومــًا مــا في 

فرنسا، وغيرها من التصريحات.
ويبدو أن »ميركاتو الصيف« سيكون ساخنًا 
للغاية هذا املوسم، فعلى سبيل املثال ارتبط 

نجوم »ميركاتو« 
الصيف

كثيرة هي األسماء التي تتناوب على ترشيحها وسائل اإلعالم العالمية حول 
اقتراب رحيلها أو تقديم العروض المالية لها، لالنتقال في فترة االنتقاالت 
الصيفة المقبلة »ميركاتو الصيف«، الذي سينطلق في شهر حزيران/يونيو 

المقبل، والذي ينبئ بمفاجآت ثقيلة، خاصة بين األندية الكبيرة

3031
رياضة

تقرير

ــدوره في  ــ ــــاض مـــحـــرز كــثــيــرًا بــ الـــجـــزائـــري ريـ
برشلونة الذي حاول التعاقد معه سابقًا من 
دون جـــدوى، لكن املــوســم الــحــالــي قــد ينجح 
ناديا  أن  كما  في مسعاه.  الكتالوني  الــنــادي 
ــد اإلســـبـــانـــي يــســعــى هو  بــحــجــم ريـــــال مـــدريـ
الــدمــاء،  لبيع بعض نجومه وتــجــديــد  اآلخـــر 
الــحــالــي،  الــرئــيــس  لــو علمنا أن  خــاصــة فيما 
فلورنتينو بيريز، لن يستطيع الترشح لفترة 
رئــاســيــة جـــديـــدة مـــن دون تــقــديــم صــفــقــة من 
العيار الثقيل، كما عهده جمهور ريال مدريد. 
وفــــي الــتــقــريــر الـــتـــالـــي، نــســلــط الـــضـــوء على 
أبــــرز األســـمـــاء املــرشــحــة بــقــوة لــتــكــون نجوم 

»ميركاتو الصيف« في املوسم الجديد.

ماركو فيراتي ودوناروما
يعد العــب بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي، 
الالعبن  أكثر  أحــد  فيراتي،  ماركو  اإليطالي 

الجاذبن الهتمام األندية األوروبية العمالقة، 
على غرار برشلونة وريال مدريد اإلسبانين 
اإلنكليزي،  وتشلسي  اإليطالي  ويوفنتوس 
بقوة  املرشحن  الالعبن  قائمة  تــصــّدر  وقــد 
للرحيل إلى ناد جديد، فهو يقدم أداء مذهال 
ومستويات مذهلة، وسبق وأن صرح الالعب 
الــــذي انــتــقــل إلـــى صــفــوف ســـان جــيــرمــان في 
صــيــف 2012 قــادمــا مــن بــيــســكــارا، مــقــابــل 12 
ــورو، أن بــرشــلــونــة »مـــا زال أفــضــل  ــ مــلــيــون يـ
فريق في العالم«، و«أي شخص يتمنى اللعب 
فــي بــرشــلــونــة«. كــمــا أبـــدى نـــادي يوفنتوس 
يــورو لضم العب  لدفع 80 مليون  استعداده 
الوسط، خاصة بعد رحيل الالعب املخضرم 
أنــدريــا بــيــرلــو لــلــواليــات املــتــحــدة، بــاإلضــافــة 
إلـــى الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، الــــذي انــتــقــل إلــى 

مانشستر يونايتد.
ــاب جـــيـــانـــلـــويـــجـــي  ــ ــشــ ــ ــارس الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــدم الـ ــ ــقــ ــ ويــ
الــــــــ18 عــــامــــا، أداء رائـــعـــا  ــا، بــعــمــر  ــ ــارومــ ــ دونــ
لــلــغــايــة مـــع فــريــق مــيــالن اإليـــطـــالـــي، مـــا دفــع 
الجميع إلى مقارنته واعتباره الخليفة األول 
للحارس اإليطالي املخضرم جيجي بوفون، 
وهــــو األمــــر الــــذي وّجــــه الــعــديــد مـــن األنــديــة 
العمالقة، على غرار ريال مدريد ومانشستر 
ــتـــي ويــــوفــــنــــتــــوس، الســـتـــقـــطـــابـــه بـــقـــوة  ــيـ سـ
الصيف الحالي، في ظل عدم تجديده، حتى 
اآلن، لتعاقده مع ميالن بانتظار مفاوضات 
ــــوال، وقـــد وضــعــه  وكــيــل أعــمــالــه الــشــهــيــر رايــ
الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال 
مــدريــد اإلســبــانــي، مــن بــن الــخــيــارات كبديل 
للبورتوريكي كيلور نافاس، إلى جانب عدد 
مـــن األســـمـــاء مــثــل الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــورتــوا 
حارس تشلسي، وهوغو لوريس )توتنهام(.

جوهرة موناكو وغريزمان وديباال
تـــصـــّدر الــفــرنــســي الــصــغــيــر كــيــلــيــان مــبــابــي، 
ــو، عــــنــــاويــــن الــصــحــف  ــاكــ ــونــ ــــب فــــريــــق مــ العــ
الــعــاملــيــة الـــتـــي شــبــهــتــه بـــاألســـطـــورة تــيــري 
هــــنــــري، بـــســـبـــب تـــألـــقـــه مــــع فـــريـــقـــه، خــاصــة 
ــام  ــ أمـ أوروبــــــــــا  ــــال  ــــطـ أبـ مـــســـابـــقـــة دوري  ــــي  فـ
األندية  لتضع  اإلنكليزي،  سيتي  مانشستر 
الـــكـــبـــيـــرة عــيــونــهــا عــلــيــه الســـتـــقـــطـــابـــه، وهـــو 
العمر 19 عاما، فأطلق ريــال مدريد  يبلغ من 
اإلنكليزي وبــاريــس ســان جيرمان  وأرســنــال 
تمهيدا  الالعب،  في  »الــغــزل«  الفرنسي سهام 
إلــى محاولة  مــونــاكــو  دفــع  مــا  للسباق عليه، 
أن األخبار  وضــع حد لتلك االهتمامات، رغــم 
تـــرشـــح انــتــقــالــه ال مـــحـــالـــة. ويــــواصــــل الــنــجــم 
ــه مــع  ــان تـــوهـــجـ ــزمــ ــريــ ــرنـــســـي أنـــــطـــــوان غــ ــفـ الـ
في  ينجح  أن  دون  مــن  لــكــن  مــدريــد،  أتلتيكو 
ترشح  الــذي  الالعب  وهــو  باأللقاب،  التتويج 
العمالقن  مــع  الذهبية  الــكــرة  على  للمنافسة 
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، أصبح 
ــا لــــنــــادي مــانــشــســتــر  ــ ــقـــال إمــ ــتـ ــا لـــالنـ مـــرشـــحـ
يونايتد اإلنكليزي أو ريال مدريد وبرشلونة 
اإلسبانين، لكن قيمة الشرط الجزائي لالعب 

G G

فيراتي ودوناروما 
وجوهرة »موناكو« في 

طليعة المرشحين

اإلكوادور ستخوض مباراة كولومبيا بذكاء وصبر
أكد العب وسط املنتخب اإلكوادوري، بيدرو كينيونيز، أن املباراة أمام كولومبيا اليوم 
الثالثاء في العاصمة كيتو ضمن املرحلة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
لكاس العالم 2018 بروسيا تحتاج لـ »ذكاء وصبر«. وشدد كينيونيز خالل مؤتمر 
صحافي “ستكون مباراة لألذكياء، لكي نكون في أقصى تركيزنا، علينا أن نتحلى 
بالصبر وال نترك اليأس يتسرب ألنفسنا، ونحن نتدرب على جميع االحتماالت التي 
يمكن أن تحدث خالل املباراة، السيما مع ما يمكن أن تقدمه كولومبيا”. وأكد العب 
الوسط، الذي يدخل ضمن اختيارات املدرب جوستافو كينتيروس ليسد فراغ الغائب 
لإليقاف كريستيان نوبوا، أن الفريق يدرك مدى أهمية املباراة، وأن األهم خاللها هو 
حصد النقاط الثالث، وليس التعادل حتى. وأوضح »نعلم أن كولومبيا لديها العبون 
إذا  ولكن  تــوريــس،  وماكينلي  رودريــغــيــز  خاميس  مثل  كبيرة  بإمكانيات  يتمتعون 
قدمنا أداًء جيدًا، كالذي قدمناه منذ بداية التصفيات، أعتقد أننا لن نواجه أي مشاكل«.

للخلف، وأنها تمتلك العبني  تتراجع  لن  أن كولومبيا  املحلي  إمليك  وأكــد العب فريق 
يلعبون في أندية كبيرة بأوروبا ويلعبون كرة قدم جيدة، ولهذا ستكون مباراة مفتوحة.

غرامة على سانشيز بسبب السرعة الزائدة
فرضت الشرطة التشيلية غرامة على مواطنها 
الـــالعـــب ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز بــســبــب قــيــادتــه 
بالعاصمة  الــســاعــة  فــي  كلم   155 على ســرعــة 
سانتياغو. وضبطت الشرطة العسكرية الالعب 
وهـــو يــقــود بــهــذه الــســرعــة الـــزائـــدة عــلــى طريق 
الــحــد األقــصــى املــســمــوح بــه هــو 120 كــلــم في 
الساعة. ووقعت املخالفة يوم السبت عقب مران 
املنتخب قبل مواجهة فنزويال اليوم الثالثاء في 
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة لكأس العالم 
2018 بروسيا. ونشرت على اإلنترنت صورة 
ملخالفة الالعب، وعلى ما يبدو أن رجال الشرطة 
الــذيــن حــــرروا املــخــالــفــة هــم أول مــن وضعوها 
على الشبكة. ومن املقرر أن يمثل الالعب أمام 
مــحــكــمــة الـــشـــرطـــة املــحــلــيــة فـــي بـــويـــن بــجــنــوب 

سانتياغو في 12 من الشهر الجاري. 

اإلصابة تبعد راونيتش عن بطولة ميامي
الدور  الخامس عامليًا، من املشاركة في  الكندي ميلوش راونيتش، املصنف  انسحب 
الثالث لبطولة ميامي للتنس بسبب مشكلة في العضلة املأبضية كان يعاني منها منذ 
الثالث للقب، عن حزنه لعدما استكمال  فترة. وأعــرب روانيتش )25 عامًا( واملرشح 
أنــه إذا واصــل املشاركة فإن  أكــد خــالل مؤتمر صحافي  البطولة ولكنه  مشواره في 
حالته الصحية »ستكون في خطر«. وقال الالعب الكندي »لست في حالة جيدة منذ 
بطولة ويمبلدون«. وبعد انسحاب راونيتش، بات املستفيد األكبر هو األميركي جاريد 
بطولة  من  الرابع  للدور  بذلك  تأهل  والــذي  التصفيات  القادم من مرحلة  دونالدسون 

األساتذة ذات الـ1000 نقطة.

االتحاد الهولندي يقيل المدرب باليند
املــدرب داني  القدم  الهولندي لكرة  أقال االتحاد 
ــــك بــعــد اجــتــمــاع بني  بــاليــنــد مـــن مــنــصــبــه، وذلـ
الطرفني، األحد، من أجل البحث في الوضع الذي 
يعيشه املنتخب على إثر الخسارة السبت أمام 
بلغاريا بهدفني نظيفني ضمن تصفيات أوروبا 
املؤهلة إلــى مــونــديــال روســيــا 2018. ورغــم أن 
االتــحــاد الهولندي حـــاول فــي وقــت ســابــق بعد 
الهزيمة تبرير سبب ما حصل، عازيًا ذلك إلى 
الخلفي،  الــخــط  فــي  الــغــيــابــات وال سيما  كــثــرة 
إال أنه قرر في نهاية األمــر، إنهاء مهمة املدرب 
الذي اعترف بعد املباراة أن األمور باتت صعبة 
للغاية، مشككًا في قدرته على تحقيق املطلوب منه. واعتبر االتحاد الهولندي للعبة 
أن الخسارة كانت موجعة للغاية، إذ هددت حظوظ املنتخب في بلوغ نهائيات روسيا 
بعد فشل هولندا  تواليًا،  الثانية  للمرة  آخــر عن بطولة كبيرة  يعني غيابًا  2018، ما 
في التأهل إلى يورو 2016 التي جرت في فرنسا. إذ يحتل الفريق املركز الرابع في 
نقطة(،   13( الــصــدارة  صاحبة  فرنسا  خلف  نقاط،  سبع  برصيد  الرابعة  املجموعة 
املركز  أن صاحب  العلم  مع  نقاط(،   9( لبلغاريا  نقاط( إضافة   10( الثانية  والسويد 
املركز  احتلت  منتخبات  ثمانية  أفضل  تلعب  فيما  للنهائيات،  مباشرة  يتأهل  األول 
الثاني في املجموعات التسع امللحق الفاصل، ليتأهل منها بعد ذلك أربعة ويرتفع عدد 

املشاركني عن القارة األوروبية إلى 13. 

وهناك عاش أفضل لحظات مسيرته كالعب، فاستطاع أن 
يحصل على لقب كأس الكؤوس األوروبية، حني سجل هدفًا 
لقب  أن يخسر  البلجيكي، قبل  أنــدرلــخــت  أمـــام  االثــنــني  مــن 
السوبر األوروبي. في املوسم التالي ساهم ماغات في حصد 
لقب الدوري األملاني، ليعود ويتّوج به موسَمي 1982-1981 
األملــانــي قريبًا  الــالعــب  و1982-1983. فــي سنة 1982 كــان 
النهائي  الــدوري األوروبـــي لكنه خسر في  من تحقيق لقب 
أمام غوتبورغ السويدي. وصل بعدها ماغات لنهائي أبطال 
هــامــبــورغ نظيره  ــه  أوروبــــا مــوســم 1982-1983، حــني واجـ
أثينا  اليونانية  يوفنتوس على امللعب األوملبي في العاصمة 
الثامنة  الدقيقة  ألــف متفرج، وبشكل مفاجئ عند  أمــام 76 
الــحــارس   شــبــاك 

ّ
الــالعــب نفسه التسجيل، حــني هـــز افــتــتــح 

دينوزف، لينتصر هامبورغ بأحد أغلى األلقاب في تاريخه. 
لعب 463  بعدما  نهاية موسم 1986-1985،  ماغات  اعتزل 

مباراة بقميص هامبورغ مسجاًل 92 هدفًا. من جانب آخر 
بــالده مــن سنة 1977  الــدولــي مّثل منتخب  الصعيد  وعلى 
فــازت  يــوم  يـــورو 1980،  لقب  معهم  وحــصــد   ،1986 حتى 
املاكينات األملانية على حساب بلجيكا في النهائي بنتيجة 
2-1 على إثر تسجيل الالعب هورست هروبيش هدفني. بعد 
التدريب سنة  إلى عالم  انتقل ماغات  سنوات من االعــتــزال، 
ليشرف  الثاني،  هامبورغ  فريق  تدريب  تسّلم  حني   ،1993
يحقق  لم  تجارب  عــدة  ويخوض  األول،  الفريق  على  بعدها 
أنــديــة نــورنــبــرغ وفــيــدريــر بريمن وكذلك  ألــقــابــًا مــع  خاللها 
إيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت، قبل أن يــفــوز بلقب إنــتــرتــوتــو مع 
شتوتغارت الذي دربه من سنة 2001 حتى 2004، ليتسّلم 
األملاني  الـــدوري  بلقب  برفقته  ويــتــّوج  ميونخ  بايرن  تدريب 
مــرتــنّي وكــذلــك الــكــأس إضــافــة لــلــســوبــر مـــرة واحـــــدة، وهــو 

يشرف حاليًا على فريق شاندونغ ليونغ الصيني.

حسين غازي

ُتــّوج بألقاب كثيرة في مسيرته حني كان العبًا  نجم أملاني 
فيليكس  ولفغانغ  التدريب، هو  عالم  إلى  تحّول  يوم  وكذلك 
مــاغــات، والـــذي ولــد يــوم 26 يوليو/ حــزيــران عــام 1953 في 
أملانيا الغربية )سابقًا(. لعب ماغات في مركز العب الوسط 
املهاجم وكذلك كصانع ألعاب، وبدأ ممارسة كرة القدم سنة 
1960 في الفئات العمرية لفريق نيخيم قبل أن يرحل سنة 

1964 ويلعب مع فريق »تي في 60 أشافنبورغ«. 
الـــ63 عامًا مسيرته االحترافية سنة 1972 من  بدأ صاحب 
بوابة فريق فيكتوريا أشافنبورغ قبل أن يرحل عن الفريق 
الذي  نــادي ساربروكن،  ليبدأ رحلة جديدة مع  سنة 1974، 
قضى معه موسمني حتى 1976، فلعب 76 مباراة وسجل 
29 هدفًا. في سنة 1976 انضم ماغات إلى فريق هامبورغ 

فيليكس ماغـات

على هامش الحدث

العب ألماني مميز 
تألق بقميص 

شتوتغارت في 
فترة الثمانينيات 
وفاز مع بالده 

بلقب يورو 1980

»ميسي 
الجديد« 
األرجنتيني ديباال 
مرشح لالنتقال 
)باولو برونو/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

أصبح إيدن هازارد نجم تشلسي اإلنكليزي أحد المرشحين أيضًا لالنتقال 
زيدان  الدين  زين  من  بطلب  اإلسباني  مدريد  ريال  فريق  صفوف  إلى 
مدرب ريال مدريد الذي أشارت التقارير اإلعالمية في إسبانيا أنه طالب 
الموسم  البلجيكي  الالعب  مع  بالتعاقد  بيريز  فلورنتينو  النادي  رئيس 
المقبل. وسبق لزيدان أن رشح اسم هازارد لضمه لريال مدريد عندما 
كان يشغل منصب مساعد بيريز في 2012 لما كان الالعب متألقًا في 

ليل قبل أن يخطفه تشلسي.

هازارد وريال مدريد

وجه رياضي

ــو املــبــلــغ الـــذي  تــبــلــغ 100 مــلــيــون يــــــورو، وهــ
أشارت إليه وسائل اإلعالم اإلنكليزية، والتي 
رشحت اليونايتد لدفعه من أجل رحيله إلى 
»ميسي  يعد  كما  الحمر.  الشياطن  صــفــوف 
الجديد« والالعب األرجنتيني ومهاجم فريق 
يوفنتوس اإليطالي، باولو ديباال، أكبر صراع 
بـــن الــغــريــمــن الــتــقــلــيــديــن بــرشــلــونــة وريـــال 

فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح، لــكــن الــصــفــقــة املــالــيــة 
اإلسبانية  الليغا  عمالقا  بها  يتقدم  قد  التي 
ريـــــال مـــدريـــد وغـــريـــمـــه األزلــــــي بــرشــلــونــة قد 
ــزال املــفــاوضــات  تغّير رأيـــه ورأي نــاديــه. والتــ
متوقفة تمامًا بن الدولي التشيلي ألكسيس 
سانشيز ونادي أرسنال، وبات الجميع يدرك 
أن العب برشلونة السابق في طريقه للرحيل 

ــــذي يـــريـــد فــيــه الــيــوفــي  مـــدريـــد، فـــي الـــوقـــت الـ
حــمــايــة الـــالعـــب وبـــقـــاءه مـــجـــددا مـــع الــفــريــق 
اإليطالي، لكن نجم البيانكونيري الذي يسير 
مــع فــريــقــه بــخــطــى ثــابــتــة لــلــتــربــع عــلــى عــرش 
الــــــدوري اإليـــطـــالـــي، لــلــمــوســم الـــســـادس على 
التوالي، والذي يبلغ من العمر 23 عاًما، اعتبر 
أن مــســألــة تــجــديــد تــعــاقــده مــع الــنــادي تسير 

عــن صــفــوف املــدفــعــجــيــة، فــي ظــل األزمــــة التي 
والضغط  حاليا  اإلنكليزي  الفريق  يعيشها 
املــــدرب، ومــا يــعــزز رحيل  الجماهيري إلقــالــة 
املهاجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز 
خاصة بعد ظهوره »ساخرا« من نتائج فريقه 
األخيرة على الدكة التي جلس فيها في أكثر 

من مباراة، وسط انتقادات الذعة للمدرب.

البحث  الــقــادم، من خــالل  للموسم  االستعداد  الفرنسي  مارسيليا  أوملبيك  فريق  بــدأ 
عن اسم جديد ملركز حراسة املرمى. وأشارت صحيفة »أيبوال« البرتغالية إلى وجود 
مفاوضات بني فريق أوملبيك مارسيليا الفرنسي، والحارس اإلسباني، إيكر كاسياس، 
من أجل تعزيز صفوف الفريق الفرنسي بداية من املوسم القادم. وينتهي عقد حارس 
ريال مدريد السابق مع فريقه بورتو البرتغالي خالل شهر يونيو القادم، مع وجود 
للفريق  الرياضي  املدير  أو فسخ عقده، ولكن دخــول  تمديد  الــحــارس من  يمّكن  بند 

الفرنسي، زوبيزاريتا، على الخط، من شأنه أن يغير املعطيات.

صورة في خبر

كاسياس ومارسيليا
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تغير العادات المتعلقة باألكل لدى الجزائريين، دفعت بالكثيرين إلى اللجوء لتناول األطعمة في محالت المأكوالت الخفيفة 
والسريعة، ما زاد من حدة المتاعب الصحية

هوامش

نجوى بركات

ــــاالت  ــــصـ ــة عـــــــرض فـــيـــلـــم »صـــــمـــــت« فـــــي الـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
ــراج األمــيــركــي املــعــروف، مارتني  الــعــاملــيــة، وهــو مــن إخـ
سكورسيزي، كــان ال بــّد مــن الــعــودة إلــى الــروايــة التي 
إندو  )املسيحي(،  للياباني  وهــي  الفيلم،  منها  اقتبس 
شوساكو، وقد اعتبرت من أهم كتبه، إذ جعلته يفوز 
بأهم الجوائز األدبية في بــاده، كما تم تصنيفها من 
رجمت إلى لغاٍت كثيرة، بما 

ُ
بني أهم الروايات العاملية، وت

فيها العربية )»الصمت«، ترجمة كامل يوسف حسني(.
الرواية املنقسمة إلى جزئني، أول يتخذ شكل يومياٍت 
لدى وصوله  كتبها  قد  رودريغز  الشاب  ر 

ّ
املبش كان 

الــغــائــب، وفيها  ــاٍن مــكــتــوب بضمير  ــيــابــان، وثــ ال إلـــى 
نتعرف إلى الشخصيات األخرى، تستند إلى أحداث 
اليابان،  فــي  السابع عشر  الــقــرن  فــي  تاريخية جــرت 
كهنة  من  وأتباعها  اليابانية،  الكنيسة  تعّرضت  حني 
ومـــؤمـــنـــني، إلــــى املــاحــقــة واالضـــطـــهـــاد مـــن األســيــاد 
املحليني، بهدف اقتاع املسيحية من األرخبيل، على 

اعتبار أنها عقيدة ال تائم التربة اليابانية.
ــني يـــســـوعـــيـــني شــابــني  ــبــ تــحــكــي الـــــروايـــــة رحـــلـــة راهــ
غاربي،  وفرنسوا  رودريــغــز  سيباستيان  برتغاليني، 

ر، 
ّ

اللذين قررا السفر سرا إلى اليابان، بحثا عن املبش
أن  بعد  أخــبــاره،  اختفت  الــذي  األب فيريرا،  مهما، 

ّ
معل

ى، 
ّ
قيل إنه ارتــّد عن دينه تحت التعذيب، قبل أن يتبن

عن اقتناع، وجهة نظر أعدائه في عدم تواؤم املسيحية 
ــام 1638،  ــ والـــثـــقـــافـــة الـــيـــابـــانـــيـــة. عـــنـــد وصـــولـــهـــمـــا عـ
الــذيــن  الــفــقــراء  الــفــاحــني  مــن  تستقبلهما جــمــاعــات 
اعتنقوا املسيحية، محاولة مساعدتهما، إال أن أمرهما 
لن يلبث أن ُيكتشف، فُيلقى القبض عليهما، ويساقان 
إلى السجن، حيث يخضعان ملطالب األسياد املحليني 

الذين يريدون اجتثاث جذور هذا الدين املستورد.
طوال الرواية التي تصف رحلة عذاب األب سيباستيان 
رودريـــغـــز، نستمع إلـــى كــل األفــكــار الــتــي تــتــداعــى في 
رأسه، هو الذي يمتثل بحياة الرجل الذي يحب ويبّجل، 
العذابات،  احتمال كل  بقدرته على  املسيح، مقتديا  أي 
واعدا نفسه بأنه لن يتخلى عن دينه، مهما اشتّدت عليه 
اآلالم، ولن يدوس األيقونة، كشرٍط ُيفرض على جميع 

املسيحيني، إثباتا الرتدادهم وحفاظا على حياتهم.
إال أنه، وعلى خاف ما كان يتوقع، سيجد أن الحاكم 
إينوى الذي أمر بسجنه رجل حكيم، هادئ، متعاطف، 
الــذي  الــدمــوي  الطاغية  أو  الــوحــش  ال يشبه فــي شــيء 
تخّيله، بل إنه حتى سيسمح له بالتواصل مع السجناء 

املسيحيني اآلخرين، وحتى بالصاة لهم ومعهم. وهو، 
ــاء الــذيــن سبقوه الــذيــن ُعــذبــوا  أيــضــا، على خــاف اآلبـ
والدماء  رؤوسهم،  ت 

ّ
تدل »الحفرة«، حيث  فوق  وُعلقوا 

تقطر من ثقب ُصنع خلف آذانهم، لن يتعّرض للتعذيب 
الجسدي، وإنما لعذاٍب من نوع آخر يفوقه قسوة، وهو 
جعله يستمع إلى أصوات املسيحيني املسجونني الذين 
يتعّرضون للتعذيب، وصوال إلى قتلهم. وقد تكون من 
أجمل مقاطع الرواية هي تلك التي تصف لقاء رودريغز 
نــقــاش، حيث  يـــدور بينهما مــن  إيــنــوى، ومــا  بالحاكم 
يقول له هذا األخير »نحن ال نجادل في صواب أو خطأ 

تعاليم  أن  وجدنا  وجــاد،  عميق  تفكير  فبعد  دينكم... 
اليوم«، مشّبها  لليابان  املسيحية ال قيمة لها بالنسبة 
باده بمستنقٍع تتحلل فيه جذور املسيحية؛ وذاك الذي 
ر  مه فيريرا، حــني يخيَّ

ّ
الــشــاب ومعل الــراهــب  يــدور بــني 

األّول بني أن يدوس األيقونة أو أن يتم تعذيب املسيحيني 
بل  إلهنا،  يعبدوا  لم  املسيحيون  »اليابانيون  وقتلهم. 
إلههم...«. يقول له فيريرا، »ليس بمقدور اليابانيني أن 
روا بإلٍه مفارٍق لإلنسان تماما، فهم ال يستطيعون 

ّ
يفك

التفكير في وجوٍد يتجاوز ما هو إنساني«.
النهاية، وبعد أن عانى رودريغز ما عاناه، وهو  وفي 
ــَم أنت  يــكــّرر طــرح الــســؤال - الــازمــة نفسه: »إلــهــي، ل
صــامــت، لـــَم أنـــت صــامــت دائـــمـــا؟« حــيــال آالم البشر، 
وأمام إصراره على عدم االرتداد حفاظا على إيمانه، 
ــره مـــن جــعــل اآلخـــريـــن يــمــوتــون بــســبــبــه، ينطق  ــ وذعـ
ــرا، ويــخــاطــبــه قـــائـــا: »ادهــــس!  ــيـ مــســيــح األيـــقـــونـــة أخـ
ادهس! إني أعرف خيرًا من الجميع األلَم الذي يعتري 
الدنيا ليدهسني  إلــى هــذه  ادهـــس! فقد جئُت  قــدمــك. 

هم...«.
َ
البشر، حملُت صليبي ألشارك الناس أمل

له  قــال  أن  إلــهــه، ومثلما سبق  هــذا هــو معنى صمت 
 بــخــاصــك... فــلــو أن 

ٌ
ــمــه فــيــريــرا: »أنــــت مــشــغــول

ّ
مــعــل

املسيح كان هنا، من أجل املحبة، كان سيرتّد«...

صمت

وأخيرًا

قد تكون من أجمل مقاطع 
الرواية هي تلك التي تصف 

لقاء رودريغز بالحاكم إينوى، 
وما يدور بينهما من نقاش

الثالثاء 28  مارس/ آذار  2017 م  29 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 939  السنة الثالثة
Tuesday 28 March 2017

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 3.50, USA $ 2.00

شبح السمنة
خطر يهدد صحة الجزائريين

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــادل مـــن املــدرســة  »يـــعـــود ابــنــي عــ
يــومــيــا مــنــزعــجــا، والـــســـبـــب تلك 
زمــاؤه  يطلقها  التي  الضحكات 
ــه، وإشــــــــارات  ــلـ ــكـ فــــي املـــــدرســـــة بـــســـبـــب شـ
الــيــد الــتــي تــوجــه إلــيــه ألنــه )ســمــن(، ومع 
مـــرور الــوقــت، كــبــرت الــعــقــدة، وأثـــرت على 
تــحــصــيــلــه الـــــدراســـــي«، هـــكـــذا وصـــفـــت أمٌّ 
جزائرية لطبيب تغذية وضعية ابنها في 
محاولة منها لفهم أسباب سمنته املفرطة، 
أنها صــارت تشكل عبئا كبيرًا  خصوصا 

عليه صحيا ونفسيا واجتماعيا.
ــــوات، يــــــدرس فــي  ــنـ ــ عــــــــادل، ذو الـــتـــســـع سـ
بـــمـــدرســـة بمنطقة  ابـــتـــدائـــي  ســنــة ثــالــثــة 
»الــعــاشــور« بقلب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
لــم يــقــَو عــلــى مــواصــلــة الـــدراســـة، فأحيانا 
ينزوي في ساحة املدرسة وحيدًا، ال يتكلم 

)Getty( مضاعفات صحية ومتاعب نفسية نتيجة السمنة

كثيرًا، صار عصبيا في البيت، تسبب له 
جسده »الضخم« في عقدة لم تنفك حتى 
بــمــراجــعــة الــطــبــيــب، بــحــســب تــصــريــحــات 
لـ »العربي الجديد«، التي بدورها  والدته 
مــتــعــلــق  األول  ــــن:  ـ ــمَّ ــ هـ »تـــحـــمـــل  صــــــــارت 
بصحة ابنها بعد زيادة وزنه بشكل الفت، 
والثاني فقدانه لتوازنه النفسي ومتاعبه 

الدراسية«، على حد قولها.
يعانون  الوحيدة ملن  املشكلة  ليست هذه 
مــــن الـــســـمـــنـــة، فـــالـــكـــثـــيـــرون يــشــتــكــون مــن 
ــو مــا  ــ ــادات الـــبـــعـــض، وهـ ــتــــقــ ســـخـــريـــة وانــ
ذكـــره مــواطــنــون فــي تــصــريــحــات متفرقة 
»العربي الجديد«، في وقت تسببت لهم  لـ
السمنة في متاعب صحية خطيرة، حتى 
إن مختصن قالوا إن السمنة باتت شبحا 
الجزائرين ويهدد صحتهم، على  يطارد 

حد قول الدكتور السعيد نوري.
آخر   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ نــوري،  وقــال 

اإلحصائيات تشير إلى أن مشكلة السمنة 
فــي الــجــزائــر صـــارت الفــتــة كــثــيــرًا بالنظر 
ــــى الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي وطـــريـــقـــة الــعــيــش  إلـ
ــــط ذلـــك  الـــيـــومـــيـــة لـــلـــجـــزائـــريـــن، حـــيـــث ربـ
بــاملــأكــوالت خــــارج الــبــيــت الــتــي غــالــبــا ما 
تزيد من السعرات الحرارية والدهون دون 

فائدة غذائية.
ر نــــوري مـــن تــفــاقــم ظـــاهـــرة السمنة 

ّ
ــذ ــ وحـ

فــي الــجــزائــر، حــيــث ســجــلــت إحــصــائــيــات 
أن 52 فـــي املـــائـــة مـــن الــنــســاء يــعــانــن من 
املائة  السمنة، بينما يعاني منها 37 في 
من الرجال، وهي أرقام برأيه تنذر بوجود 
مشكلة كبيرة لدى الجزائرين، قد ترتبط 
 عن أسباب بيئية 

ً
بأسباب جينية، فضا

ذات صلة بالتغذية غير الصحية أو غير 
املتوازنة أيضا.

التغذية،  في  املختصة  قالت  من جانبها، 
الدكتورة صليحة بن سامة، في تصريح 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــجـــزائـــريـــن ال  لــــ
يسطرون، غالبا، برنامجا غذائيا صحيا 
والــدهــون، مشددة  السكريات  بــن  يـــوازن 
للمرضى  بالنسبة  الــريــاضــة  أهمية  على 
بــالــســمــنــة املــفــرطــة مـــع االلـــتـــزام بحميات 
اســتــشــارة طبية. كما حــذرت  خاصة بعد 
مـــن مــخــاطــر الــســمــنــة، ألنـــهـــا تـــــؤدي إلــى 
ــرى أهـــمـــهـــا الـــقـــلـــب والـــفـــشـــل  ــ ــ أمــــــــراض أخـ

الكلوي والسرطان والضغط الدموي.
وفي سياق ذي صلة، طرح الدكتور الجراح 
»الـــعـــربـــي  ــة، فــــي تـــصـــريـــح لــــ مــحــمــد كــــاشــ
الجديد«، إشكالية عزوف الجزائرين عن 
الهضمي  الجهاز  مستوى  على  جراحات 
أثبتت فعالياتها كثيرًا بالعديد من بلدان 

العالم.
التوعية  أهمية  على  الكثيرون  شــدد  كما 
وتــحــســيــس املـــواطـــن الــجــزائــري بمخاطر 
الــســمــنــة املـــفـــرطـــة، خــصــوصــا أن الــوضــع 
ــادات املــتــعــلــقــة  يــــــزداد ســــــوءًا، وتــغــيــر الــــعــ
ـــع تـــســـارع  ـــل لــــــدى الــــجــــزائــــريــــن مــ ــاألكــ ــ بـ
املجتمعية  والـــظـــروف  الــيــومــيــة،  الــحــيــاة 
بالكثيرين  دفــعــت  أيـــضـــا،  واالقــتــصــاديــة 
محات  فــي  األطعمة  لتناول  اللجوء  إلــى 
ــــوالت الــخــفــيــفــة والـــســـريـــعـــة وشــــرب  ــأكـ ــ املـ
ــة،  ــازيــ ــغــ ــات الــ ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع املـ
الـــصـــحـــيـــة  ـــب  ــاعــ ــتـــ ــ املـ حــــــــدة  مــــــن  زاد  مــــــا 
العصبي  بــالــقــولــون  املتعلقة   واألمـــــراض 

والسمنة املفرطة.

تحذيرات من مخاطر 
السمنة ألنها تؤدي إلى 
أمراض أخرى أهمها 
القلب والفشل الكلوي 

وحتى السرطان 
والضغط الدموي.

■ ■ ■
الجزائريون ال 

يسطرون، غالبًا، 
برنامجًا غذائيًا صحيًا 
يوازن بني السكريات 

والدهون.

■ ■ ■
مشكلة السمنة في 

الجزائر صارت 
الفتة كثيرًا بالنظر 
إلى النظام الغذائي 

وطريقة العيش اليومية 
للجزائريني

باختصار


