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األحد  12   يونيو / حزيران 2016 م   7 رمضان 1437 هـ  □  العدد 650  السنة الثانية

ألغاز الطائرة المصرية المنكوبة
عبر تتبع مســار الطائرة المصرية المنكوبة، يكشــف تحقيق موثّق سبب 

تغيير طرازها قبل الحادث وحقيقة هبوطها 3 مرات اضطراريًا ]20[

 غزة ـ ضياء خليل 
القاهرة ـ العربي الجديد

تشــهد األيــام املقبلــة لقاءات جديــدة لتحريك ملف 
حركــة  بــن  والعالقــات  الفلســطينية  املصالحــة 
»حمــاس« ومصــر، مــن خــالل زيــارة مــن املقــرر 
أن يقــوم بهــا وفــد مــن الحركــة إلــى القاهــرة للقــاء 
 عن لقاء آخر سيجمع 

ً
مسؤولن مصرين، فضال

قيادين من »فتح« و»حماس« في الدوحة. 
»العربــي الجديــد« أّن  وأكــد مســؤولون فــي غــزة لـ
والدوحــة،  غــزة  فــي  مــن »حمــاس«  قياديــا  وفــدًا 

سيصل في األيام املقبلة إلى القاهرة، الستكمال 
الســلطات  مــع  والسياســية  األمنيــة  املباحثــات 
املصريــة. ومــن املقــرر أن تفتــح مصــر معبر رفح 
اســتثنائيا ليتمكــن قياديــو الحركــة املشــاركون 

في الوفد من غزة من الوصول إلى القاهرة.
»حمــاس«  فــي  مصــدر  قــال  الســياق،  وفــي 
»العربي الجديد«، إّن الزيارة من املتوقع أن تبدأ  لـ
يــوم غد اإلثنن، وســيعقد وفــد »حماس« لقاءات 
موســعة مــع مســؤولي االســتخبارات املصريــة، 
املوعــد  بانتظــار  الحركــة  أن  إلــى  لفــت  أنــه  غيــر 
جهتــه،  مــن  املصريــة.  الســلطات  مــن  النهائــي 

»حمــاس«،  لـ السياســي  املكتــب  عضــو  أوضــح 
»العربــي الجديــد«،  محمــود الزهــار )الصــورة(، لـ
الطــرف املصــري  الحركــة طلبــت أخيــرًا مــن  أن 
تحديــد موعــد للقــاء جديــد فــي القاهــرة، لبحــث 
بعــض النقــاط املســتجدة منذ اللقاء األخير الذي 
جمع الحركة باملسؤولن املصرين في القاهرة، 
اللقــاءات  تتنــاول  أن  ــع 

َ
وُيتوق نحــو شــهر.  قبــل 

الفلســطينية،  كاملصالحــة  مختلفــة،  قضايــا 
والوضــع األمنــي علــى حــدود غــزة مــع مصــر، 
الســالم«  »مشــروع  يســمى  ومــا  رفــح  ومعبــر 
الــذي يــروج لــه بعــض املســؤولن فــي مصــر. في 

غضون ذلك من املقرر أن يشارك وفد »حماس« 
أيضــا فــي لقــاء مــع وفــد مــن »فتــح« فــي الدوحة، 
لبحث املصالحة الفلسطينية، وهو اللقاء املتوقع 
هذا األســبوع أو بداية األســبوع املقبل على أبعد 

تقدير، وفق مصادر »العربي الجديد«. 
وفي السياق، قال الزهار عن املصالحة بن »فتح« 
و»حمــاس« إنــه »لألســف يتم تصويــر األمر على 
أن هنــاك أمــورًا ال تــزال عالقــة بيننا وبن الســلطة 
لم يتم حلها«، مشــيرًا إلى أن »االتفاق األساســي 
برمته لم يتم تنفيذ أي أمر منه، وبالتالي ال يوجد 

باألساس اتفاق«.

لقاءات لـ»حماس« في القاهرة والدوحة: المصالحة واألمن 
خاص

مع العدد
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سياسة

اقتصاد

ميديا

ثقافة

سورية: »داعش« 
يتبنى تفجيرات 

السيدة زينب 
والمعارضة 

تهاجمه في درعا

سعدالدين 
العثماني لـ»العربي 

الجديد«: االرتباك 
األميركي أساء 

للعالقة بالمغرب

نتنياهو يدّجن 
اإلعالم الخاص 

في إسرائيل

إخالء »مثلث 
ماسبيرو« يشعل 
غضب المصريين

االحتالل يغيّر وصف 
جنوده بغزة: 

مقدمة لتفاوض 
وتبادل

هكذا كتبُت 
»وجب التنويه«: 

كيف تصبح شاعرًا 
في أربعة أيام
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21
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في العدد

)Getty/12 يومًا تفصل البريطانيين عن التصويت المصيري  )ريتشارد بايكر

اليمن

    المبعوث األممي 
سيتولى طرح مشروع 

الحل بصورة رسمية على 
الوفدين في الكويت

    ترجيحات بصدور 
قرار من مجلس األمن 
الدولي يدعم الخطة 

األممية

    لقاءان جمعا 
المتحدث باسم الحوثيين 

والسفير األميركي لدى 
اليمن في الكويت

    شبه إجماع 
على أن المشاورات 

لن تخرج بفشل 
التفاصيل  صفحة  6ـ7

ضغط أميركي للتوصل إلى اتفاق

يتخذ االستفتاء حول عضوية بريطانيا 
في االتحاد األوروبي، بعدًا عالميًا، وسط 

مخاوف من ارتدادات داخل االتحاد.

8

استفتاء بريطانيا 
ارتدادات عالمية



23
سياسة

سورية الكردية

»داعش« يستخدم كافة 
الوسائل للحفاظ على 

سيطرته وصد الهجوم

للحدث تتمة...

المعارضة السورية توّسع 
استراتيجية المواجهة

»داعش« يتنبى تفجيرات 
السيدة زينب... وحجاب يجدد 

الءات المعارضة

تبنّى »داعش« االعتداء الذي ضرب منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق، بموازاة تزايد الضغط 
عليه في منبج وبدء فصائل المعارضة هجومها على المجموعات المقربة منه في منطقة درعا. بموازاة 
ذلك، جدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، الءات المعارضة المتعلقة بمفاوضات جنيف

أحمد حمزة

تتوالى املواقف والتصريحات التي 
تــؤكــد تــعــثــر اســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
ــا فـــــي ذلــــك  ــمــ ــيـــف الـــــســـــوريـــــة، بــ ــنـ جـ
تحميل رياض حجاب، املنسق العام للهيئة 
الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات )الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة 
السورية(، في مقابلة مع وكالة »األناضول«، 
أمس السبت، النظام السوري املسؤولية عن 
وصول مباحثات جنيف إلى طريق مسدود، 
إذ أشــار إلــى أن هــذه النتيجة كانت »بسبب 
الــســوري مــن مناقشة عملية  الــنــظــام  تــهــّرب 
االنــتــقــال الــســيــاســي، وتــمــســكــه بــتــشــكــيــل ما 
ومواصلته  وطنية،  وحــدة  بحكومة  يسميه 
قصف املدنيني وإطباق الحصار عليهم«. كما 
أعاد حجاب التأكيد على »الءات« املعارضة 

فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــفـــاوض مـــع الـــنـــظـــام، إذ 
إلى  تحتاج  للمفاوضات  عـــودة  »أي  أن  أكــد 
التفاوضية،  العملية  النــطــاق  مائمة  بيئة 
نفى  كما  متوفرة حاليًا«.  غير  البيئة  وهــذه 
حجاب القيام بأي توسعة في الهيئة العليا 
الوقت  فــي  التفاوضي  والــوفــد  للمفاوضات 
الــراهــن، فيما اتــهــم حــجــاب الــنــظــام الــســوري 
املنطقة  فــي  الطائفية  روح  »إذكـــاء  بــــ وإيــــران 

ــنـــت تــصــريــحــات  ــزامـ ــفــــن«. وتـ وفـــتـــح بــــاب الــ
ــــي عـــدد  ــال الـــجـــبـــهـــات فـ ــعــ ــتــ ــع اشــ ــ ــاب مـ ــجــ حــ
مــــن املـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة وتـــصـــعـــيـــد الـــنـــظـــام 
 عن عودة 

ً
وروسيا استهداف املدنيني، فضا

الــتــفــجــيــرات، أمـــس الــســبــت، مــجــددًا لتضرب 
ى 

ّ
منطقة السيدة زينب في دمشق، فيما تبن

تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش( في 
بياٍن له التفجيرات، التي أدت ملقتل وإصابة 

العشرات. 

تفجيرات السيدة زينب
ويـــكـــشـــف مـــديـــر »مـــكـــتـــب الـــهـــيـــئـــة الـــســـوريـــة 
لإلعام في دمشق وريفها« ياسر الدوماني، 
»التفجير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
األول وقع بواسطة سيارة مفخخة استهدف 
ــا اســــتــــهــــدف الــتــفــجــيــر  ــمـ ــيـ شــــــــارع الـــــتـــــني، فـ
ــزام نــاســف نقطة تفتيش  ــر بــواســطــة حـ اآلخـ
الذيابية«. ويشير إلى أن »التفجيرين تسببا 
بوقوع العشرات بني قتيل وجريح، وقد نقل 
منطقة  في  الصدر  إلــى مستشفى  املصابون 
السيدة زينب«التي تسيطر عليها مليشيات 

أجنبية تقاتل إلى جانب النظام السوري.
من جهته، أعلن التلفزيون الرسمي السوري 
التفجيرين اإلرهابيني في  أن »عــدد ضحايا 
منطقة السيدة زينب وصل إلى 8 قتلى و13 
جريحًا«، فيما أشارت مصادر ميدانية أخرى 
إلى أن »حصيلة الهجمات ارتفعت إلى نحو 

 وعشرات الجرحى«.
ً
20 قتيا

الــســيــدة زيــنــب،  وســبــق أن تــعــّرضــت منطقة 
والتي تسيطر عليها مليشيات أجنبية عدة، 
آخــرهــا  الــســنــة، وكـــان  هـــذه  لهجمات مماثلة 

فــبــرايــر/ شباط املــاضــي، باستهداف  فــي 21 
الذي تعرض أمس للهجوم،  الذيابية  حاجز 
فــيــمــا أوقـــعـــت أعــنــف هــــذه الــتــفــجــيــرات الــتــي 
اها »داعش« في 31 يناير/كانون الثاني 

ّ
تبن

 وعشرات الجرحى.
ً
املاضي، نحو 80 قتيا

معارك درعا
وفـــي ســيــاق الــتــطــورات املــيــدانــيــة الــســوريــة، 
تواصل فصائل املعارضة السورية، جنوبي 
الــبــاد، جــهــودهــا إلنــهــاء تــواجــد مجموعاٍت 

ــا، إذ استأنفت  مــقــّربــة مــن )داعـــــش( فــي درعــ
يــوم الجمعة،  بــدأتــهــا  كــانــت  الــتــي  هجماتها 
اليرموك«،  »لــواء شهداء  في مناطق سيطرة 
َبايع »داعش«، بريف درعا الغربي، والذي 

ُ
امل

ضــّمــتــه الـــواليـــات املــتــحــدة أخــيــرًا إلـــى الئحة 
»املجموعات اإلرهابية«.

مـــن جــهــتــه، يــقــول املــتــحــدث بــاســم »الــجــبــهــة 
الــجــنــوبــيــة«، والـــتـــي تــضــّم فــصــائــل الجيش 
الــــحــــر فـــــي الــــجــــنــــوب الـــــــســـــــوري، أبـــــــو غــيــث 
ــة بــــدأت  ــمـ ــاجـ ــهـ ــدوي، إن »الـــفـــصـــائـــل املـ ــ ــبــ ــ ــ ال

العملية باستهداف خطوط املواجهة ومراكز 
العسكرية  اآللــيــات  تمركز  ومــواقــع  الــقــيــادة، 
لــلــواء الــيــرمــوك«، مشيرًا إلــى أن »مــواجــهــات 
عنيفة تــدور بني الجانبني على أطــراف بلدة 
ــر، الــخــاضــعــة لــســيــطــرة لــــواء شــهــداء  عــني ذكــ

اليرموك، في الريف الغربي لدرعا«.
ويــصــف املــتــحــدث الــهــجــوم بــأنــه »األول من 
نوعه من حيث الحجم، ويستهدف استعادة 
الـــبـــلـــدات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة داعـــــــش، فــي 
ــة مــع  ــ ــــدوديـ ــــحـ مـــنـــطـــقـــة حــــــوض الــــيــــرمــــوك الـ

املــعــارضــة  »فــصــائــل  أن  إلــــى  الفـــتـــًا  األردن«، 
املعركة استراتيجية عسكرية  تتبع في هذه 
جديدة تختلف عن سابقاتها خال الشهرين 
املاضيني«، من دون إعطاء تفاصيل إضافية 

حول التكتيك املتبع في هذه الهجمات.
ــيــــش  وتــــــــخــــــــوض فـــــصـــــائـــــل عــــــــــدة فــــــــي الــــجــ
الشام  أحــرار  »حركة  لـ الحر إضافة  الــســوري 
املبايعة  املجموعات  مع  معارك  اإلسامية«، 
»داعــش« فــي منطقة حــوض الــيــرمــوك منذ  لـــ
نــحــو ثــاثــة أشـــهـــر، فـــي مــحــاولــة لــطــرد هــذه 

املــجــمــوعــات مـــن تــلــك املـــنـــاطـــق. وكــــان »لــــواء 
شـــهـــداء الـــيـــرمـــوك« وهـــو أكــبــر فــصــيــل ُمتهم 
بمبايعة »داعـــش« في ريــف درعــا، قد توّحد 
أواخــــر الــشــهــر املـــاضـــي، مــع »حــركــة املــثــنــى« 
و»جماعة املجاهدين« املنتشرين في حوض 
بني سورية  الــحــدودي  املثلث  عند  اليرموك، 
تحت  جديد  تشكيل  فــي  وفلسطني،  واألردن 
مسمى »جــيــش خــالــد بــن الــولــيــد«، لتنسيق 
الــســوريــة،  املــعــارضــة  معاركهم ضــد فصائل 

والتي تسعى إلنهاء تواجدهم غربي درعا.
ــالـــب »االئــــتــــاف  ــارك، طـ ــ ــعـ ــ ــــع اســـتـــمـــرار املـ ومـ
»اتــخــاذ موقف  الــوطــنــي« الـــســـوري، أمـــس، بـــ
دولي صارم حول التقارير الواردة من سجن 
عدرا املركزي قرب دمشق، والتي تحدثت عن 
إجبار نظام األسد للمعتقلني على االنضمام 
ر رئيس االئتاف أنس العبدة، 

ّ
لقواته«. وحذ

مـــن خـــطـــورة تــلــك الــتــقــاريــر، داعـــيـــًا املجتمع 
مناورات  من  »اتخاذ موقف صــارم  لـ الدولي 
التي  االبتزاز  البشعة وأساليب  األســد  نظام 
دأب على استخدامها في ما يتعلق بقضية 
املــعــتــقــلــني«. وأوضـــــح الــعــبــدة أن »الــتــقــاريــر 
 
ً
األولية تشير إلى أن ما بني 100 و150 معتقا

لكنهم  الترتيبات،  هــذه  أفــرج عنهم بموجب 
األمامية  القتال  خــطــوط  إلــى  مباشرة  نقلوا 
ــــى أن مــن  ــًا إلـ ــتـ ــلـــي«، الفـ ــقـــامـــشـ فــــي حـــلـــب والـ
»أطلق سراحهم ليسوا سجناء سياسيني بل 
خاصة،  جنائية  قضايا  في  مدانون  أكثرهم 

ومنهم من سجنوا في جرائم مخدرات«.
»العربي الجديد«،  وسبق أن كشفت مصادر لـ
ــــود مــفــاوضــات  مــطــلــع هـــذا الــشــهــر، عـــن »وجـ
تجريها قوات النظام مع معتقلني في سجن 
عـــــدرا، إذ تــعــدهــم بـــإطـــاق ســراحــهــم مــقــابــل 
الــقــتــال فـــي صــفــوفــه فـــي جــبــهــات ديـــر الـــزور 

وحلب خصوصًا«.

استهداف المدنيين 
في غضون ذلك، سقط ضحايا مدنيون ُجدد 
يوم أمس، في الغارات التي استهدفت مناطق 
وريفيها  حلب  مدينة  في  املعارضة  سيطرة 
اإلعامي  الناشط  وذكــر  والشمالي.  الغربي 
»العربي الجديد«، أن »ثاثة  منصور حسني لـ
تلوا بغارٍة روسية استهدفت بلدة 

ُ
مدنيني ق

أورم الــكــبــرى فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي، فيما 
ــــرون، بــغــارة  صـــيـــب مــدنــيــون آخـ

ُ
ــتــل طــفــل وأ

ُ
ق

روسية استهدفت قرية كلجبرين بريف حلب 
الــشــمــالــي، وســقــط ضحايا مــدنــيــون بقصٍف 
جـــوي مــمــاثــل، طــــاول بــلــدة كــفــرحــمــرة بريف 
حلب الشمالي«. وأشار منصور املتواجد في 
إلــى أن »جــرحــى مــن املدنيني سقطوا،  حلب، 
نــتــيــجــة غـــــــارات الــــطــــيــــران الــــحــــربــــي، والـــتـــي 
تجددت أمس، واستهدفت أحياء: املواصات، 
ــاطــــرجــــي، وقــــاضــــي عـــســـكـــر، واملـــيـــســـر،  ــقــ والــ

واملواصات في مدينة حلب«.

مخاوف من تأخر الحسم في الفلوجة
بغداد ـ أكثم سيف الدين

20 يومًا مّرت على إطاق الحكومة العراقّية 
معركة تحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم 
الرغم  »الــدولــة اإلسامّية« )داعـــش(، وعلى 
من اإلعــداد الكبير للمعركة وكثافة القوات 
املــشــاركــة فيها مــن جــيــش وشــرطــة وقـــوات 
ــوات الــعــشــائــرّيــة  ــ ــقـ ــ مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب والـ
وفـــصـــائـــل مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
الــوقــائــع   

ّ
أن إال  عـــراقـــي ودولـــــــي،  ــران  ــيــ وطــ

امليدانّية تؤشر إلى طول أمد هذه املعركة، 
الــتــقــّدم فــي محيط املدينة،  الــرغــم مــن  على 
والـــذي كــان آخــره سيطرة الــقــوات العراقية 
العشائر  مسلحي  بمساندة  السبت،  أمــس 
وطــيــران الــتــحــالــف الـــدولـــي، عــلــى منطقتي 

الفاحات والصبيحات غرب الفلوجة.

املعركة   طول 
ّ
فــإن العسكري  للمنظور  ووفقًا 

ــّوة منها  ــرجــ مــســألــة مـــعـــتـــادة، والــنــتــائــج املــ
الفلوجة  لكن معركة  الحسم،  أهــم من سرعة 
املعارك  من  غيرها  عن  تختلف  »الحساسة« 
يــعــنــي منح  تـــأخـــر حــســمــهــا   

ّ
إن األخــــــرى؛ إذ 

أعمالها  لتنفيذ  للمليشيات  أطــــول  فــرصــة 
االنـــتـــقـــامـــيـــة عـــلـــى حــــســــاب املـــدنـــيـــني الـــذيـــن 

الوقائع 
الميدانية تشير 
إلى طول أمد 
المعركة )أحمد 
الربيعي/فرانس 
برس(

عبسي سميسم

ما إن تسيطر قوات »وحدات 
حماية الشعب« الكردية، الجناح 

العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي 
االنفصالي، على منطقة أو بلدة 
سورية حتى يسارع مؤيدو ذلك 

الحزب إلى إثبات كردية تلك املنطقة 
أو البلدة واختراع اسم كردي لها، 

معتمدين على ابتداع روايات يزعمون 
أنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ 

تتحدث عن ملوك أكراد حكموا 
املنطقة وأطلقوا أسماء كردية عليها، 
ثم جاء العرب وحّرفوا تلك األسماء، 

وطمسوا معالم الحضارة الكردية 
فيها.

 يعتمد حزب االتحاد الديمقراطي 
في تحقيق أهدافه االنفصالية وقضم 

أكبر قدر من األرض السورية، 
على دعم كل من روسيا والواليات 

املتحدة األميركية عسكريًا، مستثمرًا 
محاربة اإلرهاب كمدخل لتأمني 

مناطق سيطرة جديدة. كما يعتمد 
على شبكة من الناشطني املؤيدين 

لتوجهاته سواء من خالل منصات 
إعالمية يقودها صحافيون لديهم 

نزعة انفصالية سواء من الداخل 
السوري أو في بلدان املهجر، 

باإلضافة إلى اعتماده الكبير على 
وسائل التواصل االجتماعي التي 

ترّوج لشخصيات كردية انفصالية 
على أنهم باحثون في التاريخ 

يطرحون أفكارًا يدعون أنها تثبت 
تاريخيًا صحة ما يريد الحزب 
ترويجه، وصحافيون يتبنون 

ويروجون لتلك األفكار.
وقد حول حزب االتحاد الديمقراطي 

مطالب األكراد املحقة التي حرمهم 
منها نظام األسد، والتي تتقاطع في 
معظمها مع مطالب الثورة السورية 
التي قامت ضد الظلم واالستبداد، 

إلى مطالب انفصالية تستغل الحالة 
األمنية التي نتجت بعد الثورة، من 

أجل إنشاء دويلة في شمال سورية 
تسيطر على القسم األكبر من املوارد 

الطبيعية لسورية سواء النفطية 
منها أو الزراعية باإلضافة للسيطرة 
على املوارد املائية الرئيسية املتمثلة 

بنهري دجلة والفرات.
إال أن القضية األساسية التي لم 

يفهمها حزب االتحاد الديمقراطي 
هي أن ما يقوم به من تجييش لجزء 

من مكونات األكراد ضد السوريني 
سيساهم بخلق حالة من العداء 

بني املكون الكردي وباقي مكونات 
الشعب السوري، وا سيما أنه لم يِع 

حتى اآلن أنه مجرد أداة في أيدي 
الدول العظمى تستعمله لفترة ثم 

تتخلى عنه فور إنجازه لدوره املوكل 
إليه في تدمير ما تبقى من الدولة 
السورية، وأن تلك الدول ال يمكن 

أن تتخلى عن مصالحها مع دول 
املنطقة في سبيل تحقيق أهدافه.    

علي شمخاني
منسق العالقات مع دمشق وموسكو

طهران ـ فرح الزمان شوقي

انــتــهــى االجــتــمــاع الــثــالثــي بـــني وزراء دفـــاع 
إيران وروسيا والنظام السوري، في طهران 
الخميس املاضي، باالتفاق على رفع مستوى 
لإلرهاب  أقــوى  ضــربــات  »لتوجيه  التنسيق 
وتــنــظــيــمــاتــه«، بــحــســب مـــا ورد عــلــى لــســان 
املعنيني في إيران، ومنهم أمني مجلس األمن 
التقى  الذي  القومي اإليراني علي شمخاني، 
الوزير الروسي سيرغي شويغو، والسوري 
فهد جــاســم الــفــريــج، كــل على حـــدة. لكن ما 
لم يعلن عنه املسؤولون، هو ما جاء مكتوبًا 
كصفة جديدة لشمخاني، بحسب ما أظهر 
البيان الصحافي ملجلس األمن القومي، الذي 
ــشــر عــقــب لــقــاء األخــيــر بــشــويــغــو، إذ تبني 

ُ
ن

»املنسق األعلى للشؤون  تسمية شمخاني بـ
بني سورية  واألمنية  والعسكرية  السياسية 
وروســيــا«، ما يعني نقل امللف إلى مستوى 

أعلى في إيران. 
أمانة  تــولــى  الـــذي  األدمـــيـــرال علي شمخاني 
الرئيس  مــن  بتعيني  الــقــومــي  األمـــن  مجلس 
فـــي 2013، كــان  ــي  ــانــ الـــحـــالـــي حــســن روحــ
ــًا فــــي الـــحـــرس  ــقـ ــابـ  سـ

ً
ــراال ــ ــنــ ــ عـــســـكـــريـــًا وجــ

الـــثـــوري والــجــيــش اإليـــرانـــي. هــو مــن مواليد 
الـــبـــالد،  عـــــام 1955 فــــي األهـــــــــواز، جـــنـــوبـــي 
ــران.  وعــنــد الــحــديــث عن  ــ ــ وهـــو مـــن عـــرب إيـ
ــه أقــرب  انــتــمــائــه الــســيــاســي، يــمــكــن الــقــول إنـ
لإلصالحيني و»املعتدلني« من املنتمني للتيار 
املحافظ. عندما كان اإلصالحي ميرحسني 
موسوي رئيسًا للوزراء عقب انتصار الثورة 
اإلســالمــيــة فــي إيـــران، كــان شمخاني وزيــرًا 
 لقائد القوات املسلحة، وُيعّد 

ً
للحرس ووكيال

مـــن أبــــرز مــؤســســي فـــرق الـــحـــرس الـــثـــوري، 
وكـــــان قـــائـــدًا لـــه فـــي مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان، 
جــنــوبــًا. خــبــرتــه الــعــســكــريــة أوســــع مـــن تلك 
الــســيــاســيــة، فــقــد كــــان قـــائـــدًا خــــالل الــحــرب 
العراقية اإليرانية في ثمانينات القرن املاضي، 

كما كان في صفوف الحرس في تلك اآلونة 
قبل أن ينتقل للجيش عقب الحرب، ويتولى 
قيادة قواته البحرية بتعيني من املرشد األعلى 
علي خامنئي. خالل هذه املدة التي استمرت 
ثماني سنوات، أشرف شمخاني على إجراء 
ــنـــاورات املــشــتــركــة بــني الــقــوات  الــعــديــد مــن املـ
الــبــحــريــة الــتــابــعــة لــلــحــرس والــجــيــش، وتــولــى 

زمام أمور قاعدة خاتم األنبياء العسكرية.
انتقل شمخاني في عهد الرئيس اإلصالحي 
السابق محمد خاتمي، ليصبح وزيرًا للدفاع، 
الرئاسية  لالنتخابات  بعدها  نفسه  ورشــح 
التي  وهــي  عــام 2001،  فــي  الثامنة  بدورتها 
ــدورة رئـــاســـيـــة ثــانــيــة،  ــ ــ ــاز فــيــهــا خــاتــمــي ب فــ
وحل شمخاني ثالثًا بعد أحمد توكلي، لكن 
وأبــقــاه في  عــن خدماته  لــم يستغِن  خاتمي 
منصبه كوزير للدفاع. هو أول وزير إيراني 
وهو  العزيز،  عبد  امللك  وســام  على  يحصل 
من أرفــع األوسمة في السعودية، وكــان هذا 
بسبب دوره في محاولة تحقيق التقارب بني 

إيران والدول الخليجية. حينها كانت سياسة 
ــارات،  ــحـــضـ ــوار الـ ــ ــعـــار حــ خـــاتـــمـــي تـــرفـــع شـ
وتحقق األمر عمليًا باالنفتاح على اآلخرين، 
ــذي اخــتــلــف بــعــد ســـنـــوات إثــر  ــ ــر ال وهـــو األمــ

تغييرات في السياسة وفي اإلقليم.
تعيني شمخاني منسقًا سياسيًا وعسكريًا 
وأمنيًا بني روسيا والنظام السوري من دون 
إعـــالن رســمــي، يعني مــشــاركــة املجلس  أي 
مباشرة في ملف سورية الذي يتواله الحرس. 
ومــن املــعــروف أن شمخاني مقّرب من قائد 
الــجــنــرال قــاســم سليماني. الـــقـــدس«  »فــيــلــق 

ومـــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن نــقــل مــلــف التنسيق 
القومي، يضفي  حول سورية ملجلس األمن 
على األمر صبغة أكثر أهمية ويعطيه صفة 
حــكــومــيــة، ال ســيــمــا أن شــمــخــانــي كــــان قد 
تولى مسؤولية تحقيق التقارب بني حكومة 
روحـــانـــي وبـــاقـــي مــؤســســات صــنــع الــقــرار 
ــان مــعــنــيــًا بــشــكــل رئــيــس بما  اإليــــرانــــي، وكــ

يجري في سورية.

بورتريه ■ تقرير

يــحــاولــون الــخــروج مــن املــديــنــة. وحــتــى اآلن 
ألــف مدني مــن الخروج  لــم يستطع نحو 50 
لني الــبــقــاء داخــلــهــا بسبب 

ّ
مــن املــديــنــة، مفض

يد  على  بهم  والتنكيل  االعتقال  من  الخوف 
مليشيات »الحشد الشعبي«.

ــــو أحـــد  ــم الـــعـــيـــفـــان، وهـ ــانـ ويــــقــــول الـــشـــيـــخ غـ
»العربي الجديد«،  شيوخ محافظة األنبار، لـ
ــدًا،   »مـــعـــركـــة الــفــلــوجــة مــعــركــة صــعــبــة جـ

ّ
إن

وتحتاج إلى وقت طويل لحسمها«. ويوضح 
 »الــــقــــوات الـــعـــراقـــّيـــة تــقــاتــل في 

ّ
الــعــيــفــان أن

جــمــيــع املـــحـــاور حـــول الــفــلــوجــة، فـــي املــقــابــل 
 تنظيم »داعش« يدافع بشّدة ويستخدم 

ّ
فإن

كافة الوسائل لصّد الهجوم«. ويشير إلى أن 
يتحّدث  إذ  كثيرًا،  يبالغ  الحكومي  »اإلعـــام 
عن سهولة املعركة والتقّدم املستمر والهروب 
 التنظيم ال يواجه وال 

ّ
املتواصل لداعش، وأن

ــبـــادرة بــشــكــل كــامــل«،  ــد زمــــام املـ
َ
يشتبك وفــق

 »هـــذه األخـــبـــار هــي فــقــط لتقوية 
ّ
مــعــتــبــرًا أن

الحرب  وتأتي ضمن سياق  املقاتلني  عزيمة 
ــــش«. ويــقــول »إنــنــا على  اإلعــامــّيــة ضـــّد داعـ
يؤكدون  الذين  امليدانيني  القادة  مع  تواصل 
اخـــتـــراق   

ّ
وأن لـــلـــغـــايـــة،  صــعــبــة  ــة  ــركـ ــعـ املـ  

ّ
أن

مع  خصوصًا  السهل  بــاألمــر  ليس  الفلوجة 
قــــوة الــتــنــظــيــم الـــــذي وضــــع خــطــطــًا محكمة 
ويقاتل  اختراقها،  ومنع  املدينة  عــن  للدفاع 

بشكل مستميت«.
ويشدد العيفان على ضرورة الحسم السريع 
ــم يــحــتــاج  لـــلـــمـــعـــركـــة، الفـــتـــًا إلـــــى أن »الـــحـــسـ
إلــى زيـــادة االســتــعــانــة بــالــقــدرات األميركية، 
وهناك مساٍع لاستعانة بطائرات األباتشي 
ــرب خـــطـــوط صــد  ــ ـــل وضــ

ّ
ــة لـــلـــتـــدخ ــّيـ ــركـ ــيـ األمـ

داعش حول املدينة«، مشيرًا إلى أن »أهداف 
ــدًا ولــهــا  ــ ــقـــة جــ ــيـ ــاتــــشــــي وضـــربـــاتـــهـــا دقـ األبــ
الــقــدرة عــلــى فــتــح فــجــوات فــي تــلــك الخطوط 
وفـــتـــح الــطــريــق لــلــقــوات الـــعـــراقـــّيـــة الخـــتـــراق 
املــــديــــنــــة«. ويــــقــــول إن »داعــــــــش لـــيـــس عــــدوًا 
تقليديًا ويحتاج إلى تعاون وقوة وتخطيط 
لتحقيق االنتصار عليه«، مؤكدًا أن »التنظيم 
يــســتــخــدم كـــافـــة الـــوســـائـــل والــخــطــط املـــعـــّدة 

سلفًا ملنع اختراق املدينة«.
من جهته، يرى الشيخ حامد العيثاوي، وهو 
»داعــش« في  لـــ أحــد قــادة العشائر املتصدية 
ــار، أن »تــأخــيــر حــســم مــعــركــة الفلوجة  ــبـ األنـ
يــعــنــي مــنــح فــرصــة أكــبــر ملــلــيــشــيــات الحشد 
بأكثر  ــقـــاع  واإليـ أجــنــدتــهــا  لتنفيذ  الــشــعــبــي 

العيثاوي،  املدنيني«. ويشير  من  عدد ممكن 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن  ـــ فــــي حــــديــــث لــ
عن  للجدل تختلف  املثيرة  الفلوجة  »معركة 
»املليشيات  أن  أخـــرى«، موضحًا  أيــة معركة 
ها 

ّ
وأن السني،  املكّون  املدينة عاصمة  تعتبر 

ــكــــاب  ــل ثــقــلــهــا الرتــ ــكـ ــقــــت بـ )املـــلـــيـــشـــيـــات( ألــ
االنــتــهــاكــات وتنفيذ األجــنــدات الــخــاصــة من 
وما  والتفجير  والخطف  القتل  أعمال  خــال 
إلـــى ذلـــك مــن انــتــهــاكــات ترتكبها حــالــيــًا في 

املدينة وفي املناطق املحيطة بها«.
ــارك  ــعـ ــة املـ ــافــ ــى أن »كــ ــ ويـــلـــفـــت الـــعـــيـــثـــاوي إلـ
والعشائر  الــعــراقــّيــة  الــقــوات  الــتــي خاضتها 
فـــي هــيــت والــــرمــــادي وحــديــثــة وغــيــرهــا من 
مــنــاطــق املــحــافــظــة لـــم يــحــســب فــيــهــا حــســاب 
لعامل الزمن بقدر حساب النتائج والحفاظ 
 وضع 

ّ
على حياة املدنيني والعسكريني، لكن

الفلوجة مختلف عن تلك املناطق«. ويوضح 
فيلق  الحشد و)قائد   »مشاركة مليشيات 

ّ
أن

الــــقــــدس( قـــاســـم ســلــيــمــانــي وكــــافــــة فــصــائــل 
املــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة إليــــــران، يــضــعــنــا الــيــوم 
م علينا إنقاذ أهلنا في 

ّ
أمام تحٍد كبير ويحت

لون املوت داخل املدينة 
ّ

الذين يفض الفلوجة 
املليشيات«،  يــد  على  والــتــعــذيــب  القتل  على 
األميركي  الــدعــم  زيـــادة  »أهمية  مــشــددًا على 
ــشـــي  ــاتـ ــــي املــــعــــركــــة ودخـــــــــول طـــــائـــــرات األبـ فـ
لــحــســم املــعــركــة وإنـــقـــاذ املــدنــيــني مــن سطوة 

املليشيات«.
ــار، خــالــد  ــ ــبـ ــ ــا الـــنـــائـــب عــــن مــحــافــظــة األنـ ــ أمـ
العسكرّية  »العملّيات  إن  فيقول  العلواني، 
لتحرير الفلوجة شبه متوقفة، وهذا األمر ال 
يصب بصالح أهالي املدينة الذين يريدون 
تــحــريــهــا بـــأســـرع وقــــت مـــمـــكـــن«. ويــوضــح 
»الــعــربــي الجديد«،  الــعــلــوانــي، فــي حــديــث لـــ
أن »الــقــوات العراقّية بعد أن أحــرزت تقّدمًا 
فــي عــّدة مــحــاور مــن الفلوجة، توقفت عند 
حدودها، على الرغم من حديثها عن البدء 
 »املعركة 

ّ
بعملية اختراق املدينة«، مبينًا أن

تــحــتــاج الــيــوم إلـــى إعــــادة صــيــاغــة للخطط 
ــًا لــلــمــعــطــيــات املـــيـــدانـــيـــة«.  ــقـ الــعــســكــريــة وفـ
ويشدد على »أهمّية السرعة بحسم معركة 
الــفــلــوجــة، وعــــدم تــأخــيــرهــا وعــــدم مــشــاركــة 
مليشيات الحشد في اقتحام املدينة وفقًا ملا 
حصلنا عليه من تعّهدات سابقة من رئيس 
الحكومة حيدر العبادي بإبعاد الحشد من 

املعركة«.

شنّت طائرات التحالف الدولي غاراٍت جديدة، أمس السبت، على مواقع 
تعتبر  التي  منبج،   مدينة  محيط  في  »داعش«،  تنظيم  عليها  يسيطر 
في  التنظيم  معاقل  ــم  أه مــن 
منبج  وباتت  الشرقي.  حلب  ريف 
قبل  مــن  أيـــام،  منذ  مــحــاصــرة، 
الديمقراطية«،  ســوريــة  »قـــوات 
القرى  في  التقّدم  تواصل  التي 
المحيطة  الصغيرة،  والــمــزارع 
بمنبج من جهات الشرق والشمال 
يتخّوف  جهتهم،  من  والجنوب. 
المعارك  انتقال  من  منبج  أهالي 

لداخل المدينة.

معركة منبج

تزداد المخاوف من 
تأخر الحسم في معركة 

الفلوجة، بعد 20 يومًا 
من انطالقتها، على 

اعتبار أن ذلك يمنح 
مليشيات »الحشد« فرصة 

أكبر لتنفيذ أجندتها، 
كما يقول مسؤولون 

محليون

استهدف تفجيران 
منطقة السيدة زينب 

أمس )فرانس برس(
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  شرق
      غرب

تحذير من هجمة 
استيطانية جديدة

ر »املــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع عن 
ّ
حــــذ

االســــتــــيــــطــــان«،  ومــــقــــاومــــة  األرض 
الـــــــــتـــــــــابـــــــــع ملــــــنــــــظــــــمــــــة الــــــتــــــحــــــريــــــر 
ــبـــت، مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمـــــس الـــسـ
الهجمة االستيطانية الجديدة التي 
وباقي  املحتلة،  الــقــدس  استهدفت 
الفلسطينية، تحديدًا تلك  األراضي 
تقرير  ووفــق  )ج(.  مناطق  فة 

ّ
املصن

فإن  الفلسطيني،  للمكتب  أسبوعي 
إســـرائـــيـــل تـــرســـم وتـــجـــيـــز وتــســهــل 
االستياء على تلك املناطق، خدمة 
االستيطاني.  االحتالي  ملشروعها 
وتزيد مساحة املناطق املصنفة )ج( 
عن 60 في املائة من الضفة الغربية.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل 10 
فلسطينيين ويهدم 

منزل أسير

اعتقلت قوات االحتال اإلسرائيلي، 
أمس السبت، عددًا من الفلسطينيني 
ــقـــدس  ــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن الـ ــنـ فــــي مـ
املــحــتــلــة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، عـــرف 
وذلــــــك  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني،   10 ــهــــم  ــنــ مــ
ــم والــــعــــبــــث  ــ ــهـ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ ــــب دهـــــــــم مـ ــقـ ــ عـ
بــمــحــتــويــاتــهــا ثــــم اقـــتـــادتـــهـــم إلـــى 
ــا هــــدمــــت  ــ ــمـ ــ ــة. كـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ جــــــهــــــات مـ
جـــــرافـــــات االحـــــتـــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، 
ــراد  ــر الــفــلــســطــيــنــي مــ ــيــ مـــنـــزل األســ
ــًا(، مـــن قــريــة  ــامـ بـــدر ادعـــيـــس )16 عـ
يطا  مدينة  من  القريبة  بيت عمرة، 
إلـــى الــجــنــوب مــن الــضــفــة الــغــربــيــة. 
كما دهــمــت قـــوات االحــتــال منزلي 
مخامرة،  ومحمد  خــالــد  األســيــريــن 
تهميدا  قياساتهما  بأخذ  وشرعت 
االحتال  لهدمهما. وتتهم سلطات 
اإلسرائيلي األسير القاصر ادعيس 
طعنًا  إســرائــيــلــيــة  مستوطنة  بقتل 

قبل نحو خمسة أشهر.
)العربي الجديد(

أثيل النجيفي: سنُذهل
»داعش« في الموصل

لتحرير  الوطني  »الحشد  قائد  أكد 
املوصل«، أثيل النجيفي )الصورة(، 
ــتــــرب مــوعــد  أمــــس الـــســـبـــت، أنــــه »اقــ
تحرير املحافظة من سيطرة تنظيم 
ــــش(«. وقــال  الــدولــة االســامــيــة )داعـ
الــنــجــيــفــي إن »املـــعـــركـــة ســتــنــطــلــق 
ــذهــل تنظيم  

ُ
فـــي وقـــت قـــريـــب، وســت

داعش في اللحظات الحاسمة«. 
)العربي الجديد(

الصدر يؤجل االحتجاجات
ويهدد »المليشيات 

الوقحة«
الــصــدري، مقتدى  التيار  دعــا زعيم 
ــاره  ــبــــت، أنــــصــ الـــــصـــــدر، أمــــــس الــــســ
ــــزاب التي  إلـــى مـــغـــادرة مـــقـــّرات األحـ
ــروا أمــــامــــهــــا خـــــــال األيـــــــام  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ تـ
املـــاضـــيـــة، وتـــأجـــيـــل احــتــجــاجــاتــهــم 
إلـــى مــا بــعــد شــهــر رمـــضـــان، مــهــددًا 
ما وصفها بـ »املليشيات الحكومية 
الوقحة« بعدم التدخل إلنهاء عنف 
 
ّ
الـــتـــظـــاهـــرات فـــي املــســتــقــبــل. وحـــث
استراحة  أخــذ  على  أتباعه  الــصــدر 
من التظاهرات خال شهر رمضان، 
واإلعداد لتظاهرة مليونية شعبية 

سلمية بعد انقضائه.
)العربي الجديد(

السجن لـ7 مصريين 
في قضية تيران وصنافير

الجيزة  شمال  جنح  محكمة  قضت 
املـــصـــريـــة، أمــــس الــســبــت، بــالــســجــن 
8 ســـنـــوات عــلــى 7 شـــبـــاب متهمني 
بالتظاهر من دون تصريح بمنطقة 
كــــرداســــة، احــتــجــاجــًا عــلــى اتــفــاقــيــة 
إعـــــادة تــرســيــم الـــحـــدود بـــني مصر 
والـــســـعـــوديـــة، تـــم بــمــقــتــضــاهــا نقل 
تــبــعــيــة جــزيــرتــي تـــيـــران وصــنــافــيــر 
إلـــى الــســعــوديــة. وجــــاء الــحــكــم بعد 
ــهـــت إلـــيـــهـــم تـــهـــم »الـــتـــرويـــج  أن وجـ
ــة،  ــاذبـ ــبــــار كـ ــر أخــ لــلــشــائــعــات ونـــشـ

واستغال الدين في ذلك«.
)العربي الجديد(

شمخاني مقّرب من سليماني وكان قائدًا بالحرس الثوري )فاطمة بهرامي/األناضول(



لـ»العربي  العثماني،  سعدالدين  السابق،  المغربي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  يكشف 
بالفصل  التونسية، سبقت قرارها  »النهضة«  نقاشات مع حركة  الجديد«، عن مشاركته في 
الوطني لحزب  المجلس  يترأس  العثماني، والذي  يتناول  السياسي والدعوي. كما  العمل  بين 

»العدالة والتنمية« المغربي الحاكم التحديات  الداخلية والخارجية التي تواجه بالده

طرابلس ــ عبداهلل الشريف

ــة الــتــقــســيــم« تــظــهــر عــنــد كل  اعــ
ّ
ــز ال تــنــفــك »فــ

اســتــحــقــاق ســيــاســي تــواجــهــه لــيــبــيــا، كــأحــد 
تداعيات الوضع املتأزم سياسيًا وأمنيًا منذ 
وعــاد   .2011 فبراير/شباط   17 ثــورة  انتهاء 
الــحــديــث، أخــيــرًا، عــن مــخــاطــر تقسيم الــبــاد 
إلـــى ثـــاث دويـــــات، إثـــر اســتــمــرار االنــقــســام 
ن  تمكُّ مــن  أشهر  ثاثة  مــرور  بعد  السياسي 
حــكــومــة الـــوفـــاق بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج من 
دخول العاصمة طرابلس، واستمرار انقسام 

الباد بني معسكَري طرابلس وطبرق.
ونشرت صحيفة »إيل جورنالي« اإليطالية، 
أخيرًا، تقريرًا مطّواًل حول رغبة دول كبرى 
ــتــــقــــال، بــحــســب مــــا وصـــفـــتـــه، »إلــــى  فــــي االنــ
ليبيا«،  حيال  خططها  من  الثانية  املرحلة 
بعد فشل محاوالتها لتوحيد فرقاء الباد 
ضمن حكومة وحدة وطنية. ووفقًا لتقرير 
الــصــحــيــفــة، فــــإن املـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة تتجه 
إلــى تقسيم ليبيا إلــى ثــاث دويــات، غربًا، 
التقرير أصداء  وشرقًا، وجنوبًا. ولقي هذا 
واسعة ال سيما في إيطاليا املعنّية أكثر من 
ر وزيــر خارجيتها، 

ّ
ليبيا. وحـــذ فــي  غيرها 

تلفزيونية،  مقابلة  فــي  جنتيلوني،  بــاولــو 

مـــن مــنــاســبــة، مـــعـــارضـــة دولـــهـــم مــثــل هــذا 
التوجه.

ــلـــشـــأن الــلــيــبــي  ــبــــون لـ ــراقــ ــًا، يــــطــــرح مــ ــّيـ ــلـ مـــحـ
تساؤالت أمام داعمي التقسيم حول إمكانية 
إقـــنـــاع مــنــاطــق وقــبــائــل فـــي كـــل إقــلــيــم بــهــذا 
املـــشـــروع. ويــعــطــي هــــؤالء األمــثــلــة عــلــى ذلــك 
مــديــنــة الــزنــتــان الــواقــعــة أقــصــى غـــرب ليبيا 

ــتــــي يــصــعــب  ــبــــرق، والــ ــبـــرملـــان طــ ــة لـ ــيــ واملــــوالــ
ــروع، ال ســيــمــا أن  ــشــ ــذا املــ إقــنــاعــهــا بــمــثــل هــ
يسيطر  ليبيا  غــرب  فــي  طــرابــلــس  العاصمة 
عليها خصومها السياسيون والعسكريون، 
ملـــشـــروع  بـــــــوالء  تــــديــــن  ــان ال  ــتــ ــزنــ الــ  

ّ
أن ــا  ــمـ كـ

الفدراليني ببرقة شرق الباد.
من  التخويف  أن  أنفسهم  املراقبون  ويعتبر 
الــتــقــســيــم مـــا هـــو إال ورقـــــة لــلــضــغــط، نـــادت 
بــهــا أصــــوات خــارجــيــة وداخــلــيــة، للتفاوض 
واألمميني،  الدوليني  الوسطاء  مــع  سياسيًا 
إلــى الضغط على رافضي  وربما عــادت اآلن 
االتـــفـــاق الــســيــاســي واالنــــخــــراط فـــي حكومة 

الوفاق الليبية، وفقًا لهؤالء.
ــه عــلــى الـــرغـــم من  ــبـــون إلــــى أنــ ويــشــيــر املـــراقـ
وجــود مثل هــذه الـــرؤى فــي دوائـــر السياسة 
لم  والــتــي  خصوصًا،  والفرنسية،  األميركية 
تــعــد أطــمــاعــهــا فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي خافية 
ــد تـــصـــورات  ــد، مــــن املــــؤكــــد ال يـــوجـ ــ عـــلـــى أحــ
جاهزة حــول هــذه الفكرة. ويلفت هــؤالء إلى 
 حتى شرق ليبيا الذي نادت فيه زعامات 

ّ
أن

 هناك اتفاقًا حول 
ّ
قبلية بالفدرالية ال يبدو أن

ــــود مــمــثــلــني عنهم  هــــذه الـــفـــكـــرة، بــســبــب وجـ
فـــي الـــبـــرملـــان، وأعـــضـــاء فــاعــلــني فـــي املجلس 

الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس.

¶ كيف رأيـــت الــخــطــوة األخــيــرة لحركة 
ــي الـــشـــأن  ــة« بــالــتــخــصــص فــ ــهـــضـ ــنـ »الـ
الــــســــيــــاســــي وتـــــــــرك الــــعــــمــــل الـــــدعـــــوي 
للجمعيات املدنية، في ظل تجربتكم من حيث الفصل 
السياسية(  )املــؤســســة  التنمية«  »الــعــدالــة  بــن حــزب 
الدعوية(  )املــؤســســة  واإلصــــاح«  »التوحيد  وحــركــة 

منذ عام 1998؟
الخطوة التونسية منسجمة مع تطور ومسار 
حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« ألن الــــحــــزب الـــســـيـــاســـي، 
قانونيًا وسياسيًا، ال يمكن إال أن ينصرف إلى 
العمل السياسي املعروف من حيث مواضيعه 
وقــــواعــــده ومــنــهــج عــمــلــه، وكـــذلـــك فــــإن الــعــمــل 
الــدعــوي عنده كذلك منهج عمله، ولــه هيئات 
أخرى. تونس تعج بالهيئات واملؤسسات التي 
الــدعــوي. و»النهضة« ال تملك  العمل  تــمــارس 
أن تلغي العمل الــدعــوي فــي تــونــس، وسيظل 
مــــوجــــودًا لـــكـــن ســـتـــمـــارســـه جــمــيــعــات أخــــرى 
الدعوي جــزء من  العمل  ومؤسسات مختلفة. 
مــســؤولــيــة األمــــة اإلســامــيــة، لــكــن املــؤســســات 
في املجتمعات املعاصرة لها وظائف محددة 
ويــجــب احــتــرام تلك الــوظــائــف. أظــن أن جميع 
أعضاء »النهضة« يمكن أن يشتغلوا بالعمل 
الدعوي واالجتماعي والثقافي عبر مؤسسات 

موجودة في املجتمع.

 حــول 
ً
¶ كــتــب الــدكــتــور عـــزام التميمي أخــيــرًا مــقــاال

 بــعــد حــضــور 
ً
ــنــهــضــة«، مــتــســائــا خــطــوة حــركــة »ال

املؤتمر العاشر لها، هل األمر يتعلق بفصل للدعوي 
عن السياسي أم هو تبرؤ من »اإلخــوان املسلمن«. 

هل تتفق مع هذا التحليل؟
أرى أن خطوة حركة »النهضة« جاءت نتيجة 
نقاش فكري استمر داخل الحركة منذ ما بعد 
الثورة، وبكل صراحة كان عندي مشاركة في 
النقاش مــع عــدد مــن اإلخـــوة فــي الــحــركــة، في 
هــذا املــوضــوع، خــال زيـــارات لــي إلــى تونس، 
ــتـــى زيــــــــارات مــــن قــــيــــادات نــهــضــويــة إلـــى  وحـ
املــغــرب، وكــذلــك شــاركــت قــيــادات مــن »العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة«، وبـــالـــتـــالـــي فــــاألمــــر هــــو نــتــيــجــة 
نقاش فكري وسياسي أفضى إلى اتخاذ هذه 
الخطوة عن قناعة وال عاقة لها بالتبرؤ من 

»اإلخوان املسلمني«.

ــة والــتــنــمــيــة بــالــحــمــلــة على  ــعــدال ¶ هـــل تــأثــرتــم فـــي ال
»اإلخــوان املسلمن« في مصر، إذ يتحدث مراقبون 
ــزاب ذات املــرجــعــيــة  ــ أن تــداعــيــتــهــا وصــلــت إلـــى األحــ

اإلسامية في املنطقة؟
ــيـــاســـي، فـــإن  حــيــثــمــا يــحــضــر الـــتـــنـــافـــس الـــسـ
املنافسني السياسيني يحاولون أن يستعملوا 
 

ّ
يستغل قـــد  وبــالــتــالــي  املـــتـــاحـــة،  األدوات  كـــل 
ــزاب  ــ ــ ــة أحـ ــهــ ــواجــ ــذا املــــــوضــــــوع ملــ ــ ــ الــــبــــعــــض هـ
سياسية ذات مرجعية إسامية. وقع هذا في 
املغرب وتونس وقــد يقع في أي دولــة أخــرى، 
ولكنه ليس مؤثرًا على مسار النقاش في ما 
يتعلق بالفصل بني الدعوي والسياسي داخل 
فكرية  مبادئ  نقاش  هــذا  اإلسامية.  الحركة 
واقعية وليس له عاقة مباشرة بأي نوع من 

أنواع الضغوط.

ــغـــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــفــصــل بـــن حــزب  ¶ فـــي املـ
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« وحــركــة »الــتــوحــيــد واإلصــــاح«، 
التجربة  الطرفن. هل  يبقى هناك عاقة أصيلة بن 

املغربية مرشحة ملزيد من التطور؟
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عودة »فّزاعة تقسيم« ليبيا... ضغوط لالنخراط بحكومة السراج؟

لقاءات واتفاق  املكون للحكومة، جرت بينها 
التحالف بعد االنتخابات  أنها ستجدد  على 
إذا اقتضت الخارطة االنتخابية تشكيل أحد 
هــــذه األحــــــزاب لــلــحــكــومــة املــقــبــلــة. وال نــعــرف 
أم  إلــى حزبني  املقبلة  الحكومة  هل ستحتاج 
ــزاب كــمــا كــانــت من  4 )كــمــا هــي اآلن( أم 6 أحــ
قبل. وال بد لألحزاب التي تشكل الحكومة أن 
يكون عدد نوابها يساوي »50% زائد واحد«، 
عــلــى األقــــل، مــن بــني أعــضــاء مــجــلــس الــنــواب. 
أن »األصالة واملعاصرة«  الثالث هو  واملحدد 
هــو الــحــزب الــذي ال نفكر الــيــوم فــي التحالف 
معه ألسباب هي أنه نفسه يقول إن التحالف 
مع »العدالة والتنمية« خط أحمر وألنه خاض 

وال يزال يخوض معارك شرسة معنا.

¶ هل األمر يعود إلى أن داعمي »األصالة واملعاصرة« 
»العدالة والتنمية«؟ غير متقبلن لـ

االنفصاليني موجودة فوق التراب الجزائري، 
ومسلحة، وتشن حمات إعامية على املغرب 

وحمات سياسية وهو ما يضر باملغرب.

¶ هل حاولتم تسويق الحل املغربي ملشكلة الصحراء 
جزائريًا؟

عندما اقترح املغرب في عام 2000 حل الحكم 
الــذاتــي، وبعد إيداعه لــدى األمــني العام لألمم 
املــتــحــدة، كــانــت الــجــزائــر مــن بــني الــــدول التي 
حــاول املغرب إيصال الحل لها وهــي التي لم 

دعني أقــول لــك إن جميع األحـــزاب فــي العالم 
يوجد فيها مناضلون ينشطون في مؤسسات 
 دولــة كالنرويج، 

ً
اجتماعية مختلفة، بل مثا

الــوزراء راهبًا،  في مرحلة سابقة، كان رئيس 
وال يعني هذا أنه تبرأ من انتمائه للكنيسة أو 
سيغيب عن اجتماعات الكنيسة، وباملناسبة 
لديه مركز دراســـات ودعــانــي لــنــدوة فــي وقت 
ســـابـــق، وأشـــــار فـــي كــلــمــتــه إلـــى هـــذه الــعــاقــة 
الدستور  في  والسياسي  الديني  بني  املميزة 
الــنــرويــجــي، وال يستنكر هــذا حتى فــي دولــة 
الحزب  أن  نعرف  كذلك  وحديثة.  ديمقراطية 
ــن قــبــل  ــ ــــوم مـ ــدعـ ــ ــا مـ ــيــــركــ ــــي أمــ الــــجــــمــــهــــوري فـ
جمعيات ومؤسسات بروتستنتانية والكثير 
اإليــمــان والتعلق بهذه  مــن أعضائه شــديــدي 
 مـــا دام 

ً
املـــؤســـســـات وال يــعــتــبــر هــــذا مــشــكــا

الــحــزب نــفــســه يــعــمــل بـــــأدوات ســيــاســيــة وفــي 
مجال السياسة.

¶ قبل عــام ثــارت أزمــة مصرية مغربية إثــر هجوم 
إعــامــيــن مــصــريــن عــلــى املــمــلــكــة ورد الــتــلــفــزيــون 
»اآلثـــار  املــغــربــي بــتــقــريــر تــحــدث فــيــه عــمــا وصــفــه بــــ
رت 

ّ
السياسية لانقاب العسكري في مصر«. هل أث

هذه األحداث على عاقة البلدين؟
املـــغـــرب فـــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة يـــحـــاول أن 
 إيجابيًا 

ً
يحافظ على التوازن وأن يكون عاما

في مختلف األزمــات والتوترات التي تقع في 
العالم، ومــن هنا فــإن ما يحرك املغرب في ما 
يــخــص مــصــر هـــو إيـــجـــاد املـــخـــرج والــتــهــدئــة 
وبـــــنـــــاء مـــســـتـــقـــبـــل جــــديــــد فــــيــــه ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لـــلـــمـــواطـــن، وأي شـــيء  ــرام  ــ ــتـ ــ ــقــــرار واحـ ــتــ واســ
يساعد على هذا دون أن يزيد في التأجيج فإن 
آنذاك  الــذي وقع  املغرب يعمل عليه، والحدث 

قد طويت صفحته.

الدائرة بن تيارين من  ¶ تابعت بالتأكيد الخافات 
»إخوان« مصر. من خال خبرتك في العمل الحركي 
اإلسامي، هل تؤدي هذه الخافات إلنضاج تجربة 

جديدة تنهي »اإلخوان املسلمن« بشكلهم الحالي؟
التوترات الصعبة تشهد ضبابية  كل مراحل 
ــام فــــي املـــقـــاربـــة وعــــدم  ــقــــســ فــــي الــــرؤيــــة واالنــ
االتفاق في كيفية معالجة اللحظة، وبالتالي 
تــمــر بهذه  هــيــئــات  تــعــانــي  أن  الطبيعي  فــمــن 
املــراحــل مــن مــشــكــات، أحــيــانــا تــكــون عميقة، 

ومــا أرجـــوه هــو أن تتمّعن مختلف الحركات 
اإلسامية، مثل املغربية أو التونسية، والتي 
تعيش فــي نــقــاط الــتــوتــر فــي اإلرث املــوجــود، 
االستفادة منها  وأن تحاول  أخــرى،  بتجارب 
الجامع  الوطني  الحس  إلــى  أكثر  تقترب  وأن 
أكثر،  الواحد  الوطن  أبناء  ما يجمع  وتعانق 
الخافات  يبث طاقة  ومــا  يفّرق  عّما  وتبتعد 
والتوترات، وهذا هو طريق الخروج من عنق 

الزجاجة.

الحركة  فــي  لقيادين  أو  لكم  ¶ هــل وجــهــت دعـــوات 
اإلسامية في املغرب للتوسط بن الطرفن؟

بالنسبة للمغرب كا.. لم توجه أي دعوة.

¶ في ما يتعلق بالشأن الداخلي املغربي، أنت رئيس 
)مجلس  والتنمية«  »الــعــدالــة  لحزب  الوطني  املجلس 
شورى الحزب( ولديكم انتخابات برملانية في شهر 
استعداد  لديكم  هــل  املــقــبــل.  األول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
لتوسيع تحالفاتكم لتصل إلى غريمكم القوي حزب 
»األصالة واملعاصرة« في حال فزتم بهذه االنتخابات، 

كما تتوقع آخر استطاعات الرأي العام أخيرًا؟
التحالفات تبنى على نتائج االنتخابات وما 
أن  فيصعب  انتخابية  نتائج  عندنا  يكن  لــم 
نحدد ونقول نتحالف مع هذا أو ذاك كمحدد 
أول. واملحدد الثاني حزب »العدالة والتنمية«، 
ومــوقــفــه أن بــعــض أحــــزاب الــتــحــالــف الحالي 

نعرف أن قــيــادة الــحــزب هــي التي أعلنت هذا 
وليس داعميه.

ــــة والــتــنــمــيــة«  ــعــــدال ــ ــة »ال ــــف عـــاقـ ¶ هــــل يــمــكــن وصـ
»األصـــالـــة واملـــعـــاصـــرة« بـــالـــخـــاف الــســيــاســي أم  بــــ

الخاف على موازين القوى؟
كاهما. نحن أمام خاف في املنطق السياسي 

وتنافس بني الطرفني.

¶ ما هي توقعاتكم لانتخابات البرملانية املقبلة التي 
رشحتكم استطاعات الرأي األخيرة لتصدرها؟

كـــل شـــيء وارد. ومــبــدئــّيــًا االســتــطــاعــات هي 
تـــزال أمامنا 5 أشهر  مــؤشــرات مهمة ولكن ال 
قــبــل االنـــتـــخـــابـــات، وبــالــتــالــي هــــذه املـــؤشـــرات 
ــّيـــًا وبــــالــــنــــظــــر إلــــى  قـــــد تــــتــــطــــور، لــــكــــن مـــنـــطـــقـ
ــر انـــتـــخـــابـــات، وهــــي انــتــخــابــات الــبــلــديــات  آخــ
وانتخابات الجهات )مناطق املغرب ويوجد 12 
جهة في اململكة(، فإن حزب »العدالة والتنمية« 
ــوات واملــقــاعــد  ــ هـــو األول مـــن حــيــث عـــدد األصــ
ــن حــيــث  مــ الــــجــــهــــات، واألول  ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــي  فــ
عــدد األصـــوات بفارق كبير جــدًا في البلديات، 
ومنطقّيًا يجب أن يكون األول في االنتخابات 
التشريعية املقبلة. ولكن االنتخابات لها منطق 

خاص وسنرى في حينها.

¶ في االنتخابات املاضية أغلب األصوات التي فزتم 
بها كانت في املدن وليس في الريف. هل عملتم على 

تدارك األمر؟
أغــلــب أصــواتــنــا أخــذنــاهــا فــي املـــدن ألن أغلب 
ــوم حـــزب  ــيــ ــدن والــ ــ ــة يــســكــنــون فــــي املــ ــاربـ ــغـ املـ
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« يــتــرأس بــلــديــات تشكل 

80% من سكان املغرب تقريبًا.

¶ منافسوكم بعد االنتخابات املاضية، تحدثوا عن 
 إلى 

ً
أن غيابكم عن الريف يمثل مكسبًا لهم ووصوال

شريحة لم تستطيعوا التواصل معها.
في الريف يمكن أن يكون لديك مرشح ينجح 
بـــفـــارق 30 صـــوتـــًا، لــكــن فـــي املـــديـــنـــة الـــفـــارق 
يكون مئات األصــوات، أي عشرات األضعاف، 
التي تتحدث عن رفض  التحليات  وبالتالي 
أهل املدن أو القرى لهذا أو ذاك غير صحيحة 

ألن االنتخابات تتحكم فيها عوامل معقدة.

ــا يــتــعــلــق بــمــلــف إســـامـــيـــي املــــغــــرب، كيف  ¶ فـــي مـ
هـــي عــاقــة »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« مـــع جــمــاعــة »الــعــدل 

واإلحسان« حاليًا؟
ــر مــتــفــقــني  ــيـ نـــحـــن و»الــــــعــــــدل واإلحــــــســــــان« غـ
فـــي املــنــهــج الــســيــاســي. نــحــن مـــع املــؤســســات 
ومـــع املــلــكــيــة ومـــع الــعــمــل فــي إطـــار املــحــددات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــوطـــنـــيـــة، فـــي حـــني أن جــمــاعــة 
ــان« يــخــالــفــونــنــا فــــي هـــذه  ــ ــســ ــ ــــدل واإلحــ ــعـ ــ »الـ
األمور. التواصل محدود جدًا أو غير موجود 

مع »العدل واإلحسان«.

¶ كيف تقّيم عزوف املنتمن إلى »العدل واإلحسان« 
عن العمل السياسي؟ أال يعد هذا إقصاًء لعدد كبير 

من املغاربة عن املشاركة في املجال العام؟
يبدو لي أن حركة »العدل واإلحسان« يجب أن 
تمهد الطريق لتشارك في العملية السياسية 
 في 

ً
وهــــذا مــفــتــوح ولــكــن عـــدم رغــبــتــهــا أصــــا

املشاركة هي املشكلة وهذا خيارهم السياسي 
في النهاية.

¶ هل جرت محاوالت منكم إلقناعهم باملشاركة في 
العملية السياسية؟

ربــمــا كــانــت هــنــاك مـــحـــاوالت قــديــمــة ال أدري 
عـــنـــهـــا، لـــكـــن مـــنـــذ تـــأســـيـــس حـــــزب »الـــعـــدالـــة 

والتنمية«، لم يكن هناك محاوالت من جهتنا. 
هــــم عــلــيــهــم أن يــــحــــاولــــوا ومـــــن مــصــلــحــتــهــم 
ومصلحة املغرب أن يعيدوا النظر في رؤيتهم 

السياسية والتمهيد ليشاركوا سياسيًا.

¶ قــبــل فــتــرة اعــتــدى طـــاب عــلــى عــامــلــة فــي مقهى 
على طاب  اعــتــداءات  هناك  كانت  وقبلها  بالجامعة 
من زمــاء لهم، أسفرت حتى عن مقتل طالب منتٍم 
»العدالة والتنمية« )عبدالرحيم الحسناوي(. ما سر  لـ

العنف الكبير في الجامعات املغربية؟
هــذه ظــاهــرة مقلقة وهــي مــوجــودة فــي بعض 
لتكون  تدابير  اتخاذ  فقط، ويجب  الجامعات 
الشريف  والــتــنــافــس  لــلــحــوار  فــضــاًء  الجامعة 
الــتــيــارات. وأظــن أن كثير  سلميًا بني مختلف 
من الجهات الرسمية والشعبية تفكر في هذا 
املوضوع، وال بد أن نجد لهذه الظاهرة حلواًل.

¶ من هم هؤالء املتورطون في العنف؟
)الراديكالي(،  الجذري  اليسار  مجموعات من 
وهي متواجدة في 3 جامعات منذ الستينيات.

¶ امللك محمد السادس كان في منطقة الخليج قبل 
الــتــقــارب املغربي  الــقــول إن  فــتــرة قــريــبــة. هــل يمكن 

الخليجي بمثابة إعان ملوت االتحاد املغاربي؟
ــــني جــــمــــود االتــــحــــاد  لـــيـــســـت هــــنــــاك عــــاقــــة بـ
ــغـــرب  ــــني املـ ــزة بـ ــيـ ــمـ ــتـ املــــغــــاربــــي والــــعــــاقــــة املـ
قديمة  الــعــاقــة  هـــذه  الــتــعــاون.  ودول مجلس 
ـــعـــت في 

ّ
وتــرســخــت بــشــراكــة اســتــراتــيــجــيــة ُوق

الشراكة  هــذه  لتنفيذ  مخطط  وتبعها   ،2011
تتعلق خصوصًا  مــتــعــددة،  مــســتــويــات  عــلــى 
بــجــوانــب اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وال يضير 

هذا العاقات األخرى للمغرب.

 شبه 
ً
¶ لــكــن الــعــاقــات مــع االتــحــاد املــغــاربــي أصـــا

منتهية؟
هـــذا ألســبــاب داخــلــيــة فــي االتـــحـــاد املــغــاربــي. 
املــغــرب لــم ينفض يــده مــن االتــحــاد املــغــاربــي. 
ليبيا مرحلة تحّول صعبة،  تعلم تشهد  كما 
والــــعــــاقــــات بــــني املــــغــــرب والــــجــــزائــــر مــصــابــة 
لكن عاقتنا  األخــيــرة،  املــرحــلــة  فــي  بالجمود 
بـــتـــونـــس مـــتـــمـــيـــزة ومـــــع مـــوريـــتـــانـــيـــا جـــيـــدة. 
واملغرب في جميع تصريحاته متمسك ببناء 
التي  باالتفاقيات  املغاربي ومتمسك  االتحاد 
ــار االتـــحـــاد املـــغـــاربـــي وتــهــيــئــة  ــ عـــقـــدت فـــي إطـ

الشروط والظروف املناسبة لبنائه.

¶ من يعاكس الجهود املغربية إلعــادة بناء االتحاد 
املغاربي؟

أنا ذكرت اليوم على األقل مشكلة ليبيا التي 
ــاد ومــشــكــلــة  تــســاهــم فـــي تــعــقــيــد بـــنـــاء االتــــحــ

العاقات بني املغرب والجزائر.

وزيــر  بصفتك  الــجــزائــر،  مــع  لعاقاتكم  بالنسبة   ¶
خارجية سابق، من يمنع تطبيع العاقات بن البلدين 

الشقيقن؟
ال أحــد لــديــه إجــابــة صريحة عــن هــذا الــســؤال 
ــام واقـــع يــجــب الــعــمــل على  لــكــن املــهــم نــحــن أمـ

تجاوزه.

ــل عــمــلــت عـــلـــى هـــــذا املـــلـــف حــــن كـــنـــت وزيـــــرًا  ¶ هــ
للخارجية؟

نــعــم عملنا نسبيًا، لــكــن فــي تــلــك الــفــتــرة كــان 
ــر يــتــعــلــق بــعــاقــات تـــواصـــل واتــفــاقــيــات  ــ األمـ
مشتركة وزيارات متبادلة، لكن بعد ذلك، فإن 

وحدة  مشكلة  هي  للمغرب  الصحراء  مشكلة 
ترابية ووطنية وسيادة ال يمكن أن يتساهل 

فيها.

¶ هذا هو العائق الحقيقي؟
هذا واحد من العوائق لكن هذا مشكل حقيقي، 
الدول  فيه وجميع  التساهل  املغرب ال يمكنه 
تــدافــع عــن وحــدتــهــا وســيــادتــهــا وال تتساهل 

فيها.

¶ مــا هــو تــصــوركــم لــلــدور الــجــزائــري املــفــتــرض في 
ملف الصحراء؟

ــتـــرض أال تـــتـــدخـــل الـــجـــزائـــر فــــي مــشــكــلــة  ــفـ املـ
ــو املــــطــــلــــوب، ألن جــبــهــة  ــ ــراء. هــــــذا هـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ

العثماني: المغرب 
لم ينفض يده من 

االتحاد المغاربي 
)عبدالرحمن 

المقداد(

سعدالدين العثماني
االرتباك األميركي أدى 

إلى تضرر العالقة مع المغرب

فصل النهضة التونسية 
للدعوي عن السياسي جاء 

نتيجة نقاش فكري استمر 
داخل الحركة منذ ما بعد الثورة

¶ شغل سعدالدين العثماني 
)مواليد مدينة إنزكان 

جنوب المغرب( العديد 
من المناصب السياسية 

قبل تعيينه رئيسًا للمجلس 
الوطني لحزب العدالة 

والتنمية ابتداًء من العام 
2008، من بينها توليه 

منصب نائب رئيس مجلس 
النواب المغربي )بين 2010 ـ 
2011(.  كما شغل منصب 
األمين العام لحزب العدالة 

والتنمية  )بين إبريل/نيسان 
2004 ويونيو/حزيران 2008(. 

وهو عضو مجلس الشورى 
المغاربي منذ العام 2002. 

كذلك كان عضوًا في 
مجلس النواب المغربي 

لثالث واليات.
¶ أما في ما يتعلق 

بالمناصب غير السياسية 
فعمل بصفته المدير 

المسؤول لمجلة »الفرقان« 
الثقافية اإلسالمية )من سنة 

1990 إلى 2003(،  مسؤول 
»منشورات الفرقان«،  وأخيرًا 

كمحرر صفحة »الصحة 
النفسية« بجريدة الراية ثم 

جريدة التجديد لمدة سنة 
ونصف تقريبا.   

¶ حاصل على شهادات 

عدة أبرزها  الدكتوراه في 
الطب العام، ودبلوم 
التخصص في الطب 

النفسي. كما نال  شهادة 
الدراسات العليا في الفقه 

وأصوله، واإلجازة في 
الشريعة اإلسالمية

سيرة

املغربي  املوقف  واآلن صــار  الحل.  بهذا  تقبل 
ــغـــرب صــامــد عــلــى مــوقــفــه، ألن  أكــثــر قــــوة واملـ
ــراء مــشــكــلــة وحـــــــدة وطــنــيــة  ــحــ مــشــكــلــة الــــصــ
وترابية وعليها إجماع من مختلف مكونات 
الشعب املغربي وال يوجد حل آخر إال التوافق 
على حل الحكم الذاتي. وكان املغرب يقول إن 
مقترحه هو أرضية قابلة للتطوير ولن نرتهن 
ألقلية انفصالية وهناك على األقل ثلثا أبناء 
األقاليم الجنوبية )الصحراويون( موجودون 
في املغرب، ويشاركون في الحياة االقتصادية 
املتتالية،  االنتخابات  وجميع  واالجتماعية 
ونــســبــة الــتــصــويــت عــنــدهــم عــالــيــة جـــدًا، وفــي 
الجماعات  بمعنى  الهيئات،  جميع  الجنوب، 
األقاليم  أبــنــاء  مــن  تتكون  والــجــهــات،  املحلية 

الصحراوية وحدهم.

¶ هل للحمات التي تشن على املغرب عاقة بالتوتر 
األخير لعاقة املغرب بالواليات املتحدة واألمن العام 

لألمم املتحدة، بان كي مون؟
ــالــــواليــــات املـــتـــحـــدة تـــوتـــرت  ــة املــــغــــرب بــ عـــاقـ
األمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  تــقــريــر وزارة  بــســبــب 
األخــيــر عــن حالة حقوق اإلنــســان فــي املغرب. 
فــي قضية الــصــحــراء، الـــواليـــات املــتــحــدة، في 
بياناتها الرسمية، تقول إنها تدعم حل الحكم 
الـــذاتـــي وتــعــتــبــر حــل الــحــكــم الـــذاتـــي لألقاليم 

الصحراوية جادًا وواقعيًا وذا مصداقية.

ملــاذا اعترض املغرب على تقرير حقوق اإلنسان   ¶
الصادر عن الخارجية األميركية؟

ألنه غير مهني وأخذ حاالت فردية قد تكون 
االعتبار  بعني  يأخذ  ولــم  وعّممها،  موجودة 
تقارير أخرى صدرت عن مؤسسات أميركية 
أخـــرى، تتحدث عــن تــطــورات إيجابية طــرأت 
على حقوق اإلنــســان فــي املــغــرب، كما اعتمد 
الــتــقــريــر عــلــى تــقــاريــر صــحــافــيــة غــيــر دقيقة 
ــداث لـــم تــحــصــل، حــتــى إنـــهـــم أوردوا  ــ فـــي أحــ
اســم املدير العام لألمن الوطني ولــم يكن قد 
أعد  التقرير  أن  آنـــذاك، مما يعني  تم تعيينه 
بطريقة غير مهنية باملرة، ويوجد به أخطاء 
البلدين  بالعاقات بني  استهتار  كثيرة. هذا 
من الجهة التي أصدرته وكان من الضروري 
أن يــكــون لــلــمــغــرب رد فــعــل قـــوي. وهـــذا جــزء 
والتي  الحالية،  األميركية  اإلدارة  ارتباك  من 
دخـــلـــت فـــي مــلــفــات كــثــيــرة ولــــم تــســتــطــع في 
أي مــن هـــذه املــلــفــات أن يــكــون لــديــهــا مــواقــف 
واضحة، أو أن تصدر تقارير مهنية ودقيقة، 
فـــي سياستها  خـــطـــوات  أي  فـــي  تــنــجــح  وأن 
الــخــارجــيــة. وجـــزء مــن هــذا االرتــبــاك أدى إلى 

تضرر العاقة مع املغرب.

يعتبر سعدالدين العثماني أن تصريح األمين العام لألمم المتحدة بان 
األمن  التي أصدرها مجلس  القرارات  يخالف  الصحراء  كي مون حول 
المتحدة، ويخالف  لألمم  العامة  الجمعية  التي تصدر عن  والقرارات 
حتى تصريحات األمين العام نفسه. ويرى أن هناك جهة داخل األمانة 
أيديولوجية معينة أو  العامة، عبارة عن أشخاص لديهم توجهات 
أن  قبل  العام،  األمين  تصريحات  في  أثّروا  معنية،  سياسية  توجهات 

يضيف »أنا متأكد أنه لن يكرره بعد اآلن«.

تصريحات بان كي مون

أجراها في الدوحةمقابلة
محمد عزام

إلى  ليبيا  لتقسيم  كبرى  دول  مساعي  مــن 
ــه 

ّ
ثـــاث دويــــات. وقـــال الــوزيــر اإليــطــالــي إن

»بـــغـــض الــنــظــر عـــن مــصــالــحــنــا فـــي لــيــبــيــا، 
للغاية«،  الليبي مهمة  التراب  أن وحــدة  إال 
ــــى ثـــاث  ــــى أن »تــشــتــيــت قــــواهــــا إلـ ــًا إلـ ــتـ الفـ
مناطق جغرافية منفصلة سيصّعب عملية 
التعاطي معها أكثر، وسيعمق األزمة أكثر 

مما هي عليه اآلن«.
وتــــســــاءل الــــوزيــــر عـــن كــيــفــيــة الــتــنــســيــق في 
املــــجــــال األمــــنــــي مــــع ثـــاثـــة كـــيـــانـــات جـــديـــدة 
إلى  مشيرًا  البعض،  ببعضها  أمنها  يرتبط 
دول  على  خطرًا  سيكون  السيناريو  هــذا  أن 
ــدول األوروبـــيـــة الــتــي تتصل  الـــجـــوار، بــل والــ
مصالحها بليبيا. ودعا الوزير إلى ضرورة 
 »يجب أن 

ً
العمل للحد من هذه املساعي، قائا

نعمل على مواجهة القوى املتمردة في ليبيا، 
ًا على 

ّ
ونتصدى لفكرة والدة دول ثاث«، حاث

ضــرورة مضاعفة الدعم لحكومة الوفاق في 
سبيل فرض نفوذها بالباد. 

ــة، قـــال  ــيــ ــلــ ــداخــ وعــــــن األطــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة الــ
جــنــتــيــلــونــي: »يـــجـــب عــلــيــنــا الــعــمــل بجهد 
أســاس  على  ليبية  بيئة  لتوفير  مضاعف 
الـــســـيـــاســـيـــة  ــاهــــــات  ــجــــ واالتــــ اآلراء  تــــعــــدد 
ضــمــن حــكــومــة الـــوفـــاق، لــضــمــان اســتــمــرار 

وحــدة ليبيا، وإال سنكون أمــام واقــع مؤلم 
وخطير للغاية«. وعلى الرغم من املعارضة 
اإليـــطـــالـــيـــة الـــشـــديـــدة لـــلـــمـــشـــروع، الـــــذي لم 
تفصح عنه الدول الكبرى التي تسعى إليه، 
ــة الــتــقــســيــم« ليس  اعـ

ّ
ــز  الــحــديــث عــن »فـ

ّ
ــإن فــ

جديدًا. فقد صّرح قادة دول الجوار الليبي، 
أكثر  في  وتونس،  الجزائر، ومصر،  ومنها 

الحدث

حّث وزير الخارجية اإليطالي الليبيين على التوافق )ليونارد فوجير/فرانس برس(
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بوتفليقة يقيل 4 وزراء 

ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ أجــــــــرى الــ
العزيز بوتفليقة )الــصــورة(،  أمس 
 وزاريًا أقال بموجبه 

ً
السبت، تعديال

للرئاسة  بيان  وأعــلــن  أربــعــة وزراء. 
الطاقة  الجزائرية إنهاء مهام وزير 
صـــالـــح خـــبـــري وتــعــيــن مـــديـــر عــام 
الدين بوطرفة  الكهرباء نور  شركة 
ــر املــالــيــة  مــكــانــه، وإنـــهـــاء مــهــام وزيــ
حاجي  وتعين  خالفة  عبدالرحمن 
بـــابـــا عــمــي مـــكـــانـــه، وإقــــالــــة الـــوزيـــر 
ــع الـــبـــرملـــان  ــ املـــكـــلـــف بــــالــــعــــالقــــات مـ
الطاهر خاوة، وتعين نائبة رئيس 
الــــبــــرملــــان غــنــيــة ايــــدالــــيــــا خــلــفــًا لـــه، 
وإقـــالـــة وزيــــر الــســيــاحــة عــمــار غــول 
ــر املـــــوارد املــائــيــة عبد  وتــعــيــن وزيــ
الوهاب نــوري خلفًا له. كما شملت 

التعديالت إلحاق وزارات بأخرى.
)العربي الجديد(

المغرب يمنع تأسيس 
حزب »األمة« اإلسالمي

ــررت مــحــكــمــة الــنــقــض فـــي املــغــرب  قــ
رفــــض تــأســيــس حــــزب »األمــــــة« ذي 
املرجعية اإلسالمية، بعد مرور أكثر 
مــن ثــالث ســنــوات على إحــالــة ملف 
من  وأكثر  املحكمة،  على  التأسيس 
السلطات  عشر سنوات على رفض 
املغربية الترخيص ملحمد املرواني، 
تأسيس حزبه.  اإلسالمي،  القيادي 
ــأنـــه  ــم بـ ــكــ ووصـــــــــف املـــــــروانـــــــي الــــحــ
أنه  ظــالــم«، مضيفًا  ــرار سياسي  »قـ
بهذا الحكم »تــكــون قــد دامــت قصة 
تــأســيــس حـــزب األمــــة حــوالــي عشر 
ســنــوات مــنــذ ســنــة 2006، وال تــزال 

هذه امِلحنة متواصلة«.
)العربي الجديد(

»داعش« محاصر 
داخل سرت

ــــي لــعــمــلــيــة  ــــالمـ أعــــلــــن املـــكـــتـــب اإلعـ
ــان املـــــــــرصـــــــــوص«، أمــــس  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ »الـ
الـــســـبـــت، عــــن مـــحـــاصـــرة مــقــاتــلــي 
تــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي مــســاحــة 20 
كـــيـــلـــومـــتـــرًا مـــربـــعـــًا داخـــــــل مــديــنــة 
ــا طـــالـــبـــت  ــمـ ــيـ ســــــــرت. جـــــــاء ذلـــــــك فـ
القوى  الفرنسية جميع  الخارجية 
ــا بـــــضـــــرورة  ــيـ ــبـ ــيـ ــلــــحــــة فــــــي لـ املــــســ
االنضمام لقيادة املجلس الرئاسي 
وحكومته. ورحبت باملكاسب التي 
أحرزتها القوات التابعة للمجلس 
ــتــــطــــرفــــن فـــــي ســـــــــرت. مــن  ضـــــد املــ
جهة أخــرى، أفيد عن مقتل سبعة 
ــة ثــمــانــيــة آخــريــن  ــابـ مــدنــيــن وإصـ
بنغازي  مدينة  فــي  قصف  نتيجة 

يومي الخميس والجمعة.
)العربي الجديد، رويترز(

الظواهري يبايع زعيم 
»طالبان« الجديد 

أيمن  »الــقــاعــدة«  تنظيم  زعيم  بايع 
الــظــواهــري، الــقــائــد الــجــديــد لحركة 
»طـــالـــبـــان« املــــال هــيــبــة الـــلـــه أخــونــد 
ــده مــوقــع  ــ زاده، وفــــق تــســجــيــل رصـ
»ســايــت« األمــيــركــي ملتابعة املــواقــع 
ــــري:  ــواهــ ــ ــظــ ــ اإلســــــالمــــــيــــــة. وقــــــــــال الــ
ــرًا لــجــمــاعــة قـــاعـــدة  ــيــ ــفـــي أمــ »بـــوصـ
لكم  إلــيــكــم ببيعتنا  أتــقــدم  الــجــهــاد 
مجددا نهج الشيخ أسامة بن الدن 
ــي دعــــــوة األمــــــة املـــســـلـــمـــة لــتــأيــيــد  فــ

اإلمارة اإلسالمية وبيعتها«.
)فرانس برس(

حركة »الشباب« تعدم 
ستة »جواسيس«

اإلسالمية  »الشباب«  أعدمت حركة 
ــم بــتــهــمــة  ــ ــدهـ ــ ــــاص، أحـ ــخــ ــ ســـتـــة أشــ
ــائـــدهـــا األعـــلـــى  الــــتــــورط فــــي قـــتـــل قـ
الـــســـابـــق أحــــمــــد غــــــــودان فــــي غــــارة 
ــال طــــيــــار فــي  ــ ــرة أمـــيـــركـــيـــة بـ ــائــ ــطــ لــ
ــدم 4  ــ ــلـــول 2014. وأعــ أيـ ســبــتــمــبــر/ 
ــي قـــريـــة بــــولــــوفــــوالي،  ــخــــاص فــ أشــ
جنوب غــرب الــصــومــال، فــي منطقة 
ــة إعـــــدام  ــركـ بــــــاي، كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــحـ
كينين اثــنــن فــي ســاحــة عــامــة في 
ــادا ديـــكـــســـي، جــنــوب  ــوبــ مــنــطــقــة جــ

غرب الصومال أيضًا.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

بـــعـــد نـــحـــو عـــامـــن عـــلـــى أســـرهـــمـــا فــــي قــطــاع 
غزة، غّيرت وزارة األمن اإلسرائيلية تصنيف 
الضابط هدار غولدن والجندي شاؤول آرون 
مـــن »قــتــيــلــن« إلـــى »مــفــقــوديــن أو أســيــريــن«، 
وهــو ما يــرى فيه كثيرون تقدمًا لجهة إقــرار 
االحــتــالل بــضــرورة الــبــدء فــي عملية تفاوض 
اإلسالمية«  »املقاومة  حول جنوده مع حركة 
 الــتــصــنــيــف 

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ــــاس(. وعـ ــمـ ــ )حـ

تــوفــر معلومات  عــدم  اختلف بسبب  الــجــديــد 
 الــتــدّرج في 

ّ
عــن حــالــة األســـر والــفــقــدان، إال أن

عملية تغيير الوصف، يوحي برغبة إسرائيل 
 
ّ
تها حول القضية، إذ سبق أن

ّ
في تجاوز تعن

رفــضــت كــل مـــحـــاوالت الــحــديــث عــن القضية، 
لعدم الدخول بمفاوضات مع »حماس« حول 

جنودها املفقودين في غزة.
عائلتي  بذلتها  مــســاٍع  نــتــاج  التغيير  ــاء  وجـ
ــنـــدي آرون فـــي هــذا  الـــضـــابـــط غــــولــــدن، والـــجـ
ــتــــالل  الـــــصـــــدد، وقـــــــام بـــعـــد ذلــــــك جـــيـــش االحــ
بــتــســلــيــم رســـالـــة إلــــى عــائــلــتــيــهــمــا تــفــيــدهــمــا 
بــتــغــيــيــر الــتــصــنــيــف املــعــتــمــد تــجــاهــهــمــا في 
سجالت الجيش، مشيرة إلى أنه »سيعمد إلى 
املناسبة ملا سيترتب عليه  اإلجـــراءات  اتخاذ 

هذا التغيير في حالة الجندين«.
وكــانــت »كــتــائــب الــقــســام«، الــــذراع العسكرية 
ــدوان  ــ ــعــ ــ ــ ــنــــت خـــــــالل ال ــلــ ــد أعــ ــ »حــــــمــــــاس«، قــ لـــــــ
اإلسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014، عن 
أسرها آرون، بعد هجوم على قافلة عسكرية 
التفاح، شرق مدينة غزة.  توغلت شرقي حّي 
كما أعلنت إسرائيل أن الحركة أسرت غولدن 
في عملية شرق رفح. ولم تعلن القسام رسميًا 
وجوده لديها في حينه، لكنها نشرت صورته 

القاهرة ـ العربي الجديد

ال تــزال روايـــات وزارة الداخلية املصرية عن 
محل  اإلرهابية،  الخاليا  واستهداف  تفكيك 
ــدم تــوقــف  تــشــكــيــك إلـــى حـــد كــبــيــر، فـــي ظـــل عـ
وانتقالها  توسعها  بــل  املسلحة،  العمليات 
من منطقة إلى أخرى. آخر روايات الداخلية، 
االشتباكات  واقعة  التشكيك،  يكتنفها  التي 
املسلحة بن قوات األمن و»عناصر إرهابية«، 
في محافظة دمياط، يوم االثنن املاضي. ظل 
حتى  املشهد،  يتصدر  الداخلية  وزارة  بيان 
ــة اإلســالمــيــة«  ــدولــ ظـــهـــور بـــيـــان لــتــنــظــيــم »الــ
)داعـــش( يــوم األربــعــاء، مقدمًا روايــة منافية 
ــا ورد فـــي بـــيـــان الـــــــــوزارة. ويـــتـــنـــاول بــيــان  ملـ
»داعش« أحاديث وتصريحات قيادات وزارة 
اللواء مجدي  الوزير  الداخلية وعلى رأسهم 
عبد الغفار، حول عدم وجود خاليا للتنظيم 

املسلح في مصر.
يشكك مــراقــبــون، فــي روايـــة األجــهــزة األمنية 
حــول االشــتــبــاكــات الــتــي حــدثــت بينها وبن 
عدد من املسلحن في رأس البر خالل مداهمة 
محل إقامتهم، في ظل حديث عن أن وضعية 
القتلى لم تكن قتالية وأنه قد يكون تم ترتيب 
الــجــثــث لــتــصــويــرهــا. ويــذهــب مــراقــبــون إلــى 
القول إن األجهزة األمنية تواجه أزمة كبيرة 
اإلرهابية  الحوادث  لناحية كشف مالبسات 
التي يشهدها الــوادي، والدلتا، وفي كل مرة 
الكشف عن تفكيك خلية، يتوقع بعدها  يتم 
األمن،  قــوات  املسلحة ضد  العمليات  اختفاء 

ولكن هذا ال يحدث.
ــيــــاط عــــن وجــــــود تــمــدد  وتـــكـــشـــف واقــــعــــة دمــ
وانـــتـــشـــار »داعــــــش« فـــي أكــثــر مـــن مــحــافــظــة، 
تحديدًا مع استهداف مجموعة أخرى رئيس 
الــيــوم.  نفس  فــي  الدقهلية  محافظة  مباحث 
وتــشــيــر الـــدالئـــل وحـــديـــث املـــراقـــبـــن، إلــــى أن 
تمت تصفيتهم جسديًا،  دمــيــاط  فــي  القتلى 
وتصويرهم كالعادة من قبل األجهزة األمنية، 
وإلــصــاق تــهــم اإلرهــــاب بــهــم، لتخفيف حــدة 

أخــيــرًا فــي خــطــاب للمتحدث الــعــســكــري، أبــو 
عــبــيــدة، إلــى جـــوار اثــنــن آخــريــن، ليصبح ما 
تعترف به »القسام« أربعة جنود إسرائيلين.
من جهته، يعتبر الناشط السياسي في حركة 
»العربي  »حــمــاس«، حــازم قاسم، في حديث لـ
الـــجـــديـــد«، أن »تــغــيــيــر تــوصــيــف الــجــنــود من 
إلــى أســرى ومفقودين، شــأن صهيوني  قتلى 
داخـــلـــي، يــعــتــمــد عــلــى تــرتــيــبــات فـــي الــعــالقــة 
ــائــــالت الــجــنــود  ــتــــالل وعــ مـــا بـــن جــيــش االحــ

املفقودين«.
 »تــغــيــيــر الـــتـــوصـــيـــف لــه 

ّ
ــم أن ــاسـ ويــــوضــــح قـ

ــة فــي كيفية الــتــعــامــل مــع امللف  ــ تــبــعــات إداريـ
تعتبر جنود  »حماس   

ّ
أن مؤكدًا  إسرائيليًا«، 

الــعــدو الــصــهــيــونــي أســـرى ينبغي إلســرائــيــل 
، ومــجــددًا 

ً
 تــدفــع ثــمــن اإلفــــراج عنهم كــامــال

ّ
أن

 مــبــدأ الــتــفــاوض حـــول الــجــنــود لــم يتغير، 
ّ
إن

ويشترط لبدئه اإلفراج عن أسرى صفقة وفاء 
األحرار )شاليط( الذين أعيد اعتقالهم«.

»حــمــاس«  فــي  السياسي  الناشط  ُيــشــّدد  كما 
ــتـــالل لــن يــحــصــل عــلــى جــنــوده   »االحـ

ّ
عــلــى أن

املــقــاومــة ليست   
ّ
، وأن

ً
كـــامـــال الــثــمــن  إال بــدفــع 

 كانت تريد إخــراج 
ّ
فــي عجلة مــن أمــرهــا، وإن

ــــت، لــكــنــهــا لـــن تستعجل  األســـــرى بـــأســـرع وقـ
أن  إلــى  مــشــرفــة«. ويشير  حتى تحقق صفقة 
»كــل الــجــهــود األمــنــيــة واالســتــخــبــاريــة إلعــادة 
أمانة  ألنهم  تنجح،  لن  اإلسرائيلين  الجنود 

اآلن عند رجال وحدة الظل القسامية«.
السياسي  واملحلل  الكاتب  يعتبر  جهته،  من 
»الـــعـــربـــي  ــــي حــــديــــث لــــ حــــاتــــم أبــــــو زايـــــــــــدة، فـ
 »القرار اإلسرائيلي الجديد بشأن 

ّ
الجديد«، أن

جـــنـــوده املــفــقــوديــن فـــي غــــزة، يــأتــي فـــي إطـــار 
مــحــاولــة الــتــدّرج فــي إيــصــال املعلومات التي 
جـــرى إخــفــاؤهــا خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن عن 
الــشــارع اإلســرائــيــلــي، ومــحــاولــة لــنــزع عنصر 

املفاجأة من املقاومة الفلسطينية«.
 »إســرائــيــل حــاولــت 

ّ
ويــلــفــت أبـــو زايــــدة إلـــى أن

املــراوغــة فــي حيثيات إعـــالن الــقــرار، والــتــذّرع 
ــاء بــفــعــل الــضــغــوط الـــتـــي قـــامـــت بها  بـــأنـــه جــ
ــن فـــــي الــــحــــرب  ــوديــ ــقــ ــفــ عـــــائـــــالت الــــجــــنــــود املــ
غــزة صيف  قــطــاع  األخــيــرة على  اإلسرائيلية 
أّي  املــــقــــاومــــة  تــحــقــيــق  عـــــدم  لـــضـــمـــان   ،2014

إنجازات أو رفع الروح املعنوية لديها«.
ــراج  ــ ــتـــرة املــقــبــلــة إفـ ــفـ  »تـــشـــهـــد الـ

ّ
ــتـــوقـــع أن ويـ

الحكومة اإلسرائيلية عن املزيد من املعلومات 
الخاصة بملف الجنود األســرى لــدى حماس 
الخاصة  الحقائق  من  املزيد  كشف  ومحاولة 
ــيــــس حــكــومــة  ــــف، والـــــــــذي عـــمـــد رئــ ــلـ ــ ــذا املـ ــهــ بــ

الضغوط عليها في كشف مالبسات حوادث 
استهداف قوات األمن. وتربط وزارة الداخلية 
بن اشتباكات دمياط، والتي راح ضحيتها 
ثــالثــة مــواطــنــن، تــزعــم أنــهــم مـــن املــطــلــوبــن 
لــديــهــا، وعـــدد مــن العمليات اإلرهــابــيــة التي 
بــجــنــوب محافظتي  واقــعــة  عــددهــا 19  يبلغ 
القاهرة والجيزة، من بينها قتل املعاون في 
مــبــاحــث قــســم شــرطــة حــلــوان، محمد حــامــد، 
وسبعة عناصر من قوة القسم في 8 مايو/

أيار املاضي.
وتــقــول الـــــوزارة، فــي بــيــانــهــا، إنـــه مــنــذ وقــوع 
حــــادث حــلــوان تــم تشكيل مــجــمــوعــات عمل 
مــيــدانــيــة بــمــشــاركــة كــافــة قــطــاعــات الـــــوزارة، 
اضطلعت بوضع خطة بحث واسعة النطاق، 
وتــتــبــعــت ســيــر هـــروب الــجــنــاة، وأثـــمـــرت عن 
تـــحـــديـــد هـــويـــة مــرتــكــبــي الـــــحـــــادث، كـــمـــا تــم 
تحديد األسماء املتورطة في هذه العمليات 
اإلرهابية. ويلفت البيان إلى أنه في السادس 
ــاري، كــشــفــت املــعــلــومــات عن  ــجـ مـــن الــشــهــر الـ
بأحد  املجموعة  تلك  عناصر  بعض  تــواجــد 
ــي مــحــافــظــة  األوكـــــــــار بـــمـــديـــنـــة رأس الـــبـــر فــ
دمـــيـــاط، حــيــث تــمــت مــداهــمــتــه لضبطهم إال 
أنهم بــادروا إلى إطــالق النيران على القوات 
الــتــى ردت عليهم مما أســفــر عــن مــصــرع كل 
ومحمد  طلعت  ومصطفى  حسن  ولــيــد  مــن 

تبادل بن حركة  إتمام صفقة  املقبلة  القليلة 
حماس وإسرائيل، على الرغم من بدء األخيرة 
الخاصة بخسائرها  االعترافات  بسلسلة من 
في حــرب غــزة، خصوصًا تلك املتعلقة بملف 

الجنود األسرى واملفقودين في القطاع«.
مــن جــانــبــه، يــقــول أســتــاذ الــعــلــوم السياسية 
ــاجــــي شــــــراب،  ــزة، نــ ــ ــغـ ــ ــــي جـــامـــعـــة األزهـــــــــر بـ فـ
 »تــغــيــر 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن فـــي حـــديـــث لــــ

يؤكد  األســـرى،  بالجنود  الخاصة  الوضعية 
على مصداقية املقاومة الفلسطينية في غزة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة وصـــــول مــعــلــومــات 
لـــدى إســرائــيــل عــبــر وســطــاء عــن حــالــة هــؤالء 
 »توقيت القرار 

ّ
الــجــنــود«. ويــوضــح شــراب أن

ــبــــدء فــي  ــل الــ ــ يـــؤكـــد وجــــــود تـــحـــركـــات مــــن أجـ
مفاوضات عملية بن حركة حماس وإسرائيل 
من أجل استعادة الجنود املفقودين في غزة، 
أســــرى فلسطينين على  عــن  اإلفـــــراج  مــقــابــل 
غرار صفقة تبادل الجندي اإلسرائيلي جلعاد 

حــدثــت بــن قــــوات األمــــن وعــنــاصــر مسلحة، 
األول خــالل مداهمة وكــر لإلرهابين وأثناء 
هروب أحد الهاربن، بينما األخير يؤكد أن 
األمر يتعلق باستهداف متعمد لقوات األمن 

من خالل نصب كمن لها.
وبــغــض الــنــظــر عــن الــتــضــارب فــي الـــروايـــات 
حــــول أحـــــداث دمـــيـــاط، إال أن خــبــيــرًا أمــنــيــًا، 
يؤكد أن الصور املنتشرة، التي تخص ثالثة 
مــواطــنــن، قــتــلــوا خـــالل مــواجــهــات مــع قــوات 
األمــــن خـــالل اقــتــحــام شــقــتــهــم، غــيــر منطقية 
تــمــامــًا. ويــعــتــبــر الــخــبــيــر األمـــنـــي فـــي حــديــث 
»العربي الجديد«، أن األشخاص الثالثة في  لـ
مطلقًا،  قتالية  ليست  وضعيتهم  الــصــورة، 
فأحدهم ملقى على سرير، وبيده سالح آلي، 
: »كيف يعقل 

ً
ويضع قدمًا فوق قدم، متسائال

أن يكون شخص مسلح في وضعية قتالية 
وهو نائم على السرير؟ وفي يده سالح آلي 
ال يبدو أنه حتى يجيد استخدامه«. ويشدد 
عــلــى أن الــشــخــصــن اآلخـــريـــن لـــم يــكــونــا في 
وضعية قتالية مطلقًا، إذ إنهما قتال بجوار 
»هل  متسائال:  باتجاهه،  ووجههما  حــائــط 
كـــانـــوا يــقــاتــلــون ويــطــلــقــون الـــرصـــاص على 
ــــى أن  الــــحــــائــــط«؟ ويـــشـــيـــر املــــصــــدر نــفــســه إلـ
األخــطــر فــي مــســألــة دمــيــاط والــدقــهــلــيــة، هو 
تحرك العناصر املسلحة بن املحافظات بكل 
نقاط  على  توقيفهم  من  التمكن  دون  حرية، 
الــتــفــتــيــش والـــحـــواجـــز الــثــابــتــة عــلــى مــداخــل 

ومخارج املحافظات واملدن الكبرى.
ويستبعد الخبير األمني أن تكون ملجموعة 
ــاط والـــدقـــهـــلـــيـــة عـــالقـــة  ــ ــيـ ــ ــي دمـ ــ »داعـــــــــــش« فـ
والــقــاهــرة.  الــجــيــزة  فــي  املسلحة  بالعمليات 
ويوضح أن العناصر التي نفذت عمليات في 
العاصمة الكبرى تتمتع بقدر كبير من الدقة 
التنفيذ واالســتــهــداف، بينما في دمياط  في 
التنفيذ،  في  مهارة  هناك  تكن  لم  والدقهلية 
ومــرافــقــوه  الدقهلية  مباحث  رئــيــس  نجا  إذ 
من القتل، ولم يسجل سقوط خسائر بشرية 
في أحــداث دمياط. ويتوقع املصدر أن يكون 
عناصر  مــع  التنسيق  بـــدأ  املــســلــح  التنظيم 
بايعت »داعـــش« في محافظة أخــرى، وربما 
هــــي مـــقـــدمـــة لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات خـــاطـــفـــة فــي 

مناطق مختلفة خالل الفترة املقبلة. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــخــبــيــر األمــــنــــي، الــعــمــيــد 
»الـــعـــربـــي  ـــ مـــحـــمـــود قــــطــــري، فــــي تـــصـــريـــح لـ
الجديد«، إن تنظيم »داعش« بدأ في عمليات 
كــانــت مــحــدودة ولكنها ستكون  تــمــدد، وإن 

مؤثرة على املدى البعيد.  

االحتالل بنيامن نتنياهو إلى إخفائها منذ 
انتهاء الحرب األخيرة على القطاع«. ويرى أبو 
زايدة أن »نتنياهو اختار الفترة الحالية لفتح 
ملف الــجــنــود األســـرى املــفــقــوديــن لــدى حركة 
حماس في غزة، جراء حجم القوة التي تتمتع 
بــهــا حــكــومــتــه حــالــيــًا مـــع دخــــول وزيــــر األمـــن 
للحكومة،  وحزبه  ليبرمان  أفيغدور  الجديد 
وزيادة عدد املقاعد التي تتمتع بها الحكومة 
املحلل  ويستبعد  اإلسرائيلي«.  الكنيست  في 
 »تــشــهــد الــفــتــرة 

ّ
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي أن

بندقية  على  بحوزتهم  وعــثــر  الــهــادي،  عبد 
الذخيرة.  مــن  كبيرة  وكمية  ومسدسن  آلية 
وأسفرت االشتباكات عن إصابة نائب مدير 
أمـــن دمـــيـــاط، الـــلـــواء مــصــطــفــى أحــمــد مقبل، 
وعـــدد مــن أمــنــاء الــشــرطــة. لكن بــيــان الـــوزارة 
يــذكــر أن املـــدعـــو مــحــمــد إبـــراهـــيـــم تــمــكــن من 
تــم إيقافه فــي مكان نصبت  الــهــرب، وعندما 
فــيــه الـــقـــوى األمــنــيــة كــمــيــنــًا لـــه، قـــام بــإطــالق 
ــقــــوات والذ بـــالـــفـــرار،  أعـــيـــرة نـــاريـــة تـــجـــاه الــ

وأسفر ذلك عن إصابة اثنن من أفراد األمن.
ــقـــابـــل، يــظــهــر بـــيـــان تــنــظــيــم »داعـــــش«  فـــي املـ
أن عناصره  املقتضب، حــول واقــعــة دمــيــاط، 
في  املصرية  للشرطة  لــدوريــة  كمينًا  نصبت 
وإصابة  »لهالك  أدى  مما  البر،  رأس  منطقة 

عدد من رجال الشرطة«، وفقًا لنص البيان.
ــان الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــم املــــشــــتــــرك فـــــي بـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ والـ
و»داعــــــــش« يــتــمــثــل فـــي أن ثــمــة اشــتــبــاكــات 

 »اإلعــــالن 
ّ
ــراب، فــــإن شـــالـــيـــط«. وبــالــنــســبــة لـــشـ

معلومات خاصة  نقل  لــوجــود وســيــط  يشير 
ــــؤالء الــجــنــود األســــرى  ــالـــة هـ عـــن طــبــيــعــة وحـ
املوجودين في غزة لدى الحركة، ما استدعى 
اإلعـــالن عــن وضعية جــديــدة خاصة بغولدن 
 
ّ
إلــــى أن وآرون«، عــلــى حـــد قـــولـــه. كــمــا يــشــيــر 

الطامح  الحكومة، وهو  إلى  »دخــول ليبرمان 
لتحقيق إنجاز سياسي متمثل في استعادة 
الجنود املفقودين في غزة سواء أكانوا أحياء 
أم جــثــثــًا، ســيــكــون بــمــثــابــة دافــــع جــديــد لفتح 
قنوات التفاوض مع حركة حماس، ومحاولة 
الدخول في مواجهة جديدة معها«. وال  عــدم 
 »تشهد الفترة املقبلة إتمام 

ّ
يستبعد شراب أن

صفقة تبادل جديدة على غرار صفقة شاليط 
بن حركة حماس وإسرائيل في ظل التحديات 
الطرفن، ال سيما حركة حماس  تواجه  التي 
في غزة، بفعل الحصار املفروض على القطاع 

منذ عشر سنوات«.

مشاورات اليمن

على الطرفن لتقديم تنازالت. ويشير املصدر 
ــصــدر بالتزامن 

ُ
إلــى أن »الــخــطــة األمــمــيــة قــد ت

مــع طــرح قــرار دولــي مــن مجلس األمـــن، يدعم 
الــتــوقــيــع عليها أو االنـــطـــالق مــنــهــا، كــقــواعــد 
ــفـــاوضـــات ويـــتـــم الـــتـــشـــاور في  تـــخـــرج بــهــا املـ

التفاصيل املرتبطة بها«.
ــبـــات، يــتــفــق  ــتـــســـريـ ــن هـــــذه الـ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
املـــشـــاركـــون عــلــى أال تـــقـــّدم فــعــلــيــًا بــجــلــســات 
املشاورات املباشرة واملنفصلة، في ما يخّص 
مــحــاور الــخــالف الرئيسية بــن الــوفــديــن، إال 
أن التفاهمات ال تــزال في نطاق سفراء الدول 
الــدول  فيها  بما  التسوية،  على  املشرفة  الــــ18 
الــخــمــس دائــمــة الــعــضــويــة فــي مــجــلــس األمــن 
باإلضافة  الخليجي،  التعاون  مجلس  ودول 
إلى الجهات املؤثرة في قرار كال الوفدين. وكان 
املبعوث األمــمــي قــد أعــلــن يــوم الجمعة، عقب 
انعقدت على مستوى  التي  املباشرة  الجلسة 
رؤساء الوفود، أن »األرضية املشتركة واسعة 
ونــعــمــل عــلــى الــبــنــاء عــلــيــهــا، وأن اإلشــكــالــيــة 
تصريحه  على  وأكـــد  التطبيق«.  فــي  الحالية 
فــي بــيــان، أمــس الــســبــت، بــالــقــول إنــه »بالرغم 
الــنــظــر، إال  مــن بعض التباينات فــي وجــهــات 
أن هناك إجماعًا على مواضيع محورية، ولو 
الــخــطــوات العملية وتــراتــبــيــتــهــا ال  تــزامــن  أن 
يـــزال قيد الــتــفــاوض«. وأضـــاف »لــقــد تسلمت 
تعهدات من األطراف تفيد بأنهم سيواصلون 
ــان، مـــن أجــل  الــعــمــل الــــــدؤوب فـــي شــهــر رمـــضـ
الوصول إلى حل سلمي ومستدام في اليمن«.

فــي املــقــابــل، خــرج رئيس وفــد جماعة أنصار 
الــلــه )الــحــوثــيــن(، محمد عــبــد الــســالم، بنفي 
الــتــســريــبــات الــتــي تــتــحــدث عــن اتــفــاق وشــيــك، 
وقــــال فــي تــصــريــح صــحــافــي مقتضب إن »ال 
صحة ملــا تناولته بعض وســائــل اإلعـــالم عن 
وجود توافقات متقدمة، يمكن أن تمثل أرضية 

الكويت، الرياض ــ العربي الجديد

بحقيقة  يحيط  الــغــمــوض  يـــزال  ال 
التقّدم املرتقب أن يتم اإلعالن عنه 
اليمنية  الـــســـالم  ملـــشـــاورات  قــريــبــًا 
الــكــويــت، بعد أكــثــر مــن 50 يومًا  املنعقدة فــي 
عــلــى انــطــالقــهــا، إذ تــفــيــد مــصــادر مــقــّربــة من 
ــة املـــشـــاورات بــأن مــشــروع اتــفــاق مدعوم  أروقـ
دولـــيـــًا ســيــطــرح قــريــبــًا، ويـــتـــرافـــق مـــع ضغط 
أمــيــركــي للتوصل إلــى اتــفــاق. على الــرغــم من 
هــذه األجـــواء، ينفي املشاركون حصول تقدم 
بالتوافق حول أبرز قضايا الخالف الجوهرية 

بن الوفدين.

الفشل ممنوع
ــــدر يـــمـــنـــي مـــــقـــــّرب مـــــن الــــوفــــد  ــــصـ ــــح مـ ــــوضـ يـ
»العربي  لـ املــحــادثــات،  فــي  املــشــارك  الحكومي 
ــبــــه إجـــــمـــــاع لــــدى  الـــــجـــــديـــــد«، أن »هـــــنـــــاك شــ
لن  الكويت  فــي  املــشــاورات  أن  املشاركن على 
تــخــرج بــفــشــل، أيـــًا تــكــن مــالبــســات الــخــالفــات 
النقاشات«. لكنه  والتباينات املوجودة خالل 
ُيــشــّدد على أن »هــذا اإلجــمــاع ال ينطلق حتى 
املفاوضات،  تــقــّدم فعلي بجلسات  مــن  الــيــوم، 
ــي املـــرتـــبـــط  ــ ــدولــ ــ ــمـــي والــ ــيـ ــلـ بــــل بــــاملــــوقــــف اإلقـ
ــاملــــشــــاورات، ومـــخـــاطـــر فــشــل الــــوصــــول إلــى  بــ
باالنهيار  الحقيقية  التهديدات  وســط  اتــفــاق 
املترتبة  املخاوف  من  ذلــك  وغير  االقتصادي، 

على استمرار الحرب«.
ــقــــّرب مـــن وفــــد الــحــكــومــة  ووفـــقـــًا لــلــمــصــدر املــ
ــــرى مــتــطــابــقــة، تــتــجــه األنـــظـــار  ــادر أخــ ومــــصــ
ملشروع اتفاق سيطرحه  املبعوث األممي إلى 
اليمن، املشرف على املفاوضات، إسماعيل ولد 
رسمية،  بصورة  الطرفن  على  أحمد،  الشيخ 
جــنــبــًا إلــــى جــنــب، مـــع جــهــود دولـــيـــة تضغط 

األيـــام  أي خــطــة حــل خـــالل  مشتركة لصياغة 
املــقــبــلــة«. وفــشــل اخــتــبــار الــتــقــدم فــي الجلسة 
الــتــي عــقــدت الجمعة، بعد أن كانت  املــبــاشــرة 
منفصلة لنحو أسبوعن، إذ شهدت الجلسة 
ــادات بـــن نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة، وزيـــر  مـــشـ
عبدامللك  الحكومي،  الوفد  رئيس  الخارجية، 
املخالفي، مع رئيس وفد حزب املؤتمر عارف 
ــا. وغــــادر املــخــالفــي عــقــب الــجــلــســة إلــى  الـــزوكـ
ــريـــاض، فــيــمــا أصــدر  الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـ
نـــائـــب رئـــيـــس الـــوفـــد الــحــكــومــي، عــبــدالــعــزيــز 

جباري، بيانًا ينفي ما تناولته بعض وسائل 
اإلعالم بتهويل حول ما جرى في الجلسة بن 
املخالفي والزوكا، مؤكدًا أن »ذلك ال يؤثر على 
مسار االتــفــاق«. وقــال إن »الــخــالف السياسي 
بيننا وبن وفد الطرف اآلخر ال يعني التخلي 
عن أخالقنا كيمنين، نسعى من أجل إيقاف 
الحرب التي فرضت علينا. ومهما كانت حدة 
الخالف فإنه ال يمكن أن تتجاوز آداب وقواعد 
الحوار السياسي«. وعلمت »العربي الجديد« 
مــــن مــــصــــادر ســيــاســيــة يــمــنــيــة فــــي الـــريـــاض 

أن »املـــخـــالفـــي تــوجــه إلــــى الــســعــوديــة بــرفــقــة 
جابر  آل  بــن سعيد  الــســعــوديــة محمد  سفير 
ــارات ســالــم بـــن خــلــيــفــة الــغــفــلــي،  ــ ــ وســفــيــر اإلمـ
وسيلتقي الرئيس عبدربه منصور هادي في 
ليتشاور معه حــول قضايا متعلقة  الــريــاض 

باملفاوضات«.

لقاءات حوثية ـ أميركية
التي  الدبلوماسية  الــلــقــاءات  صعيد  وعلى 
تشهدها الــكــويــت عــلــى هــامــش املـــشـــاورات، 

»العربي  لـ يمنية  سياسية  مــصــادر  أفـــادت 
 من رئيس وفد الحوثين، 

ً
الجديد« بأن »كال

مــحــمــد عـــبـــدالـــســـالم وعـــضـــو الــــوفــــد حــمــزة 
يــــن بــالــســفــيــر  ــاء ــقــ ــرًا لــ ــ ــيـ ــ الــــحــــوثــــي عـــقـــد أخـ
ــيــــو تــــولــــر«.  ــاثــ ــي لـــــــدى الــــيــــمــــن، مــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
ــإن الــلــقــاءات األخــيــرة  ــادر، فـ وبــحــســب املـــصـ
هــي األولــــى مــن نــوعــهــا، إذ كـــان الحوثيون 
دبلوماسيي  بحضور  باألميركين  يلتقون 
دول أخــرى أو يــتــحــاورون معهم عــن طريق 
الـــتـــصـــريـــحـــات  ــــب  ــقـ ــ أنـــــــه وعـ ــاء، إال  ــ ــ ــطـ ــ ــ وسـ

بــأن واشنطن ال تعتبر  األخــيــرة،  األميركية 
ــيــــة«، بـــل تنظر  الــحــوثــيــن »جـــمـــاعـــة إرهــــابــ
ان  اللقاء انعقد  التسوية،  فــي  كطرف  إليهم 

للمرة األولى.
يشار إلى أن املشاورات أكملت 50 يومًا على 
انطالقها في 21 إبريل/ نيسان املاضي، ولم 
تحقق حتى اليوم تقدمًا محوريًا، إذ تطالب 
الــحــكــومــة بـــالـــبـــدء بــالــخــطــوات الــتــنــفــيــذيــة 
املــتــضــمــن في  ــــن 2216،  ــقـــرار مــجــلــس األمـ لـ
املــدن ومن  من  الحوثين  انسحاب  جوهره 

مؤسسات الدولة وغيرها من البنود، فيما 
تشكيل  على  باالتفاق  االنقالبيون  يطالب 
اإلشـــراف على  تتولى هي  توافقية  حكومة 
ــراءات. وبــن الــرؤيــتــن يطرح  ــ مختلف اإلجـ
املـــبـــعـــوث األمـــمـــي رؤيـــــة تـــحـــاول الــتــوفــيــق 
تقديم  وتتطلب  الطرفن  نظر  بن وجهتي 

تنازالت من الجانبن.
وشــهــدت الـــــ50 يــومــًا املــاضــيــة مــحــطــات بن 
الـــشـــد والــــجــــذب، وصـــلـــت مــعــهــا املــــشــــاورات 
أحيانًا إلى »غرفة اإلنعاش« وجرى إنقاذها 

ل إقليمي ودولــي، مرة من قبل سفراء 
ّ

بتدخ
الـــ18 املشرفة على التسوية  مجموعة الــدول 
في البالد، وأخرى من قبل الكويت، وآخرها 
منذ أسابيع وساطة قطرية أعادت الوفدين 
ــاورات بــعــد تــعــثــرهــا لــســتــة أيــــام.  ــ ــشـ ــ إلــــى املـ
وتــحــظــى املــــشــــاورات بــرعــايــة دولـــيـــة كبيرة 
ــعــــاون  ــتــ الــ مـــجـــلـــس  دول  مـــــن  وخــــصــــوصــــًا 
العضوية  دائمة  الخمس  والــدول  الخليجي 
يتواجد سفراؤها  والتي  األمــن،  في مجلس 
في الكويت، ويتابعون املفاوضات عن قرب.

تصعيد ميداني في تعز
استمرار  مع  السياسية  املشاورات  وتتزامن 
املــواجــهــات امليدانية فــي عــدد مــن الجبهات، 
وخـــصـــوصـــًا فـــي مــحــافــظــة تـــعـــز، الـــتـــي تعد 
ــر ســـخـــونـــة عـــســـكـــريـــًا. وفـــــي الـــســـيـــاق،  ــثــ األكــ
للشرعية،  املـــوالـــي   35 الـــلـــواء  قــــوات  تمكنت 
السيطرة،  من  الشعبية«،  »املقاومة  بمؤازرة 
فجر أمس السبت، على مواقع استراتيجية 
في جبهة األقروض في أرياف تعز الجنوبية.

ــادت مـــصـــادر مـــتـــعـــددة، بــيــنــهــا قـــيـــادات  ــ ــ وأفـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــــأن قـــوات  عــســكــريــة، لـــ
الشعبية،  باملقاومة  مسنودة   35 الــلــواء  مــن 
ــرة، كـــمـــا تــمــت  ــبـــل الــــشــــجــ ــلـــى جـ ســـيـــطـــرت عـ
ــــي مــنــطــقــة  ــة فـ ــدمــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى جـــبـــل خــ
األقــــروض الــتــابــعــة ملــديــريــة املـــســـراخ، إحــدى 

مديريات تعز للجهة الجنوبية. 
ــك، أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات األمـــنـــيـــة فــي  ــ ــ إلـــــى ذلـ
محافظة حــضــرمــوت، شــرقــي الــيــمــن، ســراح 
ثالثة أفراد من حراسة مقر املكتب التنفيذي 
لحزب اإلصــالح، فيما ال يــزال رئيس املكتب 
رهن االعتقال. وأوضحت مصادر في الحزب 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــــقــــوات األمــنــيــة  ــعـ »الـ ـــ لـ
أفرجت، فجر أمس السبت، عن أفراد حراسة 
ــن اعــتــقــلــوا الــخــمــيــس  ــذيـ املــكــتــب الـــثـــالثـــة، الـ
ــن قــبــل قـــــوات اقــتــحــمــت املـــقـــر في  املـــاضـــي مـ

مدينة املكال، مركز محافظة حضرموت. 

غولدن وآرون بات توصيفهما إسرائيليًا »مفقودين أو أسيرين« )عبد الحكيم أبو رياش(

تضارب في الروايات حول أحداث دمياط )ابراهيم رمضان/األناضول(

تزداد أوضاع اليمنيين تدهورًا )محمد حمود/األناضول(

تتقّدم المشاورات اليمنية، على الرغم من العثرات التي ترافقها عقب أكثر من 50 يومًا على 
انطالقتها في الكويت. تقدم تعكسه التسريبات عن توجه المبعوث األممي إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد، لتقديم مشروع اتفاق للحل وسط ترجيحات بأن ُتصدر الخطة األممية بالتزامن مع 

طرح قرار دولي من مجلس األمن يدعمها. وتضاف إلى ذلك ضغوط دولية على المشاركين 
عن  الجديد«  لـ»العربي  مصادر  كشفته  ما  الفتًا  كان  فيما  أميركية،  تحديدًا  المشاورات،  في 

عقد لقاءين بين الحوثيين والسفير األميركي لدى اليمن في الكويت
قضية

ضغوط لالتفاق... ولقاءان 
بين الحوثيين والسفير األميركي

استمرار المواجهات 
في عدد من الجبهات 

وخصوصًا في تعز

ترجيح أن تدعم 
الخطة األممية بقرار من 

مجلس األمن الدولي

يوحي القرار 
اإلسرائيلي بالرغبة 
في تجاوز التعنّت

تكشف واقعة دمياط 
عن تمدد »داعش« بأكثر 

من محافظة

بّدل االحتالل اإلسرائيلي 
من وصف عسكرييه في 

قطاع غزة من »القتيلين« 
إلى »مفقودين« او 

»أسيرين«، في قرار رآه 
البعض مقدمة لخطوة 

تفاوضية إسرائيلية 
مع »حماس«

تزداد الشكوك 
بالمعلومات التي 

تدلي بها الداخلية 
المصرية بشأن اعتداءات 

تستهدف األمن

أن  برس«،  »فرانس  لوكالة  اليمنية،  المحلية  اإلدارة  في  مسؤول  أعلن 
عنصرين من تنظيم »القاعدة« ُقتال في قصف لطائرة أميركية من دون 
طيار استهدف سيارة كانت تقلهما 
محافظة  في  السبت  أمس  صباح 
مأرب. وقال المسؤول إن القتيلين، 
الصنعاني،  والزبير  الوائلي  غــزوان 
بارتباطاتهما  مــعــروفــيــن  ــا  كــان
الضربة  أن  موضحًا  بـ»القاعدة«، 
وادي  بلدة  في  حصلت  الجوية 
في  الضربة  هــذه  وتــأتــي  اديــبــة. 
األميركية  الــغــارات  استمرار  سياق 

على عناصر التنظيم باليمن.

قتيالن من »القاعدة« في مأرب

مصر تقرير
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خوف من تمدد االنسحابات

استفتاء بريطانيا بارتدادات عالمية
لندن ــ نواف التميمي

نــقــل رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي، 
ــيــــرون، اســـتـــفـــتـــاء 23  ديـــفـــيـــد كــــامــ
يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـــحـــالـــي حــول 
مــســتــقــبــل عــضــويــة بــريــطــانــيــا فـــي االتـــحـــاد 
األوروبـــــي إلـــى ُبــعــد عــاملــي، عــنــدمــا قـــال قبل 
أســابــيــع إن »الـــســـام فـــي أوروبــــــا قـــد يــكــون 
مــــهــــددًا«، وإن »الـــتـــصـــويـــت لــصــالــح خـــروج 
اململكة من االتحاد األوروبـــي قد ُيــؤدي إلى 
نشوب حرب عاملية ثالثة«. وفي إشارة أخرى 
ــل االتــحــاد  إلـــى أهــمــيــة بــقــاء بــريــطــانــيــا داخــ
كـــامـــيـــرون إن مـــن مصلحة  ــال  قــ األوروبــــــــي، 
املــمــلــكــة املــتــحــدة الــبــقــاء فـــي أوروبـــــا تجنبًا 
الـــــدول األوروبــــيــــة مستقبا.  بـــن  لـــنـــزاعـــات 
وتــابــع كــامــيــرون: »فـــي ظــل الــوضــع الــدولــي 
ــاون ضــــروري  ــعـ ــتـ الـــحـــالـــي الــخــطــيــر، فــــإن الـ
بأوسع شكل ممكن مع جيراننا األوروبين«، 
مشيرًا إلى التحديات التي يطرحها تنظيم 
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــــش(، وروســـيـــا، 

وأزمة الاجئن.
وال شــك أن توسيع كــامــيــرون لــدائــرة الجدل 
حــول مستقبل بــاده في االتــحــاد األوروبـــي، 
ــوة لــلــكــثــيــر مـــن املــســؤولــن  ــ ــاء بــمــثــابــة دعـ جــ
ــل بشكل 

ّ
ــيــــن إلـــى الــتــدخ الــدولــيــن واألوروبــ

ــــات الـــشـــعـــب  ــاهـ ــ ــــجـ مــــبــــاشــــر لـــلـــتـــأثـــيـــر فـــــي اتـ
بريطانيا  بقاء  لجهة  وتحديدًا  البريطاني، 
فــــي االتـــــحـــــاد، وهـــــو االتــــجــــاه الــــــذي يــدعــمــه 

كاميرون.
ــيــــع الــقــلــيــلــة  وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد شـــهـــدت األســــابــ
دعت  عاملية  وتصريحات  ــات 

ّ
تــدخ املاضية 

فـــي مــعــظــمــهــا إلــــى ضـــــرورة بــقــاء بــريــطــانــيــا 
داخــــــــل االتــــــحــــــاد، وجــــــــاء آخـــــرهـــــا مـــــن قـــــادة 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في 
اليابان، والذين حذروا من مغادرة بريطانيا 
»مــمــا سيؤثر  األوروبـــــي،  لــاتــحــاد  املحتملة 
واالستثمارات  العاملية  التجارة  على  سلبيًا 
على  خطيرًا  تهديدًا  ويشّكل  العمل،  وفــرص 
قت الكاتبة 

ّ
االقتصاد العاملي«. في املقابل، عل

في صحيفة »ذا ميرور«، ســوزي بونيفيس، 
عـــلـــى تـــحـــذيـــر كـــامـــيـــرون مــــن أن الــتــصــويــت 
لصالح خروج اململكة من االتحاد األوروبي 
فــي االســتــفــتــاء قــد يتسبب فــي نــشــوب حرب 
عاملية ثالثة، قائلة »إنه ملن الجنون أن تكون 
ــوة هـــي لــلــتــصــويــت عــلــى نــشــوب حــرب  ــدعـ الـ

عاملية ثالثة من عدمه«.

مصير أوروبا
تعتبر دوائــــر ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة دولــيــة 
على جانبي األطلسي، في الواليات املتحدة 
األمـــيـــركـــيـــة وأوروبــــــــــا، أن االســـتـــفـــتـــاء حـــول 
ــاد  ــحــ ــــي االتــ مـــصـــيـــر عـــضـــويـــة بـــريـــطـــانـــيـــا فـ
األوروبي لم يعد شأنًا بريطانيًا داخليًا، بل 
بـــات مــســألــة أوروبـــيـــة ودولــيــة تــهــدد بــوقــوع 
انقاب في املشهد الدولي العام. ويرى الكثير 
البريطانين  أن  األوروبـــيـــن  املــســؤولــن  مــن 
ــــروج املــمــلــكــة من  ال يـــصـــّوتـــون فــقــط عــلــى خـ
االتحاد، وإنما على مصير االتحاد األوروبي 
بــرمــتــه، فــبــريــطــانــيــا واحـــــدة مـــن أهــــم الــقــوى 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة في 
 عن كونها عضوًا 

ً
االتحاد األوروبي، وفضا

دائــمــًا فــي مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي، هــي دولــة 
وبالتالي  األطلسي،  شمال  حلف  في  نووية 
فإن خروجها من االتحاد األوروبي قد ُيؤثر 
سلبيًا على أوروبــــا، وقــد يـــؤدي إلــى تراجع 
ــلـــى الـــســـاحـــة  ــانـــة االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي عـ ــكـ مـ
العاملية ويجعل منه قوة من الدرجة الثانية، 
ــوزراء الفرنسي  ــ وهـــو مــا عــّبــر عــنــه رئــيــس الـ
مانويل فالس حن قال إن خــروج بريطانيا 

سيؤثر على »رؤية العالم ألوروبا«.
كــمــا يــخــشــى األوروبــــيــــون أن ُيــشــجــع خــروج 
بريطانيا من االتحاد دواًل أخرى على إجراء 
االتحاد  مــن  لانسحاب  جــديــدة  استفتاءات 
األوروبي، ال سيما أن العديد من استطاعات 
الــــرأي الــتــي أجــريــت أخــيــرًا أظــهــرت أن نحو 
في  كبيرة  دول  ثماني  فــي  الناخبن  نصف 
االتحاد األوروبي يطالبون بمنحهم الفرصة 
البريطانين.  للناخبن  ُمنحت  التي  نفسها 
كــمــا أظـــهـــرت نــتــائــج تــلــك االســـتـــطـــاعـــات أن 
الــثــلــث ســيــخــتــارون االنــســحــاب مــن االتــحــاد 
ــة االســـتـــفـــتـــاء،  ُمـــنـــحـــوا فـــرصـ األوروبـــــــــي إذا 
باالنسحاب  املحتمل  التصويت  نسبة  وأن 
ــيـــة إلــى  قــد تــصــل فــي بــعــض الــبــلــدان األوروبـ
48 فــــي املــــائــــة، كـــمـــا فــــي إيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا. 
وجــــاء فــي هـــذا الــســيــاق مــا كــشــفــه اســتــطــاع 
لــلــرأي فــي الـــدنـــمـــارك، نــشــرتــه قــنــاة »دي آر« 
الدنماركية الخميس املاضي، من تزايد أعداد 
الــدنــمــاركــيــن الــذيــن يــرغــبــون فــي التصويت 
على الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبــــي. وأشــار 
نــتــائــج االســتــطــاع إلـــى أن 42 فــي املــائــة من 
االســتــبــيــان  شملهم  شخصًا   1215 إجــمــالــي 
الــدنــمــارك  عضوية  على  التصويت  يــريــدون 

في االتحاد األوروبي.
ــة بــاتــجــاهــات  ــقــــول الـــتـــحـــلـــيـــات الـــخـــاصـ وتــ
ــا، إن مــا ُيــعــزز اتــجــاه  ــ الــــرأي الــعــام فــي أوروبـ
بـــعـــض الـــشـــعـــوب األوروبــــــيــــــة لـــلـــخـــروج مــن 
ــداد األزمـــــــات  ــ ــتـ ــ ــاد األوروبــــــــــي هــــو اشـ ــ ــحـ ــ االتـ
املالية واالقتصادية املتفاقمة التي تواجهها 
أوروبــــــا، وتـــراجـــع شــعــبــيــة مـــشـــروع الــوحــدة 
من  العديد  في  البطالة  وانتشار  األوروبــيــة، 
الدول األعضاء، وتزايد الغضب الشعبي من 

 
ً
ا

ّ
سياسات االتحاد التي أصبحت أكثر تدخ

وتقييدًا لحياة األوروبين، إضافة إلى أزمة 
املهاجرين والاجئن.

وينسحب املوقف الرسمي األوروبــي الراغب 
في بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي، إلى 
للرأي  استطاع  أظهر  إذ  الشعبي،  املستوى 
ملجموعة  الــتــابــع  أس«  إن  »تـــي  معهد  نظمه 
»كــانــتــار«، فــي تسع دول أوروبـــيـــة، ونشرته 
صــحــيــفــة »لـــــو فــــيــــغــــارو« الـــفـــرنـــســـيـــة مــطــلــع 
ــيــــن يــؤيــدون  األســـبـــوع الــحــالــي، أن األوروبــ
بــشــكــل مــتــزايــد بــقــاء بــريــطــانــيــا فــي االتــحــاد 
أن االستطاع  الصحيفة  األوروبــــي. وذكـــرت 
الـــذي شـــارك فيه ألــف أوروبــــي، أظــهــر أن هذا 
الشعور ارتــفــع بــن األملـــان إلــى 79 فــي املائة، 
في  بريطانيا  بــقــاء  مــؤيــدو  زاد  فرنسا  وفــي 
االتحاد من 59 في املائة، مقارنة باستطاع 
مماثل أجــراه املعهد ذاتــه في إبريل/ نيسان 
املاضي، إلى 65 في املائة، وفي بولندا من 54 

في املائة إلى 64 في املائة.

ُمكابرة برلين
لــم تــشــأ املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــغــيــا ميركل 
ــبــــاشــــر وشــــخــــصــــي فــي  ــل مــ ــكـ ــل بـــشـ ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــتـ ــ الـ

الرئيس  طريقة  على  البريطاني،  االستفتاء 
األمــــيــــركــــي بـــــــــاراك أوبــــــامــــــا، والـــــــــذي حــضــر 
 الشعب البريطاني 

ّ
شخصيًا إلى لندن، لحث

على البقاء في االتحاد األوروبـــي، إذ لطاملا 
الشعب  إلــى  يــعــود  »الــقــرار  أن  رددت ميركل 
ــخــِف املستشارة 

ُ
ت لــم  البريطاني«. ومــع ذلــك 

األملانية أملها في بقاء بريطانيا عضوًا في 
االتـــحـــاد األوروبــــــي، ألن بــريــطــانــيــا ستكون 
أقــــوى داخـــلـــه، و»ســنــكــون أكــثــر قـــوة عندما 
نكون معًا داخل االتحاد«، كما قالت ميركل 
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. ويـــشـــارك الــكــثــيــر من 
الــســيــاســيــن األملــــــان وجـــهـــة نـــظـــرة مــيــركــل، 
لبادهم  كارثيًا  فقدان بريطانيا  ويعتبرون 
ــدة، والـــتـــي تتبناها  ــوّحــ املــ ولــفــكــرة أوروبــــــا 
ــــن. ويـــــــرى هـــــــــؤالء، حـــســـب »واشـــنـــطـــن  ــرلـ ــ بـ
بوست«، أن فرنسا وأملانيا وبريطانيا بذلت 
خال سنوات طويلة جهودًا كبيرة من أجل 
تحقيق وحـــدة الــقــارة الــعــجــوز، لكن فــي ظل 
ــتـــن االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــلــتــن  األزمـ
أملانيا واململكة  تعاني منهما فرنسا، باتت 
املــــتــــحــــدة قــــوتــــن وحــــيــــدتــــن فـــــي االتــــحــــاد 
األوروبــــــــي، إذ تــمــلــك بــريــطــانــيــا ثــانــي أكــبــر 
 
ً
اقتصاد في أوروبـــا وأسلحة نــوويــة، فضا

عــن كــونــهــا عــضــوًا دائــمــًا فــي مــجــلــس األمــن 
الدولي، وقيامها بدور الجسر التقليدي بن 
أوروبـــــا وواشــنــطــن عــبــر املــحــيــط األطــلــســي. 
كــمــا تـــرى بــرلــن أن »فـــقـــدان بــريــطــانــيــا اآلن 
ــارة لـــلـــعـــالـــم، بـــمـــا فـــيـــه روســـيـــا  ــ ــ ســـيـــكـــون إشـ
والصن، إلى تفكك االتحاد األوروبــي«، كما 

نقلت »واشــنــطــن بــوســت« عــن آملــوت مولير، 
األملانية ورئيسة مكتب  السياسية  الخبيرة 

املجلس األوروبي للعاقات الخارجية.
ــــح،  ــــواضـ ــــف الـ ــوقـ ــ ــــن هــــــذا املـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
نحاز لجهة بقاء بريطانيا في االتحاد، إال 

ُ
وامل

أن املستشارة األملانية تكابر بعدم االعتراف 
االتحاد  فــي  بريطانيا  بأهمية  قاطع  بشكل 
املفاوضات بن  لم تقبل طيلة  إذ  األوروبـــي، 
األوروبـــي باإلصاحات  بريطانيا واالتــحــاد 
ــان يــطــالــب بــهــا الـــرئـــيـــس كـــامـــيـــرون،  الـــتـــي كــ
ُمــفــضــلــة »انــســحــاب بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد 
األوروبــي على التاعب بمبدأ حرية الحركة 
أوردت  االتــحــاد«، حسبما  بــن دول  والتنقل 
مقابل  وفـــي  األملــانــيــة.  »ديـــر شبيغل«  مجلة 
االتحاد  بريطانيا في  بقاء  بأهمية  اإلشــادة 
األوروبــــــي، تــحــذر املــســتــشــارة األملــانــيــة »مــن 
انـــعـــزال بــريــطــانــيــا وفــقــدهــا لــنــفــوذهــا خــارج 
االتحاد األوروبي، إذا ما اختار البريطانيون 

الخروج من االتحاد«.

تدّخل واشنطن
االحتجاجات  أو  بالنصائح  أوبــامــا  يأبه  لــم 
ل في االستفتاء 

ّ
التي كانت تطالبه بعدم التدخ

أصر  بــل  داخــلــيــًا،  شأنًا  بوصفه  البريطاني، 
ــنـــدن، لــدعــم  ــى لـ عــلــى الـــحـــضـــور شــخــصــيــًا إلــ
كــامــيــرون، وتــحــذيــر الـــرأي الــعــام البريطاني 
مــن خــســارة بــادهــم الــرخــاء والــنــفــوذ اللذين 
تنعم بهما إذا اختاروا الخروج من االتحاد. 
إلــى حليفه كاميرون في بث  وانضم أوبــامــا 
خــطــاب »الــتــفــزيــع« مــن خـــروج بريطانيا من 
ستكون  »بريطانيا  إن  قــال  عندما  االتــحــاد، 
فـــي مـــؤخـــرة الــقــائــمــة عــنــد إتـــمـــام الــصــفــقــات 
التجارية مــع الــواليــات املــتــحــدة لــو اخــتــارت 
ــاد األوروبــــــــي«. وفــــي كلماته  ــادرة االتـــحـ ــغـ مـ
التي رددهــا قبيل وصوله إلى بريطانيا في 
إبــريــل/ نيسان املــاضــي، كما أثــنــاء الــزيــارة، 
ومـــا كــتــبــه فـــي صــحــيــفــة »الــديــلــي تــلــغــراف«، 
بــقــاء بريطانيا في  فــإن أوبــامــا حـــّدد أهمية 
 
ً
االتحاد األوروبــي بالنسبة لواشنطن، قائا
إن »عضويتها في االتحاد ساعدت في تمتن 
العاقات األميركية البريطانية«، وإن »قدرة 
بريطانيا على محاربة اإلرهاب ستكون أكثر 
األوروبــيــن«،  مع حلفائها  بقيت  إذا  فاعلية 
وإن البقاء داخل االتحاد األوروبــي يزيد من 
الــعــالــم، ويــعــزز مكانتها  قــدرة بريطانيا فــي 
أن  إلــى  الرئيس األميركي  العالم. وأشــار  في 
مــســألــة بــقــاء املــمــلــكــة فــي االتـــحـــاد مــن عدمه 
املتحدة،  الــواليــات  لــدى  كبيرة  أهمية  تحتل 
ــــي ال ُيــنــقــص من  مــؤكــدًا أن االتـــحـــاد األوروبــ
النفوذ البريطاني، بل يعززه، وأوروبا قوية 
العالم،  في  بريطانيا  لــدور  تهديدًا  تشّكل  ال 

بل تزيد من هذا الدور.

ترقب موسكو
فــي مربع   

ً
البقاء طــويــا لــم تستطع موسكو 

ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــدل االسـ ــ ــ »الــــــنــــــأي بــــالــــنــــفــــس« عـــــن جـ
الــوزراء  إذ استدعى كام رئيس  البريطاني، 
البريطاني من أن »خــروج باده من االتحاد 
ــغــــدادي،  ــبــ األوروبــــــــــي قــــد يــــفــــرح أبـــــو بـــكـــر الــ
من  ولــو مختصرًا،  ردًا،  بــوتــن«،  وفاديمير 
ديميتري  الروسية،  الرئاسة  باسم  املتحدث 
بيسكوف، والذي قال إن روسيا اعتادت على 
استخدام اسمها في الحمات االنتخابية في 
الواليات املتحدة األميركية، ولكنها اندهشت 

الستخدام اسم رئيسها، في بريطانيا.
وفـــي رد عــلــى تــصــريــحــات لــوزيــر الخارجية 
»إذا  فيها  قــال  هــامــونــد،  فيليب  البريطاني، 
ــد الــــذي  ــيـ أردنـــــــا الــحــقــيــقــة فـــــإن الـــبـــلـــد الـــوحـ
يــفــضــل مـــغـــادرتـــنـــا االتــــحــــاد األوروبـــــــــي هــو 
روســيــا، وهـــذا املــوقــف ربــمــا يخبرنا الكثير 
مــمــا نــريــد مــعــرفــتــه«، قــالــت املــتــحــدثــة بــاســم 
زاخــاروفــا  مــاريــا  الــروســيــة  الخارجية  وزارة 
إنهم »يــلــومــون روســيــا على كــل شــيء، ليس 
أجمع«.  العالم  فــي  ولكن  بريطانيا  فــي  فقط 
وأضـــافـــت: »لــســنــا معنين فــي األمـــر ولسنا 

مهتمن بهذا املجال«.
ــة مــوســكــو  ــ ــــدرسـ ــــي مـ وال يــــــرى املــــحــــاضــــر فـ
العليا لاقتصاديات، سيرغي مدفيديف، أن 
االستفتاء  بنتيجة   

ً
فعا معنية  غير  روسيا 

الــبــريــطــانــي، بـــل هـــي تــتــابــعــه بــكــل اهــتــمــام، 
بريطانيا  ــخــرج 

ُ
ت نتيجة  رؤيــــة  إلـــى  وتــمــيــل 

ــاد األوروبـــــــي. ويـــقـــول مــدفــيــديــف:  ــحـ مـــن االتـ
»إذا ما تسّبب خروج بريطانيا في أزمة في 
ــــي، فــإن ذلــك سيكون دعاية  االتــحــاد األوروبـ
الكرملن  حسابات  أن  كما  محلية،  انتصار 
اتــحــادًا  يــســاوي  بريطانيا  فــخــروج  بسيطة، 
أوروبـــيـــًا أضــعــف، وبــالــتــالــي روســيــا أقـــوى«. 
ويضيف الخبير الروسي: »كجزء من اللعبة 
الجيوسياسية، فإن موسكو ترعى العاقات 
الــثــنــائــيــة مـــع دول االتـــحـــاد األوروبــــــي الــتــي 
تــراهــا مــقــّربــة مــنــهــا، مــثــل الــيــونــان والنمسا 
ــهـــدف كــســر  ــا«، وذلــــــك بـ ــيـ ــاكـ ــلـــوفـ واملــــجــــر وسـ
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا االتــحــاد األوروبــــي 
على روسيا في 2014. وُيثني رئيس تحرير 
صحيفة »روسيا للشؤون الدولية«، فيودور 
لـــوكـــيـــانـــوف، عـــلـــى وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــســابــقــة 
ــيـــا كــثــيــرًا إذا كــان  بـــالـــقـــول: »لــــن تــبــكــي روسـ
ــــى تـــراجـــع  االتــــحــــاد األوروبـــــــــي ســيــنــحــدر إلـ
أكبر، وبالنسبة لروسيا سيكون من األسهل 
الدول  بلدان منفردة، خصوصًا  التعامل مع 

الكبرى في االتحاد األوروبي«.

8
سياسة

أن  )الــصــورة(،  ألكسندر المبسدورف  األوروبـــي،  البرملان  نائب رئيس  رأى 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي لن ينهي فكرة أوروبا املوّحدة، ويجب 
أال ُينظر إليه على أنه سيناريو رعب، ألن التكتل األوروبي سيستمر بغض 
النتيجة. وقال المبسدورف: »ال يمكننا تخيل االتحاد األوروبي  النظر عن 
من دون أملانيا أو فرنسا، لكن االتحاد كان موجودًا قبل انضمام بريطانيا، 

ولن يكون خروجها نهاية ملشروع أوروبا املوحدة«.

»أو.آر.بــــي« لصالح صحيفة  أجــرتــه مؤسسة  لــلــرأي  أحــدث استطالع  أظهر 
األوروبــي  االتحاد  الداعي لخروج بريطانيا من  املعسكر  تقّدم  »إندبندنت«، 
البقاء.  املــائــة لصالح معسكر مــؤيــدي  املــائــة، مقابل 45 فــي  بنسبة 55 فــي 
املائة  الذي تحظى به حملة الخروج بنسبة ثمانية في  التقّدم  وارتفع حجم 
مقارنة باالستطالع الذي  جرى في شهر إبريل/ نيسان املاضي. وأشارت 

 لصالح مؤيدي الخروج.
ً
الصحيفة إلى أن النتيجة تظهر تحّوال

دخـــلـــت مــكــاتــب املـــراهـــنـــات عــلــى خـــط املـــراهـــنـــات حــــول نــتــيــجــة االســتــفــتــاء 
البريطاني. وأظهر مؤشر شركة املراهنات »الدبروكز« أول من أمس الجمعة، 
االتــحــاد األوروبـــي بنسبة 73 في  للبقاء فــي  املــؤيــد  فــوز املعسكر  إمكانية 
املائة، مقابل 27 في املائة للمعسكر املؤيد للخروج منه. وكان رئيس »حزب 
استقالل اململكة املتحدة« نايجل فاراج )الصورة( قد راهن األسبوع املاضي 

بألف جنيه إسترليني على خروج بريطانيا من االتحاد.

»التكتل« 
سيستمر مهما 

كانت النتيجة

تقّدم 
لصالح مؤيدي 

االنسحاب

مكاتب المراهنات 
تدخل على خط 

التوّقعات

لم يعد االستفتاء حول مستقبل عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي، المقرر في 23 يونيو/حزيران الحالي، مجرد شأن 
بريطاني داخلي، بل اتخذ بُعدًا عالميًا، مع التخّوف من أن يؤدي خروج بريطانيا من االتحاد إلى انقالب في المشهد الدولي، 

وأن يُشجع دوًال أوروبية أخرى على إجراء استفتاءات مماثلة

حّذر كاميرون من حرب عالمية بخروج بريطانيا )ديالن مارتينز/فرانس برس(

■  مصير الوحدة األوروبية يتحدد بعد 12 يومًا...  واستدعاء تهديدات 
     تنظيم »داعش« وأزمة الالجئين للجم الراغبين بالخروج

■  مكابرة ألمانية رغم الخشية من »الكارثة« مقابل تدخل أميركي مباشر 
      لدعم البقاء في االتحاد وترقب روسي

األحد 12  يونيو / حزيران 2016 م   7 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 650  السنة الثانية
Sunday 12 June 2016
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أول دمج حكومي في الكويت
الكويت ـ محمود بدير

ــادر مـــــســـــؤولـــــة فــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــــت مـ ــالــ ــ قــ
بــدأت تنفذ  الحكومة  إن  الكويت، 
لــلــمــؤســســات  دمــــــج  ــر  ــ ــبـ ــ وأكـ أول 
الـــصـــاحـــيـــات  ذات  الـــحـــكـــومـــيـــة  ــئـــات  ــيـ ــهـ والـ
واألغراض املتشابهة، وذلك في إطار تطبيق 
ــتــــصــــادي. وأضـــافـــت  ــــاح االقــ ــ بـــرنـــامـــج اإلصـ
أن  الجديد«،  لـ«العربي  املصادر في تصريح 
الـــوزراء  الصالح، نائب رئيس مجلس  أنــس 
وزير املالية ووزير النفط بالوكالة، استدعى 
إلباغهم  الحكومية  الجهات  بعض  قيادات 

بدمج املؤسسات. 
ووفق حسابات »العربي الجديد«، فإنه من 
املنتظر أن تؤدي إجراءات الدمج التاريخية 
ــاق فـــي جــمــيــع الــجــهــات  ــفـ إلــــى تــقــلــيــص اإلنـ
الحكومية بواقع 50% من بند املصروفات 
إلــى نحو  والتي يصل حجمها  العمومية، 
دوالر(،  مليارات   7( كويتي  ديــنــار  ملياري 

وذلك من إجمالي بند املصروفات العامة في 
ميزانية 2016/ 2017 البالغ نحو 19 مليار 
وبحسب  دوالر(.  مليار   66( كويتي  ديــنــار 
 
ً
الــدمــج، ستشمل كا املـــصـــادر، فـــإن عملية 

األجنبي مع  االستثمار  مــن هيئة تشجيع 
هــيــئــة مــشــروعــات الــشــراكــة بـــن القطاعن 
ــام والـــــخـــــاص، ودمــــــج الــهــيــئــة الــعــامــة  ــعــ الــ
للطباعة مع اللجنة املركزية إلعــادة تأهيل 
البيئة، ودمج مؤسسة املوانئ الكويتية مع 
اإلدارة العامة للجمارك. وقالت املصادر إن 
إجراءات الدمج لجميع الجهات الحكومية 
ستستغرق نحو عامن، وفق جدول زمني 
محدد وضعته اللجنة االقتصادية املشرفة 
على التنفيذ، مشيرة إلى أن عمليات الدمج 
الــكــوادر البشرية  ال تعني االســتــغــنــاء عــن 
العاملة في املؤسسات الحكومية، بل سيتم 
إعـــــادة تـــوزيـــع املــوظــفــن عــلــى املــؤســســات 
التي تعاني من نقص أو حاجة إلى الكوادر 
الكويتي  ــــوزراء  الـ الــبــشــريــة. وكـــان مجلس 

ــايـــة مــــايــــو/ أيـــــــار املـــاضـــي  ــتـــمـــد نـــهـ قــــد اعـ
بشأن  االقتصادية  الشؤون  لجنة  توصية 
التوجهات املعتمدة بدمج بعض الهيئات 
واملــؤســســات والــجــهــات الــحــكــومــيــة. وقــال 
بدر العتيبي، الخبير االقتصادي، إن دمج 
املؤسسات والهيئات الحكومية املتشابهة 
سينتج عنه تقليص في املناصب الرفيعة، 
والتي تشغل مناصب عليا، مما سينعكس 
عــلــى أمـــريـــن؛ األول انــخــفــاض املــصــاريــف، 
خاصة املتعلقة بالرواتب، والثاني يتعلق 
بالروتن والبيروقراطية التي ستنخفض 
الوظائف  مــن  التخلص  بمجرد  معدالتها 

اإلشرافية في الجهات الحكومية. 
ورأى العتيبي في تصريح لـ«العربي الجديد« 
األجنبي  االســتــثــمــار  تشجيع  هيئة  دمــج  أن 
الــشــراكــة يعتبر األهــم  مــع هيئة مــشــروعــات 
عــلــى األجـــنـــدة الــحــكــومــيــة، نــظــرًا لحساسية 
أن  وأوضــح  بالجانبن.  تتعلق  التي  امللفات 
مشروعات  لديها  الشراكة  مشروعات  هيئة 

تصل قيمتها إلى 20 مليار دوالر، أما هيئة 
فتركز  املباشر  األجنبي  االستثمار  تشجيع 
من  األجنبية  االســتــثــمــارات  استقطاب  على 

القطاع الخاص إلى الكويت. 
الـــخـــبـــيـــر  بـــهـــبـــهـــانـــي،  ــيــــر أن مـــصـــطـــفـــى  غــ
املـــالـــي، حـــذر مــن أن أي انـــدمـــاج قــد يحمل 
مــعــه مــخــاطــر مـــن تــعــطــيــل عــمــل الــهــيــئــات، 
ــــدة مــــنــــهــــا، فــــضــــا عــن  ــديـ ــ ــــجـ خــــصــــوصــــًا الـ
تــداخــل الــعــمــل، لكنه أكــد صــوابــيــة التوجه 
الحكومي، خاصة في ما يتعلق بالجهات 
ــال عــبــد الــلــه الــعــبــد الــجــادر،  املــتــشــابــهــة. وقـ
الخبير االقتصادي في الشؤون الحكومية، 
إن قرار الدمج جاء بعد مراجعة ماحظات 
ديوان املحاسبة التي جاءت فيها مخالفات 
وأشــار  الحكومي.  بالجهاز  وإداريـــة  مالية 
إلــى ضـــرورة أن يــكــون هــدف الحكومة هو 
ترشيد اإلنفاق والوصول مليزانية تتعادل 
مــصــروفــاتــهــا والعمل  مــع  إيــراداتــهــا  فيها 

على وقف الهدر املالي.

الرباط ــ مصطفى قماس

يــنــتــظــر أن تــعــود الــحــمــضــيــات املــغــربــيــة إلـــى الــســوق 
رفع  بعد  املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  في  األميركية 
ــات املـــتـــحـــدة في  ــواليــ ــذي كـــانـــت فــرضــتــه الــ ــ الــحــظــر الـ
تم  الــذي  الحظر،  ورفــع  املاضي.  الثاني  يناير/كانون 
اإلعان عنه يوم الجمعة املاضي، جاء بعد اتفاق بن 
املكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات الغذائية 
في املغرب واملصلحة األميركية الصحية، يقضي برفع 

تعليق تصدير الحمضيات إلى السوق األميركية.
وكان املغرب فوجئ في يناير/كانون الثاني املاضي 

بمنع دخول شحنة حمضيات إلى الواليات املتحدة، 
الذبابة املتوسطية في الشحنة، ما  إثر رصد يرقات 
إذ  األمــيــركــيــة،  السلطات  مــع  اقتضى فتح مــشــاورات 
زار خــبــراء أمــيــركــيــون املــغــرب مـــؤخـــرا، ووقـــفـــوا على 
الذبابة  أجــل مراقبة  اململكة من  بلورته  الــذي  النظام 
وفرها  الــتــي  الــضــمــانــات  على  واطــلــعــوا  املتوسطية، 
املكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات الغذائية 
ومنتجي الحمضيات املحلين، وفق مصادر مغربية.
وتعتبر الذبابة املتوسطية من آفات الحجر الزراعي 
بأميركا، وتوجد بكل من دول حوض البحر األبيض 
املتوسط وأفريقيا وآسيا وأميركا الاتينية. وسيرفع 

أكتوبر/تشرين  في  الحمضيات  تصدير  عن  الحظر 
األول املقبل، الذي يتزامن مع بداية موسم التصدير، 
والذي يمتد إلى غاية نهاية أبريل/نيسان من كل عام.
وكـــانـــت صـــــــادرات املـــغـــرب نــحــو الــــواليــــات املــتــحــدة 
وصلت فــي املــوســم مــا قبل املــاضــي إلــى 44 ألــف طن، 

بزيادة بلغت نسبتها 9% عن املوسم السابق.
ــزارع فــي منطقة الــكــردان  ــ وقــــال مــحــمــد الــســوســي، املـ
الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة أغادير، إن 
رفع الحظر يعيد االعتبار للحمضيات املغربية ليس 
في السوق األميركية فقط، وإنما في األسواق األخرى، 
ويشجع على بذل جهود أكثر على مستوى الجودة. 

غـــيـــر أن الـــســـوســـي يــعــتــقــد فــــي تـــصـــريـــح لــــ«الـــعـــربـــي 
الجديد«، أن السوق األميركية ال يجب التعامل معها 
كما األســواق األخــرى، فهناك لوبيات تسعى للدفاع 
عن مصالحها في تلك السوق، ذلك أن املؤسسة التي 
تهتم بالسامة الصحية في الواليات املتحدة تابعة 

للقطاع اإلنتاجي وال تعتبر مؤسسة عمومية.
ــنـــد صــــدور  ــروا عـ ــبــ ــتــ ــة، اعــ ــاربــ ــغــ وكـــــــان مـــــصـــــدرون مــ
قـــرار الــحــظــر، أنــه يــأتــي العــتــبــارات لها عــاقــة برغبة 
املغربية،  الــصــادرات  تدفق  مــن  الحد  فــي  األميركين 
تنتج في  الــتــي  للحمضيات  مــنــافــســة  يــرونــهــا  الــتــي 

مناطق أميركية.

أميركا ترفع الحظر عن الحمضيات المغربية

»فيتش« تبقي على 
التصنيف االئتماني لبريطانيا

ذكرت وكالة فيتش للتصنيف 
العاملية، أنها ستبقي على 

التصنيف االئتماني لبريطانيا »ايه 
ايه+« كما هو، وسيخفض في حال

التصويت على خروج اململكة 

املتحدة من االتحاد األوروبي.
وقالت الوكالة أمس، إن بريطانيا 

تستحق ثاني أفضل تصنيف في 
العالم بفضل اقتصادها الثري 

واملتنوع واملرن وإدارتها السياسية، 
باإلضافة إلى قوة عملتها الجنيه 

اإلسترليني.

سيارة كهربائية من دايملر 
األلمانية

ترفع شركة دايملر األملانية 
لصناعة السيارات الستار عن 

سيارتها الكهربائية، والتي تقطع 
مسافات طويلة، والتي طال 

انتظارها خالل معرض باريس 
للسيارات في أكتوبر/ تشرين 

األول املقبل.
وقال توماس فيبر، كبير مسؤولي 
التطوير بالشركة للصحافيني، إن 

الشركة ستعرض نموذجا أوليا 
لسيارة مرسيدس تعمل بالكهرباء 

ملسافة 500 كيلومتر. ولم يحدد 
فيبر موعد ظهور السيارة على 

الطريق ولكنه قال إنه سيكون في 
وقت ما خالل هذا العقد. وتعزز 
دايملر ومنافسوها األوروبيون 

االستثمارات في السيارات 
الكهربائية من أجل الوفاء 

باألهداف الجديدة التي وضعها 
االتحاد األوروبي للتلوث واللحاق 

بشركة تيسال املتخصصة في 
صناعة السيارات الكهربائية 

األميركية. 

مستوردون إيرانيون للسكر 
الخام 

قالت مصادر تجارية لوكالة 
رويترز، إن مستوردين في إيران 

اشتروا ما ال يقل عن 250 ألف 
طن من السكر الخام البرازيلي 

في أول مشتريات منذ رفع الحظر 
الدولي عن طهران في يناير/ كانون 

الثاني 2016. وأشار مصدر إلى 
أن املشتريات تراوح بني 250 ألفا 
و300 ألف طن، فيما قال آخر إن 
من املرجح أن الكميات أكبر من 

ذلك. ولم تكن هناك أي قيود على 
تجارة الغذاء اإليرانية، إال أن النشاط 

تباطأ كثيرًا العام املاضي بسبب 
مشكالت في تمويل التجارة.

تراجع أعداد المديرين 
األجانب في ُعمان

تراجعت أعداد املديرين األجانب 
بالقطاع الخاص في سلطنة ُعمان 

منذ بداية العام الجاري بنسبة 
3%، لتهبط بنهاية أبريل/نيسان 

املاضي إلى 37.9 ألف مدير، 
مقابل 39.1 ألفًا في ديسمبر/ 
كانون األول املاضي. وبحسب 

البيانات الصادرة عن املركز 
الوطني لإلحصاء واملعلومات 

)حكومي(، فقد تراجعت أعداد 
املديرين الذكور من نحو 37.3 

ألفا إلى 35.8 ألف مدير، في حني 
ظلت أعداد اإلناث عند مستوى 

2130 مديرة.

أخبار

المسافرون 
عالقون 

في السويد

وجد نحو 20 ألف مسافر أنفسهم عالقن، أمس، في اليوم الثاني من إضراب للطيارين السويدين العاملن في شركة »ساس« الجوية االسكندنافية، 
أدى إلى إلغاء 159 رحلة، وفق ما أعلنت الشركة. وقال كارين نيمان، املتحدث باسم »ســاس«، في بيان: »لألسف لم نتوصل إلى اتفاق« مع املضربن. 
وبدأ الطيارون احتجاجهم يوم الجمعة املاضي. ويأتي اإلضراب في موسم الذروة بالنسبة إلى شركة الطيران. وبعد أشهر من التفاوض، رفضت نقابة 
الطيارين السويدين اقتراح الوسطاء برفع الراتب بنسبة 2.2%، في حن كان الطيارون يطالبون بزيادة بنسبة 3.5%. وأشارت اإلدارة إلى أن االستجابة 

)Getty( .%10 ملجمل مطالب الطيارين التي تشمل عقود عمل توفر مزيدًا من األمن، ستؤدي إلى زيادة في الكلفة بنسبة
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القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

ســيــطــرت حــالــة مــن الــغــضــب على 
ســـكـــان مــنــطــقــة مــثــلــث مــاســبــيــرو 
ــزيـــون(  ــفـ ــلـ ــتـ )اتـــــحـــــاد اإلذاعــــــــــة والـ
الــعــشــوائــيــة، بــحــي بــــوالق أبـــو الـــعـــا، وســط 
الــقــاهــرة، إثــر بــدء تنفيذ  العاصمة املــصــريــة 
الــســلــطــات املــصــريــة مــخــطــط إخــــاء املنطقة، 
إلعـــــــــادة بـــنـــائـــهـــا وفــــــق رؤيـــــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة، 
بــالــتــعــاون مــع عـــدد مــن رجـــال األعـــمـــال، على 
حساب السكان الذين يعيش معظمهم تحت 

خط الفقر.
ــــي املـــنـــطـــقـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــالــ ــ ــن أهــ ــ ــلــ ــ وأعــ
املـــطـــلـــة عـــلـــى كـــورنـــيـــش الـــنـــيـــل رفـــضـــهـــم ملــا 
تــضــمــنــتــه االســـتـــمـــارة، الـــتـــى وزعـــــت عليهم 
تطوير  وصندوق  القاهرة  محافظة  قبل  من 
العشوائيات، والتي تعني تهجيرهم، حسب 

تعبير األهالي.
وكانت الجهات الحكومية، قد قامت بتوزيع 
ــارة رغــــبــــات الـــشـــاغـــلـــن عـــلـــى أهـــالـــي  ــمــ ــتــ اســ
»مثلث ماسبيرو«، يومي الخميس والجمعة 
ــي الـــجـــديـــد«  ــربــ ــعــ ــلـــت »الــ ــيــــن، وحـــصـ ــاضــ املــ
عــلــى نــســخــة مــنــهــا، وتــضــمــنــت االســتــمــارات 
الحصول  أو  املثلث  داخــل  بالبقاء  تخييرهم 
املــثــلــث، أو على تعويض  على وحـــدة خـــارج 
املصرية  الحكومة  أن  األهــالــي،  وأكـــد  مـــادي. 
ــــذي تـــم مــعــهــم، بــمــراعــاة  ــفــــاق، الـ خــالــفــت االتــ
الــظــروف االجــتــمــاعــيــة لــســكــان املــنــطــقــة، عند 
السكنية  للوحدات  الشهري  القسط  تحديد 
الــتــي ســيــتــم بــنــاؤهــا لــهــم، فـــي نــفــس املــكــان، 
آخــر، حتى  االنتقال ألي مكان  عــدم  مؤكدين 

وإن تم تهجيرهم بالقوة. 
وشملت االســتــمــارات، ثــاث رغــبــات، األولــى 
ــــدن 6  ــدة ســكــنــيــة فــــي مـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى وحــ
ــدر )مــــــدن جـــديـــدة  ــ بـ ــبـــور أو  ــعـ الـ ــتـــوبـــر أو  أكـ
على أطـــراف الــقــاهــرة(، على أن تــقــوم الــدولــة 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

شـــهـــدت اآلونـــــة األخـــيـــرة تـــحـــول الــعــديــد من 
املــــؤســــســــات الـــعـــامـــة والــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة 
واملـــنـــازل فـــي قــطــاع غـــزة الســتــخــدام الــطــاقــة 
كبديل  الكهربائي،  التيار  لتوليد  الشمسية 
املــولــدات الكهربائية، فــي ظل  عــن اســتــخــدام 
تــفــاقــم أزمــــة الــكــهــربــاء وانــقــطــاعــهــا لــســاعــات 
طــويــلــة بــشــكــل يــومــي فــي الــقــطــاع الساحلي 
ــال عــلــى اســتــخــدام  ــبــ ــر. ويـــأتـــي اإلقــ املـــحـــاصـ
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة مــــن أجـــــل تـــولـــيـــد الـــتـــيـــار 
املحروقات  أسعار  زيــادة  بسبب  الكهربائي، 
املــســتــخــدمــة فـــي املــــولــــدات الـــبـــديـــلـــة، وســـوء 
البدائل األخرى، ما عزز القناعات الستخدام 
الطاقة الشمسية. ويقول الفلسطيني محمد 

بتعويض الشاغل عن الوحدة التي يشغلها 
وفقا لعدد الغرف، ويصل تقدير قيمة الغرفة 
الــواحــدة إلــى 45 ألــف جنيه )الـــدوالر = 8.88 
جنيه(، ويحصل الشاغل على الوحدة، مقابل 
دمج التعويض املالي الذي ستمنحه الدولة 

له، مع تقسيط املتبقي على 20 سنة. 
أمــــا الـــرغـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، فــهــي الـــحـــصـــول على 
وحدة سكنية داخل املثلث بمساحة 50 متًرا، 
الشاغل  ألف جنيه، ويعوض  وتكلفتها 600 
أيضا عن الغرفة 45 ألف جنيه، ويحصل على 
الــذي  املــالــي  الــوحــدة مقابل دمــج التعويض 
ستمنحه الدولة له، مع تقسيط املتبقي على 

20 سنة بفائدة 7% زيادة تمويل عقاري.
وتـــبـــدأ األقـــســـاط مـــن 4.200 جــنــيــه، وصـــوال 
اعتبره  إلى 5.200 جنيه شهريا، وهو مبلغ 
ــا، وغـــيـــر مــنــاســب ملــســتــوى  ــيـ ــزافـ ــالــــي جـ األهــ
دخــلــهــم املــتــدنــي، نــظــرًا لــعــدم مــقــدرتــهــم على 
ســــــداده، حــيــث إنـــهـــم بـــا عــمــل ثـــابـــت و%90 

منهم ليس لهم دخل منتظم.
ــا الـــرغـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، فـــهـــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــ أمـ
التعويض املــالــي نــقــدا، ويــقــدر الــغــرفــة بـــ 45 
ــعـــوض الـــشـــاغـــل وفـــقـــا لــعــدد  ألــــف جــنــيــه، ويـ
الــغــرف، بــاإلضــافــة إلـــى 15 ألـــف جنيه دعــًمــا 
ماسبيرو«  »مثلث  وتقع منطقة  الــدولــة.  مــن 
»حكر  هما  عشوائيتن  آخــريــن  ومنطقتن 

أسعار  ارتفاع   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  مطير 

املحروقات والبدائل األخرى لتوليد الكهرباء 
فــي فــتــرة انــقــطــاعــهــا دفــعــه لــلــتــوجــه لتركيب 
من  الــحــجــم  صغير  الشمسية  للطاقة  نــظــام 
أجـــل ســـد احــتــيــاجــات مــنــزلــه األســاســيــة من 
مطير  ويشير  انقطاعها.  فترة  في  الكهرباء 

أبو دومــة« و»رملة بــوالق«، في مكان متميز 
على كورنيش النيل ما جعل أثمان األراضي 
بها مرتفعة جــدا، و كانت منطقة »حكر أبو 
دومة« القريبة من مبنى اإلذاعة والتلفزيون، 
مــن أول أهـــداف رجـــال األعــمــال املــصــريــن، إذ 
قــامــت الـــدولـــة مــمــثــلــة فـــي مــحــافــظــة الــقــاهــرة 
بــنــزع ملكية 30 ألــف متر مــربــع فــي املنطقة، 
للمنفعة العامة منذ العام 2005، وتم إجبار 
لصالح  سكناهم  مــوقــع  إخـــاء  على  السكان 
تعهدوا  وخــلــيــجــيــن،  مــصــريــن  مستثمرين 

بإقامة مشروعات سياحية واستثمارية.
أما منطقة »رملة بوالق« فيركز رجل األعمال 
اهــتــمــامــه عليها،  الـــبـــارز، نجيب ســـاويـــرس، 
»الــعــربــي  كــمــا يــقــول األهـــالـــي، الــذيــن أكــــدوا لـــ
الجديد« أنهم يحاربون أطماع رجال األعمال 
بمساعدة الدولة في الحصول على أراضيهم 

املميزة بأسعار بخسة.
العشوائية،  ماسبيرو  منطقة  أهالي  ويؤكد 
أنــه منذ عــام 1985، أوقــفــت الحكومة إصــدار 
املثلث،  داخــل  ترميم  أعــمــال  ألي  التراخيص 
الذي تبلغ مساحته 64 فدانًا، ويقطن به نحو 
3500 أسرة )18 ألف نسمة(، فيما أنقذت ثورة 
إذ توقفت  املنطقة،  أهــل  عــام 2011  25 يناير 

الدولة ولو مؤقتًا عن محاوالت تهجيرهم.
وحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات رســـمـــيـــة، ارتـــفـــع عــدد 
ــــى 1221  املـــنـــاطـــق الـــعـــشـــوائـــيـــة فــــي مـــصـــر إلـ
منطقة. وتحتل القاهرة املركز األول في عدد 
املناطق العشوائية بنحو 81 منطقة، مطلوب 
إزالــة 12 منها وتطوير 67 منطقة، ومن بن 
يعيش  العاصمة،  يسكنون  مليونًا   20 نحو 
أكــثــر مــن 8 مــايــن نــســمــة، فــي العشوائيات 
التي تحتل 45% من مسطح القاهرة الكبرى. 
ــن الـــجـــهـــاز املـــركـــزي  وأكــــــد تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
للتعبئة واإلحصاء الحكومي، أن 35 منطقة 

في العاصمة مهّددة بخطر االنهيار.
أما في الجيزة )غرب العاصمة(، فيوجد  32 
4 وتطوير  ــة  إزالــ مــطــلــوب  عــشــوائــيــة  منطقة 
هي  مصر(  )شمالي  واإلسكندرية  منها،   28
األخرى يوجد فيها 41 منطقة مطلوب إزالة 
محافظة  وتعتبر  الــبــاقــي.  وتــطــويــر  منها   8
احــتــواًء  املحافظات  أعــلــى  )شــمــال(  الدقهلية 
على املناطق العشوائية، إذ تضم 109مناطق 

عشوائية، وفقًا لإلحصائيات الرسمية. 
وطـــبـــقـــًا ألحــــــدث دراســـــــة صــــــدرت عــــن الــبــنــك 
الــــدولــــي، تـــنـــاولـــت الــعــشــوائــيــات فـــي مــصــر، 
فــإن ما يقرب من 25% من السكان بمختلف 
املــحــافــظــات أي أكــثــر مــن 20 مــلــيــون مــواطــن، 
ــيـــشـــون فـــــي مــــنــــاطــــق عــــشــــوائــــيــــة تــفــتــقــر  ــعـ يـ

للتخطيط الحكومي والخدمات.

 أنظمة الطاقة الشمسية وبالرغم من 
ّ
أن إلى 

ارتفاع تكلفتها اإلنشائية خال املرة األولى، 
بالبدائل  الــخــاصــة  التكلفة  مــن  أقـــل  أنــهــا  إال 
األخرى على املستوى الطويل وال يوجد لها 
أي تأثيرات جانبية قد تؤدي إلى حرائق أو 

كوارث كاملولدات والشموع.
 تفاقم أزمة التيار الكهربائي 

ّ
ويبن مطير أن

بــشــكــل كــبــيــر فـــي فــصــلــي الــصــيــف والــشــتــاء 
يدفع باملواطنن للبحث عن البدائل األخرى 
لــلــحــصــول عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــي ظل 
الكهرباء  الطاقة ومحطة توليد  عجز سلطة 

عن تلبية احتياجات املواطنن في القطاع.
الـــشـــمـــســـيـــة جــعــلــتــه  ــة  ــاقــ ــطــ الــ  

ّ
أن ويـــــوضـــــح 

ــن كـــافـــة الـــبـــدائـــل  يــســتــغــنــي بــشــكــل كـــامـــل عــ
األخرى واالعتماد على الطاقة املخزنة داخل 

سكان  ويعاني  الشمسية.  الخايا  بطاريات 
القطاع املحاصر إسرائيليًا منذ عشر سنوات 
من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة 
تصل ألكثر من ثماني ساعات يوميًا وتصل 

في بعض األحيان إلى 12 ساعة يوميًا.
من جانبه، يؤكد مسؤول املشاريع في شركة 
»مــيــغــا بـــــاور« املــخــتــصــة فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
 الـــعـــام األخــيــر 

ّ
الــشــمــســيــة، ســعــيــد صــبــح، أن

شهد توجهًا ملحوظًا بن املواطنن في غزة 
الشمسية في توليد  الخايا  نحو استخدام 

الكهرباء باملقارنة مع البدائل األخرى.
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ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ صبح  ويوضح 

مـــن الــتــوجــه الـــعـــام نــحــو الــطــاقــة الشمسية 
عــام 2006 مرتبط  املحاصر منذ  القطاع  فــي 
ــقـــطـــاع الــكــهــربــاء  بـــالـــرغـــبـــة فــــي حــــل أزمــــــة انـ
لــســاعــات طــويــلــة فــي ظــل عـــدم وجــــود بــدائــل 
أخرى تخفف من حدة األزمة. ويضيف صبح، 
أن 30 % مـــن املـــشـــاريـــع املــنــفــذة فـــي الــقــطــاع 
مــرتــبــطــة بـــالـــشـــركـــات واملــــؤســــســــات الــعــامــة 
بغزة، ضمن التوجه العام الستخدام الطاقة 
للبيئة على مستوى  البديلة كونها صديقة 
التكلفة  ارتــفــاع   

ّ
أن إلــى  العالم. ويلفت صبح 

اإلجمالية لتنفيذ املشاريع الخاصة بالطاقة 
العقبات  القطاع تعتبر إحــدى  الشمسية في 
ــل املـــتـــوســـط  ــ ــدخـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ ــه أصـ ــ ــواجـ ــ الــــتــــي تـ
ــن الـــتـــحـــول الســـتـــخـــدام الــطــاقــة  ــدود مـ ــحــ واملــ
البديلة بداًل من البدائل األخرى املكلفة أيضًا.
 الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة لــتــولــيــد 

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

بشكل  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الكهرباء 
مــحــدود تصل إلــى مــا بــن 800 و1200 دوالر 
الــقــدرة املتوسطة  أمــيــركــي، أمـــا الــخــايــا ذات 
فتصل ما بن 2000 و4000 دوالر، أما الخايا 
 16 تكلفتها  فتتجاوز  العالية  اإلنتاجية  ذات 
ألف دوالر وهو ما يعتبر مرتفعًا مقارنة مع 
األوضــاع االقتصادية واملعيشية املتردية في 
االعتماد  إلــى صعوبة  ويشير صبح  القطاع. 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة كـــمـــصـــدر أســـاســـي 
لــتــولــيــد الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي الــقــطــاع نظرًا 
الرتـــفـــاع التكلفة وحــاجــة هـــذه املــشــاريــع إلــى 

مــســاحــة وأراٍض واســعــة وهـــي غــيــر مــتــوفــرة 
بــغــزة بــاإلضــافــة إلـــى بــعــض األســبــاب الفنية 
األخـــــرى. ويــعــانــي ســكــان الــقــطــاع، مــنــذ عشر 
ســـنـــوات، مـــن أزمــــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء بشكل 
كبير، بدأت عقب قصف االحتال اإلسرائيلي 
القطاع،  في  الوحيدة  الكهرباء  توليد  محطة 
منتصف عام 2006، باإلضافة إلى استهداف 
مــــخــــازن الـــــوقـــــود فــــي الــــحــــرب اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
األخــيــرة عــلــى غـــزة صــيــف 2014. فــي األثــنــاء، 
يشير مدير مركز املعلومات في سلطة الطاقة 
بغزة أحمد أبو العمرين إلى صعوبة االعتماد 
على توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بشكل 
أســاســي فــي الــقــطــاع واالســتــغــنــاء عــن محطة 

توليد الكهرباء والخطوط اإلسرائيلية.
أن  الجديد«  »العربي  لـ  العمرين  أبــو  ويؤكد 
تساهم  أن  يمكن  الشمسية  الطاقة  مشاريع 
فـــي الــتــخــفــيــف مـــن أزمـــــة انـــقـــطـــاع الــكــهــربــاء 
املتفاقمة منذ نحو عشر ســنــوات، من خال 
االعــتــمــاد عليها إلــى جــانــب مــصــادر الطاقة 
املتوفرة في القطاع. ويلفت أبو العمرين إلى 
ــود مـــشـــروع يــقــضــي بــاســتــخــدام الــطــاقــة  وجــ
الشمسية لتوليد نحو 30 ميغاواط من خال 
 اإلجــراءات 

ّ
إحــدى الشركات األميركية، إال أن

إدخــال  على  املفروضة  اإلسرائيلية  والقيود 
املعدات تعيق تنفيذ املشروع.

 سلطة الطاقة 
ّ
إلـــى أن الــعــمــريــن  أبـــو  ويــشــيــر 

تــســعــى لــتــوفــيــر الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لــتــولــيــد 
الكهرباء واملساهمة في سد العجز املوجود 
تكلفتها  ارتــفــاع  أن  إال  الكهرباء  في مصادر 
ــذه املــشــاريــع في  اإلنــتــاجــيــة يــعــيــق تــنــفــيــذ هـ
الـــقـــطـــاع الـــــــذي يـــعـــيـــش أوضـــــاعـــــًا مــعــيــشــيــة 
واقــتــصــاديــة مــتــرديــة. ويــحــتــاج قــطــاع غــزة، 
إلى  فلسطيني،  مليوني  نحو  يقطنه  الـــذي 
500 مــيــغــاواط يــومــيــًا، لــكــن ال يــتــوفــر منها 
سوى قرابة 222 ميغاواط في أحسن األحوال، 
وتــأتــي مــن ثــاثــة مــصــادر، هـــي: محطة غــزة 
80 مـــيـــغـــاواط، وخـــطـــوط كــهــربــاء قـــادمـــة من 
ــتــــال بـــمـــقـــدار 120 مـــيـــغـــاواط، وأخــــرى  االحــ

مصرية تقّدر بنحو 22 ميغاواط.

الجزائر ـ حمزة كحال

ــقــــرار الــحــكــومــة  ــادة لــ ــ ــقــــادات حــ ــتــ ــهـــت قــــيــــادات نــقــابــيــة انــ وجـ
الجزائرية مراجعة منظومة التقاعد وإجراء تعديات بها في 
القريب العاجل، بعد تسجيلها اختاالت مالية على مستوى 
الصناديق املمولة للتقاعد، والتي لم تسلم من شظايا األزمة 
املــالــيــة الــتــي تــعــصــف بــاالقــتــصــاد املــحــلــي فـــي ظـــل اســتــمــرار 
تــهــاوي دخــــول الــجــزائــر مــن الــطــاقــة بنسبة 70%. وقـــد حــرك 
القرار الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الجزائري عبد املالك سال 
العمال، حيث طالبت  املــاضــي، جموع  في منتصف األســبــوع 
العمومية باقي  اإلدارة  املستقلة ملستخدمي  الوطنية  النقابة 
النقابات املستقلة في الجزائر بالتكتل تحت لواء واحد لحشد 
العمال رفضا لقرار الحكومة، فيما دخل عمال عدة شركات في 

إضراب احتجاجا على تعديل نظام التقاعد.
وفي هذا السياق، يعتبر املكلف باإلعام في االتحاد الوطني 
لعمال التربية والتكوين )نقابة مستقلة في قطاع التربية(، 
مــســعــود عـــمـــراوي، أن الــتــقــاعــد دون شـــرط الــســن والــتــقــاعــد 
الــنــســبــي هــمــا مــكــســبــان ال يــمــكــن الــتــنــازل عــنــهــمــا بالنسبة 
الجديد«  »العربي  لـ  العمال، ويضيف في تصريح  لشريحة 
التنسيق وتوحيد جهود نقابات قطاع  »الــضــروري  أنه من 
الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة التـــخـــاذ مـــوقـــف مـــوحـــد، حــتــى ال يتم 
االلتفاف حول مكاسب تحت مظلة »األزمــة املالية«. وحسب 
التعديات الجديدة املقترحة ملشروع قانون التقاعد، سيتم 
ــالـــة على  إلـــغـــاء الــتــقــاعــد الــنــســبــي واملــســبــق، ويـــؤســـس اإلحـ
 15 مــدة  العامل  أن يستوفي  فــي ســن 60 سنة على  التقاعد 

سنة على األقل من العمل.
يقترح   ،1997 تقاعد وضــع سنة  نظام  الجزائر على  وتعتمد 
ــالــــة عــلــى الـــتـــقـــاعـــد، األول أبـــقـــت عليه  ثـــاثـــة أنــــــواع مـــن اإلحــ
الحكومة الجزائرية أي االعتماد على سن 60 سنة مع العمل 
ملدة 15 سنة على األقل، أما النوع الثاني من التقاعد فيتعلق 
التأمن،  مــع  32 سنة  عــن  تقل  ال  مــدة عمل  العامل  باستيفاء 

والذي كان يتم بناء على طلب من العامل، في حن يتعلق النوع 
الثالث فهو التقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على 
األقــل مع توفر على األقــل 20 سنة من العمل بدفع اشتراكات 
الضمان االجتماعي مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة 
ــاث بــــ5 ســـنـــوات. وحــســب  ــ الــنــشــاط بــالــنــســبــة إلـــى الــعــمــال اإلنـ
املراقبن، تسعى الحكومة إلى وقف نزيف الصندوق الوطني 
للتقاعد والصناديق األخرى املتفرعة منه، وذلك للحفاظ على 
التوازنات املالية لهذه اآللية املهددة، بفعل تزايد عدد طلبات 
التي  الطلبات  وهــي  أنــواعــه،  بمختلف  التقاعد  إلــى  الــذهــاب 
تترجم مــخــاوف الــعــمــال مــن إفـــاس املــؤســســات بعد اشــتــداد 
الصناعة.  قطاع  فــي  خاصة  باالقتصاد  تعصف  التي  األزمـــة 
ويرى الخبير االقتصادي، فرحات ايت علي، أنه يمكن إنقاذ 
الصندوق الوطني للتقاعد واملتقاعدين معه، من خال اعتماد 
النسبي، حيث  أو  املسبق  التقاعد  إلغاء  أخــرى عــوض  حلوٍل 
يقترح الخبير االقتصادي »توحيد كل الصناديق املتفرعة عن 
الصندوق الوطني للتقاعد في الصندوق املركزي، مع تحديد 
ــر الــوطــنــي األدنـــى  ســقــف أعــلــى لــأجــور يــســاوي 12 مـــرة األجـ

املقدر بـ 18 ألف دينار جزائري )163 دوالرًا(.
كــمــا يــدعــو إلـــى ضــــرورة وقـــف الــتــوظــيــف إال فــي الــقــطــاعــات 
اإلنــتــاجــيــة، مـــع رفـــع حــصــة صـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــتــقــاعــد من 
االشتراكات من 18.7% إلى 22%. من جانبه، يعتبر الخبير 
االقــتــصــادي جــمــال عبيد، أن »الحكومة أخــطــأت مــرة أخــرى 
حن قررت تعديل منظومة التقاعد، دون استشارة النقابات، 
أو حتى العمال، ويقول إنه على الحكومة الجزائرية أن تأخذ 

العبرة مما يحدث في فرنسا جراء قانون العمل الجديد.
وبدوره، يقترح عبيد أن »يراجع الصندوق الوطني للتقاعد 
االتــفــاقــيــات الــتــي أبرمها مــع الــفــنــادق واملــحــطــات السياحية 
املسبق، كما  أو  النسبي  التقاعد  إلــغــاء  إلــى  الــذهــاب  عــوض 
يمكن للصندوق مراجعة قائمة األشخاص الذين يستفيدون 
الـــدواء مجانًا  بأخذ  ملالكها  التي تسمح  »بطاقة شفاء«  من 

على أن يتكفل الصندوق بدفع املبالغ املطلوبة.

إخالء »مثلث ماسبيرو« 
يشعل غضب المصريين

تعثر إنتاج النفط اليمنيغزة تلجأ إلى الشمس لمواجهة أزمة الكهرباء

)Getty( سكان العشوائيات يتخوفون من طردهم)احتجاجات عمالية سابقة على تفاقم األزمات المعيشية )فرانس برس

يحتاج القطاع إلى 500 ميغاواط يوميًا )عبد الحكيم أبو رياش(

انتقادات لتعديالت قانون التقاعد

قامت جهات 
حكومية في مصر 

بتوزيع استمارات على 
األهالي بمنطقة »مثلث 

ماسبيرو« العشوائية 
تمهيدًا إلخالئها خالل 

الفترة المقبلة

السعودية تطلق موقعًا 
إلكترونيًا لألراضي البيضاء

قالت وزارة اإلسكان السعودية إنه سيتم 
إطالق املوقع اإللكتروني لألراضي البيضاء 
بالتعاون مع وزارتي العدل والتجارة ومركز 

املعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. 
وسيقدم املوقع اإللكتروني آلية التقييم 

لألراضي الخاضعة للرسوم وخدمة 
الفوترة والتحصيل اإللكترونية قريبًا.

وسيتم تطبيق رسوم األراضي البيضاء 
حال إقرار الالئحة التنفيذية من مجلس 

الوزراء، وذلك بإعالن املدن املستهدفة 
األولى، وفقا للوزارة. وأشارت الوزارة عبر 

حساب »األراضي البيضاء« الرسمي 
في تويتر، إلى أنه يجب على كل صاحب 

أرض مشمولة في تطبيق الرسوم، 
الدخول إلى املوقع اإللكتروني بعد اإلعالن 
وتسجيل أرضه بمدة ال تتجاوز 6 أشهر 

من اإلعالن.

مصر تستعد لمواجهة 
فيضان النيل

تلقى وزير املوارد املائية والري املصري، 
محمد عبدالعاطي، تقريرا مفصال حول 
االستعداد ملواجهة أعمال الفيضان للعام 

املائي 2016/ 2017 ومدى جاهزية املحطات 
الخارجية التابعة للري املصري بالسودان 

ألعمال الرصد والقياس للتصرفات 
واملناسيب واالطمئنان على معدات القياس 

من الوحدات البحرية وأجهزة القياس 
للتصرفات، وكذلك كل أعمال الدعم 

اللوجستيي للمحطات من أعمال إدارية 
ومستلزمات املحطات الخارجية.

وتواجه مصر أزمة مياه خانقة مع قرب 
انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة الذي 

سيساهم في زيادة العجز املائي في البالد.

ملتقى »التجارة في 
اإلسالم« بالدوحة

تنظم وزارة االقتصاد والتجارة بالتعاون 
مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية غدًا، 
ملتقى »التجارة في اإلسالم« الثالث. 

ويأتي امللتقى في إطار البرامج وامللتقيات 
التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن 
باقة املبادرات التي تم طرحها بمناسبة 

شهر رمضان. يذكر أن ملتقى هذا العام، 
سيكون أكبر حجمًا من ناحية املحتوى 
واملشاركة من النسختني األولى والثانية 

اللتني شهدتا نجاحا وإقباال كبيرا، 
وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة 

للمجتمع.

ارتفاع عجز الموازنة 
األميركية

أعلنت وزارة الخزانة األميركية أن الحكومة 
سجلت عجزًا في امليزانية خالل شهر 

مايو/ أيار، بانخفاض بلغ 38 % عن 
الفترة املماثلة من العام املاضي. وكشفت 

الخزانة األميركية، أول من أمس، عن أن 
مقدار العجز في ميزانية البالد بلغ نحو 

53 مليار دوالر خالل الشهر املاضي 
مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وأفاد 
بيان امليزانية الشهري الذي تصدره وزارة 
الخزانة، بأن عجز امليزانية بلغ خالل شهر 
مايو/ أيار من عام 2015، زهاء 84 مليار 
دوالر. وبلغ العجز منذ بداية السنة املالية 
الحالية، نحو 407 مليارات دوالر بزيادة 

نسبتها 11% مقارنة مع عجز قدره 
367 مليار دوالر في ذات الفترة من العام 

املاضي. وبلغت اإليرادات لشهر مايو/ 
أيار املاضي نحو 225 مليار دوالر بزيادة 

بلغت نسبتها 6% عن نفس الشهر من 
عام 2015.

بروكسل تحافظ 
على عالقاتها التجارة 

مع موسكو
أعلن سفير االتحاد األوروبي في موسكو، 

فيغاوداس أوشاتسكاس، أن بروكسل 
تريد الحفاظ على العالقات االقتصادية 

والتجارية الجيدة مع روسيا. وقال 
Pregel.« السفير في مقابلة مع موقع
me« الكالينينغرادي: »إن حصة روسيا 

السوقية في االتحاد األوروبي تراجعت 
خالل السنوات األخيرة، من 10% إلى %6، 

لذلك فإن بروكسل تريد أن تحافظ على 
عالقتها مع السوق الروسية«. وأضاف 

أوشاتسكاس: »العالقة الوطيدة بني روسيا 
واالتحاد األوروبي واضحة جدا، لذلك نحن 

نرغب بقوة في الحفاظ على مكانتنا في 
السوق الروسية، والتي تضم أكثر من 140 
مليون مواطن روسي مستهلك ملنتجاتنا... 

هذه سوق كبيرة ونريد الحفاظ عليها«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

20
 %25 من  يقرب  ما  يعيش 
بمختلف  مصر  سكان  من 
من  أكثر  أي  المحافظات 
في  مــواطــن،  مليون   20
طبقًا  عشوائية،  مناطق 
لـــدراســـة حــديــثــة صــدرت 
هذا  في  الدولي  البنك  عن 

الصدد.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ترتيباتها  اليمنية  الحكومة  تــواصــل 
منذ  املتوقف  النفط  إنــتــاج  الستئناف 
أكــثــر مــن عــام بسبب الــحــرب وسيطرة 
الـــحـــوثـــيـــن عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
ــلـــول 2014،  صــنــعــاء فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
لــكــن فــي املــقــابــل تــواجــه هـــذه املــســاعــي 
ــل تـــفـــاقـــم  ــ ــي ظــ ــ ــة فــ ــغــ ــالــ ــات بــ ــوبــ ــعــ بــــصــ
ــرار  ــمــ ــتــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــات األمـ ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ االضــ
ــلـــى الــعــاصــمــة  ــيـــن عـ ــيـــطـــرة الـــحـــوثـ سـ

اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف مــديــر مكتب 
ــاج، لـــ  ــ ــحــ ــ ــوة، مـــحـــســـن الــ ــ ــبـ ــ مـــحـــافـــظ شـ
ــارة وفــد من  »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن زيـ
شركة »omv« النمساوية إلى املحافظة 
بــغــرض استئناف إنــتــاج الــنــفــط. وقــال 
»إن الشركة النمساوية كانت متواجدة 
فـــي مــنــطــقــة الــعــقــلــة ولـــهـــا مـــوقـــع كبير 
ــــدات سكنية  يــحــتــوي عــلــى مــطــار ووحـ
رغبه  لها  وبالتأكيد  متكاملة،  وإدارة 
فــي اســتــئــنــاف الــعــمــل حــتــى ال تتحمل 
التي  الظروف  لكن  الخسائر  مزيدًا من 
تمر بها الباد أجبرتها على التوقف«.

وأضاف »أن الشركة طرحت فكرة البدء 
في العمل، لكن قيادة املحافظة وضعت 
آلية  اإلنتاج ضمن  شروطًا الستئناف 
جـــديـــدة تــفــتــرض أن تـــكـــون املــحــافــظــة 
شريكًا أســاســيــًا فــي اإلنــتــاج وتحصل 

على حصة كمحافظة منتجة«.
وأوضــــــــح الــــحــــاج أن اآللــــيــــة الــســابــقــة 
ـــاف فـــــي حــق  ـــحـــ ــيـــهـــا ظــــلــــم وإجـــ ــان فـ ــ ــ كـ
املــحــافــظــة، حــيــث كــانــت ال تــحــصــل إال 
عــلــى الــفــتــات الـــذي يــأتــي تــحــت مسمى 
يذهب  والــبــاقــي  االجــتــمــاعــيــة،  التنمية 
مركزيا للنافذين تحت مسمى شركات، 
وشراكات حماية وغيرها من مسميات 

النهب املنظم.
)جــنــوب شرق  شــبــوة  وتنتج محافظة 

اليمن( قرابة 50 ألف برميل يوميًا، من 
3 حقول نفطية وتعد مجموعة الطاقة 
مستثمر  أكـــبـــر   »omv« الــنــمــســاويــة 

نفطي في املحافظة.
وتحتضن شبوة مشروع الغاز املسال 
وهو أكبر مشروع استثماري في اليمن 
وكلف قرابة 4.5 مليارات دوالر، وتصل 
الــطــاقــة اإلجــمــالــيــة لــلــمــشــروع إلـــى 6.7 

ماين طن من الغاز املسال سنويًا.
وكـــان مــحــافــظ شــبــوة عــلــي الــنــســي، قد 
أكـــد فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة سابقة 
أن قـــيـــادة الــســلــطــة املــحــلــيــة طــلــبــت من 
بالدخول  تخويلها  اليمنية  الــرئــاســة 
في حوار مع الشركات النفطية، بحيث 
ــرده مــن  ــتــ ــســ ــقــــدم كـــلـــفـــة املـــــشـــــروع وتــ تــ

الدولة، فوافق نائب الرئيس شفويًا.
من جانبه، أكد الخبير في هيئة النفط 
»العربي الجديد«  اليمنية لبيب ناشر، لـ
أن عدة صعوبات تعيق استئناف إنتاج 
النفط وعودة الشركات األجنبية، منها 
عـــدم ثــقــة الــشــركــات األجــنــبــيــة بــالــوعــود 
الـــتـــي تــضــعــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة في 
ظــل عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــوفــيــر الحماية 
ــات ولــــلــــمــــنــــشــــآت الـــنـــفـــطـــيـــة.  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
وأوضح أن الوضع اللوجيستي )النقل 
ــي املـــنـــاطـــق  ــ ــدة( فـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــات املـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
الـــيـــمـــنـــيـــة املـــخـــتـــلـــفـــة يـــعـــيـــق اســتــئــنــاف 
الــنــفــط، فــي ظــل وجـــود مــنــاطــق تخضع 
ما  لسيطرة جماعات مسلحة مختلفة، 
يرفع الكلفة واملخاطر. وأشار ناشر إلى 
ــددًا مـــن الــحــقــول الــنــفــطــيــة توقفت  أن عــ
بــســبــب االضــــطــــرابــــات لـــفـــتـــرة طــويــلــة، 
فإعادة تأهيلها لإلنتاج ستكون مكلفة 
جــــــدا. وحـــســـب نــــاشــــر، ســتــرتــفــع كــلــفــة 
إنـــتـــاج بــرمــيــل الــنــفــط الــــواحــــد مـــن 25 
إلى 40 دوالرًا للبرميل وهذا ال يشجع 
ــات فــــي ظــــل تــــهــــاوي األســــعــــار  ــركــ الــــشــ
من  كثيرًا  أن  وأوضـــح  للنفط.  العاملية 
الشركات األجنبية غادرت ألن عقودها 

العقد  فــي  لها  تبقت  وبعضها  انتهت 
فــتــرات مــن 9 أشــهــر إلــى سنتن، وقبل 
ــات  ــركـ ــعـــض الـــشـ مـــغـــادرتـــهـــا طـــلـــبـــت بـ
تمديد عقودها ولكن الحكومة رفضت، 
بالعودة  إقناعها  ولــذا سيكون صعبا 

في ظل الوضع الحالي.
وصــــــــرح املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة راجــــح بــــادي، مــطــلــع يــونــيــو/ 
ــدا من  ــ ــاري، أن هـــنـــاك وفـ حـــزيـــران الــــجــ
ــر الــنــفــط يـــزور  الــحــكــومــة بــرئــاســة وزيــ
العاملة  فرنسا، بهدف إقناع الشركات 

هناك بأن تعاود نشاطها في اليمن.
ــفــــط املـــــحـــــرك الـــرئـــيـــســـي  ــنــ ويـــعـــتـــبـــر الــ
القتصاد اليمن، ويمثل 70% من موارد 
املــوازنــة، و63% مــن الــصــادرات، و%30 
ــن الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي، وتــمــثــل عــائــداتــه  مـ
نسبة كبيرة من موارد النقد األجنبي. 

ويسيطر الحوثيون على شركة صافر 
عن  توقفت  والتي  الحكومية،  النفطية 
ضخ النفط ووصلت إلى مرحلة العجز 
عــــن ســـــــداد رواتــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا، فــيــمــا 
)شــرق  مـــأرب  محافظة  قــبــائــل  تسيطر 
الــيــمــن( عــلــى مــنــابــع الــنــفــط والــغــاز في 

القطاع 18 بحقل صافر.
وتــســّبــب االنـــفـــات األمـــنـــي فـــي الــيــمــن، 
النفطية  الشركات  عشرات  مــغــادرة  في 
ــادرت نــحــو 35  ــ الــعــامــلــة فــي الــيــمــن، وغـ
الــيــمــن خـــال عـــام 2014،  شــركــة نفطية 
وتراجعت  حكومية،  لتصريحات  وفقًا 
عائدات اليمن من قيمة الصادرات إلى 
 2014 عـــام  دوالر  مــلــيــون  و673  مــلــيــار 
قـــيـــاســـًا مــــع أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــاريـــن و662 
كبير  بتراجع   ،2013 عــام  دوالر  مليون 
تقرير  حــســب  دوالر،  مــلــيــون   989 بــلــغ 
ــنـــك املـــــركـــــزي الــيــمــنــي.  ــبـ صـــــــادر عــــن الـ
والـــيـــمـــن مــنــتــج صــغــيــر لــلــنــفــط تــراجــع 
إنتاجه إلى 105 آالف برميل يوميًا في 
سبتمبر/ أيلول 2014، بعد أن كان يزيد 

على 400 ألف برميل يوميًا قبل 2011.

تقارير عربية

عقارات

طاقةطاقة بديلة

الجزائر

زيادة أسعار المحروقات 
تدفع الشركات نحو 

الطاقة النظيفة

ــات الــخــلــيــجــيــة  ــبــــورصــ ــ ــعـــت ال ــفـ ارتـ
ــي تـــــــــداوالت األســـبـــوع  جــمــاعــيــًا فــ
املــاضــي، مــع صعود أســـواق النفط 
ــبــورصــات الــعــاملــيــة. وقـــال مدير  وال
لبيت االستثمار  العمالء  حسابات 
الــعــاملــي »جـــلـــوبـــال«، محمد طــاهــر، 
التفاؤل سرت  »هناك حالة من  إن 
بني أوساط املتعاملني في األسبوع 
األول مــن رمـــضـــان، وهـــو مــا عــزز 
نــحــو  ودفـــعـــهـــا  األســــهــــم  أداء  مــــن 
ــفــــاع  ــود، ال ســـيـــمـــا مــــع ارتــ ــعــ ــــصــ ال
الــنــفــط«. وجـــاءت بــورصــة دبــي في 
صدارة األسواق الرابحة مع ارتفاع 
 %3.3 بنسبة  الــرئــيــس  مــؤشــرهــا 
نــقــطــة. وارتـــفـــع مؤشر  إلـــى 3371 
 ،%2.97 بنسبة  أبــوظــبــي  بــورصــة 
وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية 
ليغلق عند 4381.13  في شهرين، 
نقطة. وصعدت بورصة قطر بعد 
تراجع استمر ثالثة أسابيع متتالية، 
بنسبة  الـــرئـــيـــس  مـــؤشـــرهـــا  وزاد 
3.2% مغلقًا عند 9836.96 نقطة. 
وارتفعت بورصة السعودية، األكبر 
وزاد مؤشرها  الــعــربــي،  العالم  فــي 
وســـط   %1.82 بــنــســبــة  الـــرئـــيـــس 

صعود شبه جماعي للقطاعات.

صعود 
البورصات 
الخليجية
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عبد الحافظ الصاوي

ــبــــدو أن الـــتـــحـــســـن الـــــحـــــادث فــي  يــ
أســـعـــار الــنــفــط بـــالـــســـوق الــدولــيــة 
خــــال الــشــهــريــن املـــاضـــيـــن، جعل 
بعضهم يظن أن ملنظمة الدول املصدرة للنفط 
»أوبــــك« دورًا فــي ذلـــك، غــيــر أن ثــمــة مــؤشــرات 
يمكن  بمعادلة  يتحرك  النفط  أن ســوق  تؤكد 
ــو طـــرف  ــ ــرف الــــــواحــــــد«، وهــ ــ ــطـ ــ تــســمــيــتــهــا »الـ
املشترين، وبخاصة في ظل حالة االنقسام التي 
تعيشها »أوبك« منذ عقود. ويقول مراقبون إن 
إبــان انهيار  النفط الخليجين  رهانات وزراء 
نتيجة  سقطت   ،2014 بنهاية  الــنــفــط  أســعــار 
ــأن الــنــصــف  فــشــلــهــا، فــقــد كـــانـــت تــوقــعــاتــهــم بــ
الــثــانــي مــن عــام 2015، هــو الــبــدايــة لتصحيح 
األســـعـــار، فـــي املــقــابــل تــبــدو تــوقــعــات تــقــاريــر 
منظمة »أوبـــك« هي األقـــرب إلــى الــواقــع، حيث 
أشارت تلك التقارير إلى استمرار أزمة انهيار 
أســعــار الــنــفــط فــي املــتــوســط لــخــمــس ســنــوات 
حيل تقارير دولية، 

ُ
قادمة، تنتهي في 2020. وت

ما حدث من تحسن في أسعار النفط بالسوق 
الدولية لتامس سقف 50 دوالرًا للبرميل، إلى 
تحسن ظروف الطلب من جهة، وكذلك بعض 
الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة، الـــتـــي أدت النــخــفــاض 
اإلنــتــاج فــي بــعــض الــــدول املــؤثــرة فــي الــســوق 
ــيـــة، مــثــل االضـــطـــرابـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا  الـــدولـ
نيجيريا في مواقع إنتاج النفط، أو استمرار 
تراجع إنتاج النفط في ليبيا، أو التوجه لزيادة 
اإلنــتــاج بــالــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة. ومما 
الــســوق، مصالح الشركات  ســاهــم فــي تحسن 
املــنــتــجــة لــلــنــفــط، والـــتـــي تـــضـــررت بــفــعــل أزمـــة 
تــهــاوي األســعــار، حيث تمتلك هــذه الشركات 
نفوذا واسعا يؤهلها ألن تكون محركا جيدا 
للسوق. ورغــم أن »أوبـــك« تنتج مــا يصل إلى 
الــنــفــط والـــغـــاز عــلــى مستوى  نسبة 30% مــن 
العالم، إال أن ذلــك لم يشفع لها في تكوين ما 
يمكن أن ُيسمى »جبهة مصالح املنتجن«، أو 
قــدرتــهــا على امــتــاك ورقـــة ضغط على سوق 
ــاع  ــ الــنــفــط، وبــخــاصــة فـــي ظـــل تـــدهـــور األوضـ
خال  املنظمة  لــدول  واالقتصادية  السياسية 
الــعــقــديــن املــاضــيــن، بـــل ومــنــذ مــنــتــصــف عــام 
2014 على وجه التحديد. ولم تستطع »أوبك« 
ــة انــهــيــار  ــا فـــي مــواجــهــة أزمــ ــ أن تــفــّعــل دورهـ
الرغم  على   ،2014 عــام  منتصف  منذ  النفط 
مما ألّم بها من أضرار اقتصادية، تمثلت في 
النواتج املحلية، وتعرض موازناتها  تراجع 
للعجز، بــل ولــجــوء بعض دولــهــا لاقتراض 
من  االحتياطيات  انهيار  وكــذلــك  الــخــارجــي، 
الــنــقــد األجــنــبــي، والـــتـــي شــهــدت طـــفـــرات من 

الزيادة من عام 2003 – 2014.

انفالت األمور 
التي عقدت  »أوبـــك«  اجتماعات  على هامش 
مــؤخــًرا في فيينا، وتــم خالها اختيار أمن 
عــــام جـــديـــد لـــهـــا، وهــــو الــنــيــجــيــري »مــحــمــد 
ســـنـــوســـي«، صــــرح وزيـــــر الــنــفــط الــســعــودي 
خالد الفالح بأن على أعضاء أوبك أن يبحثوا 
أكثر  املنظمة  عن طرق جديدة، لكيفية جعل 

فاعلية في لعب دور املنظم الرئيس للسوق.
ــراقــــب لــســيــاســيــة »أوبـــــــك« يـــــدرك أن  وغـــيـــر املــ
املــنــظــمــة تــعــكــس مـــن خـــال ســلــوك أعــضــائــهــا 
للسوق« مجرد وهم،  »املنظم  فكرة  ما يجعل 
فضا عن اتساع رقعة املنتجن الكبار لتضم 
ــك«، أولــئــك منتجن  ــ آخــريــن خـــارج إطـــار »أوبـ
بالتعاون  لها  أول اختبار  املنظمة في  فشلت 
ــم. وانــــتــــهــــى اجــــتــــمــــاع الـــــدوحـــــة الــشــهــر  ــهـ ــعـ مـ
أن تتفق »أوبـــك« ومجموعة  املاضي من دون 
رأسها  النفطية من خارجها، على  الــدول  من 
روسيا، بشأن تجميد سقف اإلنتاج، من أجل 
الحفاظ على أسعار النفط، ومحاولة التأثير 
فـــي الـــســـوق الـــعـــاملـــي لــلــحــصــول عــلــى أســعــار 
أفــضــل، النــتــشــال الــــدول الــنــفــطــيــة بــشــكــل عــام 
من ورطتها االقتصادية بعد انهيار األسعار. 
وبــحــســب مــراقــبــن، فـــإن هــنــاك مــجــمــوعــة من 
العوامل تدلل على صعوبة أن تكون »أوبــك« 

منظمًا رئيسًا لسوق النفط، من بينها:

أوًال: الخالف السعودي اإليراني
كانت اجتماعات الدوحة قاب قوسن أو أدنى 

مسقط ــ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة فــي سلطنة ُعــمــان، 
ــاج املـــصـــافـــي والــصــنــاعــات  ــتـ تـــراجـــعـــًا فـــي إنـ
البترولية في السلطنة بنهاية أبريل/نيسان 
مــلــيــون   24.2 ــــى  إلـ لــيــصــل   ،%11.6 بــنــســبــة 
برميل، مقارنة بنحو 27.3 مليون برميل في 

الفترة نفسها من العام املاضي 2015.
وأشارت البيانات الصادرة عن املركز الوطني 
لــإحــصــاء واملــعــلــومــات )حـــكـــومـــي(، إلــــى أن 
ــيـــارات املــمــتــاز )95( تــراجــع  إنـــتـــاج وقــــود سـ
 ،%18.2 بنسبة  املــاضــي  أبــريــل/نــيــســان  فــي 
مسجا نحو 6 ماين برميل، مقارنة بـ 7.3 

تجميد سقف  بشأن  نجاح  حالة  تحقيق  من 
يناير/كانون  فــي  كــان عليه  مــا  اإلنــتــاج على 
املبدأ،  إيــران رفضت هــذا  أن  الثاني 2015، إال 
يتضمن  كــــان   ،2015 يــنــايــر  ســقــف  نــظــرا ألن 
حــصــتــهــا اإلنــتــاجــيــة فـــي ظـــل فـــرض عــقــوبــات 
اقــتــصــاديــة عليها مــن قــبــل أمــيــركــا وأوروبــــا، 
ألنه  املطلب،  بهذا  ملزمة  غير  فهي  وبالتالي 
ينتقص من حصتها العادلة في اإلنتاج، من 
وجــهــة نــظــرهــا. وكـــان مــن املــمــكــن أن تتجاوز 
السعودية عن هذا االستثناء اإليراني، ولكنها 
رفضت أن يمرر قــرار تجميد اإلنــتــاج في ظل 
اســتــثــنــاء إيـــرانـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن خـــروج 
القرار من قبل »أوبك« ودول منتجة أخرى من 
خارجها، كان سيؤدي إلى إحياء دور املنظمة، 
وإحــــداث تأثير فــعــال فــي ســوق الــنــفــط، حتى 

لــو تــم خــرقــه مــن قــبــل بــعــض الــــدول النفطية. 
الــتــوصــل إلى  ويــبــدو أن إيـــران صّعبت مهمة 
اتفاق عندما أعلنت موقفها حتى قبل انعقاد 
املــؤتــمــر، فــقــد أكـــدت أنــهــا لــن تــلــزم بــمــا يسفر 
عنه، ما عّده مراقبون استفزازا ال ُينبئ بخير.

ثانيًا: غياب التنسيق 
مؤتمر  مــن  لــآمــال  املخيبة  النتائج  تكن  لــم 
الــدوحــة نــهــايــة املــطــاف، لــلــدول الــتــي تعاني 
مــن انــهــيــار أســعــار الــنــفــط، فــفــي اجــتــمــاعــات 
فيينا التي انتهت منذ أيــام، جــاءت فنزويا 
ــرار  ــاد الــنــظــر فـــي قـ ــعـ والـــجـــزائـــر، بـــأمـــل أن ُيـ
تجميد اإلنتاج للدول أعضاء »أوبــك«، وهذا 
ــــل لــيــس مـــن قــبــيــل الـــتـــرف، ولــكــنــه تحت  األمـ

وطأة مشكات اقتصادية حادة في البلدين.

مــايــن بــرمــيــل فــي الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
املاضي. وبالنسبة لوقود الطائرات، أظهرت 
ليبلغ   ،%13.5 بنسبة  انــخــفــاضــه  الــبــيــانــات 
2.3 مليون برميل، مقارنة بنحو 1.6 مليون 

برميل في أبريل/نيسان 2015.
كما تراجع إنتاج زيت الغاز )الديزل( بنسبة 
 6.6 أبــريــل/نــيــســان  نــهــايــة  فــي  ليبلغ   ،%4.2
مــايــن بــرمــيــل، مــقــارنــة بــنــحــو 6.9 مــايــن 
بــرمــيــل فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام املــاضــي، 
فيما هبط إنتاج زيت الوقود بنسبة %61.6، 
بنحو  مـــقـــارنـــة  بـــرمـــيـــل،  ألــــف   267.2 لــيــبــلــغ 
687.2 ألـــف بــرمــيــل. ووفـــقـــا لــبــيــانــات املــركــز 
الــوطــنــي لــإحــصــاء واملــعــلــومــات، بــلــغ إنــتــاج 
غاز البترول املسال 612 ألف برميل، متراجعا 
برميل  مليون   1.2 بـ  مقارنة   ،%48.2 بنسبة 

في أبريل/نيسان 2015.
ُعمان  اإلجمالي لسلطنة  املحلي  الناتج  كان 
قـــد تـــراجـــع بــنــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون األول 
بــهــبــوط  مـــتـــأثـــرا   ،%14.1 بــنــســبــة  ــي  ــاضــ املــ
الــثــلــث نتيجة  مــن  بــأكــثــر  النفطية  األنــشــطــة 
االنــخــفــاض فــي األســـعـــار الــعــاملــيــة املستمرة 

منذ منتصف عام 2014.
وأظــهــرت بــيــانــات املــركــز الــوطــنــي لإحصاء 
واملـــعـــلـــومـــات، أن الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي 
املـــاضـــي نحو  الـــعـــام  بــنــهــايــة  بــلــغ  للسلطنة 
دوالر(،  مليار   70.2( ُعماني  ريــال  مليار   27
مقارنة بحوالي 31.4 مليار ريال )81.6 مليار 

دوالر( خال 2014.
وشهدت األنشطة النفطية انخفاضًا بنسبة 
 23.8( ريـــال  مــلــيــارات   9.16 مسجلة   ،%38.2
مليار دوالر(، مقارنة بعام 2014 الذي سجلت 
خاله 14.8 مليار ريال )38.49 مليار دوالر(.

الــجــزائــر وفــنــزويــا وغيرهما  تــتــضــرر فيها 
الــدول النفطية بمنظمة »أوبـــك«، ال تزال  من 
دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، تتبنى 
ســيــاســة عــــدم فــــرض أيــــة قـــيـــود عــلــى حــركــة 
آلــيــات العرض  الــســوق تحكمه  اإلنــتــاج، وأن 
والطلب، في حن أن األزمة النفطية ما زالت 

تؤثر بعمق في االقتصاديات الخليجية.

ثالثا: الظروف الدولية غير المناسبة
ــام 1973،  ــ ــة الـــنـــفـــط الـــعـــاملـــيـــة فــــي عـ ــ بـــعـــد أزمــ
ــة الــنــفــط  ــ ــ واســــتــــخــــدام الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ورقـ
ــــي ظــل  ــــي املـــحـــيـــط الـــســـيـــاســـي فـ لـــلـــضـــغـــط فـ
الــعــربــي اإلســرائــيــلــي، تبنت أميركا  الــصــراع 
والــغــرب دور تفريغ »أوبـــك« مــن مضمونها، 
والسعي للسيطرة على منابع النفط، بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. ورغــــم تــجــاوز هــذه 
املــســألــة أهــمــيــتــهــا، فـــإن الــنــفــط ال يــــزال يمثل 
عصب االقتصاد العاملي، ما يعني أن القوى 
بــدور  إال  النفطية  لــلــدول  لــن تسمح  العاملية 
ــواءم وطــبــيــعــة الــنــفــط كسلعة  ــتــ ــحــــدود، يــ مــ

أولية، وأن عوائده ستكون في هذا اإلطار.
وبـــــا شـــــك، فـــــإن مـــصـــالـــح الـــــــدول الـــصـــاعـــدة 
كالصن والــهــنــد والــبــرازيــل، ســوف تدفعها 

للتعاون مع أميركا وأوروبا في هذا املضمار، 
وهــــو مـــا يــجــعــل تــحــقــيــق هــــدف أن يـــكـــون لـ 
»أوبـــك« دور كبير فــي تنظيم الــســوق صعب 
املنال، إذ ال تسمح به حالة الصراع الداخلي 
ــــارض مـــصـــالـــح أعـــضـــائـــهـــا،  ــعـ ــ لــلــمــنــظــمــة وتـ
ــــذي يــضــع الــنــفــط  وكـــذلـــك الـــظـــرف الـــدولـــي الـ
فــي إطـــار مــحــدود فــي العملية االقــتــصــاديــة 
ــر الـــطـــاقـــة والــصــنــاعــة  ــ بــرمــتــهــا. وتـــوقـــع وزيـ
والـــثـــروة املــعــدنــيــة الــســعــودي، خــالــد الــفــالــح 
إلــى مستوى  النفط  أن تصل أسعار  مؤخرا، 
60 دوالرا بنهاية 2016. وبخصوص اجتماع 
أوبــك األخــيــر قــال الفالح، إن األمــر الصحيح 
لــلــســمــاح  الـــســـوق  تـــراقـــب أوبـــــك  اآلن هـــو أن 
ــاه الــــذي يــســلــكــه وتحقيق  بــاســتــمــرار االتـــجـ

التوازن بن العرض والطلب.

قـــال مــســؤول بـــارز فــي قــطــاع تــصــديــر الــنــفــط اإليـــرانـــي، إنــه 
يجري تنفيذ نحو 80% من عقود النفط املبرمة بن إيران 
وأوروبا، في الوقت الذي تسعى فيه إيران لزيادة صادراتها 
النفطية بعد رفع العقوبات الدولية عنها في يناير/ كانون 

الثاني املاضي.
ونقلت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط اإليرانية عن 
النفط  فــي شركة  الدولية  الــشــؤون  مدير  محسن قمصري، 
في محادثات  إن طهران مستمرة  قوله  اإليرانية،  الوطنية 

مع شركات نفط أوروبية كبرى لبيعها املزيد من النفط.
جــاءت تصريحات املــســؤول فــي قطاع النفط اإليــرانــي ردا 
على سؤال عن تعاقدات إيــران لبيع ما بن 600 و800 ألف 

برميل يوميا ملشترين أوروبين.
وأظهرت بيانات ماحية أن أكثر من 25 ناقلة نفط عماقة 
اإليراني،  النفط  تنقل  وآسيوية  أوروبية  لشركات  مملوكة 
ــادة صـــادراتـــهـــا بـــأســـرع مــمــا تــوقــع  ــ مــمــا يــتــيــح لــطــهــران زيـ
محللو السوق، بعد رفع العقوبات الغربية. وحتى أبريل/ 

العثور على  في  إيــران تجد صعوبات جمة  كانت  نيسان، 
شــركــاء لشحن نــفــطــهــا. لــكــن بــعــد االتـــفـــاق عــلــى حــل مؤقت 
ملشكلة تأمينات، تتولى ناقات أجنبية حاليا نقل أكثر من 
ثلث شحنات الخام اإليرانية. وتسعى إيــران إلى تعويض 
مـــا فــاتــهــا بــعــد رفـــع الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عــامــي 2011 

و2012 بسبب برنامجها النووي.
وتظهر بيانات الشحن البحري أنه جرى بالفعل تحميل 21 
ناقلة أجنبية على األقل، بطاقة تبلغ نحو 25 مليون برميل 
من الخام أو زيت الوقود في األسبوع األخير من مايو/ أيار 
املاضي واألول من يونيو/ حزيران الجاري، أو على وشك 
التحميل. وبلغت صــادرات طهران ما بن 2.1 و2.3 مليون 
برميل يوميا في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2016، ارتفاعا 
من 1.3 مليون برميل يوميا قبل عام، حينما ُمنعت إيران 
من دخول األســواق األوروبية واعتمدت فقط على تصدير 

كميات محدودة إلى مشترين آسيوين.
)العربي الجديد، رويترز(

إمكانات هائلة 
وتأثير محدود

تراجع إنتاج مصافي 
ُعمان %11.6

)Getty( مصفاة نفط في نيجيريا

ناقالت تصدير نفط في إيران )فرانس برس(

)Getty( مشروع نفطي إيراني

)Getty( محطة وقود في برلين بألمانيا )Getty( مشروع نفطي في بريطانيا)Getty( مصفاة نفط في سلطنة ُعمان

)Getty( شركات النفط تأمل بارتفاع الطلب لعودة األسعار للصعود

توقعات بارتفاع أسعار 
النفط إلى 60 دوالرًا 
للبرميل بنهاية 2016

 وتكاد أزمة فنزويا االقتصادية الناتجة عن 
إلــى مشكلة  أن تفضي  النفط،  انهيار أسعار 
هــنــاك،  بالحكومة  تعصف  كــبــيــرة  سياسية 
 عـــن تــأثــيــراتــهــا عــلــى اإلنـــتـــاج وعــجــز 

ً
فـــضـــا

املــاديــة من  بالتزاماتها  الــوفــاء  الحكومة عن 
ــب أو مــســتــحــقــات عــمــائــهــا من  ــرواتــ ــع الــ دفــ
ــا الـــجـــزائـــر فــقــد أعــلــنــت  الــقــطــاع الـــخـــاص. أمــ
عـــن انــهــيــار كــبــيــر بــاحــتــيــاطــاتــهــا مـــن الــنــقــد 
إلــى 106.9 مــلــيــارات دوالر  األجــنــبــي، لتصل 
أن كانت 194 مليار دوالر  نهاية 2015، بعد 
انــهــيــار أسعار  أزمـــة  أن  أي  فــي نهاية 2013، 
الــجــزائــر 87 مليار  إلـــى خــســارة  الــنــفــط أدت 
دوالر فــي عــامــن، والــوضــع مرشح ملزيد من 
املتدنية  األسعار  استمرار  ظل  في  الخسائر 
الذي  الوقت  العاملي. وفــي  السوق  للنفط في 

3 أسباب تحرم أوبك من لعب دور 
»منظم سوق النفط«

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش، إنه 
يتوقع أن يصل سعر خام النفط العاملي 
للبرميل في  70 دوالرًا  إلــى نحو  برنت 
وأضـــاف   .2017 املــقــبــل  الــعــام  منتصف 
البنك وفــق وكالة رويــتــرز أمــس، أن من 
املــتــوقــع أن يبلغ مــتــوســط ســعــر الــخــام 
دوالرًا   61 نـــحـــو  ــل  ــبـ ــقـ املـ الــــعــــام  ــــال  خــ
ــوع املـــاضـــي  ــ ــبـ ــ لـــلـــبـــرمـــيـــل. وخـــــــال األسـ
الـــخـــام  وزاد   %2 بــنــحــو  ــرنـــت  بـ ــفــــع  ارتــ
األميركي غرب تكساس الوسيط بنحو 
الجلسات  فــي  بمكاسب  مــدعــومــن   %1
الــســابــقــة عــلــى يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، 
والـــــذي تــراجــعــت أســـعـــار الــنــفــط الــخــام 
خــالــه بــنــحــو 3%، بــعــد بــيــانــات تظهر 
ــفـــاع عـــدد مــنــصــات الــحــفــر النفطية  ارتـ
العاملة في الواليات املتحدة لألسبوع 
الـــدوالر،  التوالي وصــعــود  على  الثاني 

مــمــا أثــــر عــلــى الــطــلــب فـــي ذلــــك الـــيـــوم. 
وبــحــســب تــقــريــر صـــــادر يــــوم الــجــمــعــة 
املاضي عن شركة بيكر هيوز للخدمات 
الحفر  شركات  فــإن  األميركية،  النفطية 
ــــت 3  ــافــ ــ ــي الـــــــواليـــــــات املـــــتـــــحـــــدة، أضــ ــ فــ
مــنــصــات فــي األســـبـــوع املــنــتــهــي فــي 10 
يــونــيــو/ حــــزيــــران، لــيــصــل عـــددهـــا إلــى 
328، لكن هذا العدد يظل أقل بما يقارب 
الــنــصــف، حــيــث بــلــغــت مــنــصــات الحفر 
قيد التشغيل قبل عام نحو 635 حفارًا. 
وســجــل بــرنــت فــي الــعــقــود اآلجــلــة يــوم 
للبرميل،  دوالرًا   50.54 نــحــو  الــجــمــعــة 
فيما بلغ الخام األميركي غرب تكساس 
فيما  للبرميل،  دوالرًا   49.07 الــوســيــط 
تأمل الشركات املنتجة عودته لارتفاع 

لتجاوز خسائرها على مدار عامن.
)العربي الجديد، رويترز(

لندن ــ العربي الجديد

قـــال اتــحــاد شــركــات الــنــفــط والـــغـــاز، إن 
قــد تخسر نحو  النفط والــغــاز  صناعة 
120 ألــف فــرصــة عمل مــبــاشــرة أو غير 
 ،2016 وأواخـــــــــر   2014 بــــن  مـــبـــاشـــرة 

بسبب تراجع أسعار النفط.
وبحسب بــيــان لــاتــحــاد، فــإن نحو 84 
ألــف فرصة عمل، قد اختفت في 2015، 
وإن نحو 40 ألف فرصة عمل أخرى قد 
الــشــركــات تسعى  ألن   ،2016 فــي  تلغى 
إلى تقليص نفقاتها، حتى تحافظ على 
الحالي لألسعار.  فــي اإلطـــار  أربــاحــهــا 
الصعوبة  بــالــغ  الــتــحــدي  هـــذا  ويعتبر 
في بحر الشمال حيث يحتاج استثمار 

الحقول النفطية إلى مبالغ طائلة.
وذكر اتحاد »أويل أند غاز يو.كاي«، أن 
العمل في حقول النفط في بحر الشمال 

كــان يــؤمــن نحو 450 ألــف فــرصــة عمل 
الــتــي بلغ فيها  السنة  فــي 2014، وهــي 

عدد املوظفن ذروته.
ــائـــف  ــك الــــعــــدد يـــشـــمـــل الـــوظـ ــ وكـــــــان ذلــ
املــعــنــيــة مـــبـــاشـــرة بـــاســـتـــخـــراج الــنــفــط 
والغاز، وكذلك الوظائف غير املباشرة 
املستحدثة ملصلحة الشركات املتعهدة 
وحتى الشركات املختصة بتأمن املواد 
والــتــي تعمل على  والــفــنــادق،  الغذائية 

هامش الصناعة النفطية.
لــكــن أســعــار الــذهــب األســــود تــراجــعــت 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، وانــتــقــلــت مـــن أكــثــر 
نحو  إلـــى  لــلــبــرمــيــل  دوالرات   110 مـــن 
حتى  الــــراهــــن،  الـــوقـــت  فـــي  دوالرًا   50
إن بــرمــيــل بـــرنـــت بــحــر الـــشـــمـــال الـــذي 
ــا أوروبــــــيــــــا لــلــنــفــط  ــعـ ــرجـ يـــســـتـــخـــدم مـ
 20 فــي  دوالرًا   27.1 عتبة  بــلــغ  الـــخـــام، 

يناير/كانون الثاني 2016.

70 دوالرًا للبرميل 
منتصف 2017

شركات النفط البريطانية
تشطب 120 ألف وظيفة

طاقة

للنفط  المصدرة  الدول  منظمة  تأثير  إن  تقول  مهمة  مؤشرات  ثمة 
المنظمة دور  لعب  أن  يعني  ما  إلى حد كبير،  تراجع  »أوبك« عالميا، 
المنظم للسوق قد تجاوز الواقع، في ظل غياب التنسيق بين األعضاء، 

وعدم مالءمة الظروف الدولية

ارتفع عدد الحفارات النفطية في الواليات المتحدة لألسبوع الثاني على 
ارتفعت  بعدما  آب 2015،  أغسطس/  األولى منذ  للمرة  التوالي، وذلك 
الماضي  ــوع  ــب األس الــخــام  أســعــار 
ألعلى مستوى في 11 شهرًا فوق 
شركة  وقالت  للبرميل.  دوالرًا   51
النفطية  للخدمات  هــيــوز  بيكر 
األسبوعي  تقريرها  في  األميركية 
شركات  إن  الجمعة،  يوم  الصادر 
ــت 3 مــنــصــات في  ــاف الــحــفــر أض
يونيو/   10 في  المنتهي  األسبوع 
هذا  لكن   ،328 إلى  لتصل  حزيران، 
العدد يظل أقل بما يقارب النصف.

ارتفاع عدد منصات الحفر األميركية

االقتصاد في صور

إيران تكثف صادراتها النفطية ألوروبا
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المهدي مبروك

تجري في تونس حاليًا مفاوضات علنية، 
وأخرى سرية، حول تغيير حكومي يشمل 
رئيس الحكومة وفريقه، ولن يستثني، في 
إليه  ما ستؤول  وفــق  القليل،  إال  اعتقادنا، 
بني  السياسية  والتوافقات  القوى  موازين 
مختلف الفرقاء السياسيني واالجتماعيني، 
خصوصًا في ظل إصرار رئيس الجمهورية 
على إشراك القوتني االجتماعيتني الكبريني، 
أي االتحاد العام التونسي للشغل واتحاد 
األعراف للصناعة والتجارة،  وبعض قوى 
املــعــارضــة األخـــرى التي لــم تكن ممثلة في 
االئــــتــــاف الــحــكــومــي الـــــذي شــكــل حــكــومــة 
النظر  بقطع  ولــكــن،  هـــذه.  الصيد  الحبيب 
عن مسمياتها ومضامينها، حكومة إنقاد 
وطني أو حكومة وحدة وطنية أو غيرها، 
فإن الجدل الذي تصاعد، في األيام القليلة 
، وبـــدرجـــاٍت متفاوتٍة،  املــاضــيــة، قــد انــصــبَّ
حول أمرين مهمني، هما تركيبة الحكومة، 
وفق ما عرف لدى التونسيني باملحاصصة 
ــــزاب فــيــهــا.  األمــر  الــحــزبــيــة، أي أســهــم األحـ
الــثــانــي يــخــص عــنــاويــنــهــا الــكــبــرى، ضمن 
مــا سيحّدد لها مــن أولــويــاٍت، تــتــوزع على 
امللفات االقتصادية واالجتماعية واألمنية 
خـــصـــوصـــًا، غــيــر أن األهــــــم، فـــي اعـــتـــقـــادي، 
السياسية،  النخب  إليه  تتطّرق  لــم  والـــذي 

منى عبد الفتاح

أعلن االتحاد األوروبــي، في العام املاضي 
2015، عن حاجته إلى حوار صريح يجمع 
الـــســـودان والـــــدول األعـــضـــاء فـــي االتـــحـــاد، 
ملـــعـــالـــجـــة املــــشــــكــــات وإيــــــجــــــاد الـــحـــلـــول 
الــســودان وفي  فــي  اإليــجــابــيــة وتنفيذها، 
ــيـــدة بــني  املـــنـــطـــقـــة، مــــا يـــمـــّهـــد لـــعـــاقـــات جـ
السودان واالتحاد األوروبي ودوله. وكان 
بعثة  رئيس  يوليشني،  توماس  توضيح 
االتـــحـــاد األوروبـــــي فــي الــخــرطــوم وقتها، 
هـــادفـــًا إلــــى تــعــزيــز عـــاقـــات الــــســــودان مع 
ــــاد األوروبــــــــي،  ــــحـ ــدول األوروبـــــيـــــة واالتـ ــ ــ الـ
اإلنسانية  املساعدات  زيــادة  والتمكني من 
واإلنـــمـــائـــيـــة، لــلــتــعــاون فـــي مــنــع الــتــطــرف 
ومكافحة اإلرهاب. عام من النيات ختمته 
الــحــكــومــة الــســودانــيــة بــمــطــالــبــة االتــحــاد 
األوروبي، وخصوصًا بريطانيا، بالتدخل 
العقوبات  الخارجي، ورفع  الدين  ملعالجة 
التي  القطيعة  من  الرغم  فعلى  األميركية. 
 لبريطانيا 

ّ
 أن

ّ
استمرت أكثر من عقدين، إال

ــع الــــســــودان، تــتــمــثــل في  عـــاقـــة خـــاصـــة مـ
امـــــتـــــزاج املــــــــــوروث الـــثـــقـــافـــي الـــحـــضـــاري 
واإلدارة  الـــحـــكـــم  تـــجـــربـــة  مــــع  الــــســــودانــــي 
البريطانية في السودان، بحلوها ومّرها. 
فــــإن تـــم الـــتـــقـــارب بـــني االتـــحـــاد األوروبـــــي 
والــســودان فقد يكون في القرب شفاٌء من 

مرارات أهل السودان وجراحهم املثخنة.
ــــدى دول  ــإحـ ــ ــيـــا كـ ــي أهـــمـــيـــة بـــريـــطـــانـ ــأتــ تــ
للسودان، من  بالنسبة  األوروبــي  االتحاد 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ االســـتـــعـــمـــاري، ثـــم امـــتـــداده 
ــودان بــالــتــعــامــل معه  ــســ بــعــد اســـتـــقـــال الــ
رت عاقات البلدين 

ّ
دولة ذات سيادة. تجذ

عــبــر الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي والـــعـــاقـــات 
السياسية والتعاون الثقافي واالقتصادي 
الحضاري  الثقافي  املــوروث  ذاك  املشترك. 
ــاه اآلخـــــر،  ــ ــجـ ــ الــــســــودانــــي قـــابـــلـــه، فــــي االتـ
صت 

ّ
لخ البريطانية.  اإلدارة  من  استعاء 

ــــخ الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي  ــاريـ ــ ــيـــا تـ بـــريـــطـــانـ
ونــضــالــه ضــد االســتــعــمــار، ونــهــب ثـــروات 
ــهــا جـــاءت لتخلص الــســودان 

ّ
أن البلد، فــي 

العربي اإلفريقي من تجارة الرقيق. لم يكن 
العظمى،  اإلمــبــراطــوريــة  عــلــى  غــريــبــًا  ذاك 
فحينما دخلت بريطانيا السودان )1899- 
1956م( كانت تحمل، في طيات حضارتها، 

بشرى المقطري

يومًا بعد آخر، تتضاءل خيارات اليمنيني 
تفلح  ولــم  الحصول على حياٍة الئقة،  في 
كــل جــهــودهــم فــي التخفيف مــن تــحــّديــات 
ــــروف الـــحـــرب الـــقـــاهـــرة، فــيــمــا ال تــبــالــي  ظـ
ــراف الـــصـــراع فـــي مــكــابــدتــهــم كـــل هــذه  ــ أطــ
العقيمة،  بسياساتها  وتــتــابــع،  األهـــــوال، 
اليمنيني،  إفــقــار  الــصــغــيــرة،  وصــراعــاتــهــا 
وإنـــتـــاج مـــزيـــد مـــن األزمــــــات االقــتــصــاديــة 
التي تقضي على أي بــادرة أمــل في نجاة 

اليمنيني. 
 
ٌ
عصفت بحياة اليمنيني أزماٌت اقتصادية
 وخــــطــــيــــرة، وحـــــاولـــــوا الــتــكــّيــف 

ٌ
مــخــتــلــفــة

 
ً
مــع آثـــارهـــا الــكــارثــيــة، بــاعــتــبــارهــا نتيجة
 للواقع الذي أنتجته حالة الحرب، 

ً
طبيعية

وفــشــل ســلــطــتــي االنـــقـــاب والــشــرعــيــة في 
مــن  تــخــفــف  ــٍة،  اقــــتــــصــــاديــ ــٍة  ــاسـ ــيـ سـ إدارة 
بالحد  تضطلعا،  ولـــم  الـــحـــرب،  تــداعــيــات 
املــواطــنــني  تــجــاه  بمسؤوليتهما  ــى،  ــ األدنـ
ــم تقم  الـــواقـــعـــني تــحــت ســيــطــرتــهــمــا؛ إذ لـ
اٍت  سلطة االنقاب في صنعاء بأي إجــراء
اقـــتـــصـــاديـــٍة لــلــحــّد مـــن انـــفـــات األســـعـــار، 
وتــجــفــيــف مـــنـــابـــع الــــســــوق الـــــســـــوداء، بــل 
تــرّكــزت جــهــودهــا عــلــى امــتــصــاص مـــوارد 
الدولة، واستخدامها في تسيير عملياتها 
ــك  ــذلـ ــات الــــقــــتــــال، وكـ ــهـ ــبـ ــــي جـ ــة فـ ــيـ ــربـ ــحـ الـ
فــــي شــــــراء الـــــــــــوالءات، وتــغــطــيــة تــكــالــيــف 

مهرجاناتها السياسية. 
في املقابل، اكتفت السلطة الشرعية بالقاء 
امللف االقتصادي على كاهل دول التحالف 
ــى الــــســــعــــوديــــة  ــلــ الـــــعـــــربـــــي، وتـــــحـــــديـــــدًا عــ
رفاهيتها،  يضمن  بــمــا  ــارات،  ــ اإلمــ ــة  ودولــ
على  االقتصادية  األعــبــاء  تخفيف  وليس 
»سلطة  نفسها  تسمي  الــلــذيــن  املــواطــنــني 

شرعية« عليهم. 
مــن دون  اليمنيني،  عــمــوم  الــحــرب  طحنت 
استثناء، فيما أسهمت في تكاثر طفيليات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة، أو 
ــرب«.  ــ ــحـ ــ ــرفــــون »أثــــــريــــــاء الـ ــعــ ــوا يــ ــ ــاتـ ــ ــا بـ ــ مـ
يــتــشــكــل قـــــــوام طـــبـــقـــة هـــــــؤالء مــــن فــئــتــني: 
لسلطة  واالجتماعية  السياسية  البطانة 
االنـــقـــاب والــســلــطــة الــشــرعــيــة الــتــي أثــرت 
واالقــتــصــاديــة  السياسية  االمــتــيــازات  مــن 
التي حصلت عليها في مقابل اصطفافها 
الفئة  تلك.  أو  السلطة  هــذه  مــع  السياسي 
األخــــرى هــي وجــــوه اقــتــصــاديــة اســتــمــدت 
ــراع،  قــوتــهــا مـــن عــاقــاتــهــا بــــأطــــراف الـــصـ
ــلـــدولـــة  ووجـــــــــدت فـــــي االنــــهــــيــــار الـــكـــلـــي لـ
 لــلــحــلــول محل 

ً
 ســـانـــحـــة

ً
الــيــمــنــيــة فـــرصـــة

الدولة، وتقديم خدمات للمواطنني بكلفة 
باهظة، حيث أدى تثبيت جماعة الحوثي 
ســلــطــتــهــا فــــي صـــنـــعـــاء إلـــــى فـــــرض نــمــط 
منفلت،  واقــتــصــادي  واجتماعي  سياسي 
وال يخضع أليٍّ مــن أشــكــال الــرقــابــة، وهو 

ماجد عبد الهادي

ر علماء أميركيون من احتمال خروج 
ّ
ُيحذ

اإلنــســان اآللــي )الــروبــوت( عــن السيطرة، 
ــر، أو يـــــدّمـــــر مـــــا أنـــجـــزتـــه  ــشــ ــبــ لـــيـــقـــتـــل الــ
عليها.  بالقضاء  لــيــهــّدد  بــل  حــضــارتــهــم، 
وفق ما جاء في تقارير صحافية غربية، 
قــالــت أيــضــًا إن شــركــة غــوغــل تعمل على 
تطوير تقنية كابحة للذكاء االصطناعي، 
حتى ال يتطور إلــى درجــة اتخاذ قــرارات 
الــشــروحــات  إبـــادة مــن تلقاء نفسه. وفــي 
أوضــح  خــبــراء ومختصون،  قّدمها  الــتــي 
ــر  بــقــولــه إن  الــخــطــر الـــذي  ــ بــعــضــهــم األمـ
ال يـــزال افــتــراضــيــًا قــد يصير واقــعــيــًا، إذا 
 لــــزرع 

ً
ــاوالت جــــاريــــة فــــعــــا ــ ــحـ ــ نـــجـــحـــت مـ

خــايــا ذكــــاء مــعــيــنــة مـــن دمــــاغ اإلنـــســـان، 
مـــع الــعــصــبــونــات والـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات في 
عــقــل اآللـــة اإللــكــتــرونــيــة، بــشــكــٍل قــد ينتج 
عــنــه قــدرتــهــا عــلــى االســتــقــال، لتفعل ما 
يــحــلــو لــهــا. وبــصــرف الــنــظــر عــن املــســافــة 
الزمنية غير املحّددة التي مازالت تفصل 
املحتمل،  تطبيقها  عن  املخيفة  الفرضية 
فإن ما ُيقال في شرحها، أو  قل ما فهمته 
شخصيًا، على تواضع معارفي العلمية، 
ينطوي على تناقٍض صــارخ، ال باملعنى 
الكمبيوتري الــذي ال أّدعــي إدراكــه طبعًا، 
وإنما من حيث املسؤولية األخاقية عن 
ــار، ذلــــك أنــــه يــربــط  ــدمــ صــنــاعــة املــــوت والــ
نقل  في  النجاح  بإمكانية  الــقــادم  الخطر 
خــايــا مــن دمــــاغ اإلنـــســـان الحقيقي إلــى 
ــي، ثــم يفترض أن بقاء  عقل اإلنــســان اآللـ
ــان اآللـــــي تــحــت ســيــطــرة اإلنـــســـان  اإلنــــســ
الجنس  لــبــقــاء   

ً
ُيــشــّكــل ضــمــانــة الحقيقي 

الـــبـــشـــري، بــعــيــدًا عـــن احـــتـــمـــاالت الــفــنــاء. 
، يـــقـــال إن زرع 

ً
وبـــعـــبـــارات أبـــســـط قـــلـــيـــا

بــعــٍض مــن اإلنـــســـان، فــي بــعــٍض مــن اآللــة 
التي يصنع، قد يصيبها بعدوى شروره، 
ويحولها إلى وحش، ما لم يخترع كوابح 
ــــق مــعــادلــة  لــلــســيــطــرة عـــلـــى ذكـــائـــهـــا، وفـ
 على 

ً
رعـــٍب تــكــنــولــوجــي، بــاتــت مــطــروحــة

بــســاط الــعــلــم، ويــتــغــافــل واضـــعـــوهـــا عن 
مخترع  بوصفه  نفسه،  اإلنسان  وحشّية 
املنتظرة، بعد قرابة قرن،  اإلبــادة  وسيلة 
مـــا انــفــك خــالــه يــســتــخــدم مــثــيــاتــهــا، أو 
الــتــطــور  مــن حــلــقــات مسلسل  مــا سبقها 
الــعــلــمــي، فـــي ســفــك الــــدمــــاء. صــحــيــح أن 
ــنــكــر، هــنــا، فضل  أحــــدًا ال يــســتــطــيــع أن ُي
مــنــجــزات الــحــضــارة الــغــربــيــة فــي توفير 

إال بــشــكــٍل عـــابـــر، هـــو الــثــقــافــة الــســيــاســيــة، 
ســواء لدى النخب أو الشارع العريض من 
املـــواطـــنـــني الـــتـــي بـــــدأت تــتــشــكــل مــامــحــهــا 
منذ الــثــورة، مــن دون أن يعني ذلــك أنــه تم 
القطع مع ما سبقها، وهي التي تعد حجر 
الـــزاويـــة فــي مــا ســيــؤول إلــيــه أمـــر االنــتــقــال 

الديمقراطي برمته.
التي  السابعة  الحكومة  أبـــواب  على  نحن 
ــثـــورة، أي بــمــعــدل حكومة  تــتــعــاقــب بــعــد الـ
ذلك  يعكس  ربما  تقريبًا،  أشهر  تسعة  كــل 
عــــدم اســـتـــقـــرار ســـيـــاســـي، قـــد يــتــحــول إلــى 
داٍء عــضــال، قــد يــعــصــف بــمــا عــد اســتــثــنــاًء 
ــابــــعــــون لــلــشــأن  ــتــ تـــونـــســـيـــًا، ويـــخـــتـــلـــف املــ
التونسي في تفسير ذلك، على الرغم من أنه 
من طبيعة االوضــاع االنتقالية، خصوصا 
في ظل ثقافية سياسية، لم تترّسخ بعد في 
قيم الديموقراطية واملواطنة، ولم تتخلص 
أيــضــًا مــن إرث االســتــبــداد، خــصــوصــا وأن 
هــنــاك أكــثــر مـــن مـــؤشـــر  عــلــى الــحــنــني إلــى 
االستبداد، واستلطاف الخنوع لدى شرائح 
مهمة. ولعل ما كشفت عنه وسائل اإلعام 
خــال شهر رمــضــان الــحــالــي، وعبر برامج 
اجتماعية عديدة، بعضها عّد لهذا الغرض 
بــالــذات مــن عـــودة تــلــك الــثــقــافــة، بأشكالها 
 على أن الباد تنجز تحواًل 

ً
كافة، إال دليا

ديـــمـــوقـــراطـــيـــًا مـــشـــوهـــًا ويـــضـــاعـــف غــيــاب 
ويزيد  التعثر،  هــذا  الديموقراطية  الثقافة 

الحر للدينار التونسي في مقابل العمات 
األجنبية بشكل قياسي، لم يبلغه من قبل. 

تعود أزمة تونس، في شقيها، االقتصادي 
ــتــــصــــادي  والــــســــيــــاســــي، إلــــــى الـــشـــلـــل االقــ
ــًا ذلــــك الـــذي  ــاسـ الــــذي جــّمــد اإلنــــتــــاج. وأسـ
ضــــرب الــصــنــاعــات املــنــجــمــيــة والــســيــاحــة 
ــيـــمـــني فــي  ــقـ ــيـــني املـ ــونـــسـ ــتـ وتــــحــــويــــات الـ
ــادر الــــثــــاث األهــــم  ــ ــــصـ ــــي املـ ــارج، وهــ ــ ــخــ ــ الــ
لــلــتــصــديــر والــعــمــلــة الــصــعــبــة فـــي مــقــابــل 
والخارجي،  الداخلي  االستثمار،  انكماش 
الناجم عن تصاعد املخاوف األمنية. دفع 
ذلــك كله الــبــاد إلــى الــغــرق فــي املديونية، 
والــغــريــب أن جـــزءًا كبيرًا مــن هــذه الــديــون 

الــكــريــهــة يــذهــب إلـــى صـــرف األجــــور التي 
ارتــفــعــت تــحــت ضــغــط مــطــلــبــيــة مجحفة، 
ال تـــتـــوانـــى عــــن شــــل الــــبــــاد اقـــتـــصـــاديـــًا. 
ــّر هـــو مـــزيـــد مـــن رهــــن الــبــاد  ــ الــحــصــاد املـ
ــراجــــع نــســب الــنــمــو.  وتـــفـــاقـــم الــبــطــالــة وتــ
تــتــالــت الــحــكــومــات، ســـواء كــانــت الناجمة 
عن انتخابات أو عن توافقات. ولكن، ظلت 
األزمــــة تــتــفــاقــم، فــهــل يــعــود ذلـــك إلـــى عــدم 
كفاءة كل هذه الحكومات املتعاقبة، أم إلى 
عوامل أخرى؟ تصّر املعارضة التي تراجع 
دورهــــا، لتظل أقـــرب إلــى ظــاهــرة صوتية، 
على أن األمور تعود إلى عدم الكفاءة، كما 
أشــرنــا ســابــقــًا. ولــكــن، فــي اعــتــقــادي، تمر 
الباد بصعوبات هيكلية، لن تخرج منها 
ــك مــرتــهــن،  ــ ــــدى املـــتـــوســـط، وذلـ إال عــلــى املـ
بقطع النظر عن طبيعة األداء وعن درجة 

الكفاءة، إلى حسم املسائل التالية:
إلــــى حجمه  املـــدنـــي  املــجــتــمــع  أواًل، رجــــوع 
الباد  حكم  عــن  بنفسه  والــنــأي  الطبيعي، 
بـ »أشكال أخــرى«، ذلك أن  بعض األطــراف 
االجتماعية تحكم من دون أن تسند إليها 
حــقــائــب وزاريــــــــة، بـــل إنـــهـــا قـــد كــبــلــت عــدة 
إصــــاحــــات ضــــروريــــة، مـــن خــــال فــرضــهــا 
رؤاهـــا، وهــي تشترط حاليًا خــروج بعض 
ــه مــن  ــ ــرونـ ــ الــــــــــــوزراء مـــمـــن تـــشـــبـــثـــوا بـــمـــا يـ
ــان،  ــكــ ــوا، قـــــدر اإلمــ ــحــ ــافــ صـــاحـــيـــاتـــهـــم، وكــ
أو  تحكم  أن  أرادت  الــتــي  الــنــقــابــات  هيمنة 

 تــقــاســم الــــــــوزراء مــهــامــهــم ومــشــمــوالتــهــم. 
ثــانــيــًا، الــتــوافــق عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة، 
أو  ــاٍت،  ــرمـ مـــحـ بــعــضــهــم  ــّده  ــعـ يـ ــا  مـ وإدراج 
خـــطـــوطـــًا حــــمــــراء، ضـــمـــن تـــلـــك الـــتـــوافـــقـــات 
بالذات، لتنضوي تحت ما يجب إصاحه 
العمومية  الشركات  غــرار: خصخصة  على 
ــفـــكـــيـــك تــــدريــــجــــي لـــصـــنـــدوق  املـــفـــلـــســـة، وتـ
التعويض إلــخ، وهــي التي أرهــقــت الــدولــة، 
الــشــركــات  تــلــك  والــغــريــب أن بعضهم يــعــد 

مفخرة الباد، وعنوان سيادتها. 
ثــالــثــًا، اســـتـــرجـــاع  هــيــبــة الـــدولـــة وتطبيق 
القانون، بقطع النظر عن الجهة التي تقف 
إذالل  إلــى  أن بعضهم يعمد  ذلــك  وراءهــــا، 
الدولة، والتبجح بذلك، تحت إسناد بعض 
مـــكـــونـــات املــجــتــمــع املــــدنــــي. رابــــعــــًا، تعبئة 
الــنــاس مــن أجــل أهـــداف وطنية، بعيدًا عن 
الــلــوبــيــات واملـــصـــالـــح الــفــئــويــة، مـــن خــال 
اســتــنــهــاض الــهــمــم وشـــحـــذ األنـــفـــس على 
الثورة  خيبات  أن  يخفى  ال  إذ  العمل،  قيم 
 أو فــتــورًا، بــل تشفيًا، وال 

ً
ــا

ّ
ـــدت تــحــل

ّ
قــد ول

، في ظل تعميم متعمد للفاسد.
ً
مباالة

لـــن تستطيع  الــحــد األدنــــــى،  مـــن دون هــــذا 
الحكومات املقبلة، أيًا كان رئيسها، ومهما 
كان لون فريقها، أن تخرج تونس من عنق 
أنفاسها ال  أن يكتم  زجــاج خــانــق، نخشى 

قّدر الله.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق( 

إمبراطوريتها  وتــوســع  سلطانها،  غـــرور 
التي ال تغيب عنها الشمس. 

ــادي مـــرارات  ال يغفر الــتــفــوق املــعــرفــي واملــ
 
ً
املاضي، وإنما تصبح معه الضريبة ناجزة
لدفع استحقاقات اإلخاء اإلنساني. عاقة 
تحّملها  بــالــســودان  التاريخية  بريطانيا 
عبء تبني مواقف ُمعلنة في مجلس األمن 
واالتحاد األوروبي، بغرض تحقيق السام 
وخفض حّدة الفقر ملساعدة السودان. من 
 دور بريطانيا يفوق دور كل 

ّ
هنا، نجد أن

دول أوروبــا مجتمعة. فعلى سبيل املثال، 
الحريات  ملهمة  باعتبارها  فــرنــســا،   

ّ
فـــإن

الـــثـــورة الفرنسية  والــحــقــوق الــنــابــعــة مــن 
عام 1789، ومن فكر فاسفتها مونتسكيو 
في »روح القوانني«، وجان جاك روسو في 
صاغه  مما  وغيرها  االجتماعي«  »العقد 
املفكرون الفرنسيون من أفكاٍر ساهمت في 
التحوالت السياسية في إفريقيا والعالم، 
 أكبر تجار 

ّ
 السودانيني لم ينسوا أن

ّ
 أن

ّ
إال

الــرقــيــق فــي عــهــد الــحــكــم الــتــركــي املــصــري 
الــفــرنــســيــني،  ــن  مــ ــوا  ــانــ كــ  )1885  -1821(
وكــانــوا ينقلون الرقيق إلــى مصر في ظل 
ــة الــفــرنــســيــة. أمــــا الــيــونــانــيــون، فقد  ــرايـ الـ
ــددًا مـــن طبقة  ــ ــثـــر عـ ـــهـــم األكـ

ّ
اشـــتـــهـــروا بـــأن

الــــتــــجــــار، مـــــارســـــوا نـــشـــاطـــهـــم الـــتـــجـــاري 
املتنوع في مدن في السودان، وحفظ لهم 
الـــســـودانـــيـــون مــودتــهــم وحــلــو مــعــشــرهــم. 
واقتصرت فعاليتهم في املجال التجاري، 
وفــي بعض  الناس وملبسهم،  في معاش 

الجوانب االجتماعية.
 فيما قــبــل، كــانــت دول االتــحــاد األوروبـــي 
وأمـــيـــركـــا قـــد رهـــنـــت عــاقــتــهــا بــالــســودان 
السام في  الجنوب وإحــال   مشكلة 

ّ
بحل

الـــســـودان. فــالــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
وبفضل  ألوروبـــا،  االستراتيجي  الحليف 
ــي أخـــذ  ــ ضـــــــــــرورات الـــســـيـــاســـة نـــجـــحـــت فـ
االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي إلــــــى صـــفـــهـــا بـــشـــأن 
الــعــاقــة مـــع الــــســــودان، إن لـــم تــكــن عملت 
ــــي أحـــســـن  عـــلـــى تـــحـــيـــيـــد بـــعـــض دولـــــــــه، فـ
األحوال. وعندما أوقفت الواليات املتحدة 
الدعم العسكري والتنموي للسودان، منذ 
 ،)1989  -1985( الثالثة  الديمقراطية  فترة 
زاد مــن ذلـــك اســتــام نــظــام جبهة اإلنــقــاذ 
تــبــعــت  ــام 1989.  ــ ــــودان عـ ــــسـ الـ فــــي  الـــحـــكـــم 
دول االتــحــاد األوروبـــي الــواليــات املتحدة 

ــا مــنــح هــــذه الــطــبــقــة مــشــروعــيــة الــعــمــل  مـ
واإلثـــــــــــراء، تـــحـــت مــظــلــة ســلــطــة االنـــقـــاب 
فـــي مــقــابــل إدارتـــهـــا رســامــيــلــهــا. وبــاملــثــل، 
استطاعت طبقة »أثرياء الحرب« املرتبطة 
بـــالـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة تـــحـــقـــيـــق مــكــاســب 
استغالها  على  تعمل  كبيرة،  اقتصادية 
لتجذير وجودها السياسي واالجتماعي. 
ــرب« مــــن الـــغـــطـــاء  ــ ــحـ ــ اســـتـــفـــاد »أثـــــريـــــاء الـ
ره لهم أطراف الصراع، 

ّ
السياسي الذي توف

ملـــــزاولـــــة نـــشـــاطـــهـــم االقــــتــــصــــادي بــحــريــة 
ــــط، وشـــكـــل الــحــصــار  ــوابـ ــ وبــــــــدون أيـــــة ضـ
التحالف  قــوات  الــذي فرضته  االقتصادي 
الــعــربــي عــلــى الــيــمــن الــبــوابــة االقــتــصــاديــة 
ــثــــراء؛ حــيــث اســثــمــرت  لــصــعــودهــا ســلــم الــ
ــار االقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــصــار، بــاحــتــكــار  ــ اآلثــ
املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة واملـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
وبيعها فــي األســــواق الـــســـوداء، بــعــد رفــع 
أســعــارهــا ملضاعفة رســامــيــلــهــا، وأنــشــأت 
شركاٍت وهمية، إما تابعة لها أو تديرها 
الــصــراع، لبيع العمات   عــن أطـــراف 

ً
نيابة

التموينية  بـــاملـــواد  واملــتــاجــرة  وشــرائــهــا، 
واملشتقات النفطية. 

مع تحول اليمن إلى ساحة حرب، انخرط 
كــثــيــرون مــن »أثـــريـــاء الـــحـــرب« فــي تــجــارة 
املتدفقة  األسلحة  تستقبل  حيث  الساح، 
مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي إلــــى حــلــفــائــهــا، أو 
املنهوب من  الــدولــة  تستحوذ على ســاح 
مــلــيــشــيــات الــحــوثــي، وأحــيــانــًا عــبــر شــراء 
األسلحة من أحد الطرفني، لتبيعه للطرف 
نفسه، أو للطرف اآلخــر. عن طريق شبكة 
عاقات سياسية واقتصادية متداخلة مع 
أطراف الصراع، وإعان املــواالة في مقابل 
تــحــقــيــق مــكــاســب اقـــتـــصـــاديـــة شــخــصــيــة، 
إيجاد  الــحــرب«  »أثــريــاء  طبقة  استطاعت 
والتموضع  ــه،  وإدارتــ الــخــاص  اقتصادها 
ــلــــى حـــســـاب  اجـــتـــمـــاعـــيـــًا واقــــتــــصــــاديــــًا عــ
الكبيرة،  االقتصادية  األسر  انهيار بعض 
السلطتني،  مــن  كــل  اعــتــمــاد  مــن  مستقيدة 
األثــريــاء  االنــقــاب والشرعية، على هــؤالء 
شــكــل  وتــحــقــيــق  أمـــوالـــهـــا  إلدارة  الــــجــــدد 

مختلق من االستقرار السياسي. 
واجــه اليمنيون، في منتصف مايو/ أيار 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة طـــاحـــنـــة، هــي  ــ املــــاضــــي، أزمــ
األشد ضررًا منذ بدء الحرب، ونتجت عن 
استنزاف جماعة الحوثي احتياطي البنك 
ــقــدر بمائة مليون 

ُ
امل املــركــزي فــي صنعاء، 

ريـــــال يــمــنــي، ونـــتـــج عــنــه انـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
ــدوالر  ــ ــرف الـ ــاع ســعــر صــ ــفــ الــيــمــنــيــة، وارتــ
ـــ325 ريـــال، وصاحب  الــواحــد إلــى قــرابــة الــ
ــاع أســـعـــار املـــــواد الــغــذائــيــة إلــى  ــفـ ذلـــك ارتـ
ثــاثــة أضــعــاف، مــا سبب أزمـــة اقتصادية 
حاّدة، وصلت إلى حد إعان بنوٍك تجارية 

إفاسها. 
ــقــــاب  ــتـــرف ســـلـــطـــة االنــ ــعـ كــــالــــعــــادة، لــــم تـ
ــن األزمـــــــــة، وتــســريــعــهــا  بــمــســؤولــيــتــهــا عــ

وســائــل الـــراحـــة الــتــكــنــولــوجــيــة لــإنــســان 
املــعــاصــر، جــنــبــًا إلـــى جــنــب مـــع إنــتــاجــهــا 
ــار، لــكــن تــحــذيــرات العلماء  أســلــحــة الـــدمـ
األمــيــركــيــني مــن نــتــائــج مــا تفعل أيديهم 
ــقـــاء الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري،  عـــلـــى مــســتــقــبــل بـ
صــــارت تــفــرض تـــســـاؤاًل بــديــهــيــًا عـــن أي 
األجناس البشرية يتحّدثون، ألن حروب 
 منذ زمـــٍن طــويــل، في 

ً
اإلبـــادة قائمة فــعــا

فتاكٍة  وبأسلحٍة  العالم،  من  أماكن شتى 
مــصــنــوعــة غـــالـــبـــًا فــــي أمـــيـــركـــا وأوروبـــــــا 
وروســـــــيـــــــا، وطـــــاملـــــا اســـتـــخـــدمـــهـــا قـــــادة 
اإلمــبــراطــوريــات االســتــعــمــاريــة، مباشرة، 
مايني  لقتل  وعمائهم،  وكــائــهــم  وعــبــر 
بــدءًا بهيروشيما، مــرورًا بكابول  الناس، 
وبغداد وجنني وقطاع غــزة، وصــواًل إلى 
حلب وحمص والفلوجة ودير الــزور. هم 
بعدما  قطعًا،  نــادمــني،  وغير  قلقني،  غير 
ــــان اآللــــــي الــــــذي أقـــعـــدوه  ــــسـ صـــنـــعـــوا اإلنـ
فــي طــائــرات بــي 52، وســوخــوي، كما في 
يتلقى  وصــار  العماقة،  الحرب  أساطيل 
الحقيقي(  )ال  البشري  اإلنسان  تعليمات 
ويــطــلــق الــــصــــواريــــخ، مـــن مــســافــة مــئــات 
أو ألـــوف األمـــيـــال، ليقتل ويـــدّمـــر، دونــمــا 
حساب. أما قلقهم االستثنائي اآلن، وهذا 
اســتــنــتــاج شــخــصــي فـــانـــتـــازي، لــيــس له 
صلة بعلوم الكمبيوتر، فربما يعود إلى 
أن الوحش الــذي يوشكون على اختراعه 
قد يخرج عن سيطرتهم، إلى حد أن يكون 
عاداًل في وحشيته، فا يمّيز بني صاحبه 
ــيـــض،  أو بني  وعـــــدوه، أو بــني أســمــر وأبـ

شمال وجنوب.
ليقلقوا وحدهم، إذن، إن كان هناك ما يثير 
، أقــول، أخــيــرًا، وكلي ظن بأني 

ً
القلق فعا

دّمر بيوتهم 
ُ
أتحّدث بألسن من ُيبادون وت

ومــدنــهــم فــي فلسطني وســوريــة والــعــراق، 
فا تثير مأساتهم اهتمام الرجل األبيض.  
ليقلقوا وحدهم، نعم وحدهم، من الوحش 
الــوحــوش  مــن  لدينا  ألن  الـــذي يصنعون، 
الــبــشــريــة عــلــى األرض، والـــوحـــوش اآللــيــة 
البحار، ما يجعلنا غير  في السماء، وفي 
هّيابني من أن يزيدوا واحدًا آخر، بل لعلنا 
نستبشر بأن  يعدل هذا القادم حني يجيء، 
ع املوت علينا جميعًا 

ّ
بيننا وبينهم، فيوز

بـــالـــتـــســـاوي. ومــــن يــــــدري، فــربــمــا نسخر 
يومئٍذ منه، ومنهم ومن أنفسنا، فنسميه، 
، الجنرال داودانـــي قائد فيلق قــّم في 

ً
مثا

الحرس الثوري العبراني. 
)كاتب وإعالمي فلسطيني(

إخــفــاقــنــا اســتــفــحــااًل. يــعــود، فــي اعــتــقــادنــا، 
هـــذا االســتــهــاك املــتــعــاظــم لــلــحــكــومــات في 
تونس إلى جملٍة من العناصر التي ال صلة 
طبيعة  أو  الحكومي،  بـــاألداء  مباشرة  لها 
شـــخـــص رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــشــكــل خـــاص 
تـــحـــديـــدًا،  فـــاألمـــر بــنــيــوي بـــاألســـاس، غير 
الحالي  التقييم  الافت للنظر أن شبكة  أن 
املعتمدة في حالة الحكومة الحالية غابت 
عــنــهــا مــــفــــردات الـــكـــفـــاءة والـــــقـــــدرة، وذلــــك 
الترويكا  حكومتي  تقييمات  خـــاف  عــلــى 
الـــســـابـــقـــتـــني. كــــانــــت الـــنـــخـــب الـــســـيـــاســـيـــة 
ــة، وهـــي  ــيــ ــمــ ــاديــ ــتــــى األكــ ــة، وحــ ــ ــيـ ــ ــــامـ واإلعـ
إّبــان حكمها،  الترويكا  عثرات  من  تتشفى 
أنهم  أســـاس  على  الحكومة،  أعــضــاء  تعّير 
غير أكفاء، بل ذهب  أحد الجامعيني، ممن 
 قلمه، إلى حد نعتهم بالهواة. حاليًا، 

ّ
خف

ال أحــد، وهو يقّر بفشل الحكومة الحالية، 
حــكــومــة الحبيب الــصــيــد الــتــي أخــفــقــت في 
انــتــشــال الــبــاد مــن أزمــتــهــا، يستعمل ذلــك 
املــعــجــم، فــكــل املـــؤشـــرات تــبــرهــن عــلــى أنها 
تــتــرّدى في هــوٍة سحيقٍة، وهــي على حافة 
تصريحات  أن  ويــبــدو  الحقيقي.  االنــهــيــار 
محافظ البنك املركزي الذي يصفه عديدون 
بــالــرجــل الــــــوردي، لــفــرط تــفــاؤلــه حــتــى في 
أحــلــك الـــفـــتـــرات، قـــد بـــدأ يــخــرج عـــن رؤيــتــه 
الـــورديـــة، وأصــبــح ال يــتــوانــى عــن التحذير 
ــيـــك، فـــي ظـــل الــســقــوط  ــيـــار الـــوشـ مـــن االنـــهـ

نتيجة سياسات »اإلنقاذ« املتعنتة، فوقف 
 املجاالت تقريبًا، بل أصبح 

ّ
التعاون في كل

السودان أكثر دول العالم دْينًا.
ــاًء مـــــن هــــذه  ــنــ ــثــ ــتــ لـــــم يــــكــــن الـــــــســـــــودان اســ
الــقــاعــدة، وإنــمــا كــان فــي مقدمة املوقوفني 
من التعاون األوروبـــي، وزاد من ذلك قيام 
الحرب في دارفــور، فانفتحت طاقة أخرى 
من نار الحروب، تدعم املوقف الغربي. كان 
السام  اتفاقية  توقيع  للسودان من  بد  ال 
لــم تظهر  الشامل، والــتــي تمت عــام 2005. 
 األســـبـــاب الــتــي 

ّ
أي تـــطـــورات جـــديـــدة، ألن

دفـــعـــت االتــــحــــاد األوروبــــــــي إلــــى مــقــاطــعــة 
السودان ما زالــت قائمة في أطــراف أخرى 
التمسك ببند سام  من السودان، فيمكنه 
دارفــور، لتبقى الوعود األوروبــيــة بتقديم 
 بما 

ً
الدعم، أو التطبيع، مع السودان رهينة

من  السودانية  الحكومة  تظهره  أن  يمكن 
التزامها بتحقيق السام.

ــل،  ــامـ ــة الــــســــام الـــشـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــد تــنــفــيــذ اتـ ــعـ بـ
وانــفــتــاحــه عــلــى الــعــالــم بـــغـــرض تحسني 
صورته، وجلب منافع أخرى، قّرر السودان 
ــااًل، لــلــبــحــث في  ــمـ أن يــتــجــه، بــقــضــايــاه شـ
السام وفرص  التنمية واستدامة  قضايا 
الــتــعــاون املــحــتــمــلــة. يــتــوقــع الـــســـودان من 
حــوار  أنهما سيضمنان  والــغــرب  أوروبــــا 
معه.  العاقات  تطبيع  في  املقبلة  املرحلة 
لــذا، تــم، أخــيــرًا، تكوين مــا ُسميت الشبكة 
السودان،  في  السام  األوروبية الستدامة 
والتي تهدف إلى بناء شبكة للتواصل مع 

أوروبا والغرب عمومًا. 
)كاتبة سودانية(

فــي االنــهــيــار الــشــامــل لــاقــتــصــاد اليمني. 
ــار،  ــكــ ــا عـــلـــى اإلنــ ــهـــودهـ وبـــســـبـــب تـــركـــز جـ
آثــار  مــن  اليمنية  العملة  انــهــيــار  واعــتــبــار 
الــعــدوان الــســعــودي على اليمن، لــم تتخذ 
اٍت إسعافية  سلطة األمــر الواقع أي إجـــراء
ــتــــواء األزمــــــة وتــداعــيــاتــهــا الــكــارثــيــة،  الحــ
ــا عــلــى  ــهـ ــأتـ ــن وطـ وال حـــتـــى لــلــتــخــفــيــف مــ
إلــى منطق  البسطاء،  بل لجأت  اليمنيني 
القوة ووسائل التعسف نفسها، فاعتقلت 
عــشــرات الــصــّرافــني فــي صنعاء، ووضعت 
آخرين تحت اإلقامة الجبرية، كما فرضت 
أتــــاواٍت على أصــحــاب املــحــات التجارية، 
ــّددت  ــ ــــى خــزيــنــتــهــا، وحــ يـــتـــم تـــوريـــدهـــا إلـ
سقفًا مرتفعًا ألســعــار املـــواد الــغــذائــيــة، ال 
يــتــنــاســب مـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة ملــواطــنــني 
بلة  الطني  الــحــرب، وزادت  يعيشون تحت 
بإعان اعتزامها رفع ضريبة الدخل على 

املوظفني الحكوميني إلى %30. 
ينسجم السلوك املليشياوي الذي اتبعته 
ســلــطــة االنـــقـــاب فــي الــتــعــاطــي مــع األزمـــة 
معاناة  حيال  المباالتها  مع  االقتصادية 
الـــيـــمـــنـــيـــني، فــيــمــا جـــــاء تـــجـــاهـــل الــســلــطــة 
الــشــرعــيــة حــيــال مــوضــوع انــهــيــار العملة 
اليمنية ليثير الفزع، ذلك أنها، فيما تبدو، 
ســعــيــدة بـــذلـــك، بـــاعـــتـــبـــاره مــظــهــرًا لفشل 
أن   عن حقيقة 

ً
االنقاب، متغاضية سلطة 

على جماعة  تؤثر  لــن  االقتصادية  األزمـــة 
الــحــوثــي وعــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، بــقــدر ما 
ســـتـــؤثـــر، بــشــكــل مـــبـــاشـــر، عــلــى الــيــمــنــيــني 
الشرعية  السلطة  تتخذ  لــم  إذ  الــبــســطــاء، 
اٍت لــتــفــادي االنــهــيــار  بـــدورهـــا أي إجــــــــراء
الــكــلــي لــاقــتــصــاد الــيــمــنــي. وفــــي مــفــارقــٍة 
على  حرصها  الحكومة  صــّرحــت  محزنة، 
إيــجــاد إجـــــراءات لــرفــع يــد املــلــيــشــيــات عن 
ــتـــصـــادي، ولــيــس إلــــى شــرعــنــة  الـــشـــأن االقـ
تدخلها؛ وهو ما يعني، في ظل »سياسة 
ــــراف الـــصـــراع،  الــنــكــايــة« املــتــبــادلــة بـــني أطـ
مــن شأنها  اقــتــصــاديــة  أي حــلــوٍل  تعطيل 
ــاذ االقــتــصــاد  ــقـ وقــــف انــهــيــار الــعــمــلــة، وإنـ
اليمني. تتفق أطــراف الصراع في رؤيتها 
كــائــنــاٍت بــا أهمية، ال بــأس في  اليمنيني 
موتها جّراء الحرب أو الجوع. ففيما جاء 
اليمن،  إلــى  املتحدة  االمــم  املبعوث  موقف 
إسماعيل ولــد الــشــيــخ، إنــســانــيــًا  ومــدركــًا 
الــخــطــر الـــــذي يـــواجـــهـــه الــيــمــنــيــون جــــّراء 
األزمـــــة، ودعـــوتـــه إلـــى إنـــشـــاء هــيــئــة إنــقــاذ 
ــم اقـــتـــصـــاد الـــيـــمـــن، وكــــذلــــك الــضــغــط  ــدعـ لـ
األميركي للتسريع بإيجاد حلول النهيار 
ــــراف الـــصـــراع اليمني  الــعــمــلــة، تــتــابــع  أطـ
االقتصاد  انهيار  لوقف  جهوٍد  أي  عرقلة 

اليمني. 
ر تراجيديا 

ّ
في يمن الحرب والا دولة، تتجذ

ــاٍس، واقــع  إنــســانــيــة، وتــتــحــول إلـــى واقـــع قــ
اليمنيني على حساب  من  أقلية  فيه  تثرى 
ــاء الــغــالــبــيــة املــســحــوقــة وبــؤســهــا، وقــد  دمــ
تـــحـــولـــوا مــــن مـــواطـــنـــني إلـــــى جـــيـــوش مــن 
الفقراء واملعدمني، يعيشون واقعًا محبطًا، 
ر فـــيـــه تــمــتــعــهــم بـــالـــحـــد األدنـــــــى مــن 

ّ
يـــتـــعـــذ

شروط الحياة والكرامة اإلنسانية. 
)كاتبة يمنية(

استعصاء الحكم في تونس

السودان واالتحاد األوروبي

اليمن: األثرياء الجدد وتجارة 
الحرب والفقر

في انتظار الوحش 
العادل

تمر تونس 
بصعوبات هيكلية لن 

تخرج منها إال على 
المدى المتوسط

ال يجد طلب 
الخرطوم تطبيع 

العالقات مع االتحاد 
األوروبي استجاب

تتفق أطراف الصراع 
في رؤيتها اليمنيين 

كائناٍت بال أهمية

آراء

ميشيل كيلو

من غير املعقول أن نتحّدث اليوم عن وجود شيء اسمه »النظام العربي«، بينما يقتل 
منذ أكثر من خمسة أعوام شعٌب ال شك في عروبة أغلبية من ينتمون إليه، من دون 
أن تفعل جامعة الدول العربية شيئًا لوقف املجازر التي يتعّرض لها، أو تبذل الدول 
لتأكيد  الحرص عليه، بل  باب  ليس من  أيَّ جهٍد مستقل ومباشر إلنقاذه،  العربية 
صحة ما يّدعيه بعضها، وال يصّدقه حتى بسطاء العرب، حول وجود نظام عربي 
يغطي املجال الذي كان يسمى ذات يوم »قوميًا«، وينظم عالقات حكوماته ببعضها 
ُيباد  السوري  الشعب  إذا كان  نظام عربي،  القول بوجود  ومع شعوبها. هل يصح 
بيد حكومته، ودولتني أجنبيتني )روسيا وإيران( من دون أي رد فعٍل يتناسب وما 
يحدث، وكانت إحدى هاتني الدولتني، عنيت دولة ماللي طهران، تؤكد تصميمها على 
تقويض وجود العرب السياسي برمته، بالعمل على إلحاق بلدانهم بها، وإخضاعها 
»قومي«  فــي ظــل صمت  بوتني ســوريــة  غــزت روســيــا  بينما  ملصالحها وخياراتها، 
مريب، واحتلتها بالتنسيق مع إسرائيل، بحجة إنقاذ األسد ونظامه الذي دأب على 
إطالق تهديداٍت خطيرة ضد النظام العربي، وأعلن مراٍت عديدة تصميمه على إزالته 
العربي فــي يونيو/ حــزيــران مــن عــام 1967، عندما  النظام  بــدأ انهيار  الــوجــود.  مــن 
احتلت إسرائيل أراضي أربع دول عربية، مصر وسورية واألردن وفلسطني، ونجحت 
في إفراغ العالم العربي من أي قطب مركزيٍّ يمكن أن يتمحور حوله، ودفع قيادتي 
مصر وسورية إلى تبديل عالقاتها بصورة جذرية مع تل أبيب وواشنطن، صاحبتا 
مخطط ضرب القوة العربية، وأي جهٍة لديها من القدرات الذاتية ما يتيح لها اإلمساك 
اإلمبراطورية  القوى  احتالله مطمح  بقي  الــذي  االستراتيجي  العالم  قلب  بمنطقتها: 
املشرق  ركني  تدمير  عبر  العربي،  النظام  انهيار  يتظاهر  والــيــوم،  التاريخ  مر  على 
العربي، العراق وسورية، الذي بدأ باحتالل بغداد عام 2003، واكتمل خالل األعوام 
خذه نظام األسد بتدمير سورية، العتقاده أن تحقيق 

ّ
الخمسة املاضية بقوة قرار ات

هذه األمنية اإلسرائيلية سيحميه أميركيًا من السقوط. ال عجب أن نتائج االنهيار 
انتقال  العربي عمومًا، وال غرابة في  السياسي واألمني  الوجود   على 

ً
كانت كارثية

مخاطره إلى بلدان الخليج من البوابة اليمنية، حيث تنخرط إيران في صراٍع تريده 
تــدخــٍل عسكري  أمــام  نــّيــٍف وعـــام،  التي تجد نفسها، منذ  لــدولــه  بالنسبة  مصيريًا 
محكم، يتخطى أمنها إلى وجودها، ال يترك لها من خياٍر غير تنظيم ردٍّ من طبيعة 
استراتيجية على ما يتعّرض له العرب من عدوان املاللي، أو القبول بما يفعله هؤالء 
ضد مشرٍق، لم يكن يومًا مكانًا بّرانيًا بالنسبة لوجودها وأمنها، وضد اليمن أيضًا: 
الدولة التي تستخدم الختراق الخليج واستنزاف قدراته، وتوازي أحداثها، في أهميتها، 
أهمية أية أحــداث محض داخلية، تجري في دولها، املهّددة بمخطٍط بعيد املــدى، بدأ 
بإغراق مصر في هاويٍة، يبدو أنها لن تخرج قريبًا منها، وها هو يدمر املشرق في 
أيامنا، ويعمل الجتياح بقية الجسد العربي، بتصعيد معركة اليمن، وإعطائها طابعًا 

 في كل موقٍع منه. 
ً
خليجيًا عامًا، تبدو اآلن عالماته جلية

هل يستطيع العرب مواجهة تحّدياٍت مصيرية، ينتجها انهيار نظاٍم غدت استعادته 
األسطوري،  السوري  الشعب  يقول صمود  والفعل؟.  الحياة  لقدرتهم على   

ً
مساوية

طوال نّيٍف وخمسة أعوام أنهم يستطيعون، وتقول »عاصفة الحزم« إنهم قادرون، 
وتقول الضرورة التاريخية إن السبيل الوحيد إلى خروجهم من مأزقهم املصيري 
الحالي الذي يدفعون، حكامًا ومحكومني، ثمنًا فادحًا لتقصيرهم في مواجهته، أو 
إلحجامهم عنها، يكمن في خياٍر تتكامل بفضله قرارات قيادة مقتدرة، تعي مخاطر 
غياب نظام أمن عربي جامع، وتضحيات املجتمعات العربية التي تؤكد، عبر تجربتها 
السورية، أهليتها للدفاع عن نفسها وقدرتها على مقارعة أعدائها وقهر خصومها، 
وإقامة الحاضنة الضرورية لالنتصار على الضعف والخوف والحسابات الصغيرة. 
نظام عربي  بناء  استراتيجي كهذا، يستطيع وحــده  تكامل  إلــى  إلــى متى سنفتقر 

جديٍد، يواجه األخطار والتحديات، ويخشى أعداؤه مواجهته؟ 

معن البياري

لألستاذ الجامعي اللبناني، األميركي الجنسية، أسعد أبو خليل، أن يزهو بنفسه، 
 في الصحافة العربية، ال تزّيد في الزعم إنها 

ً
 من أكثر املقاالت فكاهة

ً
ألنه كتب واحدة

يحكي  أن صاحبها  أهميتها  من  وُيضاعف  وكاريكاتوريتها.  ظرافتها  في   
ٌ
فريدة

ت، كما كتب، على مبدئّيته في رفضه التطبيع مع إسرائيل. دعت 
ّ
فيها عن واقعٍة، دل

 إسرائيليًا في مناظرٍة 
ً
جامعة سان فرانسيسكو أبو خليل إلى أن ُيساجل قنصال

أنها ليست إسرائيلية، مشترطًا أن ال يتجاور في  الدعوة، صــدورًا عن  معه، فلّبى 
الجلسة مع )شريكه؟( هذا. وكتب أنه لم ينظر إلى الرجل، ولم يدْع عينيه تقعان عليه، 

 لم أره«، و«لم أنظر إليه، إذ كنت أحّدق في الفراغ«. 
ً
ْرُت رجال

َ
وكتب »ناظ

)زميله( سفير  القاهرة، من  في  الــســودان  تلقاها سفير  بــدعــوٍة  الحدوتة  تلك  ــر 
ّ
ــذك

ُ
ت

إســرائــيــل، إلــى حفل عــشــاٍء واســـع، فــي أولـــى أســابــيــع الــعــالقــات الطبيعية بــني مصر 
بمقاطعة   

ٌ
ملتزمة فبالده  مــاذا يصنع،  الرجل  احتار  الــســادات.  أنــور  زمــن  وإسرائيل 

مــع مصر  ممتازة  عــالقــٍة  على  لكنها  العربية،  الـــدول  لــقــرارات جامعة  تبعًا  إسرائيل 
الساداتية. سأل وزيَر الخارجية جوابًا، فلم ُيسعفه هذا بشيء، فُرفع األمر إلى الرئيس 

نميري لحسِمه، فأمر السفيَر بحضور الحفل، بشرط أن ال يتناول فيه أّي طعام.
لم يقترف أسعد أبو خليل مثل فعلة الروائي أمني معلوف املستجّدة قبل أيام، املرذولة 
واملستنكرة، الظهور في مقابلٍة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية، لكنه، بموجب القانون 
 إسرائيليًا، أيًا كان ما سمع هذا منه، ما يعني محاسبته، كأن 

ً
س مسؤوال

َ
اللبناني، جال

يترافع عن نفِسه أمام القضاء، لينال البراءة أو العقاب، وهذا يحّدده أهل االختصاص 
 في 

ً
 قضائية

ً
في قوانني الدولة اللبنانية، وفي وسع محاٍم عن أبو خليل أن ُيقنع هيئة

الذي  األمــر   كفاحيًا ضد إسرائيل، 
ً
قــام به موكله كــان عمال بــأن ما  لبنانيٍة  محكمٍة 

ليس في مقدور قــّراء املقالة أن يجعلوه على هذه الوجهة، طاملا أن ثّمة بعدًا قانونيًا 
ا كان محبو أبو خليل، في الصحيفة التي تنشر مقاالته، وفي أوســاٍط أخرى، 

ّ
له. ومل

قد ألّحوا على وجوب أن يأخذ القانون مجراه، وبال تسييس، في قضايا غير قليلة، 
طق أبو خليل بشأن حادثة سان فرانسيسكو، 

ْ
ن
َ
فقد كان األدعى أن ُيطاِلبوا بأن ُيست

كرم  فايز  انكشفت جاسوسّية  ــا 
ّ
مل فعلوا  كما  بالحرج،  املشوبة  اللعثمة  يــزاولــوا  فال 

إلسرائيل، وكان أبرز معاوني ميشال عون. أما تعاطف هؤالء، في الجريدة نفسها، 
ا اعترف بتكليف 

ّ
وفي مثيالتها، وفي أوساٍط منقطعٍة للممانعة، مع ميشال سماحة، مل

بشار األسد له بارتكاب جريمة مهولة في لبنان، فال يغيب عن الذاكرة.
مناسبة استدعاء هذا األرشيف، هنا، أن الذين تنادوا في مسرح املدينة في بيروت، 
بأن  اللبناني  القضاء  طالبوا  مــعــلــوف«،  أمــني  »لنحاسب  تجّمع  فــي  أمـــس،  مــن  أول 
القانون. وأملحوا، في بياٍن  الجنسية، بأن يطّبق  الفرنسي  اللبناني  الروائي،  ُيسائل 
األراضــي  اللبنانية، ومنعه مــن دخــول  الــرجــل  إلــى خيار سحب جنسية  أشــهــروه، 
اللبنانية. وال يملك قارئ هذا الكالم غير استفظاعه، ليس دفاعًا عن معلوف الذي 
القضايا  أيَّ دوٍر بشأن  ُيـــزاول  ولــم  أيُّ جــذريــٍة ضد إسرائيل،  عرف عنه يومًا 

ُ
ت لم 

العربية في املنابر التي ُيستضاف فيها في فرنسا. ومع كل عبارات التنديد الواجبة 
معه  التحاور  فــي  عربيًا  كاتبًا  توظيف شهرته  ارتــضــى  معلوف، حــني  بما صنعه 
الذين  لــدى  العالي  الوطني  الشعور  تثمينه  الواحد منا، ومــع  فــإن  ليكودية،  قناٍة  في 
تداعوا إلى الجمع البيروتي، ليس في وسعه أن يغفل أن هؤالء ينقُصهم إدراك أن 
( ضد شعبه هما مما 

ً
النظام السوري )مثال اللذين يرتكبهما  اإلجــرام واالستبداد 

يزّودان إسرائيل بأسباب البقاء واملنعة. وأن مقاومتها الواجبة ال تستقيم مع إسناد 
االستبداد القاتل في سورية. وألن األمر كذلك، فإن الطلب من جمع »مسرح املدينة« 
صف 

ّ
لتت القاتلة في دمشق، في محله، وذلك  البراميل  بالتطّهر من شغفهم بنظام 

اإللحاح  ومع  الالزمة.  باملصداقية  الشرق«  »ساللم  محاسبة صاحب  إلى  دعوتهم 
على وجوب اعتذار معلوف عن سقطته، يجوز إنعاش السؤال بشأن حدوتة أسعد 

أبو خليل، كما أوردها في فكاهيته الخالدة، لَم ال يبّرئه القضاء اللبناني؟ 

محمد أبو رمان

أصدرت مؤسسة فريدريش أيبرت )مكتب عّمان(، أخيرًا، كتابًا يتضمن أعمال مؤتمر 
السياسية«،  والدعاية  التجنيد  داعــش  الجاذبية:  »ســر  بعنوان  املاضي  العام  عقدته 
يتضمن أوراق عمل مهمة لنخبة من الخبراء العرب واألجانب عن األسباب والعوامل 
التي أوجدت جاذبية هذا التنظيم آلالف الشباب العرب واملسلمني، وحتى نسبة من 

املتحّولني من املسيحية إلى اإلسالم.
واملتعددة في مجتمعات  املختلفة  العوامل  املتنوعة من  املروحة  الكتاب  أوراق  غطت 
ودول  عديدة، من سياسية ومجتمعية واقتصادية، في كل من سورية والعراق ولبنان 
نا 

ّ
واألردن وشمال إفريقيا والخليج وأوروبا، لنصل، في نهاية املطاف، إلى قناعٍة بأن

أمام واقٍع مركب من األزمات يدفع نسبة كبيرة من الشباب إلى الطريق الراديكالي؛ 
 إلى 

ً
بــدايــة مــن ›األزمـــة السنية« فــي الــعــراق وســوريــة، مـــرورًا بــســؤال الهوية، وصـــوال

قضايا التهميش وضعف اإلدماج السياسي أو االقتصادي واملجتمعي.
بــالــفــعــل، هــي عــوامــل ال يــمــكــن إنــكــارهــا، لكنها تــتــضــافــر مــع عــامــل آخــــر، لــم يحظ 
باالهتمام املطلوب من الخبراء، وهو املخيال الخصب في العقل اإلسالمي املعاصر، 
املسكون بالرموز واملثالية االنتقائية ملفهوم الدولة اإلسالمية وتطبيق الشريعة )وفق 
في  املفقودة  العدالة  السماء، في ظل  عدالة  والبحث عن  لها(،  التنظيم  أدبيات  تأويل 
املجتمعات العربية واملسلمة اليوم، والتوق إلى نظام سياسي »إسالمي«، تتحقق فيه 
األفكار واملفاهيم املبثوثة في حنايا التراث والفكر اإلسالمي، عن هذه الدولة اليوتوبيا 
التي قد ال تكون موجودة حقًا بالواقع، وال بالصورة املتخيلة لدى الجيل الداعشي 
الجديد. من الخطأ االستهانة أو التقليل من شأن الرمزية التي صنعتها دعاية داعش 
بقيت  املفاهيم  فهذه  عنها،  أعلن  التي  الخالفة  أو  التنظيم،  أقامها  التي  الدولة  حــول 
تلعب دورًا كبيرًا في أيديولوجيا اإلسالميني وطروحاتهم السياسية، خالل العقود 
األخيرة، وإْن كان طيف من الحركات اإلسالمية )التي انخرطت في اللعبة السياسية( 
بقيت  املفاهيم(  )هذه  لكنها  الديمقراطية.  الوطنية  الدولة  تخلت عنها عمليًا لصالح 
حية ومتحركة في مخيال نسبة كبيرة من اإلسالميني، وخصوصًا الجهاديني اليوم. 
والدينية،  السياسية  الشرعية  بناء  في  املعاصرة  العربية  القطرية  الدولة  عــّزز فشل 
وفي تحقيق الحد األدنى من العدالة واإلدماج واملساواة أمام القانون في تعزيز هذا 
الحلم- اليوتوبيا املوعود لدى هذا الجيل، فبقي يبحث عنه بوصفه خالصًا من الواقع 
 تتحقق فيه القيم الغائبة، ويتمثل بالقوة املفقودة في النظام 

ً
املــأزوم، وعنوانًا بديال

اإلقليمي والرسمي العربي املأزوم اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع صعود النفوذ 
اإليراني واملسألة الطائفية وحالة الضعف السافرة التي تعاني منها الدول العربية. من 
شاهد الفيلم القصير الذي أنتجته والية سرت، التابعة للتنظيم في ليبيا، »من الذل 
إلى العز« سيواجه هذا املخيال الخصب، فالشباب األفريقي الذين يظهرون في الفيلم 
»تحكم  إليها، ألنها  االنضمام  إلى  اآلخرين  ويدعون  املوعودة،  الدولة  يتحّدثون عن 
بالشريعة« و«تحقق املساواة والعدالة بني الجميع«. فيلم »والله متم نوره«، أيضًا، الذي 
أنتجته واليه صالح الدين التابعة للدولة في العراق، يقّدم هو اآلخر الدعاية السياسية 
والدينية نفسها، يقّدم مشاهد من الحياة اليومية في الوالية، من القتال؛ بما يعتبره 
التنظيم دفاعًا عن املسلمني، وصور من الحسبة؛ التأكيد على إقامة الشريعة، وجباية 
أنها تطبيق  وأنصاره  التنظيم  أعضاء  الزكاة، وغيرها من مفاهيم وتطبيقاٍت يرى 

ملعنى الدولة اإلسالمية، وتداعب الخيال العام للتراث الفكري اإلسالمي.
ليس هــذا املقال في موضع النقد أو الــرد على هــذه الدعاية. لكن، من الــضــروري أن 
تؤخذ بعني االعتبار في مناقشتها فقهيًا وفكريًا، عبر خطاب إسالمي معتدل بديل، 
يمتلك املصداقية والعمق في الولوج إلى عمق هذا املخيال ومناقشته. لكن، بالتوازي 
مع هذا وذاك، فإن الرد الواقعي على هذا املخيال يكمن في برنامج سياسي واقعي 
بديل، إلصالح األنظمة العربية وبناء مفاهيم العدالة واملساواة والشرعية السياسية 
املطلوبة، والعملية السياسية التي يجد هؤالء الشباب أنفسهم فيها، فال يضطرون 

إلى البحث عن مخارج راديكالية، وحلول خيالية، ألزمات واقعية.
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آراء

سمير الزبن

تــطــيــب لــبــعــضــهــم املـــقـــارنـــة بــــن جــريــمــتــن، 
أكبر  أن هــنــاك جريمة  إلــى نتيجة  لــلــوصــول 
من أخرى، خصوصًا عندما يتم الحديث عن 
هذه  بسبب  يسقطون  الــذيــن  الضحايا  عــدد 
الجريمة أو تــلــك. راجـــت هــذه املــقــارنــة كثيرًا 
في  ودخـــول بعضها  العربية،  الــثــورات  بعد 
مأزق دموي، خصوصًا الحالة السورية التي 
أصــبــحــت مــقــارنــة الــجــريــمــة الــتــي يــقــوم بها 
الــنــظــام الــســوري فــي مــواجــهــة شعبه وبــلــده 
بــالــجــريــمــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل بحق 
ومتكّررة.  عادية  الفلسطيني مسألة  الشعب 
واملفارقة أن من يعمدون إلى هذه املقارنة هم 
لهم،  واملـــؤيـــدون  الضحايا  مــع  املتضامنون 
ضــحــايــا الـــصـــراع مـــع إســـرائـــيـــل، أم ضحايا 
قاتل  ديكتاتوري وحشي  نظام  مــع  الــصــراع 

في سورية. 
يــبــدو أن أســـاس املــقــارنــة يــقــوم عــلــى ترتيب 
مكانة العدو، فالعدو اإلسرائيلي الذي يتقدم 
سلم األعداء من الطبيعي أن يرتكب الجرائم 
ــذا ال  ــ ــــذي يــحــتــل أرضـــــه، وهـ بــحــق الــشــعــب الـ
ــة. ولــكــن  ــدانــ ــذه الـــجـــرائـــم غــيــر ُمــ يــعــنــي أن هــ
مقارنة الجرائم اإلسرائيلية )اآلتية من العدو 
إجائي،  اقتاعي  نظام عنصري  من  األول(، 
مع جرائم النظام السوري )ُيفترض أنه ليس 
شعبه  بحق  يرتكبها  والــتــي  لشعبه(،  عـــدوا 
وبـــلـــده مـــن زاويـــــة األرقـــــــام، تــعــطــي أرجــحــيــة 

خليل بن الدين

أيــام امتحان  الحابل بالنابل في آخر  اختلط 
شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا )الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة( في 
شرت أسئلة االمتحان في الليلة 

ُ
الجزائر، فقد  ن

االجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  السابقة 
ــار املـــدرســـي  ــادة فــــي املــــســ ــهــ لــتــصــبــح أهـــــم شــ
للطلبة مجرد واجــٍب مدرسيٍّ يحضرونه في 
البيت، ويأتون به إلى قاعات االختبار جاهزًا 
بــأجــوبــتــه املـــعـــّدة ســلــفــًا، واملـــوزعـــة هــي أيضًا 
على جموع الطلبة عبر »فيسبوك«. ولم ينج 
مــن هـــذه السقطة الــكــبــرى فــي تــاريــخ شــهــادة 
البكالوريا الجزائرية إال الطلبة املحبوسون، 
ــذيـــن امــتــحــنــوا فـــي مـــراكـــز إعـــــادة الــتــربــيــة  والـ
ــتــــي ُيـــمـــنـــع فــيــهــا اســتــعــمــال  ــون(، والــ ــجــ ــســ )الــ

وسائل االتصال الجماهيري. 
ضرب زلزال عنيف قطاع التربية في الجزائر 
فـــي مــقــتــل، حــيــث لـــم تــســتــطــع وزارة الــتــربــيــة 
اٍت كثيرة اتخذتها  تافيه، على الرغم من إجراء
بأماٍن،  االمتحان  موضوعات  وصــول  لتأمن 
إلـــى مــراكــز االخــتــبــارات والــثــانــويــات، فــقــد تم 
احتجاز األساتذة الذين أعــّدوا األسئلة داخل 
إجراء  الوطني لامتحانات، في  الديوان  مقر 
وقائي، لضمان عدم تسريب أي نصٍّ أو سؤاٍل 
ــوزارة، كما  ــ أو ورقـــة امــتــحــان.  واســتــعــانــت الــ
العادة منذ أعوام، بوزارتي الداخلية والدفاع، 
إليــصــال صــنــاديــق األســئــلــة إلــى ربـــوع الباد 
السكينة واألمن  األطــراف، ولضمان  املترامية 

على  تتفّوق  التي  الــســوري  النظام  لوحشية 
الــوحــشــيــة اإلســرائــيــلــيــة طـــوال تــاريــخــهــا مع 
الفلسطينين وحــســب.  مــع  ولــيــس  املــنــطــقــة، 
ــد، حــتــى نـــرى حجم  ــ يــكــفــي مــقــارنــة رقـــم واحـ
الجريمة التي ارتكبها النظام السوري بحق 
ــام إن الــصــراع  ــ الــشــعــب الـــســـوري. تــقــول األرقـ
العشرين،  القرن  طــوال  اإلسرائيلي  ـ  العربي 
أي على مدى مائة عام، سقط على كل جبهات 
ــراف، فلسطينين  ــ الــقــتــال، ومـــن جــمــيــع األطــ
وأردنــيــن  وســوريــن  ومــصــريــن  ولبنانين 
وإسرائيلين وغيرهم مائة ألف قتيل، وتقول 
األرقام السورية أنه خال خمس سنوات من 
أقل  فــي  فــي ســوريــة سقط  املستمرة  املذبحة 
الــتــقــديــرات ثــاثــمــائــة ألــــف قــتــيــل. وذلــــك في 
»معركة!« التصّدي ملؤامرة تستهدف موقف 
ــســــوري في  املــمــانــعــة الـــــذي يــقــفــه الـــنـــظـــام الــ

مواجهة إسرائيل! كما يّدعي أبواق النظام.
 مـــن زاويــــــة إلــقــاء 

ً
ــقـــارنـــة مـــفـــيـــدة قـــد تـــبـــدو املـ

ــة الـــتـــي  ــيــ ــلــــى شـــمـــولـــيـــة الــــوحــــشــ الـــــضـــــوء عــ
يمارسها النظام السوري في قمعه الوحشي 
العدو  ممارسات  بــأســوأ  ومقارنتها  شعبه، 
التاريخي األول في املنطقة. ولكن، أعتقد أنه 
في الوقت الذي تؤدي هذه املقارنة إلى إلقاء 
ــع عــلــى جـــرائـــم الــنــظــام الـــســـوري،  ضـــوء أوســ
اإلسرائيلية  الجريمة  وقــع  مــن  ف 

ّ
تخف فهي 

بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن وغــيــرهــم فـــي املــنــطــقــة، 
بحيث يظهر العدو اإلسرائيلي رحيمًا بحق 
الفلسطينين، في وقت يستهدف فيه النظام 

أيــام االمتحان. ولم  أثناء  الثانويات في  أمــام 
أجــهــزة  بــذلــك، فجلبت  الــتــربــيــة  تــكــتــف وزارة 
تــشــويــش عــلــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة إلــــى مــراكــز 

االمتحانات، قيل إنها لم تعمل بشكل سليم. 
انتهت خمسة أيام كاملة من امتحان شهادة 
ــل وفـــلـــتـــان أعــصــاب  الــبــكــالــوريــا بــخــيــبــات أمــ
واتهامات، وفوضى جاءت على مصداقية أهم 
من  12 سنة  ينهي مسيرة  امتحان مصيري، 
ــرح، في األثــنــاء، ســؤال كبير كبر 

ُ
الــدراســة. وط

البكالوريا،  أسئلة  بتسريب  قــام  مــن  املــهــزلــة: 
ــيــــة هــــذه  ــعـــى إلـــــــى ضـــــــرب مــــصــــداقــ ومـــــــن يـــسـ
الشهادة، وضرب مصداقية الدولة الجزائرية 
كــل سنة  تــقــوم  الــتــي  اليونسكو  لـــدى منظمة 
ــانـــات هـــــذه الــــشــــهــــادة دولـــيـــًا،  ــتـــحـ بــتــقــيــيــم امـ
وبالتالي، ضرب مصداقية الطلبة الجزائرين 

في الجامعات العاملية؟ 
بقدر ما يبدو البحث عن املتسببن املباشرين 
في تسريب امتحانات البكالوريا، هذا العام، 
محاولٍة  في  العدالة،  إلــى  لتقديمهم  ضروريًا 
لحفظ ماء الوجه، أو إعادة مصداقيٍة تناقص 
منسوبها كثيرًا، إال أن الــســؤال األهــم هو عن 
مــعــرفــة مــن يــســعــى إلـــى إحــــداث قــاقــل، ودفــع 
زهـــاء مليون مــن الطلبة املــخــدوعــن وذويــهــم 
إلــــى الــــشــــارع  الــــعــــام؟ ســـــؤال لـــن تــجــيــب عنه 
ــا وزارة  ــهـ ــدأتـ بـ الـــتـــي  الــتــحــقــيــقــات  ــرة  ــاشـ ــبـ مـ
الــهــدف، وهو  الــعــدل الجزائرية، فهي مــحــّددة 
امــتــصــاص غــضــب الــطــلــبــة املــجــتــهــديــن الــذيــن 
شعروا أن مجهوداتهم، طوال أعــوام، عصفت 

واحــدًا، أو مئات اآلالف. إن قتل مئات اآلالف 
فـــي جـــانـــب ال يــجــعــل قــتــل واحـــــد فــقــط على 
الجانب اآلخر مقبواًل أخاقيا. إن كل قتل هو 
قتل مطلق باملعنى األخاقي إلدانة الجريمة 
بــحــق الــضــحــايــا، وأســــوأ مــا نــقــوم بــه بشأن 
ضــحــايــا الــصــراعــات الــشــرســة أنــنــا نحولهم 
أرقـــامـــًا، وعــنــدمــا نفعل ذلـــك، نــكــون قــد أزلــنــا 
أحبتهم،  مــع  وعاقاتهم  البشرية  مامحهم 
وجعلناهم مجرد رقم إحصائي، نقارنه برقم 
آخر في جريمة أخرى. أما البشري الذي كانه 
هـــذا الــرقــم الــــذي، يــبــكــى، ويــضــحــك، ويــحــزن، 
ويـــحـــب، ويـــحـــلـــم... فــهــو يــغــيــب وراء األرقــــام 
ة التي تحصي ضحايا الصراعات هنا 

ّ
الجاف

وهناك.
ويرتكبها،  ارتكبها،  الــتــي  الكبرى  الجريمة 
الــنــظــام الـــســـوري، واملــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر من 
خمس سنوات، ال تحتاج إلى جريمة أخرى، 
ودمويتها،  وحشيتها  ملعرفة  بها  للمقارنة 

يعرف كثيرون اإلجــابــة عن هــذا الــســؤال، لكن 
املوظفن، والكبار منهم خصوصًا، يتحاشون 
الحديث عن ذلك علنًا، فهم يعرفون أن الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة صاحب القرار في تعين 
الـــــوزراء وإنـــهـــاء مــهــامــهــم، وأن بــطــانــتــه تقوم 
مقامه، منذ مرضه، في تسمية الوزراء واملدراء 
واملوظفن الكبار، أو تزكيتهم على األقل. وال 
 ،

ً
 وثــقــافــة

ً
ــٍد أن الــفــرنــســيــة، لــغــة يخفى عــلــى أحـ

تتميز بحظوٍة كبرى لدى هؤالء، وأن الحديث 
عن تدعيم اللغة العربية، أو اللغة األمازيغية، 
أخيرًا، وترسيمهما في بنود الدستور، مجرد 
واملناسباتي،  السياسي  لاستهاك  حــديــٍث 
الجزائرية،  لــإدارة  اليومية  املمارسات  تنفيه 
مــن أعــلــى رأســهــا، إلـــى آخـــر مــوظــف فــي إدارة 
نائية. كانت التسريبات التي طاولت شهادة 
البكالوريا على نطاق محدود في سنة 1992، 
وأطاحت يومها وزير التربية آنــذاك، علي بن 
مــحــمــد، قــضــيــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، إذ سطت 
مقر  على  ليا  العربية  للغة  معادية  أوســـاط 

ــان، وهـــي مطلقة  ــ فــهــي جــريــمــة مكتملة األركـ
العالم يسكت عن/  بحق شعب وبلد. وكــون 
ويــتــواطــأ مــع جــريــمــة بــهــذا الــحــجــم، ال يغير 
مـــن مــســتــوى االنـــحـــطـــاط األخــــاقــــي ملــرتــكــب 
هذه الجريمة الكبرى، وانحطاط العالم الذي 
ــرى، كجريمة  ــ يــســكــت عــنــه. وفـــي جــريــمــة أخـ
ــيــــل بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــن، ال يــجــعــل  إســــرائــ
سقوط عدد أقل من الضحايا، بآلتها الحربية 
 أقل إدانة باملعنى األخاقي، 

ً
الرهيبة، جريمة

فالجريمة مستمرة بحق هذا الشعب، بإنكار 
ــقـــوقـــه، بــحــجــة أن إســـرائـــيـــل هــــي بــلــد  كــــل حـ
»الــضــحــايــا املــطــلــقــن« الــنــاجــن مــن املــحــرقــة! 
بــأن مرتكبها ضحية،  الجريمة  تبرير  وكــأن 
يجعلها أكثر قبول أخاقيًا، مع أنني أعتقد 
ضحية،  ترتكبها  التي  الجريمة  أن  العكس، 
إنها  أقــول  أكثر تعقيدًا، وال   

ً
يجعلها جريمة

أســــوأ مــن غــيــرهــا، ألنــنــي ال أعــتــقــد أن هناك 
جرائم سيئة وجرائم غير سيئة.

الضحايا،  مــن  نقف  الـــذي  نحن  أنــنــا،  أعتقد 
 عن املقارنة بن آالم الضحايا 

ّ
علينا أن نكف

هــنــا وهـــنـــاك. وعــلــيــنــا الــتــعــامــل مــع كــل اآلالم 
ــّبـــب بـــهـــا جـــريـــمـــة ألي كــــــان مــن  ــي تـــتـــسـ ــتــ الــ
 مطلقة، سواء كانت 

ً
البشر، بوصفها جريمة

الضحية واحــدًا أو ماين. الضحية مطلقة، 
 

ّ
الحياة مطلق، فليس مــن حق فــي  الحق  ألن 
أحــــٍد ظــلــم اآلخــــر وســلــبــه حــيــاتــه، الــقــتــل هو 

الجريمة املطلقة.
)كاتب فلسطيني(

الديوان الوطني لامتحانات، وسّربت يومها 
األســئــلــة  أوراق  عـــــــت 

ّ
االمـــتـــحـــان، ووز أســئــلــة 

ــام أعـــن املــــارة ومـــرأى  فــي الــشــارع الــعــام، وأمــ
ــــط الــعــاصــمــة  الـــســـلـــطـــات الــعــمــومــيــة فــــي وسـ
الــجــزائــر. وكــان هــدف الــذيــن قــامــوا بالجريمة 
رأس الوزير بن محمد الذي تجرأ، في نظرهم، 
للفرنسية  رديفة   

ً
لغة اإلنجليزية  إدراج  على 

فــي مــنــهــاج الــســنــوات األولــــى للتعليم. وكــان 
لهم ما أرادوا، استقال الوزير على إثرها، وتم 
وعــادت  املنهاج،  من  االنجليزية  اللغة  سحب 
 عــلــى كــرســي 

ً
الــفــرنــســيــة إلــــى الــتــربــع وحـــيـــدة

اللغات األجنبية في الجزائر. 
الــقــول، هنا، إن أنــصــار اللغة العربية  ُيـــراد  ال 
ناقة  فــا  الــعــام،  هــذا  امتحانات  وراء تسريب 
لهم وال جمل في ذلك، ناهيك أنه ال سطوة لهم 
داخل اإلدارات، وال حظوة لديهم لدى أصحاب 
الحل والربط. لكن املؤشرات كلها تذهب إلى 
أهــل  بــن  السياسية  التصفيات  كــفــة  تــرجــيــح 
السلطة والساعن إليها، كما أن الصراع بلغ 
ــه بـــن الــعــصــب داخــــل الــســلــطــة نفسها،  ــ ذروتـ
خصوصًا بعد التصفيات التي طاولت أجهزة 
املــخــابــرات فــي الــعــام 2015. وارتــفــاع الحديث 
فـــي أوســــــاط مــقــربــة مـــن الــســلــطــة عـــن تغيير 
وزاري قـــريـــب، نــاهــيــك عـــن كـــــاٍم بــــدأ يــخــرج 
مــن دائـــرة الهمس إلــى الــعــلــن، عــن انتخابات 
رئاسية مسبقة، ُيرجح أن يكون شهر فبراير/ 

شباط 2017 موعدًا لها.
)إعالمي جزائري(

املتفجرة،  البراميل  بإلقاء  الجميع  الــســوري 
ـــ«بــــاإلحــــبــــاط املـــوضـــعـــي«  تـــقـــوم إســــرائــــيــــل بــ
ــا تــســتــهــدف الــشــخــص  كـــمـــا تــــّدعــــي، أي أنـــهـ
نفسها  وإسرائيل  فقط.  تهديدا  يشكل  الــذي 
استفادت من ذلــك، وهــي دائما تستثمر هذا 
مارس 

ُ
ت التي  الوحشية  إلى  الوضع، وتشير 

فـــي الـــبـــلـــدان املــحــيــطــة، عــلــى قـــاعـــدة أن هــذه 
الــوديــع،  الحمل  إسرائيل  مــن  تجعل  املقارنة 

في وقٍت تحيط بها أنظمة متوحشة.
تــعــانــي هــــذه املـــقـــارنـــة، عــلــى وجــاهــتــهــا، من 
عـــيـــب كـــبـــيـــر، عـــيـــب تـــجـــزئـــة الـــقـــيـــم املــطــلــقــة، 
وإعطاء  الفهم  ومحاولة  الشرح  إلــى  بالنظر 
ــإن هـــذه  ــ ــيـــة الـــجـــريـــمـــة، فــ صــــــــورٍة عــــن وحـــشـ
املقارنة تؤدي دورهــا. لكنها من زاوية القيم 
 بــوقــوع 

ً
األخــاقــيــة الــعــمــيــقــة، تــخــفــي جــريــمــة

املقارنة  أن  أدرك  أكبر منها.  جريمٍة مجاورة 
تهدف  بريئة،  الضحايا  مع  املتضامنن  من 
إلـــــى إظــــهــــار ضـــخـــامـــة الــــجــــرم املـــرتـــكـــب فــي 
الــذي  الــوقــت  ســوريــة، لكنها موضوعيًا، فــي 
تـــحـــاول إظـــهـــار ضــخــامــة الـــجـــرم فـــي جــانــب، 
على  الجرم  بتصغير  تقوم  بالضرورة  فهي 
الجانب اآلخــر من املقارنة، وهو ما ال يخدم 

الضحايا على أيٍّ من الجانين.
ــــاب أخـــاقـــيـــة  ــبـ ــ ــــي الــــجــــرائــــم الــــكــــبــــرى، ألسـ فـ
وإنـــســـانـــيـــة، ال يــمــكــن قـــبـــول هـــــذه املـــقـــارنـــة 
بـــن ُجـــرمـــْن كــبــيــرْيــن وضــخــمــن، مـــن زاويـــة 
أخاقيتها وإنسانيتها، فالقتل جريمة كبرى 
في كل املقاييس األخاقية، سواء كان القتيل 

بها ريٌح ال يعرفون من أين هّبت، وما املقصود 
منها في هذه الظروف الخاصة التي تمر بها 

الباد العربية؟
يتساءل كثيرون عن عجز السلطة في الجزائر 
عـــن حــمــايــة أســئــلــة الـــبـــكـــالـــوريـــا؟ وهــــي الــتــي 
تعرف سلفًا أن امتحانًا مصيريًا مثل هذا هو 
امتحان لهيبة السلطة برمتها، وليس لوزارة 
رأس  تقديم  بعضهم  حــاول  وحــدهــا.  التربية 
وزيرة التربية، نورية بن غبريط، كبش فداء، 
وخــصــوصــًا أنــهــا تــتــعــّرض، منذ مــدة طويلة، 
النــتــقــاداٍت كــبــيــرة طــاولــت خطتها فــي إعـــادة  
الــلــغــة الــفــرنــســيــة إلـــى مــكــانــتــهــا الــســابــقــة في 
منظومة التعليم الجزائرية، بعد أربعن سنة 
تدريس  فــي  ومشروعها  املناهج،  تعريب  مــن 
الــلــغــة الــعــامــيــة، بـــدل الــلــغــة الــعــربــيــة، لتاميذ 
ــى االبــتــدائــيــة. صحيح أن بن  الــســنــوات األولــ
غبريط، وهي وزيرة للتربية الوطنية، تجهل 
ــحــســن الــحــديــث بجملة 

ُ
الــلــغــة الــعــربــيــة، وال ت

واحدة سليمة بها. وصحيح كذلك أنها تحمل 
إن  يقال  التعليمية،  للمناهج  فرنسة  مشروع 
لفرنسا اليد الطولى في إعادة إحيائه، غير أن 
السؤال األهم ليس في شخص الوزيرة، ذلك أن 
الجزائرين يعرفون لغتها ووضوح منهجها، 
ويــعــرفــون، فــي املــقــابــل، أن طــريــقــة تسييرها 
الوزراة جادة وحازمة، بعد أن اعتراها الترهل 
خال أعــوام طويلة. ولكن، أليس من املنطقي 
الــوزيــرة، ويشجعها  الــســؤال عــّمــن يقف وراء 
على نهجها في تسيير دواليب قطاع التعليم. 
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سلطة الشعب الفلسطيني السودان في قائمة اإلرهاب
 الى شهداء 

ً
من أحمد موسى الشهيد األول، مرورًا بالشهداء واألسرى والجرحى، وصوال

عملية الثالث من رمضان البطولية )محمد أحمد موسى مخامرة، وخالد محمد موسى 
هي  هذه  الفلسطيني.  للشعب  والفعلية  الحقيقية  السلطة  أنهم  أثبتوا  الذين  مخامرة(، 
الرغم  على  الوهمية.  التسويات  بعد مسار  ثبت  مــا  وهــذا  الــواقــع،  فــي  الفعلية  الحقيقة 
ورئيس  بامتياز،  فلسطينيًا  السلطات  لفراغ  السياسي  الحل  يكون  أن  يجب  ذلــك،  من 
العباسية على السلطات طالت، ووصلت إلى  السلطات هو أساس هذا الحل، والقبضة 
مرحلٍة ال يمكن أن يقال فيها إال أنها مطلب صهيوني بامتياز، مطلب الفراغ والتشرذم، 

مطلب االنقسام الداخلي.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  رئيس  عباس،  محمود 
التحرير، رئيس اللجنة املركزية لحركة فتح..  سلطات يتحكم بها الرئيس على الرغم من 
عمره الثمانيني. وعلى الرغم من علم الرئيس أنه لن يعيش أبد الدهر، لم يتم اتخاذ أي 
إجراءات يمكن أن تسد الفراغ في السلطات الثالث، هذا الفراغ الذي يمكن أن ينشأ في 
حاالت ثالثة، حسب اإلطار القانوني الفلسطيني، وفاة الرئيس، أو استقالة الرئيس أو 
 قانونية، منها، تعيني نائب لرئيس السلطة 

ً
فقدان السلطة القانونية، علمًا أن هناك حلوال

يفعله  لم  ما  انتخاب رئيس، وهــذا  إلــى حني  السلطات  نه من استالم 
ّ
يمك الفلسطينية، 

الرئيس الفلسطيني، إضافة إلى أن هناك فقرة قانونية تنص على أن يتسلم السلطات 
التي  الزمنية  والفترة  الثالثة،  الحاالت  أحــد  في  الفلسطيني  التشريعي  املجلس  رئيس 
يستطيع فيها رئيس املجلس أن يزاول صالحيات الرئيس هي 60 يوم، على الرغم من 
أن رئيس املجلس الحالي هو عزيز الدويك )نائب عن حركة حماس(، وهذا يعني نقل 
أكثر  الفلسطينية بشكل  الصراعات  الدخول في  إلى حركة حماس، وحكمآ  السلطات 
 على كل املستويات. هذا في حال لم يكن هناك اتفاق بني الحركتني، قبل ذلك كله. 

ً
شراسة

الحل األمثل لفراغ السلطة هو الدعوة إلى إجراء انتخابات للمجلس التشريعي. وبعد ذلك، 
انتخاب الرئيس، وإلى ذلك الحني يجب انتخاب نائب للرئيس بشكل سريع، يمكن االتفاق 
عليه ما بني الفصائل مجتمعة داخل منظمة التحرير وخارجها. هذا بالنسبة للسلطة، 
أما حركة فتح، فالقضية أخطر بكثير، إذ إن غياب أبو مازن، لسبب من األسباب الثالثة 

التي ذكرت، سيؤدي حتمًا إلى عواقب ال يمكن أن تحمد عقباها.
عماد العيسى )فلسطين(

الــســودان في  اســم  األميركية على  السلطات  أبقت 
الذي  للتقرير  لــإلرهــاب، وفقًا  الراعية  الــدول  قائمة 
إصــداره  على  األميركية  الخارجية  وزارة  درجــت 
كل عام، والذي احتوى على مغالطات وتناقضات، 
ــأن الــحــكــومــة الــســودانــيــة تــعــاونــت  مــنــهــا اإلقـــــرار بـ
ــدول فـــي هــذا  ــ ــ ــن ال ــدد مـ ــ ــات املـــتـــحـــدة وعـ ــواليــ ــ ــع ال مـ
الخصوص، من خالل عضوية السودان الفاعلة في 
مجموعة الشراكة إلقليم شرق إفريقيا، وهي تكتل 
العام 2009 من أجل مكافحة  إقليمي تأسس في 
أنشطة إرهابية عن طريق تأمني الحدود، محاصرة 
ثقافة  مناهضة  اإلقليمية،  اإلرهــابــيــة  املجموعات 
الــعــنــف واألفـــكـــار املــتــطــرفــة، وغــيــرهــا مــن مــجــاالت 
الــتــعــاون مــع عـــدد مــن الــــدول، كـــان آخــرهــا تسليم 
أيام، مواطنًا إريتريًا، ُيدعى  السودان إيطاليا، قبل 
تورطه ضمن شبكة  ميدهاني ميريد، يشتبه في 
جريمة منظمة مسؤولة عن تهريب الالجئني غير 
ــا. ذلــك كله وغــيــره لــم يشفع  الشرعيني إلــى أوروبــ
اإلدارة  إزالــة  تأمل  كانت  التي  السودانية  للحكومة 
الراعية  الـــدول  الــســودان مــن قائمة  األميركية اســم 
التقرير  )بحسب  إيـــران  تصدرتها  التي  لــإلرهــاب 
ــــســــوري وداعــــش  األمــــيــــركــــي(، وضـــّمـــت الـــنـــظـــام ال
وكوريا الشمالية، فيما أزالت الواليات املتحدة اسم 
كوبا من القائمة. أضافت وزارة الخارجية األميركية 
اســم الــســودان لقائمة الـــدول الــراعــيــة لــإلرهــاب في 
العام 1993، في أعقاب محاولة  أغسطس/ آب من 
االغتيال التي تعرض لها الرئيس املصري األسبق 
حسني مبارك في أديس أبابا، وتم توجيه أصابع 

االتـــهـــام آنــــذاك لــلــنــظــام الــســودانــي بــالــوقــوف وراء 
الفاشلة.  االغتيال  في محاولة  املتورطة  الجماعات 
بــعــد ذلــــك، فــرضــت الـــواليـــات املــتــحــدة عـــام 1997 
تجميد  السودان، شملت  على  اقتصادية  عقوبات 

األصول اإلجمالية للحكومة السودانية.
تنوعت العقوبات األميركية على السودان، بموجب 
لــإلرهــاب مرة،  الراعية  الــدول  قائمة  وضعه ضمن 
وبموجب العقوبات االقتصادية مرة أخرى، وأخذت 
السلطات   متعددة، حيث درجــت 

ً
العقوبات أشكاال

كاملة  الدبلوماسية  العالقات  قطع  على  األميركية 
مـــع الــنــظــام الـــســـودانـــي، عــنــدمــا تــصــل الــخــالفــات 
األمــور  إلــى مــدًى بعيد، وعندما تهدأ  الدولتني  بني 
الــتــمــثــيــل  ــيـــة  ــيـــركـ األمـ اإلدارة  تــعــيــد  الـــســـيـــاســـيـــة، 
باألعمال.  قائم  إلــى   

ً
أصــال املنخفض  الدبلوماسي 

إال أن العقوبات االقتصادية كانت، وال تزال، األقوى 
ــثـــر تــأثــيــرًا، ألنــهــا تــمــس املـــواطـــن الــســودانــي  واألكـ
التحتية القتصاد  البنية  على  أثــرت  فقد  مباشرة، 
الـــدولـــة، خــصــوصــًا بــعــد أن اجــتــمــع مــعــهــا الــفــســاد 
إلى  أدى  والـــذي  الحكومة،  فــي سياسات  الــضــارب 
املعيشة،  وتــدنــى مستوى  الفقر  مــعــدالت  انــتــشــار 
وضـــعـــف الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، وانـــتـــشـــار األوبـــئـــة 
واألمراض، وتراجع املستوى التعليمي. ولذلك، فإن 
آثارًا  السودان  االقتصادية على  العقوبات  لتجديد 
فيها  يواجه  التي  الحالية  األوضـــاع  سالبة في ظل 
االقتصاد السوداني صعوباٍت جمة، بعد انفصال 
النفط،  إلى دولة مستقلة، وفقدان عائدات  الجنوب 
ــى تــدهــور ســعــر الــصــرف إلـــى مــعــدالت  مــا أدى إلـ

الحكومة  رفضت  متوقع،  هــو  كما  مسبوقة.  غير 
الــقــاضــي بمواصلة  الـــقـــرار األمــيــركــي  الــســودانــيــة 
وضــع اســم الــســودان ضمن قائمة اإلرهــــاب عامًا 
آخر، ولفت بيان لوزارة الخارجية إلى الجهود التي 
االستقرار  تحقيق  العمل على  في  السودان  بذلها 
األمــن والسلم، وفــي دول جـــواره ومحيطه  وبسط 
اإلقليمي، من خالل دوره الفاعل في بناء السالم، 
الــجــريــمــة املنظمة  ومــكــافــحــة اإلرهــــــاب ومـــحـــاربـــة 
والعابرة للحدود، ولم ينَس البيان اإلشارة إلى إيواء 

السودان أعدادًا كبيرة من الجئي دول الجوار.
السودانية ترفض  الحكومة  أن  تتمثل املشكلة في 
التصنيف األمــيــركــي لــلــدول الــتــي تــرعــى اإلرهـــاب، 
األميركية،  االقتصادية  العقوبات  تجديد  وترفض 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــبــدو غــيــر مــكــتــرثــة لتحسني 
ــولــي ذلك 

ُ
صورتها لــدى الـــرأي الــعــام الــعــاملــي، وال ت

مؤتمر  تــزال مخرجات  فــال  كبيرًا،  اهتمامًا  األمــر 
تـــراوح مكانها، وال يــوجــد سقف  الــوطــنــي  الــحــوار 
ــفـــاق عــلــيــه، على  زمــنــي مـــحـــّدد لــتــنــفــيــذ مـــا تـــم االتـ
الرغم من مقاطعة قوى سياسية عديدة الحوار من 
األساس. املطلوب اآلن، وضع منظومة حل خارجية 
تشمل تــدعــيــم الــدبــلــومــاســيــة الــســودانــيــة، ورفــدهــا 
األميركية.  الذهنية  في  التأثير  تستطيع  بكفاءات 
وعــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، البـــد مــن الـــوصـــول إلــى 
النزاع، باإلضافة  سالم شامل وعــادل في مناطق 
الفساد  ومحاربة  السياسية  الحريات  إشاعة  إلــى 

املستشري.
محمد مصطفى جامع )السودان(

مغربيّات يصنعن الحلويات

»على 
رزقَك 

أفطرنا«
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إال  متعة،  كانت  وإن  الحلويات،  صناعة 
 وصــبــرًا. مــع الــوقــت، 

ً
ب مــهــارة

ّ
أنــهــا تتطل

ــف 
ّ
ــادة، وال تــتــأف ــ يـــتـــحـــّول الــصــبــر إلــــى عــ

ــران  ــ ــانـــب األفــ ــــى جـ  إلـ
ً
الـــنـــســـاء حــــن يــقــفــن طــــويــــا

بــانــتــظــار أن تــنــضــج الـــحـــلـــويـــات. بــالــنــســبــة ألي 
صــانــعــة حـــلـــوى مــغــربــيــة، املـــهـــارة والــصــبــر هما 

مفتاح النجاح.  
ــن فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــســــن دخـ ــحــ بــــــهــــــدف تــ
سبع  أســس  الصعبة،  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة 
ــة لــلــحــلــويــات  ــيـ نـــســـاء تــعــاونــيــة »الــــزهــــراء الـــوزانـ
واملــمــلــحــات« فـــي مــنــطــقــة وزان املــغــربــيــة. وتــقــول 
رئــيــســة الــتــعــاونــيــة ســعــاد الــســفــيــانــي، لـــ »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد«، إن »الـــتـــعـــاونـــيـــة مــــا زالـــــــت فــــي طـــور 
واالستقطاب.  اللوجستية  الناحية  من  التأسيس 
املهتّمات  النساء  فيها بعض  التحق  اليوم،  حتى 

بصناعة الحلويات املغربية وغيرها«. 
 من 

ّ
اســتــطــاعــت الــعــضــوات تــأســيــس تــعــاونــيــتــهــن

رأس مال صغير، وقد ساهمت كل عضوة بمبلغ 
 التغييرات التي 

ّ
رمزي لشراء األدوات الازمة. لكن

لة 
ّ
واملتمث التعاونيات،  قــانــون  على  أخــيــرًا  طــرأت 

في إصــدار مرسوم جديد، أدت إلــى إرجــاء النظر 

 املقدم لدى الجهات الرسمية. في هذا 
ّ
في طلبهن

اإلطار، تقول السفياني: »تقّدمنا بامللف منذ عام 
املوافقة عليه«. من جهة  زلنا ننتظر  تقريبًا، وما 
مــا عرقل  التعاونية مقرًا خــاصــًا،  أخـــرى، ال تملك 

الترويج لها على نطاق أوسع. 
ل العضوات إنشاء تعاونية بداَل من الجمعية، 

ّ
فض

ألن األولـــــى هـــي عـــبـــارة عـــن عــمــل اجــتــمــاعــي يـــّدر 
، في حن أن الجمعية تهتم بتنفيذ نشاطات 

ً
دخا

الجمعية، من  أطــراف خــارج  مــن  بدعم  اجتماعية 
دون حــصــول أعــضــائــهــا عــلــى مــقــابــل مــــادي. ومــن 
خــــال الــتــعــاونــّيــة، تــمــكــنــت الـــعـــضـــوات مـــن نسج 
عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة وتـــبـــادل املـــعـــرفـــة واملـــهـــارات 
وتكوين رأس مال وتحسن املنتج املحلي. في هذا 
عاقة  العضوات   

ُ
تربط السفياني:  تقول  السياق، 

ــادرات عــلــى الــعــمــل بشكل  ــ جـــيـــدة، مـــا يــجــعــلــهــن قــ
 امرأة إلى تطوير نفسها. 

ّ
جماعّي. وتسعى كل

 مــا يــكــون الــتــحــدي األكـــبـــر، خـــال صناعة 
ً
ــادة ــ وعـ

الــحــلــويــات املــنــزلــيــة، الـــقـــدرة عــلــى الــحــفــاظ على 
مـــدة صــاحــيــة أطــــول. تــقــول الــســفــيــانــي: »نــحــاول 
الحلويات  املناسبة للحفاظ على  الظروف  توفير 
لفترة أطول من خال استخدام صناديق تعليب 

ونوعية باستيكية جيدة. 
فالحلويات يمكن الحفاظ عليها لفترة أطول من 

اململحات التي تفسد خال 24 ساعة. لذلك يجب 
تسويقها بأسرع وقت ممكن«.

ــــذا الــــنــــوع مــــن األطـــعـــمـــة،  ال يـــهـــدأ الـــطـــلـــب عـــلـــى هـ
وخصوصًا في املناسبات الدينية واألفراح وشهر 
رمضان واألعياد. في هذه املناسبات، يكون العمل 
مضاعفًا«. تجدر اإلشارة إلى أن معظم العضوات 
اكــتــســن مــهــارة صــنــاعــة الــحــلــويــات املــغــربــيــة من 
إلــى البيئة  ، بــاإلضــافــة 

ّ
 وجــداتــهــن

ّ
خــال أمهاتهن

الحّب  املهنة  هــذه  ب 
ّ
وتتطل عـــام.  بشكل  املحيطة 

التي تعلمت صناعة  السفياني،  ق 
ّ
والصبر. وتعل

الحلويات حن كانت في الـ 17 من عمرها، أنه »في 
حال كان صاحب املهنة ال يحبها، فلن ينجح فيها 
ألنها مهنة صعبة«. تضيف: »تمكنت من صناعة 
الــحــلــويــات بعد فــتــرة مــن الــتــجــارب. فشلت مــرات 
أنجح وأحــافــظ على مستوى جيد«.  أن  عــدة قبل 
تطمح من خال التعاونية أن »تبدع أكثر، وتتيح 
املـــجـــال لــلــراغــبــن فـــي تــعــلــم صــنــاعــة الــحــلــويــات 
أقل  يبدو  الجديد  الجيل  أن  املغربية«، خصوصًا 

اهتمامًا بتعلمها. 
التي  العضوات  الساعي، وهــي إحــدى  أمــا فاطمة 
الجديد«:  »العربي  لـ فتقول  للتعاونية،  انضمت 
ــم كـــل ما 

ّ
ــابـــع زمــيــاتــي فـــي الــعــمــل حــتــى أتــعــل »أتـ

الحلويات في  . أستطيع صناعة 
ّ
هو جديد منهن

التعاونية،  فــي  إبــداعــًا  أكــثــر  أكـــون  الــبــيــت، لكنني 
ربما ألنني أشعر بمسؤولية أكبر«.   

وتــرى السفياني أن هذه املهنة قد تتطور بشرط 
العضوات  تصبح  حتى  التعاونية  »تــتــأســس  أن 
أكـــثـــر مـــثـــابـــرة«، خــصــوصــًا أنـــهـــا مــهــنــة »مــتــعــبــة 
إلــى تسويق  وقــد تصبح مملة مع الوقت. نسعى 

منتجاتنا محلّيًا ودولّيًا«. 

مجتمع
نوع جديد من أدوية السرطان يزيل العبء عن جهاز املناعة في الجسد، قد يمنح شركات األدوية 
 
ّ
مكاسب مذهلة في الحرب ضّد املرض املميت. لكن بحسب إدارة األغذية والعقاقير األميركية، فإن
عددًا أكبر مما ينبغي من شركات األدوية يرّكز على النهج ذاته. وقال مدير قسم منتجات األورام 
 »نجاح قلة من شركات األدوية في عاج السرطان 

ّ
الطبيب ريتشارد بازدور لوكالة »رويترز« إن

في سوق العقاقير الذي تبلغ قيمته 110 مليارات دوالر أميركي، يغري املنافسن ملواصلة تطوير 
)رويترز( عاجات مشابهة بداًل من االستثمار في مناهج جديدة«. 

كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية جون هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة في بالتيمور األميركية، 
 فرص معاناة األطفال من الوزن الزائد أو السمنة املفرطة قد تزيد بارتفاع معدالت البطالة في 

ّ
أن

مجتمعاتهم. وقالت فانيسا أودو التي قادت فريق البحث: »نفكر في الغالب كيف تؤثر )موجات( 
 فــتــرات االنــكــمــاش االقــتــصــادي لها آثــار على صحة األطــفــال«. 

ّ
الــركــود مباشرة فــي البالغن لكن

 »الدراسة تشير إلى آثار سلبية، ال سّيما صحية محتملة طويلة املدى على األطفال، 
ّ
وأوضحت أن

)رويترز( نتيجة صدمة اقتصادية«.  

تغيّر الظروف االقتصادية يؤثّر على أوزان األطفالاستراتيجية دوائية واحدة لمحاربة السرطان

تتقن غالبية العضوات صناعة الحلويات المغربية 
و»الشباكية«  و»المحنّّشة«  الغزال«  »كعب  مثل 
التي ترّوج في رمضان، باإلضافة إلى »البوشنيخة« 
و»المقروط« و»البقالوة« التي يضاف إليها العسل 
الطرية  »الشارفة«  أو  »البهلة«  وهناك  ــادة.  ع
وتسمى  واللوز،  والسمسم  الزيت  من  والمكونة 

»الغريبية« في بلدان أخرى.

»كعب الغزال« 
و»الشباكية« و»المحنّّشة« 

 مــديــنــة إســالمــيــة، ومــهــمــا كــان 
ّ

فــي كـــل
ــًا، يــجــد  ــئــ ــيــ الـــــوضـــــع االقـــــتـــــصـــــادي ســ
رمضان  فــي شهر  أنفسهم  املــؤمــنــون 
التقوى. مهما كان  إلى  مدفوعني دفعًا 
الــحــال قــبــل رمـــضـــان، يتحولون  عــلــيــه 
يبذلون  حقيقيني  مؤمنني  إلــى  جميعًا 
 مــا اســتــطــاعــوا مــن أجـــل روحــانــيــة 

ّ
كـــل

الــشــهــر املــــبــــارك وأيــــامــــه الـــتـــي ال تقف 
بركاتها عند حّد.

ــان  ــ ــسـ ــ ــم إلـــــــى اإلحـ ــهـ ــيـ ــعـ ــن ذلـــــــــك، سـ ــ مــ
والــتــصــّدق على الــفــقــراء مهما كــان ما 
العطاء  أنفسهم.  هم   ،

ً
ضئيال يملكونه 

آخر  اتجاهًا  خذ 
ّ
يت فــي شهر رمــضــان 

 مــا فــي عــالــم الــيــوم من 
ّ

يبتعد عــن كـــل
ــجــه إلـــى أســـاس 

ّ
مــصــالــح ونــفــعــيــة، ويــت

 الــقــائــم عــلــى التكافل 
ّ

اإلنــســانــيــة الــحــق
الضعفاء  ونــجــدة  واإليــثــار  والتضامن 

في الجماعة.
ــد الـــرحـــمـــن« الــتــي  ــوائـ هــــذا هـــو حــــال »مـ
تــقــام فــي كــثــيــر مــن األحـــيـــاء الشعبية 
جمع نفقات هذه 

ُ
في املدن اإلسالمية. ت

املوائد عادة من صدقات وتبرعات »أهل 
ر 

ّ
تحض حجمها،  كــان  ومهما  الخير«. 

يــســّد جوع  الــطــعــام وكمياته بما  ــواع  أنـ
الصائمني الفقراء كبارًا وصغارًا.

قــد تــجــدهــا فــي بــعــض األحـــيـــان مــائــدة 
والــشــراب، وفي  الطعام  غنية بأصناف 
ر 

ّ
أحيان أخرى تكون فقيرة ال تكاد توف

أكثر من طبق رئيسي من األرّز وقليل 
 

ّ
ها في كل

ّ
جدًا من اللحم أو الدجاج. لكن

األحــــوال ســفــرة مــبــاركــة ببركة الشهر 
الفضيل، وبتكافل املؤمنني في تأمينها 

للمحتاجني من بينهم.
الــلــقــطــة طــفــل بــاكــســتــانــي ينتظر  فـــي 
فــي كراتشي.  »مــائــدة رحــمــن«  اكتمال 
وينتظر معها أذان املغرب عندما تمتلئ 
ــم ينطقون  بــالــصــائــمــني، وهـ ــاوالت  ــطـ الـ
دعاءهم قبل أن يبدأوا األكــل: »اللهم لَك 

صمنا وعلى رزقَك أفطرنا«.
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كنّا صغارًا يوم كان لشهر رمضان رونقه الخاص في الموصل. كان ذلك 
قبل ثالثين عامًا أو أكثر. كانت المدينة العتيقة تستقبل الشهر الفضيل 

وكذلك سّكانها، في لوحة روحانية فريدة

مسلحون تختلف هوياتهم يفّجرون المدارس

مستقبل أطفال أفغانستان في خطر

1819
مجتمع

زياد السنجري

مـــثـــلـــنـــا مــــثــــل أهــــلــــنــــا فــــــي مــحــلــة 
ــقـــوشـــة« الـــقـــريـــبـــة مــن  ــنـ ــام املـ ــمــ »حــ
ــامـــع الــــنــــوري الـــكـــبـــيـــر، وســـط  الـــجـ
ــب دورنـــا 

ّ
مــديــنــة املــوصــل الــقــديــمــة، كــنــا نــتــرق

)غطاء  والعقجني  البيضاء  الدشداشة  لشراء 
ــرأس(. كـــان األهــــل يــحــاولــون مــن خاللهما  ــ الــ
 
ّ
تحفيزنا، ونحن صغار، على الصيام في عز

لهيب الصيف.
التكبيرات  التماس هــالل رمضان، كانت  فــور 
والـــصـــلـــوات تــتــصــاعــد، مــعــلــنــة بـــدايـــة الــشــهــر 
وداعـــيـــة إلــــى صــــالة الـــتـــراويـــح. الــبــعــض كــان 
ــا بعضنا  يقصد الــجــامــع الــنــوري الــكــبــيــر، أّمـ
اآلخــر فمسجد أم التسعة القريب. هناك، كان 
يؤّم بنا الشيخ، إسحق السنجري، عّم والدي، 
 درويشًا متعبدًا زاهــدًا، 

ً
رحمه الله. كــان رجــال

ة 
ّ
»مــن أهــل الــلــه«، ولــه مواقف مع أهالي املحل

يشهد لها كثيرون من أبنائها ممن عاصروه.
الناصعة،  الــبــيــضــاء  بمالبسنا  نتباهى  ــا 

ّ
كــن

قــبــل أن نــرجــع مــنــهــكــني إلـــى الــبــيــت بصحبة 
الــعــّم، الــحــاج محمد أمـــني الــســنــجــري، بعدما 
كرمة  أوراق  وقطفنا  املسجد  باحة  في  لعبنا 
األوراق  بتلك  الــصــغــيــرة.  حديقته  مــن  العنب 

َعّد »الدوملة« املوصلّية الشهيرة.
ُ
ت

ـــا نــنــتــظــر الـــصـــبـــاح على 
ّ
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، كـــن

أحــــّر مـــن الــجــمــر لــكــي نــحــصــل عــلــى الــيــومــّيــة 
ــا(، الـــتـــي تـــأتـــي مـــضـــاعـــفـــة خـــالل  ــنــ )مــــصــــروفــ
 وطـــاب من 

ّ
ــا نشتري مــا لــذ

ّ
الــصــيــام، وبــهــا كــن

نقصد  أو  الــصــنــع،  منزلية  بسيطة  حــلــويــات 

الفالني والجار العالني، فنحن سوف نتذّوق 
طــعــامــهــم، إذ كــــان الـــجـــيـــران فـــي ذلــــك الــوقــت 
األطباق بني بعضهم بعضًا. هكذا  يتبادلون 
 وطاب 

ّ
 ما لذ

ّ
كانت مأدبة اإلفطار تمتلئ بكل

ــبـــاق والــحــلــويــات والـــفـــواكـــه، وكــانــت  مـــن األطـ
 
ّ
أيديهن بــه  جــادت  بما  يتباهني  املحلة  نساء 

من أكالت بنكهة موصلية خاصة.
املــائــدة، بإشراف  العائلة حــول  مــا إن تجتمع 
ــجــه نــحــو املــاء 

ّ
الـــجـــدة، حــتــى كــانــت أعــيــنــنــا تــت

والــعــصــائــر وأنــــــواع املــنــقــوع املــخــتــلــفــة، بعد 
ظــمــأ رافــقــنــا طــــوال الــنــهــار. كـــان ذلـــك يــتــّم في 
األذان.  ننتظر  فيما  املـــنـــزل(،  )بــاحــة  الــحــوش 
البعض كان ينتظره على السطح، على الرغم 
من قرب املسجد. أّما أعمامي ووالدي، فكانوا 
ر 

ّ
 أحد املارة تأخ

ّ
ينتظرون عند باب املنزل، لعل

في الوصول إلى منزله، ويدعونه إلى اإلفطار. 
ـــف مـــن أقــــارب 

ّ
ــتــنــا كـــانـــت تـــتـــأل

ّ
 مــحــل

ّ
ُيـــذكـــر أن

 أكثر ما يمّيز أهل املوصل هو 
ّ

وأنسباء. ولعل
املــصــاهــرة املــتــداخــلــة بــني الــعــوائــل والعشائر 
ا نضع جهاز 

ّ
املنزل، كن والبيوتات. في باحة 

التي  تلفزيون، فتبدأ السهرة مع املسلسالت، 
كــانــت تــأخــذ الــحــّيــز األكــبــر مــن اهــتــمــام جميع 
ة. وتشهد على ذلك الشوارع واألزقة 

ّ
أهل املحل

الــخــالــيــة فـــي وقــــت الــــعــــرض. ومــــع انــتــهــائــهــا 
وعودة العبي »املحيبس« و«الفر« من املقاهي 
ا نصعد 

ّ
وتجّمعات الشّبان في زقاق املحلة، كن

ــــى تــخــتــه   واحــــــد إلـ
ّ

ــــى أســـطـــح املــــنــــازل وكــــــل إلـ
ار 

ّ
الفخ جــرار  فيما نضع  الخشبي،  )ســريــره( 

على ستارة )تنك( السطح لتبريد املياه حتى 
يحني موعد اإلمساك.

يرّكز داعش في المدارس 
التي أنشأها على تدريب 

األطفال على السالح 
وتجهيزهم للقتال

كانوا يشّجعوننا 
على الصيام باليومية 

المضاعفة من الوالد حينًا 
ومن العّم حينًا آخر

ــازم دعــبــوبــة لـــشـــراء املـــرطـــبـــات. كــان  ــ  حـ
ّ

مـــحـــل
مــحــلــه عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن مـــحـــل جـــبـــار حــولــي 
للمواد الغذائية، مقابل الجامع النوري، وكان 
ل تحديًا كبيرًا إذ علينا عبور شارع 

ّ
ذلك يمث

الفاروق العتيق حيث تنشط حركة السيارات.
كانوا يشّجعوننا على الصيام من خالل تلك 
الــيــومــيــة املــضــاعــفــة أيـــضـــًا، مـــن الـــوالـــد حينًا 
ــهـــا« فمن  ــمـ ــا »أدسـ ــ ــر. أّمـ ــ ــّم حــيــنــًا آخـ ــعـ ــن الـ ومــ
الجدة، وكانت تصل إلى مائة فلس في بعض 
األحيان. كنا نحتار ما بني شــراء »العلوجة« 
أو »الــشــرابــت«، وهــمــا نــوعــان مــن الحلويات 
املــصــنــوعــة مــنــزلــيــًا مـــن الــدقــيــق والــســكــر مع 
األصباغ، والتي تباع لألطفال في هذا الوقت 
الشرابت وكنا نضعها  ا نفضل 

ّ
كن العام.  من 

فــي صينية صــغــيــرة، ونــطــوف بــهــا ونصيح 
»شــرابــت أطيب شـــروب«، على الرغم من أنها 

شرب.
ُ
كانت تؤكل وال ت

وبــعــد بــيــع مـــا تــبــقــى مـــن تــلــك الــحــلــويــات، أو 
وبناتها،  املحلة  أبناء  من  آخرين  إلــى  وهبها 
بــرّديــات من  املفطرين ونمطرهم  نــطــارد  ــا 

ّ
كــن

قبيل »الصايم شي شي ..واملفطغ كديشي«.
ــد مــكــتــبــة  ــقـــصـ ــا نـ ــ ـ

ّ
ــن ــ بــــعــــد صـــــــالة الــــعــــصــــر، كـ

»قــرطــبــة« الـــذي يملكها عــّمــي، الــحــاج محمد 
ــن أقــــــدم مــكــتــبــات  ــنـــجـــري. كـــانـــت مــ أمـــــني الـــسـ
ــا نــنــتــظــر صــمــون 

ّ
ــاروق. هـــنـــاك، كــن ــفــ شــــارع الــ

اإلعـــاشـــة الــســاخــن، ونــســاعــد فــي تعبئته في 
 القريب 

ّ
أكياس من النايلون وبيعه في املحل

ا نساعد 
ّ
من املكتبة. وفــي بعض األحــيــان، كن

وبيع  املكتبة  في  املدرسية  الكتب  تجليد  في 
ا 

ّ
بعض املجالت. ومع اقتراب أذان املغرب، كن

َعّد 
ُ
نتوّجه إلى منطقة حضيرة السادة، التي ت

 إلــى حــّي املــشــاهــدة وجــامــع السلطان 
ً
مــدخــال

ويـــــس. هـــنـــاك، كـــانـــت الـــفـــواكـــه والـــخـــضـــروات 
لــم تكن تعرف يومًا األسمدة  التي  الــطــازجــة، 
ي« 

ّ
الكيمياوية. أكثر ما كان يعجبني هو »الرق

ــر، الـــــذي نــطــلــق عــلــيــه في  ــمــ أو الــبــطــيــخ األحــ
ا نشتريه 

ّ
املوصل »الشمزي« أو »الدبشي«. كن

عن  نسأله  بعدما  خشبّية،  عربة  صاحب  من 
ــذا عــكــس الـــشـــمـــزي؟«.  ثــمــنــه: »عـــمـــو بــشــقــد هــ
مــذاقــه حلو وحامض  الــطــازج  البطيخ  وذلـــك 
ــان ُيــــــزرع فـــي املــنــاطــق  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وكـ
ا نشتري منقوع 

ّ
القريبة من املوصل. كذلك، كن

»طرشي   
ّ

محل مــن  الــســوس،  ومنقوع  الزبيب 
أو  الكبير  الــنــوري  للجامع  املــجــاور  الحدباء« 
ــاوي. لـــم نــكــن نــفــّكــر بــالــطــعــام  ــكـ مـــن مــنــطــقــة املـ
املختلفة من  واألنــــواع  بــاملــيــاه  تفكيرنا  بــقــدر 
املنقوع الطبيعي البارد. وفي طريقنا، لم نكن 
ننسى شراء اللنب من منزل عّمو سمير الدب، 
ا 

ّ
ر اللنب في الباطية. بعدها، كن

ّ
الذي كان يخث

نسرع إلى البيت. كانت روائح الطعام تصيب 
أنــوفــنــا مــبــاشــرة، ونــخــّمــن مــــاذا طــبــخ الــجــار 

ال يكفي األفغان ما عانوه 
وما زالوا حتى يومنا 

هذا، فيستهدف اإلرهاب 
مدارس أطفالهم. 

ويُضطر هؤالء إلى 
ترك مقاعد الدراسة 

بعدما فّجر المسلحون 
المؤسسات التعليمية 

التي يقصدونها

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تفجير املدارس وتدميرها ليس أمرًا مستجدًا 
رت الحرب 

ّ
في أفغانستان، إذ بدأ ذلك مذ كش

للبالد  السوفييتي  الــغــزو  عقب  أنيابها  عــن 
فــي سبعينيات الــقــرن املــاضــي. خــالل فترات 
املاضية،  العقود  مــدى  على  املختلفة  الحرب 
ُدّمر قطاع التعليم تمامًا كما باقي القطاعات 

الحياتية في البالد.
ــر األخــــيــــرة، تـــحـــديـــدًا بــعــد ظــهــور  ــهـ فـــي األشـ
تنظيم الــدولــة اإلسالمية )داعـــش( فــي شرق 
أفغانستان، تحّولت عشرات مدارس األطفال 
إلى مراكز تدريب وإيــواء للمسلحني قبل أن 
التي  املــواجــهــات  بعد  هــؤالء بعضها.  ُيفّجر 
تقوم بني مسلحي التنظيم والقوات املسلحة 
األفغانّية، يقدم األّولون على تفجير املدارس 

التي تمركزوا فيها عند إخالئها.
ــام القليلة املــاضــيــة، فــقــد ظهرت  أّمـــا فــي األيــ
جـــمـــاعـــة تـــطـــلـــق عـــلـــى نــفــســهــا اســـــم »حـــركـــة 
العسكرية  عملياتها  ــت 

ّ
واســتــهــل األحــــــرار«، 

بتفجير أربع مدارس في يوم واحد في إقليم 
التي  الجماعة  أفغانستان.  شــرق  في  كونار، 
لم يسمع بها أحــد من قبل، لم تذكر السبب 
ي املسؤولية في بيان 

ّ
وراء ذلك واكتفت بتبن

تلك   
ّ
أن ُيــذكــر  تــلــك.  أصــدرتــه عقب عملياتها 

املدارس هي الوحيدة في املنطقة.
 املسلحني 

ّ
وقــــد أفـــــادت مـــصـــادر قــبــلــيــة بــــأن

فـــــّجـــــروا وأحــــــرقــــــوا أربـــــــع مـــــــــدارس لــلــبــنــني 
ــى 

ّ
ــي، يــتــلــق ــوكــ ــانــ ــات فــــي مــــديــــريــــة مــ ــنــ ــبــ والــ

تــعــلــيــمــه فــيــهــا مـــئـــات مــــن أبــــنــــاء املـــديـــريـــة 
وفي  تعليم.  دون  من  اليوم  أصبحوا  الذين 
تــفــاصــيــل الـــحـــادث الــتــي ســردتــهــا املــصــادر 
ــددًا   عـ

ّ
ــن حـــــراس تــلــك املــــــــدارس، فـــــإن  عـ

ً
نـــقـــال

كــبــيــرًا مـــن املــســلــحــني املــلــثــمــني حــاصــروهــا 

ت »حركة األحرار« غير 
ّ
في اليوم التالي، تبن

املــعــروفــة فــي األوســـاط القبلية و«األوســـاط 
ــّد ســــــــواء، مــســؤولــيــة  ــ ــلـــى حــ الــــجــــهــــاديــــة« عـ
متوّعدة  املــدارس وحرقها،  تفجير  عمليات 
القبلية، ما  املــصــادر  إلــى  بالنسبة  بــاملــزيــد. 
جــرى هو في إطــار عملية ممنهجة لتدمير 
قــطــاع التعليم فــي الــبــالد. وهـــذا مــا أشــارت 

إليه تصريحات مدير املدرسة الثانوية في 
ه بعد 

ّ
ليجالم، مصطفى خان، الذي أفاد بأن

ملواصلة  خيمًا  نصب  التفجير،  مــن  يــومــني 
التعليم، لكن سرعان ما اضطر إلى الرجوع 
عن قراره، بعدما قصده مسلحون في منزله 

وهددوه بالقتل إذا استؤنفت الدراسة.
من جهتها، أفــادت إدارة التعليم املحلية في 
 الحكومة 

ّ
إقليم كونار، في بيان أصدرته، بأن

شّكلت هيئة للتحقيق في هذا الشأن وإيجاد 
ــدّمـــر مستقبل   لــلــمــعــضــلــة الـــتـــي تـ

ّ
ــل ســبــل حــ

نـــاشـــئـــة الـــبـــلـــد بــالــتــنــســيــق مــــع الـــقـــبـــائـــل. لــم 
إنــمــا وصف  إلــى جهة بعينها،  الــبــيــان  يشر 
 
ّ
مــن ارتــكــب ذلـــك بـــأعـــداء الـــبـــالد، مــوضــحــًا أن

الحكومة سوف تتعامل معها بيد من حديد. 
لــدرجــة  دّمــــرت  املستهدفة  املــــدارس   

ّ
أن ُيــذكــر 

أنها لم تعد صالحة لالستخدام.
املــــدارس وإحــراقــهــا ظــاهــرة منتشرة  تفجير 

 هذه هي املّرة األولى في 
ّ
في أفغانستان، لكن

إقليم كونار، بحسب ما يقول الزعيم القبلي 
 »تفجير هذا 

ّ
في املنطقة باول خان. يضيف أن

العدد من املدارس، من شأنه أن يدفع القبائل 
إلــــى الــتــفــكــيــر فـــي هــــذه الــقــضــيــة الــتــي تــدّمــر 
 »القبائل 

ّ
مستقبل أوالدهــا«. ويشّدد على أن

لن تبقى مكبلة األيــدي إزاء الجريمة النكراء 
 قبائل كونار 

ّ
 التعليم«، مشيرًا إلى أن

ّ
في حق

في  البعض  مع  بعضها  بالتنسيق  معروفة 
جميع القضايا، ال سيما تلك املتعلقة بتعليم 
ــم املــتــحــدة  ــ  مــنــظــمــة األمــ

ّ
ــال. ُيــــذكــــر أن ــ ــفـ ــ األطـ

 
ّ
للطفولة )يونيسف( كانت قد أشارت إلى أن
ما  يوميًا  يــدّمــرون  أو  يسيطرون  املسلحني 
أربــع وخمس مــدارس ومستشفيات في  بني 

أفغانستان.
ختَصر التحديات التي تواجهها مدارس 

ُ
ال ت

والتدمير  بالتفجير  أفغانستان  في  األطفال 
أو اســتــخــدامــهــا ألغــــــراض قــتــالــيــة، بـــل ثمة 
تهديدات أخــرى، خصوصًا في شرق البالد، 
ــــش عـــلـــى بــعــض  حـــيـــث يــســيــطــر تــنــظــيــم داعــ

املناطق الحدودية.
إقــلــيــم  ــــي  فـ ــلـــيـــة  املـــحـ الـــتـــعـــلـــيـــم  إدارة  تـــفـــيـــد 
 الــتــنــظــيــم أغـــلـــق 17 مــدرســة 

ّ
ــأن ــ نــنــجــرهــار بـ

اإلقــلــيــم على مقربة من  فــي  للبنني والــبــنــات 
الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــة، فــيــمــا فــتــح مــــدارس 
ــادر قــبــلــيــة.  ــا تــشــيــر مـــصـ ــة، بــحــســب مـ خـــاصـ
 مدرستني للعلوم 

ّ
وتوضح مصادر قبلية أن

الــعــصــريــة ومـــدرســـة ديــنــيــة اســتــحــدثــت في 
ــــني بـــاكـــســـتـــان  ــة بـ ــ ــــدوديـ ــــحـ مــــديــــريــــة كــــــوت الـ
 
ّ
وأفــغــانــســتــان فـــي إقــلــيــم نــنــجــرهــار. ويــحــث
التنظيم سكان املنطقة على إرســال أوالدهــم 
)الذكور فقط( إلى تلك املدارس، كذلك يدّرس 
ــاء مــقــاتــلــيــه املــحــلــّيــني واألجــــانــــب.  ــنـ فــيــهــا أبـ
محددًا  منهجًا  للتنظيم   

ّ
أن املصادر  تضيف 

فــي مــدارســه مــع زّي خــاص بالتالميذ، وهم 
االهتمام فيها،  أّمــا  يتلقون علومًا محدودة. 
استخدام  على  األطــفــال  تدريب  على  فيترّكز 
عليه  ــهــم 

ّ
وحــث للقتال  وتجهيزهم  األســلــحــة 

ــدّرب.  كــوســيــلــة لــتــوفــيــر الــعــنــصــر الــبــشــري املــ
كذلك، ُيــدّرب الصغار على سبل التعاون من 
أهـــداف التنظيم والعمل  إلــى  الــوصــول  أجــل 

على ترويج فكره.

ــوا الـــحـــراس  عــنــد مــنــتــصــف الــلــيــل، وأخــــرجــ
ــن دون أن  بــــاألشــــجــــار مــ ــم  ــدوهــ ــ ــّي مــنــهــا وقــ
ينطقوا بكلمة واحــدة. بناًء على ذلــك، يقّدر 
البعض أن يكون املسلحون الذين ساهموا 
فــي عمليات تفجير املــــدارس، مــن األجــانــب. 
في  املسلحني   

ّ
أن القبلية  املــصــادر  وتابعت 

 أنــحــاء 
ّ

الـــبـــدايـــة، زرعـــــوا املــتــفــجــرات فـــي كــــل
مــدرســة ثــانــويــة فــي منطقة لــيــجــالم بعدما 
فّجروها  ثم  قّيدوا حارسها خــارج حرمها، 
املــدرســة كان   مبنى تلك 

ّ
أن ُيــذكــر  بــالــكــامــل. 

ّيد بدعم من مؤسسة خيرية وتعاون 
ُ

قد ش
 
ً
 هذه املنطقة قليال

ّ
قبائل املنطقة. وُيذكر أن

مــــا تــهــتــم بـــهـــا الـــحـــكـــومـــة وكــــذلــــك املــجــتــمــع 
الـــدولـــي. وبــعــد تــفــجــيــر املـــدرســـة الــثــانــويــة، 
ــــدم املــســلــحــون عــلــى حــــرق ثــــالث مــــدارس  أقـ
واحــدة  مــدرســة  بينها  نفسها،  املنطقة  فــي 

للبنات واثنتان للبنني.

كان رمضان 
في الموصل

إفطار الشارع 
في السودان

الظروف االجتماعية 
واالقتصادية قادت إلى 

الحد من التواصل

الخرطوم ـ العربي الجديد

كثيرة هي عادات شهر رمضان في السودان. 
ــًا يــشــتــهــر  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ فــــهــــو يــــتــــخــــذ مــــظــــهــــرًا اجــ
بـــاإلفـــطـــارات الــتــي تــقــام فـــي الــــشــــوارع وعــلــى 
الــطــرقــات الــعــامــة طــــوال أيــــام الــشــهــر. وفيها 

تتجلى قيم التكافل االجتماعي.
تحمل األسر في الحي الواحد صواني اإلفطار 
مــصــحــوبــة بــالــعــصــائــر إلـــى الـــشـــارع. يتجمع 
الحي لإلفطار  عندها شباب ورجــال وأطفال 
 الحواجز. كما تمثل مبادرة 

ّ
سويًا مزيلني كل

إلفطار املارة.
 هذا املظهر بدأ في االختفاء من 

ّ
مع ذلــك، فــإن

بــعــض األحـــيـــاء الــســودانــيــة الــشــعــبــيــة، بينما 
انـــعـــدم تــمــامــًا فـــي األحـــيـــاء الــراقــيــة واألحـــيـــاء 
الجديدة بسبب ضعف التعارف بني الجيران 
املعيشية.  الحياة  بظروف  بعضهم  وانشغال 
ويــــرجــــح بـــاحـــثـــون اجـــتـــمـــاعـــيـــون اخــتــفــاءهــا 
للمتغيرات  كنتاج  املقبلة  الفترة  تمامًا خالل 
في املجتمع السوداني، وتأثرًا باالنفتاح على 
الفضائيات واإلنترنت، باإلضافة إلى الهجرة 

من الريف إلى املدن.
فـــي  بــــــاإلفــــــطــــــار  ــفــــظ  ــتــ يــــحــ الـــــــريـــــــف  زال  مـــــــا 
الحصر  مــن  تفرش مجموعة  وفيه  الــشــوارع. 
اإلفطار  فوقها صواني  فترّص  البالستيكية، 
املــــؤلــــف مــــن »الـــعـــصـــيـــدة والــــويــــكــــة« الــوجــبــة 
ــر« وهـــو  ــ  عــــن »الــــحــــلــــو مــ

ً
ــة، فــــضــــال ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ

املشروب الرمضاني املحبب للسودانيني.
ــــون، عــبــر  ــيـ ــ ــــودانـ ــابــــل، بـــــدأ شــــبــــاب سـ ــقــ فــــي املــ
ــاء قــيــمــة الــتــكــافــل  ــيــ مـــســـمـــيـــات مــخــتــلــفــة، إحــ

ــقـــرب مــن  ــالـ ــتـــوزيـــع اإلفــــطــــار بـ الـــرمـــضـــانـــي بـ
الرئيسية.  املستشفيات والجسور والطرقات 

بل يتبارون في تقديم هذه الخدمة.
الجديد«  لـ»العربي  عامًا(   40( طــارق  يقول 
ـــه يــحــرص عــلــى اإلفــطــار فــي الـــشـــارع  مع 

ّ
إن

أفراد الحّي. وهي عادة موروثة من أجداده 
االجتماعي،  التكافل  على  تأكيدًا  يعتبرها 
ومــســاحــة لــتــفــقــد الـــجـــيـــران والـــتـــعـــرف على 
 
ّ
أن إليهم ال سيما  العون  أحوالهم، وتقديم 
الناس في غير رمضان ينشغلون بأنفسهم. 
 هـــذه الــعــادة تــقــّوي الــعــالقــات بني 

ّ
يــؤكــد أن

أبـــنـــاء الـــحـــي الــــواحــــد، كــمــا تــخــلــق عــالقــات 
 يــوم 

ّ
جـــديـــدة ال ســيــمــا مـــع اســتــقــبــالــهــم كــــل

ــي عــــالقــــات قــــد تــصــبــح  ــ بـــعـــض املـــــــــارة. وهــ
مستمرة ووطيدة.

ــه ال يــمــيــل  ــ ــ
ّ
ــا أحـــمـــد )37 عــــامــــًا( فـــيـــؤكـــد أن ــ أمـ

إلـــى اإلفــطــار فــي الــشــارع بــالــرغــم مــن عالقته 
لرمضان   

ّ
أن يعتبر  ــه 

ّ
ألن حــّيــه،  بأهل  الجيدة 

خــصــوصــيــة. ويــفــضــل أن يــفــطــر مـــع أســرتــه 
ــــه بــحــكــم عــمــلــه يــقــضــي األشــهــر 

ّ
الــصــغــيــرة ألن

الباقية خارج املنزل، وقد ال تجمعه بأطفاله 
الرسمية. يضيف:  اإلجـــازة  يــوم  وجــبــة حتى 

 ابني األكبر يصّر أحيانًا على أن نخرج 
ّ
»لكن

ــراره  ــ ــيـــران. وتـــحـــت إصـ إلــــى الـــشـــارع مـــع الـــجـ
أخرج أحيانًا«.

 زوجــهــا لــديــه رغبة 
ّ
بــدورهــا، تــقــول إيــمــان إن

 
ّ
ــارع. لــكــن ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ ــة بـــالـــخـــروج إلـ ــمــ ــة دائــ ــويـ قـ
ــهــم ســكــنــوا أخــيــرًا فــي حــي جديد 

ّ
املــشــكــلــة أن

 فـــرد مــنــهــم يغلق 
ّ

بــيــوتــه شــقــق ســكــنــيــة. وكــــل
عليه بابه ويفطر داخل منزله.

ــر املــمــتــدة األســـــاس فـــي املــجــتــمــع  ــ تــمــثــل األسـ
ــــي. ويــــتــــعــــاظــــم دورهــــــــــا فـــــي شــهــر  ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
رمضان، ففيه يحرص السودانيون في العادة 
على إفطار اليوم األول من رمضان في البيت 

الــكــبــيــر، أي مــنــزل الــعــائــلــة الــــذي يــضــم الجد 
والجدة. كما يحرصون على اإلفطار في منزل 
مــن فقد فــردًا فــي أســرتــه مــن العائلة املمتدة، 
كــنــوع مــن املــواســاة وتخفيف الــحــزن عليهم. 
ــًا عـــلـــى جـــمـــع احــتــيــاجــات  ويـــحـــرصـــون أيـــضـ

رمضان والدفع بها إلى تلك األسرة.
ــنــا أفطرنا 

ّ
تــقــول رشــا )29 عــامــًا(: »ال أذكـــر أن

العادة  أول يوم في رمضان في منزلنا. ففي 
تأخذنا والدتي إلى منزل جدتي حيث تجتمع 
بعد  وحتى  وفاتها  »بعد  تضيف:  العائلة«. 
ــا أنــــا وشــقــيــقــاتــي، مـــا زلـــنـــا نــمــارس  ــنــ زواجــ

العادة نفسها في االجتماع لدى والدتي«.
واالجتماعية  النفسية  الصحة  أستاذ  يقول 
 املــجــتــمــع الـــســـودانـــي تــعــرض 

ّ
عــلــي بــلــدو إن

إلــــى كــثــيــر مـــن املـــتـــغـــيـــرات. يــشــيــر إلــــى تــأثــر 
ــم عــبــر  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــاح عــــلــــى الـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــاالنـ ــ ــتــــمــــع بـ املــــجــ
ــك من  ــا فـــي ذلــ الــفــضــائــيــات واإلنـــتـــرنـــت، ومــ
استالب ثقافي. وهو ما أدى إلى تغيرات في 
األساسية  القيم  واهتزاز  االجتماعية  البنية 
الــخــاصــة بالتكافل والــتــكــاتــف والــتــراحــم، ال 
الظروف   

ّ
أن بلدو  سيما في رمــضــان. يعتبر 

االجتماعية واالقتصادية قادت إلى الحد من 
الــتــواصــل مــع اآلخــريــن واالنـــــزواء والتقوقع 

داخل األسرة الصغيرة.
 نـــشـــوء مــجــتــمــعــات ســكــانــيــة 

ّ
يـــؤكـــد بـــلـــدو أن

جــديــدة أفـــرادهـــا مــن أمــاكــن شــتــى، ومـــن دون 
 عــن 

ً
ــابـــق مـــعـــرفـــة وتــــرابــــط بــيــنــهــم، فـــضـــال سـ

الهجرة من الريف إلــى املــدن، وتــواجــد أعــداد 
كــبــيــرة مــن األجـــانـــب، بــاإلضــافــة إلـــى ضغوط 
ها عوامل خلقت مشاكل في قنوات 

ّ
العمل، كل

ــورًا بــالــرهــبــة  ــعــ ــل. كـــمـــا أوجـــــــدت شــ ــواصــ ــتــ الــ
والــتــوجــس مــن اآلخـــر، والــخــوف مــن االنتقاد 
اليقني  الــشــك وعـــدم  مــثــل  السلبية  ــنـــوازع  والـ
والــخــوف مــن الــوقــوع فــي شــجــارات. يضيف: 
 هــــذا أدى إلــــى ضــيــاع صــيــنــيــة رمــضــان 

ّ
»كــــل

وظــهــورهــا مــن حــني إلـــى آخـــر فــحــســب. وهــي 
ــار فــــي ظــل  ــ ــدثــ ــ ــــى االنــ حـــتـــمـــًا فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــ
الظروف الحالية التي تنذر بغياب الكثير من 

مالمح املجتمع السوداني«.

ــل 
ّ
فـــي الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة ثــــالث كــلــمــات تــمــث

الــذات،  ق بمفهومك عن 
ّ
يتعل إطــارًا أساسيًا 

ــا فــــي حــيــاتــك  ــتـــخـــدامـــهـ ــيــــف يــمــكــنــك اسـ وكــ
ــة، بــحــســب مــجــلــة »ســـايـــكـــولـــوجـــي  ــيـ ــيـــومـ الـ
ببساطة  تمثلك  الــتــي  ــا«،  »أنــ أواًل:  تــــوداي«. 
معتقداتك  ل 

ّ
وتمث »أكـــون«،  ثانيًا:  كشخص. 

فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر. ثـــالـــثـــًا: »أســـتـــطـــيـــع«، 
به  القيام  قــادر على  أنــت  آراءك ومــا  ل 

ّ
وتمث

ك أداة، 
ّ
في املستقبل. وإذا ما تصّرفت على أن

وقلت أنا أكون أو أنا أستطيع، فما يليها من 
أفكار يشّكل هوّيتك الحالية، وماذا تريد أن 
تكون في املستقبل. ببساطة، هذه التفاصيل 
ــورة عن  ــ ــدرة عــلــى خــلــق صـ ــ تــجــعــلــك أكـــثـــر قـ

نفسك.
ضمن »أنا أكون«، هذا ما يمكن أن تقوله: أنا 

ر، أنا لست جيدًا بما فيه الكفاية، 
ّ

دائمًا متأخ
ــــوار،  أنـــا ال أجــيــد الـــريـــاضـــة، أنـــا غــريــب األطـ
أنــا مــحــرج اجتماعيًا، أنــا ســـاذج، أنــا ذكــي، 
أنــا شخص جــّيــد، وأنـــا قـــادر على االهتمام 

بنفسي.
أما ضمن »أنا أستطيع«، فيمكنك أن تقول: ال 
أستطيع أن أخسر وزني، ال يمكنني توفير 
 

ّ
املال، ال يمكنني التركيز، يمكنني إنجاز كل

أفضل،  وظيفة  على  العثور  يمكنني  شــيء، 
ويمكنني جعل حياتي صحّية.

ــاء الـــجـــهـــاز  ــمـ ــلـ ــقــــول عـ ــاق، يــ ــيــ ــســ فــــي هــــــذا الــ
ــــر بــشــكــل 

ّ
ــذه الـــكـــلـــمـــات تــــؤث ــ الــعــصــبــي إن هـ

إذا  املثال،  مباشر على سلوكك. على سبيل 
ك غبي، لن تكون قادرًا على إنجاز 

ّ
اعتقدت أن

أمــر مــا. وإذا كنت تؤمن أن أمــرًا ما صحيح 

)وإن لــم يــكــن كـــذلـــك(، ســتــكــون أكــثــر عرضة 
للتصّرف بطريقة من شأنها أن توصلك إلى 

نتائج ما تؤمن به. 
بـــالـــعـــودة إلــــى وصــــف نــفــســك بــالــغــبــي، من 
املــحــتــمــل أال تــبــذل أقــصــى جــهــدك لتحقيق 
أمـــر مـــا، ألنـــك تــظــن أنـــه لـــن يــكــون لــجــهــودك 
أي تـــأثـــيـــر. وعـــنـــدمـــا تــفــشــل، ســـتـــقـــول: »أنـــا 
غبي«. لكن هذا ال يعني أن ما اعتقدته كان 
 
ّ
صحيحًا، بل تصرفت وكأنه صحيح. وألن

ــراءات الــخــاصــة بــك ترتبط  ــ ــ الـــقـــرارات واإلجـ
بــكــيــفــيــة رؤيــــتــــك لــنــفــســك، والـــطـــريـــقـــة الــتــي 
تستخدم فيها هذه الكلمات، يؤثر األمر على 
حياتك. الخبر السار أنه يمكنك التغيير من 

باع هذه الخطوات الثالث، وهي:
ّ
خالل ات

1 - كــن عــلــى بــّيــنــة : بـــدايـــة، عــلــيــك أن تكون 

ــك. يــمــكــنــك كـــتـــابـــة مــا  ــ ــلـ ــ مــــدركــــًا ملــــا فــــي داخـ
ــر قـــد يـــزيـــد من  ــ ــذا األمـ ــ تــخــتــبــره يــومــيــًا، وهـ

إدراكك لألمور. 
ــًا : الـــرأفـــة بـــالـــذات تــســاهــم في  ــ 2 - كـــن رؤوفـ
ــك. كــثــيــرًا مـــا يستخدم  ــلـ تــغــيــيــر مـــا فـــي داخـ
ــارات ســـلـــبـــيـــة بــــهــــدف تــحــفــيــز  ــ ــبــ ــ الـــــنـــــاس عــ
أنفسهم، علمًا أن نقد الذات ليس فعااًل مثل 
الــرأفــة بها. إذا مــا شعرت أن عــبــاراتــك التي 
وتخّيل  تغييرها  حــاول  األنــا سلبية،  تتبع 

أتك تتحدث إلى طفل أو صديقك املفضل.
3 - كن حازمًا: فكر في جعل عبارة أنا أكون 
أو أنا أستطيع مالئمتني لك. اعرف أنه لديك 
القدرة على خلق معتقدات جديدة، من خالل 

صياغة عبارات أكثر إيجابية.  
)العربي الجديد(

أنا أكون.. 
أنا أستطيع

محمد أحمد الفيالبي

تنّبه  أنها  واملــؤســســات،  والعدالة  السالم  الــثــالث:  املــفــردات  ما يربط بني 
اللغة  بــحــدود  تعترف  حـــدودًا جغرافية، ال  تعرف  التي ال  البيئة  أّن  إلــى 
والــتــراكــيــب الــلــغــويــة. وكــمــا جــاء فــي الــهــدف الــســادس عشر مــن أهــداف 
التنمية املستدامة الرامية إلى تحويل العالم إلى مكان أفضل للعيش، أنه 
مخصص لتشجيع وجود املجتمعات السلمية الشاملة للجميع تحقيقًا 
الجميع،  أمــام  القضاء  إلــى  اللجوء  إمكانية  وتوفير  املستدامة،  للتنمية 
والقيام على جميع املستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
الحرية  إدراج  أهمية  عــام 2012،  ريــو +20«  »مؤتمر  تأكد خــالل  وقــد 
والسالم واألمن واحترام حقوق اإلنسان في إطار التنمية الجديد، ألّن 
بغية  والديمقراطية  العدل  فيها  يسود  التي  املجتمعات  إلى  ثمة حاجة 
إنجاز التنمية املستدامة. فالحّد من جميع أشكال العنف وما يتصل به 
 مكان، وإنهاء إساءة املعاملة واالستغالل 

ّ
من معدالت الوفيات في كل

ــار بــالــبــشــر وجــمــيــع أشــكــال الــعــنــف ضــد األطـــفـــال وتــعــذيــبــهــم،  واإلتـــجـ
الــوطــنــي والــدولــي  الــقــانــون على الصعيدين  إلــى جــانــب تعزيز ســيــادة 
الفساد  والحد من  العدالة،  إلــى  الجميع  فــرص وصــول  تكافؤ  وضمان 
والرشوة، ومن التدفقات غير املشروعة لألموال واألسلحة، بما في ذلك 
استرداد األصول املسروقة وإعادتها، ومكافحة جميع أشكال الجريمة 
التنمية  لتحقيق  التمييزية  غير  والسياسات  القوانني  وتعزيز  املنظمة، 
ها من املقاصد التي تتطلب إنشاء 

ّ
املستدامة بحلول عام 2030، هي كل

املستويات،  للمساءلة على جميع  فعالة وشفافة وخاضعة  مؤسسات 
الجمهور  الــصــلــة، وضــمــان وصـــول  الوطنية ذات  املــؤســســات  وتــعــزيــز 
الوطنية  للتشريعات  األساسية، وفقًا  الحريات  املعلومات، وحماية  إلى 

واالتفاقات الدولية. 
املشترك على  اعتمادنا  إلى مبدأ  البيئي يستند  السالم  أّن صنع  وكما 
املوارد الطبيعية والبيئية والصحية التي تسّهل التعاون بني املجتمعات 
واألمم، وبالتالي تمكننا من تعزيز عملية صنع السالم في مناطق النزاع، 
دون  للحيلولة  قانونية  إجـــراءات  اتخاذ  في  تتجسد  البيئية  العدالة  فــإّن 
نشوء بؤر للتلوث البيئي في املناطق التي تسكنها الطبقات الفقيرة أو 
تقوم  البيئية  العدالة  فلسفة  املــوارد.  توزيع  عدالة  إلى جانب  املسحوقة، 
على حق أفراد املجتمع باختالف عرقهم أو جنسهم أو دخلهم بالتمتع 

ببيئة نظيفة وصحية. 
ما  املشترك في كل  القاسم  ها 

ّ
فإن املؤسسات،  الثالثة، وهي  املفردة  أما 

القوانني من دون مؤسسات قوية.  ِكـــر. فال حــوار، وال ضمان إلنفاذ 
ُ
ذ

كذلك، فإّن التخطيط االقتصادي واالجتماعي والبيئي السليم ال يمكن 
 من خالل مؤسسات وشراكات متينة.

ّ
أن ينجح إال

)متخصص في شؤون البيئة(

السالم والعدل والمؤسسات 
من أجل البيئة

إيكولوجيا تجربة

مستقبل 
تعليمهم 

مجهول 
)فرانس برس(
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في عّز لهيب الصيف... )فرانس برس(

ما زالت تقام في بعض األحياء )أشرف شاذلي/ فرانس برس(
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عبر تتبع مسار الطائرة المصرية المنكوبة، تكشف »العربي الجديد« في تحقيق موثق، عن سبب تغيير طراز طائرة 
مصر للطيران قبل الحادث وحقيقة ما أثير عن هبوطها 3 مرات اضطراريا قبل السقوط

تفكيك غموض الحادث رقم 23 لـ»إيرباص 320«

الطائرة المصرية 
المنكوبة

صالح إبراهيم، ألفة بن صالح

حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة ال يــــصــــدق طـــاقـــم 
الـــطـــائـــرة املـــصـــريـــة بــويــنــج 800 - 
B737، أنــهــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة، إذ 
كان من املفترض أن تتم الرحلة MS804 التي 
املــتــوســط، بواسطة  الــبــحــر  سقطت فــي مــيــاه 
طـــائـــرتـــهـــم، بــــدال مـــن طـــائـــرة اإليــــربــــاص 320 
املـــنـــكـــوبـــة، والـــتـــي تـــم تــغــيــيــرهــا عــلــى جـــدول 
رحــات شركة مصر للطيران االعــتــيــادي، في 
الــثــامــن عــشــر مــن مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، وعلى 
الرغم من أن البوينج B737 - 800 هي الطراز 
املــعــتــاد لــرحــلــة بـــاريـــس اإلضــافــيــة املــســائــيــة؛ 
باتجاه مطار  القاهرة  مــن مطار  تقلع  والــتــي 
شارل ديغول إال أن طراز الطائرة تم استبداله 
في اللحظات األخــيــرة، ما جعل طاقم الرحلة 
اإليرباص،  طائرة  من مصير  ينجو  األصلية 

فما الذي حدث؟

تغيير مفاجئ
تــتــبــعــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــســار الــطــائــرة 
املــنــكــوبــة، وعــبــر مــصــادر مطلعة فــي شركة 
مــصــر لــلــطــيــران تعمل فــي مــجــاالت الــطــيــران 
ــلـــى صـــلـــة بـــالـــكـــابـــن مــحــمــد  والــــتــــدريــــب، وعـ
سعيد شقير قائد الطائرة املنكوبة، توصلت 
ــرة تــــم اســـتـــبـــدالـــه فــي  ــائــ ــطــ ــى أن طـــــــراز الــ ــ إلــ
البوينج  اللحظات األخيرة وبدال من طائرة 
B737 - 800 فقد تم تغيير طراز الطائرة إلى 
املــصــادر  اإليــــربــــاص A320، بــحــســب تــأكــيــد 
التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية 
وضعها، وأرجعت املصادر التغيير املفاجئ 
إلى قرار من إدارة عمليات الرحات بالشركة، 
في  اعــتــمــدت  الــعــمــلــيــات  إدارة  أن  مــوضــحــة 
قـــرارهـــا عــلــى أن عــــدد ركــــاب رحــلــة بــاريــس، 
ال يــزيــد عــن 56 راكــبــا، وهــو مــا دفــع الشركة 
الســـتـــبـــدال طــــائــــرة الـــبـــويـــنـــج والــــتــــي تــحــمــل 
قرابة 215 راكبا بأخرى ذات حمولة أقل في 

محاولة لتوفير نفقات التشغيل.
مــن أجـــل تــوثــيــق مــا أدلــــت بــه مــصــادر مصر 
لــلــطــيــران، تتبعت »الــعــربــي الــجــديــد«، مسار 
الرحلة عبر موقع »فايت أوير« املتخصص 
فــي متابعة رحـــات الــطــيــران الــتــجــاري حول 

املـــســـؤولـــيـــة. وتـــابـــع »الـــطـــائـــرة حــطــت بشكل 
ــاج لـــلـــتـــزود  ــ ــــرطـ ــونــــس قـ ــار تــ ــطــ ــــي مــ عـــــــادي فـ
 Pre flight check بالوقود والقيام بإجراءات الـ
up وقــــد اســتــغــرقــت الــعــمــلــيــة نــحــو ســاعــتــن 
وجـــرت بشكل طبيعي ومـــن دون حـــدوث أي 
مشاكل تقنية«. بدوره أكد مدير االتصال في 
الديوان التونسي  للطيران املدني واملطارات 
ســامــي ثــابــت، أن الــطــائــرة املــصــريــة املنكوبة 
حطت بشكل عادي كما كان مبرمجا لها في 
مطار تونس قرطاج الدولي، ويتطابق حديث 
مصدري »العربي الجديد« مع ما دونه موقع 
فــي  املـــتـــخـــصـــص   »FLIGHT RADAR24«
مواقيت حركة إقاع وهبوط الطائرات تحت 
رمز  CAI-TUN MS843/844، إذ جرت الرحلة 
ــان مــبــرمــجــا لـــهـــا فــــي ذات الــتــوقــيــت،  ــ كـــمـــا كـ
ــة الهبوط  وهـــو مــا يــدحــض مـــرة أخـــرى روايــ

االضطراري للطائرة املصرية في تونس. 
ولم تنجح محاوالت معد التحقيق للتواصل 
هــاتــفــيــا مـــع مــطــار أســـمـــرة الــــدولــــي، للتأكد 
مما أثــيــر عــن الــهــبــوط االضـــطـــراري بــه، غير 
 Flight موقعي  عبر  الــرحــلــة  مــســار  تتبع  أن 
في  املتخصصن   Flight Awareو  Radar24
تعقب حــركــة املــاحــة الــجــويــة، لــم يظهر أي 
بـــيـــانـــات تــلــمــح لـــوجـــود هـــبـــوط اضـــطـــراري 
قــامــت بــه الــطــائــرة املــنــكــوبــة فــي الــيــوم الــذي 
ســبــق تــحــطــمــهــا، بــيــنــمــا أكــــدت مـــصـــادر في 
لــم تهبط  الــطــائــرة  أن  للطيران  شــركــة مصر 
القاهرة؛ وهــو ما ظهر  اضطراريا في مطار 
على موقعي »فايت رادار وفايت أوير« كما 
نــفــى رئــيــس شــركــة مــصــر لــلــطــيــران، صفوت 
مسلم، في تصريحات صحافية على هامش 
االجــتــمــاع الــســنــوي لــاتــحــاد الــدولــي للنقل 
الجوي )آياتا( في مدينة دبلن في 3 يونيو/
تــرددت بشأن  التي  حزيران الجاري، األنباء 
إرســــال الــطــائــرة املــصــريــة املــنــكــوبــة سلسلة 
تحذيرات فنية في 3 رحات من بن 5 رحات 
قامت بها الطائرة خال آخر 24 ساعة قبل 

سقوطها في البحر املتوسط.

أنظمة اإلنذار على متن الطائرة
ــيــــران فــي  يـــؤكـــد تـــونـــي كـــابـــل مـــهـــنـــدس الــــطــ
شركة أفتا )AFTA ( املتخصصة في تحليل 
األعطال  تحقيقات  الطيران، وخبير  حــوادث 
اإللــكــتــرونــيــة لــلــطــائــرات أن عــمــلــيــة الــهــبــوط 
ــراري تــتــم عــبــر إبـــــاغ بــــرج املــراقــبــة  ــ ــطـ ــ االضـ
ــــداء االســتــغــاثــة  مـــن قــبــل الــطــيــار بــواســطــة نـ
Mayday؛ والذي يكرره الطيار حتى تحصل 
أرض  الهبوط على  في  أولوية  الطائرة على 
املـــطـــار. وتـــابـــع كــابــل أن هــــذه املـــحـــادثـــة يتم 
تــســجــيــلــهــا فـــي بــــرج املـــراقـــبـــة وإعــــــام إدارة 

عمليات الرحات بمصر للطيران.
وسبب  املنكوبة  للطائرة  حــدث  مــاذا  ملعرفة 
سقوطها فإن الخبراء يعتمدون بحسب كابل 
على 3 أنظمة لحفظ وإرسال البيانات ملصر 
األســود  الصندوق  )هــي  للطيران وإيــربــاص 
FDR، وQuick access data(، وعلى رأس هذه 
والذي   ،acars البيانات  يأتي مرسل  األنظمة 
حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى 7 رســائــل 
ــز الـــصـــيـــانـــة بــمــطــار  صـــــــادرة عـــنـــه عـــبـــر مـــركـ
القاهرة، وبعرض هذه الرسائل على الخبير 
كابل، أكد أنها توضح وجود خلل في أنظمة 
»العربي  لـ قائا  تحطمها،  إلــى  أدى  الطائرة 
الرسائل تحدثت عن وجــود دخان  الجديد« 

ــذه  ــــر هـ ــــطـ ــــرة، وأخـ ــائـ ــ ــــطـ ــــي الـ ــاطـــق فـ ــنـ عــــــدة مـ
الرسائل كان حول تسرب دخاني من أجهزة 
املاحة في قمرة القيادة باإلضافة إلى فشل 
فــي نــظــام الــطــيــران اآللــــي؛ وهـــو مــا يــؤكــد أن 
الحادث نتيجة عطب فني على من الطائرة 
وليس نتيجة اإلرهاب«، وهو ما يتطابق مع 
تأكيد املتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي 
املــصــريــة هــشــام عبدالحميد عــدم وجـــود أي 

آثار ملواد متفجرة في أشاء الضحايا.
اإليــربــاص من مشكات عدة  وتعاني شركة 
فـــي فـــي طـــــراز »إيـــــه 320« إذ كــشــفــت شــركــة 
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة، فــــي أبــــريــــل/
نــيــســان املـــاضـــي عـــن مــشــكــات فـــي األنــظــمــة 
الــهــيــدرولــيــكــيــة والـــبـــرامـــج اإللــكــتــرونــيــة في 
الطائرة »إيه 320«، وتحدثت »إيرباص« عن 
إصــــاح ذلـــك بــنــهــايــة الـــعـــام. ويــعــلــق الخبير 
بـــرنـــامـــج  ــو  ــ »نــــظــــام AAIP وهــ قــــائــــا  ــابــــل  كــ
إلــكــتــرونــي لــلــكــشــف عـــن األعـــطـــال والــفــحــص 
ومنح صاحية للطيران اكتشف وجود عدة 
أن  إذ  اإليرباص 320،  إلكترونية في  مشاكل 
تــرســل تحذيرات  الــطــائــرة  أجــهــزة استشعار 
خاطئة للطيارين عن مشاكل غير موجودة؛ 
ما قد يــؤدي إلــى انقطاع أجهزة الــراديــو عن 
اإلرســــال أو االســتــقــبــال ويــضــيــف كــابــل هــذه 
املشكلة تجعل الطائرة غير مستجيبة ألوامر 
الـــطـــيـــار، وال يــســتــطــيــع مــعــه الــســيــطــرة على 
الــطــائــرة وهـــو مــا اعــتــرفــت بــه إيــربــاص بعد 
ذلك إذ تكررت املشكلة في مختلف الطرازات، 
كــل طيارات  فــي  الــقــيــادة  بسبب تشابه قمرة 

اإليرباص ما عدا الطائرة 380«.
إدارة  الكابن فيل رديــل استشاري  ويضيف 
أزمـــــات الـــطـــائـــرات أن انـــطـــاق عــــدة إنـــــذارات 
مــتــكــررة حـــول وجــــود خــلــل تــقــنــي قـــد يـــؤدي 
الطائرة، مشيرا  انهيار نظم املاحة في  إلــى 
إلى أهمية محادثات الطيارين والتي تسجل 
 cvrعلى الصندوق األسود الثاني املعروف بـ

لكشف غموض الحادث.
تــواصــل معد التحقيق مــع شــركــة اإليــربــاص 
لــلــرد عــلــى االتــهــامــات الــســابــقــة، إال أن جسن 
ــلـــشـــركـــة قـــال  ــي لـ ــ ــــامــ ــتــــحــــدث اإلعــ دوبـــــــــون املــ
املشورة  تقدم  الشركة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الفنية للجنة التحقيق املصرية، بينما تشارك 
ــة لــلــســامــة الــجــوبــة ومكتب  ــيـ الــهــيــئــة األوروبـ
الطيران  الفرنسي وهيئة  الحوادث  تحقيقات 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة واملـــصـــنـــع األمــيــركــي 
التعليق  رافــضــا  التحقيقات،  فــي  للمحركات 
ــاه بــالــتــســريــبــات والــفــرضــيــات  ــمـ ــا أسـ عــلــى مـ
املحامي  أن  غــيــر  الــقــائــم.  بالتحقيق  املتعلقة 
الــفــرنــســي املــتــخــصــص فـــي الـــقـــانـــون الــجــوي 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ كـــيـــفـــن ذاجــــــــان قـــــال لــ
التسريبات اإلعامية التي تتحدث عن هبوط 
اضــطــراري تقف وراءهـــا جــهــات تــود اإليــحــاء 
بـــأن ســبــب ســقــوط الــطــائــرة بــســبــب عــيــب في 
الصيانة وليس بسبب عطب فني. ويتفق بات 
دجنز، محقق متخصص في حوادث الطائرات 
»الــعــربــي  ــــان، قــائــا لـــ مــنــذ 40 عــامــا مـــع ذاجــ
الجديد« »في مثل هذه الحاالت تكون حماية 
املصالح املادية والسمعة التجارية والتنصل 
من أي مسؤولية قانونية هو التصرف املعتاد 
للمصنعن«، داعيا مصر للطيران إلى إشراك 
طرف محايد في التحقيقات؛ ألن فرنسا لديها 
ــدم ظـــهـــور أي مــســؤولــيــة عن  مــصــلــحــة فـــي عــ

الحادث من قبل املطار أو اإليرباص.

الـــعـــالـــم، وبــحــســب بــيــانــات املـــوقـــع فــقــد جــاء 
بــويــنــج B737 - 800 عــلــى أنـــه طــــراز الــرحــلــة 
املعتاد على جدول رحات مصر للطيران إلى 
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حقيقة الهبوط االضطراري
أثـــنـــاء إجـــــراء الــبــحــث حــــول مـــا جــــرى لــرحــلــة 
التحقيق  املنكوبة، وثق معد  للطيران  مصر 
ــراز لــــ 23 حـــادثـــة مــنــهــا 14  تــعــرض ذات الـــطـ
وقــعــت بسبب أعــطــال فنية وحــــوادث أخــرى 
بــســبــب أخـــطـــاء بــشــريــة أو عـــوامـــل خــارجــيــة 
مــثــل االصـــطـــدام بــســرب مـــن الــطــيــور، وعــلــى 
ثــورة  الطائرة كانت تمثل  أن تلك  الــرغــم مــن 
فــي عــالــم الــطــيــران عــنــد إنــتــاجــهــا فــي نهاية 
الــثــمــانــيــنــيــات لــســهــولــة قــيــادتــهــا عـــن طــريــق 
الڤيديو،  ألــعــاب  بعصا  شبيهة   )joy stick(
إال أن أول حــوادث هــذا الــطــراز كانت مع أول 
رحلة تجريبية رقم 296، والتي جرت في 26 
يــونــيــو/حــزيــران مــن الــعــام 1988، واملــفــارقــة 
أنــهــا كــانــت لصالح شــركــة إيــر فــرانــس، وتا 
تلك الرحلة املنكوبة عدة حوادث في مختلف 
ــع لـــطـــائـــرة  ــ ــم، أحـــدثـــهـــا مــــا وقــ ــالــ ــعــ أنــــحــــاء الــ
اإلعــام  وســائــل  التي عمدت  للطيران،  مصر 
الفرنسية إلى ترويج خبر مفاده أن الطائرة 
قامت بالهبوط االضطراري 3 مرات في اليوم 

الذي سبق الرحلة.
تــتــبــع مـــعـــد الــتــحــقــيــق مــــا نـــشـــر فــــي وســـائـــل 
ــــام الــفــرنــســيــة وتـــوصـــل إلــــى أن مــصــدر  اإلعــ
الخبر كــان قــنــاة فــرانــس 3 املــمــولــة حكوميا، 
ثم نقلته عنها صحيفتا اللوموند والفيغارو 
إلـــى أن وصـــل إلـــى جــريــدة الــديــلــي تليغراف 
التي انتشر منها عامليا. عبر تتبع املعلومات 
الــــــــواردة فـــي الـــخـــبـــر، حــــول هـــبـــوط الــطــائــرة 
اضـــطـــراريـــا فـــي تـــونـــس، تــواصــلــت »الــعــربــي 
الــجــديــد« مــع املــكــلــف بــاإلعــام بــــوزارة النقل 
ــــذي نــفــى ما  الــتــونــســيــة غــســان الــعــوجــي؛ والـ
راج حول عملية »هبوط اضطراري« للطائرة 
املــصــريــة املــنــكــوبــة فــي مــطــار تــونــس قــرطــاج 
»العربي الجديد« أن الحرب  الدولي، مؤكدا لـ
اإلعامية التي تقودها بعض وسائل اإلعام 
األجــنــبــيــة تــحــاول إلــقــاء املــســؤولــيــة عــلــى أي 
بــاب تحميلها  الطائرة من  بلد حطت خاله 

الطائرة المصرية 
المنكوبة حطت في 
تونس لساعتين دون 

مشاكل فنية

طراز الطائرة 
المنكوبة تعرض 

للعديد من الحوادث 
في مختلف 
أنحاء العالم
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نتنياهو يدّجن اإلعالم الخاص

كيف تمسح كل ما يعرفه »غوغل« عنك؟

صالح النعامي

املقرب  ل تعين رامــي ســدان، الصحافي، 
ّ
مث

مـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
ــه ســــــارة، مـــديـــرًا لــشــركــة  ــتــ نــتــنــيــاهــو وزوجــ
األخــبــار فــي قــنــاة الــتــلــفــزة الــعــاشــرة، والــتــي 
ــم قـــنـــوات الــتــلــفــزة الــتــجــاريــة  تــعــد ثـــانـــي أهــ
فــي إســرائــيــل، حلقة جــديــدة ضــمــن سلسلة 
ــة إلحـــكـــام  ــادفــ ــهــ ــلـــة مــــن اإلجــــــــــــراءات الــ طـــويـ
اليمينية على وسائل  الحكم  سيطرة نخب 
اإلعــام الخاص. فقد اعتبرت الخطوة على 
ــع بــأنــهــا تـــهـــدف إلــــى »تـــدجـــن«  ــ نـــطـــاق واسـ
الــقــنــاة الــتــي اشــتــهــرت بتوجيه االنــتــقــادات 
لــســيــاســات نــتــنــيــاهــو وبــتــحــقــيــقــاتــهــا الــتــي 
أســهــبــت فــي تسليط األضــــواء عــلــى مظاهر 
بها  تتهم  الــتــي  الشفافية  وانـــعـــدام  الــفــســاد 
عائلة رئيس الوزراء، ال سيما زوجته سارة. 
السياسي  املعلق  فقد كشف رفيف دروكير، 
مــن قضايا  الكثير  كبير  بشكل  الــقــنــاة،  فــي 
ــتـــي تـــورطـــت  ــدام الـــشـــفـــايـــة الـ ــ ــعـ ــ الـــفـــســـاد وانـ
فيها عائلة نتنياهو، من خال سلسلة من 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي بثتها الــقــنــاة، وتــنــاولــت 
بشكل خاص تعمد ســارة اإلســراف وتبذير 
املــــــــال الـــــعـــــام املـــخـــصـــص ملــــنــــزل نــتــنــيــاهــو 
الــرســمــي؛ إلـــى جــانــب تسليط الــضــوء على 
حساب  على  للخارج  نتنياهو  نجلي  سفر 
خزينة الدولة، أو على حساب رجــال أعمال 

لهم تقاطعات مصالح مع الحكومة. 
وقـــــد اســـتـــبـــد الـــغـــضـــب بــنــتــنــيــاهــو بــســبــب 
تغطية القناة لدرجة أنه رفض خال حملة 
االنــتــخــابــات األخـــيـــرة دخــــول اســتــديــوهــات 
القناة إلجراء مقابلة إال بعد أن يغادر القاعة 
كل من دروكير واملعلق بن كاسبيت، والذي 
ــادات لـــســـلـــوك عــائــلــة  ــقـ ــتـ ــانـ ــًا بـ اشـــتـــهـــر أيـــضـ
فإن  »هــآرتــس«  صحيفة  وحــســب  نتنياهو. 
نتنياهو، والذي يشغل أيضًا منصب وزير 
االتـــصـــاالت، اســتــغــل صــاحــيــاتــه كــمــســؤول 
عن السلطة الثانية التي تشرف على قنوات 
التلفزة التجارية وضغط على مالكي القناة 
العاشرة وأجبرهم على تعين سدان، املقرب 
منه ومــن زوجــتــه. واعــتــبــرت »هــآرتــس« في 
الــخــمــيــس أن  ــــس  افــتــتــاحــيــتــهــا أول مــــن أمـ
تــعــيــن ســــدان يــدلــل عــلــى أن ســــوق اإلعــــام 
 ويــخــضــع لتأثير 

ً
الـــتـــجـــاري لــيــس مــســتــقــا

املــســتــوى الــســيــاســي. وأشــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلـــى أن الــعــائــات الــتــي تسيطر عــلــى ســوق 

الساحقة  األغــلــبــيــة  تحتكر  والــتــي  ــــام،  اإلعـ
من أسهم قنوات التلفزة، توظف سيطرتها 
على هذه القنوات من أجل تحسن عاقاتها 
مــع املــســتــوى الــســيــاســي الــحــاكــم. وأضــافــت 
أن عـــائـــات: بــفــلــتــيــك، جــلــعــادي، ريــكــنــاطــي، 
والـــتـــي ســيــطــرت مـــؤخـــرًا عــلــى أســـهـــم قــنــاة 
املصالح  من  الكثير  تملك  العاشرة،  التلفزة 

الــتــجــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة، وهـــي تــعــي أنــهــا 
تحتاج لتدشن عاقات مجاملة مع صناع 
القرار السياسي، مما دفع هذه العائات إلى 
مقربيه  أحـــد  بتعين  نــتــنــيــاهــو  اســتــرضــاء 
العاشرة.  القناة  في  األخــبــار  لشركة  كمدير 
ــارت الصحيفة إلــى أنــه على الــرغــم من  وأشـ
أن العائات التي تتحكم في قنوات التلفزة 

التجارية تتكبد خسائر كبيرة إال أنها تصر 
على مواصلة االحتفاظ بها ألنها تمنحها 
هــامــش مـــنـــاورة وإدارة عــاقــة مــجــامــلــة مع 
املستوى السياسي الحاكم من خال التحكم 

بنمط التغطية.  
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن رجــــل األعــمــال 
شاؤول أولفيتش، والذي يسيطر على عدد 
»بــيــزك« لاتصاالت،  مــن أسهم شركة  كبير 
يملك أيــضــًا مــوقــع »ولــــا«، والـــذي يعد أهم 
موقع إخباري، إلى جانب أنه أشهر محركات 
فإنه  الصحيفة،  وحسب  بالعبرية.  البحث 
ــارات االقـــتـــصـــاديـــة، ولــنــظــرًا  ــبـ ــتـ ــرًا لـــاعـ ــظـ نـ
لــتــأثــيــر نــتــنــيــاهــو كـــوزيـــر لــاتــصــاالت على 
قطاع االتصاالت، فقد أوعز أولفيتش ملوقع 
»ولــا« بأن يتخذ خطًا تحريريًا تصالحيًا 
ــدم الـــتـــعـــاطـــي مــع  ــ مــــع عـــائـــلـــة نــتــنــيــاهــو وعــ
ــار الــــتــــي تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــقــات فــي  ــ ــبـ ــ األخـ
ــــدت الــصــحــيــفــة  قــضــايــا فـــســـاد زوجـــتـــه. وأكــ
إلــى أنــه نظرًا ألن وســائــل اإلعـــام التجارية 
تتكبد خــســائــر نــاجــمــة عــن الــتــحــوالت على 
واقع اإلعام وتعاظم تأثير اإلعام الجديد، 
فإنها باتت بحاجة إلى تسهيات حكومية 
وإعفاءات جمركية ملساعدتها على مواصلة 
العمل، مما يجعلها مطالبة بتبني تغطية 
ال تغضب املستوى السياسي. ومما عزز من 
تأثير نتنياهو على سوق اإلعام التجاري 
ــــذي عــلــى  حــقــيــقــة أن االتــــفــــاق االئـــتـــافـــي الــ
أساسه شكلت الحكومة الحالية يضم بندًا 
ينص على منح وزيــر االتصاالت الحق في 
تقديم مشاريع القوانن التي تتعلق بسوق 
اإلعـــام. ومما ال شــك فيه أن أهــم تطور في 
سوق اإلعام التجاري خدم نتنياهو تمثل 
فـــي انـــطـــاق صــحــيــفــة »يـــســـرائـــيـــل هـــيـــوم«، 
اليهودي  امللياردير  صديقه  دشنها  والتي 
األمـــيـــركـــي شــيــلــدون أدلــــســــون، والـــتـــي تعد 
أوسع الصحف اإلسرائيلية انتشارًا، وباتت 
تــهــدد بــقــيــة الــصــحــف ألنــهــا تــــوزع مــجــانــًا. 
وقـــد شــبــه الــصــحــافــي نــاحــوم بــرنــيــع، كبير 
أحــرنــوت«  »يــديــعــوت  فــي صحيفة  املعلقن 
ــل هـــــيـــــوم« بــصــحــيــفــة  ــيــ ــرائــ صـــحـــيـــفـــة »يــــســ
»تشرين« السورية، والتي تعّبر عن مواقف 
نظام األســد. وفــي املقابل، فــإن نخب الحكم 
اليمينية كثفت من هجومها على »هآرتس«، 
ــتـــي تــحــافــظ  ــي الــصــحــيــفــة الـــوحـــيـــدة الـ ــ وهـ
سياسات  تجاه  نقدي  خــط  على  باستمرار 

الحكومة وممارسات عائلة نتنياهو. 

استغل صالحياته كوزير 
لالتصاالت يشرف على 

قنوات التلفزة

كل معلومة بحثت 
عنها محفوظة في 
قاعدة بيانات ضخمة

محمد دنكر

ــتـــخـــدم مــــوقــــع »غــــوغــــل«  مـــــن مــــنــــا ال يـــسـ
يــومــيــًا عــلــى هــاتــفــه الـــذكـــي أو حــاســوبــه 
لــلــبــحــث والـــســـؤال عـــن كـــل شـــيء تــقــريــبــًا؟ 
فهو املوقع األّول للعثور على جــواب ألي 
سؤال، البحث عن صور، مقاطع مصورة، 
معلومات، حــجــوزات، إلــخ. لكن هــل خطر 
تــفــصــيــل،   أصـــغـــر 

ّ
أن بـــبـــال أي مــســتــخــدم 

وكــل سؤال  عنها،  بحث  معلومة  وأصغر 
ــكــــان داخـــل  طـــرحـــه مــســّجــل بـــالـــوقـــت، واملــ
ظة لدى شركة 

ّ
قاعدة بيانات ضخمة محف

»غوغل«؟
ــهــا 

ّ
األمــــر لــيــس ســــرًا، فــالــشــركــة تــعــتــرف أن

تسّجل كل شيء، ال بل هي تتيح إمكانية 
ــح تــلــك الـــبـــيـــانـــات، وحـــتـــى إمــكــانــيــة 

ّ
تــصــف

مـــســـحـــهـــا كـــلـــيـــًا. وبــــاســــتــــخــــدام خـــدمـــات 
 مــســتــخــدم يـــوافـــق على 

ّ
الـــشـــركـــة، فــــإن كــــل

مشاركة املاين من املعلومات التي يمكن 
للشركة تقاسمها مع املعلنن متى تشاء. 
إليكم طريقة التعّرف على ما سّجله موقع 
»غـــوغـــل« وكــيــفــيــة مــســح تــلــك املــعــلــومــات. 
فــي الــبــدايــة، يــجــب تسجيل الـــدخـــول إلــى 
ومن  الخاص.  اإللكتروني  البريد  حساب 
 .history.google.com/history زيــــارة  ثــم 
 الوقت« 

ّ
يليه اختيار رؤية معلومات »كل

بـــدل »األســـبـــوع املـــاضـــي«. بــهــذا االخــتــيــار 
 األشــيــاء 

ّ
ُيــظــهــر لــنــا »غـــوغـــل« قــائــمــة بــكــل

الـــتـــي بــحــث عــنــهــا املــســتــخــدم مــنــذ عمله 
وبحثه ألّول مرة وهو متّصل بهذا البريد 
اإللــكــتــرونــي. وكــمــا ذكـــرنـــا ســابــقــًا، يتيح 
ــل« خـــيـــار حــــذف أي بــحــث قــــام به  »غــــوغــ
املــســتــخــدم، مــنــفــردًا. وأيــضــًا، يمكن حذف 
جــمــيــع الــبــيــانــات فــي وقـــت واحــــد. للقيام 
بـــذلـــك، انــتــقــل إلـــى عــامــة الــنــقــاط الــثــاث 

بــالــقــرب مـــن الــتــقــويــم فـــي الـــجـــزء الــعــلــوي 
ــارات الـــحـــذف،  ــيــ ــمــــن، اضـــغـــط عــلــى خــ األيــ
ليتم فتح عامة تبويب جديدة تحت اسم 
)delete web and app activity for(، انتقل 
إلى املستوى املتقدم، واختر »كل الوقت«، 
ــــذف. كــمــا يــمــكــن للمستخدم  ثـــم اخـــتـــر حـ
يمكنه  لكل بحث صوتي، حيث  الوصول 
بــالــطــبــع االســـتـــمـــاع إلــــى كـــل كــلــمــة بحث 
عنها باستخدام صوته. إذًا، في حال طلب 

املستخدم أي سؤال بصوته عبر »غوغل«، 
ظًا، ويمكنه االستماع 

ّ
سيجد السؤال محف

ها جمعت باستخدام 
ّ
له. تلك املعلومات كل

مــيــزة الــكــام إلــى الــنــص، حيث يتم حفظ 
الصوت الذي ُيستعمل للبحث عن سؤال 
ــق مــن سجل 

ّ
ــا. كــمــا يــمــكــن أيــضــًا الــتــحــق مـ

املــواقــع املــحــفــوظــة، والــتــي تــحــوي املــواقــع 
التي نشرها املستخدم. 

ــع مــن  ــوقــ ــا يـــرســـلـــه املــ وأخـــــيـــــرًا، ملـــعـــرفـــة مــ

مـــعـــلـــومـــات لــلــمــعــلــنــن، عـــلـــى املــســتــخــدم 
الشخصي،  حسابه  صــورة  على  الضغط 
والــضــغــط عــلــى حــســابــي فـــي املــعــلــومــات 
ــة، مــــــن ثــم  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــخـ ــ الــــشــــخــــصــــيــــة والـ
الــضــغــط عــلــى إعــــــدادات اإلعــــانــــات، يليه 
الــضــغــط عــلــى إدارة إعـــــدادات اإلعـــانـــات. 
هــنــا »غــــوغــــل« يــجــمــع مـــا بـــاعـــتـــقـــاده هي 
اهــتــمــامــات املــســتــخــدم، الــجــنــس، الــعــمــر، 
ــقـــاف  ــن لـــلـــمـــســـتـــخـــدم إيـ ــكـ ــمـ إلـــــــخ. هــــــذا ويـ
نــشــر أي مــعــلــومــات خــاصــة مــع املعلنن. 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، بــكــل بــســاطــة يــجــب إقــفــال 
زر »اإلعــــانــــات اســتــنــادًا إلـــى أهــمــيــتــهــا«. 
https:// ــع  ــوقــ مــ ــيــــار  ــتــ اخــ ويـــمـــكـــن  هــــــذا 
duckduckgo.com، والذي هو محّرك بحث 
تتّبع  بعدم  مستخدميه  يعد  ه 

ّ
لكن عــادي 

أسئلتهم واستحالة نشرها مع أحد.
ــــض إلـــــــــى مـــســـح  ــعـ ــ ــبـ ــ ملـــــــــــاذا قـــــــد يــــلــــجــــأ الـ
بــيــانــاتــه؟ الـــجـــواب بــســيــط وهـــو الــحــفــاظ 
عـــلـــى الـــخـــصـــوصـــيـــة، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــل 
ــار الـــتـــي تـــاحـــق كــبــرى  ــ ــبـ ــ األزمــــــــات واألخـ
خصوصية  بانتهاك  وتتهمها  الــشــكــرات 
ــلــــومــــات  ــا، وتـــــقـــــديـــــم مــــعــ ــهــ ــيــ ــتــــخــــدمــ مــــســ
ــزة أمــنــيــة، تــحــديــدًا في  ــهـ لــحــكــومــات وأجـ

الواليات املتحدة، وأوروبا.
ــل« فــي  ــ ــوغـ ــ مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة واجــــهــــت »غـ
اليومن األخــيــريــن مشكلة مــن نــوع آخــر، 
البحث،  بنتائج  بالتاعب  اتهامها  وهــي 
الشركة  ونفت  كلينتون.  هياري  لصالح 
للبحث  مــحــركــهــا  فـــي  تـــاعـــب  أي  وقـــــوع 
ــة األمـــيـــركـــيـــة  ــاســ ــرئــ ــة الــ ــالـــح مـــرشـــحـ لـــصـ
ــدة أن إرشــــــــادات الــبــحــث  ــؤكـ كــلــيــنــتــون، مـ
الــتــلــقــائــيــة فــــي مـــحـــركـــهـــا ال تـــحـــابـــي أي 
مرشح وال تجامل أي قضية، لكن الشركة 
أقرت في الوقت ذاته بتعمدها عدم إظهار 

العبارات املسيئة تلقائيًا. 

)Getty( يسيطر تدريجيًا على القنوات

)Getty( ال تترك أيًا من معلوماتك على محرك البحث

يبدو أن بنيامين نتنياهو يسير بخطى ثابتة، نحو إحكام السيطرة الكاملة على اإلعالم اإلسرائيلي الخاص، وذلك بعد تعيين رامي سدان 
المقرب منه مديرًا في القناة العاشرة

يواصل الصحافيون في  صحيفة تغريد
»التونسية« اليومية، المتوقفة عن 

الصدور منذ أكثر من شهر، االعتصام 
خارج مقر الصحيفة حتى في شهر 

رمضان. حيث يتناول المعتصمون 
اإلفطار في البهو الخارجي لمقر 

الصحيفة بعد أن أغلقها صاحبها نصر 
الدين سعيدة واختفى عن األنظار.

انتشرت في األيام األخيرة الوسوم 
التشاؤمية في مصر، وكان أبرزها 

وسم »#رأيك_في_العيشة_فمصر« 
الذي جاء فيه شبه إجماع من 

الناشطين على كارثية العيشة في 
مصر. وكتب أحدهم: » #رايك_في_

العيشه_فمصر، عيشة ايه يال، هو احنا 
عايشين« وسط تأييد لرأيه.

انتشرت اتغريدة التي كتبتها النجمة 
شريهان لمنى زكي على »تويتر« 

تهنئها فيها على دورها في 
مسلسل »أفراح القبة«، وردت زكي 

على شريهان مؤكدة أن رمضان 
من دونها ناقص. وتلعب منى 

زكي بطولة المسلسل مع عدد من 
النجوم.

ال يزال وسم EURO2016# من األكثر 
تداوًال في العالم وفي العالم 

العربي. وقد غير الكثير من المغردين 
صورهم الشخصية على »تويتر« 

و»فيسبوك« إلى صور تشجع وتدعم 
فريقهم األوروبي المفضل. كما 

انطلقت معارك كالمية حامية 
بين المشجعين.
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األســاتــذة  ومنهم  املقرئني،  مــن  بعدد  الفنية 
رفــعــت، وموسيقيًا  ومــحــمــد  عــمــران،  محمد 
كـــان تــأثــري بــالــفــنــان الــكــبــيــر صــبــاح فخري 
والــلــبــنــانــي وديـــع الــصــافــي، هـــؤالء وضــعــوا 
أمامي قواعد وأسس الغناء، وال زالوا حتى 

اليوم مرجعيتي في أي عمل أقدمه«.
يذكر الهلباوي أنه دخل عالم اإلنشاد وهو 
ــان عــلــى مقاعد  فــي الــســادســة مــن عــمــره، وكـ
الدراسة بعدما تأثر بوالده املنشد املعروف 
الـــذي حّمله هــذه املوهبة  الــهــلــبــاوي،  محمد 
الــصــوفــيــة والــطــريــقــة الــحــمــيــديــة الــشــاذلــيــة، 
ــاد. بــعــدهــا، يــتــابــع علي  فـــي الــغــنــاء واإلنــــشــ
ي بنفسي، 

ّ
الهلباوي، بدأت اشق طريقي الفن

فقط،  الديني  بــاإلنــشــاد  ولــم أحصر صوتي 
بل كان اتجاهي غنائي، بعيدًا عن اإلسفاف، 
وعـــصـــر االســـتـــهـــاك، وال زلــــت حــتــى الــيــوم 
أبحث في الحفات التي أقدمها عن القصائد 
املوسيقى  على  املبني  »العفيفي«  والــشــعــر 
البسيطة، واألداء السليم. يتابع: ومن قال إن 
ل هذا النوع من القصائد أو 

ّ
العصر ال يفض

األغنيات، على العكس تمامًا، ال زلنا نحصد 
أكبر  اإلنــشــاديــة  أو  الغنائية  أمسياتنا  فــي 

.
ّ
عدد من الناس وهم من مريدي هذا الفن

الهلباوي جائزة  نــال علي   ،2011 الــعــام  فــي 
ألفضل أغنية قدمها في فيلم »ميكرفون« في 

ربيع فران

نشد 
ُ
وامل املــطــرب  الــهــلــبــاوي،  علي 

ــي بـــيـــروت،  ــري الـــشـــهـــيـــر، فــ املــــصــ
وهــــو يـــشـــارك يــومــيــًا فـــي الــفــقــرة 
تنا أحلى« الذي يعرض 

ّ
الغنائية لبرنامج »مل

ــدا الــســبــت عــلــى شـــاشـــة شبكة  يــومــيــًا مـــا عــ
الهلباوي  علي  يقول  الــعــربــي«.  »التلفزيون 
حول مشاركته إنها املرة األولى التي يقضي 
لب 

ُ
ط بعيدًا عن مصر، بعدما  فيها رمضان 

من إدارة البرنامج للمشاركة في فقرة الغناء 
اإلنـــشـــادي الــيــومــيــة لــلــبــرنــامــج، واتــفــق معه 
عــلــى إنــشــاد وتــقــديــم مجموعة مــن األعــمــال 
إضافة  الهالية«،  »السيرة  ومنها  الخاصة، 
واألدوار  األغـــنـــيـــات  وبـــعـــض  أنـــاشـــيـــد  ــــى  إلـ
والــتــواشــيــح، إضـــافـــة إلـــى فـــن »املـــونـــولـــوغ« 
ــرأي عـــلـــي الــــهــــلــــبــــاوي، يـــتـــجـــه إلـــى  ــ ــ الــــــــذي، بـ
ــــاب وجـــيـــهـــة ســـوى  ــبـ ــ أسـ االنـــــــقـــــــراض، دون 
الهروب إلى عصر االستهاك الغنائي الذي 

يسيطر على عاملنا العربي.
بداية حياتي  »تأثرت  الهلباوي:  علي  يقول 

شيرين وشريف 
منير اجتمعا في إعالن 

شركة االتصاالت

دخل عالم اإلنشاد 
وهو ال يزال في السادسة 

من عمره

يمارسون الرقص كلٌّ مع 
نفسه، بسماعات متزامنة 

مع أجهزة الدي جي

2223
منوعات

هذه  القاهرة،  في  الدولي  السينما  مهرجان 
األغنية والفوز فتحا أمامه الطريق لجمهور 
أكبر شاهده في الفيلم، أثنى على موهبته، 
وشـــكـــا بــالــنــســبــة لـــه انـــطـــاقـــة جــمــاهــيــريــة 
كانت أكثر تداواًل من كونه مغنيًا أو منشدًا 
فــي بعض الــحــفــات، ويــقــول: دخــلــت األوبـــرا 
املـــصـــريـــة، وقـــدمـــت حــفــات كــثــيــرة، مـــا ثــّبــت 

حضوري أكثر في أذهان الناس.
ــــت أن أمـــــــزج بــني  ــاولـ ــ ــاوي: حـ ــبــ ــلــ ــهــ ــول الــ ــقــ يــ
األدوار  ــن  مــ الـــديـــنـــي ومـــجـــمـــوعـــة  ــاد  ــ ــــشـ اإلنـ
أو املــوشــحــات الــتــراثــيــة فـــي الــحــفــات الــتــي 
أقــدمــهــا، وهــــذا املــــزج كـــان الــســبــيــل الــوحــيــد 

لـــنـــجـــاحـــي، فــــي الـــقـــاهـــرة وخــــارجــــهــــا، حــتــى 
قــررت أنــا واملــرنــم القبطي ماهر فايز، إقامة 
»أال  عنوان  وحملت  الحفات،  من  مجموعة 
الــقــلــوب«، وكــمــا توقعنا،  الــلــه تطمئن  بــذكــر 
الناس،  مــن   

ً
الحفات نجاحًا وتــفــاعــا القــت 

خصوصًا  الطوائف،  بني  النغمات  وجمعت 
بــعــد الــفــتــرة الــســيــاســيــة واألمــنــيــة الــحــرجــة 
الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا مــــصــــر، ويــعــيــشــهــا الـــعـــالـــم 
ــــى الـــلـــه.  ــان تــوجــهــنــا مــــوّحــــدًا إلـ ــ الـــعـــربـــي، كـ
الفعل على ما نقدمه مشجعة  وكانت ردود 
جدًا، لذلك تابعنا هذه املسيرة، حتى وصلنا 
فـــرانـــكـــفـــورت األملـــانـــيـــة وقـــدمـــنـــا حـــفـــات في 

اإلنـــشـــاد الــصــوفــي وحــصــدنــا نــجــاحــًا غير 
مــتــوقــع. لـــم تــكــن مــســتــغــربــة كــيــفــيــة تــجــاوب 
 أن حــســن الــصــوت 

ّ
الـــنـــاس مـــع مـــا نـــقـــدم، إال

كانت  العالم  إلــى  نحملها  التي  واملوسيقى 
بمثابة لغة جامعة لجمهور ال يتقن العربية. 
هناك تأثرُت جدًا بردة فعل وزيرة السياحة 
األملانية التي دخلت علينا وكانت إلى جانب 
أدائنا،  وأثنت على حسن  املصري،  القنصل 
حتى أنها بكت وقالت »ما يخرج من القلب 
ذهب إلى القلب، لقد أخذتنا إلى عالم ندرك 

معناه وال ندرك مداه«.
وحول املشاريع الجديدة التي ُيعدها، يقول 
عــلــي الـــهـــلـــبـــاوي: »أنـــشـــأنـــا نــقــابــة لــإنــشــاد 
الديني وأسسنا مدرسة لهذا الفن والنوعية 
من األعمال، وأشارك على نطاق موسمي في 
املحافظات  كل  تجوب  تحكيم خاصة  لجنة 
املــصــريــة الخــتــيــار مــجــمــوعــة مـــن األصــــوات 
الشابة ومساعدتها على الدراسة لفن األداء، 
وتشجعيهم لالتفاف حول اإلنشاد الديني، 
ب كــل املــواهــب الــشــابــة، وهــو على 

ّ
فــهــذا يــهــذ

عــاقــة بــالــلــغــة والــنــغــم، وعــلــى كــل مــنــشــد أو 
ويكتسب  م 

ّ
يتعل أن  غنائية  موهبة  صاحب 

خبرة في عالم املوسيقى والنوتة. 
ــلــــوب الــغــنــائــي الـــطـــربـــي املــخــتــلــط  عـــن األســ
ــل مـــغـــن يـــجـــب أن  ــ ــــول: كـ ــقـ ــ ــه، يـ ــقــــدمــ الــــــــذي يــ
ـــم الـــغـــنـــاء عــن 

ُّ
ــول تـــعـــل ــ ــ يــــدخــــل مــــــــدارس أصـ

التجويد،  األساسية، ومنها  القواعد  طريق 
ــــدي قـــــدم بـــحـــوثـــًا عــلــمــيــة ومـــــا ُيـــعـــرف  ــــوالـ فـ
»بالتصوير النغمي للنّص«، وتأثري بذلك 
هو ما دفعني لتقديم هذه األعمال وتركيب 
 الذي يجّسد الحزن 

ً
املقامات، فالشجن مثا

بل  »البكائيات«،  عن  بعيدة  بطريقة  أقدمه 
أذهــــب بــاتــجــاه الـــفـــرح أكـــثـــر، فــنــبــدأ أحــيــانــا 
فـــي حــفــاتــنــا بــبــعــض األنـــاشـــيـــد  ثـــم نتجه 
ألنني  »مونولوغ«،  تقديم  وأتقّصد  للغناء، 
الذي  الجميل  التراثي  الفن  أريــد إحياء هذا 
اشتهر به الفنان الراحل محمد شكوكو، ثم 
أؤدي املوشحات والقدود الحلبية، مثل »قل 
فعل  ردود  فــأحــصــد  شــابــه،  ومـــا  للمليحة« 
الــجــمــهــور وتــفــاعــلــه الــظــاهــر بــعــد فــتــرة من 
االنسجام الصوتي بداية، وهــذا توجه لكل 

األذواق الحاضرة في الحفل. 
 يحقق 

ّ
وحول ما إذا كان هذا النوع من الفن

ــرار املــغــنــني  ــ إيـــــــرادات مــالــيــة كــبــيــرة، عــلــى غـ
العاديني، يقول الهلباوي: ال تبحث كثيرًا عن 
ًا باقيًا، 

ّ
الثراء املالي عندما تدرك أنك تقدم فن

ال بل هو من أصول الغناء العربي.
وحول تعاونه في شهر رمضان مع »تلفزيون 
العربي« في أمسيات برنامج »ملتنا أحلى«، 
يقول: هي املرة األولى التي أطل فيها لفترة 
أسبوعني متواصلني في شهر رمضان. هي 
ــســهــم إلـــى حــد مــا في 

ُ
تــجــربــة جــيــدة جـــدًا وت

 نــظــرا ملــا يحققه 
ّ
تــعــريــف الــنــاس بــهــذا الــفــن

البرنامج من مشاهدات عالية وتفاعل كبير 
على مواقع التواصل االجتماعي.  

محمد كريم

تـــتـــواصـــل فــعــالــيــات الـــــــدورة الـــــــ14 ملــهــرجــان 
»بــونــارو« للموسيقى والفنون الــذي بــدأ في 
9 يــونــيــو/ حــزيــران ملــدة أربــعــة أيـــام بحديقة 
بوالية  مانشستر  مدينة  فــي  الكبير  املــســرح 
تــنــيــســي األمــيــركــيــة. تــبــلــغ مــســاحــة الــحــديــقــة 
الـــتـــي تــســتــضــيــف الـــحـــفـــات 2.8 كـــلـــم. ومــنــذ 
2012، اعتاد منظمو املهرجان إطاقه تحديدًا 
ــــن شـــهـــر يـــونـــيـــو/  ــانــــي مـ ــثــ ــــي الـــخـــمـــيـــس الــ فـ
حزيران، ليكون ختامه موافقًا لعطلة األحد. 

تــســتــضــيــف املـــســـارح املــتــعــددة فـــي الــحــديــقــة 
الــروك  تتضمن  متنوعة،  حية  فنية  عــروضــًا 
والــهــيــب هــوب والــجــاز واألمــيــركــانــا والبلوز 
ومـــوســـيـــقـــى الــــريــــف، واملـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة 
والــريــغــي والـــبـــوب واملــوســيــقــى اإللــكــتــرونــيــة 
وغيرها.  يحضر املهرجان ما يقارب 80 ألف 
شــخــص، إذ يــعــد فــرصــة جــيــدة لــاســتــمــتــاع 
بـــالـــجـــديـــد فــــي املـــوســـيـــقـــى وبــــعــــض الـــفـــنـــون 
من  يوميًا  الــعــروض  تــبــدأ  املختلفة.  األخـــرى 
فـــتـــرة الــظــهــيــرة لــتــســتــمــر حــتــى الـــرابـــعـــة من 
ــيـــوم الـــتـــالـــي. ويــتــضــمــن املــهــرجــان  صـــبـــاح الـ
اليدوية  التصميمات  مــن  فــريــدة  معروضات 
فنية مختلفة  عـــروض  مــع  املــهــرة،  للحرفيني 
يقدمها الفنانون الهواة. إضافة إلى عروض 
بيع مختلف أنواع الطعام والشراب، وخيمة 
إلى  إضافة  الكوميدية،  للعروض  ُمخصصة 
كخيمة  األخـــرى،  الترفيهية  العناصر  بعض 
ــان  ــهـــرجـ ــو املـ الـــســـيـــنـــمـــا. اســــتــــوحــــى مـــؤســـسـ
في  بها  الــتــي شــاركــوا  املناسبات  مــن  الفكرة 
مناسبًا  موقعا  ووجـــدوا  التسعينيات،  فترة 
الازمة  املــرافــق  تتوافر  حيث  مانشستر،  فــي 
ــيـــة الــــوصــــول الــســريــع  ــانـ ــكـ لـــلـــفـــعـــالـــيـــات، وإمـ
اإللكتروني  موقعهم  واســتــخــدمــوا  والــجــيــد، 
أول  وفــي  للحفل،  الحضور  تــذاكــر  لبيع  فقط 
ــل الـــتـــذاكـــر خــال  دورة لــلــمــهــرجــان بــيــعــت كـ
أســبــوعــني. بــحــلــول عـــام 2003 كـــان املــهــرجــان 
قد اختير من جانب مجلة »رولينج ستون« 
ــــد رول، ثــم  أنـ لــــلــــروك  ـــــدًا مــــن 50 مــعــلــمــا  واحــ
املهرجان  إلــى  الكوميدية  الــعــروض  أضيفت 
ــام 2007 اشــتــرت  ــام 2005، وبــحــلــول عـ فـــي عـ
عــلــيــهــا،  يـــقـــام  الـــتـــي  األرض  املـــهـــرجـــان  إدارة 
وأسست حديقة املسرح العظيم بكل رموزها 
ومعاملها. وفي 2010، شيدوا مسرحًا رئيسيًا 

دائمًا، إضافة إلى املسارح املؤقتة.
ــلــــجــــمــــهــــور فــــــي »بـــــــــونـــــــــارو« أثــــنــــاء  يـــــتـــــاح لــ
أنشطة متنوعة،  توفر  الفعاليات، عدة خيام 
ــن أكــثــر  ــو مـ ــامـــت«، وهــ مــثــل »الــديــســكــو الـــصـ
الفعاليات شعبية وطرافة في املهرجان، وهو 
خــيــمــة يــتــجــمــع فــيــهــا األشـــخـــاص ويــضــعــون 

اإلعان وهما يتحدثان معا من دون اإلشارة 
إلى املنتج أو املكان الذي يروجان له كنوع من 

التشويق للجمهور.
ــز ومـــاجـــد  ــ ــد عـ ــمــ ــك الــــفــــنــــانــــان أحــ ــذلــ وقـــــــدم كــ
السكنية  املناطق  الكدواني إعانًا عن إحدى 

في القاهرة الجديدة.
وفــي إعــان ُيعد األضــخــم هــذا الــعــام، اشترك 
عــــدد كــبــيــر مـــن نـــجـــوم الـــفـــن فـــي تــقــديــمــه عن 
ــامـــوا  ــيـــث قـ إحـــــــدى شــــركــــات االتــــــصــــــاالت، حـ
شارك  املشاهدين،  إعجاب  القى  باستعراض 
ــلـــوي، وشــريــف  فــيــه أحـــمـــد الـــســـقـــا، ولــيــلــى عـ
الــوهــاب، وحكيم، ودرة،  منير، وشيرين عبد 
ومحمود العسيلي، وإسعاد يونس، وسمير 

ــذه األيـــــــام فــي  ــ ــدد مــــن الـــفـــنـــانـــني هـ ــ تــــواجــــد عـ
وُيعد  مكثف،  بشكل  التلفزيونية  اإلعــانــات 
شــهــر رمـــضـــان بــالــنــســبــة لــبــعــضــهــم بــمــثــابــة 
مـــوســـم »الـــســـبـــوبـــة«، حــســب تــعــلــيــق الــنــقــاد، 
ــذي تــكــثــر فيه  خــاصــة أنـــه الــشــهــر الــوحــيــد الــ
ــلـــون نــظــيــر  ــتــــجــــاريــــة، ويـــحـــصـ ــات الــ ــ ــــانــ اإلعــ

تقديمها على مبالغ مالية مرتفعة.
لــلــمــرة لــيــســت األولــــــى لـــه قــــدم الـــفـــنـــان خــالــد 
السورية  الفنانة  إلــى جانب  إعانًا  الــصــاوي 
كنده علوش، التي سبق وقدم معها من قبل 
مسلسل »أهل كايرو«، و«رّوج« اإلعان ألحد 

العقارات السكنية.
إبراهيم،  نــجــوى  اإلعــامــيــة  قِبل 

ُ
ت مــرة  وألول 

التي تقدم حاليا برنامج »بيت العيلة«، على 
دعــايــة ألحد  بطلة  فكانت  اإلعـــانـــات،  تقديم 
الشهيرة  الشخصية  برفقة  الــصــابــون  أنـــواع 

»بقلظ«، املعروفة لدى جيل الثمانينات.
وحـــضـــر هــــذا الـــعـــام فـــي »بـــــــازار« اإلعـــانـــات، 
الـــفـــنـــان حــســن الــــــــرداد، الـــغـــائـــب عـــن الـــدرامـــا 
الكوميدي أحمد  الفنان  التلفزيونية، فشارك 
ــا مـــجـــهـــواًل، حــيــث ظـــهـــرا خــال  فــتــحــي إعـــانـ

 مع 
ٌّ

سماعات لــلــرأس ويــمــارســون الــرقــص كــل
الدي  أجهزة  مع  متزامنة  فالسماعات  نفسه، 
ويرقص  نفسها  لألغنية  يستمع  والكل  جي 
 مــــن يــنــظــر إلـــيـــهـــم مــــن الــــخــــارج أنــهــم 

ّ
ويــــظــــن

يرقصون صمتا بدون موسيقى.
توفر النافورة الضخمة في املكان، واملصممة 
ــــروم«، ســبــيــا عمليًا  ــــشـ عــلــى هــيــئــة فــطــر »املـ

ملقاومة حــرارة الجو، كما يستخدم مؤسسو 
املــــهــــرجــــان جــــــــدارًا بـــاملـــكـــان لــتــشــجــيــع هــــواة 

الغرافيتي على الرسم واإلبداع.
ومعظم دخل املهرجان من املعجبني ومشجعي 
الحفات والرعاية واإلعانات. وله إسهامات 
خيرية مشهودة في املقاطعة، فهو يقدم دعمه 
السنوي ملؤسسات معروفة، مثل »أطباء با 
حدود«، و«الصليب األحمر األميركي«، كما ال 
في  كبيرة  مساعدات  تخصيص  عن  يتواني 
حاالت الكوارث اإلنسانية، مثل: زلزال هاييتي 
وفيضانات   ،2005 كاترينا  وإعــصــار   ،2011
املكسيك.  خليج  في  النفط  وتسرب  ناشفيل، 
ــّدر األثــر االقتصادي 

ُ
وفــي دراســة عــام 2005 ق

بالقهوة  املشهورة  املقاطعة  على  للمهرجان 
بحوالي 14 مليون دوالر من ناحية عائدات 
األعمال، وأكثر من 4 مايني عائدات لألفراد. 

ــر املــهــرجــان املــبــاشــر وغــيــر املــبــاشــر  ـــــّدر أثـ
ُ
وق

مليون   51 بحوالي   2013 بحلول  اقتصاديا 
املقّدرة بحوالي  دوالر بما في ذلك الضرائب 

2.9 مليون دوالر.

الخوف من مولي 
في العام 2014، نشرت الشرطة األميركية في 
املدربة  الكاب  إلى جانب  الحرس  املهرجان 
تــدريــبــًا عــالــيــًا وذلــــك لــلــبــحــث عـــن متعاطني 
ملخدر »مولي« الذي قضى على ثاثة شبان 
الــعــام 2013 كــانــوا قــد شــاركــوا فــي املهرجان 
نــفــســه. وقـــالـــت إيـــمـــي ريـــفـــز، الـــتـــي حــضــرت 
ــفـــات، لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز:  ــحـ ــرات مــــن الـ ــعـــشـ الـ
ا كـــبـــيـــرا مــن  ــزء ــ ــــدرات دائــــمــــا جــ ــــخـ »تــــكــــون املـ
جهدا  الحفات  منظمو  يدخر  وال  املشهد«. 

في مكافحة هذه اآلفة.

ــل إن كــل  ــيـ ــانــــم، وأشـــــــرف عـــبـــد الـــبـــاقـــي. وقـ غــ
فــنــان مــن املــشــاركــني فــي اإلعــــان حــصــل على 
خمسة مايني جنيه، وهو ما عّرض الشركة 
فيما  بــاإلســراف،  فاتهمت  كبيرة،  النــتــقــادات 
رد آخــرون أن أي شركة ال بد أن تكون لديها 
وطبيعي  تسويقها،  خطة  فــي  كبيرة  مبالغ 
ــذي يــرونــه  أن يـــروجـــوا ألنــفــســهــم بــالــشــكــل الــ
مــنــاســبــًا. وقـــدمـــت الــفــنــانــة الـــســـوريـــة أصــالــة 
نصري إعانا عن شركة اتصاالت أخرى القى 

إعجاب املشاهدين.
ولـــم يــكــتــف الــفــنــان الــكــومــيــدي بــيــومــي فـــؤاد 
فلجأ  الــعــام  هــذا  لسبعة مسلسات  بتقديمه 
إلى تقديم إعان تلفزيوني للتوعية بضرورة 
قــدم إعانًا  الــكــهــربــاء، كما  اســتــهــاك  ترشيد 
آخر عن مناهضة الفساد. وكــان بيومي منذ 
أول أيـــام شــهــر رمــضــان، حــديــث رواد مــواقــع 
التواصل االجتماعي ملا حققه من شهره في 

غضون وقت قصير للغاية. 
ألفت عمر مجال  الفنانة  مــرة خاضت  وألول 
تقديم اإلعــانــات مــن خــال تقديمها إلعــان 

عن أحد البنوك الحكومية.

فنانون يلجأون لماليين اإلعالنات برمضان

العثملية 
تغزو المائدة العربية

مهرجان بونارو للموسيقى... وداعًا للنوم

بيروت ـ العربي الجديد

عــلــى نـــار هـــادئـــة، يــضــع عـــدد مـــن الــفــنــانــني الـــعـــرب، الــلــمــســات 
األخــــيــــرة عــلــى أغـــنـــيـــات يــــريــــدون إطـــاقـــهـــا مـــع نــهــايــة الــشــهــر 
الكريم، واحتفاء بعيد الفطر، ذلك إضاقة ملواصلة املشاركة في 
املهرجانات التي حددت تواريخها منذ بداية يونيو/ حزيران 
الحالي، إلى نهاية  شهر أغسطس/ آب املقبل. وكشف شقيق 
»العربي الجديد« أن شقيقه أنهى  الفنان راغب عامة خضر لـ
تسجيل أغنية جديدة بعنوان »شفتك اتلخبطت«، والتي ينوي 
تصويرها ملدة يومني في بيروت األسبوع املقبل، واألغنية من 
النوع الشعبي املألوف وينوي عامة إطاقها مع حلول عيد 

الفطر بالصوت والصورة.
على  األخــيــرة  اللمسات  بــوضــع  أليسا  الفنانة  تنشغل  وفيما 
ألبومها، علم أن ال قرار بتاريخ إصدار جديد أليسا في الفترة 
إصــدار  ستحاول  أليسا  إن  تقول  الترجيحات  أن  ولــو  املقبلة، 
يتزامن مع  أن  بــالــضــرورة  رمــضــان وليس  نهاية شهر  العمل، 

عطلة عــيــد الــفــطــر، لــكــن مــن املــؤكــد أنــهــا تــســابــق الــوقــت ولــقــاء 
الــثــامــن مــن أغــســطــس/ آب املقبل في  جمهورها فــي لبنان فــي 
حــفــل مــهــرجــان أعــيــاد بــيــروت الـــذي غــابــت عــنــه املـــرة املــاضــيــة، 
ويتضمن البوم أليسا أكثر من عشر أغنيات شارك في كتابتها 
وألــحــانــهــا نـــادر عبد الــلــه وصـــاح الــكــردي  إضــافــة إلــى أغنية 

مسلسل »ياريت« الذي ُيعرض في موسم رمضان الحالي.
وتطرح »روتانا« والفنان تامر حسني األلبوم الجديد لحسني، 
ــر لــه فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة ويــنــشــغــل فــي تسجيل 

ّ
والــــذي يــحــض

عــدد مــن األغــانــي التي اخــتــارهــا، فــي ثاني تــعــاون بــني الشركة 
فريق روتانا سيناريو  السعودية وتامر حسني، كما يحضر 
لتامر حسني حيث سيتم إطاقه دعمًا  قريبًا  كليب سيصور 
املعلومات  وفــق  حسني  تامر  ألــبــوم  ويتألف  الجديد.  لأللبوم 
أغنية تعاون تامر من خالها مع مجموعة كبيرٍة من  من 14 
عـــني املــعــروفــني أمــثــال أيــمــن بهجت 

ّ
الــشــعــراء واملــلــحــنــني واملـــوز

قمر، أمير طعيمة، محمد النادي، محمد يحيى، تامر عاشور، 
واملوزعني توما، تميم، طارق مدكور.

اإلنشاد الديني أصل المغنى

علي 
الهلباوي

إصدارات العيد

فنون وكوكتيل
غناء

نجوم

مقابلة

سياحةحلوى

خليل العلي

فــي شــهــر رمــضــان املــبــارك يكثر الــطــلــب عــلــى الــحــلــويــات الشعبّية الــرمــضــانــّيــة، 
»العثملّية  وتعد  اإلفــطــار،  بعد  عــادة  ــقــّدم 

ُ
ت التي  الرمضانّية  الحلويات  وتتنوع 

ر 
ُ
صنع طيلة أيام السنة لكن يكث

ُ
بالقشطة« من أشهر الحلويات العربية التي ت

عليها الطلب في الشهر الفضيل.
خالد الصفي، يعمل في صنع الحلويات منذ أكثر من ثاثني سنة قال لـ«العربي 
الجديد«: »العثملّية هي من الحلويات التي اشتهرت في العهد العثماني واشتق 

قّدم للساطني في ذلك الوقت«.
ُ
اسمها منه، وكانت ت

طلب كثيرًا في شهر رمضان، 
ُ
وأضاف، تنتشر حلويات العثملية في باد الشام وت

عن  عــبــارة  وهــي  بالسمن،  وتقلى  والقشطة،  العثملية  عجينة  مــن  تتكون  وهــي 
طبقتني من عجينة العثملية املقلية توضع بينهما القشطة.

الطحني ومـــاء وزيـــت ونــشــاء وقــطــر، بعد  العثملّية فهي تتكون مــن  أمــا عجينة 
قليها  يتم  ثــم  الشعيرات،  مثل  تصير  كــي  آلــة  بواسطة  بتقطيعها  نقوم  العجن 
وتحميرها بواسطة الفرن كل طبقة على حــدة، بعد »كبسها« بطريقة قوية في 
بعد وضع  تطبيقها  ويتم  بالسمن،  قليها  قبل  الصغيرة،  القوالب  أو  الصينية، 
الليمون  بزهر  ــزيــن 

ُ
وت بـــاردة،  وتكون  القلي،  مرحلة  بعد  الطبقتني  بني  القشطة 

كسرات ويوضع القطر عليها.
ُ
وامل

في السنوات األخيرة، أصبح بعض السيدات يقمن بصناعة العثملية في املنزل، 
وحــشــوهــا بــاآليــســكــريــم، والــشــوكــوال الــســائــل، مــن خــال الــقــوالــب الصغيرة بعد 

رّصها بطريقة قوية وقليها على نار هادئة.
ويلفت، خالد الصفي، إلى أن هناك عثملية بالجنب وهي تتكون من طبقة واحدة 
بنفس  الفرن  في  ويتم وضعها  الجنب  فــوق طبقة  توضع  العثملية،  من عجينة 

طريقة عمل الكنافة، ويسكب عليها القطر بحسب الرغبة.

يقضي علي الهلباوي وقته في بيروت، منشدًا ومطربًا 
في برنامج حواري رمضاني يومي، »لّمتنا أحلى«، على 

شاشة شبكة »التلفزيون العربي«

جوائز الممثل الراحل 
عصام بريدي

فــي احــتــفــال فــنــّي أقــيــم فــي مدرسة 
سيدة اللويزة، جرى توزيع جائزة 
ــل عــــصــــام بـــريـــدي  ــ ــراحــ ــ ــان الــ ــنــ ــفــ الــ
على   2016 لـــعـــام  ـــي 

ّ
الـــفـــن ــداع  لــــإبــ

مجموعة من التامذة الـموهوبني. 
ــثــــل الـــــراحـــــل،  ــيـــق املــــمــ ــقـ وشــــــــدد شـ
البرامج، وســام بريدي، على  مقدم 
ودعــاهــم  التاميذ،  مــواهــب  تنمية 
ــن لــتــحــقــيــق  ــديــ ــاهــ ــى الــــعــــمــــل جــ ــ ــ إلـ
طــمــوحــاتــهــم وأحـــامـــهـــم. يــذكــر أن 
عـــصـــام بـــريـــدي قــضــى فـــي حـــادث 
سير قبل أكثر من عام، في بيروت.

الخماسية الثانية من 
صرخة روح

يـــــــــبـــــــــدأ غــــــــــــــدًا االثــــــــــــنــــــــــــني، عـــــــرض 
مسلسل  مــن  الثانية  »الخماسية« 
»صرخة روح«. وقال بيان إعامي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة   mtv مـــحـــطـــة  وزعـــــتـــــه 
ــدور حـــول  ــ إن الـــقـــصـــة الـــجـــديـــدة تــ
الرجل  حــداقــي،  محمد  »صطيف«، 
الــفــقــيــر واملـــعـــدم واملـــشـــّوه، واملــتــّيــم 
إسبر،  جيني  صها 

ّ
تشخ بـــ«حــا«، 

ــلــــى الـــــــــــزواج مــنــه  ــــجــــَبــــر عــ
ُ
الــــتــــي ت

والــدتــهــا،  زوج  ظــلــم  مــن  للتخلص 
فــيــعــيــش الــــزوجــــان حـــيـــاة زوجــيــة 

مفرغة من أي مشاعر.
فتبدأ خيوط  الخيانة واالستغال.

يشارك في البطولة: محمد حداقي 
ــا، الــذي  وجــيــنــي إســبــر وأيــمــن رضـ
يــشــارك بـــدور »الــكــيــنــغ« وصــاحــب 
مــلــهــى لــيــلــي، إلـــى جــانــب املمثلني 
الدين  سعد  ومصطفى  علي  مـــرام 

ووائل أبو غزال.

ناصيف زيتون 
داعم لسورية

تــزامــنــًا مـــع حــلــول شــهــر رمــضــان، 
دعــــــــا الـــــفـــــنـــــان نــــاصــــيــــف زيــــتــــون 
للمشاركة بحملة #MySyria بهدف 
دعم موطنه سورية من خال دعوة 
كل املغّردين والناشطني السوريني 
اإلجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
ــذا الــــهــــاشــــتــــاغ، تــعــبــيــرًا  ــ ــ  لــــدعــــم هـ
ــــود فـــــي وجــــه  ــمـ ــ ــــصـ  عـــــن األمــــــــل والـ
كــل الــعــقــبــات الــتــي تــطــاول ســوريــة 

اليوم.

متواسي يغني األردن
ضــمــن احــتــفــاالت اململكة األردنــيــة 
الهاشمية بمئوية الثورة العربية، 
 
ً
حفا متواسي  هاني  الفنان  أحيا 

ــدائـــق  جـــمـــاهـــيـــريـــًا ضـــخـــمـــًا فــــي حـ
األردنــيــة  العاصمة  بقلب  الحسني 
وعـــّبـــر  اآلالف،  بـــحـــضـــور  ــان،  ــ ــمـ ــ عـ
مــتــواســي عـــن ســعــادتــه الخــتــيــاره 
الثورة  بمئوية  اململكة  الحتفاالت 
العربية الكبرى )احتفال النهضة(. 
ــتـــواســـي الــعــمــل  هــــــذا، ويــــواصــــل مـ
عــلــى ألــبــومــه الــجــديــد املــتــوقــع أن 
القليلة  النور خال األشهر  يبصر 

القادمة.

شمس أيضًا 
تنتقد رامز جالل

شمس  الكويتية  املغنية  انــضــّمــت 
إلى صف النجوم والنجمات الذين 
يـــلـــجـــأون يــومــيــًا إلــــى حــســابــاتــهــم 
الــرســمــيــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــاد بــــرنــــامــــج  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي النـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اإلجـ
»رامـــــز بــيــلــعــب بـــالـــنـــار« والــتــهــّجــم 
على العقل املدّبر فيه، رامــز جال، 
استعانت  تويتر  على  وبحسابها 
الفنانة لتفضح استهزاء هذا  هذه 

األخير من ضيوفه.
يذكر أن جال يعاني من انتقادات 
واســعــة هــذا الــعــام، لــم تعر لها أي 
رامــز  شريكة   ،mbc محطة  اهتمام 
جــــال فـــي بـــرنـــامـــج املـــقـــالـــب الـــذي 
يقدمه بصورة سنوية في رمضان 

على شاشتها.

أخبار

المنشد علي الهلباوي )معتز عنتابي(

راغب عالمة )العربي الجديد(

)Getty( من المهرجان

أصالة تغني 
لشركة 
اتصاالت 
)Getty(

العثملية أصلها تركي )العربي الجديد(
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تسويق الموج 
غدًا سأشهد
طباعة الريح

في الحجر
زراعة املاء

في اليد
تسويق املوج

في طرود ومغلفات،
غدًا سأشهد

استنساخ الصحراء
في القلب 

ورسّو السفينة
في غرفتي 

وتحويل الشراع
الى ربطة عنق 

غدًا سأشهد
تحويلي
الى حّيز

طوله متران.
                                                                           

الوردة جالسة على الكرسي
دع الناَي

يكن فمًا احتياطيًا لك،
دع الكمان

يكن ذراعًا ثالثة لك،
دع الشمس تغسل الجلد

مرة في السنة،
ك

ّ
دع الشبا

يصبح سيدة لك،
دع الوردة 

جالسة على الكرسي،
إنها ستترك لك

مشطًا من الشذى،
دع النهر

يقص سيرته
في الصيف لك،

دع  االشجار
تكن الصديق املخلص،

دع هذه األغنية
أن تبيت الليلة في فراشك

فهي امرأة من نوع خاص. 

بائع المعجزات
أمّر

ببائع املعجزات الذي يبيع الواحدة
بقيراط من األمل،

ويبيع املثال
بكوكب مقشور

 صغير
ّ

يبيع الصمت بخف
يبيع البسالة 
بغيمة عتيقة
يبيع الرضا

بقطعة من قمر،
أمّر ببائع املعجزات
فأرى الناس الهثني

يّدافعون
وهم يشترون مصّدات

لدرء الخوف،
يشترون نواظير

ملراقبة اليأس،
يشترون مراهَم

لتفادي داء الندم 

هاشم شفيق

غابة تقّشرها الريح 
َمن ذا الذي
ينتبه اآلن
رها الريح،

ّ
لغابة تقش

لحجر يطفو في الهواء،
َمن ذا الذي 

َ
ينتبه اآلن

لشامة ترقص في البهو،
لخلخال واقع في الغرام،

لفستان يسهر حتى الصباح،
،
ً
لفرو يأتي ثمال

َمن ذا الذي 
ينتبه اآلن

لقلم يزغرُد في الظالم،
لبلبل يغمره النسيم،

لشمعة تتقدم
في العاصفة،

َمن ذا الذي
ينتبه اآلن 

لناي يحّركه الرعد في الليل،
لكمان قطع البرق وتره،

ّمن ذا الذي
ينتبه اآلن

للصمت
يرتدي نظارة سوداء،

للندم يوقد احطابًا،
َمن ذا الذي

سينتبه الّي
أنا املشغول بمراقبة الندى،

َمن...

حسين آتَْش

ــر الــــخــــيــــام عــنــاصــر  ــمـ ــات عـ ــيــ ــاعــ نـــجـــد فــــي ربــ
الــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة، فــكــل ربـــاعـــيـــة لــهــا مــحــور 
قصصي؛ وتجمع هذه الرباعيات علم النجوم 
والحساب والتقويم الفلكي وعلم الرياضيات. 
يقول في إحدى رباعياته: شاهدُت ألفْي جّرٍة 
في معمٍل/ تدعو ولم تفتْح بنطٍق فاها/ فإذا 
بإحداها تنادي أين من/ صنع الجرار وباعها 

وشراها«
ــًدا، وفــيــهــا نــجــد إحــدى  هـــذه قــصــة قــصــيــرة جــ
ــــان  ــكـ ــ ــــرة داللـــــــــة قـــصـــصـــيـــة: الــــــزمــــــان واملـ ــــشـ عـ
والــتــنــاقــض واإليــجــاز  والـــروايـــة  والشخصية 
والتشبيه واالســتــعــارة والــتــصــويــر واإلتــيــان 
بواقع وخــرق الــعــادات وقــد نــرى رؤيــة مــاوراء 

حداثية في هذه الرباعية للخيام.
رؤيــــة الــخــيــام فـــي الــربــاعــيــات رؤيــــة جــزئــيــة؛ 
أن نلمس  الكل؛ ونستطيع  إلــى  الجزء  أي من 

رباعيات  وجمالية  ونرسمه،  نصوره  الجزء، 
الــخــيــام تــكــمــن فــي هـــذه الــتــفــاصــيــل؛ والــرؤيــة 
عنده تبدأ من الجزء وتنتهي إلى الكل. الخيام 
ال يكتب الشعر بقدر ما يروي قصة ويرسمها: 

»جاء السحاُب على الخمائل باكًيا«.
وفــــي بــعــض ربــاعــيــاتــه وبــشــكــل غــيــر مــبــاشــر 
 عــن مـــؤامـــرة، وفـــي بعضها قــد نجد 

ُ
يــتــحــدث

ا، بل هي 
ً
قصًصا، وفــي بعضها ال نجد شيئ

الرباعيات  مجرد شكل قصصي. وفي بعض 
ال نجد القصة وال الشكل القصصي، بل نجد 
ــا ونــغــمــة شــعــريــة تــحــمــل فـــي طياتها  ـ

ً
ــوات أصـ

قصة غير مروية.
الــــشــــعــــراء  أن  إلـــــــى  ــر  ــيـ نـــشـ أن  ــنــــا  وبــــإمــــكــــانــ
مــثــل  جـــيـــديـــن  رواة  ــــوا  ــانـ ــ كـ الـــكـــالســـيـــكـــيـــني 
الــفــردوســي والــنــظــامــي وســعــدي الــشــيــرازي 
وحــافــظ الــشــيــرازي وحــتــى املــعــاصــرون مثل 
بروين اعتصامي ومهدي أخوان ثالث كانا 
ا يسردان القصص في قصائدهما؛ ومن 

ً
أيض

هذه الناحية فالخيام قاص بارٌع ورباعياته 
 قصصًيا وحتى تلك الرباعيات 

ً
تحمل شكال

الــســرد فهي تشبه قصة  الــتــي ال تــقــوم على 

في النهايات وساللمها العـديدة

ترك بورخيس تأثيًرا كبيًرا 
على القصة المعاصرة، 

ومن مؤثراته الشرقية 
األقل شهرة العنصر 

القصصي في رباعيات 
الخيّام

قبل أن تشنق الصخرة 
بياضها األملس

قبل أن يَتيتّم الجسر
قبل أْن تغدو القناطر 

جمعًا من األرامل 
في اليوم األول، تلقيت ينبغي أْن تعبري

طلبات صداقة من 
»شعراء« و»شاعرات«. 

في هذه المرحلة 
أعتقد أن الفضول هو 

ما جذبهم

كلمات قليلة عن دوران األرض مرة حول نفسها ومرة حول الشمس

هكذا كتبُت »وجب التنويه«

َمن ذا الذي ينتبه اآلن لغابة تقّشرها الريح

أمّر ببائع المعجزات 
الذي يبيع الواحدة 

بقيراط من األمل

أفكار الرباعيات 
وشكلها يدخالنها في 

خانة القصة القصيرة 

إلى أن تنتهي هذه 
المرحلة الفيسبوكية 

من الشعر العربي

ولكنني كنت أفلُت 
في اللحظات األخيرة 

قبل سقوط األعالي
ولد هاشم شفيق في العراق عام 1950، وغادره عام 1978 وأقام 
يستقرّ  أن  قبل  وبراغ  وقبرص  ودمشق  وبيروت  باريس  من  كل  في 
في لندن.  أصدر ستة عشر ديوانًا 
أليفة«  »قصائد  منها:  شعريًا 
و»مشاهد  منزلية«  و»أقــمــار 
و»صباح  عربي«  و»غزل  صامتة« 

الخير بريطانيا«.  
بعنوان  ــة  رواي النثرية  كتبه  من 
عام  نشرها  السحاب«  تحت  »بيت 
1992، وسيرة »بغداد السبعينات: 
والــحــانــات«  والمقاهي  الشعر 

عام 2014. 

بيت تحت السحاب

2425
ثقافة

شعر

نقد

إطاللة

فعاليات

ويشترون من مهرج جوال
مسحوق النعاس.

خليج الشفاه
تعالي

من خليج
عائم بالشفاه،

من عيد
قائم في جوف صخرة،

ينبغي 
 تعبري في قبلة

ْ
أن

رباعياته  في  الخيام  يوظف  ا. 
ً

أيض قصيرة 
بـــعـــض الــــــــدالالت الــقــصــصــيــة الـــســـهـــل مــنــهــا 
والشخصية  واملــكــان  الــزمــان  مثل  والصعب 
والــتــصــويــر والــفــضــاء والــجــزئــيــة واإليــجــاز 
والحدث وكسر العادة والالواقعية واملؤامرة 

والواقع والدخول إلى النص.
األفكار التي تحملها الرباعيات وشكلها هما 
القصيرة، وعند  القصة  ما يدخلها في خانة 
تــنــاول املــحــور الــســردي فــي الرباعيات، نلفت 
النظر إلى شكل الرباعيات. ونحن إذا لم ندرك 
الشكل في أي نص أدبــي فإن قراءتنا له تظل 
ناقصة. والفحص في هيكلية النص ال تشرح 
لنا معناه؛ بل الــدالالت هي التي تعبد طريق 

فهمنا للنص.
ــنـــظـــومـــة شــامــلــة  ــن أجــــــل أن تــــكــــون لـــنـــا مـ ــ مـ
مــــن كـــلـــمـــات الـــخـــيـــام فــــي هــيــكــلــيــة نــصــوصــه 
ا 

ً
ــام: وفق ــداد واألرقــ ينبغي أن نشير إلــى األعـ

للرباعيات التي صححها صادق هدايت فإن 
رباعية بني  كل  رباعية وكلمات   143 للخيام 
18 إلى 26 كلمة، وإذا أردنا أن نجمع الكلمات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الـــخـــيـــام فـــي الـــربـــاعـــيـــات، 
تــصــبــح لــديــنــا 3575 كــلــمــة؛ والــخــيــام إنــســان 
مـــتـــعـــدد الـــثـــقـــافـــات ونـــظـــرتـــه لـــلـــعـــالـــم نــظــرة 
تركيبية، يعرف بنية الكلمة ويعرف الهندسة 
قليلة  أن يعّبر بكلمات  والحساب. وال عجب 
الطبيعية  بالبنية  مــتــأثــًرا  عميقة  أفــكــار  عــن 
لـــدوران األرض مــرة حــول نفسها ومــرة حول 

الشمس.
) كاتب قصة وناقد إيراني من مواليد عام 1952. 
ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي( 

قبل أن تشنق الصخرة
بياضها االملس

قبل أن 
م الجسر

ّ
َيتيت

ْ
قبل أن

تغدو القناطر جمعًا من األرامل 
 تعبري.

ْ
ينبغي أن

مندوب الصحارى 
أنَت مندوب اسمُر للصحارى،

أنَت الوجه اآلخر للتفاهم،
أنَت أحد ما 

سيموت في كلمة ال،
أنَت ستنام

قريبًا من املستحيل،
منفقًا العمَر في جّرة 

 كسرتها
ْ
إن

ستكون هي األبدية،
 في طائر

ُ
أنَت تعيش

وفي الجناح األيسر منه،
أنَت تسهر داخل القلم

وتنام على طرف الورقة،
أنَت األخ الثاني للبلبل 

ألن األول هو الجبل،
أنَت الذي تظهر فجأة

في الجهة الغامضة من الحرير،

أنت املوصول بالندى
املرهون لألفق 

املوقوف في الذهب
أنّت الذي...

المستحيل يأخذ دوشًا
أريُد

من البعيد أن يأتي
راكبًا دّراجة نارية،

أريُد
من املستحيل

 يأخذ دوشًا،
ْ
أن

أريُد
 اعتصر الحصى

ْ
أن

ألشرب أكسيره،
أريُد

من احدى املرايا
زواج امِلتعة،

أريُد
من الجبل

 يطلَب إجازة 
ْ
أن

من الذرى،
أريُد

من الرحيق
 يقّدم أغنيته الرقيقة

ْ
أن

عن الواقع.

قصص قصيرة في رباعيّات الخيّام

كيف تصبح شاعرًا في أربعة أيام

عن  الغنائي  المسرحي  العرض  القاهرة،  في  طاز  األمير  قصر  في  اليوم  يقّدم 
األندلسي.  حزم  البن  الحمامة«  »طوق  كتاب  من  المقتبس  )الملصق(  العشاق 
العمل من إخراج هاني عفيفي، ويؤدي أدواره حمزة العيلي )ابن حزم( وسارة 
هريدي وماهر محمود إسماعيل، كما يشاركهم الحضور على الخشبة عازفون 

من »بيت العود العربي«.

الوالدة  باريس عرض موسيقّي بعنوان  في  فيالرموني  اليوم في مسرح  يقّدم 
يجمع مقاطع موسيقية تراثية من ثقافات متنوعة، تؤديها أوركسترا الغرفة 
في باريس مع عازف الكمان التونسي، وصاحب فكرة العرض، جاسر حاج يوسف 
)الصورة( والسوبرانو الفرنسية سيمون كرماس وضابط اإليقاع اإليطالي سيموني 

براتيكو.

والباحث  الفرنسي،  التشكيلي  للفنان  بوالن،  الثاني،  التفاعلي  العرض  اليوم  يقام 
في أنثروبولوجيا اإلبداع، ريشار كونتي في قصر العبدلية في تونس العاصمة. 
العرض هو أداء بالكرات الحديدية، وبالتفاعل مع الجمهور الحاضر يجري تسجيل 
أول  العرض  تقديم  جرى  أعلى.  من  لقطة   40 في  وتصويرها  مشاهده  تطّور 

مرة في تونس أمس، كما قّدم في فرنسا والدنمارك والكيبيك وبلجيكا.

يستمر حتى 15 من الشهر الجاري المعرض الفوتوغرافي الجماعي ذكريات بعيدة 
الماضي.  الشهر  الثامن من  الذي انطلق في  غاليري 127 في مراكش،  جدًا في 
تقوم فكرة المعرض على ثيمة الرحلة وذكرياتها، من الفنانين المشاركين ماركو 

باربون )الصورة( وفرانسوا بوران وليا دومينغاز.

إبراهيم نجم

في أربعة أيام فقط، أمسيُت شاعرًا مثيرًا 
للجدل، لي عــدد ال بــأس به من املتابعني 
ــاد أيضًا، 

ّ
عبر الفيسبوك، ولــي أعــداء ونــق

بـــل وعـــنـــدي غــــالف لـــديـــوانـــي األول الـــذي 
حمل اســم »وجــب التنويه«. كل هــذا دون 

أن أكتب قصيدة واحدة! 
ــاء مــن  ـــ ــــدقـ ــة مــــن األصــ ــمـــوعـ خـــضـــت ومـــجـ
افتراضية  تجربة  وفنية  أدبــيــة  خلفيات 
ــي الـــفـــيـــســـبـــوك،  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــم االفـ ــالــ ــعــ عـــبـــر الــ
مطّبقني عوامل ومعايير ظهور شاعر ما 
مشهد  مــع  بالتزامن  الساحة،  على  فجأة 
 يومًا بعد يوم، تجربة 

ً
ثقافي يزداد ترّهال

تشبه إلــى حــد مــا تلك الــتــجــارب العلمية 
الــخــلــل وإعــطــاء  الــتــي تــهــدف لتشخيص 

أمثلة حّية ال افتراضية.  
ة بنشر خبر 

ّ
في اليوم األول، قام محمد دق

»قصيدة«  صحافي على صفحته يشيد بـ
ــِك«، وتــراوحــت 

ُ
ــلــمــت

َ
لــي حملت عــنــوان »ظ

أن  واالستهجان  الفضول  بني  التعليقات 
 شــخــص نــكــرة بـــني لــيــلــة وضــحــاهــا 

ّ
يــطــل

ــــددة فــــي الــشــعــر.  ــجـ ــ بـــقـــصـــيـــدة مــهــمــة ومـ
وتــلــقــيــت عـــــددًا ال بــــأس فــيــه مـــن طــلــبــات 
الــصــداقــة مــن »شــعــراء« و»شـــاعـــرات«. في 
هـــذه املــرحــلــة أعــتــقــد أن الــفــضــول هـــو ما 

جذبهم.
الــثــانــي، نشر ضياء البرغوثي  الــيــوم  فــي 
األمر  نفسها،  القصيدة  إيجابيًا عن  نقدًا 
الذي أثار حفيظة البعض. في هذا اليوم 
زاد عــــدد طــلــبــات الـــصـــداقـــة بــشــكــل أكــبــر، 

وتعدى مرحلة الفضول بقليل.
أمـــا فــي الــيــوم الــثــالــث، وبــمــنــشــور مطول 
ــاد بالقصيدة  بـــــدران، أشــ لــلــشــاعــر عــامــر 
فــي ظهور  »الشللية«  مــن خاللها  منتقدًا 
بــعــض الـــشـــعـــراء، تــبــعــه مــنــشــور لــلــفــنــان 
باسل زايد يعرب فيه عن فرادة القصيدة 
وأنـــهـــا أجــمــل نـــص يــعــمــل عــلــى تلحينه. 
هنا، بات عدد ال بأس به ينتظر قصيدتي 
املــلــحــمــة، وتـــعـــدت طــلــبــات الــصــداقــة عبر 

فيسبوك املائة بني معجبني وشعراء.
فــي الــيــوم الــرابــع، قــام املصمم الغرافيكي 
كـــامـــل قـــاللـــوة بــتــصــمــيــم غــــالف لــديــوانــي 
األول، وقمت بنشره. بدأ عدد من األصدقاء، 
ممن يعرفون عن »التجربة«، بإعادة نشر 
الغالف مع املباركة بهذا اإلنجاز العظيم، 
ــت 

ّ
ــا هــــي إال ســــاعــــات قــلــيــلــة حــتــى هــل ــ ومـ

ــن مــعــظــم الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة،  ــات مـ ــاركـ ــبـ املـ
وطــلــبــات الـــصـــداقـــة ال تــعــد وال تــحــصــى، 
ورسائل خاصة: »... مبروك شاعرنا املبدع 

إبراهيم نجم ديوانك الجديد...«.
بــعــد الـــيـــوم الــــرابــــع، انــقــســم املــشــهــد بني 

لقب شاعر شيئًا مغريًا، ولعله حافز من 
يدعي الشعر مؤخرا، ومتابعة »الشعراء« 
ــا يـــضـــغـــط »شــــــاعــــــر« ذو  ــدمــ ــنــ ــــري عــ ــجـ ــ تـ
»شــاعــر« آخــر، أو  لـــ متابعة عالية »اليـــك« 
يمتدح »شــعــره«، كما حــدث في تجربتنا 
هــنــا. فيصبح الــشــعــراء خــبــراء فــي مواقع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ومـــواعـــيـــد الــنــشــر 

فيها أكثر من خبرتهم في الشعر نفسه.
من  ففعال  الشعر،  ومنابر  النشر«  »دور   

أو كتاب  هــب ودب يستطيع نشر ديـــوان 
»الناشر«،   لو امتلك ألف دوالر ليدفعها لـ
ــا األمـــســـيـــات ومــنــابــرهــا فــهــي أيــضــًا  ــ وأمـ
أمـــــا »الــصــحــافــة  ــن هــــب ودب.  مـــتـــاحـــة ملــ

الثقافية« و»املواقع«، فحّدث وال حرج. 
ــتـــي«، أن  ــربـ ــنــــاًء عـــلـــى »تـــجـ وأســـتـــطـــيـــع، بــ
ــتــــرح شــيــئــًا مـــفـــيـــدًا هـــنـــا ملــــن يــنــشــرون  أقــ
اتــهــم، وبـــدال مــن أن ينتهي املطاف  ادعــاء
بــتــلــك »الــــدواويــــن« إلـــى الــنــســيــان، أقــتــرح 
الهراء  بعد  هــؤالء صفحات  أن يخصص 
الشعري للكلمات املتقاطعة وزاوية أبراج، 
ــرى لــوصــفــات أكـــل شــعــبــيــة، وأخــيــرًا  ــ وأخـ
بعض الرسومات ليلونها األطفال، وهنا 
نستطيع أن نرفق هدية مع الديوان علبة 
ــوان مـــجـــانـــيـــة. بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة نــصــدر  ــ ــ ألـ
ديوانًا لجميع أفراد العائلة. وهو مقترح 
مــثــالــي كــمــا نــظــن إلــــى حـــني انــتــهــاء هــذه 

املرحلة الفيسبوكية من الشعر العربي.

مجموعة تــعــرف أن مــا يــحــدث مــا هــو إال 
سخرية جماعية على ظاهرة تعاني منها 
ق أفرادها 

ّ
معظم بلداننا العربية، ولم يعل

عــالنــيــة، فــهــم مــن جــامــل ويــجــامــل أعــمــااًل 
وشعراء بشكل يومي أقل ما يمكن وصف 
ــرديء. ومــجــمــوعــة أخـــرى  ــالــ مــنــتــوجــهــم بــ
هو  بمن  بالفطرة  معجبني  بــني  انقسمت 

شاعر، وبني من يقتلهم الفضول. 
وبما أني ِبّت شاعرًا، وقبل اعتزالي الشعر 
ــادة، أرى أن هــذا املشهد  بعد نشر هــذه املـ
املــســخ صـــار إلـــى مــا صـــار إلــيــه بسبب ما 
املجاملة   - بينها:  مــن  عــوامــل،  يلي جملة 
بني »الشعراء« ســرًا وعالنية، إذ ال يجرؤ 
أحد على النقد، فنحن في زمن الفيسبوك، 
وأي نــقــد صــريــح يــعــنــي خـــســـارة »اليــــك« 
وخسارة ترشيحات ألمسيات هنا وهناك. 
املــعــجــبــون واملــعــجــبــات، الــذيــن يــــرون في 
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»ثنائي«، نديم كرم )منحوتة بمعدن الستانليس ستيل(

»سبعة ممرات«، لـ فرانسوا مورلي

الغالف المزعوم، تصميم: كامل قاللوة

تمثال لـ عمر الخيّام في العاصمة الرومانية بوخارست



صحة

أن ظاهرة  األطــبــاء حديثًا  اكتشف 
ترافق بعض األمــراض الخفية مع 
أخـــرى واضــحــة، ظــاهــرة حقيقية، 
وأثــبــتــوا وجـــودهـــا بـــالـــدراســـات اإلحــصــائــيــة 
املــوثــقــة.. حتى إنــهــم اخــتــرعــوا اســمــًا للمرض 
الـــثـــانـــي املـــتـــخـــفـــي، فـــســـمـــوه »مــــــرض الـــظـــل« 
ليس  ذلــــك  وراء  والــســبــب   !shadow disease
مشتركة  األساسية  العلة  تكون  فقد  ــدا..  واحـ
بن املرضن، أو قد يمهد املرض األول  لظهور 
اآلخر، أو تكون هناك تبدالت جينية )وراثية( 
متبادلة بن اآلفتن. ومهما يكن من أمر، فمن 
ثابت  هــو  مــا  نتعرف على  أن  بمكان  الفائدة 
عــن ظــاهــرة »أمــــراض الــظــل« هـــذه، كــي نتخذ 
كل االحتياطات للوقاية من وقوعها فيما إذا 

ابتلينا باملرض األصلي. 
ــراض الــظــل التي  ونــعــرض فيما يــلــي أهـــم أمــ

قها األدب الطبي:
ّ
وث

ارتفاع ضغط الدم 
)مرض الظل: السكري(

لطاملا الحظ األطباء أن هناك عاقة بن مرضي 
الــســكــري )خــاصــة لدى  ارتــفــاع الضغط وداء 
البدينن( منذ عقود، لكن دراسة أجريت على 
بــأحــد مستشفيات جامعة  مــدى 10 ســنــوات 
فــي منتصف  هــارفــارد شملت 38000 ســيــدة 
الــعــمــر، أثــبــتــت بــمــا يقطع الــشــك أن اإلصــابــة 
بارتفاع الضغط تضاعف خطر اإلصابة بداء 
السكري )وبغض النظر عن الوزن(. كما بينت 
الدراسة أن احتمال اإلصابة بالسكري يرتفع 
ارتــفــاع درجــة الضغط. ويعتقد أن سبب  مــع 
عاقة املرضن هو أن لهما علة مشتركة، هي 
واعتال  الجسم  في  االلتهاب  ارتــفــاع ظاهرة 
بطانة األوعية الناتج عنه، بما يسمح لخايا 
االلتهاب بالتسلل إلى خارج األوعية مسببة 

أضرارا بالنسج املحيطة بها.
¶ كيف تقي نفسك؟

)أو مؤها  إذا كنت مصابا بارتفاع الضغط 
لإصابة به( فأجر اختبارا لسكر الدم بشكل 
)أو  بــالــســكــري  إصــابــتــك  تبينت  وإذا  دوري، 
بــحــالــة مـــا قــبــل الـــســـكـــري( فــالــجــأ ملــعــالــجــتــه 
دون تأخر. وبإمكانك تافي الوقوع بحبائل 
تغييرات  بــإحــداث  ومضاعفاته  السكري  داء 
جـــذريـــة عــلــى نــمــط حـــيـــاتـــك: زيــــــادة الــنــشــاط 
الجسدي، وخسارة الوزن الزائد، واإلقاع عن 
التدخن، وانتخاب األغذية الصحية املناسبة 

لهذا املرض.

الصداع النصفي أو الشقيقة 
)مرض الظل: السكتة الدماغية 

أو النوبة القلبية(
تــرتــفــع احــتــمــاالت اإلصــابــة بــالــنــوبــة القلبية 
أو السكتة الدماغية مع تقدم درجة إصابتك 
بالشقيقة )خاصة إذا كانت النوبات تسبقها 
ظــاهــرة حسية  وهــي   ،aura األورة  مــا يسمى 
تنذر بقدوم نوبة الصداع(، فإذا كنت تعاني 
من أقل من نوبة شقيقة واحدة في كل شهر، 
كانت احتماالت إصابتك بنوبة قلبية 50 % 
أعــلــى مــمــن ال يــعــانــون مــن الــشــقــيــقــة، أمـــا إذا 
ارتــفــع تــكــرر الــنــوبــات إلـــى مـــرة فــي األســبــوع 
على األقل، فتزداد عندها احتماالت إصابتك 
احتماالت  3 أضعاف  إلى  الدماغية  بالسكتة 
غير املصابن بالشقيقة، وذلك حسب دراسة 
ــارد.  ــ ــارفـ ــ إحـــصـــائـــيـــة أجــــريــــت فــــي جـــامـــعـــة هـ
ويــعــتــقــد أن ســـبـــب ارتــــبــــاط املــــرضــــن يــعــود 
إلــــى أن املــصــابــن بــالــشــقــيــقــة لــديــهــم اعــتــال 
فــي األوعــيــة الــدمــويــة بكل أنــحــاء الــجــســم، ما 
النوبة  أو  الدماغية  للسكتة  يجعلهم عرضة 

القلبية.
¶ كيف تقي نفسك؟

إذا كنت مصابا بالشقيقة، فاسع إلى إقصاء 
كـــل الـــعـــوامـــل املــؤهــبــة لــتــصــلــب الـــشـــرايـــن، ما 
يعني االنقطاع النهائي عن التدخن، وتخفيف 
الوزن إلى الحدود الطبيعية، ومعالجة ارتفاع 
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الــكــولــســتــرول، وااللــــتــــزام بــالــحــمــيــة الــقــلــبــيــة، 
وإجراء التمارين الرياضية املنتظمة.

انتباذ البطانة الرحمية »اندوميتريوس« 
)مرض الظل: سرطان الجلد(

أثبتت دراســة فرنسية واسعة دامت 12 سنة 
ونشرت من تسع سنوات أن النساء املصابات 
بـــانـــتـــبـــاذ الـــبـــطـــانـــة الـــرحـــمـــيـــة )نـــمـــو أنــســجــة 
شــبــيــهــة بــبــطــانــة الـــرحـــم فـــي الـــحـــوض خـــارج 
الجلد  بسرطان  لإصابة  معرضات  الــرحــم(، 
من  أعــلــى   %  62 بنسبة   melanoma املــيــانــي 
املعدل الطبيعي، ومع أن العاقة بن املرضن 
الــعــلــمــاء  يــــــزال ســبــبــهــا مـــجـــهـــوال، إال أن  ــا  مــ
ــة(  ــيــ يـــعـــتـــقـــدون أن هـــنـــاك عـــلـــة جــيــنــيــة )وراثــ

مشتركة وراء كا اآلفتن.
وقـــد وجـــد الــبــاحــثــون فـــي نــفــس الـــدراســـة أن 
هناك عاقة أيضا بن األورام الليفية بالرحم 

ونشوء سرطان الجلد املياني.
¶ كيف تقي نفسك؟

ينصح الخبراء بتحويل كل املصابات بانتباذ 
الــبــطــانــة الــرحــمــيــة إلــــى مــخــتــص بـــاألمـــراض 
الجلد،  عــن وجـــود ســرطــان  للكشف  الجلدية 
كـــمـــا يــنــصــحــون املـــصـــابـــات بـــمـــراقـــبـــة حــجــم 
وأشــكــال الــشــامــات واألخــــوال املــتــواجــدة على 
الشك،  جلودهن بصورة منتظمة، وفــي حــال 

تجرى خزعة جلدية للتأكد.
هـــذا  ــاء  ــفــ نـــســـبـــة شــ ــلــــجــــزع، ألن  لــ داعـــــــي  وال 
السرطان الجلدي إذا اكتشف باكرا تقرب من 
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 psoriasis داء الصدفية
)مرض الظل: النوبة القلبية(

ــد الـــبـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة بــنــســيــلــفــانــيــا  ــ وجـ
مليون  إحصائية شملت نصف  دراســـة  بعد 
شخص ودامـــت أكــثــر مــن خمس ســنــوات، أن 
فرص اإلصابة بنوبة قلبية تزداد عن املعدل 
للذين يشكون مــن هــذا املـــرض الــجــلــدي، وأن 
هــذه الــفــرص تصبح ضعف املــعــدل إذا كانت 

كــمــا أنــهــا تــرتــبــط بــالــوفــاة الــبــاكــرة. وكشفت 
األبـــحـــاث الــحــديــثــة أن هـــذه املــتــازمــة تؤهب 
لــإصــابــة بــالــحــصــيــات الــكــلــويــة، فــفــي إحــدى 
أنــك إن كنت مصابا بعلتن  الــدراســات تبن 
من عاتها، فأنت معرض لتشكل الحصيات 
بنسبة 54 %، وإن كنت مصابا بثاث، فأنت 

معرض للحصيات بنسبة 70 %. 
ويعزو األطــبــاء سبب ارتــبــاط اآلفتن إلــى أن 
البدينن كثيرا ما يتناولون كميات كبيرة من 
البروتن والــصــوديــوم )املــلــح(، مــا يدعو إلى 

تشكل الحصيات املؤملة في الكليتن.
¶ كيف تقي نفسك ؟

إن كـــنـــت مـــصـــابـــا بـــبـــعـــض عـــــات املـــتـــازمـــة 
ــك  فـــمـــا عــلــيــك إال أن تــخــفــف وزنــ األيــــضــــيــــة، 
وتنقص الشحوم في وسط جسمك، وتعالج 

العات األخرى بكل جدية.

الربو التحسسي 
)مرض الظل: القلق المزمن واالكتئاب(

لــقــد بــقــي مـــوضـــوع ارتـــبـــاط الـــربـــو بــالــعــات 
ــاء مـــدى  ــ ــبـ ــ الــنــفــســيــة مـــوضـــع جـــــدل بــــن األطـ
عشرين عاما، لكن دراسات حديثة من جامعة 
من  العائدين  الجنود  على  طبقت  كولومبيا 
ســـاحـــات الـــقـــتـــال، أظـــهـــرت بــمــا يــقــطــع الــشــك 
وجـــود تــرابــط بــن الــعــلــتــن، فــالــجــنــود الــذيــن 
يــشــكــون حــتــى مــن درجــــات خفيفة مــن الــربــو 
الــتــحــســســي كـــانـــوا عــرضــة لــإصــابــة بالقلق 
املزمن أو االكتئاب بنسبة الضعف، مقارنة مع 
الذين ال يشكون علة تنفسية. ومن الطبيعي 
أن يؤدي ضيق التنفس للتوتر النفسي، كما 
تؤدي االضطرابات النفسية -باملقابل- لزيادة 

ا. أعراض الربو سوء
¶ كيف تقي نفسك؟

إذا كنت تشكو من علة تنفسية مزمنة، فخذ 
بمحمل  نفسي  بــاضــطــراب  إصابتك  احتمال 
الـــجـــد، واعـــــرض نــفــســك عــلــى طــبــيــب نــفــســي، 
حــتــى ال تــصــبــح ضــحــيــة الــــوقــــوع فـــي حلقة 

مفرغة تغذي فيها كل من العلتن األخرى.

التعرف إلى »أمراض الظل« 
مفيد، من أجل اتخاذ 

احتياطات الوقاية منها

محمد 
الدكتور املحترم؛

أنا أعاني من اختناق متواصل وغثيان 
وتسارع ضربات القلب. وعندما قمت 
بـــاســـتـــشـــارة الــطــبــيــب أخـــبـــرنـــي أنــنــي 

أعاني من »تجويف في القلب«. 
القلبي«  »التجويف  معنى  معرفة  أود 

ومدى خطورته؟

السام عليكم؛
األخ العزيز محمد

ال يوجد في املصطلحات الطبية 
مرض )تجويف في القلب( وذلك 
فيه  السليم  الطبيعي  القلب  ألن 
أربعة تجاويف؛ أذينن وبطينن.

عـــزيـــزي، ربــمــا فــهــمــت أن تــســارع 
واضــطــراب ضــربــات القلب ينشأ 
ــلـــب، أو  ــقـ عــــن وجــــــود ثـــقـــب فــــي الـ
القلب بحالة والديـــة )أي  إصــابــة 

لقية(.
َ

خ

سامة  مــن  للتأكد  طريقة  أفضل 
شكل القلب وتجاويفه الطبيعية 
إجـــــــــراء فـــحـــص تـــصـــويـــر الــقــلــب 
بــــاألمــــواج فــــوق الــصــوتــيــة، وهــو 
ــلـــب عــن  ــقـ مــــا يـــســـمـــى بـــفـــحـــص الـ
طريق اإليكو، ويمكن وضع خطة 
ــعــــاج بـــنـــاء عـــلـــى نــتــيــجــة هـــذا  الــ

الفحص.

ــلــــب  ــقــ ــح بــــتــــخــــطــــيــــط الــ ــ ــــصــ ــنــ ــ ويــ
ــائـــي لـــكـــشـــف وجـــــــود أي  ــهـــربـ ــكـ الـ
اضــــطــــراب فــــي انـــتـــظـــام ضـــربـــات 
الــــــقــــــلــــــب، ومــــــعــــــرفــــــة نــــــــــوع عـــــدم 
االنتظام، وبالتالي وضع الخطة 

املناسبة للعاج.

وقــــد يــحــتــاج تــشــخــيــص الــحــالــة 
إلى تسجيل تخطيط القلب على 
مـــدى 24 ســاعــة، وهـــو مــا يسمى 
تــخــطــيــط الــقــلــب بــجــهــاز هــولــتــر 
الذي يمكن أن يكشف عدم انتظام 

ضربات القلب بشكل أكثر دقة.

ــة  الــــســــامــ دوام  لـــــــك  ونــــتــــمــــنــــى 
والصحة والعافية.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

سؤال

اإلصابة الجلدية شديدة. كما تبن للباحثن 
أن الــعــاقــة بــن املــرضــن هــي أكــثــر وضــوحــا 
فــي الــشــبــاب املــصــابــن بــالــصــدفــيــة مــنــهــا في 
املناعي  الجهاز  اخــتــال  أن  ويعتقد  الكهول. 
الـــــذي يـــــؤدي إلــــى الــصــدفــيــة بــــاألســــاس، هو 
نــفــســه الــــذي يــؤهــب اللــتــهــاب شــرايــن القلب 

الذي تنتج عنه نوبة القلب.
¶ كيف تقي نفسك؟

الخط األول هو معالجة الصدفية والحد من 
ــد تــوصــل الــخــبــراء إلـــى تطوير  تــطــورهــا، وقـ
ــة جــديــدة نــاجــعــة فــي هـــذا الــصــدد، مثل  أدويــ
من  يــصــنــع  الـــــذي   Amevive أمــيــفــيــف  عـــقـــار 

أصول حية )كما هي الحال في اللقاحات(.
هذه األدويــة غالبا ما تنجح في كبح املرض 

إذا لم تثمر في عاجه العقاقير الكاسيكية.
ــــرى، ال بـــد مـــن إبـــقـــاء الــقــلــب في  ــرة أخـ ــم، ومــ ثـ
أفضل وضع صحي ممكن بتوقيف التدخن، 
ــــى الــــحــــدود الــطــبــيــعــيــة،  وتــخــفــيــف الـــــــوزن إلـ

والحمية القلبية، والتمارين الرياضية.

المتالزمة األيضية 
 metabolic syndrome

)مرض الظل: الحصيات الكلوية(
املــتــازمــة األيــضــيــة مـــرض خــطــيــر مــكــون من 
مجموعة أعراض وعامات: تراكم الدهون في 
منطقة البطن، وارتفاع الشحوم الثاثية في 
 ،HDL الجيد  الكولسترول  وانــخــفــاض  الـــدم، 

وارتفاع ضغط الدم، واعتال تحمل السكر.
ــذه املـــتـــازمـــة لــإصــابــة  ــؤدي هــ ــ ــا تـ وكـــثـــيـــرًا مـ
الــقــلــبــيــة اإلكــلــيــلــيــة وداء الــســكــري،  بــــاآلفــــات 

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

)Getty( األسباب وراء ترافق المرض األول ومرض الظل متعددة

ببالك أن هناك أمراضًا خفية تصيب اإلنسان مرافقة ألمراض  هل خطر 
أخرى ظاهرة، وغالبًا ما تكون تلك األمراض المتخفية هي األخطر، وتبرز 

للعيان بعد مدة قد تطول أو تقصر؟

أمراض 
الظل

ما هي وكيف تقي نفسك منها؟

القرحة الهضمية واالضطرابات النفسية

معلومة تهمك

ف لفترة طويلة كأحد األمراض 
ّ
كانت القرحة الهضمية تصن

النفسية - العضوية psychosomatic، لكن عندما اكتشف 
العلماء أن أغلبها يحصل من اإلصابة بجرثومة )ميكروبة( 

اسمها Helicobacter pylori، نبذوا فكرة العاقة بن 
د القرحة. إال أن األطباء عادوا 

ّ
االضطرابات النفسية وتول

حديثا يسبرون احتمال وجود ارتباط بن املرضن العضوي 
والنفسي، عندما اكتشفوا أن كثيرا من حاالت القرحة االثني 

عشرية لم يكن باإلمكان فيها كشف أثر للجرثومة، كما أن 

هناك أشخاصا أصحاء تهجع الجرثومة في معداتهم دون أن 
تسبب أي مرض. وقد نشرت حديثا في مجلة »الطب النفسي 

في املستشفيات« دراسة واسعة من جامعة نيويورك، دامت 
عشر سنوات وشملت أكثر من 2000 بالغ، ظهر فيها أن هناك 

ارتباطا بالفعل بن القلق املزمن ونشوء القرحة الهضمية، 
لكن مدى االرتباط واألحوال التي يتم فيها ما زالت موضوع 
نقاش بن االختصاصين، الذين يعترفون أن هذه املسألة ما 

زالت تحتاج للمزيد من البحث واالستقصاء.
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رياضة

اقترب غولدن 
ستايت ووريز من 
الحلم المنشود 
للمحافظة على 
لقب دوري كرة 
السلة األميركي 
للموسم الثاني 
على التوالي، 
بعدما انتصر 
خارج أرضه 
على كليفالند 
كافالييرز في 
المباراة الرابعة 
من السلسلة 
النهاية، لتصبح 
النتيجة 1-3، 
ويتبقى له 
خطوة وحيدة 
لتحقيق الذهب، 
وتألق في 
اللقاء النجم 
ستيفن كوري 
بتسجيله 38 
نقطة.

)Getty( كوري نجم المباراة بتسجيله 38 نقطة

خطوة واحدة بعد

بات هيروشي كيوتاكي ثاني العب ينضم إلى 
صفوف نادي إشبيلية اإلسباني، حيث سيوقع 

على عقد انضمامه للفريق، بعد مواطنه املهاجم 
هيروشي إيبوسوكي. وأعلن نادي إشبيلية عن 

التعاقد معه ألربعة مواسم، بعد االتفاق مع نادي 
هانوفر األملاني. وكان إيبوسوكي قد انضم إلى 
فريق الشباب بإشبيلية في يوليو/ تموز 2011 

وهو في العشرين من عمره بعد أن لعب مع 
منتخب باده للشباب تحت 17 و19 عاما.

أكد نادي ميان تجديد عقد مدافعه الكولومبي 
كريستيان زاباتا حتى 30 يونيو/حزيران 2019، 

هو الذي يشارك حاليًا مع منتخب كولومبيا 
في بطولة كوبا أميركا املئوية املقامة في 

 رحاله في النادي 
ّ
الواليات املتحدة، وكان قد حط

اللومباردي عام 2012 قادمًا من نادي فياريال 
اإلسباني، وخاض مع النادي اإليطالي 89 مباراة 

أحرز خالها ثاثة أهداف، وجدد الروسونيري 
أيضًا لجيرسون فيرغارا.

تنطلق بطولة دوري األبطال ملوسم 2017-2016 
يوم 20 من الشهر الجاري بإجراء قرعة الدورين 

التمهيدين األول والثاني بمدينة نيون في 
سويسرا، على أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي 
األول يومي 28 و29 من نفس الشهر. وستجري 

قرعة الدور الثالث يوم 15 يوليو/تموز، ثم قرعة 
الدور املؤهل لدور املجموعات، الذي يشارك فيه 

فريق فياريال رابع ترتيب الدوري اإلسباني، يوم 
25 أغسطس/آب في إمارة موناكو.

هيروشي كيوتاكي 
ثاني العب ياباني 
في تاريخ إشبيلية

الكولومبي زاباتا 
يجدد عقده مع نادي 

ميالن حتى 2019

تحديد موعد 
قرعة دوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم
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فرنسا 
تفتح اليورو 

بفوز واحتفاالت 
تاريخية

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

افتتحت فرنسا بطولة أمم أوروبا 
مــلــعــب  عـــلـــى   ،2016 الــــقــــدم  لــــكــــرة 
ــا« فـــــي ضـــاحـــيـــة  ــســ ــرنــ ــاد فــ ــ ــتــ ــ »اســ
ــاريـــس، حــيــُث قــدمــت  الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـ
حفاًل افتتاحيًا أكثر من رائع وُممّيز، تضّمن 

مفاجأة لجميع الجماهير ردًا على اإلرهاب.
ــــي 600  ــوالـ ــ ــــي حـــفـــل االفــــتــــتــــاح حـ وشـــــــــارك فـ
شــخــص قـــامـــوا بــمــخــتــلــف الـــنـــشـــاطـــات على 
الجماهير  إبهار  في  ونجحوا  امللعب،  أرض 
الحاضرة، باإلضافة إلى حوالي 150 راقصًا 
متخصصًا، حيُث بدأ حفل االفتتاح بمشاهد 

من املدن الفرنسية وأبرز معاملها السياحية.
على  الفرنسيتني  والثقافة  البيئة  وتجسدت 
أرض املــلــعــب فــي الــحــفــل االفــتــتــاحــي للحدث 
الــــكــــروي األوروبــــــــــي الـــضـــخـــم وكــــــأن املــلــعــب 
ــن األلــــــــــوان، وســـــط ســمــاع  أصـــبـــح ســـيـــركـــًا مــ
أغنيات فرنسية شعبية، والتي رقصت على 
األلــوان،  بفساتني مختلفة  راقصات  أنغامها 
الفرنسي  الشهير  املــوســيــقــي   

ُ
يــدخــل أن  قــبــل 

املــدرجــات بأغنيته  الــذي أشعل  ديفيد غيتا، 
وقدم  جيدة«،  ليلة  ستكون  »الليلة  الشهيرة 
بعدها للناس األغنية الخاصة بيورو 2016، 
كما حضر الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند 

في املدرجات.

ــان رئــــتــــني، أمـــــا جــســد  ــ ــسـ ــ »يـــمـــلـــك جـــســـد اإلنـ
الفرنسي فيملك ثــالث رئــات«، هذه  املنتخب 
في  لكن  الــشــيء،  غريبة بعض  تبدو  الجملة 
مــــبــــاراة فــرنــســا االفــتــتــاحــيــة لــبــطــولــة يـــورو 
2016، راقـــبـــوا كــانــتــي جــيــدًا ألنـــه كـــان الــرئــة 

الثالثة لفرنسا.
أفــضــل العـــب فــي املـــبـــاراة؟ بـــدون مــنــازع كــان 
كانتي أفــضــل العــب فــي املـــبـــاراة، رغــم أنــه لم 
أنه  يصنع ولــم ُيسجل أي هــدف، لكن يكفي 
العب خط الوسط الــذي لعب دور »دينامو« 
الــفــريــق وكـــان الــســبــب الــرئــيــســي وراء البناء 
املنظم لهجمات منتخب »الديوك«، تمريرات 
حاسمة، دقة في إيصال الكرات، واألكثر ملسًا 
لــلــكــرة، ألــيــســت إحـــصـــاءات كــافــيــة ملــنــح هــذا 

الشاب لقب »ماكيليلي الجديد«؟
تظهر أرقــام واحــصــاءات نغولو كانتي بعد 
املـــبـــاراة أنـــه كـــان الــرئــة الــثــالــثــة الــتــي جعلت 
ــاراة الــصــعــبــة أمـــام  ــبــ فــرنــســا تــتــنــفــس فـــي املــ
رومانيا، إذ إنه األكثر ملسًا للكرة بـ 101 ملسة، 
مــا يعني انــه كــان العــب محور تنطلق عبره 
كل الهجمات تقريبًا، ولديه أعلى نسبة دقة 
في التمرير )92%(، في حني مرر 86 تمريرة.

وكان كانتي قد أكمل 41 تمريرة ناجحة من 
أصــل 45 صنعها فــي الــشــوط األول أكثر من 
أي العــب أخــر فــي مــبــاراة فرنسا ورومــانــيــا، 
ليؤكد أنه أحد نجوم اليورو الذين يعرفون 
ــة واملـــســـاهـــمـــة  ــدقــ كـــيـــفـــيـــة تـــمـــريـــر الـــــكـــــرات بــ
فـــي صــنــاعــة الــــكــــرات الــخــطــيــرة عــلــى مــرمــى 
الــخــصــوم، ويــكــفــي أن تــمــريــرتــه كــانــت وراء 

الهدف الحاسم للمنتخب الفرنسي.
ُيـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن نــســبــة ركــــض وتغطية 
كانتي ملساحة على أرض امللعب وصلت إلى 
حوالي ثمانية كلم، وهــذه نسبة عالية جدًا، 
تشير إلى مدى اللياقة البدنية الكبيرة التي 
يتمتع بها هذا الالعب الواعد الذي يلعب في 
إن  حتى  اإلنجليزي،  سيتي  ليستر  صفوف 

البعض على مواقع التواصل اإلجتماعي بدأ 
يلقبه بـ »ماكيليلي الجديد«.

باييه والثناء
ــانــــع ألــــعــــاب املـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي،  ــل صــ ــ دخــ
الفرنسية  القدم  كرة  تاريخ  باييه،  ديميتري 
مــن أوســـع أبــوابــه، بعدما أضــحــى أول العب 
في تاريخ منتخب الديوك ينجح في تسجيل 
وصناعة هدف في إحدى مباريات الزرق في 
بطولة أمم أوروبا لكرة القدم منذ نسخة عام 
2000، وهو الذي سجل الهدف الرابع الدولي 

وللصدفة جاء أيضًا من خارج املنطقة، 
وســـّطـــر »بــايــيــه« مـــن خـــالل تسجيله لــهــدف 
وصناعته آلخــر اسمه بــأحــرٍف من ذهــب في 
تـــاريـــخ كـــرة الـــقـــدم الــفــرنــســيــة، وذلــــك بعدما 
الديوك  أصبح أول العــب في تاريخ منتخب 

ينجح في ذلك في إحدى مباريات أمم أوروبا 
لكرة القدم منذ نسخة عام 2000 التي أقيمت 
فــي هــولــنــدا وبــلــجــيــكــا، عــنــدمــا ســاهــم آنـــذاك 
الغزال الفرنسي السابق، تييري هنري، بفوز 
منتخب بالده على حساب نظيره التشيكي 
بنتيجة ثالثة أهــداف دون مقابل، من خالل 
آخــر حمل  لهدف  لهدف وصناعته  تسجيله 

إمضاء يوري دجوركايف.
نــادي  الــثــنــاء بشكل كبير على نجم  وانــهــال 
ويــســتــهــام يــونــايــتــد مـــن الــجــمــاهــيــر وكــذلــك 
العبي كرة القدم الحاليني واملعتزلني، حيث 
اشــتــعــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي من 
ــرار نــجــم منتخب  تــويــتــر وفــيــســبــوك، عــلــى غـ
ــن هـــــــــازارد، وكـــذلـــك  ــ بــلــجــيــكــا وتــشــلــســي إديــ
املهاجم الجزائري هالل سوداني، فيما كتب 
أســــطــــورة نـــــادي نــيــوكــاســل وإنـــجـــلـــتـــرا ألــني 

شيرير على صفحته الرسمية »باييه يشتعل 
ــا الــنــجــم الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة  ــارًا«، أمــ ــ ــ نـ
املستبعد فقد كتب »هدف لباييه، عمل رائع 
من الفريق«، أما البرازيلي ليوناردو، والذي 
درب ميالن وإنتر في وقــت سابق، فقد غّرد 
بــات باييه العبًا مميزًا جدًا  هــو اآلخــر »لقد 
ترفع له القبعة«، أما نادي ويستهام يونايتد 
الرسمية في تويتر:  فقد كتب على صفحته 
»الــعــالــم اآلن بـــأســـره يــفــهــم، لــديــنــا ديــمــتــري 
باييه«. يذكر أن باييه الذي تحّول السم كبير 
اآلن، كــــان يــعــمــل فـــي املـــاضـــي بــمــتــجــر لبيع 
املــالبــس فــي الــعــام 2005 فــي مــديــنــة نانتس 
الفرنسية، ويلعب في نفس الوقت مع فريق 
لــم يكن يعيله  الشهري  الــراتــب  لكن  نانتس، 

ويعيل عائلته.
حسني...

كانتي وباييه يخطفان األضواء واألرقـام تتحدث

برفع  الفرنسية  الجماهير  قامت  املقابل،  في 
يــافــطــات بــمــخــتــلــف األلــــــوان لــتــشــكــيــل أعـــالم 
البلدان الـ24 املشاركة في البطولة األوروبية، 
كانت  فلطاملا  قبل،  من  لم تحدث  في سابقة 

األعالم تظهر على أرض امللعب.
وسجل هذا االفتتاح رقمًا تاريخيًا في عدد 
الجماهير، حيث حضر حوالي 81 ألف متفرج، 
ليتفوق على كل املباريات االفتتاحية في كل 

لم يسبق ألي بطولة  إذ  السابقة،  النسخات 
منذ 1960 أن وصلت إلى هذا الرقم الكبير في 
 2012 ليورو  االفتتاحية  فاملباراة  املدرجات. 
حــضــرهــا حــوالــي 56 ألـــف مــتــفــرج، وافــتــتــاح 
يورو 2008 حضره حوالي 40 ألفًا، في حني 
أن مــبــاراة افــتــتــاح يـــورو 2004 حــضــرهــا 48 
ألف متفرج، بينما شهد أول مباراة يورو في 
 46 حوالي  حضور   )2000( الجديدة  األلفية 

ألف متفرج. ونجحت فرنسا في الخروج من 
أول مباراة بأفضل نتيجة ممكنة حيث فازت 
)2 - 1( عــلــى رومـــانـــيـــا، بــعــد مـــبـــاراة صعبة 
املنتخب  ينجح  لم  األول  الشوط  في  للغاية. 
الــفــرنــســي املــتــســلــح بــجــمــهــوره ونــجــومــه في 
لكن  امللعب،  أرض  لعبه على  أســلــوب  فــرض 
الثانية خطف املهاجم أوليفييه  في الحصة 
الــهــدف األول ملنتخب »الــديــوك«، عبر  جيرو 

ــًا مــــن حــــارس  ــيــــة مــســتــغــاًل خـــطـــأ فــــادحــ رأســ
ــواء ويــتــابــع كــرة  ــهـ رومـــانـــيـــا، لــيــرتــقــي فـــي الـ
بــايــيــه الــعــرضــيــة فــي الــشــبــاك، لــكــن رومــانــيــا 
حصلت على ركلة جــزاء سريعًا بعد دقائق 
لــُيــتــرجــمــهــا  األول،  ــفـــرنـــســـي  الـ الــــهــــدف  مــــن 
بـــودغـــان ســتــانــســو بــنــجــاح، قــبــل أن يطلق 
ــدت بــــالده  ــ ــ ــيــــة أهـ بـــايـــيـــه تـــســـديـــدة صــــاروخــ

النقاط الثالث األولى.
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لم تنجح فرنسا في عدم تلقي 
األهداف، وتمكنت كتيبة المدرب 
ديديه ديشامب من الحفاظ على 

نظافة شباكها في مباراتين 
فقط في آخر 17 لقاء، أما باتريس 

إيفرا ظهير فرنسا )العب نادي 
يوفنتوس اإليطالي( تسبب بأول 

ركلة جزاء في يورو 2016، وسمح 
لالعب بوغدان ستانكو بتسجيل 

هدفه رقم 11 دوليًا مع منتخب 
بالده رومانيا. من جانب آخر تمكن 

مهاجم الديكة أوليفيه جيرود 
من تسجيل الهدف الثامن له 

في آخر 8 مباريات مع منتخب 
بالده فرنسا، ويعتبر هذا الرقم 
مؤشرًا جيدًا له من أجل قيادة 

الزرق للتتويج باللقب. رفع الحكم 
المجري كاساي 4 بطاقات صفراء 

في أول مواجهة، وكان الالعب 
الروماني فالد كريتشيز صاحب 

الـ26 عامًا أول من تلقى اإلنذار في 
اللقاء وتحديدًا في الدقيقة 32. 

سددت فرنسا 14 مرة مقابل 10 
لرومانيا، وصنعت األولى 12 فرصة 

مقابل 5 للثانية، وبلغت نسبة 
التمرير لدى الديكة 80% مقابل 

65% للضيوف.

هل تعلم

افتتح العرس األوروبي 
على األراضي الفرنسية 
بأجواء احتفالية رائعة 
وحضور جماهير كبير، 

حيث انتصرت فرنسا على 
رومانيا 1-2

)Getty( الرئيس فرانسوا هوالند شارك في حفل االفتتاح

االحتفاالت 
الفرنسية في 
أرضية الملعب 
)Getty(

)Getty( باييه صاحب هدف الفوز )Getty( كانتي رئة فرنسا الثالثة)Getty( فرحة فرنسية بعد الفوز

أعمال شغب في مدينة مارسيليا
نشبت مشاجرة بني مجموعة من املشجعني اإلنجليز تابعني لـ«الهوليغانز« 
أربعة من  املواجهات في إصابة  وشباب فرنسيني في مارسيليا، وتسببت 
رجال الشرطة بجروح طفيفة، بينما تم القبض على مشجعني اثنني، حسب ما 
أعلنه املتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الفرنسية، بيير هنري برانديت، 
ولكنه لم يكشف عن جنسية أي منهما. وأشارت التقارير الصحافية إلى أن 
االشتباكات شارك فيها حوالي 200 مشجع، واضطرت الشرطة الستخدام 

الكالب والقنابل املسيلة للدموع من أجل تفريق املشجعني.

)ويفا( عن حزنه لألحداث  القدم  لكرة  األوروبــي  االتحاد  ومن جانبه عبر 
املشجعون  أن يتصرف  فــي  آمــالــه  عــن  فــي مارسيليا، معربا  وقــعــت  الــتــي 
والزوار بشكل الئق خالل البطولة، وأكدت على ثقتها الكاملة في السلطات 

الفرنسية وقدرتها على تأمني املنافسات على أفضل وجه.

هذا ما ينقص بوغبا ليصبح 
مثل رونالدو وميسي 

يرى النجم الفرنسي بول بوغبا، العب وسط يوفنتوس اإليطالي، أنه تنقصه 
النجمني كريستيانو رونالدو  لكي يكون في مستوى  والبطوالت  األهــداف 
وليونيل ميسي. وفي تصريحات لصحيفة )ليكيب( الفرنسية، أشار بوغبا 
ميسي  )األرجنتيني(  مستوى  في  ألكــون  والبطوالت  األهــداف  »تنقصني 

و)البرتغالي( كريستيانو. هما يصنعان الفارق في املباريات الهامة«.
وأضاف: »من الطبيعي أن ينتظر املشجعون الكثير مني. عندما يتم الحديث 

عني هناك من يقولون إذا كنت أستحق هذه األموال«.
وخــتــم حديثه بــالــقــول: »أمــر عـــادّي أن يتساءل الــنــاس الــذيــن ال عــالقــة لهم 
الكبير؟ فهم  املــادي  املقابل  الذي يستحق هذا  القدم ويقولوا من هذا  بكرة 
إحــرازي  امللعب، سيتساءلون عــن عــدم  فــي وســط  أن مــركــزي  ال يفكرون 

لألهداف، ولكن األمر ال يزعجني«.

راكيتيتش يسعى لتحقيق إنجاٍز في اليورو
أكد ايفان راكيتيتش، العب وسط برشلونة اإلسباني ومنتخب كرواتيا لكرة 
القدم، أنه يتطلع لتحقيق شيء ما بوجود جيل جديد جيد في كرواتيا خالل 
كأس اوروبا 2016، وقال راكيتيتش في مؤتمر صحافي عقد في دوفيل حيث 
يعسكر منتخب كرواتيا: »نحن معًا منذ سنوات ونريد أخيرًا تحقيق أمر ما. 
أيــام، وقد  لوكا )مودريتش العب وسط ريال مدريد اإلسباني( قالها قبل 
حان الوقت لتحقيق شيء ما كبير مع املنتخب رغم أن هذه النسخة تعتبر، 
من حيث النوعية، من األصعب على اإلطالق«. وأضاف »نمتلك ثقة كبيرة 
مــتــوفــرة، جيل  املطلوبة  العناصر  كــل  ذلــك.  تحقيق  نستطيع  أننا  ونــعــرف 
جديد جيد ومزيج بني الخبرة والشباب. نحن نلعب في أندية كبيرة وكان 

موسمنا جميعًا جيد ونستطيع أن نقدم أفضل ما لدينا«.

يوردانيسكو يحّذر من وضع العبيه الصعب
على  الصعب  مــن  أنــه سيكون  رومــانــيــا  مــدرب  يوردانيسكو  أنجيل  حــّذر 
ــام فــرنــســا، ومـــع ذلـــك كــان  ــار الــهــزيــمــة أمـ العــبــيــه املــجــهــديــن الــتــعــافــي مــن آثـ
للصحافيني:  الـ 66 عاما  وقــال صاحب  بــأداء العبيه  يوردانيسكو سعيدًا 
»سيكون من الصعب إعادة تأهيل الالعبني بدنيًا ألنهم يشعرون بإرهاق 
تام«. وأضاف: »يجب أن نضع في االعتبار أيضًا الجانب النفسي، وهو مهم 

للغاية في هذه النوعية من البطوالت«.

بصراحة
حسين غازي 

بعد أذان املغرب، الجميع جلس على موائد الطعام، أنهى بعدها سكان 
املسلسالت  أحــد  ملــشــاهــدة  اتــجــه  مــن  منهم  بــيــروت طعامهم،  مدينة 
املــبــاراة  املــقــاهــي، رغــم أن  إلــى  الرمضانية، وآخـــرون ذهــبــوا مباشرة 
االفتتاحية كانت بني فرنسا صاحبة األرض والجمهور ضد منتخب 

رومانيا، إال أن الحدث كان محّط أنظار الجميع.
وقبل أن تدق الساعة العاشرة، كان مشجعو كرة القدم وحتى الذين 
البيوت  فــي  املــقــاهــي وحــتــى  فــي  ــــى  األول الشعبية  اللعبة  يــتــابــعــون  ال 
أزقة  املتجول في  االفتتاحية،  يــورو 2016  ملتابعة مباراة  متحمسني 
العاصمة اللبنانية، يالحظ بالعني املجردة املشهد هذا، ويسمع صوت 
إن سبورت  بــي  قناة  على  ويــوســف سيف  الشوالي  املعلقني عصام 
الرياضية، تعليقهما كان الطاغي في األحياء البيروتية، حتى املقاهي 
كانت هي األخرى على شكل مدرٍج من ملعب »استاد فرنسا« الذي 
استضاف املباراة األولــى، شاشات عمالقة وأخــرى صغيرة نصبت 
لهم،  لتشجيعه  نــظــرًا  فرنسا  فــوز  تمنى  مــن  منهم  الــحــدث،  ملتابعة 
وآخــــرون وقــفــوا إلـــى جــانــب رومــانــيــا، بسبب قــــرارات املــــدرب ديــديــه 
بنزيمة،  كريم  اإلسباني،  مدريد  ريــال  مهاجم  واستبعاده  ديشامب، 
صحيح أن الدراما تعتبر فاكهة رمضان، لكن لكأس األمم األوروبية 

طعم آخر وخاص ال يتكرر كّل عام.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي ليونيل  قـــاد 
الـــدور  إلـــى  بـــاده  ميسي منتخب 
ــن بـــطـــولـــة كــوبــا  ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــ
ــدم، بــعــد تسجيله  ــقـ أمــيــركــا املــئــويــة لــكــرة الـ
هاتريك في املباراة الثانية التي جمعت باده 
بمنتخب بنما املتواضع في مدينة شيكاغو 
على ملعب سولدجير فيلد. ودخل ميسي في 
التصفيق،  الثاني وسط عاصفة من  الشوط 
وذلـــك بعدما قــرر املـــدرب تــاتــا مارتينو عدم 
الجماهير  لكن وســط مطالبة  بــه،  املــخــاطــرة 
بــرؤيــة أفضل العــب فــي العالم خمس مــرات، 
ــدأ اإلبــــداع بعد  شـــارك ليونيل فــي الــلــقــاء وبـ

نزوله بـ7 دقائق فقط.
وتقدم املنتخب األرجنتيني في الشوط األول 
عن طريق املدافع نيكوالس أوتاميندي، الذي 
لعب الكرة برأسه في شباك الحارس بينيدو، 
الــــذي عــجــز عـــن الــتــصــدي لــلــكــرة، وســيــطــرت 
األرجنتني على مجريات الشوط األول بشكل 
كبير، فيما حاولت بنما أن تقدم كل ما تمتلك، 
الحكم  قــام  بعدما  قوية  صفعة  تلقت  لكنها 
أنيبال غــوردي،  جويل أغويار بطرد الاعب 
الـــــذي تـــدخـــل فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة بشكل 
عــنــيــف. وقــبــل نــهــايــة الـــشـــوط األول تــعــرض 
النجم األرجنتيني أنخيل دي ماريا إلصابة 

األرجنتين تتأهل 
وتشيلي تترقب

أميركا  كوبا  مسابقة  من  الرابعة  المجموعة  في  الثانية  الجولة  انتهت 
فيما  متتاليين،  بفوزين  النهائي  ربع  الدور  األرجنتين  بلغت  حيث  المئوية، 
اللذين  بنما وتشيلي  بين منتخبي  الثانية  البطاقة  المنافسة على  انحسرت 

يمتلكان في رصيدها 3 نقاط، وودعت بوليفيا البطولة بشكل نهائي

3031
رياضة

تقرير

فــي الــعــضــلــة، مــا دفـــع املــــدرب تــاتــا مارتينو 
إلخراجه وإقحام الميا العب نادي توتنهام 
ــطــــاق الـــحـــصـــة الــثــانــيــة  هـــوتـــســـبـــر، ومـــــع انــ
حــاولــت بنما أن تــصــل إلـــى مــرمــى الــحــارس 
سرجيو روميرو، ووســط مطالبة كبيرة من 
الجماهير بإقحام النجم األرجنتيني ليونيل 
مــيــســي، وإضـــاعـــة غــونــزالــو إيــغــوايــن فرصة 
أقحم  انفرد باملرمى،  للتسجيل حني  محققة 

مارتينو نجمه األول. 
أن ينفرد  ليونيل  الدقيقة 61، استطاع  وفــي 
الكرة بوجه  ارتطمت  املرمى بعدما  بحارس 
زمــيــلــه غــونــزالــو إيـــغـــوايـــن، لــيــركــنــهــا ميسي 
بسهولة فــي املــرمــى، ثــم تحّصل على ضربة 
ــا بـــمـــهـــارة فــــي شــبــاك  ــهــ حـــــرة مـــبـــاشـــرة زرعــ
الحارس بينيدو، الذي عجز عن إنقاذ مرماه 

رغم محاولته القفز وإبعادها.

ولم يتوقف ميسي عن طلب الكرة من زمائه 
املدافع وتسجيل  لينجح بعدها من مراوغة 
الــهــدف الــرابــع لــبــاده والثالث لــه فــي اللقاء، 
لينجح فــي الـــوصـــول إلـــى الــهــاتــريــك الــرابــع 
لـــه تــاريــخــيــا مـــع املــنــتــخــب، ووصـــــل الــنــجــم 
األرجنتيني إلى الهدف رقم 53 في مسيرته 
ــة مــــع مــنــتــخــب الـــتـــانـــغـــو، لــيــقــتــرب  ــيــ ــدولــ الــ
أكــثــر مــن رقــم غــابــريــال باتيستوتا، الــهــداف 
الذي  بـــ56 هدفا، وهو  التاريخي لألرجنتني 
من سنة 1991 حتى 2002، إذ شــارك في 78 

مباراة دولية.
وتبقى املــفــارقــة املهمة فــي هــذا األمـــر إلــى أن 
ــل من  ــدد مـــبـــاريـــات أقــ بــاتــيــســتــوتــا خــــاض عــ
ميسي بكثير، فالاعب امللقب بـ«باتي غول« 
لعب 78 مباراة ووصــل إلــى 56 هدفا بمعدل 
0,718 هدفا في اللقاء، فيما وصلت مباريات 
مــيــســي إلـــى 109 مــع الــتــانــغــو ويــبــلــغ معدله 
ويأتي   ،0,462 الــواحــد  الــلــقــاء  فــي  التهديفي 
املــعــتــزل هــيــرنــان كــريــســبــو، والـــذي  خلفهما 
لــعــب 64 مـــبـــاراة وســجــل 35 هـــدفـــا، ومــعــدلــه 
األســـطـــورة  يــحــتــل  فــيــمــا   ،0,555 الــتــهــديــفــي 
دييغو أرمــانــدو مــارادونــا املــركــز الــرابــع بـــ34 
هدفا فــي 91 مــبــاراة سجلها بــني فترة 1977 
هدف   0,374 التهديفي  ومعدله   ،1994 حتى 
فــي املـــبـــاراة، ويــقــتــرب أغــويــرو هــو اآلخـــر من 
ــل لــلــهــدف رقــم  ــا، حــيــث وصـ ــارادونــ تــخــطــي مــ
33 في مسيرته الدولية مع التانغو خال 74 

لقاء ومعدله يبلغ 0,444.

تشيلي تنتصر بصعوبة
فــيــدال منتخب  أرتــــورو  التشيلي  النجم  قــاد 
ــٍب عـــلـــى مــنــتــخــب  ــــاده تــشــيــلــي لــــفــــوٍز صـــعـ بــ
الــثــانــيــة  املـــبـــاراة  فـــي   ،1-2 بنتيجة  بــولــيــفــيــا 
أميركا  الرابعة بمسابقة كوبا  املجموعة  من 
املـــئـــويـــة، لــيــحــصــد بـــطـــل الــنــســخــة املــاضــيــة 
أول ثــاث نــقــاط لــه على األراضـــي األميركية 

بملعب »جيليت ستاديوم«.
على  الــســيــطــرة  فــي  التشيلي  املنتخب  نــجــح 
مــجــريــات الـــشـــوط األول بــشــكــل كــبــيــر، حيث 
الحــــت أكـــثـــر مـــن فـــرصـــة خـــطـــرة لــبــطــل كــوبــا 
أمــيــركــا 2015، لــكــن بــولــيــفــيــا صــمــدت طـــوال 
الـــ45، والحــت في الدقيقة 33 فرصة  الدقائق 
تسديدة  لكن  بيتزي،  املـــدرب  ألبــنــاء  سانحة 
لينجو  بقليل  الــعــارضــة  عــّلــت  بينيا  مــاركــو 
الــحــارس المــبــي هــدف محقق، والـــذي تدخل 
فــي أكــثــر مــن مــرة فــي الــوقــت املناسب إلنقاذ 

مرماه من الكرات العرضية والطويلة.
ــاب  ــتـــح بــ ــتـ ــفـ ــلـــي أن يـ ــيـ ــتـــخـــب تـــشـ ــنـ وكـــــــــاد مـ
النجم  لعب  حــني   ،40 الدقيقة  فــي  التسجيل 
ــكـــرة إلــــى زمــيــلــه  ــيـــدال الـ ــورو فـ ــ ــ الــتــشــيــلــي أرتـ
أليكسيس ســانــشــيــز، الــــذي ســـدد الــكــرة إلــى 
املرمى بقوة لكن املدافع إدوارد زينتونو كان 
فـــي املـــوعـــد وأنـــقـــذ فــريــقــه مـــن فــرصــة ذهبية 
بــطــريــقــة فـــدائـــيـــة، حــــني ارتــــمــــى عـــلـــى مــســار 
اســتــحــواذ تشيلي  الــتــســديــدة، وبلغت نسبة 

فيدال سجل هدفين 
قاد بهما منتخب بالده 

للفوز على بوليفيا

وستبروك لن يلعب في أولمبياد ريو
أكد راسل وستبروك صانع ألعاب أوكالهوما سيتي ثاندر أنه لن يشارك مع منتخب 
الــواليــات املتحدة لــكــرة السلة فــي أوملــبــيــاد ريــو دي جــانــيــرو. وفــي بــيــان رســمــي، قال 
العام«.  هــذا  أوملبياد  في  املشاركة  عــدم  قــررت  أســرتــي..  مع  التحدث  »بعد  وستبروك: 
وأضاف: »هذا القرار ليس سهاًل ألن تمثيل بلدي في بطولة العالم في 2010 وأوملبياد 
املنتخب  لفرص مستقبلية كعضو في  أتطلع  لقطات مسيرتي.  أبــرز  كــان من   2012
األميركي لكرة السلة.« ومنيت آمال كندا األوملبية بانتكاسة حني أعلن أندرو ويغينز 
العب مينيسوتا تيمبروولفز أنه يلعب مع بالده في التصفيات املؤهلة لألوملبياد في 

الفلبني في يوليو/ تموز.

تبرئة بارتمويو وروسيل اقتربت
اقترب نادي برشلونة اإلسباني من إغالق جزء 
كبير من قضية صفقة نيمار، والتي يواجه فيها 
رئيس النادي جوسيب ماريا بارتمويو، والرئيس 
السابق ساندرو روسيل، اتهامات بالفساد املالي 
عقوباتها من سنتني إلى سبع، إال أن االتفاق لن 
يتثني نيمار من القضايا املوجهة ضده. ويواجه 
بارتوميو وروسيل اتهامات باالحتيال والتهرب 
ــدم الـــكـــشـــف عــــن الــقــيــمــة  ــ الـــضـــريـــبـــي، بــســبــب عـ
تعاقد  الــذي  البرازيلي،  النجم  لصفقة  الحقيقية 
معه الفريق في 2013، وهو ما دفع النادي للبحث 
عــن تــســويــة مــع الــنــيــابــة اإلســبــانــيــة، مــقــابــل دفــع 
االتهامات  رفــع  يــورو مقابل  حــوالــي 5.5 ماليني 
عـــن الــرئــيــســني الــســابــق والـــحـــالـــي. ومــــن ضمن 
الكتالوني  الــفــريــق  يــعــتــرف  أن  االتـــفـــاق،  شـــروط 
بمحاولة التهرب الضريبي، وعدم الكشف عن القيم الحقيقية لعقد الالعب البرازيلي، وأن 

يدفع الغرامة بعد هذه الخطوة، وهو ما سيصوت عليه مجلس إدارة البرسا.

مدرب جديد للديبور
تعاقد نادي ديبورتيفو ال كورونيا اإلسباني مع املدرب جايزكا جاريتانو خلفًا لفيكتور 

سانشيز ديل أملو الذي أقيل منذ اسبوعني.
وأكـــد الــنــادي اإلســبــانــي فــي بــيــان التعاقد مــع املـــدرب الباسكي، وهــو املــولــود فــي عام 
1975، ووصل مساء الخميس إلى مدينة الكورونيا بإقليم غاليسيا شمالي إسبانيا 
الفريق  غاريتانو  وسيقود   .2017-2016 ملــوســم  ديبورتيفو  تــدريــب  صفقة  إلتــمــام 
بجانب باتشي فيريرا كمساعد مدرب وخوسيه لويس ريبيرا كمحلل لألداء وأدواردو 
دومينغيز كمعد بدني. وشّكل ريبيرا، الذي لعب في ديبورتيفو في تسعينيات العقد 
للنادي بني عامي 2007 و2011 تحت  الفني  الجهاز  املاضي ودومينغيز، جانبا من 

قيادة املدرب ميغل أنخل لوتينا.

مارادونا يكشف عن مهمته الجديدة
أكـــد أســـطـــورة كـــرة الــقــدم األرجــنــتــيــنــيــة دييغو 
أرماندو مارادونا أن رئيس االتحاد الدولي لكرة 
أن  منه  طلب  إنفانتينو،  جياني  )فــيــفــا(،  الــقــدم 
يتابع لصالح االتحاد ملف )سوبرليغا(، البطولة 
الجديدة من الدوري األرجنتيني التي تضم 30 

فريقًا من االتحاد املحلي لكرة القدم.
وصــرح مــارادونــا: »انتهيت لتوي من االجتماع 
الفيفا  مــن  رجـــال  ثــالثــة  سيرسل  بإنفانتينو. 
الــســوبــرلــيــغــا ألنــهــا غير  كــّلــفــنــي بمتابعة  وقـــد 
واضحة بالنسبة له«، خالل تصريحاته ملوقع )بيغ بانغ نيوز( اإللكتروني. وأضاف بطل 
أبلغه  إنفانتينو  أن  باملكسيك  األرجنتني في مونديال 1986  السابق مع منتخب  العالم 

»اشمئزازه مما يتعلق ببالتر وغروندونا«.

نوفيل يتصدر في اليوم األول
املرحلة  رالـــي ســرديــنــيــا،  مــن  األول  الــيــوم  )هــيــونــداي(  نوفيل  تييري  البلجيكي  تــصــدر 
نوفيل مسافة  وقطع  اإليطالية.  الغيرو  منطقة  في  للراليات،  العالم  بطولة  من  السادسة 
الفنلندي ياري ماتي التفاال  التسع، وتقدم على سائقي فولكسفاغن  الخاصة  املراحل 
والفرنسي سيباستيان أوجيه بطل العالم في املواسم الثالثة السابقة. وأكمل النروجيان 
الخمسة  املــراكــز  فييستا(  )فــورد  أوستبرغ  ومــادز  )فولكسفاغن(  ميكلسن  أنــدريــاس 
االولى. وحقق نوفيل املركز األول في 5 مراحل )4 و5 و7 و8 و9(، وأوجييه في اثنتني )1 
و3( والتفاال في اثنتني أيضا )2 و6(. وأبلغ اوجييه، متصدر الترتيب العام، املنظمني أنه 
قد يضطر لترك الرالي قبل نهايته واملغادرة بواسطة طائرة خاصة إذا وضعت زوجته 

أندريا طفلهما األول.

سنة 1996، والــذي كان يعيش فترة طيبة في ذلك الوقت، 
ففاز معهم بلقب الليغا موسم 1999-2000، وشــارك في 
أمامه  الطريق  الديبور فتح  87 مباراة وأحــرز 9. تألقه في 
لالنتقال إلــى نــادي ريــال مــدريــد الــعــريــق، هناك استمر 4 
واحــدًا  مباراة وسجل هدفًا  لعب 45  مواسم حتى 2004، 
 ،2001-2000( اإلسباني مرتني  الــدوري  بلقب  تــّوج  فقط، 
اإلسباني، وكان  السوبر  بلقب  فاز  2002-2003(، وكذلك 
اإلنجاز األبــرز له مع النادي امللكي االنتصار بلقب دوري 
أبطال أوروبا على حساب نادي باير ليفركوزن حني سجل 
الرائع وكذلك  التاريخي  الهدف  الدين زيدان  الفرنسي زين 
أحــــرز لــقــب الــســوبــر األوروبــــــي. أعــيــر فــي مــوســم 2003-

2004 إلى نادي بوروسيا مونشنغالدباخ، ولعب هناك 14 
مباراة وسجل هدفًا واحــدًا، انتقل بعدها إلى نادي غالطة 
سراي التركي، ودافع عن ألوانه موسم 2004-2005، وتّوج 

الكروية  مسيرته  لينهي  امللحية،  الــكــأس  بلقب  برفقتهم 
اليوناني سنة  باناثينايكوس  نــادي  فــي  ذلــك  بعد  الــرائــعــة 
2006. على صعيد منتخب السامبا، شارك في 44 مباراة 
وسجل 4 أهداف من سنة 1995 حتى العام 2000، وكان 
له شرف التتويج بلقب كوبا أميركا في نسختني متتاليتني 
)1997 و1999(، في األولى فازت البرازيل على بوليفيا في 
والظاهرة رونــالــدو وزي  )إدمــونــدو،  بأهداف  النهائي 1-3، 
منتخب  على حساب  النصر  كــان  الثانية  وفــي  روبــرتــو(، 
ريــفــالــدو  املــبــدع  3-0، حينها ســجــل  بنتيجة  ــواي  ــ األوروغــ
التواجد  له  الهدف األخير، لكنه لم يكتب  هدفني ورونــالــدو 
مع منتخب بالده في مونديال 2002، الذي أقيم في كوريا 
الجنوبية واليابان ليحرم بالتالي من هذا اللقب الذي فاز به 

السيليساو على حساب أملانيا.
)العربي الجديد(

أنجبت البرازيل الكثير من الالعبني الكبار في خط الوسط، 
البعض لم يكن بمستوى املتواجدين في امللعب، رغم ذلك 
كثيرة،  مناسبات  فــي  بــالدهــم  منتخب  تمثيل  فــي  نجحوا 
الذي بدأ مسيرته في  أحد هؤالء هو فالفيو كونسيساو، 
مالعب كرة القدم سنة 1992 مع نادي ريو برانكو أس بي.

ولد كونسيساو في مثل هذا اليوم 12 يونيو/ حزيران من 
العام 1974، وبلغ عامه الواحد واألربعني، من مدينة سانتا 
القدم،  البرازيل، انطلق إلى مالعب كرة  ماريا دا سيرا في 
ليشغل مركز الوسط، بعد موسم 1992-1993، انضم إلى 
فريق بامليراس العريق، لعب له حتى سنة 1996 52 مباراة 
البرازيلي عام  الـــدوري  أهــداف وتــّوج معه بلقب  وسجل 5 
نهائيًا  أن يخرج  قــرر فالفيو  بــالده  فــي  تألقه  بعد   .1994
مــن الـــقـــارة األمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة، وكــانــت الــوجــهــة أوروبــــا 
وتحديدًا إسبانيا، حني التحق بنادي ديبورتيفو الكورونيا 

فالفيو كونـسيساو

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب برازيلي تألق 

مع ريال مدريد 
اإلسباني

وشنَّ رئيس 

حامل لقب الدوري اإلسبان

المقبل، حيث يلعب  الخميس  النهائي يوم  ربع  الدور  تنطلق فعاليات 
متصدر المجموعة األولى مع وصيف المجموعة الثانية في مدينة 
المجموعة  في  الصدارة  صاحب  الجمعة  يوم  يلعب  بينما  سياتيل، 
نشهد  ثم  األولــى،  المجموعة  في  الثاني  المركز  صاحب  مع  الثانية 
مع  الرابعة  متصدر  بين  السبت  يوم  فوكسبوره  مدينة  في  آخر  لقاًء 
وصيف الثالثة، وفي المباراة الرابعة ستكون المواجهة بين األفضل في 

المجموعة الثالثة مع صاحب الوصافة في المجموعة الرابعة.

ربع النهائي

وجه رياضي

التي  لبوليفيا،  الكرة 78% مقابل %22  على 
سددت على املرمى مرة واحدة، مقابل 6 مرات 

لزماء فيدال.
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي افــتــتــحــت تــشــيــلــي بــاب 
الــتــســجــيــل عــــن طـــريـــق الـــنـــجـــم فــــيــــدال، حــني 
تــلــقــى كـــرة داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء مـــن زميله 
بينيا، فسددها من اللمسة األولى إلى شباك 
الصعداء،  مدربه  ليتنفس  بوليفيا،  منتخب 

الــلــقــطــة مـــوجـــة مــــن الـــســـخـــط، حـــيـــث غــضــب 
على  احتجاجا  كبير  بشكل  بوليفيا  العــبــو 
الــقــرار، مــا دفــع األخــيــر لرفع بطاقتني بوجه 
نجم  فيدال  لها  فانبرى  وفييزاغا،  غوتيريز 
بايرن ميونخ، وسددها في الشباك، لتعّوض 
تــشــيــلــي الــهــزيــمــة األولــــــى الـــتـــي مــنــيــت بها 
يذكر  االفتتاحي.  اللقاء  فــي  األرجنتني  أمــام 
الــبــطــاقــة  عــلــى  اآلن  انـــحـــســـرت  املــنــافــســة  أن 

ــبـــوس خــطــف  ــامـ ــبـــديـــل جـــاســـمـــانـــي كـ لـــكـــن الـ
األنظار بعد دخوله بثاث دقائق فقط، حني 
أطلق كرة صاروخية من ضربة حرة مباشرة، 
برافو  الحارس كاوديو  في شباك  استقرت 

في الدقيقة 61.
ــبــــاراة، احــتــســب حكم  ومـــع اقـــتـــراب نــهــايــة املــ
ــلـــة جـــــزاء لــتــشــيــلــي بــعــدمــا حـــاول  الـــلـــقـــاء ركـ
ســانــشــيــز لــعــب كــــرة عــرضــيــة، وأثــــــارت هــذه 

الثانية بني بنما وتشيلي، اللتان ستلتقيان 
»لينكولني  الــقــادم على ملعب  الــثــاثــاء  يــوم 
فــايــنــيــنــشــال فــيــلــد« فـــي فــيــادلــفــيــا، والـــفـــوز 
الطرفني، وتبدو حظوظ بطل  سيكون هدف 
الكوبا أوفر نظرًا المتاكه عناصر كبيرة في 
صفوفه فيما فقدت بوليفيا األمل نهائيا في 

التأهل.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــة فــي وضـــع مقلق بــعــدمــا بـــدأت الشرطة  ــيـ تــدخــل إســبــانــيــا بــطــولــة كـــأس األمـــم األوروبـ
التحقيقات في تورط حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا ومواطنه إيكر 
مونايني العب أثليتك بلباو في قضية أخالقية تم الكشف عنها مؤخرًا. وتشير التقارير 
إلى أنه يتم التحقيق في قضية ممارسة الرذيلة باإلكراه مع فتاتني وذلك بمساعدة أحد 
أباطرة تجارة الجنس في إسبانيا، إغناسيو أليندي فيرنانديز، الشهير بـ«توربي«، والذي 
تم القبض عليه منذ أبريل/نيسان املاضي، ووجهت له اتهامات باالغتصاب واالستغالل 

الجنسي لألطفال واالبتزاز واإلضرار بالصحة العامة في البالد.

صورة في خبر

إسبانيا ومشكلة مزعجة
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الُصم في غزة
تغلبوا على اإلعاقة بالفن والجمال

غزة ـ عالء الحلو

إســام  العشرينية،  الــفــتــاة  قـــررت 
التغلب  عــام ونصف  الريفي، قبل 
عـــلـــى إعـــاقـــتـــهـــا الـــســـمـــعـــيـــة، عــبــر 
تعلم فنون الحياكة والتطريز، كي تتمكن 
ــا،  ــهــ ــات ذاتــ ــ ــبـ ــ ــن إثـ ــ ــا الـــذهـــبـــيـــة مـ ــلـــهـ ــأنـــامـ بـ
وتــرجــمــة قـــدراتـــهـــا الــفــنــيــة عــلــى الــقــمــاش، 

وبألوان تراثية فلسطينية.
والدة إسام تقول إن ابنتها كانت عصبية 
التطريز، واالنــدمــاج  فــنــون  قبل تعلم  جــدًا 
مــع زمياتها فــي هــذا املــجــال، الــذي ساهم 
بتحسني حالتها النفسية، خاصة بعد أن 
داخــل  وفــاعــل  بأنها عنصر مفيد،  شــعــرت 
ــا لــيــســت عــبــئــا أو »عـــالـــة«  ــهـ املــجــتــمــع، وأنـ
»العربي  عليه. وتقول إسام بلغة اإلشارة لـ
الــجــديــد« إنــهــا أحــبــت هــذا املــجــال الجميل 
تــفــريــغ قــدراتــهــا املكبوتة  الـــذي مكنها مــن 
على الــقــمــاش. وتــضــيــف: »شــعــرت بالفخر 
ــاتـــي الـــجـــمـــيـــع،  ــتـــوجـ ــنـ عـــنـــدمـــا أعـــجـــبـــت مـ
القطع  من  املزيد  مني  يطلبون  وأصبحوا 

القماشية املطرزة«.
ــــام وحــــيــــدة فــــي الـــعـــمـــل الــــذي  لــــم تـــكـــن إســ
رافقها به مجموعة من الزماء والزميات 
الـــُصـــم، ضــمــن »الــبــرنــامــج املــهــنــي« الــتــابــع 

أصبحوا أشخاصًا فاعلين في المجتمع )عبد الحكيم أبو رياش(

لــلــكــبــار فــي مدينة  الــصــم  لــبــرامــج جمعية 
اإلعــاقــة  يــعــنــى بتعليم ذوي  ــــذي  والـ ــزة،  غــ
الــســمــعــيــة مــخــتــلــف الـــحـــرف املــهــنــيــة، الــتــي 

تساعدهم في حياتهم العملية.
هذا الخيار لم يكن مفتوحا أمام مجموعة 
مــن األشــخــاص الــُصــم قــبــل عــشــر ســنــوات، 
والـــذيـــن عـــانـــوا مـــن عـــدم وجــــود جمعيات 
خاصة تعنى بأصحاب اإلعاقات السمعية 
»كبار السن«، فقررت مجموعة منهم إنشاء 
»جمعية الصم للكبار«، ورفدها بعدد من 

األقسام التي تلبي احتياجاتهم. 
مديرة برامج الجمعية أسماء عبيد تقول 
الجمعية »تأسست عام 2006 بمبادرة  إن 
إعـــاقـــة سمعية،  شــبــابــيــة ألشـــخـــاص ذوي 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــرنـــامـــج 
وبرنامج  الــازمــة،  الفحوص  لتقديم  طبي 
ــم،  ــُصـ ــة األشــــخــــاص الـ ــيـ تــعــلــيــمــي ملـــحـــو أمـ
إضافة إلى برنامج التوعية النفسية، الذي 
»السيكودراما« والتفريغ النفسي. يعنى بـ

»الـــبـــرنـــامـــج املــهــنــي«  ـــ ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـ ــ أمـ
إنــه بدأ  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فتقول عبيد 
العمل فيه منذ تأسيس الجمعية، من أجل 
تأهيل األشــخــاص »ســـواء أكــانــوا إنــاثــا أم 
ــراط في  ذكـــــورًا« ومــســاعــدتــهــم عــلــى االنـــخـ
ســـوق الــعــمــل، وفـــق الــتــخــصــصــات املهنية 

والحرفية املوجودة داخل معمل الجمعية.
وتــوضــح أن الــعــمــل مــقــســم داخــــل الــورشــة 
ــام، حـــيـــث يــعــمــل  ــ ــسـ ــ واملـــعـــمـــل إلـــــى عـــــدة أقـ
ــاب الـــــصـــــم فــــــي الـــــنـــــجـــــارة وصـــنـــع  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
كذلك  يــدويــا،  املنحوتة  الفنية  الخشبيات 
ــاد املــــحــــاك عــلــى  ــجــ ــســ ــُبــــســــط والــ إنــــتــــاج الــ
»النول«، فيما تعمل الفتيات في التطريز، 
وفــــي مــخــبــز لــصــنــع املــعــجــنــات ومــخــتــلــف 
أنواع املخبوزات، لكنه توقف بسبب سوء 

األحوال االقتصادية«.
وتــضــيــف عــبــيــد: »يـــتـــم تــســويــق مختلف 
أنـــــواع املــنــتــوجــات الـــيـــدويـــة الــصــنــع الــتــي 
ينتجها العاملون عبر معرض خاص لتلك 
افتتاحه وســط مدينة غزة،  تم  املنتوجات 
به  افتتاح صالون تجميل تعمل  تم  كذلك 
فــتــيــات مـــن ذوات اإلعـــاقـــة الــســمــعــيــة، وقــد 

شعرن بالفرق الكبير، قبل وبعد العمل«.
وتــشــيــر مـــديـــرة بـــرامـــج الــجــمــعــيــة إلــــى أن 
ــم حـــقـــق نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة  ــدائــ ــروع الــ ــشــ املــ
الــُصــم في  األشــخــاص  فيما يتعلق بدمج 
عــمــل تمكنهم  فــــرص  املــجــتــمــع، وتـــوفـــيـــر 
وتشعرهم  النفسية  حالتهم  تحسني  مــن 
بأهميتهم في املجتمع، وتقول: »أصبحنا 
نــــورد أيــــدي عــامــلــة مـــن األشـــخـــاص ذوي 
والعديد  العمل  لـــوزارة  السمعية  االعــاقــة 

ــن املـــــؤســـــســـــات«. عـــبـــد الــــلــــه أبــــــو هـــني،  ــ مـ
السمعية  االعـــاقـــة  ذوي  األشـــخـــاص  أحـــد 
ــــن ســــاهــــمــــوا بـــتـــأســـيـــس الــجــمــعــيــة،  ــذيـ ــ الـ
أصـــــبـــــح مــــشــــرفــــا عــــلــــى تــــــدريــــــب الـــــكـــــادر 
بتصنيع  الخاصة  املنجرة  داخــل  العامل 
ال  إنه  ويقول  والحرفية،  اليدوية   األعمال 
يواجه أي إشكالية في التعامل مع زمائه 
لـ»العربي  اإلشـــارة  بلغة  ويضيف  الــُصــم. 
الجديد«: واجهتني الكثير من الصعوبات 
ــمـــل قــبــل  ــعـ ــامـــل مــــع أصــــحــــاب الـ ــعـ ــتـ فــــي الـ
عدم  من  أعاني  وكنت  الجمعية،  تأسيس 
فهمهم لي، أو فهمي لهم، ما تسبب بعدم 
مقدرتي على االستمرار في أي من األعمال 
ــة. ويـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه اآلن أصــبــح  ــقـ ــابـ الـــسـ
يتعامل بساسة وسهولة مع األشخاص 
ذوي االعاقة السمعية، ويقول: »األشخاص 
ــم الــحــرفــة  ـ

ُ
ــل ــَعـ ـ

َ
ــاء ويــمــكــنــهــم ت ــيــ الـــُصـــم أذكــ

أن  متمنيا  بــعــد«،  فيما  واتــقــانــهــا  بسرعة 
يتم توسيع املعمل كي يستوعب أكبر قدر 
مــمــكــن مــن الــعــمــال واألشـــخـــاص أصــحــاب 

االعاقة السمعية. 
ــم بــاســم  ــ صـ

ً
ووافـــقـــه زمــيــلــه الــخــمــســيــنــي األ

جنينة والـــذي يعيل أحــد عشر فـــردًا، حني 
ــل األراضــــي املحتلة  ــال: »كــنــت أعــمــل داخـ قـ
العمل  لكن  للباط،  عــام 1948، في مصنع 
ــا اآلن فــأنــا سعيد  ــان مــرهــقــا لــلــغــايــة، أمـ كـ
متفاهمون  وأنــنــا  خصوصا  العمل،  بــهــذا 
وال نواجه أي إشكاالت«. ويختتم: »عملنا 
هنا متكامل كخلية نحل، هناك من يقطع 
ــاب الـــكـــبـــيـــرة، ويـــجـــهـــزهـــا لــزمــائــه  ــشــ األخــ
ــااًل زخــرفــيــة  ــ ــكـ ــ ــن يـــفـــرغـــون مــنــهــا أشـ ــذيــ الــ
وهــنــدســيــة جــمــيــلــة، يــتــم تــجــمــيــعــهــا فيما 
بــعــد، وتــزيــيــنــهــا بــقــطــع الــقــمــاش املـــطـــرزة، 

التي قامت بصنعها زمياتنا الفتيات«.

ُيعنى »البرنامج 
املهني« التابع لبرامج 
جمعية الصم للكبار 

في مدينة غزة، بتعليم 
ذوي اإلعاقة السمعية 

مختلف الحرف املهنية، 
التي تساعدهم في 

حياتهم.

■ ■ ■
تأسست الجمعية عام 
2006 بمبادرة شبابية، 
وتحتوي على برامج 

طبية ونفسية، وبرنامج 
تعليمي ملحو أمية 
األشخاص الُصم. 

■ ■ ■
يوفر البرنامج فرص 
عمل للصم في بيئات 
تنسجم مع أوضاعهم، 
ما يجنبهم املشكالت 
التي كانوا يقعون بها 

في املاضي.

باختصار

قبل عشرة أعوام، لم يكن متاحًا للصم في قطاع غزة، العمل في بيئات تنسجم مع أوضاعهم، كما لم يكونوا يحظون 
بالرعاية الطبية وال التدريب المهني الذي يعينهم على العيش، لكن كل ذلك تغير

هوامش

خطيب بدلة

 رجــٍل من 
َ
سأحكي لكم، ضمن هذه املساحة، حكاية

أيــام، في  بــري، توفي، قبل  الناس، اسُمه حمدو  عامة 
مدينتي »معرتمصرين«. ولئال تستعجلوا الحكَم، أو 
ببراميل  يُمْت  لم  أنه  إلى إعالمكم  أســارع  االستنتاج؛ 
ابن حافظ األسد، وال بصواريخ فالديمير بوتني، ولم 
اإلرهابيون  حتى  وال  الله،  نصر  حسن  جنوُد  يقتله 
اإليـــرانـــيـــون واألفـــغـــان والــعــراقــيــون الــذيــن جــــاءوا إلــى 
أن أجداَد  باعتبار  سورية لتصفية حساباتهم معنا، 
هم( قبل 

َ
 )ُحَسْين

َ
أجداِد أجداِدنا أّيدوا يزيدًا الذي قتل

، عن  ثمانني 
ً
 طبيعية

ً
أكثر من ألف سنة،... بل مات ميتة

في جنازة صديقي حمدو  السير  تخلفُت عن  عامًا. 
بــلــدي، باتفاق غير معلن بني  بــري، ألنني منفي مــن 
نظام وريــث حافظ األســد من جهة وحرامية املــازوت 
واملجاهدين الذين جاءوا لنصرة املسلمني ضد الكفار 
كلب  علماني  أنني  واكتشفوا  واملــجــوس،  والنصيرية 
ن، وأنا في املنفى، من تقدير 

ّ
من جهة أخرى.  لم أتمك

الــذيــن رافــقــوا حمدو بــري إلــى املقبرة  عــدد املشّيعني 
الكائنة على طريق قرية رامحمدان، ولكنني أحسب أن 

، انسجامًا مع املثل البلدي القائل إن حادثنْي 
ٌ

العدد قليل
 الغني، وموت الفقير.

ُ
ُسوق

ُ
ال يدري بهما أحد: ف

يعرفون  ال  نفسها  معرتمصرين  أهــل  مــن  كــثــيــرون 
أبا بري، على الرغم من أنه أمضى السنوات الثمانني 
بما  منه،  يقتربوا  لم  ألنهم  ربما  بينهم.  عاشها  التي 
  يكفي لــيــعــرفــوه.. وملــــاذا يــقــتــربــون مــنــه؟ إنـــه شخٌص 
انــطــوائــي، يمشي  إنــه، بمعنى   مــا،  بــل  الجاذبية،  قليل 
 الجدار ذاهبًا إلى املسجد، وهناك يجلس في 

ّ
في ظل

ظل   عموٍد، أو حائط، وحينما يخرج الناس يخرج هو، 
منزويًا أيضًا، حتى يصل إلى   البيت.    

خذ من العصافير 
ّ
لم يكن أبو بري فقيرًا، لكنه كان يت

 فيعيش حياته يومًا بيوم، وال يمكن له أن يتخيل 
ً
قدوة

كيف يكنُز الناُس أموالهم، ليصبحوا أغنياء، ويتركوا 
أقرَب الناس إليهم محرومني من ضروريات الحياة.

بإكساء جــدران  فــي مطلع شبابه،  بـــري،  أبــو  اشتغل 
الــتــي يسميها أهـــل بلدنا  الــبــيــوت بــاإلســمــنــت، املــهــنــة 
)الزريقة(، وكان معلمًا كبيرًا في عمله، إلى درجة أنه 
يحصل على سعر إكساء املتر املربع الواحد بما يزيد 
قني(.. ومن  َزرِّ

ُ
على األسعار التي يتقاضاها باقي )امل

ه لتعلم 
ُ
األمور الطريفة أنه كان يقبل أي ولٍد يرسله أهل

كان  ولــو  أسبوعيًا، حتى  أجــرًا  ويعطيه  عــنــده،  املهنة 
خجل الناس، أو 

ُ
غير الزم له، وكان يقول: ال يجوز أن ن

نكسر خاطرهم.  وكــان يشتغل على إنفاق ما تدّره 
عليه مهنته بطرٍق شتى، منها دعوة معارفه، على نحٍو 
ثم  والحلوى..  والفواكه  الطعام  يومي، ملشاركته  شبه 
ينطلق في يوم الجمعة، ليوّزع الصدقات، سرًا، إضافة 
ملجموعة  املشوي  اللحم  قوامها  أسبوعية،  وليمٍة  إلى 
ــــدروايــــش واملـــجـــانـــني، فــكــان ُيــطــعــمــهــم بطريقة  مـــن ال
البوفيه املفتوحة، أي أن من حق الدرويش، أو املجنون، 

أن يأكل حتى يشبع، وهؤالء ال يشبعون بسهولٍة كما 
تعلمون.  كان مّرة يقلي لنا، نحن ضيوفه، سمكًا من 
 ومــاءت، فناولها فــرخ سمٍك 

ٌ
الغالي. جــاءت قطة النوع 

مشويًا، ســرعــان مــا حملته وابــتــعــدت، وهــي فــي قمة 
الــحــبــور. احــتــج بعضنا فــقــال: يــا الــلــه يــا الــلــه.. خطية، 

حيوانة. )القصد: من حقها أن تأكل(..
ال أدري في أي مرحلٍة من عمر حمدو بري توقف عن 
العمل في »الزريقة«. وأتخيل أنه باع األدوات، وصرف 
ثمنها في وقت قياسي، وتحول إلى إنسان فقير، أو، 

باألصح: مستور الحال.
ابــن حافظ األســد، شاهد  الثورة ضد حكم  في بداية 
تتألف من حوالي عشرين  أول مظاهرٍة  بــري  حمدو 
شابًا من الشجعان، فانضم إليهم من دون أن يترّدد. 
وفيما بعد، كان )زبونًا مداومًا( في كل املظاهرات التي 

خرجت إلسقاط حكم هذا املجرم. 
عندما شاركُت أول مرة في مظاهرات معرتمصرين، 
رآني أبو بري، فّسر الكتشافه أنني مع الثورة، واقترب 

مني، وقال لي: 
ـــــرى، مــطــول هــــذا املـــجـــرم حتى 

ُ
- أهــلــني أســـتـــاذ. يـــا ت

يسقط؟!

نبأ وفاة حمدو بري

وأخيرًا

كان يتّخذ من العصافير 
قدوًة فيعيش حياته يومًا 

بيوم، وال يمكن له أن يتخيل 
كيف يكنُز الناُس أموالهم
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