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نيويورك ــ ابتسام عازم

دق مبعوث األمــن العام لألمم املتحدة للشؤون 
ناقوس  )الــصــورة(،  أوبراين  اإلنسانية، ستيفن 
الخطر مــجــددًا حــول احــتــمــال تــعــّرض أكــثــر من 
اليمن وجنوب  مــن  كــل  فــي  20 مليون شخص 

السودان والصومال ونيجيريا، ملجاعة. 
ــام  ــة قـــدمـــهـــا الـــجـــمـــعـــة، أمــ ــاطــ ــــال إحــ وأشـــــــار خـ
قــام بها  األمــن في نيويورك، بعد جولٍة  مجلس 
أكبر مأساة  »اليمن يواجه  أّن  إلى  املناطق،  تلك  ل
إنسانية في العالم، ذلك أّن ثلثي الشعب اليمني 

في حاجة إلى مساعدات إنسانية، أي حوالي 18 
مــن سبعة ماين  »أكــثــر  أن  إلــى  مليونًا«، الفتًا 
الغذائي، وكل  انعدام األمــن  شخص يعانون من 
ــقــتــال وتــدمــيــر املــرافــق  هــــذا فـــي ظـــل تــصــاعــد ال

الصحية وانتشار األمراض«. 
وقال أوبراين إنه التقى بالعديد من األطفال الذين 
يعانون من الجوع ومــن نقص في التغذية، الفتًا 
إلـــى أن جميع مــن الــتــقــى بــهــم، وخــاصــة األطــفــال 
والشباب، تحدثوا عن معاناتهم من الجوع واملرض. 
 باألمم املتحدة 

ً
وأضاف »أن املجتمع الدولي، ممثا

وشركائها، طالبوا بتوفير 2.1 مليار دوالر لعام 

2017، لسد الحاجة وتقديم املساعدات ألكثر من 
ــيــون يمني هــم بــحــاجــة مــاســة لــهــا. وحتى  ل 12 مــ
اآلن لم تحصل األمم املتحدة إال على 6 في املائة 
من هذا املبلغ. وسيعقد في الخامس والعشرين 
مــن شهر إبــريــل/ نيسان مؤتمر للمانحن على 

مستوى وزاري في جنيف«.  
وفي ما يخص جنوب السودان، أكد أن »الوضع 
أسوأ مما كان عليه في أي وقت مضى«، موضحًا 
أن »أطراف الصراع مسؤولة عن املجاعة، ألنهم ال 
يتدخلون لوقف العنف«.  وأضاف أن »هناك أكثر 
من 7.5 ماين شخص يحتاجون إلى مساعدة، 

مقابل حوالي ستة ماين العام املــاضــي«، وأن 
هناك أكثر من 3.4 ماين شخص نزحوا عن 
ديارهم. أما في الصومال، فإن أكثر من نصف 
السكان، حوالي 6.2 ماين شخص، يحتاجون 
إلــى مساعدات إنسانية، بمن فيهم حوالي 2.9 
مــلــيــون شــخــص تــهــددهــم املــجــاعــة ويــحــتــاجــون 
إلــى مساعدات فورية. وأكــد املبعوث األممي أنه 
فــي الشهرين األخــيــريــن، نــزح حــوالــي 160 ألف 
شــخــص عــن أمــاكــن سكنهم بــســبــب الــجــفــاف، 
وقال إن النساء واألطفال يمشون ألسابيع بحثًا 

عن غذاء وماء، وال شيء لديهم للنجاة.
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عوائل »داعش« إلى دير الزور

النظام يلتّف على اتفاق الوعر
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الخديعة الروسية

ــــش«، مــنــذ فــجــر يــوم  فـــّر نــحــو 300 مــن عــائــات املــقــاتــلــن األجــانــب فــي تنظيم »داعـ
الرقة، وفــق »املرصد السوري لحقوق اإلنــســان«. وأفــاد املرصد  الجمعة، من مدينة 
ــــزور وريــــف حــمــاة الــشــرقــي من  ــر الـ ــذه الــعــائــات اتــجــهــت نــحــو مــحــافــظــة ديـ ــأن هـ بـ
الجهة الجنوبية الغربية. وأوضح املرصد أن عائات الجهادين فرت »عبر زوارق 
التنظيم يسيطر على  يــزال  الفرات«، بينما ال  وعّبارات إلى الضفة الجنوبية لنهر 
ريف الرقة الجنوبي، وبإمكان مقاتليه االنتقال منه شرقًا إلى محافظة دير الزور 
وغربًا نحو ريف حماة الشرقي. وتفيد معلومات بأن »داعش« فرض خال الفترة 
األخيرة »الزي األفغاني« على سكان املدينة كي ال يتمكن املخبرون من التفريق بن 
السوري.  املرصد  وفــق  التحالف،  لطائرات  اإلحداثيات  إعطاء  أثناء  ومدني  مقاتل 
وبحسب معلومات استخباراتية أميركية، فإن قياديي التنظيم بدأوا بمغادرة الرقة 
إلى مناطق أكثر أمنًا بالنسبة إليهم. وأعلنت واشنطن، يوم الخميس، أنها بصدد 
إرسال 400 عسكري أميركي إضافي إلى سورية لينضموا إلى 500 موجودين هناك 

 لدعم الهجوم املقرر على الرقة. 
ً
أصا

)فرانس برس(

تعثر االتفاق الخاص بخروج مقاتلن ومدنين من حي الوعر في محافظة حمص 
بن النظام السوري والفاعليات األهلية في املدينة، وذلك بسبب مماطلة وفد النظام، 
ورفضه إبرام اتفاق واضح ومكتوب. وقال الناشط أسامة أبو زيد، املخول من املجلس 
»االتــفــاق متعثر حتى  إن  الجديد«  »العربي  لـ االتفاق  للحديث عن  الوعر  في  املحلي 
اآلن بعد رفض النظام التوقيع على اتفاق مكتوب ملزم على غرار اتفاق وقف إطاق 
النار، ووافق فقط على اتفاق شفهي، وهذا األمر يهدد بإلغاء االجتماع الذي كان مقررًا 
لتحديد مصير حي الــوعــر«. وأوضــح أبــو زيــد أنــه بعدما جــرى يــوم الجمعة االتفاق 
على النقاط العالقة بن لجنة التفاوض ووفــد النظام املمثل بمحافظ حمص طال 
الــلــواء حسام لوقا، »تــواصــل األخير مع وفد  الــبــرازي ورئيس فــرع األمــن السياسي، 
بدقة وعــدم  وآلياته  االتــفــاق  تفاصيل  ذكــر  التزاماته، وأهمها  مــن  وتــهــرب  التفاوض 
االكتفاء بالعناوين الرئيسية، األمر الذي أدى لنوع من التوتر والعدوانية، وهو ما 
يهدد بإلغاء االجتماع املقرر اليوم مع وفد النظام«. وحــول النقاط التي تم التوافق 
عليها حتى اآلن أوضـــح أبــو زيــد أنــه ينص على »خـــروج مــن يــرغــب مــن الــحــي على 
دفعات، كل سبعة أيام دفعة، بما يصل إلى 1500 شخص بعد التوقيع على االتفاق 
إلى محافظة  الخروج سيكون  أن  الخارجن«. وأوضــح  أن ينتهي عدد  إلى  املكتوب، 
إدلب وإلى الريف الشمالي لحمص، حيث ال يزال النظام مترددًا حتى اآلن في املوافقة 
على مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي. وتابع أبو زيد أن الــروس هم الضامن 
لهذا االتفاق الذي يتضمن أن تبدأ تسوية أوضــاع من يرغب بالبقاء في الوعر بعد 

ستة أيام من توقيع االتفاق.
عدنان...

أعــلــن رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري، بــشــار األســــد، عــن أولــويــة جــديــدة لــقــواتــه العسكرية 
متمثلة في مدينة الرقة، بينما بدا أنه غير راٍض حتى اآلن عن املواقف والتصرفات 
السوري. وقــال األســد، في مقابلة مع  امللف  إزاء  للرئيس، دونالد ترامب،  األميركية 
قناة فينيكس التلفزيونية الصينية، إنه لم ير »شيئًا ملموسًا« بعد من ترامب فيما 
يتعلق بتعهده بدحر تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، ووصف القوات األميركية 
املوجودة في سورية بأنها »قــوات غازية«، ألنها دخلت من دون إذن. وأشــار األسد 
إلــى أنــه »نــظــريــًا« ال يـــزال يــرى مــجــااًل للتعاون مــع تــرامــب، »لــكــن عمليًا« لــم يحدث 
شيء في هذا الصدد بعد. وأضاف أن تعهد ترامب خال حملته االنتخابية بإعطاء 
األولوية لدحر تنظيم »داعش« كان »مقاربة واعدة«، لكن »لم نر شيئًا ملموسًا بعد 
فيما يتعلق بهذا الخطاب«. ووصف األسد الحملة العسكرية املدعومة من الواليات 
ــارات عسكرية«  املــتــحــدة ضــد »الـــدولـــة اإلســامــيــة« فــي ســوريــة بــأنــهــا »هــجــمــات وغــ
تقتصر على مناطق صغيرة، وقال »نأمل في أن تقوم هذه اإلدارة األميركية بتنفيذ 
ما سمعناه«. وردًا على سؤال عن نشر قوات أميركية قرب مدينة منبج في ريف حلب، 
أجاب األسد أن »أي قوات أجنبية تدخل سورية من دون دعوتنا أو إذننا أو التشاور 
النظام  أن هــذا سيكون مفيدًا«. ولفت رئيس  غــازيــة، وال نعتقد  قــوات  معنا، تعتبر 
السوري إلى أن جيشه املدعوم اقترب من الرقة و»لقد بتنا قريبن جدًا منها اآلن... 
باألمس وصلت قواتنا إلى نهر الفرات القريب جدًا من مدينة الرقة... والرقة هي معقل 
داعش اليوم، وبالتالي فإنها ستكون أولوية بالنسبة لنا«. لكنه أوضح أن القوات 
السورية قد تشن هجومًا موازيًا صوب دير الزور في الشرق قرب الحدود العراقية 
التي »استخدمها داعش كممرات ومعابر للدعم اللوجيستي بن العراق وسورية، 
الــذي يستخدمه داعــش، فإن للهجوم  وبالتالي ســواء هاجمنا املعقل أو هذا املعبر 

النتيجة نفسها«، على حد تعبيره.
)رويترز(

تفجير انتحاري استهدف 
الحافلة تاله تفجير عبوة 

مما زاد عدد الضحايا
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للحدث تتمة...

مجزرة زوار 
عراقيين 

في دمشق

عدم تنفيذ روسيا تعهداتها يعرّض »أستانة 3« للتأجيل

مزدوج  تفجير  في  العراقيين،  من  غالبيتهم  العشرات،  وأصيب  شخصًا،   46 قتل 
حاولت منابر إعالمية تابعة للنظام السوري لصقه بالجيش الحر، فيما واصلت »قوات 

سورية الديمقراطية« التقدم في ريفي الرقة ودير الزور على حساب »داعش«

عدنان علي

ــد بــتــفــجــيــريــن  ــديـ ــرب اعــــتــــداء جـ ــ ضـ
جديدين األحياء شديدة التحصن 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة دمـــشـــق، 
ــــزارات دينية  الــتــي تحتضن مـ تــحــديــدًا تــلــك 
ألتــــبــــاع املــــذهــــب الــشــيــعــي فــــي مــنــطــقــة بـــاب 
مصلى فــي حــي الــشــاغــور، بينما كــان القتل 
الرقة،  الدولي في  التحالف  مستمرًا بغارات 
والــدول  واملليشيات  النظام  قــوات  وبقصف 
الحليفة له في محيط دمشق، وإن كان بوتيرة 
أقـــل نسبيًا مــقــارنــة مــع مــا ســجــل فــي األيـــام 
املــاضــيــة. وذهــــب ضــحــيــة اعـــتـــداء الــشــاغــور، 
صــبــاح أمـــس الــســبــت، عـــدد كبير مــن الـــزوار 
الــقــتــلــى  الــعــراقــيــن خــصــوصــًا، إذ زاد عــــدد 
ــــدد هــــؤالء  ــعــــن وضـــعـــفـــي عـ مــنــهــم عــــن األربــ
مــن الــجــرحــى. عــبــوتــان نــاســفــتــان دمــويــتــان 
ســارعــت بــعــض املــنــابــر اإلعــامــيــة، التابعة 
للنظام أو لحلفاء النظام، إلى محاولة لصق 
تــهــمــة زرعــهــمــا بــفــصــائــل ســـوريـــة مــعــارضــة 
البيان،  أن  يتبن  أن  قبل  الــحــر،  الجيش  مــن 
املنسوب إلى ما يسمى »ألوية سيف الشام«، 
مـــــزّور بــالــكــامــل عــلــى األرجـــــح مـــن قــبــل هــذه 
املــنــابــر املــوالــيــة. وحــتــى مــســاء أمـــس، وصــل 
من  غالبيتهم  إلــى 46 شخصًا،  القتلى  عــدد 
الزوار العراقين، وأصيب العشرات بجروح. 
وبحسب بعض املصادر، فإن التفجير األول، 
ــان انـــتـــحـــاريـــًا،  ــ ــذي اســـتـــهـــدف حـــافـــلـــة، كـ ــ ـــ وال
تــاه تفجير عبوة زادت من عــدد الضحايا. 
واكــتــفــت بــيــانــات وتــصــريــحــات املــســؤولــن 
والــعــراقــيــن بوصف  الــســوريــن  الحكومين 
االعتداء باإلرهابي، من دون تفصيل ما إذا 
التفجيرين،  إثــر  وعــلــى  ال.  أم  انتحاريًا  كــان 
قـــامـــت املــلــيــشــيــات، املــنــتــشــرة فـــي املــنــطــقــة، 
ــهــــواء إلفـــســـاح املــجــال  بـــإطـــاق الـــنـــار فـــي الــ

والجرحى  القتلى  لنقل  اإلســعــاف  لسيارات 
إلى املستشفيات القريبة، فيما فرضت قوات 

األمن السورية طوقًا حول املنطقة.
ــــرة األولـــــى الـــتـــي يــتــم فيها  ــــذه لــيــســت املـ وهـ
فمنذ  دمشق،  في  للزوار  استهداف حافات 
حافلة  استهدفت  السنة  ونصف  سنة  نحو 
ــــي مـــحـــيـــط دمـــشـــق  ــة فـ ــيــ ــيــــدة رقــ لـــــــــزوار الــــســ
القديمة، وقتل حينذاك ستة لبنانين وجرح 
أكثر من 20. كما وقع عدد من الجرحى جراء 
ســقــوط قـــذائـــف هــــاون عــلــى مــنــطــقــة دمــشــق 
القديمة وأحياء الشاغور وابن عساكر وباب 
توما في دمشق. ونقلت وكالة أنباء النظام 
»سانا« عن مصدر في قيادة شرطة محافظة 
دمشق قوله إن »التنظيمات اإلرهابية أطلقت 
ــبـــاح الــــيــــوم )أمـــــــس( قــــذائــــف صـــاروخـــيـــة  صـ
وهــاون على منطقة دمشق القديمة وأحياء 
الشاغور وابن عساكر وباب توما، ما تسبب 
بــإصــابــة عــــدد مـــن املــدنــيــن ووقـــــوع أضــــرار 

مادية باملمتلكات العامة والخاصة«.
وتضم مقبرة باب الصغير أضرحة ومقامات 
ــــات الــتــاريــخــيــة،  ــــروايـ ديــنــيــة وفــــق بــعــض الـ
ــارة مــواطــنــن شيعة  وتشهد بشكل دائـــم زيـ
مــن إيــــران والـــعـــراق ولــبــنــان وغــيــرهــا. وأبـــرز 
الــقــبــور، وفـــق هـــذه الــــروايــــات، تــعــود إلـــى أم 
كــلــثــوم بــنــت عــلــي، وســكــيــنــة بــنــت الــحــســن، 
وفاطمة بنت الحسن، وعبد الله بن علي بن 
وفق  الطيار،  جعفر  بن  الله  وعبد  الحسن، 
مــا هــو مــكــتــوب عــلــى شــواهــد األضـــرحـــة في 
تاريخية. وباب  املقبرة، وبناء على مصادر 
الصغير هو أحد أبواب سور دمشق القديمة 
الذي كان قائمًا في عهد الدولة األموية، وكان 
يقع في الجهة الجنوبية الغربية من السور، 
وهــو يسّمى الــيــوم بــاب الــشــاغــور، فــي حن 
أن الــســور لــم يــعــد قــائــمــًا. ومــنــذ ذلـــك الــوقــت 
أقيمت مقبرة مقابل هذا الباب خارج السور 

ُسميت باسمه، وهي من أكبر مقابر دمشق 
التوّسع  اليوم، مع  وأشهرها. وقد أصبحت 
ويتفرع  تقريبًا،  املدينة  تتوسط  العمراني، 
مدخلها الرئيسي من شارع ابن عساكر عند 
ى ولها مداخل أخرى. وعند 

ّ
نقطة باب مصل

مـــدخـــل املـــقـــبـــرة الـــشـــرقـــي تـــوجـــد »مـــقـــامـــات« 
»مقبرة  املــصــادر  تسميها  األخــضــر،  باللون 
السبايا«، بزعم أنها تعود إلى عدد من نساء 

محمد أمين

ــتـــابـــعـــة  ــل الــــعــــســــكــــريــــة الـ ــائــ ــفــــصــ حـــســـمـــت الــ
للمعارضة السورية أمرها من مسار أستانة 
الــتــفــاوضــي. وأعــلــنــت أن ذهــابــهــا مـــرة ثالثة 
إلـــى الــعــاصــمــة الــكــازاخــيــة مــحــدد بــااللــتــزام 
الكامل بوقف إطاق النار، وإيقاف التهجير 
القسري والتغيير الديمغرافي الذي يمارسه 
النظام وحلفاؤه بحق السورين. ووجه وفد 
إلــى الجانب  نــقــدًا الذعـــًا  املــفــاوض  الفصائل 
الــــروســــي، فـــي وقــــت يــشــهــد املـــلـــف الـــســـوري 
ــاذبـــات ســيــاســيــة، تـــبـــرز مــرة  تــــطــــورات وتـــجـ
أخـــرى عــجــز الــقــوى اإلقليمية والــدولــيــة عن 
باتجاه  تدفع  ربما  إلــى مشتركات  الــوصــول 
رفــع سقف اآلمـــال بتحقيق اخــتــراق هــام في 
أيــام.  الثانية مــن جنيف 4 بعد عــدة  الجولة 
وبــرز أمس السبت تطور مفاجئ يبرز حالة 
املسلحة  السورية  املعارضة  استياء فصائل 
من تخلي الروس عن التزاماتهم حيال اتفاق 

أهل البيت، خصوصًا سبايا كرباء، إضافة 
إلـــى مــقــام »رؤوس شــهــداء كــربــاء« بحسب 
تلك املصادر، ما جعل املنطقة مركزًا رئيسيًا 
لـــنـــشـــاط وتــــحــــركــــات املـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة 
ــة فــــي دمــــشــــق، والــــتــــي اســـتـــولـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ واإليـ
بالتعاون مع الحرس الثوري اإليراني على 
ــال الـــتـــجـــاريـــة فـــي املــنــطــقــة  ــحـ ــن املـ الـــعـــديـــد مـ

بدعوى حماية تلك املراقد.
في غضون ذلك، قتل وجرح عدد من املدنين 
نتيجة قصف قوات النظام السوري ملناطق 
تخضع لسيطرة املعارضة في درعا وحماة، 
فيما جددت قوات النظام محاوالت اقتحامها 
شرق دمشق. وقال مصدر من الدفاع املدني 
»العربي الــجــديــد«، إن  الــســوري فــي حــمــاة، لـ
بريف  الــنــظــام قصفت جبل شحشبو  قـــوات 
حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي مــا أدى إلـــى وقــوع 
تعّرضت  كذلك  املدنين.  بن  قتلى وجرحى 
من  للقصف  عطشان  وبلدة  كفرزيتا  مدينة 

طائرات النظام السوري.
وفي ريف دمشق، قال الناشط مازن الريفي، 
لـ »العربي الجديد«، إن قوات النظام قصفت 
بــالــصــواريــخ مــنــاطــق فــي الــغــوطــة الشرقية 
ــاء تــشــريــن والـــقـــابـــون شـــرقـــي مــديــنــة  ــيــ وأحــ

وقف إطاق النار، إذ أكدت هذه الفصائل أنها 
لــن تــذهــب الـــى »أســتــانــة 3«، املــرتــقــب فــي 14 
مارس/آذار الحالي في العاصمة الكازاخية، 
إال إذا تم تثبيت وقــف إطــاق النار، وإيقاف 
عمليات تهجير السورين املستمرة في عدة 
مــنــاطــق، آخـــرهـــا فـــي حـــي الـــوعـــر الــحــمــصــي. 
وطالب وفد قوى الثورة السورية العسكري، 
»تأجيل موعد لقاء أستانة  في بيان السبت، بـ
إلى  املعلنة مــن 7  الهدنة  مــا بعد نهاية  إلــى 
الــحــالــي«، مــؤكــدًا أن »اســتــمــراريــة  20 الشهر 
االجـــتـــمـــاعـــات تــرتــبــط بــتــقــيــيــم نــتــائــج وقــف 
ــار وااللــــــــتــــــــزام بـــــــــه«، مـــشـــتـــرطـــًا  ــ ــنــ ــ ــ إطـــــــــاق ال
»استكمال مناقشة وثيقة آليات وقف إطاق 
النار قبل الذهاب إلى أستانة، كما كان متفقًا 
ــقــــرة«. ووجــــه وفــــد قــــوى الــثــورة  عــلــيــه فـــي أنــ
الروسي،  الجانب  إلــى  الذعــًا  نقدًا  العسكرية 
مــشــيــرًا إلـــى أن مــوســكــو لــم تــف بالتزاماتها 
كضامن للنظام في اتفاق التهدئة الذي دخل 
األول  ديسمبر/كانون   30 فــي  التنفيذ  حــّيــز 
املــاضــي، لجهة اإلفــــراج عــن آالف الــســوريــات 
ــار إلــــى أن ما  ــ املــعــتــقــات لــــدى الـــنـــظـــام. وأشــ
بـــ »نــظــام االســتــبــداد« استمر و»بدعم  سماه 
إيراني، متمثل بمليشيات املرتزقة الطائفية« 
فـــي قــصــف املــنــاطــق الـــســـوريـــة »تــحــت مـــرأى 
»نحن  الـــروســـي«، مضيفًا  الــضــامــن  ومسمع 
نعلم أن طائرات النظام ال يمكن لها التحليق 
في األجــواء السورية من دون موافقة قاعدة 
حميميم«، مشيرًا إلى أن الطائرات الروسية 
ــــرى »مــســتــمــرة فـــي تــنــفــيــذ غــاراتــهــا  هـــي األخـ

على املدنين«.
م 

ّ
وكــــان وفـــد قـــوى الـــثـــورة الــعــســكــري قــد سل

الـــجـــانـــب الــــروســــي ورقـــــة تــتــضــمــن 27 بــنــدًا 
لتثبيت اتفاق التهدئة، وعد الجانب الروسي 
بدراستها وتقديم ردود عليها قبل السادس 
مــن الشهر املــاضــي، إال أن وفــد املــعــارضــة لم 
يتلق ردًا عليها حتى اآلن. وأكد القيادي في 

دمــــشــــق. وتــــزامــــن الـــقـــصـــف مــــع مــــعــــارك بــن 
النظام  وقـــوات  املسلحة  السورية  املعارضة 
إثـــر مــحــاولــة األخــيــرة اقــتــحــام شـــرق دمشق 
مــن مــحــور بــســاتــن حــرســتــا وبــــرزة، إضــافــة 
ــاوالت اقــتــحــام شــــارع الــحــافــظ من  إلــــى مـــحـ
جــهــة مــســبــح الــبــســتــان. وفـــي درعــــا، قصفت 
قـــوات الــنــظــام بــصــواريــخ أرض - أرض حي 
مدنين،  ثمانية  مقتل  إلــى  أدى  مــا  املنشية، 
بــيــنــهــم نـــســـاء وأطــــفــــال. واســـتـــهـــدفـــت قـــوات 
النظام أحياء درعا البلد الخاضعة لسيطرة 

املعارضة بأكثر من 12 أسطوانة متفجرة.
وفــي شــرق الــبــاد، شنت طــائــرات التحالف 
الدولي عدة غــارات على مناطق في أطراف 
ــة، مــا  ــيــ ــرقــ ــشــ ــة الـــشـــمـــالـــيـــة والــ ــ ــرقـ ــ مـــديـــنـــة الـ
أســفــر عــن مقتل اربــعــة أشــخــاص، فــي وقــت 
تـــواصـــلـــت فــيــه االشـــتـــبـــاكـــات عــلــى الـــحـــدود 
ــة بــن الــرقــة وديـــر الـــزور، بــن »قــوات  اإلداريــ
بطائرات  املــدعــومــة  الديمقراطية«،  ســوريــة 
»الدولة  تنظيم  وعناصر  الدولي،  التحالف 
ــمـــاع دوي  ــــط سـ اإلســــامــــيــــة« )داعــــــــش( وسـ
انـــفـــجـــارات فـــي مــحــور قــريــة املــنــاخــر بــريــف 
الــــرقــــة الــــشــــرقــــي، ومـــعـــلـــومـــات عــــن تــفــجــيــر 
»قــوات  وأعلنت  باملنطقة.  ملفخخة  التنظيم 

»لواء شهداء اإلسام«، النقيب سعيد نقرش، 
 فـــي داريــــــا وعـــضـــو وفــد 

ً
والــــــذي كــــان فـــاعـــا

ليس  الوعر  في حي  ما يجري  أن  الفصائل، 
ــرار عــدم  ــده مـــا دفـــع الــفــصــائــل التـــخـــاذ قــ وحــ
التوجه الى أستانة إال بشروط. وقال نقرش، 
»العربي الجديد«، هناك الهجوم املتواصل  لـ
على حيي القابون وبرزة في خاصرة دمشق 
الشمالية الشرقية، إضافة إلى قصف النظام 
لــغــالــبــيــة املــنــاطــق الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 
املعارضة. وكانت مصادر في وفد املعارضة 
مت 

ّ
الــســوريــة إلـــى جنيف قــد أكـــدت أنــهــا سل

ــة الــــكــــازاخــــي، خـــيـــرت عــبــد  ــيـ وزيــــــر الـــخـــارجـ
الرحمانوف، على هامش الجولة األولــى من 
جــنــيــف 4 مـــذكـــرة احــتــجــاج عــلــى الــخــروقــات 
النظام، واملليشيات  قــوات  قبل  املستمرة من 
املسؤول  أبلغت  أنها  إلــى  مشيرة  الطائفية، 
فــي خطر«  »كله  أن مسار أستانة  الــكــازاخــي 

إذا لم يتم تثبيت اتفاق التهدئة.
ــد املــســتــشــار الــســيــاســي لوفد  مــن جــانــبــه، أكـ
قوى الثورة العسكري، يحيى العريضي، في 
أن ما ورد في  الجديد«،  حديث مع »العربي 
بيان الوفد السبت ليس شروطًا بل محددات 
للعودة إلى أستانة، مضيفًا »نحن ندعو إلى 
تنفيذ اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار الـــذي كانت 
إلــى أن النظام  فــيــه«، مشيرًا  روســيــا ضامنة 
وحــلــفــاءه لــم يلتزموا فــيــه. وتــصــّرف النظام 
طــيــلــة الــفــتــرة الــتــي دخـــل فــيــهــا اتـــفـــاق أنــقــرة 
لــوقــف إطـــاق الــنــار وكــأنــه لــم يــكــن، فاستمر 
في نهجه بتهجير املدنين في عدة مناطق، 
خصوصًا في محيط دمشق، كما ارتكب عدة 
مجازر، وضّيق الخناق على حي الوعر، آخر 
أهله  فــي حــمــص، لتهجير  املــعــارضــة  معاقل 
تحت رعاية روسية مباشرة. ويسعى النظام 
إلى قضم كل املناطق التي تقع تحت سيطرة 
 عــدم شمول اتــفــاق وقف 

ً
املــعــارضــة، مستغا

الــنــار »جــبــهــة فــتــح الـــشـــام«، فــيــشــن هجمات 

ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« أنــهــا حــقــقــت املــزيــد 
من التقدم في ريفي الرقة وديــر الــزور على 
حساب »داعش«. وقال ناشطون إن »سورية 
»قـــوات  مليشيا  بــمــشــاركــة  الــديــمــقــراطــيــة«، 
ــد الـــجـــربـــا،  ــمـ ــتـــي يــتــزعــمــهــا أحـ الـــنـــخـــبـــة« الـ
ــاب فــي شــمــال شرق 

َ
سيطرت على قــريــة املــت

ــــى قـــريـــتـــي املـــشـــهـــوري  ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ ــة، بـ ــرقــ الــ
ــة الـــــوديـــــان وجـــزيـــرتـــي  ــ ــــزرعـ والــــحــــجــــاج ومـ
ــــف ديـــــــر الـــــــزور  ــريـ ــ ــيــــد بـ ــمــ ــبــــوحــ ــيـــــاج والــ ــ مـ
الــشــمــالــي الــغــربــي عــلــى مــحــور أبـــو خــشــب. 
كـــذلـــك ســيــطــرت عــلــى مـــزرعـــة الــــوديــــان في 
بعد نحو  على  لتصبح  الــهــبــاه،  بير  محور 
الـــزور. وتقول  ديــر  مــن مدينة  30 كيلومترًا 
»قوات سورية الديمقراطية« إن مدينة الرقة، 
»داعـــش« في سورية  والتي تعتبر عاصمة 
بــاتــت »مـــعـــزولـــة«، بــيــنــمــا تــشــيــر املــعــطــيــات 
امليدانية إلى أن الطريق من مدينة الرقة إلى 
الرشيد، والجسور  الغربي، عبر سد  ريفها 
املــتــحــركــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــتــنــظــيــم ما 
، فــــي حــــن تــبــعــد »ســـوريـــة 

ً
ــة ــفـــتـــوحـ تــــــزال مـ

السد،  كيلومترًا عن   13 الديمقراطية« نحو 
إذ تتمركز في قرية السويدية الكبيرة التي 

تشهد معارك كر وفر مع التنظيم.

واســعــة الــنــطــاق بحجة مــحــاربــة »الــجــبــهــة«، 
رغـــم تــأكــيــد املــعــارضــة أنـــه ال وجـــود ملقاتلي 
الشام« في دمشق وريفها وفي  »جبهة فتح 
حمص وريفها. والافت أن موقف الفصائل 
املــســلــحــة مـــن »أســتــانــة 3« تـــزامـــن مـــع زيـــارة 
الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــان إلــى 
روسيا، للتباحث بقضايا من شأنها تغيير 
الخارطتن السياسية والعسكرية، خصوصًا 
الــرقــة، في  مــا يخص مصير منبج، ومعركة 
الكبار  الاعبن  انقسام حاد في مواقف  ظل 

على الساحة السورية.
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ وأكــــــــدت مــــصــــادر فــــي املــ
املسلحة أن موقف وفد قوى الثورة العسكري 
السياسي  الــحــل  التخلي عــن خــيــار  ال يعني 

للقضية السورية، مشيرة إلى أن الوفد ذهب 
مـــرتـــن إلــــى الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة لــلــتــأكــيــد 
على ذلــك. وأضــافــت، في حديث مع »العربي 
الـــجـــديـــد«، لـــم نــلــمــس أي تــغــّيــر فـــي املــوقــف 
الروسي، بل على العكس لم يلتزم بتعهدات 
قــطــعــهــا، ومــــــارس الــتــســويــف فـــتـــرة طــويــلــة، 
ــاول دفـــع الــفــصــائــل إلـــى تــشــكــيــل منصة  ــ وحـ
ســيــاســيــة لــتــشــتــيــت املـــعـــارضـــة وإظـــهـــارهـــا، 
الدولي، منقسمة على نفسها.  املجتمع  أمام 
وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن الــنــظــام وحــلــفــاؤه 
ــداع جــديــد  ــ ــ ــذوا مــــن أســـتـــانـــة مــــجــــال خـ ــ ــخـ ــ اتـ
ملتابعة سياسة التهجير املمنهج، والسيطرة 

على مناطق املعارضة.
ــــك، بــــرز تـــطـــور آخــــر عــلــى املــســار  ــمــــوازاة ذلـ بــ

الـــســـيـــاســـي قــبــيــل انـــعـــقـــاد جـــولـــة ثـــانـــيـــة مــن 
الــحــالــي يشي  جنيف 4 فــي 23 مــــــارس/آذار 
بـــحـــدوث تــبــدل فـــي مــوقــف املــبــعــوث األمــمــي 
إلـــى ســـوريـــة، ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا لجهة 
ــقــــرار  ــًا الــ ــيـــات الــــتــــفــــاوض، خـــصـــوصـ مـــرجـــعـ
2254 الــــصــــادر عـــن مــجــلــس األمـــــن الـــدولـــي. 
ــي، لــلــمــرة األولـــــى،  ــمــ وتـــحـــدث املـــبـــعـــوث األمــ
فــي سورية  انتخابات  ــراء  »إجـ استحالة  عــن 
مقابلة  في  مشيرًا،  الحالي«،  النظام  ظل  في 
تــلــفــزيــونــيــة مـــن نــيــويــورك الــجــمــعــة، إلـــى أن 
مسألة االنتقال السياسي ما زالت في صلب 
مــفــاوضــات جنيف، مــؤكــدًا أن األجــنــدة التي 
أعدتها األمم املتحدة قائمة على القرار 2254، 
مــوجــهــًا اتــهــامــات لــلــنــظــام بــارتــكــاب مــجــازر 
دي ميستورا  واعــتــبــر  املــدنــيــن.  آالف  بــحــق 
محادثات  فــي  سيساعد  العنف  تخفيف  أن 
جنيف للتوصل إلى حلول سياسية للقضية 
في  املستوى  رفيع  ورفــض مصدر  السورية. 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات الــتــعــلــيــق على 
تصريحات دي ميستورا، مكتفيًا بالقول: لقد 
الكام سابقًا من دي ميستورا،  سمعنا هذا 
لــكــن مـــن دون نــتــائــج مــلــمــوســة. وأكـــــد أحــد 
مــســتــشــاري وفـــد املــعــارضــة إلـــى مــفــاوضــات 
جنيف أن املوفد األممي يسعى إلى »تحريك 
التعنت  بسبب  املــتــوقــفــة  املــفــاوضــات  عجلة 
الـــروســـي واإليـــــرانـــــي«، مــضــيــفــًا، فـــي حــديــث 
ه  مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــنــظــام وحلفاء
يــظــنــون أن أالعــيــبــهــم  ــوا  ــانـ كـ إذا  »واهــــمــــون 
»العهر  تنطلي علينا«، موضحًا أن ما سماه بـ
والــنــفــاق الــدولــي« قــد »تــجــاوز كــل الــحــدود«. 
ــران، ونظام  ــار إلــى أن »وزر روســيــا وإيــ وأشـ
الــدولــي  املجتمع  أن يحمله  مــن  أثــقــل  األســـد 
الجرائم  »لــن تمر هــذه  على كتفيه«، مضيفًا 
التي ارتكبت ضد السورين«. وتوقع املصدر 
الــثــورة العسكري  أن يكون ملوقف وفــد قــوى 

من »أستانة 3« تأثير كبير على جنيف 4.

عشرات القتلى بتفجيرين أحدهما انتحاري في حي 
الشاغور... و»تحمية« هجوم الرقة متواصلة

استنفار عناصر المليشيات بعد االعتداء على الحافلة في باب الصغير )لؤي بشارة/فرانس برس(

محمد علوش خالل أحد اجتماعات أستانة2 في شهر يناير الماضي )كيريل كودريافتسيف/فرانس برس(

عبسي سميسم

يبدو الخط الذي تسير عليه األحداث 
امليدانية على األرض، منذ تقديم 

الروس أنفسهم كضامن للنظام ضمن 
اتفاق وقف إطالق النار الذي أعلن عنه 

في العشرين من ديسمبر/ كانون 
األول املاضي، وكأن النظام وحلفاءه 

الروس واإليرانيني يشترون الوقت من 
أجل استكمال مخططات سابقة لهم، 

كان من الصعب عليهم استكمالها 
في ظل الظرف السابق التفاق وقف 

إطالق النار. فمع بدء تنفيذ اتفاق 
وقف إطالق النار كان النظام يحاصر 
منطقة وادي بردى، واستمر بحصاره 

وقصفه لتلك املنطقة، حتى بعد بدء 
تنفيذ االتفاق، مستثنيًا إياها من 
طرف واحد من االتفاق، والحجة 

كانت جاهزة »وجود مسلحني من 
جبهة النصرة ضمن وادي بردى«. 
إال أن الواقع كان يشير إلى رعاية 

من الضامن الروسي لعمليات النظام 
في وادي بردى ساعدته على إتمام 
حصاره واقتحامه وسيطرته على 

املنطقة، في الوقت الذي كانت تطمئن 
فصائل املعارضة وتحثهم على 

التقيد باتفاق وقف إطالق النار تارة، 
وتطلب من النظام التوقف عن قصف 
املنطقة لبضع ساعات، ريثما ينتهي 

اجتماعها بالفصائل على خير، 
لتنتهي اجتماعات أستانة واحد مع 
استكمال النظام سيطرته على كل 

وادي بردى.
ومع بداية أستانة 2، بدأ الضامن 
الروسي برعاية مخطط لتهجير 

سكان حي الوعر الحمصي، ضمن 
فرض اتفاق تهجير شبيه باتفاقيات 

محيط دمشق. واستمر الروس 
باالستفادة من ظرف الهدنة والضغط 
على سكان حي الوعر بهدف إنهاكهم 

بحيث يقبلون بتهجيرهم وبأقل 
الشروط املمكنة. ومع قرب أستانة 3، 

أصبح حي الوعر قاب قوسني أو أدنى 
من عملية تهجير شاملة، فيما ينتظر 

كل من أحياء القابون، وتشرين، 
وبرزة، شرق دمشق، الدخول في لعبة 

التهجير، التي ترعاها روسيا، من أجل 
إحكام السيطرة عليها وتهجير كل 
من يعارض النظام إلى خارجها في 

ظل هدنة إذا استمرت على هذا املنوال، 
فمن املتوقع أن يكون الهدف التالي هو 

غوطة دمشق التي تشهد بني الحني 
واآلخر هجمات للنظام خرقًا للهدنة. 

إن موقف الفصائل املشاركة في 
اجتماعات أستانة حول وضع شروط 

على املشاركة في أستانة 3 هو 
الخطوة األولى في الطريق الصحيح 

إليقاف الخديعة الروسية للمعارضة 
ووضع حد لهذه املهزلة.

ربطت الفصائل العسكرية 
التابعة للمعارضة 

السورية مشاركتها في 
مؤتمر أستانة بتطبيق 

وقف إطالق النار ووقف 
التهجير. وحملت الجانب 

الروسي المسؤولية، 
نتيجة لعدم إيفائها 

بالتزاماتها

)الصورة(،  راتني  مايكل  سورية،  إلى  المتحدة  الواليات  مبعوث  استبق 
و15   14 في  مقررة  كانت  التي  أستانة،  الجتماعات  المبدئي  الموعد 
بيان  بــإصــدار  الحالي،  الشهر  مــن 
حّذر فيه مما سماه رغبة تنظيم 
القاعدة بالسيطرة على المعارضة 
السورية، مشددًا على أن واشنطن 
بنفس  القاعدة  مع  »ستتعامل 
مع  بها  تتعامل  التي  الطريقة 
حمل  بيان  فــي  وذلــك  ــش«،  داعـ
الواليات المتحدة  عنوان »موقف 
وتنظيم  الشام  تحرير  هيئة  من 

القاعدة في سورية«.

راتني يحذر المعارضة من »القاعدة«
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إعادة المرافعة بقضية 
قطع مبارك االتصاالت

ــيـــس  ــم الـــرئـ ــريــ ــغــ ــيـــة تــ عـــــــــادت قـــضـ
املــصــري املــخــلــوع، حسني مــبــارك، 
ووزيــــر الــداخــلــيــة األســـبـــق، حبيب 
الــــــعــــــادلــــــي، ورئــــــيــــــس الـــحـــكـــومـــة 
األسبق أحمد نظيف، بتهمة قطع 
االتــــــصــــــاالت خــــــال يــــــوم »جــمــعــة 
الـــغـــضـــب« فــــي ثـــــــورة 25 يـــنـــايـــر/
نقطة  إلــــى   ،2011 الـــثـــانـــي  ــانـــون  كـ
ــة، بـــعـــدمـــا قـــــــّررت املــحــكــمــة  ــبــــدايــ الــ
اإلداريــــــــة الــعــلــيــا فـــي مـــصـــر، أمــس 
السبت، إعادة املرافعة في القضية، 
بجلسة تعقد في 22 أبريل/نيسان 
املقبل. وكان من املرتقب أن تصدر 
املــحــكــمــة حــكــمــهــا بــتــأيــيــد تــغــريــم 
املسؤولن الثاثة، أو تبرئتهم من 

املسؤولية.
)العربي الجديد(

بنكيران يجدد رفضه 
مشاركة »االشتراكي« 

في الحكومة 

جـــــّدد رئـــيـــس الــحــكــومــة املــغــربــيــة 
ــيــــران  ــكــ ــنــ ــد اإللـــــــــــه بــ ــ ــبـ ــ ــــف، عـ ــلــ ــ ــكــ ــ املــ
)الــــصــــورة(، أمـــس الــســبــت، رفــضــه 
»الــقــاطــع« مــشــاركــة حـــزب االتــحــاد 
ف 

ّ
االشتراكي في الحكومة التي كل

خمسة  مــن  أكــثــر  قــبــل  بتشكيلها، 
افتتاح  فــي  بنكيران،  وقـــال  أشــهــر. 
ــبــــاب حـــــــزب الــــعــــدالــــة  مـــلـــتـــقـــى لــــشــ
»إذا  الــوالــديــة،  بمدينة  والــتــنــمــيــة، 
رأيـــتـــم الــحــكــومــة تــشــكــلــت وفــيــهــا 
االتحاد االشتراكي، فاعلموا أنني 
ــه بــــنــــكــــيــــران«، فــي  لـــســـت عـــبـــد اإللـــــ
إشارة إلى رفضه القاطع النضمام 

»االتحاد« للحكومة املقبلة.
)األناضول(

الجزائر: مقتل شخص 
في اشتباكات حزبية 

قــــتــــل شــــخــــص وجــــــــــرح عــــــــدد مــن 
األشـــــــــــخـــــــــــاص فــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــات 
واشــتــبــاكــات عنيفة وقــعــت، أمــس 
الرئيس  السبت، بــن كـــوادر حــزب 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة فـــي واليـــة 
الجزائرية.  العاصمة  غــرب  تيارت 
وانــــــدلــــــعــــــت مــــــواجــــــهــــــات عـــنـــيـــفـــة 
ــة الـــبـــيـــضـــاء  ــلــــحــ بـــالـــعـــصـــي واألســ
التحرير  كـــوادر حــزب »جبهة  بــن 
املرشحن  قائمة  بسبب  الوطني« 
البرملانية  لانتخابات  الوالية  في 
املـــقـــررة فــي الـــرابـــع مــن مــايــو/أيــار 

املقبل.
)العربي الجديد(

زيارة بابا الفاتيكان 
لمصر غير محسومة

أن  السبت،  أمــس  الفاتيكان،  أعــلــن 
)الــصــورة(  فرنسيس  البابا  زيـــارة 
إلــــى مــصــر قــيــد الــــدراســــة، لــكــن لم 
التواريخ  تحديد  من  االنتهاء  يتم 
وال الــتــفــاصــيــل. وكــانــت وكــالــة »آر 
الــرســمــيــة قد  ايــــه آي« اإليـــطـــالـــيـــة 
ذكرت إن فرنسيس قد يزور األزهر 
يــومــي 20 و21 مـــايـــو/أيـــار. وكـــان 
شيخ األزهــر، أحمد الطيب، قد زار 

فرنسيس في مايو/أيار املاضي.
)أسوشييتد برس(

نتنياهو لن يستقيل 
»بتاتًا«

ــيـــس االئــــتــــاف الــحــكــومــي  ــال رئـ ــ قـ
الحاكم في إسرائيل، دافيد بيتان، 
أمــــس الــســبــت، إن رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــنـــوي  يـ »ال  نـــتـــنـــيـــاهـــو  بــــنــــيــــامــــن 
بــتــاتــًا«، وإن تــم تقديم  االســتــقــالــة 
الئحة اتهام ضده بقضية الفساد. 
وفــي كلمة لــه خــال نـــدوة ثقافية، 
الليكود إنه  النائب عــن حــزب  قــال 
»لــــم يــتــم تــقــديــم أي الئـــحـــة اتــهــام 
ضـــد رئــيــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
لــو تــم ذلــك فإنه  نتنياهو، وحــتــى 
لـــن يــســتــقــيــل مـــن مــنــصــبــه بــتــاتــًا«، 
ــقـــلـــت عـــنـــه اإلذاعــــــــة  بـــحـــســـب مـــــا نـ
اإلســرائــيــلــيــة. وكــــان نــتــنــيــاهــو قد 
ــرابـــع جــلــســة تــحــقــيــق في  خــضــع لـ

مقر إقامته بالقدس املحتلة.
)األناضول(
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مقبرة جماعية
لـ500 معتقل 

في سجن بادوش
أعلنت مليشيات »الحشد الشعبي«، 
أمس السبت، في بيان، العثور على 
ــات 500  ــ مـــقـــبـــرة جــمــاعــيــة تـــضـــم رفــ
معتقل داخــل سجن بــادوش، شمال 
ــــود ملــدنــيــن  ــعـ ــ ــي املـــــوصـــــل، وتـ ــربــ غــ
أعدمهم تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعــش( بعد سيطرته على املدينة 
واســتــيــالئــه عــلــى هـــذا الــســجــن عــام 
ــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة »هـــيـــومـــن  2014. وكـ
رايتس ووتــش« قد أعلنت آنــذاك أن 
مسلحي »داعـــش« قــامــوا على نحو 
ممنهج بــإعــدام نحو 600 مــن نــزالء 
ذكـــور بسجن بــــادوش فــي يونيو/

حزيران من ذلك العام.
)فرانس برس(

محافظ عدن: 
جغرافيتنا حدود ما قبل 

توحيد اليمن 

أكد محافظ محافظة عــدن، جنوبي 
اليمن، عيدروس الزبيدي )الصورة(، 
تمكسه بحدود ما قبل إعادة توحيد 
ــــى أن  ــام 1990، مـــشـــيـــرًا إلـ ـ ـ الـــيـــمـــن عـ
مشاركة قوات »جنوبية« في معركة 
بــاب املــنــدب ومنطقة املــخــا التابعة 
إداريــا ملحافظة تعز، والتي تصنف 
»شــمــالــيــة«، تــأتــي فــي ســيــاق تأمن 
ــال »واجــبــنــا األخــالقــي  الــجــنــوب. وقـ
وأمـــنـــنـــا الـــقـــومـــي والــجــيــوســيــاســي 
ــب عــلــيــنــا  ــوجــ ــا تــ ــ ســـيـــمـــتـــد حـــيـــث مـ
الــحــضــور«، فــي تــبــريــره للمشاركة 

بمعركة باب املندب.
)العربي الجديد(

وفد عراقي 
في السعودية لفتح 

»صفحة جديدة«
ــنــت وزارة الــخــارجــيــة العراقية  ل أعــ
ــد  ــــن تـــشـــكـــيـــل وفـ أمــــــس الــــســــبــــت، عـ
دبلوماسي لزيارة السعودية اليوم 
األحــد، للبحث في عدد من امللفات 
ذات االهــتــمــام املشترك والعالقات 
الــــثــــنــــائــــيــــة، وبـــــعـــــض املــــواضــــيــــع 
ــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ ــذ الـ ــافــ ــنــ ــاملــ ــقــــة بــ ــ

ّ
ــل ــتــــعــ املــ

والــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري. وســـيـــتـــرأس 
ــوزارة األقـــــدم نـــزال  ــ ــ الـــوفـــد وكــيــل الـ
ــــؤول فــي  ــسـ ــ ــه. وأكــــــــد مـ ــ ــلـ ــ الـــخـــيـــر الـ
الــــــــــوزارة أن »زيــــــــارة الــــوفــــد تــأتــي 
ــزيــارة وزيــر الخارجية  استكماالً ل
الـــســـعـــودي عــــادل الــجــبــيــر، الــشــهــر 
ــغـــداد، والـــتـــي »فــتــحــت  ــبـ املـــاضـــي لـ
آفاقا جديدة للتعاون املشترك بن 

البلدين«، وفق املصدر.
)العربي الجديد(

مقتل جندي أذري 
على الجبهة ضد أرمينيا 

أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية، 
ــد  ــ ــــت، عـــــــن مــــقــــتــــل أحـ ــبــ ــ ــســ ــ أمـــــــــس الــ
جنودها في اشتباكات وقعت على 
خــطــوط جــبــهــة الــقــتــال مـــع الجيش 
ــيـــنـــي. وتــســيــطــر أرمــيــنــيــا منذ  األرمـ
عام 1992 على منطقة واسعة داخل 
األراضي األذربيجانية، والتي تضم 
ــكـــون مــــن خــمــس  ــتـ ــربــــاخ )يـ إقـــلـــيـــم قــ
مـــحـــافـــظـــات(، وخـــمـــس مــحــافــظــات 
ــافــــة إلـــى  ــربـــي الــــبــــالد، إضــ أخــــــرى غـ
ــزاء واســعــة مــن محافظتي آغــدام  أجـ

وفضولي.
)األناضول(

إيران تحّذر رعاياها 
من زيارة تركيا

دعا القنصل اإليراني في إسطنبول، 
بختيار أسد زاده، رعايا بالده لعدم 
السفر إلى تركيا التي باتت بلدًا غير 
آمن، على حد تعبيره. وقال مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي للشؤون 
اآلســيــويــة، إبــراهــيــم رحــيــم بـــور، إن 
تــركــيــا اتـــخـــذت مـــواقـــف ال تــنــاســب 
السياسة واملصالح اإليرانية في ما 
يتعلق بامللف السوري، ومع ذلك لم 
ــة، بل  ــل ــب ــل ــب تلجأ طــهــران للتوتر وال
صــبــرت عليها، داعــيــا أنــقــرة إلــى أن 
تدرك أهمية وصدق حليفتها إيران، 

وفق وصفه.
)العربي الجديد(

الموصل ـ أحمد الجميلي

ــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة تقدمها  تـــواصـــل الـــقـ
نحو »املوصل القديمة« من أكثر من محور، 
بعدما فرضت سيطرتها على أحياء النبي 
شيت والدواسة والعكيدات والعامل األولى 
والثانية، فيما باتت مواقع تنظيم »الدولة 
اإلســالمــيــة« )داعـــــش( مــحــصــورة فــي أحــيــاء 
النفط واملوصل الجديدة والقديمة ونابلس، 
ــربــــي ملــديــنــة  ــغــ ــانــــب الــ الــــواقــــعــــة وســــــط الــــجــ
ــال قــائــد الــعــمــلــيــات الــثــانــيــة في  املـــوصـــل. وقــ
جهاز مكافحة اإلرهــاب العراقي، اللواء معن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »املــعــارك  الــســعــدي، لـــ
الــتــي تخوضها الــقــوات الــعــراقــيــة فــي وســط 
الجانب الغربي من مدينة املوصل باتت أكثر 
سهولة بعد انهيار خطوط دفــاعــات تنظيم 
داعــــــش فــــي أحــــيــــاء املـــنـــصـــور ووادي حــجــر 
ــون«، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. لــكــن الــوضــع  ــأمــ واملــ
املــيــدانــي ال يــؤكــد تــصــريــحــات هـــذا الــقــيــادي 
ــيـــة  ــنـ الـــعـــســـكـــري، إذ تـــعـــرضـــت الـــــقـــــوات األمـ
العراقية لهجمات متواصلة ومقاومة شرسة 
من عناصر تنظيم »داعــش« املتحصنن في 
األحــيــاء الضيقة والــبــنــايــات املرتفعة وسط 
ــقـــوات املــهــاجــمــة على  املـــوصـــل، مــمــا أجــبــر الـ
التراجع من املناطق التي تمكنت من الدخول 
إليها يوم الجمعة. وعلمت »العربي الجديد« 
مــن مــصــادر عسكرية مــيــدانــيــة فــي املــوصــل، 
أن »قــوات الــرد السريع والشرطة االتحادية 
اضطرت إلــى االنسحاب من مناطق حاولت 
الــتــقــدم إلــيــهــا وتــقــع وســـط الــجــانــب الــغــربــي 
ملــديــنــة املـــوصـــل بــســبــب تــعــرضــهــا لــخــســائــر 
كبيرة واستهدافها املتواصل من قبل مقاتلي 

القاهرة ـ العربي الجديد

بالتزامن مع قرب نظر محاكم مجلس الدولة 
املصري في عدد من القضايا الهامة التي قد 
رًا على السياسات االقتصادية  تشكل خــطــ
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ ــــري عــ ــــصــ ــام الــــرئــــيــــس املــ ــظــ ــنــ لــ
الــســيــســي، تـــمـــارس الــــدائــــرة املــخــابــراتــيــة-
الرقابية الخاصة بالسيسي، واملتحكمة في 
األكثرية النيابية في البرملان، ضغوطا غير 
مباشرة على مجلس الدولة وقضاته، بهدف 
منعهم من إصدار أحكام أخرى على شاكلة 
حــكــم بـــطـــالن نــقــل الـــســـيـــادة عــلــى جــزيــرتــي 
تــيــران وصــنــافــيــر إلـــى الــســعــوديــة. وأحـــدث 
حلقات »الــتــحــرش« بمجلس الــدولــة إعــالن 
عـــدد مـــن نــائــبــات األكــثــريــة الــنــيــابــيــة »دعـــم 
مصر« اقتراح مشروع قانون إللزام مجلس 
الــدولــة بــقــبــول تعين قــاضــيــات، باملخالفة 
لـــقـــرار ســابــق للجمعية الــعــمــومــيــة لقضاة 
مــجــلــس الـــدولـــة، ونــاديــهــم أيـــضـــا، اســتــنــادًا 
إلــى تجربة القاضيات في املحاكم العادية 
ــة.  ــ وهــيــئــة قــضــايــا الـــدولـــة والــنــيــابــة اإلداريــ
إذ إن ســـمـــاح الـــقـــانـــون املـــصـــري لــلــســيــدات 
املتزوجات بالحصول على إجــازات طويلة 
ــايــــة األســـــــــرة واألطـــــــفـــــــال، يـــتـــنـــافـــى مــع  لــــرعــ
االســــتــــمــــراريــــة املـــطـــلـــوبـــة لـــتـــطـــور الــقــاضــي 
ــي الـــدرجـــات املــخــتــلــفــة للمحاكم.  وتــرقــيــه فـ
وكــــــــان نــــظــــام الــــرئــــيــــس املــــخــــلــــوع حــســنــي 
مبارك، حاول في عامي 2009 و2010 إجبار 
مجلس الــدولــة عــلــى تعين قــاضــيــات، لكن 
املجلس رفــض االســتــجــابــة للضغوط التي 
كـــان يــمــارســهــا وزيـــر الــعــدل آنــــذاك، مــمــدوح 
مــرعــي، ورئــيــس ديــــوان رئــيــس الجمهورية 

داعش املتحصنن في هذه املناطق«، بحسب 
املصادر العسكرية.

وأضافت املصادر أن »هذه القوات تقدمت في 
منطقة باب الطوب وفي شارع حلب بالقرب 
من جسر الحرية الثاني، لكن قناصي تنظيم 
داعــش املتحصنن واملنتشرين فــي عــدد من 
املباني العالية في املنطقة أرغموا هذه القوات 
على االنسحاب بعدما تم استهدافهم بنيران 
الــقــنــاصــة والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة والــعــمــلــيــات 
االنتحارية«. وتابعت أن هذا األمر »أدى إلى 
مقتل عدد من عناصر القوات األمنية وإعطاب 
عدد من املركبات العسكرية«. وأكدت املصادر 
أن »االنسحاب جاء بتوصية من املستشارين 
األميركين الذين أخبروا القادة امليدانين أن 
طائرات التحالف الدولي ستتكفل بالتعامل 
مـــع مـــصـــادر الـــنـــيـــران والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا بعد 
انــســحــاب قــطــعــات الـــقـــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة 
ــا«. وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـــــى أن الـــقـــوات  ــهـ ــنـ مـ
العراقية باشرت على الفور عملية انسحابها 
من هذه املناطق وفسحت املجال أمام طائرات 
»التحالف الدولي« التي باشرت منذ ساعات 
الـــصـــبـــاح األولــــــى اســتــهــدافــهــا لــتــحــصــيــنــات 

»داعش«.
وأعلنت خلية اإلعالم الحربي الناطقة باسم 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة فـــي بـــيـــان لــهــا، 
أن الــطــائــرات الــعــراقــيــة وطـــائـــرات »التحالف 
الــدولــي« نفذت يــوم الجمعة نحو 100 طلعة 
ــيــة اســتــهــدفــت جميعها مــواقــع لتنظيم  ــال ــت ق
»داعش« في مناطق الجانب الغربي للموصل 
ومناطق أخــرى بمحافظة نينوى. وأضافت 
الخلية أن »طائرات التحالف الدولي نفذت 70 
طلعة قتالية فيما نفذت الطائرات العراقية 
28 طلعة، وقــع أغلبها فــي املــوصــل، فــي حن 
نــفــذ عــــدد آخــــر مــنــهــا فـــي مــنــاطــق الـــقـــيـــروان 
والحضر والبعاج وتلعفر«. وبحسب شهود 
عــيــان مـــن داخــــل املــديــنــة، فــقــد »غــطــت ســمــاء 
املوصل في أحيائها الغربية سحب الدخان 
التي كانت ترتفع من عشرات املنازل واملباني 
الـــتـــي قـــامـــت بــاســتــهــدافــهــا غـــــارات الــتــحــالــف 
الــدولــي«، فــي الــوقــت الــذي أكــدت فيه مصادر 
»العربي الجديد« أن »قيادة  عسكرية عراقية لـ
التحالف الدولي وعــدت القيادات العسكرية 
الــعــراقــيــة بــإنــجــاز تــحــريــر األحـــيـــاء الــغــربــيــة 

ملدينة املوصل قبل نهاية الشهر الحالي«.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، ذكـــــرت مـــصـــادر محلية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مـــن مــديــنــة املـــوصـــل لـــ
»العديد من املدنين من أحياء وسط الجانب 

األســبــق، زكــريــا عــزمــي، بــالــرغــم مــن أن هــذه 
الــضــغــوط كــانــت نابعة مــن رغــبــة شخصية 
لدى قرينة مبارك في تعين سيدات في هذه 
الهيئة القضائية. ومنذ ذلك الحن، اعتبرت 
املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والــنــســائــيــة مجلس 
الدولة خصما لها، لوقوفه عائقا إزاء تعين 
سيدات في السلك القضائي، ما دفع املجلس 
إلـــى اإلعــــالن أنـــه ال يــمــانــع تعين قاضيات 
فيه، إذا وافــق مجلس القضاء األعــلــى على 
ــة، لــكــن  ــامـ ــعـ تــعــيــن ســــيــــدات فــــي الـــنـــيـــابـــة الـ
شيئا من هــذا لم يحدث، وتــوارى املوضوع 
خلف قضايا أخــرى أكثر أهمية على مــدار 

السنوات الثالث السابقة.
وتـــقـــول مـــصـــادر قــضــائــيــة رفــيــعــة املــســتــوى 
في مجلس الــدولــة إن مسؤولن في الدولة 
أخبروا عددًا من قيادات املجلس بأن مشروع 
ــدات فــــي املـــجـــلـــس مـــقـــصـــود بــه  ــيــ تــعــيــن ســ
بشكل مباشر الضغط على املجلس وكسر 
إرادتـــــه، حــتــى يــكــف عــن لــعــب دور »الــشــوكــة 
في حلق النظام«، وال سيما أن هناك عددًا 
من القضايا املتوقع أن تصدر فيها أحكام 
ضد السلطة الحاكمة، أبرزها على اإلطالق 
الدعوى املقامة للطعن بإبرام قرض صندوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مــــن دون عـــــرض تــفــاصــيــل 
القرض على مجلس النواب، وكذلك الطعن 

»مناطق املوصل القديمة مأهولة بالسكان، 
إذ هناك تقدير بوجود أكثر من عشرة أالف 
شــخــص ال يــــزالــــون مــحــاصــريــن داخـــــل هــذه 
املنطقة«. وبّينت أن »املدنين الذين أصيبوا 
من جراء هذا القصف ال يجدون من يسعفهم 
بسبب عدم التمكن من الوصول إليهم وعدم 
تمكن األهالي من الخروج من منازلهم التي 
تضررت جراء القصف«، وفق تعبير املصادر 

املحلية.
ــان املــرصــد الــعــراقــي لــحــقــوق اإلنـــســـان قد  وكــ
حــذر مــن ارتــفــاع أرقـــام القتلى والجرحى من 
املــدنــيــن مــن مناطق الــصــراع غــربــي املوصل 
بــســبــب اســتــمــرار عــمــلــيــات الــقــصــف املــدفــعــي 
والــــجــــوي الــــــذي تـــنـــفـــذه الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
وطائرات »التحالف الدولي«. وأعلن املرصد 
في بيان أن »عــدد القتلى املدنين املسجلن 
رسميا من مناطق غربي املوصل وصــل إلى 
، قتلوا جميعهم من جراء القصف 
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زالت لجنة الشؤون التشريعية في البرملان، 
الــتــي تــــدار مـــن قــبــل دائـــــرة الــســيــســي، تصر 
على تمرير مــشــروع قــانــون اختيار رؤســاء 
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، الـــــذي يــمــنــح رئــيــس 
الجمهورية سلطة اختيار رؤســـاء مجلس 
الـــدولـــة ومــجــلــس الــقــضــاء األعــلــى والــنــيــابــة 
اإلداريـــــة وهــيــئــة قــضــايــا الـــدولـــة، وأن يلغى 
دور الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة لــهــذه الــجــهــات، 
ويــقــتــصــر دور املـــجـــالـــس الــعــلــيــا لــهــا على 
اخــتــيــار 3 مــرشــحــن لــيــخــتــار مــنــهــم رئيس 

الجمهورية الرئيس الجديد للهيئة.
وأكـــــد مـــصـــدر فـــي إدارة الــتــشــريــع بـــــوزارة 
»العربي الجديد«، أن املشروع قابل  العدل، لـ
للتمرير أكثر من أي وقــت مضى، نظرًا ألن 
جميع الهيئات القضائية التي عرض عليها 
لم تعترض عليه، إاّل مجلس الــدولــة، وذلك 
ــروع يـــهـــدد بــشــكــل مــبــاشــر فــرصــة  ــشــ ألن املــ
املــســتــشــار يــحــيــى دكــــــروري )صـــاحـــب حكم 
تيران وصنافير( في رئاسة املجلس من أول 
يوليو/تموز املقبل، بينما لــم ُيبد مجلس 
القضاء األعلى أي معارضة تذكر للمشروع، 
رغـــم أنـــه يــهــدد بشكل مــبــاشــر أيــضــا فرصة 
املــســتــشــار أنـــس عــمــارة )املـــعـــروف بعالقته 
الــوطــيــدة بــتــيــار االســتــقــالل الــقــضــائــي( في 
رئــاســة مجلس الــقــضــاء ومحكمة النقض. 
وأوضــح املصدر أن هيئتي النيابة اإلداريــة 
وقضايا الدولة رحبتا باملشروع الجديد، ألن 
النصوص القديمة القائمة في قانونيهما 
كانت تمنح رئيس الجمهورية سلطة مطلقة 
في تعين رئيسي الهيئتن، والنص الجديد 
يــمــنــح ســلــطــة اخــتــيــار املــرشــحــن للمجلس 
األعلى، في الهيئتن، وبالتالي فإنهما غير 
متضررتن مــن املــشــروع. وفــي كــل األحـــوال 
لــيــس لــهــمــا دور ســيــاســي أو قــضــائــي بــارز 
مــقــارنــة بمجلس الــدولــة ومــجــلــس القضاء 
األعـــلـــى. وتـــؤكـــد الـــســـوابـــق أن الــســيــســي لن 
يتورع عن اإلطاحة بالدكروري أو عمارة في 
حالة صدور هذا القانون، رغم أن أقدميتهما 
تؤهلهما لرئاسة مجلس الــدولــة ومجلس 
الــقــضــاء على الترتيب، وذلـــك ألن السيسي 
خالف جميع األعــراف القضائية عــام 2015 
عــنــدمــا قـــرر تــعــيــن املــســتــشــار ســامــح كمال 
ــن أقــــدم  رئـــيـــســـا لــلــنــيــابــة اإلداريـــــــــــة، بــــــداًل مــ
ــاء، املــســتــشــار هـــشـــام مــهــنــا، بــعــدمــا  األعــــضــ
اتهمت األجهزة األمنية مهنا باالنتماء إلى 
جماعة اإلخــوان املسلمن، وتأييد الرئيس 

املعزول، محمد مرسي.

ــــرون  ــيــــب آخـ الـــغـــربـــي لــلــمــوصــل قـــتـــلـــوا وأصــ
ــعـــي عــنــيــف  ــدفـ بــــجــــروح مــــن جـــــــراء قـــصـــف مـ
وكــثــيــف تــنــفــذه مــنــذ يــومــن وبــشــكــل مستمر 
قـــوات الــشــرطــة االتــحــاديــة، تــمــهــيــدًا القتحام 
أحــيــاء املــوصــل القديمة وبـــاب الــطــوب وسط 
الــجــانــب الــغــربــي ملــديــنــة املـــوصـــل«. وأضــافــت 
أن »القصف الذي استهدف العديد من أحياء 
مــديــنــة املـــوصـــل الــقــديــمــة، مــثــل الــســرجــخــانــة 
والفاروق وامليدان وراس الكور، وغيرها من 
األحــيــاء، كــان عشوائيا واســتــهــدف كــل شيء 
في هذه املناطق«، على حد قولها. وأكدت أن 

بقرار تحرير سعر صــرف الجنيه، والطعن 
بـــعـــقـــود حـــكـــومـــيـــة هــــامــــة لــــم تــــعــــرض عــلــى 
إدارات الفتوى املختصة بمجلس الدولة، ما 
يعيبها بالبطالن شكليا. وقبل أيام فقط من 
تقديم هذا املشروع، خرج من مجلس النواب 
مقترح آخر بتعديل املادة 190 من الدستور 
ــتــي تنظم عــمــل مجلس الـــدولـــة، متضمنا  ال
ــات  ســـحـــب اخــــتــــصــــاص مــــراجــــعــــة مـــشـــروعـ
ــقـــوانـــن املــقــتــرحــة مـــن الــــنــــواب، مـــا يعني  الـ
اقــتــصــار مهمة مجلس الــدولــة التشريعية 
عــلــى مــراجــعــة مــشــروعــات الــقــوانــن املقدمة 
من الحكومة، ما يفتح الباب للقضاء على 
دوره التشريعي بالكامل، إذا تكرر ما حدث 
في قانون تنظيم الجمعيات األهلية نهاية 
الـــعـــام املـــاضـــي، عــنــدمــا تـــم تــقــديــم املــشــروع 
املـــقـــتـــرح مـــن دائــــــرة الــســيــســي عــبــر الـــنـــواب 
ــك، ما  ولــيــس الــحــكــومــة. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ

التي يستخدمها تنظيم داعش«، وفق البيان. 
وأضــــاف أن »الــتــقــاريــر تــتــحــدث عــن أن الــرقــم 
قــد يــصــل إلـــى 700 قــتــيــل، وأن أغلبية هــؤالء 
دفــنــوا مــن قــبــل ذويــهــم فــي حــدائــق منازلهم 
بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى األماكن 
ــة«، بــحــســب  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــي املـ املـــخـــصـــصـــة لـــلـــدفـــن فـ
تأكيده. ونقل املرصد عن مصادر محلية في 
غــربــي املـــوصـــل أن »هـــنـــاك أعـــــدادًا كــبــيــرة من 
القتلى لم يتم التعرف إلى هوياتهم وأنهم لم 
يدفنوا حتى اآلن، ولم يسجلوا لدى الجهات 
الرسمية بسب عــدم الــوصــول إليهم نتيجة 

استمرار املعارك«.
ا يتعلق بمحنة الــنــازحــن املستمرة،  وفــي مــ
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين في الحكومة 
العراقية، في بيان لها، أن أعداد نازحي غرب 
املوصل وصلت خــالل أقــل من ثالثة أسابيع 
مـــن املـــواجـــهـــات إلــــى نــحــو 77 ألــــف شــخــص، 
مرجحة »ارتفاع أعدادهم مع استمرار املعارك 

في مناطق غرب املوصل«.

قوميو العراق

ــيـــن مــــا زالــــــــوا مـــمـــيـــزيـــن فــــي بــــغــــداد.  ــقـــومـ الـ
يـــعـــرفـــهـــم الـــجـــمـــيـــع مــــن مـــالبـــســـهـــم األنـــيـــقـــة، 
فالبذالت السوداء والرمادية وربطة العنف 
األنيقة، وأعمارهم التي تجاوزت الخمسن 
ربــيــعــا، بـــدت مــن الــصــعــوبــة الــتــعــّرف عليها، 
بسبب حرصهم على صبغ شعرهم إلخفاء 
ة وال يتوقفون  الشيب. وهــم يميلون لــلــقــراء
عــن مــحــاولــتــهــم تصحيح الــوضــع الــعــام في 
العراق، على الرغم من ضعف صوتهم مقابل 
األصوات الطائفية الصاخبة في البالد. إال أن 
أحدهم سيحتاج الكثير كي يثبت أنه ليس 
بعثيا بل قوميا قبل أن يشرع بنصائحه، فـ35 
عاما من حكم حزب البعث العربي االشتراكي 

، كل قومي بعثيا.
ً
في العراق جعلت، خطأ

مــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الــعــراقــي املــعــارض، أحــد أبـــرز قــيــادات التيار 
القومي العربي، عوني القلمجي، في حديث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن »إخـــــفـــــاء صـــوت  لـــــ
الــقــومــيــة الــعــربــيــة فــي الـــعـــراق ال يــعــنــي عــدم 
وجودها إطالقا«. ويضيف الرجل الذي كان 
مـــن الــضــبــاط املــشــاركــن بــحــركــات انــقــالبــيــة 
مختلفة في ستينات القرن املاضي، أبرزها 
االنــــقــــالب الــــــذي أطــــــاح بـــالـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي 
ــبـــق عــبــد الــكــريــم قــاســم عــــام 1963، أنــه  األسـ
»عندما نقول القوميون العرب أو أي حزب 
أو حــركــة أخــــرى فــي هـــذا الــبــلــد أو ذاك فإنه 
بالضرورة تكون هناك فئة اجتماعية بالبلد 
 فــي الــعــراق. 

ً
ممثلة عــنــه، وهــو مــوجــود فــعــال

لذلك ليس بإمكان جهة مهما عال شأنها في 
العراق تحطيم الفكر القومي العربي فيه أو 

إنهاؤه«.
ويضيف القلمجي »نحن تحت احتالل، ومن 
ضمن مــشــروع االحــتــالل أن تــكــون الــتــيــارات 
ــدارة. والــــعــــراق حــتــى اآلن  الــديــنــيــة فـــي الــــصــ

عثمان المختار

فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة بـــغـــداد 
مقهى قديم، يقع قرب مبنى وزارة 
ــم بـــســـاحـــة املـــيـــدان  ــديـ ــقـ ــاع الـ ــ ــــدفـ الـ
وسط املدينة، تحديدًا على مقربة من »طوب 
أبو خزامة«، وهو مدفع عثماني قديم، يصل 
ــام، ويــربــض على  عــمــره ألكــثــر مــن مــائــتــي عــ
ضفاف نهر دجلة. املقهى يعتبر ملتقى دائما 
ــتــيــار  للشخصيات الــعــراقــيــة الــتــي تتبنى ال
الــقــومــي فـــي الـــبـــالد، وتــعــتــبــره ســبــيــل نــجــاة 
العراق مما هو فيه، وترى فيه أن »العراق ال 
ــه إال أن يكون عربيا ال دينيا، وكل  ينبغي ل
ما يجري اليوم سببه تالعب األميركين في 
الـــعـــراق وتــحــويــلــه مــن عــلــمــانــي عــروبــي إلــى 
 عامل املقهى يده 

ّ
ديني طائفي«. هناك يهز

ممتعضا من كــالم محمد صاحب، املعروف 
باسم محمد القومي )67 عاما( وهو يحّدث 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــبـــان تــجــّمــعــوا حـــولـــه عن 
فلسطن وحرب أكتوبر/تشرين األول 1973 
وعـــن عـــام النكبة 1967، وكــيــف أن مــن ذهــب 
إلى جنن الفلسطينية عام 1948، من الجيش 
الـــعـــراقـــي، كـــانـــوا ســنــة وشــيــعــة ومسيحين 
جمعتهم الـــعـــروبـــة. ويــضــيــف عــامــل املقهى 
أن »مــحــمــد وبـــاقـــي رفـــاقـــه يــــكــــّررون الــكــالم 
»العربي  نفسه يوميا«. أما صاحب فيروي لـ
الــجــديــد«، بــأنــه »مــنــذ عـــام 2006 تــاريــخ بــدء 
الفتنة الطائفية الــتــي تــضــرب الــعــراق، أعبر 
دجــلــة مــن الــكــرخ إلــى الــرصــافــة، وأتنقل بأي 
حي أو منطقة أريدها، مهما كانت طائفة أو 
دين ساكنيها، فأنا فوق التصنيف الطائفي 

ويجمعني كل شيء ببغداد العروبة«. 
وعلى الرغم من تعّدد مدارسهم وافتقارهم 
ــلــخــيــمــة الـــجـــامـــعـــة الـــواضـــحـــة لـــهـــم، إال أن  ل

مــحــتــل مـــن قــبــل األمــيــركــيــن وكـــل مـــن يحكم 
بالعراق أو له نفوذ سلطة فبأمر األميركين«. 
ويعتبر أن »مــا فــوق األرض فــي الــعــراق هو 
إليــران وما تحته ألميركا« في إشــارة للنفط 
الــعــراقــي. وحـــول مــا إذا ســاهــم حـــزب البعث 
في إضعاف التيار القومي العربي املستقل، 
ــقــومــيــن والبعثين  يــوضــح القلمجي أن »ال
فـــي صــــراع مــســتــمــر وطـــويـــل، وكــنــت شــاهــدًا 
ومشاركا في كثير من ذلــك، وقمنا بانقالب 
ضــد عــبــد الــكــريــم قــاســم عـــام 1963 وصـــادره 

البعث. بالتالي كــان الــصــراع على مــن يمثل 
التيار القومي فــي الــعــراق. وهــذا الــصــراع لم 
يكن دائما، إذ شاركنا في قضايا مصيرية«.

 »بناء على كل ما أعرفه من 
ً
ويضيف قائال

تــجــارب عــمــلــيــة، أقــــول إن الــشــعــوب هــي من 
ستنتصر واملقاومة العراقية لم تكن إسالمية 
فــقــط بــل قــومــيــة، وقــــادة الــتــيــار الــقــومــي هم 
عراقيون ومــن قلب الجنوب العراقي، لذلك 
أقول إن الثورة املقبلة ضد الوضع ستكون 
مــن الــجــنــوب الــعــراقــي. وعملية نــزع عروبة 

 
ً
الــجــنــوب فاشلة بــال شــك وهــي فشلت فعال
من قبل االحتالل ومن ساعده في ذلك«. أما 
حسن عبد الله أحد دعاة القومية العربية 
ــبــذ أسلمة املجتمع الــعــراقــي، فيلفت في  ون
»العربي الجديد«، إلى أن »إسرائيل  حديٍث لـ
ــّمــــت أســلــمــة  ــا تــ ــدمـ ــنـ ــداء عـ ــعــ تـــنـــفـــســـت الــــصــ
القضية الفلسطينية التي تحّولت فيما بعد 
إلــى مـــزايـــدات، وصــادرتــهــا إيـــران بشعارات 
فارغة منذ 35 عاما«. ويتابع أنــه »لــو وجد 
الفكر القومي العربي وما يحوي من معان 

سامية ووحــدويــة، لتوقف املــد اإليــرانــي في 
الــعــراق وســوريــة ولبنان واليمن والخليج 
العربي بشكل كامل ولعادت قضية فلسطن 
ــدارة«. مـــن جــهــتــه، يــقــول  ــلـــصـ حــــرة عــربــيــة لـ
رئــيــس كــتــلــة مــتــحــدون فـــي الـــبـــرملـــان، ظــافــر 
»العربي الجديد«، إنه »لم يتعرض  العاني لـ
فكر أو تنظيم ما في عراق ما بعد 2003 إلى 
تنكيل ومــالحــقــة وضــعــف، كــمــا تــعــّرض له 
الــعــروبــيــون، ســـواء كــانــوا منظمن فــي أطر 
 

ّ
حزبية أو حتى كانتماء إيديولوجي. ولعل

هذا يعود ألسباب عديدة، أبرزها أن حزب 
الــبــعــث فــي الـــعـــراق اخــتــزل فــي نــفــســه الفكر 
 تقدير عمل 

ّ
القومي، فقمع وطارد أو على أقل

على تذويب الحركات العروبية التقليدية 
األخــرى، كالناصرين والوحدوين وحركة 
االشــتــراكــيــة الــعــربــيــة وغــيــرهــا. يــضــاف إلــى 
ذلـــك رّد فــعــل جــيــل الــشــبــاب الــســلــبــي تــجــاه 
الفكر الــقــومــي، بسبب تعثر تجربة البعث 
ــراق«. ويــتــابــع الــعــانــي »كــمــا أن من  ــعــ فـــي الــ
األســـبـــاب انــحــســار الــفــكــر الــقــومــي بــعــد عــام 

2003 لصالح الفكر والــحــركــات االسالمية 
ــا بـــعـــد االحـــتـــالل  الـــطـــائـــفـــيـــة، فــســيــاســيــو مــ
ــداء أيديولوجي  وا ولديهم عـ بــالــعــراق جـــاء
مـــع الـــعـــروبـــة، إلــــى الـــحـــد الـــــذي مــنــعــوا فيه 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــعـ ــه الـ ــتــ ــر انــــتــــمــــاء الـــــعـــــراق ألمــ ــ ذكــ
الدستور الــحــالــي«. ويشير إلــى أن »تنامي 
القوة السياسية لألكراد جعل من األحــزاب 
الــعــراقــيــة تــمــارس أقــصــى قـــدر مــن املجاملة 
تجاههم، إلخفاء املشاعر العروبية، كما أنه 
وتــحــت ذريــعــة اجتثاث البعث، تــم اجتثاث 

الفكر العروبي القومي الذي توارى أنصاره 
خــوفــا مــمــا قـــد يــتــعــرضــون لـــه مـــن تــنــكــيــل«. 
»العربي  وحول ذلك يقول الخبير لقاء مكي لـ
الــــجــــديــــد«، إن »الــــــــروح الـــقـــومـــيـــة والـــنـــزعـــة 
العربية للعراقين قبل حــزب البعث كانت 
حاضرة وبقوة، إذ شهدت الخمسينات من 
القرن املاضي، تظاهرات عارمة على شهداء 
الــجــزائــر وفلسطن التي بــدت كأنها قطعة 
مــن قــلــب بـــغـــداد. وتــــّم رفـــع شـــعـــارات عربية 
خالصة. كما دعم العراق القضية التونسية 
واســتــقــالل الــبــالد، وتــّمــت مساعدة الرئيس 
ــم  ــ ــــي األمـ الـــتـــونـــســـي الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة فـ
 »الفكرة القومية 

ّ
املتحدة«. ويضيف مكي أن

لم تكن غريبة بالعراق، لكن بعد االحتالل تم 
تمويل حمالت كرست الطائفية واعتبار كل 
قومي طائفي أو بعثي، ضمن مساعي نزع 
الهوية العربية للعراق ليس فقط من خالل 
الدستور ولكن من خالل الهجمة اإلعالمية 
على األمة العربية واعتبار كل ما يجري من 
مشاكل فــي الــعــراق مــصــدره األمـــة العربية. 
وذلك لنزع الفكرة القومية العربية وتكريس 
ــذه حــمــلــة مــدفــوعــة  ــ الـــفـــكـــرة الـــطـــائـــفـــيـــة. وهــ
ــى مـــن حــجــمــهــا في  ــ وكــبــيــرة قـــد تــكــون األولـ
 عــن تكميم األفــواه 

ً
التاريخ الحديث، فضال

القومية وتهجير ونفي العدد األكبر منهم. 
واآلن القوميون الذين يحملون فكر القومية 
العربية باتوا إما منفين أو ال يستطيعون 
املجاهرة بأفكارهم«. ويختم« بعد االحتالل 
أصبح للحركة القومية والقوميون العرب 
بـــالـــعـــراق صــحــف ومــــقــــرات، ولــكــنــهــا ضلت 
مــحــدودة وتــالشــى تأثيرها وانتهت، ألنها 
ــأة الســتــقــبــال  ــيـ ــهـ ــر مـ ــيـ  وجـــــــدت الــــســــاحــــة غـ
 الهجمة الــواســعــة 

ّ
األفــكــار الــقــومــيــة فــي ظـــل

عـــلـــى الــــعــــروبــــة. كـــمـــا أن راســـــــم الــســيــاســة 
الــجــديــدة أو الــنــظــام الــجــديــد بــالــعــراق بعد 
االحــتــالل أراد تــيــارات طائفية وإسالمية ال 

علمانية وال قومية«.

استمرار المعارك سيؤدي لزيادة أعداد النازحين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

رفض مجلس الدولة سابقًا تعيين قاضيات )خالد دسوقي/فرانس برس(

صار عبور نهر دجلة بمثابة اجتياز خطوط التماس )صباح عرار/فرانس برس(

مّر أكثر من 60 عامًا على زمن نمّو تيار القوميين العرب في مختلف أرجاء البالد العربية، قبل 
أن ينحسر فيها وفي العراق، حيث كان وجود التيار طاغيا قبل أن يقمعه حزب البعث في 
الطريق إلى السلطة، وقبل أن يأتي دور االضطهاد لألميركيين ولإليرانيين ولما يسمى »العملية 

السياسية« الناتجة عن مرحلة ما بعد احتالل 2003. اليوم، يبدو من بقي من القوميين كمن 
يواسي نفسه حين يفتخر هؤالء بأنهم من بين قلة قادرة على »عبور دجلة«، في إشارة إلى 

عبور الطوائف وخطوط تماسها
قضية

عقود من االضطهاد... 
وال يزالون يعبرون دجلة

إخفاء صوت القومية 
العربية في العراق ال 

يعني عدم وجوده

35 عامًا من حكم البعث 
جعلت البعض يظن أن كل 

قومي هو بعثي

77 ألف نازح من 
غرب الموصل خالل ثالثة 

أسابيع من المعارك

مشروع يمنح الرئيس 
سلطات هائلة في اختيار 
أعضاء الهيئات القضائية

تحاول القوات العراقية 
اقتحام المدينة القديمة 

في الموصل، قبل 
نهاية هذا الشهر، وهو 

ما يبدو صعبًا، رغم 
الدعم الجوي الكبير من 

التحالف الدولي، نظرًا 
الكتظاظ »الموصل 
القديمة« بالمدنيين

يضغط النظام المصري 
على مؤسسة القضاء 

لتدجينه عبر مطالبة 
نائبات بتعيين قاضيات في 

محاكم مجلس الدولة، 
واإلصرار على تمرير 

مشروع قانون اختيار 
رؤساء الهيئات القضائية 

من قبل الرئيس

يعود تاريخ الوجود التنظيمي للقوميين العرب في العراق إلى ما بعد 
البلدان  في  للحركة  فروع  تأسيس  عّمان  مؤتمر  قرر  حين   ،1954 م  ا ع
الجبوري  حامد  فكلف  عربية،  ل ا
)عراقي من عشائر الجبور في الفرات 
)فلسطيني(  شبل  وصالح  ألوسط(  ا
بالد  في  للحركة  فرع  تأسيس  ب
الرافدين عام 1955. وبدأت نشاطات 
في  الشارع  في  تظهر  ؤالء  ه
التظاهرات  في  المشاركات  عض  ب
على  الثالثي  العدوان  تخللت  لتي  ا
فيصل  الملك  أيام   1956 عام  صر  م

الثاني )الصورة(.

زمن التأسيس

خاص الحدث
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سياسة

A

  شرق
      غرب
الرئاسة الفلسطينية 

سعيدة باتصال ترامب 
وعباس

اعـــتـــبـــرت الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمس السبت، أن »االتصاالت عالية 
املستوى مع اإلدارة األميركية نزعت 
األوهــــام اإلســرائــيــلــيــة بـــأن الرئيس 
ــــس شـــريـــكـــا  ــيـ ــ ــود عــــــبــــــاس لـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
ــتــــحــــدث بـــاســـم  لــــلــــســــام«. وقـــــــال املــ
الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــو 
ردينة، إن »االتصاالت الفلسطينية 
األمــيــركــيــة، وعــلــى أعــلــى مــســتــوى، 
تساهم برسم مسار تطورات أحداث 
ــة املـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــا بــمــا  ــلــ املــــرحــ
يــتــعــلــق بــمــضــمــون أو تــوقــيــت هــذه 

االتصاالت«. 
)األناضول(

منظمات حقوقية 
تطعن بقرار البيت األبيض 

حول الهجرة
عن  للدفاع  كبرى  منظمات  تقدمت 
الــحــقــوق املــدنــيــة والــاجــئــن وعــدد 
من األشخاص، أمس السبت، بطعن 
إلـــى الــقــضــاء ضــد مــرســوم الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب )الصورة( 
ــا يـــعـــزز املــعــركــة  حـــــول الــــهــــجــــرة، مــ
ــدد مــن  ــ الــقــضــائــيــة الـــجـــاريـــة فــــي عـ

الــواليــات األميركية في هــذا الشأن. 
وقدمت الطعن في املرسوم الجديد 
حـــول الــهــجــرة »مــنــظــمــة الـــدفـــاع عن 
الوطني  و«املــركــز  املدنية«  الحقوق 
لــقــانــون الــهــجــرة« بــاســم »منظمات 
الـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن حــــــقــــــوق الــــاجــــئــــن 
ومــســاعــدتــهــم« )اتــــش آي ايـــه أس(، 
ــدة  ــاعــ ــســ و«املــــــــــشــــــــــروع الــــــــدولــــــــي ملــ
الــاجــئــن«، وكــذلــك عــدد مــن األفــراد 
ـــر 

ّ
»بــيــنــهــم مــواطــنــون أمــيــركــيــون أث

عليهم املرسوم«.
)فرانس برس(

الهند: الحزب الحاكم 
يتقدم في أربع واليات 

هنأ زعــيــم »حـــزب الــشــعــب« الحاكم 
في الهند، أميت شاه، أمس السبت، 
أنـــصـــار الـــحـــزب بــــ«الـــفـــوز الــكــبــيــر«، 
فـــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
شــهــدتــهــا خــمــس واليـــــات. وأوضـــح 
أن الــــحــــزب حـــقـــق تـــقـــدمـــا فــــي أربــــع 
واليــــــــــــات، هـــــي أتـــــــر بــــــرديــــــش، أهــــم 
واليات الباد وأكثرها سكانا )أكثر 
ومانيبور،  نسمة(،  مليون   200 من 
وأوتــاراخــنــد، وغــوا، لكنه خسر في 

والية البنجاب، لصالح املعارضة.
)األناضول(

إيطاليا: »رابطة الشمال«
يتمسك بمؤتمره 

الجنوبي
تعهد زعيم حــزب »رابــطــة الشمال« 
في  للمهاجرين  املناهض  اليميني 
إيطاليا، ماتيو سالفاني )الصورة(، 
ــبـــت، بـــاملـــضـــي قـــدمـــا فــي  أمـــــس الـــسـ
نابولي  فــي  لــه  رئيسي  مؤتمر  أول 
االحتجاجات  من  بالرغم  )جنوب(، 
ــــب املـــتـــشـــدديـــن  ــانـ ــ املــــزمــــعــــة مـــــن جـ
ــاريــــن، والــــتــــي تـــهـــدف إلـــى  ــيــــســ والــ
إبقائه خارج منطقة جنوب إيطاليا، 
والتي لطاملا أهملها الحزب. واحتل 

بضع عشرات من املحتجن، والذين 
رفعوا الفتة كتب عليها »نابولي ال 
تــريــدك«، مركز املؤتمرات الــذي كان 

من املقرر أن يتحدث فيه سالفاني.
)أسوشييتد برس(

محادثات ماليزية كورية 
شمالية إلعادة ماليزيين

أعلن وزير خارجية ماليزيا، حنيفة 
أمان، أمس السبت، أن باده ستبدأ 
ــام مـــحـــادثـــات رســمــيــة مع  ــ خــــال أيـ
كوريا الشمالية بشأن عودة تسعة 
مــالــيــزيــن مــن بــيــونــغ يــانــغ. ونشب 
خاف دبلوماسي بن البلدين منذ 
نـــام، أخ الزعيم  اغــتــيــال كيم جــونــغ 
ــيـــر الــشــقــيــق  ــالـــي غـ الـــــكـــــوري الـــشـــمـ
فــي 13 فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي في 
الــدولــي. وفرضت  مطار كــواالملــبــور 
الــدولــتــان حظر سفر على مواطني 

كل منهما.
)رويترز(

واشنطن ــ فكتور شلهوب

ما سبق ورافــق الدعوة التي وجهها الرئيس 
إلى رئيس السلطة  األميركي، دونالد ترامب، 
الفلسطينية، محمود عباس، لزيارة واشنطن، 
لن  األبــيــض  البيت  لــقــاء  بــأن  بالتكهن  يسمح 
يخرج عن النهج الذي حكم دور واشنطن في 
 ،)1993( أوســلــو  اتــفــاق  منذ  الــســام«  »عملية 
والــــذي يتمثل فــي »وســـاطـــة« أمــيــركــيــة تقوم 
الفلسطينية  السلطة  تخدير  ركــيــزتــن:  على 
ــة اإلســرائــيــلــيــة  ــراوغــ ــالـــوعـــود، وتـــســـويـــق املــ بـ
ملواصلة إفساح املجال لدولة االحتال بفرض 
ســيــاســة األمــــر الـــواقـــع عــلــى األرض. فــــاإلدارة 
الــجــديــدة ال تملك »خــريــطــة طــريــق« وال حتى 

تصورا خاصا بها للحل.
وكــــل مـــا صــــدر عـــن الـــرئـــيـــس تـــرامـــب أثــنــاء 
ل 

ّ
يفض أنــه  فــي  يتمثل  االنتخابية  الحملة 

ــاد«، لــيــكــون بــمــقــدوره  ــيـ ــحـ »الـــبـــقـــاء عــلــى الـ
املساعدة في »عقد صفقة«، وفق تعبيره، بن 
الجانبن. وفي هذا السياق، أملح إلى صيغة 
الدولتن كإطار ملثل هذه الصفقة املرغوبة. 
لكنه سرعان ما أسقط هــذه الصيغة خال 
املــــاضــــي، مـــع رئــيــس  الــشــهــر  لــقــائــه األول، 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامن نتنياهو. وقال 
إنه يترك األمر لتوافق الطرفن. عمليا، هو 
كان  األخــيــر  وهــذا  لنتنياهو.  الخيار  يترك 
واضــحــا فــي طــرحــه وهـــو يــقــف فــي املؤتمر 
تــرامــب، عندما ربط  إلــى جــانــب  الصحافي 
أمــن  تـــرك  أواًل،  تعجيزين:  بــشــرطــن  الــحــل 
يعني  ما  إسرائيل،  بيد  األردن  مع  الحدود 
دولة فلسطينية با سيادة. وثانيا ضرورة 

اعـــتـــراف الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي بــإســرائــيــل 
»دولة يهودية«. كـ

ولــــو غير  تــعــلــيــق  أي  اإلدارة  عـــن  يـــصـــدر  لـــم 
املــســؤول عن  نتنياهو.  قاله  مــا  مباشر على 
ــيــــض، صــهــر الــرئــيــس  املـــلـــف فـــي الــبــيــت األبــ
األمــيــركــي، جــاريــد كوشنر، غــائــب تماما عن 
ــواء، أو بــاألحــرى مــغــّيــب بحكم ضعف  ــ األضـ
تجربته. ووزارة الخارجية ال أثر لحضورها 
حتى اآلن، ال في هذا امللف وال في غيره. كل 
ما حصل أن بعض املسؤولن ارتضوا اللقاء 
ماجد  الفلسطينية،  االستخبارات  مدير  مع 
ــــرج، لـــوحـــده، أثـــنـــاء زيـــارتـــه مـــع مــســؤولــن  فـ

ــن إلــــــى واشــــنــــطــــن، فــي  ــ ــريـ ــ فــلــســطــيــنــيــن آخـ
التقى  املــقــابــل،  وفــي  املــاضــي.  فبراير/شباط 
مدير »وكالة االستخبارات األميركية« )سي 
آي إيـــه(، مــايــك بــومــبــايــو، مــع عــبــاس فــي رام 
الــلــه، منتصف الــشــهــر املـــاضـــي، أيــضــا. على 
هذه الخلفية واملقدمات جاءت املكاملة األولى 
ــا تـــرامـــب مـــع عـــبـــاس. وتــرافــقــت  ــراهـ الــتــي أجـ
مــع مــوافــقــة لجنة الــعــاقــات الــخــارجــيــة على 
تعين صديق ترامب، ديفيد فريدمان، سفيرًا 

لواشنطن في إسرائيل. 
املــطــروحــة أن إدارة  الــســيــنــاريــوهــات  ومـــن 
ــبـــاس ثــم  تــــرامــــب أرادت مــــن املـــكـــاملـــة مــــع عـ

الزيارة املدعو للقيام بها إلى واشنطن، فتح 
»بازار« مقايضة، يقوم على املعادلة التالية: 
ــمـــرار فـــي وقــــف تـــمـــدد املــســتــوطــنــات  ــتـ االسـ
ــارة، مـــقـــابـــل  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــل الــ ــقــ ــن نــ ــ ــاع عــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ واالمــ
مــفــاوضــات حول  فــي  الفلسطينين  دخـــول 
تــســويــة بــمــواصــفــات إســرائــيــلــيــة. ومــقــابــل 
على  الفلسطينيون  يــحــصــل  الــتــنــازل  ــذا  هـ
وعــــد بــتــطــويــر وتــخــفــيــف هــــذه املــواصــفــات 
مــع مــــرور الــوقــت وبــنــاء الــثــقــة. لــكــن صفقة 
بــا ضمانات  تبدو مبنية على وعــد  كهذه 
فــعــلــيــة. وال يــمــلــك الــبــيــت األبــيــض مــن عــّدة 
هــذا الــحــل غير »بــراعــة الــرئــيــس تــرامــب في 
فن إبرام الصفقات« وتوظيفه ورقة تلويح 
الكونغرس بقطع املساعدات األميركية عن 
السلطة الفلسطينية، وربما التهويل بإقفال 
 
ْ
إن واشــنــطــن  فــي  الفلسطينية  البعثة  مــقــر 

مانع عباس عْرض إدارة ترامب.
ــد ومـــقـــايـــيـــس الــــتــــجــــارة وعـــالـــم  ــ ــواعـ ــ لـــكـــن قـ
األعمال ال تنطبق بالضرورة على السياسة 
وصفقاتها، ال سيما إذا كان املوضوع بحجم 
وعـــمـــق املـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي. وال يــخــفــى هــذا 
ــر عــلــى اإلدارة األمــيــركــيــة، لــكــنــهــا تــبــدو  األمــ
عازمة على املضي في محاوالتها الستدراج 
الــتــنــازالت، من  إلـــى مــزيــد مــن  الفلسطينين 
خــال الــدعــوة الــتــي ُوجــهــت للرئيس عباس 
الذي قد يقوم بالزيارة »في مايو/أيار املقبل 
ــا«، بــحــســب مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن الــبــعــثــة  ــمــ ربــ
مــن يرجح  فــي واشــنــطــن. وثمة  الفلسطينية 
حــصــولــهــا فـــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــقـــبـــل، بعد 
الزيارة املرتقبة للرئيس املصري، عبدالفتاح 

السيسي، إلى واشنطن.

عادل األحمدي

مرتقب  اجتماع  إلــى  اليمنين  أنظار  تتجه 
ــة الــــتــــي تــضــم  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــربــ لـــلـــجـــنـــة الــ
واإلمـــارات،  والسعودية  وبريطانيا  أميركا 
ــــذي من  بــاإلضــافــة إلـــى ســلــطــنــة ُعـــمـــان، والـ
املــقــرر أن ُيعقد غـــدًا، االثــنــن، فــي العاصمة 
البريطانية لندن، في ظل تصاعد الحديث 
ــة فـــي الــيــمــن،  حــــول تــســويــة مــرتــقــبــة لـــأزمـ
ــيـــرة  ــــول ملــســاتــهــا األخـ ــاور حـ ــتـــشـ يـــجـــري الـ
بـــن األطـــــــراف الـــدولـــيـــة املــعــنــيــة واملــبــعــوث 
األمــمــي إلـــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولـــد الشيخ 
أحــمــد. وأوضـــح مــصــدر مــقــرب مــن املبعوث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن االجــتــمــاع  األمــمــي لـــ
ســيــعــقــد فـــي لـــنـــدن بــحــضــور كـــل مـــن وزيـــر 
ــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون،  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة األمـ
ونــظــيــره الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
ــعــــودي عــــــادل الـــجـــبـــيـــر، واإلمـــــاراتـــــي  والــــســ
ــر  ــن زايـــــــد، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى وزيــ عـــبـــدالـــلـــه بــ
الـــخـــارجـــيـــة الـــُعـــمـــانـــي، يـــوســـف بـــن عــلــوي، 
الــــذي انــضــمــت بــــاده الجــتــمــاعــات اللجنة 
الرباعية حول اليمن، منذ ديسمبر/ كانون 
األول املــاضــي. وذكـــر املــصــدر أن االجــتــمــاع 
املقترحة  التعديات  وإقـــرار  ملناقشة  يأتي 
عــلــى الــخــطــة األمــمــيــة املـــطـــروحـــة كــخــارطــة 
ــبــــاد.  ــــي الــ ــة فـ ــ ــــأزمـ ــق لـــحـــل ســـلـــمـــي لـ ــريــ طــ
وسيضطر املبعوث األممي إلى قطع جولته 
فـــي املــنــطــقــة والـــتـــي كـــان قـــد اســتــهــلــهــا قبل 
أيــــام فـــي الــكــويــت ثـــم الــســعــوديــة، مـــن أجــل 
ما  بحسب  الرباعية،  اجتماع  في  املشاركة 
ذكرت وكالة »األناضول«. وفي حال توصل 

إلى صياغة مقترحات جديدة،  املجتمعون 
للمبعوث  تسليمها  يــتــم  أن  املــفــتــرض  مــن 
ــدوره إحـــاطـــة إلــى  ــ األمـــمـــي، الــــذي ســيــقــدم بـ
ــقـــب ملـــجـــلـــس األمـــــــن الــــدولــــي  اجـــتـــمـــاع مـــرتـ
حــول آخــر الــتــطــورات بــشــأن املــلــف اليمني. 
ــن ثــــم ســـيـــعـــود الســـتـــكـــمـــال جـــولـــتـــه فــي  ــ ومـ
املنطقة لعرض الخطة املقترحة دوليا على 

واالنــقــابــيــن،  الشرعية  اليمنية  الحكومة 
)الحوثين(  الــلــه  أنــصــار  بجماعة  املمثلن 
وحـــــــزب املــــؤتــــمــــر بــــرئــــاســــة املــــخــــلــــوع عــلــي 
الرباعية  اللجنة  وتــألــفــت  صــالــح.  عبدالله 
حـــول الــيــمــن، مــن وزراء خــارجــيــة الــواليــات 
املتحدة وبريطانيا والسعودية واإلمارات، 
أيــار 2016، لتكون بمثابة املقرر  في مايو/ 

منح الجنسية للمقدسيين 
الفلسطينيين تعاظم

في فترة مؤتمر مدريد

بعد استشهاد عرفات 
تراجع دور منظمة التحرير 

في القدس المحتلة

الجنسية 
اإلسرائيلية

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

فلسطينيون  مــســؤولــون  يــشــكــك 
ومديرو مراكز حقوقية مقدسية 
ــيــــات نــــشــــرهــــا مـــوقـــع  ــعــــطــ فــــــي مــ
»املـــصـــدر« اإلســرائــيــلــي اإللــكــتــرونــي، تــطــّرق 
ــاع عــــدد طــالــبــي الــجــنــســيــة  ــفــ فــيــهــا إلــــى ارتــ
اإلســرائــيــلــيــة مـــن املــقــدســيــن فـــي الــســنــوات 
مــســبــوق، محّملن  غير  نحو  على  األخــيــرة 
في الوقت ذاته سلطات االحتال املسؤولية 
عن األوضاع الحياتية واملعيشية الصعبة، 
التي  الــصــامــت  الــعــرقــي  التطهير  وســيــاســة 
تدفع ببعض املقدسين إلى طلب الحصول 
لــلــحــفــاظ على  اإلســرائــيــلــيــة  الجنسية  عــلــى 
املحتلة،  الــقــدس  بمدينة  اإلقــامــة  فــي  حقهم 
تــزداد  بــاتــوا هدفا لسياسة رسمية  أن  بعد 

معاملها وضوحا يوما بعد يوم. 
والـــحـــمـــاســـة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة ملـــنـــح الــجــنــســيــة 
تعاظمت  كــانــت  الفلسطينين  للمقدسين 
عــلــى نــحــو خـــاص فـــي فــتــرة مــؤتــمــر مــدريــد 
)مــطــلــع الــتــســعــيــنــيــات( وذلــــك لــســد الــطــريــق 
أمام املطالب الفلسطينية باستعادة القدس، 
ــــن ســـكـــان  وعـــــــرض وجـــــــود بـــضـــعـــة آالف مـ
وبالسيادة  بالجنسية  قبلوا  ممن  الــقــدس 
تحويل  محاولة  وبالتالي  اإلسرائيليتن، 
مـــســـألـــة هـــــــؤالء إلــــــى »قـــضـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
داخلية« على اعتبار أن أصحابها من حملة 
الــجــنــســيــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. وبـــعـــد اســتــشــهــاد 

مبادرات ضم أكبر عــددد ممكن من مدارس 
الــــقــــدس املـــحـــتـــلـــة لـــلـــمـــنـــهـــاج اإلســـرائـــيـــلـــي، 
التوجيهي  فــي مرحلة  الطلبة  عــدد  وزيـــادة 
الـــــذيـــــن اخــــــــتــــــــاروا، لــــضــــمــــان مــســتــقــبــلــهــم، 
تــقــديــم امــتــحــانــات وفـــق املــقــرر اإلســرائــيــلــي 
املــعــروف باسم »بــجــروت«، وليس  الرسمي 
الفلسطينية.  الــتــوجــيــهــي  امــتــحــانــات  وفـــق 
ـــح 

َ
ــك أيـــضـــا بـــوضـــع بــــرامــــج ِمـــن ــ وارتــــبــــط ذلـ

وتشجيع خــريــجــي الــقــدس املــحــتــلــة، ذكـــورًا 
وإنـــاثـــا، ملــواصــلــة دراســتــهــم الــجــامــعــيــة في 
فضاء  عــن  يبعدهم  مما  العبرية،  الجامعة 
حركات الشبيبة والطلبة التابعة للفصائل 
جامعات  فــي   

ً
مــثــا املـــوجـــودة  الفلسطينية 

الضفة الغربية املحتلة.
وقـــــدر تــقــريــر »املــــصــــدر« أن »عـــــدد طــلــبــات 
الــفــلــســطــيــنــيــن املــقــدســيــن لــلــحــصــول على 
طلب،  األلـــف  اجــتــاز  اإلسرائيلية،  الجنسية 
الــداخــلــيــة  وزارة  إلــــى  طــلــبــا   1081 ــــــّدم 

ُ
ق إذ 

اإلســرائــيــلــيــة عـــام 2016، مـــا شــّكــل ارتــفــاعــا 
السابقة،  السنوات  املائة عن  في   15 بنسبة 
ومنذ عام 2014 حتى 2016، تمت االستجابة 
ــة مــــن هـــذه  ــائــ ــيـــة لــنــحــو 20 فــــي املــ ــابـ اإليـــجـ

الطلبات فقط«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى ما  وفـــي تعليق لـــ
أورده مــوقــع »املـــصـــدر«، اعــتــبــر مــديــر مركز 
واالقتصادية،  االجتماعية  للحقوق  القدس 
زياد الحموري، أن »ما عرضه التقرير ليس 
جــديــدًا، واملــعــلــومــات الــتــي بــحــوزتــنــا تشير 
ــــى أعـــــــداد ثـــابـــتـــة تــقــريــبــا مــــن املــقــدســيــن  إلـ
الجنسية  على  للحصول  يتوجهون  الــذيــن 
اإلســرائــيــلــيــة، وهــي تــتــراوح سنويا مــا بن 
600 و700 طلب، يتم رفض أكثر من 80 في 

املائة منها«.
وأبـــــدى الـــحـــمـــوري اعـــتـــقـــاده بــــأن »الـــزيـــادة 
الـــطـــفـــيـــفـــة فـــــي أعــــــــــداد طــــالــــبــــي الــجــنــســيــة 

ياسر عرفات، وتراجع دور منظمة التحرير 
ــال كـــثـــيـــر مــن  ــقــ ــتــ ــلـــة، وانــ فــــي الــــقــــدس املـــحـــتـ
خاصة  الــوطــنــيــة،  الفلسطينية  املــؤســســات 
بــعــد إغـــــاق بــيــت الــــشــــرق، ورحـــيـــل فيصل 
الــقــدس  بـــن  الــقــطــيــعــة  ازدادت  الــحــســيــنــي، 
وأهلها من جهة، والضفة الغربية من جهة 
ــأن رام الـــلـــه كــعــاصــمــة  ــــاء شــ ثــانــيــة، مـــع إعـ
إداريــــــة، وتـــراجـــع قـــوة الــعــاقــة بـــن منظمة 
أهالي  وبــن  ناحية،  مــن  والسلطة  التحرير 
الــقــدس املــحــتــلــة مــن نــاحــيــة أخــــرى. يضاف 
إلى ذلك أن حكومة االحتال وبلدية القدس 
ــوام األخـــيـــرة، من  ــ تــحــديــدًا، عــمــقــتــا فـــي األعــ

اإلســرائــيــلــيــة، تــؤشــر إلـــى واقــــع املقدسين 
إقامتهم  حيال  بمستقبلهم  املتعلق  املــريــر 
الدائمة في القدس وعدم تجريدهم منها، من 
قبل سلطات االحتال التي تمارس سياسة 
بحقهم،  الصامت  والطرد  العرقي  التطهير 
البلدية  الــحــدود  خـــارج  بإقامتهم  مــتــذرعــة 
من  الرغم  على  املحتلة،  للقدس  املصطنعة 
الشرعين.  واألرض  الــبــاد  أصــحــاب  أنــهــم 
كما أن هؤالء يعانون من الواقع االقتصادي 
والفقر  البطالة  مــعــدالت  وارتــفــاع  الصعب، 
في صفوفهم، وانعدام فرص العمل املائمة 
لـــهـــم فــــي مـــنـــاطـــق الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــات مــن  ــئـ ــا فـــقـــط عـــلـــى بـــضـــع مـ ــارهـ ــتـــصـ واقـ
املــوظــفــن الــذيــن يتقاضون رواتـــب أقــل من 
نصف الــحــد األدنـــى لــلــرواتــب واألجــــور في 
ذلــك، كشف  مع  اإلسرائيلية«.  العمل  أماكن 
الحموري، أن »حيازة الجنسية اإلسرائيلية 
ــتــــال على  لـــم تــمــنــع بــــأي حــــال تـــغـــول االحــ
للمركز شكاوى من  وقــد وصلت  حامليها، 
اإلسرائيلية  الجنسية  يحملون  مقدسين 
واجهوا صعوبات وتعقيدات جمة من قبل 
توجههم  لدى  اإلسرائيلية  الداخلية  وزارة 

أو  الــســكــان  فــي ســجــات  أبنائهم  لتسجيل 
الحصول على بطاقات هوية جديدة«.

وأضــــــاف أن »هــــــؤالء كـــانـــوا يــعــتــقــدون بــأن 
حــيــازتــهــم الــجــنــســيــة وإقــامــتــهــم فـــي مناطق 
القدس  بلدية  حـــدود  خـــارج  الغربية  الضفة 
املصطنعة، ستحميانهم من تغّول االحتال 
عــلــيــهــم وعــلــى حــقــوق أبــنــائــهــم فـــي اإلقـــامـــة، 
لكن ثبت لهم العكس. والحال أيضا ينطبق 
حــتــى عــلــى املـــواطـــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن داخـــل 
فــقــومــيــتــهــم   ،1948 عـــــام  املـــحـــتـــلـــة  فــلــســطــن 
سببا  كانا  الفلسطيني  وانتماؤهم  العربية 
في البطش بهم. وأقــرب مثال على ذلــك، هو 
ــتــــال مـــع قــضــيــة الــنــائــب  تــعــامــل كـــيـــان االحــ
ــو مـــنـــتـــخـــب فــي  ــــاس، وهــــــو عـــضـ ــــطـ ــاســــل غـ بــ
حملة  إلــى  باإلضافة  اإلسرائيلي،  الكنيست 
الــهــدم املــســعــورة الــتــي طــاولــت تسعة منازل 
في قلنسوة. واملغزى هنا أن حيازة الجنسية 
ضمانات  أي  حاملها  تعطي  ال  اإلسرائيلية 

في دولة تنحدر أكثر نحو العنصرية«.
ــقـــدس لــلــحــقــوق االجــتــمــاعــيــة  ــان مـــركـــز الـ ــ وكـ
عامن معطيات  منذ  نشر  قد  واالقتصادية، 
تــتــعــلــق بــســحــب إقـــامـــة املــقــدســيــن بــذريــعــة 

أفـــادت بفقدان نحو  الــقــدس،  إقامتهم خــارج 
ــــف مـــقـــدســـي مــــع عــائــاتــهــم  خــمــســة عـــشـــر ألـ
لـــحـــقـــوق اإلقــــامــــة فــــي مــديــنــتــهــم املــقــدســيــة، 
وكــان عــام 2008، أكثر األعـــوام الــذي فقد فيه 
مقدسيون حقوق اإلقامة. في املقابل، ارتفعت 

وتيرة سحب اإلقامات في األعــوام التي تلت 
ــك، خــصــوصــا قــبــل هــبــة الــقــدس )أكــتــوبــر/ ذلـ
منها  وزادت  بــعــامــن،   )2015 األول  تــشــريــن 
إجــــــراءات الــتــنــكــيــل الــتــي مــارســهــا االحــتــال 
ــاد نـــــــواب مــقــدســيــن  ــ ــعـ ــ بـــحـــقـــهـــم، ومـــنـــهـــا إبـ

الــغــربــيــة، وإجـــــراءات  الــضــفــة  إلـــى  منتخبن 
النفي واإلبــعــاد املــؤقــت عــن الــقــدس لنشطاء 
ونــاشــطــات بــتــهــم الــتــحــريــض أو الـــدفـــاع عن 

املسجد األقصى.
بــــــــدوره، وّجــــــه رئـــيـــس الــهــيــئــة اإلســـامـــيـــة 
عكرمة  الشيخ  املحتلة،  الــقــدس  فــي  العليا 
ــددًا لــلــمــقــدســيــن بــعــدم  صـــبـــري نـــــــداًء مــــجــ
الـــوقـــوع فـــي شـــرك الــحــصــول عــلــى جنسية 
رًا من تبعات ذلك على 

ّ
دولة االحتال، محذ

مستقبل أبنائهم. وأشار صبري في حديٍث 
أنــه »أصــدرنــا قبل  إلــى  »العربي الجديد«،  لـ
ــنــــوات فـــتـــوى تـــحـــرم وتــــجــــرم الــحــصــول  ســ
على هذه الجنسية التي ال يمكن أن تعطي 
حاملها أي حصانة من إجــراءات االحتال، 
وُيـــنـــظـــر لــلــعــربــي والــفــلــســطــيــنــي وإن كــان 
يحمل جنسيتهم بتشكك وعدوانية، وهذه 
الجنسية لم تحصن حتى أعضاء الكنيست 
الــعــرب فــي الـــداخـــل مــن إجـــــراءات االحــتــال 
واملطالبة بتجريدهم من هذه الجنسية، كما 
هو الحال بالنسبة للنائبة حنن الزعبي«. 
ــإن مـــا يحمله  ــــك، فــ وتـــابـــع »إضـــافـــة إلــــى ذلـ
املتجنسن،  املقدسين  لــعــائــات  املستقبل 

مـــن إرغـــامـــهـــم عــلــى الــتــجــنــيــد فـــي صــفــوف 
جيش االحتال وأذرعــه األمنية والشرطية 
املختلفة، وفي هذا خطر كبير على هويتهم 
وحتى  الفلسطيني،  وانــتــمــائــهــم  الــوطــنــيــة 
على عقيدتهم، ومن هنا نجدد التأكيد على 
الجنسية،  على  الــحــصــول  بتحريم  فــتــوانــا 

ألن أضرارها أكثر من منافعها«.
وتـــجـــري االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة فـــي األحـــيـــاء 
الفلسطينية من القدس منذ االحتال. ومنذ 
مطلع السبعينيات، كان تيدي كوليك رئيس 
ــقـــدس،  ــــان ضــــم الـ بـــلـــديـــة االحــــتــــال بـــعـــد إعــ
ــن الـــقـــرى  ــ ــن املـــخـــاتـــيـــر مـ ــ ــدد مـ ــعــ يـــســـتـــعـــن بــ
املــحــيــطــة بــالــقــدس الـــتـــي تـــم ضــمــهــا ملنطقة 
»هناك  بــأن  لإليحاء  الفلسطينية،  العاصمة 
فــلــســطــيــنــيــن يــــريــــدون الـــبـــقـــاء تــحــت الــحــكــم 
اإلسرائيلي«. وحق املشاركة في االنتخابات 
اإلقــامــة،  يحمل  مقدسي  لكل  مكفول  البلدية 
خــافــا لــلــتــصــويــت الــتــشــريــعــي )لــلــكــنــيــســت( 
الـــذي يــشــتــرط حــمــل الجنسية اإلســرائــيــلــيــة. 
وكان االحتال يستغل دائما مراسم تدشن 
ــاء الــقــدس  ــيـ كـــل مــؤســســة أو مــنــشــأة فـــي أحـ
املحتلة، بعد إجبار املقدسين على املشاركة 
فيها، أو »مراسم لم الشمل«، للتدليل على ما 

يدعي أنه »حالة تعايش«. 
الجنسية،  على  حصلوا  ممن  الــتــجــار  أحــد 
الــذي اكتفى باإلشارة إليه بحرفي )ح. ب(، 
قال: »حصلت على هذه الجنسية قبل عشر 
ســنــوات، حــن اضــطــررت إلــى الــقــيــام بذلك، 
بعد الذي عانينا منه بسبب إقامة العائلة 
في بلدة العيزرية املجاورة للقدس، التي كان 
السفر إليها من قلب املدينة إلى حيث نقيم 
نحو سبعة دقائق، لكن إقامة جدار الفصل 
والتنقل،  التحرك  علينا  صّعب  العنصري 
في وقت كانت أجور السكن تسجل ارتفاعا 
العائات مجددًا من  كبيرًا مع عــودة مئات 
في ضواحي  منازلها  ومــن  أماكن سكناها 
الـــضـــفـــة خــــــارج حــــــدود بـــلـــديـــة االحــــتــــال«. 
وتابع: »اضطررنا في حينه إلى ترك منزلنا 
في العيزرية وأقمنا مجددًا في القدس، لكن 
خمس سنوات من السكن في بيوت اإليجار 
الجنسية.  بالحصول على  للتفكير  دفعني 
وحــصــلــت عــلــيــهــا بــعــد نــحــو عــــام ونــصــف 
مـــن تــقــديــم الــطــلــب، وبــعــد ذلـــك عـــدت ملــنــزل 
لــم يحد  العيزرية، رغــم أن هــذا  فــي  العائلة 
من الصعوبات تواجهنا في الداخلية لدى 

الحصول على بعض املعامات منها«.
مـــع ذلــــك، رفــــض مـــســـؤول مــلــف الـــقـــدس في 
ــادر، املــــبــــررات  ــ ــقـ ــ ــم عـــبـــد الـ ــاتـ ــة فـــتـــح حـ ــركـ حـ
ــتـــي يــســوقــهــا بـــعـــض حـــامـــلـــي الــجــنــســيــة  الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  اإلســرائــيــلــيــة، مــؤكــدًا لـــ
أن »الــقــضــيــة هـــي قــضــيــة مـــبـــدأ، وال يمكن 
املساومة عليها«. وأضــاف: »ليس تشكيكا 
بوطنية من حصلوا عليها، لكن حمل هذه 
الــجــنــســيــة يــعــنــي الــكــثــيــر، وقــــد يــعــّرضــهــم 
ــيـــل  ــرائـ ــبـــل إسـ  إلجـــــــــــراءات مــــن قـ

ً
مـــســـتـــقـــبـــا

ــا، حـــــن يـــرغـــمـــون  ــهـ ــنـ ــمـ يــــدفــــع أبــــنــــاؤهــــم ثـ
عــلــى الــتــجــنــيــد، أو الــخــدمــة اإلجـــبـــاريـــة في 
الــطــابــع  ــــال ذات  ــتـ ــ كـــيـــان االحـ مـــؤســـســـات 
: »ندعو 

ً
األمني«. وأوضــح عبد القادر قائا

ومـــا زلــنــا نــنــاشــد أهــلــنــا فـــي الـــقـــدس بــعــدم 
الحصول على الجنسية اإلسرائيلية، التي 
لـــن تــشــكــل أي ضــامــن لــحــقــوقــهــم، والــدلــيــل 
االحــتــال  ــة  دولـ بــهــا  تتعامل  الــتــي  الكيفية 
الفلسطينين داخل فلسطن  املواطنن  مع 
املحتلة عام 1948، بمن فيهم النواب العرب 
املهددون اليوم أكثر من أي وقت مضى رغم 
حيازتهم الجنسية اإلسرائيلية منذ عقود، 
ــة االحــتــال  ويــعــتــبــرون حــســب قـــوانـــن دولــ

مواطنن فيها«.

التنفيذية  اللجنة  عضو  ــد  أك
الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة 
أحمد مجدالني، أمس السبت، أن 
مستشار الرئيس األميركي للشؤون 
الدولية، جيسون غرينبلت، سيزور 
رام اهلل الثالثاء، بعد زيارة له غدًا 
اإلثنين إلى إسرائيل، حيث سيلتقي 
بنيامين  االحتالل،  حكومة  برئيس 
نتنياهو، وفريقه. وفي رام اهلل، 
الفلسطيني  بالرئيس  سيلتقي 
شؤون  ورئيس  عباس،  محمود 
عريقات.  صــائــب  الــمــفــاوضــات 
هي  الــزيــارة  أن  مجدالني  وذكــر 
ــى  األول بــالــدرجــة  »استطالعية 
الفلسطيني  ــن  ــي ــب ــجــان ال ــن  ــي ب
»اإلدارة  أن  مضيفًا  واإلسرائيلي«، 
توصلت  الــجــديــدة  األمــيــركــيــة 
السالم  أنه ال يمكن صنع  لقناعة 

دون وجود شريك فلسطيني«.

المبعوث األميركي 
في رام اهلل الثالثاء

التحريم واّدعاءات االحتالل 
ومرارة المقدسيين

يستمّر تغّول االحتالل ضد الفلسطينيين المقدسيين )أحمد غرابلي/فرانس برس(

من أحد اجتماعات اللجنة الرباعية حول اليمن في لندن عام 2016 )جاستن تاليس/فرانس برس(

)Getty/علم فلسطين حاضر بتحركات لوس أنجليس المعارضة لتوجهات ترامب )ديفيد ماكنيو

كرّر األب الفلسطيني، منويل مسلم )الصورة(، دعوته إلى العصيان المدني 
ضد السلطة الفلسطينية واالحتالل اإلسرائيلي. وقال »أنا ال أدعو إلى الحرب 
أبدًا،  المسلح  الكفاح  إلى  وال  أبــدًا، 
شعبي  إمكانات  تمامًا  أعلم  ألنني 
اآلن. أنا في مسيرة تحرر من االحتالل، 
المدني  بالعصيان  أنـــادي  ولــذلــك 
حتمًا  سيسقط  وهو  إسرائيل،  على 
والعصيان  الفلسطينية.  السلطة 
الشعبية  المقاومة  هو  المدني 
)محمود  الرئيس  بها  ينادي  التي 
الفصائل،  جميع  وتتبناها  عباس(، 

أي المقاومة بالالعنف«.

إسقاط إسرائيل والسلطة الفلسطينية

لـــم يـــــؤدِّ حـــصـــول بــعــض الــمــقــدســيــيــن 
إلى  اإلسرائيلية  الجنسية  على  الفلسطينيين 
تغيّر في نمط سلوك كيان االحتالل تجاههم، 

في  ــات  ــدراسـ الـ مختلف  أثــبــتــتــه  ــا  م وهـــو 
»المصدر«  موقع  إعــالن  رغم  الصدد،  هذا 
اإلسرائيلي أن عدد الطلبات المقدمة للجنسية 

ولطالما  طلب.  األلف  تجاوز  الماضي،  العام 
دولة  تستغلها  ورقة  بمثابة  الجنسية  كانت 
من  المدينة  أبناء  مع  تعاطيها  في  االحتالل 

والجزرة،  العصا  سياسة  وفق  الفلسطينيين، 
إلى  الفلسطينية  العاصمة  ضم  منذ  وذلك 

الدولة العبرية
تحقيق

حيازتها ال تعطي حاملها 
العربي ضمانات

تحليلالحدث

فلسطينية 
قرب أثاث 
منزل بعد 

طرد عائلة 
مقدسية 

منه )فرانس 
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يتبناها  التي  واملقترحات  الدولية  للرؤية 
املبعوث األممي، ولد الشيخ أحمد. وعقدت 
لندن  بــن  االجتماعات،  مــن  العديد  اللجنة 
وجــــدة ونــيــويــورك والـــريـــاض، فــي حــن أن 
االجــتــمــاع املــرتــقــب هــو ثــانــي اجــتــمــاع منذ 
الجديد،  األمــيــركــي  الــخــارجــيــة  م وزيـــر 

ُّ
تسل

اللجنة  وكــانــت  منصبه.  تيلرسون،  ريكس 
فــي مدينة  اجتماعا  املــاضــي  الشهر  عــقــدت 

ميونخ األملانية، بحضور سلطنة ُعمان.
تكمن  لندن  فــي  املرتقب  االجــتــمــاع  وأهمية 
فـــي أنــــه ســيــعــقــد بــعــد تــســريــبــات ســعــوديــة 
عن وجود خطة معدلة من خارطة الطريق 
األمــمــيــة املــقــتــرحــة لــحــل ســلــمــي فــي الــيــمــن، 
ــبـــعـــوث األمــــمــــي قـــدمـــهـــا فــي  ــان املـ ــ ــتــــي كـ والــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، والقــت 
وتفيد  الشرعية.  الحكومة  مــن  كليا  رفــضــا 
التسريبات بأن التعديات الجديدة تقترح 
اإلبقاء على الرئيس عبدربه منصور هادي، 
في منصبه حتى إجراء انتخابات رئاسية، 
وإلــغــاء منصب نــائــب الــرئــيــس، بــمــا يــؤدي 
إلى اإلطاحة بالنائب الحالي، علي محسن 
األحمر. كما تنص التعديات على تشكيل 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة. ومـــن أبــــرز مــا ورد 
فــي الــتــســريــبــات الــتــي تـــردد أنــهــا تعديات 
على الخطة األممية، بند يطالب الحوثين 
اليمني  الــجــيــش  لــقــوات  األســلــحــة  بتسليم 
املوجودة في حضرموت، والتي ظلت على 
الحياد أثناء الحرب، على أن تكون الخطوة 
املتعلقة بتسليم األسلحة عقب انتقال هذه 
الـــقـــوات مـــن حــضــرمــوت إلــــى صــنــعــاء. ولــم 
يصدر أي تأكيد رسمي من األمم املتحدة أو 

األطــراف اليمنية املعنية، بوجود تعديات 
في املقترحات األممية على هذا النحو.

مـــن زاويـــــة أخـــــرى، يـــأتـــي االجـــتـــمـــاع عشية 
ــلــــى انـــــطـــــاق الـــعـــمـــلـــيـــات  ــامـــــن عــ ــ مـــــــــرور عـ
»الــتــحــالــف الـــعـــربـــي« بــقــيــادة  الــعــســكــريــة لـــ
الــســعــوديــة ضــد االنــقــابــيــن، والــتــي بــدأت 
في 26 مــارس/ آذار 2015. ومــن املتوقع أن 
يترافق  انتعاشا  السياسية  العملية  تشهد 
ــرار مــــا حــصــل  ــ ــــذه املـــنـــاســـبـــة، عـــلـــى غــ مــــع هـ
الــعــام املــاضــي، حــن تــم الــتــوافــق فــي مــارس 
2016 عــلــى إعــــان هــدنــة تــبــدأ فـــي الــعــاشــر 
مــن إبـــريـــل/ نــيــســان، وعــلــى عــقــد جــولــة من 
لكنها  الــكــويــت،  استضافتها  املــفــاوضــات، 

انتهت بعد حوالي ثاثة أشهر إلى الفشل.
داخــلــيــا، يــأتــي االجــتــمــاع بــعــد الــتــقــدم الـــذي 
حققته قوات الشرعية املدعومة من »التحالف 
ــر األخــــيــــرة بــمــنــطــقــتــي  ــهــ الــــعــــربــــي« فــــي األشــ
املــخــا وذوبــــــاب، الــقــريــبــتــن مـــن بـــاب املــنــدب. 
ــاره  ومــــن املــتــوقــع أن تـــكـــون لـــهـــذا الــتــطــور آثــ
املــفــاوضــات، إذ يساهم فــي دفع  على طــاولــة 
االنقابين نحو تقديم تنازالت تساعد على 
الحل، خصوصا مع وجود دافع ال يقل أهمية 
في هذا السياق، ويتمثل بالوضع االقتصادي 
الكارثي، الذي بات يشكل ضغطا كبيرًا على 
الحوثين  تــحــالــف  وعــلــى  ــــراف،  األطـ مختلف 
وصالح بوجه خاص. وأدى عجز املؤسسات 
الحكومية في مناطق سيطرة االنقابين عن 
دفــع مرتبات مئات اآلالف من املوظفن، منذ 
ستة أشهر، إلى تفاقم األوضــاع االجتماعية 
فـــي الــيــمــن، كــمــا تــســبــب بــحــالــة مــتــزايــدة من 

السخط في مناطق سيطرة االنقابين.
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كشف مسؤول حكومي يمني أن 60% من موارد اليمن 
الذين يسيطرون  الحوثيني،  املتمردين  تــزال بيد  ال 
على مؤسسات الدولة ويقومون بتحصيل إيرادات 
جمركية وضريبية من ميناء الحديدة )غرب البالد(، 
النقالة  االتــصــاالت  إلــى ضرائب شركات  باإلضافة 
الشريف،  غمدان  وقــال  الــخــاص.  التجاري  والقطاع 
السكرتير الصحافي لرئيس الحكومة اليمنية، في 
املتمردين  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ تصريح خــاص 
الجمارك  مــن رســوم  الــريــاالت  سطوا على مليارات 

وضرائب النفط وغيرها، خالل العام املاضي 2016. 
العاصمة  على  الحوثيني تسيطر  تــزال جماعة  وال 
صنعاء، ومحافظات شمال وغرب البالد، على الرغم 
من الضربات التي تلقتها من التحالف العربي لدعم 

الشرعية في اليمن، منذ مارس/آذار 2015.
وأصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في 
املركزي  البنك  بنقل  قــرارًا  املاضي،  سبتمبر/أيلول 
ــدن، الــواقــعــة  مـــن صــنــعــاء إلـــى الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــ
تحت سيطرة الحكومة. ووجهت الحكومة اليمنية، 
عقب القرار، مكاتب الوزارات واملؤسسات الحكومية 
في جميع املحافظات، بتوريد اإليــرادات إلى البنك 

املركزي في مدينة عدن. وقال مصطفى نصر، رئيس 
ــــالم االقـــتـــصـــادي، إن الــواقــع  ــات واإلعـ ــدراسـ مــركــز الـ
والرئيس  الــحــوثــي  فحكومة  مــعــقــدا،  يــبــدو  العملي 
تــزال تسيطر على  املخلوع على عبدالله صالح ما 
لترّكز  نتيجة  للبلد،  االقــتــصــادي  املـــال  رأس  ثلثي 
صنعاء.  في  واملؤسسات  والبنوك  الشركات  معظم 
وأضـــــاف نــصــر: »رغــــم أن هــــذا الـــوضـــع قـــد يستمر 
الــتــوســع على  أنـــه يــمــكــن للحكومة عــبــر  لــفــتــرة، إال 
والبحرية  الــبــريــة  املــنــافــذ  على  وسيطرتها  األرض 
والجوية واستكمال سيطرتها على ميناء الحديدة، 
ضــمــان الــحــصــول عــلــى كــافــة اإليــــــرادات الضريبية 

والجمركية، باستثناء ضرائب األربــاح«. وتوقع أن 
إلغاء  منها  قانونية،  تعديالت  إلــى  الحكومة  تلجأ 
ضريبة املبيعات، وإلزام التجار بدفع الضريبة في 
املنافذ البرية والبحرية والجوية. واتهمت الحكومة 
بنهب  الحوثيني  املتمردين  أســبــوع،  قبل  اليمنية، 
981 مليار ريال )نحو 4 مليارات دوالر( من موارد 

الدولة وإيرادات ضرائب النفط خالل 2016.
مصدر  عن  الرسمية  اليمنية  األنــبــاء  وكالة  ونقلت 
حــكــومــي قـــولـــه إن »االنـــقـــالبـــيـــني يـــواصـــلـــون جبي 
األموال الطائلة تحت مسميات مختلفة، وال يقومون 

بتوريد تلك األموال إلى خزينة البنك املركزي«.

60 % من موارد اليمن ال تزال بيد الحوثيين

ثلث أطفال السودان في سوق العمل
األطــفــال دون سن  أن 33% من  بيانات متخصصة،  أظهرت 
14 عامًا في السودان يعملون في مهن مختلفة ما يعرضهم 
لــلــعــديــد مــن املــخــاطــر، فيما طــالــب خــبــراء اقــتــصــاد بسحب 
تــراخــيــص املـــؤســـســـات والـــشـــركـــات الــخــاصــة الـــتـــي تــوظــف 

األطفال. وبحسب دراسة للمجلس القومي لرعاية الطفولة 
ــدادا كــبــيــرة مــن األطـــفـــال يــعــمــلــون في  ــ فــي الـــســـودان، فـــإن أعـ
مناطق استخراج الذهب تقليديًا، وتعرض بعضهم للوفاة 
في  املستشارة  عبدالوهاب،  أميمة  وأشـــارت  العمل.  بسبب 

املجلس، في ورشة عقدت يوم الجمعة حول محاربة عمالة 
األطــفــال، إلــى ارتــفــاع عــدد األطــفــال املصابني بسبب العمل، 
باإلضافة إلى عدم االلتزام بالضمان االجتماعي، داعية إلى 

محاربة عمالة األطفال بدعم األسر ومحاربة الفقر.

ثاني طائرة إليران
أمـس  طهـران،  إلـى   »330 »إيـه  إيربـاص  طائـرة  وصلـت 
السـبت، لتكـون بذلـك ثانـي طائـرة ركاب مصنوعـة فـي 
الغـرب مـن نحـو 200 طائـرة طلبـت شـركة إيـران للطيران 
شـراءها، فـي أعقاب تخفيف العقوبـات على طهران، 
العـام الماضـي. وذكـرت وكالـة الجمهورية اإلسـامية 
التـي  الطويلـة  الرحـات  طائـرة  أن  »ارنـا«  لألنبـاء  اإليرانيـة 
كانـت تحمـل علـى متنهـا رئيـس شـركة إيـران للطيـران، 
فرهـاد بـرورش، ومسـؤولين آخرين، هبطـت في مطار 
 100 شـراء  علـى  إيـران  واتفقـت  بطهـران.  آبـاد  مهـر 
طائـرة مـن شـركة إيربـاص األوروبيـة لتصنيـع الطائـرات، 
و80 طائـرة مـن بوينـغ األميركيـة،  وتجـري محادثـات 

 20 لشـراء  صفقـة  علـى  األخيـرة  اللمسـات  لوضـع 
طائـرة ذات محـرك توربينـي مـن شـركة )إيه.تـي.آر( التي 

اإليطاليـة. فنميكانيـكا  وليونـاردو  إيربـاص  تملكهـا 

منتدى للشراكة االستثمارية
الثانـي  فـي  الريـاض،  السـعودية  العاصمـة  تسـتضيف 
األول  المنتـدى  الجـاري،  مـارس/آذار  مـن  والعشـرين 
للبنـك اإلسـامي للتنميـة للشـراكة بيـن القطاعيـن العـام 
والخاص، بمشـاركة مسـؤولين مـن القطاع الحكومي 
فـي  والخـاص  العـام  القطاعيـن  شـركات  وكبريـات 
االسـتثمار.  فـي  خبـراء  جانـب  إلـى  والعالـم،  المنطقـة 
الشـراكة  نمـوذج  مـن  االسـتفادة  المنتـدى  ويناقـش 

فـي قطاعـات البنيـة األساسـية والصحـة والطاقـة فـي 
بالبنـك. األعضـاء  الـدول 

زيادة حفارات النفط األميركية
زادت شـركات الطاقـة األميركيـة عـدد منصـات الحفـر 
إلـى  لتصـل  التوالـي،  علـى  الثامـن  لألسـبوع  النفطيـة، 
مواصلـة   ،2015 سـبتمبر/أيلول  منـذ  مسـتوى  أعلـى 
زيـادة  مـع  أشـهر،  عشـرة  منـذ  المسـتمر  التعافـي 
الشـركات المنتجـة للنفـط الصخـري إنفاقهـا لاسـتفادة 
أن وافقـت منظمـة  الخـام، منـذ  أسـعار  مـن تعافـي 
البلـدان المصـدرة للبتـرول )أوبـك( علـى خفـض اإلنتـاج 

الماضـي. العـام 

أخبار مختصرة

الليبيون بال رواتب
طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــب  ــ قـــالـــت مــــصــــادر مـــســـؤولـــة فــــي لــيــبــيــا إن رواتـ
ـــصـــرف، مــنــذ يــنــايــر/

ُ
املــوظــفــني الــحــكــومــيــني لـــم ت

كانون الثاني املاضي، األمر الذي أرجعته وزارة 
املــالــيــة إلـــى مــطــالــبــات لـــديـــوان املــحــاســبــة بـــضـــرورة صــرف 
الرواتب وفق منظومة تمنع االزدواج الوظيفي في األجهزة 
 1.5 نحو  عمل  إلــى  الرسمية  الــبــيــانــات  وتشير  الحكومية. 
مليون ليبي في الحكومة، بينما شدد ديوان املحاسبة على 
ضرورة تنقية كشوف املوظفني، عبر تطبيق منظومة الرقم 
الوطني في صرف الرواتب ملنع تقاضي الشخص رواتب من 
أكثر من جهة تابعة للدولة. ويتيح الرقم الوطني وضع رقم 
مرجعي مميز لكل مواطن في ليبيا، وإنشاء قاعدة بيانات 

أساسية، تستخدم في صرف الرواتب في الدولة.
املالية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  عريبي،  رضــوان  وقــال 
»العربي الجديد«،  في حكومة الوفاق الوطني، في تصريح لـ

إنه »سيتم صرف الرواتب واألجور في القريب العاجل، بعد 
الوصول إلى حل بشأن ضوابط ديوان املحاسبة«.

وأضـــاف عريبي أنــه تمت املــوافــقــة على صــرف الــرواتــب من 
قبل إدارة الخزانة، مشيرا إلى أن مصرف ليبيا املركزي وافق 
على صرف 4.8 مليارات دينار )3.35 مليارات دوالر( لصالح 
العام الحالي 2017 لتغطية صرف  وزارة املالية مند مطلع 

املرتبات ودعم الخدمات األساسية.
وتعاني ليبيا، منذ أكثر من عامني، من تأخر صرف رواتب 
ــة، ويـــصـــل الــتــأخــر فـــي أغـــلـــب األحـــيـــان  الــعــامــلــني فـــي الــــدولــ
ــاع االقــتــصــاديــة الصعبة  ــ إلـــى شــهــريــن وأكــثــر بــســب األوضـ
الــتــي تــواجــهــهــا الـــدولـــة الــتــي تــمــزقــهــا الــصــراعــات املسلحة 
والسياسية. وتشير البيانات الرسمية إلى إنفاق ليبيا نحو 
املرتبات.  )1.05 مليار دوالر( شهريًا على  1.5 مليار دينار 
ــو هــيــئــة مــســتــقــلــة لــلــمــراجــعــة  ــ لـــكـــن ديـــــــوان املـــحـــاســـبـــة، وهـ
واملـــراقـــبـــة املــالــيــة تــتــولــى اإلشـــــراف عــلــى حــســابــات الـــدولـــة، 
كشف في تقرير حديث له أن قيمة الــرواتــب، التي تستهلك 

قرابة 50% من املصروفات، سجلت ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 
65% فــي الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة. وعــنــد حصر العاملني 
موظف،  مليون   1.524 عددهم  البالغ  الحكومي  القطاع  في 
تبنّي للديوان وجــود 516 ألف عامل يحصلون على رواتب 
بشكل غير قانوني، تصل إلى 4.2 مليارات دينار )2.9 مليار 
دوالر( سنويًا، وذلك نتيجة االزدواج الوظيفي وبلوغ السن 
املرتبات،  فــي  الحكومية  الجهات  أعلى  وتشكل  القانونية. 
وزارتــي التربية والتعليم والدفاع. وأشــار ديــوان املحاسبة 
فــي تــقــريــر لــه أخــيــرا إلـــى أن الـــدولـــة تــنــفــق أكــثــر مــن ضعف 
املــرتــبــات. وتعتمد 95% مــن مــوازنــة ليبيا  إيــراداتــهــا عــلــى 
على اإليرادات النفطية، ويخصص أكثر من نصف امليزانية 
لعدد من  الحكومي  والــدعــم  الــعــام  القطاع  لــرواتــب موظفي 
العالج  والــوقــود وخدمات مثل  الخبز  بينها  املنتجات، من 
الخارج. وتبدأ  في  العالج  باملجان وكذلك  املستشفيات  في 
السنة املالية في ليبيا في أول يناير/كانون الثاني وتنتهي 

في 31 ديسمبر/كانون األول من كل عام.

اقتصاد
عصام شعبان

لم تكن األزمة االقتصادية العاملية 
في عام 2008 مؤقتة، ولم تكن 

كذلك كما سموها أزمة مالية 
تتعلق بحركة األموال، وإن كان 
االستثمار املالي املتزايد مقارنة 
باالستثمار اإلنتاجي الحقيقي 

املتراجع يشكل عمق املشكلة.
ورغم مرور ثمانية أعوام على 
األزمة، إال أن االقتصاد العاملي 

، ألنه مازال يدار بنفس 
َ

لم يتعاف
الطرق التي خلقت األزمة، السيما 

التوسع في االستثمارات املالية 
وإهمال اإلنتاج، وهذا ما كشفته 

وعّبرت عنه تقارير »األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية«.

وانتقدت التقارير في جانب 
منها، السياسات االقتصادية 

التي تفرضها منظمات اإلقراض 
على الدول ذات االقتصاد املأزوم، 

وتشمل اإلجراءات التقشفية، 
بهدف تقليل النفقات املوجهة 

إلى خدمات الرعاية االجتماعية 
أو بنود األجور، وكذلك نسب 

اإلنفاق العام املوجهة بعضها إلى 
االستثمارات.

ضت 
ّ
في نهاية العام املنقضي، خف

منظمة التجارة العاملية توقعاتها 
بشأن نسب النمو إلى %1.7، 

وتراجعت عن تقديرها املتفائل 
بنسب نمو تصل إلى 2.8% خالل 

2016، وهي أدنى نسبة نمو 
منذ 15 عامًا، األمر الذي يعنى 

أن األزمة االقتصادية خالل عام 
2017 سوف تستمر.

واملتتبع لنسبة نمو حركة التجارة 
عامليًا يجد أنها أخذت في التراجع 

منذ عام 2010، متأثرة بعدة 
عوامل، منها تراجع النشاط 

االقتصادي في عدد من الدول 
كالصني وروسيا والبرازيل 

ومنطقة الشرق األوسط، وازدياد 
االعتماد على األنشطة الخدمية.

وانعكست األزمة االقتصادية على 
الدول العربية، نظرًا لهشاشة البني 
االقتصادية فيها، واعتماد أغلبها 
على مصادر اقتصادية متذبذبة 
كالسياحة والنفط، مما دفع هذه 

البالد إلى ضغط نفقاتها.
ولم تسلم حتى دول الخليج من 

التقشف، بل دفعت أزمة انخفاض 
أسعار النفط إلى تطبيق تلك 

السياسات، كما ساهم دخول 
املنطقة في صراعات مسلحة، 
لعبت بعض دول الخليج أدوارًا 
فيها، إلى الضغط على معدالت 

اإلنفاق االجتماعي املوجهة 
للتعليم والصحة والخدمات.

ورغم أن بلدان الثورات العربية 
انتفضت شعوبها على ثنائية 
 االستبداد واألزمة االقتصادية، 

إال أن األزمة استمرت في االتساع 
ي قوى طبقت ذات البرامج 

ّ
مع تول

التي خلفت األزمة االقتصادية 
وعمقت مظاهرها، من ارتفاع 

في نسب الفقر والبطالة وتراجع 
معدالت النمو.

وفى محاولة للنفاد من األزمة 
أقدمت مصر وتونس على 

االستدانة من املؤسسات الدولية 
وتوسعتا في ذلك خالل 2016، 
كما تدهورت األحوال املعيشية 

بشكل أكبر في كل من اليمن 
وسورية والعراق بعد اتساع دائرة 

الصراع املسلح.

أزمة اقتصادية 
تتسع

األحد 12  مارس/ آذار  2017 م  13 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 923  السنة الثالثة
Sunday 12 March 2017

)أشرف شاذلي/فرانس برس(

مزايدات يمينية تمنع زيارة وزير الخارجية

عدوانية هولندية 
ضد تركيا

كوريا الجنوبية: 
مخاوف من موجة عنف

أردوغان: هؤالء 
ليسوا ساسة، هؤالء 

نازيون، هؤالء فاشيون

إسطنبول ــ باسم دباغ

ــار  ــ ــا صـ ــيــ ــركــ ــتــ وكـــــــــــأن الــــــــعــــــــداء لــ
ورقـــــة انــتــخــابــيــة رابـــحـــة لــلــدول 
ــة الـــتـــي تــشــهــد قــريــبــًا  ــ ــيــ ــ األوروبــ
ــ  األملــانــي  الــتــوتــر  انتخابية. فبعد  مــواعــيــد 
سياسية  مهرجانات  تنظيم  ومنع  التركي 
ــا لــحــشــد  ــيــ ــانــ ــي أملــ ــ ــيـــات الـــتـــركـــيـــة فـ ــالـ ــلـــجـ لـ
ــــوات لــصــالــح الــتــعــديــالت الــدســتــوريــة  األصـ
خــالل االســتــفــتــاء الشعبي املــرتــقــب إجـــراؤه 
ــيـــســـان املــــقــــبــــل، وصــلــت  فــــي 16 إبـــــريـــــل/ نـ
اإلجراءات إلى هولندا بتصرف دبلوماسي 
عدائي ونــادر حصوله من قبل دولــة تجاه 
وزيــر خارجية دولــة أخــرى، بــدأ مع صدور 
ــقــــاء وزيــــر  ــمـــي عـــلـــى إلــ حـــظـــر هـــولـــنـــدي رسـ
الخارجية التركي، مولود جــاووش أوغلو، 
كلمة أمام تجمع حاشد في مدينة روتردام، 
بإلغاء هولندا رسميًا  التصعيد  واستكمل 
اإلذن لطائرة جاووش أوغلو بالهبوط على 
أراضــيــهــا يـــوم الــســبــت، وذلــــك بــعــدمــا أصــر 
الــوزيــر التركي على الــتــوّجــه إلــى روتـــردام، 
مــــلــــوحــــًا بــــفــــرض عــــقــــوبــــات شـــــديـــــدة عــلــى 
هولندا، ردًا على قرار منعه من املشاركة في 
املهرجان الشعبي للجالية التركية. ويجمع 
ــلـــى أن املـــنـــافـــســـة االنــتــخــابــيــة  كـــثـــيـــرون عـ
املقرر في  التشريعي  اليمينية لالستحقاق 
هــــذا الــشــهــر فـــي هـــولـــنـــدا، هـــي الــتــي دفــعــت 
بــرئــيــس الــــــــوزراء مـــــارك روتـــــه إلــــى إصــــدار 

وفق البيان. وأوضحت الحكومة الهولندية 
أنــهــا ال تــعــتــرض عــلــى عــقــد اجــتــمــاعــات في 
االستفتاء  حــول  املعلومات  لتقديم  هولندا 
أال  ينبغي  االجتماعات  هــذه  »لكن  التركي، 
تضيف إلى التوتر في مجتمعنا«. وتابعت 
أنــــه »كــــل مـــن يــريــد تــنــظــيــم هــــذه املــؤتــمــرات 

السلطات حتى  التزام تعليمات  يجب عليه 
يمكن ضــمــان الــنــظــام واألمـــن الــعــام«. وكــان 
زعــيــم حـــزب »مـــن أجـــل الــحــريــة« الــهــولــنــدي، 
العدائية  بمواقفه  واملعروف  فيلدرز،  غيرت 
ــــي واإلســــالم واملــهــاجــريــن،  لــالتــحــاد األوروبـ
قد عمد إلى التظاهر أمــام السفارة التركية 
فــي هــولــنــدا، رافــعــًا شــعــارات عنصرية ضد 
األتــــــراك. واتـــهـــم الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة، قبل 
اتخاذها قرارها بمنع هبوط طائرة الوزير 
التركي، بالتهاون في الرد على نوايا تركيا 
إلـــى هــولــنــدا لعقد مــؤتــمــرات  ــال وزراء  إرســ
انــتــخــابــيــة. وشـــهـــدت الـــعـــالقـــات بـــني تــركــيــا 
من جهة، وكل من أملانيا والنمسا وهولندا 
وسويسرا من جهة أخرى، توترًا بعد إلغاء 

هذه الدول عددًا من املهرجانات الشعبية في 
إطار حملة الحكومة التركية لحث الجاليات 
التركية في أوروبــا على التصويت لصالح 

التعديالت الدستورية.
وانــتــقــد زعــيــم حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
أوغلو،  قليجدار  كمال  تركيا،  في  املعارض 
الخارجية  منع هولندا هبوط طائرة وزير 
التركي على أراضيها. وقال في تصريحات 
صــحــافــيــة إنـــه »ال يــمــكــن ملـــن يــدافــعــون عن 
الديمقراطية القيام بشيء كهذا«، مستغربًا 
كـــيـــف »تــــدعــــي )الـــــــــدول( الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
جهة، وتلغي رحلة وزير تابع للجمهورية 
الــتــركــيــة مـــن جــهــة أخــــــرى«. وأضـــــاف »هـــذا 

األمر ليس صائبًا«.
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سياسة

بلغ التصعيد األوروبي 
ضد تركيا حد القيام 

بخطوات عدائية، مع 
منع هولندا هبوط 
طائرة وزير الخارجية 

التركي مولود جاووش 
أوغلو، أمس السبت

)Getty/جاووش أوغلو التقى رعايا أتراكًا في مدينة هامبورغ األلمانية في 7 مارس )موريس ماكمتزين

تـــزايـــد الــتــوتــر فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، أمــس 
السبت، فيما تستعد الشرطة ملوجة جديدة 
من العنف بني املعارضني واملوالني لرئيسة 
كوريا الجنوبية، بارك غيون هي، التي أيدت 
املحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في 
البرملان عزلها، بسبب تورطها  قــرار  البالد، 
القضائي  القرار  في فضيحة فساد. ويعمق 
حـــالـــة عــــدم الــيــقــني الــســيــاســي واألمـــنـــي في 
ــه الـــبـــالد  ــ ــواجـ ــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فـــيـــمـــا تـ ــ ــوريـ ــ كـ
تــهــديــدات مــن جــارتــهــا الــشــمــالــيــة، وانتقامًا 
بالغضب  تشعر  التي  الصني  من  اقتصاديًا 
مــن تــعــاون سيول مــع الــواليــات املتحدة في 
نـــظـــام مـــضـــاد لـــلـــصـــواريـــخ، وتــــســــاؤالت في 
سيول بشأن التزام إدارة الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب بالتحالف األمني بني البلدين. 
ــرار املــحــكــمــة ســقــوطــًا مـــدويـــًا ألول  ويــمــثــل قــ
الجنوبية، وهي  امــرأة تتولى رئاسة كوريا 
بــارك تشونغ. وطالب  الدكتاتور  ابنة  أيضًا 
معارضو بــارك غيون هــي )65 عــامــًا(، أمس 
املحتجون منصة  وأقــام  باعتقالها.  السبت، 
بــجــوار طــريــق رئــيــســي وســـط ســيــول، فيما 
ألف   20 أنــهــا ستنشر نحو  الــشــرطــة  أعلنت 
شرطي ومئات الحافالت للفصل بني املوالني 
واملــعــارضــني لــبــارك غــيــون هــي ملــنــع حــدوث 
ـــذرت الــشــرطــة  ــ مـــواجـــهـــة بــــني الـــطـــرفـــني. وحــ
مـــن أنـــهـــا ســتــالحــق مــثــيــري الـــشـــغـــب، فيما 
إلــى وقف  الكورية الجنوبية  دعــت الصحف 
الــتــظــاهــرات فــي الـــشـــوارع. وقــالــت املتحدثة 
باسم املحتجني املعارضني للرئيسة، تشوي 
إن سوك »نطالب بالقبض على بــارك غيون 
كيو  هــوانــغ  بأعمالها  القائم  واستقالة  هــي 
لـــلـــهـــدوء ووعـــد  آن  آن«. ودعـــــا هـــوانـــغ كــيــو 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة سلسة. 
وأثــــــار قـــــرار املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة أول من 
أمس تأييد التصويت البرملاني الذي طالب 
ــارك وعـــزلـــهـــا غــضــب مـــئـــات من  ــ لــة بـ بــمــســاء
أثــنــاء محاولة  اثــنــان منهم  وقــتــل  مؤيديها. 
اخـــتـــراق صــفــوف الــشــرطــة خــــارج املــحــكــمــة، 
فيما توفي ثالث أمس جــراء إصابته بأزمة 
ــقـــراطـــي، أكــبــر  ــا الــــحــــزب الـــديـــمـ ــ قــلــبــيــة. ودعــ
أحزاب املعارضة، بارك غيون هي إلى قبول 
القرار الذي اتخذ باإلجماع من قبل القضاة 
الـــثـــمـــانـــيـــة فــــي املـــحـــكـــمـــة، واتـــهـــمـــهـــا بــأنــهــا 

تتصرف كما لو أنها ترفضه. 
وأعــلــن رئــيــس لجنة االنــتــخــابــات فــي كوريا 
ــونــــغ ديـــــــــوك، أمـــــــس، أن  ــم يــ ــيـ ــة، كـ ــيـ ــوبـ ــنـ ــجـ الـ
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الخــتــيــار خــلــف لــبــارك 
ستكون حرة ونزيهة، وستجرى في 9 مايو/

أيار على أقصى تقدير. وأشار، في كلمة بثها 
التلفزيون، إلى أنه يشعر بالقلق من أن تؤدي 
أجــــواء مشحونة  إلـــى  السياسية  الــخــالفــات 
فــي الــفــتــرة الــتــي تسبق االنــتــخــابــات. ودعــا 

واملشاركة  الخالفات  تجاوز  إلــى  الجماهير 
في االنتخابات. وقال »نحن في وضع خطير 
الــرئــيــس املقبل  ــدًا، إذ يــتــعــني أن نــنــتــخــب  جــ
املثير  مــن  تقدير.  أبعد  على  مايو   9 بحلول 
للقلق أن الصراعات املختلفة الظاهرة حتى 
اآلن قـــد تــتــفــاقــم بــســبــب االنــتــخــابــات، أو أن 
أجواء االنتخابات قد تكون مشحونة بشكل 
زائد«. وأضاف »اللجنة الوطنية لالنتخابات 
تعترف بأهمية هذه االنتخابات التي تجري 
في ظروف خطيرة، وسنقوم بواجباتنا التي 
يلزمنا بها الدستور إلدارة االنتخابات بدقة 

وحياد«. 
ويـــحـــرم تــثــبــيــت إقــالــتــهــا مـــن قــبــل املــحــكــمــة، 
وامــتــيــازاتــهــا،  صالحياتها  كــل  مــن  الرئيسة 
باستثناء األمن. وقد تواجه اتهامات جنائية 
بــــالــــرشــــوة واالبـــــــتـــــــزاز وإســــــــــاءة اســـتـــخـــدام 
الــســلــطــة فــي مــا يتعلق بــمــزاعــم عــن تآمرها 
مـــع صــديــقــتــهــا تـــشـــوي ســــون ســـيـــل. ووجـــه 
االدعاء االتهام لبارك في قضيتني مرتبطتني 
التحقيق  إمكانية  إلــى  يشير  ما  بالفضيحة 
معها. واتهمت بارك بالتواطؤ مع صديقتها 
تــشــوي ومــســاعــد ســابــق لــهــا، وكــالهــمــا قيد 
املــحــاكــمــة حــالــيــًا، لــلــضــغــط عــلــى مــؤســســات 
أعمال كبرى للتبرع ملؤسستني أنشئتا لدعم 

مبادرات لسياستها.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

الكورية  ــام  اإلع وسائل  ذكــرت 
بارك  أن  السبت،  أمس  الجنوبية، 
غيون هي تابعت على التلفزيون 
ــدة في  ــي ــاشــرة، وهـــي وح مــب
غرفتها، وقائع إعان المحكمة 
ما  تصدق  ــم  ول عزلها.  لــقــرار 
الفور  على  واتصلت  سمعته، 
ذلك،  من  للتأكد  بمستشاريها 
»شــوزون  صحيفة  ذكــرت  كما 
إنها  مستشاروها  وقال  ايلبو«. 
قرار  بيان حول  نشر  تنوي حاليًا  ال 
إن  أحدهم  ــال  وق المحكمة. 
بالقرار.  مندهشة  بدت  »الرئيسة 

كان يبدو عليها اإلحباط«.

بارك المندهشة 
والمحبطة

قـــرار منع جـــاووش أوغــلــو مــن زيـــارة بلده. 
دبــلــومــاســيــة، استدعت  فــعــل  أول ردة  وفـــي 
أنقرة القائم باألعمال الهولندي لالحتجاج 
رسميًا على ما حصل، وقررت إيفاد وزيرة 
األســرة التركية إلى روتــردام برًا للمشاركة 
فــــي املـــهـــرجـــان الـــتـــركـــي. مــــن جـــانـــبـــه، هــــّدد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالرّد 
عــلــى الـــقـــرار الــهــولــنــدي، واصــفــًا سياسيي 

هم »فاشيون«. 
ّ
هولندا بأن

وقـــــال خــــالل كــلــمــة أمـــــام حــشــد جــمــاهــيــري 
فـــي مــديــنــة إســـطـــنـــبـــول: »فــلــتــفــعــل هــولــنــدا 
عليهم  بــالــرّد  تــشــاء، سيقوم مواطنونا  مــا 
ــريـــل/ نــيــســان املــقــبــل )مــوعــد  فـــي 16 مـــن إبـ
االســـتـــفـــتـــاء(«. وأضــــــاف أن تــركــيــا ســتــبــدأ 
ــذا الــــتــــاريــــخ، مــوجــهــًا  ــ اتـــهـــا بـــعـــد هـ بـــإجـــراء
رسالة تحذيرية ضمنية، بقوله »لنرى كيف 
القادة  وعــن  تركيا«.  إلــى  ستأتي طائراتكم 
الهولنديني، قال أردوغان إن »هؤالء ليسوا 

ساسة، هؤالء نازيون، هؤالء فاشيون«. 
وكـــــان جــــــاووش أوغـــلـــو قـــد أكـــــد، فـــي وقـــٍت 
سابق أمس، خالل حديث لقناة »سي إن إن« 
عقوبات  لفرض  ستلجأ  بــالده   

ّ
أن التركية، 

ــــال اســتــمــرت  شــــديــــدة عـــلـــى هـــولـــنـــدا فــــي حـ
بــســلــوكــهــا »الـــعـــدائـــي« تــجــاه تــركــيــا. وقـــال 
»اآلن هناك هــولــنــدا، وزعــيــم حــزب مــن أجل 
)اليميني  فيلدرز  غيرت  الهولندي  الحرية 
املتطرف(، يتصّرف كالنازيني، ويهّدد بمنع 
طــائــرة وزيــــر فــي الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة من 

ي سأذهب«.
ّ
الهبوط في هولندا، ولكن

الهولندية، في  الحكومة  أعلنت  املقابل،  في 
بيان أمس السبت، أنها سحبت إذن الهبوط 
بسبب »املــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــنــظــام الــعــام 
واألمــــــن«، نــتــيــجــة الـــزيـــارة املــقــتــرحــة لــوزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي إلــى روتـــــردام. وأضــافــت 
التركية  السلطات  مــع  تبحث  )كــانــت(  أنــهــا 
ــــل مـــقـــبـــول« بـــشـــأن إلـــقـــاء  ــــى »حـ الـــتـــوصـــل إلـ
جـــاووش أوغــلــو خطابًا فــي هــولــنــدا، ولكن 
»قــبــل االنــتــهــاء مــن هـــذه املــحــادثــات، هــددت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة بــفــرض عــقــوبــات، وهــذا 
 ،»

ً
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املـــصـــريـــة،  ــة  ــيـ ــالـ املـ وزارة  ــنــتــهــي  ت
خــــــال أيــــــــام، مــــن إعــــــــداد مـــشـــروع 
مــوازنــة الــعــام املــالــي املقبل 2017/ 
2018، تمهيدا لعرضها على مجلس الــوزراء 
قــبــل إحــالــتــهــا إلـــي مجلس الــنــواب )الــبــرملــان( 

ملناقشتها واعتمادها رسميًا.
ــام مــــحــــددة لــكــل  ــ ــ ــــان عــــن أرقـ ــ ــــدم اإلعـ ــم عـ ــ ورغــ
بنود املوازنة، إال أن وزارة املالية كشفت وفق 
ملــنــشــورهــا عـــن مـــشـــروع املـــوازنـــة مـــؤخـــرا عن 
عــدة أهـــداف فــي الــعــام املــالــي الــجــديــد، أبرزها 
اســتــهــداف معدل نمو يــتــراوح بــن 4% و%5، 
وخـــفـــض الــبــطــالــة مـــن 12 إلــــى 10%، مــقــابــل 
ــن الــخــريــجــن، إال  ــات مـ ــعـ حــظــر تــعــيــن أي دفـ
بعد موافقة مجلس الــوزراء وتوفير التمويل 
الــــــازم، إضـــافـــة إلـــى اســتــكــمــال تــطــبــيــق خطة 
خفض دعم الكهرباء وتقليص عجز املوازنة، 

وميكنة األجور واملعامات الحكومية.
واســتــنــادا لــتــراجــع مـــؤشـــرات االقــتــصــاد، من 
تباطؤ ملعدالت النمو ووصول نسب البطالة 
والــفــقــر ملـــعـــدالت غــيــر مــســبــوقــة، إضـــافـــة إلــى 
ــفــــاع نــســبــة ديـــون  تــفــاقــم عــجــز املــــوازنــــة وارتــ

مــصــر الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لــتــغــطــي كــامــل 
الــنــاتــج الــقــومــي، أكـــد خــبــراء اقــتــصــاد وجــود 
صــعــوبــة بــالــغــة فـــي تــطــبــيــق مـــا تــصــبــو إلــيــه 
الــحــكــومــة، مــشــيــريــن إلـــى وجــــود مــا وصــفــوه 
»األلغام« في طريق الهروب من العجز املالي  بـ

والديون الثقيلة.
ــتــــصــــادي  ــده، الـــخـــبـــيـــر االقــ ــ ــبـ ــ ــقــــول رشـــــــاد عـ يــ
املـــصـــري، إن مـــا تــتــحــدث عــنــه الــحــكــومــة من 
تــحــقــيــق مـــعـــدل نـــمـــو بــــن 4% و5% فــــي ظــل 
تــراجــع مــعــدالت اإلنــتــاج وتــوقــف الــعــديــد من 
األنشطة االقتصادية وعلى رأسها السياحة، 

أمر يدعو إلى التعجب.
ــر  »الــعــربــي الــجــديــد«: »األمـ ويــضــيــف عــبــده لـــ
نفسه ينطبق على حديث الحكومة عن سعيها 
ــم مــا أقــرتــه من  لخفض مــعــدالت الــبــطــالــة، رغـ
حظر تعين أي دفعات جديدة من الخريجن 
إال بموافقة مجلس الــوزراء وتوفير التمويل 
الــــازم، وكــذلــك خفض بند الــوظــائــف املؤقتة 
ضــمــن املـــوازنـــة الــجــديــدة، إضــافــة إلـــى توقف 
العديد من املصانع وخــروج عدة استثمارات 
أجنبية خارج الباد وتوقف السياحة وهجرة 
الــقــائــمــن عــلــيــهــا لــقــطــاعــات أخـــــرى«. ويــتــابــع 
أن املـــوازنـــة الــجــديــدة تعتمد بــصــورة كبيرة 
على اإليـــــرادات الضريبية، بعد إقـــرار قانون 
ضريبة القيمة املضافة، لكن تباطؤ النشاط 
ــن األعـــمـــال  ــوقــــف الـــعـــديـــد مــ ــادي وتــ ــتــــصــ االقــ
والصناعات، سيجهض خطة الدولة في رفع 
املـــحـــصـــات الــضــريــبــيــة. ويــشــيــر إلــــى تــوقــف 

الــعــديــد مــن املــصــانــع بــنــســب تــفــوق 80% في 
بعض الصناعات كالغزل والنسيج، بجانب 
خـــروج عـــدد كبير مــن األجــانــب الــعــامــلــن في 
مصر، مع استمرار حاالت التهرب الضريبي، 
مؤكدا أن الحصيلة الضريبية ستتأثر سلبا 

وفقا لتلك الظروف الراهنة.
كما تستهدف الحكومة في املوازنة الجديدة 
خــفــض الــعــجــز إلــــى مـــا بـــن مـــا بـــن 10.1 أو 
10.2%، وكــــذلــــك خـــفـــض مـــســـتـــويـــات الـــديـــن 
الحكومي. لكن الخبير االقتصادي املصري، 
يقول إن ما يحدث هو العكس، حيث ستزداد 
أعباء الديون بنحو كبير، بعد ارتفاع الفائدة 
املحلية وكذلك ارتفاع سعر الــدوالر، متوقعا 
أن تتجاوز فوائد الــديــون فقط حاجز الـــ 400 

مليار جنيه، ما يرفع من العجز املالي.
وكـــان البنك املــركــزي، قــد رفــع أســعــار الفائدة 
املحلية 3% دفعة واحدة في نوفمبر/تشرين 
الثاني املــاضــي، مما دفــع أسعار العائد على 
أدوات الدين املحلي لارتفاع متخطية %20، 

عقب تحرير سعر الصرف.
وحرر املركزي سعر صرف الجنيه في الثالث 
مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، بــنــاء 
على مطالب صــنــدوق النقد الــدولــي، غير أن 
العملة األميركية سجلت قفزات سريعة أمام 
الجنيه الضعيف والمست حــدود 20 جنيها 
في أيــام معدودة، بينما كانت تبلغ قبل قرار 
املركزي املصري 8.88 جنيهات. ويشير عبده 
إلى أن تضاعف قيمة الدوالر بمثابة »القنابل 
ــة الــجــديــدة، خــاصــة أن  املــوقــوتــة« فــي املـــوازنـ
الدولة تستورد القمح واملازوت والغاز ومواد 
ــى تــفــاقــم عــبء  ــة إلــ ــافـ اإلنــــتــــاج بــــالــــدوالر، إضـ
الـــديـــون الــخــارجــيــة لــصــعــوبــة تــوفــيــر الـــدوالر 
بــاألســعــار الــحــالــيــة، وهــو مــا يعني مــزيــد من 

الديون الداخلية أيضا على الحكومة.
وتتوقع وثائق صندوق النقد أن ترتفع ديون 
مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دوالر بعد 

الرباط ــ مصطفى قماس

قــــرر املــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات، املــمــلــوك 
للدولة املغربية، استثمار 1.6 مليار دوالر، 
ضــمــن مخطط لتنمية اســتــغــال الفوسفات 

والتوسع في القطاع محليًا ودوليًا.
ووافــــــق املـــجـــمـــع، الـــــذي يــعــد أكـــبـــر فـــاعـــل في 
قطاع الفوسفات على مستوى العالم، على 
12 مــشــروعــا ضــمــن بــرنــامــجــه االســتــثــمــاري 
لــلــفــتــرة املــمــتــدة مــن 2008 إلـــى 2025، والــتــي 
تــتــطــلــب ضــــخ نـــحـــو 20 مـــلـــيـــار دوالر. ومـــن 
املقرر أن تخصص الـ1.6 مليار دوالر، وفق ما 
أعلنه املجمع يوم الجمعة، الستغال مناجم 
جــديــدة وتــوســيــع مناجم فــوســفــات، وإنــجــاز 
يــاه املرتبطة  تجهيزات محطات ملعالجة املــ

بذلك املعدن.
ــدرات إنــتــاج  ــ وســتــتــيــح تــلــك املــشــاريــع رفـــع قـ
ــــط املــمــلــكــة(  مـــنـــاجـــم مــنــطــقــة اخـــريـــبـــكـــة )وســ
من 18 مليون طن حاليا إلــى 38 مليون طن 
بــحــلــول عــــام 2025. كــمــا تــتــضــمــن املــشــاريــع 

إنشاء مخزن للفوسفات الخام.
ويملك املغرب أكبر احتياطي للفوسفات في 

العالم، ما يدفعه إلى املراهنة على الريادة في 
قطاع األسمدة، من أجل ربح حصص كبيرة 
في السوق، حيث يسعى إلى رفعها إلى %40 

في الخمسة أعوام املقبلة.
ــع إنــتــاج الفوسفات  ويــســعــى املــغــرب إلـــى رفـ
من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن سنويًا، 
ــادة إنتاج األســمــدة الفوسفاتية من 3.5  وزيـ

ماين طن إلى 10 ماين طن سنويًا. 
وكانت قيمة مبيعات املغرب من الفوسفات 
ومشتقاته، تراجعت بنسبة 12.1% في العام 
املاضي 2016، حيث بلغت 3.9 مليارات دوالر، 
مقابل 4.4 مليارات دوالر في 2015، نتيجة 
تراجع أسعار األســمــدة في السوق العاملية. 
وساهمت عودة الصن إلى سوق الفوسفات، 

وتـــوفـــر الــبــلــدان الــرئــيــســيــة املـــســـتـــوردة على 
مخزون منه، في تراجع األسعار في السوق 
العاملية. وتمكن املغرب من مواجهة تراجع 
األســـعـــار فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة، عــبــر الـــتـــزّود 
بمواد أولية منخفضة التكلفة، باإلضافة إلى 
اعتماد نقل الفوسفات من مواقع االستخراج 
إلى مصانع التحويل عبر أنابيب، عوضًا عن 

القطارات، كما كان الحال في املاضي.
وبجانب التوسع فــي عمليات اإلنــتــاج في 
الداخل، يسعى املغرب إلى التمدد خارجيا 
ــرب اتـــفـــاقـــا،  ــغــ فــــي هـــــذا الــــقــــطــــاع. وأبـــــــرم املــ
فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول املــــاضــــي، مــع 
نيجيريا، تساهم بموجبه اململكة في إقامة 
مصنع إلنتاج األسمدة، وذلك بعد أسابيع 
قليلة مــن تــوقــيــع الــربــاط اتــفــاقــيــة لتشييد 
مصنع مماثل فــي إثيوبيا بتكلفة تناهز 

3.7 مليارات دوالر.
ــتــنــفــيــذي للمجمع الشريف  ــان الــرئــيــس ال وكـ
للفوسفات، مصطفى الــتــراب، قــال إن املغرب 
ونيجيريا اتفقا على تشييد وحدات مشتركة 
ــون هـــذه  ــكــ إلنــــتــــاج األســـــمـــــدة، مـــرجـــحـــا أن تــ

الوحدات جاهزة خال عام ونصف العام.

الكويت ــ خالد الخالدي

حــــرك مـــوســـم االحـــتـــفـــاالت الــوطــنــيــة بــعــيــدي 
االســتــقــال والتحرير بالكويت فــي فبراير/

ــــي األســــــــــــواق، لـــيـــعـــد مــوســمــًا  ــــاضـ ــاط املـ ــبــ شــ
ــرار مــواســم شهر  تــســويــقــيــًا بــامــتــيــاز عــلــى غــ
رمـــضـــان وعـــيـــدي الــفــطــر واألضــــحــــى، والــتــي 
تـــشـــهـــد نـــشـــاطـــًا ملــــحــــات الـــتـــجـــزئـــة ومــــراكــــز 
ــيـــات الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــمـــعـ ــى الـــجـ ــتــ ــتــــســــوق وحــ الــ

وأسواق التغذية الكبرى.
ــون واملـــــقـــــيـــــمـــــون مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ ــيــــد املـ ــفــ ــتــ ويــــســ
الخصومات التجارية التي تقدمها الشركات 
املختلفة بالتعاون مع اللجنة العليا ملهرجان 

»ها فبراير« وهي جهة حكومية.
وقـــال ممثل اللجنة أحــمــد الــزيــن لـــ »العربي 
الــجــديــد«، إن فــكــرة املــهــرجــان تــقــوم ببساطة 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــشـــركـــات لــــعــــروض تــنــافــســيــة 
وأسعار خاصة على أن تقوم اللجنة العليا 
لــلــمــهــرجــان بــتــقــديــم كـــوبـــونـــات ســحــب لكل 
زبــون يشتري من هذه الشركات، مشيرا إلى 
أن أعداد الكوبونات بلغت أكثر من 10 ماين 
كوبون هــذه السنة تؤهل حامليها للدخول 
فــي ســحــوبــات تصل جــوائــزهــا إلــى مليوني 

دوالر تقريبًا.
لـــكـــن أبــــــــرز الــــخــــصــــومــــات وأكــــثــــرهــــا فـــائـــدة 

ــتــي تــقــدمــهــا الجمعيات  لــلــمــتــســوقــن، هــي ال
الــتــعــاونــيــة. وتــعــتــبــر الــجــمــعــيــات التعاونية 
أحد أبرز املشاريع التي ميزت دولة الكويت 
عــن بقية دول املــنــطــقــة، حــيــث يــوجــد فــي كل 
ضاحية ومنطقة سكنية في الكويت جمعية 
تــعــاونــيــة تــشــرف عليها الــحــكــومــة وتــتــكــون 
مــن مركز تــجــاري للمواد الغذائية ومطاعم 
ومحات خاصة بمستلزمات البيوت ولوازم 

العائلة، يساهم بها سكان املنطقة أنفسهم.

وقــال محمد عسكر، مدير إحــدى الجمعيات 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن شهر  ــعـ الــتــعــاونــيــة لــــ »الـ
فبراير/شباط كان بمثابة شهر التحدي بن 
جميع الجمعيات التعاونية، التي تنافست 
عــلــى تــقــديــم أفــضــل الــعــروض وأقـــل األســعــار 
خــصــوصــًا لــلــمــنــتــجــات والــســلــع األســاســيــة، 
حيث وصلت نسبة الخصومات على أغلبها 

ما بن 50% إلى %60.
ورغـــــم نــســبــة الــخــصــم الـــعـــالـــيـــة، فــــإن جميع 
الجمعيات تحقق أرباحًا خيالية في فبراير/
شباط من كل عام، وفق عسكر، بسبب ارتفاع 
ــى 150% مقارنة باألشهر  نسبة املبيعات إل
األخرى. ويشير خبراء اقتصاد إلى أن موسم 
املهرجانات غالبا ما يحرك األســواق ويعزز 
من اإلنفاق االستهاكي، الــذي شهد تباطؤًا 
ــار إثـــــر رفـــــع أســـعـــار  ــ ــعـ ــ ــاع األسـ ــ ــفـ ــ بــســبــب ارتـ
البنزين ورسوم بعض الخدمات التي تمس 

في الغالب الوافدين خال العام املاضي.
وكان تقرير حكومي صادر عن الهيئة العامة 
لإلحصاء الكويتية منتصف فبراير/ شباط 
ــد تــراجــع االســتــهــاك الشخصي  املـــاضـــي، أكـ
في الكويت بنسبة 5.5% خال العام املاضي 
2016، مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق عــلــيــه، وذلــك 
ــــر صـــعـــود جـــمـــاعـــي ألســــعــــار الــســلــع  عـــلـــى إثـ

الرئيسية بنسبة %10.

موازنة مصر

)ياسر الزيات/فرانس برس(

1.6 مليار دوالر لمناجم الفوسفات

األعياد الوطنية... مهرجانات تسويقية

»ألغام« في طريق الهروب 
الحكومي من العجز

غضب الشارع يتصاعد... وشكوى من فاتورة الكهرباء

يترقب المصريون إعالن 
الحكومة عن موازنة 

العام المالي الجديد 
والتي ستكشف عن 

خطط النظام للتعامل 
مع ملفات شائكة مثل 

العجز والديون

المغرب مال وناس

الكويت

3.5
ــطــاقــة  ال وزارة  ت  د ـ ـ ـ ـ ـ ك أ
األردنية أن إجمالي اإليرادات 
ــن بــيــع  ــ ــة م ــق ــق ــح ــت ــم ال
الل  خ ة  ي ط ف ن ل ا ت  ا ق ت ش م ل ا
عام 2016 بلغ 3.5 مليارات 
دوالر، موضحة أن الحديث 
ة  م و ك ح ل ا ق  ي ق ح ت ل  و ــ ح
أرباحًا هائلة من بيع الطاقة 

ليس صحيحًا.

تحقيق

فوائد الديون وحدها 
تتجاوز حاجز 400 مليار 

جنيه العام المالي المقبل

برلمانيون ينتقدون 
تحميل األعباء االقتصادية 

للمواطنين

اتهامات للحكومة 
بجني أرباح عبر المتاجرة 

بالمحروقات

المغرب يسعى 
لزيادة اإلنتاج إلى 50 

مليون طن سنويًا

عمان ــ زيد الدبيسية

ــشــــارع  ــادات الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاعــــدت انـ تــــصــ
لــحــكــومــة األردن بــرئــاســة هــانــي 
ــقــــي الــــتــــي اتـــــخـــــذت قــــــــرارات  ــلــ املــ
صعبة، خال الفترة األخيرة، بهدف رفعته 
هـــو إنـــقـــاذ االقـــتـــصـــاد، عــبــر رفـــع الــضــرائــب 
واألســــعــــار وإلـــغـــاء الـــدعـــم املـــقـــدم لــعــدد من 
السلع والخدمات، ما فاقم األزمات املعيشية 
للمواطنن. ووفقا ملراقبن »تواجه الحكومة 
أزمـــات مــتــكــررة فــي الــشــارع فــي ظــل تنامي 
دور الـــبـــرملـــان الــــذي يــقــود بــعــض أعــضــائــه 
الــــحــــراك الـــشـــعـــبـــي، ويـــتـــقـــدمـــون املـــســـيـــرات 
املطالبة بإسقاط الحكومة احتجاجًا على 

قراراتها األخيرة«.
وقــبــل أيـــام كشف محللون اقــتــصــاديــون أن 
الحكومة تحقق أرباحًا بمليارات الدوالرات 
مـــــن املــــتــــاجــــرة بــــاملــــحــــروقــــات، وأكــــــــــدوا أن 
هـــذه األربــــاح ال تــدخــل الــخــزيــنــة وال يعرف 

مصيرها.
ــدت وتـــــيـــــرة  ــ ــاعــ ــ ــــصــ ـي ذات اإلطــــــــــــــار تــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وفـ
االعتراضات على فواتير الكهرباء الشهرية 
الــتــي يــؤكــد مــواطــنــون أنــهــا ارتفعت كثيرا، 
فــي الــوقــت الـــذي نــفــت فــيــه الــحــكــومــة زيـــادة 
تعرفة الطاقة الكهربائية رسميًا حتى اآلن.

وكــانــت الحكومة بـــدأت اســتــيــراد الــغــاز من 
إسرائيل قبل شهرين سرًا حسبما تردد في 
وسائل اإلعام، تحت مبرر حل أزمة أسعار 
الطاقة في األردن، ما فاقم من االحتجاجات 
الشعبية الغاضبة ضــد التطبيع الرسمي 
مــع االحـــتـــال، ورغــــم ذلـــك رفــعــت الحكومة 

أسعار الطاقة بمختلف أنواعها. 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــرة نـــيـــابـــيـــة مـ ــ ــذكـ ــ ــبــــت مـ ــالــ وطــ
بإيضاح أسباب ارتفاع أسعار الوقود، وال 
سيما قيمة فــواتــيــر الــكــهــربــاء لاستهاك 
املنزلي، والتي يشكو منها املواطنون منذ 

عدة أشهر.
ــد الـــزبـــيـــدي،  ــالـ ــال خـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
املــحــلــل االقـــتـــصـــادي، إن الــحــكــومــة تحقق 
ــــال اســـتـــيـــراد  ــدا مــــن خـ ــ إيـــــــــرادات عـــالـــيـــة جـ
الــنــفــط وتــكــريــره وإعــــادة بيعه للمواطنن 
على شكل مشتقات نفطية. وشكك الزبيدي 

فــي اإليــضــاحــات الحكومية الــتــي تــقــول إن 
العوائد من وراء الضرائب املفروضة على 
النفط متواضعة جدا وتكاد ال تذكر، مشيرًا 

إلى أن العوائد الحكومية كبيرة.

أرباح بالمليارات
وفـــي املــقــابــل نــفــت وزارة الــطــاقــة األردنـــيـــة 
صحة ما يتم تداوله حول معلومات ترددت 
ــرًا عـــن جــنــي الــحــكــومــة أربـــــاح بمبلغ  مـــؤخـ
6.5 مــلــيــارات دوالر مــن املــواطــنــن مــن وراء 
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، مــوضــحــة أن إجــمــالــي 
اإليــــــــــــرادات املـــتـــحـــقـــقـــة مــــن بـــيـــع املــشــتــقــات 
النفطية خــال عــام 2016 بلغ 3.5 مليارات 
دوالر، وأن العائد لشركة مصفاة البترول 
يبلغ سنويا حوالي 21.2 مليون دوالر فقط.

وقــال جمال قــمــوه، عضو لجنة الطاقة في 
مــجــلــس الــــنــــواب )الــــبــــرملــــان( فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن هــنــاك إشــكــالــيــات  لـــ
مــــؤكــــدة فــــي مـــلـــف اســـتـــيـــراد الـــنـــفـــط الـــخـــام 
وإعـــادة تكريره، ما يــؤدي إلــى ارتــفــاع كلف 
إنــتــاج املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. وأضــــاف قموه 

أن الحكومة تــفــرض ضــرائــب مرتفعة على 
بعض املشتقات النفطية، خاصة البنزين 
بأكثر من 30% وقامت مؤخرا بفرض رسوم 
إضافية تحت بند دعم املوازنة. وأشار إلى 
أن مصفاة البترول القديمة وارتفاع نسبة 
الفاقد لديها يتم تحميله في النهاية على 
سعر املنتجات ويدفعها املواطن في نهاية 

املـــطـــاف. وتـــابـــع: »نــتــفــق عــلــى وجــــود خلل 
فــي ســـوق املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ولــكــن ليس 
باألرقام املبالغ فيها عن األرباح الحكومية 
مـــن بــيــع الـــطـــاقـــة، والـــتـــي تـــم تـــداولـــهـــا على 

نطاق واسع منذ أيام«.
وأشــــــــار الـــنـــائـــب الـــبـــرملـــانـــي إلـــــى أن الــحــل 
فـــي مــعــالــجــة املــشــاكــل الــتــي تــكــتــنــف ســوق 
املشتقات النفطية هو فتح السوق، وإنهاء 
ــة مــصــفــاة الـــبـــتـــرول، بحيث  ــركـ ــكـــار شـ ــتـ احـ
يسمح بــإنــشــاء مــصــاف جــديــدة، والتوسع 
في استيراد املشتقات النفطية من الخارج 
ما يخفض األسعار ويرفع جودة املنتجات.

وأكــــد أهــمــيــة أن تــوضــح الــحــكــومــة حقيقة 
الــزيــادة الــتــي يــقــول املــواطــنــون إنــهــا طــرأت 
عــلــى أســـعـــار الـــكـــهـــربـــاء حــيــث تـــقـــدم نـــواب 

بمذكرة رسمية تطالب بتلك اإليضاحات.
ــع أســـعـــار  ــ ونــــفــــذت الـــحـــكـــومـــة إجـــــــــراءات رفـ
الطاقة استجابة لشروط وإماءات صندوق 
النقد الدولي الــذي يرى في تلك اإلجــراءات 
ضرورة لزيادة اإليرادات املحلية ومواجهة 
األعــبــاء املــالــيــة للموازنة الــعــامــة. وفــي ذات 

اإلطار قال مواطنون إنهم فوجئوا بارتفاع 
كبير على قيمة فواتير الكهرباء الشهرية 
وبشكل يفوق املعتاد، حيث أن االستهاك 
املعتاد لألسرة قفز بنسبة تزيد عن %50. 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــعــدل  ــعـ »الـ ـــ وأضــــافــــوا لـ
استهاكهم لم يتغير عن السنوات السابقة 
في هــذه الفترة، بخاف ما تقول الحكومة 

إنه عائد الرتفاع كميات االستهاك.
»العربي الجديد«  املواطن أيمن ذياب قال لـ
إن قــيــمــة فـــاتـــورتـــه الــشــهــريــة ارتــفــعــت إلــى 
حــوالــي 42 دوالرا شــهــريــا، بينما كــانــت ال 
تتجاوز 25 دوالرا شهريا، وذلك يعود إلى 
زيادة االسعار التي تخفيها الحكومة حتى 
ــبـــت جــمــعــيــة حــمــايــة املــســتــهــلــك  ــالـ اآلن. وطـ
الحكومة بالعودة عن رفع أسعار الكهرباء 
وعدم تحميل املواطنن أعباء إضافية. وأكد 
»العربي  محمد عبيدات، رئيس الجمعية لـ
الجديد« أن أسعار الكهرباء، كما هو واضح 
من الفواتير الصادرة في آخر ثاثة أشهر، 

قد ارتفعت بدون أن يعلن ذلك رسميا. 
وأضــــــــــاف أن الــــحــــكــــومــــة طـــبـــقـــت اعــــتــــبــــارًا 
مـــن بـــدايـــة هــــذا الـــعـــام بــنــد فــــرق بــــدل دعــم 
املــحــروقــات املــثــبــت عــلــى فــواتــيــر الــكــهــربــاء 
وكــان يظهر بالقيمة الصفرية، مشيرا إلى 
أن الحكومة كانت قــد تعهدت بعدم زيــادة 
تعرفة الكهرباء إال بعد تجاوز سعر برميل 

النفط 55 دوالرا شهريا.
مــن جــانــبــه أكـــد رئــيــس هيئة قــطــاع الطاقة 
واملعادن فاروق الحيارى أن أسعار التعرفة 
الكهربائية املعمول بها ثابتة وال يوجد أي 

فرق عن األسعار املعلنة. 

زيادة االستهالك
وأشــار في تصريحات صحافية إلى التزام 
شركات الكهرباء بمواعيد قــراءة العدادات 
وفقا لتعليمات الهيئة التي تلزم الشركات 
بهذا الخصوص والصادرة منذ عام 2012، 
ــــوادر  ــــال كـ ــــك مــــن خـ ــتـــم الــتــحــقــق مــــن ذلـ ويـ
الهيئة املــوجــودة فــي الــشــركــات والحمات 
الرقابية التي تنفذها الهيئة على شركات 

الكهرباء.
وأرجعت الهيئة ارتفاع قيمة الفواتير إلى 
الـــزيـــادة فـــي االســتــهــاك فـــي فــتــرة الــشــتــاء، 
ــدافــــئ  ــة الســـــتـــــخـــــدام املـــــواطـــــنـــــن مــ ــيـــجـ ــتـ نـ
ــان مـــثـــار اســتــغــراب  ــا كــ ــو مـ كــهــربــائــيــة، وهــ

الشارع األردني.
وكانت الحكومة قد اتخذت قــرارات بزيادة 
ــرائـــب  ــلـــع وفـــــــرض ضـ أســــعــــار غـــالـــبـــيـــة الـــسـ
ــا، وذلــــــــك فـــــي إطــــــــار حـــزمـــة  ــهـ ــيـ ــلـ جـــــديـــــدة عـ
إجـــــــــراءات اســـتـــهـــدفـــت بــحــســب الـــتـــبـــريـــرات 

ــه  ــتـ ــاد مــــن أزمـ ــتــــصــ الـــحـــكـــومـــيـــة إنــــقــــاذ االقــ
الــحــالــيــة وتــخــفــيــض عــجــز املـــوازنـــة. وشهد 
الــشــارع األردنـــي الفترة املاضية مظاهرات 
ــدد مــــن املــــــــدن، لــلــمــطــالــبــة بـــإســـقـــاط  ــ فــــي عــ
الحكومة والضغط باتجاه عــدم تحميلهم 
أخطاء الحكومات وفشلها في إدارة امللف 

االقتصادي.
وانـــتـــقـــد املــــشــــاركــــون فــــي املــــظــــاهــــرات، أداء 
مــجــلــس الـــنـــواب، كــونــه أقـــر املـــوازنـــة الــعــامــة 
للدولة، والتي تضمنت زيــادة في اإليــرادات 
بــمــقــدار 450 مليون ديــنــار، قـــّررت الحكومة 
تحصيلها برفع ضريبة املبيعات على السلع 
والـــخـــدمـــات، وفــــرض ضــرائــب إضــافــيــة على 
املحروقات، ورفع رسوم املعامات الرسمية. ملف الطاقة 

يربك األردن

الضرائب  برفع  الحكومية  القرارات  األردني على  الشارع  الغاضبة في  األفعال  ردود  تواصلت 
وأسعار العديد من الخدمات والسلع وال سيما المحروقات، ووجه برلمانيون انتقادات حادة 

للمسؤولين، واتهموهم بجني أرباح من بيع الطاقة للمواطنين
البنك الدولي يؤيد إلغاء دعم السلع

قــال حــافــظ غــانــم، نــائــب رئــيــس البنك الــدولــي ملنطقة الــشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا، إن إجراءات تقليص الدعم في األردن تعد نتيجة حتمية 
للتغير االقتصادي العاملي. ونقلت وكالة األنباء األردنية عن غانم قوله، 
أمس خالل لقاء صحافي على هامش زيارته للمملكة، إن العالم كان 
يساعد الطبقات الفقيرة من خالل دعم السلع، لكن هذه الطريقة لها 
تأثير سلبي على املوازنة، معتبرا أن األغنياء هم املستفيدون بدرجة 
أكبر من الدعم كونهم يستهلكون أكثر من الفقراء. وأضــاف أن كل 
دول العالم غيرت منظومة الدعم من السلع إلى النقدي املباشر، وهو ما 

يحقق تحسنا في استخدام السلع ويخفض كلفة الدعم على الحكومة، 
ويوسع خيارات الشراء لدى املواطنني اعتمادًا على الدعم النقدي. وتابع 
أن األردن » يحتاج إلــى مــوازنــة بــدون عجز كبير أو بــدون عجز في 
يــزان املــدفــوعــات، كــون العجز املنخفض يعطي ثقة للمستثمرين«.  مــ
ــى أن الصراع وعــدم االستقرار في املنطقة يؤثر سلبًا على  وأشــار إل
االقــتــصــاد األردنــــي، وال سيما الــحــرب فــي ســوريــة والــعــراق، كما أثر 
انخفاض سعر البترول سلبًا على حجم االستثمارات التي تأتي من 

دول الخليج العربي، وتراجع تحويالت العاملني األردنيني في الخارج.

االنتهاء من برنامج »اإلصــاح االقتصادي«، 
لـــتـــصـــل إلـــــى أكــــثــــر مــــن ربـــــع الـــنـــاتـــج املــحــلــي 

اإلجمالي في العام 2020 /2021. 
ويسود قلق من قفزات جديدة في سعر الدوالر 
أعلى من التقديرات الحكومية، في ظل اعتماد 

الباد على االقتراض الخارجي لتوفير جزء 
ليس بالقليل من احتياجات النقد األجنبي، 
بينما تواصل مؤشرات االقتصاد تراجعها، 
ال سيما السياحة والصادرات وقناة السويس 
والـــتـــي تــعــد مـــن أبــــرز مـــــوارد الــنــقــد األجــنــبــي 

ــيــة  ملـــصـــر. غــيــر أن مـــســـؤولـــن فـــي وزارة املــال
ــقـــولـــون إن الــحــكــومــة ســتــعــمــل عــلــى زيــــادة  يـ
اإليـــــرادات وتقليص الــعــجــز ليصل إلـــى نحو 
290 مليار جنيه في املوازنة الجديدة، مقابل 

319 مليارًا متوقعا في املوازنة الحالية.

تزايد المعاناة 
المعيشية 
للمصريين خالل 
العامين األخيرين 
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ــان أكــثــر مـــن 10 أيــــام.  ــيـ تــســتــغــرق فـــي أغــلــب األحـ
وأضاف »كما أن عددا قليال من السفن يسلك هذه 
الطريق في حال تطلب األمــر مساعدة مهاجرين 

على منت زورق يتعرض للغرق«.

ضغط سياسي على روما
2 فبراير/ شباط  اإليطالية، في  الحكومة  أعلنت 
2017، عن إنشاء صندوق بقيمة 200 مليون يورو 
سيخصص ملساعدة دول أفريقية عدة للحد من 
تدفق املهاجرين غير الشرعيني منها إلى إيطاليا. 
وقال وزير الخارجية اإليطالي أنجيلينو ألفانو، 
فـــي مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، إن رومـــــا تــعــمــل »لـــكـــي ال 
ــارًا مــغــريــا لـــإنـــســـان«.  ــيـ يـــكـــون الــــهــــروب مــنــهــا خـ
منها  يخرج  التي  للبلدان  مــاال  »سنعطي  وتابع 
املهاجرون، ولكن عليها في املقابل استخدام هذا 
ــال لــلــحــد مـــن عـــدد املــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــني  املــ

الذين يصلون إلى بالدنا«.
القاهرة  في  ودبلوماسية  أمنية  مصادر  وتفسر 

ســبــب زيــــادة مــعــدل أعـــداد 
الـــقـــوارب الــتــي تــخــرج من 
شواطئ مصر إلى أوروبا 
ــدًا، فــي  ــديــ ــحــ وإيـــطـــالـــيـــا تــ
ــيــــاق تـــعـــمـــد الــســلــطــات  ســ
في القاهرة، »زيادة إغالق 
أعــــــــني حــــــــــراس حـــــدودهـــــا 
ــــن تـــلـــك الـــــــقـــــــوارب«، مــن  عـ
ــدام ورقـــــــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أجــــــــــل اسـ
الشرعيني  غير  املهاجرين 
إلى إيطاليا للضغط على 
روما في مفاوضات مقتل 
جوليو  اإليطالي  الباحث 
ريجيني في القاهرة. لكن 
السفير علي لطفى، وكيل 

»العربي الجديد«:  سابق لوزارة الخارجية، قال لـ
لكنها ال تكون  كــل شــيء،  فيها  »السياسة يجوز 
معلنة ومباشرة، وقد تكون تلك ورقة ضغط، لكن 

ال أحد في الجانبني يستطيع التصريح بذلك« .

إنقاذ 25 قاربًا
أنـــقـــذت قــــوات حــــرس الـــحـــدود املــصــريــة 25 قــاربــا 
للهجرة غير الشرعية بالقرب من السواحل املصرية 
فــي الــفــتــرة مــن مــايــو/ أيــــار 2015 حــتــى أكــتــوبــر/ 
بها  أدلـــى  معلومات  بحسب   ،2016 األول  تشرين 
مناقشة  لــدى  البرملان  أمــام  الداخلية  وزارة  ممثل 
الرغم  أنــه على  الشرعية، غير  الهجرة غير  قانون 
من العدد املتزايد للغرقى، إال أن املصريني خاصة 
الغربية،  الدقهلية،  الشرقية،  محافظات  أبناء  من 
الــقــلــيــوبــيــة، املــنــوفــيــة، الــبــحــيــرة، الــفــيــوم، أســيــوط، 
الشيخ، يصرون على خوض غمار  األقصر، وكفر 
»رحــالت املــوت«، وفقا لدراسة حديثة صــادرة عن 
املركز القومي للبحوث الجنائية واالجتماعية في 
العام 2016، ومن بني هــؤالء إبراهيم صابر، الذي 
يبحث منذ نجاته مــن رحلة الــقــارب الــغــارق »أبــو 
وأربعة  الهجرة هو  يمكنه من  نـــوال«، عن وسيط 
مـــن أبـــنـــاء قــريــتــه، عــلــه يــحــقــق حــلــمــه بــاالســتــقــرار 
والعمل في »جنة أوروبـــا«، والتخلص من حجيم 

حياته في مصر، كما يقول.

1213
تحقيقات

الحكم على 57 متهمًا في قضية  املقبل تصدر محكمة جنح رشيد  مــــارس/آذار  في 25 
غرق مركب رشيد بمياه البحر املتوسط، وبحسب املحامي إبراهيم الشربيني والذي يتولى 
الدفاع عن 5 من أسر الضحايا، فإن املحكمة اكتشفت أن املدعني بالحق املدني في القضية 
هم أسر الشباب الغرقى، في حني تنازل الناجون وأسرهم عن دعواهم«، ويضيف املحامي 
»العربي الجديد«: »توجهت إلى أسر ثالثة من الناجني ألستفسر  في تصريحات خاصة لـ
بأنهم  أقنعوهم  القضية  في  املتهمني  أقــارب  أن  واكتشفت  عن حقهم،  تنازلهم  عن سبب 
سيساعدون أبناءهم على السفر من دون مقابل إذا ما تنازلوا عن دعواهم أمام املحكمة 

لتحسني موقف املتهمني القانوني«.
األغــرب من ذلك أن مباحث األمــوال العامة في رشيد ألقت القبض على ثالثة من الشباب 
الناجني بعد شهر واحد من الحادث أثناء اتفاقهم مع مهرب لتسفيرهم مرة ثانية، وفقا ملا 
أكده املحامي الشربيني، والذي أكمل حديثه موضحا أنه تم إخالء سبيلهم وحبس املهرب 

في القضية رقم 4008 لسنة 2016 إداري رشيد.
وتجمع حالة من اإلصرار الشديد في تكرار التجربة، بني الناجني من »رحالت املوت«، ولدى 
سؤال أحدهم، هل يمكن أن تكرر التجربة في حال توفر املال لك، يجيب دون تفكير »نعم 
هحاول ألف مره، أقعد في البلد أعمل إيه، ال يوجد عمل، والغالء ينهش لحمنا، هنحاول إما 
أن أموت في البحر أو أصل إلى أوروبا«، وهو ما يراه وليد السعيد الذي يبلغ من العمر 21 
عاما ونجا بأعجوبه من الغرق في حادث »مركب رشيد« في سبتمبر/أيلول املاضي بعد أن 
»العربي الجديد«: »أنا قاعد هنا في قريتنا  سبح 3 كيلومترات حتى تم إنقاذه، يقول وليد لـ

باملحلة الكبرى وكأنني ميت، لو سافرت وغرقت يبقى ارتحت« .
حاول وليد الهجرة 3 مرات، في املرة األولى دفع 10 آالف جنيه )555 دوالرا( دفعه مقدمة 
للسفر، غير أنه تعرض للنصب من قبل املهرب، وفي املرة الثانيه كتب والده إيصال أمانة 
على نفسه بقيمة 40 الف جنيه  )2200 دوالر(، غير  أن حرس الحدود ألقى القبض على 
املهرب وأوقف القارب ومن عليه، وفي املرة الثالثة غرق القارب بالقرب من سواحل اليونان.

بنفس اإلصــرار يؤكد عالء عبد العاطي )29 عاما( أنه سيحاول السفر إلى الخارج على 
الرغم من أنه كاد أن يفقد حياته عندما سافر إلى ليبيا قبل ثورة 25 يناير، في محاولة 
للهجرة إلى إيطاليا، غير أنه تعرض للتعذيب والضرب من قبل املهربني بسبب اعتراضه 
على املعامله السيئة، ويؤكد باحثون أن  البطالة املتفشية بني الشباب وندرة فرص العمل 
واالرتفاع الشديد في األسعار، وتردي املعيشة تعد من أهم أسباب الهجرة غير الشرعية، 
باإلضافة إلى الرغبة في تقليد حالة النجاح ألقارب وأصدقاء حققوا أحالمهم في الثراء عبر 
الهجرة باإلضافة إلى العوامل السياسية على املستوى املحلي الداخلي، إذ تسود حالة من 
عدم االستقرار السياسي املنعكس على االقتصاد واملجتمع ما يدفع باألفراد إلى الهجرة، 
ويؤكد باحثون أن العوامل السابقة تؤدي إلى شعور الشباب باالغتراب الداخلي الناتج عن 
التكيف مع املجتمع املحيط به كأسرته أو أصدقائه، والشعور باإلحباط  القدرة على  عدم 
والعزلة االجتماعية وحب املغامرة، ما يجعلهم يبحثون عن مخرج ملشاكلهم بالهجرة غير 

الشرعية، حتى وإن أدت إلى إنهاء حياتهم في مياه املتوسط.

ناجون من رحالت الموت يتنازلون 
عن دعواهم ضد المهربين

كفر الشيخ، رشيد ـ أحمد حسن

حـــتـــى الــلــحــظــة ال يـــعـــرف الــعــشــريــنــي 
سبب  صابر،  محمد  إبراهيم  املصري 
غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي 
كان على متنه برفقة صديقه وسام، إذ كان جديدًا 
كما بدا على محتوياته وأجزائه املختلفة، كما أن 
سمسار الهجرة الذي تواصل مع إبراهيم، أكد له 
ولعائلته أن القارب املسمى »أبو نوال« في حالة 

ممتازة وأن هذه الرحلة تعد األولى له.
فقد إبراهيم في الحادث صديقه وسام، باإلضافة 
دوالر(،   1600 يـــــــوازي  ــا  ــ )مـ جــنــيــه  ــــف  ألـ  30 ــــى  إلـ
يجد  ه 

ّ
عل الرحلة،  قيمة  لدفع  عائلته  استدانتها 

ــوام من  ــ فـــرصـــة عــمــل فـــي إيــطــالــيــا، بــعــد ســتــة أعــ
البطالة وضيق الرزق املتزايد عاما وراء عام، إذ ال 
يجد إبراهيم عمال منذ تخرجه من كلية التربية 

قبل ستة أعوام.
قـــارب إبــراهــيــم الــغــارق، يعد واحـــدا مــن 12 قاربا 
للغرق فى عام  آخــر خرجت من مصر وتعرضت 
الذي  الــعــام،  لألمن  السنوي  للتقرير  وفقا   ،2016
املــصــريــة عــن جهودها  الــداخــلــيــة  تــصــدره وزارة 
األمنية مع نهاية كل عام. وبمقارنة هذا التقرير 
الغارقة  الــقــوارب  أن عــدد  السابق، يتضح  بالعام 
يزيد 30% عن عام 2015، إذ غرقت ثمانية قوارب 
فـــي الـــعـــام الــســابــق، وتــتــزايــد أعـــــداد الــغــرقــى في 
البحر املتوسط عاما بعد عام، طبقا إلحصائيات 
مهاجر   3700 غــرق  إذ  للهجره،  الــدولــيــة  املنظمة 
غير شرعي عام 2015، فيما زاد العدد إلى 4812 
شخًصا في عام 2016، على الرغم من تراجع عدد 
املــهــاجــريــن الــعــابــريــن لــلــبــحــر املــتــوســط بــاتــجــاه 
ألــفــا، بحسب املنظمة  أوروبـــا فــي 2016 إلــى 360 
ــة لـــلـــهـــجـــرة، مـــقـــارنـــة مــــع مـــلـــيـــون مــهــاجــر  ــيـ ــدولـ الـ
فــي 2015، بحسب األمــم املــتــحــدة، وهــو مــا فسره 
ويليام سبيندلر، املتحدث باسم املفوضية العليا 
لــالجــئــني، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، بـــأن األمـــر 
»يبدو أن له صلة باستخدام املهربني مراكب أقل 
جودة، وتقلبات الطقس«، ما أدى إلى تزايد أعداد 
أدلى  السابقة مع ما  األرقــام  الضحايا. وتتشابه 
بــه مــســاعــد وزيـــر الــداخــلــيــة املــصــري الــلــواء عــالء 
البرملان عند مناقشة قانون الهجرة  شوقي أمام 
غير الشرعية فى أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
إذ أعــلــن عــن غــرق 801  مــصــري مــن الــراغــبــني في 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة فـــي 2016، فـــي حـــني بلغ 
العدد 400 ضحية في العام 2015، بحسب إفادة 
نائلة  السفيرة  مــن  التحقيق  معد  عليها  حصل 
الهجرة  ملكافحة  الــوطــنــيــة  اللجنة  رئــيــســة  جــبــر، 

غير الشرعية واالتجار بالبشر.
ويكشف هذا التحقيق االستقصائي سّر تضاعف 
عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية وعالقة األمر 
بغرق قوارب الهجرة غير الشرعية املصنوعة في 
وبيعها  إنتاجها  عمليات  تــتــزايــد  والــتــي  مــصــر، 
وفــقــا لــوثــائــق صـــــادرة عـــن هــيــئــة تــنــمــيــة الــثــروة 
بمنح  املختصة  الــجــهــات  إحـــدى  وهــي  السمكية، 
تصاريح عمل القوارب التي يستخدمها املهربون 
فـــي غــيــر مـــا صــنــعــت لــــه، إذ مــنــحــت الــهــيــئــة 723 
تــصــريــحــا جـــديـــدا لـــقـــوارب تــابــعــة ملــديــنــة رشــيــد 
البحر  على  واملطلة  مصر  شمال  أقصى  الواقعة 

املــتــوســط، فــي الــعــام 2016، فــي حــني منحت 503 
قوارب جديدة تصاريح عمل في عام 2015، بينما 
الجديدة عن  الــقــوارب  تــزد موافقات تصاريح  لــم 
الــقــوارب  ــداد  297 قــاربــا فــي عـــام 2014، أي أن أعــ
الجديدة تتزايد بمعدل يصل إلى 40% في مدينة 
رشيد التي تعد إحدى أهم نقاط تصنيع القوارب 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى كـــونـــهـــا مـــيـــنـــاء خــــــروج رئــيــســي 
»رحـــالت املـــــوت« بــحــثــا عـــن الــحــيــاة، كــمــا يــقــول  ـــ لـ

إبراهيم صابر.

ورش تصنيع القوارب 
يمكن وصف ما يجري في القرى واملدن الساحلية 
ــيـــرة لــتــصــنــيــع  ــبـ ــة، بــــأنــــه ورشـــــــة عـــمـــل كـ ــريــ املــــصــ
الـــقـــوارب، الــتــي تــزايــد اإلقــبــال عــلــى صنعها منذ 
عبد  وليد  املهندس  قاله  ما  2014، بحسب  العام 
الشافي، صاحب ورشــة تصنيع قــوارب في قرية 
بـــرج مــغــيــزل، الــتــي تبعد )19.7 كــلــم( عــن رشــيــد، 
وتعد إحــدى أهــم نقاط تصنيع وانــطــالق قــوارب 
»إنها  مــردفــا  ولــيــد  يكمل  الشرعية.  غير  الهجرة 
تــرســانــة كــبــيــرة مــمــتــدة عــلــى ســاحــل بـــرج مغيزل 
)التابعة  ورشيد  الشيخ(  كفر  ملحافظة  )التابعة 

ملحافظة البحيرة(«.
عــبــر جـــولـــة مــيــدانــيــة حــــدد مــعــد الــتــحــقــيــق أهــم 
الشرعية في  الهجرة غير  انــطــالق رحـــالت  نــقــاط 
أدلــى بها  املحافظتني، ووفقا لشهادات متطابقة 
املستخدمة  الــقــوارب  فــي تصنيع  العاملني  مــن   5
في رحالت الهجرة غير الشرعية، فإن هذه النقاط 

يمكن حصرها في 
قرى »النواصرة، السكري، الجزيرة الخضراء«، التي 
ويتم  الــشــيــخ،  وكــفــر  البحيرة  بــني محافظتي  تقع 
فيهم إخفاء الراغبني في الهجرة غير الشرعية، في 
التي  »الــتــخــزيــن«  املــهــربــون عملية  مــا يطلق عليه 
يقوم بها السماسرة الذين يقطنون قرى الجزيرة 
ــراء، أبـــــو خـــشـــبـــة، بـــــرج مـــغـــيـــزل، الــتــابــعــة  ــخــــضــ الــ
ملحافظة كفر الشيخ، فيما يقطن سماسرة البحيرة 
في مدينتي الدلنجات وحوش عيسى، بينما تعد 
قــريــة بـــرج رشــيــد أهـــم نــقــاط انــطــالق املــهــربــني في 
املــحــافــظــة، وهــو مــا يطابق مــا جــاء فــي تحقيقات 
الشرعية،  غير  الهجرة  قضايا  في  العامة  النيابة 
1723 إداري الدخيله لعام 2015 و2190 لسنة 2015 

إداري الجمرك في اإلسكندرية.
ــال الــكــبــيــر عــلــى رحـــــالت الــهــجــرة  ــبــ وأنـــعـــش اإلقــ
علي  بها  يعمل  ورشـــة  فــي  العمل  الشرعية،  غير 
مدار  على  املمتدة  الخبرة  ذو  النجار  الصعيدي، 
10 أعوام من العمل في صناعة القوارب، إذ صنعت 
الورشة 9 مراكب في عام 2016، بينما لم يزد عدد 
مــا أنتجته عــن 3 مــراكــب فــي عــام 2015، وهــو ما 
السامية  املفوضية  تقرير  في سياق  فهمه  يمكن 
لــشــؤون الــالجــئــني الــتــابــعــة لــألمــم املــتــحــدة، الــذي 
إلــى إيطاليا  وثــق وصــول 2634 مهاجرا مصريا 
في األشهر السبعة األولى من العام 2016، مقابل 

344 فقط طوال عام 2015. 
القوارب  زيــادة تصنيع  الصعيدي  النجار  يفسر 
قــائــال »املـــراكـــب الــلــي كــانــت بـــتـــروح الــبــر الــتــانــي 
ــا( مكنتش بــتــرجــع، الــرحــالت زي  ــ )يــقــصــد أوروبـ
الــــرز، كــنــا بنصنع مــراكــب مــخــصــوص، وعــارفــني 

أنها مش راجعة تاني«.

خرج ولم يعد
فى التاسع من مارس/ آذار املاضى، ركب إبراهيم 
صــابــر وصــديــقــه وســـام قـــارب »أبـــو نــــوال«، الــذي 
غرق بالقرب من سواحل اليونان. وتكشف دفاتر 
»مــكــتــب املــصــايــد« الــتــابــع لــهــيــئــة تــنــمــيــة الــثــروة 
الــرقــم املسلسل  الــذى يحمل  الــقــارب  أن  السمكية، 
»رش 123«، )اختصار لكلمة رشيد املدينة التابع 
لها مالك املركب(، تم تسجيله للمرة األولى في 12 
فبراير/ شباط 2016، وبحسب ضابط في حرس 
الـــحـــدود )تــحــتــفــظ الــجــريــدة بــهــويــتــه لــكــونــه غير 
مخول بالحديث(، فإن قارب أبو نوال »رش 123« 
خرج في رحلة صيد يوم 9 مارس، وحتى اآلن لم 
أنــه مفقود، وفقا  الــقــارب على  يعد، وتــم تسجيل 
لــتــقــريــر صـــدر فــي 16 إبـــريـــل/ نــيــســان عــن حــرس 
الــثــروة  لتنمية  الــعــامــة  الهيئة  مته 

ّ
تسل الــحــدود 

السمكية التابعة لوزارة الزراعة.
ويتعني على قوارب الصيد التي تخرج إلى عرض 
الــبــحــر تــســجــيــل »دخــــــول وخـــــــروج« لــــدى دفــاتــر 
حرس الحدود، وبحسب تحقيقات النيابة العامة 
الدخيله  إداري   2016 لسنة   7096 القضيتني  فــي 
الــقــوارب  فـــإن  رشــيــد،  إداري   2016 لــســنــة  و3122 
التي تخرج في رحلة هجرة غير شرعية يسجل 
الــقــارب في دفاتر حرس  مالكها أو قائده خــروج 
الحدود على أنه متوجه إلى رحلة صيد. وتكشف 
 45 أن  للضابط،  الحدود، والحديث  دفاتر حرس 
تــم تسجيلها فــي 2016، خرجت ولــم تعد،  قــاربــا 

وتم تسجيلها على أنها مفقودة.

أشهر  مهرّب في مصر 
رشيد،  إداري   2016 لسنة   213 رقــم  املحضر  فــي 
حكى نــجــار يــدعــى علي يــوســف، أنــه سمع أثناء 
ــقــــوارب في  ــة نـــجـــارة لــتــصــنــيــع الــ ــ عــمــلــه فـــي ورشـ
رشــيــد، اتفاقا بــني صــاحــب العمل وشــخــص آخر 
على تصنيع 10 مــراكــب خــالل 10 أشــهــر، بحيث 
يتم االنتهاء من قارب في كل شهر، ووفقا ألقوال 
النجار، فإن املتعاقد مع صاحب الورشة، طلب أن 
تكون القوارب أقل جودة من مراكب الصيد معلال 
ذلك بأنه سيستخدمها ملرة واحدة وأن السلطات 
اإليـــطـــالـــيـــة أو الـــيـــونـــانـــيـــة تــتــحــفــظ عــلــيــهــا عــنــد 
وصولها إلى سواحلها، وعقب إلقاء أجهزة األمن 
القبض على صاحب الورشة ويدعى ابراهيم عبد  
تصنيع  على  باالتفاق  اعترف  عاما(،   45( القادر 
الحقيقي  باالستخدام  معرفته  نفى  لكنه  السفن، 
لها، ما دعا النيابة إلى إخالء سبيله وإصدار أمر 
القوارب  للمتعاقد على تصنيع  ضبط وإحضار 

والذي يدعي الدكتور عبيد، فمن هو؟
»ده أشهر مهرب في مصر«، هكذا كان الرد األول 
لرئيس مباحث األموال العامة في وسط الدلتا، 
املقدم علي غيث، عندما سأله معد التحقيق عن 
املدعو »الدكتور عبيد ». وأضاف: »هو املسؤول 
كفر  فــي  الشرعية  الهجرة غير  كــل عمليات  عــن 
الــشــيــخ واإلســكــنــدريــة والــبــحــيــرة ودمـــيـــاط، إنــه 
بالسجن  غيابيا  عليه  مــحــكــوم  مــافــيــا..  رئــيــس 
62 سنة فى 12 قضية هجرة غير شرعية، كما 
أو  القوارب بأسماء زوجاته وبناته  أنه يسجل 

أقاربه وشركائه«.
املصايد بهيئة  دفاتر مكتب  إلــى  عدنا من جديد 

ــــروة الـــســـمـــكـــيـــة، وفــــــوق مــكــتــب مــلــيء  ــثـ ــ تــنــمــيــة الـ
باألدراج، املمتلئة بالدفاتر الحكومية، وعلى الرف 
الثالث من الجانب األيمن من حائط املكتب، يوجد 
اليد  دفتر كبير لونه رمـــادي، مكتوب عليه بخط 
»تــصــاريــح الــســفــن«، وعبر البحث فــي ملف قــارب 
ــوال« الـــذي غــرق بــوســام وآخــريــن، تبني أن  »أبـــو نـ
القارب مسجل باسم حسني عبد الرؤوف إبراهيم، 
والذي كشف أهالي رشيد ملعد التحقيق عن كونه 
ــــذي تكشف  شــقــيــق زوج ابـــنـــة الـــدكـــتـــور عــبــيــد، الـ
العامه أن اسمه الحقيقي  تحريات نيابة األمــوال 

أحمد محمد إبراهيم عبيد من مواليد 1965.
 

صناعة الموت
عقب حــادث غــرق مركب رشيد الــذي راح ضحيته 
204 أشخاص من الراغبني في الهجرة غير الشرعية 
فـــي 21 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي، أقــــر الــبــرملــان 
املـــصـــري قــانــونــا يــشــدد الــعــقــوبــات عــلــى املــهــربــني 
واملــنــتــفــعــني مــن الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة واالتــجــار 
املشدد  السجن  إلــى  العقوبات  إذ وصلت  بالبشر، 
بــاإلضــافــة إلـــى غــرامــة مــالــيــة ال تــقــل عــن 200 ألــف 
جنيه )11 ألف دوالر(، وال تتجاوز 500 ألف جنيه 
القائم بالتهريب  إذا أســس  ألــف دوالر(،  )نحو 28 
ألغــراض  منظمة  إجرامية  أدار جماعة  أو  نظم  أو 
تهريب املهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد 
أن  الــقــانــون  ويقضي  إليها،  منضما  أو  أعضائها 
كل من له علم بتفاصيل رحلة هجرة غير شرعية 
بــاإلبــالغ عنها يعتبر  يقم  ولــم  أو بأعضاء شبكة 
شبكات  وممتلكات  ممتلكاته  وتــصــادر  متورطا، 

التهريب من القوارب وغيرها من األموال.
وأفاد 3 ضباط في مباحث األموال العامة وضابط 
بحرس الحدود، معد التحقيق، بأن قوارب الهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم ضــبــطــهــا أو إنـــقـــاذهـــا 
مــــن الــــغــــرق تــتــســم بــكــونــهــا مــتــهــالــكــة أو جـــديـــدة 
»الــعــربــي  لــكــن جــودتــهــا أقــــل، ويــوضــح الــضــبــاط لـــ
الجديد«: أن »املهربني يفضلون قوارب الصيد التي 
يراوح طولها بني 30 مترا إلى 50 مترا، والتي يبلغ 
سعرها ما بني 3 ماليني إلــى 4 ماليني جنيه، من 
أجل ملئها بحمولة تصل إلى 500 راكب في بعض 
ــيــــان«، لــكــن املــهــربــني غــالــبــا مـــا يــتــفــقــون على  األحــ
ألــف جنيه  تـــرواح بــني 800  قـــوارب بكلفة  صناعة 
إلـــى مــلــيــون جــنــيــه، إذ يــعــرفــون أنــهــا إمـــا ستغرق 
أو تصادر في الشواطئ األوروبية، لذلك يعملون 
إلــى 15 مليون  التي تصل  على تعظيم مكاسبهم 
جنيه في حال كان القارب يحمل 500 مهاجر غير 

شرعي، يدفع كل منهم 30 ألف جنيه« .
»أزأ«،  لفظ  الــقــوارب  تصنيع  ورش  على  ويطلق 
وتــــراوح أســعــار قــــوارب الــصــيــد مــا بــني 700 ألــف 
جنيه إلى 5 ماليني جنيه، حسب جــودة الخشب 
القارب،  والحديد واملــواد املستخدمة في صناعة 
ــا قـــالـــه املـــهـــنـــدس ولـــيـــد عــبــد الــشــافــي،  بــحــســب مـ
صاحب ورشــة تصنيع القوارب في برج مغيزل، 
والــذي أوضــح أنه يتم استخدام خشب التوت أو 
الكافور أو السويد في صناعة القارب، مشيرا إلى 
الــتــي يصنعها عـــادة مــا تحتاج إلى  الــقــوارب  أن 
من  كيلوغراما  و50  املسامير  مــن  كيلوغراما   12
الغراء، لكن تلك املخصصة للهجره غير الشرعية 
الكميات،  هــذه  نصف  يصنعونها  مــن  يستخدم 
األلومنيوم  ألواحا معدنية من  وتابع »نستخدم 
ــكـــن فــــي قـــــــوارب الــهــجــرة  بــســمــك 4 مــلــلــيــمــتــر، ولـ
الكلفة«.  لتقليل  ملليمتر   2 ألــــواح  يــســتــخــدمــون 
وأضــاف »الصياد لو عمل طول عمره في مهنته 
لن يحقق شيئا، مقارنة بما يحصل عليه املهرب 

من مال في رحلة واحدة«.
ــة  ويـــتـــعـــرف ولـــيـــد الــشــربــيــنــي، الـــنـــجـــار فـــي ورشـ
الراغبني  الشيخ، على  كفر  الــقــوارب في  لتصنيع 
ــــوارب الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة عبر  فـــي صــنــاعــة قـ
مطالبهم، إذ يميلون إلــى أقــل كلفة في كل املــواد 
الثالجة  مــخــزن  إلــغــاء  يطلبون  كما  املستخدمة، 
املوجود في بطن املركب، والــذي يطلب املهربون 
فيها  تــوجــد  ال  كبيرة  غــرفــة  تصنيعه على هيئة 

رفوف لطاوالت السمك، بعكس مراكب الصيد«. 
ــاف الــســابــقــة عــلــى إبــراهــيــم  ــ وعــنــد عـــرض األوصــ
صــابــر، الناجي مــن حــادثــة غــرق قــارب أبــو نــوال، 
بعد انتشال حرس الحدود اليوناني له وترحيله 
 املركب 

ً
إلــى الــقــاهــرة، قــال بــصــوت متهدج: »فــعــال

التي كنا عليها كان فيها مخزن كبير وكأنه غرفة، 
ال تــوجــد فــيــهــا ثــالجــة كــبــيــرة للسمك وال رفــوف 

لطاوالت السمك، وكانت جديدة«.

معاينة شكلية
الصيد  ــوارب  قــ تــراخــيــص  ــدار  إصــ عملية  تخضع 
املصرية  الهيئة  أولــهــا  رئيسية،  ثــالث جهات  إلــى 
للسالمة البحرية، التي تعاين القارب بعد التصنيع 
وتجري اختبارات له في املياه لقياس مدى توازنه 
أثــنــاء اإلبـــحـــار، فــيــمــا يــحــدد الــقــانــون )124 لسنة 
1983( املنظم للصيد في مصر، الجهة الثانية التي 
تتمثل في قوات حرس الحدود التي تسيطر على 
قوارب الصيد عبر نقاط السروح )تفتيش املراكب( 
املــتــواجــدة على الــســواحــل املــصــريــة، والــتــي يتقدم 
إليها الراغبون في استخراج تصريح قارب صيد 
بـــــأوراق صــورتــي الــهــويــة الــشــخــصــيــة وهــويــة من 
سيتولى إدارة القارب وشهادة حسن سير وسلوك 
وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة معاينة املركب 
البحري  للتفتيش  املــركــزيــة  اإلدارة  عــن  الــصــادرة 
الــتــابــعــة للهيئة املــصــريــة لــلــســالمــة الــبــحــريــة، في 
حـــني تــصــدر تــصــاريــح الــصــيــد الـــالزمـــة للموافقة 
على خروج القارب إلى املياه اإلقليمية من »مكتب 
السمكية،  الــثــروة  تنمية  لهيئة  الــتــابــع  املــصــايــد« 
إذ  العسكرية،  للسيطرة  الثالث  الجهات  وتخضع 

يديرها لواءات من الجيش املصري.
ويصف موظف سابق بأحد فروع مكتب املصايد 
ــر اســمــه للحفاظ  ــدم ذكـ فـــي كــفــر الــشــيــخ )طــلــب عـ
على أمنه الشخصي(، املعاينة التي تتم للقوارب 
»الشكلية«، موضحا أن املعاينة تتم عبر ذهاب  بـ
ــعــــود إلـــــى املــهــنــدس  مــجــنــد ملــعــايــنــة الــــقــــارب ويــ
املعاينة طاملا  الــذي يوقع على  البحري املختص 
أن صــاحــب املـــركـــب يــرضــيــه )يــقــصــد دفـــع مبالغ 
ماليه له على سبيل الــرشــوة(، والدليل على ذلك 
أعداد املراكب الكبيرة التي تخرج كل يوم وتغرق.
ــواء مــحــمــود يـــوســـف، املــحــلــل الــعــســكــري  ــلـ لــكــن الـ
ــتـــاذ فــي األكــاديــمــيــة الــبــحــريــة، يـــرى عكس  واألسـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تـــوجـــد لــجــان  ذلــــك، قــائــال لـــ
مــن املــهــنــدســني الــبــحــريــني يــعــايــنــون املــراكــب قبل 
أن يــوافــقــوا عــلــى إعــطــائــهــا الــتــصــاريــح«، ويــقــول: 
ــاءة جـــيـــدة  ــ ــفـ ــ ــى كـ ــلــ ــون مـــخـــتـــصـــون وعــ ــنــ ــايــ ــعــ »املــ
املركب قابال  إذا كان  أن يميزوا ما  ويستطيعون 
لــإبــحــار أم ال، ومــحــضــر املــعــايــنــة ال يــجــريــه فــرد 

واحد، لكن ثالثة مهندسني يوقعون عليه«.

قلق أوروبي متزايد
ــر، رئـــيـــســـة الــلــجــنــة  ــبـ تــكــشــف الـــســـفـــيـــرة نـــائـــلـــة جـ
الشرعية،  غــيــر  الــهــجــرة  الــوطــنــيــة ملكافحة ومــنــع 
أكتوبر/  شهر  حتى  اعتقلت  األمنية  الجهات  أن 
حـــاولـــوا  6112 شــخــصــا  املـــاضـــي،  األول  تــشــريــن 
القيام برحالت هجرة غير شرعية، ما يشي بتزايد 
ــيــــة، وهــو  عـــدد الــواصــلــني إلـــى الــســواحــل األوروبــ
ما دعا رئيس الوكالة األوروبــيــة ملراقبة الحدود 
)فرونتكس( فابريس ليجيري، إلى إبداء قلقه من 
الذين يحاولون الوصول  تزايد أعداد املهاجرين 
إلى أوروبا بحرا انطالقا من مصر. وقال ليجيري 
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة ملـــجـــمـــوعـــة »فـــونـــك«  فــ
األملانية في منتصف العام املاضي، »بدأت مصر 
في التحول إلى بلد انطالق للمهاجرين هذا العام. 
العدد يناهز ألف عملية عبور على سفن مهربني 

مصريني باتجاه إيطاليا، والعدد في ازدياد«.
ــدا«، إذ  ــ ــذه الــرحــلــة »خـــطـــرة جــ ــدد عــلــى أن هــ ــ وشـ

»العربي الجديد« تكشف أسرار غـرق قوارب الهجرة غير الشرعية

تكشف »العربي الجديد« في تحقيق استقصائي، أسرار ازدهار صناعة قوارب الهجرة 
غير الشرعية على السواحل المصرية، في الوقت الذي تتزاد فيه معدالت غرق تلك 

القوارب على الرغم من تراجع أعداد المهاجرين، ما تسبب في تضاعف أعداد ضحايا 
»رحالت الموت« بحثا عن حياة لم يجدوها في بالدهم

يصف موظف 
سابق بأحد 

فروع مكتب 
المصايد في 

كفر الشيخ )طلب 
عدم ذكر اسمه 

للحفاظ على 
أمنه الشخصي(، 

المعاينة التي 
تتم للقوارب 
بـ»الشكلية«، 
موضحا أن 

المعاينة تتم 
عبر ذهاب 

مجند لمعاينة 
القارب ويعود 
إلى المهندس 

البحرى المختص 
الذي يوقع على 

المعاينه طالما أن 
صاحب المركب 

يرضيه )يقصد 
دفع مبالغ مالية 

له على سبيل 
الرشوة(، والدليل 
على ذلك عدد 

المراكب الكبير التي 
تخرج كل يوم 

وتغرق«.
لكن اللواء 

محمود يوسف 
المحلل العسكرى 

واألستاذ في 
األكاديمية البحرية 

يرى عكس ذلك، 
قائال لـ»العربي 

الجديد«: 
»توجد لجان 

من المهندسين 
البحريين يعاينون 

المراكب قبل 
أن يوافقوا 

على اعطائها 
التصاريح«، 

ويقول: 
»المعاينون 

مختصون وعلى 
كفاءة جيدة 
ويستطيعون 

أن يميزوا ما إذا 
كان المركب 

قابال لإلبحار أم 
ال، ومحضر 

المعاينه يوقعه 3 
مهندسين«.

غض النظر عن 
المهاجرين ورقة 

ضغط سياسي 
في يد القاهرة ترسانة  

الموت     

المعاينة

السواحل المصرية ورشة عمل كبيرة لتصنيع القوارب )العربي الجديد( 
جودة قوارب الهجرة غير الشرعية أقل من المستخدمة في الصيد )فرانس برس(

45 قاربًا مصريًا تم تسجيلها في 2016 على أنها مفقودة )فرانس برس(

تخضع عملية إصدار تراخيص قوارب الصيد إلى ثالث جهات حكومية مصرية )األناضول(

أعداد القوارب الجديدة تتزايد بمعدل يصل إلى 40% في مدينة رشيد )العربي الجديد(

)Getty( 2016 توقيف 6112 شخصًا حاولوا القيام برحالت هجرة غير شرعية في

غرق 801 مصري من 
الراغبين في الهجرة 

غير الشرعية في 2016

400 مصري راحوا 
ضحية الهجرة غير 

الشرعية في عام 2015
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عيسى الشعيبي

تستمد هــذه املطالعة مادتها األساسية 
مــن التقييم االســتــراتــيــجــي اإلســرائــيــلــي 
لــلــعــام 2017، الــــذي وضــعــه أحــــد أعــمــدة 
املــؤســســة األمــنــيــة فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة، 
الجنرال عاموس يدلني، وهــو من يكتب 
 بــــهــــذا املـــعـــنـــى وهـــــــذا املـــضـــمـــون، 

ً
فــــصــــا

فـــي الــتــقــريــر الـــســـنـــوي الــتــقــيــيــمــي الـــذي 
ــادة فــــي املـــنـــظـــومـــة الــعــســكــريــة  يــــعــــّده قـــــ
املـــــقـــــّررة لــلــتــوجــيــهــات الــكــلــيــة املـــوصـــى 
بها، واملرفوعة إلــى املستوى السياسي، 
لألخذ بما ورد فيها، أو االسترشاد بها 
على أقــل تقدير، نعرضه هنا باختصار 

وانتقائية ال تخل بالجوهر.
وقد ال يعكس هذا التقييم الصادر أخيرا، 
بـــالـــضـــرورة، وجــهــة نــظــر ُمــجــمــع عليها 
مـــن قـــــادة األذرع األمــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة، 
إال أنـــه يــقــدم رؤيــــة تقييمية لـــواحـــد من 
أبـــرز أبنائها، وهــو جــنــرال عتيق، يعتد 
بــقــدرتــه عــلــى قــــراءة املــشــهــد اإلســرائــيــلــي 
ــــــأول، وصـــيـــاغـــة مـــقـــاربـــة كــاشــفــة  أوالً بـ
لتفكير القيادة اإلسرائيلية وتقديراتها 
وافــتــراضــاتــهــا املــســتــقــبــلــيــة، إزاء مجمل 
القضايا واملــســائــل واملــوضــوعــات، التي 
ــــاع  ــدر بــــالــــرأي الــــعــــام الـــعـــربـــي االطـ ــجـ يـ
عليها من مصادرها، كونها ترى ما نراه 
نحن، ولكن من زاويٍة مختلفة، وبذهنيٍة 

خورشيد دلي

منذ االنقاب العسكري الفاشل في تركيا 
ــام املــــاضــــي، تـــبـــدو الــعــاقــات  ــعـ صــيــف الـ
التركية – األملــانــيــة واألوروبـــيـــة عموما، 
ــن الـــتـــراكـــمـــات  ــا أمــــــام ســلــســلــة مــ ــهـ وكـــأنـ
الكفيلة بتوتير هذه العاقات، إذ سرعان 
ما تأخذ األمــور طريقها إلى اإلعــام، في 
تصريحات نــاريــة وأخـــرى مــضــادة، قبل 
ات تقضم من الثقة  أن تتحول إلى إجــراء
عــلــى حــســاب الـــعـــاقـــات الــتــاريــخــيــة بني 

الجانبني. 
السؤال األساسي هنا: هل ما يجري اآلن 
مجرد أزمــة طارئة، بفعل عوامل محددة 
أم أنها أزمة حقيقية، لها جذور وأسباب 
ــذه الـــعـــاقـــات إلــى  ــل، قـــد تـــدفـــع هــ ــوامــ وعــ
ــديـــدة، خــافــا ملــا كــانــت عليها  مــرحــلــة جـ
طوال العقود املاضية؟                                                                          
فــي الــواقــع، الثابت أن العاقات التركية 
ــيـــة حـــيـــويـــة، ألســـبـــاب ســيــاســيــة  ــانـ – األملـ
وأمنية واجتماعية واقتصادية، فالبلدان 
عضوان في الحلف األطلسي، والعاقات 
العسكرية بينهما قــويــة، وهــنــاك قــرابــة 
ثــــاثــــة مــــايــــني ونــــصــــف املـــلـــيـــون تــركــي 
فــي أملــانــيــا، كما أن األخــيــرة هــي الشريك 
التجاري األول لتركيا، حيث وصل حجم 
التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 35 

مليار دوالر. 
وعليه، فإن حجم املصالح بينهما كبير 
جــــــدا، وتــــبــــدو كــفــيــلــة بـــتـــجـــاوز أي أزمــــة 
طارئة، تحصل لهذا السبب أو ذاك. لكن 
املتحول في هذه العاقة أن حجم التوتر 
ــزداد بـــني الــجــانــبــني، وعـــوامـــل الــصــدام  ــ يـ
تتصاعد، والخافات تتسع على أرضية 
ــيــة مــتــداخــلــة، فتركيا تتهم  قضايا داخــل
أملانيا بدعم حــزب العمال الكردستاني 
املصنف تركيا وأوروبــيــا وأميركيا في 
قــائــمــة اإلرهــــــــاب، وبــمــحــاولــة الــنــيــل من 
ــانــــي ما  ــرملـــان األملــ ــبـ تــركــيــا عــبــر إقــــــرار الـ
يعرف بــاإلبــادة األرمــنــيــة، ومنح اللجوء 
السياسي لعناصر عــديــدة متورطة في 
محاولة االنــقــاب، وابــتــزاز تركيا بورقة 
ات إقصائية  الاجئني، وممارسة إجـــراء

صوفية حنازلة

ألـــقـــى زعـــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة الـــتـــونـــســـّيـــة، 
الــشــيــخ راشـــــد الــغــنــوشــي، مـــحـــاضـــرة قبل 
أّيـــام، في معهد الــدوحــة للدراسات العليا، 
حـــاول فيها تفسير مــا ســمــاه »االســتــثــنــاء 
ــاب نــجــاح  ــبــ الـــتـــونـــســـي«، أو بــــاألحــــرى أســ
ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي تــــونــــس، عــلــى  ــقـ ــتـ االنـ
خاف البلدان العربية األخرى التي عرفت 
تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة ومــــســــارات ثـــوريـــة. 
ــاه فــــي املــــحــــاضــــرة، وفـــي  ــبــ ــتــ مــــا يـــثـــيـــر االنــ
الــنــقــاش الـــذي تــاهــا، االنــبــهــار بالنموذج 
»نـــجـــاح«  »الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــتـــونـــســـي، وبــــ

الثورة، واالنتقال الديمقراطي للسلطة.
ــرء أن يتفهم تعليقاتٍ  ــســهــل عــلــى املـ مــن ال
، عندما يتلقاها من أصدقاء وزماء 

ً
شبيهة

عـــــرب، خــصــوصــا عــنــدمــا تـــكـــون فـــي إطـــار 
مقارنات يجرونها مع نماذج عربّية أخرى، 
عــلــى غـــرار مــا يحصل فــي ســوريــة وليبيا 
والــيــمــن. لــكــن يــصــعــب تــفــهــم هـــذا الــخــطــاب 

التبسيطي، عندما ينطق به تونسي.
َسة للثورة، 

َ
كانت املحاضرة نوًعا من الَرمن

ولــلــمــرحــلــة الــاحــقــة، والــتــوافــق السياسي 
بــني النخب »العلمانية« واإلســامــيــة، فلم 
يــتــطــّرق الــشــيــخ الــغــنــوشــي إلـــى الــنــقــاشــات 
الطويلة واملعقدة التي رافقت هذا االنتقال 
الــديــمــقــراطــي، وال الــضــغــط املـــركـــزي الـــذي 
لعبه املجتمع املــدنــي واألطــــراف التقدمية 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــــواب، عـ ــنــ ــ داخـــــــل مـــجـــلـــس الــ
أنهم قلة، في البداية، من أجــل التنصيص 
عــلــى مــبــادئ مــركــزيــة )املـــســـاواة بــني املـــرأة 
والــــرجــــل، والـــحـــفـــاظ عــلــى مــجــلــة األحـــــوال 
الــشــخــصــيــة، ومـــحـــاولـــة الــتــنــصــيــص على 
تــجــريــم الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
فـــي الـــدســـتـــور، وغـــيـــرهـــا(. كــمــا لـــم يخطر 
ــداء الـــذيـــن  ــهـ ــشـ ــة عـــلـــى الـ ــالــ ــالـــه اإلحــ عـــلـــى بـ
دفــعــتــهــم الــــثــــورة الــتــونــســيــة خــالــهــا ومــا 
بعدها. واالغتياالت السياسية التي ذهب 
ضــحــيــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــان، شــــكــــري بــلــعــيــد 
ومحمد الــبــراهــمــي. بــاإلضــافــة إلــى سوسة 

ق تونس.
ّ
اإلرهاب التي تكاد تمز

اكــتــفــى الــغــنــوشــي، فـــي خــطــابــه، بـــاإلشـــادة 
بهذا النموذج التونسي الناجح! طغت هذه 
ــبــيــضــاء البسيطة الرومانسية  الــصــورة ال
ــثــورة التونسية على خــطــاب الغنوشي  ــل ل
ومــــن حـــولـــه، كــمــا عــلــى الــنــقــاشــات الــعــامــة 
في اإلعــام العربي، وأفلت منها االهتمام 
بمقاصد الــثــورة ذاتــهــا، وغــابــت عنها آثــار 
ــار الــــثــــوري عــلــى حـــيـــاة اإلنـــســـان  ــذا املـــسـ هــ
التونسي العادي الذي أصبحت حالته في 

انحدار من سيئ إلى أسوأ. 
كانت كلمة »الحرية« الكلمة املركزية التي 
ــــى جــنــب  اســتــعــمــلــهــا الـــغـــنـــوشـــي، جــنــبــا إلـ
»االنــتــقــال الديمقراطي« و»الديمقراطية«، 

نبيل السهلي

ــوار الــفــلــســطــيــنــي –  ــ ــــحـ أطـــلـــقـــت لــجــنــة الـ
الــلــبــنــانــي فـــي بــــيــــروت، أخــــيــــرا، مــشــروع 
ــاكـــن فــي  ــداد الــــعــــام لــلــســكــان واملـــسـ ــعـ ــتـ الـ
املـــخـــيـــمـــات والـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي لبنان، بالشراكة مــع إدارة اإلحصاء 
ــــزي الـــلـــبـــنـــانـــي والــــجــــهــــاز املـــركـــزي  ــركـ ــ املـ
لإلحصاء الفلسطيني. ويعتبر املشروع 
أول إحـــــصـــــاء رســــمــــي شــــامــــل لــاجــئــني 
الفلسطينيني املقيمني فــي االثــنــي عشر 
 إلـــى املــنــاطــق اللبنانية 

ً
ــة ــافـ مــخــيــمــا، إضـ

املتاخمة، وعددها 121 تجمعا ومنطقة. 
ــــن اســــتــــمــــارة املـــســـح،  ــر عـ ــظـ ــنـ ــغــــض الـ وبــ
وعـــدد الــفــريــق اإلحــصــائــي الـــذي سينفذ 
عملية املسح والـــدول املمولة للمشروع، 
تبرز أسئلة حول الجدوى من اإلحصاء 
لــلــســكــان واملــســاكــن، خــصــوصــا أنـــه تمت 
مـــســـوحٌ إحــصــائــيــة مــتــكــّررة للمخيمات 
والتجمعات الفلسطينية، بعد االجتياح 
اإلســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان فـــي صــيــف 1982، 
وأظهرت نتائجها مؤشرات البؤس، على 
املــســتــويــات، االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــت الـ ــ ــاتـ ــ ــث بـ ــيــ والــــصــــحــــيــــة، حــ
ــام الــاجــئــني الفلسطينيني  ـ  أمـ

ً
مـــوصـــدة

ــل مـــنـــع قــــــوة الــعــمــل  ــ ــــي ظـ ــان، فـ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ
الفلسطينية املــعــروضــة ولـــوج 74 مهنة 
فــي إطـــار االقــتــصــاد اللبناني، وارتفعت 
مــعــدالت البطالة، لتصل إلــى نحو %65 
من إجمالي قــوة العمل الفلسطينية في 
لــبــنــان خـــال الــســنــوات األخـــيـــرة، مــا أدى 
ــاع مــــعــــدالت الـــفـــقـــر بــــني األســــر  ــفــ ــــى ارتــ إلـ
الفلسطينية، وتراجع خياراتهم الصحية 
والــتــعــلــيــمــيــة، مـــع الــتــقــلــص املــســتــمــر في 

خدمات وكالة الغوث )أونروا(.
اضــطــر 130 ألــف فلسطيني إلــى اللجوء 
إلى لبنان إثر نكبة 1948، وبفعل الزيادة 
الطبيعية والــخــصــوبــة املــرتــفــعــة، وصــل 
ــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــي  مـــجـــمـــوع الـــاجـ
لبنان إلى 560 ألف الجئ في بداية العام 
الــحــالــي2017، وثــمــة دراســــات تشير إلى 
ــود نــصــف الـــعـــدد املـــشـــار إلـــيـــه، نــظــرًا  وجــ
لتهجير عدد كبير خال العقود األربعة  
املــنــصــرمــة، فــقــد حــصــلــت هـــجـــرة كثيفة 
لــاجــئــني الــفــلــســطــيــنــيــني مـــن لــبــنــان إلــى 
أملانيا، بعد اندالع شرارة الحرب األهلية 

مغايرةٍ للذهنية السائدة فــي أوساطنا 
السياسية والفكرية.

ــو أردنــا اختصار هــذا التقييم املطول  ول
ــه  ــنـــا إنــ ــلـ ــقـ نـــســـبـــيـــا، بـــجـــمـــلـــٍة واحــــــــــــدة، لـ
 موجزة، مفادها 

ً
 جوهرية

ً
يتضمن فكرة

أن إســــرائــــيــــل تــتــمــتــع اآلن بـــمـــا يــســمــى 
»االســتــقــرار االســتــراتــيــجــي الــشــامــل« في 
املـــدى املــنــظــور، كــون هــذا االســتــقــرار غير 
املـــشـــكـــوك فــيــه يــســتــنــد، مـــن جــهــة أولــــى، 
إلى قوة عسكرية متفوقة، ومستمد، من 
جهة ثانية، من تراجع تهديد الجيوش 
ــتــي واصــلــت عملية  العربية النظامية ال
التقهقر والتاشي التدريجي على مدى 
السنوات الخمس املاضية، ال سيما بعد 
تفّكك الجيش السوري، وصمود السام 
مــع كــل مــن مصر واألردن، إن لــم نقل إنه 

ز أكثر.
ّ
تعز

وال ينبع االستقرار االستراتيجي الشامل 
إلســرائــيــل مــن هــذيــن املــعــطــيــني املــهــمــني، 
املشار إليهما، وإنما يتوطد أكثر فأكثر 
ــــرى أوســـع  مـــن عـــوامـــل اســتــراتــيــجــيــة أخـ
ــعــل فــي مقدمتها التخلص من  نــطــاقــا، ل
التهديد النووي اإليراني الذي تأجل مدة 
تراوح بني عشرة أعوام إلى خمسة عشر 
 عن احــتــدام الــصــراع السني 

ً
عاما، فضا

مع دولة الولي الفقيه، واستمرار فاعلية 
الــردع اإلسرائيلي إزاء الاعبني من غير 
الدول، بدليل استمرار حالة الهدوء التام 

يخلق التوتر واالحــتــقــان، ويــنــذر بعواقب 
ــل، فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــأكـ غــيــر مــعــلــومــة، ويـ
ــــورة إســـرائـــيـــل الـــخـــارجـــيـــة، ويــدفــع  مـــن صـ
مكانتها نحو مزيد مــن الــتــدهــور، ويهّدد 

بنزع شرعيتها السياسية واألخاقية.
ومـــع أن إســرائــيــل تتمتع بشبكة عــاقــات 
ـع الــواليــات  تحالفية عميقة ومتشعبة مـ
ــا،  ــيــ ــيــــدة مــــع روســ ــدة، وبـــــأخـــــرى جــ ــحــ ــتــ املــ
ــا فـــي الــشــرق  ــركـ ــيـ إال أن تـــراجـــع مــكــانــة أمـ
األوســط، وتهافت دورهــا في هــذه املنطقة 
القابلة لاشتعال بسرعة، يضر بالفاعلية 
ــة، ويـــحـــســـم مــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
ــيـــجـــي. كــمــا أن زيــــادة  ــراتـ ــتـ حــســابــهــا االسـ
الــتــوتــر بــني واشــنــطــن ومــوســكــو، ال سيما 

بعد التدخل الــروســي في ســوريــة، أمــر من 
شأنه أن ُيثقل على يد إسرائيل، ويضّيق 
هامش املناورة أمامها، فوق أنه يقيد حرية 
العمل اإلسرائيلية شرق املتوسط، وهو ما 
يفضي إلى تقوية كل من إيران وحزب الله، 
فيما تبدو الدولة العظمى الوحيدة بدون 

حلفاء يعتد بهم في املنطقة العربية.
عــلــى الـــهـــوامـــش األوســـــع لــهــذه الــصــورة 
االســتــراتــيــجــيــة املــثــالــيــة الـــتـــي تحققت 
ــر جــــهــــود  ــ ــيـ ــ ــعـــــض مــــكــــونــــاتــــهــــا مـــــــن غـ ــ بـ
إسرائيلية، صــب التحالف الــدولــي ضد 
ــــاب كــل الــَحــب فــي طــاحــونــة الــدولــة  اإلرهـ
ــقـــد ضـــعـــف تــنــظــيــم الــــدولــــة  الـــعـــبـــريـــة، فـ
ـــش( إلــــى أبــعــد الــحــدود  ــ اإلســـامـــيـــة )داعـ
املمكنة، وتوّرط حزب الله حتى عنقه في 
الحرب السورية، بل وبات ينزف بغزارٍة، 
ويعاني من أزمة مالية، ومن عزلٍة عربية، 
ومـــن مــاحــقــاٍت دولـــيـــة، فــيــمــا املــنــظــمــات 
العقائدية املتنافسة بعضها مــع بعض 
عــلــى األحـــقـــيـــة والــــصــــواب واملــشــروعــيــة 
 في صراعات أيديولوجية تعمي 

ٌ
منهمكة

أبصارها عن الحالة اإلسرائيلية، بما في 
ذلـــك الــتــنــظــيــمــات والــفــصــائــل اإلســامــيــة 
املــرابــطــة عــلــى مــرمــى حــجــر مــن الــحــدود 
)اإلســرائــيــلــيــة(، فــي الــشــمــال مــع ســوريــة، 

وفي الجنوب مع سيناء املصرية.
فــي هـــذا الــتــقــريــر الــــذي يــخــاطــب الــداخــل 
اإلســرائــيــلــي أســاســا، بمن فيهم صانعو 

القرارات وزعماء األحزاب وقيادات الرأي 
العام، هناك أيضا ما يسلط الضوء على 
مــرّكــبــات املــحــيــط االســتــراتــيــجــي لــلــدولــة 
الــتــي تــحــيــا تــحــت حـــد ســيــفــهــا، وهـــو ما 
أوجــــزنــــاه بـــتـــصـــرٍف فـــي هــــذه الــعــجــالــة. 
ــتـــحـــديـــات  ــا يـــخـــص الـ ــ ــاك أيــــضــــا مـ ــ ــنـ ــ وهـ
ــة واملجتمع  الداخلية الــتــي تــواجــه الــدول
اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، آثـــــرت هــــذه املـــقـــالـــة عــدم 
الــتــطــرق إلــيــهــا، على الــرغــم مــن أهميتها 
 عن ذلك، احتوت مادة 

ً
املوضوعية. وفضا

هذا التقييم االستراتيجي على توصيات 
مرفوعة ملطبخ القرار اإلسرائيلي، قد ال 

يكون من املفيد استعراضها.
ــــذه املـــقـــاربـــة  ــــاالت، تــبــقــى هـ ــــحـ ــــي كــــل الـ وفـ
ــيـــه مــن  ــلـ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة، بــــمــــا انـــــطـــــوت عـ
تشخيص بــالــغ األهمية لــألوضــاع التي، 
شــئــنــا أم أبــيــنــا، نــحــن جــــزء مــنــهــا، إن لم 
نكن سببا رئيسا فــي تشكيلها، مقاربة 
تستحق القراءة املتمعنة من جانب القادة 
واملسؤولني، إذا كانوا يقرأون، ومن طرف 
املفكرين واملحللني االستراتيجيني وذوي 
الرأي املسموع، لعل في ذلك كله ما يساعد 
عــلــى فــهــم مــكــامــن قــــوة الــــعــــدو، وبـــواطـــن 
ضعف النظام العربي اآليل إلى مزيد من 
التفكك واالنــهــيــار والـــبـــؤس، هـــذا النظام 
الــذي ألقى بظاله الــســوداء الكثيفة على 

الحالة الفلسطينية بصورة مباشرة.
)كاتب من األردن(

ضــد املسلمني ومؤسساتهم فــي أملانيا، 
ــدول األوروبـــيـــة  وهـــو مــا يشجع بــاقــي الــ
ات مماثلة. وعلى وقع  على اتخاذ إجــراء
هـــذه املــعــطــيــات وغــيــرهــا، جــــاءت قضية 
إلــغــاء أملانيا فعاليات شعبية، وزيـــارات 
كانت مقّررة ملسؤولني أتــراك إلــى أملانيا 
فــــي إطــــــار الــحــمــلــة املــــؤيــــدة لــاســتــفــتــاء 
ــرئـــاســـي،  ــام الـ ــنـــظـ عـــلـــى االنـــتـــقـــال إلـــــى الـ
لتصب الزيت على نار الخافات، وتدفع 
الــعــاقــات بينهما إلـــى قــضــايــا حساسة 
جـــــدا، وال ســيــمــا عــنــدمــا ذهــــب الــرئــيــس 
ــــى اســتــحــضــار  ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان إلـ رجـ

املاضي النازي ألملانيا.
في املقابل، توجه األخيرة اتهامات كثيرة 
ملمارسات حكومة حزب العدالة والتنمية، 
ــواب حــزب  ا مـــن اعــتــقــال عــديــد مـــن نــ ــدء بــ
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة وقـــادتـــه، مـــرورا 
بــالــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــحـــريـــات اإلعـــامـــيـــة 
ــعـــد اعــتــقــال  والـــصـــحـــافـــيـــة، وال ســيــمــا بـ
الصحافي األملاني من أصل تركي، دانيز 
يوجال، واتهام تركيا بالتجسس داخل 
األراضـــي األملانية، وصــوال إلــى القول إن 
أردوغــان يريد من عملية االستفتاء نقل 
تركيا إلى دولة حكم الرجل الواحد، وبما 

يتناقض مع املعايير األوروبية للحكم. 
ولـــعـــل مـــا يـــضـــاف إلــــى جــمــلــة الــخــافــات 
السابقة بــروز دور استحقاقات الداخل 
ــات فــي  ــابـ ــخـ ــتـ )اســـتـــفـــتـــاء فــــي تـــركـــيـــا وانـ
أملــانــيــا( ومــحــاولــة كــل طـــرٍف اللعب على 
دور الــــعــــوامــــل الـــعـــاطـــفـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة 
واالجــتــمــاعــيــة والـــحـــضـــاريـــة )الــديــنــيــة( 
للفوز بهذه االستحقاقات. وهــنــا، تبدو 
لهذه القضية أهمية خاصة لحزب العدالة 
والتنمية التركي، ففي ظل االستطاعات 
التي تعطي نسبا متقاربة، لجهة تأييد 
أو رفــض االنــتــقــال إلــى الــنــظــام الرئاسي 
في الداخل التركي، تبدو أصوات الخارج 
مصيرية للحزب، إذا ما علمنا أن هناك 
قــرابــة مــلــيــونــي نــاخــب تــركــي فــي أملــانــيــا 
وحــــدهــــا، يــــصــــّوت نــصــفــهــم فــــي الـــعـــادة 
لحزب العدالة والتنمية، ولعل مثل هذا 
ــر يــدفــع أردوغــــــان إلـــى رفـــع الــصــوت  األمــ
عــالــيــا فـــي وجــــه أملـــانـــيـــا، بــحــثــا عـــن فـــوٍز 

 املــطــلــب املــــركــــزي الـــــذي كــــان ســبــًبــا 
ً

مــغــفــا
مــبــاشــًرا فــي انــــدالع الــتــحــركــات الــشــعــبــّيــة، 
وهو مطلب التشغيل وتوفير فرص العمل، 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة.  ــدالــ ــعــ مــطــلــب الــــكــــرامــــة والــ
هـــذه املــطــالــب االجــتــمــاعــيــة املـــركـــزّيـــة الــتــي 
تــم ويتم تهميشها، مــن أجــل تسويق هذه 
الــصــورة الجديدة لتونس، تونس الحرية 
والــديــمــقــراطــيــة. وهــو أمــر يــذّكــر بخطابات 
زيــن العابدين بــن علي )والــخــطــابــات التي 
كانت تسوق في اإلعــام العربي والعاملي( 
التي كانت تشيد، اخــتــزاال، بتونس حرية 
ــونــــس الـــتـــعـــلـــيـــم، وتـــغـــفـــل عـــمـــًدا  املـــــــــرأة، وتــ
ــونــــس الــفــقــر،  تـــونـــس الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، وتــ
وتــونــس الــســجــون. يتم اخــتــزال االستثناء 
ــال  ــقـ ــتـ ــرتـــي االنـ ــكـ ــتـــونـــســـي دائـــــمـــــا، فــــي فـ الـ
السلمي »الــديــمــقــراطــي« للسلطة، ووجــود 
هــامــش كبير للحريات العامة والــخــاّصــة، 
على الرغم من أن األخيرة ال تنفك تدور في 
فلك املــســاومــة، كلما طفت إلــى السطح مع 
كل حدث أو قضية ما، على غرار ما حصل 
أخــيــرا، ردا على عــنــوان مسرحية »ألهاكم 
الــتــكــاثــر« الــتــي أنــتــجــهــا املـــســـرح الــوطــنــي، 
وشــكــل عنوانها ردود فعل قــويــة مــن أئمة 
مساجد محسوبني على التيار اإلسامي، 
ــات مــــن الــــشــــعــــب، رفـــضـــوا  ــمـــوعـ وكـــــــذا مـــجـ
تضمني القرآن عنوانا ملسرحية، وتقدموا 
بشكوى قضائية إليــقــاف الــعــمــل، وانتهى 
الــنــقــاش بــاعــتــذار املــخــرج وتــغــيــيــر عــنــوان 
املسرحية. وهو ما يذّكرنا بأحداث أخرى، 
أعــــــادت مـــبـــدأ حـــريـــة الــضــمــيــر والـــحـــريـــات 
الــخــاصــة إلـــى طـــاولـــة الــنــقــاش، عــلــى غـــرار 
حــادثــة فــيــلــم بــارســيــبــولــيــس فــي أكــتــوبــر/ 
ـه ال  ـ لـ ـ ـ لـــم »ال الـ ــ يـ ــ تـــشـــريـــن األول 2011، وفـ
ســيــدي« للمخرجة نــاديــة الفاني، وحادثة 
املــعــرض التشكيلي فــي قــصــر الــعــبــدلــيــة... 
وغـــيـــرهـــا مـــن أحــــــداث تــعــلــقــت كــلــهــا بتهم 
املــّس باملقدس واســتــفــزاز املشاعر الدينية 
لـــلـــشـــعـــب.  يـــنـــحـــصـــر، إذن، تــقــيــيــم املـــســـار 

في 1975، وكانت الهجرة الكبيرة أيضا 
إلــى الــســويــد والــدنــمــارك، بعد االجتياح 
اإلسرائيلي صيف 1982، في حني كانت 
الهجرة القياسية  لاجئني الفلسطينيني 
من لبنان إلى أملانيا والسويد والدنمارك  
خال فترة حرب املخيمات )1988-1985(.

ويقطن 63% من الاجئني الفلسطينيني 
ــي لـــبـــنـــان داخــــــل املـــخـــيـــمـــات.  املـــقـــيـــمـــني فــ
وبــشــكــل عـــام يــقــع أكــبــر تــجــمــع لاجئني 
الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي لـــبـــنـــان فــــي مــنــطــقــة 
الــجــنــوب، وخــصــوصــا  فــي مخيمي عني 
الحلوة في صيدا )15%( والرشيدية في 
صور )12%(، في حني تتركز في منطقة  
البقاع النسبة األقل من الاجئني، بنسبة 
4%. فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، يــقــطــن مــحــافــظــة 
الــشــمــال 20% مـــن الــاجــئــني و24% في 
ــعــــود أصــــول   ــان. وتــ ــنـ ــبـ ــيــــروت وجـــبـــل لـ بــ
59،5% مــن الــاجــئــني الفلسطينيني إلى 
مــنــطــقــة الــجــلــيــل، وبــخــاصــة مــديــنــة عكا 
وقراها، مثل ترشيحا وكويكات والبصة 
والـــبـــروة وســحــمــاتــا والـــكـــابـــري. وتــعــود 
أصول 28،14% الى مدينة  حيفا وقراها، 
مثل الطيرة وبلد الشيخ، وتعود أصول 
11% مــــن مـــنـــاطـــق يـــافـــا والــــلــــد والـــرمـــلـــة 
وصــفــد والـــنـــاصـــرة وأقــضــيــتــهــا، وأقــلــيــة 

بلغت 1،43% من القدس وجوارها.
ويـــعـــتـــبـــراملـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي فــتــيــا، 
ــرم الــســكــانــي،  نـــظـــرا التـــســـاع قـــاعـــدة الـــهـ
ــفـــال دون ســن الــرابــعــة  حــيــث يــشــكــل األطـ
عــشــرة 46% مــن إجــمــالــي عـــدد الاجئني 
الفلسطينيني في لبنان، في حني يشكل 
الــشــبــاب واملــراهــقــون )أقـــل مــن 24 عــامــا( 

حوالي 33 %. 
وتبعا لذلك، ارتفعت  أعباء اإلعالة لرب 
ــرة الفلسطيني، فــي ظــل ســـوق عمل  ألسـ
مــوصــدة أســـاســـا، فــوصــل مــعــدل اإلعــالــة 
إلــى خمسة أفــراد، أي أن كل عامل يعيل، 
إضافة إلى نفسه، خمسة أفراد من خارج  
قوة العمل. وبالنسبة للوضع القانوني 
ــئــــني الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني فـــــي لـــبـــنـــان،  لــــاجــ
يوجد ثاث فئات: الاجئون املسجلون، 
والاجئون غير املسجلني، وعددهم نحو 
40 ألــفــا، والــاجــئــون الــفــاقــدون األوراق 
الثبوتية، ويبلغ عــددهــم أكثر مــن ثاثة 

آالف  فلسطيني. 
)كاتب فلسطيني(

مع كل من حــزب الله وحركة حماس في 
الــشــمــال والــجــنــوب، على مــدى السنوات 

القليلة املاضية.
إلــــى جـــانـــب هــــذه الـــعـــوامـــل الـــتـــي تشكل 
ــع املـــحـــيـــط بـــإســـرائـــيـــل،  ــات الــــوضــ ــونـ ــكـ مـ
هناك عناصر أخــرى أقل أهمية، إال أنها 
تستكمل صـــورة الــوضــع االستراتيجي 
اآلمــن، على نحٍو لم تتمتع به إسرائيل، 
كيفا وكــمــا، فــي الــعــقــود املــاضــيــة، منها، 
ــار  ــعـ عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، تــــطــــورات األسـ
فــــي ســـــوق الـــطـــاقـــة عـــلـــى نـــحـــٍو أدى إلـــى 
تــحــســن أوضــاعــهــا االقــتــصــاديــة، وكــذلــك 
الــتــحــســيــنــات والــتــقــنــيــات املــســتــمــرة في 
الــجــاهــزيــة الــعــســكــريــة، واالســتــخــدامــات 
ــة، بما  ــي ــحــرب املكثفة فــي التكنولوجيا ال
في ذلك حرب السايبر، وفــوق ذلك إقامة 
عـــاقـــات مـــتـــوازنـــة، أول مــــرة، مـــع كـــل من 
روســـيـــا وأمـــيـــركـــا مـــعـــا، وهـــمـــا الــاعــبــان 

النافذان على الساحة الشرق أوسطية.
غــيــر أن هـــذه الـــصـــورة الــتــي تــبــدو عليها 
إســــرائــــيــــل، فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، ال تــلــغــي 
ــه عـــــدة مـــعـــضـــاٍت، ال  حــقــيــقــة أنـــهـــا تــــواجــ
تــرقــى أي منها إلــى الــدرجــة املصيرية، إال 
أنــهــا تــطــرح نفسها تــحــديــات يــتــعــذر على 
إســرائــيــل االســتــجــابــة لــهــا، أو االســتــمــرار 
فــي الــتــعــايــش معها إلـــى مــا ال نــهــايــة، في 
مــقــدمــتــهــا اســـتـــمـــرار الـــجـــمـــود فـــي عملية 
السام مع الفلسطينيني، هذا الجمود الذي 

يتطلع إلــيــه فــي االســتــفــتــاء. فــي املــقــابــل، 
ألملانيا املقبلة على االنتخابات حسابات 
مختلفة ومتناقضة مــع مــا يتطلع إليه 
أردوغــــان، فمن جــهــٍة، باتت أملانيا تنظر 
بقلق إلــى والء هــؤالء األتـــراك إلــى تركيا 
وحــكــومــة حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة أكثر 
من والٍء إلى دولتهم الجديدة. ومن جهٍة 
ــل فــي  ــذا املــــوضــــوع يـــدخـ ــ ــات هـ ــ ثـــانـــيـــة، بـ
إطــار البحث عن الشعبوية، في السباق 
إلــى معركة االنــتــخــابــات، خصوصا وأن 
املــعــارضــة الــيــســاريــة والــيــمــيــنــيــة تـــزاود 
على املستشارة أنجيا ميركل وحزبها 
بهذا الخصوص، كما أن املثال األميركي، 
املتمثل بصعود دونــالــد تــرامــب، حاضر 

بقوة في األذهان. 
ــى أن التصعيد الــجــاري  ــد عــل ــي ــأك ــت مــع ال
يــبــدو عــكــس مــصــالــح الــبــلــديــن، وطبيعة 
الــعــاقــة الــتــاريــخــيــة الــقــويــة بــيــنــهــمــا، إال 
أن الـــحـــســـاســـيـــة بــيــنــهــمــا وصــــلــــت إلـــى 
مستوى غير مسبوق، ليبقى السؤال، هل 
التصعيد الجاري مرتبط باالستحقاقات 
الداخلية، وسينتهي مع االنتهاء منها، 
أم أن حجم الخافات وتداعيات مرحلة 
ما بعد صعود ترامب والتقارب التركي 
ــايـــا  ــقـــضـ – الــــــروســــــي وغــــيــــر ذلــــــك مـــــن الـ
كفيلة بنقل العاقات التركية – األملانية 

واألوروبية إلى مرحلة مغايرة؟
)كاتب سوري(

ــثــــوري فـــي تـــونـــس فـــي الـــجـــانـــب الــتــقــنــي  الــ
للديمقراطية، وال ينظر إلى جوهر العملية 
الديمقراطية ذاتها. ويعيدنا ذلك دائما إلى 
طرح أسئلة أولية: هل الديمقراطية وسيلة 
ــان الــهــدف األســمــى  أم غــايــة عــظــمــى؟ هــل كـ
للحراك الثوري في تونس هو الديمقراطية 
في ذاتها، أم العدالة االجتماعية، والحرية 
بكل أشكالها، بما في ذلك حرية الضمير، 

والتوزيع العادل للثروات بني الجهات؟
عملية اخــتــزال الديمقراطية فــي جوانبها 
ــا هــــــــي آلــــــــيــــــــات لــــخــــوض  ــ ــمــ ــ الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة، بــ
الـــصـــراع الــســيــاســي ســلــمــًيــا، تــغــفــل أهـــداف 
الــديــمــقــراطــيــة، كــمــا تــغــفــل أهــــــداف املــســار 
ــه، والــــتــــي لــــم تــتــحــقــق إلـــى  ــفـــسـ الـــــثـــــوري نـ
اآلن، ال بـــل تـــــرّدت األوضــــــاع االقــتــصــادّيــة 
واالجتماعّية للمواطن التونسي، وعــادت 
ــتـــغـــال  ــــى االشـ مـــاكـــيـــنـــة الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم إلــ
بقوة وفعالية أكــبــر. وهــو مــا دفــع شريحة 
كبيرة من املجتمع التونسي إلــى التحسر 
عــلــى عــهــد الــنــظــام املــخــلــوع والــحــنــني إلــيــه، 
وهــو ما ناحظه في باتوهات الــحــوارات 
التلفزية التي أصبح فيها التغني بالنظام 
الــســابــق، واالفــتــخــار باالنتماء إلــيــه، شيئا 
ــه يــوصــف بــاالجــتــثــاثــيــة  مــقــبــوال، ومـــا دونــ
ــا أنــتــجــتــه مــنــظــومــة  ــو مـ واإلقـــصـــائـــيـــة. وهــ
ــنـــوشـــي فــي  ــغـ ــتــــي ذكــــرهــــا الـ ــة الــ ــالـــحـ املـــصـ
محاضرته، وأفـــرزت تغاضيا واضــحــا عن 
جرائم الجادين والسارقني السابقني من 

أجل تحقيق عدالة انتقالية موهومة. 
لم تؤثر هــذه الــظــروف الصعبة على عامة 
الـــشـــعـــب فــــقــــط، بــــل بــــاألخــــص عـــلـــى وقــــود 
ــه، الــشــبــاب الـــذي تــمــت إزاحــتــه،  الـــثـــورة ذاتــ
مــن أجــل أن تستلم »الــنــخــب«، ذات الخبرة 
فــي الــشــأن السياسي، مـــدار الحكم، والــذي 
ــي الــتــشــغــيــل  ــم يـــجـــد امـــــتـــــدادا ملـــطـــالـــبـــه فــ لــ
والــكــرامــة والــعــدالــة. بــل عــرف هــذا الشباب 
الثوري نصيبه من العنف في فترة ما بعد 
الــثــورة، كما عرفها مــن قــبــل. فتم ضــربــه بـ 
»الرش« في أحداث سليانة في 27 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2012، عندما خرج األهالي 
للمطالبة بالتنمية الجهوية والتشغيل، 
وتسبب ذلك في جروح بليغة لعديدين بني 
من فقد عينا واحدة، ومن فقد البصر كليا، 
وتمت ممارسة العنف الشديد واإليقافات 
الجماعية عــلــيــه، ومــنــعــه مــن الــتــظــاهــر في 
ــثــورة فــي شـــارع الحبيب بورقيبة  معقل ال
فـــي 9 إبـــريـــل/ تــيــســان 2012... بــاإلضــافــة 
إلـــى الــشــبــاب الـــذي مــا زال يــواجــه املحاكم 
ــة، أو غــيــرهــا  ــرطـ بــتــهــم إحــــــراق مـــراكـــز الـــشـ
مــن املــؤســســات املــمــثــلــة للسلطة فــي أثــنــاء 
الثورة، والذي تواجهه أحكام قد تصل إلى 
عــشــر ســنــوات ســجــنــا... هـــذا الــشــبــاب الــذي 
أصــبــح يختار بــني خــيــارات مــحــدودة، بني 
ــوارب  الــبــطــالــة والــعــدمــيــة فــي تــونــس، أو قـ
املــوت والهجرة غير الشرعية إلــى أوروبــا، 
أو التوجه إلى الجبل وحمل الساح، ومن 
ثــمــة الــتــســفــيــر إلــــى بــــؤر الــقــتــال فـــي ليبيا 
وسورية والعراق. غفل الغنوشي عند ذكره 
املحرك الحقيقي للثورة الشباب أن يحلل 
هذه الوضعية البائسة التي أصبح الشاب 

التونسي ال يجد منها مهربا، وال سبيا.
هذا الخطاب الوردي والرومانسي مخيف. 
الـــــخـــــوف مـــــن أن نـــنـــســـى. نـــنـــســـى أســـبـــاب 
خروجنا إلــى الــشــارع فــي مختلف مناطق 
الباد، ووقوفنا أمام عصى الجاد. ننسى 
نــا الــذيــن ضــاعــوا وســط كلماٍت من  شــهــداء
قبيل: ثورة الياسمني وثورة سلمية. ننسى 
الصراعات التي خضناها من أجل الحفاظ 
على حقوقنا داخل دولة مدنية ديمقراطية. 
وننسى أن نبحث عن الحقيقة، حقيقة من 

اغتال وعذب وسرق الشعب التونسي.
)طالبة تونسية في معهد الدوحة 
للدراسات العليا(

صورة إسرائيل االستراتيجية في مرآتها اإلقـليمية

في الخالف التركي ـ األلماني

َرمَنَسة الثورة و»العدالة« االنتقالية

جدوى المسح الميداني 
لفلسطينيي لبنان

إسرائيل تتمتع اآلن 
بما يسمى »االستقرار 
االستراتيجي الشامل« 
في المدى المنظور

التصعيد الجاري 
يبدو عكس مصالح 

البلدين وطبيعة 
العالقة التاريخية 

بينهما

ترّدت األوضاع 
االقتصاديّة 

واالجتماعيّة وعادت 
ماكينة النظام 

القديم إلى االشتغال

آراء

بشير البكر

الــواليــات املتحدة إلــى املسرح السوري بسرعة قياسية، وباتت هي الطرف  ادت  عــ
الرئيسي الذي يوزع األدوار في معركة الرقة، كي تؤكد أنه ال حل من دونها، كما هو 
األمر في الحرب على داعش في العراق. وهناك جملة من األسباب التي تشرح هذه 
املسألة بعد أن ساد الظن في نهاية عهد اإلدارة السابقة بأن االنكفاء األميركي عن 
املنطقة هو خالصة تفكير استراتيجي، وال يتعلق فقط بحسابات فريق الرئيس 

السابق باراك أوباما.
أول األسباب أن واشنطن معنية أكثر من غيرها بهزيمة داعش وأخواتها، في الوقت 
الذي تبني أن روسيا ليست قادرة على أن تنهض بأعباء دور القطب الدولي الوحيد 
في العالم، الذي يتوجب عليه أن يمأل الفراغ الذي يمكن أن يخلفه انسحاب الواليات 
املتحدة من املشهد، وتكشف من خالل طريقة عملها في سورية أنها دولة ليس 
بمقدورها تحمل مسؤوليات من العيار الثقيل، بدليل أنها لم تتقدم خطوة ثانية بعد 
أن منعت نظام األسد من السقوط. وقد حاولت منذ نهاية العام املاضي من خالل 
السورية،  املسألة  تقود  أن  أستانة  ثم عملية  النار ومــن  إطــالق  لوقف  انقرة  تفاق  ا
ولكنها لم تحقق إنجازًا ملموسًا، فهي من جهة بقيت ثابتة عند خط الدفاع عن 
رئيس النظام السوري بشار األسد، ومن جهة ثانية لم تحرز إنجازًا ملموسًا لجهة 
وقف النار، وعليه لم تتمكن من إقناع األطراف الدولية املعنية بامللف السوري أنها 

قادرة على لعب دور قيادي في هذه القضية الشائكة واملعقدة.
السبب الثاني هو أن الواليات املتحدة، على عكس، روسيا، ال تزال تشكل مرجعية 
دولية يقف إلــى جانبها االتــحــاد األوروبـــي وكــل بلدان الشرق األوســط باستثناء 
إيران. أما روسيا فهي تخسر يوميا من رصيدها بسبب عدم قدرتها على تثبيت 
وقف النار وبناء عملية سياسية في سورية، ويظهر أن كل مناوراتها تهدف إلى 

تحصني األسد.
أما السبب الثالث فهو أن أي حل ألي مسألة دولية معقدة ال تكون الواليات املتحدة 
لــه، ال يمكن أن يكتب له النجاح، وهــي قــادرة، حتى من موقع  طرفًا فيه، او داعمًا 
املتفرج، أن تفشل أي معادلة دولية ال تحوز على رضــاهــا، وقــد تجلى هــذا األمر 
بوضوح، خالل األسبوعني األخيرين في سورية، حني نقلت االهتمام إلى معركة 

تحرير الرقة، وصارت تتحكم بتوزيع األدوار.
التحرك األميركي تجاه سورية في األسبوعني األخيرين أراد إعادة خلط األوراق 
األولــويــة هي  أن  التي طرحتها واشنطن منذ حــوالــي عامني  الفكرة  إلــى  والــرجــوع 
لهزيمة داعـــش، والــالفــت ان األطـــراف التي عــارضــت ذلــك فــي حينه تتسابق اليوم 

لتحجز مكانها في املعركة.
من غير الواضح حتى اآلن دور النظام السوري في املعركة، ورغم أنه حقق تقدما 
في الشهر األخير باتجاه الرقة، بدعم من روسيا واملليشيات الكردية لحزب االتحاد 
الديمقراطي، فإن فرص مشاركته في معركة الرقة تبدو ضعيفة، فالطرفان املؤهالن 

حتى اليوم لخوض املعركة هما االكراد، وقوات درع الفرات املدعومة من تركيا.
يــحــســب نــظــام األســــد أن تــثــبــيــتــه مـــن طــــرف روســـيـــا ســــوف يــتــرجــم فـــي صـــورة 
لم تشركه  إذا  الــذي يطرح نفسه هو  والــســؤال  بإعادة تأهيله دوليا،  وتوماتيكية  أ
الواليات املتحدة في معركة تحرير الرقة والحرب ضد داعش، فلماذا تساعده على 
االستمرارية، السيما أن واشنطن ليست على طريق موسكو في سورية، وهذا ما 
يفسر عدم إشراك روسيا في معركة تحرير املوصل والرقة، ال بل على العكس، فإن 
روسيا ال تزال متحالفة مع إيران وحزب الله في سورية، وهو أمر ال تقبله املؤسسة 

العسكرية األميركية التي هي صاحبة القرار في معركتي الرقة واملوصل.

معن البياري

الثانية  دورتها  في  الدولي،  والتفاهم  للترجمة  الشيخ حمد  أعلنت جائزة  عندما 
للترجمة  الرديفة  اإلنكليزية(  )مع  الثانية  اإلسبانية هي  اللغة  أن  لعام 2016(،  ا (
علماني،  السوري، صالح  الفلسطيني  يكون  أن  ع 

ّ
توق طبيعيا  كان  وإليها،  منها 

أحد الفائزين، وهو ما كان، فقد نال املترجم العربي األبرز عن اإلسبانية الجائزة 
األولــى )100 ألف دوالر(، عن ترجمته روايــة التشيلية مارثيال سيالنو، »عشر 
ا أعلنت الجائزة، في دورتها األولى، أن التركية هي اللغة الثانية 

ّ
نساء«. تماما، مل

القادر عبداللي  السوري عبد  أن يكون  ع 
ّ
لترجمة منها وإليها، كان طبيعيا توق ل

أحد الفائزين، وهو ما كان، فقد نال املترجم العربي األبــرز عن التركية الجائزة 
الثانية )60 ألف دوالر(، عن ترجمته رواية أحمد حمدي طانبنار »طمأنينة«. وال 
في  وفنونا  آدابــا  التركية،  الثقافة  مع  األهــم  العربي  الجسر  إن  القول  في  شطط 
الخصوص، انهدم جزٌء حيويٌّ منه، بوفاة عبداللي، عن 61 عاما قبل أيــام، فهو 
الذي نقل إلى العربية أزيد من 60 كتابا، بعضها في التاريخ والتوثيق، وأكثرها 
التركية. ما  إلــى  الــروايــة والقصة، بل ونقل أيضا نحو عشرين عمال عربيا  في 
الكاتب  هــذا  برحيل  أيضا  كبيرة  األتــراك  وأصدقائنا  أن خسارة جيراننا  يعني 
 نشطة، في دأبه، وهو الجندي 

ً
األيقونة، الرسام والصحافي، والذي كان مؤسسة

املجهول وراء ذيوع مسلسالٍت تلفزيونية بني املشاهدين العرب أخيرا، ترجمها 
مع أعمال سينمائية وتلفزيونية وثائقية أخرى.

نموذج عبد القادر عبداللي نادر، في مواظبته الجّدية على اإلنجاز املتقن، وال يمكن 
استذكار حياته، بغير إعجاب خاص، وال سيما أنه، رحمه الله، حافظ دائما على 
ل شعبه، قبل الثورة السورية 

ّ
احترامه نفسه، وزاول موقعه مثقفا منخرطا في تمث

وفي أثنائها. وقد لفت أنظار القراء العرب، منذ إصداره في 1989 ترجمته رواية 
عزيز نسني البديعة »زوبك« )اقتبس منها مسلسل دريد لحام »الدوغري«، إخراج 
ف، ليشار كمال وأورهان باموق 

ّ
هيثم حقي(، حتى توالت إصداراته التي لم تتوق

وغيرهما من أعالم األدب التركي الحديث. ونظننا محظوظني بشغف عبد القادر 
أن  العربية  للمكتبة  تيسر  ملا  لوالهما  وربما  يصنع،  ما  وبحبه  بعمله،  بداللي  ع
تنضاف فيها هذه النصوص، بعد أن ترجم سابقون أشعار ناظم حكمت، وساهم 
قليلون بترجماٍت متفرقة عن التركية. من دون جّديٍة في العمل، ال يصير منجز 
املترجم نوعيًا، والترجمة إبداٌع ومعرفة وخبرة، وعلى كثرة ما صار بني ظهرانينا 
عن  مؤتمر  من  ما  أن  إال  والفرنسية خصوصا،  االنكليزية  عن  مترجمني،  من 
الترجمة ومشكالتها، ينعقد في الدوحة وأبوظبي والقاهرة وغيرها، إال وأضاء 
على رداءاٍت وفيرة في ترجماٍت كثيرة رائجة ومشهورة، وعلى أخطاء جسيمة 
فيها، وعلى استسهال تجاري مرذول في إصــداراٍت بال عدد، في غير عاصمة 
العربية على  الثقافة  الــفــادح في إطــالالت  النقصان  ثّمة  عربية. وإلــى هــذا األمــر، 
اللغات األخــرى، فإن حظيت اإلسبانية بصالح علماني )وآخرين لهم مكانتهم(، 
اللغات  فــإن  قــلــة(،  الــقــادر عبداللي )وآخــريــن  بــالــراحــل عبد  التركية  وإن حظيت 
واآلداب )والثقافات( األخرى ما تزال ناقصة الحضور في مجهود الترجمة إلى 
الحيوي،  الــدور  إلــى  التأشير  الوسيطة(. وهنا، يحسن  اللغات  )مــن غير  لعربية  ا
ترجماته  في  ماهر،  املصري مصطفى  املترجم  األملــانــي،  األدب  ملتميز، ألستاذ  ا
رين، ال 

ّ
املبك نعيم عطية. ومن  اليونانية  املصري عن  املترجم  األملانية، وكــذا  عن 

في  الــدروبــي،  للسوري سامي  االستثنائي  املجهود  إلــى  اإلشـــارة  إغــفــال  يجوز 
فلسفية  نصوصا  وترجماته  ديستويفسكي،  أعمال  االنكليزية(  )عن  رجمته  ت
وفيرة. وكذا مجهود جورج طرابيشي الالفت )عن الفرنسية( في ترجمة أعمال 
األردنــي  انتباهات  أيضا  البال  وفــي  لغيره،  وفيرة  فرويد، ونصوصا  سيغموند 

عيسى الناعوري، املبكرة، لألدب اإليطالي. 
تأخذنا واقعة رحيل عبد القادر عبداللي، في أثناء عمله املتواصل، إلى إطاللٍة واجبة 
الترجمة في  التركية والعربية، وإلــى ســؤال  الــذي أنجز، في الضفتني،  الكثير  على 
فضاء الثقافة العربية الراهنة، أّي حال وأّي مشكالت.. وأّي فقٍد ملثال كانه عبداللي، 

وأّي فداحٍة من ندرة أمثاله في ضفتنا العربية... الثقافية اإلنسانية طبعا.

محمد أبو رمان

 يمكن أن يختزل املقاربة الكامنة وراء أجندة الرئيس األميركي، 
ٌ

إذا كان هنالك وصف
دونالد ترامب، للمنطقة العربية، فهو العودة إلى املدرسة الواقعية التي تعطي األولوية 
إسرائيل،  واالستقرار،  )األمــن  التقليدية  بصيغتها  األميركية،  الحيوية  لمصالح  ل
النفط(، ما يعني، عمليًا، العودة إلى »الصفقة التاريخية« التي حكمت عالقة أميركا 
باألنظمة العربية السلطوية، أي تغليب األمن واالستقرار على أّي اعتباراٍت مرتبطٍة 
بالديمقراطية وحقوق اإلنسان. على هذا األساس، نفهم خطاب ترامب املترّحم على 
الدكتاتوريات العربية، وتأكيده على خطأ حرب العراق، والتخلي عن حسني مبارك، 
التي نشبت في  العربية  الديمقراطي«  الربيع  ما يعني املوقف السلبي من »ثــورات 
ن األنظمة العربية املحافظة »ثورة مضادة«، 

ّ
املنطقة منذ العام 2011، قبل أن تدش

لتقف في وجه دومينو تلك الثورات وتوقفها، وتدعم االنقالبات العسكرية والقوى 
املحافظة داخل الدول التي وقعت فيها الثورات.

الثورة  الجديد مع  املحافظ  الرئيس  يلتقي  الصلبة وحدها  القاعدة  ليس على هذه 
املضادة العربية، بل أيضًا على املوقف املعادي بقوة لحركات اإلسالم السياسي، 
ووضعها جميعًا في الحزمة نفسها، بوصفها حركاٍت متطرفة وإرهابية، ال فرق 
بني معتدل - سلمي وآخر متشّدد - عنيف. لذلك، نجد اليوم املساعي في أوساط 
له في املؤسسات األميركية لتصنيف جماعة اإلخــوان املسلمني في  لتيار املؤيد  ا

أميركا باإلرهاب، كما حدث في مصر ودول عربية أخرى.
 مشتركة للطرفني 

ً
ل معًا أرضية

ّ
تتزاوج األسباب السابقة مع املوقف من إيران، لتشك

)أجــنــدة الــثــورة املــضــادة مــع اإلدارة األميركية الــجــديــدة(، فالرئيس األمــيــركــي، في 
خطابه املعادي إليران، مع أركان إدارته، أطفأ نار الهواجس العربية التي اشتعلت، 
الرئيس  إدارة  بــني  الــنــوويــة  االتفاقية  توقيع  بعد  األخــيــرة، خصوصا  األعـــوام  ــي  ف
األميركي السابق، بـــاراك أوبــامــا، وطــهــران، ومــا تــزامــن وتـــوازى معها مــن صعود 
قناعاٍت لدى األنظمة العربية بانقالب املوقف األميركي، وبعكس تحالفاته من هذه 
ل أحد أسباب 

ّ
الــذي يشك الرئيس  العامل  املقابل تمامًا: طهران.  الطرف  إلى  ــدول  ل ا

ل بإسرائيل التي عارضت تلك االتفاقية، وربما املوقف 
ّ
موقف ترامب من إيران يتمث

من إيران نفسه قد يكون سببًا لتوافٍق غير معلن بني دول عربية وإسرائيل واإلدارة 
وتتراجع  الفلسطينية،  القضية  تتوارى  أن  من  الخشية  تأتي  هنا،  ألميركية. من  ا
اإلدارة  لــدى  واضـــح  تــوجــه  وجـــود  مــع  السابقة،  الثالثية  الصفقة  مقابل  هميتها،  أ
األميركية لدعم إسرائيل، ونقل السفارة األميركية إلى القدس، والتصريحات غير 
املطمئنة التي صدرت عن ترامب، عشية لقائه رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
نتنياهو، عن عدم اشتراط حل الدولتني أساسًا للحل السلمي للقضية الفلسطينية.
لسنا هنا بصدد تقديم رؤية نقدية لهذه املقاربات األميركية في املوقف السلبي من 
الربيع العربي والديمقراطية والعودة إلى املدرسة »الواقعية« التقليدية، فهي املقاربة 
بــروز »داعــــش«، والــعــداء للسياسات  ثــم  »الــقــاعــدة«،  إلــى صعود  أّدت  التي  نفسها 
األميركية، من جهة، وتتجاهل األسباب والشروط التي وقفت وراء الربيع العربي، 
وتتمثل بالسياسات التسلطية والفساد وغياب العدالة وفشل الدولة القطرية العربية.
املتشكلة  املعالم  ومعضلة  الجديدة  األميركية  السياسة  مفارقات  تتبّدى  هنا،  من 
لصفقة تــرامــب مــع األنــظــمــة الــعــربــيــة املــحــافــظــة، فــإعــطــاء األولـــويـــة لــقــتــال »داعـــش« 
والعنف  الــتــطــّرف  )وأســبــاب(  تغذية شـــروط  فــي مقابل  والــقــضــاء عليه  عسكريًا، 
واإلرهـــاب، هو ثقب أســود كبير وتكرار لسياساٍت ثبت فشلها ودورهــا تاريخيًا 
والسياسية  الفكرية  األوســـاط  في  تولدت  التي  القناعة  وهــي  القاعدة،  في صعود 
انبثاق  إلــى  وأدت  العام 2001،  في  »11 سبتمبر«  أحــداث  بعد  نفسها،  ألميركية  ا
الشراكة األوسطية التي أعلنت عنها وزيرة الخارجية األميركية السابقة، كوندوليزا 
امللتهبة  الكرة  القاعدة بمثابة  أن  العام 2005، وتلخص ذلك كله عبارة  رايــس، في 
اإلدارة  أحــضــان  فــي  العربية  التوتاليتارية  األنظمة  ألقتها  والقمع،  الفساد  تيجة  ن
إيـــران قوة  أتــى مــتــأخــرًا، بعد أن أصبحت  تــرامــب  أّن  األميركية. املعضلة األخـــرى 
، ولها نفوذ واســع، وهو نفسه مضطر للتعاون معها عسكريًا، في 

ً
إقليمية فعال

الــروس، بينما حلفاء أميركا  العراق عبر حلفائها، وفي سورية عبر تحالفها مع 
متناقضون ومتعارضون، مثلما يحدث في شمال سورية اليوم.

الحل في سورية أميركي عبد القادر عبداللي... ورفاقه

ترامب والثورة المضادة عربيًا
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الحرية هي الكلمة األكثر تواترا في حديث الغنوشي )األناضول(



D

التعليم والفساد قلب الضحية وقلب الجالد

16

، هناك حرٌب أخرى تدور  على مدرجات الجامعات وعلى مقاعد 
ٌ
بينما الحرب السورية مشتعلة

ها تّدمر حاضر 
ّ
الدراسة وبني طّيات الكتب، وهي تعدُّ أخطر بكثير من الحرب العسكرية، ألن

 تعداده باملاليني عن إطار التربية 
ً
 كامال

ً
اإلنسان ومستقبله معًا. املأساة السورية أخرجت جيال

القصف واملعارك، وأمــا من  أن تهّدمت بفعل  بلداتهم ومدنهم، بعد  والتعليم ممن نزحوا من 
دمر، فهي األخرى ليست بمعزل عن 

ُ
تبقوا ممن يعيشون تحت مظلة النظام في مدنه التي لم ت

 نقطٍة من 
ّ

التدمير العقلي، وال أقل تأثيرًا حتى، فالفساد كالسالح الكيميائي استشرى في كل
فهي  بالجامعات،  وانتهاًء  االبتدائية،  املــدارس  من  ليبدأ  السورية،  التعليمية  املؤسسة  هيكلية 
حرب شاملة أرادتها إيــران ونظام األســد، هدفها القضاء على السوريني، واستعباد عقولهم 

بالجهل، ليضمنوا بذلك ألف عام أخرى من الهيمنة واالستبداد.
 األصعدة، أخص بالذكر 

ّ
وفي ظل الفوضى العارمة التي تعصف بالساحة السورية، على كل

والتزوير  الفساد  عاصفة  اآلخــر  هو  فيه  تعصف  باتت  الــذي  وأسلوبه  العام  بشكله  التعليم 
إلى  بنوره  املضيئة  العلم  من ساحات  بطلبة سورية  واالنــحــراف  وتغليطها  املعلومة  وتأويل 
دهاليز الجهالة املظلمة بسوادها، وذلك ما يظهر للعيان جليًا حيث صار النجاح والحصول 
على شهاداٍت عليا، ال يحتاج منك إلى سهر الليالي، تدرس منهاجك الجامعي، بل أصبح أسهل 
من هذا بكثير، وله عدة أساليب كأن تكون على صلٍة بجهٍة أمنية معينة تدعمك، وتوصي بك 
أساتذتك في الجامعة، لتكون بعدها قد نلت الشهادة العلمية، أو أن تكون ثريًا تملك ثمن النجاح، 
الجامعة، لتكون أيضًا قد حصلت  فتدفع ما ُيطلب منك عبر وسيٍط بينك وبني أستاذك في 
على شهادة النجاح وبتقدير ممتاز أيضا. هناك أيضا، طريقة أخرى، لكنها لإلناث فقط، وذلك 
ها تعّرضت للتحّرش الجنسي من 

ّ
حسب ما وصلني من إحدى الطالبات في جامعة دمشق، أن

الدراسي في مكتبه، وعندما رفضت ذلك،  أستاذها، بعد أن طلبها ليناقش معها مشروعها 
وخرجت من عنده، ضمنت رسوبها الكامل بهذه املادة أو بغيرها على حّد سواء.

الحرب  إلى درجة  أن أوصلته  إلى  السوري  التعليم  انحدار أخالقي وفوضى عارمة اجتاحت 
التي ال تبقي وال تذر، وال يجب أن يخفى على أحدنا من هو املستفيد األّول من تدمير أجيالنا، 
وطمس عقولها بجاهلية القرن الواحد والعشرين التي باتت جاهلية العرب القديمة ربما أحسن 
، ألقــول إّن املستفيد من هــذا كله هو من أحــب السلطة وقتل مئات األلــوف وشــّرد 

ً
منها حــاال

وا 
ّ
املاليني ألجل أن يبقى حاكمًا، وقبل على نفسه أن يكون البقرة الحلوب لداعميه، لكي ال يتخل

عن الوقوف معه، والحفاظ على بقائه في الحكم.
أحمد سلوم )سورية(

املحاكم  فــي  دعـــوى قضائية  رفــعــت  كضحية، 
في  الــذي سقط  الــســوري  الطيار  على  التركية 
منزلي  استهدف  الــذي  الطيار  أّن  تركيا، حيث 

في حلب كان يحمل رمز »بحر1«.
الطيار  ــه 

ّ
أن قد يستغرب بعضهم كيف عرفت 

نفسه، لكن لو كنت سوريًا لعرفت أّن السوريني 
املــدنــيــني الـــعـــاديـــني أصــبــحــوا خــبــيــريــن بــأمــور 
بعض  فــي  العسكريون  يجهلها  ربــمــا  كــثــيــرة، 
أنــواع األسلحة  السوري يعرف  الــدول، فالطفل 
الطلقات  البعيد وصــوت  انفجارها  من صــوت 
أو  »الــســوخــوي«  تغير  كيف  يعرف  وقياسها، 
»املـــيـــغ«، ويــعــرف كــيــف يفرقها عــن »أف 16«، 
تحملها  كالتي  »قبضة«  يوجد  بيت   

ّ
كــل وفــي 

الشرطة عادة للتواصل، ليستمع للمراصد من 
 

ّ
كل وفــي  عــبــرهــا.  الــتــحــذيــرات  قى 

ّ
ويتل خاللها 

يستمع  املــوبــايــل،  على  »تطبيق«  بــرنــامــج  بيت 
إلــى تــحــركــات الــطــيــران والــجــيــش على األرض، 
ومــعــظــم تــلــك املــعــلــومــات يفهمها األطـــفـــال في 

املناطق املحّررة.
القبضات  الــذي يبث عبر  املرصد  إلــى  يستمع 
إقالع الطيران الحربي من مطار السني، وتوجهه 
إلى شمال حلب، ويحذر أهالي الشمال أّن املوت 
قادم إليكم، فاحذروا »طيران أقلع من الالذقية 
الحيطة  أخــذ  متجه نحو شمال حــلــب«. وهــنــا، 
ــــحــــذر يـــكـــون بــــأن تــجــلــس مـــع عــائــلــتــك في  وال
أقــوى مكاٍن مدّعم في املنزل، وعــادة ما يكون 
املنازل  الــدرج، لعدم توفر  أو تحت  الحمام،  في 
تنتظر  نــدر. هنا  مــا  إال  السورية على مالجئ 

املــكــان الضيق،  مــع أوالدك وزوجـــتـــك فــي هـــذا 
كــان  أي  أو...  أو»نـــســـر5«  »بــحــر1«  حــتــى ينفذ 
صــاحــب الــرمــز الـــذي هــو الــطــيــار الـــذي يحتفظ 
برمز يخاطب به، والتنفيذ هو إسقاط ذخيرته 
من براميل أو صــواريــخ أو غيرها حسب نوع 
القرية،  أو  املدينة  فوق  التنفيذ  ويكون  الطائرة، 

بشكل عشوائي، ثم عودته ساملًا إلى املطار.
هنا بإمكانك أن تخرج وعائلتك من تحت الدرج، 
أو من الحمام، وحبذا لو تترك عائلتك، وتذهب 
ــــذي وقــع  لــتــســاعــد فــي انــتــشــال جــثــث املــنــزل ال
سيموت  فبالنهاية  مصادفة،  القصف  عليهم 
أحدهم، فساهم باملساعدة ليساعدوك، حينما 
يأتي دورك، أو دور عائلتك، »والناس لبعضها«.
ــار املــنــفــذ  ــيـ ــطـ هـــنـــا ســيــنــســى الــجــمــيــع رمـــــز الـ
»لو بقي حيًا«،  وسيتذكره فقط من نفذ عليه 
قــتــل عــائــلــتــه؟ كــيــف ينسى  فكيف ينسى مــن 
من دّمر منزله؟ كيف ينسى من دّمر أحالمه؟ 
ســـيـــذكـــره مـــا حـــيـــا، ولــــو بـــرمـــزه »الـــشـــيـــفـــرة«، 
ه يؤمن بأّن جبل لجبل ال يلتقيان 

ّ
سيذكره ألن

ورجل لرجل ال بّد ملتقيان، سيذكره ألنه آخر 
شيء سمعه مع عائلته، عائلته التي لم تسمع 

شيء بعدها.
وكــيــف ينسى قــلــب ابــنــه املــرتــجــف، تــبــّولــه الــال 
الــتــي  ابــنــتــه  ــه، صــمــت  ــتـ إرادي، اســتــغــاثــة زوجـ
نــســيــت الــنــطــق هــلــعــًا؟ وكــيــف يــنــســى الــعــجــز، 
ــده، ويــســألــوك:  عــجــزه عــن تلقي الــصــاروخ وحـ

كيف تذكر؟ وهل نسي ذلك يومًا.
عبر  وطالبت  رفعتها،  التي  قضيتي  إلــى  أعــود 

ى 
ّ
ــأذ وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي كـــل مـــن تــ

يبادر  بــأن  أو جسديًا«  »مــاديــًا  الطيار  هــذا  مــن 
ــوى، حــيــنــهــا اتـــصـــل بي  ــدعــ ــ ــى ال ــ بــاالنــضــمــام إل
أشــخــاص عــديــدون، لكن مــا أدهــشــنــي هــو أحد 
الثالثة  أوالده  يحدثني عن  بــدأ  املتصلني، حيث 
ــــذي أصــبــح  الـــذيـــن فــقــدهــم، وعــــن ابـــنـــه الـــرابـــع الـ
معاقًا من اإلصابة، يقول لي: »يا أستاذ،  فقدت 
ولدي، وهم شباب في العشرينيات من عمرهم، 
بالبراميل عبر الطيران املروحي، وليس الطيران 
الحربي الصاروخي، وقد ترك لي أحدهم زوجته 
الصغيرة  ابنتي  يؤملني  مــا  أكــثــر  لكن  وأبـــنـــاءه، 
ــارع تـــركـــض خــلــف ابــن  ــــشــ الـــتـــي هـــرعـــت إلــــى ال
الجيران الذي وعدها بأن يركبا معًا خلف والده 
البلكون«.  من  أراقبها  كنت  »املوتوسيكل«  على 
يــصــمــت بـــرهـــة، ويــبــتــلــع ريــقــه ويــتــمــالــك نفسه، 
أمـــام عيني  ويــتــابــع: »يــا أســتــاذ، رأيتهم جميعًا 
يتحّولون إلى أشالء، كنت قد وعدتها أن أشتري 
عندما  خلفي،  وأركبها  املوتوسيكل،  هــذا  مثل 
ذ حينها 

ّ
املنف كان  بوعدي.  أخلفت  لكني  أعمل، 

طـــيـــران حــربــيــا، ولــيــس مــروحــيــات الــبــرامــيــل«، 
فسألته: وهل أنت متأكد أّن هذا الشخص امللقب 

»بحر1« هو من كان يقود تلك الطائرة؟ 
فأجاب: ال يا أستاذ أخاف أن أقول نعم، وأحمل 

ذنبه في رقبتي.
هنا اعــتــذرت مــنــه، ألنــه ال يصح لــه أن يشارك 
باالّدعاء، وأغلقت الهاتف، ولسان حالي يقول: 
ما أطيب قلب الضحايا، وما أقسى قلب الجالد؟
قتيبة ياسين )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

إيمان القويفلي

تــلــجــأ الـــجـــداالت فــي الــســعــوديــة، ومـــن بينها 
الترفيه وحــدوده،  الحالي حول شكل  الجدال 
بشكٍل ُمستمر، إلى االستناد على فكرة قبول 
املجتمع أو رفضه )شيئًا مــا(. لكن، ما معنى 
كــان هــذا الشيء  إذا  أو رفضه،  قبول املجتمع 
يحدث، عندما يحدث، بسبب قراٍر حكومي وال 

يحدث بسبب امتناع القرار الحكومي؟
الــحــقــيــقــة أن الــحــديــث عــن رغــبــة املــجــتــمــع في 
قّره الحكومة، أو عن رفض 

ُ
شيء ما »بعد« أن ت

املجتمع، أو »عدم جاهزيته« لشيء ما، عندما 
قّره الحكومة، هو بدوره استخداٌم 

ُ
تمنعه أو ال ت

إحصائيًا  مـــبـــّررًا  بــوصــفــه  للمجتمع،  بــعــدّي 
خذ سلفًا في معزل عن األدوات 

ُّ
شكليًا لقرار ات

ــمــــارســــات الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، والعـــتـــبـــاراٍت  واملــ
مختلفٍة، يختلط فيها السياسي والشخصي 
الــقــرار  واالجــتــمــاعــي. لكن املــهــم هنا أن تأثير 
 عن 

ٌ
الــحــكــومــي فـــي املـــجـــال الــثــقــافــي مــخــتــلــف

تــأثــيــره فــي بــاقــي املـــجـــاالت، إذ يــمــكــن لــلــقــرار 
الحكومي أن ينجح في فرض وضٍع معنٍي في 
الــتــي تحتكرها مــؤســســات الــدولــة،  املــجــاالت 
 في 

ً
 شـــديـــدة

ً
لــكــن الــحــكــومــة تـــواجـــه صــعــوبــة

واالنفراد  الثقافي،  املجال  احتكار  محاولتها 
بصناعته. تتولى الدولة عادة إنتاج املواطن 
التعليمية  الــتــقــلــيــديــة  ــا  أدواتــــهــ عــبــر  ثــقــافــيــًا 
الدول  واإلعالمية والقانونية، وتذهب بعض 
 أبـــعـــد فـــي مـــحـــاولـــة الحـــتـــكـــار املــجــال 

ً
خـــطـــوة

الــثــقــافــي، عــبــر تــدخــلــهــا فـــي صــنــاعــة الــنــشــر، 

سالم الكواكبي

ــور، عــاصــمــة  ــ ــ ــــى مـــطـــار الهـ ــرة إلـ ــطـــائـ تـــصـــل الـ
ــا  ــهـ ــافـــذتـ ــانــــي، ومـــــــن نـ ــتــ ــســ ــاكــ ــبــ ــاب الــ ــجــ ــنــ ــبــ الــ
»التنظيم«،  مظاهر  أول  ــح 

ّ
تــتــوض الــصــغــيــرة، 

من خالل اصطفاف العاملني األرضيني بشكل 
بإيعاز  إال  أفـــراده  طــابــور عسكري، ال يتحرك 
مــن »اآلمــــر« الـــذي بــدت عليه أمــــارات الزعامة 
املمّيزة  السمة  هو  االصطفاف  البروليتارية. 
ــيـــني والــعــســكــريــني  ــنـ لــجــمــيــع الــعــامــلــني واألمـ
املنتشرين في مطار املدينة التي تشهد أعماال 
باكستان«،  »طالبان  غالبًا  تتبناها  إرهابية، 
شقيقة حركة طالبان أفغانستان، والصنيعة 
في  الباكستانية  األمــنــيــة  لــأجــهــزة  الــســابــقــة 
إطار التعاون »الدولي« الذي قادته أميركا في 
ثمانينيات القرن املنصرم ملحاربة السوفييت 
 على 

ً
 أو آجال

ً
 انقلب عاجال

ٌ
في كابول. تعاون

مجمل الضالعني فيه. 
وفــــي ظـــل هــــذا الــتــنــظــيــم الـــظـــاهـــر لــلــعــامــلــني، 
يبدو، في املقابل، مشهٌد سوريالي من الزحام 
والــفــوضــى فــي صـــاالت املـــطـــار، حــيــث ينتشر 
عــشــرات مــن »ُمـــيـــّســـري« املــعــامــالت ومــرافــقــي 
عـــشـــرات مـــن املـــســـافـــريـــن املـــقـــتـــدريـــن، والـــذيـــن 
ــاديـــني«  يــــتــــجــــاوزون مــــئــــاٍت آخــــريــــن مــــن »الـــعـ
يمّروا  أن  وقـــدره،  الله  من  بتسليم  ينتظرون، 
ليصلوا  املستشري،  الفقر  أصــحــاب  مــن  وهــم 
إلــى الطائرة  إلــى منازلهم إن هــم قــادمــون أو 
الــــتــــي ســتــحــمــلــهــم إلـــــى مـــيـــاديـــن ُســـخـــَرِتـــِهـــم 

وتــمــويــلــهــا املـــؤســـســـات، ورعــايــتــهــا املــثــقــفــني، 
التوجهات،  وقيادتها  الفعاليات  وتنظيمها 
أو تجربة  واستحواذها على كل فكرة بازغة 
الرغم من هــذا كله تعجز  جديدة، لكنها على 
عـــن احــتــكــار املـــجـــال، ألنــهــا تــظــل عـــاجـــزة عن 
وهو  أســاســًا،  تقنّي  لسبب  األدوات،  احــتــكــار 
تــطــور أدوات اإلنــتــاج والنشر والــتــواصــل. لم 
يعد املجتمع ينتظر الحكومة، لتقرر أخذه في 
اتــجــاه مــعــنّي، أو وضــعــه فــي مــواجــهــة مشكلة 

محّددة، أو تعليمه شيئًا جديدًا. 
املجتمع اليوم ال ينتظر الحكومة ثقافيًا، وال 
ينتظر تقنينها وتنظيمها ورعايتها الثقافة، 
أكثر  الثقافة  الطبيعي، ألن  الوضع  وهــذا هو 
 وأشـــــّد الــتــصــاقــًا بـــالـــنـــاس، بــمــا أنــهــا 

ً
حــيــويــة

أنفسهم، من  للتعبير عن  الطبيعي  أسلوبهم 
الطبيعي  الــوضــع  الــدولــة.  أن تخضع ألدوات 
أن يــتــعــلــم الـــنـــاس املــوســيــقــى، ويـــعـــزفـــون في 
األمـــاكـــن الـــعـــامـــة، ويـــرســـمـــون الـــلـــوحـــات على 
قــارعــة الــطــريــق، ويــنــحــتــون ويــكــتــبــون الشعر 
 طاقة 

ّ
ويصممون الرقصات، ويستخدمون كل

الوضع  أنفسهم.  عــن  للتعبير  متاحة  ومـــادة 
الــطــارئ أن تــحــتــاج كــل مــمــارســٍة ثــقــافــيــٍة إلــى 
ترخيص وموافقات رسمية وتمويل حكومي، 
والطبيعي يغلب الطارئ مطلقًا.  لهذا يتزايد 
مون، بجهد 

ّ
اليوم في السعودية عدد من يتعل

والبيانو،  والغيتار  العود  العزف على  ذاتــّي، 
في دولٍة لم تدخل املوسيقى ضمن مناهجها 
التعليمية الرسمية في املــدارس، منذ تأّسس 
التشكيلية  الــحــركــة  وتـــزدهـــر  الـــعـــام،  التعليم 

واســـتـــعـــبـــادهـــم الـــحـــداثـــي إن هــــم مــــغــــادرون. 
ــة أوابــــدهــــا ال يــمــكــن أن  ــراقـ جــمــال املــديــنــة وعـ
للدولة  الــواضــح  والــفــشــل  الفقر  حجم  ُيخفيا 
التي استقلت سنة 1947 في أن تكون »نمرًا« 
تظهر  الهند  اللدود  الجارة  مواجهة  آسيويًا. 
جلية حتى للقادم في املطار، فوجود تأشيرة 
الــشــرطــّي في  السفر تضع  هندية على جـــواز 
مـــوقـــف عــصــبــي، يـــكـــاد يــشــبــه مـــوقـــف شــرطــي 
ــرة  ــيـ ــأشـ ــل تـ ــمـ ــفــــر يـــحـ عــــربــــي أمــــــــام جــــــــواز ســ
الــدول  لقاطن  أو  للعربي  ويــبــدو  إســرائــيــلــيــة. 
»املمانعة  دول  كما  باكستان،  أن  في  العربية 
للهند،  التقليدي  بالعداء  تتلطى  واملقاومة«، 
لتجاوز كل االنتقادات واملحاسبات التي يمكن 
أن تــتــعــّرض لــهــا، والــتــي غــالــبــًا مــا تستحقها 
الهيمنة  االقــتــصــاديــة، وفـــي  فــي ســـوء اإلدارة 
العسكرية على املفاصل الحياتية، وفي تفاقم 
الفساد بطريقٍة تدفع كثيرين إلى الهجرة إلى 
الــغــرب، إن كــانــوا على ســويــٍة علميٍة ومهنيٍة 
معقولة، أو إلى بالد الجوار العربي، ليكونوا 
غــالــبــًا. وبينما  ولــالســتــغــالل  للسخرة  وقـــودًا 
اشــتــهــرت الــهــنــد بــالــتــصــنــيــفــات والــتــمــيــيــزات 
بــني »الــكــاســت«، أي أفــــراد الــطــبــقــات املختلفة 
يبدو  مضطهدة،  إلــى  مهيمنة  من  واملتمايزة 
أن اإلســــالم قــد ســاعــد شكليًا بــاكــســتــان على 
ــٌح  ــه واضــ ــذا الــتــمــيــيــز، إال أنــ الــتــخــلــص مـــن هــ
، وشبيه تماما بنظام الكاست الهندي،  وجليٌّ
ولكن مستندًا إلى القوة املالية للغني والقهر 
االجــتــمــاعــي لــلــفــقــيــر. املــظــاهــر الــديــمــقــراطــيــة 

مــفــاهــيــم الــجــدل الــســعــودي حـــول الــفــنــون، أن 
الدفاع عن الفنون يحدث أغلبه بطريقٍة تفتقد 
املصادفة  فقد صنعت   .

ّ
بالفن اإلحــســاس  إلــى 

 مـــوضـــوعـــًا لــلــتــنــاقــض بني 
ّ
ــن ــفـ ــن الـ الــبــحــتــة مـ

واإلكـــراه  والسلم،  والعنف  واملليشيا،  الــدولــة 
والــحــريــة، فــقــط ألن املــصــادفــة جـــاءت بخصم 
أيـــديـــولـــوجـــي، مـــثـــل »الــــقــــاعــــدة« و«داعــــــــش«، 
وتـــصـــادف أن لــهــذا الــخــصــم مــوقــفــا عــدوانــيــا 
من الفنون. أفضت هذه املواجهة إلى اختراع 
، وإسباغها عليها قسرًا 

ّ
صفاٍت جوهرية للفن

 يهتّم بكونِه 
ّ
بطريقٍة تشي أن املدافع عن الفن

بالفن  اهتمامه  من  أكثر  أيديولوجيًا  سالحًا 
حقيقة. أشــهــر هـــذه املـــجـــادالت الــتــي أشــِبــَعــت 
 وضع املوسيقى في مواجهة اإلرهاب: 

ً
سخرية

»حــاربــوا اإلرهـــاب باملوسيقى«! وهــي املقولة 
الــتــي ال عــالقــة لــهــا بــجــوهــر املــوســيــقــى الــتــي 
 مكان، بما 

ّ
 على الـــدوام في كــل

ً
كانت حــاضــرة

في ذلــك في وجــدان كبار الساسة السفاحني، 
الــحــروب والــقــتــل، لكنها  وفـــي خــدمــة تمجيد 

ــــي الــتــجــيــيــش  ــا فـ ــ ــاهـ ــ تـــــشـــــّددًا مـــســـتـــخـــدمـــًا إيـ
املفيد  العدو  الهند،  على  والتحفيز  والتبرير 
دائـــمـــًا، كــمــا هـــي إســـرائـــيـــل بــالــنــســبــة لبعض 
ــعــــرب، فـــال هـــو قـــــادر أو ســـــاٍع ملــواجــهــتــهــا،  الــ
ــا«  ــدهــ ــديــ ــهــ ــن »تــ ــ  مــ

ً
ــادة ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــر اســ ــ ــثــ ــ وهـــــــو األكــ

على حيوات  السيطرة  في  ويستمر  ليسيطر 
»املواطنني«.

من جهة أخرى، تتمتع البالد بحرية إعالمية 
نسبية، عــلــى الــرغــم مــن أن الــوجــود الــواضــح 
للجيش في مسارات وسائل  النافذ  والتأثير 
اإلعالم، فمن اإليعازات بالتعتيم على األعمال 
ــأنــــه نــاجــم  ــيــــة وتــفــســيــر بــعــضــهــا وكــ ــابــ اإلرهــ
عــن انــفــجــارات غــازيــة، إلــى وجـــود ممثل دائــم 
للجيش واملخابرات في برامج الحوار املتلفزة، 
ــــو مــتــنــكــرًا بـــعـــبـــاءة صـــحـــافـــي، أو بـــاحـــث،  ولـ
الباكستانيون،  بها  يتندر   

ً
الزمــة تكون  تكاد 

وخصوصًا اإلعالميني منهم. 
كما أن املمارسة الثقافية والتعبير السياسي 

 نتاج للمصادفة االجتماعية 
ُ

)املقولة( محض
السعودية )غياب الفنون، حضور العنف(. 

مــن املــقــوالت األخـــرى التي لــم تتعّرض للنقد 
 
ّ
الــكــافــي إســـبـــاغ صـــفـــاٍت جــوهــريــة عــلــى الــفــن

والبهجة  »للحياة  مطلقًا  انــحــيــازًا  باعتباره 
والـــفـــرح«، والـــعـــبـــارات املــمــجــوجــة الــتــي تــكــّرر 
ج يعدم 

ّ
هذا بال تفكير تشي أن قائلها املتشن

أعمق  بفهٍم  لــه  الـــذي يسمح  الجمالي  الــحــّس 
 
ّ
الفن الــراقــصــة.  االحتفالية  وظيفته  مــن   

ّ
للفن

كــل شــيء، حرفيًا، بما في  تعبير جمالّي عــن 
الـــذات أو  إلــى تدمير  الــنــوازع البغيضة،  ذلــك 
 يــحــتــفــي بـــاملـــوت والــقــتــل 

ّ
اآلخـــريـــن، هــنــاك فـــن

واإلبادة، وهناك أغاٍن عن جماليات االنتحار، 
واالكــتــئــاب،  الــســوداويــة  موضوعاتها  وآداٌب 
 ديني 

ّ
ومنحوتاٌت تطفح بالعذاب، وهناك فن

 ذكــــوري 
ّ
ــن ــاك فــ ــنـ  تــجــديــفــي، وهـ

ّ
ــن ومــقــابــلــه فــ

انون 
ّ
واستعماري في غاية الجمال، وهناك فن

أو مساندة  أنفسهم  قتل  إلــى  انتهوا  رائــعــون 
الــســفــاحــني واملــتــعــصــبــني، أو تــدمــيــر ذواتــهــم 
 جــمــيــل وحــــســــب، وهــــذه 

ّ
ــن ــفــ وهـــــم أحـــــيـــــاء.  الــ

أخرى  وأّي صفٍة  الوحيدة،  الجوهرية  صفته 
إقحام  االحتفالي محض  املــزاج  على  تقصره 
ــي يــكــون عــــادة حــول 

ّ
 الــنــقــاش الــفــن

ّ
ــإن لــذلــك، فــ

، وغــيــاب مــثــل هـــذا النقاش 
ّ
مــوضــوعــات الــفــن

 يــفــتــح الــــبــــاب نــحــو 
ّ
ــفــــن ــــول مـــوضـــوعـــات الــ حـ

ســؤاٍل أهّم وأخطر، وهو سؤال ما الذي يدّمر 
الفنون أكثر: غيابها... أم إخضاعها وإخضاع 

محتواها؟ 
)كاتبة سعودية(

تتعّرضان  ال  طــاملــا  ملفتة،  بــصــورة  مــتــاحــان 
ــور األدبــــي،  لــلــقــوات املــســلــحــة، فــمــهــرجــان الهــ
الذي شاركت فيه منذ أيام، ُيترجم غنًى ثقافيًا 
مــجــتــمــعــيــًا الفـــتـــًا، ولــــو أنــــه يــمــكــن أن ُيــعــتــبــر 
نخبويًا، إال أن ندواته جمعت اآلالف، وقد قّدم 
لــهــم مــزيــجــًا غنيًا مــن الــثــقــافــات املــحــلــيــة، كما 
األعمال  أهم  عرضت  كما  االنكلوساكسونية. 
األدبية بلغة شكسبير باالستفادة من النشر 
الرخيص والنظامي غير املقرصن لدى الجارة 
الهند، على الــرغــم مــن أن االســتــيــراد يتم عبر 

بلٍد ثالث.
الضابط  قــّرر  املهرجان،  من  األخير  اليوم  في 
املــولــج بأمننا أنـــه يــجــب الــتــوقــف عــن الــكــالم، 
فـــأوعـــز لــلــنــجــم الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر، مــايــكــل 
بــالــني، بالتوقف عــن مــحــاضــرتــه، وعــنــدمــا لم 
يــصــٌدق بــالــني األمـــر، قطع الــضــابــط الكهرباء 
عن امليكروفون، كما في أسوأ الديكتاتوريات 

العالم ثالثية. 
ــا أبــــديــــت  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ قــــبــــل ســـــفـــــري بـــــســـــاعـــــات، وعـ
قــال  املــمــتــدة،  العسكرية  للهيمنة  اســتــغــرابــي 
لي محدثي، وهو من رموز املدينة الثقافيني، 
الحفاظ  الــوحــيــد على  الــقــادر  الجيش هــو  إن 
على وحدة البالد، ألن ال شيء حقيقي يجمع 
ومصالحيًا،  وإثنيًا  لغويًا  األربــعــة  أقاليمها 
ــان هــذا  ــه إن كـ ــان مــنــي إال أن أجــبــتــه إنـ فــمــا كـ
لــلــبــالد إال بقوة  الــكــالم دقــيــقــًا، وإن ال وحــــدة 

الجيش، فبئس هذه الوحدة.
)كاتب سوري(

بـــني الـــهـــواة، حــيــث ال تــوجــد مــعــاهــد للفنون 
بعيدًا  »يوتيوب«  محتوى  ويذهب  الجميلة، 
ِقــَيــمــِه ومضامينه، ومستوى  غــرابــة  فــي  جــدًا 
الثقافات  مختلف  تخاطب  التي  تخصصّيته 
الـــفـــرعـــيـــة، وحـــتـــى فـــي أســالــيــبــه فـــي اإلنـــتـــاج 
والــتــنــفــيــذ، ولـــم يــعــد الـــجـــدل الـــــُمــســيــطــر على 
الشباب هو »هل األغاني حرام؟« كما كان قبل 
ثالثني عامًا، بل أّي نــوع من األغــانــي نسمع؟ 
وكلما توّسعت »الثقافة الرسمية«، بحدودها 
وضوابطها الثقيلة، وتمركزت أكثر في املجال 
الثقافي، وحاولت االستحواذ على مساحاٍت 
أوسع، قاومها الهامش الـُحّر بإنتاج مزيد من 
التعبيرات، وتوظيف مزيد من األدوات، حتى 
حاق 

ّ
لل الــرســمــيــة« تجهد  »الــثــقــافــة  أصــبــحــت 

بالهوامش الثقافية، والوزارة تحاول أن تأخذ 
شيئًا من شعبية الفرد.  عندما تجادل اليوم 
دفــاعــًا عــن الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة فــي الــســعــوديــة 
ــــى تــشــويــه  بـــالـــقـــول »إن املــجــتــمــع تــــعــــّرض إلـ
غير  متجهمًا  مجتمعًا  »أصبحنا  أو  عميق« 
طبيعي يثير استغراب العالم«، فالحقيقة أنك 
تــنــســب إلـــى املــجــتــمــع صــفــات غــيــره، وتحمله 
قمة  يــأخــذهــا، وتتبلور  لــم  ــراراٍت  قــ مسؤولية 
ُينسب  عندما  والـــدولـــة،  املجتمع  بــني  الخلط 
التجهم وغياب الفنون في الفضاء العام إلى 
املجتمع، وُينسب ازدهار الفنون إلى الحكومة، 
واملجتمع، في حقيقته، لم يختر التجهم، ولم 
ــه لم  يــمــارســه فــي حــيــاتــه الــخــاصــة، مثلما أنـ
ينتظر القرار الحكومي، ليتعّرف على الفنون 
أو يستمتع بـــهـــا.  آخـــر فــقــرة فـــي نــقــد بعض 

فـــي بــاكــســتــان، مـــن انــتــخــابــات حـــرة وأحــــزاب 
وصــحــافــة حـــرة نــســبــيــًا، تــكــاد تــدفــع بعضهم 
ــخ الــتــصــديــق،  ــغـــرب إلــــى الــــوقــــوع فـــي فـ ــي الـ فـ
فهذا الغرب الذي حابى ويحابي نظمًا عربية 
لــيــس  فــــاســــدة،  أو  تـــيـــوقـــراطـــيـــة  أو  مــســتــبــدة 
صعبًا عليه، بل على العكس، أن يظن، وُيثابر 
فـــي الـــظـــن، أن بــاكــســتــان دولـــــة ديــمــقــراطــيــة، 
ــكـــون نـــمـــوذجـــيـــة فــــي مــنــطــقــٍة صــعــبــة  ــاد تـ ــكـ تـ
مـــن آســـيـــا. وفـــي حــقــيــقــة مـــا يــمــكــن أن يلحظه 
الديمقراطية  هـــذه  أن  يــبــدو  ــتــنــّبــه، 

ُ
امل املـــراقـــب 

انقالبات عسكرية  مــن  عانته  مــا  بعد  الفتية، 
ــادرة  وحـــكـــومـــات عــســكــريــة مــتــعــاقــبــة، غــيــر قــ
وغير  املــبــاشــرة،  العسكر  تــجــاوز سلطة  على 
املــــبــــاشــــرة. ويـــعـــتـــقـــد كـــثـــيـــرون مــــن مــتــابــعــي 
الباكستاني  الــنــمــوذج  أن  الباكستاني  املــلــف 
العسكريتاري من وراء الستارة قد ألهم بعضًا 
من الــدول العربية التي كان ولم يزل للجيش 

 .
ً
فيها الكلمة الفصل، مصر مثال

الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــــذي خـــســـر حـــروبـــه 
ــام الـــهـــنـــد فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن املـــاضـــي،  ــ أمــ
ودعــــم املــجــاهــديــن األفــــغــــان، نــــواة »طــالــبــان« 
اليوم في باكستان على  و«القاعدة«، ُيسيطر 
ــــؤون الـــبـــالد، فــهــو يـــحـــدد الــســيــاســة  إدارة شـ
الخارجية مع وجود وزير شكلي. كما يسيطر 
ــار كــمــا  ــ ــمـ ــ ــتــــصــــاد ومــــؤســــســــات اإلعـ عـــلـــى االقــ
االتـــصـــاالت واإلعــــالم والــطــاقــة. واألهــــم، ُيــديــر 
أبـــرز علمانية مصطنعة  طــاملــا  الـــذي  الجيش 
األكثر  الدينية  والــقــيــادات  املاللي  مع  العالقة 

من يصنع الثقافة في السعودية؟

باكستان... وحدة بقوة الساح

يتزايد اليوم عدد 
من يتعلمون، بجهد 

ذاتّي، العزف على 
العود والغيتار والبيانو

تتمتع باكستان 
بحرية إعالمية نسبية 
على الرغم من التأثير 
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تونس ـ مريم الناصري

مــنــذ ســـّت ســنــوات والــعــاطــلــون مــن العمل 
ــادات الـــجـــامـــعـــيـــة فــي  ــ ــهـ ــ ــــشـ ــــن حـــامـــلـــي الـ مـ
مختلف املناطق التونسية، يتلقون وعودًا 
املتعاقبة  الحكومات  حاولت  والتنمية.  بالتشغيل 
إيجاد حلول كفيلة بالحد من أزمة البطالة في ظل 
 أيًا من الوعود أو الحلول 

ّ
م، لكن

ّ
واقع اقتصادي متأز

املــقــتــرحــة لـــم تــخــفــف مـــن غــضــب الـــشـــارع والــشــبــاب 
ذون 

ّ
الــذيــن ظــلــوا على مــدى الــســنــوات املــاضــيــة ينف

تحركات احتجاجية تنديدًا بالبطالة.
 ملف 

ّ
بعدما شّددت حكومة يوسف الشاهد على أن

البطالة من ضمن أولوياتها، أعلن رئيس الحكومة 
ــامـــج »عــقــد  ــلــــول 2016، عــــن بـــرنـ أيــ فــــي ســبــتــمــبــر/ 
الكرامة« الذي من شأنه الحّد من أزمة بطالة حاملي 
ل نحو 25 ألف عاطل من العمل 

ّ
الشهادات، إذ يشغ

من خّريجي الجامعات.
الــعــمــل بمنظومة عقد  ينطلق  أن  ــع 

ّ
املــتــوق مــن  كـــان 

الــكــرامــة فــي مطلع عــام 2017. أعــلــن وزيـــر التكوين 
 توقيع العقود 

ّ
املهني والتشغيل عماد الحمامي، أن

ينطلق خـــالل شــهــر مــــارس/ آذار الـــجـــاري، عــلــى أن 
البرنامج في شهر إبريل/ نيسان املقبل على  يبدأ 
 300 دوالر أمــيــركــي ســوف 

ّ
أبــعــد تــقــديــر. أضـــاف أن

صرف كراتب شهري لنحو 25 ألف منتفع من عقد 
ُ
ت

الكرامة، 200 دوالر منها تمنحها الدولة و100 دوالر 

من املؤسسة املشغلة. كذلك تتكفل الدولة بمصاريف 
تكوين )تدريب( كل شاب بقيمة 150 دوالرًا.

الكرامة سوف  عقد  منظومة   
ّ
أن الحمامي  وأوضــح 

تــشــمــل فـــي بـــدايـــة 2018 نــحــو 255 ألــــف عــاطــل من 
دائــم  مهني  عقد  إلــى  ليتحّول  سنتني،  منذ  العمل 
ني من العمل في املؤسسة املشغلة. أضاف 

َ
بعد سنت

 هؤالء العاطلني من العمل من حاملي الشهادات 
ّ
أن

العالية، سوف يستفيدون من هذه املنظومة في كل 
بني  وباملناصفة  بالتساوي  الجمهورية  محافظات 

النساء والرجال.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن املــســتــشــار االقـــتـــصـــادي لــرئــيــس 
الكرامة  مـــّدة عقد   

ّ
أن بــن ســاســي،  الــحــكــومــة، لطفي 

ألف  ق بتشغيل 25 
ّ
الشاهد واملتعل أعلن عنه  الــذي 

باحث عن عمل من حاملي الشهادات العالية، تمتد 
ملــّدة  املرشحني  تكوين  يجري  أن  على  ني، 

َ
سنت إلــى 

اختصاصاتهم  فــي  أشــهــر، ســواء  ثالثة  أو  شهَرين 
فيها  يحملون  الــتــي  تلك  غير  اختصاصات  فــي  أو 
شهاداتهم، وذلك في مراكز التكوين التابعة للدولة 
أو فـــي املـــؤســـســـات الـــتـــي ســــوف تــشــغــلــهــم، بــهــدف 
دمجهم في سوق الشغل وحتى ال يتقّيد العاطل من 
العمل باختصاصه، خصوصًا بالنسبة إلى حاملي 

شهادة املاجستير.
الــعــقــود  الـــجـــاري تــوقــيــع  الــشــهــر  إذًا، ينطلق خـــالل 
 

ّ
ع الــعــدد بــالــتــســاوي بــني كــل

ّ
ــــوز مــع املــؤســســات، ويـ

املحافظات، أي بمعّدل 1042 عقد عمل لكل محافظة، 

أي  العقود،  إسناد  في  املناصفة  مبدأ  ُيعتمد  فيما 
لـــذوي  عــقــدًا  لــلــذكــور و42  لـــإنـــاث و500  عــقــد   500

اإلعاقة.
 عــــدد الــعــاطــلــني مـــن الــعــمــل من 

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

العالية بلغ فــي عــام 2016 نحو  الــشــهــادات  حاملي 
لن  الــكــرامــة   عقد 

ّ
أن يـــرون   كثيرين 

ّ
أن إال  ألــفــًا،   250

ــدد اإلجــمــالــي  ــعـ ــن الـ  إال أزمـــــة نــســبــة قــلــيــلــة مـ
ّ

يـــحـــل
 اعتماد مبدأ املساواة 

ّ
لهؤالء. أّما آخرون، فيرون أن

بــني املــحــافــظــات فــي نسب االنــتــفــاع مــن هــذا العقد، 
لــن يعالج  ال يتماشى وواقـــع مناطق كــثــيــرة، وهــو 
مشكلة العرض والطلب في سوق الشغل، خصوصًا 
ـــر الــعــدد 

ّ
ــدم تـــوف فـــي الــجــهــات الـــداخـــلـــيـــة، بــســبــب عــ

الكافي للمؤسسات الخاصة.
مــحــســن الـــعـــابـــدي، مـــن مــنــطــقــة الــقــصــريــن ويحمل 
 »تــطــبــيــق عقد 

ّ
شـــهـــادة مــاجــســتــيــر، يــشــيــر إلــــى أن

ها 
ّ
ألن  ،

ً
مستحيال يكون  يكاد  منطقتنا  في  الكرامة 

ال تتضّمن مؤسسات خاصة كافية الستيعاب أكثر 
 »الدولة أعلنت 

ّ
من ألف عاطل من العمل«. ويقول إن

عن هذا العقد من دون أن تفتح حوارًا مع أصحاب 
الــخــاصــة، وتــعــي مــدى قابليتهم لهذه  املــؤســســات 
 مشكلة البطالة«. 

ّ
الفكرة وملساعدة الدولة على حل

ــو املـــطـــالـــب بـــإيـــجـــاد عــقــد  ــــاب هــ ــــشـ  »الـ
ّ
يــضــيــف أن

مناسب مــع مــؤســســة، وليست الــدولــة الــتــي سوف 
ــر الــعــقــود للعاطلني مــن الــعــمــل بــعــد االتــصــال 

ّ
تــوف

بــاملــؤســســات. وهـــذا أمـــر صــعــب«. ويــعــّبــر عاطلون 

ق باملؤسسات 
ّ
آخـــرون مــن العمل عــن تــخــّوف يتعل

املــشــغــلــة. فــعــقــد الـــكـــرامـــة ال يــقــّيــد املـــؤســـســـات بــأي 
الشخص  قبول  أو  بترسيم  قانوني يقضي  الــتــزام 
ني كموظف دائم في املؤسسة. وهو ما قد 

َ
بعد سنت

ني من العمل 
َ
يعّرض األشخاص إلى الطرد بعد سنت

ر سبب يستدعي ذلك. فيستبدل بعاطل 
ّ
من دون توف

جديد من العمل، مثلما كان يحدث في بعض آليات 
التشغيل األخرى املقّرة سابقًا.

ــاق، يـــنـــتـــقـــد رئــــيــــس اتـــــحـــــاد أصــــحــــاب  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
الـــشـــهـــادات املــعــطــلــني عـــن الــعــمــل، ســالــم الــعــيــاري، 
املنظومة الجديدة التي اقترحها رئيس الحكومة، 
ــهــا »مـــجـــّرد مــبــادرة 

ّ
 لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ً
قــائــال

السابقة  اآللــيــات  ببعض  املتمتعني  عــدد  لتقليص 
عــلــى غــــرار عــقــود الــتــأهــيــل لــلــحــيــاة املــهــنــيــة ومنح 
البحث النشيط عن عمل، من 50 ألف شخص إلى 
ــر »فــرص عمل 

ّ
ــهــا لــن تــوف

ّ
25 ألفًا فــقــط«. يضيف أن

 املؤسسات قادرة على طرد األشخاص 
ّ
ثابتة، إذ إن

 الحكومة لم تتصل 
ّ
بعد انتهاء العقد. إلى ذلك، فإن

انــتــداب  الــتــي تعتزم  الــخــاص  الــقــطــاع  بمؤسسات 
أصحاب الشهادات العالية لتحديد االختصاصات 
ــي تـــوفـــرهـــا.  ــتــ املـــطـــلـــوبـــة وعـــــــدد فــــــرص الـــعـــمـــل الــ
 تــلــك املـــؤســـســـات ســــوف تــلــتــزم 

ّ
ولــــم تــتــأكــد مـــن أن

ني، 
َ
السنت انتهاء  بعد  املنتدبني  عمل  باستمرارية 

 مرة 
ّ

لكي ال نعود إلى نقطة الصفر ونخلق في كل
حلواًل مؤقتة«.

مجتمع
 املشي يساعد املرضى الذين يعانون من سرطاني املعدة والقولون على 

ّ
أفــادت دراســة أملانية أن

باحثون  أجراها  التي  الدراسة  الكيميائي.  للعالج  الجانبية  اآلثــار  مع  التعامل  أساليب  تحسني 
 ممارسة الرياضة لدعم العالج 

ّ
في قسم الطب الرياضي في جامعة »غوته« األملانية أوضحت أن

الكيميائي لها تأثير إيجابي على العضالت والتوازن ومتالزمة اإلجهاد الناجم عن الورم. وقال 
رئيس القسم البروفيسور وينفريد بانزر: »يمكن التغلب على عقبات الطقس بالنسبة للمرضى 
)األناضول( بتخصيص غرف ملمارسة الرياضة في املستشفيات«.  

على  للمقبلني  تثقيفّية  كتيبات  تــوزيــع  التركية  االجتماعية  والــســيــاســات  ــرة  األسـ وزارة  قـــررت 
 »اإلدارات املحلية ومديريات الوزارة في الواليات، تقدم 

ّ
الزواج، في 21 والية. وذكر بيان للوزارة أن

 »الوزارة جمعت محتويات 
ّ
محاضرات خاصة للمقبلني على الزواج، منذ عام 2012«. وأضاف أن

الـــزواج في 21 واليــة على رأسها إسطنبول،  املقبلني على  ع على 
َّ
املحاضرات في كتيبات ســتــوز

وتكيرداغ، وإزمير، وبورصة، وأنقرة«. وتتناول الكتيبات »التواصل بني األزواج، ومهارات الحياة، 
وقانون األسرة، والصحة وغيرها«.  )األناضول(

كتيبات تثقيفية للمقبلين على الزواج في تركياالمشي يخفف اآلثار الجانبية للعالج الكيميائي

القرن  أربعينيات  فــي  الثانية  العاملية  الــحــرب  منذ 
املــاضــي وســنــواتــهــا الــســت الــتــي حــصــدت كـــوارث 
إنسانية في مختلف أنحاء العالم وامتألت بمشاهد 
القتل والدمار واإلبادة واملجاعات والفقر، لم يشهد 

العالم وضعًا إنسانيًا صعبًا كما هو اليوم.
هذا الوضع املتأزم يؤكده وكيل األمني العام لألمم 
املــتــحــدة لــلــشــؤون اإلنــســانــيــة ستيفن أوبـــرايـــن، إذ 

الحالية هي األكبر  األزمــة اإلنسانية  أّن  إلى  يشير 
من نوعها منذ ذلك التاريخ. يوضح املسؤول األممي 
أّن »هناك حاجة إلى نحو 4.4 مليارات دوالر حتى 
كارثة  حــدوث  دون  للحيلولة  املقبل،  تموز  يوليو/ 
أكــثــر مــن 20 مليون شخص  تــطــاول  إنسانية قــد 
يعانون من الفقر والجوع في نيجيريا والصومال 
وجــنــوب الـــســـودان والــيــمــن«. ومـــع إشــارتــه إلـــى أّن 

»األزمة اإلنسانية الراهنة هي األولى من نوعها منذ 
تأسيس األمم املتحدة عام 1945«، يضيف: »نقف 
أن  إلــى  وينّبه  للغاية«.  حرجة  تاريخية  نقطة  عند 
الجوع واأللم  الناس سيموتون بسبب  »العديد من 
واملــرض بشكل تلقائي إذا لم تتوفر جهود عاملية 

مشتركة ومنسقة« إلنقاذهم.
الدولية  الــوكــاالت  عنها  تتحدث  الــتــي  الجهود  تلك 

تتركز على إنقاذ الحياة بالدرجة األولــى، كما هو 
ــة فــي الــصــورة 

ّ
ــرأة الــصــومــالــيــة املــســن الــحــال مــع املــ

مخيم  في  بالطاقة  غنية  كعكة  على  التي حصلت 
لالجئني في كينيا. لكن، حني نوّسع دائــرة الخطر 
ينعدم  بأكملها  أكثر وشعوبًا  بلدانًا  ها تشمل 

ّ
فإن

 شيء ما زالت 
ّ

شعورها باألمان. شعوب برغم كل
تأمل بغٍد أفضل.
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في  خلّفته  ما  على  شاهدًا  كان  دوما،  من  سوري  طبيب  باسل  أبو 
محيطه غارات كثيرة. يكتب لـ»العربي الجديد« فصًال من مذكراته، عن 

ذلك اليوم الذي كاد يفقد فيه عائلته وأهله

28% من الرجال و3% من النساء يستهلكون التبغ

التدخين في إيران اجتماعّي

1819
مجتمع

دمشق ـ العربي الجديد

فــي ذلــك الــصــبــاح الــبــاكــر، أيقظني 
 
ّ
ــدّو. شــعــرت بـــأن ــ صـــوت انــفــجــار مـ

ــّر بـــالـــقـــرب مــــن رأســــي  ــ شــيــئــا مــــا مـ
وكـــاد يصيبني، أو ربــمــا أصــابــنــي ولــم أدرك 
 الغبار عنهما، ورحُت 

ً
ّي مزيال

َ
بعد. فتحت عين

لدقائق،  الجّو   يمأل 
ّ

ظــل الغبار  أتلفت حولي. 
فوجدت نفسي أملس جسدي ألتفحصه، وأنا 
التي لم  الــنــافــذة  أحـــاول استيعاب مــا حصل. 
تعد في إطارها، كانت أّول ما رأيت. استقّرت 
ــي مـــن دون أن تــصــيــبــنــي. نــظــرت 

ّ
بــالــقــرب مــن

الجدار،  التي تركتها في  الكبيرة  الفتحة  إلى 
ــّدة  وأدركــــــت مـــن طــريــقــة تــنــاثــر الــشــظــايــا وحــ
ألقته طــائــرات حربية   صــاروخــا 

ّ
االنــفــجــار أن

في الجوار تسّبب في ذلك.
نهضت سريعا ألتفقد ما حصل. هرعت أبحث 
ـــّي، فــيــمــا كـــانـــت صـــفـــارات 

َ
ــل عـــن زوجـــتـــي وطـــفـ

ــي. اطمأننت  ســـيـــارات اإلســـعـــاف تــصــدع رأســ
هم بخير، 

ّ
عليهم بنظرة خاطفة وتأكدت من أن

ثّم ركضت إلى املكان املستهدف. لم يكن يبعد 
ه منزل 

ّ
عن سكني أكثر من مائة متر. عرفت أن

أهلي، وتهيأت لألنباء السيئة.
عندما وصلت، رأيت أمي وإخوتي وأبناءهم 
امللجأ.  في  كانوا  فهم  بأعجوبة،  سلموا  وقــد 
كان الجميع ينادي عائلة عّمي. أمسكت بشاب 
بصعوبة  عــرفــت  بعدها  ثيابه،  الغبار  ــت 

ّ
غــط

ــه ابـــن عــمــي، وســألــتــه مـــذعـــورًا: »ويــنــهــم؟«.  ــ
ّ
أن

ــروح. بـــس كــنــانــة اســـتـــشـــهـــدت«. أتــى  ــ ــ رّد: »جـ
وقـــع الــخــبــر كصاعقة عــلــّي، فقلت لــه بــهــدوء: 

يـــرد طــمــنــا. لــك كــنــانــة عــايــشــة والــلــه عايشة 
ــاقـــي كــلــهــم بـــخـــيـــر«. فــيــبــتــســم وتــمــتــأل  ــبـ والـ
القذائف، قبل أن  عيناه بدموع تغسل غبار 
لــم أستطع  لله. مــن جهتي،  ينحني ســاجــدًا 

إخفاء دموع فرحي.
ا نتحادث، وقع انفجار عنيف. فقد 

ّ
وبينما كن

سقط صاروخ شديد االنفجار على بعد مائة 
ــرة مــن نــاحــيــة منزلي.  ــه هـــذه املـ

ّ
ــا، لــكــن

ّ
مــتــر مــن

 قــواي قد خــارت. حاولت تمالك 
ّ
أحسست بــأن

نــفــســي ودعــــوت الــلــه أال تــخــذلــنــي قـــدمـــاي. ما 
الغبار بعض الشيء، رحــت أركض  انقشع  إن 
ــّي 

َ
مــســرعــا نــحــو املـــنـــزل، حــيــث زوجـــتـــي وطــفــل

الذين وّدعتهم صباحا.
 الــضــربــة لم 

ّ
فـــي طــريــقــي إلــيــهــم، تــبــّن لـــي أن

ــبــــاشــــرة، وقـــــد حــصــدت  تـــســـتـــهـــدف مـــنـــزلـــي مــ
أرواح أربــعــة شــهــداء فــي الــشــارع. دخــلــت إلى 
الــذي تحطم جزء من واجهته، فوجدت  بيتي 
زوجتي والولَدين مختبئن في إحدى الزوايا، 
ي وجـــوه زوجــتــي. صــاح ابني 

ّ
والــدمــوع تغط

الــبــالــغ مــن العمر خمس ســنــوات فــي وجهي، 
ــلــــوم. »ويـــنـــك؟ ما  وقــــد بــــدا عــلــيــه الــغــضــب والــ
ــــت وتـــركـــتـــنـــا؟«.  ســمــعــت الـــقـــذيـــفـــة؟ لـــيـــش رحـ
أجبت بهدوء: »بلى. سمعتها بابا. وجئت من 
 :

ً
قائال يكابر  وراح  أعصابه  فتمالك  أجــلــكــم«. 

»بس ماما خافت«. لم أعرف من أين أتى طفل 
بــعــمــره بــهــذه الــشــجــاعــة. حــيــنــهــا، اصطحبت 
ى 

ّ
تبق ما  ليقضوا  امللجأ  إلى  ّي 

َ
زوجتي وطفل

ل بينهم وبن 
ّ
مــن الــيــوم. أمــا أنــا، فرحت أتنق

ــفــه 
ّ
ــا خــل ــــاف ملـــتـــابـــعـــة وعــــــالج مــ ــعـ ــ مـــركـــز اإلسـ

القصف في أجساد الناس وأرواحهم.

اإليرانيون باتوا يدّخنون 
سنويًا نحو 60 مليار 

سيجارة بحسب آخر البيانات

صاح ابني البالغ من 
العمر خمس سنوات في 

وجهي، وقد بدا عليه 
الغضب واللوم

السابعة من  في  كانت  كنانة  »الله يرحمها«. 
عمرها. قبل أن تستشهد، لطاملا كانت العائلة 
لوالدتها سواها وأخيها،   

ّ
يتبق لم  ــه 

ّ
إن تقول 

بعدما استشهد أبوها وأخوها البكر. 
انتقلت فوق الركام إلى املنزل األقرب للموقع 
 فيه 

َ
املستهدف. وجــدت منزل خالي ولــم يبق

حجر على حجر. كان خالي يقف جامدًا أمامه، 
وعــيــنــاه جــاحــظــتــان. كـــان مــصــدومــا. نــاديــتــه. 
»خالي طمني«. فأجاب وهو يرفع يَديه كمن 
مــاذا؟  على  »أطمئنك  والــقــدر:  بالقضاء  يسلم 
تي ولجن ابنة محمد ورفيف 

ّ
امرأة خالك وكن

هم راحــوا 
ّ
ابــنــة عــدنــان وعــدنــان ابــن أخــتــك، كل
على اإلسعاف. اذهب أنت وطّمني«.

قد  الصدمة، كنت  ولــشــّدة  اللحظة،  تلك  حتى 
ه علّي التوّجه سريعا 

ّ
ني طبيب وأن

ّ
نسيت أن

إلى مركز اإلسعاف. استقليت سيارة إسعاف 
ــيـــوت الـــجـــيـــران،  ــانـــت تــنــقــل مـــصـــابـــن مــــن بـ كـ
وتوجهت إلى مركز اإلسعاف في املدينة الذي 
شهد مرارًا على هول املجازر في دوما. دخلت 
إلى املركز، وشاهدت ما يفطر القلب كالعادة. 
 قصف. 

ّ
األسّرة مليئة باملصابن، كما بعد كل

ــهــم جميعهم من 
ّ
مــا يختلف فــي هــذه املـــّرة أن
أقاربي وأصدقائي وجيراني.

رحــــت أتــفــقــد املــصــابــن مـــع زمـــالئـــي األطـــبـــاء 
ــد كــنــت أكـــبـــرهـــم وأقـــدمـــهـــم في  ــاوبـــن، وقــ ــنـ املـ
الــعــمــل. لـــذا تــوّجــب عــلــّي تــقــديــم االســتــشــارات 
ملــعــظــم الــــحــــاالت. ســألــنــي زمـــيـــل: »أخـــــي أبــو 
باسل، من هي هذه املصابة؟«. أجبت: »امــرأة 
ــأل:  ــ ــن كـــســـر أمــــــشــــــاط«. سـ ــ ــي. تـــعـــانـــي مـ ــ ــالـ ــ خـ
»ابنة خالتي. إصابتها في  »وهـــذه؟«. أجبت: 

الصدر«. كانت حاالتهم بمعظمها غير خطرة، 
بــاســتــثــنــاء الــصــغــيــرة لـــجـــن. فــقــد اســتــقــّرت 
العناية  إلــى  وحــّولــت  فــي جمجمتها،  شظية 
ــا  ــ ــزة. ملـــحـــت أخ كـــنـــانـــة فــــي إحــــــدى زاويـ ــ ــركـ ــ املـ
إلــيــه حــتــى ال أرى  الــذهــاب  بت 

ّ
الــغــرفــة، فتجن

الــحــاالت،  فــحــص  مــن  انتهيت  جثتها. وحـــن 
يه. في طريقي، خّيل 

ّ
هممت بالذهاب إليه ألعز

ها تتحّرك. اقتربت أكثر، فإذا بي أتفاجأ 
ّ
إلّي أن

ها ما زالت حّية. »كنانة! شلونك؟«. قالت: 
ّ
بأن

»الــحــمــدلــلــه«. ســألــتــهــا: »عـــايـــشـــة.. عــايــشــة؟«. 
أجابت: »إيه عّمو. الحمدلله ما مّت«.

ضممتها وانــهــمــرت دمــوعــي. فهي عــادت من 
ــــوت. وفــــي وقــــت الحـــق،  رحـــلـــة طــويــلــة، مـــن املــ
ــهــا كــانــت فــاقــدة الــوعــي 

ّ
عــرفــت مــن زمــالئــي أن

 
ّ
عــنــدمــا أخـــرجـــت مـــن تــحــت الــــركــــام. لــــذا ظــن
ــاتـــت. لـــكـــن، عــنــد وصــولــهــا  ــهــا مـ

ّ
الــجــمــيــع بــأن

إلـــى مــركــز اإلســـعـــاف، اســتــعــادت وعــيــهــا بعد 
اإلنعاش.

سريعا، خرجت من املركز ألنقل بشرى عودة 
ابــن عمي وقلت  الحياة. قصدت  إلــى  كنانة 
ــــووووو أبـــو حسن!  لــه بلجهة دومــانــيــة: »يـ

لطالما ارتبط التدخين 
أو عدمه في إيران 

بمفاهيم تختلف نوعًا 
ما عن تلك التي تحكم 

سلوك مستهلكي 
التبغ في بلدان أخرى. 

ونالحظ تفاوتًا في نسب 
االستهالك بين اإليرانيين 

وغيرهم

طهران ـ فرح الزمان شوقي

لــســنــوات طــويــلــة ظــلــت نــســب املــدخــنــن في 
الذين يدخنون  إيــران غير ملحوظة، ســواء 
 
ّ
الــســجــائــر أو الــنــرجــيــلــة. يــعــود ذلـــك إلـــى أن

استهالك التبغ في إيــران ارتبط في أحيان 
كثيرة بمفاهيم دينية واجتماعية. واليوم، 
 عدد 

ّ
يشير متخصصون اجتماعيون إلى أن

املدخنن يتزايد بصورة الفتة.
 
ّ
تفيد إحصاءات رسمية صدرت أخيرًا، بأن

نسب التدخن ارتفعت بالفعل، وأصبح 28 
فــي املــائــة مــن الــرجــال وثــالثــة فــي املــائــة من 
واملدخنات.  املدخنن  من  إيــران  في  النساء 
لتصل  النرجيلة  مدخني  عــدد  ارتفع  كذلك 
نسبتهم إلى 20 في املائة من أبناء املجتمع. 
تــكــون هــذه األرقــــام منخفضة باملقارنة  قــد 
عّد مرتفعة قياسا 

ُ
ها ت

ّ
مع دول أخرى، إال أن

بــمــا كــانــت عليه فــي إيــــران خـــالل الــســنــوات 
السابقة، بحسب ما تؤكد جمعية مكافحة 

التدخن اإليرانية.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات املـــنـــشـــورة عـــلـــى مــوقــع 
 اإليـــرانـــيـــن بـــاتـــوا يــدخــنــون 

ّ
الــجــمــعــيــة أن

سنويا نحو 60 مليار سيجارة، فيما كانت 
ــارت فـــي تقرير  ــ وكـــالـــة أنـــبـــاء فــــارس قـــد أشـ
 نسبة املدخنن في عام 2012 

ّ
خاص إلى أن

ــى 10.5 فــي املـــائـــة، فــي حن 
ّ
لــم تــكــن تــتــخــط

 نسبة الــنــســاء مــن بينهم واحـــدًا 
ّ
لــم تــتــخــط

النسب   
ّ
أن الوكالة  املــائــة. أضــاف تقرير  في 

 
ّ
ن، على الرغم من أن

َ
تضاعفت أكثر من مّرت

العاَمن  بن  ثابتا  بقي  السجائر  استهالك 
2010 و2015.

فـــي الـــســـيـــاق، تــضــّمــن تــقــريــر نـــشـــره مــوقــع 
 املتوسط 

ّ
عصر إيران اإللكتروني أخيرًا، أن

الظاهرة وارتفاع النسب تدريجيا، مشددة 
 اإلعــالنــات تساهم كثيرًا في زيــادة 

ّ
أن على 

 ثّمة 
ّ
أن نسب املدخنن واملدخنات. وتشرح 

صـــــورًا تــنــشــر فـــي املـــجـــالت وعـــلـــى املـــواقـــع 
ها 

ّ
اإللكترونية، تظهر املرأة املدخنة على أن

أفضل وأجمل من غيرها.
وأشـــــــارت وكـــالـــة أنـــبـــاء فـــــارس إلــــى تــأكــيــد 
 نسب املدخنات في إيران 

ّ
محصلي على أن

 
ّ
 من النسب املسجلة في دول أخرى، لكن

ّ
أقل

20 في املائة من تلميذات املدارس وطالبات 
األقــل.  مــّرة على  التدخن  الجامعات جّربن 
وقــد أّكـــدت وجـــود قــانــون يــرعــى األمـــر ومن 
ــــه ال 

ّ
شــأنــه الــحــّد مــن نــســب الــتــدخــن، إال أن

يــطــّبــق بــصــرامــة، ال ســّيــمــا مــن قــبــل بائعي 
منتجات التبغ.

مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، تــــــحــــــّدثــــــت املــــتــــخــــصــــصــــة 
االجــتــمــاعــيــة فـــي مــكــافــحــة الــتــدخــن، زهـــرا 
ـــر على 

ّ
إبــراهــيــمــي، عـــن الــعــوامــل الــتــي تـــؤث

 تبعات 
ّ
املدخنات وهي اجتماعية، مؤكدة أن

 نسب 
ّ
 كــثــيــرة. وأوضـــحـــت أن

ّ
ــر عــلــيــهــن األمــ

اإلجــهــاض بــن اإليــرانــيــات ارتــفــعــت 35 في 
املائة بسبب التدخن أو استنشاق الدخان، 
باإلضافة إلــى ما قد يتسّبب فيه األمــر من 

أمراض كالسرطان وغيره.
ــــرى املــتــخــصــص فــــي الـــشـــؤون  ــك، يـ ــ ــــى ذلــ إلـ
 
ّ
أن إيــران، أصغر مهاجري،  االجتماعية في 

ظاهرة  ليس  كإيران  مجتمع  في  »التدخن 
بسيطة ُيمكن تجاهل عواملها وأسبابها«، 
 »العوامل تتقاطع بن النساء 

ّ
مؤكدًا على أن

والـــــرجـــــال أحــــيــــانــــا«. يـــضـــيـــف لـــــ »الـــعـــربـــي 
أن »ارتفاع نسب إدمــان املخدرات  الجديد« 
في إيران يؤّدي في الوقت نفسه إلى ازدياد 
فــــي اســـتـــهـــالك الـــتـــبـــغ. ومـــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، 
وبعائالتهم  بالتلفزيون  املــراهــقــون  يتأثر 
من  بينهم  التدخن  وينتقل  وبــاإلعــالنــات، 
األمــــر«. ويشير  إلــى  أن يتنبه ذووهـــم  دون 
 »الشباب في إيران يعانون 

ّ
مهاجري إلى أن

مـــن الــــفــــراغ، وهـــــذا يــســاهــم كـــذلـــك فـــي رفــع 
النسب. وفي الوقت نفسه، نجد شخصيات 
مشهورة تحّولت إلى أيقونات بالنسبة إلى 
دونها، ال 

ّ
الشبان والشابات، راح هؤالء يقل

ق باإلناث، 
ّ
سّيما في التدخن«. وفي ما يتعل

ـــل تــرتــبــط  ــوامــ ــ يـــتـــحـــّدث مـــهـــاجـــري عــــن »عـ
 من 

ّ
بالوضع االجتماعي، إذ يشعرن بأنهن

استهلكن  مــا  إذا  اجتماعيا  أعــلــى  شــريــحــة 
، واألمــر 

ّ
ما تظنه كثيرات منهن هــذا  التبغ. 

 
ّ
يتطلب دراســــات دقــيــقــة«. ويــشــّدد عــلــى أن

 إال بتكاتف الجهود«.
ّ

»األمر ال ُيحل
ـــه فــي عــام 2010، أقــّر 

ّ
ــارة إلــى أن تــجــدر اإلشــ

التدخن،  بــنــود ملكافحة  قــانــون مــن عــشــرة 
ُيــمــنــع مـــن خـــاللـــه بــيــع الــســجــائــر لــألطــفــال 
الثامنة عشرة، كذلك يمنع  واملراهقن دون 
ــــذي يعني  ــر الـ ــ بــيــع الــســجــائــر فــــــرادى، األمـ
فــرض شـــراء علبة مغلقة وكــامــلــة. وهــو ما 
 
ّ
يجعل كثيرين غير قادرين على تأمينه. لكن

بعض املحال واألكشاك لم تلتزم بذلك وما 
زالت تبيع السجائر عبر مخالفة القانون.

 في 
ً
الــتــدخــن أصـــال والــقــانــون نفسه يمنع 

ــاكــــن الـــعـــامـــة، حــتــى ال يــســتــنــشــق غير  األمــ
 على 

ّ
املــدخــنــن الـــدخـــان. وهـــو مــا يعني أن

ن استهالك سيجارته أو نرجيلته في 
ّ

املدخ
تلتزم  لم  مقاهي  ثّمة  لكن  الخاصة.  أمالكه 
بذلك، وما زالت تسمح بالتدخن إذا كانت 
تتضّمن مساحات مفتوحة. وهو األمر الذي 
يــدفــع املــعــنــيــن واملــخــتــصــن إلـــى التشديد 
الوضع  التعامل بصرامة مع  على ضــرورة 
الـــذي قــد يـــؤّدي إلــى مخاطر أخـــرى، سوف 
تنعكس من دون شك على صحة األفراد إذا 

استمّرت النسب واألرقام في التزايد.

كــان 20 عاما وما  للبدء بالتدخن  العمري 
ــا الـــيـــوم، فــهــو 13  فـــوق قــبــل 10 ســـنـــوات. أّمــ
 نــاقــوس 

ّ
عـــامـــا، األمـــــر الـــــذي يــســتــدعــي دق

الخطر. فتدخن املراهقن أمر خطير، وهو 
فق عليه املعنّيون وأهل االختصاص.

ّ
أمر يت

أّمـــا بخصوص ارتــفــاع نسب املــدخــنــات، ال 
فقد  الشابة،  الفئة  على  املحسوبات  سيما 
نقلت وكــالــة أنــبــاء فـــارس عــن متخصصن 
 العوامل التي تدفع اإلنــاث إلى التدخن 

ّ
أن

ال تــخــتــلــف عــــن تـــلـــك الـــتـــي تـــدفـــع الــــذكــــور. 
 أكثر 

ّ
والــشــابــات فــي إيــــران يــشــعــرن بــأنــهــن

إلى  يلجأن  حــن  استقاللية  وأكــثــر  نضجا 
املــرأة اإليرانية  السيجارة، في حن تقّدمت 
كثيرًا على مستويات عّدة. وتقول الخبيرة 
املــســؤولــة عــن بــرنــامــج الــتــدخــن فــي وزارة 
ــه 

ّ
الــصــحــة اإليــرانــيــة، خــديــجــة مــحــصــلــي، إن

ــروري الـــتـــحـــذيـــر مــــن تــفــاقــم  ــ ــــضـ ــات مــــن الـ ــ بـ

يوم عادت كنانة 
من الموت

التلّوث يهّدد 
بحيرة بايكال

ينبغي إجراء أبحاث حول 
أسباب انتشار سبيروجيرا 

وكيفيّة الحّد منه

موسكو ـ رامي القليوبي

بايكال هي أعمق بحيرة للمياه العذبة في 
العالم، وتقع في سيبيريا على بعد أكثر من 
عرف 

ُ
خمسة آالف كيلومتر شرق موسكو. ت

وكائناتها  ونباتاتها  الخالبة  بمناظرها 
تواجه  الحالي،  الوقت  في  ها 

ّ
لكن البحرية. 

تحديات بيئّية عّدة قد تهّدد مستقبلها، ما 
 ناقوس 

ّ
دفع خبراء في مجال البيئة إلى دق

انتشار طحلب سام  مع  الخطر، خصوصا 
يهّدد بيئتها الفريدة من نوعها.

ــرى الـــخـــبـــيـــر فــــي مــنــظــمــة »غــريــنــبــيــس  ويـــــ
ميخائيل  البيئة،  بحماية  املعنّية  روسيا« 
 املــشــاكــل األبــــرز الــتــي تــواجــه 

ّ
كــريــنــدلــن، أن

ل في التلّوث الناتج عن 
ّ
بحيرة بايكال تتمث

مياه الصرف الصحي والنفايات، وانتشار 
طحلب سبيروجيرا، وخطط لبناء محطات 
في  نهر سيلينغا  على  كهرومائية جديدة 

منغوليا.
 »ثّمة 

ّ
ويقول كريندلن لـ »العربي الجديد« إن

خططا إلقامة ثالث محطات كهرومائية في 
انخفاض منسوب  إلــى  تـــؤّدي  قــد  منغوليا 
بينما تشّكل مشاريع  الــبــحــيــرة،  فــي  املــيــاه 
إنشاء تجّمعات سياحّية ببنيتها التحتية 
الضخمة في محيط بايكال، ضغطا إضافيا 

على بيئة البحيرة«.
وكانت روسيا ومنغوليا قد اتفقتا مؤخرًا 
للنظر  تأليف مجموعة عمل مشتركة  على 
في القضايا البيئية املتعلقة بخطط إقامة 
الــذي يصب في  ســدود على نهر سيلينغا 

بايكال، وتقّدر حصته من التدفقات املائية 
إلـــى الــبــحــيــرة بــنــحــو 50 فــي املـــائـــة. وسبق 
لوزارة البيئة الروسية أن عارضت مشروع 
مــنــغــولــيــا وســـاهـــمـــت فـــي أن يــجــّمــد الــبــنــك 
خيارات  مقترحة  ملنغوليا،  تمويله  الدولي 
بــديــلــة إلمــــــــدادات الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة من 
الــتــي تستورد نحو   منغوليا 

ّ
لــكــن روســيــا. 

املــائــة مــن حاجاتها مــن الطاقة  ثمانية فــي 
الكهربائية مــن روســيــا، و12 فــي املــائــة من 
ق لها 

ّ
 إقــامــة ســدود سيحق

ّ
الــصــن، تــرى أن

ـــل من 
ّ
اســتــقــاللــّيــة فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة ويـــقـــل

استهالك الفحم.
ــن جــــهــــٍة أخـــــــــرى، يـــكـــمـــن الـــخـــطـــر األكـــبـــر  ــ مـ
الـــذي تــواجــهــه بــايــكــال، فــي انــتــشــار طحلب 
ــيـــرا الــــســــام الـــــــذي يـــقـــضـــي عــلــى  ــيـــروجـ ــبـ سـ
إسفنج البحيرة، ويؤّدي إلى تكاثر بكتيريا 

تعّد خطيرة في املياه.
بــحــســب تـــقـــريـــر أعـــــــّده بـــاحـــثـــان مــــن املـــركـــز 
 
ّ
فــإن فرنسا،  فــي  العلمية  للبحوث  الوطني 
غــيــر مسبوقة.  بيئّية  أزمـــة  تــواجــه  بــايــكــال 
 استمرار عمل املنشآت الصناعّية 

ّ
كذلك فإن

ــات حــديــثــة ملعالجة 
ّ
إنـــشـــاء مــحــط مـــن دون 

مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي جـــنـــوب الــبــحــيــرة 
ل أحد أكثر العوامل خطورة 

ّ
وشمالها، يمث

ــــه من 
ّ
أن الــبــاحــثــان  عــلــى مستقبلها. ويــــرى 

الطحلب،  النــتــشــار  املحتملة  األســبــاب  بــن 
زيادة عدد السياح على سواحل بايكال، ما 
تحويه  الــذي  بالفوسفور  تلّوثها  إلــى  أّدى 

املنظفات. ووصل األمر إلى حّد بات سكان 
محلّيون يشكون من جودة املياه، وقد باتت 

غير صالحة للشرب.
 »تــلــوث البحيرة 

ّ
ر كــريــنــدلــن مــن أن

ّ
ويــحــذ

قــد يــــؤّدي إلـــى تــغــّيــر املــحــتــوى الكيميائي 
انــتــشــار سبيروجيرا،  واســتــمــرار  ملــيــاهــهــا، 

املائية، وإحداث  الكائنات  وانقراض بعض 
ــــه »ال يجوز 

ّ
خــلــل فــي الـــغـــذاء«. ويــوضــح أن

ــايــــكــــال عـــــن تــــلــــك الـــتـــي  ــات بــ ــديــ فــــصــــل تــــحــ
بها«،  املحيطة  والــغــابــات  البيئة  تواجهها 
 »الغابات تعّد جــزءًا من محمية 

ّ
أن مضيفا 

بايكال، ويساهم الرماد الناجم عن حرائق 
الغابات في تلّوث البحيرة كذلك«.

ه »ال بّد من 
ّ
وعن الحلول، يرى كريندلن أن

منع إقــامــة ســدود جــديــدة، فــي وقــت يتعّن 
ات الكهرومائية العاملة بالفعل 

ّ
على املحط

أال تأخذ مصالحها التجارية بعن االعتبار 
ــيـــرة كــــذلــــك«.  ــبـــحـ فـــحـــســـب، بــــل مــصــلــحــة الـ
ــــه »يــنــبــغــي إجـــــراء أبـــحـــاث حــول 

ّ
يــضــيــف أن

الحد  وكيفّية  سبيروجيرا  انتشار  أسباب 
مــن ذلـــك، وعــلــى الــحــكــومــة مــراقــبــة منسوب 

املياه«.
رًا، دعت جمهورية بورياتيا الروسية 

ّ
مؤخ

ة على بايكال، إلى تمويل دراسات حول 
ّ
املطل

انــتــشــار طــحــلــب ســبــيــروجــيــرا مــن ميزانية 
الفدرالية. ومنذ عام 2011، بدأ علماء برصد 
البحيرة وانتشار  التغّيرات في مياه  أولــى 
ــواقـــع مــنــهــا، وفــي  الــطــحــلــب فـــي عـــشـــرات املـ
على سبيل  السياح.  ق 

ّ
تدف أماكن  مقدمتها 

ألــــف ســـائـــح جــزيــرة  املــــثــــال، زار نــحــو 800 
أولخون في عام 2014. 

ــال فــــي االحـــتـــيـــاطـــات  ــكـ ــايـ ــّدر حـــّصـــة بـ ــ ــقـ ــ وتـ
العاملّية من املياه العذبة بنحو 20 في املائة، 
األكــثــر  »الــبــحــيــرة  وكـــان يطلق عليها اســـم 
نقاء في العالم«، ويبلغ طول محيطها نحو 
البحيرة  عــمــق  يبلغ  كــذلــك  كيلومتر.  ــي 

َ
ألــف

مة 
ّ
العاملي ملنظ الــتــراث  املــدرجــة على قائمة 

ــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والــثــقــافــة  ــ األمـ
)اليونيسكو(، 1620 مترًا. وتعّد بايكال أكبر 
بحيرة في روسيا وسادس أكبر بحيرة في 

العالم. 
 مــنــاظــر بــايــكــال فــي الــشــتــاء جــمــااًل 

ّ
وال تــقــل

 خير شــاهــد على 
ّ

عنها فــي الــصــيــف. ولــعــل
اإلنترنت  على  انتشر  فيديو  مقطع  نقائها 

مؤخرًا، يظهر جمال البحيرة املتجّمدة.

الــيــابــان، لكن  رّبــمــا نــعــرف حقائق كثيرة عــن 
ثّمة تفاصيل نجهلها، وقــد تبقى غريبة. في 
هــذا اإلطــار، يعرض موقع »برايت سايد« 12 

حقيقة، وهي:
ــبــادر الــنــســاء إلــى 

ُ
1 - فــي الــيــابــان، عـــادة مــا ت

تــقــديــم الــهــدايــا لــلــرجــال فـــي عــيــد الـــحـــب. هــذا 
التقليد يسمح للمرأة بالتعبير عن مشاعرها، 
مــــن دون انـــتـــظـــار الــــرجــــل لــلــقــيــام بــالــخــطــوة 

األولى.
2 - األســمــاك والــلــحــوم رخيصة جــدًا فــي هذا 
للغاية.  الفاكهة مكلفة  املقابل، تعّد  البلد. في 
ويـــقـــّدر ســعــر الــتــفــاحــة بــــدوالَريــــن أمــيــركــيــن، 
ونصف كيلوغرام املوز بنحو خمسة دوالرات. 
والفاكهة األغلى هي البطيخ، ويصل سعرها 

إلى نحو مائتي دوالر.

ــادة ما  3 - الــيــابــانــيــون يــأكــلــون الـــدالفـــن، وعــ
يستخدمونها إلعداد الحساء أو »كوشياكي«. 
الدالفن  لحوم  نيئا.  لحمها  يأكلون  بعضهم 
تــعــّد لــذيــذة جـــدًا، ومــذاقــهــا ال يشبه األســمــاك 

األخرى.
ــتــــرو.  4 - تـــخـــصـــص عــــربــــات لــــإنــــاث فــــي املــ
الـــذروة  مــا يستخدمنها خــالل ســاعــة  وغالبا 
ــّيــــة، فـــيـــشـــعـــرن بــــــاألمــــــان. صــحــيــح  ــبــــاحــ الــــصــ
أو  الـــنـــســـاء  ــلـــى  عـ يـــتـــلـــصـــصـــون  كـــثـــيـــريـــن   

ّ
أن

أوقــات  فــي  املــتــرو، خصوصا  فــي   
ّ
يلمسونهن

تــعــّد  االغـــتـــصـــاب  مــــعــــّدالت   
ّ
أن  

ّ
إال االزدحــــــــام، 

متدنية في هذا البلد.
انتهاء  اليابانّيون مكاتبهم مع  ُيــغــادر  - ال   5
يــأذن لهم  أن  مــا ينتظرون  عــادة  العمل.  دوام 
ــادرون مـــن بــعــده.  ــغــ مــســؤولــوهــم بـــذلـــك، أو يــ

ويبقى املدراء في مكاتبهم عادة لثالث أو أربع 
املوظفن  مــا يضطر  يوميا،  إضافية  ســاعــات 
الوقت  العمل في  البقاء كذلك. ويعّد ترك  إلى 
ــــف سبب 

ّ
املــــحــــّدد، حــتــى إذا كــــان لــــدى املــــوظ

هامه بعدم الوالء للشركة.
ّ
وجيه، كافيا الت

6 - يبدأ العام الدراسي في األّول من سبتمبر/ 
أيلول، ويقّسم إلى ثالثة فصول.

لــتــلــمــيــذات املــــــــدارس بــــارتــــداء  ُيـــســـمـــح  7 - ال 
ــاردًا. وتــعــّد  ــ الــبــنــاطــيــل، مــهــمــا كـــان الــطــقــس بــ
الجوارب العالية حّد الركبة جزءًا أساسّيا من 
الـــزي املــدرســي طـــوال الــعــالــم. ويختلف طــول 
، باتت 

َ
ــمــا كـــبـــرن

ّ
الــتــنــورة بحسب الــعــمــر. وكــل

التنورة أقصر.
8 - اليابان هو البلد الوحيد في العالم الذي 
ر. 

ّ
التأخ  على 

ً
دليال الواحدة  الدقيقة  فيه  تعّد 

ر القطار فيه هو انتحار 
ّ

السبب الوحيد لتأخ
أحدهم تحت عجالته.

9 - حــتــى الـــيـــوم، 30 فـــي املـــائـــة مـــن الــزيــجــات 
ــل. ويــســّمــى هــذا التقليد  ــب مــن خــالل األهـ

ّ
تــرت

»أومياي«.
10 - طوكيو هي املدينة األكثر أمانا في العالم. 
 

ّ
ويمكن لطفل في السادسة من عمره أن يستقل

املواصالت العامة من دون مرافقة.
ه في إمكان الجميع 

ّ
11 - يؤمن اليابانّيون بأن

أن يخفي معاناته خلف قناع من االبتسامات 
والسعادة.

12 - في اليابان، ال يجب فتح هدية بحضور 
الشخص الــذي أهــداك إيــاهــا. يجب أن تكتفي 

بشكره وتفتحها بعد مغادرته.
)العربي الجديد(

وجه آخر 
وغريب لليابان

زهير هواري

ال وجود نظريًا ملدينة وباألحرى لعاصمة عربية لم يوضع لها مخطط 
توجيهي، لكن الحقيقة تقال إن مخططًا توجيهيًا واحدًا لم يتم تنفيذه 
على نحو مرٍض، ودومًا كانت تتدخل عناصر متعددة فتقود إلى فشل 
املخطط، هذا إذا افترضنا أن املخطط املوضوع ال يتضمن ثغرات تحكم 

عليه بالفشل. 
العواصم.  نحو  الكبير  البشري  التدفق  في  يكمن  الرئيس  السبب  لكن 
ف مهندسني من مكاتب 

ّ
منذ مطلع االستقالالت والحكومات العربية تكل

هندسية دولية أو محلية بوضع مخططات توجيهية، بعد حوالي عام أو 
الشروع  العمل، لكن ما إن يتم  عامني حسب سرعة اإليقاع يتم إنجاز 
بالتنفيذ حتى تتدخل االعتبارات املختلفة في التأثير عليه. وهكذا يمكن 
أو  العاصمة  لتشمل  جــرى تصميمها  التي  املخططات  بعض  إن  القول 
مدينة كبرى اقتصر ما رأى النور منها على جانب جزئي فقط. وهكذا 

ي أو جزئي.  
ّ
ُحكم على التصاميم بالفشل على نحو كل

املعمارية  بالعناصر  املخططات  مــن  الكثير  أطــاحــت  فقد  ذلــك  مــن  أكثر 
األصلية من دون أن تبني شخصية حضارية ذات عمق وعالقة بالتراث. 
تــم على حساب  املدينة  الـــذي عاشته  التوسع  أن  ذلــك كله  واألســـوأ مــن 
تــراثــهــا املجتمعي والــتــاريــخــي ومــجــالــهــا األخــضــر واملــنــاطــق الــزراعــيــة 
التوسع باتجاه الصحراء تم ذلك بعد استنزاف  املوازية. وعندما حدث 
كل ما يمكن استنزافه من مساحات خضراء وتوازن وساحات وخطوط 
الخاص  القطاع  مــن  قسمًا  أن  والحقيقة  فسيحة.  ــوارع  وشـ مــواصــالت 
العقاري لعب دوره في بلوغ ما وصلنا إليه لجهة خلق عاصمة أو مدينة 
عربية مشوهة. ومعه بــات مــا هــو بــاق مــن عــمــران ال يضم مواصفات 
مالئمة للسكن والعمل والتنزه، وما هو متوافر فأشبه ما يكون بجزر 

في بحر متالطم من املباني اإلسمنتية.
العديد من الدول العربية كلفت من أعّد لها التصاميم الالزمة ووضعتها 
فقد  وعليه  الـــالزم.  تأمني  املــادي عن  العجز  بفعل  املسؤولني  أدراج  في 
املدينة في ظل ضعف وفساد األجهزة  القاهرة تشكيل  الوقائع  أعــادت 
الرقابية. ومعه تحّولت املواصفات إلى مجّرد بنود مسجلة في التقارير 
الصورة  تتباين  بالطبع  الواقع.  لها على أرض  والوثائق ال تجد تطبيقًا 
العربية على  املــدن  املدينة وتلك. ولكن على األعــم نمت  نسبيًا بني هــذه 
نحو عشوائي وغير مخطط. وعندما وضعت تخطيطات لتوسعها، كان 

التضخم العشوائي يسبق املخططات على أرض الواقع. 
ــرت اآلمـــال 

ّ
ــات املــتــالطــمــة تــبــخ ــ ونــتــيــجــة لــذلــك مــعــطــوفــًا عــلــى ســيــل األزمـ

غاربها،  على  ــاع  األوضــ وانفلتت  املــوضــوعــة  التصاميم  على  املــعــقــودة 
ولم يتبق من املخططات سوى شذرات متفرقة ال تقدم صورة حقيقية 
أبنائها على اختالف أدوارهم  العربية، وال مكانًا مالئمًا لحياة  للمدينة 

االجتماعية وفئاتهم الوظيفية ومراتبهم وثقافاتهم.
)أستاذ جامعي(

مخططات معلّقة

الديموغرافيا العربية تجربة

ال يقتصر األمر 
على السجائر 

)Getty /جون مور(
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MEDIA
منوعات قضايا

شريف أيمن

قال الرئيس املصري، عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، فــــي مـــؤتـــمـــر الـــشـــبـــاب 
فـــي مــحــافــظــة أســـــوان فـــي صعيد 
مصر )28 يناير/ كانون الثاني 2017( بحدة 
الــشــر بيقولوا  بــاهــت: »أهـــل  وبــــأداء تمثيلي 
خــلــي بــالــك، ده مــش ســائــل فــيــك، خــلــي بالك 
مبيعلمكش،  ده  بــالــك  خــلــي  مبيأكلكش  ده 
بس مقالكش خلي بالك إن أنت فقير أوي، أل 
ياريت حد يقول لكم إن إحنا فقرا أوي.. إحنا 
فقرا أوي«، فإذا كان رأس السلطة التنفيذية 
في مصر تطّوع مشكورا إلخبارنا باملرض، 
كــمــا بـــنّي الحـــقـــا، فــتــتــطــوع الــســطــور الــتــالــيــة 
لتخبره أن إدارتـــه الــبــالد أحــد أســبــاب إفقار 
املــصــريــني، وفــقــا لــأرقــام الرسمية الــصــادرة 

من دواوين حكمه.
-1-

املــركــزي  للجهاز  املعلوماتية  النشرة  بّينت 
لــلــتــعــبــئــة واإلحــــصــــاء لــشــهــر يــنــايــر/ كــانــون 
الــســلــع  أهـــــم  ــار  ــعــ أســ زيـــــــادة  ــانـــي 2017،  ــثـ الـ
الــغــذائــيــة مــن ديــســمــبــر/ كــانــون األول 2015 
إلـــى الــشــهــر نــفــســه فــي 2016 بــنــســب كــبــيــرة، 
وزاد سعر  بنسبة 54.3%،  القمح  فــزاد سعر 
سعر  وزاد   ،27.5% بنسبة  الطازجة  اللحوم 
الــزيــت  ســعــر  وزاد  بــنــســبــة 18.5%،  الـــدجـــاج 
وغـــــرام  الـــجـــنـــيـــه  ســـعـــر  وزاد   ،62% بــنــســبــة 
الذهب عيار 18 بالنسبة نفسها %79.6. كما 
بــلــغ مــعــدل تــضــخــم أســـعـــار املــســتــهــلــكــني في 
وكــان   ،29.6% الفائت  الثاني  كــانــون  يناير/ 
املــــعــــدل%10.7 فـــي الــشــهــر نــفــســه عـــام 2016، 
فــي حــني زاد مــعــدل الــتــضــخــم، وفــقــا ألســعــار 
املــنــتــجــني مـــن %1.9- فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الثاني 2015 إلى %21 من الشهر نفسه عام 
2016، والتضخم يعني معدل زيادة األسعار 
على  مــؤشــر  وهــو  فترتني مختلفتني،  خــالل 
انخفاض قيمة عملة البلد، كما ارتفع العجز 
الكلي من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين 
إلــى  مــلــيــار جــنــيــه  عـــام 2016 مــن 67.5  األول 
107.3 مليارات جنيه بنسبة %58.9 في خالل 

تلك األشهر فقط.
ــا لـــتـــلـــك األرقــــــــــام »الــــرســــمــــيــــة«، يــعــانــي  ــقــ وفــ
ــفــــزات  ــة وقــ ــعـ ــريـ ــاد مــــن تــــغــــيــــرات سـ ــتــــصــ االقــ
كــبــيــرة فـــي األســـعـــار، ســبــبــت تـــدهـــورا كبيرا 
فــي املــســتــوى املــعــيــشــي لـــأفـــراد. صــحــيــح أن 
ــانـــت مــــوجــــودة قــبــل  الـــضـــغـــوط املــعــيــشــيــة كـ
ــم تـــكـــن بـــهـــذا الـــحـــجـــم مــن  الـــــثـــــورة، لــكــنــهــا لــ
األعباء، وال بهذا التدهور السريع الذي يشير 

إلى فشل كامل في إدارة الدولة.
يقترن مــع هــذا الــتــزايــد فــي األســعــار اعتماد 
الحكومة، بشكل أساسي، في إيراداتها على 
الضرائب التي بلغت %68 من إيرادات الدولة 
من يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين األول 
2016، تلك النسبة التي جاوزت ثلثي إيرادات 
الدولة، تتم جبايتها من املواطنني الكادحني 
الذين يعانون من عدم قيام الحكومة بواجبها 
في ضبط األســواق من جهة، وقيامها كذلك 
بزيادة الضغوط بفرض مزيد من الضرائب 
من جهة أخرى، وتأتي التصريحات الرسمية 
مهاجمة للمجتمع الذي يستهلك بشراهة، أو 
الشعب  بــأن  اتــهــام متكّرر  مــع  ينجب بكثرة، 
متكاسل، وال ينتج، في حني أن اإلشكال يبدو 
في عدم رشد جهة اإلنفاق للموارد، بما يرفع 
التعليم  اإلنتاجية، وبما يستثمر في  كفاءة 
األكــاديــمــي واملــهــنــي، لتدخل الــدولــة فــي أهم 

االقتصاديات )اقتصاد املعرفة(.
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الجهاز  عــن  بيان  العمل، صــدر  على صعيد 
العامة واإلحصاء في 15/  للتعبئة  املركزي 
الــقــوى  لــيــعــلــن فــيــه نــتــائــج بــحــث   ،2017 /2
)أكتوبر/   2016 لــعــام  الــرابــع  للربع  العاملة 
األول(،  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/   - األول  تــشــريــن 
ببلوغ معدل البطالة %12.4 من إجمالي قوة 
العمل البالغة 29.070 مليون فرد، وهو الرقم 
ويبلغ  واملتعطلني،  املشتغلني  يشمل  الـــذي 
فــــرد، وتبلغ  املــتــعــطــلــني 3.591 مــاليــني  عـــدد 
نسبة الشباب %79.1 من إجمالي املتعطلني، 
حــمــلــة  ــن  مــ املــتــعــطــلــني  ــن  مــ أن 88.4%  كـــمـــا 
املؤهالت  املــؤهــالت، منهم %30.6 من حملة 
الــجــامــعــيــة ومـــا فــوقــهــا، والــبــقــيــة مـــن حملة 
املـــؤهـــالت املــتــوســطــة ومــــا فــــوق املــتــوســطــة، 
وهـــذه الــنــســب الــكــبــيــرة فــي أوســــاط الشباب 
عــن وضــع  الحقيقي  املــعــّبــر  هــي  واملتعلمني 
عام  يعبر عنهم مجرد تسمية  الشباب، وال 

»كبيس« باسمهم.
ــام، ذكــــر بــعــض أحــــوال  ــقــ يـــجـــدر، فـــي هــــذا املــ
منهم،  املشتغلني  بــأحــوال  إلــحــاقــا  الــتــعــلــيــم، 
فــاملــثــبــت فــي كــتــاب اإلحـــصـــاء الــســنــوي لعام 
للتعبئة  املــركــزي  الجهاز  عــن  الــصــادر   2016
واإلحــصــاء، أن عــدد الفصول لطالب املرحلة 
ألف  العام« بلغ 231  التعليم  االبتدائية »في 
فصل في العام الدراسي 2014/ 2015، بينما 
هي 107.9 آالف فصل في املرحلة اإلعدادية، 
و39 ألـــف فــصــل فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة للعام 
ــــذا الـــفـــارق الــكــبــيــر بني  الــــدراســــي نــفــســه. وهـ
أعــــداد الــفــصــول، مــع مــالحــظــة تــقــارب نسبة 
كــثــافــة الــفــصــول، مــؤشــر شــديــد الـــداللـــة على 
التي  املــراحــل  في  التعليم  التسرب من  حجم 
ــة، ومــــؤشــــر الـــنـــاجـــحـــني فــي  ــيــ ــدائــ ــتــ تـــلـــي االبــ
الــتــعــلــيــم الــعــام يــعــضــد ذلـــك املـــؤشـــر، إذ ذكــر 

الكتاب أن الناجحني في العام الدراسي نفسه 
لــتــلــك املـــراحـــل عــلــى الــتــرتــيــب كـــان مــتــجــاوزا 
ملــلــيــون وأربــعــمــئــة ألــــف، ثـــم تـــجـــاوز املــلــيــون 
ألف،  األربعمئة  ألــف، وأخيرا تجاوز  ومئتي 
بما يقرب من مليون طالب، إما تسربوا من 

التعليم، أو تحولوا إلى التعليم الفني.
مؤشرات  أحــد  للتعليم  املــزريــة  الحالية  تلك 
يــتــم تقييمه مـــن حيث  بــلــد  فـــي أي  الــتــنــمــيــة 
 بني التقييم على 

ٌ
التقدم والتأخر، وهناك فرق

التي  التنمية  أو  االقــتــصــادي  الــنــمــو  أســـاس 
الدخل والتعليم  التقييم على أســاس  تجعل 
والصحة. وفي مصر، يتم ذكر مؤشرات النمو 
»الناتج العام اإلجمالي« الذي يدخل فيه كل 
مصروفات الدولة، بما فيها إنشاء السجون 
والنفقات األمنية وشراء السالح، فيبدو الرقم 
كبيرا، في حني تتم تلك الزيادات في ظل حالٍة 
عــلــمــيــٍة وصــحــيــة شــديــدة الـــســـوء، بــاإلضــافــة 
الــثــروات، ولتلك  إلــى عــدم العدالة في توزيع 
الثقافة نظرية مصكوكة لصاحبها الذي قال: 
»يعمل إيه التعليم في وطن ضايع«، أما أهل 
املعرفة واإلدراك فيقولون إن التعليم ينتشل 

الوطن من ضياعه ويجعله قويا.
تأتي  لالقتصاد،  السلبية  األرقـــام  مقابل  في 
بــنــود ارتــفــعــت إيـــراداتـــهـــا، كــالــســكــة الــحــديــد 
فــي  جـــنـــيـــه  ــيـــون  ــلـ مـ  143.1 ــبـــحـــت  أصـ ــتــــي  الــ
بعدما   ،2016 لــعــام  األول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
نفسه  الشهر  فــي  جنيه  مليون   123.8 كــانــت 
ــرادات  ــ لــعــام 2015. ومـــن أســبــاب ارتـــفـــاع اإليـ
ــادة عـــدد الـــركـــاب فــي الــفــتــرتــني نفسيهما  زيــ
من 13.4 مليون راكب إلى 20.9 مليون راكب. 
وهذه الزيادة التي ساهم فيها املواطنون لم 
تقاَبل بأي اهتمام حكومي، إذ زادت حوادث 
القطارات لتصبح 102 حادثة حتى نوفمبر/ 
بــــدال مـــن 86 حــادثــة  الــثــانــي 2016،  تــشــريــن 
الــرســالــة  إًذا  لـــعـــام 2015،  نــفــســهــا  ــدة  ــ املـ فـــي 
تطويرا  تعني  ال  ــرادات  اإليــ زيـــادة  الرسمية: 

في الخدمات.
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ــات  يــتــجــه الــخــطــاب الــرســمــي ملــعــالــجــة األزمــ
ــه وأجـــنـــحـــتـــه، إلـــى  ــ ــرافـ ــ املـــتـــالحـــقـــة، بـــكـــل أطـ
مــطــالــبــة املــجــتــمــع بــالــصــبــر وإخــــــــراج املــــال 
لتلك  كثيرون  مصريون  واستجاب  للدولة، 
املـــطـــالـــب بـــشـــراء ســـنـــدات مـــشـــروع تــفــريــعــة 
أكثر  السويس، وأنفقوا من مدخراتهم  قناة 

مــن 60 مــلــيــار جنيه )مـــا يــــوازي 8 مــلــيــارات 
دوالر في ذلك الوقت(، وكانت النتيجة عدم 
املـــشـــروع زيـــــادات مــالــيــة، كــمــا رّوج  تحقيق 
ــه، كــمــا وجـــد الــشــارع  ــ الــســيــســي ومــعــه أذرعــ
ــد عـــلـــى فــقــر  ــيـ ــأكـ ــتـ أن دعــــــــوات الـــتـــقـــشـــف والـ
 رئــاســي على الحفالت 

ٌ
الــدولــة يوازيها بــذخ

واملؤتمرات التي ال طائل منها سوى الظهور 
املثال  فعلى سبيل  النظام،  لــرأس  اإلعــالمــي 
دوالر،  مليون   30 التفريعة  احتفالية  كّلفت 
وتـــم اســتــخــدام %15 مــن الــذهــب املخصص 
ــه لــضــيــوف  ــ ــدائــ ــ ــمـــالت الــــتــــذكــــاريــــة إلهــ ــعـ ــلـ لـ
السير  مواكب  الرئاسي  البذخ  وبلغ  الحفل، 
إلـــى درجــــة تخصيص مــمــشــى مــن الــســجــاد 
نفقات  عن  ناهيك  الرئاسة،  لسيارة  األحمر 
الرئاسية  التحركات  كــل  املصاحبة  التأمني 
والــحــكــومــيــة، فــضــال عـــن مــطــالــبــة الــحــكــومــة 
الــبــرملــان فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الفائت 
بــزيــادة مرتبات الــــوزراء ونــوابــهــم، فــي حني 
ــــب  ــرواتـ ــ ــرفــــض مـــطـــالـــبـــات زيـــــــــادة الـ ــا تــ ــهــ أنــ
وظيفيا  درجــة  األقــل  العموميني  للموظفني 

في ظل الزيادات املتالحقة لأسعار.
النواب أفضل حاال  ولم يكن أعضاء مجلس 
فرئيس  للدولة،  اإلداري  الجهاز  قــيــادات  من 
املــجــلــس اشـــتـــرى ثــــالث ســـيـــارات بــقــيــمــة 18 
مــلــيــون جــنــيــه، وأنـــفـــق املــجــلــس فـــي األشــهــر 
الــســتــة األولــــــى فــقــط مـــن عــمــلــه مـــصـــروفـــاٍت 
تجاوزت 770 مليون جنيه مصري، منها أكثر 
وتعويضات،  أجـــور  جنيه  مليار  نصف  مــن 
رئاسة  ميزانية  أما  والباقي سلع وخدمات، 
 2017  /2016 املــالــيــة  السنة  فــي  الجمهورية 

فبلغت 406.6 ماليني جنيه.
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ــتـــأزم فـــي مصر  هـــذا الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي املـ
يراوغ معه النظاُم البسطاَء، ويوهمهم أن ما 
وأن ضريبة  ملرحلة وجــيــزة،  يحدث سيكون 
البداية، وأن »أهل  الرخاء تحتاج تقشفا في 
الــشــر« ال يــريــدون للوطن خــيــرا، ولــهــذا نحن 
الوضع  إلــى مستقبل  نــظــرة  لكن  مـــأزومـــون، 
االقــتــصــادي تقول إن املــعــانــاة ستكون أشــد، 
وال تـــوجـــد ثــقــة فـــي فــاعــلــيــة حـــلـــول الــنــظــام، 
حــتــى نبلغ 2021 الــتــي يــفــتــرض أنــهــا بــدايــة 
»اإلصــالح  لبرنامج  اإليجابية  اآلثـــار  ظهور 

االقتصادي«. لكن، ماذا عن األجل املنظور؟
¶ نــشــر الــبــنــك الــدولــي وثــيــقــة فــي ديسمبر/ 
بــرنــامــج »اإلصــــالح  عـــن  األول 2015  كـــانـــون 
الــذي  فــي مصر )-2014 2018(  االقــتــصــادي« 
ــــراض مــصــر مليار  وافـــقـــت بــمــوجــبــه عــلــى إقـ
فاتورة  إلى خفض  البرنامج  دوالر، ويهدف 
أجــور موظفي الحكومة من %8.2 إلــى 7.5% 
مــن الــنــاتــج املــحــلــي، وتخفيض فــاتــورة دعم 
الطاقة من %6.6 إلى %3.3 في 2016، وتقليص 
الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية 
من %92 إلى %85، وزيــادة متوسط تعريفة 

الكهرباء على جميع فئات املستهلكني.
¶ يــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن يرتفع 
إلــى 66 مليار دوالر  الــخــارجــي ملصر  الــديــن 
 .2017  /2016 الــجــاري  املــالــي  الــعــام  بنهاية 
وأشــــارت بــيــانــات البنك املــركــزي إلــى بلوغه 
60 مليارا في أول ثالثة أشهر فقط من العام 
املـــالـــي. ويــتــوقــع الــصــنــدوق أن تــرتــفــع ديــون 
في  مليار دوالر   102.4 إلــى  الخارجية  مصر 
االنــتــهــاء مــن برنامج  عــام 2020/ 2021 بعد 
ــه حتى  »اإلصـــــــالح االقـــتـــصـــادي« املــخــطــط لـ

السنة املالية 2019/ 2020.

املــحــّصــلــة أن هــنــاك خفضا فــي بــنــد األجـــور، 
ــد الـــــــدعـــــــم، وأن  ــنــ ــفــــض فــــــي بــ ســـــيـــــوازيـــــه خــ
هــنــاك ارتـــفـــاعـــا فـــي الـــديـــن الـــخـــارجـــي كــذلــك، 
ذلك  ويجري  الطاقة،  قطاع  في  وخصخصًة 
كــلــه مـــن دون إجـــــــراءات حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة، 
االقتصادية،  الــهــزات  من عنف  املجتمع  تقي 
كما جــرى عقب قــرارات 11 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2016، من تحرير سعر الصرف، ورفع 
القيمة املضافة  أسعار الوقود، وتبني نظام 
ضــريــبــيــا، وال تـــزال أســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة 
في ارتفاع شديد، واملحصلة أننا أمــام فشٍل 
كـــامـــٍل، يــتــضــّرر مــنــه الــوطــن بــأكــمــلــه، مــع كل 

لحظٍة يبقى فيها ذلك النظام.
ما تتعمد جماعة الحكم في مصر تجاهله 
ــا الــســيــاســيــة عــلــى مـــدار  ــتـــداد جــــذورهــ بـــامـ
عــشــرات الــعــقــود، أنـــه ال يمكن حـــدوث تقدم 
اقـــتـــصـــادي، فـــي ظـــل ركــــود ســيــاســي، فضال 
عن أن الحالة السياسية املصرية في تدهور 
مـــســـتـــمـــر، ولـــيـــســـت فــــي حــــالــــة ركـــــــود فــقــط، 
ــتـــصـــاد يــســيــر عــلــى خـــطـــوط مــتــوازيــة  واالقـ
مــع الــســيــاســة وحــيــويــة املــجــتــمــع وتــرابــطــه، 
ــا فعلته نــظــم مــا قــبــل ثــــورة يــنــايــر، ومــا  ومـ
الروابط  أنها قامت بتفسيخ  بعد االنقالب، 
السياسي،  لالنقسام  والسماح  االجتماعية 
ومن ّثّم االجتماعي، بالتشّظي، مع فارق أن 
النظام الحالي لم تكن لديه خطوط حمراء، 
ثـــم يـــّمـــَم وجـــهـــه صــــوب املـــؤســـســـات املــهــمــة 
ــــداق عــلــيــهــا مـــالـــيـــا، لـــضـــمـــان والئـــهـــا  ــاإلغـ ــ بـ
مــع عـــدم اكـــتـــراث بمعيشة الــبــســطــاء الــذيــن 
دعموه، وخطاب دائــم عن فقر الدولة وعدم 

إنتاج املواطنني.
 مـــــــواٍز لــالنــتــقــائــيــة فــــي تـــوزيـــع 

ٍّ
وعـــلـــى خـــــط

والسياسي،  االجتماعي  والتشظي  الــدخــول 
أغلق عبد الفتاح السيسي كامل املجال العام، 
كما  يــطــرحــه،  ملــا  أي مناقشٍة  يقبل  يعد  ولــم 
اته العلنية، من أمر بالسكوت  يبدو في لقاء
واإلنـــصـــات ملــا يــقــولــه هــو وحــــده، كــمــا تقوم 
أجهزته بعمليات تعذيب وقتل غير مسبوقة، 
وتتجاهل، في الوقت نفسه، إشكاالت أمنية، 
أدت إلى فشل نراه في حوادث العنف، سواء 
ــزة، أو رمــــوز  ــ ــهـ ــ املـــوجـــهـــة ضــــد قــــيــــادات األجـ
الدولة، وكذلك املوجهة ضد املواطنني بشكل 
عام، ما يزيد من االحتقان بشكل عام، ورفع 

كلفة انفجار الشارع.
إشـــــكـــــال الــــكــــبــــت الــــســــيــــاســــي مـــــع الــــتــــدهــــور 
ــه يـــحـــول املــجــتــمــع إلــــى بقع  االقـــتـــصـــادي، أنــ
سوية  اجتماعها  لحظة  تنتظر  الــزيــت،  مــن 
لــتــشــتــعــل، ولــــن تـــجـــدي الــقــبــضــة الــحــديــديــة 
ــوقـــت. ويــبــدو  فـــي إســـكـــات املــجــتــمــع طــــوال الـ
االقــتــصــادي  األداء  مــن  التململ  تــزايــد حــالــة 
االحتجاجات  تصاعد  في  الكاذبة  والــوعــود 
ــقــــاريــــر مــتــلــفــزة  ــهــــور تــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو ظــ
الــرغــم مــن خضوعها لرقابة  ســاخــطــة، عــلــى 
ــرات عـــفـــويـــة،  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ صــــــارمــــــة، أو خـــــــــروج 

كتظاهرات الخبز التي جرت منذ أيام.
درس 25 يناير/ كانون الثاني 2011 األهم أن 
 تزّيت بألف رداء 

ْ
الثورة كانت اقتصادية، وإن

سياسي، واملطلب السياسي فيها كان ظهيرا 
للغاية االقتصادية. وتصر النظم العسكرية 
املصرية على عدم فهم ذلــك، لوجود السالح 
ــارع، عــنــدمــا تـــخـــور قــوى  ــ ــشـ ــ فـــي يـــديـــهـــا. والـ
تحّمله، سيخرج ثانيَة إلعطاء الدرس ولكن 

بحزم أشد.
)كاتب مصري(

الفقر صناعة... فشل كامل في إدارة الدولة
متى أصبح المصريون فقراء جدًا؟

إدارة السيسي البالد 
هي أحد أسباب إفقار 

المصريين، وفقا لألرقام 
الرسمية الصادرة من 

دواوين حكمه

يعاني االقتصاد من 
تغيرات سريعة وقفزات 

كبيرة في األسعار، 
سببت تدهورًا كبيرًا في 

المستوى المعيشي 
لألفراد 

إشكال الكبت 
السياسي مع التدهور 
االقتصادي، أنه يحول 

المجتمع إلى بقع من 
الزيت، تنتظر لحظة 

اجتماعها سوية 
لتشتعل، ولن تجدي 

القبضة الحديدية 
في إسكات المجتمع 

طوال الوقت

قــول الرئيس المصري، عبد الفتاح السيســي، لمواطنيه »إحنا فقرا أوي« محاولة ســلطوية لصناعــة القناعة والتدجين وأحد 
أدوات الحكم، إذ تبين األرقام الواردة في المقال للكاتب شريف أيمن، والمأخوذة من »دواوين حكمه« أن سوء اإلدارة والحكم 

هو ما أوصل المصريين إلى قاع الفقر هذا

)Getty( 2017 فقير ينام في أحد شوارع القاهرة، 3 فبراير

مطالبة  إلــى  المتاحقة  األزمــات  لمعالجة  الرسمي  الخطاب  يتجه 
المجتمع بالصبر وإخراج المال للدولة، واستجاب مصريون كثيرون لتلك 
من  وأنفقوا  السويس،  قناة  تفريعة  مشروع  سندات  بشراء  المطالب 
مدخراتهم أكثر من 60 مليار جنيه )بما يوازي 8 مليارات دوالر(، وكانت 
الفتاح  عبد  رّوج  كما  مالية،  زيادات  المشروع  تحقيق  عدم  النتيجة 
السيسي ومعه أذرعه، كما وجد الشارع أّن دعوات التقشف والتأكيد 
على فقر الدولة يوازيها بذٌخ رئاسي على الحفات والمؤتمرات التي ال 

طائَل منها سوى الظهور اإلعامي لرأس النظام.

»سياسة« الصبر
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فضيحة تبادل جنود أميركيين 
صورًا عارية تشغل بنتاغون

»يوتيوب فان فيست« 
في جدة: باقة جديدة للترفيه

محمد فتحي

ــد تـــرامـــب،  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ ــع الـــرئـــيـــس األمـ ــ ــ
ّ
وق

ــلـــى قـــــــرار ثـــــــاٍن بــحــظــر  اإلثــــنــــني املـــــاضـــــي، عـ
ــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة،  الــســفــر إلــــى الــــواليــ
مسبقًا  الــدخــول  تأشيرات  حاملي  يستثني 
ــفــت فيه 

ّ
والـــعـــراقـــيـــني، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــكــث

الشرعيني.  غير  املهاجرين  مداهمة  حمالت 
ففي 25 يومًا من تسلم ترامب الرئاسة قامت 
مهاجرًا   680 على  بالقبض  األمنية  الــقــوات 
غــيــر شــرعــي وتـــم تــرحــيــلــهــم، بــمــتــوســط 28 
شخصًا كل يوم. وليس في الواليات املتحدة 
فقط، فجميع الدول التي تستقبل الالجئني 
ــارات قـــاســـيـــة وغـــيـــر إنـــســـانـــّيـــة  ــ ــيـ ــ تــــــدرس خـ
ــــي هــــــذا اإلطــــــار  تـــجـــاهـــهـــم. ونـــســـتـــعـــرض فـ

تطبيقات تساعد املهاجرين والالجئني.

DoNotPay روبوت
بدأ روبوت املحادثات املتخصص في تقديم 
»ماسينجر«،  على  القانونية  االســتــشــارات 
دونتباي DoNotPay، بتقديم الدعم القانوني 
لــالجــئــني بشكل مــجــانــي. والـــروبـــوت، الــذي 
ــــد األعـــمـــال الــبــريــطــانــي جــوشــوا  أنـــشـــأه رائـ
ــرودر، مــتــخــصــص فـــي تــقــديــم املــســاعــدات  ــ بــ
القانونية البسيطة ملستخدميه مثل التظلم 
ــن املــخــالــف في  ــركـ ــات الـــقـــيـــادة والـ ــرامـ مـــن غـ
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا. وقـــد ســاهــم التطبيق 
خالل العام املاضي في مساعدة مستخدميه 
على إلغاء أكثر من 160 ألف مخالفة. ووسع 
بــــرودر خــدمــات روبــــوت املــحــادثــات، والـــذي 
يصفه بأنه أول روبــوت قانوني في العالم، 
ليشمل تقديم املساعدات القانونية املجانية 
لالجئني، وذلــك ملساعدتهم في مــلء طلبات 
اللجوء والهجرة إلى ثالث دول، هي الواليات 

املتحدة األميركية وكندا وبريطانيا.

 PeaceGeeks تطبيق
بالنسبة ملئات آالف الالجئني الذين ال يزالون 
يتنقلون في رحلتهم من الشرق األوسط إلى 
التحديات بإيجاد أماكن  أوروبـــا، ال تنتهي 
أكثر أمانًا. فقد يكون إيجاد مأوى أو طعام 
أمـــرًا صعبًا أيضًا.   وشـــراب وعــنــايــة صحّية 
 PeaceGeeks منّصة  أطلقته  كــنــدي  تطبيق 
بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، يأمل في أن يجلب هذه املعلومات 
لُيسّهل على الالجئني إيجاد ما يحتاجون. 
التطبيق ُيدعى Services Advisor )مستشار 
ــة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ ــر بـــاإلنـ ــوفــ ــتــ ــات( وهــــــــو مــ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
الهاتف  عبر  اســتــخــدامــه  والــعــربــيــة، ويمكن 
الذكي أو الكمبيوتر. وُيــدرج التطبيق فئات 
كاملأوى، الصحة، التعليم، الحماية، الطعام 
 فئة، 

ّ
واملياه النظيفة. وعبر الضغط على كل

تــظــهــر الئــحــة بــمــعــلــومــات حـــول أيـــن ومــتــى 
ُيمكن الوصول إلى نوع الخدمة املطلوبة.

RedadAlertas تطبيق
فـــي تــحــدٍّ لــــقــــرارات تـــرامـــب قــــام مــهــاجــر غير 
شــرعــي ســـابـــق، يــدعــى ســيــلــســو ميريليس، 
بالعمل على تطوير تطبيق ُينذر املهاجرين 
بـــاملـــداهـــمـــات الـــتـــي تــشــنــهــا الــــقــــوات األمــنــيــة 
للقبض عليهم وتهجيرهم. ويعمل التطبيق 
بطريقة   »RedadAlertas« اســـم  يحمل  الـــذي 
املداهمات  إرســال أخبار مؤكدة عن حمالت 

قــبــل وقـــوعـــهـــا لــيــســتــطــيــع املــــهــــاجــــرون غير 
الــشــرعــيــني حــمــايــة أنــفــســهــم واالخـــتـــبـــاء أو 
ميريليس  التطبيقات  مــطــّور  يعمل  الـــفـــرار. 
على تطبيق ُينذر املهاجرين غير الشرعيني 
في الواليات املتحدة األميركّية من املداهمات 
الــقــوات األمنّية للقبض عليهم  ها 

ّ
التي تشن

وتهجيرهم، في ما يتطابق مع وعود الرئيس 
دونالد ترامب بذلك خالل حملته االنتخابّية.

تطبيق Gherbtna - غربتنا 
السوريني،  بالنازحني  تعّج  التي  تركيا  في 
طّور مجاهد عقيل تطبيقًا سّماه »غربتنا« 
اللغة  عقبة  تخطي  على  الــســوريــني  يساعد 
فـــي خــــالل بــحــثــهــم عـــن مــســكــن أو وظــائــف 
وقــد جرى  الحياتية،  األمـــور  مــن  غيرها  أو 
تنزيل التطبيق من خالل متجر غوغل نحو 
أربــعــني ألــف مـــرة. وكـــان مجاهد قــد تعّرض 
للسجن والتعذيب، وبعد خروجه تم تعقبه 
مـــــرة أخــــــرى لـــيـــهـــرب إلـــــى تـــركـــيـــا، وجـــــاءت 
للسوريني،   مساعدًا 

ً
لتكون حال فكرة عقيل 

ألنـــه يــوجــد أكــثــر مــن 2.7 مــلــيــون الجـــئ في 
األراضي التركية.

EduApp4Syria تطبيق
التطبيقات  مـــطـــّورة  »نـــــرود«  قــامــت شــركــة 
النرويج بتطوير، وذلــك بعمل مسابقة  في 
تحت مسّمى تطبيق تعليمي لسورية تحت 
التطبيق  ويـــقـــوم   .»EduApp4Syria« اســـم 
عــلــى مــســاعــدة األطـــفـــال الـــســـوريـــني بتعلم 
الــلــغــة الــعــربــيــة.  ويــوجــد نــحــو 2.8 مليون 
طفل سوري خارج املدارس بسبب األحداث 
ــدي، وزيــــر  ــنــ ــريــ ــة.  وقـــــــال بـــــــورج بــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ الـ
الــشــؤون الــخــارجــيــة الــنــرويــجــي: »نــريــد من 
مــشــروع هـــذا التطبيق أن يــســاعــد األطــفــال 

على استكمال تعليمهم«.

arrive تطبيق
في أملانيا، قام املكتب الفيدرالي للمهاجرين 
والالجئني بالتعاون مع معهد غوته بتطوير 
لعدة  التطبيق  ويــنــقــســم   .»arrive« تطبيق 
مـــراحـــل أولـــهـــا تــعــلــيــم الــالجــئــني أســاســيــات 
اللغة األملانية املستخدمة في األمور اليومية، 
وبعد ذلك يساعد التطبيق في إيجاد أماكن 
للتدريب والعمل وكذلك التعليم. والتطبيق 
ــكـــن تـــشـــغـــيـــلـــه بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة  ــمـ الـــــــــذي يـ
واإلنكليزية والفارسية والفرنسية واألملانية 
يعمل مع أو من دون إنترنت. وقد تم تنزيل 
التطبيق أكثر من 160 ألف مرة، وهو متوفر 

على متجري آبل وغوغل.

مشروع »لينكد إن«
في يناير/كانون الثاني املاضي أعلن موقع 
الـــتـــواصـــل املــهــنــي »لــيــنــكــد إن« عـــن إطـــالق 
مــــشــــروعــــه لــــدعــــم الــــالجــــئــــني فــــي الــــواليــــات 
ــقــت املــســؤولــة في 

ّ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة. وعــل

»قسم الخير االجتماعي« في املؤسسة على 
التدخل  »إنــنــا ال نستطيع  بــالــقــول  اإلعــــالن 
بدخول  املرتبطة  الحكومات  سياسات  فــي 
الفرص  على  العمل  يمكننا  لكن  الــالجــئــني، 
العثور على  الجدد في  الالجئني  ومساعدة 
فرص اقتصادية في حياتهم. أميركا ُبنيت 
والالجئون  وأبنائهم،  املهاجرين  بسواعد 

يبحثون عن فرص مماثلة اآلن«.

يساعد تطبيق 
»غربتنا« السوريين على 

تخطي عقبة اللغة

عبد اهلل ذياب

 Youtube( فــعــالــيــة  ــدة  جــ مــديــنــة  شـــهـــدت 
مـــــــارس/  مـــــن  الــــعــــاشــــر  فـــــي   ،)FanFest
وجـــــوه  مـــــن  عــــــــــدًدا  ضــــمــــت  والـــــتـــــي  آذار، 
ــة فــي  ــعـــوديـ ــي الـــسـ ــيـــوب املــــعــــروفــــة فــ ــوتـ يـ
الله  عبد  امللك  بمدينة  مفتوحة  أمسيات 

االقتصادية. 
 Youtube ملنصة  الــتــابــعــة  الفعالية  تــأتــي 
ــأول حـــضـــور لــهــا فـــي الــعــالــم  ــ الــشــهــيــرة كـ
ــن الــفــعــالــيــات  ــمـ ــدة، وضـ الـــعـــربـــي، مــــن جــــ
الترفيه  املــدرجــة ضمن مــبــادرة روزنــامــة 
الحكومية  الجهة  الترفيه،  لهيئة  التابعة 

املنظمة لأنشطة الترفيهية.
الفعالية أسماء عديدة مثل  وشاركت في 
بــدر صالح،  القاضي،  عمر حسني، هتون 
وإبراهيم صالح، وآخرين، بحضور كبير. 
ــن أعـــلـــى املـــشـــاهـــدات  وتـــعـــد الـــســـعـــوديـــة مـ
عــربــيــا، فيما تــضــخ أكــبــر مــحــتــوى عربي 
عــلــى يــوتــيــوب، ومـــن هــنــا جـــاء االهــتــمــام 
ــــالق الــفــعــالــيــة مـــن الـــســـعـــوديـــة، حيث  إلطـ
تــوجــد أكــثــر مـــن خــمــس قـــنـــوات يتابعها 
املـــاليـــني فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، مـــن بينها 

يوتيرن، تلفاز 11، وصاحي.
ــــوى املــــحــــلــــي فــي  ــتـ ــ ــحـ ــ وشـــــهـــــد تــــــطــــــّور املـ
 من 

ً
الــســعــوديــة عــلــى عـــدة مـــراحـــل، بـــدايـــة

إطـــالق يــوتــيــرن، مــن جـــدة، فــي عــام 2010، 
على يد أنمار فتح الدين، عبد الله مندو، 
وعــمــر مــــراد. الشبكة األولــــى الــتــي ضمت 
العديد من برامج الكوميديا الساخرة ذات 
الناقد، والتي أحدثت  الطابع االجتماعي 
انتشاًرا كبيًرا وأرقاًما عالية من املتابعة 
الشبكات  الــعــديــد مــن  فــي حــيــنــه. تبعتها 
التي أصبحت في ما بعد منافًسا شرًسا 
لإعالم التقليدي، وأعادت صياغة مفهوم 
املـــحـــتـــوى، الــــصــــورة، واملـــوضـــوعـــات لــدى 
األلعاب  لتشمل  امــتــدت  والــتــي  الجمهور، 

والتكنولوجيا والسفر.
تــحــتــل   ،Socialbakers ــع  ــوقــ مــ ــســــب  وحــ
يتابعها  قناة  كــأول  مشّيع«  »عائلة  قناة 
السعوديون، وهي قناة لعائلة سعودية، 
مـــــن جــــــــدة، تــــعــــرض مــــــدونــــــات الـــفـــيـــديـــو 
حــيــث  الــــيــــومــــيــــة،  ــاة  ــيــ الــــحــ ــن  ــ مـ  )Vlogs(
تــجــاوزت أعــــداد املــشــاهــدة ملــقــاطــع القناة 
قـــنـــاة  تـــبـــعـــتـــهـــا  مــــشــــاهــــدة.  مــــاليــــني   663
التي تبث برامج متنوعة  القناة  صاحي، 
من  تنفيذية  بــــإدارة  وريــاضــيــة،  ترفيهية 

خالد الفراج.
وعــوًدا على الفعالية، فقد أطلق يوتيوب 
ــا 

ً
نــســخــتــه الــعــربــيــة مـــن الــفــعــالــيــة تــزامــن

ــذي  ــ ــ والـ جــــــــدة،  فـــــي  األول  ــا  ــدهــ ــوعــ مــ مـــــع 
ــيـــر  ــيـــل واملـــشـــاهـ ــفـــاصـ ــتـ ــــوى كــــافــــة الـ ــتـ ــ احـ

الذين سيلتقون مع جماهيرهم في وقت 
سابق، بأوقات مجهزة للشباب والفتيات 
والــعــوائــل. يــذكــر أن الــتــذاكــر نــفــدت خــالل 
أسبوع واحد فقط من إطالقها على املوقع 
في منتصف فبراير/ شباط املاضي، فيما 
ا جماهيرهم 

ً
شارك بعض املشاهير الحق

السحب على تذاكر مجانية إضافية عبر 
وسائل التواصل االجتماعي.

)Getty/وجع رحلة الموت ال ينتهي بالوصول )ماتيج ديفيزنا

)ليونيل فونافينتور/فرانس برس(

 الرقم واحــد في 
ّ

ال تــزال فضيحة مشاركة صور عارية لجنديات أميركيات تحتل
اهتمامات وزارة الدفاع األميركية »بنتاغون« التي تحقق في املوضوع. وقد بدأت 
ف نهاية األسبوع املاضي، عندما نشر صحافي تحقيقًا عن صفحة 

ّ
القصة تتكش

باسم »مارينز يونايتد«، يوم السبت املاضي. 
على  خاصة  بمجموعة  تتصل  فضيحة  األميركية  البحرية  مشاة  وحــدة  ت 

ّ
وهـــز

موقع فيسبوك باسم »مارينز يونايتد« )مشاة البحرية املتحدون( وتوزيعها سًرا 
تنطوي  أو  بذيئة  بتعليقات  املسلحة، مصحوبة  القوات  في  لنساء  عارية  لصور 

 بتسريب الصور.
ّ
 أو معرفتهن

ّ
على كراهية للنساء، من دون إذنهن

وكانت املجموعة على فيسبوك تضم نحو 30 ألف عضو من األفــراد العاملني أو 
املتقاعدين من مشاة البحرية األميركية.

رابطًا على »غوغل  املجموعة  في  املــاضــي، نشر عضو  الثاني  يناير/كانون  وفــي 
درايف« ملجلد يحتوي على صور لعدد من الجنديات في مشاة البحرية في أوضاع 

عارية مختلفة.
وشجع األعضاء بعضهم على تبادل املزيد من الصور، كما حددوا هوية الجنديات 

بأسمائهن ورتبهن والوحدات الالتي يخدمن بها.
دعى 

ُ
وكشف موقع »بيزنيس إنسايدر« يوم الخميس املاضي عن صفحة أخرى ت

Anon-IB، تفاخر املشاركون بنشر صوٍر للجنديات، تعود بعضها إلى العام 2015. 
 
ّ
وُيــعــّرفــن عنهن املــشــاركــني يطلبون صـــورًا لجنديات  كــان بعض  املجموعة،  وفــي 

 الفضيحة هي أسوأ مما يعتقد البعض.
ّ
باالسم والوحدات. وأكد املوقع أن

مّدد الفضيحة إلى أجزاء 
ُ
 الصور املنشورة عبر Anon-IB ت

ّ
وبحسب »باز فيد«، فإن

 الصور التي تزعم مجموعات التراسل السرّية 
ّ
أخرى من الجيش األميركي، إذ إن

ظهر نــســاًء مــن الجيش والبحرية والــقــوات الــجــويــة، وقـــوات املــاريــنــز. 
ُ
وجــودهــا ت

 صديقات وزميالت للُمسّربني.
ّ
وكانت الجنديات الالتي تسّربت صورهن

سّربون صفحة أخرى 
ُ
وبعد إغالق »مارينز يونايتد« من قبل »فيسبوك«، أنشأ امل

تحت اسم »مارينز يونايتد 2.0«، أعادت نشر الصور.
)العربي الجديد(

تطبيقات تساعد المهاجرين والاجئين
يُعاني المهاجرون من آفاٍت عّدة في بلدان اللجوء، تبدأ باألوراق القانونيّة وال تنتهي باللغة وتأمين قوت العائلة. لذلك، قام مطّورون 

بإعداد تطبيقات خاّصة لمساعدة الالجئين في دولهم الجديدة
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دعا الناشطون اللبنانيون تغريد
ومستخدمو مواقع التواصل، 

باإلضافة إلى الجمعيّات النسوية، 
اإلعالمي مارسيل غانم، إلى االعتذار 

بعد إهانته للنساء يوم عيد المرأة 
قائًال »ارجعي عالمطبخ«. وانتشر 

مقطع الفيديو المتعلق بغانم، مع 
تغريدات غاضبة ومطالبة باالعتذار.

تساءل مصريون على مواقع 
التواصل االجتماعي، عن سبب تحّول 

مصر إلى أضحوكة، عبر وسم 
»#ليه_بقينا_أضحوكة_العالم؟« 

الذي تصدر قائمة األكثر تداوال، 
بعد يوم من أحداث استخراج تمثال 

#رمسيس_التاني، في منطقة 
المطرية شرق القاهرة.

حذر نائبان في الكونغرس 
األميركي، البيت األبيض، بأنّه عندما 

يقوم الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، أو أحد أعضاء فريقه، بمسح 

تغريدٍة من حسابه على »تويتر«، 
قد يكون يخرق القانون الفدرالي 
األميركي، خصوصًا إن كانت تلك 

التغريدات غير مؤرشفة.

تبادل مستخدمو مواقع التواصل 
في فلسطين صورًا للكاتبة 

المقدسية خالدة غوشة بعدما 
اعتقلتها قوات االحتالل اإلسرائيلي 

صباح السبت،  من منزلها في 
مستوطنة »بسغات زئيف« شمالي 

القدس المحتلة، وذلك على خلفية 
رواية  لم توزع بعد.



ربيع فران

دخــلــت مــســلــســات رمــضــان 2017 
مرحلة متقدمة من التصوير، وكل 
ــاج مـــشـــغـــولـــة هـــذه  ــ ــتـ ــ شــــركــــات اإلنـ
األيــام بتصوير باقة من املسلسات العربية، 
نتظر. بني القاهرة، 

ُ
لزوم العرض في املوسم امل

وبــيــروت، ودمــشــق، مجموعة مــن املسلسات 
الــعــربــيــة، الـــتـــي ســتــمــأ الـــشـــاشـــات الــعــربــيــة، 
فـــي وقــــت نــشــطــت فــيــه الــنــصــوص املــقــتــبــســة، 
أو املنقولة عــن أعــمــال غــربــيــة، خصوصًا في 
الــقــاهــرة وبـــيـــروت، الــتــي تــدخــل هـــذا املــوســم 
ــلــــة، فــيــمــا  إطـــــــار الــــــدرامــــــا املـــوســـمـــيـــة الــــطــــويــ
يحضر الخليج بأعمال خجولة. ما هي أبرز 
صور 

ُ
املسلسات اللبنانية والسورية التي ت

ومنها ما قد انتهى تصويره، وهل القصص 
جديدة، هنا بعض اإلجابات:

الدراما اللبنانية
ــدرامــا اللبنانية تــواجــه سلسلة من  ال زالــت ال
الـــعـــثـــرات، بــســبــب مــشــكــلــة الـــنـــصـــوص، وقــلــة 
ــا ال تــخــرج عــن اإلطـــار  خــبــرة املــخــرجــني. درامــ
املحلي، والتوجه لقلة قليلة من املتابعني في 
لبنان فقط، وهــو تقريبا حــال كل املسلسات 
ــعــرض حــالــيــًا، والــتــي بــرأي 

ُ
اللبنانية الــتــي ت

املــحــطــات الــتــي تساهم فــي إنــتــاجــهــا، تحظى 
بــأهــمــيــة كــبــيــرة عــنــد املــتــلــقــي الــلــبــنــانــي، لكن 
ذلــك يبقى مثار جــدل واســع بــني النقاد لهذه 

اب واملنتجني.
ّ
األعمال وبني الكت

آلخر نفس
ــبــــل ثـــاثـــة  ــقــ ــة مــــوســــم رمـــــضـــــان املــ ــبـ ــعـ فـــــي جـ
ــًا فــي  ــيـ ــالـ ـــصــــور حـ ـ

ُ
مـــســـلـــســـات حـــتـــى اآلن، ت

بــيــروت، فتعود املمثلة اللبنانية كارين رزق 
الــلــه بــنــّص جــديــد بــعــد نــجــاح مــجــمــوعــة من 
األعـــمـــال الـــتـــي قــدمــتــهــا فـــي مـــواســـم رمــضــان 
الــســابــقــة، عـــنـــوان مــســلــســلــهــا الــجــديــد »آلخـــر 
ــد فـــوالدكـــار، في  نــفــس«، وهـــو مــن إخــــراج أسـ
ــار  أول تــعــاون يــجــمــع بــني رزق الــلــه وفـــوالدكـ
القادم من خلفية إخراجه لبعض املسلسات 
املصرية واألفام. وتتقاسم رزق الله البطولة 
مع زميلها بديع أبو شقرا، ورنــدة كعدي. كل 
ما رشح عن املسلسل يقول إن القصة جريئة: 
إشكالية قد تتكّرر في املنازل، بني األصحاب 
وغــــرف الـــجـــيـــران، ويـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع خــطــوط 
تطرح إشكاليات جماعات وأفــراد، وال يغيب 
الخط الكوميدي، كما في كل أعمال كارين رزق 
الــلــه، واملــســلــســل ســيــكــون مــن نــصــيــب شاشة 
MTV اللبنانية بــعــد تــعــاون لــثــاث ســنــوات 

.LBCI جمع بني رزق الله وشاشة

العمل يعزز األمل
فنتغلّب أحيانًا على 

المرض واأللم

2223
منوعات

دراما

مهرجانموهبةفعالية

ذكرى

سما حسن

فــنــانــة فلسطينية  أبــــو مـــاضـــي هـــي  ورا  ـ ـ ـ ـ ـ ن
وصوت فلسطيني واعد، استطاعت أن تجد 
الفنية بسبب وجود  الساحة  مكانها على 
مـــن يــدعــمــهــا إلــــى جـــانـــب مــوهــبــتــهــا، فهي 
ــازف الـــعـــود خــالــد عــرامــني،  مــتــزوجــة مـــن عــ
وارتــبــطــا مــعــًا كــفــنــانــني وتــحــديــا الــصــعــاب 
التي تواجههما خاصة في فلسطني وأمام 
 واملــغــنــني أصــحــاب 

ّ
قــلــة الــدعــم املــــادي لــلــفــن

املواهب.
ــــي تـــعـــود  ــتـ ــ ــــد بـــمـــوهـــبـــة نـــــــــورا الـ ــالـ ــ آمـــــــن خـ
لطفولتها، وفوزها باملرتبة األولى عن فئة 
الغناء املنفرد في مسابقة فلسطني الوطنية 
ـي ينظمها معهد  تـ ـ ـ ل 2012، وا للموسيقى 

إدوارد سعيد للموسيقى في رام الله.
مثلت نــورا فلسطني في مهرجانات عاملية 
عدة وغنت في فرنسا، والنرويج، وإيطاليا، 
ــا، وأملــــانــــيــــا، ودبــــي  ــيــ ــانــ ــبــ والــــســــويــــد، وإســ

وأبوظبي. 
وأخـــيـــرًا أطــلــقــت نـــورا فــيــديــو كليب ألغنية 
رومانسية بعنوان »آخر شتوية«، وهي من 
كلمات وألحان وتوزيع محمد يانز وإنتاج 
شركة »يانز ميوزيك«، وقد تّم التعاون في 
هذه األغنية مع املخرج العاملي األرجنتيني 
ــّور األغــنــيــة في  »داريـــــو ســابــيــنــا« الــــذي صــ
ُدبـــي، وحـــاول ترجمة الكلمات وقصة هذه 
ضفي اللمسة 

ُ
األغنية إلى صور ومشاهد ت

الغربية ضمن أجواء عربية، أجواء الشتاء، 

أن املــــــرض ُمــــحــــاَصــــر«. وتــــوضــــح الــحــمــامــي 
»العربي الجديد« أنها تقوم بأخذ األدويــة  لـ
ــبــــوب الـــخـــاصـــة بــالــكــلــى،  واملـــســـكـــنـــات والــــحــ
مضيفة: »شــاركــت في هــذا املعرض كي أثبت 
لــلــجــمــيــع أنــنــا قــــــادرون عــلــى االنـــتـــصـــار على 
املــــرض، وألنــنــي أحــلــم ببيت مستقر وعائلة 
ــاركـــت في  ــًا«. وشـ ــنـ مــثــالــيــة وأوضــــــاع أكــثــر أمـ
املــعــرض مجموعة مــن املــؤســســات الشريكة، 
ــتــــي خــصــصــت مــــن ريـــــع أربـــاحـــهـــا نــســبــة  والــ
20% لصالح مريضات السرطان، إذ احتوى 
عــلــى زوايــــــا لــلــرســم عــلــى الــــزجــــاج، وعـــطـــور، 
وأدوات تجميل، وشوكوالتة، وهدايا، وورود، 
ومــشــغــوالت يـــدويـــة، وإكـــســـســـوارات، وأدوات 

منزلية، وتطريز، وخشبيات.
ــنــــاس خـــضـــر مـــســـؤولـــة مـــلـــف املــــرضــــى فــي  ايــ
ــعـــون واألمـــــل تـــوضـــح أن املــعــرض  بــرنــامــج الـ
احتوى على زاويــة ألعمال وإنتاجات النساء 
املصابات بمرض السرطان، واللواتي أنتجن 
أعــــمــــااًل مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الـــتـــطـــريـــز الــفــاحــي 
ــأكــــوالت والــحــلــويــات والــرســم  والـــصـــوف واملــ

على الزجاج وأدوات األفراح، وغيرها.

غزة ـ عالء الحلو

بت األربعينية الفلسطينية هناء شحادة 
ّ
تغل

على مرض السرطان الذي أصابها عام 2009 
عـــبـــر إنــــشــــاء مـــشـــروعـــهـــا الــــخــــاص لــصــنــاعــة 
املـــأكـــوالت والــحــلــويــات، يعينها عــلــى توفير 
حاجيات بيتها األساسية، كذلك ُيمّكنها من 

إثبات ذاتها، وأنها قادرة على العطاء.
شحادة التي شاركت في معرض »بريق األمل« 
ملساندة النساء املريضات بالسرطان، والذي 
نظمه برنامج الــعــون واألمـــل لرعاية مرضى 
السرطان غرب مدينة غزة بمناسبة يوم املرأة 
العاملي وعيد األم، توضح لـ »العربي الجديد« 
أنها أصيبت بــورم في الثدي، وحصلت على 
الـــعـــاج الــكــيــمــاوي واإلشـــعـــاعـــي فـــي الــقــدس، 
وبــــدأت بــاملــراجــعــة، إلـــى أن تحّسنت حالتها 
الصحية. وتضيف: »مؤخرًا، أخبرني األطباء 
بــــضــــرورة اســتــئــصــال جــــزء آخــــر مـــن الـــثـــدي، 
لــكــنــنــي لـــم أتـــأثـــر كــمــا تـــأثـــر أبــنــائــي وبــنــاتــي 
الستة حزنًا من الخبر، فأنا منشغلة بعملي 
الذي أصبح أحد أكبر اهتماماتي«، موضحة 
أنـــهـــا مــهــتــمــة بــصــحــتــهــا مـــن خــــال املــتــابــعــة، 

واملواظبة على أخذ العاجات الازمة.
الحال لم يختلف كثيرًا عند املواطنة أم صالح 
الحمامي، والــتــي تغلبت على املــرض ونجت 
منه بعد رحلة عاج استمرت خمس سنوات، 
وتــقــول: »أصابني في البداية ورم في املــرارة 
فقمت باستئصالها، ومن ثم في الكلى، لكنني 
رفــضــت اســتــئــصــالــهــا ألن األطـــبـــاء أخــبــرونــي 

والحب والعاطفة بقالب مشوق، طغت على 
األغنية. 

فـــي إطــــار بـــدا وكـــأنـــه انــتــصــار بــســيــط على 
واقــع شركات اإلنــتــاج والحاجة املالية ألي 

موهبة غنائية في فلسطني للتقّدم.
ــبــــل وقـــــــت مــا  ــــت قـــــد أصــــــــــدرت قــ ــانـ ــ  نـــــــــورا كـ
يعرف بـ »ميني ألبوم« وضم أربع أغنيات، 
بأسلوب غربي وباالعتماد على موسيقى 
»هــيــب هــــوب«، وكــانــت الــكــلــمــات بالعامية 
ــيــة،  الفلسطينية مــع األلــحــان األوركــســتــرال
وذلـــك ضمن مخطط نـــورا لتطوير املشهد 
املوسيقي فــي العالم الــعــربــي، وقــد تفّرغت 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــني لــلــعــمــل مـــع شـــركـــة »يــانــز 

ميوزيك« إلنتاج أعمال خاصة بها.

»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن الـــبـــرنـــامـــج  وتـــبـــني لــــ
استهدف نحو 50 سيدة مصابة باملرض، عبر 
تنظيم الــدورات التدريبية الازمة لتعليمهن 
بعض املهن، وقام بافتتاح معرض خاص بهن 
فــي الــرابــع مــن فــبــرايــر/شــبــاط الــعــام املــاضــي، 
وحاول دمجهن في هذا املعرض كخطوة على 
طريق دمجهن في املجتمع، وإثبات قدرتهن 

على العطاء.
ــا تـــصـــاب الــســيــدة  ــدمـ ــنـ وتـــضـــيـــف خـــضـــر: »عـ
هجر من زوجها وتصاب 

ُ
بمرض السرطان ت

بمرض آخر إلى جانب مرضها الجسدي، وهو 
مــرض الــوحــدة«، مبينة أن دعمها اقتصاديًا 
ووضــــع قــدمــهــا عــلــى طــريــق الــعــمــل واإلنــتــاج 
ــــرض ومــواجــهــة  يــســاعــدهــا عــلــى مــواجــهــة املـ

الواقع، واالنتصار على كل املعوقات.
مــن ناحيتها، تشير منسقة املــعــرض سهير 
تـــرزي إلـــى أن فــكــرة املــعــرض جـــاءت مختلفة 
هــــذه املـــــرة عـــن املــــعــــارض الــتــقــلــيــديــة، والــتــي 
ــانـــب بعضها  تــصــف فــيــهــا املــنــتــجــات إلــــى جـ
البعض، موضحة أن الباب كان مفتوحًا أمام 
املشاركني كي يعرضوا منتجاتهم وأدواتهم 
بــطــرق مــمــيــزة، انــعــكــس جــمــالــهــا عــلــى الشكل 

النهائي للمعرض.
ــل مـــــع عـــــــدد مــن  ــ ــــواصـ ــتـ ــ وتـــــوضـــــح أنـــــــه تـــــم الـ
املــؤســســات الــتــجــاريــة والــخــاصــة للمشاركة 
فــي املــعــرض ودعــم النساء املــصــابــات بمرض 
الـــســـرطـــان، مــضــيــفــة: »عــنــدمــا يــــدرك املــريــض 
أنه ليس وحيدًا وأن املجتمع إلى جانبه فإنه 

يكون في الطريق إلى الشفاء«.

»سينما التحريك«: أفالم تربوية وفنية »بريق األمل«: معرض لمساندة مريضات السرطان في غزة
في الدورة 16

نورا أبو ماضي: انتصار البدايات

في الثاني عشر من 
مارس/ آذار، يحتفل العالم 

باليوم العالمي للمخرج 
ألفريد هتشكوك، ومرور 37 

عامًا على رحيله

محمد كريم

يــظــن كــثــيــرون أن الــعــبــقــري »ألــفــريــد هتشكوك« 
ــــف قـــصـــص الــجــريــمــة  ــؤل ـ ـو مـ ـ ـ 1980(، هـ -1899 (
والغموض املرعب التي خلدتها السينما العاملية 
فـــي ســلــســلــة أفـــــام تــحــمــل اســـمـــه، لــكــن الحقيقة 
هــي أن السير ألفريد هتشكوك هــو مــخــرج هذه 
الــروائــع ومنتجها وليس املــؤلــف. فهو لم يكتب 
أي نّص من منتجاته السينمائية، ولكنه أشرف 
على كتابة السيناريو، ووضع تخيله وتصوراته 
لـــأحـــداث بمنتهى الـــدقـــة. أمـــا مــعــظــم الـــروايـــات 
والــقــصــص الــتــي تحمل اســمــه فــا عــاقــة لــه بها 
سوى محاولة الناشرين استثمار اسمه، ورضاه 

بجني املال من وراء ذلك!
اختير يوم 12 مارس/ آذار من كل عام لاحتفال 
بهتشكوك، باعتباره فــي نظر كثيرين يعد أهم 
ــخ الــســيــنــمــا، حــيــث مــزج  مـــخـــرج عــــرف فـــي تـــاريـ
الرعب بالتشويق والجنس والكوميديا، وحيث 
ُيـــعـــاد تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــديــد مـــن أعــمــالــه 
الشهيرة، مثل فيلم سايكو والطيور وفيرتيجو 

وغيرها. 
ــــرج الـــــراحـــــل وشــخــصــيــتــه  ــــخـ امـــــتـــــازت هـــيـــئـــة املـ
بالطرافة، فكان يفخر بسمنته التي يرى النقاد 
أنــهــا ســاهــمــت فــي تــكــويــن شخصيته الــســاخــرة 
واملنعزلة والعبقرية أيضًا. أخرج هتشكوك أول 
أفامه عام 1921، بينما كان آخر أفامه في عام 
1976. تــدرج ألفريد فــي األفـــام مــا بــني السينما 

وصال الشيخ

تنطلق في مكناس املغربية الدورة )16( لفعاليات 
مهرجان »التحريك السينمائي« مــا بــني )17 إلى 
22( من آذار/ مارس الجاري تحت عنوان »الفيكام« 

وبمشاركة )39( فيلمًا عامليًا. 
ـال محمد بــيــوض املــديــر الفني للمهرجان في  ـ وقـ
 »املهرجان يهدف إلى تقديم برمجة 

ّ
تصريح له إن

التحريك، وتطوير  تقنيات  في  عاملية  سينمائية 
وإشاعة هذا النوع من السينما في أفريقيا«. 

ــح أفــــــــام ال يــمــكــن  ــيــ ــرشــ مـــــن شــــــأن املــــهــــرجــــان »تــ
للجمهور مشاهدتها في السوق ولها قيمة فنية 
وبيداغوجية تستهدف األطفال والكبار« وأوضح 
ــعـــروض  بـــيـــوض فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أن »بـــعـــض الـ

موجهة لأطفال الطلبة وللجمهور العادي.
 ينظم املــهــرجــان مــؤســســة »عــائــشــة« بــشــراكــة مع 
املــعــهــد الــفــرنــســي بــمــكــنــاس، ويــســلــط الـــضـــوء في 
دورتــه الحالية على السينما الهولندية من خال 
مشاركة املخرج ميشيل دودك دويت واملنتج وليام 
تــنــجــســن.  كـــمـــا، يــخــصــص املـــهـــرجـــان مــســابــقــتــني 
دوليتني لــأفــام الطويلة والــقــصــيــرة، إلــى جانب 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات كـــاملـــعـــارض ونـــــــدوات تثقيفية 
يــة.  وتتشكل لجنة تحكيم الفيلم القصير  لــ وعــمــ
من املخرج السويسري جورج شوزيغبيل رئيسًا 
لــلــجــنــة الــتــحــكــيــم، وواملـــخـــرجـــة الــكــنــديــة آن مـــاري 
فليمينغ، ومـــن الــصــحــافــي املــغــربــي بـــال مرميد، 
واملــنــتــج ستيفان غـــوالن منتج مــن لوكسمبورغ، 

الــصــامــتــة ثـــم الـــنـــاطـــقـــة، وفــــي عــــام 1939 انــتــقــل 
للواليات املتحدة وأقام هناك وأخرج العديد من 
أفــامــه فــي هــولــيــوود، وتــمــأ بصماته كــل أفــام 
الــرعــب الــتــي تعتمد الـــوحـــوش أو املـــســـوخ، كما 
أنه اشتهر بالتشويق والكوميديا السوداء. وقد 
اعــتــاد هتشكوك أن يظهر فــي مشهد مــن فيلمه 
ولـــو لــثــوان مـــعـــدودة، وهـــو تقليد أصــبــح يتبعه 

العديد من كبار صناع السينما حول العالم.
ــع هــتــشــكــوك أســــــاس مــــدرســــة مــتــمــيــزة فــي  ــ وضـ
ــد فــــي األحـــــــداث  ــاهــ ــشــ ــ

ُ
ــر إشــــــــراك امل ــبـ اإلخــــــــــراج عـ

والتشويق عن طريق التصوير بكاميرا تتحرك 
بطريقة تماثل عيني املمثل أو نظرات الشخصية 
فــي الــفــيــلــم، مــا يــدفــع املــشــاهــديــن إلـــى أن يلهثوا 
ملــعــرفــة مـــا ســيــقــع، مـــع تـــزايـــد قــلــقــهــم وخــوفــهــم 

وتعاطفهم.
امــتــأت أفــامــه بــالــدمــاء، وكـــان فيلم سايكو من 
األفــام التي أثــارت الجدل ملشاهد القتل املروعة 
الــتــي تــضــمــنــهــا. كــذلــك كـــان االهــتــمــام بــالــجــانــب 
النفسي لدى املجرمني والضحايا على حد سواء 
مــن األشــيــاء التي تميز بها الــراحــل. وعلى مــدار 
ستني عاما قدم هتشكوك أكثر من خمسني فيلما 
مثيرا للجدل والحيرة، ولم يستطع أحد أن يتنبأ 
بحل لغز الفيلم قبل أن يصرح به املخرج العبقري 
في النهاية، وكانت الصحافة تعده أعظم مخرج 
بريطاني على اإلطاق، وتناول أفامه بكثير من 
االهتمام ، والنقد الــذي لم يحرك املخرج األكثر 
جــداًل بل زاده حرفية ومهنية في معظم األفــام 
التي قدمها والتي ال زالت تتربع على عرش أفام 

»األكشن«.
ساهم هتشكوك في الجهود الحربية في الحرب 
قدم  عندما  الخاصة  بعبقريته  الثانية  ة  ي مل ا ع ل ا
لــبــريــطــانــيــا فــيــلــمــني قــصــيــريــن لـــــــوزارة اإلعــــام 
هما »بــون فــويــاج« و»مــغــامــرة مدغشقر«. وكــان 
هــذان الفيلمان الدعائيان يتحدثان عــن فرنسا 
الحرة، وهما الفيلمان الوحيدان اللذان قدمهما 

هتشكوك باللغة الفرنسية. 

ــــف الـــــرســـــوم املـــتـــحـــركـــة الـــفـــرنـــســـي لـــويـــس  ــؤلـ ــ ومـ
تـــرونـــديـــم. ويــخــصــص لـــأفـــام الــقــصــيــرة الــفــائــزة 

جائزة مادية قيمتها 3 آالف يورو.
واقترحت إدارة املهرجان قيمة ألفي يورو لأفام 
ة 

ّ
الطويلة الفائزة بالجائزة، ويحّكم تلك األفام ثل

من الشباب املنتمني إلى ثانوية »املولى إسماعيل 
التأهيلية« وثــانــويــة »بـــول فــالــيــري: ويــشــارك في 
املنافسة خمسة أفام وهي »املنتقمة« من أمريكا 
ويعرض الفيلم بحضور املخرج بيلي بليمتون، 
ــمــــراء« الــــــذي تــشــتــرك  ــا فــيــلــم »الـــســـلـــحـــفـــاة الــــحــ ــ أمـ
فــرنــســا- بــلــجــيــكــا- الــيــابــان فــي إنــتــاجــه وإخــراجــه 
يــعــرض بــحــضــور املــخــرج ميكايل ديــــدوك دويـــت، 
إضــافــة إلـــى فــيــلــم »حــكــايــات إفــريــقــيــة« الــجــزائــري 
ويــعــرض بــحــضــور املــخــرج جــيــالــي بــســكــري، أّمــا 
ــقــادم مــن لوكسمبورغ   فيلم »ايــتــيــل وارنــيــســت« ال
يعرض بوجود ستيفان غــوالن، في حني يعرض 
الفيلم الكندي »حياة متفائلة« بحضور املخرجة 

آن ماري فليمينغ.
ويــطــلــق املــهــرجــان أيــضــا جــائــزة »عــائــشــة الكبرى 
ــمــثــل دعــمــًا للمبدعني   لسينما الــتــحــريــك« الــتــي ت
الــشــبــاب املــغــاربــة وغــيــر املــغــاربــة إلنــجــاز أفامهم 

املتحركة. 
مــــوازاة مــع املــهــرجــان، تستضيف مــديــنــة مكناس 
ـدورة الثانية لإلقامة الفرانكفونية املخصصة  ـ ـ ل ا
ــام سينما التحريك املنظمة مــن طرف  ـ ف أ لكتابة 
»الـــكـــتـــابـــات الـــجـــديـــدة لــفــيــلــم الــتــحــريــك« واملــعــهــد 

الفرنسي ومؤسسة »عائشة«.

رقابة سورية وعثرات متكررة في لبنان

من المعرض )عبد الحكيم أبو رياش(

دخلت مسلسالت 
رمضان 2017 مرحلة 

متقدمة، كل شركات 
اإلنتاج مشغولة 

للخروج بعمل 
يتمّكن من المنافسة، 

بعد الكشف عن 
عشرات المسلسالت 

التي ستعرض. 
هنا أبرز األعمال اللبنانية 

والسورية

خارطة 
رمضان 2017

اليوم العالمي أللفريد هتشكوك

فنون وكوكتيل

الحب الحقيقي
ــال  ــ ــــإلرســ ــة لــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ بـــــــــــدأت املـــــؤســـــســـــة الــ
إنترناشونال وشركة »جي 8 برود« بإنتاج 
مسلسل لبناني بعنوان »الحب الحقيقي«، 
من بطولة باميا الكيك، وجوليانو فرحات، 
ــنـــانـــيـــني. الــقــصــة  ــبـ ــلـ ــــن املـــمـــثـــلـــني الـ وعـــــــدد مـ
مقتبسة مــن مسلسل مكسيكي ذاع صيته، 
حـــوار ملــى مرعشلي، على أن يــعــرض الجزء 
األول مـــــن املـــســـلـــســـل فـــــي رمـــــضـــــان املـــقـــبـــل، 

الدراما السورية
ــــي عـــالـــم  ــــع مــــتــــأرجــــح، فـ ــــوضـ ــــي ســـــوريـــــة، الـ فـ
ــا، ويــعــانــي املــنــتــجــون الـــســـوريـــون من  ــدرامــ الــ
ــة تــفــرضــهــا الـــرقـــابـــة  تــــدخــــات داخــــــل ســــوريــ
الفنية، ونقابة الفنانني على بعض األعمال 
ــطــرح بعد 

ُ
ــصــور هــنــاك، أسئلة كثيرة ت

ُ
التي ت

إقصاء املمثل السوري قيس الشيخ نجيب عن 
دور رئيسي فــي مسلسل »قــنــاديــل العشاق« 
إلـــــى جـــانـــب الــلــبــنــانــيــة ســـيـــريـــن عـــبـــد الـــنـــور 

وُيــســتــكــمــل عــرضــه فــي مــواســم أخــــرى، وقــد 
يمتد إلى 200 حلقة.

كاراميل
عــــن نــــص لــلــكــاتــب مــــــازن طــــه وإخــــــــراج إيــلــي 
حبيب، ُيصور في لبنان أيضًا مسلسل ثالث 
بــعــنــوان »كـــارامـــيـــل« بــطــولــة مــاغــي بوغصن 
وظــافــر عــابــديــن، وكـــل مــا رشـــح عــن املسلسل 

يؤكد أنه اجتماعي كوميدي خفيف.

والـــذي بــدأ تصويره قبل أسبوعني فــي بلدة 
يعفور املحاذية للحدود اللبنانية. املسلسل 
نــفــســه يــعــود لــعــام 1734 ويــجــمــع قــصــة حب 
بني »إيـــف«، املــرأة اليهودية التي تهاجر إلى 
دمشق مع ابنتها بعد مقتل زوجها، وتهوى 
ــراف عــلــى »مـــاخـــور« أو  ــ الــغــنــاء وتــتــولــى اإلشـ
ملهى ليلي، واملمثل محمود نصر )العتال( 
الذي يقع في غرامها، ويشارك فيه من لبنان 
رفيق علي أحمد، كما تشارك من سورية ديمة 

قندلفت وعبد املنعم عايري، والنص لخلدون 
قتان وإخراج سيف الدين سبيعي.

شبابيك
ووفــــق بــيــان إعـــامـــي، أعــلــن عـــن قــــرب انــتــهــاء 
مسلسل »شبابيك« من التصوير، وهو عبارة 
اب الّسوريني 

ّ
عــن نصوص ملجموعة مــن الكت

ــار عــبــاس. ووفــق 
ّ

بــإشــراف الــّســيــنــاريــســت بــش
ــرقــــاوي عن  ــان، تـــحـــدث املـــخـــرج ســـامـــر بــ ــيـ ــبـ الـ

ــاول تافي  ــســلــســل ُيـــحـ
ُ
: »امل

ً
ــائـــا »شــبــابــيــك« قـ

لفزيونّية الّسورية 
ّ
ريع في الّدراما الت

ُ
قص امل

ّ
الن

والــتــي تــرّكــز عــلــى حــّيــز جــغــرافــي واحــــد، وإن 
تضمني قصص املسلسل لحلقات تحدث في 
ما هو محاولة إلدخال تلك البيئة 

ّ
الساحل، إن

ــذي ســُيــعــرض  ــ فـــي صــمــيــم الـــعـــمـــل«. الــعــمــل الـ
فــي رمــضــان املقبل يتناول قصصًا تـــدور عن 

وجّية في ثاثني قّصة منفصلة. 
ّ
العاقات الز

وردة شامية
بــدايــة الشهر الــحــالــي أطلقت شــركــة »غــولــدن 
ــتـــاج الـــفـــنـــي اإلعـــــــان الــتــرويــجــي  اليــــــن« لـــإلنـ
)برومو( ملسلسل »وردة شامية«، من بطولة 
ســافــة مــعــمــار وشـــكـــران مــرتــجــى إلـــى جــانــب 
عدد من املمثلني اللبنانيني والسوريني، ومن 
إخـــراج تامر إســحــاق، وكتابة مـــروان قــاووق، 
الــذي اختار اإلطــار العام فقط من قصة »ريا 
وسكينة« املــعــروفــة، لخلق األحــــداث املشوقة 
والجديدة. تــدور أحــداث العمل عبر مشهدية 
ــيـــدة مــــن الــنــمــطــيــة  ــعـ ــتــــازيــــا شــــامــــيــــة« بـ ــانــ »فــ
الـــتـــي ســـــادت صـــــورة »الـــــحـــــارة«، حــــول قصة 
أختني تتجهان إلــى ارتــكــاب الجرائم وتنفيذ 
املؤامرات ضد كل من حولهما، بعد مرورهما 
في تجارب قاسية وضعتهما في قالب نفسي 
خــــاص، إضـــافـــة إلـــى ســـر خـــاص بهويتيهما 
األصــلــيــتــني، فــي تــركــيــز عــلــى بــطــولــة نسائية 

خافًا ملا هو مألوف في األعمال الشامية.

أوركيديا ورومانيا
وتدخل الدراما السورية في عمل ضخم هذه 
الــســنــة أيـــضـــًا مـــن خــــال مــســلــســل أوركـــيـــديـــا 
للمخرج حــاتــم عــلــي، الـــذي ُيــصــور حاليا في 
رومانيا وتشارك فيه اللبنانية إيميه صّياح، 
ومن إنتاج شركة إيبا. تدور أحداث املسلسل 
حــول صــراع بــني 3 ممالك تحكمها مجموعة 
مــن املمثلني الــســوريــني: باسل خياط وسامر 
املصري وعابد فهد، في عودة تبدو هادفة من 
خــال املسلسل الــجــديــد، وتــشــارك أيــضــًا يــارا 

صبري وجمال سليمان وواحة الراهب. 

يعاني المنتجون 
من رقابة تتدخل في 

أصغر التفاصيل

)فيسبوك(
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رفيق علي أحمد، من مسلسل قناديل العشاق )أضواء المدينة(

)LBCI( كارين رزق اهلل وبديع أبو شقرا معًا من جديد)Getty /الممثلة يارا صبري )كريم صاحب

منى واصف، من شبابيك )أضواء المدينة(

)Getty( ألفرد هتشكوك



أية حال«، كاشفًا في الوقت نفسه عن فيلمه 
الجديد »كالم الصحراء«، والذي انتهى من 
املغربي، وهو حاليًا  الجنوب  تصويره في 
فـــي طــــور املـــونـــتـــاج: »يــجــمــع الــفــيــلــم ثــالث 
قــصــص فـــي قــصــة واحـــــــدة، بــيــنــهــمــا خيط 

مشترك، تدور حول البحث عن الذات«.
ــه بـــبـــكـــرة فــيــلــم  ــبـ ــرة أشـ ــ ــذاكـ ــ حــــن تــصــبــح الـ
روائـــي طــويــل، يــعــود بنا صــاحــب »الــذاكــرة 
املغرة« )1991(، إلى جذوره »الصحراوية«، 
ل له: »فضاًء 

ّ
ومكانه األثيري األول الذي ُيمث

أحــاول  والــحــركــة،  بالصمت  مــطــّرزًا   
ً
جميال

مــــن خـــاللـــه تـــوظـــيـــف األلــــــــوان واملــوســيــقــى 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــغــــنــــاء واألزيــــــــــــاء وغـــيـــرهـــا 
ـــف الــشــاعــر 

ّ
عــبــر اإلحـــســـاس بــهــا، كــمــا يـــوظ

آخر  هــم  لـــدّي  ولــيــس  بالقصيدة،  إحساسه 
أو رسالة ما أقّدمها في أفالمي، فأنا أرفض 

ذلك«، على حّد قوله.
ــريـــح« )2001(،  الـ ويــضــيــف صــاحــب »عــــود 
املــســكــون بــوجــوه الــنــاس الــبــســطــاء، الــذيــن 
ــه فــي  ــأنـ ــيـــا، بـ ــَكـــس وجـــوهـــهـــم فـــوتـــوغـــرافـ عـ
اشتغاله السينمائي يواصل نفس »العود«، 
وصفه  كما  الــهــامــش«،  »سينمائي  بصفته 
صــديــقــه الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي حــمــيــد تباتو 

ذات مّرة.
الـــســـيـــد طــفــولــتــه فــــي حــي  يــســتــعــيــد أوالد 
ــراكــــش: »بـــقـــت تــلــك الــبــصــمــة  شــعــبــي فـــي مــ
عـــالـــقـــة فــــي ذاكـــــرتـــــي، فـــأنـــا ال أعــــــرف كــيــف 
الــبــرجــوازيــن، وال تعنيني  الــنــاس  أصــــّور 
الديكورات الباذخة في األفالم، بل البسيطة 
ــل لــو كــانــت طبيعية، كما 

ّ
والــعــاديــة، وأفــض

طبيعة الصحراء واألحياء الشعبية، ويبقى 
الفنان هو  إلــى طفولة  اإلحــســاس والحنن 

ما يشغلني دائمًا«. 
ويــعــتــرف مــخــرج »بــن الــغــيــاب والنسيان« 
)1993( بــأنــه لـــن يــنــســى فــضــل الــعــديــد من 
أصـــدقـــائـــه، الـــذيـــن لـــوالهـــم التـــخـــذت حياته 
الفرنسي  املــصــور  أّولــهــم  آخــر؛  ربما سياقًا 
كارتييه بريسون الذي دفعه إلى التصوير 

اكتشاف  إلــى   
ّ

أدق بمعنى  أو  الفوتوغرافي 
ــــذي جــــاء مـــن خلفية  بـــلـــده املـــغـــرب، وهــــو الـ
ــّصــــص فـــيـــزيـــاء  عـــلـــمـــيـــة وأكــــاديــــمــــيــــة )تــــخــ
ورياضيات(، وكذلك السينمائي جون كلود 
كارييه، الــذي بعد أن أعجب بألبوم صوره 
ــة السينما،  ــ اقـــتـــرح عــلــيــه دراسـ »مـــغـــاربـــة«، 
التي  السينمائية  رحلته  بــدأت  هناك  ومــن 
لت إلى حّد اآلن بعشرة أفالم بن قصيرة 

ّ
ُكل

وروائية   )1989 و»بــاريــس«-  )»كاريكاتور« 
ووثائقية.

ويواصل حديثه عّما سماها الصدفة التي 
جعلت منه مخرجًا سينمائيًا، حن تعامل 
يــن كتبا له 

َ
مــع اثــنــن مــن رفـــاق الــــدرب، الــلــذ

العديد من سيناريو أفالمه، أّولهما املخرج 
خمسة  معه  أنجز  الــذي  البوعناني،  أحمد 
أفالم، هي: »الذاكرة املغره«، و»عود الريح«، 
و»بن الغياب والنسيان«، و»الواد«، و»باي 
باي السويرتي«، أما رفيق دربه اآلخر فهو 
السينارست والروائي يوسف فاضل، الذي 
الــبــحــر« )2004(، والــــذي  أنــجــز مــعــه »بــــاب 
ــــى روايـــــــة بــعــنــوان  ــًا إلـ ــقـ ــّولــــه فـــاضـــل الحـ حــ

مسقط ـ عبديغوث

يــــــــــــــــــرى املــــــــــــــخــــــــــــــرج املــــــــغــــــــربــــــــي 
أوالد  داوود  ــرافــــي  ــوغــ ــوتــ والــــفــ
الــســيــنــمــا  أن   )1953( ــيــــد  الــــســ
بل  بــالــضــرورة،  أو حكاية  ليست سيناريو 
الــشــعــر، وأن ما  أقـــرب إلــى لغة  لغة بصرية 
»كــالم  الــجــديــد  فيلمه  مــونــتــاج  اآلن  يشغله 
الصحراء«، وإخراج فيلم عن صحراء ُعمان.
»العربي الجديد« - الذي  يشير أوالد السيد لـ
فــي »امللتقى  لــلــمــشــاركــة  ُعــمــان مــؤخــرًا  زار 
مــســقــط،  ــــي  فـ ــراء«  ــ ــــحـ ــــصـ الـ لــســيــنــمــا  األول 
بفيلمه »باب البحر« - إلى أن هناك »أخطاًء 
الــفــيــلــم، كـــان يمكن تــالفــيــهــا، لكن  فنية فــي 
لــم أصـــّور فيلمًا عن  الفكرة تبقى فــي أنني 
انطالقًا من  الهجرة، بل عن حلٍم بالهجرة، 
الصحراء، فالعمل يحمل ثيمة االنتظار، من 
وحاملة  وغامضة  قلقه  سيدة  حكاية  خــالل 
يتعاطف معها املشاهد، بصرف النظر عما 

ق حلمها من عدمه«.
ّ
إذا كانت ستحق

وحول رؤيته السينمائية، يقول: »املهّم في 
معالجة  في  والــبــطء  األسئلة،  السينما هو 
هذه األسئلة، وهو خياري الشخصي على 

باسم النبريص

نَت إلى يأسك، فسقيته في العشية ماًء. 
ّ
تفط

 في الرموز، 
ً
أنت الذي ال تحب بالدك ضاربة

أنت  الواقعية واليائسة أحلى. ها  ففلسطن 
ــرن، تـــيـــأس مـــن تــحــقــيــق أولـــى  ــ بــعــد نــصــف قـ
أمــانــيــك: رؤيـــة األب فــي املــنــام. وهــا هــو هــَرج 
القذرة، واليأس ِمن أال يمسي املرء  الواقعية 
 ملا يكتب. ما يعزز حياتك في كتالونيا: 

ً
دمية

الــبــنــدورة. جمال  الــنــاس. الخبز مــع  تعاطف 
البنات، واليأس من إصالح الحال.

الناس  الــضــاد،  يا محترم: في جغرافيا  نعم 
 الــلــيــل، 

ّ
تــســيــر عــكــس االتــــجــــاه. ولــيــضــمــحــل

يمسوا ليلين أكثر. وألنهم لم يعّمموا اليأس 
صار  حالهم.  تلخبطت  التعليم،  مناهج  في 
»الــتــاريــخ« فــي »سلطة املــلــوك« مــجــّرد سيرة 
عائلية آلل فالن أو عالن. ثم يستنكرون عليك 

الحنن اليائس إلى غيفارا وتروتسكي!
تتذّكر، كما ال تجرؤ مخّيلتك. تتذّكر وتيأس. 

ــتـــِرح وُيـــفـــرح. تـــقـــول: أمــــّن لزمني  ــقـــول: ُيـ وتـ
املـــقـــذوف فـــي الـــيـــأس أكــثــر مــنــه مــقــذوفــًا في 
ــا بــعــضــهــم، مـــعـــنـــاُهـــم ومـــغـــزاُهـــم  ــ ــراغ. أمـ ــ ــفـ ــ الـ
ــس. أنـــت أيـــضـــًا... على 

َ
فــي عـــدم انــقــطــاع الــنــف

استحياء ويأس. 
البشر حــزانــى وهــم نائمون.  وأمــا قبل: فكل 
. ولو كانوا مالئكة، 

ّ
وهم يائسون حزنهم أقل

في  مبتغاه  وجـــد  الــيــأس  ألن  أكــثــر.  ليئسوا 
ــــذي يستمد  الـــحـــيـــوان الـــنـــاطـــق. الـــحـــيـــوان الـ

جدارته للحياة من يأسه نفسه.
أما بعد: املغني يغني وأنت تيأس بإخالص. 
ال ينفع جــدال مع اليأس. اليأس، كاملجتمع، 
كالجمال، عصي على التفكيك. وروح البحث، 
ــد، ال تــنــفــع مـــع الـــيـــأس،  ــقـ ــنـ االســـتـــقـــصـــاء والـ
أيضًا. واليأس يراوح بن قوة وضعف، لكنه 
ـــَجـــل. يضاف 

َ
ال يــغــيــب. وأجــمــل الـــيـــأس: املـــرت

 الــيــأس: َكــمٌّ في األصــل. ولليأس 
ّ
إلــى ذلــك، أن

الــتــوالــد مــن تلقاء ذاتـــه. لــذا،  امــتــيــاز: قابلية 
في  اليأس   

ُ
نهاية منتظرة:  وال  متوقعة  غير 

للرأسمالية  كــان  وإن  األزرق.  الكوكب  كتاب 
مـــن عــبــقــريــة، فــتــيــئــيــســنــا مـــن وجــــود بــدائــل. 
وحــتــى الــشــجــرة تــيــأس فــتــتــجــّرد. وأحــيــانــًا، 

بين البحر والصحراء

إن كان للرأسمالية 
من عبقرية، فتيئيسنا 

من وجود بدائل. وحتى 
الشجرة تيأس فتتجرّد. 
وأحيانًا، اليأس الناطق 

يحلم بجنازته

يقول المخرج 
والفوتوغرافي المغربي 

في حديثه لـ»العربي 
الجديد« إن »المهّم 

في السينما هو األسئلة، 
والبطء في معالجة 

هذه األسئلة، وهو 
خياري الشخصي على أية 

حال«، مضيفًا: »السينما 
التي أعشقها تقع بين 

الوثائقي والخيالي، 
ويهّمني أن تكون قريبة 

من الناس«

تكشف رواية خوسيه 
إيمليو باتشيكو عالم 

المكسيك المتهرئ 
خالل الحرب العالمية 

الثانية، وما بعدها. 
بلغة بسيطة آسرة 

وشخصيات تنتمي 
إلى عالم األطفال

في حال كانت هناك حاجة إلى شيء جديد

معارك الصحراء مصائر في ذاكرة طفل

داوود أوالد السيد سينما البطء واألسئلة

أستبدل الكالم باللغة 
السينمائية والسيناريو 

مجّرد مرحلة

ال ينفع جدال مع اليأس، 
اليأس كالمجتمع، كالجمال 

عصي على التفكيك

عدسة تصوير 
تغوص عميقًا في 

حياة طبقات الشعب 
المكسيكي

لم أصور فيلمًا 
عن الهجرة، بل عن 

حلم بالهجرة

بدأ أوالد السيّد حياته فنانًا فوتوغرافيًا، 
المغربية  الحياة  تصوير  على  اعتمد 
التقى  أن  إلى  والصحراء،  القرى  في 
الذي الحظ  البوعناني،  أحمد  المخرج 
أن أجزاء من حياة أوالد السيّد تصلح أن 
تكون مادة أفالم. ومن سيرته جاءت 
أفالم: »الذاكرة المغرة« و»بين الغياب 
»الواد«،  الوثائقي  والفيلم  والنسيان« 
ــاي بـــاي الــســويــرتــي« و»عـــود  ــم »بـ ث
الريح«. كما قّدم »طرفاية باب البحر«، 
ثــم »انــتــظــار بــازولــيــنــي«، وصـــوًال إلى 

»الجامع« )2010(.

بداية من الفوتوغرافيا

2425
ثقافة

لقاء

إطاللة

رواية

فعاليات

»حشيش«، في مفارقة معكوسة في تحويل 
ــــالم إلـــى روايـــــات ولــيــس الــعــكــس، وهــو  األفـ
بازوليني«  »انــتــظــار  بفيلم  أيــضــًا  فعله  مــا 

.)2007(
لقائه  فــي   )1955( »الــــواد«  يتطّرق صــاحــب 
مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى رؤيـــتـــه ملفهوم 
وغيرها  والــســيــنــاريــو  الــوثــائــقــيــة  السينما 

الـــيـــأس الــنــاطــق يــحــلــم بــجــنــازتــه. خـــذ عــنــدك 
البطاطا  الـــيـــأس.  تفسد  الــكــتــابــة  كــتــوضــيــح: 
اليد، مع  تيأس فتنبعج. ويــأس في متناول 
تكرار امللكية، يصبح مهنة. واليأس كان قبل 
ســيــزيــف، فــقــط مـــؤلـــف ســيــزيــف يــئــس وهــو 

جالس تحت زيتونة، فعمل له أسطورة.
نــعــم: أن نـــيـــأس، لــهــو أفــضــل مـــن خــيــبــة ذاك 
الشيء. ملــاذا؟ ألن اليأس كاملادة ال يفنى وال 
يخلق من عدم. والرب يكمن في اليأس أيضًا. 
أغـــيـــر الــيــائــس َمــــن يــصــنــع الــبــشــر عــلــى تلك 
رشدها،  إلــى  تعود  الفلسفة   

ّ
إن ثم  الشاكلة؟ 

حــن تــعــتــاد الـــيـــأس. ولــتــمــّر هـــذه الــحــيــاة، ال 
بد من يأس. فبماذا كنا لنمألها؟ بالبطيخ؟ 

وبال يأس، يغدو االنتظار جحيمًا.
وال تنس: الجانب التاريخي من اليأس، ينفي 
الحياة  تكون  فقط حــن  اإلبــراهــيــمــي.  املثلث 
ملفوفة في قماط، ال تيأس. كال، اليأس حادثة 
تاريخية أكثر من حال كاتِبِه. اليأس تشاركي 
لتعجب كيف  وإنــك  أحيانًا.  بطبعه، ومنفرد 
ــيـــن أال يــيــأســوا، بــعــد كل  لــلــمــتــرجــمــن األدبـ
ــذه الــنــجــاحــات الــكــبــيــرة لــلــيــأس فـــي صنع  هـ
املنتحرين. أجئت من هناك وهنالك ومن هنا 
الذبيحة  الــيــأس؟ أقلت إن رؤيــة  أيها  وههنا 

في وسط املسرح، ليست يأسًا؟
)شاعر فلسطيني مقيم في برشلونة(

رت 
ّ
من املفاهيم التي ترّسخت أكاديميًا، وأث

السينمائين،  الكثير من  على طبيعة عمل 
وتساءل بداية عن معنى السينما الوثائقية 
التي يبحث عنها مخرج  فالسينما   ،

ً
أصــال

الــوثــائــقــيــات هـــي لــيــســت »ريـــبـــورتـــاجـــًا« أو 
»تقريرًا« حتمًا.

ويتابع »ثمة تبسيط للفكرة، ذلك أن الفيلم 
ــل أنـــــــواع األفـــــالم  الـــوثـــائـــقـــي أصـــعـــب مــــن كــ
الــســيــنــمــائــيــة، إذ يــشــّكــل فــي األســــاس رؤيــا 
 من رحم 

ً
قت أصــال

ّ
وإبــداعــًا، والسينما تخل

 
ً
الفيلم الوثائقي، وما األخوين لوميير مثال

ــاع أفـــالم وثائقية بــالــدرجــة األولـــى، 
ّ
إال صــن

صــّورا عــّمــااًل خارجن من املصنع، وقطارًا 
أعشقها  التي  السينما  أن  أعنيه  مــا  عــابــرًا؛ 
أن  ويهّمني  والخيالي،  الوثائقي  بــن  تقع 

تكون قريبة من الناس«.
الـــســـيـــنـــاريـــو  كـــتـــابـــة  الـــســـيـــد  أوالد  جــــــــّرب 
إلـــى جــانــب اإلخـــــراج فـــي فــيــلــمــه »الــجــامــع« 
»تــرى  يــقــول:  )2010(، وحـــول تجربته هــذه 
السيناريو  أن  السينمائية  املـــدارس  بعض 
ــّرر لــلــفــيــلــم؛  ــبــ هـــو الــفــيــلــم، وأخــــــرى بـــأنـــه املــ

السيناريو بالنسبة إلي مرحلة من مراحل 
الفيلم وليس الفيلم ذاته، والفرق يكمن في 
أعشق  وأنــا  السيناريو،  فــي  الحكي  طريقة 
اللغة السينمائية بداًل من الحكي، وأحاول 
أن أكـــــــون صــــاحــــب رؤيـــــــة خـــــــارج الـــســـائـــد، 

خصوصًا السائد الهوليودي«.
ويــعــتــبــر املـــخـــرج املــغــربــي أن الــســيــنــمــا في 
بالده محظوظة حقًا، إذ يكاد يكون املغرب 
البلد األفريقي الثاني في دعم السينما بعد 
جنوب أفريقيا، إصافة إلى تــرّدد مخرجن 
عــاملــن إلــيــه بــغــيــة الــتــصــويــر فـــي جــغــرافــيــا 
متنّوعة أو التفاعل مع سينمائين مغربن 

بغرض إنتاج أعمال مشتركة. 
وأســّر املخرج املغربي عن هواجس إخــراج 
فيلم عن الصحراء الُعمانية، وإن لم تتح له 
اكتشافها ضمن زيارته األخيرة إلى مسقط، 
الشاعر  مع  مبدئي  اتفاق  »هناك  حًا: 

ّ
موض

سماء عيسى، إلخــراج فيلم عنها سنبحث 
ــى هـــو كتابة 

ّ
عـــن تــمــويــل لـــه، عــلــى أن يــتــول

املرّجح معاينة ومعايشة  السيناريو، ومن 
أماكن تصويره في زيارة قادمة قريبًا«.

مسّودة عن اليأس

الماضي المكسيكي الذي لم يكن

بتنظيم من »بيت الفنون والحكايات« و»مسرح مونو«، ينطلق المهرجان الدولي 
بيروت،  في  المقبل  الثالثاء  مساء  من  السابعة  عند  والمونودراما  للحكاية 
ويتواصل حتى 19 من الشهر الجاري. هذه هي الدورة الثامنة عشرة من المهرجان 

ويشارك فيه مسرحيون من لبنان والجزائر ومصر وفرنسا وكندا. 

الموسيقى  عن  كلها  تعبّر  اليوم،  القاهرة،  في  تنطلق  موسيقية  أمسات  ثالث 
موسيقي  حفل   »1718 »درب  في  يقام  حيث  مختلفة،  بأمزجة  ولكن  البديلة 
تفاعلي عند السابعة بعنوان مشروع المريخ، وعند الثامنة يغني محمد النحاس 
على مسرح »ساقية الصاوي«، أما أمسية أحمد فوزي فستكون عند السابعة في 

»الربع«. 

يتواصل معرض الفنانة األردنية زينة السيد أساطير وأبطال، في غاليري »جاكاراندا« 
إعادة  على  المعرض  فكرة  تقوم  الجاري.  الشهر  من  الثالثين  حتى  عّمان  في 
اإلنسانية.  تاريخ  التفكير في شخصيات أسطورية تسَبغ عليها صفات خارقة في 
باستمرار  الشخصيات  هذه  مظهر  فيها  يتحّول  التي  الكيفية  الفنانة  وتستكشف 

بينما تظّل محتفظة بالقيم والمعتقدات نفسها والتي تحتفي بها الشعوب.

العاصمة  تونس  في  الوطني«  »المسرح  يقيم  شكسبير،  مجانين  عنوان  تحت 
السادسة  عند  و»هاملت«،  لير«  »الملك  شكسبير  مسرحيتي  في  مسرحية  قراءات 
والنصف من مساء األربعاء المقبل. كما تقارن القراءات شخصيات شكسبير بأعمال 
إدوارد  لـ  و»لير«  ميلر  لهاينر  ماشين«  »هاملت  مثل  آخرين  لكتّاب  مقاربتها  حاولت 

بوند. 

محمد األسعد

تبدأ روايـــة »مــعــارك الــصــحــراء« للشاعر 
املــكــســيــكــي خــوســيــه إيــمــلــيــو بــاتــشــيــكــو 
ــنـــشـــورات  ــا، مـ ــ ــانــ ــ )تـــرجـــمـــة شـــــــادي روحــ
قــديــتــا( بما يشبه املــفــاجــأة؛ »..أتـــذكـــر، ال 
أتذكر: أي عام كان ذلــك«؟ ولن نعرف إال 
مع وصولنا إلى آخر سطر أن موضوعة 
الـــروايـــة الــرئــيــســيــة، كــمــا فــي كــل كتابات  
عـــالـــم  ــي  ــ هـ  ،)2014-1939( بـــاتـــشـــيـــكـــو 
ــــذي يقيمونه  األطـــفـــال الـــخـــاص بــهــم والـ
مــن قــــراءة مــجــالت الــحــكــايــات املــصــورة، 
ووجــوه  املسرحية،  الــعــروض  ومشاهدة 
تقول  كما  الغرامية،  األصدقاء واألوهــام 
إيــديــث نــتــشــريــن مــن الــجــامــعــة الوطنية 
 سرعان ما يتهشم 

ٌّ
املكسيكية، »عالٌم هش

ــدام لــهــم بــحــقــيــقــة الــنــمــو  ــطــ مـــع أول اصــ
املؤملة«. 

، والـــــــــذي 
ّ

ــن هـــــــــذا الـــــعـــــالـــــم الــــــــهــــــــش ــ ــكــ ــ ولــ
الــشــك فــي حقيقة  ــة  إلـــى درجـ سيتالشى 
ــِه وطـــرقـــاتـــه،  ــائـ ــيـ وجـــــــوده، بـــأنـــاســـِه وأحـ
ــالـــِة  فــــي حـ ــو  ــ يـــتـــالشـــى، أي وهــ قـــبـــل أن 
صــــوٍر تـــتـــوالـــى، يــبــدو أعــمــق بــكــثــيــر من 
أوهــــــام طـــفـــل، أو رســـــوم عــلــى صــفــحــات 
مــجــالت أطــفــال؛ هــو عــالــم يشغله الكباُر 
بــراءة طفل. رئيُس دولة  من وجهة نظر 
الـــشـــاعـــُر ســخــريــة فيسميه  بـــه  يــعــصــف 
ــورة املــكــســيــكــيــة«، ويــعــصــف  ـــثــ ــرو الـ ــ »جــ
تسمية  وعليها  عليه  فيطلق  ببطانته 
ص 

ّ
»علي بابا واألربعون حرامي«، ويلخ

بسطور قليلة وبسيطة ومن دون خطاب 
أيديولوجي، كارثة استيالء املستعمرين 
ــاد  ــتـــصـ ــان واالقـ ــلـــسـ الـــشـــمـــالـــيـــن عـــلـــى الـ
والــنــســاء والــــدولــــة، وتــبــعــات ذلـــك ســـواء 
الــطــبــقــات، أو بنهب  الــهــّوة بــن  بتعميق 

الثروات وزيادة البؤس والحرمان. 
تــذّكــر هــذه الـــروايـــة، بطريقة مــا، بــروايــة 
الشوفان« لألميركي  »الحارس في حقل 
جيروم سالنجر، ويمتزج هولدن الصبي 
كارلوس،  املكسيكي  بالصبي  األميركي، 
 مــحــل أغــنــيــة الـــحـــارس فـــي حقل 

ّ
وتـــحـــل

الــشــوفــان -الــعــنــوان مــأخــوذ مــن قصيدة 
»هيا عبر حقل الشوفان« للشاعر روبرت 
بيرنز )1759-1796(- أغنية يجري لحنها 
مجرى لحن رقصة »باالرو« بورتوريكية 
قــديــمــة يــقــول مطلعها: »مــهــمــا كـــان علو 
الــســمــاء/مــهــمــا كـــان عــمــق الــبــحــر/ حبي 
العميق لك/ سيحطم من أجلك كل جدار«.

فقط، بل فنية القص اآلخذ بأطراف عالم 
يــضــمــحــل، أو اضـــمـــحـــل، بــلــغــة بــســيــطــة، 
ــــور تـــبـــدو أكـــثـــر بــســاطــة بــيــنــمــا هي  وصـ
أشبه بعدسة تصوير تغوص عميقًا في 
عدسة  املكسيكي.  الشعب  طبقات  حياة 
تصوير في غاية البراءة، ومن هنا عمق 

تأثيرها العاطفي. 
ــارلـــوس الــطــفــل وهـــو يــرســم بــلــغــتــه ما  كـ
يصفها بالرشقات، أو الومضات، ويكرر 
في السطور األخيرة القول إنه يتذكر، وال 

يتذكر حتى في أي عــام كــان ذاك، يرسم 
مصائر وطن. 

ــيـــرة وهــو  وكـــم هـــي مـــؤثـــرة عــبــارتــه األخـ
يختم روايــــة الــومــضــات الــقــصــيــرة هــذه، 
تــعــود وتمثل في  فيكتب: »هــي وحــدهــا 
ذهــنــي كــامــلــة، هـــي والــكــلــمــات الــدقــيــقــة: 
مــهــمــا كـــــان عـــلـــو الــــســــمــــاء، ومـــهـــمـــا كـــان 
عــمــق الــبــحــر.. يــا لــهــا مــن قــديــمــة بعيدة، 
مــســتــحــيــلــة هــــذه الـــقـــصـــة. لــكــن مــاريــانــا 
كانت موجودة، جيم كان موجودًا، كل ما 

رويته لنفسي كان موجودًا«. 
بــاتــشــيــكــو الــــذي يــصــفــه زمــيــلــه الــروائــي 
والــشــاعــر والــرســام فــرنــانــدو ديــل باسو 
ــانــــب الــشــعــر  بـــــالـــــعـــــّراف، كـــتـــب -إلـــــــى جــ
والرواية- القصة القصيرة، حيث أصدر 
ــــح الـــبـــعـــيـــدة«  ــريـ ــ ــات: »الـ ــوعـ ــمـ ــجـ فــيــهــا مـ
وكانت   .)1972( الــلــذة«  و»مــبــدأ   )1963(
بـــعـــنـــوان   1967 عـــــــام  روايـــــــاتـــــــه  أولـــــــــى 

»ستموت بعيدًا«.

يــتــمــّرد االثــنــان عــلــى عــالــم الــكــبــار، األول 
الثانية  العاملية  الحرب  خرج من تجربة 
التي خاض غمارها جنديًا مشمئزًا من 
قيم مجتمعه وزيفه، والثاني مّرت أخبار 
األميركية/اليابانية،  الــحــرب  الــحــروب؛ 
وحرب حزيران العربية/الصهيونية، في 
الحّي  فــي  انعكاساتها  وتــذكــر  مخيلته، 
الذي يقطنه واملدرسة التي يذهب إليها، 
كــمــا لـــو أنــهــا انــعــكــاســات األشـــيـــاء على 

صفحة املاء.
به، 

ِّ
ولكل واحد منهما موضوع حب يعذ

األول بــراءة أخته الصغيرة التي يحبها 
حّبه  والثاني  براءتها،  حماية  ويــحــاول 
ــا أم صـــديـــقـــه »جــــيــــم«،  ــانــ لـــلـــشـــابـــة مــــاريــ
عشيقة »الرجل الكبير« الشمالي املرافق 

للرئيس/الجرو. 
املدهش في هذه الرواية، ليس كشفها عن 
عالم املكسيك املتهرئ سياسيًا وأخالقيًا 
خالل الحرب العاملية الثانية وما بعدها 
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فوتوغرافيا لـ داوود أوالد السيد

خوسيه إيمليو باتشيكو

فوتوغرافيا لـ طارق الغصين

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



عن االحتياج للحضن

هل المضادات الحيوية رصاصة سحرية؟

صحة

حــضــن األم يــعــطــيــك دفـــئـــا وشــبــعــا واحـــتـــواء 
قـــوة وشجاعة  يعطيك  األب  وأمــــال.. وحــضــن 
وحــمــاســة وإصـــــــرارا.. ثــم األخــــوة واألصـــدقـــاء 

واألزواج.
ــى الــنــفــســيــني ال يـــوجـــد خــلــف  ــرضــ بـــعـــض املــ
ــم الــنــفــســيــة الــعــويــصــة  ــهـ ــراضـ أعـــراضـــهـــم وأمـ

سوى احتياج لحضن..

الــــعــــضــــالت، ويـــســـاعـــد عـــلـــى تــــــــوازن الــجــهــاز 
العصبي، ويخفف التوتر، بل سأستغرق في 

.
ً
ما هو أعمق من ذلك قليال

نفسي،  ودفء  جــســدي،  دفء  دفء..  الــَحــضــن 
وكــأنــك تضع كــمــادات مــن املــيــاه الــدافــئــة على 
جـــــراح حـــيـــاتـــك، وإصــــابــــات يـــومـــك، وكـــدمـــات 

عالقاتك.
الحضن عالقة في حد ذاتــه، فيها أخذ وفيها 
عــطــاء.. فيها رســائــل نفسية فــي االتــجــاهــني، 

فيها رؤية وقبول واحترام واحتواء..
الحضن وجبة غذائية نفسية متكاملة.. فيها 
كل أنواع املقويات والفيتامينات والبروتينات 

)النفسية(..
الحضن هو البديل اليومي املتاح لعودتك إلى 
داخـــل الــرحــم مــرة أخـــرى )وهـــي رغــبــة نفسية 
دفــيــنــة لــديــنــا جــمــيــعــا(، حــيــنــمــا كــــان األمــــان 
والــــدفء واالحـــتـــواء والــشــبــع مــوجــوديــن بكل 
بساطة ودون عناء أو مشقة أو تعب، وجودًا 

دائمًا ال ينقطع.
الحضن يعني أنك موجود، وأنك تستحق أن 
توجد، وأنك تستحق هذا املنحة الربانية بني 

يدي من تحب.
الحضن أمـــان، درع حــمــايــة، ســتــرة واقــيــة من 

رصاص األلم وصقيع الحياة.
الــحــضــن فــرحــة وبــهــجــة وطــاقــة مــتــجــددة في 

أوردة نفسك وشرايني روحك.
الحضن أمل..

لهموم  ناجع  عــزاء وطبطبة وترياق  الحضن 
الليالي.. وسموم األيام.

ــام.. وحـــــب.. وســمــو..  ــمـ ــتـ الــحــضــن قـــبـــول.. واهـ
ورضا..

الحضن لغة.. والحضن له لغة.
الحضن.. شفرة املحبني.

تشيخ المرأة قبل الرجل وتذبل.. حقيقة معروفة ال يستطيع أحد نكرانها، لذا فمن األهمية أن تولي المرأة نفسها 
عناية خاصة لتحافظ على ديمومة صحتها ونضارتها، خصوصًا مع تقّدم العمر

9 مفاتيح لتحافظي على صحتِك
ذكرى القيسي

قــــد تـــجـــد مـــعـــظـــم الـــنـــســـاء صــعــوبــة 
ــــي تـــخـــصـــيـــص ولــــــو وقـــت  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
االنشغال  ظــل  فــي  قصير ألنفسهن، 
ــعـــدد املــهــام  ــذي تــعــيــشــه مــعــظــم الـــنـــســـاء وتـ ــ الـ
لتحقيق التوازن بني العمل واملنزل واألطفال، 
والتكيف مع ضغوط الحياة اليومية، بحيث 
اإلهمال ألنفسهن،  فخ  النساء في  تقع معظم 

ما يعرضهن ملشاكل صحية قد تكون مبكرة.
ونـــقـــدم لـــِك خـــطـــوات بــســيــطــة ال تــتــطــلــب مــنــِك 

مجهودًا، تساعدك في الحفاظ على صحتِك:

الضحك يقلل التوتر النفسي  1- اضحكي: 
ض من ضغط الدم ويقّوي جهاز املناعة، 

ّ
ويخف

لــذلــك حــاولــي إدخــــال املــزيــد مــن الــتــرفــيــه إلــى 
حياتِك، سواء عن طريق األهل أو األصدقاء، أو 

حتى مشاهدة البرامج التلفزيونية املسلية.

احــرصــي على  تناولي طعامًا صحيًا:   -2
أن تكون وجبتِك مليئة بالطعام الصحي، مثل 
الخضروات والفاكهة واألطعمة الطازجة، مع 
اإلكثار من شرب املــاء )ما ال يقل عن 8 أكواب 
يوميًا(، وتجنبي األطعمة الجاهزة والدسمة.

كذلك من األهمية أال تتجاوزي وجبة اإلفطار 
أبــدًا، واعلمي أن الذين يحرصون على تناول 
أفضل  جسم  ببنية  يتمتعون  اإلفــطــار  وجبة 
ــــري أن الـــطـــعـــام  ــ ــذّك ــ مـــمـــن يــــتــــجــــاوزونــــهــــا. وتــ
والــدائــم،  الــقــاســي  الريجيم  يعني  ال  الصحي 
فلن تضرِك قطعة صغيرة من الشوكوالته أو 

الحلويات.

يـــقـــل عــــن 7  ــا ال  ملــ ــنــــوم  الــ نامي جــيــدًا:   -3
إلـــى 8 ســاعــات يــومــيــًا، يقلل الــتــوتــر وضغط 
العمر ويجعلِك  الــذاكــرة ويطيل  الــدم ويــقــّوي 
إلى  باإلضافة  أكثر نضارة،  ببشرة  تتمتعني 
تــأثــيــره عــلــى صــحــتــِك الــنــفــســيــة أيـــضـــًا. كــذلــك 
اهتمي بالوضعية الصحيحة لفراشِك، ألنها 
تـــؤثـــر جــــدًا عــلــى نــوعــيــة الـــنـــوم وعـــلـــى صحة 

عضالتِك، خصوصًا الظهر.
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نور الدين
أعاني من تضخم البروستاتا الحميد 
 zoxan وأنا أعالج منذ مدة باستعمال
4mg et permixon lp 160 هل هذا 
ــــاف؟ وهــــل مـــفـــروض عــلــي مـــزاولـــة  كـ
ــا ال  ــعـــالج بــصــفــة دائــــمــــة؟ لــلــعــلــم أنــ الـ
أعاني من أعراض التبول أو من نقص 
 
ً
جزيال الجنسي...شكرًا  التعامل  في 

مسبقًا.

األخ نور الدين
تحية طيبة وبعد..

يــحــدث تضخم الــبــروســتــاتــا مع 
تقدم العمر وعادة ما يؤدي إلى 
حــــــدوث بـــعـــض األعـــــــــراض، مــثــل 
 ونهارًا، حدوث 

ً
كثرة التبول ليال

ــة مـــلـــحـــة بـــالـــتـــبـــول فـــجـــأة،  ــبــ رغــ
الــتــبــول، ضعف في  صعوبة فــي 
بولي،  نزيف  البول،  اندفاع  قــوة 

واحتباس بولي.
وقد يحدث واحد أو أكثر من تلك 
الدقيق  وللتشخيص  األعـــراض، 
يــتــطــلــب عــمــل بــعــض الــتــحــالــيــل 
ــول،  ــ ــ ــل بـ ــيــ ــلــ ــحــ واألشــــــــــعــــــــــات، وتــ
وتحليل دالالت أورام بروستاتا، 
تلفزيونية  وأشعة  وكرياتينني، 
على البطن والحوض مع قياس 
كمية الــبــول قــبــل وبــعــد الــتــبــول، 
وقــــــــد نــــحــــتــــاج لــــعــــمــــل مـــقـــيـــاس 

اندفاع بول.
وإذا تم التشخيص بأن التضخم 
حــمــيــد، يــتــم كــتــابــة الــعــالج الــذي 
يــنــصــح بـــأخـــذه بـــاســـتـــمـــرار وال 
يــوقــف أبـــدا مثل عــالج األمـــراض 

املزمنة كالسكر والضغط.
مكمل  هــو  الــبــرمــيــكــســون  ودواء 
ودواء  ــلــــبــــروســــتــــاتــــا  لــ ــي  ــ ــذائــ ــ غــ
الـــزوكـــســـان هـــو دوكـــســـازوســـني، 
وهي أدوية جيدة لعالج أعراض 

تضخم البروستاتا الحميد.
مع دوام الصحة والعافية.

د. أحمد شومان
 استشاري وأستاذ مساعد جراحة 
الكلی واملسالك البولية والتناسلية 
بجامعة القاهرة

سؤال في الصحة

اجعلي من ممارسة 
الرياضة أسلوب حياة 

)Getty(

)Getty( الَحضن يحفز إفراز هورمون السعادة

أن  ال تتوقعي  أسنانِك:  اعتني بصحة   -4
والفرشاة  باملعجون  األســنــان  تنظيف  كون  ي
هــــو الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي ســتــحــافــظــني بـــهـــا عــلــى 
ــقـــط، بــــل تـــنـــاولـــي طـــعـــامـــًا صــحــيــًا  أســـنـــانـــِك فـ
مليئًا بالكالسيوم، وال تنسي استخدام خيط 

تنظيف األسنان أبدًا.

5- مارسي الرياضة: اجعلي مــن ممارسة 
ــيــــاة، فــيــمــكــن مــمــارســة  ــلــــوب حــ الـــريـــاضـــة أســ
ــِه، ســـواء في،  الــريــاضــة فــي كــل عمل تقومني بـ
مثل املشي قبل الــوصــول إلــى مكان العمل أو 
اعتماد التمارين املكتبية، أو صعود الساللم 
بدل املصعد. واألمر نفسه ينطبق على عملِك 
في املنزل. وتذّكري أنه يمكنِك دومًا توفير 30 

دقيقة فقط ملمارسة رياضتِك.

6- احصلي على الدعم دائمًا:
ــة ضــغــوطــات  ــهـ ــمـــواجـ ال تــســمــحــي لــنــفــســِك بـ
الحياة وحدِك، بل حاولي الحصول على دعم 
املقربني منِك دائمًا، لتتخلصي من جزء كبير 

مما يقع عليك من ضغوط.

على  جنسية:  ل ا ِك  تهملي صحت ال   -7
الــرغــم مــن كــثــرة الــضــغــوط الــتــي تتعرض لها 
املرأة يوميًا، األمر الذي يجعل الجنس آخر ما 
تفكرين فيه، إال أنه من األهمية أن تولي املرأة 
وقتًا ملمارسة النشاط الجنسي بما ال يقل عن 
3 مــرات أسبوعيًا، ما يقلل من التوتر وخطر 
األمراض املزمنة. وإذا كان هناك أي سبب آخر 
يمنعِك مــن ممارسة الجنس غير االنشغال، 
مثل جفاف املهبل أو النزيف أو األلم، فسارعي 

إلى استشارة الطبيبة.

اب مبكرًا: على  ــ ج ــ 8- فّكري في اإلن
الـــرغـــم مـــن أن مــعــظــم الـــنـــســـاء لــيــســت لــديــهــن 
مشكلة في اإلنجاب في نهاية الثالثينيات أو 
مطلع األربعينيات، إال أنه من األفضل لصحة 
جسدك وطفلك التفكير في اإلنجاب مبكرًا قبل 

الوصول إلى سن الـ35.

9- زوري الطبيب بانتظام: تـــأكـــدي من 
ــــواء للفحص  زيــــارتــــِك لــلــطــبــيــب بــانــتــظــام، سـ
املــبــكــر بــشــأن بــعــض األمــــــراض مــثــل ســرطــان 
الــثــدي وســرطــان عــنــق الــرحــم، خــصــوصــًا في 

حال وجود عوامل خطورة.

ألسئلتكم:
soha.alaraby@alaraby.com

معلومة تهمك

صحة نفسية

يتعرض رأسك للخفقان وأنفك لالنسداد، ويلتهب حلقك، 
وتعاني من إرهاق ووجع في جميع أجزاء الجسم، وقد 
يكون هذا مصحوبًا بالحمى.. فماذا تفعل لتتغلب على 

هذه األعراض في أسرع وقت ممكن؟  قد تفكر في أن تجرب 
الحل الذي تتصور، ويتصور كثيرون مثلك، أنه حل سحري 

ورصاصة موجهة ستقضي على امليكروب )الجرثومة( 
بالضربة القاضية، إنه املضاد الحيوي )Antibiotic(. هل تتوقع 

أن املضادات الحيوية ستساعدك على الشعور بالتحسن؟ 
أعلم أن كالمي سيصدمك، ولكنها الحقيقة القاسية.. لن تفعل 
املضادات الحيوية أي شيء لأمراض الفيروسية، مثل نزالت 

البرد واإلنفلونزا، وأغلب التهابات الحلق.  أنت ستتناول 
املضاد الحيوي غير الفعال، وستتعرض آلثاره الجانبية، 
كما أن اإلفراط في استخدام املضادات الحيوية أو إساءة 

استخدامها قد يتسبب في ضرر أكبر لك وللبشرية كلها، في 
الحاضر واملستقبل. فاالستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية 

يؤدي لنشوء سالالت من البكتيريا مقاومة للمضادات 
الحيوية، فإذا كنت حريصًا على مستقبلك ومستقبل أوالدك 

وأحفادك فال تتناول املضادات الحيوية إال في العدوى 
البكتيرية، على أن يتم هذا تحت إشراف الطبيب، ووفقًا 

لتعليماته في الجرعة ومدة االستخدام.

الكتمال النمو الصحي 
والنضج النفسي، نحتاج 

اثني عشر حضنًا باليوم

محمد طه

إلــى الحضن أحــد أهــم االحتياجات  ــحــاجــة  ل ا
اإلنسانية وأقدمها أصــواًل وأقواها أثــرًا على 
اإلطـــالق.. نولد بــه، ونعيش بــه، وال نستطيع 
إكمال حياتنا بشكل صحي وسليم بدونه.. 
ونقصه أو عــدم إشباعه قــد يـــؤدي إلــى كثير 

جدًا من األمراض أو األعراض املرضية.
االحتياج للحضن احتياج مزدوج، فهو ليس 
لكنه أيضا- احتياج  احتياجا جسديا فقط.. 

نفسي، وهذا أهم وأخطر.
أول عالقتك بالحضن كانت في اللحظة األولى 
الحتضان األم لك حينما كــان عمرك ساعات 
ــذا الــحــضــن بــالــذات لــه وظــائــف  مـــعـــدودة.. وهـ
مــهــمــة جــــدا.. فــهــو بــدايــة شــعــورك بـــوجـــودك.. 

شعورك )أنك موجود(.. 
وتشير الــدراســات العلمية إلــى أنــه مــن املهم 
لــلــغــايــة أن تــتــالمــس فـــي ذلــــك الــحــضــن األول 
أكبر مساحة من جلد األم مع أكبر مساحة من 
جلد الطفل، )الــذي يستحسن أن يكون عاريا 
تماما(، ألن الفرق فى درجة الحرارة بني جسد 
األم وطفلها في هذه اللحظة هو أول ما ينبهه 
إلى أنه مختلف.. ومتفرد.. وبالتالي.. موجود.
وفـــي املــتــوســط.. حــتــى نعيش بــالــحــد األدنـــى 
مـــن الــصــحــة الــجــســديــة، يــحــتــاج الـــواحـــد منا 
إلــى أربعة احتضانات يوميا، وحينما يزيد 
العدد إلى ثمانية، فهذا كفيل بدوام واستمرار 
و)صيانة( صحتنا الجسدية والنفسية، أما 
من أجل اكتمال النمو الصحي وتمام النضج 
النفسي.. فنحن نحتاج إلى اثني عشر حضنًا 

في اليوم.
ــَحـــضـــن يــحــفــز إفـــــــراز هــــورمــــون الـــســـعـــادة،  الـ
ــة، ويــــســــاعــــد عــــلــــى ارتــــخــــاء  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ويـــــقـــــوي املـ
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يستضيف 
الزمالك 
المصري فريق 
إينوغو رينغرز 
النيجيري على 
استاد السالم 
بالعاصمة 
المصرية 
القاهرة في 
مباراة الذهاب، 
في الوقت 
الذي يلعب فيه 
النجم الساحلي 
التونسي مع 
تاندا اإليفواري 
والهالل 
السوداني مع 
بورت لويس بطل 
موريشيوس، 
في حين يلتقي 
أهلي طرابلس 
الليبي مع 
الفتح الرباطي 
المغربي على 
استاد المنزه 
النجم الساحلي يطلب نتيجة إيجابية أمام تاندا اإليفواري )صالح حبيبي/فرانس برس(في تونس.

مهمات عربية أفريقية

شعر باريس سان جيرمان أن الحكم دنيز أيتكني 
ساعد برشلونة في الفوز 6-1 والتأهل لربع 

نهائي دوري األبطال، ما أثار ردود أفعال قوية 
خاصة بني ذوي العبي الفريق. ففي األرجنتني، 

نشرت زوجة دي ماريا صورا على شبكة 
)إنستغرام( تنتقد فيها الحكم وكتبت أنه تقاضى 

أمواال، حسبما ذكرت صحيفة )أوليه(. ونال 
الحكم انتقادات أوناي إيمري مدرب الفريق، الذي 

أكد أنه »احتسب ركلتي جزاء غير صحيحتني«.

أشاد بيب غوارديوال بمواطنه تشابي ألونسو 
الذي أعلن اعتزاله لكرة القدم بنهاية املوسم 

الحالي، مؤكدًا أنه من »أفضل العبي الوسط« 
الذين رآهم في حياته، ولكنه أبدى ثقته في 

عودة األخير »قريبا كمدرب«. وقال غوارديوال 
الذي درب ألونسو ملوسمني في بايرن ميونخ 
»كنا خصمني ملا كان في مدريد، وبعدها كنت 
محظوظا بأنه كان معي في ميونخ. أنا متأكد 

بأنه سيعود قريبا كمدرب«.

أكد االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( رفضه 
ترشح فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء 

الروسي والشخصية النافذة رياضيا في 
بالده، لتجديد عضويته في مجلس فيفا على 
خلفية منصبه الحكومي. وكان مصدر مقرب 

من االتحاد أفاد لوكالة فرانس برس عن رفض 
ترشح موتكو الذي يرأس أيضا اللجنة املنظمة 

ملونديال روسيا 2018، بينما أكد املسؤول 
الروسي أنه لن يستأنف القرار.

زوجة دي ماريا تنتقد 
حكم مباراة برشلونة 

وسان جيرمان

بيب غوارديوال: 
تشابي ألونسو سيعود 

قريبًا كمدرب

»فيفا« يرفض 
عضوية الروسي 

فيتالي موتكو
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القاهرة ـ العربي الجديد

انــهــيــار كـــرة الــســلــة املــصــريــة التي 
ــيــــز مــنــتــخــب  ــمــ كـــــانـــــت أهــــــــم مــــــا يــ
اإلســــــكــــــنــــــدريــــــة، عـــــــــــروس الـــبـــحـــر 
واألكاديميني  الرياضيني  قلق  أثــار  املتوسط، 
ــام العمالقة في  أيـ يــتــنــدرون اآلن عــلــى  الــذيــن 
أثر على  اللعبة، وآخرهم مدحت وردة، حيث 
قــاصــرة  مشاهدتها  نسبة  وجــعــل  شعبيتها 
على الالعبني وأســرهــم وأقــاربــهــم، ولعل هذا 
مـــا دفــــع جــامــعــة اإلســـكـــنـــدريـــة فـــي احــتــفــالــهــا 
بـــمـــرور 75 عـــامـــا عــلــى إنــشــائــهــا إلــــى تنظيم 
في  السلة  لكرة  األول  الدولي  العلمي  املؤتمـر 
»رؤيــة  عــنــوان  الــريــاضــيــة تحت  التربية  كلية 

مسـتقبلية لتطوير كرة السلة املصرية«.
وشــهــد املــؤتــمــر بــحــضــور الــعــديــد مــن خــبــراء 
اللعبة، العديد من الندوات واألبحاث وورش 
العمل الــتــي تــركــزت على أربــعــة مــحــاور، هي 
رؤية مقترحة لتطوير املنظومة واستراتيجية 
لزيادة قاعدة انتشار اللعبة وأخــرى لتطوير 
الــريــاضــي ودوره، بــهــدف  اإلعــــــداد، واإلعـــــالم 
ــالـــيـــب مــعــالــجــة املــشــكــالت  دراســــــة طــــرق وأسـ
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ــــرة مـــعـــا.  ــبـ ــ ــــخـ واملـــــعـــــوقـــــات ومــــــــزج الــــعــــلــــم والـ
واقتصرت بطوالت كرة السلة املصرية أخيرا 
عــلــى الــجــانــب الــعــربــي، حــيــث نــجــح املنتخب 
 22 رقــم  العربية  بالبطولة  الفوز  في  املصري 
التي أقيمت في الصالة املغطاة بالقاهرة بعد 
الفوز في املباراة النهائية على املغرب )96 – 

90(، محققا اللقب الثاني عشر في تاريخه.
 وعــلــى مــســتــوى األنـــديـــة، فـــازالـــنـــادي األهــلــي 
ــة، والــتــي  ــديـ بــلــقــب الــبــطــولــة األفـــريـــقـــيـــة لـــأنـ
أقــيــمــت فـــي صـــالـــة عــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل بمقر 
الـــنـــادي بــالــجــزيــرة، بــعــد الــتــغــلــب فــي املــبــاراة 
األنغولي  ليبولو  ريكرياتيفو  على  النهائية 
)68 – 66(. وليس هناك من مؤشر على انهيار 
اللعبة أكثر من تأهل الفراعنة لبطولة العالم 
بإسبانيا بعد غياب 20 عاما قبل أن يحتلوا 
بـــالـــدوراألول  فــى مجموعتهم  األخــيــر  املــركــز 
بعد تلقيهم 5 خمس هزائم متتالية وقاسية، 
للرجال  املنتخبات  جميع  نتائج  جــاءت  كما 
ــار الـــســـنـــيـــة املــخــتــلــفــة  ــ ــمـ ــ ــي األعـ ــدات فــ ــيــ ــســ والــ

مخجلة إال قلياًل.
الحادية عشرة  األفريقية  األلــعــاب  دورة  وفــي 
ــام 2015 والــتــي  الــتــي أقــيــمــت فــي الــكــونــغــو عـ
فازت بها مصر برصيد 217 ميدالية متنوعة، 
اكتفى منتخب السلة بالفضية بعد خسارته 
املــبــاراة النهائية،  أمــام أنغوال )83 – 73(، في 
بــعــد أيـــام مــن خــســارتــه أمــامــه فــي الــــدور ربــع 
ألوملبياد  املؤهلة  األفريقية  للبطولة  النهائي 
ريو دي جانيرو بالبرازيل )83 – 63(، وأيضا 
نسخة  نهائي  فــي   )40  –  57( أمــامــه  الهزيمة 

البطولة األفريقية عام 2013.
وتــمــتــلــك كـــرة الــســلــة املــصــريــة تــاريــخــا حافال 
من البطوالت واإلنجازات كأول دولة أفريقية 
حصلت  دولـــة  وأول  اللعبة،  مــارســت  وعربية 
عــلــى الــلــقــب قــبــل الــســيــطــرة األنـــغـــولـــيـــة على 
بطوالت القارة السمراء، بل إن الفريق املصري 
شــارك فــي بطولة أمــم أوروبـــا 4 مــرات وحقق 
الــبــرونــزيــة مثلها، كما  اللقب مــرة واملــيــدالــيــة 
نالت مصر اللقب األفريقي خمس مرات آخرها 
ــز الــثــانــي والـــثـــالـــث الــعــديــد  ــركـ عــــام 1983 واملـ
من املـــرات. ودخلت كــرة السلة إلــى مصر عام 
1920 عن طريق األميركيني والفرنسيني، وفي 
البداية كانت كل األندية أجنبية ما عدا فريقي 

الحرس امللكي وجمعية الشبان املسيحية.
وعاشت كرة السلة املصرية عصرًا ذهبيا في 
األربعينيات من القرن املاضي، وظهر العديد 
مـــن الــعــمــالــقــة، وعـــلـــى رأســـهـــم عـــــازر إســحــق 
ويــوســف كــمــال وحــســني منتصر وفــــؤاد عبد 

الحميد ومحمد عبده وألبير تادرس، الالعب 
الوحيد الذي مثل البالد في 3 دورات أوملبية 
و1952  بــلــنــدن  و1948  ــرلــــني  ــبــ 1936بــ أعــــــوام 
بهلسنكي. وتأهلت مصر آلخر مرة ألوملبياد 
كما  الجنوبية،  بكوريا  ســول  في   1988 دورة 
ــا عام  الــثــالــث فــي بطولة أوروبــ حققت املــركــز 
عــنــدمــا   1949 عــــام  بــالــبــطــولــة  وفـــــازت   ،1947
كـــانـــت تـــتـــم دعــــــوة ضـــيـــف مــــن خــــــارج الـــقـــارة 
العجوز للمشاركة في البطولة، وحقق عمالقة 
العالم  فــي بطولة  الخامس  املــركــز  السلة  كــرة 
ــازوا على  ــ فــ أن  بــعــد  ــام 1950  عــ بــاألرجــنــتــني 

منتخبات فرنسا وإسبانيا.
وحصل الزمالك كأول فريق مصري عام 1975 
على امليدالية الفضية بعد خسارته في املباراة 
النهائية 69/78 أمام قوات الجيش السنغالي، 
وهـــو مـــا كــــرره فـــي بــانــغــي، عــاصــمــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، بالخسارة أمام هيت تريسور بطل 
أفريقيا الوسطى، 76/89، قبل أن يفوز باللقب 

عام 1992 بالقاهرة.
ولـــم يــتــوقــف األمــــر عــنــد االنــهــيــار الــفــنــي، بل 
تجاوزه إلى انتكاسىة إدارية بإعالن االتحاد 
األفــريــقــي، بعد مــوافــقــة االتــحــاد الــدولــي، نقل 
ــقـــاهـــرة إلــى  مـــقـــره مـــن الــعــاصــمــة املـــصـــريـــة الـ

أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار.
ــام 1961، وتــم  وتــأســس االتـــحـــاد األفــريــقــي عـ
اخـــتـــيـــار الـــقـــاهـــرة مـــقـــرا لـــه مــنــذ الـــيـــوم األول 

حــتــى اتـــخـــذ االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي قـــــرار الــنــقــل، 
الذي فوجئ به املسؤولون املصريون، بسبب 
رفـــض الــحــكــومــة املــصــريــة تــخــصــيــص قطعة 
أرض مساحتها 2500 متر إلقامة مقر جديد 
لــالتــحــاد بـــدال مــن املــقــر الــحــالــي، وهـــو عــبــارة 
عــن شقة فــي وســط الــقــاهــرة، حيث خصصت 
الحكومة قطعة أرض مساحتها 2000 متر في 
بناءها  ورفضت  أكتوبر  من  السادس  مدينة 
املـــصـــري  االتــــحــــاد  إدارة  وألن  وتـــجـــهـــيـــزهـــا. 
تعاني من أزمــة انقسام شــديــدة، فقد جــاء رد 
الفعل على قرار سحب مقر االتحاد متضاربا 
وإقــامــة  النهائي  السحب  بــني  مــا  ومتناقضا 
ــفــــوار دون املـــســـاس بــاملــقــر  فــــرع فـــي كــــوت ديــ
القاهرة، وفيما أعلن خالد عبد  الرئيسي في 
أن  املصري،  والرياضة  الشباب  وزيــر  العزيز، 
قرارالنقل جاء بسبب رفضه طلبا من االتحاد 
األفـــريـــقـــي بــتــجــهــيــز املـــقـــر بــعــد املـــوافـــقـــة على 
لــالتــحــاد  مــقــرا  تــكــون  طــلــب تخصيص أرض 

مصر أول دولة عربية 
وأفريقية مارست اللعبة 

ولها تاريخ من اإلنجازات

محمود كهربا حسم 
المباراة بهدف نظيف 

سجله في الشوط األول

ارتــفــاع  الــرفــض سببه  أن  بــالــقــاهــرة، مضيفا 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الـــتـــكـــالـــيـــف فــــي ظــــل الـــــظـــــروف االقـ
الــبــالد. وذهـــب هشام  الــتــي تمر بها  الصعبة 
ــيـــس الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة املـــصـــريـــة،  حـــطـــب، رئـ
ــرر الـــقـــرار بـــأنـــه ألســبــاب  ــ ــر، وبـ ــ فـــي اتـــجـــاه آخـ
سياسية رفض اإلعالن عنها، مشددًا على أن 
قطعة األرض املخصصة للمقر ليست السبب 
الرئيسي، في الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة 
املــعــارضــة بــاالتــحــاد املــصــري أن النقل سببه 
املــمــاطــلــة فـــي تــخــصــيــص قــطــعــة األرض منذ 

عهد وزير الرياضة األسبق العامري فاروق.
واستمرت في عهد الوزير الحالي خالد عبد 
ــــق عــلــى قــطــعــة مــســاحــتــهــا  ــــذي وافـ الـــعـــزيـــز، الـ
بـــدال مـــن 2500، إضـــافـــة إلــى  2000 مــتــر فــقــط 
إعــــــالن االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي تــكــفــلــه بــتــكــالــيــف 
ــيــــز، ولـــــــم يـــطـــلـــب ذلـــــــك مــن  ــهــ ــتــــجــ الــــبــــنــــاء والــ
الحكومة املصرية، في الوقت الذي خصصت 
فــيــه الــحــكــومــة فــي كـــوت ديـــفـــوار قــطــعــة أرض 

مساحتها 4000 متر.
وجــــاء الـــقـــرار لــيــحــمــل الـــبـــالد خــســائــر مــاديــة 
بــالــجــمــلــة، حــيــث ســتــغــلــق حــســابــات االتــحــاد 
األفريقي بما فيها من ماليني الدوالرات التي 
تــنــفــق عــلــى الـــنـــشـــاط، إضـــافـــة إلــــى الــحــرمــان 
مــن الــعــوائــد املختلفة لــالجــتــمــاعــات الــدوريــة 
وفــوق  اإلدارة،  ومجلس  العمومية  للجمعية 

كل ذلك سحب الريادة من مصر.

إسبانيول يعود لتحقيق االنتصارات 
عبر بوابة الس بالماس

عاد إسبانيول  إلى تحقيق االنتصارات بالفوز على ضيفة الس باملاس )4-
3( في إطار الجولة الـ27 من الدوري اإلسباني لكرة القدم. تقدم العب الوسط 
تعادل  بينما  املــبــاراة،  األولــى من  الدقيقة  لوبيز سيلفا إلسبانيول في  ديفيد 
املــدافــع األوروغـــوايـــائـــي مــاوريــســيــو ليموس لــاس بــاملــاس. وأضـــاف املهاجم 
جيرارد مورينو باالجيرو هدف التقدم الثاني إلسبانيول، قبل أن يدرك ليموس 
هدف التعادل الثاني للضيوف. ووضع العب الوسط األرجنتيني بابلو بياتي 
فريقه إسبانيول في املقدمة مجددا بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء، ثم 
عزز خوسيه مانويل خورادو تقدم أصحاب األرض بهدف رابع قبل أن يسجل 

العب الوسط األرجنتيني ماتيو ايزكيلغجارسيا الهدف الثالث لاس باملاس.

كيكي سيتيين: الفريق لن يفقد األمل حتى النهاية
أوضح كيكي سيتيني، املدير الفني لاس باملاس، عقب الخسارة أمام إسبانيول 
بنتيجة )4-3(  في مستهل الجولة الـ27 بالليغا، أن »الفريق لن يفقد األمل حتى 
في  الكتالوني  الفريق  أمــام  النتيجة  في  دائما  تأخره  من  الرغم  على  النهاية« 
مباراة عامرة باألهداف. وأكد سيتيني أن فريقه »لم يستحق الخسارة«. وأردف 
استعاد عافيته وسيطر على  الفريق  ولكن  اللقاء،  بداية  »استقبلنا هدفا في 
االستراحة.  نهاية  قبل  آخر  هدفا  استقبلنا  ولكننا  النتيجة  عادلنا  ثم  الكرة. 
وعدنا من جديد في النتيجة«. وعلى الرغم من ضرورة تصحيح األخطاء، إال 
أن مدرب )الكناري( طالب الاعبني بأن يخرجوا »مرفوعي الرأس«. قائا »كنا 
نرغب بقوة في الخروج من سلسلة النتائج السلبية خارج ملعبنا، ولكننا لم 

نستطع«.

ديباال: تاريخ يوفنتوس ال يعرف سوى الفوز
انتصار  أكد األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس والــذي سجل هدف 
فريقه في الوقت القاتل على حساب ميان في »كاسيكو إيطاليا«، أن ناديه 
يريد دائما القتال من أجل الفوز بجميع األلقاب. وقال النجم األرجنتيني في 
تصريحات عقب اللقاء نقلتها شبكة )سكاي سبورت( املحلية »قدمنا مردودا 
جيدا. نحن نقاتل للفوز بجميع األلقاب. تاريخ يوفنتوس ال يعرف سوى الفوز 

ولكن في املقابل ال يجب تعجل األمور«.

موجوروزا تتأهل لثالث أدوار إنديان ويلز

ويلز  إنــديــان  بطولة  أدوار  ثــالــث  إلــى  مــوجــوروزا  جاربيني  اإلسبانية  تأهلت 
ألســـاتـــذة الــتــنــس املــقــامــة فــي لـــوس أنــجــلــيــس بــواليــة كــالــيــفــورنــيــا األمــيــركــيــة، 
بتغلبها على البلجيكية كريستني فليبكنز. وفازت اإلسبانية )23 عاما( على 

منافستها البلجيكية بمجموعتني بواقع 6-2 و6-3 في ساعة و31 دقيقة.

بورتو يقفز لصدارة الدوري البرتغالي
قفز بورتو إلى صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتا بعد اكتساح مضيفه 
أروكا برباعية نظيفة على ملعب »آروكا البلدي« في مستهل الجولة الـ25 من 
البطولة. سجل رباعية بورتو كل من دانيلو بيريرا، ثم تيكينيو ودييغو جوتا، 
قبل أن يختتم تيكينيو مهرجان األهداف بإحراز الهدف الرابع لفريقه والثاني 
له. بهذه النتيجة، يرتقي بورتو للصدارة بـ62 نقطة، بفارق نقطتني عن بنفيكا 
يــوم االثــنــني  فــي ختام  الــــ60 نقطة والـــذي سيستقبل بيلينينسيش  صاحب 

مواجهات الجولة، فيما تجمد رصيد أروكا عند 27 نقطة في املركز الـ12.

مارسيليا يكتسح آنجيه في الدوري الفرنسي
تغلب مارسيليا بثاثية نظيفة على ضيفه آنجيه في الجولة 29 بدوري الدرجة 
األولى الفرنسي لكرة القدم. افتتح فلوران توفني التسجيل ألصحاب األرض 
وضاعف ريمي كابيا الغلة قبل أن يزور توفني الشباك مرة أخرى ويختتم 
الثاثية ورفع مارسيليا بهذه النتيجة رصيده إلى 45 نقطة في املركز الخامس 

في حني توقف رصيد آنجيه العاشر في الترتيب عند 36 نقطة.

ظفر فريق االتــحــاد بلقب كــأس ولــي العهد 
السعودي وذلك بعد فوزه على فريق النصر 
بهدف نظيف سجله النجم املصري محمود 
كهربا، لُيحقق االتحاد اللقب الثامن له في 
الفريق  قــدم  أن  الــكــأس، بعد  تــاريــخ بطولة 
على  يحافظ  كيف  وعــرف  ُمتميزًا  مستوى 

الهدف.
دخــل الــفــريــقــان املــبــاراة والــهــدف واحـــد هو 
-2016 مــــوســــم  فــــي  األول  الـــلـــقـــب  تــحــقــيــق 
2017 والــذي سيكون له أهمية كبيرة على 
الصعيد املعنوي، من أجل متابعة املنافسة 
ـــــدوري الـــســـعـــودي في  عــلــى لــقــب بــطــولــة الــ

املنافسة الشرسة مع الهالل واألهلي.
وقدم الفريقان مباراة ممتعة وسريعة منذ 
هز  فــي  لديهما  الرغبة  بدايتها، ووضــحــت 
الحقيقية  الـــفـــرص  أولــــى  الـــشـــبـــاك. وكـــانـــت 
ــي فــيــكــتــور  ــانــ ــويــ لــلــنــصــر بـــرأســـيـــة األوروغــ
أبعدها مدافع االتحاد أحمد عسيري  أياال 
)د.6(، ثم رد االتحاد عن طريق كهربا بكرة 
استقبلها عــلــى صـــدره وســددهــا بــني يــدي 
الــعــنــزي )د.11(. ضغط فــريــق االتــحــاد منذ 

القاهرة ـ العربي الجديد

الزمالك  لــنــادي  العمومية  الجمعية  فــّوضــت 
املصري في اجتماعها الطارئ، رئيس النادي 
املناسب  القرار  اتخاذ  مرتضى منصور، في 
بشأن أزمة مباراة الفريق األبيض مع مصر 
املقاصة املؤجلة من املرحلة الخامسة للدوري 
الــقــدم، والــتــي انتهت بهزيمة  لــكــرة  املــصــري 
الــزمــالــك بــهــدف دون رد واتــســاع الــفــارق مع 
األهــلــي حــامــل اللقب واملــتــصــدر هــذا املوسم 
إلى 12 نقطة، وتبقى للزمالك مباراة مؤجلة 

أمام طالئع الجيش من املرحلة الثانية.
وعلى هامش إعالن قرار الجمعية العمومية، 
قال رئيس الزمالك إنه متمسك بإعادة املباراة 
أمــام مصر املقاصة، وفــي حــال رفــض اتحاد 
املسابقة  من  رسميا  االنسحاب  الكرة سيتم 
املحلية بقرار في اجتماع الجمعية العمومية 

نهاية الشهر الجاري.
وألول مـــرة فــي تــاريــخ الــكــرة املــصــريــة دعــت 
ــتـــمـــاع طــــارئ  اجـ ــــى  إلـ الـــزمـــالـــك  نــــــادي  إدارة 
ــاذ قــــــرار بــشــأن  لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة التــــخــ

املــبــاراة ونجح في صناعة الخطورة  بداية 
عــلــى مــرمــى فــريــق الــنــصــر خــصــوصــا عبر 
الــتــي كانت  الــفــرص عبر األجــنــحــة  صناعة 
ســـالحـــا ُمـــمـــيـــزًا لــفــريــق االتــــحــــاد، فـــي وقــت 
الــلــقــاء بالشكل  بــدايــة  النصر مــع  لــم يظهر 
املطلوب وخسر الكثير من الكرات في وسط 
املــلــعــب. بــعــدهــا تــبــادل الــفــريــقــان السيطرة 
ــاد عــلــى لعب  ــمـ ــتـ ــط املــلــعــب واالعـ عــلــى وســ
الكرات في املساحات الخلفية على األطراف 

خلف املدافعني.
ونــجــح الــنــجــم املــصــري مــحــمــود كــهــربــا في 
هــز الــشــبــاك »الــنــصــراويــة« بــاكــرًا وتحديدًا 
عــنــد الــدقــيــقــة 16 مــن املـــبـــاراة، عــنــدمــا تابع 
كــرة مــرتــدة مــن حـــارس النصر فــي الشباك 
مباشرًة، ليخرج فريق االتحاد متقدما في 

النتيجة مع نهاية الشوط األول.
ــهـــدف مـــن حـــمـــاس العـــبـــي االتـــحـــاد  وزاد الـ
ملــواصــلــة هــجــومــهــم والــضــغــط عــلــى العبي 
النصر وتسجيل مــزيــد مــن األهــــداف، وهو 
ما كان قريبا منه بكرة يحيى الشهري التي 
تــصــدى لها الــحــارس فـــواز الــقــرنــي ببراعة 

االنــســحــاب مــن املــســابــقــة املــحــلــيــة مــن عدمه 
التحكيمي.  الــظــلــم  اعــتــراضــا عــلــى مــا سمته 
وكانت الجهة اإلدارية املشرفة على الجمعية 
القانوني  النصاب  اكتمال  أعلنت  العمومية 
الثاني بتسجيل 5 آالف و653  في االجتماع 
عــضــوا أســمــاءهــم، وكـــان يــلــزم الكــتــمــال هــذا 
االجــتــمــاع حــضــور ألــفــي عــضــو أو 40% من 
حق  لهم  الــذيــن  العمومية  الجمعية  أعــضــاء 
الحضور وعددهم يقترب من 17 ألف عضو، 
اكتمال  لعدم  األول  االجتماع  انعقاد  وفشل 

النصاب القانوني.
الــجــمــعــيــة  الــــــنــــــادي  إدارة  مـــجـــلـــس  ودعـــــــــا 
على  مقترحا  الــطــارئ،  لالجتماع  العمومية 
األعضاء إما االنسحاب من مسابقة الدوري 
أو االستمرار فيها أو تفويض رئيس النادي 
في اتخاذ املناسب من القرارات أو استكمال 
املــنــافــســات بــفــريــق مــن الــنــاشــئــني. ونجحت 
إدارة النادي في حشد األعضاء حتى يكتمل 
الــنــصــاب الــقــانــونــي بــالــتــلــويــح بــغــرامــة 200 
جنيه على من يتخلف عن تسجيل اسمه في 

االجتماع الثاني.
وعلى مدار اليوم حرص رئيس الزمالك على 
الــهــجــوم عــلــى اتــحــاد الـــكـــرة، والــتــشــكــيــك في 
بطوالت األهلي والنيل من إدارته، واملطالبة 
بــشــطــب الـــالعـــب أحـــمـــد ســـامـــي الـــــذي أخـــرج 
الكرة بيده، وأيضا املدير الفني لفريق مصر 
اعــتــرافــه بصحة  إيــهــاب جــالل لعدم  املقاصة 

ركلة الجزاء التي طالب بها الزمالك.
الجمعية  انعقاد  صحة  فــي  كثيرون  وشــكــك 

فــرصــة  ــاع  ــ تــومــاســوف وأضـ )د.21(، وعــــاد 
هــــدف فـــي مــواجــهــة املـــرمـــى، إذ ســــدد فــوق 

العارضة )د.31(.
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، ضــغــط فــريــق الــنــصــر 
على مرمى االتحاد في محاولة منه لخطف 
ــم تتسم  ــل فـــرصـــه لـ ــادل، لــكــن كـ ــعـ ــتـ ــدف الـ هــ
بالخطورة املطلوبة وذلك بسبب عدم قدرة 
ــراق دفــــاع  ــتــ نـــجـــوم فـــريـــق الـــنـــصـــر عـــلـــى اخــ
ــــاع صلب  ــز الــشــبــاك وســــط دفـ االتـــحـــاد وهــ

ومتماسك من االتحاد.
وواصل النصر ضغطه على مرمى االتحاد 
لــيــخــســر جـــهـــود عــمــر املـــزيـــعـــل الـــــذي خــرج 
ــة ويـــحـــل بــــدال مــنــه عــوض  ــابــ بـــداعـــي اإلصــ
ــــذود  ــاد الـ ــحــ ــاع االتــ ــ الـــصـــقـــور ويــتــحــمــل دفــ
عن مــرمــاه، ثم دفــع النصر باملهاجم حسن 

الراهب بدال من توماسوف.
وفـــي الــدقــيــقــة 88، كـــاد كــهــربــا يــحــرز الــهــدف 
الــثــانــي لــه ولــفــريــقــه مــن كـــرة رأســيــة أنــقــذهــا 
دفــــاع الــنــصــر، ثــم رفـــض فــــواز الــقــرنــي هــدف 
الــتــعــديــل مــن رأس مــحــمــد الــســهــالوي )89(، 
لــيــحــافــظ االتـــحـــاد عــلــى نــظــافــة مــرمــاه حتى 

نهاية املباراة ويتوج بالكأس.
فـــوزه على  النهائي بعد  إلــى  النصر  وتــأهــل 
النجوم في الدور األول )3 – صفر( والوطني 
قــبــل أن يتجاوز  الــنــهــائــي )3 – 1(،  ثــمــن  فــي 
ــدة بـــهـــدف نــظــيــف فـــي ربــــع الــنــهــائــي،  الــــوحــ
وأخيرا تخطى عقبة جاره الهالل )2 – صفر( 

في نصف النهائي.
)فرانس برس، العربي الجديد(

العمومية وبطالن ما تتخذه من قرارات لعدم 
للنادي في  جــواز عقد جمعيتني عموميتني 
شهر واحد، حيث تنعقد الجمعية العمومية 
الجاري  آذار  مــارس/  للنادي يومي 30 و31 
مـــن نــاحــيــة، إضـــافـــة إلــــى بــطــالن اإلجــــــراءات 

للدعوة  املــحــددة  الفترة  حيث  مــن  القانونية 
والــنــشــر فــي الصحف وإخــطــار األعــضــاء من 

ناحية أخرى.
وتــنــص الــلــوائــح املصرية على أنــه فــي حالة 
إلغاء  يتم  باالنسحاب  لــقــرار  الــنــادي  اتــخــاذ 

مــن  ــه  ــانــ ــرمــ األول، وحــ الــــــــدور  فــــي  نـــتـــائـــجـــه 
الــدرجــة املــمــتــازة ملــدة مــوســم، على أن يعود 
في املوسم الذي يليه من الدرجة الرابعة، مع 
قرار  املسؤول عن  املالية، ومحاسبة  الغرامة 

االنسحاب.
الرئيسية باالتحاد  الحكام  وتجاهلت لجنة 
الــقــدم »كـــاف« األزمـــة، وعينت  األفريقي لكرة 
مــبــاراة  الــدولــي جــهــاد جريشة إلدارة  الحكم 
ــريـــخ  ــد الـــنـــيـــجـــيـــري مــــع املـ ــتـ ــايـ ريــــفــــيــــرز يـــونـ
أفريقيا.  أبطال  دوري  بطولة  في  السوداني 
وكشفت واقعة تغاضي الحكم الدولي جهاد 
جــريــشــة عـــن ركــلــة جــــزاء صــحــيــحــة لــلــزمــالــك 
نتيجة ملسة يد واضحة لالعب أحمد سامي 
ــادة الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي مــبــاراة  ــ أظــهــرتــهــا اإلعــ
مصر املقاصة، عــن وجــود أزمــة حقيقية في 
التحكيم املصري تهدد املسابقة هذا املوسم.

ــتـــغـــل مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور رئـــيـــس نــــادي  واسـ
الدولي  الــواضــح مــن الحكم  الــزمــالــك، الخطأ 
فـــي الــحــصــول عــلــى أكــبــر قـــدر مـــن املــكــاســب، 
قــرارا بتأجيل مــبــاراة فريقه  وأولــهــا انتزاعه 
أمـــــام طـــالئـــع الــجــيــش املـــؤجـــلـــة مـــن املــرحــلــة 

الثانية للدوري املصري.
وكان الزمالك انسحب في الدقيقة الثانية من 
الوقت املحتسب بدل الضائع من املباراة التي 
كانت مؤجلة من املرحلة الخامسة اعتراضا 
عــلــى ركــلــة جــــزاء صــحــيــحــة فـــي الــدقــيــقــة 65 
الدولي  الحكم  لم يحتسبها  يد  نتيجة ملسة 
جهاد جريشة قبل أن يعود الستئنافها بعد 

ست دقائق.

الزمالك المصري يتجه إلى االنسحاب من بطولة الدورياالتحاد يُتوج بطًال لكأس ولي العهد السعودي

عربية  دولـــة  أكــثــر  مــصــر  ُتعتبر 
وأفريقية تأهلت للدورات األولمبية 
بــرصــيــد ســبــع مــشــاركــات أعـــوام 
 ،1976  ،1972  ،1952  ،1948  ،1936
دولة  أكثر  أنها  كما   ،1988  ،1948
لكؤوس  تأهلت  وأفريقية  عربية 
العالم برصيد خمس مشاركات في 
 ،1994  ،1990  ،1970  ،1959  ،1950
المتوسط  البحر  ألعاب  دورة  وفي 
ــرات، وحــصــدت  ــ ــع م ــت أربـ ــارك ش
 ،1951 عام  ذهبية  ميداليات،  ثالث 
و1979،   1959 عامي  وبرونزيتين 

والمركز الخامس عام 2005.

إنجازات عربية 
وأفريقية

ُتوج االتحاد، بهدف 
كهربا، بلقب كأس ولي 
العهد السعودي عن 

جدارة واستحقاق 

فّوض أعضاء الزمالك 
اإلدارة في قرار االنسحاب 
من الدوري على خلفية 

أزمة مباراة مصر المقاصة

)Getty /فرحة المنتخب المصري في البطولة األفريقية )إيسوف سانوغو

الجماهير المصرية تأمل بعودة المنتخب بقوة )راؤول بيريز/ األناضول(

)Getty /من بطولة كأس العالم 2014 )خورخي غيريرو

)Getty /من مواجهة السنغال )إيسوف سانوغو

فرحة الزمالك بعد التتويج بلقب »السوبر« )كريم صاحب/Getty(االتحاد يحقق لقبه الثامن في البطولة )فرانس برس(

السلة 
المصرية

لم يخدع فوز المنتخب المصري لكرة 
السلة بالبطولة العربية عشاق اللعبة، 

إذ اعترف مسؤولو اللعبة بصفة خاصة 
ومسؤولو الرياضة عامة بالتراجع المخيف 

في السنوات األخيرة

انهيار غير مسبوق 
في السنوات األخيرة

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

يقترب املوسم الحالي من النهاية، 
من  الكثير  تــغــّيــر  ومــعــه سنشهد 
األمـــور فــي عــالــم كــرة الــقــدم، على 
املــدربــن، منهم من  الالعبن وكــذلــك  صعيد 
حسم أمــره وقــرر إنهاء املسيرة، وآخــرون ما 
لكن شبه محسوم،  مؤكٍد  غير  زال وضعهم 

ونستعرض في هذا التقرير أبرز هؤالء.
نهاية  سيعتزلون  الــذيــن  بالالعبن  سنبدأ 
املوسم بشكل مؤكد، إضافة إلــى مــدرب قرر 

ترك فريقه.

فيليب الم
ســـيـــكـــون املــــوســــم األخــــيــــر بــالــنــســبــة لــالعــب 
األملــانــي فيليب الم، هــذا االســـم الـــذي يعتبر 
أيــقــونــة فــي بـــالده ونـــادي بــايــرن مــيــونــخ، إذ 
القدم سنة 2001  كــرة  بــدأ مسيرته في عالم 
مــن بــوابــة الــفــريــق الــبــافــاري الــثــانــي، قبل أن 
لنادي  األول ويعار  الفريق  إلى  ترفيعه  يتم 
شتوتغارت من 2003 حتى 2005، لكنه عاد 

على إثر ذلك وصنع مجدًا كبيرًا مع بايرن.
حــصــد الم ألــقــابــا كــثــيــرة عــلــى غـــرار الـــدوري 
، كما حمل 

ّ
سبع مرات ودوري األبطال مرتن

بــالده،  الــعــالــم 2014 مــع منتخب  كــأس  لقب 

بين الرحيل 
والبقاء

القدم  كرة  عالم  ستوّدع  التي  األسماء  بعض  التقرير  هذا  في  نستعرض 
نهاية الموسم الحالي وأعلنت عن ذلك، فيما يتوّقع أن يفعل ذلك آخرون 
في القريب العاجل، على غرار النجم اإليطالي فرانشيسكو توتي، والالعب 

البرازيلي رونالدينيو، الذي ال يلعب مع أي فريق حاليًا

3031
رياضة

تقرير

ــتـــن فــي  ــنـ حــــن انـــتـــصـــر عـــلـــى حـــســـاب األرجـ
مــاريــو غوتزه  مــواطــنــه  يــوم سجل  النهائي 
الهدف القاتل، وهو يبلغ من العمر 33 عاما، 
ونــجــح فــي الــلــعــب بــأكــثــر مــن مــركــز، إذ لعب 
كظهير في منتخب بالده وفريقه، وكذلك في 
خــط الــوســط خــالل حقبة املـــدرب اإلسباني، 

بيب غوارديوال.

تشابي ألونسو
ـــ35 عــامــا أعــلــن هــو اآلخـــر أن هــذا  صــاحــب الــ
املوسم سيكون األخير له في عالم الساحرة 
بوابة  مــن  بــدأ مسيرته  ألونسو  املــســتــديــرة. 
نـــادي ريـــال ســوســيــيــداد الــثــانــي عـــام 1999، 
مــن 2000 حتى  األول  الــفــريــق  أن يمثل  قــبــل 
2004، لــيــنــتــقــل بــعــدهــا إلـــى لــيــفــربــول الـــذي 
ــا، ولعب  أوروبـ أبطال  حقق معه لقب دوري 
بعدها لريال مدريد وتّوج معه بذات الكأس 

وألـــقـــاب أخـــــرى، لــيــرحــل ويــلــعــب مـــع بــايــرن 
الــدولــي فقد حاز  الصعيد  أمــا على  ميونخ. 
لقبن في اليورو )2008 و2012( ولقب كأس 

العالم 2010.

جون تيري
املــدافــع اإلنكليزي جــون تيري ال  أن  صحيح 
ينوي اعتزال كرة القدم في املوسم املقبل، لكنه 
ــرارة الــخــروج مــن نـــادي تشلسي  سيعيش مـ
الذي قضى معه أفضل أيام مسيرته، بعدما 
قررت اإلدارة عدم التجديد له في ظل تقدمه 
فـــي الـــســـن، وعــــدم اعــتــمــاد املـــــدرب اإليــطــالــي 
أنطونيو كونتي عليه بشكل كبير، وهو الذي 
يبلغ مــن الــعــمــر 36 عــامــا، وقـــد بـــدأ مسيرته 
سنة 1998 مع البلوز وحقق بصحبته الكثير 
من األلقاب محليا وأوروبيا، على غرار دوري 

األبطال موسم 2012-2011.
إليه  الــعــروض املقدمة  ويــدرس تيري حاليا 
من عدة أندية في الواليات املتحدة األميركية، 
وحتى الصن التي خطفت مؤخرًا الكثير من 
األسماء، لكن بعض املصادر املحلية أشارت 
مــؤخــرًا إلـــى أنـــه قــد ينتقل إلـــى أحـــد األنــديــة 

اإلنكليزية املحلية املتوسطة.

لويس إنريكي
سيذكر الجميع العودة التاريخية لبرشلونة 
أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 6-1 على 
ــــدرب اإلســبــانــي  ــو، وأن املــ مــلــعــب الــكــامــب نــ
لــويــس إنــريــكــي هــو مــن كـــان وراء نجاحها، 
وذلك ألن هذا املوسم سيكون األخير للمدرب 
مع الفريق الكتالوني، إذ أعلن قبل فترة أنه 
النادي وخــوض مغامرة جديدة  تــرك  ينوي 
مــســتــقــبــاًل. صــحــيــٌح أن إنـــريـــكـــي لـــن يــعــتــزل 
الــتــدريــب وربــمــا مــا زال أمــامــه الكثير، لكنه 
مـــن دون شـــك قــــام بـــأمـــر لـــن يــنــســاه عــشــاق 
الــقــدر أن يكتب اسم  البرسا. وفــي حــال أراد 
املدرب اإلسباني بأحرف من ذهب في تاريخ 
الــســاحــرة املــســتــديــرة، فــإنــه قـــد يــحــقــق لقب 
التشامبيونز، ويرفع لقب كأس امللك وكذلك 
الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي الـــــذي يـــتـــصـــّدره حــالــيــا 
بــفــارق نــقــطــة واحــــدة عــن الــغــريــم التقليدي 

ريال مدريد الذي لديه مباراة مؤجلة.

أرسين فينغر
املوسم  أن هــذا  إلــى  الــتــوقــعــات  تشير جميع 
ســيــكــون األخـــيـــر لــلــمــدرب الــفــرنــســي أرســـن 
فينغر مــع نـــادي أرســنــال، وهــو الـــذي وصل 
إلى الفريق قبل 20 عاما )1996(، وحقق خالل 
هذه الفترة ألقابا عديدة، على غــرار الــدوري 
مــرات آخرها موسم  ثــالث  املمتاز  اإلنكليزي 
اإلنــكــلــيــزي في  االتــحــاد  وكـــأس   ،2004-2003
ســت مــنــاســبــات، إضــافــة إلـــى الــــدرع الخيري 
ست مرات، لكن النتائج في املواسم األخيرة 
الجماهير  دفــع  كبير  لقب  أي  وعــدم تحقيق 
إلى مطالبته بالرحيل واستقدام اسم جديد 

إنريكي سيترك برشلونة 
نهاية الموسم حتى لو 

حصد كل األلقاب

وفاة بطل العالم في الفورموال1 جون سورتيس
توفي البريطاني جون سورتيس، السائق الوحيد في التاريخ الذي فاز ببطولتي العالم 
النارية، عن عمر يناهز 83 عاما. ودخل سورتيس،  السيارات والدراجات  في سباقات 
إلــى سباق  فيراري باإلضافة  للفورموال1 في 1964 مع فريق  العالم  ببطولة  فــاز  الــذي 
الجائزة الكبرى للدراجات النارية خالل الفترة من 1956 وحتى 1960 مع شركة )إم في 
أجوستا(، أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير/شباط املاضي 
السائق  عائلة  وأفــادت  املركزة.  للعناية  التنفس ودخوله  في  بعد معاناته من مشكالت 
الــحــزن واألســـى عــن وفــاة زوجــنــا ووالــدنــا، جون  البريطاني عبر بيان لها »نعلن ببالغ 
بفضل  املاضي  العام  البريطانية  اإلمبراطورية  وســام  منح سورتيس  وتــم  سورتيس«. 

إنجازاته في رياضة السباقات.

إيطاليا تسقط 37 مليون يورو ضرائب عن مارادونا
ــــورة األرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو  ــطـ ــ ــــد مـــحـــامـــي األسـ أكـ
أرماندو مارادونا أن مصلحة الضرائب اإليطالية 
يــورو كضرائب مستحقة  مليون   37.2 أسقطت 
تــواجــده مع نابولي في  على الالعب خــالل فترة 
الفترة ما بني 1984 وحتى 1991. ونشر املحامي 
عــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى مـــوقـــع الــتــدويــنــات 
ــل مــن  ــ ــورة طـــبـــق األصــ ــ ــر( صــ ــتـ ــويـ الـــقـــصـــيـــرة )تـ
اإلقليمي  الــضــرائــب  مــن مكتب  املــرســل  الخطاب 
في نابولي إلى مــارادونــا. وأكــد الخطاب »إيقاف 
مــارادونــا بتجميد أصوله  الــصــادر« على  الحكم 
بسبب قضية مرفوعة بداعي التهرب الضريبي، 
مضيفا أن القرار الصادر يوم 28 فبراير//شباط 
الذي صدر  السابق  العمل بالقرار  املاضي يلغي 

مطلع نفس الشهر.

إسبانيا ستواجه ألمانيا وديًا
يواجه منتخب إسبانيا لكرة القدم نظيره األملاني في مباراة ودية في 23 مارس/آذار 2018 
اللقاء  ويأتي  للماتادور.  الرسمي  املوقع  أعلنه  ملا  وفقا  األملانية،  دوســلــدورف  مدينة  في 
البرازيل 2014 وإسبانيا بطلة  )أملانيا بطلة مونديال  للعالم  الذي يجمع بني آخر بطلني 
املنتخبان  العالم 2018 في روسيا. واتفق  العالم 2010( قبل انطالق بطولة كأس  كأس 
على خوض املباراة في 23 مارس وتقام في إطار اتفاقية تقضي بخوض مباراتني بني 
فيغو  مدينة  فــي   2014 الثاني  نوفمبر/تشرين   18 فــي  منهما  األولـــى  أقيمت  املنتخبني 
اإلسبانية، وانتهت بفوز املانشافت بهدف نظيف سجله العب ريال مدريد توني كروس.

باييت سعى للرحيل عن وست هام لشعوره بـ»الملل«
ــب الـــوســـط الــفــرنــســي ديــمــيــتــري باييت  ــال العـ قـ
الطرق للرحيل عن وســت هام  إنــه سعى بشتى 
يونايتد اإلنكليزي خالل فترة االنتقاالت الشتوية 
املاضية من أجل التعاقد مع أوليمبيك مارسيليا 
»امللل« من األسلوب  الفرنسي، ألنه كان يشعر بـ
الــدفــاعــي الــــذي كـــان يــلــعــب بـــه الــفــريــق الــلــنــدنــي. 
الــدولــي خـــالل مقابلة نشرتها  الــالعــب  وكــشــف 
األسلوب  أحب  أكن  »لم  اليومية  »ليكيب«  جريدة 
الدفاعي للفريق، والطريقة التي كنا نخوض بها 
بمزاجية كبيرة«.  ألعب  أكن  ولم  بامللل،  إنني كنت أشعر  القول  يمكنني  نعم،  املباريات. 
وعاد بالذاكرة لفوزهم بهدف نظيف على حساب هال سيتي في الدوري اإلنكليزي في 
ديسمبر/كانون األول املاضي. وقــال في هذا الصدد »الجميع كان سعيدا داخــل غرف 
خلع املالبس، بينما، في الحقيقة، كان القائمان هما رجال املباراة )تصدى القائمان ألربع 

كرات لهال(«. 

قدامى ريال مدريد وروما يخوضون 
مباراة خيرية لصالح أفريقيا

مــبــاراة خيرية فــي 11  لــنــادي ريــال مــدريــد ورومـــا اإليطالي  القدامى  الالعبون  يخوض 
يونيو/حزيران املقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، وستخصص عوائدها للمشروعات 
بيريز  فلورنتينو  وأعلن  أفريقيا.  في  مدريد  ريــال  مؤسسة  تنفذها  التي  االجتماعية 
على ملعب امليرينغي عن املبادرة بحضور املدير العام لنادي روما ماورو بالديسوني، 
بمشاركة العبني من الفريق األول املدريدي مثل ألفارو موراتا وداني كارباخال ولوكاس 
فاسكيز. وشكر بيريز روما »النادي الصديق والعزيز« على قبول الدعوة لخوض املباراة.
وملؤسسة ريال مدريد تواجد في 29 دولة أفريقية، حيث تقيم مدارس اجتماعية رياضية 
ولديها أيضا في القارة السمراء 12 مشروعا للمساعدة اإلنسانية يستفيد منها ستة 
آالف و570 شخصا. وقال بيريز »هذه املباراة خطوة أخرى لضمان استقرار مشاريعنا 

في قارة تحتاج إلى اهتمامنا«.

بيرغومي  تابع  ساكي.  أريغو  املــدرب  بقيادة  الالعبني  من 
مــســيــرتــه مـــع إنــتــر وفــــاز فـــي ســنــة 1989 بــلــقــب الــســوبــر 
ــــدوري األوروبـــــي موسم  اإليــطــالــي، ومـــن ثــم حــصــد لــقــب الـ
الــنــهــائــي، حني  1990-1991 على حــســاب نـــادي رومـــا فــي 
سجل روجييرو ريتسيتيلي الهدف القاتل في الدقيقة 83.

موسم  عينه  اللقب  املميز  اإليــطــالــي  املــدافــع  بعدها  حصد 
1993-1994، يوم حقق االنتصار في املباراة الختامية أمام 
أوستريا سالزبورغ بعدما أحرز الهولندي فيم يونك الهدف 
الوحيد آنذاك، وتكرر اإلنجاز في موسم 1996-1997، حني 
النهائي  فــي  نظيفة  بثالثية  التسيو  نظيره  اإلنــتــر  اكتسح 
تـــنـــاوب عــلــى تسجيلها كـــّل مـــن زامــــورانــــو واألرجــنــتــيــنــي 

خافيير زانيتي والظاهرة البرازيلية رونالدو.
اعتزل بيرغومي لعب كرة القدم بعمر الـ36 عامًا سنة 1999 
إلــى أن حطم  إنتر ميالن  أكثر العــب يحمل قميص  وكــان 

رقمه زانيتي عام 2011، وهو يحمل الرقم القياسي في عدد 
املــشــاركــات فــي الـــدوري األوروبـــي إذ لعب 96 مــبــاراة، وقد 
فــي عــام 2004 ضمن  بيليه  البرازيليه  اخــتــاره األســطــورة 

قائمة أفضل 125 العبًا على قيد الحياة.
بدأ بيرغومي مسيرته مع منتخب بالده إيطاليا سنة 1982 
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أهداف، وكان له شرف التتويج بلقب كأس العالم 1982 حني 
النهائي  فــي  الغربية  أملانيا  أمــام  الــفــوز  فــي  الفريق  نجحت 
وكذلك  روســـي  مــن جوسيبي  كــّل  تــألــق  بعد   1-3 بنتيجة 
ــان قــريــبــًا من  تــارديــلــي إضــافــة أللــيــســانــدرو ألــتــوبــيــلــي، وكـ
تكرار ذات السيناريو في كأس العالم 1990 الذي جرى في 
بالده، لكنه احتل املركز الثالث، وفي تلك البطولة فازت أملانيا 

على األرجنتني التي كانت تضم دييغو أرماندو مارادونا.
حسن...

مــن أبـــرز املــدافــعــني الــذيــن لعبوا مــع نـــادي إنــتــر مــيــالن، هو 
يــوم 22 ديسمبر  ولــد  الــذي  بيرغومي،  اإليطالي جوسيبي 
1963 في مدينة ميالن، وبدأ رحلته من هناك مع فريق إنتر 
ميالن، فتدرب وتطور في صفوفه حتى وصل إلى الفريق 
األول بعمر الـ16 عامًا، حني خاض مباراته الرسمية األولى 

موسم 1981-1980.
مع اكتسابه املزيد من الخبرة وتحقيقه لقب كأس إيطاليا 
ووصوله مع الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
املهمة  أحــد األسماء  وبــات  اإليطالي،  املنتخب  إلــى  استدعي 

في الفريق.
بــعــدهــا بــســنــوات حــمــل بــيــرغــومــي شـــارة الــقــيــادة مــع إنتر 
ــدوري اإليطالي  الـ مــيــالن، وحقق بعض األلــقــاب على غــرار 
الفرق  مــن  العديد  على  بــذلــك  متفوقًا   1989-1988 مــوســم 
الكبيرة، مثل ميالن الذي كان يضم في صفوفه آنذاك نخبة 

جوسيبي بيرغومي

على هامش الحدث

العب إيطالي 
مميز لعب لفريق 

إنتر ميالن، وحقق 
معه الكثير من 
األلقاب ودافع 

عن ألوان األتزوري 
أيضًا

الم وألونسو سيتعزالن 
نهاية الموسم 
)كريستوف ساتشي/ 
فرانس برس(

يشهد كل عام رحيل الكثير من النجوم في عالم الساحرة المستديرة، 
أن  مؤخرًا  هيرنانديز  تشافي  اإلسباني  النجم  صرح  المثال،  سبيل  فعلى 
الموسم المقبل سيكون األخير له في مالعب كرة القدم، وهو الذي 
يلعب حاليًا مع السد القطري، بعدما قضى فترة طويلة مع برشلونة 
منتخب  مع  فعل  وكذلك  األلقاب  من  الكثير  خاللها  حقق  اإلسباني 

إسبانيا، لكن في نهاية األمر لكل قصة نهاية.

الموسم المقبل

وجه رياضي

لكي يعيد الــحــيــاة إلــى الــغــانــيــرز، ويــبــدو أن 
اإلدارة تبحث عن طريقة مناسبة كي يخرج 
الرجل الفرنسي من الفريق احتراما لتاريخه 

وقيمته الكبيرة.

فرانشيسكو توتي
فـــي الـــغـــالـــب ســيــكــون هــــذا املـــوســـم األخــيــر 
ــي فـــرانـــشـــيـــســـكـــو تـــوتـــي  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــب اإليـ ــــالعـ لـ

فرنسا  األتـــزوري على حساب  مــع منتخب 
في النهائي.

رونالدينيو
يبدو أن املوسم الحالي أيضا سيشهد إسدال 
ســـتـــارة مــســيــرة نــجــم تــاريــخــي وكــبــيــر، وهــو 
الــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو، والــــذي بـــات سفيرًا 
لبرشلونة، وسيشارك قريبا في مباراة لنجوم 

ــرة الـــقـــدم، فـــاألخـــبـــار الـــصـــادرة  فـــي عـــالـــم كــ
مـــؤخـــرًا تــشــيــر إلـــى أنـــه ســيــعــلــن قــريــبــا عن 
اعتزاله نهاية املوسم، وبدأ توتي مسيرته 
االحـــتـــرافـــيـــة مـــع فـــريـــق رومـــــا ســنــة 1992، 
وخــــاض حــتــى الــلــحــظــة 777 مـــبـــاراة سجل 
ــداف، وحــقــق لــقــب الــــدوري  ــ خــاللــهــا 307 أهـ
اإليطالي في مناسبة واحدة، وكذلك الكأس 
، كما حاز كأس العالم 2006 

ّ
والسوبر مرتن

ــام نــظــرائــهــم فــي ريــال  بــرشــلــونــة الــســابــقــن أمـ
مدريد بالعاصمة اللبنانية بيروت، وبالتالي 
فإن الجميع يتحدث أنه سيعلن نهاية الرحلة، 
ــاٍد فــــي الــفــتــرة  ــ ــــأي نــ ــه ال يـــرتـــبـــط بـ ــ خـــاصـــة أنـ
الحالية، وهو الذي بدأ مسيرته في عالم كرة 
القدم سنة 1998 من بوابة نادي غريميو قبل 
أن ينتقل إلــى بــاريــس ســان جــيــرمــان ويلعب 

بعدها لبرشلونة ثم ميالن.

كشفت تــقــاريــر صــحــافــيــة فــرنــســيــة أن فــريــقــني إيــطــالــيــني يـــريـــدان الــتــعــاقــد مــع الــالعــب 
الفرنسي حاتم بن عرفة العب نادي باريس سان جيرمان الحالي. وبحسب صحيفة 
»لو باريزيان« الفرنسية فإن ميالن وروما يريدان التعاقد مع الجناح املميز صاحب الـ30 
عامًا، مقابل 20 مليون يورو فقط وليس أكثر، وهذا األمر قد يحصل بالفعل في حال 
أراد الالعب املغادرة خاصة أنه ال يحظى بالكثير من الدقائق للعب مع فريقه في الوقت 

الحالي، وجلوسه في الكثير من األوقات على مقاعد البدالء.

صورة في خبر

بن عرفة والرحيل
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عيد النوروز
هزيمة السياسة أمام  سفرة السينات السبع

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ربما محاصرة إيران الثيوقراطية، 
ــة األديــــــــــــــــان واملـــــعـــــتـــــقـــــدات  ــيــ ــقــ ــبــ لــ
ــم،  ــ والـــقـــومـــيـــات، هــــي الــــدافــــع األهـ
ــا، إلـــى  ــهــ ــى فــــرســ ــتــ لـــتـــهـــافـــت أكــــــرادهــــــا وحــ
تــركــيــا لــاحــتــفــال بــعــيــد الـــنـــوروز، أو ربما 
لتقارب اللهجة والعادات بني املدن الكردية 
ــتـــني، إذ وكــمــا هو  ــتـــجـــاورة بــكــلــتــا الـــدولـ املـ
مــعــروف هــنــاك لــهــجــات عـــدة للغة الــكــرديــة 
»كرمانجية، بادينية، سوريانية، زازاكية«.  
وأشارت وزارة السياحة التركية إلى وصول 
نحو 50 ألف إيراني إلى مدينة وان التركية، 
خــــــال الـــشـــهـــر املــــــاضــــــي، والــــتــــوقــــعــــات أن 
يتضاعف الرقم مع بدء عطلة عيد النوروز 
التي تبدأ في 14 الحالي وتستمر لغاية 21 
مـــــارس/آذار، ليلتقوا مــع األكــــراد واألتــــراك، 
على موعد النوروز أي »اليوم الجديد« يوم  

يتساوى الليل والنهار وأول أيام الربيع.
ــنـــوروز تــرمــز فــي أســاســهــا  ــم أن فــكــرة الـ رغـ
للصراع بني قوى الظام والنور، أو الفضيلة 
والرذيلة، أو بمفهوم أكثر شمولية، الصراع 
نسب إلــى عصور ما 

ُ
بني الخير والــشــر، وت

قبل التاريخ، إال أن الروايات حول »العيد« 

تتعدد مظاهر االحتفال بالنوروز من تركيا إلى آسيا الوسطى )سرهات كيرغاس/األناضول(

تتعدد، ولعل أهمها وفق املــوروث الكردي 
والــتــركــي، هــي قــصــة »أرغــنــيــكــون« أو يــوم 
الــهــروب مــن أرغــنــيــكــون أو يــوم االنــتــصــار، 
ــِزُمـــوا   األتـــــراك ُهـ

ّ
إذ تــتــحــّدث الــقــصــة عــن أن

ِسَر الكثير منهم. والذين 
ُ
ِتل وأ

ُ
بالخدعة وق

ــداء ذهــبــوا إلـــى جبل  ــ هــربــوا مــن أيـــدي األعـ
 أحدًا 

ّ
أرغنيكون حيث كانوا يعتقدون بــأن

لن يجدهم هناك. ومع مــرور الزمن عندما 
كانوا يرغبون بالخروج من الجبل كانوا 
 الجبال الحديدية تحيط بهم. و 

ّ
ــَرْون أن َيـ

ون النار فتنصهر الجبال 
ُ
لذلك كانوا ُيشِعل

ويرجعون إلى وطنهم السابق. 
كما يروى أن امللك الفارسي جمشيد، وكان 
يــدعــى جــــم، كــــان يــســيــر فـــي الـــعـــالـــم، وحــني 
وصـــل إلـــى أذربـــيـــجـــان أمـــر بــنــصــب عـــرش، 
وحني جلس عليه أشرقت الشمس وسطع 
ــا عـــلـــى تـــــاج وعــــــرش املـــلـــك فــابــتــهــج  نــــورهــ
 الشعاع 

ّ
الناس، وقالوا: هذا يوم جديد. وألن

يقال له في البهلوّية: )شيد( أضيفت الكلمة 
إلــى اســم امللك فأصبح جمشيد، وقيل بأن 

هذا أصل االحتفال بهذا اليوم.
وإن اختلفت الروايات حول سبب العيد، إال 
أن االتفاق على عدم احتكار املناسبة، كما 
يحدث باألعوام األخيرة، لدولة أو قومية، 

فــرغــم أن الــكــتــب تــقــول إن أصـــل االحــتــفــال 
يـــعـــود لــلــســاســانــيــني، الـــذيـــن حــكــمــوا بــاد 
فــــارس قــبــل اإلســــــام، إال إنـــهـــا، أي الــكــتــب، 
 عــن إيـــــران، يــأتــي 21 آذار 

ً
ــه فــضــا تــؤكــد أنـ

 
ْ
عــيــدًا لـــلـــدول الــتــي لـــم تحكمها فـــــارس، إن
فــي آســيــا الــغــربــيــة أو الــقــوقــاز، بــاإلضــافــة 
لاحتفال بتركيا وأفغانستان وباكستان 

والعراق وسورية .
ويــعــد الــنــوروز، مــن األعــيــاد املنتشرة لدى 
الــعــرب، فيحتفل بــه املــصــريــون، ويسمونه 
ــراق يـــســـمـــى عــيــد  ــ ــعـ ــ شــــم الـــنـــســـيـــم، وفـــــي الـ
الــــدخــــول، إذ يــقــصــد الـــنـــاس املــــدائــــن قــرب 
بغداد، والتي تضم مسجد سلمان املحمدي 
»الفارسي«، واآلثــار الساسانية، مثل طاق 

كسرى.
إال أن الــنــوروز لــدى األكــــراد، ربــمــا يختلف 
لكونه أبــعــد مــن بــدايــة الــربــيــع أو التقويم، 
ــا ورأس  ــّيـ ــومـ إذ يـــعـــتـــبـــره األكـــــــــراد عـــيـــدًا قـ
الــســنــة، ويـــــروون أنـــه الـــيـــوم الــــذي انتفض 
فيه األكــراد تحت رايــة »كــاوه الــحــّداد« ضّد 
امللك الضّحاك، ليشيروا من خال ذلك إلى 

بعدهم القومي وتاريخهم القديم .
ــراد  ــ ــذا الــعــيــد مــقــدســا لــــدى األكـ ويــعــتــبــر هــ
ــه وألربــــــعــــــة أيـــــــــام الـــجـــهـــات  ــ ــــالـ تـــعـــطـــل خـ

الحكومية بكردستان العراق، ومن طقوسه، 
التزّين باللباس الكردي التقليدي من رجال 
ونــســاء كــبــار وصــغــار، واالحــتــفــال بــه عبر 
إشعال النار والقفز حولها، والــخــروج من 
البيوت إلــى الطبيعة والــجــبــال، وتحضير 
األطعمة التقليدية. وتقول بعض الروايات، 
 األكراد في املاضي كانوا يحتفلون بهذا 

ّ
إن

الــعــيــد فـــي 31 آب/ أغـــســـطـــس، ولـــكـــن بعد  
قبول التقويم الهجري بدأ األكراد يحتفلون 

به في شهر آذار/ مارس من كل سنة. 
وأمـــــا بــالــنــســبــة لــــأتــــراك، فــيــتــم االحــتــفــال 
بــعــيــد الــــنــــوروز مــنــذ عــهــد اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
الــعــثــمــانــيــة، وكـــانـــت االحـــتـــفـــاالت تستمر 
عــدة أيــام، وبعد تأسيس جمهورية تركيا 
الــحــديــثــة، بــــدأت مــظــاهــره تــقــل تــدريــجــيــا، 
وأصــبــحــت تــقــام االحـــتـــفـــاالت، وتــتــركــز في 
املــنــاطــق الـــكـــرديـــة والــشــمــالــيــة فـــي تــركــيــا، 
إلى أن أعلنت الحكومة التركية عام  2005 
ميادية، في منشور وزاري رسمي، تطلب 
إليهم االحتفال بهذا العيد بصورة رسمية 

بعموم تركيا.
وتحتفل إيـــران بعيد الــنــوروز وإن قيدته 
ــة، رغــــم  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــط تــــقــــول إنــــهــــا إسـ ــوابــ بــــضــ
تضييقها على األكــراد والحد من مظاهر 
االحتفاالت، ويتم االحتفال في إيران عبر 
ــروج لــلــطــبــيــعــة،  ــخــ األلـــبـــســـة املـــزركـــشـــة والــ
ووضع ُسفرة أو مائدة تتضمن 7 أشياء، 
تبدأ بحرف السني، مثل: سير )ثوم(، سكة 
)عــمــلــة نــقــديــة(، ســنــجــر )فــاكــهــة مجففة(، 
ــرة(، ســبــيــكــة )ســبــيــكــة مــن  ــ ــــضـ ــبـــزي )خـ سـ
الـــــذهـــــب(، ســــاهــــون )حــــلــــويــــات(، ســـمـــاق، 
ــة إلـــــى مــــــرآة وقـــــــرآن وســـمـــك أحــمــر  ــافــ إضــ

وفاكهة ومكسرات.

اختلف حول أسباب 
االحتفال بعيد النوروز، 
لكن باملجمل هو فكرة 

ترمز في أساسها 
للصراع بني قوى 

الظالم والنور.

■ ■ ■
قبل رأس السنة، 

يجب فرش »سفرة 
السينات السبع« لحظة 
دخول الربيع. وتوضع 
عليها سبع حاجات 
تبدأ بحرف السني 

بالفارسية.

■ ■ ■
وافقت الحكومة التركية 

في العام 2005 على 
أن يصير عيد النوروز 

 وطنيًا في 
ً
احتفاال

عموم البالد وأن ال 
يقتصر على املناطق 

الكردية.

باختصار

ثمة ماٍض شعبي مشترك،  ينتصر على التاريخ والجغرافيا، ولعّل في تهافت معظم شعوب آسيا الوسطى، إلى تركيا وكردستان 
العراق، لالحتفال بعيد النوروز، مثاًال على عجز السياسة في هزيمة التاريخ

هوامش

خطيب بدلة

ــنــا، نــحــن مــواطــنــي )أو رعـــايـــا( الـــدول 
ُ
تــتــنــقــل حــيــات

ــراس،  ــ ــبــيــطــرة، وقــلــع األضـ املــتــخــلــفــة، بـــني الـــطـــب، وال
َياعة في الــشــوارع. فأنا  والحجامة، والختان، والصَّ
الذي كنُت متفوقًا في املرحلة االبتدائية لم يطالبني 
أحــد بــأن أبــقــى متفوقًا فــي اإلعـــداديـــة، ولــم يؤهلني 
مجموع عالماتي في الثانوية لدراسة الطب البشري، 
وتعليق آرمــة مكتوٍب عليها اسمي مسبوقًا بكلمة 
دكــتــور، بــل أّهــلــنــي لــدراســة الهندسة املــعــمــاريــة في 
ــــرِض الفقر  ــك، لــم ُي ــذا، مــع ذلـ جــامــعــة حــلــب، ولــكــن هـ
ْســَرتــي دبكة(  بعد وفــاة الوالد، 

ُ
ــَصــَب حــول أ

َ
ــذي )ن ال

فانتقلُت، تعسفيًا، إلى كلية االقتصاد، واختصصُت 
بــاملــالــيــة واملــحــاســبــة، وتــخــرجــُت مــوظــفــًا، فــي جهاز 
 األدب، 

ُ
الرقابة املالية، وبعدها بقليٍل أدركتني حرفة

فتخليت عن وظيفتي، وانتهْت أموري إلى ما علمتْم.
ينطبق الشيء نفسه على صديقي عبد القادر عبدللي 
الذي كره دراسة الرياضيات والفيزيا والكيميا التي 
َصُر باسم )ر. ف. ك( في جامعة حلب، 

َ
ت

ْ
خ

ُ
كانت ت

وسافر إلى النمسا ليدرس االختصاص ذاته، وعاد 
ي حنني، ثم شكا للعم الطيب، 

َّ
ف

ُ
حافيًا حتى من خ

رضوان فاخوري، من أن والده الحاج خيرو عبدللي 
)كان من أبرز الرواة الشفاهيني الفكاهيني في مدينة 
ه إلى تركيا لدراسة الفن 

َ
َض إرسال

َ
إدلب وريفها( َرف

التشكيلي، مع أن هــذه الــدراســة هي الشيء الوحيد 
الذي يمكن أن يتالءم مع مزاجه املعتكر على الدوام، 

فتوسط له عنده، فوافق. 
عاد عبد القادر من إسطنبول إلى إدلب، في أواسط 
الثمانينات، متسلحًا بشهادة في الرسوم املتحركة 
ان، وبمقدرٍة فنية استثنائية 

َ
من جامعة املعمار ِسن

 الــعــالــيــة، 
ُ
عــلــى رســـم لــوحــات تتحقق فــيــهــا الــتــقــنــيــة

واأللواُن الغريبة، والجنون.
لم تكن كلمة الجنون، بالنسبة لصديقنا الراحل عبد 
ــقــادر، موضعًا للذم، وهــي ليست َمــزحــة، فقد كان  ال
 الناس ضمن مراتب يقع في أعالها املجنون، 

ُ
ف

ِّ
ُيَصن

 بنفسه، والعاقل، يدلل عليه بي، ألنني، 
ً
ويضرب مثال

بـــرأيـــه، أســتــطــيــع أن أتــعــايــش مـــع مــخــتــلــف أصــنــاف 
البشر،... والخرفان، واملهستر، حتى تصل إلى أدنى 
مرتبٍة وهــي املـــرضـــان؛... واملــرضــان درجـــاٌت تصل، 
الة( 

َّ
ق

َ
فــي بعض الــحــاالت، إلــى ضـــرورة إحــضــار )الن

ــقــدم،  ــرة ال إلســعــافــه، مثلما يحصل فــي مــبــاريــات كـ
حينما يحتك العبان بعنف، ويسقط أحدهما على 

األرض مثل كيس الخردق!... وفي ذات يوم، كان عبد 
القادر يمشي في سوق الصاغة بإدلب، وكان وراءه 
ه املرحوم مازن بدلة الذي نــاداه، يا أستاذ، يا 

ُ
صديق

عبد القادر، يا أبو خيرو، يا أبو محمد، وهو ال يرد، 
فقال له: يا مجنون، فالتفت عبد القادر وقال: نعم.

 أياُمنا، نحن رعايا الدول املتخلفة ، أن يتحول 
ْ

َبل
ْ
ق

َ
لم ت

ــاٍن كبير يبلغ  ــن ــقــادر عبدللي إلــى ف نا عبد ال
ُ
صديق

حدود العاملية بلوحاته التي تمتاز بالتقنية العالية، 
واأللـــــوان الــغــريــبــة، والــجــنــون، إذ ســرعــان مــا نصَب 
الفقر حوله َدْبكة، وصار لزامًا عليه أن يشتغل في 

الــتــدريــس، حــتــى يــشــارف الــنــهــار عــلــى االنــتــهــاء، ثم 
يجلس وراء مكتبه، ليمضي املساء والسهرة وهو 
يكتب الزوايا الصحفية لجريدة السياسة الكويتية، 
 أن يــجــد وقتًا 

ً
ويــتــرجــم عــن األدب الــتــركــي، مــؤمــال

يعود فيه إلى الرسم، وكثيرًا ما كان يؤّسس اللوحة، 
ــة، ريثما ُينهي ترجمة كتاب  ل ــ ويتركها أيــامــًا طــوي
لدار النشر الفالنية، ومسلسل لدار اإلنتاج العالنية، 
ــه املــاديــة، كبرت أسرته  وكـــان، كلما تحّسنت أحــوال
وازدادت متطلباته، إلى أن تجاوز رصيده من الكتب 
املترجمة السبعني، وأصبح علمًا من أعالم الترجمة 

عن اللغة التركية.
ْعنا، أنا وعبد القادر عبدللي وتاج 

َّ
في سنة 2000 َوق

الدين املوسى وعبد العزيز املوسى على »بيان إحياء 
املجتمع املدني«، فأصبحنا نــروح ونغدو إلى فروع 
خبرين 

ُ
األمن أكثر من حافالت النقل العام، ولكّن امل

ــم يعدلوا بيننا نحن األربــعــة، إذ أصبح تــاج وعبد  ل
ْدَعَيان أكثر منا، أنا وعبد العزيز املوسى، 

َ
القادر ُيْست

كما تميز عنا عبد القادر بأمر آخــر، وهو أننا كنا 
نستدعى لفروع إدلب، وأما هو فكان ُيطلب للفروع 

الكبرى في دمشق.
رحمك الله يا عبد القادر.

طب وبيطرة وحجامة وقلع أضراس

وأخيرًا

لم َتْقَبْل أياُمنا، نحن رعايا 
الدول المتخلفة ، أن يتحول 
صديُقنا عبد القادر عبدللي 

إلى فناٍن كبير

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
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