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األحد 11  ديسمبر/ كانون األول  2016 م  12 ربيع األول 1438 هـ  □  العدد 832  السنة الثالثة

لم تدم املفاجأة التي فجرها رئيس دولة غامبيا 
)فــي غــرب أفــريــقــيــا( يحيى جــامــع )الــصــورة(، 
ــتـــي تــرجــمــت بــاعــتــرافــه بــنــتــائــج انــتــخــابــات  والـ
الحالي، ألكثر من  األول  مطلع ديسمبر/كانون 
ــاد، أمـــس الــســبــت، ليرفض  أســبــوع واحــــد، إذ عـ
ــام مــرشــح املــعــارضــة الــفــائــز أدامـــا  خــســارتــه أمـ
بارو، ويثير بذلك مخاوف أفريقية وعاملية من 
احتمال انفجار املوقف في الشارع، في بلد يقع 
الــديــكــتــاتــوريــة  بأنظمتها  مــعــروفــة  منطقة  فــي 
وحــروبــهــا األهــلــيــة. مــخــاوف تــرجــمــتــهــا دعــوة 
الــســنــغــال مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي إلـــى االنــعــقــاد 

بشكل عــاجــل لــتــدارس املــوقــف فــي هــذه الــدولــة 
أفريقي  إجــمــاع  وقــع  على  الصغيرة،  األفريقية 
وغربي على بطالن رفض يحيى جامع نتيجة 
بقي على  أخرجته من سلطة  التي  االنتخابات 
رأسها 22 عامًا. وفور إعالن جامع عن موقف 
الــرافــض لــخــســارتــه االنــتــخــابــيــة، بحجة تــزويــر 
مارسته اللجنة االنتخابية، انتشرت قوات األمن 
العاصمة بانغول على وقع  بكثافة في شــوارع 
إدانـــــات دولــيــة وأفــريــقــيــة النــقــالب جــامــع على 
اعترافه السابق بالخسارة، والتي أنعشت اآلمال 
بأن تعيش هذه الدولة أول تجربة ديمقراطية لها 

منذ خمسني عامًا. واجتمعت املعارضة في دار 
مرشحها املنتخب أداما بارو الذي ناشد جامع 
اإلقــرار بالهزيمة و«القبول بطيبة خاطر بحكم 
ــا الــرئــيــس املــنــتــخــب »جميع  الــشــعــب«. كــمــا دعـ
داعيًا  املعتادة«  بأعمالهم  القيام  إلى  الغامبيني 
أنصاره إلى توخي »االنضباط والرشد«. كذلك 
االقتصادية  واملجموعة  األفريقي  االتحاد  دعا 
املــتــحــدة في  األمـــم  أفريقيا وممثل  لـــدول غــرب 
ــيـــان مــشــتــرك الــحــكــومــة  غــــرب أفــريــقــيــا فـــي بـ
الغامبية إلى »احترام حكم صناديق االقتراع«. 
عن  االمتناع  املجتمع  مكونات  وناشدوا جميع 

أي عمل عــنــف. كــذلــك صـــدرت مــواقــف رافضة 
لتشكيك جامع بنتائج االنتخابات من واشنطن 
ــدد مـــن عـــواصـــم الـــغـــرب. غــيــر أن الــرئــيــس  ــ وعـ
»تدخل  أن  واعتبر  املناشدات  تجاهل  الخاسر 
قوى أجنبية لن يغير شيئًا«، محذرًا من أنه لن 
يسمح بأي احتجاج في الشوارع. كما أنه منع 
لدول  االقتصادية  املجموعة  بعثة  تنقل  طائرة 
غـــرب أفــريــقــيــا مــن الــهــبــوط فــي مــطــار بــانــغــول، 
السنغالي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  أعــلــنــه  مــا  بحسب 

مانكور ندياي.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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عن  التخلي  قررت  السورية  للمعارضة  الداعمة  والعربية  الغربية  الدول  أن  يبدو 
في  ديموغرافي  تغيير  عملية  ينفذان  والنظام  روسيا  وترك  حلب،  في  المقاتلين 
المدينة، التي ما زال المسلحون المتبقون فيها يقاومون بضراوة محاوالت قوات 

النظام اقتحام المناطق التي يسيطرون عليها

محمد أمين

ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  اخــتــصــر وزيــ
ــلــــو، اجــتــمــاع  مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
ــبـــت، بـــعـــبـــارات  بــــاريــــس، أمـــــس الـــسـ
واضـــحـــة: داعــمــو الـــثـــورة يــنــاقــشــون مطالب 
لهم:  »قلنا  بسخرية  وقـــال  الــســوري.  النظام 
مـــا دمــنــا نــحــن الـــــدول املــتــوافــقــة نــنــاقــش ما 
يقولونه، لتدعوا في االجتماع املقبل النظام 
في  وذلــك  مطالبهم«،  نبحث  ألننا  وداعــمــيــه 
الـــوقـــت الــــذي كـــان فــيــه وزراء خــارجــيــة دول 
غربية يسلمون ملف حلب إلى روسيا، عبر 
تركيزهم على ضــرورة فتح ممرات إنسانية 
قــوات  بــن  املــعــارك  احتدمت  فيما  للمدنين، 
ــــوات الـــنـــظـــام،  ــة الــــســــوريــــة، وبـــــن قــ ــارضـ ــعـ املـ
ومليشيات طائفية، ومحلية تضم الشبيحة، 

مدعومة بالطيران الروسي.
ــــد هــجــمــات  ــة صـ وتـــــحـــــاول قـــــــوات املــــعــــارضــ
مــتــاحــقــة مــن مــلــيــشــيــات طــائــفــيــة عــلــى أكثر 
مــن مــحــور على جبهات الــقــتــال، حيث تــدور 
ــة  ــيـــف الـــدولـ عـــلـــى جــبــهــة حـــيـــي اإلذاعــــــــة وسـ
غــربــي املــديــنــة أقـــوى االشــتــبــاكــات وأعنفها، 
حيث تحاول املليشيات دفع قوات املعارضة 
لانسحاب من الحين االستراتيجين، ولكن 
األخيرة تكبد القوات املهاجمة خسائر فادحة. 
وقال ماجد عبد النور إن املشهد الحلبي لم 
يتغير منذ أكثر من أسبوعن، حيث القصف 
التي  املدنين، واالشتباكات  العشوائي على 
إلى  الــجــديــد«،  لـــ«الــعــربــي  ال تتوقف، مشيرًا، 
النظام على جبهة  قــوات  مــن  مقتل نحو 25 
النظام  حي اإلذاعــة، وتدمير دبابتن لقوات 
ــل الــطــيــران  ــ ــــراف حـــي املـــرجـــة. وواصـ عــلــى أطـ
باملدنين  الفتك  النظام  ومقاتات  الــروســي، 
في األحياء املحاصرة، حيث أشار ناشطون 
إلــــى تـــجـــدد الــقــصــف بـــالـــصـــواريـــخ املــظــلــيــة، 

أحياء  على  واملدفعية  املتفجرة،  والــبــرامــيــل 
الصالحن، والفردوس، وبستان القصر. 

ــوات الـــنـــظـــام مـــواصـــلـــة ســيــاســة  ــ ــاول قــ ــحــ وتــ
ــى مــن األحـــيـــاء التي 

ّ
تقطيع أوصــــال مــا تــبــق

السورية.  املــعــارضــة  فصائل  عليها  تسيطر 
ويـــــرى رئـــيـــس املــجــلــس الــعــســكــري الـــثـــوري 
الــســابــق فــي حــلــب، العميد زاهـــر الــســاكــت أن 
التقدم في حي بستان  النظام تحاول  قــوات 
الكاسة واألنــصــاري  إلــى حي  القصر، ومنه 
الـــشـــرقـــي، فـــي مــحــاولــة لــعــزلــهــمــا عـــن أحــيــاء 
ــوات املــعــارضــة  ــ املــــعــــادي والــــفــــردوس ملــنــع قـ
مــن املــنــاورة. وأشـــار الساكت، فــي حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن قـــوات املــعــارضــة 
»بــاتــت الــيــوم فــي وضــع أفــضــل مــن ذي قبل، 
الفصائل،  كل  توحيد جهود  بعد  خصوصًا 
واختيار قيادة واحدة«، داعيًا إلى بدء أعمال 
عسكرية من خارج املدينة لتخفيف الضغط 

عن مقاتلي املعارضة داخلها.
ــدور فــيــه مــعــارك  ــ ــذي كـــانـــت تـ ــ ــي الـــوقـــت الـ وفــ
بـ«الضارية« في حلب، كــان عــدد من  وصف 

ُ
ت

وزراء خارجية الدول الداعمة للثورة السورية 
يؤكدون أن العودة الى املفاوضات هي الحل 
الـــدمـــار. وانتقد  مــن  املــزيــد  لتجنيب ســوريــة 
ــلـــو، فـــي خــتــام االجــتــمــاع الـــذي  جـــاويـــش أوغـ
والــواليــات  فيه وزراء خارجية فرنسا  شــارك 
وممثلون  وقطر  وبريطانيا  وأملانيا  املتحدة 
ردن، 

ْ
واأل وإيطاليا  ــارات  واإلمـ السعودية  عن 

ــــى وزيــــــــرة خــــارجــــيــــة االتــــحــــاد  ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
األوروبــــــــــي، فــيــديــريــكــا مـــوغـــيـــريـــنـــي، تــركــيــز 
ــدول املــتــوافــقــة حــول  ــ مــنــاقــشــات اجـــتـــمـــاع  الــ
سورية في باريس، على مطالب نظام بشار 
ــيـــه بـــــداًل مـــن الــبــحــث عـــن حل  األســــــد، وداعـــمـ
ســيــاســي لـــأزمـــة. وقــــال »قــلــنــا لــهــم: مــا دمنا 
نــحــن الــــدول املــتــوافــقــة نــنــاقــش مــا يــقــولــونــه، 
لتدعوا في االجتماع املقبل النظام وداعميه، 

ــنـــا نــبــحــث مــطــالــبــهــم. إن الـــتـــعـــامـــل بــهــذا  ألنـ
املــنــطــق ســيــؤدي إلـــى عـــدم تــمــخــض اجــتــمــاع 
الــــدول املــتــوافــقــة عــن أي نــتــائــج«. وأشــــار إلــى 
املشاركة في اجتماع باريس بدأت  الــدول  أن 
وداعميه،  النظام  مطالب  ببحث  مناقشاتها 
بانسحاب املعارضة من مدينة حلب، بدال من 
بحثهم كدول متوافقة في اآلراء، سبل إيجاد 
ــة.  وانـــصـــاع  ــوريــ ــســ حــــل ســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــ

عدنان علي

)قسد(  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  أعلنت 
الرقة  معركة  مــن  الثانية  املــرحــلــة  استئناف 
ضــد تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعــــش(، 
بـــدعـــم مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، بينما 
ــفــــرات«، والــتــي  تـــواصـــل مــجــمــوعــات »درع الــ
الباب  مدينة  نحو  تقدمها  تــركــيــا،  تدعمها 
النـــتـــزاعـــهـــا مـــن يـــد الــتــنــظــيــم، مــقــتــربــة أكــثــر 
مــن حـــدود املــديــنــة. وفـــي مــواجــهــة الضغوط 
ــــش« تقدمه  الــعــســكــريــة عــلــيــه، يـــواصـــل »داعــ
ــة تــــدمــــر فــــي الــــريــــف الـــشـــرقـــي  ــنـ ــــوب مـــديـ صــ
ملحافظة حمص السورية، إذ تمكن عناصره 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع عــــدة فـــي محيط 
املدينة، مقتربن أكثر من تطويق املدينة التي 
خسروها لصالح قوات النظام، املدعومة من 

روسيا، قبل نحو تسعة أشهر. 
وقــــال مــديــر مــركــز الـــدراســـات والــتــوثــيــق في 
»العربي  لـ العزيز،  عبد  ناصر  تــدمــر،  مدينة 

املــجــتــمــعــون فـــي االجـــتـــمـــاع ملــطــالــب روســيــا 
الـــتـــي تـــريـــد إفـــــراغ حــلــب مـــن أهــلــهــا. وطــالــب 
وزراء خــارجــيــة فــرنــســا والــــواليــــات املــتــحــدة 
مؤتمر صحافي ختامي،  في  وأملانيا،  وقطر 
»بـــوضـــع حـــد لــلــحــرب الــهــمــجــيــة، ومــواصــلــة 
التحرك لتخفيف معاناة املدنين«، معتبرين 
أن املفاوضات تشكل »الطريق الوحيد للسام 
في سورية«. واتهم وزير الخارجية األميركي، 
جون كيري، النظام السوري بارتكاب »جرائم 
ــرائــــم حـــــرب« فـــي حــلــب،  ضـــد اإلنـــســـانـــيـــة وجــ
وحــض موسكو ودمــشــق على إنــهــاء املأساة 
ــًا  ــراء روسـ ــبـ ــرًا بــــأن خـ ــذكـ فـــي هــــذه املـــديـــنـــة، مـ
محاولة  فــي  فــي جنيف  يلتقون  وأمــيــركــيــن 
للتوافق على خطة تكفل »إنقاذ حلب«. وقال 
»املقاتلون ال يثقون في أنهم إذا وافقوا على 
الرحيل ملحاولة إنقاذ حلب فــإن هــذا سينقذ 
حلب ولن يمسهم سوء«. وشدد املوفد األممي 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا على أولوية 
العالم  أن  مــن حــلــب، معتبرًا  املــدنــيــن  إجـــاء 
يشهد املراحل األخيرة ملعركة حلب. وأعلن أن 
معلومات األمم املتحدة تتحدث عن إمكانية 
تــعــرض مدنين فـــروا مــن املــنــاطــق املعارضة 
بــاتــجــاه مــنــاطــق قــــوات الــنــظــام لــلــتــوقــيــف أو 

الــــجــــديــــد«، إن »مـــــعـــــارك عــنــيــفــة تـــــــدور بــن 
ــوات الـــنـــظـــام فــــي شـــمـــال شـــرق  ــ ــ الــتــنــظــيــم وقـ
الــحــبــوب التي  املــديــنــة، عند منطقة صــوامــع 
ــة. وســيــطــر  ــنـ ــديـ تــبــعــد 14 كــيــلــومــتــرًا عــــن املـ
الــتــنــظــيــم ظــهــر الــســبــت عــلــى ثـــاثـــة حــواجــز 
ــام واملـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة لــهــا  ــنـــظـ ــقــــوات الـ لــ
فــي مــحــيــط منطقة الـــصـــوامـــع«. وأضــــاف أن 
»اشــتــبــاكــات عنيفة تـــدور أيــضــًا فــي املنطقة 
الجنوبية على بعد 12 كيلومترًا، وبالتحديد 
يحاول  وهــيــال، حيث  السكري  منطقتي  فــي 
إلــى أعلى قمة في منطقة  الــوصــول  التنظيم 
عدة  تبعد  والتي  االستراتيجي،  هيال  جبل 
كيلومترات عن املدينة األثرية جنوب تدمر، 
كــمــا تــــدور مــعــارك بــن الــطــرفــن عــلــى جبهة 

الكتيبة املهجورة غرب املدينة«.
الغربية  الجهة  مــن  هجومًا  التنظيم   

ّ
ويــشــن

في ريف املدينة، وتحديدًا من محور الكتيبة 
املهجورة املقابلة ملطار »تي فور« العسكري، 
والذي يعد قاعدة النطاق الطيران الروسي 
ــقـــة، وذلـــــــك بــــهــــدف قـــطـــع الـــطـــريـــق  ــنـــطـ فــــي املـ
الفرقلس  ومنطقة  تدمر  مدينة  بن  الواصل 
التنظيم  ويبعد  حمص.  مدينة  نحو  ومنها 
الطريق.  عــن  كيلومترات  سبعة  نحو  حاليًا 
الكتيبة  على  السيطرة  مــن  تمكن  حــال  وفــي 
املهجورة، فإن ذلك سيمكنه من قطع الطريق 
نــحــو مــطــار »تـــي فـــور« ومــديــنــة تــدمــر، وهــو 
طــريــق إمــــداد الــنــظــام الــرئــيــســي فــي املنطقة 
ــــح عــبــد الــعــزيــز  الــشــرقــيــة مـــن حــمــص. وأوضـ
أن جــبــهــة الــكــتــيــبــة املـــهـــجـــورة تــعــتــبــر األهـــم 
بالنسبة  تدمر  في محيط مدينة  واألصــعــب 
ــود الــكــثــيــف لــقــوات  لــلــتــنــظــيــم بــســبــب الــــوجــ
الــنــظــام فــي تــلــك املــنــطــقــة. وأعــلــن »الــتــحــالــف 
الدولي« الذي تقوده الواليات املتحدة، أمس 
الــســبــت، أن مــقــاتــاتــه الــحــربــيــة دمــــرت 168 
ناقلة نفط تابعة لتنظيم »الدولة اإلسامية« 
التحالف،  )داعــش( قرب مدينة تدمر. وأعلن 

العنف.  وطالب كيري بعودة املفاوضات وفق 
بــيــان جنيف الـــذي صــدر فــي عــام 2012، فور 
انتهاء أزمـــة حــلــب، مشيرًا إلــى أن الــحــرب لن 
وحلفائه.  النظام،  بيد  حلب  بسقوط  تنتهي 
وتساءل وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك 
إيـــرولـــت، »أي ســـام إذا كـــان ســـام الــقــبــور«؟ 
انتقال  مشددًا على ضــرورة »تحديد شــروط 
ســيــاســي فــعــلــي مـــن شـــأنـــه ضـــمـــان مستقبل 
لسورية يسودها السام«. وأكد أن »املعارضة 
مــســتــعــدة الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات مـــن دون 
شروط مسبقة«، الفتًا إلى أن ممثل املعارضة 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات، ريــاض 
ــارك فـــي اجـــتـــمـــاع بـــاريـــس،  ــ ــذي شـ ــ حـــجـــاب، الـ
أبـــــدى االســـتـــعـــداد لـــلـــتـــفـــاوض، لــكــن مــصــدرًا 
لـــن تجلس  الــهــيــئــة  دبــلــومــاســيــًا أوضـــــح أن 
إلــى طــاولــة املــفــاوضــات إال إذا أدرج االنتقال 
السياسي فــي ســوريــة بــوضــوح على جــدول 

األعمال. 
ــــي، فـــرانـــك  ــانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة األملـ ــ وطــــالــــب وزيــ
فالتر شتاينماير، النظام السوري وحليفيه 
ــرانــــي »بـــإفـــســـاح املـــجـــال أمـــام  الـــروســـي واإليــ
الــنــاس لــلــخــروج« مــن حــلــب، فيما شــن وزيــر 
الرحمن  عبد  بــن  محمد  القطري،  الخارجية 

في بيان، أن هذا القصف يعتبر أكبر ضربة 
أن  إلــى  مشيرًا  للتنظيم،  التحالف  يوجهها 
تدمير أسطول النفط قرب مدينة تدمر يعني 
إلــى مليوني  إيـــرادات تصل  التنظيم فقد  أن 
دوالر أميركي، وهي القيمة التقديرية للوقود 

الذي كان في الصهاريج.
وقال مدير مركز حمص اإلعامي، أسامة أبو 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »قـــوات النظام  زيـــد، لـــ
اســتــقــدمــت تــعــزيــزات عــســكــريــة ضــخــمــة إلــى 
فــور العسكري، مؤلفة من عناصر  مطار تي 
وآلــيــات وأســلــحــة، وذلـــك تــخــوفــًا مــن وصــول 
تنظيم الدولة إلى املطار«. وبالتوازي مع ذلك، 
يشن »داعــش« هجومًا على منطقتي جحار 
ــزل الــنــفــطــيــتــن وجـــبـــل الـــحـــمـــرة. وتــبــعــد  ــ وجـ
تــلــك املــنــاطــق عــن طــريــق تــدمــر حــمــص قــرابــة 
10 كــيــلــومــتــرات. وتــمــكــن مــن الــســيــطــرة على 
أجزاء واسعة منها، مثل منطقتي حويسيس 
والحابات وكامل جبل هيان االستراتيجي 
وشــركــة »املــهــر« للغاز وتلتي الــبــرج واملــهــر، 
ــقـــول جـــحـــار وشــــاعــــر وجــــزل  ــــى حـ إضــــافــــة إلـ
سيطر  كما  بها.  املحيطة  واملناطق  النفطية 
النظام بن  لــقــوات  15 حــاجــزًا عسكريًا  على 
قرية جحار وشركة غاز املهر، و5 حواجز في 

منطقة جزل شمال غرب تدمر.

معركة الرقة
في غضون ذلك، أعلنت غرفة عمليات »غضب 
الفرات«، املدعومة من التحالف الدولي الذي 
ــات املـــتـــحـــدة، عــــن اســتــئــنــاف  ــ ــواليـ ــ ــقــــوده الـ تــ
الــرقــة«،  الثانية مــن عملية »تــحــريــر  املــرحــلــة 
مــشــيــرة إلـــى أن هـــدف هـــذه املــرحــلــة سيكون 
عزل  مع  للرقة  الغربي  الريف  كامل  »تحرير 
املـــديـــنـــة«. وقـــالـــت املــتــحــدثــة بـــاســـم الــغــرفــة، 
ــمـــد، فـــي بـــيـــان تــلــتــه بلغة  جــيــهــان شــيــخ أحـ
أمــام حشد من املقاتلن رفعت  عربية ركيكة 
خاله رايات حمراء وصفراء وزرقاء، مع راية 

بن جاسم آل ثاني، هجومًا على نظام األسد، 
واصفا إياه بـ«فاقد الشرعية«، مشيرًا إلى أن 
هذا النظام يقوم بتدمير سورية برمتها مع 
مليشيات طائفية تسانده، من خال اإلصرار 
على الــحــل الــعــســكــري، مطالبًا بــوقــف فــوري 

إلطاق النار، والعودة للمفاوضات.
العليا  الهيئة  أكد املتحدث باسم  من جهته، 
للمفاوضات، رياض نعسان آغا، أن املعارضة 
السورية »مؤمنة بالحل السياسي«، مشيرًا، 
في تصريح لـ »العربي الجديد«، إلى أن وقف 
الــقــصــف، والــحــديــث عــن االنــتــقــال السياسي 
»لـــيـــســـت شــــروطــــًا مـــســـبـــقـــة«، مــضــيــفــا »هــــذه 
مضامن القرارات الدولية، وليست شروطا«. 
بــمــوازاة ذلـــك، قــال رئــيــس االئــتــاف الوطني 
املعارضة  مقاتلي  إن  العبدة،  أنس  السوري، 
صــــامــــدون فـــي حـــلـــب، ويـــقـــومـــون بــــ »أعـــمـــال 
طائفية  مليشيا   66 مــواجــهــة  فــي  بــطــولــيــة« 
من 49 دولة، مشيرًا، في مؤتمر صحافي في 
النظام واملليشيات  قــوات  أن  إلى  إسطنبول، 
الطائفية املساندة لها تقوم بعمليات تهجير 
ــرقــــي، وإعـــــدامـــــات مـــيـــدانـــيـــة فــي  وتــطــهــيــر عــ
األحياء التي سيطرت عليها أخيرًا في شرقي 

حلب، موضحًا أن هناك تقارير توثق ذلك.

إنه  السورية،  الــثــورة  واحــدة فقط تمثل علم 
»قوات  تقرر في اجتماع املجلس العسكري لـ
باملرحلة  البدء  أخيرًا  الديمقراطية«  سورية 
الثانية من الحملة، والتي تهدف إلى »تحرير 
ــافـــة  كــــامــــل الــــريــــف الــــغــــربــــي مــــن الـــــرقـــــة، إضـ
إلـــى عـــزل املــديــنــة، واســـتـــمـــرار الــحــمــلــة حتى 
تحقيق كــامــل أهــدافــهــا«. وأشـــار الــبــيــان إلى 
فصائل  بانضمام  أكثر  »تتوسع  الحملة  أن 
لدير  العسكري  أخــرى، منها املجلس  وقــوى 
الـــــزور وقـــــوات الــنــخــبــة الــتــابــعــة لــتــيــار الــغــد 
ــواء ثـــوار  ــ الـــســـوري )تـــيـــار أحــمــد الــجــربــا( ولـ
الــرقــة، بــاإلضــافــة إلــى انــضــمــام 1500 مقاتل 
من املكون العربي من أبناء الرقة وريفها، تم 
تدريبهم وتسليحهم على يد قوات التحالف 

املــكــتــب السياسي  الـــدولـــي«. غــيــر أن رئــيــس 
»لــواء ثــوار الــرقــة«، محمود الــهــادي، والــذي  لـــ
أشـــار الــبــيــان إلـــى مــشــاركــتــه فــي الــحــمــلــة، لم 
»الــعــربــي الــجــديــد«، هذه  يــؤكــد، فــي حديثه لـــ
املـــشـــاركـــة، مــوضــحــًا أن الـــقـــرار بـــهـــذا الــشــأن 
ــهــــادي قـــد قـــــال، في  لـــم يــتــخــذ بـــعـــد. وكـــــان الــ
إن فصيله  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وقــت سابق 
الــدولــي« وقــوات »قسد«  اتفق مع »التحالف 
الرقة  لتحرير  الحملة  قيادة  يتولى  أن  على 
رفــع علم  الــى  مقابل مشاركته فيها، إضــافــة 
الثورة السورية وليس علم »وحــدات حماية 
الــشــعــب« الــكــرديــة أو أيــة أعـــام أخـــرى، األمــر 
الـــذي رفضته »قــســد«. وتــوقــعــت املــصــادر أن 
السمن شمال  تــل  بلدة  مــن  املعركة  تستأنف 

الرقة، بحيث يجري التقّدم نحو بلدة حزيمة 
عتبر خــط الــدفــاع األخــيــر عــن مدينة 

ُ
الــتــي ت

الــرقــة، على أن تفتح مــحــاور جــديــدة بهدف 
الــرقــة عــن محيطها مــن الجهات  عــزل مدينة 
الشمالية والشرقية والغربية. وفي ما يبدو 
ــائـــرات  ــهـــذه املـــعـــركـــة، شـــنـــت طـ ــه تــمــهــيــد لـ ــ أنـ
غـــارات جــويــة مكثفة على  الــدولــي  التحالف 
نقاط حيوية في ريف الرقة الغربي، تسببت 

بتدمير جسور استراتيجية في املنطقة.

درع الفرات
ــع اســتــئــنــاف عــمــلــيــة »غــضــب  وبــــالــــتــــوازي مـ
الفرات«، تواصل عملية »درع الفرات«، والتي 
استؤنفت  الــتــي  عملياتها  تــركــيــا،  تــدعــمــهــا 
الــبــاب في  بــهــدف تحرير مدينة  يــومــن  قبل 
ريـــف حــلــب الــشــمــالــي مــن ســيــطــرة »داعــــش«، 
في ما فسره البعض بأنه مقايضة تمت بن 
الـــواليـــات املــتــحــدة وتــركــيــا، تتضمن إعــطــاء 
فــي عملية  الــضــوء األخــضــر للمضي  أنــقــرة 
الــطــرف عــن استئناف  مــقــابــل غضها  الــبــاب 
عــمــلــيــة »غــضــب الـــفـــرات« فـــي الـــرقـــة. وذكـــرت 
األنباء أن فصائل الجيش السوري الحر باتت 
تحيط بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي 
الغربي  املحور  محاور، خصوصًا  ثاثة  من 
ملـــديـــنـــة الــــبــــاب، مــســتــعــيــدة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قــريــتــي الــدانــا وبــيــراتــة، لتصل إلـــى مــشــارف 
املدينة، قرب مستشفى الباب الرئيسي. ومن 
الجهة الشمالية عززت فصائل »درع الفرات« 
استراتيجية،  تلة  على  فسيطرت  مواقعها، 
مـــا جــعــلــهــا عــلــى مـــشـــارف املـــديـــنـــة. وقــطــعــت 
الباب ومنبج  الــواصــل بن مدينتي  الطريق 
أمــــــام مـــقـــاتـــلـــي الـــتـــنـــظـــيـــم، بـــعـــدمـــا ســيــطــرت 
على عــدد مــن الــقــرى والــبــلــدات على جانبي 
ــال 300  ــ الــطــريــق. وكـــانـــت أنـــقـــرة أعــلــنــت إرسـ
التركية  الخاصة  الــقــوات  من  جندي إضافي 

للمشاركة في معركة الباب.

تركيا تنتقد بحث مطالب النظام 
والمعارضة تواصل المقاومة في حلب

مهجرون في شارع الحاووز في حلب )جورج أورفيليان/فرانس برس(

القوات الكردية مصّرة على أن تكون معركة الرقة من حصتها )دليل سليمان/فرانس برس(

عبسي سميسم

ما أن تحرك تنظيم »الدولة 
االسالمية« )داعش( ضمن املنطقة 
الصحراوية املحيطة بمدينة تدمر 
وسط سورية، حتى بدأت وسائل 

اإلعالم الغربية، مستندة ملعلومات 
»املرصد السوري لحقوق اإلنسان«، 

بالترويج لحصار »تنظيم الدولة« 
ملدينة تدمر وللمدينة األثرية تحديدًا، 

في الوقت الذي كان فيه عناصر 
»داعش« يبعدون نحو سبعة 

كيلومترات عن أقرب نقطة للمدينة. 
ومن دون أن يكونوا قد استطاعوا 

فرض أي شكل من أشكال الحصار 
عليها، حتى إن طريق النقل العام 

والخاص كان ال يزال يعمل بني 
مدينتي تدمر وحمص. وبدأت 
وسائل اإلعالم الغربية تعزف 

على وتر التهديد الذي ستشهده 
املدينة األثرية التي تهم اإلعالم 

الغربي أكثر بكثير من قتل البشر. 
صور النظام السوري بمظهر 

ُ
وت

الذي يتعرض لهجمات إرهابيي 
تنظيم »داعش«. كما استخدمت 

تلك الوسائل فن التأطير اإلعالمي 
من خالل عرض صور األوركسترا 

الروسية التي كانت تعزف على 
املسرح الروماني في مدينة تدمر 

لإليحاء بأن هذه الحالة الحضارية 
لن تعود للمدينة في حال عاد 

»داعش« إليها بعدما ساعد الروس 
النظام في طرد التنظيم منها قبل 

تسعة أشهر.
كما أن أيًا من وسائل اإلعالم التي 
جاءت بـ«مانشيتات« عن حصار 

تدمر، اعتمادًا على »املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان«، لم تبني 

كيف قطع تنظيم »داعش« مئات 
الكيلومترات وسط الصحراء من 

دون أن يعترضه أحد، في حني أن 
أية طائرة كان بإمكانها استهداف 

تلك األرتال التي قدمت لتلك املسافة 
القريبة من املدينة األثرية. إن هذه 

الحالة من الترويج اإلعالمي للنظام 
كجهة تتعرض لهجمات إرهابية 

وطرف في محاربة اإلرهاب غالبًا ما 
يقوم بها »املرصد السوري لحقوق 

اإلنسان« قبيل أي حديث عن حل 
سياسي في سورية. مع العلم أن 

»املرصد« ال يزال املصدر شبه 
الوحيد للوكاالت ووسائل اإلعالم 

الغربية، والتي تأخذ منه املعلومات 
كمصدر معارض، أو محايد، األمر 

الذي يدفع للتساؤل عن مدى 
حيادية هذا املصدر والدور الذي 

يلعبه في األوقات الحرجة من خالل 
التسويق لروايات ال تخدم إال النظام 

ومعسكره، أو من خالل ضرب 
مصداقية املعارضة كلما كان هناك 

ضرورة لهذا الترويج.

زاد تنظيم »داعش« من 
مكاسبه على جبهة 
تدمر، مجبرًا النظام 
السوري على إرسال 

تعزيزات إلى المنطقة، 
فيما زادت قوات 

عملية »درع الفرات« 
ضغطها على مدينة 

الباب، وأعاد األكراد فتح 
معركة الرقة

كشف وزير الدفاع األميركي، أشتون كارتر )الصورة(، أن بالده سترسل 200 
عنصر إضافي إلى سورية للمساهمة في العمليات العسكرية في الرقة. 
له  تصريحات  خالل  كارتر،  وأوضح 
في المنامة، أن القوات التي سترسل 
مدربين  مــن  ستتألف  ســوريــة  ــى  إل
ومستشارين  الخاصة  القوات  من 
إلى  مشيرًا  األلــغــام،  إلزالـــة  ــرق  وف
جندي   300 إلى  سينضمون  أنهم 
ينتشرون  األميركية  ــقــوات  ال مــن 
ويقدمون  السورية،  األراضي  على 
التي  لــلــقــوات  عسكرية  مــشــورة 

تدعمها واشنطن.

200 أميركي إضافي
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ــــي لــضــريــح  ــارة ضـــابـــط روســ ــ ــ ــدت زيـ ــ ــ ـ
ّ
ول

ــــد مـــن أهــــم الــشــخــصــيــات  ومــضــافــة واحـ
الــحــديــث، سلطان  ســوريــة فــي تاريخها 
باشا األطرش، حالة استياء في محافظة 
ــاب مــحــاولــة  ـ

ّ
ــت الــــســــويــــداء، واعـــتـــبـــرهـــا كـ

وتشتيت  وطــنــي،  نضالي  إرث  لتشويه 
ــدى الــــســــوريــــن.  ــ ــاء لــ ــمــ ــتــ ــزات االنــ ــكــ ــرتــ مــ
وقـــام وفــد روســـي يــرأســه العقيد يــوري 
الروسية  زامــانــوف، من قاعدة حميميم 
فـــي ريــــف الـــاذقـــيـــة، يــرافــقــه مــســؤولــون 
ــريــــح ومـــضـــافـــة  ــيـــون، بـــــزيـــــارة ضــ ــلـ ــحـ مـ
سلطان بــاشــا األطـــرش فــي بــلــدة القرّيا 
بمحافظة السويداء جنوب سورية يوم 
الــثــاثــاء املـــاضـــي. وقــــام بــتــوزيــع ســال 
غذائية على األهالي ونازحن إلى البلدة 
في محاولة إلضفاء جانب إنساني على 
الزيارة. وسلطان األطرش )1891ــ 1982( 
هــو فــي طليعة الــشــخــصــيــات الــتــي كــان 
بــارز في تاريخ سورية  لها دور وطني 
ــان الـــســـّبـــاق فـــي رفــــع علم  ــ املـــعـــاصـــر. وكـ
الــثــورة العربية فــوق الــســراي الحكومي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة دمــــشــــق فــي  ــ فـ
عـــام 1918، بعدما  مــن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
خاض معارك مع الجيش التركي جنوب 
دمشق، منهيًا بذلك وجودًا عثمانيًا في 

باد الشام امتد أربعة قرون.
ــتـــاره وطــنــيــون ســـوريـــون أبــرزهــم،  واخـ
ــدًا  ــ ــائـ ــ ــدر، قـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــد الـــــرحـــــمـــــن الـ ــ ــبـ ــ عـ
ــبــــرى ملـــقـــاومـــة  ــكــ ــثــــورة الــــســــوريــــة الــ ــلــ لــ
االنــــــــتــــــــداب الــــفــــرنــــســــي فــــــي مــنــتــصــف 
عــقــد الــعــشــريــنــيــات مــن الــقــرن املــاضــي. 
ــامــــن مــتــتــالــن  واســــتــــمــــرت الـــــثـــــورة عــ
خاض خالها الثوار السوريون بقيادة 
األطرش معارك دخلت الذاكرة الوطنية 
السورية، قبل أن ينسحب مع عــدد من 
بــقــي هــنــاك  إلــــى األردن، حــيــث  ــه  رجـــالـ
حــتــى عــــام 1937. واســتــقــبــل اســتــقــبــال 
األبـــطـــال إثـــر عــودتــه إلـــى دمــشــق. وأكــد 
إلــى محافظة  املنتمن  الكتاب  عــدد من 
العرب«، كما يطلق  أو »جبل  السويداء 
عــلــيــهــا الــــســــوريــــون، رفـــضـــهـــم لـــزيـــارة 
ــــي إلــــى ضـــريـــح ومــضــافــة  ضـــابـــط روسـ
ســلــطــان األطــــــرش. وأشـــــــاروا إلــــى أنــهــا 
تأتي في سياق محاوالت تشويه تاريخ 
ــن املــحــافــظــات  ــن الـــنـــضـــال لــــواحــــدة مـ مـ
الــســوريــة، وأن الــزيــارة ال تــعــدو كونها 

استعراضًا لقوة احتال.

ــــوط، أن  ــرقـ ــ وأوضـــــــح الــــكــــاتــــب، حـــافـــظ قـ
سلطان األطرش في حديث مع »العربي 
الــجــديــد« أن »الـــــروس يــحــاولــون اتــبــاع 
ســيــاســة مــارســهــا الــنــظــام خـــال عــقــود، 
وهــي دفــع رمــوز وطنية نحو انتماءات 
بعضهم  عــن  الــســوريــن  لفصل  طائفية 
وتشتيت مرتكزات انتمائهم«. وتابع أن 
»سلطان األطرش كان قائد ثورة تحرر، 
ولو امتد العمر به إلى هذه األيام لقاوم 
ــتـــال الـــروســـي لـــســـوريـــة، كــمــا فعل  االحـ
الفرنسي في عشرينيات  االنــتــداب  أيــام 
ــقـــرن املــــاضــــي«، الفـــتـــًا إلــــى أن شــعــاره  الـ
كان كالتالي »نحن طاب حرية، ولسنا 
أدوات استعمار«. ورأى قرقوط أن زيارة 
ضابط روســي إلى مضافة قائد الثورة 
السورية الكبرى ضد االنتداب الفرنسي 
تندرج في سياق محاوالت تشويه اإلرث 
الـــنـــضـــالـــي لــــأطــــرش وألهــــــل مــحــافــظــة 
السويداء من قبل روسيا وإيران ونظام 
األسد. وأضاف أن »هذه املضافة التي لم 
تغلق يومًا بوجه ضيف، أو زائر، وكانت 
ملتقى ألحرار سورية وأحرار زاروها من 
العديد من دول العالم، هي أكبر من هذه 
الزيارات ملجرمي حرب يريدون تشويه 
تاريخ سورية بتصرفات هي أقرب إلى 
عزام،  فــؤاد  الكاتب،  ورأى  اللصوصية«. 
أن زيارة الضابط الروسي ليست »ودية، 
ــة«، مــضــيــفــًا أنـــهـــا »اســـتـــعـــراض  ــديــ أو نــ
عسكري لضابط يمثل قوة محتلة، تذّكر 
بمحاوالت ضباط فرنسين زيارة جبل 
العرب أيام االنتداب، وقد رفض سلطان 
ــار إلــــى أن  ــ ــــرش اســتــقــبــالــهــم«. وأشــ األطــ
الـــضـــابـــط الــــروســــي »يــــــدرك أن ســلــطــان 
األطـــرش لــو كــان مــوجــودًا ملــا تجرأ على 
الشبيحة  حماية  تحت  مضافته  زيـــارة 

والقتلة«. 
وفشلت محاوالت حثيثة من قبل نظام 
األســد لــزرع بــذور شقاق بــن السويداء 
ــا الــتــي كــانــت املــهــد األول  وجــارتــهــا درعـ
ــــض أهـــالـــي  ــهـ ــ ــة. وأجـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــثــــورة الـ ــلــ لــ
املــحــافــظــتــن هـــذه املـــحـــاوالت عــلــى مــدى 
السنوات الخمس املاضية. وانحاز عدد 
كــبــيــر مـــن مــثــقــفــي الـــســـويـــداء وشــبــابــهــا 
إلــى الــثــورة منذ أيامها األولـــى، أبرزهم 
ــــرش، والــتــي  مــنــتــهــى، ابــنــة ســلــطــان األطـ
كان لها دور مهم في األشهر األولى من 
الـــثـــورة فــي دفـــع الــســوريــن لــاســتــمــرار 
بــثــورتــهــم ضـــد الــنــظــام، والــتــأكــيــد على 
ــدة الـــســـوريـــن، وحــقــهــم فـــي الــحــريــة  وحــ

والكرامة واملساواة.
ويقيم معظم دروز سورية في محافظة 
ــداء، وفـــــــي قـــــــرى فـــــي الــــجــــوالن  ــ ــويــ ــ ــســ ــ الــ
التابعة  القرى  املحتل، وبعض  السوري 
ملــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، وفـــي حــي جرمانا 
الدمشقي، وفي عدة قرى في ريف إدلب 
شمال ســوريــة. وانــحــاز عــدد من مثقفي 
الثورة، وقتل عدد  إلى  الطائفة  وشباب 
ــتـــعـــذيـــب فــــي مــعــتــقــات  مـــنـــهـــم تـــحـــت الـ
ــدد مـــن الــضــبــاط  الـــنـــظـــام. كــمــا انـــشـــق عــ
ــدروز عـــن جــيــش الــنــظــام، كـــان أولــهــم  ــ الــ
وأبرزهم املازم أول، خلدون زين الدين، 
بر إعان انشقاقه في سبتمبر/

ُ
الذي اعت

أيــلــول مــن عـــام 2011، تــحــواًل مهمًا في 
ــثــــورة، وتـــأكـــيـــدًا عــلــى كــونــهــا  مــســيــرة الــ

جامعة لكل السورين.
محمد...

غضب في السويداء 
من زيارة روسية

أثارت زيارة ضابط روسي 
لمضافة سلطان باشا 

األطرش في السويداء، 
أخيرًا، حالة من 

الغضب والسخط لدى 
أوساط محلية

الزيارة الروسية ال 
تعدو كونها استعراضًا 

لقوة احتالل

  شرق
      غرب

تجمع تضامنًا مع حلب 
في سراييفو

ــة  ــ ــنـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ــد عــــــاصــــــمــــــة الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ
والـــهـــرســـك، ســرايــيــفــو، الحــتــضــان 
تــجــّمــع جــمــاهــيــري، يــــوم األربـــعـــاء 
املــقــبــل، يـــهـــدف إلــــى الــتــضــامــن مع 
تشهد  التي  السورية  حلب  مدينة 
مـــأســـاة كــبــيــرة ال تــقــل شـــأنـــًا عما 
شـــهـــدتـــه ســـرايـــيـــفـــو نــفــســهــا إبــــان 
الــحــرب الــتــي اســتــمــرت بــن عامي 
مــقــتــل  إلــــــى  وأدت  و1995   1992
وســيــنــظــم  ســــكــــانــــهــــا.  مـــــن  اآلالف 
التجمع الشعبي تحت شعار »نداء 
إلــى عــواصــم الــعــالــم مــن أجــل حلب 
وسورية«، بحسب بيان صادر عن 

اللجنة املنظمة أمس السبت.
)األناضول(

اليمن: برلمان االنقالبيين 
يمنح حكومتهم الثقة

مــــنــــح مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب الـــيـــمـــنـــي 
الــــذي يــهــيــمــن عــلــيــه حـــزب املــؤتــمــر 
املــتــحــالــف مــع جــمــاعــة أنــصــار الله 
عبدالله  علي  برئاسة  )الحوثين( 
االنقابية  للحكومة  الثقة  صــالــح، 
الـــــتـــــي ألــــفــــهــــا شــــريــــكــــا االنـــــقـــــاب 
ــنـــعـــاء، بــرئــاســة  فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـ
عبدالعزيز بن حبتور. وذكرت قناة 
أن  للحوثين،  الــتــابــعــة  »املــســيــرة« 
مجلس النواب صوت أمس السبت 
بأغلبية 156 صوتًا )من أصل 301(، 
على منح ما سمي »حكومة اإلنقاذ 
الوطني« الثقة، بعد أيام من تقديم 
برنامجها للبرملان، ومناقشته في 

لجان متخصصة. 
)العربي الجديد(

السعودي مشعل 
السلمي رئيسًا 

للبرلمان العربي
ــــودي، مــشــعــل  ــعـ ــ ــــسـ ــنــــائــــب الـ فــــــاز الــ
البرملان  رئاسة  بمنصب  السلمي، 
ــك  الـــعـــربـــي لــلــعــامــن املــقــبــلــن، وذلـ
ــــال الـــجـــلـــســـة اإلجــــرائــــيــــة الــتــي  خــ
ــبــــت، النـــتـــخـــاب  ــدت أمــــــس الــــســ ــقــ عــ
رئيس جديد للبرملان العربي، خلفًا 
ألحــمــد بـــن مــحــمــد الــــجــــروان الـــذي 
تنافس  وقــد  رئاسته.  فترة  انتهت 
عــلــى هـــذا املــنــصــب كــل مــن النائبة 
الــســودانــيــة، ســامــيــة حــســن أحــمــد، 
والنائب السعودي الذي حصد 53 

صوتًا، مقابل 13 ملنافسته.
)العربي الجديد(

القاهرة وباريس تتفقان 
على دعم الجيش الليبي

املصرية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
الــقــاهــرة وفرنسا  أن  السبت،  أمــس 
اتفقتا على دعم الجيش والحرس 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيـــبـــي فـ ــلـ الــــرئــــاســــي الـ
الساح  وصـــول  ومــنــع  املليشيات، 
أو  إقليمية  أطــــراف  أي  عــبــر  إلــيــهــا 
دولـــــيـــــة. وأوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
ــــى هـــذا  ــه تــــم الـــتـــوصـــل إلــ ــ ــيــــان أنــ بــ
ــمـــع وزيــــر  ــاء جـ ــقــ االتـــــفـــــاق خــــــال لــ
الخارجية املصري، سامح شكري، 
ووزيـــر الــدفــاع الفرنسي جــان إيف 
لـــودريـــان )الـــصـــورة(، عــلــى هامش 
ملنتدى   12 بـــالـــدورة  مــشــاركــتــهــمــا 
ــنــــامــــة«، والـــــــذي يــخــتــتــم  »حـــــــوار املــ

أعماله اليوم. 
)األناضول(

وقف إطالق النار مؤقت 
في قنفودة ببنغازي

بــــدأ الــجــيــش الــلــيــبــي املــنــبــثــق عن 
برملان طبرق، أمس السبت، تطبيق 
وقف إطاق النار ملدة ست ساعات، 
مــن أجـــل فــتــح مــمــرات آمــنــة لأسر 
العالقة في منطقة قنفودة بمدينة 
ــي الـــــبـــــاد. وأعـــلـــن  ــرقــ ــنــــغــــازي شــ بــ
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة الــعــامــة  املـ
املــســمــاري،  أحــمــد  العقيد  للجيش 
مؤقتًا إلطــاق  وقــفــًا  الجمعة،  يــوم 
ــتـــداد نــهــار الــســبــت،  ــنـــار، عــلــى امـ الـ
ــخــــروج املــدنــيــن  ملـــنـــح مـــمـــر آمـــــن لــ
مصادر  لكن  قنفودة.  في  العالقن 
الفعلي  التطبيق  أن  أكـــدت  محلية 

بدأ بعد ظهر يوم أمس. 
)األناضول(



روتين في معارك الموصل... واغتيال نائب في الجنوبمفاجآت الحكومة الكويتية: »لغم« سياسي في وزارة العدل

45
سياسة

  شرق
      غرب

فتح معبر رفح للحاالت 
اإلنسانية 

ــلـــطـــات املــــصــــريــــة فــتــح  أعــــــــادت الـــسـ
ــــدودي مــــع قــطــاع  ــحــ ــ ــح الــ ــ مـــعـــبـــر رفــ
ملدة  السبت،  أمــس  استثنائيًا،  غــزة 
ثــاثــة أيـــام مــن أجــل عــبــور الــحــاالت 
ــيــــة واملــــرضــــيــــة والــــطــــاب  ــانــ اإلنــــســ
فـــي االتـــجـــاهـــن. وأوضــــحــــت هيئة 
في  حماس  لحركة  التابعة  املعابر 
أعــادت  املصرية  »السلطات  أن  غــزة 
ــبـــر رفـــــــح الـــــبـــــري الـــســـبـــت  ــعـ فــــتــــح مـ
فـــي االتـــجـــاهـــن، ملـــغـــادرة ووصــــول 

املسافرين العالقن.
 )فرانس برس(

مصر تنفي التقارب 
مع إيران

أشــــــاد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
ــــورة(، أمـــس  ــــصــ ســـامـــح شــــكــــري، )الــ
الــســبــت، »بــالــعــاقــات املــمــيــزة« بن 
مصر والسعودية، نافيًا تقارير عن 
عبرت  أن  بعد  البلدين،  بــن  خــاف 
الروسي  للتدخل  دعمها  عــن  مصر 
في سورية. وقال شكري، في املنامة، 
»من وجهة نظر مصر دعوني أؤكد 
لكم إن لدينا رؤية شديدة الوضوح 
الجوهرية  الطبيعة  يخص  مــا  فــي 
لتلك العاقة. األمن القومي العربي 
ــرابــــط والـــتـــفـــاهـــم  ــتــ يــعــتــمــد عـــلـــى الــ
املـــوجـــود بــن الــســعــوديــة ومــصــر«، 
عاقتها  توثق  ال  مصر  أن  مضيفًا 

بإيران.
)رويترز(

حماس: المساعدات 
األميركية  إلسرائيل 

دعم لإلرهاب
اعتبر املتحدث باسم حركة حماس، 
ــبـــت، أن  ــسـ ــــوم، أمـــــس الـ ــــرهـ فــــــوزي بـ
ــيـــركـــي املــالــي  ــمـــرار الـــدعـــم األمـ ــتـ اسـ
اإلسرائيلي،  لاحتال  والعسكري 
العسكرية  قــدراتــه  أجــل تطوير  مــن 
وأنظمته الصاروخية، »دعم رسمي 
لإلرهاب«. وأشار برهوم إلى أن هذا 
الدعم شرعنة وغطاء أميركي رسمي 
ملزيد من الجرائم الصهيونية بحق 
شعوب  وكافة  الفلسطيني  الشعب 
املــنــطــقــة، مـــؤكـــدًا أن الـــدعـــم بــمــثــابــة 
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي  تـــشـــجـــيـــع لــــاحــ

لإلمعان في مجازره وانتهاكاته.
)العربي الجديد(

نجل مرسي: األمن خيرني 
بين الصمت واالعتقال

ــة )الـــــــــصـــــــــورة(، نــجــل  ــ ــامــ ــ ــــن أســ ــلـ ــ أعـ
الــرئــيــس املـــصـــري الـــســـابـــق، محمد 
ــبـــت، أنـــــه تــلــقــى  مــــرســــي، أمـــــس الـــسـ
اتــصــااًل هاتفيًا قبل عــام مــن جهاز 
ــــع لـــــــــوزارة  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــــوطـ األمـــــــــن الـ
الداخلية، خيروه خاله بن الصمت 
أو تنفيذ قـــرار الــضــبــط واإلحــضــار 

في قضية »فض رابعة«.
وظهر أسامة مرسي خال محاكمته 
و371  محبوسًا   378( آخرين  و738 
ــًا(، بـــيـــنـــهـــم املـــــرشـــــد الــــعــــام  ــيــ ــابــ ــيــ غــ
محمد  املسلمن  اإلخــــوان  لجماعة 
بديع، أمام محكمة جنايات القاهرة 
ــــال  ــــي قـــضـــيـــة »فــــــض رابــــــعــــــة«. وقـ فـ
مصدر قضائي إن نجل مرسي نفى 
االتهامات املنسوبة إليه من جانب 

النيابة العامة في القضية.
)األناضول(

مصر: حكم نهائي 
بإعدام عادل حبارة

قضت محكمة النقض املصرية، أمس 
ــدم من  ــقـ الـــســـبـــت، بـــرفـــض الــطــعــن املـ
الــقــيــادي »الــجــهــادي«، عــادل حبارة، 
و15 آخــريــن، بــإلــغــاء أحــكــام اإلعـــدام 
الــــصــــادرة بحقهم  والــســجــن املـــؤبـــد 
في قضية »أحداث رفح الثانية« في 
مــصــدر  وقـــــال   .2013 أغـــســـطـــس/آب 
قضائي، إن هذا الحكم يعني أن حكم 
اإلعــــدام بحق حــبــارة أصــبــح نهائيًا 
وغير قابل للطعن. وقتل 25 مجندًا 
فــي مــديــنــة رفـــح فــي أغــســطــس، بعد 
توقيف مسلحن للحافلة التي كانت 

تقلهم وإطاق النار عليهم.
)العربي الجديد(

الكويت ـ خالد الخالدي

أثارت تشكيلة مجلس الوزراء الجديدة التي 
اختارها ممثل أمير الكويت، الشيخ صباح 
األحــمــد الــصــبــاح، رئــيــس الــحــكــومــة، الشيخ 
ــارك الـــصـــبـــاح، الــعــديــد مـــن ردود  ــبـ جــابــر املـ
املستغربة،  أو  الــغــاضــبــة  أو  املـــؤيـــدة  الــفــعــل 
ثــمــانــيــة وزراء  بــقــاء  التشكيلة  كــمــا شــهــدت 
من الحكومة السابقة، في حن تم استبدال 
سبعة وزراء بوجوه جديدة. وكان من أبرز 
الجديدة،  الــوزاريــة  التشكيلة  فــي  املــفــاجــآت 
نــقــل الــشــيــخ مــحــمــد الـــخـــالـــد الـــصـــبـــاح، من 
وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع التي تعتبر 
الــكــويــتــيــة  الـــســـيـــاســـة  فــــي  هــامــشــيــة  وزارة 
لوزير  الداخلية  حقيبة  وإعــطــاء  الــداخــلــيــة، 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق، خـــالـــد الــــجــــراح الــصــبــاح. 
ــر الــداخــلــيــة الــســابــق  وتــتــهــم املــعــارضــة وزيــ

بغداد ـ العربي الجديد

تراجعت أخبار حرب املوصل أمس السبت، 
عـــلـــى حـــســـاب تــــطــــورات أمـــنـــيـــة وســيــاســيــة 
كـــان أبــرزهــا مقتل نــائــب عــراقــي عــن مدينة 
البصرة، تضاربت األنباء حوله بن اغتيال 
أو وفــاة بحادث سير. وقد استعادت قوات 
مــن الــجــيــش الــعــراقــي، أمـــس الــســبــت، حين 
جديدين من تنظيم »داعــش« شرقي مدينة 
نفسه.  املحور  في  ثالثًا  واقتحمت  املوصل، 
وقــــــال قـــائـــد الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــحــريــر 
يارالله،  األمــيــر  الــركــن عبد  الفريق  املــوصــل 
في تصريح مكتوب، إن قوات جهاز مكافحة 
ــــى  اإلرهــــــــاب حــــــررت حـــيـــي الـــقـــادســـيـــة األولـ
واملــــرور شــرقــي املــوصــل بــالــكــامــل. وأضـــاف 

بـــأنـــه مــهــنــدس قــــــرارات ســحــب الــجــنــســيــات 
مــن املــعــارضــن الــســيــاســيــن وراعــــي قــانــون 
البصمة الوراثية الذي واجه انتقادات دولية 
واسعة. وكان أمير الكويت قرر وقف تنفيذ 
الخالد  ذلــك  بعد  ليعلن  وتجميده،  القانون 
أي  في  الوطن  لخدمة  أنــه سيعمل  الصباح 

مكان يراد له أن يعمل فيه.
ــــرر رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء اإلبـــقـــاء على  وقـ
أنــس الــصــالــح وزيـــرًا للمالية ونــائــب رئيس 
مجلس الوزراء. ويعتبر الوزير الشاب واحدًا 
اإلدارة  عليها  تعتمد  التي  الشخصيات  مــن 
السياسية من أجل حل األزمات. يتعلق األمر 
بالسياسات الدولية املالية وأبرزها التعامل 
مع مشكلة انخفاض أسعار البترول، وفرض 
الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــســـلـــع الـــكـــمـــالـــيـــة، وفــــرض 
ضريبة القيمة املضافة، والتوسع في خطط 
الصالح  تعين  ويوحي  الباد.  في  التقشف 
ــي تــطــبــيــق خــطــة  بـــــأن الـــحـــكـــومـــة مـــاضـــيـــة فــ
اإلصــــاح االقــتــصــادي، والــتــي تتضمن رفــع 
الدعم عن السلع وتخفيض جــزء من رواتــب 
العاملن في الحكومة، كون أنس الصالح هو 
من وضع هذه الخطة وصاغ أغلب قراراتها.

وســـيـــســـتـــمـــر الـــــــوزيـــــــر، مـــحـــمـــد الـــعـــبـــدالـــلـــه 
الدولة لشؤون  بــوزارة  الصباح، في منصبه 
الحمود  ســلــمــان  وسيبقى  الـــــوزراء،  مجلس 
الـــصـــبـــاح كـــوزيـــر لـــإلعـــام ووزيــــــر لــلــشــبــاب. 
ويــقــول املــراقــبــون الــســيــاســيــون إن اســتــمــرار 
ــاء بــســبــب انــتــمــائــهــمــا  ــ ــريــــن جـ هـــذيـــن الــــوزيــ
إلــــى األســـــرة الــحــاكــمــة فــقــط. وتــعــد كـــل هــذه 
الحقائب شبه هامشية وذات تأثير محدود 
فــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي. وقــــــــررت الــحــكــومــة 

وبسعيه وتشجيعه ملاحقة املعارضة ونفي 
بعض أقطابها وسجن بعضهم اآلخر.

وقــال نائب مجلس األمــة، وليد الطبطبائي، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن »تـــوزيـــر الـــعـــزب هو 
ــة واضــــحــــة عـــلـــى أن الـــحـــكـــومـــة ال تــريــد  ــ داللــ
وفــي وضع  العناد  في  التخلي عن منهجها 

يـــارالـــلـــه أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة رفـــعـــت الــعــلــم 
الـــعـــراقـــي فــــوق مــبــانــي الــحــيــن بــعــد تكبيد 
التنظيم خسائر كبيرة، من دون أن يوضح 
طبيعة تلك الخسائر. بدوره، تحدث العميد 
الــركــن ولــيــد الــعــبــيــدي آمـــر الــلــواء 73 ضمن 
الفرقة 16 فــي الجيش، عــن اقتحام قــوة من 
ــاب، حــي الــنــور شرقي  جــهــاز مكافحة اإلرهــ
املــــوصــــل. وبــحــســب املـــتـــحـــدث بـــاســـم جــهــاز 
مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، صـــبـــاح الــنــعــمــانــي، في 
تــصــريــح لــلــتــلــفــزيــون الــعــراقــي فـــإن الــقــوات 
العراقية املشتركة »باتت على مسافة ثاثة 
أو أربعة كيلومترات من نهر دجلة«، معربًا 
عن أمله في السيطرة على األحياء املتبقية 
على الضفة الشرقية للنهر »بنفس السرعة« 
منذ  أي  اآلن،  حــتــى  قـــواتـــه  حــقــقــتــهــا  الـــتـــي 
في  املــديــنــة  لتحرير  الشاملة  املــعــركــة  بـــدأت 
يزال  وال  املــاضــي.  األول  أكتوبر/تشرين   16
التحدي الرئيسي بالنسبة للقوات العراقية 
املشتركة هــو الــوصــول بــأســرع وقــت ممكن 
)الــغــربــي( لنهر دجلة،  األيــمــن  الساحل  إلــى 
في ظل فتح »داعـــش« جبهات مــوازيــة، كان 
آخرها في األنبار، والتي تشير تقارير إلى 
التنظيم بدأ ينقل عائات قياداته إليها  أن 

على وقع خسارته مناطق في املوصل.
وكان الحدث األمني األبرز بعيدًا عن املوصل، 
 الــنــائــب عــن تحالف 

ّ
إذ أكـــد مــصــدر أمــنــي أن

قتل  العجمان،  العظيم  عبد  العراقية  القوى 
ــح تـــعـــّرض لـــه مــوكــبــه جنوبي 

ّ
بــهــجــوم مــســل

العراق، علمًا أن وكاالت أنباء عاملية تحدثت 
عن وفاة بحادث سير. غير أن مصدرًا أمنيًا 
رفيع املستوى جــزم في اتصال مع »العربي 

ــوكــــب الـــعـــجـــمـــان تـــعـــّرض  الــــجــــديــــد« بـــــأن »مــ
ح من قبل مجهولن، في الطريق 

ّ
لهجوم مسل

الرابط بن مدينتي الناصرية والبطحاء في 
مــحــافــظــة ذي قـــار جــنــوبــي الـــعـــراق«، مشيرًا 
اعترضت طريق  حة 

ّ
املسل »املجموعة   

ّ
أن إلى 

الــنــائــب وأمـــطـــرتـــه بـــوابـــل مـــن الـــرصـــاص ما 
أســـفـــر عـــن إصـــابـــتـــه بـــجـــروح بــلــيــغــة، وعـــدد 
ــدر الــى  ــن عــنــاصــر حـــمـــايـــتـــه«. ولـــفـــت املـــصـ مـ
 »الـــعـــجـــمـــان فـــــارق الـــحـــيـــاة قــبــل وصــولــه 

ّ
أن

الـــى املــســتــشــفــى«. والــعــجــمــان هـــو نــائــب عن 
ويترأس  الــعــراق،  جنوبي  البصرة  محافظة 
لجنة األوقاف والشؤون الدينّية في البرملان 
ــراق. عــلــى صــعــيــد ســـيـــاســـي، رأى نــائــب  ــعــ الــ
إيــاد عــاوي، أن »التغلغل اإليراني  الرئيس، 
في العراق يهدد األمن القومي العربي«، نظرًا 
إلـــى مـــا ســمــاه »تــأثــيــرًا كــبــيــرًا لــطــهــران على 
عــاوي،  ونــصــح  الــعــراقــيــة«.  العاصمة  إدارة 
ــوار املــنــامــة في  ــ فـــي كــلــمــتــه ضــمــن جــلــســة حـ
البحرين، اإلدارة األميركية الجديدة بتحقيق 
السياسي في  الــتــوازن  مطلبن: أولهما دعــم 
منطقة الــشــرق االوســـــط، ثــم الــعــمــل بــاتــجــاه 
تحقيق وضــع إقليمي آمــن، من خــال ضبط 

امللف الــنــووي فــي املنطقة. كما دعــا عــاوي، 
فــي بــيــان مــنــفــصــل، أمـــس الــســبــت، إلـــى خلق 
»بيئة طــاردة لإلرهاب«. وفي سياق متصل، 
محمد  العراقية  القوى  تحالف  عضو  انتقد 
املـــشـــهـــدانـــي، الـــنـــفـــوذ اإليــــرانــــي املـــتـــزايـــد في 
ـــ«الـــعـــربـــي  الـــــعـــــراق، مــــؤكــــدًا خـــــال حـــديـــثـــه لـ
ــد« أن اإليــــرانــــيــــن »تــغــلــغــلــوا بــشــكــل  ــديـ ــجـ الـ
كــبــيــر فـــي املـــؤســـســـات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
واالجتماعية«. وأضاف املشهداني أن »كثيرًا 
من الساسة العراقين يفتخر بكونه مرتبطًا 
بإيران، بل يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك 
حن يؤكد أنه يتلقى املال والساح والتدريب 

من مستشارين إيرانين«. 
التي طغت على  العراقية  وفي إطــار املواقف 
ــداث الــعــســكــريــة، كــشــف رئــيــس الــبــرملــان  ــ األحـ
العراقي سليم الجبوري أن السجون العراقية 
الــذيــن  املعتقلن  بــعــشــرات اآلالف مــن  تــغــّص 
مضى على اعتقالهم سنوات طويلة، من دون 
أن تــوجــه لهم أي تــهــم. وحـــذر الــجــبــوري من 
خطورة ذلك، على اعتباره مخالفًا للدستور 
لفترة طويلة من دون  الــذي يمنع االحتجاز 
مــســّوغ قــانــونــي. وعـــن املــوضــوع نــفــســه، قــال 
قاٍض في وزارة العدل العراقية، خال حديث 
ــــوزارة أطلقت   »الــ

ّ
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الــشــهــر املــاضــي ســـراح أكــثــر مــن 500 معتقل 
بالتهم  إدانتهم  تثبت  لم  ممن  نساء،  بينهم 
املــوجــهــة ضـــّدهـــم«، مــشــيــرًا إلـــى أن »الــلــجــان 
تواصل عملها وهي تطلق عددًا من املعتقلن 
 هــنــاك عــشــرات اآلالف من 

ّ
 شــهــر، لــكــن

ّ
فــي كــل

املعتقلن في تلك السجون، وملفاتهم تحتاج 
لسنوات ألجل حسمها«.

اإلبقاء على وزيرة الدولة لشؤون التخطيط 
والتنمية، هند الصبيح، باعتبارها الوزيرة 
الـــوزاريـــة. كما  التشكيلة  الــوحــيــدة فــي هـــذه 
تــقــرر اســتــمــرار وزيـــر اإلســكــان الــشــاب، رجــل 
األعمال، ياسر أبل، الذي تعهد بحل املشكلة 
اإلسكانية خال خمس سنوات مقبلة. وتقرر 
أيضًا تفكيك وزارة املواصات وتحويل جزء 
ــــرى وتــســمــيــة جــــزء منها  مــنــهــا لـــــــوزارات أخـ
بــاســم وزارة الــخــدمــات، والــتــي أوكــلــت أيضًا 

للوزير ياسر أبل كحقيبة ثانية له.
لكن فتيل األزمة قد يدور حول شخص واحد 
فقط هــو وزيـــر الــعــدل الــجــديــد، فــالــح الــعــزب، 
الـــــذي عــــرف بــتــوجــهــاتــه املــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة 
ــرزوق الــغــانــم،  ولــرئــيــس الــبــرملــان الــســابــق، مــ

بعض األشخاص السيئن في األماكن املهمة 
ــاف: »نحن كــنــواب فــي هذا  فــي الــبــاد«. وأضـ
الــبــرملــان لدينا كــامــل الــحــق فــي أن نستخدم 
الــدســتــوريــة ملــحــاســبــتــه ومحاسبة  ــا  ــنـ أدواتـ
غــيــره مــمــن يــتــجــاوز عــلــى الــشــعــب الــكــويــتــي 
ــاول إيـــــذاء جــــزء مــنــه ســــواء بــالــقــول أو  ــحـ ويـ

الفعل أو التحريض«، وفق تعبيره.
الشيخ  الحكومة،  رئيس  أن  من  الرغم  وعلى 
ــــزع فــتــيــل  ــاول نـ ــ ــاح، حــ ــبـ ــارك الـــصـ ــبــ جـــابـــر املــ
ــان مـــن املــمــكــن أن يسببها  الـــتـــي كــ ــات  ــ ــ األزمـ
إصـــــرار وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق عــلــى ملف 
سحب الجنسيات وقانون البصمة الوراثية، 
توعد أعضاء البرملان وزير الداخلية السابق 
ووزير الدفاع الحالي محمد الخالد الصباح 
الفترات  في  أفعاله  عن  القانونية  لة  باملساء
السابقة. وقال النائب، مبارك هيف الحجرف، 
إن »هــروب محمد الخالد الصباح من وزارة 
الداخلية يعني أنه هرب من املواجهة لكن هذا 
الجنسيات  عــن متابعة مــوضــوع  لــن يثنينا 
املسحوبة«. وأضاف: »نتمنى أال ينقل محمد 
الخالد فساد الداخلية إلى وزارة الدفاع كما 
أن تغيير الوزير ال يعني أننا لن نراقب كافة 
التجاوزات الحاصلة في هذه الــوزارة«، وفق 

تأكيده.
ــراء  ــ ــبــــون الـــســـيـــاســـيـــون إن إجـ ــقــــول املــــراقــ ويــ
نقل الخالد لـــوزارة الــدفــاع هــو إجـــراء مؤقت 
تمهيدًا لقرار عزله من الحياة السياسية في 
الكويت تمامًا، بعدما ساهم بشكل كبير في 
التي  قــراراتــه  السياسية عبر  األزمـــات  تفاقم 
القـــت مــعــارضــة شــديــدة مــن جميع األطـــراف 

الحكومية واملعارضة.

أردوغان والنظام 
الرئاسي

استنسابية 
السالح في 

العراق

ليتم  القومية،  الحركة  نائبًا إضافيًا، من   14
تــحــويــلــهــا إلـــى االســتــفــتــاء الــشــعــبــي. ويــأتــي 
ذلــك وســط ارتــفــاع دعــم الـــرأي الــعــام التركي 
املحاولة  بعد  الرئاسي،  النظام  إلى  للتحول 
االنقابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز 
املاضي، وذلك بعد الدور الكبير الذي لعبته 

الرئاسة في إفشال هذه املحاولة.
وعمل كل من حزب العدالة والتنمية والحركة 
األخير، بشكل حثيث  الشهر  القومية، خال 
لــلــتــوافــق عــلــى نــص الــتــعــديــات الــدســتــوريــة 
التي ستتيح تحويل نظام الحكم في تركيا 
التركية  الجمهورية  تأسيس  منذ  مــرة  ألول 
عــــام 1923، إلــــى الــنــظــام الـــرئـــاســـي. وحــصــل 
يوم  الجمهورية،  رئاسة  موافقة  على  النص 
 
ً
األربــعــاء املــاضــي، بعد اللقاء الــذي جمع كا
من رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، والرئيس 

أردوغان.
وتوافق كل من »العدالة والتنمية« والحركة 

القوات األميركية في محافظات شمال وغرب 
 عـــن مــنــاطــق الـــكـــرخ فـــي بــغــداد 

ً
الـــبـــاد، فــضــا

التي يغلب عليها لون طائفي معن. وتوالت 
بعدها العمليات بشكل كبير لسحب الساح 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــســـابـــق،  ــتـــرة حـــكـــم رئـ ــــال فـ خـ
ــلـــت إلــــى ســحــب ســاح  نـــــوري املـــالـــكـــي، ووصـ
أبــنــاء القبائل فــي األريــــاف والــقــرى، ثــم قــوات 
ــحـــوة« املــنــاهــضــة لــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«  »الـــصـ
التي كفرت  اإلرهابية  الجماعات  انتشار  رغم 
بتهم  السنية  املناطق  كثيرة من سكان  فئات 
أو  األمنية  األجــهــزة  فــي  العمل  مثل  مختلفة، 
الــحــكــومــيــة واالنــتــمــاء إلـــى الــحــزب اإلســامــي 
)جناح جماعة اإلخوان املسلمن في العراق(، 
أو رفض العمل والتعاون مع »القاعدة« ومن 
بعدها تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش(، 
والجريمة  املسلح  السطو  عــصــابــات  عــن  عــدا 

املنظمة.
ويــعــزو »مــركــز دراســــات بــغــداد األمــنــيــة« أحد 
ــــدن ســريــعــًا بــيــد »داعـــــش«  أســـبـــاب ســـقـــوط املـ
لتجريد املواطنن وأبناء القبائل من الساح، 

إسطنبول ـ باسم دباغ

التركي، رجــب طيب  الرئيس  اقترب 
أردوغــــان، ومــن ورائـــه حــزب العدالة 
حلم  تحقيق  مــن  الــحــاكــم  والتنمية 
الــتــحــول إلــــى الــنــظــام الـــرئـــاســـي، وذلــــك بعد 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق حـــول نـــص الــتــعــديــات 
الدستورية مع حزب الحركة القومية )يميني 
قــومــي مــتــطــرف(، وســـط اعــتــراضــات شــديــدة 
الشعب  بحزب  ممثلن  »الكمالين«  قبل  من 
ــزاب املـــعـــارضـــة(. وتــم  ــ الــجــمــهــوري )أكـــبـــر أحـ
التعديات  على  »التوافقية«  املسودة  تقديم 
الــدســتــوريــة، مــن قــبــل الــحــزب الــحــاكــم، أمــس 
السبت، إلى رئاسة البرملان، بعد مصادقة كل 
من قيادة »العدالة والتنمية« وقيادة الحركة 
جميع  تــواقــيــع  جمع  وبــعــد  عليها،  القومية 
نواب »العدالة والتنمية« البالغ عددهم 316 
موافقة  إلــى  فقط  املقترحات  وتحتاج  نائبًا. 

بغداد ـ قاسم العلي

عــلــى غـــــرار عـــشـــرات الـــقـــوانـــن الــتــي 
ــتـــال  ــعـــد احـ صـــــــدرت فــــي الـــــعـــــراق بـ
ــبـــاد، فــــإن تــطــبــيــق قـــانـــون حــيــازة  الـ
ــى الــتــمــيــيــز  ــ ــنــــن الــــســــاح يـــخـــضـــع إلــ ــواطــ املــ
الــطــائــفــي، أو حــتــى الــقــومــي وحــتــى الــحــزبــي. 
وتـــــــــزداد شــــكــــوى حـــقـــوقـــيـــن وعـــنـــاصـــر أمـــن 
وجـــود  إزاء  الـــعـــراقـــيـــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  فـــي 
مــا يــصــفــونــه »بــاالنــتــقــائــيــة فــي الــتــعــامــل مع 
الــقــانــون رقــم 13 الــخــاص بــحــيــازة األسلحة« 
إذ يبدو  الــعــراقــي وقــومــيــتــه،  بحسب طــائــفــة 
أن الــقــانــون مــعــطــل بــشــكــل كــامــل فـــي جــنــوب 
 على شكل 

ً
العراق وأجــزاء من وسطه، وفاعا

واســـع فــي شــمــال وغـــرب الــبــاد، بينما يبدو 
ــانـــون فـــي املـــنـــاطـــق املــخــتــلــطــة »مــنــافــقــا«  ــقـ الـ
وفــقــًا لــوصــف الــقــاضــي الــســابــق فــي محكمة 
أن  أكــد  الــذي  الرصافة، بهاء عمران،  جنايات 
العيب ليس في القانون بل في طريقة تنفيذه 
»الطائفية«، حيث تستثنى طائفة من سحب 
الساح وتجرد األخرى من أي ساح، حتى لو 

كانت سكن مطبخ حادة.
وتوجه اتهامات إلى قوات الجيش والشرطة 
ومليشيات »الحشد الشعبي« بتنفيذ عمليات 
ــة فــــي مـــنـــاطـــق شــمــال  ــعــ دهـــــم وتــفــتــيــش واســ
وغــــرب الـــعـــراق، لــســحــب مــا تسميه األســلــحــة 
غير املرخصة من املواطنن، وتشمل األسلحة 
ــرًا إلــى  ــيـ ــلـــت أخـ املــتــوســطــة والــخــفــيــفــة، ووصـ
مصادرة بنادق الصيد، بينما تتغول ظاهرة 
حــمــل الـــســـاح فـــي جــنــوب الـــعـــراق، لــتــتــجــاوز 
تخزين  إلـــى  واملــتــوســطــة،  الخفيفة  األســلــحــة 
الـــقـــاذفـــات والـــصـــواريـــخ قــصــيــرة ومــتــوســطــة 
ــات الــثــقــيــلــة املـــثـــبـــتـــة عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــــرشـ املـــــــدى والـ
وهناك  واملتفجرات.  باأللغام  انتهاء  اآلليات، 
نـــحـــو 10 أســـــــواق لــبــيــع وشـــــــراء الــــســــاح فــي 
العراق، بينما توجد نحو 60 صفحة  جنوب 
على مواقع التواصل االجتماعي، من »تويتر« 
و»فــيــســبــوك«، لــعــرض قــطــع الــســاح وبيعها 
أو شـــرائـــهـــا، وســــط صــمــت حــكــومــي مــطــبــق، 
الداخلية  وزارة  فــي  متنفذين  بــأن  واتــهــامــات 
تلك  يــديــرون  السياسية  ــزاب  ــ الــعــراقــيــة واألحـ
األســـــــواق، حــيــث تــــدر ربــحــًا يــضــاهــي تــجــارة 

املخدرات في كثير من األحيان.
ــلـــيـــات تـــجـــريـــد الـــســـاح  ــــدت أولــــــــى عـــمـ ــهـ ــ وشـ
لــلــمــواطــنــن عــــام 2004 عــلــى يد  الــشــخــصــي 

القومية على إيجاد صياغة توافقية تخص 
الصاحيات  وهــي  رئيسية،  مواضيع  ثاثة 
لغاية  الــتــركــي  الــرئــيــس  بــهــا  الــتــي سيتمتع 
التنفيذ  حيز  الدستورية  التعديات  دخــول 
الــرئــاســيــة  بــعــد االنــتــخــابــات  عـــام 2019، أي 
والبرملانية املقبلة، وكذلك النصاب القانوني 
الازم ملحاسبة رئيس الجمهورية وتحويله 
ــة األعـــلـــى إن لــــزم األمــــر،  ــدولــ إلــــى مــجــلــس الــ
وكـــذلـــك حــــدود الــصــاحــيــات الــتــي سيتمتع 
بــهــا الــرئــيــس بــمــا يــخــص إصـــــدار املــراســيــم 
الرئيس من إصــدار  يتمكن  ولــن  التشريعية. 
أي مراسيم تشريعية لغاية دخول التعديات 
وكذلك   ،2019 عــام  التنفيذ  حيز  الدستورية 
لـــن يــبــدأ تــطــبــيــق املـــــادة الــخــاصــة بــالــســمــاح 
مــع حزبه  على عاقته  الحفاظ  فــي  للرئيس 
قــبــل الــعــام نــفــســه. وعــلــى الــرغــم مــن حصول 
اإلضافية  الصاحيات  بعض  على  الرئيس 
إال أن تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي 
لن يصبح نافذًا بشكل كامل حتى عام 2019.

وبــحــســب الــتــعــديــات الــدســتــوريــة املــقــتــرحــة، 
ســيــتــمــتــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
منصب القائد األعلى للجيش والقوات املسلحة 
الـــــذي يــشــغــلــه حـــالـــيـــًا، بــجــمــيــع الــصــاحــيــات 
ــوزراء، والـــذي  ــ ــ الــتــنــفــيــذيــة الــتــابــعــة لــرئــيــس الـ
سيتم إلغاؤه وتعين نواب للرئيس بداًل منه. 

في وقت انهار الجيش العراقي وشهد حاالت 
ويقول  التنظيم.  مقاتلي  أمـــام  جماعية  فـــرار 
»الــعــربــي  ــفـــاحـــي، لـــ ــز، مــحــمــد الـ ــركــ عــضــو املــ
الجديد«، إن »سياسة تطبيق القانون ال تسري 
على كــل الــطــوائــف، وهـــذا مــعــروف، وال يمكن 
املناطق باتت مناطق  إنــكــاره، لكن تلك  ألحــد 

الحكومة وتعين  الرئيس تشكيل  وسيتولى 
الوزراء والتقدم بمشروع امليزانية، وسيتمتع 
بالقدرة على إصدار املراسيم التشريعية على 
البرملان  بموافقة  إال  التنفيذ  حيز  تــدخــل  أال 
عليها، وبشرط أال تمس بالحقوق والحريات 
من  كــل  ستمتلك  كما  للمواطنن.  الشخصية 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة والــبــرملــان صــاحــيــة حل 
الــبــرملــان والـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات تشريعية 
ــي حــــــال حـــصـــل اســـتـــعـــصـــاء ســـيـــاســـي فــي  ــ فـ
الــــبــــاد. وســيــحــظــى املــجــلــس الــنــيــابــي بــعــدد 
مــن اإلصــاحــات، مــن بينها رفــع عــدد املقاعد 
بــــدل 550 مــقــعــدًا  إلــــى 600 مــقــعــد  الــبــرملــانــيــة 
حــالــيــًا، كــمــا ســيــتــم انــتــخــاب نــــواب احــتــيــاط، 
ــتــــرشــــح  ــتــــم تـــخـــفـــيـــض عــــمــــر الــ ــيــ وكــــــذلــــــك ســ
لــعــضــويــة الــبــرملــان إلـــى 18 عــامــًا. واســتــجــاب 
القومية  الحركة  لطلبات  والتنمية«  »العدالة 
بتخفيض النصاب القانوني، ملحاسبة رئيس 
الــجــمــهــوريــة وإحـــالـــتـــه إلــــى املــجــلــس األعــلــى 
لتحويل  تقديم مقترح  للدولة. وباتت عملية 
للدولة، تحتاج  األعلى  املجلس  أمــام  الرئيس 
ألصوات 301 نائب من أصل 600. أما تشكيل 
لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق بــحــق رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
فستحتاج إلى موافقة 360 نائبًا، بينما سيتم 
للدولة  األعــلــى  املجلس  إلــى  الــرئــيــس  تحويل 

ملحاسبته بعد موافقة 401 نائب.
وبـــدا واضــحــًا أن أيــًا مــن األحــــزاب املعارضة 
للتحول إلى النظام الرئاسي وبالذات حزب 
املوافقة  وارد  فــي  ليس  الجمهوري،  الشعب 
على مسودة التعديات الدستورية. والدليل 
هــو أن زعــيــم الــحــزب، كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو، 
دان الـــتـــوافـــقـــات بـــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
بالعمل  الحزبن  متهمًا  القومية،  والحركة 
ــبـــاد إلــى  عــلــى تــحــويــل نـــظـــام الــحــكــم فـــي الـ
نظام يشبه ذلك القائم في كوريا الشمالية، 
في إشارة إلى سيطرة الرئيس التركي على 
قــــــرارات الــحــكــومــة عــلــى املــســتــوى الــداخــلــي 
وكـــذلـــك عــلــى الــســيــاســة الــخــارجــيــة. وخـــال 
زيــــارتــــه لـــجـــريـــدة »يـــنـــي جــــــاغ« املـــعـــارضـــة، 
قــال كلجدار أوغــلــو: »قبل إبــداء رأينا علينا 
أن نـــرى مــســودة املــقــتــرحــات، ولــكــن وبشكل 
فــإنــنــا سنعمل عــلــى حــمــايــة النظام  مــبــدئــي 
أن »تحويل  الديمقراطي«. واعتبر  البرملاني 
تــركــيــا إلـــى نــظــام ديــكــتــاتــوري هــو أمـــر غير 

صحيح«.
ويــبــدو أن حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري يعرف 
ــقـــاف مــشــروع  ــادر عــلــى إيـ ــ ــه غــيــر قـ تــمــامــًا أنــ
الــتــحــول إلـــى الــنــظــام الــرئــاســي فــي الــبــرملــان، 
ألســبــاب عـــديـــدة. وعــلــى رأس هـــذه األســبــاب 
ــقــــات بــــن الــــحــــركــــة الــقــومــيــة  ــتــــوافــ ــة الــ ــانـ ــتـ مـ
ــتـــي تــجــعــل ذلــك  و«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، والـ
هذه  زعيم  استعادة  بعد  خاصة   ،

ً
مستحيا

إثر  السيطرة عليها  الحركة، دولــت بهجلي، 
إفــشــالــه مــحــاوالت إلزاحــتــه مــن قبل عــدد من 
ــــادر أيـــضـــًا على  ــــواب الـــحـــركـــة. وهــــو غــيــر قـ نـ
ــقــــاف املــــشــــروع عـــلـــى املـــســـتـــوى الــشــعــبــي،  إيــ
فـــي حــــال تــحــويــلــه إلــــى االســـتـــفـــتـــاء، بسبب 
الوضع الصعب لحزب الشعوب الديمقراطي 
)الــجــنــاح الــســيــاســي لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي( 
البرملاني،  واملستوى  الشعبي  املستوى  على 
األمــــر الــــذي يــجــعــل الــتــحــالــف مــعــه أو حتى 
بعد  سيما  ال   ،

ً
مستحيا أمـــرًا  معه  التفاهم 

ــيــــر فــــي إدانـــــــة هـــجـــمـــات »الـــعـــمـــال  فـــشـــل األخــ
الكردستاني«.

وعلى الرغم من ذلــك، تحدث كلجدار أوغلو، 
ــــت ســــابــــق، عــــن االســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي  فــــي وقـ
ــه وبــــن  ــنـ ــيـ ونــــتــــائــــجــــه، وأجــــــــــرى مــــقــــارنــــة بـ
االستفتاء الشعبي الذي حصل على دستور 
عام 1982، الــذي هو وليد انقاب عام 1980. 
وقال: »إن دستور 1982 حظي على موافقة 92 
باملائة من املشاركن في االستفتاء الشعبي، 
وذلك ضمن شروط مشابهة للوضع الحالي، 
إذ كـــانـــت حـــالـــة الــــطــــوارئ ســـاريـــة املــفــعــول، 
وتـــم إيــقــاف الــديــمــقــراطــيــة، واآلن أيــضــًا فــإن 
»في  أنــه  وأضـــاف  فاعلة«.  غير  الديمقراطية 
حال حصول الدستور على أقل من 92 باملائة 
من األصوات في االستفتاء فإن كل صوت لم 
التشكيك  على  قـــادر  التعديات  على  يــوافــق 

بمدى مشروعيتها«.

فتدخل  املنظمة،  العصابات  لعاب  لها  يسيل 
املنزل وتسرق، وهي تعلم ان صاحب الدار ال 
يمتلك ما يدافع به عن نفسه«. ويضيف »في 
الوقت الذي نجد فيه الحكومة وقواتها تغض 
السكان  بات  الطرف عن مناطق ومحافظات، 
وفــي بعض  أسلحة متوسطة  يمتلكون  فيها 
ــيـــان ثــقــيــلــة، فـــإن هــنــاك مـــن يــتــم اعــتــقــالــه  األحـ
بــســبــب بــنــدقــيــة صــيــد، والــذريــعــة أنــهــا قابلة 
للتحويل إلى ساح قنص، أو أنها تقتل على 
لــذا تعتبر ســاحــًا ممنوعًا.  مــتــرًا،   20 مسافة 
وطــــاول األمــــر حــتــى بــعــض األســلــحــة األثــريــة 

التي ال يتوفر لها أية ذخيرة«.
وكشفت مصادر أمنية عراقية في تصريحات، 
»العربي الجديد«، أن »ظاهرة بيع مختلف  لـ
ــواًل  ــ ــ ــة، مـــــن الـــخـــفـــيـــفـــة وصـ ــ ــــحـ ــلـ ــ أنــــــــــواع األسـ
إلــــى املــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، بـــاتـــت مــنــتــشــرة 
وبــشــكــل كــبــيــر فــي جــنــوب الـــعـــراق ووســطــه، 
وهـــي تــتــم تــحــت أعـــن الــشــرطــة والــجــيــش«. 
ووفــقــا للمصادر ذاتــهــا فــإن تــجــارة الساح 
فـــي تــســع مــحــافــظــات عــراقــيــة، هـــي الــبــصــرة 
وكــربــاء والــنــجــف وذي قــار واملــثــنــى وبابل 
ــــط وبـــغـــداد، تــقــدر بأكثر  والــقــادســيــة وواسـ
مــن مــلــيــون دوالر شــهــريــًا، وتــشــمــل مختلف 
أنــواع الساح، من بينها األميركي الحديث 
ــــذي تــتــم ســرقــتــه أو تــســريــبــه مـــن مــخــازن  الـ
الــجــيــش إلــــى تــجــار الـــســـاح، والـــزبـــائـــن في 
العراقيون  ويشتهر  إيرانيون.  تجار  العادة 
في  واملــتــوســط  الخفيف  الــســاح  باستخدام 
املنازل  غالبية  وتحوي  وأحزانهم.  أفراحهم 
ـــدة على  ــ فـــي املــحــافــظــات قــطــعــة ســــاح واحـ
األقــل، حتى بــات من الــضــروري أو البديهي 
أن يــكــون هــنــاك ســـاح فــي املــنــزل بسبب ما 
املاضية.  الخمس  العقود  خــال  بالباد  مــر 
ويــضــع الـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي شـــروطـــًا مــحــددة 
على  الحصول  يتطلب  إذ  األسلحة،  القتناء 
مــوافــقــة رســمــيــة. وبــحــســب الــقــانــون رقـــم 13 
األسلحة  أو تصدير  استيراد  ال يجوز  فإنه 
الحربية وأجزائها وعتادها، أو حيازتها أو 
إحرازها أو حملها أو صنعها او إصاحها 
أو نقلها أو تسليمها أو تسلمها أو االتجار 
ــا. ويـــجـــب أن يــخــضــع الــــســــاح الــــنــــاري،  ــهـ بـ
الصيد،  وبندقية  والبندقية  املــســدس  وهــو 
األسلحة  يستثني  فيما  باقتنائه،  لتصريح 

األثرية والتذكارية والرمزية من أحكامه.
الــقــيــادي فــي جبهة الــحــراك الشعبي،  ويــقــول 
محمد عبد الله، إن سكان شمال وغرب العراق 
ال يحصلون على رخصة حيازة ساح خفيف، 
لكن غيرهم  قــانــونــيــًا،  قــدمــوا طلبًا  وإن  حتى 
يــمــلــك أســلــحــة ثــقــيــلــة، ويــتــجــول بــاملــتــوســطــة 
إلــى   

ً
والــخــفــيــفــة، مـــن دون أن يــحــتــاج أصـــــا

مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة أو رخــصــتــهــا. ويــضــيــف، 
»العربي الجديد«، أن »هناك تمييزًا طائفيًا  لـ
في تطبيق القانون، وكله تحت خانة اإلرهاب، 
كــمــا يقتل الــيــوم الكثير تــحــت هـــذا الــشــعــار«. 
ويقول الخبير األمني العراقي، عادل الدليمي، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ســوق 
عتبر واحـــدة مــن أكثر 

ُ
األســلــحــة فــي الــعــراق ت

ــــي حــجــم  ــي تـــشـــهـــد ارتــــفــــاعــــًا فـ ــتــ األســــــــــواق الــ
الحدود  الساح يدخل عبر  التبادل، وأكثرية 
اإليــرانــيــة خــصــوصــًا. وتــنــشــط أســــواق بــغــداد 
والــبــصــرة وإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، وهــنــاك 
وسطاء وتجار دوليون يرتبون عمليات البيع 
العراق  إلــى  والــشــراء والنقل وآلــيــات إدخالها 
إن »ظاهرة  املــورديــن«. وتابع  إلــى  لتسليمها 
انـــتـــشـــار الـــســـاح تــعــتــبــر كـــارثـــة اجــتــمــاعــيــة، 
في  خصوصًا  بمامستها،  الكثير  بــدأ  واآلن 
جنوب  في  تحدث  التي  العشائرية  النزاعات 
ــراق، فــيــمــا تــعــجــز الــشــرطــة عـــن الــتــدخــل،  ــعــ الــ
ــبـــيـــوت تــمــتــلــك ســاحــًا  فــبــعــض الــعــشــائــر والـ

يضاهي ما هو موجود لدى الشرطة«.

وزير الداخلية سابقًا والدفاع حاليًا محمد الخالد الصباح )جابر عبد الخالق/األناضول(

عشائر في الجنوب تملك من السالح ما ال تملكه الشرطة )حيدر حمداني/فرانس برس(

ضمن أردوغان غالبية عددية مؤيدة للتعديل الدستوري من خالل حزب دولت بهجلي )بينور غورون/األناضول(

يقترب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان 

من تحقيق آخر 
أحالمه السياسية 

ربما، بعدما تفاهم 
مع الحركة القومية 

على مسودة 
تعديالت دستورية 

لتحويل تركيا إلى 
نظام رئاسي اعتبارًا 

من عام 2019

والحزبي  الطائفي  للتمييز  العراق  في  السالح  حيازة  قانون  يخضع 
يملك  فيما  البعض،  من  السالح،  قطع  سحب  يتم  إذ  والمناطقي، 

آخرون جميع أنواع الترسانات
الغالفالقضية

آخر الطموحات على 
مرمى حجر

مسموح ومحظور حسب 
الطائفة والحزب واإلثنيّة

رصدتقرير

تعديالت 
دستورية

ستجري االنتخابات الرئاسية 
والبرلمانية بالتزامن في 

أكتوبر/تشرين األول 2019، 
وسيتم إلغاء القضاء 
العسكري وتخفيض 

عدد أعضاء المحكمة 
الدستورية العليا إلى 15 

قاضيًا. كما سيجري إخراج 
قيادة قوات الدرك من 
مجلس األمن القومي 

وبالتالي ستنتهي عملية 
إلحاقها بوزارة الداخلية 

بشكل كامل.

سيتم إلغاء منصب رئيس 
الوزراء وبدًال منه سيتم 

تعيين نواب للرئيس

سوق األسلحة في 
العراق من أكبر األسواق 

في حجم التبادل

الشعب الجمهوري يعتبر 
أن التعديالت ستحول تركيا 

إلى نظام ديكتاتوري

نقل محمد الخالد لوزارة 
الدفاع تمهيد لقرار عزله 

من الحياة السياسية

سليم الجبوري: عشرات 
آالف المعتقلين بال تهم 

في السجون العراقية

ظاهرة بيع األسلحة 
منتشرة بشكل كبير في 
جنوب العراق ووسطه

أتى اإلعالن عن تشكيل 
الحكومة الكويتية 
الجديدة، مصحوبًا 
بمفاجآت وبأجواء 

مشحونة، نتيجة نقمة 
أوساط سياسية واسعة 

على عدد من التعيينات

سرقت تطورات أمنية 
ومواقف سياسية 

األضواء من معارك 
الموصل، والتي ال تزال 

وتيرتها بطيئة نسبيًا، في 
مقابل استعجال أميركي 

ــ عراقي للوصول إلى 
الساحل األيمن للمدينة 

بأسرع وقت
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أّدت التعيينات التي 
قام بها الرئيس 

اليمني، عبد ربه 
منصور هادي، 

في قيادات 
بعض المناطق 

العسكرية إلى 
فتح باب المخازن 

العسكرية لنقل 
األسلحة إلى مأرب 

لقتال االنقالبيين. 
وكانت وحدات 

المنطقة 
العسكرية األولى 

في حضرموت 
محل جدل بعد 

وقوفها على 
الحياد منذ بداية 

الحرب اليمنية

عمان ـ محمد الفضيالت

أعــــاد الــكــشــف عـــن ضــلــوع بــطــريــركــيــة الــــروم 
األرثــوذكــس فــي الــقــدس املحتلة بصفقة بيع 
ــدة، إلــــى جــهــة مــجــهــولــة يــرجــح  ــديــ أراض جــ
أنها مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي، تسليط 
الكنيسة،  على  الــيــونــان  هيمنة  على  الــضــوء 
الــــعــــرب  ــا، أو مــــنــــح  ــهـ ــبـ ــتـــعـــريـ بـ ــات  ــبــ ــالــ ــطــ ومــ
ُكـــشـــف، مطلع  دورًا فـــي صــنــع الــــقــــرار. وكــــان 
الــروم  عــن توقيع بطريركية  املــاضــي،  الشهر 
ــــس عــلــى صــفــقــة بـــاعـــت بــمــوجــبــهــا  ــــوذكـ األرثـ
أرضـــــا فـــي مــديــنــة قــيــســاريــة جـــنـــوب مــديــنــة 
حــيــفــا، مــســاحــتــهــا 840 دونـــمـــا، مــقــابــل ثمن 
وأثــارت  أميركي.  دوالر  مليون  بلغ  »بــخــس« 
والقلق  فلسطينية،  أوســـاط  غضب  الصفقة 
ــتــــي حــّمــلــت  داخـــــــل األوســــــــــاط املـــســـيـــحـــيـــة الــ
املسؤولية  الكنيسة  على  اليونانية  الهيمنة 
عن التفريط بأراضي الوقف الكنسي. ويقول 
عضو املجلس املركزي األرثوذكسي، إحسان 
التصرف  البطريركية  على  »نعيب  حمارنة، 

بــــاألراضــــي عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو... الــيــونــانــيــون 
يــتــصــرفــون بـــــاألرض وكــأنــهــا أمــــالك خــاصــة 
بهم، متجاهلني أنها وقف أرثوذكسي... نحن 
العرب حريصون على تلك األرض، ونعتبرها 
ا مــن فلسطني الــتــاريــخــيــة الــتــي نرفض  ــزًء جــ
التفريط بـــذرة مــن تــرابــهــا«. وتــحــتــوي قطعة 
األرض الواقعة على الشاطئ آثارًا من حقبات 
ــيــــة وبــيــزنــطــيــة  ــانــ تـــاريـــخـــيـــة مــتــعــاقــبــة )رومــ
ــا رومـــانـــيـــا  ــي تـــضـــم مــــدرجــ ــ وإســــالمــــيــــة(، وهـ
من  ومسجدا  أثريا،  وميناء  قديمة،  وكنيسة 
العصر األموي. املعلومات الشحيحة املتوفرة 
أو تحت  أبرمت بالخفاء،  التي  حول الصفقة 
األرض  أن  تبني  يقول حمارنة،  كما  الطاولة، 
إلــى شــركــة تــدعــى »ســانــت فينسنت«،  بيعت 
وهي مسجلة في جزيرة الغرينادين الواقعة 
فــي الــبــحــر الــكــاريــبــي، فيما مــثــل الــشــركــة في 
عملية البيع محام إسرائيلي. ويبني حمارنة 
مــســاحــة  تـــفـــوق  املـــبـــاعـــة  األرض  مــســاحــة  أن 
جــــزيــــرة الــــغــــريــــنــــاديــــن، الــــتــــي ســـجـــلـــت فــيــهــا 
الشركة، كما يعتقد جازما أن الشركة ما هي 
إال واجهة لشركة إسرائيلية، وهو ما يجري 
للتأكد منه، ليصار  املركزي تحقيقا  املجلس 
إلى تبني موقف واضح من القضية. واألرض 
في  الثالث،  ثيوفيلوس  البطريرك  وقــع  التي 
وثقت  كما  بيعها،  على   ،2015 يوليو/تموز 
وســائــل إعـــالم إســرائــيــلــيــة، ســبــق أن أجرتها 
ما  1974 إلسرائيل عبر  عــام  في  البطريركية 
يسمى »دائرة أراضي إسرائيل«، بعقد تأجير 
ينتهي في عام 2109، مقابل مليون و750 ألف 

دوالر.
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــة، لــ ــارنــ ــمــ ــكـــشـــف حــ ويـ
إلقدامها  البطريركية  تسوقها  التي  املبررات 
على بيع األرض، موضحا »تقول البطريركية 
إنها باعت األرض، تحسبا لقانون إسرائيلي 

ــلـــطـــات االحــــتــــالل  قــــيــــد اإلعـــــــــــداد يـــســـمـــح لـــسـ
ــه بــعــقــود  ــ بــــمــــصــــادرة األراضــــــــــي املـــــؤجـــــرة لـ
نفعا من  أكــثــر  بيعها  أن  رأت  وبــذلــك  طويلة، 
ــبـــررات  ــرفـــض املـ «. ويـ

ً
مــصــادرتــهــا مــســتــقــبــال

الــتــي تسوقها الــبــطــريــركــيــة. وقـــال »حــتــى لو 
ــان املــــبــــرر حــقــيــقــيــا، فــــاألولــــى بـــيـــع األرض  ــ كـ
إلـــى عــنــصــر عـــربـــي. املــهــم أال تــبــاع للعنصر 
ــادرت إســرائــيــل  ــ اإلســـرائـــيـــلـــي. وحـــتـــى لـــو صــ
األرض فذلك أفضل لتاريخنا ومستقبلنا. في 
النهاية يوجد قانون دولي ومحاسبة وحق 
تاريخي سبقي، املهم أال يكون لدى االحتالل 

وثيقة على أنه أصبح يملك األرض«.
اليونانية  مشكلة أرض قيسارية، والسيطرة 
على الكنيسة والتي تسهل التفريط باألرض، 
ــان األردنـــــــــــــي، قــيــس  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ طــــرحــــهــــا عــــضــــو الـ

ــان، قــبــل أســـبـــوع،  ــرملـ ــبـ زيــــاديــــن، تــحــت قــبــة الـ
مــطــالــبــا الــحــكــومــة األردنـــيـــة الــقــيــام بــدورهــا 
 .1958 لسنة  البطريركية  قــانــون  تطبيق  فــي 
وأكد حينها عروبة الكنيسة، منتقدًا سيطرة 
الــيــونــانــيــني املــفــرطــة عــلــيــهــا. ومـــنـــذ ســنــوات 
للمطالبة  العرب  املسيحيني  تتعالى أصــوات 
ــا يــصــفــونــه  بــتــعــريــب الــكــنــيــســة، مــنــتــقــديــن مـ
وإقصاء  العربي  للعنصر  اليونان  بتهميش 
ــبـــان الـــعـــرب. ويـــقـــول حــمــارنــة  الــكــهــنــة والـــرهـ
»نــحــن ال نــتــحــدث بــتــعــريــب الــكــنــيــســة، نــريــد 
الــقــرار، نــريــد أن  مــشــاركــة عربية فــي صناعة 
يــنــتــهــي الــظــلــم الــتــاريــخــي الــــذي يــتــعــرض له 
العرب داخل الكنيسة على يد اليونان. لو كان 
العنصر العربي مشاركا في صناعة القرار ملا 

شهدنا كل عمليات البيع والتأجير«.

صالح النعامي

تــكــتــســب الــــزيــــارة املـــقـــرر أن يــبــدأهــا رئــيــس 
الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
ــل، أهــمــيــة  ــبـ ــقـ ــــوع املـ ــبـ ــ ــان األسـ ــجــ ــيــ إلـــــى أذربــ
كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلســـرائـــيـــل عــلــى الصعيد 
ــادي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــتــــراتــــيــــجــــي واألمـــــنـــــي واالقـ االســ
ويــنــعــكــس هـــذا األمــــر عــلــى املــبــاحــثــات التي 
ــــني فــي  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــاهـــو مـــــع املـ ــيـ ــنـ ــتـ يـــجـــريـــهـــا نـ
أذربـــيـــجـــان، واملـــقـــرر أن تــشــمــل آفــــاق تعزيز 
الـــتـــعـــاون األمـــنـــي واالســتــراتــيــجــي مـــع هــذا 
الـــبـــلـــد، الـــــــذي جــــاهــــر مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 
»حليف  وسياسيون في تل أبيب بتعريفه كـ

ــتـــالل. وتــشــمــل مباحثات  مــهــم« لــكــيــان االحـ
نتنياهو فرص تدشني شراكة مع أذربيجان 
فـــي كـــل مـــا يــتــعــلــق بـــاقـــتـــصـــاديـــات الــطــاقــة. 
وتــأتــي زيــارتــه فــي إطـــار استنفار إسرائيل 
اســتــغــالل وتوظيف  عــلــى  قــدرتــهــا  لتحسني 
في  الــتــي هيمنت عليها  الــغــاز  احــتــيــاطــات 
حـــوض الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، وضــمــان 

تسويق الغاز في أقل قدر من املخاطر.
ــى تـــجـــاوز  ــ ــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــ وتـــســـعـــى حـ
ــام نــقــل الـــغـــاز اإلســرائــيــلــي إلــى  الــعــقــبــات أمــ
إلــى مشروع  أوروبــــا، مــن خــالل انضمامها 
»الــــســــيــــل الــــجــــنــــوبــــي«، الــــــــذي يــــهــــدف إلــــى 
نــقــل عـــشـــرة مـــاليـــني مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
األذربــيــجــانــي إلــى دول أوروبــــا عبر كــل من 

جورجيا وتركيا.
مرتبطة  الشأن،  هــذا  في  إسرائيل،  ومشكلة 
بــالــتــحــديــات األمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي قد 
تــعــيــق نــقــل الـــغـــاز اإلســرائــيــلــي إلــــى تــركــيــا، 
 »Israel Defense« بحسب ما لفتت إليه مجلة
فــي وقـــت ســابــق مــن شــهــر نوفمبر/تشرين 
الثاني املــاضــي. وهــذا الغاز سيمر إمــا عبر 
أمر ينطوي  السورية، وهو  اإلقليمية  املياه 
الحرب وحركة  على مخاطرة كبيرة بسبب 
ــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الــكــثــيــفــة في  املـــالحـ
املكان، وإما عبر املياه اإلقليمية القبرصية. 
لكن قبرص تبدي، حتى اآلن، اعتراضا كبيرًا 
على هذه الخطوة، وكانت قد أبطلت تفاهما 
إســـرائـــيـــلـــيـــا قــبــرصــيــا يـــونـــانـــيـــا حـــــول نــقــل 
الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبــا عبر األراضي 
القبرصية واليونانية. وفي وقت تنطلق فيه 
مفادها  فرضية  مــن  اإلسرائيلية  الحكومة 
االعــتــراض  على  النهاية  فــي  ستتغلب  أنها 
القبرصي بشأن نقل الغاز، يواصل نتنياهو 
ــدول املــصــدرة  ســيــاســة االنــفــتــاح عــلــى كــل الــ

للغاز، من أجل دراسة إمكانية بناء شراكات 
معها، ال سيما أذربيجان.

وتعد أذربيجان شريكا اقتصاديا وتجاريا 
مــهــمــا إلســـرائـــيـــل فــــي كــثــيــر مــــن املــــجــــاالت. 
وذكرت صحيفة »كالكيليست« االقتصادية 
اإلســرائــيــلــيــة أن تـــل أبــيــب تــســتــورد 40 في 
املــائــة مــن احــتــيــاجــاتــهــا النفطية مــن بــاكــو، 
التي كانت أيضا أكبر مصدر للغاز بالنسبة 
إلسرائيل قبل اكتشاف احتياطات الغاز في 

البحر املتوسط.
ــــس«، أخــــيــــرًا، عــن  ــآرتــ ــ ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »هــ
ــيــــة- ــانــ ــيــــجــ ــاحــــث فـــــي الــــعــــالقــــات األذربــ ــبــ الــ

اإلسرائيلية، أبرموب جوت، قوله إن عشرات 
أذربيجان  من  تتخذ  اإلسرائيلية  الشركات 
مـــقـــرًا لــهــا وتــنــطــلــق مـــن هـــنـــاك فـــي أنــشــطــة 
ــزءًا من  ــ مــكــثــفــة تـــجـــاه الـــــدول الـــتـــي كـــانـــت جـ
الجنرال  وقــال  سابقا.  السوفييتي  االتــحــاد 
الــذي ينظر  إفرايم سنيه،  السابق،  والــوزيــر 
إلــيــه كــصــاحــب فــكــرة تــدشــني الــتــحــالــف مع 
أذربيجان بعد انهيار االتحاد السوفييتي، 
البلد  الــعــالقــات مــع هــذا  إن تدشني وتعزيز 
ــيــــل، عــلــى  يــكــتــســب أهـــمـــيـــة قـــصـــوى إلســــرائــ
اعــتــبــار أنــهــا دولـــة إســالمــيــة يحكمها نظام 

علماني وتقع في جوار دول إسالمية تؤثر 
مثل  إلســرائــيــل،  االستراتيجية  البيئة  على 

إيران وتركيا.
وكــانــت قــنــاة الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة الثانية 
 مــن وزارة 

ً
قــد كشفت، الــعــام املــاضــي، أن كــال

الخارجية وجهاز االستخبارات الخارجية، 
»املوساد«، وشعبة االستخبارات العسكرية، 
»أمان«، قد شكلت طاقما لدراسة التهديدات 
ــالـــح  ــتــــعــــرض لــــهــــا املـــصـ ــكـــن أن تــ ــمـ الــــتــــي يـ
اإلسرائيلية في الدول اإلسالمية، التي كانت 
تشكل جزءًا من االتحاد السوفييتي، ال سيما 
أذربــيــجــان. وعــنــدمــا كـــان املــشــروع الــنــووي 
اإليـــرانـــي فـــي بــــؤرة االهــتــمــام اإلســرائــيــلــي، 
كــان رهـــان إســرائــيــل على أذربــيــجــان كبيرًا. 
القرار في تل أبيب أن  وتعتقد دوائــر صنع 
العالقة الوثيقة مع باكو من شأنها تحسني 
قدرة إسرائيل على املناورة أمام إيران. وزار 
وزيـــر الــحــرب اإلســرائــيــلــي الــســابــق، موشيه 
يعلون، أذربيجان في سبتمبر/أيلول 2014 
للتباحث حول سبل توسيع التعاون األمني 

بني الجانبني.
يذكر أن إسرائيل استفادت من الصراع بني 
أذربيجان وجارتها أرمينيا، على اعتبار أن 
ــز أذربــيــجــان على التوسع 

ّ
هــذا الــصــراع حــف

فــي شــــراء األســلــحــة والــعــتــاد مــن إســرائــيــل. 
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« أخـــــيـــــرًا، أن 

إسرائيل صدرت منظومات 
ســالح ألذربــيــجــان منذ عــام 2012، بقيمة 5 
إلــى أنه  مليارات دوالر. وأشــارت الصحيفة 
مع  العسكرية  املواجهات  انــدالع  أعقاب  في 
أرمينيا في أبريل/نيسان املاضي، توجهت 
طائرات نقل أذربيجانية إلى إسرائيل لنقل 
الــســالح وتــعــزيــز إمــكــانــاتــهــا الــحــربــيــة ضد 

أرمينيا.
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قــواتــه بقيت محل شــك قطاع  أن  إال  للحرب، 
واســـع مــن أبــنــاء حــضــرمــوت. وكـــان لحضور 
األولـــى  العسكرية  للمنطقة  الــســابــق  الــقــائــد 
عبد الرحمن الحليلي إعالن بيان الحوثيني 
االنـــــقـــــالبـــــي عــــلــــى شــــرعــــيــــة هــــــــــــادي، أثــــنــــاء 
احــتــجــازه فــي صنعاء مطلع الــعــام املــاضــي، 
ــرز فـــي فــقــد ثــقــة الـــشـــارع فـــي والء  ــ ــر األبــ ــ األثـ

األولى محل جدل منذ انطالق عاصفة الحزم 
بــعــد وقــوفــهــا عــلــى الــحــيــاد، وعـــدم استعانة 
الحكومة الشرعية بها في أي مهمة عسكرية 
ضــد الــحــوثــيــني، وظــلــت عــلــى مــا يــبــدو تحت 

رقابة التحالف.
العسكرية  املنطقة  قائد  إعــالن  مــن  وبــالــرغــم 
األولـــى  األيــــام  األولــــى والءه للشرعية خـــالل 

F F

الشرعية  خطوة  وتثير  للشرعية.  الحليلي 
الجبهات  السالح لصالح  سحب كميات من 
كانت هناك موانع تحول  إذا  تساؤالت عما 
كالخوف من  وقــت سابق،  الخطوة في  دون 
التمرد أو حدوث إرباك داخل هذه الوحدات 
إلــى محافظات  أفــرادهــا  معظم  ينتمي  التي 
الــــشــــمــــال، وهــــــي آخــــــر قــــــوة مـــتـــمـــاســـكـــة فــي 

املناطق.  هــذه  إلــى  أفــرادهــا  ينتمي  الجنوب 
ويؤكد هذا الطرح، موقف الرئيس املخلوع، 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، الـــــذي أصـــــدر بــيــانــا 
كميات  سحب  الشرعية  قـــرار  بعد  متشنجا 
ــأرب، إذ وصــف  مــن الــســالح لــرفــد جــبــهــات مــ
»االنــفــصــالــي« مــتــوعــدًا بحرب  فــيــه هــــادي بـــ
الصحافي،  ويقول  واليابس.  األخضر  تأكل 

الناشط السياسي، عبد الجبار الجريري، إن 
بعض ألوية املنطقة العسكرية األولى كانت 
الشرعية،  إلى  تمثل قنبلة موقوتة بالنسبة 
إذ إن ضــبــاط وجــنــود تــلــك األلــويــة يدينون 
بالوالء للمخلوع صالح ويخفون ذلــك، فقد 
كــانــوا يــتــرقــبــون الــفــرصــة الــســانــحــة لتغيير 
املـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة فـــي حـــضـــرمـــوت، الــتــي 
تعد الباب الخلفي لقوى الشرعية، من خالل 
أسلحة  يمتلكون  وأنهم  تمردهم، خصوصا 
كثيرة جدًا ثقيلة وخفيفة وذات طراز جديد. 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  وأشــار، 
أن الـــلـــواء 37 فــي صــحــراء حــضــرمــوت مثل، 
خالل األشهر املاضية، الحزام األمني لحماية 
ــالـــح والـــحـــوثـــيـــني،  ــــى صـ تـــهـــريـــب الــــســــالح إلـ
فغالبية ضباط هذا اللواء يتبعون املخلوع، 
ــاه فـــي رد صـــالـــح بــعــد إقــــرار  ــنــ وهــــو مـــا رأيــ
الشرعية نقل أسلحة اللواء إلى مأرب. ولفت 
ــراخ الــرئــيــس املــخــلــوع  الــجــريــري إلـــى أن صــ
ــواء 37 يـــؤكـــد أن  ــلــ عــلــى قـــــرار نــقــل ســــالح الــ
مهمة اللواء بالنسبة له كانت استراتيجية، 
الــتــمــرد طيلة  اســتــفــاد منها عناصر  وورقـــة 
الحرب. وتابع »صحيح أن خطوة نقل  أيــام 
األسلحة جاءت متأخرة، وكان من املفترض 
أن تـــكـــون مــنــذ بـــدايـــة األمـــــر، لــكــن حــســابــات 
الشرعية  وإداريــة منعت  عسكرية وميدانية 

من اتخاذ هذا القرار سابقا«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد املــحــلــل الــعــســكــري، علي 
الذهب، أن هذا اإلجراء يشير إلى أمرين، هما 
ــادي نــحــو الــتــفــوق، أواًل، ومــعــادلــة  ســعــي هــ
فــي ظل  الــقــوة،  على  السيطرة  فــي  منافسيه 
تــبــايــن كــافــة حلفائه فــي الــداخــل مــن مسألة 
شـــكـــل الــــــدولــــــة، وارتــــــبــــــاط بـــعـــضـــهـــم بـــقـــوى 
خــارجــيــة مــنــاوئــة لــتــوجــهــه مــن جــهــة ثانية. 
»العربي  لـ تصريحه  فــي  الــذهــب،  ويستبعد 
الــجــديــد«، أن يــكــون سحب الــقــوة سببه رفد 
جبهة مــأرب بقدر مــا هــو إبـــداء حسن النية 
تجاه من يلوموه على ما قــام به من تغيير 
ــى والـــلـــواء 37، وقــد  فــي قــيــادة املــنــطــقــة األولــ
تـــحـــل مــــكــــان األســـلـــحـــة املـــســـحـــوبـــة أســلــحــة 
تدعم  الــتــي  السعودية  قبل  مــن  أحـــدث منها 
الرئيس  اتخذ  »ربما  التوجه. ويضيف  هــذا 
هادي ما أشيع من أخبار حول ارتباط اللواء 
ــداث هـــذا الــتــغــيــيــر، لــكــن قــرائــن  ــ بــصــالــح إلحـ
كــثــيــرة تــؤكــد مــا ذهــبــنــا إلــيــه ســابــقــا«. وعما 
السابقني  الــقــادة  في والء  الشكوك  كانت  إذا 
لـــلـــشـــرعـــيـــة تـــســـبـــبـــت فـــــي تــــأخــــر مــــثــــل هــــذه 
الــخــطــوة، قـــال الــذهــب إن وضـــع هـــذا الــلــواء، 
املــحــاط مــن جميع الــجــهــات بــقــوات الجيش 
الوطني الجديد، وترصد واستهداف طيران 
التحالف ألي تحرك مناوئ للشرعية، يسقط 
والنشاط  التغيير  بني  ربطت  التي  املــبــررات 
الـــذي قــيــل إنـــه مــشــبــوه لــلــواء أو لبعض من 
الناشط  أو ضباطه. من جهته يرى  قياداته 
لم تكن هناك  أنــه  السياسي، هشام باجابر، 
مـــخـــاوف لــــدى الــحــكــومــة التـــخـــاذ مــثــل هــذه 
الخطوة، وخصوصا أن قيادة املنطقة األولى 
ــــدت الــشــرعــيــة. ويــصــف  الــتــزمــت الــحــيــاد وأيـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحه  فــي  بــاجــابــر، 
»املتخبطة«، ويرى أن الهدف  قرارات هادي بـ
ــد الــــفــــراغ الـــذي  ــذه الــتــغــيــيــرات هـــو سـ مـــن هــ
الــذي تزامن مع  الحليلي  الــلــواء  تركه رحيل 
خطة  لتطبيق  العربي  التحالف  دول  توجه 
تــأمــني خــطــوط نــقــل الــنــفــط والـــغـــاز. ويشير 
إلـــى أن نــقــل الــســالح الــثــقــيــل مــن املــعــســكــرات 
باتجاه مـــأرب يــأتــي لــغــرض تــأمــني إمـــدادات 
النفط والــغــاز، لكن ذلــك سيكون له انعكاس 
ســلــبــي مـــن الــنــاحــيــة األمــنــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
مــدن وقــرى وادي حضرموت، فما زال خطر 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( وتنظيم 
»القاعدة« قائما، وستكون هناك فرص أكبر 
لــبــســط سيطرتها  لــلــجــمــاعــات »الــجــهــاديــة« 
على وادي حضرموت إذا أفرغت املعسكرات 

من سالحها الثقيل.

متابعةتحليل

تل أبيب تستفيد من 
العالقة مع باكو لتحسين 

قدرتها على المناورة 
أمام طهران

نقل سالح حضرموت إلى مأرب

وجريح،  قتيل  بين  السبت،  أمس  يمنيًا،  جنديًا   84 عن  يقل  ال  ما  سقط 
الصولبان،  معسكر  أمام  »داعش«،  تنظيم  تبنّاها  انتحارية  عملية  في 
بمنطقة خور مكسر في محافظة عدن جنوبي اليمن. وقال مصدر 
أمني لـ»العربي الجديد« إن االحصائية األولية لضحايا التفجير الذي نفذه 
إلى  40 قتيال و46  ناسفة كان يحملها، وصلت  انتحاري بعبوة  شخص 
جريحا والعدد قابل لزيادة. وأكد المصدر أن االنتحاري فجر نفسه أثناء 

تجمع العسكريين الستالم رواتبهم.

مذبحة لـ»داعش« في عدن

تحقيق

حضرموت ـ عارف بامؤمن

فــتــحــت قــــــــرارات الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، 
ــادي، املــتــمــثــلــة  ــ عــبــدربــه مــنــصــور هــ
ــي املـــؤســـســـة  ــ ــديــــالت فـ ــعــ ــراء تــ ــ ــإجــ ــ بــ
الــعــســكــريــة الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه لتحريك 
السالح املكّدس في ألوية ومعسكرات محافظة 
حضرموت باتجاه جبهات القتال في مأرب. 
وأجرى هادي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 
تــغــيــيــرات فـــي املــؤســســة الــعــســكــريــة، شملت 
للمنطقة  قــائــدًا  الــلــواء صالح طيمس  تعيني 
للجدل  املثير  لــلــواء  األولـــى، خلفا  العسكرية 
 عن تعيني اللواء 

ً
عبد الرحمن الحليلي، فضال

يحيى أبو عوجا رئيسا لهيئة أركان املنطقة، 
للواء  قائدًا  محروس  فهمي  العميد  وتعيني 
11 حــرس الــحــدود، األمــر الــذي ساعد قيادة 
باالستعانة  أوامــرهــا  إصـــدار  على  الشرعية 
بالسالح الثقيل، والـــذي يــوجــد فــي عــدد من 
األولــى،  العسكرية  للمنطقة  التابعة  األلــويــة 
في رفد عدد من جبهات القتال مع الحوثيني 
في محافظة مأرب املحاذية لحضرموت، بعد 
مخاوف سابقة لدى الشرعية، على ما يبدو، 

من حدوث أي تمرد لو تمت الخطوة سابقا.
الــشــرعــيــة، تــم نقل  الــقــيــادة  وبتوجيهات مــن 
كميات من السالح الثقيل من اللواء 37 مدرع، 
األولـــى،  العسكرية  املنطقة  قــيــادة  مــقــر  ومـــن 
لرفد جبهات القتال ضد الحوثيني في مأرب. 
ــال مـــصـــدر عـــســـكـــري فــــي قــــيــــادة املــنــطــقــة  ــ وقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــعـــســـكـــريـــة األولــــــــى، لــــ
ــد الــجــبــهــات  ــ إن عــمــلــيــات نـــقـــل الــــســــالح ورفــ
ســتــســتــمــر خــــالل األيـــــام املــقــبــلــة أيـــضـــا. وفــي 
الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد شــهــود عــيــان فــي مناطق 
الجديد«، مشاهدتهم ألرتال  »العربي  لـ عدة، 
من الدبابات خرجت من عدد من املعسكرات 
في وادي حضرموت في طريقها إلى مأرب. 
ــز اإلعــــالمــــي لــلــقــوات  ــركـ وقـــــال مـــصـــدر فـــي املـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لـــ املسلحة الــشــرعــيــة، 
السالح الــذي تم رفــد جبهات مــأرب به ليس 
بالكميات الكبيرة، لكنه يتنوع بني مدرعات 
العسكرية  املنطقة  وذخــائــر. وبقيت وحــدات 

صنعاء ـ العربي الجديد

تحّولت ذكرى املولد النبوي إلى مناسبة 
سياسية بامتياز في اليمن، منذ سيطرة 
جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــني( على 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومـــــدن أخــــــرى. وفــي 
هذه املناسبة التي تصادف اليوم األحد، 
وفي التاريخ الهجري 12 من ربيع األول، 
على  البالد،  في  الرسمية  العطلة  أعلنت 
أن يــتــم االحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى عــلــى نــطــاق 
واســـع فــي الــعــديــد مــن شـــوارع العاصمة 

اليمنية.
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــربــــي الــ ــعــ »الــ ـــ ــكــــان لــ وأكـــــــد ســ
باستعدادات  أيـــام  منذ  ــدأوا  بـ الحوثيني 
إحياء ذكرى املولد النبوي ونجحوا ألول 
مرة بحجز ميدان السبعني، أكبر ميادين 
ليستضيف مهرجانا  العاصمة صنعاء، 
ــقــــرر أن يـــقـــام الـــيـــوم.  جــمــاهــيــريــا مــــن املــ
ــام،  ــدأ الــحــوثــيــون اإلعــــــداد لـــه مــنــذ أيــ ــ وبـ
فــي ظــل إجــــراءات أمنية مــشــددة لحماية 
املــشــاركــني. وعــلــق الــحــوثــيــون فــي مــيــدان 
صنعاء،  فــي  متفرقة  وشــــوارع  السبعني 
الفتات موشحة باللون األخضر، احتفاًء 
ــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة في  بــاملــنــاســبــة. وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مظاهر  صــنــعــاء لـــ
االحتفاء هــذا الــعــام فــي الــشــوارع العامة 
 فــي الــعــامــني 

ً
بـــدت أقـــل مــمــا كـــان حــاصــال

املـــاضـــيـــني، وذلــــك بــســبــب األزمـــــة املــالــيــة. 
الذكرى  هــذه  حّولت  قد  الجماعة  وكانت 
إلى ما يعتبره بعضهم مناسبة سياسية، 
تحتفل بها كما كانت الحكومات السابقة 
تحتفي باأليام الوطنية. ومنذ عام 2015، 
»الـــلـــجـــنـــة الـــثـــوريـــة  ــا يــســمــى بــــ أصــــــدر مــ
الــعــلــيــا«، قــــرارًا يقضي بــاعــتــبــار يـــوم 12 
ربــيــع األول مـــن كـــل عــــام، عــطــلــة رســمــيــة 
فــــي مــخــتــلــف قــــطــــاعــــات الــــبــــالد الـــعـــامـــة 
والــــخــــاصــــة. ويــســتــغــل الـــحـــوثـــيـــون هـــذه 
املناسبة كغيرها من املناسبات الدينية، 
النفوذ  واســتــعــراض  التحشيد  أجـــل  مــن 
ــيـــطـــرة لـــــدى الـــجـــمـــاعـــة، وإليـــصـــال  والـــسـ

ــة.  ــيـ ــيـــة وخـــارجـ ــلـ ــائــــل ســيــاســيــة داخـ رســ
هكذا، تبدو ذكرى املولد النبوي املناسبة 
األهــــم بــالــنــســبــة لــلــحــوثــيــني، عــلــى الــرغــم 
»الغدير«،  كـ أخــرى  مــن وجــود مناسبات 
والـــتـــي يــحــيــهــا الــحــوثــيــون وأنــصــارهــم، 
ــرقـــى ملــــا هــــو حــاصــل  لـــكـــن بــمــظــاهــر ال تـ
بــاالحــتــفــال بــمــولــد الــنــبــي. وقــبــل تــوســع 
ــرة كــان  ــيــ ــنـــوات األخــ الــحــوثــيــني فـــي الـــسـ
ــبـــوي« يــقــتــصــر على  ــنـ ــد الـ ــولــ إحـــيـــاء »املــ
ــب الــســنــيــة  ــذاهــ ــــد املــ ــــي أحـ الـــصـــوفـــيـــة وهـ
الــتــي كــانــت مــنــتــشــرة فـــي أغــلــب مــنــاطــق 
الــيــمــن، وتــراجــعــت مــع انــتــشــار السلفية 
فــي العقود األخــيــرة، فــي وقــت كانت فيه 
أهم  مــن  الصوفية  لــدى شــيــوخ  املناسبة 
املــنــاســبــات الــتــي يــتــم إحــيــاؤهــا بطريقة 
يجتمع فــيــهــا الــجــانــب الــديــنــي بــاألدبــي 
ــلـــى الــعــكــس  والـــفـــنـــي، فــــي آن واحـــــــد. وعـ
ــقـــدون لــلــحــوثــيــني،  ــتـ ــنـ ــن ذلــــــك، يـــــرى املـ مــ
قــادة  أن  باعتبار  املناسبة  يحيون  أنــهــم 
الجماعة ومرجعياتها الفكرية والدينية 
البيت«، من أحفاد علي  إلــى »آل  تنتسب 
بن أبي طالب. وهذا يعني أنهم يحتفلون 
بــمــيــالد »جـــدهـــم«، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
»آل  لـــ الحكم  بتوريث  من رسائل متعلقة 
البيت«، وليس فقط باعتباره النبي الذي 
يقتدي به املسلمون، مع إقرار الكثير من 
مــنــتــقــدي الــجــمــاعــة بحقها فــي االعــتــقــاد 

وإحياء املناسبة.
لليمن، يواجه  الحالي  الــوضــع  وفــي ظــل 
االحــــتــــفــــاء الــــــذي يـــــرى مــــعــــارضــــوه بــأنــه 
ــا أخـــرى.  ــ مــبــالــغ فــيــه، انـــتـــقـــادات مـــن زاويـ
ــافـــي واملـــحـــلـــل الــيــمــنــي،  ويــــقــــول الـــصـــحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــحــمــد الـــخـــامـــري، لـــ
إن »االحـــتـــفـــال املــبــالــغ فــيــه واملــصــاريــف 
املــلــيــونــيــة الــتــي تــقــوم بــهــا ســلــطــة األمـــر 
ــن الـــعـــبـــث غــيــر  ــ ــا مـ ــوعــ الـــــواقـــــع تـــشـــكـــل نــ
املـــبـــرر، ألنـــنـــا نــمــر بــمــرحــلــة اســتــثــنــائــيــة 
وعـــــدم وجـــــود مــــــوارد دولـــــة واملـــوظـــفـــون 
أشهر  ثالثة  منذ  مرتباتهم  يستلموا  لم 

تقريبا«.

الحوثيون و»المولد«: 
مناسبة دينية برسائل سياسية

كانت الشرعية تخشى 
والءات بعض ألوية 

المنطقة األولى

تخّوف من استفادة 
القاعدة من نقل األسلحة 

للعودة إلى حضرموت

عادت الدعوات 
إلى تعريب الكنيسة 

األرثوذكسية في األراضي 
الفلسطينية إلى الواجهة 

بعد كشف قضية بيع 
أرض مدينة قيسارية 

في حيفا إلى شركة قد 
تكون مرتبطة بإسرائيل

يتوجه رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامين 

نتنياهو، إلى أذربيجان 
األسبوع المقبل، في زيارة 
تعكس رهان إسرائيل على 

تعزيز عالقاتها مع هذا 
البلد، برهانات جيوسياسية 

وحسابات األمنية

تقرير تشكيالت عسكرية لحّل أزمة ثقة سياسية عمرها 
من بداية الحرب اليمنية
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  شرق
      غرب

تمديد الطوارئ 
في فرنسا

مــــــددت الـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فــي 
أول اجــتــمــاع لــهــا بــعــد تــولــي وزيــر 
بــرنــار كــازنــوف  الــســابــق،  الداخلية 
)الصورة(، رئاستها، خلفا لرئيس 
الوزراء املستقيل، إيمانويل فالس، 
حـــالـــة الــــطــــوارئ لــلــمــرة الــخــامــســة 
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 
فــي قـــرار مــن املــفــتــرض أن يناقشه 
ويتبناه البرملان الفرنسي األسبوع 
املقبل. وشّدد كازنوف على ضرورة 
توفير الحماية للمواطنني، بسبب 
الــتــهــديــدات اإلرهـــابـــيـــة املــتــواصــلــة 

بدرجات عالية.
)العربي الجديد(

مشاورات الرئيس 
اإليطالي  لتسوية 

األزمة السياسية
أجرى الرئيس اإليطالي، سيرجيو 
مشاورات  السبت،  أمــس  ماتاريال، 
أخــــيــــرة مــــع األحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
 في أن يتوصل اعتبارًا 

ً
الكبرى، آمال

من يــوم اإلثنني إلــى تسوية األزمــة 
الــتــي نــجــمــت عـــن اســتــقــالــة رئــيــس 
الــــوزراء، ماتيو ريــنــزي. ومنذ يوم 
الـــجـــمـــعـــة يـــــــزور مــمــثــلــو األحـــــــزاب 
الــرئــاســة.  الــبــرملــان مقر  فــي  املمثلة 
ويـــدافـــع كـــل حـــزب عـــن الــحــل الـــذي 
إذ  رينزي،  بعد  ما  يقترحه ملرحلة 
تطالب بعض األحزاب، مثل »رابطة 
فيما  مبكرة،  بانتخابات  الشمال« 
تريد أخــرى تشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
)فرانس برس(

أفغانستان: اعتقال 
قيادي في »القاعدة«

األفغانية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
بــارز  قــيــادي  اعتقال  السبت،  أمــس 
فـــي تــنــظــيــم الــقــاعــدة خـــالل عملية 
خــــاصــــة فــــي مـــديـــريـــة خــوجــيــانــي 
بإقليم ننجرهار شرق أفغانستان. 
وقالت في بيان إن القيادي املعتقل 
بــاكــســتــانــيــة، وهــو  يــحــمــل جنسية 
الــقــاعــدة،  لتنظيم  املــالــي  املـــســـؤول 
لكن البيان لم يذكر اسم وتفاصيل 

أخرى حول القيادي املعتقل.
)العربي الجديد(

مرشح المعارضة يفوز 
برئاسة غانا

فـــــــــــــاز مــــــــرشــــــــح املـــــــــعـــــــــارضـــــــــة فــــي 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي غــانــا، 
نانا أكوفو أدو، بمواجهة الرئيس 
ــانــــي  ــــون درامــ ــتــــه جـ املــنــتــهــيــة واليــ
مــاهــامــا، وذلـــك بحصوله عــلــى 53 
فـــي املـــائـــة مـــن األصــــــــوات، بحسب 
ــا أعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــ مـ
يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. واتـــــصـــــل املـــرشـــح 
الــخــاســر بـــأدو لتهنئته بــفــوزه في 
االنــتــخــابــات، وفــق مــا أعلن مصدر 
رســـمـــي. وشـــهـــدت الـــبـــالد فـــي عهد 
ماهاما تباطؤًا في النمو وفضائح 

فساد داخل إدارته.
)فرانس برس(

وفد فلسطيني إلى 
واشنطن غدًا

وفــــــد  يــــــصــــــل  أن  املـــــــتـــــــوقـــــــع  مـــــــــن 
ــــى الــعــاصــمــة  ــيـــع إلـ فــلــســطــيــنــي رفـ
ــن، يـــــــوم غــد  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ األمــــيــــركــــيــــة واشـ
لــقــاءات رسمية مع  لعقد  اإلثــنــني، 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جــون 
كــيــري، وعــــدد آخـــر مــن املــســؤولــني 

كما  املقبلة،  األميركية  اإلدارة  فــي 
ســــيــــقــــدم الـــــوفـــــد ورقــــــــة ســيــاســيــة 
وأخــرى أمنية لألميركيني. وأكدت 
ــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــســـؤولـــة  ــ ــــصــ مــ
الوفد يضم  أن  الجديد«  لـ»العربي 
ــات فــي  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــــس دائـــــــــــرة املــ ــيـ ــ رئـ
اللجنة  وعــضــو  الــتــحــريــر  منظمة 
ــة لــــحــــركــــة فــــتــــح، صـــائـــب  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
عريقات )الصورة(، ورئيس جهاز 
ماجد  الفلسطينية،  االستخبارات 
املقبل  الفلسطيني  والسفير  فــرج، 

بواشطن، حسام زملط.
)العربي الجديد(

ظلت حضرموت خارج إطار الحرب بين الشرعية وتحالف االنقالب )فرانس برس(

تضم قيسارية آثارًا رومانية وبيزنطية وإسالمية )جاك غويز/فرانس برس(

)Getty( لقاء سابق بين نتنياهو ووزير الخارجية األذري إلمار ممدياروف

من احتفال الحوثيين في صنعاء بالمولد النبوي العام الماضي )محمد حمود/األناضول(



الجيش يريد توسيع نفوذه

مصر: خالف 
نفطي عسكري

ترامب وإشكالية الجمع بين السلطتين

ركس تيليرسون... رجل نفطي 
مرشح للخارجية

رفض مجلس الدولة 
مطلب وزارة الدفاع 

تخفيض سعر السوالر

القاهرة ـ العربي الجديد

تصــر وزارة الدفــاع املصريــة علــى 
أن تحظــى بمزايــا ماليــة إضافيــة 
الجهــات  مــع  تعامالتهــا  فــي 
املزايــا  إلــى  باإلضافــة  األخــرى،  الحكوميــة 
املاليــة والتنظيميــة التــي تتمتــع بهــا، بحكــم 
لهــا موازنــة، ال  املســتقل كمؤسســة  وضعهــا 
تناقــش تفصيليــا فــي البرملــان، وباعتبارهــا 
لهــا  املســموح  الوحيــدة  التنفيذيــة  الجهــة 
االقتصاديــة.  األنشــطة  جميــع  ممارســة 
أن  البتــرول  وزارة  فــي  مصــادر  وتكشــف 
وزارة الدفــاع دخلــت فــي نــزاع، خــالل األشــهر 
الخمسة املاضية، مع الهيئة العامة للبترول، 
ممثلة في الجمعية التعاونية للبترول، وهي 
إحــدى أكبــر الشــركات الحكوميــة املســتوردة 
واملوزعــة للوقــود، وذلــك بســبب رغبــة هيئــة 

اإلمداد والتموين في 
الجيش دفع نسبة الثلث فقط من مستحقات 
الجمعيــة التعاونيــة نظيــر مــا تحصــل عليــه 
من خام السوالر املميز. وتشير أوراق الخالف 
بني الجهتني إلى أن وزارة الدفاع وقعت عقدًا 
فــي ســبتمبر/أيلول 2013 مــع شــركة البترول 
أنــواع  وتوريــد  ونقــل  لتخزيــن  الحكوميــة، 
مختلفــة مــن الوقــود، بينهــا نــوع مخصــص 
مــن الســوالر بمعاييــر أعلــى مــن املتــداول فــي 

تفيــد أن الســوالر الــذي يحصــل عليــه الجيش 
الســوالر  مــن  أعلــى  بخصائــص   

ً
فعــال ينتــج 

املعتمــد فــي قــرار رئيس الوزراء. ولم تعترض 
وزارة الدفــاع علــى هــذه املســتندات، وهــو مــا 
اعتبرتــه إدارة الفتــوى اعترافــا منهــا بصحــة 
موقــف الهيئــة، بــل إن إدارة الفتــوى اكتشــفت 

أنــه عندمــا كان االتفــاق بــني الطرفــني  أيضــا 
 5.42 بســعر  الخــاص  الســوالر  توريــد  علــى 
جنيهــات لليتــر الواحــد، كان ســعر الســوالر 
املتــداول في األســواق 75 قرشــا فقــط، ما يفقد 
وزارة الدفــاع أي حــق فــي املطالبــة بتخفيــض 
ســعر الليتر إلى الثلث تقريبا. وحكمت إدارة 
الفتوى في النهاية بعدم أحقية وزارة الدفاع 
لهــا  الســوالر  بمــا طلبتــه، واســتمرار توريــد 
بالســعر املرتفــع املتعاقــد عليــه ســابقا، وعــدم 
تطبيــق قــرار رئيــس الوزراء الخاص بالســعر 

املنخفض عليها.
وتوضــح مصــادر وزارة البتــرول أن الســوالر 
مــن  الدفــاع  وزارة  تشــتريه  الــذي  الخــاص 
علــى  يقتصــر  ال  الحكوميــة  البتــرول  شــركة 

أيضــا  يســتغل  بــل  الحربيــة،  االســتخدامات 
في بعض املصانع الحربية وأوجه التشــغيل 
مــن  جيــدًا  نوعــا  تتطلــب  التــي  االقتصاديــة 
التابعــة  الوقــود  محطــات  لكــن  الوقــود، 
وطنيــة«،  »بنزينــات  بـ واملعروفــة  للجيــش، 
آخــر،  مخفــض  بســعر  الوقــود  علــى  تحصــل 
ألنهــا تســتغله فــي أغــراض تجاريــة، شــأنها 
للقطــاع  التابعــة  البتــرول  شــركات  شــأن 
الخاص. وتؤكد املصادر أن السوالر الخاص، 
الــذي تنتجه شــركة البتــرول الحكومية، يباع 
إلى مصانع وجهات أخرى بأسعار أعلى من 
5.42 جنيهــات املحــدد لــوزارة الدفــاع، وذلــك 
نظرًا للوضع الخاص الذي يتمتع به الجيش 

في الدولة املصرية.
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سياسة

رغم تغلغل الجيش 
المصري في كل 

المفاصل الحياتية اليومية 
للمصريين، فإنه يحاول 

الحصول على مزايا 
إضافية في تعامالته 
مع جهات حكومية

)Getty/ترامب يلمح إلى نيته نقل أعماله ألوالده )مارك ويلسون

ركس تيليرسون هو الرئيس التنفيذي لشركة »إكسون موبيل« )بن ستنسال/فرانس برس(

سبق إلبراهيم محلب أن حدد سعر ليتر السوالر بـ180 قرشًا )خالد دسوقي/فرانس برس(

واشنطن ـ فكتور شلهوب

للمرة األولى في تاريخ الرئاســة األميركية، 
ترامــب  دونالــد  هــو  مليارديــر  خــب 

َ
ت

ْ
ُين

الســلطة  قمــة هرمــي  علــى  يتربــع  أن  يريــد 
الطمــوح  السياســية واملاليــة. ويطــرح هــذا 
إشــكالية مــع القانــون ومــع جميــع الالعبــني 
والفاعلــني فــي الفضــاء العــام األميركــي، ال 
العــام.  ســيما اإلعــالم والكونغــرس والــرأي 
الرئيــس  علــى  الفيدرالــي يحظــر  والقانــون 
التعاطــي بــأي نــوع مــن األعمــال التجاريــة، 
طاملــا هــو يقيــم فــي البيــت األبيــض. كمــا أن 
الدســتور يمنــع املســؤولني وفــي مقدمتهــم 
الرئيــس، مــن قبــول »أي هديــة أو أجــر مــن 
خاضعــة  أجنبيــة  شــركة  أو  حكومــة  أي 
لحكومــة أجنبيــة«. والهــدف مــن هــذا األمــر 
يتمثــل فــي تحصــني قــرار الرئيــس وجعلــه 
ولــو بطريقــة غيــر  يتأثــر  منيعــا بحيــث ال 
بالرشــوة.  شــبيهة  بمقايضــات  مباشــرة، 
هنــا تكمــن مشــكلة ترامب. فهو يملك شــبكة 
مصالــح فــي أكثــر مــن 20 دولــة، منهــا الهند 
املثــال،  ســبيل  وعلــى  والفيليبــني.  وتركيــا 
ســارع رئيس الفيليبني، رودريغو دوترتي، 
هــذا  فــي  ترامــب  شــركاء  أحــد  اختيــار  إلــى 
البلــد، ليكــون مبعوثــه التجــاري الخارجــي. 
املنتخــب  األميركــي  الرئيــس  بقــي  وإذا 
مــن  العنكبوتيــة  الشــبكة  بهــذه  علــى صلــة 
والخــارج،  الداخــل  فــي  املتنوعــة،  املصالــح 
ســتزداد الشــكوك بشــأن تضــارب املصالــح 
الخاصــة والعامــة. وطاملا أنــه لم يفصل بني 

املســتويني بشــكل واضــح، ســتبقى رئاســة 
يقــوم  بأنــه   

ّ
وظــن تشــكيك  موضــع  ترامــب 

الدوليــة  األطــراف  نفــوذه ملراعــاة  بتســخير 
لديهــا.  التجاريــة  مصالحــه  تســهل  التــي 

 تكّرس، أن يعّرض 
ْ
ومن شــأن واقع كهذا، إن

ترامب للمحاســبة القانونية، خصوصا إذا 
تم اكتشــاف مخالفات صارخة للرجل الذي 

ثبت تهربه من الضريبة لـ18 عاما.
ومــا يثيــر حالــة مــن الريبــة لــدى األوســاط 
إشــارات  أعطــى  ترامــب  أن  هــو  األميركيــة، 
ملتبسة في هذا الصدد. وكان من املفترض 
أن يحــذو حــذو أســالفه، ليضع اســتثماراته 
صنــدوق  عهــدة  فــي  املاليــة  وأصولــه 
اســتثماري معــزول عنــه، ال يطلع حتى على 
مجــرى عملياتــه. لكــن ترامــب ليــس فــي هــذا 
الــوارد. ورفــض ذلــك مــن البدايــة، واألســباب 
متنوعــة  ثروتــه  إن  جهــة،  مــن  متعــددة: 
ومتشــابكة وتصعــب تصفيتهــا. وتتداخــل 
التوظيفــات  مــع  العقاريــة  األصــول  فيهــا 
الخارجيــة.  والشــراكات  والقــروض  املاليــة 
التــي  العقــود  ريــع  مســألة  أيضــا  وهنــاك 
تســتخدم اســمه كشــعار تجــاري، ســواء فــي 
املنتجــات  أو  األلبســة  أو  الفنــادق  قطــاع 
الــذي  التلفزيونــي  األخــرى ومنهــا اإلنتــاج 
ال يــزال لــه صلــة بــه عــن طريــق أحــد البرامج 
فــي  الجديــد  مسلســله  يبــدأ  الــذي  الفنيــة 
يناير/كانــون الثانــي املقبــل، والــذي يزمــع 
ترامب التمسك بدوره فيه كمخرج تنفيذي. 
ومن جهة ثانية، يصّر ترامب على االحتفاظ 
بهــذه الشــبكة مــن األعمــال لــه ولعائلتــه. من 
هنا الحديث عن ضبابية مواقفه التي يريد 
الجمــع فيهــا بــني االحتفــاظ بمــا يملك وبني 
 يتعهد بفك العالقة 

ً
سلطاته الرئاسية: تارة

مــع »عملياتــه التجارية« أو يعترف بأهمية 
وضــرورة »تــرك« أعماله، وتارة أخرى يقول 
إنــه ينــوي »نقلها« إلــى أوالده. لكن الرئيس 
بعــد بتعليــق ملكيتــه  لــم يتعهــد  املنتخــب 
لهــا ورغبتــه الحاســمة فــي عــدم التدخــل ال 
مــن قريــب وال مــن بعيــد بشــؤونها. وكل مــا 
كشــف عنــه حتــى اآلن، أنــه باع منــذ الصيف 
ســوق  فــي  أســهم  مــن  يملكــه  مــا  املاضــي، 
البورصــة بقيمــة 40 مليــون دوالر تقريبــا. 
جــدًا.  محــدودة  تبقــى  الخطــوة  هــذه  لكــن 
 عــن ذلــك، لــم يفصــح ترامــب حتى عن 

ً
فضــال

ســيضع  بأنــه  وعــد  وقــد  الضريبــي.  ملفــه 
النقــاط علــى الحــروف بخصــوص شــركاته 

في 15 ديسمبر/كانون األول الجاري. 
طــرق  عــن  يبحــث  ترامــب  أن  املرجــح  ومــن 
لاللتفــاف على املوضوع، ويريد الجمع بني 
األعمال والرئاسة. وهذا األمر يثير املخاوف 
مــن تداخــل التجــارة بالرئاســة وبمــا يعــود 
علــى الرئيــس وموقعــه بالضرر البالغ الذي 
قــد يصــل إلى حــّد اصطدامه بالقانون. ومن 
غيــر املســتبعد فــي هــذه الحالــة أن يتســبب 
ذلك بمحاكمته أمام الكونغرس وعزله، كما 
يتوقع األستاذ الجامعي، ألن ليكتمن، الذي 
باالنتخابــات.  ترامــب  فــوز  وتوقــع  ســبق 
ترامــب  »رئاســة  إن  املراقبــني  أحــد  ويقــول 
أمامها طريقني: إما ان تغّير واشــنطن وإما 

أن تفجرها«.

صدر االتهام األميركي االســتخباري لروســيا 
الرئاســية  االنتخابــات  مســار  فــي  بالتدخــل 
»أزمــة«  فصــول  تتواصــل  بينمــا  األميركيــة، 
ترامــب  دونالــد  املنتخــب  الرئيــس  اختيــار 
بدخــول  الخارجيــة،  وزيــر  ملنصــب  مرشــحه 
أســماء جديدة إلى السابق، وانسحاب مرشح 
رئيســي، هــو رئيــس بلديــة نيويــورك ســابقا، 
رودي جوليانــي. وقــال مســؤول أميركي رفيع 
املســتوى إن االســتخبارات املركزيــة )ســي آي 
إيــه( خلصــت إلــى أن روســيا تدخلــت بالفعــل 
نوفمبر/تشــرين  مــن  الثامــن  انتخابــات  فــي 
الثاني املاضي، ملساعدة ترامب على الوصول 
إلــى البيــت األبيــض وليس إلضعاف الثقة في 
وقــال  فحســب.  األميركــي  االنتخابــي  النظــام 
املســؤول املطلــع لوكالــة »رويتــرز« ولصحيفة 
»واشــنطن بوســط« إن وكاالت االســتخبارات 
وجــدت أن مســؤولني مــن الحكومــة الروســية 
جهــود  لتعزيــز  االهتمــام  مــن  املزيــد  وجهــوا 
ترامب للفوز باالنتخابات مع احتدام املنافسة 
الصحيفــة  ونقلــت  االنتخابيــة.  الحملــة  فــي 
تــم  أميركيــني  مســؤولني  عــن  األميركيــة 
إطالعهم على األمر، أن وكاالت االســتخبارات 
حــددت أفــرادًا لهم صالت بالحكومة الروســية 
ســربوا اآلالف مــن رســائل البريــد اإللكترونــي 
التــي تــم الحصــول عليها عن طريــق القرصنة 
للحــزب  الوطنيــة  اللجنــة  مــن  اإللكترونيــة 
الديمقراطــي ومصــادر أخــرى تشــمل مســؤول 
ملوقــع  االنتخابيــة  كلينتــون  هيــالري  حملــة 
»ويكيليكــس« بهــدف التأثيــر علــى تصويــت 
األمنيــة  التقاريــر  نتيجــة  الناخبــني. وجــاءت 
تلبيــة لطلــب الرئيس بــاراك أوباما من أجهزة 
االســتخبارات مراجعة شــاملة للدور الروسي 
نوفمبر/تشــرين  انتخابــات  فــي  املحتمــل 
الثانــي املاضــي. ويتوقــع أن تواصــل موســكو 
مــن  تــورط  أي  نفــي  علــى  القائمــة  سياســتها 

أتــى  الــذي  األميركــي  االســتحقاق  فــي  قبلهــا 
بترامــب، املعجــب بحكام الكرملــني، إلى البيت 

األبيض. 
أما على صعيد تأليف فريق إدارة ترامب، فقد 
كشــف مســؤول بــارز فــي الفريــق االنتقالــي أن 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة »إكســون موبيــل« 
املرشــح  بــات  تيليرســون،  ركــس  النفطيــة، 
فــي  الخارجيــة  وزيــر  منصــب  لشــغل  األبــرز 
اإلدارة املقبلــة، بعدمــا انتهــت حظــوظ كل مــن 
الجنــرال دايفيــد بيترايــوس، بفعــل الفضائــح 
التــي تالحقــه، ورودي جوليانــي الــذي أعلــن، 
املنافســة  مــن  االنســحاب  نفســه،  تلقــاء  مــن 
علــى هــذا املنصــب شــديد األهميــة فــي اإلدارة 
قــراره  ترامــب  يعلــن  أن  ويتوقــع  األميركيــة. 
الــذي  الحالــي  األســبوع  خــالل  الشــأن  بهــذا 
يبــدأ فــي الواليــات املتحــدة غــدًا اإلثنــني. وقــال 
املســؤول فــي فريــق ترامب، إن تيليرســون )64 
عامــا( تقــدم أيضــا فــي مشــاورات ترامــب علــى 
املرشــح الجمهــوري الرئاســي فــي انتخابــات 
2012 ميــت رومنــي الذي التقى بترامب مرتني 
لكــن  نيويــورك.  فــي  عشــاء  خــالل  إحداهمــا 
املســؤول أضــاف أن ترشــيح رومنــي للمنصب 
ال يــزال محــل بحــث إضافــة إلــى جــون بولتون 
لــدى األمــم  ســفير الواليــات املتحــدة الســابق 
واليــة  عــن  كوركــر  بــوب  والســناتور  املتحــدة 
تنيســي واألميــرال البحــري املتقاعــد جيمــس 
جاهــر  قــد  جوليانــي  وكان  ســتافريديس. 
بســحب ترشــحه ألي منصــب طوعــا، بحســب 
ما جاء في بيان عن الفريق االنتقالي لدونالد 
ترامــب. ونــّص البيــان باســم ترامــب، علــى أن 
عنصــرًا  سيشــكل  كان  )جوليانــي(  »رودي 
فــي مناصــب عــدة، لكننــي  فــي اإلدارة،  رائعــا 
أحترم بالكامل وأتفهم األســباب )التي تدفعه 

إلى( البقاء في القطاع الخاص«.
)العربي الجديد، رويترز(

ويسكونسن  فــي  ــاض  ق ــض  رف
ترامب  دونــالــد  أنــصــار  مــن  طلبًا 
ــوات،  ــأص ــادة فـــرز ل ــ لــوقــف إع
في  المحكمة  رفــضــت  بينما 
مرشحة  مــن  طــلــبــًا  ميشيغن 
لتكرار  ستاين  جيل  الخضر  حــزب 
الوالية.  في  األصوات  فرز  إعادة 
إنه  قــاض  قــال  بنسلفانيا،  وفــي 
بشأن  االثنين  غدًا  حكمه  سيصدر 
السماح ببدء إعادة فرز األصوات 
هيالري  وأصبحت  عدمه.  من 
من  أكبر  بعدد  فــائــزة  كلينتون 
يفوقه  ــرامــب  ت مــن  ــوات  ــ األص
بنحو 2.6 مليون صوت حتى اآلن.

إعادة الفرز: 
قرار بنسلفانيا غدًا

الليتــر  ســعر  تحديــد  وتــم  املصريــة.  الســوق 
بمبلــغ 5.42 جنيهــات ملــدة ســنة واحــدة حتى 
منتصــف 2014، ثــم اتفق الطرفان على تمديد 
بالشــروط  التوريــد  فــي  واالســتمرار  العقــد 

واألسعار ذاتها.
وبعــد االتفــاق علــى االســتمرار بشــهر، أصــدر 
رئيــس الوزراء الســابق، إبراهيم محلب، قرارًا 
بتحديد سعر بيع ليتر السوالر باملواصفات 
العادية والخاصة بمبلغ 180 قرشا لكل ليتر 
يســلم إلى شــركات إنتاج الكهرباء، ومحطات 
الوقــود، ومســتودعات التوزيــع العامة لباقي 
الدفــاع  وزارة  وتلقفــت  الســوالر.  مســتهلكي 
ســعر  لخفــض  ســببا  باعتبــاره  القــرار  هــذا 
السوالر الخاص الذي تحصل عليه، وطالبت 
هيئــة البترول بتعديل األســعار املتفق عليها 
ســلفا، لتكتفي بدفع 180 قرشــا لليتر الواحد، 
املتعاقــد  املبلــغ  مــن  تقريبــا  الثلــث  أي نســبة 
عليه سابقا بني الطرفني. إاّل أن هيئة البترول 
رفضــت واعتبــرت ذلــك ظلمــا لهــا، فالســوالر 
ينتــج  الدفــاع  وزارة  إلــى  توريــده  يتــم  الــذي 
خصيصــا لهــا، بمواصفــات تشــغيلية تفــوق 
رئيــس  بقــرار  الــوارد  الســوالر  مواصفــات 
الوزراء، فالسوالر املورد إلى وزارة الدفاع هو 
منتــج خــاص بذاتــه، وبمواصفــات كيميائيــة 
عاليــة ألنــواع االســتخدام املطلوبــة لتشــغيل 
املعــدات الحربية. ونظرًا لعدم اتفاق الجهتني 
توريــده،  يتــم  مــا  قيمــة  حــول  واختالفهمــا 
تــم عــرض األمــر علــى إدارة الفتــوى بمجلــس 

الدولة لفض النزاع بينهما.
وتبــني أن التعاقــد املوقــع بــني الطرفــني ينــص 
علــى أن الســعر األساســي للســوالر الخــاص 
الــذي تحصــل عليــه وزارة الدفــاع »هــو ســعر 
متغير شــهريا طبقا للســعر املعلن من الهيئة 
للســعر  تحديدهــا  ويكــون  للبتــرول،  العامــة 
ملزمــا للطرفــني بمجرد صدوره« ما يعني أن 
هيئة اإلمداد والتموين في الجيش والجمعية 
التعاونيــة للبتــرول اتفقتــا علــى العــودة إلــى 
هيئــة البتــرول لتحديــد ســعر الســوالر امللــزم 
البتــرول مســتندات  للطرفــني. وقدمــت هيئــة 
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االقتصاد »الشائك« يواجه حكومة الكويت
الكويت ـ محمود بدير

الحكومــي  التشــكيل  أظهــر 
عــدد  بقــاء  الكويــت،  فــي  الجديــد 
مــن وزراء املجموعــة االقتصادية 
دور  لهــم  كان  والذيــن  تغييــر،  دون  مــن 
فــي وضــع سياســات تقشــفية ضمــن  كبيــر 
برنامــج إلصــالح االقتصاد، األمــر الذي أثار 
انتقــادات واســعة وأعــاد املعارضة بقوة إلى 
البرملــان الجديــد حاملــني وعــودًا بالوقــوف 
ضــد اإلجــراءات الحكوميــة األخيــرة وإعــادة 
الرفاهيــة للمواطنــني.  ويبــدو أن املجموعــة 
االقتصادية في الحكومة الجديدة ستحتاج 
إلى تمرير قرارات وتشريعات تقشفية، وهو 
ما يتعارض مع البرملان بتركيبته الجديدة، 
الذي ســيكون في مواجهة »مســتميتة« ضد 

قرارات كهذه، وفق خبراء اقتصاد.
فــي  للماليــة  وزيــرا  الصالــح،  أنــس  وبقــي 
الحكومــة الجديــدة، التــي أصدر أميــر البالد 

الصبــاح،  الجابــر  األحمــد  صبــاح  الشــيخ 
أمــس، مرســوما بتشــكيلها. كمــا بقيــت هنــد 
وزيــر  منصــب  لتتولــى  ولكــن  الصبيــح، 
والشــؤون  والعمــل  االجتماعيــة  الشــؤون 
الســابق  املنصــب  مــن  بــدال  االقتصاديــة، 
واســتمر  والتخطيــط.   للشــؤون  كوزيــرة 
ياســر آبــل فــي حقيبتــه كوزير دولة لشــؤون 
والصناعــة  التجــارة  حقيبــة  أمــا  اإلســكان، 
فشهدت تغييرا، ليتم تعيني خالد الروضان 
بــدال مــن يوســف العلــي، فيمــا تولــى  فيهــا 
النفــط عصــام املــرزوق بداًل من علــي العمير. 
دور  الصالــح  أنــس  املاليــة  لوزيــر  وكان 
االقتصاديــة،  اإلصــالح  برنامــج  فــي  كبيــر 
واتخــاذ العديــد مــن القــرارات التــي ُوصفــت 

بالتقشفية. 
ويقــول الخبيــر االقتصــادي محمد الحبيب، 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  تصريــح  فــي 
مواجهــة  فــي  ســتكون  الجديــدة  »الحكومــة 
مســتمرة ومســتميته مــع البرملــان، فــي ظــل 

االقتصــادي«،  اإلصــالح  خطــة  اســتمرار 
الجــدد يراهنــون علــى  النــواب  موضحــا أن 
صلــب  شــكلت  التــي  الخطــة،  هــذه  نســف 
علــى  أجمعــت  التــي  االنتخابيــة  الحمــالت 
رفض ما ُوصف باستنزاف جيب املواطنني. 
عــودة  هــو  الحالــي  البرملــان  يطبــع  ومــا 
طموحــات  كانــت  وبينمــا  بقــوة،  املعارضــة 
تتجــه  األخيــرة،  األشــهر  خــالل  الكويتيــني 
إجــراءات  أي  الحكومــة  اتخــاذ  عــدم  إلــى 
جديــدة مــن شــأنها تقليــص الدعــم وخفــض 
االمتيــازات للموظفــني، بــدأت تتعالى وعود 
مــن  العديــد  لســان  علــى  الرفاهيــة  عــودة 
النواب الجدد، متمثلة في العمل على زيادة 
الحكومــة  وإجبــار  اإليجــار  وبــدل  الرواتــب 
دعــم  تقليــص  قــرارات  عــن  العــدول  علــى 
الوقــود. واعتــاد نحــو 1.3 مليون مواطن في 
احتياطــي  أكبــر  ســادس  صاحبــة  الكويــت، 
نفطــي مؤكــد فــي العالم، علــى امتيازات مثل 
قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعالج 

مجانيــني، ودعــم للغذاء والوقود وزيادة في 
الرواتــب، لكــن تراجــع أســعار النفــط عامليــا 
منــذ منتصــف عــام 2014 أجبــر الدولــة، مثــل 
غالبيــة بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، 
ــفية بعــد تســجيل 

ّ
علــى اتخــاذ خطــوات تقش

عجز مالي ناجم عن تراجع اإليرادات. ويرى 
محمد النقي، الخبير االقتصادي، لـ »العربي 
الجديد«، أن املرحلة املقبلة ستشهد صراعا 
بــني الحكومــة ومجلــس األمــة، بســبب كثــرة 
امللفات الشائكة والشعبوية، وأهمها وثيقة 
اإلصــالح التــي تبناها الوزير أنس الصالح، 
مضيفــا »التراجــع عــن تطبيــق اإلصالحــات 
الحكومــة  ســتكلف  كبيــرة،  إشــكالية  بــات 
العامليــة«.  املاليــة  املؤسســات  أمــام  الكثيــر 
وكان أميــر الكويــت أصــدر مرســوما يــوم 16 
أكتوبر/تشــرين األول املاضي، بحل مجلس 
األمــة الســابق، علــى خلفية التوتــر الحاصل 
خطــة  بســبب  والحكومــة  البرملــان  بــني 

اإلصالح املالي التقشفية.

القاهرة ـ جيهان عبد الغني

قال مســؤول حكومي بارز في وزارة املالية املصرية لـ 
»العربــي الجديــد« إن وزارتــه تجــري حاليــا مناقشــات 
العامليــة  األســعار  توقعــات  حــول  واســعة  ودراســات 
وغيرهــا مــن مؤشــرات املؤسســات الدوليــة لالنتهــاء 
املالــي  للعــام  العامــة  للموازنــة  املبدئيــة  املســودة  مــن 
العجــز  الجديــد 2017 /2018، متوقعــا تراجــع نســبة 
فــي املوازنــة إلى 9% بســبب انتعاش اإليــرادات العامة 
الدســتور  وبحســب  اإلنفــاق.  خفــض  مقابــل  للدولــة 
املوازنــة  مشــروع  بتقديــم  الحكومــة  تلتــزم  املصــري 

آذار  مــارس/   31 أقصــاه  موعــد  فــي  النهائــي  العامــة 
وقبــل موعــد انتهــاء العمــل باملوازنــة الحاليــة بثالثــة 
أشــهر. ويأتــي إعــداد املوازنــة الجديــدة وســط تخــوف 
الشــارع من قرارات جديدة تزيد من األعباء املعيشــية، 
بعــد سلســلة مــن اإلجــراءات التــي فرضــت هــذا العــام، 
منهــا خفــض الدعــم وتعويــم الجنيــه وفــرض ضرائــب 
جديدة. وذلك، مع توقع إجراءات تقشفية جديدة وفق 
مطالب صندوق النقد الدولي الذي وافق مؤخرًا على 

إقراض مصر 12 مليار دوالر.
ولفــت املســؤول الحكومــي فــي اتصــال هاتفــي إلــى أن 
املوازنــة الجديــدة لــن تكــون تقشــفية بقــدر مــا ســتتم 

كل  لتوجيــه  العــام  اإلنفــاق  أولويــات  ترتيــب  إعــادة 
وحــدة  أن  إلــى  وأشــار  بــه.  املنــوط  للهــدف  اعتمــاد 
إعــداد  علــى  تعمــل  الــوزارة  فــي  الكليــة  السياســات 
الدراســات الخاصــة املرتبطــة بأســعار الغــذاء العامليــة 
والســكر  والزيــت  القمــح  أســعار  توقعــات  بشــأن 
والحبوب وفول الصويا وغيرها لتحديد مخصصات 

هيئة السلع التموينية. 
وتابع أن أحد املؤشرات الهامة التي يتم بحثها حاليا 
انتعــاش  وتوقعــات  الدوليــة  التجــارة  مؤشــرات  هــي 

التجارة العاملية لتوقع إيرادات قناة السويس. 
للموازنــة  املبدئيــة  الصــورة  أن  علــى  املســؤول  وأكــد 

تحديــد  بعــد  املقبــل،  الشــهر  خــالل  جاهــزة  ســتكون 
األبواب الخاصة باملوازنة وتوقعات األسعار العاملية 
 عن توقعــات تعافي االقتصاد املحلي 

ً
وغيرهــا، فضــال

الجهــات  كافــة  أن  وأضــاف  الضرائــب.  علــى  وأثــره 
الحكوميــة أرســلت مشــروعات موازناتهــا للعام املالي 
فيــه والبعــض اآلخــر ســتتم  الجديــد بعضهــا مبالــغ 
اإليــرادات  حجــم  يكــون  أن  وتوقــع  صياغتــه.  إعــادة 
العامــة أفضــل مــن األعوام الســابقة بســبب ظهــور آثار 
العــام  اتخاذهــا  تــم  التــي  الضريبيــة  »اإلصالحــات« 
الحالي ذلك أن األثر املالي لضريبة القيمة املضافة لن 

يظهر قبل انتظام التحصيل.

مصر تعد موازنتها الجديدة وسط قلق من زيادة التقشف

القطاع الخاص يمول 
جسر الملك حمد

أعلن وزير املواصالت واالتصاالت 
البحريني كمال أحمد محمد أن 

مشروع جسر امللك حمد املوازي 
لجسر امللك فهد الرابط بني مملكة 

البحرين واململكة العربية السعودية 
يمثل التطور في البنية التحتية 

للمنطقة، إضافة إلى ذلك يمثل بعدًا 

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، 
الفتًا االنتباه إلى أن العالقات بني 

البلدين ستزيد مع مد هذا الجسر 
وربط السكك الحديدية. وشدد 

على أنه قريبًا سيتم االنتقال إلى 
الخطة التنفيذية لهذا املشروع، 

مفيدًا أن تمويل املشروع مع الجانب 
السعودي سيكون من خالل القطاع 

الخاص.

تدهور البيئة يكلف المغرب 
0.5% من الناتج المحلي
كشف تقرير للمعهد امللكي 

للدراسات االستراتيجية أن الكلفة 
االقتصادية املترتبة عن تدهور 

البيئة في املغرب، يكلف االقتصاد 
املحلي 0.5% من الناتج الداخلي 
الخام. وذكر التقرير الذي نشر 

تحت عنوان »بانوراما املغرب في 
العالم: الرهانات الكونية للمحيط 

الحيوي« أن حجم النفايات في 
املغرب قد يصل إلى 12 مليون طن 

في أفق عام 2020.

بدء تزويد مدينة الموصل 
بالكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، بدء 
تزويد مدينة املوصل بمحافظة 

نينوى )شمال( بالطاقة الكهربائية، 
بعد إصالح أحد خطوط النقل 

الرئيسة وإعادة إدخاله إلى الخدمة. 
وقال املتحدث باسم الوزارة 

مصعب املدرس، في بيان له، 
إن الوزارة بدأت بتزويد املوصل 

بالطاقة الكهربائية بعد إدخال خط 
نقل الطاقة الكهربائية الضغط 

الفائق )سد املوصل -موصل( إلى 
الخدمة، والذي تم استهدافه من قبل 

تنظيم »داعش« في وقت سابق.

كوريا الجنوبية تفتتح 
اكتتابات الطاقة

أعلن كوريا الجنوبية اليوم أنها 
سوف تقوم تدريجيًا بفتح 

االكتتابات العامة األولية لثماني 
شركات طاقة عامة بحلول عام 

2020 للمساعدة في تحسني 
وضعها املالي. وقالت وزارة 

االستراتيجية واملالية إنه سوف 
يتم اإلعالن عن خطط مفصلة 

لالكتتاب الشهر املقبل. 

إيران تريد االنضمام لممر 
الصين االقتصادي

قال رئيس اللجنة الدفاعية في 
مجلس الشيوخ الباكستاني 

مشاهد حسني سيد إن جميع 
البلدان ومنها إيران وأفغانستان 

وبنغالدش وتركمانستان 
باستثناء الهند ترغب باالنضمام 

إلى ممر الصني االقتصادي. 
وأضاف، أن الرئيس اإليراني حسن 

روحاني أبدى رغبته، باالنضمام 
إلى املمر الذي سيثمر عن تنمية 

اقتصاد املناطق الفقيرة.

أخبار

شكاوى 
من كلفة 

حماية ترامب

تصاعــدت حــدة االنتقــادات للكلفــة الباهظــة التــي تتكبدهــا مدينــة نيويــورك لحمايــة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب وعائلته. ونقلت الصحــف واملواقع 
األميركية، أمس السبت، شكاوى املواطنني ورفضهم دفع هذه الكلفة من ضرائبهم، وأعلنت أن ترامب يكاد يصبح أكثر الرؤساء كلفة في تاريخ الواليات 
املتحدة، وذلك بسبب إصرار عائلته على البقاء في برج »ترامب تاور«، وعدم انتقالها إلى البيت األبيض. وكانت قناة »سي إن إن« األميركية قد أعلنت أن 
حماية ترامب وعائلته تكلف مدينة نيويورك أكثر من مليون دوالر يوميا. وقال عمدة املدينة بيل دي بالسيو إنه ال ينبغي أن يدفع السكان هذه الفاتورة. 

وكانت املدينة قد طلبت 35 مليون دوالر لتعزيز وجود الشرطة حول برج ترامب. 

اقتصاد
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الجزائر ـ حمزة كحال

أصــبــح املـــواطـــن الــجــزائــري على 
مــــوعــــد مـــــع ارتــــــفــــــاع جــــديــــد فــي 
ابتداء من يناير/ السلع،  أسعار 
ــرار الحكومة  كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، بعد إقـ
زيــــــادة فـــي ضــريــبــة الــقــيــمــة املـــضـــافـــة وفــق 
ميزانية 2017، من أجل رفع إيرادات الدولة 
النفطية، املتأثرة سلبًا بالتراجع الكبير في 

أسعار الخام عامليًا.
وفي مقابل القلق املتزايد من ارتفاع األسعار، 
ما يثقل من األعباء املعيشية على املواطنني، 
ــيـــة، حـــاجـــي بـــابـــا عـــمـــي  في  ــالـ قــــال وزيـــــر املـ
الحكومة   « إن  الــجــديــد«  لـ«العربي  تصريح 
الــزيــادات  في  للتحكم  الكافية  اآللــيــات  تملك 
حتى تصل إلى املستهلك بنفس النسبة دون 

انفالت فاحش في األسعار«.
ونــجــحــت الــحــكــومــة فــي تــمــريــر نــص قــانــون 
أن  بـــعـــد  ــة(،  ــيــ ــزانــ ــيــ )املــ لــســنــة 2017  ــة  ــيـ ــالـ املـ
صادق أعضاء مجلس األمة )البرملان( مساء 
ــمـــاع عــلــى الــنــص  األربــــعــــاء املــــاضــــي، بـــاإلجـ
املفعول بداية من  التشريعي، ليكون ســاري 
يناير/كانون الثاني املقبل، رغم الجدل الذي 
أثـــاره الــقــانــون بسبب الـــزيـــادات والــضــرائــب 
التي تضمنها، والتي وصفت باملجحفة من 

البعض، في وقت اعتبرها آخــرون ضرورية 
لتفادي تداعيات تراجع إيرادات الدولة.

وعدلت الحكومة الرسم على القيمة املضافة 
 %7 بــني  لتتراوح  املضافة(  القيمة  )ضريبة 
و19%، بدال من 7% و17% في السابق، ليتم 

رفع الحد األعلى للضريبة بنسبة %2.
للحد  املــســتــوردة  السلع  مــا تخضع  وغالبا 
ــبـــق الـــحـــد  األعـــــلـــــى لـــلـــضـــريـــبـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــطـ
األدنــــى عــلــى مــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج لتشجيع 

الصناعات املحلية. 
احتياجاتها  من  الكثير  الجزائر  وتستورد 
مـــن الــــخــــارج، وحـــلـــت املــــــواد الـــغـــذائـــيـــة في 
الـــواردات  لفاتورة  بالنسة  الثالث  الترتيب 
، مــســجــلــة 9.3  املـــاضـــي 2015  الـــعـــام  خــــالل 
من   %15.37 يـــعـــادل  بــمــا  دوالر،  مـــلـــيـــارات 
إجــمــالــي فـــاتـــورة الــــــــواردات الــبــالــغــة 51.4 

مليار دوالر.
ويــعــتــبــر الـــرســـم عــلــى الــقــيــمــة املـــضـــافـــة من 
ــــي يـــتـــحـــمـــلـــهـــا املـــســـتـــهـــلـــك،  ــتـ ــ الـــــضـــــرائـــــب، الـ
وبالتالي فهي ضريبة غير مباشرة يدفعها 
عن طريق سعر شراء السلع الخاضعة لها، 

وتسري أيضا على الخدمات والعقارات.
ويــرى خــبــراء االقــتــصــاد أن رفــع الــرســم على 
الــقــيــمــة املـــضـــافـــة هـــو »مـــقـــامـــرة اقــتــصــاديــة 
ــرة«، وأنــــــه بـــمـــثـــابـــة ســـــالح ذي حــديــن  ــ ــطـ ــ خـ
بإمكانه توسيع دائرة املنابع املالية، وكذلك 
ــة »انــــكــــمــــاش«  ــالــ ــاد فــــي حــ ــتــــصــ إدخــــــــال االقــ
وتــشــجــيــع األســـــواق املـــوازيـــة لــتــصــبــح مــالذ 

ــار مــنــخــفــضــة  ــ ــعـ ــ ــــن أسـ ــبــــاحــــث عـ املـــــواطـــــن الــ
ملختلف السلع. ويقول فرحات علي، الخبير 
االقــتــصــادي، إن »رفــع الــرســم املــفــروض على 
القيمة املضافة بنقطتني مئويتني من %17 
مليارات   110 بتحصيل  19% سيسمح  إلــى 
ديـــنـــار )مــلــيــار دوالر( فـــي الــســنــة الـــواحـــدة 
ــات الـــحـــكـــومـــة وهــــــو الـــوجـــه  ــعــ ــوقــ حـــســـب تــ
اإليجابي للقرار، لكن الوجه األخر يتمثل في 
بفعل  االستهالك  مستويات  تراجع  احتمال 
ارتــفــاع األســعــار وتــدهــور الــقــدرة الشرائية 
استثمارات  على  ما سيؤثر  وهــو  للعائالت 

الشركات«.
جاهدة  ستسعى  إنــهــا  تــقــول  الحكومة  لكن 
إلى »تقزيم« األثر الذي سيخلفه رفع الرسم 
الشرائية  الــقــدرة  على  املضافة،  القيمة  على 
لــلــمــواطــن الــجــزائــري، وفـــق مــا يــؤكــده وزيــر 

املالية حاجي بابا عمي.
ويقول الوزير لـ«العربي الجديد«، إن »الرسم 
على القيمة املضافة الذي سيطبق ابتداء من 
الثاني املقبل يبقى أقل  مطلع يناير/كانون 
مما ُيطبق في تونس واملــغــرب«، مضيفا أن 
»الحكومة تملك اآلليات الكافية للتحكم في 
بنفس  املستهلك  إلــى  تصل  الـــزيـــادات حتى 
انــفــالت فــاحــش فــي األســعــار«.  النسبة دون 
املتتبعني  حــســب  تبقى  اآللـــيـــات  هـــذه  أن  إال 
الجزائر  فــي  االقــتــصــادي والــتــجــاري  للشأن 
مجرد »آليات ورقية« ال تطبق على األرض، 
مـــا يــجــعــل جـــيـــوب املـــواطـــنـــني تــحــت ضغط 
األســعــار. ويــقــول الخبير املــالــي، جــمــال نور 
ــعــــار في  الــــديــــن، »الـــتـــجـــربـــة كــشــفــت أن األســ
والتجار  الــلــوبــيــات  ملنطق  الــجــزائــر تخضع 
وهو  والطلب،  العرض  ملنطق  وليس  الكبار 
املنطق الذي وقفت أمامه الحكومة عاجزة«. 
ويضيف نور الدين لـ »العربي الجديد« أنه 
ــرات أن الحكومة ال  »ثــبــت فــي الــعــديــد مــن املـ
تتحكم في األسواق وال تراقبها والدليل هو 

عمان ـ زيد الدبيسية

ــَرقــــة بــالــســلــع  بـــاتـــت األســـــــــواق الـــعـــربـــيـــة ُمــــغــ
األجــنــبــيــة املــقــلــدة واملــغــشــوشــة، الــتــي يصل 
مليار دوالر سنويًا،   800 إلــى  عامليًا  سوقها 
األمر الذي يرجعه خبراء اقتصاد إلى تراخي 
التي  التشريعات،  العربية في تطبيق  الــدول 
تحد من دخول هذه البضائع وعدم محاسبة 

القائمني عليها.
واردات  تـــــزايـــــد  أن  مـــــن  ــــراء  ــبـ ــ ــــخـ الـ ر 

ّ
ويــــــحــــــذ

ــتـــصـــادات  الــســلــع املــغــشــوشــة يــســتــنــزف االقـ
املستهلكني  بمصالح  مباشر  بشكل  ويــضــر 
الناصر،  العامة. ويقول وليد عبد  والسالمة 
العاملية  العربية في املنظمة  مدير املجموعة 
للملكية الفكرية »وايبو«، في تصريح خاص 
املقلدة  لـ«العربي الجديد«، إن انتشار السلع 
واملــغــشــوشــة يــــــزداد فـــي األســـــــواق الــعــربــيــة، 
مــشــيــرًا إلـــى أن الــــدول الــعــربــيــة غــيــر مصنعة 
هي  وبالتالي  مــاركــات،  أو  تجارية  لعالمات 
استنزاف  ووقـــف  أســواقــهــا  بحماية  مطالبة 
جــيــوب مــواطــنــيــهــا بــشــراء ســلــع غــيــر أصلية 

وذات نوعيات رديئة سرعان ما تتلف.

دراســات  توجد  ال  أنــه  عبدالناصر  ويضيف 
لحجم السلع املقلدة في الدول العربية، لكنها 
بحسب رأيه تبلغ عشرات مليارات الدوالرات 

سنويًا، ما يستنزف اقتصادات الدول.
وتقدر تجارة السلع املقلدة في العالم بأكثر 
من 800 مليار دوالر سنويًا بحسب الخبير 
الـــدولـــي فـــي مــجــال حــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة 

محمد حجازي.
وبــحــســب قــاســم الـــصـــرايـــرة، مــديــر الــجــمــارك 
األردنية السابق، فإن أرباح التجار العرب من 
من  تأتي  التي  واملغشوشة  املقلدة  البضائع 
الصني عالية جدًا، مشيرًا إلى أنها تصل إلى 
1000% في بعض املنتجات، السيما القادمة 

من الصني.

امللكية  إدارة  مـــديـــرة  الــبــخــيــت،  مــهــا  وتـــقـــول 
العربية،  الجامعة  فــي  والتنافسية  الفكرية 
لـ«العربي الجديد«، إن السلع املغشوشة تضر 
حتمًا بالتنمية االقتصادية العربية، التي ال 
يوجد لديها حتى اآلن أنظمة فاعلة لحماية 
أســواقــهــا مـــن هـــذه الـــتـــجـــارة، كــمــا لـــم تشكل 
هــذه الـــدول مــراكــز حقيقية لــإبــداع وبـــراءات 

االختراع وتسجيل العالمات التجارية.
العربي  االتحاد  رئيس  عبيدات،  محمد  لكن 
لــلــمــســتــهــلــك فـــي تــصــريــح خـــــاص، يـــقـــول إن 
املواطن العربي يدفع أمواله لشراء سلع مقلدة 
وغــيــر أصلية وهــو يــعــرف ذلــك فــي كثير من 
الشرائية وعدم  القدرات  األحيان، النخفاض 
اســتــطــاعــتــه شــــراء الــســلــع األصــلــيــة الرتــفــاع 
أســـعـــارهـــا. ويــضــيــف عـــبـــيـــدات أن مــواجــهــة 
الــســلــع املــغــشــوشــة يــســتــلــزم تــطــبــيــق قــوانــني 
حــمــايــة املــلــكــيــة الــفــكــريــة وتـــشـــديـــد الــرقــابــة 
على األســواق ومالحقة تجار السلع املقلدة، 
أو  املرتفعة  الجمركية  الــرســوم  إزالـــة  وكــذلــك 
خفضها على األقل بالنسبة للسلع األصلية، 
حــتــى يــتــســنــى لــلــمــواطــن الــعــربــي الــحــصــول 

على سلع آمنة وذات جودة عالية.

الرباط ـ مصطفى قماس

أكــد مــزارعــون تــراجــع محصول الزيتون في 
ــذا الـــعـــام أكـــثـــر مـــن 20%، ويــعــزى  املـــغـــرب هــ
ــاف الــــــذي عــرفــه  ــفـ ــجـ ــم إلـــــى الـ ــع املــــوســ ــراجــ تــ
املــغــرب خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة. وأثـــر ضعف 
ــــات  الـــتـــســـاقـــطـــات املـــطـــريـــة وانـــخـــفـــاض درجـ
ــلـــى أشــــجــــار الــــزيــــتــــون. وتـــوقـــع  ــرارة عـ ــ ــحــ ــ الــ
مجلس زيت الزيتون العاملي أن يصل إنتاج 
املــغــرب مــن زيــت الــزيــتــون إلــى 110 آالف طن 
ألــف طن في  الحالي، مقابل 130  في املوسم 

املوسم املاضي.
ــدد مـــصـــدر مــهــنــي مــــن املـــــزارعـــــني، عــلــى  ــ وشــ
أن نــســبــة تـــراجـــع اإلنـــتـــاج أثـــيـــرت األســـبـــوع 
املاضي، خالل اجتماع للجنة قيادة السياسة 
الــفــالحــيــة، الـــتـــي يــحــضــرهــا مـــســـؤولـــون من 

وزارة الفالحة ومهنيون.
فــــي 2015، حــســب  ــون  ــتــ ــزيــ الــ إنــــتــــاج  ــلــــغ  وبــ
)تضم  للزيتون  املغربية  املهنية  الفيدرالية 
مليون طن،   1.3 للزيتون(  املنتجة  الشركات 
بينما وصل إنتاج الزيت إلى نحو 138 ألف 
طــــن.  وتــتــجــلــى مـــؤشـــرات تــراجــع املــحــصــول 
في املغرب، في ارتفاع أسعار زيت الزيتون، 
بنسبة  التقديرات  بعض  حسب  زادت،  التي 

تتجاوز في بعض األحيان %30.

وأكــــد املـــــزارع عــبــد الــلــه بــلــحــاج، مــن منطقة 
الــســراغــنــة املــعــروفــة بــوفــرة زراعــــة الــزيــتــون، 
األقصى  انتقلت في حدها  الزيت  أن أسعار 
من حوالي 4,5 دوالرات لليتر الواحد إلى 6 
دوالرات. ولفت االنتباه إلى أن الطلب مازال 
ــازالــــت األســـــر تنتظر  غــيــر مـــرتـــفـــع، حــيــث مــ

انخفاض األسعار.
وتـــبـــاع نــســبــة كــبــيــرة مـــن زيـــت الــزيــتــون في 
الفردي  الــســوق املحلية، رغــم أن االســتــهــالك 

في املغرب ال يتعدى 2.5 كيلوغرام، مقابل 6 
كيلوغرامات في تونس و12 في إيطاليا و10 

في إسبانيا و24 في اليونان. 
وأطــلــق املــغــرب الشهر املــاضــي، حملة تــدوم 
ــــوة املـــغـــاربـــة إلــى  ثـــالثـــة أشـــهـــر، مـــن أجــــل دعـ
ــذي تــتــوفــر فيه  ــ ــت الـــزيـــتـــون الـ اســـتـــهـــالك زيــ
البيضاء،  الـــدار  فــي  تــاجــرًا  أن  غير  املعايير. 
فــضــل عـــدم ذكـــر اســـمـــه، أكـــد أن األســـعـــار قد 
تــقــفــز إلــــى مــســتــويــات عــالــيــة فـــي حــــال بــدء 
تــصــديــر الــزيــتــون إلـــى الـــخـــارج. ويــبــرر ذلــك 
الكبيرة  الــبــلــدان املنتجة  بــكــون اإلنــتــاج فــي 

جاء منخفضًا هذا العام.
واعتبر أن البلدان الكبرى املنتجة ستسعى 
إلـــى اســتــيــراد الــزيــتــون مــن الــبــلــدان الــتــي ال 

تتوفر على إمكانيات تحويله إلى زيت.
ــقــــادر الـــيـــامـــوري،  ويـــتـــصـــور املـــــــزارع عــبــد الــ
أن ارتـــفـــاع أســعــار زيـــت الــزيــتــون، قــد يغري 
املنتجني ببيعها في السوق املحلية، عوض 

اللجوء إلى التصدير. 
ــع املـــغـــرب خــطــة لــلــفــتــرة مـــا بـــني 2009  ووضــ
و2020، من أجل زرع 1.2 مليون شجرة، تنتج 
2.5 مليون طن من الزيتون، بما يتيح توفير 
330 ألــف طــن مــن زيــت الــزيــتــون. وينتظر أن 
تصل تكلفة الــخــطــة، الــتــي تــم اإلعـــالن عنها 

قبل 6 أعوام، إلى نحو 3 مليارات دوالر.

الجزائريون 
يتحسسون جيوبهم

تراجع اإلنتاج ينسحب على بلدان أخرى
)Getty/ولفغانغ كاهلر(

األسواق العربية تغرق بالسلع المقلدة

الجفاف يرفع سعر زيت الزيتون محليًا

قلق من زيادة األسعار برفع ضريبة 
القيمة المضافة

عشرات األدوية مختفية وشركات تمتنع عن البيع

أقرت الحكومة زيادة في 
ضريبة القيمة المضافة 
في قانون ميزانية العام 
المقبل 2017، األمر الذي 

يثير قلق المواطنين 
وخبراء االقتصاد

تجارة مال وناس

المغرب

%300
نسبة ارتفاع أسعار األدوية، 
المالية  وزارة  قـــرار  بــعــد 
ــيــة تــحــريــر أســعــار  الــســودان
المجلس  ليعلن  الــــدواء 
الــقــومــي لــأدويــة زيـــادة 
األزمة  وتضخمت  األسعار. 
على الرغم من التراجع عن 

قرار التحرير

تحقيق

المواد الغذائية تأتي في 
المرتبة الثالثة بالنسبة 

لفاتورة الواردات الجزائرية

شركات األدوية تقول 
أن مديونيتها بلغت 91 

مليون دوالر

سعر الدواء في السودان 
يصل إلى 18 ضعف سعره 

في بلد المنشأ

800 مليار دوالر حجم 
التجارة السنوية للسلع 

المغشوشة عالميًا

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــدواء فــي الــســودان  ــ بــــدأت أزمــــة الـ
ــة صـــحـــيـــة،  ــ ــارثــ ــ ــول إلــــــــى كــ ــحــ ــتــ تــ
انــقــطــاع أصــنــاف كثيرة من  بعد 
السوق، خصوصًا تلك املرتبطة باألمراض 
املستعصية واملزمنة. وتتفاعل األزمة برغم 
ــرارات وزارة الــصــحــة األخـــيـــرة بــالــتــراجــع  ــ قـ
القومي  املجلس  التي حددها  األســعــار  عن 
لــأدويــة والــســمــوم ســابــقــًا، والــتــي أطــاحــت 

بمدير املجلس.

خالف على األسعار
وكانت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي 
قــد أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق تــحــريــر أســعــار 
الــــدواء مــمــا دعـــا املــجــلــس الــقــومــي لــأدويــة 
ــــدار تــســعــيــرة جـــديـــدة رفــعــت  والــســمــوم إصـ
مــن خــاللــهــا أســعــار األدويــــة بنسبة كبيرة 
تــجــاوزت 300%. وعلى األثـــر، دعــا عــدد من 
مــدنــي لثالثة  إلــى تنفيذ عصيان  املــدونــني 
ــام، مـــا دفـــع الــحــكــومــة إللـــغـــاء التسعيرة  ــ أيـ
الــــجــــديــــدة والـــــعـــــودة لــلــعــمــل بــالــتــســعــيــرة 
الــصــحــة عن  تــراجــع وزارة  أن  إال  الــقــديــمــة. 
يحقق  لــم  املجلس  مــديــر  وإقــالــة  التسعيرة 
ــتــــوردة  الــــشــــركــــات املــــســ ــه، إذ ظـــلـــت  ــ ــــرضـ غـ
لـــأدويـــة واملــنــتــجــة لـــه داخــلــيــًا تــمــتــنــع عن 
إمـــــداد الــصــيــدلــيــات بــــاألدويــــة بــحــجــة عــدم 
زاد  مــا  القديمة.  التسعيرة  مــن  استفادتها 
مـــن مــعــانــاة املـــرضـــى خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
باألدوية املنقذة للحياة. ونشبت في األيام 
املاضية، أزمة جديدة بني اتحاد الصيادلة 
وشــعــبــة مــســتــوردي األدويــــة فــي الــســودان. 
ففي الوقت الذي ترى فيه الشعبة أن بعض 
ــــاب أجـــنـــدة  ــــحـ ــلــــون وأصـ ــة »فــــاشــ ــادلـ ــيـ الـــصـ
ــار«، يــقــول الــصــيــادلــة أن  ــعــ ويــــزيــــدون األســ
مستوردي األدوية تسببوا في غالء األدوية 

بعد دعوتهم السابقة إلى تحرير السعر.
ويقول أمني املال في اتحاد الصيادلة محمد 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن قضية  عــبــد الـــلـــه لـ
تالعب بعض الشركات باألموال املخصصة 
للدواء أضحت معلومة ال تخفى على أحد. 
وما تم تخصيصه من اعتمادات الستيراد 

الـــدواء من قبل بنك الــســودان والبالغ %10 
من الكلفة، ذهب إلى 34 شركة فقط تصرفت 
لـــلـــدواء.  تخصصها  أن  دون  مـــن  بـــاألمـــوال 
ويــــؤكــــد أن حـــتـــى األصــــنــــاف املــســجــلــة فــي 
الــســودان هــي أقــل مــن 5 آالف صنف مقابل 
تــوجــد خشية  أنــه  35 مليون نسمة. ويـــرى 
مــن املــنــافــســة، داعــيــًا إلـــى مــراقــبــة الــشــركــات 
ــبـــر الـــجـــهـــات  ــانــــع والـــصـــيـــدلـــيـــات عـ واملــــصــ

املختصة.
بابكر،  األدويـــة علي  ممثل شعبة ُمصنعي 
يــقــول بـــدوره إن مديونية شــركــات األدويـــة 
مــلــيــون دوالر ملــصــانــع خــارجــيــة،  بلغت 91 
للشركات.  الصيدليات  مديونية  عن   

ً
فضال

الـــدواء متكررة وعانت  ويلفت إلــى أن أزمــة 
منها الحكومات املختلفة من دون أن تجد 
لــهــا الـــحـــلـــول. وأن اخـــتـــالف ســعــر الــصــرف 
أدى إلى مشكلة تهريب الدواء في ظل عجز 
الحكومة عن اتخاذ قرار مناسب رغم توافر 

املعلومات.

التداعيات على صحة المواطنين

الــدواء وتسعيرته مباشرة  أزمة  وانعكست 
على املواطنني واملرضى، مع نقص واختفاء 
الكثير من األصناف في غالبية صيدليات 

العاصمة الخرطوم.
الحاجة سعاد الشيخ مصابة بداء السكري 
ظلت تبحث عن »األنــســولــني« من صيدلية 
إلــــى أخــــــرى، وحــيــنــمــا تـــســـأل عــنــه كــــان رد 

تــوافــره يصيبها باألسى  بــعــدم  الــصــيــادلــة 
والخوف. وكذا، والدة املوظفة أسماء عامر 
مصابة بمرض السكري، وتقول إنها ظلت 
»األنسولني« لنصف يوم كامل،  تبحث عن 
ــددة، مــبــديــة  ــيـــاة والـــدتـــهـــا مــــهــ ــانـــت حـ إذ كـ
ــة سلعًا  ــ أســفــهــا الــعــمــيــق أن تــصــبــح األدويــ

تخضع لحسابات الربح والخسارة.
ــن أحــــمــــد بـــشـــيـــر: »لـــأســـف  ــ ــواطـ ــ ويــــقــــول املـ
دخلت األدوية عالم التجارة في ظل انعدام 
كامل لأخالق، فاألطراف التي تسببت في 
األزمــــة هــم األطـــبـــاء واملــراقــبــون والــحــكــومــة 
ــــني صـــــــراع الـــحـــكـــومـــة  والـــــشـــــركـــــات، ومــــــا بـ
ــركــــات عـــلـــى قـــائـــمـــة األســــعــــار يــمــوت  والــــشــ

املواطنون«.
املــك نمر )من  فــي صيدلية  وتــشــرح طبيبة 
أكـــبـــر صــيــدلــيــات الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم( لـ 
»العربي الجديد« إن األدوية املنقذة للحياة 
الصيدلية،  هــذه  فـــروع  جميع  فــي  منعدمة 
نتيجة إلغاء قائمة األسعار األخيرة، ووفقًا 
لــذلــك فـــإن الــشــركــات امتنعت عــن بــيــع عــدد 
البيع  للحياة ألن  املنقذة  األدويـــة  كبير من 

بالسعر القديم يكبدها خسائر فادحة.
ــتـــرف الـــصـــيـــدالنـــيـــة ســـوســـن الــشــفــيــع  ــعـ وتـ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بـــوجـــود نــقــص حــاد  لـ
فــي األدويـــة املهمة لحياة اإلنــســان، وتقول 
من  الــعــديــد  فــيــهــا  تــوجــد  ال  إن صيدليتها 
اإلنسان،  لحياة  واملنقذة  الهامة  األصــنــاف 
لــيــس ألنــهــا ال تــمــلــك الـــقـــدرة عــلــى شــرائــهــا، 
إيقاف  بسبب  السوق  من  الختفائها  ولكن 

عدد كبير من الشركات عملية البيع.
وتـــقـــول إن أغـــلـــب الــصــيــدلــيــات تــعــانــي من 
نــقــص حـــاد فــي أدويــــة حــيــويــة منها أدويـــة 
أمراض السكري والضغط، وقطرات األطفال 
أمــراض  الــــوالدة، وأدويـــة  وأهمها لحديثي 
تــنــظــيــم الــــــدورة، ومــســكــنــات اآلالم وأدويــــة 

أمراض القولون.
ويــلــفــت الــطــبــيــب الــصــيــدالنــي الــطــيــب عبد 
الرحمن إلى أن املحاليل أيضًا دخلت قائمة 
األدويــة املختفية من الصيدليات مؤكدًا أن 
األزمة تزداد تعقيدًا، الفتًا إلى أن األصناف 
املــحــلــيــة الــتــي تــعــتــبــر بـــدائـــل أيــضــًا تعاني 
الشح، ألن املــادة املستخدمة في تصنيعها 
 عن أن املواطنني يفضلون 

ً
مستوردة، فضال

وهي  لهم  بالنسبة  فاعلية  األكــثــر  ــواع  األنــ
املــســتــوردة. ويــتــخــوف مــن اســتــمــرار األزمــة 
التوقف  في  املحلية مستمرة  الشركات  ألن 
ــفــــاع مـــدخـــالت اإلنـــتـــاج  عـــن الــتــصــنــيــع الرتــ
بسبب ارتفاع الدوالر مقابل العملة املحلية.

ال تخطيط وال سياسات دوائية
ــام لــجــمــعــيــة حــمــايــة  ــعــ ويـــطـــالـــب األمــــــني الــ
املستهلك ياسر ميرغني بإعادة ملف الدواء 
 300 وجـــود  مستهجنًا  الصحة،  وزارة  إلــى 
ــدواء األمــــر الــــذي يصّعب  ــ شــركــة لــتــوزيــع الـ

سحب الدواء من السوق إذا لزم ذلك.
أما الخبير االستراتيجي أحمد بشير فيرى 
أنــه يجب وقــف الــدعــم عــن شــركــات األدويـــة 
وتوجيهه إلى اإلمدادات الطبية الحكومية، 

واصفًا الشركات بـ«املافيا«.
أمـــا الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــدكــتــور الــفــاتــح 
عــثــمــان فــيــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه ال 
وإن  الـــدواء،  بقطاع  يوجد تخطيط مرتبط 
سياسة دعم الــدواء من قبل الحكومة تمت 
من دون أن تمتلك األخيرة األدوات املناسبة 
لتنفيذها، ما جعل الدعم يذهب لجهتني ال 
بــالــدواء  عالقة  لها  ليست  لهما جهة  ثالث 
ــــى قــســمــني،  ــة تــنــقــســم إلـ وأخـــــــرى لـــهـــا عـــالقـ
بسعر  معه  ويتعامل  الـــدواء  يستورد  قسم 
السوق املوازي واآلخر لم يستورد الدواء بل 
يستخدم النسبة في استيراد أشياء أخرى 

أو استورده بآجال بعيدة تزيد عن السنة.

ولكنه يــرى أن أســعــار الــــدواء فــي الــســودان 
تصل أحيانًا إلى 18 ضعف سعره في بالد 
املنشأ مــا يعني أنــه تــوجــد فــوضــى إداريـــة 
فـــي عــمــلــيــات الــتــســعــيــر. ويـــقـــول عــثــمــان إن 
الــشــركــات تسعر منتجاتها وفــق سعر  كــل 
الـــصـــرف فـــي الـــســـوق املــــوازيــــة فـــي الـــبـــالد، 
ويشدد على أن املشكلة الكبرى أن املجلس 
تسعير  يتولى  والــســمــوم  لــأدويــة  القومي 
الدواء من دون أن يمتلك املعلومات املتعلقة 
 إيــــــاه مـــســـؤولـــيـــة هـــذه 

ً
بــــاألســــعــــار، مـــحـــمـــال

األزمـــــة. ويـــدعـــو عــثــمــان إلـــى تــكــويــن جــهــاز 
أو لجنة لــإشــراف على األســعــار مع وضع 
عامة  إلنــشــاء شركة مساهمة  عاجلة  خطة 

تتولى االستيراد من الدول األقل تكلفة. صراع بأرواح 
السودانيين

يعاني آالف المرضى في السودان من أزمة تطاول صحتهم وحياتهم، بعد فقدان عدد كبير 
من األدوية من السوق، وسط صراع بين المستوردين والمنتجين والصيادلة والحكومة مرتبط 

بتحرير سعر الدواء ومن ثم التراجع عن هذا القرار بعد ارتفاع األسعار بنسب قياسية
قرارات تراكم األزمات

السودانيني،  رؤوس  فــوق  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  األزمـــات  تتراكم 
كبيرًا  ارتفاعًا  الــبــاد  تشهد  إذ  اليومية.  الحياة  مناحي  كافة  لتطاول 
أن  السلع تقريبًا، مــع تأكيد خــبــراء االقــتــصــاد على  فــي أســعــار كــافــة 
القطاعات  الشديد في عدد من  التركز  إلى حــدود  االحتكارات وصلت 
الــحــيــويــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك الـــقـــرارات الــحــكــومــيــة الــداعــيــة إلـــى تحرير 
االقتصاد من دون إيجاد بدائل تنموية تعني السودانيني على تخطي 
األســواق  في  الغذائية  السلع  من  العديد  أسعار  ارتفعت  فقد  املرحلة.  
األخيرة  االقتصادية  القرارات  عقب  قياسية  إلى مستويات  السودانية 

التي قضت بزيادة أسعار املحروقات والدوالر والكهرباء. كذا، ارتفعت 
كلفة النقل، لتشكل أزمة الدواء الضربة الكبرى للمواطنني. وبدأت األزمة 
الـــدواء، ما دفــع املجلس  األخيرة مع إعــان وزارة املالية رفــع الدعم عن 
الــقــومــي لــأدويــة إلعـــان الئــحــة أســعــار جــديــدة تضمنت زيــــادات بني 
100% و300%، ومــن ثــم تــم الــتــراجــع عــن الــقــرار مــع إعــان تحركات 
واسعة في الشارع. لكن األزمة تضاعفت إلى فقدان األدوية، مع امتناع 
اعتماد  يجعل من  العملة  قيمة  أن خفض  بمبرر  بيعها  الشركات عن 
األسعار القديمة لأدوية صفقة خاسرة، بسبب تراجع  حجم األرباح.

االنفالت الحاصل اليوم في األسعار، بالرغم 
مــن تــوفــر الــعــديــد مــن الــســلــع فــي األســــواق«، 
ــيــــة بــضــبــط  ــالــ مـــعـــتـــبـــرا أن وعـــــــود وزيـــــــر املــ
األسواق » مجرد كالم لالستهالك اإلعالمي«.

واستقبل الشارع الجزائري رفع الرسم على 

الــقــيــمــة املــضــافــة بــاالنــتــقــاد، بــعــدمــا أنهكته 
الزيادات التي طبقتها الحكومة مطلع السنة 
والكهرباء  الوقود  أسعار  في   2016 الحالية 

والغاز وانخفاض قيمة الدينار عدة مرات.
ويــقــول سمير شــومــانــي، مــوظــف فــي قطاع 

البريد إن »راتبه سيتعرض لضغط إضافي 
الــســنــة املــقــبــلــة، فــكــل شـــيء سيرتفع ســعــره.. 
فــشــلــهــا  تــحــمــلــنــا وزر  الـــحـــكـــومـــة  لــــأســــف 
وأصـــبـــحـــت جــيــوبــنــا هـــي مـــالذهـــا الــوحــيــد 

لتوفير األموال«.

ارتفاع األسعار 
طاول الكثير من 
)Getty( السلع

نقص الدواء 
يزيد من معاناة 
المرضى 
)أشرف الشاذلي/ 
فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

لم يستبعد خبراء نفط غربيون، 
الــنــفــط سعر  ــار  ــعـ أن تــخــتــبــر أسـ
بداية  فــي  برنت  لخام  دوالرًا   60
الــعــام الــجــديــد، وســط املــؤشــرات اإليجابية 
ــالـــســـوق، وعـــلـــى رأســـهـــا تــكــالــب  الــحــالــيــة بـ
املستقبلية في  الــعــقــود  الــتــجــار على شـــراء 
أعقاب اتفاق »أوبــك« في فيينا على خفض 
اإلنتاج في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. 
النفط  أسعار  تتماسك  أن  محللون  وتوقع 
حول 55 دوالرًا خالل شهر ديسمبر الجاري  

وتختبر سعر 60 دوالرًا في العام الجديد. 
ومنذ االتفاق التاريخي الذي توصلت إليه 
منظمة البلدان املصدرة للنفط »أوبــك« في 
فيينا نهاية الشهر املاضي، تواصل أسعار 

حــيــث  دوالرًا،   50 فـــــوق  تــحــلــيــقــهــا  الـــنـــفـــط 
اقتربت في تعامالت ختام األسبوع الجاري 
الـــذي توقعته  الــســعــر  مــن 55 دوالرًا، وهـــو 

»العربي الجديد«، مباشرة بعد االتفاق.  
ويـــحـــدث هـــذا الــتــحــســن الــكــبــيــر فـــي أســعــار 

الــنــفــط، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــعـــوامـــل الــســالــبــة 
التي تعيق الصعود العمودي املستمر في 
مبيعات جني  بينها  مــن  والــتــي  األســـعـــار، 
ــتـــي يــنــفــذهــا املــــضــــاربــــون كــلــمــا  األربــــــــاح الـ
ــفـــاع كــبــيــر فـــي األســـعـــار، وبــعــض  حـــدث ارتـ
أميركا  مــن  تــصــدر  الــتــي  السالبة  البيانات 
بني حني وآخر، إضافة إلى ضخامة التخمة 
النفطية. ولكن يقول خبراء نفط في لندن، 
ــم الــصــعــود املــتــعــرج فــي أســعــار الــنــفــط،  رغـ
فـــــإن املــــهــــم تــــجــــار الـــنـــفـــط فــــي الـــبـــورصـــات 
الــرئــيــســيــة يــثــقــون اآلن فـــي »أوبـــــــك« الــتــي 
تــمــكــنــت وبـــقـــيـــادة الــســعــوديــة وبـــاقـــي دول 
الخليج، من العودة للعب دورها الفعال في 
تحديد أسعار النفط، بداًل من السباق على 
الــحــصــص وتـــرك األســعــار ملــعــادلــة الــعــرض 
والطلب كما كــان فــي الــســابــق. وهــذا يعني 
ــقـــالب« فــي ســيــاســة املــنــظــمــة التي  شــبــه »انـ
الثقة  النفط. وهــذه  انهيار أسعار  إلــى  أدت 
في أن املنظمة تعني ما تقول، جعلت تجار 
الــنــفــط يــتــســابــقــون لـــشـــراء الــعــقــود اآلجــلــة، 
خاصة شهري فبراير/شباط ومارس/آذار. 
وعــــادة مــا يلعب املــضــاربــون عــلــى العقود 
أسعار  زيـــادة  فــي  حيويًا  دورًا  املستقبلية 

النفط أو هبوطها. 
ــذا الــتــســابــق عــلــى املــشــتــريــات  ــا يــؤكــد هـ ومـ
غــرب  لــخــام  اآلجــلــة  الــعــقــود  أن  املستقبلية، 
تكساس الوسيط األميركي أغلقت في ختام 
ما  أو  سنتًا   66 مرتفعة  الجمعة  تــعــامــالت 
للبرميل،  إلــى 51.50 دوالرا  يعادل %1.30  
بعدما جــرى تــداولــهــا فــي نطاق ضيق بني 

أسواق الطاقة

جانب من اجتماع 
الجزائر في 

سبتمبر/أيلول 
الماضي

)رياض كرامدي/ 
فرانس برس(

يتوقع خبراء نفط أن يختبر سعر خام برنت مستوى 60 دوالرًا للبرميل 
في بداية العام المقبل، وسط مجموعة من العوامل اإليجابية وتكالب 
ونيويورك.  لندن  من  كل  في  المستقبلية  العقود  شراء  على  التجار 

وتأتي هذه التوقعات رغم ضخامة التخمة النفطية

3 عوامل تدعم صعود 
النفط منها االلتزام 

بالحصص وتطمينات 
النفط الصخري

سعر الدوالر أعلى من 
قيمته وال توجد أسس 

تدعم هذه القوة

كييف مستعدة لشراء 
ما يصل إلى 4 مليارات متر 

مكعب غاز روسي 

النفط يتجه نحو 
60 دوالرًا في بداية 

العام 2017

أعلن املتحدث باسم الحكومة اإليرانية محمد باقر نوبخت، عن تقديم مشروع 
قانون اعتماد عملة التومان بداًل من العملة الحالية »الريال« ملجلس الشورى 
اإلسالمي للبت فيه. وحسب وكالة فارس لألنباء اإليرانية، أوضح نوبخت بعد 
مصادقة املجلس على مشروع القانون أنه سيتم التعامل بعملة التومان التي 

تساوي 10 رياالت، بهدف تسهيل التعامالت االقتصادية في البالد.
من جهة ثانية أكد أن الحكومة تعمد لتوحيد سعر صرف النقد األجنبي دون 
أضرار اقتصادية وأنها تتبنى هذه العملية وستعمل على إنفاذها. ويذكر أن 
توحيد  هــدف  تحقيق  في  ومالية  تجد صعوبات مصرفية  اإليرانية  الحكومة 
سعر الصرف، كما أنها لم تتمكن إال من استعادة جزء ضئيل من موجوداتها 

املحتجزة في الخارج. 

هبط الذهب في ختام تعامالت األسبوع إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مع 
ارتفاع الدوالر واألسهم العاملية ليتجه صوب الخسارة لألسبوع الخامس على 

التوالي تحت وطأة توقعات رفع الفائدة األميركية األسبوع  املقبل.
تراجع السعر الفوري للذهب في لندن واحدًا باملئة إلى 1158.54 دوالرا لألوقية 
)األونصة( بعدما هبط إلى أدنى مستوى منذ أوائل فبراير/شباط عند 1156.05 
عشر  أجلها  التي  األميركية  السندات  على  العائد  تسجيل  مع  لألوقية  دوالرا 
سنوات أعلى مستوى خالل الجلسة. وجرت تسوية الذهب في العقود األميركية 
اآلجلة للتسليم في فبراير/شباط بانخفاض نسبته 0.9%  إلى 1161.90 دوالرا 
لــألوقــيــة. واتــجــه املــعــدن األصــفــر إلــى الهبوط 1.65 األســبــوع املــاضــي. ومــن بني 
املعادن النفيسة األخرى التي انخفضت، الفضة التي خسرت  1.35 إلى 16.78 

دوالرا لألوقية . 

عاد السياح من كل حدب وصوب إلى مدينة ليون الفرنسية بهدف قضاء ثالث 
ليال من العمر واالستمتاع بعيد األنوار الذي تقيمه املدينة سنويًا، لكنه ألغي 
لتحقيق  فرصة  األنـــوار  عيد  ويمثل  اإلرهابية.  الهجمات  بسبب  املاضي  العام 
تسجل  التي  للفنادق  ايضًا  ولكن  التجارية  للمحالت  بالنسبة  مالية  مكاسب 
أعلى نسب الحجوزات مقارنة بالعام ككل.  فرانسوا غي يار، املدير العام ملكتب 
»يورو نيوز«: »هذا العام األمر مشجع ألنه تم الحجز  السياحة في ليون قال لـ
كثيرًا. فنادق مدينة ليون ستكون ممتلئة خالل ثالثة أيام متتالية، لذلك نحن 
سعداء، حجوزات املجموعات تتراوح ما بني 70 % و 75 % مقارنة بعام 2014 ». 
أما مدير فندق روزفالت فقال : »هناك زخم واالحتفال سيكون خاصًا، باعتبار 
يــبــذلــون كــل مــا فــي وسعهم لتكون  املــاضــي. املنظمون  لــعــام  الــتــظــاهــرة الغيت 
التظاهرة ناجحة، نرى الزبائن متابعني ونسبة الحجوزات مرتفعة حتى وإن 

 مقارنة بالعام املاضي«.
ً
كنا قد خسرنا يومًا كامال

أخبار في صور

البرلمان اإليراني يدرس مشروعًا 
لتغيير العملة 

الدوالر يضرب أسعار الذهب 

عيد »األنوار« يعيد السياح إلى مدينة 
ليون الفرنسية

)Getty( قوة الدوالر ترعب أسواق المال في آسيا)Getty( بوتين يستثمر الضعف األميركي في الهيمنة على الغاز

تــتــزايــد املـــخـــاوف فـــي أمــيــركــا وخــارجــهــا من 
ــفــــاع  ــقـــاعـــة الـــــــــدوالر« الـــــــذي  يــــواصــــل االرتــ »فـ
الــجــنــونــي، وربـــمـــا ســيــخــلــق أزمــــة لــالقــتــصــاد 
ــيـــركـــي والـــشـــركـــات  الـــعـــاملـــي ولـــالقـــتـــصـــاد األمـ
 .2017 املقبل  العام  الجنسيات خالل  متعددة 
وحسب معهد بيترسون للدراسات املالية في 
أسس  أو  منطقية  أســبــاب  توجد  ال  واشنطن 
اقتصادية لهذا االرتفاع املتواصل في الدوالر، 
والذي ربما ينتهي بإحداث أضرار اقتصادية 
ضــخــمــة عــلــى صــعــيــد الــتــجــارة والــصــنــاعــات 
ــقـــول دونــــالــــد تــــرامــــب إنـــه  ــتـــي يـ األمـــيـــركـــيـــة الـ
لتوفير  املتحدة  للواليات  تعود  أن  لها  يريد 
ــركـــات األمــيــركــيــة  الـــوظـــائـــف. ويـــذكـــر أن الـــشـ
متعددة الجنسيات تعتمد في جزء كبير من 
الناشئة، وهو  الـــدول  أســـواق  على  مداخيلها 
مــا يعني أن دخــلــهــا بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة، أو 
ــذه الــــدول إلـــى الـــــدوالر سينخفض  عــمــالت هـ
كثيرًا بسبب قوة الــدوالر. وهذا العامل يفسر 
جزئيًا ارتــفــاع مــؤشــرات »وول ســتــريــت« إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة، ولـــكـــن فـــي ذات الــوقــت 
الكبرى  الشركات  من  العديد  أسهم  تنخفض 
املستثمرون  يركز  حيث  الجنسيات،  متعددة 
ــم األمــيــركــيــة على  ــهـ ــراء األسـ ــ فـــي صــفــقــات شـ
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــتــمــد فــــي أربـــاحـــهـــا عــلــى 

السوق األميركي فقط.  
ويـــــرى املــعــهــد األمـــيـــركـــي أن الـــــــدوالر أصــبــح 
الفترة  أعلى من قيمته الحقيقية كثيرًا خالل 
األخيرة، خاصة بعد انتخاب الرئيس دونالد 

في أولى بوادر التفاهم بني الرئيس املنتخب 
دونـــالـــد تـــرامـــب والــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــني، 
عـــــودة الــتــفــاهــم بـــني مــوســكــو وكــيــيــف حــول 
مرور الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا وتجاهل 
الجانب الروسي ديونه على أوكرانيا واملوافقة 
على مدها بالغاز من دون شروط مسبقة. في 
هذا الصدد، نسبت »قناة روسيا اليوم« أمس 
نــوفــاك،  الــروســي، ألكسندر  الطاقة  إلــى وزيـــر 
قوله إن كييف مستعدة لشراء كمية قدرها ما 
مــلــيــارات متر  بــني 1.5 مليار متر مكعب و 4 

مكعب من الغاز الروسي هذا الشتاء.
وقــــــــــال نـــــــوفـــــــاك، لـــلـــصـــحـــافـــيـــني أمــــــــس عــقــب 
املــفــاوضــات الثالثية بــني )روســيــا وأوكــرانــيــا 
واملفوضية األوروبية( حول الغاز في بروكسل: 
ـــاء ومــتــكــامــل. 

ّ
»املــــفــــاوضــــات جــــرت بــشــكــل بـــن

ــع املــرتــبــط  لـــقـــد نـــاقـــشـــنـــا بــالــتــفــصــيــل الــــوضــ

بــتــصــديــر الــغــاز إلـــى أوكــرانــيــا خـــالل الــشــتــاء. 
وكــذلــك تــوفــيــر تــرانــزيــت آمـــن لــلــغــاز الــروســي 
إلى املستهلكني األوروبــيــني«. وذكر نوفاك أن 
الجانب األوكراني أعرب عن استعداده لشراء 
الغاز  ما بني 1.5 و4 مليارات متر مكعب من 
الروسي خالل فترة الشتاء. كما أكــدت شركة 
الــروســيــة اســتــعــدادهــا لتصدير  )غــــازبــــروم( 
الــقــائــم حتى  العقد  الــغــاز ألوكــرانــيــا بموجب 

عــام 2020.  وقـــال الــوزيــر الــروســي »ال توجد 
لدينا هذه املرة أية خالفات بشأن السعر، ألنه 
أرخص مما كان عليه في السوق الفورية. بكل 
األحــوال )نفتوغاز( و»غــازبــروم« ستواصالن 

املشاورات ذات الصلة بشأن إمدادات الغاز«.
م وزير الطاقة الروسي، 

ّ
وأثناء املحادثات سل

لشؤون  األوروبــيــة  املفوضية  رئيس  لنائب 
ــاروش شــيــفــتــشــوفــيــتــش، ووزراء  ــ الــطــاقــة، مـ
ــة بــشــأن  ــالــ ــدد مــــن الـــــــدول األوروبـــــيـــــة رســ عـــ
عــدم قانونية قــيــام أوكــرانــيــا بــفــرض غرامة 
)غـــازبـــروم(، والتي  احــتــكــار« ضــد  »مكافحة 
املــخــاطــر  مــلــيــارات دوالر، وعـــن  قـــدرهـــا 6.6 
ــزيـــت الــــغــــاز إلـــى  ــرانـ الـــنـــاجـــمـــة عــنــهــا عـــلـــى تـ
أوروبا. موضحًا أن الغرض من نقل الرسائل 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ــتـــش، هــــــو الـ ــيـ ــتـــشـــوفـ ــفـ ــيـ لـــشـ
أوكرانيا  لــقــرار  األوروبــيــة  املفوضية  تقييم 
االحتكار  مكافحة  لجنة  وأصـــدرت  املــذكــور. 
فــــي أوكــــرانــــيــــا فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
عـــام 2015، غــرامــة بــحــق شــركــة »غـــازبـــروم« 
الــروســيــة، متهمة إيــاهــا بــإســاءة اســتــخــدام 
املـــركـــز املــهــيــمــن فـــي ســـوق نــقــل الـــغـــاز، فيما 
أعـــربـــت »غــــازبــــروم« عـــن دهــشــتــهــا مـــن ذلـــك، 
ألنها ال تمارس نشاطًا تجاريًا على أراضي 
ــا، بــإيــصــالــهــا الـــغـــاز لــــ »نــفــتــوغــاز«  ــيـ ــرانـ أوكـ
فــي الــحــدود الــغــربــيــة لــروســيــا.  مــن جانبه، 
رئيس  نــائــب  مـــاروش شيفتشوفيتش،  قــال 
لوكالة  الطاقة  لشؤون  األوروبــيــة  املفوضية 
ــيـــوم، لــألســف، لم  »أونـــيـــان« األوكـــرانـــيـــة، »الـ
نتوصل إلى توقيع اتفاق إضافي ونأمل أن 
املستقبل«.  فــي  إلــيــه  الــتــوصــل  يــكــون ممكنًا 
ويــتــوقــع خـــبـــراء أن تــتــمــكــن روســـيـــا مـــن حل 
خالفاتها مــع أوروبــــا بــشــأن إمــــدادات الغاز 
للسلطة وتنّصله  ترامب  أعقاب وصــول  في 

بشكل غير مباشر من حماية أوروبا. 
)العربي الجديد(

ــنـــذ مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــب. ومـ ــرامــ تــ
أعلى  الـــدوالر أصبح  إن  املعهد  الثاني  يقول 
وحسب   .%11 بــحــوالــى  الحقيقية  قيمته  مــن 
أكتوبر/  حتى  الـــدوالر  ارتفع  املعهد،  بيانات 
مــقــارنــة  بــنــســبــة %17  املـــاضـــي  تــشــريــن األول 
بقيمته في نفس الشهر في العام 2014. وفي 
التي  الصدد تشير بيانات »فاكتسيتا«،  ذات 
الــدوالر  تعنى بمؤشر العمالت، إلــى ارتــفــاع  
خالل السنوات الثالث املاضية بحوالى %21 

في املتوسط مقابل العمالت الناشئة. 
واســتــفــاد الــــدوالر مــن قــوتــه املــتــواصــلــة منذ 
ـــات عــاملــيــة سياسية  الـــعـــام املـــاضـــي مـــن أزمــ
واقــتــصــاديــة، وعــلــى رأســهــا اضــطــراب سوق 
ــال الــصــيــنــي خــــالل شــهــر يــنــايــر/ كــانــون  ــ املـ
ــرب مــلــيــارديــرات  الـــثـــانـــي املــــاضــــي، حــيــث هــ
الصني مئات امليارات من اليوان إلى حسابات 
دوالريـــــة فــي الـــخـــارج. كــمــا اســتــفــاد الــــدوالر 
البريطاني »بريكست«،  كذلك من االستفتاء 
والذي أطلق شرارة احتماالت تفكك االتحاد 
األوروبـــــــــي، وجـــعـــل املــســتــثــمــريــن فـــي ســوق 
العمالت غير مطمئنني إلى مستقبل اليورو. 
ــل الـــــــدوالر االســـتـــفـــادة مـــن صــعــود  ــواصــ ويــ
ــــط الــنــتــائــج  الـــيـــمـــني املـــتـــطـــرف أوروبـــــــــا، وسـ
ــزاب  الــتــي يــحــصــدهــا وتـــراجـــع شــعــبــيــة األحــ
املتطرفة  الحركات  كسبت  حيث  التقليدية، 
فـــي إيــطــالــيــا فـــي األســـبـــوع املـــاضـــي مــعــركــة 
استفتاء دستوري، وأجبرت رئيس الحكومة 
اإليطالية ماتيو رينزي على االستقالة. وفي 
تقوده  الـــذي  املتطرف  اليمني  يتقدم  فرنسا 

ــرأي بشأن  مـــاري لــوبــني فــي اســتــطــالعــات الــ
التي ستجرى  الفرنسية  الرئاسة  انتخابات 
في مــارس/آذار املقبل. كما استفادت العملة 
ــاع  ــفــ ــــن احــــتــــمــــاالت ارتــ ــذلــــك مـ األمــــيــــركــــيــــة كــ
الفائدة  نسبة  وزيـــادة  أميركا،  في  التضخم 
األميركية. ويرى الزميل في معهد بيترسون 
للدراسات املالية، الدكتور وليام آر كالين في 
تعليق حول الدوالر نشره على موقع املعهد، 
الــقــوي سيسبب مشاكل عــديــدة،  الـــدوالر  أن 
تـــرامـــب،  ــالــــد  املــنــتــخــب دونــ الـــرئـــيـــس  إلدارة 
حينما تتسلم الحكم في العام الجديد، حيث 
الــتــجــاري األمــيــركــي،  أنــه سيزيد مــن العجز 
وبــالــتــالــي مـــن احــتــيــاجــات أمــيــركــا لتمويل 
اإلنفاق الضخم الذي رصده لتحديث البنى 
ــا. وبـــالـــتـــالـــي يــتــوقــع  ــركـ ــيـ ــة فـــي أمـ ــيـ األســـاسـ
خــبــراء فــي الـــشـــؤون املــالــيــة أن تــشــهــد فترة 
الرئيس ترامب ارتفاعًا كبيرًا في الدين العام 
ترليون   19 من  أكثر  حاليًا  البالغ  األميركي 
نــصــف  ــــى  إلــ ــتـــه  خـــدمـ كـــلـــفـــة  وتــــصــــل  دوالر، 

ترليون دوالر سنويًا. 
ــــدوالر ســتــضــرب املــنــتــجــات  ويـــذكـــر أن قـــوة الــ
األميركية في قدرتها على التسويق في العالم. 
وذلك ببساطة ألن قوة العملة تجعل البضائع 
بمنافساتها  مقارنة  الثمن  عالية  األميركية 
من الدول األخرى، وهو ما يترجم تجاريًا في 

ضعف القدرة التنافسية. 
ارتــفــاع سعر صرف  املــتــوقــع أن يساهم  ومــن 
الدوالر في زيادة الصادرات الصينية وتعزيز 
العام  العاملي خــالل  للنمو  دور الصني كقائد 
الــيــوان الصيني يواصل  أن  املــقــبــل. ويــالحــظ 
االنــخــفــاض أمـــام الــــدوالر، حيث ضعف سعر 
التعادل املركزي للعملة الصينية، الرنمينبي 
أو اليوان، بـ31 نقطة مئوية ليصل إلى 6.7736 
مقابل الدوالر يوم الخميس. وذلك وفقًا لنظام 
ويتوقع  الصيني.  األجنبية  العمالت  تــجــارة 
خبراء نقد، حدوث املزيد من االنخفاض، رغم 

أنه سيكون بنسب ضئيلة.
)العربي الجديد(

تفاهم بين موسكو وأوكرانيا مخاوف أميركية من »فقاعة الدوالر«
على إمدادات الغاز

أغلقت  كما  للبرميل.  دوالرا  و51.66   50.86
الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام الــقــيــاس الــبــريــطــانــي 
دوالرا   54.33 لــتــبــلــغ   ســنــتــًا   44 مــرتــفــعــة 

للبرميل. 
وتــشــيــر بــيــانــات الــبــورصــة األمــيــركــيــة، إلــى 
أن الــعــقــود الـــتـــي نــفــذهــا املـــضـــاربـــون على 
الـــخـــام األمـــيـــركـــي الــخــفــيــف، خــــام الــقــيــاس، 

املنطقة الــعــربــيــة، وعــلــيــه تــقــاس أســعــارهــا.  
ويــــرى خــبــراء فــي لــنــدن، أن املــكــاســب التي 
حققتها الدول املنتجة للنفط  سواء الدول 
ـــاء فــــي املــنــظــمــة أو غـــيـــر األعــــضــــاء،  األعــــضـ
ــزًا لــلــمــنــظــمــة عـــلـــى الــتــقــيــد  ــ ــافـ ــ ســـتـــكـــون حـ
بـــاالتـــفـــاق الــــذي حــــدد حــصــة الــخــفــض لكل 
دولة، ووضع سقفًا إنتاجيًا في حدود 32.5 

»خـــام غــرب تــكــســاس«، فــي نهاية األســبــوع 
ارتــفــعــت فـــي نـــيـــويـــورك بــحــوالــى ألــــف عقد 
عما كان في السابق، وهو ما يعني ارتفاعًا 
بنسبة 19%، كما ارتفعت العقود على خام 
برنت«، بحوالى  البريطاني، »خام  القياس 
ألــف عــقــد، أي بنسبة 7.0%. ويــعــد خام   17
بــرنــت مــن الــخــامــات املــرجــعــيــة ملــعــظــم نفط 

لإلنتاج  بخفض  أي  يوميًا،  برميل  مليون 
يــبــلــغ 1.2 مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا، وربـــمـــا 
اآلن  يــجــري  الـــذي  املنظمة  اجــتــمــاع  يتمكن 
 11 لروسيا وحوالى  فيينا مع ممثلني  في 
دولــة من خفض اإلنــتــاج بحوالى 800 ألف 
املنظمة  فــإن  برميل يوميًا. وإذا حــدث ذلــك 
واملنتجني خارجها سيتمكنون من سحب 

مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــًا مـــن الـــســـوق. وهــو 
مــا سيسمح لــألســعــار بــاخــتــبــار حــاجــز 60 

دوالرًا للبرميل في العام 2017.
الــتــي  ستدعم   الــعــوامــل   ويــمــكــن تلخيص 
أســعــار الــنــفــط، حــســب رأي خــبــراء نــفــط في 
لندن، لبلوغ 60 دوالرًا خالل العام املقبل في 

النقاط اآلتية:
ــاق  ــفـ االتـ تــنــفــيــذ  فــــي  املــنــظــمــة  ــة  ــديـ أواًل: جـ
وعــــودة الــســعــوديــة لــقــيــادة املــنــظــمــة ولعب 
دور»املنتج املرجح«، حيث تحملت الخفض 
األكبر في اتفاق فيينا، قرابة نصف مليون 
برميل يوميًا، وحرصها في ذات الوقت على 
دفع أسعار النفط نحو 60 دوالرًا. وفي أول 
إشارة على التقيد الصارم بتطبيق االتفاق، 
أبــلــغــت الـــســـعـــوديـــة عـــمـــالءهـــا األمــيــركــيــني 
واألوروبـــــيـــــني أنـــهـــا ســتــخــفــض تــســلــيــمــات 
ــتـــبـــارًا مـــن يــنــايــر/كــانــون  الــنــفــط الـــخـــام اعـ
الــذي  اإلنــتــاج  تقليص  مــع  الثاني، تماشيا 

اتفقت عليه املنظمة.
صدرت  التي  املطمئنة  التصريحات  ثانيًا: 
ــيــــس دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــرئــ ــن مـــســـتـــشـــار الــ ــ عـ
ــر نـــفـــط صــخــري  ــارديـ ــيـ ــلـ لـــلـــطـــاقـــة وأكــــبــــر مـ
فــي أمــيــركــا، املــلــيــارديــر هــارولــد هــام بشأن 
إنــتــاج الــنــفــط األمــيــركــي فــي حـــال اســتــمــرار 
توقع  حيث  دوالرًا.   50 فــوق  النفط  أســعــار 
يرتفع  أال  هام  هارولد  األميركي  امللياردير 
ــتـــاج الــنــفــط األمـــيـــركـــي بـــمـــعـــدالت كــبــيــرة  إنـ
8.6 ماليني  البالغة  الحالية  عن مستوياته 
بــرمــيــل يــومــيــًا، خــــالل الـــعـــام املــقــبــل 2017. 
آنــد  وذلـــك وفــقــًا لتعليقاته فــي نــشــرة »أس 
الطاقة  فــي  املتخصصة  بــالت«  بــي غلوبال 
في عدد الجمعة. وقال امللياردير هام الذي 
ــســــورس«  يــمــلــك شـــركـــة »كـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال ريــ
للنفط، إن شركات النفط األميركية تحتاج 
إلــى مــدة 18 شهرًا على األقــل حتى تتمكن 
ــادة إنــتــاجــهــا إلـــى مــســتــويــات الــعــام  ــ مـــن زيـ
برميل  مــاليــني   9.6 البالغة   ،2015 املــاضــي 
لن  الصخري  النفط  أن  يوميًا. وهــذا يعني 
املقبل،  العام  للمنظمة خالل  يشكل صداعًا 

على األقل. 
: الـــبـــيـــانـــات املــشــجــعــة الــــصــــادرة من 

ُ
ــا ــثـ ــالـ ثـ

الصني، حيث أشارت البيانات األخيرة إلى 
نمو كبير في حجم التجارة الصيني، وهو 
ما يعني عمليًا زيادة الطلب على النفط في 
الصني وباقي دول آسيا، حيث تقود الصني 
اقـــتـــصـــاديـــات آســـيـــا بــمــا تــمــثــلــه مـــن حجم 

استهالكي واستيرادي.

تدفع أزمات السياسة في أوروبا واحتماالت زيادة التضخم في أميركا، 
ارتفعت  حيث  قياسية،  مستويات  إلى  األميركية  األسهم  مؤشرات 
مؤشرات األسهم األميركية الكبرى 
جديدة  قياسية  مستويات  ــى  إل
مؤشر  وأنــهــى  الجمعة.  ــس  أم
األسبوع   »500 بــورز  آند  »ستاندرد 
اتجاه  مــع   %3.0 بنحو  مرتفعا 
في  أسهم  لــشــراء  المستثمرين 
موجة  عــن  تخلفت  قــطــاعــات 
منذ  شهرًا  استمرت  التي  االرتفاع 
انتخاب الجمهوري دونالد ترامب 

رئيسا للواليات المتحدة. 

أزمات السياسة وليس االقتصاد

تقرير

تتزايد المخاوف في 
أميركا وخارجها من 

القوة المتواصلة 
للدوالر وتداعياتها 

على التجارة والشركات 
متعددة الجنسيات
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)Getty/متعاملون في الصرف بسوق طهران )كافيه كاظمي

)Getty( متجر ذهب في نيودلهي

الحياة تعود لمدينة ليون بعد مخاوف اإلرهاب )جيف باشود/فرانس برس(



سوسن جميل حسن

باسترجاٍع سريع للسنوات الست املاضية، 
أو للدقة أكثر، بالعودة إلى بدايات عسكرة 
الثورة السورية، واملــرور في سياق تطّور 
األحداث ميدانيًا ودراماتيكيًا، يهولك عدد 
الــفــصــائــل املــســلــحــة املــشــاركــة فـــي الــحــرب 
الــتــي أزاحـــت الــثــورة، وحــرفــت الــحــراك عن 
ــداف  الشعب واألهـ أحـــام  غــايــتــه، لتصبح 
ــر أولــــويــــات  ــ ــار مــــن أجـــلـــهـــا فــــي آخـ ــ ــتـــي ثـ الـ
أولــويــات  الــقــول  الفصائل كما يمكن  هــذه 
نفسها  طــرحــت  الــتــي  السياسية  الهيئات 

 للشعب السوري.
ً
ممثا

ــع اإلســــــامــــــي أو  ــابــ ــطــ ولــــيــــس طــــغــــيــــان الــ
املــذهــبــي فــي بــعــضــهــا، أو املـــاضـــوي، على 
انعكاس على  الفصائل ســوى  أسماء تلك 
العملية  على  السياسي  اإلســـام  سيطرة 

السياسية والحراك امليداني.
لكن الــواقــع الــســوري املــتــأزم واملــدمــر الذي 
تتزايد األطراف الفاعلة، والداعمة، إصرارًا 
على تدميره، يشير إلى أن هناك جزءًا من 
بينما  فقط،  النظام  تقاتل  الفصائل  هــذه 
اآلخــر في سلسلة  البعض  يقاتل بعضها 
النيران  إضـــرام  مــن  تزيد  تنتهي،  ال  عنٍف 
للبنيان  التدمير  آلــة  وتدعم  كلما خمدت، 
الــــســــوري فـــي كـــل مـــجـــاالتـــه، كــلــمــا وهــنــت 
حــركــتــهــا، ودائـــمـــًا هــنــاك مــن يــدعــم، يــمــّول 

ويسلح. 
كأنما املطلوب من هذه الحرب التي تقتات 
 
ً
عــلــى الــشــعــب الــســوري أن تبقى طــاحــونــة
 عـــن الـــــــدوران، وطــحــن كـــل أشــكــال 

ّ
ال تــكــف

الحياة والهوية املمكنة، بدعم من أصدقاء 
هذا الشعب الذين لم يقّدموا من الدعم غير 

المهدي مبروك

شــهــدت مــنــاقــشــة مــيــزانــيــة هــيــئــة الحقيقة 
والكرامة في تونس، قبل أيام، وقد ترأستها 
الــحــقــوقــيــة ســـهـــام بـــن ســــدريــــن، بــمــنــاســبــة 
مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017 موجة 
الهيئة  أعــضــاء  وعــلــى  عليها،  التهجم  مــن 
تــحــت قــبــة الــبــرملــان، وصــلــت إلـــى مــا يشبه 
املــحــاكــمــة، على حــد قــول الــنــائــب مــن حزب 
نداء تونس، علي بن سالم، الذي لم يمنعه 
انـــتـــمـــاؤه لــهــذا الـــحـــزب مـــن االنـــتـــصـــار إلــى 
اعــتــدى بعضهم من  الــقــضــيــة، فلقد  عــدالــة 
املعيزي )شاعر(،  عــادل  النواب على  أولئك 

وهو العضو املكلف بالتوثيق تحديدًا.
يندرج ذلك في سياسة ممنهجة، يتم إحكام 
القليلة  األسابيع  في  تم  إذ  لها،  التخطيط 
التونسي من  الــعــام  الـــرأي  املــاضــيــة تعبئة 
مختلف قنوات اإلعــام وشبكات التواصل 
ــك بــتــرويــج  ــ االجــتــمــاعــي ضـــد الــهــيــئــة، وذلـ
ــة أحـــيـــانـــًا  ــلـ جـــمـــلـــة مــــن األفـــــكـــــار ذات الـــصـ
بالهيئة وبعض الخافات داخل أعضائها 
اإلقالة  أو  االستقالة  إلــى حــد  التي وصلت 
ألسباب عدة، تتعلق، حسب بعض هؤالء، 
بــن  ســــهــــام  إدارة  ــــوب  ــلــ ــ وأســ ــة  ــمـ ــالـــحـــوكـ بـ
ــا الــبــشــريــة. أمــا  ســـدريـــن الــهــيــئــة ومــــواردهــ
الحملة  إليها  التي استندت  األهم  الذريعة 
الشرسة، فهي  »خطورة« العدالة االنتقالية 
حسب  الجلسات،  تلك  جــاءت  فقد  نفسها، 
التونسيني  بــني  فتنة  »لتثير  هــــؤالء،   رأي 
ي مشاعر الحقد مــجــّددًا«،  بــل ذهب 

ّ
وتــغــذ

بعضهم إلى القول إن هذه الجلسات جاءت 
لــخــدمــة أجـــنـــداٍت ســيــاســيــٍة، يــقــف وراءهــــا 
اإلســامــيــون وأقــصــى الــيــســار فــي حمات 

انتخابية مبّكرة.   
اســـتـــعـــرت هــــذه الــحــمــلــة، مــنــذ بــــــدأت، قبل 
العلنية لاستماع  الجلسات  شهر تقريبًا، 
ــا أو أهـــالـــيـــهـــم، إلـــى  ــايـ ــادات الـــضـــحـ ــهــ ــشــ لــ
حـــد أنــهــا وصــلــت إلـــى مـــا يــشــبــه املــحــاكــمــة 
الثاثة عن  الرؤساء  الشعبية. وكــان غياب 

عالء بيومي

ــــب بـــالـــرئـــاســـة  ــرامـ ــ ــــن فــــــوز دونـــــالـــــد تـ ــزامـ ــ تـ
العداء  الــذي يركز على  األميركية وخطابه 
واملسلمني  واملهاجرين  واألقليات  للنخبة 
العنصرية  للجماعات  واضـــح  صــعــود  مــع 
والجماعات  الصحافة  رصــدتــه  الــبــيــضــاء، 
الــحــقــوقــيــة األمــيــركــيــة، حــيــث بـــدأ بعضهم 
يتحّدث عــن دور مــا يسمى بــاأللــت - رايــت 
)Alt-Right( أو اليمني البديل، أو املتطّرف، 
داخل أروقة الحزب الجمهوري، األمر الذي 
 عــــن مـــاهـــيـــة الــيــمــني 

ً
يـــطـــرح أســـئـــلـــة مـــهـــمـــة

األمـــيـــركـــي املـــتـــشـــّدد؟ وحــجــم تــأثــيــره على 
إدارة ترامب؟ وهي أسئلة ستطرح نفسها 

بقوة في الفترة املقبلة.
لـــيـــس الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي الــــواليــــات 
ــــي آخـــــــر،  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــان سـ ــ ــيــ ــ املــــــتــــــحــــــدة، كـــــــــأي كــ
ــًا فـــــرق مــخــتــلــفــة  ــمــ مـــتـــجـــانـــســـا، فـــهـــنـــاك دائــ
ــه. كــــان ومـــــــازال تجمعًا  ــلــ ومـــتـــنـــاحـــرة داخــ
الـــنـــاخـــبـــني  أو  ــيــــركــــيــــني  األمــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــني 
املــعــنــيــني بــالــحــفــاظ عــلــى الـــوضـــع الــقــائــم 
مــن خـــال أجــنــدة يــرونــهــا تــخــدم األغلبية 
األمـــيـــركـــيـــة الـــبـــيـــضـــاء، وهــــــــؤالء يــــركــــزون 
تقليديًا عــلــى قــضــايــا، مــثــل الــديــن، والــحــد 
مــن حــقــوق الــفــقــراء واألقــلــيــات، وتخفيض 
البيض  األميركيون  ينعم  حتى  الضرائب 
للحكومة  عنها  يــتــنــازلــون  وال  بــثــرواتــهــم، 
ــرائــــب تـــذهـــب إلـــــى الـــفـــقـــراء  فــــي صــــــورة ضــ
واملـــهـــاجـــريـــن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بـــنـــاء جيش 
أمــيــركــا ومصالحها  قـــوي يحمي  أمــيــركــي 

داخليا وخارجيا.
األجـــــنـــــدة الـــســـابـــقـــة يــحــمــلــهــا ويــحــمــيــهــا 
والــحــركــات  الناخبني  تجمعات  مــن   

ٌ
خليط

باملتدينني  يعرف  فريق  فهناك  السياسية، 
األصـــولـــيـــني، وهــــم تـــيـــار صـــاعـــد ســيــاســيــًا 
مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، يـــدور حـــول املسيحية 
ــة الـــبـــروتـــســـتـــانـــت.  ــقــــســــاوســ ــن والــ ــديــ ــتــ والــ
وفريق ثان يمثله األثرياء املعنيون بالحّد 
مــــن الــــضــــرائــــب. وفــــريــــق ثــــالــــث هــــو لــوبــي 
ــة الـــحـــريـــص عـــلـــى فـــتـــح األســــــواق  ــلـــحـ األسـ
األسلحة  مبيعات  أمــام  وخــارجــيــًا،  داخليًا 
األمــيــركــيــة. فــريــق رابـــع صــعــد نجمه خــال 
حــكــم الــرئــيــس جــــورج دبــلــيــو بــــوش، وهــو 
أجندة  يتبنون  والذين  الجدد،  املحافظون 
ــة، تـــؤمـــن  ــ ــوريــ ــ ــقــ ــ خــــارجــــيــــة تـــدخـــلـــيـــة وصــ
بالعظمة األميركية، لكنها على خصاٍم مع 
املحافظني  لــكــون  األصــولــيــني،  املسيحيني 
الـــجـــدد يـــأتـــون مـــن خــلــفــيــاٍت غــيــر مــتــدّيــنــة 
ويهودية وعلمانية، ويدعمون، في أحيان 
كــثــيــرة، أجـــنـــدات حــقــوقــيــة لــيــبــرالــيــة، تدعم 

حقوق الشواذ، وربما األقليات.
ــة الــســابــقــة،  ــعــ ــة إلــــى الـــفـــرق األربــ ــافـ بـــاإلضـ
ــرى، كــاملــجــمــوعــات  ــ ــرق أخــ ــا فــ ــمـ ــــدت دائـ وجـ
املعنية بالدفاع عن الدستور. وخال حكم 
أوبــــامــــا، ظــهــرت حــركــة جــمــهــوريــة، تــعــرف 
بحزب الشاي، قامت باألساس رد فعل على 
فوز أوباما، وضد أجندته وبرامج الضمان 
االجتماعي والصحي التي يقّدمها للفقراء. 
نــــادت الــحــركــة بــخــفــض الـــديـــن، وتخفيض 
ــرامـــج  ــــن بـ ــــد مـ ــــحـ اإلنـــــفـــــاق الــــحــــكــــومــــي، والـ
الضمان االجتماعي والتقليل من الضرائب، 
السلبية ضد  مــع رفعها شــعــارات شــديــدة 
أوبــامــا، بسبب بشرته الــســوداء، باإلضافة 

إلى التشكيك في خلفيته الدينية.
وهذا يعني أن الحركات املعادية لألجانب 
ــراء كــانــت،  ــقـ ــفـ ــات والـ ــيـ ــلـ واملـــهـــاجـــريـــن واألقـ
 مــــــن الــــحــــزب 

ً
ومــــــــا زالـــــــــــت، جـــــــــزءًا أصــــــيــــــا

الــجــمــهــوري والـــتـــيـــار األمـــيـــركـــي املــحــافــظ. 

سامر خير أحمد

ــتـــي أصــابــتــهــا  ــــوى الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة الـ سـ
كـــوارث القتل والــدمــار، ودفــعــت أهلها إلى 
الهجرة إلى أصقاع الدنيا بحثًا عن األمن، 
فــــإن طـــمـــوحـــات الـــهـــجـــرة مـــا تـــــزال مــحــّركــًا 
الراضني  غير  آخرين،  كثيرين  لعرٍب  دافعًا 
عـــن الـــحـــيـــاة فـــي أوطـــانـــهـــم، ســـــواء بسبب 
مستوى  تدني  أو  املعيشة،  مستوى  تدني 
الحريات.  ال تختص طموحات الهجرة بني 
هؤالء بالشباب في مطلع حياتهم وحسب، 
الــقــرن العشرين؛ في  كما ظــل يجري خــال 
األوروبـــي  العسكري  االســتــعــمــار  مرحلتي 
وتــأســيــس الـــدولـــة الــوطــنــيــة وثــيــقــة الصلة 
بــالــدولــة املــســتــعــمــرة الــســابــقــة، بـــل شملت 
هذه الطموحات العائات، ورجال األعمال، 
ــيـــني، واملــفــكــريــن املـــعـــروفـــني في  واألكـــاديـــمـ
من  الــيــوم  يهاجرون  كلهم  هــؤالء  بلدانهم. 
ــيـــاٍة جـــديـــدة؛ يـــهـــاجـــرون إلــــى كــنــدا  أجــــل حـ
أوطانًا  ويتركون  ونيوزيلندا،  وأستراليا 
لهم فيها حياة مستقرة. ولكن، غير هانئة!

إلــى الحصول  ثّمة من يهاجر أيضًا سعيًا 
على جنسية وجواز سفر، سواء كان يحمل 
إحداها في بلده، أو كان »بدونًا«، بمن في 
 

ٌ
دول تــعــتــرف  ال  الــذيــن  الفلسطينيون  ذلـــك 
»الحياة  أن  فــي  ريــب  وال  بوثائقهم.  كثيرة 
فيها،  الجديدة،  البلدان  تلك  في  الجديدة« 
بظن من يهاجرون، ما هو أكثر من مستوى 
املــعــيــشــة، والـــحـــريـــات الــســيــاســيــة، وجــــواز 
السفر؛ فا بد أن فيها أيضًا حياة اجتماعية 
أفضل: ال مجتمٌع يفرض إرادته على الفرد، 
ويــتــدخــل فـــي آرائـــــه واخـــتـــيـــاراتـــه وطــريــقــة 
بالواسطة  ــدار 

ُ
ت بالدولة  لباسه، وال عاقة 

ع الــحــقــوق والــواجــبــات 
ّ
ــعــــارف، فــتــتــوز واملــ

وال  »املــواطــنــني«،  بــني  بانتقائيٍة  ضمنها، 
الشارع  »الشطارة والفهلوة« في  لـ ضرورة 
والـــســـوق ومــكــان الــعــمــل، مــا دامـــت الحياة 
اليومية تدار بالقانون، وال معاناة نتيجة 
ــاس مـــن تـــعـــرف وألي  ــ الــتــصــنــيــف عــلــى أسـ

قبيلة أو طائفة أو جهة تنتمي.
 
ً
يــقــولــون إن مــن يــهــاجــرون يــحــقــقــون راحـــة
ــاء، إذ يــصــيــرون فـــي بــلــدان  ــنـ ــادة وهـ ــعـ وسـ
ــــني مــــحــــتــــرمــــني، ال فــــرق  ــنـ ــ ــواطـ ــ املــــهــــجــــر مـ
ــم الــــذيــــن ســبــقــوهــم  ــهــ ــرانــ ـــني أقــ بــيــنــهــم وبـــ
بـــاملـــواطـــنـــة. هـــنـــاك، فـــي مــهــجــرهــم، تــحــّدد 
الــعــاقــة بـــني الـــنـــاس وســلــطــة الـــدولـــة مــدى 
»مــواطــنــيــة« هــــؤالء الـــنـــاس؛ أي انــتــمــاءهــم 
الــذي يجمعهم  لدولتهم باعتبارها اإلطــار 
ــم، ويـــوفـــر لــهــم الــحــريــة واألمــــان  ويـــوّحـــدهـ
واالعتراف، ويرتبطون بهذا اإلطار بثنائية 

على  الفصائل،  لتلك  والتسليح  التمويل 
أن يبقى العنف سيد املرحلة، العنف الذي 
يتبارى به داعمو الشعب وداعمو النظام، 
وحـــدة سورية  على  يتاجر بحرصه   

ٌّ
وكـــل

وحرصه على شعبها.
هــذا الــحــراك الــذي ترجم مقولة أساسية، 
الــثــورات ال تقوم بشكل تعسفي  هــي »أن 
ومقصود، بل تكون دائمًا، وفي كل مكان، 
نــتــيــجــة حــتــمــيــة لـــــظـــــروٍف مــســتــقــلــة كــل 
إرادة األحـــزاب والطبقات  االســتــقــال عــن 
االجتماعية وقيادتها«، وقع وفق منطق 
حــتــمــيــة الــــوقــــوع، ملـــا تـــوفـــر لــــدى الــشــعــب 
ــثـــورة عــلــى واقـــع  الـــســـوري مـــن أســـبـــاب الـ
قــمــعــي خـــانـــق، مــعــيــق لــلــتــطــور والــســيــر 
فــي ركـــب الــحــضــارة اإلنــســانــيــة والعيش 
الكريم الــذي هو من حق كل فــرٍد بشري، 
يمكن  مــريــعــٍة، ال  تــعــرض النتكاسة  لكنه 
إن  القول  يمكن  إنما  أسبابها هنا،  ســرد 
الحراك،  لحرف  وسيلة  بالعنف  التمسك 
وتــحــويــلــه إلــــى حــــرب كـــارثـــيـــة بــاملــطــلــق، 
التي يجب تسخير  الكبيرة  املعضلة  هو 
كـــل اإلمـــكـــانـــات لــفــهــمــهــا وتــفــكــيــك عقدها 

والسيطرة عليها.
العنف الــذي ابتلعت دوامــتــه كــل األطــراف 
التفكير  معها  املمكن  مــن  يعد  لــم  بطريقٍة 
بوسائل أخــرى، وصــار وحــده بــازار املوت 
الرائج الذي نرى نتائجه الراهنة في حلب 
الـــتـــي هـــي اآلن بـــــؤرة املـــحـــرقـــة الـــســـوريـــة، 
بــؤر  قبلها  ــان  كـ مثلما  بــعــدهــا  وســتــكــون 
أخـــــرى، أنــتــج حــالــة مـــن الـــذعـــر الــجــمــاعــي 
ــزٍء كــبــيــر ممن  والـــيـــأس الــجــمــاعــي لـــدى جــ
بقي من الشعب السوري داخــل الباد، أو 
حــتــى خــارجــهــا، بــعــدمــا أنهكتهم الــحــرب، 

 بــمــا يــــقــــّرره الـــعـــنـــف، وال بــارقــة 
ّ

حـــيـــاة إال
ــــذي تــفــبــركــه وســائــل   بـــالـــســـراب الـ

ّ
أمــــل إال

بحرفيٍة  املـــدروســـة  بانتقائيتها  اإلعــــام، 
والتصريحات،  والــصــور  للمشاهد  عاليٍة 
والعنف الناعم الذي تمارسه تلك الوسائل 
ــم، بتقديم  ــهــ عــلــى وجــــدان الــنــاس وأرواحــ
بحرصها  توحي  مــاكــرة  بطرق  أجنداتها 
تــخــّدره وال  بينما  الــســوري،  الشعب  على 
 عــلــى مــســاحــٍة تتسع 

ّ
تــبــقــي فـــي وعــيــه إال

للطائفية  املــثــيــرة  املــحــّرضــة  لــخــطــابــاتــهــا 
ــه،  ــنــــداتــ والـــفـــتـــنـــة، لـــكـــل مـــنـــهـــا طــــرقــــه وأجــ
بـــني وســـائـــل مــوالــيــة أو صــديــقــة لــلــنــظــام، 
وأخـــرى مــعــارضــة وداعــمــة لــهــا، والجميع 
يــتــشــابــهــون فــي الــكــذب واجـــتـــزاء الــوقــائــع 

لتغييب الحقائق.
»)ليتها لــم تــكــن(.. أزفــرهــا مــع املكلومني، 
ومــع األيــتــام، واملــشــّرديــن، والــغــرقــى.. مع 
أربــــعــــة مــــايــــني ســـــــوري يــــعــــانــــون ضــنــك 
الـــعـــيـــش فــــي مــخــيــمــات الــــــذل والـــــهـــــوان.. 

)لــيــتــهــا لـــم تـــكـــن(.. أزفـــرهـــا مـــع الــبــســطــاء 
الــخــائــفــني، الــذيــن لليوم ال يــعــرفــون مــاذا 
ســـيـــكـــون مـــصـــيـــرهـــم ومـــصـــيـــر أبـــنـــائـــهـــم. 
ليطمئنهم،  مـــا  ــدًا  ــ أحـ يــســألــون  وعــنــدمــا 
ثــمــن كبير  هـــنـــاك  زال  »مــــا  يــجــيــبــونــهــم: 
عليكم أن تدفعوه!؟« مع الذين يقولونها 
أن  إاّل  بــالــيــوم،  مـــرة  قلوبهم خمسني  فــي 
يستيقظون  الذين  مع  أخرسهم..  يأسهم 
ون لو أن ما حصل كان 

ّ
من نومهم، ويتمن

كابوسًا آخر، كبقية كوابيسهم«. من منا 
 مضجعه هــذا الــرجــاء اليائس، 

ّ
لــم يــقــض

نــحــن الـــذيـــن بــتــنــا فـــي مــنــطــقــٍة رجـــراجـــٍة 
بــــني الـــحـــيـــاة واملـــــــــوت، وصــــــار شــعــورنــا 
الــوطــن كمن يمشي خــارج مجال  بمعنى 
 ُيصادر بعض الذين 

ٍّ
الجاذبية؟ فبأي حق

أمطرونا بالشعارات، على مدى أكثر من 
خــمــس ســنــوات، بــخــطــابــاٍت ثـــوريـــٍة، وهــم 
املــوت  عــن  ينعمون بحياة هــادئــة، بعيدًا 
والخراب والتهجير، يعيشون تحت سماٍء 
ال تمطر براميل املــوت، وفــي مــدن أقصى 
 فضاءها هو صوت مفرقعاٍت 

ّ
دوي يشق

فــرح وحياة،  احتفالية  في  نارية  وشهب 
 يتمنى أحــدهــم ملــن يزفر حريق 

ٍّ
بــأي حــق

يــكــن؟ أال يلتفت، ومن  لــم  صـــدره أن ليته 
مــثــلــه، إلـــى غــيــاب املــعــنــى الــســامــي لــثــورة 
الشعب السوري، وإلى كل املعاني البديلة 
بدماء  الــســوريــة  األرض  على  تحفر  التي 
أبــنــائــهــا، وعـــلـــى قــلــوبــهــم الـــتـــي حــولــتــهــا 
إلــى صخور بركانية، تحمل سّر  الــحــرب 
الــحــرائــق والــحــمــم فـــي كــيــنــونــتــهــا؟ صــار 
شعار ال بديل عن النصر، أو أنا أو ال أحد 
هو ديــدن األطــراف كلها، مثلما لو كانوا 
 عــن الــنــظــام، وهـــو يــجــّســد النزعة 

ً
نــســخــة

ــــداف  ــتـــي تـــتـــعـــارض مــــع أهـ الــتــســلــطــيــة الـ
الــــثــــورات الــطــامــحــة بــالــحــريــة والـــعـــدالـــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــــتـــــداول الـــديـــمـــوقـــراطـــي 
لـــلـــســـلـــطـــات. وتــــحــــول الـــــحـــــراك الــســلــمــي 
الــنــظــام دفعه  الـــذي صحيح أن  الــســوري 
بسرعٍة  فيها  تمّسك  لكنه  العسكرة،  إلــى 
كــبــيــرة، مــثــلــمــا لـــو أنــهــا الــخــيــار الــوحــيــد 
لنجاح الثورات، إلى حرب وساحة عنف 
تغذيته  فــي  كثيرة  ودول  أنظمة  تتبارى 

وتمويله.
ليتها لم تكن، زفره ألم وحسرة، كما قالها 
مــنــذر مــصــري، لــكــنــه، كــإنــســان ســــوري، ال 
الــثــورات وينكر على الشعب  يــنــدب  أظــنــه 
 تتحلى 

ً
السوري ثورته، إنما يريدها ثورة

بأخاق الثورات، وتتحالف مع الزمن، من 
فتحرق  بتسلحها،  مراحل  تحرق  أن  دون 

الوطن معها.
مــن  أن   

ّ
وأظـــــــن تــتــفــعــل،  أن  لــلــســيــاســة  آن 

يــصــّر عــلــى إبــقــاء شعلة الــحــرب مستعرة 
ــا مـــجـــديـــة، ال يــكــتــرث  ــ بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة الـ
ــبـــشـــريـــة املـــدفـــوعـــة،  ــاتــــورة الـ ــفــ ــالــ ــيـــرًا بــ ــثـ كـ
بـــاألرواح التي قضت في  ليست الخسارة 
األكبر  الخسارة  بــل  اللعينة،  الــحــرب  هــذه 
عطبها،  التي سيزداد  املعطوبة  بـــاألرواح 
فيما لو طالت الحرب أكثر، حيث ستفقد 
ســـوريـــة قــدرتــهــا عــلــى الــنــهــوض وتــرمــيــم 

نفسها وإعادة بنائها من جديد.
ال لــلــعــنــف. ال أصـــدقـــاء لــلــشــعــب الـــســـوري، 
هــنــاك أصــدقــاء للمصالح، هــنــاك داعــمــون 
من  وهناك  للمعارضة،  وداعمون  للنظام، 
يــريــد لــهــؤالء الــداعــمــني إطــالــة أمـــد اللعب 

الغبي في لعبة الحرب والدم.
)كاتبة سورية(

الجلسات بمثابة اإلشارة املحفزة للحملة. 
 
ً
بـــعـــضـــهـــم أن أطــــــرافــــــًا ســـيـــاســـيـــة يـــعـــتـــقـــد 

فيما  االنتقالية  الــعــدالــة  تستثمر  بعينها 
الــخــاص. ال  السياسي  فــي حسابها  تصبه 
االحــتــمــال، وهـــو وارد  هـــذا  أن ننفي  يمكن 
فــــي ظــــل الـــتـــنـــازع الـــســـيـــاســـي بـــشـــأن طــبــع 
ــيــــاء عــلــيــهــا.  ــتــ ــرة الــجــمــاعــيــة واالســ ــ ــذاكـ ــ الـ
ولــكــن حتى ولــو أقــررنــا بــهــذه االنــحــرافــات 
ــــواردة،  فــذلــك ال يبيح مطلقًا اتــخــاذ هذا  الـ
الحقيقة،  معرفة  عــن  النظر  ذريــعــة لصرف 
ــو عـــانـــق الــضــحــيــة الــــجــــاد، إذ ال  حــتــى ولــ
الــجــاري حــالــيــًا، إذ سلمنا  الــتــوافــق  يعني 
بنزاهته طي صفحة املاضي، ما لم نعرف 
حقيقة ما حدث خال أكثر من ستة عقود 
تــقــريــبــًا. يــتــوهــم بــعــضــهــم، حـــني يــعــتــقــد أن 
ــداء  ــ ــتــــوافــــق الـــســـيـــاســـي بــــني زعـــيـــمـــي »نــ الــ
قائد  الباجي  الجمهورية  )رئيس  تونس« 
الغنوشي(،  )راشــد  و»النهضة«  السبسي(، 
 عن مسار العدالة االنتقالية 

ً
سيكون بديا

الذي يقتضي إتمام جميع مراحله. ال شك 
أن تــلــك الــرحــلــة ســتــكــون مــآنــة بــاملــطــبــات 
والــعــقــبــات واأللــــــم، لــكــنــهــا ســتــكــون أفــضــل 
بــكــثــيــر مــمــا لـــو طــويــنــا الــصــفــحــة، وتــقــابــل 
الخصوم في عناق طويل، من دون معرفة 
، فاملسالة ال تعني خصمني 

ً
ما حصل أصا

تــعــاركــا فـــي الـــشـــارع، فــيــمــا يــشــبــه  فــتــوات 
اتنا،  فضاء غمرت  التي  اليومية  البلطجة 
بل ذاكــرة شعٍب بأكمله، مازالت لم تتعاف 
بـــعـــد.  قـــد يــتــخــّوف بــعــضــهــم مـــن أن تــكــون 
مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، بــمــا فــيــهــا مـــن مــخــاطــر 
التوظيفات، خدشًا  للجروح التي لم تندمل 
بــعــد. ومـــع تــقــديــرنــا هـــذه املـــخـــاوف، فإننا 
نحتاج التذكير بوظيفة العدالة االنتقالية، 
وهي املهمة التي أناطها القانون بالهيئة، 
أي الــســعــي إلـــى مــعــرفــة الــحــقــيــقــة، وتفكيك 
مـــنـــظـــومـــة الــــفــــســــاد واالســـــتـــــبـــــداد، ولــيــس 
ـــي مــــن مــرتــكــبــي تـــلـــك االنـــتـــهـــاكـــات، 

ّ
الـــتـــشـــف

تتويجًا  الــوطــنــيــة،  املصالحة  إلــى  وصـــواًل 
لــهــذا املـــســـار ذاتــــــه.  فــعــلــى خــــاف ذلــــك، تم 

ومــا حـــدث، أخــيــرًا، أنــه مــع صــعــود تــرامــب، 
صــعــد نــجــم فــريــقــني إضــافــيــني، أولــهــمــا ما 
عـــرف بــالــشــعــبــويــة، وثــانــيــهــمــا الــجــمــاعــات 
العنصرية أو االستعائية البيضاء، ولعل 
، حتى ال يتم 

ً
التفرقة بينهما باتت ضرورية

الخلط بينهما، خــال حكم تــرامــب، والــذي 
يعطي دفعة للتوجهني معا.

ولــعــل الــبــدايــة يــجــب أن تــكــون بــالــحــركــات 
 White( الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء  االســـــــتـــــــعـــــــائـــــــيـــــــة 
تاريخية  جـــذور  لها  وهـــذه   ،)Supremacist
ــًا بـــالـــحـــركـــات  ــيـ ــاريـــخـ عـــمـــيـــقـــة، وتــــرتــــبــــط تـ
العنصرية  على  القائمة  البيضاء  القومية 
الجنس  واألجـــانـــب، وتمجيد  الــســود  ضــد 
األبيض، وترويج األيديولوجية العنصرية 
ــــي تــــــرى الـــبـــيـــض جــنــســًا  ــتـ ــ ــبــــيــــضــــاء، والـ الــ
مــتــفــوقــًا، ولــــد لــيــقــود ويـــغـــزو الـــعـــالـــم، وأن 
األجــنــاس األخـــرى أقــل ذكـــاء وقــــدرة، وأنها 
األبيض.  العنصر  تاريخية ضد  حــرب  في 
لذا، ينادي العنصريون، أو االستعائيون 
الــــبــــيــــض، بــــالــــحــــد مـــــن الــــهــــجــــرة وحــــقــــوق 
األوروبـــي  العنصر  بقاء  األقليات وضــمــان 

األبيض سائدًا في أميركا بالسبل كافة.
ــــون الــــــبــــــيــــــض، فـــي  ــيــ ــ ــــائــ ــعــ ــ ــتــ ــ عــــــانــــــى االســ
ومجتمعية  سياسية  هــزائــم  الستينيات، 
املدنية  الحقوق  ساحقة، مع صعود حركة 
األمـــيـــركـــيـــة، وظــــل صــوتــهــم خــافــتــا بشكل 
الــســطــح،  مــســتــمــر، وبــقــوا منقسمني تــحــت 
ــربـــون فـــجـــأة فــــي حـــــــوادث عــنــصــريــة،  يـــضـ
ويــنــشــرون فكرهم املــتــطــّرف، لكن دراســـات 
الجماعات  تلك  صعود  عــن  كشفت  حديثة 
بــشــكــل مــضــطــرد، مــنــذ وصــــول أوبـــامـــا إلــى 
الــبــيــت األبـــيـــض، بــســبــب بــشــرتــه الـــســـوداء، 
ــار بــــرامــــج  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــــت وانــ ــرنــ ــ ــتــ ــ وبــــســــبــــب اإلنــ
التواصل االجتماعي التي منحتهم وسائل 
النخبة  تركيز  وبسبب  للتواصل،  جــديــدة 
السياسية واإلعامية األميركية منذ العام 
2001 عــلــى مــكــافــحــة جــمــاعــاٍت، كــالــقــاعــدة، 
وتــــراجــــع االهـــتـــمـــام بــمــكــافــحــة الــجــمــاعــات 

املتشّددة الداخلية.
ويــفــيــد مــركــز حــقــوقــي أمــيــركــي متخصص 
فــي دراســــة تــلــك الــجــمــاعــات، ويــدعــى مركز 
الكراهية  عــدد جماعات  بــأن  الجنوب،  فقر 
زاد  لكنه  كـــان 457،  عـــام 1999  أمــيــركــا  فــي 
ثــم  ــــى 926  إلـ ــا  ــامــ أوبــ ــــوز  فـ بـــعـــد  فــــي 2008 
قفز فــي عــام 2011 إلــى 1018، وتــراجــع في 
عــام 2015 إلــى 892، وهــو ضعف مــا كانت 
ــاعـــات فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــرن  ــمـ عــلــيــه تـــلـــك الـــجـ
الــعــشــريــن. وركـــــزت دراســـــة أخــــرى صـــدرت 
ــلـــول املــــاضــــي، عـــن مــركــز  فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـ
دراسة التشدد في جامعة جورج واشنطن 
األميركية، على وجود تلك الجماعات على 
»تـــويـــتـــر«، وأفـــــــادت بــــأن نـــشـــاط »داعـــــش« 
على »تويتر« يتميز باملركزية، وتدوير ما 
للتنظيم،  تابعة  رئيسية  حسابات  تنشره 

الحقوق،  الواجبات والحصول على  تقديم 
على قاعدة املساواة والتكافؤ الشاملني بني 
بعضهم بعضًا، والخضوع لسلطة القانون. 
أمــــا فـــي بــلــدانــهــم الــعــربــيــة الـــتـــي هـــاجـــروا 
منها، فقد ظل الناس منذ االستقال أقرب 
إلى الرعايا منهم إلى املواطنني؛ ال ُيسمح 
القرار، وتوجيهه  في صنع  باملشاركة  لهم 
نحو ما يعتقدون أنه يحقق مصالحهم، إال 
 عن عدم قدرتهم على اختيار 

ً
شكليًا، فضا

لتكون  الــســيــاســيــة،  الــســلــطــة  فــي  ممثليهم 
األخيرة ممثلة شرعية إلرادتهم.

هــكــذا إذن تــتــمــحــور مــســألــة الــهــجــرة حــول 
فــكــرة »املــواطــنــة« الــتــي تفتح املــجــال تاليًا 
االجتماعي  والضمان  االقــتــصــادي،  للرفاه 
أمر  أن  العمرية. وبما  املــراحــل  في مختلف 
ــة يـــتـــحـــّدد فـــي ضــــوء الـــعـــاقـــة بني  ــنـ املـــواطـ
املقارنة بني  يمكننا  الــدولــة،  الفرد وسلطة 
هاجر 

ُ
امل هاجر منها، وتلك 

ُ
امل الــدول  واقعي 

إليها، لنجد أن معضلة غياب املواطنة في 
 فــي اتــجــاهــني: 

ً
الــعــالــم الــعــربــي ظــلــت واقــعــة

يــتــعــلــق األول بــمــمــارســات ســلــطــة الـــدولـــة؛ 
فيما يتعلق الثاني بتواطؤ الناس مع تلك 
وسعيهم  عنها،  سكوتهم  عبر  املــمــارســات 
إلى اإلفادة منها على حساب شركائهم في 
الوطن؛ بمعنى أن غياب املواطنة في العالم 

العربي ظل ينبع من سببني:
األول: وجــــود االســـتـــبـــداد الــســيــاســي، ألنــه 
 من الفساد الشامل في الدولة، 

ً
يخلق حالة

ــتـــغـــل الـــســـلـــطـــة لــتــحــقــيــق  فــــــــــــــــاإلدارات تـــسـ
ــة، ال مــصــالــح الــنــاس  مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـ
على قاعدٍة من املساواة والتكافؤ. والناس 
لــه،  يخضعون  ألنــهــم  الــفــســاد،  يستمرئون 
ويوظفون العاقات الشخصية والعصبية، 
لإلفادة منه لكي يصلوا إلــى غاياتهم عبر 
فساد شامل،  وهــذا  القانون.  على  التجاوز 
واجباتهم،  أداء  فــي  مقّصرون  الجميع  ألن 
 
ً
بينما يسعون إلى تحصيل حقوقهم، فضا

عن التجاوز عليها، وأخذ حقوق غيرهم.
الثاني: عدم تعامل الناس مع الدولة إال من 
بدل  والتنفيذية،  اإلداريــــة  وظيفتها  خــال 
اعتبارها اإلطار الذي يجمعهم ويوّحدهم 
ــن هـــويـــتـــهـــم. ومــــــن ثــــــم، فــإنــهــم  ــ ــر عـ ــ ــّب ــعــ ويــ
والطائفة  والعشيرة  العائلة  إلــى  يلجأون 
للتعبير عن هويتهم، والبحث عّما يمثلهم 
ويــوحــدهــم، وعــنــدهــا يــنــظــرون إلـــى الــدولــة 
بناهم  مــصــالــح  لتحقيق  أداة  بــاعــتــبــارهــا 
والطائفية(،  )القبلية  البدائية  االجتماعية 
بينها  فيما  تتنافس  البنى  تلك  يجعل  ما 

على استغال الدولة.
)كاتب من األردن(

عــاٍل،  التفكير بصوت  إلــى  ودفــع بعضهم 
ــقـــول: لــيــتــهــا لـــم تــكــن. »لــيــتــهــا لم  مــعــلــنــًا الـ
تكن« قالها بلوعة حارقة الشاعر السوري، 
منذر مــصــري، فتعالت األصـــوات مــن هنا 
ــه وتـــديـــن تــصــريــحــه،  ــنـــاك تــســتــنــكــر أملــ وهـ
ــه فــي  ــامـ ــهـ ومـــنـــهـــم مــــن وصـــــل إلـــــى حـــــّد اتـ
انــتــمــائــه ووطــنــيــتــه، وهـــو الـــســـوري الـــذي 
يــقــدم نفسه إنــســانــًا وإنــســانــًا فــقــط »وأنـــا 
ــيـــرون، ال  ــثـ ــكـ فــــي الــحــقــيــقــة، كـــمـــا يــــؤّكــــد الـ
عاقة لي بالسياسة، وربما بات ال عاقة 
لـــي بــاملــنــطــق.. فــلــوال ذلـــك لــحــمــلــت نفسي 

وغادرت.. أو على األقل.. خرست«.  
ــتـــي مــا  ــا املـــواطـــنـــة الـــســـوريـــة الـ ــ ــن، وأنــ ــ أظــ
زالــــت عــلــى قــيــد الــحــيــاة لــتــشــاهــد وتشهد 
على الــخــراب الــســوري، أن جــزءًا كبيرًا من 
الشعب السوري الذي ال يعرف السياسة، 
ولــم ُيــســأل رأيـــه فــي هــذه الــحــرب، يصرخ، 
فــي الــســر والــعــلــن، بما كــان مــنــذر مصري 
ــهــــاره، ومــنــهــم مـــن يــقــولــهــا  ــرأ عــلــى إشــ ــ أجـ
ها الخوف 

ّ
بمواربة لها دوافعها، ليس أقل

مــن ســلــطــٍة مــا تــديــن وتــحــاســب، ال أقصد 
هــنــا مــن هــم مـــوالـــون لــلــنــظــام، فــأولــئــك قد 
دين، إنما 

ُ
يقولونها بمنطق الشامت أو امل

مــن هــم مــحــســوبــون عــلــى املــعــارضــة التي 
شكلت أكبر خيبٍة وأعظم عثرٍة في طريق 
أحام الشعب السوري، يقولونها بتعابير 
متباينة، فيها من الرمادية ما فيها، ومن 
التاعب بالكلمات واأللفاظ، ومن التواطؤ 
ــزوٍع حــقــيــقــي إلـــى  ــ ــنـ ــ الـــلـــغـــوي مــــا يـــشـــي بـ
التعبير عن الخذالن والندم، فلماذا تحّول 
سوريون كثيرون، وباألخص من نخبهم، 

إلى دّيانني لبعضهم بعضًا؟ 
ــنـــف، وال  ــعـ ــة ســـــوى الـ ال ســـيـــد فــــي ســــوريــ

العدالة االنتقالية، حتى جلد  تشويه ملف 
الــضــحــايــا ثــانــيــة، إذ تــم تــصــويــرهــم تجار 
دمـــاء ودمــــوع. علينا أال نــنــســى، فــي حمى 
خــافــاتــنــا الــســيــاســيــة الــضــيــقــة، أن مــئــات 
املفقودين ما زال أهلهم وذووهم ال يعرفون 
نوا 

ُ
مصائرهم، بل يتحدث بعضهم أنهم دف

تــحــت الــجــســور وفــــي الـــطـــرقـــات الــســريــعــة، 
حيث أكلتهم خراسانات اإلسمنت املسلح، 
أحياء وأمواتًا.  أثبتت أحدث اإلحصائيات 
الــتــونــســيــني يقفون  املــنــشــورة أن 70% مــن 
إلـــى جــانــب كــشــف الــحــقــيــقــة، ومــعــرفــة تلك 
االنتهاكات، باعتبارها من تاريخ بادهم، 
 في 

ً
فــتــلــك الــجــلــســات الــعــلــنــيــة كــانــت مــهــمــة

اعــتــقــادهــم، ألنــهــا كشفت عــن جــانــٍب مظلم 
أو  كليًا  كانوا يجهلونه  الــبــاد،  تاريخ  من 
جزئيًا، وأن ذلك ال يؤّجج رغبات التشفي، 
فــالــبــاد لـــم تــســجــل مــطــلــقــًا، وهـــي فـــي أوج 
ثورتها، وحتى في أقسى لحظات االنفات 
 واحــــدة. 

ٍّ
األمــنــي والــفــوضــى، حــادثــة تــشــف

أعـــداء  نــثــّمــن هـــذا، وعــلــى  أن  علينا جميعًا 
ذلــك جيدًا،  يــتــذّكــروا  أن  االنتقالية  الــعــدالــة 
بشجاعٍة  املضي  يتم  حتى  ويستحضروه 
إلى آخر محطات هذا املسار، فقد يكون ذلك 

ما أحدث »االستثناء التونسي«. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة جـــــــذب الـــــنـــــاس إلـــــــى الـــهـــجـــرة  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــا حـــســـابـــات  ــ ــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، أمــ ــنـ ـــــى مـ إلـ
االستعائيني البيض، والتي زادت بنسبة 
600% منذ عام 2012، لتصل إلى حوالي 25 
ألــف حــســاب على »تــويــتــر«، فتتميز بعدم 
عليها،  القائمني  وتــفــّرق  الهائلة،  املــركــزيــة 
وغــضــبــهــم الــشــديــد، ومــحــاولــة نــشــر أفــكــار 
تـــروج وجـــود مــؤامــرة دولــيــة ضــد البيض، 

تهدف إلى استئصالهم.
فرق  إلــى  البيض  االســتــعــائــيــون  وينقسم 
مختلفة، فــهــنــاك الــتــيــار الــعــام الــــذي يــرّكــز 
البيضاء،  العنصرية  اإليــديــولــوجــيــا  عــلــى 
ثـــم الـــنـــازيـــون الــــجــــدد، وهــــم أكـــبـــر جــمــاعــة 
ضــمــن الــتــيــار، ثــم الــفــاشــيــون، ثــم املــعــادون 
ــادون لــلــمــســلــمــني.  ــ ــعــ ــ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن، ثــــم املــ
وذكرت الدراسات السابقة أن ترشح ترامب 
مــنــح هــــؤالء االســتــعــائــيــني الــبــيــض دفــعــة 
قوية، وأن قادتهم رحبوا بترامب، ليس ألنه 
منهم ولكن بسبب خطابه السياسي الذي 
يعبر عن كثير من أفكارهم، معتبرين إياه 
خطوة أولى على سبيل تحقيق مشروعهم 

السياسي.
ويمكن وصف الحركة التي يقودها ترامب 
بالشعبوية، وهي مماثلة لحركات شعبوية 
أخــــــرى فــــي أوروبـــــــــا وأمــــيــــركــــا الــاتــيــنــيــة، 
السياسية  النخب  رفــض  تــقــوم على  وهــي 
الحاكمة، وبناء هوية مقابلة تّدعي الحفاظ 
عــلــى حـــقـــوق الـــشـــعـــوب، فـــي مــقــابــل اآلخــــر، 
ســـواء كـــان نخبًا أو مــهــاجــريــن أو أقــلــيــات. 
وقد تبنى ترامب مقوالت عنصرية فجة في 
حملته االنتخابية، سواء ضد املهاجرين أو 
التقت  وهنا  النساء.  ضد  وحتى  املسلمني 
البيض،  االستعائيني  أجندة  مع  أجندته 
لكنه لم يرفع شعارات عنصرية استعائية، 
أو استئصالية صرفة، كشعاراتهم، وخاض 
االنــتــخــابــات ضــمــن حـــزب رئــيــســي، وتبني 
الفقراء  تــركــز على قضايا   ،

ً
 واســعــة

ً
أجــنــدة

البيض املتضّررين من العوملة. 
ــاءات أعـــــّدهـــــا مــركــز  ــ ــــصــ وهــــنــــا، تـــشـــيـــر إحــ
بــيــو األمـــيـــركـــي لــخــصــائــص )وتـــوجـــهـــات( 
الــنــاخــبــني األمــيــركــيــني الـــذيـــن صـــوتـــوا في 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة أخــيــرًا إلـــى تــراجــع 
ــد نـــســـب الــفــقــر  ــ ــزايـ ــ الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى، وتـ
ــة إلـــى  ــافـ ــيـــركـــيـــني، بـــاإلضـ ــاط األمـ ــ ــ فــــي أوسـ
تراجع نسبة البيض في أوساط الناخبني 
يمثلون  مــــازالــــوا  كـــانـــوا  وإن  األمــيــركــيــني، 
الــفــئــة الــكــبــرى. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تــوضــح 
ــاءات أن نــســبــة الــنــاخــبــني الــبــيــض  اإلحــــصــ
الــذيــن صــوتــوا لــتــرامــب، مــقــارنــة بهياري 
من  نسبة  عــن  كثيرا  تختلف  لــم  كلينتون، 
ــاراك  صـــّوتـــوا لــصــالــح مــيــت رومــنــي ضــد بـ
بفوز  وانتهت   ،2012 انتخابات  في  أوباما 
األخير، ألنه حصد نسبة أكبر من أصوات 
األقــلــيــات أكــثــر مــن الــتــي صــوتــت لهياري 
ــيـــرة خــســرت،  كــلــيــنــتــون، مـــا يــعــنــي أن األخـ
لــيــس ألن تـــرامـــب نــجــح فـــي حــشــد البيض 
بنسٍب غير مسبوقة. ولكن ألنها فشلت في 

حشد األقليات، كما حشدها أوباما.
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه، كــشــفــت إحـــصـــاءات 
ــاز بـــفـــارق كــبــيــر وســط  املـــركـــز أن تـــرامـــب فــ
ــارق لـــم يــحــدث  ــ الــبــيــض غــيــر املــتــعــلــمــني، فـ
تــرامــب  أن  يعني  وهـــذا  الثمانينيات.  مــنــذ 
يعلو فوق موجٍة من الناخبني البيض غير 
للحكومة  والــرافــضــني  الغاضني  املتعلمني 
أو  وصفها  يصعب  حركة  لكنها  والعوملة، 
البيض،  باالستعائيني  بسهولة  خلطها 

والتي مازالت جماعات صغيرة ومنبوذة.
)كاتب مصري(

في زوبعة »ليتها لم تكن«

»نداء تونس« والعدالة االنتقالية

الجماعات االستعالئية البيضاء

الواقفون بطوابير الهجرة

صار شعار ال بديل عن 
النصر، أو أنا أو ال أحد، 
ديدن األطراف كلها 

مجتمعة

70% من التونسيين 
يقفون إلى جانب 
كشف الحقيقة، 

ومعرفة االنتهاكات

ترامب يعلو فوق 
موجٍة من الناخبين 

البيض غير المتعلمين 
الرافضين للعولمة

آراء

حسام كنفاني

خالل األسبوع املاضي وردت جملة من العبارات على لسان أكثر من رئيس عربي، 
أنهم  يفترض  من  يمثلها  والتي  العربية،  الــدول  إليها  وصلت  التي  الحالة  تختصر 
التي يتحدث فيها  األولــى  املــرة  هــذه  مسؤولون عن تطورها ورخائها. قد ال تكون 
املواقف في  الكثير من  أننا شهدنا  العرب بشكل غير مألوف، وال سيما  الــرؤســاء 
السابق، غير أن ما ورد هذا األسبوع كان فاقعًا ومعبرًا عن طريقة إدارة الدول العربية 

من قبل هؤالء، وكيف ينظرون إلى شعوبهم.
بالعبارات  األولــى  املرتبة  يحتل  الــعــادة،  في  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
املثيرة للجدل، والتي تدخل في العادة من باب الكوميديا السياسية، وهي التي يتلقفها 
»كوميكس« حول  من  أمكن  ما  لنسج  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الناشطون 
»يلي يقدر على ربنا، يقدر  والتي كان آخرها عبارة  الرئيس املصري،  تصريحات 
علينا«. عبارة تسير وفق نهج االرتجال الذي يقوم به السيسي، وهي أثارت العديد 
عنه  يتحدث  ما  من ضمن  ليست  أنها  غير  الساخرة،  والتعليقات  الفعل  ردود  من 
املقال من جمل وردت على لسان الرؤساء. فما ورد على لسان رئيس النظام السوري 
أن  البشير خالل األسبوع املاضي، ال يمكن  السوداني عمر  بشار األســد والرئيس 

يوضع في مجال املقارنة مع جمل السيسي، والتي يمكن وصفها بـ »الهزلية«.
فخالل الحوار مع صحيفة »الوطن« السورية، مرر بشار األسد جملة ذات داللة في 
 على 

ً
سياق الكالم عن الوضع في سورية. جملة ال بد أن تحفظ ألنها تشكل دليال

عملية التطهير العرقي الذي يمارسه النظام ضد شعبه، فاألمر ليس فقط مواجهة 
ثورة شعبية، أو »محاربة اإلرهاب« كما يدعي، فاألمر أبعد من هذا وذاك، وهو يختص 
الرئيس  لــســان  على  ورد حرفيًا  التعبير  الــســوري.  املجتمع  فــي  »الــصــفــاء«  بتأمني 
السوري عندما سئل عن وضع األعراق والطوائف في املجتمع السوري، فجاء جوابه 
إن »البنية االجتماعية للمجتمع السوري أصبحت أكثر صفاًء من قبل الحرب، قبل 
الحرب كانت هناك شوائب طائفية وعرقية تنتشر بشكل خفي في عمق املجتمع، أما 

اآلن فهذا املجتمع أصبح أكثر صفاًء ألن األمور اتضحت له«. 
الست  السنوات  األســد في هــذا اإلطــار يعترف بعملية تطهير عرقي ممنهج خــالل 
املاضية، وال تزال مستمرة إلى اليوم، لتأمني »عرق صاف« يدور في فلك نظام األسد 
ال غير، وأي صوت مختلف عن هذا الصفاء سيكون مصيره القتل أو االعتقال، وهو 
ما يحصل فعليًا. الالفت أن األسد لم يأت على سيرة اإلرهاب هذه املرة، بل اعترف أن 
من يحاربهم أو من قتلوا في حربه هم من نسيج املجتمع السوري، وكانوا يخفون 
انتماءاتهم الطائفية أو العرقية، من دون أن يوضح ملاذا كان هذا اإلخفاء، لكنه يرى 
األســاس  هــذا  بالنهاية. على  أن موتهم يصب في مصلحة سورية، وفــي مصلحته 
يخوض األسد حربه ضد شعبه، وهو أساس الوالء واالنتماء للنظام، وكل من يخرج 

عن هذا املعيار، يصبح تهديدًا للمجتمع ويستوجب قتله.
الــســوري، كــان هناك تصريح  إلــى جانب هــذا اإلقــرار بالتطهير العرقي من الرئيس 
للرئيس السوداني مثير للصدمة. قد ال يكون على درجة »وقاحة« كالم األسد، غير 
أنه يكشف أيضًا عن آلية تعاطي عمر البشير مع شعبه، فالرجل وقف أمام املعلمني 
الطالب وليس ضربهم، فالضرب ال  ليستنكر أشد االستنكار وقف عقوبة »جلد« 
شك مستمر. لكن هذا ال يكفي بالنسبة إلى البشير، فعقوبة جلد الطالب يجب أن 
تعود كي ال »ينمي في التالميذ شعور بالحرية املفرطة«. تعبير يكشف عن نظرة 
الرئيس السوداني في كيفية مواجهة »حركات الحرية« في الشارع، ويرى أنه ال بد من 
 إلى القتل في الشوارع الحقًا.

ً
حرب استباقية عليها تبدأ بالجلد في املدارس، وصوال

تصريحان لألسد والبشير، لم يكن املرء ينتظرهما للحكم على هاتني الشخصيتني، 
لكن هذه املواقف تأتي على لسان هذين الرئيسني، والحقًا ربما غيرهما، لتؤشر إلى 

مصير الدول العربية في ظل مثل هذه »القيادات«.

معن البياري

بادر املركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات إلى تنظيم ندوٍة في الدوحة، أمس 
ــارك فيها باحثون  الــســبــت، عــن تــداعــيــات فـــوز دونــالــد تــرامــب بــرئــاســة أمــيــركــا، شـ
ومختصون. ومع بديهية دور املؤسسات في صناعة القرار األميركي، إال أن الرئيس 
العامة بتأثير وازٍن وبالغ األهمية. وإذ صار معلوما أن  القرار في معامله  يطبع هذا 
بالركاكة والسطحية  صف 

ّ
العالم، ويت  مريعًا في معرفة 

ً
دونالد ترامب يحوز جهال

)والفظاظة(، وانعدام اللياقة السياسية غالبًا، فإن من املسّوغ أن يبعث هذا الحال على 
القلق في غير مطرح في العالم. وإذ يرى الباحث مروان قبالن، في ورقته في الندوة، 
أن ترامب إذا نفذ الوعود والتعهدات التي أطلقها في حملته االنتخابية، فذلك يعني 
أنه سُيحدث تغييرًا في السياسة األميركية، وبالتالي في العالقات الدولية، يخالف ما 
انتظم عليه العالم منذ نهاية الحرب العاملية الثانية، إذ هذا هو الحال، فإننا موعودون 
التي تم  السيناريوهات  أن  إلى  لها أحد، بالنظر  لم يستعد  بمفاجآٍت صادمة ربما، 

التفكير فيها بنيت على نيل هيالري كلينتون رئاسة الواليات املتحدة.
 ،»

ً
ومع االنعزالية ذات الّسمت اليميني الظاهر، واالستعراضّية التي تعلن »أميركا أوال

من  ذلك  وغير  للعوملة،  بعداٍء  والتبشير  القومية،  املشاعر  استثمار  إلى  النزوع  ومع 
شعاراٍت رفعها ترامب، أوصلته إلى البيت األبيض، فإن مناخًا ثقافيًا آخر سيستجد 
في أميركا، إذا ما قّيض لهذه األفكار، وأخرى غيرها جهر بها ترامب وأنصاره، أن 
تتنّزل على الواقع. وكان مهمًا أن نستمع إلى تحليٍل معمق للبعد الثقافي في مسألة 
انتخاب ترامب، في املحاضرة االفتتاحية للندوة، وقّدمها مدير املركز العربي لألبحاث 
اليمني  أساسًا بصعود  تعلقت  وقــد  بشارة،  الدكتور عزمي  السياسات،  ودراســـات 
 هذا البعد أن ُيلتفت إليه بالدرس 

ّ
واستيراد »صراع الحضارات إلى الداخل«. ويستحق

الوافي، ويمكن أن تنبني على مساهمة الدكتور بشارة بشأنها تصوراٌت واجتهاداٌت 
ــز فــي املجتمع األمــيــركــي واملــتــغــّيــرات الــحــادثــة في 

ّ
 ببحث مــرك

ً
أخـــرى، تتصل بــداهــة

أحشائه وطبقاته. تأتي املحاضرة على صراٍع في أميركا بني ثقافتني، تسود األولى 
لدى قطاعات اجتماعية متلبرلة ثقافيًا واجتماعيًا، يمكن ترسيم مالمحها بوصفها 
فئاٍت وسطى من قطاعاٍت خدميٍة وأكاديميٍة وتكنوقراطيٍة وغيرها، وتعيش في املدن 
 من العوملة والتجارة الحرة، وهي ليست بريئة تمامًا من 

ٌ
الكبرى غالبًا، وهي مستفيدة

العنصرية ومن املوقف من اآلخر، وال هي متحّررة من الخوف من اآلخر أيضا، لكنها 
وتقليدية  ثقافة محافظة  والثانية  وقوية.  االختالف ألنها مهيمنة  أقــدر على تحمل 
عابرة للطبقات، لكنها سائدة بشكل خاص في األرياف الغنية والفقيرة املحافظة التي 
الكبرى، باعتبارها منحلة. وفي مراحل األزمات  املدن  إلى ثقافة  تنظر بريبٍة وشكٍّ 
تلتقي معها فئات اجتماعية حديثة متضّررة من الحداثة والعوملة، ناقمة على النخب 

واملؤّسسة، ومنها أوساط واسعة من الطبقة العاملة البيضاء. 
 منها هذا االقتباس املطّول، هنا، في إيضاح ما يمكن 

ّ
تتوّسع املحاضرة التي ُيستل

الــغــرب عموما   ثقافيًا قيد التشكل فــي املجتمع األمــيــركــي )بــل فــي 
ً

اعــتــبــاره تــحــوال
ربما(، تبّدى نجاح ترامب واحدًا من تمثيالته، وإْن مع فارق نحو ثالثة ماليني صوت 
للمواطنني، لصالح هيالري. ومن مفارقاٍت ظاهرٍة في هذه املسألة غير الهينة التفكيك، 
ذهاب املحاضرة إلى أن ترامب وأباطرة املال واألعمال املحيطة به ال يمثالن مصالح 
العمال، بل تستفيد هذه الفئة من دون شك من تأجيج التنافس داخل الطبقة العاملة، 
وتوجيه نقمتها نحو األقليات والشعوب األخرى وغيرها. وعندما يلّح الدكتور عزمي 
بشارة على أن هذه االستراتيجيات ُيدركها أي نقابي منذ القرن التاسع عشر، إال 
أنه ال يمكن فهمها في الظرف التاريخي العيني من دون البعد الثقافي، فإن في هذه 
اإلشارة ما يشبه التوصية في تنبيه أهل االختصاص من الباحثني في علم السياسة 
الظواهر  فــي  البعيد  الثقافّي  إلــى  الــدوريــة  مواسمها  ومحللي  االنتخابات  وأدبــيــات 
الوقوف  اجتهدت في  قد  الندوة  قّدمت في  التي  األوراق  أغلب  وإذا كانت  املستجدة. 
املضامني  فــإن  و»عــقــيــدتــه«،  »فلسفته«  وعلى  املتوقعة،  تــرامــب  سياسة  معالم  على 
السياسة  السياسة، كما سنراقب هذه  التي ستعّبر عنها هذه  الثقافية  والحموالت 

 لفهمها، والستنتاج كيفيات مالئمة للتعامل معها.
ً
وسنتابعها، تبقى زوايا مهمة

محمد أبو رمان

لم  التي  الشرقية،  حلب  أحياء  في  املتبقون  السياسيون  والناشطون  األطباء  ُيواجه 
، ويرفضون عرض القوات الروسية 

ً
تسيطر عليها قوات النظام بعد، مصيرًا مجهوال

لهم بالخروج، في ظل وجود حاالٍت إنسانية تتطلب أطباًء، لكنهم، في الوقت نفسه، 
أو  القتل  غالبًا   ،

ً
مجهوال مصيرًا  يواجهون  اللندنية(  التايمز  صحيفة  تذكر  )كما 

أيــدي قوات  القتل، في حال وقعت األحياء املتبقية تحت   من 
ً
االعتقال األكثر قسوة

يضعون  الــذيــن  حلب،  فــي  املحاصرين  للمدنيني  بالنسبة  نفسها،  والــحــال  الــنــظــام. 
مصيرهم بيد النظام، وأي شخٍص ثبت أي دور له في الثورة، حتى لو كان ذلك سلميًا، 
فمصيره إما التصفية املباشرة، كما حدث مع بعضهم في األحياء التي سيطر عليها 

النظام، أو القتل الحقًا.
املــاء  البائسة ونقص  الــعــراق، فصور املخيمات  املــوصــل فــي  الــوضــع فــي  ال يختلف 
الــدولــي.  املجتمع   جفن 

ّ
يــرف أن  دون  مــن  الفضائيات،  على  تطغى  والطعام  والـــدواء 

وهؤالء الناجون في املخيمات هم من تبقوا من عمليات التشييك األمني التي تقوم 
أو  قانوني  مــا ال يخضع أليِّ معيار  الــعــراقــي،  والجيش  الشعبي  الحشد  قــوات  بها 

مؤّسسي، فبمجرد التهمة قد يكون مصير الشخص كارثيًا.
لكن، دعونا نعيد قراءة املشهد بموضوعيٍة وبمنظور أعمق من مجرد ثنائية الصراع 
بني النظامني السوري والعراقي من جهة واملعارضات واملقاومات املسلحة من جهٍة 
اإلسالمية« وقعوا  »الــدولــة  ما يسمى  تنظيم  املوصل من  في  فالذين هربوا  أخــرى، 
تحت »رحمة« املليشيات الطائفية الشيعية التابعة إليران. وفي سورية، القوى األكثر 
حضورًا ونفوذًا اليوم، التي تسيطر على الرقة وإدلب ودير الــزور، إما تنظيم الدولة 
اإلسالمية أو جبهة النصرة، وكالهما ال يمتُّ جوهريًا إلى روح الثورة السورية، وال 

إلى قيمها ومطالبها الرئيسة في الحرية والعدالة والتحّرر. 
نحن، عمليًا، أمام صراع فاشّيات، وربما نازيات طائفية، سواء كانت ذات دعاية دينية 
- سنية، مثلما الحال في تنظيم الدولة اإلسالمية وجبهة النصرة، أو دعاية دينية أو 
علمانية، على أساس طائفي شيعي، مثلما الحال في النظامني، العراقي والسوري، 
ومن ورائهم إيران، بينما يتم االعتماد بالكلية اليوم على املليشيات الطائفية، سواء 

حزب الله أو الحشد الشعبي.
ة، في العراق وسورية، ثمن مطالبهم بحق تقرير املصير والحرية 

ّ
يدفع املدنيون السن

والكرامة بالوقوع بني هذه الخيارات الكارثية على مستقبلهم؛ إما فاشّية »داعش« أو 
»النصرة« أو فاشية األنظمة التي أصبحت، بصورة أكثر وضوحًا، ذات طابع شيعي. 
الطرف  هم 

ّ
أن السنة؟ صحيح  عن  )جوهريًا(  يختلف  الشيعة  ، هل وضــع 

ً
مهال لكن 

املنتصر اليوم، عسكريًا، في العراق وسورية، لكنهم يدفعون ثمن ذلك االنتصار )هم 
اآلخرون( غاليًا، ليس فقط بحجم الفساد واالستبداد الذي يضطرون للسكوت عليه، 
وربما املوت من أجل استمراره، بل حتى في التبعية إليران، وهيمنتها على العراق، 

وإمساكها بمصير النظام السوري ورئيسه بشار األسد.
تبدو املفارقة أكثر سفورًا عندما ننظر في التناقضات داخل املشهد الشيعي- العلوي 
األفضلية  منح  الــعــراق  إيـــران، يضطر شيعة  مــن  الحماية  توفير  أجــل  فمن  نفسه، 
املذهب  اإليرانية  والسلطة  الدين  النجف، وقبول تفسيرات رجال  ّم على 

ُ
لق والهيمنة 

دينية شيعية عراقية مغايرة  يتناقض مع موقف مرجعاٍت  ما  الشيعي،  السياسي 
الــشــيــرازيــة )ذات  الــلــه السيستاني، ومــعــه املــدرســة  آيــة  لــذلــك تمامًا، مثلما هــي حــال 
 
ً
األصــول العراقية( التي لم تعد تقول بمبدأ واليــة الفقيه.  تبدو الحال أكثر صعوبة

بالنسبة للعلويني في سورية، وهم أقرب إلى العلمانية في طبيعة حياتهم االجتماعية 
املرتبطة  الدينية  الثقافة  وبنشر  بالتشّيع  القبول  إلــى  اليوم  فيضطرون  والثقافية، 
بحزب الله وإيــران في مناطق عديدة، في سياق حالة التطهير الطائفي الجارية في 
التغيير  املــضــادة وممانعة  الــثــورة  نتيجة  الــخــالصــة،  فــي  ــاق.  قـــدٍم وسـ املنطقة على 
الديمقراطي السلمي هي فاشّيات متصارعة، على أسس طائفية إقصائية، وأطراف 
إقليمية هي الفاعلة واملتحكمة في مصائر الشعوب، ومليشيات تحل محل الجيوش 

 بكم في الوطن العربي الجديد.
ً
واألنظمة، عابرة للحدود، أهال

كالم رؤساء ترامب مسألة ثقافية

صدام الفاشيات
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بشــأن  اآلراء  تباينــت  ســابقة  تجربــة  بعــد 
نجاحها، جّدد ناشــطون على مواقع التواصل 
لقيــام  الدعــوات  الســودان،  فــي  االجتماعــي 
عصيــان مدنــي جديــد بتاريــخ 19 ديســمبر/ 
كانون األول، اليوم الذي يصادف ذكرى إعالن 

استقالل السودان من داخل البرملان. 
تعكس الدعوة الجديدة إصرار الناشطني على 
مطالبهــم الخاصــة بإعــادة النظــر فــي القرارات 
الرئيــس عمــر  االقتصاديــة األخيــرة لحكومــة 
البشير، التي تسبّبت في زيادة أسعار الوقود 
بعــض  رفــع  كمــا  الطيــران،  وتذاكــر  والــدواء 
 وضــوح 

ّ
الشــباب ســقف مطالبهــم داعــني بــكل

أّن حــزب املؤتمــر  النظــام. الالفــت  إلــى رحيــل 
باســتخفاف  يتعامــل  لــم  الحاكــم  الوطنــي 
كان  كمــا  الشــبابي  الحــراك  مــع  ســخرية  أو 
يحــدث ســابقًا، إذ أبدى شــباب الحــزب الحاكم 
اســتعدادهم للحوار مع دعاة العصيان املدني، 
حاثــًا  املواطنــني  للحــزب،  آخــر  بيــان  وناشــد 

إياهم على عدم االستجابة لدعوات العصيان.
تشــير رّدة الفعــل األخيــرة إلــى تغّيــر ملحــوظ 
في تعامل النظام الحاكم مع الحراك املعارض، 
الغيــر  اللهجــة  هــذه  اعتبــار  يمكــن  حيــث 
 واعترافــًا مــن النظــام بنجــاح 

ً
معهــودة تنــازال

العصيــان املدنــي الذي شــهده الشــهر املاضي، 
رغــم تأكيــدات الرئيــس البشــير وتصريحاتــه 
أّن  فيهــا  اعتبــر  والتــي  إماراتيــة  لصحيفــة 
»العصيان فشل بنسبة مليون في املئة« »على 

حّد تعبيره. 
هنــاك مؤشــر آخــر، يشــير بوضــوح إلى نجاح 
العصيــان  حملــة  تحصــده  أن  يتّوقــع  ــر 

ّ
مبك

غنائيــة  )فرقــة  البالبــل  اعتــذار  هــو  الجديــدة، 
نسائية من 3 شقيقات( عن حفل غنائي كان 
التاريــخ )19  ُيقــام فــي ذات  مــن املفتــرض أن 
ديسمبر(، إذ نشرت املجموعة الغنائية تدوينة 
على حســابها الرســمي في موقع »فيس بوك« 
تعلن فيه اعتذارها عن قيام الحفل في موعده، 

وقــد بــادر عدد من الشــباب باالتصــال هاتفيًا 
بالشقيقات فأكدّن صحة املعلومة.

مــن  عــددا  هنــاك  فــإّن  ذلــك،  مــن  الرغــم  علــى 
ل مــن نجاح العصيان 

ّ
الصعوبــات التــي قــد تقل

ــل في عدم وجود قيادة واضحة 
ّ
املرتقــب، تتمث

 رفض 
ّ

حتى اآلن لهذا الحراك الشبابي في ظل
الســوداني  الشــعب  مــن  عريضــة  قطاعــات 
البعــض ال  التــي يعتبرهــا  ألحــزاب املعارضــة 
 عن الحزب الحاكم. بجانب 

ً
 ســوءًا وفشــال

ّ
تقل

والعمــال  املوظفــني  مــن  العديــد  يتخــّوف  ذلــك 
اتخــاذ رؤســائهم  مــن  الحكومــي  القطــاع  فــي 
بســبب  مواجهتهــم  فــي  انتقاميــة  إجــراءات 
الغياب عن العمل، كما حدث لبعض املشاركني 
فــي العصيــان الســابق، رغــم أّن قانــون الخدمة 
التعبيــر  بحريــة  يســمحان  والعمــل  املدنيــة 

واالحتجاج بصورة سلمية.
اعتقال الناشــطني ومصادرة الصحف التي ال 
ثر 

ّ
ــى الروايــة الرســمية للحكومــة، ربمــا يؤ

ّ
تتبن

أيضًا على نجاح الحملة، لكن التعبئة اإلعالمية 
مســتمرة  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
على نطاق واســع ما يشــير إلى التأثير الكبير 
لهــذه الوســائط التي كشــفت مدى قــوة اإلعالم 
الســودان،  فــي  العــام  للــرأي  البديــل وتوجيهــه 
مقابــل عجــز الحزب الحاكــم وأذرعه اإلعالمية 
رغــم اإلمكانيــات الهائلــة التــي يتمتــع بها. مثل 
هــذه الحمــالت، حتــى وإن فشــلت فــي تحقيــق 
هــا تؤثر ســلبًا على 

ّ
أهدافهــا بشــكل كامــل، فإن

اإلعــالم  ألّن  الخــارج،  فــي  الحكومــة  صــورة 
البديــل ال يعــرف الحدود فقد شــارك في حملة 
الدعــم لألدويــة« عــددًا مــن مشــاهير  »أعيــدوا 
يــد 

ّ
املؤ الهاشــتاغ  وتصــّدر  العــرب،  اإلعــالم 

للحملة موقع »تويتر« على مدار ثالثة أيام، ما 
دفــع الحكومــة إلــى عقــد مؤتمر صحفــي »يوم 
الجمعــة« أعلــن فيــه وزيــر الصحــة التراجع عن 

زيادة بعض أصناف الدواء.
 بجانــب ذلــك تــؤدي هــذه الحمــالت اإلعالميــة 

 حركتها، 
ّ

إلــى إربــاك األجهــزة الحكومية وشــل
حتــى وإن حضــر املوظفــون إلــى مقــار عملهــم 
يرتبــط  املرافــق  مــن  كبيــرًا  عــددًا  إّن  حيــث 
عملهــا بالجمهــور مثــل املصــارف والضرائــب 

والجوازات واملحليات.
الحكومة الســودانية في وضع ال تحســد عليه، 
ُمنهــار  اقتصــاد  الجوانــب،  كل  مــن  حصــار 
وخزائــن خاويــة علــى عروشــها، إضافــة إلــى 
تهــاوي ســعر العملــة الوطنية أمام الدوالر، دفع 
بالحكومــة إلــى اســتجداء الــدول الشــقيقة مــن 
 عن تزايد السخط العام 

ً
أجل املساعدة، فضال

الحاكــم  النظــام  أّن  يــرى  الــذي  الشــعب  وســط 
لــه نتائــج فشــله االقتصــادي والسياســي  ُيحمِّ
دون أن يكــون هنــاك أمل في تحّســن األوضاع 
 19 يــوم  يحــدث  أن  يمكــن  فمــاذا  تغّيرهــا،  أو 

ديسمبر؟ 
لننتظر ونَر ما ستسفر عنه التطورات.

محمد مصطفى جامع )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

ميشيل كيلو

هل جاء دور الفوضي الخالقة في إيران، بعد 
أن اجتاحت املشرق، وشرعت تتمّدد إلى بقية 

بلدان املنطقة؟
ســتطرح هــذا الســؤال علينا مــن اآلن فصاعدًا 
سياســات الرئيــس األميركــي الجديد، دونالد 
ترامــب، وفريقــه، والتــي يبــدو أنهــا ســتعطي 
مــع  إيــران  لعالقــات  أنشــطتها  فــي  األولويــة 
العالــم عامــة، وأميــركا خصوصــا. يؤكــد ذلــك 
جميعهــم  عرفــوا  الذيــن  األشــخاص  اختيــار 
باعتراضهــم علــى االتفــاق النــووي بــن دول 
»الخمســة زائــد واحد« وإيــران، ودعوتهم إلى 
تحجيــم دورهــا اإلقليمــي، بجميــع الوســائل 
السياســية والعســكرية، مــع مــا يتطلبــه ذلــك 
مــن فتــح ملفــات نظامهــا الداخليــة وعالقاتــه 
مع شــعبه، ومن جعلها موضوعا لسياســات 
واشــنطن الدوليــة التــي ســتنتقل مــن املالينــة 
الراهنــة إلــى املواجهــة، فــي حــال طبــق ترامــب 
وعــوده االنتخابيــة، بإلغــاء االتفــاق النــووي، 
وإخراج النظام اإليراني من املجال العربي.  

ما هي مداخل واشــنطن إلى معركتها املقبلة 
مــع ماللــي طهــران؟ هنــاك، باختصــار شــديد 
الصــراع  اســتئناف  إلــى  رئيســان  مدخــالن 
مختلفــة  ســتكون  أنهــا  يبــدو  بطــرٍق  معهــا، 
كل االختــالف عــن كل مــا تبنتــه إدارة أميــركا 
تصريحــات  حســب  حيالهــم،  األوباميــة 
مســؤولي واشــنطن الجــدد: مــن وزيــر الدفــاع 
إلــى رئيــس وكالــة األمــن القومــي إلــى جميــع 

هاشم الرفاعي

ترتكــز اململكــة العربيــة الســعودية على عدة 
الوجــدان  فــي  لهــا  أساســية وداعمــة  ركائــز 
العربــي واإلســالمي من املشــرق إلــى املغرب، 
وأهــم ركيــزة أنهــا حاضنــة للديــار املقدســة 
مكــة واملدينــة، وأيضــا هــي ملتقــى أساســي 
للحــج  كافــة  األرض  بقــاع  مــن  للمســلمن 
 عــن أن الدســتور وقوانــن 

ً
والعمــرة، فضــال

اإلســالمية.  الهويــة  إلــى  تشــير  الدولــة 
ركيــزة  هــو  الدينــي  البعــد  ذو  املرتكــز  هــذا 
الســعودية، وطاملــا  للحكومــة  اســتراتيجية 
تــم بنــاء اســتراتيجيات ومواقــف سياســية 
عبدالعزيــز.  امللــك  عهــد  منــذ  عليهــا  كثيــرة 
وربمــا كان عهــد امللــك فيصــل أكثــر من جعل 
مواقفــه  فــي  بوضــوح  يتجلــى  البعــد  هــذا 
االستراتيجية لوقف املد الناصري الشعبي 
فــي الجزيــرة العربيــة، حيــث بنيــت مواقــف 
كثيــرة ذات بعــد اســتراتيجي أن الســعودية 
وحاضنــة  وداعمــة  اإلســالم«،  »نــداء  هــي 
وكذلــك  اإلســالمي«،  »التعــاون  ملؤسســة 
اإلســالمي«،  للشــباب  العامليــة  »النــدوة 
الــذي  البعــد  ذات  املشــروعات  مــن  وغيرهــا 
يحمل هوية عربية وإســالمية، وليس األمر 
قصــرًا علــى امللــك فيصــل، بل حتــى امللك فهد 
ب بأنه خادم الحرمن الشريفن، وأصبح 

ّ
ق

ُ
ل

هذا اللقب رسميا لكل من أتى بعده. 
عربيــا  الســعودي  الحضــور  تراجــع 
املاضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  وإســالميا، 
علــى الرغــم مــن وجــود بعــض املشــروعات، 
ولكــن هنــاك صعود لقوى عربيــة وخليجية 
أخذت زمام املبادرة، وخصوصا بعد الربيع 
العربي، حيث لم يكن حضور السعودية في 
فــي  إيجابــي، وخصوصــا  ثقــل  ذا  األحــداث 
 عربيا، حيث انحازت 

ً
مصــر التــي تمثل ثقــال

املشــهد  خــارج  هــي  التــي  القديمــة  للســلطة 
ضــد الحضــور الشــعبي الجديــد. لــم تتعــاط 
الســعودية بشــكل اســتراتيجي مع الصعود 

مستشاري ترامب املقّربن. 
املدخل األول: الخليج، حيث يوجد قسم كبير 
مــن األســطول الخامــس األميركي، في قاعدته 
البحرينية، وتســهيالته الكويتية والعمانية. 
العســكرتاريا  تصريحــات  يتابــع  ومــن 
أنهــا تحســب حســابا جديــا  يجــد  اإليرانيــة، 
للخليــج، باعتبــاره مــكان االحتــكاك الرئيــس 
واألميركيــة،  اإليرانيــة  البحريتــن  بــن 
مستشــاري  أحــد  أعلــن  أن  بعــد  خصوصــا 
ترامــب أنــه ســيأمر بحريته بما أســماه »قذف 
زوارق إيران وسفنها إلى خارج مياهه«. ثّمة 
هنــا كثافــة كبيــرة جــدًا فــي القطــع البحريــة، 
بمختلــف مســمياتها، مــن الــزوارق الســريعة 
محــاوالت  وهنــاك  الطائــرات.  حامــالت  إلــى 
استفزاز متكّررة، قامت بها البحرية اإليرانية 
ردود  غيــر  تلقــى  أن  دون  مــن  لألميركيــن، 
كالميــة وتحذيريــة، لكن الوضع ســيتغير في 
فتــرٍة يرّجــح أال تكــون بعيــدة، فــي ظــل اإلدارة 

األميركية الجديدة.
املدخــل الثانــي: الوجــود اإليرانــي فــي الوطــن 
العربــي، ســواء عبر تنظيمــاٍت محليٍة دّربتها 
وحــداٍت  لتكــون  ومولتهــا،  وســلحتها  إيــران 
والبحريــن  لبنــان  فــي  جيشــها:  مــن  محليــة 
أم  وســورية،  والعــراق  واليمــن  والكويــت 
الثــوري  بواســطة وجــود جيشــها وحرســها 
املباشــر فــي لبنان وســورية والعــراق واليمن، 
الحــرس  مــن  مستشــارون  يعمــل  حيــث 
الثــوري، وتقاتل وحــدات مختارة من الجيش 
والباســيج، يقــارب عددهــا عــدد جيــوش هــذه 

الجديــد والتغيــرات السياســية، بــل تعاملت 
بكل برود مع الحكومة الديمقراطية األولى، 
على الرغم من حرص حكومة الرئيس محمد 
باملوقــف  وااللتــزام  التمثيــل  علــى  مرســي 
العربي واإلسالمي في وجه التمّدد اإليراني 
)الصفوي( الذي هو هاجس هوياتي للعرب 
بشــكل  الســعودية  وللحكومــة  عــام،  بشــكل 
أيديولوجــي  موقــف  ومواجهتــه  خــاص، 
لألســف،  لكــن،  املســلمن.  لإلخــوان  صلــب 
القــوى  مــع  العســكر  تحالفــات  أســقطت 
الدوليــة هــذه النبتــة التــي لو كانــت حاضرة 
في الوقت الراهن في املشهد العربي، لكانت 
خيــر نصيــر لحكومــات الخليج في مواقفها 
العربيــة والدوليــة، ولوفــرت علــى حكومــات 
أنفقتهــا  التــي  الــدوالرات  ماليــن  الخليــج 
علــى الحكومــة االنقالبيــة فــي مصــر، والتــي 
الســعودية  املصالــح  علــى  أيضــا  انقلبــت 
والعربيــة واإلســالمية، فــي أكثــر مــن موقف، 
والســر،  العلــن  فــي   املواقــف،  هــذه  وتظهــر 
أنهــا تســعى إلــى مصالحهــا، وهــي مصالــح 
العســكر األحادية الجانب، وليست املصالح 
املشتركة بن الدول والشعوب العربية فيما 

بينها. 
يجــد مــن يتأمــل خريطــة املشــهد في املشــرق 
العربي املنطقة ملتهبة في العراق وســورية 
واليمــن وعلــى صفيــح ســاخن فــي مصــر. ما 
الــذي يمكــن أن تفعلــه الســعودية فــي الفتــرة 
املقبلــة لتصحيــح املســار االســتراتيجي لهــا 
حامية للعرب والسنة من املشروع الصفوي 
فــي احتاللــه  الزمــن  الــذي يســابق  اإليرانــي 
فــي  اإلســالمية  وقريبــا  العربيــة،  العواصــم 
آســيا وأفريقيــا؟ هنــاك املصالحة مــع املكون 
ي عربيا، جماعات وأفرادًا، وفق منطق 

ّ
السن

استراتيجي، أي طرح السؤال االستراتيجي: 
مــا هــي الفائــدة التــي جنتهــا الســعودية فــي 
وقوفهــا ضــد »اإلخــوان املســلمن« في مصر 
وحزب التجمع اليمني لإلصالح في اليمن؟ 
ال شــيء، بــل علــى العكــس، الخاســر األكبــر 

إيــران فــي ظل وجــود قوات أميركيــة محدودة 
األعــداد فــي العــراق؟ هــذه نقطــة ســيكون مــن 
إلــى  فهــل ســيعمد  عليــه تجاهلهــا،  الصعــب 
سحب قواته من العراق، أم إنه سيأمر بزيادة 
عديدها وتســليحها، ليجعل منها قوة قادرة 
علــى ردع إيــران، بالتــالزم مع تكثيف الوجود 
البحري األميركي في مداخل الخليج وممرات 
البحــار املفضيــة إليه، وعقد اتفاقيات دفاعية 
منهــا  وخصوصــا  عليــه،  املطلــة  الــدول  مــع 

بلدان الخليج ومصر؟ 
تفيــد  عديــدة  ودالئــل  تصريحــات  ثمــة 
ترامــب  تعهــد  التــي  أميــركا«  »عظمــة  بــأن 
مــن  نهــٍج  فــي  ســتنضوي  باســتعادتها 
أولوياتــه مواجهــة إيران، املكشــوفة اليوم كما 
لــم تكــن خــالل الرئاســات األميركيــة الســابقة، 
وتوحي نظرية املؤامرة بأن العمل إلخراجها 
من املجال العربي سيفيد كثيرًا من سياسات 
إلــى  دخولهــا  ســهل  الــذي  األوبامــي  العهــد 
إلــى  واســتدرجها  واليمــن،  العربــي  املشــرق 

واملســلمن،  للعــرب  والســياحي  والتجــاري 
بــل واســتقطابهم فــي وحــدة ومركــز عربــي 
ومــا  اإلســالمية،  الجامعــة  كانــت  إســالمي. 
زالــت، تســتقطب الطلبــة مــن كل دول العالــم 
اإلســالمي للدراســة فيهــا. مــا الــذي يمنــع أن 
 مــن 

ً
تخصــص الجامعــات الســعودية نســبة

املقاعــد الدراســية للطلبــة العــرب واملســلمن 
اســتثناء،  دون  مــن  الجامعــات،  كل  فــي 
يســتفيد  اســتراتيجية  ألغــراض  وذلــك 
التنــوع  لتأســيس  وأيضــا  الطرفــان،  منهــا 
داخــل  واإلســالمية  العربيــة  والتعدديــة 

السعودية وخارجها؟ 
في مقابل كل هذه املشروعات، والرؤية التي 
 وخط 

ً
تدعو إلى أن تكون السعودية حاضنة

دفاع عن العرب واإلسالم السني، هناك عدة 
بــد  ال  الســعودي،  البيــت  داخــل  إصالحــات 
مــن األخــذ بهــا إن أرادت أن تكــون رمزًا وخط 
أولهــا  الّســني،  واإلســالم  العــرب  عــن  دفــاع 
الســلفي،  والفكــر  الدينــي  الخطــاب  إصــالح 
املعاصــر  الســلفي  الخطــاب  يعتبــر  حيــث 
معيقــا فــي التواصل العربي اإلســالمي أكثر 
ممــا هــو إضافــة، حتــى أن هنــاك محــاوالت 
عربيــة إســالمية لســحب البســاط مــن تحــت 
املشــهد،  مــن  وتنحيتهــا  الســلفية،  املدرســة 
للعــرب  مرونــة  أكثــر  بتحالفــات  وإبدالهــا 

واملسلمن وللشعوب العربية.
التمــدد  وقــف  فيصــل  امللــك  أراد  عندمــا 

خــارج غطائهــا الداخلــي الــذي يحمــي اليــوم 
وتســديد  ملجابهتهــا  تمهيــدًا  نظامهــا، 
ضربــات جديــة إليهــا فــي حقبة مقبلــة، بينما 
، وفــي حاٍل مــن الضعف تتيح 

ً
تكــون مكشــوفة

لواشنطن تشتيت قواها وضربها. 
بعــد العــرب، يأتــي دور إيــران. وبعــد أن قالــت 
إلــى  لــن تصــل  الخالقــة  الفوضــى  إن  نظمنــا 
بلدانها، غرق املشرق فيها إلى أذنيه، ودفعت 
النظــام األســدي الــذي كان يزعــم أنــه حصــن 
بيتــا  ســورية  تدميــر  إلــى  الفوضــى،  ضــد 
تبقيــه  لكــي  فــردًا،  فــردًا  شــعبها  وقتــل  بيتــا، 
فــي كرســيه. وقــد شــارك ماللــي إيــران، أعــداء 
الغــرب املزيفــون، في الوليمة الدموية القاتلة، 
قتلــوا  أنهــم  بحجــة  مــرة  العــرب،  مــن  للثــأر 
بذريعــة  وأخــرى  الســالم(،  )عليــه  الحســن 
أنهــم هزمــوا كســرى. واليــوم، وبعــد أن أنجــز 
املاللــي قســما رئيســا مــن مهمتهــم، يبــدو أن 
دورهــم قــد جــاء، وأن الفوضــى التــي ســميت 
خالقــة التــي لعبــوا دورًا خطيــرًا في إنجاحها 
عندنــا، ســتصل إليهم، لكن وقائعها ســتكون 
أضعــاف الوقائع الســورية والعراقية، بســبب 
نقمــٍة  مــن  اإليرانــي  املجتمــع  فــي  يعتمــل  مــا 
رؤوســهم  ــون 

ّ
يغط وكذبــة،  فاســدين  علــى 

بعمائــم النفاق، ويحكمــون مواطنيهم بالنار 
فــي  ارتكبــوه  مــا  بســبب  وكذلــك  والحديــد، 
العالــم اإلســالمي عامــة، والعربــي خصوصــا 
 
ً
مــن مجــازر دمويــة لــم يســبق أن شــهدا مثيــال
لها، حتى في ظل الفرنجة، واملغول، والتتار. 
)كاتب سوري(

»اإلخــوان  رمــوز  اســتدعى  الناصــري، 
املســلمن« لصناعــة خطــاب وفكــر إســالمي 
يصــل إلــى العربــي مــن املشــرق إلــى املغــرب، 
ألنــه  الســلفي،  الخطــاب  علــى  يعتمــد  ولــم 
االختالفــات  مــع  التعامــل  يجيــد  ال  خطــاٌب 
أقــول  لــن  العربيــة.  الثقافيــة  والفروقــات 
هنــا إن تلــك الحقبــة كانــت مميــزة، أو يجــب 
مــن  لهــا نموذجــا  أشــير  بــل  بهــا،  االحتــذاء 
عصــري  إســالمي  خطــاب  صناعــة  املتــاح 
متنــوع علــى غرارهــا، يقبــل باملســلمن، مــن 
دون النظــر إليهــم بعقليــة ونظــرة الوصاية. 
إصالح هذه املنظومة فعل استراتيجي، ألن 
املسلمن والعرب ال ينظرون إلى السعودية 
إال مــن خــالل منظور عربي وإســالمي، وهذا 
هــو الرابــط األساســي فــي العالقــة والنظــرة 
أنهــا  للســعودية،  واإلســالمية  العربيــة 
دفاعهــا  وخــط  واملســلمن  العــرب  حاضنــة 
األساســي. وأيضا إصالح سياســي أساسي 
يتناســب مــع املرحلــة الزمنيــة. وللمطالبــات 
داخــل  طويــل  تاريــخ  املجــال  هــذه  فــي 
السياســية  اإلصالحــات  حيــث  الســعودية، 
وأيضــا  للزمــن،  ومواكبــة  داخلــي  ضمــان 
السياســية  اإلصالحــات  صــورة  تنعكــس 
عربيــا وتحمــل مؤشــرًا إيجابيــا علــى وعــي 
تعصــف  التــي  باألزمــة  الســعودية  الدولــة 
أمــس  فــي  اليــوم  العــرب  العربــي.  باملشــرق 
ويحمــي  يحمــل  ناجــح،  لنمــوذٍج  الحاجــة 
الهويــة العربيــة واإلســالمية، و تكــون دولــة 
ودولــة  الحريــات،  وتحمــي  العدالــة  تضمــن 
فيهــا  ويســتقر  الفقــر  فيهــا   

ّ
يقــل تنمويــة، 

املالــي  الفســاد  فيهــا  ويحــارب  االقتصــاد، 
واإلداري.

كل مقومــات النجــاح إلنجــاز هــذا املشــروع 
علــى  القــدرة  ولديهــا  الســعودية،  تمتلكــه 
إحــداث فــرق إســتراتيجي بــأن تكــون حامــي 
العرب والســنة، وخط الدفاع األساســي ضد 

التمّدد اإليراني في املنطقة العربية.
)كاتب سعودي(

البلــدان أو يفوقــه. بمــا أن الوجــود اإليرانــي 
املرابــط هنــا ملــيء بالثغــرات، فإنــه ســيغري 
ترامب  بمواجهته، خصوصا أن قتال أميركا 
ضــده ال يتطلــب اســتخدام جيشــها الخــاص، 
وطنيــة  قــواٍت  بواســطة  يتــم  أن  يمكــن  بــل 
محلية، يقاتل بعضها إيران اليوم، وتتشــوق 
بلدانهــا،  مــن  مرتزقتهــا  إلخــراج  جميعهــا 
فاعــل،  دولــي  غطــاء  لهــا  يتوفــر  أن  بمجــرد 

وأدوات قتال مالئمة. 
املرجــح  مــن  واشــنطن،  ألولويــات  بالنســبة   
أن تقــوم خطتهــا علــى كبــح التوّســع اإليراني 
محاصرتــه  خــالل  مــن  العربــي،  العالــم  فــي 
والتضييق عليه، تمهيدا إلنزال مجموعة من 
الهزائــم بــه، تجبــره علــى االنكفــاء التدريجــي 
علــى  ســتضغط  حيــث  إيــران،  داخــل  إلــى 
االقتصاديــة  الوســائل  بمختلــف  املاللــي، 
إلحــداث  ويعمــل  والعســكرية،  والسياســية 
ردود فعــل داخليــة متصاعــدة ضدهــم، عبــر 
املاليــة  قدراتهــم  الســتنزاف  خطــط  وضــع 
والبشــرية، يؤثــر تفعيلهــا علــى مكانة أجهزة 
ووظائفهــا،  والقمعيــة  العســكرية  الســلطة 
فــي  النظــام،  ضــد  متعاظمــة  نقمــة  ويراكــم 
مــع توســيع  الخارجــي  الضغــط  اقتــرن  حــال 
االســتفزازات  وتصعيــد  عليــه،  العقوبــات 
ضــد البحريــة اإليرانيــة داخــل ميــاه الخليــج، 
واعتــراض زوارقهــا وســفنها فــي بحــر العرب 
املنــدب  بــاب  عــن  األحمــر، إلبعادهــا  والبحــر 
واليمــن، ومنعهــا مــن نقــل الســالح إلــى حــزب 
اللــه والحوثيــن.  هــل ســيفتح ترامــب ملــف 

مــن هــذا العــداء هــي الحكومــات الخليجيــة، 
خصوصــا،  الســعودية  مقدمتهــا  وفــي 
وهــو  عــام،  بشــكل  العربيــة  والحكومــات 
فــي  أنــه  اســتراتيجيا  فهمــه  يمكــن  ال  عــداء 
صالــح الحكومــة الســعودية تحديــدًا. ربمــا 
بنــاء  اإلمــارات رؤيــة مختلفــة  تكــون لدولــة 
اإلمبرياليــة  االقتصاديــة  مصالحهــا  علــى 
فــي شــمال إفريقيــا واليمــن، يجعلها تعادي 
الحــركات »الوطنيــة« فــي بلدانهــا، كجماعــة 
البعــد  هــذا  بمثــل  تقبــل  لــن  التــي  اإلخــوان 
األوحــد لصالــح طــرف علــى حســاب طــرف، 
األول،  املقــام  فــي  اقتصاديــة  وهــي مصالــح 

وتتستر تحت رداء سياسي.
والتســهيالت  التواصــل  جســور  بنــاء 
للتعــاون  واإلســالمية  العربيــة  للشــعوب 
مــن  جــزء  وثقافيــا  اقتصاديــا  املشــترك 
جــد 

ُ
ت لــم  التــي  االنتمــاءات  حســابات 

الســعودية لعبهــا فــي الســنوات املاضية، ما 
التأشــيرات  أســعار  رفــع  فــي  املصلحــة  هــي 
للحــج والعمــرة والزيــارة؟ ربما مــن الناحية 
االقتصاديــة هنــاك فــرق، لكنــه ليــس كبيــرًا. 
تكلفــة  أن  واملســلم  العربــي  يشــعر  عندمــا 
للغايــة،  املقدســة مكلفــة  الديــار  إلــى  ذهابــه 
فإنــه هنــا يبنــي تصوراتــه وحكمــه عــن هــذه 
الدولــة التــي تحتضــن هــذه الديــار. فــي وقٍت 
فتــح فيــه الحــدود مــا بــن العــراق وإيــران 

ُ
ت

علــى بكــرة أبيهــا، ويختلــط الحابــل بالنابل 
التمــّدد  لصالــح  الدينــي  الثقافــي  للدمــج 
اإليراني، نرى أن السعودية تسير في عكس 
مــن  تاريخيــة  فــرص  هنــاك  االتجــاه.  هــذا 
املتــاح واملمكــن أن تجنيهــا اململكــة فــي نشــر 
خــط دفــاع عربــي وإســالمي، خــالل مواســم 
الثقافيــة  بالبرامــج  وذلــك  والعمــرة،  الحــج 
املرحبــة بالعــرب واملســلمن على حد ســواء، 
ليســت  فهــي  البرامــج،  هــذه  صناعــة  وتتــم 

بروتوكوالت تقليدية.
الرؤيــة  هــذه  تدعــم  التــي  املشــاريع  ومــن 
املعرفــي  والتبــادل  التعليــم  أبــواب  فتــح 

فوضى إيران الخالقة

الدور السعودي المنتظر

أولويات واشنطن 
تقوم على كبح 

التوسع اإليراني في 
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وقوفها ضد اإلخوان 
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ريان محمد

على بعد تسعة كيلومترات شرقا عن قلب 
مدينــة  تقــع  دمشــق،  الســورية  العاصمــة 
دومــا فــي الغوطــة الشــرقية. املدينــة التــي 
كانــت قبــل الحــرب فــي ســورية معروفــة مــع غيرهــا 
من مناطق الغوطتن الشرقية والغربية بأراضيها 
أربــع  نحــو  منــذ  محاصــرة  ومياههــا،  الخصبــة 
واملليشــيات  النظاميــة  القــوات  بواســطة  ســنوات 

املوالية لها.
تحتضــن دومــا نحــو 120 ألف شــخص، وتعتبر أهم 
لــم   النظــام 

ّ
مــدن الغوطــة ســكانيا واقتصاديــا، لكــن

يوقف طوال هذه الفترة سعيه الدؤوب إلى تضييق 
الخنــاق عليهــا واســتنزاف أهلهــا بوســائل مختلفة، 

 وجود فصائل املعارضة املسلحة فيها.
ّ

في ظل
ال تختلــف الحيــاة كثيــرًا فــي دومــا عــن غيرهــا مــن 
املدينــة  فــي  الناشــط  بحســب  املحاصــرة،  املناطــق 
»العربــي الجديــد«:  حســان تقــي الديــن الــذي يقــول لـ
تأمــن  هــّم  حاملــة  دومــا  فــي  األســرة  »تســتفيق 
معيــل  يبحــث  يومهــا.  فــي  األساســية  احتياجاتهــا 
األســرة إن كان أبــا أو ابنــا عــن رزقــه اليومــي بالرغــم 
 األجور في املدينة ال تتناســب أبدًا مع أســعار 

ّ
من أن

املــواد الغذائيــة واحتياجــات الحيــاة. كذلــك، يخــرج 
والحطــب  الشــرب  ميــاه  لجلــب  والنســاء  األطفــال 
 مــا يصــل مــن مــواد 

ّ
للطبــخ«. تجــدر اإلشــارة إلــى أن

غذائية ومحروقات إلى املدينة املحاصرة تتضاعف 
كثيــر  تســتطيع  ال  مــا  وهــو  كبيــر،  بشــكل  أســعاره 
مــن العائــالت تأمينــه خصوصــا مــع انعــدام مصــادر 
حــاالت  فــي  أو ضعفهــا  األحيــان  غالــب  فــي  الدخــل 

أخرى.
يضيــف: »األعبــاء املاديــة تــزداد يومــا بعــد آخــر على 
وأمطــاره  الشــتاء  اقتــراب  مــع  العائــالت، خصوصــا 
كاٍف  غذائــي  مخــزون  تأمــن  األســر  فعلــى  وبــرده، 
يخفــف عنهــا أزمــة تأمــن الغــذاء املفقــود تمامــا فــي 
فصــل الشــتاء، باإلضافــة إلــى تأمــن الحطــب وهــو 
وســيلة التدفئــة الوحيــدة املتاحــة فــي الغوطــة. وقــد 
وصــل ســعر كيلوغــرام الحطــب الواحد إلى 120 ليرة 
 العائلــة تحتاج إلــى 5 كيلوغرامات 

ّ
ســورية، علمــا أن

دوالر  مــن  )أكثــر  ليــرة   600 أي  األقــل  علــى  يوميــا 
أميركي واحد بقليل(«.

 »أهالــي دومــا يعملــون فــي 
ّ
يلفــت تقــي الديــن إلــى أن

أعمال تجارية بســيطة عبر البســطات التي يبيعون 
املهــن  بعــض  إلــى  باإلضافــة  املــواد،  بعــض  فيهــا 
الصغيــرة املطلوبــة في املدينــة كالنجارة أو الحدادة 
لكــن بشــكل يــدوي بســيط ال أكثــر. وبذلــك، ال يتطلــب 
مقطــوع  التيــار   

ّ
ألن الكهربــاء،  اســتخدام  عملهــم 

يتابــع  ســنوات«.  عــدة  منــذ  بكاملهــا  الغوطــة  عــن 
و4   3 بــن  مــا  يتــراوح  للعامــل  اليومــي  »الدخــل   

ّ
أن

دوالرات أميركيــة، وهــذا يــكاد ال يكفيــه تأمــن وجبة 
واحدة في اليوم«.

حــول التعليــم فــي دومــا، يقــول تقــي الديــن: »تشــرف 
التابعــة  والتعليــم  التربيــة  مديريــة  املــدارس  علــى 
 أوضــاع العمليــة التعليميــة 

ّ
للحكومــة املؤقتــة. لكــن

يســتهدف  الــذي  القصــف  كثافــة  بســب  متدهــورة، 
املدارس بشــكل مباشــر، ما يتسبب بتعليق الدروس 
لفترات طويلة، وهو ما ينعكس سلبا على التالميذ 
خصوصــا فــي الشــهادة األساســية والثانوية، الذين 
يشــير  كذلــك،  مناهجهــم«.  إتمــام  إلــى  يحتاجــون 
 األطفــال ُحرمــوا مــن حقهــم باللعــب: »باتــت 

ّ
إلــى أن

لديهــم همــوم أكبــر مــن عمرهــم، كتأمن مياه الشــرب 
يكــون  قــد  معينــة  حــاالت  وفــي  للعائلــة،  والحطــب 
 لألســرة. وال توجــد أماكــن آمنــة 

ً
الطفــل نفســه معيــال

مخصصة للعب، واملبادرات قليلة ومحدودة األثر«. 
 »هــذا الواقــع ينعكــس ســلبا علــى حيــاة 

ّ
يوضــح أن

األطفال خصوصا لجهة الوضع النفسي، فالحصار 
والقصف واملوت اليومي سرق منهم طفولتهم«.

وعــن تطلعــات الســكان إلــى املســتقبل، يشــير تقــي 
 »أهالــي دومــا ال يملكــون مخططــات 

ّ
الديــن إلــى أن

ال  بيومــه.  يــوم   
ّ

كل يعيشــون  فهــم  ملســتقبلهم، 
االســتقرار  عــدم  الغــد.  لهــم  يحمــل  مــا  يعلمــون 
يســكنهم مع اســتمرار القصف اليومي وما يحمله 
عــن  تداولــه  يجــري  مــا  إلــى  باإلضافــة  مــوت،  مــن 
تهجيــر مــن دومــا مجهــول الوجهــة«. ويشــير كذلك 
 النظــام يســعى إلــى تضييــق الخنــاق علــى 

ّ
إلــى أن

دومــا عبــر قضــم األراضــي الزراعيــة املحيطــة بهــا، 

مــا يفقدهــا أحــد أهــم مقومــات صمودهــا. وبالرغــم 
يتخوفــون  هــم 

ّ
فإن اليــوم،  دومــا  أهــل  يعانيــه  مّمــا 

إلــى  مــن مســتقبل أصعــب بكثيــر. ينظــرون  كذلــك 
املناطق حولهم أو في املحافظات السورية األخرى 
التــي فقــدت املعارضــة الســيطرة عليهــا ويشــعرون 
بهذا الخطر يقترب. فعدا عن القتال، أجرى النظام 
دمشــق،  ريــف  مناطــق  فــي  االتفاقــات  مــن  العديــد 
أفضــت إلــى تهجيــر أعــداد مــن املقاتلــن الرافضــن 
للتســوية إلــى إدلــب، فــي حن أعاد بســط ســيطرته 
الشــام  ومعضميــة  داريــا  مثــل  املناطــق  تلــك  علــى 

وقدسيا والهامة.

مجتمع
أفــاد املســؤول اإلغاثــي إيــاد رافــد، وهــو عضــو فــي جمعيــة الهــالل األحمــر العراقــي، بنــزوح ســبعة 
آالف مدنــي مــن أحيــاء املوصــل الشــرقية والجنوبيــة خــالل الســاعات الثمانــي واألربعــن املاضيــة، 
مــع احتــدام املعــارك والقصــف الصاروخــي لتنظيــم »داعــش« الذي يســتهدف األحياء املحــررة. وقال 
 »نحو ســتة آالف مدني نقلوا إلى مخّيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب املوصل الذي تشــرف 

ّ
إن

عليه الحكومة االتحادية، ونحو ألف نقلوا إلى مخيمات الخازر وحسن شام«. وعدد النازحن هذا 
)األناضول( بحسب رافد، هو األكبر الذي سّجل منذ انطالق عملّية تحرير املوصل.  

عت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس الســبت 400 فرشــة نوم )ســليب باغ( في منطقة شــبعا، 
ّ
وز

جنوب لبنان، ضمن حملة الشتاء الدافئ التي تستهدف مساعدة النازحن السورين في لبنان.
 الحملة ستســتمر شــهرين وســيجري 

ّ
وذكــر رئيــس الفريــق امليدانــي فــي الجمعيــة أحمد الفقعان أن

خاللها توزيع مادة الديزل الستخدامها في التدفئة، باإلضافة إلى توزيع الخبز في إطار مشروع 
الرغيــف، وتركيــب املزيــد مــن العــوازل فــي املخيمــات، مــا يســاعد فــي توفيــر الــدفء داخــل الخيــم، 
)كونا( باإلضافة إلى املساعدات الغذائية وكسوات الشتاء.  

الكويت تساعد النازحين السوريين في لبنان7 آالف نزحوا من الموصل خالل 48 ساعة

من  القريبة  دومـــا،  مدينة  فــي  الناشط  يقول 
العاصمة السورية دمشق، حسان تقي الدين، إّن 
أهالي المدينة ما زالوا يحافظون على عالقاتهم 
والحصار،  الحرب  من  الرغم  على  االجتماعية 
وتيرة  هــدأت  كلّما  تنشط  العائلية  فــالــزيــارات 
تغيرت  وإن  الزيجات  تتواصل  كذلك،  القصف. 

مظاهر االحتفال بها عّما كان قبل الحرب.

إصرار على الحياة

فــي منــزل العائلــة املتواضــع فــي هــرات فــي غــرب 
لتنــاول  الصغــار  اإلخــوة  جلــس  أفغانســتان، 

فطورهم. شاي وخبز. 
ــق األطفــال األربعــة 

ّ
صبــاح يــوم أمــس الســبت، تحل

الصغيــرة.  الغرفــة  تلــك  فــي  »الصندالــي«،  حــول 
معظــم  فــي  نجــده  هــذا،  التقليــدي  التدفئــة  نظــام 
وهــم  منهــم..  املعوزيــن  ســّيما  ال  األفغــان،  بيــوت 
كثــر. والدتهم تشــاركهم الشــاي. يدهــا التي تظهر 

عرضــًا فــي لقطــة مصــّور وكالــة »فرانــس بــرس« 
وكأس الشــاي الكبيــرة التــي تتمايــز عــن كــؤوس 

أوالدها، دليالن قاطعان.
األول  كانــون  ديســمبر/  مــن  العاشــر  فــي  أمــس، 
2016، جلست معهم. قد تكون مدركة ألوضاعهم 
البائســة، وتتحّســر كثيــرًا علــى حالهــم. قــد تكــون 
غيــر مدركــة لســوء أوضاعهم التــي ال تختلف عن 
أوضــاع مواطنيهــا بمعظمهــم، بالتالــي ال تشــعر 

ني، هي ال تدرك - وهم 
َ
بأّي حسرة. في كلتا الحالت

كذلــك ال يدركــون - أّن فــي مثــل هــذا اليــوم، يحتفل 
العالم بـ »يوم حقوق اإلنسان«. قد ال تدرك - كذلك 

األمر بالنسبة إليهم -  معنى »حقوق اإلنسان«.
ــم اليــوم ودافــع عــن حقــوق إنســان مــا!«. دعــوة 

ُ
»ق

وّجهها القائمون على هذا املناســبة في هذا العام، 
إلى »الجميع«. بالنسبة إلى هؤالء، فإّن »مسؤولية 
احتــرام حقــوق اإلنســان تقــع علــى عاتــق جميــع 

ا القيام بعمل ما«. 
ّ
 واحد من

ّ
الناس. ويجب على كل

ويدعــون إلــى الدفــاع عــن »حقــوق أحــد الالجئــني 
أو املهاجريــن، أو أحــد األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 
الســكان  مــن  األشــخاص  أحــد  أو  مــا،  امــرأة  أو 
األصلّيــني، أو أحــد األطفــال، أو أّي شــخص آخــر 

يعاني من خطر التمييز أو العنف«.
 واحد من هؤالء الصغار - كذلك والدتهم - هو 

ّ
كل

»إنسان ما«.
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رفضت السودانيّة 
حاجة عثمان 

المساومة على 
حلمها، وإن تأّخر 

نتيجة الظروف. 
فباتت أول ربانة 

»كابتن« طائرة في 
البالد، وما زالت 

تطمح لتحقيق 
المزيد

يمكنك العبور... إنّه الرجل األخضر
شارات مرور إنسانيّة في ألمانيا تعود إلى ما قبل الوحدة

1819
مجتمع

الخرطوم ـ العربي الجديد

 تحقيقه 
ّ
قيل لها إن الحلم حق، لكن

مـــســـتـــحـــيـــل فـــــي مـــجـــتـــمـــع يــحــصــر 
ــاء فــــــي وظــــــائــــــف مــــــحــــــّددة،  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
الــرجــال، كما هو  ويجعل أخــرى حكرًا على 
الـــحـــال فـــي الــــســــودان. وتـــعـــّد مــهــنــة الــطــيــار 
مــن بــن الــوظــائــف املــحــظــورة عــلــى الــنــســاء. 
تحقيق  اســتــطــاعــت  عــثــمــان  حـــاجـــة  أن   

ّ
إل

أّول كابنت سودانية، من  املستحيل، وكانت 
بــن نحو خمسة آلف امـــرأة يــقــدن طــائــرات 
الــعــالــم. وحصلت على رخــصــة قيادة  حــول 
من هيئة الطيران املدني في الخرطوم، هي 
ت عن دراسة الطب بعد مرور ست 

ّ
التي تخل
سنوات. 

صعوبات ومعوقات كثيرة واجهت عثمان 
 كانت ترغب 

ً
لتحقيق حلمها. عائلتها مثال

أن تراها طبيبة، عدا عن الخطوط الحمراء 
منع  منها  الــعــائــالت،  معظم  الــتــي تضعها 

كانت شارة المرور اإلنسانية 
في شرق ألمانيا أكثر 

حيوية مما كانت عليه 
في غربها

مجّرد طرح الفكرة 
على أسرتي المحافظة 

والمتمّسكة بالتقاليد كان 
تحديًا صعبًا

ما زلت أذكر يوم قرأت خبرًا 
في إحدى الصحف عن 

أول امرأة مغربية تقود 
طائرة

وغيرها،  املــنــزل  خـــارج  املبيت  مــن  الفتيات 
عــلــمــا أن عــمــل عــثــمــان كــــان يــتــطــلــب منها 
السفر باستمرار. لم تيأس، بل كانت قادرة 
على تجاوز هذه الصعاب في سبيل تحقيق 

 أهلها باتوا داعمن لها. 
ّ
حلمها، حتى أن

تـــخـــّرجـــت عـــثـــمـــان )35 عــــامــــا( مــــن املــلــكــيــة 
لــتــبــدأ  فــــي عـــــام 2010  لـــلـــطـــيـــران  األردنـــــيـــــة 
ــــي الــــعــــام املــــاضــــي، الــتــحــقــت  تــجــربــتــهــا. وفـ
بشركة »تاركو« للطيران السودانية، وباتت 

تتنقل بن مصر والسعودية واألردن.
أكملت دورات التحليق التدريبي و»السولو 
)املــنــفــرد(«. وبــعــد نحو 150 ســاعــة طــيــران، 
حازت على شهادة الطيران الدولية من دولة 
جنوب أفريقيا، وانضمت إلى منظمة نساء 
في الطيران. تقول لـ »العربي الجديد« إنها 
بدأت العمل مع شركة تاركو للطيران كأول 
امرأة تملك رخصة قيادة من هيئة الطيران 
املــدنــي، لفــتــة إلـــى أنــهــا واجــهــت صعوبات 
استطاعت تجاوزها بفضل  أنها  إل  كثيرة 
عــزيــمــتــهــا ودعــــــم عــائــلــتــهــا الـــتـــي تــفــهــمــت 

رغبتها. 
تضيف أن »مجّرد طرح الفكرة على أسرتي 
املحافظة واملتمّسكة بالتقاليد، والتي تحّدد 
تحديا صعبا،  كــان  للفتاة،  معينة  وظــائــف 
ـــرى املــرتــبــطــة  ــ  عـــن الــصــعــوبــات األخـ

ً
فـــضـــال

باملهنة، واملجهود الذي تتطلبه«.
مــن  زاد  ــار  ــ ــــطـ املـ قــــــرب  ــا  ــهـ ــتـ ــامـ إقـ  

ّ
أن وتـــــــرى 

السماء.  في  التحليق  في  بحلمها  تمّسكها 
»منذ صغري وأنا أراقــب حركة الطيران من 
شــبــاك منزلنا، وأتــخــّيــل نفسي أقـــود إحــدى 
كــبــرت وأخـــبـــرت شقيقتها عن  الـــطـــائـــرات«. 
ــه لــيــس هـــنـــاك كــلــيــات  حــلــمــهــا، لــتــكــتــشــف أنــ
مــتــخــصــصــة فـــي الـــبـــالد. وبـــقـــي حــلــمــهــا في 
داخلها حتى خالل دراستها الطب. ما زالت 
تذكر اليوم الــذي قــرأت فيه خبرًا في إحدى 
الــصــحــف املــحــلــيــة عـــن أول امــــــرأة مــغــربــيــة 
للطيران  كلية  افتتحت  طــائــرة. وحــن  تقود 
فـــي الـــخـــرطـــوم، نــجــحــت فـــي اقـــنـــاع عائلتها 
األردن  إلــى  تتوجه  أن  قبل  بــهــا،  باللتحاق 
الــتــحــقــت بامللكية  ملــتــابــعــة دراســـتـــهـــا، وقــــد 
ــران، وخـــضـــعـــت لــــــــدورات  ــيــ ــطــ ــلــ األردنــــــيــــــة لــ

تدريبية عدة. 
 مــجــال 

ّ
أن ــــرى  يـ الـــبـــعـــض  ــقـــول عـــثـــمـــان إن  تـ

الطيران ل يتناسب مع النساء. أكثر من ذلك، 
يشّككن في قدرتهن على تحقيق أي مكاسب 
ق حلمها بعد، وتطمح 

ّ
في هذا املجال. لم تحق

إلى زيادة عدد ساعات الطيران، على أمل أن 
تتمكن من قيادة طائرة »ايرباص 322« .

الطريفة  املــواقــف  إلــى بعض  وتشير عثمان 
الــتــي تــواجــهــهــا، لفــتــة إلـــى أن الــســودانــّيــن 
ــادة أن تـــكـــون املـــــرأة طــبــيــبــة أو  ــ يــتــقــّبــلــون عـ
أنهم   

ّ
إل مــحــامــيــة،  أو  قــاضــيــة  أو  مــهــنــدســة 

ل يتقبلونها تقود طــائــرة، وهــذا قــد يشعر 

كــثــيــريــن بـــالـــخـــوف. فـــي الــــعــــادة، تـــعـــّرف عن 
السماء.  فــي  الطائرة  تستقر  بعدما  نفسها 
كذلك، تلفت إلى أن بعض الركاب يعتقدون 
أنها رجل حن يقرأون اسمها، وقد يتحول 
األمــر إلــى نقاش بينهم. وأحــيــانــا، ل يترّدد 
البعض في التوجه إلى قمرة القيادة، ملعرفة 

 أم امرأة. 
ً
إذا ما كانت رجال

»تاركو«،  املديرالعام لشركة  كان  من جهته، 
ســعــد بــابــكــر أحـــمـــد، قـــد أعــــرب عـــن اعــجــابــه 
ــــه كــونــهــا أّول 

ّ
بــقــيــادة عــثــمــان، لفــتــا إلـــى أن

ســودانــيــة تــقــود طــائــرات، فقد فتحت الباب 
أمام أخريات للدخول إلى هذا العالم، الذي 
 حكرًا على الرجال لفترة طويلة. أضاف 

ّ
ظل

 ما يمّيز عثمان هو انضباطها في عملها 
ّ
أن

 عــن الــتــزامــهــا بــجــداول الـــرحـــالت. في 
ً
فــضــال

الوقت نفسه، أشار إلى أنها دائما ما تدهش 
الركاب، بمجرد أن يعلموا أن امــرأة ستقود 

الطائرة.
إلـــى ذلـــك، تختلف الــنــظــرة إلـــى قــيــادة املـــرأة 
لــلــطــائــرات فــي الــبــالد، بــن مــن يــؤّيــد الفكرة 
ويــعــّدهــا فــخــرًا، وبـــن مــن يرفضها ويــراهــا 
خــروجــا عــن الــعــادات والــتــقــالــيــد. ســـارة )28 
عاما( تقول إنها لن تخاطر بأن تسافر في 
طــائــرة تقودها امـــرأة، لفــتــة إلــى أن النساء 
 
ّ
ــفـــات بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــن، وقــــــد ل تــحــســن ــيـ ــعـ ضـ
ــدوث طـــــــارئ، مــــا قــد  ــ ــال حــ ــ الـــتـــصـــرف فــــي حـ
يدفعهن إلى مغادرة قمرة القيادة ببساطة. 
ــا آمــنــة )37 عـــامـــا(، فــتــؤّكــد أنــهــا ستكون  أمـ
نــظــرًا لقدراتها  املــــرأة،  لــقــيــادة  مطمئنة جــدًا 
الــعــالــيــة فـــي الــتــقــيــد بــالــقــوانــيــن والــتــحــكــم 
ــي حــــــال حــــــــدوث أي خـــطـــر،  ــ ــا فـ ــهـ ــابـ ــأعـــصـ بـ

وبالتالي التفكير بالحلول.
رّبما يحتاج السوادنيون وغيرهم إلى مزيد 
من الوقت، قبل أن يتقّبلوا تماما فكرة قيادة 
ــهــا والــرجــل يحصالن 

ّ
ــرأة لــلــطــائــرات، وأن املــ

على العلوم والتدريبات نفسها.

في ألمانيا، وتحديدًا 
في شرقها، ما زالت 

هناك شارات تعود إلى 
ما قبل الوحدة. وظيفة 

هذه الشارات اإلنسانية 
هي تسهيل حركة مرور 

المشاة. وبعد الوحدة، 
أصرت ألمانيا الشرقية على 

الحفاظ عليها

برلين ـ يارا وهبي

ــارة املــــرور في  الــرجــل الـــذي يــقــف فــي قــلــب شـ
أملانيا، والذي يرتدي قبعة خضراء، ويسّمى 
»الــرجــل اإلنــســانــي«، عـــادة مــا يــرى فــي شرق 
أملــانــيــا أكــثــر مـــن غــربــهــا، وهــــو مـــســـؤول عن 
البالد. كان قد ظهر  تنظيم حركة املشاة في 
 
ّ
فـــي شــــرق أملــانــيــا فـــي عــــام 1961، عــلــمــا بـــأن
ــة بــــدأت في  الـــوليـــات املــتــحــدة تــعــد أول دولــ
تــنــظــيــم حــركــة املـــشـــاة فـــي ثــالثــيــنــيــات الــقــرن 
املاضي، وذلك من خالل إنشاء ممرات خاصة 

بهم. 
فــي أوروبــــا، كــان هــنــاك اعــتــمــاد على األرقـــام 
والصور التوضيحية في بادئ األمر لتنظيم 
حــركــة املـــشـــاة والـــســـيـــارات، قــبــل الســتــعــانــة 
ــرور )األخــــضــــر واألحــــمــــر(، والــــذي  ــ بـــرجـــل املــ
ــة، وقـــد  ــيـ ــانـ ــة اإلنـــسـ ــ ــــروريـ يــســمــى الــــشــــارة املـ
ظــهــر لــلــمــرة األولــــــى فـــي جــمــهــوريــة أملــانــيــا 
الــديــمــوقــراطــيــة )أملـــانـــيـــا الــشــرقــيــة ســابــقــا(، 
إلــى املخترع،  فــي عــام 1961. ويــعــود الفضل 
كـــــارل بـــيـــغـــالو، الـــــذي بــــذل جـــهـــدًا كــبــيــرًا في 
تــصــمــيــم شـــــــارة ضـــوئـــيـــة مـــمـــيـــزة لــلــمــشــاة. 
وقـــد اخــتــار تصميم الــرجــل األخــضــر بشكل 
فكاهي ومــرح. كان يرتدي قبعة، ويظهر من 
ــه يمشي. أما 

ّ
خــالل حركة ذارعــيــه وقدميه أن

 أنه يقف من 
ّ

األحمر، فيرتدي قبعة أيضا إل
دون حراك. هكذا، يعرف املشاة متى يمكنهم 
الــتــقــدم. بــيــغــالو أخـــذ فـــي العــتــبــار األطــفــال 
وكبار السن. وعرف هؤلء، من خالل وضعية 
الرجل األخضر واألحمر  ما إذا كان يمكنهم 

السير أم يتوجب عليهم التوقف. 
التجريبّية وضعت في برلن،  اإلشـــارة  هــذه 
ــارع فــريــديــش تــحــديــدًا. وبــعــد نحو  وفـــي شــ

بعد سقوط جدار برلن وتوحيد أملانيا، كان 
هناك نقاش طويل بن الشرق والغرب حول 
شـــارة املــــرور اإلنــســانــيــة، برجليها األخــضــر 
ي 

ّ
واألحمر. رفض مواطنو شرق أملانيا التخل

عن رجلهم اإلنساني، بل تمسكوا به ومنعوا 
اندثاره، في وقت حاول فيه األملان في أملانيا 
الــغــربــيــة الســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه، وتـــمـــريـــر قــانــون 

مروري جديد من دون أن ينجحوا. 
هــكــذا، بقي رجــل الــشــارة اإلنــســانــي الشرقي 
ثابتا ولــم يــتــزحــزح. والــالفــت وجــود شــارات 
مــرور غربية وشرقية في برلن حتى اليوم. 
 أن مقاطعة بافاريا الغربية رفضت إدخال 

ّ
إل

بشارتها  واحتفظت  اإلنساني،  الشارة  رجل 
 الدراسة التي أعّدت 

ّ
املرورية الغربية. غير أن

ــنـــوان »الــفــعــالــيــة  ــام 2013، وحــمــلــت عـ فـــي عــ
والتي  وغربها«،  أملانيا  شــرق  بن  البصرّية 
ــاب،  قــدمــتــهــا املــتــخــصــصــة فــــي عـــلـــم األعــــصــ
املــرور  أهمية شــارة  أظــهــرت  كلوديا بيشكه، 

والفعالّية،  الوظيفي  األداء  لناحية  الشرقية 
لتتفوق على نظيرتها الغربية.

بعد الوحدة، كان هناك اقتراح بتصميم فتاة 
مرورّية على غرار الرجلن األخضر واألحمر، 
على أن يكون لها ضفيرتان من باب املساواة، 
 القتراح بقي حبرًا على ورق. من جهٍة 

ّ
إل أن

 رجل الشارة األخضر يعّد اختراعا 
ّ
أخرى، فإن

حــكــرًا عــلــى أملـــانـــيـــا، ول يــمــكــن اعـــتـــمـــاده في 
بلد آخــر. وعــادة ما يباع على شكل طبعات 
العديد من  في  أو ملصقات وغيرها  خاصة 
ــة. ويــقــبــل  ــارّيـ ــذكـ املـــحـــال الــتــي تــبــيــع ســلــعــا تـ
الــســيــاح على شــرائــهــا كــون هــذا الــرجــل أحد 

رموز أملانيا املمّيزة.
كــذلــك، عــمــد الــنــاس فــي أملــانــيــا الــشــرقــيــة إلــى 
إنقاذ شــارة مــرور أخــرى بعد الوحدة، وتعّد 
فــّعــالــة لــنــاحــيــة تسهيل حــركــة الــســيــر، وهــي 
عــبــارة عــن ســهــم أخــضــر صغير يــوضــع إلــى 
جانب شــارة املــرور لجهة اليسار أو اليمن. 

فإذا كنت تنوي اللتفاف إلى اليمن وكانت 
شــــارة املــــرور تــحــمــل هـــذا الــســهــم الــخــارجــي، 
بالسيارة  التقدم  ثــم   

ً
قليال تتوقف  أن  عليك 

ومراقبة السيارات األخــرى إذا لم تكن هناك 
ســـيـــارات تــســتــطــيــع النـــعـــطـــاف إلــــى الــيــمــن. 
ويــصــح األمــــر فــي حـــال كــنــت تــنــوي الــذهــاب 
ــــذي يــفــرض  ــذا الــســهــم الــصــغــيــر الـ يـــســـارًا. هــ
عليك النتظار عند شارة املرور قبل التقدم، 
يصعب إيجاده عادة إل في شرق أملانيا. وإن 
وجد في غربها، فكثيرون ل يعرفون كيفية 

التعامل معه.
من جهٍة أخرى، يعّد عبور الشارع في أملانيا 
حـــن تــكــون الـــشـــارة حـــمـــراء مــخــالــفــة يعاقب 
عليها القانون األملاني، حتى لو لم تكن هناك 
أية سيارة. وقلة فقط يجرؤون على فعل ذلك. 
الناظر إلى هذه الشارات قد يعرف أنها جزء 
مــن املــاضــي، الــذي أصــر األملـــان على الحفاظ 

عليه. 

ثــمــانــي ســـنـــوات، انــتــشــرت بــشــكــل كــبــيــر في 
أملــانــيــا الــشــرقــيــة، وكـــثـــرت اإلعــــالنــــات عنها 
والــروضــات  التلفزة  اإلذاعــــات ومحطات  فــي 
واملــــدراس. وتشير بعض الــدراســات إلــى  أن 
شارة املرور اإلنسانية في شرق أملانيا كانت 
أكثر حيوية مما كانت عليه في غرب أملانيا.  
 

ّ
ــي يــحــتــل ــانــ ــســ وكـــــــان الــــرجــــل األخــــضــــر اإلنــ
مساحة أكبر في شارة املرور في شرق البالد، 

على عكس الرجل نفسه في غربها.  
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مسلّحون يعيقون توزيع المساعدات

منظمات األمم المتّحدة إلى عدن

أحد أهم عوامل جذب 
المنّظمات إلى عدن 

هو التحّقق من سالمة 
وصول الطائرات

صنعاء ـ العربي الجديد

مات األمم 
ّ
بدأ الجهاز األمني الخاص بمنظ

املــتــحــدة الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن تــقــيــيــم مدينة 
عــــدن، مـــن أجــــل تــحــديــد إمــكــانــيــة انــتــقــالــهــا 
مـــن صــنــعــاء إلــيــهــا بــعــد إعـــالنـــهـــا عــاصــمــة 
مــؤقــتــة لــلــســلــطــة الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة الــعــام 
املـــاضـــي. ويــقــول مــصــدر فــي األمــــم املــتــحــدة 
مات 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن اعــتــزام املنظ

النــتــقــال إلـــى عـــدن جـــاء نــتــيــجــة الــضــغــوط 
املــســتــمــرة مـــن املـــســـؤولـــن، أهــمــهــم رئــيــس 
الوزراء أحمد بن دغر، ووزير اإلدارة املحلية 
التحديات   

ّ
الرقيب سيف فتح، في ظــل عبد 

في  الــواقــعــة  املناطق  فــي  الحقيقية  األمنية 
مات، 

ّ
شمال البالد، والتي عرقلت عمل املنظ

ومنعت وصولها إلى املناطق األكثر حاجة، 
عدا عن تــرّدد املانحن في التمويل للسبب 

نفسه.  
ة 

ّ
الدراسة ست أن تستغرق  املصدر  ع 

ّ
ويتوق

أشــهــر كــحــدٍّ أقــصــى، على أن تــتــنــاول أمــورًا 
ــا الــــوضــــع األمــــنــــي وجـــهـــوزيـــة  ــرزهــ ــدة، أبــ ــ عــ
مواقع الخدمات والدعم، لسيما بعد تغّير 
وضـــع املــديــنــة فـــي ظـــل تــأثــيــر الـــحـــرب على 
بشكل  العامة  وخدماتها  التحتّية  بنيتها 
واســع على مــدى ستة أشهر، والتي انتهت 
فــي منتصف الــعــام املــاضــي بــدخــول قــوات 

التحالف والشرعية إليها.
 أحـــد أهـــم عــوامــل جــذب 

ّ
ويـــؤّكـــد املــصــدر أن

إلــى عــدن في الوضع الحالي هو  مات 
ّ
املنظ

التي  الطائرات  من سالمة وصــول  ق 
ّ
التحق

تحمل املــســاعــدات، واملــوظــفــن، بــســالم إلــى 
مطار عــدن الــدولــي، الــذي يخضع للترميم، 
الــبــحــري على استقبال سفن  املــرفــأ  وقـــدرة 
ه قد تعّرض ألضــرار كبيرة 

ّ
اإلغاثة، علما أن

أثناء الحرب. 
يضيف: »بعد التحقق من الستقرار األمني، 
وسكن  عمل،  مقرات  ر 

ّ
توف من  التأّكد  يجب 

فن، ومراكز الدعم املالي واللوجستي 
ّ
للموظ

لــلــخــدمــات، وتـــوافـــر مـــخـــازن الــســلــع واملـــؤن 
إمكانية  من  التأكد  الــى  باإلضافة  الكبيرة، 
مــرور قــوافــل اإلغــاثــة بشكل آمــن مــن املدينة 

إلى باقي املناطق األخرى بسالم«.
وتزداد معاناة املجتمعات املتضّررة بسبب 
ـــف بــعــض الــنــشــاطــات 

ّ
ــوق الـــحـــرب نــتــيــجــة تـ

اإلغاثية، جّراء تعّرض املنظمات اإلنسانية 
إلـــــى اعــــــتــــــداءات مــســلــحــة خـــــالل فــعــالــيــات 
ــأثـــرة  ــتـ ــدد مــــن املـــنـــاطـــق املـ ــ مــخــتــلــفــة فــــي عــ
في  ليترّكز عملها  البالد(،  بالحرب )شمال 

مدينة صنعاء. 
ــتـــحـــم خــمــســة مــلــثــمــن، يــــرتــــدون الــــزي  واقـ
األمنية،  بالستخبارات  الخاص  العسكري 
وزارة  الــغــذائــي نظمته  األمـــن  حــول  نشاطا 

لألغذية  املتحدة  األمــم  ومنظمة  التخطيط 
والـــــــزراعـــــــة )الـــــــفـــــــاو(، وهــــــــــددوا املـــوظـــفـــن، 
ــار املـــســـؤولـــن  ــبــ ــــن كــ ــة مـ واخــــتــــطــــفــــوا ثــــالثــ
الذين كانوا  التخطيط،  بــوزارة  الحكومين 
يــديــرون ورشـــة الــعــمــل، وأطــلــقــوا سراحهم 

بعد يوم من العتداء.
حة على 

ّ
اعــتــدت مجموعة مسل ــام،  أّيـ  

َ
وقــبــل

فرق ميدانّية تابعة ملنظمة »رعاية األطفال« 
الــبــريــطــانــيــة، أثــنــاء نــشــاط كـــان يــهــدف إلــى 
مساعدة األطفال في ظل الضغوط النفسية 
همت 

ّ
التي يعانون منها بسبب الحرب. وات

تضليل  على  بالعمل  الفرق  تلك  املجموعة 
األطـــفـــال ضـــد مـــن ســمــوهــم »املـــجـــاهـــديـــن«، 
ــــالل تــعــلــيــمــهــم الـــرســـم  وإفــــســــادهــــم مــــن خــ

وغيرها من النشاطات. 
ــمــة 

ّ
ــة مـــــع تـــعـــلـــيـــق مــنــظ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ تــــزامــــنــــت الـ

املساعدات  تــوزيــع  البريطانّية  »أوكــســفــام« 
الغذائية على النازحن في مديرية التعزية 
ــــط(، والــتــي  فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة تــعــز )وســ
تــعــانــي فـــي ظـــل الـــحـــرب املــســتــمــّرة مــنــذ 20 

شهرًا. وقال أحد عّمال اإلغاثة إن قرار إيقاف 
حن 

ّ
تــلــك الــنــشــاطــات ارتــبــط بـــإصـــرار مسل

الحصول على  املستهدفة على  املنطقة  في 
للنازحن.  املقدمة  املــســاعــدات  كمّيات  ربــع 
مة نشاطا 

ّ
املنظ ألغت  أيضا،  وقبل شهرين 

مشابها كـــان يــهــدف إلـــى دعـــم أكــثــر مــن 35 
ألــف نــازح في أكثر املناطق تضّررًا نتيجة 
الــقــتــال فــي مــحــافــظــة حــجــة )شــمــال غـــرب(، 
أعلن  املــاضــي،  واألســبــوع  نفسه.  وللسبب 
شاحنة   64 احــتــجــاز  املحلّية  اإلدارة  وزيـــر 
تــحــمــل مــــســــاعــــدات إغــــاثــــيــــة، ومــنــعــهــا مــن 

دخول تعز.
التخطيط  فــي وزارة  وكـــان مــصــدر خـــاص 
ــة قـــد أعـــلـــن أن وزيـــرهـــا  ــدولـــّيـ ــاون الـ ــعـ ــتـ والـ
الجديد الــذي عــّن األســبــوع املاضي ضمن 
اإلغاثية  العمليات  إلدارة  صنعاء  حكومة 
ــبـــــالد، رفـــــض مــواصــلــة  ــ ــي الـ فــــي مـــنـــاطـــق فــ
األمني  الــجــهــاز  مــع  اصــطــدم  بعدما  العمل 
الذي يكاد يسيطر فنيا على كافة نشاطات 
حدة للشؤون 

ّ
الوزارة. وذكر مكتب األمم املت

اإلنــســانــيــة )أوتـــشـــا(، فــي أحـــد تــقــاريــره، أن 
تــواجــد املنظمات اإلنــســانــيــة مــتــواضــع في 
مدينة عدن وباقي املدن الجنوبية عموما، 
بسبب الوضع األمني املقلق، والذي تحّسن 
ــمــِئــن. تجدر 

َ
مــؤخــرًا إل أنــه مــا زال غير مــط

اإلشــارة إلى أن الكثير من عمليات اإلغاثة 
فـــي تــلــك املـــنـــاطـــق حــالــيــا هـــي تــحــت ادارة 
مقرًا  مــن جيبوتي  اتــخــذت  الــتــي  املنظمات 
إلدارة عــمــلــيــاتــهــا وتــخــزيــن ســلــع اإلغـــاثـــة، 
بسبب غياب األمــن على الطرق املؤدية من 
عدن نحو املناطق املتأثرة كثيرًا من الحرب.

ــــالزم  ــفــــوق والــــنــــجــــاح يـ ــتــ ــاجــــس الــ هــ
 
ّ
 بــعــضــنــا يــظــن

ّ
الــكــثــيــريــن مــنــا. ولـــعـــل

مثاليا  يــكــون  أن  بـــّد  ل  طريقهما   
ّ
أن

ــة حــتــى  ــبـ ــائـ ــه شـ ــامـــل ل تـــشـــوبـ ــكـ ــالـ بـ
يتطرف في ذلــك إلــى مستوى يضّره 
بــالــذات، كونه ينسلخ عن واقعه  هو 
ل  متخيل  واقـــع  باتجاه  الجتماعي 
وجــــود لــــه. عــلــى هــــذا األســـــاس يــقــدم 
مـــوقـــع »ســبــيــريــت ســـايـــنـــس« قــائــمــة 
بستة أمور ل بّد من تذّكرها في حال 
يكفي،  بما  لست جيدًا  نفسك  ظننت 

كاآلتي:
الكمال:  الــحــيــاة حــول  تتمحور  1- ل 
بدًل من السعي إلى الكمال اسع إلى 
بالحياة  تتمتع  أن  يــجــب  الــســعــادة. 

وتقّدر ما تملك. كن نفسك.
الوضع،  كــان  املسيطر: مهما  أنــت   -2
السيطرة  تملك  ـــك 

ّ
أن تتذكر  أن  عليك 

عــلــيــه. فــي أّي لــحــظــة عــلــيــك أن تملك 
الــقــوة لتقف وتــرفــع صــوتــك بالقول: 
»لــيــســت هـــذه نــهــايــة قــصــتــي«. لست 
ك قادر 

ّ
قادرًا على توقع املستقبل، لكن

على بــذل الجهد في الوقت الحاضر 
من أجل بناء مستقبل أفضل.

 في عملية 
ً
3- يمكنك أن تجري تبديال

التفكير الخاصة بك: ببساطة، يمكنك 
ذلــك. ليس هناك ما يقف في طريقك 
الـــذي  بــاألســلــوب  تــفــكــر  أن  أردت  إذا 
تـــريـــده. يــمــكــنــك أن تــســتــبــدل األفــكــار 
السلبية أو األوضاع السيئة بتفكير 
أكثر إيجابية. وهو ما سيساعدك في 

الــتــعــامــل مــع املــشــاكــل الــتــي تواجهك 
بشكل جيد.

4- الــجــمــيــع يــرتــكــب األخـــطـــاء: يــقــول 
ألبرت أينشتاين: »من لم يرتكب خطأ 
في حياته، لم يحاول أن يصنع شيئا 

جديدًا«. 
ليس مهما أبدًا إذا ارتكبت أخطاء ما 
 في 

ً
دمــت  تتعلم منها. ل أحــد كامال

 األمور 
ّ

هذا العالم إلى حّد إنجاز كل
 ما أنت 

ّ
بال خطأ واحد فيها. جرب كل

قـــادر عــلــى تــجــربــتــه، وأجــــِر الــتــجــارب 
في  فالعبرة  إجراؤها،  بإمكانك  التي 

الخواتيم.
 
ّ
5- اســتــثــمــر فـــي ذاتـــــك: هـــل تــعــتــبــر أن
جلد الذات على خطأ ارتكبته سيؤدي 
إلـــى تــحــســن الــوضــع الــــذي أنـــت فيه؟ 
لـــن يــــؤدي ذلــــك إلــــى أّي تغيير  طــبــعــا 
إيجابي، بل عليك بدًل منه أن تستثمر 
فــي نفسك. عامل نفسك جــيــدًا، وأحــب 
نفسك. احتفل بنجاحك، وأخبر نفسك 
بقيمة ما حققته. أما في حال فشلت، 
فال تبالغ في رّد فعلك، بل استفد من 

أخطائك من أجل النجاح.
بيل غيتس:  يقول  املــقــارنــة:  6- تجنب 
»ل تـــقـــارن نــفــســك بـــــأّي شــخــص آخــر 
ك تهن 

ّ
العالم. حن تفعل ذلك فإن في 

نــفــســك«. عــلــى هـــذا األســــاس، عليك أن 
تــبــتــكــر مــفــهــومــك الــــخــــاص لــلــنــجــاح، 
نسبي   شيء 

ّ
فكل والفشل.  والسعادة، 

في هذا العالم.
)العربي الجديد(

عندما تظّن أنّك لست 
جيدًا بما يكفي

أسئلة3
إلى

■ كيف تقيّم أداء الحكومة الحالية والرئيس أشرف غني 
في ظّل الفساد؟

تعّد أفغانستان على رأس قائمة الدول لناحية الفساد، ما أّدى إلى خسارتها 
أمواًل كثيرة على مدى العقد املاضي، وبعد سقوط حركة طالبان. في الوقت 
كابول غير معّبدة. وباتت قضية نهب  العاصمة  زالــت شــوارع  ما  الحالي، 
مصرف كابول معروفة، وكشفت التحقيقات أن أسرة الرئيس السابق حامد 

كرزاي نهبت أكثر من 900 مليون دولر، باعتراف الحكومة.
ووعد الرئيس األفغاني، خالل حملته النتخابية، بالقضاء على الفساد. لكن 
أن  يبدو  السابقن،  منافسيه  من  الوطنية  الوحدة  لتشكيل حكومة  نتيجة 
أحــرزت بعض  قد  كانت  وإن  كثيرًا،  تعثرت  قد  الفساد  القضاء على  عملية 

التقدم.

■ ما رأيك في إنشاء المحكمة الخاصة بالفساد؟

ــرار إقــالــة  ــخــذتــهــا الــحــكــومــة األفــغــانــيــة، عــلــى غــ
ّ
الــخــطــوات األخـــيـــرة الــتــي ات

الخاصة،  املحكمة  وإنشاء  آخرين،  واعتقال  الفساد،  خلفية  على  مسؤولن 
إليها، لقت تقديرًا من قبل  الجيش والحكومة  املسؤولن في  وإحالة كبار 
املواطنن وحتى األوساط السياسية واإلعالمية. إل أن العملّية بطيئة نظرًا 
الــبــالد. مع ذلــك، يعّد إنشاء املحكمة خطوة  إلــى حجم الفساد املــوجــود في 

رائعة.

■ هل يسعى البعض إلى التصّدي لمحاربة الفساد؟

 عددًا من أمــراء الحرب الذين يسيطرون على مناصب رفيعة في 
ّ
طبعا، فإن

أنفسهم.  على  يخشون  ألنهم  الفساد  محاربة  لعملية  يتصّدون  الحكومة، 
ر العملّية.

ّ
وهذا أحد أسباب تعث

الرئيس  أعلن  أفغانستان،  في  سابقة  تعّد  خطوة  في 
وزارة  في  مسؤولين  ثالثة  إحالة  غني  أشرف  محمد 
خلفية  على  العليا  المحكمة  إلى  سابقًا  الداخلية 
محكمة  استحدثت  قد  الحكومة  وكانت  الفساد. 
هذا  في  الفساد.  في  الضالعين  لمحاكمة  خاصة 
والناشط  اإلعالمي  الجديد«  »العربي  حاورت  السياق، 

االجتماعي عالم زيب خان.

عالم زيب 
خان

إعداد صبغة اهلل صابر

الرجل 
األخضر 

)جون 
ماكدوغال/ 

فرانس برس(
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)رسم أنس عوض(

ابتكر مفهومك الخاص للنجاح )تيموثي كالري/ فرانس برس( توزيع مساعدات في صنعاء )عبد الرحمن عبداهلل/ فرانس برس(



قضايا

خيري حمدان

لم يتوّقع أحٌد أن يتحّول تحالف 
لقلعة  )نسبة  الــربــاعــي  فيشغراد 
فـــيـــشـــغـــراد الـــهـــنـــغـــاريـــة( مــــحــــوًرا 
جــديــًدا، وفــي منتهى األهــمــيــة فــي املنظومة 
ــًدا فــــي إقـــلـــيـــم الــبــلــقــان  ــديــ األوروبــــــيــــــة، وتــــحــ
ــراهـــن، بــعــد أن تـــحـــّددت معالم  فـــي الـــوقـــت الـ
املــنــظــومــة األوروبـــيـــة وأهــدافــهــا وطموحها. 
يــضــم الــتــحــالــف الــربــاعــي هــنــغــاريــا وبــولــنــدا 
 533 تبلغ  بمساحة  وســلــوفــاكــيــا،  والــتــشــيــك 
ألف كيلومتر مربع، وبعدد من السكان نحو 
ــام 1991 بعد  عــ ــأّســـس  تـ نــســمــة.  مــلــيــون   64
انقسام تشيكوسلوفاكيا االشتراكية سابًقا، 
املعنية  الـــدول  الــحــفــاظ على مصالح  بــهــدف 
الــخــاّصــة فــي إطـــار املنظومة األوروبـــيـــة، إثر 
الرباعية  اتفاقية االنضمام. وتجّلى حضور 
بقّوة، بعد أزمة اللجوء التي عصفت بالقارة 

األوروبية. 

أوروبا الشرقية وأزمة اللجوء 
قـــــّررت بــروكــســل فـــي الـــعـــام املـــاضـــي )2015( 
توطني 160 ألــف الجــئ فــي الـــدول األوروبــيــة 
عــلــى مـــبـــدأ املــحــاصــصــة، وأخــــــًذا بــاالعــتــبــار 
تــعــداد الــســكــان ومــســتــوى الــحــيــاة ومساحة 
الــدول األوروبــيــة، في خّطة مــقــّررة للتطبيق 
 تحالف 

ّ
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، لــكــن

فــيــشــغــراد ســرعــان مــا أعــلــن رفـــض استقبال 
نصيبه من الالجئني، وحّملت الدول األعضاء 
فــــي الـــتـــحـــالـــف الـــربـــاعـــي أملـــانـــيـــا مــســؤولــيــة 
عن  بالبحث  لــالســتــمــرار  الــالجــئــني  تشجيع 
الوسائل والطرق املمكنة الستيطان أوروبا. 

ال يــتــجــاوز نصيب الــربــاعــيــة 15 ألــف الجــئ. 
وعلى الرغم من ذلــك، أعربت هــذه الــدول عن 
رفــضــهــا الــقــاطــع قــبــول مــزيــد مـــن الــالجــئــني، 
قـــبـــول  إلــــــــى  أخــــــــــرى  شــــرقــــيــــة  ودعــــــــــت دول 
املسيحيني فقط، وبدأ بناء الحواجز التقنية 
داخل دول أوروبا الوسطى. بادرت هنغاريا 
بحملٍة إعالميٍة وميدانيٍة شرسٍة ضّد دخول 
ــا  الــالجــئــني، وحــّتــى ملــجــّرد املــــرور إلـــى أوروبـ
الــغــربــيــة. اعــُتــبــَر رئـــيـــُس الــــــوزراء الــهــنــغــاري 
فكتور أوربــان في بداية معارضته الشديدة 
لسياسة بروكسل مغّرًدا خارج السرب، لكّنه، 
ا ومثااًل يحتذى 

ً
في سنوات قليلة، أصبح رمز

به، ُتــرّدُد أقواَله األحــزاُب القومية في أوروبا 
الشرقية، وتتبّنى مواقَفه الشعبوّية، توخًيا 
التأييد الشعبي، والبقاء في السلطة  لكسب 
أو الــفــوز بــهــا خـــالل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

والبرملانية والسلطة املحلية »البلديات«. 
ــان اســتــفــتــاًء شــعــبــًيــا في  ــ ــ نـــّظـــم فــكــتــور أوربـ
التي  هنغاريا لرفض خّطة توزيع الالجئني 
أعــّدتــهــا بــروكــســل فــي وقـــٍت ســابــق مــن العام 
مــفــاجــئــة  الــنــتــيــجــة  ــاءت  ــ الـــحـــالـــي 2016، وجــ
 95% االستفتاء  لصالح  صــّوت  فقد  للغاية، 
مــن تــعــداد املــشــاركــني فــي االســتــفــتــاء الــبــالــغ 
%40 فــقــط مــن تــعــداد الــســكــان املـــقـــّدر بنحو 
 

ّ
أّلن املــشــروع،  10 ماليني مــواطــن. بهذا فشل 

قـــانـــون اعـــتـــمـــاد نــتــائــج االســـتـــفـــتـــاء يتطلب 
مشاركة %51 من السّكان على األقل، وطالبت 
ــــزاب   األحـ

ّ
املـــعـــارضـــة اســتــقــالــة أوربـــــــان، لـــكـــن

ــه، واعــتــبــرتــه  الــقــومــيــة األوروبــــيــــة صــّفــقــت لــ
ــة مــن حملة  ــيـ بــطــاًل مــخــّلــًصــا لــلــقــارة األوروبـ
أسلمة أوروبا عبر أفواج الالجئني القادمني 
وأفغانستان  وباكستان  األوســط  الشرق  من 

وشمال أفريقيا.
استفادت دول منّظمة فيشغراد من صناديق 
العقدين  بالطبع، خــالل  األوروبــيــة  املساعدة 
األول والـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الـــحـــالـــي، وتــمــّكــن 
مــواطــنــو هــذه الـــدول مــن السفر بــحــرّيــة بعد 
اتفاقية االنضمام، خصوصًا  املصادقة على 
تــــجــــاه دول غـــــرب أوروبـــــــــا الـــغـــنـــيـــة، بــهــدف 
 هذه 

ّ
العمل واالستثمار، وعلى الرغم من كل

األولـــويـــات واالســتــحــقــاقــات، تــرفــض تحّمل 
الـــحـــّد األدنـــــى مـــن عــــبء اســتــقــبــال الــالجــئــني 
الفقر والــحــروب وانــعــدام األمل  الهاربني من 
بمستقبٍل أفضل على الصعيدين، االجتماعي 
القومية  واالقتصادي. واستخدمت األحــزاب 
بامتياز أزمة اللجوء في خطابها القومجي، 
ــا شـــعـــبـــًيـــا كــــبــــيــــًرا، مـــتـــذّرعـــة  ــًمــ وحــــشــــدت دعــ
بـــحـــمـــايـــة الــــبــــالد مــــن املـــغـــتـــصـــبـــني ونـــاقـــلـــي 
األوبئة وانعدام األخالق والعنف، وما شابه 
من التهديدات التي لقيت صدًى واسًعا، أّدت 
إلى سقوط الحكومات املحافظة الرافضة لغة 

الكراهية، كما في بولندا وبلغاريا. 
اســـُتـــخـــدم مــصــطــلــح أربــــنــــة أوروبــــــــا )نــســبــة 
لــرئــيــس الـــــوزراء الــهــنــغــاري فــكــتــور أوربــــان( 
ــتــــوى واســــــــــع. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــلــــى مــــســ عــ
منظمات  وّجهتها  التي  العديدة  االنتقادات 
حقوق اإلنــســان ضــّد سياسة طــرد الالجئني 
والتنكيل بهم وعدم احترام القوانني الدولية، 
األجــانــب،  ضــّد  والكراهية  العنصرية  ونشر 
 في 

َ
 في البيت، ابق

َ
تمّكن شعار أوربــان »ابق

 طريقه 
ّ

أوروبـــــا« فــي نــهــايــة املــطــاف مــن شـــق
على الصعيد الشعبي األوروبــي، على الرغم 
مما يحمل من معاني التفرقة وبناء جدران 
ــدم وحــــدة  ــ عــــديــــدة وحــــواجــــز قـــــــادرة عـــلـــى هـ
االّتــحــاد، وهــي إحــدى أهــّم األســس التي نشأ 

عــلــيــه االتـــحـــاد، وفـــًقـــا ملــعــاهــدة ماستريخت 
التأسيسّية الشهيرة. 

اســتفتاء إيطاليــا – رفــض التوّجهــات 
األوروبية

فشل رئيس الوزراء اإليطالي، ماتيو رينزي، 
ــان االســتــفــتــاء الــشــعــبــي الـــذي  ــ مـــن كــســب رهـ
طالب بعقده، ورهن مصير حكومته بنتائج 
االســـتـــفـــتـــاء، حـــيـــث صــــــّوت ضـــــّد تـــوّجـــهـــاتـــه 
بتعديل مــواد الدستور نحو %59.1 وشارك 
فـــي االســـتـــفـــتـــاء %68 مـــن تـــعـــداد املــواطــنــني 
الــبــالــغــني فـــي إيــطــالــيــا، مـــا أّدى إلــــى تــقــديــم 
استقالته مساء اليوم نفسه للرئيس سيرجيو 
كذلك  املشروع هو  التصويت ضّد  ماتاريال. 
تصويٌت ضّد سياسة األمر الواقع التي باتت 
تنتهجها حكومات أوروبية عديدة، من دون 
الساعية  الشعبية  املطالب  باالعتبار  األخــذ 
وانصياع  املعيشية،  األوضــــاع  تحسني  إلــى 
الحكومات ملتطلبات بروكسل لشّد األحزمة، 
ــدم تــجــاوز الــســقــف األعــلــى للعجز املــالــي  وعـ
لــلــمــوازنــات الــســنــويــة، بــنــســبــٍة ال تــزيــد على 
%3، ما يتطلب كذلك خفض ميزان الصرف، 
الديون  من  مزيٍد  استيعاب  سياسة  وتقنني 
إلــى سخط شعبي واسع  أّدى  الخارجية. ما 
في دول أوروبية عديدة، واستفادة األحزاب 
املعارضة في اليسار واليمني املتطّرف الذي 
والقومجي،  الشعبوي  الخطاب  موجة  ركــب 
وقــّدم وعــوًدا غير قابلة للتنفيذ، عملت، في 
املنظومة  الفّت في عضد  نفسه، على  الوقت 

األوروبية واستقرارها.  
الــخــيــارات املــتــوّفــرة أمـــام الــرئــيــس اإليــطــالــي 
محدودة للغاية، أقّلها حظوًظا تقديم مرسوم 
ــّدًدا لـــزعـــيـــم الـــحـــزب  ــ ــجـ ــ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مـ
الــديــمــقــراطــي، مــاتــيــو ريـــنـــزي، لــلــمــثــول أمـــام 
البرملان للحصول على الثقة ثانية. االحتمال 
الثاني قبول االستقالة مقابل الترّيث لتمرير 
ــوام الـــبـــرملـــان، ثــّم  مـــوازنـــة الـــعـــام املــقــبــل فـــي قــ
ــراء مـــؤّقـــتـــة، واملـــضـــّي  ــبــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة خــ
العام  مبّكرة خالل  برملانية  انتخابات  بعقد 
املقبل 2017. على الصعيد األوروبي، تخشى 
في  الخمسة«  النجوم  »حــركــة  فــوز  بروكسل 

سيهيناس. أّما مفّوض القضايا االقتصادية 
دولــة  إيطاليا  إن  فعّلق  موسكوفيسي  بيير 
الشعبي  االستفتاء   

ّ
وأن كبير،  اقتصاد  ذات 

شـــــأن داخـــــلـــــّي، وال يـــمـــّس أوروبــــــــا ومــكــانــة 
إيطاليا في املنظومة. 

ومــع ذلـــك، دعــا رئــيــس املفوضية األوروبــيــة، 
الــدول األعضاء بالتوّقف  جــان كلود يونكر، 
اٍت شــعــبــيــٍة،  عــــن املـــطـــالـــبـــة بــعــقــد اســــتــــفــــتــــاء
ــــن االقــتــصــادي  لــقــدرتــهــا عــلــى تــعــريــض األمـ
بأزمة سياسيٍة  تتسّبب  وقــد  املعنية،  للدول 
وإداريـــــٍة، وتعطيل أعــمــال الــحــكــومــات، أخــًذا 
بــاالعــتــبــار نــتــائــج »بــريــكــســيــت« )الــتــصــويــت 
بشأن العضوية في االتحاد األوروبــي(، وما 
ترّتب على ذلك من تعقيدات خروج بريطانيا 

من املنظومة األوروبية. 
ــــك فــي  تــــكــــّرر الـــســـيـــنـــاريـــو اإليـــطـــالـــي قـــبـــل ذلـ
الــــوزراء، بويكو  رئــيــس  بلغاريا، حيث رهــن 
ــرار حـــكـــومـــتـــه بــنــتــائــج  ــمــ ــتــ بــــوريــــســــوف، اســ
أن  الرئاسة، وقــّدم استقالته، بعد  انتخابات 
 خسارة حزبه الفادحة في السباق إلى 

ّ
تبني

مقّر الرئاسة، وتعّرضت البالد ألزمة سياسية 
وإدارية، وبالكاد صادق البرملان على موازنة 
ــزاب  ــ األحــ واســـتـــثـــمـــرت  املـــقـــبـــل 2017،  الــــعــــام 
املـــعـــارضـــة عــلــى الـــفـــور هــــذا الـــفـــراغ لــتــرويــج 
أهــــداف حــزبــيــة ضــّيــقــة. وقـــد صـــرح الــرئــيــس 
البلغاري الجديد، الجنرال رومن رادف، أمام 
وقناة  واألمــيــركــيــة  الوطنية  التلفزة  قــنــوات 
 بالده ستّتخذ موقًفا معتداًل من 

ّ
روسيا، إن

)الــنــاتــو( والكرملني،  األطــلــســي  حلف شــمــال 
 

ّ
أن بــاالعــتــبــار  أخـــًذا  مصالحها،  يضمن  بما 

العلم الروسي بات يرفرف فوق جزيرة القرم، 
واعتبار ذلك أمًرا واقًعا يصعب تغييره. 

الــتــصــويــت الــــذي شــهــدتــه إيــطــالــيــا ونــتــائــج 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الــبــلــغــاريــة يــعــّبــران عن 
آلــت إليه األوضـــاع، بعد  الرفض الشعبي ملا 
مـــضـــي ســــنــــوات طـــويـــلـــة عـــلـــى انــضــمــامــهــمــا 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة األوروبــــــــــيــــــــــة. وقــــــــد ال يـــكـــون 
للتصويت عالقة مباشرة بفحوى االستفتاء، 
للحزب  الخارجية  السياسية  التوّجهات  أو 
الـــفـــائـــز بـــاالنـــتـــخـــابـــات، بـــل يــعــتــبــر تــحــذيــًرا 
ــه الــســلــطــة  ــ ــعــــت فــــي وجـ ــراء ُرفــ ــمــ ــاقـــة حــ وبـــطـ
ــًرا بـــوجـــوب تــغــيــيــر الـــدّفـــة  الــحــاكــمــة، وتـــذكـــيـ
والتعامل بجدّية مع املطالب الشعبية ورفع 

مستوى الحياة. 
وقد تزامنت موجات اللجوء الكبيرة لألقليات 
املسلمة إلــى معظم أنــحــاء الــقــارة األوروبــيــة 
تقديم  إلــى  أّدت  إرهابية،  تنفيذ عمليات  مع 
بـــعـــض األولـــــــويـــــــات املـــتـــحـــّفـــظـــة، مـــثـــل رفـــع 
مــوازنــة األمــن واّتــبــاع سياسة شــّد األحــزمــة، 
وهــــذه ســيــاســة بــاتــت تــتــوافــق مــع تــوّجــهــات 
الساعي  الشرقية،  أوروبـــا  فــي  أيــًضــا  اليسار 
املمكنة.  الــطــرق  بــشــّتــى  بالسلطة  الــفــوز  إلـــى 
وبــــــذا، يــلــتــقــي الــيــمــني فـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة 
مــع تــوّجــهــات الــيــســار فــي شــرقــهــا، وكالهما 
يـــنـــّدد بــالــالجــئــني الـــراغـــبـــني بــتــغــيــيــر الــوجــه 
الـــحـــضـــاري والــعــقــائــدي لــلــقــارة األوروبــــيــــة، 
حسب رؤيتهم االستراتيجية، على الرغم من 
االختالف في بعض التوّجهات االقتصادية، 
تتمّثل  إصالحية،  بعمليات  يطالب  فاليمني 
برفع أعمار التقاعد ورفع ساعات العمل، في 
 األزمــات االقتصادية التي تشهدها دول 

ّ
ظل

عـــديـــدة فـــي املــنــظــومــة، فـــي مــقــابــل تــوّجــهــات 
رفع مستوى  إلى  تهدف  اجتماعية،  يسارية 
 

ّ
الــحــيــاة والـــرواتـــب والــتــضــّخــم املــالــي، بغض

الــنــظــر عــن اإلمــكــانــات املــتــاحــة فــي مــوازنــات 
 اليمني واليسار، في نهاية 

ّ
الدول املعنية، لكن

املطاف، رفعا شعار »الغاية تبّرر الوسيلة«. 

النمسا ترّجح الخيار األوروبي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن فــــوز مـــرّشـــح حــــزب الــخــضــر 
 ،

ّ
الــنــمــســاوي الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي املــســتــقــل

ألــكــســنــدر فـــان ديـــر بــيــلــني، بـــفـــارق ضــئــيــل ال 
يتجاوز 31 ألف صوت أمام املرّشح القومي، 
 الليبراليني في النمسا 

ّ
نوربرت هوفر، إال أن

الــتــســّرع للتعبير عــن مشاعر  بــعــدم  طــالــبــوا 
ــات املــتــطــّرفــة  ــركـ ــحـ  الـ

ّ
الــــفــــرح والــــنــــشــــوة، ألن

شعبًيا  ودعــًمــا  انتعاًشا  تشهد  والشعبوية 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، واألســبــاب مشتركة بني 
ارتفاع  األوروبــيــة:  املنظومة  في  دول عديدة 
النمسا،  فــي  الشرعية  غير  الــلــجــوء  مــعــّدالت 
ــدم قــــدرة الــســلــطــة الــحــاكــمــة عــلــى مــواجــهــة  عـ
مخاطر الوجود األجنبي اإلسالمي وتبعاته 
فــي الـــبـــالد. وحــســب »دويــتــشــه فــيــلــيــه«، كــان 
نوربرت  املتطّرف،  اليمني  ملرّشح  املمكن  من 
أتيحت  لو  االنتخابات،  الفوز في  هوفر، من 
له الفرصة لحشد املؤّيدين في املدن واألقاليم 
املختلفة فــي الــنــمــســا. ولــكــن، حـــال دون ذلــك 
ــتـــداد مــــّدة الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة إلـــى نحو  امـ
ــًرا، وتـــوّقـــع الــيــمــني املــتــطــّرف الــفــوز،  ــهـ 11 شـ
ــــى من  ــًذا بــاالعــتــبــار نــتــائــج الــجــولــة األولـ ــ أخـ

انتخابات الرئاسة. 
وقد حصل حزب الحرية النمساوي املتطّرف، 
في االنتخابات أخيرًا، على %35 من األصوات 
الــجــولــة األولــــى، وهــي األعلى  فــي انتخابات 
مقارنًة مع األحزاب األخرى في النمسا، على 
 

ّ
الرغم من فوز مرّشح حزب الخضر. لذا، فإن

مــســتــشــار الــحــزب االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي، 
كريستيان كيرن، سيتعامل بجدّية مع الدور 
الــنــمــســاوي، علًما  الــحــريــة  لــحــزب  السياسي 
 التحالف القائم ما بني الحزب االشتراكي 

ّ
أن

ــقـــراطـــي وحــــــزب الـــشـــعـــب الـــنـــمـــســـاوي  الـــديـــمـ
ــيـــس مــن  ــــك االنــــهــــيــــار. ولـ املـــحـــافـــظ عـــلـــى وشـ
املـــتـــوّقـــع قـــيـــام الــتــحــالــف بــعــمــلــيــات إصـــالح 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  للنظام  وتحديث 
 فيينا 

ُ
ومكافحة البطالة في النمسا. وُتَحّمل

عبَء وتبعاِت مشكالتها االقتصادية للقادة 
 النمسا دولة 

ّ
في بروكسل. وعلى الرغم من أن

أوروبــيــة صــغــيــرة، ال يــتــجــاوز عــدد سكانها 
ثمانية ماليني، إال أّنها ذات ثقل وتأثير كبير 
وفـــاعـــل فـــي املــنــظــومــة األوروبــــيــــة. ويتطلب 
الكساد االقتصادي اتخاذ بعض اإلجــراءات 
الــعــاجــلــة، كــإلــغــاء املــكــافــآت املــالــيــة اإلضافية 
الذي  األمر  املالية(،  للسنة  )راتبان إضافيان 
إدراك األخير عدم  الحرية، مع  يرفضه حزب 
كما  املكافآت،  هــذه  على  الحفاظ  من  التمّكن 
يــدعــم الـــحـــزب الــحــركــة االنــفــصــالــيــة لــصــرب 
البوسنة، ما قد يهّدد أمن اإلقليم برّمته. لكن 
باعتبارها  الشعبوية،  الوعود  هذا هو حال 
أقصر الطرق وأسهلها للتوّصل إلى السلطة 
فــي دول عــديــدة فــي املنظومة األوروبــيــة، بل 

وعلى املستوى العاملي كذلك.
)إعالمي فلسطيني مقيم في صوفيا(

اليمين واليسار رفعا شعار »الغاية تبرّر الوسيلة«

تنامي الخطاب الشعبوي 
والقومي في أوروبا

دعت دول أوروبية 
شرقية إلى قبول 

المسيحيين فقط، وبدأ 
بناء الحواجز التقنية 

داخل دول أوروبا 
الوسطى 

 
األحزاب القومية 

األوروبية صّفقت 
لفكتور أوربان، 

واعتبرته بطًلا مخلًّصا 
للقارة األوروبية من 
حملة أسلمة أوروبا 

عدم التصويت على االستفتاء اإليطالي وفوز حزب الخضر في النمسا شكال عامل صد بوجه السياسات الشعبوية األوروبية. إال 
أّن بعض الليبراليين ينصحون بعدم التسرّع في االبتهاج ألننا في موسم المّد الشعبوي العنصري. الكاتب خيري حمدان يناقش 

وضع أوروبا اليوم، ومواقف يسارها ويمينها، غربها وشرقها مما يحصل

متظاهرون يحتفلون في روما بعد نهاية التصويت اإليطالي على التعديل الدستوري في 4 ديسمبر 2016 )األناضول(

مستوى  على  ــان(  أورب لفكتور  )نسبة  أوروبــا  أربنة  مصطلح  استُخدم 
حقوق  منظمات  وجهتها  التي  العديدة  االنتقادات  ورغم  واسع. 
اإلنسان ضد سياسة طرد الالجئين والتنكيل بهم وعدم احترام القوانين 
أوربان  شعار  تمكن  األجانب،  ضد  والكراهية  العنصرية  ونشر  الدولية، 
»ابق في البيت، ابق في أوروبا« من شّق طريقه على الصعيد الشعبي 
األوروبي، رغم ما يحمله من معاني التفرقة وبناء الجدران والحواجز 
نشأ  التي  االتّحاد، وهي إحدى أهّم األسس  القادرة على هدم وحدة 

عليها االتحاد، وفًقا لمعاهدة ماستريخت.

أربنة أوروبا
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الرافضة  الشعبوية  التوّجهات  ذات  إيطاليا 
للتكامل األوروبي، وطرحها وعودًا كثيرة ال 
تتوافق مع األوضاع االقتصادية في إيطاليا، 
ومــكــافــحــة الــفــســاد والــجــريــمــة املــنــظــمــة ومــا 
شابه، األمــر الــذي سيعيد البالد إلى مراحل 
نتائج  تــهــّدد  ال  نمّوها.  مــن مسيرة  متأّخرة 
 أبعادها 

ّ
االســتــفــتــاء اســتــقــرار املــنــظــومــة، ألن

اقتصادية فــي الــدرجــة األولـــى، والـــدول التي 
تــعــانــي مـــن مــشــكــالت اقــتــصــاديــة فـــي الــقــارة 
األوروبية كثيرة، حسب تصريحات املتحّدث 
ــة، مــارغــريــتــيــس  ــ ــّيـ ــ بــاســم املــفــوضــّيــة األوروبـ
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فــي إحــدى جلســات لجنــة الثقافــة واإلعــالم 
األســبوع  مطلــع  املصــري،  النــواب  بمجلــس 
املاضي، فوجئ الحاضرون بمناقشــة علنية 
لنصــف القانــون املوحــد للصحافة واإلعالم، 
وهــو النصــف الخــاص بالتنظيــم املؤسســي 
ودون  عجالــة  علــى  املناقشــة  تمــت  فقــط؛ 
توزيــع نســخ مشــروع القانــون علــى النــواب 

من األساس.
إليــه  آلــت  مــا  مجملــه،  فــي  يلخــص  مشــهد 
مصــر  فــي  واإلعــالم  الصحافــة  أوضــاع 
الســلطة  بــني  العالقــة  وطبيعــة  جهــة،  مــن 
مــن  واإلعالميــة  الصحافيــة  واملؤسســات 

الجهة اآلخرى.

كيف بدأت األزمة؟
الجماعــة  عكفــت  عامــني،  نحــو  منــذ 
واملجلــس  الصحافيــني  نقابــة  الصحافيــة، 
األعلــى للصحافــة، بمشــاركة أســاتذة إعــالم 
علــى  قدامــى،  وإعالميــني  قانــون  وخبــراء 
اســم  عليــه  أطلقــوا  قانــون  مشــروع  إعــداد 
»القانــون املوحــد للصحافة واإلعــالم«، وهو 
قانون شامل لكافة القوانني املنظمة لإلعالم 
مــواد  ذلــك  فــي  بمــا  مصــر،  فــي  والصحافــة 

حبس الصحافيني في قضايا النشر.
وتشــكلت لجنــة مكونــة مــن خمســني عضــوًا، 
وأنتجــت مشــروع القانــون في أغســطس/آب 
من العام املاضي، وطرحته للنقاش والحوار 
املجتمعي خالل شهري مارس/آذار وأبريل/

نيســان املاضيــني، وكانــت الحكومة املصرية 
لهــا فــي ذلــك 

ّ
طرفــًا فــي تلــك املناقشــات، ومث

الوقــت، وزيــرا التشــريع، والتخطيــط، اللــذان 
أعلنــا حينهــا موافقة الحكومة على مشــروع 

القانون.
وصــل القانــون ليــد الحكومــة املصريــة، التي 
الدولــة، وهــي  إلــى محكمــة مجلــس  أحالتــه 
الســلطة التشــريعية املصريــة املســؤولة عــن 
مراجعة القوانني، وظل القانون حبس أدراج 
مجلــس الدولــة، حتــى خــرج منهــا منقســمًا 
إلى قانونني، النصف األول خاص بالتنظيم 
والنصــف  واإلعــالم،  للصحافــة  املؤسســي 
مجلــس  علــى  بعــد  يطــرح  لــم  مــا  الثانــي، 
الصحافيــة  بالتشــريعات  خــاص  النــواب، 
واإلعالميــة، بيينمــا تــم حذف املــواد املتعلقة 
بحبس الصحافيني في قضايا النشر تمامًا 

من القانون.
الصحافيــني  ونقابــة  الحــني،  ذلــك  ومنــذ 
جهــة،  مــن  للصحافــة  األعلــى  واملجلــس 
مــن  عــدد  مــع  مكثفــة  اجتماعــات  يجريــان 
نــواب البرملــان املصــري، باإلضافــة ملشــاركة 
وأســاتذة  وإعالميــني،  وصحافيــني  كتــاب 
بوجهــة  إقناعهــم  ملحاولــة  وقانــون،  إعــالم 
»قانون موحد للصحافة  نظرهم املتمسكة بـ

واإلعالم«.
وفــي بيانــه األخيــر منــذ يومــني؛ أكــد مجلس 
نقابــة الصحافيــني تمســكه بإصــدار قانــون 
تنظيم الصحافة واإلعالم كوحدة تشــريعية 
القانــون،  تماســك  علــى  حفاظــًا  واحــدة، 
واســتجابة لجميــع مــواد الدســتور املتعلقــة 
بإنشــاء املجالــس والهيئــات املعنيــة بتنظيم 
شــؤون الصحافــة واإلعــالم وكل مــا يتعلــق 
إضافــة  والحريــات،  والواجبــات  بالحقــوق 
التــي  الدســتور  مــن   )71( املــادة  إلــى تفعيــل 
تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم 

املتعلقة بالنشر.
وقــرر املجلــس تشــكيل لجنــة برئاســة كارم 
فــي  التشــريعات  لجنــة  رئيــس  محمــود، 
النقابــة، إلعــادة تجميــع كل املالحظــات حول 
النسخة األخيرة التي أرسلتها الحكومة إلى 
البرملــان وتــم فيهــا تجزئة مشــروع »القانون 
املوحــد« إلــى قانونــني، وإعــادة إرســال تلــك 
املالحظــات إلــى البرملان والحكومة ونشــرها 

على الرأي العام. 

الكرة في ملعب »البرلمان«
حتــى اآلن، ال أحــد يعرف كيف خرج مشــروع 
الحكومــة  إلــى  الدولــة  مجلــس  مــن  القانــون 

وكيف خرج من الحكومة للبرملان.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن فصل 
القانون إلى قانونني، جاء بناًء على توصية 
من مجلس الدولة، بحسب تصريحات وزير 
الدولــة للشــؤون القانونيــة ومجلس النواب، 
قســم  رئيــس  يدحــض  العجاتــي؛  مجــدي 
التشــريع بمجلــس الدولــة، املستشــار أحمــد 
أبوالعــزم، كل مــا أثيــر حــول توصية املجلس 

بفصل القانون.
ونفــى أبــو العــزم فــي مؤتمــر صحافي بشــأن 
مشــروعات القوانــني التــى انتهــى القســم مــن 

مراجعتهــا، وبشــكل قاطــع أن يكــون مجلــس 
الدولــة قــد أوصــى بتقســيم القانــون املوحــد 
بإصــداره  أوصــى  أو  واإلعــالم  للصحافــة 
 إلى ثالثة أو أربعة قوانني، مشــيرًا إلى 

ً
مجزأ

أن جميع أعضاء القســم قد راجعوا القانون، 
املــواد  علــى  تركــزت  قــد  مالحظاتــه  وأن 
التــى  املســتقلة  الهيئــات  بتشــكيل  الخاصــة 

تتولى شؤون الصحافة واإلعالم.
أما نواب البرملان املصري املوالون للحكومة، 
فيروجون حاليًا لضرورة فصل القانون إلى 

قانونــني األول خــاص بالتنظيــم املؤسســي 
شــكل  ويحــدد  أواًل  يصــدر  أن  بــد  ال  الــذي 
واإلعالميــة  الصحافــة  والهيئــات  الكيانــات 
إصــدار  يتــم  ثــم  ومــن  أعضاءهــا،  ويعــني 

القانون املنظم للصحافة واإلعالم.
نظــر  بوجهــة  املقتنعــني  النــواب  أن  إال 
الجماعــة الصحافية، فيرون اآلية معكوســة، 
القانــون  إصــدار  ضــرورة  عــن  ويتحدثــون 
التــي  العامــة  للمبــادئ  وفقــًا  بمجملــه 
تهيمــن  ال  حتــى   ،2014 دســتور  أرســاها 
الكيانــات والهيئــات الصحافيــة واإلعالميــة 
مــن  وتقتنــص  املشــهد  علــى  وأعضاؤهــا 

الحريات محاباة للحكومة.
فيــرد النواب املوالون للحكومة بأن الهيئات 
والكيانــات املؤسســية هــي التــي مــن شــأنها 
قوانــني  فــي  الدســتور  نصــوص  ترجمــة 
ليعارضهــم  الحريــات،  تضمــن  تشــريعات 
الجماعــة  نظــر  بوجهــة  املقتنعــون  النــواب 
الصحافيــة بأنــه ســبق تشــكيل لجنــة أعــدت 
القانــون ووافقــت عليــه الحكومــة بالفعل وال 
تصــورًا  تضــع  وهيئــات  ملؤسســات  حاجــة 
جديدًا لترجمة النصوص في مواد وقوانني. 

النظام يهيمن 
على تشكيل المؤسسات.. 

»لغــز،  ولكــن بعيــدًا عــن هــذا الجــدال األقــرب لـ
البيضــة«،  أم  الدجاجــة  أواًل  جــاء  أيهمــا 
يتخــوف عدد كبير من الكتاب والصحافيني 
مــن االنشــغال بأزمــة قانــون موحــد أم نصف 
قانون، دون وعي وإدراك لطبيعة املواد التي 
اشــتمل عليهــا نــص القانــون الصــادر بشــأن 

التنظيم املؤسسي للصحافة واإلعالم.

اختيار األعضاء
التنظيــم  قانــون  مشــروع  فــي  املخيــف 
باختيــار  املتعلقــة  املــواد  هــو  املؤسســي، 
»املجلــس  الثــالث  املؤسســات  تلــك  أعضــاء 
األعلــى لتنظيــم الصحافــة واإلعالم، والهيئة 
الوطنيــة  والهيئــة  للصحافــة،  الوطنيــة 

لإلعالم«.
فاملادة السادسة من الفصل الثالث بمشروع 
القانون، والخاصة بتشــكيل املجلس األعلى 
للصحافــة واإلعــالم، تنــص علــى أن »يشــكل 
املجلــس األعلــى بقرار من رئيس الجمهورية 
علــى  يختــارون  عضــوًا  عشــر  ثالثــة  مــن 
الوجــه اآلتــي. رئيس املجلــس يختاره رئيس 
الجمهوريــة. ونائــب لرئيــس مجلــس الدولــة 
يختــاره املجلــس الخــاص للشــؤون اإلداريــة 
حمايــة  جهــاز  ورئيــس  الدولــة،  بمجلــس 
االحتكاريــة.  املمارســات  ومنــع  املنافســة 
لتنظيــم  القومــي  الجهــاز  عــن  وممثــل 
إدارة  مجلــس  رئيــس  يختــاره  االتصــاالت 
الجهــاز. واثنــان مــن الصحافيــني يختارهما 
مجلــس نقابــة الصحافيني من غير أعضائه. 
مجلــس  يختارهمــا  اإلعالميــني  مــن  اثنــان 
نقابــة اإلعالميــني مــن غيــر أعضائــه. واثنــان 
الخبــرة  وذوي  العامــة  الشــخصيات  مــن 
واثنــان  الجمهوريــة.  رئيــس  يختارهمــا 
الخبــرة  وذوي  العامــة  الشــخصيات  مــن 
يختارهمــا مجلــس النواب من غير أعضائه. 
للجامعــات  األعلــى  املجلــس  عــن  وممثــل 
العاملــني  واإلعــالم  الصحافــة  أســاتذة  مــن 

بالجامعات املصرية«.
بتفنيــد املــادة، يتبــني أن رئيــس الجمهوريــة 
يختــار ثالثــة أعضــاء مــن أصــل ثالثــة عشــر 
مــن  واثنــان  املجلــس،  رئيــس  وهــم  عضــوًا، 
الشــخصيات العامــة وذوي الخبرة، ويختار 
مجلس النواب –ذو األغلبية املوالية للنظام- 
عضويــن، وتختــار وزارة االتصــاالت ممثلــة 
االتصــاالت  لتنظيــم  القومــي  الجهــاز  فــي 
عضــوًا، واملجلــس األعلــى للجامعــات يختار 
عضــوًا، و املجلس الخاص للشــؤون اإلدارية 
بمجلــس الدولــة يختــار النائــب، ثــم تختــار 
نقابــة الصحافيــني عضوين، ومجلس نقابة 

اإلعالميني يختار عضوين آخرين.
والجهــات  الجمهوريــة  رئيــس  أن  أي 
وزاراتهــا  فــي  ممثلــة  بالدولــة  التنفيذيــة 
مــن  أكثــر  يختــارون  وبرملانهــا  وهيئاتهــا 

ثلثي أعضاء املجلس.

أزمات عدة تقف حائًال 
أمام مناقشة الصنف 

الثاني غير المتفق عليه

نصف القانون الموحد للصحافة واإلعالم تمت مناقشته األسبوع الماضي في مجلس النواب المصري، ماذا عن 
النصف الثاني وما هي المعضلة التي تقف أمام مناقشته

تشــكيل  علــى  أيضــا  تنطبــق  األعضــاء  تعيــن  مشــكلة 
الوطنيــة للصحافــة، واإلعــالم، فاملــادة 32 مــن  الهيئتــن 
الباب الثالث، تنص على »تشكل الهيئة الوطنية للصحافة 
بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة مــن 13 عضــوا على النحو 
التالــي، رئيــس الهيئة ويختــاره رئيس الجمهورية. ونائب 
لرئيــس مجلــس الدولــة يختاره املجلس الخاص للشــؤون 

اإلدارية بمجلس الدولة. 
وممثــل عــن وزارة املاليــة يختــاره وزيــر املاليــة. وأســتاذ 
األعلــى  املجلــس  يختــاره  مرشــَحن  بــن  مــن  صحافــة 
للجامعات. وثالثة ممثلن للصحافة القومية، اثنان منهم 
يتم اختيارهم من بن 6 مرشحن يحددهم مجلس نقابة 
الصحافين من غير أعضائه، واملمثل الثالث من العاملن 

باملؤسسات القومية من بن مرشحن يختارهم مجلس 
النقابــة العامــة للعاملــن بالصحافــة والطباعــة واإلعــالم 
مــن غيــر أعضائــه. ثالثــة من ذوي الخبرة والشــخصيات 
ذوي  مــن  اثنــان  الجمهوريــة.  رئيــس  يختارهــم  العامــة 
الخبــرة والشــخصيات العامــة يختارهمــا مكتــب مجلــس 
النواب من غير أعضاء املجلس«. وكذلك الحالي مع املادة 
إدارة  الخاصــة بتشــكيل مجلــس  الرابــع،  البــاب  مــن   85

الهيئة الوطنية لإلعالم. 
امــام كل هــذه املشــاكل يبــدو الوصــول إلــى اتفــاق واضــح 
حــول قانــون واحــد وشــامل لإلعــالم والصحافــة، دونــه 
مشــاكل عــدة، وهــو مــا ينــذر بمواجهــات قــد تحصل بن 

الجهات املشرعة.

هيئتا الصحافة واإلعالم

MEDIA
منوعات

المصادرة 
مستمرة

الخرطوم ـ العربي الجديد

صادرت السلطات األمنية أمس السبت صحيفة 
»الجريــدة » للمــرة الســابعة مــن دون توضيــح أية 
أســباب للخطوة وشــكلت الخطوة خسائر كبيرة 
ألــف جنيــه  بنحــو 200  قــدرت  الصحيفــة  علــى 
ســوداني. ودرج األمــن الســوداني علــى مصــادرة 
الصحف السودانية بعد إكمال طباعة كل النسخ 

كإجــراء عقابــي فــي حال نشــرها ملــواد يصنفها 
األمن ضمن الخطوط الحمراء. 

وبالتزامن مع تنفيذ ســودانين خطوة العصيان 
املصــادرة  يومــا طاولــت عمليــة  قبــل 13  املدنــي 
لصحيفــة  وكان  ســودانية  صحــف  ســبع 
»الجريــدة » النصيــب األكبــر، إذ تمــت مصــادرة 
أعدادهــا لســبعة أيــام. ودانــت شــبكة الصحافين 
الســودانين )جهــاز مــواز التحــاد الصحافيــن( 

أفــواه  لتكميــم  محاولــة  واعتبرتهــا  الخطــوة 
الصحــف ودعــت الصحافيــن ملؤتمــر صحافــي 
االثنن املقبل لإلعالن عن مواقف تصعيدية من 

محاولة لوقف الهجمة األمنية على الصحف. 
إلى ذلك قال رئيس تحرير »الجريدة« أشرف عبد 
العزيز أن الصحيفة قررت الصدور كالعادة ومن 
ثم التقرير بشأن اتخاذ موقف محدد في مواجهة 
املصادرات املتكررة على الصحيفة، وال سيما أن 

هذه الخطوة القمعية، تلحق خسائر مادية كبيرة 
د أن املصادرة لن تقود 

ّ
بالصحيفــة. ورغــم ذلــك أك

الصحيفة للحياد عن خطها املعلن والتزام املهنية 
في كل ما تنشره. وأشار ملشاورات لرفع دعاوى 
ضد األمن للتعويض املناسب عن الخسائر التي 
تكبدتهــا. وأشــار إلــى أن املصــادرة لســبعة أيــام 
ألحقت خســائر مادية بنحو 200 ألف جنيه )30 

ألف دوالر تقريبا( وهذا مبلغ كبير.

مناقشة القانون تحصل بالتوازي مع التضييق المستمر على الصحافيين )محمد شاهد/فرانس برس(
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ــاتـــه بــشــخــصــيــتــه  ــشـــاركـ وغـــالـــبـــا مــــا تــــكــــون مـ
 suddenly susan :الحقيقية، ومــن هــذه األفــام
 2 ، sex and the city ،the nanny ،home alone
 the little فــي فيلم  أيضا  . وشـــارك   Zooland ،
rascals  كممثل رئيسي. وعــرف ترامب أيضا 
كشخصية إعامية، من خال تقديمه لبرامج 
تلفزيون الواقع  The Apprentice، وهو برنامج 
يتنافس فيه رجال األعمال للفوز بعقد إلدارة 
ة عام. وظهور ترامب  إحدى شركات ترامب ملدَّ

بشكٍل ُمتكّرر، جعل اسمه يبرز كأحد مشاهير 
الــواليــات املــتــحــدة املــعــروفــن، على الــرغــم من 
والتلفزيون  السينما  في  البسيطة  مشاركته 
األمـــيـــركـــيـــن. وربـــمـــا تــســبــبــت هــــذه الــشــهــرة، 

بشكل أو بآخر، بنجاحه في االنتخابات.

محمد عبد الوهاب
ويعتبر   ،1991 سنة  وتــوفــي   1902 سنة  ولــد 
لقب  الثانية،  األلفية  فــي  املوسيقين  أهــم  مــن 

نور عويتي

في االنتخابات اللبنانية األخيرة، 
قــام أحــد الــنــواب بــزج اســم الفنانة 
االســتــعــراضــيــة مــيــريــام كلينك في 
أوراق االقتراع، من باب الفكاهة. فوجود اسم 
فني في مجلس النواب كان أمرًا يثير الضحك 
والعاملي،  العربي  الــتــاريــخ  عبر  ولــكــن  فعليا، 
مناصب  ــي 

ّ
تــول الفنانن  مــن  العديد  استطاع 

سياسية مهمة، فهناك عشرات الفنانن الذين 
الشورى  مجالس  أو  الشعب  مجالس  دخــلــوا 
في  املليجي  العربي، مثل محمود  الوطن  في 
مــصــر، وعـــارف الطويل فــي ســوريــة وغيرهم. 
وهـــنـــاك فــنــانــون وصـــلـــوا ملــنــاصــب ســيــاســيــة 

أعلى في الوطن العربي والعالم، وأشهرهم:

دونالد ترامب
تـــرامـــب  يـــتـــولـــى  أن  قـــبـــل   ،1946 ــيـــد  ــوالـ مـ ــن  مــ
منصب الرئيس الخامس واألربعن للواليات 
ليس   معروفا،  كان وجهه  األميركية،  املتحدة 
كأحد أبرز رجال األعمال األميركين فقط، بل 
ترامب  حل  حيث  وسينمائي،  إعامي  كوجه 
ضيف شرف في العديد من األفام األميركية، 

التنوع الثقافي 
والحضاري هو السائد في 

منطقة طاطا المغربية

منح الرئيس السادات 
محمد عبد الوهاب رتبة 

اللواء في الجيش

تم إعطاء 
الفلسطينية روان عليان 

فرصة إلكمال المسيرة

2223
منوعات

ي 
ّ
غن الفني  وتاريخه  األجــيــال«،  »موسيقار  بـ

 تــاريــخــه الــســيــاســي لم 
ّ
عـــن الــتــعــريــف، إال أن

يذكره اإلعام بعد موته كثيرًا، فبقي مجهواًل. 
في عــام 1979، منحه الرئيس أنــور الــســادات، 
رتبة اللواء، وظهر بعدها عبد الوهاب بالزي 
العسكري يقود معزوفة السام الوطني بعد 
تــوقــيــع مــعــاهــدة الـــســـام »كـــامـــب ديــفــيــد« في 
السنة ذاتها. وتسبب ذلك بانخفاض شعبيته 
لحد بعيد. وفي عام 1983، اختير عبد الوهاب 

لعضوية مجلس الــشــورى فــي مصر مــن قبل 
الرئيس املخلوع حسني مبارك. وعندما توفي 
عبد الوهاب سنة 1991، أمر مبارك، حينها أن 
ع جنازته بشكل عسكري تكريما له على  شيَّ

ُ
ت

جهوده السياسية والفنية في مصر.

نجدة إسماعيل أنزور
من مواليد 1954، وهــو مخرج ســوري، أخرج 
الـــعـــديـــد مـــن األفــــــام الــســيــنــمــائــّيــة واألعـــمـــال 
»نهاية رجل شجاع«،  أبرزها:  الدرامية، ومن 
»الـــــــجـــــــوارح«، »املـــــــوت الــــقــــادم إلـــــى الــــشــــرق«، 
»أخـــوة الــتــراب« وغــيــرهــا. بعد انـــدالع الــثــورة 
الـــســـوريـــة عــــام 2011، حــمــلــت جــمــيــع أعــمــالــه 
مما  الــســوري،  النظام  يخدم  سياسيا  طابعا 
قــربــه بــشــكــل مــبــاشــر مــن الــســلــطــة السياسية 
القائمة في سورية. واعتبرت أعماله الدرامية 
النظام  لنظرية  الفني  املــعــادل  والسينمائية 
اإلعامية، ومهد ذلك له الطريق ليصبح نائب 

رئيس مجلس الشعب السوري في 2016.

أرنولد ألويس شوارزنيغر
أشـــهـــر  مــــــن  ــر  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ  ،1947 ــد  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ مـ مــــــن 
الــريــاضــيــن الــذيــن دخــلــوا عــالــم الــتــمــثــيــل، إذ 
جذب أنظار منتجي أفام »اآلكشن« إليه، نظرًا 
لجسده الضخم ومامحه العنيفة، وملع نجمه 
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات بــعــد تــجــســيــده لشخصية 
مع   ،The Terminator فــيــلــم  فــي  اآللــــي  الــرجــل 
املــخــرج املــعــروف، جيمس كــامــيــرون، وتوالت 
نــجــاحــاتــه عــلــى املـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، ومــــن أهــم 
 Commando ،batman &robin ،jingle أعماله: 
قــرر   ،2003 عــــام  وفــــي  وغـــيـــرهـــا.   all the way
أرنـــولـــد الـــدخـــول فـــي عــالــم الــســيــاســة، فــرشــح 
نــفــســه عــن الــحــزب الــجــمــهــوري ليحكم واليــة 
كاليفورنيا  يحكم  أن  واستطاع  كاليفورنيا، 
لواليتن متتاليتن في عام 2003، وعام 2006، 
وابتعد أرنولد عن السينما طيلة فترة حكمه. 
وبعد إنهائه لفترة حكمه الثانية، عاد أرنولد 

.the expendable للسينما من خال فيلم

رونالد ريغان
مـــن مــوالــيــد 1911، قــــدم الــكــثــيــر مـــن األعـــمـــال 
أعماله:  أبرز  ومن  والتلفزيونية،  السينمائية 
 Kings Row Bedtime for Bonzo ،prisoner of
السينمائية  أعــمــالــه  وغــيــرهــا، ووصــلــت   ،war
 
ً
والتلفزيونية خال 28 سنة إلى خمسن عما

للسياسة  يميل  كــان  ريغان  أن  إال  سينمائيا. 
منذ مطلع شبابه، وشارك في الحملة املكارثية 
ــيـــة، وواصــــــــل ريــــغــــان نــشــاطــه  ــيـــوعـ ضــــد الـــشـ
إلــى أن اســتــطــاع فــي عــام 1967 أن  السياسي 
يصبح حاكما لوالية كاليفورنيا، واستمر في 
يتوقف طموحه  ولــم   .1975 عــام  إلــى  حكمها 
إذ استطاع ريغان  الحد،  ذلــك  السياسي عند 
للواليات  األربعن  الرئيس  أن يصبح  بعدها 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة. وامـــتـــد حــكــمــه لــواليــتــن 
وفــي  و1989.   1981 ســنــتــي  بـــن  مــتــتــالــيــتــن، 
وبعد  باأللزهايمر،  ريغان  أصيب   ،1994 عام 

صراع دام لعشر سنوات توفي. 

سلفيو برلسكوني
يــخــوض  أن  وقـــبـــل  مـــوالـــيـــد ســـنـــة 1936،  مــــن 
مهنية  تــجــارب  لــه  كانت  السياسية،  تجربته 
بعيدة عن السياسة، ومن بينها الغناء، فهو 
كان مغنيا وفنانا استعراضّيا مغمورًا، يعمل 
الحياة  له  تكتب  ولــم  السياحية،  السفن  على 
الفن، ولكنه عــوض عن ذلك  النجاح في عالم 
بـــالـــنـــجـــاح فــــي مــــجــــاالت أخــــــرى كــالــســيــاســة، 
منصب  برلسكوني  وتــولــى  األعـــمـــال.  وإدارة 
فــــتــــرات  ثـــــــاث  فـــــي  ــيــــا  ــالــ إيــــطــ وزراء  رئــــيــــس 
متباعدة، وشهدت حياته تقلبات بن النجاح 
والــفــشــل، وبـــن الــوصــول للمركز الــســابــع في 
وبــن قضاء سني  العالم،  رجــال  أغنى  قائمة 

حياته بالسجن بسبب تهربه من الضرائب.

A A

غزة ـ جهاد عويص

مع  درويــــش،  محمد  الفلسطيني،  يستيقظ 
بيته  يتفقد خلو  الــبــاكــرة،  الصباح  ســاعــات 
ليمارس  بعمله،   

ٌ
كــل وانشغالهم  أقــرانــه  مــن 

ه على ارتياح. وعلى أنغام فيروز الهادئة، 
ّ
فن

يبدأ بعمله الفني في رسم وتشكيل رسومات 
متنوعة بــاســتــخــدام الــــورق املــلــّون الــجــذاب، 

بطريقة إبداعية جذبت املتابعن له.
التمريض مــن قطاع  مــا يحتاجه خــريــج  كــل 
الرسم والتشكيل،  غزة، ليمارس هوايته في 
هـــو الــــــورق املــــلــــّون، ومــــــواد بــســيــطــة أخــــرى، 
ــكــل بـــاأللـــوان الــزاهــيــة رســـومـــاٍت تجذب 

ّ
لــيــش

ين وغيرهم، والتي تعكس اللون 
ّ
عيون الغز

منذ  إسرائيليا  املحاصرة  للمدينة  الــرمــادي 
أكثر من عشر سنوات.

ه 
ّ
»العربي الجديد«، أن فن ويوضح درويش لـ

ــون، 
ّ
هــو عــبــارة عــن قصاصات مــن الـــورق املــل

املــواد،  ه عن طريق بعض 
ّ
لف بعد  يستخدمه 

في تشكيل رسومات مختلفة كخريطة العالم 
ورســمــة لــطــائــر الــبــومــة وغــيــرهــم، إذ إن هــذا 

قوم من البور األفارقة من مناطق السافانا 
فــي أفــريــقــيــا وتبعهم الــيــهــود الـــفـــاّرون إلــى 
ــدأ الــتــشــكــل  ــ ــال أفـــريـــقـــيـــا، وبــ ــمـ مـــصـــر ثــــم شـ
املوجات إضافة  هــذه  الجديد عبر  البشري 
إلـــى مــوجــات الــقــبــائــل الــعــربــيــة الـــوافـــدة من 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة والــــشــــام؛ مـــحـــددًا هــوّيــة 
املنطقة التي ما زالت سائدة حتى اللحظة«. 
لم تستقر القبائل العربية أو الجيوش التي 
مّرت إلى األندلس في الجنوب كما يوضح 
أوّبـــــا، لــكــن مــع مــجــيء قبيلتي بــنــي هــال 
وبــنــي ســلــيــم فـــي الـــقـــرن الــســابــع الــهــجــري، 
ل« الذين استوطنوا 

ّ
استقر منهم »أوالد جا

ســفــوح جــبــال بــانــي، وتــمــيــزوا حــتــى الــيــوم 
ــم إلـــــى جـــانـــب ســهــولــة  ــهـ ــلـ بــلــهــجــتــهــم وزجـ
تعلمهم للغة األمازيغية وتمزغن بعضهم. 
أما الدوباليون فهم من معقل الحسانين 
ــــال الـــقـــرن  الــــذيــــن وفـــــــدوا عـــلـــى املــنــطــقــة خـ
الــتــاســع عــشــر آتــــن مـــن الــســاقــيــة الــحــمــراء 
حــامــلــن مــعــهــم بـــــذور الــثــقــافــة الــحــســانــيــة 

والصحراوية«.
الــثــقــافــة الــثــالــثــة الــتــي ازدهــــرت فــي املنطقة 
ــهــا ذوو الــبــشــرة 

ّ
ثــقــافــة أفــريــقــيــة بــحــتــة مــثــل

السوداء الوافدون في فترات مختلفة يعود 
أقدمها إلى ما قبل اإلسام، ونشط وجودهم 

طاطا ـ وصال الشيخ

ثــّمــة »ركــبــة« و»شـــمـــرة« و»كـــنـــاوة« تستلزم 
وضع الحبق فوق الشماغ حتى يظهر الغناء 
والـــرقـــص مــتــقــنــن. هـــذه األجـــســـاد واألفــــواه 
بــانــي شبه  إلـــى منطقة  تنتمي  تلعب  الــتــي 
الــصــحــراويــة الــواقــعــة فــي الــجــنــوب الشرقي 
لــلــمــغــرب. وتـــقـــّدر املــســاحــة الـــتـــي يــعــيــشــون 
كــيــلــومــتــرًا مــربــعــا،  ألـــفـــا و925  بــــ 25  فــيــهــا 
نوعها،  مــن  وفــريــدة  مزيجة  بثقافة  وتتسم 
واضــحــة وغــيــر واضــحــة، أصلية أو اختفت 
جذورها وقد نمت على جانبّي وادي درعة 
وفي الواحات. نتحدث هنا بالخصوص عن 
واحة طاطا التي تقع في حدود منطقة باني 
وقـــد تـــجـــذرت فــيــهــا ثــقــافــات عـــدة الخــتــاف 

سكانها والشعوب القادمة إليها.
عاش اإلنسان األول في املنطقة قبل تسعة 
آالف ســنــة قــبــل املــيــاد ونــقــش رمــــوزه على 
صخور ما زالت آثارها توجد بواحة طاطا. 
وقــــد أّرخ مـــن خــالــهــا طــريــقــة عــيــشــه الــتــي 
بأشكال  وظــهــرت  والقنص  بالصيد  بــدأهــا 
التي  البقرة  بذيل  إمساكه  ثــم مرحلة  عــدة، 
تـــدلـــل عــلــى الــــزراعــــة وتـــدجـــن الــحــيــوانــات 
ــشـــرت  ــتـ ــتــــشــــاف املــــــعــــــادن. وانـ ــم عـــصـــر اكــ ــ ثـ
نــقــوش اإلنــســان األول تــحــديــدًا فــي منطقة 
أخــرى،  وبمناطق  »تــاغــمــوت« شمال طاطا 
بــريــا،  طبيعيا  متحفا  بــوجــودهــا  وشــّكــلــت 
لكن انقطعت أخبار اإلنسان األّول ولم يعلم 
أحـــد ألي شــعــب كـــان يــنــتــمــي حــتــى مرحلة 
باني  منطقة  فــي  األمازيغية  الــدولــة  ظهور 
الـــتـــي حــكــمــت شـــمـــال أفــريــقــيــا قــبــل مــجــيء 
ــــام. وفـــي هـــذه الــفــتــرة تــحــديــدًا، يقول  اإلسـ
»نــزح   :

ّ
أوّبـــا إبراهيم  االجتماعي،  الباحث 

.3Dالفن يعتبر أكثر قربا من فن الـ
ــقـــول الـــشـــاب  ــهـــذا املــــجــــال، يـ ــــن بـــدايـــاتـــه بـ وعـ
العشريني: »أحب الصور واألشياء الغريبة، 
ــدت هـــذا الــفــن  ومـــع تــصــفــحــي لــإنــتــرنــت وجــ
منتشرًا بالخارج. وكنت أعتقد في البداية أن 
لكن  الباستيك،  مــادة  عن  عبارة  الرسومات 
ون، قررت التعلم على 

ّ
بعد معرفتي للورق املل

رسم أشكال باستخدام الورق من داخل مدينة 
غــــزة«. ويختلف الــفــن الـــذي يــمــارســه الــشــاب 
الفلسطيني، عن مجال دراسته في تخصص 
للهروب  مفتاحا  منه  يجد  لكنه  التمريض، 
مـــجـــازيـــا مــــن بــــوابــــة الـــحـــصـــار اإلســـرائـــيـــلـــي 
ين املعيشية 

ّ
الذي انعكس على أوضاع الغز

لفرصة  إيجاده  واالقتصادية، وفي ظل عدم 
عمل بعد تخرجه من الجامعة، وذلك بسبب 
على  املفروض  الخانق  اإلسرائيلي  الحصار 
املدينة مــن كــل الــجــهــات، إذ أدى إلــى انسداد 

األفق أمام الشباب.
ويبّن درويش أنه يستوحي أفكاره من البيئة 
الــتــي مـــن حـــولـــه، إذ كــانــت رســمــتــه لخريطة 
العالم على طول حائط داخــل منزله، إلهاما 
لــــه لــرســمــهــا بــــصــــورة مـــصـــغـــرة بــاســتــخــدام 
ــون، مشيرًا إلــى أنــه واجــه صعوبة 

ّ
الــورق املــل

بداية تجربته  في  الرسومات  تلك  إتقان  في 
ي مــن مدينة رفــح، 

ّ
لــهــذا الــفــن. ويضيف الــغــز

جــنــوب الــقــطــاع، أنــه يستخدم مـــواد بسيطة 
إلــــى مــصــاريــف  تــحــتــاج  مــتــوفــرة ال  وأدوات 
ه، كون الرسم بالورق 

ّ
عالية، في ممارسة فن

يــة رخيص 
ّ
ــون املــتــوفــر فــي األســــواق الــغــز

ّ
املــل

ا جديًدا على الفلسطينين 
ّ
الثمن، ويعتبر فن

في غزة. ويهدف درويش من خال رسوماته 
الفلسطينين،  أوســاط  أعماله بن  إلــى نشر 
ــون 

ّ
إذ إن الــفــن الــجــديــد والـــرســـم بـــالـــورق املــل

يــثــيــر اســتــغــراب غــيــره مــن الــنــاس فــي بــدايــة 
 عن رغبته في وضع بصمة فنية 

ً
األمر، فضا

مختلفة عــن الــفــنــون املــتــنــوعــة املــنــتــشــرة في 
فلسطن وقطاع غزة.

ون 
ّ
ل انحصار عدد األلوان في الورق املل

ّ
ويمث

الفلسطيني  لـــدى   
ً
مشكلة غـــزة  فـــي   املنتشر 

درويش، كون الخامة والجودة لتلك األوراق 
تختلفان من نــوٍع آلخــر، لكنه يتغلب عليها 
نوع  من  ملّونة  أوراق  باضطراره الستخدام 

يختلف في الُسمك والعرض والجودة.
ــه داخـــلـــيـــا  ــالــ ــمــ ويـــطـــمـــح درويـــــــــش لـــنـــشـــر أعــ
وخــارجــيــا، واملــشــاركــة فــي مــعــارض محلية 

ــدا عـــن ســعــيــه إلــــى إيـــجـــاد مــكــان  ــة، عــ ــيــ ودولــ
مــوّحــد يــعــرض بــه أعــمــالــه فــي ظــل اقــتــصــاره 
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــوقــ ــر مــ ــبـ ــالــــه عـ ــر أعــــمــ ــشـ ــلـــى نـ عـ
االجـــتـــمـــاعـــي فــيــســبــوك وانـــســـتـــغـــرام. وذلــــك 
ــل الــقــطــاع املحاصر  لنشر الــصــرخــة مــن داخـ

إسرائيليا إلى العالم.

املرابطن والسعدين وفي  كعبيد في عهد 
عهد موالي إسماعيل، وانصهروا تماما في 
قضى  مما  واألمازيغية  العربية  الثقافتن 
 ما ندر منها وتوجد 

ّ
على ثقافتهم األصل، إال

على شكل غنائّي في قرية »تيزونن«. على 
واد درعــة.. جلست الثقافات وتحدثت على 
ــــؤالء الـــنـــاس  ــفـــاف واد درعـــــــة، تـــاقـــى هــ ضـ
األفكار  فتمازجت  النهر،  ذات  مــن  وشــربــوا 
ــدة مــرّكــبــة  ــ والــثــقــافــات ونــتــجــت ثــقــافــة واحـ
دة، وأنتجت أشكااًل جديدة من الفنون 

ّ
ومعق

 
ّ

والــتــراث، بعضها حافظ على أصوله وظل
يستحضرها حتى اليوم، مما ينفي مقولة 
الناس  تجمع  فقط  واحـــدة  ثقافة  هــنــاك  إن 
 التنوع سّيد املوقف، 

ّ
في منطقة طاطا، ظل

العامل  هو  ببعضها  الثقافات  تأثير   
ّ

وظــل
الرئيسي في إنتاج ثقافة مركبة تدلل على 
املنطقة وتعّبر عن هويتها. من بعض هذا 
اليوم  ننبهر  زلــنــا  مــا  التأثير،  أو  التركيب 
بــســمــاع شــعــر عـــربـــي نــبــطــي تــقــولــه قبيلة 
ل« وُيلقى بأشكال فنّية مختلفة 

ّ
»أوالد جا

ــراث األمــــازيــــغــــّي، فقد  ــتـ ــالـ ــه بـ ــزاجـ ــتـ بــعــد امـ
ــو في  أبـــدعـــت الــقــبــيــلــة بــغــنــاء »الـــركـــبـــة« وهـ
الرقصات  أداء  ولكن  عربي  مضمونه شعر 
 عــن األشــكــال الفنية التي 

ً
أمــازيــغــّي، فــضــا

تنتمي إلى الجنوب األمازيغّي الصحراوّي 
ــكـــدرة« أخــذهــا  »الــشــمــرة والـ أي الـــطـــوارق كـــ

الدوباليون وأضافوها إلى فنونهم. 
يــضــاف إلــى هــذه األشــكــال فــنــون أمازيغية 
تعكس حالة  أصنافها،  في  غنية  وأفريقية 
لها هذه  تعرضت  الــتــي  الصعبة  االنــقــســام 
ــالـــة اإلبــــــــداع الــفــنــي  ــنـــون، أو تــعــكــس حـ الـــفـ
الفريد الذي تشهده املنطقة، وظهرت صوتا 

وجسدا فيما ُيسمى »أحواش«.

محمد درويش… الورق الملون كهروب من الرمادعلى واد درعة... جلَست الثقافات وغنّت
محمد درويش، شاب 
فلسطيني من قطاع 
غزّة، يقوم باستخدام 

الورق الملّون من 
أجل ممارسة هوايته 
في الرسم والتشكيل، 

وبطريقة إبداعيّة جّذابة

ربيع فران

بـــدا واضـــحـــا أن مــحــطــة MBC اســتــعــجــلــت طــرح 
املوسم الرابع من »أيــدول 4«. لكن األسباب التي 
دفــعــتــهــا لـــذلـــك بــــدت أقــــل تـــأثـــيـــرًا عــلــى مــحــتــوى 
الرابع. موِسٌم بدا ضعيفا  البرنامج في موسمه 
على  املنفذ  املنتج  لعب  إذ  األولـــى،  الحلقات  مــن 
فــعــل املـــونـــتـــاج، ومــــا حــمــلــه مـــن عــــودة إلــــى سنة 
2015، عندما ُصورت كافة االختبارات األولى في 

لبنان.
وكــان قــرار تأجيل عــرض البرنامج الــذي استمر 
ــرابــة عــامــن، حتى أذنـــت إدارة MBC بــضــرورة 

ُ
ق

املؤسسة  تعاقد  ينتهي  أن  على  مــجــددًا،  عرضه 
مع الشركة املالكة للبرنامج نهاية السنة الحالية. 
ولم ُيعَرف ما إذا كان االستعجال هو السبب وراء 
تقديم وجبة سريعة من البرنامج، خصوصا أن 
MBC كانت مشغولة ببرنامجن، هما »بروجت 
رنــواي« و»تــوب شيف«، وُعلم أن برنامج »توب 
املوسم.  هــذا  نسبة مشاهدة  أكبر  شيف« حصد 
املنفذ  املنتج  إلى  كتابا  البرنامج  إدارة  وأرسلت 
للبرنامج، ربيع رّمال، تثني فيه على ُحْسن إدارة 
هذا املوسم من البرنامج، وتحقيق عائدات مالية 
الرعاية  وشــركــات  املعلنن،  عبر  ة 

ّ
للمحط جيدة 

ــلـــت كــشــريــك فـــي الـــبـــرنـــامـــج، فـــي وقــت  الـــتـــي دخـ
انخفض فيه مجموع اإلعانات بسبب الظروف 

السياسية التي انعكست على اإلعام في اآلونة 
س تحديا بن  األخــيــرة. نــجــاح »تـــوب شــيــف« كـــرَّ
مــجــمــوعــة مــنــتــجــي املـــحـــطـــة، وزاد مــــن حــمــاس 
املـــســـؤولـــن فــيــهــا عــلــى الــــخــــروج بــبــاقــة جــديــدة 
ــأعـــاد املـــســـؤول  ــبـــرامـــج. فـ ملـــوســـم الـــخـــريـــف مـــن الـ
الـــعـــام عـــن مــحــطــات MBC الــعــمــيــد، عــلــي جــابــر، 
إطــاق موسم جديد مــن برنامج »غــوت تالنت« 
أو مواهب العرب، وذلك في موسم خامس جرى 
فيه تصوير اختبارات املواهب األولى في بيروت 
فت شركة »أي ماجيك« لتبني 

ِّ
قبل أسبوعن. وكل

للعودة  ة 
َّ
املحط وتستعد  مجددًا.  اإلنتاج  عملية 

أسابيع  ثماني  مــن  أقــل  بعد  بالبرنامج  مــجــددًا 
تــلــي انــتــهــاء املـــوســـم الــجــديــد مـــن »آرب أيــــدول« 
الذي تبدأ سهراته املباشرة األسبوع املقبل على 

الشاشة السعودية.
ت مجموعة MBC، أول من 

ّ
في السياق نفسه، تبن

أمس، مجموعة جديدة من متباري »أرب أيدول«، 

بعد تصفيات أسفرت عن تأهل 25 مشتركا إلى 
مــرحــلــة الــعــروض املــبــاشــرة، وهـــي املــرحــلــة التي 
كــبــيــرًا من  مــجــهــودًا  الــخــطــأ، وتتطلب  ال تحتمل 
جميع املشتركن الذين يرغبون في أن يحصلوا 

على لقب محبوب العرب للموسم الرابع.
مــدى  وعــلــى   ،Arab Idol بــرنــامــج  فـــي  مــــرة  ألول 
ــادة النظر  ــ املـــواســـم الــثــاثــة املــاضــيــة، تــجــري إعـ
بالنتائج التي سبق إصدارها، وذلك لم يقتصر 
اختارت  والتي  الثانية،  التصفيات  مرحلة  على 
24 مــشــتــركــا مــن أصـــل 64، وأعــطــت الــلــجــنــة بعد 
ل 

َّ
استشارات َجَرت في كواليس البرنامج. وتدخ

روان  الفلسطينية،  املشتركة  لصالح  املنتجون 
عــلــيــان، فــأعــيــد الــنــظــر بــشــأنــهــا مــن قــبــل اللجنة. 
املسيرة  البرنامج إلكــمــال  إلــى  إعادتها  وتــقــررت 
التي تخّولها  الــعــروض املباشرة  فــي  واملــشــاركــة 

املنافسة على اللقب.
ــدا واضـــحـــا أن بــعــض الــتــدخــات غــلــبــت على  وبــ
بقاء الفنان العراقي املحترف، همام إبراهيم، في 
على  املباشرة  السهرات  إلــى  وانتقاله  البرنامج، 
الـــهـــواء. وهـــمـــام، مــطــرب عــراقــي مــقــيــم فــي لبنان 
مــنــذ ســـنـــوات، تــخــّرج بــدايــة مــن بــرنــامــج »ســتــار 
م منذ سنوات على قناة »الجديد«  دِّ

ُ
كلوب« الذي ق

عدد  مع  الفنية  حياته  بداية  وتعاون  اللبنانية، 
من امللحنن، ومنهم املوسيقار صاح الشرنوبي 

في أغنية وطنية خاصة بالعراق.

الحضور الجماهيري واإلعالمي أّهلهم لتولي مناصب

يستخدم درويش مواد بسيطة ال تحتاج إلى تكاليف عالية )عبد الحكيم أبو رياش(

همام إبراهيم 
فنان عراقي 
مقيم في 
بيروت )فيسبوك(

الفنان مولود السوداني من منطقة طاطا )العربي الجديد(

)Getty/حكم شوارزينغير والية كاليفورنيا لدورتين انتخابيتين )تيبرينا هوبسون

أجل  من  والجماهيرية،  التلفزيونية  شعبيّتها  والفنيّة  اإلعالميَّة  الشخصيّات  من  كثير  تستغّل 
تحويلها إلى طاقة تساعدها في الدخول إلى عالم السياسة

فنانون وسياسة

»أرب أيدول«: بداية ضعيفة

فنون وكوكتيل
نجوم

تلفزيون

بورتريهفعالية

في بداية هذا العام، تولّت 
المغنيّة التونسيّة سنيّة 
مبارك )الصورة( منصب 
وزير الثقافة في تونس. 

وسنية مبارك، كانت إحدى 
أبرز مواهب تونس الغنائية 

في العقد األخير من األلفية 
الثانية. وأطلقت بين سنتي 
1992 و2004، ستة ألبومات 
موسيقية، قبل أن ينسيها 
منصب مديرة مهرجان 

الموسيقى التونسية الذي 
شغلته بين سنة 2005 

و2008 عملها كمغنية. 
حتى تولت في مطلع 

العام منصب وزير الثقافة.

سنية
مبارك
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األميركي األبيض، ناهيك عن تأريخه لحياة 
الــســود فــي الــواليــات املــتــحــدة بــصــورة نقدية 
وبارعة من جهة، وبني حبه لهذا الفن ورؤيته 
ألعــمــالــه بــأنــهــا وإن لـــم تــنــتــم تــمــامــا لــســيــاق 
وســلــســلــة تــقــالــيــد الـــفـــن/ الـــرســـم الــغــربــيــة إال 
أنها كانت مجبرة على مواجهتها من الدخل 
ــود ال جــعــلــهــم مـــجـــّرد  ــســ ــن أجـــــل تــمــثــيــل الــ مــ

»موضوع«.
عايش مرشال، والذي ولد في والية آالباما عام 
1955، حــركــة الــحــقــوق املــدنــيــة الــتــي اجتاحت 
الواليات املتحدة وقادها األميركان من أصول 
أفــريــقــيــة مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــم 
الــكــامــلــة فـــي ظـــل نـــظـــام الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة 
. ذاق مرشال تلك التفرقة 

ً
الذي كابدوه طويال

ــه الــكــثــيــر مـــن حـــوادث  ــرتـ كــطــفــل ورصـــــدت ذاكـ
القتل والهجوم على كنائس للسود وحرقها 
وقتل املدنيني على يد عنصريني بيض. هذه 
يستقي  التي  والجمعية هي  الفردية  الــذاكــرة 
منها لوحاته ويستعيد من خاللها بعضا من 

الحوادث املفصلية. 
فــي واحـــدة مــن لوحاته املــؤثــرة يــرســم الفنان 
بــورتــريــهــا لنفسه مــســتــوحــى، كــمــا يــقــول في 
اتــه، مــن روايـــة رالــف إليسون »رجــل  أحــد لــقــاء
والـــتـــي تجسد  مـــرئـــي« )صـــــدرت 1952(  غــيــر 
حياة رجل أسود في الواليات املتحدة وكيف 
يــبــقــى غــيــر مـــرئـــي لــأغــلــبــيــة الـــبـــيـــضـــاء. تعد 
التي  الرواية من كالسيكيات األدب األميركي 
تــظــهــر مــعــانــاة الـــســـود والــعــنــصــريــة ضــدهــم. 
عــام 1980، يرسم  أنجزها  التي  اللوحة،  وفــي 
مرشال بورتريها ذاتيا ألنا سابقة له. فيصّور 
مالمحه وبشرته بلون أسود غامق مع خلفية 
ســـــوداء كـــذلـــك، تــــؤدي إلـــى شــعــور بــاالرتــبــاك 
قــراءة مالمح الشخص  عند املتأمل لصعوبة 
ذاتــه  قبل  مــن  مــرئــي،  فتجعله ُمضطهدًا، غير 
نفسها. وبــذلــك يــصــور االغــتــراب الــذاتــي عند 
هدين ومراحل عديدة يمّر بها الشخص 

َّ
املضط

اتــه.  فـــي مـــا يــخــص الــهــويــة الــفــرديــة وانــتــمــاء
النمطية  الــصــورة  كــذلــك على  الــصــورة  تلعب 

األميركان  بها  ر  ُيــصــوَّ كــان  التي  والعنصرية 
مــــن أصــــــول أفـــريـــقـــيـــة كـــأشـــخـــاص مــبــتــســمــني 
دائــمــا، يلعبون دور »املــهــرج« فــي نظر اآلخــر 

»األبيض«، أي األميركي من أصول أوروبية. 
ال يؤرخ مرشال في لوحاته املركبة لنضاالت 
ومـــآســـي الـــســـود األمـــيـــركـــان فــقــط، بـــل يــأخــذ 
ــال واملـــــدارس  ــمـ الــيــومــي لــيــحــاكــي كــذلــك األعـ
الكالسيكية على طريقته. في إحدى لوحاته 
ــتـــحـــف،  ــمــــن املـ الــــشــــهــــيــــرة، واملـــــعـــــروضـــــة ضــ
ــن املــركــزيــة  ــاكــ يـــصـــور فــيــهــا واحــــــدًا مـــن األمــ
فــي ثــقــافــة األمــيــركــان مــن أصـــول أفــريــقــيــة أال 
ق«. وال يلعب الحالق في ثقافة 

ّ
وهــو »الــحــال

ــيـــركـــان الــبــيــض تــلــك األهــمــيــة كــمــا لــدى  األمـ
األميركان من أصول أفريقية )والتي نعرفها 
فـــي الــعــديــد مـــن املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة( وفــي 
ســيــاقــه االجــتــمــاعــي والـــــدور املــمــيــز للحالق 
ــة. فــــي لـــوحـــتـــه الـــتـــي حــمــلــت  ومــــكــــان الـــحـــالقـ
مــع  ــال  مــــرشــ ــاور  ــتـــحـ يـ  »De Style« ــوان  ــنــ عــ
التي ظهرت بدايات  الهولندية  الرسم  حركة 
القرن العشرين )1917- 1931( في أمستردام 
ولــم  بــالــهــولــنــديــة   »De Stijl« اســــم  وحــمــلــت 
تقتصر على الرسم بل ذهبت إلى التصاميم 
املعمارية واليومي كاألثاث وحتى املوسيقى، 
 جدًا، وعكفت 

ً
وإن كان تأثيرها هناك ضئيال

الــيــومــي وجعله  فــكــريــا وفــنــيــا عــلــى تجميل 
مــتــنــاســقــا واســــتــــخــــدام األلــــــــوان األســـاســـيـــة. 
يحاكي مرشال في لوحته بعضا من مبادئ 
الـــحـــركـــة فــــي الـــخـــطـــوط واأللـــــــــوان وتــجــمــيــل 
الـــيـــومـــي واملــــوضــــوع ولــكــنــه يـــذهـــب مــجــددًا 
أبــعــد مــن ذلــك فــي الحركة والجماليات.  إلــى 
األلــوان  املثير في لوحات مرشال لعبة  ومــن 
ــادة، حـــيـــث األحــــمــــر واألســــــــود واألزرق  ــ ــحـ ــ الـ
وغيرها تتوزع في اللوحة بطرق كالسيكية 
فــي ما  النسب  مــن جهة على مسألة  تحافظ 
بينها ولكنها تعود لتكسرها من خالل إبراز 

كل لون بشكل مستقل. 
البارزة بعنوان »بورتريه  واحدة من لوحاته 
نـــاد تــيــرنــيــر مــع رأس ســيــده« وأنــجــزهــا عــام 
التي يظهر  النادرة  اللوحات  2011، وهي من 
ناد  فيها حياة  يتناول  أبيض.  فيها شخص 
تيرنير الذي عاش ما بني 1800 و1831، وقاد 
ثورة في والية فرجينيا ضد استعباد السود، 
تل خاللها بحسب أرقــام رسمية حوالي 65 

ُ
ق

عــــدم أكــثــر مــن 55 ثــائــرًا أســـود كما 
ُ
أبــيــض، وأ

ــتــل أكــثــر مــن 200 شــخــص أســـود فــي أعــمــال 
ُ
ق

انــتــقــامــيــة مـــن قــبــل بــيــض يــمــيــنــيــني دون أن 
يكون لهم أي يد في الثورة. بعد إخماد الثورة 
بض على ناد تيرنير وأعدم. 

ُ
بشكل وحشي ق

ليس فن مرشال فنا اعتذاريا بل إنه ينبع من 
موهبة خاصة تثريها املعرفة والوعي بتاريخ 
الفنان املتمكن من أدواتــه  شعبه وفنونه. إنه 
الـــــذي يـــــؤرخ بـــصـــورة مــبــدعــة ملــســيــرة شعب 

مضطهد.

نيويورك ـ ابتسام عازم

يــحــتــضــن مــتــحــف املـــتـــروبـــولـــتـــان 
فــي نــيــويــورك مــعــرضــا اســتــعــاديــا 
للفنان األميركي من أصول أفريقية 
الذي  املعرض،  كيري جيمس مرشال. ويضم 
يستمر حتى الـ 29 من كانون الثاني/ يناير، 
، 72 منها لوحات فنية. 

ً
أكثر من ثمانني عمال

ليس مرشال من الفنانني املعروفني في العالم 
الــعــربــي لــكــنــه يــســتــحــق، دون شـــك، االحــتــفــاء 
تــؤرخ أعماله وبطرق مبتكرة، على  به، حيث 
فنيا  الكبير،  األســتــاذ  أو  »مــاســتــر«  الـــ طريقة 
لحياة السود األميركان وتاريخهم السياسي 

واالجتماعي.
تــحــاكــي أعـــمـــال مـــرشـــال الــكــثــيــر مـــن األعـــمـــال 
التقنية  واملــعــرفــة  أســلــوبــهــا  فــي  الكالسيكية 
واملـــقـــدرة الــبــارعــة عــلــى تــجــســيــد مــواضــيــعــه. 
وال يــتــوقــف عــنــد مــحــاكــاة كــالســيــكــيــات الــفــن 
ــدارس أكثر  ومـــدارســـه الــغــربــيــة بــل يــحــاكــي مــ
حداثة في بعض أعماله. مع االنتباه بالطبع 
إلـــى غــرفــه مــن فــن الــقــارة الــســمــراء الـــذي ألهم 
ــدارس الــفــنــيــة الــغــربــيــة من  ــ  حــركــات ومـ

ً
أصــــال

خالل مجموعة من أبرز روادها.
ــيـــر فــــي تــــاريــــخ مــــرشــــال هــــو الـــتـــنـــاقـــض،  ــثـ املـ
ــل، بــــني إدراكــــــــه الــعــمــيــق  ــ ــ ــاهـــري عـــلـــى األقـ ــظـ الـ
ــا يـــخـــص غـــيـــاب الــــســــود مــن  ــواعـــــي فــــي مــ والـــ
الــفــن األوروبـــي/  فــي  الكبار  الفنانني  لــوحــات 

سليمان الحقيوي

 الدورات السابقة من عمر 
ّ

يمكن القول إن كل
»مـــهـــرجـــان مـــراكـــش الـــدولـــي لــلــفــيــلــم« )أكــبــر 
ــد  وأهـــــم مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي بـــاملـــغـــرب وأحـ
أبرز املهرجانات العاملية( قد نالت نصيبها 
الــنــقــد وشــّكــلــت بــعــض تفاصيلها مــواد  مــن 
لــلــّســخــريــة والــــجــــدل. الـــســـجـــال كــــان أحــيــانــا 
يــــخــــّص كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــصــحــافــيــني 
املـــغـــاربـــة، واخـــتـــيـــارات لــجــنــة انــتــقــاء األفـــالم 
بلدها،  فــي  املغربية  للسينما  الظهر  وإدارة 
دون أن ننسى مــن كــان يقحم قضايا أخــرى 
كالسخاء الكبير في دعم املهرجان الذي ينال 
نصيب األسد من ميزانية دعم السينما على 

حساب مهرجانات أخرى. 
ــدورات كــانــت تــثــار نــقــاشــات  ــ ــ  هــــذه الـ

ّ
فـــي كــــل

كثيرة، وكان املهرجان رغم كل ذلك، يجد من 
يدافع عنه، في جوانب عديدة منها الحرفية 

والــقــدرة على الــتــواصــل مــع نــجــوم السينما 
في العالم وجلبها إلى مراكش، بفضل دائرة 
الــعــالقــات الــتــي تشتغل مــن داخــلــهــا مــديــرة 
املـــهـــرجـــان مــيــلــيــتــا تـــوســـكـــان دي بــالنــتــيــي. 
وكذلك اختياراته لأفالم التي كانت تحتكم 
إلــى الــجــودة. وكــان هناك قسم آخــر، يــرى أن 
األمــــر يــتــعــدى ذلـــك ويـــقـــول بـــضـــرورة النظر 
ما  وأهلها  املغربية  السينما  إلــى  بأفضلية 

دام املغرب هو املنظم لهذه الحدث.
ــيـــة، وقــــوف  ــالـ ــي الــــــــدورة الـــحـ لـــكـــن الــــالفــــت فــ
الجميع في صف واحد، هو صف املنتقدين، 
ألن حجم اإلهانة وّحد الجميع، وجعل الكل 
ــوأ مـــن حيث  ــ يـــرى فـــي الـــــدورة الــحــالــيــة األسـ
اخــتــيــارات األفــــالم، الــتــي رّكــــزت عــلــى األفـــالم 

األولى والثانية ملخرجني شباب. 
أي  تشمل  لم  السنة  لهذه  الرسمية  املسابقة 
فيلم مغربي! وهو أمر ال يمكن إرجاعه لعامل 
الجودة كما كان يحلو للمنظمني أن يرددوا، 
بــدلــيــل بــرمــجــة أفـــالم بمستوى مــتــواضــع، ال 
ــن بــعــض األفــــالم  يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا أفـــضـــل مـ

أفريقيو أميركا يتسيّدون اللـوحة

كان من الالفت وقوف 
الجميع في صف 

منتقدي إدارة المهرجان 
الفرنسية، واعتبار دورته 

الثالثة عشرة، التي 
اختتمت أمس، األسوأ من 

حيث اختيارات األفالم

ليس فن مرشال فنًا 
اعتذاريًا بل إنه ينبع من 
موهبة خاصة تثريها 

المعرفة والوعي بتاريخ 
فنون األميركيين من 
أصول أفريقية. في 

معرضه االستعادي، في 
متحف المتروبولتان، 

يؤرخ الفنان بصورة 
مبدعة لمسيرة شعب 

مضطهد

تاريخ  إلى  السعادة«،  »لعبة  الجديدة  روايته  بشير مفتي، من خالل  الجزائري  الكاتب  يعود 
بعد  األسئلة والهواجس حول سياسات وبرامج ما  ليقدم مجموعة من  المعاصر،  بلده 

االستقالل وحجم مسؤوليتها عن األزمات والمحن الالحقة

اعتبره بعض المخرجين استعمارًا فرنسيًا فنيًا

بشير مفتي مقتل السعادة بيد الدكتاتورية كيري جيمس مرشال الفنان ال يعتذر

تستحضر أعماله الصور 
النمطية والعنصرية 

وتسخر منها

لم يُنظر إلى 
أي فيلم مغربي 

وهيمنت كالعادة 
األفالم الفرنسية

رواية تطرح أسئلة 
على فترة الرئيس الراحل 

هواري بومدين

يقول مارشال )الصورة( في مقابلة معه: »ال يمكن أن تولد في آالباما، 
حركة  سكن  مناطق  من  بالقرب  أنجليس  لوس  في  وتكبر   1955 عام 
أن  دون  ــود«  ــس ال »الــفــهــود 
مسؤولية  لــديــك  أنــه  تشعر 
المسؤولية  تلك  اجتماعية«. 
ــة  ــول ــمــجــب االجـــتـــمـــاعـــيـــة ال
والسياسية  التاريخية  بالمعرفة 
من  األميركان  لحياة  والفنية 
لتضيف  تأتي  أفريقية،  أصول 
إلى لوحاته عمقًا يخدم الفن، 
تتعارض  ال  القضية  يجعل  بما 

مع جوهره.

الوالدة قرب الفهود السود

2425
ثقافة

معرض

إطاللة

رواية

فعاليات

الثانية  املسألة  السنة.  املنتجة هذه  املغربية 
الــتــي عـــادت إلــى الــظــهــور هــي جـــدوى وجــود 
مهرجان  لتنظيم  الدعم  تلقى  فرنسية  إدارة 
ــــى ســيــنــمــائــيــني مــغــاربــة  ــر دعـ ــ مـــغـــربـــي، األمــ
كـــاملـــخـــرج الـــشـــريـــف الــطــريــبــق إلــــى اعــتــبــاره 
مقالة  فــي  وتــســاءل  فنيا،  فرنسيا  استعمارًا 
كتبها عــن املــوضــوع »ألـــم يحن الــوقــت بعد، 
إلــى التخلص مــن هــذا االســتــعــمــار الـــذي دام 

لسنوات«. 
ومــن بني من تحدث عن هفوات هــذه الــدورة 
نجد أيــضــا املــخــرج عــز الــعــرب العلوي الــذي 
قال في تدوينة من بني أخريات على صفحته 
بالفيسبوك: »أظن أنه حان الوقت اآلن لنقول 
 ال يشرفها 

ً
بدورنا أن السينما املغربية فعال

بــاهــتــة«.  كما أن  أن تأخذ مكانا فــي برمجة 
هناك رأيا غالبا يرى أنه من الواجب أن ينظر 
املحلية بنوع من األفضلية ما  السينما  إلى 

دام املهرجان ينظم في املغرب.
الفني للمهرجان كان  بــار املدير  إســم برينو 
هـــذه املــــّرة أكــثــر تـــــداواًل، الــرجــل لــديــه تــاريــخ 
الــتــي وصفتها بعض الصحف  املــواقــف  مــن 
الــدورة لم ينظر إلى  املغربية باملعاداة. هذه 
أي فيلم مغربي واستمر كما العادة حضور 

السينما الفرانكفونية، الفرنسية تحديدًا. 
الــكــالم أن مهرجان مراكش،  األكــيــد بعد هــذا 
ليس في أفضل حاالته اليوم، وهو وإن كان 
واألفــالم  األسماء  من  تاريخا محترما  يراكم 
املـــعـــروضـــة، فــهــو يـــراكـــم مــعــهــا تـــاريـــخـــا من 
السقطات صارت مع الوقت تنال من حجمه 

وصورته.

مراكش الدولي للفيلم اإلهانة تكبر

مساءالت للجزائر المستقلة

الراحل  العربي  المفكر  لتكريم  حفل  اإلثنين،  غد  مساء  من  السادسة  عند  يُقام، 
األميركية«  »الجامعة  في  هــول«  »اسمبلي  قاعة  في  مقصود  كلوفيس 
بالكتابة  بعد حياة حافلة  الماضي،  أيار/ مايو  بيروت. رحل  مقصود في 15  في 
خوري  فضلو  التكريم:  في  المشاركين  بين  من  الدبلوماسي.  والعمل  والتدريس 

ومحسن العيني وريما خلف وبيان نويهض وجميل مطر. 

تستضيف »دار األوبرا« في مسقط عند السابعة من مساء الخميس المقبل فرقة 
الليلتين  في  يُعاد  الذي  كارنينا  آنا  عرض  لتقديم  الروسية  للباليه  إيفمان  مسرح 
التاليتين. العمل الذي ُتقّدمه المسارح العالمية منذ أكثر من مئة عام مستوحى 
من رواية تولستوي التي تحمل العنوان ذاته، وألّف موسيقاها تشايكوفسكي.

خالد المز  يُفتتح عند السادسة من مساء الغد معرض الفنان التشكيلي السوري 
)1938( في »غاليري األورفلي« في عّمان تحت عنوان أطياف أنثوية 2، ويتواصل 
الفنان إلى األساطير القديمة، حيث  العاشر من الشهر المقبل. تستند أعمال  حتى 
جانب  إلى  ميثولوجية.  رموز  إلى  ُتحيل  تشكيالت  في  اللونية  المساحات  ُتصاغ 

مسيرته الفنية، عمل المز أستاذًا جامعيًا في النحت والتصوير.

ينطلق اليوم، عند السابعة مساء في »سينما الهناجر« بساحة »دار األوبرا المصرية« 
في القاهرة، أسبوع ألفالم نجيب محفوظ بمناسبة مرور 105 سنوات على والدته، 
والسكرية،   ،0 والقاهرة  والنبوت،  التوت  أفالم  ُتعرض  الخميس.  حتى  ويستمر 

والجوع، وثرثرة فوق النيل.

محمد رفيق طيبي

من خالل تجربة يتجاوز عمرها العقدين 
مفتي  بشير  الــجــزائــري  الكاتب  يخوض 
)الجزائر العاصمة، 1969( في عالم روائي 
ترّسخت فيه آثار مرحلة كاملة مّرت بها 
ــلــت فــي الــعــشــريــة الــســوداء 

ّ
الــجــزائــر تــمــث

نــــدوب  مــــن  تـــركـــتـــه  بـــمـــا   )2000-1990(
عــلــى الــصــعــيــد اإلنـــســـانـــي واالجــتــمــاعــي 
للجزائريني عموما وللمثقفني خاصة. ثم 
الجزائر  ما جــاء بعدها حيث تصالحت 
مع خراب مفتوح وإنسان لم يتعاف بعد 
عرف بعد أسبابها 

ُ
من ويــالت حرب لم ت

الحقيقية.
ــه  ــتـ ــــالل روايـ ــُعــــود بــشــيــر مــفــتــي مــــن خـ يــ
»لــعــبــة الــســعــادة - أو الــحــيــاة الــقــصــيــرة 
ملــــراد زاهـــــر« )»االخــــتــــالف« و»ضـــفـــاف«، 
تـــاريـــخ  مــــن  ــتــــرات ســـابـــقـــة  فــ ــى  ــ إلـ  )2016
الجزائر وبالتحديد فترة الرئيس الراحل 
هــــــــواري بـــومـــديـــن لـــيـــطـــرح الـــعـــديـــد مــن 
األسئلة والهواجس التي شغلته كمبدع، 
ومـــا يــحــمــل نــقــدًا لــلــســيــاســات والــبــرامــج 
فــي الــجــزائــر املستقلة، راصـــدًا مــن خالل 
شخصية مــراد زاهــر، األوضـــاع السائدة 
في تلك الفترة ونوعية العنصر البشري 
الذي كان يتحّكم في مركز صناعة القرار. 
بأبوة  املحكومة  مــراد  إذ نجد شخصية 
مريضة وسلطة ال حــدود لها مــن طرف 
الخال بن يونس، ال تجّسد وضعا عائليا 
إثــر تنقله للعيش مع  مــحــددًا جــاء على 
عائلة صغيرة لظروف ترتبط بالحرمان؛ 
 من 

ً
بــل تجسد وضــع شعب واجـــه شــكــال

الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الـــتـــي ال تــعــتــرف بـــاآلخـــر، 
ومن  املجتمع.  إلــى  السياسة  مــن  وتمتد 
خــــالل هــــذا الـــنـــص يــحــاكــم الـــكـــاتـــب تلك 
ــخ الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــاريــ ــن تــ الـــفـــتـــرة مــ
 
ّ
»إن الدمشقي:  ناصر  لسان  على  بقوله 
ــأن كل  الـــجـــزائـــريـــني يـــعـــانـــون شــأنــهــم شــ
الحكم  مــن مسألة  العربية  الـــدول  ســّكــان 
ألن الــحــكــم الـــــذي يـــقـــوم عــلــى شــرعــيــات 
أو عسكرية  ديــنــيــة  أو  ثـــوريـــة  املـــاضـــي؛ 
مــنــا  ــــالِم تــقــدُّ ســيــحــكــم ال مــحــالــة عــلــى أحـ

بالفشل«. 
أشكالها  بأبشع  املحسوبية  ظهرت  لقد 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي بــســبــب فــكــرة الـــوالء 
األشــخــاص  مــهــام  فتسهيل  اتها 

ّ
ومشتق

ــــون« فــــي كـــلـــمـــة »ال«  ــــورطـ ــتـ ــ الــــذيــــن ال »يـ
ج من أعلى  )والتي تعني املعارضة( تــدرَّ
املــســتــويــات لــيــصــل إلـــى أبــســط األشــيــاء 
والــتــفــاصــيــل فــي الــحــيــاة الــعــامــة، بحيث 
تتعطل مشاريع وأحالم املواطن العربي 

الذي ال وساطة له.
الشمولية  الــســعــادة«  تبتلع  »لــعــبــة  فــي 
كـــل صــــوت مــخــتــلــف وقــــد تــقــتــل صــاحــب 
املحاولة،  بتهمة  تتجسد  أن  قبل  الفكرة 
وهذا ما تطرحه الرواية من خالل اغتيال 
حداد  نصيرة  واعتقال  الدمشقي  ناصر 

املعاصر. فمن خالل رواياته، التي بدأها 
»املراسيم والجنائز« )1998( نجد سبرًا  بـ
الــجــزائــري،  لــإنــســان  العميقة  لــلــمــواجــع 
حيث أصــوات االحتضار والخوف ولغة 
»األمــن« كما في روايته »خرائط لشهوة 
الــلــيــل« )2008( الــتــي تــســلــلــت إلـــى عــالــم 
ــراره خــالل  ــ ــ ــّي وفــضــحــت أسـ ــفـ مــظــلــم وخـ
سنوات عجاف كان فيها الصوت واحدًا 
واملــوت يبتلع كل فــرح ممكن. ثم روايته 
للبوكر  القصيرة  )القائمة  النار«  »دمية 
في  بوليسي  س 

َ
بنف جـــاءت  الــتــي   )2012

ة، فقد جعل من 
ّ
سياق اختاره الكاتب بدق

ف 
ّ
انتقاد الواقع والسلطة وعوامل التخل

مشروعه املستمر. 
ــتـــراحـــات«  هــــذا إلــــى جــانــب بــعــض »االسـ
التي جّسدها كتابه »سيرة طائر الليل« 
)2013( والشذرات التي جمعت في كتاب 
 )2015( بـــالـــنـــجـــوم«  تــحــتــرق  »واألرض 
ــأّمــــل يـــنـــشـــد الـــحـــب  ــتــ ــرة مــ ــيــ وتـــحـــمـــل ســ
ــــي يــخــفــي جــــزءًا  والــــســــالم فــــي شـــكـــل أدبــ
يبوح  أن  الكاتب  اخــتــار  مــن حياة  كبيرًا 

بها بعيدًا عن صرامة الشكل الروائي.

ــاريـــخ طــويــل  وفــطــيــمــة مــنــاصــر ضــمــن تـ
لــلــدكــتــاتــوريــات الــعــربــيــة. يــتــطــّرق بشير 
مفتي إلى إخفاقات كان من املمكن التنّبه 
إلــيــهــا قــبــل حــدوثــهــا فــي جــزائــر مــا بعد 
 فرنسا 

ّ
أن اعــتــبــار  مــقــتــرحــا  االســـتـــقـــالل، 

لــيــســت عــــدوًا ثــقــافــيــا بـــل عــــدوًا عسكريا 
وسياسيا.

 »لعبة السعادة« هي الرواية 
ّ
ُيشار الى أن

ـــ بــشــيــر مــفــتــي، بــعــد مــســيــرة  الــتــاســعــة لـ
قصصيتني  بمجموعتني  بــدأهــا  كتابية 
»أمطار الليل« )1992( و»الظل والغياب« 
عالم  خــالل  مــن  بعدها  ليرصد   ،)1995(
الــروايــة وصــواًل إلــى عمله األخير جانبا 
ــتـــاريـــخ الـــجـــزائـــري  مـــن الـــتـــغـــيـــرات فـــي الـ

»بورتريه ناد تيرنير مع رأس سيده«، 2011

من دورة هذا العام

كيري جيمس مرشال، جزء من لوحة
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صحة

تتهــم  مــا  كثيــرًا  املــرأة  أن  رغــم 
بكونهــا الســبب وراء عــدم إنجــاب 
األطفــال )خاصــة فــي مجتمعاتنــا 
الشــرقية(، فمــن املعــروف طبيــا أن مســؤولية 
العقم تقع على الرجل في حوالى ثلث حاالت 
العقــم، وعلــى املــرأة فــي ثلثهــا اآلخــر، وعلــى 
الطرفــن معــا )أو علــى أســباب مجهولــة( فــي 

الثلث الباقي.
وتعد العوامل الوراثية من أول عوامل ضعف 
الحيوانــات املنويــة، مــرورًا باألذيــات واآلفات 
وانتهــاء  والهضميــة،  واإلنتانيــة  الوعائيــة 

باإلصابة بسرطانات األعضاء التناسلية.
لكــن هنــاك أســبابا أخــرى غيــر معروفــة لــدى 

أكثر الناس، نورد أهمها فيما يلي:

1- الوزن الزائد
التــي  اإلضافيــة  الكيلوغرامــات  أن  ثبــت  لقــد 
يحملها جســمك لها تأثير ســلبي على تعداد 
النطــف وســرعة حركتهــا وشــكلها، ذلــك ألن 
الشحوم املختزنة في الجسم تحول الهرمون 
املذكــر )تستوســترون( ملؤنــث )اســتروجن(، 
ويعطــل  املنويــة  الحيوانــات  نمــو  يعيــق  مــا 

وظيفتها.
لــدى  الــوزن  زيــادة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
النســاء كذلــك لهــا تأثيــر ســلبي علــى فــرص 
التبــاع  معــا  الزوجــن  يدعــو  مــا  الحمــل، 
النصائح التي تضمن حصولهما على الوزن  
املناســب لطولهمــا، وأفضــل الطــرق لتحقيــق 
ذلــك -كمــا ذكرنــا فــي أكثــر مــن مناســبة- هــي 
املقاديــر  تعتمــد  التــي  الطبيعيــة  الطــرق 
والرياضــة  الصحيــة  األطعمــة  مــن  املناســبة 

املنتظمة. 
كمــا يجــدر الذكــر أن نقــص الــوزن الشــديد لــه 
تأثيــر ســلبي علــى النطــف كذلــك، ولو بنســبة 

أقل من زيادته.

2- قلة الحركة 
الرياضــي  الطــب  بمجلــة  نشــرت  دراســة  فــي 
قضــوا  الذيــن  الرجــال  أن  تبــن  البريطانيــة، 
يراقبــون  األســبوع  فــي  ســاعة   20 مــن  أكثــر 
أقــل  لديهــم  النطــف  تعــداد  كان  التلفزيــون، 
مــن أولئــك الذيــن لــم يراقبــوا التلفزيــون البتــة 
بنســبة 44 %، مــا يــدل علــى ضــرورة الحركــة 
الحيوانــات  علــى ســامة  لإلبقــاء  والرياضــة 

املنوية.

3- تعرض الخصيتين للحرارة
 ســبب وجــود الخصيتــن خــارج الجســم 

ّ
لعــل

هــو تفــادي حــرارة جــوف البطــن، فقــد أصبــح 
للحــرارة  الخصيتــن  تعــرض  أن  معروفــا 
الرجــل،  فــي  النطــف  إنتــاج  يعطــل  الزائــدة 
يبغــون  الذيــن  الرجــال  علــى  أن   يعنــي  مــا 
الحصول على ذرية، تجنب حمامات البخار،  
والســونا، والبقــاء فتــرات طويلــة فــي حــوض 
االســتحمام )البانيــو(، وربمــا ركــوب الدراجة 
ملســافات بعيدة. كما عليهم أن يضعوا جهاز 

الكمبيوتر على الطاولة، ال في أحضانهم.

4- الحّمى
ثبــت أن تعــرض الرجــل للحمــى )كمــا يحصــل 
( يخفض من تعداد 

ً
في هجمة االنفلونزا مثا

والســبب  األقــل،  علــى  شــهرين  لفتــرة  نطفــه 
هــو أن ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم يعــرض 

الخصيتن للحرارة كذلك.

5- التدخين
إن الدراســات التــي أجريــت فــي املاضــي حــول 
تأثيــر التدخــن الســلبي علــى تعــداد النطــف 
املذكــرة وحركتهــا، هــي أكثــر مــن أن تحصــى، 
ولعل آخرها مقالة نشرت في مجلة »الصحة 
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والتــي   ،»Reproductive Health اإلنجابيــة 
فيهــا  تتعــرض  التــي  الدرجــة  أن  فيهــا  جــاء 
الحيوانــات املنويــة لــأذى مــن جــراء التدخن 
املســتهلكة،  الســيجارات  عــدد  علــى  تعتمــد 
فكلمــا زاد هــذا العــدد، نقــص تعــداد النطــف 

وازدادت تشوهاتها، وبطأت حركتها.
علــى  الســلبية  التدخــن  آثــار  تقتصــر  وال 
السجائر، وإنما تتعداها للسيجار والغليون 
والنرجيلــة، كما تشــمل الحشــيش واملخدرات 

األخرى.

6- الكحول
تعــداد  علــى  ســلبيا  الكحــول  يؤثــر  كذلــك 
النطف، كما ثبت في أكثر من دراســة ســابقة، 
لعــل آخرهــا اإلحصــاء الــذي ظهــر فــي املجلــة 
أن تعــداد  البريطانيــة، والــذي أظهــر  الطبيــة 
النطــف الطبيعيــة يتناقــص مــع كل كأس مــن 
الكحــول، حتــى يصــل إلــى 33% فــي حــال كان 
فــي  كأســا   40 يتعــدى  الكحولــي  االســتهاك 

األسبوع.

7- بعض األدوية
مــن األدويــة التــي تثبــط حركــة الحيوانــات 
املنويــة وتنقــص أعدادهــا حاصــرات قنــوات 
الكلس، وحاصرات بيتا )وكاهما يستخدم 
والهرمونــات  الضغــط(،  ارتفــاع  عــاج  فــي 
تقويــة  بغيــة  أحيانــا  تؤخــذ  )التــي  املذكــرة 
العضــات،  لتنميــة  أو  الجنســية  الرغبــة 
والتــي تثبــط إفراز الهرمون املذكر الطبيعي 
الضروري لتوليد النطف(، وبعض عاجات 
املضــادة  الكيمياويــة  والعاجــات  الفطــور، 

للسرطان. 
يخشــى  ممــن  كنــت  إن  األطبــاء  وينصــح 
علــى قدراتــه اإلنجابيــة أن تصــرح للطبيــب 
عــن كل العقاقيــر التــي تتناولهــا )بمــا فيهــا 
يتدخــل  قــد  منهــا  أيــا  لتتعــرف  األعشــاب( 

10- الهواتف المحمولة
كثــرت االتهامات املوجهة لجهاز »املوبايل« 
الــذي أصبــح معظمنــا مدمنــا عليــه، ولعــل 
أن  تدعــي  التــي  التقاريــر  تلــك  كان  آخرهــا 
اإلشعاعات الصادرة عن الهواتف املحمولة 
الحيوانــات  تعــداد  تنقــص  أن  لهــا  يمكــن 
تخــرب  قــد  بــل  أشــكالها،  وتشــوه  املنويــة 
فــي  املوجــودة   DNA النوويــة  األحمــاض 

مورثاتها )جيناتها(.
وبما أنه من املستبعد جدًا التخلي النهائي 
عــن هــذا الجهــاز الضــار، فأفضــل مــا يمكــن 
القيام به هو إبعاده عن موضع الخصيتن 
 علــى الطاولــة 

ً
قــدر املســتطاع )وضعــه مثــا

مــن  بــداًل  األعلــى،  القميــص  جيــب  فــي  أو 
حشــره فــي جيــب البنطــال أو تعليقــه علــى 
الخاصرة(.  ويمكن أن نشــمل مع إشــعاعات 
الهواتــف املحمولــة كل اإلشــعاعات األخــرى 
التــي يتعــرض لهــا بعــض الحرفيــن لفترات 

طويلة. 

11- التوتر النفسي
وجدت دراســة نشــرت في مجلــة »اإلخصاب 
األزمــات  أن   »Fertility and Sterility والعقــم 
أعــداد  مــن  تنقــص  أن  لهــا  يمكــن  النفســية 
الحيوانات املنوية، وأن تزيد من تشوهاتها.
الذهنــي  التوتــر  علــى  األمــر  يقتصــر  وال 
الدراســة  فــي  تبــن  بــل  وحســب،  والنفســي 
فــي  تجــرى  )كالتــي  العنيفــة  التماريــن  أن 
املســابقات الرياضية( من شــأنها أن تنقص 

من أعداد النطف أثناء التمرين.
مرحلــة  فــي  الرجــال  األطبــاء  ينصــح  لــذا 
قــدر  التوتــر  مصــادر  بتجنــب  اإلنجــاب 
مــن  الكافيــة  حاجتهــم  وأخــذ  املســتطاع، 
كل  واالســتجمام، وتطبيــق  والراحــة  النــوم 
اإلجــراءات التــي تكفــل لهــم الحيــاة الصحية 

والخالية من التوتر.

تعرض الخصيتين للحرارة 
الزائدة يعطل إنتاج النطف 

في الرجل

خالد - ليبيا
عمرهــا  وكان  بالســل  أصيبــت  ابنتــي 
وقتها شهرين. وقد عالجتها في تركيا، 
وبعــد ســنة مــن العــاج عــاد إليهــا مرض 
السل، وهي تحت العاج في تركيا. فهل 
تشفى منه وال يعود لها مرة أخرى؟ وما 

هي الطرق لوقايتها؟

األخ الكريم؛
طفلتــك  لــدى  الحاليــة  اإلصابــة 
تكــون إصابــة جديــدة  قــد  بالســل 
أو انتكاســة لحالتهــا األولــى، وأنا 
أرجــح األمــر األخيــر، والــذي ربمــا 
نجم عن وجود ساالت جرثومية 
الناجحــة  املعالجــة  إن  مقاومــة. 

ملرض السل لها 4 أهداف، هي:
- إحداث الشفاء.

- منع انتكاس الحالة.
- منع العدوى لآلخرين.

مقاومــة  ســاالت  نشــوء  ــب 
ّ
تجن  -

من الجراثيم.
شــفى، 

ُ
وبالطبع، يمكن البنتك أن ت

املــرض  يعــود  وأال  اللــه،  بــإذن 
فــي  األهــم  والعامــل  أخــرى،  مــّرة 
النجــاح هــو اختيــار مجموعــة من 
والتــي  للســل،  املضــادة  األدويــة 
األطبــاء  قبــل  مــن  اختيارهــا  يتــم 
نتائــج  علــى  بنــاء  لهــا  املعالجــن 
لديهــا،  املوجــودة  الجراثيــم  زرع 
الفحــوص  هــذه  تمكننــا  حيــث 
أنــواع  معرفــة  مــن  املخبريــة 
املضــادات الحيويــة التــي تخضــع 
التــي  وتلــك  الجراثيــم  هــذه  لهــا 
اليــوم  وتوجــد  أيضــا.  تقاومهــا 
التــي  الجديــدة  األدويــة  بعــض 
ثبتــت فعاليتهــا فــي الشــفاء، حتى 

في حال وجود ساالت مقاومة. 
هــو  للنجــاح  اآلخــر  واملفتــاح 
لفتــرة  املختــارة  األدويــة  إعطــاء 
كافيــة )ســتة أشــهر عــادة( من أجل 
القضــاء الكامــل علــى املرض ومنع 
عودتــه. إن أفضــل طريقــة للوقايــة 
مــن املــرض، على العمــوم، هي عدم 

التعّرض ألشخاص مصابن. 
لقــاح  الســتعمال  وبالنســبة 
الســل للوقايــة، فــا بــأس بــه، وإن 
كانــت نســبة املناعــة الحاصلــة بــه 
منخفضة نسبيا ومختلفة حسب 

املرضى.
د. باسل الخطيب
طبيب أطفال

سؤال

إلــى  لتســعى  الزوجــة،  إمكانيــات حمــل  فــي 
إيقافها أو تبديلها.

8- الكيمياويات السامة
البتــرول،  ومشــتقات  الحشــرات،  قاتــات 
التنظيــف، كلهــا  الثقيلــة، ومحاليــل  واملعــادن 
يمكــن أن تنقــص مــن أعداد الحيوانــات املنوية 
وأن تشــوهها، لذلــك إذا كنــت ممــن يعمل قريبا 
نفســك  تحمــي  أن  فعليــك  الســموم،  هــذه  مــن 
كمــا  املناســبة،  واألقنعــة  املابــس  بارتــداء 
ينصــح األطبــاء الراغبــن بالذريــة اعتمــاد أكل 
الخضــار والفواكــه العضويــة والطبيعية التي 

لم تستخدم املبيدات في زرعها.  
كل  تجنــب  اســتطاعتك  قــدر  حــاول  أخيــرًا 
ماهــو مصنــع مــن الباســتيك )كزجاجات املاء 
وحاويــات األطعمــة املحفوظة(، واالســتعاضة 
لتفــادي  وذلــك  الزجاجيــة،  بالحاويــات  عنــه 
التعرض ملركب BPA في الباستيك الذي ثبت 

ارتباطه بعقم الرجال.
 

9- الكافئين
قــد ال يطــرب محّبــو القهــوة لســماع هــذا النبــأ: 
أن الكافئن )الذي يتواجد في القهوة والشــاي 
ومشــروبات  الغازيــة  املشــروبات  ومعظــم 
املذكــرة  النطــف  تولــد  مــن  يثبــط  قــد  الطاقــة( 
ويخفض من تعدادها.  وال يعني هذا االمتناع 
التــام عــن تنــاول هــذه املشــروبات، لكــن ينصــح 

األطباء بعدم تجاوز الفنجانن منها يوميا.

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

)Getty( هناك العديد من اإلجراءات التي تساعد في الحفاظ على الحيوانات المنوية للرجل

تتعلق أسباب العقم لدى الرجل بضعف في حيواناته المنوية )النطف(. 
منها  كثيرة جدًا،  الضعف، فهي  إلى هذا  تؤدي  التي  العوامل  أما 

أسباب غير معروفة لدى الكثيرين

العقم 
عند الرجال

أسباب قد ال تخطر على البال

أصحاب الوزن المفرط أكثر تعرضًا للوفاة المبكرة

معلومة تهمك

من املعروف أن زيادة الوزن ترفع احتماالت اإلصابة بداء 
السكري، وأمراض القلب واألوعية )بما فيها ارتفاع الضغط 
والسكتة الدماغية(، وحتى السرطان.  ولكن لم تجر دراسة 

إحصائية واسعة تربط البدانة بقصر العمر )نتيجة كل هذه 
املضاعفات املرضية( حتى شهر أغسطس/آب الفائت، إذ نشرت 

املجلة البريطانية املعروفة »النسيت Lancet« إحصاء عامليا 
اشترك فيه باحثون من جامعة هارفارد Harvard، حللت فيه 
نتائج 239 دراسة سابقة أجريت على عشرة ماين شخص 

من 32 دولة. وبعد استبعاد املصابن بأحد األمراض املزمنة، 
واملدخنن، بقي من املجموعة نحو 4 ماين شخص توبعوا 

 BMI لفترة 5 سنوات. فتبن أن الذين كان مشعر كتلة أجسامهم
طبيعيا )بن 18.5 و24.9( من هؤالء، كان احتمال تعرضهم 
، بينما كان احتمال تعرض ذوي الوزن 

ً
للوفاة املبكرة قليا

املفرط )مشعر كتلة أجسامهم يفوق 25( للوفاة املبكرة أعلى. 
وكما هو معروف يحسب مشعر كتلة الجسم BMI بتقسيم وزن 
اإلنسان بالكيلوغرام على مربع طوله باألمتار، وتعتبر األرقام 
ما بن 19 إلى 25 طبيعية، واألرقام ما بن 25 و30 مؤشرًا إلى 

فرط الوزن، بينما تدل األرقام التي تفوق 30 على اإلصابة 
بالبدانة الصريحة. كل هذا يعني أن علينا أن نتخلص من 

وزننا الزائد بغض النظر عن أحوالنا الصحية.
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رياضة

ينتظر الجميع 
»سوبر 
كالسيكو« 
الكرة األرجنتينية 
بين نادي ريفر 
بليت وغريمه 
التقليدي بوكا 
جونيورز في 
الجولة الثالثة 
عشرة من 
الدوري المحلي. 
وستجري القمة 
على ملعب 
»المونيمونتال« 
معقل ريفر. 
والتقى الطرفان 
في 207 لقاءات 
على مستوى 
المسابقة هذه 
فاز بوكا في 75 
مقابل 67 لريفر، 
وكان التعادل 
سيد الموقف 
في 65 مناسبة.

تعتبر هذه القمة جماهيرية بامتياز على مستوى العالم )أليخاندرو باجينا/ فرانس برس(

سوبر كالسيكو األرجنتين

اختارت مجلة »ذا رينغ ماغازين« األميركية 
املتخصصة، منح املاكم الراحل محمد علي لقب 
األفضل في عام 1966 بأثر رجعي، وذلك بعد 50 

عاما من رفضها منحه هذا التكريم المتناعه عن 
تأدية الخدمة العسكرية ومن ثم املشاركة في 

حرب فيتنام. وأعلنت املجلة أنها بصدد تصحيح 
قرارها باختيار ماكم الوزن الثقيل الراحل 

األفضل في ذاك العام، وهو الذي توفي في يونيو/
حزيران املاضي بسبب مشكات في التنفس.

حقق راسل وستبروك ثاثية مزدوجة »تريبل 
دابل« سابعة على التوالي لم تكن كافية لتجنب 

فريقه أوكاهوما سيتي ثاندر خسارته األولى بعد 
6 انتصارات متتالية، أمام ضيفه هيوسنت روكتس 

102-99 ضمن الدوري األميركي في كرة السلة 
للمحترفن. وسجل وستبروك )28 عاما( 27 نقطة 
و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، فاصبح أول 
العب منذ مايكل جوردان أسطورة شيكاغو بولز 

في 1989 يحقق 7 ثاثيات مزدوجة متتالية.

بفضل هدف أحرزه العبه نيك هولدن قبل أربع 
دقائق وخمس ثوان من نهاية الوقت اإلضافي 

فاز نيويورك رينجرز 1-صفر خارج أرضه على 
شيكاغو باكهوكس في دوري هوكي الجليد في 
أميركا الشمالية. ونجح أنتي رانتا حارس مرمى 
رينجرز في الخروج بشباكه نظيفة للمرة األولى 

في املوسم الحالي بعد أن أنقذ 26 محاولة على 
شباكه، وفي مباراة أخرى فاز واشنطن كابيتالز 

4-1 على مضيفه بافالو سابرس.

قرار بأثر رجعي 
يعيد االعتبار للراحل 

محمد علي

وستبروك يعادل رقم 
األسطورة مايكل جوردن 

رغم الخسارة

هولدن يقود 
فريقه للفوز في دوري 

هوكي الجليد
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توفيق الصنهاجي

ــي فــي  ــربــ ــعــ يـــتـــنـــوع الــــتــــواجــــد الــ
األنــديــة األوروبـــيـــة، إال أن العبي 
الـــعـــربـــي  واملــــــغــــــرب  ــر  مــــصــ دول 
ــفـــرق،  ــرز الـ ــ ــم فــــي تــشــكــيــات أبــ ــ يـــبـــقـــون األهــ
الجزائريون،  الــدولــيــون  كثيرًا  ينشط  حيث 
األخـــرى، ومعهم  تلو  اإلنــجــازات  ويحققون 
الكرة  إغــفــال نجوم  املغاربة دون  الــدولــيــون 
بشكل  األنــظــار  باتوا محط  الذين  املصرية، 
كــبــيــر بــعــد أن كــــان تــألــقــهــم األكـــبـــر يقتصر 
عــلــى الــعــمــاقــن األهــلــي والـــزمـــالـــك، ويمكن 
األكثر  مصر،  املــغــرب،  الجزائر،  دول  اعتبار 
حضورًا من بن كل العرب في أعتى األندية 

األوروبية.
وتـــألـــقـــت الـــعـــنـــاصـــر الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر 
هـــذا املــوســم، فــي أرقـــى الـــدوريـــات بــأوروبــا، 
ــا  ــ أبــــطــــال أوروبــ فــــي دوري  وبـــالـــخـــصـــوص 
ــا لـــيـــغ، املــســابــقــة  ــيــــوروبــ بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــ
الثانية من حيث األهمية، وهما  األوروبــيــة 
املسابقتان اللتان انتهى دور مجموعاتهما 
بحر األســبــوع الــجــاري، وســجــل تــأهــل زخم 

كبير من الاعبن العرب إلى الدور املقبل.

2829
رياضة

تقرير

يمكن القول إن مسيرة محرز برفقة ليستر 
سيتي، قد فتحت الباب أمام مصراعيه في 
وجـــه الــاعــبــن الــجــزائــريــن اآلخـــريـــن، لكي 
يحذوا حذو زميلهم، كما أن اهتمام ليستر 
زاد بكل ما هو جزائري، عسى الفريق يجد 
محرزًا آخر يقدم اإلضافة، في دوري األبطال 
هــــذه املــــــرة، بــاعــتــبــارهــا املــســابــقــة األشــهــر 
أوروبــــيــــا، بــالــتــالــي يــمــكــن أن تــشــكــل هــدفــا 
النادي  لتألق  حتمية  واستمرارية  أســمــى، 
املفاجأة بإنكلترا والعبيه، وهو األمر الذي 

دفعهم إلى التعاقد مع إسام سليماني.
ليستر  وتمكن  الاعبان  بــرز  فقد  وبالفعل، 
بفضل إضافتيهما من عبور دور مجموعات 
دوري األبطال بنجاح، عقب احتاله الصف 
 13 بــرصــيــد  الــســابــعــة  فــي مجموعته  األول 
مباريات  خمس  محرز  خــاض  حيث  نقطة، 
خــال هــذا الــدور سجل فيها أربعة أهــداف، 
اآلخــر  هــو  بنصيبه  سليماني  ســاهــم  فيما 
القيمة  التأهل مــن خــال مشاركته  فــي هــذا 

في ثاث مباريات.
ولــــم يــكــن مـــحـــرز وســلــيــمــانــي، الــجــزائــريــن 
الوحيدين، اللذين تمكنا من التأهل من دور 
مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا املوسم، 
إذ انــضــاف إلــيــهــمــا اســمــان آخـــــران، يتعلق 
األمر بياسن براهيمي، املتألق في املجموعة 
البرتغالي،  بــورتــو  صحبة  ذاتــهــا  السابعة 
املحتل للصف الثاني خلف ليستر، وفوزي 
ــــاض ســــت مـــبـــاريـــات كــامــلــة  ــــذي خـ ــــام، الــ غــ
الثانية،  املــجــمــوعــة  الــــدور نفسه ضــمــن  فــي 
وتألق  بل  اإليطالي،  نابولي  ناديه  صحبة 
فـــي مــعــظــمــهــا إذ ســجــلــه يــتــحــدث عـــن ثــاث 

كرات حاسمة أثناء املباريات.
الجزائرين  النجوم  عن  الحديث  يمكن  وال 
ــــدون الــحــديــث عـــن نــظــرائــهــم املـــغـــاربـــة أو  بـ
ــلـــى مـــســـتـــوى هـــذه  ــألـــقـــن عـ ــتـ املـــصـــريـــن املـ
الــكــرة  الــنــنــي، نــجــم  املــســابــقــة، إذ إن محمد 
ــر مــــن الـــوصـــول  ــ ــة، تــمــكــن هــــو اآلخــ ــريـ املـــصـ
ــــى دور ثـــمـــن الــنــهــائــي،  بـــرفـــقـــة أرســــنــــال إلـ
بـــعـــد تـــصـــدرهـــم ملــجــمــوعــة ضـــمـــت بـــاريـــس 
نفسه  األمـــر  الفرنسي، وهــو  ســان جيرمان 
درار،  نبيل  املــغــربــي،  الــدولــي  إلــى  بالنسبة 
املركز  الفرنسي،  الذي احتل فريقه موناكو 
األول فــي مــجــمــوعــتــه، بــالــرغــم مــن هزيمته 
ــواجـــهـــة أمــــــام بـــايـــرن  ــي آخـــــر مـ الـــقـــاســـيـــة فــ
بــنــتــيــجــة 3-0، وهـــي  ــــي  ــانـ ــ األملـ ــفـــركـــوزن  ــيـ لـ
درار  املغربي  تتويج  عرفت  التي  املــواجــهــة 
بجائزة أفضل العــب في املــبــاراة، من طرف 

ــاملـــي، املـــخـــتـــص فــي  ــعـ ــكـــورد الـ مـــوقـــع هـــوسـ
إحصائيات الدوريات واملسابقات العاملية، 

إذ نال تنقيط 8.1.
ــــي دور ثــمــن  فـ ــرب مـــمـــثـــا  ــ ــغـ ــ املـ ــكــــون  ــيــ وســ
نهائي دوري األبطال األوروبي باعٍب ثاٍن، 
ويــتــعــلــق األمــــر هــنــا بــنــجــم أســــود األطــلــس 
املهدي بنعطية، مدافع يوفنتوس اإليطالي، 
الذي خاض أخيرًا أول مواجهة له في هذه 
ــام ديــنــامــو  املــســابــقــة كــأســاســي، وكــانــت أمــ
زاغريب الكرواتي، وهي املباراة التي انتهت 
بفوز نادي السيدة العجوز بهدفن نظيفن، 
لــه أن دخل  علما أن الــدولــي املــغــربــي سبق 

بديًا في مباراتن من دور املجموعات.
الـــذيـــن  ــــرب  ــعـ ــ الـ ــبــــن  الــــاعــ عــــــدد  كــــــان  وإذا 
سنتابعهم في دور الثمن من دوري األبطال 
قد وصل إلى السبعة العبن، فإن العدد يعد 
تــزداد جنسيات  إذ  ليغ،  اليوروبا  في  أكبر 
لبلدين  عــنــاصــر ممثلة  وتــنــضــاف  الـــعـــرب، 

عربين آخرين، وهما تونس، وسورية.
الــدور  فــي  ممثلة  تــونــس  باملقابل، ستكون 
املــقــبــل مـــن املــنــافــســة األوروبــــيــــة بــاملــهــاجــم 
ــــرف بـــصـــفـــوف  ــتـ ــ ــــحـ ــــدي حـــــــربـــــــاوي، املـ ــمـ ــ حـ
أندرلخت البلجيكي، الذي صعد هو اآلخر، 
ــانـــي فــــي جــــدول  ــثـ ــز الـ ــركــ بـــعـــد أن احـــتـــل املــ
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة،  ولـــم يــخــض حــربــاوي، 
ليغ،  اليوروبا  إال مباراتن هــذا املوسم في 

وغاب عن املواجهة األخيرة، التي حضرها 
سانت  بصفوف  مغربيان  العبان  باملقابل، 
ايــتــيــان، كسبا بــدورهــمــا ورقـــة الــعــبــور إلى 
ــقــــادم مـــن املـــنـــافـــســـة، بــعــد مــشــوار  الــــــدور الــ
حــافــل بــالــتــألــق طــيــلــة ســت مــبــاريــات بــدور 
املــجــمــوعــات، إذ يتعلق األمـــر هــنــا، بكيفن 
مــالــكــويــث، املــدافــع األيــمــن املــغــربــي األصـــل، 
والـــذي رفــض حمل قميص أســـود األطلس 
في نهائيات أمم أفريقيا القادمة، وسيختار 
ــغــــرب الحـــقـــا، وأســـامـــة  مـــا بـــن فــرنــســا واملــ

طنان، مهاجم األسود.
ويــعــتــبــر نـــــادي أوســمــانــلــيــســبــور الــتــركــي، 
باعبه املغربي األصل، الفرنسي الجنسية، 
التي  املغمورة  األندية  ريغاتان، من  أدريــان 
تمكنت من حجز مقعد لها في الدور القادم 
أيضا،  املنافسة، عن جــدارة واستحقاق  من 
بــعــد احــتــالــه لــلــمــركــز األول فـــي املــجــمــوعــة 
انتصارات  ثاثة  بعد  نقاط   10 برصيد   12

خاض محرز 5 
مباريات خالل هذا الدور 

سجل فيها 4 أهداف

سينتظر الجديدي 
صاحب االنتصارات الثالثة 

أي تعثر للوداد

زماء  فــاز  وهزيمتن وتعادل وحيد، حيث 
الـــاعـــب املـــغـــربـــي، الـــــذي ســبــق لـــه أن حمل 
ــاراة وديـــــــة فــقــط،  ــ ــبـ ــ قـــمـــيـــص األســــــــود فــــي مـ
ويــتــطــلــع ملـــبـــاراة رســمــيــة رفــقــة األســـــود، ما 
إن يكون جــواز سفره املغربي جــاهــزًا، على 

فريق زيوريخ السويسري بهدفن نظيفن.
املــتــواجــدة في  وفــي بقية األســمــاء املغربية 
الـــــدور املــقــبــل مـــن الـــيـــوروبـــا لــيــغ، نــجــد كــًا 
ــــروان داكـــوســـتـــا، مـــدافـــع أوملــبــيــاكــوس  مـــن مـ
اليوناني، يوسف توتوح، العب أي ف سي 
كــوبــنــهــاغــن الـــدانـــمـــاركـــي، املــقــصــى مـــن دور 
مــجــمــوعــات دوري األبـــطـــال، بــاإلضــافــة إلــى 
نــجــم نــجــوم أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي، 

حكيم زياش.
وتضم قائمة الاعبن الجزائرين املتأهلن 
إلى دور اليوروبا ليغ القادم، كًا من رشيد 
الفرنسي، الخارج  غزال العب أوملبيك ليون 
ــال، ونــبــيــل بن  مـــن مــنــافــســات دوري األبــــطــ
طالب، العب شالكه 04 األملاني، فيما ستكون 
الكرة املصرية حاضرة وبقوة أيضا في هذا 
الدور، من خال نجمها محمد صاح، العب 
روما، الذي تمكن من احتال املرتبة األولى 
املنافسة ذاتها،  الخامسة من  في املجموعة 
برصيد 12 نقطة نتيجة لثاثة انتصارات، 
وثــاثــة تـــعـــادالت، كـــان آخــرهــا سلبيا، أمــام 

أسترا جيورجيو الروماني بميدان األخير.

ال أهداف في لقاء فرانكفورت وهوفنهايم
ملعب  على  السلبي  بالتعادل  وهوفنهايم  فرانكفورت  أينتراخت  لقاء  انتهى 
األول »كومرتسبانك أرينا« في مباريات األسبوع الـ14 من الدوري األملاني لكرة 

القدم.
الــصــفــراء، حيث كان  بالبطاقات  لكنها حفلت  أهـــداف،  أي  املــبــاراة  ولــم تشهد 
نصيب أصحاب األرض سبع بطاقات صفراء، منها اثنتان لتيموثي تشاندلر 
الذي تم طرده، مقابل ثالث بطاقات صفراء للضيوف. بهذه النتيجة يحصل 
كل فريق على نقطة وحيدة، بحيث أصبح لدى هوفنهايم 26 نقطة في املركز 
نــال فرانكفورت نقطة وبــات فــي جعبته 26 نقطة لكنه يحتل  الــرابــع، وكــذلــك 

املركز الخامس بفارق األهداف.

سارميينتو يهزم تيجري في الدوري األرجنتيني
بفوز سارميينتو  الــقــدم  لكرة  األرجنتيني  الـــدوري  مــن  الــــ13  الجولة  انطلقت 

وتيمبيرلي وتعادل ألدوسيفي مع باتروناتو.
وتغلب سارميينتو على ضيفه تيجري بهدفني نظيفني سجلهما إريك غودوي 

بالخطأ في مرماه )د.36( وماكسيميليانو فورناري )د.45(.
بـــ16 نقطة، فيما تجمد رصيد  الــــ16  املــركــز  إلــى  ارتــقــى سارميينتو  وبــفــوزه 
الضيوف عند 17 نقطة في املرتبة الـــ14 بفارق األهــداف أمــام جــودوي كروز 
الذي خسر أمام مضيفه تيمبيرلي بهدف دون رد أحــرزه ماركوس فيفيروا 
الــذي  الــتــرتــيــب  فــي  نقطة  بــــ13  ـــ21  ــ ال للمركز  األرض  ليقفز صــاحــب  )د.90( 
يعتليه إستوديانتس بـ27 نقطة. وفي أولى مباريات الجولة تعادل ألدوسيفي 
مع ضيفه باتروناتو )1-1( ليحتل األول املركز الـ27 بعشر نقاط، فيما يحل 

الضيوف باملرتبة الـ13 بـ18 نقطة.

تعادل إيجابي بين غرناطة وملقا
عاد غرناطة بنقطة من ملعب مضيفه ملقا »ال روساليدا« بعدما اقتنص تعاداًل 
الـ15 لدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم  قاتاًل بهدف ملثله في الجولة 
»الليغا«. أنهى أصحاب األرض الشوط األول متقدمني في النتيجة بالهدف الذي 
الدقيقة 24. إال أن العبي غرناطة تمكنوا من  أحــرزه إغناسيو كاماتشو في 
أرتيم  األوكــرانــي  املهاجم  بثماني دقائق فقط عبر  النهاية  التعادل قبل  إدراك 

كرافتس. وبهذه النتيجة، يصبح رصيد ملقا 21 نقطة في املركز الثامن، فيما 
أصبح رصيد غرناطة 9 نقاط يقبع بها في املركز التاسع عشر وقبل األخير 

وذلك حتى انتهاء جميع مباريات الجولة.

تشابيكونسي  يعلن اسم مدربه الجديد
أعلن نادي تشابيكونسي البرازيلي، الذي لقي 19 من العبيه وكل جهازه الفني 
تقريبًا مصرعهم في حادثة جوية مؤخرًا بكولومبيا تعيني فانغر مانشيني 

كمدرب جديد له.
ويعد هذا أول تعاقد يبرمه النادي منذ حادث الطائرة التي كانت تتوجه بالفريق 
أمــام  ســودأمــيــركــانــا  بطولة  نهائي  ذهـــاب  لــخــوض  الكولومبية  ميديني  ملدينة 

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.
لقوا  الــذيــن  الــــ71  الضحايا  أحــد  املـــدرب كايو جــونــيــور،  وسيخلف مانشيني 
مصرعهم في حادث سقوط الطائرة التي كانت تقل 77 راكبًا. وجرى اإلعالن 
عــن اســـم املــــدرب عــقــب اجــتــمــاع مانشيني مــع رئــيــس املــجــلــس االســتــشــاري 
للنادي، بلينيو دافيد دي نيس فيليو. يشار إلى أن تشابيكونسي الذي منح 
الرابعة  الــدرجــة  دوري  فــي  يلعب  كــان  الضحايا  لــذكــرى  تكريمًا  البطولة  لقب 
تنافسي في 2017  إلى تكوين فريق  النادي  البرازيلي حتى 2006. ويحتاج 
البرازيلي.  األولــى  الدرجة  ودوري  ليبرتادوريس  كــأس  بطولة  ألنــه سيخوض 
يشار إلى أن مانشيني لم يكن يشغل أي منصب منذ سبتمبر/أيلول املاضي 

حينما أقيل من تدريب فيتوريا.

يــســعــى الـــــوداد الــبــيــضــاوي الســتــعــادة نغمة 
ــر ثـــاث  ــ ــارات الــــتــــي فـــارقـــتـــه فــــي آخــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االنـ
ــبــــاريــــات، عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــا ثـــقـــيـــًا عــلــى  مــ
حسنية أغـــاديـــر مــســاء الــيــوم األحــــد فــي قمة 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن دوري املحترفن  الــجــولــة 
ــرة الــــــــقــــــــدم. وأكـــــــــــد الــــفــــرنــــســــي  ــ ــكــ ــ املـــــغـــــربـــــي لــ
سيباستيان ديسابر مــدرب الــوداد الــذي حل 
ــازم على  بــديــا لــلــمــدرب تــوشــاك، أن فــريــقــه عـ
تعويض إهداره لبعض النقاط في آخر ثاث 
مباريات اكتفى خالها بالتعادل سلبيا أمام 
ــام اتــحــاد طــنــجــة و1-1 أمــام  الـــرجـــاء و2-2 أمــ
ــال ديــســابــر »بـــعـــد بــدايــة  ــ ــان.  وقـ ــركــ نــهــضــة بــ
انــتــصــارات تحالفت  عــدة  فيها  موفقة حققنا 
في  بــالــتــعــادل  نكتفي  جعلتنا  معطيات  عــدة 
آخـــر ثـــاث مــبــاريــات، وبــالــتــالــي تضييع عــدة 
نــقــاط مــنــهــا خـــوض جــمــيــع املـــبـــاريـــات بعيدًا 
وأرضية  والغيابات  واإلصابات  قواعدنا  عن 
املــلــعــب فــي الــلــقــاء األخــيــر أمــــام بـــركـــان، وهــي 
ذات عــشــب صــنــاعــي غــيــر مــســاعــد«. وأضـــاف 
مدرب الوداد »لست راضيا على التعادل أمام 

اإلسباني  مــدريــد  أتلتيكو  نـــادي  إعـــان  عقب 
لـــــــكـــــــرة الــــــــقــــــــدم عــــــــن إطـــــــــــــاق اســــــــــم »وانـــــــــــــدا 
تباينت  الجديد،  متروبوليتانو« على ملعبه 
ردود أفعال العبي الفريق بن الفرح باالنتقال 
لــلــعــب عــلــى املــلــعــب الــجــديــد والـــحـــزن ملــغــادرة 
احتضن  الـــذي  كــالــديــرون«  »فيسنتي  ملعب 
ــدار 50  مــبــاريــات »الــروخــيــبــانــكــوس« عــلــى مـ

عاما.
وقــــال مــهــاجــم الــفــريــق، فــرنــانــدو تـــوريـــس، إن 
التفكير في كلمة )متروبوليتانو(، في إشارة 
ــــذي اســتــضــاف مــبــاريــات  ــم املــلــعــب الـ إلــــى اســ
الفترة ما بن 1923 وحتى 1966،  الفريق في 
أمـــر »مـــؤثـــر لــلــغــايــة« و«يــفــيــض بــالــكــثــيــر من 

املشاعر«.
وقال توريس خال تقديم اسم امللعب الجديد 
فــي )فيسنتي كــالــديــرون( »هـــذا االســـم يوقظ 
بداخلنا الكثير من املشاعر. يجب االستمتاع 
بـــه، واالســتــمــتــاع أوال بــالــكــالــديــرون، والـــذي 
ــرة،  ــكـ ســـتـــذهـــب مـــعـــه جــمــيــع ذكـــريـــاتـــي مــــع الـ
وأتــمــنــى أن أحـــكـــي لـــجـــدي فـــي يــــوم مـــا أنــنــي 

لعبت على ملعب املتروبوليتانو«.

نهضة بركان ألننا كنا متقدمن في النتيجة 
رغـــم الــغــيــابــات، لــكــنــنــا قــبــلــنــا هـــدف الــتــعــادل 
مــن ركــلــة ثــابــتــة مــمــا يــفــرض علينا أن نعود 
االنــتــصــارات، حيث سنتوجه  لطريق  سريعا 
ملــديــنــة أغــاديــر لــخــوض مــبــاراة ليست سهلة 
أمــــام حسنية أغـــاديـــر«، ورغــــم اكــتــفــاء الــــوداد 
ثــاث مباريات فقد حافظ  آخــر  فــي  بالتعادل 
على صدارته برصيد 25 نقطة، لكنه لم يعد 
يــتــقــدم ســــوى بــنــقــطــة واحــــــدة عــلــى مـــطـــارده 
املــبــاشــر الـــدفـــاع الــحــســنــي الـــجـــديـــدي، بينما 
املتتالية  الثاثة  االنتصارات  مسيرة  توقفت 
مواجهة  آخــر  فــي  بالتعادل  أغــاديــر  لحسنية 
أمــــام أوملــبــيــك خــريــبــكــة لــيــتــراجــع إلــــى املــركــز 
الــســابــع بــرصــيــد 16 نــقــطــة. ومـــن املــحــتــمــل أن 
السنغالي  مــدافــعــه  الــــوداد  عــن تشكيل  يغيب 
ــة مــقــابــل عـــودة  ــابـ مــرتــضــى فــــال بــســبــب اإلصـ

املدافع يوسف رابح بعد تعافيه من إصابة. 
ــر الــــــــدفــــــــاع الــــــجــــــديــــــدي صــــاحــــب  ــتــــظــ ــنــ ــيــ وســ
االنتصارات الثاثة املتتالية أي تعثر للوداد 
الـــذي يعد الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي لــم يتعرض 
لــلــهــزيــمــة لــكــي يــنــقــض عــلــى املـــركـــز األول في 

وأضــاف: »أعتقد أن األمر تتداخل فيه الكثير 
من املشاعر. عندما رأينا اإلعان للمرة األولى 
)تـــــم عـــــرض فـــيـــديـــو خـــــال الـــتـــقـــديـــم يــعــرض 
تأثرت  املتروبوليتانو(،  ملعب  ذكــريــات  فيه 
ــذا املــمــثــل وعـــضـــو الـــنـــادي  كــثــيــرا بــمــعــرفــة هــ
الــــــذي يـــذكـــرنـــي بــــجــــدي، الــــــذي أذكــــــر حــديــثــه 
عـــن املــتــروبــولــيــتــانــو والــتــصــبــب عـــرقـــا عند 
الحديث عن تاريخ النادي ومعرفة ماذا يمثل 

لجماهير األتلتي«.
ــا املـــدافـــع األوروغـــوايـــانـــي ديــيــغــو غــوديــن،  أمـ
عن  فأعرب  املــدريــدي،  بالفريق  الثاني  القائد 
ــــلء املــلــعــب الــجــديــد بــالــذكــريــات  ثــقــتــه فـــي »مـ
الــرائــعــة والــســعــادة واملــشــاعــر«، مــوضــحــا أنــه 
لـ«الروخيبانكوس«، ولكنه  لم يولد مشجعا 

اآلن أصبح »ضمن مشجعيه«.
وصـــرح: »لــم أولـــد كمشجع ألتلتيكو مــدريــد، 
ولكني اآلن كذلك. هذه اللحظة مليئة باملشاعر 
بسبب التغييرات التي تحدث، ولكنها أيضا 
مع  والتطلعات  واإليجابية  بالطموح  مليئة 
بالنسبة  الكثير  يعني  الـــذي  الــجــديــد  امللعب 
لــجــمــيــع جــمــاهــيــر األتـــلـــتـــي. نــتــمــنــى أن نــقــدم 
بــالــذكــريــات  نـــمـــأه  لــنــا وأن  أداء  أفـــضـــل  فــيــه 

والسعادة«.
وأكد العضو املنتدب ألتلتيكو مدريد، ميغيل 
أنــخــل خــيــل مـــاريـــن، بــعــد تــوقــيــع االتـــفـــاق مع 
شركة )واندا( الصينية لرعاية امللعب الجديد 
ملدة خمسة مواسم، أن هذا امللعب »يعد قفزة 
»يقربهم«  التحالف  هــذا  وأن  للنادي  هائلة« 
من »العاملية«. وقال مارين خال حفل التقديم 

حال تغلبه على ضيفه الوافد الجديد شباب 
أطلس خنيفرة الذي انهزم في آخر مباراتن. 
ويـــحـــتـــضـــن مــلــعــب طــنــجــة الـــكـــبـــيـــر »ديـــربـــي 
الشمال« مساء اليوم األحد بن اتحاد طنجة 
املنتشي بالفوز على الرجاء البيضاوي بهدف 
الــثــالــث بــرصــيــد  بــاملــركــز  دون رد واالنــــفــــراد 
املتراجع  التطواني  املــغــرب  وجـــاره  نقطة،   22
إلـــى املـــركـــز الـــســـادس بــرصــيــد 17 نــقــطــة بعد 
الــخــســارة على أرضـــه أمـــام الــرجــاء بالنتيجة 
ذاتها. وسيخوض الرجاء البيضاوي املباراة 
بــــدون جــمــاهــيــر أمــــام ضــيــفــه نــهــضــة بــركــان، 
بــســبــب عــقــوبــة جـــديـــدة مـــن لــجــنــة االنــضــبــاط 
املغربي،  لاتحاد  التابعة  الرياضية  والـــروح 
بــســبــب شــغــب جــمــاهــيــره فـــي مـــبـــاراة املــغــرب 
التطواني بعد إلقاء ألعاب نارية على امللعب 
وتوقف  كثيف  ضــبــاب  انتشار  فــي  والتسبب 
مدينة  أمــن  استجابت سلطات  وقــد  املـــبـــاراة، 
الدار البيضاء لطلب نادي الرجاء باستضافة 
منافسه نهضة بركان على ملعب األب جيكو، 
املــبــاراة بمدينة  الفريق خــوض  بعدما رفــض 
مـــراكـــش. وفـــي بــاقــي املــبــاريــات يبحث الفتح 
الرباطي حامل اللقب عن تحقيق فوزه الثالث، 
صاحب  املراكشي  الكوكب  يستضيف  عندما 
الجيش  يحل  بينما  املتتاليتن،  الهزيمتن 
القنيطري،  الــنــادي  املــلــكــي ضيفا عــلــى جـــاره 
ــــع شـــبـــاب  ــة مـ ــ ــادلـ ــ ــاب قـــصـــبـــة تـ ــبــ ــلـــتـــقـــي شــ ويـ
الريف الحسيمي وأوملبيك أسفي مع أوملبيك 

خريبكة.
)رويترز(

»إنــــه حـــدث هـــام ونــشــعــر بــطــمــوح كــبــيــر عقب 
توقيع هذا االتفاق«. وتابع »هذا األمر يعني 
بالنسبة لي قفزة هائلة في التحالف بن واندا 
وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد. هــمــا عــامــتــان تــجــاريــتــان 

تتطوران بشكر كبير وعامليتان.
ومن جانبه، وصف دييغو سيميوني، املدير 
الذي  الخاص  بـ«اليوم  الحدث  للفريق،  الفني 

يحمل الكثير من الذكريات والطموح«، مؤكدا 
ــه عــلــى »ضـــــرورة الـــفـــوز« على  فـــي الـــوقـــت ذاتــ

فياريال.
وصـــرح الـــ«تــشــولــو« خـــال الــحــفــل »إنـــه ليوم 
ــــاص، يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن ذكـــريـــات املــاضــي  خـ
مـــا يــجــب أن  قــيــل  لــقــد  والــطــمــوح للمستقبل. 
يقال )في إشارة إلى تصريحات الجميع خال 

يجب  الـــنـــادي(.  شــعــار  وتغيير  امللعب  تقديم 
الفوز في مباراة غد اإلثنن ، ليس أكثر«. أما 
العـــب الـــوســـط، كــوكــي ريــســوركــســيــون، أعــرب 
عـــن شـــعـــوره بــمــشــاعــر مــتــبــايــنــة بـــن الــحــزن 
ـــ24 عــامــا املــاضــيــة، لــم يــعــرف إال  ألنـــه خـــال الــ
لأتلتي، وفرح  واحــدا  واحــدا وملعبا  شعارا 
من  الــنــادي  حققها  التي  الكبيرة«  لـ«الخطوة 

»كافة النواحي«.
وقـــــــــال الــــــاعــــــب الـــــــدولـــــــي »أشــــــعــــــر بـــالـــحـــزن 
والــســعــادة فــي آن واحـــد. خــال أعــوامــي الــــ24، 
ــد ومــلــعــب واحـــد  ــرف ســـوى شــعــار واحــ لـــم أعــ
ألتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، ولـــكـــنـــي فــــي الــــوقــــت ذاتــــه 
ســعــيــد ألنـــنـــا حــقــقــنــا خـــطـــوة كــبــيــرة لــلــغــايــة 
تـــتـــواكـــب مـــع املـــســـتـــوى الـــــذي نــقــدمــه حــالــيــا، 
العاملي  املستوى  على  أيضا  نحققه  مــا  وهــو 
في كافة النواحي«. فيما أفصح قائد الفريق، 
غـــابـــي فـــرنـــانـــديـــز، عـــن مــشــاعــره إزاء »تــطــور 
الــنــادي« الــذي يتجه »دون أدنــى شــك« إلــى أن 
أنــه مع  إلــى  يكون مؤسسة »عماقة«، منوها 
للملعب، واندا متروبوليتانو،  الجديد  االسم 
ا مـــــن تــــاريــــخ  ــار، فـــــــإن جــــــــزء ــ ــعـ ــ ــــشـ ــيـــر الـ ــغـــيـ وتـ
وقــال  استعادته«.  »تمت  )الروخيبانكوس( 
ــة الـــنـــادي يــتــطــور بهذا  فــي هـــذا الــصــدد »رؤيــ
ــر مــؤثــر. أعــتــقــد أنــنــا نــتــجــه لنكون  الــشــكــل أمـ
مؤسسة عماقة دون شــك. ومــع هــذا الشعار 
ا  الجديدين، فإننا نستعيد جزء امللعب  وهذا 
من تاريخ النادي«. وتابع »على الجماهير أن 

تفخر بماضي وبمستقبل هذا النادي«.
)إفي(

مشاعر متباينة بعد اإلعالن عن اسم ملعب أتليتكو الجديدالوداد عازم على استعادة نغمة االنتصارات أمام أغادير

فرنسية  إعالمية  تقارير  كشفت 
مارسيليا  أولمبيك  نادي  رغبة  عن 
فــي تــعــزيــز صــفــوفــه بــالــالعــب 
الدولي الجزائري، ياسين إبراهيمي، 
البرتغالي،  بورتو  ميدان  متوسط 
وذكر موقع »أوروبا 1« الفرنسي، 
قائمة  وضــع  مارسيليا  فريق  أن 
التعاقد  ينوي  الذين  الالعبين  ألبرز 
الشتوي،  الميركاتو  خالل  معهم 
مقدمتهم،  في  إبراهيمي  وبأن 
إلى جانب التونسي أيمن عبد النور 

العب فالنسيا اإلسباني.

مارسيليا يتطلع 
لضم إبراهيمي

يعول الوداد البيضاوي 
على العودة إلى أجواء 

االنتصارات بالدوري 
المغربي من خالل 

مواجهة حسنية أغادير

تباينت ردود الفعل بين 
الفرح والحزن بعد إعالن 

أتليتكو مدريد عن ملعبه 
الجديد

)Getty /محرز وسليماني يصنعان ربيع ليستر )لورين غريفذيتس

محمد صالح ركيزة أساسية بروما اإليطالي )كالوديو باسكاوزي/ األناضول(

حكيم زياش مهاجم أياكس الهولندي )آيهان مهميت/األناضول(

حمدي الحرباوي العب أندرلخت البلجيكي )يوريك يانسز/فرانس برس(

ملعب واندا متروبوليتانو يعوض فيسنتي كالديرون )بوراك أكبولوت/ األناضول(الوداد اشتاق إلى أجواء الفوز )فضل سينا/ فرانس برس(

نجوم 
العرب

شهدت المواسم األخيرة، تطورًا كبيرًا 
في عدد الالعبين العرب المتواجدين في 

ساحة أعتى األندية األوروبية، وأداء الفتًا من 
معظمهم

تواجد الفت في المنافسات 
األوروبية

مباريـات
      األسبـوع
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تزداد رقعة قضايا تهرب الالعبني 
الضريبي يومًا بعد آخر، إذ كشفت 
مــســتــنــدات مــســربــة نــشــرهــا مــوقــع 
)فوتبول ليكس(، عن تورط أسماء جديدة من 
بينها األرجنتيني أنخيل دي ماريا ومواطنه 
تهرب ضريبي  في قضية  باستوري  خافيير 
عبر وضع األموال التي يتحصالن عليها من 
اإلعــالنــات فــي إحـــدى الـــدول الــتــي ال تشملها 

الضرائب على الدخل.
بـــارت« اإللكترونية  ونــشــرت جــريــدة »مــيــديــا 
مكتب  شبكة  ضمن  تعتبر  والــتــي  الفرنسية، 
الــتــحــقــيــقــات الــصــحــافــيــة األوروبـــــيـــــة، بعض 
الــوثــائــق الــتــي تثبت أن العــبــّي بــاريــس ســان 
جيرمان أودعا األموال التي يتحصالن عليها 
ــقـــوق الــــصــــورة فــــي إحــــــدى دول املــــالذ  مــــن حـ
الــضــريــبــي لتجنب دفـــع الــضــرائــب فــي الــقــارة 
األوروبـــيـــة. وأكــــدت الصحيفة فــي مــا يخص 
دي مــاريــا العـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وريـــال 
مدريد السابق، أنه دفع مبلغ 150 ألف يورو 
إلحدى الشركات البنمية تحت بند اإلعالنات. 
وجاء هذا األمر بتوصية مباشرة من صندوق 
 1.85 مبلغ  إضافة إلخفاء  »دويـــن«،  استثمار 
الــعــذراء البريطانية،  الــجــزر  مليون يــورو فــي 
والــتــي يــرجــح أن تــكــون قــد جـــاءت عــلــى شكل 
مــكــافــأة حــني غــــادر الـــنـــادي املــلــكــي إلـــى فريق 

العبو المالذات 
الضريبية

تكشف »فوتبول ليكس« يومًا بعد آخر عن عمليات تهرب ضريبي من قبل 
أكبر،  الضريبي، وذلك من أجل كسب مبالغ  المالذ  الكبار في دول  الالعبين 
كريم  الفرنسي  عن  الجميع  تحدث  فيما  نفسه  عن  للدفاع  خرج  البعض 

بنزيمة وأطلق عليه البعض لقب »الرجل الضريبي النظيف«
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ــام بـــاســـتـــوري  ــ الـــشـــيـــاطـــني الـــحـــمـــر. بــــــــدوره، قـ
بإنشاء شركة وهمية في األوروغـــواي بهدف 
إعــالنــات  يـــورو على شكل  إخــفــاء 1.9 مليون 
بــارت«. وكشف موقع  بحسب جريدة »ميديا 
»فوتبول ليكس« أخيرًا عن أن النيابة العامة 
في العاصمة اإلسبانية مدريد قد اتهمت دي 
ألونسو  وتشابي  كارفاليو  وريــكــاردو  ماريا 
كوينترا  وفابيو  فالكاو  رادميل  والكولومبي 

بالتهرب والتحايل الضريبي.

بوغبا ينضم للقائمة
جاء الدور على الالعب الدولي الفرنسي، بول 
يونايتد  مانشستر  مــيــدان  مــتــوســط  بــوغــبــا، 
بانتقاله  أغلى صفقة  مثل  والــذي  اإلنكليزي، 
مــن يوفنتوس إلــى الــــدوري اإلنــكــلــيــزي خالل 
املــيــركــاتــو الــصــيــفــي. وكــشــفــت الــتــســريــبــات أن 
الــســاهــريــن عــلــى تــســيــيــر أعـــمـــال هـــذا الــالعــب 

اخـــتـــاروا شــركــة »أوف شــــور«، مــقــرهــا جــزيــرة 
»جيرسي« البريطانية، وهو نوع من الشركات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــاجــر عـــن طــريــقــهــا ويــكــون 
حسابك خارج البلد الذي تقيم فيه وليس في 
الداخل وتستعمل للتهرب من الضرائب. وأكد 
موقع »أوروبا 1« الذي نشر الخبر أن الشركة 
ــم انـــشـــاؤهـــا قــبــل تــوقــيــع بــوغــبــا مـــع شــركــة  تـ
»أديداس«، والتي يجني الالعب منها عائدات 

مالية تراوح بني 25 و40 مليون يورو.
ــابـــارت« الــفــرنــســي إلــى  ــديـ ــيـ ــار مـــوقـــع »مـ ــ وأشــ
الــدولــي  الــالعــب  مكتشف  تنازيفتي،  ولــيــد  أن 
الــفــرنــســي مــنــذ أن كـــان ســنــه 13 عــامــا، والـــذي 
كان مسؤوال عن حقوق صورة الالعب بوغبا، 
بــعــقــد مــدتــه 15 عــامــا لــشــركــة بــلــوكــســمــبــورغ، 
كان ضحية تحايل بني الالعب ووكيل أعماله 
ــالــــي، مــيــنــو رايــــــــوال. وذكـــــــرت صــحــيــفــة  اإليــــطــ
»لوموند الفرنسية أن بوغبا رفض الرد على 
هــذه االتــهــامــات، بينما تــولــى رايـــوال اإلجــابــة 
قائال: »إنها اتهامات باطلة وال أساس لها من 
الصحة، واملؤكد أنها معلومات وقع تأويلها 

بالخطأ«.

رونالدو يكشف الوثائق 
رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  النجم  نشر 
اإلسباني، كشوفات مالية  ريــال مدريد  العــب 
تــثــبــت أنـــــه صـــــرح عــــن دخـــــل بـــأكـــثـــر مــــن 225 
مليون يورو خالل 2015، وذلك بعد اتهامات 
األيــام  وفــي  الضريبي.  بالتهرب  لــه  صحافية 
األخــيــرة نشرت صحف أوروبــيــة عــدة أبرزها 
خالل  ووثائق  تقارير  األملانية،  شبيغل«  »در 
ــــدو بــالــتــهــرب  ــالـ ــ ــة، تــتــهــم رونـ ــيـ الـــفـــتـــرة املـــاضـ
الــضــريــبــي. وبــحــســب الــتــســريــبــات فـــإن الـــدون 
دوالر(  مليون   160( يـــورو  مليون   150 اخــفــى 
مــن الــعــائــدات اإلعــالنــيــة، عــن السلطات املالية 

اإلسبانية.
ــة  ــالــ ــن خـــــــالل وكــ ــ مــ ــرا  ــ ــ ــاديـ ــ ــ مـ ورد صـــــــــــاروخ 
»جــيــســفــوت« الـــتـــي تــمــثــلــه، بــنــشــر تــفــاصــيــل 
مدخوله خالل 2015، والتي سبق له تقديمها 
إلـــــى ســـلـــطـــات الــــضــــرائــــب اإلســـبـــانـــيـــة، عــلــى 
األرجـــح فــي آذار/ مـــارس. وتــؤكــد التفاصيل 
أن الــنــجــم املــرشــح لنيل جــائــزة افــضــل العــب 
يــورو  مليون   227,2 مبلغ  الــعــالــم حصد  فــي 
في عام 2015، غالبيتها من خــارج إسبانيا. 
وأوضحت »جيستيفوت« التي يملكها مدير 
منديش:  جـــورج  البرتغالي  رونــالــدو  أعــمــال 
ــن تـــهـــرب  ــ ــة عـ ــيــ ــاضــ »حــــكــــي خــــــالل األيـــــــــام املــ
رونـــالـــدو، وهـــو الــــذي كـــان مــدركــًا لــواجــبــاتــه 
الضريبية منذ بداية مسيرته االحترافية في 
أقــام فيها إسبانيا وإنكلترا  التي  الـــدول  كــل 
والــبــرتــغــال(، وليست لديه ولــم تكن لديه أي 
قــضــيــة مــع الــســلــطــات الــضــريــبــيــة فــي أي من 

هذه الدول«.
واعــتــبــرت أيــضــًا: »هــــذا الــنــشــر الــــذي لــم يكن 
واجبًا قانونيا، يشكل إثباتًا غير قابل للشك 
أن كريستيانو رونالدو وممثليه يتعاونون 

E E

رونالدو كشف 
وثائق تثبت براءته من 

التهرب الضريبي

ستروتمان ينجو بقرار محكمة االستئناف
إيطاليا  في  الرياضي  االستئناف  محكمة  قبلت 
الطعن الـــذي تــقــدم بــه نـــادي رومـــا وألــغــت إيقاف 
العب وسط الفريق، الهولندي كيفني ستروتمان، 
بداعي ادعاء تعرضه العتداء خالل مباراة دربي 

العاصمة أمام التسيو يوم األحد املاضي.
واعتبرت املحكمة »أنه ال يمكن استبعاد إمكانية 
استفز  قد  ستروتمان  الالعب  يكون سقوط  أن 
العـــب الــفــريــق املــنــافــس )دانــيــلــو( كــاتــالــدي الــذي 

أصر على جذب األول من قميصه«.
يذكر أن لجنة االنضباط اعتبرت أن هذه الواقعة 
ــبـــاب فـــي إشـــهـــار حــكــم الــلــقــاء  »كـــانـــت أحـــد األسـ
الحمراء لكاتالدي«، بينما أكدت املحكمة  البطاقة 
أن »دورهـــــــا لــيــس تــحــديــد الـــعـــالقـــة بـــني الــســبــب 
والتأثير الخاص بواقعة تحايل محددة«. ولهذا، قبلت املحكمة الطعن الذي تقدم به روما 

وألغت قرار لجنة االنضباط بإيقاف الالعب ملباراتني.

يويفا يحفظ شكاوى ضد بنفيكا
أعلن نادي بنفيكا البرتغالي أن االتحاد األوروبي لكرة القدم )يويفا( قرر حفظ الشكاوى 
املقدمة من نادي سبورتنغ لشبونة حول رشاوى مزعومة قدمها النادي األحمر للحكام.
وأثيرت »قضية البطاقات«، كما تعرف في البرتغال، في أكتوبر/تشرين األول من العام 

املاضي على إثر تصريحات تليفزيونية لرئيس نادي سبورتنغ، برونو دي كارفاليو.
وأكد كارفاليو أن بنفيكا عرض على الحكام واملندوبني واملراقبني »باقة« تتضمن دعوات 
عشاء وقميص األسطورة البرتغالية الراحل أوزيبيو، بما يوازي قيمة 250 ألف يورو في 
املوسم. وأكدت النيابة البرتغالية أنها قامت في 11 أكتوبر/تشرين األول املاضي بتفتيش 
مقر نادي بنفيكا بحثًا عن إيجاد أي أدلة حول هذه القضية التي يتم التحقيق فيها. من 
املعنية  السلطات  بمطالبة  للعبة  البرتغالي  االتحاد  فيه  طالب  بيانا  النادي  نشر  جانبه، 

بإجراء التحقيقات الالزمة من أجل كشف جميع الحقائق.

اعتزال اإلنكليزي بوبي زامورا
ــورا  أعــلــن الـــالعـــب الـــدولـــي اإلنــكــلــيــزي بــوبــي زامــ
اعــتــزالــه كــرة الــقــدم االحــتــرافــيــة بعد 17 موسمًا 

قضاها في هذا املجال.
وكــان زامــورا الــذي سيكمل 36 عاما في يناير/
الثاني املقبل، رحل عن صفوف برايتون  كانون 
أند هوف ألبيون في نهاية موسم 2016-2015. 
ــال املــهــاجــم عــلــى حــســابــه بــشــبــكــة )تــويــتــر(  ــ وقـ
تلقيتها.  التي  الرسائل  لكل  »ممنت  االجتماعية 
بالفعل أعلنت اعتزالي. سأفتقد زمالئي والفرق 

واملدربني. شكرًا لدعمكم طوال هذه السنوات«.

بالتر منزعج من إنفانتينو
كشف رئيس االتحاد الدولي السابق لكرة القدم )فيفا( جوزيف بالتر أن الرئيس الحالي 
الهاتفية بعد  اتصاالته  يــرّد على  لم  إذ  املناسب،  بالشكل  لم يحترمه  إنفانتينو  جياني 

انتهاء االنتخابات األخيرة التي خلفه على إثرها.
الـــ80 عامًا الكثير من االتهامات في ما يخص قضايا الفساد،  وواجــه بالتر صاحب 
وخسر مؤخرًا االستئناف الذي تقدم به أمام محكمة التحكيم الرياضي بوجه إيقافه 
لست سنوات على إثر تجاوزه لوائح القيم. وصرح بالتر لبرنامج »وورلد فوتبول« الذي 
يعرض على هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي«: »التقيت إنفانتينو الذي بدأ مهامه 
في فبراير/ شباط وذلك بهدف مناقشة بعض املسائل التي ينبغي حّلها في االتحاد 
الدولي للعبة، وكانت االتصاالت بيني وبينه قوية حتى إنه زارني في منزلي«. وأضاف: 
»تحدثنا في بعض القضايا التي من املفترض حلها، وأبلغني حينها أنه سيعمل على 
األمر، لكن منذ ذلك الحني لم يرد علّي مطلقًا، حاولت الوصول إليه عبر إرسال خطاب 
له، حتى إنني أمتلك رقم هاتفه الخاص، وقد عمدت لالتصال به وعلمت بأن الرقم ما 

زال في حوزته«.

تمّيزه مّثل منتخب بالده تحت 15 سنة وتحت 16 سنة.
ــنــادي أيــاكــس فــي بــدايــة  عـــاش كــلــويــفــرت الــحــقــبــة الــذهــبــيــة ل
ــبـــاراة لـــه مـــع الــفــريــق يـــوم 21  ــاض أول مـ الــتــســعــيــنــيــات وخــ
أغسطس/ آب 1994 بعمر الـ18 عامًا في السوبر الهولندي 

أمام نادي فينورد ويومها سجل هدفه األول.
في تلك الفترة انطلق كلويفرت صحبة العبني آخرين تحولوا 
إلــى نــجــوم فيما بعد مــن فــريــق أيــاكــس على غـــرار إيــدغــار 
ديفيدز وكالرينس سيدورف والحارس إدوين فان درسار. 
وفي دوري األبطال 1995 دخل في الدقيقة 85 وسجل هدفًا 
أمام ميالن في النهائي. بعد هذه الفترة في هولندا انتقل إلى 
أحد أصعب الدوريات في العالم وهو اإليطالي، وكان الخيار 
ــدأ كــلــويــفــرت بشكل  يــومــهــا الــلــعــب ملــيــالن ســنــة 1997، وبــ
جيد وســجــل خــالل ذلــك املــوســم 9 أهـــداف فــي 33 مــبــاراة، 
نــادي برشلونة وتحديدًا في عام  إلــى  لكنه انضم بعد ذلــك 

ثانية  ليجتمع  إسترليني  جنيه  ماليني   8,75 مقابل   1998
بمواطنه املدرب لويس فان غال، وشكل هناك ثنائيًا رائعًا مع 
البرازيلي ريفالدو وحقق لقب الليغا في موسم 1999-1998، 
وسجل خالل السنوات التي قضاها هناك حتى 2004 124 

هدفًا في 249 مباراة خاضها.
الهولندي رحاله بعد ذلك في فريق نيوكاسل  املهاجم  حّط 
يونايتد فسجل خالل املوسم 13 هدفًا في 33 مباراة لكنه 
تــرك الــنــادي رغــم تألقه فــي بعض املــبــاريــات أمــام تشلسي 
من  كلويفرت إلسبانيا  عــاد  التالي  املوسم  وفــي  وتوتنهام، 
بوابة فالنسيا لكن وبعد 202 دقيقة فقط تعرض لإلصابة، 
لينهي املوسم ويغادر إلى ليل الفرنسي الذي لعب معه فترة 
أنه يريد االعتزال نهاية  املــدرب كلود بويل  أبلغ  قصيرة ثم 
بــالده في 79  مّثل منتخب  أنــه  يذكر  موسم 2008-2007. 

مباراة وسجل 40 هدفًا.

حسين غازي

قــدمــت هــولــنــدا الــكــثــيــر مــن املــهــاجــمــني املــمــيــزيــن عــلــى مــدار 
تــاريــخــهــا مــن مــاركــو فـــان بــاســنت إلـــى رود خــولــيــت مـــرورًا 
برود فان نستلروي وآخرين، لكن الجميع يذكرون املهاجم 
ــــذي ولـــد يـــوم 1 يــولــيــو عــام  بــاتــريــك ستيفان كــلــويــفــرت، وال
لعب  كلويفرت  تعلم  الهولندية.  أمستردام  مدينة  في   1976
كـــرة الــقــدم فــي الـــشـــوارع وبــعــدهــا قــضــى فــتــرة قــصــيــرة في 
فريق شيلينغووديه، قبل أن يحط رحاله في أكاديمية أياكس 
للصغار بعمر السبع سنوات، وهي التي تعتبر الرائدة على 

مّر السنني في صناعة النجوم والالعبني الكبار.
لعب كلويفرت في الكثير من املراكز حني كان طفاًل ومنها 
الكرة وكذلك  كــان يمتلك مهارة كبيرة في  الــدفــاع،  في قلب 
تقنية عالية وسرعة، إضافة لتلك الطاقة االنفجارية، وبسبب 

باتريك كلويفـرت

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة وجه رياضي 

مسيرة مهاجم 
هولندي مميز 

حصد دوري 
األبطال مع 

أياكس وتألق مع 
برشلونة

ثنائي سان 
جيرمان دي 
ماريا وباستوري 
تحت المجهر 
)فرانك فيفه/ 
فرانس برس(

باتت أسماء الالعبين المتهمين بالتهرب الضريبي تنتشر بشكل كبير، ففي 
ثم  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  مع  الشهيرة  القصة  بدأت  البداية 
مواطنه خافيير ماسكيرانو، إضافة إلى رئيس بايرن ميونخ أولي هونيس 
أسماء  ظهرت  األخيرة  الفترة  في  لكن  ذلك،  خلفية  على  سجن  الذي 
جوزيه  البرتغالي  المدرب  وكذلك  إيتو  صامويل  غــرار  على  جديدة 
ماريا،  دي  مثل  التقرير  في  ذكرناها  التي  األسماء  إلى  وصوًال  مورينيو، 

بوغبا وباستوري.

األسماء تزداد تدريجيًا

وجه رياضي

واالمتثال  الشفافية  من  بــروح  السلطات  مع 
ــات الــصــحــافــيــة  ــامـ ــهـ ــانـــت االتـ لـــلـــقـــانـــون«. وكـ
اخذت منحى رسميا في أعقاب إعالن وزارة 
الــخــزانــة اإلســبــانــيــة أنــهــا ســتــجــري عمليات 
ــاســــب« لــتــوضــيــح  ــنــ تــفــتــيــش فــــي الــــوقــــت املــ
الــحــالــة الــضــريــبــيــة لــرونــالــدو الــــذي اتهمته 
يورو  مليون   150« بإخفاء  املسربة  الوثائق 
في املــالذات الضريبية«. وكان النادي امللكي 

بنزيمة الرجل الضريبي األول
كريم  الفرنسي  النجم  أن  عــن  الجميع  تحدث 
بــنــزيــمــة يــعــتــبــر الــشــخــص املــثــالــي فـــي مــجــال 
املــال والضريبة. إذ في الوقت الــذي يتهم فيه 
الضريبي،  بالتهرب  الــالعــبــني  مــن  كبير  عــدد 
تحدث الجميع في فرنسا عن املواطن الصالح 
»بنزيمة« الذي يدفع ضرائبه كبقية املواطنني 
على خالف بعض السياسيني هناك. وكشفت 

قد دافع عن نجمه هذا األسبوع، وطالب في 
بــيــان رســمــي االحـــتـــرام األقــصــى لــالعــب مثل 
ــدو الــــذي تــمــيــز بسلوكه  ــالـ كــريــســتــيــانــو رونـ
املــثــالــي خــــالل كـــامـــل الــفــتــرة الـــتـــي أمــضــاهــا 
في الــنــادي. ومــن أبــرز األســمــاء املشمولة في 
يونايتد  مانشستر  مــدرب  ليكس«  »فوتبول 
اإلنكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي 

يمثله منديش أيضًا.

صــحــيــفــة »لـــــوبـــــوان« الــفــرنــســيــة أن بــنــزيــمــة 
البحث عــن دول  إلــى  لــم يلجأ  وخــالفــًا لغيره 
أن يثبت شركته  اخــتــار  إذ  الــضــريــبــي،  املـــالذ 
»بــوب« في مدينة ليون، وأن يفي بالتزاماته 
تــجــاه مــصــالــح الــضــرائــب الــفــرنــســيــة. ويملك 
مهاجم الريال نسبة 90% من األسهم بشركته 

بينما يقتسم والداه نسبة %10.
)العربي الجديد(
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النكتة اليمنية
سالح في مواجهة القهر واالنقالب

تعز ـ وجدي السالمي

ال يـــمـــلـــك شــــاعــــر قـــصـــيـــدة الــنــثــر 
ــل ســـاحـــا  ــامــ الـــيـــمـــنـــي مـــــــــروان كــ
غــيــر قــلــمــه لـــيـــقـــاوم بـــه االنـــقـــاب 
الذي قاده تحالف الحوثي وعلي عبدالله 
صـــالـــح، لــكــنــه ال يــســتــخــدم قــصــيــدة النثر 
في ذلك، بل يستخدم سخريته في مواقع 
التواصل االجتماعي، فساحه هو النكتة 
التي يقدمها لجمهوره عن طريق تعريف 
)ماضغي  اليمنيني  املوالعة  بنقيب  نفسه 
مــا جعله يكسب جمهورًا  الــقــات(،  شجرة 
أفكاره  إيــصــال  مــن خاله  يستطيع  كبيرًا 

بسخرية الذعة.
يــعــتــمــد مــــــــروان فــــي كـــتـــابـــتـــه عـــلـــى الــلــغــة 
الــبــســيــطــة واملــفــهــومــة لــلــعــامــة فــهــو يكتب 
بــالــلــهــجــة الـــعـــامـــيـــة ويـــســـتـــخـــدم أســـلـــوب 
الــحــوار بــني طــرفــني يــرســم مامحهما من 
طــيــف خــيــالــه ويـــتـــركـــز الــــحــــوار بــالــغــالــب 
عــلــى تـــســـاؤل أحــــد األطــــــراف واملــصــحــوب 
غــالــبــا بـــاالســـتـــغـــراب، بــيــنــمــا يــــرد الــطــرف 
ــبـــارات  ــلـــك الــــتــــســــاوالت بـــعـ ــلـــى تـ اآلخـــــــر عـ
قصيرة ومقتضبة وسريعة تشبه انطاق 
ــة الــــتــــي تـــصـــيـــب هـــدفـــهـــا بــدقــة  الــــرصــــاصــ
من  للماحقة  وتــعــرض  خاطفة،  وبسرعة 

قبل الحوثيني بسبب ما يكتبه.
»العربي الجديد« إنه  يقول مــروان كامل لـ
»يــســتــخــدم الــنــكــتــة والــســخــريــة عــن طريق 
التغريدات في مواقع التواصل االجتماعي 
فــهــي أكــثــر جــــدوى مـــن غــيــرهــا وجـــدواهـــا 
املــمــارســة والــســلــوك الخاطئ  أنــهــا تحطم 
وتتجاوز النقد إلى الفعل الثوري والكتابة 
الساخرة ساح أكثر نفعا ألنها تؤثر أكثر 
وتصل الى الناس بسرعة وبشكل ممتع«.

فــي األحــــداث الــتــي شــهــدهــا الــيــمــن مــؤخــرًا 
مــــرورًا  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2011  ثـــــورة  مــنــذ 
بـــاالنـــقـــاب الـــــذي قـــــاده تــحــالــف الــحــوثــي 
ــالــــح عـــلـــى الــــدولــــة وظـــــف الــيــمــنــيــون  وصــ
كثير  مــع  التعاطي  فــي  السياسية  النكتة 
مــن الــقــضــايــا واألحـــــداث املــجــافــيــة لثقافة 
املجتمع والسلوك السوي ألفراده كما أنهم 
اتــخــذوهــا وســيــلــة ملــواجــهــة األحــــداث غير 
املتوافقة مع توجهات الرأي العام ونمطه 
الحياتي، وهذا يعكس ميل أفراد املجتمع 
الــســلــمــي وتحاشيهم  الــنــقــد  إلـــى  الــيــمــنــي 

ألساليب العنف والتطرف.
ــــظ فــــي املـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي زيـــــادة  ــــاحـ واملـ
ــدام الـــنـــكـــتـــة الـــســـيـــاســـيـــة وســـرعـــة  ــخــ ــتــ اســ
انتشارها بفعل ظروف الواقع، واالستناد 
ــلـــورة مــــواقــــف جــمــاعــيــة لــفــئــات  ــبـ إلـــيـــهـــا لـ
عريضة من أفــراد الشعب، وتصاغ النكتة 
بأساليب بسيطة لتصور احداث املجتمع 
الــنــظــام السياسي  ومــفــارقــاتــه وملــواجــهــة 
ومــحــاولــة إظــهــار الــرفــض لــه وملمارساته، 
املجتمع بمدى فساد  كما تعبر عــن وعــي 
النخب الحاكمة وضرورة تغيير األوضاع، 
كما أن النكتة تمنح الناس جزءًا من األمان 
وتــعــبــر عــن إرادتـــهـــم وتــســعــى إلـــى تــجــاوز 

حالة الخوف وعدم االستقرار.
فمؤخرًا، أعلن تحالف االنقاب عن تشكيل 
ما سماها بحكومة »اإلنقاذ« التي تشكلت 
من 44 وزيرًا بالتقاسم بني جماعة الحوثي 

وحــــزب املــؤتــمــر الــتــابــع لــلــمــخــلــوع صالح 
وهـــي الــحــكــومــة الــتــي لـــم تــعــتــرف بــهــا أي 
دولة أو منظمة دولية ليجد اليمنيون في 
اإلعـــان عــن هــذه الحكومة هــدفــا مناسبا 
لــلــســخــريــة وصــنــاعــة الــنــكــات الــتــي مــأت 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ومـــن هــذه 
النكات تلك النكتة التي تسخر من تعيني 
األمني العام لحزب الحق املؤيد للحوثيني 
ــد فــــي مـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــشـــبـــاب  ــ حـــســـن زيــ
إن حسن  الجمهور  قــال  والــريــاضــة حيث 
زيد قد تحول اسمه إلى »حسن زيد الدين 
زيــدان« وإنــه قــال في أول تصريح لــه: »أنا 
رياضي من زمــان، ويعجبني جدًا الاعب 
املعروف ريال مدريد«، كما تم تداول نكتة 
أخــرى تقول إن وزيــر الــزراعــة بعد تسلمه 
ملنصبه وعد بافتتاح قسم »زراعة األلغام« 

في كلية الزراعة.
ومــــن الــنــكــت الــســيــاســيــة الـــتـــي لــهــا رواج 
واســــــــــــع، تــــلــــك الـــــتـــــي تـــمـــثـــلـــت بـــمـــطـــالـــبـــة 
االنــقــابــيــني أن يــكــونــوا أكــثــر واقــعــيــة وأن 
مع  تتماشى  ــة  وزاريــ حقائب  يستحدثوا 
الواقع مثل وزارة الطاقة الشمسية، وزارة 
السوق السوداء، وزارة القصف العشوائي، 
شــــؤون  وزارة  واملــــطــــبــــات،  الـــحـــفـــر  وزارة 
الــتــبــرعــات للبنك  املــشــرفــني، وزارة شـــؤون 

الــحــرب،  قتلى  وزارة  الــحــربــي،  واملــجــهــود 
وزارة شؤون  والــصــور،  املطبوعات  وزارة 
ــفـــاوضـــات،  املـ وزارة  الـــداخـــلـــي،  الـــحـــصـــار 

وزارة نهب الرواتب واملستحقات.
وتــأثــيــرهــا  الــنــكــتــة  فــعــالــيــة  ازدادت  وقــــد 
مــع اســتــخــدام وســائــل االتـــصـــال الحديثة 
ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واإلعــــام 
كالنار  تنتشر  النكتة  الــذي يجعل  البديل 
في الهشيم في ظل عجز سلطات القمع عن 
أو بسط سلطة  إيقافها  أو  التعامل معها 

الرقابة عليها في ظل الفضاء املفتوح.
ــي فــــــي عـــــلـــــوم اإلعــــــــام  ــنــ ــمــ ــيــ الـــــبـــــاحـــــث الــ
ــال، أمــــني الـــعـــزعـــزي، فـــي حــديــثــه  ــ ــــصـ واالتـ
الــــجــــديــــد« يــــــرى أن وســـائـــل  ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املــتــاحــة فــي اليمن 
أصبحت فضاًء عموميا تفاعليا ذا حوامل 
وروافع مهمة لبث ونشر النكات السياسية 
عــلــى أوســــع نـــطـــاق، حــيــث تــســاعــد النكتة 
السياسية الناس على تجاوز ما يعانونه 
فــي الــواقــع املــؤلــم كما اصبحت أداة هامة 
والتأثير على  اإلقــنــاع  أدوات  مــن  وفــاعــلــة 
الــرأي العام، ويسير هذا الفن الساخر في 
اليمن بوتيرة عالية وفاعلة منذ ثورة 11 
فبراير/ شباط، وحتى اليوم، إنها مؤشر 
مهم لقياس توجهات الــرأي العام اليمني 

ــداث واألوضـــــاع والــقــضــايــا في  ــ نــحــو األحـ
املجتمع.

السياسية،  املعارك  في  النكتة  تأثير  وعن 
يــضــيــف الـــعـــزعـــزي أن الــنــكــتــة لــهــا تــأثــيــر 
كبير على األشخاص والفئات املستهدفة 
هيبتهم  تكسر  فهي  والــســخــريــة  بالتندر 
للممارسات  رفـــض جــبــري  كــمــا تعبر عــن 
القمعية،  واألساليب  واألمنية  السياسية 
فــكــل ثــقــافــة تــطــرح رؤيـــة ســاخــرة لواقعها 
وتستخدم النكتة لكسر هيبة األشخاص، 
كــمــا تــســتــخــدمــهــا األنــظــمــة أيــضــا وسيلة 
ــلــــوك بــــشــــري يــخــضــع  لـــلـــتـــنـــفـــس، إنــــهــــا ســ

لعوامل التغير السياسي.
في  كبيرًا  دورًا  السياسية  النكتة  وتلعب 
مـــقـــارعـــة الــظــلــم والـــتـــعـــســـف، حــيــث تــــزداد 
ــيـــرة الــنــكــتــة الــســيــاســيــة فـــي االنــتــشــار  وتـ
كــأســلــوب وقــائــي كــلــمــا أمــعــن الــحــكــام في 
ــمــــع، األمـــــــر الـــــــذي يـــواجـــهـــه  ــقــ الـــبـــطـــش والــ
الــجــمــهــور بــالــســخــريــة والــتــهــكــم كوسيلة 
ــراد  ــ ــا لــــظــــروف أفـ ــقـ لــلــنــيــل مــــن الـــحـــكـــام وفـ
ــم املــنــتــشــرة  ــ ــهـ ــ املــجــتــمــع وثــقــافــتــهــم وآدابـ
ــر  ــعــ ــشــ واملــــــتــــــاحــــــة ومـــــنـــــهـــــا: الــــنــــكــــتــــة والــ
ساح  بذلك  وهــي  وغيرها،  والكاريكاتير 

مجاني بدون ترخيص.
وتــؤكــد أســتــاذة علم االجــتــمــاع السياسي 
الدبعي، في  ألفت  الدكتورة  بجامعة تعز، 
القهر في  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
ــأداة مــن أدوات  الــبــلــدان املــقــهــورة يعمل كــ
التسلط على جرح روح ووجدان اإلنسان، 
ــزداد هـــذا الــجــرح بــقــدر مــســتــوى القمع  ويــ
ومــنــع الــحــريــات ومـــا يــنــتــج عــنــه مـــن قلق 
ــى عـــدم  ــ ــدد وجـــــــوده وذاتـــــــه ويـــــــؤدي الـ ــهـ يـ
اتــــزانــــه، فــتــأتــي الــنــكــتــه هــنــا كــمــجــال من 
مــــجــــاالت الــتــنــفــيــس الـــصـــحـــي والــتــعــبــيــر 
عــن الــرفــض للعنف واالســتــبــداد املــمــارس 
ومـــواجـــهـــة الـــخـــوف لــلــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة 
لــلــقــهــر والـــتـــي يــتــمــثــل خــطــرهــا فـــي الكبت 
الــذات والوجدان  السلبية على  وارتداداته 

اإلنساني.
وتــضــيــف »إن الــنــكــتــه عــمــلــت عــلــى إبــقــاء 
ــد  أمــ إطــــــالــــــة  رغــــــــم  ــة  ــيــ املـــــقـــــاومـــــة حــ روح 
الـــحـــرب وســــاعــــدت املـــقـــاومـــني عــلــى إبــقــاء 
حــالــة الــتــحــفــيــز الـــدائـــم ملــواجــهــة أســالــيــب 
االنقابيني التي يراهنون من خالها على 
إنــهــاك طــاقــة املــقــاومــة، كــمــا أن هـــذا الــنــوع 
البسيط من األدب الساخر ساعد كثيرا في 
عملية االستقطاب للمقاومة من الشرائح 
في  السياسي وساهم  العمل  عن  البعيدة 

تشكيل وعيها بسهولة ضد االنقاب«.
فالسخرية والنكتة والهزء من الواقع هي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا اليمنيون  الــتــي  األســلــحــة 
ــادة  الــعــائــشــون تــحــت الــقــهــر ويـــاحـــظ زيــ
النكتة داخل املجتمع كلما زادت األوضاع 
فـــي الـــســـوء بــاعــتــبــار أن الــجــمــهــور يجد 
فــي الــســخــريــة متنفسه الــوحــيــد الـــذي من 
خاله يبوح بهمومه ويعبر عن معاناته 
بعيدا عن سلطة الرقابة ما يكسب النكتة 
الــعــديــد مــن املــيــزات األخــــرى ولــعــل أهمها 
ــرع بــاعــتــبــار هــذا  االنــتــشــار األوســــع واألســ
الـــفـــن يــســتــهــدف أيـــضـــا كـــل فـــئـــات الــشــعــب 
بــا اســتــثــنــاء وهـــي الــفــئــات املــتــضــررة من 

االنقاب والواقفة في مواجهته.

يلجأ اليمنيون للنكتة لمواجهة أزماتهم )أونر كوبان/األناضول(

A

تلعب النكتة السياسية دورًا كبيرًا في مقارعة الظلم والتعسف، حيث تزداد وتيرة النكتة السياسية في االنتشار كأسلوب وقائي 
كلما أمعن الحكام في البطش والقمع

هوامش

خطيب بدلة

أيـــام كــان الــحــراك الــثــوري فــي ســوريــة يــأخــذ بتالبيب 
الــعــقــل، كـــان ثــّمــة ثـــورة اخــتــرعــت األغـــانـــي والــهــتــافــات، 
العائلة  الــشــوارع بالبشر، وكــانــت  أغــرقــت  واملــظــاهــراُت 
 
ً
ــذ مــعــهــا بــطــيــخــة ــأخـ ــرة، وتـ ــاهـ ــظـ ــي املـ ــرج، كــلــهــا، فـ ــخـ تـ

للجلوس، وحليبًا   عتيقة 
ً
»قاوونة«، وَجَبسة، وسجادة

للولد، وحفوضات.
وكــانــت صفحات »فــيــســبــوك«، على الــرغــم مــن اإلبــالغ 
 على قدم وساق، وتأتي أنت إلى منشور 

ً
والحظر، شغالة

ْت من  َهبَّ التي  الحبيبة  )أيــا سوريتي  ثورجي من نوع 
ظالم الدياجير(، فتعلق بعبارة: آآآآه... فيطلع لك واحٌد 
اد أو  من املتشبثني باألرض، وهو يظن نفسه توفيق َزيَّ

معني بسيسو، ليقول لك، من دون سالم أو كالم:
- أنـــتـــم، مـــا عــالقــتــكــم بـــالـــثـــورة، يـــا حـــيـــوانـــات؟ خليكم 

فاتكم. يِّ
َ
جالسني تحت ُمك

ــثــورة،  فــتــهــّب أنــــت، الــحــريــص أن يــكــون لـــك عــالقــة بــال
إلطفاء املكّيف، على الرغم من أن الحّر يذيب األجسام 
الالبتوب، ماشيًا على رؤوس  إلى  وتعود  كالقصدير، 
أصـــابـــع قــدمــيــك، وتــضــع )اليـــكـــًا( عــلــى مــنــشــوٍر كتبه 

ثورجي آخر، فيرد عليك، وكأنه يكمل حديث زميله: 
- مــاذا جاءنا منكم غير الاليكات، يا ثــوار »فيسبوك« 

الجالسني في بالد الخليج؟ 
التي كــان حافظ األســد قــد أكسبها  وتستمر ســوريــة 
ها 

َ
ْسِمُع هتاف

ُ
اسم »مملكة الصمت والخوف« تصرخ، وت

للعالم: سورية بدها حرية. ورجال املخابرات يجمعون 
ويسألونهم:  عليهم  ويدوسون  الساحات،  في  الشبان 
يلقنونهم  أنهم  لــو  كما  يسألونهم،  ثــم  حــريــة؟...  بدكم 
درســًا: هــذه الرفسة من شــان شــو؟... وقبل أن يدوس 
الشّبيح املحترم الرفيق أبو حيدر على جسم آخر فتى 
الــحــريــة«، تبادر  ملقًى على ظــهــره فــي »ســاحــة تكريم 
الــفــضــائــيــات إلـــى الــقــول إن القتلى الــذيــن ســقــطــوا في 
النظام، جميعهم من  قــوات  الـــزور، على يد  مدينة ديــر 
ة! ولكي يثبتوا صحة هذا الكالم، يأتون بالشاهد 

َّ
ن السُّ

 
ٌ

الَعَياني أبو فرات الديري. ومع أن أبا فرات الديري رجل
مــوثــوق، وكــالمــه أقـــوى مــن الكمبياالت املــصــرفــيــة، إال 
 في التوكيد، يحلف على أنهم، جميعًا، من 

ً
أنه، وزيــادة

 من أهالي ديــر الــزور، 
ً
ة. وأمــا أنــا، بوصفي رجــال

َّ
السن

فقد استغربُت ذلك، ألنني لم أسمع في أي يوم أن أهل 
ة، بل أعرف أنهم ديريون، وأنهم، جميعًا 

َّ
ن الدير من السُّ

يــأكــلــون ثــــرود الــبــامــيــاء. لــذلــك، قــلــت لنفسي ربــمــا أن 
جماعة املخابرات كانوا يمسكون الديري، ويشحطونه 
إلى املعتقل، ويضربونه بالكرباج، أو بالكابل الرباعي، 
ــي، ولــيــس ديـــري، فــإن لم 

ّ
حتى يــقــّر ويعترف بــأنــه ســن

يعترف يميتونه تحت التعذيب.  ويظن الناس الطيبون 
أمثالي أن القصة انتهت على خير. ولكن، فجأة، يطلع 
التلفزيون، وهو ُيزبد  القاعد في باريس على  الدكتور 
 إن كل 

ً
 ثــم ُيــزبــد؛ قــائــال

ً
 بــَمــْن ُيــرعــد أوال

ً
وُيــرعــد، نكاية

متظاهر هو مشروع شهيد، ويظل يرّددها حتى يخرج 
 من عامة الناس، ويصيح: أنا إنسان ماني شهيد!

ٌ
رجل

وبـــنـــاء عــلــى هـــذه املــعــطــيــات، قـــّررنـــا، نــحــن الــســوريــني 
والديريني، إنشاء جيٍش، بل جيوش، لحماية املتظاهرين 
السنة، فصار عندنا جيشان، نصْيري ال عمل له غير 
ــدًا، بل  ــة، وســنــي حــّبــاب ال يــريــد أن يقتل أحـ

ّ
قتل الــســن

يتفرغ لحماية أهل السنة، ولكن بعض املصلني في أحد 
تاركني  فــغــادروا  اإلمــــام،  يعجبهم  لــم  مساجد حمص 
الفارغة،  السنة  بيوت  يحمي  الــحــّبــاب،  السني  الجيش 
في  نحن سنصلي قضاًء  لهم: صلوا وحدكم،  وقالوا 
وقت الحق، فقال لهم اآلخرون: تعالوا هنا، أنتم دينكم 
قتلون 

ُ
ست وإال  ستتابوا، 

ُ
ت أن  ويــجــب  صحيحًا،  ليس 

شرعًا.
لدينا،  كان  أنه  واكتشفنا  األمــور، وتطورت،  واحتدمت 
مــن دون أن نــعــرف، عـــدة أنــــواع مــن الــســنــة، نـــوع يجب 
اب ثم ُيقتل، 

َ
ت
َ
ُده، ونوٌع يجب قتله، ونوٌع يجب أن ُيْست

ْ
َجل

ونوٌع يجب أن يقتل من دون أن ُيستتاب، وأصبح القتل 
يسمي  نا 

ُ
بعض كــان  أن  وبعد  وشرعيًا.  وطنيًا  واجبًا 

قتاله شهداء، وبعضنا اآلخر يقول »تم الدعس«، صار 
الكل يريد أن يدعس.

ــادعـــس، جــــزاك الــلــه عــنــا خـــيـــرًا، وبــالــنــســبــة لــســوريــة  فـ
اعتبرها زالت، وأرح ضميرك.

ماهر حميد يريد حريّة

وأخيرًا

لم أسمع في أي يوم 
نَّة،  أن أهل الدير من السُّ

بل أعرف أنهم ديريون
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التابوهات

النكتة السياسية تنتشر أكثر 
من غيرها ألن النقد السياسي 
في الثقافة العربية يعتبر من 
التابوهات املقدسه مثله مثل 

الجنس والدين والتي غالبا في 
ظل غياب الحريات الحقيقية 

وأزمة السياسة في مجتمعاتنا 
تؤدي إلى إيذاء من يتناولها، 
فالنكته هنا تصبح نوعًا من 
أنواع املقاومة السلمية في 

مواجهة تأثيرات الكبت الناتجه 
عن التسلط والرقابة والخوف، 
وآلية من آليات الدفاع الخفية 
التي ال يعرف من الذي كتبها 
بسبب سهولة االنتشار في 

وسائل االتصال الحديثة.
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