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رام اهلل ــ نائلة خليل

تبدو األوضاع في قطاع غزة متجهة إلى األسوأ، 
الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  جــنــوح  ترجيح  مــع 
تصعيد  خيار  نحو  )الــصــورة(  عباس  محمود 
ــمـــاس«، فــي قــطــاعــات  ضــغــوطــه عــلــى حــركــة »حـ
ــعــتــبــر حــيــويــة، وســتــؤثــر بــشــكــل مــبــاشــر على 

ُ
ت

حياة سكان القطاع وتزيد معاناتهم املتفاقمة.
وكــشــف مــســؤول فلسطيني، اشــتــرط عــدم ذكر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــبــاس سيواصل  اســمــه، لـــ
وستشمل  »حــمــاس«  على  الضغط  فــي  خطواته 

قطاع األدوية والكهرباء والتقاعد املبكر. وأوضح 
املـــســـؤول أنـــه »مـــع بــدايــة الــشــهــر املــقــبــل سيكون 
ــة عــلــى  ــائــ ــقــــارب 30 فــــي املــ هـــنـــاك ضـــبـــط بـــمـــا يــ
األدويــة، ألن لدى القيادة ما يثبت قيام »حماس« 
ــة، عــلــى حــد قــولــه. أمـــا فــي مــا يتعلق  ــ ببيع األدويـ
بالتحويالت الطبية إلى املستشفيات الفلسطينية 
في الضفة الغربية املحتلة أو مستشفيات القدس 
وداخــل األراضــي الفلسطينية املحتلة عام 1948 
أعلن  للكهرباء،  وبالنسبة  هــي«.  كما  »فستبقى 
الــقــرار منذ الرابع  املــســؤول نفسه أنــه »تــم اتخاذ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، بــأنــه لــن يــكــون هــنــاك إعــفــاء 

عــلــى الـــوقـــود فــي قــطــاع غــــزة«، مضيفًا أنـــه »مــن 
دفع  لعدم  السلطة  تــوّجــه  أيضًا  الخطوات  ضمن 
أي مــصــاريــف جــاريــة لــلــمــدارس مــع بــدايــة الــعــام 
الدراسي املقبل في شهر سبتمبر/أيلول«. وعما 
إذا كانت القيادة الفلسطينية قد تلقت أي رد من 
»حماس« على املهلة التي منحتها إياها حتى 25 
إبريل/نيسان الحالي، لتسليم قطاع غزة لحكومة 
 لجنة إعمار قطاع غزة التي 

ّ
الوفاق الوطني وحل

ليس  »حماس  املسؤول:  قال  »حماس«،  لتها 
ّ
شك

ــه لـــن يـــكـــون هــنــاك  ــــيء، كــلــنــا نـــعـــرف أنــ لــديــهــا شـ
جـــواب«. ويتناقض ذلــك مــع كــالم لعضو املكتب 

السياسي لحركة »حماس« صالح البردويل، أول 
من أمس الثالثاء، قال فيه »إننا نوافق على تسليم 
كـــل مــنــاحــي الــحــيــاة، بــمــا فــيــهــا أجـــهـــزة الــشــرطــة 
الــبــردويــل، خــالل لقاء  واملــعــابــر للحكومة«. وأكــد 
صحافي عقده في مدينة غزة، استعداد حركته 
لتها إلدارة الوزارات 

ّ
 اللجنة اإلدارية التي شك

ّ
»لحل

ــوفــاق الــوطــنــي،  ــزة، فـــور اســتــالم حــكــومــة ال فــي غـ
كــافــة مهامها بــالــقــطــاع«. لــكــن فــي املــقــابــل، قالت 
عضو اللجنة املركزية لحركة »فتح« دالل سالمة، 
»العربي الجديد«، إن الحركة لم تتسلم أي رد من  لـ

حركة »حماس« عبر القنوات الرسمية.

أزمة غزة نحو األسوأ: السلطة تصّعد الضغط على »حماس«
الحدث

تتعقد األزمة الخميس  27  إبريل/ نيسان  2017 م  1 شعبان 1438 هـ  □  العدد 969  السنة الثالثة
السياسية في ليبيا 

مع تعليق أكثر من 
50 نائبًا عضويتهم 
في برلمان طبرق.
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مدينة خان شيخون 

حاشيته األكــثــر نـــفـــوذًا«. وأفــــاد الــتــقــريــر بــأن 
أجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة »تــعــلــم أن 
طــائــرة حربية مــن طـــراز ســوخــوي 22 تابعة 
ــربـــات  ــفــــذت ســــت ضـ ــة نــ ــوريــ ــســ لـــلـــحـــكـــومـــة الــ
ــان شـــيـــخـــون فــــي الــــرابــــع مــــن إبـــريـــل/ ــ فــــي خـ
من  استخلصت  الــتــي  الــعــيــنــات  وإن  نــيــســان 
مــقــذوف محمول جوًا  مـــواد  األرض تضاهي 
يــحــمــل ذخــيــرة مغلفة بــالــســاريــن«. وأضـــاف 
تملك  ال  املنطقة  فــي  املــتــشــددة  الجماعات  أن 
القدرة على شن مثل هذا الهجوم وأن تنظيم 

»داعش« ال يتواجد في تلك املنطقة.
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف،  ــيــ هــــــذا األمـــــــر رد عـــلـــيـــه دمــ

ُرفعت  الفرنسية  لالستخبارات  تقرير  وذكــر 
عنه صفة الــســريــة، وجــاء فــي ســت صفحات، 
 االســتــخــبــارات 

ّ
اطــلــعــت عــلــيــه »رويــــتــــرز«، أن

ــــول إلـــــى هـــذه  الـــفـــرنـــســـيـــة اســـتـــطـــاعـــت الـــــوصـ
عليها  عينات حصلت  إلى  استنادًا  النتيجة 
ــة دم مـــــن أحــــد  ــنــ ــيــ ــع الــــهــــجــــوم وعــ ــ ــوقـ ــ مـــــن مـ
الــضــحــايــا. ومـــن بــن الــعــنــاصــر الــتــي ظهرت 
فــي الــعــيــنــات مــــادة الــهــيــكــســامــن وهـــي سمة 
مميزة للسارين الذي ينتجه النظام السوري. 
الفرنسية  التقرير أن »االستخبارات  كما أكد 
ال  كيميائية  أسلحة  استخدام  أمــر  أن  تعتقد 
يمكن أن يصدر إال عن األسد أو بعض أفراد 

املــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس الــروســي فالديمير 
 إن االســتــنــتــاجــات الــفــرنــســيــة 

ً
بـــوتـــن، قـــائـــال

ال تــؤثــر فــي مــوقــف موسكو مــن األحــــداث، إذ 
مـــا زال الــجــانــب الـــروســـي يــصــر عــلــى إجــــراء 
األحـــداث«، مضيفًا:  »تحقيق غير منحاز في 
أن من املستحيل تقديم استنتاجات  »نعتبر 
حــول الجانب املذنب من دون إجــراء تحقيق 

دولي«. 
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد تــولــت مــهــمــة الـــدفـــاع عن 
الــنــظــام عــقــب الــجــريــمــة وتــداعــيــاتــهــا بــمــا في 
ذلــــك تــوجــيــه الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
ضــربــة عسكرية ملــطــار الــشــعــيــرات. وقـــد أدت 

بــن واشنطن  تــوتــر  إلـــى  العسكرية  الــضــربــة 
الروسي،  الــدفــاع  أكــد وزيــر  وموسكو. وفيما 
سيرغي شويغو، أمس، أن الضربة األميركية 
عــلــى قـــاعـــدة الــشــعــيــرات شــّكــلــت خـــطـــرًا على 
ــــن  ــــوديـ ــــوجـ ــاة الــــعــــســــكــــريــــن الـــــــــــروس املـ ــ ــيـ ــ حـ
املــركــزيــة  رئـــيـــس اإلدارة  أعـــلـــن  ــة،  فـــي ســــوريــ
ــان الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة،  ــ ــ لــعــمــلــيــات هــيــئــة األركـ
ــكـــوي، أن لـــدى وزارة  الــفــريــق ســيــرغــي رودسـ
الــدفــاع الــروســيــة اتــصــاالت مــبــاشــرة ودائــمــة 
مـــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة لــضــمــان 
سالمة طيران الطرفن خالل تنفيذ العمليات 
العسكرية ضد اإلرهابين. وقال رودسكوي، 
كان  بيننا  التنسيق  تنفيذ  »إن  لــه،  كلمة  فــي 
يـــجـــري فـــي إطـــــار مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــخــاصــة 
ــوادث فـــي املـــجـــال الـــجـــوي،  ــحــ ــوع الــ ــ بــمــنــع وقـ
وأتـــاحـــت هـــذه الــوثــيــقــة رســـم بــعــض الــحــدود 
الوضع تغير بعد  لكن  الضربات،  خــالل شن 
غـــارات على قاعدة  املــتــحــدة  الــواليــات  تنفيذ 
تعليق  تــم  الحالي  الــوقــت  وحتى  الشعيرات، 
سريان هــذه املــذكــرة«. لكنه أضــاف: »مــع ذلك 
لدينا اتصاالت هاتفية عبر القنوات املباشرة 
العملي، وهــذا يجري من أجل  على املستوى 
الــقــوات الجوية الروسية  ضمان أمــن كــل مــن 

والطيران األميركي في سورية«.
وفيما تتواصل تداعيات جريمة خان شيخون 
كان لقاء الفــروف والجبير في موسكو أمس 
يظهر استمرار املواقف املتباعدة تجاه امللف 
السوري. فقد أكد الجبير في مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره الروسي بعد اللقاء، أن »ال 
مستقبل لألسد في سورية«، مضيفًا »أكدت 
الــســعــوديــة مـــرارًا على ضـــرورة رحــيــل األســد 
ولفت  العسكري«.  أو  السياسي  بالخيار  إمــا 
إلــى أن »قــــرارات مجلس األمـــن الــدولــي يجب 
أن تكون املرجعية في حل األزمة في سورية« 
استخدام  منتقدًا   ،»2254 »الــقــرار  سيما  وال 
أنه  مــؤكــدًا  الكيميائي،  للسالح  األســـد  نــظــام 
ــد ثــمــن اســتــخــدام  »يــجــب أن يــدفــع نــظــام األسـ
الــكــيــمــيــائــي«. ولــفــت إلـــى أن »األدلــــة واضــحــة 
الــذي يقوم به الحرس  على التطهير العرقي 
الثوري وحزب الله في سورية«. كما أن حزب 
الله »يقوم بأعمال إرهابية في املنطقة لخدمة 
اإليــرانــي«، مشددًا على أهمية خروج  النظام 

املليشيات املوالية إليران من سورية.
ــد الــجــبــيــر  ــ وبــــشــــأن اجـــتـــمـــاعـــات أســـتـــانـــة، أكـ
أن الـــطـــرف الـــســـعـــودي يــعــمــل مـــع املــعــارضــة 
السورية مــن أجــل تثبيت وقــف إطــالق النار، 
والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن وقــــف األعـــمـــال 
ــدء فــي  ــبــ ــال املــــســــاعــــدات والــ الــقــتــالــيــة وإيــــصــ
العملية السياسية على أساس إعالن جنيف 
الوقت  الدولي رقم 2254. وفي  واحــد والقرار 
ــدة انــضــمــام  ــائــ ــي فــ نـــفـــســـه، شـــكـــك الـــجـــبـــيـــر فــ

الــتــفــاوض فــي أستانة،  أعــضــاء جــدد لعملية 
ووصف هذه املفاوضات بأنها تقنية، وحذر 
مــن أن تــوســيــع عـــدد املــشــاركــن قــد يحولهم 
يفترض،  مما  إلــى مجموعة ستكون أضعف 
ــكـــون بـــالـــتـــالـــي تـــركـــيـــز الــــتــــفــــاوض أقـــل  ــيـ وسـ
مـــا هـــو مــطــلــوب. مـــن جــهــتــه، حــــاول الفــــروف 
اإليــحــاء بعدم وجــود وجــهــات نظر متباعدة 
أنــه ال توجد خالفات  السعودية، معتبرًا  مع 
يتعلق  حينما  البلدين  بن  للحل  قابلة  غير 
األمــــر بــالــتــوصــل إلـــى حـــل لـــألزمـــة الــســوريــة. 
والسعودية من  وأكــد تطابق مواقف روسيا 
خــطــر اإلرهـــــاب الـــدولـــي وال ســيــمــا تــهــديــدات 
تنظيم »داعش«، إال أنه شدد على أن موسكو 
»ال تعتبر حزب الله منظمة إرهابية«، معتبرًا 
ــران فـــي ســـوريـــة بـــدعـــوة من  ــ ــا وإيــ ــيـ أن »روسـ
الـــنـــظـــام«. وفــــي مـــؤشـــر إضـــافـــي عــلــى تمسك 
موسكو باألسد، أكد املتحدث باسم الرئيس 
الروسي فالديمير بوتن، في تصريح أمس، 
أن موقف بوتن من األســد لم يتغير، مشددًا 
على أنــه ليس محامي دفـــاع عــن األســـد إنما 

هو يدافع عن القانون الدولي.
ــعـــة من  ــرابـ ــواقــــف تــســبــق الـــجـــولـــة الـ هــــذه املــ
ــة، فـــــي حـــــن يــــواصــــل  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ اجــــتــــمــــاعــــات أسـ
ــون عــــســــكــــريــــون مــــــن املــــعــــارضــــة  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ مــ
السورية، اجتماعاتهم في العاصمة التركية 
أنقرة. وأكدت مصادر عسكرية في املعارضة 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »اجــتــمــاعــات أنــقــرة 
الــقــائــمــة حــالــيــًا، تبحث نــقــاطــًا عـــدة، أبــرزهــا 
مـــوضـــوع جــــدوى املــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 
أو مقاطعتها كما جــرى في  املقبلة،  أستانة 
الــنــســخــة األخـــيـــرة مـــن هــــذه االجـــتـــمـــاعـــات«، 
ــلـــفـــات أخــــــرى عــــديــــدة تــجــري  مــــؤكــــدة أن »مـ
العسكري  الوضع  لتقييم  إضافة  دراستها، 
الـــســـوري  الـــنـــظـــام  وتــصــعــيــد  األرض،  عـــلـــى 
سيطرة  مناطق  فــي  املدنين  لهجماته ضــد 
املــعــارضــة، ومــواصــلــة هــجــومــه عــلــى أحــيــاء 
دمشق الشمالية الشرقية«. في مــوازاة ذلك، 
أشـــار رئــيــس هيئة أركــــان الــجــيــش الــســوري 
الحر، العميد أحمد بري، لـ«العربي الجديد«، 
إلى أنه »لم تصلنا حتى اآلن دعــوة رسمية 
املقبلة«،  أســتــانــة  اجتماعات  فــي  للمشاركة 
على  تعمل  العسكرية  »الــفــصــائــل  أن  مبينًا 
تــقــيــيــم وبـــحـــث مــخــتــلــف الـــخـــيـــارات حــالــيــًا، 
وقــــرار املــشــاركــة أو املــقــاطــعــة سيتم اتــخــاذه 
الحقًا«. وترافقت هذه التطورات مع استمرار 
النظام  قــوات  ارتكبت  إذ  املــيــدانــي،  التصعيد 
السوري، مجازر جديدة أمس األربعاء، سقط 
املدنين،  والجرحى من  القتلى  فيها عشرات 
ــال الــنــاشــط اإلعــالمــي  فــي محافظة إدلــــب. وقـ
لـ«العربي  أبــو محمد،  املــتــواجــد هــنــاك جــابــر 
 »طائرة روسية، استهدفت منازل 

ّ
الجديد«، إن

املــدنــيــن فـــي بــلــدة بــســنــقــول فـــي ريـــف إدلـــب، 
بــعــّدة غـــارات جوية مــا أّدى إلــى مقتل سبعة 

مدنين، بينهم أطفال وإصابة آخرين«.
ــــتــــل أربــــعــــة مـــدنـــيـــن، بــيــنــهــم طـــفـــالن، 

ُ
كـــمـــا ق

وأصيب آخرون بقصف لطائرة تابعة للنظام 
على مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي. 
كما أفادت مصادر محلية لـ«العربي الجديد«، 
 منذ صباح 

ّ
التابع لألسد شن »الطيران  بأن 

أمس األربعاء، غاراٍت جّوية على حي القابون 
الحي  تزامنًا مع قصف  شمال شــرق دمشق، 
بــــالــــصــــواريــــخ«. فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، دارت 
اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح األولى 
داخـــــل حـــي الـــقـــابـــون، وفــــي املــحــيــط الــغــربــي 
لشارع الحافظ، نتيجة محاولة قوات النظام 

التقّدم في الحي، وتصّدت الفصائل لها.

أدلة فرنسية حول جريمة خان شيخون

ُقتل وُجرح مدنيون، أمس األربعاء، بقصف جوي روسي على مخيم 
إدلب  ريف  في  جرجناز  مدينة  قرب  معراته،  منطقة  في  للنازحين 
أن  الجديد«،  لـ«العربي  محلية،  مصادر  وأوضحت  الشرقي.  الجنوبي 
بشكل  مصنوعة  ومنازل  خيام  في  يقيمون  المخيم  في  النازحين 
بدائي، ما أدى إلى وقوع دمار كبير في المخيم. في سياق آخر، أعلن 
فصيل »جيش النصر« المعارض، عن مقتل وجرح عشرين عنصرًا من 
قوات النظام السوري، بعد استهدافهم بصاروخ موّجه على حاجز 

المصاصنة في ريف حماة الشمالي.

قتلى باستهداف مخيم للنازحين

الحدث

أحمد حمزة

ــــواجــــه مـــســـاعـــي الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ُ
ت

للتنصل  روسيا،  تحديدًا  وحلفائه، 
ــدام الــــســــالح  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مــــــن جــــريــــمــــة اســ
ــان شـــيـــخـــون، مــــزيــــدًا مــن  ــ الــكــيــمــيــائــي فــــي خـ
اإلخفاقات، بعدما قدمت فرنسا أمس تقريرًا 
يــؤكــد مــســؤولــيــة الــنــظــام عـــن قــصــف املــديــنــة 
ــارعـــت مــوســكــو  ــا سـ ــن، وهــــو مـ ــاريـ ــسـ بـــغـــاز الـ
لرفضه، مــجــددة الحديث عــن ضـــرورة إجــراء 
تــحــقــيــق دولـــــي حــــول الـــهـــجـــوم. وتـــأتـــي هــذه 
التطورات، في ظل استمرار تباعد في املواقف 
ــن جـــهـــة وبـــــن الـــقـــوى  بــــن حـــلـــفـــاء دمـــشـــق مــ
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــرافــضــة لــنــظــام بــشــار 
األســد، وهــو ما بــدا واضحًا بعد اللقاء الذي 
جــمــع وزيـــــري الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
الفروف والسعودي عادل الجبير في موسكو 
أمـــس األربـــعـــاء، مــع اخــتــالف وجــهــات النظر 
حول مصير األسد ودور حزب الله وغيرها، 
مـــقـــابـــل مـــحـــاولـــة الفــــــــروف الـــحـــديـــث عــــن أن 
الــخــالفــات بــن الــبــلــديــن قــابــلــة لــلــحــل. ويــعــزز 
الرابعة  الجولة  حــيــال  الشكوك  التباعد  هــذا 
الثالث  يومي  املقررة  أستانة،  اجتماعات  من 
والرابع من شهر مايو/أيار املقبل، والتي لم 
الــســوريــة بعد موقفها من  املــعــارضــة  تحسم 

املشاركة فيها أو عدمها.
وأعــلــن وزيــر الخارجية الفرنسي جــان مــارك 
ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي  إيــــــرولــــــت، أمــــــس فـ
 »عّينات حصلت عليها 

ّ
العاصمة باريس، أن

ــبـــارات الــفــرنــســيــة تــثــبــت اســتــخــدام  ــتـــخـ االسـ
قــوات موالية لبشار األســد من دون شك غاز 
الــســاريــن فــي الــهــجــوم« عــلــى خـــان شــيــخــون. 

الجبير: ال مستقبل 
لألسد في سورية 

وعليه الرحيل

موسكو تؤكد وجود 
اتصاالت مع واشنطن 

لضمان سالمة طيرانهما

عيّنات تثبت استخدام النظام لغاز السارين وخالف 
روسي سعودي حول مصير األسد ودور حزب اهلل 

تباعد في اآلراء بين الفروف والجبير )سيفا كاراكان/األناضول(

تقدم لقوات الشرعية 
في ميدي وغارات تدّمر 

تعزيزات بتعز

متابعة

وقـــــال إنــــه ومــــع اســـتـــمـــراره »ســيــحــتــاج 
الـــعـــالـــم واألمــــــم املـــتـــحـــدة إلــــى اســتــمــرار 
اليمنين،  بمعاناة  واملــتــاجــرة  الــتــســّول 
عامًا إثر عام«، لكنه أشاد، في بيان أمس 
ــــن الـــعـــام لــألمــم  األربــــعــــاء، بــمــوقــف األمـ
ــال  املـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس، وقـ
إنــه موقف »مــســؤول«، لكنه »ال يكفي«، 
وفــــق تــعــبــيــره. مـــيـــدانـــيـــًا، أعــلــنــت قـــوات 
أنها  للشرعية  املوالية  اليمني  الجيش 
حققت تقدمًا جديدًا في محافظة حجة 
الساحلية الحدودية، شمال غرب البالد، 
بــعــد مــواجــهــات مـــع االنــقــالبــيــن. ونــقــل 
اليمني  للجيش  التابع  الرسمي  املوقع 
الخامسة،  العسكرية  املنطقة  قــائــد  عــن 
ــلـــواء عــمــر ســـجـــاف، أن الــجــيــش حقق  الـ
تــقــدمــًا جــديــدًا بــاتــجــاه مــديــريــة حــيــران، 
ــمـــال تــحــريــر  ــكـ ــتـ ــــن اسـ ــا تـــمـــكـــن مـ ــدمـ ــعـ بـ
مدينة  من  والشرقية  الشمالية  األحــيــاء 
ــلـــت مــقــاتــالت »الــتــحــالــف  مـــيـــدي. وواصـ
الــعــربــي« غــاراتــهــا الــجــويــة ضــد مــواقــع 
عليها مسلحو جماعة  يسيطر  متفرقة 
ــثـــر مــن  ــأكـ ــلــــه )الــــحــــوثــــيــــن( بـ أنــــصــــار الــ
مــحــافــظــة فـــي الـــبـــالد. وأفــــــادت مــصــادر 
 11 نفذ  التحالف  بــأن  للحوثين  تابعة 
غارة جوية في منطقتي ميدي وحرض، 
بمحافظة حجة ذاتها. وفي تعز، أعلنت 
»التحالف«  أن  للشرعية  تابعة  مصادر 
 
ً
غـــارات جوية استهدفت رتــال أربــع  نفذ 

يتضمن تعزيزات للحوثين وحلفائهم، 
مــا أدى إلـــى تــدمــيــر أربــعــة أطــقــم، وســط 
أنــبــاء عــن قتلى وجــرحــى. ونقلت وكالة 
عن  للشرعية  الــتــابــعــة  اليمنية  األنـــبـــاء 
ــــرت  الــــــغــــــارات دمـ ــدر عـــســـكـــري أن  مــــصــ
والذخائر  بــاألفــراد  أطقم محملة  أربــعــة 
ووادي  حنة  ووادي  العقمة  منطقة  فــي 
متبعة، بمديرية الوازعية، بهدف تعزيز 
جبهات القتال في موزع ومعسكر خالد 
)غــرب تعز(، وأشــار إلــى احــتــراق األطقم 

املستهدفة بالكامل.

ــد الـــحـــكـــومـــي الــــــــذي يـــتـــرأســـه  ــ ــوفـ ــ ــــي الـ فـ
ــوزراء فــي الــحــكــومــة الشرعية  ــ رئــيــس الــ
فـــي مــؤتــمــر »االســـتـــجـــابـــة اإلنـــســـانـــيـــة«. 
لــكــن مــصــادر قــريــبــة مــن الــحــكــومــة قالت 
لـ«العربي الجديد« إن الحكومة حضرت 
كــونــهــا طــرفــًا مــعــنــيــًا بـــالـــصـــراع، ولــيــس 
املؤتمر،  عــن  مــســؤواًل  طــرفــًا  باعتبارها 
أو معنيًا بالدعم الذي أعلنت الحكومات 
املشاركة عن تقديمه. وخالل الـ48 ساعة 
بالنظر  اليمنين  آراء  تباينت  املاضية، 
إلــى املــؤتــمــر الــدولــي الـــذي نظمته األمــم 
املــتــحــدة عــلــى مـــدى يــومــن. فــفــي الــوقــت 
الذي اعتبرت فيه الغالبية من التعليقات 
إلــى حد مــا، بالوصول  أن املؤتمر نجح 
ــلـــوب مــــن األمــــم  ــى نـــصـــف الــــدعــــم املـــطـ ــ إلـ
املتحدة، إال أن البعض شكك في إمكانية 
الدولية  اإلنسانية  املــســاعــدات  تمثل  أن 
اإلنساني  الــوضــع  ملعالجة  كبيرًا  فــارقــًا 

في البالد. 
وفــــــي مـــقـــابـــل الـــتـــرحـــيـــب الــــرســــمــــي مــن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، بــطــريــقــة ال تخفي 
ـــن كـــونـــهـــا غـــيـــر مــعــنــيــة  ــفـــظـــات مــ ــتـــحـ الـ
ــم، مـــــن خـــــــالل تـــقـــديـــم  ــ ــــدعـ ــالـ ــ مــــبــــاشــــرة بـ
 ردود 

ُ
املــالحــظــات واملــطــالــبــات، لــم تــخــل

الــرأي  انتقادات على مستوى  الفعل من 
العام، عبرت عن خشيتها من أن يتحول 
بمعاناة  للمتاجرة  وسيلة  إلــى  املؤتمر 
املخلوع،  الرئيس  هاجم  كما  اليمنين. 
املــتــحــدة، إذ  علي عبدالله صــالــح، األمـــم 
دعا إلى إيقاف ما وصفه بـ«العدوان«، في 
إشارة إلى عمليات »التحالف العربي«، 

صنعاء، الرياض ـ العربي الجديد

عدا الحضور الذي بدا شرفيًا للحكومة 
عبيد  أحــمــد  بــرئــاســة  اليمنية  الشرعية 
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ ــر »االســ ــمــ ــؤتــ ــي مــ ــ ــن دغـــــــــر، فــ ــ بــ
اإلنسانية«، في جنيف السويسرية لدعم 
الــيــمــن، وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح املؤتمر 
فــي الــوصــول إلـــى مــا يــقــارب 50 باملائة 
من املبلغ املطلوب من األمم املتحدة، إال 
أنه عزز حالة التدويل املرتبطة باألزمة 
الــفــعــل  تــبــايــنــت ردود  فــيــمــا  الــيــمــنــيــة، 
الــيــمــنــيــة فــــي نــظــرتــهــا لــلــمــؤتــمــر الــــذي 

انعقد يوم الثالثاء املاضي.
اليمنية،  الحكومة  رئــيــس  نــائــب  وقــطــع 
وزير الخارجية عبدامللك املخالفي، الشك 
بــالــيــقــن، حـــول الــجــهــة املــعــنــيــة بــالــدعــم 
وما إذا كان سيذهب للحكومة أو لألمم 
املتحدة. وذكر، في تصريحات صحافية، 
أنه تم جمع ما يساوي 1.1 مليار دوالر. 
إنــهــا »ســتــذهــب جميعًا ملنظمات  وقـــال 
األمم املتحدة العاملة في اليمن لتنفيذ 
برامجها للمساعدات«، مؤكدًا في الوقت 
ــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لتنفيذ  ــه، دعــ ــ ذاتــ
ــيـــة« الــتــي  ــانـ ــة اإلنـــسـ ــابـ ــتـــجـ خـــطـــة »االسـ
األمــم املتحدة. وشــارك املخالفي  أقرتها 

تقّدم للشرعية في حجة
تباين يمني إزاء مؤتمر جنيف

تنقسم اآلراء في اليمن 
حول نتائج مؤتمر 

»االستجابة اإلنسانية«، 
في وقت تتواصل 
فيه المعارك وسط 

تقّدم جديد للشرعية 
في محافظة حجة 

الحدودية

محمد أمين

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
الضربات  بعد  املشتركة  التركية  العراقية 
ــل  ــ ــي نـــفـــذتـــهـــا تـــركـــيـــا داخـ ــتــ ــكـــريـــة الــ الـــعـــسـ
سورية وفي عمق الشمال العراقي، تحديدًا 
مــديــنــة ســنــجــار، الــتــي أصــبــحــت مــنــذ نحو 
العمال  حــزب  ملقاتلي  رئيسًا   

ً
معقال عامن 
الكردستاني.

ــارت فـــيـــه الـــضـــربـــات  ــ ــ ــــذي أثـ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
الــتــركــيــة مـــواقـــف مــتــبــايــنــة، دافـــعـــت تــركــيــا 
عن موقفها. وأكــد وزيــر الخارجية التركي، 
ــو، لـــوســـائـــل إعــــالم  ــلــ مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
تركية من أوزبكستان أنه »قبل ساعتن من 
اتفاقاتنا،  عليه  تنص  وكــمــا  العملية  هــذه 
املتحدة  الــواليــات  مــع  املعلومات  تقاسمنا 
وروسيا«. وأضاف »في األسابيع املاضية، 
نــا  نـــا األمــيــركــيــن وحــلــفــاء أبــلــغــنــا أصـــدقـــاء
عــبــر الـــقـــنـــوات الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
بــأنــنــا ســنــشــن عــمــلــيــة فـــي هــــذه املــنــطــقــة«. 
وتابع »تركيا تتصرف بشكل شفاف حيال 
جميع القضايا. ليست لدينا أجندة سرية... 
نـــحـــن نـــحـــتـــرم وحــــــدة األراضـــــــــي الـــســـوريـــة 

ملقاتلي  قــاعــدة  بــأن تصبح سنجار  تسمح 
حزب العمال الكردستاني«، املصنف ضمن 
مـــا ُيــســّمــى بـــ«الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة« في 
الـــعـــالـــم. وكــــان الــكــردســتــانــي حــــّول منطقة 
ــراق إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ ســـنـــجـــار فـــــي شــــمــــال غــــربــــي ال
قــاعــدة متقدمة لــه إثــر طــرد تنظيم »الــدولــة 
ــــد قلقًا  ـ

ّ
اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش( مــنــهــا، مـــا ول

ــرجــم مــن خـــالل الــضــربــات الــجــويــة. 
ُ
تــركــيــًا ت

يــســتــهــدف  ــقــــصــــف ال  »الــ أن  عـــلـــى  وشـــــــــّدد 
البشمركة«، مشيرًا إلى أنه »تّم إبالغ رئيس 
ــكـــردي شــمــالــي الـــعـــراق، مسعود  اإلقــلــيــم الـ
بــارزانــي، والــواليــات املتحدة، وروسيا قبل 
ــارات«. وأبــــدى أســفــه لــســقــوط قتلى من  ــغـ الـ
الــبــشــمــركــة فـــي الــــغــــارات الــتــركــيــة، مضيفًا 

»لـــــم يـــكـــن مــــن املـــفـــتـــرض وجـــــــود ع نــاصــر 
جهتها،  مــن  املستهدفة«.  النقاط  فــي  منهم 
عـــّبـــرت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة عـــن قــلــقــهــا إزاء 
الضربات التركية، كما قام مسؤول عسكري 
أميركي بزيارة مقر تابع للوحدات الكردية 
على  تأكيد  فــي  التركي،  الطيران  استهدفه 
حرص واشنطن على عدم تصاعد الخالف 
ــيـــا، والــــــوحــــــدات، خـــصـــوصـــًا كـــون  بــــن تـــركـ
األخيرة تعد الذراع البرية للتحالف الدولي 

في محاربة »داعش« في الشرق السوري.
مــن جــانــبــه، قـــال الــقــيــادي الــســوري الــكــردي 
الــجــديــد«، إن  لـ«العربي  الـــدار خليل،  الــبــارز 
»الــقــصــف الــتــركــي ملــواقــع تــابــعــة لــلــوحــدات 
التركية  العداء  الكردية استمرار لسياسات 
ــه«، عـــلـــى حــد  ــتـ ــيـ لـــلـــوجـــود الـــــكـــــردي، وقـــضـ
وصفه.. وأضاف أن »األتــراك باتوا في طور 
االستعداد لشن عملية عسكرية واسعة في 
شــمــال ســوريــة، تستهدف مــواقــع الــوحــدات 
ــة، وأخـــــــرى تـــابـــعـــة لـــحـــزب الــعــمــال  ــرديــ ــكــ الــ
الكردستاني في شمالي العراق. ومع غياب 
البيانات الرسمية التركية حيال ذلك، ولكن 
املسؤولن  وتصريحات  األخــيــر،  التصعيد 
باتت  العملية  بــأن  تشي  املتتابعة  األتــــراك 

قاب قوسن أو أدنى«.
وتــــوقــــع خـــلـــيـــل عــمــلــيــة تـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
ــقــــرة ســبــق أن  ــة، مــشــيــرًا إلــــى أن »أنــ ســــوريــ
تــدخــلــت فـــي ســــوريــــة«، مــضــيــفــًا أنــــه »لــيــس 
مستغربًا أن تقوم بذلك مرة أخــرى. ويبدو 
 أنـــقـــرة تــخــشــى مـــن تـــحـــّول املــثــلــث الـــذي 

ّ
أن

يــربــط تــركــيــا وســوريــة والـــعـــراق إلـــى معقل 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، بــعــد أن بقي 
مــســلــحــوه لــفــتــرة طــويــلــة فــي جــبــال قنديل، 
ــرار الــتــركــي على منع  وهـــذا مــا يفسر اإلصــ
ذلك، رغم ما يجره ذلك من خالف مع اإلدارة 
ملقاتلة  األكــراد  تعتمد على  التي  األميركية 

داعش في سورية والعراق«.
بـــــــــدوره، أكـــــد املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــركـــي، 
ــّرة عــلــى  ــ ــــصـ ــــاي يـــلـــمـــاز، أن بــــــالده »مـ ــتـ ــ أوكـ
ــــي يــســتــهــدفــهــا  ــابـ ــ مـــواجـــهـــة كــــل خـــطـــر إرهـ
فــي الـــداخـــل والــــخــــارج«، مــشــيــرًا فــي حديث 

لـ«العربي الجديد«، إلى أن »الغارات الجوية 
على شمال العراق وسورية كانت متوقعة«. 
ــار إلـــى أن »تــركــيــا كــانــت واضـــحـــة في  ــ وأشـ
ســتــكــون  الـــــفـــــرات،  درع  عــمــلــيــة  نـــهـــايـــة  أن 
بداية لعمليات أخــرى في سورية، من أجل 
القضاء على اإلرهــاب بكل أشكاله«، معربًا 
عن قناعته بأن »حزب العمال الكردستاني 
أخــــطــــر عـــلـــى تـــركـــيـــا مــــن تــنــظــيــم داعـــــــش«. 
البدء  التركي على وشــك  أن »الجيش  وأكــد 
منطقة  تطهير  أجـــل  مــن  عــســكــريــة  بعملية 
سنجار العراقية من مسلحي حزب العمال 
ــانـــي«، الفـــتـــًا إلــــى أن »الــحــكــومــة  ــتـ ــكـــردسـ الـ
العراق  كردستان  إقليم  وحكومة  العراقية 
لم تقوما بواجبهما، لذا فإن الجيش التركي 
مــضــطــر إلــــى إبـــعـــاد الـــخـــطـــر، وطـــــرد حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي مـــن مــنــطــقــة سنجار 

القريبة من الحدود التركية«.
وأكــد يلماز أن حكومة بــالده »لــن تستأذن 
أي طــــرف مـــن أجــــل حــمــايــة مــواطــنــيــهــا من 
إرهــــاب الــداخــل والـــخـــارج«، فــي إشــــارة منه 
تحقيق  تحاول  التي  املتحدة  الواليات  إلى 
والتنظيمات  تركيا  تــوازن في عالقتها مع 
نّية بالده  أنباء تحدثت عن  وأكــد  الكردية. 
»إعـــادة ضريح سليمان شــاه، جــد مؤسس 
في  الــســابــق  مكانه  إلــى  العثمانية،  الــدولــة 
منطقة قره قوزاق في شمال شرقي حلب«، 
الفتًا إلى أن »تركيا ارتكبت خطأ بنقله من 
هناك بداية عام 2015، إبان سيطرة داعش 
على املنطقة، التي تعتبر أرضــًا تركية كما 

تنص اتفاقيات دولية«.
إقليم  مــع  بــعــالقــات مميزة  أنــقــرة  وتحتفظ 
قيام  تــحــاول تالفي  الــعــراق، كما  كردستان 
الجنوبية،  حدودها  على  لها  مضاٍد  إقليم 
وتــعــتــبــر ذلــــك مـــن الــخــطــوط الـــحـــمـــراء غير 
 هذا الوضع، 

ّ
املسموح بتجاوزها. وفي ظل

ــلـــق واضــــــــح الـــــدعـــــم األمــــيــــركــــي  ــقـ تـــــراقـــــب بـ
للوحدات الكردية التي تقاتل اآلن »داعش« 
الـــفـــرات، فــي مسعى للسيطرة  نــهــر  جــنــوب 
على مدينة الطبقة االستراتيجية في ريف 

الرقة الغربي.

سيناريوهات ما بعد الضربات التركية في سورية والعراق
قراءة

األتراك يستعدون 
لشن عملية واسعة في 

شمال سورية

االندفاعة األمنية التركية 
على المثلث الحدودي 

بين تركيا وسورية والعراق 
األخيرة، لن تبقى يتيمة 

على األرجح، في ظّل 
توقعات بميل أنقرة إلى 
شّن عملية واسعة ضد 

الوحدات الكردية في 
سورية، وحزب العمال 
الكردستاني في العراق

الوحدات الكردية تعتبر القصف التركي خطوة عدائية )دليل سليمان/فرانس برس(

والـــعـــراقـــيـــة«. بــــــدوره قــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية التركية، حسن مفتي أوغلو، إن 
أنقرة أبلغت امللحقن العسكرين األميركي 
والروسي خطيًا، بينما اتصل رئيس هيئة 
األركـــــــان الـــتـــركـــي الـــجـــنـــرال خــلــوصــي أكـــار 
بــنــظــيــريــه فـــي مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. وقـــال 
الثالثة«  حــذرت تركيا منذ زمــن »األطــــراف 
ــن الـــحـــدود  الـــعـــامـــلـــة فــــي نـــطـــاق 30 كـــلـــم مــ
الجماعة  »مــواقــع  عــن  تبتعد  لكي  التركية 

اإلرهابية«.
ــبـــل الـــنـــظـــام  ــاد األبــــــــرز مــــن قـ ــقــ ــتــ وجـــــــاء االنــ
ــة »ســــانــــا«  ــ ــالـ ــ ــــوري بـــعـــدمـــا نـــقـــلـــت وكـ ــــســ الــ
لألنباء التابعة للنظام السوري، عن مصدر 
مسؤول في وزارة الخارجية، إدانته »بأشّد 
ــارخ الــــذي قــــام به  الـــعـــبـــارات الــــعــــدوان الـــصـ
نظام )الرئيس التركي رجب طيب( أردوغان 
على األراضـــي الــســوريــة«. وأضـــاف املصدر 
أن »سورية تؤكد أن هذا العدوان يتناقض 
املتحدة  األمــم  الــدولــي وميثاق  القانون  مع 
ومــبــدأ حسن الــجــوار، وتــحــذر مــن املساس 
بسيادتها ووحدة أرضها وشعبها«. ودعا 
املــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة 
إلى »إدانــة هذا العدوان وسياسات النظام 

التركي الداعمة لإلرهاب«.
ــــادت حـــكـــومـــة إقــلــيــم  ــأفـ ــ ــي الـــــعـــــراق، فـ أمـــــا فــ
كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، أن 
اعتذار  اإلقليم نقلت  التركية في  القنصلية 
الــطــائــرات التركية  أنــقــرة عــن قــيــام  حكومة 
بقصف موقع لقوات البشمركة في سنجار 
ــراره،  ــكــ ــهـــدت بـــعـــدم تــ ــعـ ــاطــــئ، وتـ بــشــكــل خــ
كــمــا عـــبـــرت عـــن اســـتـــعـــداد تــركــيــا مــعــالــجــة 

البشمركة الذين أصيبوا في القصف. 
ــي بـــيـــان،  ــ وكــــــــان الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، أكــــــد فـ
مــقــتــل نــحــو 40 مــن مسلحي حـــزب الــعــمــال 
ــجـــار، ونــحــو  ــنـ ــانـــي فــــي جـــبـــل سـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــدات »حــمــايــة  ــ 30 آخـــريـــن يــنــتــمــون إلـــى وحـ
الــشــعــب« الـــســـوريـــة الـــكـــرديـــة فـــي جــبــل قــرة 
تــشــوك، شــمــال شــرقــي ســوريــة، فــي القصف 
الــذي طــاول املنطقتن فجر الــثــالثــاء. وكــان 
ــان قــد أعــلــن، الــثــالثــاء، أن بـــالده »لــن  ــ أردوغـ
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الموصل منكوبة: 30 ألف ضحية مدنية

مصر: تشكيك بروايات التصفيات

رفض تحويل المؤسسة العسكرية إلى قوة ثانية
دعوات إلخضاع الفصائل لسلطتها بعد هزيمة »داعش«

45
سياسة

األردن والمؤامرة 
على سورية

بغداد ــ محمد الرفاعي

حــــــّولــــــت أكـــــثـــــر مــــــن ســــبــــعــــة أشـــــهـــــر مــن 
الــقــتــال املــتــواصــل ضـــد تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ــيـــة« )داعـــــــش(، مــديــنــة املــوصــل  اإلســـالمـ
إلى »هيروشيما العراق«، بسبب الدمار 
ــا، والـــخـــســـائـــر  ــهــ الــــهــــائــــل الـــــــذي لـــحـــق بــ
املدنين،  صــفــوف  فــي  الكبيرة  البشرية 
ــد  ــيـــات »الـــحـــشـ ــيـــشـ ــلـ ــيــــطــــرت مـ ــا ســ ــمـ ــيـ فـ
ــــس عـــلـــى مـــديـــنـــة الــحــضــر  الـــشـــعـــبـــي« أمـ
األثرية شمال مركز القضاء بعد معارك 

شرسة مع »داعش«.
ــراقـــي حــيــدر  ــعـ ــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ ــ وكــ
الــعــبــادي، قــد أعــلــن مــع انــطــالق املــعــارك 
نــحــو املــوصــل فــي 17 أكــتــوبــر/ تشرين 
ــهـــدف  »الـ أن  املــــاضــــي،  الــــعــــام  مــــن  األول 
قــبــل األرض«، إال  اإلنـــســـان  تــحــريــر  هـــو 
ذلك  عكس  ظهر 

ُ
ت اآلن  حتى  النتائج  أن 

صفوف  فــي  البشرية  فالخسائر  تمامًا، 
ــار في  ــدمـ الــســكــان فــاقــت الــتــوقــعــات، والـ
املدينة بلغ نحو 80 في املائة منها، حتى 
أن أحياء سكنية كاملة ُسّويت منازلها 

باألرض على رؤوس ساكنيها.
وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي، 
ــة فــــي صــفــوف  ــيـ ــدنـ بــلــغــت الـــخـــســـائـــر املـ
انطالق  منذ  املوصل  مدينة  في  السكان 
املــعــارك، وفــقــًا ملــســؤول عــراقــي، أكــثــر من 
30 ألف قتيل وجريح، ما زال قرابة أربعة 
آالف مدني من القتلى تحت األنقاض أو 

في عداد املفقودين.
ــكــــومــــي عـــــراقـــــي بـــــارز  وقـــــــــال مـــــســـــؤول حــ
الحكومة فرضت  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
حــظــرًا عــلــى نــشــر أرقـــــام خــســائــر املــدنــيــن 
بسبب عددها املخيف، مشيرًا إلى أن عدد 
تل من املدنين بلغ 16 ألف مدني في 

ُ
من ق

املوصل وبلدات برطلة والحمدانية وحمام 
الــعــلــيــل وبــعــشــيــقــة والـــقـــيـــارة وتــــل سقف 
وخــازر  وبلدات محوري مخمور  وتلكيف 
نــحــو تسعة   عــن تلعفر، مــن بينهم 

ً
فــضــال

ــتــــراوح عــدد  آالف طــفــل وامــــــــرأة، بــيــنــمــا يــ
الجرحى بن 18 و19 ألف جريح. وبحسب 
املسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن 

القاهرة ــ العربي الجديد

تــعــزز هــويــة الــشــبــان الــذيــن أعــلــنــت وزارة 
الداخلية املصرية عن تصفيتهم أو القبض 
عليهم في مداهمة مزارع ووحدات سكنية 
في محافظتي دمياط والبحيرة، قبل أيام 
ــة الــداخــلــيــة  ــ مـــن الـــشـــكـــوك فـــي صــحــة روايــ
حــول تورطهم في أحــداث عنف في مصر. 
وأعــلــنــت الــداخــلــيــة عــلــى مـــدار األســبــوعــن 
املاضين، تمكنها من تصفية واعتقال عدد 
من املتورطن في حوادث إرهابية بعضها 
في  مارجرجس  كنيستي  بتفجير  يرتبط 
بمحافظة  ومــارمــرقــس  الــغــربــيــة  محافظة 
اإلسكندرية. إال أن مصادر خاصة كشفت 
ــديـــد«، حــقــيــقــة املـــداهـــمـــات  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـ
التي نفذتها قوات األمن خالل األسبوعن 
املـــاضـــيـــن ملـــــــزارع ووحـــــــــدات ســكــنــيــة فــي 
عدد  ومقتل  ودمياط،  البحيرة  محافظتي 
من قاطنيها، بدعوى تورطهم وضلوعهم 
ــة اســـتـــهـــدفـــت قــــوات  ــيـ ــابـ فــــي عــمــلــيــات إرهـ
لـ«العربي الجديد«،  األمن. وقالت املصادر 
إن روايـــــة الــداخــلــيــة لــيــســت صــحــيــحــة، إذ 
املـــقـــبـــوض عــلــيــهــم أو تــعــرضــوا  إن أغـــلـــب 
القانون ليسوا أعضاء  إطــار  للقتل خــارج 
فــي جماعات مسلحة بما فــي ذلــك تنظيم 
»داعــــــــش«. ووفـــقـــًا لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن بعض 
ليسوا  الــجــســديــة  للتصفية  تــعــرضــوا  مــن 
أعضاء في تنظيم »داعش« بعكس روايات 
عالقة  وال  األمنية،  لألجهزة  رسمية  شبه 

لهم باستهداف الكنيستن. 
وأوضحت املصادر أن هؤالء الشباب مجرد 
له نشاط  لـــ«داعــش«، وبعضهم  مناصرين 
ويكتب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
بأسماء مستعارة، ويرجح الوصول إليهم 
عــن طــريــق تــتــبــع حــســابــاتــهــم الشخصية. 
وأشــارت إلى أن أحد املقتولن في دمياط 
ــازي كــحــلــة )32  ــ ويـــدعـــى الــســيــد الــســيــد غـ
عــامــًا(، من أنصار »داعـــش« وليس عضوًا 
فــيــه وال يــشــارك فــي أي أعــمــال قتالية وال 
الداخلية  وزارة  واتــهــمــت  مسلحة.  أعــمــال 
كحلة بــالــتــورط فــي زرع عــبــوة ناسفة في 
رأس البر منذ أسبوعن، وقامت بمداهمة 
مــحــل إقـــامـــتـــه. وأشــــــارت املـــصـــادر نفسها 
إلى أن كحلة كان يستخدم اسمًا مستعارًا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  للكتابة 

غالبية الضحايا سقطوا بواسطة القصف 
الجوي والصاروخي على املدينة.

هـــذه األرقـــــام أكـــدهـــا بــيــتــر مـــاريـــو، وهــو 
ــــي شــــــاب يـــعـــمـــل مــتــطــوعــًا  ــانـ ــ طـــبـــيـــب أملـ
عراقين  أطباء  من  مشترك  فريق  ضمن 
وأوروبــــيــــن وأتــــــراك ملــســاعــدة الــســكــان. 
»الــعــربــي  وأوضـــــح مـــاريـــو فـــي حــديــث لـــ
ــن الـــواقـــع  ــدد قـــريـــب مـ ــعـ ــد«، أن الـ ــديـ الـــجـ
انتهاء  »بعد  املدينة، مضيفًا:  في  املريع 
ــاره  ــ ــل شـــخـــص جـ ــ ــة ســـيـــتـــفـــقـــد كـ ــركــ ــعــ املــ
الوقائع ما حدث في  ظهر 

ُ
وقريبه، وست

املوصل«.
والقيادي  العراقي  البرملان  عضو  وقــال 
عز  النائب  العراقية،  الــقــوى  تحالف  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــديــن الـــدولـــة، لـــ
»حــجــم الـــدمـــار مــهــول وغــيــر مــســبــوق«، 
ــــرة  ــــدمـ املـ املــــــنــــــازل  ــًا أن »عـــــــــدد  مــــوضــــحــ
حتى  بلغ  العسكرية  العمليات  نتيجة 
املــاضــي 10 آالف و700 منزل،  األســبــوع 
أمــا البنى التحتية، من دوائــر ومــدارس 
ومستشفيات وجسور وطــرق وخدمات 
كــالــكــهــربــاء واملــــاء واالتــــصــــاالت، فــحــّدث 
»املــديــنــة  بــال حــــرج«. ووصـــف املــوصــل بـــ
قصف بكل أنواع األسلحة 

ُ
املستباحة، إذ ت

أن  معتبرًا  القانونية«،  وغير  القانونية 
»هذه مأساة حقيقية، فاملوصل ُدمرت«، 
ــيـــاء،  ــــن ســيــذهــب أهــلــهــا األحـ  »أيـ

ً
ــائـــال سـ

فــنــحــن نــتــحــدث عـــن مــلــيــونــي مــدنــي هم 
ســكــان املــوصــل ســيــعــودون ويــجــدون أن 
املدينة ُمــســحــت«. وأوضـــح »أنــنــا طلبنا 
من الحكومة أكثر من مــرة إعــادة النظر 
فــي الــخــطــة الــعــســكــريــة فــي الــتــعــامــل مع 
املــدنــيــن ومـــع الــبــنــى التحتية، ولــكــن ال 
شيء حصل، وما كنا نخشاه وقع اآلن«، 

تحت اســم »شــهــاب ثــاقــب«، وكتب مقاالت 
للتنظيم  مناصرة  مــعــّرفــات  نشرتها  عــدة 
يــكــون  أن  املـــصـــادر  ــم تستبعد  املــســلــح. ولـ
أغلب املقبوض عليهم من الشباب املطاَرد 
ــــوا مــحــافــظــاتــهــم  ــــركـ ــن قــــــوات األمـــــــن، وتـ مــ
وانتقلوا إلى أماكن أخرى هربًا من أجهزة 
ــنـــي،  ــال الــخــبــيــر األمـ ــ ــن. مــــن جـــهـــتـــه، قـ ــ ــ األمـ
الــعــمــيــد مــحــمــود قــطــري، إن الــقــبــض على 
شــبــان ليس لهم عــالقــة بتنظيم »داعـــش« 
ــلـــى الــعــنــاصــر  ــبـــض عـ ــقـ ــد فــــي الـ ــاعـ ال يـــسـ
املسلحة، وهو ما يسهم في تزايد العنف. 
وأضــــاف قــطــري، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــة تــعــانــي  ــيـ ــنـ ــــزة األمـ ــهـ ــ ــد«، أن األجـ ــديــ ــجــ الــ
نــقــصــًا فـــي املــعــلــومــات، ولـــذلـــك فـــإن خطط 
واســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب تــكــون 
خاطئة بالطبع، وتهدر فرص القبض على 

الجناة الحقيقين. 
الخبير األمني من سرعة إعالن  وتعجب 
أســـمـــاء املـــتـــورطـــن فـــي تــفــجــيــر كنيستي 
الــغــربــيــة واإلســـكـــنـــدريـــة، فـــي حـــن حصل 
أحدهم على براءة من قبل النيابة العامة 
فــي محافظة الــبــحــر األحــمــر، وقـــام اثــنــان 
وهو  للشرطة،  نفسيهما  بتسليم  آخـــران 
مــؤشــر عــلــى عـــدم تــورطــهــم فــي أي أعــمــال 
التصفيات  أسلوب  أن  عنف. وشــدد على 

الفتًا إلى »تفشي األمراض داخل املوصل 
وخارجها في املخيمات، كالجرب وشلل 
األطفال، إضافة إلى تلوث املياه والجوع، 
وهذه وصمة عار كبيرة على الجميع«. 

قــال نائب رئيس لجنة األمــن  مــن جهته، 
ــاع فــــي الـــبـــرملـــان الــــعــــراقــــي، نــايــف  ــ ــدفـ ــ والـ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  الشمري، 
ــار فــــي الـــجـــانـــب األيـــمـــن  ــ ــدمـ ــ إن نــســبــة الـ
للموصل كبيرة جدًا قياسًا على الجانب 
األيسر، وذلــك بسبب محاصرة »داعــش« 
داخــلــه. وطــالــب الــشــمــري الــــدول العربية 
»بإنقاذ املوصل وأن تكون لها وقفة جادة 
مع أهالي محافظة نينوى إلعمار املناطق 
التي تضررت نتيجة الدمار الكبير الذي 
لحق بهذه املنطقة، ألن الحكومة العراقية 
تمر بأزمة اقتصادية وعلى هذه الدول أن 
الحكومية  املؤسسات  بناء  في  تساعدنا 
ــات واملـــــــــــــدارس  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــاملــ ــة، كــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ املــ

والجسور ومنظومات الكهرباء«.
أما رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية، 
»الـــعـــربـــي  ــال لــــ ــقـ عـــبـــد الـــرحـــيـــم أحــــمــــد، فـ
الــجــديــد«، إن »األوضـــــاع اإلنــســانــيــة في 
املــوصــل أســوأ مــن أن توصف بكلمات«. 
وأضاف أن »ما لم يتم تدميره في املعارك 
وعــلــى يـــد داعــــش تــمــت ســرقــتــه، فحتى 
مــحــطــات املـــيـــاه ســـرقـــت، وأنــــا أعــتــقــد أن 
هذه السرقة لم تحصل على يد مواطنن 

عادين بل من جهات أمنية«. 
ــيــــة جــمــيــلــه  ــراقــ ــعــ ــــت الـــنـــائـــبـــة الــ ــهــ ــ ووّجــ
العبيدي، نداء استغاثة عاجل للعبادي 
وبعثة األمم املتحدة في بغداد إلسعاف 
املــواطــنــن املحاصرين فــي األحــيــاء غير 
املـــحـــررة مــن الــجــانــب األيـــمـــن. وأضــافــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هناك  فــي حــديــث لـــ
من يستغيث، وهناك من يموت، وهناك 
 تـــحـــت أنــــقــــاض مـــنـــزلـــه، 

ً
ـــن فــــعــــال ــ مــــن ُدفــ

ــــى أن  فـــمـــا يـــجـــري مـــصـــيـــبـــة«. ولـــفـــتـــت إلـ
»األطفال يعانون من الجوع والحرمان، 
ــواد الــغــذائــيــة  ــاملـ ونــطــالــب بــإســعــافــهــم بـ
غير القابلة للتلف وإيصالها عن طريق 
الطيران ليسدوا بها بعض رمق الجوع 

لحمايتهم من املوت«.

خيوط  ملعرفة  فــرصــة  يتيح  ال  الجسدية 
الخاليا اإلرهابية إذا صح أن املتهمن من 
بــل يجب  العنف،  فــي  املــتــورطــة  العناصر 
اعترافات  النــتــزاع  حياتهم  على  الحرص 
دقــيــقــة حــــول أســـلـــوب وأفـــــــراد الــعــنــاصــر 

اإلرهابية، بما يتيح تفكيك تلك الخاليا.
مـــن جــهــتــه، قــــال خــبــيــر فـــي مــركــز األهــــرام 
لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة إن الــخــلــط الـــذي 
العناصر  بــن  األمــنــيــة  األجــهــزة  تنتهجه 
املسلحة املنتمية لتنظيم »داعــش« والتي 
تعمل في وادي ودلتا النيل، وبن الشباب 
ــر يــنــطــوي  املـــعـــارض لــلــنــظــام الـــحـــالـــي، أمــ
على أزمــة شديدة في سبيل القضاء على 
السياسي، في  الخبير  اإلرهـــاب. وأضـــاف 
ــراءة  حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن بـ
أحد املتهمن في تفجير كنيستي الغربية 
البحر األحمر،  واإلسكندرية في محافظة 
يشكك تمامًا في تحريات األجهزة األمنية 
حول املتورطن في التفجيرات. ولفت إلى 
أسلوب تخفيف  على  تعتمد  الداخلية  أن 
ــــود تقصير  الــضــغــط عــلــيــهــا لــنــاحــيــة وجـ
أمني فادح، حتى لو أدى هذا إلى توريط 
أشـــخـــاص أبـــريـــاء وتــعــريــضــهــم وأســرهــم 
ــبـــي مـــــن هــــذه  لـــلـــخـــطـــر أمــــــــام غــــضــــب شـــعـ

األعمال اإلرهابية.

تقديرات بأن عدد 
من ُقتل من المدنيين 

بلغ 16 ألف شخص

بقاء الحال على 
ما هو عليه يعني 

صراعات داخلية 
وضررًا لألمن

واشنطن تجّمد تصنيف »اإلخوان« إرهابية
القاهرة ــ العربي الجديد

أكد أمن لجنة العالقات الخارجية بجماعة اإلخوان املسلمن 
الحالية جّمدت  األميركية  اإلدارة  أن  املصرية، محمد ســودان، 
اإلرهابية. وقال  املنظمات  الجماعة على قوائم  إدراج  مشروع 
البيت  إن  الجديد«،  »العربي  لـ ســودان، في تصريحات خاصة 
األبيض جّمد املشروع ألجل غير مسمى، وال نعلم ما إذا كان 
 أم ال؟ وأضاف »تجميد املشروع ال يخرج 

ً
سيتم فتحه مستقبال

عـــن ســبــبــن أســاســيــن، وهــمــا االســتــمــاع إلـــى تــوصــيــة وكــالــة 
االستخبارات )سي آي إيه( ووكالة األمن القومي ملا تمثله تلك 
األميركية«.  املتحدة  الــواليــات  أمــن  مــن خــطــورة على  الخطوة 
وتابع »إضافة إلى استماع )الرئيس األميركي دونالد( ترامب، 
إلى استشارات من مستشارين في إدارتــه«. ورّجــح ســودان أن 

يكون إعالن ترامب في السابق عزمه إدراج الجماعة على قوائم 
االنتخابية  الحملة  إطار وعود  يأتي في  اإلرهابية،  املنظمات 
التي ال يتحقق بعضها في وقت الحق. وحول ما أسفرت عنه 
لدى  الراهن  للنظام  التابعة  املصرية  الرسمية  الوفود  جهود 
املؤسسات األميركية، وما إذا كان نتج عنها أي عوائق تتعلق 
أن  أوضـــح ســــودان  أمــيــركــا،  فــي  للجماعة  بأنشطة ذات صــلــة 
 من السعي وراء هذا األمر«، في إشارة 

ّ
»النظام املصري ال يكل

ــــاب. وأضـــاف  إلـــى مــحــاولــتــه إدراج الــجــمــاعــة عــلــى قــوائــم اإلرهـ
»النظام ال يقوم بهذا في الــواليــات املتحدة فقط بل أيضًا في 
بريطانيا وكثير مــن الـــدول األوروبـــيـــة«. وتــابــع »لــألســف هذا 
ــده... ولــكــن هــنــاك تــوجــه لدى  ليس تــحــرك النظام املــصــري وحــ
بعض أنظمة الخليج في هذا الشأن، فهم ينفقون أموااًل طائلة 

للوصول إلى نتيجة في هذا اإلطار«.

للحديث تتمة...

فصول من  
تدمير الجيش 

العراقي

في  العراقي،  الجيش  تدمير  عملية  من  فصوال  مستقيلون  عراقيون  ضباط  يروي 
السنوات الماضية، تضمنت تجاوزات مليشياوية من جهة، وشتائم كالها قائد فيلق 
سوء  إلى  إشارة  في  وذلك  أخرى،  جهة  من  لهم  سليماني  قاسم  اإليراني  القدس 

أحوال الجيش، الذي أصبح قوة ثانوية في البلد

عثمان المختار

كــان آخــر لــقــاء جمعه مــع قــائــد فيلق 
الـــقـــدس اإليــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
قــرر تقديم  عــام 2014، بعدها  نهاية 
قليلة  بأشهر  العراقي  الجيش  مــن  استقالته 
ألسباب صحية، رغــم أن وضعه ما زال جيدًا 
ــدان إال أن  ــيــ ضــمــن مــعــايــيــر املــقــاتــلــن فـــي املــ
ما  تحقق  الشخصية  والــعــالقــات  »الــوســاطــة 
ــال الــلــه  تـــريـــد«. هـــكـــذا ربــــط الــعــقــيــد حــســن مــ
على  وحصوله  الجيش  مــن  استقالته  تقديم 
إلى  بعدها  وانــتــقــالــه  حينها  مناسب  تقاعد 
عامن  نحو  منذ  يعيش  أربــيــل، حيث  مدينة 
هــنــاك مـــع أفـــــراد أســـرتـــه، مـــع تــحــول الــجــيــش 
العراقي إلى قوة ثانوية، وعدم احترام القادة 
وقــادة  الشعبي«،  »الحشد  مليشيات  قبل  من 
الحرس الثوري اإليراني. في هذا السياق، بّن 
مال الله أن »مشهد قاسم سليماني وجنوده 
مــتــجــواًل بــاملــدن الــعــراقــيــة كــاآلمــر الــنــاهــي، ال 
عشريني  شــاب  اقــتــحــام  أن  كما  تقّبله،  يمكن 
الله  الــعــصــائــب أو كــتــائــب حـــزب  مــن مليشيا 
العراقي لغرفة الضباط في القاعدة العسكرية، 
ــر،  واضــعــًا ســاقــا على أخـــرى، ومــوّجــهــًا األوامـ
ال يــرضــاه الــضــابــط الــحــقــيــقــي«. مـــال الــلــه من 
متفاوتة،  برتب  عراقي  700 ضابط  بن نحو 
لوا االستقالة من الجيش، وبعضهم ترك 

ّ
فض

ــبــر مــفــصــواًل مــن الــجــيــش، وفــق 
ُ
الــخــدمــة واعــت

مــحــاكــمــات عسكرية جـــرت بــبــغــداد خـــالل أقــل 
من ثالث سنوات.

»العربي الجديد«،  ولفت مال الله في حديث لـ
إلى أن »سليماني ال يمكن أن يبني العراق ال 
هو وال من معه. وهذه حقيقة يعلمها الجميع 
ــادة  ــبـــادي، وقــ بــمــن فــيــهــم حــكــومــة حـــيـــدر الـــعـ
املستحيل  مــن  أن  كما  تمامًا  السلطة.  أحـــزاب 
ثــلــة عــصــابــات همجية مثل  الــعــراق  تبني  أن 
تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة )داعــــــــــش(«. كــمــا 
الله لقاء مع سليماني في أواخر  وصف مال 
دارت معركة  حــيــث  تــكــريــت،  قـــرب   2014 عـــام 
اســتــعــادة املــديــنــة مــن »داعــــش« بــأنــه »صــدفــة 
سيئة للغاية«. ونّوه إلى أن »سليماني شتمنا 
ــراد مــن حمايته  فــي أرضــنــا، حــن جـــاء مــع أفــ
ــعـــاف تــابــعــة  بـــعـــربـــات عــســكــريــة وســــيــــارة إسـ
لـــــوزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة مــع طــبــيــب إيــرانــي 
لسحب جثة الجنرال حميد تقوي الــذي قتله 
داعــش، بإحدى معارك جنوب ســامــراء، وقال 
حرفيًا )عرب خونة(، ولم يرد أحد عليه آنذاك، 
ــان ال يحتمل أي جــــدال، وداعـــش  كـ فــالــوضــع 
يحاصر وحدات الجيش من كان اتجاه وكأنه 

كان يحّملنا مسؤولية مقتله«.
االستقالة بن ضباط الجيش أو ترك الخدمة 
الــعــســكــريــة نــهــائــيــًا، لـــم تــتــحــول إلــــى ظــاهــرة 
حــتــى اآلن، فــعــددهــم ال يــتــجــاوز مــئــات على 
مـــدار الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة. فغالبية من 
تـــركـــوا الــخــدمــة أو اســتــقــالــوا لــهــم أســبــابــهــم 
أو  اللفظية،  لــإلهــانــة  كتعّرضهم  املــتــشــابــهــة، 
الضرب أو عدم احتمالهم التحول إلى ضباط 
بال صالحيات، وهم بالعادة من قادة وضباط 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي الــســابــق الـــذيـــن اضــطــرهــم 
الوضع االقتصادي للعودة من أجل املرتب أو 
ال  الــذي  العمل  وأداء  الوطنية،  بالخدمة  حبًا 
يجيدون غيره، إال أنهم يصرون على ضرورة 
بدء الحكومة بمعالجة الوضع داخل العراق، 
ومنع تحول الجيش إلى قوة هامشية مقارنة 
مليشيات  أو  الـــكـــرديـــة  »الــبــشــمــركــة«  بـــقـــوات 

»الحشد الشعبي«.
العبيدي،  فندي  الــوهــاب  عبد  الضابط  وقــال 
صل عن الخدمة بعد مغادرته وحدته 

ُ
الذي ف

العسكرية في شهر مــــارس/آذار املــاضــي، إنه 
 فــي األردن عـــدة ســـنـــوات«، ولـــم يحتمل 

ّ
»ظــــل

الــغــربــة، ومــشــاهــد املـــعـــارك وهـــو جــالــس أمــام 
الــعــودة بعد فتح  زوجته من دون عمل، فقّرر 
لــضــبــاط الجيش  الـــعـــودة  بـــاب  الـــدفـــاع  وزارة 
العراقي السابق. وأضاف أنه »بعد ستة أشهر 
عدت لألردن وأنا نادم على التجربة، فلم أجد 
الجيش باملعنى الحقيقي كما كان«. وبّن أن 
»أفرادًا من حزب الله اللبناني من الذين شاركوا 
الشتائم  كانوا يستخدمون  الفلوجة  بمعركة 
أكثر من استخدامهم أسلحتهم، وآخرين من 
مليشيات الحشد ارتكبوا انتهاكات، ولم نكن 
قادرين على ردعهم. وكنا نشعر بأننا أمامهم 
مـــجـــرد شــكــل مـــن دون مـــضـــمـــون، ومــســمــوح 

ــــي األول مــن  ــــيء مـــعـــنـــا«. وفـ فـــعـــل أي شـ لـــهـــم 
مليشيا  زعيم  أطلق  املاضي  سبتمبر/أيلول 
أثــار غضبًا  »بــدر« هــادي العامري، تصريحًا 
العراق، عندما قال في  وامتعاضًا واسعًا في 
بمحافظة  الـــدور  مدينة  مــن  صحافي  مؤتمر 
صــالح الــديــن، إن »قـــوات بــدر أصبحت أقــوى 

ــه تــصــريــح  ــبـ ــقـ مــــن الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة«. وأعـ
الخزعلي،  قيس  »العصائب«  مليشيا  لزعيم 
»الــرديــفــة«، خالل  وصــف فيه قــوات الجيش بـــ
ــر املــلــيــشــيــا  ــنـــاصـ ــــن عـ ــد مـ ــشـ ــــي حـ ــه فـ ــ كـــلـــمـــه لـ
فــــي بــــغــــداد. وأثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الـــعـــامـــري 
الذي  الجيش،  صفوف  في  كبيرة  اعتراضات 

فيما  الــعــســكــريــة،  للمؤسسة  إهــانــة  اعــتــبــرهــا 
من  العامري،  الــذي حضره  االستعراض  خال 
أي تمثيل رســمــي ســـواء مــن محافظة صالح 
الدين أو من الحكومة املركزية ببغداد. ونقلت 
»رويترز« في تقرير سابق لها عن مسؤولن 
عــســكــريــن فــي الــجــيــش األمــيــركــي، قــولــهــم إن 

»الــقــيــاديــن فـــي مــلــيــشــيــا الــحــشــد أبـــو مــهــدي 
املهندس وهادي العامري، يمارسون نفوذهم 
عــلــى وحــــدات الــجــيــش فــي محافظتي ديــالــى 
وصالح الدين«، مؤكدين أنهم »يمارسون دور 

اإلشراف على الجيش العراقي هناك«. 
وبعد االحــتــالل األمــيــركــي للعراق عــام 2003، 
الــعــراقــيــة ممثلة  املــؤســســة العسكرية   

ّ
تــّم حــل

بــالــجــيــش وجــمــيــع املـــؤســـســـات الــتــابــعــة لــه، 
كهيئة التصنيع العسكري والوحدات القتالية 
الــخــاصــة، بــقــرار مــن الحاكم األمــيــركــي املدني 
لــلــعــراق بـــول بــريــمــر. وعــلــى أثـــره تــم تأسيس 
كانت  مسلحة  مليشيات  نــواتــه  جديد  جيش 
تتواجد في إيران، كأجنحة مسلحة للحركات 
ــدام حــســن.  ــ الــســيــاســيــة املـــعـــارضـــة لــحــكــم صـ
ورغم إعالن رئيس الوزراء حيدر العبادي في 
كلمه له من واشنطن الشهر املاضي، حرصه 
ــادة  ــ ــــالح املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، وإعـ عــلــى إصـ
»الهيبة للجندي العراقي«، إال أن الحال بشكل 
مقارنة  للجيش،  بالنسبة  سيئًا  زال  مــا  عــام 
بــمــا يــحــصــل عــلــيــه نــظــراؤهــم فـــي املليشيات 
)الحشد الشعبي(، أو قوات »البشمركة«. كما 
أن وجـــود وحــــدات الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
بــالــنــســبــة للكثير  الــجــيــش  يـــخـــرج تــصــنــيــف 
مـــن الـــعـــراقـــيـــن مـــن خـــانـــة الـــوطـــنـــيـــة. وتــعــّهــد 
العبادي بأن »يكون الجيش للسنة والشيعة 
ــي مـــكـــونـــات  ــ ــاقـ ــ ــيـــن واألكــــــــــــــراد، وبـ ــيـــحـ واملـــسـ
الشعب«، وهو ما لم يلمسه املواطن حتى اآلن.

ويـــروي الــرائــد ســعــدون أركـــان القيسي، كيف 
»كونه ال يحمي«،  قدم استقالته من الجيش  لـ
ــر لـــلـــخـــضـــوع لـــلـــعـــرف  ــ ــطـ ــ ــا اضـ ــعــــدمــ وذلـــــــــك بــ
اعــتــذار( لعائلة أحد  أو  مــال  )دفــع  العشائري 
الجنود مطلع العام الحالي. وأوضح القيسي، 
التجهيزات  لبيع  مــتــجــرًا  أخــيــرًا  افــتــتــح  الـــذي 
الرياضية في منطقة حافظ القاضي ببغداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »فــوجــئ  فــي حــديــث لـــ
ــام مــن توجيهه عــقــوبــة ألحـــد الجنود  بــعــد أيـ
بــســبــب شــجــار مــع جــنــدي آخــــر، بــاتــصــال من 
رجل قدم نفسه أنه شيخ عشيرة، وقال لدينا 
ــك أهـــنـــت ابـــنـــنـــا«. وأضــــاف  حـــق عــشــائــري ألنــ
»بعد حديث طويل رفضت وتعاليت، لكني لم 
أجــد أي دعــم أو مساندة واضــطــررت للذهاب 
واالعــتــذار والحمد لله اكتفوا بذلك ولــم أدفع 
أي مــال. بعدها قــررت أن أتــرك الجيش فليس 
مــن املــنــاســب بــعــد الــيــوم الــتــواجــد فــي قــاعــدة 
يتواجد فيها هذا الجندي الذي اعتذرت منه 

على شيء لم أكن فيه مخطئًا«.

عراقية  أمــن  مــصــادر  كشفت 
وأخرى قبلية بارزة، في محافظة 
عن  الجديد«،  لـ«العربي  ــبــار،  األن
صدور مذكرات اعتقال قضائية، 
بحق أكثر من 20 شخصية، ضمن 
التي  العشائر«  بـ«قوات  يُعرف  ما 
تقاتل تنظيم »داعش« منذ نحو 
رفيع  ضابط  وقال  سنوات.  ثالث 
العراقية،  الشرطة  المستوى في 
بحق  ــدرت  ص قبض  ــر  »أوامـ إّن 
بعضهم  شخصًا،   20 مــن  أكثر 
يــتــبــوأ مــســؤولــيــة قــيــاديــة في 
تشكلت  التي  العشائرية  القوات 
تنظيم  لــقــتــال   2015 مــطــلــع 
داعش«، كاشفًا عن أّن »مذكرات 
القبض صدرت من محاكم األنبار 
اتهامات  على  بــنــاًء  ــداد،  ــغ وب
وتلقي  جنائية،  قضايا  بارتكاب 

رشى، ودعاوى فساد وابتزاز«.

مذكرات اعتقال 
لقيادات عشائرية

SCOOP

تــطــالــب قـــيـــادات فــي الـــعـــراق بــإعــادة 
الــهــيــبــة إلــــى الــجــيــش الـــعـــراقـــي، وأن 
يــكــون هــو الــقــوة الــضــاربــة الوحيدة 
فـــي الـــبـــلـــد، عــبــر ضــغــط دولـــــي على 
جــمــيــع املــلــيــشــيــات لــالنــضــمــام إلــيــه 
تنظيم  املعارك مع  االنتهاء من  بعد 

»الدولة اإلسالمية« )داعش(. 
وحـــول ذلـــك، قــال النائب فــي البرملان 
علي الــشــويــلــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
العراقين يجب  »لضمان سالمة  إنه 
بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــــن تـــحـــريـــر املـــوصـــل 
ومــا تبقى مــن بــلــدات، أن يتم تخيير 
الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة بــــن االنـــضـــمـــام 
لــلــجــيــش أو إلــــقــــاء ســـالحـــهـــا، فــبــقــاء 
ــو عـــلـــيـــه يــعــنــي  ــ ــا هــ ــ ــلــــى مــ ــال عــ ــ ــحــ ــ الــ
صــــــراعــــــات داخــــلــــيــــة وضــــــــــررًا بـــأمـــن 
الـــبـــالد«. وتــابــع أنـــه »يــجــب أن نعيد 
هيبته  إلــيــه  ونعيد  الجيش  هيكلية 
كــمــا فـــي الــســابــق، وأال تــكــون سلطة 
أعـــلـــى مـــن ســلــطــتــه وال يـــكـــون ســالح 
أقــــوى مــن ســالحــه، وأن تــكــون الــقــوة 
الــضــاربــة الــوحــيــدة هــي الجيش عبر 
تحت  يــكــون  وأن  وتسليحه  تــقــويــتــه 
ظــل الــدولــة فقط، وال يكون ألي جهة 
سلطة أو نفوذ عليه. ذلــك ألن إعــادة 
رئيسيًا   

ً
عــامــال تعني  الــجــيــش  هيبة 

 وكــذلــك عامل 
ً
الــعــراق مستقبال ألمــن 

أمن إقليميًا«.
أن »هناك قانونًا  الشويلي  وأضــاف 
تـــم الــتــشــريــع لـــه هـــو قـــانـــون الحشد 
الــشــعــبــي، جــعــل األمــــر بــإمــرة رئيس 
العراق  تحرير  بعد  ويجب  الــــوزراء، 
مــن داعــــش، أن يــأمــر رئــيــس الــــوزراء 
ــوات  ــقــ بـــدمـــج الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي والــ
ــجــــب أن  ــــض يــ ــرفـ ــ األمـــــنـــــيـــــة، ومـــــــن يـ

يحاسب«.
ــه، اعـــتـــبـــر الــــقــــيــــادي فــي  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
النائب محمد نوري  القوى  تحالف 
الــعــبــد ربـــه، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»التوجه العام في البرملان هو رفض 
ــه لــقــوة  ــّولــ تــهــمــيــش الـــجـــيـــش وتــــحــ
ثـــانـــويـــة«. ورفــــض أن »تـــكـــون هــنــاك 

جهات مسلحة خارجه، ونتمنى أن 
تكون سلطة واحدة في العراق. لذلك 
في حال رفضت الفصائل االنضمام 
إلــــــى قــــــــوات الـــجـــيـــش بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  ــة داعــــــــــش،  ــفـــحـ صـ
قــرارًا  أن تتخذ  الدولة قوية، ويجب 
الجيش،  مــع  الفصائل  بــدمــج  مهمًا 
الــتــي فرضها  وإنــهــاء الحالة اآلنــيــة 
ــــود الــتــنــظــيــم بـــالـــعـــراق«. وخــتــم  وجـ
اليوم غير  أن  أعتقد  بالقول »حاليًا 
ــرارات، لــكــن  ــ ــقــ ــ ــــذه الــ مـــنـــاســـب ملـــثـــل هـ
التفاوض  املناطق يبدأ  بعد تحرير 
ــل، ألن مــصــلــحــة  ــائـ ــفـــصـ مــــع هـــــذه الـ
الـــعـــراق فــــوق كـــل شــــيء. ال نــريــد أن 
تكون الدولة متعسفة بحق قسم من 
هـــؤالء الفصائل الــذيــن قــاتــلــوا، لكن 
ــوال يــجــب أن يكون  ــ فــي جــمــيــع األحـ
لــلــدولــة مــوقــف قـــوي بــهــذا االتــجــاه. 
وفـــي املــقــابــل يــمــكــن أن تــكــون هناك 
ضــغــوط دولـــيـــة بــهــذا االتـــجـــاه على 
ــال عـــارضـــوا  ــادة الــفــصــائــل فـــي حــ ــ قـ
إعادة هيبة الجيش واالنخراط فيه، 
وتــحــديــد الـــقـــيـــادات والــصــالحــيــات، 
الــــــدفــــــاع  وزارة  تــــــكــــــون  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ

والداخلية هي من تحكم األمن«.
عثمان...

ضباط مستقيلون يروون تجربة الخدمة في ظل 
هيمنة المليشيات وقاسم سليماني

)Getty/يتراجع دور الجيش بالمقارنة مع المليشيات )كارل كورت

تواجه األجهزة األمنية نقصًا في المعلومات )فرانس برس(

محمد الفضيالت

على الرغم من مضي أكثر من 
أسبوع على التصريحات العدائية 

التي أطلقها رئيس النظام السوري 
بشار األسد ضد األردن، فإن تلك 
التصريحات ما تزال تتفاعل في 

الشارع األردني، وتثير نقاشًا 
واسعًا بني األردنيني على اختالف 

توجهاتهم السياسية وتباين 
مواقفهم من الحرب السورية.

يلتقي الجميع في املعلن من املواقف 
على أن األسد ارتكب حماقة عندما 

رأى في األردن جغرافية فائضة 
عن الحاجة وانتقص من استقالل 
اململكة التي ال ينظر إليها أكثر من 

عميلة ومتآمرة وأداة بيد األميركيني. 
بعض أشد األردنيني مناصرة للنظام 

السوري أو الدولة السورية كما 
يعّرفون عن أنفسهم، يطالبون األسد 
باالعتذار عن تلك التصريحات التي 

وضعتهم في موقف محرج أمام 
الرأي العام األردني.

وبعيدًا عن املعلن من املواقف، ترى 
غالبية من األردنيني املنحازين إلى 

األسد أكثر من انحيازها لبلدها، أن 
ما ورد في تصريحاته حقيقة، وأن 
مملكتهم جزء من املؤامرة الكونية 

على سورية األرض واإلنسان.
لن يشعر أي أردني بالرضا لرؤية 
جيش بالده داخل األرض السورية 

يقاتل في مواجهة جيش النظام 
السوري، مهما كان موقفه من 

االنتهاكات والجرائم التي يرتكبها 
جيش النظام بحق املدنيني السوريني 

منذ أصبح دور ذلك الجيش حماية 
 من حماية الدولة. وال 

ً
النظام بدال

أحد ينكر أن األردن وخالل سنوات 
األزمة نشط في الجنوب السوري، 

املحاذي للمملكة، لكنه نشاط فرضته 
ظروف موضوعية تتصل بإقدام 
النظام السوري على سحب قواته 

مبكرًا من الشريط الجنوبي ليتحول 
بذلك مشكلة أردنية خالصة، تلقي 
بتبعات أمنية وعسكرية وإنسانية 

على اململكة التي ما كان لها أن تقف 
مكتوفة األيدي.

وال أحد ينكر أن مئات السلفيني 
وربما أكثر من ذلك، تسللوا إلى 
األراضي السورية عبر الحدود 

األردنية، وإن كان بعضهم تسلل 
على مرأى من القوات األردنية أو 
بتسهيل منها كما يتهم النظام 

السوري، فإن التسهيالت األكبر التي 
حصلوا عليها تمثلت بتنازل قوات 
النظام السوري عن دورها الوطني 
في حماية حدودها. حقًا كما قال 

األسد توجد مؤامرة على الدولة 
السورية، لكن املؤامرة صنعها هو 

ونظامه، عندما حّول البلد مرتعًا 
لإلرهابيني، ليحرف الثورة عن 

مسارها.
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السعودية تحبط 
استهداف منشأة نفطية 

بزورق للحوثيين
السعودية  األمنية  السلطات  أكــدت 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، أنـــــهـــــا أحـــبـــطـــت 
الـــثـــالثـــاء مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر مــنــشــأة 
مفخخ  زورق  بـــاســـتـــخـــدام  نــفــطــيــة 
ــي، فـــي مدينة  ــ يــعــمــل بــالــتــحــكــم اآللـ
جـــازان جــنــوب غــرب اململكة، قامت 
بـــهـــا مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــن. وأكــــد 
املتحدث األمني في وزارة الداخلية 
ــال حــــرس الـــحـــدود »بــمــركــز  ــ أن رجـ
املـــوســـم بمنطقة  بــقــطــاع  الــعــاشــق 
جازان« أطلقوا النار على محركات 
اقترابه  قبل  تعطيلها  فتّم  الـــزورق 

من هدفه.
)العربي الجديد(

العاهل األردني: 
جيشنا لن يدخل سورية

أعلن امللك األردني، عبد الله الثاني 
)الصورة(، في بيان أمس األربعاء، 
عدم الحاجة لدور للجيش األردني 
ــدًا فـــي الــوقــت  داخـــــل ســــوريــــة، مـــؤكـ
ذاته عدم السماح لتطورات الساحة 
السورية في جنوب سورية بتهديد 
صــريــح  مـــوقـــف  أول  وهــــو  األردن، 
ــي فــي أي  ــ بــعــدم زج الــجــيــش األردنـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة يـــجـــري الــحــديــث 
عنها فــي الــجــنــوب الــســوري. ونقل 
بيان برتوكولي صادر عن الديوان 
عدم  على  التأكيد  امللك  عــن  امللكي، 
وجــــود بــديــل عـــن الــحــل الــســيــاســي 

لألزمة السورية.
)العربي الجديد(

برلمان السيسي 
يُقر تعديل قانون 
السلطة القضائية

وافــــــــق مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب املـــصـــري 
ــاء، على  ــعــ فـــي جــلــســتــه أمــــس األربــ
مــــشــــروع تـــعـــديـــل قــــانــــون الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة، بــصــفــة نــهــائــيــة، بعد 
مــوافــقــة الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة على 
إحـــالـــتـــه لــلــجــلــســة الـــعـــامـــة، وســـط 
اعــتــراضــات واســعــة مــن الــعــشــرات 
من النواب، لرفض رئيس املجلس، 
علي عبد العال، األخذ بالتصويت 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــتــأكــد مــــن نــصــاب 
الــثــلــثــن، املــتــطــلــب تـــوافـــره لتمرير 
ــكـــام الــدســتــور.  ــانـــون، وفــــق أحـ ــقـ الـ
ــاوالت الـــنـــواب،  وفــشــلــت كــافــة مـــحـ
الرافضن للقانون، ألخذ الكلمة، أو 
طلب إعادة املداولة بشأن القانون، 
إذ أعــلــن عــبــد الــعــال املــوافــقــة على 

القانون بأغلبية الثلثن.
)العربي الجديد(

الوثيقة الجديدة 
لـ»حماس« مطلع مايو

أعــلــنــت حــركــة املــقــاومــة اإلســالمــيــة 
»حــمــاس« فــي بيان أمــس األربــعــاء، 
ــا  ــهـ ــتـ ــقـ ــيـ ــكــــشــــف عـــــــن وثـ ــتــ أنــــــهــــــا ســ
األول من  فــي  الــجــديــدة،  السياسية 
شهر مايو/أيار املقبل في العاصمة 
الــــقــــطــــريــــة الــــــــدوحــــــــة. وأوضـــــحـــــت 
الحركة أن رئيس املكتب السياسي 
للحركة، خالد مشعل، سيعقد لقاًء 
خاصًا لإلعالن الرسمي عن »وثيقة 
ــات الــــعــــامــــة«،  ــاســ ــيــ املـــــبـــــادئ والــــســ
ــــاب 

ّ
بــــحــــضــــور أوســــــــــــاط مــــــن الــــكــــت

واإلعالمين والباحثن.
)العربي الجديد(

دعوات فلسطينية 
لبريطانيا لالعتذار 

عن »بلفور«
دعــا مجلس الــعــالقــات الــدولــيــة في 
قــطــاع غــــزة، بــريــطــانــيــا إلـــى تقديم 
الفلسطيني  اعتذار رسمي للشعب 
عن وعد بلفور الذي كرس االحتالل 
وقــال عضو  لفلسطن.  اإلسرائيلي 
مجلس العالقات الدولية أنور عطا 
الـــلـــه فـــي كــلــمــة لــــه، أمــــس األربـــعـــاء، 
عــلــى هــامــش اإلعــــالن عــن فعاليات 
ما  إن  بلفور،  لوعد  املئوية  الذكرى 
الــوعــد البريطاني حــّول  تــرتــب عــن 
من  مــجــمــوعــات  إلـــى  الفلسطينين 

الالجئن.
)العربي الجديد(



البرغوثي يدعو إلى »أكبر حركة عصيان وطني«

المغرب »يقتحم« معقل البوليساريو في أميركا الالتينية

67
سياسة

  شرق
      غرب

واشنطن: تشغيل »ثاد« 
قريبًا في سيول

أعلن قائد القوات األميركية في آسيا 
ــرال هـــاري  ــيــ ــادي، األمــ ــهــ واملــحــيــط الــ
هــاريــس )الـــصـــورة(، أمــس األربــعــاء، 
ــام الــكــونــغــرس أن »نـــظـــام الــدفــاع  أمــ
الــصــاروخــي الـــذي تنشئه الــواليــات 
)ثــاد(  الجنوبية  كــوريــا  فــي  املتحدة 
للتصدي ألي هجوم كوري شمالي، 

املقبلة«.  األيـــام  فــي  تشغيله  سيبدأ 
كما عّبر عن ثقته في قدرة الواليات 
املــتــحــدة عــلــى الــتــصــدي ألي هجوم 
صاروخي من كوريا الشمالية على 
لحاملة  مصاحبة  قتالية  مجموعة 
ــــى أن  ــرات أمـــيـــركـــيـــة، مـــشـــيـــرًا إلـ ــائــ طــ
»واشـــنـــطـــن ســـتـــدرس زيـــــادة قــــدرات 

الدفاع الصاروخي في هاواي«.
)رويترز(

تركيا: طعن »الشعب 
الجمهوري« سُيرفع 
إلى محكمة أوروبية

ــزب  ــ ــة بــــــاســــــم حـ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــت املـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
»الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري«، الــــحــــزب 
ــيــــســــي فـــــي تـــركـــيـــا،  ــرئــ املــــــعــــــارض الــ
سيلن ســايــك بـــوك، أمـــس األربــعــاء، 
أن »الـــــحـــــزب ســـيـــتـــقـــدم بـــطـــعـــن إلـــى 
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 
فـــي قــــرار قــبــول مــظــاريــف األصــــوات 
العليا  اللجنة  بخاتم  املمهورة  غير 
لــالنــتــخــابــات فـــي االســـتـــفـــتـــاء الـــذي 
ــــري فـــي 16 إبـــريـــل/نـــيـــســـان على  أجـ
ــة. ورفــــض  ــوريــ ــتــ ــدســ الـــتـــعـــديـــالت الــ
الثالثاء  يــوم  التركي  الدولة  مجلس 
الــــنــــظــــر فــــــي طــــعــــن حــــــــزب الـــشـــعـــب 

الجمهوري.
)رويترز(

ميركل »متأسفة« إللغاء 
لقاء نتنياهو ـ غابريال

عــّبــرت املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيال 
ــورة(، أمـــس األربـــعـــاء،  مــيــركــل )الــــصــ
عــن »أســفــهــا« إللــغــاء رئــيــس الـــوزراء 
ــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــنـ اإلســــرائــــيــــلــــي بـ
لقاء كــان مــقــررًا مــع وزيــر الخارجية 
األملاني سيغمار غابريال في القدس 
املحتلة، حسبما قال ستيفن سيبرت 
املــتــحــدث بــاســمــهــا. مــن جــهــتــه، عّبر 
األملانية،  الخارجية  باسم  املتحدث 
ســيــبــاســتــيــان فــيــشــر، عـــن قــلــقــه إزاء 
وضـــــع املـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

ــن الـــواضـــح  ــل. وقـــــال »مــ ــيـ ــرائـ فـــي إسـ
أن هــامــش مــنــاورة بــعــض منظمات 
تراجع  إسرائيل  في  املدني  املجتمع 
ــة، وهـــــذا أمــر  ــيـ ــنـــوات املـــاضـ فـــي الـــسـ

نتابعه ببعض القلق«.
)فرانس برس، األناضول(

طلقات تحذيرية من 
سفينة حربية أميركية 

باتجاه مركب إيراني
ــة أمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــربـ ــقـــت ســـفـــيـــنـــة حـ ــلـ أطـ
ــاه مــركــب  ــاتـــجـ طـــلـــقـــات تـــحـــذيـــريـــة بـ
ــــي اقـــتـــرب  ــرانـ ــ ــوري اإليـ ــثــ لـــلـــحـــرس الــ
ــاه مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــيــ مـــنـــهـــا فــــي مــ
حــســب مــا أفــــاد املــتــحــدث العسكري 
األمــيــركــي، املــــالزم ريـــك شــيــرنــيــتــزر، 
أمــس األربــعــاء. وأضــاف أن »املــدّمــرة 
ــان،  ــ ــاهـ ــ مـ أس  أس  ــــو  يــ األمــــيــــركــــيــــة 
مــن قبل  واجــهــت سلوكًا غير مهني 
املركب اإليراني، يوم اإلثنن، بعدما 
اقــــتــــرب مـــنـــهـــا حـــتـــى مـــســـافـــة 1005 
أمـــتـــار، واملـــركـــب ابــتــعــد بــعــد طلقات 

تحذيرية عدة«.
)فرانس برس(

فنزويال: 
مجزرة داخل سجن

ــال  ــزويــ ــنــ فــ فـــــــي  ــًا  ــنــ ــيــ ســــجــ  12 ــــــتــــــل 
ُ
ق

وأصيب 11 بجروح، أمس األربعاء، 
ــــن عـــصـــابـــات  خـــــــالل مـــــواجـــــهـــــات بــ
ــن، وفــــــق مــا  ــجــ مـــتـــنـــافـــســـة داخـــــــل ســ
ــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة، وتـــســـعـــة مــنــهــم  أعـ
ــتــلــوا بـــالـــرصـــاص. وجــــاء الــحــادثــة 

ُ
ق

قــبــل ســـاعـــات مـــن انـــطـــالق تــظــاهــرة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة 
 

ّ
مـــادورو، في ظل الرئيس نيكوالس 

مخاوف من تجدد العنف. 
)فرانس برس(

رام اهلل ـ العربي الجديد

دخل إضراب األسرى الفلسطينين في سجون 
فيما طالب  الـــ11،  اإلسرائيلي يومه  االحتالل 
مــروان  »فــتــح«،  املركزية لحركة  اللجنة  عضو 
البرغوثي، الشعب الفلسطيني لالستعداد من 
أجل إطالق أكبر حركة عصيان وطني، وذلك 
بعد يومن من دعوة اللجنة الوطنية إلسناد 
إضــــــــراب األســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن )إضـــــــراب 
الحرية والكرامة(، الشعب الفلسطيني في كل 
املــحــافــظــات إلــى إعـــالن الــيــوم الخميس يومًا 
»اإلضـــراب الــشــامــل«. فــي هــذا الــوقــت، صعد  لــــ

الرباط ـ حسن األشرف

العودة  معركة  كسب  املــغــرب  استطاع  بعدما 
إلــى منظمة االتــحــاد األفــريــقــي، الــتــي غــادرهــا 
منسحبًا منذ عام 1984 بسبب قبول املنظمة 
حــيــنــهــا بــعــضــويــة »جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو«، 
التاريخي  املعقل  القتحام  جــاهــدًا  العمل  بــدأ 
للجبهة في أميركا الالتينية. وعلمت »العربي 
ــة، أن هـــنـــاك  ــ ــــاصـ ــــادر خـ ــــصـ ــــن مـ ــــد«، مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الرسمية  املغربية  للدبلوماسية  قويًا  توجهًا 
اقتحام بلدان  واملوازية أيضًا، بالتوجه نحو 
تقع في أميركا الالتينية معروفة بمناصرتها 
»البوليساريو«، من أجل تحييدها أو كسبها  لـ
إلى جانبه. وتمثل هذا التوجه في التحضير 
ــغــــرب  ــرة بـــــن املــ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ لـــتـــطـــويـــر الـ
وهــــذه الــبــلــدان األمــيــركــيــة، مــثــل كــوســتــاريــكــا 
ونــيــكــاراغــوا وكــوبــا، بــهــدف إزالـــة الجليد في 
الروابط الثنائية بسبب مواقف هذه األخيرة 

بروكسل ـ لبيب فهمي

ملفات أمنية كثيرة تتصدر أعمال االجتماع 
ــــاع دول االتـــحـــاد  غــيــر الــرســمــي لــــــوزراء دفـ
األوروبي املجتمعن في العاصمة املالطية 
فاليتا، اليوم الخميس. باإلضافة إلى تعزيز 
ــيـــة والــتــحــديــات  الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة األوروبـ
بكيفية مواجهة  املتعلقة  الكبرى  اإلقليمية 
الـــوزراء  سيتطرق  النظامية،  غير  الــهــجــرة 
العمليات  مــن  مــجــمــوعــة  تقييم  إلـــى  أيــضــًا 
ــــارك فـــيـــهـــا قـــــــوات أوروبــــــيــــــة فــي  ــــشـ ــتــــي تـ الــ
ــلـــى رأســـهـــا  ــيــــض املـــتـــوســـط وعـ الـــبـــحـــر األبــ
الليبية.  الــســواحــل  قــرابــة  عملية »صــوفــيــا« 
وسيشارك في االجتماع كل من األمن العام 
لحلف شمال األطلسي، ينس ستولتنبرغ، 
وممثل األمن العام لألمم املتحدة لعمليات 
حفظ الــســالم، جــان بيار الكـــروا. وسبق أن 
طلبت ليبيا مــن االتــحــاد األوروبــــي زوارق 
بخارية ومروحيات، للمساعدة في تسيير 
دوريات على البحر املتوسط لرصد السفن 

التي تقل مهاجرين. 
فــي هــذا الــســيــاق، أفـــادت الحكومة األملانية 
بــــأن »خـــفـــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي قــــدم قــائــمــة 
طــلــبــات، تــتــضــّمــن أيــضــًا ســـيـــارات إســعــاف 
الليلية«.  للرؤية  ومــعــدات  اتصال  ومــعــدات 
»السلطة  فــإن  األملانية  الحكومة  لــرد  ووفقًا 
حاليًا  تنظر  األوروبـــي  لالتحاد  التنفيذية 
فــي الــطــلــب«. كما ذكـــرت شبكة »أي آر دي« 
ــاء، أن »لــيــبــيــا تــريــد أن يــكــون  ــعــ أمـــس األربــ

لديها نحو 130 زورقًا مسلحًا«.
األنشطة  لتقييم  فرصة  االجــتــمــاع  وُيــشــّكــل 
األخــيــرة التي قامت بها الــقــوات األوروبــيــة 
ــار عــمــلــيــة »صـــوفـــيـــا«، بــمــا فـــي ذلــك  ــ فـــي إطـ
تدريب أفراد القوات البحرية الليبية وخفر 
مالطة  إعـــالن  ويــشــكــل  الليبين.  الــســواحــل 
التعامل األوروبــي مع ملف الهجرة،  بشأن 
االتــحــاد  دبلوماسية  رؤســـاء  اعتمده  الـــذي 
األوروبــــــي فـــي 3 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
ــاد األوروبـــــي  تـــطـــورًا بـــــارزًا فـــي نــهــج االتـــحـ
تجاه الهجرة في البحر األبيض املتوسط. 

عــــدد مـــن األســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن املــضــربــن 
عـــن الــطــعــام فـــي عـــزل ســجــن أيـــلـــون – الــرمــلــة 
املــاء،  التوقف عن شــرب  من احتجاجهم، عبر 
إدارة سجون االحــتــالل في  ردًا على استمرار 

اتها القمعية والتنكيلية بحقهم.  إجراء
وقـــال عــضــو اللجنة املــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح«، 
ــى الــشــعــب  ــ ــبــــرغــــوثــــي، فــــي نـــــــداء إلــ مــــــــروان الــ
»رهــانــنــا  إن  ســجــنــه،  داخــــل  مــن  الفلسطيني، 
دعــمــكــم ووقفتكم  هــو عليكم وعــلــى  الــوحــيــد 
ومــســانــدتــكــم لــهــذا اإلضـــــراب، الـــذي يــأتــي في 
أن يستعد شعبنا إلطــالق  فيه  وقــت يتوجب 
أكـــبـــر حـــركـــة عــصــيــان وطـــنـــي ومـــدنـــي شــامــل 
فــي مــواجــهــة نــظــام األبــارتــهــايــد فــي فلسطن 
واالســـتـــعـــمـــار واالحــــــتــــــالل«. وأضـــــــاف »إنـــنـــا 
ثــقــة أن وفـــاء األســــرى لبلدهم وشعبهم  عــلــى 
املعركة هي  بالوفاء، وهذه  ووطنهم سيقابل 
ــزء ال يــتــجــزأ مـــن مــعــركــة شــعــبــنــا مـــن أجــل  جــ

الحرية والعودة واالستقالل والكرامة«.
وأعلنت الحركة الوطنية األسيرة، في بيان، 
رفع سقف اإلضراب، وتحقيق األهداف، فيما 
وجهت دعوة لألسرى املضربن بالصمود، 
واإلصــــــــرار، والــتــمــســك بــاملــطــالــب. ووجــهــت 
ــائـــل إلــــى األســــرى  الـــحـــركـــة جــمــلــة مـــن الـــرسـ
املــضــربــن واملــســتــعــديــن لــخــوض اإلضــــراب، 

مــن قضية الــصــحــراء. وقـــرر املــغــرب قــبــل أيــام 
املنقطعة  الدبلوماسية  العالقات  إعادة  قليلة 
مــع كــوبــا، مــن خـــالل فــتــح ســفــارة لــهــافــانــا في 
العاصمة الرباط، وذلك بعد زيارة امللك محمد 
الـــســـادس الــخــاصــة إلـــى جــزيــرة كــايــو سانت 

ماريا الكوبية.
في هذا السياق، أفاد املستشار الدبلوماسي، 
ســمــيــر بــنــيــس، بــــأن »هـــــذا الــتــوقــيــع تـــم بعد 
مــــــراســــــالت ولـــــــقـــــــاءات عـــــــدة فـــــي الـــــســـــر، بــن 
املــســؤولــن املــغــاربــة ونــظــرائــهــم الكوبين في 
ــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات مــــن املــلــك  ــنـ ــيــــويــــورك، بـ نــ
»العربي  محمد السادس«. وشّدد، في حديث لـ
ــإعــــادة  ــلـــى أن »قــــــــرار املــــغــــرب بــ الــــجــــديــــد«، عـ
العالقات الدبلوماسية مع كوبا إلى مستوى 
الطريق  الــســفــارات، مبني على نية قطع  فتح 
املستقبل، ووضــع حد  البوليساريو في  أمــام 
لسياسة الكرسي الفارغ وفتح قنوات الحوار 
مع هذا البلد«. وأشار املستشار إلى أن »البعثة 

ويــنــّص اإلعــــالن عــلــى »الـــحـــّد، بشكل كبير، 
من الهجرة الخطرة، وكسر نموذج األعمال 
وعلى  األرواح.  وإنــقــاذ  للمهربن  التجارية 
العمل  بتكثيف  االتـــفـــاق  الــخــصــوص  وجـــه 
ويعتبر  الليبية«.  السلطات  مــع  والــتــعــاون 
اإلعــــالن أن »الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تحقيق 
ــرار فـــي لــيــبــيــا أصــبــحــت اآلن أكــثــر  ــقـ ــتـ االسـ
أهمية من أي وقت مضى، وسيبذل االتحاد 
ــارى جـــهـــده لـــإلســـهـــام فــي  األوروبــــــــــي قــــصــ
املواجهة  قــدرات  الهدف. وتعد  تحقيق هذا 
للسلطات  الرئيسية  املفاتيح  الثقة  وبــنــاء 
الــلــيــبــيــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحدود البرية والبحرية ومكافحة أنشطة 

املرور عبر البلد والتهريب«.
الرئاسة  وعقب اعتماد إعالن مالطة، أعدت 
ــــي خــطــة التنفيذ  املــالــطــيــة لــالتــحــاد األوروبـ
وأولوياتها مع تقييم متواصل للتقدم الذي 
املــصــلــحــة. وبفضل  أحــــرزه جميع أصــحــاب 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن اإلجــــــــــراءات املــالــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة وغـــيـــرهـــا، قــدمــهــا االتــحــاد 
ذا  أصبحت  عملية صوفيا  فــإن  ــــي،  األوروبـ
الــخــطــة. وستتاح  فــي تنفيذ هـــذه  دور هـــام 
ــــوزراء الـــدفـــاع فــرصــة مــنــاقــشــة هـــذا الـــدور،  لـ

 مــن تـــداول الشائعات 
ً
مهما كــانــت«، مــحــذرة

ــى نـــشـــرهـــا حـــول  الـــتـــي يـــهـــدف االحــــتــــالل إلـــ
اإلضــــــراب مــســتــهــدفــًا مــعــنــويــات املــنــاضــلــن 
ــن. وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــة الــــشــــارع  ــديــ ــاهــ ــجــ واملــ
الــفــلــســطــيــنــي بــاملــزيــد مـــن الـــدعـــم واإلســـنـــاد 
االحتالل  مــع  املشتبك  اليومي  النضال  عبر 

ــد مـــعـــاقـــل خــصــمــه الـــتـــاريـــخـــي جــبــهــة  ــ فــــي أحـ
»العربي  لـ حديٍث  في  واعتبر  البوليساريو«. 
دبلوماسية  بتمثيلية  »السماح  أن  الجديد«، 
لــكــوبــا فـــي املـــغـــرب والــعــكــس أيـــضـــًا، هـــو أول 
ــريـــق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة املــغــربــيــة  ــطـــوة فــــي طـ خـ
الرسمية الرامية إلى سحب البساط من تحت 

الجبهة املطالبة بانفصال الصحراء«.
ــع املـــتـــحـــدث أن »تـــتـــلـــو هـــــذه الــخــطــوة  ــوقــ وتــ
خــطــوات ومـــبـــادرات أخـــرى تــهــدف إلــى القطع 
مــع ســيــاســة الــكــرســي الـــفـــارغ الــتــي عـــرف بها 
املغرب من قبل، إذ باتت الدبلوماسية املغربية 
تحديدًا تميل إلى الهجوم أكثر من ردة الفعل«. 
ــا بــــالده إلـــى »اعــتــمــاد ســيــاســة خــارجــيــة  ودعــ
بمعايير الكفاءة والقوة والنجاعة، تقوم على 
التوجه نحو دول في أميركا الالتينية ال تزال 
البوليساريو،  جبهة  أطــروحــة  بــقــوة  تناصر 
مــثــل نـــيـــكـــاراغـــوا وكـــوســـتـــاريـــكـــا، وبــولــيــفــيــا، 

واإلكوادور، والسلفادور، وفنزويال«.

ــوزراء الــدفــاع  االجــتــمــاع أيــضــًا أول فــرصــة لــ
ــــن لــتــقــيــيــم الـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل في  ــيـ ــ األوروبـ
تنفيذ قرار االتحاد األوروبي بتعزيز قدراته 
كــــان وزراء خــارجــيــة ودفــــاع  إذ  الـــدفـــاعـــيـــة. 
دول االتحاد قد توصلوا في 6 مــارس/آذار 
املاضي، إلى اتفاق إلقامة مركز لقيادة املهام 
الــعــســكــريــة املــشــتــركــة لــلــتــكــتــل، فـــي خــطــوة 
ــتـــجـــددة لــتــعــزيــز  رمـــزيـــة تـــجـــاه املـــســـاعـــي املـ
التعاون األمني والدفاعي. وكان من املرتقب 
ــذا الـــربـــيـــع،  ــ أن يــضــطــلــع املــــركــــز بــمــهــامــه هـ
عــلــى أن يسهر عــلــى املــهــام الــعــســكــريــة غير 
التنفيذية التي تشمل مهام التدريب الثالث 
الــحــالــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا االتــحــاد فــي مالي 
الوسطى.  أفريقيا  وجمهورية  والــصــومــال 
عــلــى أن يــشــمــل املـــركـــز فـــي املــســتــقــبــل أيــضــًا 

مهام بناء القدرات واملراقبة ونزع السالح.
األمنية والخارجية  الشؤون  وكانت منسقة 
ــيـــريـــنـــي، قــد  األوروبـــــــيـــــــة، فـــريـــديـــريـــكـــا مـــوغـ
اعـــتـــبـــرت، فــــي حـــيـــنـــه، أنـــــه »الــــيــــوم اتــخــذنــا 
ــرارات مــهــمــة لــم يــكــن يــمــكــن حــتــى التفكير  ــ قـ
فيها قبل خمسة أو ستة أشهر. وهــذا يبرز 
أن املـــســـؤولـــن األوروبـــــيـــــن قــــد أدركــــــــوا أن 
للمواطنن  بالنسبة  أولـــويـــة  مــســألــة  األمــــن 
األوروبــيــن. كما أن الوضع العام في العالم 
والطريقة  املــســؤولــيــات،  تحمل  إلــى  يدفعنا 
الـــتـــي يــمــكــن بــهــا تــحــمــل هــــذه املــســؤولــيــات 
ــاد األوروبـــــــــــــي«. وقـــــد جـــاء  ــ ــحـ ــ هــــي عـــبـــر االتـ
األمنية  التحديات  األوروبــي ملواجهة  القرار 
الجديدة وبمثابة الرد على اتهامات الرئيس 
الــذي هدد بسحب  األميركي دونالد ترامب، 
فــي حال  مــن تمويله للحلف األطلسي  جــزء 
عدم زيادة الدول األوروبية مليزانيات الدفاع.
وتــعــتــمــد االســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة لــالتــحــاد 
ــي فـــي مــجــالــي األمــــن والــــدفــــاع على  ــ ــ األوروبـ
ثالث ركائز أساسية هي: أهداف وطموحات 
ــــن لــتــحــمــل  ــيــ ــ ــــألوروبــ ــدة لــ ــ ــديــ ــ ســـيـــاســـيـــة جــ
أمنهم ودفاعهم، وتأمن  أكبر عن  مسؤولية 
ــاعــــدة الـــــــــدول األعـــــضـــــاء وقـــطـــاع  ــي ملــــســ ــالــ مــ
الدفاع األوروبي على تطوير قدرات دفاعية، 
متابعة  امللموسة  الــخــطــوات  مــن  ومجموعة 
األوروبـــي وحلف  لالتحاد  املشترك  لــإلعــالن 
ــذه الــعــنــاصــر  ــ ــال األطـــلـــســـي. وتـــشـــكـــل هـ ــمـ شـ
أمن  لتعزيز  شاملة  حــزمــة  مجتمعة  الثالثة 

االتحاد األوروبي ومواطنيه.
ورغــم أن اجتماع وزراء دفــاع دول االتحاد 
نـــتـــائـــج  أن  إال  ــــي،  ــمــ ــ رســ ــر  ــيــ غــ األوروبــــــــــــــي 
مــنــاقــشــاتــه ســتــشــكــل أرضــــيــــة عـــمـــل لــلــقــمــة 
األوروبية املقبلة، التي ستقف على التطور 
الــــحــــاصــــل فـــــي مـــــجـــــاالت األمــــــــن والـــــدفـــــاع 
وتحديد  النظامية  غير  الهجرة  ومواجهة 

الخطوات واإلجراءات املستقبلية.

الوطنية  والقوى  الفلسطيني،  الشارع  وإلى 
ــدت فــيــهــا  ــ ــ ــة، وأحــــــــرار الـــعـــالـــم أّكـ ــيــ واإلســــالمــ
ضرورة الدعم واإلسناد واملشاركة والوحدة 
الــتــي تفرضها حكومة  الــتــحــديــات  ملــواجــهــة 
االحتالل. وشددت على أن »الحوار سيتم مع 
األســرى املضربن ولن ُيسمح بأي تدخالت 

الدائمة للمغرب لــدى األمــم املتحدة بــدأت في 
منذ  الكوبية  نظيرتها  مــن  التقرب  مــحــاوالت 
ــــان شـــاهـــدًا على  بـــأنـــه »كـ مـــبـــرزًا  عــــام 2008«، 
ذلك بحكم عمله في األمم املتحدة«. وتابع أن 
منظمة  فــي  للمغرب  الــســابــق  السفير  »نــائــب 
األمــم املتحدة، حميد شبار، الــذي يشغل اآلن 
منصب السفير املغربي في غانا، كان من بن 
العاملن على هذا التقارب الجديد بن املغرب 
وكوبا«. واستدرك بنيس بأن »فتح سفارة في 
كوبا ال يعني أن املغرب ربــح املعركة الكبرى 
أو غّير موقف كوبا، ولكنه إشارة قوية إلى أن 
املغرب قــرر نهج مقاربة أخــرى وال يريد ترك 
املــجــال لــخــصــومــه للعمل بــأريــحــيــة كــمــا كــان 

عليه الحال في السابق«.
ــاط لـــلـــدراســـات  ــربــ وبــالــنــســبــة ملـــديـــر مـــركـــز الــ
الشرقاوي  خالد  واالستراتيجية،  السياسية 
ــرب بــــهــــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــغــ ــ ــإن »املــ ــ ــ ــونــــي، فـ ــمــ الــــســ
يــحــاول أن يحدد عــددًا مــن األهـــداف الجديدة 

 عــن الــتــطــورات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
ً
فــضــال

األخرى في املنطقة. وتهدف عملية صوفيا 
ــر عـــلـــيـــهـــا االتــــحــــاد  ــهـ ــبــــحــــريــــة الــــتــــي يـــسـ الــ
األوروبـــي في البحر األبيض املتوسط منذ 
عــــام 2016 إلــــى عــرقــلــة األنـــشـــطـــة الــربــحــيــة 
للمتاجرين بالبشر واملهربن الناشطن في 
املتوسط.  البحر  لوسط  الجنوبية  املنطقة 
غير  الهجرة  مكافحة  من  العملية  وتمكنت 
النظامية باملنطقة املتوسطية وإيقاف 101 
إلى  وتسليمهم  واالتــجــار  بالتهريب  متهم 
الــســلــطــات اإليــطــالــيــة، عــــالوة عــلــى تعطيل 
العصابات  وسحب 380 مركبًا تستخدمها 
اإلجـــرامـــيـــة، كــمــا مــّكــنــت الــعــمــلــيــة مـــن إنــقــاذ 
 ،

ً
حياة 32081 ُمهاجرًا من بينهم 1888 طفال

ــــي. كما يعد  بحسب بــيــان لــالتــحــاد األوروبـ

في كافة املواقع. ودعت إلى توحيد برنامج 
الوطني  الصعيد  على  شــامــل  نضالي  دعــم 
والقومي والدولي، وإلى بذل الجهد لنصرة 
ــام املــقــبــلــة  ــ ــراب الـــحـــريـــة، مـــؤكـــدة أن األيــ ــ إضــ

ستحمل معها بشائر االنتصار.
ــــمــــت الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 

ّ
ونــــظ

فلسطن في قطاع غزة، مسيرة دعمًا لألسرى. 
عنى بقضايا املعتقلن 

ُ
كما نظمت مؤسسات ت

وقفة في ميدان ياسر عرفات وسط رام الله.
 
ً
عربيًا، عّبرت قوى سياسية ومنظمات فضال

عــن نـــواب تــونــســيــن عــن دعـــم نــضــال الشعب 
الفلسطيني، داعية إلى فضح جرائم االحتالل 
الصهيوني بحق األسرى، وإلى التحرك على 
املـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي والـــعـــربـــي بــعــد الــتــدهــور 

الخطير لصّحة األسير مروان البرغوثي. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
ــاد  الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، ســامــي  ــ ــحـ ــ االتـ
 االتــحــاد 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الـــطـــاهـــري، لـــ

أطلق بــدءًا مــن أمــس األربــعــاء حملة مناصرة 
 
ّ
واســـعـــة لـــألســـرى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــعــتــبــرًا أن

ــاع الــحــاصــلــة فــي املنطقة الــعــربــيــة من  األوضــ
اليمن وسورية  فــي  حــروب أهلية وصــراعــات 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  نــســيــان  فـــي  ســاهــمــت 

وعدم تسليط األضواء على معاناة األسرى.

ــالـــت مــــن املــــغــــرب هــجــمــة  فـــنـــزويـــال تـــحـــديـــدًا نـ
دبلوماسية قوية تمثلت في مستوين اثنن، 
املندوب   كالها  التي  الــحــادة  االنتقادات  األول 
الــدائــم فــي األمــم املتحدة، عمر هــالل،  املغربي 
لفنزويال، متهمًا إياها بأنها »على الرغم من 
بسبب  إفــقــار شعبها  تتعّمد  مـــواردهـــا،  غنى 
هو  الثاني  واملستوى  الدكتاتوري«.  نظامها 
الخارجية  وزارة  عن  الصادر  الرسمي  البالغ 
الــتــي أبــــدت قــلــقــهــا مـــن قــمــع املــتــظــاهــريــن في 
شـــوارع كـــاراكـــاس، ودعـــت الــنــظــام الفنزويلي 
إلى التزام احترام حقوق اإلنسان في التعامل 

مع املحتجن.
الــرد على  في  تتأخر  لم  الفنزويلية  الحكومة 
 في 

ً
املـــغـــرب، ووصــفــت ســلــوكــه بــكــونــه تــدخــال

 أيــضــًا فــي نظامها 
ً
شـــؤون فــنــزويــال، وتــدخــال

»احتالل  تنتقد ما سمته  أن  قبل  الدستوري، 
املــغــرب لــلــصــحــراء«، وبــالــتــالــي ليس مــن حقه 

إعطاء الدروس في حقوق اإلنسان للغير.

برلمان طبرق 
معّطل

ــــع بــن ممثليه ومــمــثــلــي املــؤتــمــر الــوطــنــي 
ّ
ُوق

السابق في الصخيرات املغربية في ديسمبر/
أعلنت رئاسة  إذ  عــام 2015،  األول من  كانون 
البرملان أنها لم تخّول اللجنة املمثلة لها في 
جلسات الحوار بالتوقيع على االتفاق بسبب 
اعــتــراض صــالــح وتــيــار برملاني مـــواٍل لحفتر 
ــادة الــثــامــنــة مـــن االتــــفــــاق الــســيــاســي  ــ عــلــى املــ

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

يتعّمق الشلل الذي يصيب البرملان 
املـــنـــعـــقـــد فــــي طـــبـــرق الـــلـــيـــبـــيـــة، مــع 
املــقــاطــعــن لجلساته  عـــدد  ارتـــفـــاع 
إلــى 51 نائبًا، أمــس األربــعــاء، احتجاجًا على 
املــعــروف  طــريــقــة أداء رئــيــســه، عقيلة صــالــح، 
املعّن  حفتر  خليفة  املتقاعد  للواء  بانحيازه 

من ِقبله قائدًا للجيش.
وتــجــددت الــخــالفــات بــن نـــواب الــبــرملــان على 
املركزي  للبنك  جديد  محافظ  اختيار  خلفية 
بعد تعين  إدارتــــه  فــي  انقسامًا  يعاني  الـــذي 
البرملان محافظًا خاصًا به في البيضاء شرق 
البالد منذ سبتمبر/أيلول عام 2014. وشهدت 
ــــالث جـــلـــســـات مـــاضـــيـــة لـــلـــبـــرملـــان اســتــمــاعــًا  ثـ
ُيفترض  وكـــان  للمنصب،  املــرشــحــن  لــبــرامــج 
فــي جلسة، مساء  أحــدهــم  الــبــرملــان  أن يختار 
الثالثاء، لكن رئاسة البرملان قامت بتأجيلها 

من دون أسباب واضحة.
 فــي أداء مــهــامــه منذ 

ً
ويــعــانــي الــبــرملــان شــلــال

الذي  السياسي  االتفاق  موقفه حيال  انقسام 

التي  واألمنية  العسكرية  باملناصب  املتعلقة 
أحــيــل تــعــيــن شــاغــلــيــهــا إلـــى حــكــومــة الــوفــاق 

بحسب االتفاق.
وبـــعـــد ضـــغـــوط دولـــيـــة، اضـــطـــر الـــبـــرملـــان إلــى 
السياسي  االتــفــاق  عــن موافقته على  اإلعـــالن 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن عـــام 2016 مع 
ظ على املادة الثامنة والبدء في مناقشة 

ّ
التحف

املجلس  بها  تقّدم  التي  الحكومية  التشكيلة 
املــمــاطــلــة  الــــوفــــاق. وإزاء  لــحــكــومــة  الـــرئـــاســـي 
اعتماد  تجاه  البرملان  رئاسة  مارستها  التي 
بها  تقّدم  التي  الحكومية  التشكيالت  إحــدى 
املجلس الرئاسي، أعلن ما يزيد عن 100 نائب 
األول، أمحمد  الــنــائــب  بــرئــاســة  الــبــرملــان  فـــي 
العام،  ذات  من  فبراير/شباط  نهاية  شعيب، 
عن تأييدهم لالتفاق السياسي بشكل مطلق 
ومــنــحــهــم الــثــقــة لــحــكــومــة املــجــلــس الــرئــاســي، 

مطالبن إياها بالبدء بمزاولة أعمالها.
ــل الــبــرملــان فــي شلل  ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، دخـ
في  السياسي  الوضع  في  أنتج جمودًا  كامل 
ــة الـــبـــرملـــان عــلــى عــدم  الــــبــــالد، إذ تــصــر رئـــاسـ
دســـتـــوريـــة االتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي ومــخــرجــاتــه 

األعلى  واملــجــلــس  الــوفــاق  فــي حكومة  املمثلة 
لــلــدولــة فـــي طــرابــلــس، مــقــابــل إعــــالن حكومة 
الوفاق قانونية عملها بناء على تفويض 100 

نائب من البرملان.
وُعـــــرف عـــن عــقــيــلــة صــالــح تـــفـــرده بـــالـــقـــرارات 
السيادية وتغّيبه عن حضور الجلسات، مما 
الــنــواب إلــى تقديم مقترحات  دفــع الكثير مــن 
البرملان  رئيس  لتغيير  مناسبة  مــن  أكثر  فــي 
وإعادة النظر في الالئحة الداخلية، معتبرين 

أن قرارات صالح عّمقت االنقسام في البالد.
وعلى الرغم من املعارضة الكبيرة بن النواب، 
برملاني  تــيــار  اســتــطــاع تشكيل  أن صــالــح  إال 
املنحازين  الشرقية  املنطقة  نـــواب  مــن  مــكــّون 

مقترح  أي  لتعطيل  الــعــســكــري  حفتر  لــحــراك 
مـــن شــأنــه تــغــيــيــر ســيــاســتــه الـــرامـــيـــة لعرقلة 
تنفيذ االتفاق السياسي، بل اتخذ هذا التيار 
بــعــض اإلجـــــــــراءات الــتــصــعــيــديــة مــثــل إقــفــال 
قاعة البرملان والتعدي بالضرب على أعضاء 
ل 

ّ
داعــمــن لــالتــفــاق الــســيــاســي، مــا أدى لتعط

أعمال البرملان منذ مارس/آذار 2016.
واإلقليمية  الدولية  الجهود  من  الرغم  وعلى 
الــســاعــيــة لــكــســر الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، إال أن 
قرارات رئاسة البرملان كانت في أغلبها تتجه 
سيما  ال  السياسي،  االتفاق  وعرقلة  لتجميد 
الوفاق، إضافة  املمثلة في حكومة  مخرجاته 
إلى دعم الحراك العسكري لحفتر، الذي عمد 

البرملان وبعض  في  صالح بدعم من حلفائه 
دول الجوار إلى منحه رتبة مشير، وهي أعلى 
رتبة عسكرية في البالد من أجل تعيينه قائدًا 

عامًا للجيش.
وعــلــى طـــول مـــدة األزمــــة فــي الـــبـــالد، لــم يكن 
خــافــيــًا عـــن املــراقــبــن أن الــعــرقــلــة األســاســيــة 
أمــــام تــنــفــيــذ االتـــفـــاق الــســيــاســي تــتــمــثــل في 
وجود حفتر على رأس املؤسسة العسكرية، 
وهو االتجاه الذي يرفضه خصومه في غرب 
الـــبـــالد، وبــخــاصــة املــجــمــوعــات املــســلــحــة في 
فــي مصراتة،  العسكري  واملــجــلــس  طــرابــلــس 
الرافضن لتعديل االتفاق السياسي من أجل 
الــتــي تقصي حفتر من  الثامنة  املـــادة  حــذف 

منصبه.ويبدو أن التطورات العسكرية، خالل 
السنة املاضية، غّيرت من موازين اللعبة في 
الـــبـــالد، مــع تــمــّكــن حــفــتــر مــن الــســيــطــرة على 
قــوات  نــجــاح  مقابل  النفطي،  الــهــالل  منطقة 
املجلس الــرئــاســي فــي طــرد تنظيم »داعــش« 
مــن ســرت، وهــو النصر الــذي أسقط شماعة 
ــاب« الــتــي يــعــتــمــدهــا حفتر.  ــ »مــحــاربــة اإلرهــ
فمنذ ذلك الوقت توالت على املشهد في ليبيا 
العديد من التغيرات، منها دخول دول الجوار 
ال سيما الجزائر ومصر في صراع خفي، وإن 
من خالل  لقاء  من  أكثر  في  الدولتان  ظهرت 
املــبــادرة الثالثية، وحــدث ذلــك بــالــتــوازي مع 
بروز دور روسيا التي حاولت في العديد من 

املــرات عقد تحالف مع حفتر، إال أن إيطاليا 
حطت بثقلها في غرب البالد في خطوة ملنع 

تغلغل النفوذ الروسي.
االنقسام  التغيرات مترافقة مع  هــذه  أن  وبــدا 
السياسي والفوضى األمنية في البالد، دفعت 
املــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الــبــدء فــي بــلــورة رؤيــة 
ــاع الــلــيــبــيــة، والــضــغــط  ــ مـــوحـــدة تــجــاه األوضــ
ــن أجـــــل الــجــلــوس  عـــلـــى األطـــــــــراف الــلــيــبــيــة مــ
مجددًا على طاولة الحوار والبدء في مناقشة 
الــقــضــايــا الــخــالفــيــة فـــي االتـــفـــاق الــســيــاســي. 
وتــحــدثــت الــعــديــد مـــن الــتــســريــبــات عـــن قــرب 
تشكيل مشهد حكومي جديد يجمع األطراف 
املتصارعة، منها طرح إعادة تشكيل املجلس 
الــدفــاع، ومنها  الــرئــاســي ومــنــح حفتر وزارة 
ــلـــى يــضــم عــقــيــلــة صــالــح  تــشــكــيــل مــجــلــس أعـ
وحفتر ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، 
لإلشراف على الهياكل السياسية والعسكرية، 
ــــرى عـــن أشــكــال  فــيــمــا تــحــدثــت تــســريــبــات أخـ
أخرى لتقاسم السلطة منها النظام الفدرالي.

املــتــتــالــيــة مـــن أن املجتمع  الــتــأكــيــدات  وأمـــــام 
الـــدولـــي حــــزم أمــــره بــاتــجــاه إنـــهـــاء االنــقــســام 
السياسي في ليبيا، عادت رئاسة البرملان إلى 
املــنــاورات السياسية من أجــل حصد مكاسب 
أكبر. فيبدو أن اللقاء الذي رعته إيطاليا وجمع 
رئيسي البرملان عقيلة صالح ومجلس الدولة 
يسفر  لــم  أيـــام،  قبل  السويحلي  الرحمن  عبد 
وحفتر،  الــبــرملــان  لصالح  كبيرة  مكاسب  عــن 
قــرارًا  وأصــدر صالح فــور عودته من إيطاليا 
بتشكيل لجنة ممثلة للبرملان في املفاوضات 
نواب  واعتبر  24 عضوًا.  مكّونة من  الجديدة 
فـــي الــبــرملــان أن قــــرار صــالــح مـــن خـــالل جمع 
في  النيابية  التيارات  كل  من  املتناقضن  كل 

لجنة واحدة يعني »ال مفاوضات«، معتبرين 
ضمت  الــتــي  الــحــالــيــة  بتشكيلتها  اللجنة  أن 
أطــيــافــًا ســيــاســيــة ومــنــاطــقــيــة مــتــعــارضــة في 
ــل اســتــمــرارًا فــي مــســار عرقلة 

ّ
مــطــالــبــهــا، تــمــث

لصالح  واملــمــاطــلــة  السياسي  االتــفــاق  تنفيذ 
مساعي حفتر العسكرية.

الــحــراك  أن  رأوا  الليبي  لــلــشــأن  مــراقــبــن  لــكــن 
ــــذي تــمــّكــن من  الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي األخـــيـــر الـ
إيـــقـــاف مــســاعــي حــفــتــر الــعــســكــريــة للسيطرة 
على مواقع هامة جنوب البالد، يشير إلى أن 
باتجاه  يسيران  البرملان  في  وحلفاءه  حفتر 
طــريــق مــســدود، ال سيما بــعــد تــراجــع صــوت 
ــة األخــيــرة، مقابل  مصر الــداعــم لهم فــي اآلونـ
نجاح جــزائــري - إيطالي فــي إنــجــاز خطوات 
لــحــشــد املـــزيـــد مـــن الــتــأيــيــد الــداخــلــي لصالح 
االتـــفـــاق الــســيــاســي. وبــحــســب املـــراقـــبـــن، فــإن 
األطــــــــراف الــلــيــبــيــة بــمــوافــقــتــهــا عـــلـــى تــعــديــل 
في  للدخول  واستعدادها  السياسي  االتــفــاق 
مــفــاوضــات حـــول نــقــاط الــخــالف فــيــه، جعلت 
البرملان،  في  وداعميه  حفتر  مرمى  في  الكرة 
مما سرع من انكشاف املواقف داخل البرملان 
ــيـــرة ومــــتــــزايــــدة ضــد  ــبـ وظــــهــــور مــــعــــارضــــة كـ

معرقلي االتفاق فيه.
وربـــمـــا تــكــشــف تـــهـــديـــدات عــلــي الــقــطــرانــي، 
حــلــيــف حــفــتــر وعـــضـــو املــجــلــس الــرئــاســي 
تلفزيونية  املقاطع لجلساته، خالل مقابلة 
ــبـــرملـــان إلــى  مـــعـــه، الـــثـــالثـــاء، أمـــهـــل فــيــهــا الـ
يــــوم اإلثـــنـــن املــقــبــل إلنـــهـــاء خـــالفـــاتـــه وإال 
الجيش  مؤسسة  مــع  للتفاوض  »سيسعى 
بداًل عن البرملان«، في إشارة إلى التفاوض 
مع حفتر مباشرة، ربما تكشف قرب نهاية 

رصيد حفتر داخل البرملان.

)Getty/مهاجرون يصلون إلى إيطاليا من ليبيا )إيفان رومانو

يُعرف عن صالح انحيازه لحفتر )محمد الشاهد/فرانس برس(

أكد البرغوثي الرهان على المساندة الشعبية لألسرى )عباس موماني/فرانس برس(

األزمة  في  أساسيًا  طرفًا  طبرق  برلمان  بات 
التي تمر فيها ليبيا، مع انحياز رئاسته إلى جانب 
اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وعرقلة تنفيذ 
اتفاق الصخيرات، مما عّمق الخالفات داخله 
ودفع 51 نائبًا لمقاطعة جلساته، في وقت 

تتكثف التحركات الدولية إليجاد حل للصراع

قضية

االنقسامات تعرقل عمله 
وتعّقد األزمة الليبية

الكرة في مرمى 
حفتر وداعميه بالبرلمان 

لنجاح التسوية

يعاني البرلمان شلًال 
منذ انقسامه بشأن 

االتفاق السياسي

ليبيا تريد أن يكون 
لديها نحو 130 زورقًا 

مسلحًا

دعت الحركة الوطنية 
األسيرة الشارع الفلسطيني 

وأحرار العالم إلى تقديم 
الدعم واإلسناد لألسرى 

الذين يواصلون إضرابهم 
في سجون  االحتالل

يُقيّم وزراء دفاع 
دول االتحاد األوروبي 
عملية »صوفيا« قرب 
السواحل الليبية، اليوم 
الخميس، في اجتماع 

يناقش ملفات عدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل 
بوغدانوف )الصورة(، أمس األربعاء، عن 
كانوا  روس  بحارة  خمسة  عن  ــراج  اإلف
منذ  طرابلس  سلطات  لدى  محتجزين 
وصوله  إثر  وذلك  الماضي،  آذار  مارس/ 
التقى  لطرابلس  زيارة  بعد  موسكو  إلى 
خاللها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الثالثاء.  ــوم  ي ــراج،  ــس ال فــايــز  ــاق،  ــوف ال
ناقلة  احتجزت  الليبية  البحرية  وكانت 
قبالة  بحارة  سبعة  متنها  على  روسية 
يشر  لم  بوغدانوف  لكن  الزاوية،  مدينة 

إلى مصير البحارين اآلخرين.

إطالق سراح 5 بحارة روس

عملية »صوفيا« أولوية اجتماع وزراء دفاع أوروبا
تقرير

تقرير

متابعة
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قلق من تأجيل االختيار بين لوبان وماكرون

فرنسا: ميالنشون يلعب بورقة الغموض

روسيا تتبنى الدفاع عن »طالبان«

كتلة ميالنشون ذات 
أهمية قصوى في حسم 

معركة الدورة الثانية

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

الراديكالــي،  اليســار  ــح 
َّ

مرش يثيــر 
جــان لــوك ميالنشــون، الكثيــر مــن 
السياســية  الســاحة  فــي  الجــدل 
أي  توجيــه  عــن  امتناعــه  بســبب  الفرنســية، 
توصيــة إلــى ناخبيــه، للتصويــت فــي الــدورة 
الثانية من الرئاســيات، في الســابع من مايو/
»إلــى  بــن مرشــح  مــا  املقبــل، واالختيــار  أيــار 
إيمانويــل ماكــرون، ومرشــحة حــزب  األمــام«، 
ماريــن  املتطــرف،  اليمينــي  الوطنيــة  الجبهــة 
لوبــان. وبخالف املرشــَحْن االشــتراكي، بونوا 
فرانســوا  املحافــظ،  اليمــن  ومرشــح  هامــون، 
إلــى  الدعــوة  عــن  ميالنشــون  امتنــع  فيــون، 
لوبــان.  ضــد  أو  ماكــرون  لصالــح  التصويــت 
األحــد  ليــل  خطابــه  فــي  قــال،  كمــا  وفضــل 
املاضــي، بعــد اإلعــالن عــن النتائــج »االحتــكام 
»فرنســا  حركتــه  ومناصــري  مناضلــي  إلــى 
غيــر الخاضعــة«، لبلــورة موقــف جماعــي مــن 
منصــة  عبــر  الثانيــة،  الــدورة  فــي  التصويــت 

تفاعلية على موقع الحركة على اإلنترنت.
وكان األمــن العــام للحــزب االشــتراكي، جــان 
املنتقديــن  أول  كامباديليــس،  كريســتوف 
ملوقف ميالنشــون، الذي هاجم خروج مرشــح 
»التصــدي  قاعــدة  عــن  الراديكالــي  اليســار 
انتخابيــة  قاعــدة  وهــي  الوطنيــة«،  للجبهــة 
صفــوف  فــي  عقــود  منــذ  عليهــا  متوافــق 
توجهاتــه.  اختــالف  علــى  الفرنســي،  اليســار 
كمــا اعتبــر األمــن العــام لحركــة »إلــى األمام«، 
ريشــار فيــرون، أن ميالنشــون »أضــاع فرصــة 
تاريخيــة، وعندمــا يكــون لدينــا الخيــار بــن 
يســتطيع  كيــف  أفهــم  ال  ولوبــان  ماكــرون 
ثانيــة  نصــف  ولــو  يتــردد،  أن  ميالنشــون 
ميالنشــون  معســكر  أن  غيــر  الوقــت«.  مــن 
يعتبــر فــي غالبيتــه أن احتــكام مرشــحه إلــى 
ومناضلــي  الشــعبية  قاعدتــه  مــع  التشــاور 
الحركــة قــرار منطقــي وصائــب، وينســجم مــع 
روح الحملــة االنتخابيــة التــي قادهــا مرشــح 
»فرنســا غير الخاضعة«. وحذر املنسق العام 
للحركــة اليســارية الراديكاليــة من أن الورشــة 
»توصيــة  عنهــا  تتمخــض  لــن  التشــاورية 
رســمية توجــه تصويــت الناخبن فــي الدورة 

الثانية، وإنما توضيح للمواقف«.
والواقع أن التساؤالت حول ميالنشون، وعدم 
دعوتــه إلــى التصويــت ضــد لوبــان تعــود إلــى 
كون هذا األخير تميز بدعوة حازمة وصريحة 
في انتخابات عام 2002 إلى التصويت لرئيس 
اليمينــي األســبق، جاك شــيراك، لقطــع الطريق 
مــاري  جــان  الوطنيــة،  الجبهــة  مرشــح  علــى 
حملــت  أولــى  دورة  بعــد  تأهــل  الــذي  لوبــان، 
املرشــح  إقصــاء  وشــهدت  مدويــة،  مفاجــأة 
االشــتراكي آنذاك، ليونيل جوســبان. وحينها، 
يجــب  »ال  الشــهيرة  جملتــه  ميالنشــون  قــال 
عليكــم أن تتــرددوا. ارتــدوا قفــازات إن أردتم أو 
مالقــط وصوتــوا لشــيراك. املهم هــو التصويت 
لكــي يحصــل لوبــان علــى أقــل نســبة ممكنــة«. 
غيــر أن مياهــا كثيــرة مــرت تحــت الجســر منــذ 
علــى  الطريــق  لقطــع  الحماســية  الدعــوة  تلــك 
الجبهة الوطنية. ففي االنتخابات التشــريعية 

إيديولوجيــا، وإذا اختــارت التصويــت لصالح 
ماكرون فسيكون لها وقع حاسم. 

وانطلقــت أول مــن أمــس عمليــة التشــاور، بعــد 
أن وصــل عــدد املســجلن فــي منصــة الحركــة 
تعلــن  أن  املتوقــع  ناخــب. ومــن  ألــف  إلــى 450 
نتائجهــا نهايــة األســبوع الحالــي. وسيحســم 
الناخبــون فــي ثالثة اختيــارات: إما التصويت 
التصويــت  أو  املقاطعــة،  أو  ماكــرون،  لصالــح 
ببطاقــة بيضــاء. والبطاقــة البيضــاء مســموح 
بهــا فــي صناديــق االقتــراع، وهــي ال تحتســب 
لصالــح أي مرشــح لكنهــا تحتســب فــي قيــاس 
درجة املشــاركة. وتم اســتبعاد اختيار فرضية 
التصويت لصالح لوبان باملطلق، نظرًا للجفاء 
ومناصــروه  ميالنشــون  ــه 

ُّ
يكن الــذي  املطلــق 

ملرشحة اليمن املتطرف وأفكارها العنصرية. 
ولجــس نبــض ناخبــي ميالنشــون بخصوص 
فــي  التصويــت  مــن  املوقــف  حــول  املشــاورات 
الجديــد«  »العربــي  اتصلــت  الثانيــة،  الــدورة 
بمجموعــة مــن الناشــطن والناشــطات، الذيــن 
أنجزتــه  الــذي  التحقيــق  خــالل  التقيناهــم 
قبــل  االنتخابيــة  الحملــة  مقــر  فــي  الصحيفــة 
وهــو  ماكســيم،  يقــول  األولــى.  الــدورة  إجــراء 
ويناضــل  العمــر  مــن  الثالثينــات  فــي  ناشــط 
إلــى جانــب ميالنشــون منــذ انتخابــات 2012، 

»العربي الجديد«، »أنا ال أفهم ملاذا ينتقدون  لـ
الناخبــن  آراء  باحتــرام  ميالنشــون  موقــف 
تحقيــق  إلــى  وأوصلــوه  لــه،  صوتــوا  الذيــن 
نســبة 19.6 فــي املائــة. هــل كان عليــه أن يفعــل 
مثــل فيــون الــذي دعــا إلــى التصويــت ملاكــرون 
من دون استشــارة أحد؟«. وعندما ســألناه عن 

موقفه الشخصي وطبيعة اختياره االنتخابي 
فــي الــدورة الثانيــة، يقــول »بالنســبة لــي حتــى 
باالمتنــاع   توصيــة 

ً
مثــال الحركــة  قــررت  ولــو 

عــن التصويــت أو اإلدالء بورقــة بيضــاء فإنني 
عــازم علــى التصويــت ضد لوبــان، وهذا يعني 
أننــي ســأصوت عمليــا لصالــح ماكــرون، ولــو 

أنني ال أميل إلى أفكاره«.
الحملــة  فــي  شــاركت  التــي  صوفــي،   أمــا 
فريــق  ضمــن  مليالنشــون  االنتخابيــة 
التكنولوجيــا الرقميــة، فتعبــر فــي حديــث مــع 
املتواصلــة.  حيرتهــا  عــن  الجديــد«،  »العربــي 
تقــول »لقــد وقعنــا فــي الفــخ الــذي كنــا نتمنــى 
مــن كل قلوبنــا تفاديــه. أنــا ال أحــب أبــدًا لوبان، 
وأناضــل منــذ ســنوات الجامعــة ضــد أفكارهــا 
العنصرية والفاشية، لكنني أيضا غير مقتنعة 
نهائيــا بأفــكار ماكــرون، وهــو فــي نظري يمثل 
كل ما أكرهه في السياسة، أي التيار الليبرالي 
والشــركات  املصــارف  مصالــح  يخــدم  الــذي 
الكبرى. أنا في حيرة من أمري، واالختيار بن 
ماكــرون أو لوبــان ليــس بالنســبة لــي الخيــار 
املســتحيل. مــا يــزال هنــاك متســع مــن الوقــت، 
وربمــا أقــرر في اللحظات األخيرة قبل الذهاب 
إلى مكتب االقتراع«. أما ليونيل، وهو مناضل 
ســابق فــي صفــوف الحــزب االشــتراكي وعمــل 
في قسم »اللوجيستيك« في حملة ميالنشون، 
يقول في حديث مع »العربي الجديد«، »أنا لن 
أشــارك فــي مهزلــة الــدور الثاني وســأمتنع عن 

التصويت. أنا ضد لوبان وضد ماكرون«. 
واعيــة  املتطــرف  اليمــن  مرشــحة  أن  والواقــع 
بإمكانيــة وجــود هامــش للربــح واملنــاورة فــي 
ناخبــن  علــى  تراهــن  وهــي  الثانيــة،  الــدورة 
االنتخابــات  مقاطعــة  يقــررون  ليونيــل  مثــل 
بكثافــة،. ويكمــن الخطــر الكبيــر بالنســبة إلــى 
املعســكر الجمهــوري، الــذي يدعــو إلى الوقوف 
فــي وجــه اليمــن املتطــرف، فــي محاولــة لوبان 
أيضــا اســتمالة قســم مــن ناخبــي ميالنشــون. 
بينهمــا  كبيــرة  تناقضــات  هنــاك  كانــت  فــإذا 
فهنــاك  املجتمعيــة،  القضايــا  مســتوى  علــى 
بينهــا  املشــتركة  القواســم  مــن  جملــة  أيضــا 
وبــن مرشــح اليســار الراديكالــي بمــا يخــص 

االقتصاد واالتحاد األوروبي.
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سياسة

لم تترّدد روسيا أمس في 
الدفاع علنًا عن حركة 

»طالبان« في أفغانستان، 
عبر تصويرها كطرف 

أساسي لضرب »داعش«، 
وعرضها عقد حوار بين 

الحركة والحكومة

يعتبر معسكر مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميالنشون، أن احتكام مرشحه الخاسر في الدورة األولى من االقتراع للرئاسة 
الفرنسية، إلى التشاور مع قاعدته الشعبية قرار منطقي، لكن هذا األمر يثير القلق واالنتقادات في األوساط السياسية

)Getty/ستكون الكتلة الناخبة لميالنشون أمام ثالثة خيارات )نيكوالس كوفاريك

باتــت العالقــة بــن روســيا وحركــة »طالبان« 
في أفغانســتان أكثر تطورًا، مع إعالن رئيس 
الفريــق  الروســية،  العســكرية  االســتخبارات 
أن  األربعــاء،  أمــس  كوروبــوف،  إيغــور  أول 
»طالبــان أّدت دورًا ملحوظــا فــي ردع تنامــي 
نفــوذ تنظيــم الدولــة اإلســالمية )داعــش( فــي 
أفغانســتان«. وفــي كلمــة ألقاهــا فــي مؤتمــر 
أوضــح  الدولــي،  لألمــن  الســادس  موســكو 
كوروبــوف أن »حركــة طالبــان ترفض تقاســم 
النفــوذ مــع تنظيم غريب عليها أيديولوجيا، 
إضافة إلى رغبتها في إبقاء ســيطرتها على 
تهريب املخدرات وغيرها من موارد التمويل 
غيــر الشــرعية«. وأشــار إلــى أن »داعــش تكّبــد 
العــام  فــي  أفغانســتان  فــي  كبيــرة  خســائر 
املاضــي، بمــا في ذلك في معارك مع مســلحي 

طالبان«.
في الســياق عينه، أفاد مســؤولون أفغان بأن 
طالبــان  حركــة  هاجمــوا  داعــش  »مســلحي 
أدى  مــا  البــالد،  شــمال  واليــة جوزجــان  فــي 
عــن  أســفرت  عنيفــة  اشــتباكات  انــدالع  إلــى 
مقتــل عشــرات املقاتلــن«. وأوضــح املتحــدث 
باســم حاكــم الوالية، محمــد رضا غفوري، أن 
»القتــال، والــذي بــدأ يــوم الثالثــاء، أســفر عــن 

مقتل 76 من مقاتلي طالبان و15 من داعش«. 
وأضــاف أن »مســلحي داعــش اســتولوا علــى 
منطقتــن مــن حركــة طالبان«. وقال املســؤول 
في الشرطة، عبد الحفيظ خاشئي، إن »القتال 
وقع في منطقة نائية وإنه لم ترد تقارير عن 
ســقوط ضحايا مدنين«. مع العلم أن معظم 
عناصــر »داعــش« هــم مقاتلــون ســابقون مــن 

»طالبان«. 
من جهتها، رأت وزارة الخارجية الروسية أن 
»هجوم طالبان على قاعدة عسكرية أفغانية 
بمــزار شــريف يؤكــد أكثــر مــن أي وقــت مضى 
ضــرورة إطــالق حــوار مباشــر بــن الحكومــة 

األفغانية والحركة في أسرع وقت«.
وفــي بيــان لهــا، أكــدت الخارجيــة »اســتعداد 
روســيا لإلســهام فــي دفــع عمليــة املصالحــة 
الوطنيــة فــي أفغانســتان إلــى األمــام، بمــا في 
إلــى أن   

ً
ذلــك عبــر منصــة موســكو«، مشــيرة

»الصــراع الدمــوي الداخلي في أفغانســتان ال 
يهــدأ رغــم الوجود الطويل األمد لقوات حلف 
شــمال األطلســي، وتدفــق االعتمــادات املاليــة 
الهائلــة مــن الجهــات املانحــة األجنبيــة التــي 
تهــدف إلــى تعزيــز قــدرات القطــاع األمنــي في 

هذا البلد«.
طــاول  الــذي  االعتــداء  تداعيــات  ســياق  فــي 
قاعــدة »شــاهن«، يــوم الجمعة املاضي، أعلن 
يــؤدون  عســكريا   35« أن  أفغانــي  مســؤول 
وجــرى  أوقفــوا  شــاهن  قاعــدة  فــي  الخدمــة 
فــي  الجــاري  التحقيــق  ضمــن  اســتجوابهم 

الحادث«.
وقال عبد القهار آرام، املتحدث باســم الفيلق 
فــي  املتموضــع  األفغانــي  للجيــش   209 الـــ 
 15 بعــد  علــى  الواقعــة  املســتهدفة  القاعــدة 
شــمال  شــريف،  مــزار  مدينــة  مــن  كيلومتــرًا 
جميــع  فــي  التحــّري  »يتــم  إنــه  أفغانســتان، 
الثغــرات«.  ملعالجــة  الهجــوم  هــذا  تفاصيــل 
وأضاف أن »35 شخصا، بن جندي وضابط 

في رتبة عقيد، تم توقيفهم حتى اآلن، وجرى 
االستجواب معهم على خلفية الهجوم«.

نشــرتها  التــي  األخيــرة  للحصيلــة  ووفقــا 
وزارة الداخلية األفغانية، فقد أســفر الهجوم 
املنفذ من قبل نحو عشــرة مســلحن مرتدين 
زي القــوات الخاصــة األفغانيــة عــن مقتــل مــا 

ال يقل عن 135 عسكريا وجرح 64 آخرين«.
)البنتاغــون(  األميركيــة  الدفــاع  وزارة  أمــا 
 فــي هــذا 

ً
فقــد أفــادت عــن »ســقوط 144 قتيــال

الهجــوم، والــذي كان األكثــر دمويــة لطالبــان 
فــي أفغانســتان، والــذي اســتغرق التحضيــر 
أشــهر«،  و6   4 بــن  مــا  يبــدو،  مــا  علــى  لــه، 
بحســب مســؤول في واشنطن. وأشار مصدر 
أمنــي إلــى أن »أربعــة مــن املهاجمــن كانوا قد 
خدمــوا ســابقا فــي القاعــدة، وكانــوا يعرفــون 
كانــت  كمــا  وأنظمتهــا،  زواياهــا  كل  جيــدًا 

بحوزتهم بطاقات مرور حقيقية«.
وكشــف أن »املهاجمــن علــى علــم بــأن حمــل 
الســالح محظور في املنطقة املســتهدفة )بن 
املســجد واملقصــف(، بســبب وجــود مدربــن 
عســكرين أميركيــن وأملــان فــي هــذا املــكان، 
األمر الذي يفّســر عدم إبداء ضحايا االعتداء 

أي مقاومة للمهاجمن«.
أن  صفــوت،  الحميــد  عبــد  املحلــل  ورأى 
»مســلحي طالبــان اســتغلوا ثغــرات في نظام 
تســليم املعلومــات االســتخباراتية والتحقــق 
فــي الســيرة الذاتيــة للجنود، تحســبا لكشــف 
املتســللن. كمــا اســتغلوا عــدم حمــل الجنــود 
األفغــان األســلحة خوفــا من توجيههــم إياها 
ضــد املدربــن الغربيــن«. وأضــاف أن »قــادة 
هــذه،  الضعــف  بنقــاط  علــم  علــى  طالبــان 
مــن  الحكومــة. والهجمــات  فــي  بــاع  ولديهــم 
هــذا النــوع تتكــرر بســبب غيــاب أي تنســيق 
األجهــزة  بــن  للمعلومــات  تبــادل  وأي 

االستخباراتية«.
)العربي الجديد، أسوشيتد برس، فرانس برس(

ماريــن  أمــام  انهــزم  عندمــا   ،2012 العــام  فــي 
لوبان في الدائرة 11 في إقليم »با دو كالي« لم 
يدع ميالنشون إلى التصويت لصالح املرشح 
حتــى  يذكــر  ولــم  كيميــل،  فيليــب  االشــتراكي، 
اســمه فــي الخطــاب الــذي أقــر خاللــه بهزيمتــه، 
أن  كمــا  لناخبيــه.  مفتوحــا  الخيــار  وتــرك 
ميالنشــون لــم يــدُع للتصويــت لصالــح اليمن 
املحافــظ خــالل الــدورة الثانيــة مــن انتخابــات 

املجالس اإلقليمية في 2015.
موقــف  حــول  التشــنج  أن  واضحــا  وبــدا 
الثانيــة،  الــدورة  مــن  وناخبيــه  ميالنشــون 
يعــود باألســاس إلــى كــون الكتلــة االنتخابيــة 
والتــي  الراديكالــي،  اليســار  يمثلهــا  التــي 
حققــت نســبة 19.6 فــي املائــة مــن األصوات في 
الــدورة األولــى، ذات أهميــة قصــوى فــي حســم 
معركة الدورة الثانية، لكونها كتلة منســجمة 

متابعة

■ ألنهم #األحرار يقاومون ظلم السجان بـ #أمعاء_خاوية 10#أيام 
#الجوع_و_ال_الركوع #إضراب_الكرامة 

■ املجد ألمعائهم الخاوية، املمتلئة بحب فلسطن #إضراب_الكرامة

■ وكم من مسجون بالجسد، لكنه يعيش حرية الفكر #إضراب_الكرامة

■ اتهمت االستخبارات الفرنسية نظام #األسد بالوقوف وراء الهجوم 
الكيميائي بـ #خان_شيخون. ما الخطوة التالية 

■ ال جديد في لقاء الفروف والجبير. فقط خالفات واضحة

■#السيسي أقسم تالت إنه حيسيب إذا الشعب مش عاوزه والشعب #مش_
عايزين_السيسي عليه الرحيل أو قبول استفتاء على نفسه

■ جدير بالذكر أن #مش_عايزين_السيسي طلع كرد فعل على تصريح في 
#مؤتمر_الشباب اللى #السيسي عامله علشان يزود شعبيته احنا عايشن 

كوميديا سوده

■ توالي خسائر القاعدة في #اليمن بعد استهداف بدون طيار لقيادي 
وقتله أثناء قيادته سيارة في الوضيع بـ #أبن

■ قبائل #اليمن وقبائل #حضرموت تعلن حربها ضد القاعدة التي 
استهدفت أبناءها األبرياء

■ وحدة الليبين تقطع الطريق أمام اإلرهابين! #ليبيا #بنغازي #طرابلس

■ اإلرهاب ال ينبت إال في غياب الوحدة وانتشار االقتتال

■ جلسة #مجلس_النواب التي ُعقدت أمس بشأن انتخاب محافظ جديد لـ 
#مصرف_ليبيا_املركزي مخزية ودون سقف التوقعات

■ سائقو الشاحنات مليشيا جديدة بالبلد #إنهم_يتكاثرون # لبنان

■#أميركا ستبني سفارة جديدة في لبنان بمبلغ مليار دوالر هي سفارة أم 
قاعدة عسكرية؟!

الدورة  يومًا من   11 األرض قبل  األربعاء، على  أمس  المعركة،  اشتدت 
متوقعة  غير  منازلة  خالل  من  الفرنسية،  الرئاسية  لالنتخابات  الثانية 
لوبان،  مارين  المتطرف،  اليميني  الوطنية  الجبهة  حزب  مرشحة  بين 
وخصمها مرشح »إلى األمام«، إيمانويل ماكرون، حول مصير مصنع 
إلنتاج آالت تجفيف المالبس مهدد بنقله إلى بولندا. ففي حين التقى 
ماكرون مندوبين نقابيين من مصنع »وورلبول« في أميان، توجهت 

لوبان إلى موقع المصنع للقاء موظفين مضربين.

منازلة بين المرشَحين
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عجز مصري عن إيقاف الغالء
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

كشــف مســؤولون مصريــون عــن 
أزمــة  تشــهد  الحكومــة  أروقــة  أن 
كبيرة، بسبب عدم وجود سيولة 
ماليــة، لتغطيــة قــرارات تســتهدف الحــد مــن 
موجــة الغــالء غيــر املســبوقة التــي تشــهدها 
قــرب  مــع  حدتهــا  ازديــاد  واملتوقــع  البــالد، 
شهر رمضان، الذي يتزامن مع نهاية مايو/

أيــار املقبــل. وقــال مســؤول كبيــر فــي وزارة 
املاليــة، فــي تصريــح لـ«العربــي الجديــد«، إن 
اجتماعــات مكثفــة تجري فــي وزارتي املالية 
القــرارات  لحســم  االجتماعــي،  والتضامــن 
االجتماعية التي تستهدف مواجهة الغالء.

حــول  خالفــا  هنــاك  أن  املســؤول  وأوضــح 
األعبــاء  أن  خاصــة  القــرارات،  مــن  العديــد 
تنفيذهــا،  دون  تحــول  املتزايــدة  املاليــة 
الفتــا إلــى أنــه جــار دراســة عــدد مــن البدائــل 

وتقديــر كلفتهــا، مــن دون أن يكشــف عنهــا. 
وأشــار إلــى أن مــن بــن القرارات التي ســيتم 
إقرارهــا صــرف عــالوة غالء ملوظفــي الدولة، 
أمــام  كبيــر  عائــق  التمويــل  مصــادر  لكــن 
تنفيــذ ذلــك بســبب عجــز املوازنــة. وشــهدت 
معدالت تضخم أســعار املستهلكن ارتفاعا 
غير مســبوق، مســجال وفق الجهاز املركزي 
الحكومــي،  واإلحصــاء  العامــة  للتعبئــة 
32.5% بنهاية مارس/املاضي، وهي النسبة 
األعلــى منــذ نحــو 80 عامــا. وقــال املســؤول 
»نسعى إلى قرارات للحد من غضب الناس، 
األعبــاء  لكــن  رمضــان،  حلــول  قبــل  خاصــة 
املالية تزيد بجنون، بســبب أسعار الصرف 
واالرتفاعات العاملية ألسعار الغذاء والسلع 
مســؤول  وبحســب  املســتوردة«.  األساســية 
فــإن  االجتماعــي،  التضامــن  وزارة  فــي 
الــوزارة  التــي تجريهــا  »عمليــات التحديــث 
حاليــا علــى بطاقــات التمويــن، ستســهم فــي 

تقليــل أعــداد مســتحقي الدعــم وقصــره على 
مســتحقيه، ممــا يســمح إمــا بإضافــة أعــداد 
املواليــد أو بزيــادة نصيــب الفــرد مــن الدعــم 
التموينــي«. وكان مســؤول حكومــي قــد قال، 
فــي تصريحــات ســابقة لـ«العربــي الجديــد«، 
إن هنــاك دراســة لزيــادة نصيــب الفــرد علــى 
 27 إلــى  جنيهــا   21 مــن  التمويــن  بطاقــة 
جنيها، لكنه لم يتم بعد اتخاذ قرار نهائي.  
إن  قــال  املاليــة  وزارة  فــي  املســؤول  أن  غيــر 
حزمــة قــرارات الحــد مــن الغــالء، تحتــاج إلــى 
تمويــالت بنحــو 50 مليــار جنيــه )2.8 مليار 
دوالر(، مشــيرا إلــى أن تمويــل تلــك الحزمــة 
ســيتم إمــا مــن االقتــراض أو مــن اإليــرادات 

الضريبية املتوقعة.
تعصــف  التــي  الغــالء  أزمــة  مقابــل  وفــي 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  قــال  باملصريــن، 
الثالــث  باملؤتمــر  كلمتــه  فــي  السيســي، 
مســاء  اإلســماعيلية،  بمدينــة  للشــباب 

الثالثــاء املاضــي، إن الدولــة ال تحتاج ســوى 
20% علــى األكثــر مــن حجم العمالــة الحالية 
املنتظــر  ومــن  للدولــة.  اإلداري  الجهــاز  فــي 
الدولــي  النقــد  لصنــدوق  بعثــة  تــزور  أن 
القاهــرة، األســبوع املقبــل، ملراجعــة الوضــع 
شــريحة  مصيــر  تقريــر  قبــل  االقتصــادي، 
ثانيــة تأخــر صرفهــا مــن قــرض متفــق عليــه 

نهاية العام املاضي.
فــي  النقــد،  صنــدوق  مــع  مصــر  واتفقــت 
أغســطس/آب 2016، علــى قــرض بقيمــة 12 
مليار دوالر، يصرف على ست دفعات خالل 

ثالث سنوات.
األولــى  الشــريحة  علــى  القاهــرة  وحصلــت 
نوفمبــر/ فــي  دوالر،  مليــار   2.75 بقيمــة 

تطبيــق  بعــد  املاضــي،  الثانــي  تشــرين 
الحكومة إجراءات مؤملة للفقراء ومحدودي 
الدخــل، منهــا تقليــص الدعــم ورفع األســعار 

وتحرير سعر الصرف.

الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظــر عمــال املغــرب الحصــول علــى مكاســب صعبــة، 
بعــد أن وعــد رئيــس الحكومة، ســعد الديــن العثماني، 
بالبدء في حوار مع االتحادات العمالية، خالل مايو/ 
أيــار املقبــل، بعــد أن دخلــت االتحــادات فــي قطيعــة مــع 
الحكومة الســابقة، إثر إقرار الحكومة إصالحا لنظام 
التقاعــد. ويســعى العثمانــي إلــى فتــح صفحــة جديدة 
النقابــات  مــع  التقــى  العماليــة، حيــث  االتحــادات  مــع 
 فــي االتحــاد املغربــي للشــغل )العمــال(، 

ً
األكثــر تمثيــال

فــي  معهــا  يخــض  لــم  بينمــا  املاضــي،  الثالثــاء  يــوم 

امللفــات التــي تشــغلها، فــي انتظــار تنصيــب الحكومــة 
أن  العماليــة،  االتحــادات  وتعتبــر  البرملــان.  قبــل  مــن 
األعــوام الخمســة األخيــرة، التــي قاد خاللهــا عبد اإلله 
بنكيــران الحكومــة، كانــت »ســنوات بيضــاء«، حيث لم 

تستجب الحكومة ملطالب زيادة األجور.
وقــال عبــد القــادر الزايــر، نائــب رئيــس الكونفدراليــة 
الديمقراطية للشــغل، في تصريح لـ«العربي الجديد«، 
إن العثمانــي أبــدى اســتعدادًا كبيــرًا للحــوار. غيــر أنــه 
يتجلــى أن الحــوار االجتماعــي بــن حكومــة العثماني 
أن  خاصــة   ،

ً
ســهال يكــون  لــن  العماليــة،  واالتحــادات 

البرنامــج الحكومــي يتضمــن مراجعــة مدونــة الشــغل 

وكانــت  اإلضــراب.  قانــون  وكذلــك  العمــل(  )قانــون 
اإلضــراب  قانــون  بنكيــران وضعــت مشــروع  حكومــة 
لــدى البرملــان، وهــو مــا لــم يــرق لالتحــادات العماليــة، 
دون  القانــون  ذلــك  لوضــع  رفضهــا  عــن  عبــرت  التــي 
تشــاور حولــه. ورأى الزايــر أن قانــون الشــغل إذعــان 
لرجــال األعمــال، مضيفا أن اتحاده، عبر أيضا لرئيس 
الحكومــة عــن معارضتــه لرفــع الدعــم عــن غــاز الطهــو 
والســكر، بســبب الضــرر الــذي ينتظــر أن يلحقــه ذلــك 

القرار بالقدرة الشرائية للعمال. 
وتتطلــع االتحــادات العماليــة، إلــى إعــادة فتــح ملــف 
التقاعــد، خاصــة بعــد تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق 

البرملانيــة التــي دعــت إلــى تعليــق ذلك اإلصــالح. وكان 
العماليــة وحكومــة  االتحــادات  بــن  ثــار  قــد  الخــالف 
إلــى  أشــهر،  قبــل  الحكومــة  عمــدت  أن  بعــد  بنكيــران، 
إصــالح التقاعــد في الوظيفة العمومية، عبر رفع ســن 
التقاعــد مــن 60 إلــى 63 عامــا، ورفــع اشــتراكات الدولــة 
واملوظفــن فــي الصنــدوق املغربــي للتقاعــد مــن %10 
إلى 14%، بينما كانت االتحادات العمالية، تصر على 

زيادة األجور.
النقابــي  االتحــاد  رئيــس  الهنــدوف،  محمــد  وقــال 
للموظفن واملوظفات، إن ملف التقاعد مازال مفتوحا، 

على اعتبار أن اإلصالح الحكومي أجل األزمة فقط.

عمال المغرب ينتظرون مكاسب صعبة

المركزي التونسي 
يرفع الفائدة

أعلن البنك املركزي التونسي، أمس 
األربعاء، عن رفع سعر الفائدة 

الرئيسي من 4.25% إلى %4.75، 
وذلك للمرة األولى منذ ثالث 

سنوات، ملواجهة الهبوط الحاد في 
الدينار والضغوط التضخمية.
وتم تدوال اليورو مقابل 2.69 

دينار، والدوالر مقابل 2.53 دينار 
األسبوع املاضي، ما يمثل هبوطا 

غير مسبوق في قيمة العملة 
املحلية.

لكن بعد أن ضخ املركزي، يوم 
الثالثاء املاضي، 100 مليون دوالر 

و50 مليون يورو، عاد الدينار 
لالرتفاع ليسجل 2.50 دينار 
لليورو و2.40 دينار للدوالر.

وكانت وزيرة املالية التونسية ملياء 
الزريبي، قالت األسبوع املاضي، 

إن البنك املركزي سيقلص 
تدخالته، وهو ما سينتج عنه 

خفض تدريجي لقيمة الدينار. 
بيد أن محافظ البنك املركزي 

الشاذلي العياري، قال في بيان، 
إن »السياسة النقدية وسياسة 

سعر الصرف املعتمدة ال 
تستهدف تخفيضا في قيمة 

العملة أو سعر صرف محدد، أو 
تعويما للعملة الوطنية، بل تعتمد 
تدخالت مدروسة ومنسقة للحد 

من التغيرات الحادة في أسعار 
الصرف«.

الخطوط الماليزية تستأجر 
طائرات

قال بيتر بيلو، الرئيس التنفيذي 
للخطوط الجوية املاليزية، في 

تصريحات لوكالة رويترز، أمس، 
إن الشركة عرضت استئجار 

ما يصل إلى ثماني طائرات من 
طراز »إيرباص   A330  « من شركة 

أليطاليا املتعثرة. وأضاف بيلو 
أن الخطوط الجوية املاليزية تريد 

استئجار الطائرات من طراز 
إيرباص   A330   أو بوينغ 777 

الستخدامها اعتبارا من عام 2018، 
وأنها قد تستأجر تسع طائرات 

أخرى اعتبارًا من عام 2019.

بطاقات الدولي اإلسالمي 
األسرع نموًا بقطر

سجل البنك الدولي اإلسالمي نموا 
كبيرًا في مجال البطاقات املصرفية 
خالل العام املاضي، ليحصل بذلك 
على جائزة أفضل البنوك القطرية 

نموًا في هذا املجال من شركة 
فيزا العاملية. وقال عبد الباسط 

الشيبي، الرئيس التنفيذي للبنك، 
في بيان حصلت »العربي الجديد« 

على نسخة منه، إن الجائزة تعكس 
نجاح الخطط االستراتيجية 

واملرحلية التي ينفذها البنك الدولي 
اإلسالمي في مختلف املجاالت، 
خصوصًا في مجال البطاقات 

املصرفية الذي شهد تطورًا كبيرًا 
وملموسًا. وتأسس البنك الدولي 
اإلسالمي عام 1990، باعتباره 

ثاني بنك إسالمي في دولة قطر، 
وهو حاليا ثالث أكبر بنك من حيث 

األصول والقيمة السوقية. وبدأ 
البنك عمله فعليًا عام 1991، وهو 

مدرج في بورصة قطر.

أخبار

أرباح بوينغ 
ُتحلق

حققــت شــركة بوينــغ األميركيــة لصناعــة الطائــرات زيــادة فــي أرباحهــا للربــع األول مــن العــام الحالي، بنســبة 19% مقارنــة بنفس الفترة مــن العام املاضي 
2016. وذكــرت الشــركة، وفــق رويتــرز أمــس، أن أرباحهــا بلغــت 1.45 مليــار دوالر، بمــا يعــادل 2.34 دوالر للســهم فــي الربــع األول املنتهــي بـــ 31 مــارس/آذار، 
مقابــل 1.22 مليــار دوالر أو 1.83 دوالر للســهم قبــل عــام. وأبقــت علــى توقعاتهــا لتســليمات الطائــرات التجاريــة للعــام بأكملــه دون تغييــر. وقالــت إنهــا مــا 
زالــت تتوقــع تســليم مــا بــن 760 و765 طائــرة تجاريــة فــي 2017، رغــم انخفاض التســليمات خــالل الربع األول إلى 169 طائرة، مقابــل 176 طائرة في الفترة 

املناظرة من العام املاضي. 

اقتصاد
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تونس ـ فرح سليم

ــات  ــاجــ ــجــ ــتــ ــة االحــ ــ ــوجـ ــ ــاول مـ ــ ــطــ ــ تــ
الـــشـــعـــبـــيـــة، الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا عـــدة 
ــة، املـــنـــشـــآت  ــيـ ــات تـــونـــسـ ــظـ ــافـ مـــحـ
الـــبـــتـــرولـــيـــة واملــــؤســــســــات االقـــتـــصـــاديـــة فــي 
املحتجني  بــعــد مطالبة  الــجــنــوبــيــة،  املــنــاطــق 
هذه املؤسسات بتخصيص جزء من أرباحها 
املناطق، فضال عن  هــذه  فــي  التنمية  لفائدة 

إعطاء أبناء الجهة األولوية في التوظيف.
في  املحتجون،  أقــدم  تصعيدية،  خطوة  وفــي 
نصب  على  الــبــالد،  جنوب  تطاوين  محافظة 
خيام االعتصام على مشارف الحقول النفطية 
بجهة »الـــكـــامـــور«، فــضــال عــن مــنــع شاحنات 
الشركات العاملة في املنطقة، من أي نشاط إلى 
حــني االســتــجــابــة إلــى مطالبهم والــكــشــف عن 
املعتصمون  ويطالب  االجتماعية.  برامجها 
بــتــخــصــيــص نــحــو 20% مـــن أربــــــاح الــحــقــول 
الــنــفــطــيــة لـــفـــائـــدة األنـــشـــطـــة االجــتــمــاعــيــة في 
لصالح  دائمة  تشغيل  عقود  وتوفير  الجهة، 
جزء من املحتجني، وفق ما أكده طارق الحداد، 
»العربي  منسق عام االعتصام، في تصريح لـ
الجديد«. وقال الحداد »شباب املنطقة ضاقوا 
ذرعا من وعود الحكومات الواهية، في الوقت 
الذي تنام جهتهم على ثروات طبيعية كبيرة 
من النفط والجبس، يذهب ريعها إلى جهات 
الــفــتــات«،  إال  منها  جهتهم  تجني  وال  أخـــرى 
مضيفا: »نطالب الحكومة بالعدل في توزيع 

الثروات بني مختلف محافظات البالد«.
الــذي استهدف  وال يعد اعتصام »الكامور«، 
الـــبـــتـــرولـــيـــة، األول مـــن نـــوعـــه في  الـــشـــركـــات 
تــونــس، حــيــث ســبــق للمحتجني فــي جــزيــرة 
قــرقــنــة جــنــوب شــرقــي الــبــالد، تعطيل إنــتــاج 
ــبــــالد )بـــتـــروفـــات  ــي الــ أكـــبـــر شـــركـــة لـــلـــغـــاز فــ
البريطانية(، مما أجبر الشركة على اإلغالق 
ــبــــالد، بــعــد جـــــوالت طــويــلــة من  ومــــغــــادرة الــ

الكويت ـ محمود بدير

مع اقتراب العطلة الصيفية، يستعد املقيمون 
في الكويت للعودة إلى بلدانهم بشراء الهدايا 
ــاء، وفــــي هــذه  ــ ــدقـ ــ واملـــالبـــس لـــأقـــارب واألصـ
الفترة من كل عام تعلن املحالت واملجمعات 
كبيرة  عـــروض وتخفيضات  عــن  الــتــجــاريــة، 

لجذب املتسوقني.
وعــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــرات وزارة الــتــجــارة 
البائعني من ترويج أي  والصناعة، كل عــام، 
عروض تجارية غير حقيقية، بغية استغالل 
إال  السنوية،  املــواســم  في  املستهلكني  حاجة 
ــوزارة كــشــفــت عــن حــــاالت لتخفيضات  ــ الــ أن 
وهمية ومبالغ فيها تصل إلى 75%، ليتضح 
بالنهاية أن املحالت لم تغير أسعارها، وإنما 

املراقبون  ويعتبر  الحكومة.  مع  املفاوضات 
لــلــشــأن االقـــتـــصـــادي، أن االعــتــصــامــات التي 
االستثمار  تــهــدد  الــطــاقــة  تستهدف شــركــات 
فــي الــبــالد، وأن مــغــادرة أي شــركــات للطاقة 
يتسبب في خسارة كبيرة لالقتصاد. وتنص 
شركات  مــع  الحكومة  أبرمتها  التي  العقود 
الـــطـــاقـــة عـــمـــومـــا، عــلــى تــخــصــيــص جــــزء من 
األرباح لدعم التنمية بالجهات املحلية، غير 
أن ســقــف مــطــالــب املــحــتــجــني يــــزداد ارتــفــاعــا 
فــي ظــل غــيــاب الــبــدائــل الــتــنــمــويــة. وتستعد 
تقرير  نتائج  لنشر  واملــنــاجــم  الــطــاقــة  وزارة 
االجتماعية  املسؤولية  برنامج  نتائج  حول 
في محافظة تطاوين، تنفيذا لقرار حكومي، 
ــاقــــة رضـــا  ــر عــــــام الــــطــ ــديــ ــا أكـــــــده مــ ــ حـــســـب مـ
بــــــــــــوزوادة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــتـــقـــريـــر يــمــثــل 
حــصــيــلــة ألعـــمـــال لــجــنــة ضــمــت مــمــثــلــني عن 
ونوابا  الدولة  من  ومراقبني  الطاقة  شركات 

من البرملان.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ وقـــــــال بــــــــــــوزوادة، فــــي تـــصـ
الــجــديــد«، إن شــركــات الــطــاقــة تــقــوم بتمويل 
العديد من املشاريع الصغرى املوفرة لفرص 
الــتــي تنشط  املــحــافــظــات  فــي مختلف  العمل 
فيها، مشيرا إلــى أن هــذا اإلجـــراء معمول به 
أيــضــا فـــي شــركــة فــوســفــات قــفــصــة )جــنــوب 
غرب(. وأضاف أن 4 شركات تنشط في والية 

ليبدو  على سلعها  مرتفعة  أسعارًا  وضعت 
للمستهلك أن نسبة التخفيض تعتبر فرصة 
لــلــشــراء. وكــشــف وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
خــالــد الـــروضـــان، قــبــل أيـــام عــن تــحــريــر أكثر 
مــن 12 مــخــالــفــة ارتـــفـــاع مصطنع لــأســعــار، 
منذ بداية العام وحتى مارس/ آذار املاضي. 

تطاوين، وهي الوطنية لأنشطة البترولية، 
وميدكو )إندونيسية(، وإيني )إيطالية(، وأو 

إم في )نمساوية(.
وتــفــاعــال مـــع الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي املــنــاطــق 
الـــبـــتـــرولـــيـــة، تـــقـــّدم عــــدد مـــن نـــــواب الــبــرملــان 
ــروع قــــــانــــــون يـــتـــعـــلـــق بــــاملــــســــؤولــــيــــة  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـ
حسني  وانتقد  الطاقة.  لشركات  االجتماعية 
الــجــزيــري، عضو لجنة الــطــاقــة فــي الــبــرملــان، 
ــاعــــي لـــلـــشـــركـــات  ــمــ ــتــ ــود االجــ ــهــ ــجــ تـــشـــتـــت املــ
هذه  تنظيم  ضـــرورة  إلــى  مشيرا  البترولية، 
فعلية  لها مساهمة  تكون  املــجــهــودات حتى 
ــال  ومـــجـــديـــة فـــي الــتــنــمــيــة بــاملــحــافــظــات. وقـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الــجــزيــري، 
إنــه مــن الــضــروري أيــضــا حماية املؤسسات 
وعدم إغراقها في التوظيف العشوائي الذي 
يضعف قدراتها على االستثمار. ويثير ملف 
الطاقة فــي تــونــس جـــداًل كبيرًا حــول حقيقة 
الــعــقــود  لــلــبــالد، ونــوعــيــة  الـــثـــروات الطبيعة 
املــبــرمــة مـــع الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي املـــجـــال، 
فضال عن مدى استفادة الدولة من الضرائب 

املفروضة على هذه الشركات.
ويــتــزامــن هــذا الــجــدل مــع مــصــادقــة الــبــرملــان، 
ــبــــوع املــــاضــــي، عــلــى تـــعـــديـــالت جــديــدة  األســ
لــقــانــون املـــحـــروقـــات تــتــعــلــق بــنــســب تــقــاســم 
ــة  اإلنـــــــتـــــــاج بــــــني الـــــــدولـــــــة وصــــــاحــــــب رخـــصـ

االستكشاف وأمور تنظيمية أخرى. 
ــذه الـــتـــعـــديـــالت بـــانـــتـــقـــاد شــديــد  ــ ــه هـ ــ ــواَجـ ــ وتـ
الــتــي وصفتها  البرملانية  املــعــارضــة  قبل  مــن 
وعلق  وشعبها«.  البالد  حق  في  »الجريمة  بـ
ــمـــي، نـــائـــب الـــبـــرملـــان عـــن »حــــراك  ــدايـ عـــمـــاد الـ
تونس اإلرادة«، على هذا القانون في تدوينة 
ــلـــى تـــويـــتـــر بـــأن  ــلـــى صــفــحــتــه الـــخـــاصـــة عـ عـ
الشارع  بــحــراك  تماما  واعــيــة  غير  »الحكومة 
في مختلف جهات البالد، خاصة في تطاوين، 
والشفافية  بالحوكمة  األهــالــي  يطالب  حيث 
والتصرف الرشيد في البترول والغاز« وقال 
ــذه الــتــعــديــالت هـــو تــأهــيــل  إن الـــهـــدف مـــن هــ
األرضـــيـــة الــتــشــريــعــيــة لــلــبــدء فـــي اســتــكــشــاف 
الــغــاز الــصــخــري، واالســتــعــداد أيضا لتمديد 
عدد كبير من عقود االستغالل، التي تنتهي 
خالل سنة 2018، مضيفا: »هذه التعديالت ال 
تخدم مصلحة املواطنني واالقتصاد الوطني، 

ولكن تخدم مصلحة لوبيات البترول«.
الشاهد،  يوسف  الحكومة،  رئيس  ويستعد 
لــلــتــوجــه إلـــى مــحــافــظــة تــطــاويــن املــنــتــفــضــة، 
ــة مــن  ــزمــ ــه حــ ــعـ ــامــــال مـ ــيـــس، حــ ــمـ الــــيــــوم الـــخـ
الحلول إلطفاء الغضب الشعبي، فيما يشير 
لــن تكون  الحكومة  أن حــلــول  إلــى  محتجون 

مقبولة ما لم تستجب لقائمة طلباتهم.

وطـــالـــب نــــواب فـــي مــجــلــس األمــــة )الـــبـــرملـــان( 
إجــراءات فاعلة وملموسة  الحكومة باتخاذ 
ــن زيـــــــــــادات األســــــعــــــار، والـــتـــصـــدي  ــ لـــلـــحـــد مـ

للتخفيضات الوهمية التي يجري إعالنها.
ــي الــكــويــت  ويـــقـــول أحـــمـــد الــــــــراوي، املــقــيــم فـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن املــحــالت غــالــبــا ما  لـــ
السلعة أضــعــافــا حتى  رفــع سعر  إلــى  تلجأ 
كــبــيــرة، مشيرًا  بتخفيضات  الــزبــائــن  تــوهــم 
إلــــى أنــــه غــالــبــا مـــا يــكــتــشــف أن الــكــثــيــر من 
الــعــروض وهمية الطالعه بشكل كبير على 
بشرائها،  يرغب  التي  السلع  في  اهتماماته 
ضحايا  يقعون  املتسوقني  مــن  العديد  لكن 
الــعــروض الــكــاذبــة. وتــشــهــد أســــواق الكويت 
تراجعا ملحوظا في الحركة الشرائية، بسبب 
ارتــفــاع األســعــار، خــالل األشــهــر املــاضــيــة، ما 

التجارية  املحالت  أصحاب  من  الكثير  يدفع 
إلى اإلعالن عن حمالت ترويجية وتنزيالت 
تــصــل إلــــى 75% تــحــت عــنــاويــن »الـــعـــروض 
الــخــاصــة« أو »اشــتــر قطعتني واحــصــل على 
املتسوقني  مــن  الكثير  لكن  مــجــانــا«،  الثالثة 

باتوا يشككون في حقيقة هذه العروض.
ويــقــول أحـــد املــواطــنــني، إن أصــحــاب املــحــال 
أقرتها  التي  البنزين،  أسعار  زيــادة  وضعوا 
الحكومة، العام املاضي، سببا لزيادة أسعار 
الــســلــع واملــســتــلــزمــات فـــي األســـــــواق، بينما 
ــار غــالــبــا  ــعــ عـــــروض الــتــخــفــيــضــات فـــي األســ
ـــ »الــعــربــي  مـــا تـــكـــون مــصــطــنــعــة. ويــضــيــف لـ
وزارة  وتــفــتــيــش  ــة  ــابــ رقــ دور  إن  الــــجــــديــــد« 
التجارة والصناعة ما زال غائبا في األسواق 
عــن هــذه املــتــاجــر، خاصة املــحــالت املشهورة 
أسعار  التي تضاعف  العاملية،  املاركات  ذات 
حتى  وهــمــي،  بشكل  بالتخفيضات  سلعها 

تجذب املتسوقني لشراء السلع.
وتـــعـــد الـــكـــويـــت حــالــيــا األعـــلـــى فـــي مــعــدالت 
تــضــخــم أســـعـــار املــســتــهــلــكــني، بــاملــقــارنــة مع 
الـــتـــعـــاون الخليجي  نــظــيــراتــهــا فـــي مــجــلــس 
ــارات،  واإلمــ السعودية  بجانبها  يضم  الـــذي 

وقطر، والبحرين، وسلطنة ُعمان.
الــدولــي،  النقد  لصندوق  حديث  تقرير  وفــي 
التضخم بالكويت  ارتــفــاع  الــصــنــدوق  تــوقــع 
إلـــى 3.8% فــي 2017 مــن مــســتــواه فــي 2016 
الــبــالــغ 3.3%. ورجــــح تــقــريــر حــديــث صـــادر 
ــدة األبـــحـــاث الــتــابــعــة لــبــنــك الــكــويــت  عـــن وحــ
الــــوطــــنــــي، أن يـــرتـــفـــع الـــتـــضـــخـــم هـــــذا الـــعـــام 
الكهرباء  تــعــرفــة  الــحــكــومــة  رفـــع  مــع  تماشيا 

واملاء بدءًا من مايو/ أيار املقبل.
ــويـــت، فــي  ــكـ ــع مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي الـ ــفــ وارتــ
 ،%2.63 بنسبة  املـــاضـــي،  مــــــارس/آذار  شــهــر 
مقارنة بالشهر ذاتــه من 2016، وفق بيانات 
صـــادرة عــن اإلدارة املــركــزيــة لــإحــصــاء، يوم 
التضخم على  ارتــفــع  املــاضــي، فيما  اإلثــنــني 
أساس شهري بنحو 0.14%. ويسود قلق من 
استمرار ارتفاع تكاليف املعيشية، جراء رفع 
الذي طبقته الحكومة مطلع  البنزين  أسعار 

سبتمبر/أيلول 2016، وزيادة رسوم العديد 
املستقبلية  الخطط   عن 

ً
الخدمات، فضال من 

لــلــحــكــومــة بــفــرض ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة 
وغــيــرهــا مــن الــضــرائــب، مــا دعـــا شــرائــح من 
املـــواطـــنـــني والـــوافـــديـــن إلــــى تــرشــيــد اإلنــفــاق 
على وسائل الترفيه والكماليات. ويقول أحد 
من  الكثير  أجبر  الحالي  الوضع  إن  التجار، 
التجار على تقديم عروض ترويجية، معتبرًا 
ــاالت الــــعــــروض الــوهــمــيــة ضــئــيــلــة وال  ــ أن حـ

تنطبق على كافة العاملني في السوق.
وبــحــســب التصنيف الــســائــد بــالــكــويــت، فــإن 
ينقسمون  الخليجي  البلد  هــذا  فــي  السكان 
وافــديــن مقابل 30% مواطنني من  إلــى %70 
إجــمــالــي الــســكــان الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو 4.4 
ماليني شخص، وفق بيانات حديثة صادرة 

عن الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
إدارة حماية  مدير  املعصب،  عبدالله  ويقول 
إن  والصناعة،  التجارة  وزارة  فــي  املستهلك 
»الوزارة تكثف نشاطها الرقابي ومتابعتها 
لـــأســـواق فــي مــثــل هـــذه الــفــتــرات املــوســمــيــة، 
إضــافــة إلــى جــهــودهــا الــرقــابــيــة طـــوال الــعــام، 
وذلك لقطع الطريق على أي استغالل لحاجة 
يرتكبها  تجارية  مخالفة  أي  أو  املستهلكني 

بعض املتجاوزين«.
»الــعــربــي  ويــضــيــف املــعــصــب فـــي تــصــريــح لـــ
الــوزارة  التي وقعتها  املخالفات  أن  الجديد« 
عــلــى املـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة، مــتــنــوعــة مـــا بني 
عـــدم إعــطــاء فـــاتـــورة شــــراء لــلــمــشــتــري وعــدم 
وجود تسعيرة، وغش تجاري في بلد املنشأ 
والـــتـــرويـــج  فــــاســــدة،  مـــــواد  وبـــيـــع  واألوزان، 
عن  املتسوقني  وخـــداع  وهمية،  لتخفيضات 

طريق إعطائهم كوبونات شراء وهمية.
ويشير إلى ضــرورة عدم تعامل املستهلكني 
ــا وهــمــيــة،  ــدم عــــروضــ ــقـ ــتـــي تـ مــــع املــــحــــالت الـ
والتأكد من التخفيضات واألسعار املوجودة 
على السلع، الفتا إلى أهمية تقديم الشكاوى 
لدى إدارة حماية املستهلك أو مراكز الرقابة 
الــتــجــاريــة الــتــابــعــة لـــلـــوزارة مــن املــحــال التي 

تقدم تخفيضات غير حقيقية.

الجزائر ـ حمزة كحال

تشهد أسعار السيارات املستعملة في الجزائر، تصاعدًا منذ 
بــدايــة الــعــام الــجــاري، فــي الــوقــت الــذي ال تــزال فيه الحكومة 
مـــصـــرة عــلــى عــــدم اإلفــــــراج عـــن رخــــص اســـتـــيـــراد الــســيــارات 
ارتــفــاع األســعــار قبيل فصل  الجديدة، ما يزيد من توقعات 

الصيف، الذي يتزايد فيه اإلقبال على املركبات املستعملة.
ســــوق »تـــيـــجـــالبـــني« األســـبـــوعـــي املـــشـــهـــور لــبــيــع الـــســـيـــارات 
الجزائرية،  العاصمة  من  الشرقية  الضاحية  في  املستعملة 
شهد قفزة باألسعار فاقت 30%، وفق تجار التقتهم »العربي 
الجديد«. وبات من الصعب الحصول على سيارة دون مليون 
عــام  يــرجــع  الــتــي  لــلــمــركــبــات  بالنسبة  دوالر(   9500( ديــنــار 
املستعملة  السيارات  أمــا  إلــى ما بني 2013 و2016،  صنعها 
التي تعود للعام الحالي، فال تزال أسعارها قريبة لحد كبير 

من نظيرتها الجديدة في املعارض، حسب الباعة.
يقول سعيد سمعان، وهــو شــاب يحترف مهنة بيع وشــراء 
بالرغم من  »األســعــار مرتفعة جــدًا  إن  املستعملة،  السيارات 
تــراجــع الــطــلــب، فــالــســيــارات الــتــي كــانــت عــنــد مــتــوســط سعر 
السنة  )حـــوالـــي 10 آالف دوالر(  ديــنــار  ألـــف  مــلــيــون ومــائــة 
 14( دينار  املليون  بمليون ونصف  تباع  أصبحت  املاضية، 
ألف دوالر(، بالرغم من فقدانها لسنة أخــرى وسيرها آالف 

الكيلومترات اإلضافية«.
ويوضح سمعان أن »سيارة بيجو 208 سنة الصنع 2014، 
كان سعرها بداية السنة عند مليون ونصف املليون دينار 
على األقل، أما اليوم فزادت قيمتها عن ذلك املبلغ بنحو 200 

ألف دينار وذلك في غضون 90 يوما فقط«.
جــنــون األســعــار لــم يــعــد قــاصــرا عــلــى الــســيــارات املستعملة 
املجمعة في  املستعملة  املــركــبــات  ــاول  طـ وإنــمــا  املــســتــوردة، 
الــجــزائــر، إذ ارتــفــعــت هــي األخــــرى، وأضــحــت تــعــادل أســعــار 
الزبائن أمرًا غير منطقي. وقال  املستوردة، وهو ما يعتبره 
لــشــراء مركبة مستعملة من  الــذي كــان يسعى  لـــزرق،  محمد 

ســوق »تيجالبني«، إنــه وجــد ســيــارات مــن نــوع »هيونداي« 
مجمعة في الجزائر مستعملة بسعر املستوردة، بالرغم من 
أن الهدف من فتح مصانع تجميع السيارات في الجزائر كان 
عرض مركبات بأسعار منخفضة نظرًا النخفاض التكاليف 
املتتبعون لسوق  وإعــفــاءات ضريبية. ويربط  يد عاملة  من 
الــســيــارات فــي الــجــزائــر ارتــفــاع أســعــار الــســيــارات املستعملة 
بتواصل تجميد استيراد السيارات، التي أخضعت الحكومة 
ــة تحدد  الــســنــة املــاضــيــة عمليات اســتــيــرادهــا لــرخــص إداريــ
الــتــي بلغت 6  فــاتــورة وارداتـــهـــا  املــســتــوردة، لكبح  الكميات 
مليارات دوالر عام 2015. وحسب أكرم خلف الله، الخبير في 
سوق السيارات، فإن »ما تعيشه سوق السيارات املستعملة 
حاليا من ارتفاع لأسعار، هو نفسه ما حدث العام املاضي، 
بعد مماطلة الحكومة في اإلفــراج عن رخص االستيراد، ما 
أدى إلى ارتفاع الطلب على املركبات املستعملة في ظل غياب 
الــعــرض فــي املــعــارض والــســوق املستعملة عــلــى حــد ســـواء، 
وأصبح الكل يفضل اإلبقاء على سيارته عوضا عن بيعها 

وشراء أخرى بسعر مرتفع«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ســـوق الــســيــارات  وقـــال خــلــف الــلــه لـــ
املستعملة شهدت في األيــام األخيرة عودة املركبات املرقمة 
بلوحات أوروبية، وذلك كبديل لجأ إليه بعض التجار لكسب 

املزيد من األموال في الفترة األخيرة«.
لكن خبير السيارات الجزائري يتوقع أن تنخفض األسعار 
عــن رخص  الحكومة  إفـــراج  بعد  كبيرة،  بنسبة  ليس  ولــكــن 
اســتــيــراد املــركــبــات الــجــديــدة، بــالــرغــم مــن تقليص الكميات 
ــبـــات رخـــص  ــلـ ــة تـــــــدرس طـ ــكـــومـ ــــوردة. وال تـــــــزال الـــحـ ــتـ ــ ــسـ ــ املـ
االســـتـــيـــراد، بــعــدمــا حــــددت الــكــمــيــة املــســمــوح بــاســتــيــرادهــا 
بحوالي 50 ألــف وحــدة، مقابل 92 ألــف وحــدة العام املاضي 
ــراج عــن رخص  و450 ألــف وحــدة فــي 2015. وأدى تأخر اإلفـ
االستيراد إلى تأجيل معرض الجزائر الدولي للسيارات من 
شهر مارس/ آذار املاضي إلى سبتمبر/ أيلول املقبل، لعدم 

توفر السيارات، وفق مسؤولني عن تنظيم املعرض.

احتجاجات »توزيع الثروات« 
تهدد شركات النفط

تراجع الدعم اإلغاثي رغم األزماتجذب المتسوقين بعروض وهمية لكسر الركود

أحد معارض السيارات السابقة في الجزائر )فاروق باطيش/فرانس برس(المحتجون يطالبون باقتطاع جزء من أرباح الشركات لتنمية المناطق التونسية )األناضول(

المتاجر تكثف عروضها بحلول الصيف لجذب المتسوقين )ياسر الزيات/ فرانس برس(

تجميد االستيراد يقفز بأسعار السيارات

عادت االحتجاجات 
إلى محافظات تونس 

الجنوبية، التي تنشط فيها 
شركات النفط، وسط 

تصاعد المطالب بتوزيع 
الثروات على المناطق 

التونسية وتنميتها

المنافسة على نفط لبنان
أعلن وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي 
خليل، أمس األربعاء أن الحكومة أهلت 

ثماني شركات أخرى مبدئيا للمنافسة 
على مناطق تنقيب بحري عن النفط والغاز، 

باإلضافة لجولة 2013، التي تأهلت فيها 
42 شركة.

كانت عملية تقديم العطاءات للرقع البحرية 
تأجلت لسنوات بسبب الشلل السياسي في 

لبنان، قبل تشكيل حكومة جديدة أواخر 
العام املاضي 2016.

وقال أبي خليل خالل مؤتمر صحافي في 
بيروت، إن »أو.ان.جي.سي فيديش« الهندية 

تأهلت للمنافسة كمشغل. كما أعلن عن 
تأهيل سبع شركات أخرى وهي »   لوك 

أويل« الروسية و»قطر للبترول« و»نيو ايدج 
افريكان جلوبال إنرجي« التي تتخذ من 
بريطانيا مقرا و»نوفاتك« و»بتروبارس« 

اإليرانية و»سوناطراك« الجزائرية 
و»سابوراكينكانا« املاليزية.

وقال أبي خليل »تبقى جميع الشركات 
املؤهلة مسبقا خالل دورة التأهيل املسبق 
التي أجريت في العام 2013 مؤهلة مسبقا 

لالشتراك في دورة التراخيص األولى، سواء 
قامت بتحديث ملفاتها أو لم تقم بذلك«.

وفي 2013 تأهلت 12 شركة مشغلة مثل 
»توتال« الفرنسية و»شيفرون« و»إكسون 

موبيل« األميركيتني. وقال خليل إن 
الشركات املؤهلة ستقدم عطاءاتها الى هيئة 

إدارة البترول اللبنانية في سبتمبر/ أيلول 
حيث سيتم النظر فيها ملدة شهر قبل أن 

يتم تمريرها إلى وزير الطاقة ومجلس 
الوزراء للموافقة النهائية.

مباحثات نفطية بين 
السعودية وروسيا

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، 
أمس األربعاء، إنه يخطط لالجتماع مع 

نظيره الروسي ألكسندر نوفاك »في 
غضون األسبوعني القادمني« لبحث االتفاق 
بني منظمة البلدان املصدرة للبترول »أوبك« 

والدول غير األعضاء، والذي يهدف لدعم 
أسعار النفط.

ونقلت وكالة رويترز عن الفالح قوله، إنه 
يعتزم التحدث إلى نوفاك هاتفيا آمال 

في أن يتم ذلك هذا األسبوع. وردا على 
سؤال حول ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق 
تخفيض إنتاج النفط العاملي البالغة مدته 

ستة أشهر، قال وزير الطاقة السعودي 
»سنعكف على صياغة قرار يجب على 

الجميع دعمه«.

أرباح مصرفية كبيرة
أعلن بنك ستاندرد تشارترد الدولي، أمس 

األربعاء، أنه حقق أرباحًا في الربع األول 
من العام الحالي، تعادل مثلي نظيرتها 

في الفترة ذاتها قبل عام، بعد نجاحه في 
السيطرة على خسائر القروض.

وقال البنك إن الربح قبل خصم الضريبة 
بلغ مليار دوالر، مقابل 589 مليون دوالر 
في الفترة ذاتها من 2016. ورصد البنك 
198 مليون دوالر ملخصصات انخفاض 

قيمة القروض، وهو ما يقل كثيرًا عن 
توقعات املحللني ببلوغها 500 مليون 

دوالر، وقفز سهم ستاندرد تشارترد، 
وفق رويترز، بنسبة 13% منذ بداية العام، 

حيث قال محللون إنه في وضع أفضل 
من أقرانه لالستفادة من رفع سعر الفائدة 

األميركية والتدفقات التجارية األقوى في 
آسيا والتي تتركز بها معظم أنشطة البنك.

الصادرات تدعم نمو ألمانيا
قالت وزارة االقتصاد األملانية، أمس، إن 
اقتصاد البالد يمضي في مسار قوي 

للنمو، على الرغم من حالة الضبابية في 
العالم، مضيفة أنها تتوقع أن تبدأ الشركات 

في زيادة االستثمارات شيئًا فشيئًا مع 
نمو الصادرات تدريجيًا.

كانت الحكومة رفعت توقعاتها للنمو هذا 
العام إلى 1.5% من توقعات سابقة بلغت 

1.4%، وأبقت على توقعاتها للنمو في عام 
2018 عند %1.6.

وقالت وزارة االقتصاد، وفق رويترز، 
إن تزايد نشاط قطاع البناء، بدعم 

من انخفاض أسعار الفائدة وزيادة 
االستثمارات الحكومية في البنية التحتية، 

يعطي دفعة قوية لالقتصاد.
وأضافت أن فائض ميزان املعامالت 

الجارية املرتفع، والذي يلقى انتقادات من 
الواليات املتحدة وصندوق النقد الدولي 

 واملفوضية األوروبية، سيهبط من
8.3% من الناتج في 2016 إلى %7.3 

العام القادم.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%15.2
المعهد  بيانات  أظــهــرت 
ــاء  ــصـ ــإحـ الــــوطــــنــــي لـ
الحكومي، أن نسبة البطالة 
نحو  بــلــغــت  تــونــس  فـــي 
15.2% بنهاية العام الماضي 
القادرين  إجمالي  من   2016
نحو  لتعادل  العمل،  على 

600 ألف عاطل.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ال تـــــزال وطـــــأة الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي 
تطاول  االقتصادية،  األوضـــاع  وتـــردي 
ــرص 

ُ
ســكــان قــطــاع غـــزة، مــبــددة معها ف

ــاع وكــســر الــحــصــار عن  ــ انـــفـــراج األوضـ
أكثر من مليوني مواطن يعيشون في 
الـــقـــطـــاع، بــعــدمــا دخــــل الــحــصــار عــامــه 
الـــحـــادي عــشــر، ويــتــزامــن ذلـــك الــتــردي 
مــع االنــخــفــاض الــحــاد فــي املــســاعــدات 
اإلغــــاثــــيــــة واإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي وصــلــت 

للسكان منذ مطلع العام الحالي.
وسجل الربع األول من 2017 انخفاضا 
واضــــــــحــــــــا فــــــــي مـــــــعـــــــدل الـــــشـــــاحـــــنـــــات 
واملــــســــاعــــدات اإلغــــاثــــيــــة الـــتـــي وصــلــت 
الثالثة  القطاع مقارنة مع األعـــوام  إلــى 
الــســابــقــة، إذ وصـــل الــتــراجــع إلـــى أكثر 
مــن 80%، بــالــرغــم مــن ارتـــفـــاع مــعــدالت 
الغذائي.  األمن  الفقر والبطالة وانعدام 
ويخشى سكان القطاع أن تشهد الفترات 
املقبلة مزيدًا من التراجع في املساعدات 
فــي ظل  املقدمة لهم، ال سيما  اإلغــاثــيــة 
اإلعــانــات  تــلــك  عــلــى  اعــتــمــاد غالبيتهم 
الــتــي تقدمها املــؤســســات األمــمــيــة مثل 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الــفــلــســطــيــنــيــني »أونـــــــروا« وغــيــرهــا من 

املؤسسات اإلغاثية.
يــقــول مــاهــر الـــطـــبـــاع، مــديــر الــعــالقــات 
إن  غــزة،  فــي  التجارية  بالغرفة  العامة 
إغاثية  الــواردة كمساعدات  الشاحنات 
العام  الربع األول من  وإنسانية، خالل 
نـــحـــو 811 شـــاحـــنـــة،  بـــلـــغـــت  ــالــــي،  الــــحــ
مقارنة مع 4175 شاحنة في ذات الفترة 

من العام املاضي.
الجديد«،  »العربي  لـــ  الطباع  ويــوضــح 
بــإجــمــالــي  الـــخـــاصـــة  أن اإلحـــصـــائـــيـــة 
الــشــاحــنــات تــشــمــل جــمــيــع املــؤســســات 
الــدولــيــة الــعــربــيــة واملــشــاريــع الخاصة 
القطاع، وتنخفض بنسبة  العاملة في 

العام  مــن  الفترة  عــن نفس  تفوق %80 
املـــاضـــي. ويــشــيــر املـــســـؤول فــي الــغــرفــة 
الربع األول من 2015  أن  إلى  التجارية 
مــن  ــة  ــنــ ــاحــ شــ آالف   6 وصـــــــــول  ــد  ــهــ شــ
املـــســـاعـــدات، الفــتــا إلـــى أن االنــخــفــاض 
اإلغاثية،  الشاحنات  عدد  في  امللحوظ 
ال يتوافق مع الواقع الذي يعيشه أكثر 
من مليوني مواطن، خصوصا في ظل 
عدم إتمام عملية إعادة اإلعمار وتفشى 

الفقر والبطالة وشح فرص العمل.
ــفـــاض  االنـــخـ وراء  األســـــبـــــاب  ويــــرجــــع 
الكبير فــي الــدعــم اإلغــاثــي واإلنــســانــي 
ــى الــــواقــــع اإلقـــلـــيـــمـــي الــــــذي تــشــهــده  ــ إلـ
عن  فضال  خصوصا،  العربية  املنطقة 
ــدم بقائها  تـــراجـــع االهــتــمــام بــغــزة وعــ
أولوية حاضرة لدى املمولني واملانحني 

لتقديم املساعدات والدعم املالي لها.
ويــــتــــوقــــع الــــطــــبــــاع أن تـــشـــهـــد الـــفـــتـــرة 
املقبلة املزيد من التراجع في التمويل 
املشاريع  املقدم لصالح  املالي،  والدعم 
ــقـــطـــاع،  اإلنـــســـانـــيـــة واإلغــــاثــــيــــة فــــي الـ
ومـــواصـــلـــة االنـــخـــفـــاض بــشــكــل كــبــيــر، 
ــكـــس بــــشــــكــــل كــبــيــر  ــعـ ــنـ ــيـ وهــــــــو مــــــا سـ
ــر الــتــي تعتمد على  وقــــاس عــلــى األســ
الخصومات  وأسهمت  املشاريع.  هــذه 
ــي فــــرضــــتــــهــــا الـــســـلـــطـــة  ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
الفلسطينية على رواتب موظفيها في 
غــزة مؤخرًا والتي تــجــاوزت 30%، في 
إحداث املزيد من التردي على املستوى 
االقـــتـــصـــادي املـــتـــدهـــور، الســيــمــا وأن 
رواتــبــهــم كــانــت تــشــكــل مـــصـــدرًا مهما 

إلنعاش الحركة التجارية.
ــد أمـــجـــد الــــشــــوا، رئـــيـــس شــبــكــة  ويــــؤكــ
ــزة، أن تــراجــع  املــنــظــمــات األهــلــيــة فــي غـ
الدعم املالي واإلغاثي للقطاع، سيسهم 
فــي ارتـــفـــاع انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي في 
الــوقــت الــذي تشهد فيه مــعــدالت الفقر 
والــبــطــالــة ارتـــفـــاعـــا كــبــيــرًا ومــلــحــوظــا. 
ويــقــول الــشــوا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 

نسبة العجز في التمويل للعام الجاري 
تـــجـــاوزت 50%، مــقــارنــة مـــع الــتــمــويــل 
املــقــدم خــالل األعـــوام السابقة، وهــو ما 
ســـيـــؤدي إلــــى شــلــل فـــي ظـــل اســتــمــرار 
الــحــصــار املــفــروض مــن قــبــل االحــتــالل، 

وعدم توفر فرصة عمل.
ويــشــيــر إلـــى أن الــواقــع اإلقــلــيــمــي الــذي 
تــعــيــشــه املــنــطــقــة، يــعــتــبــر أحــــد أســبــاب 
اإلنساني  التمويل  مستوى  انخفاض 
ــع الـــســـيـــاســـي، الـــذي  ــواقــ إلــــى جـــانـــب الــ
تــعــيــشــه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة خــالل 
الــســنــوات األخـــيـــرة، وعـــدم وجـــود آفــاق 
لــحــل ســيــاســي يــشــجــع املـــانـــحـــني على 

االستمرار في تقديم الدعم.
ويلفت إلى أن املانحني قدموا مليارات 
الــــــدوالرات خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، 
ثــبــت فشلها  األمــــــوال  كـــل هــــذه  أن  إال 
ــــل عــــــدم وجـــــــود أفــــــق ســيــاســي  ــــي ظـ فـ
للفلسطينيني، وحالة الحصار املشدد 
املــفــروض على الــقــطــاع، وهــو مــا دفع 
الكثيرين إلى تقليص تمويلهم بشكل 

كبير وملحوظ.
املنظمات األهلية،  ويــرى رئيس شبكة 
أن تقليص املساعدات اإلنسانية املقدمة 
يتطلب وجود خطط فلسطينية تتمثل 
فـــي إنـــهـــاء االنـــقـــســـام وإلــــــزام االحــتــالل 
بــرفــع الــحــصــار، والــعــمــل عــلــى إحـــداث 
تنمية حقيقية، وخلق فرص عمل، مع 
على  للضغط  الدولي  للمجتمع  تدخل 
اتـــه  االحـــتـــالل مــن أجـــل وقـــف كــل إجـــراء
ــد غـــــزة. وبــحــســب الــلــجــنــة  املــــشــــددة ضـ
ــن غـــزة  ــ ــار عـ الـــشـــعـــبـــيـــة لـــكـــســـر الــــحــــصــ
فــإن أكــثــر من  )منظمة غير حــكــومــيــة(، 
ــــزي أضــــحــــوا تــحــت  مـــلـــيـــون ونـــصـــف غـ
ــمـــرار الــحــصــار  ــتـ خـــط الــفــقــر بــفــعــل اسـ
اإلســــرائــــيــــلــــي، لـــلـــعـــام الـــــحـــــادي عــشــر 
ــي، ونـــــــدرة فـــــرص الــعــمــل  ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
منهم  كبيرة  فئة  واعتماد  والــوظــائــف، 

على املساعدات اإلنسانية واإلغاثية.

تقارير عربية

تونس

غزةالكويت

الجزائر

ارتفاع التضخم على 
أساس سنوي في مارس/

آذار الماضي بنسبة %2.63

قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء املـــصـــري، 
ــــالده  بـ إن  إســــمــــاعــــيــــل،  ــريــــف  شــ
ســــــتــــــصــــــدر قـــــــانـــــــونـــــــًا جــــــديــــــدًا 
ــار  ــ ــ ــو/ أي ــ ــ ــاي ــ ــي مــ ــ ــثــــمــــار فــ ــتــ لــــالســ
ــر فـــي  ــ ــــصـ ــل. وأجــــــــــــــرت مـ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ املــ
تــعــديــالت   2015 آذار  مــــــــارس/ 
ــمـــار قــبــيــل  ــثـ ــتـ ــانــــون االسـ عـــلـــى قــ
مؤتمر اقتصادي عاملي ُعقد في 
فــي محاولة إلعــادة  الشيخ  شــرم 
املباشرة  األجنبية  االســتــثــمــارات 

التي تراجعت.
ويشكو رجال األعمال في مصر 
ــات،  ــ ــــالحـ مــــن بـــــطء وتــــيــــرة اإلصـ
وقــال  الحكومة.  بها  وعـــدت  الــتــي 
إســـمـــاعـــيـــل خــــــالل مـــؤتـــمـــر فــي 
ــــس، إن  مــديــنــة اإلســمــاعــيــلــيــة، أمـ
الـــحـــكـــومـــة تــســتــهــدف الـــوصـــول 
املباشرة  األجنبية  باالستثمارات 
خــالل  دوالر  مـــلـــيـــارات   9.4 ــى  ــ إل
بنهاية  )يــنــقــضــي   2017/2016
وأضاف:  املقبل(.  يونيو/حزيران 
»نحتاج من عامني إلى ثالثة حتى 
لبرنامج  إيجابية  بنتائج  نشعر 

اإلصالح االقتصادي«.

قانون جديد 
لالستثمار 
في مصر
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ســعــت الــبــنــوك الــســويــســريــة على 
ص 

ّ
مدار العقد املاضي نحو التخل

مــن حــســابــات عــمــالئــهــا املتهربني 
السيئة،  الــضــرائــب، وغسل سمعتها  مــن دفــع 
خــاصــة فــي مــجــال مــســاعــدة عـــدد مــن رؤســـاء 
الــــدول الــســابــقــني والــالحــقــني فــي نــهــب أمـــوال 
شعوبهم، لكن آخر تحقيق في تعامالت بنك 
»كريدي سويس« أظهر الحاجة التخاذ املزيد 
من اإلجراءات بهدف تحسني صورة سويسرا 

والقضاء على سمعتها املصرفية السيئة.
باشر البنوك 

ُ
وحسب مصادر، من املتوقع أن ت

الــســويــســريــة فــي مستهل الــعــام املــقــبــل 2018 
بــتــســلــيــم بـــيـــانـــات حـــســـابـــات الـــعـــمـــالء لــلــدول 
التعاون  األوروبــيــة، في محاولة منها إلبــداء 

في مجال مواجهة جريمة التهّرب. 
ــبـــت الـــبـــنـــوك  ــالـ ــرة، طـ ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
عــمــالئــهــا  مــــن  ــرات اآلالف  عــــشــ الـــســـويـــســـريـــة 
بإيضاح وضعهم املالي، إما عن طريق إثبات 
ــرائـــب أو بـــإغـــالق حــســابــهــم  تــســديــدهــم الـــضـ
الــبــنــكــي، وأدت هــــذه الــســيــاســات إلــــى سحب 
مـــلـــيـــارات الــفــرنــكــات مـــن هــــذه الـــبـــنـــوك، إذ إن 
هذه األموال كانت تشّكل هامش الربح األكبر 
فــيــهــا، وذلــــك حــســب مــا ذكـــر تــقــريــر لصحيفة 

الرغم  وعلى  البريطانية.  تايمز  فاينانشيال 
ــراءات، ما تــزال سياسات بعض  من هــذه اإلجـ

البنوك غير واضحة. 
فــي عــام 2017 بظهور  وكــانــت هناك توقعات 
ــدول الــغــريــبــة«، فقد  ــ تــحــديــات جــديــدة فــي »الـ
وقــعــت ســويــســرا عــلــى املــزيــد مــن االتــفــاقــيــات 
الثنائية التي تسمح للسلطات الضريبية في 
عدد من الدول بتبادل املعلومات تلقائيا حول 
مثل  دول  ت 

ّ
وسن السويسرية.  البنوك  عمالء 

لتحفيز  الضريبي  العفو  قــانــون  إندونيسيا 
املتهّربني من دفع الضرائب على اإلعــالن عن 
أموالهم غير املودعة في حسابات سرية. لكن 

املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة ظـــهـــرت فـــي أوروبــــــا على 
ــفــة لــلــقــضــاء على 

ّ
الـــرغـــم مـــن املــــحــــاوالت املــكــث

ظاهرة التهّرب الضريبي، إذ اكتشف محققون 
»كــريــدي سويس«  أثــنــاء مداهمة مكاتب بنك 
من  تهّربهم  فــي  املشتبه  عــشــرات  السويسري 
الضرائب وتورطهم في عمليات غسيل أموال 

في هولندا واململكة املتحدة وفرنسا. 
وقال االدعاء العام الهولندي إن البنك يخضع 
أيضا للتحقيق الجنائي في أستراليا وأملانيا، 
وأعــــــــرب املــــســــؤولــــون فــــي مــــصــــرف »كــــريــــدي 
سويس« عن حيرتهم. وقال إقبال خان، مدير 
قسم إدارة الثروات الدولي في البنك لصحيفة 

سمعة سويسرا 
في خطر

كريدي سويس 
يواجه تهم إيواء 

المتهّربين من 
)Getty( الضرائب
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املـــبـــاشـــرة  الــصــيــنــيــة  االســـتـــثـــمـــارات  زادت 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة ثـــالث مـــرات فــي عــام 
2016 مع قيام الشركات الصينية بتوظيف 
أكثر من 140 ألــف عامل وضــخ استثمارات 

جديدة، حسبما أفاد تقرير أميركي.
وحسب التقرير الذي نشرته هيئة أميركية 
مشتركة، فقد قفزت االستثمارات الصينية 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، التي مضت بالفعل 
في مسار تصاعدي خالل السنوات الخمس 
الــعــام  فـــي  إلــــى 46 مــلــيــار دوالر  املـــاضـــيـــة، 
املاضي 2016، مقابل 15 مليار دوالر في عام 

2015، وهو ما يعني حدوث قفزة ضخمة.
وأفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر، والــــــــذي نـــشـــرتـــه الــلــجــنــة 
الــوطــنــيــة لــلــعــالقــات األمــيــركــيــة الــصــيــنــيــة 
ومــؤســســة »روديـــــوم جــــروب« املتخصصة 
فـــــــي األبــــــــحــــــــاث االقــــــتــــــصــــــاديــــــة ومــــقــــرهــــا 
ــأن االســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة  ــ ــيــــويــــورك، بـ نــ
فــي أمــيــركــا تــتــزايــد بسرعة كــبــيــرة.  وقالت 

وكـــالـــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة شــبــه الــرســمــيــة 
للعالقات  الوطنية  اللجنة  رئيس  إن  أمــس 
ذكر  أورلينز،  ستيفن  الصينية،  األميركية 
في التقرير »باعتباري مراقبا ومشاركا في 
األميركية  االستثمارات  من  املبكرة  املوجة 
ــدت بـــنـــفـــســـي قــــــوة رأس  ــهــ ــــني، شــ ــــصـ ــي الـ ــ فـ
املــــال املــوظــف تــوظــيــفــا جــيــدًا فــي الــنــهــوض 
وأضـــاف  حــيــاتــهــا«.   وتغيير  باملجتمعات 
أورلــيــنــز بــقــولــه »إنـــنـــي اشــهــد الـــيـــوم قصة 
ــدأت تــتــكــشــف مـــع االســتــثــمــارات  ــ مــمــاثــلــة بـ
الــصــيــنــيــة فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة«. وحــتــى 
نــهــايــة الــعــام املــاضــي، كــانــت هــنــاك حــوالــي 
في  تعمل  لصينيني  مملوكة  شــركــة   3200
أنحاء 98 في املائة من املقاطعات األميركية 
وتــوظــف أكــثــر مــن 140 ألـــف أمــيــركــي، وهــو 
رقم أكثر من تسعة أضعاف مما تم تسجيله 
في عام 2009.  وأشار التقرير إلى أن العدد 
ــزايــــد مــــن الـــعـــمـــال األمـــيـــركـــيـــني الـــذيـــن  ــتــ املــ
توظفهم الشركات الصينية يتفق مع الوعد 
االنتخابي للرئيس األميركي دونالد ترامب 

بخلق املزيد من فرص العمل في البالد. 
»الــبــيــانــات تشير تماما  إن  أورلــيــنــز  وقـــال 
فـــي  ــيــــة  ــنــ ــيــ الــــصــ االســــــتــــــثــــــمــــــارات  أن  إلـــــــــى 
ــات املـــتـــحـــدة مــكــمــلــة ملـــحـــور اهــتــمــام  ــواليــ الــ
وظائف  خلق  في  واملتمثل  الحالية  اإلدارة 

القمة  أن  ويــذكــر  وحــمــايــتــهــا«.  لأميركيني 
التي عقدت بني الرئيسني األميركي دونالد 
تـــــرامـــــب والـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــــني بـــيـــنـــغ فــي 
فــلــوريــدا قبل أســابــيــع قــد ساهمت فــي وأد 
احتماالت اندالع حرب تجارية بني البلدين، 
حــيــث كـــان الــلــقــاء بــني الــرئــيــســني وديـــا ولــم 
بتهم  الخاصة  الخالفية  للقضايا  يتطرق 
العجز التجاري والتالعب بالعملة و»سرقة 
الـــوظـــائـــف« الـــتـــي وجــهــهــا تـــرامـــب للصني 
الخبير  وحسب  االنتخابية.   حملته  أثناء 
االقــتــصــادي فــي مــصــرف »دويــتــشــه بــانــك« 
األملاني، جيم ريد، فإن الرئيس الصيني قدم 
األميركي، من  للرئيس  املحفزات  حزمة من 
بينها عروض استثمارية وعروض تخص 

زيادة فرص العمل في أميركا. 
وتــأمــل بــكــني أن تــكــون زيــــارة الــرئــيــس شي 
قــد مــهــدت الــطــريــق أمـــام عــالقــات سهلة مع 
الحملة  ــام  أيـ كــانــت تعليقاته  الـــذي  تــرامــب 
وتسعى  الــصــني.  تــجــاه  قاسية  االنتخابية 
ــاع أمـــيـــركـــا بـــشـــأن تــســويــة  ــنـ ــى إقـ الـــصـــني إلــ
يقدر  والـــذي  البلدين  بــني  الــتــجــاري  العجز 
الصني  أن  ويــذكــر  دوالر.  مليار   374 بنحو 
تستثمر أكثر من ترليون دوالر في سندات 
الخزينة األميركية. وعلى الرغم من االتفاق 
الذي حدث في القمة فإن السباق بني بكني 
وواشـــنـــطـــن لـــم يــنــتــه. فــالــرئــيــس الــصــيــنــي 
شــي يــعــمــل عــلــى بــنــاء »نــظــام عــاملــي جديد 
العاملي  النظام  محل  تدريجيا  يحل  مــواز« 
الــقــائــم حــالــيــا. فــهــو يــنــشــئ بــنــوكــا شبيهة 
بــالــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد، ويشكل 
تــحــالــفــات مـــع الـــقـــوى االقــتــصــاديــة املــؤثــرة 
وعسكريا  واقتصاديا  سياسيا  العالم  فــي 
ــكــــس«، كـــمـــا يــتــوســع  ــريــ مـــثـــل مــجــمــوعــة »بــ
ــبـــادرة  ــواق الـــعـــالـــم عـــبـــر مـ ــ ــ تـــجـــاريـــا فــــي أسـ
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق« الـــتـــي يــخــطــط إلنــفــاق 
أربعة ترليونات عليها خالل الفترة املقبلة. 
هذا  تنفيذ  فــي  الصيني  الــرئــيــس  وينطلق 
املــخــطــط مــن قـــوة بــــالده الــتــجــاريــة وشبكة 
واالحتياطي  العاملية  األســواق  في  نفوذها 
ــبـــــالده، واملـــقـــدر  ــ ــر لـ ــوفـ ــتـ ــي الـــضـــخـــم املـ ــالــ املــ

بحوالى 3 ترليونات دوالر. 
أما الرئيس دونالد ترامب الذي أتى للحكم 
بــفــلــســفــة انــعــزالــيــة وبــمــبــدأ »أمـــيـــركـــا أواًل«، 
ــال  ــن قـــــوة الـــــــــدوالر وأســـــــــواق املــ فــيــنــطــلــق مــ
والصناعة املصرفية التي تسيطر على حركة 
املـــال وتــمــويــل الــتــجــارة وتــســويــة الصفقات 
الرئيسني  العالم. ويالحظ أن كال  في أنحاء 
القديم ويريد  العاملي  النظام  غير راض عن 
نظم  تغيير  يريد  ترامب  فالرئيس  تغييره. 
الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة واتــفــاقــاتــهــا وقــوانــيــنــهــا 
وإلغاء التجارة مع الكتل االقتصادية، حيث 
يعتقد أن اإلدارات األميركية املتعاقبة ظلمت 
أميركا وتنازلت عن حقوق املواطن األميركي 
أو أنـــهـــا خـــدعـــت مـــن قــبــل دول الـــعـــالـــم. أمــا 
على  املحافظة  في  فيرقب  الصيني  الرئيس 
الحالي، إلى حني بناء نظام   العاملي  النظام 

جديد مواز له.

استثمارات الصين تتضاعف في أميركا

من  الكثير  »بذلنا  مؤخرًا  تايمز  فاينانشيال 
للتعامل  الفائتة  الــســنــوات  مـــدار  على  الجهد 
مع املاضي«، مؤكدًا أن »البنك ملتزم بتسيير 
األعمال التجارية بشكل يتوافق مع القوانني«.
ولم تحّدد السلطات حتى اآلن طبيعة التهمة 
ــــويـــــس«، لــكــن  ــــدي سـ ــريـ ــ املـــوجـــهـــة ملـــصـــرف »كـ
ــوا بــــأن الــتــحــقــيــق ركــــز على  ــّرحــ مـــراقـــبـــني صــ
طبيعة العمليات واإلجراءات. وحسب مصادر 
قضائية لم يطلب املحققون أي معلومات عن 
عدد  ويــرجــح  السابقني.  أو  الحاليني  العمالء 
الــتــحــقــيــق متعلقا  يـــكـــون  أن  املــصــرفــيــني  مـــن 
بعمالء سابقني في البنك السويسري العريق 

العمالء  هــؤالء  أن بعض  »اكتشفنا  وأضـــاف: 
لديهم حساب مصرفي،  يــزال  مــا  الهولنديني 
كــمــا أن مــكــتــب الــضــرائــب فــي أســتــرالــيــا لديه 
نظرنا  وجهة  تــؤّيــد  استخباراتية  معلومات 
بـــــأن بـــعـــض الـــحـــســـابـــات مــــا تـــــــزال مــفــتــوحــة 
ــهــــا«. وتـــعـــتـــبـــر هـــذه  ــابــ ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا أصــــحــ
االتــهــامــات، فــي حـــال ثــبــوت صحتها، ضربة 
مــن طــرف »كريدي  املــبــذولــة  موجعة للجهود 

سويس« على مدار السنوات األخيرة.
مــن جهته، أكــد إقــبــال خـــان، مــديــر قسم إدارة 
ــثــــروات الـــدولـــي فـــي املـــصـــرف الــســويــســري،  الــ
»طالبنا كل عميل بتقديم وثائق ثبوتية عن 

املتخصص فــي إدارة الــثــروات. وتــســاءل أحد 
ــن: »مــغــزى  كــبــار املــصــرفــيــني الــســويــســريــني عـ
أوروبيني  احتفاظ أي بنك سويسري بعمالء 
أن »كل  إلــى  الــضــرائــب«، مشيرًا  متهربني مــن 
املصارف السويسرية ستقوم اعتبارًا من عام 
2018 بتسليم بيانات عمالئها بشكل روتيني 
إلـــى الــســلــطــات الــضــريــبــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــا، فـــي إطــــار عــمــلــيــة تـــبـــادل املــعــلــومــات  ــ ــ أوروبـ
العام  املدعي  مكتب  قــال  من جهته،  تلقائيا«. 
الـــهـــولـــنـــدي لــصــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز إن 
ــان لــديــهــم  ــ املـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق بـــأشـــخـــاص كـ
فــي املــاضــي حــســابــات لـــدى كــريــدي ســويــس. 

وضعه الضريبي وتخلصنا من العمالء الذين 
رفضوا تزويدنا بالوثائق املطلوبة«. وأوضح 
أنــه جــرى تنظيم الحسابات األوروبــيــة  خــان 
بشكل مهني، إذ تم تخصيص وحــدة خاصة 
في البنك للتعامل مع العمالء الذين لم يزّودوا 
البنك باملعلومات املطلوبة، مشيرًا إلى أنه »تم 
اتخاذ هذا اإلجراء لضمان عدم وجود تضارب 
ــدراء الــعــالقــات وانـــعـــدام  ــ فـــي املــصــالــح لـــدى مـ
حافز االحتفاظ باألموال في البنك«. واتخذت 
البنوك السويسرية الكبيرة األخرى إجراءات 
التهرب  مــن عمالء  للتخلص  مماثلة  صــارمــة 
الــضــريــبــي، ولــكــنــهــا اعــتــرفــت فــي الــوقــت ذاتــه 

ــــراءات ليست مضمونة  اإلجـ نتائج هــذه  بــأن 
ــا.  وقـــــال مــصــرفــي لــلــصــحــيــفــة املــالــيــة:  ــامـ ــمـ تـ
»نـــحـــن لــســنــا شـــرطـــة ضـــرائـــب ونــفــعــل كـــل ما 
بوسعنا. سأجيب على سؤالك حول إمكانية 
أن يقع بنك ضحية لخديعة العمالء ويحتفظ 
بأصول غير خاضعة للضرائب، اإلجابة هي: 
ربما، هذا ليس باألمر املستحيل«. وفي بداية 
الشهر الجاري قالت السلطة الفدرالية للرقابة 
على املؤسسات املالية في سويسرا، في تقرير 
بشأن املصارف، إن حاالت غسيل األمــوال في 

املصارف السويسرية في تزايد. 
وحسب التقرير، فقد شهدت األشهر األخيرة 
عــــدة تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة فـــي قــضــايــا تتعلق 
بغسيل األمـــوال في عــدد من املــصــارف، إال أن 
الــســلــطــة الــفــدرالــيــة لــلــرقــابــة عــلــى املــؤســســات 
أنــهــا »مــتــفــائــلــة بتحسن ثقافة  أكــــدت  املــالــيــة 

اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة«. 
ــــارت عــلــى سبيل املـــثـــال، إلـــى أن مصرف  وأشـ
»كـــريـــدي ســـويـــس« أضـــحـــى أخـــيـــرًا فـــي بـــؤرة 
اهــتــمــام عــدة دول فــي إطـــار حملة تــهــدف إلى 
مالحقة أشخاص ُيشتبه في تهّربهم من دفع 

الضرائب في خمسة بلدان. 
أداء  تراقب  التي  السويسرية  الهيئة  وحسب 
الحسابات املصرفية  عــدد  بلغ  فقد  املــصــارف 
املشتبه بها 55 ألفا.  كذلك تم فرض عقوبات 
عــلــى مــصــرفــي »بـــي ســي أي ـ BSI« وفــالــكــون 
الــســويــســريــني والـــفـــرع الــســويــســري ملــصــرف 
الجارية حول  التحقيقات  إطــار  في  »كوتس« 
تــــورط مــحــتــمــل لــهــذه املـــصـــارف فـــي فضيحة 

صندوق التنمية السيادي املاليزي. 

مال وسياسة

460 مليون ريال مقابل 400 مليون ريال خالل 
الفترة المقابلة من العام 2016 أي بنسبة نمو 

بلغت 15% بالمئة .

وأضاف " إن إجمالي موجودات الدولي ا�سالمي 
بنهاية الربع ا�ول ارتفعت بنسبة 10% لتبلغ 

45.3مليار ريال مقابل 41.3 مليار ريال خالل 
الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار إلى أن " حجم المحفظة التمويلية للبنك 
ارتفع بنهاية الربع ا�ول ليصل إلى 29.3 مليار 

ريال مقابل 25.7مليار ريال في نهاية الربع ا�ول 
من عام 2016 وهو مايمثل نسبة نمو تبلغ 

." %14

وفيما يخص مؤشرات ا�دارة والمالءة المالية 
للربع ا�ول أكد الشيبي " أن موجودات التمويل 

غير المنتظمة للدولي ا�سالمي بلغت %1.84 
وهي من النسب الجيدة القطاع المصرفي، فيما 
استطاع البنك أن يحقق المزيد في مجال تحسين 
كفاءة التشغيل (نسبة المصاريف إلى ا�يرادات) 

حيث بلغت النسبة في الربع ا�ول مستوى 
25.4 % وهي تعتبر من افضل النسب في 

القطاع المصرفي .

وتابع الرئيس التنفيذي" إن حجم الودائع ارتفع 
بنهاية الربع ا�ول من عام 2017  إلى 28.7 
مليار ريال مقابل 27.8 مليار ريال بنهاية الفترة 

المقابلة من العام الماضي ، أما كفاية رأس 
المال (بازل(III فبلغت17.85% وهو ما يؤكد 

المركز المالي القوي للدولي ا�سالمي .

وقال الشيبي : "إن النتائج والمؤشرات التي 

اسفر عنها الربع ا�ول تتماشى مع توقعاتنا 
وتعكس نجاح البنك في تنفيذ االستراتيجيات 

التي أقرها مجلس ا�دارة والتي تستهدف 
تحقيق المزيد من النمو في مختلف 

المؤشرات المالية مع المساهمة بشكل 
فعال في تمويل مختلف المشاريع والقطاعات 

االقتصادية بما يحقق هدفنا في دعم النمو 
وا�سهام في تحقيق أهداف رؤية قطر 

الوطنية 2030 ".

وأعرب عن ثقته "بأن الفترة المقبلة ستكون 
إيجابية وفيها الكثير من المشاريع والفرص 
التي يمكن البناء عليها وتعزيز ارقام النمو 
حيث ان استراتيجية الدولي ا�سالمي تركز 
على الشراكة الوثيقة مع قطاع ا�عمال 

المحلي خصوصا ًفي مجال تمويل المشاريع 
العمالقة والبنية التحتية حيث تشكل هذه 

المشاريع رافعة للنمو وتسهم في تحسين 
واقع ا�عمال في جميع القطاعات ".

وأضاف " كما أنه وبموازاة التركيز على 
تمويل مشاريع البنية التحتية فإن الدولي 

ا�سالمي يولي عناية كبيرة لتمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والسيما عبر 

الشراكة التي تم توقيعها مع بنك قطر 
للتنمية والتي أعطت نتائج باهرة ونأمل بأننا 
سنواصل هذا النهج لتحقيق ا�هداف المرجوة 
من تمويل هذه المشاريع التي تقدم قيمة 

مضافة كبيرة لالقتصاد القطري ".

ولفت الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي 
ا�سالمي مستمر في تنفيذ خططه في 

مجال االستج

الدولي ا�سالمي يعلن عن نتائج أعماله للربع ا�ول من العام 2017

 Åبن ثاني بن عبد ا Åأعلن سعادة الشيخ /عبد ا
آل ثاني نائب رئيس مجلس ا�دارة للدولي 

ا�سالمي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع ا�ول 
المنتهية بتاريخ 2017/3/31.

وأشار سعادته في نهاية اجتماع لمجلس إدارة 
البنك عقد لمناقشة نتائج أعمال الربع ا�ول  إلى" 

أن صافي أرباح الدولي ا�سالمي بنهاية الربع 
ا�ول من عام 2017 بلغ 236.5 مليون ريال 

مقابل 223 مليون ريال في نهاية الربع ا�ول من 
عام 2016 أي بنسبة نمو بلغت %6 .

وأكد : "بأن هذه النتائج المتميزة  تؤكد بأن البنك 
استطاع أن يستفيد من االتجاه الصاعد و العوامل 

ا�يجابية التي يوفرها االقتصاد القطري الزاخر 
بالفرص الكبيرة والتي تجعل من المشاركة فيها 

واجبًا وتحديًا استطعنا أن نخوضه وأن ننجح فيه ".

وتابع سعادته " إن العمل الدؤوب وتنفيذ الخطط 
المرحلية واالستراتيجية أسفر عن تحقيق البنك 

استقرارًا كبيرًا إزاء مختلف الظروف والعوامل التي 
تعرضت وتتعرض لها ا�سواق، كما ساعد ا�قبال 

الكبير على خدمات البنك على تحفيز مختلف 
نشاطات التمويل فارتفع حجم المحفظة التمويلية 
وودائع العمالء كما أن جودة أصول البنك ساهمت 

في تجنيبنا مخاطر عديدة ".

وقال " إن تأكيد شركات التصنيف االئتمانية 
العالمية لتصنيف الدولي ا�سالمي عند مستويات 

مرتفعة دليل إضافي على أن البنك يسير في 
االتجاه الصحيح حيث ثبتت وكالة فيتش تصنيف 
الدولي ا�سالمي عند مستوى A+ مع نظرة 
مستقبلية مستقرة وبدورها وكالة موديز ثبتت 

تصنيف البنك عند مستوى A2 مع نظرة 
مستقبلية مستقرة".

ونوه سعادة الشيخ / عبداÅ بن ثاني: " إلى أن 
الربع ا�ول من العام 2017 يعطينا مؤشرًا 

تفاؤليًا لبقية العام الجاري، حيث أن مناخ ا�عمال 
بالنسبة لمختلف القطاعات في طريقه �ن يتخلص 

من ا�ثار الناجمة عن تقلبات أسعار النفط في 
ا�سواق العالمية وجميع المؤشرات تؤكد بأن 

ا�وضاع تتجه إلى مزيد من االستقرار في 
القطاعات االقتصادية في المنطقة عموما ".

وأضاف " إن استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى 
ومشاريع البنية التحتية وتلك المرتبطة ببطولة 

كأس العالم تعطي مزيدا من الزخم لالقتصاد 
الوطني وتمنح قطاع ا�عمال بمختلف اتجاهاته 

فرصًا متميزة من شأنها أن تدفع بمؤشراتها إلى 
المزيد من الربحية وبالتالي المزيد من التوسع 

وهو ما يمثل بيئة مثالية للقطاع المصرفي 
الذي يعمل بتناغم مع القطاعات ا�خرى ".

وشدد سعادته على "أن الدولي ا�سالمي 
سيواصل خالل العام الجاري نهجة المتمثل 

بالتركيز على السوق المحلية مع التدقيق في 
فرص االستثمار الخارجية التي تسهم في زيادة 

الربحية وتعزيز العائد على السهم مع الحرص أن 
تكون أية فرصة استثمار خارجية خاضعة للضوابط 

التي وضعها مجلس ا�دارة والسيما ا�دارة 
الحكيمة للمخاطر".

من جانبه بّين السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس 
التنفيذي للدولي ا�سالمي أن " إجمالي إيرادات 

البنك بنهاية الربع ا�ول من عام 2017 بلغت 

· صافي ا�رباح 236.5 مليون ريال ونسبة النمو %6

· حجم ا�صول يصل إلى 45 مليار ريال بنسبة نمو %10

· نمو المحفظة التمويلية لتصل إلي 29 مليار بمعدل نمو %14

· إجمالي ا�يرادات 460 مليون ريال والعائد على السهم  1.56

تسعى الصين إلى زيادة 
االستثمارات الجديدة في  

أميركا ضمن محاولة 
تفادي نزاع تجاري مع 

واشنطن التي تحتج 
على عجزها التجاري 

الكبير مع بكين
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أن تتكفل  أقــاربــهــا، على  أملــان عــائــالت ســوريــة على استقدام  ساعد متطوعون 
القانون  تغيير  بعد  لكن  الــلــجــوء.  على  حصولهم  بعد  بمصاريفهم  الحكومة 
يواجه هؤالء األملان مشكلة تسديد آالف اليوروهات، نظًرا لتوقيعهم التزامات 

بضمانة الالجئني ماليا.
وحسب وكالة األنباء األملانية »د ب ا«، تطوع الطبيب النفساني كالوس ديتر 
ميتيل هيلفه«  »فلوشتلينغس  فــي منظمة  آخــريــن  مــع ثالثني شخصا  غــروتــه 
املعنية بمساعدة الالجئني في والية هيِسن األملانية. ولم تقتصر املساعدة التي 
اضطلع بها مع زمالئه على الترحيب بالالجئني، بل إنهم أبدوا استعدادًا كبيرًا 

لتحمل مسؤولية، أوقعتهم في متاعب إدارية وقد تكلفهم الكثير من األموال. 
الذين قدموا مساعدات مالية لالجئني من  األملــان  الطبيب من بني مئات  وهــذا 

سورية إلحضار عائالتهم، ولكنهم يواجهون حاليا متاعب مالية.
وكــانــت الحكومة األملــانــيــة قــد أســســت برنامجا خــاصــا لالجئني فــي عــام 2013 
أملانيا باستقدام ذويهم بشرط  الذين يقيمون منذ فترة في  للسوريني  يسمح 
الــشــرط ال  هــذا  أن  لعائالتهم. وبما  واملــأكــل  املـــأوى  لتأمني  تلقيهم مرتبا جيدًا 
ينطبق على معظم الالجئني السوريني املوجودين في أملانيا، فقد هب الطبيب 
النفساني كالوس ديتر غروته مع نحو 30 متطوعا آخرين إلى املساعدة ووقعوا 
التزاما ضامنا يعفي الحكومة األملانية من املسؤولية املادية عن عائالت بعض 

الالجئني الذين سيأتون للعيش في أملانيا. 

قــال البنك املــركــزي التركي أمــس األربــعــاء إنــه سيبقي على السياسة النقدية 
ظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا بعد أن ارتفعت أسعار 

ُ
املشددة حتى ت

املستهلكني الشهر املاضي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة.
وأبــقــى البنك على سعر إعـــادة الــشــراء )الــريــبــو( ألســبــوع واحـــد دون تغيير، 
لكنه رفع تكلفة التمويل من آلية إلقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة 
الطارئة.  وقال البنك في بيان، إن مستويات التضخم الحالية املرتفعة تشكل 
أكثر  النقدية  السياسة  بتشديد  سيقوم  وإنــه  التسعير  اتجاهات  على  خطرًا 
إذا دعت الحاجة. وحسب رويترز فإن االجتماع هو األول للبنك املركزي منذ 
االستفتاء الذي أجري في السادس عشر من إبريل/نيسان ودعم فيه األتراك 
بفارق ضئيل تعديالت دستورية ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات 
جديدة كبيرة. وعارض أردوغان، الذي يرغب في ائتمان رخيص لدعم النمو، 
استثنائية  إلــى خطوات  املــركــزي  البنك  ولجأ  املرتفعة  الفائدة  أسعار   

ً
طويال

في ما يتعلق بالسيولة، مما يعزز وجهة النظر بأنه يرغب في تجنب الرفع 
التقليدي ألسعار الفائدة.

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس إنه يخطط لالجتماع مع نظيره 
الروسي ألكسندر نوفاك »في غضون األسبوعني القادمني« لبحث االتفاق بني 
منظمة أوبك والدول غير األعضاء والذي يهدف لدعم أسعار النفط. كما قال إنه 

 في أن يتم ذلك هذا األسبوع.
ً
يعتزم التحدث إلى نوفاك هاتفيا آمال

النفط  إنــتــاج  اتــفــاق تخفيض  كــان سيتم تمديد  إذا  مــا  وردًا على ســـؤال حــول 
العاملي البالغة مدته ستة أشهر إلي ما بعد يونيو، قال الفالح »سنعكف على 
قــرار يجب على الجميع دعــمــه«. وحسب رويــتــرز مــن املتوقع أن تمدد  صياغة 

املنظمة اتفاق خفض اإلنتاج في اجتماعها املقبل في فيينا.

أخبار في صور

ألمان مهددون بالتعثر 
بسبب المهاجرين 

تركيا تبقي على سعر الفائدة 
المشددة 

مباحثات نفطية سعودية روسية 

الفالح في أحد مؤتمرات أوبك )فرانس برس(

)Getty/المتسوقون في تركيا يرغبون في فائدة منخفضة )كريس ماكغراث 

)Getty( الجئون سوريون في برلين



عادل سليمان

 
ً
ــتـــحـــوالت الــعــاملــيــة الـــكـــبـــرى عــــادة تـــأتـــي الـ
نــتــيــجــة حـــــروٍب كـــبـــرى، وتـــكـــون للمنتصر 
الــكــلــمــة الــعــلــيــا فـــي شــكــل الــنــظــام الــعــاملــي، 
الدولية،  العالقات  تحكم  التي  والضوابط 
فقد كان فتح القسطنطينية، في العام 1435، 
بمؤرخني  األمــر  وبلغ  لعصر جديد،  بداية 
إيــذانــا  كـــان  القسطنطينية  فــتــح  إن  الــقــول 
العصر  وبــدايــة  الوسطى  العصور  بنهاية 
الحديث. وكان انتصار الحلفاء في الحرب 
والهزيمة   ،)1918  -1914( األولـــى  العاملية 
الخالفة  دولــة  لها  تعّرضت  التي  الساحقة 
الــعــثــمــانــيــة، قـــد أدت إلــــى تــوقــيــع مــعــاهــدة 
لــوزان عام 1923، والتي تنازل بمقتضاها 
مصطفى كــمــال أتـــاتـــورك عــن كــل األراضـــى 
العثمانية غير التركية. وكان قد تم إخضاع 
السيادة  كانت تحت  التي  العربية  املنطقة 
ــتــــي حـــددتـــهـــا  الـــعـــثـــمـــانـــيـــة لـــلـــتـــرتـــيـــبـــات الــ
اتــفــاقــيــة ســايــكــس – بــيــكــو. وهــكــذا أســفــرت 
الــحــرب عــن ســقــوط قـــوى، وصــعــود أخــرى، 
وانهيار دول، وقيام دول ودويالت جديدة، 
وســـيـــادة الــنــفــوذ األوروبـــــي االســتــعــمــاري، 
املنطقة  على  فرنسي  األنــجــلــو-  خصوصا 
العربية. أما الحرب العاملية الثانية )1939- 
الحلفاء،  بــانــتــصــار  انــتــهــت  والــتــي   ،)1945
فــقــد أدت إلــــى تــشــكــيــل نـــظـــام عـــالـــى جــديــد 
ــدة، بــعــد بــدايــة  ــديـ تــحــكــمــه قــــوى عــظــمــى جـ
القديم، وأيضا  أفــول نجم قوى االستعمار 
ظم، 

ُ
ن وتغيرت  دول،  وقــامــت  دول،  انــهــارت 

وتــبــدلــت تــحــالــفــات.  وتــســتــمــر الــتــحــّوالت 
 بــالــحــروب 

ً
الــكــبــرى، واملــــحــــدودة، مــرتــبــطــة

سمير حمدي

الــبــورقــيــبــيــة عــلــى السطح  يطفو مــوضــوع 
الجدل في تونس بشأن تقييم  كلما اشتد 
مرحلة مــا بعد االســتــقــالل ومــا شابها من 
تجاوزات، خصوصا في املجالني، السياسي 
والــحــقــوقــي، وفـــي الــتــفــاوت الــتــنــمــوي بني 
الــتــي عرضتها  الــشــهــادات  الــجــهــات. فبعد 
ــــي جــلــســات  ــة فـ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ هـــيـــئـــة الـــحـــقـــيـــقـــة والـ
زمن  تــضــّرروا  ملواطنني  العلنية  االستماع 
األسئلة  مــجــددًا  أثــيــرت  البورقيبي،  الحكم 
أرســى  التي  الحكم  منظومة  طبيعة  بشأن 
أسسها الرئيس الحبيب بورقيبة، والرواية 
 
ً
بقيت مهيمنة الــتــي  الــرســمــيــة  الــتــاريــخــيــة 
على األذهــان طوال عقود، تختصر مراحل 
مهمة من تاريخ البالد في شخصية الزعيم 
األوحــد، وتستبعد ذكر شخصيات أخرى، 
ســاهــمــت فــي الــحــركــة الــوطــنــيــة، ثــم دخلت 

الظل الحقا وبصورة قسرية.
وما يثير االنتباه في النقاشات التي تغمر 
املشهد الحالي في تونس أنها أفرزت قوًى 
حــزبــيــة تـــّدعـــي االنــتــســاب إلـــى مـــا تسميه 
للجمهور  توحي  أن  وتحاول  البورقيبية، 
أن فترة حكم الرئيس بورقيبة كانت ذهبية، 
ليس لها نظير، وبنوع من استثارة الحنني 
والنوستالجيا املبالغ فيها، تتم استعادة 
صورة الزعيم، وزيارة قبره، والحديث عن 
التنديد بكل محاولة  إلــى  مــآثــره، وصـــواًل 
إلعادة البحث في إرث بورقيبة، أو مراجعة 
الفترة التاريخية الحاسمة التي صاحبت 
مفاوضات االستقالل وما بعدها. والغريب 
 
ً
أن هذه القوى الحزبية التي تّدعي وصال

ُيــذكــر، زمن  ببورقيبة لــم يكن لها حــضــوٌر 
حــكــم بـــن عــلــي، حــيــث الزمــــت الــصــمــت في 
أثناء الفترة التي قضاها بورقيبة، وحيدًا 
ــزًا، فــــي مــــا يــشــبــه اإلقـــامـــة  ــاجــ مـــحـــاصـــرًا عــ
واحــد  يرتفع صــوت  أن  مــن دون  الجبرية، 
لــهــؤالء الــبــورقــيــبــيــني الــجــدد لــلــدفــاع عنه، 
ــتـــمـــام أو  أو املــطــالــبــة بــمــنــحــه بــعــض االهـ
االحترام. وبعيدًا عن التفسير السهل الذي 
يلقي املسؤولية في حالة التجاهل هذه على 

ميشيل كيلو

الــثــورة الشعبية اإليــرانــيــة  مــا إن أســقــطــت 
نــــظــــام الـــــشـــــاه االســــــتــــــبــــــدادي، واســـتـــكـــمـــل 
املـــاللـــي ســيــطــرتــهــم عــلــيــهــا، حــتــى أوكـــلـــوا 
مــزدوجــة،  مهمة  اإلســالمــيــة  لجمهوريتهم 
هـــي تــحــريــر فــلــســطــني وتـــصـــديـــر ثــورتــهــم 
ــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة بــدرجــة  اإلســـالمـــيـــة إلــ
أولى، بحجة توحيد العالم اإلسالمي تحت 
القضاء على  قائد معركة  الخميني:  قيادة 

إسرائيل.  
ســــّوغــــت هــــاتــــان املـــهـــمـــتـــان، بــتــرابــطــهــمــا، 
ت 

ّ
تعبئة إيران قطاعات شيعية عربية تبن

وتمويلها  وتنظيمها  الفقيه  واليــة  نظرية 
وتــســلــيــحــهــا، مــــع إعــــطــــاء أولــــويــــة خــاصــة 
للعراق ولبنان. األول، بسبب حجم مسلميه 
الشيعة وتاريخية العالقة بني النجف وقم. 
والثاني، بسبب مجاورة شيعته فلسطني. 
هـــذه الــســيــاســة مــزدوجــة االســتــخــدام التي 
تدمج املهمتني إحداهما في األخرى، طبقا 
مصالحها،  تتطلبه  ومـــا  إيــــران،  لــحــاجــات 
ــثــــورة، بــمــا تــمــثــلــه من  اعــتــبــرت تــصــديــر الــ
ــا  اخــــتــــراق لـــلـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة شـــرطـــا الزمــ
القوى  دمــج  يحتم  الـــذي  فلسطني  لتحرير 
الــشــيــعــيــة املـــحـــلـــيـــة مــــع تـــشـــكـــيـــالت إيـــــران 
الــعــســكــريــة املــقــابــلــة لــهــا، لــقــيــامــهــا بــاملــهــام 
التي تكلف بها داخل بلدانها، وكأنها جزء 
تكويني مــن الــجــيــش اإليـــرانـــي، يــرابــط في 
البلد العربي املعني. يتخطى دوره الشؤون 
الــعــســكــريــة واألمــنــيــة إلـــى دور اجــتــمــاعــي، 
لــه،  الشيعية  الشعبية  الــكــتــل  والء  يضمن 
لضرورة ربط حاجاتها اليومية وحياتها 
ــة أو املــمــاثــلــة،  ــ ــــوازيـ ــران املـ ــ ــ بـــمـــؤســـســـات إيـ
الناشطة في أطر محض عسكرية وأمنية. 

تالزمت هذه التطورات مع ترسيخ انقالب 
حافظ األسد في سورية الذي كان أول رئيس 
عربي عقد تحالفا على مستوى الدولتني، 
تبدال جوهريا  أحدث  واإليرانية،  السورية 
في عالقات دول املنطقة العربية ببعضها، 
وبـــيـــنـــهـــا وبـــــني إيـــــــــران، وغـــطـــى مــذهــبــيــتــه 
ــٍة فــــي دمــشــق  ــيـ ــومـ ــاٍت ســـيـــاســـيـــٍة قـ ــانــ ــرطــ بــ
ــران، جــعــلــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــهـ ــ وطـ
ونقلتنا  خطابها،  مركز  فلسطني  وتحرير 
من وعد التحرير العربي املحتجز إلى حال 
عماٍء بال ضفاف، أسموها حلف »املقاومة 
واملــمــانــعــة«، الـــذي ســرعــان مــا ضــم حــركــاٍت 
وأحزابا انخرطت في خطط الدولتني، التي 
قامت على مزيٍج من رهانات علنية وسرية، 
غطت تنفيذيا املجالني العربي واإلسالمي. 
وأفادت من نقاط ضعفهما، وحاولت وضع 
ــدي املــتــحــالــفــني عـــلـــى قــضــايــاهــمــا ذات  ــ أيــ
وجعلها  شعبيا،  الواسع  املعنوي  التأثير 
 إلطــــالق خــطــاب تــحــريــري، أريــــد به 

ً
ذريـــعـــة

حــجــب دور األســــد فـــي تــضــيــيــع الـــجـــوالن، 
وامــتــنــاع نظامه عــن العمل إلقــامــة شــروط 
الوقت  وفــي  والقومية،  الوطنية  تحريرها 
نفسه، الستغفال العرب واختراق أوطانهم 
الله  عــام 1982، جسد حــزب  ودولــهــم. بعد 
اللبناني التنظيم/ النموذج الذي قّيض له 
التوجه  هــذا  لتنفيذ  رئيسا  دورا  يلعب  أن 
االستراتيجي اإليــرانــي/ األســـدي، املــزدوج 
االســتــخــدام، ولــيــس مــن قبيل املــصــادفــة أن 
تأسيس الحزب تم بالتعاون بني مخابرات 
قاسم  بقيادة  الــقــدس  األســد وفيلق  حافظ 
ــــك، وضــــــع تـــحـــت إشــــــراف  ــذلـ ــ ســـلـــيـــمـــانـــي. لـ
مــا احتاج  البلدين، وزود بكل  أمــن  أجــهــزة 
إليه من مــاٍل إيراني وســالح أســدي، بينما 
مــّكــنــه احـــتـــالل لــبــنــان أســـديـــا/ إيــرانــيــا من 
إنجاح أولــى املهام التي كلف بها: القضاء 
اللبنانية«  الوطنية  املــقــاومــة  »حــركــة  على 

الــكــبــرى، واملـــحـــدودة، واملــنــتــصــر دائــمــا هو 
ــه. مــن هــنــا، كــان االهتمام  مــن يــفــرض إرادتــ
كل  في  وتحليله  الحربي  التاريخ  بــدراســة 
املؤسسات واملراكز املعنية بدراسات الدفاع 
ومــراكــز صنع الــقــرار. وكــان أهــم متغير في 
عاملنا العربي، كأحد نتائج الحرب العاملية 
اإلسرائيلى  الــعــدو  دولــة  قيام  هــو  الثانية، 
 لعصر جديد، 

ً
في فلسطني. وكان ذلك بداية

ــــدة، كـــانـــت الــكــفــة  ــديـ ــ ــاٌت جـ ــ ــوازنــ ــ تــحــكــمــه تــ
العربية في تلك التوازنات، لألسف الشديد، 
هـــي الــســفــلــى، لــســبــب مـــوضـــوعـــي، هـــو أن 
العرب لم يعرفوا أبدًا كيف يكتبون التاريخ 
الحربي، وال كيف يدرسونه ويتعلمون منه 
اإلستراتيجيات،  ووضــع  األهـــداف  تحديد 
وحــشــد اإلمــكــانــات والـــقـــدرات، االقتصادية 
والــعــلــمــيــة والــبــشــريــة، وتــطــويــعــهــا، لبناء 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة الـــقـــادرة عــلــى الـــــردع  أو 
الفعل، بما يضمن تحقيق الهدف/ األهداف 

الوطنية واملحافظة عليها. 
ــم  مــــن أن مــــصــــر، وهـــــي أكــبــر  ــ ــرغـ ــ فـــعـــلـــى الـ
الـــدول الــعــربــيــة، خــاضــت فــي ربــع قـــرن، من 
1948 وحــتــى 1973، خــمــس حـــروب كــبــرى، 
في حالة  اإلسرائيلي، وعاشت  العدو  ضد 
لـــلـــحـــرب، مـــن 1948  حـــــرب، أو االســـتـــعـــداد 
وحــتــى 1982، عــنــدمــا تـــم تــنــفــيــذ مــعــاهــدة 
الــتــى تــم بمقتضاها إعـــالن انتهاء  الــســالم 
الـــبـــاحـــث الــتــاريــخــي  الــــحــــرب، إال أن  حـــالـــة 
املدقق ال يجد سبيال لدراسة تلك الحروب، 
الستخالص دروسها، إال من خالل وثائق 
الذي  العدو  ينشرها  التي  ومنها  أجنبية، 
كــنــا نـــحـــاربـــه. وعـــنـــد الــبــحــث عـــن مــصــادر 
الــنــزر اليسير  الــبــاحــث إال  وطــنــيــة، ال يجد 

بمستقبل األمة، ومحور االرتكاز الرئيسي 
ــوات املــســلــحــة  ــقــ ــــى الــ ــومـــي، وهـ ألمـــنـــهـــا الـــقـ
الــتــى تعتمد  املستقبل  لــحــروب  وإعـــدادهـــا 
عــلــى الــعــلــم والـــــدراســـــة واإلبــــــــداع الــفــكــري 
والتاريخ في مقدمة العلوم التي تلهم الفكر 
العسكري وتثريه. وحان الوقت الذي ننزع 
فيه الفتة »ممنوع االقتراب والتصوير« عن 
تاريخنا الحربي، على أقل تقدير بالنسبة 
موضوعية،  بضوابط  الــجــاديــن  للباحثني 
 
ً
خصوصا وأن املنطقة العربية تعيش حالة

الطبيعة  ذات  املفتوحة،  الحرب  من حــاالت 
عرف بالحرب الالتناسقية 

ُ
الخاصة التي ت

الجيوش  تخوضها  التي   »Assymetrical«
الــنــظــامــيــة لـــلـــدول، فــي إطــــار »الـــحـــرب على 
اإلرهــاب«، وما قد تفرضه تلك األشكال من 
تنظيم  تغييراٍت على طبيعة  الــحــروب من 
العسكرية  وعقائدها  النظامية،  الجيوش 
قد  مـــا   ،»military doctorens« والــقــتــالــيــة 

يؤثر سلبا على قدراتها العسكرية لخوض 
الــــحــــروب الـــكـــبـــرى ضــــد جــــيــــوٍش نــظــامــيــٍة 
حــديــثــة، وهـــو مــا قــد ُيــمــثــل تــهــديــدًا لألمن 

القومي لتلك الدول على املدى البعيد. 
وفــي هــذا اإلطـــار، علينا تقييم زيــارة وزير 
الدفاع األميركي الجديد، الجنرال املتقاعد 
جــيــمــس مــاتــيــس، إلــــى الــســعــوديــة ومــصــر 
وإسرائيل وقطر وجيبوتي، في أول زيارة 
له إلى املنطقة، مع الوضع في االعتبار أن 
ماتيس، باعتباره وزيرا للدفاع، هو املنوط 
به تنفيذ اإلستراتيچية األميركية الجديدة 
للشرق األوسط التى أعلنها الرئيس دونالد 
ترامب، والتي ترتكز على استعادة النفوذ 
األمــيــركــي فــي املــنــطــقــة، عــبــر إعــــادة تأهيل 
لتكون  تقنيا.  ودعمها  الحليفة،  الجيوش 
 على خوض العمليات الالتناسقية، 

ً
قــادرة

املــســتــوى،  الــعــصــابــات منخفضة  ــروب  وحــ
ــات املــتــطــرفــة،  ــركــ ــد الــتــنــظــيــمــات والــــحــ ضــ
واإلرهابية، مع االحتفاظ بالقوة األميركية 
الــفــائــقــة الــــقــــدرات، كــقــوة ردع، بــالــضــربــات 
ــة، عــن  ــيــ الــرئــيــســيــة الـــجـــويـــة، والــــصــــاروخــ
الــتــوّرط فــى عملياٍت بريٍة  بــعــد، ومــن دون 
»الحرب على  إلــى مستنقع  قد تستدرجها 
اإلرهــاب«. وفي جميع األحــوال، على الدول 
الــعــربــيــة الــحــلــيــفــة، ذات املـــــــوارد الــنــفــطــيــة 
العالية، أن تتحمل التكلفة املادية لتطبيق 
تلك اإلستراتيجية. وهذا يتضح من قائمة 
الــدول التي زارهــا ماتيس، والتي أعقبتها 
ــى أفـــغـــانـــســـتـــان. ولــعــل  ــ زيـــــــارة مـــيـــدانـــيـــة إلـ
ــذا يــفــســر إصـــــــرار تــــرامــــب عـــلـــى اخــتــيــار  ــ هـ
الرغم  على  املنصب،  لهذا  ماتيس  الجنرال 
مـــن أن األمــــر احـــتـــاج إلـــى قــــرار اســتــثــنــائــي 

ــغـــرس، ألن الـــجـــنـــرال لــــم تــمــض  ــونـ ــكـ مــــن الـ
العسكرية سبع  الــخــدمــة  مــن  تــقــاعــده  على 
ســـنـــوات، كــمــا يــقــضــي الـــقـــانـــون األمــيــركــي 
ليتولى وزارة الدفاع، فماتيس هو الجنرال 
ذو الخبرة امليدانية الواسعة، وكان قد قاد 
كتيبة هجومية خالل حرب الخليج األولى 
عام 1991، كما كان قائدا لقوٍة خاصٍة عملت 
فـــي جـــنـــوب أفــغــانــســتــان فـــي الـــعـــام 2001، 
ــارك أيــضــا فــي غـــزو الـــعـــراق فــي 2003،  وشــ
الفلوجة  مــعــارك  فــي  رئــيــســيــا  ولــعــب دورا 
قــيــادة قــوات  املــعــروفــة بشراستها. وتــولــى 
آخر  )الناتو(، وكــان  األطلسي  حلف شمال 
املركزية  للقيادة  قائدا  العسكرية  مناصبه 
املــســؤولــة عــن الــشــرق األوســـط حتى 2013. 
وبعد تقاعده، عمل ماتيس زميال زائرا في 
مؤسسة هوفر في جامعة ستانفورد، وهي 
مــؤســســة مــتــخــصــصــة فـــي دراســـــة الــقــيــادة 
واالبتكار،  واإلستراتيجية  القومي  واألمــن 
واالستخدام الفّعال للقوة العسكرية. وهو 
أيضا متخّرج من كلية اآلداب ومتخّصص 
فــى الــتــاريــخ الــحــربــي. ولــعــل هـــذا كــلــه كــان 
الجنرال  ترامب  الختيار  الرئيسي  السبب 
للدفاع مسؤواًل عن  ليكون وزيــرًا  ماتيس، 
في  الــجــديــدة  أميركا  إستراتيجية  تطبيق 
تتطلبه من  ومــا  املفتوحة،  املنطقة  حــروب 
ويبقى  الــعــربــيــة.   للجيوش  هيكلة  إعــــادة 
ــم: هـــل ســتــضــمــن لــنــا أمــيــركــا،  ــ الـــســـؤال األهـ
وإدارة ترامب، بعد إعــادة هيكلة جيوشنا 
العربية لتناسب الحرب على اإلرهاب، عدم 
من  حقيقية  وجــوديــة  لتهديدات  تعّرضنا 

قوى إقليمية كبرى، أو من قوى دولية؟
)كاتب مصري(

عاتق نظام بن علي، تثبت الوقائع أن معظم 
هم،  إنما  البورقيبية  ى  سمَّ

ُ
ت ملا  املنتسبني 

فــي الــواقــع، يــحــاولــون الــولــوج إلــى املشهد 
الــســيــاســي، عــبــر بـــوابـــة املـــاضـــي، والــنــفــخ 
في صــورة الحاكم األوحــد لتونس ثالثني 
سنة. وبعيدًا عن لغة املناكفة والسجاالت 
ما  تاريخية  مرحلة  تقييم  فــإن  الهامشية، 
النهاية، من مشموالت املؤرخني  تظل، في 
أســـاســـا، وهـــم يــبــذلــون جــهــدهــم فــي كشف 
التي  الرمادية  النقاط  وتجلية  الغموض، 
تــشــوب الــتــاريــخ الــرســمــي لتونس مــا بعد 
االستقالل. فال يمكن ألحٍد أن ينفي أهمية 
الــحــضــور الــتــاريــخــي لــلــرئــيــس بــورقــيــبــة، 
مــالمــح  تــشــكــيــل  ــي  فــ ــــي  ــــاسـ األسـ دوره  أو 
أول رئــيــس للبالد،  بــوصــفــه  الــجــمــهــوريــة، 
وحاكمها املطلق بغير منازع ثالثني سنة، 
إلى  يتحول  أن  ينبغي  كله ال  هــذا  أن  غير 
خطاٍب يصادر حق األجيال الجديدة التي 
لم تعاصر الحكم البورقيبي، أو لم تتأثر به، 
وهي في معظمها ممن عايش زمن استبداد 
بن علي، وساهم في الثورة عليه، ليس من 
أجل استعادة ماٍض تليد مفترض، وإنما 
كانت الغاية بناء مستقبل مختلف للبالد 
 من مساوئ الحكم املطلق، 

ً
التي عانت طويال

وما صاحبه من قمع سياسي وفساد مالي 
وتفاوت جهوي كان هو القادح لالنتفاض 
ضـــد نــظــام الــحــكــم. فــالــقــوى الــتــي تــحــاول 
االنــتــســاب إلـــى الــبــورقــيــبــيــة إنــمــا هـــي، في 
الـــواقـــع، تعبير عــن حــالــة مــرضــيــة مــازالــت 
تعانيها الهوية الوطنية في تونس، ورغبة 
دفــيــنــة مـــن أجـــل تــأبــيــد الــنــفــوذ الــســيــاســي 
والثقافي لجيٍل تربى في أحضان البورقيبية 
)سلطة ومعارضة(، ودفع الجيل الجديد إلى 
السياسي في صراعاٍت  التخبط  مزيٍد من 
هامشيٍة غير ذات معنى، وال تشكل خطابا 
التونسية.  الثورة  مسار  إلنجاح  ضروريا 
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/   14 يكن منجز  فلم 
إيديولوجية،  مرتبطا بصيغة  يوما   2011
ولم يكن مطالبة باستعادة البورقيبية، وال 
انتصارًا لقوى سياسية مؤدلجة يمينا أو 
بقدر  السلطوية،  لفرض توجهاتها  يسارًا 

ــانـــت قــــد شــكــلــتــهــا أحـــــــزاب وطــنــيــة  ــتـــي كـ الـ
التحرير  ملنظمة  مؤيدة  لبنانية،  وتقدمية 
للصهيونية، وسقط  مقاتلة  الفلسطينية/ 
مـــئـــات الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى واألســــــرى من 
ــانـــعـــة« بـــدأ  مــنــاضــلــيــهــا، لـــكـــن »حـــلـــف املـــمـ
بــإزالــتــهــا مــن الــســاحــة، لتمكني الــحــزب من 
االنــفــراد بساحة الجنوب، وخــوض صــراع 
مناطق  اإلسرائيلي  االحــتــالل  ضد  متقطع 
ــان قد  تـــعـــادل 12% مـــن مــســاحــة لــبــنــان، كــ
بــالــتــالزم مــع غــزو الجيش  استولى عليها 
ــا  األســــــدي لــبــنــان بـــذريـــعـــة »حــمــايــتــه أرضـ
املنظمة  بــّرر بها حربه ضد  التي  وشعبا« 
والحركة الوطنية اللبنانية، ونسيها حني 
غــــزا الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي الــجــنــوب ووصـــل 
إلــى نهر األولــــي، فــي عمليٍة أخـــذت صــورة 
اقتسام للبنان، أيدتها أميركا مقابل تعهد 
التحرير  منظمة  على  حــربــه  بقصر  األســـد 
شن  هــذا  يفسر  مشتركا.  عـــدوًا  باعتبارها 
إســرائــيــل آالف الـــغـــارات الــجــويــة والــبــريــة 
والــبــحــريــة ضــد قــــوات املــنــظــمــة فــي لــبــنــان، 
أســديــا واحـــدا،  أن تصيب جنديا  مــن دون 
ــقـــاومـــا ومـــمـــانـــعـــا«، وكـــيـــف تــصــيــبــه إن  »مـ
كــان األســـد قــد أرســـل 35 ألــف عسكري إلى 
لــبــنــان، مـــن دون أن يــصــل عــســكــري واحـــد 
لبنان  »حماية  لـ األولـــي،  إلــى جنوب  منهم 
ــا وشــعــبــا« مـــن إســـرائـــيـــل. يــرجــع ذلــك  أرضــ
إلــى اتفاقه مــع تــل أبيب على غــزوه لبنان، 
واعتبار املنظمة الخطر الوحيد على وحدة 

لبنان أرضا وشعبا. 
إلى  الله، تطور تعهده  بعد تأسيس حزب 
استعان  أداة  اســتــخــدمــه  بـــه،  أســـدي  تحكم 
بها، ليوهم السوريني بأنه يخوض معركة 
دولة  بدعم من  لبنان،  في  الجوالن  تحرير 
إيـــران التي تتفانى فــي تحدي  شقيقة هــي 
الــعــدو، وتتقدم إلــى مــيــدان املــعــركــة، بينما 
يختبئ العرب وراء أصابعهم، ويحجمون 
عــن مــســاعــدة الــنــظــام على اســتــرداد أرضــه 
عن  ناهيك  اإلسرائيلي،  العدو  من  املحتلة 

تحرير فلسطني: رهان إيران األول. 
ــتـــــالل  ــ ز تــــصــــديــــر الــــــثــــــورة بــــعــــد االحـ

ّ
تـــــعـــــز

ــه إليـــــــران  ــمـ ــيـ ــلـ األمـــــيـــــركـــــي لـــــلـــــعـــــراق، وتـــسـ
وأتــبــاعــهــا، وتــخــلــق مــحــوٌر شــيــعــي مــركــزه 
كتلة طــهــران/ بــغــداد/ ودمــشــق، وجناحاه 
ــريـــف األفــغــانــيــة  ــيـــدان فــــي مــــــزار الـــشـ ــبـــعـ الـ
وجـــنـــوب لــبــنــان املــتــوســطــي. بــعــد الـــعـــراق، 
انقلب حضور إيران في سورية إلى حضور 
دمجي/ احتاللي، خصوصا بعد تنصيب 
ــد رئيسا  الـــحـــرس الــجــمــهــوري بــشــار األســ
ارتباطا بطهران، على  تــزداد  لــدولــٍة، كانت 
الصعيدين العقائدي واملذهبي. لذلك، وما 
أن قامت الثورة ضــده، حتى أصــدر املرشد 
أمــــرا إلـــى حــســن نــصــر الــلــه بـــإرســـال حــزب 
إلــى سورية،  املــزعــوم،  الله، محّرر فلسطني 
ــايــــة »مـــال  ــمــ ــــن شـــعـــبـــهـــا وحــ ــتـــحـــريـــرهـــا مـ لـ
القرداحة« العلماني، مندوبها السامي في 
الـــذي يغطي منصبه هــويــة نظامه  دمــشــق 
املذهبية/ العقدية، املحمية من خالل ربط 
ســـوريـــة ب ـ »املـــركـــز اإلمـــامـــي« فـــي طــهــران 
لربط سيطرته  اللبناني،  الطائفي  وذراعــه 
بــتــمــكــني إيــــــران مـــن اســتــخــدامــهــا تحقيق 
أي هـــدٍف تــريــده، ولــإفــادة مــن قــدرتــه على 
خططها إلنــهــاك الــعــالــم الــعــربــي واخــتــراق 
بلدانه، وخصوصا الخليجية منها، بينما 
انهياٍر،  إلــى  إلســرائــيــل  التصدي  يعّرضها 
يطاول وجــودهــا في عموم املــشــرق، وربما 
داخل إيران نفسها. واآلن: إذا لم يكن تدمير 
االستراتيجي،  إيـــران  هــدف  العربي  العالم 
مــــا مــعــنــى تـــصـــريـــحـــات كـــبـــار مــســؤولــيــهــا 
الــســيــاســيــة واألمــنــيــني حـــول تبعية بــغــداد 
... ومــاذا  ودمشق وبيروت وصنعاء لهم؟  

مـــن املــــذكــــرات الــشــخــصــيــة لــبــعــض الـــقـــادة 
يغلب عليها طابع السير الذاتية، أو الدفاع 
عــن مــواقــف شخصية، فــال وثــائــق رسمية 
تسجل الوقائع واملواقف وسير العمليات، 
أو تحليالت ودراسات متخصصة، تخضع 
واألمثلة  بها،  االعــتــداد  يمكن  ملنهج علمي 
فـــإذا حاولنا دراســـة حــرب 1948 ال  كثيرة، 
نــجــد ســــوى كـــتـــاب مــحــمــد حــســنــني هيكل 
»جــيــوش وعـــروش« الــذي يضم وثــائــق عن 
ســيــر الــعــمــلــيــات، تـــوفـــرت لــلــمــؤلــف بحكم 
وإذا  الناصر.  بالرئيس جمال عبد  عالقته 
انــتــقــلــنــا إلــــى حــــرب 1956، لـــن نــجــد ســوى 
شيد بالنصر السياسي 

ُ
كتابات سياسية ت

لعبد الــنــاصــر. أمــا حــرب يــونــيــو/ حــزيــران 
تـــركـــزت كــلــهــا حــول  ــاٌت  ــابـ ــتـ فــهــي كـ  ،1967
الجهد  ولعل  شخصية،  حسابات  تصفية 
الوحيد الجاد هو إصدار الفريق أول محمد 
فوزي مذكراته حول حرب الثالث سنوات، 
من 1967 إلــى 1970. وجــاءت حــرب أكتوبر  
1973، أعــظــم حــــروب الــجــيــش املــصــري في 
تاريخه الحديث، وعلى الرغم من مرور 44 
أمــريــن،  فــى  اختزالها  تــم  فقد  عــامــا عليها، 
األول في حقبة أنور السادات، لم يكن هناك 
ذكر سوى لقرار الحرب التاريخي، ثم وعلى 
مــدى ثالثني عاما مــن حكم حسني مبارك 
تــعــرف بالضربة  الــحــرب فيما  اخـــتـــزال  تــم 
لم  األجنبية  الــدراســات  )!(، وحتى  الجوية 
ولــم تكن  الحصول عليها،  السهل  يكن من 
 فـــي مــصــر، وكــــان الــبــاحــث يــعــانــي 

ً
مــتــاحــة

مصاعب جمة في الحصول عليها.   
ــن مـــجـــرد نــقــص  املـــشـــكـــلـــة أكـــثـــر تـــعـــقـــيـــدا مــ
الوثائق أو املعلومات، فهي ترتبط أساسا 

 فعلية للتحّرر مــن إرث 
ً
مــا كــانــت مــحــاولــة

عــقــودًا،  الــبــالد  على  هيمن  ثقيل،  سياسي 
وهو يحاول اليوم االستمرار، ويطل برأسه 
عبر عودة شخصيات من املاضي، ال تجد 
لها مشروعية فــي اإلنــجــاز، بقدر مــا تقدم 
 ملشروع »حداثي« بورقيبي، 

ً
نفسها راعية

أو مشروع دفاع عن الهوية مضاد لبورقيبة 
في الضفة األخرى، وفي كال الرؤيتني اختزال 
لطموحات الجيل الجديد الذي ما زال يبحث 
عن حضوره السياسي، وهو اليوم يتحّرك 
تطالب  مــتــعــّددة،  اجتماعية  جبهات  على 
مختلفة،  مناطق  في  والتشغيل  بالتنمية 
سواء في تطاوين أو في القيروان أو الكاف 
أو قفصة أو في حراك طلبة كليات الحقوق. 
فهذه املشكالت االجتماعية تعيد الخطاب 
إلى املربع األول في الثورة التونسية، حينما 
كان الشعار املركزي »التشغيل استحقاق يا 
عصابة السّراق«، وهو حراك شعبي ممتد 
يتميز بسلميته، وفي الوقت نفسه، هو يلفظ 

كل محاولة حزبية للركوب عليه.
فاملطلوب اليوم ترك املجال للجيل الجديد، 
مسؤولية  وتحّمل  شــؤونــه،  إدارة  ليتولى 
ــة الـــعـــجـــائـــز  ــ ــايـ ــ ــن وصـ ــ املــــرحــــلــــة، بـــعـــيـــدًا عـ
واألحــزاب املغرقة في األدلجة، أو الوافدين 
ــة  ــمـــارسـ ــاملـ الـــــجـــــدد مـــمـــن ال عــــالقــــة لـــهـــم بـ
الــســيــاســيــة، ولـــم يــســجــلــوا حــضــورهــم في 
املشهد، إال عبر نفوذهم املالي املكتسب في 

ظروف مشبوهة.
)كاتب تونسي(

عــــن تـــحـــريـــر فــلــســطــني أيـــهـــا الـــــســـــادة؟ هــل 
إلى  الــثــورة  تغطية تصدير  كانت وظيفته 
إفريقيا؟  وشمال  وشــرق  والخليج  املشرق 
الشعوب  على  الــحــرب  لشن  ألــم تستخدمه 
الــعــربــيــة، وخــصــوصــا مــنــهــا الــواقــعــة على 
مــحــور مـــزار الــشــريــف/ جــنــوب لبنان التي 
اتهمت طهران معظم شعوبها باألصولية 
والــتــكــفــيــر، وغــزتــهــا بــالــتــعــاون مــع مــرتــزقــٍة 
بكتلها  وبــطــشــت  الــجــنــســيــات،  مــتــنــوعــي 
ــا بــــأغــــراب  ــكـــانـــهـ ــبــــدلــــت سـ ــتــ ــبــــرى واســ ــكــ الــ
وأوزبكستان  أفغانستان  من  استجلبتهم 
وبنغالدش وإيران والعراق ولبنان واليمن 

و... و... إلخ؟   
اعتباراٌت  بشار  أجــل  من  للقتال  واآلن: هل 
الــشــراكــة  أن  أم  ســيــاســيــة  مــصــالــح  تمليها 
املــذهــبــيــة/ الــطــائــفــيــة مـــع إيـــــران هـــي الــتــي 
تمليه؟ إذا كــان قــادة »املــركــز اإلمــامــي« في 
طــــهــــران يـــقـــولـــون بــــال خـــجـــل: ســــوريــــة هــي 
املــحــافــظــة اإليــرانــيــة الــخــامــســة والــثــالثــون، 
ــبـــيـــت،  ــيـــهـــا عـــــن آل الـ ــــون فـ ــعـ ــ ــــدافـ وإنـــــهـــــم يـ
ويــمــنــعــون ســبــي زيـــنـــب مــــرة أخــــــرى، وأن 
بتطهير  تــعــد  أغــانــي  يــنــشــدون  مسلحيهم 
مــكــة، وقــتــل أهــلــهــا، مــــاذا يــبــقــى مـــن معنى 
لــلــســيــاســة؟ وملــــــاذا ال تــعــامــل إيــــــران دولـــة 
يفعل حتى  لم  كما  العربي،  العالم  تقّوض 
االستعماريون والصهاينة؟ وإذا كان عدد 
التي شنها  قتلى »حــرب تحرير فلسطني« 
ــــوري والــجــيــش  ــثـ ــ ــــرس الـ ــــحـ حـــــزب الـــلـــه والـ
اإليـــرانـــي وفــيــلــق الــقــدس لــم يتعد عــشــرات 
ــوال خمسة  قــلــيــلــة مـــن جــنــود إســـرائـــيـــل، طــ
ــا، وكــــــان هــــــؤالء مــجــتــمــعــني  ــامــ وثــــالثــــني عــ
قـــد قــتــلــوا مــئــات آالف الـــشـــهـــداء، وجــرحــوا 
وشــوهــوا وســجــنــوا وغــيــبــوا وقــتــلــوا تحت 
ــــروا ورحــــلــــوا وحــــاصــــروا  ــّجـ ــ الـــتـــعـــذيـــب وهـ
وجـــوعـــوا مــاليــني الـــســـوريـــات والــســوريــني 
خــالل أقــل من ستة أعــوام ، من أجــل حماية 
»مـــال دمــشــق« مــن شــعــبــه، فــعــن أي تــحــريــٍر 
إســالمــي  ــاء  إخــ وأي  والــــجــــوالن،  لفلسطني 

تتحدث طهران؟ 
ــر فــلــســطــني«  ــريــ ــحــ اســــتــــخــــدمــــت إيــــــــــران »تــ
لــتــصــديــر ثـــورتـــهـــا املــذهــبــيــة إلــــى شــعــوٍب 
تــرفــضــهــا، وخــاضــت حــربــا شــامــلــة تــدثــرت 
باإلسالم، أقدس مقدسات العرب، لاللتفاف 
عــلــى وعـــي املــؤمــنــني والـــغـــدر بــهــم، ولــربــط 
مصيرهم بها، وتقويض انتمائهم القومي، 
بقدرة  تمّس  نتائج  لفشلها  بــأن  إليمانها 
عــقــيــدتــهــا عـــلـــى حـــفـــظ دولـــتـــهـــا، وتــفــضــي 
إلــــى نــجــاة الـــعـــرب مـــن صــــراعــــاٍت وحــــروٍب 
مذهبيٍة تريد زّجهم فيها، ال مصلحة لهم 
فيه،  طرفا  يوما  يكونوا  ولــم  وقوعها،  فــي 
يكون  لن  املتجّدد  انبعاثها  أن  ويعتقدون 
ــا دام تــجــيــيــش  غـــيـــر كــــارثــــٍة تـــحـــل بـــهـــم، مــ
املسلمني بعضهم ضد بعض ال يخدم غير 
العدو اإلسرائيلي وواشنطن، فهل هذا هو 

دور إيران؟
)كاتب سوري(

التاريخ الحربي ومستقبل الجيوش العربية

البورقيبية... ماض أم مستقبل؟

تحرير العرب إيرانيًا

لم يعرف العرب كيف 
يكتبون التاريخ الحربي 

وال كيف يدرسونه 
ويتعلمون منه

البورقيبية اليوم ال 
يمكنها أن تقّدم 

شيئًا لمستقبل تونس

إفشال سعي إيران 
إلى إحياء رميم 

المذهبية شرط الزم 
إلنقاذ األمة العربية

آراء

سالمة كيلة

ربما أظهرت االنتخابات الفرنسية ما يجب التدقيق فيه. ال أقصد من نجح إلى الدورة 
الثانية، أي ماكرون ولوبان، حيث يبدو أن ماكرون هو األوفر حظًا، لكنني أقصد كيف 
في  نفسها  املواقف  يتخذان  ميلونشون،  واليسار:  لوبان،  مارين  اليمني:  أقصى  أن 
السياسة الخارجية. وألن السياسة الخارجية هي استمرار للسياسة الداخلية، يبدو 
املوقف ملتبسًا، حيث املفترض أنهما على طرفي نقيض في السياسة االقتصادية، 

والسياسة الداخلية عمومًا.
ق 

ُّ
حتى فيون يتوافق معهما. وهذا ما يظهر واضحًا في العالقة مع روسيا، والتعل

 
ٌ

الشديد بفالديمير بوتني. وأيضًا دعم النظام السوري وبشار األسد. توافق مدهش
ال شك في ذلك، وربما غريٌب أيضًا، لكنه قائم، وظهر خالل الحملة االنتخابية، ومن 

خالل تصريحات الطرفني. ما هذه »املصادفة«؟
ويرفض  القومي«،  »االنغالق  إلى  طويل،  زمن  منذ  الفرنسي،  املتطرف  اليمني  يميل 
املــهــاجــريــن والـــيـــورو، وكــل االتــفــاقــات الــدولــيــة حــول الــتــجــارة. وهــو يــحــاول أن يعيد 
»املجد القومي« إلى فرنسا. بالتالي، لم يكن محبًا ألميركا، ويميل إلى التخلص من 
سيطرتها. لهذا، كان طبيعيًا أن يميل نحو بوتني، الرئيس الذي سعى إلى مجد روسيا 
القومي، ولتحّررها من الهيمنة األميركية بعد سنواٍت من االنهيار، سمح بسيطرة 
»فئاٍت تابعة«، وأفضى إلى دمار قــدرات روسيا. ولقد عاد بوتني إلى الرئاسة، بعد 
فها« لصديقه ميدفيديف دورة واحدة، معلنًا التزامه بالدستور الذي يمنعه 

َّ
أن »سل

الطاعة  الخارجي، وكسر عصا  التوسع  أكثر من دورتــني، عــاد وهــو ينوي  الترشح 
ألميركا، بعد أن شعر بضعفها على ضوء األزمة املالية العويصة التي وقعت فيها 
سنة 2008. وقد جعلته هذه الوضعية مركز استقطاب. حيث وجد اليمني املتطّرف 
فيه حليفًا من أجل كسر عصا الطاعة ألميركا، والتحّرر من سياساتها »التحّررية« 
التي فرضت تعميم العوملة وفتح األسواق والحرية املطلقة لرأس املال. ووجد اليسار 
فيه حليفًا ضد الهيمنة األميركية أيضًا. ومن الطبيعي أن يلتقي اليمني املتطّرف مع 
بوتني املتطّرف في اليمني، حيث يريد أن يعيد تشكل العالم على أسس »قومية«، ويدفع 
نحو سيطرة إمبريالية جديدة لدوٍل كان عبء السيطرة والقدرة األميركيتني يمنعان 
الثانية، حيث تعمل  العاملية  إلــى سنوات ما قبل الحرب  العودة  ذلــك. وهــو شكل من 
رأسمالية كل دولة من الدول اإلمبريالية على تشكيل التحالفات التي تفرضها قوة 
مهيمنة. بالتالي، ينظر اليمني إلى بوتني حليفًا إمبرياليًا في صراع بني إمبرياليات 
للهيمنة على العالم. هذا هو جوهر طبيعة اليمني املتطّرف )أو الشعبوي(. ونحن إزاء 
لكي  عاملية،  تحالفاٍت  وتشكيل  السيطرة،  تعيد  ألن  الرأسمالية  من  أطــراٍف  محاولة 
تصبح قوة مهيمنة، حيث تميل هذه األطراف إلى التشّدد )التعصب( والعدوانية على 
أمــل تحقيق ذلــك. لكن، ما موقع اليسار من ذلــك كله؟ وملــاذا »يحب« بوتني والنظام 
السوري؟ ربما هي نزعة الـ »أنتي أميركا« التي تجمع بينهما، وهذا ملفٌت. فأن يتوافق 
يكون  أن  وبالتالي  كثيرة.   

ً
أسئلة يثير  املسألة  هــذه  في  اليسار  مع  املتطّرف  اليمني 

املوقف واحدًا في التعامل مع الوضع الدولي، يطرح الشك في موقف اليسار، ألن من 
الطبيعي أن يسعى اليمني املحتج على هيمنة أميركا إلى التقارب والتحالف من أجل 
كسر هذه الهيمنة. لكن، إلى ماذا يهدف اليسار من هذا التقارب أو التحالف؟ الوقوف 

مع إمبريالية ضد أخرى؟
هذه هي النتيجة العملية، حيث يتحالف مع اإلمبريالية الروسية ضد األميركية. لكن 
أن روسيا ليست  العاملي، حيث يعتبر  اليسار للصراع  املأساة هي في منظور هذا 
، تعمل على التحرر من القبضة األميركية. والنظام السوري 

ً
 وطنية

ً
، بل دولة

ً
إمبريالية

هو كذلك ليس خاضعًا لإلمبريالية األميركية، وهذه تتآمر عليه. وهو ما يقوده الى 
اتخاذ موقف اليمني املتطّرف بتبريٍر أيديولوجي مختلف، مع فارق أن اليمني املتطّرف 

يعرف مصالحه جيدًا، بينما هذا اليسار تائه، لهذا يخدم مصالح الرأسمال ذاته.
هي ذاتها أوهام اليسار خالل الحرب العاملية األولى تتكّرر.

أحمد عمر

جــلــســُت والــســانــشــو نـــوري نسجل أســمــاء املــدعــويــن إلـــى »الــعــشــاء األول« في 
املناسبة؟ فقلت: مناسبة  فــي وجهي هــو عــن  أول ســؤال ضربه  أملــانــيــا، وكــان 
ت عن العطاء بعد الجالء. فنغص 

ّ
جالء االستعمار الفرنسي عن بالدنا التي كف

يدي  فني: خــال 
ّ
ناقصًا، فحل َرفة كنزًا 

َ
ط إال مثل  العيش  أرى  ومــا  العيش علي، 

على راسك، ألست نادمًا على الجالء؟ أما يجب أن نجعل يوم الجالء يوم نكسة 
وحزن على رحيل االستعمار؟ 

ّن أماِنَيا، ثم قال: ثم إننا صرنا في نهاية نيسان يا خال، 
ُ
َوَحْسُب الباليا أْن يك

د باألغالل، سنجعله حفلة بمناسبة 
ّ
فقال له الخال: هذا صحيح، يا سبعي املصف

 ،
ً
جالئنا عن الوطن، ووصولنا بالسالمة إلى املنافي السعيدة، سنخترع مناسبة

يأجوج  هجوم  املــائــدة  على  نهجم  ثم  السورية،  الطرائف  بعض  لهم  نترجم  ثم 
ومأجوج. جلسنا نتجادل في املائدة، فاقترَح أن يكون العشاء »بيتزا« سورية: 

أي صفيحٍة، أي لحم العجني بنوعيه: بدبس رمان، ولحم وخضرة. 
نويت  لقد  الثريد،   سهلة، وهــي 

ً
لهم  وجبة يا سبعي، سنعدُّ  هــذا صعب،  قلت: 

به على النار عذابًا 
ّ
شراء كبش مذبوح على الشريعة اليهودية، وفي نيتي أن أعذ

كرًا، حتى ينضح وينال العظم استقالله عن اللحم، وينزح الشحم عن اللحم في 
ُ
ن

حَم في من شحمُه َوَرُم، 
ّ

، أن تحَسَب الش
ً
ة
َ
َك صاِدق

ْ
راٍت ِمن

َ
ظ

َ
ها ن

ُ
ِعيذ

ُ
عيد الجالء، أ

ثم نصّب اإلدام فوق رقائق خبز الصاج املدّورة كتروس املقاتلني،  في صحوٍن 
مفردٍة أو قصعاٍت كبيرة، واألكل باليد وليس من مقبالت سوى اللنب املشنون، 
ثم نقّدم لهم شايًا بعد الثريد، يطرد فلول آثار استعمار الدسم، ويكون »درده« 
بقلبه، والدرد هو الهّم بالكردية والهندية.. وليس أهّم من السكر، وسنرى بعدها 

األملان سكارى، وما هم بسكارى.
قال: خال، أقترح أن نزّود لحم الكبش بكتائب من الخضار، مثل الجزر والبامياء 

والفاصولياء والزيتون والزبيب..
طائفة  وستضيع  سبعي،  يا  مغربي،  طاجن  إلــى  الثريد  سيتحول  هكذا  قلت: 
اللحم، ويختلط بدين النبات، ونحن في عصر الطوائف، بعد أن تخطينا عصر 

القوميات.
فوافقني، وبدأ يتلّمظ وسأل: ومن أين لنا خبز الصاج؟

قلت: ذلك مقدوٌر عليه.
استمر في التنكيد: ومن أين نأتي بقدٍر يسع كبشًا في هذه البالد الفدرالية؟

الــراكــب على  منها  يأكل   
ٌ
له جفنة وكانت  بن جــدعــان،  الله  عبد  فقلت: من عند 

بعيره.
سأل: وهل تعرف عنوان عبد الله بن جدعان؟

 كبيرة، سنستعيرها 
ٌ
قلت: عنوانه بعيد، لكني أعرف جارًا باكستانيًا عنده جفنة
 كبير تنوء به العصبة أولو القوة.

ٌ
منه، وعنده أيضًا إبريق

وطفقنا نسجل أسماء املدعوين: فبدأنا بالجيران جارًا جارًا: جارنا ذو الشعر 
 وعانس 

ٌ
الطويل الذي يعيش وحيدًا ساشا، وجارتنا السيدة بيرتا؛ وهي وحيدة

ويائس، وجارنا ساسي.. ونوري يسجل، واألصدقاء: واكيم وريشار ونيكول 
ــرُت 

ّ
تــذك بــالــدور.. وبعد أن سجلنا عشرين اســمــًا،  زوجــتــه، والــهــاوس مايستر 

ألــطــف منها على وجه  ليس  ودعــوتــهــا،  الــبــريــد، فطلبت تسجيلها  فــي   
ً
مــوظــفــة

اآلليات وتسجيل  ، وموظفة 
ٌ
ٌرقيقة البدينة، وهي سيدة  البلدية  األرض، وموظفة 

 من األرض وليس من 
ٌ

. اعترض نوري: هذا كبش
ٌ
 رائعة

ٌ
السيارات، وهي كريمة

الجنة، هل تنوي أن تدعو الشعب األملاني كله؟!  نسيَت أسماء املدعوين املغاربة، 
عشر  ثالثة  أعضائها  وعــدد  اليمامة«،  »حمقاء  املــتــحــدة:  الــســوريــة  واملجموعة 
الشكر معه صديقته  أبــو  فــرد معه صديق، وسيحضر  فــردًا، وسيحضر كل 
يصطحبون  السوريون  الفرنسية،  وصاحبته  الفوارس  أبو  وكذلك  األميركية، 
ة، صار العدد خمسني مدعوًا، أرى أن نذبح 

ّ
الصديقات ويّدخرون الزوجات للجن

، لن يكفي الكبش؟
ً
جمال

الوليمة من كبٍش أقرن  قلت وقد حصرني في خانة »اليك«: قررُت ترفيع رتبة 
إلى عجل مشير. 

ل أن ندعو العّمة 
ّ

قال جــادًا: ال تنَس أن تدعو عبد الله بن جدعان خــال، ويفض
ميركل أيضًا؟

َمــَحــل، سجل  ِريِم 
َ
للك ــِريــَم 

َ
الــك إّن  ِمــركــل...  َرْحــلــي في دار  ــُت 

ْ
ــل
َ
أْحــل قلت مبتسمًا: 

االسمني، يا سبعي.

عبد الحكيم حيدر

ثّمة شيء خفيٌّ ونــادٌر ُيطوى في داخله ذلك السر الذي يشابه، في حــاالٍت كثيرٍة، ما 
لو  القارئ،  أو حظ  السواء،  الكتاب على  أو  للمرأة  القراءة،  ه حظ 

ّ
الكتب والنساء، عل بني 

وتحتاج  وأســواقــه،  الحرير  طــرق  فــي  أيضا غامضاٌت  نــســاٌء  الكتب  قـــارئ.  صادفهما 
أيضا، كما القراءة، لصبر وصحة وبصيرة وعمر طويل، كالحديقة، ال تشبع من رعاية 
الحياة  أن  على  عــالوة  عمره قصيرا،  يكون  مــا  دائــمــا  والبستاني   ،

ّ
تــمــل وال  البستاني 

صعبة، وال تراعي أيضا طيبة الورد، والزحام خارج البستان شديد، والشتالت أيضا 
نادرة.

 على حديقتها، 
ً
 من األدب، وحدها املرأة تتكتم جاهدة

ٌ
زحاٌم في القاهرة، واملباني عارية

وتـــزرع أســرارهــا كــل يــوم وتــنــتــظــر. قــد يــكــون الــتــشــابــه مــا بــني االثــنــني يــبــدو فــي محو 
 

ٍّ
األسرار، أو حتى الرغبة في ذلك. ثّمة زجاجة صغيرة أمامها على املكتب، فيها نبتة ظل
على  ميل وحياء  في  وتحنونان  وبخيلتني،  ورقتني صغيرتني  بالكاد في شكل  تنبت 

جانٍب من عنق الزجاجة. 
ماذا تقول الورقتان، تقول كل شيء في كتاٍب جميٍل ونادر. كتاٌب مهمل في الطبيعة 
القانونية  للشؤون  الضاهر  أمني مكتبة في مدرسة  بعدها، مخصوٌم من عهدة  ما  أو 
بعد خصمه من  للمكتبة،  القديمة  »الــســنــدرة«  في  الكتاب مرميا  وكــان  قــرن،  ربــع  من 
عنها،  وبحث  الطويلة،  السنوات  هــذه  كل  بعد  رها 

ّ
تذك ملــاذا  العهدة من سنوات طويلة. 

 كامشة في أحزانها في حديقٍة 
ً
حتى وجدها في آخر لحظة، كطفٍل يمسك عصفورة

من دون أن يصّدق. شيء من دمع بهيج كان مركونا بجوار عينيه، وهو يكلمها، وكان 
 فيه، بعدها عرف منها أنها ما 

ً
صوتها القديم كما هو، لوال نبرة حزٍن ما كانت كامنة

زالت وحيدة، على الرغم من وجود الخاتم والدبلة، وكأنها تهرب، بهما، من الناس. كان 
ينهي أوراق معاشه، فصارت هي التي أمامه، والنبتة أمامها تسمع كالمه وترى أطياف 
دمعه، وهو يحاول جاهدا أن يرى الفرح في عينيها، والنقاب قد دارى مالمح عيونها، 

فقط كان صوتها ينوب عن جمال عيونها بسرور الحنجرة. 
في الوداع قالت له: »سأنتظرك«. تأمل السنوات، وتذكر كتبا جميلة على األرفف نسيها. 
األخــرى،  هي  الشتالت،  حتى  صعبة،  البساتني  حتى  أيضا،  والنساء  صعبة،  القاهرة 
الصغيرتان في  الورقتان  وثقيلة، حتى   

ٌ
األخــرى حزينة األســرار هي  إليه، حتى  تنظر 

اإلناء على املكتب، حتى الراديو الصغير، وهو مفتوٌح على إذاعة القرآن الكريم، بصوت 
خفيض ال يصل إال إليها. 

وحده الخاتم في أصبعها كما عهده، والدبلة كما هي. سألها: »كما أنت؟«. قالت: »كما 
 جدا، بأحزانها وبزحامها، وكانت األسرار كلها تمشي 

ً
أنا«. مشى. كانت القاهرة خفيفة

العباسية نفسه، كان مثل نبتة ظل من  الناس والنساء وحتى حي  . أسرار 
ً
معه هادئة

ورقتني، قابضة بحكمة وصمت، على أسرارها في الزجاجة، أو ككتاب حزين مرمي 
وعشرين  مــن خمس  التعليمية  القاهرة  وســط  إلدارة  تابعٍة  مكتبٍة  فــي  »ســنــدرة«  فــي 
سنة. فهل يكون التشابه بني الكتب والنساء هو كتمان السر؟ كانت وهي جالسة، كل 
آن، ترمي بسمٍة من كتابها الغامض. كنت أحس أن كل بسمة منها تحسبها بحكمة، 
جاهدا  أحـــاول  كنت  وأنــا  بسماتها،  لها حساب  تحسب  كانت  الصغيرة  النبتة  وكــأن 
بال حاجز على   

ً
مــســرورة تالقيني  كانت  القديم، حينما  الصوت  أفــراح  أستحضر  أن 

عيونها.
الــزجــاجــة، وللفرح  النبتة داخـــل  الــقــاهــرة عجيبة وغــــادرة، وصــامــتــة صــمــت هـــذه  هـــذه 
معي رقصة الصوت القديم، وهو يهتز في حنجرتها بال أي حذر، أيام كنت أن أخرج 
الجيب قليال ورقيقا.  النيل واسعا جدا وسعيدا، وكــان كل ما في  فــأرى  من مكتبها، 

توصلني الكتب أحيانا إلى أول عذابي، فتزداد األسرار ألغاًزا، ونكبر.

بدر الراشد

بإعادة  األســد  بدأ حلفاء بشار  السورية،  الشعيرات  لقاعدة  األميركية  الضربة  بعد 
حساباتهم، ووضع سيناريوهات بديلة للمستقبل. ففي 15 أبريل/نيسان الجاري، 
لترتيب  إيــرانــيــة،  بــرعــايــة  فــي ســوريــة،  مقاتلة  عــراقــيــة  مليشيات  قــيــادات  اجتمعت 
أوضاعها السياسية والقتالية حال رحيل األسد. وال يأتي هذا االجتماع ألن رحيل 
أ بها. األسد بات قريبًا، لكن ألن تصرفات الرئيس األميركي دونالد ترامب غير متنبَّ
تضمن اجتماع قادة املليشيات العراقية في دمشق تداول أفكار حول »االنفصال عن 
قوات النظام« و»ضم متطوعني سوريني من مدن الساحل السوري وتسليمهم مهمة 
قيادة فصائل املليشيات« والظهور بمظهر »املقاومة الشعبية« والتأكيد على شعارات 

»حماية محور املقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي«.
قــرار القتال في سورية حتى لو غــادر األســد السلطة بات محسومًا. وكتب الزميل 
عثمان املختار عن تفاصيل هذا االجتماع تحت عنوان »مليشيات عراقية: باقون في 
سورية ولو رحل األسد« في 21 أبريل/نيسان الجاري. مرت أنباء اجتماع املليشيات 
العراقية في دمشق مرورًا عابرًا. ألن بقاء هذه املليشيات في سورية، وقتالها حتى 
لو رحل األسد، أمر مسلم به من األساس. فاألسد لم يعد إال خيطًا ناظمًا ملجموعة 

مليشيات طائفية تقاتل تحت رايته أكثر من قتالها تحت إمرته.
مشهد األســد ال يختلف كثيرًا عن مشهد خصومه، إال أن ملعسكر النظام »رمــزًا« 

يتمركز القتال حوله، األمر الذي يفتقده معسكر املعارضة األكثر تشتتًا.
شرت تقارير كثيرة عن أمراء الحرب، في معسكر النظام، وفقدان األسد للسيطرة. 

ُ
ن

على  السيطرة  وتحكم  هجماتها،  تنظم  أصبحت  نفسها،  تحكم  باتت  املليشيات 
خطوط إمداد، وخطوط تهريب. وهذا بعد 2013 وليس خبرًا جديدًا.

املعارضة،  لقمع  نفسه  باالعتماد على  النظام فشل  أن  يتم تجاهله في سورية،  ما 
. ثم استعان باإليرانيني الذين جلبوا له مليشيات طائفية 

ً
فقام بتجنيد الشبيحة أوال

من أفغانستان والعراق ولبنان لقتال الفصائل املسلحة. وعندما فشل هؤالء أيضًا، 
ى للدولة؟

َّ
 مباشرًا. وهنا يأتي سؤال ملح: أي معنى تبق

ً
تدخل الروس تدخال

فشل النظام السوري باحتكار العنف، فتحولت الثورة إلى ثورة مسلحة. ثم فشل في 
احتكار العنف حتى في املناطق التي يسيطر عليها، فأصبحت في قبضة مليشيات 

أجنبية موالية له ومجموعات من الشبيحة.
بقتلهم،  قــام  بــل  فــي حماية مواطنيه وحــســب،  النظام  يفشل  لــم  املقابلة،  الجهة  فــي 
بالبراميل  أو  الكيميائي  بالسالح  كــان  إن  عشوائية،  انتقامية  بعمليات  وإبــادتــهــم 
املتفجرة. متبعًا سياسات التنكيل واستهداف املدنيني بصورة مباشرة لعزلهم عن 
املسلحني. وهنا لم تخضع »الدولة« في سورية لتعريف مدرسي آخر للدولة: التنازل 

عن شيء من الحرية مقابل الحماية. فأصبحت الدولة القاتل األكبر.
قرار املليشيات العراقية القتال حتى لو رحل األسد متوقع. وحزب الله سيقاتل على 
جبهاته حتى لو سقط النظام، ولن يقوم بأكثر من إعادة انتشار لقواته على األرجح. 

الشبيحة سيستمرون في القتال أيضًا، فهم أمراء حرب في مناطقهم.
بشار األسد مرتهن ملعسكره. تعامل الروس املهني واستدعاؤه ملقابلة وزير الدفاع 
سيرغي شويغو على األراضي السورية في يناير/كانون الثاني 2016 مثال صغير 

على ذلك. تصريحات املليشيات العراقية املوالية إليران مثال آخر.
أن  يــريــدون  والــذيــن  املقاومة«  لم يعد لألسد »دولـــة« إال في خياالت أنصار »محور 
يبرروا باسم فلسفات الدولة دعم تشكيالت واسعة من املليشيات الطائفية، والقوى 
الــبــالد. األســد طــرف في حــرب أهلية مثله مثل اآلخرين،  التي تعبث في  الخارجية، 
ومدعوم خارجيًا مثله مثل اآلخرين، وسيطرته على حلب أو ريف دمشق لن تكون 

عودة للدولة، بل سيطرة ملليشيا على منطقة.
 
ً
ما يجعل األسد مختلفًا عن أي طرف مقاتل في سورية، أنه الفصيل األكثر تنكيال

 وإبادة لهم، والذي يتحمل املسؤولية كاملة عن كل ما يجري، 
ً
بالسوريني، األكثر قتال

ألنه كان »الدولة«.

حين يلتقي اليسار مع اليمين دعوة ميركل لحلف الفضول

النساء والكتب

أوهام الدولة في سورية
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اختيــار  ســيء 
ُ
أ االقتصاديــة«  »املصالحــة  قانــون 

ونجــح  فهمــه،  التونســي  الشــعب  فأســاء  عنوانــه، 
ه 

ّ
املغالــون والثورجيــون فــي إقنــاع غالبيــة النــاس بأن

قانــون لتبرئــة املجرمــن، ولتبييــض فســاد الســراق 
»مصالحــة«،  هــو  فالعنــوان  طبعــا،  واملرتشــن. 
 مــن الطرفــن، فــأّي تنــازل مــن دولــة 

ً
تقتضــي تنــازال

فاســد  أو  متحّيــل  أو  ســارق  تجــاه  الشــعب  ومــن 
نهــب املــال العــام، وســاهم فــي إفقــار الشــعب، يعطي 
داللــة ســلبية. ثــم يــزداد ســوء ترويــج هــذا املشــروع، 
حينمــا يقفــزون إلــى نتائج غير دقيقــة، فيقولون إّن 
املصالحــة تفضــي إلــى العفــو عــن ناهبــي الثــروات 
اســتهزائي،  بأســلوب  املغالــون  ويزيــد  الوطنيــة، 
فيقولون: مشــروع القانون يدعو إلى تكريم الســّراق 
 

ّ
والتماس األعذار لهم وتقديم االعتذار منهم عن كل
مضايقــاٍت تعّرضــوا لهــا بعــد الثورة! طبعــا ما كان 
لهــذه املغالطــات أن تســتفحل، لــوال اإليحاءات املعيبة 
التــي تمثلهــا التســمية التــي اختيــرت لهــذا املشــروع 
التشريعي. حدث انحراف خطير في تطبيق أحكام 
الفصــل 96 مــن املجلــة الجزائيــة، وتــّم التوســيع فــي 
مدلــول عباراتــه، وِفــي نطــاق  مجــال الجريمــة، وفقــا 
الجتهــادات قضائيــة خاطئــة، انســاقت وراء الحملــة 
 من انتمى إلى املنظومة 

ّ
الشعبية لالقتصاص من كل

مــن  إداريــا  أو  كان  سياســيا  الســابقة،  السياســية 
دون تمييز بن املســؤوليات، األخالقية والسياســية 
فيهــا  املتــّورط  املالــي  الفســاد  قضايــا  والجنائيــة. 
إداريــون ووزراء ســابقون تلهــج حمــاس الثوريــن، 
الشــعب  أبنــاء  مــن  بهــم  التغريــر  يتــم  مــن  وغالبيــة 
الــكادح الــذي يعيــش أوضاعــا صعبــة وســط تخّبــط 
أّن ســبب وضعــه  فيعتقــد خطــأ  حكومــي خطيــر، 
املــزري اآلن هــو تصرفــات أولئــك اإلداريــن والــوزراء 
املحالــن فــي قضايا الفســاد، ولكــن النظر بعمق في 
 قضية 

ّ
حقيقــة مكونــات امللــف الجنائي الخاص بكل

يصيــب الحقوقــي بصدمــة، حينمــا يكتشــف مــدى 
التزييــف فــي  تحريــف الوقائــع وإخــراج النصــوص 
القانونية من سياقها واعتماد فقرات منها من دون 
االكتــراث بوجــود فقــرات أخــرى، أحــرى باالنطبــاق 
بمــا  الشــبهة  إلــى ذوي  املنســوبة  التصرفــات  علــى 
مــن  املتوّرطــن  أغلــب  عليهــا.  الشــرعية  يضفــي 
التصّرفــات  مــن  واحــدًا  فلســا  يغنمــوا  لــم  إداريــن 
ي مــن أقاربهــم، 

َ
املنســوبة إليهــم، ولــم يغنــم أيضــا ا

وال معارفهــم، بــل لــم يغنمــوا حتــى منفعــة معنويــة، 
أمــا خــرق التراتيب املنســوب إليهــم فأكثر األفعال ال 

تنطبق عليها التراتيب املزعوم خرقها.
حافظ النيفر )تونس(

األســير  يــوم  نيســان،  مــن   17 موعــد  يمثــل 
اقــة، 

ّ
الفلســطيني، رمزّيــة عاطفّيــة شــعبّية دف

ــل هــذا اليــوم على كفاح شــعب، 
ّ
فبقــدر مــا يدل

هــو يرمــز كذلــك إلــى معانــاة األســرى، ففــي 
األســر  وفــي  وأبنــاء،  وأّمهــات  آبــاء  األســر 
األســر  وفــي  ونــّواب،  وموظفــون  مناضلــون 
كانــت  فــإذا  فلســطيني،  ملليــون  قصــص 
الجزائــر العزيــزة قّدمــت علــى مذبــح الحرّيــة 
تــروي  فلســطن،  فَصنوهــا  شــهيد،  مليــون 
حكايــة مليــون أســير منــذ العــام 1967. كان 
األســرى ينتظــرون هــذا اليــوم بفــارغ الّصبــر، 
ال ليحتفــل بهــم العالــم، بل ليخوضوا إضرابا 
مفتوحــا عــن الطعــام تحقيقــا ملطالــب عادلــة، 
الطبــّي  العــالج  رأســها موضــوع  علــى  يقــف 
والعــزل اإلفــرادي واالعتقــال اإلداري، وزيــارة 
األهــل. لــم يتّوهــم األســرى أّن إدارة مصلحــة 
 اإلجــرءآت 

ّ
الّســجون ســتقف متفّرجــة، فــكل

مفاعيلهــا  بــدأت  وقــد  عــة، 
ّ
متوق التعســفّية 

حتــى قبــل بــدء اإلضــراب، من اقتحام أقســام 
األســيرة،  الحركــة  قيــادات  وعــزل  الّســجون، 
 إلى 

ً
ومنع الخروج للفورة )الّســاحة(، وصوال

إلغــاء صــالة الجمعة جماعــة، ومصادرة امللح 

الذي يذيبه األسرى مع املاء ليشربوه حتى ال 
عــاٌت فــي حســاب 

ّ
هــا توق

ّ
ــن أمعاؤهــم، كل

ّ
تتعف

جــارب املتراكمــة مــع إدارة مصلحــة 
ّ
خبــرة الت

الّســجون. ما غاب عن األســرى، ولم في يكن 
فــي الحســبان، أن تعصــف بالحركة األســيرة 
ومــن  السياســّية،  والخالفــات  فرقــة 

ّ
الت ريــاح 

املؤلــم  أن تدخــل الحســابات السياســّية فــي 
معركــة األمعــاء ومطالب األســرى اإلنســانّية، 
في قضّية تشغلنا جميعا، فهل لم يعد هناك 
محّرمات في قاموس السياســة الفلســطيني 
بن حركتي فتح وحماس؟ ومن مصلحة من 
أن يدخل األســرى في لعبة البازار السياســي 
ومحمــود  البرغوثــي  مــروان  املناضــل  بــن 
مــن  وفتــح  حمــاس  وبــن  جهــة،  مــن  عّبــاس 
اإلســرائيلّية  املاكينــة  حاولــت  أخــرى؟  جهــة 
أوتيــت  مــا  بــكل  مــن سياســّين وإعالمّيــن، 
مــن قــوة، أن تجهــض اإلضــراب فــي محاولــة 
مســتوى  علــى  وتداعياتــه  مفاعيلــه  إللغــاء 
فبــدأت  اإلســرائيلية،  والســمعة  الّدعايــة 
حذيرات من دخول األســرى الفلســطينّين 

ّ
الت

وأطلــق  الطعــام،  عــن  مفتــوح  إضــراب  فــي 
تداعيــات  مــن  املحــذرة  للتحليــالت  العنــان 

ــة الغربيــة وفلســطن املحتلــة 
ّ
أمنّيــة فــي الضف

الشــعبّية  الفاعلّيــات  إطــالق  مــع   ،1948 فــي 
وزيــر  فأعلــن  األســرى،  إلضــراب  املســاندة 
األمــن الداخلــي اإلســرائيلي، جلعــاد أردان، أّن 
عام لن يســمح لهم 

ّ
األســرى املضربن عن الط

بدخول املستشفيات اإلسرائيلّية، بل سيقام 
لهــم عوضــا عــن ذلــك مستشــفيات ميدانّيــة 
السياســّية  الحمــالت  الّســجون، وتوالــت  فــي 
بنيامــن  الهــرم،  رأس  أعلــى  مــن  الضاغطــة 
مطلــب  أَي  تحقيــق  بعــدم  واعــدًا  نتنياهــو، 
 حتى 

ً
لألســرى. وتعالت التصريحات مطالبة

بإعــدام األســرى، كذلــك اإلعــالم اإلســرائيلي 
بإشــاعة  الفتنــة  بــذور  لــزرع  توظيفــه  تــّم 
مــن  انســحبوا  األســرى  بعــض  أّن  أكاذيــب 
 إلــى اتهــام األســير مروان 

ً
اإلضــراب، وصــوال

البرغوثــي الــذي تصّدر مشــهد بداية إضراب 
ــي حســابات الّزعامــة 

ّ
1500 أســير، أنــه يصف

عّبــاس،  محمــود  مــع  الســلطة  كرســّي  علــى 
وكأن ليــس هنــاك ظلــم وجــور فــي الّســجون 
اإلســرائيلّية، واألســرى يضربون عن الطعام 

فقط كرمى لعيون مروان.
أحمد الصباهي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

رضوان زيادة

الكونغــرس  داخــل  كبيــر  جــدل  اليــوم  يــدور 
الصحيــة،  الرعايــة  قانــون  بشــأن  األميركــي 
أنــه  وعــد  قــد  كان  ترامــب  دونالــد  فاملرشــح 
الــذي  الصحيــة  الرعايــة  برنامــج  ســيلغي 
بــاراك أوبامــا، ومــا زال مطبقــا  الرئيــس  أقــّره 
وصالحــا، حيــث شــمل البرنامــج أكثــر مــن 22 
علــى  يحصلــون  يكونــوا  لــم  أميركــي  مليــون 
رعايــة مســبقة. حجــة الجمهوريــن فــي إلغــاء 
هــذا البرنامــج هــو االرتفــاع الحــاد فــي مبلــغ 
االشــتراك الشــهري الــذي على العائلــة أو الفرد 
أن يدفعه شــهريا لشــركة التأمن الصحي، كي 
يتمّكــن مــن اإلبقــاء علــى تأمينــه، وفــي الوقــت 
نفســه، انعدام املنافســة بن الشركات الصحية 
واليــات  فــي  البرنامــج  هــذا  فــي  املشــتركة 
أميركيــة كثيــرة، بحيــث أصبــح هــذا البرنامــج 

أشبه باالحتكار، وليس قائما على املنافسة.
كــي  كفايــة،  قويــة  الحجــج  هــذه  بالـــتأكيد، 
تقنــع الناخــب األميركــي بالتصويــت للحــزب 
الجمهــوري الــذي جعل من فكــرة إلغاء التأمن 
الصحي ألوباما شعارا انتخابيا له، ونجحت 

بشكل كبير في نجاح الرئيس ترامب.
اآلن، عندمــا وصــل الرئيــس ترامــب إلــى البيــت 
االنتخابيــة  وعــوده  إيفــاء  ويريــد  األبيــض، 
التأمــن  إلغــاء  قطعهــا، ومنهــا  التــي  الكثيــرة 
الصحــي، تصاعــدت املظاهــرات اليومية، حتى 
إلغــاء  مــن  خوفــا  الجمهوريــة،  الواليــات  فــي 
اســتبدل  لذلــك  األميركيــن.  ملاليــن  التأمــن 
الصحــي  التأمــن  إلغــاء  الجمهوريــون شــعار 
ألوباما بشعار آخر أو إلغاء ومن ثم استبدال، 
أي أنــه قبــل إلغــاء التأمــن الصحــي علينــا أن 

حلمي األسمر

لها كثيرون 
ّ

أحــد تعريفــات اإلرهاب التــي يفض
أمــام  املتاحــة  الوحيــدة  املقاومــة  وســيلة  أنــه 
فعــٍل  أي  القــوي  يشــيطن  لهــذا  الضعيــف، 
كان  ولــو  الضعيــف، حتــى  إليــه  يلجــأ  عنيــف 
صاحــب حــق، لهــذا تســمي ســلطات االحتــالل 
باتجــاه  الحجــارة  قــذف  عمليــة  اإلســرائيلي 
جنودها ومستوطنيها إرهابا، حتى ولو كان 
هذا الفعل صادرا عن طفل فلسطيني في عمر 
السادســة. وعلــى الرغــم مــن تغليــظ عقوبتهــم، 
إال أن »راجمــي« الحجــارة، صغــارًا أو كبــارًا، ال 
يكفــون عــن ممارســة هــذا الفعــل، ألنــه الســبيل 
الوحيــد املتــاح لــدى مــن يمارســه للتعبيــر عــن 

رفض االحتالل ومقاومته.
طريقــة  إلــى  هنــا  الضعيــف  اهتــدى  ومثلمــا 
اهتــدى  مــا،  حــد  إلــى  خشــنٍة  ملقاومــٍة  مــا 
الفلســطينيون، خصوصــا مــن يقيــم منهــم في 
الشتات، إلى طريقة مقاومٍة ناعمة، هي تعبير 
آخــر عــن »قــوة الضعف«، وهــي املقاطعة، وهي 
الرغــم  النمــو بشــكل كبيــر، علــى  بــدأت   

ٌ
حركــة

مــن أن »ثقافتهــا«، فــي فلســطن وخارجهــا، لــم 
تأخذ حجمها املطلوب من االلتزام واالنتشار.
يــروي الكاتــب العبــري ب. ميخائيــل، في مقالة 
لــه فــي »هآرتــس« )19 مــارس/آذار2017( هــذه 
الواقعــة:  كنــت فــي فبرايــر/ شــباط 2011 فــي 
إلــى  فــي جنــوب أفريقيــا. وقــد وصلــت  زيــارة 
هنــاك مــع مراســلن مــن أرجــاء العالــم، حيــث 
الصحــة  عــن  مشــروع  لرؤيــة  اســتدعاؤنا  تــم 
والتعليم والزراعة، وكان مشــروعا الفتا. ُوجد 
فــي الحافلــة التــي نقلتنــا مــن مــكان إلــى آخــر 

 له. وهنا، تأتي العقدة التي أخذت 
ً
نضع بديال

مــن الرئيــس أوبامــا عامن، حتى حلها بشــكل 
الديمقراطيــن  تصويــت  وبضمــان  جزئــي، 
فحســب، إذ لــم يصــّوت علــى مشــروع التأمــن 
الصحي ألوباما أي عضو جمهوري. وهذا ما 
لــم يحصــل فــي تاريــخ الواليــات املتحــدة، فــكل 
القوانن الرئيسية املتعلقة بالصحة والتعليم 
تأييــد  مــا تحتــاج  الحكومــي غالبــا  واإلنفــاق 
املعتدلــن مــن الحزبــن، لكن االنقســام الحزبي 
أوبامــا،  الرئيــس  عهــد  فــي  أشــده  علــى  كان 
الصحيــة  الرعايــة  مشــروع  علــى  يوافــق  فلــم 
مجلســي  فــي  جمهــوري  عضــو  أي  ألوبامــا 
الشــيوخ والنــواب. اآلن، حــاول رئيــس مجلــس 
النــواب، بــول رايــان، الجمهــوري، باالتفــاق مــع 
الرئيس ترامب، تمرير مشــروع جديد للرعاية 
الصحيــة، لكنــه لــم يحصــل على تأييــد أعضاء 
باملعارضــة  فكيــف  نفســه،  الجمهــوري  حزبــه 
هــذه  حــل  إذا  يمكــن  فكيــف  الديمقراطيــة، 
املعضلة؟ أي كيف يمكن تمرير مشروع جديد 
للرعايــة الصحيــة، يخفــف التكاليــف املرتفعــة 
للغايــة علــى الحكومــة وعلــى املواطنــن، وفــي 
الوقت نفسه، يحصل على تأييد املشّرعن في 

الحزبن، الجمهوري والديمقراطي.
أميــركا،  فــي  اليــوم،  ذلــك  تحقيــق  يســتحيل 
وفــي ظــل االنقســام السياســي الشــديد الســائد 
الثقافــة  كلــه  ذلــك  مــن  واألهــم  الحزبــن،  بــن 
كان  ربمــا  ولذلــك  املشــرعن.  علــى  املهيمنــة 
التأمــن الصحــي ألوبامــا آخــر وأفضــل فرصــة 
ممكنة، ولن يمكن بعدها تعديل هذا املشــروع 
بقانــون آخــر، إال مــع تغييــر جذري فــي الثقافة 
األميركية، وفي رؤية املشرعن لدور الحكومة 
في السياســة األميركية. املشــكلة الرئيســية أن 

مرشٌد من جنوب أفريقيا، أبيض في األربعن 
الفصــل  عينيــه  بــأم  شــهد  وقــد  عمــره.  مــن 
العنصــري وانتهــاءه أيضــا، أي أنــه كان هنــاك 
مــا يمكننــا التحــدث عنــه. كان املرشــد حازمــا 
الكثيــرة  الســاعات  وفــي  ومتهكمــا.  وبــاردا 
التــي قضيناهــا فــي الحافلة تحدثنــا عن أمور 
كثيــرة، مثــل األســاطير الدينيــة الكاذبــة التــي 
أوجدهــا األفارقــة لتبريــر التفــوق العرقي على 
بالضبــط.  هكــذا  نعــم،  نعــم،  الســود.  األوالد 
وتحّدثنــا أيضــا عن جهاز التعليم في أفريقيا 
الــذي كانــت لــه »إدارة هويــة أفريقيــة«، جنــدت 
اللــه وأقوالــه من أجل احتياجاتهــا العنصرية. 
فــي تلــك اللحظــة، وجهــت ســؤااًل أثــار فضولــي 
جدا. ســألته: قل لي، ما الذي كســركم؟ ما الذي 
األبارتهايــد،  وتنهــون  تتراجعــون  جعلكــم 
كالرك  دي  فريدريــك  أحــزاب  وتؤيــدون 
الــذي  التحــّول  حدثــون 

ُ
وت مانديــال،  ونلســون 

يصعــب تصديقــه، مــن نظام قمعــي أبيض إلى 
ديمقراطيــة كاملــة؟ وأجاب بال ترّدد »املقاطعة 
هي التي حّررتنا. ...هل السبب هو النقص في 
الوقــود والســالح وعــدم وجــود االســتثمارات؟ 

طلبت منه التوضيح.
ال، أجابنــي، لــم تكــن هــذه هــي املشــكلة. فدائمــا 
ببيعنــا  قامــوا  جيــدون  أشــخاٌص  هنــاك  كان 
الوقــود والســالح وكل ما نريــد.. قال ذلك، وهو 
يعــرف مــن أيــن جئــت »املقاطعــة الثانيــة هــي 
التــي حســمت األمــر«، قــال. وســألته مــاذا كانت 
املقاطعــة الثانيــة؟ فأجــاب: املقاطعــة الثقافيــة، 
األكاديميــة.  الفنيــة،  الســياحية،  الرياضيــة، 
الــدول التــي طلبــت فجــأة عــدم منــح تأشــيرات 
بواباتهــا  أغلقــت  التــي  الجامعــات  الدخــول، 

املرذولة باملطلق في الثقافة األميركية. ولذلك، 
ال وجــود ملعنــى التضامــن االجتماعــي القائــم 
على فكرة أن على القادرين ماديا مساعدة غير 
القادريــن، عبــر برامــج اجتماعية، تقــوم عليها 
الدولــة، فالــرد املباشــر أن الدول االســكندنافية 
التي تطبق هذه البرامج ال يمكنها تحّمل هذا 
البرامــج علــى املــدى الطويل، واألهــم أنها تأكل 
من النمو االقتصادي لهذه املجتمعات التي ال 

مكان فيها للنجاحات الفردية.
فــي  الرأســمالية  إن  القــول  يصــح  ولذلــك، 
أميــركا فــي أوج ألقهــا ونجاحاتهــا، وبالتالــي 
أو  االجتماعيــة،  بتكاليفهــا  يكتــرث  أحــد  ال 
يأخذهــا باالعتبــار، وإنمــا يتــم التركيــز علــى 
تعتمــد،  التــي  الفرديــة  النجاحــات  قصــص 
بشــكل رئيســي، علــى الرغبــة بالعمــل الطويــل 
والصعــب، مــن أجــل النجــاح فــي بيئــة تشــجع 
يمكــن  ولذلــك،  حدودهــا.  أبعــد  إلــى  املنافســة 
القــول إن تحقيــق برنامج رعاية صحية جديد 
 شــبه مســتحيلة، ألنه لن يســتطيع 

ً
يبدو مهمة

جمع املتضادات معا في مشروع قانون واحد، 
تخفيــف  فكــرة  حقــق  الجمهــوري  فاملشــروع 
التكاليــف الفرديــة، لكنه لــم يحقق فكرة أحقية 

علــى معاقبتنــا عليهــا، فمــن حقنــا أن نقاطــع 
كيــان العــدو، وكل مــن ال يقاطعــه، بــكل الســبل 

السلمية املشروعة، والقانونية جدا.
النبــي  أن  الشــريف  النبــوي  األثــر  فــي  جــاء 
صلــى اللــه عليــه وســلم قــال: ال تحاســدوا وال 
اللــه  عبــاد  وكونــوا  تقاطعــوا  وال  تباغضــوا 
بعضكــم  يقاطــع  ال  أي  تقاطعــوا  ال  إخوانــا. 
بعضــا، والتقاطــع ضــد التواصــل، وفــي روايــٍة 
املقاطعــة  إن  وقيــل  تدابــروا،  وال  تقاطعــوا  ال 
أو  عامــة  النــاس،  بــن  الواجبــة  الحقــوق  تــرك 
 بن طرفن، جاز 

ٌ
خاصــة. ولكــن، إذا وقع خالف

ألحــد األطــراف مقاطعــة الطــرف اآلخــر، كأحــد 
التــي  بالوســائل  النفــس  عــن  الدفــاع  أســاليب 
 لــه بحســب قوتــه، ومــن أقــدم مــا 

ً
يراهــا متاحــة

عــرف مــن أســاليب املقاطعــة، مقاطعــة قريــش 
بنــي هاشــم في جميع التعامــالت االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية.
التاريــخ  فــي  املقاطعــة  حــوادث  أشــهر  ومــن 
الحديــث مــا فعلــه السيـــاسي الهنــدي، املهاتما 
غانــدي، وكانــت ضــد االســتعمار البريطانــي، 

التكلفــة للجميــع. وبالتالــي، وكمــا قــال خبــراء 
كثيرون إنه فيما لو طبق املشروع الجمهوري، 
فــإن 24 مليونــا ســيفقدون التغطيــة الصحيــة 
خــالل األربــع ســنوات املقبلة، وتنطبق املســألة 
فــإن  التكاليــف،  تخفيــض  فــي  نفكــر  عندمــا 
نوعيــة املعالجــة الصحيــة ســتنخفض بشــكل 
كبيــر. وملــا كان خيــار مســؤولية الحكومــة فــي 
املشــافي  بنــاء  عبــر  الصحيــة  الرعايــة  تقديــم 
الثقافــة  فــي  منعدمــا  يكــون  يــكاد  وغيرهــا 
والسياســة األميركيــة، ألنــه مرفــوض باملطلق، 
األميركيــن.  والسياســين  املشــّرعن  بــن  مــن 
الصحيــة  الرعايــة  وبالتالــي، ســتبقى مســألة 
الصحــي  التأمــن  شــركات  بــن   

ً
محصــورة

والقطــاع الخــاص. ولذلــك، يبقى دور الحكومة 
التــي  القوانــن  »تنظيــم«  فــي  فقــط  محصــورا 
تنظــم الشــؤون الصحيــة ووضعهــا، مــن دون 
أن يكــون لهــا دور مباشــر فــي تدبيرهــا، علــى 
الرغــم مــن أن املشــاركة الحكوميــة قــد يخفــض 
التكاليــف الصحيــة بشــكل كبيــر للغايــة. لكــن 
خوفــا مــن شــبهات »االشــتراكية«، يبــدو هــذا 
الحــزب  للغايــة، وحتــى ضمــن  الخيــار بعيــدًا 
الديمقراطــي نفســه، وال يتبنــاه ســوى أقصــى 

اليسار في الحزب نفسه.
ولذلك، تعكس مســألة التأمن الصحي بشــكل 
وهــي  وسياســاتها،  األميركيــة  الثقافــة  كبيــر 
ليســت مســألة صغيــرة بــكل تأكيــد، إذ ترتبــط 
وتتشــعب فــي طريقة نشــوء الواليــات املتحدة، 
وفكــرة النجــاح فيهــا، وكمــا أن تغييــر الثقافــة 
 أبدا، تبدو مســألة 

ً
 أو ســهلة

ً
 هينة

ً
ليس مســألة

تغيير الرعاية الصحية أشــبه بالصراع داخل 
الثقافة ذاتها.

)كاتب وباحث سوري في واشنطن(

صنــع  علــى  الهنــود  املواطنــن   
ّ

حــض حــن 
باملغــزل  باالســتعانة  بأنفســهم  مالبســهم 
تنتجــون،  ممــا  »كلــوا  يقــول  وكان  اليــدوي، 
بضائــع  وقاطعــوا  تصنعــون،  ممــا  والبســوا 
املنتجــات  اليابــان  مقاطعــة  ومنهــا  العــدو«. 
الواليــات  ســيطرة  ورفــض  األميركيــة، 
املتحــدة، البلــد املنتصــر، على مقــّدرات اليابان 
مــن  االســتيراد  تحجيــم  وتــم  االقتصاديــة. 
واإلنتــاج  االســتثمار  وتشــجيع  الخــارج، 
اليابانــي،  والخدمــي  والزراعــي  الصناعــي 
إلــى مســتوًى  ووصلــت حــدود هــذه املقاطعــة 
يفــرض نفســـه عامليــا،  اليابانــي  املنتــج  جعــل 
حتــى فــي األســواق األميركيــة نفســها.  منهــا 
تاريــخ  وهــو   1945 عــام  فــي  وقــع  مــا  أيضــا 
رســميا،  إســرائيل  العربيــة  املقاطعــة  بــدء 
عندمــا اتخــذت جامعــة الــدول العربيــة قــراراٍت 
االقتصاديــة  املقاطعــة  بضــرورة  وتوصيــاٍت 
إلســرائيل، واعتبرتــه عمــال دفاعيــا مشــروعا، 
العــرب  يســتخدمها  التــي  الوســائل  وإحــدى 
ضــد االعتــداءات الواقعــة عليهــم من إســرائيل، 

 لألمن القومي العربي.
ً
ووقاية

ملــك  قيــام  املقاطعــة  حــوادث  أشــهر  ومــن 
باملقاطعــة  اللــه  رحمــه  فيصــل  الســعودية 
االقتصاديــة، في أعقاب حربي 1967 و1973، 
فبعــد يومــن مــن نشــوب األولــى، أعلــن حظر 
البتــرول الســعودي عــن بريطانيا والواليات 
املتحــدة. وعلــى إثــر نشــوب الحــرب الثانيــة، 
شــمل  الــذي  البترولــي  الحظــر  حركــة  تزعــم 
فــي  أثــره  الحظــر  لهــذا  فــكان  الخليــج،  دول 

توجيه املعركة.
)كاتب من األردن(

الرئيــس ترامــب قدم وعودًا كبيرة فيما يتعلق 
بالتأمــن الصحي، ال يســتطيع تحقيقها، وقد 
قــال، فــي مؤتمــر صحافــي، »إنــه اكتشــف كم أن 
األمــر معقــد للغايــة«، فقــد وعد بتأمــن صحيٍّ 
يشمل الجميع، وبتكاليف أقل مما عليه تأمن 
أوبامــا، وفــي الوقــت نفســه، ســتكون النوعيــة 

في الرعاية الصحية أفضل.
نفســه،  الوقــت  فــي  كلــه  ذلــك  جمــع  يمكــن  ال 
فــإذا وضعــت النوعيــة شــرطا، فلــن تســتطيع 
بتأمــن  طالبــت  وإذا  التكاليــف،  تخفيــض 
أن  الدولــة  علــى  الجميــع،  يشــمل  صحــي 
هــذه  تغطيــة  تكاليــف  مــن  كثيــرًا  تتحمــل 
التــي ســيتم  الضرائــب  مــن  الصحيــة  الرعايــة 
يتفــق  ال  مــا  وهــو  املواطنــن،  مــن  تحصيلهــا 
وال  منهــم،  املعتدلــون  ال  الجمهوريــون،  معــه 
 Freedom« يســمى  فيمــا  ممثلــن  املتشــّددون 
النســخة  تمريــر  منعــوا  الــذي  وهــم   .»Coccus
الجمهوريــة مــن مشــروع الرعايــة الصحية في 
مجلــس النــواب، ألنــه يزيــد التكلفــة اإلجماليــة 
التــي علــى الدولــة أن تتحملهــا، وبالتالي، كما 
يقــال ال يمكــن جمــع البرتقــال مــع التفــاح فــي 
معادلــٍة رياضيــٍة واحــدة، وهــذا ينطبــق علــى 
وضــع التأمــن الصحــي فــي أميــركا، وهــو أن 
الفرديــة  الثقافــة األميركيــة قائمــة علــى فكــرة 
املطلقــة، والحــق في النجاح واالســتمتاع بهذا 
النجــاح، حتــى مــن دون حــق الدولــة فــي زيــادة 
الضرائــب عليــك، ألنــه يجــب أال تعاقــب الدولــة 
بمزيــد مــن الضرائــب الذيــن يحققــون نجاحــا 
ماليــا، وهــم يســهمون، بشــكل مباشــر أو غيــر 
ملعانــي  وجــود  ال  ولذلــك  النمــو.  فــي  مباشــر، 
مســتخدمها  وتحيــل  التكافــل،  أو  التضامــن 
والشــيوعية  االشــتراكية  معانــي  إلــى  فــورا 

يصلــوا،  لــم  الذيــن  الفنانــون  فجائــي،  بشــكل 
املســابقات التــي أغلقــت فــي وجــه رياضيينــا، 
األلعــاب األوملبيــة التــي تــم إخراجنــا منهــا. كل 
ذلــك هــو الــذي عمــل علــى لــّي ذراعنــا... أو فتــح 
أعيننــا... وهــذا كان متعلقــا بمــن نتحّدث معه. 
ببســاطة، مللنــا مــن أن نكــون منبوذيــن. مللنــا 
 الناس من 

ّ
 نابية دوليا، ومل

ً
من أن نكون كلمة

أن نكــون شــياطن العالــم. كنــا نريــد أن نصبح 
طبيعين. ودي كالرك ومانديال اقترحا علينا 

الطريق، وبدورنا وافقنا«.
 أكثــر مــن 

ٌ
انتهــى حديــث الكاتــب، وهــو حديــث

مهــم، خصوصــا فــي زمــٍن تراجعــت فيــه قضية 
علــى  فعــال،  اختفــت  قــد  تكــن  لــم   

ْ
إن فلســطن، 

الجمعــي  والعقــل  العربــي  الرســمي  الصعيــد 
فثّمــة مباهــاة وحديــث علنــي  أيضــا،  الدولــي 
عــن »تطبيــع« عربــي رســمي، وتعــاون وثيــق 
معلومــات،  وتبــادل  عبريــة،  عربيــة  وأحــالف 
تبلــغ أحيانــا حــد تجنيــد أجهزة كاملــة للعمل 
فــي  ســواء  الصهيونــي،  املشــروع  خدمــة  فــي 
بــالد العــرب أو العجــم، مــا يعنــي أن »املقاطعــة 
ا مــن  األولــى« فــي طريقهــا إلــى أن تكــون جــزء
املاضــي، فــي حــن أن املقاطعــة الثانيــة هــي مــا 
حقــق انتصــار الســود، وتهــاوي نظــام الفصــل 

العنصري الجنوب أفريقي.
وتقاريــر  خلــف،  ريمــا  نمتــدح  أن  يكفــي  ال 
تكــون  قــد  بانتصــاراٍت  ونحتفــل  »إســكوا«، 
علــى الــورق أكثــر منهــا علــى األرض. ثّمــة مــا 
أن أصبحــت  بعــد  الشــعب،  نحــن  فعلــه  يمكــن 
املقاومــة إرهابــا، يحاكــم عليهــا مرتكبهــا، ولــم 
الناعمــة،  يبــق أمامنــا إال أن نفعــل مقاومتنــا 
أحــد  يجــرؤ  ال   

ٌ
مقاومــة وهــي  اإلنســانية،  أو 

إصالح التأمين الصحي والثقافة األميركية

قوة الضعف بمواجهة ضعف القوة

تعكس مسألة 
التأمين الصحي 

بشكل كبير الثقافة 
األميركية وسياساتها

قوة الضعف طريقة 
ناجعة في مواجهة 
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متطوعات في »الخوذ البيضاء«

في انتظار المياه... ونخوة العالم

17

جالل بكور، ريم إسالم

»العمــل اإلنســاني دفعنــي إلى التطّوع في 
الدفــاع املدنــي الســوري )الخــوذ  صفــوف 
فاعــل  جــزء  الســورّية  فاملــرأة  البيضــاء(. 
فــي الثــورة«. هــذا مــا تقولــه أم إســماعيل، املتطّوعة 
مــة الدفــاع 

ّ
فــي صفــوف الفــرق النســائية لــدى منظ

املدنــي الســوري. كانــت قــد تطّوعــت فــي املركــز قبــل 
نحو عامن، في بداية شهر مارس/ آذار، والتحقت 
بمركز النساء في ريف حماة الغربي وسط البالد. 
اليــوم، تقــّدم اإلســعافات األولّيــة لجرحــى الحــرب 

واملصابن من جّراء حوادث أخرى.
االلتحــاق  إلــى  دفعنــي  »مــا  إســماعيل:  أم  تقــول 
ــه عمــل إنســاني يخــدم 

ّ
بالدفــاع املدنــي أساســا، أن

جميع املدنين في املنطقة من دون تمييز، كما أنني 
أملــك خبــرة كافيــة فــي مجــال اإلســعاف واإلنقــاذ، 
بــل طلبــي بســبب خبرتــي وعملي فــي املجال 

ُ
وقــد ق

نفسه، وقدرتي على تحمل هذه األعمال«. اليوم، أم 
إسماعيل في الرابعة والثالثن من عمرها، ولديها 
ثالثة أطفال. سابقا، كانت تعمل ممرضة في مراكز 

طبّية عدة في مدينة حماة وريفها.
ها لم تتطّوع من أجل املال، 

ّ
توضح أم إســماعيل، أن

بات الحياة كثيرة، 
ّ
 متطل

ّ
وإن كانــت تــدرك تمامــا أن

عــدا عــن حاجــة أطفالهــا إلــى رعاية. اليــوم، تحصل 

على مكافأة شهرية قيمتها 150 دوالرًا أميركيا. في 
ــى تضميد الجــروح وتجبير 

ّ
املركــز النســائي، تتول

الكســور ومــداواة الحــروق وغيرهــا مــن اإلصابات، 
وذلك بعد إسعاف فريق اإلنقاذ الجرحى من جراء 

ه قوات النظام السوري.
ّ
القصف الذي تشن

وال يقتصر عمل نســاء الدفاع املدني على إســعاف 
جرحــى الحــرب، بــل املصابن أيضا نتيجة حوادث 
الســير وغيرهــا مّمــا قــد يتعــرض لــه املواطنون في 
اإلنقــاذ  وفريــق  إســماعيل  أم  وتواجــه  يومّياتهــم. 
املعــدات  ــة 

ّ
قل بســبب  كثيــرة  صعوبــات  النســوي 

كمســعفات،   
ّ
عملهــن فــي  أساســية  وهــي  الطبّيــة، 

باإلضافــة إلــى القصــف املتكــّرر علــى املنطقــة الــذي 
كثيرًا ما أعاق عمل الفريق. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه كان للفريــق النســائي دور 
بعــد  خصوصــا  األولّيــة،  اإلســعافات  فــي  كبيــر 

القصف وإصابة نساء، فساهمن في إسعافهن.
مجــال  فــي  النســاء  لعمــل  املجتمــع  نظــرة  وعــن 
اإلسعافات، توضح أم إسماعيل: »في بداية عملي، 
كانــت نظــرة املجتمــع ســلبّية، إذ اعتــاد الناس على 
فــي وقــت الحــق، تغيــرت   

ّ
لكــن الرجــال كمســعفن. 

نظــرة املجتمــع للمرأة وباتت أكثر إيجابّية بســبب 
خصوصــا  بهــا،  تقــوم  التــي  والخدمــات  األعمــال 

إسعاف النساء املصابات«.  
بدورهــا، تقــول العضو في مركز الدفاع النســائي في 

مدينــة األتــارب فــي ريــف حلــب الغربــي، ميســاء عجم 
ها وغيرها يتعاملن 

ّ
)34 عاما(، لـ »العربي الجديد«، إن

 عمــل الفريــق ال 
ّ
بلباقــة مــع املصابــن، الفتــة إلــى أن

يقتصر على إسعاف مصابي الحرب. تضيف: »نحن 
فــي مركــز األتــارب ثمانية عناصر نســتقبل املصابن 
من جراء القصف، واملرضى، باإلضافة إلى املصابن 

نتيجة حوادث السير وغيرها«. 
ميســاء، وهــي أّم لطفلــن، كانــت قــد تقّدمــت بطلــب 
لالنضمام إلى الدفاع املدني، ووافق املعنيون على 
طلبهــا بعدمــا اجتــازت االختبــارات بنجــاح. تقــول 
إنــه يجــب أن تتوفــر لــدى املتطــوع  شــهادة علميــة، 
ثــالث  عــن  تقــل  ال  التمريــض  فــي  خبــرة  وشــهادة 
 يقــل العمر عــن 35 عاما. 

ّ
ســنوات، وغيرهــا، علــى أال

نجحــت ميســاء في اجتياز االختبــارات، وقد مثلت 
فــة مــن عــدد مــن املتخصصــن فــي 

ّ
أمــام لجنــة مؤل

مجــال التمريــض. اليــوم، تقــّدم اإلســعافات األوليــة 
فــي املركــز، مشــيرة إلــى أن أعضــاء املركــز مدربــون 
بشكل ممتاز ومستعدون ملواجهة أي حالة طارئة.

إلى ذلك، يقول املسؤول اإلعالمي في الدفاع املدني 
عــن قطــاع حمــاة الشــمالي، أبــو املقــداد الحمــوي، لـــ 
»العربي الجديد«: »منظومة الدفاع املدني أنشــأت 
مراكز نسائّية إيمانا منها بقدرة العنصر النسائي 
وضرورة وجود النساء ضمن تشكيالتها وفرقها. 
اخترنــا األفضــل مــن بن املتقدمــات بطلبات للعمل 

 مركــز مــا بــن ثمانــي 
ّ

معنــا. حاليــا، يوجــد فــي كل
وعشر نساء مسعفات، ويساهمن أيضا في تنظيم 

حمالت توعوية«.
 رغبــة النســاء الشــديدة في االنتســاب إلى 

ّ
وفــي ظــل

الدفــاع املدنــي، كان البــّد مــن وضع شــروط قاســية، 
واإلســعاف،  التمريــض  مجــال  فــي  الخبــرة  منهــا 
األوليــة  اإلســعافات  فــي  لــدورات  الخضــوع  أو 
والتمريــض. وتســاعد فــرق الدفــاع املدنــي مديريــة 
الصحة التابعة للحكومة الســورية املؤقتة، بهدف 
تشــكيل لجنــة االختبــار التي تقــوم بفحص طلبات 
االنتساب، والتدقيق في حملة الشهادات العلمية.

الشــهادة  أن  املدنــي  الدفــاع  فــي  مصــدر  ويوضــح 
العلمّيــة ليســت شــرطا غير قابل للبحــث، الفتا إلى 
أن األساس هو النجاح في االختبار. ويلفت إلى أن 
اللجنة كشفت بعض الشهادات املزورة، وهذا ليس 
غريبــا بســبب ما تواجهه البــالد. وتعّد فرق الدفاع 
املدنــي فــي ســورية مــن أهــم الفــرق التي تســاهم في 
تقديــم العــون للمدنّيــن. وتواجــه محاولــة تشــويه 
 عن 

ً
ســمعتها مــن النظام الســوري وحلفائــه، فضال

الطيــران  مــن  ومتعّمــد  متكــرر  بشــكل  اســتهدافها 
الحربــي، األمــر الــذي أســفر عــن ســقوط عشــرات من 

املتطوعن بن قتيل وجريح.
ويبــدو أن املــرأة الســورية مصّرة على اســتكمال ما 
بدأته مع الثورة السورية، فدورها لم يعد ثانويا.

مجتمع
 مراكز االحتجاز في البالد مكتظة باملحبوسن 

ّ
أفاد املجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر، أن

احتياطيــا. فاألعــداد تفــوق طاقتهــا االســتيعابية بنســبة تصــل إلــى 300 فــي املائــة. وطالب املجلس 
 محكمــة 

ّ
بإعــادة النظــر فــي الحــّد األقصــى الحالــي للحبــس االحتياطــي وهــو 24 شــهرًا. ُيذكــر أن

جنايات القاهرة بّرأت الشهر الجاري سبعة متهمن قضوا نحو 33 شهرًا في الحبس االحتياطي 
 الشخص قد ُيحبس احتياطيا 

ّ
 للمشكلة، خصوصا أن

ّ
خالفا للقانون. ودعا املجلس إلى إيجاد حل

)رويترز( لفترة طويلة قبل أن تظهر براءته. وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها. 

 
ّ
أفــادت دراســة حديثــة أعــّدت فــي معهــد البحــوث الرياضيــة فــي جامعــة كانبيــرا األســترالية، بــأن
ممارســة التماريــن الرياضيــة املعتدلــة ملــّدة تــراوح مــا بــن 45 و60 دقيقــة ملــّرات عــّدة أســبوعيا تعــّد 
 الخمســن. واعتمد 

ّ
أفضــل وســيلة للحفــاظ علــى النشــاط الذهنــي لألشــخاص الذيــن تجــاوزوا ســن

الباحثــون فــى دراســتهم علــى مراجعــة نتائــج 39 دراســة صحّيــة أخرى، أجريت لكشــف العالقة بن 
 مهارات الفكر والذاكرة 

ّ
الرياضة وتعزيز مهام الذاكرة ووظائف الدماغ. وقد أثبتت النتائج كذلك أن

)األناضول( تتحسن كثيرًا بممارسة تمارين رياضية منتظمة يستفيد منها القلب والعضالت. 

الرياضة لتحسين وظائف دماغ من تجاوزوا الخمسينمراكز االحتجاز في مصر مكتظة بالمحبوسين احتياطيًّا

تحمــل اليمنيــة الصغيــرة عبــوات بالســتيكية فارغــة 
جــه إلــى صهريــج امليــاه مللئها. ما زالــت أزمة املياه 

ّ
وتت

مستفحلة في البالد، مع استمرار الحرب في أرجاء 
مختلفــة منهــا. وتنتظر الصغيرة دورها على مقربة 
مــن مينــاء الحديــدة. الفتــاة واحــدة مــن أطفــال اليمــن 
 

ّ
الذيــن ال يهّددهــم العطــش فحســب، بــل الجــوع وكل
صل، 

ّ
تبعات الحرب الدائرة في البالد. وفي سياق مت

أوضــح بيــان مشــترك أصدرته منظمــة األمم املتحدة 
أّن  العاملــي  األغذيــة  وبرنامــج  )يونيســف(  للطفولــة 
نصف مليون طفل يمني معّرضون لخطر املوت، إن 
لــم يحصلــوا علــى رعايــة عاجلة وعــالج متخصص، 

بعدما بلغت معاناتهم مرحلة سوء التغذية الحاد.
وذكــرت املنظمتــان األمميتــان أّن العنف املســتمّر في 
اليمــن »يــؤّدي إلــى تأجيــج واحــدة مــن أســوأ أزمــات 

الجــوع فــي العالــم، إذ ال يعــرف ســبعة مالين إنســان 
تقريبــا )فــي اليمــن( من أيــن تأتيهم وجبتهــم التالية، 
الغذائّيــة«.  املســاعدات  إلــى  الحاجــة  أمــّس  فــي  وهــم 
طفــل  مليــون   2.2 »قرابــة  أّن  إلــى  بيانهمــا  وأشــار 
يعانــون مــن ســوء التغذيــة، وقد بلغــت معاناة نصف 

مليون منهم مرحلة سوء التغذية الحاد«.
فــي  لليونيســف  اإلقليمــي  املديــر  عــن  البيــان  ونقــل 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، خيــرت كاباالري، 
نتيجــة  »يموتــون  األطفــال  هــؤالء  مــن  كثيريــن  أّن 
خــذ 

ّ
أمــراض يمكــن الوقايــة منهــا«. أضــاف »إن لــم تت

أطــراف النــزاع واملجتمــع الدولي مزيــدًا من اإلجراءات، 
فــي  الســقوط  اليمــن ســيكون معّرضــا لخطــر  فــإّن 
قن 

ّ
براثــن املجاعــة، وســُيترك مزيــد من األطفــال معل

بن الحياة واملوت، أّما نحن ففي سباق مع الزمن«.
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احتالل تنظيم »داعش« مناطق عراقية استدعى العديد من الردود، 
األهازيج  حال  هذه  جدًا.  مختلف  هو  ما  ومنها  العسكري  منها 

الشعبية التي يستغل العراقيون كلماتها للسخرية من »داعش«

المسلمون واليهود يتمّسكون بطرقهم

لن يُذبح حيوان في بلجيكا من دون تخدير

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

ــه، حــــــرص مـــنـــذر  ــ ــــرسـ ــل عـ ــفـ ــــي حـ فـ
ستار على أن تكون مــن بــني أبــرز 
الــفــقــرات أهـــازيـــج حــمــاســيــة. هــذه 
األهـــازيـــج تعتبر تــراثــا مــعــروفــا فــي الــعــراق. 
 حضورها في املناسبات في 

ّ
وبالرغم من أن

ها عـــادت بقوة 
ّ
املـــدن تــراجــع منذ عــقــود، لكن

فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة، ال ســيــمــا مـــع ظــهــور 
غلت 

ُ
تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«، فاست

األهازيج في الحرب اإلعالمية ضده.
ــعـــروف بـــــأداء األهـــازيـــج  أحــمــد الـــعـــبـــودي، املـ
العريس  صديقه  دعــوة  لبى  املناسبات،  فــي 
ــرًا فــي  ــنــــذر، وجـــعـــل اســـــم »داعــــــــش« حــــاضــ مــ
حفل العرس، إذ ردد أهازيج تندد بالتنظيم 
وتسخر منه، وأخرى تشيد بالقوات العراقية 
»الـــعـــربـــي  ــد الـــعـــبـــودي لــــ ــتـــي تـــقـــاتـــلـــه. يـــؤكـ الـ
 تراثي 

ّ
 »األهازيج عادت بقوة كفن

ّ
الجديد« أن

إلى الساحة بوجود داعــش«، مشيرًا إلى أنه 
ســجــل بــصــوتــه عــــددًا مـــن األهـــازيـــج لصالح 
ــبـــب طــلــب  إحـــــــدى شــــركــــات الـــتـــســـجـــيـــل »بـــسـ

الشارع هذا النوع من الفنون«.
األهازيج أناشيد وأشعار شعبية تضم املدح 
والغزل  والــوصــف  والفخر  والــرثــاء  والهجاء 
واالعتذار والحكمة. ال يصاحبها أي نوع من 
على  اإللــقــاء  فــي  وتعتمد  املوسيقية،  اآلالت 
املّد الطويل للكلمات. وهي ليست واحدة في 
فلكل  املــنــاطــق،  بــل تختلف بحسب  الـــعـــراق، 

منطقة تراثها من األهازيج وطرق إلقائها.
هذه األهازيج جعلت من لفظ »داعش« يتردد 
كثيرًا في املدن العراقية، وازداد ذلك مذ بدأت 

بشكل واٍع ومدروس فستنشئ أجيااًل واعية 
مــثــقــفــة، والــعــكــس صــحــيــح، فــمــا نــــراه الــيــوم 

فوضى في الشعر واملوسيقى والغناء«.
يتعدى  ال  الـــذي  الطفل  نسمع  »بتنا  يــتــابــع: 
عمره 7 أعــوام يغني ويلقي األهازيج وفيها 
ــــســـــالح وداعـــــش  ــــح والـ ــــذبـ كـــلـــمـــات الـــقـــتـــل والـ
 
ّ
والــكــثــيــر مــن كــلــمــات الــعــنــف، بــل األدهــــى أن
ــاء لـــعـــبـــه«. يــضــيــف:  ــنــ الـــطـــفـــل يــفــعــل ذلـــــك أثــ
»أحــاول جاهدًا أن أحّسن من مستوى ذائقة 
ي أفلحت في 

ّ
أوالدي الفنية والثقافية. أرى أن

 
ّ

حمايتهم من هذا السرطان، فهم يمقتون كل
كالم فيه عنف، ويسمعون موسيقى عاملية«.

للموسيقى دور فعال في التأثير على سلوك 
ــنــــاء شــخــصــيــاتــهــم أو هــدمــهــا،  األطــــفــــال وبــ
فــالــصــغــار تــســتــدرجــهــم املــوســيــقــى الــالفــتــة 
الالفتة،  والــعــبــارات  الخفيف  امللحن  والــكــالم 
بحسب ما يشير إليه االختصاصي في علم 
»الــعــربــي  الــنــفــس فــــاروق الــدلــيــمــي. يــوضــح لـــ
 »مـــــن الـــخـــطـــر تــــرديــــد كــلــمــات 

ّ
الــــجــــديــــد« أن

مــثــل داعــــش وتــفــجــيــر وقــتــل وســــالح ومـــوت 
عــلــى مــســامــع األطــــفــــال. فــالــصــور واملــشــاهــد 
ــقـــصـــص والــــعــــبــــارات الـــتـــي تـــتـــرســـخ فــي  والـ
مــخــيــلــة الــطــفــل تــتــطــور مـــع نــشــأتــه، وتــكــون 

كاألساس بالنسبة إلى البناء«.
 إهــداء 

ّ
أمـــور أن يضيف: »قــد يعتبر أولــيــاء 

أطــفــالــهــم لــعــبــة عــلــى شــكــل ســـالح قــاتــل، أو 
أو  وقــتــل،  تفجيرات  مشاهد  على  إطالعهم 
إســمــاعــهــم أغـــانـــي ومــوســيــقــى فــيــهــا عــنــف، 
تــجــعــلــهــم أقــــويــــاء، لــكــنــهــم بـــذلـــك يــحــرفــون 
وفي  دواخلهم،  ويشوهون  الصغار  تفكير 

ذلك خطر كبير«.

ممثلو الطوائف الدينية 
يتشبّثون برفض التخدير، 

بينما تفرض التشريعات 
األوروبية ذلك

األهازيج التي تتحدث 
موضوعاتها عن 

»داعش« وانهياره باتت 
نهجًا ثابتًا في الحفالت

السيطرة  املعارك الستعادة  العراقية  القوات 
على األراضي التي احتلها. عراقيون أعربوا 
عن مخاوفهم من مخلفات األهازيج الحديثة، 
 

ّ
كــونــهــا تــســّوق لــعــبــارات طــائــفــيــة، وقـــد تحل

كذلك،  الــرصــني.  العراقي  الغنائي  الفن   
ّ

محل
يعتبرها مختصون تحث على العنف.

عدة  كتب  الــذي  البياتي،  علي  الشاعر  يقول 
 ذلك »نتيجة حتمية 

ّ
أهازيج ضد التنظيم، إن

ملواجهة داعــش بصور مختلفة، ومــن بينها 
الجديد«،  »العربي  لـ يضيف  والثقافة«.  الفن 
 »الــــرفــــض الــشــعــبــي لــتــنــظــيــم داعـــــش أمــر 

ّ
أن

طبيعي، وهو ما استدعى ظهور أغــاٍن تندد 
 »داعش أيضا تسبب 

ّ
بداعش«، مشيرًا إلى أن

الشعبيني،  الشعراء  مــن  جديد  جيل  بظهور 
ــفــــي املــــهــــرجــــانــــات الــــشــــعــــريــــة الــــتــــي تـــقـــام  فــ
وجوها  أرى  البالد،  في  مختلفة  بمناسبات 
الشعر، وأغلب مواضيع  جديدة على ساحة 

هؤالء عن تنظيم داعش«.
ــاتـــي: »بـــعـــد إلـــقـــائـــي مــجــمــوعــة  ــيـ ــبـ يـــتـــابـــع الـ
ــازيــــج عـــن داعــــــش، عــــرض عـــلـــّي أكـــثـــر من  أهــ
استديو تسجيلها صوتيا، من بينها أهازيج 
تتحدث عن انتهاء داعش في العراق. وبذلك، 
تشير إحداها إلى العراق بعد 10 سنوات من 
اآلن، وفيها: سّمعونا بشارة.. أبطال الغارة.. 
داعـــش شــخــبــاره.. عـــراق وكــل احــنــا جــنــودك.. 
لـــو داس  الـــعـــايـــل  مـــن زودك..  الــبــيــنــا  الــــــزود 
حدودك.. يشوف جهنم كدامة.. واحنا لراسه 

حطامة.. نعجن دمه بعظامة«.
شهاب حساني، الذي يدير فرقة شعبية في 
 األغاني واألهازيج الوطنية 

ّ
بغداد، يقول إن

ــن »داعـــــش  الـــتـــي تـــتـــحـــدث مـــوضـــوعـــاتـــهـــا عــ

وانـــهـــيـــاره، بــاتــت نــهــجــا ثــابــتــا فـــي الــحــفــالت 
 
ّ
»العربي الجديد« أن التي نقدمها«. يضيف لـ
»هــذا الــنــوع مــن املوسيقى بــات مرغوبا فيه 

بشدة«.
 تلك األغــانــي واألهــازيــج 

ّ
يــقــول مــواطــنــون إن

بــاتــت تــرافــقــهــم أيــنــمــا ذهــبــوا. خــالــد مشكور 
ــه  ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــا( يـــؤكـــد لــــ ــامـ )64 عـ

حــفــظ الــكــثــيــر مـــن األهــــازيــــج واألغــــانــــي من 
خــالل سماعها فــي األمــاكــن الــعــامــة. يوضح: 
»فــي بــاصــات النقل الــعــام وســيــارات األجــرة، 
وفــي املــقــاهــي واملــطــاعــم، أســمــع تلك األغــانــي 
واألهازيج. هي مزعجة حقا، وأغلبها يخلو 
ــهــا مــجــرد زعــيــق«. 

ّ
مــن الــذائــقــة والــجــمــال، إن

ــّت أدنـــــــدن تــلــك  ــ ـــنـــي بـ
ّ
يــضــيــف ســــاخــــرًا: »لـــكـــن

األغاني مع نفسي لشدة تعلقها بالذاكرة«.
ــا( وهـــو  ــامــ أمـــــا مـــنـــذر عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف )52 عــ
مـــدّرس رســم، فيصف انتشار اســم »داعــش« 
لم  »إن  »السرطان«:  بـ في األهازيج واألغاني 
املــســؤولــة عــلــى استئصاله،  الــجــهــات  تــعــمــل 
بــأنــفــســنــا«.  مــنــه  نــا  أبــنــاء نــحــمــي  أن  فعلينا 
 
ّ
»العربي الجديد« أن ويوضح عبد اللطيف لـ
استغلت  إن  عــام  بشكل  والفنون  »املوسيقى 

يعود جدال ذبح 
المواشي في بلجيكا 

إلى الواجهة، مع إصرار 
السلطات على تنفيذ 

القوانين األوروبية التي 
تحكم ذلك، فيما يتمّسك 

المسلمون واليهود 
بعدم جواز تخلّيهم 

عن طرقهم وفق 
شريعتهم

بروكسل ـ لبيب فهمي

ابـــــتـــــداًء مــــن عـــــام 2019، ســـــوف يــحــظــر ذبـــح 
الحيوانات من دون تخدير في منطقة الفالندر 
بعد  ــم،  ــ األلـ تجنيبها  بــهــدف  بلجيكا  شــمــال 
ــع في مــارس/ آذار املاضي 

ّ
اتفاق سياسي وق

 املـــكـــّونـــات الــســيــاســيــة هـــنـــاك. ويعقد 
ّ

بـــني كـــل
بــــرملــــان مــنــطــقــة والـــونـــيـــا )جــــنــــوب( جــلــســات 
الــجــاري ملناقشة  أبــريــل/ نيسان  استماع فــي 
القضية، على أن تليها خطوة التصويت على 
أّمــا مدينة  النهائي فيها.  الحظر  بــدء  توقيت 
بروكسل التي تعّد هي األخرى إقليما بحسب 
أن  املترقب  فمن  البلجيكي،  الــفــدرالــي  النظام 
يصّوت برملانها على املنع في األشهر املقبلة، 
لكي يصبح القانون ساريا على كامل التراب 

البلجيكي.
ــذه الــقــضــيــة حـــســـاســـة جــــــدًا، فــعــلــى  ــ ــــعــــّد هـ

ُ
وت

الرغم من الدعم السياسي لفرض الحظر منذ 
تشريعية  مــقــتــرحــات  تــقــديــم   

ّ
أن إال  ســـنـــوات، 

مــقــبــولــة كــــان صــعــبــا بــســبــب املـــوقـــف الــنــقــدي 
ملجلس الدولة، أعلى هيئة قانونية في البلد. 
امللف يتعلق بتطبيق قرارات أوروبية تخص 
فيه  تسعى  الــذي  الوقت  في  بالحيوان  الرفق 
ــتــــرام الــحــريــة  الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة إلــــى احــ
الدينية لكل الجاليات. فالحظر يستهدف كذلك 
واليهودية،  املسلمة  الدينية،  الــذبــح  طــقــوس 
الــدولــة  إلـــى مجلس  بالنسبة  يعني  مــا  وهـــو 
انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــحـــريـــة الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي يــضــمــنــهــا 
املشّرعني  املجلس على  اقترح  لهذا  الدستور. 
التعاون مع ممثلي الطوائف الدينية املعنّية، 
 يــرضــي كــل األطـــــراف، بــاإلضــافــة 

ّ
إليــجــاد حـــل

لتنظيم  الحكومة  قبل  إلــى تعيني وسيط من 

االعتبار، باإلضافة إلى سلسلة من الخالفات 
ال سيما التصريحات التي أزعجتهم. ويقول 
كــبــيــر حـــاخـــامـــات بـــروكـــســـل ألـــبـــيـــر غــيــغــي لـــ 
»العربي الجديد«: »نحن نعيش أزمة حقيقية 
ــذه املـــــــرة. عـــنـــد نـــقـــاش الـــتـــشـــريـــع الـــجـــديـــد،  ــ هـ
ــّدث الـــســـيـــاســـيـــون عــــن ضـــــــرورة انـــدمـــاج  تــــحــ
مهاجرين جددًا  اليهود  ُيَعّد  فهل  املهاجرين. 
 املــجــلــس الكنيسي 

ّ
فــي بــلــجــيــكــا، فــي حــني أن

كــان قد تأسس في ظل  اليهودي في بلجيكا 

حــكــم نــابــلــيــون بــونــابــرت، أي قــبــل نــحــو 210 
 اليهود ليسوا 

ّ
سنوات؟ وهل يمكن القول بأن

الــبــالد  فــي  مــنــدمــجــني، بينما تعيش أســرتــي 
»الذبح   

ّ
أن أجــيــال«؟ يضيف غيغي  منذ ستة 

ــض بــأكــبــر قــدر 
ّ
وفــقــا لــلــطــقــوس الــديــنــيــة يــخــف

ممكن معاناة الحيوانات، وذلك اعتمادًا على 
خبرات تعود إلى مئات السنني من التجربة، 
وقد جرى التأكيد عليها في التوراة والتلمود 
ومدّونات قواعد الشريعة اليهودية«. ويشير 
املقدس تشّدد على  الكتاب   »نصوص 

ّ
أن إلــى 

 الــزعــمــاء 
ّ
مــبــادئ احــتــرام الــحــيــوان. كــذلــك فـــإن

ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــيـــني الـــيـــهـــود يـــــصـــــّرون عـ ــنـ الـــديـ
االمتثال للقواعد الصارمة خالل الذبح«. وإذا 
كــان غيغي ما زال يأمل في التوصل إلــى حل 
بالحيوان  الرفق  ي 

َ
مسألت االعتبار  في  يأخذ 

ــــه ال يــتــردد فــي الــقــول 
ّ
وحــريــة الــعــبــادة، إال أن

»إذا فــرض مثل هــذا اإلجـــراء بــصــورة قاطعة، 
فإننا جميعا سنصبح نباتيني«. وهي رسالة 
إلــــى مــمــثــلــي قــطــاع الــلــحــوم واملـــســـالـــخ الــذيــن 

كانوا قد عّبروا عن خشيتهم من فقدان جزء 
الطرق  بحسب  الــذبــح  فحظر  مداخيلهم.  مــن 
الدينية قــد يــدفــع املــواطــنــني إلــى الــعــزوف عن 

استهالك اللحوم أو استيرادها من الخارج.
مــــن جـــهـــتـــهـــم، لــــم يــــفــــّوت مـــســـؤولـــو املــجــلــس 
التنفيذي ملسلمي بلجيكا، الهيئة التي تمثل 
فرصة  البلجيكية،  الــســلــطــات  لـــدى  املسلمني 
تعبير الجالية اليهودية عن غضبها للتأكيد 
الكنيسي  املجلس  مواقف  يؤيدون  هم 

ّ
أن على 

اليهودي في بلجيكا. ويوضح رئيس املجلس 
»لن  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  الشالوي  صالح 

ــوال إلـــى التخلي  يــصــار فــي أّي حـــال مــن األحــ
عـــن الـــذبـــح بــالــطــريــقــة اإلســـالمـــيـــة. فــاملــجــلــس 
أرسل مذكرة مكتوبة إلى السلطات البلجيكية 
بالرفق  املتعلقة  اإلسالمية  باملبادئ  للتذكير 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــذبـــح  بـــالـــحـــيـــوان وضــــــــرورة الـــحـ
»للمسلمني   

ّ
أن ويضيف  الدينية«.  بالطريقة 

رغــبــة فــي اســتــمــرار اقــتــنــاء لــحــوم حــالل تتفق 
مع طقوسهم ومعتقداتهم الدينية«. وبحسب 
اإلســالمــيــة في  املــؤســســات  تنسيقية  رئــيــس 
 »مجلس 

ّ
ــإن فـ بــايــازغــول،  كــوســكــون  بلجيكا، 

علماء الدين أصــدر في عام 2010 رأيــا رافضا 
ــه، إال  لــم يغّير رأيـ الــذبــح. وهــو  للتخدير قبل 
ـــه مستعد للنظر فــي كــل الــتــدابــيــر الــتــي قد 

ّ
أن

تؤّدي إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحّد قدر 
اإلمكان من معاناته«.

الرسمي  التنظيم  املسلمون قد قاطعوا  وكان 
ملراسم آخــر عيد أضحى، بعد قــرار السلطات 
بــفــرض تــخــديــر الــحــيــوانــات قــبــل ذبــحــهــا في 
بالعيد.  للمحتفلني  خصصت  الــتــي  املــســالــخ 
ــادل الــتــلــيــدي لـ  ويـــقـــول الــنــاشــط الــحــقــوقــي عــ
سيجد  امللف   

ّ
أن يبدو  »ال  الجديد«:  »العربي 

، على األقـــل على املـــدى الــقــريــب. فممثلو 
ً
حـــال

الطوائف الدينية يتشّبثون برفض التخدير، 
بينما تفرض التشريعات األوروبية ذلك، في 
وقت يسعى مجلس الدولة إلى تطبيق بنود 

الدستور«.
 املركز العلماني اليهودي 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

وحده، طالب على لسان رئيسه هنري غوتمان 
السلطات الدينية اليهودية بضرورة تحديث 
في  العيش  مع  لتتماشى  اليهودية  الشريعة 

دولة علمانية.

املشاورات. وقد استند التشريع املصّوت عليه 
إلى توصيات هذه اللقاءات، وهو ينّص على 
ــــرورة ذبـــح األغـــنـــام واملـــجـــتـــّرات الــصــغــيــرة  ضـ
موّجه  كهربائي  بتيار  صعقها  بعد  وغيرها 
 الحيوان 

ّ
إلى دماغ الحيوان لتخديره. ُيذكر أن

بعد الصعقة يــكــون فــي حــالــة الوعـــي، وليس 
فـــاقـــدًا لــلــحــيــاة، وهـــو أمـــر مــهــم بــالــنــســبــة إلــى 
الـــذبـــح عــلــى الــطــريــقــة اإلســـالمـــيـــة والــطــريــقــة 
الــيــهــوديــة. وهـــذه التقنية مــا زالـــت فــي حاجة 
أكثر فعالية بحلول عام  إلــى تطوير لتصبح 

2019 بحسب ما يفيد الخبراء املعنيون.
كـــانـــت مـــنـــاســـبـــة عـــيـــد األضــــحــــى خـــالل  وإذا 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة قـــد دفـــعـــت املــســلــمــني في 
الــبــالد إلـــى مــواجــهــة مــقــتــرحــات حــظــر الــذبــح 
قبل 

ُ
 اعتماد القانون است

ّ
من دون تخدير، فإن

ــوا قــد  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــن قـــبـــل الـــيـــهـــود الــ بــغــضــب مــ
اآلن. فممثلوهم يرون  الــحــوار حتى  اخــتــاروا 
 ثــّمــة رفــضــا واضــحــا مــن قــبــل السياسيني 

ّ
أن

ألخــذ البعد الــديــنــي فــي طــقــوس الــذبــح بعني 

»داعش« يخترق 
التراث العراقي

»تدقيق« في 
تالميذ المغرب

أعلَن عن إطالق الخدمة 
وتحديد فترة يلتزم 

بها التالميذ بتصحيح 
معلوماتهم

طنجة ـ وصال الشيخ

والتكوين  الــوطــنــيــة  الــتــربــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــن إطــــالقــــهــــا خـــدمـــة  ــــرب عـ ــغـ ــ ــــي املـ ــنـــي فـ ــهـ املـ
العامة  الثانوية  »تدقيق« املوجهة لتالميذ 
الــوزارة  وقالت  بياناتهم.  مللء  )البكالوريا( 
 خدمة »تدقيق« خدمة »خاصة ببيانات 

ّ
إن

ــتـــيـــاز االمـــتـــحـــان  الـــتـــالمـــيـــذ املـــرشـــحـــني الجـ
الـــوطـــنـــي املــــوحــــد لــنــيــل شــــهــــادة الــثــانــويــة 

العامة )البكالوريا( لسنة 2017«.
فــي هــذا اإلطـــار، يقول مدير املــركــز الوطني 
بـــوزارة  والــتــوجــيــه  للتقويم واالمــتــحــانــات 
محمد  املهني،  والتكوين  الوطنية  التربية 
 »خـــدمـــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ـــ لـ ســـاســـي 

تــدقــيــق اســتــخــدمــت فـــي ســيــاق اإلجــــــراءات 
ــات وتـــوظـــيـــف  ــانــ ــحــ ــتــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة لــــالمــ
الــتــقــنــيــات فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، لــتــعــطــي دقــة 
أقــل  بكلفة  املــرشــحــني  أكــبــر حـــول معطيات 
وزمـــن قــيــاســي بـــداًل مــن الــطــرق االعــتــيــاديــة 
واملكلفة«. يردف: »قد تفوت التلميذ املرشح 
ــنـــح دراســـــيـــــة أو  ــلـــى مـ ــــرص الــــحــــصــــول عـ فــ
مقاعد  ذات  عــــاٍل  تعليم  مــؤســســات  دخــــول 
 هــذه الــجــهــات ســوف تعتمد 

ّ
مــحــدودة، ألن

خالل  مــن  املتوفرة  التلميذ  معلومات  على 
خدمة تدقيق التي تأتي في إطار منظومة 
ـــلـــغـــى املــــبــــاراة 

ُ
ــــوف ت مـــســـار الـــتـــربـــويـــة. وســ

وعــمــلــيــة االنــتــقــاء الــتــي اعــتــمــدهــا التعليم 
العالي مقابل االعتماد على نقاط )عالمات( 

التلميذ املوثقة في ملفه في تدقيق«.
ــن نـــاحـــيـــة الـــتـــالمـــيـــذ املــــرشــــحــــني ســـوف  ــ مـ

»االطـــالع على معطيات  الخدمة  لهم  تتيح 
بــطــاقــة الــتــرشــيــح اإللــكــتــرونــيــة واملــصــادقــة 
ــراء الــتــعــديــالت الــضــروريــة في  عليها، وإجــ
حـــال عـــدم مــطــابــقــة املــعــلــومــات الـــــواردة في 
بــطــاقــة الــتــرشــيــح اإللــكــتــرونــيــة مـــع وثــائــق 
»متابعة  املرشح«. كما ستمّكنهم من  ملف 
الخاطئة  املعطيات  تصحيح  فــي  طلباتهم 
إلــى حني املصادقة عليها من طــرف اإلدارة 
اإلقليمية  املديريات  مع  بتنسيق  التربوية 
واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين«.

ــول احـــتـــمـــال الـــخـــطـــأ فــــي الــعــمــلــيــة يــقــول  ــ وحــ
ساسي: »ُيطلب من التلميذ توفير معلومات 
إدارة  أمـــره، وتتولى  ولــّي  مــن  دقيقة وموقعة 
مدرسته متابعة تقديم وثائقه املطلوبة، وقد 
أعلنت الوزارة مؤخرًا عن إطالق هذه الخدمة 
وتـــحـــديـــد فـــتـــرة زمــنــيــة يــلــتــزم بــهــا الــتــالمــيــذ 
الخطأ  حـــال  فــي  ــا  أّمـ معلوماتهم،  بتصحيح 
 منهم 

ّ
فيسمح لهم بالتصحيح واستخراج كل

واملصححة  األصلية  إلكترونيتني،  بطاقتني 
تحت إشراف مدرسته وولّي أمره«.

 تعديل 
ّ
أن إلــى  الـــوزارة على موقعها  تشير 

البريد  إّما عبر املوقع أو  املعلومات يجري 
اإللــكــتــرونــي الـــخـــاص. وقـــد أرفــقــت الــــوزارة 
خــطــوات تفعيل ذلـــك الــبــريــد بــالــتــعــاون مع 
 التالميذ 

ّ
إدارة املــدرســة. ودعــت الـــوزارة كــل

املــرشــحــني المــتــحــان الــثــانــويــة املــوحــد إلــى 
مـــعـــايـــنـــة بـــطـــاقـــة الـــتـــرشـــيـــح اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
املــتــوفــرة مــن خــالل خــدمــة »مــســار« وبــذلــك، 

واسم  الشخصية  معلوماته  التلميذ  يقدم 
مـــدرســـتـــه وعـــنـــوانـــهـــا. ويـــمـــكـــنـــه أيـــضـــا أن 
يستفيد من برامج الدعم االجتماعي. كذلك، 
الـــوزارة تالميذ الثانوية إلــى معاينة  دعــت 
مع  عليها  للمصادقة  الشخصية  صــورهــم 
تــوفــيــر املــعــلــومــات الــصــحــيــحــة قــبــل نهاية 

الشهر الجاري.
للتالميذ  متاح  »التدقيق   

ّ
أن ساسي  يعلق 

املـــتـــمـــدرســـني، أي مـــن هـــم داخـــــل املـــدرســـة، 
ــّرة«. ويــنــفــي  ــحــ وكـــذلـــك تــالمــيــذ الــــدراســــة الــ
إمكانية ترشح التلميذ بوثائق عادية بعد 
اآلن، فاملطلوب املرور إلكترونيا للتأهل إلى 

االمتحان العام.
ــذه إلــــى جميع  لـــم يــصــل صــيــت الـــخـــدمـــة هــ
قليل منهم  جـــزء   

ّ
إال يتمكن  ولـــم  الــتــالمــيــذ، 

حتى اللحظة من استخدامها بعد عودتهم 
الزرهوني  التلميذ عتيق  الربيع.  من عطلة 
يـــدرس الــثــانــويــة الــعــامــة فــي مــدرســة »عبد 
ــــورس« فــــي طــنــجــة اســتــخــدم  ــطـ ــ ــالـــق الـ الـــخـ
»الــعــربــي  »تـــدقـــيـــق« ويـــقـــول عـــن تــجــربــتــه لـــ
ــة  املــــدرســ إدارة  ــا  ــنـ لـ »شــــرحــــت  الــــجــــديــــد«: 
املعلومات  نمأل  أن  وطلبت  الــخــدمــة،  حــول 
ــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مــعــلــومــاتــنــا  ــاقــــصــ ــنــ الــ
 
ّ
أن إلــى  يشير  عنها«.  املسؤولة  الشخصية 

»موقع الــوزارة يواجه ضغطا كبيرًا بسبب 
ــال عـــالمـــات  ــ ــ ــــني لــــه إلدخـ ــــدّرسـ ــدام املـ ــتـــخـ اسـ
الـــتـــالمـــيـــذ، واســــتــــخــــدام الـــتـــالمـــيـــذ لــــه مــمــن 

ينتظرون الكشف عن تلك العالمات«.
بـــدورهـــا، تــقــول الــتــلــمــيــذة خــديــجــة: »يمكن 
تــصــحــيــح املــعــلــومــات إلــكــتــرونــيــا إن كــانــت 
خاطئة، وهذه هي الغاية من خدمة تدقيق. 
أّما املعلومات التي ال نستطيع تصحيحها 
فتتكفل بها إدارة املدرسة«. »تدقيق« خدمة 
مــفــيــدة كــمــا يــقــول التلميذ مــــروان الــســّرج: 
مدرسة  مــن  التلميذ  انتقل  إذا  مفيدة  »هــي 
إلــى مــدرســة فــوجــد تناقضا فــي معلوماته 
بــني الــبــطــاقــة الــوطــنــيــة )الــهــويــة( وشــهــادة 

البكالوريا«. 
في املقابل، يشير املدّرس نوفل بوهوت من 
إلى  أيضا  الطورس«  الخالق  »عبد  مدرسة 
 »بعض تالميذ الثانوية يحصلون على 

ّ
أن

شــهــادتــهــم فــي شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز، بينما 
آخــــــرون يــحــصــلــون عــلــيــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيلول، أو في نهاية العام حتى بسبب خطأ 
في االسم، فيفوتون منحا وفصواًل دراسية، 
 تدقيق جاءت لتسهل إجراءاتهم، 

ّ
لذلك فإن

فنتفادى من خاللها األخطاء«.

إذا كنت تقّدم نفسك لشخص ما في العمل، 
 
ّ
أو تــلــتــقــي بـــزبـــون لــســبــب مــهــنــي، تـــذّكـــر أن

كــلــمــاتــك األولـــــى تــتــرك انــطــبــاعــا عــنــك لــدى 
اآلخــريــن. تقول رئيسة شركة »ويــل سيد«، 
دارلـــــني بـــرايـــس: »الــكــلــمــات الـــتـــي اخــتــيــرت 
ــي، يــمــكــن أن  بــشــكــل ضــعــيــف ومـــن دون وعــ
ـــر على 

ّ
تــكــّون انــطــبــاعــا خــاطــئــا عــنــك، وتـــؤث

مـــصـــداقـــيـــتـــك وعــــالقــــاتــــك«، بــحــســب مــوقــع 
»بــزنــس انــســايــدر«. وتــنــصــح بتجنب هــذه 
األحــاديــث والــكــلــمــات فــي الــلــقــاءات األولـــى، 

وهي:
1 ــ هل تؤمن بالله؟ 

ــب الــبــحــث فــي هــذا 
ّ
يــفــتــرض أن يــكــون تــجــن

املوضوع بديهيا، لكن يحدث أن ُيثار. تقول 
برايس: »بغض النظر عّما إذا كنت شخصا 

ليس  األول  املهني  الــلــقــاء  فــإن  ال،  أم  مؤمنا 
إذا  إال  املسألة،  هــذه  لبحث  املناسب  الوقت 

كنت رجل دين«.
2 ــ متى يحني موعد والدتك؟

في حــال سألت امــرأة هــذا الــســؤال، من دون 
إهــانــة كبيرة. تقول  ، فهذه 

ً
أن تكون حــامــال

 هذه املالحظة، 
ّ
برايس: »إضافة إلى ذلك، فإن

سواء أكانت صحيحة أم ال،  فهي شخصّية 
األولــى.  للمرة  اجتماع  فــي  جــدًا، خصوصا 
ــل االلـــتـــزام بــاملــواضــيــع املــهــنــّيــة الــتــي 

ّ
يــفــض

ق بوظيفتك أو نشاطك التجاري«.
ّ
تتعل

3 ــ عفوًا على اإلزعاج
ملــــاذا تــقــول ذلــــك؟ تــســأل الــخــبــيــرة فـــي الـــذوق 
على  آسفا  كنت  »إذا  باشتر:  باربرا  واللياقة، 
شيء لم تفعله بعد، فلماذا ستفعله؟«. تضيف: 

»إذا كنت ستعّرف عن نفسك، من األفضل أن 
تقول: عفوًا، هل لديك بعض الوقت؟«.

4 ــ »أحّب ثوبك«
ب التعليق على مظهر 

ّ
تنصح برايس بتجن

لو  ى 
ّ
حت ممتلكاته،  أو  الخارجي  الشخص 

كـــان الــتــعــلــيــق إيــجــابــيــا. هـــذا أمـــر شخصي 
ـــى فـــي وقــــت الحـــق، 

ّ
ــت ــارج الـــســـيـــاق. »حـ ــ وخــ

انتبه إلــى ما تقوله«. بــداًل من ذلــك، يمكنك 
اإلدالء بشيء إيجابي عن العمل. على سبيل 
ــان الــعــرض الـــذي قــّدمــتــه شــّيــقــا«.  املــثــال: »كـ
أكثر  يجعلك  الشخصية  التعليقات  ب 

ّ
تجن

أمانا. 
5 ــ »أعتقد...«

أن تقول أعتقد يمكن أن يكون مقبواًل، فقط 
إذا لم تكن متأكدًا. وتوضح باشتر أنه حني 

 :
ً
تعلم شيئا، األفضل أن تقوله مباشرة. مثال

»ســيــعــقــد االجـــتـــمـــاع عــنــد الــســاعــة الــثــالــثــة 
مساء«.

 عّما أوحــي لي من خالل 
َ
6 ــ »تبدو مختلفا

الهاتف«
 تــبــدأ أيـــة مــحــادثــة من 

ّ
تنصح بــرايــس بـــأال

ــارة إلـــى أنـــك مــنــدهــش، أو خــاب  ــ خـــالل اإلشـ
أملك، في حال لم يلب الشخص توقعاتك. 

7 ــ »ما هو راتبك الشهري؟«
ما يتقاضاه املرء أمر شخصي للغاية. تقول 
ــه ألمـــر فــظــيــع أن ُيـــســـأل شخص  ــ

ّ
بـــرايـــس إن

عن راتبه في اللقاء األول. »وفــي حــال كنت 
ــة، مــن  ــ ــدرجـ ــ ــذه الـ ــ ــى هـ ــ مــهــتــمــا أن تـــعـــرف إلـ

األفضل إجراء بعض األبحاث«.
)العربي الجديد(

ما ال يجب 
قوله في 

اللقاء األول

زهير هواري

ليس هناك من أرقام دقيقة عن عدد الضحايا في سورية. هناك أرقام 
متفاوتة ويومية تصدر عن بعض الجهات املحلية، لكنها في اليوم التالي 
العمل في تسجيل  يتوقف عن  لم  املــوت  عــّداد  باعتبار  قديمة،  تصبح 
ر من دون أن  املزيد. وقريبًا تدخل البالد عامها السادس من العنف املدمِّ
تتبدى في األفق نهاية قريبة بفعل تداخل العناصر املشاركة من محلية 

وإقليمية ودولية.
الرقم الذي تضمنه تقرير »مسح التطورات االقتصادية واالجتماعية في 
املنطقة العربية 2015 – 2016 » الصادر عن منظمة »إسكوا« األممية 
هو رقم يتحدث عن 470 ألف قتيل. ال وجود في التقرير املتواضع هذا 
واملفقودين وغيرهم.  واألســرى  واملعوقني  واملشوهني  الجرحى  ألعــداد 
التقرير نفسه يتحدث عن تهجير ولجوء ربع السكان الى خارج البالد. 
عــدد سكان ســوريــة هو  باعتبار  السكان معناه 6 ماليني نسمة  ربــع 
25 مليون نسمة. قبل ذلــك، جرى الحديث عن 4 ماليني الجئ ، توزع 
هؤالء على تركيا ولبنان واألردن وأوروبا، والعدد األوفر هو في تركيا. 
واملعلوم أّن نصف الالجئني هم من النساء واألطفال، بينما العدد الفعلي 
النازحني  أعــداد  الى  النسبة. إذا تطرقنا  الرقم وتلك  ربما أكبر من هذا 

أمامنا فالعدد مضاعف عن الالجئني داخل الحدود.
ما حدث في سورية أشبه ما يكون بزلزال سكاني انتقلت معه البالد 
من استقبال الالجئني )أرمن، فلسطينيني، عراقيني( إلى أكبر مصّدر 
لالجئني على سطح الكرة األرضية كما تؤكد تقارير املفوضية السامية 
على  االعتماد  مــن  الــســوريــون  انتقل  الالجئني.  لــشــؤون  املتحدة  لألمم 

أنفسهم إلى االتكال على ما تجود به املؤسسات الدولية.
مـــا يــتــطــلــب الــتــدقــيــق يــتــنــاول آلـــيـــات الـــحـــرب نــفــســهــا. املـــعـــروف أّن في 
سورية يجري الضرب في عرض الحائط باتفاقيات جنيف أو القانون 
التعامل  ويحدد  وآلياتها  الحروب  ويقنن  ينظم  الــذي  اإلنساني  الدولي 
بــني املــتــحــاربــني أنفسهم وحــيــال الــســكــان املــدنــيــني ناهيك عــن املــرافــق 
واملــؤســســات وغــيــرهــا. أهـــم مظهر فــي الــحــرب الــســوريــة هــو التطهير 
ــــذي يــفــرض أحــكــامــه عــلــى املــنــاطــق واملــحــافــظــات  الــطــائــفــي والــعــرقــي ال
الــســوريــة كــافــة. ســابــقــًا كــانــت ســوريــة تــعــانــي مــن تــراجــع عـــدد سكان 
األرياف بوتيرة سريعة مقابل تضخم املدن. اآلن يحدث ما هو أفدح من 
م السكان على مغادرة مدنهم وقراهم، ويعاَمل املدنيون كما 

َ
ذلك، إذ ُيرغ

يعاَمل العسكريون تمامًا. لم يحدث أن جرى التوصل إلى اتفاقية من 
اتفاقيات وقف النار وإجــالء املسلحني عن مواقعهم من دون اقترانها 
بإجالء املدنيني. ُيربط مصير املدنيني باملقاتلني. بدأت محنة التهجير في 
حمص والقصير وطاولت مؤخرًا حلب والزبداني وغيرهما. والحصيلة 

فرض على سورية ستتركها أشالء متناثرة.
ُ
أّن عملية تمزيق ت

)أستاذ جامعي(

بقايا »سورية المفيدة«

الديموغرافيا العربية تحقيق

إلى الذبح... 
(إيريك اللمنان/ 

فرانس برس)
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األهازيج 
عادت 

بقوة إلى 
األعراس 

(علي 
السعدي/ 

فرانس 
برس)

تلميذة تراجع ملفها عبر »تدقيق« (العربي الجديد)



قضايا

صقر أبو فخر

الجذور  عميقة  انكسارات  هناك 
فــــي الـــهـــويـــة الــلــبــنــانــيــة، وفــيــهــا 
شــقــوق كــالــهــاويــة، بـــل تــشــّقــقــات 
جمة لم تتمكن الدولة الحديثة، أي دولة ما 
االطــاق.  على  جْبرها  من  االستعمار،  بعد 
ومـــــن عــــامــــات ذلـــــك الـــتـــشـــقـــق الـــصـــحـــوات 
املفاجئة بني الفترة واألخرى، إلعادة إحياء 
الــتــي  الــقــديــم للبقعة  الــتــاريــخ األســـطـــوري 
ال  املسيح،  يولد  فمّرة  لبنان؛  اسمها  صــار 
لبنان  فــي  بــل  الفلسطينية،  لــحــم  بــيــت  فــي 
)أنــظــر: األب يوسف يمني، املسيح ولــد في 
لــبــنــان، إهــــدن: الــجــمــعــيــة الــكــونــيــة، 1999(، 
ومرة تصبح قانا املوجودة إلى الشرق من 
صور هي قانا الجليل، ال كفركنا )أي قرية 
قـــانـــا( الــتــي أجــــرى فــيــهــا املــســيــح أعــجــوبــة 
تحويل املاء خمرًا. وهكذا صارت جنة عدن 
الــــــواردة فـــي الـــتـــوراة هـــي نــفــســهــا »إهــــدن« 
في  قرطبا  قرية  وحتى   ،)Eden( اللبنانية 
لبنان الشمالي، وهي قرية متواضعة جدًا، 
حّولها بعضهم إلى كوردوبا اإلسبانية أو 
قرطبة األندلسية، وهذا بالضبط ما يدعى 

»تطويع العلم لخدمة الخرافة«. 
ولــلــعــلــم، فـــإن الــجــنــة ســومــريــة فـــي األصـــل، 
وتقع في دملون. وكلمة عدن، ومنها عدنان، 
كلمة  بينما  األرض،  فــي  االســتــقــرار  تعني 
قــحــطــان، ومــنــهــا الــقــحــط، فتعني الــتــرحــل. 
وفي لبنان كانوا، وربما ما زالوا، يّدرسون 
ــرافــــات، ال بــصــفــة كــونــهــا  األســـاطـــيـــر والــــخــ
أســاطــيــر وخـــرافـــات، بــل بــاعــتــبــارهــا وقــائــع 
حدثت بالفعل، مثل قصة أليسار ابنة ملك 
صور التي احتالت على األفارقة في تونس 
لتقيم  القديمة، وطلبت مساحة جلد بقرة، 
واعــتــبــرهــا  وألتــبــاعــهــا،  لــهــا  مسكنًا  عليها 

األفارقة مخبولًة. 
وعــنــدمــا وافـــقـــوا عــلــى طــلــبــهــا، عــمــدت إلــى 
تــحــويــل الــجــلــد خــيــوطــًا طــويــلــة، وســّيــجــت 
ــيــــوط، وبــــنــــت عــلــيــهــا  املـــســـاحـــة بــــهــــذه الــــخــ
ــلـــى هـــذا  مـــديـــنـــة قـــرطـــاجـــة فــــي تــــونــــس. وعـ
ــــوس نفسه  ــنـــا كــيــف مــســخ زيـ الــنــحــو درسـ
ثـــورًا، واختطف أوروبـــا أخــت قــدمــوس إلى 
جزيرة كريت، وكيف انتزع قدموس أسنان 
فــإذا بها تتحّول  تنني ونثرها في األرض، 
إلى أربعة وعشرين مقاتًا، افتتح قدموس 
بهم أرض طيبة في اليونان )لناحظ كيف 
أن زوجـــة زيـــوس تــدعــى هــيــرا الــتــي ُيطابق 
لفظها كلمة غار حراء. وكذلك مدينة يثرب 
التي كانت تسمى طيبة، أي التي ال يدخلها 
بناها  التي  املدينة  – وطيبة هي  الطاعون 
قدموس، ثم صارت مدينة أوديب التي حل 
بــهــا الــطــاعــون(. مــن الـــروايـــات غــيــر املوثقة 
اللون  اســتــخــراج  فــي  بــرعــوا  الفينيقيني  أن 
املوريكس. وجميع  األرجواني من أصــداف 
هذه الخرافات تسللت إلى أدمغة التاميذ 
عــلــى يــدي فـــؤاد أفـــرام البستاني بــالــدرجــة 
األولى، وعلى يدي أسد رستم، حني صمت 
عن إدراجها في املناهج التعليمية. وكثيرًا 
ما كنُت، في بداية الصبا، أجوب الشواطئ 
الــلــبــنــانــيــة، بــحــثــًا عـــن أصـــــداف املــوريــكــس 
التي  الفينيقيني  »أبــواز« كاب  لوثت  التي 
ســاهــمــت، بــهــذا املــعــنــى، فـــي اكــتــشــاف ذلــك 
ــمــــر الـــعـــجـــيـــب، فـــمـــا وجــــدت  الـــصـــبـــاغ األحــ

واحدًة منها. 
منذ فترة، عادت حكاية وصول الفينيقيني 
إلى البرازيل إلى التداول، واسُتعيد الكام 
عــلــى »نـــقـــش بـــارابـــيـــا« الـــــذي اكـــُتـــشـــف فــي 
ســنــة 1872، واملـــؤلـــف مـــن ثــمــانــيــة ســطــور، 
وفــيــه أن خــمــســة عــشــر شــخــصــًا مــن أهــالــي 
صيدون انطلقوا من عصيون جابر بعشر 
ســفــن، وأمـــضـــوا ســنــتــني فـــي الــبــحــر، حتى 
وصلوا إلى العالم الجديد )ترى كم حملوا 
معهم من الطعام واملــاء؟(. ومع أن العلماء، 
ــانـــــس فـــريـــدريـــك  ــ كـــونـــســـت شـــلـــوتـــمـــان وهـ
وفــرانــك كــروس، أكــدوا جميعهم أن النقش 
تتجّدد  تنفّك  القصة ال  هــذه  أن  إال  مــزّيــف، 
الفينيقيون  )أنــظــر:  واألخــــرى  الحقبة  بــني 
وأمـــيـــركـــا: فــصــول شــغــلــت الــعــالــم، تــرجــمــة: 
عبد الله الحلو، بيروت: دار فكر لألبحاث، 

 .)1991
ومـــن الــحــكــايــات الــتــي عـــفَّ عــلــيــهــا الــدهــر، 
وأكل وشــرب، أن اإلغريق هم الذين أطلقوا 
عــلــى الــتــجــار اآلتــــني بــالــســفــن مـــن شــواطــئ 
سورية اسم »الرجال الحمر« أو الفينيقيني. 
ــد رّدد املــــؤرخــــان، فــيــلــيــب حــتــي وجـــواد  وقـ
الــذي بات متقادمًا. فلو  بولس، هذا الكام 
بأنهم حمر  أولئك  أن يصفوا  اإلغريق  أراد 
purple، ولــيــس  كــلــمــة  الــبــشــرة الســتــعــمــلــوا 
ولــيــس صحيحًا  مـــوريـــكـــس.  أو  فــونــيــكــس 
على اإلطــاق أن اإلغريق هم أول من أطلق 
»الفينيقيني«، ألن  اسم  التجار  هــؤالء  على 
في  فينيقيا«  »تـــاريـــخ  كــتــب  ســنــخــونــيــاتــن 
ــقـــرن الـــثـــالـــث عــشــر قــبــل املـــيـــاد، أي قبل  الـ
والــراجــح  700 سنة.  اإلغــريــق بنحو  ظهور 
 »

َ
أن كلمة »فينيقي« مشتقٌة من الجذر »َفَنق

الــتــي إمــا أن تــعــود إلــى املــكــان أو إلــى الجد 

األعــلــى؛ فــالــنــاس كــانــوا ينتسبون إمــا إلى 
املـــكـــان، أو إلـــى جـــّدهـــم األعـــلـــى. وعــلــى هــذا 
فينيقيا  سكان  هم  فالفينيقيون  األســاس، 
بــحــســب  فـــيـــنـــيـــقـــيـــا،  ألن  ــنــــخــــل،  الــ بــــــاد  أو 
طــنــوس الــشــديــاق، هــي بــاد النخل )أنــظــر: 
ــار األعـــــيـــــان فــي  ــ ــبـ ــ ــاق، أخـ ــ ــديـ ــ ــشـ ــ ــنــــوس الـ طــ
جــبــل لــبــنــان، بــيــروت: مــنــشــورات الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة، 1970(. ومــصــدر حــكــايــة طــائــر 
الــفــيــنــيــق أو الــفــنــك هــو الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
وهو يدعى هناك طائر البلح، وُيجمع على 
ُبلحان، ومنها كلمة pelican. وفي املصادر 
َمـــن لــّقــب نفسه  الــحــكــائــيــة الــعــربــيــة أن أول 
بكلمة »فونيق« هو »قنا« شقيق أوزيريس 
أي األحمر،  »قــانــي«،  )الــُعــزيــر(. ولعل كلمة 
جـــاءت مــن لفظة »قــنــا« الــســريــانــيــة. وقرية 
ــــت قــائــمــة فـــي غــــرب شبه  »فــيــنــيــقــا« مـــا زالـ
الجزيرة العربية )راجع: أحمد داود، تاريخ 
ســـوريـــا الــحــضــاري الــقــديــم، دمـــشـــق: د.ن.، 
أو فونيقوس، هو  إن فونيكس،  ثم   .)1994

أخو قدموس نفسه. 

التوراة ليست تاريخًا
مــن الــقــصــص املــتــداولــة جـــدًا فــي الــكــتــابــات 
ملك  حيرام  قصة  القديم،  لبنان  تاريخ  عن 
الــذي طلب منه سليمان، أحــد ملوك  صــور 
ــــرو  أرز وسـ إرســـــــــال خـــشـــب  الــــعــــبــــرانــــيــــني، 
وصندل )سفر أخبار األيام – الثاني، 8:2(. 
والــحــقــيــقــة أن الــصــنــدل لـــم يـــوجـــد قـــط في 
البقعة التي صار اسمها لبنان حديثًا، ألن 
هذا النوع ال ينمو في لبنان املتوسطي، بل 
يحتاج مناخًا مداريًا مثل املناخ في اليمن 
والهند. وفي »أخبار امللوك الثاني« ورد ما 
إلــى إيات  يلي: أرســل حيرام إلــى سليمان 
)خــلــيــج الــعــقــبــة( ســفــنــًا ومـــاحـــني عــارفــني 
ــا: كــيــف  ــنــ ــؤال الــــبــــدهــــي هــ ــ ــســ ــ ــر. والــ ــبـــحـ ــالـ بـ
أرسل حيرام سفنًا من صور على الشاطئ 
ــم تــكــن  ــ ــى الـــبـــحـــر األحــــمــــر، ولـ ــ ــــوري، إلـ ــسـ ــ الـ
قــنــاة الــســويــس قــد ُشــقــت بــعــُد؟ والـــجـــواب، 
ــور لـــم تــكــن عــلــى الــســاحــل  بــبــســاطــة، أن صـ
الــشــرقــي للبحر األبــيــض املــتــوســط، بــل في 
ُعـــمـــان. وقـــد وردت كــلــمــة »لــبــنــان« سبعني 
مرة في التوراة بصيغة »لبنون« أي الُلبان، 

ــو صـــمـــغ عـــطـــر، أو ربـــمـــا هــــو الــبــخــور  ــ وهـ
نــفــســه. وكــانــت الــعــبــارة الــتــالــيــة تــتــردد في 
إلى  »إذهــب  التوراتي:  االنشاد  نشيد  سفر 

جبل املر إلى تل الُلبان«. 
واملؤّكد أن أي نوع من شجر الُلبان لم يوجد 
الــقــديــم على اإلطـــاق. أمــا لبنان  فــي لبنان 
ُينتج  الــتــي  الــوحــيــدة  املنطقة  فهو  اليمني 
فــيــهــا املـــر والـــُلـــبـــان واألقـــاصـــيـــا والــــــَوْرس« 
)أنظر: لطيف إلياس لطيف، لبنان التوراتي 
للطباعة(.  الجنوب  دار  صــيــدا:  اليمن،  فــي 
والــافــت أن اســم »لــبــنــان«، أو األرز، لــم يرد 
حتى مــرة واحـــدة فــي األنــاجــيــل. وفــي سفر 
تأكيد   )20:6( إرمــيــا  وســفــر   )6:60( أشعيا 
إلى  كــان يأتي  الــذي  الُلبان  على أن مصدر 
أورشليم هو من »شبأ«، أي من باد سبأ، 
أو مـــن شـــبـــوة املــــوجــــودة حــتــى الـــيـــوم في 
التوراة  )أنظر: كمال الصليبي،  حضرموت 
العرب، بيروت: مؤسسة  جاءت من جزيرة 

األبحاث العربية، 1985(. 
وحزقيال  وإرمــيــا  أشعيا  أســفــار  وتحدثت 
ــراب الـــفـــظـــيـــع الــــــذي حــــل بـــصـــور،  ــ ــخـ ــ عــــن الـ
وعـــن حــرقــهــا وتــدمــيــر أســـوارهـــا ومنازلها 
أن صور  املــعــروف  لكن، من  وقتل سكانها. 
اللبنانية حاصرتها جيوش نبوخذ نصر 
تقتحمها.  أن  دون  مـــن  عـــامـــًا،  عــشــر  ثــاثــة 
وفي نهاية املطاف، ُرفع الحصار عنها لقاء 
جــزيــٍة مــعــيــنــٍة واســتــئــســار بــعــض أعيانها 
رهــائــن. أمــا صــور الُعمانية فقد زالــت حقًا 
ــِربـــة. وفـــي ســفــر املــلــوك الــثــانــي  وصــــارت َخـ
إلــى  يــلــي: »أرســــل حــيــرام  )10-7:6( ورد مــا 
ســلــيــمــان يـــقـــول: أنـــا ُأتــــم كـــل مــرضــاتــك في 
)...( وأنــت تتم  الــســرو  خشب األرز وخشب 
ما  لبيتي«.  طعامًا  بإعطائي  مرضاتي  كل 
هذا التوّسل؟ وما السبب في أن يطلب ملك 
الفينيقي من سليمان أن يبعث إليه  صور 
بطعاٍم لبيته مقابل عمل يديه على طريقة 
بالعربية  والــعــضــروط  الـــعـــرب؟  عــضــاريــط 
هو الذي ال يملك شيًئا غير قوة يديه التي 
يــوظــفــهــمــا لــقــاء طــعــام بــطــنــه. ويــذكــر املــلــك 
يلي:  ما  األشـــوري سنحاريب في سجاته 
الــذي  »قــمــُت بحملٍة ضــد بعلو مــلــك صـــور 
 ،)...( كــوش  ملك  تاركد  على صداقة  اعتمد 
فبنيُت مــعــاقــل ضـــده، ومــنــعــُت عــنــه الــغــذاء 
واملاء«. إذًا، ملك صور يحميه ملك إثيوبيا 
)كوش( من بطش سنحاريب. وهذا برهان 
ــــور كــــانــــت قـــريـــبـــًة مــن  إضــــافــــي عــــن أن صــ

إثيوبيا، أي أنها كانت في ُعمان مثًا. 
فـــي رســـالـــة رب عـــــّدي »أمـــيـــر جـــبـــيـــل« إلـــى 
)أخناتون(  الرابع  أمنحوتب  مصر  فرعون 
التي اكُتشفت في تل العمارنة، ورد التالي: 
»إن املــلــك كـــان ُيـــرســـل إلـــى أجـــــدادي نــقــودًا 
وغير ذلك مما كانوا يحتاجون إليه، وكان 
ــا فــأرســلــت إلــى  ــا أنــ ــر لــهــم جـــنـــودًا. أمــ يــســيِّ
فــي بعثة  املــلــك ســاعــيــًا ليساعدني  ســيــدي 

من الجند فلم يرسل إلّي أحدًا«. 
ــل »مـــلـــك فــيــنــيــقــي« إلــى  ــائـ ــي إحـــــدى رسـ وفــ
أحـــد الــفــراعــنــة، كــمــا ظــهــرت فــي رســائــل تل 
الــعــمــارنــة، اســتــجــداًء ال يليق بــاملــلــوك، فقد 
ــــوري،  ــــى ســـيـــدي وإلـــهـــي ونـ ــاء فــيــهــا: »إلـ جــ
إلى شمس السماء ونور األرض. أنا عبدك 
ــــراُب قــدمــيــك وســـائـــُس خــيــلــك. أخـــرُّ على  وتـ
قــدمــي مـــوالي ســبــع مــــرات، وأنــطــرح سبعًا 

على صدري وظهري. ما أنا غير كلٍب يطأه 
موالي تحت قدميه« )أنظر: أمني الريحاني، 
ــيــــروت: املـــؤســـســـة الــعــربــيــة  قـــلـــب لـــبـــنـــان، بــ
أن  واملــــؤّكــــد   .)1980 ــنـــشـــر،  والـ لـــلـــدراســـات 
»ملوك« املدن الفينيقية لم يكونوا ملوكًا أو 
أمراء، بل كانت لقب الواحد منهم »خزانو« 
الــضــرائــب، تمامًا مثل  أو متولي  أي والـــي، 
أمراء لبنان املعنيني والشهابيني وغيرهم؛ 
فــــهــــؤالء لــــم يــــكــــونــــوا أمـــــــــراء، بــــل مــلــتــزمــي 
ضرائب برتبة »أمير االي«، أي أمير اللواء. 
وأمــيــر الــلــواء صــارت فــي مــا بعد األمــيــر أو 

املير. 
مــــن خــــرافــــات الــفــيــنــيــقــيــني املـــســـطـــورة فــي 
ــلـــوا إلــى  الــكــتــب األيـــديـــولـــوجـــيـــة أنـــهـــم وصـ
مستعمرة  وأّسسوا  إسبانيا،  في  ترشيش 
ــر، وجـــمـــعـــوا الــــذهــــب والـــفـــضـــة مــن  ــ ــاديــ ــ أغــ
ترشيش،  بــاد  عمق  فــي  »هويلفا«  مناجم 
بــعــد أعـــمـــدة هــرقــل )مــضــيــق جــبــل طــــارق(. 
الــدراســات األكــثــر علميًة تستخف  ومــع أن 
بــمــثــل هــــذه الــتــفــاســيــر، إال أن بــعــضــهــم ما 
برح يعتقد أن ترشيش كانت موجودة في 
ترشيش  وردت  وقــد  األقـــل.  على  سردينيا 
في قصة يونس )يونان( الذي قذفه الحوت 
من بطنه بعد ابتاعه بثاثة أيــام. إذًا، في 
الطريق البحري إلى ترشيش في إسبانيا 
ــوٌت الــنــبــيَّ يـــونـــان. واملـــعـــروف أن  ابــتــلــع حــ
ــه قــديــمــًا  ــيـ ــان فـ ــتـ ــيـ ــر املــــتــــوســــط ال حـ ــبـــحـ الـ
وحديثًا. ويجب، في هذه الحال، أن نفتش 

عن مكان آخر لهذه الحكاية الخرافية. 
تــقــول الــروايــة املــتــداولــة إن اإللـــه يــهــوه أمر 
يــونــان بــن أمــيــتــاي بــالــذهــاب إلـــى نــيــنــوى، 
التي يرتكبونها،  الشرور  أهلها عن  ليردع 
لــكــن يــونــان نـــزل إلـــى يــافــا، هــربــًا مــن وجــه 
يــهــوه، وأقــلــتــه ســفــيــنــة إلـــى تــرشــيــش الــتــي 
تــبــعــد مـــســـافـــة ثـــاثـــة أيـــــــام. وقـــــد واجـــهـــت 
السفينة عاصفة، فسقط الركاب في البحر، 
بعد  ليتقيأه  يــونــان،  الحيتان  أحــد  وابتلع 
َقــِبــل التكليف  ــّراء نــجــاتــه،  ــ ثــاثــة أيــــام. وجـ
نينوى،  إلى  اإللهي شكرانًا وطاعة، وســار 
يــوم واحــد. وبتفكيك  ودخلها بعد مسيرة 
الــكــام على سفر  أن  هــذه الخاصة، يتبني 
إسبانيا،  في  إلــى ترشيش  يافا  يونان من 
لــه فــي البحر غير ممكن،  الــحــوت  وابــتــاع 
البحر، ثم  الحيتان في ذلك  النتفاء وجــود 
إن املسافة بني يافا ونينوى أكثر بكثير من 
إلــى نحو  )ربما تحتاج  أيــام  مسيرة ثاثة 
ــح  خــمــســني يـــومـــًا عــلــى األقــــــل(. لـــذلـــك، يــرجِّ
الصليبي،  الدارسون، وفي طليعتهم كمال 
أن تكون ترشيش هي بلدة »شرشيت« في 
بُعمان، وأن تكون نينوى هي نزوى  ُظفار 
العراقية، وأن »أوفير«  الُعمانية، ال نينوى 
املذكورة  كانت مقصد سفن ترشيش  التي 
فــي ســفــر حــزقــيــال هــي ُظــفــار بعينها، وأن 
عــمــق  »داخــــــل   Huelva »هـــويـــلـــفـــا«  مــنــاجــم 
ليوا  أو  الُعمانية  إلــوا  هــي  إنما  ترشيش« 
ــي اإلمــــــــــارات الــعــربــيــة  ــوم فــ ــيــ املـــــوجـــــودة الــ
املتحدة، وأن جت حافر، موطن يونان، هي 
الــيــوم غــرب مدينة مسقط  حافر املــوجــودة 
الــُعــمــانــيــة )انـــظـــر: كــمــال الــصــلــيــبــي، خفايا 
التوراة وأسرار شعب اسرائيل، بيروت: دار 

الساقي، 1988(.
)كاتب عربي(

اختراع خرافات عنهم إلقامة تاريخ خاص للبنان القديم

الفينيقيون 
»حضارة« صامتة وسجالت مندثرة ]2/1[

في لبنان كانوا، وربما 
ما زالوا، يّدرسون 

األساطير والخرافات، ال 
بصفة كونها أساطير 
وخرافات، بل باعتبارها 

وقائع حدثت بالفعل

من الروايات غير 
الموثقة أن الفينيقيين 

برعوا في استخراج 
اللون األرجواني من 
أصداف الموريكس

»ملوك« المدن 
الفينيقية لم يكونوا 

ملوكًا أو أمراء، بل 
كانت لقب الواحد 
منهم »خزانو« أي 

والي، أو متولي 
الضرائب، تمامًا مثل 
أمراء لبنان المعنيين 

والشهابيين وغيرهم

هل كان الفينيقيون ملوكا أم مجرد »والة« و«جامعي ضرائب«؟ وهل اللون األرجواني الذي ينسب لهم، هو حقيقة أم مجرد 
اختــراع خيــال خصب؟ ولماذا هذه العودة الدائمة )فــي لبنان خصوصا( إلى إحياء األصل الفينيقــي؟ الكاتب والباحث صقر أبو 

فخر، يسلط الضوء على هذه اإلشكاليات

)Getty( مشهد من المدينة القديمة في قرطاج

أطلقوا  الذين  هم  اإلغريق  أن  الدهر،  عليها  عفَّ  التي  الحكايات  من 
أو  الحمر«  »الرجال  اسم  سورية  شواطئ  من  بالسفن  اآلتين  التجار  على 
هذا  بولس،  وجــواد  حتي  فيليب  المؤرخان،  رّدد  وقد  الفينيقيين. 
الكالم. فلو أراد اإلغريق أن يصفوا أولئك بأنهم حمر البشرة الستعملوا 
كلمة purple، وليس فونيكس أو موريكس. وليَس صحيحًا أّن اإلغريق 
هم أول من أطلق على هؤالء التجار اسم »الفينيقيين«، ألن سنخونياتن 
كتب »تاريخ فينيقيا« في القرن الثالث عشر قبل الميالد، أي قبل ظهور 

اإلغريق بنحو 700 سنة.

الرجال الحمر
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الصحف اإلسرائيلية: اعتبارات داخلية وراء األزمة مع غابرييل

تدخالت سياسية تحكم انتخابات الصحافيين األردنيين

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

األزمــة  أن  اإلســرائيلية  الصحــف  اعتبــرت 
الدبلوماســية التي افتعلها رئيس الحكومة 
الثاثــاء،  نتنياهــو،  بنيامــني  اإلســرائيلية، 
الخارجيــة  وزيــر  مــع  لقــاءه  ألغــى  عندمــا 
األملاني، سيغمار غابرييل، جاءت باألساس 
ســعي  ضمــن  داخليــة،  حزبيــة  لدوافــع 
الــرأي  أمــام  صورتــه  ترميــم  إلــى  نتنياهــو 
إشــكالية  بعــد  ســيما  ال  اإلســرائيلي،  العــام 
تهّجــم اثنــني مــن نــواب حزبــه، قبــل أكثــر مــن 
تلوا 

ُ
أسبوع، على أهالي جنود إسرائيليني ق

فــي العــدوان األخيــر علــى غــزة، خــال جلســة 
تقريــر  ناقشــت  التــي  الدولــة  مراقبــة  للجنــة 
الحــرب  فــي  اإلخفاقــات  عــن  الدولــة  مراقــب 
اإلســرائيلية،  الصحــف  وأبــدت  غــزة.  علــى 
مــن  املقربــة  »هيــوم«  صحيفــة  باســتثناء 
نتنياهــو، اســتغرابها مــن الخطــوة التــي قام 
علــى  رابحــًا  أنــه ســيكون  إلــى   

ً
بهــا، مشــيرة

إلغــاء  وأن  والشــخصي،  الحزبــي  الصعيــد 
اللقاء لن يسبب أزمة كبيرة في العاقات مع 
أملانيــا، عــدا عــن أن إلغــاء اللقــاء منــح، عمليًا، 
دعاية كبيرة لجمعيتي »يكســرون الصمت« 
و«بتســيلم« اللتني تعنيان بحقوق اإلنســان 
جرائــم  وتوثقــان  املحتلــة  األراضــي  فــي 

االحتال وممارسات جنوده.
وفي هذا السياق، اعتبر ناحوم برنيع، الذي 
للجمعيتــني  ومعارضتــه  رفضــه  يخــِف  لــم 
ســعيه  إطــار  فــي  »نتنياهــو  أن  املذكورتــني، 
يثيــر  أعــداء وصــل حــًدا  عــن  للبحــث  الدائــم 
بــه  فعلتــه  الــذي  »مــا   

ً
متســائا الشــفقة«، 

و«بتســيلم«  الصمــت«  »يكســرون  جمعّيتــا 
حتــى يفتعــل أزمــة مــع أهــم حكومــة مناصرة 
أن  برنيــع  ورأى  أوروبــا«.   فــي  إلســرائيل 
نتنياهــو يصــّدر هوســه وخوفــه الدائــم مــن 
األعــداء الداخليــني إلــى الحلبــة الدوليــة، بمــا 
يصــرخ  كان  الــذي  الراعــي  بحكايــة  يذكــر 
كذبــًا مســتغيثًا مــن الذئب، إلــى أن وصل إلى 
حالــة لــم يعــد أحد يصدقــه، و«هذا هو مكمن 

الخطر في سلوك نتنياهو«.
فــي  يروشــاملي  شــالوم  اعتبــر  املقابــل،  فــي 
»معاريف«، أنه يمكن اعتماد واحد من ثاثة 
تفســيرات لســلوك نتنياهــو، تبعــًا ملوقف كل 
شــخص ومعتقداتــه السياســية. ففــي اليمني 
تعامــل  أي  يرفــض  أنــه  مقــوالت  ون 

ّ
ســيتبن

مــع جهــات تســيء لصــورة الجنــود وجيــش 

منوعات
حرية 
في 
خطر

العاملــي  التصنيــف  مــن   2017 عــام  نســخة  فــي 
لحريــة الصحافــة الــذي تشــرف عليــه »مراســلون 
ل تكــرار مهــول فــي الهجمــات  بــا حــدود«، ُيســجَّ
 
ً
ضد وسائل اإلعام إلى حد االستخفاف، فضا

عــن ظهــور أباطرة يغيــرون موازين القوى العاملية 
فــي زمــن تطغــى عليــه مظاهــر »مــا بعــد الحقيقة« 
والدعايــة والقمــع فــي عــدة بلدان ومناطــق، بما في 
ذلــك الديمقراطيــات. هــذا مــا خلصــت إليــه منظمــة 

للعــام  تصنيفهــا  فــي  حــدود«  بــا  »مراســلون 
رت فيه مــن أّن »حرّية 

ّ
2017، األربعــاء، والــذي حــذ

الصحافة لم تكن قط مهددة على النحو الذي هي 
مة »لم يسبق أن تعرضت 

ّ
عليه اليوم«. وقالت املنظ

حرية الصحافة لتهديدات بالوتيرة التي تشهدها 
حاليًا، علمًا أن املؤشر العام أضحى مرتفعًا أكثر 
من أي وقت مضى )3872(. ففي غضون خمس 
سنوات، تراجع املعيار الذي تستخدمه مراسلون 

بــا حــدود بنســبة تصــل إلى 14 باملئة، إذ ُســجل 
خــال هــذا العــام تفاقــم فــي وضــع مــا يقــرب مــن 
ثلثي )62.2 باملئة( البلدان التي تشــملها الدراســة، 
حالــة  عتبــر 

ُ
ت حيــث  الــدول  عــدد  تراجــع  بينمــا 

وســائل اإلعــام »جيــدة« أو »جيــدة إلــى حــد مــا«، 
التصنيــف،  باملئــة«. وبحســب  وذلــك بنســبة 2.3 
فــإّن وضــع الصحافــة »خطيــر للغايــة« في 72 من 
أصل 180 دولة يشملها اإلحصاء، إذ يطغى على 

الخريطة اللونان األحمر )وضع صعب( واألسود 
)خطير للغاية(. وبحسب »مراسلون با حدود«، 
»تشــكل بلــدان شــمال أفريقيــا والشــرق األوســط، 
التــي تمزقهــا الصراعــات، ليــس فقــط فــي ســورية 
بــل أيضــًا فــي اليمــن )166، +4(، أصعــب وأخطــر 
العمــل  ممارســة  فــي  يرغــب  مــن  لــكل  منطقــة 

الصحافي«.
)العربي الجديد(

ز صــورة نتنياهــو بأنــه 
ّ
االحتــال، ممــا يعــز

يقــود حكومة يمني قومية ترفض االنصياع 
والرضــوخ للضغوط الخارجية. وهذا يقود، 
بحســب يروشــاملي، إلــى تفســير آخــر يتعلــق 
بدوافــع نتنياهو االئتافية ورغبته في عدم 
البقــاء »متخلفــًا« عــن ركــب ائتافــه الحاكــم، 
وال ســيما شــركائه مــن اليمــني املتطــرف، فــي 

حــزب البيــت اليهودي بقيــادة نفتالي بينت، 
وهــو مــا يفســر كــون بينت أول مــن أعرب عن 

تأييده لخطوة نتنياهو. 
أمــا التفســير الثالــث الذي يقدمه يروشــاملي، 
فيتفق مع ما ذهب إليه برنيع بأن »نتنياهو 
بعــدّو  دائمــًا  االحتفــاظ  بوجــوب  يشــعر 
يمّكنــه مــن إبــراز ومفاقمــة مشــاعر الخــوف 

الوجودي وماحقة الشــعب اليهودي، وهذه 
هــي الطريــق التــي تتيــح لــه الســيطرة علــى 

الجمهور لوقت طويل«.
وذهبــت رافيتــه هيخــت فــي »هآرتــس«، إلــى 
التيــارات  قــادة  ككل  »نتنياهــو،  إن  القــول 
خطــاب  إلــى  يلجــأ  الشــوفينية،  القوميــة 
مــن  كل  ضــد  األهــوج  بالتحريــض  ينضــح 
ينتقــد سياســاته ويقــوم بوصمهم بالخونة 

وبأنهم أعداء الشعب«.
 »ردود 

ّ
لكــن، إلــى جانب ذلك، تقول هيخت إن

الفعــل التــي جاءت من قادة املعارضة، عمليًا 
من زعيم املعارضة يتسحاق هرتسوغ، ومن 
زعيــم حــزب »ييــش عتيــد« يئيــر لبيــد، الــذي 
يلغــي  أن  نتنياهــو  علــى  كان  مــا  أنــه  أعلــن 
اللقــاء مــع ســيغمار غابرييــل لكنــه مصيــب 
التــي  هرتســوغ  وتصريحــات  موقفــه،  فــي 
انتقــدت موقــف نتنياهــو، لكنهــا فــي الوقــت 
نفســه أبــرزت تهــّرب وتنّصــل املعارضــة مــن 
املنظمتــني املذكورتــني، تبــنّي حجم مســاهمة 
ضــرب  فــي  إســرائيل  فــي  والوســط  اليســار 
الديمقراطيــة، وفــي استســهال الهجــوم علــى 

جمعيات ومنظمات حقوق اإلنسان«.
الربــح  حســابات  وضمــن  املقابــل،  فــي 
الثاثــاء،  املفتعلــة،  األزمــة  مــن  والخســارة 
كتــب عوفــر أديــرت فــي »هآرتس«، أنــه »ربما 
يبــدو ذلــك غريبــًا. لكــن فــي الواقــع، فــإن هــذه 
وللتحديــد  الطرفــني،  عمليــًا  تخــدم  األزمــة 
أنجيــا  األملانيــة  املستشــارة  مــن  تخــدم كا 
مــع  اللقــاء  توظيــف  يمكنهــا  التــي  ميــركل، 
املنظمــات فــي حملتهــا االنتخابيــة والتأكيد 
علــى أن حكومتهــا تتبنــى سياســة ال تنــازل 
فيها عن قيم أساسية في السياسة األملانية، 
وهي حماية حقوق اإلنسان. كما تخدم هذه 

األزمة أيضًا نتنياهو«.
كمــا  الســياق،  هــذا  فــي  »هآرتــس«،  ولفتــت 
بــني  اللقــاء  »إلغــاء   

ّ
أن إلــى  الصحــف،  باقــي 

تدهــور  يعكــس  األملانــي  والوزيــر  نتنياهــو 
ال  لكنــه  اإلســرائيلية،  األملانيــة  العاقــات 
املطــاف،  نهايــة  فــي  بالضــرورة،  يعنــي 
توجــب  التــي  الحمــراء  للخطــوط  ا 

ً
اجتيــاز

رًدا أملانيــًا قاســيًا ضــد إســرائيل، خصوصــًا 
ميــركل  أنجيــا  األملانيــة  املستشــارة  أن 
العــام، جلســة مشــتركة  ألغــت، مطلــع  كانــت 
علــى  واإلســرائيلية،  األملانيــة  للحكومتــني 
األراضــي  ســرقة  تشــريع  قانــون  إقــرار  إثــر 

واملستوطنات في الكنيست اإلسرائيلي«.

أبدت الصحف 
اإلسرائيلية استغرابها 

من فعلة نتنياهو

تهدف التدخالت لفرز 
مجلس تسيطر السلطة 

على غالبية أعضائه

عّمان ـ محمد الفضيالت

فــي  ومرشــحة  مرشــحًا  أربعــون  يتنافــس 
األردنيــني،  الصحافيــني  نقابــة  انتخابــات 
املقــررة غــدًا الجمعــة، ســتة منهــم يتنافســون 
علــى موقــع  النقيــب، وأربعــة  للفــوز بموقــع 
نائــب النقيــب، فيمــا يتنافــس ثاثــون للفــوز 

بمقاعد مجلس النقابة التسعة.
مبكــر،  جــدل  صاحبهــا  التــي  االنتخابــات 
تأتــي  فهــي  اســتثنائية،  بأهميــة  تحــاط 
وســط تنامــي الدعــوات لفــرز مجلــس نقابــة 
يضطلع بمســؤولية انتشــال املهنة من واقع 
وعززتــه  اقتصاديــة  أوضــاع  أنتجتــه  متــرٍد 
لتكبيــل  فعلهــا  تواصــل  رســمية  سياســات 
الصحافة واملحافظة عليها أداة بيد السلطة. 
فــي  نجحــت  وإن  املرشــحني،  طروحــات 
مجملهــا بتشــخيص الواقــع، فإنهــا تفاوتــت 
فــي آليــات وطروحات االشــتباك معه لناحية 
تغييــره، ووســط إجمــاع مــن قبــل املرشــحني 
علــى تضمــني بياناتهــم االنتخابيــة األبعــاد 
اجتماعيــة واقتصاديــة املؤرقــة للمؤسســات 
اإلعاميــة والعاملــني فيهــا، ظهــرت على غير 
عــادة انتخابــات الصحافيــني، أصوات تدعو 
الوطنــي  ودورهــا  النقابــة  هيبــة  الســتعادة 
للدفــاع  كمدخــل  اســتقاليتها  عــن  والدفــاع 
وتلــك  فيهــا،  العاملــني  وحقــوق  املهنــة  عــن 
وجعلــت  الســلطة،  قلــق  أثــارت  طروحــات 
مراقبــني يستشــعرون تراجعهــا عــن حيادها 

املعلن تجاه االنتخابات.
األمنيــة،  األذرع  عبــر  الرســمية،  التدخــات 
العمليــة  نهايــة  مــع  للوصــول  تهــدف 
االنتخابيــة إلــى فــرز مجلــس نقابــة تســيطر 
الســلطة علــى غالبيــة أعضائــه، وتجلــت تلــك 
التدخــات فــي التحشــيد لصالــح مرشــحني 

بعينهم على حساب آخرين.

جهــاد  املرشــح  أعلــن  األربعــاء،  وأمــس 
الجديــد  املشــرق  »مركــز  مديــر  املحيســن، 
للدراسات «، انسحابه من االنتخابات. وقال 
فــي منشــور على صفحته عبر »فيســبوك«: 
نقابــة  انتخابــات  مــن  نســحابي  »أعلــن 
شــريفة  تعــد  لــم  املعركــة  ألن  الصحافيــني 
الســفارات  مــن  حتــى  وصلــت  والتدخــات 
ومجلــس النــواب. كنــا نتصــارع مــع طــرف 
أصبحــت عشــرات األطــراف والــدول! عجبي 

علــى هيــك بلــد«. الحــراك االنتخابــي املبكــر، 
التــي  التقليديــة  األعــراف  خــرق  فــي  فشــل 
أول  منــذ  الصحافيــني،  انتخابــات  حكمــت 
انتخابــات جــرت فــي العــام 1953، فبعــد أن 
عبــر  لخوضهــا  جــادة  محــاوالت  ظهــرت 
قوائم انتخابية معلنة أســوة باالنتخابات 
النقابــات  مــن  بمثياتهــا  تجــري  التــي 
هجــوم  بعــد  الفكــرة  اضمحلــت  املهنيــة، 
الهيئــة  مخــاوف  إثــارة  فــي  نجــح  مبرمــج 

محاولــة  وتســويقها  القوائــم،  مــن  العامــة 
لتحويل النقابة ساحة لصراعات سياسية 

تحرفها عن دورها املهني.
إثــارة  فــي  الســلطة دورًا  أذرع  وفيمــا لعبــت 
املخــاوف مــن القوائــم االنتخابيــة، وعرقلتها 
لضمــان عــدم وصــول نقيــب ومجلــس نقابي 
يلتقــون علــى برنامــج مشــترك، عــزا آخــرون 
وحســابات  حداثتهــا  إلــى  التجربــة  فشــل 
املرشــحني املصلحيــة التــي تــرى فــي القوائــم 
خطــرًا يتهــدد فوزهم. إجهاض فكرة القوائم، 
أعــاد املرشــحني لقاعــدة خــوض االنتخابــات 
تحالفــات مصلحيــة  فــردي، وضمــن  بشــكل 
الشــخصية  العاقــات  طابــع  عليهــا  يغلــب 
واالصطفاف املؤسساتي والتكتات املهنية، 
لكــن ذلــك لــم يمنــع تشــكيل قوائم غيــر معلنة 
)ســرية( يلتقي أعضاؤها على رؤى وبرامج 
مشتركة، كخطوة أولى يمكن املراكمة عليها 
 باتجاه التأسيس لحالة انتخابية 

ً
مستقبا

أكثر نضجًا.
وتجــري االنتخابــات فــي ظــروف اســتثنائية 
املؤسســات  علــى  الخطــر  فيهــا  يتعاظــم 
الصحافيــة التــي تعانــي مشــاكل اقتصاديــة 
توقــف   2015 العــام  فــي  عنهــا  نتــج  معقــدة، 
صحيفــة »العــرب اليــوم« عــن الصــدور، فيمــا 
يسيطر خطر التوقف أو إعادة الهيكلة على 

مؤسسات أخرى.
واقــع  فــي  حــاد  تراجــع  ظــل  فــي  تأتــي  كمــا 
الحريــات اإلعاميــة توثــق لــه تقاريــر محلية 
ودولية، وتعزوه بشــكل مباشــر إلى مساعي 
خــال  مــن  اإلعــام  علــى  للســيطرة  الســلطة 
جملة من التشريعات املقيدة، وهي السيطرة 
فــي  ودورهــا  النقابــة  لتطــاول  تمتــد  التــي 
الدفــاع عــن املهنــة والعاملــني فيهــا مــن خال 
التحكــم أو التأثيــر علــى نتائــج انتخاباتهــا 

املنتظرة.

غابرييل في القدس المحتلة الثالثاء )توماس كوكس/فرانس برس(

أهمية استثنائية لالنتخابات )سيليا بيتيرسون(

حلّلت الصحف اإلســرائيلية األزمة الدبلوماســية التي افتعلها رئيس الحكومة اإلســرائيلية، بنيامين نتنياهو، عندما ألغى لقاءه مع وزير 
الخارجية األلماني، سيغمار غابرييل، معتبرًة أنّها جاءت العتبارات داخلية حزبية
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»أوركــيــديــا«  أم ال؟ وهـــذه هــي حبكة  الطفل 
بــالــعــمــوم«. ويــضــيــف الـــعـــودة: »بخصوص 
اخــتــيــاري لــهــذا الــنــوع مــن الــعــمــل، فـــإن ذلــك 
يــتــعــلــق بـــأن الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة تخضع 
لشرط السوق، القائم على العرض والطلب. 
وكــمــا تعلم فــإن األعــمــال الــســوريــة املتعلقة 
بالبيئات املعاصرة هي أعمال غير مرغوبة 
من قبل املحطات العربية. لذلك، اخترُت أنا 
واملخرج حاتم علي واملنتج باب أرناؤوط، 

 ســـورّيـــا، بــمــنــاخــات ســوريــة، 
ً
أن نــقــدم عــمــا

ـــن حـــيـــث اإلخـــــــــراج واإلنـــــتـــــاج واملـــمـــثـــلـــون  مـ
والفنيون، ولكن دون أن يناقش هذا العمل 
موضوعا خاصا بالسوريني، وإنما يناقش 
 وإنـــســـانـــيـــا، كما 

ً
ــا ــامــ مـــوضـــوعـــا كــلــيــا وشــ

لنمط  تنتمي  الــتــي  »أوركـــيـــديـــا«  فــي  فعلنا 
بأعمال  يتعلق  مــا  وفــي  التاريخي.  الخيال 
قبل على  فقد عملُت من  السورية،  الجزيرة 
مثل  الضخمة،  التاريخية  البدوية  األعــمــال 

ــــن عـــمـــلـــك فــي  ــديـــث عـ ــحـ ــالـ ــدأ بـ ــبـ ــنـ ¶ لـ
ــا«، مــا هي  ــديـ ــيـ رمــضــان املــقــبــل »أوركـ
وملــاذا  العمل؟  يناقشها  التي  القضايا 
لجأت للفانتازيا باختيار الظرف الزماني واملكاني؟ 
وملاذا تبتعد عن مسلسات بيئة الجزيرة السورية 

التي أحبها الجمهور؟
»أوركـــــيـــــديـــــا« فــــهــــو مــســلــســل  بـــالـــنـــســـبـــة لــــــ
يــقــوم على حكاية ممتعة،  تــاريــخــي،  خــيــال 
بالتشويق  تتمتع  الــجــدات،  حكايات  تشبه 
ــن الــتــيــمــة  ــكــ ــا صـــــــــراع، ولــ ــهـ ــيـ واإلثـــــــــــــارة، وفـ
األســاســيــة فـــي الــعــمــل، هـــي تــيــمــة اســـتـــرداد 
املــلــك، إذ يخسر الــشــاب »عــتــبــة بــن األكــثــم« 
ــتـــي هـــي قــلــعــة »أوركـــيـــديـــا«،  ــه، والـ ــيـ مــلــك أبـ
ويــخــوض صــراعــات وحــربــا طويلة ويجير 
الدنيا ويجير حلفاءه وأعـــداءه  كــل طــاقــات 
لكي يستعيد هذا امللك، ويتمكن في النهاية 
ــن األكـــثـــم« يـــواجـــه أثــنــاء  مـــن ذلــــك. ولـــكـــن، »بـ
رحلة استعادة امللك نبوءة، تطلقها العرافة، 
، وهذا 

ً
وتقول له »أختك رملة ستنجب طفا

الطفل سيكون قاتلك«، وبالتالي فإن حكاية 
األكثم«  »بــن  تــدور حــول استعادة  املسلسل 
ــه مــن الـــزواج، 

َ
 أوركــيــديــا، ومنعه أخــت

َ
عـــرش

فــهــل ســـتـــتـــزوج أخـــتـــه أم ال؟ وهــــل ســيــولــد 

حققت أغنية »المعلم« 
لسعد لمجرد 400 مليون 

متابعة

مشكلة التلفزيون هي 
أنه يخضع للشروط 

االستهالكية

يمتلك السودانيون عالقة 
خاّصة مع نهر النيل وهو 

ما انعكس على أبنائهم

2223
منوعات

ــــدم« و»تـــــوق« و»أبــــــواب الــغــيــم«.  »فــنــجــان الـ
ــد هــــــذا الــــنــــوع مــن  ــعـ ولــــكــــن، لــــأســــف، لــــم يـ
األعمال مطلوبا أو مرغوبا من قبل املحطات 
للخيال  اتجهت  ولذلك  األساسية،  العربية 

التاريخي«.

السنني األخيرة، تنقلت وعشت في أماكن  ¶ في 
التي  البيئات  ألم تستفزك إحدى  وبلدان مختلفة. 
ــل مـــن املــمــكــن أن  عــايــشــتــهــا لــلــكــتــابــة عــنــهــا؟ وهــ

التي  ينقل عدنان العودة تجربة الشتات السوري 
عايشها إلى الدراما التلفزيونية أو املسرح؟

الترحال والشتات، وخروجي من  حول فكرة 
الشام إلى بيروت، ومن ثم إلى دبي فهولندا، 
بالحقيقة لم أحــاول أن أعكس هــذه الرحات 
بمسلسل تلفزيوني أو بمسرحية إلى اليوم، 
وإنــمــا تــنــاولــت هــذا املــوضــوع بالشعر الــذي 
أعـــتـــبـــره ردة فــعــلــي الـــيـــومـــيـــة، وهــــو مــوقــفــي 
ــلـــى هــذا  ــاة. وعـ ــيـ ــه لــنــا الـــحـ رتــ ــدَّ اآلنـــــي مــمــا قــ
األساس، كتبت أيضا أغنيات قدمت من قبل، 
وكذلك  علينا«  و»قلبي  الزنبق«  »بياعة  مثل 
األغاني التي غنتها رشا رزق أخيرًا لي. ولكني 
لـــم أعـــكـــس الــشــتــات بـــالـــدرامـــا واملــــســــرح، ألن 
الدراما واملسرح يخضعان لشروط إنتاجية، 
وهي خارجة عن إرادتــي أنا، وخــارج إرادتنا 
في  لي  نفذت  للمسرح،  وبالنسبة  كسوريني. 
السنوات األخيرة عدة مسرحيات، آخرها كان 
»زبيب« التي نفذت في دمشق السنة املاضية، 
ــــرود واملــكــحــلــة« في  كــمــا نــفــذت مــســرحــيــة »املـ
دمـــشـــق ســنــة 2013، وكـــذلـــك »خـــيـــل تــايــهــة«  
وقدمت  الفلسطينية،  »نــعــمــة«  فــرقــة  نفذتها 
سنة 2015، وفازت بجائزة أفضل عمل عربي. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه املــســرحــيــات كتبت 
فـــي ســنــني مـــا قــبــل الــــثــــورة، ولــكــنــهــا تــنــاقــش 
مواضيع ملحة وراهنة عشناها في السنوات 

الست األخيرة«.

 ما تفضل أن تقدم نفسك بوصفك كاتبًا 
ً
¶ عــادة

ــــرغــــم مــــن أن مــعــظــم  ــرًا، عـــلـــى ال ــ ــاعـ ــ مــســرحــيــًا وشـ
جمهورك عرفك من خال املسلسات التلفزيونية 
الـــتـــي كــتــبــتــهــا. كــيــف تــصــف عــاقــتــك بمنتجاتك 
املسلسات  كــتــابــة  فــن  أن  تعتقد  وهـــل  املــخــتــلــفــة؟ 

الدرامية هو فن أدنى من الشعر واملسرح؟
أنا أقدم نفسي شاعرًا وكاتبا دراميا، وأنني 
ــا.  ــهـ ــارسـ مـــتـــعـــدد بــــأنــــواع الـــكـــتـــابـــة الـــتـــي أمـ
ــلـــســـات الــتــلــفــزيــونــيــة  أكـــتـــب الـــشـــعـــر واملـــسـ
وكثيٌر  املغنى.  والشعر  واملــســرح  والسينما 
ــدي لــــحــــنــــت. ولــــكــــنــــي ال أعـــتـــبـــر  ــائــ مـــــن قــــصــ
ــــى مـــن الــشــعــر واملـــســـرح،  أن الــتــلــفــزيــون أدنـ
فــالــتــلــفــزيــون الـــيـــوم يــصــل لــشــريــحــة كــبــيــرة 
قــد يحضرها 2000  فاملسرحية  الــنــاس،  مــن 
متفرج، بينما قد يتابع املسلسل 20 مليون 
مــتــفــرج؛ والــشــريــحــة الــتــي تــحــضــر األعــمــال 
غبية،  أو  مسطحة  ليست  هــي  التلفزيونية 
وكــذلــك هــنــاك كثير مــن املــســلــســات الــهــامــة، 
الــتــي تـــــوازي بــجــمــالــيــتــهــا الــــروايــــات. ولــكــن 
ــدة بــالــتــلــفــزيــون، أنــــه على  ــيـ املــشــكــلــة الـــوحـ
خــاف الشعر واملــســرح، هــو يخضع لشرط 
اســـتـــهـــاكـــي، فـــفـــي بـــعـــض األحــــيــــان ُيـــفـــرض 
املمثلني ألســبــاب تسويقية،  مــن  نــوع  علينا 
الــفــنــي. معظم  العمل  يــســيء لسوية  قــد  مما 
املـــمـــثـــات الــــيــــوم مـــنـــفـــوخـــات بــالــســيــلــيــكــون 
وغــيــر مــقــنــعــات؛ وكــــون الــتــلــفــزيــون يخضع 
فــإنــنــا نضطر لقبول  لــلــشــرط االســتــهــاكــي، 
أشياء تسيء للعمل الفني، فتبدو اإلنتاجات 

التلفزيونية استهاكية«.

¶ من خال متابعتك للدراما السورية، وال سيما 
في السنوات الثاث األخيرة التي توقفت فيها عن 
تراجعت؟  السورية  الــدرامــا  أن  تعتقد  هل  الكتابة، 

وما األسباب برأيك؟
نعم تابعت املشهد الدرامي السوري، وعلى 
الرغم من الوضع الصعب والشتات والدمار 
الـــســـوريـــني  أن  أعـــتـــقـــد  أنــــنــــي  إال  الـــــســـــوري، 
اليـــزالـــون، حــتــى اآلن، قــادريــن عــلــى صناعة 
درامــــا جــيــدة. فــفــي الــســنــني األخــيــرة تابعنا 
مـــســـلـــســـات هــــامــــة مـــثـــل »قــــلــــم حــــمــــرة« لــيــم 
ــــدم« لــحــســن  ــنــ ــ ــم عـــلـــي، و»الــ ــاتــ مـــشـــهـــدي وحــ
رائعة  وكذلك  حجو،  والليث  يوسف  سامي 
رامي حنا وإيادا أبو الشامات »غدًا نلتقي«، 
وأعتقد أن عملني سوريني جيدين في املوسم 
يكفيان ألن نقول، إن الدراما السورية بخير.

القاهرة ـ محمد كريم

ِب ميدان العتبة، أْعَرق ميادين القاهرة، 
ْ
في قل

وأكــثــرهــا ازدحــامــا، وفــي مواجهة العديد من 
البريد  القاهرة الخديوية؛ يقُع متَحف  معالم 
الذي أنِشئ في أوائل القرن العشرين في عهد 
املــلــك، فــــؤاد األول، والــــذي كــــان، كــعــادة ملوك 
أســرة محمد علي، ُمهتّما بوضع القاهرة في 
ة، وقد تزاَمن افتتاُح  مصاف العواصم العامليَّ
املـــتـــحـــِف مــــع إقــــامــــة مـــؤتـــمـــر الـــبـــريـــد الــعــاملــي 

العاشر بالعاصمة املصرية سنة 1943.
كانت مصر )السلطنة املصرية آنذاك( أول من 
فــي عام  العربية  املنطقة  فــي  الــطــوابــع  أصـــدر 
1855، وقـــد أصــدرتــهــا بــالــلــغــة الــعــربــيــة، رغــم 
أن الــبــريــد كــان أوروبــيــا فــي الــبــدايــة، ويملكه 
ــــــان فــــي مـــصـــر. كـــانـــت الــــطــــوابــــع، فــي  أوروبــــــيَّ
البداية، تحمل صــور امللوك واألمـــراء والــوالة 
ــور املــعــالــم  رت لــتــحــمــل صـ والـــحـــكـــام، ثـــم تـــطـــوَّ
ــة، واملــنــاســبــات  ـــة والــديــنــيَّ ــة واألثـــريَّ الــتــاريــخــيَّ

القومية والشعبية. 
ــدة  ــ املــــتــــحــــف، حــــالــــيــــا، مــــؤلــــف مــــن قــــاعــــة واحــ
مساحتها 543 مترًا مربعا تقع بالطابق األول 

القاهرة، مثل  إلــى  أوســع، وهاجر معظمهم 
عـــزيـــزة جـــال الــتــي أغــنــت املــوســيــقــى بــعــدد 
قــلــيــل مــن األغــنــيــات، بــعــد ارتــبــاطــهــا الفني 
ــل، بـــلـــيـــغ حــــمــــدي، فــي  ــ ــراحــ ــ ــقـــار الــ ــيـ بـــاملـــوسـ
وعــدد  حــبــة«  بتخاصمني  و»  »مــســتــنــيــاك« 
الفنية،  من األغنيات التي طبعت مسيرتها 
قبل اعتزالها املفاجئ للغناء، ما شّكل فراغا 
كبيرًا على صعيد األصوات املغربية القوية. 
ــجــهــت زمــيــلــتــهــا، ســمــيــرة ســعــيــد، 

َّ
بــيــنــمــا ات

سنوات  منذ  لتشكل  املــصــريــة،  اللهجة  إلــى 
حـــالـــة مــتــفــردة فـــي أنـــــواع وتـــطـــور األلـــحـــان 

واملوسيقى التي تختارها.
ــة الــتــي  ــن الــــــروح املــوســيــقــيَّ ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
اســتــطــاَعــت سميرة  ــون،  املــصــريِّ بــهــا  ز  يتميَّ
د مجموعة من ألحان مصرية 

ِّ
جن

ُ
سعيد أن ت

بــقــالــب مــخــتــلــف عـــن زمــيــاتــهــا املــصــريــات، 
وتحفل معظم ألبوماتها الغنائية، بسلسلة 
املمزوجة  »املــــودرن«  املوسيقّية  الُجمل  مــن 

بقالب موسيقي موزع بإتقان.
بــدا املــغــرب أقـــوى مــن خــال بــرامــج املــواهــب 
ــد. وقــــــدم مــجــمــوعــة مــــن األصــــــوات  ــقـ قـــبـــل عـ
الجديدة، التي  كسرت طوق اللهجة املغربية، 
وحــمــلــتــهــا إلـــى املـــشـــرق بــطــريــقــة موسيقية 
 ســاحــهــا األقـــوى 

ّ
مــقــبــولــة وحــمــاســيــة. لــعــل

كريستين أبيض

ــة، فــــي الـــســـنـــوات  ـ ــيَّ ــربـ ــغـ ـــلـــت األغـــنـــيـــة املـ شـــكَّ
املقاييس،   

ّ
بكل ا  استثنائيَّ نجاحا  األخيرة، 

ــٍر، ال بــل  ــيـ ــبـ وانــــتــــشــــرت بـــالـــتـــالـــي بـــشـــكـــٍل كـ
ــن أكــــثــــر األلـــــــــــوان املـــوســـيـــقـــيـــة  ــ أصـــبـــحـــت مـ
اســتــمــاعــا، تــمــاشــيــا مـــع عــصــر »الــتــحــمــيــل« 
واالستماع عبر املنصات ووسائل االتصال 
الــفــنــان  الـــحـــديـــث. ال يــســتــطــيــع أن يــخــبــئ 
املغربي، عبد الفتاح الجريني، فرحته، وهو 
يــشــارك هـــذه الــســنــة فــي الــــدورة األولــــى من 
مهرجان الجوائز للموسيقى العربية الذي 
املقيم  الجريني،  أيــام.  قبل  بيروت  في  أقيم 
بني القاهرة واملغرب، فاز بجائزة عن أفضل 
هــنــدي ألغــنــيــة بلغت  أغــنــيــة شعبية بلحن 
نــســبــة مــشــاهــدتــهــا عــلــى يـــوتـــيـــوب مــايــني 

شاهدات. 
ُ
امل

مشاهدات ينافس من خالها زميله الفنان، 
ى املئة مليون متابع 

ّ
سعد ملجرد، الذي تخط

مها  على يويتوب في عدد من األغاني التي قدَّ
ما بني  ت له مكانا ُمتقدَّ

َ
قبل سنوات، وحجز

أكثر نجوم العالم العربي شهرة. قبل عشر 
ســنــوات، كسر املــغــنــون الــشــبــاب فــي املغرب 
وا لبسط تواجدهم في 

ّ
ة، وأطل حاجز املحليَّ

مع  ذلــك  وتزامن  العربية،  الغنائية  الساحة 
انتشار نسبة برامج املواهب العربية. 

ويحمل املغرب في ذاكرته مجموعة أصوات 
ألهم الفنانني الذي وضعوا قاعدة ما ُيعرف 
املاضي.  القرن  منتصف  املغربية،  باألغنية 
ونعيمة  الدكالي،  الوهاب  عبد  منهم،  نذكر 
ِبُروا أصل 

ُ
سميح، وعائشة الوعد الذين اْعت

األغنية املغربية الحديثة.
بعدها، جاء الجيل الثاني الذي حلم بشهرة 

من مبنى البريد اإلداري، وياحظ خلوُّ املكان 
من الزائرين. لعل ذلك يرجع إلى ضيق القاعة 
باملعروضات التي يبلغ عددها حوالى 1254 
قــطــعــة، وعــــدم وجــــود مــســاحــة كــافــيــة لــلــمــرور 
للمقتنيات  التاريخية  األهمية  ورغــم  بينها، 
التي مر على معظمها أكثر من مئة وخمسني 
ــثــــل املـــــابـــــس واألخـــــــتـــــــام الـــبـــريـــديـــة  عــــامــــا مــ

والطوابع القديمة.
الرسائل  كتابة  على  دخــل  مــا  املتحف  يحكي 
الــشــخــصــيــة والــرســمــيــة مــن تــطــور، مــنــذ عهد 
الفراعنة حتى اآلن، كما يحمل صور مؤسسي 
البريد  مؤتمرات  وصــور  العام  البريد  اتحاد 
عـــامـــي 1827 وحـــتـــى 1924.  بـــني  مـــا  الــــدولــــي 
ويوجد باملتحف، أيضا، نماذج من املكاتبات 
الــرســمــيــة عــلــى الــــورق الــقــديــم الــســمــيــك، وذي 

اللون الكابي بسبب مرور الزمن عليه.
فــي نــهــايــة قــاعــة مــعــروضــات املــتــحــف، توجد 
لوحة للهرم وأبي الهول مصنوعة من طوابع 
ــن أوقـــــــات مــخــتــلــفــة مــن  ــة مــخــتــومــة مــ ــديـ ــريـ بـ
الطوابع.  مــن  الخاصة  فـــاروق  امللك  مقتنيات 
وبلغ عددها على اللوح حوالى 15 ألف طابع، 
والـــلـــوحـــة نــفــســهــا تـــم تــصــمــيــمــهــا عــلــى شكل 
طــابــع ضــخــم.  كـــان املــلــك فــــاروق األول يهوى 
الطوابع  الطوابع، وكانت كل إصـــدارات  جمع 
الــجــديــدة الــتــي تــخــرج مـــن املــطــابــع كــتــجــارب 
يؤخذ منها واحــد يتم إهـــداؤه للملك فــاروق. 
وبــلــغ شــغــف املــلــك بــهــوايــتــه، أنـــه كـــان يحضر 
طباعة الطوابع بنفسه في كثير من األحيان، 
وعندما غادر مصر منفيا من الضباط حرص 
األقــرب  الطوابع  يأخذ معه مجموعة  أن  على 
لــقــلــبــه. كـــان الــبــريــد، أو الــبــوســتــة كــمــا يطلق 
عليها املصريون، ملكا لبعض األوربــيــني في 
وعندما  كيني،  وتيتو  موتسي  وهما  مصر، 

مــات األخــيــر اشــتــرى الخديوي إسماعيل من 
ــــرض الـــخـــديـــوي عــلــى  مـــوتـــســـي الـــبـــوســـتـــة. عـ
لاستفادة  البريد  عــام  مدير  وظيفة  موتسي 
مـــن خــبــرتــه فـــي تــســيــيــر الــشــركــة فـــي الــبــدايــة، 
ثـــم تـــم نــقــل مــلــكــيــة الــبــوســتــة األوروبــــيــــة إلــى 

الحكومة املصرية يوم 2 يناير 1865 واعتبر 
هذا اليوم عيدًا للبريد املصري وتاريخا له.

ل عــمــلــهــا، ألــحــقــت الــبــوســتــة املــصــريــة  فـــي أوَّ
ــدد مــن  ــ ــلــت بــــني عـ

َّ
ــال، ثــــم تــنــق ــ ــغـ ــ بــــــــوزارة األشـ

الــــوزارات حتى انتهى بها املــطــاف إلــى وزارة 

املــالــيــة. وفـــي عـــام 1867، صـــدر مـــرســـوم وزع 
ــد بــجــعــل كــســوة  ــريـ ــبـ عـــلـــى جــمــيــع مـــكـــاتـــب الـ
عامل  ولكل  إجباريا،  )اليونيفورم(  العاملني 
كـــســـوة لــلــعــمــل وأخـــــــرى لــلــحــفــات الــرســمــيــة 

والتشريفات امللكية.

يكمن في اإليقاع الذي تعتمده هذه األغنية 
ــدًا، وتـــوزيـــعـــهـــا املــوســيــقــي الــبــســيــط  ــديـ تـــحـ
الحّية،  املوسيقية  اآلالت  على بعض  القائم 
ــــزج بـــني الــثــقــافــات املــتــعــددة  إضـــافـــة إلــــى املـ
لــشــعــب املـــغـــرب، وارتــبــاطــهــا أحــيــانــا بالفن 
ــي،  ــ ــ األمـــازيـــغـــي، وحــتــى األفـــريـــقـــي واألوروبـ
واالستفادة من ذلك عن طريق األلحان التي 
قــدمــهــا ســعــد ملـــجـــرد، وزمــيــلــه عــبــد الــفــتــاح 

الجريني في السنوات األخيرة.
أعـــمـــال تــخــطــت مــفــهــوم الــحــضــور املــحــلــي، 
وجاءت بعد سنوات من مشاركة الجريني 
ــيــــة، لــم  ــــب عــــربــ ــــواهـ ــــج مـ ــرامـ ــ ــــي بـ ــرد فـ ــ ــــجـ وملـ
ـــن تــخــطــي حـــاجـــز الــــبــــدايــــات،  تــمــكــنــهــمــا مـ
باللهجة  نــجــحــت  غــنــائــيــة  أعـــمـــال  بــعــد  إال 
ــتـــطـــاعـــت أن تــحــمــل ملــجــرد  ــيـــة، واسـ املـــغـــربـ
ــدًا إلـــــى مـــرتـــبـــة جـــيـــدة عـــلـــى صــعــيــد  ــديـ تـــحـ
»املعلم«  أغنيته  فحققت  العاملي.  الحضور 
أكثر من 400 مليون مشاهدة على يوتيوب. 
رقم كان كافيا لجعل ملجرد أول مغربي ذي 
والقاهرة،  لبنان  في  النطاق  واسعة  شهرة 

وحتى دول الخليج العربي.
عــدد آخــر مــن الفنانني الــعــرب دخــلــوا عالم 
ــا بــطــريــقــتــهــم  األغـــنـــيـــة املـــغـــربـــيـــة، وقـــدمـــوهـ
طــمــعــا مــنــهــم فـــي الــتــعــرف وكــســب جمهور 
ــل حــالــة اســتــثــنــائــيــة في  املــغــرب الــــذي ُيــشــكِّ
دعــم نــجــاح أي فــنــان عــربــي، ال يهم إن كان 
لبنانيا أو خليجيا. فغنى عاصي الحاني 
ــيــــريــــام فــــــــارس، مـــجـــمـــوعـــة مــن  وأحــــــــام ومــ
األغــنــيــات املــغــربــيــة الــتــي تــفــاوت نجاحها، 
لكنها أثبتت تقّرب هــؤالء من املغاربة عبر 
الغناء باللهجة التي وصفت بالصعبة قبل 
وقــت، لكنها دون شك لهجة مكملة لنجاح 

أي فنان في املرحلة الحالية.

متحف البريد المصرياألغنية المغربية… كسر طوق المحلية
أنِشئ في أوائل القرن 

العشرين في عهد 
الملك، فؤاد األول، هو 

متحف البريد المصري 
الذي ال يزال موجودًا في 

قلب ميدان العتبة

الخرطوم ـ العربي الجديد

»مياه النيل« فتاة سودانية، تزامنت والدتها مع 
أْسرتها وأفراد  التي عاشتها  الحادة  املياه  أزمة 
حّيها، أي قبل 25 عاما، فاختار لها والداها هذا 
 بــأن يــكــون قــدومــهــا للحياة 

ً
ــا نا وأمـ االســـم، تيمُّ

نذير خير، ينهي معاناتهم مع العطش. وُيعتَبر 
اسم »مياه« أو »مياه النيل«، من األسماء الشائعة 
ة، 

َّ
الــســودان، إذ ُيْستعَمل مــع األســمــاء املشتق فــي 

والتي لها عاقة باألنهار والبحار واملرافئ. ُعِرف 
عاقة  ثــّمــة  إذ  بالنيل،  بارتباطهم  الــســودانــيــون 
مباشرة بني النهر ومعتقداتهم، ويرتبط املولود 
َسل املولود في 

ْ
السوداني منذ والدته بالنيل. ُيغ

مــيــاه الــنــيــل عــنــد إكــمــال األربـــعـــني يــومــا مــن قبل 
ع به للنيل عند ختانه كنوع من 

َ
والدته، كما ُيدف

ها 
َّ
»العربي الجديد«، إن التبّرك. تقول مياه النيل لـ

وِلَدت بحي الكاكلة في الخرطوم. وقتها، كانت 
أزمــِة مياٍه، وعطٍش شدٍيد،  منطقتهم تعاني من 
املــاء  كــانــوا يقطعون مــســافــات طــويــلــة لجلب  إذ 
 اسمها 

ّ
د أن الذي انعدم من البيوت تماما. وتؤكِّ

نــهــا سعيدة 
َّ
لــد مــن تــلــك األزمــــة. وتــشــيــُر إلـــى أ تــوَّ

ده وارتــبــاطــه بحياة الناس.  بــاالســم، بسبب تــفــرُّ
ة. إذ  ة أفريقيَّ تنحدُر مياه النيل من أصــوٍل عربيَّ
تعود جذور والدها إلى اليمن والعراق وجنوب 

ــــودان، بــيــنــمــا تـــعـــود أصــــــول والـــدتـــهـــا إلـــى  ــــســ الــ
في  بعائلتها  املــطــاف  انتهى  الــوســطــى.  أفريقيا 
السودانية  بالجنسية  تجنسوا  حيث  الــســودان، 
من قرون مضت، بعد أن قادتهم التجارة للباد. 
ة،  ة خاصَّ  اسمها خلق لها وضعيَّ

َّ
َدت مياه أن وأكَّ

ــل لــهــا كــافــة  وأصـــبـــح بــمــثــابــة جــــواز مــــرور ُيــســهِّ
ه 

ّ
اإلجـــراءات. ولكنها أكــدت في الوقت نفسه، بأن

أدخلها في إحــراجــات، إذ صــاَر مصدر اندهاش 
أذهُب  »أحيانا،  لكثيرين. وأوضحت:  واستغراب 
ٍة ما الستخراج شهادة، أو أي شيء  لجهٍة رسميَّ
آخــر. اكتب اسمي كما فــي شــهــادة املــيــاد، مياه، 
إلى اسم   الجهة قامت بتعديلِه أحيانا 

َّ
أن وأجــُد 

 هناك خطأ 
ّ
حياة، وأحيانا ميادة، ظنا منهم بأن

للكثير  ض  ها تتعرَّ
َّ
بأن ـــدت  تــمَّ مــن جــانــبــي«. وأكَّ

ِك غير هذا 
ُ
من األسئلة من قبيل: »ألم تجد أسرت

االسم؟«.
أن ترفق  اخــتــارت  الصحافة،  ومــع دخولها عالم 

اســمــهــا بــالــنــيــل، لــيــصــبــح اســمــهــا مـــيـــاه الــنــيــل، 
وليكون بمثابة اسم حركي. وذكــرت بأن اسمها 
با  الحقيقي هو مياه، ولكنها اختارت اسما ُمركَّ
ُس عبره  وهو »مياه النيل«، كاسم حركي تتحسَّ

خطواتها في عالم الصحافة.
 واجــهــتــهــا مـــيـــاه الــنــيــل بسبب 

ٌ
 مـــواقـــف كـــثـــيـــرة

ها اتصال من زميلة لها، قرأت اسمها  اسمها، أهمُّ
ــهــا 

َّ
ــت بــأن

ّ
فــي الصحيفة الــتــي تــعــمــل فــيــهــا، وظــن

د  ُعـــِرف والــدهــا بتعدُّ إذ  شقيقتها مــن قبل األب، 
الــزوجــات، وإطــاق أسماء األنــهــار والبحار على 
مواليده من البنات. وتقول، ضفاف النيل، وهي 
صلت بمياه، 

ّ
ها ات

َّ
صحافية بصحيفة »التيار«، إن

ها قد تكون شقيقتها، ال سيما وأن 
َّ
ا منها بأن

ّ
ن

َ
ظ

والدها درج على إطــاق أسماء البحار واألنهار 
 
َّ
بأن  

ُ
وتضيف أخوتها.  أسماء  على  ومشتقاتها 

اء، يحملون 
ّ
لديها حول ثماني أخــوات غير أشق

أســـمـــاء الــبــحــار واألنــــهــــار، و»أحـــيـــانـــا ال أعــرفــهــم 
.»

ّ
جميعهم، لذلك، ظننُت بأن مياه واحدة منهن

النيل  عــن مياه  عــامــا،  النيل، 30  تختلف ضفاف 
الــتــي لـــم تــخــتــار اســمــهــا أيـــضـــا، ولــكــنــهــا أحــبــتــه. 
وتؤكد ضفاف بأنها حاولت مرارًا تغيير اسمها، 
كان  إذ  للخطوة،  أبيها  برفض  لكنها اصطدمت 
يحاول إقناعها دوما بجمال معناه، ورمــزه إلى 

الخضرة والخير والرحمة.

جمهور التلفزيون ليس سطحيًّا

مصر هي أول من أصدر الطوابع في المنطقة العربية )العربي الجديد(

نهر النيل في 
السودان 
)Getty(

عبد الفتاح الجريني )العربي الجديد(

ينتمي مسلسل »أوركيديا« إلى نمط الخيال التاريخي )العربي الجديد(

التقت »العربي الجديد« بالكاتب الدرامي والشاعر السوري عدنان العودة. وأجرت معه الحوار 
التالي، حول آخر أعماله »أوركيديا« وشجون الدراما السورية

عدنان العودة

أسماء من وحي النيل

فنون وكوكتيل
مقابلة

تقاليد

أمكنةفنون

عن مشاريع عدنان العودة 
في ما بعد رمضان، 

يقول: »في الوقت الحالي، 
أقوُم بكتابة فيلم بعنوان 
»خزف«، والذي سيكون 
من بطولة عابد فهد، 

ر في الصيف  وسيصَوّ
المقبل؛ ومن ناحية 

أخرى، أنا منشغل بفعالية 
»الرواق«، وهي فعالية 
ثقافية فنية بدأت في 

دبي، وانتقلت إلى مدينة 
روتردام في هولندا، ونالت 

أصداء لطيفة. وسأستمر 
بها على أمل أن تكون 

نافذة أمل، ولو صغيرة، 
حتى نتفاءل بالحياة ونثبت 
بأننا جديرون بهذه الحياة«.

»الرواق«
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أجراها عمر بقبوق



َيظنها  الهيكلي،  للتحليل  مــفــرداٍت  خطابه 
بــعــضــهــم مــــن عــــامــــيِّ الــــــدارجــــــة، فـــــــإذا بــهــا 
ــخــايــل فـــي فــصــاحــتــهــا مـــع صــواحــبــاتــهــا 

َ
ــت

َ
ت

طها جميعًا على ما استعصى 
ِّ
ة، ِلُيَسل

َ
العاِل

مـــن أبــنــيــة الــقــصــص والــقــصــائــد، ويــهــزهــز 
فيها مفاتن الــجــمــالــيــة.  وأتــذكــر، وأتــذكــر... 
فــي حــرقــة الــطــالــب الــنــائــي، وقــد غــادرنــا، من 
َيوَمْي، أستاذنا توفيق بكار )1927 - 2017(، 
ك ناصية النقد األدبي، واشتهر 

ّ
ذاك الذي تمل

ملهَم أجــيــاٍل عــديــدة مــن األســاتــذة والطالب 
والــروائــيــي، وهـــو مــن مــؤســســي جامعتهم، 

التي صاروا بها يفخرون. 
التدريس  تحديث  فــي  الــوعــر  اختط طريقه 
الــجــامــعــي فــي تــونــس، عــلــى أنــقــاض النهج 
ــتـــونـــي، وبـــنـــفـــس الــتــصــمــيــم والـــثـــبـــات  ــزيـ الـ
ط 

ّ
 طرائق النقد األدبــي، يسل

َ
اختط عصرنة

مفاهيمه على كبريات النصوص، فتتهادى 
في رواٍء. وظل، طيلة عقود النصف الثاني 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، حــي تعاقبت ثـــورات 
النهج وتتالت مدارس األلسنية والشعرية 
ـــراءات  ــ ــقـ ــ ــ ــة، ُيـــــجـــــري أحــــــــدث ال ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ واألسـ
أرقــى   

َ
وفـــق والــروائــيــة  الشعرية  للنصوص 

مــانــه. 
َ
مــا تــوّصــل إلــيــه الــعــقــل الــنــقــدي فــي ز

واحتل بذلَك مكانة عليا في نقد الكالم بعد 
أن َصَهَر علَم النقد واألدب في ذوٍب واحٍد، 
 بي جمالية النص القروء ونّصه 

َ
فال تمايز

اٍت  الــقــارئ، إذ صــاغ على »الــخــتــارات« قــراء
 عنها جمالية ً وعمقًا. 

ُّ
ومقدماٍت ال تقل

العه العميق 
ِّ
ق بكار على معاصريه باط تفوَّ

عــلــى مــنــاهــج الـــدراســـات الــنــقــديــة الحديثة، 
ــَب  ــتــــوعــ ــيـــة مـــنـــهـــا، واســ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــ ــاصـ ــ وخـ
تطبيقاته  فــي  هــا  بــنــاَء وأكــمــل  مفاهيمها، 
الــبــنــيــويــة والــشــعــريــة، يـــحـــادث بــهــا أشــهــر 
وجوهها روالن بــارت )1915 - 1980( الذي 
ــاذه، وكــــذلــــك أربـــــــاب الــشــكــالنــيــة  ــ ــتـ ــ ــان أسـ ــ كـ
النفساني  التحليل  اب 

ّ
الروسية، وسائر كت

واالجــتــمــاعــي. يــوظــف مــفــاهــيــم اإلنــشــائــيــة 
ــاٍط وال تـــعـــّســـٍف،  ــ ــقـ ــ ــا إسـ ــمــ وأدواتــــــهــــــا، دونــ
اســتــجــالء لقيم الــجــمــال فــي اآلثـــار الكبرى، 
ب مــنــاهــج الــنــقــد  ــرَّ ــ ــدُّ بـــذلـــك أول مـــن عـ ــَعــ ــ وُي
ُمــنــاظــرتــهــا  تـــألـــق فــــي  الـــغـــربـــيـــة وأول مــــن 
مـــع نــصــوص الـــعـــرب، وقـــد ُيـــبـــّي حـــدوَدهـــا 
َمحبسًا.  للجمالية  تغدو  حي  وتقصيرها 
ومــن اقــتــداره أنــه الــتــزم تقويم تلك الناهج 
ــســلــط عــلــى ما 

ُ
واإلبـــانـــة عـــن حــيــفــهــا حـــي ت

ت 
َّ
الــعــرب، وكــان ال يقبلها إال إن َجل أنتجه 

ــرادٍة. فــردَّ   فــ
َ
فــي الــنــص مكمن نــبــاهــٍة أو آيـــة

ــاهـــج، بــحــكــمــتــه الــشــرقــيــة،  ــنـ ــتـــى الـ عـــلـــى أعـ
وقد سمعته، في إحــدى الحاضرات، يعلق 
النفسي  التحليل  على نظرية قتل األب في 
ـــه ُيــصــبــح حـــّيـــًا«، رفــضــًا 

ْ
ـــل

ُ
ـــت

ْ
الـــفـــرويـــدي: »اق

لتعليل الجمالية ِبُعقد الطفولة. 
حّول النقد إلى كتابة جمالية 

َ
وعلى يديه ت

عن الكتابة، يمتح من عيون األدب، وتصير 
ــعــجــب من 

َ
ــع الـــشـــعـــر، ت ـ

َ
ــط ُجـــَمـــلـــه فـــي مــثــل ِقـ

راٍق  أسلوب  لفصاحتها:  طرب 
َ
وت َعراقتها، 

 وجرأة 
ً
ق يرتقي إلى أعلى اآلفاق حداثة

َّ
ُمَعت

نجم الدين خلف اهلل

ــه الــكــائــدة  ــراِتـ ــبـ ــر نـ ــ ــذّك ال أفـــتـــأ أتــ
تنبعث من وراء الصدح، يخاطب 
ــاخـــوا  ــد أصـ ــ ــشـــود الــــطــــالب وقـ حـ
جــمــيــعــًا، إلــــى تــحــلــيــالتــه الــبــنــيــويــة يــالحــق 
»كــالب نجيب محفوظ ولصوصه«، وينثر 
التأويل،  أفاني  من  الحضور  مسامع  على 

 اإلنشائية وحلقاتها.  
َ
يذيب بها معدن

ضر تلقي نظراٍت ثاقبة، 
ُ

ه الخ
َ
وأتذكر عيون

الــنــصــوص وقد  ــِم 
ُ
ــظ

ُ
ن إلــى خبايا  ينفذ بها 

ــُيــجــلــيــهــا عـــرائـــَس تــســيــر على 
َ
نـــت، ف ـــصـــوَّ

َ
ت

ـــْدَرَج 
َ
ال تــزال ترنيماته تمأل  استحياء. ومــا 

في  فُيدمج  الــكــالم،  يتالعب بسجالت  حــي 

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
الصحافة  في  بعملي  املتعلقة  املشاريع  من  العديد 
إضافة إلى مشاريع ترجمة مؤجلة أعيدها اآلن إلى 

قائمة األولويات.

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــِك ومــا هــو عملِك 
القادم؟

صدر لي كتاب اليوميات »إخوتي املزّينون بالريش« 
ــات والـــنـــشـــر«،  ــدراســ ــلــ ــ ــن »املــــؤســــســــة الـــعـــربـــيـــة ل عــ
ومـــخـــتـــارات لــشــعــراء التــيــنــيــن مـــن أصــــول عــربــيــة 

بعنوان »ال أحد أرانا الطريق«.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك ولاذا؟
كلمة  اســتــخــدام  املبكر  مــن  أنــه  أعتقد  ال،  بالتأكيد 
»إنتاج«. صحيح أن الترجمة هي إنتاج جديد، لكنها 
جدولة 

ُ
امل املشاريع  أن  كما  متعّددة.  أصــواتــا  تحمل 

قة.
ّ
أكثر بكثير من املحق

■ لو قيض لِك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

في  يوما  املضي  أستطع  لــم  فقط.  أعمل  أن  مت 
ّ
تعل

مسار اخترته. املسارات التي مضيت بها أوصلتني 

إلى منعطفات لم أكن أعرفها. خياري هو أال أختار. 
ب األمر. 

ّ
أكتفي بالعمل وأنعطف إذا تطل

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه 
في العالم؟

أنتظر أن يخبرني ماذا يريد هو )العالم( مني.

■ شخصية من الاضي تودين لقاءها، ولاذا 
هي بالذات؟ 

الحال  بطبيعة  تاريخية  كثيرة  شخصيات  هــنــاك 
التاريخ.  مجرى  غّيرت  أو  أساطير  حولها  نسجت 
قــرأت مــرة عــن ضياع سفينة كنعانية أبــحــرت من 
فلسطن وتاهت على شواطئ البرازيل، وربما عادت 
بقيت هناك، وتركت قصتها على  أو  إلى فلسطن 
ألتقي أصحاب  لو  أوّد  اكتشف حديثا. كنت  حجر 

هذه السفينة، فربما كانوا أجدادي. من يعلم؟

ــالــــك أو كــتــاب  ــلـــى بــ ■ صـــــديـــــق/ة يـــخـــطـــر عـ
تعودين إليه دائمًا؟

أعود من فترة لفترة لكتابات إميل سيوران. كل مرة 
تقرأ ما يكتب تفكر باألشياء بطريقة جديدة.

■ ماذا تقرأين اآلن؟
ــلــروائــي الـــســـوري عــبــد الــلــه  ــة »طـــريـــق اآلالم« ل ــ روايـ

مكسور، وإن ببطء شديد.

تلويحة 
إلى توفيق بكار

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

اختط الناقد التونسي 
- الذي غادر عالمنا 

اإلثنين الماضي- طريقه 
في تحديث التدريس 
الجامعي في بالده، 

بعصرنَة طرائق 
النقد األدبي الحديثة 
وتطبيقها على أبرز 

النصوص العربية

ضمن فعاليات معرض 
»زمن الكتب« في 

ميالنو، تحّدث الشاعران 
السوري أدونيس 

واإليطالي فاليريو 
ماغريللي عن شعرهما 

والروافد المشتركة 
وصوًال إلى فظاعة 

الواقع

شعر وتاريخ وشيء من السياسة

َتحّول النقد على يديه إلى كتابة جمالية

ملهم أجياٍل عديدة 
من األساتذة والطالب 

والروائيين

خياري هو أال أختار، 
أكتفي بالعمل وأنعطف 

إذا تطلّب األمر

منذ القرن الثاني عشر 
واآلخر محّط اهتمام  

بالنسبة للعرب

ردَّ الناقد التونسي 
على أعتى المناهج 

بحكمته الشرقية قّدم  المعاصرة«  »عيون  سلسلة  في 
لـ فؤاد  النار«  بكار ألعمال مثل »موعد 
الصحراء«  أساطير  »ومـــن  التكرلي، 
إلبــراهــيــم الــكــونــي، و«الــمــتــشــائــل« لـ 
أبو  ــدث  و«ح و«الــســد«  حبيبي،  إميل 
المسعدي،  محمود  لـ  قــال«  هريرة 
الهادي  لـ  َمعدٍن«  ومن  لَْحٍم  و«من 
تحليل  ــى  إلـ ــة  ــاف ــاإلض ب ــي...  ــم ــل ــس ال
الذهب  جدلية  أو  المضيرية،  المقامة 
فلسطين  شعر  عن  دراسة  أو  واألدب، 
»شعر العالمات أو فلسطين في نظٍم 

وخّطٍ ورسم«.. وغيرها الكثير.

في عيون المعاصرة

2425
ثقافة

متابعةرحيل

فعاليات

واالجتماعية  الفكرية  القضايا  تــنــاول  فــي 
الراهنة، حي يوِجد بي الدوال ومدلوالتها 
ع. وقد أّســس لذلك 

َّ
َوق

َ
من العالقات ما ال ُيت

أهم  العاصرة« ينشر فيها  سلسلة »عيون 
النصوص الروائية الحديثة.

ــد ازدانــــــــت حـــيـــاتـــه الـــطـــويـــلـــة بــالــنــشــاط  ــ وقـ
 ونـــــــشـــــــرًا وتـــــدريـــــســـــًا 

ً
الـــــــــــــــــدؤوب تــــــرجــــــمــــــة

ومــــحــــاضــــرات يــــجــــوس خـــــالل الـــجـــامـــعـــات 
الــعــربــيــة واألجــنــبــيــة، ينشر أدبـــًا وفــنــًا إلــى 
ــح، وتــحــديــث  ــاريــ ــه عــلــى األطــ ــرافـ جــانــب إشـ
الـــتـــدريـــس الـــجـــامـــعـــي وربــــطــــه بــالــثــقــافــات 
الــعــالــيــة، فـــي عـــشـــٍق لــلــعــربــيــة ال يــتــنــاهــى، 
ويـــؤثـــر عــنــه أنــــه قــــال خــــالل آخــــر تــكــريــمــه: 

علينا  تقترحي  وهـــل  اآلن  تسمعي  مـــاذا   ■
تـــجـــربـــة غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن 

نشاركك سماعها؟
أعــتــقــد أنــكــم تــنــتــظــرون مــنــي الــحــديــث عـــن تجربة 
ــــعــــربــــي، غـــيـــر أنـــنـــي شــخــصــيــا ال  ــم ال ــالـ ــعـ خــــــارج الـ
الكالسيكية  العربية  األغــانــي  بعض  عــن  أستغني 
هــنــاك فنان  نــيــكــاراغــوا،  إلـــى  بالنسبة  خــصــوصــا. 
عظيم ُيدعى لويس إنريكي ميهيا غوذوي، فنه رائع 
باستمرار  أستمع  نيكاراغوا.  في  الشارع  ويحاكي 
األغاني  تغني  فنانة مكسيكية  لـ«ليال دونــز« وهــي 

الفلوكلورية املكسيكية ولها صوت ساحر.

»أوصــيــكــم بالعربية خــيــرًا«. ولــذلــك حيكت 
عـــن الـــرجـــل، فـــي أوســـــاط طــلــبــتــه ومــحــبــيــه، 
ــيــــر، تــحــيــطــه بـــهـــالـــة مــن  مــــا يــشــبــه األســــاطــ
ـــل عــلــى  ـــَحـــصَّ

َ
ــه لــــم يـــت ــ الــتــبــجــيــل، ومـــنـــهـــا أنـ

امتناعًا عــن مواصلتها  الــدكــتــوراه  شــهــادة 
مع أحٍد غير أستاذه وصديقه روالن بارت 

: »ال أحد يمكنه تأطيري بعده«. 
ً
قائال

 
َ
ــادون ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ ــا  ــ ــنـ ــ ــذتـ ــ ــاتـ ــ أسـ أذكــــــــــر  أزال  ومــــــــا 

اســتــبــشــارًا حـــي يــصــدر »تــقــديــمــًا« جــديــدًا 
الصغار،  ه، ويستنسخونه بفرحة 

َ
فَيعلقون

ــم يـــطـــالـــعـــونـــه فــيــعــلــوهــم ذهــــــول الـــكـــبـــار،  ثــ
الصناع،  الناقد  هــذا  اقــتــدار  مــن  فَيعَجبون 
كــيــف تــتــدافــع تــحــت قــلــمــه درر اإلنــشــائــيــة، 
تجلي جمالية »الختارات« وال تتنازع مع 

مقوالت األقدمي. 
وقد  التونسية  الجامعة  ركــن  بكار  توفيق 
انثلَم، ومــا مــن أحــد فيها إال وقــد تفنن في 
ــُيــرى فــي كــل كلمة 

َ
احــتــذاء أســلــوبــه، حــتــى ل

ى مبتسمًا شامخًا، 
ّ
ى ويتجل

َّ
ف

َ
وحرٍف، يتخ

الرجل  َم  ُكــرِّ الحداثة، ويجّسدها.  إلــى  يرنو 
 مــن زمــانــه، بل 

ُّ
فــي حــيــاتــه ومـــا اشــتــكــى قـــط

إنــجــاز مشاريعه  فــي  الــطــويــلــة  أيــامــه  أذاب 
العربية،  ق 

ُّ
عش

َ
ت وأعــالهــا  تنقضي،  ال  التي 

ــا تــــحــــت دخـــــــــان ســـجـــائـــر  ــهـ ــفـ ــائـ ــطـ ــــب لـ ــذيـ ــ يـ
ــال« الــتــي ال تــكــاد تـــفـــارقـــه، فتعلو  ــ ــروايـ ــ »الـ
دوائــــر فــي الــســمــاء، وكــــان هــو آخـــَرهـــا حي 

غادر أول أمس »عالم الكون والفساد«. 

فاليريو عربي وأدونيس إيطالي

في  للفنون«  بوشهري  »قاعة  في  يتواصل  المقبل،  مايو  أيار/  من  الثامن  حتى 
الدرويش  وهنادي  الكويت  من  النجدي  سهيلة  التشكيليّتين؛  معرضا  الكويت 
عنوان  األول  المعرض  يحمل  الجاري.  الشهر  من   23 في  انطلقا  اللذين  قطر  من 

الكرسي، أما الثاني فهو بعنوان َحنين الذاكرة.. حصة )الصورة(.

تنّظم مكتبة »ليزانسوليت« في طنحة، لقاء أدبيًا مع الكاتب الفرنسي يانيك هانيل 
)الصورة( بداية من السابعة من مساء الغد، حيث يتحّدث حول تجربتين؛ الكتابة 
الروائية وإدارة المجلة األدبية »ليني دو ريسك« )خط المخاطر(. من أبرز مؤلفات 

هانيل؛ الجنود الصغار )1996( والثعالب الشاحبة )2013(.

بداية من السابعة من مساء اليوم، يقّدم العرض األّول من مسرحية  مثل عصفور 
للمخرج التونسي وليد العيادي في قاعة »تياترو« في تونس العاصمة. العمل 
الروماني  المسرحي  للكاتب  عصفورًا؟  أكــون  كيف  بعنوان  نص  عن  مقتبس 
ماتي فيشنياك. من المشاركين في أداء أدوار المسرحية: مريم صوفي، وليلى 

قرقوري، ومحمد الهادي كمون، وليليا األطرش، وظافر غريسة.

معرض  المقبل  الشهر  من   20 حتى  يتواصل  مكتملة،  غير  مقطوعة  بعنوان 
افتتح  بيروت والذي  روبيز« في  »غاليري جانين  غريتا نوفل في  اللبنانية  التشكيلية 
مساء أمس األربعاء. تتنّوع األعمال التي يقترحها المعرض بين لوحات وتنصيبات، 

وتقّدم فيها نوفل مزجًا بين األسلوبين المفاهيمي واالنطباعي.

C

ميالنو ـ يوسف وّقاص

مناوشة محّببة تلك التي جرت في بداية 
الــلــقــاء بــي أدونــيــس والــشــاعــر اإليطالي 
ــيـــريـــو مـــاغـــريـــلـــلـــي ضـــمـــن فــعــالــيــات  ــالـ فـ
ــيـــالنـــو،  مــــعــــرض »زمــــــــن الــــكــــتــــب« فـــــي مـ
بــكــلــمــات  يـــقـــول  ألن  األول  اضـــطـــر  مـــّمـــا 
مــنــتــقــاة بــالــفــرنــســيــة: »لـــن يــكــون هنالك 
أي تضاد بي العّري ودانتي، وال بيني 
وبـــي فــالــيــريــو. يــجــب عــلــيــنــا إلـــغـــاء هــذا 
ــه مــفــهــوم عــســكــري  الـــفـــهـــوم نــهــائــيــًا، ألنــ
ــادي«. ولــتــأكــيــد فــكــرتــه أضـــاف  ــتــــصــ واقــ
بـــابـــتـــســـامـــة تــقــاســمــهــا مـــعـــه الــجــمــهــور 
الــكــبــيــر فــــي الـــصـــالـــة: »فـــالـــيـــريـــو عــربــي 

وأدونيس إيطالي!«.
والــفــهــوم الــقــصــود، هـــي مــقــولــة الــشــاعــر 
ِكــْبــلــيــنــغ، الشهيرة  ــارد  ــ اإلنــكــلــيــزي، روديــ
»الشرق شرق، والغرب غرب، وال يلتقيان« 
التي أطلقها في نهاية القرن التاسع عشر 
تــجــســيــدًا لــــواقــــع الـــعـــالقـــات بــــي الـــشـــرق 
والــــغــــرب ولـــحـــالـــة الــســيــاســة الــتــعــارضــة 
 ،

ً
ــتــــغــــرق طـــــويـــــال أيــــــضــــــًا. نـــــقـــــاش لــــــم يــــســ

واندلعت شرارته بعد مالحظة مقتضبة 
عــرضــهــا مــاغــريــلــلــي حـــول الــفــروقــات بي 
شــعــره وشــعــر أدونـــيـــس الــتــأثــر بــالــتــراث 
ــربـــي، ربـــمـــا بــاســتــعــالء لم  ــغـ الـــشـــرقـــي والـ
أن  بعد  أدونــيــس،  ولــكــن  الكثير،  يالحظه 
أصـــغـــى بــانــتــبــاه إلــــى الــتــرجــمــة ســونــيــا 
ينتظر  ولــم  تغّيرت مالمح وجهه  فولي، 
ــرد، بــلــطــافــة تحمل  ــ ــدة فـــي الــ ــ لــحــظــة واحــ
في طياتها بعض االستياء. لينتقل بعد 
الــشــعــر، معتبرًا  ذلـــك ويتكلم عــن وظــيــفــة 
أنــه مهّمش حاليًا مــع أن دوره كــان رائــدًا 
إلى  العصور، وإســنــاد أي وظيفة  في كل 
إلــى غــرض،  أنــه سيتحّول  الــشــعــر، يعني 

إلى سلعة تجارية. 
فاليريو الذي كان ينتظر بلهفة مداخلته، 
عاد فورًا إلى موضوع التوازن بينه وبي 
أدونيس الذي ذكره في بداية اللقاء، وأنه 
وجد في أشعاره الترجمة إلى اإليطالية 
مــا كــان قــد كتبه أخــيــرًا، عــن ســوء العالم. 
فــي هــذا الــصــدد، ذكــر حــادثــة وقــعــت معه 
ــــى نـــيـــويـــورك،  ــنــــاء زيــــارتــــه األخــــيــــرة إلـ أثــ
ــّر صـــدفـــة بـــالـــقـــرب مــــن نــاطــحــة  ــ عـــنـــدمـــا مـ
البرجي  موقع  في  أقيمت  التي  السحاب 
تنتصبان  اللتي  والــنــافــورتــي  الــتــوأمــي 
مكان البرجي آنفي الذكر وتحمالن على 

الــتــي تجمع بــي شــعــره وشــعــر أدونــيــس.
مداخلة أدونيس بدأت مع قــراءة قصيدة 
»أســلــمــت أيـــامـــي« بــالــلــغــة الــعــربــيــة، كما 
»الحب  الالحقة  القصيدة  مــع  أيضًا  فعل 
جسد«: أقسى السجون وأمّرها/ تلك التي 
ال جــدران لها.  »نحن كنا موتى قبل أن 
ــاء«؛ فــجــأة انــتــقــل الــشــاعــران  ــيـ نــكــون أحـ
إلـــى الــاضــي، فــي حــنــي ربــمــا ُيستشف 
مــنــه يـــأس مـــن حــاضــر يــنــذر بــالــخــراب. 
ــرة، تـــبـــدأ مــــن وصــــول  ــيـ ــثـ الـــتـــداعـــيـــات كـ
التراث اليوناني عبر العرب إلى أوروبا، 

والــكــتــاب الـــذي صــدر فــي فرنسا وأنكر 
قاطعة،  الحدث بطريقة  هــذا  فيه مؤلفه 
مع وقفات عند فصول مدرسة طليطلة، 
الفلسفة الطبيعية، الادية الديالكتيكية، 
ثـــم االغــــتــــراب... االغـــتـــراب الـــداخـــلـــي: كل 
واحد يحمل رأس اآلخــر، وأنا كنت أنت 

قبل أن أكون أنا.
تابع  الهوية«،  بمسائل  غنّية  »ِحقبتنا 
: »أحمل 

ً
أدونيس من الطرف اآلخر، قائال

في جعبتي فكرتي حول اآلخر: من هو 
الــعــربــي؟ ومـــن هـــو اإليـــطـــالـــي؟ ال يجب 
لي  بالنسبة  ونــظــام.  بــي شعب  الخلط 
وبــالــنــســبــة لــلــعــرب، مــنــذ الـــقـــرن الــثــانــي 
 اهـــتـــمـــامـــنـــا، قــبــل 

ّ
عـــشـــر، واآلخـــــــر مـــحـــط

رامبو بكثير«. 

أطـــرافـــهـــمـــا أســـمـــاء أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــة آالف 
ضحية. من بي تلك األسماء قرأ بدهشة 
اســـم »ســتــيــفــن بــولــلــيــتــشــيــنــو«، أو »عقلة 
اإلصــــبــــع«، وهــــي حــكــايــة خـــرافـــيـــة ألــفــهــا 
الفرنسي، شارل بيرو، ونشرت عام 1697، 
األوروبــيــة،  الثقافات  فــي معظم  وســائــدة 
وكل بلد منحها اسمًا مالئمًا للهجته أو 

لغته الحلية. 
ــة، كـــنـــيـــة إحـــــــدى الـــضـــحـــايـــا،  ــمـ ــلـ ــكـ ــك الـ ــلـ تـ
أفسحت الجال الفتراضات غير متوقعة، 
ــالـــم الـــخـــرافـــة  مــــن بــيــنــهــا الـــتـــمـــاس بــــي عـ
والـــواقـــع الــفــظــيــع. وبــمــا أنـــه كـــان قــد كتب 
ثالثة نصوص حول هذا البطل الخرافي، 
أوحى له االسم أن يكتب قصيدة بعنوان 
»في ذكرى«: بي أسماء ضحايا البرجي 
الــتــوأمــي/ مكتوب فــي قــاعــدة الــنــافــورة - 
أقــرأ اســم: »بولليتشينو/ مــاذا  الــحــفــرة/ 
ــنــــا؟/ أســــألــــه. وأنــــهــــى قــصــيــدتــه  تــفــعــل هــ
مــســتــشــهــدًا بــعــوامــل الــغــربــة واالســـتـــالب 
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تصويب

مصطفى قصقصي

ال أمــلــك شــجــاعــة الــرومــانــســيــن أو 
حقدهم على الحاضر 

ــــــه يـــجـــب أن نــعــتــنــي 
ّ
ــر أن ــ

ّ
ــك لـــكـــن أفــ

 تــفــســدهــا 
ّ

ــدًا لـــئـــال ــ ــّي ــا جــ ــنـ ــزانـ ــأحـ بـ
تدابير النظافة املنزلّية 

فــي خــزائــن مرتفعة  يجب حفظها 
ــتـــاءات مــعــتــكــفــة في  وظــلــيــلــة، كـــشـ
شجرة أو أغصان متدلّية من غيمة  
ــرك مــــواد  ــ ــلـــى تــ يـــجـــب الــــحــــرص عـ
الحزن في عبواتها األصلية وتمويه 

كيميائها بالبكاء بن حن وآخر  
يصعب  بــعــلــٍب  بتخزينها  يــوصــى 
ة كالحّب 

ّ
فتحها بأدوات حاّدة وهش

والكتابة، 
مة خسارات ال تسترّد 

ّ
ث

ــب خــلــط مـــواد 
ّ
كــمــا يـــوصـــى بــتــجــن

 مــشــتــقــاتــهــا من 
ً
ــة الـــحـــزن، وخـــاصـ

الحتراقات  با 
ّ
تجن والــنــدم،  الحنن 
فائضة عن النسيان 

ــراءة تــعــلــيــمــات اســتــخــدام  ــ يــجــب قــ
وتنفيذها  استخدامه،  قبل  الحزن 
التي تدعو للصالة  ة األجــراس 

ّ
بدق

ون
ّ
في كنيسة أهملها املصل

ــــرص عـــلـــى إرجـــاعـــهـــا  ــحـ ــ يـــجـــب الـ
بإحكام  الكلمات  وإغـــالق  ملكانها 

   
ً
بعد انتهاء االستخدام مباشرة

يـــــجـــــب إخــــــــــــــراج األحـــــــــــــــــزان غـــيـــر 
الصالحية  منتهية  أو  املستخدمة 
ــا بــحــذر  ــهــ ــيـــدة وإتــــالفــ ــقـــصـ مــــن الـ

شديد. 

)شاعر فلسطيني من مواليد 
شفا عمرو )1970( في فلسطن 
املحتلة عام 1948. يكتب باللغتن 
العربية واإليطالّية،  صدرت له عام 
2015 مجموعة شعرية بعنوان 
“في هجاء األمل”. 
وهو أيضا سيكولوجي عالجّي  
 )clinical psychologist(
وباحث في اآلثار النفسّية 
واالجتماعّية العابرة لألجيال 
للنكبة(.

استخدام الحزن

توفيق بكار في عام 2005

أدونيس ـ أولف أندرسن

وقفة
غدير أبو سنينةمع

غيدر أبو سنينة

صحافية ومترجمة فلسطينية من مواليد 
األردن عام 1980. حاصلة على املاجستير 
وبكالوريوس  وآدابــهــا  اإلسبانية  اللغة  في 
فــي الــلــغــة الــفــرنــســيــة. هــاجــرت عـــام 2004 
إلـــــى نـــيـــكـــاراغـــوا الـــتـــي تــقــيــم فــيــهــا حــتــى 
الــيــوم. صــدر لها حديثا “إخــوتــي املزينون 
الــفــائــز  الـــكـــتـــاب  وهــــو   )2017( بـــالـــريـــش” 
بـــ”جــائــزة ابـــن بــطــوطــة ألدب الــرحــلــة” فــرع 
اليوميات. ترجمت نصوصا ملئات الشعراء 
من مختلف أنحاء أميركا الالتينية والعالم 
الــهــســبــانــي، ومـــن إصـــداراتـــهـــا: “مــخــتــارات 
أميركوالتينية”  أصـــول  مــن  عــرب  شــعــراء 
الـــحـــزيـــنـــة”  الــــحــــرف  و”كـــــتـــــاب   ،)2017(
و”نــشــيــد  ــاذو،  ــ ــذونـ ــ ــالـ ــ مـ ملــيــغــيــل   )2016(
املورو” مختارات من العربية إلى اإلسبانية 

ألربعة شعراء عرب )2015(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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باسل طلوزي

»لغــز  عــن  »المــع«  صحافــي  روايــة  وفــق 
كاآلتــي:  الحكايــة  يــروي  الرصاصــة«، 
»يدين الشــعب للزعيم بالكثير لقاء قراره 
باستيراد رصاصة لكل مولود جديد في 

الوطن، لحمايته«.
القــرار  أن  »الواقــع  الصحافــي:  ويضيــف 
منــذ  الزعيــم  اتخــذه  للغايــة،  قديًمــا  كان 
توليــه الســلطة بانقــاب عســكري، أطلقت 
)الضروريــة(،  الرصاصــات  مايــن  فيــه 
وســقط جراءهــا عــدد قليــل مــن الضحايــا 
الزعيــم  قــرار  فجــاء  اآلالف،  يتعــدى  ال 
باســتيراد )رصاصــة لــكل مواطــن(، علــى 
الرصاصــة مخزنــة باســم  أن تبقــى هــذه 
تطلــق  لــم  وإن  الوطنــي،  ورقمــه  املواطــن 
لحمايتــه فــي حياته، فيجب إطاقها عند 

قبره بعد وفاته، تكريًما له«.
)اللفتــة  هــذه  »حظيــت  تقريــره:  ويختتــم 
الكريمــة( مــن فخامتــه، بتقديــر كبيــر مــن 
الشــعب، خصوًصا الفقــراء، الذين وجدوا 
ســتطلق  التــي  الحفــاوة(  )رصاصــة  فــي 
 من أشكال التعويض 

ً
عند قبورهم، شكا

فــي  عاشــوها  التــي  الحرمــان  حيــاة  عــن 
ربوع الوطن«.

فيــروي  املنســية،  القبــور  أحــد  فــي  أمــا 
مواطــن مقتــول برصاصــة، هــذه الحكايــة 
التــي لــم يطلــع عليهــا أحــد: »أنــا املواطــن 
الفقيــر )فــرج( أرجــو ممــن يقــرأ رســالتي 
التــي  فــي رصاصتــي،  بحقــي  يطالــب  أن 
ذلــك  يعاقــب  وأن  قبــري،  عنــد  تطلــق  لــم 
اســتنفدت  أننــي  ادعــى  الــذي  الشــرطي 
حقــي فــي الرصاصــة حــن خرجــت يومــا 
في مظاهرة للمطالبة بحريتي، ففوجئت 
برصاصــة تثقــب رأســي. ولــدى دفنــي فــي 
)رصاصــة  أنتظــر  كنــت  وفيمــا  القبــر، 
التكريــم(، ســمعت ذلــك الشــرطي يصيــح 
علــى  حصــل  فقــد  )ادفنــوه  اريــن: 

ّ
بالحف

رصاصته(«.

احتفــل العالــم هــذا األســبوع بيــوم 
األرض العاملي. وأحيا املاين حول 
باالحتجاجــات  اليــوم  هــذا  العالــم 
علــى  ركــزت  والتــي  الضخمــة  واملســيرات 
االســتماع لصــوت العلــم مبكــرًا وفعل ما يمكن 
عملــه إلنقــاذ كوكبنــا مــن مصيــره املظلــم فــي 
ظــل االحتبــاس الحــراري واألخطار اإلنســانية 
األخــرى. هنــا أربــع رســومات احتفلــت بكوكــب 

األرض في يومه الساخن.

يوم 
األرض

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

رصاصة لكل مواطن

شريط
الرسام بايام بروماند ـ إيران

س  ال نيكــو
مادورو

الرسام سكوت ـ كيغل كارتونز

سجون االحتالل قنبلة موقوتة  ـ  محمد سباعنة - فيسبوك

العم سام محتار في الضربة األولى ـ االتحاد اإلماراتية

 االتفاق النووي بعصاه وجزرته ـ الحياة اللندنيةالحرب ترتع وتأكل كل شيء ـ مكة السعودية

أسّرة للنوم في البرلمان الجزائري ـ الشروق الجزائرية

أبيض وأسوأ

الخميس 27  إبريل/ نيسان  2017 م  1 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 969  السنة الثالثة
Thursday 27 April 2017

 االحتفال بيوم األرض بتدمير أشجار األرض ـ ديف غرانلوند ـ كيغل كارتونز سياسة ترامب المعادية للبيئة جعلت األرض أم القنابل ـ آدم زيجلس ـ كيغل كارتونز

قطع الشجرة يدمر الكوكب بأكمله ـ ماركو ديانجليس ـ إيطاليا ال توقدوا الشموع في عيد األرض ـ جون داركو ـ كيغل كارتونز

27

رياضة

تصل اإلثارة 
ذروتها حين 
يلتقي قطبا 
مدينة مانشستر 
اإلنكليزية 
اليوم الخميس 
في المباراة 
المؤجلة بينهما 
من المرحلة 
الـ 26 من 
»البريميرليغ«، 
إذ ينشد كالهما 
حصد النقاط 
الثالث للتقدم 
صوب المراكز 
األربعة األولى، 
للمشاركة في 
دوري أبطال 
أوروبا الموسم 
المقبل.
ويحتل مانشستر 
سيتي المركز 
الرابع برصيد 64 
نقطة، بفارق 
نقطة واحدة 
أمام مانشستر 
يونايتد، ما 
يجعل المباراة 
بمثابة معركة 
حاسمة على 
المركز الرابع.

)Getty/صراع مثير في ديربي مانشستر )ماثيو بيترز

ديربي مانشستر

أعلن أتلتيكو مدريد أن جناحه البلجيكي، يانيك 
كاراسكو، تعرض إلصابة في عظمة الترقوة 
اليمنى خال املباراة أمام فياريال في الليغا، 

حيث تم تشخيصها على أنها »التواء في عظمة 
الترقوة من الدرجة األولى«، وذلك بعد إجرائه 
لألشعة الازمة.0 وتم نقل الاعب في سيارة 

إسعاف إلى إحدى عيادات مدريد من أجل إجراء 
األشعة الازمة التي كشفت عن هذه اإلصابة، 

بينما لم يحدد الطاقم الطبي مدة غياب الاعب.

فاز اإليطالي فابيو فيليني باملرحلة االفتتاحية 
من سباق روماندي للدراجات، ليتصدر الترتيب 
العام بعد مرحلة ضد الساعة للفردي ملسافة 4.8 
كيلومترات في مسار زلق. وسجل متسابق تريك 

سيجافريدو زمنا قدره 5 دقائق و27 ثانية متفوقا 
على اليكس دوسيت وسبع ثوان عن األسترالي 

الكسندر ادموندسون. ولم يخاطر املرشحون 
للفوز بالسباق على طريق مبتل لينهي البريطاني 

سايمون ياتس املرحلة بفارق 18 ثانية عن الفائز.

كشفت إذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية أن االتفاق 
على تجديد عقد ميسي مع برشلونة أصبح 
وشيكا، وقد يتم اإلعان عنه خال األسابيع 
املقبلة. وأشارت إلى أن حضور والد ميسي، ، 

في برشلونة ساهم في اإلسراع من مفاوضات 
التجديد. وكان خورخي ورئيس برشلونة، قد 

اجتمعا في برشلونة ملواصلة حسم األمور بشأن 
تجديد العقد. وأكدت كادينا أن »االتفاق قريب وأن 

الطرفن سيسعيان لحسم بعض الجوانب«.

يانيك كاراسكو 
العب أتلتيكو مدريد 

يتعرض إلصابة

فيليني يفوز 
في افتتاح »روماندي« 

للدراجات

تجديد عقد 
ليونيل ميسي أصبح 

وشيكًا
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حسين غازي

ــدور  ــ ــى الــ ــ ــة املــــتــــأهــــل إلــ بـــقـــيـــت هــــويــ
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  مــــن  ــانـــي  ــثـ الـ
آسيا مجهولة الهوية في املجموعة 
األولــى، ففي أولــى املواجهات، انتهت مباراة 
ــي ونــظــيــره  ــاكــ لــوكــومــوتــيــف طــشــقــنــد األوزبــ
الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي بـــالـــتـــعـــادل اإليـــجـــابـــي 
بأربعة أهداف ملثلها في مباراة تناوب فيها 

الطرفان على األسبقية. 
وفـــاجـــأ نــــادي الـــتـــعـــاون الـــســـعـــودي أصــحــاب 
الــدار، حني تقدم الالعب عبد املجيد السواط 
بهدف من مجهود فردي، وعلى الرغم من ذلك 
الــالعــب مـــارات بيكمايف أن يخلط  اســتــطــاع 
متتالية.  ــداف  أهــ ثــالثــة  ســجــل  حــني  األوراق، 
العبو  يستسلم  لــم  بالنتيجة  تــأخــره  ورغــــم 
ص جهاد الحسني النتيجة 

ّ
التعاون، حني قل

ــلـــه الــحــســني  فــــي الـــدقـــيـــقـــة 65، لــيــنــجــح زمـــيـ
نــديــاي فــي إحـــراز الــهــدف الــثــالــث، لكن نــادي 
لوكوموتيف رفض فكرة التعادل حني سجل 
الـــالعـــب غــالــولــيــديــن مـــاشـــاربـــيـــوف الـــهـــداف 
لــم يحبط  الدقيقة 81، إال أن ذلــك  الــرابــع فــي 
عزيمة الفريق السعودي حني عادل البرتغالي 

ريكاردو ماتشادو الكفة في الدقيقة 91. 
وفي املجموعة عينها، انتهت مباراة األهلي 
اإلماراتي مع نظيره استقالل طهران بهدف 
ملــثــلــه عــلــى أرض األخـــيـــر فـــي اســـتـــاد آزادي، 
التسجيل  بــاب  صنقور  العزيز  عبد  وافتتح 
في الدقيقة 17، لكن كافح رضائي أعاد األمور 
لــنــقــطــة الـــبـــدايـــة فـــي الــدقــيــقــة 58 حـــني أدرك 
املرحلة  في  األهلي  ويواجه  لفريقه.  التعادل 
فيما  طشقند  لوكوموتيف  نظيره  األخــيــرة 
سيلتقي استقالل طهران التعاون السعودي.

2829
رياضة

تقرير

وفي املجموعة الثانية قاد النجم التونسي 
يوسف املساكني فريقه لخويا القطري إلى 
الـــدور الــثــانــي، بعدما ساهم فــي الــفــوز 3-1 
األخير  أرض  اإلمــاراتــي على  الجزيرة  على 
في »استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة« 

بنتيجة 1-3.
وانتهى الشوط األول بهدف ملثله، حني سجل 
ــزاء، لــيــعــادل  ــ مـــبـــارك بــوصــوفــة مـــن ضــربــة جـ
الـــكـــوري الــجــنــوبــي نــــام تـــا هـــي الــكــفــة بـــذات 
املساكني  الدقائق دخــل  تقدم  الطريقة، ومــع 

C C

تشيك يعتبر عدم إنهاء 
الدوري اإلنكليزي في 

المربع الذهبي فشًال

منظمو بطولة 
ويمبلدون قد يوجهون 

دعوة لشارابوفا

تشلسي يواصل إحكام قضبته على الصدارة
أمطر  بعدما  “البريميرليغ”  بلقب  التتويج  نحو  أخـــرى  خــطــوة  تشلسي  قطع 
اإلنكليزي  الـــدوري  في  اثنني  مقابل  أهــداف  بأربعة  شباك ضيفه ساوثهمتون 
افتتح  لواحد، حيث  بهدفني  اللندني  الفريق  بتقدم  األول  الشوط  انتهى  املمتاز. 
النجم البلجيكي، إيدين هازارد، باب التسجيل مبكرًا وبعد مرور خمس دقائق 
املنطقة على يسار فريزر فوستر. ولكن  داخــل  أرضية قوية من  إثــر تسديدة 
تمكن الفريق الضيف من إدراك التعادل في الدقيقة 24 عبر املدافع اإلسباني، 
أوريــول روميو، بعدما حول عرضية اإليطالي مانولو جابياديني داخل شباك 
تيبو كــورتــوا. وفــي الوقت الــذي كــان الشوط يلفظ أنفاسه األخــيــرة، منح غاري 
كاهيل أصحاب األرض التقدم برأسيه قوية سكنت الشباك. وفي الشوط الثاني، 
كسر املهاجم اإلسباني، دييغو كوستا، صيامه عن التهديف منذ 6 مارس/آذار 
املاضي عندما عزز من تقدم “البلوز” بالهدف الثالث في الدقيقة 53 بعدما حول 
الالعب  الشباك. وعاد نفس  عرضية مواطنه سيسك فابريجاس برأسه داخل 
 الهدف الثاني له والرابع لفريقه قبل النهاية بدقيقة بعد لعبة 

ً
لهز الشباك مسجال

جماعية رائعة انتهت عند املهاجم الدولي داخل املنطقة ليطلق تسديدة أرضية 
الوقت  الثانية من  الدقيقة  بمتابعتها وهي تسكن شباكه. وفي  اكتفى فوستر 
لساوثهمتون  الثاني  الــهــدف  برتراند  ريــان  الضائع، سجل  مــن   

ً
بــدال املحتسب 

برأسية مرت على يمني كورتوا.

فياريال ينهي مسلسل انتصارات أتلتيكو
أتلتيكو مدريد بعدما أسقطه في  فياريال حدًا ملسلسل عدم خسارة  وضع 
كــالــديــرون”  “فيسنتي  ملعب  على  نظيف  بهدف  جماهيره  وأمـــام  داره  عقر 
ضمن مواجهات الجولة 34 لدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم “الليغا”.

وانتظر فريق “الغواصات الصفراء” حتى قبل النهاية بثماني دقائق من أجل 
إغراق “الروخيبالنكوس” بالهدف الذي سجله برونو سوريانو بعد متابعته 
األيمن  الـــرواق  مــن  باكامبو،  سيدريك  الخطير،  الكونغولي  املهاجم  عرضية 

بقدمه مباشرة داخل شباك يان أوبالك.

آينتراخت فرانكفورت يتأهل لنهائي كأس ألمانيا
تأهل فريق آينتراخت فرانكفورت لنهائي كأس أملانيا لكرة القدم بعدما تغلب 
على مضيفه بروسيا مونشنغالدباخ بركالت الترجيح )6-7( إثر انتهاء الوقتني 
أقيمت على  التي  النهائي  األصلي واإلضافي بنتيجة )1-1( في مباراة نصف 
ملعب بروسيا بارك. ولم ينجح أي من الفريقني من إضافة أهداف أخرى، خالل 
أي جديد على  لم يشهد  الــذي  للوقت اإلضافي  الفريقان  ليلجأ  الثاني،  الشوط 

النتيجة، لتبتسم ركالت الترجيح في النهاية للفريق الزائر في الركلة الثامنة.

آنجيه يتأهل لنهائي كأس فرنسا
بلغ فريق آنجيه نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه في الدور نصف النهائي 
على جانجون بهدفني نظيفني. وأحرز توماس مانجاني هدف التقدم آلنجيه في 
الدقيقة 38 قبل أن يضيف كارلو توكو الهدف الثاني في اللحظات األخيرة من 
املباراة. يذكر أن املباراة النهائية ستقام في 27 مايو/أيار املقبل على ملعب “دو 

فرانس” بالعاصمة باريس.

ملقة يعمق جراح غرناطة 
ويدفعه نحو توديع الليغا

يد  داره على  فــي عقر  “الليغا” بعدما سقط  تــوديــع  مــن  اقــتــرب غرناطة كثيرًا 
الجار ملقة بهدفني نظيفني خالل اللقاء الذي جمعهما، مساء الثالثاء، على ملعب 
لكرة  األولــى اإلسباني  الدرجة  لــدوري  الجولة 34  “املولينون” ضمن مواجهات 
املتألق، ساندرو  الشاب  االنتصار ملهاجمه  بالفضل في هذا  ملقة  يدين  القدم. 
األندلسي  الفريق  وواصـــل  و90.   47 الدقيقتني  فــي  الثنائية  رامــيــريــز، صاحب 
الفوز في عقر داره على فالنسيا  التوالي، بعد  الثانية على  للمباراة  انتصاراته 
في الجولة املاضية، ويرفع رصيده للنقطة 39 يرتقي بها للمركز الرابع عشر 

ويتخلف بفارق األهداف فقط خلف الس باملاس.

لــنــادي أرســنــال  قــال املــديــر الفني الفرنسي 
اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، أرســـني فينغر، إنــه 
مــســتــمــر فـــي الــتــخــطــيــط ملــســتــقــبــل الــفــريــق 
حتى الــيــوم األخــيــر مــن عــقــده الـــذي ينتهي 
الحالي. وقــال فينغر )67 سنة( في  املوسم 
الـــوقـــت اآلن  لــإعــالمــيــني: »آن  تــصــريــحــات 
فهو  أمــا وضعي  الفريق،  ملناقشة مستقبل 
أمــر ثــانــوي، األهــم مستقبل الــنــادي. وال بد 
مــن الــتــركــيــز عــلــى ســـوق االنـــتـــقـــاالت«. ورد 
بوجود  متعلقة  أسئلة  على  واحـــدة  بكلمة 
ــمـــراره مـــع الــفــريــق  ــتـ ــول اسـ شــــيء جـــديـــد حــ

: »ال«. 
ً
قائال

ــة ردًا عــلــى أســئــلــة أخــــرى في  ــابـ وكــــرر اإلجـ
هذا السياق، ليظهر رفضه للحديث عن أي 
املقبلة،  الــفــريــق  بــمــبــاريــات  شــيء ال يتعلق 
ومــحــاولــتــه لــلــوصــول إلــــى املـــربـــع الــذهــبــي 
ــاد اإلنـــكـــلـــيـــزي. وكـــان  وقـــنـــص كــــأس االتــــحــ
تــأهــل فريقه  بــعــد  الــصــعــداء  تــنــفــس  فينغر 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس انــكــلــتــرا، بــفــوزه 
األحــــــد عـــلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 2-1 بــعــد 

ــانـــي ديـــفـــيـــد فـــيـــريـــر، املـــرشـــح  ــبـ اســـتـــهـــل اإلسـ
الثالث عشر للقب، مسيرته في بطولة جودو 
مدينة  تحتضنها  الــتــي  لــلــتــنــس،  املــفــتــوحــة 
برشلونة، بالسقوط على يد نظيره الجنوب 
أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتني دون رد 

بواقع 6-3 و4-6.
ولـــم يــصــمــد الـــالعـــب الــــذي بــلــغ نــهــائــي هــذه 
البطولة أربع مرات أكثر من ساعة و6 دقائق 

قبل أن يسقط أمام أندرسون.
الـــ66 عامليًا  النتيجة، يتأهل املصنف  وبهذه 
لـــه بعد  الـــنـــهـــائـــي. وفــــي أول رد فــعــل  لــثــمــن 
الخسارة، قال الالعب املخضرم، 35 عاما، في 
تصريحات بعد املباراة: »لن ألقي بنفسي من 

فوق جسر، هذا هو الواقع«.
وأقــر: »ال أعلم متى سيتغير الوضع الحالي 
وإذا ما كنت سأعود للفوز مجددًا واكتساب 

مزيد من الثقة. االنطباعات تبقى ما هي«.
وأوضــــح فــيــريــر، الـــذي هــبــط للتصنيف رقــم 
فــي ثالث  الــفــوز  العالم بعدما حقق  32 على 
مــبــاريــات فــقــط مــنــذ بــدايــة املـــوســـم، »قطعت 

التمديد، علمًا أن املدرب كان هدفًا ملشجعني 
غاضبني طالبوا برحيله. ويصارع أرسنال 
لــلــوصــول إلـــى املــركــز الــرابــع املــؤهــل لــلــدول 
أوروبـــا.  أبــطــال  فــي مسابقة دوري  الفاصل 
الفوز  الفريق  على  يتعني  إنــه  فينغر  وقــال 
بـــكـــل مـــبـــاريـــاتـــه املــتــبــقــيــة لــــه فــــي الـــــــدوري. 
وطـــالـــب العــبــيــه بــالــتــركــيــز وتــقــديــم كـــل ما 
مانشستر  عــلــى  الــفــوز  أن  عــنــدهــم، مضيفًا 
كــان يحتاج  الفريق جرعة ثقة  سيتي منح 

إليها. 
ويــحــل أرســنــال ضيفًا عــلــى جـــاره اللندني 
الخامسة  املرحلة  قمة  في  الثاني  توتنهام 
والــــثــــالثــــني. ويـــمـــلـــك املــدفــعــجــيــة مـــبـــاراتـــني 
ــتـــني أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه ســـاوثـــمـــبـــتـــون  ــلـ مـــؤجـ
وضــيــفــه ســنــدرالنــد ســيــخــوضــهــمــا فـــي 10 
و16 أيار/مايو املقبل، وهــو األمــر الــذي قد 
يساعد الــفــريــق فــي الــتــقــدم بشكل أكــبــر في 

جدول الترتيب قبل نهاية املوسم.
ــال بــيــتــر تــتــشــيــك، حــــارس  ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
أرسنال، إن موسم الفريق سينتهي بصورة 
إذا أخفق فــي احتالل  لــآمــال  »مخيبة جــدًا 

ــتــــرات، ولــــــم يــصــبــح  ــلــــومــ ــيــ ــكــ ــد مـــــن الــ ــديــ ــعــ الــ
أعد  ولــم  املــاضــي،  مثل  االستشفاء  بإمكاني 
بــدنــيــًا كــمــا كــنــت. اآلن يــجــب عــلــّي الــتــدريــب 

بطريقة مختلفة«.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، شـــكـــلـــت هـــزيـــمـــة الــثــنــائــي 
الفرنسي جيل سيمون واألرجنتيني دييغو 
الــــــدور األول من  أبـــــرز مـــالمـــح  شـــفـــارتـــزمـــان 
سيمون،  وســقــط  للتنس.  بــودابــســت  بطولة 
املرشح الخامس للقب، أمام نظيره األميركي 
بـــيـــورن فــرتــنــجــيــلــو، املــصــنــف الــــــ150 عــاملــيــًا، 
ولم  و1-6.   4-6 بــواقــع  رد  دون  بمجموعتني 
يكن األرجنتيني شفارتزمان أوفر حظا بعد 
الــبــاب الصغير  البطولة هــو اآلخـــر مــن  ودع 
ــــن  ــد الــــهــــولــــنــــدي روبـ ــ ــه عـــلـــى يـ ــارتــ إثــــــر خــــســ
و3-6.   1-6 مقابل  دون  بمجموعتني  هــاســي 
املــجــري مارتون  وفــي مواجهات أخـــرى، بلغ 
أقصى  بــعــدمــا  الــثــانــي  الــــدور  فوكسوفيكس 
الروسي ميخائيل يوجني بمجموعتني دون 

مقابل وبنفس النتيجة 2-6.
ــة الـــدولـــي  ــيـ ــانـ ــا بـــطـــولـــة شـــتـــوتـــغـــارت األملـ ــ أمـ
فشهدت تأهل الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 

أحد املراكز األربعة األولى« املطلوبة للتأهل 
ــدم الــعــام  ــقـ ــال أوروبـــــــا لـــكـــرة الـ ــطـ لــــــدوري أبـ
املقبل. وصعد النادي املنتمي لشمال لندن 
إلــى نهائي كــأس االتــحــاد االنكليزي للمرة 
ــع ســنــوات. لــكــن تشيك حث  الــثــالــثــة فــي أربـ
ــدوري. وأبــلــغ  ــ ــ الــفــريــق عــلــى الــتــركــيــز فـــي الـ
تشيك وسائل إعالم بريطانية »هدفنا إنهاء 
املوسم في أفضل مركز ممكن. إذا لم نتأهل 
ــا فـــإن األمــــر سيكون  ــ لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــ
ــابــــع »ســنــتــعــرض  خــيــبــة أمـــــل كـــبـــيـــرة«. وتــ
لضغوط في كل مباراة ألنه نظرًا ملركزنا في 
الدوري ال يوجد أمامنا أي خيار آخر سوى 
ــفــــوز. نــهــائــي كــــأس االتــــحــــاد ســيــقــام في  الــ
الكثير  هناك  ستكون  ولذلك  املوسم  نهاية 

من األمور قبل خوض هذه املباراة«. 
وقـــال الــحــارس الــبــالــغ مــن العمر 34 عــامــًا إن 
أرســـنـــال أثــبــت أنـــه اليــفــتــقــر إلـــى الــقــيــادة بعد 
أن نجح فــي تعديل تــأخــره إلــى انتصار أمــام 
سيتي. وكان فريق املدرب أرسني فينغر حقق 
ثــالثــة انـــتـــصـــارات فــقــط فـــي ثــمــانــي مــبــاريــات 
خــاضــهــا فـــي كـــل املــســابــقــات قــبــل الـــفـــوز على 
السهل  »مـــن  ويــمــبــلــي. وأضــــاف تشيك  ملعب 
االختباء خلف عبارة أن الفريق يفتقد القيادة 
في امللعب لكن الفريق يملك قــادة. تحتاجون 
إلــــى الــنــظــر خــلــف الــكــوالــيــس ملــشــاهــدة كيف 
يــعــمــل الـــفـــريـــق. مـــررنـــا بــفــتــرة صــعــبــة عــنــدمــا 
لضغوط  نتعرض  كنا   .. يخسر  الــفــريــق  كــان 

للخروج من هذا األمر«.
)رويترز، فرانس برس(

املصنفة ثامنة إلى الدور الثاني بفوزها على 
الهولندية كيكي بيرتنز 6-3 و5-7 و6-3. وفي 
الــــدور األول أيــضــا، فــــازت اإلســتــونــيــة أنيت 
كونتافيت على الكرواتية أنا كونيوه 6-7 )7-
سيفاستوفا  اناستازيا  والالتفية  و4-6،   )5

على األسترالية سامانتا ستوسور 6-1 و6-4 
على  ستريكوفا  بــاربــورا  والتشيكية  و3-6، 
األميركية جنيفر برادي 6-2 و6-2، واألملانية 
لورا سيغموند على الصينية شواي زهانغ 
6-2 و7-6 )7-4(. من جانب آخر أكد متحدث 

للتنس،  املفتوحة  ويــمــبــلــدون  بطولة  بــاســم 
ثالث البطوالت األربع الكبرى )غراند سالم(، 
لــلــبــطــولــة ال تــســتــبــعــد  أن الــلــجــنــة املــنــظــمــة 
تــوجــيــه الـــدعـــوة لــلــروســيــة مــاريــا شــارابــوفــا 
للمشاركة في نسختها املقبلة: »إذا ما طلبت 

أو أحد من أعضاء فريقها« ذلك.
ــــادت شـــارابـــوفـــا 30 عـــامـــًا، لــلــمــالعــب يــوم  وعـ
أمــس األربــعــاء من خــالل بطولة شتوتغارت 
وذلـــــــك بـــعـــد غــــيــــاب دام لــــــــ15 شــــهــــرًا بــســبــب 

تعاطيها املنشطات.
وتــلــقــت املــصــنــفــة األولــــــى ســابــقــا والـــفـــائـــزة 
ـــالم(، والــتــي  بخمسة ألــقــاب فــي )الــغــرانــد سـ
ـــ15 شهرًا  لـ عــامــني  مــن  تــم تخفيف عقوبتها 
الرياضية )كــاس(،  التحكيم  من قبل محكمة 
دعوات من أجل املشاركة في بطوالت مدريد 

وروما، باإلضافة إلى شتوتغارت.
وأفــــــاد املـــتـــحـــدث بـــاســـم بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
بعد سؤاله عن هذا األمر: »إذا ما طلبت هذا 
فــريــقــهــا، ستنظر  ــن  مـ أي شــخــص  أو  األمـــــر 
لجنة التقييم في األمــر، وستتبع اإلجــراءات 
ــدت الــلــجــنــة املــنــظــمــة أنــهــا  ــ الــطــبــيــعــيــة«. وأكــ
الــدعــوات قبل نحو أسبوعني  سترسل أولــى 
مــن انــطــالق الــبــطــولــة، الــتــي تــقــام فــي الفترة 
مـــا بـــني 3 وحــتــى 16 يــولــيــو/تــمــوز املــقــبــل(، 
أمامها وقت  زال  مــا  الــروســيــة  الالعبة  أن  إال 
فــي تصنيفها  النقاط  مــن  كــاف لكسب مزيد 
مــن أجـــل املــشــاركــة فــي الــبــطــولــة عــبــر األدوار 

التأهيلية أو الرئيس.
)إفي، فرانس برس(

معاناة فيرير تستمر بالخروج من بطولة برشلونةالمربع الذهبي هدف أرسنال وفينغر سيواصل عمله

في المجموعة السابعة اكتسح 
الصيني  إيــفــرغــرانــد  ــغــزو  غــوان
كونغ  هونغ  من  إيسترن  نظيره 
المجموعة  ليتصدر   ،0-6 بنتيجة 
كاوازكي  فاز  فيما  نقاط،  بتسع 
ســوون  على  الياباني  فرونتالي 
الجنوبي  الـــكـــوري  بــلــوويــنــغــز 
ليشتعل  مقابل  دون  بــهــدف 
الصراع على بطاقتي التأهل مع 
غوانغزو أيضًا، إذ يحتل الفريقان 
المركز الثاني والثالث على التوالي 

برصيد 8 نقاط و7 نقاط.

غوانغزو يتصدر

يسعى أرسنال إلى إنهاء 
الدوري بأفضل صورة 

ممكنة، بعد التأهل 
إلى نهائي كأس االتحاد 

اإلنكليزي

فشل الالعب اإلسباني 
ديفيد فيرير في 

استعادة حالته الطبيعية 
وودع بطولة برشلونة 

المفتوحة للتنس

نام تا هي ساهم في فوز لخويا إلى جانب التونسي المساكني )نزار بلوط/ فرانس برس(

الفتح السعودي تعادل بهدف لمثله مع فريق استقالل خوزستان )كريم جعفر/ فرانس برس(تبديالت جمال الماضي ساعدت في فوز لخويا )فرانس برس(

)Getty/الهولندي هيك تين كانتي مدرب الجزيرة فشل في المهمة اآلسيوية )فرانس برس(التعاون السعودي قدم مباراة كبيرة )فرانس برس(األهلي اإلماراتي يحتاج للتعادل في الجولة األخيرة )توم دوالت

 )Getty/(فينغر ال يفكر في إمكانية رحيله بنهاية الموسم )ديفيد برايسGetty/فيرير يعاني على المستوى الذهني والبدني )فيل والتر

أبطال آسيا

اختتمت الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم، وشهدت المجموعة األولى حالتي تعادل، فيما تمكن نادي 

لخويا القطري من حسم التأهل

لخويا القطري يتأهل للدور الثاني

الذي صنع الهدف األول لزميله »تا هي«، قبل 
التأمني،  هــدف  التونسي  الــالعــب  يسجل  أن 

ليصل لخويا إلى النقطة الحادية عشرة.
ــر تــــعــــادل الـــفـــتـــح الـــســـعـــودي  ــ ــاء آخـ ــقـ ــــي لـ وفـ
مـــع نــظــيــره اســتــقــالل خــوزســتــان اإليـــرانـــي 
بــهــدف ملثله عــلــى ملعب نـــادي الــغــرافــة في 
قطر، وسجل لألول علي أحمد الزقعان في 
الدقيقة 85، قبل أن يعادل سلمان بحراني 
األرقام في الدقيقة 91 ليتأجل حسم البطاقة 

الثانية بني الطرفني.

مباريـات
      األسبـوع
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حسام أسامة

نــجــحــت شـــركـــات ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
الــريــاضــيــة، فـــي الـــربـــط بـــني عــالــم 
واملــبــاريــات  الحقيقية  املــنــافــســات 
انــــجــــذاب  مـــــن  مـــــا زاد  ــو  ــ ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــــراضـ ــتـ ــ االفـ
املستخدمني ملتابعة املباريات، وقضاء املزيد 
مــن الــســاعــات عــلــى مــنــصــات األلـــعـــاب وأمـــام 
كل  تحّول  بعدما  اآللــيــة،  الحواسب  شاشات 
لها، 

ّ
العب إلى مدرب في الرياضة التي يفض

ويــتــعــنّي عليه أن يــتــابــع فــريــقــه واإلنـــجـــازات 
التي يحققها.

البطوالت  أو  الفانتزي«،  »دوريـــات  انتشرت 
الـــدوريـــات  بمختلف  املــتــعــلــقــة  االفــتــراضــيــة، 
ــبــــطــــوالت، خـــاصـــة كـــرتـــي الــســلــة والـــقـــدم  والــ
األمـــيـــركـــيـــة، والــــــدوريــــــات الـــكـــبـــرى األربـــعـــة 
)اإلنــــــكــــــلــــــيــــــزي واإلســـــــبـــــــانـــــــي واإليــــــطــــــالــــــي 
واألملاني(، بني منافسات أخرى، ووصل عدد 
املــســتــخــدمــني لــهــذه األلـــعـــاب إلـــى 56 مليون 
شخص، بعد أن كان 18 مليونا في عام 2010.

شهريا  ســاعــة   70 املستخدمون  ويخصص 
ــــوض مــــنــــافــــســــات الــــريــــاضــــات  ــــل خـــ مـــــن أجـــ
االفتراضية. ولكن هذه األرقام لم تكن كافية، 
لــتــبــدأ الــشــركــات املــســؤولــة عــن تــطــويــر هــذه 
األلعاب، في إدخال املزيد من التجديدات، من 

دوريات وبطوالت 
»الفانتزي«

تحتل البطوالت والدوريات االفتراضية جزءًا كبيرًا من حياة الشباب المهتمين 
من  واالستفادة  الترفيه  أجل  من  منفذا  أصبحت  بعدما  الرياضة،  بعالم 

الفترات التي يقضيها المستخدم لمتابعة مباريات ونزاالت بشكل يومي

3031
رياضة

تقرير

أجل زيادة عدد ساعات استخدامها، لتكون 
هناك تحديات ومهمات يومية في كل لعبة، 

وهو ما يزيد من األرباح بشكل كبير.
بالرياضات  املتعلقة  االفتراضية  واأللــعــاب 
تعتمد على منافسات تتواصل ملوسم كامل، 
ويتنافس كل مستخدم في تكوين فريق من 
الــبــطــولــة الحقيقية  الــــدوري أو  أبـــرز العــبــي 
التي تتناولها اللعبة، ويحصل على عدد من 
النقاط عن كل نجم يتألق في املباريات التي 

يخوضها في جوالت البطولة.
وكمثال، نتناول اللعبة االفتراضية الخاصة 
بـــالـــدوري اإلســبــانــي، حــيــث يــكــّون فــيــهــا كل 
العب فريقا من العبي أندية البطولة، بأموال 
ــة فــــي حــســابــه  ــركـ ــشـ ــة تــضــعــهــا الـ ــيـ ــتـــراضـ افـ
لــخــوض املــنــافــســات. وإذا اخــتــار العــبــًا مثل 
وصنع  وتــألــق  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
أو أحرز أهدافًا في الحقيقة، ُيترجم ذلك إلى 

نــقــاط فــي الــلــعــبــة، ويــكــون الــفــائــز فــي نهاية 
املــوســم هــو الــالعــب الـــذي يحصل على أكبر 

عدد ممكن من النقاط.
ويكون تقسيم النقاط على سبيل املثال في 
إحــراز  الــتــالــي:  النحو  على  الــكــرة  منافسات 
هــــدف يــعــطــي الـــالعـــب 4 نـــقـــاط، وصــنــاعــتــه 
بنقطتني، والبطاقة الحمراء تخصم نقطتني 
النهائية  النتائج  إلى  الالعب، باإلضافة  من 
لــلــمــبــاريــات، الــتــي تــضــع نــقــاطــا إضــافــيــة في 

حساب كل العب.
األلــعــاب  لــهــذه  الكبير  االنــتــشــار  يقتصر  وال 
على كرة القدم فقط، ولكن رياضات الرغبي 
ــتــــى الـــفـــنـــون  ــة والــــجــــولــــف، وحــ ــلـ وكـــــــرة الـــسـ
الــقــتــالــيــة املــخــتــلــفــة، أصــبــحــت لــهــا دوريــــات 
وبطوالت افتراضية معتمدة على املنافسات 
إلى  النهاية  فــي  يترَجم  مــا  وهــو  الحقيقية، 

جوائز ألصحاب املراكز األولى.
وكـــانـــت هــــذه األلـــعـــاب فـــي الـــبـــدايـــة مــجــانــيــة 
الشركات  الــذي تكسبه  العائد  وتعتمد على 
مـــن اإلعــــالنــــات الـــتـــي تــظــهــر عــلــى مــواقــعــهــا 
ــدمــــني مـــنـــافـــســـات  ــخــ ــتــ ــســ خــــــــالل خــــــــوض املــ
الوقت،  بمرور  ولكن  االفتراضية.  البطوالت 
تم تخصيص جزء من اللعبة بمقابل مادي، 
تــحــديــات يومية يحصل فيها  مــن  ويــتــكــّون 
الفائز على جوائز أكبر في نهاية كل أسبوع.

بدأ هذا النوع من األلعاب في االنتشار بقوة 
في مختلف دول العالم، ووصل إلى أكثر من 
موقع رياضي في أكثر من بلد عربي، ونال 
االنتشار  في  ليبدأ  املستخدمني،  استحسان 
بقوة مؤخرا، وأصبحت منافسات البطوالت 
ا مــن الــحــيــاة اليومية لكل  االفــتــراضــيــة جـــزء

مهتم بعالم الرياضة.
وحـــاول االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم »فيفا« 
ــن األلـــعـــاب  ــوع مــ ــنــ ــتـــغـــالل نـــجـــاح هـــــذا الــ اسـ
االفـــتـــراضـــيـــة، مـــن أجــــل زيـــــادة اإلقـــبـــال على 
اللعبة  اإلطـــالق، وهــي  أشــهــر منتجاته على 
الــتــي تحمل نــفــس اســـم االتـــحـــاد، وظــهــر في 
مــن اإلضــافــات  الــعــديــد  عـــام 2017  نسختها 
املــمــيــزة الــتــي تــجــمــع بـــني مــنــافــســات ألــعــاب 
القت  والــتــي  الحقيقية،  واملــبــاريــات  الفيديو 

نجاحات كبيرة.
وأدخـــلـــت الــلــعــبــة فــي بــدايــة األمـــر منافسات 
عبر اإلنترنت بني املستخدمني، وهو ما شّكل 
منافسيها،  على  بها  تفّوقت  مميزة،  إضافة 
وتصبح منافسات »ألتميت تيم«، كما أطلق 
كل  تكوين  على  البداية  في  وتعتمد  عليها، 
الذين  الالعبني  أبــرز  مستخدم مجموعة من 
ــتـــي يــحــصــل  يــشــتــريــهــم بـــعـــمـــالت »فـــيـــفـــا« الـ
عــلــيــهــا بـــعـــد خـــــوض املــــبــــاريــــات أو بـــشـــراء 
نقاط، لفتح »ِحــزم العبني«، وهــي عبارة عن 
صــنــاديــق تــضــم عـــددا مــحــددا مــن الــالعــبــني، 
التي  »الــحــزمــة«  قيمة  بــزيــادة  قدراتهم  تزيد 

يشتريها الالعب.
وبدأ األمر بمنافسات للصعود من الدرجة 
العاشرة إلى األولــى، باإلضافة إلى خوض 

G G

مستخدمو الرياضات 
االفتراضية وصلوا إلى 

58 مليون شخص

تيباس: احتفال ميسي لم يحرض على العنف
احتفال  طريقة  إن  تيباس،  خافيير  الــقــدم،  لكرة  اإلسبانية  الليغا  رابــطــة  رئيس  قــال 
الالعب ليونيل ميسي بهدف الفوز الثالث لبرشلونة في مرمى ريال مدريد بكالسيكو 
األحد املاضي على ملعب سانتياغو برنابيو »لم تحرض على العنف«. وخلع املهاجم 
األبيض عقب تسجيله هدف  الفريق  في وجه جماهير  ورفعه  قميصه  األرجنتيني 
الفوز للبرسا والثاني له في اللقاء في الدقيقة 92، والذي كان يعني الهدف رقم 500 له 
مع البالوغرانا. وأكد تيباس خالل حوار حول العنف في كرة القدم بمدريد »توصلنا 
إلــى أن احتفال ميسي لــم يحرض على العنف«. وأضـــاف أنــه ال يــرى بــأن مــا قــام به 
املهاجم األرجنتيني كان »زائدا عن الحد«، مبرزا حسن تصرف جماهير ريال مدريد.

ابنة دي ماريا وراء تغيير طريقة احتفاله باألهداف
كــشــف الـــدولـــي األرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي مــاريــا 
أنه غير  الفرنسي  العب باريس سان جيرمان 
بأنه  التظاهر  إلــى  بالتسجيل  احتفاله  طريقة 
يقوم بمكاملة تلفونية بناء على طلب من ابنته. 
وكــانــت طريقة احــتــفــال دي مــاريــا الــدائــمــة هي 
وابنته.  لزوجته  إشــارة  بيديه في  قلب  تشكيل 
وقـــال دي مــاريــا فــي حـــوار مــع املــوقــع الرسمي 
للنادي »طريقة االحتفال الجديدة ألجل ابنتي«. 
وصرح الالعب »بوجه عام ال أتواجد كثيرا في 
واملنتخب،  واملــبــاريــات  الــتــدريــب  بسبب  املــنــزل 
لهذا كل مرة أسجل فيها أقوم باألمر. نتحدث 
الــهــاتــف، كــانــت تــرغــب فــي أن أفعل  كثيرا على 
هذا، وحينما يطلب منك أبناؤك مثل هذه األمور 

فعليك القيام بها«.

كافاني يجدد عقده مع سان جيرمان حتى صيف 2020
القدم ملوسمني  لكرة  باريس ســان جيرمان  فريق  مع  كافاني عقده  إدينسون  جــدد 
إضافيني، أي حتى صيف عام 2020، مؤكدا أنه يرغب تماما في إكمال مسيرته مع 
»بــي اس جــي« في بيانه أن مهاجمه األوروغــوايــانــي )30  الـــ الــنــادي الفرنسي. وأعلن 
عاما( سيظل مرتبطا بالنادي »حتى الثالثني من يونيو/حزيران لعام 2020«. ويعد 
كافاني، الذي انتقل للفريق الباريسي عام 2013 قادما من نابولي اإليطالي مقابل 64 
ونصف مليون يورو، أحد أفضل املهاجمني في تاريخ سان جيرمان، حيث سجل له 
125 هدفا في 192 مباراة خاضها بقميص فريق العاصمة، وهو الثاني بعد النجم 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش الذي سجل 156 هدفا في 180 مباراة. ويعد املاتادور 
الهدافني في تاريخ الدوريات األوروبية حاليا، حيث سجل 44 هدفا هذا  أحد أفضل 

املوسم.

أياكس يطلق اسم األسطورة الراحل 
يوهان كرويف على ملعبه

أعــلــن نـــادي أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي أنــه 
سيطلق اسم األسطورة الراحل يوهان كرويف 
على ملعب الفريق، وذلك تخليدا لذكرى الالعب 
العام  تــوفــي  والـــذي  بالفريق  السابق  واملـــدرب 
أنه  الــنــادي  وأعــلــن  برشلونة.  بمدينة  املــاضــي 
توصل التفاق نوايا مع إدارة امللعب ومجلس 
من  املدينة  عمدة  إلــى  باإلضافة  الــنــادي  إدارة 
أجل إطالق اسم كرويف على امللعب الذي تم 
افتتاحه في 1996. وتأتي هذه اللفتة كنوع من 
التكريم لكرويف الذي احتفل بعيد ميالده الـ70، في الوقت الذي أعرب فيه نجل يوهان، 
القرار. بهذا  والفخر«  »السعادة  بـ الــراحــل  النجم  عائلة  كــرويــف، عن شعور  جــوردي 

وباإلضافة إلى امللعب، قررت بلدية أمستردام إطالق اسم كرويف على أحد شوارع 
أو ميادين أو جسور املدينة. وفي ذات الصدد، قررت إدارة نادي برشلونة اإلسباني 
الـــذي سيحتضن  الــجــديــد  الــســابــق كــالعــب ومـــدرب على امللعب  إطـــالق اســم نجمها 

مباريات الفريق الرديف وفرق السيدات.

تعيين مانويل سلفادور مديرا رياضيا لغرناطة
لنادي  الرياضي  املدير  منصب  املقبل  الشهر  من  بداية  سلفادور  مانويل  سيتولى 
غرناطة في املواسم الثالثة املقبلة، عقب أن شغل هذا املنصب ملدة ثماني سنوات في 
بأنه  بيان سلفادور  في  غرناطة  األندلسي. ووصــف  النادي  أعلنه  ملا  وفقا  ليفانتي، 
الفترة  الــتــاريــخ«. وخــالل  مــر  ليفانتي على  مــن  الــذي صمم أفضل نسخة  »املهندس 
من 2008 حتى 2016 أثناء وجوده مع ليفانتي، ساهم سلفادور في صعود النادي 
لدوري الدرجة األولى بل ومشاركته أوروبيا. وجاء في بيان النادي »بانضمام مانويل 
سلفادور، يحظى غرناطة داخل بنيته بمحترف ذي خبرة لتحقيق أهداف املؤسسة«.

يوفنتوس  نــادي  إلــى  بيتيغا  بعدها  عــاد  بــهــا«.  ال يستهان 
وشارك ألول مرة يوم 27 سبتمبر/ أيلول 1970 أمام نادي 
كتانيا وسجل هدف الفوز، حينها أنهى املوسم بـ13 هدفًا 
التالي ويشارك في 14  في 28 مشاركة، ليعود في املوسم 

لقاء محرزًا عشرة أهداف.
وفي يوم 16 يناير سنة 1972 سجل هدفًا أمام فيرونتينا، 
لكنه كان األخير له في ذلك املوسم، وذلك بسبب توقفه عن 
اللعب لفترة بسبب معاناته من مرض السل، لكنه رغم ذلك 
توج بلقب الدوري، وغاب حتى 24 سبتمبر من العام عينه، 
ليعود ويساهم في تحقيق اللقب الثاني تحت قيادة املدرب 
جيوفاني تراباتوني، فساهم في السنوات التي تلت ذلك في 
حصد ألقاب عديدة. حقق بيتيغا لقب الدوري اإليطالي في 
7 مناسبات طوال فترة بقائه مع السيدة العجوز وحاز على 
لقب كأس إيطاليا في مناسبتني، كما كان السبب في تتويج 

الفريق بلقب الــدوري األوروبــي، إذ فاز البيانكونيري ذهابًا 
ماركو  بهدف  اإلسباني  بلباو  أثلتيك  على  رّد  دون  بهدف 
تــاريــدلــي فــي تــوريــنــو، قبل أن يخسر الفريق اإليــطــالــي في 
ملعب سان ماميس بهدفني لواحد، وكــان الهدف األهــم في 

اللقاء من نصيب بيتيغا.
لعب بيتيغا من سنة 1970 حتى عام 1982 مع يوفنتوس 
بمركز املهاجم، فشارك في 480 مباراة وسجل 178 هدفًا. 
لــعــب بــعــدهــا الــنــجــم اإليــطــالــي مــوســمــني مـــع فــريــق تــورنــتــو 
بــلــيــزارد الــكــنــدي، فــشــارك فــي 39 لقاء وسجل 10 أهــداف، 
ليعتزل كرة القدم بعد ذلك، وهو الذي مثل منتخب بالده من 
سنة 1975 حتى 1983، فسجل 19 هدفًا في 42 لقاء، لكنه 
لم يتواجد في تشكيلة األتزوري في كأس العالم 1982 والتي 
توجت باللقب، وهو الذي شارك في مونديال 1978 ووصل 

لنصف النهائي.

حسين غازي

الساحرة  إيطالي سابق، قضى فترة طويلة في عالم  العب 
الــعــمــل اإلداري، هــو روبــرتــو  إلـــى  قــبــل أن يتجه  املــســتــديــرة 
بيتيغا، الذي ولد يوم 27 ديسمبر 1950 في مدينة تورينو، 

ويبلغ من العمر حاليًا 66 عامًا.
في عمر 11 عامًا بــدأ لعب كــرة القدم في وســط امللعب في 
فاريزي  نــادي  إلــى  أعير  »البريمافيرا«، وفــي عمر 19 عامًا 
فــي دوري الــدرجــة الــثــانــيــة، هــنــاك لــعــب تــحــت قــيــادة املـــدرب 
نيلز ليدهولم، فسجل 13 هدفًا وساهم في صعود الفريق 
إلى دوري األضــواء، في ذلك الوقت صرح ليدهولم: »بيتيغا 
رياضي قوي وهائل من ذوي املهارات املثيرة لإلعجاب، هو 
الكرة بكلتا قدميه،  الهوائية، ويمكن أن يلعب  قوي بالكرات 
كل ما يحتاجه بناء الخبرة، وبعد ذلك سيكون بالتأكيد قوة 

روبرتو بيتيغا

على هامش الحدث

مهاجم إيطالي 
سابق دافع عن 
ألوان يوفنتوس 

وحقق معه كثيرًا 
من األلقاب 

منافسات 
كرة القدم 
أصبحت منفذًا 
لمنافسات 
افتراضية 
)مايكل ستيل/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

منافسات  دعم  عن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  يتوقف  لم 
يتنافس  عالم  بطولة  إقامة  إلى  دفعه  ما  وهو  االفتراضية،  اللعبة 
زاد  ما  وهو  الفيديو،  ألعاب  ومحترفي  الالعبين  أفضل  لقبها  على 
التأهيلية  المنافسات  أن  خاصة  األلعاب،  من  النوع  هذا  أهمية  من 
»دوري  منافسات  عبر  للجميع،  متاحة  أصبحت  العالمية  للبطولة 

أبطال األلتميت تيم«.

بطوالت العالم االفتراضية

وجه رياضي

بطوالت إقصائية من 4 مباريات، من أجل 
الــحــصــول عــلــى جــوائــز مختلفة، مــثــل حــزم 
العــبــني وعـــمـــالت، لــيــتــم تــطــويــر املــنــافــســات 
بعد ذلك من أجل ضمان قضاء املستخدمني 
األلعاب،  منصات  على  الساعات  من  مزيدا 
تيم«،  »األلتميت  أبطال  دوري  فكرة  لتأتي 
وهــو الطور الــذي وصــل باللعبة إلــى القمة 
أبـــرز منافسيها،  الــتــفــوق على  لها  وضــمــن 
الـــتـــي   ،2017 إس  إي  ــــي  بـ ــا  ــ ــهـ ــ رأسـ ــلــــى  وعــ

بــذلــك الــجــوائــز بـــزيـــادة عـــدد االنـــتـــصـــارات. 
ويكون التأهل إلى هذه البطوالت عن طريق 
منافسات دورات إقصائية تقام على مدار 4 

أيام من كل أسبوع.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، تـــصـــِدر الـــشـــركـــة كل 
أســــبــــوع فـــريـــقـــا مــثــالــيــا مــعــتــمــدا عـــلـــى أداء 
الـــالعـــبـــني فـــي املـــبـــاريـــات الــحــقــيــقــيــة، ويــتــم 
إصــــدارهــــم فـــي حــــزم مـــن أجــــل ضـــمـــان أكــبــر 
الطور، حيث  مكاسب مادية ممكنة من هذا 

اليابانية. وطور  تنتجها شركة »كونامي« 
»الــتــشــامــبــيــونــز« يــعــتــمــد عــلــى خــــوض كل 
العــب مــا بــني 25 إلــى 40 مــبــاراة، باختالف 
ــهــــزة  املــــنــــصــــات بـــــني الــــحــــاســــب اآللـــــــي وأجــ
وتكون  بــوكــس«،  و»إكـــس  »الباليستشني« 
في نهاية كل أسبوع وبداية اآلخر. ويكون 
ــبـــاريـــات  لـــكـــل مــســتــخــدم تـــرتـــيـــب حـــســـب املـ
البطولة، ويفوز  أيــام  التي يفوز بها خــالل 
كــل العــب بعمالت والعــبــني، وتزيد  بعدها 

ــعــة 
ّ
تــصــدر شــركــة »إي أيـــه ســـبـــورت« املــصــن

للعبة بطاقات ال يقل ثمنها عن 10 دوالرات، 
ــر الــــفــــرق.  ــويــ ــطــ ـــحـــــزم وتــ مـــــن أجــــــل شــــــــراء الــ
ولـــضـــمـــان تـــواجـــد الـــالعـــبـــني بــشــكــل يــومــي، 
أصــدرت الشركة، منذ سنوات، تطبيقا على 
لبناء  تحديات  فيه  وتقيم  النقالة،  الهواتف 
الــدوريــات  مختلف  في  افتراضية  تشكيالت 
بشكل متواصل، وهو ما يدفع املستخدمني 

إلى التواجد بشكل شبه يومي.

الصيفية  االنتقاالت  باريس سان جيرمان إلبــرام صفقة كبيرة في فترة  نــادي  يتطلع 
بيير  الغابوني  املهاجم  األملاني،  نادي بروسيا دورتموند  املقبلة، وذلك عبر شراء نجم 
إيمريك أوباميانغ، والذي يعتبر من أكثر الالعبني املميزين في مركزه خالل الفترة الحالية.
وبحسب صحيفة »مترو« البريطانية، فإن دخول النادي الباريسي على خط هذه الصفقة 
من املرجح أن يحبط مساعي نادي أرسنال لضم أوباميانغ، صاحب الـ27 عامًا، والذي 
يعتبر هداف فريقه، والدوري األملاني أيضًا برصيد 27 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن 

العب بايرن ميونخ، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

صورة في خبر

أوباميانغ وسان جيرمان
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ذوبان القطب الشمالي
عواقب بيئية وصراعات سياسية

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أخــيــرًا،  صــدر  بيئي،  تقرير  خلص 
املناخ  مــجــال  فــي  بمشاركة خــبــراء 
بــاحــثــا  ــوالــــي 120  حــ ــة  ــاركـ ــمـــشـ وبـ
ومختصا دنماركيا إلــى أن »زيــادة درجــات 
الــــحــــرارة فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي تـــــؤدي إلــى 
ــر مــــســــبــــوق، وارتــــفــــاع  ــيـ ــيـــدي غـ ــلـ ذوبــــــــان جـ
البحار وهيمنة أجــواء باردة  منسوب مياه 
في دول الشمال وتأثر الرياح املوسمية في 

جنوب آسيا«.
املنطقة  لـ«مجلس  عـــد 

ُ
أ الـــذي  التقرير  وذكـــر 

الــحــرارة في  أن درجــات  الشمالية«  القطبية 
الخمسني ســنــة املــاضــيــة ارتــفــعــت إلـــى أكثر 
العاملية. ويرى  الــزيــادة  من ضعف متوسط 
التقرير أن زيادة االنبعاث في الغازات، التي 
يتسبب بــهــا الــنــشــاط الــبــشــري، تــــؤدي إلــى 

ظاهرة االحتباس الحراري في القطب.
ــراء  ــبــ ــخــ ــر الــ ــريــ ــقــ ــي تــ ــ ــا جـــــــاء فــ ــ ــســــب مــ ــحــ وبــ
والــبــاحــثــني فــإنــه »ومـــنـــذ أن صـــدر الــتــقــريــر 
زيــــادة متصاعدة  لــوحــظ  فــي 2011  األخــيــر 
فـــي درجـــــة حــــــرارة الــــهــــواء، وانـــخـــفـــاض في 
الجليد البحري ومياه بحر القطب أصبحت 
أكــثــر دفــئــا وأقــــل مــلــوحــة مــع انــحــســار دائــم 

للصفيحة الجليدية«.
ويشير التقرير إلى أن املاء الذائب من األنهار 
والصفائح الجليدية يساهم بأكثر من ثلث 

)Getty/ذوبان جليدي غير مسبوق )جيم دايسون

C

الــعــالــم. وبني  ارتــفــاع مستوى البحار حــول 
فــقــدت جــزيــرة غرينالند،  عــام 2011 و2014 
العالم،  الكبرى في  الجليدية  الجزيرة  وهي 
375 غــيــغــا طـــن مـــن جــلــيــدهــا ســنــويــا، وهــو 
ما يقدر بمكعب جليدي بحجم 7،5 كم لكل 
الذين أشرفوا على  جانب. ويتوقع الخبراء 
األبـــحـــاث أن تــســاهــم مــيــاه الــجــلــيــد الــذائــب 
املياه  زيـــادة مستوى  فــي  25 سنتيم  بنحو 
حــول العالم فــي عــام 2100. وفــي عــام 2030 

سيكون العالم أمام صيف قطب شمالي.
ويــــرى الــخــبــراء أن املــخــاطــر ســتــهــدد كثيرا 
مــن دول الــعــالــم »مـــع زيــــادة مــســتــوى املــيــاه 
إلـــى نــصــف مــتــر عــلــى األقــــل إذا تــم االلــتــزام 
إذا بقيت  أمــــا  بــــاريــــس،  ــاق  ــفـ اتـ بــتــوصــيــات 
األمــــــــور عـــلـــى مــــا هــــي الــــيــــوم فـــــإن الــــزيــــادة 
سترتفع بمستوى 75 سنتيمترا على األقل«. 
فإنه  الخبراء، وليام كولغان،  أحد  وبحسب 
باريس  باتفاقية  االلــتــزام  من  الرغم  »وعلى 
فــإن الــعــالــم لــن يــكــون قـــادرا على فعل شيء 
خالل 30 إلى 35 سنة، فارتفاع منسوب مياه 
الــبــحــار الــيــوم هــو بنتيجة مــا جـــرى خــالل 

الـ30-35 سنة املاضية«.
الــقــلــق الـــدنـــمـــاركـــي، بــاعــتــبــار الــبــلــد يشعر 
تآكل  على  البحري  املــد  بحالة  منذ سنوات 
اليابسة الشاطئية املسطحة، وغير املحمية 
بــمــرتــفــعــات وجـــبـــال، تـــعـــززه رؤيــــة الــســكــان 
بالعني املجردة الرتفاع منسوب املياه على 

البالد. ويلحظ  غــرب  األطلسي في  الشاطئ 
تقرير ذوبــان الجليد وارتفاع درجــة حرارة 
القطب الشمالي »نتائج خطيرة في تراجع 
سماكة الطبقة الجليدية بـ65 سنتمتر منذ 
عــام 1975. ففي مـــارس/آذار املاضي كشفت 
الجليدية  الطبقة  انتشار  تراجعا كبيرا في 
ــدأ الـــعـــمـــل فــي  ــ ــــل مـــســـتـــوى مـــنـــذ أن بـ ــــى أقـ إلـ
املراقبة الفضائية عبر األقمار االصطناعية. 
ويبدو أن التجمد الذي تشهده األرض على 
مـــدار الــســنــة أصــبــح مــن املــاضــي مــع ذوبـــان 
كميات كبيرة منها ما يشكل عواقب خطيرة 

على القطب الشمالي«.
ويرى الخبير الدنماركي، ياسبر ثيلغوورد، 
املــتــغــيــرات عــلــى طبيعة األرض في  أن هـــذه 
القطب »ستؤثر على البنية التحتية، حيث 
ســتــتــحــطــم خـــطـــوط نــقــل الــنــفــط وســتــتــأثــر 
ــارات«. ويـــحـــذر  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ املــــنــــازل بــتــشــقــقــات وانـ
ثيلغوورد من أن »ذوبان الجليد على األرض 
ســيــخــلــق زيـــــادة كــبــيــرة فـــي انــبــعــاثــات غــاز 
امليثان املخفي تحت الجليد، وخصوصا في 

منطقة سيبيريا«.
ويــــحــــذر خــــبــــراء آخــــــــرون مــــن أن الــــذوبــــان 
الــشــمــالــي  الـــقـــطـــب  فــــي  األرض  ــكــــشــــاف  وانــ
الدولية  القوى  سيخلق أيضا »تنافسًا بني 
لوضع يدها على األرض املنكشفة، كطريق 
مــا سيخلق  بالتوسع شماال  والــبــدء  جديد 

اختالال بيئيا خطيرا على البشرية«.

التأثير الذي يتحدث عنه الخبراء في مجال 
البيئة واملــنــاخ يــرتــبــط أســاســا بــمــا يسمى 
»مــضــخــة غـــريـــنـــالنـــد« )مــضــخــة غــريــنــالنــد 
ملــضــيــق الــــدنــــمــــارك/ مــضــخــة تـــيـــار شــمــال 
األطلسي(، وهي عبارة عن شالالت ضخمة 
تحت سطح البحر في املمر البحري الفاصل 
بينها وبني جزيرة أيسلندا. وهذه املضخة 
الخليج وهي  تيار  الختامي من  الجزء  هي 

قوة دفع للتيار امللحي العاملي.
فهذا التيار الذي يتأثر بذوبان مياه جليدية 
يؤثر على تيار املضخة، واملسؤول عن دورة 
املـــيـــاه الـــدافـــئـــة وإعــــــادة تــبــريــدهــا، ســيــؤدي 
إلى توقف إيقاع دورتها أو االنفجار تحت 
ــاد بــــرودة الطقس  ــ الــســطــح ولــلــمــفــارقــة ازديـ
في الشمال، ومن بينها الدنمارك وأيسلندا 
والــنــرويــج، وبالتالي ســوف تعم حــالــة برد 

شديدة في عموم دول الشمال.
ويــحــذر الــتــقــريــر فــي خــالصــتــه بــأنــنــا خــالل 
متجمد  محيط  أمــام  »سنكون  فقط  عقدين 
ــي الـــصـــيـــف.  ــ ــيـــد فـ ــلـ ــن الـــجـ ــ شـــمـــالـــي خــــــال مـ
وبحسب مــا تمت دراســتــه فــإن أنــهــار جليد 
القمم في القطب، والقارة القطبية الجنوبية، 
ستؤدي كلها إلى نتائج كارثية في ارتفاع 
الــتــغــيــيــرات  ــبــــحــــار. وإن  الــ مـــنـــســـوب مـــيـــاه 
الطقس  على  كبير  بشكل  ستؤثر  املناخية 
فــي خــطــوط الــعــرض املــتــوســطــة، مــا سيؤثر 

على الرياح املوسمية في آسيا الجنوبية«.

املاء الذائب من األنهار 
والصفائح الجليدية 

يساهم بأكثر من ثلث 
ارتفاع مستوى البحار 

حول العالم. 

■ ■ ■
املخاطر ستهدد كثيرا 

من دول العالم مع 
زيادة مستوى املياه 
إلى نصف متر على 
األقل إذا تم االلتزام 
بتوصيات اتفاق 

باريس.

 ■ ■ ■
الذوبان وانكشاف 
األرض في القطب 

الشمالي سيخلق أيضًا 
تنافسًا بني القوى 
الدولية لوضع يدها 

على األرض املنكشفة.

باختصار

يبدو أن التجمد الذي تشهده األرض على مدار السنة أصبح من الماضي مع ذوبان كميات كبيرة من الجليد، ما يشكل عواقب 
خطيرة على القطب الشمالي

هوامش

سعدية مفرح

غدًا  ربما سيكلل  بامتياز،  إبــداعــيٌّ سعوديٌّ  أسبوع 
الدوحة بختاٍم من املسك، لحظة اإلعالن  الجمعة في 
لشاعر  كــتــارا  جــائــزة  ملسابقة  النهائية  النتيجة  عــن 
الــفــرح في  الله عليه وســلــم، فيكتمل  الــرســول، صلى 
ــاب املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى صــعــيــدي  ــ رحـ
النثر والــشــعــر. فبعد ســاعــات قليلة مــن إعـــالن فوز 
ــاب، مــحــمــد حــســن عــلــوان،  ــشـ ــــروائــــي الـــســـعـــودي الـ ال
بالجائزة العاملية للرواية العربية )البوكر( في أبوظبي 
بنسختها العاشرة عن روايته البديعة »موت صغير«، 
أعلن عن فوز مجايله الشاعر السعودي، إياد حكمي، 
أيضا،  السابعة  نسختها  في  الشعراء،  أمير  بجائزة 
في أبوظبي أيضا، وكان منافسه األول في املسابقة 
شاعر سعودي آخر، ينتمي للجيل نفسه، هو طارق 

الصميلي الذي حمل لقب الوصافة.
قبل هذين اإلعالنني بيوم، أعلنت إدارة جائزة كتارا 
العاصمة  الله عليه وسلم في  لشاعر الرسول صلى 
أصل  من  تأهل ستة شعراء سعوديني  عن  القطرية 
الثانية من  املــرحــلــة  إلــى  ستة عشر شــاعــرا وصــلــوا 

مراحل املسابقة، في شقيها الفصيح والنبطي، أي أن 
ثلث املتأهلني تقريبا هم سعوديون، وهو إنجاز تفّرد 
به شعراء السعودية، على الرغم من مشاركة معظم 
الــدول العربية األخــرى بشعراء فاقت أعــداد بعضهم 
عدد الشعراء السعوديني املشاركني. وألنني حضرت 
العامني  نسختيها؛  في  الجائزة  هــذه  فعاليات  معظم 
تأهلوا  من  على قصائد  واطلعت  والــجــاري،  املاضي 
بعد أن خرج من التصفيات من خرج ممن أعتبرهم 
بأن  أخمن  أن  أستطيع  واملنافسة،  البقاء  يستحقون 
السعوديني سيحصدون املراكز األولى في واحد من 
فرعي املسابقة إن لم يكن في الفرعني.. بكل سهولة، 

ومن دون أن يثير ذلك استغراب أحد من املتابعني.
تلك  نتائج  إعــالن  مواعيد  وحــدهــا جمعت   املصادفة 
املسابقات الشعرية والروائية في وقت واحد تقريبا، 
لكنها مصادفة جميلة، ال  وفي عاصمتني عربيتني، 
تخلو من داللة على أن املبدعني السعوديني في مجاالت 
الــكــتــابــة قـــادمـــون، وبــثــقــة عــالــيــة، إلـــى دائــــرة االهــتــمــام 
اإلعـــالمـــي بـــاإلنـــجـــازات اإلبـــداعـــيـــة، بــعــد فــتــرة إهــمــال 
ظاملة، تعّرض لها معظم املبدعني الخليجيني، ألسباٍب 
ال عالقة لهم بها، وال ذنب، سوى أنهم خليجيون قّدر 

لدولهم أن تتأخر قليال عن دائرة الضوء اإلعالمي. ال 
 ، الخليجيون، من فراغ إبداعيٍّ يأتي السعوديون، وال 
عندما نــالحــظ أنــهــم قــادمــون بــقــوة الحــتــالل املكانة 
لتلك   

ٌ
أهــل العربي، فهم  لــإبــداع  املفضلة في مساحة 

اتساع  على  والزمان،  املكان  ورثة  باعتبارهم  املكانة، 
الجزيرة العربية كلها؛ شرقا وغربا وشماال وجنوبا، 
حــيــث نــبــتــت الــلــغــة الــعــربــيــة، وأنــبــتــت حــولــهــا فنونها 
فــراغ  مــن  يــأتــون  ولكنهم  جــيــل.  بعد  جيال  الكتابية، 
إعالمي تاريخي، بدأ قبل عقود، ألسباب بدت معقولة 

إلى حد ما في حينها، لكنه تكّرس الحقا حتى أصبح 
له جميعا لألسف،  الــذي استسلمنا  الواقع  ما يشبه 
ولم ننتبه إلى تبعاته القاسية على إنسان هذه املنطقة 
قليلة  حياته، حتى سنوات  مناشط  كل  في  العربية، 
 
ً
مضت، عندما صحونا لنكتشف أن طيورًا مهاجرة
كــثــيــرة قـــد طــــارت بـــأرزاقـــنـــا فــــوق أرزاقــــهــــا، تــوكــيــدا 
الواقع  في  ســادت  التي  االجتماعية  الثقافية  للنظرية 
أو املنت  القلب واألطـــراف،  العربي طويال تحت شعار 

والهامش.
لكن، لحسن الحظ أن املواهب الحقيقية في الجزيرة 
الــعــربــيــة لـــم تــعــد تــخــضــع لــتــلــك الــنــظــريــة الــســقــيــمــة 
وأحكامها البائسة، وأن اإلعالم وأدواته لم يعد حكرا 
أهل  الــواقــع، كما يتصّور  مــنت  أو  الخريطة  قلب  على 
الخليج  العرب في  القراء  ملا تعّرف  النظرية، وإال  تلك 
العربي، وخارجه أيضا، على أسماء شعرية وروائية 
خليجية شابة، برزت في السنوات األخيرة، وعّززتها 
األسبوع  التقطت  الني  الجميلة  االفتراضية  الصورة 

الجاري للمشهد اإلبداعي السعودي.
مبارك لهؤالء الشباب إنجازاتهم املبهرة.. وهنيئًا لنا، 

نحن القراء العرب، بهم.

السعوديون قادمون

وأخيرًا

لحسن الحظ 
أن المواهب الحقيقية 

في الجزيرة العربية لم تعد 
تخضع لتلك النظرية

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 3.50, USA $ 2.00
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