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جنيف ــ باسم دباغ

اليوم  في  للمفاوضات،  العليا  الهيئة  وفد  أكمل 
إلى  التطّرق   ،5 مباحثات جنيف  مــن  الــســادس 
ــع الــتــي طــرحــهــا املــبــعــوث األمــمــي،  الــســال األربــ
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، عــبــر مــنــاقــشــة سلة 
االنــتــخــابــات، أمـــس األربـــعـــاء، علمًا أن مــصــادر 
»العربي الجديد« نفت التمديد للجولة الحالية من 
املحادثات، لتنتهي بعد غد السبت. وأعلن رئيس 
الـــوفـــد املـــفـــاوض، نــصــر الــحــريــري )الـــصـــورة(، 
خال مؤتمر صحافي أعقب االجتماع مع دي 

ميستورا، »أننا ناقشنا كيف يمكن لهيئة الحكم 
االنتقالية بعد تشكيلها وأثناء املرحلة االنتقالية 
ــلــقــيــام بــعــمــلــيــة  ــة ل ــــازمــ ــوات ال ــطـ ــخـ أن تــتــخــذ الـ
انتخابية«. كما بحث وفد الهيئة تفاصيل جولة 
الروسي،  الخارجية  وزيــر  نائب  مع  املفاوضات 
غينادي غاتيلوف. وأعلن املتحدث باسم الهيئة 
الــعــلــيــا، ســالــم املــســلــط، أن الــهــيــئــة نــاقــشــت مع 
مضيفًا:  وإنسانيًا،  سياسيًا  ني؛ 

ّ
شق غاتيلوف 

يتحدث  النظام ال  بــأن  الــروســي  الطرف  »أبلغنا 
إال عـــن اإلرهـــــــاب، وهــــي الــســلــة الــتــي رمــــى بها 
بــهــا«. وفـــي مــا يتعلق  يــكــتــرث  وهـــو حقيقة ال 

بــمــفــاوضــات جــنــيــف، قـــال املــســلــط »أبــلــغــنــاه أن 
وفــدنــا جــاء لينخرط بشكل كــامــل وجـــّدي في 
املــفــاوضــات. لــكــن ال تــوجــد أي خــطــوات عملية 
وفعلية من الطرف اآلخر«. لكّن مصدرًا في وفد 
الهيئة العليا، كشف لـ »العربي الجديد« أن اللقاء 
مع غاتيلوف تناول، في جزء منه، مصير رئيس 
ــد، إذ جـــدد الــوفــد  الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســ
األســد ومحاكمته على  تنّحي  مطلبه بضرورة 
جرائم الحرب التي ارتكبها بحق السوريني. إال 
أن غاتيلوف نفى، في تصريحات للصحافيني، 
التطّرق إلى هذا األمر، مضيفًا: »سمعت من وفد 

السال  مناقشة  لون 
ّ

يفض أنــهــم  العليا  الهيئة 
األربع«. حتى إن غاتيلوف جزم بأن روسيا لن 
األســد حتى مع واشنطن. جاء  تناقش مصير 
ذلك في وقت علمت فيه »العربي الجديد« بوجود 
ــة، بـــني املــجــلــس  ــد املـــعـــارضـ ــل وفــ ــ تــبــايــنــات داخـ
الوطني الكردي وبعض أعضاء وفد املعارضة، 
بالحقوق  االعــتــراف  يتم  بــأن  املجلس  طــالــب  إذ 
القومية لألكراد في سورية، وباملجلس الوطني 
للتفاوض  العليا  الهيئة  فــي  )املــشــارك  الــكــردي 
واالئــــتــــاف الــوطــنــي الــــســــوري( كــنــاطــق وحــيــد 

باسم أكراد سورية.

موسكو ترفض مناقشة مصير األسد مع واشنطن والمعارضة
الحدث
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إحياء ذكرى يوم األرض بات موعدًا سنويًا في عموم فلسطين  )عباس مومني/فرانس برس(



قمة عربية بال اتفاق وال وفاق
لقاء سلمان مع السيسي والعبادي أبرز االجتماعات

23
سياسة

قمة 
ال ينتظرها 

أحد
بدر الراشد

لم تقر القمة العربية قرارًا مهمًا 
منذ عام 1990 عندما دانت الغزو 

العراقي للكويت، والذي لم يكن 
ليكتسب أي معنى لوال التدخل 

األميركي في عملية عاصفة 
الصحراء. قبلها، كان الحدث 

األكبر في جامعة الدول العربية 
هو عزل مصر ونقل مقر الجامعة 
إلى تونس عام 1979، بعد اتفاقية 

كامب ديفيد )1978( وجهود 
عزل مصر بعد زيارة الرئيس 

املصري الراحل أنور السادات، إلى 
الكنيست اإلسرائيلي. منذ ذلك 
التاريخ، والقمة العربية مناسبة 

»بروتوكولية« كانت تحوي جانبًا 
ساخرًا في بعض األحيان، تضفيه 

مداخالت العقيد الليبي الراحل، 
معمر القذافي.

اليوم ثمة مفارقة مع انعقاد قمة 
البحر امليت، من خالل عنوانها 
»الوفاق واالتفاق«، الذي حدده 
املسؤولون األردنيون، والذي 

ال يمكن أن ُيفهم إال من خالل 
التقليد األدبي العربي في استخدام 

»املتضادات« بمناداة األعمى »أبا 
بصير«، وامللدوغ »أبا سليم«. 

فاألكيد أن العرب اليوم أبعد ما 
يكون عن »الوفاق واالتفاق«.

حتى ثورات الربيع العربي، لم 
توّحد القادة العرب. فكل دولة 

عربية اختارت أين تكون الثورات 
ربيعًا، وأين تكون عملياٍت 

تخريبية. وعلى هذا األساس 
دعمت دول عربية ثورة هنا، 
وساهمت في إحباط أخرى 

هناك. يتفق العرب في كل 
القضايا »الكالمية« تقريبًا، إذ 

هم متمسكون بحل الدولتني في 
فلسطني، وخيار السالم، وضد 
التدخالت في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، وضد اإلرهاب، 

ويريدون دعم الالجئني السوريني 
إلخ.

لكن أين هي خطوات ترجمة هذه 
السياسات؟ حتى في ما يتعلق 

بالقضايا التي تمس الوجود 
العربي، مثل التدخالت اإليرانية 

في املنطقة، وصعود تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« )داعش( في 
العراق وسورية، وأزمة الالجئني 

السوريني، لم تتحرك الدول العربية 
وجامعة الدول العربية، ككتلة 

واحدة، بل بادرت الدول التي ترى 
ل 

ّ
أن هذه القضايا تهّمها أو تمث

تهديدًا لها، إلى اتباع سياسات 
أحادية أو بالتنسيق مع بعض 

الدول العربية بشكل منفرد.
الجامعة العربية لم تعد إال 

 تنظيميًا يعقد اجتماعات 
ً
هيكال

ال تتجاوز كونها اجتماعات 
ر 

ّ
بروتوكولية، يحظى فيها تعث

وسقوط الرئيس اللبناني، ميشال 
عون، بتعليقات وأهمية إخبارية 
أكبر بكثير من أي بند من بنود 
القمة. وهنا تأتي عبارة القذافي 

الخالدة من قمة دمشق 2008: »ما 
في حاجة تجمعنا )القادة العرب( 

أبدًا، إال القاعة هذي«.

البحر الميت ـ معن البياري

ــة، عـــنـــد االســــتــــمــــاع إلـــى  ــلــ بــــــدا لــــوهــ
كلمات عــدد كبير مــن رؤســـاء الــدول 
الــــــوفــــــود، فــي  الـــعـــربـــيـــة أو رؤســـــــــاء 
قمتهم رقم 28 في البحر امليت، أمس األربعاء، 
ــاب، واملــقــصــود به  ــ أن مــعــزوفــة مــحــاربــة اإلرهـ
حصرًا التنظيمات املسلحة التي تدور في فلك 
تنظيم »القاعدة« وتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
أهمية  تتقدمها  ال  أولــويــة  )داعـــــش(، صـــارت 
أي قضية عربية. لكن كلمة أمير قطر، الشيخ 
ــانــــي، أعـــــــادت تــصــويــب  تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــ
ــاب بدين  ــ الــنــقــاش، ملــنــع حــصــر تــعــريــف اإلرهـ
ــّن، ولــتــعــيــد االعــتــبــار  ــعـ ــد أو بــمــذهــب مـ ــ واحـ
في  شــعــبــهــا،  وحــقــوق  الفلسطينية  للقضية 
زمن التنازالت العربية التي ربما تشهد، بعد 
قمة األردن، فــصــواًل جــديــدة بــزيــارات رؤســاء 
رئيس  يفتتحها  واشــنــطــن،  إلـــى  عــربــيــة  دول 
الــنــظــام املـــصـــري، عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، يــوم 
أزعجت  األسباب،  لهذه  وربما  املقبل.  اإلثنن 
كلمة أمير قطر بعضًا من الحاضرين في قاعة 

قمة رؤساء الوفود.
وقد انشغل اإلعالميون املحتشدون في منطقة 
الــبــحــر املــيــت ملــتــابــعــة أعـــمـــال الــقــمــة الــعــربــيــة 
األردن،  استضافها  التي  والعشرين  الثامنة 

أمـــــس، بــاملــفــاضــالت واملـــقـــارنـــات بـــن كــلــمــات 
ــاء الـــوفـــود الــعــربــيــة املــشــاركــة،  ــ ــادة ورؤســ ــقـ الـ
للرئيس  افتتاحيتن،  كلمتن  أعقبت  والــتــي 
العزيز، والعاهل  املوريتاني، محمد ولد عبد 
ــم 

ّ
ــي، املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي الــــذي تــســل ــ ــ األردنـ

رئــاســة مــجــلــس جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة على 
مستوى الــقــادة. وعــلــى مــا بــدا مــن عموميات 
إال  تليت،  التي  الكلمات  عموم  فــي  فضفاضة 
أن كلمة أمير دولة قطر جاءت األكثر تحديدًا، 
واألوضــح في تعيينها املباشر للمسؤوليات 

عن مختلف األزمات والتوترات في املنطقة.
وقــــد ســيــطــرت قــضــيــتــا اإلرهـــــــاب واالحـــتـــالل 
املحتلة  الفلسطينية  لــأراضــي  اإلســرائــيــلــي 
 
ً
ــات، فــضــال ــمـ ــلـ ــكـ ــن الـ عـــلـــى أولـــــويـــــات كــثــيــر مــ
عـــن األوضـــــــاع فـــي ســـوريـــة والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا. 
وربـــمـــا تــكــون خــالصــة الــكــلــمــات الــتــي ألقيت 
مــنــاقــضــة تــمــامــًا لــشــعــار الــقــمــة )قــمــة الــوفــاق 
ــفــــاق(. وحــــّدد املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي، ما  واالتــ

ومــصــر، والــتــي تــم فيها ضــم جــزيــرتــي تيران 
وصــنــافــيــر إلـــى املــمــلــكــة، وكــذلــك مــع مــؤشــرات 
إيــران  مهادنته  على  السيسي  نظام  فيها  دل 
ــــد فـــي ســـوريـــة.  ومــســانــدتــه نـــظـــام بـــشـــار األسـ
ــعـــودي، عـــادل  ــر الــخــارجــيــة الـــسـ ــ ــّرح وزيـ ــ وصــ
الجبير، بعد اللقاء، وعقب اجتماعه مع نظيره 
املصري، سامح شكري، أن امللك سلمان وّجه 
دعوة إلى السيسي لزيارة الرياض، ستتم في 
إبــريــل/نــيــســان املــقــبــل. ومــن الــلــقــاءات الالفتة 
مع  سلمان  امللك  اجتماع  القمة،  هامش  على 
رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، وهو 
اللقاء السعودي العراقي األول من نوعه على 
أعلى املستويات، منذ سنوات، ومن شأنه أن 
يدعم توجهًا سعوديًا إلى الحضور السياسي 
واالقتصادي في العراق، خصوصًا بعد إعادة 
افتتاح سفارة اململكة في بغداد، في ديسمبر/

كانون األول 2015.
وفيما كان قد تردد أن لقاًء ربما كان سيجمع 
العالقات  تــعــرف  إذ  بالسيسي،  تميم  الشيخ 
بن الدوحة والقاهرة توترًا شديدًا، إال أن هذا 
الــلــقــاء لــم ُيــعــقــد، بــل أعــطــى الــرئــيــس املــصــري 
إشارة سلبية جديدة تجاه الدوحة، بخروجه 
مــن قــاعــة املــؤتــمــر مــع بــدء الشيخ تميم إلقاء 
القمة،  ألعمال  الصباحية  الجلسة  في  كلمته 
وهــي الكلمة الــتــي حـــازت تــقــديــرًا مــن أوســاط 
إعالمية وسياسية عربية واسعة في منطقة 
ــــت، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى خــــروجــــهــــا مــن  ــيـ ــ ــر املـ ــحـ ــبـ الـ
ــوح مـــحـــّدد بــشــأن عــدد  الــتــعــمــيــمــات إلـــى وضــ
أمــيــر قطر إن اإلرهـــاب  قــال  مــن القضايا. فقد 
أخــطــر مــن أن نخضعه لــلــخــالفــات واملــصــالــح 
ــــذب بــــن األنــظــمــة  ــــجـ ــد والـ ــشــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
السياسية، ألنه ال يقتصر على دين معّن أو 
من  إرهابية  مليشيات  »ثمة  مذهب. وأضــاف 
املدنين  مــذاهــب مختلفة ترتكب جــرائــم ضــد 
ألهـــــداف ســيــاســيــة، بــعــلــم أو أحــيــانــًا بــرضــى 
حكوماتها، وهــذا هو اإلرهــاب بعينه«. كذلك 
ــتـــالف  ــــف جـــمـــاعـــات يـــتـــم االخـ اســتــهــجــن وصـ
معها سياسيًا باإلرهاب، فيما هي ال ترتكبه، 
وفق تعبيره. وتصّدرت القضية الفلسطينية 
كــلــمــة الــشــيــخ تــمــيــم، وشــــــّدد عــلــى أن مــوقــف 
بالده الدائم من القضية الفلسطينية هو دعم 
الدولتن. وأكد  العربية للسالم وحل  املبادرة 
مقدمة  فــي  ســتــظــل  الفلسطينية  الــقــضــيــة   

ّ
أن

أولــويــات األمـــة، على الــرغــم مــن جمود عملية 
الـــســـالم بــســبــب املـــواقـــف املــتــعــنــتــة إلســرائــيــل. 
وأوضــــح أن مــوقــف قــطــر الــثــابــت مــن القضية 
ــوقــــف الـــعـــربـــي املــلــتــزم  ــو املــ الــفــلــســطــيــنــيــة هــ
بعملية السالم، مطالبًا بالعمل للضغط على 
املــجــتــمــع الـــدولـــي لــرفــض إقـــامـــة نــظــام فصل 
عنصري والتعامل بحزم مع إسرائيل. وأشار 
التي يمر  املرحلة  إلــى »خــطــورة  الشيخ تميم 
بــهــا الـــوطـــن الـــعـــربـــي، والـــتـــي تــتــطــلــب الكثير 
ــة«. وأكـــــد أن إنــهــاء  ــراحــ مـــن الـــواقـــعـــيـــة والــــصــ
كــارثــة الــشــعــب الـــســـوري يــتــوقــف عــلــى اتــخــاذ 
اإلجــــــراءات املــلــزمــة لــلــنــظــام الـــســـوري بتنفيذ 
مــقــررات جنيف، مــشــددًا على ضـــرورة إجبار 
النظام السوري على تنفيذ قرار مجلس األمن 
اإلغاثة  منظمات  بوصول  بالسماح  الخاص 
الشيخ  قــال  الليبية،  املسألة  وفــي  اإلنسانية. 
ــه يــتــعــّن عــلــى بــعــض »األشــــقــــاء« في  تــمــيــم إنـ
ليبيا التخلي عن تقديم الذرائع المتناعهم عن 
املشاركة في الحل السياسي والنهائي، مؤكدًا 
أن بــــالده مــلــتــزمــة بــمــواصــلــة دعــــم الــلــيــبــيــن، 
ومساعدتهم على تجاوز خالفاتهم، وإنجاح 

مسار التسوية السياسية واستكماله.
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  ودعـــا 
ــدول الــعــربــيــة إلـــى الــضــغــط عــلــى بريطانيا  الــ
مــن أجــل إلــغــاء احتفاالتها املــقــررة بمائة عام 
على إصدارها »وعد بلفور«. وقال إنه يرحب 
بــجــهــود أمــيــركــيــة لــلــوصــول إلــــى الـــســـالم مع 
الجانب اإلسرائيلي، غير أنه شّدد على أن يتم 
ذلــك على أســـاس حــل الــدولــتــن، وفــق قـــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة. وكـــان الــرئــيــس عــبــاس قد 
اجـــتـــمـــع، عــشــيــة الـــقـــمـــة، فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه في 
مــنــطــقــة الــبــحــر املـــيـــت، مـــع مــبــعــوث الــرئــيــس 
العربية،  القمة  إلى  ترامب،  دونالد  األميركي، 
جيسون غرينبالت. وكتب األخير في تدوينة 
كيفية  تباحثا حــول  إنهما  »تــوتــيــر«  لــه على 
بن  السالم  عملية  في  ملموس  تقّدم  تحقيق 
الفلسطينين واإلسرائيلين. كذلك ُعقد، قبل 
ساعات من بدء القمة العربية أعمالها، صباح 
أمـــس، لــقــاء ضــم وزيــــري الــخــارجــيــة األردنــــي، 
ــامـــح شـــكـــري،  ــن الـــصـــفـــدي، واملــــصــــري سـ ــمـ أيـ
التنفيذية ملنظمة التحرير  وأمن سر اللجنة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، صـــائـــب عـــريـــقـــات، ومــســؤولــة 
الــــشــــؤون األمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة فـــي االتـــحـــاد 
األوروبــي، فيديريكا موغريني. وقالت وكالة 
األنباء األردنية إن االجتماع تناول سبل دفع 

عملية السالم في الشرق األوسط.

للحدث تتمة...

معارض رينو الحصرية والجديدة

طاهيان يلتقطان صورة لهما خالل انعقاد القمة العربية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

معركة الحماد... فك حصار القلمون يقترب

عدنان علي

في مـــوازاة تّوجه األنــظــار إلــى معركة الرقة 
التي تتداخل فيها أطراف إقليمية ودولية، 
ــدور رحـــاهـــا  ــ ــ ــرى كـــبـــيـــرة تـ ــ ــ فـــــإن مـــعـــركـــة أخـ
ضــد تنظيم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« )داعــــش( 
الـــســـوريـــة، مـــن دون أن تحظى  الــبــاديــة  فـــي 
بتغطية اعــالمــيــة كــبــيــرة. والــواقــع أن هناك 
ــدة من  ــارك تــخــوضــهــا فــصــائــل عــ ــعـ ثــــالث مـ
املــعــارضــة الــســوريــة ضــد الــتــنــظــيــم، واحـــدة 
باسم »سرجنا الجياد« في البادية السورية 
وأخــرى متممة لها باسم »صد البغاة« في 
القلمون الشرقي، وثالثة باسم »قادمون يا 
قلمون«. وفي كل هذه املعارك، حققت قوات 
املــعــارضــة تــقــدمــًا كــبــيــرًا، وانــتــزعــت مناطق 
ومــســاحــات واســعــة مــن التنظيم، فــي إطــار 
هدفها املعلن وهو فك الحصار عن القلمون 
الشرقي، كمرحلة أولى وصواًل إلى إمكانية 
فـــك الـــحـــصـــار عـــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة غــربــًا 
والسيطرة على البوكمال ودير الزور شرقًا.

ــعــــارك الـــتـــي تـــــدور على  وفــــي إطـــــار هــــذه املــ
مــســاحــات واســـعـــة فـــي مــنــاطــق صــحــراويــة 
مكشوفة على امتداد أكثر من 130 كيلومترًا 
من الحدود السورية مع األردن والعراق شرقًا 
املعارضة  قــوات  تمّكنت  القلمون غربًا،  إلــى 
فـــي األيـــــام األخـــيـــرة مـــن الــســيــطــرة عــلــى تل 
ــر انــســحــاب  ــــوة فـــي مــنــطــقــة الــقــلــمــون، إثــ دكـ
بعد  الــتــلــة ومحيطها  مــن  »داعــــش«  تنظيم 
والعتاد.  األرواح  فــي  كبيرة  خسائر  تكّبده 
ــل دكـــــوة أصـــبـــح فـــك حــصــار  وبـــاســـتـــعـــادة تـ
لم  إذ  بلوغه،  يمكن  هدفًا  الشرقي  القلمون 
السخنة  استراحة  ســوى  التنظيم  بيد   

َ
يبق

وجــبــال املــنــقــورة والــعــبــدة واملــحــســا، وهــي 
تفصل مناطق سيطرة املعارضة في البادية 
القلمون  فــي  ومــنــاطــق سيطرتها  الــســوريــة 
بمسافة ال تتجاوز 18 كيلومترًا. وإذا تمت 
الــســيــطــرة عــلــى هـــذه الــنــقــاط، فـــإن الحصار 

أكثر  منذ  الــشــرقــي  القلمون  على  املــفــروض 
من عامن من ِقبل تنظيم »داعـــش« وقــوات 

النظام السوري يكون قد انتهى.
ــوة،  ــ ــــوم مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى تــــل دكـ ــل يـ ــبـ وقـ
سيطر مقاتلو املعارضة في املعركة األخرى 
»داعــش«  نقاط  أهــم  الجياد« على  »سرجنا 
في منطقة البادية، وهي بئر القصب في ريف 
السويداء. كذلك سيطروا أيضًا على منطقة 
شــنــوان وبــئــر الــعــورة وبــئــر القنيات ورجــم 
الرحيل.  الــدولــة ومنطقة األصــفــر ومــدرســة 
عتبر منطقة بئر القصب االستراتيجية، 

ُ
وت

 رئيسيًا 
ً
التابعة إداريًا لريف دمشق، مدخال

إلــى القلمون الــشــرقــي. وجـــاء ذلــك فــي إطــار 
انسحابات واسعة قام بها عناصر التنظيم 
من املنطقة، كانت لقوات النظام حصة وافرة 
والتالل  الــقــرى  منها. وجــرت عملية تسليم 
للنظام من دون أي اشتباكات مع »داعش«. 
ونشر »جيش أسود الشرقية« بيانًا أحصى 
فــيــه املـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا مــقــاتــلــو 
الجياد  بدء معركة »سرجنا  املعارضة منذ 
والدياثة،  الساقية،  وهي  الحماد«،  لتطهير 
ــم الــبــقــر، ورجـــم  ــل أصـــفـــر، ورجــ والــــكــــراع، وتـ
الدولة، وبير قنيات، وبير العورة، واألصفر، 
وشـــنـــوان فــي ريـــف الـــســـويـــداء، وصــــواًل إلــى 
ريف دمشق، حيث سيطروا على كل من بئر 
التنظيم من  القصب، وتــل دكـــوة، بعد طــرد 

تلك املناطق.
»جيش أسود  وقال مدير املكتب العسكري لـ
»العربي  الشرقية« أبو الوليد، في تصريح لـ
الــــجــــديــــد«، إن املــــعــــارك تـــجـــري عـــلـــى ثــالثــة 
محاور أساسية، وهي محور ضمن معركة 
»ســرجــنــا الــجــيــاد لتطهير الــحــمــاد«، وذلــك 
فـــي مــنــطــقــتــي املــحــســا وتـــل مــكــحــول اللتن 
الجنوب  »داعـــش« في  آخــر معاقل  عتبران 

ُ
ت

السوري، واملحور الثاني في ريف السويداء، 
حــيــث انــتــهــت املــعــارك بــعــد ســيــطــرة »جيش 
الساقية  أسود الشرقية« عليها في مناطق 
والــكــراع والــديــاثــة واألصــفــر وشــنــوان وبئر 
العورة وبئر قنيان، أما املحور الثالث فهو 
فــي ريــف دمــشــق، حيث تــم تحرير تــل دكــوه 
وتل  والصريخي  القصب  وبئر  ومحيطها 

الدخان، وفق قوله.
وأضاف أبو الوليد: »أما في الحماد السورية 
في  العلمية  البحوث  سرية  تحرير  تــم  فقد 
بيار  والسبع  ســّيــس  وجــبــل  التيس  منطقة 
وبئر الهيل وبئر مــداد وجبل عــادة ومفرق 
املحسا وابو الشامات وحاجز زازا«، مشيرًا 
إلى أن العمليات هناك تمت بمشاركة كل من 

القريتن«  و»لــواء شهداء  الشرقية«  »أســود 
و»تجمع أحمد العبدو« و»مغاوير الثورة«.

وأوضــــــح أنــــه بــعــد الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
ــل مــكــحــول ســيــتــم فـــك الــحــصــار  املــحــســا وتــ
يــقــارب نصف  عما  و»التفريج  القلمون  عــن 
الــنــظــام وداعـــش،  فكي  بــن  مليون محاصر 
وبــعــدهــا مــن املــؤكــد ســيــكــون طــريــقــنــا نحو 
أن  إلــى  مشيرًا  مفتوحًا«،  الشرقية  الغوطة 
قوات املعارضة باتت على ُبعد 20 كيلومترًا 

فقط من مطار دمشق الدولي.
وحــول ما إذا كــان فصيل »أســود الشرقية« 
ومــجــمــل فــصــائــل املــعــارضــة تتلقى أي دعــم 
خارجي في معاركها ضد تنظيم »داعش«، 
قال أبو الوليد: »لم نتلق أي دعم جوي من 
قبل التحالف. وعلى العكس فور سيطرتنا 

على املناطق بدأ النظام بقصفنا«.
وتقول قوات املعارضة إن قوات النظام آزرت 
تنظيم »داعــش« في معاركه ضد املعارضة 

مــــن مـــواقـــعـــهـــا فــــي كــــل مــــن ســــريــــة الــتــيــس 
ومنطقة بئر القصب وما حولها بالطيران 
الــحــربــي واملــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، مــوقــعــة قتلى 

وجرحى في صفوف مقاتلي املعارضة.
وفي السياق، أطلقت »قوات أحمد العبدو« 
و»جــــيــــش اإلســـــــــالم« و»أســـــــــود الـــشـــرقـــيـــة« 
و»جـــيـــش الــعــشــائــر«، مــعــركــة »قــــادمــــون يا 
قلمون«، إذ تدور معارك في محاور منطقة 
ــــن الـــفـــصـــائـــل  ــل املــــنــــقــــورة بـ ــبــ ــا وجــ ــسـ ــحـ املـ
ــك بــعــد أن أعــلــنــت  ــ وتــنــظــيــم »داعـــــــش«، وذلـ
الفصائل في تلك املنطقة قبل أيام عن طرد 
الــشــرقــي، لكن  الــقــلــمــون  التنظيم مــن كــامــل 
املــنــطــقــة مــا زالـــت مــحــاصــرة مــن ِقــبــل قــوات 
ــــدور مـــعـــارك عنيفة  الــنــظــام و»داعـــــــش«. وتـ
املنقورة  املحسا وجبل  منطقة  مــحــاور  فــي 
»داعــــش«.  وتنظيم  املــعــارضــة  مقاتلي  بــن 
وقــالــت مــصــادر املــعــارضــة إن هـــذه املــعــارك 
 عــــن فــــك حــصــار 

ً
ــًا فــــضــــال تـــســـتـــهـــدف أيــــضــ

الغوطة  حــصــار  فــك  إلــى  والتطلع  القلمون 
تنظيم  اتــخــاذ  على  الطريق  قطع  الشرقية، 
»داعش« من منطقة البادية السورية مركزًا 
جديدًا له بعد انسحابه املتوقع من املوصل 
والرقة. كذلك أشارت املصادر إلى أن فصائل 
املعارضة تتطلع أيضًا في مراحل الحقة إلى 
السيطرة على بادية تدمر، وعلى البوكمال 

ودير الزور أيضًا.

نجحت المعارضة في تحرير بلدات عدة من »داعش« )صالح محمود ليلى/األناضول(

رّكز القادة العرب في 
قمتهم، أمس، على 

محاربة اإلرهاب، كأولوية 
تطغى على قضايا 

أخرى. لكن أمير قطر، 
الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، أعاد بكلمته 

تقديم االهتمام بقضية 
فلسطين ودعا إلى تبني 

مقاربة تقوم على تفسير 
شامل لإلرهاب

تخوض المعارضة 
السورية معركة ضد 
تنظيم »داعش« في 

البادية السورية والقلمون 
الشرقي، نجحت خاللها 
في تحقيق تقّدم كبير

سلّم »داعش« قرى 
للنظام السوري من دون 

حصول أي اشتباكات

  شرق
      غرب

عون يدعو إلى وقف 
»الحروب بين اإلخوة«

الــلــبــنــانــي، مــيــشــال  الـــرئـــيـــس  رأى 
عــــون، أمــــام الــقــمــة الــعــربــيــة، أمــس 
األربعاء، أن »خطورة املرحلة تحتم 
علينا أن نقرر اليوم وقف الحروب 
ــوة، بــجــمــيــع أشــكــالــهــا«.  بـــن اإلخـــــ
ــلــــوس إلـــى  ودعــــــا عـــــون إلـــــى »الــــجــ
املصالح  لتحديد  الـــحـــوار،  طــاولــة 
الـــحـــيـــويـــة املــــشــــروعــــة لـــكـــل فـــريـــق، 
جميعًا  ذهــبــنــا  وإال  واحـــتـــرامـــهـــا، 
عمولة حل لم يعد بعيدًا، سُيفرض 

علينا«. 
)العربي الجديد(

العبادي: لموقف موحد 
تجاه تجاوز سيادة العراق

دعـــــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
العربية  القمة  الــعــبــادي، فــي  حــيــدر 
إلـــى  األربــــــعــــــاء،  ــــس  أمــ األردن،  فــــي 
ــاه أي  ــ ــجـ ــ ــد تـ ــ ــــوحـ ــــي مـ ــربـ ــ ــــف عـ ــوقـ ــ مـ
تــجــاوز لــلــســيــادة الــوطــنــيــة لــلــعــراق 
ــد الــعــبــادي  ــة عــربــيــة. وأكـ أو أي دولـ
الثوابت  الــعــراق تجاه  ثبات موقف 
والــقــضــايــا الــكــبــرى، وفـــي مقدمتها 
ــا إلــى  ــ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ودعـ
»الــــتــــعــــاون واالتـــــفـــــاق عـــلـــى آلـــيـــات 
واضـــــــحـــــــة ملـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 

اإلرهابية الوجودية«.
)العربي الجديد(

هادي يرهن السالم 
برضوخ االنقالبيين 

شــــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الـــــيـــــمـــــنـــــي، عـــبـــد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، أمــــــام الــقــمــة 
فــي  الــــــســــــالم  أن  عــــلــــى  ــة،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
بـــرضـــوخ حقيقي  مـــرهـــون  الـــيـــمـــن، 
ــيــــن، لــلــشــرعــيــة  ــالبــ ــقــ ــن قـــبـــل االنــ ــ مـ
الــدولــيــة واملــرجــعــيــات الــتــي تطالب 
بــهــا الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وتــســلــيــم 
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــن  ــ ــلــ ــ وأعــ الـــــــســـــــالح«. 
الــشــرعــيــة تــعــي حــجــم الــكــارثــة التي 
ــت بـــالـــبـــالد، لــكــنــه أشــــار إلــــى أن 

ّ
حــل

انـــقـــالب الــحــوثــيــن وحــلــفــائــهــم هو 
السبب فيما حصل للبالد.

)العربي الجديد(

سماها »تحديات مصيرية« للدول والشعوب 
العربية، أولها »خطر اإلرهاب والتطّرف الذي 
في  إسرائيل  استمرار  وثانيها  أمتنا«،  يهدد 
توسيع االستيطان. وقال إنه »ال استقرار في 
عـــادل وشــامــل للقضية  املنطقة مــن دون حــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــقــضــيــة املـــركـــزيـــة فـــي الــشــرق 

األوسط، من خالل حل الدولتن«.
العربية عدة  القمة  وفيما عقدت على هامش 
ــاء الــوفــود  لـــقـــاءات ثــنــائــيــة بــن عـــدد مــن رؤســ
والـــقـــادة، إال أن الــلــقــاء األبـــرز كــان الـــذي جمع 
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز، 
ورئيس النظام املصري عبدالفتاح السيسي، 
والــذي بــدأ بينما كــان أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني يلقي كلمته في قاعة القمة. 
مــًا فــي العالقات 

ّ
وجـــاء هــذا الــلــقــاء لينهي تــأز

بـــن الـــريـــاض والـــقـــاهـــرة، أعـــقـــب االســتــهــداف 
اإلعـــالمـــي الــصــاخــب فـــي مــصــر ضـــد اتــفــاقــيــة 
تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــن الــســعــوديــة 

أمير قطر: فلسطين أولويتنا
الحل السوري بتنفيذ جنيف 1 واإلرهاب ال ينحصر بمذهب

ال يجوز اعتبار تيارات 
سياسية نختلف 

معها إرهابية

البحر الميت ـ العربي الجديد

إلـــى جانب  احــتــلــت قضية فــلــســطــن، 
وأسبابه  لــإرهــاب  الشامل  التعريف 
ــبـــل مــكــافــحــتــه، املـــســـاحـــة األكـــبـــر  وسـ
الشيخ تميم بن  أمــيــر قطر  كلمة  مــن 
حــمــد آل ثــانــي، أمــــام الــقــمــة الــعــربــيــة، 
أمس األربعاء، من دون نسيان امللف 
السوري واألزمتن الليبية واليمنية. 
ــيــــة  ــقــــضــ »الــ أن  ــر  ــ ــطـ ــ قـ أمــــــيــــــر  ورأى 
ــل فـــــــي مـــقـــدمـــة  ــ ــظـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـ
أولوياتنا، وذلك على الرغم من جمود 
عملية السالم بسبب املواقف املتعنتة 
ــلــــيــــة وخـــرقـــهـــا  ــيــ لـــلـــحـــكـــومـــة اإلســــرائــ
ومحاوالتها  وتعهداتها  اللتزاماتها 
فرض سياسة األمر الواقع مع تكثيف 
االستيطان وتهويد القدس«. وتوقف 
ــى »الــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــد الــــحــــاجــــة إلــ ــنـ عـ
األمن،  الدولي، وفي مجلس  املجتمع 
لرفض إقامة نظام فصل عنصري في 
والتعامل  والعشرين،  الحادي  القرن 
بــحــزم مــع إســرائــيــل وإجــبــارهــا على 
ــوقــــف عـــــن بــــنــــاء املـــســـتـــوطـــنـــات،  ــتــ الــ
ــفــــاذ قـــــــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة،  وإنــ
ــتـــهـــاكـــات املـــســـتـــمـــرة ضــد  ــــف االنـ ووقــ
الحصار  ورفــع  الفلسطيني،  الشعب 
الجائر املفروض على قطاع غزة الذي 
يــمــنــع ســكــانــه مــن مــمــارســة حياتهم 
الطبيعية، وحملها على الدخول في 
مــفــاوضــات جـــادة تــرتــكــز عــلــى أســس 

واضحة وجدول زمني محّدد، وليس 
ــات،  ــاوضــ ــفــ ــل املــ ــ ــات مــــن أجــ ــاوضــ ــفــ مــ
ــوقـــت أو  بـــهـــدف اإلربـــــــاك وإضــــاعــــة الـ
ــان«. عــلــى  ــطــ ــيــ ــتــ اســـتـــغـــاللـــه فــــي االســ
قطر  أمير  كلمة  فت 

ّ
توق آخــر،  صعيد 

مطواًل عند خطر اإلرهاب وهو »أكبر 
بمنطقتنا  تــحــدق  الــتــي  الــتــهــديــدات 
ملواجهة خطر  الحاجة  مع  العربية«، 
الجماعات اإلرهابية »من دون تطرٍف 
أو غلو، ومن دون تفريط أو تهاون«، 
ــتــــه عــــــن ضـــــــــــرورة عــــدم  مــــــع مــــالحــــظــ

ــيــــارات ســيــاســيــة نختلف  اعــتــبــار »تــ
 فـــي هــذا 

ً
ــيـــة«، مــتــســائــال ــابـ مــعــهــا إرهـ

الـــصـــدد: »وهـــل هــدفــنــا أن نــزيــد عــدد 
اإلرهــابــيــن فــي هــذا الــعــالــم؟«. وشــدد 
على أن مكافحة اإلرهاب »هي قضية 
اجتماعية  أبــعــاد  ذات  اســتــراتــيــجــيــة 
ــقــــافــــيــــة، وبـــالـــطـــبـــع  ــة وثــ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
أمــنــيــة أيـــضـــًا«، عــلــمــًا أن »اإلرهـــــاب ال 
مــذهــب بعينه،  أو  ديـــن  عــلــى  يقتصر 
مذاهب  مــن  إرهابية  مليشيات  فثمة 

مختلفة«.  
وعــن املــوقــف مــن ســوريــة، شــّدد أمير 
قــطــر عــلــى الــحــاجــة ألن يــكــون وقــف 
النار في سورية حقيقيًا، »ال  إطــالق 
انــتــقــائــيــًا يــســمــح بــحــصــول عمليات 
تــهــجــيــر«، ليمثل وقـــف إطــــالق الــنــار 
خطوة نحو الحل السياسي املنشود، 
 )1( جنيف  مــؤتــمــر  مــقــررات  بتنفيذ 
حكم  هيئة  تشكيل  على  تنص  التي 
انــتــقــالــي كــامــلــة الــصــالحــيــات. كذلك 
تمّسك أمير قطر، في كلمته، بضرورة 
»استكمال خطوات االتفاق السياسي 
الليبي ومواصلة دعم حكومة الوفاق 
خطر  ومجابهة  الــشرعــيــة  الوطني 
التنظيمات اإلرهابية وإعادة األمن 
واالستقرار إلى ربوع ليبيا«. وعن 
اليمن، حضر في كلمة األمير موقف 
الـــدوحـــة مــن الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
ودعم مهمة املبعوث الخاص لأمم 

املتحدة.

البحر الميت ـ العربي الجديد

مثلما كــان متوقعًا، جــاء »إعــالن عــّمــان«، أو 
العربية  القمة  عن  الصادر  الختامي  البيان 
الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن، مــلــيــئــًا بــالــعــمــومــيــات 
الهادفة إلى تفادي ظهور الخالفات العربية 
كــان بيان  إذا  مــا  املعلوم  الكثيرة. ومــن غير 
عّمان هذا سيتم اعتماده، في مثل هذا اليوم 
الرياض«  لـ«بيان  املقبل، كمسودة  العام  من 
الــقــمــة  الـــســـعـــوديـــة  ســتــســتــضــيــف  إذ   ،2018
املقبلة بعد اعتذار دولــة اإلمــارات التي بات 
االعتذار عن استضافة القمم العربية معتادًا 
عــنــدهــا، إذ ســبــق ألبــوظــبــي أن اعــتــذرت عن 

استضافة قمة 2002، وتنازلت عنها لبيروت 
حينها. وشدد إعالن عّمان الذي تاله األمن 
الـــعـــام لــجــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــو 
الغيط، على »تكريس كل اإلمكانات للقضاء 
على الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة واالســتــمــرار في 
ــقـــضـــاء عــلــى خــــوارج  مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب والـ
ــراءات  ــ الــعــصــر«، ورفــــض مــوقــعــوه »كـــل اإلجـ
أحـــاديـــة الــجــانــب الـــتـــي اتــخــذتــهــا إســرائــيــل 
وتــقــّوض حــل الــدولــتــن«، وكــــرروا »الــوقــوف 
مع الشعب الفلسطيني«، مطالبن في الوقت 
إلى  العالم بعدم نقل سفاراتها  نفسه »دول 
القدس أو االعتراف بها عاصمة إلسرائيل«. 
الــبــيــان: »نعرب  الغيط حرفيًا مــن  أبــو  وقـــرأ 

تاريخية  مصالحة  لتحقيق  االستعداد  عن 
مع إسرائيل مقابل انسحابها من األراضــي 
التي احتلتها في حرب عام 1967. وسندعم 
اإلسرائيلية  الفلسطينية  السالم  محادثات 
الــــــصــــــراع، إذا ضــمــنــت  ــن  ــ ــاء عــــقــــود مـ ــ ــهـ ــ إلنـ

إلـــى جــنــب مع  قــيــام دولـــة فلسطينية جنبًا 
إسرائيل«، في تكرار لجوهر املبادرة العربية 
للسالم )قمة بيروت 2002(. وربما يكون هذا 
البند محور الحركة الدبلوماسية املقبلة بن 
بعض الزعماء العرب واإلدارة األميركية، في 
مقابل إصرار إسرائيلي على أن التطبيع مع 
الــــدول الــعــربــيــة، أو مــع بعضها، بــادعــاء أن 
»الــعــداء إليـــران هــو عامل مشترك«، سينتج 
 للقضية الفلسطينية.  على صعيد 

ّ
عنه حل

آخر، رأى موقعو البيان الختامي أن »الحل 
الــســلــمــي هــو الــوحــيــد لــأزمــة الــســوريــة بما 
يحفظ الـــوحـــدة«، مــع »الــدعــم الــكــامــل للدول 
البيان  وثّمن  السورين«.  لالجئن  املضيفة 

الــخــتــامــي لــلــقــمــة »اإلنــــجــــازات الــتــي حققها 
الــجــيــش الــعــراقــي فــي حــربــه ضــد اإلرهــــاب«، 
مـــع إشـــــارة اإلعـــــالن إلــــى أن »وحـــــدة الــعــراق 
واســتــقــراره ركــن أســاســي مــن األمـــن القومي 
ــعـــربـــي«، مــعــربــن عـــن مــســانــدتــهــم جــهــود  الـ
اليمن.  في  الشرعية  لدعم  العربي  التحالف 
ــراب عــــن الـــقـــلـــق مــن  ــ ــاإلعـ ــ ــيـــان بـ ــبـ ــتـــم الـ ــتـ واخـ
»تنامي ظــاهــرة اإلســالمــوفــوبــيــا«، مــع إدانــة 
ــتــــهــــاكــــات« بـــحـــق األقـــلـــيـــة املــســلــمــة فــي  »االنــ
كشف  أيضًا،  متوقعًا  كــان  ومثلما  ميانمار. 
ــظ عــلــى الـــقـــرار 

ّ
ــو الــغــيــط أن الــــعــــراق تــحــف أبــ

في  اإليرانية  بالتدخالت  بالتنديد  الخاص 
الدول العربية.

إعالن عّمان يعرض »مصالحة تاريخية« على إسرائيل
السعودية 

تستضيف القمة الـ29 
بعد اعتذار اإلمارات
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شهيدة فلسطينية 
جديدة برصاص االحتالل

ـــشـــهـــدت مـــواطـــنـــة فــلــســطــيــنــيــة، 
ُ
اســـت

ــــس األربــــــعــــــاء، بــــرصــــاص قــــوات  أمــ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، فــي منطقة 
بــــاب الــعــمــود فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة. 
الفلسطينية  وذكــرت وزارة الصحة 
ــغــت بــاســتــشــهــاد ســهــام 

ّ
أنـــهـــا »تــبــل

ــا(، مـــن الــقــدس  ــامـ راتــــب نــمــر )49 عـ
املحتلة، عقب إطاق قوات االحتال 
الــــــنــــــار عـــلـــيـــهـــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــاب 
بــادعــاء محاولتها طعن  الــعــمــود«، 
جنود لــاحــتــال. وســهــام نمر، هي 
ــدة الــشــهــيــد مــصــطــفــى نــمــر من  ــ والــ
مخيم شعفاط شمال القدس، والذي 

استشهد العام املاضي.
)العربي الجديد(

مهدي جمعة يؤّسس 
حزب »البديل التونسي«

التونسية  الــحــكــومــة  رئــيــس  أعــلــن 
األســبــق مــهــدي جمعة )الـــصـــورة(، 
ــاء، إيــــــداع طــلــب لــدى  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
رئــاســة الــحــكــومــة، لــلــحــصــول على 
تــرخــيــص بــتــأســيــس حـــزب جــديــد، 
أطلق عليه اسم »البديل التونسي«. 
 »تأسيس الحزب 

ّ
وأوضح جمعة أن

ــة  ــاء عــلــى خــلــفــيــة األزمــ الـــجـــديـــد جــ
الــســيــاســيــة املــتــفــاقــمــة فـــي تــونــس، 
البناء  وهشاشة  الرؤية  وضبابية 
استكمال  عدم  بسبب  الديمقراطي 
املـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة وإنـــجـــاز 
االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة واملـــحـــلـــيـــة، 
 عن حالة العجز على صعيد 

ً
فضا

الوضع االقتصادي واالجتماعي«.
)العربي الجديد(

السعودية تعلن مقتل 
إرهابيَّين في العوامية

السعودية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، عــــــن تـــفـــاصـــيـــل 
العملية األمنية التي نفذتها قوات 
ــيــــة بــمــحــافــظــة  ــــي الــــعــــوامــ األمـــــــن فـ
الــقــطــيــف، شــرقــي املــمــلــكــة، أول من 
ــارت، فــي بــيــان، إلــى أنه  أمـــس. وأشــ
إرهــابــيــن  مقتل  العملية  عــن  نــتــج 
اثنن، والقبض على أربعة آخرين، 
وضبط كميات كبيرة من الذخيرة، 
إضافة إلى مواد معّدة لاستخدام 

في صناعة املواد املتفجرة.
)العربي الجديد(

واشنطن تفتح تحقيقًا 
في مجزرة الموصل 

أعـــــلـــــن قـــــائـــــد الـــــقـــــيـــــادة املــــركــــزيــــة 
ــرال جــــوزيــــف  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
فوتيل )الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، 
الـــتـــي  املــــــجــــــزرة  فـــــي  تـــحـــقـــيـــقـــا  أن 
ــــي 17 مــــــــــــــارس/آذار فــي  ــعــــت فـ وقــ
بــحــيــاة  وأودت  املــــوصــــل،  مـــديـــنـــة 
من مجرد  انتقل  املدنين،  عشرات 
وقــال  رســمــي.  تحقيق  إلـــى  تقييم 
ــي لــجــنــة  فـــوتـــيـــل، خـــــال جــلــســة فــ
النواب،  بمجلس  املسلحة  الــقــوات 
»ســيــكــون هــنــاك نهج رســمــي على 
نحو أكبر للبحث في تفاصيل هذا 
لتحديد  نستطيع  مــا  بــقــدر  األمـــر 
مــا حـــدث والــحــقــائــق املــحــيــطــة بــه، 
ثــم تــحــديــد املــســؤولــيــة وبــعــد ذلــك 
ــتـــخـــاص الــــــدروس  بـــالـــتـــأكـــيـــد اسـ

املستفادة من ذلك«.
)رويترز(

فالس يدعم ماكرون 
في االنتخابات الفرنسية

ــيــــس الـــــــــــوزراء الــفــرنــســي  ــلــــن رئــ أعــ
السابق االشتراكي، مانويل فالس، 
أمـــس األربـــعـــاء، أنـــه ســيــصــوت في 
االنــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة لــصــالــح 
الــوســطــي إيــمــانــويــل مــاكــرون ضد 
مـــرشـــح حـــزبـــه، لــلــتــصــدي لـــ«خــطــر 
انــتــصــار« الــيــمــن املــتــطــرف. وقـــال 
فالس، والــذي هزم في االنتخابات 
في  االشتراكي،  للحزب  التمهيدية 
تصريح نقلته قناة »بي إف إم تي 
فــــي« الــتــلــفــزيــونــيــة »إنـــنـــي أتــحــمــل 
ــيـــاتـــي، ألنـــنـــي أعـــتـــقـــد أنـــه  مـــســـؤولـ
ينبغي عدم القيام بأي مجازفة في 

سبيل الجمهورية«.
)فرانس برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

النكسة،  على  عــامــا   50 النكبة،  على  عــامــا   69
و41 عاما على يــوم األرض األول، كلها باتت 
تــــواريــــخ يــحــيــي الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الـــداخـــل 
ذكــراهــا، وهــم يــرون بــأم أعينهم، كيف ال تزال 
سحب من تحت أقدامهم، وكيف يتم 

ُ
األرض ت

حشرهم في بلداتهم، والسيطرة على ما تبقى 
من أرض لهذه البلدات لتتحول شيئا فشيئا 
إلى غيتوهات مكتظة، مخنوقة، يخرج أهلها 
منها صباحا للعمل خارج حدودها ويعودون 
إلــيــهــا مــســاء للمبيت فــيــهــا، وســـط قــلــق دائــم 
ومخاوف من خطر الهدم املسلط على رقابهم، 
من دون أن يبدو أمامهم في األفق أمل ُيعينهم 
على استمرار الصمود، لكنهم على الرغم من 
كــل مــا يــواجــهــهــم يــصــمــدون، فــي صـــراع بقاء 

على ما تبقى من أراٍض.
ى من أرض يعيش عليها اليوم أكثر 

ّ
وما تبق

مــن مــلــيــون فلسطيني فــي الــجــلــيــل واملــثــلــث 
والــنــقــب، ال يــتــعــدى 2 فــي املــائــة مــن مساحة 
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، مــنــهــا نــحــو 900 ألــف 
دونــــم فـــي الــنــقــب، يــهــددهــا خــطــر املـــصـــادرة 
ألكثر  واالقــتــاع  الترحيل  بخطر  املصحوب 
من 100 ألف فلسطيني في النقب، يعيشون 
في بلدات وتجّمعات ترفض حكومة إسرائيل 
االعتراف بها، كما ترفض اإلقرار بحق أهلها 
على  متنازع  أرض  أنها  بــادعــاء  بأراضيهم، 
وبـــن  األرض،  أصــــحــــاب  بــيــنــهــم،  مــلــكــيــتــهــا 
ــتـــي وفــــــدت عــلــيــهــم قـــبـــل 69 عــامــا  الــــدولــــة الـ
أنقاض شعبهم.  وعلى  أرضهم  على  وقامت 
هــذا هو الرابط بن النكبة ويــوم األرض في 
الذكرى الـــ41 على انــدالع أحــداث يوم األرض 
األولى، عام 1976 احتجاجا ورفضا لقرارات 

سخنين ـ ناهد درباس

ــدة ســخــنــن فــي  ــلـ ــوم األرض مــــن بـ ــ جـــرحـــى يـ
إلى  بــذاكــرتــهــم  يــعــودون  الفلسطيني  الــداخــل 
مشاهد انتفاضتهم قبل 41 عاما، ويسردونها 
بأدق تفاصيلها. كل من عاش هذا اليوم يقول 
إن الجيش اإلسرائيلي حّول األحياء السكنية 
إلــى ساحة حــرب ضــد شعب أعـــزل. والجميع 
ــلـــى الـــتـــصـــدي واســـتـــبـــســـال أهـــالـــي  يـــشـــهـــد عـ
سخنن وعرابة ودير حنا في يوم األرض في 
30 مارس/آذار 1976. عمر أبو ريا، مواليد عام 
محاسبا.  يعمل  األرض،  يـــوم  وجــريــح   1957
: »كنت يومها 

ً
»العربي الجديد« قائا يسرد لـ

ابــــن 18 ســنــة طــالــبــا فـــي املـــرحـــلـــة الــثــانــويــة، 
أصــبــت يـــوم 30 آذار، عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة 
والــنــصــف صــبــاحــا، عــلــى بــعــد 150 مــتــرًا عن 
اليمن،  كتفي  فــي  نـــاري  بعيار  أصــبــت  داري. 

اخترقتها الرصاصة وخرجت من ظهري«.
يــوم 29 مــارس هي ليلة يــوم األرض، عندما 
ــادر 29  ــاولـــت ســلــطــات االحــــتــــال أن تـــصـ حـ
ـــل، 

َ
امل دونــمــا مــن منطقة »تــســعــة« مــن أرض 

تــابــعــة لسخنن وعـــرابـــة وديــر  وهـــي أراض 
ــــي واســـعـــة مليئة  حــنــا، وتــمــثــل الـــيـــوم أراضـ
بأشجار الزيتون. ويضيف أبو ريا أن الناس 
جميعهم رفضوا املصادرة وقرروا املواجهة 
وفق مبدأ »نكون أو ال نكون«. ويتابع أنه ردًا 
على قــرار املواجهة، بــدأت سلطات االحتال 
في »اإلجــراءات التعسفية بإدخال الدبابات 
واملــجــنــزرات«. ويتذكر أنهم »بـــدأوا مــن دير 
حنا شرقا، واستمرت املواجهات حتى ساعة 
نحو  تقدمهم  وواصــلــوا  الليل،  مــن  متأخرة 
األول خير  الشهيد  استشهد  وهــنــاك  عــرابــة 
ياسن. وعندما سمعنا الخبر بسخنن هبت 
السن،  وكبار  أطفال  الناس، شباب، صبايا، 
جميعهم خــرجــوا إلــى الــشــوارع«. ويــقــول إن 
»الشعور العام كان أن هناك احتاال، أجواء 

الحكومة اإلسرائيلية، مصادرة عشرات آالف 
دونم  ألــف   21 ومنها  الجليل،  في  الدونمات 
على األقــل في مثلث يــوم األرض في الجليل 

)سخن، عرابة ودير حنا(.
املصادرة  قوانن  نفس  استعمال  ويتواصل 
أو على األقل قسم كبير من قوانن املصادرة 
ــتــــال،  ـــتـــهـــا دولــــــة االحــ

ّ
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي ســـن

الضفة  فـــي  الفلسطينية  ــــي  األراضــ البـــتـــاع 
املــحــتــلــة، وفــــي مقدمتها  الــغــربــيــة والـــقـــدس 
قــوانــن الــبــور وقــوانــن األراضـــي العثمانية، 
ــانـــون الــــدولــــي واالدعــــــاء  ــقـ لــلــتــحــايــل عــلــى الـ
ــة قــبــل احــتــال  ــيــ ــان لـــلـــدولـــة األردنــ ــا كــ ــأن مـ بــ
ــســتــخــدم 

ُ
لـــلـــدولـــة املـــحـــتـــلـــة. كــــم ت ــــات  1967 بـ

األنظمة  قوانن  وتعابير  مصطلحات  نفس 
الــداخــل، خصوصا  فــي  بها  املعمول  والبناء 
مــصــطــلــحــات وتـــعـــريـــفـــات مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ، 
ومسطحات البناء، وتحديد مناطق وتخوم 
الفلسطيني  البناء  ملحاصرة  األزرق،  الخط 
تشريع  مقابل  املحتلة،  الغربية  الضفة  فــي 
وقــونــنــة ســرقــة األراضــــي وإطـــاق الــبــنــاء في 
املستوطنات، وفق قانون تشريع االستيطان 
ه قبل نحو شهرين. وبهذا تكتمل 

ّ
الذي تم سن

دائرة الصراع على األرض.
لكن يوم األرض في الداخل الفلسطيني، وهو 
أقلية وجــزء من شعب  يظل عنوانا لصمود 
وقف قبل 41 عاما أمام دولة عاتية، تحّول في 
الزمني،  ُبعده  السنوات األخيرة، ربما بفعل 
إلــى مــجــرد ذكـــرى، أو يــوم لــلــذكــرى، ال يأخذ 
املكان الــذي يليق به، ولو كون قضيته التي 
تــزال  الــنــاس فيه مــن أجلها، ال  تفّجر غضب 
حـــارقـــة ومــشــتــعــلــة، بـــل هـــي تــهــدد بــانــفــجــار 
جديد، مع انتقال الحرب بن الناس والدولة، 
الحرب على األرض، املستمرة حاليا في  من 
الــنــقــب عــلــى األقــــل، إلـــى مــواجــهــة تــكــاد تكون 
ــة،  ــعـ يـــومـــيـــة، ومـــمـــتـــدة عـــلـــى مـــســـاحـــات واسـ
بــشــكــل عــيــنــي ومـــوضـــعـــي، عــنــوانــهــا الــهــدم 
البناء غير املرخص، وخــارج مناطق  بحجة 
الـــنـــفـــوذ ومــســطــحــات الـــبـــنـــاء املـــســـمـــوح بها 

للقرى والبلدات الفلسطينية في الداخل.
أواســط  الفلسطيني في  الداخل  وقــد اشتعل 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، بــعــد تنفيذ 
عــمــلــيــات هــــدم وحــشــيــة لــلــبــيــوت فـــي مــديــنــة 
ــار االحـــتـــجـــاج عــلــيــهــا  ــ ــدأ نـ ــم تـــهـ قـــلـــنـــســـوة، لــ
حــتــى قــتــلــت الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة، بــعــدهــا 
بـــأيـــام قــلــيــلــة، املـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي يــعــقــوب 
ــعــد 

ُ
ــارد، بــيــنــمــا كــانــت ت ــ أبـــو الــقــيــعــان، بـــدم بـ

يناير  الحيران، في 18  أم  لهدم بيوت قريته 

حـــــرب«، الفــتــا إلــــى أن املـــواجـــهـــات اســتــمــرت 
حتى ساعات الليل املتأخرة.

وفي 30 مارس، كانت مكبرات الصوت تنادي 
بحظر تــجــول مــنــذ الــصــبــاح، وفـــق روايــــة أبــو 
ريا. ويضيف »خرجت مع إخوتي في الصباح 
إلى املواجهات مع كل أبناء سخنن، وأصبت 
الــســاعــة الـــعـــاشـــرة والــنــصــف صــبــاحــا، بحي 
كانت  »الناس  أن  الناجي«. ويتذكر  أبو  عمي 
املــوت، وفتحت صــدورهــا للرصاص  ال تهاب 
كـــان يهمنا كــرامــة شعبنا  املــــوت.  وال تــخــاف 

واملحافظة على األرض«.
ومن بن املشاهد التي يستحضرها، لحظات 
بيدي حجارة  »كــان  ويــقــول  سقوطه جريحا. 
قــبــل اإلصـــابـــة، كــنــت أصـــرخ ونــــردد شــعــارات، 
ــم قــنــصــي مـــن قـــنـــاص إســـرائـــيـــلـــي. بــعــدهــا  وتــ
بــدار سكن قديمة، ومن  أخذوني ووضعوني 
هــنــاك أخــذنــي املـــواطـــن صــبــحــي بـــدارنـــة، كــان 
لديه سيارة سوبارو خضراء، وضعوني في 
آخـــران«. وعن  وكــان معنا شخصان  السيارة 
: »كانت 

ً
قــائــا يــروي  اللحظة،  وضعه في تلك 

باستمرار،  أنــزف  وكنت  بليغة  جــدًا  إصابتي 
الفقري  الرصاصة تبعد عــن عــمــودي  وكــانــت 
فــقــط ســنــتــيــمــتــريــن. وبـــعـــد انـــطـــاق الــســيــارة 
وابــتــعــادهــا مــســافــة 50 مـــتـــرًا، أوقــفــنــا حــاجــز 
ــذي اعــتــقــل عــنــاصــره  لــلــجــيــش اإلســرائــيــلــي الــ
ــا بـــرفـــقـــتـــي، لــكــنــي  ــانــ ــلــــذيــــن كــ الـــشـــخـــصـــن الــ

في  والحزبية  السياسية  الفاعليات  ملختلف 
الفلسطيني، لتنظيم خطوات عملية  الداخل 

استعدادًا ملا تأتي به األيام.
يــأتــي هـــذا كــلــه، فــي الــوقــت الـــذي يستعد فيه 
الكنيست قريبا للمصادقة بالقراءتن الثانية 
والــثــالــثــة، عــلــى قـــانـــون ُيـــعـــرف بــاســم قــانــون 
كامنيتس، يسعى لتسريع تطبيق أوامر الهدم 
الفلسطينية  الــبــيــوت  آالف  بــحــق  ــادرة  الــــصــ
غير  الــبــنــاء  بــحــجــة  الفلسطيني  الـــداخـــل  فـــي 
املـــرخـــص. بــيــنــمــا تــشــيــر املــعــطــيــات املــتــوفــرة، 
إلـــى أن أكــثــر مــن 20 ألـــف بــيــت فلسطيني قد 
يــطــاولــهــا الـــهـــدم، بــمــوجــب الــقــانــون الــجــديــد، 
في حال تشريعه نهائيا وبدء العمل به، مما 
يعني اقتراب مواجهة مقبلة بن فلسطينيي 

الداخل وبن الحكومة اإلسرائيلية.
بفعل  انـــدلـــع  األول،  األرض  يــــوم  كــــان  وإذا 
فــإن  عــوامــل فلسطينية وإقــلــيــمــيــة مــســاعــدة 
الداخل  في  للفلسطينين  الحالية  األوضــاع 

ــراب مـــن قــبــل فلسطينيي  ــ ــــان عـــن اإلضــ اإلعـ
الـــداخـــل. ويـــقـــول: »خـــرجـــت الــســاعــة الــثــامــنــة 
مـــســـاء مـــن الــبــيــت بــعــد عـــودتـــي مـــن الــعــمــل، 
باتجاه مركز البلد مكان دوار شهداء األقصى 
الناس كانوا من  »آالف  أن  الــيــوم«. ويضيف 
نساء ورجـــال وشــبــان، وكــان رئيس املجلس 
فـــي حــيــنــهــا جــمــال طــربــيــه مـــوجـــود أيــضــا«. 
ويــتــابــع أن والــدتــه كــانــت تــنــاديــه وال تــريــده 
أن يذهب إلى الخارج. ويتذكر أن املواجهات 
البلدة  وتحولت  البركة  منطقة  في  تمركزت 
ــا كـــنـــا فــي  ــدمـ ــنـ إلـــــى شـــبـــه ســـاحـــة حــــــرب. وعـ
الثامنة والنصف  البلدة، عند الساعة  وسط 
ــارة »تـــاكـــســـي« وخــــرج  ــيــ مــــســــاًء، وصـــلـــت ســ
منها رجل وقال »نريد همتكم، أهالي عرابة 
الشهيد  تنقل جثة  السيارة  وكــانــت  مــاتــوا«. 
خــيــر يــاســن مـــن أهـــالـــي ســخــنــن. ويــضــيــف 
»توجهت إلى الشرق وكان وقتها هناك بركة 
أجواء  العرض«. وكانت  قليل  والشارع  مياه 
معركة حرب شاملة، إذ كان هناك مصفحات 
ــة ودبــــــابــــــات وقــــنــــاصــــون وجـــنـــود  ــريـ ــكـ عـــسـ
ــى، بـــحـــســـب مــــا يـــتـــذكـــره  ــرحــ ــجــ وعـــــشـــــرات الــ
 إنه بعد منتصف 

ً
شاعطة. ويستطرد قائا

الليل، قرابة الساعة الواحدة، دخلت مصفحة 
وقوة من وحدة »جوالني«، من جهة اليسار، 
فــي حــاكــورة )قطعة أرض مسيجة(  »وكــنــت 
والشمال  الــشــرق  مــن  مطوقا  أصبْحت  حيث 
ومــــن األمــــــام، وقـــــررت أن أنــطــلــق مـــن نــاحــيــة 
الـــغـــرب بــاعــتــبــارهــا الــجــهــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
وأطلقوا  الجيش،  فاكتشفني  أمــامــي،  كــانــت 
الـــرصـــاص عـــلـــّي. وعــنــدهــا قــابــلــت شخصن 
مـــن ســخــنــن وعــرفــتــهــمــا عــلــى نــفــســي وقــلــت 
لــهــمــا إنــنــي مــصــاب بــرصــاصــة فـــي رجــلــي«. 
وعلى الرغم من هذا الوضع، رفض أن ينقلوه 
إلـــى مستشفى إســرائــيــلــي »نــتــيــجــة األجـــواء 
الــــعــــدوانــــيــــة«، وأخــــــــذوه لــتــلــقــي الــــعــــاج إلـــى 
املستشفى »اإلنكليزي« في الناصرة، وهناك 
مــكــث ملـــدة أســبــوعــن وأجـــريـــت لــه عمليتان، 
بحسب روايته. وال يزال شاعطة يعاني من 
مشاكل فــي رجــلــه وظــهــره حتى الــيــوم. لكنه 
يقول: »أفتخر باإلصابة وأعتبرها شرفا لي 
على  بالتأكيد  حديثه  ويختم  الــقــبــر«.  حتى 
ــنـــي لــوال  نـــاصـــع ووطـ ــوم  يــ ــوم األرض  ــ أن »يـ
األرض ملا كنا موجودين، هذه املعركة وهبة 
أفلحنا  ألننا  ذلــك  تستحق  كانت  الجماهير 
ــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــنــطــقــة رقـــــم تــســعــة مــن  فــ
أراضينا. لو خسرنا هذه املنطقة كنا خسرنا 

كل شيء ألنهم طوقونا«.

املــاضــي. لــكــن نــيــران االحــتــجــاج، ســرعــان ما 
خـــمـــدت، وظــلــت تــصــريــحــات قـــيـــادات الــعــرب 
ــررة الــتــي  ــكـ ــتـ ــل واالجـــتـــمـــاعـــات املـ ــداخــ فــــي الــ
أعــقــبــت ســـقـــوط الــشــهــيــد أبــــو الـــقـــيـــعـــان، مع 
مـــا رافـــقـــه مـــن تــحــريــض حــكــومــي إســرائــيــلــي 
دموي على مجمل الفلسطينين في الداخل، 
قــادة  على  وحتى  النقب،  فلسطينيي  وعلى 
األحزاب العربية في الداخل، ظلت معلقة في 
الــهــواء، ال قــدرة فعلية على تطبيقها، وسط 
السياسية  والــرؤيــة  اإلرادة  في  تباين شديد 

استمررت مع السائق حتى مستشفى نهاريا«. 
وهناك »كان استقبالنا سيئا جدًا« يقول أبو 
ريــا، مشيرًا إلــى أنــه بقي فــي املستشفى أربــع 
اسمها  ينزف، ويتذكر ممرضة  ساعات وهو 
الجليل وأخـــرى  فــي  البقيعة  قــريــة  ألــيــس مــن 
جهينة، كيف كانتا تضعان القطن على الجرح 
»الطاقم  لكن  بــاإلصــابــة.  تــأثــرًا  وهــمــا تبكيان 
لو  لهما، حتى  يقول  كــان  اإلسرائيلي  الطبي 
مات ليس شأنكما«، وفق رواية أبو ريا، الذي 
مكث ملــدة شهرين للعاج، وخــرج بعدها من 
بــيــد مــشــلــولــة. ويــؤكــد أن شــعــوره  املستشفى 
كان »على الرغم من األلم، شعور معزة وكرامة 
وصــمــود، ألن ما صنعناه في هــذا اليوم أتى 

بثماره«، وفق تعبيره.
عــلــي شــاعــطــة، جــريــح يـــوم األرض كـــان ابــن 
22 ســنــة، وكـــان مــتــزوجــا ولــديــه ثــاثــة أبــنــاء. 
وأصيب برصاصة في رجله يوم 29 مارس/
آذار 1976. جــرح إذًا فــي الــيــوم الـــذي تــم فيه 

تفتقر إلى جو عام مساند، سواء جو إقليمي 
ــادة  ــ عــــربــــي، أم ظـــهـــيـــر فــلــســطــيــنــي عـــــــام. زيــ
عــلــى ذلـــك فـــإن تــراجــع هــيــبــة وتــأثــيــر ونــفــوذ 
الداخل  فــي  السياسية  والفعاليات  األحـــزاب 
ــنــــاس، ســاهــم  الــفــلــســطــيــنــي، لــجــهــة حــشــد الــ
بدوره هو اآلخر في إضعاف العمل الجماعي 
املــدمــوج واملــســنــود بظهير شعبي.  الــعــربــي 
وظــلــت ردود الــفــعــل فـــي الـــداخـــل مــحــصــورة 
في هبات قصيرة األمد، لعدم وجود توجيه 
ــس طــويــل، وعــلــى شــكــل مــواجــهــة 

َ
ــف

َ
جــامــع بــن

ــر.  ــن بـــلـــد آلخــ عــيــنــيــة ومـــوضـــعـــيـــة تــنــتــقــل مــ
ويعني هذا أن الداخل الفلسطيني، سيشهد 
هبات موضعية، في كل مــرة، تشب وتخبو، 
إلــى أن يحصل تــراكــم فــي عمليات الــهــدم أو 
ــــاع  ــــؤدي إلــــى تــفــجــر األوضـ املـــواجـــهـــات قـــد يـ
املعلق  السؤال  ليبقى  طريا وبشكل عفوي، 

ُ
ق

هــــو مـــتـــى ســيــحــصــل هـــــذا االنــــفــــجــــار، وهـــل 
سيتسنى تفاديه؟

يوم األرض يقاوم النسيان

ــان يـــشـــارك فـــي إحــيــاء  ــــذي كــ الــجــمــاهــيــري الـ
ذكـــرى يـــوم األرض مــنــذ 1976 حــتــى أواســـط 
الــثــمــانــيــنــيــات تــقــريــبــا، وكــيــف بـــدأت األعـــداد 
تتراجع بعد ذلــك«. وحــول األســبــاب، يوضح 
يزبك »هذا يعود إلى سببن، أحدهما يتعلق 
بالقيادات ورؤساء السلطات املحلية، واآلخر 
بالجماهير نفسها. بسبب التنافس الحزبي 
األرض، وكــأنــه  يـــوم  مــن  أن يجعل  أراد  الــكــل 
ــزاب.  ــ انــتــصــار لــحــزب مــعــن عــلــى بــاقــي األحـ
عــلــى مــــدار ســـنـــوات طــويــلــة كــانــت املــنــصــات 
على  انعكس  مــا  حزبيا،  والتنافس  حزبية، 
الـــشـــارع، وكــنــا نـــرى أعــامــا حــزبــيــة فــي يــوم 
لــتــوحــيــد  مــنــاســبــة  يـــكـــون  أن  فـــبـــدل  األرض، 
الجماهير بات يفرقها، وهذا أدى إلى تراجع 
أن  هــو  للتراجع  آخــر  الجماهير. سبب  عــدد 
يوم األرض لوحده كعنوان ال يكفي لتحفيز 
الجماهير. قبل نحو 20 سنة، ُوضعت خطة 
بشهر،  األرض  يــوم  تسبق  مكثفة  لفعاليات 
ــل فــئــات  ــ ــانـــويـــات وكـ ــثـ ــــاب الـ وتـــســـتـــهـــدف طـ
املجتمع. حتى هذه البرامج كانت فئوية، ولم 
تتمكن من التحفيز ودفع املسيرة إلى األمام. 
حتى اليوم الفعاليات هزيلة، وهذا ينعكس 
عــلــى املـــشـــاركـــة«. وتـــابـــع »إذا لـــم يــكــن هــنــاك 
تنظيم لتحشيد الجماهير، أخشى أن يزداد 
ــم تـــعـــرض جــمــاهــيــرنــا لهجمة  الــتــبــاعــد، رغــ

شرسة، خصوصا في السنوات األخيرة«.
أما الكاتب واإلعامي وعضو لجنة املتابعة، 
عــبــد الــحــكــيــم مــفــيــد، فــيــرى »أنـــنـــا كمجتمع 
بــتــنــا نـــكـــرر أنــفــســنــا بــالــحــديــث عـــن الــعــجــز، 
لكن هناك نقطة مركزية، أنا أصرخ بها منذ 
ثــاث ســنــوات، الحديث كــل الــوقــت يــدور عن 
الــقــيــادات ودورهـــا، ولكن آن األوان أن نسأل 
اين الجماهير؟ إن كنا نؤكد دائما أنه يجب 
أن يكون هناك دور لألحزاب، يجب أن نصل 
أيضا إلى السؤال املركزي، وهو ما هو دور 
الناس ودور الفرد«؟ ويضيف »قضايا النقب 

حيفا ـ نايف زيداني

يــــوم األرض  41 عـــامـــا مــــرت عــلــى 
الخالد منذ مارس/آذار 1976، يوم 
دمــاءهــم  الــداخــل  بــذل فلسطينيو 
حفاظا على أرضــهــم مــن املــصــادرة. لكن ثمة 
أمــرًا تغير تجاه هــذا اليوم، إذ يسود شعور 
الداخل  فــي أوســـاط شريحة مــن فلسطينيي 
ــك الـــيـــوم الــعــظــيــم، مـــن حيث  بــأنــه لـــم يــعــد ذلـ
تــراجــع زخــم املــشــاركــة فيه مــن عــام إلــى آخــر. 
وهــــنــــاك مــــن يــعــتــقــد أن الـــعـــالـــم االفـــتـــراضـــي 
ــرى أن  ــن يــ ــوم األرض، ومــ ــرق جــمــاهــيــر يــ ســ
السنوات  الخافات بن بعض األحـــزاب، في 
األخــــيــــرة، ســاهــمــت فـــي انـــحـــســـار املـــشـــاركـــة، 
التي بقيت متأثرة حتى بعد إقامة »القائمة 
 عن وجود شريحة واسعة 

ً
املشتركة«، فضا

انــشــغــلــت بـــهـــمـــوم الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة ونــمــط 
الحياة االستهاكي فــي حــاالت أخـــرى، على 
ــن املــفــارقــات  حــســاب الــقــضــايــا الــوطــنــيــة. ومـ
العربية كان  السياسي للجماهير  الوعي  أن 
أقــل بــدرجــات فــي الــعــام 1976، وكــان الخوف 
سائدًا، ومع هذا خرجت الجماهير للنضال. 
ــنـــســـوب الــــوعــــي لـــدى  ــا الــــيــــوم فـــارتـــفـــع مـ ــ أمــ
شــريــحــة واســعــة، لــكــن املــشــاركــة الفعلية في 

النضال تراجعت، كما يرى مراقبون.
في  الفلسطينية  الــــدراســــات  أســـتـــاذ  ويـــقـــول 
جــامــعــة حــيــفــا، الــبــروفــســور مــحــمــود يــزبــك، 
»باملقارنة بن ما ساد منذ أحداث سنة 1976 
وتــطــورهــا حــتــى الـــيـــوم، نــتــحــدث عــن خطن 
ــوقــــت ذاتــــــه مــتــنــاقــضــن  ــوازيــــن، وفـــــي الــ ــتــ مــ
عــلــى مــســتــوى فــلــســطــيــنــيــي الــــداخــــل. هــنــاك 
وعـــي أكــبــر لـــدى فــئــة فــي املــجــتــمــع، مــمــا كــان 
 فـــي الــوقــت 

ْ
ــي، لـــكـــن ــاضــ عــلــيــه الـــحـــال فـــي املــ

ــه هــنــاك تـــنـــازل عـــن ثـــوابـــت كــانــت تعتبر  ذاتــ
املجتمع. وهذا  في  كثيرة  فئات  لــدى  وطنية 
الـــشـــيء نــاحــظــه، عــبــر املــقــارنــة بـــن الحشد 

واملدن الساحلية تكاد تنسف املجتمع. هناك 
لكن  أخــرى،  للنضال وصيغ  صيغة برملانية 
ــــم، مــتــراجــعــة،  الــصــيــغــة الــشــعــبــيــة، وهـــي األهـ
ربــمــا ألنــنــا ركــزنــا نــضــالــنــا فــي ســلــة واحـــدة 
هــي ســلــة الــبــرملــان، ولـــم نــتــخــذ خــطــوة تدفع 
الذي يرتقي إلى  الجماهير للحراك الشعبي 
مــســتــوى مـــا نـــواجـــه. مــشــاركــة الـــنـــاس تــكــاد 
تؤول إلى الصفر في معظم القضايا، وعليهم 
مسؤولية وليس على القيادات فقط. النقطة 
تعمل  اآلن  بيئة  لدينا  أن  بتقديري  األخــطــر 
الناس عن الحالة الجماهيرية.  على تغييب 
ــاة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، وتــقــنــيــات  ــيـ ــمــــاط الـــحـ أنــ

اإلعام الحديث التي نعيشها، تخلق أنواعا 
من النضال االفتراضي املتخّيل، وقسم كبير 
مــن الــنــاس عالق هــنــاك. على سبيل املــثــال ال 
الحصر قد نجد آالف اإلعجابات )الايكات( 
التواصل مع نشاط  والتفاعات على مواقع 
أخــــرى،  قــضــيــة  أي  او  األرض،  يــــوم  يــخــص 
ولــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع نــجــد أن الــحــضــور 
الــفــعــلــي هـــزيـــل. مـــواقـــع الـــتـــواصـــل وتــقــنــيــات 
اإلعــــام الــحــديــث تعطي لــلــفــرد شــعــورًا بأنه 
ــه، وتــــدفــــع بـــاتـــجـــاه الـــفـــردانـــيـــة  ــبــ قـــــام بــــواجــ

واالنطوائية وبقاء الناس في بيوتهم«.
مــن جهته، يــرى األمــن الــعــام السابق لحزب 

التجمع الوطني الديمقراطي وعضو املكتب 
أنه »حصلت  الفتاح،  السياسي، عوض عبد 
تطورات كثيرة، وتغيرات عميقة وهامة منذ 
يوم األرض، في مختلف املجاالت السياسية 
وغيرها،  والحقوقية  والتقدمية  والثقافية 
وقامت مؤسسات كثيرة. وكان هذا حصيلة 
هـــذه االنــعــطــافــة الــتــاريــخــيــة فــي الــعــام 1976 
جماعيتهم  الفلسطينيون  فيها  رســخ  التي 
بشكل غير مسبوق. وظهرت تنظيمات هامة 
أخــرى،  اليوم، وتوسعت تنظيمات  بعد هــذا 
التنظيمات التجمع الوطني  وكــان آخر هذه 
الديمقراطي الــذي قــام على فهم آخــر لكيفية 

الصراع  أفــرزه  الــذي  الجديد  الواقع  مواجهة 
ــا حـــصـــل بـــعـــد اتــفــاقــيــة  ــك مــ ــذلــ الــــطــــويــــل، وكــ
أوســـلـــو. لــذلــك نــحــن نــعــتــبــر أن الــتــنــظــيــمــات 
السياسية التي قامت بعد يوم األرض تعود 
إلــى هــذا الــيــوم، وهـــذا هــام جـــدًا«. ويستدرك 
عــبــد الــفــتــاح »لــكــن املــشــكــلــة واملــعــضــلــة الــتــي 
إســرائــيــل  أن  الـــداخـــل  فلسطينيو  يــواجــهــّهــا 
ــة وأكــــثــــر يـــهـــوديـــة  ــيــ ــثــــر عــــدوانــ ــبـــحـــت أكــ أصـ
وأكثر استعمارية تجاهنا، وهــذا ما ال يجد 
حقيقة جوابا شافيا من قبلنا. حتى طريقة 
إحياء ذكــرى يوم األرض باتت تقليدية جدًا 
نابعا  ليس  املشاركة  وانحسار  وفلكلورية، 

من قلة الوطنية عند الناس وإنما حقيقة من 
قلة اإلبداع عند املؤسسات السياسية«.

ويـــضـــيـــف عـــبـــد الـــفـــتـــاح »نـــحـــن مـــنـــذ قــيــام 
التجمع نكتب ونقول إن الحل االستراتيجي 
ملستقبل هذا الجزء من شعبنا الفلسطيني 
ــل الـــخـــط األخـــضـــر، هـــو تــنــظــيــمــه على  ــ داخـ
ــنـــاء مــؤســســاتــه وإجـــــراء  أســـــاس قـــومـــي وبـ
انــتــخــابــات مــبــاشــرة لــهــيــئــة وطــنــيــة عــلــيــا، 
لــتــكــون لــديــنــا مــرجــعــيــة وطــنــيــة مـــوحـــدة، 
ــنــــضــــوي فـــيـــهـــا كـــــل الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  تــ
ــاء املــجــالــس  ــ واملـــؤســـســـات املــخــتــلــفــة ورؤســ
ــلـــيـــة. هــــكــــذا يـــتـــصـــرف شــــعــــب، وهـــكـــذا  املـــحـ

تــتــصــرف أقــلــيــة قــومــيــة تــحــكــمــهــا غــالــبــيــة 
مستعمرة ال تـــرى فــي الــوجــود الــعــربــي إال 
ــى تــهــمــيــشــه وإقـــصـــائـــه  ــ عـــــــدوًا، وتـــســـعـــى إلـ
وسلب حقوقه. املحطة الثانية الكبيرة بعد 
يـــوم األرض كــانــت هــبــة الــقــدس واألقــصــى، 
لــم نستثمرها. لــألســف هناك  أيــضــا  وهـــذه 
ــادرة على  قـــوى ســيــاســيــة حــتــى اآلن غــيــر قــ
التحرر من الفكر التقليدي ومن الخوف من 
ضرورة وواجب تنظيم الجماهير العربية، 
الجماهير،  تنظيم  أن  يعتبر  مــن  هناك  ألن 
انتخابات لهيئة  وبناء مؤسسات، وإجــراء 
وطــنــيــة قــد يـــؤدي بــاملــؤســســة اإلســرائــيــلــيــة 

التــخــاذ املــزيــد مــن الــخــطــوات الــقــمــعــيــة. في 
استراتيجية  هــو  اآلن  ينقصنا  مــا  النهاية 
ــــب، وتـــنـــظـــيـــم الــــنــــضــــال عــلــى  ــعـ ــ ــال شـ ــ ــــضـ نـ

املستوى الشعبي«.
ــابــــق لــلــجــنــة  ــيــــس الــــســ مـــحـــمـــد زيــــــــــدان، الــــرئــ
املتابعة العليا للجماهير العربية، وأحد من 
ــــراب فــي يــوم  ســاهــمــوا فــي اتــخــاذ قـــرار اإلضـ
كــان رئيسا ملجلس  فــي 1976 عندما  األرض 
كفر مندا املحلي، يحذر من أن »إسرائيل ما 
تــزال تحاول مصادرة ما تبقى من األراضــي 
النقب.  في  اآلن  األساسية  واملعركة  العربية، 
مــن دون مقاومة قبل  املــصــادرات كانت تمر 
يــوم األرض  يــوم األرض، وهنا تكمن أهمية 
في التمرد على الخوف واملصادرة والقرارات 
الحكومية. كان قرار اإلضراب جريئا، وحّول 
ذلـــك الـــيـــوم إلـــى مــحــطــة تـــحـــّول أســاســيــة في 
ــنـــوات،  الـــسـ ــل هـــــذه  نـــضـــالـــنـــا. اآلن، وبـــعـــد كــ
املـــصـــادرة فــي أوجــهــا واســتــهــداف املؤسسة 
ومعركتنا  أوجــه،  في  لوجودنا  اإلسرائيلية 
األساسية اليوم في النقب«. ويضيف »كانت 
األخيرة  السنوات  فــي  جيدة  تحركات  هناك 
ضــــد مــخــطــطــات املـــــصـــــادرة، وكــــــان الــحــشــد 
من  أكــثــر  فــي  مقبوال  والشعبي  الجماهيري 
مناسبة، خصوصا من قبل الفئات الشبابية. 
هــذا جيد، ويــدل على وجــود وعــي سياسي، 
لكن هذا ال ينفي أن هناك حاجة إلى تطوير 
الجماهيري  التفاعل  لــزيــادة  النضال  أدوات 
ومنع استفراد املؤسسة اإلسرائيلية ببعض 
فئات مجتمعنا. على أهلنا في النقب اليوم 
أن يصمدوا، ألن املحافظة على األرض تحتاج 
إلى ثمن، وعليهم أن يكونوا مستعدين لدفع 
أن تقف ســائــر جماهيرنا  املــهــم  الثمن. ومــن 
العربية في الداخل إلى جانب النقب في هذه 
املعركة، للحفاظ على ما تبقى لنا من أرض، 
وأيــضــا ملــواجــهــة عمليات الــهــدم الــتــي باتت 
أمـــام مرحلة  املــنــاطــق. نحن  تــطــاول مختلف 
قد يرتفع فيها منسوب التوتر مع املؤسسة 
ملا  نكون جاهزين  أن  )اإلسرائيلية(، وعلينا 

هو مقبل وتوحيد ورص صفوفنا«.

قرية أم الحيران في النقب كانت محطة جديدة للمواجهات )أحمد غرابلي/فرانس برس(

واجهوا وفق مبدأ »نكون أو ال نكون« )العربي الجديد(

تكمن أهمية يوم األرض بالتمرد على الخوف )العربي الجديد(

لو كان األمر بيد فلسطينيي الداخل المحتل، لكانوا قرروا أن يكون كل يوم هو يوم األرض، ذلك 
أن موجة مصادرة األراضي تتسع دائرتها بشكل متسارع بعد مرور 41 عامًا على االنتفاضة 
شهداء  فيها  ذهب  والتي  والنقب،  والمثلث  الجليل  في  ــي  األراض مصادرة  سياسات  ضد 

وجرحى يقدمون شهاداتهم اليوم ويخشون فيها من المزيد من ضياع الحقوق الوطنية 
للشعب الفلسطيني في أرضه. وبعد مرور تلك العقود األربعة، يظهر أن التعب حّل بالجماهير 

الفلسطينية في الداخل من دون أن ينال مما تبقى من روح المواجهة
الغالف

العالم االفتراضي »يسرق« 
الجماهير الفلسطينية

نالحظ وجود بيئة تعمل 
على تغييب الناس عن 

الحالة الجماهيرية

هناك صيغة برلمانية 
للنضال لكن الصيغة 

الشعبية تبقى األهم

يستعد الكنيست إلقرار 
قانون قد يشمل 20 ألف 

بيت بالهدم

الناس كانوا ال يهابون 
الموت وفتحوا صدورهم 

للرصاص

تحل الذكرى 41 ليوم 
األرض وال يزال االحتالل 
يعمل على السيطرة 

على ما تبقى من أرض 
لفلسطينيي الداخل، 

وتسريع تطبيق أوامر 
الهدم الصادرة بحق 

آالف البيوت الفلسطينية

يفتخر فلسطينيو الداخل 
بمحطة أساسية في 

تاريخ مواجهتهم 
لالحتالل، يوم أحيوا 

»يوم األرض« وقدموا 
الشهداء والجرحى

نظمت  إذ  األرض«،  »يوم  كولومبيا،  في  الفلسطينية  الجالية  أحيت 
السفارة الفلسطينية في العاصمة بوغوتا أمس األربعاء، فعالية إلحياء 
»تشيكو«،  متحف  في  المناسبة 
وعدد  الجالية،  أعضاء  حضرها 
الكولومبيين.  المواطنين  كبير من 
ــع  ــوزي ــة ت ــي ــفــعــال وتــضــمــنــت ال
منشورات تشرح ممارسات االحتالل 
السفير  وقال  وغيرها.  اإلسرائيلي 
في  المالكي،  رؤوف  الفلسطيني 
»على  إن  الفعالية،  أثناء  خطاب 
مواجهة  في  يتوحد  أن  العالم 

الظلم والكراهية والعنصرية«.

الذكرى في كولومبيا
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67
سياسة

  شرق
      غرب
وفاة جندي أميركي 

في شمال سورية
ــي« الــــذي  ــ ــدولـ ــ أعـــلـــن »الـــتـــحـــالـــف الـ
تـــقـــوده واشــنــطــن ملــكــافــحــة تنظيم 
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش( أن 
جـــنـــديـــا أمـــيـــركـــيـــا تـــوفـــي بــشــمــالــي 
ــبـــاب طــبــيــعــيــة«. ولــم  ســـوريـــة »ألسـ
يــخــض بــيــان أصـــــدره »الــتــحــالــف« 
ــة تــفــاصــيــل،  ــاء فـــي أيــ ــعــ أمــــس األربــ
ستظهر  التفاصيل  أن  إلــى  مشيرًا 
ــاســـب. وال يــكــشــف  ــنـ فــــي الــــوقــــت املـ
ــاء  ــمــ ــن أســ ــ ــيــــش األمـــــيـــــركـــــي عــ الــــجــ
القتلى واملــتــوفــن قبل إبــاغ أقــرب 

األقارب واألسر.
)أسوشييتد برس(

نفي لدخول مهندسين 
إلى سد الفرات

ــي مــديــنــة  ــادر مــحــلــيــة فــ نـــفـــت مــــصــ
الطبقة السورية دخول أي مجموعة 
من املهندسن الثاثاء املاضي إلى 
ــرب املــديــنــة.  ــد الــــفــــرات غــ مــنــشــأة سـ
وبّينت أن ما أعلنت عنه املليشيات 
الكردية فــي وقــت سابق عــن دخــول 
ــــاع عـــلـــى أضــــــرار  ــــاطـ مـــجـــمـــوعـــة لـ
الــفــرات »غير صحيح«. وأّكــدت  سد 
املــــصــــادر أن املــنــطــقــة الـــتـــي دخــلــهــا 
مهندسو »الهال األحمر السوري« 
فــي شمال  البليخ  قناة  منطقة  هــي 

سد الفرات.
)العربي الجديد(

مقتل 5 أشخاص بانفجار 
في حمص

تل خمسة أشخاص وأصيب ستة 
ُ
ق

آخــــــرون، أمــــس األربــــعــــاء، بــانــفــجــار 
في حي الزهراء الذي تسيطر عليه 
قــــوات الـــنـــظـــام، فـــي مــديــنــة حــمــص، 
وســـط ســـوريـــة، بــحــســب مـــا أوردت 
وكالة أنباء النظام الرسمية )سانا( 
 عــن مــديــر شـــؤون الــصــحــة في 

ً
نــقــا

حــــمــــص. وشــــهــــدت مـــديـــنـــة حــمــص 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــتــــفــــجــــيــــرات الـــتـــي 
اســتــهــدفــت مـــراكـــز أمــنــيــة ومــنــاطــق 
تها 

ّ
وتبن النظام،  لسيطرة  خاضعة 

الــشــام«  تحرير  »هيئة  حينها،  فــي 
ــام«  ــشــ ــتــــح الــ ــّد جـــبـــهـــة »فــ ــعــ ــتــــي تــ الــ

)النصرة سابقا(، عمودها الفقري.
)العربي الجديد(

األسد يجري تعديالت 
على ثالث حقائب وزارية

السوري بشار  النظام  أجــرى رئيس 
 وزاريا 

ً
األسد، أمس األربعاء، تعديا

شمل ثاث حقائب وزاريــة، حسبما 
أوردت وكالة األنباء الرسمية )سانا(. 
وزارة  ــاول  ــ طــ الـــتـــعـــديـــل  أن  وذكـــــــرت 
هشام  حقيبتها  تسلم  الــتــي  الــعــدل 
مــحــمــد مـــمـــدوح الـــشـــعـــار بــــدل نجم 
األحــمــد. وعينت ســام محمد  حمد 
السفاف وزيرة للتنمية اإلدارية بداًل 
التعديل  الــنــوري. وشمل  من حسان 
وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية 
السابق  الــحــاكــم  كـــان يشغلها  الــتــي 
ملـــــصـــــرف ســــــوريــــــة املـــــــركـــــــزي أديــــــب 
الرحمن  ميالة وتسلمها سامر عبد 

الخليل.
)فرانس برس(

جاووش أوغلو 
يبحث سورية وغولن 

مع تيلرسون

أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
ــاووش أوغـــلـــو )الــــصــــورة(، أمــس  ــ جـ
نظيره  مــع  أنـــه سيبحث  األربـــعـــاء، 
ملفي  تيلرسون،  ريكس  األميركي، 
ــل رئــــيــــس حـــركـــة  ــيــ ــرحــ ســـــوريـــــة وتــ
الــخــدمــة، الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
الــواليــات املتحدة والــذي  املقيم فــي 
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
يوليو/تموز  في  الفاشلة  االنــقــاب 
املاضي، وذلك خال زيارة تيلرسون 
ــقـــررة خـــال األســبــوع  إلـــى أنـــقـــرة املـ
الحالي. وأضاف في مقابلة متلفزة 
توقيف  مسألة  أيــضــا  سيبحث  أنــه 
مـــســـؤول تــنــفــيــذي فـــي بــنــك »خــلــق« 
بتهم  بنيويورك  التركي  الحكومي 
األميركية  العقوبات  بخرق  تتعلق 

على إيران.
)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــرار الــبــرملــان املـــصـــري مـــشـــروع قــانــون  ــ مـــع إقـ
تــعــديــل »قـــانـــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة«، يــوم 
االثــنــن املــاضــي، فتحت مــعــركــة جــديــدة بن 
ــاء والــــنــــظــــام فــــي مـــصـــر. وقـــــد أعــلــنــت  ــقـــضـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر قــضــائــيــة لــــ
الــدكــروري،  عــمــارة، ويحيى  أنــس  القاضين 
ــان بـــشـــكـــل أســـــاســـــي، نــظــرًا  ــدفـ ــهـ ــتـ ــا املـــسـ ــمـ هـ
ــرارات كـــان يــريــدهــا  ــ لــدورهــمــا فـــي تــعــطــيــل قــ
النظام املصري. واملعروف أن املستشار أنس 
عــمــارة، هــو رئــيــس بمحكمة الــنــقــض )أعــلــى 
هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي مــصــر( وســبــق أن ألــغــى 
أحــكــامــا بــــاإلعــــدام صــــدرت بــحــق مــعــارضــن 
للنظام املصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، 
على خلفية اتهامهم باإلرهاب، وهي األحكام 
الــتــي اعــتــمــدت على تــحــريــات األمـــن الوطني 
ــراء تــحــقــيــقــات مــســتــقــلــة. أمـــا  ــ ــ فـــقـــط دون إجـ
املــســتــشــار يــحــيــى الــــدكــــروري، فــهــو الــقــاضــي 

الموصل ـ أحمد الجميلي

من املقرر أن تشهد العاصمة العراقية بغداد، 
صباح اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بن 
العراقي  الــدولــي والــجــانــب  التحالف  قــيــادات 
ملدينة  األيمن  الساحل  معركة  حسم  ملناقشة 
املوصل، وفقا ملصادر عسكرية عراقية، قالت 
عشر  االثني  األحــيــاء  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
املتبقية من أيمن املوصل حشر فيها تنظيم 
»الدولة اإلسامية« )داعش( أكثر من 300 ألف 
مــدنــي، مــا يجعل مــن إمكانية وقـــوع مجزرة 
جديدة أمــرًا واردًا جــدًا، وهو السبب الرئيس 

لهذا االجتماع املنتظر.
وقـــــال مـــســـؤول عــســكــري عـــراقـــي فـــي رئــاســة 
ــد«، إن  ــديــ ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ــيـــش، لــ أركـــــــان الـــجـ
كيفية  أواًل  عــدة،  االجتماع سيناقش محاور 
تــخــلــيــص الــــســــكــــان وســـحـــبـــهـــم مــــن مــنــاطــق 
ــانـــي إمــكــانــيــة فتح  ــثـ ســيــطــرة »داعــــــــش«، والـ
مــحــور شــمــال غـــرب الــســاحــل األيــمــن باتجاه 

الــــذي أبــطــل اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود الــتــي 
ــعــتــهــا الــحــكــومــة املــصــريــة مــع الــســعــوديــة، 
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عن  بموجبها  مصر  ستتنازل  كــانــت  والــتــي 
جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتن جنوبي 

البحر األحمر للمملكة.
ــان يــتــم  ــ ــتـــي كـ وحـــســـب الـــطـــريـــقـــة الـــقـــديـــمـــة الـ
بواسطتها تعين رؤساء الهيئات القضائية، 
ــإن الــقــاضــيــن املـــذكـــوريـــن كـــانـــا املــرشــحــن  فــ
ــة مــحــكــمــة الـــنـــقـــض ومــجــلــس  لـــتـــولـــي رئــــاســ
ــدم األعــــضــــاء في  ــ الــــدولــــة بــاعــتــبــار أنــهــمــا أقـ
البرملان  إقـــرار  أن  إال  الرئيس.  بعد  الهيئتن 
يحول  قد  القضائية،  السلطة  قانون  تعديل 

دون ذلك. 
ووافـــق مجلس الــنــواب املــصــري فــي جلسته 
على مشروع  املاضي،  االثنن  يــوم  املنعقدة، 
قـــانـــون تــعــديــل قـــانـــون الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
الــتــشــريــعــيــة، أحمد  املــقــدم مــن وكــيــل اللجنة 
إلــى قسم التشريع  الــشــريــف، وأحــالــه  حلمي 
بأحكام  الــتــزامــا  ملراجعته،  الــدولــة،  بمجلس 
الـــذي يمنح  الــقــانــون  املنظمة، وهــو  الائحة 
رئيس الجمهورية، أي السيسي، حق اختيار 

رؤساء الهيئات القضائية.
وفي أول تصعيد قضائي رسمي ضد مشروع 
إقامة جمعية  الــدولــة  مجلس  أعلن  القانون، 
عــمــومــيــة يــــوم االثـــنـــن املــقــبــل فـــي 3 إبــريــل/
نيسان، إلعان رفضه للمشروع. ودعا رئيس 
نادي القضاة املصري، املستشار محمد عبد 
املــحــســن، إلـــى اجــتــمــاع طــــارئ ملــجــلــس إدارة 
الـــنـــادي، مــســاء األربـــعـــاء، ملــنــاقــشــة تــداعــيــات 
موافقة البرملان على تعديات قانون السلطة 
الــقــضــائــيــة، وتــعــديــل طــريــقــة اخــتــيــار رئيس 

الجمهورية  رئــيــس  ويــخــتــار  محكمة،  لــكــل 
أحــــدهــــم عــــن طـــريـــق الـــتـــعـــيـــن. واســتــبــدلــت 
الــتــعــديــات نــص الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن املـــادة 
بأن  القضائية«  السلطة  »قــانــون  مــن   )44(
»ُيـــعـــنَّ رئــيــس مــحــكــمــة الــنــقــض بـــقـــرار من 
رئيس الجمهورية من بن ثاثة من نوابه 

مــنــطــقــة حـــــــاوي الـــكـــنـــيـــســـة بــــهــــدف تــضــيــيــق 
 عـــن مناقشة 

ً
الــخــنــاق عــلــى الــتــنــظــيــم، فــضــا

ــيـــة بــقــصــف  الــتــنــســيــق فــــي الـــطـــلـــبـــات الـــعـــراقـ
مواقع »داعش« بعد خطأ املجزرة في املوصل 

الجديدة األسبوع املاضي.
ومن املقرر وفقا ملعلومات لـ »العربي الجديد«، 
ــانـــب  ــجـ الـ مـــــســـــؤول  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــر االجـ يـــحـــضـ أن 
اإلنساني وعمليات اإلغاثة في خطة تحرير 
املوصل العميد الركن أحمد كمال، في بادرة 
هي األولى من نوعها قد تشي بوجود اهتمام 
أكبر بحياة سكان املوصل بعد فاجعة مقتل 
550 مدنيا بقصف جوي على منطقة املوصل 
الجديدة قبل أيام. كذلك ستتم مناقشة جدية 
إليقاف استخدام الساح الثقيل في املعارك، 

خصوصا داخل األزقة الضيقة.
ــّعـــد تــنــظــيــم »داعـــــش«  فـــي غـــضـــون ذلـــــك، صـ
مــن عــمــلــيــات قــصــفــه مــنــاطــق شـــرق وجــنــوب 
القوات  بالتزامن مع تضييق  املوصل،  غرب 
منطقة  فــي  عناصره  على  الخناق  العراقية 
مناطق  عــلــى  الــقــديــمــة وسيطرتهم  املــوصــل 
جديدة تقع في جوار منطقة املوصل القديمة 
التي تشهد حــرب شــوارع ضارية منذ أكثر 
ــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة في  مـــن أســبــوعــن. وأكـ
مــديــنــة املــوصــل مــقــتــل وجــــرح الــعــشــرات من 
املــدنــيــن بقصف عــشــوائــي بــقــذائــف الــهــاون 
نـــفـــذه عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــــش« الـــذيـــن ما 
زالــوا يفرضون سيطرتهم على عدة مناطق 
فــي الــجــانــب الــغــربــي ملــديــنــة املـــوصـــل. كذلك 
ـــتـــل ســـكـــان آخـــــرون بــقــصــف مــمــاثــل نــفــذتــه 
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القوات العراقية واستهدف املناطق الغربية 
ملدينة املوصل، على الرغم من إعان قيادات 

ــــف عــمــلــيــات الــقــصــف  عــســكــريــة عـــراقـــيـــة وقـ
الــعــشــوائــي عــلــى خــلــفــيــة الــكــشــف عـــن مقتل 
مـــئـــات املــدنــيــن بـــغـــارات جـــويـــة فـــي منطقة 

املوصل الجديدة قبل عدة أيام.
ــــي مـــديـــنـــة املـــوصـــل  ــدر طـــبـــي فـ ــــن مــــصــ ــلـ ــ وأعـ
يقل عن عشرة  »مــا ال  أن  الجديد«  »العربي  لـ
أشـــخـــاص مـــن ســكــان مــنــاطــق شـــرق املــوصــل 
ــــاروخ  ــــاون وصـ ــتــلــوا إثــــر ســـقـــوط قـــذائـــف هـ
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كــاتــيــوشــا أطــلــقــه عــنــاصــر تنظيم داعـــش من 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــرون عــلــيــهــا فـــي غــرب 
املــوصــل«. كذلك أفــاد مصدر أمني في مدينة 
املوصل وشهود عيان بأن »30 مدنيا بينهم 
أطــفــال ونــســاء سقطوا بــن قتيل وجــريــح في 
في  أحــيــاء  استهدف  العراقية  للقوات  قصف 

الجانب الغربي من مدينة املوصل«.
من جهته، قال املتحدث باسم قيادة العمليات 
»العربي  لـ الزبيدي،  يحيى  العميد  املشتركة، 
باتت تسيطر  العراقية  الــقــوات  إن  الــجــديــد«، 
املــائــة مــن مساحة الجانب  فــي  على نحو 60 
 لدينا ســوى 40 فــي املــائــة، 

َ
األيــمــن ولــم يتبق

فالتنظيم  املتبقية  املــســاحــة  تــلــك  فــي  وحــتــى 
ــتـــوازن ويـــحـــاول تــوزيــع  يــفــقــد فــي بعضها الـ

منهم،  تبقى  مــن  قلة  بسبب  بينها  عناصره 
مشيرًا إلى أن عمليات أمس األربعاء أسفرت 
عــن تــقــّدم فــي مــنــاطــق عـــدة داخـــل عـــدة أحــيــاء 

ومعالجة جوية ملواقع تابعة للتنظيم.
النازحن  في غضون ذلــك، تفاقمت أوضــاع 
الفارين من مناطق القتال في غرب املوصل، 
واملنظمات  العراقية  الحكومة  دفــع  ما  وهــو 
الـــدولـــيـــة إلــــى افــتــتــاح املـــزيـــد مـــن املــخــيــمــات 
الســتــيــعــاب األعــــداد املــتــزايــدة مــن الــنــازحــن 
الــذيــن يــعــانــون مــن قــلــة املــســاعــدات املــقــّدمــة 
الفرار  املدنين  للفارين منهم. وواصــل آالف 
مــن األحــيــاء املــحــررة غــربــي املــوصــل، والــتــي 
العراقية  األمنية  الــقــوات  بــن  مــعــارك  تشهد 
املناطق  باتجاه  »داعـــش«،  تنظيم  وعناصر 
التي تسيطر عليها القوات األمنية العراقية. 
وخــــال األيــــام املــاضــيــة، نـــزح آالف املــدنــيــن 
للموصل  الغربي  الجانب  أحــيــاء وســط  مــن 

باتجاه مناطق جنوب غرب املدينة.
وقـــــــال الـــنـــاشـــط اإلغـــــاثـــــي مـــحـــمـــد الـــبـــيـــاتـــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــنــازحــن الــفــاريــن  لـــ
من مناطق غرب املوصل يعانون من ظروف 
إنــســانــيــة بــالــغــة الــصــعــوبــة، إذ يــصــل يوميا 
فــي منطقة حمام  العقرب  تفتيش  نقطة  إلــى 
العليل مئات النازحن وهم يعانون من آثار 
الخانق  الحصار  نتيجة  واألمــــراض  اإلعــيــاء 
والــطــويــل الـــذي عــاشــوه خـــال وجـــودهـــم في 
مــنــاطــق ســيــطــرة داعـــــش فـــي غــــرب املـــوصـــل. 
العراقية  الحكومة  »جــهــود  أن  البياتي  وأكــد 
ـــعـــانـــي مــن 

ُ
ــت ت ــ واملـــنـــظـــمـــات اإلغـــاثـــيـــة مــــا زالــ

الضعف وعدم قدرتها على استيعاب األعداد 
املتزايدة من النازحن«.

ــــى، والــــــــذي يــرفــضــه  ــلـ ــ مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعـ
الراسخ  »األقــدمــيــة«  مبدأ  الــقــضــاة، إلطاحته 
اعتبر رئيس  املقابل،  قضائيا في مصر. في 
البرملان، علي عبد العال، أن القانون ال يمّس 
استقال القضاء، مشيرًا إلى أن مجلسه »يكن 
كل التقدير للسلطة القضائية«، وأن القانون 
ــق الـــقـــضـــاء،  ــرفـ املــــعــــروض يــتــعــلــق بــــــــإدارة مـ
بدعوى وجود فارق بن إدارة املرفق، وعمله، 

وفق وصفه.
ــات فــي  ــيــ ــدمــ وأطـــــــاح املــــشــــروع بـــمـــبـــدأ »األقــ
التعين« الذي تمسك به القضاة على مدار 
 يوّسع من دائرة 

ً
تاريخهم، إذ أدخل تعديا

االختيار من بن أقدم سبعة أعضاء يرشح 
مـــن بــيــنــهــم مــجــلــس الــقــضــاء األعـــلـــى ثــاثــة 

بن  مــن  األعــلــى،  القضاء  يرشحهم مجلس 
أقــدم سبعة مــن نــواب رئيس املحكمة، ملدة 
الباقية حتى بلوغه  املـــدة  أو  أربـــع ســنــوات 
ســـن الــتــقــاعــد -أيــهــمــا أقـــــرب- وملــــرة واحــــدة 
طـــوال مــدة عــمــلــه«. ونــصــت املـــادة الجديدة 
عــلــى أنـــه »يــجــب إبـــاغ رئــيــس الجمهورية 
مــدة رئيس  املــرشــحــن قبل نهاية  بــأســمــاء 
املحكمة بستن يوما على األقل«، وفي حالة 
عـــدم تسمية املــرشــحــن قــبــل انــتــهــاء األجــل 
املــذكــور، أو ترشيح عــدد يقل عــن ثــاثــة أو 
ترشح من ال تنطبق عليه الضوابط »ُيعن 
بن  من  املحكمة  رئيس  الجمهورية  رئيس 

أقدم سبعة من نواب رئيس املحكمة«.
كما استبدلت التعديات نص الفقرة األولى 
الدولة«  املــادة )83( من قانون »مجلس  من 
في أن »ُيعّن رئيس مجلس الدولة بقرار من 
رئيس الجمهورية من بن ثاثة من نوابه، 
تــرشــحــهــم الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــخــاصــة 
بــمــجــلــس الـــدولـــة، مـــن بـــن أقــــدم ســبــعــة من 
نــواب رئيس املجلس، ملــدة أربــع سنوات أو 
املدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد -أيهما 
أقرب- وملرة واحدة طوال مدة عمله. ويجب 
إباغ رئيس الجمهورية بأسماء املرشحن 
قبل نهاية مدة رئيس املجلس بستن يوما 
عــلــى األقـــــل«. ونــصــت املــــادة الــجــديــدة على 
ــدم تــســمــيــة املــرشــحــن قبل  ــه فـــي حــالــة عـ أنـ
انتهاء األجــل املــذكــور، أو ترشيح عــدد يقل 
عــن ثــاثــة أعــضــاء، أو تــرشــح مــن ال تنطبق 
الفقرة األولــى  املــذكــورة في  عليه الضوابط 
»يـــعـــن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــن بـــن أقـــدم 

سبعة نواب«.

أزمة القضاء 
المصري

انتخابات 
البلديات 
اإليرانية

حـــيـــث املــــبــــدأ وأحــــالــــه الســـتـــكـــمـــال إجـــــــراءات 
ــلـــس الـــــــدولـــــــة، لـــــم ُيــــعــــّده  إصــــــــــــداره فـــــي مـــجـ
اللجنة  وكيل  الشريف  حلمي  أحمد  النائب 
التشريع  إدارة  بــل  الــبــرملــان،  فــي  التشريعية 
في وزارة العدل، علما بأن شقيقه املستشار 
محمود حلمي الشريف يعمل حاليا مساعدًا 
لوزير العدل، وكان معروفا بقربه من السلطة 
نـــادي القضاة  فــتــرة تحالفه مــع رئــيــس  منذ 

السابق أحمد الزند.
وأضــافــت املــصــادر أن وزيــر الــعــدل، املعروف 
ــــن اإلعــــــــــام، أكــــــد ملــقــربــن  ــام عـ ــ ــتـ ــ ــه الـ بــــعــــزوفــ
مــنــه فـــي جــلــســات خـــاصـــة أن قـــانـــون تعين 
رؤســــــاء الــهــيــئــات »ســيــمــر بــنــســبــة 100 في 
ــه مــطــلــب شــخــصــي مــن الــســيــســي«،  املــائــة ألنـ
ــك لــتــافــي وصـــول الــقــاضــي أنـــس عــمــارة  وذلـ
املحسوب على تيار االستقال القضائي إلى 
مــنــصــب رئــيــس محكمة الــنــقــض، بــاإلضــافــة 
لتصعيد أشخاص بعينهم لرئاسة الهيئات 

رئاسية، مكونة من رئيس ونائب ومتحدث 
وسكرتيرين، يترأسها حاليا مهدي شمران، 
ــدورة  ــذي جــلــس عــلــى كــرســيــه فـــي الــ وهـــو الــ
الــثــانــي حتى  عامها  منذ  للمجلس  الــرابــعــة 
الـــوقـــت الــــراهــــن. وتــركــيــبــة مــجــلــس طــهــران 
الــحــالــي مــحــافــظــة فـــي غــالــبــيــتــهــا، وقـــد بقي 
ــدة. وحــصــل  ــ ــ عـــلـــى هـــــذا الــــحــــال لـــســـنـــوات عـ
املنتمون إلى التيار املحافظ على 19 مقعدًا، 
مــقــابــل 12 لــإصــاحــيــن، خـــال انــتــخــابــات 
الــــدورة املــاضــيــة قبل أربـــع ســنــوات. وسجل 
لــلــتــنــافــس  ــة آالف شـــخـــص أســـمـــاءهـــم  ثـــاثـ
الجديد.  املجلس  فــي  العاصمة  مقاعد  على 
الــعــدد الحقا عقب  هــذا  وبالطبع سيتقلص 
حصول بعضهم على أهلية خوض السباق 
وإقصاء البعض اآلخر. ويدرك اإلصاحيون 
واملعتدلون أن لهذا املجلس أهميته البالغة، 
إذ إنه يشرف على عمل بلدية طهران، التي 
ال تـــحـــســـب كـــمـــؤســـســـة حـــكـــومـــيـــة رســـمـــيـــة، 
ولــيــس لــديــهــا مــوازنــة مــن الــحــكــومــة، وإنــمــا 
 عن 

ً
تعتمد على عــائــداتــهــا الــخــاصــة. فــضــا

القاهرة ـ العربي الجديد

ال صـــوت يــعــلــو فـــي أروقـــــة الــقــضــاء 
ــــات أعــــضــــاء  ــامـ ــ ــهـ ــ املـــــصـــــري عــــلــــى اتـ
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة لـــوزيـــر الــعــدل 
السابقن  حسام عبدالرحيم بخيانة زمائه 
االستخباراتية- الــدائــرة  إلــى جانب  ووقوفه 
ــري  ــيــــس املــــصــ ــرئــ ــالــ الــــرقــــابــــيــــة املــــحــــيــــطــــة بــ
عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
قـــانـــون تــعــيــن رؤســـــاء الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة 
الذي رفضته صراحة 3 هيئات، هي مجلس 
ــة  ــدولـ ــلــــى ومـــجـــلـــس قـــضـــايـــا الـ ــقـــضـــاء األعــ الـ
ــة، ولـــم تــبــد اعــتــراضــا عليه  ــ والــنــيــابــة اإلداريــ
سوى هيئة واحــدة هي هيئة قضايا الدولة 
التي تتولى الدفاع عن مصالح الحكومة أمام 

القضاء املحلي والدولي.
املشروع  إن  مطلعة  قضائية  مصادر  وقالت 
املــعــّدل الـــذي وافـــق عليه مجلس الــنــواب من 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــيــــل األحـــــــــد املــــــاضــــــي، بــــاب  أقـــــفـــــل، لــ
بالترشح  الــراغــبــن  أســمــاء  تسجيل 
إلى انتخابات مجالس املدن والقرى 
اإليرانية، ليبدأ التنافس بعد ذلك بن ممثلي 
ــى هـــذه  ــ ــبــــن بـــاالنـــضـــمـــام إلــ ــراغــ األحــــــــــزاب الــ
أيضا،  البلديات  مجالس  املسماة  املــجــالــس، 
فــأعــضــاؤهــا هــم مــن ينتخبون رئــيــس بلدية 
بالغة،  أهمية  ذو  وهــو منصب  كل محافظة، 
خصوصا في الــدائــرة األثــقــل، أال وهــي دائــرة 

العاصمة طهران.
ــا  ــهــ ــدورتــ ــات بــ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــرى هـــــــذه االنـ ــــجـ ــتـ ــ وسـ
الخامسة، بالتزامن مع االنتخابات الرئاسية، 
املــرتــقــبــة فــي مــايــو/أيــار املــقــبــل. وتستمر كل 
دورة ملــجــالــس الــبــلــديــات ملـــدة أربـــع ســنــوات. 
ــم، فـــي عــمــلــيــة اقــــتــــراع داخــــلــــي، انــتــخــاب  ــتـ ويـ
ــرة ســـنـــويـــا. ويــنــتــظــر  ــ رؤســـــــاء كــــل مــجــلــس مـ
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي نــحــو 280 ألــــف شخص 
ــيـــدة، الــحــصــول  مــســجــلــن، مــنــهــم 17 ألــــف سـ
عــلــى أهــلــيــة الـــتـــرشـــح بــعــد درس طــلــبــاتــهــم، 
وتــدرس  السباق.  في  بشكل رسمي  ليدخلوا 
ــان تــنــفــيــذيــة مـــوزعـــة  مـــلـــفـــات املـــرشـــحـــن لـــجـ
املحلية،  الحكومية  والدوائر  املقاطعات  على 
املراقبة،  إلى لجان  وترفع نتائجها بعد ذلك 
وهــو ما يجعلها تختلف، في طريقة فحص 
الــطــلــبــات عــن بــقــيــة االســتــحــقــاقــات، إذ تنظر 
لـــجـــنـــة صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور، الــــتــــي يــتــرأســهــا 
ــادة في  ــ املـــحـــافـــظ املـــتـــشـــدد، أحـــمـــد جــنــتــي، عـ
طلبات املرشحن إلى االنتخابات التشريعية 
والرئاسية، وهذا األمر قد يمهد الطريق أمام 
عدد  على  للحصول  واملعتدلن  اإلصاحين 
أكــبــر مــن مــقــاعــد مــجــالــس املـــدن بـــالـــذات. وقــد 
 14 بالترشح بمعدل  الراغبن  ارتفعت نسبة 
فــي املــائــة عــن الــــدورة املــاضــيــة. وتــعــزو هيئة 
ــر إلـــــى ضــــم خـــمـــســـة آالف  ــ ــ االنــــتــــخــــابــــات األمـ
االنتخابية، سيتم تشكيل  العملية  إلى  قرية 
العدد  يبلغ  وفيما  األولــــى.  للمرة  مجالسها 
الكلي ملقاعد مجالس البلديات في كل أنحاء 
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إيــــران 126153 مــقــعــدا، فــضــا

ألف عضو احتياطي، من املفترض ارتفاع هذا 
العدد خال الدورة الجديدة.

أكـــبـــر هــــذه املـــجـــالـــس يـــعـــود إلــــى الــعــاصــمــة 
املحيطة  الــضــواحــي  ــذي يشمل  والــ طـــهـــران، 
ولــديــه هيئة  إذ يضم 31 مقعدًا،  كــذلــك،  بها 

ــتـــى تـــصـــبـــح هــــــذه الـــهـــيـــئـــات  ــة، حـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
كاألجهزة الرقابية واملجالس القومية، جزءًا 

من السلطة التنفيذية ومحتواة بالكامل.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن هـــــدف الـــقـــانـــون ال 
يتعلق فقط بإبعاد قضاة بعينهم أو تصعيد 
والتبعية  بالدونية  الشعور  زرع  بل  آخرين، 
للسلطة التنفيذية في نفوس القضاة، وكسر 
الجهات  بعد تعدد صداماتهم مع  شوكتهم 
اإلدارية، خصوصا في ظل رفضهم التضييق 
الرسمي على ميزانياتهم التي نّص الدستور 
عــلــى أنـــهـــا تــنــاقــش رقـــمـــا واحــــــدًا، إذ يعتقد 
السيسي أن القضاة يستفيدون من وضعهم 

املتميز ماليا وسياسيا على حساب نظامه.
ــرة الـــشـــهـــريـــن  ــتــ وبـــحـــســـب املــــــصــــــادر، فــــــإن فــ
عديدة  حكومية  إجــــراءات  شــهــدت  املاضين 
لــلــتــضــيــيــق عــلــى الـــقـــضـــاة وإجـــبـــارهـــم على 
الــدولــة، من بينها تأكيد  الــدخــول في عباءة 
وزير املالية عمرو الجارحي لجميع الهيئات 
القضائية أنه لن ينفذ أحكام صرف املعاشات 
والــبــدالت الــتــي تــصــدر مــن املحاكم للقضاة، 
وذلــــك بــتــعــلــيــمــات مـــن الــســيــســي نــفــســه. كما 
أجبر الوزير الهيئات القضائية على التعامل 
ماليا مع أعضائها بنظام الدفع اإللكتروني 
شأنها شأن باقي األجهزة التنفيذية بهدف 
التي يحصل عليها القضاة.  مراقبة األمــوال 

هــذا فــإن اختيار عمدة طــهــران مهمة ليست 
سهلة ألهمية هذا املنصب، الذي حصل عليه 
سنوات،  قبل  قاليباف  باقر  محمد  املحافظ 
وهو من خاض سباق االنتخابات الرئاسية 
قبل نحو أربــع سنوات، ووصــل إلى مراحله 
السابق،  الرئيس  كــان  قبله،  ومــن  النهائية، 

وعلى الرغم من أن السيسي له عدة أقارب في 
شقيقه  وأبــنــاء  كشقيقه  القضائية  الهيئات 
وصــهــر شــقــيــقــه وزوجـــــة ابـــنـــه، إال أنــــه يـــرى، 
بحسب املــصــادر ذاتــهــا، أن كــل املتاعب التي 
واجهها نظامه على مدار العامن األخيرين 
كـــان سببها الــقــضــاء، تـــارة بــأحــكــام تحرجه 
أمام الرأي العام العاملي، وتارة أخرى بأحكام 
تــفــقــده شــعــبــيــتــه فـــي الـــداخـــل كــحــكــم بــطــان 
تــيــران وصنافير. كما  عــن جزيرتي  الــتــنــازل 
يرى السيسي وفق املصادر، أن سبب صدور 
اإلداري واملالي  االستقال  األحــكــام هو  هــذه 
للقضاء املكفول في الدستور، فلم يعد هناك 
من  الهيئات  على  السيطرة  ُيحكم  أن  من  بد 
خــــال تــعــيــن رؤســـائـــهـــا عــبــر نـــظـــام يسمح 
بتنافسهم وإشعال الصراع بينهم على رضا 
التي  التقارير  عد 

ُ
ست التي  األمنية  األجــهــزة 

رؤســاء  هوية  عليها  بناء  الــرئــاســة  ستحدد 
الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة. ويـــبـــدو أن الــســيــســي 
يفاضل حاليا بن أكثر من سيناريو إلنهاء 
ــــذه األزمـــــــة فــــي ظــــل تـــهـــديـــدات خـــافـــتـــة مــن  هـ
الــعــمــل واالعـــتـــصـــام وعــقــد  الــقــضــاة بتعليق 
جمعيات عمومية للتصعيد، وهو ما ظهر في 
إقامة جمعية عمومية  الدولة  إعان مجلس 
يــوم االثــنــن املقبل إلعــان رفضه للمشروع. 
وقـــال مــصــدر فــي وزارة الــعــدل إن املــؤشــرات 
بشكله  القانون  تمرير  تؤكد  حاليا  القائمة 
فــي 3 حــاالت  الــذي يسمح للسيسي  الحالي 
ــن بـــن أقـــــدم 7 قــضــاة،  بـــاالخـــتـــيـــار املــطــلــق مـ
قصيرة  قائمة  تقديم  على  هيئة  كــل  ويجبر 
من 3 مرشحن ليختار منهم السيسي رئيسا 
للهيئة في األحوال العادية. لكن وفق املصدر، 
ل في 

ّ
هناك من يشّيعون أن السيسي سيتدخ

أو  الــقــانــون  تمرير  ليوقف  األخــيــرة  اللحظة 
منع إصداره، ليظهر بصورة »منقذ القضاء« 
بــغــيــة زيـــــادة شــعــبــيــتــه فـــي أوســـــاط الــقــضــاة 
ثـــم اتـــخـــاذ مـــا يــحــلــو لـــه مـــن إجــــــراءات أخـــرى 
الــتــضــيــيــق على  كــتــقــلــيــص مــيــزانــيــاتــهــم أو 
وتــحــديــدًا  لكسر شــوكــتــهــم،  مــجــاالت عملهم 
ــة فــي  ــاريـ ــتـــشـ ــال اسـ ــمــ ــم ألعــ ــهـ ــدابـ ــتـ بــحــظــر انـ

الجهات الحكومية.
وأضاف املصدر الحكومي أنه على الرغم من 
أن الدستور يمنح مجلس النواب سلطة أعلى 
من الرئيس في إصدار القوانن، فيمكنه من 
الرئيس عليها،  اعترض  إذا  إصــدارهــا حتى 
فيهما  وافــق  قريبتن  سابقتن  هناك  أن  إال 
الــبــرملــان عــلــى قــانــونــي تــعــديــل نــظــام الطعن 
ــة وتــنــظــيــم  ــ ــــدولـ الـــضـــريـــبـــي أمــــــام مــجــلــس الـ
القانونن  تجميد  وتــم  األهــلــيــة،  الجمعيات 
بــعــد املـــوافـــقـــة عــلــيــهــمــا نــهــائــيــا، بــتــعــلــيــمــات 
الــرغــم مــن عــدم اعتراضه  مــن السيسي، على 
عــلــيــهــمــا رســمــيــا، مــمــا يــعــنــي أن اإلجــــــراءات 
ــا اعــــتــــبــــارات  ــهـ ــذا الــــســــيــــاق لـ ــ املـــتـــبـــعـــة فــــي هــ
سياسية بالدرجة األولى وليست دستورية، 

بل هي خارج نطاق التنظيم الدستوري.
ورأى املصدر أن ما يرجح كفة إصدار القانون 
القضائي  الــعــام  نهاية  أن  الــحــالــيــة،  بحالته 
باتت قريبة للغاية، وتحديدًا نهاية يونيو/
ــران املـــقـــبـــل، مــمــا ال يــســمــح بــكــثــيــر من  ــزيــ حــ
السيسي  أن  املماطلة، خصوصا  أو  املــراوغــة 
لــه ســابــقــة فــي اخــتــيــار رئــيــس هيئة النيابة 
اإلداريــة السابق سامح كمال على الرغم من 
أنه لم يكن األقدم من بن أعضاء الهيئة، وهو 
مــا يعكس رغــبــة سلطوية فــي االخــتــيــار من 
دون التقيد بقاعدة األقدمية التي يحارب من 

أجلها القضاة.
ولــــم يــتــأخــر الـــبـــرملـــان املـــوالـــي لــلــســيــســي في 
الدفاع عن مشروع القانون، إذ أصدرت اللجنة 
أمس  بيانا،  الــنــواب  مجلس  فــي  التشريعية 
ــاء، هــاجــمــت فــيــه الــهــيــئــات القضائية  ــعـ األربـ
على موقفها التصعيدي من مشروع القانون. 
الدين  بــهــاء  البرملانية،  اللجنة  رئــيــس  وقـــال 
أبــــو شــقــة، إن »مــــا يــبــاشــره مــجــلــس الــنــواب 
الــتــزام باختصاص  هــو  التشريع  مــن سلطة 
أصيل أوجبه الدستور للبرملان، بغير تعقيب 
أو منازعة له من أي سلطة أخرى في الدولة، 
بما ال يتصور معه أن تكون تلك املمارسات 
محل جدل أو مناقشة، أو أن تكون عدوانا أو 

تغّواًل على سلطات الدولة األخرى«.

محمود أحمدي نجاد رئيسا لبلدية طهران، 
وانتقل منها إلى مقر الرئاسة. 

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــهــمــة تــعــيــن الــعــمــدة 
ــاتـــق وزيــــر  ــانـــت تـــقـــع فــــي الـــســـابـــق عـــلـــى عـ كـ
الداخلية، قبل تحويل هذا األمر إلى أعضاء 
مجالس البلديات. ويتطلع محسن هاشمي 
للحصول على هــذا املنصب هــذه املــرة، وقد 
سجل اسمه بالفعل للمشاركة في انتخابات 
ــــات. ومــــحــــســــن هـــاشـــمـــي  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــالــــس الـ مــــجــ
هـــو نــجــل الـــرئـــيـــس األســـبـــق أكـــبـــر هــاشــمــي 
يناير/كانون  فــي  تــوفــي  الـــذي  رفسنجاني، 
ــاضــــي. وهـــاشـــمـــي االبــــــن، املــقــرب  الـــثـــانـــي املــ
مــن املــعــتــدلــن واإلصــاحــيــن، تــم ترشيحه، 
مــن قــبــل األعــضــاء اإلصــاحــيــن فــي مجلس 
مدينة طهران الحالي، لتعيينه كعمدة، لكن 

قاليباف تغلب عليه بفارق صوت واحد. 
ــإن الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي ملــجــلــس  ــ ــنـــه، فـ  عـ

ً
فـــضـــا

اسمه  املحافظ مهدي شمران، سجل  طهران، 
للترشح للدورة املقبلة، وهو الشقيق األصغر 
للواء مصطفى شمران، أول وزير دفاع إليران 
بعد الثورة اإلسامية، وقائد الحرس الثوري 
األســبــق الــذي كــان مقربا مــن موسى الصدر، 
ويعد من مؤسسي حركة »أمــل«. كما ترشح 
لــانــتــخــابــات مــرتــضــى الــــويــــري، الـــــذي كــان 
و2002،   1999 الــعــامــن  بـــن  لــطــهــران  عـــمـــدة 
ونــائــبــا فـــي الــبــرملــان لــثــاث دورات، وتـــرأس 
أنه  واألهـــم  الــحــرة.  التجارة  مؤسسة مناطق 
ــتـــراع املتعلقة  كـــان رئــيــس لــجــنــة مــراقــبــة االقـ
باملرشح الرئاسي اإلصاحي، مهدي كروبي، 
وسجن  الجبرية.  اإلقامة  تحت  حاليا  القابع 
ــداث 2009. والــافــت  ــ الـــويـــري لــفــتــرة بــعــد أحـ
كــان ارتــفــاع عــدد املــرشــحــات، وأبــرزهــن زهــرا 
صـــدر أعــظــم نــــوري، وهـــي مــســتــشــارة رئيسة 
مـــؤســـســـة الـــبـــيـــئـــة، اإلصــــاحــــيــــة مــعــصــومــة 
 عــن أنــهــا األمـــن الــعــام ملجمع 

ً
ابــتــكــار، فــضــا

الــنــســاء اإلصـــاحـــيـــات. كــمــا بـــرز اســـم فاطمة 
صــالــحــي، ابــنــة قــائــد الــجــيــش الــحــالــي، عطاء 
الله صالحي. وسجلت الهه راستغو اسمها، 

وهي عضو بارز في مجلس طهران الحالي.
ــيــــون أنــــه من  ويــــــدرك املـــعـــتـــدلـــون واإلصــــاحــ
املـــمـــكـــن أن يــــكــــرروا ســـيـــنـــاريـــو االنـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة، الــتــي جـــرت فــي فــبــرايــر/شــبــاط 
الـــعـــام املـــاضـــي، بــعــد تــقــدمــهــم لــلــســبــاق عبر 
عــدة،  مقاعد  على  وحصلوا  مشتركة،  لــوائــح 
خصوصا في دوائر املدن االنتخابية. واحتل 
أعضاء قائمة األمــل اإلصاحية، التي ضمت 
ــدال،  ــتـ شــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــى تــيــار االعـ
كــل مــقــاعــد الــعــاصــمــة طـــهـــران، وهـــي الــدائــرة 
األثــقــل فــي الــبــرملــان أيــضــا، فحصلوا على كل 
مقاعدها والبالغ عددها ثاثن. وفي الوقت 
ــه، فـــإن هـــؤالء يــحــاولــون اســتــخــدام نقطة  ذاتــ
طهران  بلدية  مجلس  فــي  املحافظن  ضعف 
الحالي. فمنذ فترة نالت بعض الوثائق، التي 
نــشــرتــهــا وســـائـــل إعــــام إيـــرانـــيـــة، مـــن سمعة 
بعضهم، إذ ُوجهت تهم لبلدية طهران ببيع 
عقارات بأسعار مخفضة للغاية ألعضاء في 
مجلس املدينة وفي البلدية نفسها، ولبعض 
املـــســـؤولـــن فـــي هــيــئــة اإلذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
اإليرانية، وسميت القضية باألماك الفلكية، 
عــلــى غـــــرار قــضــيــة مــشــابــهــة طـــاولـــت بعض 
ــلـــون عـــلـــى رواتــــــب  املــــســــؤولــــن مـــمـــن يـــحـــصـ
إلى  عرضهم  مــا  وهــو  للغاية،  وعالية  فلكية 
رواتــب  يحدد سقف  قانون  ولفرض  مساءلة 
املسؤولن واملــدراء في املؤسسات التنفيذية. 
هذه القضية، حتى وإن استطاع رئيس بلدية 
طهران الحالي محمد باقر قاليباف تجاوزها 
في الوقت الراهن، فإنها قد تؤثر على وضع 
املــحــافــظــن أو عــلــى خــيــاراتــهــم املــقــبــلــة، ولــو 
نــســبــيــا، فـــي تــحــديــد اســــم الــشــخــصــيــة الــتــي 

ستحتل منصب عمدة الدائرة األهم.

إبطال اتفاقية تيران وصنافير بفضل استقاللية القضاء )محمد الشاهد/فرانس برس(

إيرانية تقترع في االنتخابات التشريعية في فبراير 2016 )فاطمة بهرامي/األناضول(

إجراءات حكومية لم تتوقف للتضييق على القضاة )خالد دسوقي/فرانس برس(

تتفاعل قضية 
إقرار البرلمان المصري 
بالمبدأ لقانون تعيين 

رؤساء الهيئات 
القضائية، مع رفض 

السلطات القضائية 
له، واعتبار مصادر 

أنه يأتي في سياق 
اإلجراءات الحكومية 

للتضييق على 
القضاة وإجبارهم 
على الدخول في 

عباءة الدولة

ساحة  إلى  اإليرانية،  والقرى  المدن  بلديات  مجالس  انتخابات  تحولت 
من  أنه  اإلصالحيون  ويــدرك  والمحافظين.  اإلصالحيين  بين  تنافس 

الممكن أن يكرروا سيناريو االنتخابات التشريعية الماضية
قضيةخاص

ضغوط على القضاة 
واتهامات لوزير العدل بالخيانة

عين اإلصالحيين على تكرار 
سيناريو االنتصار التشريعي

متابعةتقرير

وقف 
المحاكمة

قررت محكمة جنايات 
القاهرة أمس، وقف 

جلسات إعادة محاكمة 
الرئيس المعزول محمد 
مرسي و25 آخرين، في 

القضية المعروفة 
بـ»اقتحام السجون« إبان 
ثورة 25 يناير، إلى حين 

الفصل في دعوى الرد 
والمخاصمة ضد القاضي 
الذي ينظر القضية، وذلك 
في ثاني جلسات القضية.

يعتبر السيسي أنه 
عانى مشاكل على مدار 

عامين بسبب القضاء

يضم مجلس طهران 
31 مقعدًا ولديه 

هيئة رئاسية

أكد وزير العدل 
لمقربين منه أن مشروع 

القانون سيمر

تعديل تعيين رؤساء 
الهيئات القضائية يثير 

نقمة القضاة

القوات العراقية 
تسيطر على نحو %60 

من الجانب األيمن

ُوجهت تهم لبلدية 
طهران ببيع عقارات 

بأسعار مخفضة

إصرار النظام المصري 
على تعديل قانون 

السلطة القضائية 
يستهدف بالدرجة األولى 

قاضيين يعود لهما 
الفضل بإبطال إعدامات 
واتفاقية تيران وصنافير

تسعى السلطات 
العراقية إلى تفادي 

وقوع مجزرة جديدة 
في الموصل مع وجود 

نحو 300 ألف مدني 
محاصرين في مناطق 

سيطرة »داعش«

الخميس 30  مارس/ آذار  2017 م  2 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 941  السنة الثالثة
Thursday 30 March 2017

الخميس 30  مارس/ آذار  2017 م  2 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 941  السنة الثالثة
Thursday 30 March 2017



هذا ما تريده لندن وما يرغبه االتحاد األوروبي

انطالق قطار االنفصال البريطاني

ترامب يستبيح دماء المدنيين

أعلنت تيريزا ماي أن 
مصير األوروبيين في 

بريطانيا أولوية

لندن ـ نواف التميمي

مع تفعيل بريطانيا أمس األربعاء 
لشــبونة،  اتفــاق  مــن   50 للفصــل 
تكون لندن وبروكســل، قد باشــرتا 
فــي مســيرة »طــاق« قــد تمتــد إلــى عامني حدًا 
أدنى، وربما تمتد أبعد من ذلك، إذا ما تعقدت 
املفاوضات بني الجانبني. وال يتوقع املراقبون 
أن تبــدأ املفاوضــات بــني بريطانيــا واالتحــاد 
رئيــس  قــال  كمــا  فــوري،  بشــكل  األوروبــي 
االتحــاد األوروبي، دونالد توســك، على موقع 
»تويتر«، قبل أيام. وأعلن توسك، بعد تسلمه 
مــن مبعــوث بريطانيا لدى االتحاد األوروبي، 
تيــم بارو، رســالة رئيســة الــوزراء البريطانية، 
تيريــزا مــاي التــي تطلــب فيهــا االنفصــال، أن 
االتحــاد يفتقــد بريطانيا مــن اآلن، مضيفًا »ال 
يمكــن القــول إنــه يوم ســعيد«. وتميــل مصادر 
في االتحاد إلى عدم إطاق املحادثات الفعلية 
بني بريطانيا واالتحاد األوروبي إال بعد ستة 
إلــى ثمانيــة أســابيع، إذ يتعني علــى قادة دول 
االتحــاد عقــد قمــة إلقــرار القواعــد التوجيهيــة 
للمفاوضات في اجتماع يرجح مسؤولون أن 
يعقــد فــي مايو/أيار املقبل. بل ترجح أوســاط 
أوروبيــة إمكانيــة تأجيــل بــدء املفاوضــات مــع 
بريطانيــا إلــى مــا بعــد االنتخابــات الرئاســية 
الفرنســية في 23 إبريل/نيســان املقبل، وربما 
إلى ما بعد االنتخابات األملانية في سبتمبر/

أيلول املقبل.
أن  البرملــان،  أمــام  مــاي،  تيريــزا  وأعلنــت 
الخــروج  عمليــة  رســميًا  بــدأت  بريطانيــا 
»عمليــة  وقالــت  األوروبــي.  االتحــاد  مــن 
املتحــدة  اململكــة  وســتترك  50 جاريــة،  املــادة 
االتحــاد األوروبــي تماشــيًا مــع رغبــة الشــعب 
البريطاني«، موضحة أن بريطانيا ستســعى 
مــع  املســتقبل  فــي  شــراكتها  علــى  لاتفــاق 
التكتــل. ودعــت نــواب وشــعب بريطانيــا إلــى 
»الوحدة« للتوصل إلى »أفضل اتفاق ممكن« 
»نســعى  وأضافــت  األوروبــي.  االتحــاد  مــع 
لضمــان حقــوق املواطنــني األوروبيــني الذيــن 
يقيمــون فــي بريطانيــا بأســرع وقــت ممكــن. 
مــاي  وأقــرت  أولويــة«.  األمــر  هــذا  ســنعطي 
خصوصــًا  »عواقــب«،  هنــاك  ســتكون  بأنــه 
اقتصاديــة علــى البــاد، وهــو مــا ظهــر بمنــع 
االندمــاج  مشــروع  األوروبيــة  املفوضيــة 
وفرانكفــورت.  لنــدن  بورصتــي  بــني  الضخــم 
ببريطانيــا  أؤمــن  أن  »اختــرت  وتابعــت 
مشــددة  أمامنــا«،  أفضــل  أيامــًا  أن  وبفكــرة 
علــى »الفرصــة الوحيدة« التي يمثلها خروج 

الباد من االتحاد. 
العريضــة  الخطــوط  تلمــس  ويمكــن 
املفاوضــني  قاطــرة  عليهــا  ستســير  التــي 
البريطانيــني، بالعــودة إلــى وثيقتــني أعلنــت 
ينايــر/ فــي  البريطانيــة  الحكومــة  عنهمــا 
كانــون الثانــي املاضــي. وحــددت تيريــزا مــاي 
في خطاب، في النكستر هاوس في 17 يناير، 
»بريكســت«،  حــول  بريطانيــا  اســتراتيجية 
االتحــاد  دول  مــع  املســتقبلية  والعاقــة 
األوروبي بمبادئ أساسية، عنوانها الرئيس 

فــي  الثانــي،  يناير/كانــون  فــي  البريطانيــة، 
اململكــة  »خــروج  بعنــوان  أبيــض«  »كتــاب 
االتحــاد  مــع  الجديــدة  والشــراكة  املتحــدة 
بالتفصيــل  الوثيقــة  وقدمــت  األوروبــي«. 
املبادئ الـ12 التي ســتحكم مســار املفاوضات 
مســتقبل  وتحــدد  األوروبيــة،  البريطانيــة 
العاقــات بــني لنــدن وبروكســل، علــى قاعــدة 
املتحــدة  اململكــة  بــني  املتبادلــة  املصلحــة 
تجــارة  علــى  بالحفــاظ  األوروبــي  واالتحــاد 
نشــاطًا  أكثــر  تجاريــًا  وتبــاداًل  حريــة،  أكثــر 
فــي مجــاالت الســلع والخدمــات بعــد خــروج 
أنــه  إلــى  الوثيقــة  وأشــارت  املتحــدة.  اململكــة 
»ســيكون مــن مصلحــة الجانبــني بناء شــراكة 
طمــوح  اتفــاق  مــع  جديــدة،  اســتراتيجية 
وشــامل فــي مجــال التجــارة واتفــاق جمركــي 
لنــدن،  أكدتــه  مــا  ذلــك،  إلــى  أضــف  جديــد«. 
»بريكســت«  اســتفتاء  بعــد  ُمبكــر،  وقــت  فــي 
طالبــت  عندمــا   ،2016 يونيو/حزيــران  فــي 
صيغــة  إليجــاد  بالعمــل  األوروبــي  االتحــاد 
»اتفــاق خــاص« ُيناســب بريطانيــا واالتحــاد 
خطــاب  فــي  مــاي،  وحــددت  األوروبــي. 
الــذي  النمــوذج  مامــح  هــاوس،  النكســتر 
تســعى إليه، بالقول »نحن نبحث عن شــراكة 

متســاوية وقويــة بــني بريطانيــا أكثــر عامليــة، 
فــي االتحــاد األوروبــي«. وحــدد  وأصدقائنــا 
بالتفــاوض  املكلفــة  العمــل  مجموعــة  رئيــس 
مــع بريطانيــا مــن قبــل املفوضيــة األوروبيــة، 
ميشــيل بارنييه، أربع نقاط توافق عليها مع 

البرملــان األوروبــي والدول األعضاء، كأســاس 
للمفاوضات مع بريطانيا. أولى هذه النقاط، 
واملؤسســات  الــدول  مواقــف  بوحــدة  تتعلــق 
الثانيــة،  أمــا  بريطانيــا.  حيــال  األوروبيــة 
فتركــز علــى أن عضويــة االتحــاد تفتــرض أن 
يكــون لألعضــاء حقوق وواجبــات، و»من هنا 
ال يمكــن للــدول غيــر األعضــاء التمتــع بنفــس 
الحقــوق والواجبــات«، أي أن مســألة الدخــول 
إلــى الســوق األوروبيــة املوحدة، وهــي النقطة 
التفــاوض  ســيتم  التــي  الثالثــة،  األساســية 
عليهــا، تترافــق بقبــول الحريــات األربع، وهي 
حركــة األفراد والبضائــع والخدمات ورؤوس 
األمــوال، األمــر الــذي ال يمكــن تجزئته. وأخيرًا 
أن »ال مفاوضات قبل تقديم اإلخطار الرسمي 
من قبل لندن«. ومما قاله بارنييه، كانت هناك 
إشارة هامة إلى ضرورة األخذ بعني االعتبار 
خال املفاوضات شكل العاقة املستقبلية مع 
بريطانيــا بوصفهــا دولــة مجــاورة. وفي هذه 
اإلشــارة طمأنــة للنــدن، التــي توعدتها بعض 
الــدول األوروبيــة بمفاوضــات شــاقة، لتجعــل 
األوروبــي  لاتحــاد  بريطانيــا  مغــادرة  مــن 
فــي  ملــن يرغــب  درســًا »مؤملــًا جــدًا«، و»عبــرة 

املغادرة مستقبا«.
أمــس  بيــان  فــي  األوروبــي،  املجلــس  وأعلــن 
ســيعمل  األوروبــي  االتحــاد  أن  األربعــاء، 
»بشــكل موحــد وســيحافظ علــى مصالحــه« 
فــي املفاوضــات مــع بريطانيــا. وقالــت الــدول 
الـــ27 فــي االتحــاد »نأســف ملغــادرة بريطانيــا 
لهــذا  مســتعدون  لكننــا  األوروبــي،  االتحــاد 
مــن  اتباعــه  علينــا  ســيكون  الــذي  اإلجــراء 
الــذي  البيــان،  وأوضــح  وصاعــدًا«.  اآلن 
نشــرته رئاســة املجلــس األوروبــي، »فــي هــذه 
املفاوضات ســيعمل االتحاد األوروبي بشكل 
موحــد، وســيحافظ على مصالحــه«. وأضاف 
»أولويتنــا الرئيســية هــي التقليــل مــن شــأن 
االرتيــاب لــدى رعايانــا واملؤسســات والــدول 
بريطانيــا«.  قــرار  عــن  والناجــم  األعضــاء 
وأكــدت دول االتحــاد أنهــا ســتبدأ »بالتركيــز 
علــى العناصــر األساســية النســحاب منظــم« 

لبريطانيا من االتحاد.
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يضع الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، هدفًا له 

هو هزم تنظيمي »الدولة 
اإلسالمية« )داعش( 

و»القاعدة«، من دون 
أي اهتمام بتزايد عدد 
المدنيين الذين يقتلون 

جراء الغارات، إن كان في 
اليمن أو سورية والعراق

موحد  بشكل  العمل  مؤكدًا  االتحاد،  من  منظم«  »بشكل  بريطانيا  خروج  لعملية  الرسمي  االنطالق  األوروبي  االتحاد  أعلن 
للحفاظ على مصالحه، فيما كانت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، تقر بوجود »عواقب« اقتصادية لـ»بريكست«

بارو مغادرًا بعد تسليم توسك رسالة تيريزا ماي لتفعيل »بريكست« في بروكسل أمس )أيف هيرمان/فرانس برس(

واشنطن ـ فكتور شلهوب

يبــدو أن الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامب، 
ال  الوســيلة«،  تبــرر  »الغايــة  قاعــدة  وعلــى 
فــي  املدنيــني  مــن  كبيــر  عــدد  لســقوط  يأبــه 
الحــرب علــى تنظيمــي »الدولــة اإلســامية« 
)داعــش( و»القاعــدة«. وأثــار تحــول ســقوط 
العــراق  فــي  األميركــي  بالقصــف  املدنيــني 
وســورية، علــى مــا يبدو مــن »خطأ« يحصل 
مــع  املواجهــة  فــي  نمــط  إلــى  الحــروب،  فــي 
فــي  واســعة  واعتراضــات  ضجــة  »داعــش«، 
أميــركا، خصوصــًا فــي وســائل اإلعــام. لكن 
بشــيء  ســوى  معنيــة  ليســت  ترامــب  إدارة 

واحد، رفع وتيرة العمليات العسكرية
القــرار  وتــرك  التنظيــم  ضــد  وتعنيفهــا   
بشــأنها للقيــادة امليدانيــة، بقطــع النظــر عن 
الكلفة املترتبة عن ذلك في صفوف املدنيني. 
عنــد  كثيــرًا  األبيــض  البيــت  يتوقــف  ولــم 
الحــوادث األخيــرة، برغــم حجــم ضحاياهــا، 

فيمــا أحالتهــا وزارة الدفــاع األميركيــة إلــى 
»التحقيــق«، مــن غيــر أن تصــل التحقيقــات 
تقديــم  دون  ومــن  اآلن،  حتــى  شــيء  إلــى 

ضمانات بمنع تكرارها.

البداية في اليمن
اليمــن،  فــي  التوجــه  هــذا  ترجمــة  وبــدأت 
عبــر غــارة، وافــق عليهــا ترامــب، علــى موقــع 
يناير/كانــون   29 فــي  »القاعــدة«  لتنظيــم 
الثاني املاضي. وأدى مقتل عدد من املدنيني 
وجنــدي أميركــي، إلى طرح تســاؤالت كثيرة 
حــول القصــور فــي التخطيــط، واإلســراع في 
البيــت األبيــض رمــى باملســؤولية  التنفيــذ. 
علــى الجانــب العســكري، مــع أن الرئيس هو 
القائــد العــام للقــوات املســلحة، فيمــا اكتفــى 
البنتاغــون بالقــول إن العمليــة »اســتهدفت 
أســبوعني  نحــو  وبعــد  للقاعــدة«.   تجمعــًا 
قصــف الطيــران، بحجــة مهاجمــة مجموعــة 
إلــى  تابعــًا  مجمعــًا  »القاعــدة«،  إلــى  تابعــة 
حلــب  ريــف  فــي  الخطــاب  بــن  عمــر  مســجد 
الغربي، ما تســبب بمقتل 49 مدنيًا. وأجرت 
قيــادة املنطقــة الوســطى تحقيقــًا »للتأكــد« 
املجّمــع  بــأن  والتثبــت  املدنيــني،  مقتــل  مــن 
تابــع إلــى املســجد. اعترفــت القيــادة بصحــة 
الشق الثاني، لكن مع التعليل بأن املجموعة 
اجتماعاتهــا  لعقــد  املبنــى  تســتخدم  كانــت 
املعلومــات  بمراجعــة  ووعــدت  فيــه. 
االســتخباراتية التــي جــرى اعتمادهــا لشــن 
الغــارة، مــع التشــديد علــى االلتــزام بأقصــى 

درجات الحذر لتخفيف الخسائر املدنية.

تكرار سيناريو المجازر
وبعد نحو شهر، تكرر السيناريو، لكن على 
نطــاق أوســع، فــي املوصل. اعترفوا بســقوط 
أكثــر مــن 200 قتيــل فــي املجزرة التــي أربكت 

واشــنطن، فيما ســارع البنتاغون إلى وضع 
الضربــة فــي إطــار يخفف من وقعها املحرج. 
»تســريع  ضغــط  تحــت  جــاءت  إنهــا  قــال 
معركــة املوصــل«، بعــد أن أطلــق ترامــب يــد 
القيــادة امليدانيــة لتقــوم بمــا تــراه مناســبًا 
العمليــة  وضــع  حاولــوا  اإلطــار.  هــذا  فــي 
الضربــة  لكــن  والخطــأ،  الصدفــة  إطــار  فــي 
املعلومــات  اســتهدفت حيــًا ســكنيًا، حســب 
التــي تناقلتهــا التقاريــر األميركيــة. بــل أكثر 
من ذلك، إذ إن السلطات العسكرية، العراقية 
مــن  بمناشــير  »ورمــت  ســبق  واألميركيــة، 
منازلهــم  فــي  للبقــاء  الســكان  تدعــو  الجــو 
وعــدم تعريــض أنفســهم للخطــر خارجهــا«. 
وبذلك ال يســتقيم ادعاء املصادر العســكرية 
لــم يكــن نتيجــة تغييــر فــي  بــأن مــا حصــل 

قواعد املواجهة.

ثمن مرشح للتكرار
مــن  ســبقها  ومــا  املجــزرة،  هــذه  وتكشــف 
ضربــات، أن مــا جــرى فــي املوصــل لــم يكــن 
سياســة  عــن  تعبيــر  هــو  مــا  بقــدر  صدفــة، 
مفادهــا أن هنــاك ثمنــا مدنيــا غيــر مقصود، 
الحــرب  ســياق  فــي  بــه  القبــول  مــن  بــد  ال 
الثمــن  وهــذا  »داعــش«.  علــى  املحتدمــة 
هــذه  مــن  تبقــى  مــا  خــال  للتكــرار  مرشــح 
املعركــة، كمــا فــي املعركــة املقبلــة فــي الرقــة. 
ريــف  فــي  املدنيــني  اســتهداف  اســتباحة  إن 
حلب الغربي التي مّرت من غير مساءلة وال 
محاســبة، تمــددت عدواهــا. وهــي متناســلة 
وســورية،  العــراق  البلديــن،  اســتباحة  عــن 
بعــد تحولهمــا إلــى ملعــب وســاحة تجــارب 
بــني  والنفــوذ،  الحصــص  علــى  وصراعــات 
ينطبــق  وبمــا  واإلقليميــة،  الدوليــة  القــوى 
عليه قول املثل الشائع »الرزق السائب يعلم 

الناس الحرام«.

خــروج  بعــد  تســعى،  املتحــدة  اململكــة  أن 
اتفــاق بنــاء يكــون  إلــى  اململكــة مــن االتحــاد، 
ملصلحة الطرفني. لكنها أكدت بوضوح أن ما 
تقترحه ال يعني اســتمرار عضوية بريطانيا 
الجمركيــة  والوحــدة  املوحــدة،  الســوق  فــي 
األوروبيــة.  العــدل  ومحكمــة  األوروبيــة، 
جيــران  مــع  العاقــة  حــدود  مــاي  ورســمت 
التعــاون  باســتمرار  األوروبيــني،  بريطانيــا 
معهم في مجاالت التبادل التجاري والتعرفة 
ومحاربــة  الجريمــة  ومكافحــة  الجمركيــة 
الخارجيــة،  السياســات  وتنســيق  اإلرهــاب، 

والتعاون في املجالني، الدفاعي واألمني. 
الرؤيــة  تضمنــت  التــي  الثانيــة  الوثيقــة  أمــا 
االتحــاد  مــع  العاقــة  ملســتقبل  البريطانيــة 
الحكومــة  عنهــا  أعلنــت  فقــد  األوروبــي، 

متابعة

■ على هذه األرض ما يستحق الحياة #يوم_األرض41

■ ذكرى يوم األرض لزعماء.. األرض باقية وأنتم راحلون

■ في #القمة_العربية اتفق العرب على أال يتفقوا كعادتهم، لم ولن يحلوا 
أي مشكلة في العالم العربي، ألنه ليس بيدهم الحل، هم فقط اللتقاط 

الصور

■ ملوك العرب لن يأتوا بجديد في قمتهم غير الهدم والخراب ملا تبقى 
من عرب

■ إن جميع مؤتمرات القمة العربية فاشلة فهي إن لم تدمر بعضها 
ستقف موقف املتفرج وإذا أتى هذا املؤتمر بنتائج إيجابية يعني أن 

العرب بخير

■ القادة العرب صار قتل املواطنني العراقيني والسوريني عندهم أمرا غير 
ذي أهمية حتى إدانة مجزرة املوصل لم يذكروها

■ ملاذا لم يقف العرب مع ليبيا مثلما وقفوا مع اليمن سياسيا ال عسكريا

■ الزعماء العرب في #القمة_العربية شددوا على وحدة #اليمن، وفي أقل 
من ساعة لم يحافظوا حتى على وحدة مجلسهم!!

■ عندما يتحدث مجرم قاتل عن اإلنسانية!! أطفال سورية لن ينسوا 
جرائمك بحقهم فهي محفورة بذاكرتهم. والثأر اقترب فانتظر ما يسوء 

وجهك. #القمة_العربية

■ #القمة_العربية سقوط #عون على األرض قبل لقاء القمة يعني سقوط 
#لبنان عربيًا ال تزال قرارات عون في يد #إيران لبنان لن ترفع يدها 

لتصويت ضد إيران

■ لن يخرج األسد من سورية إال وهي مدمرة عسكريًا واقتصاديًا ومدمرة 
جميع البنية التحتية

■ تظاهرات للتركمان في كركوك احتجاجًا على رفع العلم الكردي هناك، 
واملساكني العرب حتى تظاهرة لم يعد لهم.

كانت  إذا  أنه  األربعاء،  أمس  هوالند،  فرانسوا  الفرنسي،  الرئيس  اعتبر 
عملية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي »مؤلمة عاطفيًا« لألوروبيين 
لندن  أن خروج  للبريطانيين«، مضيفًا  اقتصاديًا  فإنها ستكون »مؤلمة 
من االتحاد األوروبي »سيرغم أوروبا على المضي قدمًا من دون شك 
بسرعات متفاوتة«. ورفضت المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، دعوة 
رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، إلجراء محادثات متزامنة حول 

»بريكست« والعالقات التجارية المستقبلية.

مؤلم عاطفيًا ألوروبا
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الدوالر يربك موازنة مصر
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

تعديــات  إجــراء  فــي  املصريــة  الحكومــة  بــدأت 
مــأزق  ملواجهــة   ،2017  /2016 الحاليــة  باملوازنــة 
تفاقم العجز، بســبب تداعيات تعويم الجنيه أمام 
العمــات األجنبيــة والــذي أدى إلــى ارتفــاع حــاد فــي العملــة 
املصرية، ما أربك املوازنة. وقال مسؤول حكومي بارز بوزارة 
املالية املصرية لـ »العربي الجديد« إن »نسبة العجز يتوقع أن 
ترتفــع مــن 9.8% إلــى 10.5% فــي املوازنة الحالية، وهي زيادة 
كبيــرة لــم تكــن محســوبة«. وحســب بيان املوازنــة للعام املالي 
الحالــي قــّدر العجــز بنحــو 319.46 مليار جنيــه )الدوالر = 18 
جنيهــًا(، وبالتالــي، ووفقــًا لتقديرات املســؤول، مــن املتوقع أن 

يزيد العجز إلى نحو 350 مليار جنيه.
وأضاف املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن املؤشرات األولية 
ألداء املوازنــة العامــة الحاليــة فاقــت التوقعــات فيمــا يتعلــق 
باملصروفــات، إذ أدى تعديــل ســعر الــدوالر فــي املوازنــة إلــى 
زيادة إضافية بلغت 65 مليار جنيه عن املقّدر لدعم البترول، 
الســلع  دعــم  فــي  جنيــه  مليــار   20 قاربــت  زيــادة  عــن   

ً
فضــا

بدعــم  إضافيــة  جنيــه  مليــارات   8 نحــو  بخــاف  التموينيــة 
الكهرباء. وكانت املوازنة املصرية قد تم إعدادها على أساس 
إنفــاق 35 مليــار جنيــه لدعــم البتــرول و45 مليــار جنيــه لدعــم 

السلع التموينية و24 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
وتعتزم مصر تمويل االعتماد اإلضافي من خال زيادة حجم 
إصــدارات الديــن العــام واالقتراض املحلــى من البنوك، في ظل 
توقعــات بتأخــر صــرف الشــريحة الثانيــة من قــرض صندوق 
النقــد الدولــي البالغــة 1.25 مليــار دوالر إلــى شــهر يونيــو/
حزيــران املقبــل، والتــي توجــه لدعــم املوازنــة العامــة للدولــة، 
وتواصل الحكومة مفاوضاتها مع الصندوق للحصول على 
باقــي شــرائح القــرض البالــغ 12 مليــار دوالر علــى 3 ســنوات 
حصلــت مصــر منهــا علــى شــريحة أولــى بقيمــة 2.75 مليــار 
دوالر. واضطــرت الحكومــة إلــى تمويــل العــاوة االجتماعيــة 
للموظفــني البالغــة 10% مــن خــال طــرح أدوات الديــن العــام 

املحلى بقيمة 5 مليارات جنيه.
فــي تعديــل موازنــة  املاليــة  وحســب املســؤول، شــرعت وزارة 
العــام الحالــي عبــر التقــدم بمشــروع قانــون بعــد االنتهاء منه 
لفتــح اعتمــاد إضافــي المتصــاص اآلثــار املاليــة املترتبة على 

قــرارا  مصــر  واتخــذت  الصــرف.  ســعر  ورفــع  العملــة  تعويــم 
نوفمبر/تشــرين  مــن  الثالــث  فــي  الصــرف  أســعار  بتحريــر 
الثانــي املاضــي ليقفــز الــدوالر مــن 8.88 جنيهــات للدوالر إلى 
أكثــر 18 مــن جنيهــا حاليــًا، بعــد موجــات مــن التذبــذب خــال 
الشهور الثاثة املاضية. وتابع املسؤول أن التوقعات األولية 
كانــت تشــير إلــى ارتفــاع إجمالــي دعــم الطاقــة إلــى 70 مليــار 
جنيــه إال أن ارتفــاع الســعر العاملــي للنفــط أدى للزيــادة غيــر 
املتوقعــة فــي تكلفــة الدعم. وأقدمت مصر على تحريك أســعار 
النفط باملوازنة في 4 نوفمبر/تشــرين الثاني املاضي بنســبة 
زيادة بلغت 35%، إال أنها لم تحقق الهدف في امتصاص أثر 
تعويــم العملــة. وأكــد املســؤول أن العــام الحالــي هــو األصعــب 
ومــن املرّجــح انفــراج الوضــع االقتصــادي فــي النصــف الثاني 
املوازنــة  مؤشــرات  ستتحســن  كمــا  املقبــل،  املالــي  العــام  مــن 
موازنــة  أقــرت  وكانــت مصــر   .2018  /2017 الجديــدة  العامــة 
العــام املالــي الحالــي، بإجمالــي إيرادات متوقعــة 669.7 مليار 
فــي حــني أن املصروفــات العامــة بلغــت 974.7 مليــار  جنيــه، 
جنيــه، ويتوقــع أن تزيــد إلــى أكثــر مــن تريليــون جنيــه بســبب 

تداعيات تعويم الجنيه.

تونس ـ فرح سليم

طاولــت أزمــة اللحــوم البرازيلية الســوق التونســية ما 
دفــع وزارة الزراعــة إلــى اتخــاذ قــرار بمنــع االســتيراد 
مــن 21 مؤسســة ذبــح وتوريد لحــوم برازيلية. واعتبر 
رئيــس غرفــة القصابني بالجملة )مورد لحوم( صاح 
الــوزارة  اتخذتهــا  التــي  أن اإلجــراءات  الديــن فرشــيو 
تأتــي فــي إطــار حمايــة املســتهلكني، مشــيرًا إلــى أن كل 
الواردات تخضع للمراقبة الفنية والبيطرية. وحظرت 
العديــد مــن الــدول واردات اللحوم البرازيلية إثر اتهام 
مــن  أغلبهــم  مئــة شــخص  مــن  أكثــر  البرازيــل  شــرطة 

مفتشــي الصحة بتلقي رشــى للســماح ببيع منتجات 
لحــوم فاســدة أو تزويــر وثائــق تصدير. وقال فرشــيو 
»العربــي الجديــد« إن اللحــوم التــي تدخــل تونــس ال  لـ
يمكنها الحصول على تراخيص لعبور الجمارك دون 
اعتمادهــا مــن قبــل البياطــرة املعتمديــن، الفتــًا إلــى أن 
بــاده مــن أكثــر الــدول العربيــة جديــة فــي الرقابة على 
بيــان،  فــي  الزراعــة،  وأكــدت وزارة  املســتوردة.  الســلع 
أول مــن أمــس، أنهــا قــررت تشــديد املراقبــة الصحيــة 
البيطريــة للحــوم املــوردة مــن البرازيــل عنــد وصولهــا 
تتابــع  البيطريــة  املصالــح  أن  تونــس، موضحــة  إلــى 
لــم تدخــل أي  الجاريــة بدقــة، وأنــه  التوريــد  عمليــات 

البرازيــل مــن  لحــوم مــن املؤسســات املتورطــة. وتعــد 
األســواق املهمــة بالنســبة ملــوردي اللحــوم التونســيني 
مقارنــة  التنافســية  وأســعارها  النوعيــة  حيــث  مــن 
وحســب  األوروبيــة.  ســيما  وال  األخــرى  باألســواق 
اللحــوم  مــن  البــاد  واردات  قــدرت  رســمية  تقاريــر 
البرازيليــة العــام املاضــي بنحــو 290 طنــًا مــن إجمالي 
واردات لحوم 500 طن. وقالت مصادر بوزارة الزراعة 
إن الشــركات البرازيلية محل االشــتباه تصدر اللحوم 
الطازجــة بعــد وضــع مادة حافظة تجعلها قادرة على 
الصمود ملدة شهر إال أنها صحيًا تصبح فاسدة وغير 
صالحة لاســتهاك اآلدمي. وحسب مدير املواصفات 

واملراقبــة الصحيــة الحدوديــة بــوزارة الزراعــة حافــظ 
إلــى  يعــود  الــذي  التونســي  القانــون  فــإن  املراكشــي، 
ســنة 1990 يقضــي باملراقبــة الصحيــة البيطريــة عنــد 
أي عمليــة توريــد أو تصديــر للحيوانــات أو املنتجــات 
الحيوانية مما يجعل تسرب لحوم فاسدة إلى السوق 

املحلية أمر شبه مستحيل.
املراقبــة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ املراكشــي  وأضــاف 
تبــدأ مــن بلــد املنشــأ والتثبــت مــن حصــول اللحــوم 
على املواصفات الصحية والجودة، وإذا ثبت وجود 
أي إخــال يتــم التخلــص من اللحوم أو إرجاعها إلى 

بلد املنشأ.

أزمة اللحوم البرازيلية تطاول السوق التونسية

نصف مليار 
سائح إلى أوروبا

الســياحة  منظمــة  قالــت 
العامليــة إن دول االتحــاد 
األوروبــي اســتقبلت 500 
دولــي  ســائح  مليــون 
خال عام 2016، يشكلون 
إجمالــي  مــن   %40
العالــم.  فــي  الســياح 
الســياح  عــدد  وارتفــع 
القادمــني  الدوليــني 
األوروبــي  االتحــاد  إلــى 
 22 بنحــو   %4 بنســبة 
مقارنــة  ســائح،  مليــون 
خــال  مليونــا   478 مــع 
وأضافــت    .2015 العــام 
املنظمــة فــي بيــان أمــس، 
مــن  الرغــم  »علــى  أنــه 
العديــدة  التحديــات 
أوروبــا  واجهــت  التــي 
أظهــرت  املاضــي،  العــام 
أخــرى  مــرة  الســياحة 
قوة اســتثنائية ومرونة، 
مــا عــزز مســاهمتها فــي 
االقتصــادي«.  النمــو 
وقال األمني العام ملنظمة 
الســياحة العامليــة طالــب 
البيــان:  فــي  الرفاعــي 
اليــوم  »تعتبــر الســياحة 
األساســية  الركائــز  أحــد 
االتحــاد  الســتراتيجية 
للوظائــف  األوروبــي 
الشــامل«.   والنمــو 
مــن  دولــة   28 وســجلت 
االتحــاد األوروبــي نمــوًا 
الســياح  عــدد  فــي  قويــًا 
الوافديــن  الدوليــني 
علــى  الســابعة  للســنة 

التوالي.

الطيران على أجندة انفصال بريطانيا
منخفض  للطيران  األيرلندية  اير«  »ريان  شركة  حذرت 
التكلفة من أنها لن تتمكن من تسيير رحالت بين أوروبا 
في  جديدا  طيران  اتفاق  األخيرة  تبرم  لم  ما  وبريطانيا 
التي  األوروبي  االتحاد  عن  انفصالها  مفاوضات  إطار 
بريطانيا  أن  إلى  الشركة  وأشارت  األربعاء.  أمس  بدأت، 
االتحاد  مع  ثنائي  اتفاق  على  للتفاوض  ستحتاج 
الطيران من وإلى أوروبا مع  باستمرار  األوروبي للسماح 
استعدادها للخروج من نظام »السماوات المفتوحة« 
كيني  اير  ريان  شركة  في  المسؤول  وقال  األوروبي. 
الحكومة  تبدو  أن  المقلق  من  »أصبح  جاكوبس: 

البريطانية بدون خطة بديلة«.

موسكو وأنقرة تناقشان إمدادات الحبوب
االقتصاد  وزير  نائب  عن  الروسية  اإلعالم  وكالة  نقلت 
وزارتي  إن  أمس،  قوله،  غروزديف  أليكسي  الروسي 
الروسية والتركية تخططان لعقد مشاورات  االقتصاد 
قريبا بشأن إمدادات القمح الروسي لتركيا. وعلقت تركيا 
روسيا في  الشمس من  القمح والذرة ودوار  مشتريات 
في  ذلك  ويأتي  الجاري.  مارس/آذار  من  سابق  وقت 
الطرفين  بين  المتبادلة  العقوبات  حرب  تصاعد  إطار 
بعد استمرار موسكو حظر استيراد سلع زراعية وأبرزها 
بين  العالقات  وكانت  تركيا.  من  )الطماطم(  البندورة 
روسيا وتركيا شهدت تحسنا بعد لقاء الرئيسين فالديمير 

بوتين ورجب طيب أردوغان الشهر الجاري.

شركة تابعة لتوشيبا تطلب إشهار إفالسها
النووية  الطاقة  وحدة  وستنغهاوس،  شركة  قدمت 
طلبا  اليابانية،  كورب  توشيبا  لشركة  التابعة  األميركية 
األميركي  القانون  من  عشر  الحادي  الفصل  بموجب 
تسعى  الذي  الوقت  في  أمس،  الدائنين،  من  لحمايتها 
تهدد  التي  الخسائر  لتحجيم  اليابانية  الشركة  فيه 
لوستنغهاوس،  اإلفالس  إشهار  وسيسمح  مستقبلها. 
أن  رغم  اإلنشائية  عقودها  نقض  أو  التفاوض  بإعادة 
المرافق المالكة لهذه المشروعات ستسعى على األرجح 
إلى الحصول على تعويضات. وفي هذا السياق، تقول 
بوستنغهاوس  الصلة  ذات  االلتزامات  إجمالي  إن  توشيبا 

بلغ 9.8 مليارات دوالر في ديسمبر/كانون األول. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ليس من حق أي رئيس دولة 
التدخل في إدارة السياسة النقدية 

لبالده والتي تحدد اتجاهات أسعار 
صرف العمالت، وأسعار الفائدة 

على القروض والودائع، وكمية 
البنكنوت املطبوع داخل املجتمع، 

وحجم السيولة املتاحة داخل 
القطاع املصرفي وفي األسواق، 

ذلك ألن إدارة السياسة النقدية هي 
شأن فني بحت، املسؤول األول 

واألخير عنها هي البنوك املركزية 
ومؤسسات النقد التي تأخذ في 
االعتبار عوامل عدة عند زيادة 

 معدالت 
ً
سعر الفائدة، منها مثال

التضخم والنمو االقتصادي 
السائدين بالبالد وحجم 

االحتياطي األجنبي، وكمية الذهب، 
والظروف السياسية واالقتصادية 
السائدة، وموارد البالد الخارجية، 

وحال السياحة والصادرات 
وتحويالت املغتربني..

وليس من حق أي رئيس دولة 
أن يضغط على البنك املركزي 

ببالده لخفض أو زيادة أسعار 
الفائدة، أو رفع قيمة العملة املحلية 

في مقابل الدوالر، كما ال يحق 
لهذا الرئيس إجبار البنوك على 

خفض أسعار الفائدة لديها ومنح 
قروض رخيصة للمستثمرين، أو 
حتى منح قروض بال فائدة أصال 
لبعض فئات املجتمع، كما ال يحق 
له إصدار تعليمات للبنوك العامة 
أو الخاصة بمنح قروض مجانية 
للفقراء واملحتاجني واألرامل، ذلك 
ألن من أبرز مهام إدارة السياسة 
النقدية حماية أموال املودعني التي 

هي في األصل أموال املجتمع 
وإدارتها بشكل كفؤ.

ومن هنا فإن محاوالت أردوغان 
املستمرة في إدارة وتوجيه 

السياسة النقدية لبالده، وممارسة 
ضغوط سياسية على البنك 

 جسيمًا. 
ً
املركزي التركي تعد خطأ

من حق أردوغان أن يعارض 
أسعار الفائدة املرتفعة ويدعو إلى 

خفضها بشكل ملموس كما أعلن 
أمس، ومن حقه أن يصف الفائدة 
املرتفعة بأنها وسائل لالستغالل 

في الخطاب الذي ألقاه أمس في 
أنقرة، ومن حقه أن يصف نفسه 

بأنه »عدو« ألسعار الفائدة ويبعث 
بالرسالة ألتباعه ومؤيديه، ومن 

حقه املطالبة بخفض الفائدة على 
القروض العتبارات عدة منها 
حرص حكومته على تشجيع 

االستثمار وخفض التضخم وكبح 
زيادة األسعار، ومن حق الرجل أن 
ينزعج من االرتفاع املستمر الذي 
جرى للدوالر أمام الليرة خاصة 
مع استمرار تدفق النقد األجنبي 

واالستثمارات الخارجية على 
بالده، ومن حقه أن يوفر لألتراك 

قروضًا بسعر فائدة أقل من تكلفة 
األموال، لكن ليس من حقه فرض 

رأيه على صانعي السياسة النقدية 
والبنك املركزي وإبداء رأي سياسي 

في مسائل فنية بحتة.
سكت أردوغان، فهدأت املضاربة 
على الليرة واستقر سعرها إلى 

حد ما، ومع توقف أردوغان 
عن ممارسة الضغط على البنك 

املركزي فإن أسعار الفائدة 
ستتراجع بشكل تلقائي عندما 
يتراجع التضخم وتزيد موارد 

الصادرات والسياحة.

أردوغان عدو 
أسعار الفائدة
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الرباط ـ مصطفى قماس

طالب مصنعو السيارات في املغرب، بالتصدي ملا وصفوه 
بـ »الغش« الذي تشهده تجارة قطع الغيار، ما يتسبب في 
إفــاس مصانع محلية والحيلولة دون جــذب مستثمرين 
أجانب في القطاع الذي تعول عليه اململكة لزيادة صادراته 

بشكل كبير.
املــغــرب نحو تبني معايير صــارمــة مــن أجــل محاربة  ويتجه 
الغش في قطع الغيار، حيث تخطط وزارة الصناعة والتجارة، 
مطابقة  شــهــادات  اعتماد  عبر  الغشاشني،  املــوزعــني  لتحييد 
قــوانــني  يــحــتــرمــون  الــذيــن  الــتــجــار،  بــمــحــات  للمعايير تعلق 
الــجــودة والــســامــة. وينشط فــي املــغــرب مــا بــني 4500 و5000 
املغربية لصناعة  الجمعية  تاجر قطع غيار، حسب تقديرات 
وتــــجــــارة الــــســــيــــارات. وســـبـــق لــلــمــمــلــكــة أن ســعــت إلــــى فــرض 
مواصفات صارمة في قطع الغيار، ما أفضى إلى حرب كامية 
ــــذي رأوا فـــي ذلــك  بـــني املــصــنــعــني املــحــلــيــني واملـــســـتـــورديـــن الـ
تضييقا عليهم. وكــان من نتائج ذلك أن طلب املصنعون في 
الجمعية املغربية لصناعة وتجارة السيارات، من مستوردي 
قطع الغيار، االنسحاب من الجمعية. وقال حكيم عبد املؤمن، 
رئيس الجمعية، في مؤتمر صحافي، مساء الثاثاء املاضي، 
فــقــط، حــتــى ال تتحمل  املــصــنــعــني  تــريــد تمثيل  الــجــمــعــيــة  إن 
مــســؤولــيــة مــســتــورديــن قـــد ال يــحــتــرمــون املــعــايــيــر الــواجــبــة. 
وأضاف عبد املؤمن أن الجمعية تمثل املستثمرين في قطاع 
الــســيــارات مــن مــجــهــزيــن ومــصــنــعــني فــقــط ، حــيــث تــضــم 167 
شركة، بعد وضع الخطة الجديدة في قطاع السيارات. وأشار 
إلى أن عدد املصنعني املحليني لقطع الغيار تراجع في األعوام 
األخيرة، بسبب ما وصفه باالستيراد املتوحش الذي انتعش 
ــوام األخـــيـــرة. واعــتــبــر أن الــغــش فــي قــطــع الــغــيــار من  ــ فــي األعـ
املسببات الرئيسية لحوادث السير، التي تودي بحياة حوالي 

أربعة آالف شخص في اململكة سنويًا. 
ــن مــنــافــســة  ــرب مــ ــغــ ــي املــ ويـــشـــكـــو مــصــنــعــو قـــطـــاع الـــغـــيـــار فــ
املــســتــورديــن، الـــذي يــحــولــون دون تــســويــق مــا ينتجونه في 
السوق املغربية. وقال مصنعون إنهم يتمكنون من التصدير 
إلى األسواق األوروبية، لكنهم ال يستطيعون البيع في السوق 
املحلية بسبب »االســتــيــراد املــتــوحــش«، مشيرين إلــى أنــه كي 
يتمكن املصنع من البيع في السوق املحلية عليه أن يغش، ألن 
قطع الغيار التي تباع في املغرب ال تخضع للمراقبة. ويطاول 
الغش، حسب جميعة املصنعني، الفرامل والبطاريات والزجاج 
والنسيج والباستيك واألساك الباستيكية وأجهزة تبريد 
املحركات. ويشير أحد املصنعني إلى أن بعض املنتجني تحول 
إلى أنشطة أخرى، مثل توفير الزجاج لقطاع البناء أو أغلقوا 
شركاتهم، الفتا إلى أن من استطاعوا الصمود في سوق قطع 
الغيار، هم من تحالفوا مع مصنعني أجانب باملغرب، من أجل 

تزويدهم بقطع الغيار والتصدير. 
وقــــال عــمــر كــــرواطــــة، أحــــد مــصــنــعــي قــطــع غــيــار الـــســـيـــارات لـ 
»العربي الجديد«، إنه اضطر للتحالف مع شريك أميركي، من 
أجل التصدير، بعدما ضاقت السوق املحليه أمامه. ووضعت 

املــمــلــكــة خــطــة تــــؤدي إلنــتــاج 600 ألـــف ســيــارة فــي الـــعـــام، مع 
إلى مليون سيارة بحلول عام  اإلنتاج  بارتفاع هذا  توقعات 
2020. ومكنت تلك الخطة من جلب مصنعني كبار مثل بيجو 
ورونو الفرنسيتني. وتمكنت املغرب من تحقيق صادرات في 
قــطــاع الــســيــارات بنحو 6 مــلــيــارات دوالر فــي الــعــام املــاضــي، 
وســط تــوقــعــات بوصولها إلــى 10 مــلــيــارات دوالر فــي 2020. 
وارتـــفـــع عـــدد فـــرص الــعــمــل فــي قــطــاع الــســيــارات إلـــى 90 ألــف 
ألـــف وظــيــفــة فــي 2013، وبينما  وظــيــفــة عـــام 2015 مــقــابــل 75 
يتوقع ازديــادهــا إلــى 175 ألــف فرصة عمل في 2020. وباتت 
شــركــات الــســيــارت تــراهــن عــلــى اتــســاع حــجــم الــســوق املحلي 
أيــضــا. وسجلت مبيعات الــســيــارات الــجــديــدة فــي املــغــرب في 
ألف   163.1 إلــى  لتصل  قياسيا،  2016 مستوى  املاضي  العام 

سيارة، حسب جمعية مستوردي السيارات.
وأظهرت بيانات الجمعية، في يناير/كانون الثاني 2017، أن 
مبيعات السيارات في السوق الداخلية، قفزت بنسبة %23.57 
في 2016 مقارنة بالعام السابق له. ويرجع عاملون في سوق 
الــســيــارات النمو فــي املبيعات املحلية إلــى عــدة عــوامــل، على 
رأســهــا رغــبــة األســـر فــي الــحــصــول عــلــى ســيــارة مــن أجـــل حل 
مشكلة النقل. وتتوفر 27% من األسر في املغرب على سيارات، 
بينما يــصــل هـــذا املــعــدل إلـــى 80% فــي بــلــدان أخــــرى، حسب 
دراسة أنجزت قبل عامني. غير أن حل مشكلة التنقل ال يفسر 

لوحده ارتفاع املبيعات في العام املاضي.

الكويت تغلق 
أقدم مصفاة نفط

مصنع سيارات في المغرب )فرانس برس(

»االستيراد« يقلق مصنعي أجزاء السيارات
المعلومات االئتمانية للعرب

عقدت اللجنة العربية للمعلومات االئتمانية 
اجتماعًا، أمس األربعاء، في مقر صندوق 

النقد العربي بأبوظبي في اإلمارات العربية 
املتحدة، ملناقشة تطوير أداء املصارف 

العربية. وشارك في االجتماع املدراء 
املسؤولون عن نظم املعلومات االئتمانية 

واملخاطر في املصارف املركزية العربية، إلى 
جانب مدراء مكاتب وشركات االستعالم 
االئتماني. وناقش املجتمعون، وفق وكالة 
أنباء البحرين، عددًا من القضايا املتعلقة 

بتصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ 
األعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإمكانية 
تبني آليات لتبادل املعلومات االئتمانية بني 
الدول، بما يعزز فرص تنمية االستثمارات 

واملعامالت املالية البينية. 

ارتفاع سعر نفط الكويت
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 47 

سنتًا في تداوالت الثالثاء املاضي، ليصل 
إلى 47.76 دوالرا، مقابل 47.29 دوالرا 

للبرميل في تداوالت اإلثنني املاضي، وذلك 
علن من مؤسسة البترول 

ُ
وفقًا للسعر امل

الكويتية، بحسب وكالة األنباء الكويتية 
“كونا”، أمس.

وجاء ارتفاع األسعار، بعد إعالن معهد 
البترول األميركي، تراجع مخزونات النفط 
بالواليات املتحدة بنحو 1.9 مليون برميل 
خالل األسبوع املنتهي في 21 مارس/ آذار 

الجاري، مقارنة باألسبوع املاضي البالغ 
4.5 ماليني برميل.

أذون خزانة للبحرين
أعلن مصرف البحرين املركزي، أنه تم 
إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة 35 

مليون دينار بحريني )93 مليون دوالر( 
لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ في الثاني 

من أبريل/نيسان وتنتهي في األول من 
أكتوبر/تشرين األول 2017.

ويأتي اإلصدار ضمن إصدارات شهرية 
يطرحها مصرف البحرين املركزي نيابة 

عن حكومة البحرين. وبلغ معدل سعر 
الفائدة على هذه األذون نحو 2.36% وهي 

نفس النسبة لإلصدار السابق في الخامس 
من مارس/آذار الجاري.

أخبــار 
      العرب

الكويت ـ محمود بدير

بــعــد 49 عـــامـــًا مـــن الـــعـــمـــل، تــغــلــق الــكــويــت 
جنوب  الشعيبة،  مــصــفــاة  الخميس  الــيــوم 
العاصمة، لتخرج من الخدمة أولى مصافي 
النفط، والتي كان يطلق عليها »أم الخير«، 
االفتراضي في صناعة  انتهاء عمرها  بعد 
تــكــريــر الـــنـــفـــط. وأنــــشــــأت الـــكـــويـــت مــصــفــاة 
أبــريــل/نــيــســان 1968 بطاقة  فــي  الــشــعــيــبــة 
إنــتــاجــيــة 95 ألـــف بــرمــيــل فــي الــيــوم آنــــذاك، 
وكانت أحد أضاع مثلث التكرير في الدولة 
الــغــنــيــة بــالــنــفــط، بــيــنــمــا وصـــلـــت طــاقــتــهــا 
الــتــكــريــريــة إلـــى نــحــو 200 ألـــف بــرمــيــل في 

اليوم مؤخرًا بعد أعمال تطوير عدة.
وتنتج مصفاة الشعيبة نحو 30 نوعًا من 
املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة الــخــفــيــفــة والــوســطــى 
ــانـــب مــصــفــاة  ــــى جـ والـــثـــقـــيـــلـــة، وتـــســـاهـــم إلـ
ميناء األحمدي بتوفير املنتجات البترولية 
ــكـــن الــــجــــزء األهـــــــم مــن  ــة، لـ ــيـ ــلـ ــلـــســـوق املـــحـ لـ
إلــى  لــلــتــصــديــر  بـــاألســـاس  مــعــد  منتجاتها 
األســــواق الــعــاملــيــة، إذ أن املــنــتــجــات املــكــررة 
ــفـــق مــــع املــــواصــــفــــات  ــتـ ــة الـــــجـــــودة وتـ ــيـ ــالـ عـ

املتطورة لألسواق العاملية.
ــتــــرول الــوطــنــيــة  ــبــ ــقــــًا لــخــطــة شـــركـــة الــ ووفــ
الكويتية، سيتم استخدام خزانات مصفاة 
الـــشـــعـــيـــبـــة الـــبـــالـــغ عــــددهــــا 72 خــــزانــــًا فــي 
اســتــقــبــال املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة املــــكــــررة من 
لها،  املــجــاورة  عبدالله  ميناء  مصفاة  قبل 
إلى  ستضاف  التي  الكبرى  التوسعة  عقب 

طاقتها التكريرية في منتصف 2018.
ومصفاة الشعيبة هي أصغر معامل تكرير 
الـــبـــتـــرول الـــوطـــنـــيـــة، ولـــكـــن مــصــفــاة مــيــنــاء 
األحمدي التي تبلغ طاقتها 450 ألف برميل 
في اليوم هي أكبرها، تليها مصفاة ميناء 
عبدالله بطاقة تكريرية 265 ألف برميل في 
اليوم. وستحل مصفاة الزور محل مصفاة 
الخدمة رسميًا في  الشعيبة، عندما تدخل 
يــولــيــو/تــمــوز 2019 بــطــاقــة تــكــريــريــة تبلغ 
الــقــدرة  الــيــوم، لترتفع  ألــف برميل فــي   615
برميل  إلى 1.41 مليون  للكويت  التكريرية 

في اليوم.
وبلغت تكلفة بناء مصفاة الشعيبة حوالى 
قبل  مـــن  تــمــويــلــهــا  تـــم  دوالر،  مــلــيــون   100
تصميم  تم  وقــد  الكويتي،  الخاص  القطاع 
املصفاة بداية التكرير عند مستوى 95 ألف 

بــرمــيــل فــي الـــيـــوم، لــتــقــوم شــركــة »الــبــتــرول 
ذلك  بعد  التكريرية  الطاقة  برفع  الوطنية« 

إلى 200 ألف برميل في اليوم عام 1975.
التنفيذي  الــرئــيــس  املــطــيــري،  وقـــال محمد 
لــشــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة، فـــي تــصــريــح لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه تــم تقسيم مصفاة 
الشعيبة بعد اإلغاق إلى ثاثة أجزاء، األول 

خاص بخزانات النفط واملنتجات.
أما الجزء الثاني الخاص بميناء التصدير 
عــبــدالــلــه  مـــيـــنـــاء  مـــصـــفـــاة  إدارة  فـــســـتـــقـــوم 
ــلــــه، وفــــق  ــيــ ــغــ املــــــــجــــــــاورة بـــتـــحـــديـــثـــه وتــــشــ
الثالث  املطيري، في حني سيتم بيع الجزء 
ــى وجـــــود عـــروض  مـــن املـــصـــفـــاة، مــشــيــرًا إلــ
خارجية غير نهائية للشراء من سيريانكا 

والواليات املتحدة ونيجيريا.
ــــي، الــخــبــيــر  ــعـــــوضـ ــ ــيـــد الـ ــبـــدالـــحـــمـ وقــــــــال عـ
النفطي، في تصريح لـ »العربي الجديد«، إن 
األسباب التي دعت شركة البترول الوطنية 
وطرحها  الشعيبة  مــصــفــاة  اســتــبــعــاد  إلـــى 
ــروع لـــتـــحـــديـــث وتـــطـــويـــر  ــ ــشـ ــ ــو مـ ــ لـــلـــبـــيـــع هـ
قدم  بسبب  القديمة،  الــوحــدات  مــن  للعديد 

التكنولوجيا أو ألسباب بيئية.
وبحسب شركة البترول الوطنية، فإن قرار 
إغاق املصفاة جاء بعد دراسات تؤكد عدم 
جـــدوى اســتــمــرار االســتــثــمــار فــيــهــا، بسبب 
املصفاة  التوسع في مساحة  فــرص  انعدام 
مــن جميع  أخــرى  ألنها محاطة بصناعات 

الجوانب.
نقلت  املصفاة،  في  العاملني  وحــول مصير 
البترول  عن شركة  الكويتية  األنــبــاء  وكالة 
الحفاظ  الشركة حريصة على  إن  الوطنية، 
على العمالة وتنميتها كونها أساس العمل 

بالشركة ومن الكوادر الوطنية املهمة.
ــدد الـــعـــامـــلـــني فــــي مــصــفــاة  ــ وأضــــافــــت أن عـ
يــبــلــغ نــحــو 750 مــوظــفــًا كويتيًا  الــشــعــيــبــة 
وغـــيـــر كــويــتــي، الفـــتـــة إلــــى أن لــديــهــا خطة 
مـــعـــدة لــتــوزيــعــهــم عـــلـــى مـــصـــافـــي الــشــركــة 
)مصفاتي ميناء عبدالله وميناء األحمدي 

ومصفاة الزور(.
إلــى أنه  الــبــتــرول الوطنية,  ــارت شركة  وأشـ
يعمل في املصفاة نحو 200 موظف كويتي 
ضــمــن عــقــود املــقــاولــني )الــقــطــاع الــخــاص(، 
ــقـــود األخـــــرى  ــعـ ســيــتــم اســتــيــعــابــهــم فــــي الـ
بـــالـــشـــركـــة فــــي مـــصـــفـــاتـــي مـــيـــنـــاء عــبــدالــلــه 

واألحمدي.

طاقة

المغرب

ادفع نصف قيمة السيارة اآلن والنصف اآلخر 
بعد عامين... بدون فوائد

 ،MINI Cooper Hatchو BMW X موعة � عرضًا جديدًا ع� طرازات �� لتعاون مع بنك قطر الوط�� كة الفردان للسيارات �� تقّدم ��
� وبدون أّي فوائد. وتستفيد طرازات  ن السيارة وأن يسددوا الـ 50% ا��خرى بعد عام�� كن للعم�ء أن يدفعوا 50% من �� حيث ��
ديد  � أوً�) ومن كفا�� BMW �دة 3 سنوات (بدون �� �� � ما �� موعة BMW X �ها من خدمة BMW �دة 5 سنوات/ 60 ألف � (أ�� ��
� أوً�)  �� � ما �� ات). كذلك، تستفيد طرازات MINI Cooper Hatch من خدمة MINI �دة 5 سنوات/ 60 ألف � (أ�� الكيلوم��

ات). ديد الكيلوم�� ومن كفا�� MINI �دة 3 سنوات (بدون ��

انتشار  مدى  أبرز  للرأي  استطالًعا  مؤخرًا  فودافون  رشكة  أجرت 
مشكلة "صدمة فواتري" الهواتف املحمولة بني املسافرين من قطر 
رشكة  أجرته  الذي  االستطالع  شمل  الخارج.  يف  عطالتهم  لقضاء 
لقضاء  السفر  معتادي  من  شخص   200 من  أكرث  قطر  انتالجنس 
أكرث  عن  لسؤالهم  والوافدين،  القطريني  من  الخارج،  يف  العطالت 
تكلفة  ارتفاع  وجاء  عند سفرهم.  واجهوها  التي  شيوًعا  املشكالت 
فواتري الهواتف املحمولة أثناء السفر لتتصدر قامئة هذه املشكالت، 
إذ أفاد ثلث األشخاص (36%) الذين واجهوا مصاعب أثناء سفرهم 
العام املايض بأن صدمة الفواتري كانت إحدى مشكالتهم. وللتغلب 
 Bill" خدمة  مؤخرًا  قطر  فودافون  أطلقت  املشكلة،  هذه  عىل 
يف   “Red” باقات  يف  املشرتكني  عمالئها  ملساعدة   ،"Manager
مزايا  املبتكرة  الخدمة  متنح هذه  إذ  نهائيًا،  الفواتري  تجنب صدمة 
لتفعيل خدمة  الحاجة  تلقائيًا دون  "جواز سفر فودافون" للعمالء 
عروض  مزايا  بأفضل  تلقائيًا  العمالء  تزّود  كام  مسبًقا.  التجوال 
اإلنرتنت املحيل عند انتهاء رصيد الباقة. ويُعد ”جواز سفر فودافون" 
مع جميع  تتوافق  التي  قطر  الوحيدة يف  املحمولة  الهاتف  خدمة 
مشغيل الهواتف يف البلدان املشمولة بباقة تجوال فودافون، وتُسِهم 
هذه الخدمة يف تجنيب العمالء صدمة الفواتري التي قد تحدث عند 
تفعيل خاصية التجوال عن طريق االتصال بالشبكة الخاطئة أثناء 

السفر.   
ورغم كل هذا، تفيد النتائج بأن عدًدا قليًال جًدا من املسافرين لقضاء 
عطالتهم يف الخارج ينتبهون لهذه املشكالت ويحاولون تفاديها مسبًقا. 
فأقل من نصف الذين تم سؤالهم (46%) اشتكوا عندما واجهتهم هذه 
املشكالت، وواحد من كل ستة أشخاص (16%) فقط طالبوا بتعويض، 
وثلت املسافرين تقريبًا (30%) مل يتخذوا أي إجراء مطلًقا. ويف ضوء 
إنفاق املسافرين من قطر لقضاء عطالت يف الخارج قرابة 16 ألف ريال 
قطري لكل رحلة، فإن هذه املشكالت تكبدهم نفقات مالية مزعجة. 
وتفيد النتائج أيًضا أن التأثري الكبري الناجم عن هذه املشكالت يتجاوز 
بكثري الجانب املايل، إذ أفاد (45%) من املُستطلع آراؤهم أنهم عادوا 
من إجازاتهم أكرث توترًا من ذي قبل، فيام قال (36%) إن املشكالت 
كل  من  واحد  وتقريبا  أعصابهم،  أفقدتهم  سفرهم  يف  واجهوها  التي 

خمسة (21%)، أوضح أن هذه املشكالت أفسدت رحلته متاًما. 

وبرغم أن عدًدا من هذه املشكالت ال يستطيع املسافرون التحّكم 
للتخطيط  كاٍف  وقت  قضاء  أهمية  مدى  االستطالع  يبنّي  فيها، 
يخططوا  أن  لقضاء عطالتهم دون  الكثري  يسافر  فلألسف،  للرحلة. 
بشكل جيد لها، فـ (26%) فقط يسألون عن تكلفة خدمة التجوال 
قبل السفر، و(23%) يتواصلون مع مصارفهم البنكية ليخربونها عن 
رحالتهم وواحد من خمسة تقريبًا (19%) يتفقد رصيده املتبقي 

من بيانات التجوال.    
املسافرين  للعمالء  مثالية  خدمة   "Bill Manager" تعد  ولهذا، 
الذين يتجولون يف واحدة من  للخارج. فمن خاللها ميكن للعمالء 
قيمة  وتصل  فودافون»  تجوال  «باقة  بخدمة  مشمولة  دولة   78
ريـال قطري-   100 إىل  الصوتية  املكاملات  أو  لإلنرتنت  استهالكهم 
وهي تكلفة الخدمة- الحصول تلقائيًا عىل رصيد إنرتنت بحجم 1 
رصيد  إىل  باإلضافة  البلدان،  هذه  يف  استخدامها  ميكن  غيغابايت 
الخليج  دول  يف  لالستخدام  صالحة  غيغابايت   1 بحجم  إنرتنت 
العريب، و100 دقيقة للتجوال صالحة جميعها ملدة أسبوع وبدون 
أو  اإلنرتنت  رصيد  العميل  استهلك  حال  ويف  إضافية.  تكاليف  أي 
نفس    "Bill Manager" خدمة  متنحه  أسبوع،  خالل  الدقائق 

املزايا حال وصول استهالكهم إىل 100 ريـال أخرى، وهكذا. 
وتعليًقا عىل نتائج االستطالع، قال املهندس محمد السادة الرئيس 
التنفيذي للعمليات بفودافون قطر: "ينبغي أن تكون رحلة قضاء 
أية مشاكل غري  الخارج تجربة سنوية رائعة خالية من  العطلة يف 
اإلحباط  حجم  جيًدا  نتفهم  ونحن  أجواءها.  تفسد  قد  متوقعة 
واإلزعاج الذي قد يشعر به املسافر نتيجة صدمة التكاليف املرتفعة 
جانب  إىل   ،"Bill Manager" خدمة  أطلقنا  ولهذا  للفواتري، 
مجموعة أخرى من الحلول املبتكرة لنمّكن عمالءنا من التحكم يف 
نفقاتهم سواء يف الداخل أو الخارج. وميكن لعمالئنا االعتامد علينا 
يف ذلك، إذ نوفر لهم تعريفة تجوال مناسبة وشبكة واسعة توفر لهم 
تغطية يف العديد من الدول، ومن ثم ال يبقى أمامهم سوى التفكري 

فقط يف كيفية االستمتاع برحالتهم عىل أفضل نحو ممكن".

خدمة
 "BILL MANAGER"
من فودافون قطر تجنب 
العمالء أكبر مشكالت 

السفر للخارج
فودافون 

تكشف أكثر 
األسباب التي 
تفسد رحالت 

المسافرين 
للخارج في 

استطالع 
للرأي

الرياض ـ خالد الشايع

تــراجــع احــتــيــاطــي الــنــقــد األجنبي 
لـــدى املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
إلى  املــاضــي،  فبراير/شباط  خــال 
أدنى مستوى له في خمس سنوات، مواصا 
ــة انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط  ــ هــبــوطــه مــنــذ أزمـ
مطلعة  مــصــادر  ذكـــرت  فيما   ،2014 منتصف 
ــمـــاق صـــنـــاعـــة الــنــفــط،  ــو، عـ ــ ــكـ ــ ــة أرامـ ــركـ أن شـ
تعتزم اقتراض 10 مليارات دوالر، عبر إصدار 
صكوك إسامية هي األولى في تاريخ الشركة.
ونقلت وكالة بلومبرغ االقتصادية األميركية 
عـــن مـــصـــادر وصــفــتــهــا بــاملــطــلــعــة، أن أرامــكــو 
إصــدار  أول  فــي  مــلــيــاري دوالر  تسعي لجمع 
لها من الصكوك، كجزء من برنامج يهدف إلى 
أنها  إلــى  اقتراض 10 مليارات دوالر، مشيرة 
ستبيع الصكوك آلجل 7 سنوات، بفائدة تزيد 
بــواقــع 0.25% عــن ســعــر الــفــائــدة الــســائــد في 
العديد  النفط،  انخفاض أسعار  البنوك.ودفع 
االقتراض لتطوير  إلى  املنتجة،  الشركات  من 
أعمالها. فيما لم يتم الكشف عن الغرض من 
طـــرح هـــذه الــصــكــوك مــن جــانــب أرامـــكـــو، أكبر 

منتج للنفط في العالم. 
ويــأتــي اعــتــزام أرامــكــو طـــرح أدوات ديـــن، في 
إلــى طــرح حصة  السعودية  فيه  وقــت تسعى 

تــصــل إلـــى 5% مــن أســهــم الــشــركــة فــي أســـواق 
املال )البورصات( املحلية والدولية.

وكان الرئيس التنفيذي ألرامكو قد أعلن، في 
وقت سابق من مارس/آذار الجاري، أن عملية 
طرح حصة من أسهم الشركة في البورصات 
الــعــاملــيــة تــمــضــي كــمــا هـــو مــخــطــط لــهــا، ومــن 
ــارج في  املــتــوقــع أن تــجــري فــي الـــداخـــل والـــخـ

النصف الثاني من 2018.
ــا  ــهـ ــراداتـ وتـــعـــانـــي الـــســـعـــوديـــة مـــن تـــراجـــع إيـ
النفطية، ما أدى إلى تسجيل اململكة عجزًا في 
مليار دوالر   17.5 واقــتــراض نحو  ميزانيتها 
مـــن املــؤســســات املــالــيــة، فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 

األول املاضي، من خال سندات دولية.
وكـــانـــت صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
قــد ذكــــرت، فــي عــددهــا الـــصـــادر يـــوم السبت 
ــفــــط فــي  ــنــ ــتـــجـــي الــ ــنـ ــعــــض مـ املــــــاضــــــي، أن بــ
دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي يــدرســون 
إنتاجهم  مقابل  مقدمًا  املـــال  على  الــحــصــول 
أجبرهم هبوط  أن  بعد  وذلــك  املستقبل،  فــي 
سعر الخام على البحث عن طرق جديدة لسد 

فجوات عجز امليزانية.
وأظهرت بيانات صــادرة، أمــس، عن مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الـــســـعـــودي )الــبــنــك املـــركـــزي(، 
األجنبي  النقد  مــن  اململكة  احتياطي  تــراجــع 

إلى أدنى مستوى له منذ 5 سنوات.
وأشـــــارت املــؤســســة، إلـــى هــبــوط االحــتــيــاطــي 
النقدي إلى حوالي 2.2 تريليون ريال )533.3 
فــاقــدًا 28.5  فــبــرايــر/شــبــاط،  مليار دوالر( فــي 
مليار ريــال )7.6 مليارات دوالر( عن مستواه 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2017. وقـــال ربيع 
سندي، املحلل املالي السعودي، إن السعودية 
ــام  ــعـ ــيــــانــــات مـــــوازنـــــة الـ ــر بــ ــشـ ــنـــت لــــــدى نـ ــلـ أعـ
الــحــالــي فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، 
إلى 84 مليار دوالر،  أنها تتوقع عجزًا يصل 
بمعدل سبعة مليارات دوالر شهريًا. وأضاف 
ســنــدي، فــي تصريح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
املــالــيــة الــســعــوديــة كــانــت واضــحــة فــي بيانها 
عن املــوازنــة، وأنها ستعوض هــذا العجز من 

ــدار ســنــدات  ــ الــســحــب مـــن االحــتــيــاطــي أو إصـ
ديـــن. وتــابــع: »لــم يعد متاحًا إصـــدار سندات 
أصــــدرت ســنــدات  بالفعل  ألنــهــا  ديـــن محلية، 
بأكثر من 180 مليار ريــال )48 مليار دوالر(، 
فـــاالســـتـــمـــرار فـــي طــــرح املـــزيـــد مـــن الــســنــدات 
سيجفف السيولة لدى املصارف املحلية، وهذا 
االقــتــصــاد«.  عــواقــب وخيمة على  لــه  ستكون 
الخليج  دول  بــجــانــب  الــســعــوديــة،  واتــجــهــت 
األخـــرى، إلــى طــرح ســنــدات دولــيــة لاقتراض 
لتقليص  مالية  سيولة  لتوفير  الــخــارج،  مــن 
العجز في موازناتها. وأظهر رصد لـ«العربي 

دول مجلس  إصـــــــدارات  حــجــم  أن  الـــجـــديـــد«، 
)الــســعــوديــة، قطر،  الــســت  الــتــعــاون الخليجي 
البحرين(  ُعــمــان،  الــكــويــت، سلطنة  اإلمــــارات، 
من السندات الدولية منذ بداية العام املاضي، 

2016، بلغ نحو 48.4 مليار دوالر. 
االئتماني  للتصنيف  »موديز«  وكالة  وكانت 
الــعــاملــيــة، فـــي تــقــريــر لــهــا أخـــيـــرًا، تــوقــعــت أن 
تجمع دول الخليج هذا العام قرابة ما جمعته 
العام املاضي، بعد أن وصل عجز ميزانيتها 
إلى  و2016   2015 لعامي  مجتمعة  العمومية 
9% من ناتجها املحلي اإلجمالي ككل، مقارنة 

مـــع الـــفـــائـــض الـــــذي ســجــلــتــه هــــذه الــــــدول في 
2014 حني بلغ 5% تقريبًا من ناتجها املحلي 
اإلجـــمـــالـــي، عــنــدمــا كــــان ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 

حينها 100 دوالر.
تقرير  فــي  رأت  ســتــريــت«  »وول  لكن صحيفة 
لها، مطلع األسبوع الجاري، أن ما ستجمعه 
هــــذه الــــــدول قـــد ال يـــكـــون كـــافـــيـــًا، فــالــســنــدات 
الــســعــوديــة الـــتـــي جــمــعــت مــنــهــا 17.5 مــلــيــار 
املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  دوالر، 
غطت 22% فقط من عجزها املالي لعام 2016.

قــادرة  الخليج  وحتى وقــت قريب، كانت دول 

على تجاهل أسواق السندات العاملية، ولكنها 
لجأت إلى إصدار أدوات الدين لتغطية العجز 
في موازناتها الناتجة عن تهاوي سعر النفط 
بأكثر من 70% من 120 دوالرًا منتصف 2014، 
إلى نحو 27 دوالرًا مطلع 2016، قبل أن يصعد 

إلى نطاق 50 دوالرًا باملتوسط حاليًا.
االئــتــمــانــي،  للتصنيف  فيتش  وكــالــة  وقــالــت 
في تقرير صــادر في وقــت سابق من مــارس/

النفط، ساهم  إن هبوط أسعار  الــجــاري،  آذار 
في زيــادة العجز املالي واالتــجــاه إلــى أســواق 

الدين العاملية.

تراجع احتياطي 
السعودية... 

وأرامكو تقترض

هبوط أسعار النفط يقلّص اإليرادات المالية )فايز نور الدين/ فرانس برس(

ذكرت مصادر مطلعة 
أن شركة أرامكو النفطية 

السعودية، تعتزم 
اقتراض 10 مليارات 

دوالر، عبر إصدار صكوك 
إسالمية هي األولى 

في تاريخها

موارد

غزة ـ عالء الحلو

محمد  أبـــو  الفلسطيني  ـــزارع  املــ يــكــتــرث  ال 
املتواصلة،  اإلسرائيلية  للتهديدات  حبيب 
ــدود الـــشـــرقـــيـــة  ــ ــحــ ــ ــنـــــار عـــلـــى الــ وإطـــــــــاق الـــ
ملنطقة حــي الــشــجــاعــيــة شـــرق مــديــنــة غــزة، 
ــه بـــأشـــتـــال الـــزيـــتـــون وغــيــرهــا  ــ ــيـــزرع أرضـ فـ
مــن املــحــاصــيــل، رافــعــًا شــعــار »األرض لنا، 

سنزرعها ونقلعها«.
املــخــاطــر والـــصـــعـــوبـــات املــحــيــطــة بـــاملـــزارع 
الــخــمــســيــنــي وأقــــرانــــه عــلــى طــــول الـــحـــدود 
الشرقية لقطاع غزة لم تمنعهم من التوجه 

إلــــى أرضـــهـــم صــبــيــحــة كـــل يـــــوم، لــتــفــقــدهــا 
والعناية بها، في تأكيد منهم على أحقيتهم 

باألرض، وانتمائهم إليها.
وتتعدد أشكال املمارسات اإلسرائيلية بحق 
املــزارعــني على طــول الــخــطــوط الــشــرقــيــة، إذ 
النار  املتمركزة بإطاق  املراقبة  أبــراج  تقوم 
بــشــكــل مــتــقــطــع عــلــى املـــزارعـــني وإصــابــتــهــم 
بــشــكــل مــبــاشــر، إضـــافـــة إلــــى رش املــبــيــدات 
الكيماوية لضمان عدم تأثير طول النباتات 

واألشجار على الرؤية واملراقبة واملتابعة.
ويــقــول أبــو محمد لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إنه 
الــزراعــة في توفير لقمة عيش  يعتمد على 

أفــــراد، مضيفًا:  املــكــونــة مــن ثمانية  أســرتــه 
دونــمــات   5 مساحتها  أرض  قطعة  »نــمــلــك 
)الـــدونـــم يــعــادل ألـــف مــتــر مـــربـــع(، لكننا ال 
نستطيع الـــوصـــول إلــيــهــا لــقــربــهــا الــشــديــد 

مـــن أبــــــراج املـــراقـــبـــة، وقــطــعــة أرض أخـــرى 
تبعد نحو 800 متر عن تلك األبـــراج، نقوم 
ــم املــخــاطــر  ــ بـــزراعـــتـــهـــا والـــعـــنـــايـــة بـــهـــا، رغـ

املحدقة بنا«.
ــط تــلــك املــخــاطــر،  ــة وســ ــزراعــ ــن ســبــب الــ وعــ
الشريط  يقول حبيب: »وجودنا على طول 
الــشــرقــي لــقــطــاع غـــزة يــعــزز مـــن صــمــودنــا، 
الفلسطينية  أرضــنــا  هــويــة  على  وتأكيدنا 
تــركــنــا األرض ورحــلــنــا مــنــذ زمــن  كــنــا   )..(
لـــو أنــنــا خــفــنــا، وارتـــعـــدنـــا مـــن الــتــهــديــدات 

اإلسرائيلية املتواصلة«.
ويوضح أن املزارع يتعرض للطلقات األولى 
في أي تصعيد إسرائيلي أو حرب أو توغل، 
كما يتعرض للخسائر املتواصلة، مضيفًا: 
»تزيد تلك املمارسات من تمسكنا باألرض، 
وتمسكنا بمهنة اآلباء واألجداد، فقد رويت 

بالدماء والعرق«.  
ــيـــب إلـــــــى الــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  ــبـ ــفــــت حـ ــلــ ويــ
يــواجــهــهــا املـــــــزارع ومــنــهــا مــلــوحــة املـــيـــاه، 
غــيــاب دعــــم املــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي، واملــنــتــج 
يتم  مــنــتــجــات  اســتــيــراد  عــبــر  الفلسطيني، 
زراعتها محليًا، ما يؤدي إلى عدم استقرار 
ــزيـــد من  األســــعــــار فـــي الــــســــوق، وإلــــحــــاق املـ
الـــخـــســـائـــر بــــــاملــــــزارع، فــــي ظــــل غـــيـــاب دعـــم 
الزراعة  وزارة  الزراعية وصــرف  املؤسسات 

لألضرار.
أوضــــــــاع املـــــزارعـــــني مــتــشــابــهــة مــــن شــمــال 
ــزارع  ــ الــقــطــاع حــتــى جــنــوبــه، إذ يـــوضـــح املـ
أبــو أحــمــد أبــو مغاصيب مــن منطقة وادي 
السلقا شــرق ديــر البلح وســط قــطــاع غــزة، 
ويعيل أســرة مكونة من 7 أفــراد، أنــه يعمل 
وشــقــيــقــه إيــــاد، فــي أرضــهــم ومــســاحــتــهــا 3 
دونــمــات، يتم زراعتها بمحاصيل عــدة في 

موسمي الصيف والشتاء.
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن املـــــــزارع  ــعــ ويــــبــــني لـــــ »الــ
فــــي خـــطـــر مـــتـــواصـــل نــتــيــجــة املـــمـــارســـات 
لكنه  املتوقعة،  وغير  املفاجئة  اإلسرائيلية 
ال يـــزال متمسكًا بــفــأســه وأرضــــه، ويــشــارك 
فـــي كـــل املــنــاســبــات والــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة 
التي تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني 

باألرض، وعلى ضرورة تمسكه فيها.
ويـــشـــيـــر أبــــــو مـــغـــاصـــيـــب إلــــــى أن املــــــــزارع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هـــــو املـــــــــــزارع األكـــــثـــــر تــــأثــــرًا 
بالسياسة وارتهانًا لألوضاع األمنية، التي 
والحصاد وعلى  الزراعة  على عملية  تؤثر 
ــار املـــنـــتـــج، مــضــيــفــًا: »نـــحـــن فـــي حــالــة  ــعـ أسـ
قلق متواصل، وتحيط بنا األزمــات من كل 

ــــزرع، وال مــجــال  الــجــهــات، لــكــنــنــا مـــا زلــنــا نـ
أمــامــنــا ســوى الـــزراعـــة«. وتــؤكــد عــفــاف أبو 
غالي، مديرة اإلغاثة الزراعية في قطاع غزة، 
ــتـــال اإلســرائــيــلــي يــمــنــع املـــزارعـــني  أن االحـ
ــم بــشــكــل دائـــم  ــهـ ــيـ ــول إلــــى أراضـ مـــن الــــوصــ
الســتــغــالــهــا بــالــشــكــل األمـــثـــل، مــا يجعلها 
مــنــاطــق مــقــيــدة الـــوصـــول إلــيــهــا، ويتسبب 

بخسائر فادحة. 
ــالـــي، فـــي لـــقـــاء مـــع »الــعــربــي  ــو غـ ــقـــول أبــ وتـ
الـــجـــديـــد«، إن الــصــعــوبــات واملــخــاطــر الــتــي 
يـــتـــعـــرض لـــهـــا املـــــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
الحدود الشرقية للقطاع، والتي تتمثل في 
إطــاق الــنــار، وتــذبــذب مساحات الــوصــول، 
كذلك منع املزارعني من زراعة أشتال تتجاوز 
الـ 60 أو 70 سنتيمترا، كي ال تحجب الرؤية 
عــن جــنــود االحــتــال املتمركزين فــي أبــراج 

املراقبة على طول الخطوط الشرقية.
أن االحــتــال اإلسرائيلي يمنع  إلــى  وتشير 
ــول املـــؤســـســـات اإلغـــاثـــيـــة لــلــمــزارعــني،  ــ وصـ
باستثناء بعض املؤسسات الدولية، ويقيد 
الوصول إليها، ما يزيد األعباء امللقاة على 
عــاتــق املـــزارعـــني، الــذيــن يــعــانــون مــن جملة 
أزمات، مبينة ضرورة مساندة املزارع كونه 
ركـــنـــا أســـاســـيـــا مـــن أركــــــان دعــــم االقــتــصــاد 
الخطر  أن  غــالــي  أبـــو  وتــؤكــد  الفلسطيني. 
األكبر الــذي يتعرض له املـــزارع، يتمثل في 
الكيماوية،  للمبيدات  االحــتــال  اســتــخــدام 
ــة عــلــى  ــتـــي يـــرشـــهـــا عـــبـــر طــــائــــرات خـــاصـ الـ
طـــول الــحــدود الــشــرقــيــة، وتــســبــب فــي حــرق 
املــحــاصــيــل، وخــســائــر كــبــيــرة، الفــتــة إلــى أن 
املزارع ال يحصل على أي تعويضات نتيجة 
عدم تفعيل صندوق »درء املخاطر«، ودعت 
إلــى تفعيله من أجــل دعــم صمود املزارعني 

على أرضهم.
ــــري، رئــــيــــس الــلــجــنــة  ــــضـ ــــخـ كـــــــان جــــمــــال الـ
الــشــعــبــيــة ملـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار، قـــد قــــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة فـــي وقــــت ســبــق من 
الــكــارثــيــة   اآلثــــار 

ّ
الـــجـــاري، إن مــــارس/ آذار 

ــاع غـــزة  ــطــ ــد قــ ــ ــلــــي ضـ ــيــ ــرائــ لـــلـــحـــصـــار اإلســ
تتصاعد وتزداد منذ أكثر من عشر سنوات.

يــســيــطــر   االحـــــتـــــال 
ّ
أن ــري،  ــخــــضــ الــ وذكـــــــر 

ــي مـــعـــابـــر غـــزة  ــ ــتـــحـــكـــم بـــشـــكـــل كــــامــــل فـ ويـ
ويــغــلــقــهــا بــشــكــل تــــام، بــاســتــثــنــاء معبرين 
يــفــتــحــهــمــا جــزئــيــًا )كـــــرم أبــــو ســـالـــم وبــيــت 
كذلك طوقًا بحريًا  حــانــون-إيــرز(، ويفرض 
أو ممر  إقامة ميناء بحري  ، ويمنع 

ً
شــامــا

مائي عن طريق ميناء وسيط.

مزارعو شرق غزة يتشبثون باألرض رغم المخاطر

تقارير عربية
زراعة

المزارعون مستهدفون بشكل مستمر من االحتالل )عبدالحكيم أبورياش(

االحتالل يحرق 
محاصيل الفلسطينيين 

بمبيدات كيماوية
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موسى مهدي

وفـــر مــنــتــدى االســتــثــمــار الــقــطــري 
الــذي عقد ليومني في  البريطاني 
كل منالعاصمة البريطانية لندن 
فرصة  إنكلترا،  شمالي  بيرمنغهام  ومدينة 
لــتــعــريــف الــقــطــاع الـــخـــاص الــقــطــري ورجـــال 
األعـــمـــال بــالــفــرص الــتــي ســتــوفــرهــا التقنية 
الــبــريــطــانــيــة وقـــطـــاع الــخــدمــات فـــي تحويل 
النفط  على  االعتماد  مــن  القطري  االقتصاد 
والغاز إلى اقتصاد معرفي وفقًا لرؤية قطر 

للتنمية املستدامة »رؤية قطر 2030«.
ــات أن  ــركــ ــــرو شــ ــــديـ ــال ومـ ــمــ ويــــــرى رجــــــال أعــ
تــوقــيــت املــنــتــدى االســتــثــمــاري، كـــان مــمــتــازًا 
حيث إنه تزامن مع توقيع بريطانيا للفقرة 
»50 مـــن اتــفــاقــيــة لــشــبــونــة« الـــتـــي وقــعــتــهــا 
الــوزراء تيريزا ماي اليوم في أعقاب  رئيسة 
في  للمنتدى  الثاني  الــيــوم  أمــس  حضورها 

مدينة بيرمنغهام. 
وهــــــــــذا الــــتــــوقــــيــــت نــــــــال تــــقــــديــــر الــــشــــركــــات 
البريطانية ومجتمع رجال األعمال ورئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي قالت في 
خطابها »رخــاء الخليج هو رخــاء بريطانيا 
نال  كما  بريطانيا«،  أمــن  هــو  الخليج  وأمـــن 
إعـــجـــاب كـــبـــار الــــــــوزراء ورؤســـــــاء الــشــركــات 
الـــذيـــن حـــضـــروا املــنــتــدى فـــي لــنــدن ومــديــنــة 
بيرمنغهام، الذين وصفوه بأنه »صوت ثقة 
في االقتصاد البريطاني«، ودليل على عمق 

العالقات بني قطر واململكة املتحدة. 
ــــون ورجــــــــــــال أعــــمــــال  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ وأعــــــــــــرب دبـ
على  الجديد«  »العربي  التقتهم  بريطانيون 
هـــامـــش جــلــســات املــنــتــدى عـــن هــــذا الــتــقــديــر 
بقولهم إن الحضور عالي املستوى واملكثف 
ــمـــال  لـــكـــبـــار رجـــــــاالت الــــدولــــة ومــجــتــمــع األعـ
لبريطانيا، عكس  التوقيت  هــذا  في  القطري 
جهة،  من  البريطانية  القطرية  العالقة  عمق 
كما يعكس من جهة أخــرى، التزام القطريني 
بريطانيا  أن  رغم  بريطانيا  في  باالستثمار 
تــوقــع حــالــيــًا وثــيــقــة خــروجــهــا مـــن أوروبـــــا، 
اآلخرين.  املستثمرين  أخــاف بعض  ما  وهــو 
ووصف وزير التجارة الخارجية البريطانية 
ليام فوكس هذا الحضور بأنه » صوت ثقة« 

في االقتصاد البريطاني. 
كــمــا قــــال دبــلــومــاســي بــريــطــانــي فـــي جلسة 
ــه »دهــــش  ــ » الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ ـــ ــ الــــغــــداء لـ
بـــهـــذا الـــحـــضـــور الــكــثــيــف لــلــشــركــات وكــبــار 
ــاء ومـــديـــري الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة في  رؤســ
هــذا املــنــتــدى«، مــقــدرًا أن عــدد رجـــال األعــمــال 
ربما يفوق ألف رجل أعمال ورئيس تنفيذي 

ومدير ومسؤول بريطاني في يومه األول. 
ووصــــــف الـــســـفـــيـــر األســــبــــق فــــي قـــطـــر جـــون 
تعليق  في  املنتدى،   )2012 ــ   2008( هوكينز 
 »هـــــذا مــنــتــدى 

ً
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قـــائـــال لــــ

الـــضـــخـــم  ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ أن  ــد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مــــمــــتــــاز وأعـ
واملستوى العالي من التمثيل  يظهر التزام 
العالقات  بتجديد  وقــطــر  بريطانيا  مــن  كــل 
ما  البلدين«. وأضــاف  أكثر بني  وترسيخها 
أعرفه أن قطر تواصل االستثمار في بريطانيا 
فــــــرص جـــــديـــــدة وأن خـــــروج  وتـــبـــحـــث عـــــن 
بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي لـــم يــؤثــر 
بريطانيا«،  في  القطرية  االستثمارات  على 
مــشــيــرًا إلــــى أن قــطــر اعـــربـــت عـــن الــتــزامــهــا 
بــاســتــثــمــار 5 مـــلـــيـــارات جــنــيــه اســتــرلــيــنــي 
جديدة في بريطانيا خالل السنوات املقبلة.  
منتدى  داخــل  الجديد«  »العربي  وفــي جولة 
في  البريطاني  القطري  واالستثمار  األعمال 
كبيرة  بمجموعة  التقت  بيرمنغهام،  مدينة 
الشركات  التنفيذيني ومــديــري  الــرؤســاء  مــن 
البريطانية التي قدمت مشروعاتها للجانب 
ــداف املــنــتــدى في  ــ الــقــطــري، ضــمــن تــنــفــيــذ أهـ
إنـــشـــاء شـــراكـــات تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة بني 

القطاع الخاص البريطاني والقطري. 
مـــن بـــني الـــذيـــن الــتــقــتــهــم »الــعــربــي الــجــديــد« 
مـــديـــر شـــركـــة »إيـــــربـــــاص« فــــي بــيــرمــنــغــهــام 
ــال إن الـــشـــركـــة لــديــهــا  ــ ــذي قـ ــ ــوك، الــ ــ أنـــــــدرو كــ
تـــعـــاقـــدات مــــع الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة 
وتقدم بعض الخدمات الهندسية والصيانة 
ــتـــوســـع فــــي الــــســــوق الـــقـــطـــري  ــالـ ومـــهـــتـــمـــة بـ
وتــقــديــم خــبــراتــهــا وتــقــنــيــاتــهــا لــلــشــراكــة مع 

ــأثــــرت الـــبـــورصـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والــجــنــيــه  تــ
رئيسة  بــتــوقــيــع  تــأثــرًا طفيفًا  اإلســتــرلــيــنــي 
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على وثيقة 
ــن عـــضـــويـــة االتـــحـــاد  ــــروج الـــرســـمـــي مــ ــــخـ الـ
ــعــــر صــــرف  ــــذب ســ ــذبــ ــ ــيــــث تــ األوروبــــــــــــــــي، حــ
الجلسات  في  نطاق ضيق  في  اإلسترليني 
الـــتـــي تــلــت الـــتـــوقـــيـــع، أمـــــس. وكـــــان الــجــنــيــه 
اإلســـتـــرلـــيـــنـــي قــــد تـــكـــّبـــد بـــعـــض الــخــســائــر، 
ــر  ــؤشــ ــا تـــخـــلـــى املــ ــمـ ــنـ ــيـ ــــى، بـ ــافـ ــ ــعـ ــ ــه تـ ــنــ ــكــ ولــ
الــبــريــطــانــي الــرئــيــســي عـــن املـــكـــاســـب الــتــي 
ــارة املــتــعــامــلــني إلـــى تقارير  حــقــقــهــا، مــع إشــ
ذكـــرت أن االتــحــاد األوروبــــي مــن املــرجــح أن 
على طلب  رده  في  موقفًا تصالحيًا  يتبنى 

قسم  الــقــطــري. ويتخصص  الــخــاص  القطاع 
»إيـــربـــاص« الــبــريــطــانــي فــي بــنــاء الــطــائــرات 
ــار الــصــنــاعــيــة ونـــظـــم أمــن  ــمــ املـــروحـــيـــة واألقــ
املــعــلــومــات اإللــكــتــرونــيــة وشــبــكــة اإلنــتــرنــت 
واالتـــصـــاالت وكــذلــك أمــن املــعــلــومــات املالية. 
وقال إنه يحضر املنتدى على أمل الحصول 
على تعاقدات جديدة مع الشركات القطرية. 

»العربي الجديد«،  وأشار كوك، في تعليقاته لـ
إلــى أهمية املنتدى في عــرض فــرص التقنية 
البريطانية  الــشــركــات  تقدمها  الــتــي  العالية 
للجانب القطري، الذي يخطط لبناء اقتصاد 
ــة قــطــر 2030«،  مــعــرفــي ومــتــنــوع ضــمــن »رؤيــ
التي تعمل على خفض االعتماد على النفط 
والــغــاز فــي الــدخــل الــقــومــي، هــذا مــن الجانب 
القطري. وقال كوك من جانبنا، فإننا نبحث 

عن التوسع في أســواق الــدول الصديقة مثل 
قــطــر واملــســاهــمــة فـــي هـــذا الــتــحــول، وهـــو ما 
يمثل مكسبًا للجانبني القطري والبريطاني.  
من جانبه، قال رئيس املشاريع االستراتيجية 
بــجــامــعــة بيرمنغهام  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  فــي 
»العربي الجديد«، إن لدى  اليوت مارستون لـ
وحدة الرعاية الصحية بالجامعة شراكات مع 
»واحة العلوم والتقنية بالدوحة« ومستشفى 
ســـدرة. وأضـــاف أن الجامعة تسعى إلــى نقل 
للقطاع  املــتــوفــرة  الصحية  الــرعــايــة  تقنيات 
املدني،  الجانب  إلــى  بريطانيا  في  العسكري 
ــذا املــــشــــروع ســيــســهــم فــي  ــ ــــى أن هـ مـــشـــيـــرًا إلـ
إحداث نقلة كبيرة في الخدمات الصحية في 
الصحية  للخدمات  وبناء ســوق حديث  قطر 
يــكــون مــركــزه الــدوحــة. وأضـــاف  أن الجامعة 

بــريــطــانــيــا الــرســمــي الـــخـــروج مـــن االتـــحـــاد. 
وارتـــفـــع الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي إلـــى 1.2460 
دوالر في الجلسة الصباحية في لندن، بعد 
أن سجل أدنى مستوى في ثمانية أيام عند 
1.2377 دوالر، في وقت سابق، مرتفعًا نحو 
نــصــف ســنــت عـــن ســعــره قــبــل عــشــر دقــائــق 
مــن هــذه الــقــراءة. وتــراجــع اإلسترليني إلى 
1.2438 دوالر، من دون تغّير يذكر عن الفتح. 
مستوى  أعلى  اإلسترليني  الجنيه  وسجل 
خــــالل الــجــلــســة عــنــد 86.57 بــنــس لــلــيــورو، 
اليوم. ودعمت  بارتفاع نسبته 0.3% خالل 
موقف  البريطاني  للنمو  الــقــويــة  البيانات 
بيعه،  املضاربون  تفادى  الــذي  اإلسترليني 

خوفًا من تكبد خسائر. 
ــلـــى املــــؤشــــر  ــخـ ــد األســــــهــــــم، تـ ــيـ ــعـ وعـــــلـــــى  صـ
الـــبـــريـــطـــانـــي عــن  تـــايـــمـــز 100«  »فـــايـــنـــنـــشـــال 
بعض املكاسب التي حققها في وقت سابق 
بدون  ليظل  اإلسترليني،  الجنيه  تعافي  مع 
تــغــيــيــر يــذكــر عـــن الــجــلــســة الــســابــقــة. وظــلــت 
األسهم املتوسطة األكثر انكشافًا على السوق 
املحلية بدون تغيير يذكر. وأظهرت بيانات 
اقتراض  أن  أمــس،  بريطانية صــدرت صباح 
املــســتــهــلــكــني الــبــريــطــانــيــني تــبــاطــأ بــأقــل من 
املتوقع في فبراير/شباط، على الرغم من أن 
التي جاءت  العقارية  الرهون  املوافقات على 
أضعف من املتوقع عززت اإلشارات املتباينة، 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، مــن بيانات األســر قبيل 
ــفـــصـــال الـــبـــريـــطـــانـــي. ويـــذكـــر أن رئــيــســة  االنـ
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، سوف تبدأ 
التفاوض مع زعماء االتحاد األوروبــي حول 

عالقات بريطانيا مع االتحاد بعد شهر. 
)العربي الجديد(

بني  املنتدى  أهـــداف  فــي  كبيرًا  توافقًا  هنالك 
الــجــانــبــني، حــيــث اســتــهــدفــت بــريــطــانــيــا من 
ــادة الــــصــــادرات إلـــى قــطــر، ضمن  ــ املــنــتــدى زيـ
خــطــة بــنــاء اقــتــصــاد جــديــد فــي فــتــرة مــا بعد 
»بـــريـــكـــســـت« يــحــقــق الــنــمــو عــبــر الــتــصــديــر، 
ومشاركة رأس املــال القطري فــي  مشروعات 
تحديث البنى التحتية في بريطانيا املقدرة 

خــالل  استرليني  مــلــيــار جنيه   500 بــحــوالــى 
الحيوية  إعــادة  إلى  املقبلة، إضافة  السنوات 
في  تفكيكها  تــم  الــتــي  البريطانية  للصناعة 
عهد رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر. 
مـــن جــانــبــهــا تــهــدف قــطــر مـــن خـــالل املــنــتــدى 
»القيمة  على  قائم  معرفي  اقتصاد  بناء  إلــى 
املــضــافــة الــعــالــيــة«، وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل 
بعيدًا عن النفط والغاز وفقًا لرؤية » 2030« 

للتنمية املستدامة.
وعـــلـــى صــعــيــد تــنــفــيــذ أهـــــداف إنـــجـــاح كــأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم الـــذي ستستضيفه  قطر 
في عام 2022، الحظت »العربي الجديد«، أن 
من  مجموعة  عرضت  البريطانية  الشركات 
إنجاح  في  للمساهمة  وتقنياتها  خدماتها 
دورة كـــأس الــعــالــم. مــن بــني هـــذه الــشــركــات، 

املـــعـــلـــومـــات  لــــخــــدمــــات  إن«  آم  »أي  ــة  ــركــ شــ
ــقــــت »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــتــ ــة. والــ ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
رئيسها دوميك فينيل، الذي قال إن الشركة 
تأمل في الحصول على عقود قطرية لتقديم 
خدمات املعلومات الرياضية في كأس العالم 
ــر شــركــة  ــديـ ــذلـــك مـ ــالــــدوحــــة، كـــمـــا الـــتـــقـــت كـ بــ
»ســـبـــورتـــس تــكــنــولــجــي تـــيـــم كــــــــارد«، كــيــفــن 
ديكسون، الذي قال إنه سافر إلى قطر مرتني 
والتقى باللجنة املنظمة لكأس العالم ووزارة 
الجديد«  »العربي  لـ السياحة في قطر. وذكر 
ــي تــقــديــم  أنـــــه يـــأمـــل أن  تــتــمــكــن الـــشـــركـــة فــ
التقت  كما  العالم.  كــأس  فــي  لقطر  خدماتها 
غـــوردون ويــرث الــذي تتخصص شركته في 
تنظيم ســبــاقــات الــخــيــل ولــهــا تــعــاقــدات مع 

فريق« نوتنغهام فورست«.

بــعــد تــســعــة أشـــهـــر عــلــى الــتــصــويــت لــصــالــح الـــخـــروج من 
ــاد األوروبــــــــــي، أطـــلـــقـــت بــريــطــانــيــا عــمــلــيــة الـــخـــروج  ــحــ االتــ
التاريخية من االتحاد األوروبــي، وفتحت فترة سنتني من 
املفاوضات الصعبة لالنفصال عن هذا التكتل الذي انضمت 

إليه بتحفظ قبل 44 عامًا ويضم 28 دولة.
ورسالة االنفصال التي وقعتها رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، مساء الثالثاء، سلمها السفير البريطاني لدى 
بـــارو، لرئيس املجلس األوروبــــي،  ــــي، تيم  االتــحــاد األوروبـ
ــالـــد تـــوســـك، لــتــنــطــلــق بــذلــك رســمــيــًا آلــيــة الـــخـــروج من  دونـ
االتحاد. وتفعيل املادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تنص 
على خروج دولة عضو من االتحاد األوروبي يعتبر ساريا 
اعتبارًا من اللحظة التي تسلم فيها توسك الرسالة باليد.  
 محللني قالوا لوكالة 

ّ
واليــزال مضمون الرسالة سريًا، لكن

الــروابــط  قــد ال تكفي لفك  الفرنسية، إن هــذه املهلة  األنــبــاء 
التي  املعقدة  أربعة عقود وامللفات  التي نسجت على مدى 
أســتــاذة  بـــارنـــارد،  كــاثــريــن  تــقــول  بشأنها.  التباحث  سيتم 

القانون األوروبي في جامعة كامبردج »الحقيقة أن النطاق 
واسع، إلى حد أن عامني لن يكونا كافيني أبدا«. 

أما كامينو مورتيرا مارتينيز، الباحثة في مركز اإلصالح 
ــي فـــي لـــنـــدن، فــتــتــوقــع »عــلــى األرجــــــح« أال تنتهي  ــ ــ األوروبـ

املفاوضات في غضون عامني.
في  السياسية  العلوم  أستاذة  باتريسيا هوغوود،  وتقول 
جامعة وستمنستر »هناك عراقيل منذ اآلن«، قبل انطالق 

املفاوضات.
وتــرفــض مـــاي ضــمــان حــقــوق نــحــو ثــالثــة مــاليــني أوروبـــي 
على  يقوم  األساسي  هدفها  بينما  بريطانيا،  في  يقيمون 

الحد من الهجرة القادمة من االتحاد األوروبي. 
إلى  الوزير املسؤول عن »بريكست«، ديفيد ديفيس،  وأملح 
أن لندن لن تدفع الفاتورة التي سيقدمها االتحاد األوروبي، 
أو على األقــل لــن تدفعها كاملة، والــتــي قــدرت بــني 55 و60 

مليار يورو.
)فرانس برس(  

االستثمار 
القطري البريطاني

تأثير طفيف على األسترليني 
واألسهم بعد »الخروج«

)Getty( رئيس الوزراء القطري ورئيسة الوزراء البريطانية في المنتدى ببيرمنغهام

)Getty( تذبذب طفيف لإلسترليني في سوق المال

)Getty( الموظفون في طريقهم للعمل بعد التوقيع بدون ضجيج

)Getty( متظاهرون ضد االنفصال عن أوروبا

)Getty( مقر المركزي الصيني في بكين)Getty( تغير طفيف في سعر صرف اإلسترليني

)Getty( ترامب يدفع الصين إلى التقارب مع أوروبا

المنتدى وفر منصة 
لعرض الخدمات والتقنية 

أمام المستثمر القطري

تـــبـــحـــث عــــن شــــركــــاء قـــطـــريـــني لـــتـــمـــويـــل هـــذا 
املشروع ونقله إلى مرحلة  تجارية أوسع. 

ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ وفـــــي ذات االتـــــجـــــاه، قـــــال املــ
ملــــشــــروع »فــــيــــرشــــوال ريـــالـــتـــي انــجــيــنــيــرنــغ« 
الذي يعنى بتقنيات تجسيد الخيال العلمي 
»سيتي  بجامعة  الــدرونــز  طــائــرات  وتقنيات 
إنه  كــيــرك،  فــي بيرمنغهام كريس  أنــد غيلد« 
يتناقش مــع رجـــال األعــمــال الــقــطــريــني حــول 
تقديم خدمات تعليمية في مجاالت التدريب 
وأشــار  ليرننغ«.  »ديجتال  الرقمي  والتعليم 
إلى أن الجامعة لديها تعاقدات في السعودية 
وتسعى للتعاقد مع القطاع الخاص في قطر. 
والحـــظـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـــي حــديــثــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة  ــتــــجــــارة  الــ وزارة  مـــســـؤولـــي  مــــع 
أن  املنتدى،  القطرية في جلسات  والنقاشات 

فرص مساهمة لندن 
في تنفيذ رؤية قطر 2030

الحظ دبلوماسيون أن هناك تقاربًا بني 
بكني وبروكسل، ملقاومة خطط الرئيس 

دونالد ترامب التجارية. 
ويـــقـــول دبـــلـــومـــاســـيـــون أوروبـــــيـــــون إن 
الصني بدأت تنفيذ حملة تودد لالتحاد 
األوروبي، منذ تولي الرئيس األميركي 
دونالد ترامب منصبه، فغيرت موقفها 
مــن املــفــاوضــات التجارية، وأملــحــت إلى 
الــتــعــاون فــي عــدد مــن القضايا  توثيق 
ــــون  ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ األخــــــــــــــــرى. ويـــــشـــــعـــــر دبـ
أوروبيون في بروكسل وبكني، بإلحاح 
حلفاء  إليجاد  الصني،  من جانب  أكبر، 
مــســتــعــديــن لــلــدفــاع عــن الــعــوملــة، وســط 
ــــب عــلــى  ــرامـ ــ ــن أن يـــعـــمـــل تـ ــ ــاوف مـ ــ ــخـ ــ مـ
تــقــويــضــهــا بــســيــاســات الــحــمــايــة الــتــي 

يتبعها تحت شعار »أميركا أوال«.
ــــي يــــقــــيــــم فــــــي بــكــني   ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ وقــــــــــال دبـ
لرويترز »ترامب يدفع الصني وأوروبــا 
الصيني  للدعم  ذلــك  في  معًا«، مستندًا 

لـــلـــتـــجـــارة ومـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر املــنــاخــي 
واألمــــم املــتــحــدة، وغــيــرهــا مــن املــجــاالت 
الجديد  األميركي  الرئيس  التي يسعى 

إلى تحويل االتجاه فيها.
ومسؤولون  دبلوماسيني  أربــعــة  وقـــال 
كبار فــي االتــحــاد األوروبــــي، على صلة 
وثيقة بالجانب الصيني، لرويترز، إنهم 
يرون أيضًا فرصة لحدوث انفراجة في 
منذ  ببطء  تسير  التي  األعــمــال  قضايا 
سنوات، بما فيها إبرام معاهدة خاصة 

لزيادة التدفقات االستثمارية.
وتشعر اتحادات األعمال في االتحاد 
األوروبــــــي بــقــدر كــبــيــر مـــن االرتـــيـــاب، 
ــــدي اســـــتـــــيـــــاء مـــــــتـــــــزايـــــــدًا، مـــثـــل  ــبـ ــ ــتـ ــ فـ
الواليات  في  لها  املناظرة  املؤسسات 
ــن مــــحــــدوديــــة املـــســـاحـــة  ــ املــــتــــحــــدة، مـ
املتاحة لها للنفاذ إلى أسواق الصني 

وتطالب برد أكثر حزمًا.
)العربي الجديد، رويترز(  

أمس  الصيني،  املــركــزي  البنك  ى 
ّ
تخط

ــاء، عــمــلــيــات الـــســـوق املــفــتــوحــة  ــعــ األربــ
مما  العكسي،  الــشــراء  إعـــادة  لعمليات 
الــســوق.  إلــى تــراجــع السيولة مــن  أدى 
ــــو يــــــوم الـــعـــمـــل الـــــرابـــــع عــلــى  وهـــــــذا هـ
التوالي الذي أوقف فيه البنك عمليات 
ــادة  ــ ــة لـــعـــمـــلـــيـــات إعــ ــتـــوحـ ــفـ الــــســــوق املـ
الـــشـــراء الــعــكــســي )الـــريـــبـــو الــعــكــســي(، 
وهي عملية يشتري من خاللها البنك 
الــبــنــوك  مـــن  املـــالـــيـــة  األوراق  ــركــــزي  املــ
إليها  بيعها  ليعيد  اتفاقية،  بموجب 

في املستقبل.
وحـــســـب وكــــالــــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، 
فإن هذا يعني عدم وجــود ضخ أموال 
قــصــيــرة األجــــل فـــي الــنــظــام املــصــرفــي، 
النقد،  إلــى سحب صــاف مــن  مما أدى 
حيث استحقت اتفاقيات إعادة الشراء 

ــاء،  ــ ــعـ ــ ــة، أمـــــس األربـ ــقـ ــابـ الـــعـــكـــســـي الـــسـ
 10.16( يــوان  مليار   70 استنزاف  وتــم 

مليارات دوالر( من السوق. 
ــــزي الـــصـــيـــنـــي، فــي  ــركـ ــ وقــــــال الـــبـــنـــك املـ
بيان، إن السيولة في النظام املصرفي 
»وصـــلـــت إلــــى مــســتــوى مـــنـــاســـب«، مع 
املالي  إنفاقها  فــي  الحكومة  اســتــمــرار 

بالقرب من نهاية الشهر الجاري.
املالية  الودائع  املالية  النفقات  وتعنى 
التي تتدفق إلى املصارف التجارية من 
البنك املركزي، ومن ثم تتحسن سيولة 

السوق.
ــك شـــهـــدت تــصــريــحــات الــبــنــك  ــع ذلــ ومــ
السابقة  التعليقات  عن  تغيرًا  املركزي 
للسيولة في النظام املصرفي، والتأكيد 

أنها »في مستوى مرتفع نسبيًا«.
)العربي الجديد(

تقارب صيني أوروبي 
لمقاومة خطط ترامب

تراجع السيولة داخل 
السوق الصيني

منتدى

ليومين في كل  الذي عقد  البريطاني  القطري  االستثمار  وفر منتدى 
القطاع  لتعريف  فرصة  إنكلترا،  شمالي  بيرمنغهام  ومدينة  لندن  من 
الخاص القطري بالتقنيات والخدمات التي يمكن أن تقدمها الشركات 

البريطانية لقطر في خدمه أهداف »رؤية 2030«

االستثمار  منتدى  في  النقاشات  جلسة  في  قطريون  مشاركون  قال 
اقتصاد معرفي كفء  لتأسيس  إن قطر تخطط  لندن،  واألعمال في 
 ،»2030 ــة  »رؤي ضمن  ومتسارع  
شــراكــات  تبحث  فهي  وبــالــتــالــي 
والخدمات  التقنية  شركات  مع 
ذلك  أن  إلــى  مشيرين  البريطانية. 
للمملكة  تجارية  فرصًا  سيوفر 
المتحدة ويخلق وظائف جديدة، 
ــداف  ــك يــحــقــق لــقــطــر أهـ ــذل ك
تنويع مصادر الدخل عبر »القيمة 
على  واالنفتاح  العالية«.  المضافة 

المهارات والخبرات البريطانية

منافع متبادلة

االقتصاد في صور

عقبات تعترض مفاوضات »بريكست«
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حلمي األسمر

لـــو تــمــتــع الـــوطـــن الــعــربــي بــالــحــد األدنــــى 
مــن امــتــاكــه قــــراره، لــكــان أول بــنــد ُيبحث 
فــي أجــنــدة قمة البحر املــيــت، الــتــي انفض 
تــلــكــمــا  هــــو  األردن،  فــــي  ــيــــرا  أخــ ســـامـــرهـــا 
التقريران الخطيران اللذان أعدتهما لجنة 
االقــتــصــاديــة واالجتماعية  املــتــحــدة  األمـــم 
العالم  فــي  »الظلم  )إســكــوا(،  آسيا  لغربي 
العربي والطريق إلى العدل«، وقد أعد في 
الثاني 2017، و»ممارسات  يناير/ كانون 
إســــرائــــيــــل تــــجــــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
)األبارتايد(«،  العنصري  الفصل  ومسألة 
الـــذي صــدر فــي 15 مـــارس/ آذار الــجــاري، 
فهما أهــم من أي بند آخــر تبحثه أي قمة 
عــربــيــة، لــيــس ألنــهــمــا يــحــمــان تشخيصا 
فحسب،  العربي  للمأزق  وعلميا  حقيقيا 
بل ألنهما أيضا يضربان في عمق األزمة 
الـــوجـــوديـــة لــلــعــرب، حــكــامــا ومــحــكــومــن. 
وأنا على يقن أن ثمة قادة وزعماء عربا، 
لم »تتح لهم الفرصة !« لقراءة التقريرين، 
أو أحـــدهـــمـــا، ألنـــهـــم يــعــيــشــون فـــي دائــــرة 
يرون  والحاشية،  املستشارين  من  مغلقة 
الدنيا من الثقوب التي يفتحها لهم هؤالء، 
ى لهم معرفة حقيقة ما جاء في 

ّ
ولو تسن

الــتــقــريــريــن، وربــمــا حــصــل مــثــل هـــذا األمــر 
أحـــد على  تــجــّرأ  ملــا  ولـــو بشكل مختصر، 
االقــتــراح بــإدراجــهــمــا على أجــنــدة قمتهم، 
التقريرين  أن  أقلها  جـــدا،  كثيرة  ألســبــاب 
يشخصان الــداء العضال الــذي ال يريد أن 
ينتبه إلــيــه أحـــٌد مــن صــنــاع الــقــرار، فضا 
عن أن الدواء املقترح قد يحتاج إلى تجّرع 

عادل سليمان

بــــــدأت عــاقــتــنــا بـــالـــربـــاعـــيـــات فــــي الــعــالــم 
الــعــربــي مـــع بـــدايـــة الــخــمــســيــنــيــات، عندما 
كـــتـــب أحــــمــــد رامـــــــي ربـــاعـــيـــاتـــه الـــشـــعـــريـــة، 
ــة، لـــلـــشـــاعـــر عــمــر  ــيــ ــفــــارســ مـــتـــرجـــمـــة عــــن الــ
الخيام، ولّحنها رياض السنباطي، لتشدو 
الــعــام 1951. استمتعت  فــي  كــلــثــوم  أم  بــهــا 
أجيال عديدة بتلك الرباعيات، وطربت لها 
مع موسيقى السنباطي، وصوت أم كلثوم.. 
وانــتــهــى األمـــر عــنــد ذلـــك الــحــد، فــا معاني 
كــلــمــات رامــــي تــرســخــت فـــي وجـــدانـــنـــا، وال 
فلسفة الخيام علمتنا الحكمة، فما تعلمنا 
هذا  أن  أدركــنــا  وال  الهوينى..  نمشي  كيف 
الثرى الــذى نمشي عليه، من أعن ساحرة 
الخيام  رباعيات  عصر  وانتهى  االحـــورار، 
ورامي والسنباطي وأم كلثوم، عصر أطلق 
الــســن ممن شــهــدوه عصر الفن  عليه كــبــار 

الجميل. 
لحقت برباعيات الخيام، بكل زخمها الفني 
ــرى عـــاشـــت بيننا  ــ ــاٌت أخـ ــيـ ــاعـ الــجــمــيــل، ربـ
زمنًا أيضا، وهــي رباعيات صــاح جاهن 
مــن الــشــعــر الــعــامــي الـــذي انــتــشــر مطبوعًا، 
وسماعيا عبر األثير، والقت تلك الرباعيات 
أيضًا رواجًا كبيرا، ملا تميزت به من طرافة، 
وخفة ظل، وفلسفة شعبية بسيطة، تبعث 
شيئا من البهجة في النفوس. ولكن أيضا 
ينتهي ذلك كله سريعًا، وال يبقى منه شيء 
في الوجدان، أو ينعكس على السلوكيات، 
فــا الــدنــيــا أصبحت هــي الــشــابــة.. وال أنت 

أصبحت الجدع، كما قال جاهن. 
رباعيات  أيــام  الزمن دورتـــه، وانتهت  ودار 
العربي  الشعب  عاشها  التي  الجميل  الفن 
ب،  في شرقه األوســـط، وهــو غائب، أو ُمغيَّ
عــّمــا يــجــرى عــلــى أرض الـــواقـــع، فــا الــثــرى 
ــأن يــمــشــي عليه  ــــذي طــلــبــتــه أم كــلــثــوم بــ الـ
الهوينى بقي من األعن ساحرة االحورار، 
بــل مــن أشـــاء مــايــن الــشــهــداء والضحايا 
ودمائهم في معارك التحرير، وال الدنيا ما 
الجدع،  العربي هو  زالــت شابة، واإلنــســان 

عبد الحميد اجماهيري

ــتــــطــــورات الــســيــاســيــة  ــبـــدت، فــــي فـــهـــم الــ ــلـ تـ
ــنــــي،  ــات الـــــــتـــــــراث الــــســ ــ ــمــ ــ ــراكــ ــ لــــلــــمــــغــــرب، تــ
اليساري،  التنظير  وتــأويــات  والــدســتــور، 
مــا أفـــرز تــراكــبــا غــيــر مــســبــوق فــي محاولة 
تفسير املرحلة. ففي التراث، كانت محاولة 
ــة مـــــن رئـــيـــس  ــدمــ ــقــ ــط »الــــــتــــــنــــــازالت« املــ ــ ــ ربـ
العثماني،  الــديــن  سعد  الــجــديــد،  الحكومة 
ــه بــنــكــيــران،  ــ بــــدل الــرئــيــس األول، عــبــد اإللـ
األمن العام لحزب العدالة والتنمية الفائز 
فـــي انــتــخــابــات 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
2016، إلى اإلحالة، من نائب رئيس الحزب، 
الحديبية«  »صلح  إلى  العمراني،  سليمان 

قد أدت: 
ــة  ــيـ ــارات إعـــامـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــقـــات واسـ ــيـ ــلـ إلـــــــى تـــعـ
وسياسية وتدوينية، من أبرزها تعليقات 
األمــــن الــعــام لــحــزب األصـــالـــة واملــعــاصــرة، 
املرتب ثانيا في األحــزاب  العماري،  إلياس 
املغربية منذ 7 أكتوبر، واألول في املعارضة.

عدم انجذاب »كتائب فيسبوك«، وغير قليل 
مــن نــخــبــة الــحــزب اإلســـامـــي إلـــى قــامــوس 
واحتمائهم،  »املقّدس«،  العمراني  سليمان 
فـــي مــنــاقــشــة الـــخـــطـــوة الـــتـــي أقـــبـــل عليها 
العثماني، بمسّوغات السياسة والدستور 
ـــس«، وهي 

ّ
والــتــحــالــفــات وقــامــوســهــا »املـــدن

سابقة فــي تــاريــخ الــتــداول العلني مــن بن 
جدران التنظيم اإلسامي.

وفي الدستور: كان االحتكام امللكي إلى نص 
الدستور وروحه، كما ورد في باغ )بيان( 
إعفاء رئيس الحكومة، عبد اإلله بنكيران، 
قــــــراءة مــلــكــيــة لـــتـــأويـــل االســـتـــعـــصـــاء الـــذي 
حدث في خروج حكومة بنكيران. وهي املرة 
األولى التي يتم فيها إعفاء رئيس حكومة، 
واستبداله بآخر من الحزب نفسه، من دون 
الرغم من  الضرب صفحا عنه تماما، على 
مللك  الدستور  بها   التي يسمح  اإلمكانات 
ــرى.  ــبـــاد فـــي الــبــحــث عـــن مـــخـــرجـــاٍت أخــ الـ
وكان النقاش الدستوري قد استأثر بجزء 
كبير للغاية من نقاشات الفضاء العمومي، 
ــه بــاتــجــاه  ــ ــــؤولـ ــك، ويـ ــلــ قـــبـــل أن يـــتـــدخـــل املــ
احترام »الشرعية الديمقراطية« لصناديق 
االقــــــتــــــراع، واملـــنـــهـــجـــيـــة الــــتــــي جـــــــادت بــهــا 
تعديات 2011، واملتفق عليها في استفتاء 

فاتح يوليو/ تموز من السنة نفسها.
ولـــم يــســلــم الــوضــع الــســيــاســي مــن اعــتــمــاد 
الــتــأصــيــل اإليـــدولـــوجـــي لــلــنــظــر فـــي الفعل 
الحكومي، على قاعدة االلتزامات اليسارية 
ي جـــزءًا 

ّ
 مـــا زال يـــغـــذ

ٌ
ــرز ألصــحــابــه، وهـــو فــ

ــزءًا مـــن الــنــظـــــر إلــى  ــ مـــن الــنــقــاش الـــعـــام وجـ
احـــتـــمـــاالت تـــطـــور الــتــجــربــة املــغــربــيــة، في 
التعايش داخل الدولة بن مكونات الحقل 
الــســيــاســي بــرمــتــهــا. وبــــهــــذا، يــجــد رئــيــس 
الحكومة الجديد نفسه في دوامة تقاطعاٍت 
غير مسبوقة، كما يجد املحللون وأصحاب 
غير مسبوقة.  معادلٍة  أمــام  أنفسهم  القرار 
وقــبــل ذلــــك، كـــان عــلــيــه أن يــقــدم، حــتــي قبل 
تعيينه، قراءته لحصول التعثر الكبير في 
خـــروج حــكــومــة بــنــكــيــران. وقـــد كــتــب العبد 
الفقير لهداية ربه، في تحليل ما ذهب إليه 
الــعــثــمــانــي، أن األخـــيـــر ســبــق أن صــــّرح إن 
مــا تعرفه املــفــاوضــات، والــتــي كــان يقودها 
ــه بــنــكــيــران،  األمــــن الـــعـــام لــحــزبــه، عــبــد اإللــ

»شيء طبيعي«، باعتبارين:
ــدول  في  املــقــارنــة مــع مــا تــعــرفــه وعــرفــتــه الــ
ــريــــب، مــــن قـــبـــيـــل املــمــلــكــتــن  ــقــ مــحــيــطــنــا الــ
اإلســبــانــيــة والــبــلــجــيــكــيــة، وبـــالـــتـــالـــي، فــإن 

السم، أو ما يشبهه ممن يريد شفاء الوطن 
الكبير من جروحه املتعفنة.

حـــظـــي الـــتـــقـــريـــر الـــثـــانـــي بـــضـــجـــٍة كــبــيــرة، 
ــرار، ألنــه  ــقــ ــــام ومـــحـــافـــل صــنــع الــ فـــي اإلعــ
يــتــعــلــق بـــالـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي مـــبـــاشـــرة، 
وقد يكون الئحة اتهام تصلح لجلب هذا 
الــكــيــان إلـــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات الــدولــيــة، 
ــه، بــعــد أن أعــلــنــت  لـــهـــذا حــــدث مـــا حــــدث لــ
الدكتورة ريما خلف هنيدي األمــن العام 
املساعد لألمم املتحدة واألمينة التنفيذية 
لغربي  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  للجنة 
منصبها،  مــن  استقالتها  )إســكــوا(،  آسيا 
جــــّراء تــنــصــل األمــــم املــتــحــدة مــن الــتــقــريــر، 
وتـــفـــاصـــيـــل الـــقـــصـــة مـــعـــروفـــة، فـــقـــد نــالــت 
ــا لم  ــن الــبــحــث والــتــعــلــيــق والــتــحــلــيــل مـ مـ
مــدار بحث هذه  التقرير األول، وهــو  ينله 
الــســطــور، وال يــمــكــن أن يــتــحــّدث أحـــد عن 
التقرير الثاني، من دون أن يقرنه باألول، 
فــهــمــا وحــــــدة واحــــــــدة، وتــشــخــيــص واف 

للمرض العربي العضال.
ريــمــا خــلــف، بــســبــب رئــاســتــهــا »إســـكـــوا«، 
وتــكــلــيــفــهــا كـــوكـــبـــة مــــن الـــخـــبـــراء الـــعـــرب، 
لــكــتــابــة تــقــريــر االســتــبــداد الــعــربــي، كانت 
املحتفى  الشرف  أن تكون ضيف  تستحق 
بـــه، فـــي قــمــة الـــعـــرب فـــي الــبــحــر املـــيـــت، لو 
ــة حــقــيــقــيــة بـــالـــبـــحـــث عــن  ــيـ ــة نـ ــمـ ــانــــت ثـ كــ
املستعصية، ولكانت  العرب  مخرج ألزمــة 
املقاييس،  بكل  تاريخية  امليت  البحر  قمة 
ولـــكـــانـــت أعــــــــادت ملـــؤســـســـة الـــقـــمـــة شــيــئــا 
مـــن شــرعــيــتــهــا، وشــرعــيــة مـــن يــحــضــرهــا، 
جديد  عربي  لعصر  بــدايــة  أيضا  ولكانت 
ــــرا شــكــلــت  ــيـ ــ ــــن الــــنــــهــــوض، ولــــكــــانــــت أخـ مـ

مجموعة من الناشطن من العالم العربي، 
وآثرت »إسكوا« أال تضع أسماءهم عليه، 

حماية لهم من بطش األنظمة العربية.
ومــــن مــامــح الــتــقــريــر، بــحــســب بــعــض ما 
ــان، أنـــــه خــصــص  ــكــ ــي غـــيـــر مــ نـــشـــر عـــنـــه فــ
ــة  فـــصـــا عــــن اآلثـــــــار الــســلــبــيــة لـــقـــيـــام دولــ
والدمار  التي شنتها  والحروب  إسرائيل، 
خصوصا  بالفلسطينين،  ألحقته  الـــذي 
تشريدهم إلى الجئن، بما يشبه التطهير 
ــيــــل  ــرائــ ــر إســ ــريــ ــقــ ــتــ الـــــعـــــرقـــــي. ووصـــــــــف الــ
ــة أبــــارتــــهــــايــــد، ونـــقـــد فـــكـــرة الـــدولـــة  ــدولــ بــ
الـــيـــهـــوديـــة، والـــحـــديـــث عـــن الــظــلــم الـــواقـــع 
على الفلسطينين منذ نكبة 1948 وليس 
التقرير  ابتداء من 1967 فحسب. وتحدث 
بالفلسطينين  يلحق  الـــذي  التمييز  عــن 

داخل إسرائيل والقوانن العنصرية التي 
لكونهم  قــانــونــا يستهدفهم   40 عــن  تــزيــد 

ليسوا يهودا.
ــقــــريــــر مـــــا حـــــــدث فـــــي مــصــر  ــتــ ــــف الــ ــــصـ ويـ
بـــاالنـــقـــاب، كــمــا أشــــار إلـــى عـــدد ضحايا 
وردت  كما  العدوية،  رابعة  ميدان  مذبحة 
فـــي األرقـــــــام الــرســمــيــة أو غــيــر الــرســمــيــة 
ــقــــوق اإلنــــســــان  ــمـــدة مــــن مـــجـــلـــس حــ ــتـ ــعـ املـ
السوري  النظام  وحــّمــل  املــصــري.  القومي 
ــن الــقــتــل  ــ ــيــــة الـــكـــامـــلـــة عـ وحــــــــده املــــســــؤولــ
ــــذي حـــل بـــســـوريـــة. وأورد أن  الـ والــــخــــراب 
النخب الحليفة للقوى االستعمارية قمعت 
االستقالية.  النزعات  من  خوفًا  الشعوب 
ويـــتـــفـــق كـــتـــاب الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى أن جــوهــر 
يقع  أوال. والظلم  الظلم  املشكلة يكمن في 
على األفراد والنخب والشعوب، ويمارسه 
إلى  باإلضافة  القمعية،  وأدواتهم  الحكام 
تـــعـــودت عــلــى أن تستبيح  قــــوى أجــنــبــيــة 
الظلم  هـــذا  أنــتــج  رادع، حــيــث  بــا  املنطقة 
إجــرامــيــة، ما  املـــزدوج مجموعات ظامية 
كــــان يــمــكــن أن تــنــشــأ لــــوال انــتــشــار الــظــلــم 

واستفحاله.
التقرير  كتاب  اقترحها  التي  الحلول  أمــا 
فــتــتــلــخــص فـــي أنــــه ال خـــــروج مـــن األزمــــة 
العربي  الــعــالــم  الــتــي يعيشها  الــوجــوديــة 
إال بـــــدرء الــظــلــم واجـــتـــثـــاثـــه مـــن الـــجـــذور. 
جذورها  من  الطائفية  الفتنة  وأد  ويجب 
العربي  العالم  وجــوديــا  تهدد  باتت  التي 
ـــوصــــل بـــــن الـــنـــخـــب  ـــتـ ــه. ويــــجــــب الـ ــتــ بــــرمــ
الــحــاكــمــة والـــشـــعـــوب املـــقـــهـــورة إلــــى عقد 
ــــدر مــن  ــبـــر قـ اجـــتـــمـــاعـــي جــــديــــد، يــحــقــق أكـ
االلتفات  دون  من  كافة،  للمواطنن  العدل 

إلــى الجنس أو الــديــن أو الــعــرق أو املوقع 
العربية  الــــدول  غــالــبــيــة  وأن  االجــتــمــاعــي. 
ــبـــداد، وكــاهــمــا  ــتـ مــبــتــاة بــالــفــســاد واالسـ
العام،  الصالح  اآلخــر على حساب  ي 

ّ
يــغــذ

النخب  وأن  ينتهي.  أن  يــجــب  الــــداء  ــذا  وهـ
غياب  بسبب  جــدا  قلقة  الحاكمة  العربية 
الــشــرعــيــة الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا فـــي أنظمة 
الحكم، وهذا يدفعها إلى املبالغة في القمع 
وتضييق مساحة الحريات العامة. ويجب 
الـــقـــيـــام وبـــســـرعـــة بـــإصـــاحـــات ســيــاســيــة 
واقتصادية واجتماعية وعسكرية. ويجب 
كذلك إقامة عاقات جيدة مع دول الجوار 

والتكتات اإلقليمية. 
ويــــرى الــتــقــريــر، فـــي الــنــهــايــة، أن تحقيق 
ــى الـــــــرغـــــــم مـــن  ــ ــلـ ــ ــن، عـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ االســـــــتـــــــقـــــــرار مـ
جــذريــا  تغييرا  يتطلب  ولــكــنــه  صــعــوبــتــه، 
فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة، 
والــعــمــل مــجــتــمــعــن عــلــى إنـــهـــاء الــحــروب 
أوطــان تساوي بن جميع  األهلية، وبناء 
مواطنيها، من دون تمييز قائم على الدين 

أو العرق أو الجنس.
ويــخــلــص كـــتـــاب الــتــقــريــر الـــذيـــن نــشــروه 
بأسمائهم، ال باسم »إســكــوا«، إلــى أنــه ما 
لم يتم معالجة ما يعانيه الوطن العربي، 
فهو مهّدد بحصول ثورة دموية أشد مما 
حصل إبــان ثـــورات الربيع الــعــربــي، وهــذا 
مــا ال يــريــد سماعه، أو االعــتــراف بــه، أحــٌد 
من صناع القرار العرب، معتمدين جازمن 
مــا ينتجه  تــقــول إن معالجة  قــنــاعــٍة  عــلــى 
ال  االستبداد،  من  بمزيد  يكون  االستبداد 

بإزالة أسبابه.
)كاتب من األردن(

كــمــا قــــال لــنــا جـــاهـــن، بـــل عـــجـــوزا بــائــســة، 
مــن قــســوة الــقــهــر والــظــلــم الــــذي عــانــى منه 
الشعوب  وصحت  نفسه،  العربي  اإلنــســان 
عـــلـــى ربــــاعــــيــــات جـــــديـــــدة، لـــيـــســـت كــالــتــي 
أخــرى  رباعيات  ولكنها  لها،  تطرب  كانت 
لــتــقــريــر مــصــيــر تــلــك الــشــعــوب الــتــي بــاتــت 
وكانت  الرباعيات.  تلك  أعضاء  إرادة  رهــن 
البداية عام 2002 فى رباعية مدريد بشأن 
رئيس  مــن  بــاقــتــراح  الفلسطينية،  القضية 
الــوزراء اإلسباني في ذلك الوقت، خوسيه 
مــاريــا أثــنــار، وتــكــونــت تلك الــربــاعــيــة التي 
حملت أيضًا اسم رباعية السام من أربعة 
ــــراف، هــم الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة،  أطـ
ــي،  وروســيــا االتــحــاديــة، واالتـــحـــاد األوروبــ
املستوى  رفيعي  بممثلن  املتحدة،  واألمــم 
السامية  واملفوضية  الخارجية،  وزراء  من 
ــة واألمــــــــــن لـــاتـــحـــاد  ــيــ ــارجــ ــخــ ــؤون الــ ــشــ ــلــ لــ
األوروبي، واملنسق األممي الخاص للشرق 
ــط. وقـــد اخـــتـــارت الــربــاعــيــة مبعوثا  ــ األوسـ
خــاصــًا لــهــا كـــان، فــي الــبــدايــة، هــو جيمس 
وولــفــنــســون فــي عـــام 2004، ثــم تــم اختيار 
البريطاني األســبــق، توني  الــــوزراء  رئــيــس 
بلير، مبعوثًا خاصا للرباعية، في يونيو/ 
تلك  تشكيل  عــلــى  ومــضــى   ،2007 حـــزيـــران 
الرباعية الدولية للسام بن الفلسطينين 
والعدو اإلسرائيلي ما يقرب من 15 عامًا، 

واألمل في السام يزداد ابتعادًا. 
وكـــانـــت الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، وثـــورتـــهـــا، من 
أكثر القضايا التي شهدت رباعيات، فهناك 
رباعية روسيا وفرنسا وأملانيا وأوكرانيا، 
ــة  ــعـــوديـ ــر وإيــــــــــران والـــسـ ثــــم ربــــاعــــيــــة مـــصـ
تفعيلها، ورباعية  يتم  لــم  والــتــي  وتــركــيــا، 
بريطانيا وأميركا وفرنسا وأملانيا، وأخيرًا 
ربــاعــيــة روســيــا وتــركــيــا وإيــــران واألطـــراف 
أخيرا،  أستانة  في  عقدت  والتي  السورية، 
وما  السورية مشتعلة،  القضية  زالــت  ومــا 
الشهداء  بدماء  يرتوي  السورى  الثرى  زال 

والضحايا من أبناء الشعب السوري.
وألن كل تلك الرباعيات، على الرغم من كل 
ما شهدته من فشل، وما أحدثته من تردٍّ في 

ــلـــمـــة، مــن  ــد نـــطـــق بـــالـــفـــعـــل الـــكـ ــ األزمـــــــــة، وقــ
ضـــــــــرورات الــتــفــعــيــل الـــســـلـــيـــم لـــلـــتـــفـــاوض. 
السياسية  الطموحات  تدبير  فــي  الــوضــع 
أصــبــح مــفــتــوحــا ومـــوجـــودا لـــدى الفاعلن 
كلهم، أو ما سماه »التنافس« في الوجود 
فـــــي مــــركــــز الــــــقــــــرار ســــمــــة تـــجـــمـــع بـــــن كــل 
ــات. وقـــــد كـــــان الـــفـــهـــم الــــــذي تــبــنــاه  ــونــ ــكــ املــ
الــعــثــمــانــي مــعــادلــة تــجــمــع بـــن مــشــروعــيــة 
األزمة وشرعية التنافس. وهو بذلك قد عبر 
عــن مفهوم يــخــرج، على األقـــل فــي الــتــداول 
السياسي، عّما تم توصيف املفاوضات به 
»بــلــوكــاج«  طـــوال خمسة أشــهــر، أي مقولة 
املستوردة من الفرنسية، بمعنى االنحسار.

وأن يـــكـــون الــرئــيــس املـــعـــّن هـــو مـــن أطــلــق 
تـــوصـــيـــف األزمـــــــة فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ــابــــق، لــتــرســيــم وجــــودهــــا فــي  ــــت ســ فــــي وقـ
الــبــيــان  الــصــادر عــن الــديــوان امللكي، فذلك 
أنــه يبدو أن هناك إغـــراء خاصا في  يعني 
توضيح األزمــة باللجوء إلى أنظمة ملكية 
ــيـــة، خــرجــت مــن زمـــان مــن االمــتــحــان  أوروبـ
الدستوري للسلطة إلى التدبير الدستوري 
إغــراء ثابت في حقيقة  للديمقراطية. وهو 
ــة  ــ ــيــــد األزمــ ــيــــس ولــ ــي، ولــ ــربــ ــغــ ــاول املــ ــنــ ــتــ الــ
الــحــالــيــة، بـــل ظـــل دومــــا أداة إقـــنـــاع للملك 
الديمقراطية،  بأن  الثاني،  الحسن  الراحل، 
ــن أزمــــاتــــهــــا ، إال أنـــــه فــيــهــا  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
النظام  وأن  الحقيقية،  امللكية  قـــوة  تكمن 
ديمقراطية  ملكية  بوجود  الكثير  سيربح 

ودستورية متكاملة األركان.
ـــة« 

َ
ــيــــاق »تـــْبـــِيـــئ والـــــيـــــوم يــســتــعــمــل فــــي ســ

األزمــــة الحكومية وعـــدم االرتـــقـــاء بــهــا إلــى 
مــصــاف االســتــعــصــاءات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
الديمقراطية  مــمــارســة  مــع  كليا  تتناقض 
ــد، جـــــــاء فــي  ــ ــديــ ــ ــــور جــ ــتــ ــ ــدة دســ ــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ عــ
امللكية نحو  ديباجته تنويه خــاص بسير 
بالواضح،  ــاة 

ّ
املــتــوخ البرملانية،  طبيعتها 

ال بــالــضــمــنــي، مــا يــعــنــي أنــهــا، فــي الــراهــن 
املـــغـــربـــي، تـــجـــد شــبــيــهــاتــهــا فــــي املــلــكــيــات 
البرملانية املكرسة، ويتضح، من خال ذلك، 
أن األزمــة الحكومية ضرورية، كتمرين في 

امللكيات الديمقراطية:
ــه ال بــــد لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــ األمـــــــر الـــثـــانـــي أنــ
وبالتالي للسير الدستوري من أزمــة، لكي 
ــام مــعــادلــة بــيــداغــوجــيــا  تــتــطــور. ونــحــن أمــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مثل  أن  أي  املـــعـــنـــى،  بـــهـــذا 
املــنــطــق ومــثــل الــتــربــيــة عــنــد بــيــاجــي، ال بد 
لها من أزمة للتعلم واالنتقال إلى مستوى 

أعلى من التجريد.
وثالثا، هذا الدستور، بما هو لحظة حرية 
الناس  أن  يكشف  عليها،  ومتفق  مكتوبة 
الصعبة«،  حريتهم  إلــى  إال  يحتكمون  »ال 
ــا: لـــنـــا أن  ــ ــعـ ــ ــيـــل غــــوشــــي. ورابـ بــلــغــة مـــارسـ
نطرح، من باب التخمن املنطقي، أن األزمة، 
كـــمـــا وصـــفـــهـــا الـــعـــثـــمـــانـــي، هــــي مــــن الـــنـــوع 
الــذي ال بد منه لحماية التطور،  اإلضــافــي 
نــحــو مــمــارســة أكـــثـــر تــقــدمــا، شــبــيــهــة، في 
توترها، بما استطاع املغاربة السياسيون 
الــخــروج مــنــه، فــي لــحــظــات تشنج سابقة، 
الــتــطــور وبــمــاءمــة ذات نجاعة  بمزيد مــن 
ٍيقع في تقاطع العاقات  أكبر، وفي تأويل 
بـــن الـــتـــاريـــخ والـــقـــانـــون والــســيــاســة. وكــل 
ــٍة بـــن تـــدبـــيـــٍر لـــم يــصــل إلــــى لحظة  ــقـــارنـ مـ
ــرار بـــاألزمـــة والـــواقـــع الــحــالــي هـــي من  ــ اإلقــ
بــدون  إحــيــاء االستعصاء، وإذا كانت  بــاب 
مــردوديــة سياسية فــا يــعــّول عليها. ومن 
الوضع  أن  الثاني، وهو  االعتبار  فإن  هنا، 
فــي تــدبــيــر الــطــمــوحــات الــســيــاســيــة أصبح 

مــيــادا جــديــدا لــهــذه األمــــة، ذلـــك أن تقرير 
االســتــبــداد، ومــا تضمنه مــن وصــف للداء 
والدواء، كان سيقلب كل املوازين املائلة، لو 
أخذ مكانته الائقة به في أجندة الربابنة 
الذين يجلسون خلف مقود سفينة تحمل 

أكثر من 370 مليون إنسان.
تم وضع تقرير »الظلم في العالم العربي 
والـــطـــريـــق إلــــى الـــعـــدل« عــلــى مـــوقـــع األمـــم 
املتحدة يوم 30 ديسمبر/ كانون األول من 
العام املاضي، لكن تم سحبه بعد ساعات، 
ــابـــق لــألمــم  ــام الـــسـ ــعــ ــال إن األمــــــن الــ ــقــ ويــ
املتحدة، بــان كي مــون، هو من وافــق على 
وضعه في آخــر 24 ساعة له في املنصب، 
أمـــا الـــذي قـــّرر ســحــبــه، أو نــصــح بسحبه، 
ــد أنـــطـــونـــيـــو  ــديــ ــجــ ــام الــ ــ ــعـ ـــ فـــهـــو األمــــــــن ال
ــه األولــــى،  غــوتــيــريــس، »لــكــيــا يــبــدأ دورتـــ
ــيـــل،  ــة مـــواجـــهـــة مــــع إســـرائـ ــالـ ــو فــــي حـ ــ وهـ
وعدد من الدول العربية«، على حد تعبير 
مـــا ورد فـــي تــقــاريــر صــحــافــيــة، ذكــــرت أن 
إنجاز التقرير استغرق أكثر من عام تحت 
ــارك فـــي كتابته  ــ ــراف ريــمــا خــلــف، وشـ ــ إشـ
هويدي  فهمي  منهم  ومختصون،  خــبــراء 
الــغــبــرا ورضـــوان  الصلح وشفيق  ورغــيــد 
املسفر  ومحمد  املــرزوقــي  ومحمد  السيد 
وحــــازم حــســنــي وهــيــثــم مــنــاع وكلوفيس 
مــقــصــود وهــيــفــاء زنــكــنــة ومــهــا الخطيب 
ــام بـــهـــجـــت، وهـــو  ــســ ــران وحــ ــمــ وراجــــيــــة عــ
ــن ثــمــانــيــة فـــصـــول وتــمــهــيــد ومــلــحــقــات  مـ
وهـــوامـــش عـــديـــدة، وتــصــل صــفــحــاتــه إلــى 
ــرابـــع  الـ الـــفـــصـــل  324 صـــفـــحـــة. وخـــصـــص 
إلســرائــيــل والــفــلــســطــيــنــيــن، بــيــنــمــا يضم 
الـــثـــامـــن الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي الــــــذي كــتــبــتــه 

 للبحث عن 
ً
أوضاع الشعوب، لم تكن كافية

سبل أخــرى للحل، جــاءت آخــر الرباعيات، 
وهــــى ربــاعــيــة لــيــبــيــا، والـــتـــي انــطــلــقــت من 
العربية،  الــدول  القاهرة، حيث مقر جامعة 
ــّمــــت جـــامـــعـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــمــثــلــة  وضــ
بأمينها العام، أحمد أبو الغيط، واالتحاد 
األفريقي ممثا بجاكايا كيكوتي، واالتحاد 
بــفــيــديــريــكــا موغيريني،  مــمــثــا  األوروبـــــي 
كوبلر،  مــارتــن  املــتــحــدة ومبعوثها  واألمـــم 
وعقدت هذه الرباعية أول اجتماعاتها في 
مقر الجامعة في 18 مــارس/ آذار الجاري، 
وانتهت بمؤتمر صحافي، وكالعادة طرح 
فــيــه املــؤتــمــرون آمــالــهــم الــواســعــة لتحقيق 
سام ليبيا ووحدتها واستقرارها، وانتهى 
األمر عند ذلك الحد.   .. هل ستبقى الشعوب 
العربية رهينة ملثل تلك الرباعيات العبثية، 
والتي بدأت بفكرة خبيثة من قوى دولية، 
بــغــرض تصفية قــضــايــانــا املــصــيــريــة، ذات 
الطابع الوجودي، قضايا األرض، والشعب، 
والـــهـــويـــة، كــمــا جــــرى الـــحـــال فـــي الــقــضــيــة 
والــكــرامــة،  الــحــريــة،  وقضايا  الفلسطينية، 
والــعــدالــة، كما هــو الــحــال فــي قضية ثــورة 
الشعب السوري؟ وجاء الدور على الشعب 
الليبي، وحــقــه فــى ضــمــان وحـــدة أراضــيــه، 
وشــعــبــه، وتــثــبــيــت ثـــورتـــه، فــكــان ال بـــد من 
لطموحات  تتصّدى  رباعية جديدة  ظهور 

الشعب، وتعمل على إحباطها. 
)كاتب مصري(

أو  الفاعلن كلهم،  لدى  مفتوحا وموجودا 
ما سماه  »التنافس« في الوجود في مركز 
القرار سمة تجمع بن كل املكونات، يعتبر 
قــــراءة، مــن رئــيــس الــحــكــومــة، قــبــل تكليفه، 
ة،  لـــاســـتـــعـــصـــاء الــــــذي حــــــدث. وهـــــي قــــــراء
»السلمية«  التقييمات  مــع  تطبع  ظــاهــريــا 
الفصل  نــقــط  فــي  الــبــحــث  عـــوض  للتنافس 
أي حد  إلــى  الجميع  والقطيعة. وسينتظر 
الحالة  تــه  قــراء مــع  املــفــاوضــات  ستنسجم 
السابقة، أو مع تفسيره التنافس السياسي 
الذي اعتبره مشروعا ومشروطا بإغراءات 
باملسكوت  أكثر مما هو مشروط  األحـــزاب 
عــنــه،...  ومــن مفارقاته أن الجميع يتحدث 
عـــنـــه.  هـــنـــاك ســـــؤال لـــم يــلــق مـــا يــكــفــي من 
اإللــه بنكيران في  املناقشة، وهــو دور عبد 
ــوارب لــم يفسح لـــه؟ مــن الــذيــن  فــتــح بـــاٍب مــ
تـــابـــعـــوا الــلــحــظــات الــقــلــيــلــة، قــبــل اإلعـــفـــاء 
كثيرة  عــبــارات  سياحظون  بقليل  وبــعــده 
املــلــك محمد  مــا فعله  لــم تستبعد  مــنــدســة 
قالها،  أهم عباراته، والتي  السادس. ولعل 
فــي آخـــر تــجــمــع لــه فــي منتجع الــوالــيــديــة، 
أراد  »إذا  االستباق:  من  نوعا  تحمل  كانت 
املــلــك أن يعفينا فــلــه ذلـــك، لــكــن مــع احــتــرام 
اإلرادة الشعبية«. ولهذا، يرى من يعرفون 
بنكيران، ويشهدون له بالتوقعات القريبة 
مــن الــهــدف أن »إعــفــاءه، هــو التنزيل األول 
فــيــمــا تــعــيــن شخصية مــن حزبه  لــكــامــه، 
االنــتــخــابــيــة  اإلرادة  احـــتـــرام  تـــوجـــه  يــمــثــل 
فـــي اخــتــيــار حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة قــوة 

سياسية أولى«.
رهــان،  أكبر  الثانية، وال شك  النقطة  كانت 
فاألمن العام ورئيس الحكومة املعفى كان 
هو عّراب النهج التي تبناه الحزب، منذ كان 
كتلة جنينية من بقايا الشبيبة اإلسامية 
املرفوضة. وبالتالي، كان هدفه، وهو هدف 
قــائــم إلـــى حــد الــســاعــة هــو تطبيع وجـــوده 
فــي مــربــع الـــقـــرار الــســيــاســي، مــع الــوصــول 
الــتــي تعتبر  إلــى دائـــرة الحكم بــدل النخب 

»تغريبية وعلمانية وابنة تربة مغايرة«.
النقطة الثالثة تهم هدف البقاء في الدائرة 
العربي،  الربيع  نفسها، بعد تراجع موجة 
وتراجع تجربة اإلسام السياسي عموما، 
ووضـــعـــهـــا ضـــمـــن شـــبـــكـــة قــــــــراءة وطـــنـــيـــة، 
أو حتى  أو جهوية  إقليمية  قـــراءة  ولــيــس 
دولـــيـــة. أي كــجــزء مــن اإلصــــاح السياسي 
السياسية،  تعبيراته  وتغيير  املــتــواصــل، 
وليس كمخطط إنقاذ من الضال العقادي 
ــرام هو  والــســيــاســي واملــجــتــمــعــي.. وهـــذا املــ
مـــا يــعــاب عــلــيــه ربـــمـــا، أنـــه لـــم يستحضره 
فــي مــغــرٍب يشكل اإلســـام السياسي  بقوة 
ــنـــاء، ولــيــس  ــثـ ــتـ فـــيـــه اســـتـــثـــنـــاًء ضـــمـــن االسـ

االستثناء الوحيد.
)كاتب مغربي(

ريما خلف ضيف شرف قمة البحر الميت

رباعيات الشرق األوسط واإلرادة الغائبة

الدستور المغربي... أزمة الحكومة 
وصلح الحديبية

ما لم يتم معالجة ما 
يعانيه الوطن العربي 
فهو مهّدد بحصول 

ثورة دموية أشد 
مما حصل إبان ثورات 

الربيع العربي

القضية السورية 
من أكثر القضايا التي 

شهدت رباعيات

ال بد للديمقراطية، 
وبالتالي للسير 

الدستوري من أزمة، 
لكي تتطّور

آراء

بدر الراشد

قبل سنوات، سألت مدرس اللغة اإلنكليزية األميركي الذي يدّرسني عن أغرب املواقف 
التي حدثت له مع الطالب األجانب، فقال لي، وهو شخٌص ال ينقصه الذكاء أو الخبث، 
أن أغربها كان مع الطالب اإليرانيني. أضاف مستنكرًا »هل تصّدق، أنهم يعتقدون 
أن جميع  يــرون  اإلطـــالق،  أنها دولــة على  أن إسرائيل ثكنة عسكرية... ال يعتقدون 

اإلسرائيليني جنود«. 
. كان واسع االطالع، ومتخصصًا 

ً
لم يكن املدرس األميركي )مايكل( غبيًا، أو جاهال

في اللغويات. يدّرس اإلنكليزية في مدينة قريبة من بلدته الصغيرة في الغرب األوسط 
األميركي، وال يحب مغادرة بلدته حتى للسياحة. كنا نتناقش حول املنطقة العربية، 

حاضرها وتاريخها، بأدق التفاصيل التي كان يعرفها تماما.
أول  كانت  اللحظة  تلك  ربما  لرؤيتي،  تماما  املعاكسة  الــرؤيــة  ببساطة  مايكل  يمثل 
لقاء لي مع »اآلخــر« في املوقف من فلسطني. أجبت مايكل، بعد حديثه عن الطالب 
اإليرانيني: »نعم، هم على حق، إسرائيل ثكنة عسكرية«. لم ُيجب لحظتها، واكتفى 

بالصمت. لكننا تحدثنا مطوال عن فلسطني في لقاءات أخرى. 
لم يكن األمر متعلقا بما يحدث في فلسطني املحتلة أو »إسرائيل«، بل يرتبط بصورة 
أساسية برؤيتك السياسية ملا يحدث. كان مايكل يرى الوجود اإلسرائيلي مشروعا، 
وأن إسرائيل »الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوســط«، بينما أراها دولة احتالل، 
وكيانًا شاذًا في املنطقة، إضافة إلى أنها دولة غير ديمقراطية، وكيان تمييز عنصري. 
من الصعب تخيل رؤية »وسط« بني دولة االحتالل والدولة الطبيعية، والديمقراطية 
، ألنها مبنية على 

ً
الوحيدة، ودولة التمييز العنصري. هذا ما يجعل رؤانا متناقضة

سرديتني متناقضتني جذريًا، والواحدة منهما تنفي األخرى تماما. العودة إلى مايكل 
اليوم جاءت من وحي أن »اآلخر« في القضية الفلسطينية لم يعد أجنبيا يعيش في 

الغرب األوسط األميركي، بل أصبح أقرب لنا مما نتخيل.
مارسيليو سفيرسكي  يتطّرق  ثقافي«  تحّول  نحو  إسرائيل...  بعد  »مــا  كتابه  في 
إلى التغيرات الثقافية في الكيان الصهيوني. وملارسيليو قصة ملفتة، فهو يهودي 
إلى األراضــي املحتلة، ثم ألسباب مختلفة، هاجر منها إلى ويلز.  أرجنتيني هاجر 

وهو مؤلف عدة كتب وصاحب دراسات ناقدة لدولة االحتالل.
الكيان  لــدى  العسكرية  الثقافة  إلــى  سفيرسكي  يتطّرق  بالتحديد،  هــذا  كتابه  فــي 
الوسطى  الطبقة  مــن  مــحــدودة  فــئــات  لـــدى  التململ منها  إلـــى  الــصــهــيــونــي، إضــافــة 
الليبرالية، واملهمشني من اليهود الشرقيني »املزراحيم«. يحاول الكتاب رصد ملحات 

التململ، ال يبالغ في تقديرها، وال يراها ملمحا عاما.  
يتطّرق الكتاب إلى مالمح »العسكرة« في املجتمع اإلسرائيلي. كيف يتحّول »التنزه« 
إلى طقس صهيوني، يدمج العسكرة بمحاولة غرس »املهاجرين اليهود« في أراٍض 
ال ينتمون إليها إال نظريا )من وجهة نظر صهيونية(. وكيف يتحّول »املدرس« إلى 
ر وتتجاهل  جندي تعبئة عسكرية، يحاول تعزيز رؤية لقيام الكيان الصهيوني تزوِّ

كل تاريخ البشر واألرض في فلسطني، تاريخ ما قبل 1948.
يتحّدث عن ممارسات األسر اليهودية املبجلة للجيش والعسكرة، واملناهضة إلعطاء 
الفلسطينيني أي حقوق، األمر الذي ينسحب على »الناخب« في العملية »الديمقراطية« 
الدائرة في دولٍة ال يراد لها إال أن تكون في إطار مزايدات، حول االستيطان وسلب 
الفلسطينيني حقوقهم.  يكتب سفيرسكي »نحن ال نتحرك من البيت إلى املدرسة 
إلى الجيش في قطاعاٍت سّرية؛ نحن نسكن كل هذه املجاالت في آن واحد، بسبب 
ارتباطها بمركز مشترك. قد نفكر بأننا في مدرسة، أو في بيت، لكننا نصبح جنودًا؛ 
تأسس  نصبح صهاينة«.   نحن  مختارا،  إقصائيني، شعبا  مواطنني  نصبح  نحن 
استمراره  يكون  أن  ُيستنكر  فلماذا  إرهابية،  يد عصاباٍت  على  الصهيوني  الكيان 
مرهونًا بعمليات اإلرهاب نفسها التي أسسته أول األمر؟ وهنا، يأتي خطاب موشيه 
الكيان  ديان في 1956 في جنازة روا روتبيرغ، كما ينقل سفيرسكي، ليعلن إرث 

تب علينا أن نقاتل«، العبارة التي يراها الصهاينة قدرهم.
ُ
الصهيوني الراسخ »ك

أحمد عمر

أشقر، لكنه أحمر من الدم الذي شربه بخرطوم البعوضة، وملعقة الوطن والوطنية. 
نــار مشتعلة  املــوضــوع على  الــدســت  التلفزيون، لكنه أســـود مــن كعب  أبــيــض فــي 

باملطاط ذي الدخان، في الواقع.
السكاكني.  عليها  الناظرين، كثرت  فيها، تسرُّ  بقرة صفراء ال شّية  لكنها  ثــورة، 
مصالحة وطنية، لكنها مسالخة وطنية، سلخت جلد الوطن، وأكلت اللحم، وأوهنت 
العظم. ابتسامة ليث. لكن، إياك أن تظن أنه يبتسم. يقّبل، لكن قبلة األفعى. عربي، 
 من اإلعراب، وممنوع من التنوين والصرف 

ّ
لكنه ال يعرب عن شيء، وليس له محل

إال الصرف الصحي. يّدعي إنه الجماعة، لكنه مفَرد ال مثيل له. فاسق بنبأ، ويحلل 
أخو  لكنه خسيس،  ذكــي. رئيس،  إنــه   ،

ً
ليس هبيال لكنه  السياسة. طويل،  فــنِّ  في 

الشيطان بحليب الرضاعة والخّسة والوضاعة.
 أسٌد علينا، لكنه في الحروب نعامة. تقصفه إسرائيل، فيهّدد ويتوعد بالرد في 
الوقت املناسب، باألمس رّد، فأذهلنا، ثم علمنا أنه رّد ألنه فقد السيادة، ويستقوي 
يا رفيق، فخاطب صاحب  بــالدك تقصف  للمحتل:  قــال  السيد،  الروسي  باملحتل 
بشار  قــال  كما  الــدســت«،  »كعب  من  إسرائيل خطابا  الجديدة، صديقته  السيادة 
الجعفري. بعثي من كعب الدست، لكنه يحبُّ النار الفارسية والفودكا الروسية أكثر 
 

ّ
 محل

ّ
من العربية. ألغيت املادة الثامنة في الدستور الجديد، لكّن الحشد الشعبي حل

»البعث« في الدستور غير املكتوب واالســم املفرد والجمع. فرضت إيــران اجتثاث 
»البعث« في العراق، لكنها اجتثت الشعب في سورية، وزّوجت »البعث« زواج متعة 
لعصابات األرض. إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط، لكنها 
تسعى جاهدة إلى أن تكون الجمهورية اليهودية اإلسرائيلية.  أسد، لكّن أذنيه أذنا 

حمار. حزب اإلخوان املسلمني حزب ديني، لكن حزب الله حزب مدني. 
لكن حسني مات،  غــوار،  لكنها ملكية.  ث عائليًا. جمهورية  تــورَّ لكنها  جمهورية، 

وياسني كذلك، وأبو عنتر، وأبو كلبشة، وأبو فهمي... 
ه فنان القصر الجمهوري. أجمل وجه رّمــان على الشاشة، لكن 

ّ
فنان الشعب، لكن

القلب مليان. مفتي الجمهورية، لكنه مفتي مسابقات الجمال. دماء، لكنها أرخص 
من املاء. هراء، لكنه شعر حديث. ضحك، لكنه كالبكاء. رقص، لكنه من األلم، وليس 
األمن،  تنوب. سفير سورية في مجلس  الخطوب  لكن  للرئيس،  نائبة  الطرب.  من 
لكنه يسرُّ العدو. يوصف بابن الشعب البار، لكنه ابن حرام مصفى. فرخ البط، لكنه 
يخاف من املاء. فرخ األسد، لكنه ابن عرس. كلمات متقاطعة، لكن بالسكني والنار. 
مجلس األمن الدولي، لكنه مجلس القهر والنصب الدولي. األمم املتحدة، لكنها أمم 
ست، وأمم جوار. تابوت، لكن ما به حجارة، فالجثة مفقودة. ماء، لكن طعمه طعم 

الدم. وزير، لكن حاجبه املخبر أقوى منه وأشد عزمًا. 
مجرم قتل شعبه، لكن محاسنه كثيرة، أهمها أنه يحارب اإلرهاب. سقطت خادمة 
فليبينة من شرفة لبنانية من الشرفة، لكنها انتحرت! الشعب يريد إسقاط النظام، 

لكن النظام أسقط الشعب في  املصيدة.
»فاست فود«، لكنه قاتل سريع. شاعر حديث، لكنه ال يفّرق بني الهمزة والغمزة. 
اسمه عبد الــلــه، لكنه يعبد الـــدوالر. ســّد الــفــرات قــد يسقط، لكن مــن طــوفــان الــدم. 
منحبك، لكن ال نكره أحدًا أكثر منك. لعمرك ما ضاقت بأهلها، ولكن أخالق الرجال 
أنــثــى. رئــيــس، لكنه على  الــعــدو  الشعب ذكــر، ومــع  نثى، مــع 

ُ
تضيق. فحل، لكنه خ

البحار واألوعـــار من أجل  نعبر  لكنه محبس. منفى ولكن  إبليس.  وطــن،  مذهب 
ْيَس 

َ
بلوغ فردوسه املر. شاب، لكن عمري ألف عام. قتلوا القذافي، لكن شّبه لهم. »ل

تغابي« ...عفوًا، صار الغبي سيدًا ورئيس 
ُ
د قومِه امل ْوِمِه، لكنَّ سيِّ

َ
الَغِبيُّ ِبَسيد في ق

جمهورية وجمهورتني، ورئيس دولة عظمى أيضًا.... 
ليس يسقط الرئيس، ال يسقط الرئيس، ما يسقط الرئيس.. وعالمة الجزم السكون، 
سيادة كعب الدست يحبُّ للشعب السكون، يحبُّ له القبر، وعالمة الرئيس الجزمة 
ه 

ّ
التي صارت وثنًا وتاجا رئاسيًا له أنصاب في الساحات. جزمة، نعم جزمة.. لكن

سيسقط ويضرب بتاجه، بالجزمة.
آمني.

سالمة كيلة

يعطي الــنــظــام الــســوري فــي مــحــادثــات جنيف 4 أو 5 األولــويــة الــقــصــوى ملحاربة 
اإلرهــاب، وما زال يناور منذ بدء املفاوضات بعد جنيف 1 على هذا األمــر. ال أود 
مناقشة ماهية »داعش« وجبهة النصرة هنا، وهما التنظيمان املصنفان إرهابيني، 
وهو األمر الذي تناولته مرارًا، بل سأوّصف وضع الحرب على اإلرهاب كما تجري 

في الواقع.
يخوض الجيش العراقي ومليشيا الحشد الشعبي الحرب ضد »داعش« في العراق، 
بمساعدة القوات األميركية التي بدأت بالتدخل الجوي، وباتت تقاتل على األرض )في 
أفضل تمرين تدريبي لوحداتها الخاصة، كما صرح قادة في الجيش األميركي(. 
مليشيات  على  أساسًا  ويعتمد  إيرانيًا،  املدعوم  الشعبي  الحشد  أن  الالفت  وهنا 
الرغم من كل  األميركية، على  املظلة  إيــران، يقاتل تحت  طائفية، دربتها وترعاها 
الضجيج حول معاداة أميركا، والحرب الكالمية عالية النبرة ضدها، والزحف إلى 
سورية لهزيمة مؤامراتها. وقد ظهر واضحًا أنه من دون التدخل األميركي )بات 
يشمل وجود أكثر من عشرة آالف جندي سيبقون في العراق، كما صّرح وزير 
انتصار،  الشعبي تحقيق أي  العراقية والحشد  القوات  لم يكن في مقدور  الدفاع( 

حيث نتجت كل االنتصارات عن هذا التدخل األميركي.
في سورية التي يريد بشار الجعفري أن تكون األولوية للحرب على اإلرهاب، نجد 
أن مــن يقاتل فــي املنطقة الشرقية ضــد »داعـــش« هــي قــوات »بــي يــي دي« )قــوات 
سورية الديمقراطية املشكلة من حزب االتحاد الديمقراطي الكردي وبعض العرب(، 
أميركا.  من  جوية  مساندة  ومــع  وتسليحي،  تدريبي  ولوجستي،  عسكري  بدعم 
ز الدعم 

ّ
وإذا كان كل الحديث يجري عن دعم أميركا »املعارضة السورية«، فقد ترك

لها. وأيــضــًا هنا سنلمس  ذلــك تقديم أسلحة متطورة  فــي  الــقــوات، بما  على هــذه 
األميركية.  الرعاية  أنــه يعمل تحت  الرغم من  الحزب، على  هــذا  »اليسار« يدعم  أن 

وأميركا تتهيأ لـ »تحرير« الرقة، معتمدة على هذه القوات.
تقدمت في شمالي حلب بعض مجموعات من الكتائب التي تندرج تحت مسمى 
 إلى الباب، من 

ً
الجيش الحر لـ »تحرير« املنطقة الواصلة بني جرابلس وإعزاز، وصوال

تنظيم داعش، بدعم ومشاركة تركية بعد أن أخذت تركيا موافقة روسيا في مقابل 
التركي،  التدخل  أميركا ترفض هذا  أن كانت  بعد  قبولها »سقوط شرقي حلب«، 
وترفض مطلب تركيا إيجاد »منطقة آمنة« في هذه املنطقة. وتركيا هنا تريد منع 
»البي يي دي« من التوسع نحو عفرين، في سياق مشروعه إلقامة فيدرالية، حيث 
سيطرت على املنطقة الفاصلة بني عفرين و»شرق الفرات«، املنطقة التي بات الحزب 

يسيطر على جزء كبير منها، بدعم أميركي.
أخــيــرا،  وقــاتــلــت،  الــنــصــرة،  فــي درعـــا، على طــرد جبهة  الجنوبية«،  »الجبهة  عملت 
الــغــوطــة، قــام »جــيــش اإلســــالم« بتصفية  »داعـــش«. وفــي  بــــ الــتــي ترتبط  املجموعة 
»داعش«. وأيضًا تقوم الكتائب املنضوية تحت مسمى الجيش الحر بطرد »داعش« 
من القلمون الشرقي. وكانت كتائب أخرى قد سيطرت على التنف وحاولت التقدم 

إلى البو كمال.
أما جبهة النصرة، أو جبهة فتح الشام، أو هيئة تحرير الشام، فقد جرى الصدام 
معها في أكثر من موقع، وهي التي قضمت كتائب عديدة كانت تقاتل النظام، كما 
أسهمت في إنجاح تكتيك النظام وروسيا في أكثر من مكان. وال تعدو مشاركتها 
في بعض املعارك ضد النظام أن تكون تظهيرًا لها، ولكي تستغل األمــر من أجل 
إكمال قضم الكتائب األخرى، وأحيانًا كثيرة تكون املبّرر لوحشيٍة يمارسها النظام 

أو روسيا. ليس ضدها، بل ضد الكتائب األخرى، وضد الشعب.
إذن، من يقاتل اإلرهاب؟ سوى في املعارك التي تظهر كتمثيلية، كما في تدمر، لم 
يظهر للنظام دور في الحرب على اإلرهاب. لكن هذا األمر هو املشجب الذي يريد 

به النظام إفشال املفاوضات.

عبد الحكيم حيدر

هل بدأ عمل الكومبارس مبكرا، أم أن عبد الفتاح السيسي تعب بالفعل من الشيلة، 
خصوصا وأن الجيش أخذ كل مستحقاته من غير نقصان بالقانون والدستور 

وعلي جمعة، وعصابة حسني مبارك خرجت كلها براءة؟
أنور  األلعاب على استحياء؟ كثيرا ما قلت: ال تستهينوا بمحمد  بــدأت  هل نقول 
عصمت السادات، وال تنخدعوا في فْصله من برملان علي عبد العال، فكلها ألعاب، 
ال تختلف كثيرا عن فْصل توفيق عكاشة، فاملسرح الخاوي من الجمهور بعدما 
ماتت السياسة من أربع سنوات يحتاج إلى مزيٍد من الخروج على النص، ومزيد 
من التهريج شبه القانوني والسياسي، ومزيد من الديكور واالستعباط أيضا. أؤكد 
ابن مطبخ »30 يونيو«  أبــدا، فالرجل  السادات لن تنتهي  أنــور عصمت  أن أالعيب 
العائلة  وبــاقــي  إخــوتــه  مــع  بامتياز،  املحاسيب  رأسمالية  منظومة  وابـــن  بامتياز، 
وأبناء عصمت،  الرئيس  السادات  السلطة ورائحة  املال وبخور  ل 

ُّ
تكت وأصهارهم، 

وخصوصا بعدما أعلنت جريدة الدستور من »مصادر«، وهي الجريدة اللصيقة 
والنظام  مبارك  دولــة  ابن  الباز،  ادارتها محمد  ويترأس مجلس  السيسي،  بسلطة 
الحالي بامتياز، وقد كتبت أن »السادات يعقد لقاءات مع سياسيني لدعم ترشحه 
النائب السابق محمد أنور السادات،  للرئاسة«، ويقول الخبر: »علمت الدستور أن 
رئيس حزب اإلصالح والتنمية، يجري مشاورات، ويعقد لقاءات موسعة لالستعداد 
للترشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة، بعد مطالبات له بخوض غمار املعركة املقّرر 
العضو  قابلها  التي  الشخصيات  تلك  »مــن بني  الخبر:  املقبل«. وأضــاف  العام  لها 
السابق، قيادات حزبية، ورجال أعمال، وقيادات شبابية، وشخصيات عامة، وعلماء 
ديــن مسلمون ومــســيــحــيــون... وبــالــتــواصــل مــع الــســادات لــم يــؤكــد أو يــنــِف صحة 

املعلومات«. 
تسمح  فهل  ديــن مسيحيني«،  »علماء  مالقاته  على  الخبر  فــي  فقط  نقف  ودعــنــا 
الكنيسة بذلك ألحد، حتى ولو كان السادات املرحوم نفسه، وليس ابن أخيه، عالوة 
على أن اإلخوة املسيحيني في البرملان أعلنوا جهارا نهارا »أن زواج السلطة الحالية 
برملان  فصله  لعضو  الكنيسة  تسمح  فكيف  كاثوليكي«،  املصرية  الكنيسة  مــع 
السيسي، بعدما اتهم بالخيانة، أن تنسق معه بوصفه رئيسا قادما؟ أشياء بالطبع 
ال يصدقها إال عبيط. أما التصريح الثاني، فهو لحمدين صباحي، وفي يوم الخبر 
اقتصرت  بعدما  وخصوصا  ســنــوات،  مــن  لحمدين  نتعودها  لــم  وبــجــرأة  نفسه، 
واختصرت جبهة إنــقــاذه على عــدد مــحــدود مــن أنــصــاره، مــن غير عــروق نافرة، 
وداخل جدران الحزب حول كنكة القهوة فقط، وإذا بحمدين يخرج على غير مألوف 
الكنكة، ويقول فصيحا صريحا ألول مرة: »الشارع مش راضي عن السلطة... واللي 
عايزني هيالقيني«. وال أعرف بالطبع كيف نالقيه، هل في ميدان التحرير، أم في 
ميدان عبد املنعم رياض، أم في ميدان العتبة الخضرا، أو أمام ضريح سعد زغلول 

أم في ميدان الست أم عباس؟
الكومبارس  بــدأ موسم  املــؤشــرات، نستطيع أن نقول: هل  أننا، بعد كل هــذه  املهم 
الشارع  بــالــونــات المتصاص غضب  األمــر مجرد  أن  أم  الــدرجــة؟  إلــى هــذه  مبكرا 
لم تمر بها مصر  العنيفة، والتي  املــصــري، وخصوصا بعد موجة رفــع األســعــار 
الخبز من  وانتفاضة رغيف  املوظفني من ثالث سنوات،  من قبل، وثبات مرتبات 
الواقع  أزمــات  الحالية لصعوبة قدرتها على تحمل  السلطة  أسبوعني. فهل فطنت 
املعيشي لشعٍب عرف طريقه إلى الغضب في »يناير«، وخرج من أيام في مليونية 
إلى استاد كفر الشيخ، بحثا عن فرصة عمل. هل بدأت األخطار تحدق بالجميع، 
 على رئيس تمناها هوًسا، ومن دون أن يصاحبه أي برنامج 

ً
وبدأت الشيلة صعبة

وال خطة وال فلسفة، اللهم إال حنان الوز، تهليل وفرح ودموع وعواطف.

»اآلخر« في القضية الفلسطينية رئيس لكنّه إبليس

أولوية الحرب على اإلرهاب
هل تعب السيسي من الشيلة؟
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حالــة  تعيــش  تونــس  فــي  الحكومــة  تكــون  حــن 
فمــن  واألداء،  القــرارات  مســتوى  علــى  فوضــى 
الطبيعــي أن ينعكــس علــى البــاد والعبــاد، حكومة 
أتــت بعــد انتخابــات رئاســية  مــن املفــروض أنهــا 

ها نزيهة؟
ّ
يفترض أن

املضحكات املبكيات منذ الثورة تتالى على الباد، 
التــي  مــن  أفشــل  واحــدة   

ّ
وكل حكومــات،  ســبعة 

سبقتها!
أولــى حلقــات الفشــل رفض املحاســبة، بــل وإيجاد 
مــع  مصالحــة  املصالحــة،  قانــون  لتمريــر  ســبل 
مــن؟ مــع الناهبن والفاســدين وســّراق املــال العام! 
مصالحــة مــع مــن؟ مــع مــن أجــرم بحــق الشــعب 
وثقافيــا  وسياســيا  اقتصاديــا  أجــرم  والبــاد، 

وتعليميا والقائمة تطول.
وثانــي حلقــات الفشــل، عدم وجود اســتراتيجيات 
وكام  وقــرارات  بهــرج  مجــّرد  وجليــة،  واضحــة 
حبــر علــى ورق. وثالــث حلقــات الفشــل، تنصيــب 

الشخص املناسب في املكان غير املناسب.
ورابــع حلقات الفشــل النزاعــات الحزبية التي أثرت 
علــى أداء الحكومــة وزادت الطــن بلــة، بــل أصبحت 
النزاعــات  يناقشــا  النــواب  ومجلــس  الحكومــة 
الحزبية ومشكات النخب السياسية داخل أرجاء 
املجلــس أكثــر من مناقشــة هموم البــاد وأزماتها، 
ه التخلف بعينه والجهل في أبهى تجلياته.

ّ
والله إن

انقســامات وشــقوق يعجــز اللســان عــن وصفهــا، 

 
ّ
ومــع غيــاب الــدور البــارز لرئاســة الجمهوريــة إال

مــن بعــض الرحــات املكوكية هنا وهناك، والتي ال 
تســمن وال تغنــي مــن جــوع أو مواضيــع ســاذجة، 
ما أفرز مشــهدًا هســتيريا في السياسة التونسية 
الداخلية والخارجية، ويسألون: ملاذا الفوضى تعّم 

الباد والعباد؟ 
إذا كانــت الحكومــة في حالة فوضى وتشــرذم من 
أداء هزيــل وقــرارات مــن دون املســتوى ومــن دون 
اإلنتظــارات منهــا، بــل قــرارات ال تخــدم مصلحــة 
وتفاقــم  مــن ضيــق حالهــم  زادت  حيــث  الشــعب، 
والسياســية  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  األزمــات 
واألمنيــة، أضــف إلــى ذلــك اســتخدام اســترتيجية 
ماكينــة  بمســاهمة  والواقــع  الحقائــق  تزييــف 

إعامية دعائية مجندة لذلك.
ومــن  البســيط؟  املواطــن  وحقــوق  املواطنــة  أيــن 

يضمنها؟ 
طبعا من املفروض القانون وآليات تطبيق القانون 
الصــادر مــن الحكومــة ومجلس نواب الشــعب. كل 
ذلــك مفقــود بــل منعــدم. أصبــح املواطــن البســيط 
مــن  املتبعــة  السياســات  فشــل  ضريبــة  يدفــع  
 الخوف، أي أن نصبح كما قال 

ّ
الحكومة، وهنا كل

الشاعر الراحل نزار قباني: »نحن نعيش في وطن 
كل شــيء فيــه بقــرار، إنجــاب الزوجــن ال بّد له من 

قرار، حتى دخول املرحاض البد له من قرار«.
احالم رحومة )تونس(

املســؤولية  تحمــل  وعــدم  الصمــت  سياســة 
عمليــة  مــن  واألخيــر  األول  املســتفيد  مــن 
واكبــه  ومــا  الفقهــا،  مــازن  الشــهيد  اغتيــال 
مــن أســلوب اإلعــام اإلســرائيلي املعتــاد فــي 
مثــل هــذه العمليــات، أمــر ليــس جديــدًا، حيــث 
تغطيــة الحــدث تبــدأ بنــاًء علــى تقاريــر أجنبية 
أو مصــادر فلســطينية، تتحــدث أّن إســرائيل 
تقــف وراء هــذه العمليــة مــن دون تأكيــد ذلــك، 
ولكــن مــن دون النفــي أيضــا، وهــو األهــم، لكي 
ذروتــه،  لاغتيــال  املرافــق  التشــويق  يصــل 
وبذلــك تكتمــل الهالــة املحيطــة بأجهــزة األمــن 
اإلســرائيلية، لكي يضاف هدف جديد لعملية 
االغتيــال، وهــو تكريــس قــوة الــردع النفســية 
لدى الفلســطينين بشــكل عام، ولدى املقاومة 

بشكل خاص.
ومــن ثــم تنتقــل وســائل اإلعــام اإلســرائيلية 
ملــاذا  عــن:  بالحديــث  التحليــات  مرحلــة  إلــى 
يجــب أن يقتــل مــازن فقهــا؟ مــن خــال ســرد 
مقتــل  وراء  يقــف  ــه 

ّ
وأن النضاليــة،  لســيرته 

عشــرة صهاينــة فــي عملية صفد عام 2002، 
القســام  الديــن  عــز  كتائــب  قــادة  أحــد  ــه 

ّ
وأن

الضفــة  فــي  القســام  قيــادة  عــن  املســؤولن 
ــط 

ّ
مــن خــال مكتــب الضفــة الغربيــة، واملخط

املقبــل  الفصــح  عيــد  فــي  العمليــات  لعشــرات 
حســب تصريحــات رئيــس جهاز األمــن العام 

مــن  الرغــم  علــى  الحديــث  هــذا  اإلســرائيلي. 
ــه يأتــي فــي ســياق 

ّ
صحــة الكثيــر منــه، إال أن

تضخيــم قــوة األجهــزة األمنيــة اإلســرائيلية، 
والتأكيــد علــى سياســة اليــد الطولــى القــادرة 
على تصفية الحسابات مع أي شخص يمّس 
أي  الزمــان، وفــي  طــال  أمــن إســرائيل، مهمــا 
مكان جغرافي، وخصوصا في غزة التي هي 
عنــوان فشــل لهــذه األجهــزة، حيــث علــى مدار 
فتــرة اختطــاف الجنــدي اإلســرائيلي، جلعــاد 
شــاليط، أذاقتهم مرارة العجز االســتخباراتي، 
األحــرار،  وفــاء  علــى صفقــة  أرغمهــم  والــذي 
لــت بتلــك الصــورة للشــهيد أحمــد 

ّ
والتــي تكل

مــن كتفــه،  ُيمســك بشــاليط  الجعبــري، وهــو 
مه للوســيط املصــري. 

ّ
ويقــوده صاغــرًا، لُيســل

عندهــا  وقــف  التــي  التلفزيونيــة  اللقطــة  هــذه 
ضربــة  واعتبروهــا  إســرائيليون،  محللــون 
قوية لهيبة األمن اإلسرائيلي، وكسر لكبريائه 
االســتخباراتي، زعزعــت الــروح املعنويــة لــدى 
املجتمع الصهيوني، وفي الوقت نفســه، زادت 
مــن قناعــة الفلســطينين والعــرب، أّن نظريــة 
»البطــل الخــارق« التــي تّدعيهــا أجهــزة األمــن 

االسرائيلي، ما هي إال أسطورة.
األســلوب  هــذا  جــذور  عــن  البحــث  وعنــد 
اإلعامــي املواكــب عمليــات االغتيــال أو حتــى 
األمنيــة  لألجهــزة  ســواء  الخاصــة،  العمليــات 

االحتــال  لجيــش  حتــى  أو  اإلســرائيلية، 
الصهيونــي، نجــده مرتبــط  بمفهوم قوة الردع 
النفسية التي تبنتها إسرائيل عقيدة أمنية في 
م عنها زئيف 

ّ
مواجهة املحيط العربي، منذ تكل

الحديــدي،  الجــدار  بنظريتــه  جابوتينســكي 
الهادفــة إلــى إيصــال العرب إلــى قناعة مفادها 
هــم ال يملكــون القــدرة علــى مواجهــة الكيان 

ّ
بأن

الصهيونــي، وال مفــّر مــن التســليم بوجــوده، 
ككيــان طبيعــي علــى هــذه البقعــة مــن األرض، 
ولكن الخطورة في تلك النظرية تكمن أّن جدار 
جابوتينســكي الحديــدي هــو جــدار افتراضي 
نفســي، يجــب بنــاؤه داخــل الوعــي والقناعــات 
العربيــة، وليــس جــدارًا حقيقيــا ملموســا علــى 

أرض الحقيقة والواقع.
إّن قــراءة عمليــة اغتيــال الشــهيد مــازن فقهــا 
مــن زاويــة عقيدة الردع النفســية اإلســرائيلية، 

تحمل عّدة رسائل مهمة:
 قــادة املقاومــة، وخصوصــا فــي 

ّ
، هــي لــكل

ً
أوال

األمنيــة غيــر  بــأّن منظومتكــم  غــزة، مفادهــا 
كم لســتم آمنن في 

ّ
قــادرة علــى حمايتكــم، وأن

غزة، وهنا تسعى دولة الكيان إلى زعزعة ثقة 
الشــعب بالقدرة األمنية للمقاومة على حماية 
وضبــط أمــن املجتمع الفلســطيني، على الرغم 

قتها تلك املنظومة.
ّ
من النجاحات التي حق

حسن الفي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

ميشيل كيلو

األميركــي  لالتفــاق  األســد  نظــام  بانصيــاع 
الكيميائيــة  أســلحته  تســليم  حــول  الروســي 
مــن  األمنــي  الشــق  يكــون  املتحــدة،  لألمــم 
سياســات إســرائيل الســورية قد نجح في نزع 
االفتراضيــة،  املزعــوم  املمانعــة«  »نظــام  قــوة 
ســورية  علــى مســتقبل  الصــراع  إلــى  وانتقــل 
إيــران  مــع  األولــى  بالدرجــة  السياســي، 
ومرتزقتها الذين يحتلون أجزاء كبيرة منها، 
ويريدون تحويلها إلى ساحة مواجهة تشكل 
مــع جنــوب لبنــان جبهة واحدة ضد إســرائيل 
 ،1967 عــام  الســوري  الجــوالن  احتلــت  التــي 
 ،1981 عــام  رســميا  إليهــا  برملانهــا  وضمــه 
بســبب مكانتــه االســتراتيجية الخاصــة التــي 
تمّكنهــا مــن تعزيــز قدرتهــا علــى ردع أي تحد 
يكــون مصــدره املشــرق العربي وجــواره. يقول 
اإلســرائيليون إنهــم لــن يقبلــوا وجــود إيــران 
العســكري في املناطق املجاورة للجوالن، وإن 
انتشــار جيــش ماللــي طهــران ومرتزقتهــم في 
الجــوالن ســيقضي تمامــا علــى تعايــش نظــام 
األســد بســالم معهــا منــذ حــرب 1973، القائــم 
علــى قبولــه نتائج هزيمة حزيران، وتحاشــيه 
أي صــدام عســكري معهــا، خوفــا علــى نظامــه. 
رضــي األســد بهيمنــة إســرائيل علــى ســورية 
أمــرًا واقعــا، ومــارس دوره الداخلــي والعربــي 
تحت رعايتها، املباشــرة في لبنان وفلســطني 

أحمد ماهر

ــ 1 ــ
توجــد أمثــال شــعبية مصريــة قــد تنطبق على 
هــي  شــهيرة،  عبــارة  مثــال  فهنــاك  حــدث،  مــا 
»خذوهم بالصوت«، وهي مقولة شعبية تقال 
عندمــا يكــون هناك شــخٌص ما ارتكب خطأ أو 
جريمــة، وعندمــا يشــعر بــأن هنــاك مــن كشــفه 
أو يرغــب فــي مواجهتــه أو لومــه، فيبــادر هــو 
ويســبق اآلخريــن بالصيــاح والولولــة وادعــاء 
آخــر  موضــوع  اختــراع  يحــاول  أو  الغضــب، 
وضجــة أخــرى إللهاء اآلخرين، ويبدأ في إلقاء 
اللــوم عليهــم، أو على آخرين متآمرين، وهناك 
مقولة شــعبية أخرى. لكن، من الصعب ذكرها 
يتحــّدث  عــام  بشــكل  ولكنــه  املــكان،  هــذا  فــي 
عــن ذوات الســلوك والســمعة الســيئة، عندمــا 
يبــادرن بتشــويه ســمعة األخريــات، واتهامهن 
مــا  شــخص  يحــاول  عندمــا  شــرفهن،  فــي 

نصحهن بتحسني سلوكهن.
تذّكرت هذه املقوالت الشــعبية، عندما طالعت 
الدولــي  املجلــس  فــي  مصــر  منــدوب  خطــاب 
لحقوق اإلنسان، وهو يتحدث عن االنتهاكات 
أوروبــا،  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الفظيعــة 
املقيــدة  القوانــني  إزاء  القلــق  بالــغ  عــن  معربــا 
للحريــات، باســم مكافحــة اإلرهــاب فــي فرنســا 
وبريطانيــا، وإزاء االنتهــاكات البريطانيــة فــي 
أيرلنــدا الشــمالية، كمــا دعا فرنســا إلى الوقف 
الفــوري للمداهمــات )بلغــت 4000 حالــة علــى 
حســب قولــه(، وكذلــك اإلقامــة الجبرية التي تم 

تطبيقها ضد 400 فرد.
بذلــك،  املصريــة  الحكومــة  منــدوب  يكتــف  لــم 
بــل زاد فــي الهجــوم واملزايــدة، وبــدأ فــي انتقاد 
إجــراءات األمــن فــي الســويد. نعــم ال تندهــش، 

وغيــر املباشــرة فــي ســورية والبلــدان العربيــة 
األخرى، على الرغم من طوفان الكالم الثورجي 
اليومــي عــن تحريــر الجــوالن وفلســطني. ومع 
إال  بإيــران،  اســتقويا  وابنــه  األب  األســد  أن 
أنهمــا حرصــا دومــا علــى إبعــاد ســورية عــن 
مــا تريــده طهران، تحويله إلــى قاعدة متقدمة 
لصــراع ضــد تــل أبيــب، تعود مغانمــه العربية 
املحــدودة  وغيــر  االســتراتيجية  واإلســالمية 
علــى مالليهــا، بهيمنٍة مضمونــٍة على مناطق 
واســعة من الوطن العربي، من دون توريطهم  
فــي حــرٍب ال قبــل لهــم بهــا، يعلمــون أن طرفهــا 
اآلخر لن يقتصر على اإلسرائيليني، الذين لن 
يقبلــوا وجــودا عســكريا إيرانيــا فــي الجوالن، 
جنــوب  فــي  اللــه  حــزب  تدجــني  تــم  أن  بعــد 
لبنــان، وأدخلــه الــردع اإلســرائيلي إلــى حقبــة 
كالمولوجيــة، تشــبه الزمــن الجوالنــي الذي ال 
يفعل شيئا لتحريره غير إطالق حمالت رغاء 
كالمــي عــن تحريــره، مــن دون أن يفعــل شــيئا 

الستعادته إلى وطنه. 
غــارات  معنــى  فهمــت  إيــران  أن  فــي  شــك  ال 
إسرائيل على جنراالتها في األرض السورية، 
خصوصــا منهــا املحاذيــة للجــوالن، وال شــك 
املاللــي  رد  بعــدم  تشــجعت  إســرائيل  أن  فــي 
حــزب  ســالح  علــى  غاراتهــا  وكثفــت  عليهــا، 
اللــه، فــي كل مــكان مــن ســورية، تطبيقــا لنهج 
فــي الــردع االســتباقي القابــل للتصعيــد بــال 
حدود، وموضوعه هل تبقى هيمنة إسرائيل 

لقــد قــام مندوب الحكومــة املصرية الذي يمثل 
 أصبــح فيهــا خبــر تعذيــب متهــم أو وفاة 

ً
دولــة

مســجون بعــد التعذيــب أو إعــدام مشــتبه بهــم 
أو تصفيتهــم فــي ســيناء خــارج إطــار القانــون 
من األخبار اليومية املعتادة لألســف، بانتقاد 
طالــب  كمــا  الســويد،  فــي  األمنيــة  اإلجــراءات 
فــي  مســجونني  وفــاة  حــاالت  فــي  بالتحقيــق 

السجون اإليطالية.
ولم يكتف بذلك، بل انتقد توســيع صالحيات 
اإلجــراءات  فــي  األوروبيــة  الحكومــات 
اإلرهــاب،  مكافحــة  إطــار  فــي  االســتثنائية 
علــى  الســفر والرقابــة  مثــل صالحيــات حظــر 
االتصــاالت، وكذلــك أعــرب عــن قلقــه مــن تزايــد 
خطــاب الكراهيــة والتحريــض ضــد املســلمني 

في دول أوروبية عديدة.
ال يثيــر كل مــا ســبق أي دهشــة أو تعجــب، إن 
تم وضعه في إطار األمثال واملقوالت الشعبية 
السابقة، فأداء الحكومة املصرية وخطابها لم 
يختلــف كثيــرا عــن »كيــد النســاء«، والتالســن 
نعــم،  الشــعبية.  الحــارات  فــي  يحــدث  الــذي 
هنــاك تصاعــد لخطــاب الكراهيــة والعنصريــة 
ولكــن،  أوروبــا.  فــي  واملســلمني  العــرب  ضــد 
أليــس زعمــاء اليمني األوروبــي املتطّرف وقادة 
أقــرب  التحريــض ضــد العــرب واملســلمني هــم 
عــن  ومــاذا  السيســي؟  الفتــاح  عبــد  أصدقــاء 
املتبــادل  الغــزل  وخطابــات  اإلشــادة  رســائل 

بينهم.
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ال أريد الدفاع عن الحكومات األوروبية، فليس 
حتــى  العالــم  فــي  مثاليــة  ديمقراطيــة  هنــاك 
اآلن. ولكــن، إن كان هنــاك بعــض االنتهــاكات 
األوروبيــة ضــد العــرب واملســلمني فــي أوروبــا، 
األلــف،  فــي  واحــدا  تتعــدى  ال  بالتأكيــد  فهــي 

أو  املصالــح  ولتوافــق  وتقلباتهــا،  األحــداث 
تضاربهــا. ومــع أننــا نريــد دورا روســيا فــي 
إخــراج إيــران من ســورية، فإننا لن نحجم عن 
انتهــاج سياســات مســتقلة عــن الــروس، وقــد 
ال تعجبهــم. لذلــك، أبلغنــا الكرملــني رفضنــا 
مصالحنــا،  علينــا  تمليــه  مــا  بغيــر  االلتــزام 
وأفهمناهــم، وإن بطريقــة غيــر مباشــرة، أننــا 
ال نخشــى صواريخهــم، عندمــا هّددنــا األســد 
بتدمير قواعده الصاروخيه، فال يعتقدن أحد 
مــن اآلن فصاعــدا أن إســرائيل تقبــل أن تتقيــد 
مــن  لهــا  ترســمه  أنهــا  موســكو  تتوهــم  بمــا 
هوامــش، يمنــع عليهــا التحــرك خارجها. هذا 
ليس صحيحا، فإسرائيل تلتزم بالتعاون إن 
خدمهــا، وترفضــه إن قيــد حركتهــا وتضــارب 
مع مصالحها. ومثلما تعتبر ســورية ســاحة 
صــراع روســي/ إيرانــي مضمــر، فإنهــا أيضــا 
ســاحة صــراع إســرائيلي/ روســي، أعلــن عــن 

اإلرهــاب )والتــي تتــم وفقــا لضوابــط صارمــة، 
وتحــت رقابــة مدققــة مــن البرملانــات واألجهزة 
ال  فلمــاذا  الحقوقيــة(،  واملنظمــات  الرقابيــة 
تقلــق الســلطات املصريــة مــن قتل املشــتبه بهم 
خــارج نطــاق القانــون فــي مصــر، أو االختفــاء 
التنصــت  أو  القانــون،  إطــار  خــارج  القســري 
حياتهــم  وإذاعــة  املصريــني،  املواطنــني  علــى 
باملخالفــة  اإلعــالم  وســائل  فــي  الشــخصية 
للقانون، أال يوجد قلق لدى السلطات املصرية 
مــن تبعــات قمــع الحريــات، وتكميــم األفواه في 
مصر؟ وماذا عن إقالة أعضاء مجلس النواب، 
بعــض  أبــدوا  أو  شــيء،  علــى  اعترضــوا  إن 
ومــاذا  التهــم؟  تلفيــق  عــن  ومــاذا  املالحظــات؟ 
كل  وإرهــاب  الســمعة  وتشــويه  التخويــن  عــن 
مــن يعــارض؟ أليــس علــى الســلطات املصريــة 
فــي مصــر، وتحــاول  تقلــق علــى األوضــاع  أن 

إصالحها بدل التالسن وأساليب املراهقني؟
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هنــاك مقولــة شــعبية مصريــة أخــرى، أتذكرها 
العفــو  قوائــم  عــن  حديــث  هنــاك  كان  كلمــا 
بتحدفــش  مــا  »الحّدايــة  وهــو  الرئاســي، 
يفقــس  ال  الحــداءة  بيــض  أن  أي  كتاكيــت«، 

نفســه خيــرا بصــور شــتى، عبــر التصريحــات 
والغارات الجوية املفعمة بالتحّدي. 

إلــى  موجهــة  ثالثــة  رســالة  أخيــرا  هنــاك، 
أميــركا، تقــول إســرائيل فيهــا: أنتــم ترابطــون 
عســكرية  بقــوة  الســوري  الشــمال  فــي  اليــوم 
كبيرة، تتكامل مع قواتكم التي ترابط شــمال 
العــراق، وتشــكل معهــا قــوة أكبــر مــن تجمــع 
الــروس العســكري فــي ســورية. تــود غاراتنــا 
جنــوب  فــي  موقعنــا  أن  إلــى  أنظاركــم  لفــت 
الجزيــرة  وشــبه  األردن  علــى  املطــل  ســورية، 
أن  يجــب  املتوســط،  العربيــة ومصــر وشــرق 
أردتــم  إذا  الكبيــرة،  حســاباتكم  فــي  يؤخــذ 
االنخــراط فــي لعــب دور جــّدي ضــد الكرملــني 
وماللــي طهــران. اعلمــوا أن إســرائيل جاهــزة، 
وال تنســوا أن لديهــا جيشــا بريــا هــو األقــوى 
واألكبــر عدديــا فــي املنطقــة، وأنهــا تــرى فــي 
 يمكن أن 

ً
التنســيق االستراتيجي معكم بوابة

تلج عبرها، أخيرا، إلى العالم العربي، وتغدو 
ومســتقبله،  لراهنــه  املقــّررة  القــوى  إحــدى 
طهــران،  ضــد  لكــم  املســاند  دورهــا  بفضــل 

فاقدموا وال تحجموا، وبادروا وال تترددوا.
بالغــارات األخيــرة، دخلت إســرائيل على خط 
صــراٍع يتســع بــدل أن يتراجــع، ويتحــول إلــى 
تخوضــه  أن  يرجــح  الجباريــن،  بــني  صــراع 
إســرائيل  تحتســب  التــي  املباشــرة  قواهمــا 

نفسها على إحداهما: أميركا. 
)كاتب سوري(

وأفــراخ  كتاكيــت  وليــس  حــّداءة،  أفــراخ  إال 
دجــاج، ال تنتظــر هديــة مــن الحــّداءة، ال تنتظر 
تنتظــر  ال  املتوحشــة،  الحيوانــات  مــن  عطفــا 
أخالقــا نبيلــة ممــن تعــود البلطجــة والســطوة 
والجبــروت وإرهــاب اآلخريــن، مــن الجميــل أن 
يتــم اإلفــراج عــن شــباٍب مظلــوم كل فتــرة، ومــن 
الجميــل أن يتــم اإلفــراج عــن شــباب متعاطــف 
مع »اإلخوان املســلمني« بعد حبســهم ســنوات 
ظلما وعدوانا، ولكن الســؤال اآلن هو ما الذي 
ألقــى بهــم فــي  الــذي  تســبب فــي ظلمهــم؟ مــن 
السجون، وهو يعلم أنهم مجّرد متعاطفني لم 
يرتكبــوا أي جــرم ســوى التعاطف مع شــخٍص 
أو فكــرة أو تيــار. وأيــا كانــت درجــة االختــالف 
مــع هــذا الشــخص، أو هــذه الفكــرة، أو التيــار. 
لكــن مــن حــق أي فــرد التعاطــف أو اعتنــاق أي 

فكرة.
املظلومــني،  باقــي  عــن  األهــم: ومــاذا  والســؤال 
وملاذا ال يتم وقف الظلم ووقف تلفيق القضايا 
بــدال مــن زيادة أعداد املقبــوض عليهم، وأعداد 
املحبوسني احتياطيا والصادر ضدهم أحكام 
ثم الشكوى من التكّدس داخل السجون، أليس 
العنــف  وقــود  هــو  الظلــم  أن  يــدرك  مــن  هنــاك 
الحكــم  نظــام  يســعى  ملــاذا  ولكــن،  واإلرهــاب؟ 
وأجهزتــه إلــى حــل جــذري للمشــكلة، إن كان ال 

يرى أن هناك مشكلة من األساس؟
وهناك أخيرا من سأل عن عدم وجود القيادات 
أحمــد  عــن  مــاذا  العفــو.  قوائــم  فــي  الشــبابية 
دومــة وعــالء عبــد الفتــاح وعمــرو علــي ورامــي 
 25 بثــورة  أســماؤهم  ارتبطــت  ومــن  الســيد، 
ينايــر؟ اإلجابــة أن التعجــب يحــدث إن احتــوت 
قوائــم العفــو علــى أســمائهم فــي ظــل تشــكيل 

مثل هذه اللجنة.
)ناشط مصري(

أم تــزول أمــام هيمنــة إيــران التــي يريد املاللي 
تحويلها إلى سيطرٍة على سورية ال منافس 
لهــا. هــذه هــي الرســالة األولــى التــي ال بــد أن 

تكون قد وصلت.
أمــا الرســالة الثانيــة، فهــي تتعلــق بخيــارات 
ســورية،  فــي  وممكناتــه  اإلســرائيلي  العمــل 
فــي  الراغبــة  موســكو،  إلــى  موجهــة  وهــي 
تقليــص حضــور )ونفــوذ( إيــران ومرتزقتهــا 
فــي ســورية، لكنهــا لــن تتمّكــن من  فعل شــيء 
جدي ضدها، خشية أن تختلف مع واشنطن 
حــول املســألة الســورية، وتكــون بحاجــة إلــى 
عســكر إيــران فــي صــراع محتمــل مــع عســكر 
البيــت األبيــض. فــي هــذه اللحظــة الحّساســة 
املســرح،  واجهــة  إلــى  إســرائيل  تتقــدم  جــدا، 
لتخبــر الــروس باســتعدادها لزيادة حصتها 
مــن النفــوذ والــدور فــي ســورية، ودعمهــم فــي 
واشــنطن،  مــع  بعالقاتهــم  تتصــل  مســائل 
مقابــل تقليــص حضــور ايــران ونفوذهــا فــي 
 
ً
جهــة باعتبارهــا  معهــا  والتعامــل  ســورية، 
علــى  موســكو  تنافــس  الطرفــان،  ينبذهــا 
عســكرية  جبهــة  إلقامــة  وتخطــط  ســورية، 
ســورية،  فــي  قواتهــا  أبقــت  إن  الجــوالن،  فــي 
فوتــت علــى الــروس فــرص تموضعهــم فيهــا 
العــرض  هــذا  جوارهــا.  فــي  وانتشــارهم 
اإلســرائيلي بواســطة القــوة املفرطــة يتضمــن 
يقــول: تخضــع  أميركيــا  شــقا  أيضــا ضدهــا 
عالقات التعاون بيننا وبني موسكو لظرفية 

مقارنة باالنتهاكات الحكومية الروتينية ضد 
العــرب واملســلمني واملســيحيني داخــل مصــر، 
تعالــج  أن  املصريــة  بالحكومــة  األولــى  فــكان 
الحديــث  قبــل  الداخليــة  وثقوبهــا  فجواتهــا 
عــن خــدوش اآلخريــن، فمــن »بيته مــن زجاج ال 
يجب عليه أن يقذف اآلخرين بالحجارة«، كما 

يقول املثل الشعبي.
زيــادة  مــن  مصــري  قلــق  هنــاك  كان  إن 
علــى  التنصــت  فــي  األوروبيــة  الصالحيــات 
املواطنــني )فــي إطــار القانــون وإطــار مكافحة 
اإلرهــاب(، وهــو أمر قد ينتهك الخصوصيات 
بالتأكيــد. ولكــن، مــاذا عــن تجّســس األجهــزة 
للدســتور  )باملخالفــة  املصريــة  األمنيــة 
والقانــون( علــى الحيــاة الخاصــة للمواطنني، 
وماذا عن إذاعة املكاملات العادية والشخصية 
يخالــف  بمــا  وتصويرهــا،  للمعارضــني 
معناهــا الحقيقي، بغرض التحريض والحث 
علــى كراهيــة كل مــن يعــارض نظام الحكم في 

مصر.
إن كان هنــاك قلــق مصــري من اإلقامة الجبرية 
توّرطهــم  فــي  املشــتبه  لبعــض  فرنســا  فــي 
الحبــس  عــن  فمــاذا  إرهابيــة،  عمليــات  فــي 
مشــتبه  ملجــرد  طويلــة،  ســنوات  االحتياطــي 
بــه فــي مظاهــرة بــدون ترخيــص، وقــد يكــون 
لــم يشــارك بهــا مــن األســاس، ولكــن قــاده حظه 
التظاهــرة  مــكان  قــرب  الوجــود  إلــى  العســير 
التــي  القاســية  األحــكام  عــن  ومــاذا  مصادفــة، 
قد تصل إلى الســجن املؤبد ملن قد يشــارك في 
تظاهــرة ســلمية، أال تقلــق الســلطات املصريــة 
فــي  انتهــاكات  مــن  يحــدث  مــا  بخصــوص 

السجون املصرية؟
مــن  قلقــة  املصريــة  الســلطات  كانــت  إذا 
ملكافحــة  االحترازيــة  األوروبيــة  اإلجــراءات 
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سكان ضد الكنيسة في سان بطرسبرغ

هذه األرض لي

17

سان بطرسبرغ ــ رامي القليوبي

بطرســبرغ،  ســان  مدينــة  فــي  تتواصــل 
العاصمة الشــمالية الروســية، احتجاجات 
تســليم  املدينــة  ســلطات  قــرار  بســبب 
عهــدة  إلــى  املتحفيــة  إســحق  القديــس  كاتدرائيــة 
الكنيســة األرثوذكســية الروســية. ويعتقــد كثيــر من 
 ذلــك ســيؤثر ســلبا علــى واحــدة مــن 

ّ
أبنــاء املدينــة أن

أبرز معالم سان بطرسبرغ.
أنطونينــا  الحيــة«،  »املدينــة  حركــة  منســقة  تشــير 
 تســليم الكاتدرائية إلى الكنيســة 

ّ
يليســييفا، إلى أن

تداعيــات  عليــه  ســتترتب  الروســية  األرثوذكســية 
عــدة، فــي مقدمهــا إغــالق املتحــف التابــع للكنيســة 
علــى  صارمــة  قيــود  وفــرض  موظفيــه،  وتســريح 
مالبس الزائرين، باإلضافة إلى مخاوف من تدهور 
الكنيســة  إدارة  الفتقــاد  نظــرًا  الكاتدرائيــة  حــال 
يليســييفا  تقــول  املعماريــة.  الخبــرة  األرثوذكســية 
»العربــي الجديــد«: »نتحدث هنا عن تســريح نحو  لـ
400 موظــف، ناهيــك عــن الخســائر الفادحــة بســبب 
توقــف بيــع التذاكــر لزيــارة املتحــف الــذي ســيغلق، 
لترميــم  األمــوال  هــذه  اســتخدام  املمكــن  مــن  وكان 

.»
ً
كنائس أخرى مثال

متحــف  إيــرادات   
ّ
فــإن املعلنــة،  األرقــام  بحســب 

كاتدرائيــة القديــس إســحق عــام 2016 بلغــت 824.6 
مليــون روبــل )نحــو 14.5 مليــون دوالر( منهــا 52.2 

مليون روبل )نحو 900 ألف دوالر( ربح صاٍف.
ه بعد تسليم 

ّ
في هذا السياق، تشير يليسييفا إلى أن

إلــى الكنيســة األرثوذكســية، ســيجري  الكاتدرائيــة 
اإلنفاق عليها من ميزانية الدولة. وتضيف: »عالوة 
 هناك ســوابق لتدهــور حال الكنائس 

ّ
علــى ذلــك، فإن

هــا 
ّ
بعــد تســليمها إلدارة الكنيســة األرثوذكســية، ألن

تفتقد إلى الخبرة املعمارية الالزمة، وقد حدث ذلك 
مع كاتدرائية قازان في سان بطرسبرغ أيضا، التي 
ُســلّمت فــي تســعينيات القــرن املاضــي إليهــا. وفــي 
حال توجيه انتقادات إلى الكنيســة تتســلح األخيرة 

 ذلك يشكل إهانة ملشاعر املؤمنني«.
ّ
أن

وحــول تداعيــات تســليم الكاتدرائيــة علــى الزائرين، 
علــى  قيــودًا صارمــة  الكنيســة  »ســتفرض  تضيــف: 
الزائريــن فــي مــا يتعلــق باألزيــاء مثــل فــرض غطــاء 
الزائــرون مــن غيــر  الــرأس علــى النســاء. وسيشــعر 

هم غير مرحب بهم هناك«.
ّ
املصلني أن

ســان  فــي  املقيمــة  الناشــطة  مــن غضــب  يزيــد  ومــا 
بطرســبرغ هــو اتخــاذ ســلطات املدينــة قرارهــا مــن 
دون الرجوع إلى رأي السكان. تذّكر في هذا السياق 
 
ّ
ــه »كانــت هنــاك مثــل هــذه الخطــط عــام 2015، لكــن

ّ
أن

عريضــة  توقيــع  بعــد  عنهــا  تراجعــت  الســلطات 
 الســلطات لــم تســتطلع هــذه املــرة رأي 

ّ
ضدهــا، لكــن

السكان«.
ولــدت وعاشــت حياتهــا  والتــي  يليســييفا،  تعتبــر 
إســحاق  القديــس  فــي ســان بطرســبرغ، كاتدرائيــة 

معالــم  أبــرز  وأحــد  ورمــزًا  »أثــرًا  األولــى  بالدرجــة 
وقلعــة  هيرميتــاج  متحــف  جانــب  إلــى  املدينــة 
بيتروبافلوفســك«. وهــي مــا زالــت تأمــل فــي تراجــع 

السلطات عن قرارها هذه املرة أيضا.
دفعــت قضيــة متحــف كاتدرائيــة القديــس إســحاق 
علــى  مجموعــات  إنشــاء  إلــى  بطرســبرغ  بســكان 
مواقع التواصل االجتماعي تضم آالف املستخدمني 
ميدانيــة شــارك  احتجاجــات  القــرار، وتنظيــم  ضــد 
القضيــة  فيهــا عشــرات آالف األشــخاص. وخرجــت 
عــن نطــاق املدينــة، لتشــغل الــرأي العام الروســي في 
مختلــف أنحــاء البــالد، وســط توجــه قســم كبيــر مــن 

السكان لرفض النشاط العلني املتزايد للكنيسة.
يعتبــرون  روســيا  ســكان  معظــم   

ّ
أن مــن  وبالرغــم 

 نسبة املترددين 
ّ
أنفسهم مسيحيني أرثوذكس، إاّل أن

على الكنائس وامللتزمني بالشعائر الدينية ال تزيد 
علــى 5 فــي املائــة، وفــق تقديــرات باحثــني فــي علــم 

االجتماع.
في املقابل، وصف بطريرك موســكو وعموم روســيا 
كيريل األول )رأس الكنيسة األرثوذكسية الروسية( 
تســليم كاتدرائية القديس إســحاق إلى الكنيسة في 
عام يصادف مرور قرن على ثورة البالشفة )1917( 

بأنه »رمز للمصالحة في املجتمع الروسي«.
مع ذلك، أثار إعالن محافظ سان بطرسبرغ غيورغي 
بولتافتشــينكو فــي ينايــر/ كانــون الثانــي املاضــي 
عن قرار تسليم الكاتدرائية، جداًل واسعا وانقساما 

بــني مــن رأى فيــه اســتعادة للعدالــة التاريخية، ومن 
عّبــر عــن قلقــه مــن تنامــي نفــوذ الكنيســة فــي الدولة 
الروســي  الثقافــة  وزيــر  ودعــا  املدنيــة.  الروســية 
فالديميــر ميدينســكي إلــى إبــرام عقــد بــني ســلطات 
ســان بطرســبرغ والكنيســة األرثوذكســية الروســية 
بتســليم  املتعلقــة  القضايــا   

ّ
كل بوضــوح  يحــدد 

الكاتدرائية وكيفية ضمان سالمة القطع املتحفية.
فــي  الواقعــة  إســحاق  القديــس  كاتدرائيــة  وتعتبــر 
ســاحة القديــس إســحاق أكبــر كنيســة فــي العاصمة 
الشــمالية الروســية، وجرت أعمال بنائها بني عامي 
األول  نيقــوالي  اإلمبراطــور  برعايــة  و1858   1818
فــي معظــم تلــك الفتــرة. لكن بعد ثورة البالشــفة عام 
1917 وإعــالن اإللحــاد أيديولوجيــا رســمية للدولــة، 
تعرضــت الكاتدرائيــة للنهــب، إذ جــرت مصــادرة 48 
كيلوغرامــا مــن القطــع الذهبيــة وأكثــر مــن طنــني من 
الفضيات في مايو/ أيار 1922، كما اعتقل عميدها. 
للديــن«  معــاد  »متحــف  افتتــاح  إلــى  األمــر  ووصــل 
فيهــا عــام 1931 بــات عــام 1937 متحفــا متخصصــا 
في التاريخ والفنون، وأثناء الحرب العاملية الثانية 
وقصــور  املدينــة  متاحــف  قطــع  لحفــظ  اســتخدم 

ضواحيها.
وكان قــرار اســتئناف إقامــة القداديس عام 1990 من 
األحــداث املفصليــة فــي تاريــخ الكاتدرائيــة، قبــل أن 
تتحــول تدريجيــا إلــى أحــد أبــرز الرمــوز التاريخيــة 

واألثرية في روسيا ما بعد االتحاد السوفييتي.

مجتمع
ــى مجلــس أوروبــا فــي جلســته العامــة الثانيــة والثالثــني فــي ستراســبورغ، تقريــرًا يبــرز دور 

ّ
تبن

الســلطات املحليــة فــي اســتقبال ودمــج األعــداد املتزايــدة مــن املهاجريــن والالجئــني فــي املجتمــع 
 ماليني املهاجرين عبروا الحدود إلى الدول األعضاء فيه منذ 

ّ
األوروبــي. وذكــر املجلــس فــي بيــان أن

عام 2012. وشّدد على الحاجة إلى تنسيق االستجابات بهدف وضع سياسات فعالة تستطيع في 
الوقت نفســه ضمان احترام حقوق اإلنســان، باإلضافة إلى وضع برامج مســتدامة مع رؤية بعيدة 
)األناضول(  األمر يتطلب اتخاذ إجراءات فورية وسريعة. 

ّ
املدى لدمج املهاجرين. ولفت إلى أن

افتتحــت مؤسســة »رعايــة« الخيريــة فــي مدينــة تعــز )جنــوب غربــي اليمــن(، أمــس، مركــزًا للعــالج 
الطبيعي والنفسي ملساعدة أكثر من 17 ألف جريح سقطوا في الحرب التي تشهدها املحافظة منذ 
أكثــر مــن عامــني. وقــال املديــر التنفيذي للمؤسســة، عصام التميمي: »املركز يعــد األول من نوعه في 
اليمــن، ويقــدم خدمــات طبيــة مجانيــة للجرحــى الذيــن يعانــون من إعاقــات دائمة وأزمات نفســية«. 
وأضاف: »في مدينة تعز ومديريات املحافظة 17200 جريح، يعانون من إعاقات دائمة بسبب تلف 
)األناضول( األعصاب، واملركز يقدم لهم العالج الطبيعي«. 

مركز في تعز لعالج ضحايا الحرب ومساعدتهم نفسيًامجلس أوروبا يتبنى تقريرًا لصالح دمج المهاجرين

يرفــع الفلســطينّي الخمســينّي رفشــه قبــل أن ُينزلــه 
فــي تلــك األرض ويقلبهــا بــه. هنــا، فــي هــذه البقعــة، 
التقطهــا  »كليشــيه«  يــزرع شــجرة. صــورة  ســوف 
»كليشــيه«  صــورة  »األناضــول«.  وكالــة  مراســل 
لفلسطينّي وأرضه. صورة »كليشيه« تشبه صورًا 
ع أن 

ّ
قها كثيرون، وأخرى من املتوق

ّ
كثيرة سبق ووث

يلتقطهــا آخــرون في املســتقبل، في محاولة للتأكيد 

هــذه  بأرضــه.  الفلســطينّي  املواطــن  ارتبــاط  علــى 
التقطهــا مصطفــى حســونة  »الكليشــيه«  الصــورة 
بمناسبة يوم األرض. كان ينقل فعالّية من فعالّيات 
ذلــك اليــوم الــذي ُيحتفــل بــه فــي الثاثن مــن مارس/ 
 عام. والفلسطينّي الخمسينّي موضوع 

ّ
آذار من كل

فــي حــّي  الفعالّيــة  تلــك  فــي  الصــورة، كان يشــارك 
الشــجاعّية فــي مدينــة غــّزة. كان يشــارك إلــى جانب 

ــدون من 
ّ
عــدد مــن مواطنيــه فــي حملــة تشــجير، يؤك

خالهــا أّن هــذه األرض لهــم. الصورة »كليشــيه« من 
ها مبّررة من دون شّك.

ّ
دون شّك، غير أن

مــارس/  مــن  الثاثــن  فــي  املوافــق  الخميــس  اليــوم 
ويحتفــل  ــة 

ّ
املحتل فلســطن  تحتفــل   ،2017 آذار 

هــا 
ّ
إن أرضهــم.  بيــوم  العالــم  حــول  الفلســطينّيون 

علــى  اصطلــح  ملــا  واألربعــون  الواحــدة  الذكــرى 

تســميته »يوم األرض« منذ عام 1976. في الصورة 
»الكليشــيه«، يرفــع الفلســطينّي الخمســينّي رفشــه 
قبــل أن ُينزلــه فــي تلــك األرض ويقلبهــا بــه. هنــا، فــي 
الشــجرة  يــزرع شــجرة. وتلــك  البقعــة، ســوف  هــذه 
يشــيخ  عندمــا  يقصدهــا  وســوف  تكبــر،  ســوف 
 بأغصانهــا الوارفــة ويقــول للعالــم أجمــع: 

ّ
ليســتظل

»هذه األرض لي«. 
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الموصل ـ أحمد النعيمي

خــرجــت الــحــاجــة أم يــاســر مــن الــجــانــب األيــمــن فــي مــديــنــة املــوصــل الــتــي تشهد 
عمليات عسكرّية ال ترحم، ونجت بأعجوبة. في رحلة نزوحها هذه وهربها من 

املوت والدمار فقدت أسرتها، واحدة من بني مئات األسر التي تعاني هناك.
على قارعة الطريق الذي يسلكه العراقيون النازحون الهاربون من جحيم املعارك 
 هؤالء 

ّ
كــل العمر 65 عامًا. وتراقب بتمّعن  البالغة من  أم ياسر  الــدائــرة، تجلس 

أو  أفـــراد أسرتها  ها تعثر على 
ّ
لعل النجاة،  فــي طريقهم صــوب  أمامها،  املــاريــن 

إن كانوا  املوصل، وال تعرف  األيمن من  الجانب  أحدهم. هي فقدتهم هناك في 
أحياء أم ال.

تقول أم ياسر وهي تراقب األسر املارة أمامها واملتوّجهة نحو املجهول: »ال أدري 
إن كان أبنائي وبناتي وأطفالهم على قيد الحياة. منطقتنا تعّرضت إلى قصف 
عنيف، هدمت من جّرائه عشرات املنازل، فخرج الناس منها فزعني«. تضيف لـ 
تت خالل رحلة الهروب املرعبة. بعض 

ّ
ها، تشت

ّ
 »األســر، كل

ّ
»العربي الجديد« أن

الهاربني ضّيعوا أطفالهم وبعضهم ضّيعوا أسرهم بأكملها. أنا ضّيعت أسرتي 
ني في عالم غريب بال أهــل وال أبناء وال أســرة. ال 

ّ
وال أعــرف مصيرها. أشعر أن

أدري إلى أين سوف يأخذني القدر وأنا لم أعد أملك أّي شيء من هذه الدنيا«.
ال تختلف حــال أم ياسر عن حــال عشرات من النساء والــرجــال واألطــفــال الذين 
ضّيعوا أسرهم أو فقدوها نتيجة الحرب الدائرة من دون رحمة. املدنّيون هنا هم 
 كثيرًا ما يصادف 

ّ
ضحايا تلك الحرب األوائل واألخيرون. تجدر اإلشارة إلى أن

إلــى خــارج املوصل،  املــؤديــة  الطرقات  أو على  الــنــزوح  فــي مخّيمات  الناشطون 
أو أسرهم.  أو أهلهم  عراقّيني من فئات عمرّية مختلفة تائهني من دون ذويهم 
هؤالء يهيمون على وجوههم وال يعرفون مصيرهم وال يعرفون مصير عائالت 
 كثيرين يرفضون االستسالم لذلك القدر، في حني 

ّ
فقدوها أو هي فقدتهم. لكن

أم يــاســر أن تستسلم، وتــقــول: »أشعر  ــل. مــن جهتها، تــرفــض  يفقد آخـــرون األمـ
هم ما زالوا على قيد الحياة. رّبما أعثر عليهم بعد أيام أو رّبما بعد أشهر. 

ّ
بأن

ها تخشى 
ّ
ني لن أقطع األمل«. وإن لم تفصح عن مخاوفها، إال أن

ّ
لست أدري، لكن

أن يكونوا قد قتلوا جميعًا نتيجة القصف. وتشكو: »أصبحت وحيدة في هذا 
 بي وكيف سوف أواجه 

ّ
، ال أعرف ما الذي سوف يحل

ّ
العالم املرعب. في هذه السن

 من يمّر بها عن أسرتها وأبنائها وبناتها 
ّ

الحياة القاسية لوحدي«. وتسأل كل
لم  السطور،  هــذه  كتابة  أحــدهــم. حتى  العثور على  في  ق 

ّ
توف ها 

ّ
لعل وأطفالهم، 

يفيدها أحد بأّي جديد. ما زال مصيرهم مجهواًل، كما حال مئات آخرين.

مما  يستفيدون  ال  السعودية  في  خريج  مليون  نصف  نحو 
تعلموه في الجامعة في حياتهم المهنية. هؤالء من أصحاب 

من  عاطلون  إما  فهم  العمل.  سوق  تالئم  ال  التي  االختصاصات 
العمل أو يعملون في غير اختصاصهم

أثر قطاع النقل على البيئة في ندوة لـ »العربي الجديد«

1819
مجتمع

الرياض ـ خالد الشايع

الــخــريــجــني  مـــئـــات آالف  يــــواجــــه 
ــوديــــني الـــــذيـــــن يــحــمــلــون  ــعــ ــســ الــ
ــادة الـــجـــامـــعـــيـــة والــفــنــيــة  ــهــ ــشــ الــ
مشكلة حقيقية مع البطالة، من دون وجود 
فرص واعدة لتوظيفهم في اختصاصاتهم 
العمل.  ســوق  مــع  تتفق  ال  ببساطة  كونها 
ــدأت تتسع مــنــذ عــقــديــن من  هـــذه الــفــجــوة بـ
الــتــعــلــيــم  وزارة  ــن  مــ حــقــيــقــي  تـــحـــرك  دون 
الــعــالــي )قــبــل دمــجــهــا مـــع وزارة الــتــعــلــيــم( 
أكثر  الجامعات  لردمها. ومع تواصل ضخ 
من 70 ألف خريج سنويًا في اختصاصات 
إعالن  العمل  أو سبق لسوق  غير مرغوبة، 
من  العاطلني  أعـــداد  تتزايد  منها،  اكتفائه 
يتجاهلون  مــن  أعـــداد  تتزايد  فيما  العمل، 
بشهادتهم  فقط  ويعملون  تعلموه،  ما   

ّ
كــل

 مــا تــعــلــمــوه فــي ســنــوات 
ّ

 كـــل
ّ
الــثــانــويــة، ألن

الجامعة الخمس، لم تكن له حاجة حقيقية.
الحكومية،  اإلحــصــاء  هيئة  ــام  أرقــ بحسب 
يشكل عدد الجامعيني العاطلني من العمل 
أكثر مــن 54 فــي املــائــة مــن عــدد السعوديني 
فــي حــالــة الــبــطــالــة. هـــذا الــوضــع دفـــع وزيــر 
ــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى الــــذي  ــدكـ الــتــعــلــيــم الـ
العالي  التعليم  وزارة  من  ثقيلة  تركة  ورث 

الــوزارتــني معًا قبل نحو عامني،  بعد دمــج 
إلى التفكير في إلغاء عشرات األقسام غير 
الــضــروريــة، واســتــبــدالــهــا بــأقــســام جــديــدة، 
 الضرر كان قد وقع بالفعل، فهناك نحو 

ّ
لكن

مــلــيــون طــالــب ال يستفيدون بشيء  نــصــف 
الجامعات  مما تعلموه. وإلى حني تطبيق 
التحديثات قد يتجاوز العدد مليون خريج.
ــــي فــــــي الــــتــــوظــــيــــف،  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ ـــل االخـ ــّمـ ــحــ يــ
وأستاذ علم اإلدارة السابق الدكتور موفق 
الــشــريــدة، مــســؤولــيــة مــا يــحــدث مــن تباعد 
بـــني مــخــرجــات الــجــامــعــات واالحــتــيــاجــات 
الجامعات  إلــى  العمل،  الحقيقية في ســوق 
أواًل الـــتـــي لـــم تـــحـــّدث مــنــاهــجــهــا بــالــشــكــل 
»يعلم  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  املناسب. 
 320 خريجًا من قسم 

ّ
أن عميد كلية اآلداب 

 
ّ

التاريخ ومثلهم من الجغرافيا يزّج بهم كل
، فمن تخّرج 

ً
عام في السوق لن يجدوا عمال

قبلهم بعشر سنوات ما زال ينتظر تعيينه 
ــًا، فــالــتــدريــس هـــو الــقــطــاع الــوحــيــد  مــــدّرســ
الذي يستوعبهم. مع ذلك، ما زالوا يقبلون 
ــــادة  ــام، بـــهـــدف زيـ ــ ــــسـ ــــذه األقـ الــــطــــالب فــــي هـ
املالية  االعــتــمــادات  على  للحصول  عــددهــم 

ال أكثر«.
يتابع شريدة: »الجامعات هي املسؤولة عن 
 الخلل الحاصل اآلن، لكن حتى لو عملت 

ّ
كل

التعليم الجامعي والتدريب التقني واملهني 
من جهة والحاجات الفعلية في سوق العمل 
ومــخــتــلــف األنــشــطــة االقــتــصــاديــة مــن جهة 
أخــــرى يــشــكــل أبــــرز تــحــديــات ســـوق الــعــمــل. 
لكن، منذ ذلك الحني لم تتخذ خطوات جدية 

للتصحيح.
ــوارد البشرية  ــ يــشــدد االخــتــصــاصــي فــي املـ
األرقـــام   

ّ
أن مــوســى بوبشيت على  الــدكــتــور 

 
ّ
املــخــيــفــة لــلــبــطــالــة ال تــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن

السعودية تعاني من أزمة بطالة، بل تعاني 
فـــي األســــــاس مـــن أزمـــــة مـــخـــرجـــات تــعــيــني. 
فالوظائف متوفرة لكن ال تجد املؤهل لها. 
لدينا   

ّ
أن »املؤكد  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 

 فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، وهـــــذا مـــا تكشفه 
ً
خـــلـــال

مـــعـــارض الــتــوظــيــف الــتــي تــنــظــم فـــي أغــلــب 
ــــدن الـــســـعـــوديـــة، فــشــركــات كــثــيــرة تــطــرح  املـ
فرصًا وظيفية واعدة لكن ال تجد من يتقدم 
ليس  املعروضة  االختصاصات   

ّ
ألن إليها، 

عليها طلب في سوق العمل«. 
ــاءل: »مـــــــا الــــــــذي ســـتـــفـــعـــلـــه شــــركــــات  ــ ــــسـ ــتـ ــ يـ
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــة بـــخـــريـــج قــســم 
ــق: »ال 

ّ
الــتــاريــخ، أو الــعــلــوم الــديــنــيــة«؟ ويــعــل

 
ً
 هناك خلال

ّ
بد من االعتراف أمام أنفسنا أن

حقيقيًا في سوق العمل، وعدم االرتباط بني 
وهو  العمل،  وســـوق  التعليمية  املتطلبات 
خلل يــقــود فــي نهاية املــطــاف إلــى البطالة، 
تــســتــوعــب مخرجات  الــســوق ال  قــاعــدة   

ّ
ألن

التعليم«.
مــع  ــعــــاون  ــتــ ــالــ بــ الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  تـــــحـــــاول 
التي  للمشكلة  حــلــول  ابــتــكــار  العمل  وزارة 
تضخمت في السنوات العشر املاضية حتى 
الجهات،  بــات حلها يتطلب تدخل عشرات 

وسنوات طويلة من العمل. 
ــذا االتـــجـــاه يـــبـــدو كـــارثـــيـــًا، إذ يــريــد   هــ

ّ
لـــكـــن

وزيـــر التعليم إغـــالق األقــســام األدبـــيـــة، من 
دون إيــجــاد بــديــل علمي لــهــا، ويــريــد وزيــر 
العمل تقليص قبول الطالب في الجامعات 
املعاهد  إلــى  البقية  وتحويل  النصف،  إلــى 

التقنية واملهنية. 
الــنــاشــط الحقوقي  فــي هـــذا اإلطــــار، يعتقد 
 »هذه األفكار سطحية جدًا، 

ّ
علي الخطاب أن

تعتمد  فهي  الحقيقية،  املشكلة  تعالج  وال 
على تقليل عدد الخريجني بداًل من جعلهم 
، وبــالــتــالــي ســيــصــبــح لــديــنــا 

ً
أكـــثـــر تـــأهـــيـــال

بداًل  العمل بشهادات متدنية،  عاطلون من 
من عاطلني بشهادات جامعية«. 

»العربي الجديد«: »أكثر من 72 في  يقول لـ
املائة من املسجلني في برامج إعانة البطالة 
هــم مــن الــجــامــعــيــني... نــحــن فــي حــاجــة إلــى 
لكي  لكن  متنوعة وجــديــدة،  اخــتــصــاصــات 
ــّد من  نـــقـــوم بـــذلـــك بـــالـــوجـــه الــصــحــيــح ال بــ
أن تــكــون لــديــنــا قـــاعـــدة مــعــلــومــات واســعــة 
ــيـــاجـــات ســـــوق الـــعـــمـــل لــلــســنــوات  ــتـ ــن احـ عــ
املــقــبــلــة، وعــنــدهــا ســيــكــون مــن الــســهــل على 
تلك  لتلبية  أقسامها  تهيئ  أن  الجامعات 

االحتياجات«.

عدد األيام التي تشهد 
تلّوثًا أكثر من غيرها، 

وهي أيام الصحو في 
لبنان، يصل إلى 200

فــمــن يتحمل مسؤولية  ذلـــك،  عــلــى إصـــالح 
الــفــجــوة  فــيــهــا  ازدادت  ــزمــــن  الــ مــــن  عـــقـــود 
بـــني مــخــرجــات الــتــعــلــيــم ومــتــطــلــبــات ســوق 
الــعــمــل؟ ومـــن يـــعـــّوض الـــطـــالب والــطــالــبــات 
الذين ُدفعوا إلى الدراسة في اختصاصات 

تقودهم في النهاية إلى البطالة«؟
إلى  الفعلية  الــحــاجــة  الــشــريــدة على  يــشــدد 
ــة بـــني الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي  ــادلـ ــعـ ــة املـ ــوازنــ مــ
واحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل، عــبــر التخلص 
من بعض االختصاصات غير املجدية. مع 
 املشكلة ال تنحصر هنا فقط، 

ّ
ذلك، يؤكد أن

فـــســـوق الــعــمــل نــفــســه يــعــانــي مـــن اخـــتـــالل، 
بــســبــب ســـيـــطـــرة الـــعـــمـــالـــة الـــــوافـــــدة عــلــيــه: 
»ليس أمام السعودي سوى إكمال تعليمه 
على  التغلب  يستطيع  لــن  ـــه 

ّ
ألن الــجــامــعــي، 

الرخيصة. وبالتالي، هو  العمالة األجنبية 
البطالة  بطابور  التحاقه  يؤجل  أن  يحاول 

عبر التعليم، ال أكثر«.
تــمــتــلــئ الــجــامــعــات الــســعــوديــة بــالــكــلــيــات 
أمــام  التي ال فــرص عمل  األدبــيــة والنظرية 
اختصاصاتها، فليس من املمكن استيعاب 
أكــثــر مـــن 5 فـــي املـــائـــة فــقــط مـــن الــخــريــجــني 

ــام الــديــنــيــة  ــســ ســـنـــويـــًا، خــصــوصــًا مـــن األقــ
العربية.  واللغة  والجغرافيا،  والتاريخية، 
فـــالـــقـــطـــاع الـــوحـــيـــد املـــفـــتـــوح أمـــامـــهـــم هــو 
إلى  نــادرة  الفرص فيه  الــذي باتت  التعليم 
 من تخرج عام 2016 لن يجد وظيفة 

ّ
حّد أن

في التعليم حتى عام 2026.
بالتقصير  العمل  وزارة  اعــتــرفــت  بــدورهــا، 
في هذا الجانب قبل ثالث سنوات. وشددت 
عــلــى لــســان وزيـــرهـــا الــســابــق عــــادل فــقــيــه - 
الـــــذي بــــات وزيــــــرًا لــالقــتــصــاد والــتــخــطــيــط 
 اتساع الفجوة بني مخرجات 

ّ
حاليًا- على أن

انتشرت على الصفحات 
وحسابات المستخدمين 

صور التقطها أطباء 
في »مستشفى الجالء 
للوالدة« في العاصمة 

المصرية القاهرة. 
الصور أظهرت األطباء 
يضحكون وخلفهم 
سيدة ممددة بطنها 
مفتوح جراء عملية 
قيصرية، باإلضافة إلى 
صور أخرى للمولود. 
القت الصور كثيرًا من 
االمتعاض واالستنكار، 

وطالب معلقون 
بمحاسبة األطباء عبر 
نقابتهم بالذات، فيما 
شدد آخرون على أّن 

هذا االتجاه في تقليد 
الغرب في كّل شيء لن 
تكون له غير نتائج سلبية 

في مجتمعاتنا.

في لبنان قطاعات عّدة 
تلّوث البيئة. مشكلة 

حّولتها »العربي الجديد« 
إلى ندوة أضاءت على 

جانب من األزمة

بيروت ـ عصام سحمراني

ــي يــــومــــيــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــني ازدحــــــــــــام ســيــر  ــ فــ
توأمان،  حالتان  هما  التنفس.  في  وصعوبة 
األرجــح.  على  لــأولــى  نتيجة  منهما  الثانية 
عــلــى الـــرغـــم مـــن املــســبــبــات األخــــــرى لــتــلــّوث 
الهواء التي يعانيها هذا البلد الصغير والتي 
 عدد 

ّ
تزيد أرقام الفاتورة الصحية فيه، إال أن

السيارات الهائل في شوارع العاصمة واملدن 
الرئيسية يستدعي وقفة ما.

هــــذه الـــوقـــفـــة ســعــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في 
ــاء، بــعــنــوان »الــتــلــّوث  ــعــ نـــدوتـــهـــا، أمــــس األربــ
الحّد  وسبل  النقل  قطاع  عــن  الناتج  البيئي 
ــتـــي نــظــمــتــهــا فــــي مــكــتــبــهــا  مــــن مـــخـــاطـــره« الـ
ــاءة عــلــيــهــا مـــن خــالل  ــ ــيـــروت، إلـــى اإلضــ فـــي بـ
استضافة الخبير والصحافي البيئي حبيب 
ني عن وزارتي البيئة 

َ
معلوف، إلى جانب ممثل

والداخلية.
 
ّ
فـــي عــرضــه الـــوقـــائـــع، أشــــار مــعــلــوف إلــــى أن

لم  العاصمة،  التلّوث في لبنان، ال سيما في 
قــيــاس »بــل ُيشاَهد  إلــى أجــهــزة  يعد يحتاج 
بــالــعــني املـــجـــردة ويــتــســبــب بــرائــحــة واضــحــة 
 »الدراسات املقارنة 

ّ
وضيق تنفس«. يضيف أن

 نــوعــيــة 
ّ
أن ــــدت  أكـ واملــتــفــرقــة مــنــذ عــــام 1995 

الهواء في لبنان تستدعي حالة طوارئ ألكثر 
مــن 100 يـــوم فــي الــســنــة يــكــون الــتــلــّوث فيها 
 وحــدة 

ّ
فــي حالة الـــذروة فــي املـــدن. كــذلــك، فــإن

التي  الــهــواء،  نوعية  حــول  املشاركة  البحوث 
العلمية  للبحوث  الــوطــنــي  املــجــلــس  أنــشــأهــا 
 تلّوث الهواء لم يعد 

ّ
في عام 2008، أظهرت أن

ــدن، بــل يمتد إلـــى ارتـــفـــاع ما  ينحصر فــي املــ
ب 

ّ
الــبــحــر«. عق بــني 700 متر و900 عــن سطح 

 عدد األيام التي تشهد تلّوثًا أكثر 
ّ
معلوف أن

ــام الــصــحــو فـــي لــبــنــان،  ــ مـــن غــيــرهــا، وهــــي أيـ
ها في خانة 

ّ
ها ليست كل

ّ
يصل إلى 200، ولو أن

ــوارئ. أمـــا األيــــام األقـــل تــلــّوثــًا فــهــي التي  ــطـ الـ

الــنــدوة في  أدارت  الــتــي  البيئية غـــادة حــيــدر 
 الدراسة األخيرة آلثار التلّوث 

ّ
إشارتها إلى أن

لتلّوث  املالية  الكلفة   
ّ
أن بّينت   1998 عــام  في 

الهواء وصلت إلى 130 مليون دوالر في عام 

تشهد أمطارًا وعواصف ورعودًا. املسألة هي 
الـــذي يحيلنا مباشرة  الـــهـــواء  انــحــبــاس  فــي 
إلـــى قــطــاع الــنــقــل الـــبـــري وازدحــــــام الــطــرقــات 
الساحلية  املناطق  في  بالسيارات خصوصًا 
املحاذية للجبال، كما هي الحال في الطريق 
مــن بــيــروت إلـــى أنــطــلــيــاس )إلـــى الــشــمــال من 
ــو طــريــق  ــــوت، وهـ ــــرورًا بــنــهــر املـ الــعــاصــمــة( مـ
يشهد ازدحامًا يوميًا في االتجاهني. وأشار 
 »زحمة 

ّ
ـــه فــي هــذه الــحــال فـــإن

ّ
معلوف إلــى أن

كبير مهما  تــلــّوث  إلــى  تـــؤدي  الهائلة  السير 
كان نوع املحّرك ونوع املحروقات املستخدمة، 
 اشتغال املحّرك خالل الوقوف يؤدي إلى 

ّ
ألن

تلّوث أكبر بست مرات من السير«.
مـــن الـــوقـــائـــع أيـــضـــًا مـــا عــرضــتــه الــصــحــافــيــة 

ــادة النمو  ــ ــد: »فــمــا بــالــكــم الـــيـــوم، مـــع زيـ ــ واحـ
السنوي للتلّوث؟« على حد تعبيرها.

وبـــــنّي مــعــلــوف بــعــض الـــنـــقـــاط املــضــيــئــة في 
لبنان خالل  الــهــواء في  تلّوث  متابعة قضية 
إقــرار  العقدين األخيرين على األقــل، من ذلــك 
 2001 لسنة   341 الــقــانــون  اللبناني  الــبــرملــان 
والتعديالت عليه في عام 2004، الذي يفرض 
الناتج عن قطاع  الــهــواء  تلّوث  التخفيف من 
ــاه إلـــى الـــوقـــود األقــــل تلويثًا.  الــنــقــل، واالتـــجـ
وهو القانون الذي تصدى خصوصًا لصفقة 
الــفــانــات )مـــيـــكـــروبـــاص( الــعــمــومــيــة، فــئــة 12 
راكــبــًا، الــتــي تعمل على املـــازوت )ديـــزل( وقد 
لّوثت شــوارع البالد وأجــواءهــا بــدءًا من عام 
العمومي  البري  النقل  قطاع  مزاِحمة   ،1999

التقليدي، أي سيارات األجرة الصغيرة. وهو 
ما دفع سائقي سيارات األجرة الصغيرة إلى 
تعمل  بمحركات  بــدورهــم  محركاتهم  تبديل 
على املازوت، ما فاقم املشكلة واستدعى إقرار 

القانون ومن بعده التعديالت.
ــتـــي تــمــأ  ــيــــارات الـ ــر عــــن الــــســ ــثـ بـــالـــحـــديـــث أكـ
وخصوصية،  عمومية  اللبنانية،  الـــشـــوارع 
 

ّ
والــتــي بـــات معدلها فــي لــبــنــان »ســيــارة لكل

شخص ونصف اليوم« بحسب معلوف، قال 
قهوجي،  إيــدي  الــرائــد  الداخلية  وزارة  ممثل 
 وزارة 

ّ
وهو من مفرزة سير بيروت الثانية، إن

الداخلية أواًل تحاول ضمن القوانني املوجودة 
أن تـــقـــوم بـــمـــا عــلــيــهــا عـــلـــى صــعــيــد تــنــظــيــم 
الــســيــر وكــبــح املــخــالــفــات خــصــوصــًا مـــع بــدء 
التي  الجديد واملعايير  السير  تطبيق قانون 
السيارة.  تشترطها مــواده على نوعية عــادم 
ومع رفعه املظلومية عن عناصر السير الذين 
 

ّ
كل يجسدون  هم 

ّ
وكأن املــواطــن  إليهم  »ينظر 

لهم  ال عالقة  لون مسؤولية  فيحمَّ الــــوزارات، 
بها«، أشار قهوجي إلى النقص الذي يعاني 
منه قطاع تنظيم السير في لبنان، إذ ال يعمل 

 أرجائه أكثر من عشرين مفرزة سير.
ّ

في كل
بدوره، قال ممثل وزارة البيئة املهندس باسل 
 الـــوزارة أنــشــأت مــن خــالل »الشبكة 

ّ
منذر إن

الــوطــنــيــة لــرصــد نــوعــيــة الـــهـــواء« بمساعدة 
األمــــم املــتــحــدة خــمــس مــحــطــات فـــي بــيــروت 
وزحلة وصيدا وبعلبك للرصد. وتنوي في 
مــرحــلــة مــقــبــلــة الــتــوســع فـــي عــشــر مــحــطــات 
اللبنانية  املناطق  مختلف  تغطي  إضافية 
 
ّ
أن الكافية. أضــاف  املعلومات  إلــى  للوصول 

الـــــوزارة بــــدأت الــعــمــل عــلــى »االســتــراتــيــجــيــة 
ــام 2015،  ــواء« مــنــذ عـ ــهـ الــوطــنــيــة لــنــوعــيــة الـ
ومن ضمنها أهداف قريبة األمد لعام 2020، 
وأهـــداف بعيدة األمـــد لــعــام 2030، مــع لحظ 
التعامل مع أّي مؤشرات بشكل مباشر بعيدًا 
عن موعَدي أهداف االستراتيجية املحدَدين.

ــذه الــنــقــطــة بــــالــــذات انــتــقــد فــيــهــا مــعــلــوف  هــ
اختيار   

ّ
أن إلـــى  أواًل  أشـــار  إذ  الــبــيــئــة  وزارة 

مواقع أجهزة الرصد »ال يشمل أكثر املناطق 
ــــدورة إلــى  ســخــونــة، ال سيما الــطــريــق مــن الـ
 الــــوزارة 

ّ
أنــطــلــيــاس«. كــذلــك، قـــال مــعــلــوف إن

الــهــواء »كما  لــرصــد  ال تملك أجــهــزة متنقلة 
ــهــا ال تملك خــطــة طــــوارئ، فــمــاذا ستفعل 

ّ
أن

ــزة  ــهــ ــلـــهـــا مـــــن أجــ ــــي تـــصـ ــتـ ــ ــلــــومــــات الـ ــعــ ــاملــ بــ
الرصد؟«.
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فسبكة

خريجون سعوديون
اختصاصات بال قيمة في سوق العمل

اكتظاظ في مستشفيات العاصمة تونس

ال تفصح عن مخاوفها، لكنّها تخشى أن يكونوا قد قتلوا 
جميعًا. وتشكو: أصبحُت وحيدة في هذا العالم

قصة الجئة

2026
هو العام المتوقع 

لتوظيف خريجي 
االختصاصات األدبية 

والنظرية لعام 2016، في 
قطاع التعليم

أم ياسر 
أنتظرهم على قارعة الطريق

طوابير أمام مكاتب 
التسجيل ومئات المرضى 

في قاعات االنتظار

تونس ـ مريم الناصري

تــشــهــد قـــاعـــات االســـتـــقـــبـــال فـــي مــســتــشــفــيــات 
ــًا كـــبـــيـــرًا، وال  ــ ــامـ ــ الـــعـــاصـــمـــة الــتــونــســيــة ازدحـ
يمكن تفويت الطوابير أمام مكاتب التسجيل 
ومـــئـــات املـــرضـــى فـــي قـــاعـــات االنـــتـــظـــار قبيل 
خضوعهم لتحاليل أو لكشف صحي. يتكّرر 
ذلك يوميًا، فيما تصادف أشخاصًا مستائني 
غــاضــبــني بــســبــب تــأجــيــل مــوعــد عــالجــهــم أو 

معاينتهم ألشهر، بسبب كثرة املرضى.
ــًا، تــســّجــل حـــــاالت تـــوتـــر بـــني الــطــاقــم  ــيـ ويـــومـ
الــعــامــل مـــن جــهــة واملـــرضـــى مـــن جــهــة أخـــرى. 
ويــشــكــو الـــطـــاقـــم مـــن ضــغــط الــعــمــل الــيــومــي 

بــســبــب كـــثـــرة املــــرضــــى، خـــصـــوصـــًا مــــن عـــدم 
تــفــّهــم املــرضــى ومــرافــقــيــهــم أولـــويـــات الكشف 
والــــعــــالج، ومــــن عــــدم تــفــّهــمــهــم الــتــمــيــيــز بني 
املستعجلة  غير  والــحــالــة  املستعجلة  الحالة 
وما إلى ذلك. نتيجة االكتظاظ الكبير املسّجل، 

تــعــّم الــفــوضــى وتــكــثــر شـــكـــاوى املـــرضـــى. هم 
يشكون من ضعف الخدمات، وطول االنتظار، 
وتباعد املواعيد، والنقص في األدوية، وسوء 
املشاكل  مــن  وغيرها  واملحسوبية،  التنظيم، 
العمومية  الصحية  املــؤســســات  تجعل  الــتــي 
ــن مـــرضـــى  ــ ــى قـــاصـــديـــهـــا مـ ــرضــ ال تـــحـــظـــى بــ
ومرافقني لهم، على الرغم من جهود التأهيل 
الطاقم  النقائص في عملية تدعيم  ومعالجة 

الطبي وشبه الطبي.
وتــتــشــابــه حــــاالت عـــدم الـــرضـــى بـــني قــاصــدي 
املــســتــشــفــيــات الــعــمــومــيــة فـــي الــعــاصــمــة، وال 
ســّيــمــا اآلتــــني مـــن الــجــهــات الــداخــلــيــة. فــأزمــة 
االكتظاظ تعود أساسًا إلى نقص في عشرات 
االخــتــصــاصــات فـــي املــســتــشــفــيــات الــجــهــويــة، 
ــالــــي املـــنـــاطـــق  ــع بــــأهــ ــدفــ وهــــــو األمـــــــر الـــــــذي يــ
ــتــــوافــــد عـــلـــى مــســتــشــفــيــات  ــة إلـــــى الــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
العاصمة باملئات. فيأتون من أقصى الشمال، 
ــن الــــوســــط، ومـــن  ــ ــن أقـــصـــى الـــجـــنـــوب، ومـ ــ ومـ
كبارًا وصغارًا،  يأتون  والقرى.  املــدن  مختلف 
ــب الــطــريــق رحــلــة قـــد تــســتــمــّر عشر 

ّ
وإن تــطــل
ساعات.

كـــان محمد  الــعــاصــمــة،  أحـــد مستشفيات  فــي 
خلف الــلــه مــن منطقة جــنــدوبــة )شــمــال( يهّم 
لب منه إجــراء 

ُ
أتــى. فقد ط بالعودة مــن حيث 

ــتــــوفــــرة فــي  ــر مــ ــيـ ــة غـ ــيـ ــاعـ ــعـ ــعـــض صــــــور إشـ بـ
الــتــجــهــيــزات. وألنــه  مستشفى جــهــتــه لــغــيــاب 
ــادر عــلــى تــحــّمــل تكلفتها الــعــالــيــة في  غــيــر قــ
 
ّ
الــخــاص، قــصــد هـــذا املستشفى. لكن الــقــطــاع 
ــراء فحوصاته، األمــر  االكــتــظــاظ منعه مــن إجـ

الذي يعني اضطراره إلى العودة ثانية.
 الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 

ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ

ومتقدمة،  متطّورة  املستشفيات  في  املتوفرة 
الخاصة،  ــره املصحات 

ّ
تــوف وهــي تضاهي ما 

 ارتـــفـــاع عـــدد املـــرضـــى يــجــعــل ذلـــك يــبــدو 
ّ
لــكــن

ــه غــيــر مــجــٍد. فاملعنيون يــضــطــرون إلــى 
ّ
وكــأن

تأجيل مواعيد التحاليل أو الصور، وال سيما 
في الحاالت غير الطارئة واملستعجلة.

الطبي في  الطاقم شبه  يــقــول منير وهــو مــن 
 »اإلقـــبـــال الــكــبــيــر على 

ّ
أحـــد املــســتــشــفــيــات، إن

ـــف مــنــذ ســنــوات 
ّ
مــســتــشــفــيــات الــعــاصــمــة خـــل

ضغطًا كبيرًا يؤّدي إلى تعكير األجواء وإعاقة 
تأمني الخدمات، إلى جانب صعوبة التعامل 
األولويات  تفّهمهم بعض  لعدم  الوافدين  مع 
 ذلــــك يــتــســبــب في 

ّ
ومـــراعـــاتـــهـــا«. يــضــيــف أن

فوضى ومشاكل بني الوافدين، أو بينهم وبني 

الطاقم الصحي. وقد يصل األمر إلى حّد العنف 
الــلــفــظــي والـــبـــدنـــي أحـــيـــانـــًا«. وال يــنــكــر منير 
 األطباء يؤّجلون 

ّ
شكاوى املرضى القائلني إن

فــي معظم األوقــــات املــواعــيــد، خــصــوصــًا غير 
املــســتــعــجــلــة، مــــشــــّددًا عــلــى »ضـــــــرورة تــأهــيــل 
املستشفيات الجهوية بالكوادر الطبية وشبه 
 

ّ
الــطــبــيــة، إلـــى جــانــب الــتــجــهــيــزات حــتــى يخف

الضغط عن مستشفيات العاصمة«.
ــار وتـــأجـــيـــل  ــظــ ــتــ ــاظ وطـــــــول االنــ ــظــ ــتــ ــــى االكــ إلــ
ــل اآلالت، ثــّمــة مــشــاكــل أخــرى 

ّ
املــواعــيــد وتــعــط

يـــواجـــهـــهـــا املــــرضــــى الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـــى 
االستشفاء. هؤالء ينتظرون فرصة للحصول 
عــلــى ســريــر. وُيــلــحــظ أحــيــانــًا »إقـــامـــة« بعض 
ــّرة  ــر أسـ

ّ
املــرضــى فــي بــهــو األقـــســـام لــعــدم تــوف

املــثــال، تعاني منذ  كــافــيــة. أحـــالم على سبيل 
سنة من آالم نتيجة حصى في املرارة. ساءت 
ــّدة وهـــــي الــــيــــوم فــــي حــاجــة  ــ ــ حـــالـــتـــهـــا قـــبـــل مـ
ــهــا لــم تجد 

ّ
إلـــى عملية جــراحــيــة عــاجــلــة، لــكــن

ســـريـــرًا فـــي املــســتــشــفــى. فـــــأدرج اســمــهــا على 
قائمة انتظار خاصة باملرضى الذين تتطلب 

حاالتهم إجراء تفتيت حصى.
ــرة الـــعـــامـــة  ــ ــديـ ــ ــيــــاق، أشــــــــارت املـ فــــي هـــــذا الــــســ
الصحة، حنان  وزارة  في  املشتركة  للمصالح 
 خـــدمـــات املــســتــشــفــيــات ليست 

ّ
عـــرفـــة، إلــــى أن

ــة إلـــــى الـــحـــد الــــــذي تـــتـــداولـــه وســـائـــل  ــتـــرديـ مـ
 ثــّمــة 

ّ
ــي املـــقـــابـــل أن ـــهـــا أقـــــــّرت فــ

ّ
اإلعـــــــــالم. لـــكـــن

مــشــاكــل، مــنــهــا طـــول فــتــرة االنـــتـــظـــار، مــؤكــدة 
 ذلــك ُيــســّجــل حتى فــي املــصــحــات الخاصة 

ّ
أن

 
ّ
الــخــارج. وأوضــحــت عــرفــة أن أو مستشفيات 
مـــعـــّدل فــتــرة الــحــصــول عــلــى مــوعــد بالنسبة 
إلى األمراض العادية في تونس، يتراوح بني 
ثــالثــة وأربـــعـــة أشــهــر لــلــحــاالت غــيــر الــطــارئــة 
واملستعجلة، فيما تعالج الحاالت الحرجة أو 
 وزارة 

ّ
املستعجلة خالل ساعات. كذلك قالت إن

الــصــحــة تعمل حــالــيــًا عــلــى دعـــم مستشفيات 
الــجــهــات الــداخــلــيــة حــتــى يتمكن املــرضــى من 
التداوي لدى أطباء االختصاص في جهاتهم، 
فال يضطرون إلى التنقل لبلوغ املستشفيات 
شأن  ومــن  العاصمة.  في  والجامعية  الكبرى 
 70 في املائة 

ّ
ذلك تقليص االكتظاظ. يذكر أن

من التونسيني يتلقون العالج في املستشفيات 
الــعــمــومــيــة، وفــــق كــاتــب عــــام الــنــقــابــة الــعــامــة 
لأطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة 
العمومية، سامي السويحلي. كذلك نجد 120 

 100 ألف من سكان تونس.
ّ

طبيبًا لكل

هل سيجدان عمًال بعد التخرج؟ )عمر سالم/ فرانس برس(

أين خطة الطوارئ؟ )حسين بيضون( زحمة وطوابير )العربي الجديد(
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فالشمجتمع

األقوى منذ عام 2011

»ديبي« 
أستراليا

أعلنت السلطات األسترالّية، 
ديبــي  اإلعصــار   

ّ
أن أمــس، 

كبيــر وعلــى  دمــار  إلــى  أّدى 
نطاق واســع، وإن كان الضرر متوّســطًا 
هطــول  ــر 

ّ
وأث البــاد.  شــرق  شــمال  فــي 

الطــوارئ  عّمــال  علــى وصــول  األمطــار 
إلــى املناطــق األكثــر تضــّررًا فــي واليــة 
وجــدوا  وصلــوا،  وحــن  كوينزالنــد. 
اقتلعــت  وقــد  األرض،  علــى  األشــجار 
ســويت  فيمــا  اإلعصــار،  قــوة  بســبب 

حقول قصب السكر أرضًا.
كوينزالنــد   شــرطة  قائــد  نائــب  وقــال 
لتلفزيــون  جولستشيوســكي،  ســتيف 
هيئــة اإلذاعة األســترالية: »يمكن إعادة 
البنيــة  معظــم  ألن  بســرعة  اإلعمــار 

األساسية لم تتأثر«. 
باملاجــئ  األشــخاص  آالف  واحتمــى 
تجــاوزت  ريــاح  اجتاحــت  بعدمــا 
الســاعة  فــي  كيلومتــرًا   260 ســرعتها 
رئيــس  وقــال  الســياحية.  املنتجعــات 
ترنبــول:  مالكولــم  األســترالي،  الــوزراء 
»الطبيعــة ألقــت بأســوأ مــا لديهــا علــى 

سكان كوينزالند«.
 63 مــن  أكثــر  عــن  الكهربــاء  وانقطعــت 
غزيــرة  أمطــار  وهطلــت  شــخص.  ألــف 
على كوينزالند، وصدرت تحذيرات من 
فيضانــات وطقــس ســيئ على مســتوى 
تلقــت  إنهــا  الشــرطة  وقالــت  الواليــة. 
فقــط.  شــخصن  إصابــة  عــن  باغــات 
وأّول مــن أمــس، أعلــن مكتــب األرصــاد 
 400 نحــو  إغــاق  األســترالي  الجويــة 
مدرســة وحضانــة أطفــال بشــكل مؤقت 

بسبب اإلعصار. 
الواليــة  وزراء  رئيســة  وطالبــت 
أناستاســيا باالســوك، ســكان املناطــق 
منازلهــم.  بالتــزام  باإلعصــار  املتأثــرة 
أضافت: »نستعّد لنهار طويل وقاس«، 
يلحــق  قــد  اإلعصــار  أن  مــن  رة 

ّ
محــذ

أضرارًا كبيرة بالبنى التحتية، ويؤدي 
إلــى انقطــاع التّيــار الكهربائي. أضافت 
 »قوة الرياح ستبلغ أوجها. الجميع 

ّ
أن

متحّصنون«.
وعّد اإلعصار عاصفة من الفئة الرابعة، 
ــه قــد 

ّ
فــي وقــت حــذرت الســلطات مــن أن

وصولــه  مــع  الخامــس  املســتوى  يبلــغ 
إلى اليابسة.

)Getty /الصور: فرانس برس(

تنتظرها

يحّصن منزله

انتهوا من تعبئة أحد األكياس بالرمل

بدء العاصفة

قبل عامين

أمواج العام 
الماضي

في ملجأ مؤّقت
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MEDIA

ضغوطات على شركات 
التواصل لمحاربة اإلرهاب

جابر أبو محمد... طالب حولّته 
الثورة السورية لناشط إعالمي

القاهرة ـ العربي الجديد

والحريــات،  الحقــوق  قضايــا  مــن  حزمــة 
فــي وجــه مجلــس نقابــة  لقيــت مصادفــة 

ُ
أ

الصحافيــن الجديــد، الــذي يّدعــي عاقتــه 
»الطيبة« بالنظام املصري الحاكم؛ تضعه 
في اختبار حقيقي، إما االنتصار للحريات 
فالحكــم  الســلطة.  جنــاح  فــي  البقــاء  أو 
الصادر، السبت املاضي، من محكمة جنح 
النيــل، والقاضــي بقبــول  مســتأنف قصــر 
الســابق،  الصحافيــن  نقيــب  اســتئناف 
خالــد  املجلــس،  وعضــوي  قــاش،  يحيــى 
 ،

ً
شــكا الرحيــم،  عبــد  وجمــال  البلشــي 

بتخفيــض العقوبــة إلــى ســنة مــع إيقــاف 
التنفيــذ ملــدة ثــاث ســنوات؛ كان التحــدي 
األول ملجلــس النقابــة الجديــد املكــون مــن 
يجعــل  أيديولوجيــا،  مختلفــن  أعضــاء 
عملهــم ســويًا فــي ظــل الظــرف السياســي 

الراهن، صعبا إلى حد كبير.
وبالتزامن مع إصدار مجلس النقابة قرارًا 
بتشكيل لجنة من أعضائه وفريق قانوني 
الرحيــم،  قــاش والبلشــي وعبــد  ملســاندة 
النقــض علــى  إجــراءات  فــي  بشــكل كامــل، 
الحكــم، كانــت وتيــرة االنتقــادات والرفــض 
تتعالــى مــن قبــل منظمــات حقوقيــة عــدة 
داخــل مصــر وخارجهــا، وصفتــه بـــ »نقطة 
سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة«، 
سة  سيَّ

ُ
وأنه »يدخل ضمن قائمة األحكام امل

الصادرة بحق نشــطاء املجتمع املدني في 
مصر في السنوات األخيرة«.

وقالت تسع منظمات حقوقية مصرية، في 
بيــان مشــترك لها، اإلثنــن، إن الحكم يأتي 
ض فيــه حريــة التعبيــر  فــي »ســياق تتعــرَّ
واإلعــام  الصحافــة  وحريــة  عــام،  بشــكل 
ُممنهجــة  النتهــاكات  خــاص،  بشــكل 
تستهدف قمع األصوات املختلفة، وإقصاء 
وتهميــش كل روايــة تختلــف مــع الروايــة 
تســييد  ومحاولــة  لألحــداث،  الرســمية 
سياســات  يدعــم  محافــظ  واحــد  صــوت 

وتوجهات النظام السياسي«.
والحقوقيــون  الصحافيــون  وينتظــر 
قــرارا  النقابــة  مجلــس  تنفيــذ  املصريــون، 
الســتكمال  العــام  النائــب  بمخاطبــة 
مــن  املقدمــة  الباغــات  فــي  التحقيقــات 
أبريل/نيســان   28 بتاريــخ  النقابــة، 
وزيــر  ضــد   ،2016 مايو/أيــار  و4   2016
الداخليــة ومدير أمــن القاهرة بصفتيهما، 
مــن  عــدد  واحتجــاز  بتوقيــف  واملتعلقــة 
الزمــاء ومنعهــم مــن دخــول النقابة، وذلك 
اســتكماال للــدور النقابــي فــي الدفــاع عــن 

املهنة وأعضاء الجمعية العمومية. 
النقابــة  مجلــس  يواجــه  آخــر  تحــّد 
فــي  الحكــم  اقتــراب جلســات  مــع  الحالــي، 
الدعــوى املقامــة مــن أحــد املحامــن، والتــي 

منوعات

مــن  عــدد  عــن  الجنســية  بإســقاط  تطالــب 
أعضــاء  مــن  واإلعاميــن  الصحافيــن 
الحالــي  للنظــام  املعارضــن  النقابــة، 
وداخلهــا.  مصــر  خــارج  واملتواجديــن 
وكانــت محكمــة مجلــس الدولــة املصريــة، 
أبريل/نيســان   23 جلســة  حــددت  قــد 
املقبــل، موعــدًا للنطق بالحكــم في الدعوى 
الجنســية  بإســقاط  املطالبــة  القضائيــة 

عــن ســتة إعاميــن مصريــن هــم، حســب 
مــا ورد بــأوراق الدعــوى، أحمــد منصــور، 
وإبراهيــم هال، وعبد الفتاح فايد، وأيمن 
مقــرر  القــدوس،  اللــه، ومحمــد عبــد  جــاب 
لجنة الحريات بنقابة الصحافين سابقا 
والــذي لــم يخرج من مصر مطلقا، ومحمد 
توفيــق،  العابديــن  وزيــن  عقــل،  ماهــر 
ســابقا،  األســبوع  بجريــدة  والصحافــي 

الصحافــي  والكاتــب  املحروقــى،  وســالم 
وائــل  ســابقا،  الشــروق  تحريــر  ومديــر 
قنديــل، بتهمــة عملهــم فــي قنــاة الجزيــرة، 
والتحريــض ضــد مصــر، وتعريــض األمــن 
القومــي للخطــر وبــث الفتنــة بــن الشــعب 
أيضــًا  آخــر  تحــد  الجيــش.  واســتعداء 
يواجــه مجلــس النقابــة بتشــكيله الحالــي، 
بعــد اعتمــاد هيئــة مكتبــه ومقــرري لجــان 
النقابــة، متعلــق بلجنــة الحريــات التــي تــم 
أبــو  إبراهيــم  املجلــس،  لعضــو  إســنادها 
الحكــم  منطــوق  علــى  علــق  والــذي  كيلــة، 
الرحيــم  وعبــد  والبلشــي  قــاش  علــى 
»احترم كل أحكام القضاء«. وكان خمسة  بـ
الصحافيــن  نقابــة  مجلــس  أعضــاء  مــن 
املصرين، بتشــكيله الجديد، قد انســحبوا 
علــى  النقابــة،  ملجلــس  اجتمــاع  أول  مــن 
الدعــوة  آليــة  علــى  اعتراضــات  خلفيــة 
لاجتمــاع الختيــار مقــرري اللجــان، علــى 
خلفيــة تخوفــات من تكيف لجنة الحريات 
ألحــد من أعضاء النقابة املوالن سياســيا 
مــا  الدولــة(؛  )مرشــح  الجديــد  للنقيــب 
ســيؤدي بالتبعيــة إلــى إهــدار فكــرة ودور 
اللجنــة التاريخي فــي الدفاع عن الحريات 
الصحافيــن  حريــات  عــن  ال  عــام  بشــكل 

وحدهم. 
ويترقــب الصحافيــون دور لجنة الحريات 
في نقابة الصحافين، في املرحلة القادمة 
بعــد  خاصــة  الجديــد،  املجلــس  عهــد  فــي 
التركــة الثقيلــة التــي خلفهــا مقــرر اللجنــة 
الســابق، خالــد البلشــي، الــذي أصــر علــى 
اجتمــاع  خــال  النقابــة  مجلــس  اعتمــاد 
الجمعية العمومية للنقابة، تقرير اللجنة 

عن عام 2016، قبل انتهاء واليته بيوم.
عــن  الحريــات  لجنــة  تقريــر  وبحســب 
بحــق  االنتهــاكات  بلغــت  فقــد   ،2016 عــام 
الحريــات  ضــد  انتهــاك   800 الصحافيــن 
املســتوى  علــى  واإلعاميــة،  الصحافيــة 
األرض،  علــى  التغطيــات  أثنــاء  اليومــي 
نقابــة  علــى  الهجمــة  مســتوى  علــى  أو 
الصحافيــن، وأيضــا على مســتوى البنية 
التشــريعية والقانونيــة، لتختتــم الســلطة 
الحاليــة، بتفتيــت قانــون اإلعــام املوحــد، 
النشــر  واســتمرار اســتخدام ســاح حظــر 

في العديد من القضايا.
وشــهد الحظــر فــي قضايــا النشــر أكثر من 
ســواء  املنصــرم،  العــام  خــال  وقائــع   10
بقــرارات صــادرة مــن النائــب العــام أو مــن 
املحاكم املختلفة، أو على مستوى القضايا 

التي حركتها السلطة ضد الصحافين.
كما كشف تقرير لجنة الحريات عن وجود 
بالحبــس،  مهــددًا  صحافيــًا   50 مــن  أكثــر 
طبقــا آلخــر إحصــاء أجرته اللجنــة، بينهم 
أكثــر مــن 30 صحافيًا رهــن الحبس فعليًا، 

و20 آخرون مهددون بالحبس.

50 صحافيًا مصريًا 
مهددًا بالحبس بحسب 

لجنة الحريات

ريان محمد

لــم يكــن يعلــم أنــه ســيأتي يــوم يكــون فيــه 
 ملجريــات أســوأ حــرب منــذ 100 عــام، 

ً
ناقــا

اإلعامــي.  بالناشــط  اليــوم  امللقــب  وهــو 
جابــر أبــو محمــد، إبــن ســنجار فــي ريــف 
 8 مــن  مكونــة  أســرة  أفــراد  وأحــد  إدلــب، 
 الوضــع 

ّ
أشــخاص، فقيــرة ماديــًا، حتــى إن

االقتصــادي أجبــره علــى ترك املدرســة قبل 
عمــل  عامــن،  ملــدة  البكالوريــا  يدخــل  أن 
خالهمــا فــي عــدة مناطــق مــن البــاد وفي 
لبنــان، قبــل أن يعــود إلــى مدينتــه فــي عــام 
الثانويــة  الشــهادة  علــى  ويحصــل   2010
ويصبــح طالبــا جامعيــا اختصــاص لغــة 
عربيــة فــي دمشــق... لــم تســاعده الظــروف 
عــام  فــي  عــاد  دراســته حيــث  إكمــال  علــى 
املطالبــة  املظاهــرات  فــي  لينخــرط   2011

بالحرية والكرامة.
ويقــول أبــو محمد، في حديث مع »العربي 
الجديــد«، »مــع بدايــة الثورة في إدلب كنت 
أبــو محمــد  أعمــل ناشــطا إعاميــا باســم 
املعراوي، حيث كنا ندعو الناس للتظاهر 
حتــى وصــل عــدد املتظاهريــن في ســنجار 
إلى أكثر من 5 آالف متظاهر، كما شــاركوا 
العامــة  اإلضرابــات  فــي  املنطقــة  أهالــي 
ومقاطعــة االنتخابــات التي جــرت حينها، 

كانــت أيامــا صعبــة وخطــرة، كان ســاحي 
الوحيــد هــو كاميــرا هاتفــي الجــوال، التــي 
نقلــت عبرهــا الكثير من مجريات األحداث 
تلفزيونيــة  قنــوات  إلــى  منطقتــي  فــي 

وصحف عديدة«.
الشــهر  بدايــة  »فــي  مســتذكًرا  ويضيــف 
الرابــع مــن عام 2012، اقتحم ما كان يعرف 
بلــواء املــوت، وهــو تابع للقــوات النظامية، 
الغدفــة  النعمــان  معــرة  مــن  بــدءًا  املنطقــة 
يحــرق  كان  حيــث  ســنجار،  إلــى  وصــواًل 
الرصــاص  ويطلــق  لــه  املناهضــن  منــازل 
بالهــواء إلرهــاب النــاس. كنــت مــا زلــت فــي 
ومقاتلــي  الدبابــات  رأيــت  عندمــا  البيــت 
النظام كيف يســتبيحون املنطقة، فأصبح 
فــي  معــروف  وأنــا  بــي  يحيــط  الخطــر 
املنطقــة بأني أصور املظاهرات وأدعو لها 
مــا يعنــي أنــي بحكــم املوتــى، وبأعجوبــة 
ونجــوت  البلــدة،  مــن  الخــروج  اســتطعت 
بقــي  قاتلــة،  كانــت  رصاصــة  مــن  يومهــا 
يومهــا مقاتلــو النظــام فــي البلــدة نحــو 4 
ســاعات حرقــوا خالها العديــد من املنازل 

وقتلوا شخصن من أهالي البلدة«.
مســلحة  إلــى  تحولــت  »الثــورة  إن  وقــال 
الســاح  حملــوا  الذيــن  فالشــباب  مكرهــة 
حينها كان كل ما يريدونه حماية املدنين 
فــي مدنهم وبلداتهم، وتم تشــكيل فصائل 

الجيش الحر التي سيطرت على املنطقة«، 
مضيفــًا: »كل األحــداث الدمويــة التــي مــرت 
لــم  منطقتــي،  علــى  الســنوات  هــذه  خــال 
طريــق  متابعــة  علــى  إصــرارًا  إال  تزدنــي 
األحرار املطالبن بالحرية والكرامة وكلي 
إيمــان أن قضيتنــا عادلــة«. ولفــت إلــى أن 
تنتصــر  أن  إلــى  إضافــة  اليــوم  أمنياتــه 
الثــورة، ويعــم الســلم واألمــان علــى الناس، 
الجامعــي  تعليمــه  يكمــل  أن  يســتطيع  أن 

ويبني مستقبله.

الحكم ضد يحيى قالش وعضوي مجلس النقابة ليس االنتهاك الوحيد )العربي الجديد(

)العربي الجديد(

لندن ـ العربي الجديد

و»غوغــل«  و»تويتــر«  »فيســبوك«  األبــرز  االجتماعــي  التواصــل  شــركات  تواجــه 
ضغوطــات ملحاربــة أكبــر لإلرهــاب علــى منّصاتهــا، بعــد اعتــداء لنــدن الــذي وقــع 

تل على إثره 4 بينهم شرطي قرب البرملان البريطاني.
ُ
األربعاء املاضي، وق

وقال مســؤولون بريطانيون إنهم يخططون للقاء مســؤولن عن الشــركات الثاث، 
هم على اتخاذ خطوات استباقّية في هذا املجال.

ّ
يوم الخميس املقبل، لحث

للبروباغنــدا  محاربتهــا  كيفّيــة  بســبب  أوروبــا  فــي  انتقــادات  الشــركات  وتواجــه 
اإلرهابّيــة، ورفضهــا املســتمّر إلنشــاء بــاٍب خلفــي للســلطات كــي تتمّكــن مــن كســر 
التشــفير علــى املنصــات والتطبيقــات املختلفــة. مــن جهتــه، نقــل موقــع »ماشــابل« 
التقنــي عــن متحــدث باســم »واتســاب« قولــه »نحــن نشــعر بالرعب إزاء اعتــداء لندن 
ونتعاون مع سلطات إنفاذ القانون في تحقيقاتها«.  وردًا على سؤال حول إمكانّية 
ســماح التطبيق للســلطات البريطانية بباب خلفي لكســر التشــفير، أشــار املتحدث 
إلــى تصريــح ســابق قــال فيــه »واتســاب ســيحارب أي طلــب حكومــي لبــاب خلفــي«. 
 تطبيقــات 

ّ
ويــوم األحــد املاضــي، قالــت وزيــرة الداخليــة البريطانيــة آمبــر رود، إن

»واتساب« هي »غير مقبولة نهائيًا« ويجب أن  التشفير »من النهاية إلى النهاية« كـ
 »نحتاج إلى التأكد 

ً
»ال يكون هناك مكان سرّي لإلرهابين كي يتواصلوا«، مضيفة

 أجهــزة مخابراتنــا لديهــا القــدرة علــى الدخــول لحــاالت كواتســاب املشــفرة«. 
ّ
مــن أن

وتابعــت رود »نحتــاج مســاعدة شــركات التكنولوجيــا، كغوغل وتويتر وفيســبوك، 
فــي هــذا العالــم. نحتاجهــم أن يأخــذوا دورًا اســتباقيًا وقياديــًا فــي معالجــة إســاءة 
اســتخدام منّصاتهم من قبل اإلرهابين«.  وكانت تقارير بريطانّية قد أشــارت إلى 
 منفــذ هجــوم  لنــدن، خالــد مســعود، كان يتحــدث عبــر »واتســاب«، قبل دقائق من 

ّ
أن

 تنظيم 
ّ
تنفيــذه الهجــوم. ويــوم االثنــن، كشــفت صحيفــة »ذا تايمــز« البريطانّيــة، أن

الدولة اإلسامية )داعش( نشر مئات مقاطع الفيديو على »يوتيوب« بهدف تجنيد 
مقاتلن. وكان وزير الخارجية، بوريس جونســون، قد دان األســبوع املاضي، فشــل 

ها »مقززة«. 
ّ
الشركة في حذف املحتوى اإلرهابي، معتبرًا أن

االختبار األول لنقابة الصحافيين المصريين

تغريد

يواجــه مجلس نقابــة الصحافيين المصريين االئتالفي الجديد تحديــات متعّددة، أبرزها دور لجنة الحريات فــي نقابة الصحافيين، بعد 
التركة الثقيلة التي خلّفها مقرر اللجنة السابق، خالد البلشي

سقط الرئيس اللبناني ميشال 
عون على وجهه أثناء توجهه 

للمشاركة في الصورة التذكارية 
التي سبقت افتتاح القمة العربية 

التي انطلقت في البحر الميت. وانتشر 
فيديو سقوط عون بشكٍل كثيف 
على مواقع التواصل االجتماعي 

العربية، خصوصًا في لبنان.

اكتشف المصريون الذين يعانون 
من مشكلة في توفير حليب )لبن( 

األطفال، أن لديهم مصنعًا ينتج 
ضعف ما يحتاجه السوق، ولكنه 

يصدر كامل إنتاجه لهولندا منذ 
2005. وغرّد المستخدمون عن األمر 

باعتباره فضيحة، خصوصًا أّن أطفال 
مصر ينقصهم الحليب.

 »ArabSummit#« انتشرت وسوم
و»#القمه_العربيه« و»#قمة_

عمان« وغيرها، أمس، مع بدء القمة 
العربيّة في البحر الميت في األردن. 
ونشر المغردون صورًا للمشاركين 

مع توقعاتهم من القمة، بينما رأى 
آخرون أنّها كسابقاتها لن ينتج عنها 

شيء ملموس.

في العالم، تصّدر وسم 
»#BrexitDay« الئحة األكثر تدوًال، 
مع بدء عمليّة انفصال بريطانيا 

عن االتحاد األوروبي، بعدما وّقعت 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي وثيقة تعلن 

فيها تفعيل المادة 50 من معاهدة 
لشبونة، والتي تعني رسميًا طلب 

»البريكسيت«.
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إضاءة

سما حسن

مــع بــدايــة فصل الــربــيــع مــن كــل عـــام، تنطلق 
نــــســــاء فـــلـــســـطـــن خــــاصــــة مـــمـــن يـــعـــشـــن فــي 
ــال املــحــيــطــة  ــبـ ــاطـــق الــجــبــلــيــة نـــحـــو الـــجـ ــنـ املـ
 
ً
ويــتــكــبــدن املـــشـــاق ويــســتــغــرقــن وقــتــا طــويــا
لــلــوصــول إلـــى أمـــاكـــن مــرتــفــعــة حــتــى يبلغن 
املــــــراد مـــن هــــذه الــــرحــــات الــجــمــاعــيــة، الــتــي 
تنظم في الصباح الباكر، في هذا الوقت من 
كــل عـــام. تنشط هـــذه الــرحــات املــكــثــفــة، هــذه 
ــام مـــن أجــــل صــنــاعــة مــخــلــل الــزعــتــر في  ــ األيــ
مع  تخليله  يتم  حيث  الفلسطينية،  البيوت 
خضار أخــرى، وحفظ كميات كبيرة منه في 
البيوت حتى املوسم القادم وذلك بسبب لذة 
بعدة  ويتم صنعه  الغذائية،  وفائدته  طعمه 
ــــى مــنــهــا هي  خـــطـــوات تــعــتــبــر الــخــطــوة األولـ
األكثر إرهاقا لنساء قرية دير السودان شمال 
رام الله، املعروفة، بصناعة ُمخلل الزعتر في 
فلسطن خصوصا، وكذلك »قرية عن يبرود، 
وعــارورة، وبلدة سلفيت«، هناك، نوعان من 
الــزعــتــر ُيــطــلــق عــلــيــه الــزعــتــر الـــفـــارســـي، كما 
أن الــبــعــض يــخــلــط بـــن الـــزعـــتـــر املــســتــخــدم 
فـــي الــتــخــلــيــل، وبــــن عــشــبــة إكــلــيــل الــجــبــل« 
روز مـــاري« ولــكــن نــســاء الــقــرى الجبلية في 
فلسطن هن القادرات على تمييزها وفصلها 

من بن األشواك واألغصان.
الخطوة الثانية تكون بغسل األوراق الطرية 
ــة، مــن الــزعــتــر ثــم ُيــضــاف لــه الخضار 

ّ
الــغــض

املقطع  الليمون  مثل  الرغبة  حسب  املحببة 

التعاضد في  إلــى صــنــدوق  ومنها مــا يعود 
النقابة«. 

وأضــــاف خـــوري »بــعــد مــراجــعــات كــثــيــرة من 
قــبــل أعــضــاء نــقــابــة الــفــنــانــن الــتــي أتــرأســهــا، 
طلبت من املساعدين اتخاذ كافة اإلجــراءات 
الــقــانــونــيــة بــشــأن دفـــع وتـــأمـــن املــســتــحــقــات 
املالية التي يفرضها القانون، على الفنانن، 
تــمــامــا كــمــا يــحــصــل مــعــي ومـــع كــل الفنانن 
ويتولى  للعمل،  الــخــارج  إلــى  سافر 

ُ
ن عندما 

املتعهد الفني دفع كافة الرسوم واملستحقات 
املالية وذلك من ضمن العقد املوقع وشروطه 

التي تقضي ذلك«.
ــرائــــب أو  وقـــــــال مــــــــروان خـــــــوري »هـــــــذه الــــضــ
ــوزارة املـــال والنقابة  ــدفــع لــ

ُ
اإليـــــرادات الــتــي ت

النقابة،  التعاضد داخــل  إلــى صندوق  تعود 
في سبيل حماية عــدد كبير من املوسيقين 
والــفــنــانــن لـــدى تــعــاقــدهــم، نــحــن فـــي لبنان 
نــعــانــي مـــن أزمــــة اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة تتعلق 
باملداخيل القليلة التي يجنيها العازفون من 
جــراء عملهم فــي املــاهــي أو املطاعم، وحتى 

في الفرق املوسيقية التي يعملون لديها«.

ربيع فران

أثــــار االعــــتــــراض عــلــى الــبــيــان الــــذي وجــهــتــه 
نــقــابــة الــفــنــانــن فــي لــبــنــان إلـــى دائــــرة األمــن 
العام اللبناني والبلديات في لبنان بضرورة 
الفنانن  يتعلق بعمل  فيما  القانون  تطبيق 
األجانب في لبنان، ردود فعل، كثيرة، ومنها 
، والبعض 

ً
كــامــا القانون  كــان مع تنفيذ  من 

اعترض على ذلك.
لــكــن نــقــيــب الــفــنــانــن املــحــتــرفــن فـــي لــبــنــان، 
مروان خوري أوضح، في اتصال مع »العربي 
الــجــديــد«، أن الــبــيــان الـــصـــادر، يــدخــل ضمن 
آلــيــة تطبيق الــقــانــون الــخــاص بــهــذا الــشــأن، 
عــلــى جــمــيــع املــغــنــن أو الــعــامــلــن فــي مجال 
املوسيقى األجانب، وال يقتصر على جنسية 
محددة. وقال مروان خوري »تشاء الصدف أن 
الفنانن املحترفن  أكلف بتولي مهام نقابة 
في هذا الوقت، ال بل جاء تكليفي بمسؤولية 
اللبناني  الفنان  النقابة لوضع خطة تحمي 
ــــذي أمـــثـــلـــه فــــي الـــنـــقـــابـــة. وتــــشــــاء الـــصـــدف  الــ
ــــزوح أكـــثـــر من  ــشــكــل األزمـــــة الـــســـوريـــة نـ

ُ
أن ت

لــبــنــان ومــنــهــم بالطبع  إلـــى  مليوني ســـوري 
فــنــانــون، وهــــذا ربــمــا مــا دفـــع بــالــبــعــض إلــى 
تفسيرات خاطئة تتعلق بهذا الشأن، ذلك مع 
احترامي الشديد لجميع الفنانن السورين، 
الذين يمتازون »بالجودة« املوسيقية ومنهم 
ــون يــعــمــلــون فــــي فـــرقـــتـــي املــوســيــقــيــة،  ــازفــ عــ
 عن دفع كافة الرسوم 

َ
لكني يوما لم أتغاض

املالية،  لـــوزارة  الواجبة  املالية  واملستحقات 

والفلفل الحلو والجزر واللوز األخضر ويعبأ 
في برطمانات زجاجية ويغمر بزيت الزيتون 
وامللح وروح الخل، بعد تحديد، هذه املقادير 
ــضــاف 

ُ
بــدقــة، كــي ال تفسد املــحــتــويــات، وال ت

الزيتون  وزيـــت  الزعتر  ألن  مـــواد حافظة  أي 
يعتبران من املواد الحافظة الطبيعية ويغلق 
البرطمان جيدًا ويمكن استخدامه كنوع من 

املقبات وعلى مائدة الغداء.
ُيشار إلى أن معدل إنتاج مخلل الزعتر لهذا 
العام قد بلغ 10 أطنان، وهي نسبة لم تبلغها 
اللواتي  البسيطات  الــنــســاء  وتــأمــل  قبل  مــن 
يقمن بإعداده أن يجدن السوق القادرة على 
اســتــيــعــاب مــجــهــودهــن، ويــتــعــرف املستهلك 

العربي على هذا املنتج من خال تصديره.

هيكلية النقابة
إلـــى سبعة  لــبــنــان  فــي  الفنية  املــهــن  تنقسم 
الفنانن  نقابة  نقابتن:  لــواء  أقــســام، تحت 
هي:  واألقــســام  املمثلن،  ونقابة  املحترفن 
)تأليف-تلحن-عزف(  املوسيقى  التمثيل، 
)املسرحي-السينمائي- اإلخــراج   – والغناء 

ـــاب 
ّ
الــتــلــفــزيــونــي واإلذاعــــــــــي(، الــكــتــابــة )كـــت

ــفــــزيــــون-اإلذاعــــة- ــلــ ــتــ ــنــــمــــا-الــ ــيــ املــــســــرح-الــــســ
 )Ballroom & Latin- ــة  ــيـ ــنـ األغـ وشــــعــــراء 
الـــرقـــص )الــبــالــيــه الــكــاســيــكــي والــحــديــث-

الرقص الثنائي(. 
)الديكور-اإلضاءة-تصميم  السينوغرافيا 
واإلذاعــة  والسينما  املسرح  وفنيو  األزيـــاء، 
ــزيــــون )مـــــديـــــر تـــصـــويـــر-مـــهـــنـــدس  ــفــ ــلــ ــتــ والــ
ــر اإلنـــتـــاج  ــديــ ــؤلــــف-مــ الــــصــــوت-املــــصــــور-املــ
املهن  نقابة  املخرج(. وتعمل  الفني-مساعد 
فيما  نفسه  النظام  تطبيق  على  التمثيلية 
يتعلق باملمثلن األجانب الذين يعملون في 
لبنان، وكانت إجراءات خاصة اتخذت بشأن 
بعض املمثلن السورين فيما يتعلق بآلية 
السلطات  النقابة على  دخولهم بعد تمني 
جاء  لبنان.  إلــى  دخولهم  بتسهيل  األمنية 
ذلــك بعد مــحــاوالت لعرقلة طريق عــدد من 
املمثلن السورين قبل عامن في دخولهم 
إلى لبنان عن طريق الحدود البرية، ويدفع 
ــرائـــب وفــــق مـــصـــدر فـــي نــقــابــة  هـــــؤالء الـــضـ
املمثلن كما ينص القانون الخاص للنقابة 
التنفيذية  السلطة  تنفيذه  تــتــولــى  والــــذي 

ع الفنان عن الدفع.
َّ
والبلديات في حال تمن

بالذكرى 10 لرحيل بافاروتي: حفل نقابة الفنانين اللبنانيين: تطبيق القانون ال يستهدف السوريين
بالدوحة دعمًا لالجئين السوريين

موسم مخلل الزعتر في فلسطين

تصادف اليوم الذكرى 
األربعون لرحيل الفنان 

المصري عبد الحليم حافظ 
الذي طاولته شائعات كثيرة 

بعد وفاته نفتها كلها 
عائلته

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

األسمر  العندليب  رحيل  على  عاما مضت  أربعون 
.. فأغنياته ال 

ٌ
عبد الحليم حافظ وكأن الزمن واقــف

تـــزال تمأل الــدنــيــا وأفــامــه حينما تــعــرض ال يغير 
أحـــد املــحــطــة، فــظــل وســيــظــل بــاقــيــا بــتــاريــخــه الــذي 
استطاع أن يؤثر في كافة األجيال. وبمناسبة ذكرى 
رحيله ترصد »العربي الجديد« أبرز األكاذيب التي 

قيلت في حقه بعد وفاته ونفتها أسرته.
ســبــق وقـــالـــت الــفــنــانــة الــراحــلــة زبـــيـــدة ثــــروت الــتــي 
قــدمــت مــع عبد الحليم فيلم »يـــوم مــن عــمــري« إنه 
كــان يحبها ولــم يعلن لها وإنــه تقدم إلــى خطبتها 
من دون علمها، ولكن والــدهــا رفــض قائا: »بنتي 
متتجوزش مغنواتي«، وسردت زبيدة حكاية أخرى 
قــالــت فيها إن حليم أوصـــى أســرتــه بــوضــع صــورة 
استفزت محمد  هــذه  الحكاية  مدفنه.  داخــل  زبيدة 
شــبــانــة نــجــل شــقــيــق الــعــنــدلــيــب، فـــخـــرج لــلــقــنــوات 
 إن رغبة 

ً
الفضائية والصحف لينفي القصتن قائا

حليم في الزواج من زبيدة مثلما قالت كام كاذب لم 
يحدث، أما القصة الثانية فأيضا خاطئة، موضحا 
أن العندليب أحب مرة واحــدة في حياته كانت من 
سيدة تقدم للزواج منها، إال أن جدها رفضه، بسبب 
حضانتها لطفلن، وكان يرغب حينها في إعادتها 

لزوجها مرة أخرى.
نفى شبانة أيــضــا مــا سبق وقــالــه اإلعــامــي مفيد 

الدوحة ـ هزار الحرك

اليوم  في  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز  ينتظر 
 
َ
موسيقيا  

ً
حــفــا  ،2018 فــبــرايــر/شــبــاط  مــن  األول 

ــن أشـــهـــر الـــفـــنـــانـــن اإليــطــالــيــن  يــحــيــيــه نــخــبــة مــ
والــقــطــريــن وآخــــــرون عــــرب وعـــاملـــيـــون. وســيــتــبــع 
ــتــــذكــــار قــيــم  الـــحـــفـــل املـــوســـيـــقـــي حـــفـــل عــــشــــاء الســ

»املايسترو« وإرثه في جميع أنحاء العالم.
ــالـــم  ــقـــي الـــــــذي يـــحـــمـــل عــــنــــوان »عـ ــيـ ــفـــل املـــوسـ الـــحـ
جــديــد شـــجـــاع«، ســيــكــون بــمــثــابــة إحــيــاء لــلــذكــرى 
العاشرة لرحيل مغني األوبرا العاملي »لوتشيانو 
الاجئن  ملساعدة  التبرعات  ولجمع  پــاڤــاروتــي«، 
السورين بحسب ما أعلن منظماه وراعياه اليوم 
في مؤتمر إعامي عقد بالدوحة وهما »مؤسسة 
لوتشيانو پاڤاروتي« بالتعاون مع شركة »روسو 

إيتاليانو«. 
ثقافيا  مزيجا  يشكل  أنــه  الحفل  مسؤولو  وشــرح 
بن الغرب والشرق، مؤكدين أنه يتماشى مع رؤية 
وااللــتــزام  الثقافة  تعزيز  فــي   ،2030 الوطنية  قطر 

بدعم الشعوب املنكوبة.
ــفـــردان،  وقـــالـــت املــؤلــفــة املــوســيــقــيــة لــلــحــفــل دانــــا الـ
النهائية  الــفــنــيــة  املــامــح  الــجــديــد« إن  »الــعــربــي  لـــ
للعمل لم تنته بعد، ولكنه سيكون أساسا باللغة 
اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، وســيــتــضــمــن أجــــــزاء مــكــمــلــة بــالــلــغــة 
القطريان  الفنانان  سيؤديها  والعربية  اإليطالية 
علي عبد الستار وفهد الكبيسي. وسيجمع الحفل 
بــن اآلالت املــوســيــقــيــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، الفتة 

تــزوج سعاد حسني زواجـــا عرفيا  فــوزي أن حليم 
وحينما طلبت عانية الزواج رفض بسبب نصائح 
األطــبــاء لــه بــعــدم الــــزواج ملـــروره بــمــرض قــد يسبب 
له نزيفا بعدما يقيم أي عاقة جنسية، لكن حليم 
زواج  أن شائعة  النهاية. وأوضـــح شبانة  فــي  بشر 
عمه حليم من سعاد انطلقت بعد وفاته بـ17 عاما 
الحياة. نفت أسرة  قيد  تــزال على  وكانت سعاد ال 
لم  الحليم  أن جثمان عبد  عــن  قيل  مــا  أيضا  حليم 
يتحلل في مقبرته وظل كما هو. األكذوبة األخيرة 
الــتــي طــاولــت عبد الحليم حــافــظ كــانــت مــن الفنان 
تامر حسني حيث قال في برنامج »رحلة صعود« 
لدعوته لحضور  بــه  اتصلت  الحليم  أســرة عبد  إن 
حفل عيد مياد حليم في بيته، وهو ما نفته أسرته 
تماما وشرحت ما حدث أن أحد الصحافين تحدث 
تامر  يأتي وبصحبته  أن  طالبا  مــع محمد شبانة 
لزيارة منزل حليم فوافق، ولكن لم يوجد أي احتفال 

فهل يصح االحتفال بعيد مياد متوٍف.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة وفـــــي ذكــــــرى رحـــيـــل »الــعــنــدلــيــب  مــ
األسمر« ايضا، اتصلت »العربي الجديد«  بالفنانة 
نادية لطفي التي قدمت معه فيلمن من أهم أفام 
الــســيــنــمــا املــصــريــة، وهــمــا »الــخــطــايــا« الــــذي قدمه 
حافظ فــي أوائـــل مــشــواره الفني، وفيلم »أبــي فوق 
الــشــجــرة« الــــذي وّدع بـــه حــلــيــم الــســيــنــمــا والــدنــيــا 
حيث تــوفــي بــعــده. فقالت نــاديــة إنــهــا حتى اآلن ال 
أعماله  تشاهد  دائــمــا  فهي  تــوفــي،  حليم  أن  تشعر 
وتسمع أغانيه، موضحة أنها رغم تواجدها حاليا 
الراديو بجوارها تستمع إلى  في املستشفى إال أن 
حليم كل يوم من خاله، والعاملون في املستشفي 
الحديث عنه  كثيرا ما يسألونها عنه، وهــي تحب 
كثيرا، وتعتبر نفسها من املحظوظات أنها تقربت 

من العندليب وكان صديقا لها.
وأوضحت أن الحظ ساعدها أن تشاركه في فيلمن، 
وكان الفيلم الثالث يعّدان لها حيث اتفقا عليه قبل 
انتهاء تصوير فيلمهما األخير »أبي فوق الشجرة«، 
لكن دخل في مرحلة مرضية وتوفي بعدها ولم يتم 

تنفيذ الفيلم.

بالثقافة  كــأداة موسيقية مرتبطة  الربابة  أن  إلــى 
الــقــطــريــة، ســتــكــون حـــاضـــرة. وفـــي ســــؤال للسيدة 
الــراحــل  املــايــســتــرو  نيكوليتا مــانــتــوفــانــي، زوجـــة 
ومــمــثــلــة مــؤســســة »لــوتــشــيــانــو«، عـــن أيــــن وكــيــف 
ستستخدم األموال التي يتم جمعها من خال هذا 
الحدث؟ أكدت أنها ستكون  لدعم األطفال واألسر 
األردن، تحت  فــي  الــاجــئــن  مــن ساكني مخيمات 
»فينتو  الحكومية  غير  اإليــطــالــيــة  املنظمة  مظلة 
دي تــيــرا«، الــتــي تعمل هــنــاك. وأضــافــت أن الــدعــم 
سيكون ملموسا من خال إنشاء مراكز تستخدم 
ملساعدة  النفسي  الــدعــم  لتقديم  واملوسيقى  الفن 
الاجئن على التغلب على الصدمات التي تسببت 
بها الحرب، وستوفر املراكز مجموعة واسعة من 
مؤسستها  وأن  واإلبــداعــيــة،  التعليمية  األنــشــطــة 
ســبــق وأن نـــفـــذت مــشــاريــع مــشــابــهــة فـــي مــنــاطــق 
نزاعات أخرى في العالم، مؤكدة أن بافاروتي كان 
يرغب دومــا بمساعدة أطفال الــحــروب، ألنــه عاش 

.
ً
في خضمها عندما كان طفا

وأجــابــت لـــورا ســومــا، املــديــر التنفيذي والــشــريــك 
املـــؤســـس لـــروســـو إيــتــالــيــانــو واملــنــتــج الــتــنــفــيــذي 
للحفل، عن ســؤال »العربي الجديد« عما إذا تمت 
ــوة فــنــانــن ســـوريـــن ال ســيــمــا مــمــن شــردتــهــم  ــ دعـ
الحرب للمشاركة بالحفل، بأنهم »منفتحون على 
ــرون أنـــه مـــن الـــضـــروري إلــقــاء  ــ كـــل املـــشـــاركـــات، ويـ
فليسوا  السورين،  الاجئن  حقيقة  على  الضوء 
هناك  إذ  تصويرهم،  يتم  كما  عــاجــزيــن  جميعهم 

كثير منهم فاعلون، ومنهم الفنانون. نقيب الفنانين والموسيقيين مروان خوري )العربي الجديد(
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سعاد حسني )فيسبوك(

القاهرة ـ محمد كريم

يوما   ،1977 ــارس/آذار  ــ مــ  30 كـــان 
ــي شــــــــوارع الـــقـــاهـــرة،  مـــشـــهـــودًا فــ
حــيــث أضــخــم جــنــازة شعبية في 
تاريخها، بعد جنازة الرئيس السابق جمال 
األسمر«  »العندليب  رحــل  لقد  الناصر.  عبد 
بعد رحلة فنية جــاوزت في طبيعتها عاقة 
الفنان الكبير بالجمهور العريض، فلم تحظ 
وغيرهما  الــوهــاب  عبد  أو  كلثوم  أم  جــنــازة 
من أساطن الفن بما حظيت به جنازة حليم 
ــــذي شــهــد يــــوم وفـــاتـــه الــعــديــد مـــن حـــاالت  الـ
لــم يتخيلوا أن تستمر  االنــتــحــار ألشــخــاص 

حياتهم بدونه.
أسهمت الــعــديــد مــن الــعــوامــل فــي أن يحظى 
بمكانته   )1977-1929( حــافــظ  الحليم  عــبــد 
هــــذه بــوصــفــه ظـــاهـــرة فــنــيــة نـــــادرة الــتــكــرار، 
الحقيقية  الفنية  بداياته  أن  أهمها  مــن  لعل 
صــاحــبــت ثـــورة يــولــيــو 1952، الــتــي جـــاوزت 
االجتماعي  التغيير  إلـــى  الــســيــاســي  الــواقــع 
الشامل. فقد أجيز حليم في اإلذاعــة وعرفته 
أغنياته  قــدم  أن  بعد   ،1952 سنة  الجماهير 
املبكرة »يا حلو يا اسمر« و»صافيني مرة«، 
وكاهما من كلمات سمير محجوب، وألحان 
محمد املوجي، وربما سبق ذلك بعام واحد 
ــاء« لـــصـــاح عــبــد  ــقــ فـــقـــط غــــنــــاؤه قـــصـــيـــدة »لــ

الصبور، من ألحان كمال الطويل.
ــيـــم فـــــي بـــــدايـــــة األمــــــــر مـــــن تــلــقــي  ــلـ عــــانــــى حـ
فالذائقة  الــغــنــاء،  مــن  الــنــوع  لــهــذا  الجماهير 
الفنية السائدة لم تستسغ طريقة أدائه، وكان 
االستمرار  له  يتوقعون  ال  الفنانن  من  عــدد 
»الــطــري«- على حد  الغنائي  األســلــوب  بهذا 
وصــفــهــم-، فــيــروى أهــل الــفــن أن عبد الحليم 
الفنان محمد عبد  لــزيــارة  فــي بداياته  ذهــب 
صاحب  املطلب  عبد  استمع  وحــن  املــطــلــب، 
الصوت الجهوري إلى عبد الحليم ألول مرة 
لم  حيث  هستيرية،  بطريقة  ضاحكا  انفجر 
قبل، وقد  الناعم من  األداء  هــذا  يعتد سماع 
سبب ذلك حرجا شديدًا للعندليب. لم تختلف 
ذائقة الجماهير آنذاك عن ذائقة عبد املطلب، 
فقد تعّرض عبد الحليم لقصف من السخرية 
استمعوا ألول  أن  بعد  والــســبــاب  والــشــتــائــم 
مرة له في أغنية »صافيني مرة« التي القت 
بــعــد عـــدة ســنــوات نــجــاحــا كــبــيــرًا، حــن أعــاد 

تقديمها في فيلم »لحن الوفاء« 1955.
ولعل الظروف االجتماعية التي عانى منها 
صموده  ثــم  يتيما،  نشأته  فــي  الحليم  عبد 
وكــفــاحــه إلثــبــات مــوهــبــتــه الــفــنــيــة املــطــمــورة 
، ثـــم الـــتـــحـــول الــعــام 

ً
فـــي الـــظـــل زمـــنـــا طــــويــــا

لــلــشــخــصــيــة املــصــريــة بــعــد ســقــوط املــلــكــيــة، 
إضافة إلى مرضه بالبلهارسيا الذي تفاقم 
فــــي رحــلــتــه  مـــبـــكـــرًا ســـنـــة 1956، وصـــاحـــبـــه 

ذكرى

العندليب ال يزال يشدو

ال تزال أغانيه تبّث 
على اإلذاعات 

والتلفزيونات وتنتشر 
على مواقع التواصل. 

إنه عبد الحليم 
حافظ في ذكرى 

رحيله األربعين: حاضر 
كما كان منذ انطالق 

مشواره الفني في 
مصر والعالم العربي

40 عامًا على غياب 
عبد الحليم 

حافظ
الــفــنــيــة؛ كـــل ذلـــك أســهــم فـــي أن يــحــظــى عبد 
ــن الــتــعــاطــف،  الــحــلــيــم حـــافـــظ بـــقـــدر كــبــيــر مـ
وإعادة النظر إليه باعتباره رمزًا ملرحلة فنية 
التي  الحاملة  بالرومانسية  اتسمت  جــديــدة 
رحيله.  حتى  عرشها  على  العندليب  تــربــع 
وقد قال عنه األديب الكبير نجيب محفوظ: 
إن عبد الحليم بطل درامي لرواية ذات فروع 
وأحــداث كثيرة، إنــه بطل مــأســاوي، هــذا هو 
عبد  إن  يــقــال  أن  ويمكن  حــافــظ.  عبدالحليم 

كلمات  »تهاني«  أغنية  حليم  قــدم  ناريمان، 
محمد عبدالغنى حسن، وألحان عبدالحميد 
توفيق زكي، وأذيعت يوم 3 / 5 / 1951، وهو 
أمــر كــان ســائــدا فــي أوســـاط الفنانن آنــذاك، 
وقد فعلها من قبل عبد الوهاب وأم كلثوم، 
لــكــن عـــدم شــهــرة الــعــنــدلــيــب فــي ذلـــك الــوقــت 
، حتى كشفها 

ً
طمر هذه الوصمة زمنا طويا

مؤخرًا املؤرخ املوسيقي د.نبيل حفني، بعد 
رجوعه إلى سجل اإلذاعة املصرية في كتابه 

الحليم حــافــظ ولــد فنيا مــع الــثــورة، ويقول 
عنه األديب الكبير نجيب محفوظ: »أغنيات 
عبد الحليم مفتاح، فتح له قلوب الجماهير، 
وأغنياته الثورية على كل لسان«. فقد اندمج 
الجديد،  العهد  أجــواء  بفنه في  الحليم  عبد 
وقــــدم أعــمــالــه بــوصــفــه أحـــد جــنــود الـــثـــورة، 
وكــــان مــقــربــا جـــدًا مـــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر، 
بالرغم من أنه أدى في بداية مشواره أغنية 
ــاروق بــمــنــاســبــة زفـــافـــه عــلــى امللكة  ــ لــلــمــلــك فـ

»الغناء املصري.. أصوات وقضايا«. بدأ عبد 
الحليم أغانيه الوطنية الناصرية سنة 1952 
بأغنية »العهد الجديد« كأول نشيد وطني، 
الحي وألــحــان عبد  من كلمات محمود عبد 
الحميد توفيق زكي، ثم أغنية »احنا الشعب« 
سنة 1965، بعد تنصيب عبد الناصر رئيسا 
للجمهورية سنة 1956، ثم تعددت األغنيات 
الــوطــنــيــة بــعــد ذلـــــك، مــثــل »عـــلـــى أرضـــهـــا«، 
و»ابــنــك يقولك يــا بــطــل«، »وحــكــايــة شعب«، 

و»مــــطــــالــــب شــــعــــب« و»صــــــــــــــورة«، و»عــــــــّدى 
الـــنـــهـــار«، و»احـــلـــف بــســمــاهــا« و»الــبــنــدقــيــة 
اتــكــلــمــت«، وغــيــرهــا، وانــدمــاجــا مــع القومية 
ـــى الــعــنــدلــيــب لــلــقــدس »أغــنــيــة 

ّ
الــعــربــيــة غـــن

»الــجــزائــر«  الــجــزائــريــة  وللقضية  املــســيــح«، 
و»الوطن األكبر« وغيرها.

وبالرغم مــن شــهــادة سامي شــرف، سكرتير 
ــبــــد الــــنــــاصــــر كـــــــان يــحــب  ــــس، بـــــــأن عــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
عبدالحليم ويعتبره ابنا له، فإن الواقع كان 

العندليب   هاتف 
ّ

يشهد عكس ذلــك، فقد ظــل
مراقبا من املخابرات مثل جميع الفنانن زمنا 
اب يــرى أن وطنية عبد 

ّ
الُكت ، وبعض 

ً
طــويــا

الحليم وحبه الشديد للزعيم، وقربه الشديد 
مــنــه ومـــن أســـرتـــه؛ لـــم يــشــفــع لـــه كـــي يحصل 
على  يستحقها  التي  واملكافأة  التقدير  على 
املــســتــوى الــرســمــي، فــجــمــال عــبــد الــنــاصــر لم 
يـــصـــدر قــــــرارا بـــعـــاج الــعــنــدلــيــب عــلــى نفقة 
الـــدولـــة، مثلما فــعــل مــع آخــريــن أقـــل مــنــه فنا 
بـــاالهـــتـــمـــام والـــرعـــايـــة،  يــشــعــره  ولــــم  ووالء، 
وأقصى ما يروى عن حب عبد الناصر له هو 
زيارة له مرة واحدة في مرضه، وبعض جمل 
لم  الناصر  عبد  أن  كما  املقتضبة!  املجاملة 
يكرم عبدالحليم في أي مناسبة، ولم يمنحه 
أي وسام كما فعل مع أم كلثوم وعبدالوهاب 
في عيد العلم عام 1965، وكما حدث مع فريد 
األطــــرش الــــذي حــصــل عــلــى قــــادة الــنــيــل من 
 أبــدًا 

ّ
الطبقة األولــــي، بــالــرغــم مــن أنــه لــم يــغــن

للزعيم أو للثورة.
وإجماال؛ فقد قدم عبد الحليم أكثر من 250 
أغنية، بعضها لم يتح للجماهير االستماع 
تم تسجيلها بصفة شخصية، وقد  إذ  إليه، 
حــصــر صــديــقــه مـــجـــدي الــعــمــروســي معظم 
أعــمــالــه فــي كــتــاب بــعــنــوان »كـــراســـات الحب 
والــوطــنــيــة« الـــذي يعد أهــم مــرجــع عــن حياة 
العندليب الفنية. إضــافــة إلــى ذلــك، قــام عبد 
وقــدم  سينمائيا،  فيلما   16 ببطولة  الحليم 
ال  »أرجــــوك  هـــو:  واحــــدًا  تلفزيونيا   

ً
مسلسا

تفهمني بسرعة«.
الحليم حافظ سنة  عبد  رحيل  من  وبالرغم 
1977، وهو في السابعة واألربعن من عمره، 
ــزال يــحــتــفــظ بــمــكــانــتــه فــــي قــلــوب  ــ ــإنـــه ال يــ فـ
واإلنــســانــيــة،  العاطفية  بــأغــانــيــه  الجماهير 
الناصري  الطابع  ذات  الثورية  أغانيه  حتى 
فقد كــان العندليب صــادقــا فــي أدائــهــا، وهو 
الــوهــج حتى  فــي ذات  ســر خلودها وبقائها 
يــومــنــا، ولـــذا قـــال مــوســيــقــار األجــيــال محمد 
عبد الوهاب عنه: »سيظل النغم الحلو الذي 

يشدو في أذن املاين مدى الحياة«.

كان عبد الحليم 
صادقًا في أداء أغانيه 

الوطنية والثورية

كانت جنازته األكثر شعبية )فيسبوك(

)Getty( الصوت األبرز لنظام عبد الناصر

)Getty( عبد الحليم حافظ

)Getty( اعتبره نجيب محفوظ األقرب إلى الجمهور



اثنني«، في اختبار ملوسيقى الجاز مع اآلالت 
ظهره تنويعات العزف والقدرة على 

ُ
العربية ت
االرتجال.

ــزان طــفــل«،  ــ »بـــغـــداد تــبــكــي«، و»قـــافـــلـــة«، و»أحــ
و»إلــــــى أمـــــي« هـــي أســـمـــاء املـــقـــطـــوعـــات الــتــي 
أّداهــــا عـــازف الــعــود الــعــراقــي الــهــنــغــاري عمر 
الــعــود وآالت  بشير عبر حــوار موسيقى بــني 
قّدم  كما  واإليــقــاع،  والبيانو  كالغيتار  غربية 
»زورونـــــي« و»بــنــت الشلبية« مــن ألــحــان املال 
عثمان املوصلي، و»طالعة من بيت أبوها« من 
ألحان ناظم نعيم، إضافة إلى »قصر الحمراء« 

من ألحان بشير وروبرت فيداك.
كما تحّدث الفنانان في األمسية التي أعقبت 
الـــحـــفـــل عــــن تــجــربــتــيــهــمــا فــــي املـــــزاوجـــــة بــني 
املــوســيــقــى الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة. قـــــّدم الــلــقــاء 
الــنــاقــد املــوســيــقــي الــُعــمــانــي نــاصــر الــطــائــي، 
والذي استعرض تاريخ موسيقى املهجر من 
خالل عّدة أسماء بارزة في املوسيقى، وجدت 
الجبرية  أو  االخــتــيــاريــة  املــنــافــي  فــي  نفسها 
ــوان موسيقية عاملية  ألــ تــولــيــد  فــي  ونــجــحــت 
تجاوزت لغة األرض إلى لغة الكون، على حد 

تعبيره.
التي  األندلس  من  تقديمه  في  الطائي  انطلق 
تعّد املثال األبرز لتالقي الشرق والغرب خالل 
ــيـــط عـــبـــر مـــحـــمـــول املــوســيــقــى  الـــعـــصـــر الـــوسـ
الــقــادمــة مــن تــنــّوع األديــــان والــلــغــات واألزيـــاء 
 
ً
بل ومن تنّوع الطعام والشراب، وضرب مثال

باملغني وامللحن العربي زريــاب الذي »هاجر 
القوالب  إلــى قرطبة وهناك طــّور  املوصل  من 
املوسيقية عبر تطوير آلة العود مضيفًا إليها 

الــوتــر الــخــامــس« وصـــواًل إلــى تــجــارب عربية 
مــعــاصــرة مــع آلـــة الــعــود مــالحــظــًا الــتــغــّيــر في 
أسلوب الفنان اللبناني مارسيل خليفة حني 

أقام في فرنسا وتحّول إلى مؤلف موسيقي.
اســتــعــرض الــطــائــي تـــجـــارب عـــديـــدة أضــافــت 
ــة فــي  ــيـ ــربـ ــديــــدة بــــــروح شـــرقـــيـــة وغـ ألــــوانــــا جــ
املراكشي حسن  املغربي  أبــرزهــا:  مــن  املهجر؛ 
حــكــمــون الــــذي طــــّور فــن »الـــكـــنـــاوة« فــي أثــنــاء 
ــان، مــســتــلــهــمــًا  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ إقــــامــــتــــه فــــي أمــــيــــركــــا والـ
التجارب األفريقية والعربية والصوفية، كما 
انون الجزائريون موسيقى »الراي« 

ّ
طّور الفن

الفرنسي، مثل رشيد طه والشاب  املهجر  في 
مامي والشاب خالد، معّرجًا في حديثه كذلك 
والباحث  والكمان  الــعــود  عــازف  تجربة  على 
املـــوســـيـــقـــي الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــمـــون شـــاهـــني، 
وتجربة عازف العود واآلالت الوترية العراقي 

رحيم الحاج في أميركا. 
ار املولود في 

ّ
في األمسية، تحّدث أمير الصف

شيكاغو األميركية من أب عراقي وأم أميركية 
عن تجربته، متذّكرًا طفولته في سن الخامسة 
عشرة: »في هذه السن بدأت أهتم باملوسيقى، 
خصوصًا الجاز والبوب، وأّول البوم سمعته 
كـــان ملــغــنــي الــجــاز لــويــس أرمــســتــرونــغ وكــان 
تأثيره علّي كبيرًا مما دفعني إلى املضّي في 

هذه الطريق«. 
وأضــــــاف أنــــه مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان تقسيم 
أن  حًا 

ّ
أو غربية، موض إلــى شرقية  املوسيقى 

رة 
ّ
املتأث األفريقية  املوسيقى  من  جــاء  »الــجــاز 

مسقط ـ عبديغوث

ــار 
ّ
»مــوســيــقــى املـــهـــجـــر: أمـــيـــر الــصــف

ــااًل« هـــــو عـــنـــوان  ــ ــثــ ــ وعــــمــــر بـــشـــيـــر مــ
األمـــســـيـــة الــــحــــواريــــة الــــتــــي جــمــعــت 
ــانــني فـــي »دار األوبــــــرا الــســلــطــانــيــة« في 

ّ
الــفــن

من 
ّ

مسقط مؤخرًا؛ بعد حفل مشترك لهما تض
الشرقية  املوسيقى  فيهما  تمتزج  تجربتني 
بــالــغــربــيــة مــــع ارتــــكــــاز الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــجـــاز 
التجريب  إلـــى  األولــــى  تــذهــب  أســـاســـًا، بينما 

ضمن التراث العراقي.
ــــف الــعــراقــي 

ّ
ــؤل ــّدم الـــعـــازف واملــ ــ فـــي الــحــفــل، قـ

ــرا  ــتـ ــــار بــمــصــاحــبــة أوركـــسـ
ّ
األمــــيــــركــــي الــــصــــف

»أنهار من الصوت«، أغاني من ألبومه »ليس 

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
أهتم في الفترة األخيرة بأوجه التالقي بني 

الفنون والعلوم.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخر إصداراتي رواية »شامة والشمس« ثم 
بالفرنسية  جماعي  مــؤلــف  فــي  مساهمتي 
حــول فــن الكتابة. أقـــول فيه مــن بــني أشياء 
أخــــرى: »الــكــتــاب الــثــانــي هــو األصـــعـــب. لــذا 

علينا أن نكتبه قبل أن نكتب األول«.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
أن أصفها  أحـــب  لــي متعة  كتبته حــقــق  مــا 
بفعل  بــعــدهــا،  وِمـــن  الكتابة  أثــنــاء  بالقلقة، 
فبعيد  الــرضــا  أمــا  وتفاعلهم.  الــقــراء  ي 

ّ
تلق

أمــامــنــا دائـــمـــًا. هل  الــشــعــر واألدب  املـــنـــال. 
ز أفضل من هذا؟

ّ
يوجد محف

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟

أن تـــكـــون الـــبـــطـــاطـــس الـــتـــي تــقــلــى فــــي كــل 
مــطــاعــم الــعــالــم طــبــيــعــيــة، أي غــيــر مجمدة 

ومعلبة، وأن تنتهي الحروب طبعًا. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟

أريد أن ألتقي أحد األنبياء، أيًا كان. 

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟

أحب دائمًا أن أقرأ رسائل مختارة بطريقة 
عــشــوائــيــة أو مــقــاطــع مــنــهــا أو مـــن روايــــة 
»الــعــالقــات الــخــطــرة« لـــ بيير دي شــودرلــو 

الكلو.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أقرأ في »سخط« Indignation لـ فيليب روث.

عـــلـــيـــنـــا  ــــرح  ــتـ ــ ــقـ ــ تـ وهـــــــــل  اآلن  ــع  ــمــ تــــســ مـــــــــــاذا   ■ 
نشاركك  أن  يمكننا  موسيقية  أو  غنائية  تجربة 

سماعها؟

ال شرقية وال غربية

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض
 ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

في حفلهما الذي أقيم 
في مسقط مؤخرًا، 

قّدم الفنانان العراقيان 
مقطوعات من 

أعمالهما التي تتحاور 
فيها آالت من ثقافات 
مختلفة، وتحّدثا عن 

تجربتيهما في اإلبداع بين 
المنفى والهجرة

يا لسهولة أن تتساعد 
هذه األيدي على 

إنجاز »قتلي«، قبل أن 
تنهمك بعد ذلك كل 
يد بشؤونها اليومية. 

تواصل حياتها التافهة 
بعد قطف حياة أخرى

هذه اللحظة من الداخل

الصّفار وبشير مالمح من
موسيقى المهجر

ينفي الصّفار وجود 
لون موسيقي نقي في 

العصر الحديث

الكتاب الثاني 
هو األصعب. لذا 

علينا أن نكتبه قبل 
أن نكتب األول

لماذا تستسلم الضحية 
وال تقاوم التفاف الحبل 

على العنق؟

يؤمن بشير بوجود 
نغمات مختلفة لنفس 

األغنية في كّل ثقافة
األندلسية  الموسيقى  حضرت  المهجر«،  »موسيقى  أمسية  فــي 
بوصفها نقطة التالقي األبرز تاريخيًا بين الشرق والغرب، والتي استقرت 
كالسكية  كموسيقى  قــرون  بعد 
في  ــوف«  ــال ــم »ال فــي  قـــارّة  شبه 
ــي، و»الـــقـــدود«  ــعــرب الــمــغــرب ال
لكن  الــشــام.  في  و»الموّشحات« 
اليوم تعبيرًا عن  األندلس ظلّت إلى 
حلم يسعى مجرّبون كثر لتحقيقه؛ 
فشّكلت  والمضمون،  الشكل  في 
من  للعديد  وعنوانًا  أساسية  ثيمة 
حوار  لخلق  تسعى  التي  التجارب 

بين اآلالت والثقافات المتنّوعة.

تجريب مع الحلم األندلسي

2425
ثقافة
إطاللةموسيقى

فعاليات

 
ّ

مــتــأثــرة بـــدورهـــا بــاملــوســيــقــى الــعــربــيــة، وكـــل
لون موسيقي له عّدة جذور، ما يتطلب بحثًا 
 فن، إذ يمكنك أن تسمع 

ّ
كبيرًا ملعرفة منبت كل

بلوز مع مقام رست، وليس من املبالغة القول 
رة بزرياب، واملوسيقى 

ّ
إن موسيقى باخ متأث

األندلسية قادمة من بغداد العباسية، وهناك 
ألــحــان تركية وفــارســيــة وبــدويــة داخـــل املقام 
ما تعّمقنا أكثر وجدنا تأثيرات 

ّ
العراقي، وكل

تأثيرات  وكــذا  الغربية  املوسيقى  في  شرقية 
غربية في املوسيقى الغربية«.

الــذي يرى في آلة السنطور شيئًا ما  ار 
ّ
الصف

مالئكيًا وصوتًا إلهيًا، تجري موسيقاها في 
جــســده مــجــرى الــــدم، لــفــت إلـــى أنـــه »ال يوجد 
ــــون نـــقـــي خـــصـــوصـــًا فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث،  لـ

أوبيريت »مجنون ليلى« من ألحان رياض 
ــداول  ــتــ ــو تــســجــيــل نــــــادر الــ الـــســـنـــبـــاطـــي. هــ
وتقريبًا محظور، لوال أن أحدهم أفرج عنه 
مشكورًا قبل زمن على اليوتيوب. أظن أنها 
تجربة يجمل بكل أذن تهوى املوسيقى أن 
تعيشها، نظرًا للمجهود الفكري والروحي 
محمد  لحن  أن  خصوصًا  تستدعيه،  الــذي 
عــبــد الــوهــاب لنفس الــشــعــر )أو لــجــزء منه 

على األقل( طبع ذائقتنا لسنوات طويلة.

ــّور عـــبـــر الـــــزمـــــن ويــمــكــن  ــطــ ــتــ ــقـــى تــ ــيـ ــاملـــوسـ فـ
التراث  إلــى  بالعودة  حديثة  موسيقى  إنتاج 
اإلنـــســـانـــي بــكــافــة أشـــكـــالـــه، مــمــا يــخــلــق نــوعــًا 
من الحوار الحضاري وهذا يعود إلى الفنان 
وأسلوبه  فيها  نشأ  التي  البيئة  وإلــى  نفسه 

ونظرته الشخصية إلى املوسيقى«.
بشير املــولــود فــي بــودابــســت مــن أم هنغارية 
ــراقــــي، والــــــذي ســــار عــلــى خــطــى أبــيــه  وأب عــ
ارتــبــط مشروعه  وعــّمــه؛ منير وجميل بشير، 
بآلة العود أو »آلــة املالئكة« على حد وصفه، 

مؤمنًا أن التراث املوسيقي ال حدود له. 
ــتـــه  ــر تـــجـــربـ ــحــــضــ ــتــ ــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، اســ ــ ــ فـ
الــشــخــصــيــة: »مـــنـــذ طــفــولــتــي كــــان لـــــدّي ولــع 
بمزج املوسيقى الشرقية والغربية، وطالبني 
والدي في سن مبّكرة أن أتعّمق في التراث مع 
االستماع إلى املوسيقى الغربية الكالسيكية 
وكذا املوسيقى الهندية والفارسية وغيرها«، 
 موسيقى عربية 

ً
مــثــال »هــنــاك  أن  إلــى  مشيرًا 

ب 
ّ
بــنــصــف هــنــغــاريــة عــراقــيــة، لــكــن هـــذا يتطل

 آلــة، ومعرفة اآللــة التي 
ّ

اإلحــســاس بنغمة كــل
ب 

ّ
تــتــنــاغــم مـــع الـــعـــود كــالــغــيــتــار وهــــذا يتطل

بدوره معرفة الهارموني الغربي«.
ار 

ّ
الصف قدمها  كــان مقطوعة   األمسية  ختام 

آلــة السنطور على »مقام رســت«، فيما قّدم  بـ 
بــشــيــر مــقــطــوعــة أخــــرى عــلــى الــعــود مــن مقام 
»حــجــاز عـــراقـــي«، واشــتــركــا أخــيــرًا فــي »مــقــام 
نهاوند« بني العود والترومبيت. ومضة تعيد 

للحظات ارتباط اإلنسان بالكون. 

التحديق في الموت

في إطار جولة لتقديم كتاب مختاراته الشعرية الصادرة بالفرنسية، تنّظم  »منشورات 
في  »فوتييه«  قاعة  في  )الصورة(  الجّراح  نوري  السوري  الشاعر  مع  لقاء  موار« 
في  يشارك  صباحًا.   11:30 الساعة  عند  المقبل  األحد  يوم  الفرنسية  بوردو  مدينة 

اللقاء مترجم مختارات الجرّاح إلى الفرنسية أيمن حسن.

التاسعة والنصف من مساء  يُنّظم عند  برنامج زكي ناصيف للموسيقى،  ضمن 
حفل  بيروت،  في  األميركية«  »الجامعة  في  هول«  »اسبملي  في  الخميس  اليوم 
الفنانة خالله أغنيات  جاهدة وهبة. تؤّدي  اللبنانية  إشراقات موسيقية للمطربة 
وزكي  الصافي،  ووديع  الوهاب،  وعبد  وأسمهان،  مراد،  وليلى  درويش،  لسيد 

ناصيف.

ضمن فعاليات »معرض تونس الدولي للكتاب«، تقام اليوم ندوة بعنوان دينامية 
التريكي  فتحي  التونسي  المفّكر  لتكريم  تخّصص  والتحّوالت  الصدمات  القيم: 
)الصورة( من خالل شهادات حول مساره الفكري وقراءات في مؤلفاته األساسية 
»فلسفة الحياة اليومية« و»الهوية ورهاناتها« و»الفلسفة الشريدة«. من المشاركين 

في الندوة علي حرب من لبنان والطاهر لبيب وسمية المستيري من تونس. 

ورشة  عّمان،  في  الفنون«  »دارة  في  غٍد  بعد  ظهر  من  عشرة  الثانية  عند  تقام 
إطار  في  )الصورة(  الضامن  روان  اإلعالمية  تقّدمها  فلسطين  ريمكس  عمل 
أيلول/  نهاية  حتى  يتواصل  الذي  التاريخ«  عبر  الحضارة  »فلسطين  الــدارة  برنامج 
سبتمبر المقبل. تعرض الورشة لمخرجات أكثر من 60 ساعة وثائقية تخص القضية 

الفلسطينية وتاريخها. 

راتب شعبو

ال يتيح املوت لضحاياه، في أحيان كثيرة، 
النهائي.  الــعــبــور  فــي هــذا  للتأمل  فــرصــة 
أن يكون فجائيًا وحاسمًا. ولكنه  يختار 
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة أيـــضـــًا يــمــّهــد لنفسه 
قطرة،  قطرة  مــن ضحيته  الحياة  وُيــفــرغ 
دون اعــتــبــار لــلــســنــني، حــتــى يـــغـــدو مـــآاًل 
ــو فـــي أول الــعــمــر.  مــشــتــهــى ومـــرغـــوبـــًا، ولـ
 أن ينأى املــوت عن ضحاياه 

ً
وليس قليال

إليه. وكأن  الشوق  ، محّرضًا فيهم 
ً
طويال

تراكم السنني على عاتق الحي يغذي فيه 
الــســأم، عــلــى مــا يــقــول الــشــاعــر الجاهلي، 
أو الفضول والشوق ملا وراء هذا الحاجز 
الـــكـــتـــيـــم األصــــــــّم الــــالنــــهــــائــــي. مــــن يــمــوت 
ليس  بــغــيــره،  يــمــوت  كمن  ليس  بالسيف 
املــــوت واحـــــدًا. تــتــعــّدد األســـبـــاب ويــتــعــّدد 

املوت أيضًا.
يالحق  طريفة،  أميركوالتينية  قصة  فــي 
ت الثمانني وظهر اسمها 

ّ
املوت امرأة تخط

على قوائم املوت. لكن الدوام اليومي مللك 
ــــوت يــنــتــهــي دائــــمــــًا قـــبـــل الـــعـــثـــور عــلــى  املــ
ــّدة. فـــي الــبــيــت يــقــولــون لـــه إنـــهـــا في  الــــجــ
الحقل، وفي الحقل يقولون له إنها ذهبت 
إلى الغابة، وهناك يقولون له إنها ذهبت 
إلى النبع، وحني يدركها عند النبع، يكون 
فيقترح عليها  انتهى،  قد  اليومي  دوامــه 
أن يحمل عنها الجّرة إلى البيت، بعد أن 
قــضــت ســحــابــة نــهــارهــا وهـــي تــعــمــل، وال 
شك في أنها متعبة. فتجيبه دون أن تدرك 
من هو: أيها الرجل الطّيب، لست أنت من 
يستطيع إراحتي. إن املوت وحده هو من 
يــســتــطــيــع أن يــريــحــنــي بــعــد هــــذا الــعــمــر، 

وإني ألنتظره. 
ــّدة الـــتـــي تــنــتــظــر املــــوت،  لــيــس مــــوت الــــجــ
كــــمــــوت الــــشــــاب الـــــــذي يــنــتــظــر املــشــنــقــة. 
املشنقة! تسقط الكلمة في النص قسرًا. ال 
قدرة لكاتب أن يهرب من الكلمة التي تمأل 
الطريق الذي اختار لنصه السير فيه. هل 
يمكن الكتابة عن املوت اليوم دون أن تمأل 

املشنقة النص؟ 
كــتــبــُت: »الـــشـــاب الــــذي يــنــتــظــر املــشــنــقــة«. 
ومــا زلــت أخشى تأمل هــذه اللحظة. حني 
يختار املوت أن يقّدم لك النسخة األقسى 
تــكــون شــابــًا سليمًا بريئًا  أن  نــفــســه،  مــن 
بحبل  معلقًا  لحظات  بعد  مــوتــك  تنتظر 

مشنقة. 
ــن الــــخــــارج، ســــوف يـــبـــدو األمـــــر قــاســيــًا  مـ
ولكنه مألوف مع ذلك. شاب بريء يسوقه 
 مــــن الـــجـــالديـــن 

ٌ
ــــى املــــــوت شــنــقــًا حـــفـــنـــة إلـ

هــذه اللحظة مــن الــداخــل؟ مــا هــي الصور 
الــتــي تــعــُبــر مخيلته فــي تــلــك الــلــحــظــات؟ 
هل تبقى مخيلته قــادرة على استعراض 
ألــم املشنقة أكثر من  الصور؟ هل يخشى 
مــوتــهــا؟ أم ربــمــا يــشــعــر بــالــســخــريــة؟ يا 
لسهولة أن تتساعد هذه األيدي اليابسة 
بعد  تنهمك  أن  قبل  »قتلي«،  إنــجــاز  على 
ذلـــك كــل يــد بــشــؤونــهــا الــيــومــيــة الــتــافــهــة، 
االتــكــاء  أو تساعد على  تشعل ســيــجــارة، 
إلــى حــائــط، أو على استطالع الــوقــت، أو 
الغبار  الهاتف املحمول أو تنفض  تتفقد 
عن املالبس. إنها تواصل حياتها التافهة 
بــعــد أن قطفت حــيــاة أخـــرى بــكــل بساطة 

واعــتــيــاد أو قــل بــكــل »تــفــاهــة«. أال يشعر 
املرء بالدوار؟ حالة معكوسة للدوار الذي 
يــصــيــب املــــرء حــني يــحــاول أن يتخيل ما 
الــكــون. النقلة مــن الــعــدم إلى  قبل وجـــود 
الــوجــود. ثم من الوجود إلــى العدم. كيف 
يستوعب املــرء هذا العبور الــذي ال يمكن 

عكسه، وال يمكن قّصه آلخرين؟
ــــاذا ال تـــقـــاوم الــضــحــيــة الــتــفــاف الــحــبــل  ملـ
على العنق؟ ملــاذا تستسلم؟ هل يمكن أن 
نفهم نحن »الناجني« استسالم الضحية 
كيمياءها  اللحظة  لتلك  أن  أم  للمشنقة؟ 
التي ال يشعرها إال من عبرها؟  الخاصة 
ليس لنا إال أن نتساءل. ولن ندرك الجواب 
إال إذا عبرنا ذلــك املــمــر الــرهــيــب، الـــذي ال 
به  نــبــوح بما شعرنا  أن  بــعــده  لنا  يمكن 

أو أدركناه. 
)كاتب سوري(

ــاف شنيعة  ــ الــقــســاة. يــمــكــن إضـــافـــة أوصـ
للجالدين وخشونتهم وموت إحساسهم 
االستفاضة  ويمكن  تصّرفاتهم.  وقــســوة 
الــبــريء. ويمكن،  التعاطف مع الشاب  في 
ــة الــحــالــة الــتــي جعلت مثل  بــال شـــك، إدانــ
ــلـــحـــدوث. غــيــر أن كل   لـ

ً
هــــذا األمـــــر قـــابـــال

هــذا يبدو مألوفًا مــن الــخــارج، ألنــه يتاح 
لــك، أنــت »الــخــارجــي«، أن تــكــّرر التجربة. 
الــحــدث يــتــكــّرر، والـــخـــارج يــراقــب الــحــدث 
املــتــكــّرر، والــتــكــرار يخلق االعــتــيــاد، ولكن 
ــارج.  مــن الـــداخـــل، ال مجال  ــخـ فــقــط مــن الـ
لــلــتــكــرار. مـــوتـــك ال يـــتـــكـــّرر. ال مـــجـــال ألن 
تصبح الــحــالــة مــألــوفــة مــن الـــداخـــل. بعد 
ــــي الـــــعـــــدم. عـــلـــى بــعــد  ــل فـ ــدخــ لـــحـــظـــات تــ
ــمـــوت، بـــوضـــوح شــديــد  خـــطـــوة واحــــــدة تـ
ــد. مـــوتـــك مـــلـــمـــوس ووشـــيـــك  ــ وتـــأكـــيـــد أشــ
إلــى حــد أن ذاتـــك الحية تــشــهــده. إلــى حد 
أن ذاتــك الحية تشفق عليك، وتنظر إليك 
تــوّدع نفسك بنفسك. كأنك  كــراحــل. كأنك 
وتـــرى نفسك  املــشــنــقــة  إلـــى  تسبق نفسك 
ـــق. كــيــف يـــــدرك املـــرء 

ّ
مــعــلــقــًا قــبــل أن تـــعـــل
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تصويب

جوان قادو

لكان القمُر أبهى
لو أّن في وسع األطفال 
« عليه.

َ
َحل أن يلعبوا »الدَّ

 اليقنِي 
َ

ولكانت قناديل
ْعثاُء..

َّ
عوُرهم الش

ُ
ش

ورانّي. 
ُّ
 بالغبار الن

ُ
املغمورة

لكْن
 إال للخسارة.

َ
ُال اكتمال

أهداُب األصدقاء املتساقطة
وِر 

ُ
ـــــــــذ

ُ
ــي َمــــَحــــافــــظ ن ــ  فـ

ٌ
مــــخــــبــــوءة

األّمهاِت.
ــاء 

ّ
بــالــحــن حـــقـــدي  رأَس  ــُب  ــ

ّ
خــــض

ُ
أ

الفائِض عن
جدائل الَعوانس

وشوارِب املثؤورين..
ُر 

َ
نا املحتض

ُّ
فيما حظ

َرار.
ُ
ى بعشبة امل

ّ
مغط

 نادٍم
ِّ

في خيال كل
..  مشّرٌد، خبيٌث، ليليٌّ

ٌ
قاتل

متآٍخ مع قتالُه.. غيُر ُمَجاٍف.
هم بماء املجاِز

ُ
يغسل

هم 
َ
يقصقُص سوالف

ررهم..
ُ
ُس غ

ّ
يمل

 نـــارّيـــِة 
َ

ــمــهــم، فـــي ســـراويـــل
ّ
ويــســل

طٍة 
ّ
اللون، مخط

ــلـــزهـــور  ــــِهــــمــــِة لـ
َّ
ــِة الــــن ــ ــّريـ ــ ــبـ ــ إلــــــى الـ

املتبرعمِة على 
أِسّرة الضيوف.

لو ملكُت أمري، النطلقُت 
وحيدًا 
عاريًا 

في البراري
ب 

ْ
وتمّددُت تحت شجرة ُدل
حيث أستديُر عن الدنيا 

صوَب الوجِع، الوجِع الذي 
ُد، خافتًا، عند رأس الهناءة. يهوِّ

)شاعر كردي سوري، من 
مواليد القامشلي 1980، مقيم 
في أملانيا. ترجمة عن الكردية: 
أمير الحسني(

في خيال 
كل نادم

أمير الصّفار )يسار( في الحفل

»رقص روحاني«، ناجية ميحادجي، 2013

وقفة
عبد الهادي السعيدمع

عبد الهادي السعيد

شــاعــر وكـــاتـــب ومــتــرجــم مــغــربــي مـــن مــوالــيــد 
الرياضيات  بالقرب من مراكش. درس   1974
هـــنـــدســـة  فـــــي  وتــــــخــــــّرج  ــفــــرنــــســــي  ــ ال واألدب 
االتـــصـــاالت. صـــدر لــه فــي الــشــعــر: »تفاصيل 
 ،)2003( وأخــواتــهــا«  و»ال   ،)1996( الــســراب« 
ــدائــــق  ــــحــ و»ال  ،)2004( ــة«  ــدهــــشــ ــ ال و»روتـــــــــني 
وفــي   ،)2015( عــلــى صــــــواب«  دائـــمـــًا  لــيــســت 
اللطيف  لعبد  العزيز«  »قريني  ديــوان  الترجمة 
اللعبي )2015(. كما صــدرت له روايــة »شامة 
اخــتــيــرت ضمن  والـــتـــي   ،)2015( والــشــمــس« 
أفــضــل خمسة أعــمــال ســرديــة ضمن »جــائــزة 

املغرب للكتاب« )2016(. 
بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، صــــدرت لـــه مــســرحــيــة في 
ــوس أو لــــي مــو  ــتــ ــاركــ ــفــ ــ بــــاريــــس بــــعــــنــــوان »أن
عــمــلــني  فــــي  وســــاهــــم   ،)2002( ــروازي«  ــ ــكــ ــ ــ دي
 )2016( رمــــضــــان«  دي  »إيــــمــــوا  جـــمـــاعـــيـــني: 

و»أصوات من املغرب« )2016(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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باسل طلوزي

اإلذاعــة  ســجلت  كيــف  يعلــم  أحــد  ال 
بوصفهــا  ا  قياســّيً رقًمــا  الرســمية 
صاحبة أطول نشرة إخبارية في العالم، 
بتراكــم  تتعلــق  املســألة  إن  يقــال  لكــن 
أصــدر  حــن  صدفــة،  وبــدأ  »الخبــرات«، 
مديــر اإلذاعــة ذات يوم تعميًما بضرورة 
»االبتــكار« والتطويــر مــن قبــل محــرري 
البيانــات واملراســيم الصــادرة عــن قصر 
الزعيــم، حصــًرا، وإعدادهــا للقــراءة فــي 

نشرة األخبار.
ُيدعــى  القســم  فــي  ــا 

ً
موظف إن  ويقــال 

التعميــم  هــذا  مثــل  ينتظــر  كان  )فــرج( 
 

ً
عقــا يمتلــك  كان  ألنــه  ســنوات،  منــذ 

بــدأ  مــا  وســرعان  االبتــكار،  علــى  قــادًرا 
تطويريــة،  وأفــكار  بمشــاريع  يتقــدم 
منهــا ضــرورة إســباغ جوانــب إنســانية 
علــى أخبــار الزعيــم تهّم الشــارع، كالفقر 
ذلــك،  شــاكل  ومــا  والبطالــة،  والفســاد 
فــرج  اقتراحــات  يقــرأ  كان  املديــر  لكــن 

قها.
ّ
باستخفاف ويمز

فــي املقابــل، كاد املديــر يطيــر فرًحا، حن 
ينــام  بليــد  موظــف  مــن  اقتراًحــا  ــى 

ّ
تلق

طــوال الــدوام، قال فيــه إن كلمة »فخامة« 
التــي تلفــظ قبــل »الزعيم« لــم تعد كافية، 
ــا، بحيــث 

ً
واقتــرح إضافــة »املهيــب« أيض

يصبــح اللقــب »فخامــة الزعيــم املهيــب«، 
فأمر املدير له بمكافأة كبيرة، والســماح 
دار  إلــى  نومــه  ســرير  باصطحــاب  لــه 
اإلذاعــة، ثــم راح املوظــف »املختــرع« مــا 
بــن »نومــة« و«نومــة«، يضيــف كلمــات 
أخــرى، كـ«املعجــزة«، و«األســطورة«، ثــم 
حتــى  الكــون«،  ــة 

ّ
و«من الســماء«،  »هبــة 

أصبحت نشرة األخبار، التي ال تحتوي 
فعلّيــا علــى أي أخبــار، تحتــاج ســاعات 

لقراءة ألقاب الزعيم وحدها.
رد ألنه »موظف بليد«.

ُ
أما فرج فقد ط

اإلفــراج عــن الرئيــس املصــري املخلــوع، حســني 
مبــارك، كان حدثــا لــم يفّوتــه الســاخرون، ملا فيه 
مــن ســخرية للقدر. مبــارك خارج القضبان، حرًا 
طليقــا ســعيدًا بملياراتــه، بريئــا من دمــاء املصرين. هنا 

أربعة رسومات حول املوضوع.

مبارك حرًا 
طليقًا

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

موظف بليد

شريط
عبداهلل جابر 

السعودية

بدون 
تعليق

بيتار بيسمستروفيتش ـ النمسا

محمود عباس في متاهته ـ االتحاد اإلماراتية

تبادل االتهامات والموصل تغرق بدمها ـ الوطن القطرية

مبارك فرعون يبعث بعد تحنيطه ـ شهيد عتيق اهللمبارك مومياء تخرج من قبوها ـ أحمد بليبل

مبارك يحزم ملياراته ويستعد للخروج ـ ديف غرانولد ـ عن موقع الفنان  زنبرك الدكتاتور العربي ـ ستيف ساك 

السيارات كأداة قتل في هجوم لندن ـ مكة السعوديةأقوال السالم وأفعال الحرب ـ موقع أورينت نيوز

 أجهزة الالبتوب والتابلت تحتج على التمييز والعنصرية ـ المصري اليوم

أبيض وأسوأ
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رياضة

ضمن المنتخب 
البرازيلي تأهله 
لنهائيات كأس 
العالم 2018 
بروسيا كأول 
المنتخبات 
المتأهلة لهذا 
الحدث العالمي، 
وذلك بعد 
فوز منتخب 
السيليساو على 
باراغواي بثالثية 
مقابل هزيمة 
أوروغواي على 
يد بيرو )1-2(. 
وضمنت البرازيل 
التأهل حسابيًا 
للمونديال 
مع تبقي 
أربع جوالت 
من تصفيات 
أميركا الجنوبية 
المؤهلة لكأس 
العالم 2018.

القائد نيمار ساهم في تأهل منتخب بلده )ميغيل شينكاريول/فرانس برس(

البرازيل في روسيا

قال مدرب املنتخب اإلسباني وريال مدريد السابق 
فيسنتي ديل بوسكي إنه لن يدرب أبدا أتلتيكو 
مدريد وبرشلونة، رغم كونهما من أكثر األندية 

التي تعاملت معه بشكل جيد. وقال ديل بوسكي 
خال مشاركته في دورة تعليمية »عندما اعتزلت 

كاعب قلت إنني لن أدرب أتليتكو وبرشلونة أبدا، 
وهما من األندية التي تعاملت معي بشكل جيد«. 

وأشار ديل بوسكي إلى أنه اعتزل التدريب وأن 
برشلونة بحاجة ملدربن شباب.

قال آرين روبن، قائد املنتخب الهولندي لكرة 
القدم، ومهاجم بايرن ميونخ األملاني إنه يرغب 

في أن يشارك والعناصر األخرى البارزة بالفريق 
في اختيار املدرب الجديد للمنتخب، الذي سيحل 

مكان داني بليند، الذي رحل عن منصبه.
وقال روبن، عقب الهزيمة ودًيا أمام إيطاليا )1-
2(: »لقد أبديت رغبتنا في املشاركة )في اتخاذ 

القرار(. أنا وشنايدر متواجدان بالفريق منذ فترة 
طويلة ، ولدينا أفكار«.

طالبت النيابة الجزائرية بتسليط عقوبة السجن 
 مع النفاذ باإلضافة إلى غرامة مالية على 

ً
سنة

حارس املرمى فوزي شاوشي، املحترف بنادي 
مولودية الجزائر، بسبب اعتدائه على رجل أمن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 7 إبريل/
نيسان املاضي، وقبل مباراة جمعت بن فريق 
املولودية ونصر حسن داي ضمن منافسات 

الدوري الجزائري لكرة القدم، عندما رفض 
شاوشي االستجابة ألوامر رجال األمن.

ديل بوسكي: 
قلت دائمًا إنني 

لن أدرب برشلونة

روبن يطالب 
بالمشاركة في اختيار 

مدرب المنتخب

حارس مرمى 
جزائري مهدد 

بالسجن سنًة

الخميس 30  مارس/ آذار  2017 م  2 رجب 1438 هـ  ¶  العدد 941  السنة الثالثة
Thursday 30 March 2017



نبيل التليلي

ــزائـــري  ضـــبـــط رئـــيـــس االتــــحــــاد الـــجـ
خــيــر الـــديـــن زطــشــي قــائــمــة بــأســمــاء 
عــدة مــدربــن سيشرع فــي التفاوض 
معهم مــن أجــل تــولــي مهمة تــدريــب املنتخب 

الجزائري استعدادًا للمواعيد القادمة.
ويأتي اإليطالي كالوديو رانييري في مقدمة 
األســـمـــاء املـــطـــروحـــة، خــاصــة أنـــه فـــي حـــل من 
الثنائي  مــع  مميزة  وتربطه عالقة  تعاقد  كــل 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز وإســــالم سليماني، 
فمنح الفرصة لألول وكان وراء قدوم الالعب 
الــثــانــي مــن ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة. ويــعــد قــدوم 
هذا املــدرب حلما يــراود الجماهير الجزائرية 
التي باتت تعشق هذا املدرب من خالل املوسم 
الــذي قدمه خــالل تدريبه ليستر  االستثنائي 

سيتي، ونجاحه في الفوز بلقب الدوري. 
ــم الــثــانــي املــطــروح لــتــدريــب منتخب  أمـــا االسـ
الخضر، فهو الجزائري جمال بلماضي، الذي 
تــرك بصماته فــي الــــدوري الــقــطــري مــن خالل 
املنتخب  وكذلك  لخويا،  تدريب  على  إشــرافــه 
القطري، وأثبت خالل ذلك قيمته الفنية. وكان 
منذ  لــه  فــي تصريح  اعــتــرف  فيغولي  سفيان 
املؤهل لإلشراف  املثالي  املــدرب  بأنه  أسابيع 

على تدريب املنتخب الجزائري.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــعــتــبــر اإلســـبـــانـــي خــــوان 
ــد األســـمـــاء املــطــروحــة  كـــارلـــوس غـــاريـــدو أحــ
ــــري، ويـــحـــســـب  ــزائــ ــ ــجــ ــ ــتـــخـــب الــ ــنـ ــب املـ ــدريــ ــتــ لــ
الــالعــب العربي  املــــدرب درايــتــه بعقلية  لــهــذا 
واألفــريــقــي مــن خــالل مــشــواره فــي كــرة القدم 
السعودية وكذلك كرة القدم املصرية. وسبق 
لــغــاريــدو تــدريــب فــيــاريــال اإلســبــانــي وبــروج 
ــى تـــدريـــب بيتيس  الــبــلــجــيــكــي بـــاإلضـــافـــة إلــ

2829
رياضة

متابعة

إشبيلية اإلسباني باإلضافة إلى تجربة مع 
نادي األهلي املصري، وبعد ذلك تدريب نادي 
االتــفــاق الــســعــودي وهـــو الـــذي ينتهي عقده 
معه بعد أشهر. كشفت بعض املصادر املقربة 
من االتحاد الجزائري لكرة القدم أن الرئيس 
اإلسبانية  املــدرســة  يفضل  لالتحاد،  الجديد 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لم 
يعرف على مدى تاريخه مرور مدرب إسباني 
لإلشراف عليه. كما أن املدرب اإلسباني خوان 
راموس املدرب السابق لنادي توتنهام وريال 
مــدريــد، والـــذي غـــادر نـــادي مالقة اإلسباني، 
يملك سيرة ذاتية هائلة، فباإلضافة إلى ذلك 

C C

فافرينكا: 
كنت في حالة انهيار 

كامل بدنيًا ذهنيًا

دك المنتخب العماني 
شباك بوتان بسبعة أهداف 

خالل الشوط األول

يوفنتوس يبدأ بيع تذاكر 
مباراة برشلونة في كامب نو

 بدأ يوفنتوس اإليطالي بيع برامج سياحية ملتابعة الفريق في زيارته ملدينة 
إيــاب ربــع نهائي دوري األبطال األوروبـــي مع  برشلونة حيث سيلتقي في 
النادي الكتالوني في 19 من الشهر املقبل. وقدم النادي، عبر وكالة للسفر، 
لجماهيره برامج تتضمن تذكرة الدخول للملعب وتذكرة الطائرة أو الحافلة 
واإلقامة ملدة ليلة في فندق، وفقًا ملا قاله يوفنتوس في بيان. ويقدم النادي 
أربعة خيارات مختلفة للسفر لبرشلونة، يتراوح سعرها بني 270 إلى 500 
يورو، وفقا لنوع وسيلة السفر وتصنيف فندق اإلقامة. يشار إلى أن العرض 
الذي يشكل تذكرة املباراة واإلقامة بفندق في ضواحي برشلونة نفد بالفعل، 
في حني يتبقى جانب من العروض التي تشمل تذكرة املباراة واإلقامة في 

فندق 4 نجوم، وتذكرة املباراة والطائرة، وتذكرة املباراة والحافلة.

سانتي مينا يتعافى من إصابة عضلية 
ويعود لمران فالنسيا الجماعي

املــدرب  بقيادة  الفريق  باقي  املــران مع  فالنسيا سانتي مينا  عــاود مهاجم 
سلفادور غونزاليز »فورو«، عقب تعافيه من مشكالت عضلية حالت دون 
القدم.  الــدوري اإلسباني لكرة  املاضية من منافسات  الجولة  مشاركته في 
وتعرض املهاجم اإلسباني إلصابة عضلية قبل املباراة التي أقيمت في 19 
مارس/آذار الجاري أمام برشلونة على ملعب كامب نو، واستغل فترة توقف 
البطولة املحلية بسبب االلتزامات الدولية للتعافي من اإلصابة، على أن يعود 

يوم األحد املقبل للعب أمام ديبورتيفو ال كورونيا.

فيرغسون: الدوري األوروبي 
تمهيدًا لدوري األبطال

ــدرب الــســابــق ملانشستر يــونــايــتــد إن الـــدوري   قـــال ألــيــكــس فــيــرغــســون املــ
األوروبي لكرة القدم يمنح الفريق طريقا بديال للتأهل لدوري األبطال املوسم 
الدوري  املقبل حيث يصارع حاليا الحتالل أحد املراكز األربعة األولــى في 
نــقــاط عن  أربـــع  بــفــارق  الخامس  املــركــز  اإلنــكــلــيــزي. ويحتل يونايتد حاليا 
ليفربول صاحب املركز الرابع وخاض مباراتني أقل بينما يتأهل أول أربعة 
فــرق بــالــدوري للبطولة األوروبــيــة األبــرز. وسيضمن يونايتد املشاركة في 
دوري األبطال املوسم املقبل في حال فوزه بلقب الدوري األوروبي الذي تأهل 
لدور الثمانية من نسخته الحالية. وقال فيرغسون  ملحطة سيريوس إكس 
إم اإلذاعية األميركية »الفريق ينافس في الدوري األوروبي وأعتقد أنه يملك 
فرصة رائعة للتتويج باللقب. في الدوري اإلنكليزي توجد منافسة شرسة 
حاليا على املراكز األربعة األولى ولن يكون من السهل احتالل أحدها. لكن 

يمكن للفريق فعل ذلك. لكنني أرى الدوري األوروبي فرصة رائعة«.

رفع العقوبة عن بارتيزان الصربي
 قررت محكمة التحكيم الرياضية رفع اإليقاف األوروبي عن بارتيزان بلغراد 
بسبب ديون متأخرة بعدما قدم النادي الصربي أدلة على تسوية األمور مع 
أطراف مختلفة. وقال االتحاد األوروبي لكرة القدم في يناير/ كانون الثاني 
املاضي إن بارتيزان لديه ديون مستحقة ألندية أخرى ولالعبني وسلطات 
الــضــرائــب والــضــمــان االجــتــمــاعــي، وهــو مــا ينتهك لــوائــح االتــحــاد األوروبـــي 
لعمل األندية. وكان االتحاد األوروبــي قّرر استبعاد بارتيزان من املنافسة 
في مسابقات األندية األوروبية في أول مناسبة يتأهل فيها خالل املواسم 
الثالثة املقبلة وهو القرار الذي تقدم النادي الصربي باستئناف ضده. وقدم 
بارتيزان دليال على تسوية موقفه املالي مع سلطات الضرائب إضافة إلى 
الديون املستحقة  أوقــات محددة« من  التوصل التفاق بتسليم »دفعات في 

لباقي األطراف. 
واقــع تسوية  االعتبار  فــي  األخــذ  بيان »عند  فــي  الرياضية  املحكمة  وقــالــت 
الــنــادي سيكون بوسعه املشاركة فــي مسابقات  فــإن  بــارتــيــزان لهذا األمــر 

األندية األوروبية باملستقبل«.

أفــلــت روجــــر فـــيـــدرر مـــن اخــتــبــار صــعــب أمـــام 
اإلســبــانــي روبـــرتـــو بــاوتــيــســتــا اغــــوت ليبلغ 
دور الــثــمــانــيــة فـــي بــطــولــة مــيــامــي املــفــتــوحــة 
لــلــتــنــس، بــيــنــمــا خــــرج مـــواطـــنـــه الــســويــســري 
ستانيسالس فافرينكا املصنف األول في يوم 
عيد ميالده. وانتزع فيدرر االنتصار 7-6 و6-7 
من  قليل  بعد  باملباراة  للفوز  نقطة  ثالث  في 
سقوط فافرينكا 4-6 و6-2 و6-1 أمام األملاني 
ولعب   .16 املصنف  زفيريف  الكسندر  الشاب 
ــدد الــكــرة  باوتيستا اغـــوت مــبــاراة عــمــره وسـ
بدقة متناهية في محاولة لإلبقاء على فيدرر 
عند الخط الخلفي وهو ما جعل األمور صعبة 
عــلــى الــالعــب الــســويــســري الــحــاصــل عــلــى 18 
لقبًا في البطوالت األربع الكبرى. لكن مستوى 
ــواط الــفــاصــلــة  ــ ــفـــارق فـــي األشــ فـــيـــدرر صــنــع الـ
ليحسن سجله ضد باوتيستا اغوت إلى ستة 
انـــتـــصـــارات بــــدون أي هــزيــمــة ويــتــأهــل لـــدور 
الــثــمــانــيــة حــيــث ســيــواجــه التشيكي تــومــاس 
فافرينكا،  وخسر  العاشر.  املصنف  برديتش 
الـــذي أكــمــل 32 عــامــًا، أمـــام فــيــدرر فــي نهائي 
انديان ويلز قبل تسعة أيام وُحرم من فرصة 

حــقــق املــنــتــخــبــان الــعــمــانــي واألردنـــــــي بــدايــة 
كاسحة في مستهل الدور الثالث من تصفيات 
ــام 2019 فــي اإلمـــــارات،  كـــأس آســيــا املـــقـــررة عـ
ــك بــفــوز األول عــلــى بـــوتـــان )14 – صــفــر(  وذلــ
والــثــانــي عــلــى كــمــبــوديــا )ســبــعــة – صــفــر( في 
أولــى موفقة للعرب باستثناء منتخب  جولة 

البحرين الذي تعثر على أرضه.
العماني  املنتخب  دك  الــرابــعــة،  املجموعة  فــي 
ــداف خـــالل الــشــوط  ــ شــبــاك بـــوتـــان بــســبــعــة أهـ
ــاف مــثــلــهــا فـــي الـــشـــوط الــثــانــي،  األول ثـــم أضــ
مــحــقــقــًا بــــدايــــة مـــثـــالـــيـــة عـــلـــى مـــلـــعـــب مــجــمــع 
السلطان قابوس الرياضي في مسقط. ويدين 
املــنــتــخــب الــعــمــانــي بـــفـــوزه الــكــاســح الـــى عبد 
أهــداف  مــن  الــذي سجل ستة  املقبالي  العزيز 

بالده الـ 14 وأضاف خالد الهاجري أربعة.
يــكــن يحلم  لــم  الــعــمــانــي  واألكــيــد أن املنتخب 
التي  املجموعة  هــذه  ملنافسات  أفضل  ببداية 
تــــصــــدرهــــا بــــفــــارق األهــــــــــداف أمـــــــام فــلــســطــن 
ــالـــديـــف بـــفـــوز ثــمــن بــثــالثــيــة  الـــعـــائـــدة مـــن املـ
نظيفة سجلها أحمد ماهر )د.62 و65( وأحمد 
أبو ناهية )90+1(. وفي املجموعة الثالثة، لم 

تكرار مواجهة مواطنه في ميامي. وبعد يوم 
واحــــد مـــن إنـــقـــاذ ثــــالث نــقــاط لــلــخــســارة قبل 
زفــيــريــف )19  ايسنر هيمن  الــفــوز على جــون 
ــر مــجــمــوعــتــن ضــد فافرينكا  عــامــًا( عــلــى آخـ
وكسر إرساله مرتن في الثانية وثالث مرات 
الثمانية  دور  في  موعدًا  ليضرب  الثالثة  في 
مع نيك كيريوس. وأبلغ فافرينكا الصحافين 
»بعد شوط واحد من بداية املجموعة الثانية 
أصــبــحــت األمـــــور صــعــبــة بــالــنــســبــة لــــي. كنت 
البدني  املستوى  على  كامل  انهيار  حالة  في 
قوة  أكثر  بطريقة  زفيريف  ولعب  والذهني«. 
بعد أن فقد املجموعة األولــى وحسن الالعب 
ــد فــافــريــنــكــا إلــى  األملــــانــــي الــــواعــــد ســجــلــه ضـ
ــان عــلــي أن أكـــون  ــال زفــيــريــف »كــ 2-صـــفـــر. وقــ
أكثر قــوة. شعرت بأنه هو من يتحكم في كل 
الــنــقــاط طيلة الــوقــت.. لــذا كــان يجب أن أبــدل 
ذلــــك. ســــارت األمــــور بــشــكــل جــيــد جـــدًا مــعــي«. 
الــالعــب  الثمانية ضــد  مــبــاراة دور  وســتــكــون 
األسترالي املصنف 12 ثاني مواجهة بينهما 
ــــوز كـــيـــريـــوس بــالــلــقــاء  فــــي أســـبـــوعـــن بـــعـــد فـ
ويــلــز. واستعد كيريوس  انــديــان  فــي  السابق 

يجد املنتخب األردنــي صعوبة على اإلطــالق 
في الحصول على النقاط الثالث من مباراته 
مــــع ضــيــفــتــه كـــمـــبـــوديـــا بـــعـــدمـــا دك شــبــاكــهــا 
بسباعية نظيفة تناوب على تسجيلها حمزة 
الـــدردور )دقــائــق 12 و21 و86( وياسن  علي 
البخيت )د.47( وعدي الصيفي )د.61( وأحمد 
)د.89(.  الـــتـــعـــمـــري  ومــــوســــى  )د.63(  ســمــيــر 
وتــصــدر املنتخب األردنــــي املــجــمــوعــة بــفــارق 
نقطتن عن كل من أفغانستان وفيتنام اللتن 

انتهت مباراتهما بالتعادل )1 – 1(.
وفــــي املــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، حــــذا لــبــنــان حــذو 
ضيفه  على  بــفــوزه  وفلسطن  واألردن  عــمــان 
مــنــتــخــب هـــونـــغ كـــونـــغ 2-صـــفـــر فـــي بـــيـــروت. 
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــًا ســيــطــر الــلــبــنــانــيــون على 
الشوط األول فكانوا األحسن انتشارًا وهددوا 
مرمى الحارس ياب هونغ فاي عبر رأسيتن 
لظهير ذوب آهن االيراني علي حمام، األولى 
إثـــر عــرضــيــة مــن مــعــتــوق )د.5( والــثــانــيــة من 
مــحــمــد حــيــدر إثـــر ركــلــة حـــرة )د.8(، ثــم ســدد 
مــعــتــوق كـــرة »لــولــبــيــة« تــصــدى لــهــا الــحــارس 
اللبناني  الضغط  وأثمر  )د.22(.  ببراعة  فــاي 

ــال الـــقـــويـــة ملــواجــهــة  ــ ــ ــربـــات اإلرسـ صـــاحـــب ضـ
زفيريف بعدم خسارة أي إرسال في فوزه 6-7 
املصنف  جوفن  ديفيد  البلجيكي  على  و3-6 
مواجهات  الكبار  املصنفون  وخــاض  الثامن. 
صــعــبــة واحــــتــــاج الـــيـــابـــانـــي كـــي نــيــشــيــكــوري 
أيضًا  ثــالث مجموعات  إلــى  الــثــانــي  املصنف 
 3-6 ديلبونيس  فيدريكو  األرجنتيني  ليهزم 
رفائيل  الــخــامــس  املــصــنــف  ــاز  وفـ و3-6.  و6-4 
نــادال في مجموعتن متتاليتن لكنه احتاج 
ليهزم  له  ألن يكون قريبًا من أفضل مستوى 
وستكون  و6-7.   4-6 مــاهــو  نيكوال  الفرنسي 
املــواجــهــة التالية لــنــادال ضــد األمــيــركــي جاك 
سوك بينما يلعب نيشيكوري ضد االيطالي 
فابيو فونيني.وفي منافسات السيدات ثأرت 
ــنـــا بــلــيــســكــوفــا املــصــنــفــة  ــيـ الــتــشــيــكــيــة كـــارولـ
ميريانا  الــكــرواتــيــة  أمـــام  لخسارتها  الــثــانــيــة 
فــــي دور  املــصــنــفــة 26  لـــوتـــشـــيـــتـــش-بـــارونـــي 
الثمانية ألستراليا املفتوحة، لتفوز 6-3 و4-6 
وتــبــلــغ قــبــل نــهــائــي بــطــولــة مــيــامــي املفتوحة 
مكانها  بليسكوفا  حجزت  أن  وبعد  للتنس. 
ــدور قــبــل الــنــهــائــي ضــربــت الــدنــمــاركــيــة  فــي الــ
ــدًا مع  كــــارولــــن وزنـــيـــاكـــي املــصــنــفــة 12 مـــوعـ
الــالعــبــة الــتــشــيــكــيــة الــبــالــغ عــمــرهــا 25 عــامــًا 
أخرى  تشيكية  العبة  على  و3-6   4-6 بفوزها 

هي لوسي سفاروفا لتتأهل. 
هنا  »لعبت  الصحافين  بليسكوفا  وأبلغت 
أفــضــل كــثــيــرًا مــمــا كــنــت أفــعــل )فـــي مــلــبــورن(. 

الظروف أيضًا كانت مختلفة هنا«.
)رويترز( 

عن هدف السبق عبر غدار بعدما حول برأسه 
عرضية معتوق اصطدمت بالقائم واستقرت 
فــي شــبــاك فـــاي )د.26(، وبــعــد ثــمــانــي دقــائــق 
ركلة  بعد  »األرز«  منتخب  تقدم  معتوق  عــزز 
ربيع عطايا  نفذها  اليمنى  الجهة  ركنية عن 

املــرمــى وتحولت  أمــام  وعكسها همام بــرأســه 
الــذي تابعها الى  مــن رأس غــدار إلــى معتوق 
ــة، وضــمــن  الــــدوحــ ــي  )د.34(. وفــ املـــرمـــى  قــلــب 
منافسات املجموعة السادسة، حول املنتخب 
ــقـــررة على  الــيــمــنــي الــــذي يــلــعــب املـــبـــاريـــات املـ

أرضــــــه عـــلـــى مــلــعــب مـــحـــايـــد بــســبــب الـــوضـــع 
ــام طاجيكستان  أمــ تــخــلــفــه  الــصــعــب،  األمـــنـــي 
بهدف لبارفيزدجون عمرباييف )د.9( إلى فوز 
)2 – 1( بفضل هدية من دافـــرون ايرغاشيف 
)د41 خطأ في مرمى فريقه( وعالء الصاصي 
بفارق  املجموعة  الفيليبن  )د.62(. وتصدرت 
األهــداف عن اليمن بعد فوزها على ضيفتها 
نــيــبــال )4 – 1(، ويــحــل املــنــتــخــب الــيــمــنــي في 
الجولة الثانية ضيفًا على نيبال، فيما تلعب 

طاجيكستان مع الفليبن.
وخـــالفـــًا لــلــمــمــثــلــن الـــعـــرب اآلخــــريــــن، لـــم يكن 
ضيفه  أمــام  كثيرًا  موفقًا  البحريني  املنتخب 
املجموعة  السنغافوري واستهل مشواره في 
الخامسة بالتعادل على أرضــه بــدون أهــداف. 
وتصدرت تركمانستان املجموعة بعد فوزها 
خـــارج قــواعــدهــا عــلــى تـــايـــوان )3 – 1(، وهــي 
تستضيف البحرين في الجولة الثانية، فيما 

تلعب سنغافورة مع تايوان.
وتــــشــــاركــــت الـــهـــنـــد وقــــرغــــيــــزســــتــــان صــــــدارة 
املــجــمــوعــة األولـــــى بــعــد الــجــولــة االفــتــتــاحــيــة 
بعد فوز األولــى خــارج ملعبها على ميانمار 
ماكاو  والثانية على ضيفتها  بهدف نظيف، 

بالنتيجة ذاتها. 
وتقام نهائيات كأس آسيا 2019 في اإلمارات 
كان  أن  بعد  مــرة  ألول  منتخبًا   24 بمشاركة 
العدد 16 منتخبًا في النسخ السابقة وآخرها 
استضافتها  الــتــي  عــشــرة  الــســادســة  النسخة 

أستراليا عام 2015.
)فرانس برس(

تصفيات كأس آسيا 2019: استعراض للمنتخبات العربيةفيدرر يتأهل وفافرينكا يخرج في يوم متباين للسويسريّين

الالعب  على  الــعــروض  تتواصل 
ــزال،  ــري، رشــيــد غ ــجــزائ ــي ال ــدول ال
ليون  أولــمــبــيــك  ــادي  نـ مــهــاجــم 
هذا  عقد  أن  وخاصة  الفرنسي، 
خالل  ينتهي  نــاديــه  مــع  الــالعــب 
وقد  القادم،  يونيو/حزيران  شهر 
ــر األنــديــة  رفــض تــمــديــده. وآخـ
الجزائري  الالعب  ضم  في  الراغبة 
الذي  اإلسباني  إشبيلية  فريق  كان 
ــذا الـــالعـــب عــدة  ــد فـــي هـ وجـ
جديدًا  نجمًا  تجعله  مواصفات 

لهجوم الفريق.

إشبيلية يريد 
رشيد غزال

نجح فيدرر في التأهل 
بصعوبة بينما كانت 

المفاجأة مدوية بخروج 
فافرينكا في ميامي

ظهرت المنتخبات 
العربية كما كان متوقعًا 

بقوة وحققت نتائج 
عريضة

الجماهير الجزائرية تطالب بعودة سريعة لمنتخبها )سيم أوزديل(

)Getty( رانييري تريده الجماهير الجزائرية)Getty( ليكنز آخر مدرب للخضر

)Getty( روالن كوربيس آخر األسماء المطروحة)Getty( المنتخب الجزائري)Getty( بلماضي الجزائري الوحيد في القائمة

)Getty( فافرينكا يهنئ زفيريف على األداء الرائع)المنتخب اللبناني يحقق فوزه األول في بيروت )فرانس برس

مدرب الجزائر

بادر رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، في معالجة 
أول الملفات المطروحة أمامه، والتي تتعلق بالبحث عن بديل للمدرب 

البلجيكي، جورج ليكنز، الذي استقال بعد خيبة المنتخب

رانييري في المقدمة وكوربيس يلتحق

توج بكأس االتحاد األوروبــي في مناسبتن 
مع إشبيلية اإلسباني.

بـــعـــد إقــــالــــة املــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي كــريــســتــيــان 
غـــوركـــوف، كـــان مــواطــنــه ريــنــي جـــيـــرارد من 
أبــرز األســمــاء التي تــم طرحها فــي كواليس 
ــردد أن  ــ ــقـــدم، وتـ االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري لــكــرة الـ
الــرئــيــس الــســابــق لــالتــحــاد مــحــمــد روراوة 
كان على وشك التعاقد معه قبل أن يتراجع 
الشيء بالنسبة  آخــر لحظة، وهــو نفس  في 
لــلــفــرنــســي أالن  كـــوربـــيـــس الـــــذي كــــان آخــر 
األســمــاء الــتــي تــمــت إضــافــتــهــا إلـــى القائمة، 

وكان بدوره مرشحا لتدريب الخضر.

مباريـات
      األسبـوع
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رياض الترك

ــعـــت الــــســــعــــوديــــة عـــروضـــهـــا  ــابـ تـ
اآلسيوية  التصفيات  في  القوية 
ــديـــال روســـيـــا  ــونـ ــــى مـ املـــؤهـــلـــة إلـ
2018، وحققت فوزها الخامس على حساب 
العناصر  من  الكثير  نظيف.  بهدف  العراق 
إلى  بالوصول  السعودية  التي تجعل حلم 

املونديال يقترب بعد كل مباراة.

النقاط واألرقام
يحتل املنتخب السعودي صدارة املجموعة 
الــثــانــيــة بــرصــيــد 16 نــقــطــة بــالــتــســاوي مع 
املنتخب الياباني بفارق هدفني فقط. وهي 
التي جمعها من خمسة انتصارات  النقاط 

السعودية 
وحلم المونديال

يحتل المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بالتساوي مع المنتخب الياباني 
بفارق هدفين فقط. وهي النقاط التي جمعها من خمسة انتصارات وتعادل وخسارة
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تقرير

ــام  ــ ــدة كــــانــــت أمـ ــ ــيـ ــ ــارة وحـ ــ ــســ ــ ــادل وخــ ــ ــعــ ــ وتــ
اليابان. سجلت السعودية 13 هدفًا وتلقت 
أفضل  ثاني  أهـــداف، وهــو  شباكها خمسة 

خط هجوم في التصفيات حتى اآلن.
كل هذه األرقام تؤكد أن املنتخب السعودي 
لــن يــتــنــازل عــن حلمه املــونــديــالــي بسهولة 
خــصــوصــًا مـــع امـــتـــاكـــه 16 نــقــطــة، وعــلــيــه 

التركيز فــي املــبــاريــات الــثــاث األخــيــرة من 
أجــــل حــجــز مــقــعــد فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، حــيــُث 
ســـيـــواجـــه املــنــتــخــبــات الـــتـــي تــنــافــســه على 
البطاقات املؤهلة. تلعب السعودية املباراة 
القادمة مع أستراليا خارج الديار، التعادل 
أو الفوز في هذا اللقاء سيكون أكثر من رائع 
التأهل بشكل رسمي،  اقتراب  ألنه سيعني 
ثـــم تـــواجـــه الــســعــوديــة املــنــتــخــب اإلمـــاراتـــي 
ــفــــوز أو الــتــعــادل  ــار أيـــضـــًا والــ ــديــ خـــــارج الــ
ــان وأســـتـــرالـــيـــا  ــابـ ــيـ ســـيـــكـــون مـــفـــيـــدًا، ألن الـ
ســتــلــعــبــان فــي نــفــس الــتــوقــيــت، وهـــو األمــر 
قــد تتصدر هذه  السعودية  أن  يعني  الــذي 

املجموعة وتتأهل رسميًا.
ــاراة األخـــيـــرة  ــبــ وتـــواجـــه الــســعــوديــة فـــي املــ
الذي  اللقاء  القوي، وهو  الياباني  املنتخب 
ســـُيـــحـــدد هـــويـــة املــتــأهــلــني بــشــكــل رســمــي، 
الــســعــودي حصد  وبــالــطــبــع عــلــى املنتخب 
حـــوالـــي خــمــس نــقــاط عــلــى أقــــل تــقــديــر من 
مــبــاريــاتــه الــثــاثــة مــن أجـــل ضــمــان التأهل 
بغض النظر على نتائج أستراليا، اليابان 

واإلمارات.
الرقم 12 حاضر وبقوة

ــي هـــذه  ــة فــ ــعـــوديـ تـــمـــيـــزت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــسـ
ــؤازرة  ــ الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة بــاألنــاقــة واملــ
الكبيرة في كل مباريات السعودية، حيُث لم 
تبخل هذه الجماهير على منتخبها وقدمت 
كل ما تقدر عليه من أجــل إسعاد الاعبني 
في  الجماهيرية  اللوحات  أجمل  وصناعة 

املدرجات.
مــــع كــــل مــــبــــاراة تــلــعــبــهــا الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
أرضـــهـــا، تــحــتــشــد الــجــمــاهــيــر قــبــل ســاعــات 
مــــــن املــــــــبــــــــاراة فــــــي املـــــــــدرجـــــــــات، وتـــنـــتـــظـــر 
دخـــول رجــالــهــا الــذيــن يــقــاتــلــون مــنــذ بــدايــة 
ــم الــبــســمــة عــلــى  ــ ــل رسـ ــ الــتــصــفــيــات مــــن أجـ
التي بدورها ُتظهر  الجماهير.  وجوه هذه 
مــا يفعله  الــكــبــيــر ملنتخبها وتــقــدر  الـــوفـــاء 
على أرض امللعب خصوصًا أمام املنتخبات 

اآلسيوية الكبيرة.
الــســعــوديــة دورًا كبيرًا  الــجــمــاهــيــر  وتــلــعــب 
في مساعدة املنتخب للوصول إلى روسيا 
2018، ومن املعروف في كرة القدم أن الرقم 
12 أي الجمهور يلعب دورا كبيرا في تغيير 
نتائج املباريات وحث الاعبني على تقديم 
كــل مــا لديهم مــن أجــل تحقيق الــفــوز، وهو 
األمــــر الــــذي ُيــتــرجــم عــلــى األرض فــعــًا من 
خـــال قــتــال نــجــوم املنتخب الــســعــودي في 
سبع مباريات وتقديم أداء مثالي يستحق 

كل التحية.
في  وفاءها  السعودية  الجماهير  وأظهرت 
املباراة أمام العراق من خال لوحة »تيفو« 
رائعة صنعتها في املدرجات وُكتب عليها 
»صقورنا قدها«، وهي الكلمات التي تؤكد 
القادر على  بمنتخبها  الجماهير  ثقة هذه 
التأهل إلــى كــأس العالم 2018. في وقــت لم 
تتوقف هذه الجماهير عن التشجيع طوال 
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السعودية ستلعب 
مباريات قوية في آخر 

ثالث مراحل

مارسيلو يقلل من فرحة الفوز ويؤكد: 
مازال هناك الكثير من األشياء لتحسينها

البرازيل  منتخب  فــوز  فرحة  مــن  مارسيلو  قّلل 
منافسات  بــاراغــواي ضمن  على  نظيفة  بثالثية 
الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
ملونديال روسيا 2018 ، مؤكدا أنه اليــزال هناك 
»الكثير من األشياء لتحسينها«. وفي تصريحات 
عقب املباراة، أوضح ظهير ريال مدريد، أن هناك 
علينا  لكن  »نحن سعداء  متبقية  مباريات  أربــع 
تحسني  علينا  رؤوســـنـــا،  نحني  ولـــن  خــوضــهــا 
الكثير من األشياء، واملواصلة على ذلك املنوال«. 
لــلــبــرازيــل مما  الــثــالــث  الــهــدف  وســجــل مارسيلو 
برصيد  التصفيات  لترتيب  صدارتها  من  عــزز 
التأهل ملونديال روسيا 2018. وأكد »نمر بلحظة جيدة جدا، سواء  33 نقطة، لتضمن 
داخل أو خارج امللعب. السعادة التي نشعر بها ال يمكن تصديقها ولكن علينا تحسني 
الكثير من األشــيــاء«. وأقــر مارسيلو بــأن الشوط األول من املــبــاراة كــان »صعبا بعض 

الشيء« ألن منتخب باراغواي ضغط والسيما على نيمار وجواو ميراندا.

كوري يقود وريورز للفوز الثامن على التوالي 
على   106-113 للفوز  وريــــورز  غــولــدن ستيت  ليقود  نقطة   32 كـــوري  ستيفن  سجل 
هيوستون روكتس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. ونجح كوري قبل دقيقة 
واحدة و46 ثانية من النهاية في تسجيل رمية ثالثية ليحافظ لوريورز على التقدم برقم 
مزدوج ويحقق وريورز انتصاره الثامن على التوالي. وساهم أيضا درايموند غرين في 
االنتصار بتسجيل 19 نقطة واالستحواذ على تسع كرات مرتدة وخطف ثالث كرات من 
العبي املنافس فيما أضاف زميله كالي طومسون 25 نقطة. وحقق جيمس هاردن العب 
روكتس ثالثة أرقام مزدوجة للمرة 20 هذا املوسم إذ سجل 24 نقطة واستحوذ على 11 
كرة مرتدة ومرر 13 كرة حاسمة. لكن رغم ذلك سجل هاردن خمس مرات فقط من 20 

رمية خالل سير اللعب ومنها رمية ثالثية واحدة فقط من تسع محاوالت.

دولوفيو سعيد بتواجده مع المنتخب اإلسباني
أصــبــح جــيــرارد دولــوفــيــو نــجــم مــبــاراة إسبانيا 
وفرنسا الودية التي شهدت فوز الروخا بملعب 
سان دوني، بعد أن تسبب في ركلة الجزاء التي 
الــثــانــي،  جـــاء منها الــهــدف األول وأحــــرز الــهــدف 
ليخرج بعد اللقاء ويكشف عن سعادته ورغبته 
فــي اســتــمــرار اعــتــمــاد املــــدرب جــولــني لوبيتيغي 
عليه. وأكــد العب إيه سي ميالن اإليطالي »على 
وبالطبع  للغاية،  سعيد  أنــا  الشخصي  املستوى 
ــؤالء الــالعــبــني.  لــتــواجــدي مــع املــنــتــخــب األول وهــ
أتمنى أن أواصــل العمل والــعــودة إلــى هنا«، في تصريحات أدلــى بها لوسيلة )تيلي 5( 
اإلعالمية. وشهدت املباراة التي انتهت بفوز الروخا 2-0 ، استخدام تقنية حكم الفيديو. 
واعترف دولوفيو بأن االنتظار لالحتفال بالهدف الذي سجله حتى تأكيد الحكم لصحته، 
الفيديو، لكنني سعيد جًدا بالفوز.  كان أمرا مختلفا. وقال »األمر كان مختلفًا بتقنية 

وصلت إلى هنا بالعمل الجدي، وأنا مسرور للغاية«.

باوزا مصّر على مواصلة الكفاح مع األرجنتين
خرج إدغاردو باوزا مدرب األرجنتني للرد على الشائعات التي تدور حول قرب رحيله عن 
منصبه، ورغم اعترافه أن »املدّربني يعتمدون على النتائج«، إال أنه أكد مواصلته الكفاح 
من أجل إيصال األلبيسيليستي ملونديال روسيا 2018. وقال بــاوزا »ال أخشى شيئا 
أو شخصا. نحن أقوياء بفضل الالعبني، كل مباراة وبها صعوبات والقتال مستمر«، 
وذلك عقب السقوط املخيب في الباز أمام بوليفيا 0-2. وأوضح املدرب أنه يحظى بدعم 
اإلداريني والالعبني، وأبرز أن الجميع يركز في الوقت الحالي على املباريات املتبقية في 
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال روسيا. وأضاف »أشعر أنني على ما يرام 
وشعرت بالدعم خالل املرات التي تحدثت فيها مع املسؤولني. الشعور الذي تعززه العالقة 

مع الالعبني. تحسنت كثيرا ونفكر فيما هو مقبل«.

وودغيت ينضم للطاقم التدريبي لميدلسبره
قال ميدلسبره املتعثر بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، إن العبه السابق جوناثان 
الــذي لعب بفريق  للفريق األول.وســيــعــاون وودغــيــت،  الفني  وودغــيــت سينضم للجهاز 
ــال مــدريــد  الــشــبــاب مليدلسبره قــبــل االنــتــقــال لــلــيــدز يــونــايــتــد ونــيــوكــاســل يــونــايــتــد وريــ
وتوتنهام هوتسبير، املدرب ستيف أغنو. وتولى أغنو قيادة الفريق بعد مغادرة املدرب 
االسباني أيتور كارانكا في وقت سابق هذا الشهر. وقال أغنو ملوقع النادي على اإلنترنت 
»جوناثان شخص نعرفه جيدا كما يعرف هو النادي جيدا من الداخل والخارج. »وأضاف 

»سيجلب لنا الكثير من الخبرة. إنه شخص رائع ونحن سعداء بوجوده معنا«.

عجمان في الدرجة الثانية حيُث لعب 21 مباراة سجل فيها 
الفجيرة  انتقل مع نهاية املوسم إلى فريق  أهــداف، ثم  ستة 
في دوري الخليج العربي، ولعب حتى اآلن 62 مباراة سجل 

فيها 36 هدفًا.
املنتخب  مــع  مــعــتــوق مسيرته  بـــدأ  الـــدولـــي،  الصعيد  وعــلــى 
اآلن 52 مباراة سجل  اللبناني في عام 2006، ولعب حتى 
فيها 14 هدفًا، وبدأ معتوق مع منتخب »األرز« في تصفيات 
كأس العالم 2014، وظهر بأداء ُمميز والفت جعله واحدا من 
أفضل العناصر املوجودة في املنتخب اللبناني، الذي استعاد 
بريقه في هذه التصفيات ووصل إلى املرحلة النهائية ألول 
مرة في تاريخه. كما سجل معتوق هدفًا تاريخيًا في مرمى 
التي جمعته مع لبنان  البرازيل األوملبي في املباراة  منتخب 

وانتهت بالتعادل )2 - 2(.
وشارك حسن معتوق مع املنتخب اللبناني في املباراة األولى 

اآلسيوية  الــقــارة  تصفيات  كونغ ضمن  هونغ  مواجهة  فــي 
املؤهلة إلى كأس آسيا 2019 في اإلمــارات. وساهم معتوق 
في فوز منتخب »األرز« بهدفني نظيفني، وذلك بعد أن صنع 
املهاجم محمد غدار  تابعها  األول من كرة عرضية  الهدف 
بــرأســه، ثــم ومــن ركــلــة ركنية أحــدثــت دربــكــة داخـــل منطقة 
الجزاء، تابعها معتوق في الشباك مباشرًة، ليخرج منتخب 
وتنتهي  األول،  الــشــوط  مــن  نظيفني  بهدفني  متقدمًا  لبنان 

املباراة بفوز لبناني أول في التصفيات بنفس النتيجة.
وفــي حــال وصــول املنتخب اللبناني إلــى بطولة كــأس آسيا 
2019، فإن حسن معتوق سيكون أحد نجوم هذه البطولة 
اآلسيوية التي تستضيفها اإلمارات التي يلعب فيها معتوق، 
ويــلــقــى مــســانــدة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة مــن الــجــالــيــة اللبنانية 

املتواجدة هناك.
)العربي الجديد(

ُيعتبر حسن معتوق واحدًا من أفضل نجوم كرة القدم في 
لبنان، وهو الالعب الذي تألق مع فريق العهد اللبناني قبل أن 
يحترف في اإلمارات. يتميز معتوق بأنه من أفضل املراوغني 
في املنتخب اللبناني ويلعب على الجناح األيسر، وقادر على 
اختراق أي دفاع مهما كانت قوته، ألنه يملك قدمني غدارتني.

بدأ معتوق مسيرته الكروية مع فريق العهد اللبناني في عام 
2005 واستمر معه حتى عام 2012، حيُث لعب 120 مباراة 
انتفاضة فريق  فــي  سجل فيها 89 هــدفــًا، وســاهــم معتوق 
والنجمة  األنصار  وإنهاء سيطرة  اللبنانية  الكرة  في  العهد 
على األلقاب، بعد أن حقق لقب الدوري أعوام )2008، 2010 

و2011(.
وفـــاز مــعــتــوق بــجــائــزة هـــداف الــــدوري الــلــبــنــانــي فــي موسم 
2011-2012 بعد أن سجل 15 هدفًا. وبعد أن حقق معتوق 
ــارات مــع فريق  ــ األلــقــاب فــي لــبــنــان، قـــرر االحـــتـــراف فــي اإلمـ

حسن معتـوق

على هامش الحدث

هو واحد من 
أفضل المهاجمين 
اللبنانيين حاليًا يلعب 
مع فريق الفجيرة 

اإلماراتي

السعودية تسير في الطريق الصحيح نحو المونديال )كريم صاحب/فرانس برس(

في المجموعة األولى خسر المنتخب السوري من كوريا الجنوبية خارج 
المنتخب القطري  الديار بهدف نظيف، وفي نفس المجموعة خسر  
مرة جديدة أمام منتخب أوزبكستان بهدف نظيف، كما فاز المنتخب 
وفي  نظيف.  بهدف  الصين  على  المجموعة  هذه  متصدر  اإليراني 
بهدفين  األسترالي  المنتخب  أمام   اإلمارات  خسرت  الثانية  المجموعة 
أهداف  بأربعة  تايالند  منتخب  على  الياباني  المنتخب  فاز  كما  نظيفين، 

نظيفة، لتتصدر المجموعة مع السعودية برصيد 16 نقطة.

نتائج الجولة السابعة

وجه رياضي

ــاء ورقــــــص واحـــتـــفـــاالت  ــنـ 90 دقـــيـــقـــة مــــن غـ
جسدت الرقم 12 بأفضل الصور.

مدرب ذكي وعناصر قوية
يلعبون  ُمميزين  العــبــني  الــســعــوديــة  تملك 
في أقوى األندية السعودية، من خط الدفاع 
تشكيلة  عناصر تصنع  الهجوم،  خــط  إلــى 
مثالية قادرة على صناعة الحلم السعودي 
املــونــديــالــي. فــي خــط الــدفــاع يصنع كــل من 
يــاســر الــشــهــرانــي، عمر الــهــوســاوي، أسامة 
هـــوســـاوي ومــنــصــور الــحــربــي خــطــا صلبا 
فـــاصـــا بــــني الـــحـــيـــاة واملــــــــوت، مــــن يــقــطــعــه 
حتمًا هو في عداد املوتى. تلقت السعودية 
خــمــســة أهــــداف فــي الــتــصــفــيــات حــتــى اآلن، 
هذه النسبة الضئيلة تؤكد قوة هذه الدفاع 
السبع للمنتخب  املــبــاريــات  فــي  الـــذي ظهر 
السعودي بقوة وال يسمح بمرور الهجمات 
بسهولة، وأهــم ميزة هــذا الدفاع أنــه يقاتل 
ــيــــرة في  عــلــى كـــل كــــرة وكـــأنـــهـــا الـــكـــرة األخــ

املباراة.
وباالنتقال إلى خط الوسط هناك عبد امللك 
الــخــيــبــري، ســلــمــان الــفــرج، يحيى الــشــهــري، 
تيسير الجاسم ونواف العابد، هؤالء العبون 
يطبقون خطة املدرب بأدق تفاصيلها، ألنهم 
يــعــرفــون كــيــفــيــة نــقــل الـــكـــرة مـــن الـــدفـــاع إلــى 
الـــهـــجـــوم، ويـــعـــرفـــون جـــيـــدًا مــتــى يــصــنــعــون 

املرتدة ومتى يدافعون عن مرماهم.
أداء خط الوسط الذي ُيمول الهجمات ملحمد 
املنتخب  فــي تشكيلة  األهــم  السهاوي هــو 
الوسط هو من يصنع  السعودي، ألن خط 
الفارق في نتائج السعودية حتى اآلن ولو 
تابع هذا الخط بنفس األداء، سيكون تأهل 
املنتخب السعودي مسألة وقت فقط ال أكثر.
ــدرب الــهــولــنــدي بــيــرت فـــان مــارفــيــك  ــ أمـــا املـ
فهو من بني األفضل في التصفيات حاليًا، 
الاعبني ويديرهم  عــرف كيف يوظف  ألنــه 
ــبـــاراة بــحــســب الـــظـــروف املحيطة  فـــي كـــل مـ
صعوبة  السعودية  تواجه  أحيانًا  باللقاء. 
مـــا تقلب  لــكــن ســريــعــًا  األول،  الـــشـــوط  فـــي 
الطاولة في الشوط الثاني مثلما حصل في 
مباراة العراق تمامًا، وهنا يأتي دور املدرب 
فـــان مــارفــيــك الــــذي يــقــود الــســعــوديــة نحو 

املونديال بخطى ثابتة ومن دون مشاكل.
املـــدرب الــهــولــنــدي الـــذي عــرف كيف يصنع 
أسلوبا هجوميا للمنتخب السعودي وفي 
نفس الوقت حــذرا دفاعيا هو املــدرب الذي 
املـــونـــديـــال، ألن فــان  فــي  الــتــواجــد  يستحق 
مــارفــيــك فعل كــل شــيء فــي سبع مــبــاريــات، 
حــقــق 16 نــقــطــة مـــن أصــــل 21 مــمــكــنــة مثل 
فقط،  أمــامــه  الــذي خسر  الياباني  املنتخب 
والسعودية ال تقدم أداء عاديا معه بل تلعب 
بطريقة جميلة، وتقدم كرة قدم راقية تؤكد 
الــهــولــنــدي صــنــع منتخبا  املـــــدرب  أن هــــذا 
املونديال عن  قــادرا على بلوغ  عربيا قويا 

جدارة واستحقاق.

استقبل استاد ماريتيمو بمدينة فونشال البرتغالية، النجم كريستيانو رونالدو، بحرارة 
األولــى لالعب في مسقط  البرتغال والسويد هي  شديدة حيث يشهد مباراة وديــة بني 
رأسه بقميص املنتخب. ولم يخض »الدون« أي مباراة رسمية مع منتخب بالده في إقليم 
ماديرا، حيث ولد، منذ أن غادر فريق سبورتنغ لشبونة عام 2003 راحال إلى مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي. وقبل بداية املباراة، تلقى رونالدو إشادة من جانب االتحاد البرتغالي 
الــقــدم، واحتفل مع الجماهير بكأس األمــم األوروبــيــة »يــورو 2016« التي فــاز بها  لكرة 
صيف العام املاضي، والتي قدمها له األطفال الذين يلعبون في نادي أندورينيا املحلي، 

الذي كان يلعب به »الدون« حني كان في السابعة من عمره.

صورة في خبر

رونالدو يستعيد ذكرياته
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سيارات الجزائر
مركبات قديمة تحاول تجديد شبابها

الجزائر ـ عبد الحفيظ موسى

ــارة األجـــــــرة  ــ ــيــ ــ ــــق ســ ــائـ ــ يـــشـــعـــر سـ
الـــــــــجـــــــــزائـــــــــري، أحـــــــمـــــــد ســــــاملــــــي، 
بـــاالطـــمـــئـــنـــان إلـــــى الـــحـــالـــة الــتــي 
ــوع بــيــجــو  ــ ــيـــارتـــه مــــن نـ صــــــارت عــلــيــهــا سـ
والــتــي  مــقــاعــد  الــثــمــانــيــة  ذات  ــراز 806،  ــ طـ
تـــم إنــتــاجــهــا عـــام 2000، مــنــذ أن اســتــبــدل 
محركها القديم في سبتمبر/أيلول املاضي 
إذ يعود  قــديــم«،  بآخر يصفه بأنه »جديد 
إلــى ســيــارة أخـــرى ذات ترقيم فرنسي من 
النوع نفسه، في مقايضة مع جزائري مقيم 
فـــي مــرســيــلــيــا، جــعــلــتــه يــنــضــم إلـــى قائمة 
»الــعــربــي  »املـــحـــظـــوظـــن«، كــمــا يــصــفــهــم لـــ
ــه لــــم يـــكـــن يــصــدق  ــ الــــجــــديــــد«، مـــوضـــحـــا أنـ
غــيــار  قــطــع  أو  مــحــرك  تــأمــن  أن يستطيع 
»أصــلــيــة« ملــركــبــتــه الــقــديــمــة بــهــذا الــســعــر، 
بــعــد أن تطلب األمـــر إصـــاح املــحــرك أكثر 
أو استبدال قطعه بأخرى  من مرة سنويا 

مستوردة وغالية الثمن.
لــم يــتــجــاوز عـــداد املــحــرك الــجــديــد 70 ألــف 
كلم، على عكس محرك سيارة أحمد السابق 
الــذي فــاق 300 ألــف كلم، مــا جعل بإمكانه 

)Getty( نحو 50 في المئة من السيارات في الجزائر من طراز قديم

لفترة  املحرك  التخلص من صــداع أعطاب 
تصل إلــى 3 ســنــوات على األقــل فــي مقابل 

مبلغ 60 ألف دينار )550 دوالرا أميركيا(.
وتــعــد ســيــارة أحــمــد واحــــدة مــن 214.287 
سيارة في الجزائر يتراوح عمرها بن 15 
و19 ســنــة، حــســب إحــصــاء أجــــراه الــديــوان 
الــوطــنــي لــإحــصــاء فــي عــام 2014، ويذكر 
اإلحصاء أن 2.677.746 سيارة في الجزائر 
ــزيـــد عـــمـــرهـــا عــــن عـــشـــريـــن عــــامــــا، أي مــا  يـ
يــعــادل 49 باملائة مــن حجم الــســيــارات في 
ــــل نـــهـــايـــة 2014 إلـــى  ــــذي وصـ الــــجــــزائــــر، الــ
5.425.558 مــركــبــة، وارتــفــع فــي عــام 2015 
إحــصــاء  بــحــســب  ســـيـــارة،  إلـــى 5.683.156 

صادر عن وزارة النقل.
وتــشــيــر اإلحــــصــــاءات، الــتــي حــصــل عليها 
»العربي الجديد« من وزارة النقل، إلى أنه 
حتى نهاية عام 2016، بلغ عدد السيارات 
باملائة  8.3 ماين مركبة، 53  الجزائر  في 
مــنــهــا مــتــوســط عــمــرهــا دون 10 ســنــوات، 
و37 باملائة يفوق عمرها 20 عاما، وهو ما 
يعد سببا رئيسيا الزدهار سوق املحركات 
املــســتــعــمــلــة، الـــتـــي يـــأتـــي بــهــا املـــهـــاجـــرون 
الــجــزائــريــون فــي أوروبـــا، أو التي تدخلها 

شبكات التهريب بعيدا عن أعن الجمارك 
الــجــزائــريــة الــتــي شـــددت فــي منتصف عام 
لــلــمــتــهــربــن  الـــعـــقـــوبـــات  دائــــــرة  مـــن   ،2016
املحركات  إدخـــال  يــحــاولــون  جمركيا ممن 
وقطع الغيار املستعملة والتي تمثل %35 
من إجمالي القطع املستورد، بحسب إفادة 
فارس مسدور، األستاذ في جامعة البليدة 
)سعد دحلب( والخبير االقتصادي املهتم 

بسوق السيارات.
ــــون عــن  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــون الـ ــقــ ــائــ ــســ ويــــبــــحــــث الــ
بالخارج  مستعملة  غيار  وقطع  محركات 
ــــي فــــرنــــســــا، بـــســـبـــب اعـــتـــقـــادهـــم  ــة فـ خــــاصــ
التي  بتلك  مقارنة  هناك  املركبات  بجودة 
تصّدر للجزائر ولدول العالم الثالث، وفق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أســتــاذ  مـــا أوضـــحـــه لــــ

االقتصاد في جامعة البليدة، كمال رزيق.
ــح الـــثـــاثـــيـــنـــي، عــــــــاوة هـــــــــادف، فــي  ــجــ ونــ
ــوع  ــ ــه مـــــــن نـ ــ ــارتــ ــ ــيــ ــ اســــــتــــــبــــــدال مــــــحــــــرك ســ
ــام 2001  »ســتــرويــن« الــتــي تــم إنــتــاجــهــا عـ
على  عــّرفــه  ميكانيكي  عبر  فرنسي،  بآخر 
السيارات  بيع محركات  في  يعمل  مهاجر 
املستعملة، دخل الجزائر الصيف املاضي، 
وحــصــل هـــادف عــلــى مــحــرك ســيــارتــه بـــ80 

إجــمــالــي  وبــلــغ  دوالرا(،   731( ديـــنـــار  ألـــف 
الــتــكــالــيــف بــاإلضــافــة إلـــى قــيــمــة أجــــرة يد 

امليكانيكي 200 ألف دينار )1829 دوالرًا(.
ويــعــد فصل الصيف أكــثــر املــواســم رواجــا 
ــات، إذ يــعــود  ــركــ ــحــ لـــتـــجـــارة اســــتــــبــــدال املــ
الــكــثــيــرون مــن املــهــاجــريــن الــجــزائــريــن في 
ــا إلـــى أرض الــوطــن لــقــضــاء عطلهم  ــ أوروبـ
التي  بفرنسا  املقيمن  خــاصــة  الصيفية، 
يقيم بها 3 ماين جزائري حسب تقارير 

غير رسمية.
املــحــرك،  اســتــبــدال  عملية  تكلفة  وتختلف 
وفــــقــــا لـــعـــوامـــل أهـــمـــهـــا الـــشـــركـــة املــنــتــجــة 
ــزاء  ــ ــدد األجـ ــ ــــوع مــحــركــهــا وعـ لــلــســيــارة ونـ
التي يتم استبدالها. ويعمد مشتغلون في 
ميكانيك السيارات إلى تغيير 5 محركات 
شهريا، وال ينكر حكيم بن عباس، رئيس 
وكـــالـــة مــطــابــقــة الـــســـيـــارات الــحــكــومــيــة في 
مــركــز بـــراقـــي فـــي الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــر، أنــه 
هــو وزمــــاؤه مــمــن يــشــرفــون عــلــى معاينة 
ــبـــدل مـــحـــركـــاتـــهـــا  ــتـ الـــــســـــيـــــارات الــــتــــي تـــسـ
يــــــرصــــــدون ســــــيــــــارات غــــيــــرت بـــمـــحـــركـــات 

مستعملة ذات ترقيم فرنسي.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هــــؤالء  ــد لــ ويــــؤكــ
تغيير  أي  ألن  قانونية  بمخالفة  يقومون 
يــعــرض مــن جــديــد على  أن  للمحرك يجب 
القانونية  هيئته املخولة بإعطاء املطابقة 
لهذا التبديل في وثائق السيارة، وال توافق 
السيارة  صاحب  تقديم  بعد  إال  ذلــك  على 
قــام بعملية  الـــذي  امليكانيكي  مــن  فــاتــورة 
املــحــرك، وتــرفــض أي عملية تبديل  تبديل 
الــســيــارات  دون وثـــائـــق ألن مــافــيــا ســـرقـــة 

تستغل ذلك ملواصلة جرائمها.

2.677.746 سيارة في 
الجزائر يزيد عمرها 
عن عشرين عاما، أي 
ما يعادل 49 باملائة 

من حجم السيارات في 
الجزائر.

■ ■ ■
يعد فصل الصيف 
أكثر املواسم رواجا 

لتجارة استبدال 
املحركات، إذ يعود 

الكثيرون من املهاجرين 
الجزائريني في أوروبا 

إلى أرض الوطن.

■ ■ ■
نجح الثالثيني، عالوة 
هادف، في استبدال 
محرك سيارته من 
نوع »ستروين« التي 

تم إنتاجها عام 2001 
بآخر فرنسي.

باختصار

يبحث السائقون الجزائريون عن محركات وقطع غيار مستعملة بالخارج خاصة في فرنسا، بسبب اعتقادهم بجودة المركبات 
هناك مقارنة بتلك التي تصّدر للجزائر ولدول العالم الثالث

هوامش

سعدية مفرح

أعادني تعليق قصير قرأته في تغريدة في »تويتر«، 
أخيرًا،  انتشرت،  التي  العراقية  الطفلة  مرفقًا بصورة 
بــاســم مــونــالــيــزا املـــوصـــل، إلـــى حــكــايــة املـــصـــّور الــذي 
ــتــاريــخ الــفــوتــوغــرافــي..  الــتــقــط إحــــدى أشــهــر صـــور ال

وانتحر بعدها. 
بـــدت الطفلة الــعــراقــيــة الــتــي بــالــكــاد نــجــت مــن مذبحة 
املوصل الجديدة، وهي تبتسم لعدسة املصور ابتسامة 
غريبة، بعيون دامعة ومالمح غارقة في األسى، في ما 
 مظهرها األشعث على ما كانت تعانيه في اللحظة 

ّ
دل

التي استوقفت فيها املصور الفوتوغرافي، ليلتقط لها 
الصورة الشهيرة. 

أما التعليق الذي استوقفني من بني مئات التعليقات 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  الـــتـــي انــتــشــرت فـــي وسـ
التي  املفارقة  اللحظة  من  ودهشة  الطفلة،  مع  تعاطفًا 
الطفلة  إن  تقول  لسيدة  فهو  الفوتوغرافيا،  جمدتها 
اللحظة، بحاجة ملن يحتضنها، ال ملن  كانت، في تلك 
يصّورها. وهــذا، باملناسبة، رأي قديم يتجّدد مع كل 
وبالتحديد  مشابهة،  صحافية  فوتوغرافية  صـــورة 
مــنــذ حــادثــة انــتــحــار املــصــور الــعــاملــي، كيفن كــارتــر، 
املتعاظم  الشعور  وطــأة  يوليو/تموز 1994، تحت  في 

بالذنب، بسبب انحيازه لفكرة السبق الصحافي، على 
حساب نداء الضمير اإلنساني.

ــادف طــفــلــة ســـودانـــيـــة فـــي أثــنــاء  ــ ــارتـــر قـــد صـ ــان كـ كــ
ت بالسودان 

ّ
تغطيته الصحافية أحوال املجاعة التي أمل

وهي  املاضي،  القرن  تسعينيات  مطلع  في  وأهوالها، 
تــزحــف مــنــهــكــة الـــقـــوى، بــســبــب الـــجـــوع الــشــديــد من 
الكوخ الذي يسكنه ذووها إلى مقر توزيع املساعدات 
الغذائية، بعد أن مات كل من في الكوخ جوعًا، ولم يبق 
سواها، لتحاول النجاة قدر استطاعتها. وعلى الرغم 
من أن املسافة بني الكوخ ومقر املساعدات ال يزيد عن 
كيلو متر واحد، إال أن الطفلة املسكينة لم تستطع بلوغ 
هدفها في النهاية، فقد كانت تزحف ببطء شديد، بعد 
إلــى مرحلة االحتضار، وكــان في املشهد  أن وصلت 
متحّينًا  فبقي  الطعام،  إلــى  يقل عنها حاجة  ال  نسر 
فرصة االنقضاض على الطفلة، بعد أن يبتعد املصور 
كما يبدو، لكن املصور الذي وجد املشهد مغريًا جدا 
ما  بــصــورٍة، سرعان  ليفوز  اللتقاطه صــّوب عدسته 
بولتيزر ألفضل  بجائزة  فــاز  ثم  العالم،  في  انتشرت 

صورة فوتوغرافية إنسانية في ذلك العام. 
لــم تــكــن تــلــك الــجــائــزة لتحمي كــارتــر مــن الــنــقــد الــذي 
الطفلة  اهتمامه بتصوير  إليه كثيرون، بسبب  وجهه 
ــا مــن  ــاذهـ ــقـ ــــى إنـ ــة إلـ ــارعـ ــــدال مــــن املـــسـ املـــحـــتـــضـــرة، بـ

الــرغــم مــن دفــاعــه عــن نفسه  مصيرها املحتوم، على 
بأنه مــصــور، كــان يــمــارس مهنته التي جــاءت بــه إلى 
فضاء املجاعة بإخالص شديد، وإن إنقاذ ضحايا تلك 
املجاعة، وهم كثيرون، لم تكن من مهامه. وقد ضاعف 
حدة الهجوم عليه، من كثيرين من النقاد والقراء على 
حد سواء، ما قيل من أنه انتظر، بعد التقاطه الصورة، 
ما يقرب من عشرين دقيقة، راقب فيها النسر وهو 
ينقّض على الطفلة، قبل أن يغادر املكان تاركا وراءه 
أشالء الجسد الصغير، وقد اختلطت بأشالء الضمير 
الصحافي امليت، في صورٍة واقعيٍة، لم يلتقطها أحد. 

ــع مــوقــفــه مــمــا حــدث  ــ ــــذي راجـ لـــم يــحــتــمــل املـــصـــّور الـ
اآلخــرون  أن ساهم  بعد  بالندم،  الشعور  وطــأة  تحت 
في تذكيره بإنسانيته املهدرة البقاء طويال على قيد 
نيله  مــن  قليلة  أشــهــر  بعد  ينتحر،  أن  فــقــّرر  الــحــيــاة، 
الــجــائــزة الــتــي وضــعــتــه عــلــى مــحــك اخــتــيــار الضمير 
اإلنساني. على الرغم من أن هناك من دافــع عنه، في 
املقابل، على اعتبار أن ما قام به نوع من اإلنقاذ غير 
املباشر ألطفال آخرين، كان من املفترض أن يواجهوا 
طه 

ّ
الــذي سل الضوء اإلعالمي  أن  لوال  الطفلة،  مصير 

كـــارتـــر وزمــــــالؤه عــلــى املـــأســـاة ســاهــم فـــي تخفيف 
حّدتها في النهاية.

أنا  »أنــا مكتئب،  وراءه؛  تركها  التي  فــي رسالته  قــال، 
والجثث  القتل  لــحــاالت  الواضحة  بالذكريات  ــاَرد 

َ
ُمــط

و مجروحني، مطارد 
َ
والغضب واأللم وأطفال جائعني أ

ــتــّواقــني إلطـــالق الـــنـــاِر، ِمـــْن الــجــالديــن  ِمـــْن املــجــانــني ال
القتلة«. 

وواضـــــح أن الـــجـــالديـــن والــقــتــلــة واملـــجـــانـــني الــتــّواقــني 
إلطالق النار على الضحايا األبرياء ما زالوا يمارسون 
ــرأى مــــن عــــدســــات الــصــحــافــيــني  ــ ــ ــم، عـــلـــى مـ ــهـ أعـــمـــالـ
اخــتــبــارات مستمرة  فــي  الفوتوغرافيني،  واملــصــوريــن 
للضمير اإلنساني، وهو يواجه الضمير املهني.. حيث 

ال ضرورة إلعالن الفائز أخيرًا.

القتلة يواصلون أعمالهم

وأخيرًا

لم تكن تلك الجائزة لتحمي 
كارتر من النقد الذي وجهه 
إليه كثيرون، بسبب اهتمامه 

بتصوير الطفلة المحتضرة
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