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باريس ـ العربي الجديد

جهــود  إلحيــاء  الدولــي  املؤتمــر  خلــص 
الســام بــني الفلســطينيني واإلســرائيليني، 
الــذي اســتضافته فرنســا، أمــس األحــد، إلــى 
مقــررات يمكــن وصفهــا بأنها تشــكل »الحد 
األدنــى املمكــن أو املتــاح« فــي ظــل الظــروف 
اإلدارة  فــي  والتحــوالت  الحاليــة  الدوليــة 
األميركيــة مــع بقــاء أيــام قليلــة علــى انتهــاء 
إدارة بــاراك أوبامــا ووصــول إدارة دونالــد 
وزيــر  وأعلــن  األبيــض.  البيــت  إلــى  ترامــب 

إيرولــت  مــارك  جــان  الفرنســي  الخارجيــة 
فــي ختــام املؤتمــر أن »أي حــل  )الصــورة(، 
واإلســرائيليني  الفلســطينيني  بــني  للنــزاع 
 1967 عــام  حــدود  إلــى  يســتند  أن  يجــب 
وقــرارات األمــم املتحدة«. كمــا وجه املجتمع 
فــي  نيــة  أي  وجــود  بعــدم  رســالة  الدولــي 
االعتــراف بأيــة خطــوات أحاديــة، خصوصًا 
بشــأن الحــدود أو القــدس املحتلــة. وهــو مــا 
ترجــم بدعــوة املجتمعــني فــي باريــس إلــى 
»إظهــار االلتــزام بحــل الدولتــني واالمتنــاع 
نتيجــة  تســتبق  أحاديــة  أعمــال  أيــة  عــن 

الحــدود  بشــأن  خصوصــا  املفاوضــات، 
فــي  أنــه  مؤكديــن  والاجئــني«  والقــدس 
حــال اتخــاذ خطــوات من هــذا النــوع »فإنها 
مقــررات  تحويــل  لكــن  بهــا«.  تعتــرف  لــن 
الفلســطينيون  عنــه  غــاب  الــذي  املؤتمــر، 
االحتــال  موقــف  بســبب  واإلســرائيليون 
املتعنت، إلى مشاريع لقرارات أممية تضفي 
يبــدو  االحتــال  علــى  الضغــط  مــن  مزيــدًا 
الخارجيــة  وزيــر  تعهــدات  ظــل  فــي  صعبــًا 
بــأن  إلســرائيل  كيــري،  جــون  األميركيــة، 
قــرارات  إلــى  تتحــول  لــن  املؤتمــر  نتائــج 

دولية. ووفقًا للقناة اإلســرائيلية العاشــرة، 
فــإن كيــري قد اتصل بنتنياهو، قبل صدور 
البيان الختامي ملؤتمر باريس مؤكدًا له أن 
»البيــان وقــرارات مؤتمر باريس لن تتحّول 
الحقــًا إلــى مقترحــات لقــرارات عــن مجلــس 
األمــن الدولــي، ولــن تكون هنــاك خطوات أو 
مقررات إضافية ضد إسرائيل«.  في مقابل 
ذلــك، وصــف كيري، إشــارة إدارة ترامب إلى 
»ال  بأنــه  األميركيــة  الســفارة  لنقــل  خطــط 
ينتمي للمحافل الدولية في هذا التوقيت«.
]التفاصيل ص. 8[

مؤتمر باريس للسالم: رفض الخطوات األحادية وتمسك بحّل الدولتين
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النار  اتفاق وقف  استهدافهما  اهلل«  السوري و»حزب  النظام  صّعد 
مسؤول  واغتيال  بردى  وادي  في  مدنيين  قصف  عبر  سورية،  في 
التفاوض، ما بات يهّدد بشكل واضح مؤتمر أستانة، وسط اتهامات 

لروسيا بعدم الجدية في التوصل لتسوية
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بــرم 
ُ
الــســبــت، تــطــور أدى إلــى تعطيل اتــفــاق أ

بني فصائل املعارضة والنظام يوم الجمعة، 
ــران الحسم العسكري  الــنــظــام وإيــ نــّيــة  وأكـــد 
املــعــارضــة على توقيع  املنطقة، وإجــبــار  فــي 
فــرض هيمنة مطلقة على  لهما  يتيح  اتفاق 
خاصرة دمشق الشمالية الغربية. فقد اغتيل 
على  الغضبان  حسن  أحــمــد  املتقاعد  الــلــواء 
يـــد ضــابــط فـــي الـــحـــرس الــجــمــهــوري الــتــابــع 
لــلــنــظــام، غـــــداة الـــتـــوصـــل التـــفـــاق بـــني قـــوات 
النظام والفصائل املعارضة، ويسمح بدخول 
ورش الصيانة لبدء عملية إصــاح األضــرار 

التي لحقت بمنشأة نبع الفيجة.
وقال املحامي فؤاد أبو حطب، وهو املفّوض 
ــة لـــــــوادي بــــــردى فــي  ــيـ ــدنـ ــن الـــفـــعـــالـــيـــات املـ عــ
الله«  »العربي الجديد«، إن »حزب  لـ الخارج، 
ــاق الـــــذي تم  ــفــ أفـــشـــل بــمــقــتــل الــغــضــبــان االتــ
التوصل إليه مع النظام. وأضاف أن »توقيع 
االتفاق بني الفعاليات في وادي بردى، وبني 
الوطني  األمـــن  فــي مكتب  الــنــظــام  عــن  ممثل 
ــلـــواء عــلــي مــمــلــوك، تضّمن  الــــذي يــتــزعــمــه الـ
ــول  ــع دخــ ــن مــ ــزامـ ــتـ ــالـ ــار، بـ ــ ــنـ ــ وقـــــف إطــــــاق الـ
ورشـــات إصــاح لنبع عــني الفيجة، مــن دون 
أن يــنــّص عــلــى دخــــول قــــوات الــنــظــام وحــزب 
الله إلى املنطقة«. ولفت إلى أن قوات النظام 
وحــــزب الــلــه لــم تــلــتــزم بــاالتــفــاق، واســتــمــرت 
بــالــقــصــف، مـــع مـــحـــاوالت االقـــتـــحـــام الـــبـــري، 
فــذهــب وفــد وادي بـــردى بــرئــاســة الغضبان، 
وهو وفق االتفاق مكلف من قبل بشار األسد 
شــخــصــيــا بـــــإدارة املــنــطــقــة أمــنــيــا وعــســكــريــا، 
ملــقــابــلــة الــعــمــيــد قـــيـــس فــــــروة املــــســــؤول عــن 
ــــي قـــــــوات الـــنـــظـــام  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فـ
بالوادي عند حاجز قرية دير قانون، لوضعه 
في صورة خروقات االتفاق، وفوجئ الجميع 
بقيام ضابط من الحرس الجمهوري بإطاق 
رصاصتني على اللواء الغضبان ما أدى إلى 
مقتله. وأشــار أبو حطب إلى أن إطاق النار 
جاء بناء على تحريض من »حزب الله« الذي 
ليس من صالحه تطبيق االتفاق، فهو يريد 
بــردى عسكريا،  وادي  السيطرة على منطقة 
ــــي بــالــســيــطــرة  ــرانـ ــ الســـتـــكـــمـــال املــــشــــروع اإليـ

وحلفائه  النظام  خــروقــات  بعد  أستانة  إلــى 
في وادي بردى.

مجزرة بحق المدنيين
وارتكبت قوات النظام السوري مجزرة بحق 
املدنيني في منطقة وادي بردى، الواقعة على 
دمشق،  غــرب  كيلومترًا شمال   15 نحو  ُبعد 
في سياق محاوالتها للسيطرة عليها. وجاء 
اتفاق تهدئة  القوات  ذلك بعدما نسفت هذه 
في املنطقة كانت قد توّصلت إليه املعارضة 
والــنــظــام، بــعــد قتلها الــلــواء املــتــقــاعــد أحمد 
حــســن الــغــضــبــان، والـــــذي كــــان يـــشـــرف على 
أن  املعارضة  االتــفــاق، مع تأكيد مصادر في 
النظام و»حزب الله« يقفان وراء هذا الحادث، 
للسيطرة على كامل الوادي وتهجير سكانه.
وأكدت الهيئة اإلعامية في وادي بردى أمس 
األحــد، مقتل أكثر من 12 مدنيا وإصــابــة 20 
آخــريــن فــي قــريــة ديــر قــانــون، إثــر استهداف 
دبابة تابعة لقوات النظام تجّمعا للمدنيني. 
بــردى،  وادي  فــي  اإلعامية  الهيئة  وبحسب 
استهدف القصف مركز تجّمع للنازحني في 
الــقــريــة. وهـــذه الحصيلة مــن الــضــحــايــا هي 
األعلى خال يوم واحد في املنطقة منذ بدء 
الهدنة أوائل الشهر الحالي. وجاءت املجزرة، 
بعد ساعات من سيطرة قوات النظام و»حزب 
الــلــه« على قرية عــني الــخــضــراء، الواقعة بني 
قريتي بّسيم وعني الفيجة أبرز قرى الوادي، 
والـــذي يغذي  الشهير،  املــيــاه  نبع  يقع  حيث 
ــة من  ــائـ الــعــاصــمــة دمـــشـــق بــنــحــو 70 فـــي املـ

احتياجاتها من مياه الشرب.
ــام مــــع »حــــــزب الـــلـــه«  ــنـــظـ ــعــــت قــــــوات الـ ووضــ
عني  قرية  على  للسيطرة  العسكري  ثقلهما 
الــوقــت ذاتـــه على  الــفــيــجــة، إذ يضغطان فــي 
ــر مـــقـــرن، لتضييق  قــريــتــي كــفــيــر الـــزيـــت وديــ
املعارضة  فصائل  أمــام  العسكرية  الخيارات 
املسلحة. وذكر ناشطون محليون أن فصائل 
املــعــارضــة تــتــصــّدى ملــحــاوالت قـــوات النظام 
و»حزب الله« التقدم على محور عني الفيجة، 
بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف تتعرض 
له القرية واملناطق املحيطة بها. وبرز، مساء 
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ــرت  ــلــــى ريــــــــف دمــــــشــــــق. واعــــتــــبــ ـــة عــ الــــكــــامــــلـ
الفعاليات املدنية في وادي بردى أن اغتيال 
الغضبان بمثابة قضاء على »كل أمل في حل 
سلمي يحقن الدماء«، مطالبة قادة الفصائل 
منذ  أنقرة  التركية  العاصمة  في  املجتمعني 
»اإلعـــان  بــــ أيــــام للتحضير ملــؤتــمــر أســتــانــة 
بشكل واضح عن انهيار العملية السياسية، 
وعــــدم الــتــوجــه إلـــى أســتــانــة«. كــذلــك طالبت 
الفعاليات تركيا كونها طرفا ضامنا التفاق 
مسؤولياتها«،  »تحّمل  بـ النار،  إطــاق  وقف 
ــع بـــاتـــجـــاه إدخـــــــال مـــراقـــبـــني أمــمــني  ــ ــدفـ ــ و»الـ
إلــى وادي بـــردى، ملراقبة وقــف إطــاق النار، 
ــلـــه من  وانـــســـحـــاب قـــــوات الـــنـــظـــام وحـــــزب الـ

املناطق التي سيطرت عليها بعد بدء تنفيذ 
الرسمي باسم  االتــفــاق«. كذلك قال املتحدث 
بـــــردى« عمر  »الــهــيــئــة اإلعـــامـــيـــة فـــي وادي 
»االتفاق  إن  بــرس«  »فرانس  لوكالة  الشامي 
)أمــس( بعد  اليوم  ُيعتبر ملغى منذ صباح 
خرقه من النظام مــرات عــدة، خصوصا بعد 

مقتل الغضبان«.
ــر الــصــحــافــي مــحــمــد فــــارس،  مـــن جــهــتــه، ذكــ
وهو من أبناء منطقة وادي بــردى، أن مقتل 
 خــطــرًا عــن تــدمــيــر منشأة 

ّ
الــغــضــبــان ال يــقــل

نـــبـــع الـــفـــيـــجـــة، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن الـــغـــضـــبـــان 
ــوادي«،  ــراف فــي الــ »كـــان مــقــبــواًل مــن كــل األطــ
النظام وحــزب  أن  الــوقــت عينه  فــي  موضحا 

ــصــا مـــن شــخــصــيــة كــــان لــهــا ثقل 
ّ
الــلــه »تــخــل

تفاوضي، وتتمتع بالشجاعة، ووجوده كان 
يؤدي دورًا مهما في إفشال مخطط إخضاع 
املنطقة، وتسليمها لحزب الله«. في املقابل، 
قّدم النظام رواية مختلفة لاغتيال، إذ قالت 
وكالة »سانا« التابعة للنظام إن »إرهابيني 
»بعد خروجه  الغضبان  على  النار«  أطلقوا 
مـــــن اجــــتــــمــــاع مـــــع مـــتـــزعـــمـــي املـــجـــمـــوعـــات 

اإلرهابية املسلحة في قرية عني الفيجة«.

محاوالت الستمرار التقّدم
ــام وحــلــيــفــتــه إيـــــــران بــعــرض  ــظـ ــنـ وضــــــرب الـ
ــة،  ــوريـ ــــف إطــــــاق فــــي سـ ــفــــاق وقـ الـــحـــائـــط اتــ

والــــذي دخـــل حــّيــز التنفيذ فــي الــثــاثــني من 
إذ  تــركــيــة،  املــاضــي بضمانة روســيــة  الشهر 
اســـتـــمـــرا فـــي مـــحـــاولـــة تــطــويــع الـــقـــرى الــتــي 
وادي  منطقة  فــي  املــعــارضــة  عليها  تسيطر 
تح بتوقيع االتفاق، 

ُ
بردى، مغلقني باب أمل ف

إليجاد حل سياسي في سورية.
ــلــــى الـــحـــســـم  ــاؤه عــ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ويــــصــــر الــــنــــظــــام وحـ
العسكري، خافا إلرادة دولية تبدو عاجزة 
ــســــوري، وعــمــلــيــات  ــدم الــ ــ عـــن وقــــف نـــزيـــف الـ
الــتــهــجــيــر واســـعـــة الــنــطــاق الـــتـــي يـــقـــوم بها 
مباشرة،  روســيــة  بمساعدة  وإيـــران،  النظام 
خصوصا في دمشق ومحيطها، وصواًل إلى 
تــوّجــه واضــح  فــي  الــغــربــي،  القلمون  منطقة 
والديمغرافية  العسكرية  الــســيــطــرة  لــفــرض 
جــنــوب سورية  مــن  املــمــتــدة  الجغرافيا  على 
إلى الساحل السوري، مرورًا بمدينة حمص 
ــا الــــغــــربــــي، لـــتـــأمـــني الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــهـ ــفـ وريـ

»سورية املفيدة«.
ــنــــظــــام وحــــلــــفــــاؤه أن املـــعـــارضـــة  الــ ويـــــــــدرك 
الــــســــوريــــة بــــاتــــت فــــي وضـــــع ال يـــســـمـــح لــهــا 
بتخفيف الضغط عن املناطق التي يهاجمها 
ــردى، إذ بــاتــت  ــ بــ فـــي مــنــطــقــة وادي  الـــنـــظـــام 
الحيلة«،  »قليلة  املسلحة  املعارضة  فصائل 
خصوصا بعد خسارتها معاقلها في مدينة 
حلب، وهذا ما يفّسر استمرار الهجوم على 
ــــوادي، عــلــى الــرغــم مــن كــل املــحــاوالت  قـــرى الـ
التي ُبذلت الحتواء املوقف خشية أن يفضي 
إلــــى »تــفــجــيــر« اتـــفـــاق وقــــف الـــنـــار، وهــــو ما 
ســـيـــؤدي إلــــى تــبــعــات كــارثــيــة عــلــى املــشــهــد 

السوري برمته.
ــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــات مــوالــيــة  ــ ــانـــت قـ وكـ
 عـــن حـــزب الــلــه قـــد بــــدأت فـــي الــواحــد 

ً
فــضــا

والعشرين من الشهر املاضي حملة عسكرية 
واسعة النطاق أدت إلى مقتل وإصابة املئات 
وغايتها  آالف،  عـــدة  وتهجير  املــدنــيــني،  مــن 
الــســيــطــرة عــلــى عــشــر قــــرى تــســيــطــر عليها 
املــعــارضــة فــي وادي بــــردى مــنــذ عـــام 2012، 
وهي: بّسيمة، وعني الخضراء، وعني الفيجة، 
ــر قـــانـــون،  ــ ــقـــرن، وكــفــيــر الــــزيــــت، وديـ ــر مـ ــ وديـ
والــحــســيــنــيــة، وكـــفـــر الـــعـــوامـــيـــد، وبــرهــلــيــا، 

وسوق وادي بردى، وتتوزع هذه القرى على 
ضــفــتــي نــهــر بــــردى الــــذي يــنــبــع مـــن منطقة 

الزبداني.
وتــعــرضــت مــنــشــأة ومــبــنــى نــبــع الــفــيــجــة في 
25 مـــن الــشــهــر املـــاضـــي لــقــصــف بــالــبــرامــيــل 
املــتــفــجــرة مـــن مـــروحـــيـــات الـــنـــظـــام، وهــــو ما 
أدى، وفــــق مـــصـــادر املـــعـــارضـــة، إلــــى خـــروج 
كبيرة  كميات  وتــســّرب  الخدمة،  عن  املنشأة 
»الثلث« من مياه النبع، وغورها في  درت بـ

ُ
ق

املغذي  املائي  األرض، وهــو ما هــدد املصدر 
للمايني في العاصمة دمشق.

وتـــتـــعـــرض قــــرى الـــــــوادي مــنــذ بــــدء الــحــمــلــة 
لــحــمــات قــصــف مــســتــمــرة بــمــخــتــلــف أنــــواع 
األســـلـــحـــة، بــمــا فــيــهــا الـــصـــواريـــخ الــفــراغــيــة 
واملوّجهة، والبراميل املتفجرة، وهو ما أدى 
إلــى تدمير واســـع الــنــطــاق طـــاول كــل الــقــرى، 

خصوصا بّسيمة، وعني الفيجة.
وأكـــــــدت مــــصــــادر فــــي املـــعـــارضـــة أن الــفــرقــة 
»الـــحـــرس الــجــمــهــوري«  ـــ الـــرابـــعـــة الــتــابــعــة لـ
ويــقــودهــا فعليا مــاهــر األســـد شقيق رئيس 
النظام بشار األسد »تشّكل رأس حربة« في 
عد 

ُ
الحملة العسكرية على منطقة الوادي. وت

هـــذه الــفــرقــة مــن أشـــرس فـــرق قـــوات الــنــظــام، 
ــازر فـــي دمــشــق  ــبـــت الـــعـــديـــد مـــن املــــجــ ــكـ وارتـ
الــثــورة، وتقع منطقة  وريفها خــال سنوات 
الرئيسية  الــشــمــال مــن مقراتها  إلــى  الــــوادي 

شمال وشمال غربي العاصمة دمشق.

مفاوضات أستانة مهددة
ــات  ــثـ ــاحـ ــبـ فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، لـــــم تــــخــــرج املـ
»الـــتـــشـــاوريـــة« فـــي أنـــقـــرة بـــني قــــادة فــصــائــل 
وشــخــصــيــات مــعــارضــة ســوريــة ومــســؤولــني 
ــراك بنتائج واضــحــة، لجهة املــشــاركــة في  أتـ
مؤتمر أستانة املرتقب، إذ يلعب خرق اتفاق 
بــــــردى دورًا  فــــي وادي  ــار  ــنــ الــ إطــــــاق  ــــف  وقـ
ــردد املـــعـــارضـــة حـــيـــال حسم  ــ مـــحـــوريـــا فـــي تـ
قرارها باملشاركة، وتشكيل وفدها املفاوض.

ومن املتوقع أن تلقي األحداث املتسارعة في 
املساعي  على  بظالها  بـــردى  وادي  منطقة 
املعارضة  أجــل جمع  مــن  الــروســيــة،  التركية 
والـــنـــظـــام عــلــى طـــاولـــة تـــفـــاوض جـــديـــدة في 
الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة أســـتـــانـــة فـــي الــثــالــث 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، مــــن أجـــل 
تثبيت وقف إطــاق النار، في خطوة تسبق 

مفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية.
ــار مـــصـــدر رفـــيـــع املــســتــوى فـــي الــهــيــئــة  ــ وأشــ
ــرق اتـــفـــاق  ــ ــــى أن خـ الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات إلـ
وقف إطاق النار في وادي بردى دليل على 
عــــدم جـــديـــة الــــــروس فـــي مــســاعــي الـــوصـــول 
الدولية،  الشرعية  قـــرارات  وفــق  تسوية  إلــى 
»العربي الجديد« إلى أن  مشيرًا في حديث لـ
»األيام املقبلة صعبة«، موضحا أن »الجميع 
ــدأوا يــبــحــثــون عن  ــ تــخــلــوا عــن الــســوريــني وبـ

مصالحهم«، وفق املصدر.
وفــــــي ســــيــــاق مـــســـاعـــي مـــوســـكـــو لــتــرســيــخ 
ــة، نــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء  ــا فـــي ســــوريــ وجــــودهــ
»إنــتــرفــاكــس« الــروســيــة أمــس عــن مــصــدر لم 
تــســمــه أن مــوســكــو تــنــوي تــطــويــر وتــوســيــع 
قواعدها البحرية والجوية في سورية. وقال 
إن روســيــا ستبدأ بإصاح  للوكالة  املــصــدر 
الجوية قرب  ثــاٍن في قاعدة حميميم  مــدرج 
مدينة الاذقية، في حني سيتم تطوير قاعدة 
طرطوس البحرية لتتمكن من استقبال سفن 
أكبر مثل الطرادات. وقال املصدر إن روسيا 
ــواريــــخ دفـــاعـــيـــة أرض- ســتــنــشــر أنــظــمــة صــ
 عــن قاذفات 

ً
جــو مــن طــراز »إس-300« فضا

صواريخ »باستيون« في طرطوس.

مجزرة وادي بردى 
لنسف التهدئة

دير الزور »على ضفتي الموت«

ــوري  ــس ــظــام ال ــن ــوات ال ــ واصــلــت ق
أمس  النار  إطــالق  لوقف  خروقاتها 
األحد. وأفاد الدفاع المدني في ريف 
دمشق بأن قوات النظام استهدفت 
في  السكنية  األحــيــاء  عنيف  بشكل 
بالمدفعية  وبقين  مضايا  بلدتي 
عن  أنــبــاء  ورود  دون  مــن  الثقيلة، 
وقوع ضحايا. في سياق آخر، ذكرت 
سورية  ــوات  »قـ أن  محلية  مــصــادر 
قرى  على  سيطرت  الديمقراطية« 
التكماني  وتريجة،  وبيوض،  الوديان، 
ــارك مع  ــع ــة بــعــد م ــرق ــي ريـــف ال ف
بين  المعارك  تستمر  بينما  ــش«،  »داع

الطرفين في محيط قرية الفتيح.

قصف مضايا 
وبقين

الحدث

قضية

محمد أمين

لم يوقف النظام السوري و»حزب 
ــل التــــفــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـــــــلـــــــه«، مــــنــــذ الـ
ــــاق الــــنــــار فــــي ســـوريـــة  وقـــــف إطـــ
املاضي،  األول  ديسمبر/كانون  شهر  أواخــر 
االتــفــاق، وسعيهما  هــذا  لنسف  محاولتهما 
لاستمرار بالضغط ميدانيا على املعارضة 
السورية. هذه املحاوالت التي كانت متقطعة 
ــبـــوعـــني، شـــهـــدت مــنــذ مــســاء  مــنــذ نــحــو األسـ
أول من أمس السبت وطوال يوم أمس األحد 
املتقاعد  الــلــواء  اغتيال  مــع  األعــنــف،  فصلها 
ــذي كـــان يشرف  أحــمــد حــســن الــغــضــبــان، والــ
مـــن طــــرف الــنــظــام عــلــى اتـــفـــاق لــلــتــهــدئــة في 
وادي بردى، إضافة إلى ارتكاب مجزرة بحق 
املدنيني في قرية دير قانون في الــوادي راح 

أكثر من 30 قتيًال 
وجريحًا من المدنيين 

بقصف على دير قانون

موسكو تنوي تطوير 
قواعدها البحرية 

والجوية في سورية

تصعيد عسكري يخرق الهدنة ويهدد المفاوضات

»داعش« ونظام األسد يتسببان 
بمعاناة مزدوجة لألهالي

 وجــريــحــا. وال 
ً
ضحيتها أكــثــر مــن 30 قــتــيــا

النظام  مخطط  عــن  التصعيد  هـــذا  ينفصل 
وحلفائه لتهجير كامل منطقة ريف دمشق، 
وهـــو مـــا كــانــت تــركــيــا قـــد حــــذرت املــعــارضــة 
منه خــال اجــتــمــاعــات أنــقــرة الــتــشــاوريــة، ما 
يــــدل عــلــى أن الــنــظــام يـــصـــّر عــلــى الــســيــطــرة 
عــلــى منطقة ريـــف دمــشــق ملــا لــهــا مــن أهمية 
بالنسبة ملخططه. مع العلم أن النظام كان قد 
حاول استثناءها من اتفاق وقف النار، إال أن 
التطورات  بــاءت بالفشل. هذه  هذه املحاولة 
امليدانية تتزامن مع استمرار مشاورات أنقرة 
بني املعارضة ومسؤولني أتــراك، بغية حسم 
تــصــور املــعــارضــة وطــرحــهــا ملــؤتــمــر أستانة 
التفاوضي املقرر في 23 يناير/كانون الثاني 
الحالي، مع بروز دعوات للمعارضة باإلعان 
التوّجه  وعـــدم  السياسية  العملية  فشل  عــن 

الحر وجرح 30 آخرين، أمس األحد،  السوري  الجيش  ُقتل 12 عنصرًا من 
إثر هجوم بسيارة مفخخة نفذه تنظيم »داعش« شرقي مدينة الباب، 
وكالة  ونقلت  ــة.  ســوري شمالي 
»األناضول« عن مصادر محلية، أن 
التنظيم استهدف بسيارة مفخخة 
قرية جب البرازي الخاضعة لسيطرة 
الجيش السوري الحر شرقي مدينة 
هذا  سقوط  إلــى  أدى  ما  الــبــاب، 
ــن الــضــحــايــا. وذكـــرت  ــدد م ــع ال
الوكالة أن مستشفى والية كليس 
جرحوا  سوريًا   15 استقبل  التركية 

في تفجير السيارة المفخخة.

أطلق تنظيم »داعش« أمس األحد سراح 320 عراقيًا كان يحتجزهم في 
لوكالة  الدليمي،  وليد  األنبار،  عمليات  قيادة  في  العقيد  وقال  سورية. 
»األناضول« إن التنظيم أطلق سراح 
على  القائم  مدينة  فــي  ــؤالء  ه
الحدود العراقية السورية. وأضاف 
تلك  اختطف  قد  كان  التنظيم  أن 
الــعــام  منتصف  بــعــد  الــعــنــاصــر، 
سورية  ــى  إل ونقلهم  الــمــاضــي، 
أن  إلــى  الفتًا  هــنــاك،  واحتجزهم 
»داعش« اتهم المختطفين بتزويد 
عن  بمعلومات  العراقية  القوات 

مقاره غربي األنبار.

استهداف الجيش الحر

»الدولة« يطلق معتقلين عراقيين

يافطة تضامنية مع دير الزور )فيليب هوغين/فرانس برس(

من قصف للنظام على إدلب يوم السبت )أحمد معمر/األناضول(

اإلنــــســــانــــيــــة واملـــعـــيـــشـــيـــة فـــيـــهـــا، ومـــعـــانـــاة 
النازحني من مناطق تنظيم »داعش«.

وقــال الناشط فــراس عــاوي، أحــد املشرفني 
الفكرة  إن  املـــوت«،  على حملة »على ضفتي 
جاءت بعد توقيع اتفاق لوقف إطاق النار 
بني فصائل املعارضة السورية والنظام، في 
29 ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، والـــذي 
خا من االشارة إلى ضرورة تحييد املدنيني 
في دير الزور، خصوصا أن االتفاق استثنى 
مناطق سيطرة »داعش« واستهداف مقراته 
الــتــي تقع بــني املــدنــيــني. ويــشــارك فــي حملة 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــعــانــاة املــدنــيــني في 
دير الزور )على ضفتي املوت(، 28 مؤسسة 
ــر الــــــــزور، إضـــافـــة  ــ وهـــيـــئـــة ومــنــظــمــة مــــن ديـ
ــرى اعـــتـــمـــاد  ـــ ـــد جـ ــى 286 شـــخـــصـــيـــة، وقـــ ــ إلــ
ــارة  شــعــار »عــلــى ضفتي املــــوت« بغية اإلشـ
إلـــى وجـــود ديـــر الــــزور عــلــى ضفتي تنظيم 

»داعش« ونظام بشار األسد.
ــــرى بـــاســـم »وجـــع  كــمــا تـــم إطـــــاق حــمــلــة أخـ
ــفـــرات« بــالــتــعــاون مــع نــاشــطــني مــن الــرقــة  الـ
ــــب، هــدفــهــا لــفــت االهــتــمــام إلــى  وحــلــب وإدلــ
معاناة النازحني من مناطق سيطرة تنظيم 
علبة« املوجهة 

ُ
»داعــش«، ودحــض التهم »امل

عدنان علي

ــر الـــــــزور شـــرقـــي ســـوريـــة  ــ ــالــــي ديـ يــعــيــش أهــ
أنــفــســهــم  يـــــجـــــدون  مـــــــزدوجـــــــة، إذ  مــــعــــانــــاة 
»الدولة  الــذي يشنه تنظيم  الهجوم  ضحايا 
اإلسامية« )داعش( على املنطقة، إضافة إلى 
بحقهم.  القمعية  السوري  النظام  ممارسات 
وواصـــــــــل تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، أمــــــس األحــــــد، 
ــر الــــزور،  هــجــومــه عــلــى قــــوات الــنــظــام فــي ديـ
والذي ُوصف باألعنف حتى اآلن، إذ نجح في 
انتزاع بعض املواقع، وتضييق الخناق على 
مطار دير الزور العسكري، بينما تشن قوات 
التنظيم  مواقع  على  واسعا  هجوما  النظام 
فــي تــدمــر شــرقــي حــمــص، ضــمــن محاولتها 
استعادة حقول النفط والغاز التي خسرتها 

الشهر املاضي.
وبــحــســب مـــصـــادر مــيــدانــيــة، تــمــّكــن عناصر 
»داعـــش« فــي ديــر الـــزور أمـــس، مــن السيطرة 
عــلــى مــنــطــقــة ســكــن املــهــنــدســني غــــرب مــطــار 
املحافظة العسكري، بعد تقّدمهم ليلة السبت 
ــرواد في  ــراف جمعية الــ فــي تلة الــبــروك وأطــ
جبهة البغيلية. كما أعلن التنظيم سيطرته 
الجاهزية«  »ســكــن  مباني  على  كــامــل  بشكل 
ــزور- ــ ــر الــ ــ ــكـــن الـــضـــبـــاط( عـــلـــى طـــريـــق ديـ )سـ
دمــشــق، الــواقــعــة مــقــابــل فـــرع املــــرور وشــركــة 
ه 

ّ
املــوارد املائية، وذلك بعد هجوم عنيف شن

من محورين، سبقه تفجير سيارة مفخخة، 
ما تسّبب في فرار أغلب عناصر قوات النظام 
ومــلــيــشــيــاتــه إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــق وضــمــن 

األحياء الواقعة تحت سيطرته في املدينة.
»داعــــــــــش«  عــــنــــاصــــر  إن  نـــــاشـــــطـــــون  وقــــــــــال 
ــنــــاريــــة عـــلـــى طــريــق  أحـــكـــمـــوا ســيــطــرتــهــم الــ
املــطــار الــعــســكــري، بــعــد هــجــوم عــنــيــف نفذه 
انـــغـــمـــاســـيـــون، إذ تـــســـلـــلـــوا داخـــــــل الـــرحـــبـــة 
العسكرية. ومع هذه التطورات، لم يعد تحت 
سيطرة الــنــظــام ســوى طــريــق واحـــد باتجاه 
املطار، يمر عبر السكن الجامعي، ومنها إلى 
حاجز الجوية، ثم مساكن املطار، وهو سالك 
بصعوبة بسبب انكشافه في بعض األماكن 

قــــوات الــنــظــام وتــنــظــيــم »داعــــــش« فـــي ريــف 
حمص الشرقي، خصوصا في محيط مطار 
ــرب املــحــطــة الــرابــعــة،  تــيــفــور الــعــســكــري، وقــ
فــي إطـــار هــجــوم واســـع تشنه قـــوات النظام 
عــلــى املــنــطــقــة، بــغــيــة اســـتـــعـــادة مـــا خــســرتــه 
أخــيــرًا امـــام التنظيم مــن حــقــوق نفط وغــاز. 
قبل  التنظيم بعربة مفخخة  وقــد استهدف 
يـــومـــني، تــجــمــعــا لـــقـــوات الــنــظــام فـــي محيط 
ــا أســـفـــر عـــن وقـــــوع قتلى  مـــطـــار الــتــيــفــور مـ

وجرحى في صفوفها.
الـــعـــمـــلـــيـــة  إن  الـــــنـــــظـــــام  مــــــصــــــادر  وتــــــقــــــول 
فيها  ُيشارك  السبت،  بــدأت  التي  العسكرية 
ــثـــر مــــن 10 آالف مـــقـــاتـــل، غــالــبــيــتــهــم مــن  أكـ
مــجــمــوعــات »الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي«، و»صـــقـــور 
الـــصـــحـــراء«، ومــجــمــوعــات يــقــودهــا العقيد 
سهيل الحسن، وتــهــدف إلــى اســتــعــادة آبــار 
الــغــاز والنفط فــي جــزل والــشــاعــر ومــهــر في 
تدمر  مــديــنــة  األولــــى، واســتــعــادة  مرحلتها 
املــصــادر  وأضــافــت  النهائية.  مرحلتها  فــي 
ــوات املـــهـــاجـــمـــة تــمــكــنــت مــــن الـــتـــقـــّدم  ــقــ أن الــ
الشمالي  املحور  عند  كيلومترات   3 ملسافة 
ــى أن  ــ الـــشـــرقـــي ملـــطـــار الـــتـــيـــفـــور، مـــشـــيـــرة إلـ
العملية تتم تحت غطاء كثيف من الطيران 
الحربي السوري والروسي، وقصف مدفعي 
املتطور،  الــعــتــاد  مــن مجموعة  وصــاروخــي 

التي وصلت أخيرًا إلى ريف تدمر.

غارات روسية
ــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك«  ــ ــالـ ــ ــالــــت وكـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
ــــوات الــنــظــام ســيــطــرت على  الـــروســـيـــة إن قـ
الرابعة  املحطة  تــال حاكمة شــمــال وشـــرق 
ت 

ّ
غــرب مدينة تدمر فــي ريــف حمص. وشن

ــة غـــــــــارات عــــــدة عـــلـــى تــلــة  ــ ــيـ ــ ــرات روسـ ــ ــائــ ــ طــ
الصوانة ومحيط مدينة تدمر ومحيط قرية 
الــشــريــفــة فـــي ريــــف حــمــص الـــشـــرقـــي، فيما 
أشــار ناشطون إلــى أن تنظيم »داعــش« قام 
بــنــقــل بــعــض املـــعـــدات مــن حــقــول الــنــفــط في 
شاعر وجزل واملهر على منت سيارات شحن 

إلى محافظتي الرقة ودير الزور.

ومــن  التنظيم.  مــع  متعاطفون  بــأنــهــم  لــهــم، 
أهــــــداف الــحــمــلــة أيـــضـــا بــحــســب املــنــظــمــني، 
االشــــارة إلــى أن التحالف الــدولــي وروســيــا 
في  التنظيم،  مناطق  فــي  املدنيني  يقصفان 
أيــضــا مــنــه، وبــالــتــالــي يبقى  ظــل معاناتهم 
املدنّيون هم املتضرر األكبر في كل الحاالت.
وكانت نخبة من أبناء املدينة من إعاميني 
وحــقــوقــيــني ونــاشــطــني ومــواطــنــني، وجــهــوا 
إلى  بيانا  الحالي،  الشهر  مــن  الخامس  فــي 
مجلس األمن، واملبعوث األممي إلى سورية 
العربية،  والجامعة  مــســتــورا،  دي  ستيفان 
ــيـــا، والــفــصــائــل  والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، وتـــركـ
املــشــاركــة بــوقــف إطــــاق الـــنـــار، طــالــبــوا فيه 
املدنيني في مدينة دير  بضرورة وقــف قتل 
الزور التي تتعرض لشتى أنواع االنتهاكات، 
من ِقبل تنظيم »داعــش« ونظام األسد على 
حد سواء. وجاء في البيان، أن نحو 600 ألف 
مــدنــي، يعانون مــن حصار خانق ومــزدوج 
مــن قبل تنظيم »داعــــش« ونــظــام األســـد، إذ 

يفتقدون ألدنى مقومات الحياة.

معارك شرقي حمص
االشتباكات بني  تتواصل  ذلــك،  في غضون 

لنيران »داعــش«. وقالت حسابات مقربة من 
»داعش« على اإلنترنت، إن عددًا من عناصر 
ــة املـــقـــابـــلـــة لــكــتــيــبــة الــتــأمــني  ــبـ حـــمـــايـــة الـــرحـ
موا 

ّ
بالقرب من مطار دير الزور العسكري، سل

أنفسهم مع أسلحتهم لعناصر التنظيم، بعد 
الوطني«  »الدفاع  مليشيا  عناصر  انسحاب 
من الرحبة التي سيطر عليها التنظيم بشكل 
كــامــل. ووفــــق نــاشــطــني، فـــإن مــعــظــم عناصر 
الرحبة قرب مطار دير الزور التابعني لقوات 
النظام، هم من املعتقلني الذين جلبهم النظام 
من سجن عدرا، ليقاتلوا مرغمني في صفوفه 

على جبهات دير الزور.
وكــان »داعــش« قد بــدأ فجر السبت، هجومه 
الــجــديــد واألوســــع حتى اآلن فــي ديــر الـــزور، 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــطـ ــ ــا ومـ ــهــ ــاتــ ــهــ ــبــ ــل مــــخــــتــــلــــف جــ ــ ــمــ ــ وشــ
ــبـــدو كـــمـــحـــاولـــة جـــديـــدة  الـــعـــســـكـــري، فــيــمــا يـ
مــن الــتــنــظــيــم، الســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى ما 
تبقى مــن أحــيــاء ومــنــاطــق فــي املــحــافــظــة، ما 
الــنــظــام، وهي  قــوات  زالــت خاضعة لسيطرة 
أحـــيـــاء الـــجـــورة والــقــصــور ومــســاكــن عــيــاش 
ــى املــــطــــار. ويــحــاصــر  ــة إلــ ــافـ ــفـــني، إضـ واملـــوظـ
التنظيم هذه املناطق منذ نحو عامني، وقد 
شن هجمات عــدة خــال هــذه الفترة محاواًل 
إتمام سيطرته على كامل املحافظة، وهو ما 

باء بالفشل ضمن الهجمات السابقة.
ــقــــت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ديـــر  ــرافــ وتــ
الــزور، مع غارات صباحية استهدفت مدينة 
املـــيـــاديـــن فـــي ريــــف املــحــافــظــة الـــشـــرقـــي، من 
طــائــرات ُيعتقد أنــهــا روســيــة، وأســفــرت عن 
إصابات بني املدنيني، وتركزت على الشارع 

العام ومعمل الكونسروة.
ُمنيت  التي  النظام  قــوات  قامت  مــن جهتها، 
اليومني  خــال  املــعــارك  فــي  بشرية  بخسائر 
املاضيني، باستهداف أحياء مدينة دير الزور 
باألسلحة  التنظيم  ســيــطــرة  تــحــت  الــواقــعــة 
الــثــقــيــلــة واملـــتـــوســـطـــة، بــالــتــزامــن مـــع غــــارات 
ــاء  ــيـ جــــويــــة، فــيــمــا اســـتـــهـــدف »داعــــــــش« األحـ
الواقعة تحت سيطرة النظام بقذائف الهاون 

موقعا ثاثة قتلى مدنيني.

وجع المدنيين
ــزور مــعــانــاة  ــ ــ ــر الـ ــ ــي فــــي ديـ ــالــ ويـــعـــيـــش األهــ
ــن جـــانـــب قــــــوات الـــنـــظـــام الــتــي  ــة مــ ــ ــــزدوجـ مـ
الخاضعة  املناطق  عشوائي  بشكل  تقصف 
لــســيــطــرة تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، بــيــنــمــا تــقــوم 
بــحــمــات اعــتــقــال وتــنــكــيــل بــحــق املــواطــنــني 
املـــوجـــوديـــن فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، الــذيــن 
يــتــعــرضــون بـــدورهـــم لــلــقــصــف مـــن عناصر 
»داعش«، ما أسفر عن مقتل ثاثة منهم يوم 

السبت.
وعلى صعيد ممارسات قوات النظام بحق 
ــة أمــنــيــة تــابــعــة لــفــرع  ــ األهـــالـــي، قــامــت دوريـ
ــن الــعــســكــري األســــبــــوع املــــاضــــي، بشن  ــ األمـ
الشبان  من  العديد  طاولت  اعتقاالت  حملة 
ــاء الـــقـــصـــور والـــــجـــــورة وهـــرابـــش  ــيــ ــي أحــ فــ
املحاصرة، بهدف زّجهم في أعمال السخرة 
ــاق والـــــســـــواتـــــر والـــتـــنـــظـــيـــف.  ــ ــفــ ــ ــفـــر األنــ كـــحـ
وفــيــمــا تــتــعــرض مــنــاطــق ســيــطــرة »داعــــش« 
ــــي ديــــــر الــــــــــزور، لـــهـــجـــمـــات مـــســـتـــمـــرة مــن  فـ
 جــانــب طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي والــطــيــران 
ــون فــــي مــنــاطــق  ــيــ ــدنــ ــانـــي املــ ــعـ ــي، يـ ــ ــروســ ــ الــ
ســيــطــرة الــنــظــام بــــدورهــــم، جــــراء الــحــمــات 
 
ً
األمنية املتاحقة ألجهزة أمن األخير، فضا
الــذي تتعرض له مناطقهم من  عن القصف 

قبل »داعش«.
وإزاء هذه املعاناة التي يعيشها أهالي دير 
الـــزور والــتــي تتفاقم يــومــا بعد آخـــر، أطلق 
ناشطون سوريون من أبناء املدينة، حملتني 
تحت عــنــوان »عــلــى ضفتي املـــوت« و»وجــع 
ــــرات«، بــغــيــة لــفــت االنـــتـــبـــاه إلــــى املــحــنــة  ــفـ ــ الـ
األوضــاع  وتــدهــور  مدينتهم  تعيشها  التي 

عناصر »داعش« 
أحكموا سيطرتهم على 

طريق المطار العسكري
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بوادر تمّرد ألهالي سيناء

اليمن: تصعيد يستبق جولة ولد الشيخ
تعويل على استقرار سياسي ومالي

قوى أوروبية تختار »موقف المشاهد«

45
سياسة

وائل قنديل

سحق عبد الفتاح السيسي الجماهير 
في مناسبتني: األولى 14 أغسطس/
آب 2013، والثانية في 11 نوفمبر/

تشرين الثاني 2016. انتقم 
السيسي من الجماهير مرتني: األولى 

بالرصاص في رابعة والنهضة، 
والثانية باملعارضة الصفيقة الرخوة، 
التي صنعت له أكذوبة ثورة الغالبة، 

وباعتها له رخيصة هزيلة تافهة، 
لينتشي بعدها، مباهيًا بأنه نجح في 

السيطرة على الجماهير. ثم كانت 
الثالثة، مع عملية استدراج قضية 

تيران وصنافير إلى مقابر األحزاب 
املهجورة، لتتحول من قضية شارع 
يغلي إلى مسرحية أحزاب مجمدة، 

ومعبأة في أكياس النظام.
ظهر حمدين صباحي ودخل بتياره 

الشعبي، في تيار ديمقراطي، ضم 
خليطًا من أحزاب، بعضها عتيق 

في السن، وبعضها حديث. غير أنها 
جميعًا شابت وهرمت عندما قررت 
إجراء عمليات تجميل في أوكار 30 

يونيو.
قفزوا جميعًا على قضية شابة، 

مجالها الحيوي نضال في الشارع، 
على رأسه سياسي شاب، هو خالد 
علي، وسحبوها إلى مقار األحزاب، 

املعتمة، ثم سلموها للنظام، حني 
قرروا استئذانه، واستسماحه، في 

»تظاهرة برخصة« كان موعدها أول 
من أمس السبت 14 يناير في محيط 
مجلس الوزراء. غير أن قضاء النظام 

رفض، وقال إنه يسمح بالتظاهر، 
في مكان في املسافة بني مشرحة 

املوتى في منطقة زينهم، وبني سجن 
القلعة من ناحية، وسجن العقرب 

املخيف، من ناحية ثالثة، فقط، هناك 
في حديقة الفسطاط، يمكن ملعارضة 

حمدين وأشباهه أن تنظم وقفة أو 
تظاهرة في حديقة النظام الخلفية.

في البداية، تظاهر الداعون إلى 
التظاهرة بأنهم فوجئوا بقرار 

نقلها، ثم تداعوا إلى النظر في األمر، 
ففوجئوا بأن الجماهير الغاضبة 
قبلت التحدي وقالت نذهب، وهنا 

وجدت املعارضة النظامية نفسها في 
ورطة، فقرر بعض أنفارها إصدار 
بيان مهذب ولطيف عن إلغاء رحلة 

حديقة الفسطاط، بحجة رفض قرار 
النظام القضائي، أو القضاء النظامي، 
برفض الوقوف أمام مجلس الوزراء، 
ثم دعت هذه املعارضة الكسيرة إلى 
وقفة أمام مجلس الدولة، اليوم، أثناء 
نظر دعوى الطعن في حكم بطالن 

تسليم تيران وصنافير، لتبدأ أصوات 
تعارض، من داخل املعارضة، الوقوف 

عند مجلس الدولة، كي ال تؤثر على 
عمل القضاء!!

في النضال املشروع من أجل 
الجزيرتني، أو غيرهما، السالح األول 
هو املواطن، هو اإلنسان، املقتول في 

رابعة العدوية، واملقتول في سيناء، 
واملسفوك دمه في جرائم تحمل 

ي خلية« املقتول، 
ّ
عنوان »األمن يصف

 وحرمانًا من 
ً
في السجون، إهماال

العالج، من دون أن يناضل من أجله 
املناضلون، ويعتبرون حياته مقدسة، 

مثلها مثل تراب الوطن ورماله.
لكن املفارقة أن بعض الذين هبطوا 
على سطح قضية تيران وصنافير 
هم أنفسهم ضالعون في إراقة دم 

املواطن.
في هذه األثناء، ُيمعن النظام في 

املقتلة، بحجة الحرب على اإلرهاب 
في سيناء، فيقتاد سجناء ومختفني 

قسريًا في سلخاناته، فتيانا في عمر 
الزهور، إلى ميدان معركته ويعلن 

تصفيتهم في اشتباك، يحتفظ هو 
وحده بإمكانية روايته على النحو 

الذي يريد، في ظل سكوٍت قاتٍل من 
املعنيني بالدفاع عن حق اإلنسان في 

الحياة.  وبالتوازي مع ذلك، تستمر 
محرقة ثورة يناير، بتسجيالت 
النظام ملكاملات رموزها. يحدث 

كل ذلك، بينما املعارضة النظامية 
ال تفعل أكثر من تدجني الغضب، 

وإجهاض أي قدرة للجماهير 
على الفعل. تتحول املعارضة إلى 

مجموعة من البهاليل والعصافير، 
حني تحصر الخالف مع السيسي 
في تيران وصنافير، وتتعامى عن 
الحقيقة الساطعة، وهي أن مشكلة 
الجزيرتني ليست سوى واحدة من 

تجليات الداء العضال الذي تسبب فيه 
فيروس مدمر، حّول مصر الرسمية 

إلى دولة مسعورة تلتهم الخرائط 
وتفترس الجماهير وتنهش ثورتها.

تيران وصنافير 
وطراطير وعصافير

مرور
الكرام

القاهرة ـ العربي الجديد

يــواجــه الــنــظــام املــصــري الــحــالــي بــرئــاســة 
ــة  ــه، أزمــ ــزتــ ــهــ ــتـــاح الــســيــســي وأجــ ــفـ عـــبـــد الـ
كبيرة في حسم الصراع املسلح في سيناء 
لصالحه، على الــرغــم ُمــضــي مــا يــزيــد عن 
ــــاث ســــنــــوات، خـــصـــوصـــا مــــع اســـتـــمـــرار  ثـ
الجسدية،  التصفية  االنتهاكات وعمليات 
فيما يدفع األهالي ثمن هذا الصراع. وقد 
ظــهــرت أخــيــرًا بـــوادر تــمــّرد مــن قبل أهالي 
العريش على انتهاكات وممارسات القوات 

املشتركة من الجيش والشرطة.
الــجــمــعــة،  يــــوم  الــداخــلــيــة،  وأعــلــنــت وزارة 
العريش،  مدينة  في  شبان  عشرة  تصفية 
بدعوى انضمامهم لتنظيم »والية سيناء« 
إرهــابــيــة،  عمليات  تنفيذ  فــي  وضــلــوعــهــم 
بــيــد أن ســتــة مــن الــشــبــاب كــانــوا مختفني 
قسريا، وهو ما دفع عائات العريش إلى 
التهديد بالعصيان املدني واتخاذ خطوات 

تصعيدية رّدًا على هذه املمارسات.
واجــتــمــعــت عـــائـــات الــعــريــش بـــديـــوان آل 
ــتــــواصــــل مــع  أيــــــــوب، وأعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا الــ
ــي تــصــفــيــة  ــة لــلــتــحــقــيــق فــ ــيـ ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
الــشــبــاب، وســـط مــطــالــبــات بــمــحــاســبــة كل 
املـــتـــورطـــني فـــي هــــذه االنـــتـــهـــاكـــات، مــهــددة 
الــجــزئــي والــشــامــل مع  املــدنــي  بالعصيان 
فــي جميع  األهــالــي  لــجــان ملناقشة  تكوين 
شوارع ومناطق العريش. وطالب عدد من 
حاضري االجتماع نواب شمال سيناء في 

البرملان بتقديم استقاالتهم.
ــــون أن  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــذا الــــــصــــــدد، اعــــتــــبــــر مـ ــ ــ فـــــي هـ
الـــقـــوات املشتركة  مــمــارســات وانــتــهــاكــات 
مـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة، هـــي أحـــد أســبــاب 
ــدم حــســم املـــعـــركـــة فـــي ســـيـــنـــاء، تــحــديــدًا  عــ
ولديه  قــوي  تنظيم  مــواجــهــة  مــع صعوبة 
ــدرات قــتــالــيــة كــبــيــرة. ورأوا أن اســتــمــرار  قــ
االنــتــهــاكــات يــزيــد مــن الــفــجــوة بــني أهــالــي 
ــة، بــمــا يــســهــم في  ــدولــ ســيــنــاء وأجــــهــــزة الــ
مــّد أمــد الــصــراع، خصوصا أن املعركة لن 
األهالي،  على  االعتماد  دون  هناك  حسم 

ُ
ت

في رْصد تحركات التنظيم املسلح.

صنعاء ـ العربي الجديد

املبعوث  زيـــارة  اليمنية  األوســــاط  تترقب 
الشيخ  ولــد  إسماعيل  اليمن،  إلــى  األممي 
أحــمــد، هـــذا األســـبـــوع، إلـــى مــديــنــتــي عــدن 
وصنعاء، بالتزامن مع تواصل التصعيد 
العسكري على أكثر من جبهة في الباد، 
ــيــــرة الـــضـــربـــات  ــــت فــــي وتــ مــــع ارتــــفــــاع الفـ
الــجــويــة فــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
في ظل تواصل اإلضرابات في الجامعات 
ــــب  الـــحـــكـــومـــيـــة بـــســـبـــب أزمـــــــة تــــأخــــر رواتــ
املوظفني منذ أربعة أشهر، على الرغم من 

الوعود الحكومية بصرفها قريبا.
وأعلنت مصادر في قوات الجيش اليمني 
الشعبية«،  و»املــقــاومــة  للشرعية  املــوالــيــة 
أمــــس األحـــــد، أنــهــا ســيــطــرت عــلــى مــواقــع 
جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة الــعــمــري فـــي مــديــريــة 
بـــــــاب عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ملــحــافــظــة 

ُ
ذ

ــنــــدب، فـــي ظـــل مــعــارك  تـــعـــز، قــــرب بــــاب املــ
مــتــواصــلــة مـــع مــســلــحــي جــمــاعــة أنــصــار 
الله )الحوثيني( والقوات املوالية للرئيس 
املخلوع علي عبدالله صالح، منذ أكثر من 
التحالف  فيها مقاتات  أسبوع، وتشارك 
الــعــربــي بــضــربــات مــتــجــددة ضـــد أهـــداف 

مفترضة لانقابيني.
وجاء تواصل معركة الساحل الغربي في 
الــيــمــن، فــي ظــل ارتــفــاع وتــيــرة املــواجــهــات 
الـــيـــومـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة تـــعـــز وضـــواحـــيـــهـــا، 
تحديدًا في املناطق الغربية منها، والتي 
أشــارت قــوات الشرعية إلــى أنها سيطرت 
ــــي األيــــــام  ــــع مـــتـــفـــرقـــة مـــنـــهـــا فـ ــــواقـ عـــلـــى مـ
املــاضــيــة، وســط مــحــاوالت فــي املــقــابــل من 
السيطرة  الحوثيني وحلفائهم الستعادة 
عــلــى املـــواقـــع. مـــن جــهــتــهــا لــفــتــت مــصــادر 
تابعة لـ»املقاومة« إلى أن »عشرات القتلى 
أغلبهم من االنقابيني سقطوا خال األيام 
األخيرة، خصوصا في املعركة الساحلية، 
كما سقطوا بسبب الغارات الجوية، والتي 
ومختلف  املــواجــهــات،  مناطق  استهدفت 
املــنــاطــق الــســاحــلــيــة، بــمــا فــيــهــا محافظة 

الحديدة«.
فـــي صــنــعــاء، ارتــفــعــت وتـــيـــرة الــضــربــات 
ــام  ــ ــقـــاتـــات الـــتـــحـــالـــف فــــي األيـ الـــجـــويـــة ملـ
األخيرة، إذ عادت الغارات التي تستهدف 

كما أفادت مصادر قبلية بأن أهالي الشباب 
رفـــضـــوا بــشــكــل كـــامـــل الـــلـــجـــوء إلــــى وزيـــر 
ذويــهــم،  تصفية  فــي  للتحقيق  الــداخــلــيــة، 
الواقعة.  عــن  األول  املــســؤول  أنــه  معتبرين 
الجديد«، أن  لـ »العربي  وأضافت املصادر 
»عــددًا من شيوخ القبائل وأهالي الشباب 
وأجهزة  الرئاسة  مؤسسة  إلى  سيلجأون 
ــة، لـــوقـــف االنــتــهــاكــات  ــدولــ ســـيـــاديـــة فـــي الــ
ضــد أهــالــي ســيــنــاء«. وتــابــعــت أن »هــنــاك 
اتـــجـــاهـــا لــلــتــواصــل مـــع مــســتــشــار رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــأمــن الــقــومــي، الــلــواء أحمد 
جمال الدين، لوقف االنتهاكات والتحقيق 
ــة مــقــتــل الـــشـــبـــاب والـــتـــوســـع في  ــعـ فـــي واقـ
الشباب  على  العشوائي  القبض  عمليات 
واالخــتــفــاء الــقــســري«. ولــفــتــت إلـــى أن »مــا 
ينذر  العريش،  وأخــيــرًا  فــي سيناء  يحدث 
بكارثة حقيقية، لناحية إعطاء مشروعية 
ــارت إلـــى أن »مــمــارســات  ــ لــلــتــنــظــيــم«. وأشــ
الــقــوات املشتركة مــن الجيش  وانــتــهــاكــات 
والــشــرطــة ضــد أهــالــي ســيــنــاء، تــعــرقــل أي 
جهود للتعاون مع أجهزة الدولة ملواجهة 

الجماعات املسلحة«.
ونّوهت املصادر إلى أن »عــددًا من وجهاء 
وشيوخ سيناء، حذروا في لقاءات سابقة 
مــع قـــيـــادات بــأجــهــزة ســيــاديــة ومستشار 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مـــن اســـتـــمـــرار نفس 
الــســيــاســات الــخــاطــئــة، الــتــي دفــعــت بعض 
الـــشـــبـــاب إلــــى الــتــنــظــيــم املــســلــح لــانــتــقــام 
ــــددت عــلــى أن  ــاكـــات«. وشــ ــهـ ــتـ مـــن تــلــك االنـ
»األوضاع في سيناء تزداد سوءًا. واعتبرت 
ــــف  ـ

ْ
ــــي ســـيـــنـــاء وق ــالـ ــ أن »أهـــــــم مـــطـــالـــب أهـ

املـــمـــارســـات واالنـــتـــهـــاكـــات، والـــتـــوســـع في 
دائـــرة االشــتــبــاه، واإلفـــراج عــن كــل الشباب 

مــعــســكــرات يــســيــطــر عــلــيــهــا االنــقــابــيــون 
ــان أغــلــبــهــا  ــ بــــوتــــيــــرة يــــومــــيــــة، بـــعـــد أن كــ
مــحــصــورًا فـــي الــشــهــريــن املــاضــيــني على 
مديرية  مقدمتها  وفي  ضواحي صنعاء، 
ِنــــــهــــــم، والــــــتــــــي تــــشــــهــــد مـــــواجـــــهـــــات بــني 
قـــوات الــشــرعــيــة املــتــقــدمــة مــن مـــأرب نحو 
الـــعـــاصـــمـــة مــــن جـــهـــة، وبـــــني االنــقــابــيــني 
ــقـــدم  ــتـ ــــون مـــنـــعـــهـــا مـــــن الـ ــاولـ ــ ــــحـ الـــــذيـــــن يـ
ويـــنـــفـــذون هــجــمــات مـــضـــادة بـــني الــحــني 

واآلخر، من جهة أخرى.
كذلك عــادت محافظة الجوف إلى صدارة 
 مواجهات ميدانية عنيفة 

ّ
األحداث في ظل

ــتـــون، والـــتـــي أعلنت  شــهــدتــهــا مــديــريــة املـ
مواقع  في  التقّدم  الشرعية  قــوات  خالها 
ــعــتــبــر إلـــى 

ُ
جــــديــــدة، عــلــمــا أن املـــديـــريـــة ت

أبــرزهــا املصلوب  جانب مديريات أخــرى، 
والغيل وخب والشعف، ساحة مواجهات 
تتواصل  فيما  تــهــدأ،  ال  بوتيرة  متقطعة، 
املواجهات والغارات في محافظة صعدة، 
ومـــنـــاطـــقـــهـــا الــــحــــدوديــــة مــــع الـــســـعـــوديـــة 

تحديدًا بوتيرة يومية.
زيارة  اليمنية  األوســاط  تترقب  سياسيا، 
املبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل ولد 
الــشــيــخ أحــمــد، والــــذي أعــلــن مــنــذ أيـــام أنــه 
عبدربه  بالرئيس  لالتقاء  عــدن  ســيــزور 
مـــنـــصـــور هـــــــادي ومــــســــؤولــــي الـــحـــكـــومـــة 

أهالي  »تــحــركــات  أن  وتــابــعــت  املعتقلني«. 
عتبر أول 

ُ
الشباب الذين تمت تصفيتهم، ت

تحرك نوعي من جانب أهالي سيناء، وهو 
ما يعّمق من الفجوة بني األهالي والقوات 

املشتركة املكلفة بمواجهة اإلرهاب«.
وأوضحت املصادر أن »كل وجهاء وشيوخ 
الدولة من استمرار  سيناء حــذروا أجهزة 
ــلـــى الـــعـــكـــس لــــم تــتــوقــف  االنـــتـــهـــاكـــات، وعـ
ولكنها تزايدت«، منوهة إلى أن »األهالي لم 
يثيروا أزمة في تشديد اإلجراءات وتقييد 
حينما  ولكن  الكمائن،  على  التنقل  حرية 
يـــصـــل األمــــــر إلـــــى الـــتـــصـــفـــيـــات الــجــســديــة 
للشباب بــمــا يــوحــي بــوجــود قــصــديــة في 

القتل، فعندها ال يمكن السكوت«.
ــي الـــحـــركـــات  ــ ــه، قــــــال بــــاحــــث فـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
اإلسامية إن »أحد أسباب قوة فرع تنظيم 
داعــــــش فــــي ســـيـــنـــاء حـــتـــى اآلن، هــــو عـــدم 
أن  فــي حــني  القبلي،  النظام  مــع  اصطدامه 
قـــوات الــجــيــش والــشــرطــة تسعى لــهــدمــه«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضـــاف الــبــاحــث لـــ
لــهــا طبيعة خــاصــة عــن مختلف  »ســيــنــاء 
النظام  ويحكمها  مــصــر،  فــي  املــحــافــظــات 
الــقــبــلــي، ومــســألــة الـــثـــأر ركـــن أســـاســـي من 
ــا يــدفــع  ــو مـ ــان فــكــرهــا وعـــاداتـــهـــا. وهــ ــ أركــ
بعض الشباب لانضمام إلى التنظيمات 
املــســلــحــة لــلــرد عــلــى االنــتــهــاكــات«. وتــابــع 
ــة ســيــنــاء يستمد  ــ  إن »تــنــظــيــم واليـ

ً
قـــائـــا

بمواجهة  فة 
َّ
املكل الــقــوات  أخطاء  من  قوته 

ــلـــى إظــــهــــار نــفــســه  اإلرهـــــــــــاب، ويـــعـــتـــمـــد عـ
املخلص واملنتقم من هذه االنتهاكات«.

األمني، محمود  الخبير  اعتبر  من جهته، 
ــوات مــكــافــحــة  ــ ــ قــــطــــري، أن »مــــمــــارســــات قـ
اإلرهــــــــــاب، يـــشـــوبـــهـــا عـــــدم احـــتـــرافـــيـــة فــي 
التعامل، وهو ما ينذر باستمرار اإلرهاب 
في سيناء«. وشدد في حديٍث مع »العربي 
الجديد«، على أنه »ال بد من التحقيق في 
املخطئ،  ومحاسبة  انــتــهــاكــات  وقــائــع  أي 
ــــني األهــــالــــي  مـــنـــعـــا لـــتـــصـــاعـــد األزمـــــــــــات بـ
املكلفة بمواجهة اإلرهاب،  الدولة  وأجهزة 
بــمــا يــزيــد مــن صــعــوبــة مــواجــهــة اإلرهــــاب 

هناك«.

الـــشـــرعـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى زيــــــارة مــقــررة 
بممثلي  لالتقاء  صنعاء،  العاصمة  إلــى 
االنـــقـــابـــيـــني. وســـيـــعـــرض عــلــى الــطــرفــني 
)الــــحــــكــــومــــة والـــــحـــــوثـــــيـــــني(، مـــقـــتـــرحـــات 
باستئناف وقــف إطــاق الــنــار، ومــا تــردد 
عــن وجـــود نسخة مــعــدلــة مــن املــقــتــرحــات 
ــة طـــريـــق لــحــل  ــارطـ ــخـ ــة كـ ــدمـ ــقـ ــة املـ ــيـ ــمـ األمـ

سياسي لأزمة في الباد.
فــي غــضــون ذلــــك، يــتــواصــل اإلضـــــراب في 
مناطق  في  الواقعة  الحكومية  الجامعات 
سيطرة الحوثيني، وفي مقدمتها جامعة 
ــلــــى  ــلــــس األعــ صــــنــــعــــاء، إثـــــــر إعـــــــــان املــــجــ
ــابــــات الــــتــــدريــــس فــي  ــقــ ــــني نــ لــلــتــنــســيــق بـ
الجامعات، يوم السبت، استمرار اإلضراب 
للمطالبة  التوالي،  على  الثاني  لأسبوع 
ــيـــني ومــوظــفــي  ــمـ ــاديـ بـــصـــرف رواتـــــــب األكـ
الــجــامــعــات، والــذيــن كغيرهم مــن موظفي 
مــخــتــلــف قــــطــــاعــــات الـــــدولـــــة فــــي مــنــاطــق 
موا رواتبهم 

ّ
سيطرة االنقابيني، لم يتسل
منذ سبتمبر/أيلول املاضي.

كذلك تستمر االتصاالت واملفاوضات التي 
صنعاء  فــي  االنقابيني  حكومة  تجريها 
مع النقابات املعنية، فيما أكدت الحكومة 
الشرعية التي تتخذ من عدن مقرًا مؤقتا 
لها، أنها ملتزمة بصرف رواتب املوظفني 

بمختلف محافظات الباد.

هدد األهالي 
بالعصيان المدني 

الجزئي والشامل

اشترط الغرب 
عدم تضّرر إسرائيل 

من االتفاقية

تنسيق مصري روسي 
لجمع حفتر والسراج في القاهرة

القاهرة ـ العربي الجديد

الــجــديــد« عن  »الــعــربــي  لـــ دبلوماسية مصرية  مــصــادر  كشفت 
أن تنسيقا يــجــري بــني مــصــر وروســيــا لعقد لــقــاء ثــنــائــي بني 
رئيس املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، 
»عملية الكرامة«،  واللواء خليفة حفتر الذي يقود ما ُيسمى بـ
في القاهرة، برعاية روسية لحسم النقاط العالقة في االتفاق 

السياسي بني أطراف األزمة الليبية.
أن روسيا تسعى لانتهاء بسرعة من حل  املصادر  وأضافت 
من  تمّكنت  بعدما  املشهد، خصوصا  وتــصــّدر  الليبية  األزمـــة 
الــقــيــام بـــدور بـــارز فــي الــصــراع الــســوري، موضحة أن روسيا 
نــجــحــت بــإقــنــاع حــفــتــر بـــضـــرورة املــوافــقــة عــلــى لــقــاء الــســراج، 

خصوصا على ضوء رفضه أكثر من مرة اللقاء في القاهرة في 
أوقات سابقة.

يشار إلى أن السراج التقى يومي الخميس والجمعة املاضيني، 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس األركان املصري 
الجمهورية  رئــاســة  ِقبل  مــن  املكلف  حــجــازي،  الفريق محمود 
املصرية باإلشراف على امللف الليبي، لبحث األوضاع في ليبيا 
ورأب الصدع بني أطــراف األزمــة هناك. وفي الوقت الــذي غادر 
فيه السراج القاهرة متجها إلى طرابلس، كانت طائرة خاصة 
تقل املبعوث األمــمــي إلــى ليبيا مــارتــن كوبلر تحط فــي مطار 
القاهرة. والتقى املبعوث الدولي، رئيس األركان املصري الذي 
القاهرة  املــشــاورات التي تمت في  أطلعه بــدوره على حصيلة 

على مدار األيام القليلة املاضية.

يوم حاسم قانونيًا لـ
تيران وصنافير

بعض  تصرّ  فيما  قضائي،  طرق  مفترق  أمام  اليوم،  وصنافير،  تيران  ملف  يبدو 
الدوائر الرسمية على عدم االنتهاء من الملف قريبًا، نتيجة حسابات متشابكة للنظام 

المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــــدائـــــرة  ــنـــطـــق  تـ املــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
األولـــــــــــــــــى لـــــفـــــحـــــص الـــــــطـــــــعـــــــون فـــي 
املــحــكــمــة اإلداريـــــــة الــعــلــيــا املــصــريــة، 
الـــيـــوم االثـــنـــني، بحكمها فـــي طــعــن الــحــكــومــة 
ببطان  اإلداري،  الــقــضــاء  محكمة  حكم  على 
اتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة بــني مصر 
ملكية  نقل  عليها  يترتب  الــتــي  والــســعــوديــة، 
مــدخــل خليج  فــي  تــيــران وصنافير،  جزيرتي 
الــعــقــبــة، إلـــى الــســعــوديــة، بــعــدمــا بقيتا تحت 
ــوال فــــتــــرات الــــحــــروب  ــ ــ ــيــــادة املـــصـــريـــة طـ الــــســ
ــقـــرن الــعــشــريــن.  الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي الـ
قد  أنــه  مــن  أهميته  املــرتــقــب  الحكم  ويكتسب 
تترتب عليه مشكلة دستورية، ربما قد تكون 
األصـــعـــب فـــي تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث، بسبب 
تنازع اختصاص مراجعة االتفاقيات الدولية 
ــادة بــــني الـــقـــضـــاء  ــيــ املـــتـــعـــلـــقـــة بـــــأوضـــــاع الــــســ
والـــبـــرملـــان، نــظــرًا إلحــالــة الــحــكــومــة االتــفــاقــيــة 
إلــى مجلس الــنــواب، الشهر املــاضــي، وتمسك 
ــأن  ــيـــــس لـــجـــنـــتـــه الـــتـــشـــريـــعـــيـــة بـ ــ ــه ورئـ ــيـــسـ رئـ
الدولية سلطة حصرية  االتفاقيات  »مراجعة 
الرقابة  حــق  القضاء  يملك  وال  فقط،  للبرملان 

عليها باعتبارها من أعمال السيادة«.
ومن املنتظر اليوم أيضا أن يحتشد اآلالف من 
الجزيرتني  تبعية  لنقل  الــرافــضــني  املصريني 
فــي مــبــنــى مــجــلــس الـــدولـــة بــحــي الــدقــي الــذي 
يــحــتــضــن املــحــكــمــة اإلداريــــــة الــعــلــيــا. ويــســود 
ــتــــفــــاؤل داخــــــل أوســــــــاط املـــعـــســـكـــر الـــرافـــض  الــ
اتسم  التي  للمرونة  نظرًا  الترسيم،  التفاقية 
ــاح لهم  ــمـ بــهــا تــعــامــل املــحــكــمــة مــعــهــم والـــسـ
بتقديم جميع ما لديهم من مستندات ووثائق، 
املفوضني  إلــى صــدور تقرير هيئة  باإلضافة 
نقل  ببطان  درجــة  أول  بتأييد حكم  موصيا 
تبعية الــجــزيــرتــني. وتــمــلــك املــحــكــمــة الــيــوم 4 

احتماالت رئيسية للتصرف في القضية.
االحــتــمــال األول، وهـــو األرجــــح وفــقــا ملــصــادر 
املقدم  الطعن  تــرفــض  أن  وحقوقية،  قضائية 
مــن الــحــكــومــة، مــؤيــدة بــذلــك حــكــم أول درجـــة، 
النفاذ،  وواجــب  وباتا  نهائيا  الحكم  ليصبح 
وال يــجــوز الــطــعــن عــلــيــه إاّل بــواســطــة دعـــوى 
بطان أصلية. وهي دعوى ال تقبل إال في حالة 
تناولها  في  شكليا  القانون  املحكمة  مخالفة 
للقضية أو اتــصــالــهــا بــهــا مــن دون ســنــد من 
القانون، لكنها ال تطعن في الحكم موضوعيا. 
االحـــتـــمـــال الـــثـــانـــي، هـــو إحـــالـــة الــقــضــيــة إلــى 
دائـــرة املــوضــوع فــي املحكمة اإلداريــــة العليا 
لــتــعــلــق الــطــعــن بــمــبــدأ جــديــد مــرتــبــط بــرقــابــة 
بوضع  املتعلقة  السيادة  أعمال  على  القضاء 
وفي  الخارجية.  وعاقاتها  اإلقليمي  الــدولــة 
هــذه الــحــالــة ستكون دائـــرة املــوضــوع مكونة 
مــن رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة املــســتــشــار محمد 
مسعود وأعضاء دائرة الفحص التي ستنطق 

بالحكم اليوم.
طعن  املحكمة  تقبل  أن  هو  الثالث،  االحتمال 
ــة،  الــحــكــومــة، فــتــوقــف تــنــفــيــذ حــكــم أول درجــ
وتــحــيــل الــقــضــيــة إلـــى دائــــرة املـــوضـــوع أيضا 
لتصدر حكما باتا فيها. وهذا االحتمال ربما 
يكون األضعف بالنظر للمعطيات التي حدثت 
خال نظر القضية من إحالة لهيئة املفوضني 

وإيداع تقرير يوصي برفض الطعن.
االحتمال الرابع هو أن تؤجل املحكمة الفصل 
بالحكم  النطق  أجــل  بمد  ســـواء  القضية،  فــي 
لــتــقــديــم أي مــن  ــة، أو  ــ ــداولــ ــ املــ ــال  ــمـ ــتـ اكـ لـــعـــدم 
الخصوم طلبا إلعادة فتح باب املرافعة نظرًا 
ــداث، تتمثل  ملــا اســتــجــّد عــلــى القضية مــن أحــ
فــي اتــصــال مجلس الــنــواب بــاالتــفــاقــيــة محل 
املــســؤولــني الحكوميني  الــطــعــن. ويـــرى بعض 
فإنه  باالتفاقية  الــبــرملــان  اتــصــال  بمجرد  أنــه 
يــجــب أن تــمــتــنــع جــمــيــع الــســلــطــات األخــــرى 
)الــتــنــفــيــذيــة والـــقـــضـــائـــيـــة( عــــن الـــتـــدخـــل فــي 
الــنــواب  مجلس  ينتهي  بعدما  إال  االتــفــاقــيــة، 
 عن 

ً
أو رفضها، فضا من فحصها وإقــرارهــا 

أن حكم القضاء اإلداري ببطان االتفاقية كان 
ــرج رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، عــلــي عبد  قـــد أخــ
العال، من الخصومة في الدعوى، باعتبار أن 
االتفاقية لم تكن قد ُعرضت عليه وقت صدور 

الحكم في 21 يونيو/حزيران املاضي.
ــّد الــــدوائــــر الــقــانــونــيــة  ــاق، تـــعـ ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــة ومــــجــــلــــس الــــنــــواب  ــومــ ــكــ ــحــ ــة والــ ــاســ ــرئــ ــالــ بــ
الحكم  مــع  لــلــتــعــامــل  مختلفة  ســيــنــاريــوهــات 
الـــــذي لـــن يـــخـــرج عـــن االحـــتـــمـــاالت الــســابــقــة، 
فإن »شعورًا  الجديد«،  »العربي  وفقا ملصادر 

بالقلق يساور هذه الدوائر خوفا من استمرار 
الصدام بني السلطتني القضائية والتشريعية 
ما  وهــو  االتفاقية«.  ببطان  الحكم  إذا صــدر 

يعني بطان اتصال مجلس النواب 
بمناقشتها،  أو  بتسلمها  ســـواء  بــاالتــفــاقــيــة، 
ــة عــلــيــهــا، وذلـــــك لــوجــود  ــقـ ــوافـ نــاهــيــك عـــن املـ
الدستور  مــن   151 املـــادة  بمخالفتها  شبهات 
الــتــي تــحــظــر، بــاملــطــلــق، عــلــى جــمــيــع سلطات 

الدولة التنازل عن أي جزء من أراضــي مصر، 
ــراء اســتــفــتــاء شــعــبــي عــلــى هــذا  ــ وال تــتــيــح إجـ

األمر.
في هذا الصدد، ينّوه مصدر وزاري، تحدث مع 
»العربي الجديد«، إلى أنه »مهما كانت نتيجة 
هذا الحكم، فلن يؤثر على سلطة البرملان في 
ــا، ألن رئيس  ــرارهـ إقــــرار االتــفــاقــيــة أو عـــدم إقـ
القضية.  فــي  ليس مختصما  الــنــواب  مجلس 

بــالــتــالــي إذا صـــدر الــحــكــم بــبــطــان االتــفــاقــيــة 
لـــن يـــكـــون لـــه مــحــل مـــن الــتــنــفــيــذ، وســتــصــبــح 
الكلمة األخيرة للبرملان، ولن يتمكن أحد من 
املحكمة  أمـــام  إاّل  منه  يــصــدر  مــا  الطعن على 

الدستورية العليا«.
من جهتها، تفيد مصادر حكومية في وزارة 
ــتـــمـــرار في  ــبـــرملـــان يــمــلــك االسـ ــأن »الـ الـــعـــدل، بــ
مناقشة االتفاقية أيا كان الحكم الذي سيصدر 

اليوم، وإذا وافق عليها فسوف يكون محظورًا 
على محكمة القضاء اإلداري أو اإلدارية العليا 
املضي قدما في نظر القضية، سواء في صورة 
املــتــداول حاليا أو أي دعــاوى جديدة،  الطعن 
ألن الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة املــخــتــصــة بــمــراقــبــة 
الـــقـــوانـــني هـــي املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا، 
واملعروفة ببطء نظر الدعاوى، مما قد يؤدي 

إلى تعطيل القضية لشهور أو سنوات«.
وتــضــيــف املــــصــــادر بــــأن »هـــنـــاك مـــســـارًا آخــر 
غــائــبــا عـــن نــظــر مــعــظــم املــتــابــعــني، هـــو لــجــوء 
الــحــكــومــة إلــــى املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا 
بدعاوى تناقض األحكام بني القضاء اإلداري 
واإلداريــــــــة الــعــلــيــا مـــن نــاحــيــة وبــــني محكمة 
األمور املستعجلة من ناحية أخرى«. وتوضح 
الـــدولـــة مــحــامــي الحكومة  أن »هــيــئــة قــضــايــا 
من  املتوقع  الحكم  بإحالة  بالتأكيد،  ستقوم، 
اإلدارية العليا ببطان االتفاقية إلى املحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، بــدعــوى وجـــود تناقض 
بــيــنــه وبــــني حــكــم مــحــكــمــة مــســتــأنــف األمــــور 
املــســتــعــجــلــة الـــصـــادر الــشــهــر املـــاضـــي، بــوقــف 
تنفيذ حكم القضاء اإلداري وببطان تعّرض 

القضاء ألعمال السيادة«.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يـــقـــول مـــصـــدر فـــي وزارة 
املــــصــــري  الــــرئــــيــــس  الــــخــــارجــــيــــة إن »نـــــظـــــام 
اآلن، وبــشــكــل  يــهــمــه  الــســيــســي  عـــبـــدالـــفـــتـــاح 
مــرحــلــي، إظــهــار الــجــديــة فــي إنــهــاء إجــــراءات 
تــســلــيــم الـــجـــزيـــرتـــني لـــلـــســـعـــوديـــة، وتــحــســني 
االقــتــصــادي  املــســتــوى  عــاقــاتــه باململكة على 
والسياسي«. ويشير إلى »وجــود وجهة نظر 
لدى مسؤولني كثر عن امللف مفادها االنتظار 
لحني هدوء الغضب الشعبي والنيابي القائم 
حــالــيــا، ومـــمـــارســـة عــمــلــيــة إقـــنـــاع واســتــمــالــة 
لــلــنــواب، ثــم تمرير االتــفــاقــيــة بسرعة،  هــادئــة 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء عــلــى  ــة مـــجـ ــقــ ــوافــ كــــمــــا تــــمــــت مــ
االتفاقية بسرعة«. ويضيف املصدر أن »هناك 
لطمأنتها،  السعودية  مع  مستمرة  اتــصــاالت 
خوفا من احتماالت لجوئها إلى األمم املتحدة 
أو التحكيم الدولي لحسم مصير الجزيرتني، 
السعودية ستكون موثقة  أي شكوى من  ألن 
فعليا  وافقت  املصرية  الحكومة  بأن  ومدعمة 
على االتفاقية ونقل ملكية الجزيرتني. بالتالي 
لـــن تـــكـــون هـــنـــاك حــجــيــة ألي قــــــرارات محلية 
 
ً
مصرية، سواء من البرملان أو القضاء، فضا

ــــروج الـــخـــافـــات بـــني الــبــلــديــن على  عـــن أن خـ
الثنائية  الــعــاقــة  املـــأ دولــيــا سيعني دخـــول 
السعودية  منع  مجرد  مــن  أكثر  مظلما؛  نفقا 
تــصــديــر اإلمـــــدادات الــبــتــرولــيــة، املــتــفــق عليها 

سلفا، للشهر الرابع على التوالي«.

المصادر  تعتبره  مــا  حــدث  إذا 
قضايا  هيئة  مــن  أكــيــدًا  ــرًا  »أمـ
إلى  الحكومة  بلجوء  الدولة«، 
العليا،  الــدســتــوريــة  المحكمة 
المحكمة  أمام  تكون  فسوف 
في  األحكام  لتناقض  دعويان 
زالــت  مــا  فهي  القضية،  هــذه 
سابقة  تناقض  دعـــوى  تنظر 
حكم  بشأن  الحكومة  أقامتها 
أول درجة، بعدما صدر حكمان 
اإلداري  القضاء  من  متناقضان 
األول  المستعجلة،  واألمــــور 
في  باالستمرار  الحكومة  يلزم 
يوقف  والثاني  الحكم،  تنفيذ 
الحكم ويعتبره منعدمًا.  تنفيذ 
العدل،  وزارة  لمصادر  ووفقًا 
المحكمة  ــى  إل »الــلــجــوء  ــإن  ف
في  كلمتها  وانتظار  الدستورية 
تمييع  إلــى  ســيــؤدي  القضية 

بعض المواقف.

خيار »الدستورية«

SCOOP

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلنت مصادر دبلوماسية غربية في 
العاصمة املصرية القاهرة، أن »بعض 
القوى األوروبية البارزة على الساحة 
الدولية، لم تبِد اعتراضا على مسألة 
تــســلــيــم جـــزيـــرتـــي تـــيـــران وصــنــافــيــر 
الترسيم  لــلــســعــوديــة وفــقــا التــفــاقــيــة 
أن »سفراء  البلدين«. وأوضــحــت  بني 
من  الرغم  على  بالقاهرة،  كبرى  دول 
تأكدهم وقناعتهم بأن الجزر مصرية 
ــــع خـــزانـــة الـــوثـــائـــق الــخــاصــة  مـــن واقـ
ــذه الــــــــــدول، تــــحــــديــــدًا بــريــطــانــيــا  ــهــ بــ
أنها  إال  املتحدة،  والــواليــات  وفرنسا 
فــقــط، نظرًا  املــشــاهــد  ستلتزم مــوقــف 
لــكــون هــذا االتــفــاق يضمن مــزيــدًا من 

االستقرار في الشرق األوسط«.
إلى  الدبلوماسية  املــصــادر  وأشـــارت 
أن »مــوقــف الـــدول األوروبــيــة الكبرى 
من االتفاق يأتي ألنه في حال إتمامه، 
ســتــلــتــزم الــســعــوديــة بــتــقــديــم حــزمــة 
مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة كـــبـــرى لــلــقــاهــرة، 
بشكل يدفع نحو حل جزء من األزمة 
تعانيها  الــتــي  العنيفة  االقــتــصــاديــة 
مــصــر، وال يــبــدو مــنــهــا ســـوى الــجــزء 
الــقــلــيــل فـــقـــط عـــلـــى الـــســـطـــح. كـــمـــا أن 

هــذه املــســاعــدات ستقوم الــقــاهــرة من 
خالها بدفع جزء من االستحقاقات 
املجموعات  مــن  لــعــدد  املــقــررة عليها 
ــبـــرى  ــكـ االقــــتــــصــــاديــــة األوروبــــــــيــــــــة الـ
ــة  ــافـ ــتــــي تــســتــثــمــر فــــي مــــصــــر، إضـ الــ
لــكــونــهــا ســتــضــمــن عــاقــة جــيــدة بني 
الشركاء  الخليج ومصر، بما يشجع 
الخليجيني على تحمل األعباء املالية 

ملصر لبعض الوقت«.
وأكـــدت املــصــادر أن »عـــددًا مــن القوى 
األوروبـــيـــة اشــتــرطــت فــي بــدايــة األمــر 
عـــدم تــضــرر إســرائــيــل مـــن أي اتــفــاق 
في املنطقة«، مشيرة إلى أن »ترحيب 
للجزيرتني  مصر  بتسليم  إســرائــيــل 
ــان هــــو الــخــطــوة  ــ ــة، كـ ــعـــوديـ ــــى الـــسـ إلـ
الــحــاســمــة الــتــي دفــعــت بـــالـــقـــرار إلــى 

الصدارة«.
ــل كــــشــــفــــت املـــــــصـــــــادر أن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي املـ

لكافة  مرضية  »هناك صيغة جديدة 
ــلـــف  األطــــــــــــراف تـــســـعـــى لـــتـــجـــمـــيـــد املـ
لبعض الــوقــت لــحــني تــبــريــد الــشــارع 
املـــصـــري وتـــجـــاوز الــنــقــاط الــخــافــيــة 
أن  إلى  القانونية والقضائية«، الفتة 
الجزيرتني  تسليم  تضمن  »الصيغة 
للسعودية«. وتنظر املحكمة اإلدارية 
ـــنــــني، فــــي الــطــعــن  الـــعـــلـــيـــا، الــــيــــوم االثـ
املـــقـــدم لــوقــف حــكــم الــقــضــاء اإلداري 
بني  الحدود  ترسيم  اتفاقية  ببطان 
ــتـــي تــنــازلــت  مــصــر والـــســـعـــوديـــة، والـ
سيادتها  عــن  الــقــاهــرة،  بمقتضاها 
على جزيرتي تيران وصنافير. وهي 
ــم تــوقــيــعــهــا خــال  االتــفــاقــيــة الـــتـــي تـ
زيارة العاهل السعودي امللك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز للقاهرة فــي إبــريــل/

نيسان 2016 قبل أن تتسبب في حالة 
السياسي  النظام  دفعت  الغضب  من 

لتأجيل تسليمها.
الــدفــاع عــن األرض  كما أعلنت حملة 
التراجع عن التظاهرة التي دعت لها 
في وقــت سابق، بعد أن قامت وزارة 
مجلس  محيط  مــن  بنقلها  الداخلية 
الــوزراء إلى حديقة الفسطاط، داعية 
لــلــحــشــد أمــــام مــجــلــس الـــدولـــة الــيــوم 

خال نظر القضية.

4 سيناريوهات 
أمام المحكمة اإلدارية العليا 

وحسابات سياسية 
تعقد موقف السيسي

يتوقع اليوم أن يحتشد اآلالف من المصريين الرافضين لنقل تبعية الجزيرتين )محمد الراعي/األناضول(

ينتظر أن يزور المبعوث األممي إلى اليمن عدن وصنعاء )محمد حويس/ فرانس برس(

 أطفأت شمعتها 
السادسة

للحدث تتمة...

وليد التليلي

سم يوم أول من أمس السبت، 
ّ
ات

14 يناير/كانون الثاني الحالي، 
ذكرى الثورة السادسة في تونس، 

بمشاهد متناقضة بني مختلف 
املدن التونسية قد تبدو غريبة على 
متابع يرى املشهد من بعيد بشكل 
كامل وينظر إلى كل التفاصيل في 
الوقت نفسه. فبينما كانت عائالت 

تونسية مع أطفالها تحتفي في 
العاصمة بالذكرى وتجدد األمل في 
مستقبل الثورة، كان محتجون في 
بنقردان وقفصة وغيرها، يشعلون 

اإلطارات املطاطية، بينما كانت 
الثلوج تزحف على الشمال الغربي 
لتبدأ معاناة األهالي املوسمية مع 

كل شتاء.
وفي مشهد آخر من مساء السبت، 

كان الضحايا يسردون وقائع ما 
حصل لهم من معاناة أيام اندالع 

الثورة. وفي القاعة نفسها كان 
الرئيس السابق، منصف املرزوقي، 

وعدد من السياسيني يؤكدون أن 
شعلة الثورة لم تنطفئ، وأن مسار 

العدالة االنتقالية هي بعض ثمراتها. 
وفي ذات اللحظة تقريبًا كان رئيس 
الحكومة، يوسف الشاهد، في مكان 

آخر، يحتفي مع عدد من الطلبة 
بالثورة، يقدم رؤاه للتغيير وبرامج 

حكومته لحلحلة الوضع.
وأخيرًا، اختار الرئيس الباجي 

قائد السبسي أن يذهب إلى قفصة 
ويلتقي عمال الحوض املنجمي، في 

رهان واضح على قطاع حساس 
للغاية اقتصاديًا، بينما كانت 

املعارضة في املنطقة نفسها، تشير 
إلى أن ما أعلنه من إجراءات ليس 

ّر رماد في العيون.
َ
إال مجرد ذ

ب، اعتاد 
ّ
مشهد سينمائي مرك

عليه التونسيون تقريبًا، بني خوف 
ورجاء، وأمل وإحباط، وتأكيد على 

مسار ثورة غّيرت مسار البالد، 
وسيذكر التاريخ أيضًا أنها غّيرت 

أكثر من ذلك، وطرحت أفكارًا 
كت بلدانًا   وحرَّ

ً
واستهدفت عقوال

وقوى، وبني حمالت تشكيك دورية 
 واهتمامًا من 

ً
لم تعد تلقى باال

تونسيني، ينعمون بنسائم الحرية، 
امهم... يتذّمرون من 

َّ
وينتقدون حك

وضعهم اليوم، ولكنهم يأملون في 
غد أحسن، يعرفون أنه سيكون 

أحسن.
ولكن هذا املشهد التونسي، وعلى 

راته البسيطة، التي لم تهدد 
ّ
تعث

بناءه ولم توقف مساره منذ ست 
سنوات، يتأكد اليوم أنه مثال ممكن 

ومتاح، وبديل عن خيارات أخرى 
لم تنتج غير سفك الدماء وفوضى 

التقاتل والتقسيم، من دون أن 
تتوقف نخبه لحظة لتتمّعن في 

حجم الخراب الذي أحدثته حولها.
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  شرق
      غرب

البحرين: احتجاجات 
بعد إعدام ثالثة 

ــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ نــــــفــــــذت الـ
بـــاإلعـــدام رميًا  ــد، حكمًا  أمـــس األحــ
بحرينيني  ثالثة  بحق  بالرصاص 
يــنــتــمــون لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، بعد 
إدانــــتــــهــــم بــقــتــل ثـــالثـــة رجــــــال أمـــن 
بينهم ضابط إماراتي في مارس/

رئيس  ذكــر  مــا  بحسب   ،2014 آذار 
»نيابة الجرائم اإلرهابية« املحامي 
ــام، أحــــمــــد الـــــحـــــمـــــادي. وبـــعـــد  ــ ــعــ ــ ــ ال
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اإلعـــــــــدام، األولـــــى 
ــوات، قـــام  ــ ــنـ ــ فــــي الـــبـــحـــريـــن مـــنـــذ سـ
محتجون بحرق إطــارات، بعد يوم 
ــاءت في  ــ مـــن تـــظـــاهـــرات مــمــاثــلــة جـ
أعـــقـــاب انـــتـــشـــار خــبــر قــــرب تنفيذ 

اإلعدامات.
)فرانس برس(

»التحالف اإلسالمي« 
يدعم عملية 
»درع الفرات«

الدولي  املؤتمر  في  املشاركون  أكــد 
ــدول اإلســالمــيــة  ــ لــتــعــزيــز جـــهـــود الــ
ــة املــــشــــاركــــة فـــــي خــطــة  ــقــ ــديــ والــــصــ
التحالف العسكري الدولي لهزيمة 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
يهدد  يمثل خطرًا  التنظيم  هــذا  أن 
بأكمله،  الــدولــي  واملجتمع  املنطقة 
»درع  لعملية  مــســانــدتــهــم  معلنني 
الفرات« التي تقودها تركيا بشمال 
ســوريــة ملحاربة »داعــــش«. وأصــدر 
املــشــاركــون فــي املــؤتــمــر الــــذي عقد 
بالرياض ملدة يومني، بيان ختامي، 
أمس األحد، عبروا فيه عن إدانتهم 
لجرائم »داعــش« بحق األبرياء من 
كل األديـــان واألعـــراف واالتجاهات 

السياسية.
)العربي الجديد(

عام على االتفاق 
النووي مع إيران

يبدو االتفاق النووي مع إيران بعد 
ــام مـــن تــوقــيــعــه، مـــهـــدد بــوصــول  عــ
الرئيس دونــالــد تــرامــب )الــصــورة( 
إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض، ال ســيــمــا أنــه 
هذا  االتــفــاق.  لهذا  مناهضته  أعلن 
التي أدلى  ما تعكسه التصريحات 
بها نائب وزير الخارجية اإليراني، 
عـــبـــاس عــرقــجــي، أمــــس األحـــــد، في 
مؤتمر صحافي في طهران، بقوله: 
»ســــواء )بـــــاراك( أوبــامــا أو تــرامــب، 
ــركــــي مــطــالــب  ــيــ ــإن الــــرئــــيــــس األمــ ــ فــ
تتنافى«  الــتــي  التشريعات  بــإلــغــاء 

مع بنود االتفاق النووي.
)فرانس برس(

 االحتالل يستهدف 
موقعًا عسكريًا 

لـ »حماس«
ذكر شهود عيان فلسطينيون، أن 
قوات االحتالل اإلسرائيلي أطلقت 
قــذيــفــة مــدفــعــيــة وطـــلـــقـــات نـــاريـــة، 
ــــس األحـــــــد، تـــجـــاه مـــوقـــع رصـــد  أمـ
يــتــبــع لـــ »كــتــائــب الــقــســام«، الــــذراع 
قرب  »حــمــاس«،  لحركة  العسكرية 
مــوقــع »صــوفــا« الــعــســكــري شرقي 
مــديــنــة رفـــــح، جـــنـــوب قـــطـــاع غـــزة. 
فلسطينية  أمنية  مصادر  وذكــرت 
ــا  ــار أديــ ــنــ الــ الـــقـــصـــف وإطـــــــالق   

ّ
أن

ألضرار مادية، دون وقوع إصابات 
بشرية.

)العربي الجديد(

ليبيا: سقوط طائرة 
حربية لقوات حفتر

أكــــــــــدت قــــــيــــــادة قــــــــــوات مــــــا ُيــــعــــرف 
»عــمــلــيــة الــكــرامــة« بــقــيــادة الــلــواء  بـــ
)الــصــورة(،  حفتر  خليفة  املتقاعد، 
ــن نـــوع  ــة، مــ ــيـ ــربـ ــرة حـ ــائــ ســـقـــوط طــ
مــيــغ 23، صــبــاح أمـــس األحــــد بعد 
 
ً
إصابتها بصاروخ حراري، مشيرة

إلـــى أن قــائــد الــطــائــرة نــجــا بعدما 
تــمــكــن مــــن الـــهـــبـــوط عـــبـــر الـــطـــائـــرة 
إثــــر إصــابــتــهــا مـــبـــاشـــرة. لــكــن هــذه 
الجوية  أن عملياتها  أكــدت  القوات 
قــنــفــودة وبصنيب  عــلــى مــنــطــقــتــي 
غرب املدينة متواصلة ضد مقاتلي 

شورى املدينة بحرًا وبرًا.
)العربي الجديد(

دفعت سلسلة االعتداءات اإلرهابية األخيرة 
ــة بـــغـــداد  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــتـــي ضـــربـــت الـــعـــاصـــمـــة الـ
في  واستهدفت  املاضيني،  األسبوعني  خــالل 
سكنية،  ومــنــاطــق  شعبية  أســواقــًا  مجملها 
إعــادة  إلــى  قتيل وجــريــح،   500 فة نحو 

ّ
مخل

الــحــيــاة ملــشــروع ســـور بــغــداد املــثــيــر للجدل، 
بــعــد نــحــو ســتــة أشـــهـــر عــلــى قـــــرار حــكــومــي 
رافقه  الــذي  الواسع  الجدل  بسبب  بتجميده 
واملخاوف من تحّوله إلى جــدار عزل طائفي 
وتمييز  ديــمــغــرافــي  تغيير  خــاللــه  مــن  ينفذ 

طائفي لسكان حزام بغداد.
قــــيــــادات  ــــد« أن  ــــديـ ــــجـ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ وعــــلــــمــــت »الـ
رئيس  مــن  إيجابية  ــارات  إشـ ت 

ّ
تلق عسكرية 

الــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي، حــول إعـــادة العمل 
بالسور بعد فشل ثالث خطط أمنية ُوضعت 
املسلحة  الهجمات  ومــنــع  العاصمة  لتأمني 
والــتــفــجــيــرات الــتــي يــنــفــذهــا تنظيم »الــدولــة 

اإلسالمية« )داعش(.
وقال مسؤول عراقي رفيع في مكتب العبادي، 
إن الــســور سيتم العمل بــه مــجــددًا مــن خالل 
ــداد تـــحـــديـــدًا ويـــلـــتـــف عــلــى  ــغــ نــقــطــة غـــــرب بــ
الــحــزامــني الــجــنــوبــي والــشــمــالــي، وســُيــشــرف 
الجيش على تنفيذه مع لجنة األمن والدفاع 
»الــعــربــي  الــبــرملــانــيــة، مــوضــحــًا فـــي حــديــث لـــ
الجديد« أن نحو 50 ألف كتلة أسمنتية سيتم 
نقلها من داخــل بغداد وعــدد من املحافظات 
إلى أطراف العاصمة، وسيتم البدء باملناطق 
الهشة أواًل في نصب السور ثم خندق تحته 
إلى  الفتًا  وكــامــيــرات،  مراقبة  نقاط  وتجهيز 
أن »عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــــش يــتــســلــلــون إلــى 

العاصمة مشيًا عبر املناطق الزراعية«.
وكـــان الــعــبــادي قـــال فــي الــثــانــي مــن يوليو/
تموز 2016، إن »بغداد عاصمة كل العراقيني 

عمان ـ محمد الفضيالت

أمـــس  األردن،  ــواب  ــ نــ ُيـــشـــهـــر  أن  مــــقــــررًا  ــان  ــ كـ
األحد، سالحهم الرقابي، ويصوتوا، استنادًا 
وزير  في  الثقة  طــرح  على  الدستور،  ألحكام 
لم يحدث،  الداخلية، سالمة حماد. لكن ذلــك 
التعديل  الــوزيــر خــرج من الحكومة بعد  ألن 
االضـــــطـــــراري الــــــذي أجـــــــراه رئـــيـــس الـــــــوزراء 

األردني، هاني امللقي، وحاز موافقة ملكية.
الـــوزاري ساهم في ظاهره في نزع  التعديل 
فتيل أزمة نيابية-حكومية، أعقبت االعتداءات 
اإلرهابية في مدينة الكرك الجنوبية، الشهر 
املاضي. وكان بعض النواب قد حّملوا الوزير 
األمني  التقصير   

َ
مسؤولية منصبه،  املغادر 

الذي أفضى إلى مقتل 11 رجل أمن، ومدنيني، 
الثقة  وسائحة كندية. وقدموا مذكرة لطرح 
بـــه، وقـــد اســتــحــق مــوعــدهــا الــدســتــوري منذ 
يوم الجمعة املاضي. غير أن تعديل اللحظة 
األخــيــرة أخــفــى وراءه إصـــرارًا حكوميًا على 
الــدور الرقابي للمجلس، والــذي  عــدم تفعيل 
تخشى الحكومات املتعاقبة، وليس حكومة 

امللقي فقط، من تفعيله.
ويــنــظــر الـــنـــواب الـــذيـــن تــبــنــوا مـــذكـــرة حجب 
الثقة، بارتياح، إلى مغادرة حماد الحكومة. 
ــقـــوي  ويـــعـــتـــبـــرون أن اإلطـــــاحـــــة بــــالــــرجــــل الـ
الــذي يصفه  جــاءت نتيجة طبيعية ملوقفهم 
الحباشنة،  الكرك، صــداح  مدينة  عن  النائب 
»الصلب«، بدون أن يخفي أن رغبته ورغبة  بـ
الــعــديــد مـــن زمـــالئـــه كــانــت اإلطـــاحـــة بحماد 
تحت قبة البرملان، ملا سيكون لذلك من أثر في 
النواب  النمطية عن مجلس  الصورة  تغيير 
األردنــــــي لــــدى غــالــبــيــة املـــواطـــنـــني، عــلــى حد 
قوله. وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الحباشنة 
أن ما حدث مؤشر على قوة البرملان، ورسالة 
للمسؤولني بأن هناك من يحاسبهم في حال 

قّصروا في أداء واجبهم.
تـــعـــديـــل وزاري  إلــــــى  املـــلـــقـــي يـــطـــمـــح  وكـــــــان 

وإنــه ال يمكن أن يكون هناك جــدار أو سور 
يعزلها أو يمنع مدنيني آخرين من دخولها«. 
وأضـــاف أن تــأمــني بــغــداد سيكون مــن خالل 
إعادة تنظيم نقاط التفتيش وإغالق الثغرات 
فـــي تــأمــني حــــدود املــديــنــة وفــــي ذات الــوقــت 
ــراد مـــن وإلــــى املــديــنــة«.  ــ تــســهــيــل انــتــقــال األفــ
ــبــر تــجــمــيــدًا أو إلـــغـــاء لفكرة 

ُ
هـــذا الـــكـــالم اعــت

ــاء الـــســـور حــيــنــهــا، لــيــتــوقــف الــعــمــل به  إنـــشـ
بشكل نهائي بعد نحو شهر من قرار لقيادة 

عمليات بغداد ببناء هذا السور.
وطالبت لجنة األمن والدفاع البرملانية قيادة 
عمليات بغداد ورئيس الوزراء باإلسراع في 
مشروع سور بغداد بهدف »الحد من دخول 
اإلرهـــابـــيـــني إلـــى الــعــاصــمــة ومــســاهــمــتــه في 
تحقيق األمن لها«. وقال عضو اللجنة نيازي 
»العربي الجديد«،  معمار أوغلو، في حديث لـ
إن أسباب إنشاء »سور بغداد« هي عدم قدرة 
حزام  مناطق  على  السيطرة  على  العمليات 
 
ً
بغداد الشمالية والغربية والجنوبية، فضال
عن عدم إمكانية األجهزة األمنية منع تسلل 
ــيـــارات املــفــخــخــة وتــســلــل االنــتــحــاريــني،  الـــسـ
األمـــن والــدفــاع ستقوم  أن لجنة  إلــى  مشيرًا 
األمنية خالل  القيادات  من  عــدد  باستضافة 
عمليات وشرطة  قــائــدا  بينهم  املقبلة  األيـــام 

بغداد ملناقشة املشروع.
مــن جــهــتــه، أكـــد املــســتــشــار اإلعـــالمـــي لــــوزارة 
الـــــدفـــــاع الـــــلـــــواء الــــركــــن مـــحـــمـــد الـــعـــســـكـــري، 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، نـــقـــل أغــــلــــب الــكــتــل  لـــــ
العاصمة  مناطق  فــي  املــوجــودة  األسمنتية 
ليتم نشرها على السور، موضحًا أن خمس 
كــتــائــب هــنــدســيــة لــقــيــادات فـــرق هـــي األولـــى 
ــة عــشــرة  ـــاديــ ــحـ ــة والــ ــعـ ــاسـ ــتـ ــة والـ ــادســ ــســ والــ
ــــك وســـتـــكـــون  والـــســـابـــعـــة عــــشــــرة تـــتـــولـــى ذلــ
املرحلة األولــى بطول 100 كيلومتر، مضيفًا 
أن »الـــســـور يــتــضــّمــن حــفــر خــنــدق بــعــرض 3 
للطرق  وإجـــراء تسوية  مترين  أمــتــار وعمق 
ــى أن  ــ ــكـــري إلــ ــعـــسـ املـــحـــيـــطـــة بـــــــه«. وأشــــــــار الـ
الكتل  كــل  نصب  ستتضمن  الثانية  املرحلة 
أبــراج  بعد رفعها من مناطق بغداد ونصب 
كاميرات  نصب  إلــى  إضافة  معينة  ملسافات 
 عن 

ً
مراقبة ملراقبة املساحة بني األبراج، فضال

محاذية  متواصلة  عسكرية  دوريـــات  إجـــراء 
لهذا السور.

ــوم املــــشــــروع عــلــى بـــنـــاء ســــور بــارتــفــاع  ــقـ ويـ
ثــالثــة أمـــتـــار تــعــلــوه أســــالك شــائــكــة وتحته 
خندق بعرض ثالثة أمتار وعمق مترين وفي 
مناطق يصل إلى عرض أربعة أمتار. ويبدأ 

ــار هـــادئـــة«، حــاصــرًا توقيته  ُيــجــريــه عــلــى »نـ
بــني خــيــاريــن: إمـــا فــي أعــقــاب إقــــرار املــوازنــة 
الـــنـــواب  الـــعـــامـــة لــســنــة 2017، والـــتـــي شــــرع 
ــد، عــلــى أن  فــي مناقشتها، مــســاء أمـــس األحــ
يــصــوتــوا عــلــيــهــا نــهــايــة األســـبـــوع الــحــالــي، 
تستضيفها  الـــتـــي  الــعــربــيــة  الــقــمــة  بــعــد  أو 
اململكة، نهاية مارس/آذار املقبل. لكن رئيس 
الوزراء لم يفوت فرصة التعديل االضطراري. 
وبـــعـــدمـــا حــصــل عــلــى الـــضـــوء األخـــضـــر من 
 عــلــى مـــن يــعــتــبــرهــم 

َ
الــقــصــر املـــلـــكـــي، أْجــــَهــــز

ــرؤوس  ــ خــصــومــه فـــي الــحــكــومــة، وأطــــــاح »بـ
للحكومات«  »العابرين  نادي  كبيرة« دخلت 
بإسناد من مركز القوى في صنع القرار الذي 
الفريق  الــقــدرة على فــرض أسماء في  يمتلك 
ــوزاري عــلــى رؤســــاء الــحــكــومــات املكلفني،  ــ الــ
كما حدث مع امللقي عند تشكيله حكومتيه 

األولى والثانية.
ــيــــس الــحــكــومــة  ــتــــي امـــتـــلـــكـــهـــا رئــ والـــــقـــــوة الــ
الثاني  التعديل  فــي  الخاصة  رؤيــتــه  لتنفيذ 
عــلــى حــكــومــتــه الــثــانــيــة الــتــي شكلها فــي 28 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، عــّبــر عــنــهــا خــالل 
السبت  ُعــقــدت  الــتــي  الـــــوزراء  جلسة مجلس 
الـــــوزراء استقالتهم  املـــاضـــي، وقـــدم خــاللــهــا 
بناًء على طلبه، تمهيدًا إلجراء التعديل الذي 
 امللقي، خالل 

َ
تم ظهر أمس األحد. ولم يتوان

أنه  األسمنتي فقط من منطقة الحسينة، إال 
تــم اقــتــطــاع جـــزء مــن مــديــنــة خـــان بــنــي سعد 

التابعة ملحافظة ديالى.
السور  عليها  يشيد  الــتــي  املناطق  وتتميز 
ــا يثير  ــد مـ ــ بــأنــهــا ذات مـــكـــون طــائــفــي واحـ
ــيـــات تـــهـــجـــيـــر واســـعـــة  ــلـ ــمـ ــاوف مـــــن عـ ــ ــخــ ــ املــ
لــســكــانــهــا. ويــبــلــغ طــــول الـــســـور نــحــو 200 
ــــري، ومــن  كــيــلــومــتــر يــلــف بـــغـــداد بــشــكــل دائــ
املـــقـــّدر أن تــبــلــغ كــلــفــتــه أكــثــر مـــن 30 مليون 
تعويض  أي  املـــشـــروع  يــتــضــمــن  وال  دوالر. 
لــلــســكــان مـــن أصـــحـــاب املــــنــــازل أو الــحــقــول 
الخندق ونصب  التي سيتم حفر  الــزراعــيــة 
الــســور فــي أراضــيــهــم، لــكــن قــد يــتــم منحهم 

أراضي في املحافظات املجاورة.
ويرى سياسيون ومراقبون أن مشروع السور 
والــخــنــدق يــحــمــل نــوايــا طــائــفــيــة وسياسية 
فــي الــوقــت نفسه بــعــيــدة عــن أهــــداف حماية 
بــغــداد وتحصينها مــن املــخــاطــر اإلرهــابــيــة. 

في الداخلية خلفًا لحماد، ليحمل مهمة رفع 
بعد  األمنية  األجهزة  التنسيق بني  مستوى 
التنسيق. وتمكن  لغياب  الكبيرة  االنتقادات 
ــر  املــلــقــي مـــن اإلطــــاحــــة بــنــائــبــه الـــثـــالـــث، وزيـ
الــخــارجــيــة نــاصــر جـــودة، الـــذي سجل أطــول 
مــدة بــقــاء فــي املنصب بشكل مــتــواصــل منذ 
عـــام 2009. وأســـنـــدت الــخــارجــيــة لــإعــالمــي، 
ــذي تــقــلــد ســابــقــًا منصب  أيــمــن الــصــفــدي، الــ
وزيــر دولــة لشؤون اإلعــالم واالتــصــال. وكان 
املــلــقــي مــهــد لــإطــاحــة بـــجـــودة بــاســتــحــداث 
منصب وزير دولة لشؤون الخارجية، وعاد 
الوزير،  التعديل، لينتقل  ليلغي املنصب في 
الــخــصــاونــة، لحمل حقيبة وزيـــر دولــة  بشر 

للشؤون القانونية.
وخرج النائب األول، وزير التربية والتعليم، 
محمد الذنيبات، في التعديل الــوزاري، على 
الرغم من اإلنجازات الكبيرة التي حققها هذا 
الوزير خالل وجوده في منصبه. وحل مكانه 
الــرزاز،  املدنية، عمر  الدولة  أعمدة تيار  أحــد 

الذي ينادي بإجراء »
جراحة عميقة للمناهج الدراسية لتخليصها 
من الفكر التكفيري«. كما خرج النائب الثاني، 
ــواد  ــؤون االســـتـــثـــمـــار، جــ ــشــ ــة لــ ــ ــــدولـ وزيــــــر الـ
كــان سببًا في  الحكومة بعدما  العناني، من 
النقد للحكومة لفشل اجتراح حلول  توجيه 
وقد  املواطنني.  جيوب  عن  بعيدًا  اقتصادية 
ألغي بخروجه املنصب الذي كان يشغله. كما 
لــشــؤون االقتصاد  ألغي منصب وزيــر دولــة 
بخروج الوزير، يوسف منصور، في التعديل 

الوزاري.
بــوزيــر سابق،  التعديل  فــي  امللقي  واستعان 
الــبــرملــانــي املــخــضــرم املــعــروف بــعــدائــه لتيار 
اإلســـــالم الــســيــاســي، هـــو مـــمـــدوح الــعــبــادي، 
الـــذي أســنــد إلــيــه حقيبة وزيـــر دولـــة لشؤون 
رئاسة الوزراء خلفًا للمغادر فواز أرشيدات. 
ــات  ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ ــ ــادي ال ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ويــــعــــكــــس دخــــــــــول ال
الــعــشــائــريــة والــعــائــلــيــة الــتــي تــحــكــم تشكيل 
ــاء دخـــولـــه  ــ جـ ــد  ــ وقـ األردن.  فــــي  الـــحـــكـــومـــات 
الشباب »النشيط«، رامي  على حساب وزيــر 
الـــوريـــكـــات، الــــذي غــــادر فــي الــتــعــديــل، ليحل 

مكانه الوزير، حديثة الخريشا.
 
ً
ــات كـــــان مــســتــحــيــال ــكــ ــوريــ واإلبـــــقـــــاء عـــلـــى الــ

بــعــد دخــــول الــعــبــادي الــــذي هـــو والــــد زوجـــة 
فإن  املسربة،  املعلومات  وبحسب  الوريكات. 
ــل االنــســحــاب إلفــســاح املجال 

ّ
الــوريــكــات فــض

أمام العبادي، وحتى ال يتسبب بقاؤهما معًا 
في التشكيلة الحكومية باالنتقادات.

غربًا من منطقة الخمس بيوت عند سيطرة 
ــقــــور وهــــــي مـــنـــاطـــق تـــابـــعـــة ملــحــافــظــة  الــــصــ
ــــى عـــقـــرقـــوف ثــم  ــار، ويـــلـــتـــف شــــمــــااًل إلـ ــ ــبـ ــ األنـ
التاجي والطارمية ثم منطقة السدة التابعة 
ملــحــافــظــة صـــالح الــديــن وفـــق املــخــطــط، فيما 
اقتطاع  وتــم  الــرضــوانــيــة،  إلــى  يلتف جنوبًا 
التابعة لألنبار  الــزيــدان والسعدان  جــزء من 
أيضًا، مرورًا بصدر اليوسفية ثم املحمودية 
املــشــروع في  يــبــدو  واللطيفة جــنــوبــًا. بينما 
املحور الشرقي رمزيًا، إذ يقتصر على السور 

تلك الجلسة، عن توجيه لوم قاٍس لوزراء بعد 
التنسيق  تقديمهم االستقالة، محوره غياب 

والنميمة ونقص الوالء.
ــمـــل رســــائــــل  ــيـــح أن الــــتــــعــــديــــل لـــــم يـــحـ صـــحـ
سياسية قوية في ما يتعلق بالوزراء الجدد، 
ــه حـــمـــل رســــائــــل تــتــعــلــق بـــاملـــغـــادريـــن،  ــ إال أنـ
قوة  أكثر  بــات  الحكومة  رئيس  بــأن  مفادها 
من  ممانعة  دون  مــن  سياساته  تنفيذ  على 

مراكز صنع القرار.
التعديل سبعة وزراء مناصبهم،  وغــادر في 
ــثــــالثــــة، وألـــحـــقـــت  ــواب الـــرئـــيـــس الــ ــ ــ بــيــنــهــم نـ
بالثامن الذي طاوله التعديل، حقيبة وزارية 
ــان يحملها قــبــل الــتــعــديــل.  غــيــر تــلــك الــتــي كـ
ثالثة  بينهم  وزراء  خمسة  الحكومة  ودخـــل 
مخضرمون، كما شمل التعديل إلغاء وزارتني 
األسبق،  الداخلية  وزيــر  وعــاد  اقتصاديتني. 
البرملاني السابق، غالب الزعبي، إلى مقعده 

نهاية  أعلنت  قد  الداخلية  وزارة  كانت  فيما 
العام املاضي أن بناء السور هو قرار عسكري 
الــســيــاســة.  أو  بالطائفية  لــه  وأمــنــي ال شـــأن 
أمــا ائــتــالف »مــتــحــدون« الــذي يتزعمه نائب 
فاعتبر  النجيفي،  أســامــة  الــعــراقــي  الــرئــيــس 
م مهام أمن العاصمة 

ّ
سل

ُ
أنه كان األولــى أن ت

بــغــداد  الـــداخـــلـــيـــة ومـــهـــام حـــــزام  إلــــى وزارة 
لوزارة الدفاع وإكمال إعداد الفرقة التكتيكية 
املــســؤولــة عــن أمـــن بــغــداد كــوحــدة استجابة 
ســريــعــة لــلــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة والــجــنــائــيــة 
الخاصة بــداًل مــن هــذا املــشــروع. وقــال عضو 
»العربي  لـ العاني  ظافر  »متحدون«  ائتالف 
ــهـــدف مـــن بــنــاء الـــســـور هو  الـــجـــديـــد«، إن »الـ
الــبــالد على  الــحــدود وتقسيم  إعـــادة ترسيم 
أســس مذهبية وعــرقــيــة«، مــحــذرًا مــن »مغبة 
مشروع سور بغداد األمني كونه يهدد السلم 

املجتمعي العراقي«.
عبد الله...

األميركيون في العراق

ومعسكرات عدة غرب البالد وشماله ووسطه 
ترافقهم ترسانة عسكرية من األسلحة الثقيلة 

والطائرات القتالية واملروحية. 
وبــحــســب أرقــــام مــســربــة منتصف عـــام 2015، 
كــان عــدد الــقــوات األميركية يــتــراوح ما بني 5 
آالف إلى 5700 عنصر، ما يعني زيادة بنحو 
الضعف حتى مطلع عام 2016 الحالي. وغالبًا 
ما تكون تلك القوات آتية من تركيا والكويت 
عبر القواعد األميركية هناك. وتدخل األجواء 
العراقية بشكل مباشر نحو القواعد املوجودة 
في غرب وشمال البالد من دون املرور بمطار 

بغداد الدولي.
ويــنــظــر »الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي« الـــحـــاكـــم الـــذي 
املتوالية منذ  العراق  يتولى رئاسة حكومات 
األميركي  الوجود  إلى  البالد عام 2003،  غزو 
بــقــلــق كــبــيــر، ال ســيــمــا الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي أو 
املـــعـــروف بــجــنــاح رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، 
 
ً
ــــي إليـــــــــران. لـــكـــن كــتــال ــوالـ ــ ــالــــكــــي، املـ نــــــوري املــ
ســيــاســيــة أخــــرى تــرحــب بــالــوجــود األمــيــركــي 
وتعتبره فرصة للحد من النفوذ اإليراني في 
البالد مثل القوى السنية والكردية واملسيحية 

والتيار املدني املستقل.
ويـــقـــول مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون فـــي الــحــكــومــة 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة مــــوجــــودة حــالــيــًا في  إن الــ
ثمانية مواقع مختلفة أبرزها: األنبار، كبرى 
ــراق. وتــنــتــشــر الـــقـــوات داخـــل  ــعــ مــحــافــظــات الــ
قاعدتي عــني األســـد، القريبة مــن الــحــدود مع 
الــفــلــوجــة،  الــحــبــانــيــة، غــربــي  األردن، وقـــاعـــدة 
وفــــي مــعــســكــر مــتــوســط الــحــجــم قــــرب مــطــار 
بغداد الدولي، ومعسكر جنوب شرق تكريت، 
عاصمة محافظة صالح الدين املحلية، إضافة 
إلـــى معسكرين فــي نــيــنــوى وآخـــر فــي أربــيــل، 
ــراق، ومـــوقـــع  ــ ــعـ ــ عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـ
ــة،  ــة الـــســـوريـ ــيـ صــغــيــر قـــــرب الــــحــــدود الـــعـــراقـ

بغداد ـ عبد اهلل الثويني 
األنبار ـ علي الحسيني

قائد عسكري  بنبرة حــادة يحاول 
الــعــراقــيــة  ــاع  ــدفـ الـ رفــيــع فـــي وزارة 
الـــتـــهـــرب مـــن اإلجــــابــــة عـــن الـــســـؤال 
األكــثــر إحـــراجـــًا لــلــمــســؤولــني فــي بــغــداد حــول 
البالد.  في  األميركية  للقوات  الحقيقي  العدد 
ــًا مـــن تــجــاوز  نــبــرتــه تــعــكــس اســـتـــيـــاًء واضـــحـ
الواليات املتحدة للمؤسسة الرسمية العراقية 
بــشــأن انــتــشــار قــواتــهــا هــنــاك. وكــالمــه يكشف 
العراقية،  للسيادة  انتهاك واشنطن  عن مدى 
إذ يـــقـــول: »إذا كــــان رئــيــس الـــــــوزراء نــفــســه ال 
يــعــرف كــم عــددهــم الحقيقي هــل ســأعــرف أنا 
أو  ذلــك؟ هم يدخلون ويخرجون بال تأشيرة 
تنسيق مسبق ويملكون ثالثة مدارج طائرات 
في الحبانية وعني األسد والقيارة إضافة إلى 

مطار أربيل الدولي«.
ــام املـــســـربـــة عـــن الــعــدد  ــ ــ وتــشــيــر غــالــبــيــة األرقـ
إلــى وجــود  الــعــراق  فــي  الحقيقي لألميركيني 
ما بني 8 آالف إلى 10 آالف عنصر، يتوزعون 
املعارك  في  عــدة: جنود يشاركون  فئات  على 
وآخرون استشاريون أو متعاقدون عسكريون 
وفنيون إضافة إلى موظفني مدنيني يعملون 
لحساب وزارة الدفاع األميركية. لكن هناك من 

يتحدث عن أرقام أعلى من ذلك.
ــم مــــن نـــفـــي مـــســـؤولـــني عــراقــيــني  وعـــلـــى الــــرغــ
ــربـــي الـــجـــديـــد« صحة  ــعـ تـــواصـــلـــت مــعــهــم »الـ
تــقــاريــر إخــبــاريــة تــحــدثــت األســـبـــوع املــاضــي 
عــن وصـــول 4 آالف جــنــدي إلـــى قــاعــدة غربي 
املـــاضـــي، إال أن هـــذا ال ينفي  الــشــهــر  ــعـــراق  الـ
استمرار عملية تبديل تلك القوات أو اإلضافة 
عليها بشكل تدريجي. وبلغ عدد القوات أكثر 
مــن 10 آالف عــســكــري يــتــوزعــون عــلــى قــواعــد 

غــرب املــوصــل. ويكشف مسؤول عراقي بــارز، 
»العربي  تحفظ عــن ذكــر اســمــه، فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، عما وصــفــه »تــوســع تــدريــجــي غير 
ويبنّي  الــعــراق«.  فــي  األميركية  للقوات  معلن 
الــضــعــف منذ  بــنــحــو  الـــقـــوات زادت  »تــلــك  أن 
أن  اآلن«، مؤكدًا  عــام وبضعة أشهر عن  نحو 
»رئـــيـــس الــــــوزراء الــعــراقــي يــعــلــم ذلـــك لــكــنــه ال 
يعرف بالتحديد عددهم الحقيقي اآلن إال ما 
يقوله األميركيون له، وهو مضطر للموافقة، 
ألن أي تخفيف أميركي للمعركة في املوصل 

الخسائر  مــن  مــزيــدًا  الـــفـــرات يعني  أعــالــي  أو 
البشرية للجيش العراقي الذي يتحرك بشكل 
األميركي«،  الدعم  أقل بفضل  جيد وبخسائر 
إلــى أن بغداد  املــســؤول العراقي. ويلفت  وفــق 
ال تـــزال تخضع لــرقــابــة جــويــة أمــيــركــيــة على 
أطـــرافـــهـــا لـــرصـــد أي تـــهـــديـــدات مــحــتــمــلــة من 
تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعــــش(. وحــول 
في  األميركي  اإلجمالي  للوجود  األدق  الــرقــم 
الــعــراق، يؤكد أنهم »أكــثــر بقليل مــن 10 آالف 
ومصنفاتهم  تسمياتهم  بمختلف  عــســكــري 

العسكرية«. ويعتبر مؤيدو الوجود األميركي 
فــي الــعــراق أنـــه يشكل ضــمــانــة إلعــــادة سكان 
املدن ومنع حدوث تغيير ديموغرافي والحد 
مـــن الــنــفــوذ اإليـــرانـــي الــعــســكــري والــســيــاســي 
ف »التحالف 

ّ
على حد سواء. في املقابل، يصن

هذا  الشعبي«  »الحشد  ومليشيات  الوطني« 
الـــوجـــود بــاعــتــبــاره احـــتـــالاًل جـــديـــدًا لــلــعــراق 
ــوات األمـــيـــركـــيـــة.  ــقــ ويـــطـــالـــبـــون بـــانـــســـحـــاب الــ
وترجح مصادر في بغداد أن واشنطن ستزيد 
مــن الــقــوات األمــيــركــيــة فــي الــعــراق بعد تسلم 

الرئيس الجديد املنتخب، دونالد ترامب، وال 
التدخل  يــؤيــد  الجديد  فريقه  أغــلــب  أن  سيما 
العسكري املباشر في العراق ولهم تصريحات 

عدائية تجاه إيران ودورها في العراق.
ويقول عضو لجنة األمن والدفاع في البرملان 
ــوان عـــبـــد الــــلــــه، إن الــــقــــوات  ــ ــاخـ ــ الــــعــــراقــــي، شـ
األميركية تساند بشكل مباشر وغير مباشر 
ــقـــوات الــعــراقــيــة فـــي اســـتـــعـــادة املـــوصـــل من  الـ
ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم »داعـــــــــش«، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــتــــراض كــتــل ســيــاســيــة وبـــعـــض الـــقـــيـــادات  اعــ

ــقـــوات  األمـــنـــيـــة عـــلـــى ذلــــــك، تـــحـــت حـــجـــة أن الـ
طرد  فــي  والــخــبــرة  اإلمكانية  لديها  العراقية 
محافظتي  فــي  فعلت  كــمــا  التنظيم  مسلحي 
ــيــــر إلـــــــى أن  صـــــــالح الـــــديـــــن واألنــــــــبــــــــار. ويــــشــ
واإلسناد  بالدعم  رحبت  العراقية  »الحكومة 
املــقــدم مــن الــقــوات األمــيــركــيــة عبر مشاركتها 
بــشــكــل جــزئــي فــي مــعــارك الــتــحــريــر مــن جهة 
وعــبــر تــقــديــم املـــشـــورة الــعــســكــريــة والــتــدريــب 
وتجهيز الــقــوات الــعــراقــيــة مــن جــهــة أخـــرى«، 

الفتًا إلى أن »عددهم الدقيق غير معروف«.

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــجــدد »الـــتـــيـــار الـــصـــدري« 
مــوقــفــه الــثــابــت بــرفــض أي شــكــل مـــن أشــكــال 
النائب  ويقول  الــعــراق.  في  األميركي  الوجود 
»العربي  ــرار«، ريــاض غــالــي، لـ عــن كتلة »األحــ
الــجــديــد« إن »مــوقــف الــتــيــار الـــصـــدري بشأن 
وضع القوات األميركية ثابت ويرفض وجود 
ــركـــي وتـــحـــت أيـــــة صـــفـــة ألنـــه  ــيـ أي جـــنـــدي أمـ
ويبنّي  لقوله.  وفقًا  الوطنية«  السيادة  يمس 
الوضع  السلبية على  املــؤثــرات  مــن  أنــه »يعد 
األمني«، محذرًا في الوقت نفسه من مشاركة 

القوات األميركية في عمليات تحرير املوصل 
الــحــشــد الشعبي  قـــيـــادة مــلــيــشــيــات  لــــدى  ألن 
تحفظات على هذه املشاركة التي ستؤدي إلى 
فقدان معركة تحرير املوصل طابعها العراقي. 
ويؤكد أن كتلته دعت جميع الكتل السياسية 
إلـــى تــبــنــي مــوقــف مــوحــد مــن رفـــض الــوجــود 
األميركي، خصوصًا أن نهاية »داعش« باتت 
قـــريـــبـــة وال حـــاجـــة لــــقــــوات أجـــنـــبـــيـــة، بــحــســب 
تعبيره. وكانت وزارة الدفاع األميركية أعلنت 
فــي شهر سبتمبر/أيلول املــاضــي عــن إرســال 
600 جندي إلى العراق لتعزيز مهام التدريب 
وتقديم املشورة واإلرشاد للقوات العراقية في 

حربها ضد تنظيم »داعش«.
أنــه ال يوجد إجماع سياسي  ويبدو واضحًا 
عـــــراقـــــي حـــــــول الــــــوجــــــود األمـــــيـــــركـــــي. ويـــــرى 
»التحالف الكردستاني« أن واشنطن لن تزيد 
بقواعد  الحالية  العسكري  وجــودهــا  مناطق 
والعاصمة  األنــبــار  محافظة  فــي  بها  خــاصــة 
بغداد ومحافظة نينوى وإقليم كردستان، إال 
أنها ستزيد من عدد الجنود في تلك القواعد، 
ــد  ــة ورصــ ــابــ ــن نـــشـــر مـــنـــظـــومـــات رقــ  عــ

ً
فـــضـــال

جـــوي وتــشــارك بــمــهــام إعــــادة إغـــالق الــحــدود 
الــعــراق وســوريــة، بحسب مصادر  البرية بني 
النائبة عن  التحالف. وتقول  رسمية في هذا 
»الـــتـــحـــالـــف الـــكـــردســـتـــانـــي«، نــجــيــبــة نــجــيــب، 
السياسية،  »األطـــراف  إن  الجديد«  »العربي  لـ
 مسيحية وتركمانية، 

ً
الكردية والسنية، وكتال

وأخرى تمثل التيار املدني في العراق، رحبت 
واعتبرته  األميركي  العسكري  الــوجــود  بهذا 
على  اإليرانية  الهيمنة  لوقف  الحلول  أفضل 
العراق وتوسعها األخير من خالل استغاللها 
ورقة تنظيم داعش«. وتشير إلى أن »األجندة 
األميركية تصرح بوجوب إعــادة السكان إلى 
املدن التي نزحوا منها خالل املعارك مع تنظيم 
داعش وإزالة آثار املعارك واملساعدة في بناء 
الشرطة واالستخبارات في  قــوات محلية من 

تلك املدن«، بحسب قولها.

تعّرضت بغداد العتداءات عديدة في الفترة األخيرة )أمير سعدي/األناضول(

ناصر جودة كان يتولى الخارجية منذ 2009 )صفا كرسان/األناضول(

القوات األميركية تساند القوات العراقية والبشمركة ضد »داعش« )يونس كيليس/األناضول(

»إذا كان رئيس الوزراء نفسه ال يعرف كم عددهم الحقيقي هل سأعرف أنا ذلك؟«، عبارة ترد 
األميركية  القوات  واقع  لتلخص  العراقية  الدفاع  وزارة  في  رفيع  عسكري  قائد  لسان  على 
العبادي.  إلى سّر تجهله حتى حكومة حيدر  الرسمي أقرب  يبدو عديدها  التي  العراق  في 

وبينما تزيد واشنطن عديد قواتها بال تنسيق مسبق وبشكل غير معلن، موزعة إياهم على 
الوجود  تعزيز  مسألة  حيال  العراق  في  اآلراء  تنقسم  العسكرية،  القواعد  من  مجموعة 
العسكري األميركي في البالد بالتزامن مع اشتداد معركة تحرير الموصل من تنظيم »داعش«

الغالف

سّر تجهله حكومة العبادي: 
زيادة القوات بصمت وبال تنسيق

القوات األميركية 
موجودة حاليًا في 

ثمانية مواقع مختلفة

ال يوجد إجماع 
سياسي عراقي حول 

الوجود األميركي

يبلغ طول السور 
نحو 200 كيلومتر يلف 

بغداد بشكل دائري

إصرار حكومي على 
عدم تفعيل الدور 

الرقابي للبرلمان

عادت السلطات العراقية 
إلى إطالق مشروع سور 

بغداد، بعد التفجيرات 
األخيرة التي ضربت 

العاصمة، لتثير المخاوف 
من عمليات تهجير 
للمناطق التي يشيد 

فيها السور

ال يحمل التعديل الوزاري 
في األردن أبعادًا سياسية 

فعلية بقدر ما يشكل 
»عقابًا« للوزراء المتمردين 

على رئيس الحكومة 
هاني الملقي

على الرغم من أن واشنطن اعترفت بوجود القوات األميركية في بغداد 
وفي  الخضراء،  المنطقة  داخــل  المنتشرة  المشتركة  القوات  ضمن 
محافظتي صالح الدين والموصل، 
إال أن اإلدارة األميركية رفضت بشكل 
في  بمشاركتها  ــراف  االعــت رسمي 
القتال ضد تنظيم »داعش«، معلنًة 
أن دورها يقتصر فقط على تقديم 
األميركي،  الرئيس  وكــان  المشورة. 
بـــاراك أوبــامــا )الــصــورة(، قــد أعلن 
الــعــراق،  بـــالده مــن  سحب قـــوات 
أن  عليه  الصعب  من  فإنه  وبالتالي 

يعترف بإعادته لها.

ال اعتراف بمقاتلة »داعش«

األردن قضية
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عدنان عبد الرزاق

والفواكــه  الخضــار  بتصديــر  الســوري  النظــام  يقــوم 
 ارتفاع األســعار 

ً
إلى روســيا بكميات كبيرة، متجاهال

فــي األســواق الســورية، بســبب انتهــاء معظــم املواســم 
الزراعية، وتراجع سعر صرف العملة املحلية إلى 515 

ليرة مقابل الدوالر الواحد.
املحلــي  اإلنتــاج  وتنميــة  دعــم  هيئــة  مديــر  ويقــول 
إنــه يتــم إرســال باخــرة  الدالــي،  والصــادرات، املهــدي 
املنتجــات  مــن  طــن   300 إلــى   200 بنحــو  محملــة 
ضمــن  تقريبــا،  أســبوعني  كل  روســيا  إلــى  الزراعيــة 

مواصفــات وجــودة عاليتني، تتضمن بالدرجة األولى 
الحمضيــات والطماطــم والباذنجــان والرمــان. مشــيرًا 
إلــى إمكانيــة توســيع دائــرة التصديــر، خــالل الفتــرة 

املقبلة، لتصبح كل أسبوع ومن ثم يوميا.
وتشهد أسعار الخضار والفواكه ارتفاعات متواصلة 
خــالل الفتــرة املاضيــة، وُيرجــع معــاون وزيــر التجــارة 
الداخليــة وحمايــة املســتهلك، جمــال الديــن الشــعيب، 
خــالل تصريحــات صحافيــة، ســبب ارتفــاع األســعار 
إلــى »انخفــاض إنتاج الخضار محليا في هذه الفترة، 
 عــن قطــع الطريــق 

ً
وعــدم االســتيراد مــن األردن، فضــال

من درعا باتجاه العاصمة، وارتفاع أجور النقل«.

ال  إنــه  الســوري، حســني جميــل،  االقتصــادي  ويقــول 
مــة بــني تصريــح معــاون وزيــر التجــارة،  يمكــن املواء
الــذي يشــير إلــى قلــة العرض الســلعي واالســتيراد من 
األردن، وبــني حــرص هيئــة الصــادرات علــى اســتمرار 
التصديــر لروســيا، وزيــادة كميتــه وتســريع وتيرتــه، 
إال أننــا نظرنــا للموضــوع مــن أمريــن: األول أن نظــام 
فــي  واملنتجــات  الســلع  تقليــل  يتعمــد  األســد  بشــار 
األســواق الســورية بهدف رفع أســعارها، لتزيد نســبة 
الفقــراء ويهاجــر الســوريون من بلدهم. واألمر الثاني، 
أن حكومة النظام تحاول استرضاء الشريك الروسي، 
بصــرف النظــر عــن حاجــة الســوق والســوريني، وهــو 

مــا يصــب فــي النهايــة ضمن الســبب األول، أي التفقير 
»العربــي  لـــ  الســوري،  املحلــل  ويضيــف  والتهجيــر. 
فــي  أخيــرًا  ارتفعــت  األســعار  معظــم  أن  الجديــد«، 
األسواق السورية، نتيجة زيادة تكاليف اإلنتاج، بعد 

رفع أسعار حوامل الطاقة وندرتها.
املطلــوب  املبلــغ  أن  إلــى  أخيــرًا،  صــدر  تقريــر  وأشــار 
لتأمني الحاجات األساســية ألســرة مكونة من خمســة 
أشــخاص، قــد انتقــل من 178 ألــف ليرة في بداية 2016 
وصــواًل إلــى 290 ألــف ليرة في نهاية العام، أي ازدادت 
تكاليف املعيشــة بنســبة 63% تقريبا، وخسرت الليرة 

املقدار ذاته من قيمتها.

األسد يجّوع السوريين ليُطعم روسيا

320 مليون دوالر لترميم »إيفل«
مــن املقــرر زيــادة امليزانيــة املخصصــة لبــرج إيفــل بنســبة 
مليــون   320( يــورو  مليــون   300 حوالــى  إلــى  تصــل   %45
دوالر(، بغية إجراء أعمال ترميم وتحديث واسعة النطاق، 

وفق ما أعلنت بلدية باريس، مساء أول من أمس. 
وتســعى بلدية العاصمة الفرنســية، التي قدمت ترشــيحها 

 ،2024 لعــام  الباراملبيــة  األلعــاب  دورة   الســتضافة 
دورا  يلعــب  الــذي  الشــهير  املعلــم  هــذا  قيمــة  »تعزيــز  إلــى 
رئيســيا فــي جــذب الســياح إلــى باريــس«، بحســب البيــان 

الصادر عن البلدية. 
بلديــة  رئيســة  معــاون  مارتــان،  فرانســوا  جــان-  وبحســب 

باريس لشــؤون الســياحة، ســيخصص نصف هذه األموال 
الشــق  ويقضــي  وصيانتــه.  التراثــي  املعلــم  هــذا  لتحديــث 
الثانــي مــن الخطــة بتحســني الزيــارات مــن خــالل تحســني 
طــرق اســتقبال الــزوار وتحديثهــا، فضــال عــن تخصيــص 

جزء من األموال لتدابير أمنية.

دبي،  في  والمواصالت  الطرق  هيئة  رئيس  أعلن 
مطر الطاير، أن الهيئة ستبدأ، اعتبارًا من اليوم )االثنين(، 
النقل  وسائل  مع  للمتعاملين  جديدة  خدمة  تقديم 
في اإلمارة، باستئجار المركبات لفترة قصيرة ال تزيد على 
لدى  الطاير،  وقال  الذكية.  التطبيقات  عبر  ساعات   6
تعاقدت  الهيئة  إن  أمس،  الجديدة  الخدمة  تدشينه 
مركبة   200 لتشغيل   Ekar وشركة   Udrive شركة  مع 
خدمة  في  لتكون  شركة،  لكل  مركبة   100 بواقع 

الراغبين في االستفادة منها.
األولى  تعد  والتي  الخدمة،  هذه  كلفة  وستتراوح 
من نوعها بالشرق األوسط، بين 24 درهمًا إماراتيًا )6.5 

دوالرات( و30 درهمًا إماراتيًا )8 دوالرات( لكل ساعة.

العراقي،  البرلمان  في  المالية  اللجنة  عضوة  قال 
ارتفع  العراق  في  الفقر  معدل  إن  النجيب،  نجيبة 
قرابة  منذ  البالد  تسجله  لم  معدل  وهو   ،%35 إلى 
كردستان،  إقليم  عن  البرلمانية  وأوضحت  عام.  مائة 
البرلمان  بين  مشتركة  لجنة  أن  أمس،  صحافي  بيان  في 
كردستان  إقليم  وحكومة  االتحادية  والحكومة 
مواضيع  لمناقشة  اجتماعات  عقد  وبعد  العراق، 
الفقر  معدل  أن  إلى  توصلت  ومالية،   اقتصادية 
ليصل   ،2013 عام  في   %13.7 من  ارتفع  العراق  في 
إلى 35% في 2016. وأضافت أن نسبة الفقر في إقليم 
كردستان وصلت إلى 16% العام الماضي، مقابل %3.7 

في 2013.

البدء  الحقيل،  ماجد  السعودي،  اإلسكان  وزير  أعلن 
 280 لقرابة  متنوعة  سكنية  منتجات  تخصيص  في 
ألف مستفيد في جميع أنحاء المملكة ضمن حملة 
»سكني«. وأضاف الحقيل، بحسب حساب وزارة اإلسكان 
وحدة  ألف   120 تخصيص  »سيتم  تويتر:  موقع  على 
أرض  ألف   75 وتوزيع  اإلنشاء،  وتحت  جاهزة  سكنية 
التنمية  لصندوق  جديد  رقم  ألف   85 وإصدار  سكنية، 
الدعم  وكالة  على  العام  المشرف  وقال  العقارية«. 
البدء  سيتم  إنه  طالل،  بن  سعود  والفروع،  السكني 
بتخصيص الوحدات السكنية ابتداًء من الشهر القادم. 
وأشار بن طالل إلى أن المستفيد يستلم الوحدة السكنية 

خالل 3 أعوام.

أسماء في األخبار

مصر تطرح سنداتها الدولية
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

أعلــن وزيــر املاليــة املصــري، عمــرو الجارحــي، أن 
دوليــة  ســندات  املقبــل،  الشــهر  ســتطرح،  مصــر 
ســتبدأ،  أنــه  إلــى  الفتــا  دوالر،  مليــار   2.5 بقيمــة 
اليوم االثنني، عملية الترويج للسندات في األسواق العاملية. 
وشــرح، فــي مؤتمــر صحافــي عقــده أمس األحد: »نســعى إلى 
تنويــع مصــادر التمويــل مــن خالل أســعار فائــدة مالئمة، لذا 
تــم التفكيــر فــي طــرح الســندات الدوليــة، بعــد ارتفــاع أســعار 

الفائدة املحلية، وبالتالي تقليل العبء عن املوازنة«. 
وقال إن طرح سندات طويلة األجل تصل إلى 30 سنة سيتم 
تحديدهــا وفقــا ملعدل الطلب العاملي على الســندات املصرية. 
مضيفا أن بيوت الخبرة العاملية ومؤسسات التمويل تشيد 

باإلصالحات االقتصادية املصرية.
بدوره، قال نائب وزير املالية املصري، أحمد كوجك، أن هناك 
إقبــااًل كبيــرًا مــن قبــل املســتثمرين الدوليــني علــى الســندات 

املصريــة املزمــع طرحهــا فــي الخــارج. ولفــت إلــى أن وفدًا فنيا 
مــن الحكومــة املصرية ســيبدأ رحلــة طويلة من دبي وتنتهي 
للترويــج  الثالثــاء،  الغــد  مــن صبــاح  اعتبــارًا  فــي واشــنطن، 
مــن  كثيــرة  طلبــات  »هنــاك  أن  وتابــع  املصريــة.   للســندات 
املســتثمرين للقــاء الوفــد، وســنلتقي كحــد أدنــى بمــا يتراوح 
بني 70 و80 مؤسســة مالية وبنكا وصناديق اســتثمار، وقد 

تزيد إلى أكثر من 100 مؤسسة«.
للســندات  الترويــج  علــى  تقتصــر  لــن  الرحلــة  أن  وأضــاف 
اإلصــالح  لبرنامــج  الترويــج  أيضــا  ولكــن  فقــط،  الدوالريــة 

االقتصادي الذي أطلقته مصر.
وكشــف عــن ضــخ صناديــق االســتثمار األجنبيــة نحــو مليار 
الحكوميــة،  الخزانــة  وســندات  بــأذون  كاســتثمارات  دوالر 
وديســمبر/كانون  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  شــهري  خــالل 
األســواق  فــي  مليــار دوالر ضختهــا  إجمالــي 30  مــن  األول، 
الناشــئة، »ونعمــل علــى زيــادة حجــم مســاهماتهم فــي ســوق 
األوراق املالية، لترتفع تلك القيمة إلى ما يتراوح بني 2 و2.5 

مليــار دوالر«، وفــق قولــه. وكان مســؤول حكومــي بــارز فــي 
وزارة املاليــة املصريــة، قــال لـــ »العربــي الجديــد«، إنــه »يمكــن 
مصــر طرحهــا  تنــوي  التــي  الدوليــة  الســندات  قيمــة  زيــادة 
إلــى نحــو 3 مليــارات، فــي حــال حصــل إقبــال كبيــر مــن قبــل 
املستثمرين العرب واألجانب، لشراء أدوات الدين املصرية«. 
مــن جهــة أخــرى، توقــع الجارحي أن يرتفع عجــز املوازنة إلى 
نحــو 10.2% مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي فــي نهايــة العــام 
املالــي الحالــي. وتابــع أن العجــز األّولي فــي املوازنة بلغ 58.5 
بحيــث  املحروقــات  دعــم  مراجعــة  إلــى  داعيــا  جنيــه،  مليــار 

يقتصر على الطبقات األكثر احتياجا فقط. 
وأضاف: »لدينا خطة لتحســني منظومة املعاشــات والتأمني 
الصحي، كما ستتم دراسة حوافز ضريبية للشركات، ومنح 
تخفيــض ضريبــي ألصحــاب املرتبــات الضعيفــة«، كاشــفا أن 
الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الضريبــة علــى القيمــة املضافــة 
ستصدر خالل أسبوعني. ولفت إلى االتجاه إلى تثبيت سعر 

الدوالر الجمركي خالل الفترة املقبلة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال يمكن الفصل بني الزيارة املرتقبة 
لبعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة، 

واألرقام الصادرة عن وزارة املالية 
أمس، فالعنوان العريض للزيارة 

هو متابعة تنفيذ برنامج اإلصالح 
االقتصادي، والعنوان العريض 

ألرقام املالية هو الفشل الحكومي 
الذريع في احتواء أزمة عجز 

املوازنة. فعلى الرغم من اإلجراءات 
القاسية التي قامت بها الحكومة 
من زيادة أسعار وخفض الدعم 
والتوسع في االقتراض وفرض 

مزيد من الضرائب والجمارك، إال 
أن املوازنة شهدت عجزًا تجاوز 

176 مليار جنيه في النصف األول 
من العام 2016-2017، وإذا استمر 

الحال، فإن العجز سيرتفع ألكثر 
من 350 مليار جنيه بنهاية العام. 
هذا هو العنوان املعلن لزيارة بعثة 

الصندوق، أما غير املعلن فهو ربما 
االتفاق على الخطوات الجديدة التي 

ستقوم بها الحكومة للحصول 
على الشريحة الثانية من قرض 

الصندوق، فحسب االتفاق املبرم 
بني الطرفني قبل شهرين فإن 

الصندوق سيراجع مدى التزام 
الحكومة بما تعهدت به قبل اإلفراج 

عن الشريحة الجديدة.
انتزاع موافقة الصندوق على قرض 
بقيمة 12 مليار دوالر، واإلفراج عن 

الشريحة األولى منه 2.76 مليار 
دوالر تطلب قيام الحكومة بتعويم 

الجنيه وزيادة أسعار الوقود 
وتطبيق ضريبة القيمة املضافة، 

وزيادة أسعار الكهرباء وإقرار 
قانون الخدمة املدنية. 

هذا كان »عربون« الحكومة لتمرير 
قرض الصندوق، فما العربون 
الجديد الذي ستقدمه الحكومة 

مقابل اإلفراج عن الشريحة الثانية؟
كل السيناريوهات هنا مطروحة 
في ظل تكتم الحكومة على نص 

االتفاق املبرم مع الصندوق وعدم 
اإلفصاح عن بنوده، بل وعدم 
إرساله للبرملان حتى اللحظة.

قد تكون هناك زيادة جديدة في 
أسعار الوقود، وقد تكون هناك 

زيادة في أسعار الكهرباء، أو فرض 
ضرائب جديدة، وزيادة الجمارك، 
وقد تتعهد الحكومة بسداد ديون 

شركات النفط والغاز األجنبية 
البالغة 3.6 مليارات دوالر، وقد 

تكون هناك إجراءات أكثر قسوة 
تفاجئ بها الحكومة املصريني.

هذا عن العربون املتوقع، وقد تكون 
للبعثة مهمة أخرى وهي إبداء 

مالحظات جوهرية على تطبيق 
برنامج اإلصالح االقتصادي في 
ظل األرقام الجديدة التي كشفتها 

وزارة املالية أمس والتي تؤكد 
إخفاق الحكومة في خفض الدين 
العام وعالج عجز املوازنة العامة 

رغم كل اإلجراءات التقشفية 
العنيفة التي قامت بها، وحسب 
األرقام التي أعلنها وزير املالية 

أمس فإنه من املتوقع وصول معدل 
العجز الكلي في نهاية العام إلى 

نحو 10.2%، بخالف ما توقعته 
الحكومة في بداية العام املالي بأن 

يصل العجز في املوازنة إلى %9.8.
في زيارة بعثة صندوق النقد 

»الشؤم« نجد أن كل السيناريوهات 
مطروحة، وعلى املصريني أن 
يضعوا أيديهم على قلوبهم 

انتظارًا ملفاجآت وتعهدات الحكومة 
للصندوق.

زيارة شؤم
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المقررات تتمسك بحل الدولتين وتطمينات من كيري لنتنياهو

مؤتمر باريس... أفضل الممكن؟

اتفاق على عقد 
اجتماع جديد بحلول 

نهاية عام 2017

باريس ـ العربي الجديد

حملــت مقــررات البيــان الختامي 
للمؤتمــر الدولــي إلحيــاء جهــود 
الفلســطينيني  بــني  الســالم 
اســتضافته  والــذي  واإلســرائيليني، 
باريس أمس األحد، بغياب الفلسطينيني 
واإلســرائليني، نتيجة املوقف اإلسرائيلي 
فــي  واضحــة  رســائل  للمؤتمــر،  الرافــض 
حيــال  الدوليــة  بالتفاهمــات  يتعلــق  مــا 
الحــل فــي األراضــي الفلســطينية املحتلــة، 
الخارجيــة  وزيــر  كان  الــذي  الوقــت  فــي 
األميركــي، جــون كيري، قد اســتبق صدور 
بتطمــني  للمؤتمــر،  الختامــي  البيــان 
مؤتمــر  وقــرارات  »البيــان  بــأن  إســرائيل 
باريــس لــن يتحــّوال الحقــا إلــى مقترحــات 
لقــرارات عــن مجلــس األمــن الدولــي، ولــن 
تكــون هنــاك خطــوات أو مقــررات إضافيــة 

ضد إسرائيل«.

مقررات المؤتمر
باريــس  ملؤتمــر  الختامــي  البيــان  وأكــد 
حــل  »أســاس«  تشــّكل   1967 حــدود  أن 
الجانبــني  دعــوة  وســط  الدولتــني، 
»التوقــف  إلــى  الفلســطيني واإلســرائيلي 
تســتبق  الجانــب  أحاديــة  خطــوات  عــن 
الوضــع  قضايــا  مفاوضــات  نتيجــة 
النهائــي ومنهــا القــدس والحــدود واألمــن 
والالجئــون«. كمــا أعلنــت القــوى الكبــرى 
ترحيبهــا بجهــود دفع الســالم في الشــرق 
األوســط، بمــا فــي ذلــك قــرار مجلــس األمن 
االســتيطاني.  النشــاط  يديــن  الــذي   2334
وأشــارت إلــى االتفــاق علــى عقــد اجتمــاع 
بحلــول  املعنيــني  املشــاركني  مــع  الحــق 
نهاية العام الحالي. في مقابل ذلك تجنب 
البيــان النهائــي أي انتقــاد صريــح لخطط 
الرئيس األميركي املنتخب دونالد ترامب 

لنقل السفارة األميركية إلى القدس.
احتضنــت  بعدمــا  املقــررات  وجــاءت 
العاصمــة الفرنســية باريــس، أمس األحد، 
املؤتمر بحضور أكثر من 70 دولة وخمس 
ممثلــني  غيــاب  وفــي  دوليــة،  منظمــات 
والســلطة  اإلســرائيلي  االحتــالل  عــن 
الخارجيــة  وزيــر  وتــرأس  الفلســطينية. 
أشــغال  آيرولــت،  مــارك  جــان  الفرنســي 
املؤتمــر الــذي انعقــد فــي قاعــة املؤتمــرات 
فــي  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  بمقــر 

الدائرة الخامسة عشرة بباريس.
 االعتراضــات اإلســرائيلية علــى 

ّ
وفــي ظــل

اإلســرائيلية  القنــاة  كشــفت  املؤتمــر، 
العاشرة، مساء أمس، أن »وزير الخارجية 
اتصــااًل  أجــرى  كيــري،  جــون  األميركــي، 
هاتفيــا مــع رئيــس الحكومة اإلســرائيلية، 
البيــان  أن  لــه  مؤكــدًا  نتنياهــو،  بنيامــني 
وقــرارات مؤتمــر باريس لن يتحّوال الحقا 
إلــى مقترحــات لقــرارات عــن مجلــس األمن 

بهــدف  والفرنســيني،  الفلســطينيني 
فــرض شــروط علــى إســرائيل ال تتناســب 
أن  واعتبــر  الوطنيــة«.  واحتياجاتهــا 
»املؤتمر يبعد السالم وال يقّربه ألنه يزيد 
الفلســطينية ورفــض  مــن تشــدد املواقــف 
مفاوضــات  فــي  الدخــول  الفلســطينيني 

مباشرة من دون شروط مسبقة«.
أن طلبــت  اإلســرائيلية  للحكومــة  وســبق 
دونالــد  املنتخــب  األميركــي  الرئيــس  مــن 
ترامــب، التدخــل لــدى الحكومــة الفرنســية 
وممارســة الضغــط عليهــا لعــدم الســماح 
مواقــف  مــع  تتعــارض  قــرارات  بصــدور 
ــب 

ّ
االئتــالف الــذي يقــوده نتنياهــو، وتجن

إصدار أية توصية بالتوجه ملجلس األمن 

أو  خطــوات  هنــاك  تكــون  ولــن  الدولــي، 
وهــو  إســرائيل«.  ضــد  إضافيــة  مقــررات 
مــا كان يخشــاه نتنياهــو، خصوصــا بعد 
األمــن  مجلــس  عــن   2334 القــرار  صــدور 
الشــهر املاضــي، والــذي يديــن االســتيطان 

اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية.

رفض إسرائيلي للمؤتمر 
خــالل  مــرارًا  أعلــن  قــد  نتنياهــو  وكان 
ملؤتمــر  الرافــض  موقفــه  املاضيــة  الفتــرة 
األحــد،  أمــس  موقفــه،  وجــدد  باريــس. 
بقولــه فــي جلســة الحكومــة اإلســرائيلية 
هــو  باريــس  »مؤتمــر  إن  األســبوعية، 
بــني  بالتنســيق  يعقــد  عبثــي  مؤتمــر 

بشــأن  جديــدة  قــرارات  لتمريــر  الدولــي 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي. وكشفت 
عددهــا  فــي  ريشــون«  »ميكــور  صحيفــة 
ترامــب  »مستشــاري  أن  أمــس،  الصــادر 
اإلســرائيلي  للطلــب  بالفعــل  اســتجابوا 
وطلبــوا  الفرنســية  بالحكومــة  واتصلــوا 
منهــا عــدم اإلقــدام علــى أيــة خطــوة تهدف 
إلى فرض حل على الحكومة اإلسرائيلية«. 
إســرائيل،  فــي  املعارضــة  زعيــم  وكان 
»كان  بأنــه  رأى  قــد  هرتســوغ،  يتســحاق 
من الضروري على نتنياهو املشــاركة في 
املؤتمــر، مــن أجــل عــرض موقف السياســة 
اإلســرائيلية بشــكل واضــح حــول الصــراع 
الفــرار  الفلســطيني اإلســرائيلي مــن دون 

من املعركة«.

وجهات نظر فلسطينية
الخارجيــة  وزارة  دعــت  جهتهــا،  مــن 
األميركيــة  اإلدارة  أمــس،  الفلســطينية 
دعــم  إلــى  ترامــب،  برئاســة  الجديــدة، 
مخرجــات مؤتمــر باريــس والبنــاء عليهــا 
وحقيقيــة  مجديــة  مفاوضــات  إلطــالق 
الصــراع.  وإنهــاء  الدولتــني  حــل  لتطبيــق 
فــي  الفلســطينية  الخارجيــة  ودعــت 
وقــواه  اإلســرائيلي  املجتمــع  لهــا،  بيــان 
التعامــل  إلــى  وفعالياتــه  السياســية 
بإيجابيــة مــع مؤتمر باريــس ومخرجاته 
كفرصــة ثمينــة مــن أجــل تحقيــق الســالم 
بــني الشــعبني الفلســطيني واإلســرائيلي. 
وحّيــت الخارجيــة الفلســطينية »الجهــود 
املؤتمــر،  هــذا  لعقــد  الصديقــة  الفرنســية 
وأيضــا التجــاوب الدولــي واإلقليمــي مــع 
هــذه الجهــود«. وأكــدت كذلــك أنــه »ملجــرد 
انعقــاد املؤتمــر فــي هذا الظــرف هو نجاح 
التــي  الفلســطينية  للدبلوماســية  آخــر 
يقودهــا الرئيــس محمــود عبــاس، بهــدف 
إطــالق عمليــة مفاوضــات جــادة ومثمــرة 
الفلســطيني واإلســرائيلي،  الطرفــني  بــني 
وفق مرجعيات السالم الدولية والعربية، 
وبإشــراف  محــدد،  زمنــي  جــدول  وضمــن 
الــوزارة  وشــددت  دوليــة«.  ومتابعــة 
الحكومــة  »تمــادي  أن  علــى  الفلســطينية 
اإلســرائيلية في تدمير حل الدولتني على 
األرض، بــات يســتدعي أكثــر  مــن أي وقــت 
مضــى، عقــد هذا املؤتمــر الدولي لتكريس 
حــل  إنقــاذ  جهــود  فــي  الدوليــة  املشــاركة 
تطبيــق  وأن  الســالم،  وتحقيــق  الدولتــني 
مخرجــات هــذا املؤتمــر يســتدعي تشــكيل 
جبهــة دوليــة عريضــة تدعــم وتســاند تلك 

املخرجات«.

املقاومــة  حركــة  انتقــدت  جهتهــا،  مــن 
االســتضافة  »حمــاس«،  اإلســالمية 
الفرنســية للمؤتمر. وأفاد املتحدث باســم 
الحركــة، حــازم قاســم، بــأن »حمــاس تــرى 
في املؤتمر مضيعة للوقت ونسخة مكررة 
مــن مؤتمــرات الســالم الســابقة الفاشــلة«. 
وأضــاف أن »املؤتمــر انعقد في ظل ازدياد 
الهجمــة اإلســرائيلية علــى الفلســطينيني 
واستمرار االستيطان والتهويد، ومؤتمر 
ينصــف  شــيء  عنــه  ينتــج  لــن  باريــس 
قاســم  ودعــا  الفلســطينية«.  القضيــة 
االلتفــات  »عــدم  لـ الفلســطينية  الســلطة 
إلــى حالــة العبــث بالقضيــة الفلســطينية 
املصالحــة وإنهــاء  علــى تحقيــق  والعمــل 

االنقسام«.

مواقف دولية
الخارجيــة  وزيــر  أكــد  ذلــك،  غضــون  فــي 
التركــي مولــود جاويــش أوغلــو، على دعم 
و»شــامل«  »دائــم«  ســالم  إلحــالل  بــالده 
مصــادر  وذكــرت  األوســط.  الشــرق  فــي 
أن  »األناضــول«  لوكالــة  دبلوماســية 
»جاويــش أوغلو شــّدد خــالل املؤتمر على 
حاجة املنطقة لسالم دائم وشامل«. ودعا 
الفلســطينية،  األراضــي  احتــالل  إلنهــاء 
وأشــار إلــى أهميــة قيــام دولــة فلســطينية 
مســتقلة ذات ســيادة، فــي تحقيــق الســالم 

في املنطقة.
الفرنســي  الرئيــس  شــارك  جهتــه،  مــن 
مشــّددًا  املؤتمــر،  فــي  هوالنــد،  فرانســوا 
علــى »تشــبث فرنســا بخيــار دعــم الســالم 
بــني إســرائيل والفلســطينيني القائــم على 
مبــدأ حــل الدولتــني، والــذي يبقى الســبيل 
فــي  واألمــن  الســالم  لضمــان  الوحيــد 
إسرائيل وفلسطني«. ورأى هوالند أن حل 
الدولتــني »ليــس حلمــا لدولــة معينــة، بــل 
إنــه كان ومــا زال هدفــا للمجتمــع الدولــي 
ولهــذا  املســتقل،  نحــو  اختالفاتــه  بتعــدد 
أريــد بهــذه الدورة وهــذا املؤتمر أن نجعل 
أولويــات  مــن  الفلســطينية  القضيــة  حــل 

املتجمع الدولي«.
الــذي  الســابق  الدولــي  املؤتمــر  وبخــالف 
دعت إليه فرنسا وانعقد في باريس في 3 
يونيو/حزيران املاضي، شارك في مؤتمر 
وزيــر  إضافيــة، وحضــره  دولــة   40 أمــس 
الخارجيــة األميركــي جــون كيري، واألمني 
أنطونيــو  املتحــدة  لألمــم  الجديــد  العــام 
للسياســة  العليــا  واملمثلــة  غوتيريــس 
فيديريــكا  األوروبــي  لالتحــاد  الخارجيــة 

موغيريني.
الفلســطينية  املفاوضــات  وتوقفــت 
اإلســرائيلية، نهايــة شــهر أبريل/نيســان 
نتائــج  أيــة  تحقيــق  دون  مــن   ،2014
املباحثــات  مــن  أشــهر  تســعة  بعــد  تذكــر، 
بســبب  وأوروبيــة،  أميركيــة  برعايــة 
االســتيطان،  وقــف  اإلســرائيليني  رفــض 
وقبــول حــدود 1967 أساســا للمفاوضات، 
واإلفــراج عــن معتقلني فلســطينيني قدماء 

في سجونها.

انتهى المؤتمر الدولي إلحياء جهود الســالم بين الفلســطينيين واإلســرائيليين، والذي اســتضافته فرنســا، أمــس األحد، بمقررات 
واضحة ترى في حدود 1967 أساســًا لحل الدولتين، لكن تحويل مقررات المؤتمر إلى مشــاريع لقرارات أممية يبدو صعبًا  في ظل 

تعهدات وزير الخارجية األميركية إلسرائيل بأن نتائج المؤتمر لن تتحول إلى قرارات دولية.

شارك أكثر من 70 دولة و5 منظمات دولية في المؤتمر )برتران غاي/فرانس برس(

باريس ـ محمد المزديوي

لم يســتحوذ اللقاء األخير حول الســالم 
في الشرق األوسط خالل والية الرئيس 
الفرنســي فرانســوا هوالنــد )الصــورة(، 
األميركــي  الرئيــس  وصــول  وقبــل 
البيــت  إلــى  ترامــب  دونالــد  املنتخــب، 
األبيــض، والــذي عقــد فــي باريــس أمس 
اإلعــالم  فــي  بــارز  اهتمــام  علــى  األحــد، 
الفرنســي. القنــوات اإلخباريــة منهمكــة 
فــي تغطية مختلف مناظرات مرشــحي 
التــي  التمهيديــة  لالنتخابــات  اليســار 
الختيــار  االشــتراكي  الحــزب  ينظمهــا 
تفــرد  لــم  حــني  فــي  للرئاســة،  مرشــحه 
غالبية الصحف مساحة واسعة ملؤتمر 
ثــالث  قدمتــه  مــا  باســتثناء  باريــس، 
و»لومونــد«،  »الكــروا«،  هــي  صحــف، 
مــن  ديمانــش«،  دو  و»لوجورنــال 

تعليقات.
فــي  الدوليــة  الشــؤون  محــرر  ــص 

ّ
يلخ

ديمانــش«،  دو  »لوجورنــال  صحيفــة 
رهانــات  كليمونصــو،  فرانســوا 
فــي  الســالم  أجــل  مــن  باريــس  مؤتمــر 
أمــس  عقــد  الــذي  األوســط،  الشــرق 
األحــد، بتســاؤل فــي افتتاحيتــه: »ملــاذا 
تحــاول فرنســا املســتحيل فــي مواجهــة 
: »ملــاذا 

ً
إســرائيل«؟ ويســتطرد متســائال

محاولــة إنعاش هذه املحاولة إلحضار 
إلــى  والفلســطينيني  اإلســرائيليني 
طاولة املفاوضات بعد انتخاب دونالد 
املتحــدة(«؟  للواليــات  )رئيســا  ترامــب 

 
ّ

وإذا كان مؤتمر باريس يراهن على حل
الدولتني، »كيف يمكن بالتالي تشجيع 
حكومــة  دعــم  دون  مــن  الدولتــني  حــل 

ترامب«؟ بحسب الكاتب الفرنسي. 
الطــرف  إقــدام  صعوبــة  مــن  يزيــد  ومــا 
تجــاه  تنــازل  أي  علــى  اإلســرائيلي 

املحلــل  يقــول  كمــا  الفلســطينيني، 
»لوجورنــال  لصحيفــة  خالفــا،  دافيــد 
ال  »نتنياهــو  أن  هــو  ديمانــش«،  دو 
يســتطيع الحركــة، ألن هامــش املنــاورة 
الحكومــي،  تحالفــه  فــي  ــص 

َّ
قل

َ
ت لديــه 

للتوســع  املؤيــد  اليمــني  يظــل  إذ 
مــا  بحســب  جــدًا«،  قويــا  واالســتيطان 

ورد في الصحيفة. 
لقــاء  أن  إلــى  كليمونصــو  ويخلــص 
واحــد،  هــدف  ســوى  لــه  ليــس  باريــس 
أي  الخطــر«،  ناقــوس  »دق  فــي  يتمثــل 
فلســطينية  انتفاضــة  انــدالع  »خطــر 
ثالثــة، إذا مــا صّبــت سياســات دونالــد 
ترامب الزيت على النار«، وفق تعبيره.

كّرســت  فقــد  لومونــد،  صحيفــة  أمــا 
يناير/كانــون   14 ليــوم  افتتاحيتهــا 
للقــاء باريــس، باعتبــاره  الثانــي 2016 
حــل  عــن  نتخلــى  بــأال  لنــا  »يســمح 
الدولتني«. ورأت االفتتاحية أن »فرنسا 
علــى حــق فــي مواصلة الكفاح لتســهيل 
 للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني«.

ّ
حل

»الكــْروا«  صحيفــة  كّرســت  بدورهــا 
الفرنســية حيــزًا كبيــرًا ملوضــوع مؤتمــر 
باريــس، وأفردت صفحتني للحدث، على 
مــدى خمســة أيــام، تحــت عنــوان عريض: 
األوســط«؟  الشــرق  أجــل  مــن  ســالم  »أي 
»إســرائيل- حــول  ملــف  إطــار  وفــي 
الدولتــني«،  أجــل  مــن  حــدوٌد  فلســطني، 
ِمتــني  السويســري،  الصحافــي  يدعــو 
 لدولــة واحدة«، مقدما 

ّ
أرديتــي، إلــى »حل

الكونفدرالية السويسرية كمثال لذلك.

مع الحدث
»خطوة رمزية« للدبلوماسية الفرنسية

لم يبد اإلعالم الفرنســي اهتمامًا واســعًا بمؤتمر باريس حول السالم بالشــرق األوسط، لكن أبرز 
التعليقات تطرقت إلى طابعه الرمزي، وإلى »مثابرة« الدبلوماسية الفرنسية
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اقتصاد

بغداد ـ عبد اهلل الثويني

دفعت األزمــة املالية التي تعصف 
بــالــعــراق منذ نحو عــامــن، بفعل 
انــخــفــاض أســعــار النفط وارتــفــاع 
تكاليف الحرب ضد تنظيم الدولة اإلسالمية 
 عـــن فــشــل رئــيــس الــــــوزراء، 

ً
ــــش«، فــضــال ــ »داعـ

العبادي، في تحقيق وعــوده بخفض  حيدر 
نسبة الــفــســاد بــالــبــالد، إلـــى خــيــارات كثيرة 
مــن أبــرزهــا االقــتــراض الــخــارجــي بــهــدف سد 

العجز الحاصل في موازنته املالية.
فــإن مجمل  ملــصــادر حكومية عراقية  ووفــقــا 
الــعــراق تبلغ نحو 10  الــقــروض التي أخذها 
مليارات دوالر من دول وبنوك عاملية مختلفة 
حــصــل عليها بــشــروط مــذلــة وفــوائــد كبيرة 
ــقـــروض لــســنــوات  قـــد تــجــعــلــه حــبــيــس تــلــك الـ
طويلة، ستؤثر بالنهاية على دخل املواطنن 

وحياتهم اليومية.
طرق  إلــى  والحكومة  العراقي  البرملان  ولجأ 
مختلفة في محاولة لتقليل العجز في موازنة 
البالد، من بينها فرض الضرائب العامة على 
املواطنن في املستشفيات والدوائر الخدمية 
كالسيارات  املستوردة،  املــواد  ورفــع ضرائب 

واملـــــواد اإلنــشــائــيــة، وعــلــى خــدمــات الــهــاتــف 
املــحــمــول والــســجــائــر وغـــيـــرهـــا، إضـــافـــة إلــى 
الــرواتــب وتجميد بعضها، وكــذا بيع  تقليل 
سندات مصرفية للمواطنن بنسب مختلفة 
ــقــــارات حــكــومــيــة...  وبــيــع قــصــور ومـــبـــان وعــ
فــي إجـــراءات طــاولــت جميع مفاصل الحياة 
دون املــســاس بــمــرتــبــات وامــتــيــازات أعــضــاء 
ــار غــضــبــا  ــ ــــو مــــا أثــ الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرملــــان وهـ

شعبيا واسعا في البالد.
ــــوزراء  وتـــؤكـــد مـــصـــادر فـــي مــكــتــب رئـــيـــس الــ
العراقي، حيدر العبادي، لـ »العربي الجديد«، 
ــــروض الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا  ــقـ ــ أن »بــــعــــض الـ
املتحدة  الدولي والــواليــات  البنك  العراق من 
وبنك خليجي وآخــر أوروبــي تحمل شروطا 
بينها أسعار  مــن  بها  الــعــراق  لـــزم 

ُ
أ متفاوتة 

فائدة تصل إلى %4«.
ووفـــقـــا ملـــســـؤول عـــراقـــي رفـــيـــع املــســتــوى في 
»العربي  مع  تحدث  الحكومة،  رئيس  مكتب 
الجديد« شريطة عدم الكشف عن اسمه، فإن 
إلــى 10 مليارات دوالر  الــقــروض تصل  »تلك 
وهــنــاك مفاوضات القــتــراض املــزيــد«. ويبن 
املسؤول أن بعض الدول طالبت العراق برهن 
بــعــض حــقــول الــنــفــط فـــي الــبــصــرة ومــيــســان 
وكــــركــــوك لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن 
»وضع العراق املالي قائم حاليا على األموال 
التي يتم اقتراضها وبنحو 30% من موازنة 
البالد«. ويضيف: »هناك شروط مذلة للغاية 
عــلــى الــعــراقــيــن لــم تعلن عنها الــحــكــومــة أو 

ــام الـــعـــراقـــيـــن«. وأعــلــنــت وزارة  ــ تــكــشــفــهــا أمـ
املالية العراقية، األسبوع املاضي، عن توقيع 
اتــفــاقــيــة حــصــول الـــعـــراق عــلــى قـــرض بقيمة 
مليار دوالر من الواليات املتحدة األميركية. 
ــقـــول عــضــو الــلــجــنــة املـــالـــيـــة فـــي الــبــرملــان  ويـ
النائب مسعود حــيــدر، فــي حديث  الــعــراقــي، 
مع »العربي الجديد« إن سبب وقوع العراق 
في أزمة مالية هو اعتماد اقتصاده اعتمادًا 
من   %95 بنسبة  النفطي  الــقــطــاع  عــلــى  كليا 
إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة، لذا 
املالية  بالتزاماته  لإليفاء  يكافح  العراق  فإن 
ــيـــة ملــواطــنــيــه«،  وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات األســـاسـ
مــشــيــرًا إلـــى أن الـــواليـــات املــتــحــدة ستضمن 
مـــن خـــالل الـــقـــرض الــســيــادي تــســديــد املبلغ 
املــقــتــرض، بــاإلضــافــة إلـــى الــفــائــدة بموجب 

سند مالي صادر من الحكومة العراقية. 
ــتــــقــــدت الـــلـــجـــنـــة االقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــابــيــة  وانــ
ــذا الــــقــــرض، كــونــه  ــ حـــصـــول الــــعــــراق عـــلـــى هـ
املالية ســواء من  مــردوداتــه  سيقيد ويحجز 
النفط أو مصادر أخرى في املستقبل. ويؤكد 
أحد أعضاء اللجنة لـ »العربي الجديد«، طلب 
عــدم ذكــر اســمــه، أن الحكومة الــعــراقــيــة أمــام 
منحدر اقتصادي خطر ألنها وضعت نفسها 
في كماشة القروض املالية والدفع اآلجل من 
العاملي  النفط  أسعار  انخفاض  تجاوز  أجــل 
وتوفير رواتب موظفي كبار الدولة الخيالية 
 عن توفير تكاليف الحرب على تنظيم 

ً
فضال

التي  للمدن  التحتية  البنى  ــادة  وإعــ الــدولــة 
دمرت خالل عمليات التحرير.

وكــــــــان نــــائــــب املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي لــــــــوزارة 
قــد صرح  تــونــر،  مــارك  األميركية،  الخارجية 
ــــراق حـــصـــة فــي  ــعـ ــ ــتــــان الـ بـــــأن إلقـــلـــيـــم كــــردســ
القرض السيادي الذي منحته أميركا للعراق، 
ــقـــرض هـــي قضية  ــى أن مــســألــة الـ مــشــيــرًا إلــ
داخــلــيــة عــراقــيــة وبــإمــكــان بــغــداد وأربــيــل أن 
تتفقا في هذا الشأن أيضا كما تم التنسيق 

تونس ـ فرح سليم

تــمــســك املــواطــنــة عــزيــزة عــرفــة مــا فــي سلتها 
باستغراب شديد، بعدما طالبها تاجر البقالة 
ــة فـــي الــعــاصــمــة تــونــس  ــزيـ ــركـ فـــي الـــســـوق املـ
بدفع 20 ديــنــارًا مقابل ما اشترته من خضر 
وفـــواكـــه. تنطلق مــشــادة بــن عــزيــزة والــبــقــال 
إلى أن تقتنع أن بورصة األسعار تتجه نحو 
األقـــصـــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن أســـبـــوع، لــتــصــل إلــى 
الــتــونــســيــون  ويــتــذمــر    .%20 زيــــادة نسبتها 
ــار األســـعـــار الـــتـــي ال  بـــشـــدة هــــذه األيـــــام مـــن نــ
تعرف الهدوء، مؤكدين أن أغلبهم لم يعودوا 

قادرين على اقتناء الحاجيات األساسية.
ويـــتـــبـــرأ الـــتـــجـــار عــمــومــا مـــن مــســؤولــيــة رفــع 
الـــبـــرد تسببت  األســـعـــار مــؤكــديــن أن مـــوجـــة 
فــي زيـــادة األســعــار بشكل ملفت نــظــرًا لعجز 
لتزويد  الكافية  الكميات  توفير  عن  املزارعن 
السوق. ويقول حسن العيساوي رئيس غرفة 
التجار في سوق الجملة في العاصمة تونس 
إن االرتــفــاع طــاول األســعــار كلها، متوقعا أن 

تكون موجة الغالء عابرة. 
ويــؤكــد الــعــيــســاوي عــلــى أن لــلــســوق أحــكــامــا 

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل ــيـــانـــا فــــي مــ تــفــرضــهــا الــطــبــيــعــة أحـ

بالعرض والطلب، مشيرًا إلى أن األمر في هذه 
نتيجة  الــتــزويــد  فــي  بنقص  ق 

ّ
يتعل ال  الحالة 

ر 
ّ
إنما بسبب تعذ اإلنــتــاج،  فــي  نقص هيكلي 

رفع املحاصيل من األرض بسبب موجة البرد.
من  كبيرة  بنسبة  تتزود  السوق  أن  ويضيف 
الــشــريــط  مــحــافــظــات  مــن  املــتــأتــيــة  منتجاتها 
الغربي وبعض محافظات الشرق، وأغلب هذه 
املحافظات تعيش ظروفا طبيعية قاسية هذه 
األيــام، مع تدني درجــات الحرارة إلى ما دون 

الصفر.
في املقابل تقول منظمة الدفاع عن املستهلكن 
إن األزمــة الظرفية غالبا ما تتحّول إلى واقع 
مستدام بالنسبة للتجار وذلك عبر املحافظة 

على مستوى األسعار ذاته، حتى بعد تحسن 
الظروف املناخية. 

على  الله  املنظمة سليم سعد  رئيس  ويشدد 
ــفــــاع  ضـــــــرورة حـــمـــايـــة املــســتــهــلــكــن مــــن االرتــ
ــــواد األســـاســـيـــة، مــؤكــدًا  املــتــواصــل ألســـعـــار املـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى أن  فــــي تـــصـــريـــح لــــ
التجار سيعمدون إلى املحافظة على األسعار 
انقضاء موجة  بعد  بها حاليا حتى  املعمول 
الــبــرد لتحسن هــامــش ربــحــهــم عــلــى حساب 
التجارة  وزارة  الــلــه  ويــدعــو سعد  املــواطــنــن. 
إلـــى تكثيف حــمــالت املــراقــبــة عــلــى األســــواق، 
واعتماد تسعيرات قصوى على بعض املواد 
لكبح جماح األسعار، وبالتالي التقليص من 

نسبة التضخم.
في  الـــزيـــادات  تلتهم  أن  التونسيون  ويــتــوقــع 
األســعــار مــا سيحصلون عليه مــن زيـــادة في 
رواتبهم نهاية الشهر الحالي في إطار االتفاق 
املــوقــع بــن االتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل 
والحكومة، مؤكدين على أن ما يدفع باليمن 
يؤخذ باليسار أضعافا، ما جعل التونسين 
يــدخــلــون نــفــقــا ال نــهــايــة لـــه مـــن الــصــعــوبــات 

املعيشية.

ال تزال قضية التشغيل، تسيطر على الئحة 
األولـــويـــات االجــتــمــاعــيــة فــي سلطنة عــمــان، 
وذلك وسط تراجع في املؤشرات االقتصادية 
خــالل الــفــتــرة املــاضــيــة مــع انــخــفــاض أسعار 
النفط. إذ أعلن رئيس لجنة الشباب واملوارد 
الـــبـــشـــريـــة فــــي مــجــلــس الــــشــــورى الــعــمــانــي، 
مــحــمــد بـــن ســـالـــم الــبــوســعــيــدي، أنــــه حسب 
لسجل  العامة  الهيئة  مــن  الـــواردة  البيانات 
القوى العاملة فإن عدد الباحثن عن العمل 
مــع نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي 
تجاوز 43 ألفا، معظمهم من حملة الشهادات 

الجامعية.
وأشــــار فــي تــصــريــح صــحــافــي نقلته وكــالــة 
األنباء العمانية أمس األحــد، إلى أن الخطة 
الــخــمــســيــة الــثــامــنــة وحـــســـب اإلحــصــائــيــات 
لم  الخامسة  الخطة  الــــواردة خــالل ســنــوات 
يتم خاللها إضافة فرص وظيفية جديدة إال 
ألفا و865 فرصة وظيفية في  في حــدود 14 
القطاع الخاص. بينما في الخطة الخمسية 
و600  آالف   6 اســتــحــداث  تــم   2016 التاسعة 
وظيفة جديدة فقط. وهذا يعني، وفق رئيس 
اللجنة، أن القطاع الخاص بوضعه الحالي 
غير قــادر على استيعاب عدد الباحثن عن 
عمل إن لم يكن هناك معالجة جوهرية لهذا 
القطاع. وأوضح أن االقتصاد خالل سنوات 

أن يوفر  السابقة استطاع  الخمسية  الخطة 
أعدادًا كبيرة جدًا من الفرص الوظيفية ولكن 
الــوافــدة.  العاملة  الــقــوى  إلــى  أغلبها ذهــبــت 
ــاف: »أعــتــقــد أنــنــا بــحــاجــة إلـــى وجـــود  ــ وأضــ
مـــعـــالـــجـــات ســـريـــعـــة جـــــدًا ملــعــالــجــة مــشــكــلــة 
ــن عـــمـــل، وتـــمـــت اإلشــــــــارة إلـــى  الـــبـــاحـــثـــن عــ
الجهود كما جــاء في  أهمية وجــود توحيد 
مخرجات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع 
االقـــتـــصـــادي، عــبــر تــنــفــيــذ وتــوحــيــد جــهــود 

تشغيل الــقــوى الــعــامــلــة الــوطــنــيــة مــن خــالل 
مـــركـــز وطـــنـــي يــعــنــي بــالــتــشــغــيــل كــمــا يجب 

اإلسراع في هذا الحل«.
وقال إن وزارة القوى العاملة تعنى بمتابعة 
أكثر من 50% من تعداد السكان في السلطنة 
فــهــنــاك أكـــثـــر مـــن قـــرابـــة مـــن مــلــيــونــي وافـــد 
من  ألفا  الــخــاص و220  القطاع  فــي  يعملون 
الــعــمــانــيــن يــعــمــلــون فـــي هـــذا الــقــطــاع وهــي 

أرقام كبيرة جدًا وبالتالي املهام
واملسؤوليات عليها كبيرة جدًا.

وأكد رئيس لجنة الشباب واملوارد البشرية 
ــراع فــي إنــشــاء املــركــز الوطني  ضـــرورة اإلســ
حتى  الـــالزمـــة  بــالــكــفــاءات  ومـــــّده  للتشغيل 
يــكــون مــحــطــة واحــــدة لــلــبــاحــثــن عــن العمل 
االحتياجات  ومــعــرفــة  العمل  ســوق  ملتابعة 
التعليم  والتنسيق مع مؤسسات  الحقيقية 
مـــة الــــدارســــن مـــع احــتــيــاجــات  الــعــالــي ملـــواء
ــل مــع  ــامــ ــعــ ــتــ ســـــــوق الــــعــــمــــل الـــحـــقـــيـــقـــيـــة والــ

الشركات.
ــيــــات  ــائــ ــز الـــــوطـــــنـــــي لــــإلحــــصــ ــ ــ ــركـ ــ ــ وكـــــــــــان املـ
إلى  أشــار مؤخرًا  قد  في عمان،  واملعلومات 
أن نسبة الوافدين نحو 45.7% من إجمالي 
السكان بنهاية عام 2016 مقارنة مع %44.7 

بنهاية 2015.
)العربي الجديد(

قروض 
العراق المذلّة

)Getty /عند مدخل سوق مطرح )دومينيك دودالي

البرد في تونس يقفز باألسعار %20

43 ألف عماني بحثوا عن عمل في 2016

الخضوع لشروط قاهرة بدًال 
من محاربة الفساد

مساع لمصادرة 
أموال مسؤولي 
السلطة الشرعية

10 مليارات دوالر هي 
قيمة القروض التي 

حصل عليها العراق في 
الفترة األخيرة، لسداد جزء 

من عجز الموازنة، بدًال 
من اإلصالح وتجفيف 

الفساد

أسواق مال وسياسة

بطالة

60
قيمة  هــي  دوالر،  مــلــيــار 
جمعها  ــتـــي  الـ ــروة  ــ ــث ــ ال
اهلل  عبد  علي  المخلوع 
لألمم  تقرير  وفــق  صالح 
مرتبط  بعضها  المتحدة، 
ــاز  ــغ ــفــط وال ــن ــعــقــود ال ب
امتيازات  مقابل  ــرشــى  وال

تنقيب حصرية.

تحقيق

فرض الضرائب وبيع 
األمالك العامة لسداد 

رواتب المسؤولين

معلومات للحوثيين 
عن توفر مليوني دوالر 

في حساب هادي

بقاء المقرات الرئيسة 
للمصارف في صنعاء 

يصّعب الموقف

ضعف السلع نتيجة 
الصقيع في المناطق 

الزراعية

صنعاء ـ فاروق الكمالي

تحاول جماعة الحوثين املتمردة 
في اليمن تجميد أمــوال مسؤولي 
ــتـــغـــالل  ــة بـــاسـ ــيــ ــرعــ الـــســـلـــطـــة الــــشــ
ــقــــاء  ــئــــات الــــقــــضــــاء وبــ ــيــ ــلــــى هــ ــيـــطـــرتـــهـــا عــ سـ
املصارف املحلية تحت سلطتها في العاصمة 
صـــنـــعـــاء، وأصـــــــدرت أوامــــــر قــضــائــيــة بحجز 
ــدة لــلــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور  ــ أمـــــوال وأرصــ

هادي ومسؤولن آخرين في سلطته.
واتـــــخـــــذت املـــحـــكـــمـــة الـــجـــزائـــيـــة فــــي صــنــعــاء 
ــا الــــحــــوثــــيــــون( إجــــــــــراءات قــضــائــيــة  )يــــديــــرهــ
تضمن حجز أموال وأرصدة الرئيس عبد ربه 
منصور هــادي وعــدد من مستشاريه املودعة 
واملفتوحة لدى املصارف التجارية في البالد، 
إلـــــى جــــانــــب تــجــمــيــد أمــــــــوال تـــخـــص مــؤتــمــر 
الحوار الوطني. وحذر محافظ البنك املركزي 
املاضي،  الخميس  القعيطي،  منصر  اليمني 
ــبــــالد مــــن املـــســـاس  املــــصــــارف الـــعـــامـــلـــة فــــي الــ
بأرصدة األشخاص الطبيعين واالعتبارين 
املفتوحة لديها، مطالبا بإعادة حق التصرف 

بتلك األرصدة للمودعن واملخولن بذلك.
وشدد القعيطي، في تعميم حصلت »العربي 
الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مـــنـــه، عــلــى املـــصـــارف 
الــحــكــومــيــة والـــتـــجـــاريـــة الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن، 
سلطات  أصدرتها  قـــرارات  مع  التعامل  بعدم 
قـــضـــائـــيـــة مـــوالـــيـــة لـــلـــمـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــن، 
وتجميد  وممتلكات  أصـــول  بحجز  وتقضي 
أرصــدة تابعة للرئيس هــادي ومسؤولن في 
العاصمة  مــن  تعمل  التي  الشرعية  الحكومة 

املؤقتة عدن )جنوب البالد(.
ــارف عـــلـــى عـــدم  ــ ــــصـ وحـــــث الــقــعــيــطــي تـــلـــك املـ
ــع أي تـــوجـــيـــهـــات صــــــــادرة بــهــذا  الـــتـــعـــامـــل مــ
الــخــصــوص، بــمــا فــيــهــا الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة، 
ــا لـــم تـــعـــرض عــلــى مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي  مـ
وتــعــتــمــد مـــن قــبــلــه، وبـــهـــدف »الـــحـــفـــاظ على 
سمعة وتماسك القطاع املصرفي في اليمن«، 

حسب التعميم.

حجز األرصدة
لسيطرة  الخاضعة  الجزائية  النيابة  وكانت 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن وحـــــــزب صــــالــــح طــلــبــت، 

ــــي، حـــجـــز جــمــيــع األرصــــــدة  ــــاضـ ــــوع املـ ــبـ ــ األسـ
والـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
هــادي وبعض مستشاريه  ربــه منصور  عبد 
ورؤســــاء األحــــزاب اليمنية. وبــحــســب مــذكــرة 
حصلت عليها »العربي الجديد«، فإن النيابة 
ــارف بـــحـــجـــز جــمــيــع  ــ ــــصــ ــن املــ ــ أمــــــــرت عــــــــددًا مـ
األرصـــــــدة والـــحـــســـابـــات الـــخـــاصـــة بــالــرئــيــس 
ــدم الـــصـــرف مــنــهــا أو  ومــســؤولــي الـــدولـــة، وعــ
الــتــجــيــيــر أو املــقــاصــة إال بـــأمـــر مـــن املــحــكــمــة 
الجزائية. وبحسب املذكرة، فان حجز األموال 
الــرئــيــس عبد ربــه منصور  ــدة يشمل  واألرصــ
هادي ووزير الخارجية السابق رياض ياسن 
ومستشاري الرئيس سلطان العتواني وعبد 
الــوهــاب األنــســي ووزيـــر الــخــدمــة املــدنــيــة عبد 
أحمد  بأميركا  اليمن  وسفير  جباري  العزيز 
عوض بن مبارك ورئيس جهاز األمن القومي 

السابق علي حسن األحمدي.
وسبقت أوامر النيابة توجيهات من سلطات 
تعود  ــوال  أمــ ألي  تحفظي  بحجز  الــحــوثــيــن 
االتــهــام،  شملهم  ومــن  ومستشاريه  للرئيس 
ســـواء كــانــت ســائــلــة أو أصـــوال ثــابــتــة وأســهــم 

بــشــركــات وســـنـــدات مــلــكــيــتــهــا لـــهـــم. وال تـــزال 
املــــقــــرات الــرئــيــســة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة في 
صنعاء رغم نقل البنك املركزي إلى العاصمة 
املـــؤقـــتـــة عـــــدن جــــنــــوب الــــبــــالد فــــي مــنــتــصــف 
سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي، كــمــا ال تـــزال أغلب 
ــزي فــــي فـــرع  ــ ــركـ ــ وظــــائــــف وأنـــظـــمـــة الـــبـــنـــك املـ
صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثين وال يزال 

الــحــوثــيــون الــذيــن تــعــرضــوا ملــا يــزيــد عــن عام 
ونصف لضربات من التحالف العربي بقيادة 
السعودية، يسيطرون على العاصمة اليمنية 

صنعاء وعلى مؤسسات الدولة.
ــتــــصــــادي إن  وقــــــال مــحــلــلــون فــــي الــــشــــأن االقــ
املــــعــــارك الــســيــاســيــة بـــن الـــخـــصـــوم، اتــســعــت 
لتشمل ما وصفوه بـ »حرب تجميد األموال«، 
مــشــيــريــن إلـــى أن »الــحــوثــيــن«، الـــذيـــن قـــادوا 
مع  بالتحالف  الشرعية  السلطة  على  انقالبا 
الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح، يردون 
عــلــى قــــرار الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هــادي 
الـــقـــرارات  ثــــروات »املــخــلــوع« وعــلــى  بتجميد 

الدولية بهذا الشأن.

مالحقة المستثمرين
وبحسب مصادر مصرفية، توفرت معلومات 
لــلــحــوثــيــن عــن وجــــود مــبــلــغ يــقــدر بمليوني 
بـــأحـــد  هــــــــادي  ــلـــرئـــيـــس  لـ ــاب  ــســ ــــي حــ فـ دوالر 
املـــصـــارف الــتــجــاريــة وحـــوالـــي مــلــيــون دوالر 
فــي حــســاب بــاســم مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي ال 
املــؤتــمــر أحمد  أمـــن عـــام  تــصــرف إال بتوقيع 

بن مبارك، والذي أصبح سفيرًا في واشنطن. 
وأوضــــح الــخــبــيــر املــالــي فــكــري عــبــد الــواحــد، 
ــــر من  أن خــطــوة الــحــوثــيــن بــاســتــصــدار أوامـ
لم تتم إال في ضوء  النيابة وأحكام قضائية 
أرصـــدة مسؤولي  عــن  لهم  تــوفــرت  معلومات 

السلطة الشرعية في املصارف املحلية.
وقـــال عبد الــواحــد: »لــن يــكــون أمـــام املــصــارف 
الـــتـــجـــاريـــة ســـــوى تــنــفــيــذ أوامــــــــر الــحــوثــيــن 
في  وأنشطتها  الرئيسة  مقراتها  ظلت  طاملا 
أنــه برغم مــرور 5 أشهر  صنعاء«، واستغرب 
على نقل البنك املــركــزي إلــى عــدن لم يتم نقل 
مـــقـــرات املـــصـــارف الــتــجــاريــة وعــمــلــيــاتــهــا من 
صنعاء. وأوضح أنه تم نقل نظام التحويالت 
املركزي  للبنك  الرئيسي  املقر  إلــى  الخارجية 
فــي عـــدن لــكــن لــم يــتــم نــقــل نــظــام الــتــحــويــالت 
الـــداخـــلـــيـــة وال يـــــزال فـــي فــــرع صــنــعــاء تحت 
الله  أنصار  جماعة  وكانت  الحوثين.  سلطة 
العام  أعلنت  اليمن  في  املتمردة  »الحوثين« 
أمــوال شخصيتن محسوبتن  2015 تجميد 
عــلــى حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإلصـــالح عبر 
ــواء في  ــلــ ــام، وهـــمـــا الــ ــعــ أوامــــــر مـــن الـــنـــائـــب الــ
الجيش علي محسن األحمر والذي عن الحقا 
األعــمــال حميد  هـــادي، ورجـــل  للرئيس  نائبا 

األحمر، القيادي في الحزب.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الــحــوثــيــن حــيــنــهــا، إن 
تــوجــيــهــات الــنــائــب الــعــام تضمنت مــنــع بيع 
أيــة تحويالت  وشـــراء املمتلكات، وكــذلــك منع 
مــالــيــة لــلــرجــلــن الـــلـــذيـــن غــــــادرا صــنــعــاء في 
أعقاب سقوطها بيد الحوثين في سبتمبر/

أيلول املاضي.
ــدًا مـــن أكــبــر رجـــال  ــ ويــعــد حــمــيــد األحـــمـــر واحـ
ــي الـــيـــمـــن، ويـــمـــتـــلـــك اســـتـــثـــمـــارات  ــال فــ ــ ــمـ ــ األعـ
وشــركــات فــي مــجــاالت مختلفة، وتــعــد شركة 
»ســبــأ فــــون« لــلــهــاتــف الــنــقــال أبــــرز شــركــاتــه، 
ومصرف »سبأ اإلسالمي« ولديه عدة شركات 
خـــدمـــيـــة وتـــوكـــيـــالت تـــجـــاريـــة مــنــهــا مــطــاعــم 

»كنتاكي«.
الحوثي على مبنى شركة  ويسيطر مسلحو 
»سبأ فــون« وجميع أمــالك وشــركــات ومنازل 
ــت الـــجـــمـــاعـــة جــهــات  ــركــ ــر، وحــ ــ ــمـ ــ حــمــيــد األحـ
رســمــيــة ملــالحــقــة أمــــــوال ومــمــتــلــكــات الـــرجـــل، 

بدعوى تهرب شركاته ضريبيا.
وأكــدت »سبأ فون« ضــرورة »الكف عن إقحام 
العمل االقتصادي في الخصومات السياسية، 
ملــــا لـــهـــا مــــن أضــــــــرار بـــالـــغـــة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 

اليمني«.
كما سيطر مسلحو الحوثي على مركز أبولو 
التابع لحميد األحمر، والــذي يعد أكبر قاعة 
معارض في صنعاء، ويحتضن عدة معارض 
سنوية منها معرض صنعاء الدولي للكتاب.

ــون، إن ســيــطــرة  ــاديــ ــتــــصــ وقـــــــال مـــحـــلـــلـــون اقــ
السياسين  أمــوال خصومهم  الحوثين على 
ــــدون ســنــد قـــانـــونـــي، تــمــثــل ضـــربـــة قــاصــمــة  بـ

لالستثمار.
وكــان مجلس األمــن الدولي أعلن في نوفمبر 
2014 وعــقــب شــهــريــن مــن ســيــطــرة الحوثين 
على العاصمة اليمنية صنعاء، فرض عقوبات 
الله  عبد  علي  املخلوع  اليمني  الرئيس  على 
صــالــح واثــنــن مــن زعــمــاء الــحــوثــيــن. ووافـــق 
والقائدين  صالح  أسماء  إدراج  على  املجلس 
الحوثي  الــخــالــق  عبد  الحوثين  العسكرين 
وعبد الله يحيى الحكيم في القائمة السوداء، 
ما جعلهم مشمولن بحظر عاملي على السفر، 

وكذا تم تجميد أصولهم.   قراصنة 
الحوثي

تسعى جماعة الحوثي عبر األجهزة التي استولت عليها، إلى قرصنة أرصدة وأمالك مسؤولي 
السلطة الشرعية في اليمن، وفي طليعتهم الرئيس عبد ربه منصور هادي. واعتبر المحللون 

أن هذه اإلجراءات جاءت ردًا على تجميد ثروات المخلوع علي عبد اهلل صالح
غسيل أموال وتعامل مع المافيا

تؤكد تقارير دولية حديثة تورط الرئيس اليمني املخلوع، علي عبد الله 
دولــيــة. وقامت  أمــوال مع عصابات مافيا  صالح، في عمليات غسيل 
لجنة مختصة تابعة لألمم املتحدة بإضافة معلومات إلى ملف أحمد، 
نجل صالح، تمهيدًا ملالحقته وتوقيفه وتجميد األمــوال التي استولى 
املــخــلــوع في  املــاضــي، ضــلــوع  الــعــام  اليمنية،  الحكومة  وأكـــدت  عليها. 
عمليات غسيل أموال وتعامالت مع املافيا الدولية. وقال مندوب اليمن 
إلــى بعض  الخبراء توصل  إن فريق  اليماني،  املتحدة خالد  األمــم  في 
الخيوط املتعلقة بعمليات غسيل األموال التي كان يقوم بها صالح مع 

عصابات من املافيا الدولية، األمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب 
املتحدة  باألمم  العقوبات  لجنة  تقرير  أشــار  كما  دوالر،  مليار   60 الـــ 
السابق، حسب وكالة األنباء اليمنية الرسمية. وقال محللون إن ثروة 
املخلوع علي عبد الله صالح وضعت في نحو 20 بلدًا، عبر مساعدة 
رجال أعمال في إخفاء أمواله. وأشــار اليماني إلى أن عددًا من الدول 
األعــضــاء فــي منظمة األمـــم املــتــحــدة قــدمــت بــيــانــات بــاألرصــدة املالية 
ا 

ً
واألصول التابعة للمخلوع صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته، مبين

أن تلك األموال سيتم تجميدها ورصد األخرى منها تباعًا.

بينهما فــي الــحــرب على تنظيم داعـــش.  في 
املقابل، يؤكد املتحدث باسم وزارة الخارجية 
األميركي  القرض  أن  جمال،  أحمد  العراقية، 
ســيــســهــل تــمــويــل قـــرض آخـــر بــمــقــدار مليار 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  مـــن  ضــمــان  بــــدون  دوالر 

أن  إلى  الجديد«  »العربي  لـ الجديدة. ويشير 
العراق يكافح لإليفاء بالتزاماته املالية تجاه 
املجتمع الدولي. ويعتبر أن القرض سيضمن 
استمرار الواليات املتحدة بالتزامها ملساعدة 
العراق في االنتصار في معركته ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعــش( الــذي أوشــك على 
االنهيار على يد القوات األمنية في محافظة 
 عـــن تحقيق 

ً
ــراق، فـــضـــال ــعــ نــيــنــوى شـــمـــال الــ

ــــالح االقـــتـــصـــادي واالســـتـــفـــادة لجميع  اإلصـ
العراقين من عائدات هذا القرض.

خالل تحركات للمطالبة 
بمحاربة الفساد )محمد 
هاتيبوغلو/ األناضول(

يخوض 
الحوثيون 
حربًا مالية 
ضد السلطة 
الشرعية 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(
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ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ تـــــــــكـــــــــاد خــــــــــــيــــــــــــارات الــ
املــوازنــة  عــجــز  لــســد  الفلسطينية، 
املــتــوارث مــن عــام إلــى آخـــر، تكون 
معدومة، في ضوء استمرار تقلص املساعدات 
املــالــيــة الــعــربــيــة والــدولــيــة، واســتــنــفــاد فــرص 
ــن املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة املــحــلــيــة.  االقــــتــــراض مـ
ويــبــقــى الـــخـــيـــار الـــوحـــيـــد املـــتـــاح هـــو زيــــادة 
ــا، بـــحـــيـــث تـــطـــاول  ــيــ ــقــ ــة أفــ ــيـ ــلـ الـــجـــبـــايـــة املـــحـ
الضرائب املختلفة فئات جديدة غير مشمولة 
بـــالـــوعـــاء الـــضـــريـــبـــي.  ويــتــضــح مـــن مــشــروع 
قــانــون املـــوازنـــة الــعــامــة للسنة املــالــيــة 2017، 
أن إجـــمـــالـــي اإليــــــــرادات املــتــوقــعــة يــصــل إلــى 
متوقعة  نفقات  مقابل  دوالر،  مــلــيــارات   3.56
املتوقع  مــن  فيما  دوالر،  مليارات   4.5 بقيمة 

أن يكون إجمالي املساعدات املالية الخارجية 
مــلــيــون دوالر، وبــذلــك  إلـــى 600  بـــن 500  مـــا 
تكون الفجوة التمويلية بحدود نصف مليار 
إنها  الفلسطينية  املالية  وزارة  تقول  دوالر، 
»ستسعى من أجل سدها بإجراءات تقشفية«. 

أيـــام،  قــبــل  الفلسطينية،  الــحــكــومــة  ونــشــرت 
العامة  املــوازنــة  ملشروع  العريضة  الخطوط 
للسنة الحالية، تمهيدا إلجراء مشاورات مع 

الجهات ذات العالقة قبيل اعتماده.
 

اإليرادات والنفقات
ـــع الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن يصل 

ّ
وتـــتـــوق

إجمالي اإليــرادات العامة إلى 3.56 مليارات 
املحلي(،  الناتج  )25.6% من إجمالي  دوالر، 

بزيادة مقدارها 6% عن العام 2016. 
الضريبة  املــقــاصــة«؛ وهــي  »أمــــوال  وتعتبر 
ــة( الــتــي  ــافــ ــة املــــضــ ــمـ ــيـ ــقـ ــرة )الـ ــاشــ ــبــ ــر املــ ــيـ غـ
تجبيها إسرائيل على املعابر التي تسيطر 
املستوردة  البضاعة  على  واملــوانــئ  عليها 
إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، البند األهم 
ــــرادات، ومــن املتوقع أن تصل قيمة  فــي اإليـ
هذه الضرائب، خالل العام الجاري، إلى 2.3 
العام  مــع  مقارنة  بــزيــادة %4  دوالر،  مليار 

املاضي. 
ــرادات املحلية  ــ أمــا الــتــوقــعــات إلجــمــالــي اإليـ
)ضــريــبــة الـــدخـــل والـــرســـوم املــخــتــلــفــة الــتــي 
بنفسها(  الفلسطينية  الــحــكــومــة  تجبيها 
 %23 مـــقـــدارهـــا  بـــزيـــادة  دوالر،  مــلــيــار   1.3
الزيادة  العام 2016.  ويتضح من هــذه  عن 
امللحوظة في اإليرادات املحلية، أن الحكومة 
تقلص  تــعــويــض  عــلــى  تعمل  الفلسطينية 
ــرادات  ــ املـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة، بـــزيـــادة اإليــ
ــيــــع الــــوعــــاء  ــبــــر عـــمـــلـــيـــة تــــوســ ــيــــة، عــ ــلــ املــــحــ
الــضــريــبــي، وفـــرض مــزيــد مــن الــرقــابــة على 
ــائـــع مــن  ــبـــضـ ــال الـــتـــهـــريـــب لــلــســلــع والـ ــمــ أعــ

ترقيع
الموازنة

الحكومة تسعى 
إلى تأمين رواتب 

المتقاعدين )ديفيد 
)Getty/سيلفيرمان

تتجه الحكومة الفلسطينية إلى سد عجز الموازنة الذي يتجاوز هذا 
زيادة  تتضمن  تقشفية  إجراءات  تطبيق  عبر  دوالر،  مليار  نصف  العام 

اإليرادات من خالل رفع الضرائب، وتقليص النفقات العامة

تتوقع الحكومة 
تحصيل إيرادات عامة 

بحدود 3.56 مليارات دوالر

شهدت مبيعات سوق 
العقار الكويتي السنوية 

تراجعا بنحو %26

تراجعت الليرة التركية 
منذ مطلع العام الجاري 

بحدود %9.4

خيارات محدودة 
لتمويل نفقات 

الفلسطينيين

شرت يوم 
ُ
قال وزير املالية البريطاني، فيليب هاموند، في مقابلة صحافية ن

الــذي تنتهجه الستعادة  االقتصادي  النموذج  إن بريطانيا قد تغير  األحــد، 
ــبــعــدت مـــن الـــســـوق األوروبــــيــــة املـــوحـــدة بعد 

ُ
قــدرتــهــا عــلــى املــنــافــســة إذا اســت

ــــي. وفـــي تــهــديــد صــريــح بــاحــتــمــال اســتــخــدام  االنــفــصــال عــن االتــحــاد األوروبــ
بــريــطــانــيــا ضــريــبــة الــشــركــات كــورقــة ضــغــط فــي مــفــاوضــات االنــفــصــال، قــال 
هاموند لصحيفة “فلت آم زونتاج” إنه يأمل أن تحافظ بريطانيا على نموذج 
اقتصادي، على غرار النموذج األوروبــي بالنظام الضريبي والقواعد ذاتها. 
رغمنا 

ُ
وتابع حن سئل عن خطط بريطانيا لخفض ضريبة الشركات: “إذا أ

خرجت  “إذا  وأضــــاف:  مختلف”.  بــأمــر  نــأتــي  أن  فينبغي  مختلف  نهج  على 
بريطانيا من االتحاد األوروبي من دون اتفاق على فتح األسواق فستتضرر 

اقتصاديا في املدى القصير على األقل”.

قال مكتب االدعاء الخاص في كوريا الجنوبية، أمس، إنه سيأخذ في االعتبار 
األثر االقتصادي عندما يبحث أمر اعتقال رئيس مجموعة سامسونغ، جاي 
أن تطيح  النفوذ يمكن  لــي، في ما يتعلق بتحقيق في قضية استغالل  واي. 
برئيسة البالد، باك جون هاي. وأرجأ املكتب أيضا حتى اليوم )االثنن( قراره 
فيما إذا كان سيسعى إلى اعتقال لي بسبب خطورة القضية، بعد أن كان قال 
إنه سيتخذ قرارا بشأن اعتقاله. وأوضح متحدث باسم املكتب، لي كيو تشول، 
أن املحققن يبحثون كل األبعاد، بما في ذلك األثر االقتصادي املحتمل العتقال 
جاي واي لي. ويحقق االدعاء فيما إذا كانت سامسونغ قدمت 30 مليار وون 
)25.46 مليون دوالر( لشركة ومؤسسات تدعمها تشوي سون سيل، صديقة 
الجنوبي لصفقة  الــكــوري  التقاعد  مــعــاشــات  الــرئــيــســة، مقابل دعــم صــنــدوق 

اندماج بن مؤسستن تابعتن ملجموعة سامسونغ عام 2015.

قال نائب رئيس الحكومة الليبية املدعومة من األمم املتحدة، إن إنتاج ليبيا 
من النفط ارتفع إلى 750 ألف برميل يوميا، بزيادة نحو 50 ألف برميل يوميا 
ــادة فتح خــطــوط أنــابــيــب فــي غرب  عــن مــســتــواه األســبــوع املــاضــي. وجـــرى إعـ
ليبيا، الشهر املاضي، عقب مفاوضات طويلة بعد إغالقها على مدى عامن. 
وقال أحمد معيتيق، نائب رئيس املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، 
خالل مؤتمر صحافي في طرابلس: “عن طريق ضبط النفس وتقريب وجهات 
برميل يوميا”. وقبل  ألــف  إنتاج نفطي 750  إلــى  الــوصــول  استطعنا  النظر، 
إعادة فتح خط األنابيب املمتد من حقل الشرارة قبل شهر، بلغ إنتاج ليبيا 
600 ألف برميل يوميا، ارتفاعا من 300 ألف برميل يوميا، في وقت سابق من 
العام املاضي. وشهد ميناء الزاوية، يوم الجمعة، تحميل ناقلة بأول شحنة 

من خام الشرارة منذ أكثر من عامن.

أخبار في صور

بريطانيا قد تغيّر نموذجها 
االقتصادي

كوريا الجنوبية تبحث اآلثار 
االقتصادية العتقال رئيس سامسونغ

ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي 
إلى 750 ألف برميل

)Getty( عقارات دبي تجذب مزيدًا من المستثمرين)الليرة التركية تواصل النزيف )أوزان كوسي/فرانس برس

الكويت ـ محمود بدير

ى املستثمرون الكويتيون عن االستثمار 
ّ
تخل

فـــي الــعــقــار املــحــلــي، لــيــغــيــروا وجــهــاتــهــم إلــى 
ــي، بــفــضــل خـــطـــط الــــســــداد املـــيـــســـرة الــتــي  ــ دبــ
طرحتها اإلمارة ضمن مجموعة من العوامل 
الوقت  فــي  الــعــقــاري  االستثمار  املــحــفــزة على 
ــــن دائــــــرة  ــر صـــــــادر عـ ــريـ ــقـ ــر تـ ــ ــهـ ــ الــــــراهــــــن. وأظـ
األراضــي واألمــالك في دبي، أن 770 مستثمرا 
كــويــتــيــا ضـــخـــوا نــحــو مـــلـــيـــاري درهـــــم )545 
مليون دوالر( فــي ســوق دبــي الــعــقــاري خالل 
الـــعـــام املـــاضـــي 2016، لــيــحــتــلــوا بــذلــك املــركــز 
الــثــالــث بــعــد الــســعــوديــن والــقــطــريــن فــي فئة 

املستثمرين الخليجين األكثر نشاطًا. 
ويـــرى رئــيــس اتــحــاد الــعــقــاريــن فــي الــكــويــت، 
قيس الغانم، أن ارتفاع العائد على االستثمار 
ــــى %8  ــ ــــاري فـــــي دبــــــــي، الــــــــذي يــــصــــل إلـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
سنويا، يمثل أحــد أهــم األســبــاب التي دفعت 
ــراء الــعــقــار  ــ ــــى شــ املــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــن إلـ
اإلمــــاراتــــي، مــقــارنــة بــنــحــو 4.5% عــائــدا على 

العقار الكويتي. 
ــانـــم، خــــالل حــديــثــه لــــ »الــعــربــي  ويــعــتــقــد الـــغـ
الجديد«، أن استمرار ارتفاع العائد في إمارة 
دبــي يــأتــي بسبب صــمــود أســعــار اإليــجــارات 
فــي االرتــفــاع وعــدم انخفاضها خــالل الثالثة 
العقار فــي دبي  أعـــوام املاضية. وشهد ســوق 
ــاوزت قيمتها  ــجــ تــ إطـــــالق مـــشـــاريـــع جـــديـــدة 
100 مــلــيــار درهـــم الــعــام املــاضــي، إضــافــة إلــى 
لتلبية  عمالقة  تحتية  بنية  مــشــاريــع  إنــجــاز 

الليرة  سجلته  الـــذي  الكبير  الــتــراجــع  يمثل 
الــتــركــيــة خـــالل الــشــهــريــن املــاضــيــن، فــرصــة 
للبالد  التجاري  املــيــزان  أمــام تحسن  كبيرة 
ــذب مــــزيــــد مــن  ــ ــ عـــبـــر زيــــــــادة الــــــصــــــادرات وجـ
ــارات األجـــنـــبـــيـــة والــــســــيــــاح، وفـــق  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
مراقبن. وتراجعت قيمة الليرة التركية أمام 
الفترة  األمــيــركــي بنحو 23% خــالل  الــــدوالر 
يناير/ و11  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   8 بــن 

كانون الثاني الجاري.
وقالت الخبيرة االقتصادية مايرا رودريغيز 
فــي  آر  »إم  شـــــركـــــة  مــــــديــــــرة  فــــــــــاالداريــــــــــس، 
قيمة  »انخفاض  إن  األميركية  أسوشيتس« 
الــلــيــرة الــتــركــيــة قـــد يــشــكــل فــرصــة إيــجــابــيــة 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، ويــســاعــدهــا عــلــى خفض 
الــعــجــز فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة«.  وأشــــارت 
البنك املركزي  فــاالداريــس، التي عملت بفرع 
األميركي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح 
املـــســـوؤلـــون األتــــــراك الــثــقــة لـــأســـواق بــشــأن 

تراجع الليرة التركية في املدى القصير. 

ــذا الـــســـيـــاق: »يــمــكــن لــوزيــر  وأضــــافــــت فـــي هــ
املــالــيــة أو مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي فــي تركيا 
تأكيد متابعتهم ومراقبتهم للتقلبات بشكل 
منتظم وعــن كــثــب، وهـــذا مــن شــأنــه أن يؤثر 

إيجابا على قيمة الليرة التركية«.
بإمكان  أنه  االقتصادية  الخبيرة  وأوضحت 
تركيا إجراء إصالحات في النظام الضريبي 
أمام  التسهيالت  لتقديم  الطويل  املــدى  على 
 عن تقليل 

ً
املستثمرين ورجال األعمال، فضال

العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير 
القطاع الخاص بسرعة. وشّددت على أهمية 

نمو  لتحقيق معدالت  الهيكلية  اإلصالحات 
مــرتــفــعــة فـــي االقـــتـــصـــاد الــتــركــي عــلــى املـــدى 
الطويل، مبينة أن زيادة النفقات في قطاعي 
أكبر  بفائدة  التحتية يعود  والبنية  التعليم 

على االستثمارات في البالد.
االقتصادي  الخبير  فيكيو،  كريستوفر  أمــا 
الـ«ديلي إف  العمالت ضمن فريق  في مجال 
ــــس«، فـــأشـــار إلـــى أن تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة  إكـ
التنافسية  القدرة  زيــادة  التركية سياهم في 

لدى املصدرين األتراك.
التركية  الليرة  قيمة  بقاء  أن  فيكيو،  واعتبر 
والعمالت  األميركي  الـــدوالر  أمــام  منخفضة 
األخرى، وارتفاع حجم الصادرات التركية من 
شأنه أن يلعب دورا مهما في انخفاض عجز 

الحساب الجاري.
ــادي ضــــرورة  ــتـــصـ وأّكــــــد االســتــراتــيــجــي االقـ
ارتفاع حجم الصادرات من أجل خفض عجز 
الحساب الجاري، مبينا أن استمرار التراجع 
في الليرة التركية سيدفع البنك املركزي إلى 

زيادة نسب الفائدة حتما.
ــــي ارتـــــفـــــاع قـــيـــمـــة الــــــــــدوالر األمـــيـــركـــي  ــأتـ ــ ويـ
ــلـــدان الـــنـــامـــيـــة، وخــاصــة  ــبـ مــقــابــل عـــمـــالت الـ
تــركــيــا، إثــر وعـــود الــرئــيــس املنتخب دونــالــد 
اإلنفاق االستثماري  املتمثلة بزيادة  ترامب، 
وتــخــفــيــض ضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى الــشــركــات 
والحد من األنظمة املتعلقة باألسواق املالية.

ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، املــضــاربــن عــلــى العملة 
التركية بـ«اإلرهابين«، مطالبًا البنك املركزي 
التركي باتخاذ املزيد من اإلجراءات لحماية 
تــراجــعــت منذ مطلع  الــتــي  الــوطــنــيــة،  العملة 
بــحــدود 9.4%، ألسباب  الــجــاري فقط  الــعــام 

تردها الحكومة إلى املضاربة في الليرة.
فاينانشيال  لصحيفة  وفقًا  أردوغــــان،  وقــال 
تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، إن حــكــومــة بـــــالده لن 
تــدخــر جــهــدًا فــي شــن »هــجــمــات قاسية على 

املضاربن بالعملة بالبالد«. 
)العربي الجديد، األناضول(

الطلب املتصاعد في القطاع بمختلف أنواعه 
ــل اإلمـــــــــارة. ويــــقــــول الـــغـــانـــم، إن مــــن بــن  ــ داخــ
الــعــوامــل الــتــي تــجــعــل الــفــرصــة ســانــحــة أمــام 
املــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــن لــتــمــلــك الـــعـــقـــار في 
مع  البنكية، ال سيما  التمويالت  توافر  دبــي، 
تسابق البنوك في طرح العديد من املنتجات 
االئتمانية العقارية، وذلك بعد إقرار املصرف 
العقاري الجديدة،  قــواعــد االقــتــراض  املــركــزي 
والــــتــــي اســـتـــحـــدثـــت قــــاعــــدة تــشــريــعــيــة قــويــة 

لقطاع الرهن العقاري.
الــــقــــاعــــدة  أن  ــــن  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ رئـــــيـــــس  ويــــــؤكــــــد 
التشريعية القوية التي تحكم القطاع العقاري 
في دبي تشكل ضمانة حقيقية للمستثمرين 
الــعــقــاريــن الــذيــن بــاتــوا مــطــمــئــنــن، أكــثــر من 
الوحدات  مون 

ّ
بأنهم سيتسل أي وقت مضى، 

الــتــي تــعــاقــدوا عليها فــي مــوعــدهــا، ال سيما 
مع الربط القائم بن مواعيد األقساط ونسب 
ــهــــدت مــبــيــعــات ســـوق  ــاز املـــــشـــــروع. وشــ ــجــ إنــ
العقار الكويتي السنوية تراجعا بنحو %26، 
مقارنة باملبيعات اإلجمالية املسجلة في عام 
2015، بــحــســب تــقــريــر بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي. 
وبلغت مبيعات السوق، خالل العام املاضي، 
نحو 2.55 مليار دينار )8.36 مليارات دوالر(، 
ــار خـــالل  ــنــ ــلــــيــــارات ديــ ــة بــنــحــو 3.4 مــ ــارنـ ــقـ مـ
الــعــقــاري سعود  الخبير  2015. ووصـــف  عــام 
األيوب، االستثمار في العقار اإلماراتي حاليا، 
الذهبية، وذلــك بسبب تضافر عدة  بالفرصة 
عـــوامـــل مـــن شــأنــهــا تــوفــيــر الـــظـــروف املــواتــيــة 
للشراء، أكثر من أي وقت مضى، منها تراجع 

ــتــــراوح بن  ــارات بــنــســبــة تــ ــقـ ــعـ ــار بــيــع الـ ــعـ أسـ
20% و24% خالل العامن املاضين. وأضاف 
األيوب لـ »العربي الجديد«، أن تراجع أسعار 
ــقـــارات فـــي دبــــي أدى إلــــى ظـــهـــور الــعــديــد  الـــعـ
تم  الــتــي  االقــتــصــاديــة  العقارية  املنتجات  مــن 
طرحها بطرق سداد ميسرة، مما فتح املجال 
لــدخــول شــريــحــة جــديــدة مــن املــســتــثــمــريــن لم 
يــكــن بــمــقــدورهــا ســابــقــًا شــــراء الـــعـــقـــارات في 
الكويتيون عن  املستثمرون  ليتخلى  اإلمــارة، 
العقار املحلي ويتجهوا بأموالهم نحو دبي، 
أمال في تحقيق مكاسب خالل العام الجاري. 

وشهد سوق العقارات في دبي، للمرة األولى 
ــــرح خـــطـــط ســــداد  بــنــهــايــة الــــعــــام املــــاضــــي، طـ
ــداد أكـــثـــر مـــن نــصــف ثــمــن الـــوحـــدة  ــ تــشــمــل سـ
الــعــروض  وتضمنت  تسلمها،  بعد  العقارية 
امللكية نيابة عن املشتري،  تحّمل رســوم نقل 
ــوم الــخــدمــات لــلــعــام األول،  واإلعـــفـــاء مـــن رســ
لتنشيط  املفتوحة  املنافسة  ضــوء  فــي  وذلـــك 
املبيعات العقارية. وتصل قيمة االستثمارات 
الخليجية في إمارة دبي نحو 35 مليار درهم 
في العام املاضي، فيما تجاوز إجمالي قيمة 
االســتــثــمــارات الــجــديــدة الــتــي دخــلــت الــســوق 
اإلمــاراتــي مستوى 91 مليار درهـــم، حيث تم 
ضخها من قبل 42 ألف مستثمر من مختلف 

أنحاء العالم.
وســجــل املــســتــثــمــرون الــهــنــود تــفــوقــًا واضــحــًا 
فـــي حــجــم اســتــثــمــاراتــهــم وقــيــمــتــهــا، مــقــارنــة 
ــخ 6200  ــن األجـــــانـــــب، بـــعـــد ضــ بـــنـــظـــرائـــهـــم مــ
مــن 12 مليار درهــم في  أكثر  مستثمر هندي 
الـــســـوق، تـــالهـــم املــســتــثــمــرون الــبــريــطــانــيــون 
الـــذيـــن وصــلــت اســتــثــمــاراتــهــم إلــــى نــحــو 5.8 
مليار درهم من قبل 3300 مستثمر بريطاني.

ــًا مـــلـــحـــوظـــًا مــن  ــقــــريــــر نــــشــــاطــ ــتــ وأظـــــهـــــر الــ
املــســتــثــمــريــن الــقــادمــن مـــن الـــصـــن، وكــنــدا 
وإيران وروسيا والواليات املتحدة وفرنسا، 
حيث بلغ إجمالي قيمة استثمارات هؤالء 
ــم مــن قــبــل 22 ألـــف مستثمر  44 مــلــيــار درهـ

خالل عام 2016.

تراجع الليرة يعزز الصادرات التركيةالكويتيون يتوسعون في شراء عقارات دبي

خالل املعابر التي تسيطر عليها إسرائيل. 
وبــحــســب مــشــروع املـــوازنـــة، مــن املــتــوقــع أن 
يــصــل إجــمــالــي الــنــفــقــات الــجــاريــة وصــافــي 
اإلقــراض 4.2 مليارات دوالر في عام 2017، 
دوالر  مـــلـــيـــون   350 ــة  ــرابــ قــ إلـــيـــهـــا  يـــضـــاف 
الــتــطــويــريــة. وتــعــد مــعــاشــات 155  للنفقات 
ألـــف مــوظــف مــدنــي وعــســكــري فــي السلطة 
الفلسطينية البند األكبر في النفقات، ومن 

يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه فـــي اقـــتـــصـــاد مــســتــدام، 
ونحن نتحول تدريجيا إلى االكتفاء الذاتي 

واالعتماد على النفس«. 
ــرب، فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«  ــ وأعــ
للتعامل مع تقلص  املتاحة  الخيارات  حــول 
املــســاعــدات الــخــارجــيــة، عــن أمــلــه بــأن يتفهم 
كل مواطن وكــل من هو فاعل في االقتصاد 
ــذا الــتــوجــه، بــمــا يــقــود إلـــى زيــــادة الــوعــاء  هـ

املتوقع أن يصل إجمالي أجورهم في العام 
مــلــيــار دوالر، تمثل نحو  إلـــى 2.1  الــجــاري 

15.1% من إجمالي الناتج املحلي. 

االعتماد على الذات
ــة الــفــلــســطــيــنــي، شــكــري  ــيـ ــالـ يـــقـــول وزيــــــر املـ
الفلسطينية »ال تعتبر  الحكومة  إن  بشارة، 
الـــدعـــم الـــخـــارجـــي مـــســـتـــدامـــا، وال تــــرى أنــه 

أهــم  الــعــدالــة الضريبية مــن  الــضــريــبــي »ألن 
مقومات بناء اقتصاد مستدام«.

املــواطــن ملزيد من  وتــابــع: »نحن نعول على 
التجاوب في االلتزام باالتجاه االستراتيجي 
الـــقـــائـــم عـــلـــى زيـــــــادة الـــجـــبـــايـــة مــــن املــكــلــفــن 

محليا«. 
السياسات  البحوث في معهد  ويقول مدير 
االقــتــصــاديــة )مــجــتــمــع مـــدنـــي(، ســمــيــر عبد 

تقلصت بشكل  الخارجية  املعونات  إن  الله، 
مــقــلــق لــتــســتــقــر، خــــالل الــعــامــن األخــيــريــن، 
إلــى 700 مليون دوالر،  لتصبح ما بن 600 
بعد أن كانت تصل إلى 1.8 مليار دوالر في 

األعوام التي تلت 2007. 
 ويعتقد عبد الله أن تلك املساعدات مرشحة 
لــالرتــفــاع فــي الــعــام الــجــديــد، بــعــد أن بــدأت 
ــات املــنــطــقــة تــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــحــلــول،  أزمــ
بالتزامن مع مالمح عودة االهتمام بالقضية 
الفلسطينية في ضوء القرار األخير الصادر 
عن مجلس األمــن الدولي إلدانــة االستيطان 

اإلسرائيلي في األراضي املحتلة. 
ــذا  ــ ــد«: »هــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ـــ »الـــــعـــــربـــــي الــ ــ ــ وأضــــــــــــاف، ل
ســيــنــعــكــس إيـــجـــابـــا عــلــى مـــواقـــف املــانــحــن 
من القضية الفلسطينية في حال بذل مزيد 
مـــن الــجــهــود فــلــســطــيــنــيــا فـــي الـــتـــواصـــل مع 
، فــي الوقت 

ّ
مزيد مــن الـــدول املــانــحــة«. وحـــث

لــزيــادة  مقنع  حكومي  بــرنــامــج  على  نفسه، 
وعـــي املــواطــنــن حـــول أهــمــيــة االلـــتـــزام بدفع 

الضرائب. 
ــد الـــفـــجـــوة  ــار االقـــــــتـــــــراض لــــســ ــ ــيـ ــ وحـــــــــول خـ
التي  املــصــادر  أن  الــلــه  عبد  رأى  التمويلية، 
يمكن  استنفدت، وال  السلطة  تقترض منها 
االقــتــراض مــن البنوك بشكل أكــبــر، فــي حن 
الخاص  القطاع  مــن  االقــتــراض  على  يترتب 
آثـــــار وخــيــمــة عــلــى حـــركـــة االقـــتـــصـــاد، وقــد 
يتسبب فــي إفـــالس شــركــات واإلحـــجـــام عن 
التقدم للعطاءات الحكومية التي ستتضخم 
أسعارها، ما يعني أن كفاءة األموال العامة 

ستتقلص.
ــة إنـــهـــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ وتــــــقــــــول الــــحــــكــــومــــة الـ
ســتــخــصــص، خـــالل الــعــام 2017، بــاإلضــافــة 
إلــــى مـــا ورد فـــي بــنــد الـــنـــفـــقـــات، مــبــلــغ 300 
الـــقـــطـــاع  ــأخــــرات  ــتــ مــ لــــســــداد  ــلـــيـــون دوالر  مـ
الــــخــــاص املـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا، مــــا ســـيـــزيـــد مــن 
ــر الــــذي يــحــتــم بــتــبــنــي سياسة  ــ الــعــجــز »األمـ
ــاور، وتــخــفــيــض  ــحــ تــقــشــفــيــة عــلــى جــمــيــع املــ
مــتــأخــرات الــقــطــاع الــخــاص، وتــرشــيــد آليات 
صرف اإلعانات االجتماعية، وترشيد تكلفة 
عقود التشغيل، وترشيد التحويالت الطبية 
الداخلية، كما تم إنجازه في التحويالت إلى 

إسرائيل والخارج«. 
وفي املقابل، تعهدت الحكومة الفلسطينية، 
ــلــــت »الـــعـــربـــي  ــان صــــــدر عـــنـــهـــا وصــ ــيــ ــــي بــ فـ
الـــجـــديـــد« نــســخــة مـــنـــه، بــتــحــســن الــجــبــايــة 
والـــتـــحـــصـــيـــل، وزيــــــــادة الــــوعــــي الــضــريــبــي، 
ــع الــــقــــاعــــدة الـــضـــريـــبـــيـــة، وتــكــثــيــف  ــيـ وتـــوسـ

االتصال مع الدول املانحة لزيادة الدعم.

)الصورة(  الحمداهلل  رامي  برئاسة  الفلسطيني  الوزراء  لمجلس  بيان  قال 
المحاور،  جميع  على  تقشفية  سياسة  تبني  الدولة  على  يتحتم  إنه 
في  االستمرار  نفسه  الوقت  وفي 
لهيئة  الشهرية  الدفعة  صــرف 
متأخرات  وتخفيض  التقاعد، 
آليات  وترشيد  الــخــاص،  القطاع 
وفي  االجتماعية.  اإلعانات  صرف 
الحكومة  تــعــهــدت  الــمــقــابــل 
بتحسين الجباية والتحصيل وزيادة 
الوعي الضريبي، وتوسيع القاعدة 
مع  االتصال  وتكثيف  الضريبية، 

الدول المانحة لزيادة الدعم.

إجراءات تقشف حتمية

مال وسياسة

تراجع إقبال
الكويتيين على شراء 
عقارات في بلدهم، 

مقابل التوسع في شراء 
عقارات في دبي
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تسعى بريطانيا إلى فتح أسواقها مع أوروبا )نيكالس هالين/فرانس برس(

)Getty/رئيس مجموعة سامسونغ متهم بقضايا استغالل نفوذ )سونغ إل ريو
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أحمد ماهر

-1-
قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــامـــن، تـــعـــّرفـــت عــلــى أحــد 
أعمال  فــي  كــان يعمل  السجن.  فــي  الشباب 
الـــخـــدمـــات والـــنـــظـــافـــة لــلــســجــن والــعــنــابــر، 
بجانب خدمة بعض املساجن وكبار السن 
بــمــقــابــٍل بــســيــط. وبــالــطــبــع خــدمــة مجانية 

إضافية إجبارية لضباط السجن.
ــب املــشــكــات 

ّ
كـــان هـــادئـــا ومــهــذبــا، ويــتــجــن

قـــدر اإلمـــكـــان، ويـــحـــاول قــضــاء فــتــرتــه على 
ــن قــصــتــه فـــي أحــــد األيـــــام،  خـــيـــر. ســألــتــه عـ
ــمــــال  فـــحـــكـــى لـــــي إنـــــــه كـــــــان يـــعـــمـــل فـــــي أعــ
الدهانات والنقاشة، بعد إنهاء تعليمه في 
الــحــال ماشية  املــدرســة الصناعية، وكــانــت 
نــدرت األعمال  الــوقــت،  ومستورة. لكن، مع 
شا. ومع وفاة األب،  وازدادت األسعار توحُّ
اسوّدت الدنيا أمامه بالكامل، فزادت أعباء 
البنات،  أخواته  طلبات  وتراكمت  املعيشة، 

فتغيرت حياته، كما هي القصة املعروفة.
تــعــّرف عــلــى بــعــض الــشــبــاب الــتــائــه مثله. 
أقنعوه بأنه طاملا ال يوجد مصدر للدخل، 
وطـــاملـــا أن الــعــمــل أصـــبـــح نـــــــادرًا، فــتــوجــد 
طــرق أخــرى لزيادة الدخل، وبعض أعمال 
الــســرقــة الــخــفــيــفــة فـــي الـــشـــارع لـــن تــضــّره 
فــي شــــيء، إذا كـــان ســريــع الــبــديــهــة وقــوي 
ــم،  ــ ــاراهـ ــ ــــف، جـ ــــأسـ ــن. لـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــاقــــن والـ الــــســ
ــدأ فــــي املـــتـــابـــعـــة واملــــســــاعــــدة الــخــفــيــفــة  ــ وبــ
ألنشطتهم، ومــع الوقت وجــد نفسه اعتاد 

رضوان زيادة

ُيـــقـــال، فــي عــلــم الــبــيــولــوجــيــا، إن العضو 
الـــــذي ال يــســتــخــدم يــضــمــر. ويـــبـــدو ذلــك 
فالشخص  الــســيــاســة،  عــلــم  فــي  صحيحا 
الــذي ال يقاتل من أجــل صاحياته داخل 
ينتهي  السياسي يختفي، وربما  النظام 
تماما، واملؤسسة أو الهيئة التي ال تلعب 
دورًا حيويا في تنشيط النظام السياسي 
وتفعيله تضمر تدريجيا، حتى يضمحل 

دورها نهائيا.
ــا بــالــنــســبــة  ــامـ ــمـ ــــك صــحــيــحــا تـ ــبــــدو ذلــ يــ
املؤسسة  الــيــوم،  العربية  الـــدول  لجامعة 
الـــتـــي ربـــمـــا نــحــن الـــيـــوم بـــأشـــد الــحــاجــة 
لها، فما يجري في املنطقة العربية ليس 
بالشيء الــذي يحدث كل يــوم، وليس من 
إنها  الصغرى،  السياسية  األحـــداث  نــوع 
إعـــادة والدة نــظــام إقليمي جــديــد ووفــاة 
كما  التقليدي  العربي  السياسي  النظام 
أن  املــنــاط بها  عــقــودًا، واملؤسسة  عرفناه 
تلعب دورًا في بناء هذا النظام السياسي 
تماما  غائبة  وتقويته  اإلقليمي  العربي 
إذا لم نقل إنها لم يعد  الظنون،  بأحسن 

لها وجود عمليا.
هناك أسباب عديدة يمكنها تفسير هذا 
االنــهــيــار الــكــامــل، فــي مقدمتها أنــه ليس 
لأنظمة السياسية العربية ذاتها املمثلة 
في هذه املنظمة اإلقليمية أي إيماٍن بدور 

هذه املؤسسة أو الحاجة لها.
النظام  تغيير  إلــى  الحاجة  تغدو  ولذلك، 
السياسي العربي مصيرية، وهي مسألة 
حياة أو موت، إذا ما فّكرنا في التحديات 
اإلقليم  تــواجــه  التي  الرئيسية  اإلقليمية 
العربي، وأولها، بكل تأكيد، إعــادة األمن 
ــايــــة خـــطـــر اإلرهـــــــــاب،  ــهــ واالســـــتـــــقـــــرار ونــ
وضمان االنتقال الديمقراطي السلمي في 
بلدان الربيع العربي أو الثورات العربية، 
ــــي يــعــكــس  ــربـ ــ ــام إقـــلـــيـــمـــي عـ ــ ــــظـ وبـــــنـــــاء نـ
الــطــمــوحــات الــكــبــرى لــلــمــواطــنــن الــعــرب 
ورغبتهم  الــعــربــي،  بانتمائهم  بإيمانهم 
في البحث لهم عن مكان بن األمم اليوم. 

يــجــب أن نـــدرك الــيــوم أن الــنــظــام العربي 
ــثـــاق  ــيـ ــره لــــيــــس هـــــو »مـ ــيـ ــيـ ــغـ ــوب تـ ــلــ ــطــ املــ

صقر أبو فخر

الهوية،  الكام على  الــذهــن، عند  ينصرف 
بادنا  في  والدينية  اإلثنية  األقليات  إلــى 
الـــعـــربـــيـــة، كــــاألكــــراد واألرمـــــــن والــشــركــس 
واألمـــازيـــغ، عـــاوة على الــطــوائــف األقلية، 
ثم  والـــــدروز،  واإلســمــاعــيــلــيــن  كالعلوين 
والحقيقة  أحــيــانــا.  والــشــيــعــة  املسيحين 
ــذه األقـــلـــيـــات يــنــتــمــون  ــاء هــ ــنـ أن مــعــظــم أبـ
 وأصــــــــــــواًل. 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــقــ ــ  وثــ

ً
إلــــــــى الــــــعــــــرب لـــــغـــــة

ــلــــويــــون  ــعــ ــيــــعــــة والــ ــيـــون والــــشــ ــحـ ــيـ ــسـ ــاملـ فـ
ــــدروز واإلســمــاعــيــلــيــون هــم مــن أصــول  والـ
ــة، 

ّ
ــا لــلــُســن عـــربـــيـــة واضــــحــــة تـــمـــامـــا، خـــافـ

ــال، الـــذيـــن  ــ  فــــي أي حــ
ً
ــم لـــيـــســـوا أقـــلـــيـــة ــ وهـ

ــوام غير  ــ يــنــتــمــي جـــزء كــبــيــر مــنــهــم إلـــى أقـ
ــاؤوط  ــراد واألرنــ كالتركمان واألكــ عــربــيــة، 
ــان  ــتــ ــســ ــداغــ ــان والــ ــيــــشــ ــشــ ــــركـــــس والــ ــــشـ والـ
واألفــــارقــــة والــنــوبــيــن والــعــجــم واألفـــغـــان 
والبربر وغير ذلك. ولعل من البدهي القول 
إن الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي الــرومــانــســي، 
عن  عجزا  السوفييتي،  الشيوعي  والفكر 
واإلثنية  الدينية  الظاهرة  عمق  اكتشاف 
القومي  فالفكر  الــعــربــيــة.  املجتمعات  فــي 
العربي  املجتمع  أن مشكات  رأى  العربي 
تحّرر  فــإذا  والتجزئة،  االستعمار  سّببها 
ــار، وتـــمـــّكـــنـــوا مــن  ــمــ ــعــ ــتــ الــــعــــرب مــــن االســ
تأسيس دولــٍة واحــدٍة مقتدرة، فــإن جميع 
والفكر  تلقائيا.  حل 

ُ
املجتمع ست مشكات 

يرى،  كان  َيت 
ْ
املسف الكاسيكي  الشيوعي 

بدوره، أن جميع مشكات املجتمع، بل أي 
وفي  الطبقي  التفاوت  في  تكمن  مجتمع، 
ــا إن  ســلــطــة الــبــورجــوازيــة وتــســلــطــهــا. ومـ
الدولة،  هــرم  رأس  البرجوازية عن  تندحر 
ويتولى حفارو قبرها، أي الطبقة العاملة، 
إدارة املجتمع سياسيا واقتصاديا، حتى 
الــطــابــع  املـــشـــكـــات ذات  تــخــتــفــي جــمــيــع 
الــقــومــي أو الــديــنــي. وفـــي كــا التصورين 

بال.
ُ

كثير من الخيال والخ
تزامن انحسار الفكر القومي العربي ذي 
ذي  الشيوعي  والفكر  الَعلماني،  الطابع 
املــســاواتــيــة، مــع صــعــود جماعات  السمة 
اإلســـــــام الـــســـيـــاســـي، بــوجــهــيــه الــســلــفــي 
واألصـــــــولـــــــي، والـــــــــذي تــــحــــول كـــثـــيـــر مــن 
اتخذت  مقاتلٍة  مجموعاٍت  إلــى  شظاياه 
 مــن وســائــلــهــا، وتــزامــن 

ً
ــاب وســيــلــة ــ اإلرهـ

أيضا مع ارتفاع شأن الجمعيات الدينية 
في السياسات العامة، وازدياد دور التدين 
في الحياة اليومية. حينذاك، بدأ التشقق 
كانوا  الذين  األقليات  أبناء  يصيب حتى 
الَعلمانية  األحـــزاب  فــي  تكوينيا  عنصرًا 
أن  رأى  فبعضهم  والــقــومــيــة،  الــيــســاريــة 

مالك ونوس

كــــأن قــــادة الــكــيــان اإلســرائــيــلــي مــاضــون 
فـــي اســـتـــخـــدام قــضــيــة جــثــامــن الــشــهــداء 
أجهزتهم،  لــدى  املحتجزة  الفلسطينين، 
كبرى   

ً
قضية بجعلها  جــديــدة،  لعبٍة  فــي 

ومــســتــعــصــيــة، مـــع إقــــرارنــــا بــأهــمــيــتــهــا، 
ولــتــطــغــى عــلــى قــضــايــا مــصــيــريــة كثيرة 
ــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــعــ ــشــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ تـــشـــغـــل أبــ
ــاز قـــــــوات االحـــــتـــــال الــجــثــامــن  ــتـــجـ ــاحـ فـ
ــذ والــــــــرد فـــيـــمـــا يــخــص  ــ ــ ــرًا، ثــــم األخـ ــ ــهـ ــ أشـ
اإلسرائيلين  أن  بــنَّ  أو عدمه،  تسليمها 
يريدون لها أن تكبر، حتى تصبح قضية 
رأي عــام، ينشغل بها اإلعــام املحلي، ثم 
تــنــتــقــل إلــــى اإلعـــــام الــــدولــــي، فـــي شــريــط 
ــع عـــن تسليم 

ّ
درامـــاتـــيـــكـــي، يـــبـــدأ بــالــتــمــن

الواسعة بذلك، ثم  الجثامن، ثم املطالبة 
بــداًل من  ثــم تسليم عــدد منهم،  املماطلة، 
تسليم كل العدد، مع عدم ممانعتهم تلقي 
بعض اإلدانات والشجب. ومع تسليم أي 
تــريــد إسرائيل  الجثامن، ربــمــا  عــدد مــن 
من األهالي أن يفرحوا بداًل من أن يبكوا، 
ُيــراد  الجميع،  إلــى  اإلنجاز  لتنتقل فرحة 
ويظهر  األعــظــم،  املــآســي  نسي 

ُ
ت أن  منها 

املطالب  معها مدى تجاوب إسرائيل مع 
ــكــافــأ وُيــكــافــأ قــادتــهــا، 

ُ
الـــدولـــيـــة، وربـــمـــا ت

ــو ســيــنــاريــو ظـــهـــرت بــعــض مــامــحــه  وهــ
عند تسليم جثامن عدد من الشهداء، في 
ــام املــاضــيــة، ومـــا سبقه مــن نقاشات  األيــ

ومطالبات، وهو ما يمكن أن يتكّرر.
ــاراٍت تـــدل عــلــى أن إســرائــيــل تريد  ــ ومـــن إشـ
تضخيم هذه القضية، وجعلها تضاف إلى 
املصاعب  تزيد  التي  والقضايا  املنغصات 
في حياة أبناء الشعب الفلسطيني، النقاش 
بن وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس 
قسم العمليات في جيش االحتال، الجنرال 
نــيــتــســان ألـــــون، وخــافــهــمــا حــــول ســيــاســة 
تسليم جثامن الشهداء الفلسطينين إلى 
ذويــهــم، فــي اجــتــمــاع أمــنــي جمعهما فــي 7 
املــاضــي. ففي حن  ديسمبر/ كــانــون األول 
اّدعى ليبرمان أن اعتماد سياسٍة الحتجاز 
ويـــحـــّد  ردٍع   

َ
ســـيـــاســـة يــــحــــدث  الـــجـــثـــامـــن 

مـــن وقـــــوع عــمــلــيــات طـــعـــن، أو غــيــرهــا من 
العمليات ضد اإلسرائيلين في املستقبل، 
خالفه ألون، معتبرًا أنه قد يكون الحتجاز 
تفجر  إلــى  فــيــؤدي  عكسي،  دور  الجثامن 
االحتجاجات في الضفة والقدس، بداًل من 

ــراه. وفــــي إحــــدى املــــــرات، تم  ــاإلكــ الــســرقــة بــ
القبض عليه وتم الحكم عليه بقضاء ثاث 
ســنــوات فــي السجن، بــاإلضــافــة إلــى قضاء 
ثـــاٍث أخـــرى تحت املــراقــبــة. لــم يتعجب أو 
يتذمر، إذ كان يتوقع هذه النهاية، منذ أن 
بــدأ هــذا الــطــريــق املــعــوّج، ولكنه نــدم ندما 
صــادقــا داخــل السجن، وقـــّرر أن يبتعد عن 
أي أنشطٍة إجراميٍة، أو كل ما يضعه تحت 
يــخــرج مــن السجن  الــقــانــون، عندما  طائلة 
مرة أخرى، سيحاول بكل جهده أن يواصل 
الليل بالنهار في العمل من أجل مصروفات 
املعيشة له وألمه وألخواته، بدال من السجن 

والذل واملهانة.
ــده فـــي الـــعـــثـــور على  ــاعــ طــلــب مــنــي أن أســ
عــمــل، بــعــد أن يــخــرج مــن الــســجــن، وأجبته 
أني سأحاول، وتم اإلفــراج عنه بالفعل في 
صــيــف 2015. وكــنــا جــمــيــعــا مــتــفــائــلــن لــه، 
أسابيع،  أحواله. وبعد  تتحّسن  أن  وآملن 
بدأ في التواصل مع بعض حّراس السجن، 
يطلب منهم أن يسألوني، أو أن يسألوا أيا 
من الزماء، إن كان أحدنا يستطيع توفير 
فـــرصـــة عـــمـــٍل لــــه، حــتــى يــســتــطــيــع اإلنـــفـــاق 
فــات، وســّد أي  مــا  على عائلته، وتعويض 
ثغراٍت قد تعيده إلى الطريق السيىء مرة 
أخــــــرى، فـــبـــدأ فـــي الــــســــؤال، عــبــر الــــزيــــارات 
األســبــوعــيــة، إن كـــان هــنــاك أحـــد األصــدقــاء 
يبحث  لشاب  عمٍل  فرصة  توفير  يستطيع 
عــن الــدخــل الــحــال واالســتــقــرار ومساعدة 
عــائــلــتــه. وبــعــد أســابــيــع، أجــابــنــي بعضهم 

وقتها  بعضهم  واعتبره  بالطبع،  مفاجئا 
قاسيا قبل أن تزداد عدد السنوات كعقوبة 
في قضايا قانون التظاهر بعد ذلك، والتي 
ــد ملــجــرد  ــؤبــ وصـــلـــت اآلن إلـــــى الـــســـجـــن املــ

مظاهرٍة بسيطة لم يتضّرر فيها أحد.
ــــذي حــــدث في  بــعــد الــضــجــة ورد الــفــعــل الـ
سيارة  دخولنا  وبعد  الحكم،  بعد  القاعة، 
الترحيات، قال لي أحمد دومة أنا ال أعير 
الحكم  ذلــك  بقدر  اهتماما  بالسجن  الحكم 
الغريب باملراقبة ثاث سنوات، مثل أي لص 
أو مسجل خطر »دول بيبهدلوا الجنائين 
في القسم، وبيخلوهم يمسحوا ويكنسوا«. 
ابتسمت وقتها، وقلت له: ال أعتقد أن ذلك 
سيحدث معنا، وال أعتقد أن املراقبة سيتم 
تنفيذها، وإن تم تنفيذها بالتأكيد ستكون 

والتضييق  بــالــتــشــديــد  ولــيــســت  مــخــتــلــفــة، 
نفسهيما.
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فـــي الـــعـــام األول لــلــســجــن، كــــان مــســمــوحــا 
ببعض الــخــطــابــات مــن األهـــل واألصــدقــاء، 
قبل أن يمنعوا أي مراسات لي، على الرغم 
مــن أن املـــراســـات مــســمــوح بــهــا فــي الئحة 
األساسية،  السجن  ومــن حقوق  السجون، 
ولكنها التعليمات العليا. ولكن، في رسائل 
العام األول، كان بعض األصدقاء يحاولون 
الــتــخــفــيــف عــنــي بــوصــف الـــوضـــع الــســيــىء 
الــــــذي أصـــبـــح خــــــارج الـــســـجـــن، وكـــيـــف أن 
أنه  يــوم، وكيف  الحرية يضيق كل  هامش 
الحبس سنواٍت  يتم  أن  السهل  مــن  أصبح 
عــــديــــدة، ملـــجـــرد تـــصـــريـــح أو تــعــلــيــق عــلــى 
»الــنــت«، وكــيــف أن سجن طــرة هــو السجن 

الصغير، وأن مصر أصبحت سجنا كبيرًا.
ــت هــــــذه الــــعــــبــــارة وقــتــهــا  ــانــ بــــصــــراحــــة، كــ
ــفـــزاز، فــكــيــف تــكــون  ــتـ نــي أشــــد االسـ

ّ
تــســتــفــز

هــنــاك مــقــارنــة بـــن الــحــيــاة داخــــل الــســجــن 
وخــــــارجــــــه، فـــمـــهـــمـــا كــــانــــت درجــــــــة تــقــيــيــد 
ــارج الـــســـجـــن فـــهـــي ال تـــقـــارن  ــ الـــحـــريـــات خــ
بالحياة داخل السجن، حيث ال ترى سوى 
الـــحـــوائـــط وســـقـــف الـــزنـــزانـــة طــــول الـــوقـــت، 

حيث الصمت والوحشة.
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مـــبـــروك الـــحـــريـــة.. أعــتــقــد أنــهــا عـــبـــارة غير 
مـــبـــروك  لــــي  ــال  ــقـ يـ أن  األدق  ــا  ــمـ ربـ دقـــيـــقـــة، 
السجن  إلــى  الصغير  السجن  مــن  الــخــروج 

»بنصف  العقوبة  استكمال  حيث  الكبير، 
ســـجـــن« فـــي قــســم الـــشـــرطـــة. حـــْبـــس جــزئــي 
لنصف  الــجــزئــي  الـــــدوام  مــثــل   )part time(
ــوقــــت، أو »الـــوظـــيـــفـــة بـــــارت تـــايـــم« الــتــي  الــ
ــاول الــبــحــث عنها اآلن لــتــوفــيــر الــوقــت،  أحــ
اآلخر  والنصف  الحبس  في  اليوم  فنصف 
للعائلة وااللتزامات املتأخرة ثاث سنوات. 
وكــمــا أن »الــحــبــس بــــارت تـــايـــم«، فــعــلــّي أن 
أجـــد كــذلــك »وظــيــفــة بـــارت تــايــم« لـــ »حــيــاة 
بــارت تــايــم«. أشعر اآلن أكثر مــدى معاناة 
من  املراقبة  شــروط  تزيد  الذين  الجنائين 
معاناتهم، وكثيرًا ما تؤدي إلى كراهيتهم 
املجتمع وكفرهم بكل شيء. أعتقد أنه يجب 
أن أبـــحـــث عـــن زمــيــلــي الــســجــن الــجــنــائــي 
السابق الذي حاول التصالح مع املجتمع، 
ولكن، أعاقته املراقبة. يا ترى، هل نجح في 
االنـــدمـــاج مـــرة أخـــرى فــي املــجــتــمــع، أم عــاد 
إلـــى الــســجــن مـــرة أخـــرى بــجــريــمــٍة جــديــدة؟ 
هل استطاع أن ينجو، ويتحّول إلى إنسان 
طبيعي، أم حّولته املراقبة مجرما حقيقيا؟

كــــان أحـــمـــد دومـــــة عــلــى حــــق، عــنــدمــا كــان 
قلقه بحكم  أكثر من  املراقبة  قِلقا من حكم 
عـــبـــارة  أن  اآلن  ــّدد. وأعـــتـــقـــد  ــ ــــشـ املـ الـــســـجـــن 
السجن الكبير دقيقة في وصف ما أنا فيه.

نصف حبس.. نصف حرية.. نصف وظيفة 
لنصف الوقت.. نصف فرحة لنصف حياة، 
هـــذا مـــا يــتــوافــق مـــع املــثــل املـــصـــري الــقــائــل 

»نصف العمى وال العمى كله«.
)ناشط مصري(

ــا انــبــثــق عنه  ــــدول الــعــربــيــة ومـ جــامــعــة الـ
العاقات  تحكم  واتــفــاقــات  معاهدات  مــن 
الــعــربــيــة، وفـــق مــا ورد فــي نــصــوصــهــا«، 
الــعــربــي« ال يتعلق فقط  كما أن »الــنــظــام 
بالعاقات البينية العربية، وإنما يشمل 
هيكل )وبناء( النظام السياسي الذي قام 
عليه نموذج الدولة القطرية أو الوطنية، 
بحيث يشمل آلية صنع القرار في النظام، 
والـــعـــاقـــة بــــن املـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة 
والــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
ــلــــيــــة  ــة الــــداخــ ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــمــ وطــــبــــيــــعــــة عــ

بمجملها والخارجية أيضا.
كان لغياب جامعة الدول العربية عن لعب 
التوجيهي  املــســتــوى  عــلــى  ولـــو  دوٍر،  أي 
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ الــــعــــام ملــــراحــــل الــــتــــحــــول الـ
ــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــاهـ ــ ــــظـ ــهــــور املـ ــد ظــ ــعـ بـ
أثــر رئيسي، على  الــعــربــي،  الربيع  بــلــدان 
ــتـــحـــول،  مــــا أعـــتـــقـــد، فــــي فـــشـــل عــمــلــيــة الـ
ــذي لعبه  ــ الـ الــــــدور  ــــا 

ّ
قــــارن خــصــوصــا إذا 

االتــــحــــاد األوروبــــــــي فـــي عــمــلــيــة الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، بعد 
انهيار االتحاد السوفييتي، وكان حاسما 
في توجيه، ومن ثم نجاح عملية التحول 
الــرغــم من  بشكل سلمي ومــــدروس، على 
اختاطها بالعنف في بلداٍن كثيرة، كما 

.
ً
حال رومانيا، مثا

لــعــبــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة دورًا في 
طــلــب حــمــايــة املــدنــيــن فـــي لــيــبــيــا. وبــعــد 
لــم تعد تكترث  انكفأت تماما حتى  ذلــك، 
ذات معنى سياسي،  بياناٍت  أي  بإصدار 
 عــن غياب املــبــادرات لحل األزمــات 

ً
فضا

ــة  املـــتـــراكـــبـــة فــــي الـــيـــمـــن ولــيــبــيــا وســـوريـ
ــرك ذلـــك كله  واالحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، وتــ
لــأمــم املــتــحــدة والــــــدول اإلقــلــيــمــيــة الــتــي 

لديها مصالح ورغبات متناقضة.
ــي غــيــاب  وقـــــد تــجــلــى مـــــوت الـــجـــامـــعـــة فــ
لــن تقوم  أنــهــا  قيادتها  املــحــاولــة وقناعة 
أو مفيد، وبالتالي ال جــدوى من  بجديد 
املــحــاولــة، عــلــى الــرغــم مــن أن املـــحـــاوالت، 
أنها دليل  حتى ولــو عبرت عن فشل، إال 
الحيوية، وهــو على ما يبدو ما  ما على 
تفتقده جامعة الدول العربية اليوم كليا. 
مــصــيــر الــجــامــعــة الـــيـــوم عــلــى املـــحـــك، وال 

اإلسام يقّدم لهم، بصفة كونه نطاقا فوق 
قومي، خيارًا للعيش مواطنن متساوين 
مع بقية مسلمي بادهم، من دون فقدان 
كثيرين  مــثــل  فــمــالــوا،  الــقــومــيــة،  هويتهم 
غيرهم، إلــى الــتــدّيــن، وإلــى االنــضــواء في 
املجموعات الدينية ذات الخلفية القومية 
(. ورأى بعضهم 

ً
)كثير من التركمان مثا

ــال عــــن الــــعــــرب ســـيـــؤمـــن لــهــم  ــفـــصـ أن االنـ
 العيش في نطاق جغرافي متماثل 

َ
إمكان

القومية،  هويتهم  لهم  فيحفظ  الــجــذور، 
في  كــاألكــراد  الحماية،  طلب  إلــى  فسعوا 
السودان  جنوب  في  )املسيحيون  العراق 
لهم قصة أخرى مغايرة(. غير أن التجربة 
الخيارات  هــذه  مثل  أن  برهنت  الواقعية 
فالحرب  أقــلــيــة،  أيَّ  تحمي  أن  يمكنها  ال 
األهـــلـــيـــة فـــي لــبــنــان فــتــكــت بــاملــســيــحــيــن 
بالدرجة األولى، خصوصا املوارنة الذين 
كــــان بــعــض قـــادتـــهـــم وأعـــيـــانـــهـــم هـــم َمــن 
أشــعــل الــحــرب وأوقـــد نــيــرانــهــا.  والــحــرب 
ــة والــشــيــعــة  ــنـ ــُسـ ــالـ فــــي الـــــعـــــراق فـــتـــكـــت بـ
األخرى  التاريخية  واملسيحين واألقــوام 
األهلية  والحرب  واإليزيدين.  كالصابئة 
فــــي الـــــســـــودان الـــتـــي أذاقـــــــت املــســيــحــيــن 
الويات ما برحت تفتك حتى باملسلمن 
فــي إقليم دارفـــور وغــيــره، على الــرغــم من 
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب املـــســـيـــحـــي. والـــحـــرب 
بقي إال على القليل 

ُ
األهلية في اليمن لن ت

من اليمن املوحد ومجموعاته التكوينية. 
وعلى األرجح، ستواجه سورية، حتى لو 
توقفت الحرب فيها اليوم، فواتا تاريخيا 
فــي مسألة االنــدمــاج الــوطــنــي ال يقل عن 
سبعن سنة إلــى الــــوراء، أي إلــى مــا قبل 
الــنــضــال الــوطــنــي فــي سبيل االســتــقــال، 
وإلـــى مــا قــبــل الــدولــة الــوطــنــيــة الحديثة، 
ــكــــرة الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــبـــل فــ وإلـــــــى مــــا قـ
السورية  الــثــورة  رّسختها  الــتــي  الــواحــد 
الكبرى )1925- 1927( التي قادها سلطان 
ــن لــلــه  ــ ــديـ ــ األطـــــــــرش، وكـــــــان شـــعـــارهـــا »الـ

والوطن للجميع«. 
هنا، في هذا امليدان، ال أجازف باالستنتاج 
إذا قلت إن جميع الحركات السياسية التي 
تتسربل بأفكاٍر ذات طابع ديني ال يمكنها 
البلدان  في  األقليات  ملشكلة  حلول  تقديم 
العربية. بل إن هذه الحركات أعاقت مرارًا 
اليوم  هي  وهــا  بلدانها،  في  الديمقراطية 
تعيق مـــجـــّددًا تــأســيــس نــظــام ديــمــقــراطــي 
 
ً
ــقــــدم حـــا حــــديــــث، ألنــــهــــا، بـــــــداًل مــــن أن تــ
املــســاواة  على  قائما  للمواطنن،  عصريا 
والــعــدالــة والــحــريــة واملــواطــنــة املتساوية، 
ـــم املــجــتــمــع  ــواًل تـــقـــسِّ ــلــ تـــعـــرض عــلــيــهــم حــ
إلــــى إثــنــيــات وقـــومـــيـــات، أو إلــــى مــؤمــنــن 

القضية،  في  الفــت  عنصر  وهنالك  منعها. 
يتمثل في حلول مطالبة إسرائيل بتسليم 
الجثامن محل املطالبة بتجريمها بسبب 
ــل  ــ ــداء، أو عـــلـــى األقـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ قـــتـــلـــهـــا هــــــــؤالء الـ
منطقية  توضيحات  تقديم  على  إجبارها 
يــدخــل فيها أطــراف  تــتــرافــق مــع تحقيقاٍت 
استهداف  حيثيات  على  للوقوف  دولــيــون 
ــــؤالء األشـــخـــاص وقــتــلــهــم. وتـــلـــك قضية  هـ
يلعب اإلسرائيليون في حقلها، ويناورون 
فــيــه بــمــهــارٍة تــحــيــل صــاحــب الــحــق مذنبا 
ــَب عــقــابــه. وبــالــتــالــي، يــكــون تعويض  تــوجَّ
إضافة  وحــســب.  جثمانه  بتسليمهم  أهــلــه 
إلــى ذلــك، بــرزت مطالبات األهــالــي السلطة 
الفلسطينية تقديم ملف احتجاز االحتال 
إلـــى املــحــكــمــة الجنائية  الــشــهــداء  جــثــامــن 
وفــق  لدفنهم  تسليمهم  عـــدم  ألن  الــدولــيــة، 
معتقداتهم يعتبر مخالفة للقانون الدولي. 
وهـــو أمـــر ُيــعــتــقــد أن إســرائــيــل ال تــمــانــعــه، 
كونه ُيحِدث هما جديدًا لدى الفلسطينين، 
 جـــــديـــــدة، يـــحـــتـــاج الـــــدخـــــول فــي 

ً
ومــــلــــهــــاة

ــنــــوات، فــمــا بـــالـــك بــالــخــروج  زواريـــبـــهـــا ســ
منها. بينما تــواصــل هــي، فــي هــذا الوقت، 
قضم أراضي الضفة، وتشييد مستوطنات 
جـــديـــدة عــلــى أراضـــيـــهـــا، وتــهــويــد الــقــدس، 

ساعة بساعة ويوما بيوم. 
اإلسرائيلية  املستوطنات  قضية  فــي  ولنا 
خير مثال على قدرة إسرائيل على تصغير 
الــقــضــايــا الــكــبــيــرة وإحــــال الــقــضــايــا األقــل 
 مــكــانــهــا وجــعــلــهــا قــضــيــة الــســاعــة. 

ً
أهــمــيــة

فقرار إدانة االستيطان رقم 2334 الذي أقره 
مجلس األمن، في 23 ديسمبر/ كانون األول 
 
ً
املاضي، يعد، على الرغم من أهميته، بديا
عن قضايا كثيرة، أو قراراٍت يجب طرحها 
وتــبــنــيــهــا، وجــعــل الــــدول املــكــونــة املجتمع 
إسرائيل  على  للضغط   

ً
آلية وجد 

ُ
ت الدولي 

ــيــــس أقــلــهــا  ــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا، ولــ تـــجـــبـــرهـــا عـ
االنــســحــاب مــن املــســتــوطــنــات واالنــســحــاب 
الاجئن.  وعـــودة  كلل  الغربية  الضفة  مــن 
ي مجلس 

ّ
 تَبن

ُ
إضافة إلى ذلك، تبرز أهمية

األمن قرارًا يعتبر بناء الجدار اإلسرائيلي 
الــــعــــازل بــمــثــابــة جــريــمــة ضـــد اإلنــســانــيــة، 
كونه يجعل الضفة الغربية جزرًا متناثرة، 
ويحرم التواصل بن أهلها، ويمنع األهالي 
من الــوصــول إلــى أراضيهم الــزراعــيــة، ومن 
فيها، ويسرق منابع مياههم، وهو  العمل 

ه وهدِم قسم كبير منه.
َ
ما يستدعي َوقف

)كاتب سوري(

أنــــه تــوجــد بــعــض فــــرص الــعــمــل الضئيلة 
للعمل على »توكتوك« أو في أحد املقاهي 
حتى إشعار آخــر. ولكن، كانت املفاجأة أن 
هــذا الــشــاب ال بــد أن يبيت يوميا فــي قسم 
الشرطة في محافظة املنوفية؛ حيث يجب 
املراقبة  فــي  عليه أن يقضي ثــاث ســنــوات 
الــوجــوبــيــة فـــي قــســم الــشــرطــة. ولـــذلـــك، من 
الصعب أن يعمل ويتحّرك خارج محافظة 
في  مناسبا   

ً
يجد عما أن  وعليه  املنوفية. 

الشرطة، حيث يبيت  الصباح بجوار قسم 
في الليل، وحيث يتم إجباره على تنظيف 

القسم وخدمة ضباط القسم.
ال أعلم مصير هذا الشاب اآلن، ومــاذا فعل 
فــي مشكلة الــبــحــث عــن عــمــٍل فــي الــصــبــاح 
بــالــقــرب مـــن قــســم الــشــرطــة الــــذي عــلــيــه أن 
يقضي فيه نصف يوٍم تحت املراقبة والذل. 
ولـــكـــن، بــالــتــأكــيــد ال أعــتــقــد أن حــالــه جــيــد، 

والله أعلم.
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في ديسمبر/ كانون األول 2013، كان موعد 
الــنــطــق بــالــحــكــم عــلــى أحــمــد مــاهــر وأحــمــد 
ــادل فـــي قــضــيــة الــتــظــاهــر  ــة ومــحــمــد عــ دومــ
أمام محكمة عابدين في القاهرة. في أثناء 
الــتــحــقــيــق مــــع أحـــمـــد مــــاهــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة 
قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، حكم 
بالسجن املــشــّدد ثـــاث ســنــوات بــاإلضــافــة 
للمراقبة ثاثا أخرى وغرامة 50 ألف جنيه. 
ــذا أول حــكــم يـــصـــدر عــلــى خلفية  ــان هــ ــ وكـ
ــا، وكــــان  ــهـ ــتـ ــانــــون الـــتـــظـــاهـــر الـــجـــديـــد وقـ قــ

آمااًل  العرب  معنى ملؤسسة يعلق عليها 
ــنـــوء تـــحـــت ثـــقـــل وعــــبء  كـــثـــيـــرة، لــكــنــهــا تـ
يــفــوق قــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل. أعـــرف تماما 
تأسيس  رافقت  التي  البنيوية  املشكات 
لــكــن، مــن املخزي  الجامعة منذ والدتــهــا. 
الجامعة  تكون  أن  العرب،  لنا، نحن  حقا 
ـــم املـــتـــحـــدة نــفــســهــا،  ــ ــرًا مــــن األمـ ــمـ ــــدم عـ أقــ
ومـــن كــل املــؤســســات اإلقــلــيــمــيــة األخــــرى، 
كاالتحادين األوروبي واإلفريقي ومنظمة 
الــخــروج من  األمــيــركــيــتــن، وال تستطيع 
أزمتها الهيكلية في إعادة بناء هياكلها 
ــــدة، إنــهــا  ــديـ ــ وأســـســـهـــا عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر جـ
العربي والفشل  اليأس  تعبير مطلق عن 
األمر  وتــرك  السياسي،  نظامهم  بناء  في 

لآلخرين للقيام بذلك.
ما تفتقده الجامعة اليوم، وقبل كل شيء، 
قــيــادة ذات رؤيــــة وإيـــمـــان بــقــدرتــهــا على 
التغيير، فانعدمت فيها املبادرة، واكتفت 
األنظمة  لفشل  تــعــبــيــرًا سيئا  تــكــون  بـــأن 
الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة. ولــــذلــــك، تــبــاعــدت 
العربي وحلمه  الفجوة كليا بن املواطن 
مــفــيــد،  دور  أي  الـــجـــامـــعـــة  تــلــعــب  أن  فــــي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــل مــشــكــات الــهــجــرة أو 
التجارة  تعزيز  أو  املــواصــات  أو  التنقل 
البينية وغيرها، ما كان الدافع األول لكل 
الــتــنــظــيــمــات اإلقــلــيــمــيــة املـــوازيـــة للتطور 

والتحديث.
)كاتب سوري(

وأهــل ذمــة على سبيل املــثــال. وفــي خضم 
التحوالت الدموية التي تعصف باملنطقة 
العربية، وال سيما في املشرق العربي، أي 
في سورية والعراق بالتحديد، عاوة على 
اليمن، والتي »استبشر« بها  كثيرون في 
جديد  عصر  إلــى  معها  وتطلعوا  البداية، 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات والــنــهــوض 
واإلثنية  القومية  األقــلــيــات  فــإن  والــتــقــّدم، 
والطائفية تبدو حيرى كالدائخ، وشديدة 
ــر قــــــــادرٍة عـــلـــى تــحــديــد  ــيـ االضـــــطـــــراب، وغـ
مــوقــعــهــا ومـــوقـــفـــهـــا مــــن تـــلـــك الـــتـــحـــوالت 
بوضوح وجاء. والسبب أنها تخشى من 
صــعــود الــجــمــاعــات اإلســامــيــة املــتــطــرفــة، 
 ،

ً
 جــديــة

ً
أو حتى مــا دونــهــا تــطــّرفــا، خشية

األقليات  على  تعرض  الجماعات  تلك  ألن 
القومية أو  احــتــرام هوياتها  الــتــذويــب، ال 
السياسي  فــاإلســام  املذهبية،  أو  الدينية 
الــقــومــي القديم،  الــجــديــد، مثل االســتــبــداد 
ال يــعــتــرف بــالــهــويــات والــخــصــوصــيــات، 
حــــتــــى لــــــو صــــــــــارت هــــــويــــــات لـــجـــمـــاعـــات 
والكاكائين  والشبك  كالصابئة  متحفية، 
والـــصـــارلـــيـــة والــبــهــائــيــة واألحـــمـــديـــة، بل 
في  يستوعبها  أن  ويــريــد  عليها،  يتعالى 
بعباءته  يغمرها  وأن  الــســلــطــوي،  نطاقه 
املثقوبة. وفي جانب آخر، برهنت الوقائع 
أن ثمة خوفا حقيقيا وداهــمــا من ترحيل 
ــيــــات إلـــــى خـــــــارج أوطـــانـــهـــا،  ــلــ بـــعـــض األقــ
ألن هـــذا، بــالــضــبــط، مــا حـــدث فــي الــعــراق، 
حــن غـــادره مــئــات اآلالف مــن املسيحين، 
ــاد الــصــابــئــة يــتــبــخــرون مــنــه بــعــدمــا  ــكـ ويـ
العربي،  املشرق  في  األقــدم  الطائفة  كانوا 
أو إحــدى الطوائف القديمة جــدًا. وهــذا ما 
حـــدث فــي فلسطن أيــضــا؛ فــقــد صـــار بلد 
ــذا ما  املــســيــح بـــا مسيحين تــقــريــبــا. وهــ
ــا حــــدث بــالــفــعــل(  ــمـ يــمــكــن أن يــحــدث )وربـ
البلد العربي األكثر  عد 

ُ
في سورية التي ت

ــّددًا؛ فــفــيــهــا ثــــاث وعـــشـــرون  ــ ــعـ ــ تـــنـــّوعـــا وتـ
لبنان  طــوائــف  مــن  أكثر  أي  دينية،  طائفة 
 عن خمس قوميات 

ً
بخمس طوائف، فضا

وشــائــجــيــة،  أو  جــمــعــيــٍة  عـــصـــبـــيـــاٍت  ذات 
ــراد والــتــركــمــان والــشــركــس  ــ كــاألرمــن واألكـ
ــــاوة عـــلـــى بـــقـــايـــا الـــكـــلـــدان  ــان، عــ ــريــ ــســ والــ

واألشورين واإليزيدين. 
ــة  ــيـ ــنـ ــات اإلثـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــقـــــول إن األقـ قـــــصـــــارى 
ن  والقومية والدينية في بادنا جزء مكوِّ
مــن أســاســات هـــذه الــبــاد، ولــهــا فيها من 
امليراث التاريخي ما لغيرها با زيادٍة أو 
نقصان. والدولة الديمقراطية والَعلمانية 
وحدها القادرة على تجسيد فكرة املواطنة 
ــرام الــحــق فـــي املــحــافــظــة  ــتـ املــتــســاويــة واحـ
على الهويات القومية واإلثنية في سياق 
نظام سياسي واحد، يكفل حرية التعبير 
ــاد وحــــريــــة اخـــتـــيـــار نــمــط  ــقـ ــتـ وحــــريــــة االعـ
العيش وطرائق العبادة، بما ال يتعارض 
العقد  أي  الــواحــدة،  العقدية  املنظومة  مــع 

االجتماعي الجديد املنتظر. 
)كاتب عربي(

سجن كبير

لماذا ماتت جامعة الدول العربية؟

اإلسالم السياسي واالستبداد

تسليم جثامين الشهداء: 
نحتفل أم نبكي؟

مهما كانت درجة 
تقييد الحريات خارج 

السجن فهي ال تقارن 
بالحياة داخل السجن

ما تفتقده الجامعة 
اليوم، وقبل كل 

شيء، قيادة ذات 
رؤية وإيمان بقدرتها 

على التغيير

الدولة الديمقراطية 
والَعلمانية وحدها 

القادرة على تجسيد 
فكرة المواطنة 

المتساوية

آراء

معن البياري

أّما وأنها كثيرة املياه التي جرت منذ مؤتمر جنيف للسالم في الشرق األوسط في 
ديسمبر/ كانون األول 1973 إلى مؤتمر باريس للسالم نفسه في املنطقة نفسها 
أمس، صّب بعضها في قوة إسرائيل التي ازدادت تفوقًا وتسلحًا، وازدادت تحّررًا 
ــى شــاءت أي عصابة حاكمة في تل أبيب، 

ّ
من أي أخــالق في ارتــكــاب االعــتــداءات أن

الفلسطينيني،  املياه ما صــّب في صالح  تلك  أن من  صحيح هــذا كله وغــيــره، غير 
الستحقاقات  أوفــى  وتطلبًا  بعدالتها،  أكثر  وقناعة  العالم،  في  لقضيتهم  حضورًا 
هذا السالم النائي واملشتهى، البديهية املعلومة، وإن تم، في غضون هذه السنوات، 
املؤتمر  الفلسطيني منه قبل اإلسرائيلي. كان ذلك  العنف،  التشّدد في مسألة نبذ 
 لتحقيق حل للنزاع العربي اإلسرائيلي في أجواء نتائج حرب أكتوبر، ناوأت 

ً
محاولة

إسرائيل أي دور لألمم املتحدة فيه، بل وأي فاعلية ألوروبــا أيضًا، أما عن تمثيل 
أبــدًا أن يحضر منهم وعنهم أي وفــد، وكــان إصــرار  الفلسطينيني، فلم يكن واردًا 
الــذي غابت عنه  املؤتمر  ذلــك  ينته  لــم  لــه.  أميركية سوفياتية  رعــايــة  إسرائيل على 
سورية إلى شيء، باستثناء التأكيد على قرارات أممية، وعلى تفاهمات وقف إطالق 

النار وترتيباتها، على الجبهتني املصرية والسورية. 
كان ذلك في زمٍن انتهى، في املوضوع الفلسطيني، مع خطاب غصن الزيتون الذي 
لتكّر  الثاني 1974،  املتحدة في نوفمبر/ تشرين  األمــم  إلــى  جــاء به ياسر عرفات 
 إلى مصافحة ياسر عرفات مع إسحق رابني في 

ً
املياه تاليًا كّرًا آخر، تتابع وصوال

باحة البيت األبيض، وبمباركة رئيس أميركا، في سبتمبر/ أيلول 1993، األمر الذي 
لم يكن ممكنًا من دون إبعاد عرفات ورفاقه، والفدائيني املقاتلني، من لبنان على 
الحدود مع فلسطني إلى الجزائر واليمن وتونس. استجّد انتباه إلى محتوى آخر 
في الصراع، إلى مضمون ثقافي وحقوقي عالي القيمة واملكانة، األمر الذي ما انفك 
يزعج إسرائيل، ويجعلها تمرض جّراءه. من هم هؤالء الفلسطينيون حتى يكون 
العامة من نيويورك  املتحدة جلسة لجمعيتها  األمــم  العالم، وتنقل  لهم مطرح في 
كيانًا  ال  العالم،  خريطة  على  يكونوا  أن  رئيسهم؟  لتسّمه   1988 فــي  جنيف  إلــى 
يرأسها  وإن بسلطة كسيحة  بــال جيش،  وإن  أيــضــًا،  ــة  دول بــل  سياسيًا فحسب، 
محمود عباس، فذلك كله وغيره من نتائج »أوسلو« املقيت الذي كان ياسر عرفات 
يعرف مثالبه أكثر من بسام الشكعة وأحمد جبريل، »أوسلو« الذي لم ير فيه إرييل 

شارون سوى أنه واحدة من بدع شيمون بيريز. 
كان مؤتمر باريس أمس مرافعة دولية من أجل »حل الدولتني«، في وسع أي منا أن 
يلعن مؤتمرات من شاكلته، غير أن انشغال بنيامني نتنياهو، أيامًا، في شتيمته، يعني 
أن في مضامينه ما ينفع الكفاح السياسي الفلسطيني، ويرفع قضية هذا الكفاح إلى 
مرتبة أعلى، عندما ترتكز إلى أن قوة الحق الفلسطيني إذا ما افتقرت إلى قوة فإن في 
وسعها أن تستأنس باملحتوى األخالقي الرفيع الذي يرفض مسألة مصادرة أرض 
ط 

ّ
من أصحابها ليقيم عليها مستوطن مستقدم من أوكرانيا أو إثيوبيا. وعندها ليبل

نتنياهو وأمثاله البحر، ولينتظر دونالد ترامب في البيت األبيض، والبادي أن انتظاره 
ر نفَسه بأن »الغد سيكون مختلفًا تمامًا، وهو قريب جدًا«. 

ّ
هذا هو ما يجعله يبش

بعيد  الديمقراطية، وال  الجبهة  قيام  بــذكــرى  االحتفال  مــواســم  مــن  واحــد  فــي  لسنا 
ــا بــأهــازيــج الــبــطــولــة وفــلــكــلــوريــات  ــنـ تــأســيــس حــركــة فــتــح، حــتــى نــســري عــن أرواحـ
يعرفنا  أن  أهمية  إلــى  انتباٍه  لحظة  مجرد  في  وإنما  والبعيدة،  الغائمة  االنتصارات 
 في كينونة سياسية وجغرافية تخصهم، 

ّ
العالم، فلسطينيني أصحاب أرٍض، لهم حق

ال بأس من تسميتها دولة، على أن تكون منصة أولى في درب إنهاء االحتالل املقيت، 
تعديل  وفــي  بعد،  يتحقق  ولــم  ليس هينًا،  هــذا  واالستيطانية.  العنصرية  وتمثيالته 
مسودة البيان الختامي ملؤتمر باريس سبع مرات )على األقــل( قبل إشهاره معاٍن 
وفيرة، أهمها أن انتزاع الفلسطيني التفاتة أوروبية، أو أميركية مرتجلة، إلى بعض 
حقه، وإلى شيء من وطنه وأرضه، أمر دونه الكثير من الجهد. ولكن، ثمة حزمة من 
رسائل بالغة األهمية، وصلت إلى حكومة نتنياهو، في هذا املؤتمر، أولها أن محمود 
عباس، أو أيًا كان قد يخلفه، لن ينسى أن إنهاء االحتالل الذي جرى يوم 4 حزيران 

في 1967 هو املبتدأ والخبر في أي ثرثرة أو تفاوض من أي لون. 

بسمة النسور

بصوتها املبحوح املرتجف، يخالطه لهاث املرض والتقّدم في العمر والحزن العميق 
. وبتسريحة 

ً
 ثوبًا أســود طويال

ً
على صديقة عمر رحلت منذ وقت قصير، مرتدية

، اعتلت هذه 
ً
شعر أنيقة ومكياج خفيف ال يكاد  يلمس يضفي عليها رفعة وجماال

الستينية الباذخة، شابة الروح ذات الحضور اإلنساني العفوي اآلسر، منّصة جوائز 
»غولدن غلوب«. ومثلما فعلت طوال مسيرتها الفنية الحافلة باإلبداع والتميز، قّدمت 
ميريل ستريب من تلك املنصة، وعلى سمع العالم وبصره، درسًا عمليًا مباغتًا في 
 أبسط 

ً
كيفية الجمال، من خالل كلمة مقتضبة الذعة ذكية غير متفذلكة، مستخدمة

الكلمات وأكثرها قدرة على التأثير، على الرغم  من أنها ذات مضمون سياسي بحت، 
الفظ، حني أهان   بسلوكه 

ً
وجهت فيه انتقادًا شديدًا لرئيس بالدها املنتخب، منّددة

صحافيًا يعاني من إعاقة حركية، مقلدًا إياه بشكٍل مبتذل. 
 بدور الفن في االرتقاء بالروح وتخطي 

ً
أنهت ستريب كلمتها القوية املؤثرة، متمسكة

األوجــاع، فصفق لها العالم من جديد، وهي األسطورة الحية، كما اتفق النقاد على 
تسميتها منذ بدأ اسمها في الصعود مكرسًا واحدًا من أيقونات السينما العاملية، 
الــبــارعــة األكــثــر ترشيحًا وحــصــدًا لجوائز األوســكــار األســتــاذه  ة 

ّ
الــفــذ وهــي الفنانة 

املتمرسة املتمكنة من أدواتها التي تتصّدى لألدوار الصعبة املركبة، فتقّدمها بعفويٍة 
وبساطٍة، ال تخلو من عبقريٍة، فتخطف قلوب جمهورها الواسع العريض، وتأسره 
بحضورها الذكي شديد اإلقناع، فيصدقها في أي دور، وهي الشهيرة في أوساط 
هوليود، بتطويع اللهجات املختلفة، متقنة إياها بشكٍل فاجأ العاملني في هذا الحقل، 
مثل دورها الذي ال ُينسى في الفيلم فائق الشهرة »خارج إفريقيا« الذي استحقت 
عليه جائزة األوسكار ألحسن ممثلة في منتصف الثمانينيات، حيث بلغت حدًا في 
اعتنقت، بل وتقمصت شخصية  أحــد من مجايليها، حني  إليه  لم يصل  اإلدهـــاش، 
الحكايات، شخصية صعبة  واملوسيقى وســرد  الشعر  أوروبية حاملة تحب  بارونة 
كونها  الئقٍة،  غير  وتعتبرها  البورجوازية،  املنظومة  ترفضها  السائد  النمط  خــارج 
ل 

ّ
الــرجــال، وتفض املحافظه، فتجالس  الطبقة  أوســاط  املرعّية في  ال تراعي األصــول 

الجنسني  بــني  الوظائف  فيه  قّسمت  زمــٍن  فــي  اهتماماتهم،  وتستهويها  صحبتهم 
بشكل صارم، تأخذها األقدار إلى إفريقيا لتمضي فيها أجمل أيام حياتها، وتعيش 
انخراطها  ذلــك  يتخلل  لها.  الــذي صــار ملكًا  الــن  الكبرى في حقل  فيها مغامرتها 
الجميل في جملة عالقاٍت إنسانيٍة مع السكان املحليني، وفي حبٍّ كبير صعب حارق، 
مثل حرارة شمس أفريقيا مع رجٍل ال يقل جنونًا وفروسية واندفاعًا عنها، لتنتهي 

الحكاية بموت الحبيب، ومغادرة املكان الدافئ الحميم األحب إلى قلبها.
بارونة  الــســوداء مرافقة لصوت  الــقــارة  قلب  بديعة من  الفيلم بمشاهد  أحــداث  تبدأ 
أوروبية عجوز تتحّدث االنجليزية بلكنة مميزة، تسرد فيه حكاية ارتباطها باملكان، 
وعشقها الرجل املختلف النبيل، لنكتشف أنها ميريل ستريب، ترّدد  بصوت متهّدج 
حزين »كان لي حقل في أفريقيا«.  بهذه العبارة املشبعة بالحزن والعشق واألسى، 
تشّدك نبرة الصوت العميق إلى متابعة أحداث الفيلم إلى النهاية الحزينة. وال تختلف 
مجمل أفالم ميريل ستريب عن  »خارج أفريقيا« من حيث  حضورها الطاغي، وهي 
التي قّدمت أدوارًا عديدة، حرصت فيها على التنّوع واالختالف. واستحقت مكانتها 
العالية بني كبار  النجوم، ونالت  الحب واالحترام  على الــدوام. تّوجت ستريب، قبل 
أيــام، كل ذلك البهاء والبريق الذي رافــق  منجزها اإلبداعي، عبر عمر من االحتراق، 
 أقوى شخصية في العالم، مقّرعة إياه  بحزم. 

ً
بوقفتها اإلنسانية الشجاعة، مواجهة

التربية، ال  وبــدت كأنها تشّد أذنــه، باعتباره ولــدًا أرعــن أخــرق متهورًا أحمق سيئ 
يحسن التصرف السليم، وذلك بأقل الكالم املمكن الذي هّز وجدان كثيرين من فرط 
دة من جديد على  دور الفن في االنتصار للحق والجمال، ورفض أي 

ّ
حساسيته، مؤك

امتهاٍن لكرامة البشر وحقهم  في التعبير، حتى لو استدعى ذلك توبيخ زعيم العالم 
الحر، مسلحني بابتسامتها الحزينة وصوتها املبحوح.

سامح راشد

أصدر القضاء املجري حكمًا بالسجن على بيترا الزلو ثالثة أعــوام. وهــذه، ملن ال 
يعرفها، هي املصّورة التلفزيونية التي ركلت الجئًا سوريًا )وطفله( في الثامن من 
الحدود  عبر  الفاّرين  الالجئني  يركض ضمن  كــان  بينما   ،2015 أيلول  سبتمبر/ 
لتبرير  املــصــّورة  مــحــاوالت  املجرية  العدلية  السلطات  تقبل  لــم  الصربية.  املجرية 
فعلتها التي شاهدها العالم، وأثارت ردود فعل واسعة تباينت من استهجان الناس 
اإلعالمية  املؤسسات  انتقاد  إلى  بحت  إنساني  منظور  من  السلوك  ذلك  العاديني 

 غير مهني، ينتهك معايير العمل اإلعالمي االحترافي.
ً
تصّرفها واعتباره عمال

التي كانت تعمل لحسابها، إال أن  القناة  ــردت من 
ُ
املــصــّورة ط الرغم من أن  وعلى 

ذلك لم يكن كافيًا إلغالق امللف، حيث استمر القضاء املجري في نظر القضية 15 
شهرًا، حاولت فيها بيترا تجنب العقوبة الجنائية. تارة بالقول إنها تصّرفت بدافع 
الخوف من تجمع العشرات حولها، وتارة أخرى باالعتراف بأن سلوكها كان غير 
الرأي  الئق ونادمة عليه. ولكن محاوالتها لم تقنع السلطات بالعفو عنها، وكذلك 
 في الديمقراطية، وال 

ً
العام الذي كان انتقاده لها قاسيًا وعلنيًا. ليست املجر عريقة

تقارن قيمة اإلنسان الفرد لديها بقيمته في بريطانيا أو الواليات املتحدة أو فرنسا. 
 فردية واستثنائية. 

ً
لكن التعامل الرسمي مع القضية جعل من سلوك بيترا حالة

بينما هناك شعوب ودول عربية مشابهة للمجر، املقارنة معها أقرب وأكثر مدعاة 
)شعوبًا  الــعــرب  مــبــاالة  ال  يجّسد  الالجئني  قضية  مــع  العربي  فالتعامل  للتأمل. 
وحكومات( إلى ذلك »اآلخر« الفاّر من أوضاع سيئة في بلده. ويكفي، هنا، ذكر أنها 
ليست الدول العربية، وإنما أوروبا، هي التي استقبلت عشرات آالف من الالجئني 
 عربية، فقد قوبلت بسوء معاملٍة 

ٌ
العرب. أما األعداد املحدودة التي استقبلتها دول

ال يجسد فقط موقف الحكومات املستقبلة من أسباب اللجوء، وإنما يعكس أيضًا 
النظرة الرسمية السلبية في بعض الدول العربية ملواطني دول أخرى، فّروا من نظم 
حكٍم تمارس بحقهم القمع والتنكيل. كأن هؤالء ليسوا بشرًا، وال يستحقون أي 
مراعاٍة أو اهتماٍم ما داموا قد كفروا بنعمة البقاء في بلدانهم التي يجري تدميرها.
هذه هي معضلة العرب مع أنفسهم ومع  اآلخرين، أن قيمة الفرد ليست في ذاته، 
وال في مجرد كونه إنسانًا خلقه الله كذلك، وإنما يكتسب املرء قيمته ومكانته من 
موقفه السياسي، ودوره الذي يجب حتمًا أن يكون إيجابيًا تجاه بلده التي تعني 

)بهذا املنطق( الحاكم والحكومة. 
أما ما تعّرضت له املصورة املجرية فمغزاه يتجاوز العقوبة املهنية، أو اإلجــراءات 
العدلية، إذ يجّسد ببساطة حالة غضب »إنساني« ضد تصرف »ال إنساني« قامت 
به هذه املــرأة. لذا، وعلى الرغم من أن العالم الغربي كثيرًا ما ُيبدي قدرًا كبيرًا من 
التوحش والال إنسانية، خصوصًا تجاه الشعوب العربية واإلسالمية، إال أنه عندما 
يكون التخلي عن الحس اإلنساني علنًا، وبشكل سافر وغير مبّرر، كونه يماَرس 
الــغــرب ال يملك إال أن يأخذ موقفًا ضد  بحق »إنــســان« فــي أضعف حــاالتــه، فــإن 
هذا التخلي، إلثبات الحياد في تطبيق القيم اإلنسانية واملبادئ األخالقية، من دون 

استثناء أو ازدواجية معايير.
 أخالقيًا معياريًا، يكمن في أن العدالة واملساواة 

ً
من دون تعميم، يعاني العرب خلال

والحرية وحقوق اإلنسان مبادئ وقيم عليا ليست واجبة االحترام والتطبيق على 
له تعريف  العرب، هي ملن يستحق فقط. حيث »اإلنــســان«  البشر، وإنما، عند  كل 
محّدد ومعيار واضح ال لبس فيه، تقف حــدوده عند من يتفق في الــرأي واملوقف 
والتوجه والسلوك. أما من يخالف أو فقط يختلف، فتنتفي عنه صفة »اإلنسان«، 

وبالتالي كل الحقوق، بما فيها حق الحياة والبقاء.

في معنى مؤتمر باريس ميريل ستريب... 
صوتها المبحوح الحزين

كم بيترا الزلو عربية؟
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في 14 سبتمبر/ أيلول من سنة 2010، عرض مشروع 
حظــر غطــاء الوجــه )النقــاب( فــي األماكــن العامــة علــى 
علــى  مــروره  ذلــك  الفرنســي، وســبق  الشــيوخ  مجلــس 
املجلــس الوطنــي الفرنســي فــي 13 يوليــو/ تمــوز 2010، 
وأســباب املشــروع عــدم قــدرة األشــخاص اآلخرين على 
عــّدة مشــكالت  يســّبب  مــا  يرتديــه،  مــن  هويــة  معرفــة 
ومخــاوف مــن عمليات إرهابية. وفي 11 أبريل/ نيســان 
ســنة 2011 تــّم تفعيــل القــرار، وحظــر غطــاء الوجــه فــي 
األماكن العامة في فرنسا. وخالل السنة املاضية، منعت 
بلديــات فرنســية ارتــداء لبــاس الســباحة »البوركينــي«، 
 
ً
ق القضاء الفرنسي القرار، بعد أن أثار جدال

ّ
قبل أن يعل

كبيــرًا، خصوصــا بعــد انتشــار صــورة لشــرطي يحمل 
ســالحه ويجبــر إمــرأة علــى خلــع لباســها جزئيــا علــى 
شــاطئ مدينــة نيــس. وفــي خطوة مفاجئة لنا، مشــابهة، 
منعت وزارة الداخلية املغربية في شــخص مؤسســاتها 
علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة، إنتــاج  النقــاب وبيعه 
فــي عــدد مــن املــدن املغربيــة، وقد تلقى أصحــاب متاجر 
بيــع املالبــس إشــعارات بذلك مــن الباشــويات والقيادات، 
ــص مــن منتوجاتهــم مــن 

ّ
وتــّم إمهالهــم 48 ســاعة للتخل

النقــاب، باإلضافــة إلــى توقيعهــم التزامــا بعــدم بيعــه من 
جديد. يحتاج املوضوع نقاشا من عّدة جوانب، وقبل أن 
نبــدأ، البــّد مــن التطــّرق ملســألة جد مهمة، مــا هو مصير 
أصحــاب املحــالت، بحيــث ســيتلقون خســائر فادحــة، 
ه يوجد من ال يبيع ســوى هذا 

ّ
وال بد من اســتحضار أن

اللباس، وهناك من يزيد عليه ببضع عباءات وجالبيب، 
فمــا مصيرهــم؟ إجابــة الباشــا الــذي قــال ألحــد التجــار 
املتضّررين إّن هذه تضحيات في ســبيل الوطن ليســت 
أن  لكــن  واجبــة،  الوطــن  ســبيل  فــي  التضحيــة  مقنعــة، 
يتخــذ قــرار ارتجالــي في قصر فاخــر، أو مكتب مكّيف، 
ثــم يتحّمــل مســؤوليته ابــن الشــعب الــذي يكافــح غــالء 

املعيشــة، وحصــار الضرائــب ليوفــر لقمــة العيــش، فهــذا 
ال يمكــن أن يقبــل بــه أحــد، فأيــن مصــدر الــرزق البديــل؟ 
أيــن التعويضــات؟  قبــل أن يجــادل املقتنعــون بشــرعية 
النقــاب مــن زاويتهــم، وقبل أن يناقش املتيقن بأّن القرار 
يمثــل انتهــاكا للحيــاة الخاصــة، يجــب أن نتســاءل عــن 
البديــل بالنســبة للتجــار؟ فمــن لــم يفكــر فــي الشــخص 
الــذي سيخســر مــا يــدر عليــه رزقــه، ال يمكــن أن يقبــل 
منه دفاعه عن شــخص أخر سيخســر ملبســه، أو على 
 لشرائه، فمن األولى، اللباس أم قوت 

ً
األقل لن يجد محال

العيش؟
من جانب أخر، حني أرادت فرنسا منع النقاب، مّر القرار 
»املجلــس الوطنــي«، ثــم »مجلــس الشــيوخ«، ثــم بعــد مــا  بـ
يقــارب ســنة بــدأ »تفعيلــه«. وهناك فرق بني منع االرتداء 
ــي أركز هنــا على مراحل املصادقة على 

ّ
ومنــع البيــع، لكن

القرار. أما في املغرب، فبني ليلة وضحاها، صدر إشعار، 
يمهــل التجــار يومــني إلفــراغ محالتهــم مــن هــذا اللبــاس، 
ويجبرهــم علــى توقيــع التزام بعــدم بيعه مرة أخرى وإال 
ل بعــد. هناك 

ّ
ــه والحكومــة لم تشــك

ّ
ســيعاقبون، وهــذا كل

املزيــد، ينضــاف املغــرب بقــراره هذا الــذي يمضي به في 
طريــق منــع ارتدائــه إلى دول إفريقيــة حظرته قبله، وهي 
الســنغال وتشاد والغابون وكونغو برازافيل، واملشترك 
بــني هــذه الــدول ليــس وقــوع أعمــال إرهابية فيهــا، بل هو 

كونها »مستعمرات فرنسية« سابقة!
فــور صــدور القــرار فــي فرنســا، لحقــت بهــا الــدول التــي 
الفرنســيون،  يــأكل منــه  كانــت باألمــس صحنــا كبيــرًا 
واملغرب من ضمنهم. بعد حظر اإلنتاج والبيع، الداخلية 
تّمهد ملنع ارتدائه، فمن يدري لعل املشهد الذي حدث في 
شــاطئ نيس الســنة املاضية ســيتكّرر في أحد شــوارع 

املدن املغربية.
شفيق عنوري )المغرب(

املنتهيــة  األميركــي  الرئيــس  قــرار  نــزل 
واليتــه، بــاراك أوبامــا، الذي ســيتم بموجبه 
رفــع العقوبــات جزئيــا على الســودان، بردًا 
فقــد  الســودانية،  الحكومــة  علــى  وســالما 
يئســت  أن  بعــد  عصيــب  وقــت  فــي  جــاء 
حبطــت بعــد أن جــّدد أوبامــا 

ُ
الحكومــة، وأ

مطلــع  مــن  يبــدأ  جديــد  لعــام  العقوبــات 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.

األميركيــة  العقوبــات  رفــع  إعــالن  يأتــي 
حدثــني  علــى  ويطغــى  النظــر،  ليصــرف 
سلبيني سيطرا على تناول وكاالت األنباء 
فــي  الســوداني  للشــأن  اإلعــالم  ووســائل 
األيام املاضية. يتعلق األول بفضيحة أحد 
موظفــي بعثــة الســودان فــي نيــوروك اتهــم 
بالتحــرش بمواطنــة أميركيــة، فيمــا يرتبط 
الحدث اآلخر بصحة الرئيس عمر البشير 
أنــه خضــع لقســطرة  الــذي ذكــرت األنبــاء 
استكشــافية فــي أحــد مشــافي الخرطــوم 

قبل أيام.
األمر املشروط الذي أصدره أوباما في آخر 
أســبوع له قبل تســليم السلطة إلى الرئيس 
وصفــه  يمكــن  ترامــب،  دونالــد  املنتخــب 
بالهديــة، وطــوق النجــاة للنظــام الســوداني، 
إلــى  االقتصاديــة  األوضــاع  انحــدرت  إذ 
معهــا  وصــل  الســوء،  مــن  عاليــٍة  درجــٍة 
ســعر الــدوالر إلــى مــا يقــارب 20 جنيهــا 
ســودانيا، وفشــلت جميــع الخطــط الراميــة 
أن  بعــد  املغتربــني،  ودائــع  اســتقطاب  إلــى 
حــاول البنك املركزي تعديل قيمة الصرف 
إلى سعر أقرب إلى سعر السوق السوداء. 

ســداد  عــن  الحكومــة  عجــز  إلــى  إضافــة 
ل 

ّ
التزمــات دوليــة، أدى هــذا العجــز إلى تعط

مشــروعاٍت، منهــا مشــروع املطــار الجديــد 
الذي كان يفترض أن تمّوله الصني بجانب 

تّوقف مشروعات سدود وكهرباء.
ــل أســباب صــدور القــرار 

ّ
إذا أردنــا أن نحل

الــذي فاجــأ حكومــة البشــير نفســها، فــإّن 
التنــازالت التي قّدمتهــا الحكومة والتعاون 
مع املخابرات األميركية في مجال مكافحة 
اإلرهاب واالتجار بالبشــر يتصّدران أبرز 
يصــدر  أوبامــا  جعلــت  التــي  التفســيرات 
البيــت  مغادرتــه  قبيــل  أخيــرًا،  القــرار، 
البيضــاوي. ســودانيا ُينســب هــذا التعاون 
بالدرجــة األولــى إلى مدير جهاز املخابرات 
يعتبــره  الــذي  قــوش  صــالح  الســابق 
مراقبــون »جنــرال مكافحــة اإلرهــاب« فــي 
الســودان، وهــو الذي قــاد بداية املفاوضات 
مــع الجانــب األميركــي عندمــا أرســلت إليــه 
طائــرة خاصــة أقلتــه مــن مطــار الخرطــوم 
إلى واشــنطن. ليتواصل بعده التعاون بني 
الجانبــني فــي تبــادل املعلومــات للحــّد مــن 

األنشطة اإلرهابية في املنطقة.
بذلتــه  الــذي  الــدور  إنــكار  يمكــن  ال 
تحقيــق  فــي  الســودانية  الدبلوماســية 
العقوبــات  إلغــاء  فــي  املتمثــل  اإلنجــاز، 
الســودان،  علــى  املفروضــة  االقتصاديــة 
الحكوميــة  املعامــالت  حظــر  ومنهــا 
واالســتثمار األميركــي فــي الســودان، وفك 
تجميــد األرصــدة، ليــس فــورًا وإنمــا بعــد 
ســتة أشــهر بشرط التزم نظام البشير في 

مــا يتصــل بمكافحــة اإلرهــاب، والحــّد مــن 
دعــم املتمرديــن فــي دولة جنوب الســودان، 
ومراعــاة  الحريــات  إشــاعة  عــن   

ً
فضــال

قضايا حقوق اإلنسان.
لم يشمل القرار األميركي، وإن كان مؤقتا 
وجزئيا، رفع الحظر عن تصدير األسلحة 
ه يمنح الحكومة 

ّ
واملعدات العســكرية، إال إن

 ال تعــّوض مدتهــا ســتة أشــهر مــن 
ً
فرصــة

أجل تغيير األوضاع، والعمل على تحسني 
صورتها التي ارتبطت في األذهان بالقمع 
والتنكيــل وارتــكاب جرائــم حــرب، إضافــة 
والتصريحــات  املستشــري  الفســاد  إلــى 
كانــت  والتــي  للمســؤولني،  املوفقــة  غيــر 
تهاجم أميركا وتتوعدها بالويل والثبور!  
لذلــك، يجــب أن تلتقــط حكومــة الخرطــوم 
القفــاز، وتعلــن عــن إصالحــات سياســية 
تتضمــن  عاجلــة،  بصــورة  واقتصاديــة 
إطالق سراح جميع املعتقلني فورًا من دون 
قيد أو شرط، يتزامن ذلك مع زيادة هامش 
الحرية ووقف مصادرة الصحف والرقابة 
القبليــة التــي تتعّرض إليها، مع فتح املجال 
أنشــطتها  السياســية إلقامــة  القــوى  أمــام 
األمــر  يتطلــب  أن  دون  مــن  وندواتهــا 
اســتصدار إذن مــن الجهــات األمنيــة، كمــا 
هــو متبــع حاليــا. وفــوق ذلــك، يجــب ضبــط 
الخطاب الحكومي وتصريحات املسؤولني 
التــي كثيــرًا مــا تحرج الدبلوماســيني الذين 
يســعون، بإخــالص، إلــى إصــالح عالقــات 

السودان بالدول واملنظمات العاملية.
محمد مصطفى جامع )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

أحمد عبد الاله

ســيخلف ريكس تيلرســون سلفه جون كيري، 
وهــو ال يمتلــك أي معرفــة حقيقيــة عــن اليمــن، 
إكســون  لشــركة  الســابقة  النشــاطات  مــن  إال 
استكشــافيتني  بئريــن  حفــرت  التــي  موبيــل 
فــي  عماقــني  قطــاع  فــي  النفــط  عــن  للتنقيــب 

محافظة شبوة، ثم رحلت.
كانت مبادرة كيري التي حملها إلى اجتماع 
والســعودية  وبريطانيــا  )أميــركا  الرباعيــة 
آب  أغســطس/  نهايــة  فــي جــدة،  واإلمــارات( 
فــي  غامضــة  »سكتشــات«  املاضــي،  العــام 
بدايتها، حتى أن الرجل لم يســتطع بلورتها 
مــع  الصحافــي  مؤتمــره  فــي  مفهــوم  بشــكل 
الجبيــر،  عــادل  الســعودية،  خارجيــة  وزيــر 
فقّدم شــرحًا عائمًا مرتبكًا، بينما أكد نظيره 
علــى  حينهــا،  مغايــرة  بصــورة  الســعودي، 
التمّســك باملرجعيــات »الشــهيرة« التــي يتــم 
اعتبــرت  فــي كل مناســبة. وهكــذا،  ترديدهــا 
أو خواطــر،  هوامــش  والدتهــا  منــذ  املبــادرة 
بصياغة غير متماسكة ومتضاربة الدالالت، 
مســتندًا  تظــل  أن  إلــى   

َ
تــرق لــم  أنهــا  حتــى 

املبذولــة  الجهــود  ســجالت  فــي  موضوعيــًا 
إليجــاد حــل سياســي ألزمــة اليمــن املشــتعلة 
حــني   ،2014 عــام  أيلــول  ســبتمبر/   21 منــذ 
العاصمــة  )الحوثيــون(  اللــه  أنصــار  أســقط 
صنعاء بالقوة، ثم أشعلوا اليمن، من بعدها، 
التاريــخ.  فــي  املســبوقة  غيــر  حروبهــم  فــي 

بدر اإلبراهيم

مــن يقــرأ النقاشــات األميركيــة، بشــأن التالعب 
الروسي بنتيجة االنتخابات الرئاسية أخيرًا، 
ــل إليــه أن الحــرب الباردة عادت، واالتحاد  يَّ

َ
ُيخ

الســوفييتي ُبِعــث مــن مرقــده. وعلــى الرغم من 
حســاباٍت  تصفيــة  فــي  خَدم 

َ
ســت

ُ
ت القضيــة  أن 

داخلية، بني املؤسسة الحاكمة والقادم الغريب 
دونالد ترامب، إال أنها تشــير إلى حالة تعبئٍة 
تضخيــم  يجــري   ، عــدوٍّ مواجهــة  فــي  وطنيــٍة 
اآلخــر،  املقلــب  فــي  ضــده.  لالســتنفار  قدراتــه 
يشــعر بعــض اليســاريني فــي العالــم بالزهــو، 
دوليــًا،  املتصاعــد  الروســي  الــدور  نتيجــة 
 للحقبــة الســوفييتية، 

ٌ
يدفعهــم إلــى ذلــك حنــني

فيمــا يذهــب يســاريون آخــرون مذهــب كتــاب 
أميركيني وأوروبيني، في توصيف السياسات 
الروسية الحالية باإلمبريالية، في إطار سعي 
هــؤالء اليســاريني إلى البــراءة من االنتماء أليٍّ 
مــن املعســكرات الدوليــة، عبــر إطــالق توصيف 

اإلمبريالية على الجميع.
بالتأكيد، ال تشــبه روســيا الحالية، بصيغتها 
»البوتينيــة«، االتحــاد الســوفييتي، ال لناحيــة 
األيديولوجيا، وال االستراتيجية. وبالطبع، ال 
تماثــل بينهمــا من حيث القوة. ليســت روســيا 
املفــّكك  الســوفييتي  االتحــاد  وريثــة  الحاليــة 
الشــامل  االنهيــار  وريثــة  أيضــًا  بــل  وحســب، 
فــي روســيا االتحاديــة إّبــان تســعينات القــرن 

أحدثت ما ُوصفت الحقًا بخريطة الطريق، أو 
مبــادرة كيــري، والتــي تبناهــا مبعوث األمني 
العــام لألمــم املتحــدة، إســماعيل ولــد الشــيخ، 
 
ً
كبيــرة  

ً
صدمــة أمميــة،  منتجــة  أي  دون  مــن 

اليمــن،  فــي  الشــرعية  يمثــل  الــذي  للجانــب 
خصوصًا وأن مضمونها الرئيس ترّكز على 
إيجــاد معادلــٍة سياســيٍة جديــدٍة، تقــوم علــى 
نزع صالحيات رئيس الجمهورية، وتشكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة، تشــارك فيهــا جميــع 
تســليم  مــع  ذلــك  يتزامــن  الصــراع،  أطــراف 
ملليشــيات  شــكلية  وانســحابات  »أســلحة« 

»أنصار الله« من مدن رئيسية. 
مــن  كبيــرة  مخــاوف  الخطــة  تلــك  أحدثــت 
منطلــق أن نــزع صالحيــات الرئيــس، وإلغــاء 
دور مؤسســة الرئاســة التــي تمثــل مرجعيــة 
لوائهــا،  تحــت  املنضويــة  القــوى  ملختلــف 
يعنــي حرفيــًا إفــراغ الشــرعية مــن مضمونهــا 
اليمنــي  الوضــع  يدفــع  قــد  مــا  األساســي، 
فــكان  خطــرة،  مجاهيــل  نحــو  اإلنــزالق  إلــى 
صــادم  بشــكل  الشــرعية  الحكومــة  رفــض 
خارجيــة  وزيــر  أجبــر  ردًا  الخريطــة  لهــذه 
األممــي،  املبعــوث  ومعــه  املتحــدة،  الواليــات 
ربمــا  مضمونهــا.  فــي  تعديــل  إجــراء  علــى 
ترّكــز فــي مســائل تتعلــق بالجــداول الزمنيــة 
للمســارين، السياســي واألمنــي، بحيــث تتيح 
ســتكمل التزامات جانب 

ُ
بقاء الرئيس، حتى ت

االنقالبيــني فــي الشــق األمنــي. وهــذا الشــكل 
املعــدل للخطــة هــو ما يســعى ولد الشــيخ، في 

املنصــرم. تعّرضــت روســيا إلذالل غربــي كبير، 
وظهــر بوتــني بوصفــه قائــدًا وطنيــًا، ينتصــر 
للكبريــاء الروســي املجــروح، لكنــه علــى الرغــم 
مــن اســتعراض القــوة الــذي يقّدمــه، خصوصــًا 
 مــن التدخل في 

ً
مــن الناحيــة العســكرية، بدايــة

جورجيــا عــام 2008، مــرورًا بضــم شــبه جزيرة 
القــرم، وصــواًل إلــى التدخــل فــي ســورية، يعلــم 
علــى  قدرتــه  يتّوهــم  وال  إمكانياتــه،  حــدود 
بــاردة  حــرٍب  فــي  املتحــدة  الواليــات  تحــّدي 
جديــدة، وصــراع مفتــوح علــى امتــداد خريطــة 
العالم، وإنما يبحث عن االعتراف األميركي به 
شــريكًا فــي نظــام عاملــي، ال يقــوده قطــٌب واحــد 

يفرض إرادته على الجميع.
اســتلم بوتــني مــن ســلفه يلتســني بلــدًا منهــارًا، 
بفعــل التحــول الســريع نحو الرأســمالية، على 
مــا  النيوليبراليــة،  بالصدمــة  العــالج  طريقــة 
والزراعــي،  الصناعــي  اإلنتــاج  بضــرب  ســمح 
الخصخصــة  وتعبيــد  الفســاد،  ــي 

ّ
وتفش

علــى  املافيــا  ســيطرة  نحــو  الطريــق  الجائــرة 
االقتصــاد. حــارب بوتــني املافيــا والفاســدين، 
وبدأ االقتصاد في استعادة عافيته تدريجيًا، 
لكن هذا االقتصاد يتمحور حول قطاع الطاقة 
)النفــط والغــاز(، والتصنيــع العســكري، وهــو 
املتحــدة.  الواليــات  باقتصــاد  أبــدًا  يقــارن  ال 
صحيــٌح أن القــوة العســكرية، بمــا تشــمل مــن 
 
ً
كبيــرة  

ً
قــوة تمنــح  ضخمــٍة،  نوويــٍة  ترســانٍة 

للحديــث  يكفــي  ال  وحــده  هــذا  لكــن  للــروس، 

الحرب ستأخذ مداها الالمحدود في عمليات 
مــد وجــزر واســتنزاٍف متبــادل، بينمــا تنزلــق 
مســتوياٍت  إلــى  للمواطنــني  العامــة  الحيــاة 
قاســية. وقــد تصــل إلــى وضــٍع لــم يعــد مقبواًل 
التحالــف  إليــه  يســعى  مــا  وهــذا  للعالــم، 
الداخلــي بــني علــي عبداللــه صالــح و»أنصــار 
والوضــع  اإلنســانية  املســألة  باعتبــار  اللــه«، 
االقتصــادي والخدمي وســيلة البتــزاز العالم، 
بحــل  االهتمــام  مــن  مزيــد  لجلــب   

ً
ومحاولــة

النــزاع فــي اليمــن، بصورٍة تخدم بقاء »أنصار 
اللــه« طرفــًا متفوقــًا عســكريًا وسياســيًا. وهذا 
بالطبــع وضــٌع غيــر مأمــون للداخــل والخارج، 
للمشــروع  نهائيــًا  انتصــارًا  يعنــي  وقــد 

االنقالبي، بأبعاده اإلقليمية.
الشــؤون  فــي  كثيريــن  ملحللــني  وفقــًا  اليمــن، 
إلــى  ماّســة  بحاجــة  والعســكرية،  السياســية 
تحول مهم في أرض املعركة، وتحقيق انتصار 
الجبهــات  مــن  واحــدٍة  فــي  األقــل  علــى  كامــل 

مســألة الســيادة الوطنيــة، وعــدم التدخــل فــي 
شــؤون الــدول الداخليــة، فــي وجــه التدخــالت 
السياســة  ســق 

ّ
تت لــم  لــو  وحتــى  األميركيــة، 

الروســية بالكامــل مــع هذا املبــدأ، فإن اإلصرار 
باألســاس،  األميركيــني  جمــاح  يكبــح  عليــه 
الجغرافــي.  روســيا  محيــط  فــي  وخصوصــًا 
الفكــرة األوراســية، والتــي يبــدو  كذلــك، تبــرز 
تأثيرهــا علــى القيــادة الروســية، فــي مواجهــة 
الطابــع  ذات  والعوملــة  الغربيــة،  األطلســية 
املفــروض  األميركــي،  األنغلو-سكســوني 
األوراســية  إن  إذ  وحيــدًا،  عامليــًا  نموذجــًا 
الليبرالــي  النمــوذج  ســطوة  إلنهــاء   

ٌ
محاولــة

الغربــي، عــن طريــق تصــّور العالــم قائمــًا علــى 
وإيجــاد  يــة،  قارِّ إقليميــة/  أقطــاب  أو  أعمــدة 
قطــٍب أوراســي، تكــون روســيا فــي القلــب منــه، 
وال يقــوم علــى الذوبان في عقيدٍة محّددة كما 
التكامــل  علــى  بــل  الســوفييتي،  االتحــاد  فــي 

املحوريــة، مثــل تعــز، أو االقتــراب مــن مشــارف 
إلــى  الوصــول  يعنــي  مــا  وأريافهــا،  صنعــاء 
وضٍع يشّكل منعطفًا حاسمًا في سير املعارك 
لصالــح قــوات الشــرعية. عندهــا، ربمــا يتمّكن 
العالــم، مــن خــالل األمــم املتحــدة أو الرباعيــة 
التي ال أحد يعلم بمصيرها بعد إدارة أوباما، 
بأن يجد خريطة طريق إلنهاء الحرب، والبدء 
أجــل  ومــن  سياســية.  حلــول  إلــى  بالتوصــل 
إيجــاد الحلــول السياســية املســتدامة، يشــّدد 
ساســة كثيــرون عارفــون بتفاصيــل األوضــاع 
فــي اليمــن وخلفياتهــا، علــى ضــرورة أن يدرك 
التــي  التاريخيــة  املواجــع  والعالــم  اإلقليــم 
يعاني منها اليمن، والتي أنتجت هذا املشهد 
الخطيــر، وأال يتــم العــالج باملســّكنات التي ما 
إن يبطل مفعولها، حتى يصاب البلد بنكســٍة 
أخطــر وأعظــم. أي أن الحلــول ال تقتصــر علــى 
إيجــاد صيــٍغ توافقيــة، تلبــي حاجــة املكّونــات 
الحزبيــة والسياســية فــي مجريــات صراعهــا 
متسلســلة  حلــول  هــي  وإنمــا  الســلطة،  علــى 
ومتكاملــة تكســب اليمــن بــكل فئاتــه وأجزائــه 
مراحــل  إلــى  واالنتقــال  الحيــاة  علــى  القــدرة 
بمفاهيمــه  الطبيعــي  الحقيقــي  االســتقرار 
العصريــة. وهذا يتطلب من القوى السياســية 
فــي الداخــل اليمنــي، قبل اآلخريــن في خارجه، 
القفز على تكتيكاتها ومصالحها، والتســليم 
بعوامل »البقاء اآلمن«، حتى إن كانت تحتاج 

حلواًل كبيرة وقاسية.
)كاتب يمني(

بــني أطرافــه، ملوازنة النمــوذج الغربي، ورفض 
هيمنته. من زاوية التأكيد على سيادة الدولة 
القوميــة، ومواجهــة العوملــة بشــكلها الحالــي، 
واليمــني  بوتــني  بــني  التقــارب  تفســير  يمكــن 
املتطــّرف األوروبــي، إذ يجتمــع الطرفــان علــى 
التضــّرر مــن العوملــة، علــى اختــالف األســباب 
أن  يعنــي  بمــا  طــرف،  لــكل  الضــرر  وأشــكال 
الطرفــني يتفقــان علــى إعــادة االعتبــار ملفهــوم 
الحــدود القوميــة، وســيادة الدولــة، والحفــاظ 
علــى مصالحهــا. أيضــًا، يمكــن فهــم اإلعجــاب 
املتبادل بني بوتني وترامب في ســياق البحث 
ظــل  ففــي  أميــركا،  مــع  الشــراكة  عــن  الروســي 
التراجع األميركي، وعبء الهيمنة الذي تشعر 
ــف منــه، يظهر 

ّ
بــه أميــركا، ويــود ترامــب التخف

بوتني ليحمل بعض األعباء، ما يجعل ترامب 
مرتاحًا له ولدوره، كما يرتاح بوتني العتراف 
الدولــي،  النظــام  إدارة  فــي  بــه شــريكًا  ترامــب 
مــع  األساســية  ترامــب  مشــكلة  أن  خصوصــًا 
الصــني التي تشــكل الخطــر االقتصادي األكبر 

على أميركا.
لن تنهي روسيا التفوق األميركي، لكن صعود 
لتقليــص  مفيــٌد  أيضــًا،  الصــني  دورهــا، ودور 
فــي  التــوازن  بعــض  وإدخــال  أميــركا،  هيمنــة 
فرصــة  العالــم  دول  وإعطــاء  الدولــي،  النظــام 
االســتفادة منــه فــي توســيع هوامــش املنــاورة 

خارج الفلك األميركي.
)كاتب سعودي(

تحركاتــه الحاليــة، إلى مناقشــته مع األطراف 
ذات العالقــة. أي قــارئ متابــع لجهــود وزيــر 
يمكنــه  اليمنــي  امللــف  فــي  أميــركا  خارجيــة 
اســتنتاج االرتبــاك والســطحية الشــديدة فــي 
طروحــات الرجــل، والتــي وصلــت أحيانــا إلــى 
اليمنيــة  األزمــة  بتداعيــات  االســتهانة  حــد 
واألبعــاد  العربيــة،  الجزيــرة  علــى دول شــبه 
فــي ســياق األهــداف  التــي تدخــل  السياســية 
فــي  اإلســالمية،  إيــران  لجمهوريــة  الكبــرى 
إحداث تغيير بنيوي استراتيجي في النظام 
فــي  التوســعية  تطلعاتهــا  لخدمــة  العربــي، 
املنطقة. أي أن وزير الخارجية األميركي ربما 
كان يعبر عن »العقيدة األوبامية« املعلنة في 
إيرانــي  نفوذيــن،  بــني  املنطقــة  تقســيم  رؤيــة 
وعربــي. ولهــذا، تجلــت أدوار وزيــر الخارجية 
األميركــي فــي ســورية واليمــن بشــكل خــاص 
بما يتوافق مع تلك الرؤية واتسم أداؤه بعدم 
الجديــة، والتســاهل مــع الجانــب الــذي يخــدم 
األجندة اإليرانية، إال بما يحفظ الحد املقبول 
الــذي يحقــق مصالح أميــركا في بعض الدول 
أزماتهــا  فــي   

ً
حاضــرة ويبقيهــا  العربيــة، 

وملفاتها املتعّددة.
القتــال  اشــتعلت جبهــات  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
بصــورة مضاعفــة فــي الفتــرة األخيــرة. وبــني 
حني وآخر يتم اإلعالن عن تقدم قوات الشرعية 
فــي عــدة مواقــع مهمــة. لكــن، مــع ذلــك، ال يبــدو 
بشــكل واضــح بــأن هنــاك تحــوال اســتراتيجيا 
في سير املعارك ألي من الطرفني، ما يعني أن 

ذلــك  الــروس  القــادة  قــوٍة عظمــى، ويــدرك  عــن 
جيــدًا، وهــم فــي اســتخدامهم القوة العســكرية، 
يبحثــون عــن تحســني موقعهــم التفاوضي مع 
األميركيــني، فــي إطــار تحقيــق هــدٍف أساســيٍّ 
إنهــاء  وهــو  الروســية،  الخارجيــة  للسياســة 
العالــم،  علــى  املهيمنــة  القطبيــة  األحاديــة 

لصالح فكرة الشراكة وتعّددية األقطاب.
ليــس هنــاك أيديولوجيــا ُيــراد نشــرها عامليــًا، 
على غرار اشتراكية االتحاد السوفييتي، وإنما 
قوميــة روســية، تبحــث عــن املصالــح الوطنيــة 
للدولــة، وإعــادة االعتبــار ملوقعهــا فــي النظــام 
الخارجيــة  السياســة  ليســت  العاملــي. وهكــذا، 
بــل  فكريــة،  عقيــدة  لنشــر  َمــة  ُمَصمَّ الروســية 
للحفــاظ علــى مصالــح الدولة وأمنهــا القومي. 
من هنا، يمكن مالحظة التركيز الروســي على 
فضــاء االتحــاد الســوفييتي الســابق، املحيــط 
بهــا، مــن بوابــة األمــن القومــي الروســي، حيــث 
القلق من تمّدد حلف شمال األطلسي )الناتو( 
في هذا الفضاء، واالنزعاج من منظومة الدرع 
الصاروخــي األميركيــة، واملنــاورات العســكرية 
بالقــرب مــن حدود روســيا، وفي حوض البحر 

األسود.
ال تســتطيع روســيا اتباع سياسات توسعية، 
عــن  النظــر  بغــض  تســمح  ال  فإمكاناتهــا 
االســتراتيجي  وهدفهــا  رغباتهــا،  تحليــل 
النظــام  علــى  األميركيــة  الهيمنــة  تقليــص 
الدولــي. وفــي هــذا االتجاه، يؤّكــد الروس على 

اليمن قضية مؤجلة

تضخيم الدور الروسي

الحرب ستأخذ 
مداها الالمحدود 

في عمليات مد وجزر 
واستنزاٍف متبادل

صعود دور 
روسيا، ودور الصين 

أيضًا، مفيٌد لتقليص 
هيمنة أميركا

نائــب رئيس التحرير  بشــير البكر  ¶  المدير الفنــي  إميل منعم  ¶  
مدير التحرير  حسام كنفاني  ¶  سكرتير التحرير  حكيم عنكر  ¶  
السياســة  أرنســت خوري  ¶  االقتصاد   مصطفى عبد السالم  
¶  الثقافــة  نجــوان درويــش  ¶  منوعات  ليال حــداد  ¶  الرأي  
معــن البيــاري  ¶    المجتمــع  يوســف حاج علــي  ¶  الرياضة  
محمد عبد العظيم  ¶  الرئيس التنفيذي  عبد الرحمن الشيال  

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

االثنين 16  يناير/ كانون الثاني  2017 م  18 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 868  السنة الثالثة
Monday 16 January 2017

»كلونديستان« رغم أنف القانون

17

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

مــن  التجــارة  الجزائريــة  القوانــني  تمنــع 
 تجــاري، فتفــرض علــى املخالــف 

ّ
دون ســجل

العامــة.  الخزينــة  لصالــح  تذهــب  ضرائــب 
ويشــمل ذلــك نقــل أشــخاص لقــاء أجــرة فــي ســيارات 
خاصــة، األمــر الــذي ُيَعــّد مــن أكثــر األعمــال التجاريــة 
تخلــو  ال  إذ  الجزائــر،  فــي  انتشــارًا  القانونيــة  غيــر 
شــوارع املــدن مــن »كلونديســتان«. هكــذا ُيدعى ســائق 
األجــرة غيــر القانونــي الذي يقــوم بأكثر من حركة، في 

إشارة منه إلى استعداده لنقل شخص أو أكثر.
فــي أكثــر مــن نقطــة فــي الجزائــر العاصمــة، يمكنــك أن 
كــئ على 

ّ
تــرى ســائقًا يلــّوح بمفاتيــح ســيارته وهــو يت

مقّدمتهــا بينمــا تــرك باب الســيارة مواربــًا. فيغمز من 
ــه فــي بحــث عــن ســيارة أجــرة، ويهمــس كلمــة 

ّ
يبــدو أن

ــات 
ّ
املحط ومــن  آخــر.  إلــى  حــني  مــن  »كلونديســتان« 

املعروفــة بســيارات أجــرة غيــر قانونيــة فــي العاصمــة 
ة الخّروبة للنقل البّري ومطار 

ّ
الجزائريــة، نذكــر محط

ة القطار »آغا« ومحطة 
ّ
هّواري بومدين الدولي ومحط

الحافــالت فــي ضاحيــة الرويبــة وســوق الخضــر فــي 
هــا تشــهد توافد عدد 

ّ
ضاحيــة الرغايــة. تلــك النقــاط كل

عني الذين يحتاجون إلى 
ّ

كبير من املسافرين واملتبض
من يوصلهم إلى مقاصدهم. يقول صفي الدين: »على 
املراهنــة  قبــل  الــذكاء  علــى  ُيراهــن  أن  الكلونديســتان 
علــى أّي معطــى آخر«، لجهة معرفة املواقف »الرطبة«. 
فيهــا  ــر 

ّ
تتوف التــي  املواقــف  نســّمي  »هكــذا  ويشــرح: 

فــرص كثيــرة، فــي مقابــل املواقــف الحرشــة/ الجافــة. 
وكذلك لجهة حماية نفســه من الوقوع في يد الشــرطة 

أو الذهاب ضحية للصوص واملجرمني«.
منــذ  النشــاط  هــذا  يــزاول  الــذي  الديــن  صفــي  يشــير 
تســع ســنوات، إلــى »التفــاوت مــا بني ضواحــي املدينة 
الجزائريــة فــي مجال املراقبة األمنية لســيارات األجرة 

لدرجة قد تصل إلى حّد اإلزعاج. ويقّر أمني الذي نقلنا 
مــن »املســرح الوطنــي الجزائــري« فــي قلــب العاصمــة 
 
ّ
إلــى مدينــة بــودواو )38 كيلومتــرًا إلــى الشــرق(، بــأن

ذلــك »ال يعــود إلــى طبيعة الكلونديســتان بالضرورة، 
أتحــّدث  أنــا  »هــا  يعتمــده«. يضيــف:  تكتيــك  إلــى  بــل 
معــك ألكتشــف طبيعتــك. فأنــت قــد تكــون تنــوي شــّرًا 
بــي وبمركبتــي. وأتحــّدث معك ألخلــق حميمية بيننا، 
فتصيــر زبونــًا دائمــًا، وأشــكو لــك وضعــي االجتماعي 

الصعب، حتى ال تبخل علّي عند الدفع«.
الزبــون  يدفعــه  الــذي  »املبلــغ   

ّ
أن إلــى  أمــني  ويشــير 

ه 
ّ
يكــون معروفــًا عــادة، بحســب النقطــة املقصــودة. لكن

قــد يتحــّول إلــى ضحّيــة، إذا تصــّرف بطريقــة معّينــة. 
علــى ســبيل املثــال أن تبــدو عليــه الطيبــة الزائــدة، وأن 
أو  كمغتــرب  يظهــر  وأن  املدينــة،  عــن  كغريــب  يظهــر 
ســائح أجنبي، أو يظهر كثرّي أو كادر مهّم في شــركة 
أّي مبلــغ  عــادة علــى  معروفــة. فهــؤالء ال يعترضــون 
ُيطلــب منهــم، حتى ال يجرحوا هيبتهــم االجتماعية«. 
 »روح الحيلــة والغــش ال تنســحب 

ّ
ــه يســتدرك أن

ّ
لكن

ــه، 
ّ
علــى كل الكلونديســتانات. ثّمــة مــن ال يأخــذ إال حق

الســائقني  مــن  أكثــر  بالتســامح  ُيعــرف  مــن  ثّمــة  بــل 
القانونيني«.

 الكلونديســتان ال ينخــرط فــي 
ّ
تجــدر اإلشــارة إلــى أن

هذا النشاط نتيجة البطالة، بالضرورة. فهو قد يكون 
ــه يلجــأ إلــى ذلك فــي أوقات فراغــه وعطله، 

ّ
موظفــًا، لكن

حتــى يكســب مــااًل إضافيــًا. وهذه هي حــال نبيل وهو 
أستاذ مساعد في جامعة بومرداس. يقول: »ال تكفيك 
أجرتــك مهمــا كانــت مرتفعــة، إذا لــم تكــن تملــك بيتــًا 
يعفيــك مــن بــدل اإليجــار، ومدخــواًل ثانيــًا يعفيــك مــن 
 كثيرين 

ّ
املصاريف غير املحســوبة«. يضيف: »أعلم أن

جامعــي،  أســتاذ  نــي 
ّ
أن يعلمــون  عندمــا  يندهشــون 

نــي أعلــم بظروفــي، وال يهّمنــي مــا ُيقــال عنــي، مــا 
ّ
لكن

دمت ال أهّدد أرزاق اآلخرين«.

غيــر الشــرعية«. يقــول: »ثّمــة مناطــق أتمّكــن فيهــا مــن 
ات الحافالت، والوقوف خلفها 

ّ
الدخول إلى قلب محط

نفســي  أجــد  نــي 
ّ
لكن مــا.  زبــون  الصطيــاد  مباشــرة 

مضطــرًا فــي مناطــق أخــرى إلــى ركــن ســيارتي بعيــدًا 
ثــم  داخلهــا،  زبــون  اصطيــاد  ومحاولــة  ــة 

ّ
املحط عــن 

فق معه، 
ّ
الســير أمامــه إلــى مــكان الســيارة. وأحيانــًا، أت

خصوصــًا إذا كانــت حاجتــه إلــى خدماتي ملّحة، على 
ل معي دور الصهر أو الجار أو الصديق، حتى 

ّ
أن ُيمث

ال نلفت نظر الشرطة«. 
 »تنّبــه الشــرطة إلــّي كســائق أجــرة خــارج 

ّ
ويضيــف أن

القيــادة  رخصــة  ــي 
ّ
من تســحب  أنهــا  يعنــي  القانــون، 

وتحيــل ســيارتي إلــى الحجــز اإلجبــاري، مــن شــهرين 
إلى ستة أشهر، مع إحالتي إلى املحاكمة التي تفضي 
 »هذا اإلجراء بالنســبة 

ّ
عادة إلى تغريمي«. ويتابع أن

ُيعــّد  لقمتــه،  لتأمــني  املجهــول  إلــى  إلــى ســائق خــرج 
عقوبــة قاســية عليــه وعلــى أســرته. وهــو أســوأ وقعــًا 
عليــه مــن تعّرضــه لحــادث. ففــي هــذا األخيــر يمكنــه 
صفــي  ويتحــّدث  التأمــني«.  شــركة  مــن  يســتفيد  أن 
الديــن عــن »العــدو« الذي يأتي في املرتبــة الثانية بعد 
الشــرطة، أي »أصحــاب ســّيارات األجــرة القانونيــون، 

هم يروننا منافسني لهم«.
ّ
ألن

مــن جهتــه، ال ينكــر العــّم علــي، وهــو صاحــب ســيارة 
 الرزق من عند 

ّ
أجرة قانونية، ذلك. يقول: »أعترف بأن

 الكلونديســتان في أن يأكل الخبز 
ّ

اللــه، وأعتــرف بحق
نــي ال أرضــى أن أكــون ضحّيتــه«. يضيــف: 

ّ
مثلــي. لكن

لــه النــاس 
ّ

»هــو يلجــأ إلــى تخفيــض األســعار، فيفض
علــّي. وهــذا مــا يجعــل قــوت يومــي مهــّددًا، مــع العلــم 
ني أدفع الضريبة فيما هو ال يدفع. ما الذي يمنعه 

ّ
بأن

مــن التصريــح عــن نشــاطه مثلي، ما دام يملك ســيارة؟ 
الحصــول علــى ســجل تجــاري،  مــن  الــذي يمنعــه  مــا 

فتأتي فرصنا متكافئة؟«. 
ــه يتحــّدث كثيــرًا مــع زبونه، 

ّ
ُيعــرف الكلونديســتان بأن

مجتمع
أعلــن عضــو جمعّيــة الهــالل األحمــر العراقيــة، إيــاد رافــد، أن نحــو 4 آالف مدنــي نزحــوا مــن مدينــة 
املوصــل )شــمال( أول مــن أمــس،  هربــًا مــن املعــارك العنيفة بــني القوات الحكومية ومســلحي تنظيم 
الدولة اإلســالمية »داعش«. وقال إن »املدنّيني نزحوا من مناطق القتال في شــرق وجنوب وشــمال 
هم »فروا إلى مناطق خاضعة لسيطرة القوات األمنية، 

ّ
املوصل من جهة الضفة الشرقية«، مضيفًا أن

ونقلوا إلى مخيمات الخازر واملدرج بالتنسيق مع فرق اإلغاثة«. وأشار إلى أن »الوضع اإلنساني 
)األناضول( في املخيمات يزداد صعوبة في ظل استمرار النزوح«.  

طالــب مركــز األرصــاد الجوّيــة فــي الصــني املواطنــني باســتخدام وســائل النقــل العامة لتقليل نســب 
التلــّوث مســتمر حتــى   

ّ
أن إلــى  البــالد، مشــيرًا  فــي مناطــق وســط وشــمال  املرتفعــة  الهــواء  تلــوث 

الخميــس املقبــل. وأشــار إلــى أن املناطــق التــي تشــهد نســب تلــوث هــواء مرتفعــة تشــمل العاصمــة 
بكــني، ومدينــة تيانجــني، ومقاطعــات هيبــاي، وشانشــي، وهينــان، وشانشــي. ودعــا املواطنــني إلــى 
اتخاذ االحتياطات الالزمة لتفادي األضرار الناجمة عن التلوث. كما اعتقلت السلطات 720 موظفًا 
)األناضول( حكوميًا، و6 آالف و454 شخصًا العام املاضي، ثبت إهمالهم بمكافحة تلوث الهواء.   

الصينيّون مطالبون باستخدام النقل العام لكبح التلوثنزوح 4 آالف عراقي من الموصل في يوم واحد

حيفا ـ ناهد درباس

التــي  »وتــر«،  الشــبابّية  املجموعــة  بــادرت 
فــي  الثانويــة  املرحلــة  فــي  تالميــذ  تضــم 
اســم  عليهــا  أطلقــت  مكتبــة  إلقامــة  حيفــا، 
»وتر« أيضًا، بتمويل ذاتي ملساعدة تالميذ 
املــدارس فــي واجباتهــم املنزليــة، واســتعارة 
الكتب وغيرها، في ظل نقص خدمات كهذه 

في املجتمع العربي في املدينة.
وجــاء املشــروع مــن خــالل مجموعــة قياديــة 
انبثقــت عــن مشــروع ضمــن جمعيــة  شــابة 
فــي  العــرب  للطــالب  الدراســي  التوجيــه 

العامــة.  تضــم  املكتبــة  هــذه  فكانــت  حيفــا، 
فــي  للعمــل  تطوعــوا  عضــوًا   17 املجموعــة 
املكتبــة فــي فتــرة مــا بعــد الظهر ملدة خمســة 
أيام في األســبوع. ويدفع كل عضو  رســومًا 
شهرية رمزية لتمويل نشاطهم وعملهم في 
املكتبة. تقول املســؤولة عن املجموعة، مليس 
شــهر  قبــل  بالعمــل  »انطلقنــا  العــال:  عبــد 
مشــترك  وعمــل  عميــق  تفكيــر  بعــد  تقريبــًا 
ملــدة عامــني مع الشــباب، وكانت فكرة إنشــاء 
وإنهــاء  الكتــب،  الســتعارة  عامــة  مكتبــة 
وتصويــر  اليوميــة،  املدرســية  الواجبــات 
الكتب وتغليفها  بأســعار تشــجيعية تكون 

فــي متنــاول التالميــذ والطــالب، وغيرهــا«. 
شــعورنا  مــن  نبعــت  »الفكــرة  أن  وتضيــف 
هكــذا،  العــرب.  بــني  الخدمــات  هــذه  بنقــص 
 طالــب عربــي يلجــأ إلــى هــذا املــكان 

ّ
بــات كل

الــذي ال يهــدف إلــى تحقيق الربــح، بل األخذ 
التالميــذ والطــالب ومســاعدتهم علــى  بيــد 

تحقيق أهدافهم من دون معوقات«. 
وعــادة مــا تــروى القصــص لألطفــال مرة في 
ســاعة  برنامــج  ضمــن  وتناقــش  األســبوع، 
قصــة. وفــي املســتقبل، تطمــح املجموعة إلى 
إقامــة مركــز شــبابي ثقافــي مهنــي ترفيهــي 
مــدارس حيفــا،  مــن كل  التالميــذ  يســتقطب 

إلــى أماكــن غيــر مناســبة  بــداًل مــن اللجــوء 
لتمضيــة فتــرة مــا بعــد الظهــر. وتلفــت عبــد 
العــال إلــى أن مركــز »مســاواة« قــدم للشــباب 

غرفة الستخدامها كمكتبة.
مــن جهتهــا، تقــول املرشــدة بســيل أبــو رنــة 
الصفــر،  مــن  مشــروعنا  »بدأنــا  عامــًا(:   17(
الرفــوف  علــى  ورتبناهــا  الكتــب  وجمعنــا 
الــذي اســتغرق وقتــًا  املــكان، األمــر  ونظفنــا 
تشــعر  أنهــا  وتضيــف  متطــوع«.  كل  مــن 
بانتماء إلى املكتبة، الفتة إلى تنظيم نشاط 
شــارك فيــه عشــرات األطفــال، تضمــن قــراءة 
القصــص وإعــداد الطعــام. برأيهــا، فــإن أكثــر 

مــا يمّيــز املكتبــة هــو أن الفكــرة جــاءت مــن 
تالميــذ الثانويــة، عــدا عــن روحهــا الدافئــة.  
مــن جهتــه، يلفــت مصطفــى أيوب سبســورك 
إلــى أنــه رغــم عــدم وجود كتب كثيــرة، إال أنه 
يمكن اســتعارتها، مشــيرًا إلى أن الهدف هو 
أن  ويضيــف  والطــالب.  التالميــذ  مســاعدة 
املتطوعــني ســاهموا فــي التســويق للمكتبة، 
موضحــًا أن عــددًا مــن التالميــذ يأتــون إلــى 
إنعــام  أّمــا  املســاعدة.  لطلــب  املكتبــة عصــرًا 
املكتبــة  أن  إلــى  فتلفــت  عامــًا(،   17( صــالح 
العربيــة،  اللغــة  علــى  الحفــاظ  إلــى  تهــدف 
وجعل التلميذ العربي يشعر بأنه في بيته.

مكتبة عامة لعرب حيفا

ربى أبو عمو

 أحالم نحمل بعضا منها 
ّ

ما الحياة إال
من أعمارنا الصغيرة والطرّية، تلك التي 
 

ّ
ها. وما الحياة إال

ّ
اختبرت من الحياة أقل

حب يصّبرنا على صعبها، وما أكثره. وما 
 موسيقى ورقص. هذه العناصر 

ّ
هي إال

س. أياٍد 
ّ
األربعة تجعلنا قادرين على التنف

تسرح في هواء يصير ملكها وملك أحالٍم 
نسي األقدام ولو 

ُ
وحيوات أخرى. أياٍد ت

دقائق، أنها تطأ األرض طوال الوقت. 
الرقص خالصة روح تخرج من لحٍن 

لتحّرك روحا أخرى. أرواح تحّرك أرواحا، 
وتغريها لالنعتاق عن ألٍم تلو اآلخر. خالل 

الرقص، تضيع اآلالم حتى تختفي، وتعرف 
ها ملك لحن 

ّ
األجساد حقيقتها. تعرف أن

كه بعد قليل. وال داعي ألن يملك 
ّ
ستتمل

أحدهما اآلخر. هذه الوحدة تظهر روحا 
جميلة تطير حّد الفرح. كأّن عبارة »يطير 

من الفرح« تقال أو تكتب بعد رقصة.
رقص. املوسيقى تبدأ وتعلو رويدًا رويدًا. 

انحِن لها حتى تتشّبع روحك منها 
وتنطلق بعيدًا، من كون إلى آخر. نحّب 

ونرقص من شّدة الحب. أيدينا تتحّرك من 
دوننا، كأن أحدًا غيرها يأمرها. 

»ال ال الند«. رقص وحّب وأحالم في 
فيلم واحد. وهذه ال تفترق. نحلم فنحب 

فنرقص. أو نحب فنرقص فنحلم. أو.. 
عناصر الفرح هذه تستسلم للكون. وما 

م أجسادنا له. نتركها 
ّ
علينا إال أن نسل

له وال نستردها حتى ال نحبسها مجددًا 
داخل آالم ال تنتهي. آالم تطمر أرواحا 

تسعى دائما إلى تقدير الحياة. الكون الذي 
 للرقص. 

ً
ال نعرفه يمنحنا فضاًء كامال

تعالوا إليه. بعد قليل تسمع املوسيقى. 
ألحان شرقية وغربية تصنعها نجومه 

حني تتالمس. لن ُيفنى الكون. ستتالمس 
من أجلنا، لنرقص بعيدًا عن كون لم تعد 

 .
ً
 قليال

ّ
نجومه تظهر إال

 أحالمنا. هذه األحالم 
ّ

نرقص ونروي كل
هي أجمل ما فينا. جنون ال يحّده شيء. 

وإذا ما اصطدم تحليقنا بواقع بات يخنق 
الحياة، فلنرقص حتى نسترجع أحالمنا. 

فلنرقص حتى ننسى تلك األرض التي 
ا. فلنرقص 

ّ
تمتّصنا وتسرق أقدامنا من

ا يوما هنا.       
ّ
نا كن

ّ
حتى ننسى أن

»الرقص هو التفسير الخالد للحياة«، 
و»اجعل الرقص مهمة تسعى كل لحظة إلى 
تحقيقها«. )شاه أسد رضوي(. و»الرقص 

هو لغة الروح الخفية« )مارثا غراهام(، 
بل هو الروح التي نسعى إليها. روح فوق 

ق بعيدًا. روح ال تتعب وال 
ّ
روحنا تحل

 من رقصات متتالية. األقدام نفسها 
ّ

تمل
التي تطأ األرض ستصنع موسيقى 

جديدة. »تك، تك، تك، تك«. األيادي تصنع 
موسيقاها في الهواء. والخصر يوازن بني 

ما في الهواء وما على األرض. 
املوسيقى لن تنتهي، والرقص لن يتوقف. 

وكذلك األحالم. »يجب أن نحسب األيام 
التي لم نرقص فيها ولو مرة واحدة 
ضائعة«، يقول فريديريك نيتشه.  

روح 
فوق روح
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لكّل رزقه... )فايز نور الدين/ فرانس برس(



الـــســـفـــارة لــجــأت إلــــى االســتــعــانــة بــالــشــرطــة 
الــبــاكــســتــانــّيــة لــفــض االعــتــصــام، وقـــد اقتيد 

بعض الطالب إلى السجن للتحقيق معهم.
اليمنّيني  الطالب  عــدد   

ّ
أن إلــى  ويشير عامر 

فــي باكستان هــو 246 طالبًا، مــن بينهم 92 
طالبًا يتلقون مساعدات مالية من الحكومة، 
الخاصة.  نفقتهم  على  البقّية  يـــدرس  فيما 
 »إهـــمـــال الــحــكــومــة ملــنــاشــدات 

ّ
ويـــوضـــح أن

الطالب املستمرة أدى إلى تدهور أوضاعهم 
أن  مضيفًا  واملـــاديـــة«،  والنفسية  الــدراســيــة 
»باكستان بلد يقطنه 200 مليون نسمة، ما 
يجعل الــحــصــول على فــرص عمل أمــر شبه 

معدوم«. 

حل جزئي
وعــن وضــع طــالب اليمن فــي الــخــارج، يؤّكد 
طــالــب الـــدكـــتـــوراه فــي جــامــعــة اإلســكــنــدرّيــة، 
ــجــنــة الــتــنــســيــقــّيــة لــطــالب اليمن 

ّ
وعــضــو الــل

 مشكلة تحويل 
ّ
في الخارج، علي البطاح، أن

ــات املــالــيــة لــلــطــالب الــيــمــنــيــني في 
ّ
املــســتــحــق

الــخــارج مــا زالـــت قــائــمــة، رغــم تشكيل لجنة 
 مــعــالــجــة 

ّ
وزارّيـــــــة ملــعــالــجــتــهــا. ويـــوضـــح أن

ــارج بـــطـــيـــئـــة، مــا  ــ ــــخـ ــي الـ ــطــــالب فــ مـــشـــاكـــل الــ
فـــي دول عــــدة تلبية  لــالعــتــصــام  اضــطــرهــم 
في  اليمن  لطالب  التنسيقية  اللجنة  لدعوة 
الـــخـــارج. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــن 

املـــؤســـف أيـــضـــًا أن الــحــكــومــة عـــاجـــزة حتى 
الــيــوم عــن إيــجــاد حــل جـــذري لــهــذه املشكلة، 
الــرابــع مــن العام  الــربــع  وصـــرف مستحقات 
عــلــى  الــــحــــصــــول  ــد  ــ ــــوعـ مـ حـــــل  وقـــــــد   ،2016

مستحقات الربع األول«. 
 مشكلة صرف مستحقات 

ّ
ويؤّكد البطاح أن

الــطــالب ُحــلــت جــزئــيــًا فــي خــمــس دول فقط، 
واألردن،  ومـــالـــيـــزيـــا وروســــيــــا  أملـــانـــيـــا  هــــي 
علمًا بــأنــه بــدأ الــصــرف فــي مــصــر، موضحًا 
العالي،  التعليم  األمــر محصور بموفدي  أن 
ــدو الــجــامــعــات  ــوفــ ــا زال فـــيـــه مــ فــــي وقـــــت مــ
اليمنية ووزارات الصحة والداخلية والدفاع 
والثقافة والتعليم الفني من دون مستحقات. 
أمــا بــاقــي دول االبــتــعــاث، على غـــرار املغرب 
والهند وتركيا والصني وباكستان وغيرها، 
فلم يحصل طالبها املبتعثون فيها بعد على 

اتهم. 
ّ
مستحق

إلى ذلك، ال تقتصر مشاكل الطالب اليمنّيني 
اتهم 

ّ
فــي الــخــارج عــلــى عـــدم صـــرف مستحق

ـــهـــم يــواجــهــون 
ّ
املـــالـــيـــة. ويـــوضـــح الــبــطــاح أن

ــّيــــة  ــــوم الــــدراســ ــــرسـ مـــشـــاكـــل أخــــــرى مــنــهــا الـ
البت  اليوم  الحكومة حتى  لم تستطع  التي 
ــي األول  ــ ــدراسـ ــ ــأن الـــفـــصـــل الـ ــ فـــيـــهـــا، عــلــمــًا بـ
قـــارب عــلــى االنــتــهــاء، مــمــا ســيــحــرج الــطــالب 
ويضيف  بالطرد.  ويهددهم  جامعاتهم  مع 
التبادل   »املشكلة األخــرى هي أن موفدي 

ّ
أن

صنعاء ـ العربي الجديد

ب 
ّ

تــســتــمــّر مـــعـــانـــاة غـــالـــبـــّيـــة طــــال
اليمن املبتعثني للدراسة في عدد 
مـــن دول الـــعـــالـــم، بــعــد أشــهــر من 
 
ّ
أن رغــم  املالّية،  اتهم 

ّ
مستحق تحويل  ف 

ّ
توق

لهم،  بإيجاد حلول  فة 
ّ
املكل الــوزارّيــة  جنة 

ّ
الل

بعض  مستحقات  بتسليم  فعلّيًا  بـــدأت  قــد 
ب فـــي عــــدد مـــن الــــــدول، وإن لـــم تــنــتــِه 

ّ
الـــطـــال

املشاكل واملــعــوقــات الــتــي تـــؤدي إلــى تأخير 
صرفها آلخرين.

املغرب،  فــي  وأســرتــه  عثمان  الطالب  يعيش 
الــتــي قصدها إلتــمــام دراســـة الــدكــتــوراه في 
كلّية الحقوق في جامعة عبد املالك السعدي 
في طنجة، وقد حصل قبل عامني على منحة 
تبادل ثقافي من قبل وزارة الخدمة املدنّية. 
لكن منذ صــدور قــرار اإلجـــازة الــدراســّيــة في 
نهاية ديسمبر/ كانون األول في عام 2015، 
لـ  يقول  املالية.  اته 

ّ
مستحق على  يحصل  لــم 

ذنا وقفات احتجاجّية 
ّ
»العربي الجديد«: »نف

واعتصامات عّدة، ولم نحصل إال على وعود 
 
ّ
من قبل وزارة التعليم العالي«، مشيرًا إلى أن

أكثر املتضّررين،  الثقافي هم  التبادل  طالب 
كونهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى اآلن، 

على غرار آخرين. 
وعن الحالة املعيشّية، يقول عثمان: »وضعي 
ــا طــالــب  املـــالـــي والــنــفــســي ســـّيـــىء لــلــغــايــة. أنـ
دكــــتــــوراه وال أســتــطــيــع شــــراء كــتــاب واحــــد. 
الطعام  لتوفير  يكفي  بالكاد  استدنته  ومــا 
لي وألسرتي املكّونة من خمسة أشخاص«. 
م 

ّ
 األمـــل الــوحــيــد هــو أن تسل

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

ــات 
ّ
ــــدن مــســتــحــق الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــــي عـ
الطالب اليمنّيني في الخارج كما وعدت.

فــي الــســيــاق نــفــســه، اعــتــصــم طـــالب يمنّيون 
في العاصمة الباكستانية إسالم آباد، داخل 
على  بالحصول  للمطالبة  بــالدهــم،  ســفــارة 
اتهم املالية، األمر الذي دفع بالسفارة 

ّ
مستحق

ــة بـــالـــشـــرطـــة الــبــاكــســتــانــيــة  ــانـ ــعـ ــتـ إلـــــى االسـ
إلخــراجــهــم مــنــهــا. ويـــؤّكـــد الــرئــيــس الــســابــق 
ب في باكستان، سياف عامر، أن 

ّ
حاد الطال

ّ
الت

الطالب يدرسون الخطوات املقبلة للمطالبة 
ــدعــــوات  بـــحـــقـــوقـــهـــم، بـــعـــدمـــا اســــتــــجــــابــــوا لــ
لفترة  اإلعــتــصــام  بتعليق  الــخــارجــيــة  وزارة 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  مــــحــــدودة. ويــضــيــف لـ
»يــعــانــي الــطــالب فــي هـــذا الــبــلــد مــن مشاكل 
ملدة  املالية  املستحقات  ر 

ّ
تأخ أهّمها  كثيرة، 

تزيد عن سبعة أشهر، باإلضافة إلى مشكلة 
من  الطالب  يدفعها  التي  الدراسّية  الرسوم 
جيوبهم، والتي تتراوح ما بني 1200 و1800 
 الــطــالب كانوا 

ّ
دوالر ســنــوي. ويلفت إلــى أن

عــلــى تــواصــل مــســتــمــّر مــع الــســفــارة ملتابعة 
مشاكلهم، وقد أبلغوها قبل نحو أسبوعني 
بــأنــهــم يـــنـــوون االعـــتـــصـــام بـــهـــدف الــضــغــط 
أن   

ّ
إال مستحقاتهم.  لــصــرف  الحكومة  على 

طالب 
إلى الهاوية

يمنيّون 
مبتعثون 

بال مال

لم يبَق أمام الطالب اليمنيّين المبتعثين في الخارج غير 
االعتصام للحصول على مستحقاتهم المالية ومتابعة 
دراستهم، وإن كان هناك تأكيد بحصول البعض على 

مستحقاتهم، ووعود بحل مشاكل اآلخرين

فوضى المساجد 
التونسية المستمرة منذ 
أربع سنوات تشغل الرأي 

العام في البالد، خصوصًا 
بعد إقالة وزير الشؤون 

الدينية وسيطرة جهات 
متشددة على بعض 

المنابر. سيطرة تؤدي إلى 
بقاء المساجد بال أئمة 

في عدد من الحاالت

مساجد من دون أئمة في تونس

اعتصم طالب يمنيّون في 
سفارة بالدهم في إسالم 
آباد، إال أنهم طردوا منها

يفترض مواصلة صرف 
المستحقات في جميع 
البلدان من دون استثناء

نحو 1000 مسجد في 
مختلف جهات الجمهورية 

من دون إمام

المشكلة هي في تكوين 
األئمة القادرين على 

توجيه خطاب معتدل

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

تـــتـــعـــدد مـــظـــاهـــر الـــفـــوضـــى داخـــــــل مــســاجــد 
تـــونـــس، ويــتــشــعــب الـــصـــراع لــلــســيــطــرة على 
منابرها. وهــو ما يــؤدي إلــى عــزل األئمة في 
بعض األحيان، مع ما في ذلك من عنف بني 
الجماعات الدينية في عدد من مناطق البالد، 
خــصــوصــًا فــي الـــداخـــل. بــاإلضــافــة إلـــى ذلــك، 
تــشــهــد مــحــافــظــات تــونــس انــتــشــارًا ملساجد 

عشوائية ُبنيت من دون ترخيص.
مثل هذه األوضاع تدفع العديد من األطراف 
في تونس إلى املطالبة بتسريع تعيني وزير 
جــديــد لــلــشــؤون الــديــنــيــة بــعــد إقـــالـــة الــوزيــر 
السابق، عبد الجليل بن سالم، قبل أكثر من 
شهرين. كذلك، يطالب كثيرون باإلصالح في 
شــأن إدارة املــؤســســات والــكــوادر واألوضـــاع 

الدينية في البالد وتحسني أدائها.
ــــى جــلــســة  ــالـــم إلـ ــر بــــن سـ ــوزيــ تـــعـــود إقــــالــــة الــ
اســتــمــاع لــه أمـــام لجنة الــحــقــوق والــحــريــات 
والعالقات الخارجية في البرملان، في الرابع 

حيث  املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــن 
أصدر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بعد 
أقـــل مــن أربــــع وعــشــريــن ســاعــة مــن الجلسة، 
قــــرارًا بــإقــالــة الـــوزيـــر بــحــجــة »عــــدم احــتــرامــه 
ضــــوابــــط الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي، وتــصــريــحــاتــه 
الدبلوماسية  وثــوابــت  بــمــبــادئ  الــتــي مست 
الــتــونــســيــة«. يــومــهــا صــــّرح بـــن ســـالـــم، أمـــام 
 »املدرسة الوهابية هي 

ّ
جلسة االستماع، بأن

سبب الصراع في ما يشهده العالم اإلسالمي 
ــــه سبق 

ّ
ــار إلـــى أن ــ ــاب«. وأشـ ــ ــ مـــن تــشــدد وإرهـ

في  بــاإلصــالح  السعودي  السفير  له مطالبة 
ــه ذّكــر املسؤولني 

ّ
هــذا الــشــأن. وقــال الــوزيــر إن

أية  عــن  لــم يصدر  »التكفير   
ّ
بــأن السعوديني 

 عن 
ّ

ــــالم، إال مــدرســة أخــــرى مــن مــــدارس اإلسـ
نــراه  الحنبلية والــوهــابــيــة. ومـــا  املــدرســتــني 
اليوم في العالم من تفريخ إلرهابيني وتشدد 
يعود إلى املدرسة الوهابية، سواء عن سوء 
الفكر  هـــذا  ينتج  ال  فمعرفيًا  نــيــة،  حــســن  أو 
إاّل تــطــرفــًا« وفــــق تــعــبــيــره. وقــــد قــــرر رئــيــس 
الحكومة تكليف وزير العدل غازي الجريبي، 

بتسيير وزارة الشؤون الدينية باإلنابة، إلى 
حني تعيني وزير جديد.

لكن، بالرغم من مرور أكثر من شهرين على 
اإلقــالــة لــم يــعــنّي وزيـــر جــديــد مــع مــا تشهده 
 نحو 1000 

ّ
املــســاجــد مــن فــوضــى، أهــّمــهــا أن

املــســاجــد فـــي تــونــس تــشــهــد عـــزوفـــًا مـــن قبل 
ــــدم رغـــبـــة فـــي االلـــتـــحـــاق بــاملــنــابــر  األئـــمـــة وعـ
ــاكــــل والــــفــــن الــتــي  بـــســـبـــب الـــفـــوضـــى واملــــشــ
 الــــعــــزوف ســبــبــه 

ّ
ــى أن ــ شـــهـــدتـــهـــا. وأشـــــــار إلـ

تخوفهم مــن كــثــرة الــصــراعــات فــي املساجد. 
وقـــد أدى ذلـــك إلـــى أزمــــة فــي وزارة الــشــؤون 
الدينية، في ظل االستقاالت اليومية وغياب 
تكوين األئمة الجدد. كذلك، طالب الوزير بمّد 
الــــوزارة ببعض األفــكــار الــتــي مــن شأنها أن 
الفكر  وتبليغ  للتواصل  جديدة  آليات  توفر 
ليست  املشكلة   

ّ
أن ــنّي  وبـ املــعــتــدل.  الــتــونــســي 

ما هي في تكوين العقليات واألئمة 
ّ
مادية إن

القادرين على توجيه خطاب معتدل.
بـــعـــض الــجــمــعــيــات الـــديـــنـــيـــة قـــدمـــت حـــلـــواًل 
املنبر  »جمعية  منها  املشكلة.  هــذه  لتجاوز 
اإلسالمي التونسي« التي دعت إلى تأسيس 
األساسية  مهّمتها  منتخبة،  مستقلة  هيئة 
حسن تسيير الشأن املسجدي، تتولى تعيني 
الخطب  األئمة على مستوى  وعــزل ومراقبة 
وأداء الــدروس الدينية في املساجد، على أن 

تتكون الهيئة مــن كـــوادر كفؤة ورجـــال ديــن. 
ـــه ال يــتــوجــب على 

ّ
أن أكـــدت الجمعية  أيــضــًا، 

ــام فــــوق املــنــبــر االنـــتـــمـــاء إلــــى أي حـــزب.  ــ اإلمــ
 عــلــى الــهــيــئــة املــقــتــرحــة أن 

ّ
وأشــــــارت إلــــى أن

تــســعــى إلـــى ضــمــان الــحــيــاد، والــقــطــيــعــة مع 
 خــطــاب مــتــطــرف، وفـــرض السيطرة على 

ّ
كــل

املساجد قانونيًا.
غياب وزيــر شــؤون دينية له أيضًا تداعيات 
عــلــى تنظيم الــعــمــرة والــحــج لــلــعــام الــجــاري 
الدينية  الــشــؤون  وزارة   

ّ
أن خصوصًا   ،2017

هـــي الـــتـــي تــتــولــى مـــهـــام اإلشــــــراف ومــراقــبــة 
فقد  وبــالــفــعــل،  اإلجـــــراءات.  تسيير  ومتابعة 
تـــأخـــر الــتــوقــيــع عــلــى الــوثــيــقــة الــتــوجــيــهــيــة 
ع 

َّ
وق

ُ
ت والتي  املوسم،  لهذا  بالعمرة  الخاصة 

الــديــنــيــة  ــشــــؤون  الــ عـــــادة مـــن جــهــتــي وزارة 
مــن  مــــجــــمــــوعــــة  حــــــــول  الــــســــيــــاحــــة  ووزارة 
االلتزامات في تنظيم رحالت الحج والعمرة 
 وزير العدل 

ّ
وتأمني الحجاج واملعتمرين. لكن

تدخل أخيرًا بصفته وزيرًا للشؤون الدينية 
 هذه املشكلة.

ّ
باإلنابة لحل

من  الجمهورية  جــهــات  مختلف  فــي  مسجد 
دون إمــام، وفق ما يؤكده كاتب عام املجلس 
النقابي الوطني لألئمة، شهاب الدين تليش. 
ــر  يــطــالــب تــلــيــش بــــاإلســــراع فـــي تــعــيــني وزيـ
للشؤون الدينية واالهتمام بالشأن الديني. 

على صعيد آخــر، يشير تليش إلى استمرار 
ــداء عـــلـــى األئــــمــــة والـــخـــطـــبـــاء مــــن قــبــل  ــ ــتـ ــ االعـ
تعيينهم  مــن  بالرغم  املــتــشــددة،  املجموعات 
الرسمي من قبل وزارة الشؤون الدينية. يؤكد 
الدينية  الــشــؤون  الــتــزام وزارة  على ضـــرورة 
االعـــتـــداءات  أشــكــال   

ّ
كـــل مــن  أئمتها  بحماية 

والتجاوزات التي ترتكبها عدة أطراف.
بـــدورهـــا، تــلــفــت الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة ألئــمــة 
 الـــتـــأخـــر فـــي تــعــيــني وزيـــر 

ّ
املـــســـاجـــد إلــــى أن

لــلــشــؤون الــديــنــيــة يــمــثــل مــشــكــلــة، خصوصًا 
ــتـــاج فـــيـــهـــا إلـــى  ــتـــرة تـــحـ ــفـ  الــــبــــالد تـــمـــر بـ

ّ
أن

االهـــتـــمـــام بــالــوضــع الــديــنــي وإجــــــراء جملة 
من اإلصــالحــات، باإلضافة إلى تنظيم أمور 

اإلمامة واملصلني.
 
ّ
 الــوزيــر الــســابــق أكــد قبل إقــالــتــه أن

ّ
يــذكــر أن

الثقافي لم يحصلوا على أية مستحقات منذ 
عــام، ولم تنجح الحكومة في حل مشاكلهم 

رغم الوعود املتكّررة«.
فة 

ّ
ــــة املكل ــجــنــة الــــوزارّي

ّ
ويــطــالــب الــبــطــاح الــل

ب في الخارج وإيجاد 
ّ

بمعالجة مشاكل الطال
معاناتهم،  وحــجــم  تتناسب  سريعة  حــلــول 
يــجــدون  تــتــفــاقــم، والــطــالب ال  أن املشكلة  إذ 
مـــا يـــســـّد رمــقــهــم. كــمــا أن مــعــضــلــة الـــرســـوم 

الدراسّية ما زالت تؤّرق الجميع«.

إنجاز
والــبــحــث  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  وكـــانـــت وزارة 

من  تــنــّصــلــتــا  قـــد  املـــالـــيـــة  الــعــلــمــي ووزارة 
املالية  املستحقات  بتسليم  مسؤوليتهما 
ــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في  ــا دفــ لـــلـــطـــالب، مـ
ــح نـــائـــب  ــ ــــوضـ ــولــــي األمـــــــــر. ويـ عــــــدن إلــــــى تــ
ــــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة ورئــيــس  رئــيــس الـ
الــطــالب  أوضــــاع  ملعالجة  الـــوزاريـــة  اللجنة 
امللك املخالفي،  الــخــارج، عبد  املبتعثني في 
توقفت  )الحوثيني(  الله  أنصار  جماعة  أن 
ــة فــي  ــكـــومـ ــفـــي الـــحـ عــــن دفــــــع رواتــــــــب مـــوظـ
الــداخــل، وعــجــزت عــن تحويل مخصصات 
الـــطـــالب فـــي الـــخـــارج لــلــعــام 2016 قــبــل أن 
تنقل الحكومة الشرعية البنك املركزي إلى 
الجديد«  »العربي  لـــ  عــدن. ويضيف  مدينة 
السفارات  أمــام  بــدأوا االعتصام  الطالب  أن 
اليمنّية في الخارج، وقد أمر بعدم الصدام 

معهم واحتوائهم والحوار معهم. 
 قــضــايــا املــســاعــدات 

ّ
ويــوضــح املــخــالفــي أن

املالّية تقع ضمن مسؤولية وزارتي التعليم 
الــعــالــي واملــالــيــة الــلــتــني تــعــمــالن مـــن خــالل 
مــلــحــقــني ثــقــافــي ومـــالـــي، مـــؤكـــدًا أن عــالقــة 
الــخــارجــيــة بــهــمــا هــدفــهــا »الــتــنــســيــق«. مع 
ذلك، وبهدف التخفيف من معاناة الطالب، 
الــقــضــيــة عــلــى رئــاســة الجمهورية  طــرحــت 
الحكومة  أن  ويـــؤّكـــد  ــة.  ــ األولــــوّي إلعــطــائــهــم 
أعطت األولوية ملعالجة املشاكل املالية التي 
يعاني منها الــطــالب فــي الــخــارج، رغــم أنه 
لم تصرف رواتب الدبلوماسيني منذ الربع 

الثالث من العام املاضي.  

ــة  ــّيـ ــالـ املـ  وزارتــــــــــي 
ّ
أن املــــخــــالفــــي  ــيـــف  ويـــضـ

ة للصرف من 
ّ
والتعليم العالي وضعتا خط

خالل لجان، بدءًا من الدول التي تضم أكبر 
عـــدد مــن الــطــالب الــيــمــنــيــني، وهـــي ماليزيا 
وروســيــا وأملــانــيــا ثــم مــصــر واألردن، الفتًا 
. وفي حال 

ً
 مستحقاتهم صرفت فعال

ّ
إلى أن

من  مبتعثني  لطالب  مماثلة  قضايا  بــرزت 
العالي،  التعليم  وزارة  غير  الجهات  بعض 
 عملّية 

ّ
فستجري معالجتها. ويلفت إلى أن

صـــــرف مــســتــحــقــات الــــطــــالب فــــي الــــخــــارج 
ــه الـــــــــــوزارات الــتــي  تـــعـــّد أول عـــمـــل تـــقـــوم بــ
الطالب  أن  كما  عــدن.  الشرعية من  تقودها 
الحكومة  تولت  مدنية  جهة  أول  ُيعتبرون 
ــم أن  مــســؤولــيــتــهــا مــن الــنــاحــيــة املــالــيــة، رغـ
االلتزامات املالية الخاصة بالطالب كبيرة، 
والوضع املالي للحكومة ومواردها والبنك 

املركزي لم تستقر بعد.
ويـــتـــحـــّدث عـــن الـــوضـــع فـــي بــقــيــة الـــبـــلـــدان، 
الفـــتـــًا إلــــى أنــــه »يـــفـــتـــرض مـــواصـــلـــة صــرف 
من  املتبقية  البلدان  جميع  في  املستحقات 
تــقــم بذلك  لــم  املــالــيــة  دون اســتــثــنــاء، إال أن 
لعدم وجود موارد. مع ذلك، »تابعت صرف 
ــدان«. ويــخــتــم  ــلــ ــبــ املــســتــحــقــات فــــي بــقــيــة الــ
 إن الوضع في اليمن 

ً
املخالفي حديثه قائال

يحصلوا  لم  اليمنيني  وإن  طبيعيًا،  »ليس 
عــلــى رواتــبــهــم حــتــى الـــيـــوم. لــذلــك، يـــرى أن 
إنجاز كبير يجب  للطالب  األولــويــة  إعطاء 
أن يكون محل تقدير«. ويتوجه إلى الطالب 

الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى 
 إن »املــعــامــلــة جــاريــة لتحويل 

ً
الــيــوم، قــائــال

ــالــــي.  ــعــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــــالب الـ ــــطـ املـــســـتـــحـــقـــات لـ
وبالنسبة للقطاعات األخرى، فإنه في طور 

املعالجة«.  
الــخــارج  الــطــالب املبتعثني فــي  ويبلغ عــدد 
 وطـــالـــبـــة بــحــســب إحــصــائــيــة 

َ
5342 طـــالـــبـــا

لوزارة التعليم العالي الخاضعة للحوثيني 
ــن مــئــات  فـــي صـــنـــعـــاء، قــبــل ســحــب املـــنـــح مـ
الـــطـــالب فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن دون مــبــرر 
قانوني، ما أدى إلى موجة من االحتجاجات. 
ــن مـــؤســـســـات  ــ ــثـــون مـ ــعـ ــتـ ــبـ ــــالب املـ ــطـ ــ أمــــــا الـ

حكومية أخرى، فال يعرف عددهم.

شخابيطتحقيق

حكمت الحبال

ــرًا، حني استيقظت من دون أن 
ّ
 حــاد أصــاب ذاكــرتــي مــؤخ

ٌ
خلل

ملـــّدة دقيقتني، استمّر  املــاضــيــة.  الليلة  أحـــداث  ــر شيئًا مــن 
ّ
أتــذك

فقدان الذاكرة. ماذا لو طال أكثر؟ الحقًا، عرفت أّن األمر طبيعي، 
وهو نتيجة اإلرهاق والتعب. في يوم آخر، حدث أن رددت على 
أكيدة  السوق، مصطنعة معرفته. كنت  التقيته في  سالم رجل 
ر 

ّ
ربع ساعة، ألتذك إلى  احتجُت  ني 

ّ
لكن التقينا سابقًا.  نا 

ّ
أن من 

أنه الجار الذي أدفع له الفواتير شهريًا في املبنى الذي أسكنه. 
عقلي.  على  بوقاحة  تسيطر  الــتــي  التافهة  األفــكــار  هــي  كثيرة 
ل نصف وجهي األيسر على األيمن. هذه فكرة غريبة رّبما. 

ّ
أفض

وفي الجهة األحــّب إلــّي، أجد أن حاجبي مرسوم بشكل أجمل، 
ني 

ّ
وعيني أكثر بريقًا وحيوية، كما أّن أنفي يبدو أنيقًا. ورغم أن

أن إحداها تقول إن »اختالف  إال  العادة،  بالدراسات في  أثق  ال 
شطري الوجه عالمة من عالمات الجمال، إذ أن الوجوه املتطابقة 

مريبة وبعيدة عن القلب«. 
وتــعــزو الــدراســة االخــتــالف إلــى كــون الــجــزء األيــســر مــن الوجه 
العواطف  املــســؤول عــن  العقل،  مــن  األيــســر  الجانب  يتحكم فيه 
في  املــوجــودة  الديناميكّية  األيمن  الجزء  يأخذ  فيما  واملشاعر، 
الجزء األيمن من الدماغ. لذلك، غالبًا ما يكون الجزء األيسر أكثر 

 .»
ً
جماال

ني كائن ممل جدًا، وأرّدد األشياء نفسها منذ أعوام. وأنا 
ّ
أدرك أن

في حالة انتظار دائم ملا هو جديد ومختلف. في الوقت الحالي، 
مللت من االستيقاظ باكرًا لكتابة تقارير رديئة ال أحد يقرأها. 
لي  بد  ال  تناسبني.  ال  أعيشها  التي  واملستقرة  الهادئة  الحياة 
أن أشغل نفسي بأي شيء تافه أو مهم. إذًا، فلتنتفض األفكار 
وتبتلعني، أنا السمكة وهي سرب من الحبار. أفكار ال جدوى 

 لتحفيزي. 
ّ

منها إال
لسبب ما، تعّمقت في القراءة مدة أسبوع عن املجرمني والسفاحني 
وآكلي لحوم البشر. وبعدما قرأت الكثير عنهم، شعرت بخوف 
ني أبحث 

ّ
شديد، وقلت لنفسي إنه ال مبّرر لحالة الخوف هذه. لكن

عن شيء ما. خلُت أن قراءة القصص البوليسّية قد تساعدني 
البشر.   ما حولي يجعلني مرتابة من 

ّ
كــل لكن  الــخــالص.  على 

ــر فــي أّن جميع الــكــائــنــات هــي مــشــاريــع مجرمني، 
ّ
أحــيــانــًا، أفــك

التي تبدو مثل شموع ستذوب في  الحزينة  الوجوه  خصوصًا 
النهاية. 

في نفق املترو، خشيت أن يرمي بي أحدهم فوق السكة، فأنتهي. 
وفي الليل، خشيت خطوات قد تالحقني فجأة. كان الليل باردًا 
والجو غائمًا. وما إن وصلُت إلى البيت حتى رأيت عجوزًا تخرج 
أفعى،  مثل  ها 

ُ
خلت مريبة.  بعيون  وترمقني  النافذة  من  رأسها 

 
ّ

ر لتتحّول إلى ذئب رمادي. كيف ال وشرفتي تطل
ّ

ورّبما تتحض
على مقبرة؟

صيدا ـ انتصار الدنان

الشّبان  معظم  مثل  موسى  محمد  حــال 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي لــبــنــان. يــســعــون في 
 تــخــرجــهــم ال 

ّ
، لـــكـــن

ً
ــال ــويــ طــلــب الــعــلــم طــ

عمل،  فرصة  على  حصولهم  أبــدًا  يعني 
فــاألبــواب مــوصــدة فــي وجــوهــهــم، تمنع 
هم فلسطينيون.

ّ
عنهم هذا الحق فقط ألن

يــعــيــش مــحــمــد بــالــقــرب مـــن مــخــيــم عني 
الحلوة لالجئني الفلسطينيني في مدينة 
صـــيـــدا، جــنــوب لــبــنــان. يــبــلــغ مـــن العمر 
20 عـــامـــًا. بــعــد حــصــولــه عــلــى الــشــهــادة 
املــتــوســطــة )الــتــاســع األســـاســـي( التحق 
بــمــعــهــد ســبــلــني الـــفـــنـــي الـــتـــابـــع لــوكــالــة 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  غــوث 
فــي لــبــنــان )أونـــــــروا(. هــنــاك درس مهنة 
في  املــرغــوبــة  الــديــزل  ميكانيك محركات 

لبنان، وحصل على الشهادة الفنية.
لكن، بعد تخرجه بحث كثيرًا عن عمل، 
ــه 

ّ
فــي شــركــات عـــديـــدة، ورفـــض طلبه ألن

طلبات  تــقــديــم  كــذلــك  حـــاول  فلسطيني. 
ه 

ّ
الــخــلــيــج وغــيــرهــا، لكن إلـــى دول  عــمــل 

ــه في إحدى 
ّ
إن . يقول 

ً
أيضًا لم ينل عمال

زيــارة  تأشيرة  بطلب  تقدم حتى  املـــرات 
ال أكثر إلى إحدى الدول العربية فرفض 

طلبه كذلك.
ــبــــاب  يـــــقـــــول مــــحــــمــــد: »كــــثــــيــــر مــــــن الــــشــ
الفلسطينيني من الجنسني ليس لديهم 
عمل. ومعظمهم من خريجي الجامعات 
يــحــمــل  بـــعـــضـــهـــم   

ّ
أن ــد، حـــتـــى  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ واملـ

ــادات مـــاجـــســـتـــيـــر«. وعـــــن تــجــربــتــه  ــ ــهـ ــ شـ
الشخصية، يقول: »طلباتي في الشركات 
بالرفض. وفــي إحدى  تقابل  ها كانت 

ّ
كل

املـــرات قبلني صــاحــب شــركــة فــي مدينة 
 
ّ
 املفاجأة أن

ّ
صيدا ألعمل في مهنتي، لكن

األجر كان زهيدًا جدًا، فقد كنت أتقاضى 
دوالرًا   33.3( لــبــنــانــيــة  لــــيــــرة  ألـــــف   50
أميركيًا( أسبوعيًا ال أكثر. كذلك، لم تكن 
األساسي  العمل  تتضمن  هناك  مهامي 
الـــــذي تــخــصــصــت فـــيـــه. عــلــى الـــرغـــم من 
ذلــــك، قــبــلــت عــرضــه وعــمــلــت، وقــلــت في 
قـــد يتحسن.   وضــعــي 

ّ
إن نــفــســي،  ــرارة  ــ قـ

لــكــن بــعــد مـــدة فــوجــئــت بــصــاحــب العمل 
يرسل في طلبي ويخبرني أنه استغنى 
ــــنــــي فــلــســطــيــنــي وقـــد 

ّ
عــــن خـــدمـــاتـــي ألن

استمر  إن  القانونية  املالحقة  لــه  أسبب 
يــقــول: »خــرجــت بخسارة،  لــديــه«.  عملي 

إذ خــســرت الــعــمــل، ونــســيــت مــا تعلمته 
فــــي املـــعـــهـــد مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع املــــولــــدات 
لم  ني 

ّ
ألن الــديــزل  ومحركات  الكهربائية 

أمارس مهنتي هناك«.
يــتــابــع: »بــعــد تــركــي الــعــمــل هــنــاك، بــدأت 
ــــدوى،  أبـــحـــث مــــجــــددًا، لـــكـــن مــــن دون جـ
فاإلجابة لدى الجميع كانت دائمًا: ليس 
ــنــي فلسطيني. 

ّ
لــديــنــا عــمــل، والــســبــب أن

ــا أبـــحـــث عـــن عـــمـــل، واأليـــــام  ــ ســنــتــان وأنـ
ــة  ــ ــرة إلــــــى دولـ ــهــــجــ ــــت الــ ــاولـ ــ تـــمـــضـــي. حـ
 أهلي لم يسمحوا لي بذلك 

ّ
أوروبية لكن
خوفًا علّي«.

يقول: »يئست تمامًا من تقديم الطلبات 
الــداخــل والــخــارج. استسلمت لألمر  فــي 
ــّت أبــحــث عـــن عــمــل بــديــل عن  الـــواقـــع وبــ
ــــدي  اخـــتـــصـــاصـــي، فـــاســـتـــأجـــرت مــــع والـ
الحارة   صغيرًا في منطقة تعمير 

ً
محال

في صيدا، لبيع املواد الغذائية. كنت قد 
 مستقبلي يضيع ويجب 

ّ
بدأت أشعر أن

أن أسعى إلى تكوين ذلك املستقبل«.
ــالــــي، يــــقــــول: »جـــهـــزنـــا  ــن عـــمـــلـــه الــــحــ ــ وعــ
بالدين، وبذلك،  الشراء  املحل عن طريق 
فــالــبــضــاعــة املــــوجــــودة لــديــنــا اآلن رهــن 
بــيــعــهــا. بــعــد ســــــدادي الــــديــــون أبـــــدأ في 
جني األرباح. هي مغامرة بالنسبة لي ال 
شك، وال أعلم إلى أّي مدى ستنجح، لكن، 
هــل فــي إمــكــانــي االســتــمــرار كما كــنــت؟«. 

ــوال، ومــهــمــا كانت  ــ  األحـ
ّ

يــتــابــع: »فـــي كـــل
النتيجة فهي أفضل من الوضع السابق 
الذي كنت أعيشه من بحث دائم عن عمل، 
وإمضاء معظم أوقاتي في البيت ال أفعل 
ــــدأت يــومــهــا فـــي التفكير  شــيــئــًا حــتــى بـ
 .

ً
ــنــي أجـــد عــمــال

ّ
بـــدراســـة مهنة أخـــرى عــل

فــكــرت فــي تعلم الــتــمــريــض كــأخــي الــذي 
يصغرني سنًا، فهو يعمل اليوم في أحد 
مستشفيات صيدا، ولو بأجر زهيد. كان 
وضــعــه دائــمــًا أفــضــل مــنــي، وحــتــى اآلن 
أفــضــل من   مستقبله ســيــكــون 

ّ
أن أعــتــقــد 

دراســتــه.  ويتابع  يعمل  فهو  مستقبلي، 
التمريض  دراســـة  فــكــرة  عــن  اآلن  أقلعت 

.»
ّ

وأصّب كامل اهتمامي في املحل
يــوجــه كلمة  أن  ال ينسى محمد مــوســى 
أخيرة إلى املسؤولني اللبنانيني، يطلب 
ــي قـــضـــيـــة عــمــل  ــ فـــيـــهـــا إعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ
الفلسطينيني، ومنحهم الحقوق املدنية: 
»ولـــدت فــي لبنان وال أعـــرف بــلــدًا غيره، 
فــأيــن ســـأذهـــب؟ فــي مــخــيــم عــني الــحــلــوة 
وحــــده 12 ألـــف خــريــج جــامــعــي ومهني 
كــذلــك،  الــعــمــل.  مـــن  عــاطــلــون  فلسطيني 
ــؤولــــني الــفــلــســطــيــنــيــني  ــســ ــلــــب مــــن املــ أطــ
هذا  فــي  اللبنانية  الــدولــة  على  الضغط 
 الفلسطيني يشعر بالتهميش 

ّ
األمر، ألن

فـــال عــمــل وال حــقــوق وال إنــســانــيــة، وال 
يعرف ماذا سيفعل بمستقبله«.

أطّل على مقبرة

الشاب محمد موسى يشعر بالتهميش

يئس من تقديم طلبات العمل )العربي الجديد(

الصراع الديني يؤثر 
سلبًا في المساجد 

)العربي الجديد(

يطالبون بالحصول على مستحقاتهم المالية )العربي الجديد(

5342
عدد الطالب المبتعثين، بحسب وزارة 

التعليم العالي. علمًا أنه ال يُعرف عدد 
المبتعثين من مؤسسات أخرى
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20
فالشمجتمع

مهاجرون من الحروب إلى الصقيع

تحت الصفر كثيرة هي التحديات التي 
تواجه املهاجرين في 

طريقهم إلى استقرار نهائي 
مأمول في إحدى الدولة املستقبلة 

لهم. من ذلك خطر الغرق، والعنصرية، 
والجوع، والتعب، وظروف عيش غير 

إنسانية في املخيمات أو في طريق 
الوصول. كذلك، يخصص لهم فصل 

الشتاء حصة وافية من الصقيع 
خصوصًا ملن ال يملكون غير مالبسهم 

وخيامهم أو حتى تلك البيوت الجاهزة 
البسيطة املنشأة على الحدود بني 

الدول.
املهاجرون في بلدة تابانوفجي 

املقدونية املتاخمة للحدود الصربية، 
نموذج لهذه املعاناة. فهؤالء يعانون 

من ظروف معيشية صعبة بسبب 
األحوال الجوية السيئة وانعدام 
مقومات الحياة في املخيم الذي 

 بالسفر إلى دول 
ً
يقيمون فيه أمال

االتحاد األوروبي.
 املخيم 

ّ
تشير وكالة األناضول إلى أن

يضّم 84 مهاجرًا، نصفهم من األطفال. 
يعيش هؤالء، ومعظمهم من السوريني 
والعراقيني، وسط برد قارس ودرجات 

حرارة تتدنى إلى 20 تحت الصفر، 
وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي، 

وشح في املساعدات اإلنسانية.
وفي معظم األحيان، يصعب على 

املهاجرين تأمني احتياجاتهم من املياه 
ة املساعدات 

ّ
واملواد الغذائية بسبب قل

التي تصلهم من املنظمات الدولية أو 
مؤسسات املجتمع املدني املحلية.
بدورها، تشير تقارير أممية إلى 

وجود نحو 220 مهاجرًا في مناطق 
مختلفة من الحدود املقدونية مع 

اليونان، خصوصًا في مدينة غيفيغليا 
والعاصمة سكوبيه حتى الوقت 

 
ً
الراهن. ينتظر هؤالء في الصقيع حال

ألوضاعهم.
)Getty ،الصور من: فرانس برس(

رحلة العمر

األطفال يعانون

مهمة صعبة

يجمع الحطب

تدفئة 
بدائية

مخيمات ال تحمي 
من البرد

في مخيم  
تابانوفجي

االثنين 16  يناير/ كانون الثاني  2017 م  18 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 868  السنة الثالثة
Monday 16 January 2017

21

MEDIA

»#فاضل ايه_يفوقك« 
يدعو للثورة

معلمون سعوديون يرّدون 
على الوزير: أين حقوقنا؟

القاهرة ـ العربي الجديد

»يــا بخــت عبــد الناصــر، كان محظوظًا، ألنه 
كان يتكلــم، واإلعــالم معــه«، بهــذه الكلمــات 
القليلــة عبــر الرئيــس املصــري، عبــد الفتــاح 
 ،

ً
السيســي، عــن فكــره االســتبدادي، صراحــة

فــور توليــه الحكم قبل عامني ونصف العام، 
الصحــف  تحريــر  رؤســاء  مــع  لقائــه  خــالل 
عــدة،  مــرات  اســتدعاهم  الذيــن  القوميــة، 
مــن دون اكتــراث بلقــاء رؤســاء األحــزاب أو 
انطباعــًا واضحــًا  بمــا يعطــي  السياســيني، 
لــدى  واإلعــالم  الصحافــة  ملــف  بأولويــة 

نظامه.
لم يخِف السيســي ولعه بحقبة الســتينّيات، 
وأظهر إعجابه مرارًا بالرئيس الراحل جمال 
ســيطرة  عهــده  شــهد  الــذي  الناصــر،  عبــد 
أجهــزة الدولــة علــى كافــة املنابــر اإلعالميــة، 
أي  إلجهــاض  دربــه،  علــى  األول،  ويســير 
صــوت معــارض، واختــزال دور اإلعــالم فــي 
لطاملــا  الــذي  لنظامــه،  السياســية  الدعايــة 
»غيــر املنضبط«، وهو تعبير يليق  وصفــه بـ
بحاكــم عســكري، وصــل إلــى منصبــه عقــب 

انقالب على رئيس منتخب.
ورغم سيطرة أذرع السيسي اإلعالمية على 
أغلــب الصحــف والفضائّيات، وتحّكمها في 
جهــاز   

ّ
أن إال  خاللهــا،  مــن  املنشــورة  املــواد 

استخباراته العامة قرر النزول إلى الساحة 
اإلعالميــة مــن خــالل تدشــني قنــوات »دي إم 
مباشــر،  بشــكل  للجهــاز،  اململوكــة  ســي«، 
»ماســبيرو«  قنــوات  عــن  عصــري  كبديــل 
الحكوميــة، بموازنــة مبدئيــة بلغــت قيمتهــا 
800 مليون جنيه )حوالي 40 مليون دوالر(.

حفــل  فــي  الفضائيــة  املجموعــة  وانطلقــت 
ضخــم، مســاء الســبت املاضــي، بتكلفــة غيــر 
مــن  ماليــني  بضعــة  إلــى  تصــل  قــد  معلنــة، 
ّصصــت فــي األغلب مــن أموال 

ُ
الجنيهــات، خ

كبيــر  عــدد  حضــور  فــي  الضرائــب،  دافعــي 
مــن رجــال األعمــال، واإلعالميــني، والفنانني، 
الغــالء  مــن  املصــري  املواطــن   

ّ
يئــن بينمــا 

وارتفاع أسعار الدواء وكافة املواد الغذائية 
اختفــاء  عــن  ناهيــك  االســتهالكية،  والســلع 

.
ً
عدد منها من السوق أصال

أيضــًا  العامــة  االســتخبارات  وتمتلــك 
إخبــاري  وموقــع   ،)9090( راديــو  شــبكة 
تحــت اســم »مبتــدا«، وشــركة »دي ميديــا« 
ترجمــة  فــي  مصــر«،  »دوت  ملوقــع  املالكــة 
تزامنــًا  اإلعــالم،  تأميــم  لفكــرة  عملّيــة 
دولتــي  مــن  السيســي  حلفــاء  ســحب  مــع 
مــن  كبيــر  لجــزء  والســعودية  اإلمــارات 
تمويالتهــم، املخصصــة لصحــف وقنــوات 
خدمت فــي وقــت ســابق فــي 

ُ
مصريــة، اســت

تشــويه ســلطة الحكم عقب ثورة الخامس 
الثانــي،  يناير/كانــون  مــن  والعشــرين 
والتــي تأتــي ذكراهــا السادســة بعــد 9 أيام 

منوعات

االســتخباراتية  الدائــرة  وســاهمت  فقــط. 
– الرقابيــة للسيســي، التــي يقودهــا مديــر 
نقــل  فــي  كامــل،  عبــاس  اللــواء  مكتبــه، 
ملكيــات فضائيــات حالية أو إنشــاء منابر 
البرامجيــة،  الخرائــط  وتغيــر  جديــدة، 
لصالــح  السياســية  املســاحات  وتقليــل 
يلعــب  حيــث  والترفيــه،  املنوعــات  برامــج 
رجل األعمال أحمد أبو هشيمة دورًا هامًا 

فــي هــذا الســياق، بعــد أن حــاز علــى ملكيــة 
عدد من الفضائيات الفترة األخيرة.

وأغلــق النظام برامج مؤيديه و»معارضيه« 
أحدهــم،  تجــرأ  مــا  إذا  اإلعالميــني،  مــن 
الناعــم(،  )ولــو  بالنقــد  للرئيــس  وتعــرض 
بداية من باسم يوسف ويسري فودة، مرورًا 
بريــم ماجــد وليليــان داود، وانتهاًء بتوفيق 
كان  والذيــن  عيســى،  وإبراهيــم  عكاشــة 

لهــم دور بــارز فــي تأليــب الــرأي العــام علــى 
الرئيــس الســابق محمــد مرســي، والتمهيــد 
شــعبيًا لإلطاحة به من الحكم. وجاء قانون 
واإلعــالم،  للصحافــة  املؤسســي  التنظيــم 
ديســمبر/ النــواب،  مجلــس  مــرره  الــذي 
كانــون األول املاضــي، ليســتهدف عــددًا مــن 
الصحــف الخاصة، واملواقــع اإللكترونية، إذ 
وضع قيودًا مشددة على إنشائها، وتغليظ 
مقيــدة  وضوابــط  بهــا،  النشــر  عقوبــات 
ملنحهــا التراخيــص الالزمــة، لعــدم ســيطرة 

النظام على جانب منها.
علــى  وبرملانــه،  السيســي،  نظــام  ودأب 
 )72( املــادة  ألزمــت  إذ  الدســتور،  مخالفــة 
منــه، الدولــة، بضمــان اســتقالل املؤسســات 
الصحافيــة، ووســائل اإلعــالم اململوكــة لهــا، 
بمــا يكفــل حيادهــا، وتعبيرها عــن كل اآلراء 
واالتجاهات السياســية والفكرية واملصالح 
وتكافــؤ  املســاواة  ويضمــن  االجتماعيــة، 

الفرص في مخاطبة الرأي العام.
ثالثــة  تشــكيل  علــى  السيســي  ويســيطر 
الصحافــة  لتنظيــم  وهيئــات  مجالــس 
واإلعــالم، علــى أن يصــدر قــرارًا بتســميتها 
قبــل يــوم 26 يناير/كانــون الثانــي الجــاري، 
يلغــي  الــذي  الســابق،  للقانــون  وفقــًا 
املجلــس األعلــى للصحافــة، واتحــاد اإلذاعــة 
والتليفزيــون. ومنــح القانــون األغلبيــة فــي 
عضويــة املجالــس الثالثة لغير الصحافيني 
واإلعالميني، من ممثلي الجهات التنفيذية، 
علــى أن يختــار رئيــس الجمهوريــة رؤســاء 
الهيئــات، وأعضاءهــا جميعــًا، بعــد ترشــيح 
الجهــات املعنيــة لضعــف العــدد املحــدد لها، 
ليختــار السيســي مــن بينهــا، حتــى يضمــن 
والء تلــك الهيئــات لــه، وخــروج قرارتهــا بمــا 

يتوافق مع توجهات السلطة.
واعتبــرت نقابة الصحافيــني، التي اقتحمها 
األمــن للمــرة األولــى بتاريخهــا، فــي مايــو/

العاملــي  اليــوم  مــع  أيــار املاضــي، أي تزامنــًا 
لحرّيــة الصحافــة، أن تمريــر القانــون بهــذه 
الصــورة »يكشــف عــن نية ممنهجــة، ومبيتة 
لــدى النظــام، للتالعب بالقانون وااللتزامات 
الصحافيــة  الحريــات  وضــرب  الدســتورية، 
واإلعالميــة«، فيمــا أعلنــت اللجنــة الوطنيــة 
رمــوز  مــن  املشــّكلة  اإلعالميــة،  للتشــريعات 
القاطــع  رفضهــا  عــن  الصحافيــة،  الجماعــة 
للقانون. ويســعى نظام السيســي للســيطرة 
سلســلة  خــالل  مــن  اإلعالمــي  املجــال  علــى 
اإلعــالم،  لقانــون  تاليــة  التشــريعات،  مــن 
بهــدف حجــب عشــرات املواقــع اإللكترونيــة، 
االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  وصفحــات 
وتعــارض  كاذبــة،  ألخبــار  نشــرها  بدعــوى 
موادهــا مــع اعتبــارات األمــن القومــي، وهــو 
سيتوســع  الــذي  الفضفــاض  املصطلــح 
الشــرف  فــي ميثــاق  فــي اســتخدامه  النظــام 

اإلعالمي املنتظر.

 DMC تم تدشين قنوات
التي تملكها االستخبارات 

منذ يومين

الرياض ـ خالد الشايع

مــون ســعودّيون بــاب النقــد علــى 
ّ
فتــح معل

العيســى  أحمــد  الســعودي  التعليــم  وزيــر 
بعــد  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 
لتوفيــر  املعلمــني  لتحفيــز   

ً
تغريــدة نشــره 

بيئــة جيــدة للطــالب فــي أول أيــام اختبارات 
الفصل األول التي بدأت األحد.

تغريدتــه  فــي  الســعودي  الوزيــر  وقــال 
الســبت: »رســالتي لقادة املــدارس واملعلمني 
بيئــة  توفيــر  علــى  العمــل  هــي  واملعلمــات 
النفســية  الضغــوط  مــن  خاليــة  إيجابيــة 

وداعمة للطلبة أثناء أداء االختبارات«.
وجــدوا  واملعلمــات  املعلمــني  عشــرات   

ّ
لكــن

واملطالبــة  للشــكوى  فرصــة  التغريــدة  فــي 
مخاطبــًا  املاطــر  محمــد  فكتــب  بحقوقهــم. 
الوزيــر »ال تهتــم، املقــررات بدلت ملخصات، 
واألســئلة مــا بــني صــح وخطــأ واختيــارات، 
قــادة املــدارس واملعلمــني هــم األحــوج للدعم 

النفسي«. 
وكتبــت الشــاعرة منيرة الحمــد »هذا الجيل 
حظــي بــدالل مبالــغ فيــه ممــا جعلــه عاجــزًا 
عــن مواجهــة أســهل املواقــف، ولــم يعــد ذلــك 
فاملحتــوى  االختبــار،  قاعــة  فــي  الخائــف 

مختصر والنجاح مضمون«.
وأضاف املعلم عبدالله الســكران: »أعتقد أن 

املعلمــني واملعلمــات هــم بحاجــة أيضــًا إلــى 
توفيــر بيئــة إيجابيــة لهــم، خاصــة مــن هــم 

في مدارس مستأجرة«.
»وملــاذا   :

ً
متســائال مصلــح  ســالم  وأضــاف 

لــم توفــر وزارتكــم بيئــة إيجابيــة للمعلمــني 
وخاليــة مــن الضغــوط النفســية أثنــاء العام 
الدراســي بأكملــه وليــس أثنــاء االختبــارات 

فقط«.
الــوزارة  »قدمــت  عمــا  آخــرون  وتســاءل 
للمعلــم كــي تطالبــه باملزيد مــن الجهد فوق 
مــا يبذلــه«، وكتــب عبداللــه العمــار: »معالي 
وثالثــة  تتحــدث،  بيئــة  أي  عــن  الوزيــر 
الريــاض ال يوجــد فيهــا  فــي شــمال  أحيــاء 
ســوى مدرســة واحــدة بمعــدل 50 طالبــًا فــي 

الفصل«.
فائــدة  عــن  فتســاءل  الزهرانــي  علــي  أمــا 
تواجــد معلمــي االبتدائــي والروضــة، بعــد 
»وماهــي  وكتــب:  الطــالب،  إجــازة  بــدأت  أن 
رسالتك لقادة املدارس واملعلمني واملعلمات 
للمــدارس االبتدائيــة، شــفت ان مالــه داعــي 

يداومون أسبوعني«.
وهو ما ذهبت له أريج العتيبي التي قالت: 
نــداوم  مغتربــات  أطفــال  ريــاض  »معلمــات 
مســافة 240 كيلــو علشــان نوقــع ومعلمــات 
األولــى؟  مــن  بحوافــز  يتمتعــون  االبتدائــي 
أمرنــا«. وأضــاف صالــح  فــي  النظــر  نرجــو 

بــن عبــود »الذين يداومون مســافات طويلة 
منحهــم  األولــى  مــن  أليــس  طــالب  بــدون 
إجــازة، معلمــو االبتدائــي فــي ضغــط طــوال 

العام وتستخسر عليهم الراحة«.
الوضــع  أن  فاعتبــر  الرويعــي  ماجــد  أمــا 
الــذي يعانــي منــه املعلمون بالــغ الصعوبة، 
وقال: »نحن من سيئ إلى أسوأ.. كنت أحب 
وظيفتي واآلن أنتظر التقاعد بفارغ الصبر 
ويــا تــرى مــن الســبب؟ ليتك تنظــر لبند 105 

لنهرب من الجحيم«.

)Getty/يُسيطر نظام السيسي على قطاع اإلعالم )إد غيلز

)تويتر(

القاهرة ـ صفية عامر

النــزول  فــي  املشــاركة  علــى  املصريــني،  تحفيــز  ووســوم  التوعيــة  حمــالت  تعــددت 
للشــوارع، والتظاهر ضد النظام الحالي، قبل أيام من االحتفال بالذكرى السادســة 
لثــورة 25 ينايــر.  ويغلــب علــى الوســوم، التذكيــر بمســاوئ االنقــالب ونتيجة تحكم 

العسكر في الحياة السياسية منذ ثالث سنوات.
ودشــن رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي وســم »#فاضل_ايه_يفوقك«، ليعبروا فيه 

عن آمالهم في استعادة روح الثورة، الستكمالها، وتحقيق أهدافها. 
وفي هذا الســياق، كتب حســاب »املجد للشــهداء«، مذكرًا: » #مســتني_ايه_يامصري 
مســتني الثــوار يضربــوا لنــا املثــل والقــدوة فــي التجــرد وإنــكار الذات إلنقــاذ الوطن 

#هنرجع_ثورتنا باألمل #فاضل_ايه_يفوقك واعتصموا«.
أمــا ريحانــة الثــورة، فغــردت: »هــي دي مصر التي كان يلجأ اليها الناس باملجاعات 
وجاء إخوة يوسف يلتمسون الكيل والطعام.. واآلن تعيش على اإلعانات والتسول 
والقروض«. وكتب عبد الرحيم: »مســتني إيه كل يوم والتاني اخواتنا بيموتوا ف 
ســيناء علشــان الســالم الدافــي مــع إســرائيل«. أما هديــر الرفاعي، فاختــارت التذكير 
بملف حقوق اإلنســان: »#فاضل_أيه_يفوقك قتلوا الشــباب املختفني قســريا والعزل 

في البيوت وأهل سيناء كلهم بني شهيد ومعتقل حتى األطفال لم تسلم«.
قــوا لوحة ديجيتال 

ّ
وتحدثــت، فاطمــة، عــن معانــاة أخرى مــع الغالء: »ده ناقص يعل

زي بتاعة البنك فيها أسعار الدوا اليومية في الصيدليات! #فاضل_ايه_يفوقك«.
وكتبــت »أم خديجــة«: »شــوف الفــرق قبــل وبعــد 30/6 وقولــي #فاضل_ايه_يفوقــك... 
بــس انــا نفســي تثــور للــدم مــش للعيــش والســكر«. وقــال »الزعيــم«: »قتلــوا اخواتنــا 
واعتقلوهــم... باعــو ارضنــا قدامنــا.. جــاع الغالبــه واكلوهم من الزبالــه، الدور علينا 

لو سكتنا على كل بالويهم«.
مــن جهتهــا، تســاءلت فاطمــة »هــل يأمــل النظــام ومؤسســاته األمنيــة بعــد اإلطاحــة 
بكل قوانني الحياة بصنع قانون الغاب أن يسلموا من نفس هذا القانون في عيون 

نفس البشر؟!«. 

خطة السيسي لتأميم اإلعالم وغلق المجال العام

تغريد

في خطته لتأميم اإلعالم وغلق المجال العام، يقوم نظام الرئيس عبدالفتاح السيســي بتوســيع شــبكة االستخبارات اإلعالمية كبديل 
لسقوط »ماسبيرو«، باإلضافة إلى حجب المواقع اإللكترونية وصفحات مواقع التواصل بتشريعات جديدة
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وقع أكثر من مليون شخص 
 Pardon على عريضة تحمل اسم

Snowden تهدف إلى إلغاء التهم 
الموجهة إلى إدوارد سنودن 

المتعاقد السابق مع وكالة األمن 
القومي األميركي الذي سرب 

معلومات عن برامج المراقبة 
األميركية، وتطالب أوباما بالعفو عنه. 

فتح معلّمون سعوديّون باب النقد 
على وزير التعليم السعودي أحمد 

العيسى على مواقع التواصل 
االجتماعي، بعد نشره تغريدًة لتحفيز 

المعلمين على »توفير بيئة جيدة 
للطالب« في أول أيام اختبارات الفصل 

األول التي بدأت، األحد، فطالب 
المعلمون بحقوقهم.

انتشرت دعوات العصيان المدني 
في مصر من قبل عوائل العريش 

على إثر قتل عشرة من شباب المدينة 
المعتقلين من قبل قوات األمن، وبين 

الصيادلة إثر االرتفاعات الجنونية في 
أسعار الدواء، عبر عدة وسوم بينها 

#عصيان_ياسيسي_عشان، و#الزم_
عصيان_ألن. 

انتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي مقطع فيديو بعنوان 

»ال لتطبيع الكراهية«، أنتجته المغنية 
األميركية كاتي بيري ونشرته على 
موقع »يوتيوب«، بهدف دعم 

المسلمين في عهد الرئيس األميركي 
المنتخب، دونالد ترامب، كي ال يتكرر 

ما حصل مع اليابانيين األميركيين.



هذه الرغبة، أنتجنا عروضًا مسرحية، خالية 
عرض  ففي  ومعقمة.  نظيفة  ربــمــا  أو  الــدســم 
، الذي قمت بتقديمه في سنني 

ً
»املنفردة« مثال

مــا قبل الــثــورة، والـــذي ال أعتبره يمثلني في 
الــوقــت الــحــالــي، اضــطــررنــا فــيــه إلـــى املــســاواة 
بــني الضحية والــجــالد. وكــانــت هــذه املــســاواة 
لنتمكن  الــعــرض،  لتقديم  املــرور  بمثابة كلمة 
من الوصول إلى املساحات التي يتيحها لنا 
الذي  الفن  أصــف  أن  املمكن  من  لذلك،  النظام. 

كنا كسوريني نقدمه في تلك املرحلة، بأنه فن 
ألجــل الــفــن. فالحكومة الــســوريــة كــانــت تتيح 
لــنــا هــــذا الــهــامــش لــتــتــبــاهــى بـــوجـــود مــســرح 
ســـوري ال أكــثــر؛ فــالــرقــابــة على املــســرح كانت 
تجّرد املسرح من جميع وظائفه، وحتى بعد 
أصــدر  أن  وبعد  الحكم،  األســد  بشار  د 

ّ
تقل أن 

قرارًا سياسيًا بتعديل شكل الفن، فإن التعديل 
رض يمكن تفسيره بأنه على الرقابة أن 

ُ
الذي ف

تكون ذاتية، قبل أن تكون رقابة مؤسساتية! 

عمر بقبوق

لـــــــــم يــــــــُمــــــــت املـــــــــســـــــــرح الــــــــســــــــوري 
ــانــــي  ــعــ رغـــــــــــم الــــــشــــــتــــــات الـــــــــــــذي يــ
ــه الــــــســــــوريــــــون، فـــاملـــخـــرجـــون  ــنــ مــ
ــاك عــروضــًا  ــنـ املــســرحــيــون يـــقـــّدمـــون هــنــا وهـ
تعتبر  األردن،  وفــــي  بـــاســـتـــمـــرار.  مــســرحــيــة 
تجربة نوار بلبل املسرحية هي األكثر نضجًا. 
وقـــد الــتــقــى فــريــق »الــعــربــي الــجــديــد« املــخــرج 

نوار بلبل، ودار الحوار التالي:

¶ يبدو أن املسرح السوري اتجه، في سنني ما بعد 
الــتــي يقدمها  الــتــجــارب  ــهــواة، فأغلب  ال ــثــورة، نحو  ال
الهواة،  املمثلني  على  تعتمد  وهــنــاك،  هنا  السوريون 
الثالثة، فكيف تفسر  املسرحية  فيها عروضك  بما 
لنا هذه الظاهرة؟ وملاذا اتجه نوار بلبل نحو مسرح 
الهواة في سنني ما بعد الثورة، رغم اعتمادك قبلها 

على املمثلني املحترفني؟  
ــان مـــجـــرد زيـــنـــة،  ــ ــــورة، املــــســــرح كـ ــثـ ــ مــــا قـــبـــل الـ
تستخدمه دول املنطقة أو األنظمة الشمولية 
ــا نــــرغــــب فــــي أن يــكــون  ــنـ ــكــــور، فـــنـــحـــن كـ ــديــ كــ
لــديــنــا فــن مــتــطــور، كــمــا كـــان عــنــد السوفييت 
ــــرى املــتــقــدمــة. وبـــنـــاًء على  والـــحـــضـــارات األخـ

يفرض القانون المصري 
شروطًا متعددة على 

المرأة لتنسيب ابنها

أقمت في مخيم 
»الزعتري« في األردن 

قرابة أربعة أشهر

قام حسن الحرستاني 
بإنشاء معمل صابوٍن حلبي 

في باريس

2223
منوعات

ــــوري بـــكـــل تـــاريـــخـــه،  ــــسـ ــرح الـ ــســ لـــذلـــك فـــــإن املــ
وأقصد هنا التاريخ املرتبط بحقبة »البعث«، 
لم يتمكن من طرح عروض قادرة على التأثير 
في الشارع. ولكن، بعد أن قمنا بالثورة، أعدنا 

اكتشاف املسرح. 
ــا بــالــنــســبــة لــالعــتــمــاد عــلــى الـــهـــواة بـــداًل  ــ وأمـ
مــن املــحــتــرفــني فــي املــســرح الــســوري الــثــوري، 
الــذي يعاني منه  الشتات  إلــى  السبب  فيعود 
الشتات  هـــذا  وكــفــنــانــني.  الــســوريــون، كشعب 

جعل من الصعب على الفنانني السوريني أن 
يجتمعوا لصناعة عرض مسرحي. وبالنسبة 
لي، فأنا أعتقد أن العمل في مثل هذا الظرف 
مع املحترفني، ضرب من ضــروب الترف، كما 
اليوم تقديم عــرض مسرحي  أنــه من الصعب 
احترافي نعلق فيه على الثورة، ونحن ال نزال 
ــلــة، 

َ
املــقــت فــي  نــقــف  ونــحــن  تفاصيلها،  نعيش 

الــضــربــات التالية.  نـــدرك مــن أيــن ستأتي  وال 
وبرأيي أن أهم ما يمكن أن يقدمه الفنان الثائر 
في الوقت الحالي، هو أن يكون أمينًا للحظة 
أجــد نفسي  لــذلــك،  مــّر بها.  التي  االستثنائية 
الــذي شاركت في  ملزمًا بالعودة إلى الشارع 

تظاهراته، وأضع مسرحي في خدمته.

¶ وكيف وظفت مسرحك بخدمة الشارع السوري؟
 
ً
مباشرة اتجهت  األردن،  إلــى  وصــلــت  عندما 

إلى مخيم »الزعتري«، وهناك رفضت أن تكون 
مشاركتي املجتمعية، كما تسميها املنظمات، 
ــا والـــتـــقـــاط  ــدايـ ــهـ مـــجـــرد مـــشـــاركـــة بـــتـــوزيـــع الـ
الـــصـــور مـــع األطـــفـــال، وإنـــمـــا قــــررت أن أذهـــب 
أربعة  املخيم قرابة  األقــصــى، فمكثت في  إلــى 
ــدأت  أشـــهـــر، وأنـــشـــأت خــيــمــة »شــكــســبــيــر«، وبـ
بالعمل مع األطفال على مسرحية »شكسبير 
في الزعتري«؛ واخترت اسم »شكسبير«، ألنه 
ــــالم؛  ــم يــصــطــاد ويـــجـــذب الــجــمــهــور واإلعــ اســ
وكان الهدف من ذلك هو جذب وسائل اإلعالم، 
وإجبارها على رؤية مخيم الزعتري كما يراه 
قاطنوه من السوريني، وليس كما يراه اإلعالم 
الـــعـــاملـــي؛ فــالــتــقــاريــر اإلعـــالمـــيـــة الــتــي تــصــور 
حــيــاة الــســوريــني فــي مخيم الــزعــتــري، وغيره 
املتلقي إحساسًا  لـــدى   

ُ
تــبــعــث املــخــيــمــات،  مــن 

الــســوريــني على خروجهم  فيه  يــلــوُم  ضمنيًا، 
بالثورة التي أدت بهم إلى هذا املصير. ولذلك، 
كان من الضروري أن نصطاد اإلعــالم، لنقّدم 
أمامه قصص السوريني كما نراها كسوريني، 
وليس من منظار خارجي، واستطاع األطفال 
أن ينفذوا العرض بإتقان، وأثبتوا للناس كم 

هم قادرون على الفعل. 

العروض املسرحية  الفترة األخيرة، أصبحت  ¶ في 
املؤدين  قصص  على  نجاحها  فــي  تعتمد  السورية 
من  أكثر  املـــؤدي،  مــع  الجمهور  وتعاطف  الحقيقية، 
قصة املسرحية وتعاطف الجمهور مع الشخصيات. 
ما تأثير ذلك على املسرح السوري؟ وهل تركز أنت 

على قصص املمثلني الحقيقية؟  
هذا ملف شائك، وغالبًا يقع املتلقي في لبس 
بني القصة الحقيقية للممثل، والرسالة التي 
يــريــد الــقــائــمــون عــلــى هـــذه األعــمــال إيصالها 
إدراك  تستطيع  ال  ونــحــن  الحقيقية،  وكــأنــهــا 
تــــوجــــه الـــــعـــــروض، مــــن دون مـــعـــرفـــة الــجــهــة 
الـــداعـــمـــة، والـــتـــي غــالــبــًا مـــا تــخــتــار الــعــروض 
املتناسبة مع أجنداتها، وتجد مريدين لها من 
الــســوريــني. فــالــســوريــون، الــيــوم، يبحثون عن 
والفنانون  واملخرجون  لحظي،  بشكل  الدعم 
بلباس  كجوار  نساءنا  يقدمون  كانوا  الذين 
ــبـــارات الــغــرب  ــتـ الـــرقـــص الـــشـــرقـــي، لــتــلــبــيــة اعـ
استعداد  على  كانوا  أنفسهم  هم  املستشرق، 
ــــورة املـــــرأة بــشــكــل مــغــايــر، لــتــبــدو  لــتــقــديــم صـ
الــنــســاء الـــســـوريـــات فـــي بــعــض املــســرحــيــات، 
وكأنهن كلهن محجبات أو منقبات، ويشبهن 
ــورة الــــتــــي يــــقــــدم فــيــهــا  ــ ــــصـ ــــى حــــد بـــعـــيـــد الـ إلــ
الحقيقة  ولكن  داعـــش؛  نساء  الغربي  اإلعـــالم 
عائالتنا  خــالل  من  كسوريني  نعايشها  التي 
والوسط املحيط بنا تؤكد أن املعلومات التي 
ينقلها هذا النوع من املسرح مغلوطة، فلدينا 
نسبة كبيرة من النساء اللواتي يرغنب بالعمل 
في مجال املسرح والفنون، قبل أن ينتقلوا إلى 
ــا؛ فــاألوروبــيــون يظنون الــيــوم، بسبب  أوروبــ
هذا النوع من األعمال الفنية، وبسبب اتجاه 
نحو  بلدانهم  إلــى  الالجئني  السوريني  أغلب 
الفن، أن ظرف اللجوء هو الذي أوجد الظواهر 

الفنية السورية.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــر، يعِلن بعض املنتجني  مــا بــني الحني واآلخـ
ــــوز  ــــرمـ الـ ــاة أّي مـــــن  ــ ــيـ ــ نـــّيـــتـــهـــم رصـــــــد حـ عـــــن 
أو  سينمائّية  أعــمــال  فــي  والسياسّية  الفنّية 
تــلــفــزيــونــّيــة. ولــكــن، َدخــلــت هـــذه املــشــروعــات، 
غالبًا، في طي النسيان بعد األزمات اإلنتاجية 

التي الحقتها.
ــت تمامًا ألجـــٍل غيٍر 

َّ
أولـــى األعــمــال الــتــي تــوقــف

ــبــــدء فــيــهــا هــــو مــســلــســل  ــّمـــى مــــن دون الــ ُمـــسـ
ر أن يتناول  ــقــرَّ

ُ
»الــوحــش«، والـــذي كــان مــن امل

الــزوجــني فريد شوقي  الفنانني  كــل مــن  حياة 
وهــدى سلطان. وانتشَرت تصريحات عديدة 
ملنتجة الــعــمــل، نــاهــد فــريــد شــوقــي، أن سبب 
وقـــف الــعــمــل هــو الــبــحــث عــن فــنــان يــشــبــه في 
هيئته والــدهــا، الــفــنــان الــراحــل. ثــم عــاد وقــال 
تصريحات  في  الديك،  بشير  املسلسل،  كاتب 
يواجه  العمل  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ خاصة 
أزمة إنتاجية، لذلك ال يعَرف هل سيتم البدء 
فــي اتــخــاذ خــطــوات فعلية للعمل، أم سيكون 

مجرد مشروع مكتوب في األوراق فقط. 
ــنـــوات طــويــلــة،  ــذلـــك، مــنــذ سـ ـــف تـــمـــامـــًا، كـ

ّ
ــوق تـ

األّم االحـــتـــفـــاظ  الـــعـــرفـــي، وإعـــــــالن  الــــــــزواج 
بــالــطــفــل، ومــواجــهــة ثــوابــت املــجــتــمــع، وهــو 
 تـــداولـــه مـــن دون الـــوصـــول 

ُ
ــٌر قـــد يـــطـــول ــ أمـ

 األمر الضروري، 
ّ
إلى نتيجٍة ُمحّددة، إال إن

ة الطفل، األمر الذي قد  اآلن، هو إثبات هويَّ
يماطل األب في فعله. وكان القانون املصري 
 األب، أو أي أحــٍد من طرفه، له 

َّ
قد نــّص بــأن

 فــي اســتــخــراج شــهــادة مــيــالٍد للطفل 
ّ

الــحــق
حديث الوالدة. وفي العام املاضي، جاء ُحكم 
األم  حــق  لــصــالــح  اإلداري  الــقــضــاء  محكمة 
فــي اســتــخــراج شــهــادِة ميالد طفلها، ولكن 
بشروٍط، أّولها إثبات العالقة الزوجّية على 
أي  التنفيذية،  الالئحة  تبّينه  الــذي  النحو 
ًا. كما البد لألّم  يجب أن يكون الزواج شرعيَّ
د نسب  إحضار بعض املستندات التي تؤكِّ
الــطــفــل، وهـــي مستند إخــطــار قــيــد املــولــود 
ــــوالدة، وصـــورة  مــن املــســتــشــفــى، أو جــهــة الــ
قــســيــمــة الــــــــــزواج، وصـــــــورة بـــطـــاقـــة إثـــبـــات 
تعفي  املــقــابــل،  وفــي  واألم.  األب  لشخصّية 
األب مــن أغــلــب تــلــك املــســتــنــدات، ويــكــفــي أن 
يكون حاضرًا ليبلغ بمولوده الجديد. عدم 
الــثــقــة فــي الــتــعــامــل مــع املــــرأة، أو اعتبارها 
االعتماد  يمكن  ال  األهلية،  ناقص  شخصًا 
بــيــانــات طفلها، فــي حني  عليه فــي تــوثــيــق 
إعـــطـــاء مــطــلــق الــثــقــة لــــألب فـــي اســتــخــراج 
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لقي في بحيرة راكــدة، نشرت فتاة 
ُ
أ كحجٍر 

دَعى هدير مكاوي، قصتها على فيسبوك، 
ُ
ت

وأعلنت قرارها االحتفاظ بجنينها من دون 
موافقة األب الــذي تنّصل من االعــتــراف به، 
 من الجدل، أثارها 

ٌ
ُمطالبًا إياها بقتله. حالة

قــــرار مــكــاوي عــلــى فــيــســبــوك بــني داعــــم لها 
ولحريتها، وبني مدين لفعلها وواصمًا لها، 
ث ســوى  وبـــني فــريــق ثــالــث لــم يــعــِنــه الــتــحــدُّ
عن الطفل ووضعه، وحقه في أوراق ثبوت 
ودعم لن يحصل عليها إال بموافقة األب أو 
أحــد مــن طــرفــه. وتــأخــذ هــذه القضايا دومــًا 
حــّيــزًا مــن الــنــقــاش االجــتــمــاعــي والسياسي 
القضاء  في  أيضًا  الفقهي  الديني  وأحيانًا 
ــك، ملـــا تــتــمــّيــز بـــه مـــن حــســاســّيــة  ــ الـــعـــام. وذلـ

وجذرّية. 
الحناوي  منذ حــادثــة هند  ت 

َ
عامًا مض  13

رت  وأحــمــد الــفــيــشــاوي. ومــنــذ 3 أعـــوام، تــكــرَّ
نفس الحادثة مــّرة أخــرى بني زينة وأحمد 
ــدور عــلــى الــســاحــة  عـــز. وذات املــنــاقــشــات تــ
بنفس االفتراضات واالدعاءات واالتهامات 
»الــزنــا« وعـــدم أحقية  واألحـــكـــام املــســبــقــة بـــ
الــزنــا« فــي النسب. وكــأن املجتمع لم  »طفل 
أنملة، ولم تتغير قيمة  يتحّرك لألمام قيد 
وطـــريـــقـــة نـــقـــاشـــاتـــه لــلــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة واألخــالقــيــة، خــصــوصــًا تلك 
ــق بـــاألطـــفـــال. يـــحـــدث كـــل ذلـــك، 

ّ
الـــتـــي تــتــعــل

الخاصة  صفحتها  على  هدير،  تأكيد  رغــم 
الطفل جــاء نتيجة زواج  أن  على فيسبوك، 
الـــزوج وشقيقه.  والـــدة  فعلّيًا بمعرفة  ـــع 

ِّ
ُوق

لكنه كان زواجًا عرفيًا لعدم موافقة أهلها، 
ة  وبالتالي عدم وجود ولي لها. وألن قضيَّ

العمل على مسلسل »مداح القمر«، والذي كان 
الراحل، بليغ  سيرُصد قّصة حياة املوسيقار 
الفنان، عمرو  حمدي. وكان سيقوم ببطولته 
واكد. وبالفعل، كان واكد قد بدأ في التدريبات 
عــلــى الـــعـــزف عــلــى الـــعـــود ودراســـــة شخصّية 
ح 

ّ
بليغ بشكل كبير، إال أن العمل توقف، ورش

لتجسيد شخصية بليغ حمدي أيضًا كل من 
الفنانني هاني سالمة ومحمد نجاتي وأحمد 
عــــزمــــي. كـــمـــا رشـــحـــت مـــنـــة شــلــبــي لــتــجــســيــد 
الــفــنــانــة  كـــذلـــك  ـــــَحـــــت 

ِّ
ورش وردة،  شـــخـــصـــّيـــة 

شخصية  لتجسيد  صــبــري  هــنــد  الــتــونــســيــة 
ــنــــد ســـــــؤال مــــخــــرجــــه، مــجــدي  ــلــــثــــوم. وعــ أم كــ
 مدينة اإلنــتــاج اإلعــالمــي، 

َّ
قــال إن أحمد علي، 

ســبــق ووعـــــدت بــإنــتــاج الــعــمــل مــنــذ أكــثــر من 
ــخــاذ أّي خطوة 

ّ
خمس ســنــوات، ولــكــن دون ات

الحديث  ف عن 
ّ
أيضًا توق لذلك، فهو  جــديــدة، 

ــــف، أيــضــًا، الــتــمــويــل عائقًا  ـ
َ
حـــول الــعــمــل. ووق

شديدًا أمام البدء في تصوير مسلسٍل يرصُد 
حــيــاة رائـــد االقــتــصــاد املــصــري، طلعت حــرب. 
وكــانــت املــخــرجــة، أنــعــام محمد عــلــي، هــي من 
ى إخراجه. لكنها قالت في تصريحات 

ّ
ستتول

»العربي الجديد« إنها لم تعد تعلم أي شيء  لـ
ت من كثرة 

ّ
ــدة أنها مل ُمــؤكِّ عن هــذا املسلسل، 

مكتفية  عنه،  ســنــوات  عــدة  منذ  تصريحاتها 
بالقول إن أزمته هي في عدم العثور على جهة 

إنتاج جيدة.
ر الــفــنــان، مــحــمــود عـــزب،  ــرَّ ــ وبــعــدمــا ســبــق وقـ
 مسلسل عن قّصة حياة الفنان، استيفان 

َ
عمل

ف املسلسل تمامًا.
َّ
روستي، توق

»عزب شو«،  وأوضح محمود عزب، الشهير بـ
 
ّ
إن  

ً
قائال الجديد«،  »العربي  لـ تصريحاٍت  في 

الــعــمــل بــالــفــعــل كـــان ســيــقــوم بــتــصــويــره قبل 
ثورة 25 يناير، لكن جاءت األحداث السياسّية 

املتوالية وراء بعض، فتم التأجيل منذ سنوات، 
ــــه لــم يــعــد يــعــلــم شــيــئــًا عــن العمل 

ّ
ــحــًا أن

ّ
ُمــوض

بعد تكرار توقفه. وبعدما مأل الفنان، طلعت 
زكريا، الصحف بتصريحاٍت حول نّيته عمل 
»الــشــاويــش عطية«،  عــن قصة حياة  مسلسل 
الفنان،  قدمها  التي  الشهيرة  الشخصّية  تلك 

عديدة  أفـــالم  سلسلة  فــي  القصبجي،  ريـــاض 
ف العمل 

ّ
للفنان الراحل، اسماعيل ياسني، توق

تمامًا على املسلسل. وعن السبب، قال طلعت 
إنــه دخــل فــي عــدة أعــمــال، وانشغل بعد وقف 
املسلسل، بسبب عدم وجود جهة إنتاج تقوم 
بتمويله. أخيرًا، وبعد سنوات من الحديث عن 

نّية لعمل مسلسل يرُصد قّصة حياة  وجــود 
الفنان، فريد األطرش، ويقوم ببطولته الفنان 
ــف الــعــمــل تمامًا. 

ّ
الــســوري مــجــد الــقــاســم، تــوق

ــه ألغى فكرة 
ّ
وقــال مجد في تصريحات لــه، إن

تجسيد الشخصية تمامًا من حساباته، ألنّها 
أرهقته كثيرًا.

وثــيــقــِة مــيــالد طــفــلــه، دون رقــيــٍب عــلــيــه، أمــر 
غــيــر مــقــبــول. فـــإذا افــتــرضــنــا تــالعــب بعض 
األمهات في بيانات طفلها، فربما يتالعب 
البيانات.  تلك  في تسجيل  منها  أكثر  األب 
وقــد تناولت العديد مــن األفـــالم عــدم أمانة 
األب في توثيق بيانات الطفل الــذي يذهب 
بما  ُمكتفيًا  طــفــلــه  لتسجيل  أوراق،  بــــدون 

سيقوله. 

ــــالم عـــديـــدة تــنــاولــت هــــذه الــظــاهــرة  ـــة أفـ ثـــمَّ
ة، أهمها: االجتماعيَّ

- فيلم »تزوير في أوراق رسمية« من إنتاج 
الــعــزيــز  بــطــولــة مــحــمــود عــبــد  عــــام 1984، 
وميرفت أمني، تأليف صالح فؤاد، وإخراج 
ــام األب بــتــســجــيــل  ــ ــيـــه قـ يـــحـــي الـــعـــلـــمـــي. وفـ
طفليه من زوجتني مختلفتني باسم زوجة 

واحدة فقط، باعتبارها أم الطفلني.
- فيلم »حب ال يرى الشمس« من إنتاج عام 
ونجالء  العزيز  عبد  بطولة محمود   ،1980
أبــوزيــد، وإخـــراج  وتــألــيــف محمود  فتحي، 
أحــمــد يــحــيــى. وتــــدور أحـــداثـــه حـــول زوجــة 
اإلنــجــاب، فتتفق هــي وزوجها  ال تستطيع 
على أن يــتــزوج مــن أخــرى شــرط أن يسجل 
الرسمية  والــدتــه  وتصبح  باسمها،  الطفل 

على األوراق.
- فيلم »الباطنية« إنتاج عام 1980، بطولة 
نادية الجندي وفاروق الفيشاوي، وتأليف 
ــام الـــديـــن  مــصــطــفــى مــــحــــرم، وإخــــــــراج حـــسـ
مصطفى. وتدور أحداثه حول عالقة عاطفية 
بني فتاة فقيرة وابن تاجر مخدرات، وينتج 
بخطفه،  ألبيه  الطفل  يقوم جد  طفل.  عنها 
ابنه من  ويـــزّوج  قتلوه،  بأنهم  األم  وإيــهــام 

امرأة أخرى، ويسجل الطفل باسم الزوجة.

مسلسالت السير الذاتية… مشاريع لم تنّفذأفالم دافعت عن قضايا تشبه هدير مكاوي
كثير من المشاريع التي 

تتناول سيرة حياة فنانين 
أو مؤثرين في الشأن 

العام، بقيت حبرًا على 
ورق. لم ُتستَكمل هذه 

المشاريع ألسباب مختلفة

نور عويتي

ــم يــعــر الــنــظــام  ــة، لـ مــنــذ انــــــدالع الــــثــــورة الـــســـوريـ
ــاتــه  ـــِف عــمــلــيَّ

ِّ
ــــوري أي أهـــمـــيـــة ملــــا قــــد تـــخـــل ــسـ ــ الـ

الــتــي تشتدُّ فيها  املـــدن  فــي  ة مــن دمـــار  العسكريَّ
االشـــتـــبـــاكـــات. فـــالـــنـــظـــام الــــــذي أســـقـــط بــرامــيــلــه 
اهتماٍم  أي  يعر  لم  األعـــزل،  املتفجرة على شعبه 
بـــــإرث ســـوريـــة الــثــقــافــي والــــحــــضــــاري. بـــل على 
الثقافية  الهوية  أن يمحي  العكس تمامًا، حــاول 
لبعض املدن املسّجلة على الئحة التراث العاملي.

وشــهــدت حلب النصيب األكــبــر مــن الــدمــار. وفي 
املدينة تفقد جــزءًا مــن تاريخها.  يــوم، كانت   

ّ
كــل

ــتـــي تــــوالــــت عــلــيــهــا الــــحــــضــــارات مــنــذ  املـــديـــنـــة الـ
ــا يـــزيـــد عن  ــة آالف عـــــام، وتـــحـــتـــوي عــلــى مـ ــعـ أربـ
ــل الــنــظــام وحــلــفــاؤه  150 معلما حــضــاريــا، واصـ
الحرب تحتاج  بأن  ذلك  مبررًا  لسنوات،  قصفها 
إلــى تضحية، ونسب ذلــك الــدمــار لــإرهــاب، دون 
أن يــأبــه ألن يــكــون املستقبل بــال ذاكــــرة، بــل عمد 
األثرّية  قلعة حلب  اتخذ  الذاكرة عندما  لتشويه 
نيران  منه  لتنطلق  ومنبرًا  لــه،  عسكري  كموقع 
الــقــذائــف. وتــســبــب ذلـــك بــدمــار مــعــالــم مهمة في 
الشعبية،  والــحــمــامــات  األمـــوي،  كالجامع  حــلــب، 

والبيوت، واألسواق القديمة. 
ــل الــــتــــي تــعــنــى  ــاغــ ــشــ ــار أيــــضــــًا املــ ــ ــدمــ ــ ــ وشــــمــــل ال
تشتهر  الــتــي  والــتــراثــيــة  التقليدية  بالصناعات 
بــهــا حــلــب، كــاملــصــابــن، وهــــي مــصــانــع تقليدية 

ى بصناعة صابون الغار أو الصابون 
َ
عن

ُ
قديمة، ت
الحلبي.

ــــواع  ــود أنـ ــ ــابـــون الــحــلــبــي مــــن أجــ وُيـــعـــتـــَبـــر الـــصـ
نًا من  الصابون في العالم. ويعود ذلك لكونه ُمكوَّ
 ثقافية، 

ً
 للصابون قيمة

َّ
مكونات طبيعة، كما أن

التقليدية  الــطــريــقــة  عــلــى  فــالــحــلــبــيــون حــافــظــوا 
التي يتمُّ فيها تصنيع الصابون. وتمكنوا، رغم 
ما مــروا به من حــروب طويلة عبر تاريخهم، أن 

يحموا هذه الصناعة التراثية آلالف السنني.
فالصابون الحلبي يتعّدى كونه ُمنتجًا تصدره 
حــلــب لــلــعــالــم، وإنـــمـــا هـــو جــــزء عــريــق مـــن تـــراث 
فتصميمه  تاريخها.  من  مهمٌّ   

ٌ
وتفصيل املنطقة، 

البسيط ذو اللون األخضر، والــذي يحمل شعار 
قــلــعــة حـــلـــب، وكـــذلـــك رائـــحـــتـــه الــطــيــبــة، مــرتــبــطــة 

باملدينة بشكل وثيق. 
ولــكــن التجار الــســوريــون الــذيــن تــوارثــوا تقاليد 
ــراث  ــتــ ــمـــوا الــ هــــــذه الــــصــــنــــاعــــة، حـــــاولـــــوا أن يـــحـ
الـــالمـــادي الــــذي كـــاد الــنــظــام أن يــمــحــيــه. إذ قــام، 

حسن الحرستاني، وهو واحد من التجار الذين 
ت معاملهم في حلب، بنقل تقاليد صناعة 

َ
ِصف

ُ
ق

 عن حرفته.
ّ

الصابون وحرفتها معه، ولم يتخل
وحال الحرستاني، كحال باقي السوريني الذين 
ه، 

َّ
لجؤوا إلى أوروبا هربًا من ويالت الحرب، إال أن

د  على عكس بعض الالجئني، لم يحاول أن يتجرَّ
املجتمع  يتقبلها  قد ال  التي  وتــراثــه،  ته  من هويَّ
املضيف. بل سعى للمحافظة على تراثه ومهنته، 
السوري،   – الفرنسي  صديقه  بمساعدة  وافتتح 
الــصــابــون  إلنــتــاج   

ً
مــعــمــال قنسطنطيني،  سمير 

الحلبي في فرنسا، في إحدى ضواحي العاصمة 
باريس.

 الـــيـــوم صـــابـــونـــًا حــلــبــّيــًا، بـــذات 
ُ

ويـــنـــتـــُج املـــعـــمـــل
التقليدية للصابون الحلبي، ويحمل  املوصفات 
اسم »حلب« كعالمة تجارية، لتحيا املدينة التي 
ــــوت مــنــهــا فـــي عــاصــمــة أخــــرى،  ــة املـ تـــفـــوح رائـــحـ
ولتنبض باريس بحّس شرقي، وبرائحة حلبية. 
ويبدو الحرستاني واعيًا ألهمّية منتجات معمله 
ثــقــافــيــًا، فــهــو صــــرح، بــحــســب وكـــالـــة »رويـــتـــرز«: 
الشارع،  إلــى  فــروا  »حلب قصفت، والناس هناك 
الصابون هي  مــنــازل، وصناعة  لديهم  يعد  ولــم 

وسيلة نواصل من خاللها تخليد تقاليدنا«.
ويــتــمــّيــز الــصــابــون الــحــلــبــي بــجــودتــه ورائــحــتــه 
والشعر،  البشرة  على  الطبّية  وفــوائــده  الفّواحة 
كــمــا يــنــصــح بـــه بـــشـــّدة لــلــبــشــرة فـــي حــــاالت حب 

الشباب والبثور.

تبحث الجهات الداعمة عما يناسب أجنداتها

)Getty( كان عمرو واكد سيقوم ببطولة فيلم عن حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي

يتميّز الصابون 
الحلبي برائحته 
الفواحة وفوائده 
على البشرة )فيليب 
لوبز/ فرانس برس(

قام محمود عبدالعزيز بلعب دور بطولة فيلم »تزوير في أوراق رسمية« عام 1984 )فيسبوك(

مشهد من مسرحيّة »شكسبير في الزعتري« )العربي الجديد(

التقت »العربي الجديد«، المخرج والممثل المسرحي السوري، نوار بلبل، وأجرت معه الحوار 
التالي حول المسرح السوري في زمن قبل الثورة وبعدها في حالة الشتات

نوار بلبل

صابون الغار الحلبي

فنون وكوكتيل
حوار

تراث

تلفزيونوقفة

»بدأنا فعليًا بالعمل 
على عرض جديد، وسنبني 
العرض على نص »فاوست« 

للكاتب األلماني غوته. 
ويعمل اآلن على النص 

الناقد السوري المعروف نبيل 
الحفار. وفي النص األصلي، 

تكون شخصية الشيطان 
»ميفستوفيلس« حاضرة، 

وهي الشخصية التي كانت 
تمثل الشر المطلق في 
العالم القديم. وتقوم 
الشخصية على المسرح 

بالتحريض على القتل والزنا 
والخيانة؛ وسندمج مع 

النص األصلي فيديوهات 
توثق جرائم الحرب التي 

قام بها بشار األسد.

توثيق 
جرائم األسد
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السياسي  مــع موقفها  قــة، 
ّ
الــخــا اإلبــداعــيــة 

الشخصي، ولكن ليس على حساب اإلبداع 
فهو الخالد، أما النظريات واأليديولوجيات 

فإلى زوال«.
ومــــع اعــــتــــزازه الــصــغــيــر بــــ »الـــيـــســـاري في 
ــار »الـــيـــســـار  ــكــ ـــرى حــــــداد أن أفــ شـــبـــابـــه«، يــ
الـــعـــربـــي« - الـــــذي يــصــفــه بـــالــــ »يــــســــارات«-  
كـــانـــت تــنــظــيــريــة أكـــثـــر مـــمـــا هــــي واقـــعـــيـــة، 
ــع الـــســـلـــوك الــشــخــصــي  ـــل ومـــتـــنـــاقـــضـــة مــ بـ
ريها، فالنظرية كانت في واٍد والتطبيق 

ّ
ملنظ

أن  الشاعر  آخــر. ويعتبر  واٍد  فــي  والسلوك 
يه 

ّ
من بني أخطاء »اليسار العربي«، رغم تغن

بشعارات »العلمانية« واملدنّية«، ما أسماه 
بالخطأ »الفادح«، حني استبعد »الدين« من 
القاعدة  فقد  وبالتالي  »التقدمية«،  أفــكــاره 
سرعان  والــتــي  لــه،  الحاضنة  الجماهيرية 
مـــا ألـــقـــت بــنــفــســهــا فـــي أحـــضـــان »اإلســـــام 
السياسي«، بعد انحسار »اليسار العربي«.

تــحــدث الــشــاعــر بــأســى عــن أحـــام »الشاعر 
ــة  ــازيــ ــهــ ــتــ ــــة« وانــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــرغـ ــ الــــــــثــــــــوري«، و»بـ
»الــســيــاســي الـــثـــوري«، فــــاألول حــالــم صــّدق 
كذبة األخير بأن »اإلنسان« هو بوصلة أية 
»ثورة«، فيما كان »إنسان« املستبد يختلف 
جــذريــا عــن »إنـــســـان« الــشــاعــر الــــذي ينشد 
»الــحــريــة« و»الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة«، خــارج 
الــنــظــريــات واألحــــزاب فــي كــل زمـــان ومــكــان. 
بـــدا صــاحــب »انـــتـــمـــاءات« كــمــن يـــود تقديم 
»الرومانسية«،  املرحلة  تلك  اعــتــراف، حــول 
وكــأن لسان حاله يقول: »لــم يكن باإلمكان 

أكثر مما كان«.
في سياق آخر، وفي زيارته الخامسة لُعمان، 
الُعماني،  باملكان  عاقته  عن  حــّداد  تحدث 
فعاد إلى الستينيات القرن املاضي: »تعّرفت 
 وكــادحــا في 

ً
الُعماني عــامــا على اإلنــســان 

الــبــنــاء كــمــفــهــوٍم إنــســانــي للعمل املــشــتــرك، 
ـــــد لــــدي حــمــيــمــيــة خـــاصـــة تــجــاهــه، 

ّ
مــمــا ول

وتطورت عاقتي مع املكان الحقا باملفهوم 
ملمح  الُعماني  للمكان  »النضالي«، وصار 

روحــــي يــتــصــل بــالــنــضــال والـــحـــّب والــشــعــر 
أيضا، وبــاألدب إجــمــااًل، حيث تعّرفت على 
الطائي  عبدالله  الريادي  والروائي  الشاعر 
ــدت عاقتي 

ّ
 )توفي عــام 1971(، وتــوط

ً
مثا

عيسى  كسماء  الجدد  العمانيني  بالشعراء 
الــغــافــري، وغيرهم  الرحبي وزاهـــر  وســيــف 

من األجيال الجديدة«.
ــــداد قـــد تـــحـــدث فـــي الــنــقــاش الـــذي  ــــان حـ وكـ
الشاعر  قّدمها  التي  الشعرية،  أمسيته  تا 
سماء عيسى، عن رأيه في التجربة الشعرية 
الُعمانية، هو الذي أحيا أول أمسية شعرية 
له بالنادي الثقافي عام 1987، أي بعد ثاثة 
عقود، ظهرت فيها أصوات واختفت أخرى، 
الــتــجــربــة »متانة  فــي هـــذه  مــا يستوقفه  أن 
اللغة املتحّررة من الشكل الخارجي للنص، 
كــمــا أن الــلــغــة هــنــا عــربــيــة، بــمــعــنــى عندما 
تقرأ شاعرًا ُعمانيا، فأنت تقرأ شعرًا عربيا 
وليس شعرًا عربيا يبدو وكأنه مترجم عن 
لغة أخرى، حيث استفاد الشعراء العمانيون 
ثيمتي  تكرار  عن  أمــا  اللغوي«.  تراثهم  من 
فيقول صاحب  فــي تجربته  واملـــوت  الــحــّب 
الجديد«  »العربي  لـ ليلى«  مجنون  »أخبار 

مسقط ـ عبديغوث

»الـــيـــســـار الـــعـــربـــي الــــــذي أفــهــمــه 
ــة والـــــعـــــدالـــــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــل بـ ــتــــصــ مــ
االجــتــمــاعــيــة، ولـــيـــس بــمــفــهــومــه 
الــســيــاســي الـــضـــيـــق، وقــــد أخـــطـــأ حـــني كــان 
الــذاتــي«،  والنقد  »النقد  عن  نظرياته  يضع 
وغيرها،  للجماهير«،  و»األدب  و»االلتزام«، 
ألنــه لم يكن يطّبقها في الــواقــع، وأصبحت 
الذي  الوقت  في  مقّدسة  مفاهيم  النظريات 
املــقــّدســات، لقد  كنا فيه نعلن تــمــّردنــا على 
نتوّهم  كنا  كنا نصنع صنما جــديــدًا حــني 
ــم صنما قــديــمــا«، يــقــول الشاعر 

ّ
أنــنــا نــحــط

»العربي  لـ  )1948( حـــداد  قــاســم  البحريني 
ــنــــاء زيــــارتــــه لــُعــمــان  ــاء أثــ ــقـ الـــجـــديـــد« فــــي لـ
ــة فــي  ــريـ ــعـ ــة شـ ــيـ ــيـــث قـــــــّدم أمـــسـ مـــــؤخـــــرًا، حـ

»النادي الثقافي« بمسقط.
كان الحديث عن التجربة السياسية لجيله 
مــنــاســبــة لــفــتــح الـــحـــوار مــعــه حـــول مــواقــفــه 
الثقافة واأليديولوجيا والكتابة.  اليوم من 
ــاء عــلــى  ــ ــكـ ــ ــداد أنـــــه »حـــــني يـــتـــم االتـ يـــــرى حـــــ
النظريات ال على اإلنسان، وتنهار النظرية 
يــنــهــار مــعــهــا اإلنـــســـان، فــي حــني أن املعنى 
اإلبـــداعـــي اإلنــســانــي يــكــمــن فـــي اإلنـــســـان ال 
خـــارجـــه«. هــنــا، يــتــمــنــى صــاحــب مجموعة 
»الــقــيــامــة« لــأجــيــال الــجــديــدة »أال تــقــع في 
بتجربتها  تــتــمــّســك  وأن  أخــطــائــنــا،  نــفــس 

شوقي بن حسن

في أملانيا القرن الثامن عشر، جرى إحياء »فن 
التأويل« )الهرمينوطيقا( ووجد حوله - حني 
ُبعث حيا من جديد - في القرن املوالي روافد 
يه. كان هذا اإلحياء في إطار الدفاع 

ّ
كثيرة تغذ

ــــذي جــــرى إصـــاحـــه ضمن  عـــن »اإلنـــجـــيـــل« الـ
األخـــرى في  ُولـــدت هــي  التي  البروتستانتية، 
ــفــه 

ّ
أملـــانـــيـــا. ســيــتــبــلــور هــــذا الـــتـــوّجـــه حـــني تــلــق

فريدريش شايرماخر  أّولــهــم  كــان  الفاسفة. 
)1768 - 1834( ثم تاه فيالم ديلتاي )1833 - 
ق 

ّ
1911( الذي اعتبر أن الهرمينوطيقا ال تحق

نفسها إال حــني تــتــرك الــرغــبــة فــي خــدمــة أيــة 
مهمة دوغمائية.

إلى  باملؤّولني  املاحظة ستؤّدي، الحقا،  هذه 
الفهم أصبح مشكلة فلسفية،  بــأن  أن يدركوا 

ــؤّســــس شـــايـــرمـــاخـــر دعــا  خــصــوصــا وأن املــ
الفهم  مــن  تجعل  كونية«  »هرمينوطيقا  إلــى 
 عـــن الـــنـــص الـــــذي يــعــالــجــه، فــبــهــذه 

ً
مــســتــقــا

قابلة  الهرمينوطيقا  تصبح  وحــدهــا  الــرؤيــة 
ــبــات الــقــرن 

ّ
للتطبيق أيــنــمــا ُوضـــعـــت. مــع تــقــل

ف 
ّ
وغــيــرهــا، سيتوق الفلسفية  عــشــر،  الــتــاســع 

الفكرية  النمو. لم يكن ذلك بسبب الفضاءات 
الــتــي انفتحت مــع »إنــــزال« ماركس  الــجــديــدة 
أو   إلى حلبة الصراعات االجتماعية 

َ
الفلسفة

ضــربــات مــطــرقــة نيتشه الــقــاســيــة عــلــى رأس 
قة بالرؤية 

ّ
الحداثة الغربية، بل ألسباب متعل

الــتــي وضــعــهــا شــايــرمــاخــر نــفــســه، وهــــذا ما 
 )1976  -  1889( هايدغر  مــارتــن  إليه  سينتبه 
وهو يستأنف قّصة الهرمنيوطيقا من جديد.

ة« أن تأويلية 
ّ
لقد رأى صاحب كتاب »مبدأ العل

كونية تعني ترك األهــم يفلت من النصوص. 
يقترح هايدغر أن يجري استقبال النص في 
غربته األولــى، كما هو، وتركه كي َيظهر منه 
مــا لــيــس مــصــاغــا. فــي هـــذه املنطقة )مـــا ليس 
ى دائــمــا ويــوجــد ما 

ّ
مصاغا( يوجد مــا يتخف

للفيلسوف  يــرتــســم  قــنــاع.  تــحــت  إال  يظهر  ال 
األملـــانـــي، فـــي تــأويــلــّيــتــه، ُبـــعـــدان: املـــصـــاغ من 

قاسم حداد الكتابة أيًا كان  شكلها

من الصعب أن نلحق 
بالتأويليات اليوم، فلقد 

تشعبت وتسارع نمّوها 
وذهبت في كل 

اتجاه، فلم تعد تهتم 
بالنصوص وحدها، بل 

بفهمها أيضًا وبكل 
الظواهر

كان الحديث عن التجربة 
السياسية لجيله مناسبة 

لفتح الحوار معه حول 
مواقفه اليوم من 

الثقافة واأليديولوجيا 
والكتابة وأشكالها. 

»العربي الجديد« 
التقت الشاعر البحريني 
في ُعمان، حيث أقام 
أمسية شعرية مؤخرًا

تستكشف رواية سليم 
البيك سؤال الهوية 

الفلسطينية، وكيف 
يعاد بناؤها وهدمها 
عبر ثالثة أجيال عاشت 

النكبة وتبعاتها، 
من خالل قصة شاب 

فلسطيني سوري لجأ 
إلى فرنسا

التأويلية مفاتيح متاحة للجميع

تذكرتان إلى صفورية  مرّ ولم يعد

الشعر شرفة أخيرة لإلنسان العربي

اقترح هايدغر أن يجري 
استقبال النصوص في 

غربتها األولى

إدراكه لهويته 
المركبة يبقي على 

شعوره باالغتراب حيًا

إن سبب الخلل الذي 
نعانيه هو أننا ممنوعون 

من التخيّل

كنا نصنع صنمًا 
جديدًا حين توّهمنا 

تحطيم األصنام 

»أيها  مجموعته  ــداد  ح قاسم  كتب 
فان  فنسنت  دفاتر  سيدي،  يا  الفحم، 
»أكاديمية  في  إقامته  خــالل  ــوخ«،  غ
العزلة« في ألمانيا. وقبل أيام، حاز عنها 
الفنان  عن  الشابي«.  القاسم  »أبو  جائزة 
الهولندي يقول: »في لوحاته التناقض 
في  وعذاباته  للحياة  حبّه  بين  الغريب 
مشّعة  ــوحــة  ل ــرســم  ي ــان  كـ الـــواقـــع، 
مع  بالنجوم  المضاء  والليل  بالشمس 
حين  السكين،  أو  بالفرشاة  حادة  ضربات 
ومن  ذهلت،  األصلية  أعماله  شاهدت 

هذه الرحلة الفيزيائية أنجزت الكتاب«.

فان غوخ وأكاديمية العزلة

2425
ثقافة

لقاء

إضاءة

رواية

فعاليات 

ــــان هــاجــســا 
ّ
ــث ــمــ الـــثـــيـــمـــتـــني تــ ــــني  ــاتـ ــ إن »هـ

للمبدعني إجمااًل، وتصادف ولعي بهما من 
خال تجربتي في مجنون ليلى وطرفة بن 
العبد، وتضاعف هذا الهاجس مع قراءتي 
لــلــتــراث، ويــتــابــع »كــلــمــا تــقــّدم اإلنـــســـان في 
 والتجربة، تكون قراءته للتراث قابلة 

ّ
السن

للتطور والتعّمق ويكون مرشحا الكتشاف 
الجواهر في هذه املناجم«.

الــنــص ومـــا هــو غــيــر مــصــاغ، والــــذي يعتبره 
ن فــيــه مــعــظــم إمــكــانــيــات 

َّ
ــز ــخـ ـ

ُ
املـــوضـــع الــــذي ت

املــعــنــى. وهـــكـــذا، يفتح هــايــدغــر مــســاحــات لم 
يطأها العقل البشري من قبل.

بعد ذلك، سيربط هايدغر التأويلية بأبحاثه 
ــه األبـــــــرز  ــابــ ــتــ ــي كــ ــ ــبـــر فــ ــتـ ــــني يـــعـ األخــــــــــــرى، حــ
األنطولوجيا  أن   )1927( والزمان«  »الكينونة 
)عـــلـــم الــــوجــــود( والــفــيــنــومــيــنــولــوجــيــا )عــلــم 
أن تكون جذورهما ضاربة  الظواهر( ينبغي 
فــــي مــــا يـــســـّمـــيـــه »هـــرمـــيـــنـــوطـــيـــقـــا الـــــدزايـــــن« 
)الـــدزايـــن: الــوجــود هــنــا/ اآلن(. وبــذلــك، فهذه 
ــتـــجـــاوز طـــمـــوح املـــؤّســـس  الــهــرمــيــنــوطــيــقــا تـ
ــــذي كــــان يـــريـــد أن تــكــون  الـــثـــانـــي، ديـــلـــتـــاي، الـ
لتصبح  اإلنسانية،  العلوم  تأسيس  مهّمتها 
البشري  الوجود  إلى فك شيفرة فهم  طامحة 
بإطاق. تصبح الفلسفة، بدءًا من هنا، عملية 
الــعــبــور إلـــى مــا وراء طــبــقــات مــن الــفــهــم، إنها 
الوجود  هــذا  ملظاهر  الــدائــم  التأويلي  الجهد 

)التاريخ، الفن، الدين، العلم...(.
الهرمينوطيقا  بقّصة  نلحق  أن  الصعب  مــن 
بــعــد الــنــقــطــة الـــهـــايـــديـــغـــاريـــة، فــلــقــد تــشــعــّبــت 
وتــســارع نمّوها وذهــبــت فــي كــل اتــجــاه، فهي 
مـــع هــانــز جــــورج غـــادامـــيـــر ســتــاحــق مـــا هو 
إذ ستطّبق مناهجها على  الــنــص،  مــن  أبــعــد 
فهم النص، أي أنها صارت فهما للفهم. وفي 
مغامرة تأويلية أخرى، جاء بول ريكور فجعل 
الــهــرمــيــنــوطــيــقــا تــهــتــّم بــمــا فـــي الـــذاكـــرة )هــي 
بها  الخروج  ثم  ومــن  بالضرورة(،  اجتماعية 
من النصوص إلى الحياة العامة. إنها تاحق 

كل شيء في هذا العالم.

عقب األمسية، أجاب الشاعر عن سؤال حول 
تــنــوع تجربته بــني الــشــعــر والــســرد وقــربــه 
من التشكيل، منذ إعانه مع زميله الكاتب 
أمـــني صــالــح عــن »مـــوت الـــكـــورس« فــي عــام 
1986، أّكــد حــداد بأنه ال يثق بأي شكل من 
االستمتاع  هــو  يهمه  ومــا  الكتابة،  أشــكــال 
بالكتابة أّيا كان شكلها، مضيفا أن تجربته 
آفاقا  له  »الجواشن«، فتحت  مع صالح في 
جديدة ونوعية في الكتابة، وإن ما يحاول 
ة 

ّ
الــوصــول إلــيــه هــو »الــتــجــاوز وإشــبــاع لــذ

االكتشاف وتلّمس الطريق في الكتابة«. 
ــراءة نــصــوصــه مشحونا،  بـــدا حـــداد قــبــل قــ
وفي ما يشبه »املانيفستو« قال: »إن الشعر 
العربي بعد  الوحيدة لإلنسان  الشرفة  هو 
أن فــقــد كـــل مـــزاعـــمـــه، فــالــشــعــر هـــو الـــرثـــاء 
الشعر-  -أي  وهــو  الــيــوم  نفقده  ملــا  العميق 
ها تجعل املؤسسات بكافة 

ّ
داللة إيجابية عل

أشكالها، تعي دور الثقافة واملعرفة في بناء 
اإلنسان والحضارات«.

وأضاف: »إن سبب الخلل الذي نعانيه هو 
غياب معرفتنا بالشعر واإلبــداع اإلنساني 
الـــذي يتصل بــالــحــريــة، وهـــو الــســبــب الــذي 

إذا  ف 
ّ
التخل مــن  للمزيد  مرشحني  يجعلنا 

فون 
ّ
ينا عن الشعر واإلبداع، نحن متخل

ّ
تخل

ألنــنــا مـــذعـــورون ومــمــنــوعــون مـــن الــتــخــّيــل 
الــحــضــاري«. وأكــمــل »إن الكارثة  واإلنــتــاج 
ى لنا في 

ّ
الحقيقية هي في مصادرة ما تبق

ــــداع، وهـــذا مــا ال  هـــذه الــحــيــاة مــن شــعــر وإبـ
تستطيع املؤسسات السلطوية أن تصادره 

منا«.
وكــــان حــــداد قـــد قــــرأ نــصــوصــا  مـــن مجمل 
تجربته املمتدة قرابة نصف قرن، ومّر على 
اطون«، و»طرفة بن الوردة«، 

ّ
»الوقت«، و»خط

و»مـــا الــبــحــريــن«، و»حـــجـــاز«، و»الــنــدمــاء«، 
ــقــــراءات«، وأنــهــاهــا   و»مــديــح الــنــعــش«، و»الــ

بـ »رقصة الغجر«: 
»كان الرمل حبر كتابهم
وخيامهم بيُت القصيد

وكان شعر الخوف نجمهم البعيد
أقرأ خطوهم

خطئ التفسير في ليل الكتاب«. 
ُ
كي أ

وكان شعر الخوف نجمهم البعيد
أقرأ خطوهم

خطئ التفسير في ليل الكتاب«. 
ُ
كي أ

فهم يالحق كل شيء

جيل ثالث بعد النكبة ومساءالته

على خشبة مسرح »المدينة« في بيروت يقّدم عرضان للكوميديا السوداء حامل 
في شهرها الخامس عند الثامنة والنصف من يومي 22 و23 من الشهر الجاري. 
زينب عّساف  تمثيل ندى أبو فرحات و  غابريال يمين و  المسرحية كتابة وإخراج 
و أسامة العلي و جويس أبو جودة، وتتناول المصير االجتماعي المرسوم لكل 

امرأة، والصراع بين ما تحلم به وما يريده المجتمع منها. 

آالن  الفرنسي  الفيلسوف  يلقيها  التي  المحاضرة  عنوان  القصيدة؟  تفكر  فيم 
الجاري.  السابعة من مساء 24 من الشهر  باريس عند  باديو في »بيت الشعر« في 
يعود باديو إلى تاريخ العالقة بين الشعر والفلسفة منذ أفالطون وحتى هايدغر، 
بيسوا  العالقة نفسها مثل  إلى  ويناقش نصوصًا أحدث لشعراء وكتّاب تطرقوا 

وبازوليني.

مركز  ينظمها  التي  الندوة  عنوان  واألدب  السينما  خالل  من  المدينة  حكايات 
»مجاورة« في القاهرة عند السادسة من مساء السبت المقبل. يشارك في الندوة 
كل من الكاتب عالء خالد والتشكيلية سلوى رشاد والمخرجة مّي عبد الساتر، 
حيث يتناول المشاركون االرتباط بين تاريخ المدن وحتمية التغيير وكيف يظهر هذا 

لدى الكتابة عنها أو توظيفها في الفنون.

معرض  في  المشاركة  طلبات  استقبال  بدء  عن  للتصوير«  الدولي  »االتحاد  أعلن 
المصورون الشباب في العالم من اآلن ولغاية نهاية آذار/مارس المقبل. المعرض 
العالم  أنحاء  جميع  من  للمصورين  تتاح  عّمان،  في  حزيران/يونيو  في  سيقام 
أو  الشارع  حياة  أو  بورتريه  التالية:  المواضيع  أحد  في  واحدة  بصورة  المشاركة 

عادات وتقاليد، وتقّدم الطلبات على موقع االتحاد.

ياسر أبو شقرة

»تــذكــرتــان إلـــى صــفــوريــة« هــي الــروايــة 
األولـــــــى لــلــكــاتــب الــفــلــســطــيــنــي، ســلــيــم 
الــبــيــك، والـــتـــي صــــدرت مـــؤخـــرًا عـــن دار 
»الــــســــاقــــي«، بــعــد تـــجـــارب لــلــكــاتــب في 
القصة القصيرة والشعر، وفيها يطرح 
تعيد  التي  الفلسطينية  الهوية  ســؤال 
 بــعــد جــيــل، 

ً
ــظــــروف تــشــكــيــلــهــا جـــيـــا الــ

وصـــــواًل إلــــى الــجــيــل الــثــالــث مـــن أبــنــاء 
النكبة.

ــرورات« إن  تنقسم الــروايــة إلــى عــدة »مــ
جـــاز الــتــعــبــيــر، األول مـــرور مــن تــولــوز، 
ــيــــرمــــوك، والـــثـــالـــث مــع  والـــثـــانـــي مــــن الــ
لــيــا، والــخــتــامــي تنتهي بــه الــروايــة هو 
املرور إلى صفورية. وفي كل مرة تسير 
شــخــصــيــة يـــوســـف الـــبـــطـــل الــثــاثــيــنــي 
ع تـــاريـــخـــه الــشــخــصــي بــني 

ّ
الــــــذي تـــــــوز

إلى  مــن صفورية  جــد فلسطيني خــرج 
سورية، إلى أب خرج من سورية للعمل 
فــي الخليج، حيث ولــد يــوســف، وحتى 
عـــودتـــه املــؤقــتــة والــســريــعــة إلـــى مخيم 
إلى  اليرموك في دمشق، ثم االضــطــرار 
مــغــادرتــه مــع الــاجــئــني الــســوريــني إلــى 
أوروبــا، حيث ينتقل للعيش في تولوز 

إحدى مدن الجنوب الفرنسي.
ــي املــــطــــار،  ــ ــتـــهـــي فـ ــنـ تــــبــــدأ الــــــروايــــــة وتـ
وكـــأنـــهـــا تــخــتــصــر عـــاقـــة الــفــلــســطــيــنــي 
باملكان بعاقة املسافر باملطار وانتظار 
املغادرة إلى املجهول. أضاءت فصولها 
ــة  ــقـ ــيـ ــدقـ ــة الـ ــيــ ــاتــ ــيــ ــة الــــحــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ عــــلــــى األسـ
والــصــغــيــرة مــن شـــراء الــخــبــز، والــرغــبــة 
ــنــــس والــــــحــــــب، والـــــتـــــنـــــزه فــي  ــــي الــــجــ فــ
الشوارع، والعاقة مع األهل، ودمجتها 
هــــذه الــتــفــاصــيــل املــعــيــشــيــة بــاألســئــلــة 
السياسية والهوياتية الكبرى، من أنا؟ 
كيف أتخّيل؟ ماذا أريد بالضبط؟ كيف 
أعّبر عن الثقافات التي أحملها من دون 

أن أبدو معتوها؟
فــي الــفــصــل األول مــن الـــروايـــة نــمــّر على 
تفاصيل عاقة يوسف مع مدينة تولوز، 
التي أقام فيها ملدة تمّكنه من الحصول 
أن أسئلته  إال  الفرنسية،  الجنسية  على 
ــتــــي تـــتـــنـــّوع مــــا بــني  الـــيـــومـــيـــة فــيــهــا والــ
 

ّ
العاقة مع الذات والعاقة مع اآلخر تظل
تـــكـــّرر نــفــســهــا كــــأن يــوســف يــعــيــش أول 
أيـــام غــربــتــه، ومـــا يبقي عــلــى تــدفــق هــذا 

ــتـــاف ثــقــافــتــي  ــرة يـــســـاوي اخـ وألول مــ
حالة  أمــام  تقريبا  الصفر  وليا  يوسف 
الحب التي تظهرهما متشابهني. يأتي 
أســئــلــتــه  يـــوســـف  يــنــســى  أن  ــذا دون  ــ هـ
ــكــــون والــكــيــفــيــة  ـــن يــ ــ ــه ومـ ــتـ ــول هـــويـ ــ حــ
الــتــي يــفــهــم بــهــا اآلخــــر جــنــســيــتــه، ففي 
الــصــفــحــات الــتــي يــذهــب فــيــهــا يــوســف 
ــــاوالت الــشــيــوعــيــني الــفــرنــســيــني،  إلـــى طـ
مــجــمــوعــة نشطاء  عليها  عـــرض  حــيــث 
في  فلسطني  ــص 

ّ
تــلــخ منتجات  بضعة 

ــة حــــدودهــــا الـــضـــفـــة وغـــــــزة، تــعــود  ــ ــ دول

هــو، وكيف  لنفسه عّمن  أسئلة يوسف 
يمكن أن يشرح لهؤالء املتضامنني أنهم 
يتضامنون مع ما يراه فاقدًا للشرعية 
 فلسطينهم أصغر بكثير من 

ّ
كدولة، وأن

أن تضّم كل الفلسطينيني على اختاف 
الظروف التي مّروا بها منذ عام 1948.

ــوان »مـــــــــاّرًا إلـــى  ــر، بـــعـــنـ ــ ــيـ ــ الـــفـــصـــل األخـ
يجلسان  وليا  يوسف  نــرى  صفورية«، 
فـــي املـــطـــار بــانــتــظــار الـــســـفـــر، أمـــــام كل 
هــــــواجــــــس يــــــوســــــف، وشـــــــعـــــــوره بـــأنـــه 
إن  مــا  الشخصية  فلسطينه  سيخسر 
االثنان عن  يرى فلسطني، كما يتحدث 
البيك  إنجاز يوسف لروايته، فيتداخل 
فـــي الـــســـرد لــلــحــظــات مـــع الــشــخــصــيــة، 
الـــتـــي حملها  فــلــســطــني  أن  فـــي  ويــفــكــر 
 بــعــد جــيــل، تــغــيــرت، 

ً
عــلــى أكــتــافــه جــيــا

وتغير أهلها كلما طال عمر البعد ونأت 
دت القضايا وتاهت 

ّ
العودة إليها، وتعق

في زحمة التفاصيل.

إدراكــه  بــاالغــتــراب املستمر هــو  الشعور 
املركبة، وإحساسه  لشخصيته وهويته 
بــعــدم االســـتـــقـــرار. مــن هــنــا يــقــررالــعــودة 
فــي محاولة  جـــّده،  إلــى صفورية مدينة 
إلسكات شياطني األسئلة وإقناع نفسه 

بأنه ينتمي إلى مكان وسيعود إليه. 
الثاني، فيضيء على عبور  الفصل  أما 
يــوســف مــن مخيم الــيــرمــوك فــي دمشق 
ثــم الــخــروج مــنــه، ويــدخــل فــي تفاصيل 
ــرة وصـــعـــبـــة، بـــات  ــريــ رحـــلـــة تـــهـــريـــب مــ
الجميع يعرف ما فيها من ذل وإرهــاق 
وخطر. نتعرف خال الرحلة على حياة 
يــوســف فـــي املــخــيــم، الــتــي تــشــبــه حــيــاة 
العديد من أبنائه، من دون أن يشعر أنه 

واحد منهم، ألنه ُولد وعاش في دبي. 
الكاتب عاقة  الثالث يــروي  في الفصل 
يوسف بـ »ليا«، حبيبته الفرنسية التي 
تنهزم  بــطــريــقــة  الــبــيــك قصتهما  نــســج 
العاطفة،  أمــام  الهوية  إشكاليات  فيها 
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عمل لـ أنيال قيوم آغا

)العربي الجديد(



سينما

نديم جرجوره

لهنــري  بيضــا«،  »ورقــة  ل  يشــكِّ
لفيلــم  نموذجــا  بارجيــس، 
سينمائي تجاري لبناني مقبول، 
النــّص  تشــوب  التــي  الهنــات  بعــض  رغــم 
ــرات 

ّ
باملؤث قــة 

ّ
املتعل والتقنيــات  الدرامــي، 

خصوصــا  الحــوارات،  وبعــض  البصريــة، 
ففــي  بعضهــا.  طــق 

ُ
ن كيفيــة  مســتوى  علــى 

لصناعــة  األساســية  املقّومــات  انعــدام   
ّ

ظــل
ســينمائية متكاملــة فــي لبنــان؛ وفــي مقابــل 
ســاع املساحة اإلنتاجية أمام نوعني اثنني، 

ّ
ات

علــى  عــان 
ّ
ويتوز شــيء،  كل  فــي  يتناقضــان 

جهــة  مــن  والباهــت  ح 
ّ
ســط

ُ
امل االســتهالكي 

أولــى، وعلــى النخبــويـ  الســاعي إلــى إشــاعة 
صــورة ســينمائية متينــة الُصنعــة اإلبداعية 
والجماليــة والفنيــة ـ مــن جهــة ثانيــة؛ يأتــي 
»ورقة بيضا« ليطرح ســؤال املواءمة املمكنة 
 
ْ
)وإن ُبعــٍد تجــارّي وصــورة ســينمائية  بــني 
تحتــاج إلــى بعــض التشــذيب(، فــي تحقيــق 
فيلــم يــروي حكايــات أشــخاٍص عديديــن، فــي 
بيئــات اجتماعيــة لبنانيــة مختلفــة، يلتقــون 
فــي عالــم القمــار، ومــا يحيــط بــه مــن أحــواٍل 

ومتاهات وصدامات.
لــن يكــون »ورقــة بيضــا« نموذجــا »مثالّيــا« 

واملقبــول،  املطلــوب  ـ  الثالــث  النــوع  لهــذا 
ح 

ّ
ســط

ُ
امل االســتهالكّي  النوعــني  مقابــل  فــي 

مــع  ســليم  تواصــل  عــن  العاجــز  والنخبــوي 
شــاهدين ـ فــي صناعــة 

ُ
شــريحٍة كبيــرة مــن امل

األفــالم اللبنانيــة. فالهنــات فيــه تحــول دون 
بلوغــه هــذه املرتبــة، لكنهــا لــن تمنــع ظهــور 
إليهــا،  تصبــو  أساســية  بصريــة  مقّومــات 
نقديــة،  قــراءة  فــي  عليهــا  االعتمــاد  وُيمكــن 
تتنــاول متنه الدرامــي، وبناءه الفني، ونّصه 
الســينمائي )الســيناريو والحــوار(، وكيفيــة 
التصويــر  ــع 

ّ
يتمت  

ْ
وإذ شــخصياته.  تركيــب 

)باســكال ريــادو( بجماليــة فنيــة، تنطلــق من 
الســينما  فــي  والحركــة  التشــويق  مفــردات 
بارجيــس  )هنــري  التوليــف  فــإن  األميركيــة، 
فــي  واملشــاهد  اللقطــات  يربــط  زكا(  وماريــا 
سياق سلٍس، يكتفي بحرفية املهنة، ويبتعد 
األحــكام  وإطــالق  الشــخصيات،  تحليــل  عــن 
املسبقة على مسالكها وأهوائها وتصّرفاتها 
وأساليب كالمها ومضامينه، ألنه يرغب في 
ر، بني الفينة   ُيمرِّ

ْ
متابعة وقائع عيشــها، وإن

واألخــرى، معالــم مــن يومياتهــا، وشــيئا مــن 
ماضيها، كي تكتمل ُصَورها اإلنسانية.

ل بخلٍل 
ّ
ــه ُيصاب بعطــٍب تقني، يتمث

ّ
وهــذا كل

فــي  البصريــة،  ــرات 
ّ
املؤث تنفيــذ  فــي  واضــح 

مقابــل تصويــر/ توليــف متماســكني وفنّيني 
الناريــة  الدراجــة  )ركــوب  أخــرى  لقطــات  فــي 
، واللقطات القريبة ملالمح بشرية غائمة 

ً
مثال

اتهــا املســحوقة، وذكرياتهــا الثقيلــة، 
ّ
فــي ملذ

حــوارات  سالســة  إلــى  باإلضافــة  إلــخ...(، 
فيــه،   

ٌ
مبالــغ بعضهــا  طــق 

ُ
ن أن  رغــم  عديــدة، 

ولهجة بعضها اآلخر مباشرة وغير واقعّية، 
 يغلب التفسير على هذا البعض، ما ُيشّوه 

ْ
إذ

مــا  حــّد  إلــى  ـ  وُيناقــض  الواقعيــة،  نضارتــه 
بالنســبة  خصوصــا  القمــار،  عالــم  واقعّيــة  ـ 
 كانــت الطبقــة 

ْ
إلــى أبنــاء الطبقــة الثريــة، وإن

الحــرب«  »أثريــاء  بـــ  ُيعــرف  مــا  إلــى  منتميــة 

فــة 
َّ
بــني ســوقية مخف لغــة تمــزج  )وألبنائهــا 

واّدعــاء معرفــة بنقيضهــا(، أو إلى برجوازية 
أو  متعــة  القمــار  فــي  تجــد  رأســمالية،  ثريــة 

هروبا أو تعويضا عن نقٍص.
تكمــن  بيضــا«  »ورقــة  إيجابيــات  أبــرز   

ّ
لعــل

ـ  نفســي  تحليــل  كل  عــن  النــّص  ابتعــاد  فــي 
اجتماعي. فالتعاطي مع الشــخصيات متأٍت 
مــن رغبتهــا فــي املشــاركة الدائمــة فــي ألعــاب 
القمار، في أطر ضّيقة، بعيدًا عن أمكنة عامة 

)الكازينو(. 
قــاٍت 

ّ
 إخفــاء تمز

ً
شــخصيات لــن يكــون ســهال

متالئــٌم  قــات 
ّ
بالتمز البــوح  لكــن  تعانيهــا، 

وشــفافيته  وبســاطته  الســرد  وسالســة 
وواقعّيتــه، إلــى حــّد كبير. ذلــك أن النا )دارين 

فــي  االســتمرار  علــى  قــادرة  غيــر  حمــزة( 
لــة، 

ّ
عالقــة زوجيــة ـ عائليــة تشــعر أنهــا معط

رغــم حّبهــا الكبيــر البنهــا الوحيــد. وجينــي 
 وســط 

ٌ
 وتائهــة

ٌ
)ألكســندرا قهوجــي( وحيــدة

ق، وعالقات عابرة، وإسراٍف 
َّ
خيبات حّب معل

فــي تعاطــي املخــّدرات. أمــا الرّيــس )غبريــال 
شــرف علــى تنظيــم »طــاوالت قمار« 

ُ
يمــني(، امل

خــارج معقلــه األساســي )مقــّر كبيــٌر فــي حّيــز 
مــن  زواجــه  أزمــة  يعانــي  معــزول(،  جغرافــّي 
عــن  ويبحــث  دائمــا،  متخاصمتــني  امرأتــني 
 مــن يقف 

ّ
قاتــل أخيــه، ولــن يتــرّدد  تعذيــب كل

بوجهــه أو يحتــال عليــه، أو قتلــه أو إهانتــه 
الجسدية أو املعنوية.

باإلضافة إلى هؤالء الثالثة ـ األساسّيون في 
البنــاء الدرامــي للحبكــة، املعقــودة على ســرد 
العائليــة  والعالقــات  القمــار،  لعبــة  يوميــات 
وتعاطــي  الثابتــة،  والصداقــات  املبتــورة، 
باإلضافــة  والجنــس،  واملخــّدرات  الخمــور 
إلــى اشــتغال خاّص بعالــم العصابات ـ هناك 
أفــراٌد يــدورون حولــه، أو ُيكملــون مســالكهم 
حــّد  علــى  والنهاريــة  الليليــة  حياتهــم  فــي 
لعوالــم  يبقــون صــدى بصرّيــا  أفــراٌد  ســواء. 

تــدور مــع الثالثــّي وحولــه ولــه، أو ُيصّرفــون 
أعمــااًل قــذرة، أو يعكســون شــيئا مــن املخفــّي 

هنا وهناك.
 يظهــر بديــع أبو شــقرا في لقطات عابرة، 

ْ
وإذ

يقــول فيهــا شــيئا مــن ميــزات العبــي القمــار 
وتصنيفاتهــم املوضوعــة لهم وفقا ألســاليب 
لعبهــم، أو لخلفياتهــم االجتماعيــة واملهنيــة 
والنفســية؛ فإن حّســان مراد ـ ُمســاعد الرّيس 
مســاحة   

ّ
يحتــل ـ  أعمالــه  ومديــر  وصديقــه 

شــرف 
ُ
وامل املراقــب  كونــه  أوســع،  بصريــة 

واملهتّم بتحقيق أمنيات الرّيس في املهنة.
والفيلــم يبقــى أمينــا لفكــرة أساســية: اكتفــاء 
تحّديــات  يواجهــون  أنــاٍس  حكايــات  بســرد 
البقعــة  هــذه  فــي  مقيمــني  أكانــوا  ى، 

ّ
شــت

 كانــوا منتمــني إلــى 
ْ
الجغرافيــة أو تلــك، أو إن

هذه الطبقة االجتماعية أو تلك. 
أحداثــه  كــون  فــي  واضــٌح  بيضــا«  »ورقــة  فـــ 
بمناطقهــا  بيــروت  بــني  لبنــان،  فــي  تجــري 
املختلفــة، والجنــوب. فــي حــني أن عالم القمار 
يتشــابه فــي بقــاع العالــم، ومــا يــدور فيــه أو 
الفيلــم  فــي  عليــه   

ٌ
ــظ

َ
محاف بســببه  أو  حولــه 

اللبناني، إلى حّد ما.

عن سينما 
لبنانية تجارية

»ورقة بيضا« لهنري بارجيس

دارين حمزة في »ورقة بيضا« لهنري بارجيس )العربي الجديد(

رييوو سونغ ـ بوم في »الشبكة« لكيم كي ـ دوك )العربي الجديد(
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درســُت الســينما بشــكلها الكالســيكي. لــم أعــرف أنــي ســأصنع 
متــه فــي الجامعــة هــو كيفيــة 

ّ
أفالمــا وثائقيــة. األساســي الــذي تعل

والســيناريو  الــورق  علــى  كثيــرًا  أعتمــد  جيــد.  ســيناريو  كتابــة 
والتحضير الطويل. أحّب معرفة كل شيء قبل التصوير: األماكن 
والشــخصيات والعالقة بينهما، حركة الشــخصية في فضائها، 
وحركــة الكاميــرا وحجــم اللقطــات والتفاصيــل املحيطــة. أحّب كل 

ق بالصورة وبنائها.
ّ
ما يتعل

الفوز طنجور

محتِكــٌر  أنــه  أحــد  يعتقــد  أال  »موالنــا«:  فــي  األساســية  الفكــرة 
للحقيقــة. لنختلــف، لكــن فــي إطــار احترام الحق فــي التعبير. تبدأ 
الكارثــة، عندمــا يعتقــد البعــض أنــه يمتلــك الحقيقــة املطلقــة، أو أنه 

وحده على صواب، وال يتوّرع عن قتل من ال يقتنع بآرائه. 
مجدي أحمد علي

التــي  واملشــاعر  مراهقتــي،  فــي  شــاهدتها  التــي  األفــالم  ــر 
ّ
أتذك

انتابتنــي أثنــاء ذلــك. فهمــت العالــم ونفســي بمشــاهدتي األفــالم. 
كنــُت أقــارن نفســي بأبطالــي، وهكــذا كبرت: هل أنــا كهذا النموذج 
خــذ قــرارات جّيــدة؟ هــل كنــُت ســأفعل مثلــه؟ 

ّ
الــذي أحــّب؟ هــل يت

أسئلة يطرحها أحدنا على نفسه وهو ُيراقب والده.
بن آفلك

بعد 21 عاما على »املوت ألجلها« )1995(، يلتقي املخرج غاس 
فــان ســانت واملمثــل يواكني فونيكس في مشــروع ســينمائي 
جديــد بعنــوان »ال تقلــق، لن يذهب بعيــدًا على قدميه«، عن جون 
صــاب بشــلل رباعــّي إثــر تعّرضــه لحــادث 

ُ
كاالهــان، الرّســام امل

ســيارة وهــو فــي الـــ 21 مــن عمره، قبل أن ُيصبح رّســام أشــرطة 
ُمصّورة.

قريبــا،  ســيعمل،  أنــه  سكورســيزي  مارتــن  األميركــي  أعلــن 
علــى تحقيــق مشــروع »اإليرلنــدّي«، عــن قصــة حقيقيــة تــدور 
مــة، فــي ســتينيات القــرن الـــ 20 

ّ
أحداثهــا فــي عالــم الجريمــة املنظ

وسبعينياته. قصة رجل في الـ 75 من عمره، ينظر إلى ماضيه 
ر فــي الثمن الذي دفعه كي يصل 

ّ
والــدرب الــذي ســار عليــه، وُيفك

إلى ما وصل إليه، وهو ثمن باهظ جدًا.

يلتقي ويل سميث وتوم هانكس في نسخة سينمائية جديدة 
مــن فيلــم التحريــك »دومبــو«، الــذي أنتجتــه »ديزني« عــام 1947. 
والجديــد ســيكون بــإدارة تيــم بورتــون، علمــا أن دور األول غيــر 
معــروف بعــد، وللثانــي دور الشــرير. فــي هــذه الحالــة، ســتكون 
املــّرة األولــى لهانكــس التــي لن يكون فيها الشــخص اللطيف، في 

حياته املهنية.

عالقات معّطلة 
بين أفراٍد يتوقون 
ل إلى خالٍص مؤجَّ

يختصــر الســينمائي الكــوري الجنوبــي كيــم 
التــي  للســينما  العميــق  املعنــى  دوك  ـ  كــي 
فكــرة تســتحوذ  »لــدّي  التالــي:  ُيحــّب، بقولــه 
مزيجــا  الســينما  كــون  حــول  كثيــرًا،  علــّي 
والســخرية  والســالم  واألزمــات  التوتــر  مــن 
إلــّي، الســينما هــي هــذا  والتدميــر. بالنســبة 
 ُمشــاهدة فيلمــه 

ّ
ــه فــي وقــٍت واحــد«. ولعــل

ّ
كل

ــف هــذا القــول، 
ِّ
األخيــر »الشــبكة« )2016(، تكث

وتعكس جوانب أساسية منه، بارتكازه على 
 تبدو 

ْ
نتاٍج درامّي منبثق من هذا املزيج، وإن

لة، لعطٍب ُيصيبها 
ّ
مفردة »الســالم« فيه معط

.
ً
في واقع الحدث أصال

التكثيــف الســينمائي لقــوٍل يرصــد محتــوى 
علــى  أيضــا  ينســحب  البصــري،  الصنيــع 
الزمنيــة  فاملــّدة  والجمالــي.  الدرامــي  البنــاء 
 في سرد 

ً
للفيلم )114 دقيقة( تظهر متماسكة

حكايــة صّيــاد ســمك كــورّي شــمالي )رييــوو 
ســونغـ  بــوم(، يجتــاز يوميــا حاجــزًا عســكريا 
ملراقبــة البحيــرة الواقعــة بــني الكوريتــني، كــي 
يجمــع األســماك العالقــة فــي شــبكته. حكايــة، 
علــى  تنفتــح  لكنهــا  وبســيطة،  عاديــة  تبــدو 
السياسّي واالجتماعّي واإلنسانّي، بعد خلل 
ُيصيــب مركبــه املتواضع، فيعجــز عن العودة 
بــه إلــى بلدتــه )الجانــب الشــمالّي(، ألن تيــارًا 
يجرفــه إلــى الجانب الجنوبــّي، على مرأى من 

املراقبني العسكريني في الجانبني.
هــذا، لوحــده، يكفــي كــي تبــدأ مغامــرة ـ غيــر 
ـ  ُمشــتهاة  وغيــر  مطلوبــة،  وغيــر  عــة، 

ّ
متوق

دخله 
ُ
للصّياد الشــاب، األب والزوج. مغامرة ت

فــي أروقــة أجهزة أمنية جنوبية، وتجعله في 
، إلــى البلــد 

ً
مواجهــة »أعــداء« ينتمــون، أصــال

نفســه، املنقســم على ذاته في الجغرافيا، وفي 

أمــور كثيــرة. وفــي لحظة خبث اســتخباراتي، 
ر، ُيصّر على رفضه،  ُيسمح له بـ »هروٍب« مدبَّ
بإغالق عينيه كي ال يرى شيئا »قد« ُيحاَسب 

عليه الحقا. 
ــق الجنوبــي قــاٍس للغايــة، علــى نقيــض 

ّ
املحق

نابعــة  وحشــيته  معــه.  والعاملــني  رؤســائه 
يتــرّدد  لــن  إيديولوجيــة صارمــة،  مــن تربيــة 
واملقابــل  إليهــا.  التنبيــه  عــن  دوك  ـ  كــي  كيــم 
شــاب،  حــارٍس  فــي  حاضــٌر  لــه  اإلنســاني 
ُيطلــب منــه البقــاء معه، فتنشــأ عالقة ســليمة 
وهادئــة بينهمــا. لكــن التحقيقــات لــن تــؤّدي 
إلى كشــف جــرم تجّسســي، ومحاولة إخراجه 
 أنه قادٌم 

ّ
إلى الشــارع ملالحقة جواســيس ُيظن

 يتبنّي 
ْ
ى، وإن

ّ
من أجلهم تصطدم بعوائق شت

أن  حــني  فــي  نائمــة،  تجّســس  شــبكة  وجــود 
عيده إلى »بلده«، حيث االستقبال 

ُ
»براءته« ت

 في مواجهة »األعداء«، 
ً
اإلعالمّي يجعله بطال

وحشــية   
ّ

أقــل تكــون  لــن  معــه  والتحقيقــات 
وقسوة من شبيهها الجنوبي.

املســار الدرامــي، بتفاصيلــه املتنّوعــة، يعكس 
ق، ما يؤّدي بالصّياد 

ّ
مرارة االنشــقاق والتمز

إلــى مــوٍت يــراه أفضــل من عيٍش مــالزٍم لخيبٍة 
وألٍم وانكسار ومهانة. ُيصّر على العودة إلى 
البحيرة الصطياد الســمك، ألنها مهنته. لكن 

املوت حاضٌر إلنقاذه من بشاعة الحياة. 
أن  مــن  أكبــر  هــو  مــا  »الشــبكة«  يتضّمــن 
فــي  طــاٍغ  اإلنســانّي  بكلمــات.  ُيختصــر 
هوامش تبدو، أحيانا، أهّم من املنت األصلي. 
والنســق الســينمائي يفضح بؤر االشــتعال 
عبــر ســرٍد تفكيكــّي هــادئ ومتــني الُصنعــة 
والبشــري  الجغرافــي  وعاملهــا  للحبكــة 

واإليديولوجي.
نديم...

أقوالهم»الشبكة« للكورّي الجنوبّي كيم كي ـ دوك: قسوة االنشقاق

أفعالهم

نموذج مطلوب لسينما 
لبنانية تجارية، يقّدمه 

»ورقة بيضا«، يجمع آلية 
اشتغال مهني حرفي 

بمزاجية قادرة على أن 
تكون جماهيرية

أخبار
◆ حصلت املمثلة األميركية 

آيمي أدامز على »نجمة« باسمها 
في ممّر املشاهير في هوليوود، 

في احتفال حضره زوجها دارين 
لي جالو، وابنتهما أريانا )6 

أعوام(، إلى جانب دوني فيلنوف، 
مخرج فيلمها األخير »أرايفل«، 
وجيريمي راينر، الذي شاركها 

 التمثيل فيه. ُيشار إلى أنها 
حة لجائزتي »غولدن 

ّ
كانت ُمرش

غلوب« الهوليوودية و»بافتا« 
البريطانية، كأفضل ممثلة، 

عن دورها فيه. علما أنها نالت 
»غولدن غلوب« أفضل ممثلة في 
فيلم موسيقي أو كوميدي لعام 
2014، عن دورها في »احتيال 

أميركي« )2013( لديفيد أو. 
راسل.

 
◆ بدأ املمثل األميركي فان ديزل 

رحلة الترويج ألحدث أفالمه، 
»تربل اكس: عودة كساندر 

كايج« لدي. جي. كاروزو، في 
الهند، وذلك قبل 3 أسابيع على 

إطالق عروضه التجارية الدولية. 
وقد حظي ديزل بترحيب هندي 

تقليدي، من سيداٍت ارتدين 
الساري األحمر، على وقع 

الطبول، خارج مطار مومباي، 
عاصمة الترفيه في تلك البالد. 

وقال ديزل، في بّث حي على 
صفحته على موقع »فيسبوك«، 

وإلى جانبه شريكته في البطولة 
املمثلة الهندية ديبيكا بادكون: 
»إنه حلٌم بالنسبة إلّي أن أزور 

الهند«. والفيلم هو الجزء الثالث 
من سلسلة أفالم »تربل اكس«، 
نجزا عامي 2002 

ُ
بعد جزأين أ

و2005.

◆ بني 3 و11 مارس/ آذار 
قام الدورة الـ 18 لـ 

ُ
املقبل، ت

»املهرجان الوطني للفيلم في 
طنجة«، الذي ُيعتبر أحد أبرز 
املواعيد السينمائية املغربية، 

لكونه يعرض األفالم السينمائية 
صّورة حديثا. وأعلن 

ُ
املغربية امل

»املركز السينمائي املغربي« 

أن املهرجان يتضمن مسابقة 
لألفالم الطويلة والقصيرة، 

م خالله  قدَّ
ُ
وورشات نقاش، كما ت

حصيلة القطاع السينمائي 
املغربي خالل العام املنصرم، 

وهو قطاع يحظى بدعم املركز، 
 تمنح الدولة املغربية للسينما 

ْ
إذ

الوطنية، عبره، 110 ماليني درهم 
)نحو 10 ماليني يورو( سنويا. 

وبفضل هذا الدعم، تّم إدخال 
تقنيات حديثة على 90 باملئة 

من القاعات السينمائية، وإنتاج 
20 فيلما طويال، باإلضافة إلى 
استفادة 52 مهرجانا وتظاهرة 

قام سنويا في 
ُ
سينمائية أخرى ت

مختلف أنحاء البلد.
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اعترفت العبة 
التنس األلمانية 
أنجليكه كيربر 
أنها تواجه الكثير 
من الضغط في 
بطولة أستراليا 
المفتوحة التي 
تنطلق اليوم، 
حيث تدافع 
عن اللقب الذي 
ُتّوجت به العام 
الماضي على 
حساب األميركية 
سيرينا ويليامز. 
وتسعى كيربر 
للحفاظ على 
صدارتها 
للتصنيف 
العالمي 
لالعبات التنس 
المحترفات.

وقالت في 
تصريحاتها أمس 
»هناك الكثير من 
الضغط، ولدي 
أمور كثيرة 
نجمة التنس العالمية تتشبث بالصدارة )Getty(للقيام بها«.

كيربر وصعوبة التحدي

نفى اإليطالي أنطونيو كونتي، وقوع نقاش 
حاد مع دييغو كوستا خالل األسبوع، مؤكدًا أن 
غيابه عن مباراة ليستر سيتي )0-3( يرجع إلى 

»مشكالت في الظهر«. وقال كونتي للتلفزيون 
البريطاني عقب اللقاء »قلت الحقيقة قبل املباراة 
واآلن أكرر الحقيقة ألنني ال أحب الكذب. دييغو 
غاب عن املران الثالثاء ألنه شعر بألم في الظهر. 

منذ ذلك الحني لم يتدرب أكثر. لذا فإنه ليس 
متاحا. وهذه هي الحقيقة«.

شدد ديفيد سوليفان، أحد مالكي نادي وست هام 
يونايتد اإلنكليزي، على أن الفرنسي ديميتري 

باييت لن يرحل عن الفريق اللندني خالل سوق 
االنتقاالت الشتوية. وأكد سوليفان »موقف إدارة 
النادي واضح وهو عدم بيع ديميتري. ال توجد 

ضرورة ملحة لبيع ديميتري سواء ألسباب 
اقتصادية أو أي أسباب أخرى، ولهذا لن نبيع 

ديميتري في سوق االنتقاالت الشتوية الحالي، 
نطلب منه إظهار االلتزام معنا«.

ت نقل مباراة أرسنال 
ّ
رصدت الكاميرات التي تول

وسوانزي سيتي، ردة فعل مهاجم »الغانرز« 
أليكسيس سانشيز، الذي بدا في قمة الغضب 

بسبب استبداله. ولكن آرسني فينغر رفض إعطاء 
املوضوع أكبر من حجمه، وقال بعد املباراة: 
»كل الالعبني يشعرون بالغضب عندما يتم 

استبدالهم. هناك من يظهر هذا، وهناك من ال 
يظهر غضبه، بعض العبي أميركا الجنوبية 

يختلفون عن األوروبيني، وعليك أن تتفهم ذلك«.

أنطونيو كونتي 
ينفي وقوع نقاش 

حاد مع كوستا

وست هام يؤكد 
عدم رحيل ديميتري 

باييت

فينغر ورّدة 
فعل أليكسيس سانشيز 

الغاضبة
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إصابة فيدرر أبعدته 
عن المالعب لستة أشهر 

وعاد في مطلع 2017

بانثرز يهزم بلو جاكتس في دوري هوكي الجليد
أحرز جوناثان ماركيسو هدف الفوز ليقود فريقه فلوريدا بانثرز للتفوق 
الجليد في  بــلــو جــاكــتــس 4-3 فــي دوري هــوكــي  عــلــى ضيفه كــولــومــبــوس 
أهــداف بانثرز العبوه فينسنت تروتشيك  الشمالية. وأضــاف بقية  أميركا 
وجــارومــيــر جــاجــر وشـــون ثــورنــتــون. وأحـــرز أهـــداف كــولــومــبــوس سكوت 
عــوض مونتريال  آخــر  لــقــاء  جــيــنــر.وفــي  وبـــون  أتكينسون  وكـــام  هارتنيل 
 4-5 رينجرز  نيويورك  وفــاز على ضيفه  الثالثة  الفترة  في  تأخره  كندينز 
بفضل أهداف من العبيه أليكس جالتشنيوك وبرايان فلني وأليكسي إيملني 

وماكس باسيوريتي وبول بايرون.

نوتنغهام فورست المتعثر يقيل مدربه مونتانييه
لكرة  اإلنكليزي  الثانية  الدرجة  دوري  في  املتعثر  فورست  نوتنغهام  أعلن 
من  فقط  أشهر  بعد سبعة  مونتانييه،  فيليب  الفرنسي،  مدربه  إقالة  القدم 
توليه املسؤولية. وقال نوتنغهام فورست بموقعه على اإلنترنت: »يستطيع 
ــــدرب فيليب  نــوتــنــغــهــام فـــورســـت الــتــأكــيــد عــلــى أن الـــنـــادي انــفــصــل عـــن املـ
مونتانييه.« ويعاني فورست - الفائز مرتني بكأس أوروبا أبطال الكؤوس - 
في دوري الدرجة الثانية وسط تكهنات بمحاولة من كونسورتيوم أميركي 
لالستحواذ على النادي صاحب التاريخ الطويل. وحصد فورست نقطتني 
فقط مــن آخــر سبع مــبــاريــات، وقــام بتعيني غــاري بــرازيــل مدير أكاديمية 

النادي لقيادة الفريق بشكل مؤقت.

كليبرز يسحق غريمه ليكرز 
في دوري السلة األميركي

أنجليس ليكرز في  أمام غريمه لوس  أنجليس كليبرز لخسارته  ثأر لوس 
األميركي  السلة  كــرة  دوري  فــي   97-113 بنتيجة  وتــفــوق  املــاضــي  الشهر 
فقط  انتصارين  وحــقــق  كليبرز  على  تــفــوق  قــد  ليكرز  وكـــان  للمحترفني. 
خالل مباريات ديسمبر/ كانون األول لكنه نجح حينها في إنهاء سلسلة 
أمــام  أسابيع  ثالثة  منذ  كليبرز  .وافــتــقــد  لغريمه  متتاليا  انــتــصــارا   11 مــن 
اإلصــابــة كما أصيب جيه. جيه  وبليك جريفني بسبب  بــول  ليكرز كريس 
ويبقى جريفني  املــبــاراة.  منتصف  في  الخلفية  الفخذ  في عضالت  ريديك 
غائبا في ظل خضوعه للتعافي من جراحة بالركبة بينما عاد بول وريديك 
التوالي في يناير/  لتشكيلة كليبرز ليحقق الفريق انتصاره السادس على 
كانون الثاني. ورفع كليبرز رصيده إلى 28 فوزا باملوسم الجاري مقابل 14 
خسارة، بينما مني ليكرز بخسارته 29 مقابل 15 فوزًا فقط. وخالل الشهر 
الجاري فاز ليكرز ثالث مرات مقابل أربع هزائم بينما خسر 14 مرة الشهر 

املاضي مقابل انتصارين فقط.

فافرينكا يتجاهل المواجهة المحتملة 
مع كيريوس في ملبورن

بطولة  فــي  األولــــى  مــبــاراتــه  عــلــى  الــتــركــيــز  فافرينكا  يــحــاول ستانيسالس 
أستراليا املفتوحة للتنس، رغم أن اإلعالم املحلي الحقه باألسئلة عن مباراته 
باملواجهة  االهتمام  ويــرجــع  نيك كيريوس.  أمــام  الــرابــع  الـــدور  فــي  املحتملة 
املحتملة بني الالعبني نظرا للخالف الذي نشب بينهما في بطولة مونتريال 
2015 عندما صدرت عن الالعب األسترالي كيريوس تعليقات خارجة عن 
اللياقة عن صديقة فافرينكا وعوقب عليها الحقا. والتقى الالعبان بعد ذلك 
وأنهيا خالفهما وفاز كيريوس )21 عاما( على الالعب السويسري - املتوج 
بلقب أميركا املفتوحة - على املالعب الرملية في بطولة مدريد لألساتذة في 
العام املاضي. وقال فافرينكا للصحافيني إنه من املبكر الحديث عن فرص 
أنــه يعاني مــن إصــابــة فــي ركبته. وأضــاف  الــذي يــتــردد  مواجهة كيريوس 
فافرينكا »لم أصل بعد لهذه املواجهة. وكذلك هو. أركز على ما سأفعله في 

الدور األول. لو تجاوزت الدور األول سأفكر في الثاني«.

الكبيرة  التنس  »عــائــلــة«  فــيــدرر  افتقد روجـــر 
وحـــمـــاس املــنــافــســة وإحــــســــاس الـــفـــوز طـــوال 
ســتــة أشــهــر ابــتــعــد خــالــهــا عــن هـــذه األجــــواء 
اكتشافها مــن جديد في  وهــو يتطلع إلعـــادة 
ــارس النجم  ــ بــطــولــة اســتــرالــيــا املــفــتــوحــة. ومـ
السويسري أنشطة مختلفة خال فترة إعادة 
تأهيله مــن إصــابــتــه فــي ركــبــتــه والــتــي كانت 
الــغــيــاب األطـــول خــال مسيرته املظفرة  فــتــرة 
التي عانى خالها من إصابات خطيرة قليلة. 
أيضًا  بالتنس  السويسري  الــاعــب  وانــشــغــل 
خــــال فــتــرة ابـــتـــعـــاده حــيــث ســانــد منافسيه 
الــقــدمــاء عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
وســاعــد الــنــجــم اإلســبــانــي رفــائــيــل نــــادال في 
إطاق أكاديميته للتنس في مدينته مايوركا. 
ــات طـــويـــلـــة فـــــي جــــبــــال األلـــــب  ــافــ ــســ وســــــــار ملــ
سباقات  أحــد  مــرة  ألول  وحضر  السويسرية 
فورموال 1 للسيارات في أبوظبي قبل العودة 
للماعب في كأس هوبمان في بيرث في بداية 
االستعراضية  البطولة  لكن  الــحــالــي.  الشهر 
ليست بــديــًا لــلــبــطــوالت الــقــويــة وكـــان هناك 
 فــي عــن فــيــدرر عندما التقط صــورة 

ٌ
ومــيــض

الدوحة ـ ناصر صادق

في أطول سباقات املوسم 2017/2016 لنادي 
السباق  أقيم  القطري،  والفروسية  السباق 
الـــرابـــع والــعــشــرون عــلــى املــضــمــار العشبي 
كاملة حيث  أشــواط  لتسعة  وامتد  بالريان 
كانت السباقات السابقة تقام على سبعة أو 
ثمانية أشـــواط على األكــثــر، وأقــيــم السباق 
آل  بن خليفة  الله  الشيخ، عبد  رعاية  تحت 
ثاني، والذي قام بتتويج الفائزين في نهاية 
السباق، وحصلت أم قرن التي تأسست عام 
1988 على نصيب األسد حيث فازت خيلها 

بثاثة أشواط، منها الشوط الرئيسي.
قرن  أم  ملك  األزرق »مجيد«  الحصان  وفــاز 
بجائزة الراعي، بعد فوزه بالشوط التاسع 
الرئيسي املخصص للخيل العربية األصيلة 
ــنــــوات فــمــا  مــــن اإلنــــتــــاج املـــحـــلـــي عـــمـــر 4 ســ
قــدره 1:42:52 دقيقة في  فــوق، محققا زمنا 
السباق الذي امتد ملسافة 1600 متر بقيادة 
الخيال أوليفيه بليه وبإشراف املدرب آلبان 
الجائزة  مالكه  إلــى  مجيد  ليهدي  ديميول، 

لنفسه وهو يسير داخــل ملعب رودليفر يوم 
اإلثنن املاضي. وقال للصحافين في امللعب 
»أعــتــقــد أنـــك بــالــتــأكــيــد تــفــتــقــد املـــبـــاريـــات في 
وقـــت مــعــن. تــفــتــقــد إحـــســـاس الـــفـــوز ودخـــول 
إنها  تعلمون  كما  الجماهير.  ــة  ورؤيـ امللعب 
مـــا«. من  إلــى حــد  الكبيرة  العائلة  تــبــدو مثل 
اللطيف رؤيـــة الجميع مــجــددًا. فــضــًا عــن أن 
لدي الكثير من األصدقاء عبر البطوالت. وقد 
يكون ذلك ألني ضيف دائم منذ نحو عشرين 
عامًا في كل بطولة. »لدي شعور طيب لرؤية 
هذه الوجوه املألوفة مجددًا في كل عــام. هذا 
شيء لم أكن أستمتع به خال األشهر الستة 
األخــيــرة. هــذا قــد يــكــون أكــثــر شــيء افتقدته«. 
وهذه مشاعر طبيعية متبادلة مع الجماهير 
آالف  ستة  نحو  احتشد  الــتــي  للتنس  املحبة 
مــنــهــم  ملــجــرد رؤيــتــهــم فــيــدرر يــتــدرب.وكــانــت 
آخـــر مــبــاراة كــبــرى لــفــيــدرر خــســارتــه فــي قبل 
ــلـــدون أمــــــام الـــكـــنـــدي مــيــلــوش  ــبـ ــمـ نـــهـــائـــي ويـ
ــــال القوية  راونــيــتــش صــاحــب ضــربــات اإلرسـ
تراجعه  فــي  الطويلة  الــغــيــاب  فــتــرة  وتسببت 
فــي تصنيف بطولة أستراليا.  املــركــز 17  إلــى 

ألف   285 بلغت  والــتــي  األول  للمركز  املالية 
ريال قطري.

وحصدت خيل الشيخ، محمد بن خليفة بن 
حمد آل ثاني، املركز الثاني والثالث للشوط 
الــزرقــاء« تــرف«  الــفــرس  التاسع حيث حلت 
بقيادة الخيال ألبرتو سنا وبإشراف املدرب 
جوليان سمارت في املركز الثاني بزمن قدره 
1:42:58 دقيقة، يليها املهر األحمر »رضى« 
وبإشراف  ماركو مونترسو  الخيال  بقيادة 

نفس املدرب بزمن قدره 1:42:91 دقيقة.
وأسفرت باقي أشواط السباق عن فوز املهر 
األحمر »ذا بلو آي » ملك خليفة بن شعيل 
الكواري بكأس أم قرن، بحصوله على املركز 
للخيل  املخصص  الثامن  الــشــوط  فــي  األول 
املهجنة األصيلة من الدرجة 1 ملسافة 2200 
دقــيــقــة،   2:13:40 ــدره  ــ قــ ــا  ــنـ زمـ مــحــقــقــا  مـــتـــر 
بـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال هـــــاري بــنــتــلــي وبـــإشـــراف 

املدرب جاسم غزالي.
وفـــي الــشــوط الــســابــع فـــاز الــحــصــان األزرق 
ــتـــراك« مــلــك أم قـــرن بــكــأس  »تـــي إم ثــنــدر سـ
ســمــو الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن خليفة آل ثاني 
الــفــئــة الــثــالــثــة املــخــصــص لــلــخــيــل الــعــربــيــة 
األصــيــلــة عــمــر 4 ســنــوات فــمــا فـــوق، محققا 
 1600 ملــســافــة  دقــيــقــة   1:42:08 قـــــدره  زمـــنـــا 
متر بقيادة الخيال أوليفيه بليه وبإشراف 
آلــبــان ديــمــيــول، ليحافظ على تفوق  املـــدرب 
خيل أم قــرن الــتــي فـــازت بالشوط الــســادس 
املــخــصــص لــلــخــيــل الــعــربــيــة األصــيــلــة عمر 
4 ســـنـــوات أيـــضـــا، عـــن طـــريـــق املـــهـــر األزرق 

لــكــن مــكــانــتــه الــكــبــيــرة فـــي الــلــعــبــة ستجعله 
يـــخـــوض كــــل مـــبـــاريـــاتـــه بــالــبــطــولــة بــاملــلــعــب 
الرئيسي بغض النظر عن تصنيفه املتراجع. 
وفــي الـــدور األول سيلتقي مــع أحــد املتأهلن 
مـــن الــتــصــفــيــات لــكــن يــبــدو أنــــه ســيــلــتــقــي مع 
العاشر  املصنف  برديتش  توماس  التشيكي 
املحتملة مع  قبل مواجهته  الثالث  الــدور  في 
الخامس  املصنف  نيشيكوري  كــي  الــيــابــانــي 
في دور الستة عشر. وستكون املباراة األولى 
ملعب  على  باملساء  مميز  توقيت  في  لفيدرر 
رود ليفر اليوم االثنن ليتجنب حــرارة الجو 
في الظهيرة التي قد تتجاوز 30 درجة مئوية. 
وبما أن عمره 35 عامًا ولم يخض أي مباراة 
ــال فـــيـــدرر إن  كــبــرى خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، قـ
ــع أو خــمــس  ــ قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــمــل خـــــوض أربــ
مجموعات في عودته للتنافس في البطوالت 
األربع الكبرى ما زالت »مجهولة«. وبدا فيدرر 
مــرتــاحــًا للتعامل مــعــه كــطــرف أضــعــف وهــذا 
مصطلح نـــادرًا مــا يستخدم مــع العــب حصل 
على 17 بطولة كبرى. وقــال فيدرر »نعم وملا 
أكون  أن  أعني أفضل  التغيير؟  ال على سبيل 
أنــا بحال جيدة وأشعر  املــرشــحــن. طاملا  مــن 
أربــع أو خمس  بقدرتي على إمكانية خــوض 
مــجــمــوعــات يــمــكــنــنــي خــــوض عــــدة مــبــاريــات 
إنها  جــيــدًا.  سيكون  األمـــر  أن  أعتقد  متتالية 
قرعة جيدة ألنني بها. بالنسبة لي أنا سعيد 
للغاية بوجودي هنا وأملك الفرصة في الفوز 

باملباريات. لكن كم عددها سنرى«.
)رويترز(

»يــزيــد« الـــذي أهـــدى أم قــرن الــكــأس الفضي 
ثاني  آل  بــن خليفة  الــلــه  عبد  الشيخ  لسمو 
ملسافة  دقــيــقــة   2:27:83 قــــدره  زمــنــا  محققا 
بليه  أولــيــفــيــه  الـــخـــيـــال  بـــقـــيـــادة  مــتــر   2200
ــيــــول. وفـــي  ــمــ ــراف املــــــــدرب آلــــبــــان ديــ ــ ــإشــ ــ وبــ

الشوط الخامس املخصص للخيل العربية 
املهر األشقر  الثالثة، فاز  الفئة  األصيلة من 
»املحيط« ملك مربط الجريان ببطولة مجد 
 1:10:76 قـــدره  زمــنــا  للسرعة محققا  الــعــرب 
دقــيــقــة ملــســافــة 1100 مــتــر بــقــيــادة الــخــيــال 

جــي بــي غيامبير وبــإشــراف املـــدرب جاسم 
غزالي. وأسفر الشوط الرابع عن فوز الفرس 
الــــزرقــــاء »ســــــراب« مــلــك أبـــنـــاء مــحــمــد كــاظــم 
األنصاري بكأس ياسمن املخصص للخيل 
املهجنة األصيلة من اإلنتاج املحلي - شوط 
قــدره 1:36:59 دقيقة  مــشــروط، محققا زمنا 
ملسافة 1600 متر بقيادة الخيال إلن منرو 

وبإشراف املدرب أحمد قبيسي.
وفاز الحصان األحمر »كرافتد« ملك إبراهيم 
بــكــأس تــشــارم سبيريت في  املــالــكــي  سعيد 
املهجنة  للخيل  املــخــصــص  الــثــالــث  الــشــوط 
تكافؤ، محققا زمنا   3 الــدرجــة  األصيلة من 
قـــدره 2:03:94 دقــيــقــة فــي مــســافــة 2000مــتــر 
بـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال ســالــيــم غـــــوالم وبـــإشـــراف 

تدريبي من املالك.
وفـــــــــاز الــــحــــصــــان األحـــــمـــــر »ســـكـــســـيـــد أنــــد 
املــري  راشــد  املهندس ضافي  » ملك  إكسيل 
الثاني  الشوط  في  نيم  نايس  فيري  بكأس 
تكافؤ  األصيلة  املهجنة  للخيل  املخصص 
 1:35:20 قـــدره  زمــنــا  4، محققا  الـــدرجـــة  مــن 
دقيقة ملسافة 1600 متر بقيادة الخيال جي 

فايكن وبإشراف املدرب محمد حسن.
وفــاز الحصان األحمر »كــود بــي«، ملك عبد 
ــادي، بـــكـــأس فــيــري  ــمــ ــعــ الــلــطــيــف حـــســـن الــ
الــــشــــوط األول املــخــصــص  نـــايـــس نـــيـــم فــــي 
الدرجة  من  تكافؤ  األصيلة  املهجنة  للخيل 
قــدره 1:35:44 دقيقة ملسافة  4، محققا زمنا 
بـــدروزا  إدواردو  الخيال  بقيادة  متر   1600

وبإشراف املدرب إبراهيم املالكي.

»مجيد« يفوز بجائزة عبداهلل بن خليفة آل ثانيفيدرر يسعى لعودة قوية في أستراليا المفتوحة 
يسعى فيدرر لتقديم 

أفضل ما لديه في 
منافسات أستراليا 

المفتوحة

فاز الحصان األزرق 
»مجيد« ملك أم قرن 

بجائزة الراعي في سباق 
الخيل العربية األصيلة

)Getty/نجم التنس السويسري روجيه فيدرر )كليف برونسكل

)Getty( هيرفي رونار قرر مقاطعة الصحافة المحلية بسبب كثرة االنتقادات الموجهة إليه

)Getty /فيصل غراس آخر المنضمين لبعثة المنتخب )ستيف ويلش

الحصان األزرق »مجيد« الفائز بالسباق )العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع

توفيق الصنهاجي

عانى املنتخب املغربي من توتر 
ملحوظ قبل افتتاح مشاركته في 
األفريقية  األمـــم  كــأس  منافسات 
أمـــام منتخب جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، ويــبــدو 
أن املـــديـــر الـــفـــنـــي، هــيــرفــي رونـــــــار، قـــد قــرر 
مــقــاطــعــة وســــائــــل اإلعـــــــام املـــغـــربـــيـــة حــتــى 
نهاية البطولة، بسبب كثرة انتقادهم له في 
الــفــتــرة األخــيــرة، بسبب خــيــاراتــه وقــراراتــه 
املثيرة للجدل بشأن استبعاد بعض نجوم 

الفريق.
وخـــــاض املـــغـــرب مــعــســكــرا تــحــضــيــريــا في 
القارية، وواجــه  البطولة  اإلمـــارات من أجــل 

المغرب وأمم أفريقيا
حيرة 

قبل البداية

يدخل المنتخب المغربي االختبار األول له في كأس 
جمهورية  بمواجهة   ،2017 األفريقية  األمم 
على  األزمات،  من  بالعديد  يمر  وهو  الكونغو، 
مع  رونار  هيرفي  الفني  المدير  مشاكل  رأسها 
في  العبين  وضم  اإلصابات  وتعدد  الصحافة 

الساعات األخيرة

تقرير

ــبــــل الــــتــــوجــــه إلــــى  املـــنـــتـــخـــب الـــفـــنـــلـــنـــدي قــ
الغابون، ولكنه خسر بهدف نظيف، وطوال 
هذه الفترة، وحتى وصول الفريق إلى مقر 
إقــامــتــه، لــم تــتــوقــف االنــتــقــادات ضــد املــديــر 
الفني، الــذي قــرر فــي بــدايــة األمــر استبعاد 
ــاب، حــكــيــم زيـــــاش، بــالــرغــم من  الــنــجــم الـــشـ

األداء املميز الذي قدمه مؤخرًا، وكان تبريره 
هذا  في  البدائل  من  العديد  لديه  أن  وقتها 
عليه،  الحرب  الشاب  الاعب  ليعلن  املــركــز، 
بــعــدمــا شــعــر بــتــعــرضــه لــلــظــلــم، وأنـــــه كــان 

يستحق التواجد في البطولة القارية.
ومــع وصــول الفريق إلــى الــغــابــون، فوجىء 
متابعو ومشجعو املنتخب املغربي بوجود 
العب محلي واحد فقط في القائمة النهائية، 
األسبوعن  خــال  تغييرات  والــتــي شــهــدت 
ــات الـــتـــي لحقت  ــابــ ــيـــريـــن، بــفــعــل اإلصــ األخـ
الاعبن األساسين، وهــو ما  بالعديد من 
دفع املدرب التخاذ قرار بضم العبن بدون 
خوضهم أي تدريبات في املعسكر، وهو ما 

أثار استغراب وسائل اإلعام.
واســتــدعــى رونــــار مــدافــع الــــوداد الــريــاضــي 
بينما استبعد  أمن عطوشي،  البيضاوي، 
ــــوداد إســمــاعــيــل الــحــداد،  كــا مــن مــهــاجــم الـ
الـــذي أكـــدت مــصــادر أنــه مــصــاب هــو اآلخــر، 
ومــدافــع الفتح الــريــاضــي الــربــاطــي، محمد 
الــنــاهــيــري، الــــذي خـــاض كـــل الــتــحــضــيــرات 
رفقة األسود في اإلمــارات العربية املتحدة. 
وضم املدرب الظهير األيسر لفريق هارتس 
االسكتلندي، فيصل غراس، في آخر لحظة، 
إذ انــتــقــل الـــاعـــب مــبــاشــرة مـــن اســكــتــلــنــدا 
فــي رحــلــة إلــى الــغــابــون، لــلــدخــول فــي غمار 
املنافسة األرقى قاريا، من دون أن يشارك في 
املعسكر  لــأســود خــال  أي حصة تدريبية 
الكل يتوقع أن يشارك  األخير. وبينما كان 
النهائيات  في  املثال  الناهيري على سبيل 
بحكم انتظامه في معسكر األسود األخير، 
بادئ  في  الاعبن ضمت  من  قائمة  ضمن 
األمر 26 العبا، قرر رونار استبعاد األخير، 
ليعود العب الفتح الرياضي الرباطي، رفقة 
الــحــداد فــي الــرحــلــة ذاتــهــا، والــتــي قادتهما 
الخميس املــاضــي، مــن دبــي اإلمــاراتــيــة إلى 

الدار البيضاء املغربية.
واستدعى رونار العبن جددًا أثناء املعسكر 
الــتــدريــبــي، كــــان مــنــهــم عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
عــزيــز بـــوهـــدوز، الــــذي اســتــدعــي لتعويض 
نور الدين أمرابط املصاب، وعمر القادوري، 
بــلــهــنــدة، وأخــيــرا فيصل  يــونــس  لتعويض 
غراس، الذي سيكون بديا لسفيان بوفال، 
لم تكن ضمن قائمة  الثاثة  العناصر  وكل 
الـــ 26 العــبــا األولــيــة. وأكـــدت وســائــل إعــام 
ــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب منع  مــغــربــيــة أن املـــديـ
الــاعــبــن مـــن الــتــصــريــح لــوســائــل اإلعــــام 
وقـــرر مقاطعة اإلعــــام، وذلـــك قــبــل انــطــاق 
البطولة التي سيشارك فيها أسود األطلس 

غراس توّجه للغابون 
مباشرة دون المشاركة 

في معسكر المنتخب

)Getty( استبعاد حكيم زياش أثار الجدل في األوساط الرياضية المغربية

فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــتــي تــضــم ســاحــل 
العاج وتوغو وجمهورية الكونغو. 

غضب رونار
ــار، إلــــى إمــكــانــيــة مــغــادرة  ــ وأملــــح هــيــرفــي رونــ
الــفــريــق فـــــورا، فـــي حــــال عــــدم تـــجـــاوزه الــــدور 
األول من منافسات كأس أفريقيا لأمم، والتي 
واعتبر  الكونغو،  بمواجهة  الــيــوم  سيبدأها 
أن عدم الوصول بعيدا في املنافسات القارية 
ســيــكــون فــشــا، خــاصــة وأنــــه حــقــق الــبــطــولــة 
مـــرتـــن مــــع مــنــتــخــبــن مــخــتــلــفــن، ويــعــتــبــره 
الـــكـــثـــيـــرون مــــن أبــــــرز املــــدربــــن الــــذيــــن تـــولـــوا 

األفريقية،  النهائيات  من  األول  الــدور  تجاوز 
علما بأن فوزي لقجع، رئيس االتحاد املغربي 
لكرة الــقــدم، سبق له أن صــرح في العديد من 
املرات السباقة، وخصوصًا عند تقديم رونار 
بن  من  أن  املغربي،  للمنتخب  كمدرب جديد 
أهدافه الوصول إلى املربع الذهبي للنهائيات 
الــقــاريــة، وهــو مــا يوحي بــأن العقد الحقيقي 
الـــــذي يـــربـــط بـــن االتــــحــــاد املـــغـــربـــي واملـــــدرب 
الــفــرنــســي، يتضمن بــنــدا فيه هــدف الــوصــول 
إلى دور الربع فقط وليس إلى املربع الذهبي.

وتابع رونار حديثه قائا »لم يحقق املنتخب 
املغربي نتيجة مهمة في منافسة كبرى منذ 

وقــال  األفريقية.  بالقارة  منتخبات  تدريبات 
رونــار في تصريحات صحافية »ال يخيفني 
أن أقـــول إنــنــي فشلت فــي حــال عــدم الــوصــول 
إلـــى دور ربـــع الــنــهــائــي مــن املـــنـــافـــســـة...إذا ما 
كاما...لم  املسؤولية  فسأتحّمل  األمــر  حصل 
آت للمغرب كي ال أتجاوز مرحلة املجموعات، 
بالرغم من الوضعية املعقدة للمجموعة التي 
سأتحمل  األطلس...لكنني  أســـود  بها  يــوجــد 

كل املسؤولية في حال الفشل في ذلك.«
املغرب  في  الكروي  للشأن  املتتبع  ويستغرب 
فــي كــل مــرة يــخــرج فيها رونـــار للحديث إلى 
وســائــل اإلعــــام الــخــارجــيــة، حــديــثــه فــقــط عن 

ــم يــســبــق لـــه كــذلــك تــجــاوز  ــدة...لـ ــديـ ســـنـــوات عـ
الــدور األول في نهائيات كأس أفريقيا لأمم 
منذ نسخة 2004 بتونس...الكثيرون يعتقدون 
ــة، وإحـــــــرازي  ــيـ ــقـ ــريـ أن نـــجـــاحـــي بـــالـــقـــارة األفـ
الــفــارق...هــذا  الــقــاريــة، كفيل بتحقيق  األلــقــاب 
األمر ال يمكن أن يحقق الفارق نهائيا، ألن ما 
يهم هو الحالة النفسية لاعبن وخصوصا 
الطريقة التي سنساير بها املباراة األولى أمام 

الكونغو الديموقراطية.«
ويـــخـــوض املــنــتــخــب املــغــربــي ثـــاث مــبــاريــات 
ضــمــن املــجــمــوعــة الــثــالــثــة فـــي نــهــائــيــات أمــم 
ــابـــون، ضــــد كــــل مــــن الــكــونــغــو  ــغـ ــالـ أفـــريـــقـــيـــا بـ

الــديــمــوقــراطــيــة، الــيــوم اإلثــنــن، ثــم تــوغــو في 
أن يختتم  الجمعة، على  يــوم  الــثــانــي،  الــلــقــاء 

مواجهاته بلقاء حامل اللقب، الكوت ديفوار.
يذكر أن رونــار سبق له التتويج بنسختن 
لنهائيات أمم أفريقيا كمدرب، رفقة كل من 
زامبيا في الدورة التي أقيمت مناصفة بن 
الـــغـــابـــون وغــيــنــيــا االســتــوائــيــة عــــام 2012، 
ــوت ديــــفــــوار فـــي الـــــــدورة الـــتـــي نظمتها  ــ وكـ
عـــام 2015، في  مــنــفــردة  االســتــوائــيــة  غينيا 
حــــن يــلــعــب الــنــســخــة الـــجـــاريـــة مــــن جــديــد 
ــــط آمــــــال بـــالـــوصـــول  بــــــأرض الــــغــــابــــون، وسـ

بعيدا مع املنتخب املغربي. 
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رياض الترك

حقق النجم األرجنتيني ليونيل 
رقـــمـــا جـــديـــدًا مـــع بــرشــلــونــة في 
أن سجل ثالث  فبعد  عــام 2017، 
ركــالت حــرة متتالية في مباراة واحــدة، ها 
هو ُيسجل أول هدف له في مرمى فريق الس 
باملاس، وبذلك يدخل التاريخ ألنه سجل في 
كل األندية املوجودة في الــدوري اإلسباني 
حاليا. وكان ليونيل ميسي سجل في بداية 
ــام 2017 ثـــالث ركــــالت حـــرة مــبــاشــرة في  عـ
ثــالث مــبــاريــات متتالية، األولـــى فــي شباك 
فــريــق أتــلــتــيــك بــلــبــاو فـــي ذهــــاب كـــأس ملك 
إسبانيا، والثانية في مرمى فياريال خالل 
الـــ17 من بطولة الــدوري اإلسباني،  الجولة 
واألخيرة أمام أتلتيك بلباو في إياب كأس 

امللك على ملعب »كامب نو«.
وســــجــــل لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي الــــهــــدف الـــثـــانـــي 
فـــي مـــبـــاراة الس بـــاملـــاس ضــمــن مــنــافــســات 
الجولة الـ19 من بطولة »الليغا«، في اللقاء 
»الكتالوني«  الــنــادي  انتهى ملصلحة  الــذي 
بخمسة أهداف نظيفة، ليكون أول هدف له 
في مرمى فريق »الكناري« الذي بقي عصيا 
على واحد من العبي العالم. وبهذا الهدف 
الــــــذي ســـجـــلـــه، نـــجـــح الـــنـــجـــم األرجــنــتــيــنــي 

ميسي 
وأندية الليغا

عادت البطوالت األوروبية إلى الواجهة من جديد، واشتعلت مالعب كرة 
بينها  من  مثيرة،  لقطات  شهدت  والتي  الكبيرة،  الدوريات  أبرز  في  القدم 
إلى  باإلضافة  جديدا،  شخصيا  رقما  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  تحقيق 

تحقيق حارس تشيلسي رقمًا قياسيًا جديدًا

3031
رياضة

متابعة

ليونيل ميسي فــي تسجيل أهـــداف فــي كل 
األنــديــة املــتــواجــدة فــي الليغا حــالــيــا وهــي 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، فالنسيا،  )ريــــال مـــدريـــد، 
إشبيلية، فياريال، الس باملاس، إيبار، ريال 
ــال بــيــتــيــس، أوســـاســـونـــا،  ــ ســـوســـيـــيـــداد، ريـ
إســبــانــيــول، أتــلــتــيــك بــلــبــاو، ديــبــورتــيــفــو ال 
كـــورونـــيـــا، ســبــورتــيــنــغ خـــيـــخـــون، أالفــــش، 
ــة وأخــــيــــرًا  ــاطــ ــرنــ ســـيـــلـــتـــا فـــيـــغـــو، مـــلـــقـــة، غــ

ليغانس(.
وفـــي إنــكــلــتــرا، خــطــف املــهــاجــم الــنــمــســاوي 
األضـــواء بشكل الفت  أرنوتوفيتش  مــاركــو 
بــصــحــبــة زمـــالئـــه فـــي نــــادي ســتــوك سيتي 
ــام نــظــيــره فــريــق ســنــدرالنــد فـــي الــجــولــة  أمــ
الــحــاديــة والــعــشــريــن مــن مــســابــقــة الــــدوري 
ــاز لـــكـــرة الـــــقـــــدم.  وتـــقـــدم  ــتـ ــمـ ــيـــزي املـ ــلـ ــكـ اإلنـ
ستوك في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر 
املباراة عن طريق أرناتوفيتش حني رّوض 

تمريرة وسددها على املرمى لترتد من قدم 
الحارس ويتابعها في الشباك. وبعد سبع 
تـــبـــادل العـــبـــو ســـتـــوك سيتي  دقـــائـــق )22( 
الكرة بطريقة أكثر من رائعة في ما بينهم. 

وتــقــدم أرنــوتــوفــيــتــش بــالــكــرة فــمــررهــا إلــى 
ــد - اثـــنـــني معه  ــ ــــذي تــبــادلــهــا واحـ زمــيــلــه الـ
بسرعة، ليعود املهاجم النمساوي ويلعبها 
ــن الــلــمــســة األولـــــــى إلـــــى زمـــيـــلـــه املــهــاجــم  مــ
ــقـــام األخـــيـــر  ــــراوتـــــش، فـ اإلنـــكـــلـــيـــزي بــيــتــر كـ
ــــدوره بــتــمــريــرة الـــكـــرة مـــن بـــني املــدافــعــني،  بـ
لــيــنــفــرد األول ويــســجــل الــهــدف الــثــانــي في 

شباك الحارس اإليطالي فيتور مانوني. 
ــــداف بــمــا كــان  ودائـــمـــا مــا تــذكــرنــا هـــذه األهـ
يــقــوم بــه بــرشــلــونــة فــي املــاضــي مــع املـــدرب 
ــوارديـــــــوال، وذلـــــــك عــبــر  ــانــــي بـــيـــب غـــــ ــبــ اإلســ
ــتـــمـــاد عــلــى »الـــتـــيـــكـــي- تـــاكـــا« لــتــجــاوز  االعـ
الـــخـــصـــوم بـــتـــمـــريـــرات قـــصـــيـــرة وســـريـــعـــة 
ومــتــقــنــة. يــذكــرنــا أن ســنــدرالنــد يــعــانــي في 
الترتيب، وهو مهدد بالسقوط إلى الدرجة 

األولى.

كورتوا والرقم القياسي
تفّوق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا على 
كل حراس أبرز البطوالت األوروبية لناحية 
نظافة الشباك في بطولة الدوري، وذلك بعد 
أن فاز مع فريق تشلسي على بطل إنكلترا 
ليستر سيتي بثالثة أهداف نظيفة، ليحقق 
رقما قياسيا لناحية األهــداف امُلسجلة في 

مرماه هذا املوسم.
ــــي عـــــــلـــــــى صـــــــــدارتـــــــــه  ــســ ــ ــلــ ــ ــشــ ــ وحـــــــــــافـــــــــــظ تــ
»للبريميرليغ« بعد أن حقق فوزه الـ17 على 
حساب ليستر سيتي، ليرفع عدد نقاطه إلى 
52 في املركز األول، في اللقاء الذي تألق فيه 
الــبــرتــغــالــي مــاركــوس ألــونــســو الـــذي سجل 
هـــدفـــني، قــبــل أن يــخــتــم املــهــاجــم اإلســبــانــي 
بيدرو رودريغيز أهداف اللقاء بهدف ثالث.
تيبو  البلجيكي  الـــحـــارس  نــجــح  أن  وبــعــد 
كــورتــوا فــي عـــدم تلقي أي هـــدف مــن فريق 
ليستر سيتي في اللقاء، رفع عدد املباريات 
الــتــي حــافــظ فيها عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه إلــى 
12 مباراة عن جدارة واستحقاق، ولم يتلق 
ــر 13  ــ ــــوى ســـتـــة أهـــــــداف فــــي آخـ كــــورتــــوا سـ
مباراة في جميع البطوالت التي لعب فيها.
وبهذه اإلحصائية، تفّوق تيبو كورتوا على 
ــا الــتــي تلعب في  حـــراس أبـــرز أنــديــة أوروبــ
البطوالت األوروبية األقوى، إذ لم ينجح أي 
حارس مرمى أن حافظ على نظافة شباكه 
فــي 12 مــبــاراة حتى اآلن منذ بــدايــة موسم 
2016-2017، وهو األمر الذي يدل على قوة 
دفاع »البلوز« مع املدرب اإليطالي أنطونيو 

كونتي في هذا املوسم.
فريق ويست  انقلبت جماهير  املــقــابــل،  فــي 
ــلــــى نـــجـــمـــهـــا الـــفـــرنـــســـي  هـــــــام يــــونــــايــــتــــد عــ
مواجهة  فــي  املــبــاراة  قبل  باييت  ديميتري 
الجولة  منافسات  ضمن  بـــاالس  كريستال 

برشلونة يستعيد 
عافيته بخماسية في 

مرمى الس بالماس

ريال مدريد يعتزم ضم ألكسندر إيزاك مقابل 10 ماليين يورو
القدم سيدفع عشرة ماليني  إلــى أن نــادي ريــال مدريد لكرة  أشــارت تقارير إخبارية 
األمــر  ــزاك،  إيــ ألكسندر  الــســويــدي  أيــك سولنا  مهاجم  خــدمــات  على  للحصول  يـــورو 
الذي إذا تحقق سيمثل أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم السويدية. وذكرت صحيفة 
قيمة  بذلك  عــامــا(، ستتجاوز   17( إيــزاك  بيع  قيمة صفقة  أن  املحلية  »أفتونبالديت« 
صفقة انتقال السويدي زالتان إبراهيموفيتش )الذي يلعب حاليا لصالح مانشستر 
يونايتد( من ماملو آلياكس الهولندي عام 2001 مقابل 82 مليون كرونة )7.8 ماليني 
يــورو(. وأبرز املصدر، نقال عن صحف إسبانية، أن إيزاك سيوقع عقدا مدته خمس 
سنوات مع امللكي، وأن وكيل أعمال الالعب الشاب سيسافر، خالل األيام املقبلة، إلى 
مدريد من أجل إتمام االتفاق. ولعب إيزاك، الذي ُولد في السويد لكن أصوله إريترية، 
مع الفريق األول لنادي أيك منذ أقل من عام، وسجل بني صفوفه عشرة أهداف في 24 

مباراة بالدوري املحلي خالل املوسم املاضي.

كارال سواريز تقرر المشاركة في أستراليا المفتوحة
قـــررت العــبــة التنس اإلســبــانــيــة كـــارال ســواريــز 
وذلــك  املفتوحة،  أستراليا  بطولة  فــي  املــشــاركــة 
ــادرة  ــتــدريــبــات، أنــهــا قـ بــعــدمــا تـــأكـــدت، خـــالل ال
على خوض أولى بطوالت الجراند سالم األربع 
الكبرى في العام. وذكر فريق سواريز، في بيان، 
أنــه تــم اتــخــاذ قـــرار مشاركتها بعد الــتــأكــد من 
قدرتها على اللعب بشكل طبيعي بعد اإلصابة 
العلوي  الخلفي  املفصل  في  لها  تعرضت  التي 
في  مشاركتها  دون  وحالت  األيمن  الكتف  من 
سواريز،  وتستهل  وسيدني.  بريسنب  بطولتي 
املــصــنــفــة الــــــ12 عــاملــيــا، مـــشـــوارهـــا بــأســتــرالــيــا 
املــفــتــوحــة الــيــوم االثــنــني أمـــام الــســلــوفــاكــيــة يانا 

سيبيلوفا.
للفوز  العاشرة  املرشحة  ســواريــز،  فريق  وقــال 
أجل  مــن  يوميا  املــصــابــة وتعمل  املنطقة  فــي  ألــم  مــن  تعاني  مــازالــت  »كـــارال  بالبطولة 
اتخاذ  إلى  أدى  الذي  املفتوحة هو  بالكامل، ولكن حماسها لخوض أستراليا  التعافي 

قرار مشاركتها للموسم التاسع على التوالي.

باتشوكا يفوز على جاغوارز ويحتل مؤقتًا صدارة الدوري 
فاز باتشوكا على ضيفه جاغوارز دي تشياباس بهدف نظيف لألرجنتيني روبن بوتا 
)ق42(، ليتقدم إلى صدارة ترتيب مرحلة إياب دوري كرة القدم املكسيكي )كالوسورا 
2017(. وبفوزه في اللقاء، رفع باتشوكا رصيده إلى ست نقاط محتال صدارة الترتيب 
بشكل مؤقت في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة. بينما يحتل جاغوارز املركز الـ16 
)الثالث من القاع( من دون أي رصيد. وتعادل موريليا على ملعب مضيفه كيريتارو 
سلبيا، لينتزع وصافة الجدول، مؤقتا أيضا، برصيد أربع نقاط، فيما يشغل صاحب 

األرض املرتبة الـ12 بنقطة واحدة.

راؤول يهنئ ميسي بمعادلة رقمه 
في زيارة شباك المنافسين بالليغا

بــعــث راؤول غـــونـــزالـــيـــس، العــــب وقـــائـــد ريـــال 
مدريد اإلسباني سابقا، برسالة تقدير وتهنئة 
رقمه  عـــادل  الـــذي  ميسي  ليونيل  لألرجنتيني 
بــالــتــســجــيــل فـــي أكــبــر عـــدد مـــن املــنــافــســني في 
في  »الليغا«  مكتب  مدير  راؤول،  وكتب  الليغا. 
الـــواليـــات املــتــحــدة، عــبــر حــســابــه الــرســمــي على 
املمتع  »مــن  )تويتر(  القصيرة  التدوينات  موقع 
مشاهدة أهدافه كل يوم في الليغا«، وذلك عقب 
في  نظيفة  بخماسية  الــكــتــالــونــي  الــفــريــق  فـــوز 
لفريقه،  الثاني  الهدف  وكــان ميسي قد سجل  نــو«.  »الكامب  ـــ18 على ملعب  ال الجولة 
واألول له في شباك الس باملاس، ليضيف بذلك املنافس رقم 35 لقائمة الفرق التي زار 

شباكها في الليغا ويعادل رقم راؤول.

دارمشتاد يضم سيدني سام
عزز فريق دارمشتاد األملاني لكرة القدم قدراته الهجومية بالتعاقد مع املهاجم سيدني 

سام على سبيل اإلعارة من شالكه األملاني.
النادي  موقع  على  فــي تصريحات  لدارمشتاد،  الفني  املــديــر  فرينغز،  تــورســن  وقــال 
باإلنترنت: »أشعر بسعادة طاغية ألن سيدين سام يرغب في شق طريقه معنا.. يتميز 

سام بالسرعة والقدرات الفنية العالية. إنه العب هجومي يمتلك خبرات عظيمة«.
وخاض سام )28 عاما( أكثر من مائة مباراة في الدوري األملاني )بوندسليغا( مع فرق 

هامبورغ وباير ليفركوزن وشالكه، وأحرز 24 هدفا في املسابقة.

األولــى  الــدرجــة  فــي  إلــى بيرمينغهام سيتي  فريق أرســنــال 
اإلنكليزية، ولعب بيندتنر مع بيرمينغهام 42 مباراة سجل 
إلى  بيندتنر  عــاد  فيها 11 هدفًا. في موسم 2008-2007، 
أنــديــة مثل  أرســنــال بعد انتهاء فترة إعــارتــه، وآنـــذاك كانت 
ميالن اإليطالي وليون الفرنسي مهتمة بالتعاقد مع املهاجم 
الــدنــمــاركــي الــشــاب، واســتــمــر مــع الــفــريــق حتى عــام 2014، 

حيُث حقق عددًا من األلقاب مع النادي »اللندني«.
في عام 2012، انتقل بيندتنر إلى يوفنتوس اإليطالي ولعب 
معه موسمًا واحدًا، ولم يشارك املهاجم الدنماركي سوى في 
تسع مباريات ولم ُيسجل أي هدف آنــذاك. وفي عام 2014 
عاد بيندتنر وظهر من جديد في املالعب األوروبية مع فريق 
الــذي قدم معه أداء ال بأس به، لكنه لم ُيسجل  فولفسبورغ 

سوى ثالثة أهداف خالل 31 مباراة.
الذي  نوتينغهام فورسيت  فريق  مع  بيندتنر حاليًا  ويلعب 

يــنــافــس فــي الـــدرجـــة اإلنــكــلــيــزيــة األولــــى مــن أجـــل الــصــعــود 
مــع فريق  اآلن  بيندتنر حتى  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وخـــاض  إلــى 
وعلى  فيها هدفني.  مباراة سجل  فورسيت 13  نوتينغهام 
عام  منذ  الدنماركي  املنتخب  بيندتنر  مثل  الدولي  الصعيد 
2004 حتى اآلن )فئة تحت 16 سنة، تحت 17 سنة، تحت 
األول  الدنماركي  املنتخب  ومثل  21 سنة(،  تحت  19 سنة، 
في عام 2006 حتى اآلن، حيُث خاض معه 72 مباراة سجل 

فيها 29 هدفًا.
الــدوري  لقب  بيندتنر  نيكالس  األلــقــاب، حقق  على صعيد 
أرسنال  ومــع   ،2013-2012 موسم  يوفنتوس  مع  اإليطالي 
حــصــد لــقــب كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي فــي مــوســم 2013-

2014، أما مع فولفسبورغ األملاني فحقق لقب كأس أملانيا 
في عام 2015 ولقب »السوبر« األملاني في نفس العام.

رياض...

ُيعتبر نيكالس بيندتنر من أبرز املهاجمني الذين خرجتهم 
الكرة الدنماركية، وقد ظهر بشكل الفت مع فريق أرسنال. 
ورغم أنه ما زال في سن الـ 28 سنة إال أنه لم يحظ بالكثير 
مــن الــحــظ لــكــي يلعب مــع أنــديــة أوروبـــيـــة كــبــيــرة ولـــم يظهر 
املــالعــب األوروبــيــة باستثناء مسيرته مع  بشكل الفــت فــي 
فريق »املدفعجية«. بدأ بيندتنر مسيرته الكروية منذ الصغر 
مع فريق تارنبي بولدكلوب وكوبنهاغن بولدكلوب بني عام 
أرســنــال هذا  فــريــق  تبنى  عــام 2004  وفــي  1992 و2004، 
الطفل، لينتقل بيندتنر إلى إنكلترا ويلعب مع فريق الشباب 
في أرسنال. في عام 2005 صعد بيندتنر إلى الفريق األول 

ألرسنال والذي لعب معه حتى عام 2014.
خــاض بيندتنر مع أرســنــال 108 مباريات سجل فيها 28 
هــدفــًا، ولـــم يــلــعــب دورًا كــبــيــرًا فــي فــريــق »املــدفــعــجــيــة« ألنــه 
دائــمــًا مــا كـــان املــهــاجــم الــبــديــل فــي الــفــريــق. بــعــد ذلـــك أعـــاره 

نيكالس بيندتـنر

على هامش الحدث

مهاجم 
دنماركي لم 

يحظ بمسيرة 
كروية كبيرة رغم 

ظهوره مع 
أرسنال اإلنكليزي

ميسي سجل 
الهدف رقم 
14 في الدوري 
)ديفيد راموس/ 
)Getty

النادي  بارتوميو، رئيس برشلونة، لتوضيح موقف  سعى جوسيب ماريا 
من ليونيل ميسي، بعد أسبوع مضطرب، باإلعالن عن أن تجديد عقد 
لكرة  اإلسباني  األولــى  الدرجة  دوري  لقب  حامل  مع  األرجنتين  قائد 
التلفزيونية  القدم أمر »ال غنى عنه«. وقال بارتوميو لشبكة تي.في.3 
العب  وهو  تعاقده  يجدد  أن  ونريده  هنا  ليو  بقاء  »نريد  الكتالونية: 
مهم لبرشلونة، نعمل بجد على ذلك وعندما يريد شخصان نفس األمر 

فدائمًا هناك نهاية سعيدة«.

تجديد العقد

وجه رياضي

الــــ22 مــن بطولة الــــدوري اإلنــكــلــيــزي، وذلــك 
انتشرت حول  التي  اإلشــاعــات  على خلفية 
ــفـــريـــق نــهــايــة  إمـــكـــانـــيـــة مــــغــــادرة بـــايـــيـــت الـ

املوسم.
وقــــبــــل انــــطــــالق املـــــبـــــاراة بــــني ويــــســــت هـــام 
بــاالس، اشتعلت ثورة  يونايتد وكريستال 
ــد الــفــرنــســي  ــرب مــلــعــب الـــفـــريـــق األول ضـ قــ

لديميتري باييت وتطلب منه الرحيل اآلن.
في املقابل، اختار البعض من جمهور فريق 
ويست هام يونايتد طريقة أخرى للتعبير 
عن غضبه، حيُث قام مشجع للفريق بإزالة 
اسم باييت عن قميص ويست هام وشطب 
رقمه ووضعه اسم العب آخر هو وينستون 
ريد. واألمر الذي يؤكد أن فريق ويست هام 

الجماهير  اعتبرت  حيُث  باييت،  ديميتري 
إمــكــانــيــة مـــغـــادرة الــنــجــم الــفــرنــســي خيانة 
كــبــيــرة وال يــمــكــن الــقــبــول بــهــا وتــمــريــرهــا 
وسائل  على  فيديو  وانتشر  عـــادي.  بشكل 
التواصل االجتماعي ُيظهر جماهير الفريق 
تــحــتــج بــطــريــقــة هــيــســتــيــريــة داخـــــل أروقــــة 
امللعب »األوملـــبـــي« وتــوجــه عــبــارات قاسية 

يأخذ أزمة ديميتري باييت في عني االعتبار 
هو ما فعله خارج امللعب »األوملبي«، عندما 
ــة خــاصــة  ــداريــ ــــن عـــلـــى جــ ــارس أمـ ــ ــــع حــ وضـ
امللعب،  خــارج  مــوجــودة  باييت  بديميتري 
وذلك خوفا من هجوم جماهير ويست هام 
الكبير  الغضب  نتيجة  الــجــداريــة  وتــدمــيــر 

على الالعب الفرنسي.

وانتهى  الــدنــمــارك،  أمــام   )28-  35( اليد  لكرة  العالم  بطولة  في  املصري  املنتخب  خسر 
الفارق  للنهاية، وزاد  البداية  التي سيطرت من  الدنمارك  األول )21-15( لصالح  الشوط 
في الشوط الثاني إلى تسعة أهداف قبل أن تريح الدنمارك أبرز العبيها قرب النهاية. في 
البطولة بعد هزيمتها )26 -21( أمام املنتخب  الثانية في  للمرة  املقابل، خسرت تونس 
اإلسباني، وسيطرت إسبانيا منذ البداية ونجحت في التقدم بفارق ستة أهداف، قبل أن 
الثاني،  الشوط  الفارق، وحاولت تونس مواصلة صحوتها في  تنتفض تونس وتقلص 

لكنها افتقرت للقوة الهجومية أمام منافس قوي.

صورة في خبر

خسارة مصر وتونس

االثنين 16  يناير/ كانون الثاني  2017 م  18 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 868  السنة الثالثة
Monday 16 January 2017

االثنين 16  يناير/ كانون الثاني  2017 م  18 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 868  السنة الثالثة
Monday 16 January 2017



32

»علم الريكي« مصنّف رسميًا على أنه علم زائف، وال توجد ورقة بحثية منشورة في أي جامعة أو مجلّة علمية رصينة، تثبت 
ادعاءات هذا »العلم«

قالدة الطاقة
حجارة تمتّص الدوالرات

علي رياض

يكاد ال يمّر يوم من دون أن نرى 
ــــا فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون أو عــلــى 

ً
إعــــان

اإلنترنت، عن أحد املنتجات التي 
يــّدعــي مــورّوجــوهــا، أن ارتـــداءهـــا ُيساعد 
على أداء التمارين الرياضية وزيادة الثقة 
السلبية«  ص من »الطاقة 

ّ
بالنفس والتخل

املوجودة في الجسم.
ــّور وأصــبــحــنــا نــجــد ريــاضــيــن  ــطـ األمـــــر تـ
مشهورين من العبي كرة السلة األميركية 
أو الــبــيــســبــول يـــرتـــدون ســــــوارات وقــائــد 
»الطاقة«، مثلما ُيطلقون عليها، ويّدعون 
أنها تحقق لهم نتائج أفضل، األدهــى من 
قنوات  تقارير كثيرة على  ذلــك هو ظهور 
معروفة مثل »إم بي سي« وروسيا اليوم، 
ــزة الـــطـــّب  ــعــــجــ ــا »ُمــ ــأنـــهـ تـــصـــف الـــــقـــــادة بـ

الحديث«.
ُيــكــال  الــِعــلــم ال  بــدايــة، علينا أن نــعــرف أن 
نرمي  أن  يمكننا  ال  ــًدا،  أبــ شعبّي  بمكيال 
بــاملــصــطــلــحــات الـــغـــريـــبـــة ونــــّدعــــي الــِعــلــم 
فيه موجات  اكتشفنا  زمــٍن  فــي  نحن  بها، 
الجاذبية وبوزون هيغز، وقد حان الوقت 
لص من الخرافات التجارية املنتشرة 

ّ
للتخ
هذه.

دراسات أكاديمية
عــلــيــنــا مــعــرفــة أن هــــذه املــنــتــجــات تــدعــّي 
»العاج  أو  »الريكي«،  ِعلم  اعتمادها على 
بالطاقة« اليابانّي الذّي تطّور، خال القرن 
يابانًيا،  شعبًيا  عــاًجــا  بصفته  املــاضــي، 
يــعــتــمــد عــلــى أحـــجـــار مــعــّيــنــة أو حــركــات 
للتأمل وغــيــرهــا؛ حــيــث يــدعــّي مــمــارســوه 
ــــدرتــــهــــم عـــلـــى شـــفـــاء أنـــفـــســـهـــم أو شــفــاء 

ُ
ق

اآلخرين عن ُبعد.
قــد ُيــصــدم الــقــارئ ِعــنــدمــا يــعــرف أن »علم 
ــه عــلــٌم  ــف رســمــًيــا عــلــى أنــ

ّ
الـــريـــكـــي« ُمــصــن

زائف، وال توجد ورقة بحثية منشورة في 
ثبت 

ُ
ة علمية رصينة، ت

ّ
أي جامعة أو مجل

ادعاءات هذا »العلم«. بل بالعكس؛ هنالك 
دراسات عديدة منشورة قد شملت عّينات 
أو  نظرًيا   

ً
دليا تجد  لم  كبيرة  إحصائية 

عملًيا ُيــثــبــت صــّحــة أقــــوال ُمــمــارســي هــذا 
»الــعــلــم«. نــعــم، األمــــر لــيــس أكــثــر مــن هالة 
إعــامــيــة َيــضــحــك بــهــا أصــحــاب الــشــركــات 

املرّوجة على الزبائن.
انــتــشــر املـــوضـــوع تــجــارًيــا بــشــكــل رهــيــب، 
وبـــن كـــل فــتــرة قــصــيــرة تــظــهــر لــنــا شــركــة 
جــديــدة تــدعــّي أن الــقــادة التي تبيعها أو 
ص 

ّ
اإلكسسوار أًيا كان ُيساعد على التخل

من تعب العضات، أو آالم املفاصل أو حتى 
زيادة الثقة بالنفس والقدرة الجنسية.

100 دوالر مقابل ال شيء
منطقًيا، ومن أّول وهلة، كيف ُيمكن لقادة 
اشــتــريــتــهــا أنــــت بــحــوالــى مـــائـــة دوالر، ال 
ـــدرتـــك الــريــاضــيــة؟ 

ُ
ــا أن تــزيــد ق

ً
تــفــعــل شــيــئ

أو أن تــزيــد ثــقــتــك بــنــفــســك؟ أقــولــهــا وبكل 
صراحة، أن الشيء الوحيد الذي سيساعد 

هو أنت، وليس مجّرد حجر ترتديه.
أّول ادعــاءات مرّوجي هذه املنتجات، أنها 
ـــم الـــكـــهـــربـــاء املــــوجــــودة فـــي الــجــســم، 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ت

فبحسب ادعائهم أن اإلنسان يحتوي على 
ترتيبها  أيونات كهربائية، وقد يتخلخل 
ــّدة  ــه عـ ــادة فــيــهــا مــســّبــبــة لـ ــ أو يــحــصــل زيــ

هذه املنتجات تدعّي 
اعتمادها على ِعلم 
»الريكي«، أو »العالج 
بالطاقة« الذّي تطّور، 
خالل القرن املاضي، 

بصفته عالًجا شعبًيا 
يابانًيا، يعتمد على 
أحجار معّينة أو 
حركات للتأمل.

■ ■ ■
ادعاءات املرّوجني ال 
حصر لها، فالقالدة 

حسب وصفهم تنقلك 
من الحزن إلى الفرح، 
من التعب إلى الطاقة، 
من الضعف إلى القّوة، 

ومن الخمول إلى 
النشاط.

■ ■ ■
األمر ببساطة هو 

إما أنه تضليل إعالمي، 
أو تأثير البالسيبو 

على األفراد.

هوامش

)Getty/كيف يُمكن لقالدة أن تزيد ُقدرتك الرياضية؟ )ريتشارد كومينس

ترتيب  على  ــســاعــد 
ُ
ت الــقــادة  وأن  مشاكل 

األيونات، وتحديد عددها عند مامستها 
الجسم.

ــــوع أعــــقــــد مــن  ــــوضـ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــــإن املـ
بما  د 

ّ
معق الــبــشــرّي  فالجسم  بكثير،  ذلــك 

فــيــه الــكــفــايــة، ويــكــفــي اخـــتـــاف أو زيــــادة 
يــؤدي  لكي  الــجــســم،  أو  الــدمــاغ  كهربائية 
ذلك إلى نتائج كارثية، وليس إلى شعور 
بالنفس،  الــثــقــة  وفــقــدان  والــوهــن  بالتعب 
كــان  إن  الــدمــاغ  كهربائية  تنظيم  أن  كــمــا 
ــًدا، فــاألمــر ليس  ــد جــ

ّ
فيها خــلــل، أمـــر مــعــق

كــمــا يـــصـــّوره الــتــّجــار لــنــا، جــســم اإلنــســان 
ليس قطعة من املغناطيس أو املعدن التي 
تــحــتــوي عــلــى أيـــونـــات مــوجــبــة وســالــبــة، 
وبمجّرد لبس القادة فإن كل شيء ينتظم 

في مكانه.
ــســاعــد على 

ُ
ــر، أن الـــقـــادة ت ــ االدعــــــاء اآلخــ

ص من اإلشعاع الضار الصادر من 
ّ
التخل

وأجهزة  الــجــّواالت  مثل  الحديثة  األجهزة 
ــواي فـــاي، التي  الــكــومــبــيــوتــر ومـــوجـــات الــ
حسب ادعــائــهــم تـــزّود اإلنــســان بكثير من 
ــص 

ّ
الــطــاقــات الــســلــبــيــة الــتــي يــجــب الــتــخــل

منها.
ــم بــــــــّت فــــــي هــــــــذا الــــــبــــــاب أكـــــثـــــر مــن  ــ ــلـ ــ ــِعـ ــ الـ
ــا أجـــهـــزة  ــــصــــدرهــ

ُ
ــات الــــتــــي ت ــ ــوجـ ــ مـــــــرة، املـ

املــوبــايــل والـــواي فــاي، مــا هــي إاّل موجات 

ــّرد إشـــعـــاع غير  كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة، مـــجـ
ــكـــون مــــعــــدوم الـــتـــأثـــيـــر وال  ــاد يـ ــكـ مـــؤيـــن يـ
يدعو للقلق نظرًيا وإحصائًيا أبًدا. ومّرة 
صك من 

ّ
أخــرى، كيف ُيمكن لحجر أن يخل

اإلشعاعات الضاّرة؟

حجر المشاعر
ادعـــاءات املــرّوجــن ال حصر لها، فالقادة 
حسب وصفهم تنقلك من حالة الحزن إلى 
الفرح، من التعب إلى الطاقة، من الضعف 

إلى القّوة، ومن الخمول إلى النشاط.
الــطــريــقــة الـــتـــي يـــّدعـــي مــــرّوجــــوا الـــقـــادة 
األيونات  فحص  هو  لعملها،  إثبات  أنها 
السالبة على الحجر في القادة، عن طريق 
املــوجــودة  جــهــاز يفحص كمية األيـــونـــات 
ساعد 

ُ
فــيــه، وأن هـــذه األيـــونـــات الــســالــبــة ت

ا.
ً
على التركيز والشفاء كما تّم الذكر سابق

مــّرة أخــرى، العلم ال ُيكال بمكيال شعبي، 
إثــبــات أن األيــونــات السالبة  أّي  ال يــوجــد 
املـــوجـــودة عــلــى حــجــر مــا يمكن أن تــحــّول 
ــرى فــي  ــ ــ ــى األفــــــضــــــل، حــــيــــث نـ ــ ـــ الــــحــــيــــاة إل
اإلعانات الترويجية أن األيونات السالبة 
تــصــفــي الـــذهـــن وتــجــعــل املـــشـــاهـــد يشعر 
ارتدائها،  بمجّرد  للفردوس  سيذهب  أنــه 
ثبت 

ُ
ولــكــن، كــالــعــادة، فــا أبــحــاث علمّية ت

هذه االدعــاءات وال أوراق بحثية رصينة، 

فقط كثير من الكام في املواقع الترويجية 
التي توهم القارئن أنها مواقع رصينة.

لكن، قد يتساءل أحدهم ويقول، إنه جّرب 
أو  ملحوظ،  نفسي  بتغّير  وشعر  الــقــادة 
الــريــاضــيــون نتائج  ُيــحــرز  ملـــاذا  ببساطة، 

أفضل معها؟
األمر ببساطة هو إما أنه تضليل إعامي، 
أو تــأثــيــر الــبــاســيــبــو عــلــى األفـــــراد، حيث 
اســتــخــدامــه في  يــتــم  الباسيبو  تــأثــيــر  أن 
اختبار األدويــة في الطب، بتوزيع عينات 
أدويــــــة مـــزّيـــفـــة وحــقــيــقــيــة، ويـــتـــم اخــتــبــار 
الــتــحــّســن فـــي املـــرضـــى الـــذيـــن تــــّم تــوزيــع 
الـــعـــّيـــنـــات عــلــيــهــم، ســيــكــون مـــن املــفــاجــئ 
لـــلـــقـــارئ أن يـــعـــرف أن املـــرضـــى الـــذيـــن تم 
أظــهــروا  قــد  عليهم،  مزيفة  عينات  تــوزيــع 
تــمــاثــلــهــم لــلــشــفــاء وبــــدت عــلــيــهــم أعــــراض 
سمى طبًيا بتأثير 

ُ
التحّسن، هذه الحالة ت

الباسيبو، حيث ُيظهر الشخص عامات 
ــر حــقــيــقــي،  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ مـ الـــتـــحـــّســـن دون وجـــــــود 

إلى  األمــر مّجرد شعور نفسّي قد ينتهي 
انــتــكــاســة أو قـــد يــســتــمــر، فــالــريــاضــيــون 
ال  أكبر  يرتدونها سيبذلون جــهــًدا  الــذيــن 
شعورًيا فقط لفرط ما سمعوه عّما تفعله 
هذه القادة، األمر ذاته ينطبق على عامة 
الناس عندما يشعرون بتحّسن نفسي أو 

بزوال اإلرهاق عند ارتدائها.

باختصار

أمجد ناصر

للماء رجاله. ليس كل واحد يملك يدين كاملتني يمكن 
ش لنا 

ّ
م غصني زيتون، أو رّمــان، ويقال له فت

َّ
أن ُيسل

عن املاء. لو كان األمر كذلك لكان كذلك. رجال املاء في 
داخلهم ماٌء يوجههم إلى املاء الجوفي. فالعطش يعرفه 
الكل متساوون هنا  أفضلية ألحــد.  يمنح  الجميع، وال 
في العطش. ال تحتاج عينني تريان. يمكن لرجال املاء، 
أقصد الذين ينفضُّ على أيديهم رصد املاء، أن يكونوا 
عــمــيــانــا. ال الــيــد الــكــامــلــة، الــثــابــتــة، وال الــعــني الــتــي تبلغ 
ل عليهما.  قوتها ست درجــات على ست درجــات يعوَّ
الـــذي ينفتح على مـــاء. ســتــرون كيف يمسك  املـــاء هــو 
رجــل املــاء غصني الــّرمــان. آه من مطارق الــّرمــان التي 
ها في وجوهنا  أْهــرت جلودنا في الصغر، فلطاملا هزَّ
من   

ً
بــدال بتربيتنا  ألنفسهم  يسمحون  الذين  أعمامنا 

أخرى  أغصان  بني  املختار، من  الــّرمــان  آبائنا. غصن 
 
ٌ
كثيرة، يفضل املاء. أما أغصان الزيتون فهي مختّصة

بطرد حراس الكنوز الخفّيني. لكن، ال كنز هنا يضاهي 
هذا السائل الذي ال لون له، ولكنه أبو األلوان كلها، ماذا 
يضاهي قطراٍت تسقط تباعا من خاصرة الحجر على 

فٍم يكاد يصير ترابا؟ ال قطع من الذهب والفضة، وال 
مالعق وسكاكني اإلمبراطور. عندما تعثر على رجل 
املاء الذي تأتمنه على غصني الّرمان ال يهمُّ كم يتوارى 
الــبــلــوري، فــي أي طبقٍة، تحت أي نــوٍع من  هــذا السائل 

التربة املتشققة. 
ــنْي. لم  ــازجــ ــل املـــــاء، واعـــطـــه غــصــنــي رّمـــــان طــ جـــد رجــ
حماٌر  بهما  يــضــرب  لــم  سابقة.  مهمٍة  فــي  يستخدما 
الوظائف  ولــد عــاص. غصنان بريئان مــن  حــرون وال 
التي ال تنتهي لألشياء. ال تقل له شيئا من املحفوظات 
فوق  يسير  ودعــه  الــّرمــان،  مطرقي  مه 

ِّ
سل املستهلكة. 

شــبــح يــتــرجــرج فــي خــيــالــه. ســتــراه يــتــمــتــم. يستدعي 
األسالف الذين أتمنوننا على األرض العطشى. غصنا 
 بيد. يرفعهما إلى جبينه املكتوب عليه قدره، 

ٌّ
الّرمان كل

القلب. ثم يعقدهما  فيما جماع قبضتيه يستقّر على 
بخيط، يقرأ عليهما رقيته، أصل الغصنني مزروٌع في 
خاصرتيه. تعامٌد. هندسة أحادية الضلع. يمشي رجل 
 للجهة. لقرص الشمس. 

ً
املاء هنا. وهناك. ال يلقي باال

ــذي يــعــتــرضــه، وال الــحــرمــل أو الــشــيــح، وال  ــ لــلــحــجــر ال
رة التي تطير،  الحرثون الذي يتوارى في جحر، وال القبَّ
 عــلــى طــرفــْي غصني الــّرمــان 

ٌ
ــة  نــبــضــٍة فــيــه مــنــصــبَّ

ُّ
كـــل

املــعــقــوديــن بــخــيــط. طـــواف املـــاء يــســتــمــر. هــنــا وهــنــاك. 
طواف حول الشبح البلوري املتواري في األعماق. 

هذا صيد األعماق. صيد املاء املتواري. اسأله أن يصعد 
 

ّ
قريبا من السطح املتلهف. قل له اصعد حتى يستدل

املاء على املاء. والحياة على الحياة. اصعد أيها املتواري 
بك.  يطوفوا  أن  وقصدهم  بالحجر  يطوفون  كانوا  مذ 
يطوف كاهن املاء بالخرير الذي ال يسمعه أحد غيره.. 
يــمــشــي هــنــا وهـــنـــاك. ال يــســمــع شــيــئــا. ال يـــرى شيئا. 
 يغمز طرفا 

ً
إنه أعمى املــاء الــذي يــراه بالبصيرة. فجأة

 عادت من الغمر 
ً
ارة

ّ
قضيبي الرمان، كما لو كانا صن

الــريــانــان،  املــطــرقــان األخــضــران  س  بصيٍد ثــمــني. يتقوَّ
وينحني ماؤهما على املاء، ثم يرتّدا إلى صدره. يقوالن 
لرجل املاء هنا يرقد اإلكسير املحفوظ. لكن رجل املاء 
ال يضع مطرقيه املعقودين جانبا، رغم أنه شبه متأكد 
 أخرى. يعيد كل ما فعله 

ً
من الخبر السار. يمشي مرة

الــرمــان إلــى صدره  من قبل بالضبط. إن ارتــد مطرقا 
مــرة ثانية وثــالــثــة. بــقــوة، تشبه الــضــرب ملــن ال يعرف، 
إلــى األعماق وعــادا  اللذين سافرا   وثــاق املطرقني 

ُّ
يحل

منهكنْي ومبلولنْي. هنا الكنز املرصود. 
هنا اإلكسير املحفوظ. 

هنا صانع الحياة،
أبوها،
رّبها.

II
سمعت من ال فم له يقول:

هوولي ووتر
هوولي شيح
هوولي رمل
هوولي  ماء.

طواف الشبح البلّوري

وأخيرًا

ِجد رجل الماء، واعطه 
غصني رّمان طازجيْن. لم 

يستخدما في مهمٍة سابقة. 
لم يضرب بهما حمارٌ حرون
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