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رام اهلل ـ العربي الجديد

دخل إضراب األسرى الفلسطينيني في سجون 
ـــ41،  ــ االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي عــن الــطــعــام الــيــوم ال
وســـط تــدهــور أوضــاعــهــم الــصــحــيــة، ونــقــل أكثر 
من 300 منهم إلى مستشفيات االحتال، فيما 
بالرصاص  الفلسطينيني،  من  العشرات  أصيب 
واالخــتــنــاق، بقمع قـــوات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
بالضفة  مــدن  عــدة  فــي  الفلسطينيني  لتظاهرات 
ــادًا لــأســرى  ــنــ الــغــربــيــة املــحــتــلــة، تــضــامــنــا وإســ
املـــضـــربـــني عـــن الـــطـــعـــام. وكـــشـــف رئـــيـــس هيئة 

شؤون األسرى واملحررين الفلسطينيني، عيسى 
قراقع، عن تدهور الوضع الصحي لأسير أحمد 
القيق،  سعدات، ولأسيرين عاهد غلمة ومحمد 
الـــذيـــن يــقــبــعــون فـــي ســجــن أوهــلــيــكــدار، والــذيــن 
الــدمــاء. وقــال قراقع إن األســرى رفعوا  يتقيأون 
كأسرى حرب،  بهم  باالعتراف  مطالبهم  سقف 
ونقلهم إلى سجون داخل األراضي الفلسطينية 
املــحــتــلــة، وذلـــك فــي ضـــوء عـــدم تــجــاوب سلطات 
واستمرارها  مطالبهم  مع  اإلسرائيلي  االحتال 
في التصعيد، والقيام بإجراءات تعسفية وقمعية 
أمس  الفلسطيني،  األسير  نــادي  وذكــر  بحقهم. 

من  فلسطيني  أسير  من 300  أكثر  أن  الجمعة، 
املــضــربــني عــن الــطــعــام نــقــلــوا إلـــى مستشفيات 
االحتال بسبب تردي أوضاعهم الصحية خال 
النادي،  اليومني املاضيني. وقالت املتحدثة باسم 
أمــانــي ســراحــنــة، لوكالة »فــرانــس بـــرس«، إنــه تم 
املستشفيات  إلـــى  أســيــر  مـــن 300  أكــثــر  »نــقــل 
اإلســرائــيــلــيــة خـــال الــيــومــني املــاضــيــني، بسبب 
مــرور نحو 40  بعد  الصحية،  أوضاعهم  تــردي 
الــطــعــام«. وأضــافــت إن  يوما على إضرابهم عــن 
املستشفيات  إلـــى  نــقــلــوا  الــذيــن  األســــرى  غالبية 
إعادتهم  وتمت  طبية،  فحوصات  إلــى  أخضعوا 

إلى العزل االنفرادي«، بينما بقي قسم منهم في 
املستشفيات.

املواجهات  أريحا  ملدينة  الشمالي  املدخل  وشهد 
األعــــنــــف بــــني الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــني وقـــــوات 
االحتال، بعد انتهاء صاة الجمعة التي أقيمت 
هناك نصرة لأسرى. وسجلت طواقم اإلسعاف 
 13 الفلسطيني  األحــمــر  الــهــال  لجمعية  التابعة 
إصابة بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، فيما 
تعاملت مع عشرات اإلصابات بحاالت االختناق. 
كــمــا انــدلــعــت مــواجــهــات عــلــى مــدخــل قــريــة بيتا 

جنوب مدينة نابلس.

إضراب األسرى: رفع سقف المطالب وتدهور وضعهم الصحي
الحدث

يظهر رصد لإلعالم السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  □  العدد 999  السنة الثالثة
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القدس المحتلة ــ العربي الجديد

الــعــالــم، أخــيــرًا، وللمرة األولـــى منذ حرب  الــســفــارات اإلسرائيلية فــي  بــدأت غالبية 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967، بتعميم وثــيــقــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، تــدعــي مــن خــالــهــا أن 
املستوطنات اإلسرائيلية في األراضي املحتلة شرعية وقانونية. وكانت الخارجية 
اإلسرائيلية عكفت على إعداد هذه الوثيقة قبل أعوام، وصدرت توجيهات بتعميمها 
منذ عامني، إال أن املخاوف اإلسرائيلية من ردود إدارة الرئيس األميركي السابق، 

باراك أوباما، كانت وراء تأجيل تعميم هذه الوثيقة.
ونشرت صحيفة »مكور ريشون«، التابعة لتيار الحزب الديني الصهيوني »البيت 
بشأن  »قــانــونــيــة«  مــبــررات وتسويغات  فــي طياتها  تحمل  الوثيقة  أن  الــيــهــودي«، 
الوثيقة على  الغربية املحتلة. وتنص  العاقة بني دولــة االحتال وأراضــي الضفة 
»أن الوجود اليهودي في يهودا والسامرة )الضفة الغربية املحتلة( يعود إلى 200 
إبــان حكم االنــتــداب البريطاني على فلسطني«. كما  عــام، وتــم االعــتــراف بشرعيته 
تنص على أن »بعض البلدات اليهودية مثل االستيطان اليهودي في الخليل، كانت 
ملئات السنني تحت الحكم العثماني، بينما مستوطنات مثل نافيه يعقوب، وغوش 
عتصيون، والتي قامت شمالي البحر امليت، تأسست تحت الحكم البريطاني قبل 
إقــامــة دولـــة إســرائــيــل. وقــد أعــيــد بــنــاء الكثير مــن املستوطنات القائمة مــجــددًا في 

املواقع التي عاشت فيها جماعات ومجتمعات يهودية في أجيال سابقة«.

القى االعتداء اإلرهابي الذي استهدف األقباط في املنيا، أمس الجمعة، إدانات عربية 
واسعة. ودانت دولة قطر بشدة الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية في بيان »موقف 

دولة قطر الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع أو األسباب«.
ــرورة تــعــزيــز الجهود  كــذلــك دانـــت الــســعــوديــة فــي بــيــان الــهــجــوم، مــشــددة عــلــى »ضــ
وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة اإلرهاب والتطرف«. كما اعتبرت البحرين 
اآلمــنــني وتهديد حياتهم«. مــن جهته،  تــرويــع  العمل اإلجــرامــي يستهدف  أن »هــذا 
أرسل أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابرالصباح برقية تعزية إلى الرئيس 

املصري استنكر فيها الهجوم.
الــهــجــوم، مــؤكــدًا فــي بيان  الرئيس الفلسطيني محمود عــبــاس  الــســيــاق، دان  وفــي 
إلــى جانب مصر وقيادتها في حربهم ضد اإلرهـــاب«. كما اعتبر  »وقــوف شعبنا 
املتحدث باسم »حماس« فوزي برهوم أن الجريمة »هدفها خلق مناخات طائفية 
عنصرية تستهدف وحــدة شعب مصر«. وأكــد امللك عبدالله الثاني »وقــوف األردن 
مع مصر في الحرب على اإلرهاب«. واعتبرت الجزائر أن »األطراف اإلجرامية التي 
خططت ونفذت هذا العمل لن تنال أبدًا من وحدة الشعب املصري«. كما دان األمني 

العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، االعتداء.
)رويترز، األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

طــالــبــت قـــوى ســيــاســيــة مــصــريــة بــعــد الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف األقـــبـــاط فــي املــنــيــا، 
اتهامات  االعــتــداءات، وســط توجيه  الجمعة، بتحرك فاعل يمنع تكرار هــذه  أمــس 
لألجهزة األمنية بالتقصير ومطالبة بإقالة وزير الداخلية. ودان »الحزب املصري 
الداخلية مجدي عبد  وزيــر  بإقالة  الهجوم، مطالبًا  االجتماعي«، هذا  الديمقراطي 
الغفار. واعتبر أن تكرار هذه الحوادث اإلرهابية ضد األقباط يعكس تقصيرًا أمنيًا 
فادحًا. من جهته، قال األمني العام لحزب »الكرامة« محمد البسيوني، إن استهداف 
أمني  أشهر، يؤكد وجــود تقصير  قبل  الكنائس  استهداف  أسلوب  األقباط بنفس 
أمــا »تيار  الكبرى فــي مصر.  الــقــيــادات األمنية  الداخلية وكــل  إقــالــة وزيــر  يستحق 
الكرامة«، املحسوب على املرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، فدعا األجهزة 

األمنية إلى القيام بدورها في حماية الشعب املصري، وسرعة ضبط الجناة.
في السياق ذاته، طالب املتحدث باسم حزب »الدستور«، محمد يوسف، في بيان، 
بإعادة النظر مرة أخرى في االستراتيجية التي يتعامل بها النظام الحاكم مع ملف 
اإلرهــاب والتطرف. وشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني على أرض الواقع، 
اعتبر  كما  املتطرفة.  األفكار  انتشار  للحد من  والحزبية  السياسية  القوى  وتحرك 
أنها  أثبتت  األمــنــي  كــل تصريحات االستنفار  أن  اإلنــســان  املــصــري لحقوق  املــركــز 

شكلية وغير كاملة، وأن هناك استغااًل للثغرات من قبل املتطرفني.
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إسرائيل وصفقة السالح للسـعوديـة: اطمئنان وتوجس

يوم داٍم جديد عاشته مصر، أمس الجمعة، بعدما ضرب اإلرهاب مجددًا األقباط 
وشاحنة  حافلتين  استهداف  في  الجرحى  وعشرات  قتيًال   28 من  أكثر  سقوط  مع 
كانت تقل مسيحيين متوجهين إلى دير في المنيا، في جريمة القت إدانات محلية 

ودولية كبيرة، وجاءت بعد تحذيرات أميركية وتهديدات من »داعش«

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــت، أمــــس  ــفـ ــ ــيـ ــ جــــريــــمــــة جــــــديــــــدة أضـ
الــجــمــعــة، إلــــى ســلــســلــة االعــــتــــداءات 
املواطنني  تستهدف  التي  اإلرهابية 
املــصــريــني املسيحيني فــي مــصــر، بعد اعــتــداء 
ــانــــت تــقــل  ــة كــ ــنــ ــتــــهــــدف حـــافـــلـــتـــني وشــــاحــ اســ
مواطنني مسيحيني متوجهني في زيــارة إلى 
دير في املنيا في جنوب القاهرة، ما أدى إلى 
مقتل أكــثــر مــن 28 شخصًا ومــا يــزيــد عــن 25 
جريحًا بينهم عــدد كبير مــن األطــفــال. وعلى 
غرار كل اعتداء إرهابي تشهده مصر، حضرت 
الــتــســاؤالت حـــول الــتــقــصــيــر األمــنــي الــــذي لم 
ــــط إدانــــــات  يــمــنــع وقــــــوع اعــــتــــداء األمــــــس وسـ
دولـــيـــة وعــربــيــة ومــحــلــيــة واســـعـــة لــلــجــريــمــة، 
كنيستني  تفجير  بعد  تأتي  أنها  وخصوصًا 
بــمــديــنــتــي طــنــطــا واإلســـكـــنـــدريـــة فـــي إبــريــل/ 

نيسان املاضي.
كــمــا جــــاء االعــــتــــداء بــعــد يـــومـــني مـــن تــحــذيــر 
القاهرة، وبعد  أطلقته السفارة األميركية في 
ــه تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي مــصــر  ــهــ تـــهـــديـــد وّجــ
ر فيه املسلمني من التواجد 

ّ
للمسيحيني وحذ

بالقرب من دور العبادة املسيحية.
وفــــي تــفــاصــيــل املــــجــــزرة، تــتــّبــعــت 3 ســيــارات 
رباعية الدفع حافلتني إحداهما تقل مواطنني 
مــســيــحــيــني واألخــــــرى مــجــمــوعــة مـــن األطــفــال 
األقباط باإلضافة إلى شاحنة صغيرة كانت 
في الطريق من محافظة بني سويف إلى دير 
األنـــبـــا صــمــوئــيــل املــعــتــرف، فـــي مــنــطــقــة جبل 
القلمون بغرب املنيا. وأوقف املسلحون الذين 
ترجلوا من السيارات رباعية الدفع الحافلتني 
إلى  يــؤدي  والشاحنة على طريق غير ممهد 
الــديــر وأنــزلــوا الــركــاب وأطــلــقــوا الــنــار عليهم 
وقاموا بتصوير العملية بالفيديو ثم غادروا 
موقع الجريمة. وأدى االعتداء إلى سقوط 28 

 و25 مصابًا على األقل، بحسب متحدث 
ً
قتيا

ــدد كــبــيــر من  بــاســم وزارة الــصــحــة، بــيــنــهــم عـ
ــفــــال، بــيــنــمــا قــــال رئــيــس املـــركـــز الــثــقــافــي  األطــ
الــقــبــطــي، األنــبــا أرمـــيـــا، إن االعـــتـــداء أدى إلــى 

مقتل 35 مسيحيًا.
ــة فـــــي بـــــيـــــان، إن  ــريــ وقـــــالـــــت الـــكـــنـــيـــســـة املــــصــ
االعتداء »شر يستهدف قلب مصر ووحدتنا 
»اتخاذ اإلجراءات الازمة  الوطنية«، مطالبة بـ
نحو تفادي خطر هذه الحوادث«. وإذ أعلنت 
الــكــنــيــســة فـــي بـــيـــان، عـــن تــقــديــرهــا »لــســرعــة 
الحادث«،  استجابة املسؤولني، والتعامل مع 
فإنها أعــربــت عــن أملها »بــاتــخــاذ اإلجــــراءات 
الازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث التي 
تشّوه صورة مصر، وتتسبب في آالم العديد 

من املصريني«.
الــجــريــمــة الــتــي القـــت تــنــديــدًا عــربــيــًا واســعــًا، 
في  بالقول  الجمهورية  رئــاســة  عليها  قت 

ّ
عل

دعا  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  إن  بــيــان، 
لبحث  ُمصغر  أمني«  »مجلس  اجتماع  لعقد 
السيسي  أن  وأضافت  املنيا.  اعتداء  تداعيات 
ــنـــي فـــي الـــبـــاد،  يــتــابــع عـــن كــثــب املـــوقـــف األمـ
ووّجه باتخاذ كافة اإلجراءات الازمة لرعاية 
ــيـــس الـــــــوزراء  املـــصـــابـــني. مــــن جـــهـــتـــه، دان رئـ
االعــتــداء ووصفه  املــصــري شــريــف إسماعيل 
بأنه »حادث إرهابي غادر«. وقال في بيان »لن 
دان  الوطني«. كما  النسيج  ينجحوا في شق 
شيخ األزهــر أحمد الطيب، الــذي يــزور أملانيا 
حاليًا، االعتداء، وقال في تصريحات: »حادث 
املـــنـــيـــا ال يـــرضـــى عـــنـــه مــســلــم وال مــســيــحــي، 
ــي مـــصـــر«.  ــرار فــ ــقــ ــتــ ويـــســـتـــهـــدف ضـــــرب االســ
وطــالــب املــصــريــني »بـــأن يــتــحــدوا جميعًا في 

مواجهة هذا اإلرهاب الغاشم«.
ـــم املـــئـــات مـــن أهـــالـــي الــضــحــايــا تــظــاهــرة 

ّ
ونـــظ

ــددوا فيها  ــ ــام مــســتــشــفــى مــغــاغــة الــــعــــام، نــ ــ أمـ
املـــشـــاركـــون في  ــي. وردد  ــ ــابـ ــ اإلرهـ ــالـــحـــادث  بـ

يا  زيهم  نموت  »يــا  منها  هتافات،  التظاهرة 
ــفــت ســلــطــات األمـــن 

ّ
نــجــيــب حــقــهــم«، فــيــمــا كــث

مــن تــواجــدهــا أمـــام املــســتــشــفــى. وقـــال مصدر 
أمــنــي رفــيــع املــســتــوى فــي مــديــريــة أمــن املنيا، 
إن قـــيـــادات املــديــريــة انــتــقــلــت عــلــى الــفــور إلــى 
مكان االعتداء، وتم إغاق كل مداخل ومخارج 
املحافظة خصوصًا مركز العدوة، مع تمشيط 
ــة بــــاملــــركــــز، وتــفــتــيــش  ــيـــطـ ــة املـــحـ ــقـ ــنـــطـ كـــــل املـ

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

عــلــى غــيــر عــادتــهــا، لــم تــشــن إســرائــيــل حملة 
سياسية ضد إعان إبرام أكبر صفقة أسلحة 
املتحدة  والــواليــات  السعودية  بالتاريخ بني 
إسرائيل  وسكتت  دوالر.  مليار   112 بقيمة 
بشكل أثار في البداية تساؤالت في الصحف 
عــن ســبــب صــمــت رئــيــس الــحــكــومــة بنيامني 
هــذا  كــــان  إذا  الــصــفــقــة، ومــــا  إزاء  نــتــنــيــاهــو 
الــصــمــت نــابــعــًا مــن رغــبــتــه بــعــدم االصــطــدام 
بــالــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، خــال 
ــيــــرة إســـرائـــيـــل، أو مـــن تــخــوف  ــه األخــ ــارتــ زيــ
نتنياهو من رد فعل غير متوقع من ترامب، 
األسبوع  نقلت طيلة  الصحف  أن  خصوصًا 
الــــــذي ســـبـــق الـــــزيـــــارة تــــحــــذيــــرات نــتــنــيــاهــو 
لــوزرائــه مــن إصـــدار أي تصريح يمكن لــه أن 
يستفز ترامب قبل وصوله تل أبيب آتيًا من 

السعودية.
، فقد اضطر 

ً
لكن هــذا الصمت لم يــدم طــويــا

ــد مــصــدر أمــنــي فــي وزارة  الـــســـيـــارات. كــمــا أكـ
الداخلية أن األجهزة األمنية في مديرتي أمن 
املــنــيــا وبــنــي ســويــف نــشــرت عــشــرات األكمنة 
الطريق  على  واملــتــحــركــة  الثابتة  )الــحــواجــز( 
املحافظتني،  بــني  الــواقــع  الغربي  الــصــحــراوي 
ب الجناة في االعــتــداء. وأضــاف املصدر 

ُّ
لتعق

الغفار،  الــلــواء مجدي عبد  الداخلية  أن وزيــر 
يتابع تــطــورات مابسات االعــتــداء اإلرهــابــي 
مــع األجــهــزة األمــنــيــة فــي مــديــريــة أمـــن املنيا، 
ووّجه بتكثيف الجهود لتحديد هوية الجناة 

وضبطهم خال الساعات القليلة املقبلة.
ــــي وزارة  فـ ــق  ــابــ ــي ومـــــســـــؤول ســ ــنــ خـــبـــيـــر أمــ
»العربي الجديد«، إن  الداخلية املصرية، قال لـ
األمــن هــو املــســؤول األول واملباشر عــن وقــوع 
ل عدم 

ّ
الــذي فض تلك الكارثة. وأشــار الخبير، 

الكشف عن اسمه، إلى أن الطريق الصحراوية 
التي وقعت فيها الجريمة، ال يستخدمها إال 
مــا يعني وجــوب  األنــبــا صموئيل،  رواد ديــر 
تــأمــيــنــهــا مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة، وخــصــوصــًا مع 
صـــدور تــحــذيــرات عـــدة مــن عمليات إرهــابــيــة 
مرتقبة كان آخرها تحذير السفارة األميركية، 
والــذي سبقته تهديدات من تنظيم »داعــش«. 
السهولة  بــتــلــك  الــجــريــمــة  تنفيذ  أن  وأضــــاف 

ــر إلـــحـــاح  ــ ــــوم األربـــــعـــــاء، عـــلـــى أثـ نــتــنــيــاهــو يـ
مراقبني ومحللني على إثارة التساؤالت عن 
سبب هذا الصمت، والنفخ في قربة املخاطر 
الــتــي تحملها الــصــفــقــة ألمـــن إســرائــيــل، إلــى 
االعتراف خال كلمة له بأن ترامب أكد له أن 
ولن  تمّس  لن  السعودية  األميركية  الصفقة 
تــضــّر بـــااللـــتـــزام األمــيــركــي بــضــمــان الــتــفــوق 
الــعــســكــري اإلســرائــيــلــي عــلــى كــافــة الجيوش 

النظامية في املنطقة مجتمعة.
وبـــــدا أن هــــذا املـــوقـــف مـــن نــتــنــيــاهــو يــفــّســر 
ــلـــى هـــذه  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ حــقــيــقــة الــــســــكــــوت اإلســ
الصفقة، وعزوف إسرائيل في خطوة خارجة 
ــتـــزاز الـــواليـــات  عـــن املـــألـــوف، عـــن مــحــاولــة ابـ
املتحدة لجهة مدها بساح إضافي، أو رفع 
سقف املعونات العسكرية التي أقرتها إدارة 
أوبــامــا في  بــاراك  السابق  الرئيس األميركي 
أيــامــهــا األخــيــرة إلســرائــيــل بقيمة 38 مليار 

دوالر على مدار عشر سنوات.
لــكــن الــصــحــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــرجـــت أمــس 
إلى  لتروي حكاية، وإن كانت تعزز  الجمعة 
نتنياهو،  بثها  التي  الطمأنة  رسالة  ما  حد 
ــتــــوجــــس األمـــنـــي  ــا ضـــمـــت إلـــيـــهـــا الــ ــهــ إال أنــ

والعسكري في املؤسسة اإلسرائيلية.
املوقف اإلسرائيلي  وفي سياق تعليقه على 
غــيــر املــــألــــوف، كــشــف ألــيــكــس فــيــشــمــان في 
ــــوت« أن »األمــــــر لـــم يقف  ــرونـ ــ ــعـــوت أحـ »يـــديـ
الــحــد، بــل إن املوظفني واملسؤولني  عند هــذا 
اإلسرائيلية،  الخارجية  املستوى في  رفيعي 
تلقوا أوامر واضحة بعدم التدخل. كما خّيم 
اإلحباط على املستوى املهني في وزارة األمن 
نــفــســهــا، إذ تـــم إخـــــراج الــطــرفــني )مــســؤولــي 
مــن  األمــــــــن(  وزارة  ومــــســــؤولــــي  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الصورة كليًا، بعد أن أصدر ديوان نتنياهو 
ــّدد خــطــًا ســيــاســيــًا ال  ــ تــعــلــيــمــات صـــارمـــة وحـ
لــبــس فــيــه: يــمــنــع خــلــق أي تــوتــر مــع اإلدارة 
في واشنطن حول صفقة الساح السعودية 

إلــى شقني،  الــذي ينقسم  الفشل األمني  يؤكد 
ع مثل تلك العمليات 

ّ
األول هو الفشل في توق

مرتكبيها  وتتّبع  تنفيذها  قبل  وإجهاضها 
خــصــوصــًا مـــع الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن املشتبهني 
الذين تلقي الداخلية القبض عليهم من وقت 
آلخــر، والــذي من املفترض أن تحصل أجهزة 
األمــن منهم على معلومات تــؤدي إلى تفكيك 
عملياتها.  وإجــهــاض  اإلرهابية  الخايا  تلك 
أما الشق الثاني، بحسب الخبير، فيتمثل في 
إن هناك  إذ  ذاتــهــا،  التأمني  فــي عملية  الفشل 
األمــن  ــراءات  إجــ تشديد  يجب  معينة  مناطق 

فيها، ومنها دور العبادة املسيحية.
جــاء الــحــادث بعد يومني من إصــدار السفارة 
إلــى رعاياها  تــحــذيــرًا  الــقــاهــرة  فــي  األميركية 
من اعــتــداء إرهــابــي محتمل في مصر. وقالت 
السفارة، األربعاء، على موقعها، إنها على علم 
بوجود تهديد محتمل وفقًا ملا نشره تنظيم 
»حـــســـم« اإلرهــــابــــي عــلــى اإلنـــتـــرنـــت. وأضــــاف 
التحذير: »السفارة ليست لديها أية معلومات 
أخــــرى حـــول هـــذا الــتــهــديــد املــحــتــمــل، ولكنها 
عــلــى اتــصــال بــالــســلــطــات املــصــريــة. وســتــقــّدم 
وأكـــدت على  ــرت«. 

ّ
تــوف إذا  معلومات إضافية 

املــواطــنــني األمــيــركــيــني فــي مــصــر »االســتــمــرار 

األميركية والصفقة مع الكويت واإلمارات«.
وبحسب فيشمان فإنه »لم يقف األمر عند هذا 
الحد، بل إن السفير اإلسرائيلي في واشنطن 
أبــلــغ الكونغرس األمــيــركــي أن  رون دريــمــيــر، 
إســرائــيــل غــيــر قــلــقــة مــن الــصــفــقــة األمــيــركــيــة 
السعودية. وقد حدث هذا بعد فترة وجيزة 
مــن دخـــول تــرامــب للبيت األبــيــض، وهـــو ما 
ساهم في إتمام الصفقة ومنع معارضة من 
أعضاء الكونغرس املكلفني بتطبيق القانون 
األمــيــركــي الـــخـــاص، الــــذي يــوجــب املــحــافــظــة 

على التفوق النوعي اإلسرائيلي«.
ووفقًا للتقارير اإلسرائيلية فإن »الغريب في 
غرابة  أكثر  يصبح  نتنياهو  حكومة  سلوك 
قد  كــانــت  أن حكومته  بالحسبان  أخــذنــا  إذا 
شــنــت عـــام 2011 مــعــركــة شــديــدة فــي البيت 
األبيض ضد تزويد السعودية بمقاتات إف 
15 مزودة بشبكة إنذار من طراز )أي.أي.إس.
ملقاتات  تــطــويــرهــا خصيصا  تـــّم  الــتــي  أي( 
إف  الشبح  طــراز طائرة  الخامس من  الجيل 
نتنياهو  حــكــومــة  لــكــن   ،22 إف  وطـــائـــرة   35
لــم تنبس ببنت شــفــة مــع وصـــول أول دفعة 
لــلــســعــوديــة، فــي 24  مــقــاتــات إف 15 إس.أي 

يناير/كانون الثاني 2017«.
ــا يــقــلــق  ــمـــان، فـــــإن مــ ــيـــشـ ــًا لـــهـــرئـــيـــل وفـ ــقــ ووفــ
الصفقة األخيرة هو ما يتعلق  إسرائيل في 
بـــالـــقـــوة الـــجـــويـــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا الـــطـــائـــرات 
ومــنــظــومــات الــصــواريــخ الــدفــاعــيــة والجوية 
باقي  ألن  السعودية،  عليها  ستحصل  التي 
تــفــاصــيــل الــعــتــاد الــعــســكــري مــثــل الــدبــابــات 
ــة ال  ــيــ ــربــ ــحــ ــن الــ ــفــ ــســ ــى الــ ــ ــتـ ــ واملــــــــدرعــــــــات وحـ
أو تفوقها  إســرائــيــل  أمــن  تشّكل خــطــرًا على 
تعهدت  السعودية  أن  خصوصًا  العسكري، 
لــإدارة األميركية بأن تبقى السفن الحربية 
لن  وأنها  الخليج  في  التي ستحصل عليها 
تبحر في البحر األحمر بأي حال من األحوال.
التي  الجوية  القوة  تفاصيل  فيشمان  وذكــر 

السليمة وااللتزام  األمــن  باع ممارسات 
ّ
ات في 

بـــاملـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة األمـــنـــيـــة املــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي تــحــذيــر الــســفــر ملــصــر والـــصـــادرة 
عن وزارة الخارجية في 23 ديسمبر/ كانون 
األول 2016«، والذي ألزم املواطنني األميركيني 
وشبه  الغربية  الصحراء  إلــى  السفر  ب 

ّ
بتجن

الشيخ  شــرم  مدينة  باستثناء  سيناء  جزيرة 
ــــو. وأرســـــلـــــت الـــشـــركـــات  ــــجـ ــق الـ ــريــ ــــن طــ إال عـ
أمنية  تــحــذيــرات  مصر  فــي  العاملة  األجنبية 
املصالح  تجنب  عــلــى  هم 

ّ
تحث موظفيها  إلـــى 

ــاكـــن  الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــتـــجـــّمـــعـــات األمـــنـــيـــة وأمـ
العبادة املسيحية باإلضافة لنوادي األجانب 
املقيمني في مصر. وكــان تنظيم »داعـــش« قد 
حذر مطلع الشهر الحالي، املسلمني في مصر 
املسيحيني،  تجّمعات  أماكن  في  التواجد  من 
وكــذلــك املــصــالــح الــحــكــومــيــة، أو فــي منشآت 
إلـــى أن الجماعة  الــجــيــش والــشــرطــة، مــشــيــرًا 

ستواصل الهجوم على مثل هذه األهداف. 
االستهداف  الجديد  اإلرهــابــي  االعــتــداء  ويعد 
األحــــدث الـــذي يتعرض لــه األقــبــاط فــي مصر، 
إذ قتل مهاجمان انتحاريان من »داعـــش« 45 
بمدينتي  كنيستني  فـــي  األقــــل  عــلــى  شــخــصــًا 
طنطا واإلسكندرية، في إبريل/ نيسان املاضي.

األخــيــرة  الصفقة  بعد  للسعودية  ستصبح 
ــراز إف 15،  مــع تـــرامـــب: »152 مــقــاتــلــة مــن طــ
منها 84 مقاتلة جديدة متطورة و64 مقاتلة 
إنــذار  بمنظومات  وتسليحها  تحسينها  تم 
حديثة. وستحصل قطر على 72 مقاتلة إف 
ــا اإلمـــــــارات فــســتــحــصــل على  15 جـــديـــدة، أمــ
ــراز إف 16 مـــن آخــر  ــ ســـربـــي مــقــاتــات مـــن طـ
نسخة مــن هــذه املــقــاتــات )بــلــوك 61( تفوق 

كثيرًا ما تملكه إسرائيل من هذه املقاتات«.
وكــــشــــف فـــيـــشـــمـــان أنــــــه »خـــــــال املـــبـــاحـــثـــات 
واملــــــــداوالت األمــيــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة بــشــأن 
صــفــقــة الـــســـاح لــلــســعــوديــة، وفــقــًا ملـــا تنص 
عـــلـــيـــه االتـــفـــاقـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
املـــعـــروفـــة بـــاســـم )كـــيـــو إم إي( الـــتـــي تــوجــب 

تداعيات ونتائج أي صفقة  فحص ودراســـة 
أسلحة مع الدول العربية ودول املنطقة، على 
الــقــوى وتــحــديــدًا على املحافظة على  مــيــزان 
فقد  اإلسرائيلي،  العسكري  النوعي  التفوق 
إلى محاولة ضمان  األميركية  اإلدارة  سعت 
ــل عــــرض منح  الــتــأيــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي مـــن أجــ
إسرائيل سربًا إضافيًا من مقاتات إف 35، 
فيما حاولت حكومة نتنياهو الضغط على 
اإلدارة األميركية بتحقيق مكاسب سياسية 
تتمثل بوقف الضغط األميركي على إسرائيل 
لتجميد البناء في املستوطنات اإلسرائيلية 
في األراضي الفلسطينية املحتلة«. ولكن في 
نهاية املطاف بحسب فيشمان فإن »إسرائيل 
لم تجّمد البناء االستيطاني ولم تحصل على 

سرب إضافي من املقاتات وباع األميركيون 
عـــام 2017 لــلــســعــوديــني نــفــس املــقــاتــلــة التي 

.»
ً
أرادوا بيعها لهم أصا

لكن األمر األهم الذي أشار إليه فيشمان هو 
مـــا يــصــفــه بــالــتــوجــس املــتــفــائــل فـــي صــفــوف 
ذلك  ويلخص  اإلسرائيلية  األمنية  املؤسسة 
بالنقل عن مسؤولني أمنيني، بأنه »ال حاجة 

للتخوف كثيرًا من الصفقة السعودية«.
ــن مـــســـؤولـــني  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــا بـــــــنّي فـــيـــشـــمـــان نـ ــمــ كــ

ــيـــني نـــقـــطـــة أخـــــــرى مـــهـــمـــة تــتــعــلــق  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
بــــ«قـــدرة بــائــع الــســاح، بفعل تــطــور الــســاح 
واعـــتـــمـــاده عــلــى املــنــظــومــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــفـــائـــقـــة الـــتـــطـــور، عـــلـــى الـــتـــدخـــل فــــي حــجــم 
اســتــخــدام الــســاح، وتــعــلــق مــشــتــري الــســاح 
)الــــســــعــــوديــــة( عــمــلــيــًا بــشــبــكــة ومــنــظــومــات 
الصيانة األميركية بدرجة كبيرة جــدًا. وفي 
، فليس 

ً
حال تغير النظام في السعودية مثا

أكيدًا أن يكون بمقدور السعوديني استخدام 
هذه املقاتات املتطورة«.

ولـــــم يـــتـــفـــق هـــرئـــيـــل مــــع فـــيـــشـــمـــان فــــي هـــذا 
 إنه »خافًا لألنظمة والحكام 

ً
السياق، قائا

الذين يتغيرون، إال أن مقاتات إف 15 تبقى 
سيما  وال  الجديد،  النظام  لخدمة  وتتحول 
أن الــنــظــام فـــي الــســعــوديــة لــيــس مــســتــقــرًا«. 
اإلدارة  أن  ــى  ــ ــ إلـ أشــــــــار  قـــــد  هــــرئــــيــــل  وكــــــــان 
األميركية استدلت في تبريرها للصفقة عدم 
وجود خطر من السعودية على إسرائيل ألن 
يــواجــه منذ ســنــوات صعوبة  الـــذي  الجيش 
فــي مــواجــهــة الــحــوثــيــني، فــي اليمن ال يمكن 
أن يشكل خطرًا على أمن إسرائيل«. وخلص 
ــى الــــقــــول إن »ســــكــــوت حــكــومــة  ــ االثـــــنـــــان إلــ
ــر  ــيـ ــة األخـ ــبــ ــًا مــــن رغــ ــابــــع أيــــضــ نـــتـــنـــيـــاهـــو نــ
تــرامــب،  مساعي  عرقلة  أو  التشويش  بــعــدم 
دولة   50 من  أكثر  مع  الجديد  ائتافه  لبناء 
عربية وإسامية ضد إيران وتنظيم الدولة 

اإلسامية )داعش(«.

تفاصيل مجزرة المنيا: مجهولون أعدموا 
العشرات بينهم عدد كبير من األطفال

نشرت السلطات األمنية عشرات الحواجز لتعّقب الجناة )األناضول(

)Getty/ترامب أثناء لقائه نتنياهو )كوبي جدعون

نضال محمد وتد

حمل الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، خالل زيارته إلى تل أبيب، 

رسائل القمة العربية اإلسالمية 
السعودية، إلى رئيس حكومة 

إسرائيل بنيامني نتنياهو، ومفادها 
أن العرب وعلى رأسهم امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، معنيون وجادون في 

رغبتهم بالسالم. وقال ترامب في 
متحف إسرائيل في القدس املحتلة، 
عائدًا من بيت لحم املحتلة أيضًا، إن 

»الفلسطينيني معنيون بالسالم«.
وذكرت الصحف اإلسرائيلية أن 
»السعودية والعرب لم يشترطوا 

تحقيق نتائج ووضع جدول محدد 
مسبقًا للمفاوضات ونتائجها، لبدء 

التطبيع، بل اكتفوا بتحويل بعض 
مناطق )ج( من الضفة الغربية إلى 

مناطق )ب(، وبدء تحّرك سياسي أيًا 
كان«. ويبدو أنهم انطلقوا من القول 

الشعبي »الحركة بركة«.
رّد نتنياهو على العرب مجتمعني، 

وعلى الفلسطينيني املنقسمني، 
بقوله قبالة أسوار القدس في يوم 
احتفال االحتالل بمرور خمسني 

عامًا على إتمام االحتالل، إن »القدس 
هي عاصمتنا األبدية وعاصمة 

الدولة اليهودية، وإن الحائط الغربي 
)حائط البراق( وجبل الهيكل )الحرم 

القدسي( سيبقيان تحت السيادة 
اإلسرائيلية، وإن إسرائيل ستبقى 

في أي اتفاق سالم صاحبة السلطات 
األمنية الكاملة في األرض املحتلة«. 
ورد ديوان نتنياهو على نبأ طلب 

اإلدارة السعودية بترقية مناطق 
)سي( إلى مناطق )بي(، بتكذيب 

.
ً
الخبر جملة وتفصيال

وفيما يواصل العرب رقصهم على 
إيقاع ترامب وقدراته الفائقة واألكيدة 

بإبرام الصفقة املثلى، قال 78 في 
املائة من اإلسرائيليني في استطالع 
للرأي العام، إنهم »ال يعتقدون بأن 
ترامب سينجح في مسعاه«، وأكد 

46 في املائة منهم، قناعتهم بأن 
»نتنياهو غير ملتزم أو جاد في 

مسعاه نحو السالم«.
لكن هذا كله يبدو كصوت صارخ 
في البرية ال حياة فيها ملن تنادي، 
إذ يسير العرب اليوم نحو التطبيع 

مع إسرائيل، بعد أن قرروا مقايضة 
السالح باالستثمار بتصفية القضية 

الفلسطينية نهائيًا وتحويلها إلى شأن 
ثنائي، بني الفلسطينيني وإسرائيل، 

مع الضغط على الفلسطينيني لتقديم 
مزيد من التنازالت، كأنه ال يكفي ما 

قدمته سلطة أوسلو من هذه التنازالت 
حتى اليوم.

وتفيد التجربة الفلسطينية والعربية 
من التطبيع بني إسرائيل واألردن 

وبني إسرائيل ومصر، بأن من يطّبع 
يفقد حتى صالحية أن يكون وسيطًا 

»نزيهًا« ومحايدًا، بل ويفقد حقه 
في مراجعة خطه ونهجه السياسي، 
ويصبح عرضة لالبتزاز اإلسرائيلي.

ال تبدو إسرائيل راضية 
بالكامل عن صفقة السالح 

األميركية ـ السعودية، 
رغم اطمئنانها سياسيًا، وأن 

السالح المتطور سيصل 
إليها، لكنها متوجسة من 

احتمال سقوط النظام 
السعودي وحصول بديله 

على السالح

األربعاء،  يوم  )الصورة(،  ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  أعرب 
المنطقة،  في  تسلح  سباق  إطالق  سماه  مما  ارتياحه«  »عدم  عن 
البلدان  مستقبل  أن  اعتبار  على 
عليها  ستحصل  التي  واألنظمة 
وبــدا  ــالــضــرورة.  ب مضمونًا  ليس 
لألمن،  وزيــرًا  وبصفته  ليبرمان،  أن 
األمنية  المؤسسة  هواجس  ينقل 
ــل من  ــي ــرائ ــي إس والــعــســكــريــة ف
ما  ــو  وه السعودية،  الصفقة 
اإلسرائيليين  لطمأنة  نتنياهو  دفع 
التفوق  بضمان  األميركي  بااللتزام 

العسكري اإلسرائيلي.

ليبرمان »ليس مرتاحًا«
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بوتين: روسيا حليفة 
لمصر بمواجهة اإلرهاب

الـــروســـي، فاديمير  الــرئــيــس  أعـــرب 
بـــوتـــني، أمـــس الــجــمــعــة، عـــن تــعــازيــه 
ــيــــره املـــــــصـــــــري، عــــبــــد الــــفــــتــــاح  ــنــــظــ لــ
الــــســــيــــســــي، فـــــي ضــــحــــايــــا الـــهـــجـــوم 
اإلرهــابــي فــي محافظة املــنــيــا. وقــال 
شر على موقعه، 

ُ
الكرملني، في بيان ن

»شـــدد الــرئــيــس الـــروســـي فــي برقية 
الــتــعــزيــة عــلــى أن قــتــل األقــــبــــاط، من 
 آخر 

ً
بينهم نساء وأطفال، جاء دليا

على همجية اإلرهــاب وجوهره غير 
اإلنساني، ويجب أال يفلت املنفذون 
واملــــحــــرضــــون مــــن الــــعــــقــــاب«. وأكــــد 
الرئيس الروسي أن »روسيا ستبقى 

حليفًا ملصر في مكافحة اإلرهاب«.
)العربي الجديد(

مقتل 25 مدنيًا في تعز
بغارات التحالف

صــيــب 12 آخــرون، 
ُ
تل 25 مدنيًا وأ

ُ
ق

ــــس الـــجـــمـــعـــة، بــقــصــف مــقــاتــات  أمـ
التحالف العربي بقيادة السعودية، 
لــلــنــازحــني فـــي مــديــنــة الـــبـــرح، غــرب 
تــــعــــز. كـــمـــا قـــتـــل ثــــاثــــة صــحــافــيــني 
ــان آخـــــــــــران بــقــصــف  ــ ــنــ ــ ــــب اثــ ــيــ ــ وأصــ

وذكــر  تعز.  فــي محافظة  للحوثيني 
ــلــــي وشـــــــهـــــــود عــــيــــان  ــحــ ــدر مــ ــ ــــصــ مــ
الـــعـــربـــي  ــالـــف  ــتـــحـ الـ ــاتــــات  ــقــ أن »مــ
استهدفت عمارة مكونة من طابقني، 
كــانــت تـــأوي عــشــرات الــنــازحــني من 
املـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فـــي الـــوازعـــيـــة 
وموزع واملخا غربي محافظة تعز«.
)العربي الجديد(

االحتالل يسلّم 
جثمان الشهيد ردايدة

مت سلطات االحتال اإلسرائيلي، 
ّ
سل

أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، جــــثــــمــــان الــشــهــيــد 
الفلسطيني رائــد ردايـــدة )16 عامًا(، 
ــيــــت لــحــم  ــنــــة بــ إلـــــــى ذويـــــــــه فـــــي مــــديــ
جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة. 
ــالـــت مـــصـــادر فـــي الـــهـــال األحــمــر  وقـ
تسلمت  »طــواقــمــهــا  إن  الفلسطيني 
حاجز  عند  ردايــــدة  الشهيد  جثمان 
)مـــزمـــوريـــة( الــعــســكــري الــــذي يقيمه 
االحـــــــتـــــــال عــــنــــد املــــــدخــــــل الـــشـــرقـــي 
ــم، وشــــرعــــت بنقله  ملـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـ
الحكومي،  لحم  بيت  مستشفى  إلــى 
ومعاينته«.  الجثمان  تفقد  بــغــرض 
وسيتم تشييع الشهيد، اليوم السبت.
)العربي الجديد(

قضية ريجيني تخيّم 
على مصر وإيطاليا

اعــتــبــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
ســـــامـــــح شـــــكـــــري )الــــــــــصــــــــــورة(، أن 
جوليو  اإليــطــالــي،  الباحث  »قضية 
مقتواًل  عليه  ُعــثــر  الـــذي  ريجيني«، 
قـــرب   ،2016 شــــبــــاط  ــرايــــر/  ــبــ فــ فــــي 
:«مؤملة  القاهرة  املصرية  العاصمة 

وسببت تأثيرًا سلبيًا على العاقات 
مـــع إيـــطـــالـــيـــا«. وأضــــــاف فـــي حـــوار 
»تم  أنه  الخميس،  تلفزيوني مساء 
التعامل مع الجانب اإليطالي بقدر 
مــؤملــة«،  كونها  الشفافية  مــن  كبير 
مستدركًا »رغم ذلك ال يزال للقضية 
ــلــــى الــــعــــاقــــة مــع  ــبـــي عــ ــلـ تــــأثــــيــــر سـ
إيطاليا ويتم العمل على تجاوزه«.
)األناضول(

قطار هوائي يربط 
القدس المحتلة بحائط 

البراق
ــادق حـــكـــومـــة  ــ ــــصــ تــ أن  ــرر  ــ ــقــ ــ املــ ــن  ــ مــ
جلستها  في  اإلسرائيلي،  االحتال 
األســـــبـــــوعـــــيـــــة غـــــــــدًا األحــــــــــــــد، عـــلـــى 
مـــشـــروع إقـــامـــة قـــطـــار هــــوائــــي، في 
الــقــدس املــحــتــلــة، يــربــط بــني محطة 
ــــدس، وحـــائـــط  ــقــ ــ ــ الـــــقـــــطـــــارات فـــــي ال
الـــــــبـــــــراق. وذلــــــــك بــــهــــدف »تــســهــيــل 
حــركــة الــســيــاحــة وتــســهــيــل وصـــول 
ــــى حــائــط  إلــ ــــف إســـرائـــيـــلـــي  ألــ  130
البراق«. وذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، أن إطاق املشروع يأتي 
االحتال  »احتفاالت«  مع  بالتزامن 
بمرور 50 عامًا على احتال الشطر 

الشرقي من القدس في حرب 1967.
)العربي الجديد(

  شرق
      غرب
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معركة الموصل: تأهب للسيطرة على المدينة القديمة

الموصل ـ أحمد الجميلي

لم تسعف التوقيتات الزمنية القوات األمنية 
العراقية إلكمال السيطرة على الجزء الغربي 
من مدينة املوصل قبل حلول شهر رمضان، 
كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إذ ما زالت 
ــقـــوات الــعــراقــيــة املــشــتــركــة تـــــراوح مكانها  الـ
فــي مــنــاطــق وســـط الــســاحــل األيــمــن املحيطة 
الحدباء  منارة  التي تضم  القديمة،  باملدينة 
الــتــاريــخــيــة وجــامــع الــنــوري الــكــبــيــر. وبــاتــت 
ــب فــي  ــعــ هـــــذه املـــنـــطـــقـــة تــمــثــل الـــعـــقـــدة األصــ
تــحــرك الــقــوات الــعــراقــيــة، وهـــي نفسها التي 
»الدولة  تنظيم  لزعيم  األول  الظهور  شهدت 
البغدادي. في  اإلسالمية« )داعــش(، أبو بكر 
ــادر مــحــلــيــة وجـــود  ــدت مـــصـ ــ ــذا الــــوقــــت، أكـ هــ
آالف املدنيني الذين ما زالــوا محاصرين في 
»داعـــش«، وهم  عليها  التي يسيطر  املناطق 

يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية.
وكانت القوات العراقية املشاركة في معركة 
استعادة السيطرة على املوصل قد نجحت 
في انتزاع أكثر من 90 في املائة من مساحة 
املدينة  من  األيمن(  )الساحل  الغربي  الجزء 
من قبضة »داعش«، منذ بداية الهجوم على 
أواخــر فبراير/شباط  املوصل  مناطق غــرب 
املــــاضــــي، إذ انــطــلــقــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
مــن عـــدة مـــحـــاور، بــمــشــاركــة قــــوات الــشــرطــة 
االتحادية والتدخل السريع وجهاز مكافحة 
اإلرهـــــــــاب وأربــــــــع فـــــرق مــــن قـــــــوات الــجــيــش 
العراقي. وقد سيطرت القوات املشتركة على 
الغربي  الــجــزء  فــي  68 منطقة وحيًا سكنيًا 
مـــن املـــوصـــل مــنــذ بـــدايـــة املـــعـــارك حــتــى اآلن 
مــن أصــل 72 حــيــًا، بينما مــا يـــزال »داعـــش« 

يسيطر على أربعة
القديمة،  املدينة  منطقة  وهــي  كبيرة،  أحياء 
الــتــي تــضــم أحــيــاء وأزقــــة ضــيــقــة، بــاإلضــافــة 
إلى أحياء الزنجيلي والشفاء وباب سنجار 
الذي  دجلة  لنهر  الغربية  للضفة  املجاورين 

يقسم املوصل إلى قسمني، شرقي وغربي.
عراقية بصعوبة  قيادات عسكرية  واعترفت 
ــي تـــخـــوضـــهـــا قـــــــوات الـــشـــرطـــة  ــتــ املـــــعـــــارك الــ

االتحادية وقوات التدخل السريع في املدينة 
ــرار عــنــاصــر »داعـــش«  الــقــديــمــة، نتيجة إلصــ
عــلــى االحــتــفــاظ بــهــذه املــنــطــقــة، فــي مــحــاولــة 
الســـتـــنـــزاف الـــقـــوات الــعــراقــيــة الـــتـــي تــحــاول 
إلى  بــاإلضــافــة  أشــهــر،  منذ  عليها  السيطرة 
استمرار تواجد آالف املدنيني املحاصرين من 
كبيرة  عقبة  شكل  مــا  التنظيم،  عناصر  قبل 
أمـــــام اســـتـــمـــرار املــــعــــارك وتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
ضمن اإلطار الزمني املحدد لها. وقال مصدر 
عسكري عراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه 
مركز  على  »الهجوم  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
دون  من  يومني،  منذ  توقف  القديمة  املدينة 
ــقـــيـــادات الــعــســكــريــة فـــي قــيــادة  أن تــفــصــح الـ
الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة عـــن أســـبـــاب الــتــوقــف، 
الذي أنهك عناصر قوات الشرطة االتحادية 
وجعلهم عرضة لهجمات مضادة متواصلة 
األطـــراف  فــي  داعـــش  تنظيم  عناصر  يشنها 

الجنوبية من املدينة القديمة«.
ــة تــــواجــــد قـــــــوات الـــشـــرطـــة  ــطـ ــريـ وتـــتـــمـــثـــل خـ
ــة الــقــديــمــة  ــنـ ــديـ ــة عـــلـــى أطـــــــراف املـ ــاديــ ــحــ االتــ
ــاب لــكــش  ــ ــــاب جـــديـــد وبــ بــســيــطــرتــهــا عـــلـــى بـ
ونــــصــــف مـــســـاحـــة مــنــطــقــة الــــــدواســــــة، الــتــي 

فـــي مــنــطــقــة الـــبـــدن وأطــــــراف حـــي املــشــاهــدة. 
وبحسب عناصر في الشرطة االتحادية فإن 
هذه القوات تخوض اشتباكات متقطعة منذ 
أسبوعني مع مجاميع صغيرة من »داعــش« 
كـــانـــت تــــحــــاول اخــــتــــراق الــــطــــوق الــعــســكــري 
وفي  القديمة.  املدينة  منطقة  على  املــفــروض 
الجزء الشمالي من املدينة القديمة، سيطرت 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب بشكل تام على 
أعلن  إذ  والرفاعي،  والورشان  النجار  أحياء 
الفريق عبد الوهاب الساعدي أن »قوات جهاز 
العسكري  الــطــوق  أحكمت  ــاب  اإلرهـ مكافحة 
على منطقة املدينة القديمة بسيطرتها على 

أحياء الرفاعي والورشان والنجار«.
القديمة،  املــديــنــة  تــأخــر حسم معركة  وحـــول 
قـــال الــعــقــيــد فـــي قــــوات الــشــرطــة االتــحــاديــة، 
إن »هناك  الجديد«،  »العربي  لـ محمد عبود، 
عـــدة أســبــاب لــتــوقــف تــقــدم الــقــوات فــي مركز 
تغييرات  إجـــراء  أهمها  مــن  القديمة،  املدينة 
وطبيعة  يــتــالءم  بما  العسكرية  الخطط  فــي 
ــيـــب الـــتـــي يــتــبــعــهــا تنظيم  ــالـ املــنــطــقــة واألسـ
داعش لصد تقدم القوات األمنية، باإلضافة 
إلى تواجد آالف املدنيني املحاصرين، والذين 

تــضــم مــبــانــي املــجــمــع الــحــكــومــي، بــاإلضــافــة 
الــطــرف الجنوبي  الــبــدن، التي تقع على  إلــى 
املناطق  هــذه  وتشكل  القديمة.  املدينة  ملركز 
ــن مــســاحــة  ــة فــقــط مـ ــائـ ــا نــســبــتــه 10 فـــي املـ مـ
منطقة املوصل القديمة. وتقيم قوات الشرطة 
االتــحــاديــة خــطــوط صــد عــديــدة على أطــراف 
الـــشـــوارع املــؤديــة إلـــى تــقــاطــع حــي الــدواســة، 
بــاإلضــافــة إلـــى إقــامــة خــطــوط صــد وســواتــر 
ترابية على أطـــراف بــاب جديد وبــاب لكش، 
بــيــنــمــا يـــفـــرض تــنــظــيــم »داعـــــــش« ســيــطــرتــه 
املنطقة. كما  املتبقي من  الواسع  الجزء  على 
تــتــخــذ قــــوات الــتــدخــل الـــســـريـــع، وهــــي قـــوات 
العراقية،  الداخلية  وزارة  إلــى  تابعة  خاصة 
مـــواضـــع لــهــا حــــول مـــركـــز املـــديـــنـــة الــقــديــمــة 

املــمــرات  الــخــروج عبر  نــأمــل أن يتمكنوا مــن 
االتــحــاديــة في  الشرطة  التي فتحتها  اآلمــنــة 
املــديــنــة الــقــديــمــة«. وأكــــدت مــصــادر عسكرية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »املــعــركــة  مــطــلــعــة، لــــ
الحاسمة للسيطرة على قلب املدينة القديمة 
ــــالق، بــــمــــشــــاركــــة جــمــيــع  ــ ــطـ ــ ــ ــك االنـ ــ ــ عــــلــــى وشـ
صنوف القوات العراقية، ضمنها قوات جهاز 

مكافحة اإلرهاب«.
وكانت خلية اإلعالم الحربي، الناطقة باسم 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املـــشـــتـــركـــة، أعـــلـــنـــت، أمــس 
ــائـــرات الـــقـــوة الــجــويــة  الــجــمــعــة، عـــن إلـــقـــاء طـ
املــنــاطــق  فـــــوق  ــورات  ــشــ ــنــ املــ ــة آالف  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
األربع التي يسيطر عليها »داعش« في غرب 
املوصل تحث فيها املدنيني املحاصرين على 
مغادرة منازلهم قبل انطالق الهجوم األخير 
ــرت الــخــلــيــة،  ــ ــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى املـــنـــطـــقـــة. وذكـ
منكم  »نطلب  املحاصرين،  املدنيني  مخاطبة 
جــمــيــعــًا الـــخـــروج والــتــوجــه عــلــى الـــفـــور إلــى 
لكم ميدانيًا،  التي سنحددها  اآلمنة  املمرات 
وحـــمـــايـــات  أدالء  بـــانـــتـــظـــاركـــم  وســــتــــجــــدون 
ــاكـــن  ــــى األمـ ــات( تــوصــلــكــم إلـ ــ ــيـ ــ وعــــجــــالت )آلـ
اآلمنة«. وقال قائد الشرطة االتحادية، الفريق 
رائــــد شــاكــر جــــودت، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
ممرات  بفتح  قــامــت  الهندسية  »كــوادرنــا  إن 
ومــســالــك آمــنــة إلجـــالء املــدنــيــني املحاصرين، 
وطـــــرق خـــاصـــة لــــإمــــداد الــلــوجــســتــي تــربــط 
مناطق االشتباك في املدينة القديمة بمراكز 
الـــقـــيـــادة والــعــمــلــيــات فـــي بـــــــادوش، تــمــهــيــدًا 
النطالق عمليات تحرير ما تبقى من مدينة 
املــــوصــــل«. وأضـــــاف أن »قـــــوات مـــن الــشــرطــة 
االتـــحـــاديـــة نــفــذت واجـــبـــات قــتــالــيــة مــحــددة 
على أهداف للدواعش في باب الطوب داخل 
ــيـــطـــرت عـــلـــى مــبــانــي  ــة الـــقـــديـــمـــة، وسـ ــنـ املـــديـ
حــيــويــة، مكنت قــواتــنــا مــن فــرض سيطرتها 
النارية على املنطقة املحيطة بمنارة الحدباء 

وجامع النوري«.
ــع اســتــمــرار الـــطـــوق الــعــســكــري املــفــروض  ومـ
على املناطق املتبقية تحت سيطرة »داعش«، 
تــتــزايــد بــشــكــل كــبــيــر مـــأســـاة آالف الــعــوائــل 
ــنــــة الـــقـــديـــمـــة  ــق املــــديــ ــاطـ ــنـ ــــي مـ املــــحــــاصــــرة فـ
والزنجيلي وباب سنجار والشفاء، إذ يفتك 
بهم القصف العشوائي املتواصل الذي تشنه 
القوة  االتــحــاديــة وطــائــرات  الشرطة  مدفعية 
ــة إلــــى الــجــوع  ــافـ الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة، بـــاإلضـ
الــــذي أودى بــحــيــاة عــشــرات األطـــفـــال وكــبــار 
الـــســـن. وقــــال طــبــيــب، يــعــمــل فـــي مــركــز طبي 
إن  املــوصــل الجنوبية،  أطـــراف  مــيــدانــي على 
»ما ال يقل عن 10 مدنيني، بينهم افراد عائلة 
كــامــلــة، قــتــلــوا بــقــصــف نــفــذتــه طــائــرة يعتقد 
العراقية في  الجوية  القوات  إلــى  تابعة  أنها 
عناصر  قيام  إلــى  باإلضافة  الزنجيلي،  حي 
تنظيم داعش بإعدام 13 مدنيًا في يوم واحد 
محاولتهم  بسبب  الــســرجــخــانــة  منطقة  فــي 
الفرار من مناطق سيطرتهم باتجاه مناطق 

سيطرة القوات األمنية«.

أحكمت القوات العراقية الطوق العسكري حول المدينة القديمة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ألقت الطائرات 
منشورات تطالب المدنيين 

بمغادرة منازلهم

تستعد القوات العراقية، 
بعد تعديل الخطط 

العسكرية، إلطالق 
المعركة الحاسمة 

للسيطرة على ما تبقى 
من المناطق التي 

يسيطر عليها »داعش« 
في الجزء الغربي من 

الموصل

متابعة

سورية: صراع 
»سد الفراغات«

مــقــتــل ثــمــانــني مــدنــيــًا عــلــى األقـــــل مـــن أفــــراد 
غــارات نفذتها  عائالت مقاتلي »داعـــش« في 
مدينة  على  الدولي  للتحالف  تابعة  طائرات 

امليادين شرق سورية. 
ــــى مـــن نــوعــهــا، أقـــرت  وفــــي ســابــقــة هـــي األولــ
وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غوالر بوجود 
قوات فرنسية خاصة في األراضــي السورية. 
وقالت غوالر في تصريح إلذاعــة »أوروبــا 1« 
أمس الجمعة: »لدينا قوات خاصة في سورية 
تـــقـــوم بــمــهــمــات مــــحــــددة«. وأكــــــدت الـــوزيـــرة 
تعزيز مشاركتها  تريد  باريس  أن  الفرنسية 

عدنان علي

فـــي ظـــل اتـــفـــاق »وقــــف الــتــصــعــيــد« 
قر في اجتماع أستانة مطلع 

ُ
الذي أ

الــشــهــر الـــحـــالـــي، تــحــتــدم املـــعـــارك 
فـــي وســـط ســـوريـــة وشــرقــهــا )املــســتــثــنــاة من 
هــــذا االتــــفــــاق( بـــني قــــوى مــخــتــلــفــة تــتــصــارع 
التي يتركها تقهقر تنظيم  الفراغات«  »سد  لـ
)داعــــش(، وانسحاباته  اإلســالمــيــة«  »الــدولــة 
املتتالية في تلك املناطق. وتخوض املنافسة 
الــقــوات املــدعــومــة مــن الــتــحــالــف الــدولــي مثل 
»قوات سورية الديمقراطية« وبعض فصائل 
املــــعــــارضــــة، والـــــقـــــوات املــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 
ــوات الــنــظــام الــســوري  وروســـيـــا، وتــحــديــدًا قــ
واملليشيات التي تقاتل معها والتي استفردت 
ببعض فصائل املعارضة في القلمون الشرقي 
وتمّكنت من عزلها ومحاصرتها. مقابل ذلك، 
الصراع،  يستمر سقوط ضحايا مدنيني في 
فقد أعــلــن املــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان 

في الحرب ضد تنظيم »داعــش« في سورية. 
وأكدت أن فرنسا لن تبعث بأعداد كبيرة من 
الحال  القتال مثلما هو  إلــى مناطق  الجنود 
فــي مــالــي ولــكــنــهــا »ســتــكــثــف مــن مشاركتها 
العسكرية« وذلك في إشارة إلى احتمال الزج 
بــاملــزيــد مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة فـــي الــخــطــوط 

األمامية في محافظة الرقة.
ــرة: »إذا أخـــذنـــا فـــي االعــتــبــار  ــ ــوزيـ ــ وقـــالـــت الـ
التصريحات األخيرة التي صدرت عن وزارة 
الدفاع األميركية، فإن تقّدمًا عسكريًا ملموسًا 
حــصــل فــي األســابــيــع األخـــيـــرة، والــرقــة باتت 
مــحــاصــرة ومــعــركــة اســتــعــادتــهــا ســتــكــون في 
الــقــريــب الــعــاجــل«. وأعــلــنــت أن »الــرقــة تشّكل 
رافضة  الــوحــيــد«،  ليس  ولكنه  رئيسيًا  هدفًا 
أن تــخــوض فـــي املـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل نــظــرًا 
لحساسية هذا املوضوع. وهذه هي أول مرة 
يقر فيها وزير في الحكومة الفرنسية بوجود 
عسكرية  بمهام  تقوم  خاصة  فرنسية  قــوات 

داخل األراضي السورية.

وفـــي الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة، ســيــطــرت »قـــوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( عـــلـــى »ســـد 
البعث« شمال غرب الرقة، ضمن املعارك التي 
تخوضها في املنطقة لطرد تنظيم »داعــش« 
من املدينة، في وقت واصلت فيه قوات النظام 
تـــقـــّدمـــهـــا فــــي الــــريــــف الـــشـــرقـــي ملـــديـــنـــة حــلــب 
واقتربت من السيطرة على بلدة مسكنة أهم 
مواقع التنظيم في تلك املنطقة، مقتربة أكثر 

من مدينة الرقة.
وقالت »سورية الديمقراطية« في بيان أمس 
أو  البعث«  »ســد  على  إنها سيطرت  الجمعة 
تحرير  بعد  »الــحــريــة« حسب تسميتها  ســد 
كامل.  بشكل  املنطقة  وتمشيط  كــديــران  قرية 

وُيعتبر هذا السد ثالث أكبر سد في سورية، 
كيلومترًا   27 الــفــرات مسافة  عــن ســد  ويبعد 

بني مدينتي الطبقة والرقة.
ـــقـــّدر مـــصـــادر الــتــحــالــف الـــدولـــي أن هــنــاك 

ُ
وت

الــتــنــظــيــم في  ــا بـــني 3 و4 آالف مــقــاتــل مـــن  مـ
ــعــتــبــر عــاصــمــة التنظيم 

ُ
مــديــنــة الــرقــة الــتــي ت

ــّبـــرت مـــصـــادر مطلعة  فـــي ســـوريـــة، بــيــنــمــا عـ
أعــداد  بــأن  اعتقادها  عن  الجديد«  »العربي  لـ
مقاتلي التنظيم في الرقة هم باملئات وليسوا 
بـــــــاآلالف، خــصــوصــًا بــعــد أن عــمــد الــتــنــظــيــم 
ــــى ســـحـــب أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن مــقــاتــلــيــه مــن  إلـ
الــرقــة بــاتــجــاه محافظة ديـــر الــــزور املــجــاورة 

والحدودية مع العراق.

ــيـــطـــرت قـــــــوات الـــنـــظـــام  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، سـ
لــلــفــوســفــات ومــنــاطــق  عــلــى مــعــمــل خنيفيس 
اســتــراتــيــجــيــة أخــــــرى، شــــرق مــديــنــة حمص 
وســط ســوريــة بعد انسحاب »داعـــش« منها. 
القوات سيطرت على  وقــال ناشطون إن تلك 
بــلــدتــي خــنــيــفــيــس والـــصـــوانـــة جـــنـــوب غــرب 
مـــديـــنـــة تـــدمـــر ومـــنـــاجـــم فـــوســـفـــات الــشــرقــيــة 

العمالية في البلدتني وعلى بلدة العليانية.
من جهة أخرى، تتعرض مناطق ريف حمص 
الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعــش«  الشرقي 
ــة،  ــيـ ــرات الـــروسـ ــائــ ــطــ ــن الــ لــقــصــف مــســتــمــر مــ
وسط اشتباكات مستمرة بني قوات التنظيم 
والــنــظــام، مــع محاولة األخــيــر السيطرة على 

مناطق واســعــة فــي الــبــاديــة بــهــدف الــوصــول 
ــدود الــســوريــة  ــحــ ــزور والــ ــ ــر الــ ــى مــديــنــة ديــ إلــ

األردنية.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــالم مــقــربــة مـــن الــنــظــام إن 
األخــيــر أطــلــق أكــبــر معاركه فــي ســوريــة، ضد 
ــــش« فــي الــبــاديــة وريــــف حمص  تنظيم »داعـ
ــرقـــي. وتـــحـــدثـــت عـــن الـــتـــقـــاء املــلــيــشــيــات  الـــشـ
حمص  لريف  الجنوبية  الجهة  مــن  املتقّدمة 
الشمالية  الجهة  مــن  املتقّدمة  املليشيات  مــع 
لريف دمشق، وذلك عند نقطة خان العنيبة، 
النقاط  مــن  كبير  عــدد  على  أن سيطرت  بعد 
واملواقع التي انسحب منها تنظيم »داعش« 
وأبرزها جبال أبو دالي، عبوش، النصراني، 

العبد، غانم، ومناطق ثنية املنقورة، وكسارات 
خان  العنيبة،  مثلث  وضحة،  ثنية  املنقورة، 
أوتــوســتــراد  جــانــب  إلــى  العليانية،  العنيبة، 

تدمر-دمشق بالكامل.
ومــــع هــــذه الــــتــــطــــورات، تـــكـــون قـــــوات الــنــظــام 
واملــلــيــشــيــات قـــد حـــاصـــرت مــنــاطــق ســيــطــرة 
املـــعـــارضـــة فـــي الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي بــالــكــامــل. 
»اإلعــــالم الــحــربــي املـــركـــزي«  ـــ وحــســب بــيــان لــ
على  السيطرة  تمت  فإنه  الــلــه،  لحزب  التابع 
كـــامـــل ريــــف حــمــص الـــجـــنـــوبـــي، بــعــد الــتــقــاء 
ريف  في  البصيرة  املتقّدمة من جهة  الــقــوات 
حــمــص، بــالــقــوات املــتــقــّدمــة مــن جــهــة السبع 
بــيــار فــي ريــف دمــشــق، وبــذلــك يــكــون تــم عزل 
الــتــي تــوجــد فيها  الــشــرقــي  الــقــلــمــون  منطقة 
ــا يـــقـــطـــع، بــحــســب  ــو مــ ــ قــــــوات املــــعــــارضــــة، وهـ
ــيـــان، »آمــــــال مــســلــحــي الــقــلــمــون الــشــرقــي  ــبـ الـ
ومنطقة  وبادية حمص  الشام  بادية  بوصل 
القلمون الشرقي بعضها ببعض، ويكون قد 

أبعد خطر داعش عن مطار السني«.
الشرقي،  مــعــارك ريــف حمص  مــع  وبالتزامن 
تخوض قوات النظام واملليشيات معارك ضد 
املــعــارضــة فــي ريــفــي الــســويــداء ودمــشــق، في 
مسعى لتأمني الــحــدود األردنــيــة، والــوصــول 
العراقية، وهو ما قوبل بقصف  الحدود  إلى 
للتحالف الدولي قبل أسبوع على أوتوستراد 

دمشق-بغداد قرب معبر التنف.
فـــي الـــســـيـــاق، نــفــى املـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم 
»جيش سورية الجديد« مزاحم السلوم، قيام 
»جــيــش مــغــاويــر الـــثـــورة« بــهــجــوم بـــري على 
الــبــاديــة القريبة مــن معبر  مــواقــع النظام فــي 
التنف الــحــدودي. وأشــار السلوم في منشور 
لــه عــلــى صفحته فــي مــوقــع »فــيــســبــوك« إلــى 
لم يهاجم مواقع  الثورة«  أن »جيش مغاوير 
املوالية  األجنبية  واملليشيات  النظام  لقوات 

لها، بدعم من التحالف الدولي.
أما املتحدث اإلعالمي باسم »جيش مغاوير 

الثورة« البراء فارس، فقد أكد في تصريحات 
للقيام  تستعد  املعارضة  قــوات  أن  صحافية 
بــمــعــركــة ضــــد املــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
واملــدعــومــة مــن إيــــران وروســـيـــا فــي املنطقة، 
أخـــرى ألسباب  تفاصيل  عــن  الكشف  رافــضــًا 
عسكرية. وأوضــح فــارس أن املعركة ستكون 
بدعم من قــوات التحالف الــدولــي ســواًء على 
فـــي منطقة  الـــجـــو، خــصــوصــًا  مـــن  أم  األرض 
معبر  مــن  املعركة  تنطلق  أن  متوقعًا  التنف، 
إلى  وصــواًل  الشرق  باتجاه  وتتوسع  التنف 
لتشمل  السويداء،  ملحافظة  اإلداريـــة  الحدود 
محاور القلمون والبادية والسويداء. وكانت 
قوات النظام واملليشيات تقدمت خالل األيام 
األخـــيـــرة فــي املــنــطــقــة وســيــطــرت عــلــى بعض 

املواقع مثل حاجز ظاظا وسد الزلفة.
الــخــارجــيــة  مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الروسية أمــس الجمعة، أن خــبــراء مــن الــدول 
الضامنة التفاق مناطق »تخفيف التصعيد« 
ــــران وتــركــيــا( ســيــقــومــون برسم  )روســـيـــا وإيـ
ــلــــك املــــنــــاطــــق فـــــي ســــــوريــــــة. وقـــــال  حـــــــــدود تــ
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســيــة، ميخائيل 
بوغدانوف، في حديث مع وكالة »نوفوستي« 
الــروســيــة، إن الــــدول الــضــامــنــة ستشكل فــرق 
عــمــل لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــتــحــديــد مــنــاطــق 
»تـــخـــفـــيـــف الـــتـــصـــعـــيـــد« وتــــحــــديــــد الـــجـــهـــات 
املــســؤولــة عــن تــأمــني عــبــور املــواطــنــني. وقــال 
املــواطــنــني يــجــب أن يتمتعوا  بــوغــدانــوف إن 
ــقــــال، عـــلـــى عـــكـــس مــــن ســمــاهــم  ــتــ بـــحـــريـــة االنــ
اإلرهابيني، و»ذلــك عبر نشر حواجز وفرض 
أنه  إلى  املذكورة« مشيرًا  املناطق  رقابة على 
مــن غــيــر الـــواضـــح حــتــى اآلن مــن هــي الجهة 

التي ستقوم بضمان األمن في هذه املناطق.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة الــخــمــيــس إن قـــوات 
النظام تقوم برفع سواتر ترابية بارتفاعات 
والشمالي  الشمالي  حــمــاة  ريــفــي  فــي  عالية 

الغربي.

تواصل »سورية الديمقراطية« تقّدمها نحو الرقة )دليل سليمان/فرانس برس(

على  للسيطرة  مختلفة  قـــوى  تتسابق 
المناطق السورية التي يتركها تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش( جراء انسحاباته المتتالية، 
في  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  ونجحت 
من  أكثر  مقتربة  البعث«  »سد  على  السيطرة 
النظام  قوات  فيه  تقّدمت  وقت  في  الرقة، 

في مناطق ريف حمص الشرقي

الغالف

احتدام المعارك في محيط الرقة 
وريف حمص الشرقي

أعلن »التحالف الدولي ضد داعش«، أمس الجمعة، في بيان نشرته وزارة 
الدفاع األميركية )البنتاغون(، أن »ثالثة من كبار القادة والمخططين في 
الشهرين  بالعراق وسورية خالل  للتحالف  ُقتلوا في هجمات  التنظيم، 
أبو  والجزائري  جونيز  مصطفى  »التركي  أن  البيان  وأضاف  الماضيين«. 
أيار  مايو/  و11  نيسان  أبريل/   27 في  السورية،  الميادين  في  ُقتال  عاصم 
القائم  ُقتل في  )لم ُتعرف جنسيته(  الراوي  التوالي، وأبو خطاب  على 

العراقية في 18 مايو«.

استهداف 3 قادة خالل شهرين
  شرق

      غرب
»داعش« ينقل مقارّه من

 الموصل إلى الحويجة
العشائرية  الــقــوة  املــشــرف على  أكــد 
العراقية،  الحويجة  بتحرير  املكلفة 
أنـــــور الـــعـــاصـــي، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
»تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة )داعــش( 
املوصل  مدينة  مــن  قيادته  مقر  نقل 
إلـــى بــلــدة الــحــويــجــة )جــنــوب غربي 
أكمل  »التنظيم  أن  مبّينًا  كــركــوك(«، 
نــقــل قـــيـــاداتـــه بــســبــب قــــرب انــهــيــاره 
 عــن حاجته إلى 

ً
فــي املــوصــل، فــضــال

اســتــمــرار نــشــاطــه وعــمــلــيــاتــه، الــتــي 
ال تــتــوفــر حــالــيــًا إال فـــي الــحــويــجــة 
الزاب  القريبة منها كبلدة  واملناطق 

والرياض والعباسي والرشاد«.
)العربي الجديد(

مقتل جندي أميركي
في سورية 

ــي، أمــــس  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــيــــش األمــ ــجــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
ــنــــوده تــوفــي  الـــجـــمـــعـــة، أن »أحــــــد جــ
مـــتـــأثـــرًا بــــجــــروح أصـــيـــب بـــهـــا عــنــد 
سورية«،  شمال  في  مركبته  انقالب 
ــوة املـــهـــام  ــ ــدر عــــن قـ ــ ــًا لـــبـــيـــان صـ ــقـ وفـ
املشتركة التي تشرف على التحالف 
الــــذي تـــقـــوده الـــواليـــات املــتــحــدة في 
ــفـــور  ــلـــى الـ ــر عـ ــوفـ ــتـ ــة. ولــــــم تـ ــقـ ــطـ ــنـ املـ

تفاصيل أخرى.
)رويترز(

تركيا: فصل 4 آالف 
قاٍض ومّدٍع

ــدل الــــتــــركــــي، بــكــر  ــ ــعـ ــ ــن وزيــــــــر الـ ــلــ أعــ
بـــــــوزداغ، أمــــس الــجــمــعــة، عــــزل أكــثــر 
مـــن أربـــعـــة آالف قــــاض ومــــــّدع، بعد 
االنـــقـــالب الــفــاشــل فــي يــولــيــو/تــمــوز 
أن »تحقيقات  إلـــى  املــاضــي، مــشــيــرًا 
الجسم  فــي  العاملني  جميع  شملت 
الــقــضــائــي قـــد أجـــريـــت لــلــكــشــف عن 
صــــالت مــحــتــمــلــة مـــع االنــقــالبــيــني«. 
وأكــد أن »عملية الفصل كــان بسبب 
انــضــمــامــهــم إلــــى شــبــكــات فــتــح الــلــه 
ــــن«، الـــتـــي تــتــهــمــهــا الــســلــطــات  ــــولـ غـ
الــفــاشــل.  ــقــــالب  االنــ وراء  بـــالـــوقـــوف 
وأضــاف بــوزداغ »لم يعد ثمة قاض 

أو مّدع لم يخضع لتحقيق«.
)فرانس برس(

وزارة الدفاع الفرنسية 
تقّر بوجود قوات خاصة 

في سورية
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مع بدء الحكومة 
التونسية حربها 

الخاصة على 
الفساد، وتوقيف 

العديد من 
الشخصيات ورجال 

األعمال، بدت 
القواعد الشعبية 

والمجتمع المدني 
وأحزاب سياسية 

عدة مؤيدة 
لخطوة الحكومة 

ومشجعة لها، 
فيما ارتفعت 

أسهم رئيس 
الحكومة، يوسف 

الشاهد، مع 
إطالق ناشطين 

حمالت مثل »معًا 
ضد الفساد«

طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

أمس  طــرابــلــس،  الليبية  العاصمة  اســتــعــادت 
الجمعة، أجواء التوتر العسكري نتيجة تجدد 
ــحــي حــكــومــة اإلنـــقـــاذ 

ّ
االشـــتـــبـــاكـــات بـــن مــســل

التابعة للمؤتمر الوطني، التي تحاول العودة 
ــــن قـــــــوات حــكــومــة  لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي، وبــ
الوفاق املعترف بها دوليًا في عدٍد من أحياء 
العاصمة. وجاءت هذه التطورات، بعد يومن 
من إعالن املجلس العسكري ملصراتة »سحب 
الــتــابــع لحكومة  الــرئــاســي  اعــتــرافــه باملجلس 
الــوفــاق« واعــتــرافــه بحكومة االنــقــاذ واملؤتمر 
ــــي الــــــبــــــالد«. وبــحــســب  »ســـلـــطـــة شـــرعـــيـــة فـ كــــ
ــاذ، فـــإن  ــ ــقـ ــ ــقـــربـــة مــــن حـــكـــومـــة اإلنـ املــــصــــادر املـ
قواتها تهدف الى إعادة السيطرة على مقارها 
السابقة وسط طرابلس، معتبرة نفسها أنها 

»الحكومة الشرعية«.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن مسلحي حكومة 
اإلنــقــاذ ســيــطــروا عــلــى عـــدد مــن مــواقــع جهاز 
الــوفــاق وسط  التابع لحكومة  املــركــزي  األمـــن 
ــــي األكــــــــــواخ وفــــــي مــنــطــقــة  بـــوســـلـــيـــم وفــــــي حـ
أن األخير نفى السيطرة  البدري، إال  الهضبة 
عــلــى أي مـــن مـــواقـــعـــه، مـــؤكـــدًا أنــــه كــّبــد قـــوات 

اإلنــقــاذ خــســائــر فــي األرواح والــعــتــاد. وأعــلــن 
الرسمية،  املركزي، على صفحته  جهاز األمــن 
أن سبب  مقاتليه، موضحًا  مــن  مقتل خمسة 
القتال الدائر يعود إلى »هجوم من العصابات 
املتمركزة في املشروع الزراعي وخلة الفرجان 

وطريق املطار«، في إشارة إلى قوات اإلنقاذ. 
بقواتها  الــوفــاق  أهــابــت حكومة  مــن جانبها، 
ــثــــن بـــأمـــن  ــابــ ــعــ ــــرد الــ ــــطـ إلـــــــى »االســــــتــــــعــــــداد لـ
الــعــاصــمــة«، مـــؤكـــدة فـــي بــيــان لــهــا أنــهــا »لــن 
تقف مكتوفة األيــدي حيال ما يجري لزعزعة 
الــعــاصــمــة«. ووّجـــهـــت وزارة صحة  اســتــقــرار 
والطبية  الطبية  العناصر  لكافة  نــداء  الوفاق 
املساعدة في منطقة طرابلس لاللتحاق فورًا 
فــإن  عــيــان  شــهــود  وبــحــســب  بمستشفياتهم. 
االشــتــبــاكــات بــــدأت صــبــاحــًا بــعــد تــحــشــيــدات 
ــاذ بمنطقة  ــقــ لــحــكــومــة اإلنــ تــابــعــة  عــســكــريــة 
ــار، لــتــنــطــلــق في  ــطــ صــــالح الـــديـــن وطـــريـــق املــ
والهضبة  بوسليم  مناطق  باتجاه  محورين 
الــقــتــال العنيف. أمــا قــوات  الــبــدري، حيث دار 
حكومة الوفاق املمثلة في قوة األمــن املركزي 
بأبي سليم، فقامت بنشر دباباتها وأسلحتها 
املناطق  وعــدد كبير من مقاتليها في محيط 

السابقة للرد على الهجوم. 
مــــن جـــهـــتـــه، غــــــّرد الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى 
 :

ً
قائال ليبيا بيتر مليت، على موقع »تويتر« 

ــوات مدفعية  ــ انــفــجــارات وأصـ »ســمــعــت دوي 
جنوبي طرابلس«، مضيفًا »أديــن أعمال هذه 
املليشيات التي تهدد أمن الليبين خصوصًا 

قبل شهر رمضان«.
ــتـــي  ــه الــــجــــبــــهــــة الـ ــ ــواجــ ــ ــــون ذلـــــــــك، تــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ــرملــــان طـــبـــرق خــلــيــفــة  ــا قـــائـــد قــــــوات بــ ــقـــودهـ يـ
حفتر تــصــدعــات. وفـــي الــســيــاق، طــالــب أمـــراء 
عــشــر كــتــائــب تــقــاتــل فـــي بـــنـــغـــازي، بـــضـــرورة 
الــتــحــقــيــق فــي حــــادث هــــروب عــنــاصــر تنظيم 

ــن بــنــغــازي  ــة« )داعـــــــش( مـ ــيـ »الــــدولــــة اإلســـالمـ
ــــدروه أنــهــم »لــن  ــــدوا فــي بــيــان أصـ ــة. وأكـ ــ ودرنـ
يــقــبــلــوا بــتــمــريــر حــادثــتــي تــهــريــب الـــدواعـــش 
من بنغازي ودرنة من دون كشف التحقيقات 
للناس«، معتبرين أن »تسهيل هــروب داعش 
األمني  الوضع  إلــى زعزعة  أدى  املدينتن  من 

وعودة التفجيرات واالغتياالت«.
أنهم »غير نادمن على تضحياتهم  وذكــروا 
ــن مـــدنـــهـــم ومـــحـــاربـــة اإلرهــــــــــاب«، لــكــنــهــم  ــ ألمـ
»لـــــن يـــقـــبـــلـــوا مــــن أي طـــــرف كـــــان أن يــــدوس 
أطــمــاع شخصية  أجــل  مــن  على تضحياتهم 
تضيع حقوق الوطن واملواطنن«، في إشارة 
الــلــواء  قــواعــد  الــوفــاق بينهم وبـــن  لتخلخل 
املتقاعد خليفة حفتر. وأكدوا »عدم اعترافهم 
بأي طرف يتحدث باسمهم«، معلنن والءهم 
ــبـــرملـــان )طـــبـــرق عــقــيــلــة صــالــح(  »رئـــيـــس الـ لــــــــ

بــاعــتــبــاره الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة«. 
الخالفات  تصاعد  خلفية  على  البيان  وجــاء 
داخـــــل صـــفـــوف قـــــوات حــفــتــر، ووســـــط أنــبــاء 
عــن تنامي خــالف جديد بــن حفتر مــن جهة 
وصـــالـــح مـــن جــهــة أخــــــرى، الـــــذي تــغــّيــب عن 
حــضــور احــتــفــال حــفــتــر وجـــنـــوده بمناسبة 
مـــرور ثـــالث ســنــوات عــلــى انــطــالق مــا يعرف 

»عملية الكرامة« قبل ثالثة أسابيع. بـ
ــادات عــســكــريــة حفتر  ــيــ قــ اتــهــمــت  وســـبـــق أن 
بتسهيله هـــروب مــئــات مــن مقاتلي »داعـــش« 
إلــــى ســـــرت، حيث  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2015  فـــي 
شّكلوا أول إمارة لهم بليبيا، باإلضافة لهرب 
عدد آخر منهم من بنغازي في يناير/كانون 
الثاني املاضي، ال سيما أن املجموعتن مرتا 
بعدد من بوابات وتمركزات لقوات حفتر من 

دون أن تعترضها.

دونالد  األميركي  الرئيس  األزمـــات  تحاصر 
ــارج، مـــن عــالقــتــه  ــ ــخـ ــ تـــرامـــب فـــي الــــداخــــل والـ
بــالــحــلــفــاء إلـــى األزمــــة الــكــوريــة، إضــافــة إلــى 
مستشارين  عالقة  فــي  التحقيقات  استمرار 
االنتخابات  في  األخيرة  ل 

ّ
وتدخ بروسيا  له 

الرئاسية، واستمرار عرقلة قرارات أصدرها. 
ــتـــطـــورات، ذكــــرت صحيفة  وفــــي آخــــر هــــذه الـ
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت« وشـــبـــكـــة »إن بــــي ســي 
»إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أن  نيوز« 
ترامب  آي« وضــع جاريد كوشنر، صهر  بي 
وأحــــد كــبــار مــســتــشــاريــه، قــيــد الــتــحــقــيــق في 
ــا. ونــقــلــت  ــيــ مــــا يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مــــع روســ
ــــن بـــــوســـــت« عـــــن أشـــــخـــــاص عــلــى  ــطـ ــ ــنـ ــ »واشـ

يخضع  كوشنر  إن  قولهم  بالتحقيق  درايـــة 
اتــــه فــــي ديــســمــبــر/  لــلــتــحــقــيــق بــســبــب لــــقــــاء
كانون األول وتعامالته املحتملة مع السفير 
الـــروســـي ســيــرغــي كــيــســلــيــاك ومــصــرفــي من 
مــوســكــو. وقــالــت الــصــحــيــفــة إن كــوشــنــر هو 
املسؤول الوحيد من البيت األبيض املعروف 

بأنه يعتبر شخصًا رئيسيًا في التحقيق.
ــلــــغ مـــســـؤولـــون »إن بــــي ســــي نــــيــــوز« أن  وأبــ
االهـــتـــمـــام بــكــوشــنــر ال يــعــنــي أن املــحــقــقــن 
ــه أو يــعــتــزمــون تــوجــيــه اتــهــام  يــشــتــبــهــون بـ
ــيـــك، وهــــي واحــــدة  لــــه. وقـــالـــت جــيــمــي جـــورلـ
مــن مــحــامــي كــوشــنــر، فــي بــيــان، إن موكلها 

سيتعاون مع التحقيق.
داخـــلـــيـــًا أيـــضـــًا، تــلــقــى تـــرامـــب صــفــعــة أخـــرى 
ــــي فــرجــيــنــيــا  ــرفــــض مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف فـ بــ
ــــذي فــرضــه  ــادة الــعــمــل بــالــحــظــر املـــؤقـــت الـ ــ إعــ
على دخــول مواطني ســت دول إلــى الــواليــات 
ــذي كــتــبــه كبير  ــ ــرار، الـ ــقــ ــــف الــ املـــتـــحـــدة. ووصـ
الــقــضــاة روجــــر غـــريـــغـــوري، األمــــر الــتــنــفــيــذي 
 
ً
الــــذي أصـــــدره تـــرامـــب بـــعـــبـــارات قـــويـــة، قــائــال
القومي  »كلمات غامضة لألمن  إنــه يستخدم 
الديني  التسامح  بعدم  إطــار ينضح  فــي  لكن 
والروح العدائية والتمييز«. وكتب القاضي أن 
أي مراقب حصيف سيخلص على األرجح إلى 
أن »الهدف األساسي من )األمر الرئاسي( هو 
استبعاد أشخاص من الواليات املتحدة على 
أساس معتقداتهم الدينية«. وذكر وزير العدل 
جيف سيشنز، في بيان، أن الحكومة ستسعى 

إلعادة النظر في القضية في املحكمة العليا.
في سياق آخر، وبعد نجاح ترامب بالتوصل 
إلــــى اتــفــاقــيــات تــســلــيــح مـــع الــســعــوديــة خــالل 
زيارته إليها، فهو تلقى خبرًا سيئًا مع تقديم 
مشّرعن أميركين تشريعًا سعيًا لعرقلة ولو 
جزء من صفقة األسلحة التي أبرمها الرئيس 

الرياض. وقــّدم الجمهوري راند  األميركي مع 
بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن 
الشيوخ  مجلس  في  الصفقة  برفض  مقترحًا 
إلجــبــار املــجــلــس عــلــى إجــــراء تــصــويــت بشأن 
ما إذا كــان ينبغي عرقلة جــزء منها. ويسمح 
الــصــادر عام  قــانــون مراقبة تصدير األسلحة 
1976 ألي عضو مــن أعــضــاء مجلس الشيوخ 
على صفقة  بــإجــراء تصويت  املجلس  بــإلــزام 
الكونغرس إخطارًا رسميًا  أسلحة لدى تلقي 
بخطط املضي قدمًا فيها. وقّدم أعضاء املجلس 
 العام املاضي 

ً
الثالثة أنفسهم مقترحًا مماثال

للسعودية  وعتاد  دبــابــات  بيع  لعرقلة  سعيًا 
بما قيمته 1.15 مليار دوالر. وكانت السعودية 
وافقت خــالل زيــارة ترامب على شــراء أسلحة 
مــع  دوالر  مـــلـــيـــارات   110 قــيــمــتــهــا  أمـــيـــركـــيـــة 
ــراء تــصــل إلــــى 350 مــلــيــار دوالر  ــ خـــيـــارات شـ
على مدى عشر سنوات. ويستهدف املشرعون 
عرقلة ما قيمته 500 مليون دوالر من الصفقة، 
وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه 

وغيرها من األسلحة الهجومية.
هـــذه املــتــاعــب الــداخــلــيــة تــزيــد الــضــغــوط على 
أيضًا،  يواجه تحديات خارجية  الــذي  ترامب 
برزت بعضها خالل محادثاته، أمس الجمعة، 
مع زعماء دول مجموعة السبع، بعد أن انتقد، 
الخميس، أعضاء حلف شمال األطلسي وندد 
بالسياسات التجارية األملانية. وأجرى زعماء 

وإيطاليا  وأملــانــيــا  وفــرنــســا  وكــنــدا  بريطانيا 
واليابان والواليات املتحدة محادثات، أمس، 
في جزيرة صقلية بإطار لقاءات قمة مجموعة 
ــــا  ــــوريـ ــفــــات ســـــوريـــــة وكـ ــلــ ــثـــت مــ الــــســــبــــع، بـــحـ
الــشــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــعــاملــي. وقــــال رئيس 
ــد تــوســك،  ــالـ ــوزراء الــبــولــنــدي الــســابــق دونـ ــ ــ الـ
الــــذي يــــرأس قــمــم زعــمــاء االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
قبل بــدء االجــتــمــاع: »ال شــك أن هــذه ستكون 
منذ سنوات«.  األصعب  السبع  قمة مجموعة 
من جهته، توقع املستشار االقتصادي للبيت 
األبــيــض جــــاري كـــون مــنــاقــشــات »شـــاقـــة« عن 
التجارة واملناخ. وكان ترامب هدد بانسحاب 
أبرم  الــذي  املناخ  اتفاق  املتحدة من  الــواليــات 

في باريس عام 2015.
وكــــان اتــهــم فــي بــروكــســل، الــخــمــيــس، أعــضــاء 
حلف األطلسي بأنهم يدينون »بمبالغ طائلة 
من املــال« للواليات املتحدة وللحلف. وذكرت 
تقارير إعالمية أملانية أن ترامب ندد بأملانيا 
للغاية«،  »سيئة  تجارية  سياسات  باعها 

ّ
الت

خالل اجتماع مع رئيس املفوضية األوروبية 
جـــان كــلــود يــونــكــر. لــكــن األخـــيـــر وصـــف هــذه 
التقارير بأنها مبالغ فيها، وقال إنه في حن 
أن ترامب تحدث عن الفائض التجاري ألملانيا 

باعتباره مشكلة، فإنه لم يتحدث بعدوانية.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن الرئيس األمــيــركــي أن 
ــا الــشــمــالــيــة »مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة، مشكلة  كـــوريـ
مــا«، وذلــك قبيل  فــي مرحلة  عاملية وستحل 
لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي في صقلية قبيل بدء قمة قادة مجموعة 
السبع. بينما أفاد البيت األبيض، في بيان، 
بأن ترامب وشنزو اتفقا على توسيع نطاق 
ملواصلتها  الشمالية  كــوريــا  ضــد  العقوبات 

تطوير أسلحة نووية وصواريخ بالستية.
)فرانس برس، رويترز(
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الديمقراطي  االنتقال  مسار  وتهديد  إرباكها 
ــــت  ــادي«. ودعـ ــ ــــصــ ــتــ ــ وتـــعـــســـيـــر االنــــتــــقــــال االقــ
كـــل »الـــفـــاعـــلـــن الــســيــاســيــن واالجــتــمــاعــيــن 
واإلعــالمــيــن إلـــى مــعــاضــدة جــهــود الحكومة 
في محاربتها للفساد، وحرصها على تنقية 
الدولة  السلبية على  آثـــاره  مــن  الــعــام  الفضاء 
والـــوضـــع الــعــام بــالــبــالد«. وأكــــد حـــزب »نـــداء 

ــن أهـــــم اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــثـــورة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــ
الوطنية  الوحدة  املرحلة وحكومة  وأولويات 
البالد  قــرطــاج«. وأكــدت على »حاجة  ووثيقة 
واملــرحــلــة والـــثـــورة لــخــطــة واضـــحـــة وشــامــلــة 
ومــتــواصــلــة، ملــقــاومــة الــفــســاد والـــضـــرب على 
الفاسدين لوقف محاوالت استضعاف  أيــدي 
 عن 

ً
الــدولــة ونــزيــف وســرقــة مــقــدراتــهــا، فــضــال

»الجهد  لـ مساندته  على  جهته،  مــن  تــونــس« 
الرسمي الحكومي ملقاومة الفساد، باعتباره 
قرطاج  بــرنــامــج وثيقة  فــي  عنصرًا جــوهــريــًا 
وبــرنــامــج حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة«. وجــاء 
الــبــيــان لتوضيح عــالقــة الــحــزب بــأحــد رجــال 
ــع املــديــر  ــا دفــ األعـــمـــال الـــذيـــن تـــم إيــقــافــهــم، مـ
الــتــنــفــيــذي لـــلـــحـــزب، حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، 

إلضافة تدوينة على صفحته قال فيها »ندعم 
الشعواء  حربها  في  الشاهد  يوسف  حكومة 
على الفساد ونثمن مجهوداتها للقضاء على 
هذه اآلفة«. غير أن أحد قيادّيي الحزب، النائب 
ــار اســتــغــراب عــديــديــن  مــنــجــي الـــحـــربـــاوي، أثــ
كيف  الرسمية،  صفحته  على  تساءل  عندما 
ــة بــمــنــطــق الــخــطــف مـــن دون  ــدولــ تــتــعــامــل الــ

تقديم توضيحات حول التوقيفات، منتقدًا ما 
سّماه »صمت األقالم الحقوقية«. ودعم حزب 
»آفــــاق تــونــس« كــذلــك خــطــوة الــشــاهــد مــعــّبــرًا 
ــاح كــبــيــر لــلــبــوادر األولــــى النــطــالق  ــيـ عــن »ارتـ
الحرب على الفساد واملفسدين. حرب ستكون 
إمكانيات  املـــدى وستتطلب  طــويــلــة  بــال شــك 
بشرية ومادية هائلة، وشجاعة وجرأة وإرادة 
»كل  لـ الحزب  دعــم  لكسبها«، مؤكدًا  سياسية 
وتحركاتها  وخــيــاراتــهــا  الحكومة  ســيــاســات 
الـــتـــي تــصــب فـــي هــــذا االتــــجــــاه«. ولـــكـــن زعــيــم 
إبراهيم، ذكر  السابق ياسن  الــوزيــر  الــحــزب، 
على صفحته الرسمية على موقع »فيسبوك«، 
أن يمثل منعرجًا  الحكومي يمكن  »الــقــرار  أن 
وأن  بــالدنــا،  فــي  الديمقراطي  لالنتقال  مهمًا 
إيقاف رجــل أعمال تحوم حوله شبهات رغم 
وجــــوده ســابــقــًا )أو ممكن لــلــيــوم( فــي حــزبــه، 
نـــداء تــونــس، هــو عمل نــزيــه وشـــجـــاع... ولكن 
ينبغي التعجيل بشرح األسباب للرأي العام«.

مــن جــهــتــه، اعــتــبــر حـــزب املــســار الــديــمــقــراطــي 
ــــذي اتـــخـــذه رئــيــس  االجـــتـــمـــاعـــي، أن الـــقـــرار الـ
ــتــــورطــــن فــي  ــن املــ الـــحـــكـــومـــة بـــوضـــع عـــــدد مــ
اإلقامة  رهــن  واقــتــصــادي  مالي  قضايا فساد 
الـــجـــبـــريـــة، خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو تــجــســيــم 
ــقـــة أولـــــويـــــات قــــرطــــاج.  ــيـ إحـــــــدى خــــطــــوات وثـ
ودعـــا الــحــزب فــي بــيــان لـــه، إلـــى أن يــكــون هذ 
تفكيك  في  ناجعة  استراتيجية  القرار خطوة 
مــنــظــومــة الــفــســاد والــتــهــريــب والـــرشـــوة التي 
نـــخـــرت اقـــتـــصـــاد الـــبـــالد وســـاهـــمـــت فـــي دعــم 
ــاب. وحــّيــا الــحــزب الجمهوري  ــ شــبــكــات اإلرهـ
الوحدة  الــذي اتخذته حكومة  الشجاع  القرار 
الفساد، ودعاها  املتعلق بفتح ملف  الوطنية 
ــًا فــــي تــنــفــيــذ إحــــــدى أولــــويــــات  ــدمـ لــلــمــضــي قـ
وثــيــقــة قــرطــاج واســتــعــادة ثــقــة املــواطــنــن في 

مؤسسات الدولة. 
»حراك تونس اإلرادة«، حزب الرئيس السابق 
منصف املرزوقي، أعلن بدوره عن »دعمه ألي 
خطوة جّدية للحكومة تندرج ضمن محاربة 
فاعليه،  ومحاكمة  شبكاته  ومتابعة  الفساد 
وغير  وشــامــلــة  واضــحــة  استراتيجية  ضــمــن 
انــتــقــائــيــة أو مــوّجــهــة، حــتــى تــحــقــق أهــدافــهــا 
ــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــب الـ ــلــ ــفــــاف أغــ ــتــ وتـــضـــمـــن الــ
»احترام  حولها«. وطالب الحراك في املقابل، بـ
القانونية وكل ضمانات املحاكمة  اإلجــراءات 
الــعــادلــة، وبــالــشــفــافــيــة الــكــامــلــة حـــول أســبــاب 
حول  ثم  املعتقلن،  وقائمة  االعتقاالت  حملة 
مــــآالت مــلــفــات املــعــتــقــلــن وشــبــكــات فــســادهــم 
منطلقًا  العملية  هــذه  تكون  ونــفــوذهــم، حتى 
الشبكات وغيرها، وليس مجرد  تلك  لتفكيك 
ــرًا وربــمــا  أثــ عــمــلــيــة تكتيكية وقــتــيــة ال تــتــرك 

تقوي شبكات نفوذ منافسة«.
ودعا الحزب »منظومة الحكم إلثبات جديتها 
في محاربة الفساد عبر سحب مشروع قانون 
إلى »ضرورة  منّبهًا  االقتصادية«،  املصالحة 
عــــــدم تـــغـــطـــيـــة الـــضـــجـــة اإلعــــالمــــيــــة املـــرافـــقـــة 
لــالعــتــقــاالت األخــيــرة عــلــى املــطــالــب الشرعية 
الحاصلة  الناضجة  االجتماعية  للتحركات 
ــات الـــبـــالد  ــهـ فــــي مــنــطــقــة تـــطـــاويـــن وبـــقـــيـــة جـ
والتنمية  التشغيل  باستحقاقات  واملتعلقة 

والتمييز اإليجابي«.
واعــتــبــرت »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« أن »مــقــاومــة 
استراتيجية  إلـــى  تستند  أن  ينبغي  الــفــســاد 
الفساد  وطنية شاملة وواضحة، تتعامل مع 
باملناخات  ارتباط  وذات  متشابكة  كمنظومة 
ــــارات االقــــتــــصــــاديــــة.  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاالخـ الـــســـيـــاســـيـــة وبـ
الــســيــاســيــة  اإلرادة  لــهــا  ـــر 

ّ
تـــتـــوف أن  ويــنــبــغــي 

وكافة اإلمكانات القانونية واملادية والبشرية 
لتوجيه  تكون مجّرد عملية معزولة  ال  حتى 
 احتقان اجتماعي واسع، 

ّ
الــرأي العام في ظل

م سياسي كبير وفشل رسمي ذريــع في 
ّ
وتــأز

إدارة البالد. على أن يتم ذلك في كنف احترام 
الــدســتــور والــقــانــون بــاعــتــبــار أن املــحــاكــمــات 
الــعــادلــة والشفافة شــرط أســاســي مــن شــروط 

مكافحة الفساد«.

الحدثمتابعة

ترامب: كوريا الشمالية 
مشكلة عالمية وستحل 

في مرحلة ما

اصطفاف تونسي خلف الشاهد

رسميًا  الحكومة  »توضح  أن  ضرورة  التونسيين  القضاة  جمعية  أكدت 
المعروفين  األعمال  رجال  من  عدد  إيقاف  مالبسات  مباشرة،  وبصفة 
واألشخاص اآلخرين، وسندها القانوني في ذلك«، مشددة على أهمية 
تهدد  التي  الفساد،  ظاهرة  مكافحة  في  فعالة  سياسية  إرادة  »إثبات 
في  »باإلسراع  وطالبت  الديمقراطي«.  االنتقال  وسالمة  الدولة  كيان 
تعهيد القضاء بوضعيات األشخاص الذين تواترت األخبار حول إيقافهم 

ووضعهم قيد اإلقامة الجبرية، احترامًا لمقتضيات الدستور«.

جمعية القضاة تطلب توضيحات

الحدث

تونس ــ وليد التليلي

ــوة فـــــــاجـــــــأت الــــجــــمــــيــــع،  ــ ــطــ ــ فـــــــي خــ
ضـــــربـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
بــقــوة مــع إيــقــافــهــا عـــددًا مــن رجــال 
األعــمــال الــذيــن تــحــوم حــولــهــم شــبــهــات فساد 
وتهريب، في حملة يبدو أنها ستتواصل في 
األيــام املقبلة وستطاول آخرين. وجــاءت هذه 
الــخــطــوة بالتزامن مــع أحـــداث تــطــاويــن، التي 
هـــدأت نسبيًا مــع زيـــارة وزيـــر الــدفــاع فرحات 
الفقيد  الــتــعــازي لعائلة  الــحــرشــانــي، وتــقــديــم 
أنور السكرافي، الذي توفي في أحداث تطاوين، 
وســـط أنــبــاء عــن قـــرب عــــودة املــفــاوضــات بن 
الحكومة واملعتصمن املصرين على مطالبهم. 
الفساد،  في موضوع  الالفت  التطّور  وتــزامــن 
مـــع االســـتـــطـــالع الــشــهــري ملــؤســســة »سيغما 
كونساي« مع جريدة »املغرب«، الذي كشف أن 
تراجعت 14  التونسين  لــدى  الــتــشــاؤم  نسبة 
نقطة، وارتفعت أسهم رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد 14 نقطة أيضًا. وكان الشاهد قد اعتبر 
في مسألة محاربة الفساد أنه »لم تعد هناك 
خيارات، فإما الدولة وإما الفساد، وأنا اخترت 

تونس واخترت الدولة«.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت جــمــعــيــات املــجــتــمــع املــدنــي 
والـــنـــاشـــطـــون واملـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى 
واتـــحـــاد الــشــغــل ورجــــال األعـــمـــال والــفــالحــن، 
وعــــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن األحـــــــــــــزاب فــــــي االئـــــتـــــالف 
واملعارضة، عن دعمها للشاهد. ودعــت كذلك 
 إطالق 

ّ
إلى مؤازرته في هذه الخطوة، في ظل

ناشطن حمالت مثل »معًا ضد الفساد«. كما 
دعــا عــدد كبير منهم إلــى تجّمع شعبي أمــام 
الشاهد في  القصبة لدعم  الحكومة في  قصر 
حــربــه الــجــديــدة. وانــخــرط نـــواب فــي العملية، 
ــــدد مــنــهــم عـــن تــقــديــم طــلــب رســمــي  وأعـــلـــن عـ
لرئيس البرملان لرفع الحصانة عنهم، لتسليط 
ضغط على بقية النواب، بعدما راجت إشاعات 

عن إمكانية مالحقة عدد منهم.
اجتماعًا  النهضة  حــركــة  عــقــدت  جانبها،  مــن 
ملكتبها التنفيذي، عّبرت على أثره عن »دعمها 
الفساد،  مقاومة  في  الحكومة  الكامل لجهود 

صنعاء، عدن ــ العربي الجديد

التي  الدراماتيكية  بعد سلسلة األحــداث 
ــــدن، جــنــوبــي الــيــمــن،  شــهــدتــهــا مــديــنــة عـ
الشرعية  الحكومة  طائرة  هبطت  أخيرًا، 
في مطار عدن الدولي، أمس الجمعة، في 
وقــت يــواصــل الــرجــل األول والــثــانــي بما 
ُيــســمــى »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، 
ــارة  جــولــة خــارجــيــة، وســـط أنــبــاء عــن زيـ
مــرتــقــبــة مــــن املــــقــــرر أن يـــقـــومـــا بـــهـــا إلـــى 

العاصمة املصرية القاهرة. 
ــدن،  ــة فــــــي عــــ ــيـ ــلـ ــحـ وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مـ
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
الشرعية، التي يترأسها أحمد عبيد بن 
املحطة  افــتــتــاح تشغيل  اخـــتـــارت  دغــــر، 
الكهربائية املمولة من قطر، كأول خطوة 
لها مع العودة، بعد أزمة خانقة عاشتها 
عـــدن خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة، بسبب 
االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي، 
فــي املــديــنــة الــتــي تــعــد الــكــهــربــاء إحــدى 
حاجاتها األساسية مع ارتفاع درجات 
ــرارة خــــالل فـــتـــرة الــصــيــف. وكــانــت  الــــحــ
ــتـــي مـــولـــت قــطــر  املـــحـــطـــة الــكــهــربــائــيــة الـ
ــاوات، مــحــط  ــغــ ــيــ ــا، بـــقـــوة 60 مــ ــاءهــ ــشــ إنــ
اهتمام الرأي العام خالل الفترة املاضية، 
ـــة ونـــشـــطـــاء  ـــيـ ــالمـ إذ شــــنــــت وســـــائـــــل إعــ
اإلمــــارات(،  على  )مــحــســوبــون  جنوبيون 
املــســؤولــيــة عن  الـــدوحـــة  حــمــلــة لتحميل 
معاناة عدن بسبب الكهرباء، عبر تأخير 
افــتــتــاح املــحــطــة، عــلــى الــرغــم مــن أن عــدن 
ومــحــيــطــهــا مـــن املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
البعض  مــا يعتبرها  بــاألصــل تحت  تقع 
بوصفها  تكفلت  التي  إمــاراتــيــة،  وصاية 
عضوًا في التحالف العربي، الذي تقوده 
السعودية، بقيادة عمليات التحالف في 
جــنــوب الــيــمــن، ومــا تبع ذلــك مــن مرحلة 
إعــــــادة إعـــمـــار وبـــنـــاء لـــألجـــهـــزة األمــنــيــة 

والعسكرية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، عــــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ــة عـــــــدد مــن  ــقــ ــرفــ ــة إلـــــــى عـــــــــدن، بــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
املسؤولن، أبرزهم محافظ عدن الجديد، 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز املـــفـــلـــحـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
أعضاء في مجلس الوزراء. وكان بن دغر 
غادر عدن، مطلع إبريل/ نيسان املاضي، 
إلــى الــســعــوديــة. ومــنــذ 27 إبــريــل، دخلت 
عدن في سلسلة من األحداث والتطورات، 
الحكومة  تصفها  الــتــي  املــديــنــة،  جــعــلــت 
لو  كما  املــؤقــتــة«،  »الــعــاصــمــة  بـــ الشرعية 
أنــهــا قــد خــرجــت عــن ســيــطــرتــهــا. وتــأتــي 
أهمية الــتــطــور مــن كــونــه جــاء ليثبت أن 
عــــدن ال تــــزال ســـاحـــة، بـــدرجـــة أو أخــــرى، 
لتحركات الحكومة الشرعية، على الرغم 
االنتقالي  »املجلس  ما يسمى  إعــالن  من 
الجنوبي«، الــذي قــال إنــه سيتولى إدارة 
بقيادة  اليمن،  جنوبي  مناطق  وتمثيل 
محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، 
الـــــذي أقـــالـــه الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــبــدربــه 
ــادي، فـــي 27 إبـــريـــل املــاضــي،  ــ مــنــصــور هـ
ــم يــعــلــن حــتــى الـــيـــوم قــبــولــه بــالــقــرار،  ولــ
بقدر ما شرع بترتيب خطوات »املجلس 

الجنوبي«، الذي أصبح رئيسه.
»املجلس  وكانت تطورات عدن الخاصة بـ
االنتقالي«، دخلت مرحلة جمود مؤقت، 
مـــع مـــغـــادرة الــزبــيــدي إلـــى جــانــب نائبه 
إلى  املجلس، هاني بن بريك،  في رئاسة 
إذ استمرت  أســبــوعــن،  الــســعــوديــة، منذ 
الرياض مدة أسبوع، قبل  إلى  زيارتهما 
أن ينتقال إلــى أبوظبي، وســط أنــبــاء عن 
زيارة من املقرر أن يقوما بها إلى العاصمة 
املصرية الــقــاهــرة، إن لــم تكن الــزيــارة قد 
تــمــت بــشــكــل غــيــر مــعــلــن. ونــفــى مــســؤول 
يــمــنــي مــقــرب مـــن »املــجــلــس االنــتــقــالــي«، 
»العربي الجديد«،  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
أن يكون تواجد »القيادة« )الزبيدي وبن 
بــريــك(، خـــارج الــبــالد، فــي ســيــاق إحباط 
املــجــلــس، معتبرًا أن  تــأجــيــل خــطــوات  أو 
الخارجية تناقش ملفات هامة  الزيارات 

متعلقة بمستقبل الجنوب.

حكومة بن دغر في عدن
القاهرة أحدث محطات الزبيدي وبن بريك

أبدت »النهضة« دعمها 
الكامل لجهود الحكومة 

في مقاومة الفساد

دعوات إلى تفكيك 
منظومة الفساد 

والتهريب والرشوة

عاد التوتر إلى العاصمة 
الليبية طرابلس جراء 

االشتباكات التي اندلعت 
فيها في وقت تتصاعد 
الخالفات داخل صفوف 

قوات خليفة حفتر

تزداد متاعب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 

الداخلية مع اقتراب 
التحقيق بعالقة 

مستشاريه بروسيا من 
صهره جاريد كوشنر، 

في وقت يخوض فيه 
محادثات خارجية صعبة

تقرير تأييد شعبي وسياسي لإلجراءات الحكومية... ونشطاء 
يطلقون حمالت »معًا ضد الفساد«
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تونس: بدء محاكمة 
المتهمين بهجوم 

سوسة 
بـــــدأت فـــي تـــونـــس، أمــــس الــجــمــعــة، 
محاكمة 26 متهمًا بالهجوم املسلح 
في  السياحي  سوسة  منتجع  على 
الــذي أودى بحياة 38  الــعــام 2015، 
سائحًا، غالبيتهم من البريطانين. 
ونـــقـــل 14 مــتــهــمــًا مـــن الــســجــن إلــى 
املــحــكــمــة االبــتــدائــيــة املــخــتــصــة في 
قــــضــــايــــا اإلرهـــــــــــاب فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
تـــــونـــــس وســــــــط إجـــــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مـــشـــددة، فــي حــن يــحــاكــم 12، وهــم 
الـــســـراح. وطــالــب مــحــامــون  مطلقو 
ــــوم بـــتـــأجـــيـــل  ــــجـ ــهـ ــ ــا الـ ــايــ ــحــ عــــــن ضــ
املــحــاكــمــة لـــالطـــالع عــلــى مــحــاضــر 

البحث وملف القضية.
)رويترز(

تيلرسون: مسؤولون 
عن  تسريب معلومات 

حول هجوم بريطانيا
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  ــ أعـــلـــن وزيـ
ريــكــس تــيــلــرســون، فــي لــنــدن، أمــس 
الــجــمــعــة، أن الــحــكــومــة األمــيــركــيــة 
ــلـــة عــن  ــكـــامـ تــتــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة الـ
تــــســــريــــب مــــعــــلــــومــــات مـــــن تــحــقــيــق 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة فــــي تــفــجــيــر 

ــر، اإلثـــــــنـــــــن املــــــاضــــــي.  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ مـ
وقـــــال تـــيـــلـــرســـون، وبــــجــــواره وزيـــر 
ــانـــي بـــوريـــس  ــريـــطـ ــبـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
جـــونـــســـون: »انـــفـــطـــرت الـــقـــلـــوب في 
ــاء أمــــيــــركــــا« لــــــدى ســـمـــاع  ــ ــــحـ ــل أنـ ــ كـ
نــبــأ الــهــجــوم عــلــى جــمــهــور يحضر 
 مــوســيــقــيــًا. وعــلــقــت الــشــرطــة 

ً
حــفــال

أمــــس، لفترة  مــن  الــبــريــطــانــيــة، أول 
وجــــــيــــــزة، تـــــبـــــادل املــــعــــلــــومــــات مــع 
الــــواليــــات املــتــحــدة بــعــد أن ظــهــرت 
عــدة  تحقيقها  مــن  ســريــة  تفاصيل 

مرات في وسائل إعالم أميركية.
)رويترز(

اعتقال قسم كبير 
من شبكة مانشستر 

أعــلــنــت شـــرطـــة مــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
ــة، أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
أنــــه تـــم اعـــتـــقـــال »قـــســـم كــبــيــر« من 
ــي تـــقـــف وراء  ــتــ الــ أفـــــــــراد الـــشـــبـــكـــة 
ــهـــجـــوم االنــــتــــحــــاري، الــــــذي أدى  الـ
إلـــى مــقــتــل 22 شــخــصــًا فـــي مدينة 
مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة. فـــي هــذا 
الــــوقــــت، وعــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
الــوزراء  رئيسة  ماكرون،  إيمانويل 
البريطانية، تيريزا ماي، خالل لقاء 
مــا بوسعه  بــأن يفعل  فــي صقلية، 

ملساعدتها على مكافحة اإلرهاب.
)فرانس برس(

باريس: محاورة موسكو 
ليس معناها االنحياز

قـــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
كاستانير،  كريستوف  الفرنسية، 
أمــــس الــجــمــعــة، إن »الــــحــــوار ليس 
معناه االنحياز«، وذلــك في إشارة 
إلـــــــى زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي، 
فــــالديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن )الــــــــصــــــــورة(، 

ــنـــن املــقــبــل. وقـــال  إلــــى فــرنــســا اإلثـ
الرئيس  بــأن  كاستانير: »لــدي ثقة 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ســيــعــرف كيف 
يــتــخــذ مــوقــفــًا حـــازمـــًا لـــلـــدفـــاع عن 
مصالح فرنسا«، نافيا أي مجاملة 
استقباله  سيتم  الـــذي  بــوتــن  إزاء 
فــــي قـــصـــر فــــرســــاي قـــــرب بـــاريـــس. 
وأضــــاف »أعــتــقــد أن الـــحـــوار ليس 

معناه االنحياز«.
)فرانس برس(

إستونيا تطرد 
دبلوماسيين روسيين 

وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــحــ ــتــ املــ ــنــــت  ــلــ أعــ
الــخــارجــيــة فـــي إســتــونــيــا، مـــاريـــان 
سوداكوف، أمس الجمعة، أن بالدها 
ــنـــن مــــن الــدبــلــومــاســيــن  ــردت اثـ ــ طــ
الروس. وذكر موقع إخباري محلي 
ــا مـــلـــحـــقـــن بــقــنــصــلــيــة  ــانــ إنـــهـــمـــا كــ
موسكو فــي بلدة نــارفــا، فــي شمال 
ــلـــى الـــــحـــــدود بــن  شــــــرق الـــــبـــــالد، عـ

إستونيا وروسيا.
)رويترز(

  شرق
      غرب

تونسيون خالل تظاهرة ضد »قانون تبييض الفساد« في 29 إبريل الماضي )ياسين جعيدي/األناضول(

عاد بن دغر برفقة عدد من الوزراء إلى عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

شهدت العاصمة الليبية اشتباكات متقطعة أمس )محمود تركية/فرانس برس(

)Getty( مفاوضات صعبة لترامب مع زعماء مجموعة الدول السبع



من يقف خلفها في أميركا؟

حرب اللوبيات ضد قطر
واشنطن ـ العربي الجديد

يــكــاد ال يــمــّر يــوم واحـــد، منذ أكثر 
من شهر، إال ويجد املتابع لإلعالم 
األمــــيــــركــــي، املـــكـــتـــوب خـــصـــوصـــا، 
وإلنتاجات مراكز الدراسات األميركية الفاعلة 
في واشنطن، مقااًل أو ندوة أو دراسة بعنوان 
ـــهـــن ســـيـــاســـيـــا فــــي اتـــجـــاه  ومـــضـــمـــون مـــوجَّ
ثالثي األضــالع: قطر، وعالقة مفترضة تربط 
هـــذه الــدولــة بــحــركــة اإلخــــوان املــســلــمــن، ومــن 
خلفهما عنوان عريض اسمه »شيطنة قطر« 

وتصويرها كداعم لإلرهاب. 
والــالفــت فــي هـــذه اإلنــتــاجــات، الــتــي تستعن 
بــإعــالمــيــن وســيــاســيــن أمــيــركــيــن حــالــيــن 
ومــتــقــاعــديــن مــن »الــصــف األول« أحــيــانــا، أن 
خيطا واحدًا يربط في ما بينها، وشخصيات 
من  يظهر،  ماكينتها،  تــديــر  وأجنبية  عربية 
إلى  النهاية  أنها تنتمي في  دون عناء كبير، 
واشنطن  فــي  يسمى  األول  اثــنــن؛  مــصــدريــن 
»الـــلـــوبـــي اإلمــــــاراتــــــي« الـــســـيـــاســـي اإلعـــالمـــي 
على  األميركية،  العاصمة  فــي  للغاية  الفاعل 
شاكلة تمويل دراســـات ومــقــاالت ووثائقيات 
تــلــفــزيــونــيــة وورش عــمــل تــتــخــذ مـــن »الــفــكــر« 
املطاف  نهاية  في  لكنها  لها،  عريضا  عنوانا 
تــبــدو عــبــارة عــن حــمــالت سياسية فــي خدمة 
دول،  تتبناها  خــارجــيــة  لسياسات  الــتــرويــج 
كــــاإلمــــارات ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة أحـــيـــانـــا، أو 
موضوعة بهدف مهاجمة سياسات تعتمدها 
دول كــقــطــر وتـــركـــيـــا غـــالـــبـــا، وذلـــــك بــاخــتــيــار 
تــوقــيــت ســيــاســي غــالــبــا مـــا يـــكـــون مـــدروســـا، 
مثلما حــصــل أخـــيـــرًا، أي مــنــذ تــحــديــد موعد 
ألولى زيارات الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إلى الخارج، واختياره السعودية منطلقا لها. 
واملصدر الثاني هو اللوبي اإلسرائيلي الذي 
ربــمــا يــكــون األقـــوى على اإلطـــالق فــي اإلعــالم 
ــرار األمــيــركــي ومــراكــز  ــقـ وفـــي دوائـــــر صــنــع الـ
ــتــــي تـــجـــاهـــر بــدعــمــهــا  ــبــــر والــ الـــــدراســـــات األكــ

إسرائيل وسياساتها بشكل مطلق. 
اللوبين  بــن  لقاء مصلحة  يظهر  مــا  وغالبا 
في عدد من املواضيع، تحديدًا في ما يتعلق 
بمهاجمة قطر، ذلك أن عداء أبوظبي القاهرة 
املقاومة اإلسالمية )حماس(  الرسمي لحركة 
لها.  الــعــداء اإلسرائيلي  عــن  ، يكاد يزيد 

ً
مــثــال

ــا، يــظــهــر فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة اهــتــمــام  ــنـ مــــن هـ
إعالمي استثنائي من وسائل إعالم محسوبة 
التلفزيونية  الــغــد«  »قــنــاة  مثل  أبوظبي  على 
من  املــطــرود  األمني  القيادي  على  )املحسوبة 
حركة فتح، محمد دحالن(، بأحداث وفعاليات 
»فــــكــــريــــة« وإعــــالمــــيــــة وســـيـــاســـيـــة تــنــظــمــهــا 
شــخــصــيــات ومـــؤســـســـات مـــؤيـــدة إلســرائــيــل 
بــشــكــل مــطــلــق. آخـــر تــجــلــيــات هـــذه الــظــاهــرة، 
األميركية  غــيــنــزا«  مــؤتــمــر »منظمة  فــي  بـــدت 
األمــيــركــي، عقد  الــقــومــي  بــاألمــن  املتخصصة 
فــي إحــــدى قــاعــات الــكــونــغــرس األمــيــركــي في 
واشــنــطــن مــطــلــع شــهــر مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، 
األميركين  السياسين  من  عــددًا  واستضاف 
وبتحريضهم  إلسرائيل  بتأييدهم  املعروفن 
ضد دولة قطر، أبرزهم كان املبعوث األميركي 
األسبق إلى الشرق األوســط، السفير دينيس 
املــذكــور عناوين  املؤتمر  روس. وقــد تصدرت 
 الــيــوم صـــدارة املــواقــف املــتــداولــة حاليا 

ّ
تحتل

في العواصم املصرية واإلماراتية والسعودية 
ضد قطر، من نــوع »هــل ينبغي إغــالق قاعدة 
الــعــديــد األمــيــركــيــة فــي قــطــر«، و»تــمــويــل قطر 
ملنظمات إسالمية متطرفة ودعمها بالسالح 
واملال«. واملقصود بالجماعات هذه بتعريفات 
روس، حركة »حماس« و»اإلخــوان املسلمن«، 
ــان نــجــمــه  ــ ــــذي كـ ويـــضـــيـــف إلـــيـــهـــا املـــؤتـــمـــر، الــ
ــــش«،  ــ الـــنـــصـــرة ولــيــبــيــا وداعـ روس، »جـــبـــهـــة 
األمــيــركــي،  الــكــونــغــرس  تعبير عضو  بحسب 
بــراد شيرمان. كــل ذلــك مــع إضــافــة املتحدثن 
الــيــوم في  املــؤتــمــر كليشيهات تــســتــخــدم  فــي 
كــل تعليق ومــقــال وتــقــريــر فــي إطــــار الحملة 
الــدوحــة، مــن نــوع أن »استمرار  الحالية ضــد 
دعـــــم قـــطـــر لــــإلخــــوان املــســلــمــن خــطــيــر عــلــى 

مستقبل املنطقة العربية«.

14 مليون دوالر سنويًا
هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن عـــمـــل لــــوبــــي أبـــــو ظـــبـــي فــي 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــيــس جــديــدًا بالنسبة ملن 
يعرفون أن دولة اإلمارات هي أكثر دولة شرق 
الــعــالقــات العامة  أمــــوااًل على  أوســطــيــة تنفق 
ولــوبــيــات الــضــغــط فـــي واشــنــطــن. ويضطلع 
ــنــــطــــن، يــوســف  الـــســـفـــيـــر اإلمــــــاراتــــــي فــــي واشــ
العتيبة، بدور مركزي في إدارة لوبي أبوظبي 
البيت  فــي  الــقــرار  العالقات مــع صناع  ونسج 

األبيض والكونغرس.
وتظهر إحصائية تعود لعام 2016 أن اإلمارات 
تدفع من خالل سفارتها في واشنطن نحو 14 
عامة  عــالقــات  لــشــركــات  دوالر سنويا  مليون 
ومـــنـــظـــمـــات ضـــغـــط وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة، 
الثانية، حيث تبلغ  املرتبة  املغرب في  ويأتي 
امليزانية السنوية للوبي املغربي في واشنطن 
نــحــو أربــعــة مــاليــن دوالر، وتــلــيــهــمــا كــل من 

السعودية في املرتبة الثالثة وقطر رابعة.
13 مقااًل في 5 أسابيع ومنذ اإلعالن عن موعد 
زيــــارة تــرامــب إلـــى الـــريـــاض، مــع كــل مــا رافــق 
وسياسية  إعالمية  حملة  مــن  لها  التحضير 
فــي اإلعــالم  النشر  ارتــفــعــت وتــيــرة  ترويجية، 
األميركي ضد دولــة قطر عموما، ليصل عدد 
املــــواد الــصــحــافــيــة املــكــتــوبــة الــتــي تــنــدرج في 

خانة »شيطنة قطر« إلــى 13 مقال رأي خالل 
خمسة أسابيع، بحسب أرقام أدلى بها وزير 
الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي، يــوم الخميس، فــي الــدوحــة، فــي سياق 
تــعــلــيــقــه عــلــى الــحــمــلــة املــســتــجــدة ضـــد بــلــده 
وبـــأدوات  غير مسبوق  بزخم  انطلقت  والــتــي 
األنباء  وكالة  موقع  باختراق  تمثلت  جديدة 
القطرية »قنا«، ليل الثالثاء األربعاء، واختراع 
خطاب غير موجود ألمير قطر تميم بن حمد 
 »حــرب« إعالمية 

ّ
آل ثاني، يكون منطلقا لشن

 فـــي أن تحقق 
ً
ــة أمــــال وســيــاســيــة ضـــد الـــدوحـ

الــدوحــة من  هــذه الحملة أهــدافــهــا، وأن تغّير 
الدولة  التي تصّر هذه  سياساتها الخارجية 

على أن تبقى مستقلة عن محاور املنطقة.

أبرز الصحف ومراكز األبحاث
وصحيفة  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  واحتلت 
أخيرًا،  األميركيتن،  جــورنــال«  »وول ستريت 
صدارة وسائل اإلعالم املفضلة بالنسبة للرأس 
املدبر للحملة اإلعالمية ضد قطر في الواليات 
الــدراســات األميركية،  املتحدة. أمــا فــي مــراكــز 
»ثــيــنــك تـــانـــكـــس«، فــقــد قـــدمـــت أبــوظــبــي  أو الـــ
مـــئـــات مـــاليـــن الــــــــدوالرات ســنــويــا كــتــبــرعــات 
أبــحــاث وســيــاســات.  ملنظمات ضغط ومــراكــز 
ــــتــــداول فـــي واشــنــطــن أســـمـــاء الــبــعــض من 

ُ
وت

التأكد  املــراكــز، مــن دون أن يكون ممكنا  هــذه 
بشكل دقيق من مصادر تمويلها، منها مركز 
 CENTER OF AMERICAN التقدم األميركي
 ASPEN اســــــــن  مــــؤســــســــة   ،PROGRESS
 THE غــــرب  شــــرق  ومـــؤســـســـة   ،INSTITUTE
الدراسات  ومركز   EASTWEST INSTITUTE
 CENTER FOR واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــة  ــيـ ــدولـ الـ
 STRATEGIC AND INTERNATIONAL
 middle األوســــط  الــشــرق  ومــركــز   ،STUDIES
إقــنــاع  فـــي  أبــوظــبــي  وتــطــمــح   .east institute
األمـــيـــركـــيـــن بــالــتــخــلــي عــــن قــــاعــــدة الـــعـــديـــد 
ــة فــــي قـــطـــر، ونــقــلــهــا إلـــى  ــيـــة الـــجـــويـ ــيـــركـ األمـ
الــقــواعــد األمــيــركــيــة فــي اإلمــــــارات. وبــــرز دور 
ــنــــطــــن يـــوســـف  ــــي واشــ ــي فـ ـــ ــاراتــ ـــ الـــســـفـــيـــر اإلمــ
الــعــتــيــبــة، وهـــو ابـــن أول وزيـــر نــفــط إمـــاراتـــي، 
عــنــدمــا عــيــنــه ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، مــحــمــد بن 
وتحديدًا  الــدولــيــة  للعالقات  مستشارًا  زايـــد، 
للعالقات مــع الــواليــات املــتــحــدة. وكــونــه اليد 
ــن زايــــــد، فــــإن الــعــتــيــبــة كــان  الــيــمــنــى ملــحــمــد بـ
مسؤواًل عن الشؤون الدفاعية لدولة اإلمارات، 
وخــصــوصــا لــجــهــة الـــعـــالقـــات الــعــســكــريــة مع 
الواليات املتحدة، األمر الذي ساعده على بناء 
صداقات مع جنراالت الجيش األميركي أيضا.

قائد »الحرب«: يوسف العتيبة
العاصمة  في  لــإلمــارات  تعيينه سفيرًا  وبعد 
ــام 2008، نــجــح الــعــتــيــبــة خــالل  األمــيــركــيــة عــ

سنوات قليلة في نسج عالقات صداقة وطيدة 
مــــع مــــروحــــة مــــن الـــســـيـــاســـيـــن واإلعـــالمـــيـــن 
ــال األعـــمـــال فـــي واشــنــطــن. ســاعــدتــه في  ــ ورجـ
املوظفة  تــومــاس،  ليتل  إمــي  الجمهورية  ذلــك 
ــن، التي  الــســابــقــة فــي إدارة جـــورج بـــوش االبــ
السفارة  فــي  التشريفات  عــن  مسؤولة  عينت 
اإلمــاراتــيــة فــي واشــنــطــن. ولــم يقتصر نشاط 
ــفـــارة، بل  الــعــتــيــبــة عــلــى مــكــتــبــه فـــي مــقــر الـــسـ
تحولت أجنحة فنادق »فور سيزنز« و»ريتز 
كــارلــتــون« فــي واشــنــطــن إلـــى قــاعــات اجتماع 
ومــــــوائــــــد عــــمــــل تـــجـــمـــعـــه بــــأعــــضــــاء مــجــلــس 
شيوخ ونـــواب ورجـــال أعــمــال وإعـــالم. وينقل 
تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع »هـــافـــنـــغـــتـــون بـــوســـت« 
عــن مــســتــشــار ســابــق فــي الــبــيــت األبـــيـــض، أن 
وكيف  واشــنــطــن،  تعمل  »كيف  يفهم  العتيبة 
ــارن رئـــيـــس لــجــنــة  ــقــ يــعــمــل الـــكـــونـــغـــرس«. ويــ
ريتشارد  الشيوخ،  مجلس  في  االستخبارات 
ــــي نـــفـــســـه، وبـــن  ــاراتــ ــ بــــــور، بــــن الــســفــيــر اإلمــ
الــرئــيــس الــســابــق لــالســتــخــبــارات الــســعــوديــة 
ــان، الــــــذي تـــحـــول إلـــــى العـــب  ــلـــطـ بـــنـــدر بــــن سـ
سياسي مؤثر في واشنطن عندما كان سفيرًا 

للسعودية في الواليات املتحدة.
ويشير تقرير »هافنغتون بوست« إلى كيفية 
إلــى رمــز »للسخاء«  تحول السفير اإلمــاراتــي 
عــلــى الــســيــاســيــن واإلعــالمــيــن فــي واشنطن 
من خالل تمويل تنظيم املؤتمرات والدعوات 
الــعــامــة واالجــتــمــاعــات الــخــاصــة عــلــى املــوائــد 
وفي السهرات. ورغم العالقات الوطيدة التي 
ربطت السفير اإلماراتي مع الحملة االنتخابية 
الــرئــاســيــة، هــيــالري  الــديــمــقــراطــيــة  للمرشحة 
أكثر 3 مالين  اإلمـــارات  إثــر تقديم  كلينتون، 
دوالر لصندوق »مؤسسة كلينتون الخيرية«، 
فإن عالقات قوية ظلت تربط العتيبة باإلدارة 
ــد كــوشــنــر،  ــاريـ ــدة، وخـــصـــوصـــا مـــع جـ ــديـ الـــجـ
ــرامـــب، وكــبــيــر مــســتــشــاريــه. حــتــى أن  صــهــر تـ
العربية  الشخصيات  أوائـــل  مــن  كــان  العتيبة 
فــي عهد  فــي واشــنــطــن  التقاها كوشنر  الــتــي 

اإلدارة الجديدة.
وتشير بعض التقارير الصحافية إلى دور ما 
للعتيبة في قضية العالقات بن حملة ترامب 
االنــتــخــابــيــة واملـــســـؤولـــن الــــــروس فـــي إطـــار 
التحقيقات بالعالقات املشبوهة بن الطرفن. 
قد  اإلمــاراتــي  الدبلوماسي  أن يكون  ويــرجــح 
شـــارك فــي اجــتــمــاع ســـّري عــقــد فــي نــيــويــورك 
ضــم إلـــى جــانــب كــوشــنــر، ومــســؤولــن آخــريــن 
 من السفير الروسي في 

ً
في فريق ترامب، كال

الواليات املتحدة سيرغي كيسالك وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد، وذلك في إطار مسعى 
ترامب  إدارة  قناة سرية بن  لتأمن  إمــاراتــي 

والحكومة الروسية.

ندوة فيرمونت
وفي إطار الحملة اإلعالمية املنظمة ضد دولة 
قطر، نظمت مجموعات ضغط أميركية قريبة 
املتحدة، قبل  الواليات  أبوظبي في  من لوبي 
يــومــن، مــؤتــمــرًا تحت عــنــوان »قــطــر والــفــروع 
ــــرف عــلــى  ــوان املـــســـلـــمـــن«، أشــ ــة لــــإلخــ ــيـ ــدولـ الـ
ــــاي، الــنــاشــط اإلعـــالمـــي  تــنــظــيــمــه كــلــيــفــورد مـ
الجمهوري القريب من مجموعة »املحافظون 
الـــجـــدد« الــتــي ظــهــرت بــعــد هــجــمــات الــحــادي 
عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وأدارت البيت 
االبن،  الرئيس بوش  إدارة  األبيض من خالل 
وأشــرفــت عــلــى التخطيط لــحــرب الــعــراق عــام 
افتتاح  في جلسة  ألقاها  كلمة  2003. وخــالل 
ــيـــل فــيــرمــونــت«، قـــال منظم  املــؤتــمــر فـــي »أوتـ
املــؤتــمــر إن جــهــات )لـــم يسمها( حــاولــت منع 
انعقاد املؤتمر، وإنه واجه صعوبات في إقناع 
مــســؤولــن كـــبـــار فـــي إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد 
ــرامـــب بــاملــشــاركــة فـــيـــه، فــاقــتــصــر الــحــضــور  تـ
على مسؤولن سابقن في إدارة بوش، منهم 
وزيــر الدفاع السابق روبــرت غيتس، ورئيس 
النواب  في مجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
األمـــيـــركـــي، الــجــمــهــوري إد رويـــــس، والــســفــيــر 
الــبــاكــســتــانــي الـــســـابـــق فـــي واشـــنـــطـــن حسن 
ــوة لـــم تــوجــه ألي طــرف  حــقــانــي. عــلــمــا أن دعــ

قطري للمشاركة في املؤتمر.
وفــي الــحــوار الـــذي أدارتـــه اإلعــالمــيــة فــي قناة 
»فوكس نيوز«، جينا لي، حرص وزير الدفاع 
األميركي السابق على لفت نظر محاورته إلى 
أنه متقاعد منذ ست سنوات وأنه ال يتسلم أي 
على  مقتصرة  معلوماته  وأن  رسمية  تقارير 
ـــالم. ورغــــم انــتــقــاداتــه  مــا تــنــشــره وســائــل اإلعــ
ــمـــاس« عــلــى خلفية  لــعــالقــة قــطــر بــحــركــة »حـ
إعــــالن وثــيــقــتــهــا الــســيــاســيــة مـــن الـــدوحـــة، إال 
التمادي  املؤتمر من  أن غيتس حــذر منظمي 
فـــي خــطــابــهــم املـــعـــادي لــقــطــر الــتــي تــبــقــى في 
للواليات  قويا  »حليفا عسكريا  املقاييس  كل 
املتحدة« كونها تستضيف قاعدة العديد، أكبر 
قاعدة عسكرية أميركية في الخليج واملنطقة، 
في  مــشــاركــة قطر  أن  تعبيره. ورأى  على حــد 
الـــقـــمـــة اإلســـالمـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــريــــاض، 
اإلرهـــاب  مكافحة  اتــفــاقــيــات  عــلــى  وتوقيعها 
التي تم إبرامها، هي »الطريق الصحيح إلزالة 

الشوائب من العالقات األميركية القطرية«.
 مــن دعـــوات 

ً
كــمــا أبـــدى غيتس حـــذرًا مــمــاثــال

ــر ومــــــــن حــــمــــاســــة بــعــض  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـــنـــظـــمـــي املـ
»اإلخـــــــوان  جـــمـــاعـــة  إلدراج  فـــيـــه  املـــشـــاركـــن 
املــســلــمــن« عــلــى لـــوائـــح اإلرهـــــــاب. وقــــال إنــه 
يفضل عدم التسرع في ذلك واقتصار اإلدراج 
عــلــى »أجــنــحــة أو فــــروع لــلــجــمــاعــة مــعــروف 

قيامها بأنشطة إرهابية«.
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ضــاعــفــت مــاكــيــنــة لــوبــي أبــوظــبــي مــن نــشــاطــهــا، مــن أجـــل تــمــتــن الــعــاقــات 
األميركي  الرئيس  تسلم  بعد  واشنطن، خصوصًا  مع  واألمنية  العسكرية 
وجت تلك الجهود بزيارة ولي 

ُ
دونالد ترامب )الصورة( اإلدارة الجديدة. وقد ت

عهد أبــو ظبي محمد بن زايــد إلــى البيت األبيض قبل أيــام، وعقد صفقات 
ساح جديدة واإلعان عن اتفاق عسكري استراتيجي جديد بينهما، ينظم 

الوجود العسكري األميركي في اإلمارات في السنوات الـ15 املقبلة.

شــدد عضو مجلس النواب األميركي، إد رويــس )الــصــورة(، على ضــرورة 
املتورطة بشكل مباشر  التمييز بن ما سماها »أجنحة اإلخــوان املسلمن 
باإلرهاب، حركة حماس تحديدًا، وبن أحزاب ومنظمات في دول إسامية 
مــتــأثــرة بــعــقــيــدة اإلخــــــوان املــســلــمــن وتـــشـــارك فـــي الــســلــطــة عــبــر العملية 
االنتخابية«. وأشار إلى أنه سيقترح على الكونغرس فرض عقوبات جديدة 

على حكومات الدول التي تدعم »املنظمات اإلرهابية وتقدم لها ماذًا آمنًا«.

في األشهر املاضية، حّركت بعض اللوبيات الناشطة في واشنطن، لصالح 
عدد من الحكومات العربية، وخصوصًا ملصلحة أبوظبي والقاهرة، قضية 
إدراج جماعة اإلخوان املسلمن على الائحة األميركية للمنظمات اإلرهابية 
تلك  للتصويت عليها. وتصاعدت  إعــدادهــا  يتم  من خــال مشاريع قوانن 
عبد  املصري  للرئيس  ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  دعــوة  بعد  الحملة 

الفتاح السيسي )الصورة( لزيارة البيت األبيض. 

تمتين العالقات 
العسكرية واألمنية

دعوة 
إلى التمييز 

بين »األجنحة«

تحريك قضية 
تصنيف اإلخوان 

المسلمين

يظهر رصد لإلعالم األميركي وإلنتاجات مراكز الدراسات األميركية الفاعلة، وجود حملة سياسية موجهة تركز على قطر، وتنتمي 
لمصدرين اثنين، األول لوبي سياسيـ  إعالمي يتبع ألبوظبي، فيما الثاني يتمثل في اللوبي اإلسرائيلي، وغالبًا ما يظهر لقاء مصلحة 

بين اللوبيين

)Getty/الحملة تستهدف شيطنة قطر )جون فيليبس

■ حمالت ممنهجة يقودها لوبيان، األول يتبع أبوظبي والثاني يمثل جماعات 
الضغط اإلسرائيلية، وغالبًا ما يظهر لقاء مصلحة بين اللوبيين

■  يضطلع السفير اإلماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بدور مركزي في 
إدارة لوبي أبوظبي ويستعين بصحف ومراكز الدراسات الفاعلة
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شهادات االستثمار تربك بنوك مصر
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

أربكت الزيادة الكبيرة في أسعار 
الفائدة، التي أقرها البنك املركزي 
ــبـــوع، مــعــامــالت  املـــصـــري قــبــل أسـ
الــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الـــســـوق، الســيــمــا فيما 
يتعلق بشهادات االستثمار، التي تعد األكثر 
جذبا ملدخرات املصرين، بينما باتت مهددة 

بعدم رفع نسبة العائد عليها.
ورفع البنك املركزي يوم األحد املاضي، سعر 
الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلى 16.75% على 
الودائع ألجل ليلة واحدة و17.75% لإلقراض، 
وذلك في أكبر زيادة منذ رفع الفائدة بنسبة 
3% دفعة واحدة في نفس اليوم الذي قرر فيه 
تــعــويــم الــجــنــيــه )تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف( في 

الثالث من نوفمبر/تشرين األول 2016.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة إن الــبــنــوك تعيد 
تسعير شهادات االستثمار، بعد الزيادة التي 

فاجأ بها البنك املركزي السوق، مشيرين إلى 
أن هناك قلقا من سحب املودعن األموال من 
الــشــهــادات الــحــالــيــة، انــتــظــارًا لــطــرح البنوك 
التي  الزيادة  شهادات بعائد أعلى. وأجبرت 
الفائدة عبر  املركزي في أسعار  البنك  أقرها 
قرار تعويم العملة، البنوك على زيادة العائد 
ــادات االســتــثــمــار بنسبة  ــهـ عــلــى مــخــتــاف شـ
وزارة  زادت  كــمــا   ،%20 إلـــى  كــبــيــرة وصــلــت 
استثمار  شــهــادات  على  العائد  سعر  املالية 
ــداًل مـــن %12  ــ بـ إلــــى %15.5  الـــســـويـــس  قـــنـــاة 
بــعــد تــنــامــي الــقــلــق مــن كــســر املــدخــريــن هــذه 
الشهادات. وجمعت الحكومة نحو 64 مليار 
الــصــرف  بــســعــر  مــلــيــارات دوالر   7.2( جــنــيــه 
آنــذاك( من شهادات استثمار قناة السويس 
الجديدة  التفريعة  حفر  لتمويل   ،2014 فــي 
للممر املالحي العاملي، رغم تأكيد العديد من 
الخبراء املالحين عدم الجدوى االقتصادية 
للتفريعة. وقال مصدر كبير في وزارة املالية، 

إن الوزارة تعتزم زيادة أسعار فائدة شهادات 
قناة السويس إلى 17.5% هذه املرة، بدال من 
15.5% حــالــيــا. وكــانــت الــبــنــوك املــصــريــة قد 
اتجهت في اآلونة األخيرة إلى خفض أسعار 
الــفــائــدة على شــهــادات االستثمار واألوعــيــة 
االدخارية املختلفة، لكن الزيادة األخيرة التي 
أقــرهــا الــبــنــك املــركــزي أثــــارت قلقا كــبــيــرا من 
إحجام العمالء عن شراء شهادات االستثمار.

ــة الـــخـــاصـــة إلـــى  ــاريـ ــتـــجـ ـــجــــأت الـــبـــنـــوك الـ ولـ
الــرســائــل الــتــرويــجــيــة عــبــر الــهــاتــف املحمول 
ــرة لــتــنــشــيــط  ــ ــيـ ــ )الــــنــــقــــال( خـــــالل األيــــــــام األخـ
مــبــيــعــات  شـــهـــادات االســتــثــمــار الـــتـــي أعــلــن 
أغلب البنوك زيادتها. وتعد البنوك الخاصة 
األكــثــر قلقا مــن تــســرب املـــودعـــن، خــاصــة أن 
أسعار الفائدة على األوعية االدخارية لديها، 
البنوك  في  املطروحة  كبيرة عن  بنسبة  تقل 
الحكومية وعلى رأسها بنكا األهلي املصري 
ومــصــر وهــمــا أكــبــر بــنــكــن فــي الـــبـــالد. وقــال 

العربي األفريقي إن  البنك  مسؤول كبير في 
شهادات  أسعار  تحريك  الــى  سيلجأ  »البنك 
االســتــثــمــار الــخــاصــة بــــه، وســيــتــم الــتــرويــج 
ــذاب عـــمـــالء جـــــدد، خـــاصـــة أن الــبــنــوك  ــتــ الجــ
ــصــدر شـــهـــادات بعائد 

ُ
الــحــكــومــيــة مــا تـــزال ت

الــحــكــومــي نهاية  بــنــك مــصــر  20%«. وأعـــلـــن 
ــمـــراره فـــي طــرح  ــتـ األســــبــــوع املـــاضـــي عـــن اسـ
أدواتــه االدخــاريــة بأسعار عائد تتراوح بن 

16% و20% حسب آجال الشهادات.
وجــاءت زيــادة أسعار الفائدة من قبل البنك 
ــــري، بـــعـــد مـــطـــالـــبـــة صـــنـــدوق  ــــزي املـــــصـ ــركـ ــ املـ
لخفض  الخطوة  هــذه  باتباع  الــدولــي  النقد 
مـــعـــدل الــتــضــخــم، الـــــذي وصــــل إلــــى %32.9 
خـــالل إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي عــلــى أســـاس 
سنوي في زيــادة غير مسبوقة منذ عشرات 
السنوات، بينما أكد خبراء أن زيادة الفائدة 
الصعود  التضخم ملزيد من  دفــع  من شانها 

وتزايد حجم الديون.

عدن ـ العربي الجديد

اليمنية أحمد بن دغــر، أمس  افتتح رئيس الحكومة 
الجمعة، محطة توليد الكهرباء املمولة قطريا بقدرة 
انقطاعات  تقليل  على  ستعمل  والــتــي  مــيــغــاوات   60
الــتــيــار. وأكـــدت مــصــادر فــي كــهــربــاء عــدن لـــ »العربي 
الــجــديــد« أن اإلضـــافـــة الــجــديــدة لــلــتــولــيــد بـــقـــدرة 60 
مــيــغــاوات دخــلــت الــخــدمــة، وأنـــه مــن املــتــوقــع أن تقلل 

انقطاعات التيار من 20 ساعة إلى 5 ساعات يوميا.
وأشــعــل انــقــطــاع الــكــهــربــاء احــتــجــاجــات مستمرة في 
البالد( منذ  املؤقتة عدن )جنوبي  اليمنية  العاصمة 

20 مــايــو/أيــار الـــجـــاري، حــيــث تــواجــه املــديــنــة صيفا 
شــديــد الــحــرارة ووصـــل عــدد ســاعــات انــقــطــاع التيار 

إلى 20 ساعة يوميا.
وتــعــانــي املــديــنــة نــقــصــا فـــي تــولــيــد الــطــاقــة يــتــجــاوز 
مــيــغــاوات،   150 حاليا  املــتــوفــر  التوليد  ويبلغ   ،%60
بينما الطلب على الكهرباء وصل إلى 370 ميغاوات، 
التيار خالل  ارتفاع استهالك  للزيادة مع  قابل  وهــو 
فترة الصيف. وأدى تزايد انقطاع التيار، خالل الفترة 
إلـــى تعطيل األعـــمـــال وانــعــكــاســات سلبية  املــاضــيــة، 
على املنشآت التجارية في مدينة ال تمتلك أية بدائل 
لــتــعــويــض فـــتـــرات انــقــطــاع الـــتـــيـــار. ويـــســـوء الــوضــع 

تأدية  عــن  تتوقف  الــتــي  الحكومية  املستشفيات  فــي 
خدماتها، ما ُيفضي إلى حدوث وفيات.

انقطاع  وأعلنت مــصــادر طبية عــن 7 وفــيــات بسبب 
بالتوقف،  مــهــددة  املستشفيات  إن  وقــالــت  الــكــهــربــاء. 

وناشدت الحكومة التدخل إلنقاذ املرضى.
وكــان مسؤول في الحكومة اليمنية قد أكد في بيان 
نشرته وكــالــة األنــبــاء الرسمية )ســبــأ( أول مــن أمس 
ألوامــر  تنفيذا  نشره  بعد  الوكالة  -حذفته  الخميس 
من رئاسة الــدولــة، وفــق ما أكدته مــصــادر- أن اليمن 
»يثمن عاليا الدور األخوي الفاعل لألشقاء في دولة 
قــطــر أمـــيـــرًا وحــكــومــة وشــعــبــا فـــي مــســاعــدة الــشــعــب 

الــيــمــنــي، ومـــا تــقــدمــه مــن إســهــامــات مــنــذ عــقــود وفــي 
مختلف املراحل لخدمة التنمية وتحقيق االستقرار، 
ــار الــتــحــالــف  ومــشــاركــتــهــا املــهــمــة واملــســتــمــرة فـــي إطــ
العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية«. 

ــاء فـــي الــبــيــان  ــا جــ ــه املــــســــؤول ذاتــــــه، بــحــســب مـ ــ ووجـ
الشيخ  »قــيــادة  بـــ لقطر  والــعــرفــان  التحية  املــحــذوف، 
القطري  ثاني وللحكومة والشعب  آل  تميم بن حمد 
على كل ما تقدمه من دعــم وإسناد لليمن وشعبها، 
وتعاطيها اإليجابي مع احتياجات وأولويات الشعب 
الــراهــنــة، وآخــرهــا تقديم محطة  اليمني فــي املــرحــلــة 

كهرباء للعاصمة املؤقتة عدن بقدرة 60 ميغاواط«.

عدن تفتتح محطة توليد كهرباء مّولتها قطر

زينة اليابان تنافس 
الصين في مصر

حمل زينة رمضان في مصر 
َ
ت

هذا العام بصمة يابانية من خال 
ما يعرف بفن »األوريغامي«، الذي 

بات ينافس الصن على صناعة 
موسمية تنتعش في شهر الصوم.
و»األوريغامي« هو فن طي األوراق، 

الذي يرتبط بالثقافة اليابانية 

القديمة، حيث يعتمد على تحويل 
ورقة مسطحة إلى شكل ُمجسم 

من خال تقنيات الطي يدويا دون 
استخدام آالت أو معدات. ورغم أن 
بدايات هذا الفن الياباني تعود إلى 
القرن السابع عشر امليادي، غير 

أنه ال يزال حديث العهد بمصر، 
وفق ما قاله أحمد بخيت، الذي 
يعمل مصمما لفن األوريغامي.

صكوك ماليزية بـ 700 
مليون دوالر

أعلن البنك املركزي في ماليزيا، 
أمس الجمعة، أن الحكومة ستبيع 

صكوكا بقيمة ثاثة مليارات 
رنجيت )700 مليون دوالر( 

تستحق في 15 أغسطس/ آب 
2024. ومن املقرر أن تغلق عروض 

الشراء في 30 مايو/ أيار، وفق ما 
نقلته رويترز.

ارتفاع الثقة 
باالقتصاد التركي

قال معهد اإلحصاء التركي، أمس، 
إن مؤشر الثقة في اقتصاد الباد 

ارتفع للشهر الرابع على التوالي في 
مايو/ أيار الجاري، بزيادة بلغت 

1.1% على أساس شهري إلى 
100.5 نقطة. ويعكس املؤشر نظرة 

متفائلة آلفاق االقتصاد عندما 
يكون فوق مستوى 100 نقطة، في 
حن تكون النظرة متشائمة عندما 

يقل مستوى املؤشر عن ذلك.

صعود التضخم في اليابان
أظهرت بيانات حكومية، ارتفاعا 

في املؤشر األساسي ألسعار 
املستهلكن في اليابان في شهر 
إبريل/أيار بنسبة 0.3%، مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي، 
وهو أكبر زيادة للتضخم منذ 

عامن نظرًا الرتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية 
واالتصاالت اليابانية في بيان، 

أمس، أن املؤشر األساسي ألسعار 
املستهلكن، والذي يستثني املواد 

الغذائية الطازجة، التي تتقلب 
أسعارها ارتفع للشهر الرابع على 

التوالي وسجل أعلى مستوى له 
منذ شهر إبريل/نيسان عام 2015.

اتفاقات طيران مع إيران
قالت وزارة النقل واالتصاالت 

النرويجية في بيان أمس الجمعة، 
إن النرويج والدنمارك والسويد 

ستتفاوض مع إيران نهاية مايو/
أيار الجاري لتحديث وتحرير 

اتفاقيات للطيران التجاري. 
وال تسير شركتا الطيران 

االسكندنافيتان الكبريان »ساس« 
و»اير شاتل« النرويجية رحات 

جوية إلى إيران في الوقت الراهن. 
فيما أقدمت شركات طيران أوروبية 

على استئناف رحاتها، بعد رفع 
العقوبات الدولية.

أخبار

موظفو 
البرتغال
يُضربون

نظم املوظفون الحكوميون في البرتغال، أمس، إضرابا عن العمل ملدة 24 ساعة للمطالبة بتحسن األجــور وظــروف العمل، وهو ما تسبب في تعطل 
الخدمات بعدة قطاعات أبرزها التعليم والصحة. وألغى عدد من املدارس املتوسطة والثانوية اليوم الدراسي، وفق شبكة »إيه بي سي« األميركية، فيما 
أقدمت املستشفيات على تأجيل إجراء الجراحات غير العاجلة بسبب اإلضراب. وجاء اإلضراب بناء على دعوة االتحاد الوطني للعمال الحكومين، الذي 
يضم قرابة 300 ألف موظف مدني، وذلك للمطالبة برفع املرتبات واألجر اإلضافي والحصول على إجازة ملدة 35 ساعة أسبوعيا لكل العاملن في الدولة، 

التي تعاني من صعوبات اقتصادية. 

اقتصاد
السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017

)Getty(
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صنعاء ـ فاروق الكمالي

تــخــتــفــي مـــظـــاهـــر اســـتـــقـــبـــال شــهــر 
رمــــــضــــــان تــــمــــامــــا فــــــي األســــــــــواق 
وال  معروضة  بضائع  ال  اليمنية، 
تــمــور وال إقـــبـــال عــلــى الـــشـــراء فـــي ظـــل تــأخــر 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــنــاس  ــقــ الــــرواتــــب وتـــدنـــي الــ
الثالث  عامها  دخلت  التي  الحرب  واستمرار 
دون تــوقــف، فيما تــفــاقــمــت انــعــكــاســات وبــاء 
الكوليرا الــذي أصــاب أســواق الخضروات في 
مقتل. وخـــال جــولــة فــي أســـواق الــخــضــروات 
والــشــراء.  للبيع  تــام  توقف  ياحظ  بصنعاء، 
ــواق  ــ ــبــــر أســ ــو أكــ ــ ــــوق »ذهــــــبــــــان«، وهــ ــــي ســ وفــ
اليمنية،  العاصمة  في  والفواكه  الخضروات 
يــشــتــكــي الـــبـــائـــعـــون مـــن تـــوقـــف حـــركـــة الــبــيــع 
ــرا وبـــعـــد  ــيــ ــولــ ــكــ ــفـــشـــي الــ ــبـــب تـ والـــــــشـــــــراء بـــسـ
ــراء الــخــضــروات  تــحــذيــرات طــبــيــة بتجنب شــ

باعتبارها ناقل للوباء.
وقال محمد حسان، تاجر خضروات بالجملة، 
»العربي الجديد«: »أكبر موسم ينتعش فيه  لـ
ســـوق الــخــضــروات هــو شــهــر رمـــضـــان، حيث 
الــخــضــروات  شـــراء  بكثافة على  الــنــاس  يقبل 
بكميات كبيرة وبمختلف أنواعها، وسيكون 
هــــذا أســــوأ مــوســم عــلــى اإلطــــــاق. لــقــد تــوقــف 
سوق الخضروات بشكل تام منذ مطلع مايو/ 

أيار الجاري بسبب الكوليرا«.
وأكــد تجار خــضــروات فــي أســـواق صنعاء أن 
تحذيرات  بسبب  توقفت  تجارتهم  مــن   %90
ــاء الــكــولــيــرا عـــن طــريــق  األطـــبـــاء بــانــتــشــار وبــ
الخضروات والفواكه، وأن أغلب التجار نقلوا 
جنوب  كلم   100( ذمـــار  مدينة  إلــى  تجارتهم 
صنعاء( حيث ال ينتشر الوباء ولم يعلن عن 
وفـــيـــات. وأعــلــنــت األمــــم املــتــحــدة قــبــل يــومــن، 
الــراهــن بأكبر وبــاء  الــوقــت  فــي  اليمن يمر  أن 

الجزائر ـ حمزة كحال

قــــال مـــراقـــبـــون إن الــحــكــومــة الــثــامــنــة عــشــرة 
للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، التي 
رفــــع عــنــهــا الــســتــار أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، 
كــّرســت مــبــدأ »الــااســتــقــرار« الـــذي طغى على 
السنوات  فــي  االقــتــصــاديــة  القطاعات  تسيير 
املاضية، على اعتبار أن أكثر املسؤولن الجدد 
هم من اإلداريــن الذين ال يتوفر أكثرهم على 

مؤهات قوية تدعمه إلدارة ملفات الدولة.
ــيـــة، بــاتــت  ــثــــرة الـــتـــعـــديـــات الـــحـــكـــومـ ــع كــ ــ ومــ
ــرح وعـــــامـــــات االســـتـــفـــهـــام  ــطــ ــاؤالت تــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
تــرســم حــــول املــخــطــط الــــذي وضــعــه الــرئــيــس 
انتخابه  منذ  املشهد  عــن  الغائب  الــجــزائــري، 
لعهدة رئاسية رابعة في إبريل/نيسان 2014، 

ملــرض الكوليرا فــي تــاريــخــه. وأوضـــح منسق 
املساعدات اإلنسانية لليمن في األمم املتحدة، 
جــيــمــي مــاكــغــولــدريــك، أن دوائــــر الــصــحــة في 
اليمن سجلت خــال األســابــيــع األخــيــرة أكثر 
من 35.5 ألف حالة إصابة محتملة بالكوليرا، 

مشددا على أن الثلث منهم على األقل أطفال.
وذكـــر املــســؤول األمــمــي أن مــا ال يقل عــن 361 
شخصا توفوا خال هذه الفترة جراء املرض، 
مبينا أن حــاالت املــوت تم رصدها في 19 من 
أصـــل 22 مــحــافــظــة يــمــنــيــة. وتــعــتــبــر صنعاء 
أكثر  الــحــوثــيــن،  جماعة  لسيطرة  الخاضعة 
ــيـــث الـــتـــعـــرض  ا مــــن حـ املـــــــدن الـــيـــمـــنـــيـــة ســـــــوء
للمرض، بحسب بيان ملنظمة الصحة العاملية.
ويــقــول األطـــبـــاء إن الــخــضــروات نــاقــل رئيس 
ــدرت مــنــظــمــات دولــيــة،  ــ لــوبــاء الــكــولــيــرا. وأصـ
مــنــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــاملـــيـــة، تــحــذيــرات 
بتجنب شراء الخضروات، أو أن يتم تعقيمها، 
وفـــي ظــل عـــدم قــــدرة الــكــثــيــريــن عــلــى التعقيم 

فإنهم يتوقفون عن الشراء.
العاصمة من  إلــى أســواق  وتأتي الخضروات 
ــزارع فـــي مــحــيــطــهــا الـــريـــفـــي، وتـــوجـــد أكــبــر  ــ مــ
املـــــــزارع فـــي مــنــطــقــة »الـــرحـــبـــة« بــبــلــدة »بــنــي 
ــاه الـــصـــرف  ــيــ ــارث« بــــجــــوار أحــــــــواض مــ ــ ــحــ ــ الــ
الــصــحــي. وتــســقــى بــعــض مــــزارع الــخــضــروات 

ملـــواجـــهـــة األزمـــــــة املـــالـــيـــة. وعـــصـــفـــت حــكــومــة 
رئــيــس الـــــــوزراء الــجــديــد عــبــد املــجــيــد تــبــون، 
بــوزراء القطاعات االقتصادية الذين لم يعمر 
أغلبهم أكثر من 12 شهرا فوق كراسيهم، في 
ــام منذ  وقــت تعيش فيه الــجــزائــر أصــعــب األيـ
وصــول الرئيس الحالي إلى سدة الحكم قبل 
النفط  عـــائـــدات  بــتــهــاوي  تتمير  إذ  ســنــة،   18

ــــرف الــــصــــحــــي، وفــــــق تـــأكـــيـــدات  ــــصـ بـــمـــيـــاه الـ
ملزارعن وتجار ومنظمات دولية.

وأكــد مسؤول االتــصــال في منظمة يونسيف 
»العربي الجديد«،  بصنعاء محمد األسعدي، لـ
أن »محطة معالجة مياه الصرف الصحي في 
العاصمة صنعاء كانت تقوم بتحويل فضات 
اإلنسان إلى سماد صالح ومياه يستخدمها 
ــون فـــي ري مـــــزارع الـــخـــضـــروات، لكن  ــزارعــ املــ
املحطة توقفت بسبب الحرب وعدم تزويدها 
بالوقود، ونتيجة لذلك يقوم املزارعون بشفط 
مياه املجاري غير املعالجة بواسطة مولدات 

وري مزارعهم«.
ويــقــول خــبــراء فــي علم السموم، إن استخدام 
مـــيـــاه الــــصــــرف الـــصـــحـــي غـــيـــر املـــعـــالـــجـــة فــي 
ري الــخــضــروات ســبــب رئــيــس النــتــشــار وبــاء 

الكوليرا ومختلف األوبئة واألمراض.
ويلجأ املــزارعــون إلــى ري مـــزارع الخضروات 
بــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي، بــســبــب شـــح املــيــاه 
الــجــوفــيــة الــصــالــحــة فــي الــيــمــن الــتــي يصنف 
مناخها ضــمــن املــنــاخ الــجــاف وشــبــه الــجــاف 
فــقــط وال  لفترتن  األمــطــار  وتــتــســاقــط عليها 

تلبي احتياجات السكان.
إب )وسط  األمنية بمدينة  السلطات  وأعلنت 
الـــبـــاد(، نــهــايــة إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، عن 
ضبط مجموعة مزارعن في ضواحي املدينة 
يسقون الخضروات من مياه الصرف الصحي. 
 وال تــقــتــصــر تــأثــيــرات الــكــولــيــرا عــلــى ضــرب 
ــة الــبــيــع  ــركــ ــــف حــ ــوقـ ــ ــروات وتـ ــ ــــضـ ــخـ ــ ســــــوق الـ
ــاء مــئــات الــعــاطــلــن  ــوبـ ــراء، فــقــد حــــرم الـ ــشــ والــ
مــن فــرص عمل مؤقتة كــانــت توفرها أســواق 
الــخــضــروات خـــال شــهــر رمــضــان، فــضــا عن 

ضرب تجارة مئات الباعة املتجولن.
ــالــــد درهــــــــم، مــــوظــــف بـــمـــديـــنـــة تــعــز،  وقـــــــال خــ
ــا مــوظــف وراتــبــي ال  »الــعــربــي الــجــديــد«: »أنـ لـــ
ــــد تــوقــفــت  يــكــفــي لــتــغــطــيــة االحـــتـــيـــاجـــات، وقـ
الــرواتــب منتصف العام املــاضــي، وحتى منذ 
مــا قبل الــحــرب كنت فــي كــل عــام أعمل مؤقتًا 
في بيع الخضروات خال شهر رمضان حيث 

 أكبر من رواتب عام كامل«.
ً
توفر لي دخا

وتابع: »ال أملك أي فرصة أخرى لتوفير املال 
وإعالة أسرتي املكونة من 4 أوالد سوى بيع 
الخضروات  أســواق  توقفت  وقد  الخضروات، 
تــمــامــا بــســبــب وبــــاء الــكــولــيــرا وفــقــدت فرصة 

مهمة، ال أدري كيف أتصرف«.
ــال مــواطــنــون فـــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــدن  وقــ
)جــنــوب الــبــاد(، إنــه مــع انتشار الكوليرا في 
عن  السكان  امتنع  وفــيــات،  وتسجيل  املدينة 
شـــراء الــخــضــروات الــتــي تــتــكــدس فــي أســـواق 

املدينة وال تجد مشترين.

الجبهة  وغليان  والتضخم  البطالة  وارتــفــاع 
االجتماعية.

وحــســب الــخــبــيــر االقــتــصــادي وأســـتـــاذ علوم 
أحمد  الجزائر  بجامعة  االقتصادي  التسيير 
م، فإن »الحكومة الجديدة كشفت عن غياب 

ّ
كا

أن  يعقل  ال  إذ  املالية  األزمـــة  ملواجهة  مخطط 
 

ٌ
نغير 3 وزراء للمالية في ظرف 3 سنوات كل

جـــاء بــتــوجــهــات وبــرامــج مختلفة عــن األخـــر، 
 3 التي عرفت  للفاحة  بالنسبة  الشيء  نفس 
املالية  األزمـــة  بــدايــة  وزراء منذ 2015 أي منذ 
في وقت تحدثت فيه الحكومات السابقة عن 
جــعــل قــطــاع الـــزراعـــة قــاطــرة تــقــود االقــتــصــاد 

الوطني لتعويض تهاوي عائدات النفط«.
ــــي غـــــــــــادرت الـــقـــطـــاعـــات  ــتـ ــ وعـــــــن األســــــمــــــاء الـ
املتحدث في تصريح  يــرى نفس  االقتصادية 

لـ »العربي الجديد« أن ذهــاب وزيــر الصناعة 
الــســابــق عــبــد الـــســـام بــــوشــــوارب يـــعـــود إلــى 
ســبــبــن األول هـــو عـــجـــزه عـــن تــحــريــك عجلة 
الـــقـــطـــاع حــيــث فــضــل الــــدخــــول فـــي صـــراعـــات 
ــــوزراء وحــتــى املستثمرين عـــوض إزالـــة  مــع الـ
العقبات التي باتت تنخر قطاع الصناعة كما 
فــســاد وتبييض  قــضــايــا  فــي  اســمــه  أن ورود 
و»تسريبات  بنك«  »الخليفة  لألموال كقضية 
بنما« عجلت بذهابه بالرغم من كونه مقربا 

من محيط الرئيس بوتفليقة.
 أما وزير الطاقة نور الدين بوطرفة وبالرغم 
مــن نجاحه نوعا مــا فــي الــخــارج إال أن فشله 
الطاقة  قطاع  في  االستثمار  ملف  تسيير  في 
الذي تريد الحكومة إطاقه عاجا خاصة في 
مجال الطاقات املتجددة يعد السبب الرئيس 
م. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

ّ
لــتــنــحــيــتــه، وفـــــق رأي كـــــــا

بتنحية وزيــر املالية الحاجي بابا عمي بعد 
م إن بابا عمي ذهب 

ّ
سنة من تعيينه، قال كا

الــحــكــومــة الجديد  ضحية خــافــه مــع رئــيــس 
ــواال لــتــمــويــل مــشــاريــع  ــ حـــن رفــــض مــنــحــه أمــ
الحكومية مــؤخــرا خــال إشـــراف عبد  السكن 
املــجــيــد تــبــون عــلــى قــطــاع اإلســكــان وبالتالي 

يستحيل أن يقبله في تشكيلته الحكومية.
املغادرين  حــول  تطرح  التساؤالت  كانت  وإذا 
لــلــحــكــومــة مـــن الــحــكــم، فــــإن الـــداخـــلـــن لقصر 
لتسيير  الحكومة(  )قصر  سعدان«  »الدكتور 
ــــي هــــــذا الـــظـــرف  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ ــقــــطــــاعــــات االقــ الــ
ـــرســـم حــولــهــم كــذلــك 

ُ
ــتـــصـــادي الـــصـــعـــب، ت االقـ

الــعــديــد مــن عــامــات االســتــفــهــام كــونــهــم غير 
معروفن بالنسبة للرأي العام.

حــيــث فــضــل الــرئــيــس الـــذي يعطيه الــدســتــور 
ــل الــــحــــكــــومــــة  ــيــ ــكــ ــشــ ــتــ كــــــــل الــــــصــــــاحــــــيــــــات لــ
تـــرقـــيـــة مــحــافــظــي واليـــــــات بــصــفــة »إداريـــــــن 
تــكــنــوقــراطــيــن« مــن خــريــجــي مــدرســة اإلدارة 
الــجــزائــريــة، إلــى صــف الــــوزراء كما هــو الحال 
مع وزير التجارة الجديد أحمد ساسي الذي 
ــة تـــلـــمـــســـان، بـــاإلضـــافـــة  ــ ــان عـــلـــى رأس واليــ ــ كـ
إلــــى وزارة اإلســـكـــان الـــتـــي ُعــــن عــلــى رأســهــا 
محافظ والية عنابة يوسف شرفة، ومحافظ 

القادر بوعزقي على رأس  البليدة عبد  واليــة 
وزارة الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري، ومــحــافــظ 
واليــــة وهــــران عــبــد الــغــانــي زعــــان عــلــى رأس 
قــطــاع األشــغــال العمومية والــنــقــل. كــل هــؤالء 
ــة الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــــدرسـ ــن خـــريـــجـــي املـ الــــــــــوزراء مــ
لــــإدارة تــدرجــوا فــي الــجــمــاعــات املحلية قبل 
أن يعينوا كمحافظن. وجاء لوزارة الصناعة 
بــــدة مــحــجــوب، الــنــائــب الــبــرملــانــي عـــن حــزب 
الوطني  الــتــحــريــر  الــجــزائــري جبهة  الــرئــيــس 
العلوم االقتصادية،  الذي يعد خريج جامعة 
أما وزير الطاقة الجديد واملدير العام لشركة 
توزيع  فــي  املختصة  الحكومية  »ســونــلــغــاز« 
الكهرباء والغاز، فهو مصطفى قيطوني الذي 
ُعن منتصف يونيو/حزيران 2016 على رأس 

الشركة خلفا لنور الدين بوطرفة.
بـــ »ســونــلــغــاز« سنة 1970  والــتــحــق قيطوني 
بعد تحصله على شــهــادة مهندس دولــة في 
الــطــاقــة وتـــدرجـــه فــي مــنــاصــٍب داخـــل الشركة 

طيلة عقود من الزمن. 
فــي جامعة  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  ويـــرى 
الجزائر عبد العالي رزاقــي، إن »تعين أربعة 
مــن مــحــافــظــي الـــواليـــات لــم يـــأت عــلــى أســاس 
الكفاءة بل على أساس املكافأة، ألن الواليات 
التي كانوا يشرفون عليها سجلت أعلى نسبة 

مشاركة في االنتخابات البرملانية األخيرة«.
البليدة  الــواليــات )عنابة وهــران  تلك  وعرفت 
ــان( فــــــوزا كـــاســـحـــا لـــحـــزب الــرئــيــس  ــمـــسـ ــلـ وتـ
راويــة  الرحمن  عبد  تعين  وحــول  بوتفليقة، 
وزارة  رأس  على  الجزائر  في  الضرائب  مدير 
املـــالـــيـــة، قــــال رزاقـــــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن 
البديل،  لغياب  بالنظر  متوقعا  كــان  تعيينه 
القائمة  كل  بوتفليقة  الرئيس  استهلك  حيث 
الــتــي كــانــت مقترحة فــي الــســابــق بعدما عن 
مدير الخزينة سابقا بابا عمي السنة املاضية 

واآلن حان الدور على مدير الضرائب.
ويتوقع رزاقي أال تصمد هذه الحكومة حتى 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة املــــقــــررة فـــي إبـــريـــل/

الكبيرة  الرهانات  إلــى  بالنظر   ،2019 نيسان 
التي تنتظرها.

الرباط ـ مصطفى قماس

تدعو وزارة االقتصاد واملالية املغربية إلى البحث عن فرص 
ألسماك اململكة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من 
أجل حل االرتهان للسوق األوروبية. وتعتبر دراسة أنجزتها 
مــديــريــة الــــدراســــات والــتــوقــعــات املــالــيــة، أن تــنــويــع األســــواق 
يخفف من ارتهان املغرب للسوق األوروبية، التي يتسم طلبها 

باالستقرار.
املنتجات  فــرص تصدير  تــنــاولــت  الــتــي  الــدراســة  وتشير تلك 
السمكية إلــى دولــة الخليج، إلــى أن هــذه األخيرة التي تشهد 
ارتــفــاعــا فــي اســتــهــاك تــلــك املــنــتــجــات، يمكن أن تشكل مــاذا 
في  لألسماك  منتج  أول  املغرب  ويعتبر  املغاربة.  للمصدرين 
القارة األفريقية، ويحتل املركز الخامس والعشرين في العالم، 

حسب املكتب الوطني للموانئ.
إلى  السمك يصل  مــن  املغربي  اإلنــتــاج  أن  إلــى  املكتب  ويشير 
مليون طن، ويمثل ما بن 2 و3% من الناتج اإلجمالي املحلي.
ــــادرات املــمــلــكــة مــن تــلــك املــنــتــجــات فــي الــعــام  وبــلــغــت قيمة صـ
نــحــو 58% من  يــمــثــل  مـــا  مــلــيــار دوالر،  قـــرابـــة 1.59  املـــاضـــي 

املنتجات الغذائية.
أنه  الجديد«،  »العربي  عليها  اطلعت  التي  الــدراســة  وتسجل 
ــاك، إال أن الكميات  ــمـ ــم ارتـــفـــاع صـــــادرات املــغــرب مــن األسـ رغـ

املوجهة لدول مجلس التعاون الخليجي ظلت متواضعة.
وقفزت صادرات العالم من األسماك إلى بلدان الخليج من 786 
مليون دوالر في عام 2004 إلى 1.9 مليار دوالر في عام 2014.

غير أن حصة املغرب في تلك السوق على مدى العشرين عاما 
األخيرة، ظلت متراوحة بن 0.3 و0.4%، حيث يأتي في املركز 
34 ضمن مزودي الخليج باألسماك. وتفيد بأن البلدان األكثر 
حــضــورا فــي ســـوق األســمــاك الخليجي هــي تــايــانــد والهند 
أن مشتريات  إلــى  39%، مشيرة  إلــى  بنسبة تصل  وفــيــتــنــام، 
دول الخليج من األسماك تتكون من األسماك الطرية واملجمدة 

بنسبة 50%، بينما يتشكل الباقي من املصبرات واملحار.
العربية  ــارات  واإلمــ السعودية  العربية  أن  الــدراســة  وسجلت 

تــســتــحــوذان عــلــى 80% مــن مــشــتــريــات الــخــلــيــج مــن األســمــاك 
الطرية، غير أن املغرب يبقى بعيدا عن هذه السوق.

ويبقى حضور مصبرات األسماك املغربية هامشيا في سوق 
الخليج، حيث ال يمثل ســوى 2% في اإلمـــارات العربية و%1 
في السعودية. وتذهب الدراسة إلى أن بلدان الخليج حريصة 
على الجودة، ما يقتضي من املصدرين املغاربة بذل مجهود 
في التسويق من أجل التعريف بمنتجات اململكة، مؤكدة أنه 
رغم املشاكل اللوجستية وعدم االطاع على عرض املغرب من 
املنتجات البحرية، يمكن أن تمنح أسواق الخليج فرصا مهمة 

للمصدرين.
وتاحظ أن منطقة الخليج تتوفر على مستوردين وموزعن 
تطوير  في  املساهمة  يمكنهم  الدولية،  باملنتجات  درايــة  لهم 
عبر  يمكن  أنــه  إلــى  املــغــربــيــة، مشيرة  للمنتجات  ســوق جيد 
الرؤية  السوق الخليجية الوصول إلى أســواق آسيوية تدعم 
الرامية إلى تنويع الشركاء التجارين وعدم االرتهان ملصادر 
الصيد  قطاع  في  الفاعل  املسفيوي،  سعيد  ويعتقد  بعينها. 
الخليج رهــن بحل  إلــى دول  التصدير  أن  املــغــربــي،  الــبــحــري 
»العربي الجديد«، إلى أن ذلك  مشكلة النقل البحري. وأشار لـ
يستدعي التسريع بإطاق خطوط بحرية مع تلك الدول، بما 

يساعد على رفع مستوى التبادل التجاري.
الــســعــودي، تشغيل خط   - املــغــربــي  األعــمــال  ويبحث مجلس 

بحري ُينتظر أن يرفع حجم التبادل التجاري بنحو %20.
واتــفــق الــبــلــدان أخــيــرًا، على أن يــبــادر رجـــال األعــمــال املغاربة 
والـــســـعـــوديـــن بــإنــشــاء »شـــركـــة املــمــلــكــتــن لــلــنــقــل الــبــحــري«، 
برأسمال يصل إلى 415 مليون ريال سعودي، بغرض تسيير 
السفينة  تنجز  أن  الطرفان  وخطط  البلدين.  بن  بحري  خط 
الواحدة 12 رحلة في العام الواحد، حيث سيتكون األسطول 
بــدايــة مــن 3 ســفــن، تــصــل حــمــولــة كــل واحــــدة منها إلـــى 2850 
حاوية. ويراد للشركة أن توسع نشاطها كي تعمل في النقل 
نــحــو دول أخـــرى وتــأجــيــر الــســفــن، عــلــى اعــتــبــار أن مطلقيها 
يتطلعون إلى أن تصبح وسيلة لتعزيز التبادل التجاري على 

الصعيدين الثنائي والدولي.

الكوليرا تغيّب مالمح 
رمضان عن أسواق اليمن

خطة التنمية: وزير لكل واليةحكومة الجزائر... إداريون لتسيير االقتصاد في عز األزمة

يُنتج المغرب مليون طن سمك سنويًا )Getty(توقف أغلب تجار الخضروات عن أعمالهم )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty( الرئيس الجزائري عيّن الحكومة الثامن عشرة له

أسماك المغرب تبحث عن حصة بالخليج

لم تتوقف تأثيرات 
الكوليرا التي انتشرت في 
اليمن عند ضرب أسواق 

الخضروات وتوقف 
حركة البيع والشراء، بل 
حرمت مئات العاطلين 

من فرص عمل مؤقتة 
يوفرها موسم رمضان 

في كل عام

الكويت: رفع تعرفة 
الكهرباء لنشر الترشيد

قال وكيل وزارة الكهرباء واملاء في الكويت 
محمد بوشهري، إن الهدف األساسي 

لقانون التعرفة الجديدة للكهرباء واملاء هو 
نشر ثقافة ترشيد االستهالك ال جباية 
األموال، موضحا أن قيمة التعرفة مهما 
ارتفعت لن تعادل القيمة الفعلية لتكلفة 

اإلنتاج.
وقال بوشهري في لقاء مع وكالة األنباء 

الكويتية )كونا( أمس، إن توفير ما مقداره 
10% من االستهالك يوفر نحو 1.8 مليون 

دوالر يوميا، أي ما يعادل 640 مليون 
دوالر سنويا، مضيفا أنه من املتوقع ارتفاع 

معدل االستهالك خالل السنوات املقبلة.
ومع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة، 

أشار إلى إطالق الوزارة حملة توعوية 
بعنوان »استهلك بمسؤولية«.

أرامكو تنفق 18 مليار دوالر 
في األميركيتين

قالت شركة موتيفا إن شركة أرامكو 
السعودية تنوي إنفاق 18 مليار دوالر في 

السنوات الخمس القادمة لتوسيع عملياتها 
في األميركيتني مع التركيز على وحدتها 

األميركية املتخصصة في تكرير النفط 
موتيفا إنتربرايزيز.

ووصفت موتيفا التقديرات البالغة 18 
مليار دوالر بأنها »إطار عام للفرص« 

لزيادة طاقة التكرير والتفرع إلى 
الكيماويات وتوسيع عملياتها التجارية 
والتسويق والوجود املتميز في السنوات 

الخمس القادمة.

حمالت تفتيشية مكثفة 
لضبط األسعار في قطر

أعلنت وزارة االقتصاد والتجارة في قطر 
عن خطة حمالت تفتيشية مكثفة وواسعة 
على مدار الساعة  قبيل وخالل وبعد شهر 
رمضان املبارك لتغطي كافة مناطق الدولة 

ومختلف القطاعات واألنشطة التجارية، 
في مسعى ملراقبة مدى تقيد املزودين 

بالتزاماتهم تجاه املستهلك.
وستغطي الحمالت التفتيشية املجمعات 
التجارية واالستهالكية ومراكز بيع املواد 

التموينية واألعالف، واملطاعم والكافتيريات 
واملطابخ الشعبية، ومحال بيع مستلزمات 

التجميل والعطورات، ومحال بيع 
الخضراوات والفواكه باألسواق املركزية، 
ومحال بيع الذهب واملجوهرات واملعادن 

الثمينة، ومحال الخياطة. 

يونكر: ترامب لم يكن حادًا 
تجاه التجارة األلمانية

نفى رئيس املفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر أمس الجمعة، أن يكون الرئيس 
األميركي دونالد ترامب قد أدان بشدة 

سياسات أملانيا التجارية خالل اجتماع 
في بروكسل يوم الخميس. وكانت تقارير 

إعالمية أملانية ذكرت أن ترامب استنكر 
سياسات برلني ووصفها بأنها »سيئة 

للغاية« وملح إلى رغبته في تقييد مبيعات 
السيارات األملانية في الواليات املتحدة.
وقال يونكر في صقلية قبل بدء قمة 

مجموعة السبع التي تضم قادة الواليات 
املتحدة وأملانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا 
واليابان وكندا: »لم يقل إن األملان يتصرفون 

بشكل سيئ«. ووصف يونكر التقارير 
: غير 

ً
الصحافية بأنها مبالغ فيها، قائال

صحيح أن ترامب كان حادًا تجاه أملانيا في 
حديثه.

اليونان تقترب من 
اتفاق مع الدائنين

قال مسؤول في صندوق النقد الدولي 
لقناة »سي إن بي سي« أمس، إن اليونان 

ودائنيها سيتوصلون إلى اتفاق حول 
ديونها مع اقتراب املوعد النهائي ملدفوعات 

الديون املستحقة على البالد. ولم يتمكن 
الدائنون األوروبيون وصندوق النقد الدولي 

من االتفاق حول الدين العام اليوناني 
في اجتماعهم األخير، كما أدت القضايا 

السياسية مثل االنتخابات املقبلة في أملانيا 
إلى تأخير هذا االتفاق. ووفقًا للمسؤول، 

فإن مدفوعات الديون املستحقة على البالد 
في يوليو/تموز سوف تضمن التوصل إلى 

اتفاق خالل حوالى ثالثة أسابيع. ويتعني 
على اليونان تسديد حوالى 8 مليارات 

يورو )8.96 مليارات دوالر( لدائنيها في 
يوليو/تموز. ومن املقرر أن يجتمع وزراء 

مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي 
يوم 15 يونيو/حزيران من أجل التوصل 

إلى اتفاق. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

250
»أنــقــذوا  منظمة  ــذرت  ح
من  يومين  قبل  األطفال«، 
في  الكوليرا  مرض  تحول 
ندرة  بسبب  وباء  إلى  اليمن 
المياه الصالحة للشرب وشح 
أن  وذكرت  الطبية.  المواد 
حتفهم  لقوا  شخصًا   250
هــذا  ــي  ف ــرض  ــم ال بسبب 

الشهر.

تونس ـ فرح سليم

تــــتــــجــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــتــــونــــســــيــــة إلـــــى 
ف 

َ
تــخــصــيــص وزيــــر لــكــل مــحــافــظــة يكل

لها،  املخططة  املشاريع  نسق  بمتابعة 
لــه اجتماعات دوريـــة مع  على أن تكون 
املــســؤولــن املــحــلــيــن واملــجــتــمــع املــدنــي 

لرفع تقارير نهائية لرئاسة الحكومة.
ح لها رئيس 

ّ
وتأتي هذه الخطوة التي مل

تسجيل  بعد  الشاهد  يوسف  الحكومة 
لكل  املخصصة  املشاريع  تنفيذ  تباطؤ 
االستغال  حيز  دخولها  وتعطل  جهة 
ألســـبـــاب قـــد تـــكـــون بــســيــطــة عــلــى غـــرار 

املستشفيات والطرق ودور الخدمات.
وقال رئيس الحكومة في اللقاء الدوري 
ــوع  ــبــ ــافـــظـــن األســ ــاملـــحـ الــــــــذي جـــمـــعـــه بـ
املـــاضـــي إن هــنــاك لــجــنــة داخــــل رئــاســة 
الحكومة تعمل على املشاريع التنموية 
ــات، مــوضــحــا أنــــه سيتم  فـــي كـــل الــــواليــ
ــر بــمــتــابــعــة املـــشـــاريـــع  ــ تــكــلــيــف كــــل وزيــ
التنموية في كل محافظة من محافظات 
ــع الــلــجــنــة  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــالــــتــــعــــاون مـ

املشكلة داخل رئاسة الحكومة.
واعتبر الشاهد أن هذا اإلجراء سيسّهل 
املشاريع  التي تعترض  اإلشــكــاالت  حل 
أســرع  فــي  الــبــاد  فــي مناطق  التنموية 

ل اإلدارات املركزية.
ّ

وقت عبر تدخ
وتــــوجــــد فــــي تــــونــــس 24 واليــــــــة، فــيــمــا 
تتكون حكومة الشاهد من 26 وزيرا و14 
كاتب دولـــة، وهــو مــا يزيد نجاعة هذه 
التنمية  الستنهاض  الحكومية  الخطة 
فـــي الـــجـــهـــات، وفــــق الــعــديــد مـــن خــبــراء 
االقــتــصــاد. ويــــرى الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
مــحــمــد صـــالـــح الـــجـــنـــادي أن الــحــكــومــة 
مـــطـــالـــبـــة بـــإنـــشـــاء مـــنـــصـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الحلول  وإيجاد  املشاريع  تقدم  ملتابعة 
للمشاريع املعطلة منذ 2011، مشيرا إلى 
أن تكليف وزير بمتابعة نسق املشاريع 
فــي كــل مــحــافــظــة سيمكن مــن مساعدة 

املــســؤولــن املــحــلــيــن الـــذيـــن يــواجــهــون 
صــعــوبــات فــي حــل بــعــض اإلشــكــالــيــات 
العقارية أو القانونية عبر التوجه نحو 
هذه  لتجاوز  املعنية  املــركــزيــة  اإلدارات 

الصعوبات في ظرف وجيز.
وبـــاإلضـــافـــة إلــــى تــســريــع نــســق إنــجــاز 
ــال الــجــنــادي في  املــشــاريــع املــخــطــطــة، قـ
تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــذا 
اإلجــراء يمّكن الحكومة من خلق فرص 
عــمــل إضــافــيــة فــي الــجــهــات بــاعــتــبــار أن 
ــــواب تشغيل  إنـــجـــاز املــشــاريــع يــفــتــح أبـ
البناء واإلنــشــاء وغيرها من  فــي  كبرى 

االختصاصات املتعلقة بهذا املجال.
وأوضح الخبير االقتصادي أن التسريع 
فـــي تــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع يــجــنــب الــحــكــومــة 
نـــفـــقـــات إضـــافـــيـــة قــــد تــتــكــبــدهــا بــســبــب 
التراجع  نتيجة  املــشــاريــع  كلفة  ارتــفــاع 
املستمر في سعر العملة املحلية مقابل 
ــلـــقـــت تــونــس  الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة. وأطـ
منصة إلكترونية هي األولى من نوعها 
»كـــبـــران.كـــوم« تتيح مراقبة  اســـم  تــحــت 
املشاريع الحكومية، في مسعى لحوكمة 
عمليات اإلعمار في الدولة التي تعاني 

من أزمة اقتصادية.
ــاء الـــرســـمـــيـــة عــن  ــ ــبـ ــ ونـــقـــلـــت وكــــالــــة األنـ
للمراقبن  التونسية  الجمعية  رئــيــس 
العمومين بلحاج عيسى قوله إن هذه 
املــنــصــة تــحــتــوي عــلــى بــيــانــات خــاصــة 
بأكثر من 200 مشروع حكومي  تتعلق 

تتوزع على 9 محافظات.
وأشار إلى أن املشاريع في تلك املناطق 
تــقــدر قــيــمــتــهــا بــأكــثــر مـــن مــلــيــار ديــنــار 
)410 ماين دوالر( وأن البيانات تتعلق 
عمليات  وانتهاء  بداية  بتاريخ  أساسا 

التشييد والتكلفة ومصادر التمويل.
وأكــــــد عــيــســى أن املـــنـــصـــة ســـتـــزيـــد مــن 
تــعــزيــز مــتــابــعــة املـــواطـــنـــن لــلــمــشــاريــع 
العامة عبر تقييمها وإبــداء الرأي فيها 
ــتـــجـــاوزات  ــــاالت والـ ــ ــــاغ عـــن اإلخـ ــ واإلبـ

املــتــعــلــقــة بــتــنــفــيــذهــا. وبـــحـــســـب عــضــو 
ــبـــرملـــان نــــور الـــديـــن بـــن عــــاشــــور، فــإن  الـ
بطء تقدم املشاريع الحكومية املبرمجة 
على مــدار السنوات املاضية أجج حالة 
االحتقان في الجهات التي باتت ال تثق 

في مصداقية الحكومات املتعاقبة.
وأوضــــح عــضــو الــبــرملــان فــي تــصــريــح لـ 
مسؤولي  تكليف  أن  الجديد«  »العربي 
الـــحـــكـــومـــة بــمــتــابــعــة إنــــجــــاز املـــشـــاريـــع 
ــيـــة ملــتــابــعــة  ــتـــرونـ ــاء مـــنـــصـــة إلـــكـ ــ ــشـ ــ وإنـ
تقدمها سيجعل العملية أكثر شفافية، 
الفــتــا إلـــى أن أعــضــاء الــبــرملــان ينقلون 
باستمرار ألعضاء الحكومة الصعوبات 
نتيجة  املحلية  السلط  تواجهها  الــتــي 
تعثر إنجاز مشاريع ُرصدت اعتماداتها 
مــنــذ أكــثــر مـــن 5 ســـنـــوات تــضــم الــطــرق 

والجسور واملستشفيات واملدارس.
الــتــنــمــيــة  وزارة  ــيــــات  ــائــ إحــــصــ ووفــــــــق 
املـــحـــلـــيـــة، فـــــإن قــيــمــة مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، تــقــدر 
مليار   1.92( دينار  مليارات   4.7 بنحو 
دوالر(، بينما كانت العام املاضي تقدر 
مليار   1.39( دينار  مليارات   3.4 بنحو 

دوالر(.
وتــشــكــو مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
تشمل  التي  للشفافية  كلي  شبه  غياب 
جــمــيــع مـــراحـــل إنـــجـــازهـــا، خــاصــة بعد 
ــنـــوات  ــهــــرت فــــي الـــسـ ــتــــي ظــ املــــشــــاكــــل الــ
األخــــــيــــــرة وتـــتـــعـــلـــق بـــتـــكـــلـــفـــتـــهـــا الـــتـــي 
تضاعفت فــي بــعــض األحــيــان وتــراجــع 
جـــــــــودة إنـــــجـــــازهـــــا وضـــــعـــــف الــــرقــــابــــة 

الحكومية عليها.
مبادرة  إلــى  لانضمام  تونس  وتسعى 
الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة فــــي قـــطـــاع الــبــنــاء 
والتشييد، التي انطلقت منذ عام 2012، 
املنضوية  البلدان  على مساعدة  للعمل 
تــــحــــت رايــــتــــهــــا عــــلــــى تــــقــــديــــم وإنــــجــــاز 
مشاريع بنية تحتية ذات جــودة عالية 

مع التحكم في التكاليف.

تقارير عربية

استهالك

تونسمال وسياسة

تجارة

عيّن رئيس الحكومة 
ثالثة وزراء من محافظي 

الواليات بالجزائر

هـــبـــط الــجــنــيــه اإلســـتـــرلـــيـــنـــي إلـــى 
أدنى مستوى في أسبوعني أمس 
الــجــمــعــة بــعــدمــا أظــهــر اســتــطــالع 
الــذي يتقدم  الــفــارق  للرأي تقلص 
بـــه حــــزب املــحــافــظــني املــنــتــمــيــة له 
رئيسة الــوزراء تيريزا مــاي، على 
حزب العمال املعارض، بشدة قبل 
الشهر  جرى 

ُ
التي ست االنتخابات 

املــقــبــل، بــيــنــمــا ارتــفــعــت الــعــمــالت 
ــة بــعــد  ــ ــيـ ــ املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــســـلـــع األولـ

تعافي أسعار النفط.
وارتفع الني إلى أعلى مستوى في 
ثالثة أيــام أمــام الــدوالر في الوقت 
ــــيــــورو أيــضــا.  ــذي صــعــد فــيــه ال ــ الـ
وانـــخـــفـــض اإلســـتـــرلـــيـــنـــي بــأكــثــر 
دوالر،   1.2861 ــــى  إل  %0.5 مـــن 
ــا ســـجـــلـــه الــجــنــيــه  ــ ــلــــى مـ وهــــــو أعــ
سبتمبر/أيلول  منذ  اإلسترليني 

العام املاضي.
وارتفعت العمالت املرتبطة بالنفط 
مــثــل الــــــدوالر الــكــنــدي والــكــرونــة 
الـــنـــرويـــجـــيـــة بـــدعـــم مــــن الــتــعــافــي 

املحدود في أسعار الخام.

تعافي 
العمالت 
المرتبطة 

بالنفط
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ــات الــــتــــســــويــــق  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ أضـــــــحـــــــت عـ
والـــتـــجـــارة عــبــر قـــنـــوات الــتــواصــل 
تــنــطــوي  األردن،  فـــي  االجــتــمــاعــي 
عــلــى عــمــلــيــات نــصــب واحـــتـــيـــال كــثــيــرة، وقــع 
ضحيتها عـــدد كــبــيــر مــن املــواطــنــن، فــي ظل 
ضعف الــرقــابــة على هــذا الــنــوع مــن التجارة، 

وما تحمله من مخاطر على املستهلكن.
وانتشرت في اآلونة األخيرة عمليات الترويج 
اإلنترنت،  شبكة  باستخدام  وخــدمــات  لسلع 
ــنــــن بــشــكــل  واالتـــــصـــــال مـــبـــاشـــرة مــــع املــــواطــ
ــال  ــ عـــشـــوائـــي عـــبـــر الـــهـــواتـــف الـــنـــقـــالـــة، وإرســ
الــرســائــل الــنــصــيــة لــلــتــرويــج لسلع وخــدمــات 
بــأســعــار مــنــافــســة، ضــمــن مـــواصـــفـــات يــدعــي 
القائمون على تلك الحمالت بأنها ذات جودة 

عالية وال يوجد لها مثيل في السوق.
مثل  مــواد مختلفة  الترويج  وتشمل عمليات 
كهربائية وغيرها،  وأجهزة  التجميل  معدات 
واملنتجعات  الــعــقــارات  تملك  مــثــل  وخـــدمـــات 
من  العديد  فــي شراكها  وقــع  التي  السياحية 
املـــواطـــنـــن. ويـــقـــول املـــواطـــن عــبــدالــلــه عــفــونــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه وقــع ضحية إلحــدى  لـــ
الشركات، التي تروج بيع منتجعات سياحية 
العربية  الــدول  بمساحات صغيرة في بعض 
للمشتري  يمكن  أنــه  أقنعته  باألقساط، حيث 
استثمار العقار لصالحه وتحقيق عائد مادي 
جــيــد، لــكــنــه ســرعــان مــا اكــتــشــف حقيقة عــدم 
صدق هذه الحملة الترويجية، وبشق األنفس 
وبمساعدة مسؤول في الدولة استعاد املبلغ 

الذي دفعه نقدًا.
ــة أم زيـــــــد، فـــإنـــهـــا تــتــلــقــى  ــنــ وبـــحـــســـب املــــواطــ
باستمرار عبر هاتفها الشخصي عروضًا من 
محالت تجارية وشــركــات تدعي توفير سلع 
تطرح ألول مرة في السوق وبأسعار مناسبة 
منزلها  إلى  املشتريات  تلك  إيصال  وإمكانية 

مباشرة والتسديد عند استالم البضاعة.
»العربي الجديد« إنها تخشى  وتقول أم زيد لـ
من أن تكون تلك السلع مقلدة وغير صالحة، 
وربما تنطوي على مخاطر أكبر على الصحة 
ــان عــائــلــتــهــا  والـــســـالمـــة الـــعـــامـــة، وبــالــتــالــي فــ
الــشــراء بــهــذه الطريقة وأهمية  أشـــارت بــعــدم 
الــشــراء مــن مــحــالت تــجــاريــة مــعــروفــة ويمكن 

محاسبتها إذا اقتضت الحاجة.

تجارة غير مشروعة 
الرقابة  مديرية  مدير  الطالفحة،  علي  ويقول 
الجديد«  »العربي  لـ األردن،  األســواق في  على 
ــــح مــن  ــرويـ ــ ــتـ ــ الــــتــــجــــارة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة والـ إن 
خـــالل اإلنــتــرنــت ومــخــتــلــف قـــنـــوات الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي تــخــضــع لــلــرقــابــة قـــدر املستطاع 
التساع الفضاء اإللكتروني، لكن من الصعوبة 
السيطرة عليها ومالحقة كافة القائمن على 
املمارسات غير املشروعة. ويضيف الطالفحة 
أن املديرية تتابع حمالت الترويج والتسويق 
من خالل اإلنترنت ويتم إحالة املخالفن وغير 
للقضاء،  الــالزمــة  التصاريح  على  الحاصلن 
الــشــركــات تحصل على  أن بعض  إلــى  مشيرًا 
ــة، فــيــمــا الــغــالــبــيــة تعمل  الــتــراخــيــص الــــالزمــ
القانون  أن  إلــى  بطرق غير مشروعة. ويشير 
ألزم أي جهة تريد تسويق وترويج أي سلعة 
أو خدمة، مراجعة الجهات املختصة للحصول 
عــلــى املــوافــقــات الـــالزمـــة، وذلـــك ضــمــانــة لحق 
املــســتــهــلــك فـــي شـــــراء ســلــعــة آمـــنـــة وســلــيــمــة، 
ــال وجـــود  وإمــكــانــيــة الـــرجـــوع لــلــبــائــع فـــي حــ
خــلــل. ويــتــابــع أن وزارة الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والتموين تتلقى شكاوى من مواطنن وقعوا 
أن  وتبن  إلكترونية،  تجارية  ضحية ألعمال 
السلع غير صالحة وربما عدم تسلمها لتلك 
. ويـــقـــول إن مــالحــقــة مــرتــادي 

ً
الــســلــعــة أصـــــال

الـــتـــجـــارة بـــاســـتـــخـــدام اإلنـــتـــرنـــت واملــخــالــفــن 
للقانون ليست سهلة، األمر الذي يفرض على 
املــواطــنــن عـــدم الـــشـــراء إال مــن خـــالل محالت 
تــجــاريــة مــعــروفــة وخــاضــعــة لــلــرقــابــة وتلتزم 

بالقانون.

تشريعات غير مكتملة 
»العربي الجديد« إن  لـ ويقول مسؤول أردنــي 
البيئة التشريعية التي تنظم عمليات التجارة 

قــــال مـــســـؤولـــون كـــبـــار فـــي تــركــيــا إن أنــقــرة 
اقــتــرحــت على مــوســكــو، رفــع حظر مفروض 
ــبـــنـــدورة( خــالل  عــلــى صـــــادرات الــطــمــاطــم )الـ
إنتاجها  الــتــي ال تستطيع روســيــا  املــواســم، 
فيها، وإبقائه في األوقات األخرى في مسعى 

لحل خالف تجاري بن البلدين.
ــتــــصــــادي تــــركــــي بــــارز  وأضــــــــاف مــــســــؤول اقــ
لرويترز، أمس الجمعة: »لن يكون من السهل 
إيجاد حل بشأن هذه القضية على الرغم من 

املقترح التركي«.
ــرة مــطــلــع األســـبـــوع  ــقــ ووقـــعـــت مــوســكــو وأنــ

اإللــكــتــرونــيــة غــيــر مــكــتــمــلــة حــتــى اآلن، ومــن 
الـــضـــروري إنــجــاز قــانــون الــدفــع اإللــكــتــرونــي، 
املشتريات  وقيمة  الــفــواتــيــر  دفــع  يتيح  الـــذي 
بواسطة اإلنترنت، فيما ال يوفر الحماية من 
املــمــارســات املخلة بــأطــر الــتــجــارة واالحــتــيــال 

على املواطنن.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــم  ــ ــجـ ــ حـ أن  املــــــــســــــــؤول  ــــف  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــتــــي تـــتـــم بـــشـــكـــل ســـلـــيـــم فــي  اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الــ
دوالر  مــــلــــيــــون   280 حـــــوالـــــى  ــلـــغ  ــبـ يـ األردن 
ســـنـــويـــًا، وغــالــبــيــتــهــا تــنــفــق عـــلـــى الـــخـــدمـــات 
مــثــل الـــحـــجـــوزات الــفــنــدقــيــة وتـــذاكـــر الــطــيــران 
ــــود تــقــديــرات  وغـــيـــرهـــا، مــشــيــرًا إلــــى عــــدم وجـ
بحجم عمليات شراء السلع محليًا من خالل 
يتم توفير سبل  أن  »نأمل  اإلنترنت. ويتابع: 
الــحــمــايــة لــلــمــســتــهــلــكــن مـــن أعـــمـــال الــتــجــارة 

التي تستنزف جيوب املواطنن  اإللكترونية، 
إتاحة  وكذلك  واالحتيال  للنصب  وتعرضهم 
املـــجـــال لــلــشــخــص املــتــضــرر مــقــاضــاة الــجــهــة 
الــتــي أوقــعــت بـــه«. ومــن املــقــرر تطبيق قانون 
جديد لحماية املستهلك في السابع عشر من 
يونيو/حزيران املقبل، للحد من حاالت الغش 
التجاري، ومساعدة املستهلكن في استعادة 
جهوده  القانون  يركز  فيما  املــاديــة،  حقوقهم 
بطرق  تجري  التي  التجارية  العمليات  على 

تقليدية.

مطالب بحماية المستهلكين
االنتشار  أن  املستهلك  حماية  جمعية  وتــرى 
الــكــبــيــر لــلــتــســويــق والـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، 
 
ً
وارتـــفـــاع شــكــاوى املــواطــنــن، يتطلب تــدخــال

املاضي، إعالنًا مشتركًا يقضي برفع العوائق 
التجارية  العالقات  على  املفروضة  والقيود 
بن البلدين، وذلــك عقب لقاء رئيس الــوزراء 
الــتــركــي، بــن عــلــي يــلــدريــم، نــظــيــره الــروســي، 
ديــمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، فــي إســطــنــبــول على 
هـــامـــش قــمــة مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي 

للبحر األسود.
وقـــال يــلــدريــم إن شــهــر مــايــو/ أيـــار الــجــاري 
الــتــجــاريــة مع  الــقــيــود  إلــغــاء جميع  سيشهد 
روسيا، في مجاالت املقاوالت واالستشارات 
ــيــــة، ووكـــــــــــاالت الــــســــفــــر، واملــــؤســــســــات  ــنــ ــفــ الــ

واملناقصات  الــفــنــادق،  وتشغيل  السياحية، 
إضافة  األخشاب،  تصنيع  وشركات  العامة، 

إلى مجاالت أخرى.
وفـــي مــا يــخــص الــقــيــود الــروســيــة املــفــروضــة 
على الطماطم التركية، أوضح رئيس الوزراء 
 إزالة تلك القيود تحتاج إلى بعض 

ّ
التركي أن

 تــركــيــا تــحــتــرم رغــبــة الــحــكــومــة 
ّ
الـــوقـــت، وأن

الروسية في تطوير إنتاجها املحلي من هذه 
السلعة.

وقــــال مــســؤولــون روس فــي وقـــت ســابــق من 
الشهر الجاري، إن بعض القيود على واردات 
البندورة من تركيا ستظل قائمة »بشكل ما« 

خالل السنوات الثالث إلى الخمس القادمة.
وتــشــيــر الــبــيــانــات الــتــجــاريــة إلــــى أن تــركــيــا 
مــن  دوالر  مـــلـــيـــون   260 قــيــمــتــه  مــــا  تــــصــــدر 
لــروســيــا ســنــويــًا، أي حــوالــى %80  الطماطم 

من إجمالي صادراتها الزراعية لها.
ــلــــى تــطــبــيــع  ــرة ومــــوســــكــــو عــ ــ ــقــ ــ ــكــــف أنــ ــعــ وتــ
الـــعـــالقـــات، الـــتـــي تـــضـــررت بــعــد أن أســقــطــت 
تــركــيــا طــائــرة حــربــيــة روســيــة فــي نوفمبر/ 
الــقــيــود  الـــثـــانـــي 2015. لــكــن بــعــض  تــشــريــن 
الــتــجــاريــة الــروســيــة عــلــى الــســلــع الــتــركــيــة ما 

زالت قائمة.
وكــــان الــرئــيــســان الـــروســـي فــالديــمــيــر بوتن 
والـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، اتــفــقــا في 
وقت سابق على حل شامل إلزالة القيود عن 

التجارة البينية.
وتعد تركيا إحــدى أكبر أســواق الــذرة وزيت 
دوار الشمس الروسي، في املقابل يعد القمح 
الــروســي أحــد أهــم مــصــادر إمـــدادات مطاحن 
الدقيق في تركيا، واشترت تركيا في الفترة 
وفبراير/شباط   2016 يوليو/تموز  بــن  مــا 

2017 نحو مليوني طن من القمح الروسي.
)رويترز، نوفستي(

وفحص السلع املباعة. ويشير إلى أن الجمعية 
للمواطنن  تحذير  رســائــل  باستمرار  تصدر 
بعدم الشراء من خالل اإلنترنت، إال من جهات 
إذا  إليها  الرجوع  ويمكن  ومرخصة  معلومة 

اقتضت الحاجة.
حماية  جمعية  عضو  العبادي،  سهم  ويقول 
»الحكومة  إن  الجديد«  »العربي  لـ املستهلك، 

التي تستطيع السيطرة على املواقع اإلخبارية 
إخضاع  بإمكانها  والفيسبوك  اإللــكــتــرونــيــة 
ــي لــلــرقــابــة،  ــرونـ ــتـ ــكـ الـــتـــرويـــج والـــتـــســـوق اإللـ
ومحاسبة املخالفن للقانون وحماية حقوق 
املــواطــنــن«. ويــضــيــف الــعــبــادي أن الــعــروض 
التي تقدم للمواطنن من خالل التسويق عبر 
اإلنترنت مغرية، من حيث انخفاض األسعار 
وأصناف السلع، التي ال يوجد لها في الغالب 

مثيل في السوق كأدوات العناية الشخصية.
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  االتــــــصــــــاالت  وزارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
ــرًا مــن  ــ ــــؤخـ املــــعــــلــــومــــات حـــــــذرت املــــواطــــنــــن مـ
الــتــعــرض لالحتيال مــن خــالل اإلنــتــرنــت، بما 
في ذلك عمليات الدخول في مسابقات مالية 
وهمية، ما أوقع البعض فيها من خالل الرغبة 

في الكسب والثراء السريع.

ضبط المعامالت 
أنه  االقــتــصــادي  الخبير  ويــرى حسام عايش 
البــــد مـــن إطـــــالق بـــرامـــج تــوعــيــة لــلــمــواطــنــن 
بــكــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــتــســويــق والـــتـــرويـــج 
اإللكتروني وأهمية الشراء من أماكن معروفة 
ملرة  التعامل مع جهات عارضة تظهر  وعــدم 

وتختفي.
ويــشــيــر عــايــش فـــي تــصــريــحــات خــاصــة إلــى 
التجارة  متطلبات  إنجاز  في  اإلســراع  أهمية 
ــل، حـــتـــى تــــوفــــر مــظــلــة  ــامـ ــكـ ــة بـــالـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
حماية للمواطنن، وبالتالي محاسبة كل من 
يستخدم اإلنترنت للتسويق والتجارة بطرق 
باملستهلكن  اإليــقــاع  وبقصد  مــشــروعــة  غير 

واالحتيال عليهم.
ــقـــديـــرات معينة  ويــلــفــت إلــــى أنــــه ال تـــوجـــد تـ

اإلنــتــرنــت داخـــل األردن،  الــتــجــارة عبر  لحجم 
واالحتيال  النصب  عمليات  هــو  الظاهر  لكن 
فيما هناك تعامالت صحيحة، لكنها تحتاج 

ملزيد من الضبط.
العرب«،  »املــرشــدون  دراســة ملجموعة  وكانت 
ــواق االتــصــاالت  املتخصصة فــي دراســــات أسـ
في املنطقة العربية، أظهرت أن ما يقارب %45 
األردن  فــي  الــذكــيــة  الــهــواتــف  مــن مستخدمي 
اإللكترونية  الــتــجــارة  إلــى  باللجوء  يــقــومــون 

لشراء حاجياتهم.
الــدراســة الــصــادرة منتصف 2015،  وبحسب 
فإن التجارة اإللكترونية والدفع اإللكتروني 
فــــــي طـــريـــقـــهـــمـــا لـــلـــنـــمـــو والـــــتـــــوســـــع خــــالل 
اإلنترنت  انتشار  على ضوء  املقبلة،  املرحلة 

والهواتف الذكية على نطاق واسع.

ترويج خادع

تركيا تطالب روسيا برفع جزئي لحظر الطماطم

قانون حماية المستهلك يركز على ضبط التجارة التقليدية )فرانس برس(

)Getty( الضريبة تشمل مشتقات التبغ ومشروبات الطاقة)مسؤولون روس يتوقعون استمرار الحظر على الطماطم خمس سنوات )األناضول

)Getty( الغاز اإليراني ال يصل المناطق الشمالية

أغلب المشتريات عبر 
اإلنترنت تتعلق بالمالبس 
والمستلزمات الشخصية

قويًا من قبل الحكومة ملواجهة هذه املشكلة، 
ــتــــالف  ــلــــى اخــ ــــي تــــضــــر بـــاملـــســـتـــهـــلـــكـــن عــ ــتـ ــ الـ

شرائحهم.
ويـــقـــول رئـــيـــس الــجــمــعــيــة، مــحــمــد عــبــيــدات، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي  لـــ
واسع جدًا، لكن ما يعنينا هو السوق األردني، 
وما يشهده من عمليات نصب واحتيال على 
املـــواطـــنـــن بـــاملـــتـــاجـــرة بــالــســلــع والـــخـــدمـــات 

والتسويق لها من خالل اإلنترنت.
ويــضــيــف عــبــيــدات أن تــنــامــي هــــذه الــظــاهــرة 
يــتــطــلــب إنـــشـــاء وحـــــدة خـــاصـــة داخـــــل وزارة 
الصناعة والتجارة، مهمتها متابعة التجارة 
الترويج  ذلــك  فــي  بما  اإلنــتــرنــت  عبر  املحلية 
والـــتـــســـويـــق ومــحــاســبــة كـــل مـــن يـــقـــوم بــهــذه 
لــلــقــانــون ومحاسبة  مــخــالــف  األعـــمـــال بشكل 

التجارة اإللكترونية تدخل األردن 
من باب االحتيال

طهران ـ العربي الجديد

قــال حميد رضــا عــراقــي، مساعد وزير 
النفط اإليراني لشؤون الغاز، إن بالده 
تعتزم رفع دعوى قضائية أمام محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة ضــد تــركــمــانــســتــان إذا 
رفــضــت خــفــض أســـعـــار الـــغـــاز، مشيرًا 
إلى أن استمرار إيران في االستيراد من 
عشق آباد مرهون بخفض األسعار في 

املستقبل.
وأضـــــاف عـــراقـــي فـــي تــصــريــح لــوكــالــة 
أنــبــاء الــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة »ارنــــا«، 
معهم  اتفاقية  »لــديــنــا   : الجمعة  أمــس 
فسنستورد  الــغــاز  سعر  خفضوا  ولــو 

حتمًا منهم«.
ــلـــك إيــــــــران حــــقــــواًل كـــبـــيـــرة لــلــغــاز  وتـــمـ
ــبــــالد، لكنها  الــطــبــيــعــي فـــي جـــنـــوب الــ
تــــســــتــــورد الـــــغـــــاز مـــــن تـــركـــمـــانـــســـتـــان 

ـــالل  خـ ـــًا  خــــصــــوصـ  ،1997 عــــــــام  ــنــــذ  مــ
فــصــل الــشــتــاء، لــتــوزيــعــه فــي أقاليمها 
عــدم وجود  الشمالية، السيما في ظل 
أنابيب للغاز اإليراني في هذه املناطق.
ــــن إيــــــــران  ــب بــ ــشــ ــد نــ ــ وكـــــــــان خــــــــالف قــ
بسبب  املاضي  الشتاء  وتركمانستان 
تصل  بمستحقات  آبــاد  عشق  مطالبة 
إثــره  1.8 مليار دوالر، قامت على  إلــى 
اإلمـــدادات  شركة »تركمان غــاز« بقطع 
عـــن املــنــاطــق الــشــمــالــيــة اإليـــرانـــيـــة بما 

يصل إلى 9 مالين متر مكعب يوميًا.
وبــحــســب املـــســـؤولـــن اإليـــرانـــيـــن فــإن 
البرد  »تركمان غاز استغلت في 2007 
ــارس الـــــــذي اجــــتــــاح 20 مــحــافــظــة  ــ ــقـ ــ الـ
إيرانية، وقامت خالفًا لالتفاقية املبرمة 
برفع سعر الغاز تسعة أضعاف، وذلك 
من 40 دوالرًا إلى 360 دوالرًا لكل ألف 

متر مكعب«.

أعــلــنــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
االنتقائية  الضريبة  نظام  تطبيق  عن 
اعتبارًا من 11 يونيو/ حزيران املقبل، 
في خطوة تستهدف من خاللها تعزيز 
إيـــراداتـــهـــا الــتــي تــضــررت كــثــيــرًا جــراء 

هبوط أسعار النفط عامليًا.
ونـــشـــرت املــمــلــكــة، نــظــام الــضــريــبــة في 
ــــرى«، أمـــــس الــجــمــعــة،  ــقـ ــ جــــريــــدة »أم الـ
الضريبة  يــبــدأ تطبيق  أن  املــقــرر  ومــن 
تــاريــخ نشرها. و»أم  بعد 15 يومًا مــن 
للبالد،  الرسمية  الجريدة  هي  القرى« 
الــتــي تــنــشــر فــيــهــا الــحــكــومــة الـــقـــرارات 
أن تبلغ  املــمــلــكــة  ــادرة. وتـــتـــوقـــع  ــ ــــصـ الـ
اإليرادات السنوية للضريبة االنتقائية 
مــلــيــار   2.13( ريـــــال  ــيـــارات  ــلـ مـ  8 نــحــو 
باملنتجات  خاصة  والضريبة  دوالر(. 
التي تتسبب في أضــرار على الصحة، 

الطاقة  ومــشــروبــات  الــتــبــغ  كمشتقات 
فيما   ،  %100 ضريبتها  ستبلغ  الــتــي 
ستكون 50% على املشروبات الغازية.

ــق مــجــلــس الــــشــــورى الـــســـعـــودي،  ــ ووافــ
فـــي 16 إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، على 
مشروع فرض الضريبة االنتقائية في 
البالد. وكان مجلس الوزراء، قد فوض 
وزيــــر املــالــيــة مــحــمــد الــجــدعــان فــي 20 
تاريخ  لتحديد  املاضي  فبراير/شباط 
تطبيق الضريبة، بعد أن وافق املجلس 

عليها.
وتنوي السعودية ودول الخليج فرض 
العديد من الضرائب لتعزيز اإليرادات، 
الـــتـــي تــقــلــصــت جــــــراء هـــبـــوط أســـعـــار 
النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول 

الخليج بشكل رئيسي.
)األناضول(

إیران تلوح بالقضاء الدولي 
للتزود بغاز تركمانستان

السعودیة تطبق الضریبة 
االنتقائية في یونيو

مال وناس

في  والخدمات  للسلع  الترويج  عمليات  األخيرة  اآلونة  في  انتشرت 
األردن، عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، بجانب الرسائل النصية 
المكثفة حاالت  الحمالت  لتظهر وسط هذه  النقالة،   الهواتف  عبر 

كثيرة لالحتيال

عشر  السابع  في  المستهلك  حمایة  قانون  تطبيق  األردنيون  یترقب 
ومساعدة  التجاري،  الغش  حاالت  من  للحد  المقبل،  یونيو/حزیران  من 
اســتــعــادة  عــلــى  المستهلكين 
یُلزم  حيث  المادیة،  حقوقهم 
مضلل  إعالن  أي  نشر  بعدم  التجار 
خدمة  أو  سلعة  عن  ــالن  اإلع أو 
تضر بالمستهلك. ویفرض التشریع 
الجدید عقوبات في حال مخالفة 
األحكام، بما ال یقل عن 353 دوالرًا 
أو  دوالر،  ــف  أل  14 عــن  یــزیــد  وال 
الحبس مدة ال تزید عن ستة أشهر 

أو كلتا العقوبتين معًا.

تجریم تضليل المستهلك

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

أحــزاب  أميركا وبريطانيا وجهتي نظر  الــواقــع في كل من  يعكس 
التوجهني  لكال  االقتصادية  التوجهات  وتبلورت  واليسار،  اليمني 
بالحمالت االنتخابية، وبدأ ذلك في موقفهما من التوظيف السياسي 
للضرائب، وقضية الضرائب من أبرز ملفات االقتصاد السياسي، 
»ال ضرائب  وهــي  الــصــدد  هــذا  فــي  مقولة مشهورة  وللبريطانيني 
بدون تمثيل برملاني« حتى تمكن محاسبة الحكومات على كيفية 

التصرف في العوائد الضريبية، فهي ليست أمواال بال حساب.
وتعد مسألة الضرائب شديدة الحساسية في أميركا والغرب، نظًرا 
ملا تتمتع به من شفافية، على مستوى األفراد والحكومات، ولذلك 
فأي وعد انتخابي كفيل بنجاح أو سقوط املرشح أو الحزب، ألنها 
تمس حياة الناس بشكل مباشر، سواء بما يدفعونه من ضرائب، أو 
على ما يحصلون عليه من خدمات نظير الضرائب التي يدفعونها.

وإذا كـــان الــيــمــني بــأمــيــركــا مــن خـــالل الــحــزب الــجــمــهــوري قــد وعــد 
األميركيني بتخفيضات في الضرائب لألفراد والشركات، فإن حزب 
العمال املحسوب على اليسار يعد بفرض ضرائب على مستثمري 
البورصة لصالح الفقراء، بزعم العدالة االجتماعية. ورغم عدم وجود 
 منهما في دولة، إال أن 

ً
أرض مشتركة ملنافسة الحزبني، حيث إن كال

التوجه نحو الضرائب يبلور الخلفيات األيديولوجية، فاليمني الذي 
يراهن على تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية في أميركا من 
خالل خفض الضرائب، يراهن على سياسة »تساقط ثمار النمو«، 
بينما اليسار في بريطانيا يراهن على تحقيق العدالة االجتماعية 
من خالل إعادة توزيع الثروة. لكن املالحظ أن العامل املشترك بني 
توجهات اليمني واليسار، هو كيفية التصرف مع ضرائب األغنياء، 
فبينما اليمني يرى منحهم مزيدا من اإلعفاءات، تجد اليسار يتجه 
عكس ذلك تماًما ويريد تحميلهم بضرائب أكبر مما هي عليه اآلن.

أهداف الضرائب
املالية  السياسة  في  واملعتبرة  املهمة  األدوات  إحــدى  هي  الضرائب 
واالقتصادية بالنظام الرأسمالي، وبها يتحقق أكثر من هدف، ويظل 
صانع السياسة االقتصادية في توازنات مستمرة لالستفادة من 
إجراء زيادة أو خفض الضريبة، وثمة وجهات نظر تجاه توظيف 
ــداف التي ذكــرنــاهــا. وتظهر هــذه الــتــوازنــات من  الــضــرائــب فــي األهـ
وجهة نظر صانع السياسة محل توظيف سياسي للضرائب، ففي 
االنتخابات األميركية التي فاز بها دونالد ترامب، تم وعد املواطنني 
عمل  فــرص  خلق  على  املستثمرين  لتشجع  الضرائب  بتخفيض 
جديدة، ولكن بعد مرور أكثر من 100 يوم على تولى ترامب السلطة، 

لم تتخذ بعد اإلجراءات العملية لتطبيق وعد تخفيض الضرائب. 
كــمــا أن حـــزب الــعــمــل الــبــريــطــانــي يــغــازل املــواطــنــني بــعــزمــه تطبيق 
الضرائب من مستثمري  بأخذ  هــود«  »روبــن  يعرف بضرائب  ما 
البورصة األغنياء، وإعادة حصيلتها إلى الفقراء في شكل خدمات 
االقتصادية  الفقراء  للرعاية االجتماعية، وتحسني ظروف  وبرامج 
واالجــتــمــاعــيــة. ومــســمــى ضــريــبــة األســهــم الــتــي يقترحها الــحــزب 
بمسمى »روبن هود« يعود لتلك الشخصية القصصية في األدب 
اإلنكليزي لرجل عاش في الغابات وكان يهاجم األغنياء ويحصل 
على بعض أموالهم ويعطيها للفقراء، ولذلك حظي بقبول من قبل 

العامة في عصره.

عودة الريغانية
جديدة  الجمهوريني  وحــزب  لترامب  االقتصادية  السياسة  تعد  ال 
والــذي  الحزب  لنفس  ينتمي  الــذي  ريغان  فقد سبقه  أميركا،  على 
الجديدة،  لليبرالية  الثمانينيات  أميركا على مدار سنوات عقد  قاد 

والخروج من عباءة الدولة املتدخلة.
لكن سياسة ترامب سيكون لها مــردود سلبي بشكل كبير على 
األميركية  الــديــون  تزيد  أن  يتوقع  حيث  ألميركا،  العامة  املديونية 
يتعلق  نفذ ما  إذا  تــرامــب،  بنهاية واليــة  تريليونات دوالر  بنحو 5 
بسياسته املالية، وإن حصل فيها األفراد على بعض املزايا، خاصة 
األجيال  النهاية ستحمل  في  أنها  إال  املتوسطة،  الدخول  أصحاب 
القادمة بعبء الدين العام، لكن في كل األحوال سيكون األغنياء هم 

األكثر استفادة وثراء من سياسة ترامب.
والــجــديــر بــالــذكــر أن مــعــدل الــضــرائــب عــلــى الـــدخـــل فـــي املــتــوســط 
بأميركا بحدود 25%، وقد يساعد اإلعفاء الضريبي املوعود في 
املتوسطة  الطبقة  وجهت  إذا  االقتصادي،  اإلنعاش  حالة  استمرار 
فائض دخلها من اإلعفاء لالستهالك وليس لالدخار، وكذلك فعل 
األغنياء بتوجيه فائض أموالهم بعد اإلعفاء الضريبي لالستثمار، 
لكن إذا حدث العكس وتم توجيه هذه األمــوال لخارج أميركا، عبر 
ــدول الــصــاعــدة أو الــنــامــيــة فستكون  ــ املــضــاربــات فــي بـــورصـــات ال

النتيجة شديدة السلبية، وتفقد السياسة الضريبية الهدف منها.

طمأنة البريطانيين
مـــازالـــت الــخــطــوة الــتــي اتــخــذتــهــا بــريــطــانــيــا بــالــخــروج مــن االتــحــاد 
ــاع  ــي تــلــقــي بــظــالل مــن الــضــبــابــيــة حـــول مستقبل األوضــ ــ ــ األوروب
االقتصادية واالجتماعية هناك، ولذلك استغل حزب العمال الوضع 
تذهب  الــتــي  الـــرأي  اســتــطــالعــات  فــي  التصويتية  الــفــجــوة  لتقليص 

لصالح حزب املحافظني.
وتــركــز الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــحــزب الــعــمــال عــلــى أن تــوجــه الــحــزب 
الضريبي بفرض ضريبة »روبن هود« سيعود بحصيلة ضريبية 
ستكون  الــدخــل،  مــن  استرليني  جنيه  مــلــيــارات   4.5 بنحو  تــقــدر 
الحماية االجتماعية والــبــرامــج  بــزيــادة  الــدنــيــا  الــشــرائــح  فــي صــالــح 

االقتصادية التي توجه لهذه الشريحة.
ــا في 

ً
لــكــن حـــزب املــحــافــظــني فــي بــريــطــانــيــا يتبنى تــوجــًهــا مــخــالــف

سياسته الضريبية بإعالنه عزمه على تخفيض ضريبة الشركات 
 مـــن 20%، وهـــي ســيــاســة يــبــتــغــى مــنــهــا مــواجــهــة 

ً
ــدال إلـــى 15% بــ

تداعيات الخروج من االتحاد األوروبي.
كما أن التوجه االقتصادي لحزب املحافظني، معروف ويصب في 
صالح األغنياء، وذلك منذ عهد تاتشر، والتي كانت من أشد مؤيدي 
سياسة اللبرالية الجديدة، وكانت لها مقولة مشهورة »أتيت ليزداد 
تسمى  تنموية  تبني سياسة  تعكس  مقولة  وهــي  غنى«،  األغنياء 
ازدادوا غنى  إذا  األغــنــيــاء  بــأن  تــزعــم  والــتــي  النمو«  ثــمــار  »تساقط 
عمل  فــرص  يخلق  وهــذا  لالستثمار،  ثرواتهم  فائض  سيوجهون 

جديدة للفقراء، الذين يعملون في مشروعات األغنياء.
لتقدم حزب املحافظني، وإذا  الــرأي  وحتى اآلن تشير استطالعات 
ما صدقت نتائج التوقعات فسيكون يمني أميركا ويمني بريطانيا 

قد انحازا لألغنياء.

ضرائب األغنياء بين 
أميركا وبريطانيا
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محمود الريماوي

الرياض  املوسعة في  القمة  انعقاد  لم يأت 
ــاءت الــقــمــة الــتــي ضــمــت قـــادة  ــراغ. جــ ــ مـــن فـ
مــع  ــيــــة وإســــامــــيــــة  ــربــ دول خــلــيــجــيــة وعــ
ــالــــد تـــرامـــب لــتــرد  الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــ
عــلــى الــتــحــّدي اإليـــرانـــي وتــحــّدي اإلرهــــاب، 
ــرانـــي.  ليس  وعــلــى الــتــحــالــف الــروســي اإليـ
من املمكن في عالم السياسة وتوزع القوى 
الــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــحــديــات بغير تفاهم 
ليست  فالصني  العظمى،  الــدولــة  مــع  مكني 
في هــذا الـــوارد، واالتــحــاد األوروبـــي شديد 
ــــوض مـــواجـــهـــات عــســكــريــة.  الــــحــــذر فــــي خـ
وقــد جــرت مثل هــذه املــحــاولــة مــع الرئيس 
السابق، بـــاراك أوبــامــا، بغير نــجــاح، حيث 
كـــان يـــرى الــحــل لــيــس بــالــوقــوف فـــي وجــه 
ــّول اإليــــــرانــــــي، بــــل بــــحــــوار ســـعـــودي  ــغــ ــتــ الــ
إيــــرانــــي، عــلــمــا أن الـــحـــوار مــطــلــب لــطــهــران 
التمّدد  من أجل استخدامه للتغطية على  
هــنــا وهـــنـــاك، فـــي دول عــربــيــة وإســامــيــة. 
املقترن  لإلرهاب  التصّدي  في  الحال  كذلك 
ــــي الــــذي  ــابـ ــ ــــش اإلرهـ أســــاســــا بــتــنــظــيــم داعــ
الــعــالــم،  فــي  اإلســامــفــوبــيــا  بتنمية  يتكفل 
ومجتمعات  دواًل  ويــهــدد  يــنــاوش  والــــذي 
عديدة في عاملنا، باستثناء الدولة العبرية 
الــواجــب استئصال شأفة هذا  وإيــــران. مــن 
بــاتــت أطـــراف عــدة تستفيد  الـــذي  التنظيم 
الــعــدوانــي،  مــنــه، للتغطية عــلــى جــمــوحــهــا 
اإلمعان  أجــل  املذهبية، ومــن  وعلى حربها 
في خلط األوراق. لعل لبعض األطراف التي 

غازي دحمان

ــيـــركـــي،  األمـ ــيـــس  الـــرئـ إدارة  ــرح  ــ طـ يـــؤشـــر 
دونالد ترامب، استراتيجية »قطع الرأس«، 
أي فصل رأس النظام السوري بشار األسد 
عـــن جــســد الــنــظــام وإخـــراجـــه مـــع عشرين 
من النظام، إلى أن مسألة تركيبة السلطة 
فــي ســوريــة ســتــتــحــّول إلـــى أحـــد املــداخــل، 
إن لــــم يـــكـــن املــــدخــــل األســــــــاس، لــلــحــل فــي 
سورية، خصوصا وأن األمر شرط ألطراف 
تفاعلها  لضمان  كثيرة،  ودولــيــة  إقليمية 
مع الحل في سورية، وتسهيلها ترتيباته 
إعادة  فيها استحقاق  بما  واستحقاقاته، 
الرئيسي  العنوان  سيشكل  الــذي  اإلعــمــار 

للموضوع السوري في املرحلة املقبلة.
ال تبدو روسيا بعيدة عن هذا الطرح، وإن 
كانت تعمل على توضيبه وإدراجه بطرق 
مختلفة، سواء من خال الطرح الفيدرالي 
الــذي يوسع بنية السلطة في ســوريــة، أو 
من خال الصياغة الدستورية التي تنزل 
بـــشـــار األســـــد مـــن مــكــانــة الـــحـــاكـــم املــطــلــق 
بصاحيات عريضة إلى شريٍك في الحكم 
بصاحيات منخفضة، وربما ممثل ملكّون 
يــتــســاوى مـــع مــمــثــلــي املـــكـــونـــات األخــــرى، 
والفرق بني الطرحني، األميركي والروسي، 
أن األول يــبــعــد بــشــار األســــد جــســديــا من 
السلطة، في حني أن الثاني يعيد صياغة 

وضعه بقالب جديد.
غــيــر أن الــتــوجــهــات الــعــاملــيــة، واملــحــفــزات 
املطروحة، ترجح الخيار األميركي، كما أن 
توجه أميركا إلى بناء شبكة من القوانني 
والقرارات، آخرها قانون قيصر، تجعل من 
االستحالة على روسيا إنجاح مقترحها، 
وعـــدم الــرضــوخ للطلب األمــيــركــي بــإزاحــة 
بــشــار األســـد ومــعــاونــيــه عــن الــســلــطــة، مع 
الحرب والجرائم  عــدم فتح ملفات  ضمان 
املــرتــكــبــة، والــتــي ستكشف تـــورط روســيــا 
سيجعل  امللفات،  تلك  ببعض  وارتباطها 
ــيـــارات  مــــن إزاحـــــــة بـــشـــار األســــــد أقـــــل الـــخـ
إذا تم  ســوءًا بالنسبة لروسيا، خصوصا 
تحفيز روسيا باملحافظة على نفوذها في 
الساحل، وحصولها على حصٍة من إعادة 

سمير صالحة

ــردي  ــ ــكـ ــ ــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ حـــــــزب االتـ
فــــي ســــوريــــة هــــو امـــــتـــــداد لــــحــــزب الـــعـــمـــال 
الكردستاني الــتــركــي، تــأّســس فــرعــا لــه في 
أعقاب توقيع اتفاق أضنة السوري التركي 
الـــحـــزب،  ــم  ــيـ إبــــعــــاد زعـ ــام 1998، وقـــــــرار  ــ عـ
عبدالله أوجــان، من سورية، جــاء ضمانة 
ــد ألنـــقـــرة، لكنه  ــ قــّدمــهــا نـــظـــام حـــافـــظ األسـ
أنــه لن يخون  قّدمها هدية ألوجــان أيضا 
اليوم  الذين ال يريدون  العهد. كثيرون هم 
أن يروا تبعية الحزب، بجناحيه السياسي 
والــعــســكــري، لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــعــلــم والـــشـــعـــارات هي 
ذاتــهــا، واملــلــهــم والــقــائــد هــو نفسه، والفكر 
العمل  أساليب  حتى  موحدة  والطروحات 

هي بتكتيك واستراتيجية واحدة.
ــــذي  ــح مـــســـلـــم، الـــــكـــــردي الـــــســـــوري الـ ــالــ صــ
درس فـــي إســطــنــبــول، وتــنــقــل بـــني ســوريــة 
وبدأ  السعودية،  في  فترة  والــعــراق، وعمل 
حــيــاتــه الــســيــاســيــة مـــنـــاصـــرًا لــلــطــروحــات 
بعدها  لينتقل  الــعــراق،  فــي شمال  الكردية 
إلــى الفكر املــاركــســي الــيــســاري الـــذي تبناه 
أوجــــــان، يــتــســلــم فـــي الـــعـــام 2010 رئــاســة 
مهام  ويتولى  الديمقراطي،  االتحاد  حــزب 
لــــضــــرورة االعـــتـــراف  ــيـــادتـــه. رّوج دائـــمـــا  قـ
ــكـــرديـــة، والــحــكــم  ــتـــوري بــالــحــقــوق الـ الـــدسـ
ـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــشــعــب الــــكــــردي،  ــــذاتــ الـ
ورفض التقارب الحاصل بني أنقرة وأربيل 
ــــاد  ــــحـ ــزبــــي الــــعــــمــــال واالتـ ــلـــى حــــســــاب حــ عـ
ــوقـــف  ــة املـ ــاسـ ــيـ ــنـــى سـ ــبـ ــقــــراطــــي، وتـ الــــديــــمــ
الــغــامــض واملتقلب حــيــال الــنــظــام والــثــورة 
الــســوريــة لــتــدويــر الـــزوايـــا. مـــرة يــدافــع عن 
بشار األسد، والتلميح بعدم إمكانية النظام 
أن يقصف شعبه بالكيميائي ودعمه الحل 
الــســيــاســي لـــأزمـــة الــســوريــة املــتــوافــق مع 
ــي، ومــــرة أخـــرى  ــرانــ املـــوقـــف الــــروســــي- اإليــ
يتهمه بإبادة األكراد وتصفيتهم وتجاهل 
ــي املــــواطــــنــــة والــعــيــش  أبـــســـط حـــقـــوقـــهـــم فــ

بكرامة في إطار الرؤية األميركية.
ــدث الــــــيــــــوم عــــــن هــــــــذه املـــرحـــلـــة  ــحــ ــتــ هــــــو يــ
الــتــي تحمل  املنطقة  تــاريــخ  مــن  الحساسة 
ــقـــارب  ــتـ ــيـــة فــــي مــــجــــال الـ تــــحــــوالت تـــاريـــخـ
الـــــكـــــردي الــــــكــــــردي. األحــــــــــزاب والــــحــــركــــات 
ــة فــــي الــــشــــرق األوســــــــط مــحــكــومــة  ــكــــرديــ الــ
ــكــــرار تــجــربــة  ــدم تــ ــ بــالــتــضــامــن لـــضـــمـــان عـ
اإلقــصــاء املـــّرة التي مــروا بها قبل قــرن في 
»خـــدعـــة ســـيـــفـــر«، خــصــوصــا وأن خــرائــط 
املنطقة يعاد رسمها في هذه اللحظات مع 
»سايكس بيكو« جديد كما يقول. »مشروع 
طاملا  مستمر  الفيدرالية  الــذاتــيــة  اإلدارات 
أن املكونات السورية معنا.. لن نتنازل عن 
الشمال  أقاليم  آفــا، والربط بني  إقامة روج 

.»
ً
 أو آجا

ً
وعفرين قادم عاجا

ــر إنـــجـــازاتـــه اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة،  بـــني آخــ
ــق،  ــابـ ــسـ ــي الـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــال الــــرئــــيــــس الـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
فـــرانـــســـوا هـــوالنـــد، لـــه فـــي قــصــر األلــيــزيــه، 
ــة أصــــــدقــــــاء وداعــــــمــــــني إقــلــيــمــيــني  ــئـ ــنـ ــهـ وتـ
وغـــربـــيـــني عـــلـــى دوره فــــي تـــحـــريـــر مــديــنــة 
الطبقة وسد الفرات بانتظار الرقة. وانتزاع 
إعجاب الرئيس األميركي دونالد ترامب به، 
وتوقيع األخير على قرار تسليح الواليات 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــــوريـ ــــوات سـ ــقـ ــ ــتــــحــــدة لـ املــ
وتـــســـهـــيـــل إقــــامــــة ثـــــاث قــــواعــــد عــســكــريــة 
أمــيــركــيــة فـــي مــنــاطــق نـــفـــوذهـــم الـــســـوري، 
واملشاركة في دعم التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن في معاركهم ضد »داعش« مقابل 
الــقــبــول الــغــربــي لــلــمــســودة الــروســيــة حــول 
دســتــور الــفــيــدرالــيــة فــي ســوريــة الــجــديــدة، 
ــع شــــــرط رفــــــع عـــلـــم كــــــــردي مـــســـتـــقـــل فــي  ــ مـ
الحسكة وعفرين، وفتح املجال أمام الكيان 

سليمان نمر

ــة  ــالـ ال شــــك فــــي أن مــــن اخــــتــــرق مــــوقــــع وكـ
ــاء الـــقـــطـــريـــة، وبــــث تــصــريــحــات على  ــبــ األنــ
ــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حــمــد  ــيـ ــان أمـ ــسـ لـ
آل ثـــانـــي، كــــان يــبــتــغــي بـــث فــتــنــٍة بـــني دول 
ــــني قــطــر  ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي وبــ ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
واململكة العربية السعودية بالذات. ويعرف 
املـــراقـــبـــون املـــحـــايـــدون واملـــطـــلـــعـــون تــمــامــا 
ــه ال يــمــكــن لــلــشــيــخ تــمــيــم أن يــدلــي بمثل  أنـ
ــبــركــت، بحرفية 

ُ
هـــذه الــتــصــريــحــات الــتــي ف

سياسية وإعــامــيــة عــالــيــة، ألســبــاب مهمة 
عديدة، منها:

في  السعودية،  مع  القطرية  العاقات  أوال، 
هذه األيام، في »أزهى أوقاتها«، وقبل ثاثة 
أسابيع من انعقاد القمم الثاث مع الرئيس 
ــرامــــب، فـــي الـــريـــاض  ــد تــ ــالــ األمـــيـــركـــي، دونــ
يومي االثنني واألحد املاضيني، كان العاهل 
الــســعــودي، املــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
يستضيف أمير قطر، الشيخ تميم، في جدة 
في مطلع شهر مايو/ أيار. وأعلم تماما أن 
امللك  تــربــط  هــنــاك عــاقــات »ود شخصية« 
امللك  قــام  منذ  أقــلــه  تميم،  بالشيخ  سلمان 
الدوحة  إلــى  زيـــارة »رسمية«  بــأول  سلمان 
فــي نــهــايــة شــهــر مــــارس/ آذار 2014، وكــان 

وليا للعهد ووزيرا للدفاع.
وقـــد أذيـــع ســـرا حــني أقـــول إنـــه عــّبــر لــي عن 
في  قابلته  حــني  تميم،  بالشيخ  »إعــجــابــه« 
الــريــاض بعد  الــدفــاع فــي  مكتبه فــي وزارة 
زيارته الدوحة، حيث قال لي »الشيخ تميم 
رجـــل قـــيـــادي مـــن الـــطـــراز األول، وســيــولــيــه 
والده الحكم قريبا، وأنا آمل منه كل الخير 
اململكة«.  مــع  ولــلــعــاقــات  لقطر  واملــصــلــحــة 
وليا  وقتها  وكـــان  تميم،  الشيخ  أن  ويــذكــر 
ــــوال زيـــارتـــه  ــــق املـــلـــك ســلــمــان طـ لــلــعــهــد، رافـ
أساسي وفعال  ثانيا، قطر عضو  للدوحة. 
ــــي« الــــــــذي تــــقــــوده  ــربـ ــ ــعـ ــ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ فـــــي »الــ
ــا ضــد  ــربــ الــــســــعــــوديــــة والـــــــــذي يــــخــــوض حــ
علي  املخلوع  الرئيس  وجماعة  الحوثيني 
عــبــدالــلــه صـــالـــح، إلبـــعـــاد الــخــطــر والــنــفــوذ 
اإليـــــرانـــــي عــــن الـــيـــمـــن، وإعـــــــــادة الــحــكــومــة 
ــاء. وهــــــــي  تــــشــــارك  ــعــ ــنــ ــــى صــ ــ الــــشــــرعــــيــــة إلـ
عسكريا وماليا في هذا التحالف، وتساند 
بعيدا  الــحــرب،  فــي  اململكة سياسيا  موقف 
ــة أهـــــداف ســيــاســيــة تــخــالــف أهــــداف  عـــن أيــ
اململكة، مثل فصل جنوب اليمن عن شماله، 
أو إجراء اتصاالت خلف الستار مع صالح، 
التجمع  قــوى حــزب  وال تعمل على تغليب 
الــيــمــنــي لـــإلصـــاح، املــحــســوب مـــن جــمــاعــة 
السياسية  الــقــوى  على  املسلمني،  اإلخــــوان 

السعودية في  تــشــارك قطر  ثالثا،  األخـــرى. 
دعـــم املــعــارضــة الــســوريــة مــالــيــا وعسكريا 
املــعــارضــة ضد  هــذه  فــي معركة  وسياسيا 
الــنــظــام الــســوري وحلفائه مــن قـــوات حزب 
الـــلـــه والــــحــــرس الــــثــــوري اإليــــرانــــي، وهــنــاك 
ــري– ســـعـــودي  ــطــ ــاراتـــي قــ ــبـ ــتـــخـ ــاون اسـ ــعــ تــ
مشترك في سورية والعراق، يعززه التعاون 
ــك نــجــاح  ــ ــركــــي. ويــــؤكــــد ذلــ ــتــ الـــقـــطـــري – الــ
الجهود القطرية بإطاق سراح 21 مواطنا 
قطريا احتجزوا في العراق الشهر املاضي، 
ــة عــلــى أن يــطــلــق معهم  الــــدوحــ وحـــرصـــت 

مواطنان سعوديان احتجزا أيضا.
ــا، أصـــبـــحـــت قـــطـــر عـــضـــوا فـــاعـــا فــي  ــ ــعـ ــ رابـ
والسياسي  العسكري  الخليجي  التحالف 
الـــــذي يـــجـــري دعـــمـــه وتـــعـــزيـــزه مــنــذ تــولــى 
املـــلـــك ســلــمــان مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي املــمــلــكــة. 
وهـــــذا الــتــحــالــف الـــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة 
للمشروع  التصّدي  معركة  يقود  الــذي  هــو 
هذه  تؤكد  املنطقة.  على  للهيمنة  اإليــرانــي 
ــه ال يــمــكــن ألمــيــر  املــعــطــيــات والــحــقــائــق أنــ
التي  التصريحات  أن يدلي بمثل تلك  قطر 
ــة تـــغـــّرد خـــارج  فــبــركــت إلظـــهـــار أن الــــدوحــ
مواقف  لها  أن  وإظــهــار  الخليجي،  الــســرب 
تــتــعــارض مـــع الـــريـــاض. صــحــيــح أن لقطر 
سياستها وعاقاتها مع قوى سياسية، ال 
توّدها الرياض حاليا، مثل جماعة اإلخوان 
املــســلــمــني، ولــهــا عـــاقـــات غــيــر عــدائــيــة مع 
مع  استراتيجية  تــحــالــف  وعــاقــات  إيــــران، 
ــذه الـــعـــاقـــات لــيــســت على  تــركــيــا. ولـــكـــن هــ
حـــســـاب عـــاقـــات الــــدوحــــة مـــع الــســعــوديــة، 

وعلى حساب مجلس التعاون الخليجي. 
ــة، وعـــلـــى لـــســـان غير  ــدوحــ ـــــدرت الــ ــد أصـ وقــ
مـــســـؤول، نــفــيــا وصــــل إلــــى حـــد االســتــنــكــار 
لــلــتــصــريــحــات املــفــبــركــة املــنــســوبــة لــأمــيــر 
الــشــيــخ تــمــيــم. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، بقي 
الـــصـــخـــب والـــضـــجـــيـــج مــــن بـــعـــض وســـائـــل 
ــــام الـــســـعـــوديـــة، وكــــل وســـائـــل اإلعــــام  اإلعــ
بـــ »مهنية« مع  لــم تتعامل  التي  اإلمــاراتــيــة 
الــنــفــي والــتــكــذيــب الــقــطــريــني، بــشــكــل جعل 
التصريحات  فــبــرك  مــن  أن  يعتقد  بعضهم 
املـــزعـــومـــة نــجــح فـــي إحــــــداث فــتــنــة جــديــدة 
الدوحة  بني  وخصوصا  الخليج،  دول  بني 

والرياض.
وُياحظ أن هذه األزمة التي افتعلت ترافقت 
مــــع حــمــلــة عــــاقــــات عــــامــــة، تــنــظــمــهــا جــهــة 
خليجية ضــد قــطــر فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
كان منها ندوة عقدت في واشنطن للحديث 
عــن »دعــم قطر حــركــات اإلرهـــاب السياسي 

اإلسامية«.
)صحافي من األردن مقيم في الرياض(

املبالغ  البروتوكولي  الطابع  تحفظت على 
فيه لقمم الرياض بعض الحق في ذلك، إذ 
هــنــاك مــصــالــح مــوضــوعــيــة تــجــمــع أطــرافــا 
املتحدة في  الواليات  عربية وإسامية مع 
ــة بـــالـــذات، ولـــم يـــأت تـــرامـــب كي  ــ هـــذه اآلونـ
يــنــاصــر الــقــضــايــا الــعــربــيــة، غــيــر أن ذلـــك ال 
تحّدياٍت  على  لــلــرد  جـــاءت  القمم  أن  ينفي 
فعلية وجسيمة، وكان انعقادها أفضل من 
عدم انعقادها.. فمن  يّدعون العداء ألميركا 
)إيران وروسيا( هم يعادون في واقع األمر 
دواًل ومجتمعات وشعوبا عربية، ويرعون 
الطائفية.  والــصــراعــات  املذهبية  الــحــروب 
هـــذا مــع اســتــثــنــاء  بــعــض فــصــائــل الــيــســار 
الــعــربــي الــعــلــمــانــيــة وغــيــر الــطــائــفــيــة الــتــي 
ــات املــتــحــدة،  ــواليــ ــعـــادي أيــديــولــوجــيــا الــ تـ
والــتــي يــحــتــرم املـــرء خــيــاراتــهــا، وإن كانت 
ــبــــروز  ــذ عـــلـــمـــا بــ ــ ــأخـ ــ ــائــــل ال تـ ــفــــصــ هـــــــذه الــ
»إمبرياليات« جديدة في موسكو وطهران 
ديدنها التوسع، والقفز عن إرادات الشعوب 
والتنافس املصلحي مع أميركا على النفوذ 
بــــأي ثـــمـــن. ولــــهــــذا،  أبـــــدت كـــل مـــن طــهــران 
ومــوســكــو تــوّجــســا شــديــدا مــن هــذه القمم، 
حــتــى أن طــهــران أبـــدت خشيتها مــن تــبــّدد 
 
ٌ
الخليجية! وكــأن طــهــران حريصة ــوال  األمـ
الــثــروات العربية في دعــم االنقابيني  على 
فـــي الــيــمــن مـــثـــا، أو  أنـــهـــا حــريــصــة على 
الثروات اإليرانية التي يجري تبديدها من 
أجل نشر النفوذ في املنطقة، من وراء ظهر 

الشعوب العربية واإليرانية.
وفي محصلة أولى، أطلقت هذه القمم مناخا 

تــركــيــا، مــع وجـــود خبراء  بــريــة، باستثناء 
أميركيني وبريطانيني؟

املقصود إذن التوّجه إلى بناء استراتيجية 
ــه، ومـــــن املــبــكــر  ــ ــــوّجـ ــــدة. إنـــــه مـــجـــرد تـ ــــديـ جـ
الحكم عليه، بعد أن أثبتت الفترة املاضية 
ــبــــادرة عــلــى األرض  الـــطـــرفـــني األكـــثـــر مــ أن 
هما إيـــران وروســيــا، فيما يــبــدي اآلخـــرون 
أشكااًل مختلفة من التريث والترّدد، وحتى 
الجوية  الــحــمــات  اإلحـــجـــام، ومـــع تفضيل 
غــيــر املــنــتــظــمــة عــلــى مـــا عـــداهـــا مـــن أشــكــال 
تفاقم  إلـــى  أدى عمليا  مــا  املــشــاركــة، وهـــو 
الـــوضـــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــقــيــق مكاسب 
مــلــمــوســة ضـــد »داعــــــش«، ولــكــن مـــع نــشــوء 
مشكات أخرى، تتعلق بالتغليب الطائفي 
املــســتــشــري فـــي الـــعـــراق، وزيـــــادة املــخــاوف 
الـــتـــركـــيـــة ومــــخــــاوف الــبــيــئــة الـــعـــربـــيـــة فــي 

الكردية  القوات  نفوذ  من  السوري  الشمال 
في سورية. على أن املشكلة األهم التي تبقى 
خـــال ذلـــك هــي مــا تــبــّدى مــن إرجــــاء النظر 
الربط بني  الفلسطينية، وعدم  في القضية 
ضــــرورة معالجتها فــي هـــذه اآلونــــة وحــل  
يكتفي  األميركي  فالجانب  املشكات.  بقية 
بإبداء مواقف عمومية حول ضرورة إرساء 
حــل. ولــكــن بغير مــا إشـــارة الــى مرجعياٍت 
بعينها، أو جدول زمني، أو طمأنة األطراف 
املنظور. وأن  األمــد  التوجه في  على جّدية 
يتوجه الــرئــيــس تــرامــب إلــى تــل أبــيــب بعد  
السياسة  ل جديدا في 

ّ
يمث الرياض ال  قمم 

األميركية التقليدية التي تعتبر دعم الدولة 
العبرية ركنا ثابتا في هذه السياسة، لكن 
الــجــديــد أن تـــرامـــب قــصــد تـــل أبــيــب وبــيــت 
لحم من دون أن يحمل أية تعهدات مسبقة، 
وكـــان مــن الــواجــب أن تــلــزمــه قــمــم الــريــاض 
ببعض التعهدات التي لن تخرج، أو تزيد 
يتعلق  بما  الــدولــيــة  بالشرعية  التقيد  عــن 
القسري  التهويد  أو  االستيطاني  بالغزو 
لــلــقــدس الــعــربــيــة املــحــتــلــة، أو دعــــوة الــقــوة 
القابعني  األســـرى  املحتلة الحــتــرام حــقــوق 
في سجونها، والذين يعكفون على صيام 

اختياري عن الطعام منذ ستة أسابيع.
على هامش ذلك، لوحظ أن صفقات األسلحة 
الــضــخــمــة األمــيــركــيــة لــلــســعــوديــة قـــد تمت 
بغير تــشــاور أميركي مــع تــل أبــيــب، خافا  
ملـــا  كـــان يــجــري فــي عــهــود إدارات سابقة، 
التعهد باإلبقاء على تفوق  الرغم من  على 
نوعي للتسلح اإلسرائيلي في املنطقة، ما 

جــعــل الــطــابــع الــبــروتــوكــولــي يــطــغــى على 
زيارة ترامب تل أبيب وبيت لحم، بانتظار 
أوراقـــهـــا،  عـــن  الــجــديــدة  اإلدارة  تــكــشــف  أن 
وبـــمـــا يـــتـــعـــّدى الـــطـــرح الـــهـــزيـــل ملـــا يسمى 
»الحل اإلقليمي«، والذي يبدأ بإبداء الدول 
الــعــربــيــة اســتــعــدادهــا للتطبيع مــع الــدولــة 
العبرية، وفق مبادرة السام العربية. فهو 
لفلسطيني،  الرئيس  أن  وُعلم  مقلوب،  حل 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، رفـــــض »الـــــعـــــرض«، ولـــن 
أرادت، لتطبيق  إن   ،

ً
تعدم واشنطن وسيلة

يتعهد  متزامنة،  بصورة  العربية  املــبــادرة 
لتنفيذ  بــاالســتــعــداد  املــحــتــل  الــطــرف  فيها 
عربي  تعهد  مقابل  باالنسحاب،  التزاماته 
إليقاع  وفقا  تدريجي،  ثم  مبدئي،  بتطبيع 
االنــســحــاب وتــتــابــع مــراحــلــه. مـــع الــتــذكــيــر 
بتجربة اتفاق إعان املبادئ )أوسلو( التي 
أدت إلـــى فــتــح مــكــاتــب لــلــدولــة الــعــبــريــة في 
أن  املكاتب  ولــم تلبث هــذه  عواصم عربية، 
أغلقت، بعد  تخلي الطرف اإلسرائيلي، من 
جانب واحــد، عن االتــفــاق الــذي كــان مرعيا 

أميركيا ودوليا.
يتطلب ذلك أن تبذل األطــراف الفلسطينية 
والــعــربــيــة جــهــودا كــافــيــة لــحــمــل واشــنــطــن 
اتباع سياسة موضوعية، تقوم على  على 
ــة ملــعــالــجــة قــضــيــة االحـــتـــال  ــّديـ مـــقـــاربـــة جـ
بتفشي  الوثيق  االرتباط  ذات  اإلسرائيلي، 
ـــذي يــســتــثــمــر عــلــى نــحــو بشع  اإلرهـــــــاب الــ
وبالتمدد  الحقيقية،  الفلسطينية  املظالم 
اإليراني الذي يستلهم التمّدد اإلسرائيلي.
)كاتب من األردن(

اإلعمار، ويبدو أن األمرين مطروحان على 
طاولة التفاوض األميركي – الروسي.

ومؤكد أن لدى إدارة ترامب تصورًا ما عن 
تركيبة النظام السياسي في سورية بدون 
األســـــد، ولــــم تــصــل إلــــى مــثــل هــــذا الــطــرح، 
ــّور، ولــــو بــحــدود  لـــو لـــم يــكــن لــديــهــا تــــصــ
السلطوي، خصوصا  البديل  عن  بسيطة، 
وأن اإلدارة األميركية كانت قد تذرعت في 
تقاعسها عــن إزاحــــة األســــد بــعــدم وجــود 
ــي حـــــال مــوافــقــة  ــد أنـــــه فــ ــ ــؤكـ ــ ــبــــديــــل، واملـ الــ
روسيا سيتم إدماج تصوراتها وأفكارها 
عن صناعة البديل مع التصور األميركي، 
ــروع ســـيـــســـتـــدعـــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ املـ ــاح  ــ ــجـ ــ نـ أن  ــا  ــمــ كــ
أخــرى،  إقليمية ودولــيــة  أطـــراف  استمزاج 
مـــنـــخـــرطـــة فــــي الــــحــــدث الـــــســـــوري، بــشــأن 
التركيبة السلطوية الجديدة. لكن، ما هو 
الواقع  املمكن في ظل  السلطوي  التشكيل 
الــــســــوري الـــحـــالـــي؟ لـــقـــد أفـــــــرزت ســـنـــوات 
 سلطويا جديدًا في املناطق 

ً
الحرب شكا

الــســوريــة، وهــو تحالف بــني أمـــراء الحرب 
»مــن الجهتني« ومــشــايــخ ديــن ووجــاهــات 
إلى  إجتماعية وزعماء عشائر، باإلضافة 
تجار الحرب واألثرياء الجدد، وهؤالء عدا 
البيئات  فــي  كـــّرســـوا سلطاتهم  أنــهــم  عــن 
املــحــلــيــة، مــن خـــال الــقــوة الــتــي امتلكوها 
عبر مصادر عديدة، فإنهم، باإلضافة إلى 
ذلك، أصبحوا من ضرورات الحل والجهات 
القادرة على تأمني االستقرار ونجاح الحل 
في املراحل األولى، وتأمني سيرورة الحياة 
وإدارتــهــا، فهم الذين يملكون القدرة على 
إدراج الحلول السياسية، وتطويع القوى 
الــقــدرة على  الــذيــن يملكون  املقاتلة، وهــم 
م مرتكزات 

ّ
فــي ظــل تحط الــخــدمــات  تأمني 

الــدولــة ومــؤســســاتــهــا فــي املــســاحــة األكــبــر 
من سورية.

الـــذيـــن سيشكلون  إلــــى هــــؤالء  بـــاإلضـــافـــة 
البنية التحتية للسلطة، سيقف على قمة 
هــرمــهــا شــخــصــيــات ســيــاســيــة وعــســكــريــة 
وأمنية من نظام األســد، وشخصيات من 
املــعــارضــة استلمت مــواقــع مهمة فــي أطر 
املعارضة الخارجية، باإلضافة إلى بعض 
ــن مـــعـــارضـــة الــــداخــــل، وأولـــئـــك  الــــوجــــوه مـ

إلقـــامـــة عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع الـــخـــارج. 
الــرغــم مــن خطابه وتوجهه  هــو نجح على 
القومي الكردي املمزوج بالرؤية املاركسية 
الغربي  التأييد  بــني  الجمع  فــي  الــيــســاريــة 
ــد بــــدأت  ــ والـــشـــرقـــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. وقـ
واشنطن تعتبره صديقا وشريكا، في حني 
ــواب أمــامــه  تفتح الــعــواصــم األوروبـــيـــة األبــ
ثقافية  وهيئات  منظمات  مسميات  تحت 
ناشطة.  مدني  مجتمع  ومنظمات  وفكرية 
وقـــد كـــان ســبــب الــتــوتــر الــتــركــي األمــيــركــي 
ــال الــحــرس  أخــيــرًا إقــــدام مــجــمــوعــة مــن رجــ
التركي على ضرب )وجــرح( بعض األكــراد 
في  التركية  السفارة  أمــام  احتشدوا  الذين 
ــارة الــرئــيــس  ــ واشــنــطــن احــتــجــاجــا عــلــى زيـ
أردوغــــــان أمــيــركــا، مـــا أغــضــب الــســيــنــاتــور 
األميركي، جون ماكني، ودفعه إلى املطالبة 

بإبعاد السفير التركي ردًا على الحادثة.
ر صالح مسلم باالنتفاضة الكردية في 

ّ
تأث

املا مصطفى  بقيادة  كانت  والتي  العراق، 
الــبــرزانــي، لكنه تـــرك الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الحقا، ليتهمه أكراد كثيرون، قبل اآلخرين، 
وبـــعـــد أن ثــبــت قــدمــيــه فـــي مــنــطــقــة شــمــال 
سورية بقمع )وتصفية( األكراد املعارضني 
إقليم  لرئيس  واملوالني  وحركته،  مشروعه 
كردستان العراق، مسعود البرزاني. ودخل 
البرزاني  قــيــادة مسعود  مــع  تفاهماٍت  فــي 
مـــرة، ووعـــد بمنح املــحــســوبــني عــلــى أربــيــل 
السياسي،  العمل  التحرك وممارسة  حرية 
وحـــصـــل عـــلـــى دعـــــم عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر مــن 
)عني  كوباني  لتحرير  العراقية  البشمركة 
العرب(، لكن ما حصل بعد طرد مجموعات 
»داعـــــش« مــن املــنــطــقــة هــو فــســخ الخطوبة 
ــانـــت مـــواقـــف صـــالـــح مسلم  مـــع أربـــيـــل. وكـ
ــبــــرزانــــي، فـــي مــعــظــمــهــا،  حـــيـــال مــســعــود الــ
آنية مزاجية، مرتبطة بالظروف واألحداث 
ــة. يــصــفــه بـــأنـــه األخ  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
يخدم  تحركا  منه  ينتظرون  وانهم  األكبر، 
أن  ويعلن  اإلقليمي،  ببعده  الــكــردي  الحلم 
قرار االستفتاء على تقرير املصير في إقليم 
العراق يعود إلى السكان هناك،  كردستان 
وأنهم أدرى بمصلحتهم. لذلك، لن يستغرب 
أحد إذا ما قال الحقا، وهو يقلد البرزاني، 
الــذاتــي فــي شمال ســوريــة يعني  إن الحكم 
بمصلحتهم  أدرى  وهـــم  وحـــدهـــم،  األكـــــراد 
أيضا. وهو لم يترّدد في توجيه تهديداته 
إلـــى مــســعــود الــبــرزانــي نــفــســه، وهـــو يقول 
»سنربيك إذا أردت تربيتنا بإغاق الحدود 
بني شمالي سورية والعراق«. وكان كل ما 
التنديد  الــبــرزانــي، قبل أســابــيــع، هــو  فعله 
بــإنــزال علم كــردســتــان وإحــراقــه فــي مدينة 
عامودا السورية، ردًا على تحّدي صالح له. 
ويــبــدو أن الــبــرزانــي يــعــتــرض عــلــى تحرك 
مسلم فــي ســوريــة، ألنـــه يــجــد فــيــه منافسا 
كردستان  إقليم  رئيس  لكن  الزعامة،  على 
يـــعـــرف أن الــتــجــربــة الـــعـــراقـــيـــة تـــتـــكـــّرر في 
سورية، وأنه سيلتزم مجبرًا بأي توصياٍت 
أميركية روسية، تنصحه بعدم املبالغة في 
الكردية  الخطوة  ألن  مسلم،  صالح  انتقاد 
الـــعـــراق ستتبعها خـــطـــواٌت الحــقــة في  فــي 
ســوريــة وخــارجــهــا، ال يــجــوز تعطيلها أو 

تعريضها للخطر. 
النظام  فــي مغازلة  الــذي نجح  ومسلم هــو 
عنه  قل 

ُ
ون األوروبــيــني.  ومراقصة  السوري 

ــة الــعــربــيــة الــبــعــثــيــة  قـــولـــه »جـــّربـــنـــا ســـوريـ
نــجــّرب سورية  ملـــاذا ال  الــويــل،  لنا  فجلبت 
ــة الـــتـــي تــتــســع  ــاديــ ــحــ ــيـــة االتــ الـــديـــمـــوقـــراطـ
لــكــل مــكــونــاتــهــا«؟ وقـــد وصــلــت األمــــور إلــى 
درجــــة اســتــحــالــة الــتــصــّدي لــتــقــدم مــشــروع 
املستقل في شمال سورية،  الكردي  الكيان 
والــنــقــاش ســيــتــمــحــور فـــي املــرحــلــة املقبلة 
حــــول املــنــطــقــة الــجــغــرافــيــة الـــتـــي ستشمل 

جـــديـــدًا فـــي الـــربـــط بـــني اإلرهــــــاب والــتــمــّدد 
اإليـــرانـــي، وإن كــانــت لــم تــنــتــه إلـــى قــــرارات 
ذات صــفــة إجـــرائـــيـــة، بــاســتــثــنــاء الــتــوجــه 
إلــى إنــشــاء قــوة عسكرية، قــوامــهــا 34 ألف 
جندي للوفاء بهذه املهمة. وليس معلوما 
لـــدى تشكيلها أن  الــقــوة  لــهــذه  كــيــف يمكن 
تــــؤدي دورًا فـــي بــلــد عـــربـــي، مــثــل الـــعـــراق، 
القوات  باستثناء  قــوات  أي  دخــول  يرفض 
وثــالــثــا، واألميركية  وثــانــيــا  أواًل  اإليــرانــيــة 
رابعا؟ وكيف يمكن التصّدي إليران في هذا 
البلد، وهي التي تمتلك عشرات املليشيات 
التي تأتمر بأمرها، عاوة على نفوذها في 
وينطبق  الحساسة.  الــدولــة  مفاصل  بقية 
األمـــر نفسه عــلــى ســوريــة، فــروســيــا ترعى 
ــود املــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة ذات  ــ ــنـــاك وجــ هـ
الــــوالء اإليـــرانـــي، وتــرفــض، حــتــى اآلن على 
األقل، املساس بها أو تقييد حركتها، على 
الرغم من انغماس هذه املليشيات في حرٍب 
ــرٍة ضـــد مـــكـــون رئــيــســي في  ــدمــ طــائــفــيــٍة مــ
املليشيات  الـــســـوري. وتــحــشــدات  املــجــتــمــع 
اإليــرانــيــة فــي الــبــاديــة الــســوريــة هــذه األيــام 
غــيــر بــعــيــد عــن الـــحـــدود مــع الـــعـــراق، تمثل 

تحديا لالتزامات األميركية املعلنة.
أما في الحرب على »داعش«، فإن واشنطن 
ومــوســكــو مـــا زالـــتـــا مــتــفــقــتــني عــلــى تــلــزيــم 
الكردية دون غيرها،   الحماية  األمــر لقوات 
فكيف سيتم توسيع  الحملة على »داعش« 
بــمــشــاركــة قــــوة الـــــ 34 ألــــف جـــنـــدي، علما 
أن تــجــربــة الــســنــوات الــســت املــاضــيــة تفيد 
الـــدول فــي املشاركة بقوات  بــتــرّدد مختلف 

الذين اكتسبوا وكّونوا خبرات إداريــة في 
مجاالت القيادة وصناعة القرار واإلعام، 
كمستشارين،  إدماجهم  املتوقع  من  حيث 

أو بطانة للحكم.
حــكــام ســوريــة الـــجـــدد، هــم خــلــيــط طائفي 
ومليشياوي،  عسكري  ومــزيــج  عــشــائــري، 
وكوادر من أحزاب قديمة ومنابر ومنصات 
جـــــديـــــدة، تـــركـــيـــب ســـلـــطـــوي اصـــطـــنـــاعـــي 

بدرجة كبيرة ال رائحة وال طعم له.
وحــــــكــــــام ســــــوريــــــة الــــــجــــــدد ســـيـــعـــكـــســـون 
وبعكس  والــدولــيــة،  اإلقليمية  الــتــوازنــات 
العراق الذي كان تشّكل حكامه الجدد من 
حلفاء إيران، ولبنان من أمراء الحرب، فإن 
تعقيدات الوضع السوري ستظهر تركيبة 
ــدة، وســـيـــكـــون ارتـــبـــاطـــهـــا اإلقــلــيــمــي  ـ

ّ
ــق ــعـ مـ

والــدولــي أوســـع بكثير بــني إيـــران وتركيا 
وأمــيــركــا  واألردن  الــخــلــيــج  ودول  ورســيــا 
تعقيدًا  أكثر  الــصــورة  وفــرنــســا، وستكون 
فــي حـــال اســتــمــرار ســوريــة دولـــة مــوّحــدة، 
ــده فــي  ــ حـــيـــث ســيــظــهــر الــــصــــراع عـــلـــى أشــ
كــل مــشــروع قـــرار، وأي إجـــراء يتم إقـــراره، 
وســيــعــاد تـــكـــرار الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة في 
تعطيل املؤسسات وتوقف الخدمات. وفي 
إلى كيانات، ستكون  حال تقسيم سورية 
الــصــورة أوضـــح، حيث ستختار األطــراف 
النخب  املــبــاشــر  الــتــأثــيــر  أو ذات  الــداعــمــة 

الحاكمة.
)كاتب فلسطيني(

الــعــراق. وقد  الــكــيــان تماما كما حصل فــي 
نجح مسلم في االقتراب، واإلمساك بأوراق 
وخــطــوط تــمــاس ســوريــة كــثــيــرة. نــجــح في 
عــرقــلــة تــقــدم الـــقـــوات الــتــركــيــة نــحــو منبج، 
وهــــو الـــــذي ســيــتــقــدم نــحــو الـــرقـــة صــديــقــا 
الدبابير،  في عش  العصا  وحــّرك  ألميركا، 
تاركا أنقرة وواشنطن أمام خيارات صعبة، 
االستراتيجي  تحالفهما  مباشرة  تــطــاول 
الــذي حققته  الوحيد  االنتصار  التاريخي. 
أنــقــرة حــتــى اآلن هــو تخلي قـــيـــادات حــزب 
ساعدهم  مقولة  عــن  الديمقراطي  االتــحــاد 
وترويجها  تبنيها  عــلــى  الــســوري  الــنــظــام 
في التسعينات، تقول إن أكــراد سورية هم 
ــّروا إلـــى الــداخــل  ــراد تــركــيــا فــ فــي األصـــل أكــ
الــســوري مــن الــقــمــع واالضــطــهــاد، وبسبب 
ــرة بـــعـــد اآلن  ــقــ ــفــــقــــر. مــشــكــلــة أنــ ــوز والــ ــعــ الــ
ستكون امــتــصــاص مــا يــجــري فــي شمالي 
العراق وســوريــة، والعمل على عــدم انتقال 
الــعــدوى إلــى جنوب شــرق تركيا. وسيزيد 
إقليم  في  االستفتاء  الكردي حــول  التفاهم 
شمال العراق من حماسة مسلم في سورية، 
ــان الـــكـــردي  ــيـ ــكـ وفــــــرص تــحــقــيــق مــطــلــب الـ
واملرتبط  ومــالــيــا،  ومحليا  إداريـــا  املستقل 
إشعار  سياسيا ودستوريا بسورية حتى 
آخـــر. ال يــريــد صــالــح مسلم أن يــكــون تحت 
ــد، أو دولـــة مــركــزيــة تدير  حــكــم بــشــار األســ
شؤون شمال سورية من دمشق، على الرغم 
الــدولــة االتحادية  تــكــراره الحديث عــن  مــن 
الــتــي يــعــرف أنــهــا مؤقتة ظــرفــيــة، بانتظار 
قــدوم األجــواء اإلقليمية والدولية املائمة، 
ــا فــــي ســــوريــــة لــيــس  ــنـ ــروعـ ــشـ وقـــــد قـــــال »مـ
بــل هــو حقوقنا  الــكــرديــة املستقلة،  الــدولــة 
إطـــار سورية  فــي  والــدســتــوريــة  السياسية 

االتحادية«. 
ويــقــول صــالــح مسلم إنـــه لــم يــطــالــب يوما 
ــة، لكنه  بـــدولـــة كـــرديـــة مــســتــقــلــة فـــي ســـوريـ
ــره أن أدبــــيــــات حـــزب  ــيـ ــر مــــن غـ ــثـ ــعـــرف أكـ يـ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي تــتــطــلــع إلـــى الــدولــة 
وجــود  أمــاكــن  توحد  التي  الكبرى  الكردية 
في  وانتشارها  الكردية  السكانية  الكثافة 
الــــدول الــشــرق أوســطــيــة املــتــجــاورة األربـــع، 
تــركــيــا وإيـــــران وســـوريـــة والــــعــــراق. الــهــدف 
ودينية  عرقية  أســس  على  تفتيت ســوريــة 
ــادة تــركــيــبــهــا عـــن طــريــق  ــ ومــذهــبــيــة، ثـــم إعـ
دمج الكيانات في إطار دستوري وسياسي 

جديد.
قل عن رئيس الوزراء العراقي، حيدر 

ُ
وقد ن

العبادي، في اجتماعه مع وفد كردي يمثل 
حـــزب االتــحــاد الــوطــنــي الـــكـــردي، قــولــه إنــه 
ــراد فــي تقرير  لــن يــقــف فــي طــريــق حــق األكــ
بيننا،  مــا  فــي  نتفاهم  أن  »على  مصيرهم، 
إما بالبقاء معا أو االنفصال«. هل سنسمع 
كــامــا مشابها مــن بــشــار األســـد أو الــقــوى 
مع صالح  تنسق  التي  العربية  السياسية 

مسلم في هذه اآلونة؟
)كاتب تركي(

قمم الرياض... وعود تنتظر التفعيل

حكام سورية الجدد

»برزنة« صالح مسلم

أزمة مفتعلة مع قطر

أثبتت الفترة الماضية 
أن الطرفين األكثر 

مبادرة على األرض 
هما إيران وروسيا

مؤكد أن لدى إدارة 
ترامب تصورًا ما 

عن تركيبة النظام 
السياسي بدون األسد

كانت مواقف 
صالح مسلم حيال 
مسعود البرزاني، 

في معظمها، 
آنية مزاجية

آراء

ميشيل كيلو

االستحالة األولى: منذ ٣٠ يونيو/حزيران من عام ٢٠١٢، حني تم إعالن وثيقة جنيف 
وما أفصحت عنه من توافق دولي على حل سياسي في سورية، وقعت مشكلة لم 
 هي تشكيل »الهيئة الحاكمة االنتقالية«، التي تقرر أن تكون أداة 

ً
يجد أحد لها حال

أعطتها  لذلك  الديمقراطية،  إلــى  االستبدادي  النظام  من  السياسي  االنتقال  تحقيق 
الــطــرفــني الــســوريــني  الــوثــيــقــة صــالحــيــات تنفيذية كــامــلــة وشــرطــت قيامها بــرضــى 
الــذي يلزم األســديــني بتجاوز مــا تبني أنــه مــحــال: إزاحـــة بشار مــن جهة،  املتقاتلني، 
يمنعوه من جهة  السوريني كي  آالف  قتلوا مئات  الديمقراطية  إلى   

ً
انتقاال وقبولهم 

أخرى. وزاد طني االستحاالت بلة استحالة جديدة هي قصر فترة االنتقال، التي ال 
تتعدى سنة واحــدة، يراد خاللها تصفية استبداد شمولي نادر املثال دام أكثر من 
نصف قرن وإرساء ديمقراطية في مجتمع مزقته الحرب، ودولة مهددة شبه مدمرة.

االستحالة الثانية: لتجاوز معضلة تشكيل »الهيئة الحاكمة االنتقالية«، اقترح الروس 
حوا إلى نيتهم 

ّ
بعد قليل من قيامهم بغزو سورية تشكيل »حكومة وحدة وطنية«، ومل

استخدام القوة »إلقناع« الثورة بها خالل فترة ثالثة إلى ستة أشهر ستكون كافية 
الحتواء املعارضة داخل النظام األسدي، الذي لن يستبدل بنظام ديمقراطي، بينما 
ستمتد الفترة االنتقالية، فترة والية األسد على الدولة إلى عام ونصف عام، سيكون 
من حقه أن  يرشح نفسه بعدها النتخابات رئاسية جديدة ، وفق قرار دولي جديد 
رقمه ٢٢٥٤، أبطلت بعض فقراته وثيقة جنيف وبعض القرارات الدولية الخاصة بآليات 
الوطنية«  الوحدة  قبول »حكومة  املعارضة على  ارغــام  في  الــروس  بفشل  تنفيذها. 
إلى  السياسي/العسكري  الحسم  االنتقالية«، وبتحول فترة  الحاكمة  »للهيئة  كبديل 
زمن مفتوح، وجدت موسكو نفسها أمام استحالة ثالثة: أملتها رغبتهم في تغطية 
فشلهم، وابتكار حلول إلدارة الصراع بما يخدم مصالحهم. هكذا التقطوا مقترحا 
األميركية  الضربة  دالالت  بتبنيه  أقنعتهم   ، األميركية  »رانـــد«  مؤسسة  به  تقدمت 
ملطار الشعيرات، ورغبتهم في كسر احتجاز خطتهم السورية، عبر إقناع واشنطن 
في  آمنة«  »مناطق  يؤسس خمس  املنشأ،  أميركي  تدرجي  لحل  الخاصة  بقراءتهم 
سورية، تنعم بوقف إطالق نار شامل في ظل مرابطة قوات روسية وأميركية وتركية 
وأردنية فيها، مع اإلبقاء على األسد ونظامه في مناطق سيطرته، وتشكيل كيانات 
إلى بيوتهم، وتنخرط بعد  السوريني  إداريــة خارجها، تقودها مجالس مدنية تعيد 
سنوات من اإلعمار في التفاوض حول حل شامل يفيد من وثيقة جنيف. بّدل الروس 
الفترة االنتقالية،  نقاطا مهمة من خطة »رانــد«، لكنهم احتفظوا بفكرتها عن إطالة 
ألنها ستمكنهم من تخطي مشكلة األسد، ووجود عسكري إيراني فاعل في سورية، 
وستتيح لهم ابتداع »قيادات« مقربة منهم، تفاوض على الحل عوضا عن املعارضة 
السياسية املعترف بها، وتنشر نفوذهم في سيطرة الفصائل، وتضع أميركا أمام 
وقائع أنتجتها خطة مركز معتمد لديها، وتلطف، في الوقت نفسه، عالقات الكرملني 
معها، بتوسيع العمل املشترك مع جيشها، الذي ال يبدي اليوم كبير اكتراث بخطط 
والعراق،  تضم شمال سورية  استراتيجية  بيئة  إقامة  ويواصل  السورية،  موسكو 
تضع »درة العالم االستراتيجية« ـ بتموضع واشنطن العسكري في سورية والعراق، 
وإعــالنــهــا أنــهــا ستبقى فيهما لــفــتــرة ثــالثــني عــامــا، وســتــحــّجــم وتــخــرج إيــــران من 
املعادي لالرهاب، وستواصل  الحلف  إلى  الحر  الجيش  سورية، وتضم وحــدات من 
وضع روسيا في مواجهة عجزها عن االنفراد بتحديد نمط ونتائج الحل السوري، 
األميركي،  الــدور  بأولوية ومرجعية  التسليم  لن تنال حقوقها دون  بأنها  لتذكيرها 
القادر وحده على انتشالها من التعقيدات السورية، بعد أن يقطع شوطا كافيا في 
بناء وجوده العسكري شمال سورية والعراق، وتقويض وجود داعش فيهما تحديدا، 
وقطع طــرق إمــداد إيــران إلــى ســوريــة، وتسليم مناطق »داعـــش« إلــى مجالس مدنية 
متعاونة مع الجيش الحر، ستديرها كمناطق آمنة وليس كمناطق مخفضة التصعيد 

تقيمها موسكو اليوم بالتعاون مع إيران: عدو ترامب اللدود.

محمد أبو الغيط

مع  بــالــتــوازي  علي،  خالد  الحقوقي  للمحامي  هزلية  قضية  فتح  استباقية.  ضربة 
القبض على نحو ٤٠ شابًا من أعضاء األحــزاب الرسمية من منازلهم، هي رسالة 
باالنتخابات  املعنية  األطــراف  إلــى جميع  أن تصل، بشكل عملي،  املفيد  مبكرة من 
حراكًا  املاضية،  الفترة  في  املصرية،  املدنية  القوى  املقبلة. شهدت ساحة  الرئاسية 
واسعًا للبحث عن مرشح رئاسي »توافقي«، وهي الكلمة التي ُيقصد بها توافق قوى 
املعارضة عليه، وكذلك قدرته على اجتذاب أو عدم ممانعة أكبر قدر ممكن من القوى 
األخرى، سواء من الشعب أو من مؤسسات الدولة أو خارجيًا. وفي هذا السياق، تم 
تــداول أسماء دبلوماسيني سابقني، مثل عمرو موسى، ورجــال اقتصاد مثل زياد 

بهاء الدين، ورجال قانون مثل املستشار هشام جنينة، وغيرهم.
التوافقيون  أكثر توافقية. ولكن، هل ُيحقق   مرشحًا 

ً
بشكل شخصي، أفضل فعال

الــذي يحكم  أمــام حسني مبارك  شــرط النضالية؟ في ٢٠٠٥ حني ترشح بشجاعة 
هل املصريون 

ُ
ن أيمن نور من إحداث إرباك جديد في املشهد، ذ

ّ
منذ ربع قرن، تمك

من فكرة أن هناك من يجرؤ على تحدي مبارك بجدية، تعرضت حملته لكل أنواع 
التضييق، بدءًا من املالحقات األمنية، ونهاية بحوادث تافهة كإفساد مؤتمراته بهدم 
املنصة. بعد االنتخابات مباشرة، تم سجن أيمن نور في قضية ملفقة حول تزوير 
توكيالت حزبه، وخالل فتره سجنه، حدثت واقعة شهيرة، حيت تعرض للضرب من 

ضابط بعد مشادة بينهما.
تكرار  توقعنا  إذا  مبالغة  فــال  مــبــارك،  مــن عهد  أضــيــق  عــهــدًا  الــيــوم نشهد  كنا  إذا 
سجن قبل الحملة أو 

ُ
املشهد نفسه مع أي مرشح. نعم، يا سيادة املرشح، ُيمكن أن ت

عّرض أنت وأسرتك للتشويه، بل ربما يضربك ضابط. هل تقبل 
ُ
بعدها، ويمكن أن ت

املخاطرة؟ في املقابل، هناك مزايا معروفة، إذا فزت يومًا ما بالرئاسة، اآلن أو غدًا، أو 
كنت مرشحًا ذا كتلة معبرة، لكن ال مزايا بال تضحيات.

لذلك، ليس غريبًا أن كل األسماء »التوافقية« التي طرحت حتى اآلن، وأعني حقًا )كل( 
بال استثناء، اعتذروا لسبب أو آلخر، وال لوم عليهم مطلقًا، فمن حق أي إنسان أن 
ومحاوالت  والتوسل  اإللحاح  يواصلون  من  على  اللوم  كل  لكن  لــه،  األفضل  يختار 
الضغط. إذا كانت املشاركة في انتخابات الرئاسة تحمل بعض األمل، على األقل بدفع 
، أو بعٍض من أوراق التفاوض، فإنها بالتأكيد ال تحمل أي أوهاٍم بأنها 

ً
الجدار قليال

معركة سهلة أو عادلة.
املتابعون  ُيغفل  مــا  كثيرا  السلمي،  الديمقراطي  للتحول  الــدولــيــة  الــتــجــارب  كــل  فــي 
دمت. لم تتنزل الهداية من السماء فجأة على 

ُ
الحديث عن التضحيات الهائلة التي ق

بينوشيه، ليقيم استفتاء نزيهًا في تشيلي، بل تعّرض لضغوط داخلية وخارجية 
تل وُعذب وُسجن بها اآلالف.

ُ
هائلة، منها سلسلة من اإلضرابات واملظاهرات التي ق

االنتخابات. في ظل  وهــذا يوجه أيضًا ملن يزايدون ثوريًا على من سيسلك طريق 
السياسة  ستمارس  كنت  إذا  بامتياز.  نضال  أداة  االنتخابات  تتحول  الدكتاتورية، 
أن سجنك، وأنت  الــفــارق  لكن  أي وقــت،  املنزل وارد في  القبض عليك من  فاحتمال 

عضو في حملة انتخابية، هو أعلى في الكلفة السياسية للنظام بكثير.
بشكل شخصي، أدعم بشدة وجود مرشح توافقي في خطابه السياسي، مناضل 
بأدائه الحركي، مرشح إصالحي بوجه ثوري، لكن حيث إن هذا النموذج غير موجود 

على الساحة الحالية، فال منطق للصمت في انتظار املجهول.
حتى اآلن، خالد علي هو املرشح الوحيد الذي أظهر شرط »النضالية« الواجب توفره 
ن من إكمال مساره فدعمه واجب، وإذا تم 

ّ
قطعًا في هذه الظروف العصيبة. إذا تمك

استبعاده مبكرًا بحكم هزلي في قضيته الهزلية فعلينا فورًا تقديم بديل ينضم خالد 
»معركة  املصري. هذه حرفيًا  بالتغير  بطاقته«  »مقطع  نحتاج مرشحًا  فريقه.  إلى 

انتخابية«، فليتقدم من لديه االستعداد والقدرة على الحرب.

بيار عقيقي

إندونيسيا والفيليبني  الدولة اإلسالمية )داعــش( عن »حضوره« في  أعلن تنظيم 
أخيرًا، في خطوة توّسعية، تهدف إلى فتح جبهاٍت جديدة له، إثر اقتراب سقوطه 

امليداني في املوصل العراقية والرقة السورية.
يوم األربعاء، كان انتحاريان من »داعش« يفّجران نفسيهما قرب محطة للحافالت 
في العاصمة اإلندونيسية جاكرتا، ما أدى إلى مقتل ثالثة أشخاص من الشرطة، 
وإصابة ١٢. بعدها اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة ماراوي في جزيرة مينداناو 
الفيليبينة، بني أنصار حركة ماوتي التي بايعت »داعش«، بقيادة اسنيلون هابيلون 
ب بأبو عبدالله الفيليبيني، والقوى األمنية الفيليبينية. اشتباكات دفعت الرئيس 

ّ
امللق

الفيليبيني، رودريغو دوتيرتي، إلى اختصار زيارته إلى روسيا، والعودة إلى بالده 
بالسالح  بمّده  ومطالبًا  الجزيرة،  في  العرفية  األحكام  معلنًا  املستجّدات،  ملواجهة 
املتطور ملواجهة التنظيم. مع العلم أن املسار امليداني يكشف عجز الجيش الفيليبيني 
حني أجانب 

ّ
عن حسم األمور بسرعة، ما دفع قيادته إلى اإلعالن عن »وجود مسل

في صفوف التنظيم، من ماليزيني وإندونيسيني«.
فعليًا، لم تأت خطوة »داعش« عن عبث. ففي تلك املنطقة من آسيا، أي في جنوب 
العاملية،  التجارة  مس 

ُ
أكثر من خ يمّر  الجنوبي،  الصني  بحر  في  تحديدًا  شرقها، 

ة عليه، 
ّ
 عن أن بعض جزر البحر، والبحر بذاته، مدار نزاع بني دول عدة مطل

ً
فضال

ومنها الصني والفيليبني. بالتالي، يؤدي ضرب االستقرار في تلك املنطقة هناك إلى 
ضرب األسواق العاملية. تمامًا كما في حروب الشرق األوسط. 

كان  »مــاوتــي«،  على  للقضاء  حملته  الفيليبيني  الجيش  فيه  يــواصــل  وقـــٍت  وفــي 
تــوّد الحصول على موطئ قدم في تلك املنطقة. روسيا  الــدول املؤثرة  واضحًا أن 
نموذجًا، والتي أعلنت، على لسان وزير خارجيتها، سيرغي الفروف، أن »االتفاقية 
بني روسيا والفيليبني بشأن التعاون في املجال العسكري- التقني، أصبحت في 
املرحلة األخيرة من التحضير«. وأضاف، قبل لقائه نظيره الفيليبيني أالن كايتانو 
فــي وقـــٍت ســابــق مــن األســبــوع الــحــالــي، أن »عـــددًا كبيرًا مــن وثــائــق بالغة األهمية 
التعاون  التحضير، بما فــي ذلــك حــول مسائل  املرحلة األخــيــرة مــن  أصبحت فــي 

العسكري- التقني، والتعاون بني األجهزة األمنية«.
التعامل مع  املتحدة  الواليات  أن على  يعني  الفيليبني،  تكون روسيا هناك، في  أن 
الوضع بحساسية. لم يكن الوجود األميركي في مانيال قط هامشيًا. األميركيون 
»سكنوا« الفيليبني منذ الحرب بني البلدين بني عامي ١899 و١9١٣ التي أدت إلى 
في  الفيليبني  اليابانيون  اجتاح  حني   ،١9٤١ حتى  مانيال  على  واشنطن  سيطرة 
أن  قبل  اليابانيون،  انسحب   ١9٤٥ وفــي   .)١9٤٥ ـ   ١9٣9( الثانية  العاملية  الــحــرب 
توقع الواليات املتحدة والفيليبني معاهدة مانيال )١9٤6( التي أدت إلى نيل الدولة 

اآلسيوية استقاللها عن العم سام.
عليه، سيجعل الوجود الروسي في الفيليبني من البالد »محطة استطالع« متقدمة 
للروس الذين تقاسموا فيتنام مع األميركيني، أيام الحرب الباردة، لكنهم اآلن باتوا 
أقرب من أي وقٍت مضى إلى البحر الجنوبي. وما كالم الفروف الدبلوماسي سوى 
لجّس نبض الصني وإمكانية تقّبلها التمّدد الروسي، خصوصًا أن البلدين يرتبطان 

باتفاق نفطي عمالق، يفترض أن يستمّر ثالثة عقود مقبلة.
حتى ذلك الحني، ال يفكر دوتيرتي بذلك كله، بل إن كل ما يفكر به هو »القضاء على 
الرئاسية  االنتخابات  االنتخابية قبل  الفيليبيني كل حملته  الرئيس  داعــش«. بنى 
 يرسل فرق املوت إلبادة املجرمني«. 

ً
في يونيو/ حزيران ٢٠١6، على سمعته »قاتال

وهو أمر طّبقه في دافــاو، التي كان عمدتها فترة طويلة. لكن حسابات دوتيرتي، 
القضاء  عملية  من  يجعل  الجنوبي،  الصني  بحر  في  والدولي  اإلقليمي  والتشابك 
سريعًا على »داعش« هناك مهمة صعبة حاليًا. لذلك، فإن البالد أمام درب طويل من 
ى شراستها قوة )وعنف( الحرب السابقة مع جماعة 

ّ
الحرب مع التنظيم، قد تتخط

أبو سّياف. فعليًا، فتح »داعش« جبهته في جنوب شرق آسيا.

استحاالت الحل السياسي المرشح الرئاسي 
ذو البطاقة الممّزقة

»داعش« يتمّدد شرقًا
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املتحدة  األمـــم  مفوضية  هيئة  أجــرتــهــا  دراســـة  تشير 
لشؤون الالجئني باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة 
 دوالر 

ّ
ـــه ومــقــابــل كــل

ّ
اإلنــمــائــي فــي الــعــام 2016 إلــى أن

ينفق عــلــى االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة فــي لــبــنــان يضاف 
تقديريًا حوالي نصف دوالر آخر إلى االقتصاد املحلي 
مــن خــالل اآلثـــار املــضــاعــفــة. وعــلــى هــذا النحو يــؤدي 
إنفاق حوالي 800 مليون دوالر سنويًا على الالجئني 
الــســوريــني فــي لــبــنــان إلـــى تــأثــيــر إيــجــابــي فــي مجمل 
االقــتــصــاد الــلــبــنــانــي قــــدره حــوالــي 1,2 مــلــيــار دوالر. 
إلى  وتضيف املساعدات اإلنسانية حوالي 1,3 باملائة 

الناتج اإلجمالي اللبناني سنويًا. 
بناًء على هذه األرقــام، يظهر لنا سخف املرثيات التي 
الذين  سياسييه  وبــعــض  اللبناني  اإلعـــالم  بها  يطلع 
على  وتأثيراته  السوري  واللجوء  النزوح  ثقل  يندبون 
االقــتــصــاد والـــدخـــل وحــــول مــا تــســّبــبــه الــقــوة العاملة 
الحكومة  لبنان من مآس وآالم تتحّملها  السورية في 
لدوافع  غيظ  وكظم  بصبر  اللبنانية  الحاكمة  والطبقة 

إنسانية محضة!
لــبــنــان، خاصة  الــســوري فــي  الــعــامــل  أّن  الحقيقة هــي 
بعد األزمة السورية، أكبر مساهم في مراكمة الثروات 
الــفــاحــشــة لــلــطــبــقــات الــغــنــيــة فـــي لــبــنــان، وإّن مــوجــات 
النزوح لليد العاملة التي هي غالبًا كفؤة وذات خبرات 
ومــجــازة إلــى جانب كونها شــديــدة الــرخــص وعرضة 
لالستغالل.. إّن هذه املوجات حّركت االقتصاد اللبناني 
كله وساهمت في إنعاش التجارة وزيادة الناتج املحلي 
خالل السنوات السبع السابقة كما لم يحدث من قبل.

االقتصاد  فــي  العاملة  اليد  تــاريــخ وجــود وإســهــام  إّن 
اللبناني قــديــم ويــعــود فــي قـــوة زخــمــه األول إلـــى أيــام 
اإلعمار  إعـــادة  بعملية  والــبــدء  الطائف  اتفاقية  إنــجــاز 

ــيـــة والــصــنــاعــيــة لــتــرمــيــم مـــا هــّدمــتــه  الــبــنــائــيــة والـــزراعـ
األول  العنصر  الــســوري  العامل  فكان  األهلية،  الحرب 
في تلك العملية. منذ تلك املرحلة ساهمت القوة العاملة 
السورية في تمكني االقتصاد اللبناني عبر تقديم اليد 
العاملة الرخيصة والكفؤة، تحديدًا في مجاالت الزراعة 

والصناعات البدائية وقطاعات البناء واإلعمار.
 اليوم دور العامل السوري في تمكني االقتصاد اللبناني 
أكـــبـــر، فـــزيـــادات كــبــيــرة فـــي املـــؤشـــرات االســتــهــالكــيــة 
بعد  اللبناني، خاصة  االقتصاد  في  طــرأت  والتجارية 
الــعــام 2014 مـــرّدهـــا إلـــى أّن الــقــوة الــعــامــلــة الــســوريــة 
بتحويل  تقوم  وال  مقيمة  أغلبها  فــي  باتت  لبنان  فــي 
مداخيلها إلــى الــعــائــالت فــي الــخــارج بــل هــم مقيمون 
معهم في مخيمات اللجوء أو املساكن املستأجرة في 

الداخل اللبناني.
 يضاف إلى ذلك إلى أّن اليد العاملة التي كانت رخيصة 
باألساس وتشتغل بظروف عمالة بائسة صارت إثر 
ة بشكل أكبر، إذ يشير تقرير 

ّ
األزمة أرخص ومستغل

في  اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم  مكتب 
بيروت إلى أّن العامل السوري هو الحلقة األضعف في 

عملية العمل في لبنان. 
االعتداءات املنظمة، والتي وصفها التقرير بالعنصرية 
واملـــمـــارســـات الــعــنــيــفــة مـــن اســتــقــواء واســـتـــزالم ضد 
وتـــحـــّولـــت مع  رادع  ــارت دون  ــ الـــســـوريـــني صـ الــعــمــال 
الــوقــت إلــى واقـــع يــومــي. الــعــامــل الــســوري املــالحــق من 
اإلقامة وتجديدات  أوراق  الحكومة عبر متطلبات  قبل 
الكفالة واملــحــاصــر مــن قبل قــوى األمــن والــــدرك، يجد 
الــذي  الــعــمــل  رب  ــام  أمـ فــريــســة سهلة  بالتأكيد  نفسه 

يجري صفقة رابحة هي على حسابه دومًا.
يزن زريق )سورية(

حــمــلــة اإليـــقـــافـــات املــفــاجــئــة الـــتـــي طــاولــت 
التونسي  االقــتــصــاد  فــي  متنفذة  وجــوهــًا 
ــد فـــي  ــيــ ــهــ ــــوط شــ ــقــ ــ ــع ســ ــ ــ ــة مـ ــ ــقــ ــ ــرافــ ــ ــتــ ــ واملــ
احــتــجــاجــات تــطــاويــن فــي جــنــوب الــبــالد، 
ــلـــق بـــاب  ــذت طـــابـــعـــًا عــنــيــفــًا أغـ ــ ــتــــي أخــ ــ وال
الحلول السلمية، بالتالي وضعت الحكومة 
فــي مــــأزق شــبــيــه بــمــأزق بــن عــلــي عشية 
التي  االعــتــقــاالت  ثـــورة 14 جانفي. حملة 
ــة لـــرجـــال أعـــمـــال تصر  ــارحـ ــبـ انــطــلــقــت الـ
السلطة عــلــى إنــقــاذهــم مــن املــســاءلــة عبر 
 مهمًا حول 

ً
قانون املصالحة، تطرح سؤاال

حيتان  محاربة  في  الحكومة  جدية  مــدى 
الــفــســاد وكــارتــيــالت املـــال الــذيــن يتجاوز 
نفوذهم االقتصاد نحو اإلعالم واألحزاب 
األعــمــال شفيق  بــل فيهم )رجــل  الحاكمة 
الجراية( من يلعب أدوارًا إقليمية مرتبطة 
من  انمحت  صـــورة  هــنــاك  الليبي.  بامللف 
إطار  أو في  إما طوعًا  السياسية،  الذاكرة 
تـــوافـــق ضــمــنــي عــلــى نــســيــانــهــا، صـــورة 
رجل األعمال املعروف، كمال لطيف، وهو 
بن علي  املالكة في عهد  العائلة  جــزء من 
مع غازي الغرايري ووفد من الهيئة العليا 
الثورة في زيارة للواليات  لتحقيق أهداف 
املتحدة األميركية، تالها ظهور آخر له في 
إعالن أول حكومة منتخبة بعد الثورة التي 
كان على رأسها حمادي الجبالي. السؤال 
مــاذا يفعل كمال لطيف في  البديهي هنا: 
باملجال  وما عالقته  الجديد؟  املشهد  هذا 

السياسي »الديمقراطي املحدث«؟

حادثة أخرى غريبة حدثت، رجل األعمال 
املـــعـــروف الــعــربــي نــصــرة وصــاحــب قناة 
أيــام من  ُبعيد  القبض  ُيلقى عليه  حنبعل 
»الخيانة  الــثــورة بتهمة كبيرة جــدًا، وهــي 
العظمى«، ثم ُيطلق سراحه الحقًا وُيغلق 
ما  حكومات  أّن  يقول  هــذا  نهائيًا.  امللف 
بــعــد الـــثـــورة لــم تــخــلــق قطيعة مــع مــراكــز 
اندمجت  العكس  وإنــمــا  التقليدية  النفوذ 
داخــل منطق إعــادة ترتيب ال غير لوضع 

هيمني سابق اختل مع الثورة.
»مجموعة  منظمة  أصدرته  الــذي  التقرير 
األزمات الدولية« حول تونس يقول إّن نحو 
أجــهــزة  فــي  ظـــل« يتحكمون  300 »رجـــل 
الـــدولـــة بــتــونــس ويــعــرقــلــون اإلصـــالحـــات، 
ل تنفيذ مشاريع تنموية 

ّ
وأّن بعضهم يعط

باملناطق الداخلية ما يحّرك االحتجاجات 
االجــتــمــاعــيــة فــيــهــا، وهــــذا ال يــعــتــبــر أمـــرًا 

جديدًا أو صادمًا.
 قد يكون تصريح رجــل األعــمــال شفيق 
 فـــّجـــًا عــن 

ً
ــيــــال ــ الـــجـــرايـــة املــعــتــقــل اآلن دل

حني  السلطة،  على  املــال  لوبيات  سيطرة 
يــقــول رجـــل أعـــمـــال نــافــذ داخــــل السلطة 
التي  الصراعات  تأثير على مجريات  ولــه 
تـــحـــدث داخـــــل أحــــــزاب الــحــكــومــة وحــتــى 
النزاعات الداخلية في حزب الرئيس، نداء 
تــونــس، عــن صــراعــه مــع الــحــوت الكبير، 
كمال لطيف: »طلبت منه أن يمسك كالبه 
وقــح. ال نحتاج  وأمسك كالبي« بوضوح 
بعدها كي نحاول استقراء طبيعة الصراع 

ملاذا  لنسأل:  ولكن  تونس،  في  السياسي 
حدثت اإليقافات اآلن بالذات؟

مــنــذ ثـــالث ســنــوات وفـــي ســابــقــة غــريــبــة، 
يرفض األمن تنفيذ أمر قضائي بإيقاف 
رجل األعمال كمال لطيف وتعجز السلطة 
على املواجهة وتصمت، ملاذا إذًا يقع إيقاف 

خصمه اللدود النافذ شفيق الجراية؟ 
إّن تصريح صهر الرئيس املخلوع، عماد 
الطرابلسي، قد قال حقيقة أكثر من الالزم 
حول لوبيات فساد بن علي التي تحميها 
النظام  الحالية، وصار لزامًا على  السلطة 
التضحية ببعض الرؤوس من أجل النجاة 
ــراع بـــني الــهــيــئــة  ــ ــه صـ ــ ــتــصــريــح فـــي ذاتـ )ال

والحكومة حول ملف العدالة االنتقالية(.
فيها  التي سقط  تطاوين  احتجاجات  إّن 
الشهيد السكرافي قد دقت ناقوس الخطر 
حـــول إمــكــانــيــة تــحــول االحــتــجــاجــات إلــى 
انتفاضة جديدة تطيح بالنظام الحالي لذا 
وجب القيام بحركة استباقية لم يجد بن 
علي وقتًا للقيام بها مع عائلته املافيوزية 

أثناء الثورة.
إّن صراع رجال الظل الخفي على الهيمنة 
عــلــى الــبــالد قــد آل أخــيــرًا لــصــالــح الــرجــل 
الــقــوي كــمــال لطيف، ومــا يــحــدث ال يعدو 
أن يــكــون مسرحية جــيــدة اإلعـــداد قــادرة 
على ذر الرماد في العيون، وبالتالي خلق 
ــيــة ســيــاســيــًا  تــنــفــيــس آنــــي لـــأزمـــة الــحــال

واجتماعيًا.
محمد محسن عامر )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

عبد الوهاب األفندي

ــداول مــع بعض  ــ قــبــل حــوالــي عــامــن، كــنــت أتـ
الــــطــــاب الــلــيــبــيــن فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي حـــال 
ديمقراطية ليبيا التي كانت قد بدأت تترنح. 
املليشيات  وتساءلت، في حديثي، عن تكاثر 
املسلحة، وتحولها من أداة لدعم الثورة إلى 
ــراٍض أشــبــه بــالــخــاصــة. وهـــنـــا، عــلــق أحــد  ــ أغــ
الــشــبــاب، مــعــتــرفــا بــأنــه اســتــخــدم وضــعــه في 
إحـــدى املــلــيــشــيــات لتحقيق مــطــالــب خــاصــة، 
مــبــّررًا ذلــك بأنه ظــل يطرق أبـــواب املسؤولن 
بــمــطــالــبــه ألشــهــر بــــدون فـــائـــدة، ومــــا أن قــاد 
مجموعة مــن الــشــبــاب الحــتــال أحـــد املــرافــق 
الحكومية بقوة الساح حتى تغير كل شيء 
بابه  يطرقون  املسؤولن  كبار  أصبح  فــجــأة، 
لــســؤالــه عــن مــطــالــبــه، وســرعــان مــا تحقق له 

وملجموعته ما أرادوا وزيادة.
تذّكرت هذه الواقعة وأنا أتابع أحداث تونس 
املؤسفة، خصوصا في مدينة تطاوين، حيث 
تــحــولــت االحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة إلـــى عــنــف، 
ــاهـــرون الــســلــمــيــون إلــــى مــجــمــوعــات  ــظـ ــتـ واملـ
املامح  الــدولــة. هنا نجد  ضغط عنيف على 
نفسها لألزمة املزدوجة في الدولة، وعجزها 
عن التجاوب مع مطالب املحتجن، أو إقناعهم 
بأن االستجابة الفورية لبعضها غير ممكن. 
ــاذ االحـــتـــجـــاج أســالــيــب  ــذا مـــع اتـــخـ ــزامـــن هــ تـ
 
ّ
»مليشياوية«، تتشكل فيها مجموعاٌت تبتز
الدولة عبر اختطاف مواقع اإلنتاج وإغاقها.
والـــخـــوف كــل الــخــوف أن تــنــحــدر تــونــس في 

وائل سواح

ــي مــــكــــان مــــــا، إن األحــــــــداث  ــ يــــقــــول هـــيـــغـــل، فـ
التاريخية الكبرى تعيد نفسها مرتن، ويعلق 
ماركس على هذه الفكرة بقوله إن املرة األولى 
عـــادة مــا تــكــون مــأســاة، بينما تــكــون الثانية 
مهزلة. أفاق األميركيون، في يوم 20 أكتوبر/ 
صـــاعـــق.  خـــبـــر  عـــلـــى   ،1973 األول  تـــشـــريـــن 
ــتـــشـــارد نــيــكــســون يــقــيــل املــحــقــق  الـــرئـــيـــس ريـ
الـــخـــاص فـــي قــضــيــة ووتـــرغـــيـــت، آرشــيــبــولــد 
كوكس. تا ذلك مباشرة استقالة وزير العدل 
األمـــيـــركـــي، إيــلــيــوت ريـــتـــشـــاردســـون، ونــائــبــه 
بــيــل راكــلــشــاوس، الــلــذيــن اســتــقــاال احتجاجا 
أطلقت وسائل  الرئيس. ومباشرة،  قــرار  على 
اإلعام األميركية اسم »مجزرة ليلة السبت«، 
في وصــف دقيق ملا قــام به الرئيس نيكسون 
مــن عــمــٍل غــيــر مــســبــوق.  بــعــد أكــثــر مــن ثــاث 
وأربعن سنة، يقوم الرئيس األميركي الحالي، 
دونالد ترامب، بمجزرة مشابهة، فيطرد مدير 
جيمس   )FBI( الـــفـــيـــدرالـــي  الــتــحــقــيــق  مــكــتــب 
كومي، بسبب إصراره على توسيع التحقيق 
الذي يقوم به فريق مكتبه في االتصاالت بن 
أعـــضـــاء فـــي حــمــلــة تـــرامـــب االنــتــخــابــيــة الــعــام 
ما  روس،  استخباراتين  ومسؤولن  املاضي 
ــر على نتائج االنتخابات، وساهم في فوز 

ّ
أث

الرئيس ترامب مقابل هياري كلنتون. الفرق 
بــن املــأســاة واملــهــزلــة أن وزيـــر الــعــدل ونائبه 

املنزلق نفسه الذي أودى بديمقراطية ليبيا، 
فــكــمــا أن املــلــيــشــيــات كـــانـــت فـــي لــيــبــيــا رأس 
السلطة  وإعـــادة  الطاغية  إسقاط  في  الحربة 
إلــى شعب ليبيا، كــان شــبــاب تــونــس هــم من 
ــاد الـــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي جــعــلــت الطاغية  قـ
يهرب، ال يلوي على شيء. وبالقدر نفسه، فإن 
الديمقراطية،  أسقطت  الــتــي  هــي  املليشيات 
عندما رفضت االندماج في الدولة أو السماح 
لــهــا بــــأداء مــهــامــهــا. وقـــد مــهــد هـــذا االنــســداد 
لــعــودة العسكر الــطــامــعــن إلـــى املـــيـــدان، هــذه 
املــــّرة بــدعــوى إعــــادة االنــضــبــاط املــفــقــود إلــى 
الـــشـــارع، وفــــرض »هــيــبــة الـــدولـــة«. كــذلــك فــإن 
»مليشيات«  إلى  الشبابية  الجماعات  تحول 
تغلق املناجم ومناطق إنتاج النفط وغيرها 
هــو أقــصــر الــطــرق إلـــى إســقــاط الديمقراطية 
وعــودة القمع. وكما حــدث في مصر وليبيا، 
ــذه »املـــلـــيـــشـــيـــات« أول ضــحــايــا  ــ ــتـــكـــون هــ سـ
الوضع الجديد الذي ال يمكن أن يسمح بمثل 
هـــذه الــفــوضــى وعــــدم االنــضــبــاط، مثلما أنــه 
لــن يــكــون أقـــدر مــن الــنــظــام الديمقراطي على 
لهم  يسمح  لــن  إنــه  بــل  ملطالبهم،  االستجابة 

بمجّرد التعبير عنها.
ــنــــزلــــق، ال بــــد مــــن أن  ولـــتـــجـــنـــب مـــثـــل هـــــذا املــ
ــكـــومـــة بـــالـــشـــجـــاعـــة والــــصــــدق،  تــتــحــلــى الـــحـ
ــقـــائـــق، فــمــطــالــب  ــه املـــحـــتـــجـــن بـــالـــحـ ــ ــواجـ ــ وتـ
املناطق املهمشة بتحقيق تقّدم في أوضاعهم 
بعصا  لها  االستجابة  يمكن  ال  االقتصادية 
ــة، تـــقـــول لـــلـــوظـــائـــف كـــونـــي فــتــكــون.  ــريـ ســـحـ
ــة لــهــا  ــابــ ــتــــجــ ــقـــطـــع ال يـــمـــكـــن االســ ــالـ وهــــــي بـ

أيـــام نــيــكــســون اســتــقــاال احــتــجــاجــا عــلــى قــرار 
الــرئــيــس إقــالــة املــحــقــق الــخــاص. وزيـــر الــعــدل 
الحالي جيف سيشنز ونائبه رود روزنشتاين 
إنهما من  بل  طــرد كومي،  أداة في  خِدما 

ُ
است

طالب بهذه اإلقالة. واملهزلة اليوم أيضا في أن 
ب 

ّ
يكون في واجهة قيادة الكونغرس دمى تغل

املصالح الذاتية والحزبية على مصالح األمة، 
مثل رئيس مجلس النواب، بول رايان، وكبير 
الشيوخ،  مجلس  فــي  الجمهورين  األعــضــاء 
بــدأت  الثلج  مــن  كــرة  ميتش ماكونيل.  ولكن 
بحيث  تكبر،  أن  كبير  احتمال  وثّمة  تتشكل، 
ترامب  الرئيس  تدخل  عــن  النظر  يغدو غــض 
للكونغرس،  يمكن  ال  عبئا  العدالة  مسار  في 
ــــدي الــــجــــمــــهــــوريــــن، أن  ــأيـ ــ حـــتـــى ولــــــو كــــــان بـ

يتحمله.
ويـــســـاعـــد الـــرئـــيـــس تـــرامـــب هــــذه الـــكـــرة على 
النمو بوتيرة متسارعة، بسبب التصريحات 
واألعمال التي يقوم بها. فإلى جانب إصراره 
تمرير مشروع يقضي على خطة سلفه  على 
الرئيس باراك أوباما للرعاية الصحية، وهو 
أميركي  مليون  مــن عشرين  أكــثــر  مــا سيترك 
خارج أي تأمن صحي، فإنه ال يزال يرفض أن 
األميركية  األمــة  إلى  الضريبية  عائداته  يقدم 
ــــذي يــتــبــعــه الـــرؤســـاء  عــلــى خــــاف الــتــقــلــيــد الـ
ــام الـــرئـــيـــس نــيــكــســون  ــ ــ األمــــيــــركــــيــــون مـــنـــذ أيـ
نفسه. وهــو ال يـــزال يعلن عــن كــرهــه امللونن 
واملسلمن والنساء، وقد أصر على تعين أقل 

ملــزيــد مــن مــثــل هـــذه الــعــمــلــيــات االبــتــزازيــة. 
ــر االقــــــتــــــصــــــاد والـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــيـ ــ وهـــــــــــذا سـ
إلى  فقط  ستصل  املكاسب  ألن  السياسية، 
مــن هــم أعــلــى صــوتــا وأقــــدر عــلــى االبـــتـــزاز. 
ــــؤدي ما  وســيــخــســر مـــن يــجــّد فـــي عــمــلــه ويـ
ــاج، فـــي أضــعــف اإليـــمـــان،  ــتـ عــلــيــه تــجــاه اإلنـ
مــكــافــأة عصابات  ولــو تمت  بــعــدم عرقلته. 
االبتزاز ومعاقبة املنتجن، فقل على تونس 

وديمقراطيتها واقتصادها السام. 
وإذا عــجــزت الــحــكــومــة عــن إقــنــاع املــواطــنــن 
بـــســـيـــاســـاتـــهـــا، فـــمـــن واجـــبـــهـــا أن تــســتــقــيــل، 
العملية  ففي  جــديــدة.  انتخابات  إلــى  وتدعو 
التأكيد  مــن  وأخــيــرًا  أواًل  بــد  ال  الديمقراطية، 
عــلــى أن قـــنـــوات اتـــخـــاذ الـــقـــرار ال بـــد أن تتم 
املنتخب  البرملان  الدستورية:  الشرعية  عبر 
والـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة املــنــبــثــقــة عــنــه وبــقــيــة 
املــؤســســات الــدســتــوريــة مــن رئــاســة وقــضــاء 
املـــنـــظـــمـــات  ــــق  ــــن حـ مـ كــــــان  ــيــــرهــــمــــا. وإذا  وغــ
السياسية واملدنية الضغط من أجل تحقيق 

الــــرأي الــعــام يــطــالــب، بشكل مــتــزايــد، بتعين 
محقق مستقل جديد، ليتابع مسيرة كوكس، 
وبـــدأ يــحــّرض الــكــونــغــرس، ليفكر فــي عملية 
مساءلة الرئيس وعزله. وبينما كان قرار عزل 
 مــن نــيــكــســون ملنع 

ً
املــحــقــق املــســتــقــل مــحــاولــة

فضيحة ووترغيت من أن تنهي حكمه باكرا، 
فقد وجد نفسه بعد عشرة أشهر خارج البيت 
األبيض، كأول رئيس يتم عزله من منصبه في 

تاريخ الواليات املتحدة األميركية كله.
لن يكون مثل هذا املسار اليوم بهذه السهولة، 
ــيــــوخ والـــــنـــــواب،  ــاء مـــجـــلـــســـي الــــشــ ــ ــــضـ ــــا أعـ فـ
وخصوصا الجمهورين، لهم قامات سابقيهم 
نفسها، فهم يعملون ليل نهار، ليس إلحقاق 
الحق، وإنما لسحب تغيير قانون الضرائب، 
ــــدوالرات،  بــمــا يــؤمــن لــهــم عـــدة مــلــيــارات مــن الـ
الصحية  الــرعــايــة  مــن صــنــدوق  سيسرقونها 
املسؤولون  أمــا  والــفــقــراء.  والعجائز  لألطفال 

مطالبها، فا بد أن يكون هذا الضغط سلميا. 
وإن تجاوز ذلك، فهو تعدٍّ على سلطات الدولة 
انتهازية  أن  املفهوم  ومــن  لة.  املساء يستحق 
إلى  قــد تدفع بها  السياسية  األحـــزاب  بعض 
اســتــثــمــار االحـــتـــقـــان، لــتــحــقــيــق مـــا تـــريـــد من 
مكاسب سياسية من غير أبوابها، كما حدث 
من قبل من استغال بعض حوادث االغتيال 
ولكن  تونسية.  حكومات  إلسقاط  اإلرهابية 
ــّد عـــلـــى أصـــحـــابـــه.  ــرتــ هـــــذا مــســعــى خــطــيــر يــ
ومــا حــال مــا سميت جبهة اإلنــقــاذ فــي مصر 
عــنــا بــبــعــيــد، فــأيــن هــم قــادتــهــا الــذيــن هــدمــوا 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى رؤوســهــم ورأس الشعب 

املصري، بدعوى إسقاط محمد مرسي؟
ــاء أن يسعى  فـــي الــديــمــقــراطــيــة، يــحــق ملـــن شـ
انتخابيا،  منازلتها  عبر  الحكومة  إلســقــاط 
ولـــيـــس ثـــّمـــة طـــريـــق آخــــــر. وعـــلـــى الــحــكــومــة 
أيـــضـــا أن تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا فــــي تــنــفــيــذ 
كامل  بــاســتــخــدام  عنها  والـــدفـــاع  سياستها 
ــانـــون ضـــد مـــن يــمــنــعــهــا مـــن أداء  ــقـ ســلــطــة الـ
مهامها، ثم يطالبها بتحقيق املعجزات. وفي 
إلى  العصيبة، تحتاج تونس  اللحظات  هذه 
كثير من الشجاعة والصدق مع النفس ومع 
الغير: على الساسة مواجهة الشارع بحقائق 
بصراحة  بعضا  بعضهم  ومواجهة  الوضع، 
ووضـــوح. وبــخــاف ذلـــك، سيصبح الجميع، 
ــــي ظــل  ومـــعـــهـــم الـــشـــعـــب، مــــن الــــنــــادمــــن. وفــ
الخراب العربي املخّيم، ال نحتاج إلى سقوط 

آخر منارة أمل لدينا.
)أكاديمي سوداني(

يتسابقون  فتراهم  تــرامــب  الرئيس  إدارة  فــي 
لتملقه، والخضوع له، وتلميع صورته ومللمة 
بتصريح  أدلـــى  كلما  يخلفها  الــتــي  أوســاخــه 
أو نــشــر تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، وكــــان أســوأ 
تغريداته تهديد كومي بعد إقالته بأنه ربما 
يــحــتــفــظ بــتــســجــيــات لــلــقــائــهــمــا ســابــقــا على 

العشاء في البيت األبيض. 
ــــع  ــــواقـ ــة ضـــــــوء فـــــي الـ ــطـ ــقـ ــة نـ ــ ــّمـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، ثـ
األمـــيـــركـــي الـــراهـــن الـــيـــوم، وهــــي اإلعــــــام. إنــه 
الــيــوم يتحمل مــســؤولــيــة كــبــيــرة فــي الحفاظ 
على الديمقراطية األميركية والدفاع عن مبدأ 
الضوابط والتوازنات. ويدرك الرئيس ترامب 
ذلك. لذلك يصنف اإلعام أكبر عدو له، ويشن 
عــلــيــه حــمــلــة كــبــيــرة ويــتــهــمــه بــأنــه »مـــزيـــف«، 
ولكن اإلعام ال يستسلم بسهولة، فهو يتابع 
كل أعمال ترامب وتصريحاته، ويبن خللها 

وزيفها، ويقابلها دائما بالحقائق. 
ــم بــأجــمــعــه  ــالــ ــعــ ــيــــون والــ ــيــــركــ وســــيــــكــــون األمــ
أن تغير  املــتــوقــع  انــتــخــابــات 2018  بــانــتــظــار 
تــركــيــبــة مــجــلــس الـــنـــواب )ومــجــلــس الــشــيــوخ 
الديمقراطيون  النواب  يحتل  بحيث  جزئيا(، 
األغلبية في املجلسن، وعندها ستبدأ رحلة 
جــــديــــدة بــــن تــــرامــــب والـــكـــونـــغـــرس، ســتــبــدو 
معها  كلينتون،  بيل  األســبــق،  الرئيس  رحلة 
رحلة  كبير،  إلــى حد  لعبة مسلية، وستشبه، 

نيكسون قبل أربعة عقود.
)كاتب سوري(

يغلق  أن  يمكن  فــا  اإلنــتــاج مغلقة،  ومــواقــع 
متطاولة،  ألشهر  الفوسفات  مناجم  الشباب 
فيحرمون الــدولــة مــن أحــد أهــم مــواردهــا، ثم 
يــطــالــبــون الــــدولــــة بــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة. فــهــذه 
ــه، فــي  ــبـ ــاء تـــشـ ــقـ ــمـ ــة الـــحـ ــ ــزازيـ ــ ــتـ ــ األعـــــمـــــال االبـ
نــتــائــجــهــا، إلـــى حـــد كــبــيــر، جــهــود املــنــظــمــات 
الــتــي دمـــرت السياحة فــي تونس،  اإلرهــابــيــة 
ــإن عــمــلــيــات  وإن اخــتــلــفــت الــــدوافــــع. كـــذلـــك فــ
تــعــويــق اإلنـــتـــاج، واالحــتــجــاجــات األبـــديـــة، ال 
مساعدة  على  املستثمرين  تشجع  أن  يمكن 
أن  واملــعــروف  والتطور.  النهوض  في  تونس 
العملية االقتصادية في كل بلد تحتاج، أول 
فهي  واالنضباط.  االستقرار  إلــى  تحتاج،  ما 
مــثــل الــــزراعــــة، ال يــمــكــن اســتــعــجــال ثــمــارهــا. 
وحتى الدول الكبرى، مثل أميركا وبريطانيا، 
تواجه مشكات ال يمكن التغلب عليها بحل 
انهارت بعض  البلدين،  ففي كل من  سحري. 
الصناعات، مثل صناعة السيارات، وتحولت 
مدن كانت عامرة )مثل ديترويت في أميركا، 
وبــعــض مـــدن شــمــال الــوســط فــي بريطانيا( 
ي 

ّ
إلــى خــرائــب. وإذا كــان دونــالــد تــرامــب يمن

مواطنيه بأنه سيعيد هذه املــدن إلى الحياة 
والــتــهــديــد،  البلطجة  وعــبــر  ســحــريــة،  بعصا 

فإنه ال يبيعهم إال الوهم.
ــارح الــحــكــومــة  ــن أن تــــصــ ــد مــ ــه، ال بــ ــيـ ــلـ وعـ
مناقشة  تــرفــض  وأن  بــالــواقــع،  التونسين 
املـــطـــالـــب تــحــت الـــتـــهـــديـــد، ألن االســتــجــابــة 
الليبية  الــحــكــومــات  لـــابـــتـــزاز، كــمــا فــعــلــت 
تشجيعا  ستكون  املليشيات،  ضغط  تحت 

ًمة لشغل املناصب الحساسة،  األشخاص ماء
وهي  للتربية،  وزيـــرة  ديــفــوس  بيتسي  فعن 
العاطلة من أي خبرة في هذا املجال والعدوة 
منوتشن  وستيفن  الــعــام،  للتعليم  األصيلة 
الــــــــذي حــــقــــق ثــــــــروة هــــائــــلــــة مـــــن تـــســـبـــبـــه فــي 
كــوارث االنهيار االقتصادي عام 2008، وزيرًا 
للخزانة، وعــن جـــراح دمـــاغ وزيـــرًا لإلسكان، 
البيئة  بـــإغـــاق وزارة  تــعــهــد  كـــان  وســيــاســيــا 
ــحــه لــــوزارة الــعــمــل فكان 

ّ
ــرًا لــهــا. أمـــا مــرش وزيــ

يضرب زوجته، واضطر إلى سحب ترشيحه 
الــشــيــوخ. ومــن  قــبــل أن يــصــّوت عليه مجلس 
يجد ملنصب مستشاره  لم  كل مساعديه  بن 
لـــألمـــن الــقــومــي خـــيـــرًا مـــن مــايــكــل فــلــن الـــذي 
الــروســي في واشنطن  التقى مع السفير  كــان 
املـــعـــروف بــعــاقــاتــه مـــع املـــخـــابـــرات الــروســيــة 
مرات عدة قبل االنتخابات، وقد رفض ترامب 
طــــرده، عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات املــتــعــّددة، 
العـــدل،  وزيـــر  أمــا  التحقيق.  قيد  اليوم  وهــو 
في  القانونية  اللجنة  فكانت  شيشنز،  جيف 
ــد رفـــضـــت تــرشــيــحــه عــام  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ قـ
1986 بسبب »سلوكه وتصريحاته العنصرية 
كيف  أخــيــرا،  الصفيق  تساؤله  يؤكدها  الــتــي 
يمكن لــقــاٍض فــي جــزيــرة فــي املحيط الــهــادي 
أن يوقف قرارًا لرئيس الواليات املتحدة«، في 
إشارة ازدراء إلى والية هاواي. على أية حال، 
كان قرار نيكسون إقالة كوكس العامة األولى 
بدأ  فقد  السريع،  انــحــداره  في طريق  الكبيرة 

»مليشيات« تونس بعد ليبيا

عندما يعيد ترامب سيرة نيكسون
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فوانيس رمضان لألغنياء
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القاهرة ـ العربي الجديد

حتى فوانيس رمضان لم تسلم من تبعات 
ــفــــاع األســــعــــار فـــي مـــصـــر. فـــهـــذه الــزيــنــة  ارتــ
األساسية في شهر رمضان تحرص الكثير 
 عام إلشاعة جو من الفرح 

ّ
من األسر على اقتنائها كل

لدى األطفال خصوصا، باإلضافة إلى تزين الشقق 
ــــة االقــتــصــاديــة تــدفــع الــبــعــض إلــى  والــــشــــوارع. األزمـ
املقّوى  الـــورق  باستخدام  يــدويــا  الفوانيس  تصنيع 
واملعادن. في الوقت عينه، تغزو الفوانيس الصينية 

فــوانــيــس رمــضــان هـــذا الــعــام وصــلــت إلـــى أكــثــر من 
 إلى 

ً
املــائــة، مــا جعل اإلقــبــال عليها ضئيا 100 فــي 

درجة كبيرة، على الرغم من عودة الفوانيس املحلية 
جاء  الغاء   

ّ
أن يوضح  املستورد.  ومنافستها  بقوة 

ــاع املــــــواد املــســتــخــدمــة في  ــفــ هــــذا الـــعـــام بــســبــب ارتــ
صناعة الفوانيس عقب ارتفاع سعر صرف الدوالر، 
للمنتجات  النقل  وكلفة  الجمركية  الــرســوم  وزيـــادة 

املستوردة.
 األســعــار زادت 

ّ
إن البائع محمد محمود فيقول  أمــا 

إلـــى الــضــعــفــن، وحــتــى أســعــار الــفــوانــيــس املصرية 
ارتــفــعــت، وكــثــيــر مــن الــزبــائــن »بــيــتــفــرج بــــس... لكن 
لديهم حق، فكيف لرجل أن يشتري فوانيس إذا كان 
لــديــه 3 أطــفــال وســعــر الــفــانــوس الــواحــد 80 جنيها، 
ــل، لـــم تــــزد الــــرواتــــب بـــقـــدر مـــا ارتــفــعــت  ــابـ ــقـ وفــــي املـ

األسعار؟«.
في املقابل، تباينت اآلراء بن املواطنن بن متفائل 
باستقبال الشهر الكريم وشاٍك لضيق املعيشة وغاء 
أن تنغص عليهم فرحتهم به.  التي يمكن  األسعار، 
تفضل  ال  ــهــا 

ّ
أن وهــي موظفة،  تؤكد شيرين محمد، 

األطفال،  إبهاجه  من  بالرغم  رمضان  فانوس  شــراء 
وذلك بسبب غاء املعيشة. تتساءل: »من أين أجلب 
 شــيء فــي مــصــر... كيلو 

ّ
مــا نحتاجه؟ الــغــاء فــي كــل

)الدجاج(  الفراخ  اللحمة تجاوز 125 جنيها وكيلو 
وصل إلى أكثر من 34 جنيها«.

ه سيشتري 
ّ
أما رب العائلة مصطفى سيد فيقول إن

الغاء.  جــدًا ألطفاله بسبب  فوانيس صغيرة  ثاثة 
 
ّ
ــو مــــوظــــف، إن ــ ــقـــول حــســنــي مـــحـــمـــود، وهـ كــــذلــــك، يـ
»فــوانــيــس رمــضــان بــاتــت ألبــنــاء األغــنــيــاء فــقــط أمــا 
ــة الـــغـــاء  ــالـ ــلــــه، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل حـ نـــحـــن فــلــنــا الــ
رمــضــان«.  فــي شهر  األســر  تواجهها  التي  الفاحش 
يضيف: »عمري تجاوز 55 عاما ولم أَر طوال حياتي 

غاء في األسعار كما يجري في أيامنا هذه«.

الصناعة  كبير  بشكل  فتنافس  املــصــريــة،  األســــواق 
املحلية، لكن هــنــاك حــالــة عـــزوف لــدى املصرين عن 
 األحــوال نتيجة 

ّ
شــراء أّي نــوع من الفوانيس في كــل

عدم  كثيرون  ل 
ّ

يفض الغذائية.  السلع  أسعار  ارتفاع 
شـــــراء الـــفـــوانـــيـــس هــــذا الـــعـــام خــصــوصــا بــعــد قـــرار 
املصرف املركزي بتعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف 

الدوالر األميركي في البنوك املصرية الرسمية.
فــي جــولــة لـــ »الــعــربــى الــجــديــد« فــي شـــوارع القاهرة 
إقبال على شــراء فوانيس رمضان. ويعيد  لم يظهر 
الفوانيس  أسعار  في  الكبير  االرتــفــاع  التجار سبب 
الــتــي تمنع املــواطــنــن مــن شــرائــهــا إلـــى زيــــادة كلفة 
ــــادة  املـــــواد املــســتــخــدمــة فـــي صــنــاعــتــهــا مــحــلــيــا، وزيـ

الجمارك والنقل على املنتجات املستوردة.
يـــؤكـــد مــصــطــفــى ســلــيــمــان، وهــــو مـــالـــك مــحــل لبيع 
فـــي منطقة  الــزيــنــة  أدوات  مـــن  الــفــوانــيــس وغــيــرهــا 
ــــروف االقــــتــــصــــاديــــة أصــــابــــت بــيــع  ــظـ ــ  الـ

ّ
الـــعـــتـــبـــة، أن

الفوانيس في مقتل، بعدما انخفض حجم املبيعات 
إلــى أقــل من 100 جنيه )5 دوالرات أميركية ونصف 
الــــدوالر( يــومــيــا، نتيجة غــاء الــفــوانــيــس مــن ناحية 

وارتفاع أسعار السلع الغذائية من ناحية أخرى. 
 مــصــر أصــبــحــت 

ّ
ـــــه بـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك فـــــإن

ّ
يـــوضـــح أن

رمضان،  شهر  فــي  الفوانيس  لصناعة  كبيرًا  سوقا 
إذ تــنــافــس الــصــنــاعــة املــحــلــيــة الــبــضــائــع املــســتــوردة 
خصوصا من الصن، بسبب القوة الشرائية الكبرى، 
 طفل لديها كعادة 

ّ
 أسرة بشراء فانوس لكل

ّ
والتزام كل

سنوية. كذلك، باتت الفوانيس عادة بن الكبار الذين 
يصرون على تعليق الفوانيس الكبيرة أمام منازلهم 
العمارات. وأيضا أصبحت  الشوارع وفي مداخل  أو 
الــفــوانــيــس هـــدايـــا بـــن املــحــبــن فـــي شــهــر رمـــضـــان، 
فيحرص الشاب على إهداء خطيبته فانوسا كتعبير 

عن الفرح بحلول الشهر املبارك.
 زيادة أسعار 

ّ
يقول بائع آخر يدعى فوزي محمد إن

مجتمع
تبّرع االتحاد األوروبي بنحو 12 مليون يورو لدعم برنامج الغذاء العاملي، الذي يقّدم مساعدات 
إنسانية لنحو 890 ألف أسرة تواجه أوضاعا إنسانية حرجة بسبب املجاعة. وقالت ممثلة االتحاد 
 هذا املبلغ مقّدم من قسم املساعدات اإلنسانية في 

ّ
األوروبي في جنوب السودان، جويس لوما، إن

أرواح  املتحدة إلنقاذ  األمــم  الــذي أطلقته منظمات  للنداء  مفوضية االتحاد األوروبـــي، استجابة 
املدنين الــذيــن يعانون مــن الــجــوع والــتــشــرد. أضــافــت أن هــذه املساهمة تأتي فــي إطــار جهودنا 
املتواصلة لاستجابة للمجاعة، التي وصلت إلى مراحل خطيرة.   )األناضول(

تقّدم مسلمون في مدينة بايون في والية نيوجيرسي األميركية، بشكوى قضائية ضد السلطات 
املستودعات  أحد  تحويل  البلدية طلب  لبناء مسجد. ورفضت  الترخيص  رفضت  التي  املحلية، 
الفارغة إلى مسجد، بذريعة عدم وجود مرآب للسيارات، واالزدحام املروري في املنطقة. عقب ذلك، 
رفع مسلمون شكوى ضد البلدية بدعوى التمييز الديني، مع اإلشارة إلى سماحها سابقا بإنشاء 
دور عبادة من دون مرآب للسيارات. وجاء في نص الشكوى أن العديد من دور العبادة، بينها 35 
)األناضول( كنيسة وكنيسا في املدينة، ال تضم أماكن لركن السيارات.  

شكوى ضد بلدية أميركية رفضت الترخيص لمسجد 12 مليون يورو لمواجهة المجاعة في جنوب السودان

لندن ـ كاتيا يوسف

ة ماين مريض يحصلون على 
ّ
أكثر من ست

»الستاتن«  وصفات طبية خاطئة ألدويــة 
ضة للكوليسترول، بحسب ما أظهرت 

ّ
املخف

أعــّدهــا باحثون في جامعة  دراســة حديثة 
»إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن«. والــخــطــأ يكمن 
ــعـــاج من  ــا يــتــنــاولــون الـ ــ ــؤالء إّمـ ــ  هـ

ّ
فـــي أن

النوع غير املناسب أو ال يتناولون الجرعة 
املوصى بها. وهذا الخطأ يمكن أن يعّرض 
قلبية،  بأزمة  اآلالف منهم، لخطر اإلصابة 
 
ّ
لذا يرى األطباء ضرورة تصحيح ذلك إذ إن

األمر أولوّية في مجال الصحة العامة. في 
مراجعة  على  الباحثون  اعتمد  دراســتــهــم، 
السجات الطبية لـ 184 ألف مريض، بهدف 
التوجيهات  مع  الطبية  الوصفات  مقارنة 
 ستة فــي املــائــة فقط 

ّ
الــوطــنــيــة. فــوجــدوا أن

من مرضى القلب يتناولون العاج الطبي 
 مريضا واحدًا 

ّ
بالجرع املناسبة، في حن أن

مــن بــن كــل خــمــســة مــرضــى لــم يــوصــف له 
»الستاتن« على اإلطاق.

في هذا اإلطار، يقول الدكتور محمود بربير 
ــــراض الــقــلــب فـــي مستشفى  اســـتـــشـــاري أمــ
»العربي  لـ البريطانية  برومبتون«  »رويــال 

أنواعا مختلفة من عاج   ثّمة 
ّ
إن الجديد«، 

الــســتــاتــن، أطــلــق أّولــهــا فــي بــريــطــانــيــا في 
عام 1987 وكان باهظ الثمن. وقد انخفض 
سعره مع بدء شركات أخرى في تصنيعه 
ومـــــع ظـــهـــور أدويــــــــة أخــــــرى أكـــثـــر فــعــالــيــة 
 10 مــلــيــغــرامــات مــنــهــا 20 

ّ
ــوازي كـــل ــ مــثــل تـ

األّول«. يضيف  الـــدواء  ذلــك  مــن  ميليغراما 
ــاب بــنــوبــة   »كــــــل شـــخـــص يــــصــ

ّ
بـــربـــيـــر أن

قلبية أو مشاكل في الشراين، هو بحاجة 
لــعــاج الستاتن، إلــى جــانــب نــظــام غذائي 
صحي. فاألخير غير كــاف وحــده«. ويلفت 
2008 تختلف عن  عــام  »توجيهات   

ّ
أن إلــى 

ــهــا تأتي مــن قبل 
ّ
توجيهات عــام 2017، ألن

فـــريـــق »نـــايـــس« الــتــابــع لــلــمــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــتــمــّيــز الــســريــري الــــذي يــجــتــمــع كـــل فــتــرة 
البحوث  لوضع توجيهات جديدة في ظل 
املــتــطــّورة«. ُيــذكــر أن ّبــربــيــر عضو فــي هذا 
الــفــريــق، وقـــد ضـــع تــوجــيــهــات خــاصــة في 

املستشفى حيث يعمل.
ــة ليست   »الـــدراسـ

ّ
إلـــى ذلـــك، يـــرى بــربــيــر أن

 ثّمة مرضى ال 
ّ
صحيحة بصورة كاملة، ألن

يستطيعون تناول كميات كبيرة من الدواء 
مع  تــضــاربــه  أو  الجانبية  أعــراضــه  بسبب 
 »األطّباء يراقبون 

ّ
أدوية ثانية«. يضيف أن

أوضــــاع املــريــض ويــجــرون لــه الفحوصات 
الازمة ويعملون بعدها قدر املستطاع على 
بلوغ هدف العاج املطلوب الذي يحتاجه«. 
ويشّدد بربير على »ضــرورة نشر التوعية 
الطبية بن الناس وليس بن األطباء فقط، 
حــتــى تــكــون لــديــهــم مــعــلــومــات عـــن املـــرض 
الـــــذي يـــعـــانـــون مــنــه وعــــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل 
ـــه »ال يمكن إلــقــاء الــلــوم 

ّ
مــعــه«. ويــوضــح أن

 
ّ
على الطبيب في حال عدم نجاح العاج، ألن

الوصفة  ــادات  إرشـ بع 
ّ
يت ال  أحيانا  املريض 

فا  تناولها،  ينبغي  التي  والكمّية  الطبية 
يأتي العاج بالنتائج املطلوبة«.

أزمات قلبية ووصفات طبية خاطئة

مصر،  فــي  الجنوني  األســعــار  ــالء  غ مــع 
 30 بين  بما  الواحد  الفانوس  سعر  تــراوح 
والــنــوع،  الحجم  بحسب  و500  جنيهًا 
يصل  الذي  الكبير  النحاس  فانوس  فهناك 
جنيهًا،  بـ120  والمتوسط  جنيهًا،   150 إلى 
والفانوس الملون بـ125 جنيهًا، والفانوس 
الخشب المفرّغ بـ 75 جنيهًا. كذلك، هناك 
 150 من  تبدأ  بأسعار  »مــودرن«  فوانيس 
دوالرًا   27.6( جنيه   500 إلى  وتصل  جنيهًا 

أميركيًا( للفانوس الواحد.

»مودرن« بـ500 جنيه

ربى أبو عمو

»أنِت ضحّية نظرة نمطّية رأسمالية سوقّية، 
ك قادرة على تغيير أحوالك 

ّ
أقنعتك أن

بنفسك، بعيدًا عن تغيير النظام وإسقاط 
مني بِك وبآخرين. بالتالي، حّملت 

ّ
املتحك

نفسك املسؤولية، وقد توهمت قسرًا 
 
ً
ه في حال وجدت حلوال

ّ
من املنظومة، أن

ملشاكلك، رّبما تصير حياتك أفضل. في 
هذه الحالة، تصيرين مجّرد عنصر صغير 

جدًا ضمن مشاكل الرأسمالّية. يعني في 
حال استطعِت حل مشاكلك بنفسك، وهذا 

 في نفسك. 
ّ

أمر نادر جدًا، فلن تفكري إال
ي من التفكير بغير نفسك، ولن 

ّ
لن تتمكن

تكوني قادرة على التفكير بغيرك. على 
العكس، ستحملينهم املسؤولية بسبب 

ما ركزِت 
ّ
وضعهم. وفي الوقت نفسه، كل

على نفسك، تغافلِت عن التعاون األفقي 
مع آخرين في طبقتك نفسها إلسقاط 
النظام الرأسمالي وتحقيق املساواة بني 

 املشاكل، شرط 
ّ

 لكل
ّ

البشر، الذي هو الحل
أن يكون هناك نظام إنساني حقيقي، وليس 

أن يسرق النظام الشيوعي مشاعر الناس 
ويخنق أحالمها«. 

هكذا بدأ الحديث مع صديق وزميل عن 
ا في حاجة إليه 

ّ
أهمّية علم النفس، وإن كن

حقًا. يؤمن بعضهم أن األنظمة واملجتمع 
والبيئة مسؤولة عن تكويننا ومشاكلنا، من 

دون أن يكون لهذا دخل بالنفس والوعي 
والالوعي. بل إّن هذا العلم مجّرد وسيلة 
للهرب. وآخرون يفصلون بني ما نعانيه 

كأشخاص نتيجة عوامل كثيرة، وبني تأثير 
تقاعس األنظمة عن تأمني حقوقنا البديهية. 

 في السكن على سبيل املثال يصير 
ّ

الحق
عبئًا على الطبقة املتوّسطة وما دون، وهذا 

وحده كفيل بتحقيق املعاناة.
وإن كان لدى كثيرين املعاناة نفسها، لكن 
تختلف طريقة تعاملهم مع املشكلة، وهذا 
بطبيعة الحال نتيجة تداعيات ما عاشوه 
اجتماعّيًا، وتداخله مع النفس. وال يمكن 
رؤية النتيجة بأّم العني. الخوف من املوت 
ى أن 

ّ
ه مجتمع إنساني مثالي، حت

ّ
لن يحل

ق 
ّ
بعض الدراسات أثبتت أّن األمر قد يتعل
بالجينات. وقبل ذلك، عدم القدرة على 
مواجهة املشاكل، والشعور بوهن دائم 

بسببها. 
مهما كان املجتمع إنسانّيًا، ولو بلغ الذروة، 

سيبقى هناك ما ُيتعب اإلنسان، ولهذا 
عالقة بما في نفسه، وما يخّزنه في وعيه 
والوعيه، وفي عالقاته مع الناس وتأثيرها 

عليه، وخيبات األمل وغيرها. بعيدًا عن 
أدوارنا ومبادراتنا وطموحاتنا في هذه 

ى تخزين ما 
ّ
الحياة، ثّمة »مستقبالت« تتول

اه فيها، سواء أكانت إنسانية أم ال.
ّ
نتلق

رّبما أكون ضحّية أمور كثيرة، منها 
 
ً
النظام الرأسمالي، الذين ال يعطينا مجاال

ا ننتمي إلى 
ّ
لالسترخاء، خصوصًا إذا كن

الطبقة التي اعتاد أن يدوسها ويمضي. 
لكّن ثمة آخرين، مثلنا، أكثر قدرة على 
االسترخاء أو التكّيف ريثما يحققون 

التغيير. وهذا ما يدفعني إلى نفض نفسي 
وحالي. ال يسعني انتظار اإلنسانية.

قبل أن يدوسني 
النظام

مزاج
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ليس بمقدور الجميع تحمل أسعارها )العربي الجديد(



بات للّبناني، ميشال 
بغداليان، أكثر من 
كتاب. هذا الشاب 

تمّسك بحلمه أكثر 
من أي شيء. منح 
نفسه للناس نهارًا، 

وللكتابة، وهي 
عشقه، ليًال

الجئون سوريون في ريف ألمانيا
فرص عمل ولغة وحياة عائلية واستقرار

1819
مجتمع

طرابلس ـ أورنيال عنتر

»تضع كرسّيًا أمام الباب وتنتظر 
ديــوان  عنوان  هو  الطريق«  لتأتي 
ــــوزي يـــمـــن. لكنه  شــعــر لــلــكــاتــب فـ
يــصــلــح أيـــضـــًا عـــنـــوانـــًا عــريــضــًا لــيــومــّيــات 
ميشال بغداليان، أو »ميشو« كما يعرفه كل 
كبارًا  أمــام بسطته،  الطريق  الذين يعبرون 
إذا ما كانوا  التحية  وصــغــارًا. يلقون عليه 
ــفــون دقــائــق ويتبادلون 

ّ
يــتــوق أو  مــســرعــن، 

والطقس  والبحر  املدينة  عن  الحديث  معه 
والناس.

مبتسمًا:  ويــقــول  يمينه،  إلــى  ميشو  يشير 
وهــي مجموعة  الجديدة«،  التشكيلة  »هــذه 
ــوكـــــوالتـــــة والـــبـــســـكـــويـــت  ــشـــ ــ مــــــن ألـــــــــــواح الـ
ها على طاولة 

ّ
والسكاكر والحلويات، يصف

ـــــــة الــضــّيــقــة 
ّ
قــــرب بــــاب بــيــتــه فـــي أحــــد األزق

في  الساحلية  امليناء  مدينة  في  والجميلة 
الفرح  يبيع  ــه 

ّ
كــأن لبنان(.  )شــمــال  طرابلس 

التوّجه إلى مدينة 
كبيرة لن يكون مفيدًا 

في ظل صعوبة تعلّم 
اللغة األلمانية

في الليل، يفتح ميشو 
كومبيوتره ويترك خياله 

يسرح فيؤلّف قصصًا 
عن الحب والفراق

وهو يجلس على 
كرسيّه المتحّرك، حارب 
الوقت وحقق حلمه 

وما زال

لــأطــفــال عــلــى شــكــل حــلــوى، ويــبــيــع الــحــّب 
للكبار على شكل قصص غرام خيالّية. 

الــبــســطــة لــيــســت إال وســيــلــة تــســعــف ميشو 
في  فهو  الصيف.  فــي فصل  الــوقــت  لتبديد 
قلبه  إلــى  األحـــّب  للعمل  يتفّرغ  الحقيقة، ال 
 بعد منتصف الليل. »منذ كنت صغيرًا، 

ّ
إال

ني 
ّ
بأن أهلي  وأخــبــرت  الكتب.  تأليف  أردت 

ســأصــبــح كــاتــبــًا حــن أكـــبـــر«. يــقــول الــشــاب 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــًا، ل ــامــ ــن الـــعـــمـــر 33 عــ الـــبـــالـــغ مــ
الــجــديــد«: »حـــن أنــهــيــت دراســـتـــي، راودنـــي 
ــــذه املـــــرة، بـــدأت  ــذا الــحــلــم مـــن جـــديـــد. وهـ هــ

العمل على تحقيقه«.  
مــع نشر كتابه  كــانــت  الحلم  بــدايــة تحقيق 
األول »بداية حلم«، والذي يتضّمن قصصًا 
ــًا. »هـــي  ــامــ قـــصـــيـــرة كــتــبــهــا فــــي عـــمـــر 25 عــ
الخيال، قصص  مــن وحــي  قصص قصيرة 
حـــب وغــــــرام. أفـــّكـــر فـــي حــبــيــبــتــي الــخــيــالــيــة 
وأكــتــب عــنــهــا أو أكــتــب لــهــا«، يــقــول ميشو 
وهو يعيد قراءة بعض املقاطع من الكتاب. 
مــجــمــوعــة  فـــهـــو  والــــــرجــــــاء«،  »اإلرادة  أّمــــــا 
الكتاب   

ّ
أن  

ّ
إال قــصــص وخــواطــر وجــدانــيــة. 

إلى  واألقــــرب  ميشو،  لقصة  توثيقًا  األكــثــر 
ســيــرة ذاتـــيـــة، فــهــو »قــّصــتــي مــع الـــصـــراع«. 
ــو بــبــســاطــة قــّصــة حــيــاتــي. من  يــضــيــف: »هـ
خالله، أوصــل صوتي ورســالــة مفادها أنه 
طاقة  إلــى  الجسدّية  اإلعــاقــة  تحويل  يمكن 

فكرية«. 
لم يطل بقاء ميشو في رحم أّمه، فقد ولدته 
في الشهر السادس من حملها. حن ولدته، 
كــان ينقصه األوكــســجــن. لكن هــذه لــم تكن 
ــــور تــتــطــّور  ــــدأت األمـ املــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة، وبـ
ه ولد 

ّ
شيئًا فشيئا. بعدها، عرف األطباء أن

من دون وركــن. لكن حن علموا بذلك، كان 
ب والدة 

ّ
الوقت قد فات. »غلطة حكيم«، تعق

 ميشو، وهــو على 
ّ
لكن ميشو على حديثه. 

الوقت  حــارب  املــتــحــّرك،  الكهربائي  كرسّيه 
وحقق حلمه وما زال. 

 يوم، 
ّ

هذه املعركة الهادئة الذي يقودها كل
الــذي اخــتــار له  كتب كثيرًا عنها فــي كتابه 

عنوان »مثابرة وأمل«.
ــذا الـــكـــتـــاب نـــفـــســـه، يـــتـــطـــّرق مــيــشــو  ــ فــــي هــ
بـ  نــهــاره  يبدأ  امليناء.  مدينته،  مــع  لعالقته 
»كـــزدورة« في املدينة بمفرده أو مع رفاقه. 
 األحــوال، فإن أبناء امليناء وسّكانها 

ّ
في كل

بونه أيضًا بـ »املختار«، 
ّ
يعرفون ميشو ويلق

ى أخبار 
ّ
هو الذي عادة ما يكون أول من يتلق

ــهـــدوء فـــي بــيــتــه.  ــاء جــلــوســه بـ ــنـ مــديــنــتــه أثـ
»أخيرًا، قررت العمل على هذه البسطة حتى 

أقوم بشيء جديد.
الذين  وجـــدت نفسي أســتــوحــي مــن األوالد 
يـــركـــضـــون نـــحـــوي لـــشـــراء الـــســـكـــاكـــر، ومــن 
أّمــا عالقة ميشو  الطرقات«.  املشردين على 
إذ  امليناء،  أهالي  ة 

ّ
كاف بالبحر، فحاله حال 

ــظــمــون أيــامــهــم ونشاطاتهم 
ّ
يــبــدو أنــهــم يــن

 يوم، وفي فصل 
ّ

بحسب البحر.  »صباح كل
ف 

ّ
الصيف تحديدًا، أتوجه إلى البحر وأتوق

هناك. أتأّمله. أستمع إلى هديره أو لحكايا 
الصيادين الكثيرة التي ال تنتهي«، يحكي 
ميشو ثّم يضيف: »أكثر ما أحب في امليناء 

األسواق القديمة والبحر«. 
في سياق حديثه عن نضاله والجهود التي 
يبذلها مــن أجــل تحويل اإلعــاقــة إلــى حافز 
 النظر 

ّ
إيــجــابــي، ال يــمــكــن ملــيــشــو أن يــغــض

ال  بالله  إن عالقته  يقول  بالله.  عــن عالقته 
كثيرًا،  »إيــمــانــي ســاعــدنــي  بكلمة.  تــوصــف 
مــن دونـــه لــم أكــن ألصــبــح حيث أنــا الــيــوم«. 
يــضــيــف: »عـــنـــدمـــا أدخـــــل الــكــنــيــســة، أنــســى 
الفتًا  خلفي«،  وأتركه  ه 

ّ
كل الخارجي  العالم 

 اإليمان هو سالح يستطيع من خالله 
ّ
إلى أن

أن ينجح في تحويل إعاقته الجسدية إلى 
ني في كتاباتي 

ّ
طاقة فكرية وإيجابّية. »لكن

ال أتطرق إلى املواضيع الدينّية ألنها شائكة 
بعض الشيء، لذلك أبتعد عنها وألجأ إلى 

.»
ً
الكتابة عن مدينتي املتنّوعة مثال

 النهار 
ّ
ال يكتب كلمة واحدة في النهار »ألن

للناس«. في الليل، يفتح ميشو كومبيوتره 
ــــف قــصــصــًا 

ّ
ــؤل ــيــ ــرك خـــيـــالـــه يــــســــرح فــ ــ ــتـ ــ ويـ

ــراق، أو يــحــكــي عـــن املــيــنــاء  ــفــ عـــن الــحــب والــ
وحجارتها التي يعرفها جيدًا. »إذا كنا في 
فــصــل الــشــتــاء، أكــتــب فــي بــيــتــي. لــكــن مــا أن 
 حتى آخذ حاسوبي 

ً
قليال الطقس  يصحو 

ــاك«، يــقــول  ــنــ ــارج وأكـــتـــب هــ مــعــي إلــــى الــــخــ
ميشو الـــذي يــحــب الـــخـــروج مــن الــبــيــت، إن 
كــان على كرسيه أو في أحالمه. يعمل اآلن 
على كــتــاب جــديــد، أيــضــًا وأيــضــًا فيه كثير 
مــن الــوجــدانــيــات والــحــب. فعل الــكــتــاب هذا 
يرافقه فعل البحث عّمن يتّبنى املشروع. إذ 
الكاتب  إن ميشو غالبًا ما يكون هو نفسه 

والناشر والبائع في آن. 

لدى قدومهم إلى 
ألمانيا، فّضل عدد من 

الالجئين السوريين االستقرار 
في المدن الصغيرة 

والقرى، ألسباب عدة، 
منها تعلم اللغة األلمانية 

بشكل أسرع، إضافة إلى 
توّفر الفرص، علمًا أن 

لهذا صعوباته أيضًا

برلين ـ يارا وهبي

ميركل،  أنجيال  األملــانــيــة  املستشارة  نصحت 
فــي مقابلة تــلــفــزيــونــّيــة، الــالجــئــن الــســوريــن 
الــقــرى واملـــدن الصغيرة، وعــدم  إلــى  بالتوجه 
الفكرة  أن  الكبيرة. صحيح  املــدن  التمركز في 
ال تبدو جذابة للوهلة األولى، لكنهم سيلقون 
املحلين، ويكونون  السكان  أكبر من  ترحيبًا 
قــادريــن على االنــدمــاج بشكل أفضل، بحسب 
أســبــاب  األرجــــح، للمستشارة  مــيــركــل. وعــلــى 
أخــــرى لــتــقــديــم هــــذه الــنــصــيــحــة، مــنــهــا تــرّكــز 

املهاجرين بشكل كبير في املدن الرئيسية.
 عــددًا مــن الــســورّيــن كــانــوا قــد استبقوا 

ّ
 أن

ّ
إال

ــّرروا الــتــمــركــز فــي املــدن  ــ نصيحة مــيــركــل، وقــ
 أســبــابــه. منهم من 

ّ
الــصــغــيــرة والـــقـــرى، ولــكــل

ــل الــحــيــاة الــهــادئــة عــلــى صــخــب املــديــنــة، 
ّ

فــض
خصوصًا بعد كل ما شهدوه خالل الحرب، أو 
 التوّجه 

ّ
سفرهم إلى أملانيا. آخرون شعروا بأن

 
ّ

إلــــى مــديــنــة كــبــيــرة لـــن يـــكـــون مــفــيــدًا فـــي ظــل
لوا 

ّ
فض هـــؤالء  األملــانــيــة.  اللغة  م 

ّ
تعل صعوبة 

التقّرب من جيرانهم األملان بداًل من االنضمام 
إلـــى املــجــتــمــع الـــســـوري الـــذي بـــدأ يــتــشــّكــل في 
املـــدن الــكــبــرى. آخــــرون أيــضــًا أرادوا االبــتــعــاد 
كلّيًا عن تجّمعات السورّين في املدن الكبرى، 
واالحتفاظ بنوع من الخصوصّية في مدينة 
صـــغـــيـــرة، حـــيـــث يــمــكــن الـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــم 
السورين،  بقضية  مهتمن  أملــان  مــن  مباشر 
عــلــمــًا أن كــثــيــريــن حــصــلــوا عــلــى الـــدعـــم الـــذي 
 مناسبًا 

ً
يــرغــبــون بــه بــســرعــة، فــوجــدوا عــمــال

أو ناديًا رياضيًا أو أصــدقــاء أملــان كانوا لهم 
سندًا في الغربة. وقرر البعض البقاء في قرية 
من  يتمكنون  ريثما  الــوقــت،  لبعض  صغيرة 
م اللغة، لينتقلوا بعدها إلى مدينة كبيرة. 

ّ
تعل

ــزءًا ال يــســتــهــان بـــه أيــضــًا مـــن هـــؤالء  إال أن جــ
اعتاد الحياة في املدينة التي استقر فيها مع 

اللغة وإيــجــاد عــمــل. »حــن وصــلــت إلــى هنا، 
سألت عن مكان للتدّرب على كرة القدم. وكان 
ــاضـــي أّول خـــطـــوة في  ــي نــــاد ريـ الــتــحــاقــي فـ
القدم«.  االندماج، خصوصًا أنني أعشق كرة 
وقـــد أهــلــه الــتــزامــه االنــتــقــال إلـــى نـــاد خــاص 

للهواة، يتطلب مهارات عالية.
املــدرب إن »عثمان شــاب محترف. وفي  يقول 
املــبــاراة األولــى، سجل هدفن. كما أن التزامه 
وجـــدّيـــتـــه وأخـــالقـــه وانــســجــامــه مـــع الــفــريــق، 
االندماج.  قدرته على  أثبتت  جميعها عوامل 
نــتــمــنــى أن يـــكـــون قـــــدوة لــغــيــره مـــن الــشــبــاب 

املهاجر«.
أّما فراس العلي وزوجته وشقيقه، فقد قّرروا 
البقاء في مدينة رودل شتات الصغيرة. يقول 
 ،

ً
ـــنـــي لـــو وجـــــدت عــمــال

ّ
فــــــراس: »فـــكـــرت فـــي أن

سأبقى ألن الجو هادئ. ال أريد أكثر من هذه 
الطبيعة الرائعة وعمل«. 

اللغة بسرعة،  تعلم  فـــراس، وهــو صــيــدالنــي، 
فيما التحق أوالده بمدارس قريبة من املنزل. 
يــقــول: »األهـــم بالنسبة لــي كــان إيــجــاد فرصة 

الــعــمــل. كـــان الــبــعــض يشكو مــن الــتــعــصــب أو 
قلة الحركة وكثرة املسنن. لكنني ركزت على 
 فــي صيدلية. رّبــمــا لو 

ً
هــدفــي، ووجـــدت عــمــال

كــنــت فـــي مــديــنــة كــبــيــرة لــكــان هــنــاك عــشــرات 
ــوري الــصــيــدالنــي  ــســ ــا الــ ــ ــنـــا، أنـ املـــنـــافـــســـن. هـ
الــوحــيــد فــي رودل شــتــات، وقــد حصلت على 
أمـــــا شــقــيــقــه،  مــــريــــح«.  فـــرصـــة جـــيـــدة ودوام 
ــة نــفــســهــا،  ــنــ ــديــ ــي املــ ــ ــع طـــبـــيـــب فـ ــ ــتــــدرب مـ ــيــ فــ
الــلــغــة. يضيف:  تــتــابــع زوجـــتـــه دروس  فــيــمــا 
لناحية  صغيرة  مدينة  في  صعوبات  »هناك 
ــواصــــالت. لــكــن لــكــل مــكــان سلبياته  تــوفــر املــ

وإيجابياته«.

عائلة
االستقرار  الــســورّيــة  الــعــائــالت  بعض  لت 

ّ
فض

في مدن صغيرة، حفاظًا على الحياة العائلية. 
مــن جــهــة أخــــرى، يــعــّد هـــذا إيــجــابــيــًا لأطفال 
م اللغة أسرع. وتتمّيز القرى 

ّ
ليتمكنوا من تعل

بطابعها املحافظ، في ظل قلة نسبة الشباب. 
ل من احتمال تصادم بعض العائالت 

ّ
أمٌر يقل

السورية مع التحرر، على غرار املدن الكبرى.
تــقــول لــيــلــى، وهــــي أم لــثــالث فــتــيــات: »األهــــم 
ابنتي  األطــفــال.  مــدارس  إلينا كانت  بالنسبة 
ــة حــقــقــت نــجــاحــًا الفــتــًا باللغتن  فـــي املـــدرسـ
االنكليزية واألملانية، ونحن محاطون بالدعم 
ــنــــة، عـــــدا عــن  ــي املــــديــ ــن مــكــتــب االنـــــدمـــــاج فــ مــ
الــنــشــاطــات الــتــي تنظم عــلــى مـــدار األســبــوع، 
حـــتـــى أن األطـــــفـــــال بـــــــــدأوا يـــتـــكـــلـــمـــون الــلــغــة 

بطالقة«. 
سريعًا  دعمًا  القــت  السورّية  العائالت  بعض 
من أخرى أملانية، على غرار عائلة إرسالن التي 
كــانــت آنـــا وتــوبــاز داعــمــن لــهــا. يــقــول تــوبــاز: 
»في البداية، أردنــا املساعدة فقط. مع الوقت، 
»أهمّية  إلى  الفتًا  العائلة صديقة«،  أصبحت 
وجــود دعــم مــن املجتمع املحلي لالجئن في 
مناطقنا، إذ إن هذا يساعدهم على االندماج 
وعدم تشكيل مجتمعات موازية، على غرار ما 
حصل مع الجالية التركية. الحياة في القرى 
واملدن الصغيرة ليست سهلة، لكن الحياة في 
املدن الكبرى تفرض صعوبات من نوع آخر«.

وصــولــه. مــن جهة أخـــرى، فــإن قــانــون اللجوء 
الـــــذي صــــدر حـــــّدد حـــركـــة الـــالجـــئـــن وأمـــاكـــن 

استقرارهم.

فرص
ــان بـــالـــتـــجـــمـــعـــات الـــكـــبـــرى  ــمــ ــثــ لــــــم يـــهـــتـــم عــ
تــعــنــيــه، كما  الــســيــاســة ال  إن  إذ  لــلــســوريــن. 
أنه ليس راغبًا في إضاعة الوقت. أراد إتقان 
األملانية قبل أي شــيء، حتى ال تضيع  اللغة 
ســنــوات عــمــره مــن دون تحقيق الــنــجــاح. هو 
م 

ّ
إلـــى أملــانــيــا وأراد تعل شـــاب دمــشــقــي، قـــدم 

F F

بطاقة هوية

ميشال 
بغداليان

قصة حب أولها الكتابة 
وآخرها مدينة الميناء

يابسة وبحر يغريان ماليين األسماك والطيور

محمية آرغين ثروة موريتانية

المحمية عانت 
من اإلهمال الرسمي 

وسوء استغالل 
الدعم المادي

نواكشوط ـ خديجة الطيب

في موريتانيا إحدى أهم املحميات الطبيعية 
يهاجر  التي  آرغــن  أفريقيا، هي محمية  في 
إليها سنويًا مالين الطيور، بينما تستقبل 
اآلتية  األسماك  من  أصنافًا مختلفة  مياهها 

من أعماق املحيط األطلسي.
بالرغم من إهمال السلطات املوريتانية وعدم 
الترويج ألهمية املحمية وخصائصها عامليًا، 
 آرغن ما زالت محتفظة بمميزاتها بفضل 

ّ
فإن

تــنــوع ثــرواتــهــا وفـــــرادة طــبــيــعــتــهــا، وهـــو ما 
دفع بعض الهيئات الدولية املهتمة بحماية 
لها  بالسماح  السلطات  مطالبة  إلــى  البيئة 
الــالزمــة  الــحــمــايــة  وتــوفــيــر  املحمية  بتسيير 
هــذه  بأهمية  أخــيــرًا  الــســلــطــات  اقتنعت  لــهــا. 
ــة املــنــاطــق  ــــى الئـــحـ املــحــمــيــة بـــعـــد ضـــّمـــهـــا إلـ
العاملية، واعتبارها من  األهمية  الرطبة ذات 
جانب منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة 
والــعــلــوم »الــيــونــيــســكــو« تــراثــًا عــاملــيــًا. بــذلــك، 
انــتــقــلــت الـــوصـــايـــة عــلــى املــحــمــيــة مـــن وزارة 
البيئة إلى رئاسة الوزراء ملنحها أهمية أكبر، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة لـــآالف مــن أنــــواع الطيور 
إلى  السياحة  البحرية، وتشجيع  والكائنات 

حوض آرغن.
تــغــطــي مــحــمــيــة آرغــــن مــســاحــة 12 ألـــف كلم 
مربع موزعة بن اليابسة واملــاء، وهي بذلك 
تتكون  أفريقيا.  في  البحرية  املحميات  أكبر 
محمية آرغن من منطقة شاطئية تقع شمال 
الــــبــــالد، بـــاإلضـــافـــة إلــــى أرخـــبـــيـــل مـــن الــجــزر 
تطأها  لــم  بكر  مناطق  بينها  مــن  الصغيرة، 
قـــدم إنــســان، خــصــوصــًا الــجــزر الــتــي تختلط 
فــيــهــا املـــنـــاخـــات والــــتــــيــــارات، فـــتـــغـــري آالف 

الطيور واألسماك بالهجرة إليها. 
الطبيعيات  عالم  من  بطلب  املحمية  أنشئت 
الــفــرنــســي تـــيـــودور مـــونـــود عـــام 1976، حن 
الحــــظ األهــمــيــة الــخــاصــة لــلــمــنــطــقــة وتـــوافـــر 
أنــــواع مختلفة مــن الــطــيــور واألســـمـــاك فيها 
وظهور أخرى في رحلة هجرتها بن الشمال 
ــقــــدم دراســــــــة عــلــمــيــة تــوصــي  والــــجــــنــــوب، فــ
إلـــى الحفاظ  بــإنــشــاء محمية آرغـــن وتــدعــو 
عــلــى جــمــال هـــذه املــنــطــقــة وتــنــوعــهــا البيئي 
تقطنها  التي  والحيوانات  الطيور  وحماية 
لها  الترويج  عــدم  أو تمر فيها. وبالرغم من 
 
ّ
فــإن أهــمــيــة خــاصــة،  كمنطقة ســيــاحــيــة ذات 
ــــن تـــجـــذب الــســيــاح األوروبـــيـــن  مــنــطــقــة آرغـ
والعلماء واملهتمن بقضايا البيئة والزائرين 
الرمال  العذراء، حيث  الطبيعة  الباحثن عن 
الــنــاعــمــة تــعــانــق الــســمــاء وتــرســم مــع شاطئ 
البحر الهادئ لوحات جميلة تزينها الطيور 
ــا حــصــلــت  ــهــ ــ

ّ
ــأن والــــســــالحــــف الــــتــــي تــــبــــدو كــ

من  فيها.  منافسة  ال  مستعمرة  على  أخــيــرًا 
ــتـــي تـــهـــاجـــر ســنــويــًا  بــــن مـــاليـــن الـــطـــيـــور الـ

إلــــى مــحــمــيــة آرغـــــن، هـــنـــاك الــبــجــع األبــيــض 
والنحام  األشقر  والبقويق  امللكي  والخطاف 
أنــواعــًا مختلفة  املحمية  كما تضم  الــــوردي. 
كالغزال  باالنقراض،  املهددة  الحيوانات  من 
والـــســـلـــحـــفـــاة الـــبـــحـــريـــة الــــخــــضــــراء وبــعــض 

الثدييات البحرية األخرى.
ولد  البيئي يحيى  الباحث  يقول  من جهته، 
 محمية آرغن أهم محميات 

ّ
الشيخ أحمد، إن

ــا فــي تــجــديــد املـــوارد  أفــريــقــيــا لناحية دورهــ
البيئي  الـــتـــوازن  عــلــى  واملــحــافــظــة  الطبيعية 
فــي الــســاحــل األفــريــقــي املــعــرض للكثير من 
واســتــخــراج  الصيد  أنشطة  بسبب  املــخــاطــر 
 حـــوض آرغــن 

ّ
الــنــفــط والـــغـــاز. يــشــيــر إلـــى أن

األوروبين  تبادل وتواصل بن  كــان منطقة 
 أول مـــن اكــتــشــفــه من 

ّ
واألفــــارقــــة قــديــمــًا، وأن

استقروا  الذين  البرتغاليون  األوروبــيــن هم 
في جزيرة آرغــن وشيدوا حصنًا عام 1442 
 زيــــــارة عــلــمــاء الــبــيــئــة 

ّ
لــلــمــيــالد. يــضــيــف أن

للمنطقة رفعت من قيمتها ودفعت املنظمات 
الــدولــيــة فــي سبعينيات الــقــرن املــاضــي إلــى 

تـــحـــذيـــر الـــســـلـــطـــات مــــن اســـتـــمـــرار الــســمــاح 
بالصيد في حوض آرغن.

 املحمية عانت من اإلهمال الرسمي 
ّ
يؤكد أن

وســـوء اســتــغــالل الــدعــم املــــادي الـــذي قدمته 
ــعــنــى 

ُ
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة عــبــر مــشــاريــع ال ت

بالحفاظ على خصوصية الحوض. ويعتبر 
 فــشــل الــقــائــمــن عــلــى الـــشـــأن الــبــيــئــي في 

ّ
أن

لـــعـــب دورًا ســلــبــيــًا فــــي مــكــانــة  مـــوريـــتـــانـــيـــا 
املحمية التي كان من املمكن أن تصبح إحدى 
 ذلك لم يتحقق 

ّ
أكبر محميات العالم، غير أن

نــتــائــج  وتـــجـــاهـــل  اإلداري  ــفـــســـاد  الـ بــســبــب 
الدولية،  املنظمات  وإبعاد  العلمية  األبحاث 
وعـــــــدم احـــــتـــــرام آلــــيــــات اســــتــــغــــالل املــحــمــيــة 
وتجديد قوانن تسييرها وفق حالة ثروتها 

الطبيعية والحيوانية. 
 األنشطة املقامة في املنطقة ال 

ّ
أن يشير إلى 

البيولوجي،  والتنوع  البيئي  البعد  تــراعــي 
فــهــنــاك أصــنــاف عــديــدة ونــــادرة مــن الطيور 
املحمية،  في  التكاثر  تفضل  التي  واألسماك 
الــتــي تؤثر  املختلفة  األنــشــطــة  مــهــددة بفعل 
الصيد  أنشطة  ومنها  البيئي،  الــتــوازن  فــي 
وأعمال الحفر والتنقيب عن املعادن والنفط. 
ويـــطـــالـــب الـــبـــاحـــث الــســلــطــات بــاالســتــجــابــة 
لــتــوصــيــات »الــيــونــيــســكــو« واتـــخـــاذ تــدابــيــر 
 األنشطة التي تهدد املحمية، 

ّ
سريعة لوقف كل

السياحة  العلمي وتطوير  البحث  وتشجيع 
 مغريات االستكشافات 

ّ
البيئية، وتجاهل كل

»الــســمــاســرة« حاليًا  يــحــاول  الــتــي  النفطية 
عدم  مــن  بالرغم  بأهميتها  السلطات  إقــنــاع 

توفر مؤشرات دقيقة لها.

أجل، قد يحتوي السمك على الزئبق، 
ونعم، بعض اإلشــاعــات حــول السمك 
 موقع 

ّ
املنتج في املــزارع صحيح، لكن

»ريــــــدرز دايـــجـــســـت« يـــعـــرض حــقــائــق 
حـــــول الـــســـمـــك واملـــــأكـــــوالت الــبــحــريــة 
تدفعك إلى تناول هذا الطعام الخارق 

من دون أي قلق:
- ملاذا عليك أن تعرف أكثر عن السمك؟ 
السمك كعنصر غذائي مهم جدًا،   

ّ
ألن

إذ يــحــتــوي عــلــى بــروتــيــنــات حــيــويــة 
ــزز الـــــدمـــــاغ وتـــــحـــــارب االلـــتـــهـــاب  ــعــ تــ
ــــوالت  ــأكـ ــ ــاول املـ ــ ــنـ ــ ــلــــب. تـ ــقــ ــّوي الــ ــ ــقــ ــ وتــ
البحرية يساعد في منع نحو 54 ألف 
حالة وفاة بأمراض القلب والجلطات 
الكمية  املتحدة.  الــواليــات  في  سنويًا 
املــــوصــــى بـــتـــنـــاولـــهـــا 3 وجــــبــــات مــن 
السمك أو املأكوالت البحرية أسبوعيًا.

بــــالــــقــــريــــدس  نــــفــــســــك  تــــحــــصــــر  ال   -
)الــجــمــبــري( والــســلــمــون: هــنــاك أنــواع 
عــــديــــدة مــــن الـــســـمـــك الـــرخـــيـــص الــتــي 
العظيمة  فــوائــدهــا  الـــنـــاس  يــعــرف  ال 
باإلضافة إلى مذاقها الجيد. ال بّد من 
التي تؤّمن  التعرف على تلك األنــواع 
لــك الــكــمــيــة املــطــلــوبــة مــن دون تحمل 

كلفة باهظة.
- ال تـــبـــاِل بــالــزئــبــق: أســـمـــاك الــقــرش، 
وأبو سيف، والتونا وغيرها معروفة 
أن  يمكن  ما  الزئبق،  على  باحتوائها 
يـــؤثـــر ســلــبــًا عــلــى الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي 
يتناولها  التي  الكمية   

ّ
لكن لإلنسان. 

الــــشــــخــــص عــــــــادة مـــــن الــــســــمــــك حــتــى 
عــنــدمــا يــأكــلــه يــومــيــًا لــن تتسبب في 

تسممه بالزئبق، بحسب الخبراء.
- أسماك املزارع: يتخوف الناس عادة 
من أسماك املزارع خصوصًا ما يعالج 
 الــســمــك املعالج 

ّ
مــنــهــا. لــكــن، لــيــس كـــل

السمك   
ّ
أن مــن  التأكد  املطلوب  سيئًا. 

لــم يــجــِر اســتــخــدام مـــضـــادات حيوية 
أو مـــبـــيـــدات فـــي مــعــالــجــتــه. فـــي هــذه 
 سمك املــــزارع آمــن تمامًا 

ّ
الــحــالــة، فـــإن

لالستهالك البشري.
قوة  تعزز  التي  السمك  أنـــواع  اختر   -
الـــدمـــاغ: مــا يــقــّوي الــخــاليــا الدماغية 
مــن الــســمــك هــو الــنــوع الــــذي يحتوي 
فـــهـــي تــعــزز  ــيــــغــــا 3«،  أحــــمــــاض »أومــ
الوظائف اإلدراكية في الدماغ وتقّوي 
الذاكرة. السلمون والسردين واملاكريل 
واألنــشــوفــة، وتــروت املياه العذبة في 
مقدمة األنــواع التي تحتوي »أوميغا 

.»3
- األســـمـــاك املــثــلــجــة؟ ومــــاذا فــي ذلــك؟ 
إذا لم تملك القدرة على الوصول إلى 
األسماك الطازجة، ال تمانع في شراء 
األســـمـــاك املــثــلــجــة مــن املــتــجــر املحلي 
 
ّ
فهي خــيــار مــمــتــاز. يــقــول الــخــبــراء إن

التثليج  إلــى  ترسل  املثلجة  األســمــاك 
ها 

ّ
أن يعني  ما  بعد صيدها،  مباشرة 

 العناصر الغذائية كما هو 
ّ

تحتوي كل
الحال مع الطازجة.

)العربي الجديد(

حقائق مهمة 
عن المأكوالت البحرية

أسئلة3
إلى

■ كيف كانت حياتك بين السكري والدراسة؟

أبــدأ من تخرجي بدرجة بكالوريوس تمريض عام من الجامعة اإلسالمية 
 

ّ
كل عايشت  بالسكري.  إصابتي  أحمل   1992 عــام  ولــدت  ني 

ّ
لكن  ،2014 عــام 

وساعدوني  أهلي  دعمني  اإلحــســاس.  وفــقــدان  الكلى  كمشاكل  مضاعفاته، 
في تصميم لوحات شكلتها من أدوات عالج السكري كشرائح قياس السكر 
والــحــقــن وغــيــرهــا. وكـــان هــدفــي مــن هـــذه الــلــوحــات لــفــت الــنــظــر إلـــى معاناة 
 
ً
املرضى في توفير حقن األنسولن. يمكنني االستغناء عن املاء يومًا كامال

لكن ليس باستطاعتي االستغناء عن األنسولن ساعة واحدة.

■ أثناء دراستك الجامعية أجريِت ثالثة أبحاث حول مصابي 
السكري في غزة، فما الذي توصلِت إليه؟

البحث األول كــان عــن حـــاالت اإلصــابــة فــي قــطــاع غــزة والــفــرق بينها وبن 
بلدان عربية أخرى في مختلف األمور، والبحث الثاني كان دراسة في سلوك 
السكري  الثالث فكان حول تأثير  البحث  أما  املراهقن املصابن بالسكري، 

في التحصيل الدراسي.

■ وماذا عن عملِك في التوعية، هل تنظمين حمالت؟

ة« 
ّ
أنشأت مجموعة عبر تطبيق واتساب تحمل اسم »السكري بوابتي للجن

الداخل والخارج لالستفادة من تجاربهن في  جمعت فيه فلسطينيات من 
مواجهة السكري والخبرات الخاصة بهن بعيدًا عن الخرافات التي يتداولها 
البعض في مواجهة السكري. وأثناء عملي في وزارة الصحة، نظمت حملة 
الخاطئة  املفاهيم  وتصحيح  بهما  للتعريف  والــضــغــط،  بالسكري  توعية 
املصابن،  أهالي  الحملة خصوصًا  التعامل مع اإلصابات. واستهدفت  في 

فهؤالء تقع على عاتقهم مسؤولية االهتمام باملريض ودعمه.

نفسها  عن  تعّرف  بل  مريضة،  إنّها  يقولوا  أن  ترفض 
منذ  معه  تتعايش  فهي  بالسكري،  مصابة  أنّها  على 
والعشرين.  الخامسة  في  وهي  اليوم  حتى  والدتها 
الطبي  المجال  العمل في  إلى  السكري نفسه دفعها 
الفلسطينية  الممرضة  هي  الصحية.  التوعية  وفي 
من  الجديد«  »العربي  إلــى  تتحدث  التي  علي  ــالم  إس

قطاع غزة المحاصر

إسالم 
علي

إعداد يامن سلمان

تستمتع 
بحياتها 

الجديدة 
)Getty(

)داني بركات(

أطباق السمك عديدة )علي السعدي/ فرانس برس(طبيعة خالبة وثروة طبيعية هائلة )العربي الجديد(
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كل رمضان وأنتم بخير
اليوم األول علن أن اليوم هو 

ُ
ما إن أ

أول أيام شهر رمضان في 
عدد من الدول العربّية، 

ى نزل ناس إلى الشوارع وبدأوا 
ّ
حت

االحتفال. هذه طريقتهم للفرح. هؤالء 
 درجات 

ّ
 الصيام في ظل

ّ
ُيدركون أن

، إال 
ً
حرارة مرتفعة لن يكون سهال

أن هذا ال يمنعهم من االحتفال 
ترحيبًا بقدوم هذا الشهر. إضافة 

إلى االحتفال، حرص البعض في دول 
عربّية مختلفة، على استكمال تزيني 

الشوارع، وإن كانوا قد بدأوا ذلك قبل 
أسبوع على األقل.

وامتألت األسواق باملواطنني، الذين 
حرصوا على شراء كل ما يحتاجونه 
لوليمة اليوم األول، الذي يكاد يكون 
األجمل على اإلطالق. في هذا اليوم، 

تحرص عائالت كثيرة على دعوة 
األقارب واألصدقاء لتناول طعام 

مة« هي جزٌء من 
ّ
اإلفطار معًا. و«الل

حالوة هذا الشهر، قبل أن ينتقلوا إلى 
طقوس العبادة.

إلى ذلك، يشهد سكان الجزائر هذا 
العام أطول فترة صيام في اليوم 

باملقارنة مع دول عربية أخرى، وفقًا 
للحسابات الفلكية، بمعدل 16 ساعة 

و44 دقيقة، فيما يكون أقصرها 
بالصومال بـ 13 ساعة. وحث االتحاد 

العاملي لعلماء املسلمني، األمة 
اإلسالمية، على الدعاء للمستضعفني، 

وذلك ضمن رسالة تهنئة وجهها 
االتحاد لألمة بهذه املناسبة.

 البعض سيكون قادرًا على 
ّ
ورغم أن

االستمتاع بهذا الشهر، وتأمني الغذاء 
الالزم، فإن آخرين، خصوصًا في 

مناطق النزاعات والحروب، سيعانون 
مات 

ّ
األمّرين، آملني أن تنشط املنظ

اإلنسانية لتأمني االحتياجات 
األساسية لهم. مع ذلك، سيتبادلون 

التهانئ... كل عام وأنتم بخير.
)الصور: فرانس برس/ األناضول(

سبح أفغانستان

يحّضر المعجنات

الخضر طازجة

ينتظر قدوم الزبائن

الفوانيس 
جاهزة أيضًًا

احتفاالت

بعض من زينة 
غزة 
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ما وراء الحجب المصري: قمع ومصادرة ومآرب أخرى
القاهرة ـ العربي الجديد

أصـــــدر الـــنـــظـــام املـــصـــري قــــــرارًا بــحــجــب 21 
ــًيــــا، بـــــادعـــــاء »بــــــث أخـــبـــار  ــًعــــا صــــحــــافــ مــــوقــ
تحريضية والتشجيع على اإلرهـــاب«، يوم 

األربعاء الفائت.
ــــع  ــواقـ ــ ــــت مـ ــانــ ــ ــون ســــــــاعــــــــات، كــ ــ ــــضــ وفـــــــــي غــ
»الجزيرة« و«مصر العربية«، و«عربي 21«، 
و«الـــشـــعـــب«، و«قـــنـــاة الـــشـــرق«، و«كــلــمــتــي«، 
و«الــحــريــة بــوســت«، و«حــســم«، و«حــمــاس«، 
و«إخـــــــــــوان أون اليــــــــن«، و«نــــــافــــــذة مـــصـــر«، 
و«بوابة القاهرة«، و«رصد«، و«مدى مصر« 
قـــد ُحــجــبــت تــمــامــا عـــن جــمــيــع متصفحي 
مصر. وكانت الحكومة املصرية قد أقدمت 
في ديسمبر/ كانون األول 2015 على حْجب 
موقع صحيفة »العربي الجديد«، وهو قرار 
ــتـــه الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حــقــوق  دانـ
اإلنــســان وتقدمت بدعوى قضائية إللغائه 
في يناير/ كانون الثاني من العام املاضي 
ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير االتصاالت 
ورئيس الجهاز القومي لالتصاالت ووزير 
الــداخــلــيــة ومـــديـــر اإلدارة الــعــامــة للتوثيق 
واملعلومات بــوزارة الداخلية، قبل أن تحال 
الــدعــوى إلــى هيئة للمفوضني إلبــداء الــرأي 

في يوليو/ تموز املاضي.
ــة، فـــي بـــيـــان لــهــا،  ــريـ وقـــالـــت الـــشـــرطـــة املـــصـ
األربعاء، بعنوان »مصر تقطع أذرع التطرف 
واإلرهاب«، إن مصدرا أمنيا رفيع املستوى، 
كشف عن حجب 21 موقًعا إلكترونًيا داخل 
جمهورية مصر العربية، لتضمنها محتوى 
ــم اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف ويـــتـــعـــّمـــد نــشــر  يـــدعـ
األكاذيب. وأضاف املصدر أن إجراءات حجب 
املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة تــمــت وفــقــًا لــلــقــانــون، 
موضحا أن هــذه املواقع دأبــت خــالل الفترة 
املاضية، على بث الشائعات واألكاذيب، كما 
دعت إلى العنف والتطرف والتحريض على 
اإلرهـــــاب، وكــانــت ســّبــاقــة فــي نــشــر األخــبــار 
املتعلقة بالعمليات اإلرهابية التي ضربت 

أماكن متفرقة في أنحاء البالد.
وأشار املصدر إلى أن َمن يدير هذه املواقع، 
»هم عدد من األشخاص املنتمني إلى تيارات 
ــذيــن ينفذون أجندات  فكرية متشددة، أو ال
أجنبية لــزعــزعــة اســتــقــرار الــدولــة املصرية، 

ويتلقون دعمًا ضخمًا من عدة جهات«.
وأشار املصدر إلى أن »صْبر الدولة املصرية 
نــفــد إزاء هـــذه املــواقــع ومـــا تبثه مــن أخــبــار 
تــســتــهــدف هـــدم الــوطــن وبـــث الــكــراهــيــة بني 
املسلمني واملسيحيني واستقطاب الشباب 
وتــحــريــضــهــم عــلــى الــعــنــف، وبــــث اإلحــبــاط 
واليأس«، مؤكدًا أن حالة السيولة التي كانت 
في املاضي لم تعد مجدية، وأن دول العالم 
تتعامل مع وسائل اإلعالم باعتبارها ركنا 
أصيال من أركان األمن القومي، وبالتالي فإن 
مصر تخوض حربًا حقيقية ضد اإلرهــاب، 
ليس فقط على املستوى األمني والعسكري 
ــفـــكـــري والــثــقــافــي  ــا عـــلـــى املـــســـتـــوى الـ ــمــ وإنــ
ــــي«. فـــي املـــقـــابـــل، كـــانـــت صــرخــات  ــــالمـ واإلعـ
منظمات املجتمع املــدنــي واملهتمني بشأن 
ــقـــوق تــشــجــب وتـــديـــن هــذا  ــريـــات والـــحـ الـــحـ
الــقــرار، الــذي وصفه املرصد العربي لحرية 
ـــالم - منظمة مجتمع مــدنــي مــصــريــة ـ  اإلعـ
بأنه »اتهام كيدي ال يستند إلى دليل، كما 
أنه قرار يخالف نص املادة 71 من الدستور 
املصري، التي تحظر تماما إغالق أو حْجب 

أو مصادرة الصحف«.
وأشــار املرصد إلــى أن هــذا اإلجــراء الخطير 
بحجب مــواقــع مشهود لها باملهنية يؤكد 
ــداء الــســلــطــات الــحــاكــمــة في  تــصــاعــد حـــدة عـ
مــصــر لــحــريــة الــصــحــافــة والـــتـــي بــــدأت منذ 
اليوم األول النقالب الثالث من يوليو/ تموز 
2013 بإغالق العديد من القنوات والصحف 

الرافضة لالنقالب العسكري.
وأكــــد املـــرصـــد »يـــأتـــي هــــذا اإلجــــــراء مــواكــبــًا 
ــرارات ســعــوديــة وإمــاراتــيــة  ــ ومــتــزامــنــًا مــع قـ
مشابهة بحجب العديد من املواقع، وهناك 
بــعــض املـــواقـــع املــحــجــوبــة شملتها قــــرارات 
الــدول الثالث مصر والسعودية واإلمــارات، 
وهـــي مــواقــع الــقــنــوات والــصــحــف القطرية، 
مــا يشي بــأن األمـــر يرتبط بــأزمــة سياسية 

بني هذه الدول ودولة قطر، وليس له عالقة 
بادعاءات محاربة اإلرهاب«.

وأنــهــى املــرصــد بــيــانــه بــــــ«إزاء هـــذه الهجمة 
ــد حـــريـــة  ــ ــــالث ضـ ــثـ ــ ــــني الـــــــــدول الـ ــة بـ ــقـ ــنـــسـ املـ
الــصــحــافــة، يـــدعـــو املـــرصـــد الــعــربــي لــحــريــة 
اإلعــــالم إلـــى تــحــرك عــاجــل مــن كــل الهيئات 
ــة بــــحــــريــــة الـــصـــحـــافـــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــات املـ ــمــ ــظــ ــنــ واملــ
والتعبير في العالم للتصدي لهذه الهجمة، 
الــــتــــي ـ لــــو مــــــرت - فـــإنـــهـــا ســتــفــتــح شــهــيــة 
األنــظــمــة املستبدة لغلق وحــجــب املــزيــد من 

ــق مقرر 
ّ
املــنــابــر اإلعــالمــيــة«. مــن جــانــبــه، عــل

لجنة الحريات بنقابة الصحافيني السابق، 
خـــالـــد الـــبـــلـــشـــي: »الـــحـــجـــب مــــصــــادرة ال بــد 
مــن التصدي لــهــا«، وقــال »الــخــطــوة األمنية 
بحجب 21 مــوقــًعــا إلــكــتــرونــًيــا، هــي انتهاك 
شديد الــخــطــورة ضــد الصحافة وحريتها، 
وهــي خطوة لــم يفعلها نظام مــبــارك سوى 
ــــدة لـــم تــتــجــاوز عــدة  ــام الـــثـــورة وملـ ــ خــــالل أيـ
ساعات«. وأضــاف البلشي »الغريب أنه في 
الوقت الذي اّدعى املصدر األمني أن الحجب 

بــزعــم الــتــرويــج للعنف، فــإن الحجب طــاول 
)مــدى مــصــر(، وهــو واحـــد مــن أهم  موقعًا كـــ
املــواقــع املستقلة فــي مــصــر، و)املــصــريــون(، 
وهو موقع تابع لصحيفة تصدر بترخيص 
ــة.  ــادمــ ــنــــذر بــــمــــصــــادرات قــ ــا يــ ــمـ مــــصــــري، بـ
وامتد املنع لعدد من املواقع الشهيرة التي 
تعمل منذ فترة طويلة وتصدر من الداخل 

املصري«.
وأعلن البلشي تضامنه مع »الزمالء في كل 
املواقع املحجوبة«، مطالًبا بـ«خطوات أوسع 
مـــن الــتــضــامــن وحــمــلــة قـــويـــة تــفــضــح هــذه 

الجريمة ضد الصحافة وحريتها«.
ــان مــوقــع »مـــدى مــصــر« قــد نشر تدوينة  وكـ
عبر موقع التوصل االجتماعي »فيسبوك«، 

محتواها »أصدقاء مدى األعزاء..
تـــأكـــدنـــا اآلن بــعــد الـــتـــواصـــل مـــع شــركــائــنــا 
الــتــقــنــيــني أن مـــوقـــع مــــدى مــصــر قـــد ُحــجــب 
عبر حقن )ريسيت( تعطل االتصال بعنوان 
موقعنا عبر أغلب مقدمي خدمة اإلنترنت 
في مصر. نحاول اآلن تعقب وتحديد مصدر 
الــهــجــوم، لــكــنــه حـــدث بــالــتــزامــن مـــع أخــبــار 
ــا بسبب دعمها  حــجــب الــحــكــومــة 21 مــوقــًع

اإلرهاب ونشرها األكاذيب«.
ــلــــى كــــل األحــــــــوال،  وأضـــــافـــــت الـــصـــفـــحـــة »عــ
فــلــنــســتــمــر: رغــــم أن الـــحـــصـــول عــلــى إجــــازة 
كـــان سيسعدنا كــثــيــًرا، إال أنــنــا مستمرون 
فــي النشر عبر كــافــة املــنــصــات املــتــاحــة إلى 
ــا. انتظروا 

ً
جانب موقعنا اإللكتروني أيــض

صــحــافــتــنــا كــاملــعــتــاد. يــمــكــن الـــوصـــول إلــى 
موقعنا عــبــر الــبــروكــســي، والــنــســخ املخبأة 
)الكاش(. ليس هذا مثالًيا لكن علينا جميًعا 
ــا«. »نــحــن أبــنــاء الــهــامــش، 

ً
أن نــتــأقــلــم مــؤقــت

منه خرجنا، ومنه سنظل نــخــرج. انتظروا 
ا قريًبا جًدا عن كيفية الوصول إلينا 

ً
تحديث

من جــديــد«، هكذا أنهت صفحة مــدى مصر 
حديثها. يشار إلــى أن موقع »مــدى مصر« 
بــــدأ عــمــلــه فــعــلــيــًا اعـــتـــبـــارا مـــن الــثــالثــني من 
يونيو/ حزيران 2013، بالتزامن مع دعوات 
ــة بــــــأول رئـــيـــس مـــصـــري مــنــتــخــب،  ــ ــاحـ ــ اإلطـ
محمد مرسي، وما تاله من انقالب عسكري.

كــمــا أن الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات حقوق 
اإلنسان دانت قرار الحكومة املصرية بحجب 
21 موقعا إلكترونيا، بزعم تحريضها على 

التطرف أو مساندتها لإلرهاب.
وقالت الشبكة »هي تهم واهية يعلم الجميع 
أنها تصطنع لتغطية عداء النظام املصري 
لحرية الصحافة والتعبير، وسعيه الحثيث 

ملالحقة املخالفني في الرأي«.
وأكــــد بــيــان الــشــبــكــة أن الــحــمــلــة تــأتــي على 
خــلــفــيــة ســلــســلــة لـــم تــنــقــطــع حــلــقــاتــهــا منذ 
ــن الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة  مــنــتــصــف 2013 مـ
التعبير على اإلنــتــرنــت تحت زعــم محاربة 
ـــاب أو الـــتـــحـــريـــض عـــلـــيـــه أو ســعــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلرهـ
املــســتــهــدفــني بــاملــالحــقــة لقلب نــظــام الحكم. 
كانت آخر حلقات تلك السلسلة هي الحملة 
األمنية الشرسة الجارية التي الحقت بها 
الـــدولـــة عــشــرات الــشــبــاب عــلــى خلفية نشر 
آرائــهــم بشكل سلمي على مــواقــع التواصل 
ــــي. وقـــــالـــــت الـــشـــبـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ملعلومات حقوق اإلنسان »أمسينا في سجن 
تــزداد أســواره ارتفاعًا يومًا بعد يوم. فبعد 
ــع الــتــظــاهــر، ومــالحــقــة منظمات 

ْ
قـــانـــون مــن

ــــن حـــقـــوق  ــعـــــني عـ ــ ــدافـ ــ ــــي واملـ ــــدنـ املـــجـــتـــمـــع املـ
اإلنــــســــان، وحــبــس الــنــاشــطــني الــســيــاســيــني 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ونـــاشـــطـــي مـــواقـــع الـ
فوجئنا مساء أمس، بقرار حجب 21 موقعا 
إخباريا دون حكم قضائي أو سابق إنــذار 
من أي جهة قضائية أو حتى إداريـــة، وهو 
األمــر الــذي يعمل على ترسيخ دعــائــم حكم 
الـــفـــرد، وغـــيـــاب الــقــانــون واملــؤســســاتــيــة في 
الــقــرارات الحكومية«. واعــتــبــرت الشبكة أن 
»السلطات املصرية تلجأ إلى سياسة حجب 
املــــواقــــع اإلخـــبـــاريـــة وقــــــــرارات حــظــر الــنــشــر 
لــلــحــيــلــولــة دون نـــشـــر أخــــبــــار االنـــتـــهـــاكـــات 
القانونية والحقوقية. حيث سبق أن  قامت 
هـــذه الــســلــطــات بحجب الــعــديــد مــن املــواقــع 
الــتــي تـــراقـــب الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة فـــي يــوم 
الــتــصــويــت فـــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة في 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2010«.

الحملة تأتي على خلفية 
سلسلة لم تنقطع 
حلقاتها منذ 2013

مجددًا يلجأ النظام المصري إلى قمع الرأي اآلخر، أو الرأي الصحافي المختلف، من خالل عملية حجب لمواقع 
بالجملة. ويأتي ذلك ليكمل مسلسل قمع حرية الصحافة الذي ينتهجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي

ــعــربــيــة ملــعــلــومــات حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــبــت الــشــبــكــة ال  طــال
الــســلــطــات املــصــريــة بــالــتــراجــع عــن قـــرار حــجــب املــواقــع، 
وااللتزام بالتعهدات الدولية الخاصة باحترام حرية الرأي 
والتعبير والتوقف عن مالحقة املعارضني السياسيني 

وأصحاب الرأي. 
كــمــا دان الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي وعـــضـــو مــجــلــس نــقــابــة 
الصحافيني املصريني، جمال عبد الرحيم، قرار الحجب، 
واعتبره »قــراًرا غريًبا وغير مسبوق«، وأكد أنه »يؤدي 
ــزمـــالء الــصــحــافــيــني  ــــى تــشــريــد املـــئـــات مـــن الـ بــالــطــبــع إل
ــؤدي  ــتــمــريــن، كما ي أعــضــاء النقابة أو الــشــبــاب تحت ال
إلى تراجع مصر عامليًا في حرية الصحافة أكثر وأكثر 
بعد أن احتلت املرتبة 161 من بني 180 دولــة وتربعت 
على رأس القائمة الــســوداء حسب آخــر تقرير ملنظمة 
مراسلون بال حــدود العاملية«. وحلت مصر على رأس 

»القائمة الــســوداء«، التي أعدتها منظمة مــراســلــون بال 
حـــدود، لحرية الصحافة فــي الـــدول وهــي القائمة التي 
تضمن الدول التي ُيعتبر فيها وضع الصحافة »خطيرًا 
لــلــغــايــة«، بــعــدمــا تــراجــعــت مــصــر مــن املــرتــبــة 159 إلــى 
املترتبة 161 من بني 180 دولة على مستوى العالم في 

حرية الصحافة لعام 2017.
ــد الــتــقــريــر الــصــادر عــن »مــراســلــون بــال حــــدود« أن  وأكـ
ـــة على مستوى العالم،  مصر أصبحت ضمن 21 دول
تعد األسوأ في حرية الصحافة وتأتي على رأس القائمة 

السوداء التي أعدتها املنظمة بشأن حرية الصحافة.
مة أن دقت ناقوس الخطر في اليوم العاملي 

ّ
وسبق للمنظ

لحرية الصحافة قبل أسابيع، عندما أعلنت أن وضع 
حرية التعبير في مصر يتراجع بشكل دراماتيكي وأن 

النظام يضّيق الخناق على الصحافيني.

األسوأ في حرية الصحافة

MEDIA
منوعات

فيسبوك 
في 

رمضان

أعــلــن »فــيــســبــوك« عــن تــقــريــر إحــصــائــي جديد 
يكشف باألرقام كيف يتفاعل مستخدمو املوقع، 
خالل شهر رمضان، وجاء في نص التقرير، أن 
هذا املوسم ليس فقط فترة للعبادة، بل هو فرصة 
للتواصل مع األصدقاء والعائالت، وجانب كبير 

من هذا التواصل يتم عبر املوبايل.
ــق تــقــريــر »فـــيـــســـبـــوك« فــــإن 244 مــلــيــون  ـ ـ  ووفـ
مستخدم حول العالم يحتفلون بشهر رمضان، 

املئة من املستخدمني في منطقة  86 في  بينهم 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا. ويعرف املوقع 
نــمــوًا اســتــثــنــائــّيــًا فـــي االســـتـــخـــدام عــبــر املنصة 
بنسبة 5 في املئة مقارنة مع باقي شهور السنة، 
وهو ما يعني زيــادة تقدر بـ 57.6 مليون ساعة 
إضافية. ويذكر أن عدد مستخدمي »فيسبوك« 
ــى 233 مــلــيــون  ــ ــ فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي يـــصـــل إل
مستخدم، بينهم 130 مليون مستخدم يومي.  

وال يكتفي املستخدمون بالحديث عن رمضان، 
ــط، بــــل يـــســـتـــمـــرون فــي  ــقـ ــــالل شـــهـــر واحــــــد فـ خـ
التفاعل مع املوضوع ألكثر من 9 أسابيع، بينها 
أربعة أسابيع قبل رمضان من أجل االكتشاف 
والعثور على أفــكــار، ومــا بــني 3 و4 أسابيع من 
أجل في التفاعل عبر الهواتف، وأسبوع أخير عن 

رمضان وأجواء العيد وآخر الهدايا.
وعــنــد الــنــظــر إلـــى آخـــر أرقـــــام »فــيــســبــوك« نجد 

أن نسبة االســتــخــدام تـــزداد خــالل فــتــرات الليل، 
وخصوصًا في الساعة الثالثة فجرًا، أي خالل 
ــا املـــحـــادثـــات عــبــر املــوبــايــل  وقــــت الـــســـحـــور.  أمــ
فتزداد خالل شهر رمضان بـ 4.84 مرات أكثر 
مقارنة مع شهور السنة، ويأخذ منها التسوق 
ــزداد املــحــادثــات في  والــطــعــام نصيبًا وافـــرًا، إذ تـ

رمضان عن الطعام بنسبة 25 في املئة.
)العربي الجديد(

)Getty(
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عن  السعودية  املحطة  تثن  لم  صوتية  ة  ل ب ن ق
تنفيذ ما هو ُمقرر. وصمت رامز جالل نفسه 
هم خليفة، واتجاه 

ُ
عن أي رّد قد يكون إثباتًا لت

خليفة فــي املــقــابــل إلـــى الــلــعــب عــلــى عــواطــف 
املشاهد، واالنقالب، وليس فقط التحذير من 
مثل هذا النوع من البرامج، وتحديدًا مقالب 
ياسر جــالل، وتذكير الفنانني الضحايا، بما 
د يحمله املقلب مــن تأثير صحي أو نفسي  قــ
فــي وقت  عليهم، بنية خليفة »اللهم اشــهــد«. 

تعتبر املشاركة في هذا النوع من البرامج كأي 
 .

ً
عــمــل فــنــي يــقــدمــه الــفــنــان ويــنــال أجـــره كــامــال

ــام املــحــطــة للمتابعة،  وهـــذا مــا فــتــح الــبــاب أمـ
ـــهـــا 

ّ
ــــقــــال إن والـــســـيـــر فــــي بـــرنـــامـــج »مـــقـــالـــب« ُي
شاركني.

ُ
ا من قبل الفنانني امل

ً
معروفة سلف

تعيش وتأكل غيرا
يــر بعيد عــن مقالب جـــالل، ينتظر املنتج  وغــ
والفنان اللبناني كميل أسمر، عرض الحلقة 

كريستين أبيض

على الرغم من سيطرة املسلسالت 
ـــة عـــلـــى الــــشــــاشــــات، هــنــاك  الـــعـــربـــيَّ
ــن الـــبـــرامـــج الــخــاّصــة   مـ

ٌ
مــجــمــوعــة

بــالــشــهــر الـــكـــريـــم، ســتــكــون مــشــغــولــة بــعــرض 
 

ُ
الــبــرامــج الــتــرفــيــهــّيــة، أو بــرامــج أخـــرى تحمل

طابعًا إنسانّيًا. 

رامز تحت األرض
يــكــســب الــفــنــان رامــــز جــــالل، مـــجـــددًا، موسمًا 
جـــديـــدًا فـــي اســتــعــراض مــقــالــبــه مـــع الــفــنــانــني 
واإلعـــالمـــيـــني فـــي الــعــالــم الــعــربــي. والـــواضـــح 
أن مــحــطــة MBC لـــم تــكــتــرث لــكــل التعليقات 
واالنتقادات التي واجهت هذا املوسم تحديدًا 
مــن بــرنــامــج جـــالل، وتــابــعــت حتى بــدأ عرض 
الحلقة األولــى الــيــوم. والــواضــح أن البرنامج 
ُيــشــكــل مــنــفــذًا ربــحــيــًا لــلــمــحــطــة الــســعــوديــة، 
»بــرومــو« األول  مـــن خـــالل نــســبــة املــتــابــعــة لــلـــ
لــلــبــرنــامــج الــــذي تــخــطــى مــلــيــون مــتــابــع على 
قناة »يوتيوب«. والواضح أيضًا، أن »القنبلة« 
التي رماها اإلعــالمــي طوني خليفة، باتجاه 
د  الــبــرنــامــج والــفــنــان رامـــز جـــالل، كــانــت ُمــجــرَّ

لم يُمَنح الفيلم جهدًا 
حقيقيًا على مستوى 

الحدث والشخصيات

هل الفنانون 
على علم مسبق بمقالب 

رامز جالل؟

تصنّف شالالت فيكتوريا 
على أنها األكبر 

في العالم بالحجم

2223
منوعات

األولــــى مــن بــرنــامــجــه »تــعــيــش وتــأكــل غــيــرا«. 
أســــمــــر الــــــــذي مــــضــــى لـــــه أكــــثــــر مـــــن عـــشـــريـــن 
عــامــًا فــي هـــذا الــنــوع مــن الــبــرامــج، إذ ال يــزال 
مــتــأهــبــًا لـــإيـــقـــاع بـــالـــنـــاس بــطــريــقــة عــفــويــة. 
»العربي الجديد«: »اعتدت أن أحاكي  لـ يقول 
املشاهد بعني عفوية منذ عشرين عامًا، وهذا 
ما دفعني للبقاء ومحبة الناس لي طوال هذه 
الــفــتــرة. نــعــم، هــنــاك بــعــض املــواقــف املــحــرجــة، 
ـلــك الــضــعــيــفــة فـــي تــنــفــيــذ مــقــلــب، لكننا  أو تـ

نــعــتــمــد عــلــى الــعــفــويــة نــفــســهــا«. ال مــيــزانــيــة 
مالية مفتوحة أمام كميل أسمر، كما هو حال 
زميله في القاهرة رامز جالل، اإلنتاج محدود، 
و»نــحــاول االستعانة بكل عناصر البرنامج 

للخروج بنتيجة ُمرضية«.

الصدمة 2
وتعرض محطة LBCI برنامج »الصدمة 2«، 
والــذي نــال نجاحًا كبيرًا السنة الفائتة، على 
عــدة قــنــوات عربية. اإلجــمــاع كــان على الخط 
ــرح قــضــايــا جــريــئــة، وأحــيــانــًا  اإلنـــســـانـــي، وطــ
بشكل معاكس لحياتنا اليومية. فعل الصدمة 
مقصود في البرنامج، ملعرفة ردود فعل املارة 
ــقــضــايــا. إذ سيكشف الــبــرنــامــج  تــجــاه تــلــك ال
الجوانب اإليجابّية كما السلبّية في املجتمع 
العربي أمام كاميرات خفية ترصد ردود فعل 
الناس في حياتهم، وهم يتعرضون ملوقف أو 
مشكلة أو تــصــّرف خــاطــئ غير مــقــبــول، وهل 

يحتم عليهم ذلك التدخل؟

تركا علينا
وتــتــجــه MTV أيـــضـــًا، إلــــى بــرنــامــج إنــســانــي 
ــذ للمرة األولـــى. 

َّ
ــنــف

ُ
ــمــاعــي، لعل فكرته ت - اجــت

وهي فكرة مقدم البرنامج، محمد قيس، التي 
طــرحــهــا عــلــى املــحــطــة، وطــلــبــت مــنــه تنفيذها 
عــلــى الــرغــم مــن كــلــفــتــهــا. يــقــول مــحــمــد قيس، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »طــرحــت الــفــكــرة بــدايــة  لـــ
على املحطة، وبــدأنــا بتنفيذها قبل شهرين. 
ما يجمع هــؤالء الناس أو الــرابــط بينهم هو 
مجرد سيارة، أصحابها يتكلون عليها بشكل 
كبير كمصدر للرزق أو التنقل، لكن ظروفهم 
ا. نحن  هــ تــ انــ يــ ــن تحسينها أو صــ تمنعهم مـ
نـــحـــّول الــحــلــم إلــــى حــقــيــقــة فـــي حــلــقــتــني، في 
مغامرة إنسانية ُمصورة نعيشها معًا وبأدق 
التفاصيل التي بإمكانها أن تفتح العني على 

شريحة تحتاج للمساعدة«.

لحظة 2
برنامج يقدمه املذيع اإلماراتي ياسر حارب، 
ويتناول مواضيع لها عالقة بالفضاء وحياة 
األرض والكواكب، بطريقة تقنية تعتمد على 
طرح من 

ُ
رافــيــك« الفـــت، وأسئلة كثيرة ست »غــ
خالل العناوين العريضة لكل حلقة.

قمرة 2017
يــقــدم أحــمــد الــشــقــيــري بــرنــامــجــًا خــاصــًا، هو 
أشبه بمنصة إعالمية متاحة للمشاركة من 
قبل املشاهدين، وبإمكان أّي راغب باملشاركة 
أن ينتج فيديو ال يزيد عن 3 دقائق، شرط أن 
يكون هادفًا ومــؤثــرًا وجــذابــًا ومبتكرًا، وبعد 
ذلك يقوم بإرساله إلى املوقع، ثم يتم اختيار 
أفــضــل املـــشـــاركـــات وعــرضــهــا فـــي الــبــرنــامــج. 
ويشارك في ملتقى قمرة هذا العام 34 مشروع 
فــيــلــم مــــن 25 دولــــــــة، وســــيــــشــــارك مــخــرجــون 
 وسبعة 

ً
ومنتجون لـــ18 فيلمًا روائــيــًا طــويــال

أفـــالم وثائقية طويلة وتسعة أفـــالم قصيرة 
في برنامج يمتد على ستة أيام، ويقام خالل 
الفترة الواقعة بني الثالث والثامن من مارس/ 
آذار املــقــبــل، فـــي ســــوق واقـــــف ومــتــحــف الــفــن 

اإلسالمي، في العاصمة القطرية الدوحة.

كل ميلة عيلة 
ويـــواجـــه أيــضــًا املــمــثــل الــلــبــنــانــي مــيــشــال ابــو 
ســلــيــمــان، بـــرامـــج املــســابــقــات »الــرمــضــانــيــة« 
فــي بــرنــامــج بــعــنــوان »كـــل ميلة عــيــلــة«. يقول 
»العربي الجديد«: »األسلوب جديد في هذا  لـ
البرنامج الذي عرضناه من قبل، وقررنا هذه 
املـــرة تــصــويــر 200 حلقة ســتــعــرض منها 30 
حلقة في شهر رمضان«. في البرنامج تركيبة، 
ـــضـــاهـــي الــنــســخــة 

ُ
ــت ــمـــان، سـ ــيـ ــلـ ــو سـ ــ بـــــــرأي أبــ

العاملية مــن الــبــرنــامــج »Family Feud« الــذي 
ُيصنف أواًل بني برامج األلعاب في العالم.

عمر بقبوق

بات واضحًا أن شبكة اإلنترنت وما تحويه 
ــع للتواصل االجتماعي قــد تمكنت  مــن مــواق
بــالــفــعــل مـــن تــغــيــيــر شــكــل الـــعـــالـــم وطــبــيــعــة 
الــعــالقــات بــني البشر، وغــيــرت أيــضــًا العديد 
من املفاهيم ومنها الشهرة. فاليوم، أصبح 
بإمكان الناس أن يتحولوا ملشاهير بني يوم 
ولــيــلــة بفضل مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
التي أتاحت للجميع منصات حرة للتعبير، 
ــانــــت تــفــرضــهــا  ــي كــ ــتــ ــــرت املــــركــــزيــــة الــ ــــسـ وكـ
املنصات التلفزيونية واإلذاعية، والتي كانت 

تمثل بوابات الشهرة في القرن املاضي. 
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــوم مــ ــ ــجـ ــ فـــــالـــــيـــــوم، بــــــــات نـ
االجتماعي ينافسون بشهرتهم الشخصيات 
ــم، مــــثــــل كــيــم  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــة األشــــــهــــــر فــــــي الــ ــيــ ــنــ ــفــ الــ
كـــاردشـــيـــان، الــتــي بــــدأت شــهــرتــهــا مــن خــالل 
ــتــون. ولكن  صــداقــتــهــا للنجمة بــاريــس هــيــل
شهرتها الــيــوم بــاتــت تــفــوق شــهــرة هيلتون 
عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي؛ ويـــبـــدو واضـــحـــًا أن 
عالقات القرابة والصداقة مع النجوم الذين 
اكتسبوا شهرتهم من خــالل وسائل اإلعــالم 

إنسان آلي هو »ديفيد« )مايكل فاسبندر(، 
الذي نجا من أحداث الفيلم السابق. وتبدأ 
ــع اكــتــشــاف حقيقة  األمـــــور فـــي الـــتـــدهـــور مـ

املكان الذي هم فيه. 
هـــنـــاك نــقــطــة مـــهـــمـــة، كـــانـــت واضــــحــــة جـــدًا 
رت بشكل  ــكـــرَّ فــي فيلم »بــرومــيــثــيــوس«، وتـ
أسطع في »العهد«، وهي أن اهتمام سكوت 
تــركــز عــلــى الــجــوانــب الــعــلــمــيــة والفلسفية 
والبيولوجية الخاصة بالفيلم، إذ يحاول 
ــــورة خــــاصــــة مـــرتـــبـــطـــة بــنــشــأة  ــطـ ــ خـــلـــق أسـ
»دي إن إيه« املشترك الذي يربط  األرض، والـ
البشر بالكائنات األخرى األقرب للوحوش 

التي تعيش على كوكب بعيد. 
هـــــذا األمــــــر يــســتــمــر هـــنـــا، تـــبـــدو املـــحـــاولـــة 
مستمرة ودائمة وال تتوقف لصنع أرضية 
علمية يربط بها خيالية ما يحدث )حيث 
ـــهـــاجـــم ملــجــمــوعــة مــــن الــعــلــمــاء 

ُ
الــــوحــــش امل

فــي بعثة فضائية( بسند يرتبط بأصول 
وأنواع ونظرية تطور. 

تلك النقطة ليست سيئة فــي ذاتــهــا، ولكن 
وجــــود الــكــثــيــر مـــن املــشــاهــد الــرتــيــبــة الــتــي 
ــهـــدف مــنــهــا لــيــس الــــدرامــــا، ولــكــن  يـــكـــون الـ
بالغ فيه، كان يكسر اإليقاع بشدة 

ُ
الشرح امل

في فيلم من املفترض أنه، وفي مقامه األول، 

محمد جابر

قبل 5 أعوام، شعر ماليني املهتمني بالسينما 
بالتفاؤل مع عــودة املخرج ريدلي سكوت، 
إلى »سينما الخيال العلمي«، ذلك الصنف 
الذي قدم فيه اثنني من أهم أفالمه Alien و
Blade Runner فــي عامي 1979 و1982. ثم 
 Prometheusـــ ــ ابتعد عنه تمامًا حتى عــاد بـ
عــام 2012. لم يكن فيلمًا ممتازًا، لم يحمل 
الثورية التي حملتها أفالم سكوت السابقة، 
ولكن أهميته نبعت من أنه جزء غير رسمي 
مــن سلسلة Alien. أحـــداث مرتبطة بشكل 
ما، ما يفتح الباب لعودة الغريب، واإلجابة 
ــلــــت مـــفـــتـــوحـــة فــي  ــــي ظــ ــتـ ــ ــن األســــئــــلــــة الـ ــ  عــ
ــــو مــــا يــحــدث  ــيـــوس«، وهـ ــثـ ــيـ نـــهـــايـــة »بـــرومـ
 مــع صــدور Alien: Covenant فــي دور 

ً
فعال

الــســيــنــمــا، ولــكــن مـــع نــتــيــجــٍة ُمــحــبــطــٍة مـــّرة 
ــرى، لــيــس ألنــهــا ســيــئــة، ولــكــن ال تــقــارب  أخــ
أبدًا قيمة وأهمية الجزء األول أو الثاني من 

السلسلة. 
»بــرومــيــثــيــوس«،  الــفــيــلــم الــجــديــد مــتــصــل بـــ
تــدور أحــداثــه بعد 10 ســنــوات تقريبًا منه، 
إذ تــوجــد ســفــيــنــة فــضــاء تــســمــى »الــعــهــد«، 
ــن الــعــلــمــاء فـــي مــجــاالت  وتــحــمــل طــاقــمــًا مـ
ــذهــاب  مختلفة، مهمتهم األســاســيــة هــي ال
إلى أحد الكواكب البعيدة، واختبار ما إذا 
كـــان يــصــلــح لــلــعــيــش أم ال. وأثـــنـــاء الــرحــلــة 
يـــفـــاجـــأون بـــإشـــارة بــشــريــة تــصــل مـــن أحــد 
الـــكـــواكـــب الــقــريــبــة، ومــــع تــحــلــيــل بــيــانــاتــه، 

يكتشفون أنه صالح للحياة تمامًا. 
يغيرون املسار إليه، وحني يصلون يجدونه 
، ولكن ال يوجد عليه أي 

ً
أقرب لألرض فعال

كائن، ال طيور وال حيوانات وال بشر، فقط 

امــل تسبب بشهرة العديد  التقليدية هــي عــ
من الشخصيات الجديدة حول العالم. ويبدو 
ذلــك واضــحــًا، أيــضــًا، مــن خــالل الشهرة التي 
اكتسبتها عائلة كاردشيان، إذ باتت كل من 
كورنتي كاردشيان وكيندال جينر تنتميان 
لقوائم املشاهير، بسبب عالقة القرابة التي 
ــع كـــيـــم كــــاردشــــيــــان، وبــســبــب  تــجــمــعــهــمــا مــ

نشاطهما على مواقع التواصل االجتماعي.
وفـــي الــوطــن الــعــربــي، فـــإن مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي ســاهــمــت أيـــضـــًا بــشــكــل واضـــح 
بشهرة أقــارب الفنانني. ففي اآلونــة األخيرة، 
أصبحت الصحف الفنية العربية، والسيما 
اإللــكــتــرونــيــة مــنــهــا، تـــتـــداول أخـــبـــارًا بشكل 
دوري عــــن أقـــــــارب الـــفـــنـــانـــني وتــصــرفــاتــهــم 
ومواقفهم التي يستعرضونها على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وفــي بعض األحــيــان 
تــكــون هــذه األخــبــار مــجــرد نقل ملــا صــرح به 
أبــنــاء الــفــنــانــني، أو تحتوي على صــور لهم، 
لــيــكــتــشــف الــجــمــهــور مـــن خــــالل حـــيـــاة أبــنــاء 
الـــفـــنـــانـــني وذويــــهــــم الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــعــيــش 
بها الفنانون أنفسهم، كما حــدث مــع عمرو 
ديـــاب الـــذي بــات الــنــاس يــعــرفــون عــن حياته 
الــشــخــصــيــة واألســــريــــة مـــن خــــالل صــفــحــات 
أبــنــائــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ولـــيـــس مـــن خــــالل تــصــريــحــاتــه الــشــخــصــيــة؛ 
ــًا،  وذلـــــــك أدى لـــشـــهـــرة ابـــنـــتـــه، جــــنــــا، ســـريـــعـ
وتحولها إلــى إحـــدى مشاهير »السوشيال 
ميديا« في العالم العربي. وخصوصًا أنها 
تنشر بشكل مستمر فيديوهات خاصة بها، 

وهي تغني باللغة اإلنكليزية.
ــهـــرة أبـــنـــاء  ــكـــون شـ ــان، تـ ــ ــيـ ــ ــــي بـــعـــض األحـ وفـ
الـــفـــنـــانـــني وذويــــهــــم عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي ناجمة عن الفضائح، كما حدث 

ــل، عــمــر  ــ ــراحــ ــ ــثـــل املــــصــــري الــ ــمـ مــــع حـــفـــيـــد املـ
الشريف، والذي يحمل اسم عمر جونيور، إذ 
اشتهر بسبب اعترافاته بأنه مثلي جنسيًا، 
وأنــه نصف يــهــودي ونصف مــصــري؛ وهــذه 
األخبار أدت لشهرته سريعًا، والسيما بعد 
ـدأ يحولها لصالحه، ليؤكد فــي اللقاء  أن بـ

الصحافي الذي أجرته معه مجلة »أدفوكات« 
األمـــيـــركـــيـــة، أنــــه يــســعــى لـــلـــدفـــاع عـــن حــقــوق 
املــثــلــيــني فــي مــصــر. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فــإن 
بعض أبناء الفنانني يستغلون بشكل واضح 
ــائـــهـــم لــتــحــقــيــق شـــهـــرة شــخــصــيــة  شـــهـــرة آبـ
لهم على »السوشيال ميديا«، فيكثرون من 

نــشــر الــصــور والــفــيــديــوهــات الــتــي تجمعهم 
بذويهم من الفنانني، ويتزامن ذلك مع نشر 
فيديوهاتهم ومــنــشــوراتــهــم الــخــاصــة، التي 
من شأنها أن ترسم شخصياتهم الخاصة. 
ــاء الـــفـــنـــانـــني أن ذلـــــك حــق  ــنــ ويــــــرى بـــعـــض أبــ

مشروع بالنسبة لهم.

ــكـــوت«،  ــك أن »سـ فــيــلــم إثـــــــارة. األهـــــم مـــن ذلــ
 أبدًا 

ً
وفريق الكتاب، لم يمنحوا جهدًا مقابال

على مستوى الحدث والشخصيات، فأفالم 
الــخــيــال الــعــلــمــي الــفــضــائــيــة الــكــثــيــرة الــتــي 
ظهرت في السنوات األخيرة تجعلك معتادًا 
جدًا على العالم ونمط املواقف والتفاصيل 
واألبـــــطـــــال. و»الــــعــــهــــد« لـــيـــس نــمــطــيــًا فــقــط 
بــالــنــســبــة لــتــلــك األفــــــالم، ولـــكـــن األســـــوأ أنــه 
شــديــد النمطية بالنسبة ألفـــالم السلسلة، 
 خــصــوصــًا جـــزأهـــا األول الـــــذي صــــدر قبل

38 عامًا.
فنحن مرة أخرى مع طاقم، وحدث مجهول، 
وظـــهـــور وحـــــش، ورحـــلـــة هــــرب وصــــــراع، ال 
تــوجــد أي مــفــاجــأة درامـــيـــة حقيقية قـــادرة 
على ربطك بما يحدث أو التأثير فيك، وإذا 
ــانـــت شــخــصــيــة »ســـيـــغـــورنـــي ويــــفــــر« فــي  كـ
ــــــني تــخــلــق نــمــوذجــًا مدهشًا 

َ
الــجــزئــني األول

»بطلة أنــثــى«، فــإن محاولة استنساخها  لـ
بعد ذلك، وصواًل لكاثرين واترستون، بطلة 

هذا الفيلم، تبدو بائسة وضعيفة جدًا. 
وهو أمر يصل حتى إلى وحوش السلسلة، 
فشخصية الــــــAlien الــتــي جعلت الجمهور 
ــا عــلــى  ــهــــورهــ ــاءات عـــنـــد ظــ ــ ــمـ ــ ــإغـ ــ ــاب بـ يــــصــ
الــشــاشــة ألول مـــرة قــبــل 4 عـــقـــود، ويصمم 
ــهـــم ســكــوت،  صـــنـــاع الــســلــســلــة، وعـــلـــى رأسـ
أنها ستحتفظ بالتأثير نفسه بعد كل تلك 
السنوات واالعتياد من قبل الجمهور، وأن 
الحيل القديمة ستكون قــادرة وحدها على 
إثــارة الرعب أو الفزع أو الشعور باإلثارة، 
وهــو رهــان خاسر جــدًا، ومفتقد للمغامرة 
ــد، لـــدرجـــة أن »الـــوحـــش«  ــهـ ــجـ والــــجــــرأة والـ
صار مضحكًا في بعض اللحظات من فرط 

االعتياد عليه. 

مواقع التواصل االجتماعي وشهرة أقارب الفنانينAlien: Covenant... ريدلي سكوت يستنسخ نفسه
أصبح بإمكان الناس أن 
يتحولوا لمشاهير بين 

يوم وليلة بفضل مواقع 
التواصل االجتماعي التي 
أتاحت للجميع منصات 

حرة للتعبير

القاهرة ـ محمد كريم

ــرعـــد«،  ــذي يـ ــ ــان الــ ــدخــ »الــ ـــ يــســمــيــهــا املـــحـــلـــيـــون بــ
ــق عليها ديفيد ليفنغستون، املبشر  ل بينما أطــ
واملستكشف اإلسكتلندي، وأول أبيض تقع عيناه 
عليها عــام 1855 »شـــالالت فــيــكــتــوريــا«؛ تكريمًا 
مللكة بريطانيا حينها. إنها شالالت في الجنوب 
األفــريــقــي عــلــى نــهــر زامــبــيــزي عــلــى الــحــدود بني 
زامبيا وزيــمــبــابــوي، والــتــي تعد إحــدى عجائب 
الــدنــيــا الــســبــع، ومــن األمــاكــن املــدرجــة فــي قائمة 

يونيسكو الرسمية للتراث العاملي.
رغــم أنــهــا ليست األعــلــى أو األطـــول بــني شــالالت 
العالم، فإن شــالالت فيكتوريا تصنف على أنها 
األكــــبــــر، فــعــرضــهــا مــجــتــمــعــة يــبــلــغ 1708 أمــتــار 

وارتفاعها 108 أمتار. 
وتعد أكبر قطاع ساقط من املياه في العالم، فهي 
ضعف ارتفاع شالالت نياغرا في شمال الواليات 
ــــرض شـــــالالت  ــ ــــدة، وأكـــــثـــــر مـــــن ضــــعــــف عـ ــــحـ ــتـ ــ املـ
هورس شو األميركية أيضًا. وال تنافس شالالت 
فــيــكــتــوريــا فـــي الـــطـــول والـــعـــرض ســـوى شـــالالت 
األرجـــنـــتـــني والــــبــــرازيــــل لــكــنــهــا أيـــضـــًا ال تتغلب 

عليها.
املياه،  املنبع ومنطقة سقوط  ملسافة كبيرة بني 
ــق نهر زامــبــيــزي على قــطــاع مستو تقريبًا 

َّ
دف تــ يــ

من صخور البازلت، في واد ضحل تحده التالل 
الرملية املنخفضة والبعيدة عنه نسبيًا. وتنتشر 

ــزر املــغــطــاة  ــجــ ــن الــ ــديـــد مــ ــعـ ــي مـــســـار الـــنـــهـــر الـ فــ
بــاألشــجــار التي تبدو كالنقاط الــســوداء داخله. 
ومـــع اقـــتـــراب الــنــهــر مــن الـــشـــالالت، تــــزداد أعـــداد 
هذه النقاط، وال توجد جبال أو جروف أو وديان 
عــمــيــقــة، بـــل فــقــط هــضــبــة مــســطــحــة تــمــتــد ملــئــات 

الكيلومترات في جميع االتجاهات.
تتشكل الشالالت عندما ينخفض العرض الكامل 
للنهر إلـــى كتلة عــمــوديــة واحــــدة بــعــرض 1708 
أمتار، في أخدود حفرته املياه املتدفقة على طول 
منطقة الكسور فــي الهضبة البازلتية. وتوجد 
جــزيــرتــان عــلــى قــمــة الـــشـــالالت، وهــمــا كــبــيــرتــان 
بما يكفي لتقسيم ســتــارة املــيــاه املتدفقة حتى 
في موسم الفيضان الكامل، والــذي تتوالى فيه 
ــن املــيــاه  عــلــى الـــشـــالل والـــنـــهـــر كــمــيــات هــائــلــة مـ
الـــســـريـــعـــة. والـــجـــزيـــرتـــان هـــمـــا جــــزيــــرة بـــوروكـــا 
)الكتراكت( بالقرب من الضفة الغربية، وجزيرة 
لفينغستون بــالــقــرب مــن منتصف الــشــالل. كما 
أن هنالك العديد مــن الــجــزر األخـــرى فــي املسار، 

م ستارة املاء إلى تيارات متوازية منفصلة.  قسِّ
ُ
ت

ــلـــشـــالالت، ويمتلئ  ــيـــزي املــنــبــع لـ ــبـ يــعــد نــهــر زامـ
باملياه مــن موسم األمــطــار التي تبدأ مــن أواخــر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي حــتــى أوائـــــل إبــريــل/ 
نــيــســان. ويــســتــمــرُّ مــوســم الــجــفــاف بــاقــي السنة، 
بينما موسم الفيضان للنهر من فبراير/ شباط 
إلى مايو/ أيار وتكون ذروته في إبريل، وفي تلك 
الــــذروة تندفع املــيــاه مــن الــشــالالت بــقــوة ُمطِلقة 
رذاذًا يرتفع عــادة إلــى حوالي 400 متر وأحيانًا 
يصل لضعف ذلـــك. ويمكن رؤيـــة الضباب الــذي 
يحدثه الــــرذاذ مــن على بعد 48 كيلومترًا. وفي 
الليالي املــقــمــرة، يمكن رؤيـــة الــــرذاذ الكثيف في 

الليل من بعيد.
في وقت الفيضان يستحيل على الرائي أن يرى 
ــائــــي، ومــن  ســفــح الـــشـــالل مـــن شــــدة الـــضـــبـــاب املــ
يــحــاول الــســيــر عــلــى حــافــة الــهــاويــة يتلقى دشــًا 

 من املاء املتطاير والرذاذ. 
ً
متواصال

ومــع دخــول موسم الجفاف، تصبح الجزر على 
ساعًا وعــددًا، وفي سبتمبر/ أيلول 

ّ
القمة أكثر ات

وحتى يناير/ كانون الثاني يمكن رؤيــة الوجه 
ــًا املـــشـــي على  الـــصـــخـــري لـــلـــشـــالل، ويــمــكــن أيـــضـ
الحافة، وإن كان ذلك خطيرًا جدًا لزالقتها. وقد 
حـــفـــرت مـــيـــاه الــــشــــالالت بـــركـــة عــمــيــقــة يسميها 
 the Boiling( املحليون والــعــامــة بــوعــاء الغليان
ــيــهــا  ــاه الـــســـاقـــطـــة عــل ـ ــيـ ـ Pot(، بـــســـبـــب مـــنـــظـــر املـ

واملندفعة من أسفلها ألعلى.

مقالب خطيرة ومنصات تشاركية ومشاكل اجتماعية

)Getty( يقوم عمرو دياب بنشر أخباره عبر صفحات أبنائه على مواقع التواصل

يمكن رؤية 
الضباب الذي 
يحدثه الرذاذ 
من على بعد 48 
)Getty( كيلومترًا

)Getty( بطلة الفيلم كاثرين واترستون

)Getty( النسخة الغربية من برنامج »كل ميلة عيلة« المستنسخ لبنانيًا

على خط مواز للدراما العربية في رمضان، ثّمة مجموعة من البرامج التي تحفل بها الشاشات، 
تكون غاياتها فكاهيّة أو ترفيهيّة أو ربحيّة أو حتى إنسانية

برامج رمضان

شالالت فيكتوريا: تحفة الطبيعة

فنون وكوكتيل
تلفزيون

حول العالم

نجومسينما

يغيب هذا الموسم 
مجموعة من مقدمي 

البرامج الذين احتلوا الشاشة 
الصغيرة لسنوات خلت. 
اللبناني طوني خليفة 

ق هذه  )الصورة( لم يُوفَّ
السنة بتوقيع عقد مع 
أي فضائية مصرية، كما 
كان حاله في السنوات 
السابقة، والتي عززت 

حضوره مصريًا. وسيغيب 
نيشان ديرهارتيونيان عن 

برامج الحوارات التي 
قدمها لسنوات بين 

القاهرة وبيروت. وسيقتصر 
وجوده مع رامز جالل في 
برنامج المقالب »رامز تحت 

األرض«، بينما تتوقف بعض 
البرامج المصرية.

الغائبون
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دارويــــن عن  كــتــابــات  )1830 1842(، وكــذلــك 
ــاء. فــكــان أن تــرجــم شمّيل  ــقــ ــشــوء واالرتــ

ُّ
الــن

ر 
َ
ن

ْ
َبخ لوديفيج  األملــانــي  الفيلسوف  شــروَح 

)1824 -1899( عليه، وأضاف إليها مجموعة 
من املقاالت العلمية، والتي جمعها في كتاب 
بعنوان »فلسفة النشوء واالرتقاء« الصادر 

عن »دار مارون عبود« سنة 1884.
ــاالٍت فـــي مــذهــب  ــقــ يــشــتــمــل الـــكـــتـــاب عــلــى مــ
دارويـــــــــن، وعـــلـــى كـــتـــاب »الـــحـــقـــيـــقـــة«، وهـــو 
لتأييد هذا   أنجزها شمّيل 

َ
سلسلة مباحث

ـــشـــرت في 
ُ
املـــذهـــب، وعــلــى تــحــالــيــل أخــــرى ن

ـــف« إلثـــبـــات الـــــرأي املــــادي، 
َ
ـــط

َ
ـــقـــت

ُ
جـــريـــدة »امل

تستفيض  ها 
ّ
وكل وخــاتــمــٍة،  مقدماٍت  وعلى 

في شرح َمذهب النشوء والتحّول، وتطّبقه 
تأثير  وتبرز  وثقافاته،  اإلنسان  علوم  على 
ُدن العصر 

َ
التطّور في أخالقه وتمّدنه، من ل

اإلغريقي إلى القرن التاسع عشر. 
اللبناني على  ــف راهـــن املفكر 

ّ
املــؤل فــي هــذا 

فــقــد اجــتــهــد شميل  ثـــالثـــٍة:  أهـــــداٍف  تحقيق 
أواًل في تطبيق نظرية االرتقاء على مظاهر 
الــطــبــيــعــة كــلــهــا، نــاطــِقــهــا وصـــاِمـــتـــهـــا، بما 
فيها من »َجماد ونبات وحيوان وإنسان«، 
ــهــم 

َ
واســـتـــخـــالص الـــفـــوائـــد الــنــفــعــيــة مـــن الــف

املــحــســوس لــلــكــون ونـــوامـــيـــســـه، بــعــيــدًا عن 
دة  ــار املــــجــــرَّ ــ ــظــ ــ ــة واألنــ ــوريــ ــأمــــالت الــــصــ ــتــ الــ
فاملظاهر  لــقــروٍن.  العربي  الفكر  لت  كبَّ التي 
ــفــهــُم بــوصــفــهــا خــاضــعــة لنفس 

ُ
الــثــقــافــيــة ت

الــظــواهــر الطبيعية، وتــتــطــّور َوفــق  قــوانــن 
طط. 

ُ
ذات النواميس والخ

إقصاء البعد الديني وتحييده
املجتمعية،  العناصر   

َّ
أن على  برهن  وهــكــذا، 

والفلسفات  واألخــالق  والفنون  العقائد  مثل 
والــصــنــائــع، تنشأ حــســب قــانــون الــضــرورة، 
ر عبارات  ومبدأ املجهود األدنــى. وعليه، فسَّ
ــــوالت  ــقـ ــ ــة ومـ ــفـ ــسـ ــلـ ــفـ األديــــــــــــان ونـــــظـــــريـــــات الـ
بــشــريــًا محضًا،  إنــتــاجــًا  الــســيــاســة بوصفها 
أفرزه تعامل اإلنسان مع محيطه الخارجي، 

ــَي ســــمــــاء، وال مــــن تــعــلــيــم  ــ ولـــيـــســـت هــــي وحــ
األنــبــيــاء أو نــبــوغ الــعــظــمــاء، فــنــادى بصوت 
ك بما كان في  َمسَّ

َ
ت

َ
 ن

ْ
 بنا أن

ُ
مرتفع: »ال َيليق

ــام، وال أن نطرح  األعــصــر الــخــالــَيــِة مــن األوهــ
 من 

ُ
ــبــديــِه لــنــا االكــتــشــافــاُت والــــَحــــوادث

ُ
مـــا ت

َبَع في 
َ
انط ــَجــّرد كونه ُمخالفًا ملا 

ُ
مِل الحقائق، 

عقولنا«. وفي كالمه انتقاٌد صريح للديانات، 
ودعــــــوة واضـــحـــة إلــــى »اإللـــــحـــــاد«، بــوصــفــه 
التصّور  رفــض  مــع  يتماهى  فلسفيًا،  موقفًا 

الغيبي للكون والتعليل الخرافي لظواهره.
ــاب مـــــن أولـــــى  ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ ــ ــار هـ ــبــ ــتــ ويــــمــــكــــن اعــ
املحاوالت الحديثة في نشر مبدأ العلمانية 
 هـــذا 

َّ
ــات أن ــارقــ ــفــ والـــتـــبـــشـــيـــر بـــهـــا. ومـــــن املــ

 
ً
 وصراحة

ً
املجهود البرهاني كان أكثر حدة

ــاء الــبــعــد الـــديـــنـــي وتــحــيــيــده، من  فـــي إقـــصـ
الـــدعـــوات املــتــأخــرة الــتــي مــا انــفــكــت تجامل 
ــن مـــنـــازع  ــ ــــرف عـ ــطـ ــ  الـ

ّ
ــــض ــغـ ــ جـــمـــهـــورهـــا وتـ

اإليمان لديه.   

إيقاظ األفكار من نومها العميق
ـــة في  وراهــــن شــمــّيــل ثــانــيــًا عــلــى إحــــداث رجَّ
الــعــقــل الــعــربــي »إليــقــاظ األفــكــار مــن نومها 
الــعــمــيــق، والـــَحـــَركـــة َمــهــمــا كـــانـــت خــيــر من 
الـــســـكـــون«. وفـــي هـــذا الـــرهـــان هـــمٌّ نهضوي 
واضـــــــــٌح، يـــســـعـــى عــــبــــره إلـــــى نـــشـــر الـــعـــلـــوم 
الــصــحــيــحــة )مـــثـــل الـــطـــب والـــطـــبـــيـــعـــيـــات(، 
ض املــعــارف اللغوية  حتى تــزاحــم بــل وتــقــوِّ
أدركـــت - حسَب  الــتــي  والفلسفية والــديــنــيــة 
منظوره التطّوري - مرحلة االهتراء والوهن، 
ولـــم تــعــد قــــادرة عــلــى إقــنــاع الــعــقــل. وراهـــن 
املفكر اللبناني أخيرًا على القطع مع الوعي 
األســـطـــوري لــلــعــالــم، إذ كـــان جــمــهــور األمـــة 
للكون-  - في فهمه  العربية وقتها مقتصرًا 
على التفسيرات الخرافية التي تنقلها بعض 
رائبية، 

َ
 عن التآليف الغ

ً
كتب التفسير، فضال

مثل »عجائب املخلوقات« للقزويني. 
ولــئــن كــانــت نــبــرة الــكــتــاب الــنــقــديــة جريئة 
ودغمائيتها  بصرامتها  تغضُب  وثــوريــة، 
العلمية، فإنها تبعث على اإلعجاب: طبيٌب 
 يحارب أرَسخ العقائد الدينية وأصول 

ُ
أعزل

ــيــــة تــهــديــمــًا.  الـــقـــيـــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة واألخــــالقــ
ويــحــمــل رؤيـــــة نــســقــيــة شـــديـــدة الـــوضـــوح، 
ٍه  سِلسة الخطاب، متينة الُحّجة، ضمن توجُّ
تـــنـــويـــريٍّ ِصــــــرف، ال يــتــهــّيــب مـــن مــخــاطــبــة 
الجمهور وال يحابيه، يكتب بقوة ما يعتبره 

»الحقيقة الوحيدة«. 
وقــد يــكــون مفيدًا الــتــســاؤل ختامًا عــن َوقــع 
ــرائـــق اســتــعــادِتــه  ــيـــوم، وطـ شــبــلــي شــمــّيــل الـ
ِقــَبــل دعـــاة العلمانية الــالحــقــن، أكــانــوا  مــن 
تقّبل  كيفيات  وعـــن  مثقفن،  أو  سياسين 
 الــوضــعــيــة 

َّ
مــعــاصــريــه ألطـــروحـــاتـــه، مـــع أن

ـــر بـــهـــا، اســتــحــالــت هي 
َّ

الــعــلــمــيــة، الـــتـــي بـــش
األخرى وهمًا من األوهام. 

نجم الدين خلف اهلل

الــــقــــرن  مـــــن  األول  ــــصــــف 
ِّ
الــــن فـــــي 

ــرت الــنــزعــة  ــ ــ الـــتـــاســـع عـــشـــر، ازدهـ
الـــوضـــعـــّيـــة فــــي أوروبــــــــــا، وســــاد 
على  البشري  العقل  بــقــدرة  اإليــمــان حينها 
الــطــبــيــعــيــة وإدراك  الــــظــــواهــــر   

ّ
كـــــل تــفــســيــر 

ــة. وتــبــعــًا لـــذلـــك، حــوِصــرت  ــاديـ قــوانــيــنــهــا املـ
ــيــــة  الــــــــرؤى الـــديـــنـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــالت املــــاورائــ
ــن فــهــم الــكــون  ــًا، تــعــجــز عـ ــامــ بــوصــفــهــا أوهــ

جافي الحقيقة. 
ُ
املحسوس، وت

بين أوغيست كونت وداروين
 قليلة مــن املــثــقــفــن الــعــرب 

ٌ
وقـــد تــأثــرت قــلــة

ــة املـــغـــريـــة، فـــنـــعـــوا الــنــســق  ــ ــــروحـ ــهـــذه األطـ بـ
فكرًا  ونــادوا بتعويضه  الغيبي،  الالهوتي- 
 محضًا، وال سيما في مجال 

ً
وضعيًا، وعقال

الطبيعيات. وقد برز من بن هــؤالء، شبلي 
لبناني،  طبيب  وهــو   )1917-1860( شمّيل 
في  ر  تبحَّ وفيها  فرنسا  فــي  تعليمه  تلقى 
العلوم الطبيعية والنظريات الفلسفية، بعد 
أن سيطر فيها منذ منتصف القرن التاسع 
عــشــر نــســق الــفــيــســلــوف وعـــالـــم االجــتــمــاع 
وخصوصًا   )1857-1798( كــونــت  أوغيست 
ــة«  مـــا جــــاء فـــي »دروس الــفــلــســفــة الــوضــعــيَّ

عبدالعزيز الغامدي

كذبة الخروج من الليل

 هذا العالُم في ِبالِط فراعنٍة وراِقصاْت
ُ

يغرق
قريبًا من الهاويِة

ها. 
َ
 الورِد التي أنهَك البرُد خيوط

َ
وباقة

 مــن 
َ
ــارًا لـــلـــتـــائـــبـــن ــهــ ، تــطــهــو نــ

ً
ــال ــيــ تـــكـــتـــُب لــ
َصَحواِتهم 

 الفجِر، ربيَع النوافِذ واألسئلة. 
َ
وتفتُح، آن

 ألمِس مقاعَد جامعّيٍة،
ٌ
األحمُر لون

والضوُء كريٌم 
ِة األمهاِت عند السادسة.  كَبحَّ

ها، أرى في العتمِة 
ُ
كنُت، كأني خبز

 سوِر الصْن 
َ

حليبًا يأتي فوق
ِتها.  وأيٍد عاملٍة في حقِل جدَّ

 
ٌ
الخروُج من الليِل كذبة

والتّورُع في الهمِّ 
إنجاٌب ملرٍض ُعضال. 

 تحَت نجمة؟
َ
كيف لي أن أكون

وهل سأنمو، يوًما ما، خارَج قْبري؟

 الجذوِر ال تكفي،
ُ
ملعة

،
ٌ
جوُعها ِشفاٌه مبرَية

ها بيضاء. 
ُ
ولعنت

ُر نفسي بوقفٍة بعيدٍة عن البحر.  أذكِّ
 كما تمنيُت، 

ً
 هادئة

ْ
لم تكن

ُر.  صوِّ
ُ
وشاَء امل

،
ْ
أراني، مثلما يجدُر بالخائفن

أردُد أنفاسي، كبيٍت من الِشعر. 
ْهِر الشجاعِة 

َ
ال وقَت لن

إذ صارت حبًرا ُمتسِوال،
ة 

ّ
 ُمحال

َ
أفراًدا من عناوين

وعريًسا، في أحسِن األحواِل، بعد جيلن أو 
ثالثة. 

 ليشتَد الزحاُم، 
ٌ
ورقة

 ألفكاٍر توهجْت 
ٌ

سوق
على مساحٍة جزيلِة البكاء

 توقفْت عن الخديعِة
َ
 املوسيقّية

َ
 اآللة

َ
ألن

والساهرين شِربوا ما طاَب من األرِض.
َوكؤوا على أعشاٍب كاملراهِم 

َ
ت

تواصوا بفضِة الشاشاِت 
تضاحكوا على الطقِس الذي ُيشِبهنا،

ويهربون منه.

في حقيقتنا،
 عــلــى 

َ
ــــن ـ

ِّ
ــــاض ــعـ ــ ــَب الـ ــائــ ــقــ ــُر حــ ــفــ  الــــســ

ُّ
ــن ــ ــــدخـ يـ

أحالمهم.
 
ً
 نسبّية

ً
 مرارة

ُ
حيل

ُ
والذكرياُت ت
مكانًا ُمطلقًا 

 
ً
 ماكثة

ً
وغصة

وبشرًا من رائحِة »سورِة غافر«.

■ ■ ■

رهانات النشوء واالرتقاء من خالل نقل فكر 
أوغيست كونت 

وتشارلز داروين إلى 
الساحة الثقافية العربية 

في كتابه »فلسفة 
النشوء واالرتقاء« 

الصادر عام 1884 عن 
»دار مارون عبود«، 

أراد شميّل القطع مع 
الوعي األسطوري 

للعالم الذي كان يحكم 
الفكر العربي

لمقرّر  موضوعًا  فلسطين  من  الماضي،  األسبوع  عالمنا  غادر  الذي  غوردون،  نيل  جعل 
كان  خالله  ومن  نيويورك،  في  االجتماعية«  للدراسات  الجديدة  »المدرسة  في  دراسي  

يهدف لفهم عميق لتجربة تاريخية/سياسية متواصلة

ألن اآللة الموسيقية توقفْت عن الخديعة

نيل غوردون الرواية التاريخية كشاهد عيان شبلي شميّل رأس ساللة الوضعيين العرب

الوضعية العلمية، 
ر بها، استحالت  التي بشَّ

هي األخرى وهمًا

ندرك لماذا كان خياره 
النهائي أن يكون 

صديقًا لفلسطين

إذا كان كتاب »فلسفة النشوء واالرتقاء« 
عشر  التاسع  القرن  نهاية  في  صدر  قد 
أو  العنيف  الــرد  بسالَحي  جــوبـِـه  وقــد 
التجاهل، فإن ما يتضّمنه من طروحات 
طرق  نفس  الــيــوم  ــى  إل تــعــرف  تـــزال  ال 
إلى ردود تكفيرية  المجابهة، قد تصل 
فيما يتواصل السكوت عن طرح المسألة 
الحالة  هـــذه  ــرى.  ــ أخ مــســتــويــات  ــي  ف
العلمية  النظريات  مع  تعامل  إلى  تشير 
أن  رغم  التخّوفات،  الوافدة يقوم على 
كمجموعة  يُعرّف  بات  الحديث  العلم 

فرضيات ليس أكثر.

خوف من الفرضيات

2425
ثقافة
صدر قديمًا

شعر

تلويحة

إصدارات

معنى الشوك

 الالشيِء 
ُ
هي بداية

 الجباِه املسافرِة. 
َ

يا أفق
 أنثى 

ُ
هَي أنا، وما يحسبه الرجل

 انهياره.  
َ

بيل
ُ
ق

 عليه،  
ُ
دلوي تواتَر التغضن

  .
ْ
 اليقن

ُ
وما دنا منه سهل
ظمأ ال مجاز منه، 
وال إلّي انتسْب .. 

ِة، 
ِّ
جاَء على لساِن األهل

 في العينِن فرأى 
َ

ق حدَّ
 آثرِت الذهاَب بعيدًا 

ً
يدًا وحيدة

 هواءها يلُم شملي،  
َّ

لعل
صاصاِت انتحاٍر

ُ
رواياٍت ومقاالٍت وق

أنهكتني 
ــــي عــــلــــى ضــــــــــوِء الـــــطـــــريـــــِق إلــــى  ــنـ ــ ــتـ ــ ــاومـ ــ وسـ

كاليفورنيا. 

)2(
 الكائناِت األليفِة.

َ
 فوق

ُ
 ال تهدأ

ً
أتخّيل غيمة

الغائبِة  الهدايا  مالمِح  من  املــاَء وشيئًا  أرى 
في األعلى، 

أني في الفراِغ،  بَّ
َ

 صوٍت خ
َ

مثل
 عني وجوهًا لم ألونها 

ُ
وراَح يسأل

دوب.   
ُ
 بال ن

ً
وأزقة

لسُت وغيمتي في املعنى تمامًا. 
لــســنــا فـــي وارِد الــهــزيــمــِة الـــتـــي تــعــقــُب ريـــَح 

الشعراء.
    )شاعر من السعودية(

يد وحيدة آثرِت الذهاب بعيدًا

األميركي الذي قرأ فلسطين

مؤلفه  يستقصي  وفيه  المعرفة«،  »عالم  سلسلة  إصدارات  آخر  هو  العقل  مستقبل 
ميشيو كاكو ما يمكن أن تؤّدي إليه األبحاث العلمية حول قدرات العقل البشري، بداية 
بعملية تشريح عقل إنشتاين في خمسينيات القرن الماضي وصوًال إلى نظرية »الهندسة 

العكسية للدماغ«. العمل من ترجمة سعد الدين خرفان.

بترجمة عن اإليطالية أنجزها نبيل رضا المهايني، صدرت مؤخرًا عن »دار التكوين« رواية 
الهروب إلى مصر للكاتبة اإليطالية غراتسيا ديليدا )1871 - 1963(. العمل صدر أول مرة 
سنة 1926 ويروي حكاية في إيطاليا بداية القرن العشرين لكنها تستمّد مرجعياتها من 

اإلنجيل كما هو الحال مع العنوان.

صدر مؤخرًا عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« كتاب المزامنات الثانية للمؤرّخ العراقي 
األولى« اشتغل  »المزامنات  الماضي بعنوان  العام  تتّمة لكتاب صدر  سيّار الجميل، وهو 
الجديد  بينما يقّدم في اإلصدار  العربية،  التفكير والذهنيات  فيه على توضيح إشكاليات 
على  العربي  العالم  يعيشها  التي  التناقضات  بين  الصراعات  مــآالت  حول  استشرافات 

المستويين الفكري والسياسي.

بعد رحيله الشهر الماضي، صدر عن »دار الجنوب« للناقد التونسي توفيق بّكار أنطولوجيا 
ُكتّاب من تونس والذي نقل فيه إلى الفرنسية مجموعة من النصوص التونسية ترسم 
تطّور األدب في بالده على مدى خمسة عقود. جزء من هذه الترجمات شاركه في 

إنجازها األكاديمي والشاعر التونسي صالح القرمادي.

محمد األسعد

من النادر أن يقرأ كاتب أو أستاذ جامعي 
وطنًا باملعنى الذي قصده ومارسه أستاذ 
األدب املقارن الراحل نيل غوردون )1958-

2017(. وسيبدو األمر أكثر ندرة حن تكون 
»فلسطن« هي موضوع القراءة. صحيح 
ابًا وأساتذة غربين مثل جان 

ّ
أن هناك كت

جينيه وروز مــاري صايغ، قدموا قــراءات 
لفلسطن وعنها، إال أن غوردون جعل من 
موضوعه جزءًا من مقّرر دراسي أو »ورشة 
عــمــل« يــــدرس فــيــه طــلــبــتــه قــــدرة الـــروايـــة، 
الــتــاريــخــيــة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، على 
تاريخية/ لتجربة  عميق  فهم  احــتــضــان 

ســيــاســيــة مــعــاشــة هـــي تــجــربــة فلسطن. 
امتياز هذه القراءة، بل وامتياز صاحبها، 
أنها تتم في »املدرسة الجديدة للدراسات 
التي  املدرسة  نيويورك،  في  االجتماعية« 
أنــشــأتــهــا جــمــاعــة مــن املــفــكــريــن املــنــاوئــن 
للفاشية، تقع أبحاثها في منطقة يتقاطع 
الــنــقــدي األوروبــــي مــع نظيره  فيها الفكر 
األميركي بما يتضّمنه من نظريات نقدية 
ومـــنـــاهـــج تــــأريــــخ. ويــمــكــن لــكــل مـــن تــابــع 
املقّرر الدراسي »قراءة فلسطن« أن يلمس 
فعالية هذا النهج، ويثّمن الجهد الفكري 

الذي قدمه األستاذ الراحل في درسه. 
فــهــو يــتــنــاول واقــــع فــلــســطــن، وقـــد قضى 
فيها قبل ذلك ما يقارب السنتن، فيتحّدث 
عــنــهــا بــاســمــهــا هــــذا، غــيــر عــابــئ بــاالســم 
الصهيوني.  االستعمار  بها  ألصقه  الذي 
وحـــــن يـــصـــل إلـــــى الــــواقــــع الــصــهــيــونــي، 
بــــدءًا بتشكله كــمــســتــعــمــرات حــمــلــت اســم 
»الـــيـــوشـــوف«، ثــم اســـم »إســـرائـــيـــل«، مــارًا 
بــاتــفــاقــيــة ســايــكــس/بــيــكــو، فــحــرب الــعــام 
الــواقــع  ثــم حــرب 1967، يضع هــذا   ،1948
تــحــت ضـــوء ســـؤال تــاريــخــي وراهــــن مهم 
وهــو: هل كان هذا الواقع كفاحًا من أجل 
االســتــقــرار والــبــقــاء، أم كـــان مساهمة في 
ســيــاســة الــتــوســع االســـتـــعـــمـــاري؟ ويــثــيــر 
مقابل ذلك موضوعًا مهمًا آخر؛ هل كانت 
فلسطن  لسكان  فلسطينية  ثقافة  هناك 
ــيــــن قـــبـــل االحـــــتـــــالل الـــبـــريـــطـــانـــي  ــلــ األصــ
وبعده؟ وما الذي تعلمنا إياه رواية هذه 
املراحل عن وقائع الحروب التي شهدتها 
الدراسي  النهج  الِجّدة في هذا  فلسطن؟ 
تنبع من أنه رّكز على الرواية التاريخية 
كشاهد عيان على تجربة تاريخ سياسي 
أو  عمل  استخدام  إلــى  باإلضافة  معاش، 
أكــثــر غــيــر روائــــي إليــضــاح طبيعة الفهم 

التاريخي املتغيرة. 
كما تنبع الجّدة من كون غوردون هو ذاته 
تاريخي/ »روائــــي  يــوصــف  أن  كما يحب 

سياسي«، تشّرب السياسة منذ طفولته، 
مثلما تشّرب مقاومة التمييز واالضطهاد 
خالل نشأته في ظروف معارضة الحرب 
فــي خضم  وعـــاش  فيتنام،  فــي  األميركية 
ــيــــة لـــهـــذه  ــيــــركــ ــــف املــــعــــارضــــة األمــ ــــواصـ عـ
ــانــــت مــــقــــاومــــة عــنــيــفــة  الـــــحـــــرب، ســـــــواء كــ

سوموزا في نيكاراغوا، ونظام شاه إيران، 
وبينوتشيه في تشيلي.. إلخ، وهي أنظمة 
تدعمها الــواليــات املــتــحــدة، كما يــرى من 
أنحاء  يدافعون عن حريتهم في مختلف 
العالم. في حديث له عن مكانة أميركا في 
العالم، بمناسبة تحويل روايته »الصحبة 
التي تحافظ عليها« إلى فيلم سينمائي، 
عــنــهــا ولخصها  عــّبــر  مـــن  أعــمــق  أن  رأى 
ــبـــرا وشــاتــيــال  فــلــســطــيــنــي مــــن مــخــيــم صـ
التقاه حن زار هذا املخيم في عام 2011؛ 
قال ».. هناك دعاني فلسطيني في أواسط 
عــمــره إلــى دخـــول مــدرســة يديرها لشرب 
كــوب مــن الــشــاي، فلسطيني عــاش طيلة 
الــذي هــو ليس باملكان  فــي املخّيم،  عمره 
اللطيف الــيــوم، وكـــان أســـوأ فــي املــاضــي، 
اللبنانية  وبخاصة خالل الحرب األهلية 
حــن حــدثــت فيه مــجــزرة على يــد الــقــوات 
اإلســرائــيــلــيــة وحـــزب الــكــتــائــب املــدعــومــن 
»أنا  الفلسطيني  قــال هــذا  من قبل بلدنا. 
األميركين«  أحــب  ولكنني  أمــيــركــا،  أكـــره 
فــلــخــص بـــذلـــك مــكــانــة بــلــدنــا املــتــنــاقــضــة 

الغريبة في العالم«. 

)مــقــاومــة جــمــاعــة »الـــراصـــد« الــســريــة( أو 
مــقــاومــة ســلــمــيــة واعـــيـــة )مــقــاومــة تجّمع 

طلبة من أجل مجتمع ديمقراطي(. 
الليتوانية  عائلته  مــســيــرة  تتبعنا  وإذا 
ــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا  ــ ــا إلـ ــ ــرارهـ ــ األصـــــــل، وفـ
هــربــًا مما تــدعــى »مــعــاداة السامية« قبل 
الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، ووقــوفــهــا ضد 
ــم هــجــرتــهــا إلـــى  نــظــامــهــا الـــعـــنـــصـــري، ثــ
وانخراطها  األميركية  املتحدة  الــواليــات 
في معارضة الحرب والعنصرية والنزعة 
ــان خـــيـــاره  ــ ــاذا كـ ــ ــدرك ملــ ــ االســـتـــعـــمـــاريـــة، نــ
الــنــهــائــي أن يــكــون صــديــقــًا لــفــلــســطــن، ال 
ــيــــل الـــتـــي يــضــعــهــا عـــلـــى صــعــيــد  إلســــرائــ
واحــــد مـــع األنــظــمــة الــقــمــعــيــة، مــثــل نــظــام 
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شبلي شميّل في رسم لـ أنس عوض )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



الدراسة في الخارج حلم الطالب العربي، وحلم المهاجر المقيم، لكن 
ذلك يرتبط بعدة اشتراطات تفرضها الجامعات الغربية، وهي تختلف 

من بلد أوروبي إلى آخر، لكنها تقدم التكوين الجيد المأمول

لشباب المهجر
خارطة طريق لولوج أهم الجامعات الغربية

دول الشمال: امتيازات تشجيعية في التعليم العالي

عواصم ــ العربي الجديد

العرب  املهاجرين  في مجتمعات 
ــيـــة  ــمـ انــــتــــبــــه بــــعــــض األهــــــــــل ألهـ
ودفع  مبكرا،  العلمي  التحصيل 
بعضهم في مهاجر فرنسية واسكندنافية 
كسالح  الــدراســة  نحو  بأبنائهم  وأميركية 
مــنــحــا  تــــعــــطــــي  دول  هـــــنـــــاك  مـــســـتـــقـــبـــلـــي. 
دراسية، إضافة إلى برامج تمنح الطالب/ة 
فـــرص الــعــمــل الــجــزئــي إلـــى جــانــب الــدراســة 
ــزام  ــتــ الـــجـــامـــعـــيـــة. وتـــطـــلـــب تـــلـــك الـــــــــدول الــ
الطالب بما تفرضه قوانني العمل واإلقامة 
إال  الوطن،  إلى  العودة  وتعهد  والتأمينات 

 تدريبيًا لفترة زمنية.
ً
إذا وجد عمال

فرص الجامعات الكندية
ــل عـــربـــي،  ــ ــــيء يــعــيــق الــــطــــالب مــــن أصـ ال شـ
سواء املقيمني بصفة مهاجرين أم الجئني، 
من التحصيل العلمي بشرط إجــادة اللغة، 
الجامعة.  بحسب  الفرنسية،  أو  اإلنكليزية 
وال يجري تفريق بني مواطن ومهاجر في 
التي تسري على  القبول وشــروطــه  مسائل 
الكندي في هذا املجال. والتعليم في كندا ال 
يقف عند سن معينة، طاملا استمر اإلنسان 
فـــي الــبــحــث عـــن زيـــــادة مـــهـــاراتـــه أو تغيير 

مجال عمله في املستقبل.
وتــقــدم الــعــديــد مــن الــجــامــعــات واملــنــظــمــات 
على  القادرين  لغير  دراســيــة سنوية  منحًا 
تــحــمــل تــكــالــيــف الــــدراســــة فـــي الــجــامــعــات 
الـــكـــنـــديـــة. وتـــوفـــر مــنــظــمــة ســـبـــارك ملـــن هم 
األردن وســوريــة  فـــي  ويــقــيــمــون  ـــ24  ــ الـ دون 
العراق منحًا. وتقدم منحًا  ولبنان وشمال 
ممن  السوريني  والفلسطينيني  للسوريني 
ــة تــــهــــدف إلـــى  ــيـــ ــقـــدمـــون بـــبـــرامـــج دراســـ ــتـ يـ
املــســاهــمــة فــي خــدمــة تــطــويــر مجتمعاتهم 
الطلبات  أبـــواب  مــا تغلق  مستقبال. وعـــادة 
لــلــحــصــول عــلــى هـــذه املــنــح فـــي الــثــالــث من 

تموز/ يوليو القادم.
ــالــــدراســــة فــي  ــبــــون مــــن الــــعــــرب بــ ــا الــــراغــ ــ أمـ
كـــنـــدا، فــيــقــول بــــالل حـــمـــيـــدة، مـــديـــر مكتب 
الجديد«:  »العربي  لـ األكاديمية«،  »الهجرة 
للجميع.  متاح  الكندية  للجامعات  »التقدم 
والشرط هو أن تكون معدالتهم جيدة جدا، 
أو  الفرنسية  إمــا  اللغة،  مــع استيفاء شــرط 

اإلنكليزية«. 
 ووفـــقـــا لــحــمــيــدة، فــــإن كــلــفــة الــــدراســــة في 
الجامعات الكندية تــراوح بما بني 15 - 20 
ألــــف دوالر   14( كــنــدي ســنــويــا  ألــــف دوالر 

أميركي(.
وتعتبر »أرخص من مثيالتها في بريطانيا 
وأميركا. وخاصة في مونتريال، أرخص من 
أو بريطانيا،  أميركا  العيش في  مصاريف 
ويــقــدر مــتــوســط تــكــالــيــف الــعــيــش بحوالي 

1000 دوالر كندي«.

اختالف أميركي
أما في الواليات املتحدة األميركية، فتنتشر 
فيها أكثر من ألفي جامعة وكلية، وتستقبل 
ســنــويــًا حـــوالـــي 800 ألــــف طـــالـــب أجــنــبــي. 
وتحتل عشرات الجامعات األميركية أفضل 
املــراتــب عــاملــيــا كــأحــســن جــامــعــات لــلــدراســة 

والبحث. 
ويــعــد الــتــخــرج مــن بــعــض تــلــك الــجــامــعــات، 
مثل هارفرد وجامعة برنستون ويال على 
 مــؤثــرًا في 

ً
سبيل املــثــال ال الــحــصــر، عــامــال

آخر  مــواقــع ووظــائــف مهمة. وتشير  شغل 
 »Times Higher Education« ملجلة  ــة  دراسـ
إلــى  وجــود ثماني جامعات أميركية على 
قــائــمــة أفـــضـــل عــشــر جــامــعــات فـــي الــعــالــم، 
ومن بني أفضل مئة جامعة حوالي نصفها 
أمــيــركــيــة. وتــأخــذ هـــذه املــجــلــة املتخصصة 
ــورًا عـــديـــدة فـــي حــســابــاتــهــا، مـــن بينها  ــ أمــ
نسبة االبتكارات والجوائز العاملية، كنوبل 

ومعايير إضافية أخرى.
تكاليف الدراسة في هذه الجامعات باهظة 
جدا، ليس فقط على األجانب بل حتى على 
األميركيني، وذلك على الرغم من وجود منح 
نيويورك  وفــي جامعات كجامعة  دراســيــة. 
الــقــســط  ــيـــف  ــالـ ــكـ تـ تـــصـــل   ،

ً
ــال ــ ــثـ ــ مـ  ،)NYU(

الجامعي سنويا إلى حوالي 48 ألف دوالر، 
والكتب.  واألكــل  السكن  تكاليف  ناهيك عن 
وترتفع هذه التكاليف بحسب التخّصص، 
فقد تكون أغلى ملواضيع كالطب والحقوق.  
ــق، فــي  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ـــن الـ ــ ــد مـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــطــ ــعــ وتــ
الجامعات نفسها وخارجها، منحا للطالب 
األجــانــب، لكن هــذا يختلف من جامعة إلى 
أخـــرى. وغــالــبــا مــا تــكــون هــذه املــنــح ممكنة 
في مراحل الدراسة املتقدمة، أي املاجستير 

والدكتوراه. 
ــدم بـــعـــض الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة املـــنـــح  ــقـــ وتـــ
املتحدة.  الــواليــات  فــي  لــلــدراســة  ملواطنيها 
ــى الــــــرغــــــم مــــــن احــــــتــــــالل الــــكــــثــــيــــر مــن  ــلـــ وعـــ
الـــجـــامـــعـــات األمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاصـــة مـــواقـــع 
مرموقة عامليا من ناحية مستوى التعليم، 
إال أن هناك جامعات عامة، كجامعة بيركلي 
في كاليفورنيا، ال تقل جودة التعليم فيها 
كونها  يعني  وال  الــخــاصــة.  نظيراتها  عــن 
عامة أن تكاليف الدراسة بها لألجانب غير 
باهظة، لكنها تبقى أقل نسبيا من تكاليف 

الدراسة في الجامعات الخاصة. 

شروط في بريطانيا 
ومـــن املــهــم ألي طــالــب راغـــب بــالــدراســة في 
بــريــطــانــيــا أن يـــــدرك أمــــــورا أســـاســـيـــة قبل 
ــار، كتب  وصــولــه إلــى الــبــالد. وفــي هــذا اإلطـ
موقع »أنــقــذوا الــطــالب«، عن هــذه القضايا، 
بعد أن تحّدث إلى عدد من الطالب الدوليني، 
وخصوصا حــني تــكــون مــن خـــارج االتــحــاد 

األوروبي:
أواًل: تحتاج إلى تأشيرة طالب املستوى 4، 
إلــى عــدد من املتطلبات األخــرى،  باإلضافة 

مثال إثبات إملامك باللغة اإلنكليزية. 
املتنّوعة  الــدول  ثانيًا: تعتبر بريطانيا من 
ثقافيًا. لذلك من السهل العثور على أصدقاء 
التنّوع  وهــذا  ذاتــهــا،  املعتقدات  يشاركونك 

موجود في معظم الجامعات. 
ثالثًا: السكن، ينصح بأن تسأل أواًل عنه في 
جامعتك، وهناك الكثير من املواقع الخاّصة 

تفيد بمعلومات عن اإلقامة الجامعية.
الصحي  التأمني  تنظيم  إلى  تحتاج  رابعًا: 

الخاص بك. 
خامسًا: من األفضل أن يكون لديك حساب 
بــــريــــطــــانــــي، لـــتـــجـــنـــب رســـــــوم اســـتـــخـــدامـــك 
لــحــســاب مــصــرفــي غــيــر بــريــطــانــي. بــيــد أن 
ــة جـــــدًا حـــول  ــارمــ ــنـــوك الـــبـــريـــطـــانـــيـــة صــ ــبـ الـ
مــتــطــلــبــات فــتــح الــحــســاب، لــذلــك ستحتاج 
إلـــى الــتــأّكــد مــن تفاصيل خــاّصــة بــك بــدقــة. 
وينبغي تقديم وثائق إثبات هوّية وعنوان 

السكن ورسالة من الجامعة.
 

ســادســًا: بإمكانك العمل ملــّدة تصل إلــى 20 
ــة، على  ــدراســ ســاعــة فـــي األســـبـــوع أثـــنـــاء الــ
قد  هــنــاك مناقشات مستمّرة   

ّ
أن مــن  الــرغــم 

تطرأ على هذه الشروط.
ســابــعــًا: مـــن غــيــر املــحــتــمــل الــحــصــول على 
قـــرض مـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لتغطية 
ها أعلى 

ّ
رسوم دراستك، التي من املرّجح أن

ــوم الـــخـــاّصـــة بــمــواطــنــي االتــحــاد  مـــن الـــرسـ
األوروبي.

)أوتوا- إسراء حسني، نيويورك - ابتسام عازم، 
لندن - كاتيا يوسف، روما - أحمد حسني(
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طلب العلم ولو في الصني.. للداللة على أهمية التحصيل 
ُ
كان العرب قديمًا يكررون حديثهم: ا

التواصل  وسائل  تطورت  فقد  قديمه،  غير  على  العالم  يعيش  اليوم  بعيدًا.  كــان  ولــو  العلمي 
واالتصال، وتوسعت اآلفاق الشبابية لطلب العلم بصيغ وطرق متعددة. وفي العالم الغربي، من 
أميركا الشمالية إلى أوروبا وأستراليا واليابان، ينتشر العرب، كجاليات صغيرة، وانتقلت من 
عشرات الدارسني أو التجار، إلى جاليات تعد باملاليني. ولسنوات خلت كان التحصيل العلمي 
الفائدة طاملا  أبناء جيل سرت بينهم مقولة »ومــا  في دول شمال أوروبــا يسوده تراجع بني 
أني لن أعمل بالشهادة؟«، حتى تناقلت وسائل اإلعالم املحلية تلك املقولة بكثير من الفحص 
ووضعتها على مكاتب املشرعني واملختصني بدمج أبناء الجيل املهاجر الذي اعتبر هجرته 
املتناول  والثالث في  الثاني  الجيلني  لدى  العلمي  التحصيل  وبــات  اليوم،  الحال  تغير  مؤقتة.  

إسوة باملواطنني األصليني.

آفاق واعدة لألجيال الجديدة

كاتيا يوسف

مـــا جــــرى فـــي مــانــشــســتــر قبل 
ــام، جـــرى مــثــلــه فـــي بــاريــس  ــ أيـ
ــة ذهـــــــــــــاب الــــنــــاخــــبــــني  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ عـ
إلــــــــــى صــــــنــــــاديــــــق االقـــــــــتـــــــــراع. 
ــة عــجــيــبــة، كـــأن  ــارقـ ــفـ وهـــنـــا مـ
»داعــــش« رغـــبـــة فـــي وصـــول  لـــــ
أو تصاعد  املــتــطــرف،  الــيــمــني 
شـــعـــبـــيـــتـــه، فــيــتــبــنــى كــــل مـــرة 
قــبــل انــتــخــابــات هــنــا وهــنــاك. 
ــم يــكــن ثــمــة بــطــولــة فـــي قتل  لـ
 
ّ
فــتــيــات بــعــمــر الـــزهـــور، منهن
ــر مــااًل 

ّ
مــن أمــضــت أشــهــرًا تــوف

لــحــضــور حــفــل، لــطــاملــا حلمت 
 عن 

ّ
بـــه. قـــد تــخــتــلــف أمــانــيــهــن

مــراهــقــات عاملنا الــعــربــي، بيد 
 حب الحياة والبراءة تبقى 

ّ
أن

نــفــوســهــن جميعًا،  فـــي  ذاتـــهـــا 
وإن اختلفت معاييرها.

يوميًا  يقتلون  أطــفــالــنــا  نــعــم، 
في العراق وسورية وفلسطني. 
لكن ال شيء يبرر مقتل هؤالء 
مقابل عشرات  الفتيات، حتى 
اآلالف الذين تفّجرهم القنابل 
ــف 

ّ
يــتــكــل أن  دون  مــــن  ــًا  ــيـ يـــومـ

اإلعالم بذكر أسمائهم حتى. 
فــــــي مــــحــــطــــات كــــثــــيــــرة وقــــف 
الــبــريــطــانــي، مناصرًا  الــشــعــب 
وقفته  ومنها  عربية،  قضايا 
ضــد حــرب بلير وبـــوش أثناء 
غــزو الــعــراق، أكثر مّمن اختار 
ــال  ــ ــمـ ــ األعـ هـــــــذه  إن  الـــــفـــــرجـــــة. 
اإلرهابية، وإصــرار مرتكبيها 
ومــتــبــنــيــهــا عــلــى الـــدفـــع نحو 
ما تؤذينا 

ّ
التصويت لليمني إن

وتقضي على أي أمل بوصول 
ــى الــــحــــكــــم يـــدعـــم  ــ ــ مـــــســـــؤول إلـ
قــضــايــانــا، خــاّصــة مــع اقــتــراب 
في  العامة  االنتخابات  موعد 

بريطانيا. 
أبنائنا  على  الــخــوف،  ويبقى 
الذين  الــشــوارع،  كجاليات في 
قد يقتلون على أيدي متطّرف 
يــرى فــي لــون بشرتنا، وليس 

في ديننا، »اإلرهاب«.

هامش 
على جريمة 

مانشستر

ناصر السهلي ـ العربي الجديد

ــن أصـــل  ــارك مــ ــمــ ــدنــ ــي الــ ولـــــد مــحــمــد نـــصـــر فــ
ـــ22 مـــن الــعــمــر،  ــ ــ ــيـــوم فـــي ال فــلــســطــيــنــي، هـــو الـ
ــــدرس إدارة األعـــمـــال فـــي مـــدرســـة األعــمــال  ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــم  الــدنــمــاركــيــة. يــقــول لـــ
أكن قبل سنتني أعرف ما أريد دراسته. أنهيت 
للدراسة حتى زرت  أكترث  أكــن  ولــم  الثانوية 
أقاربي في لبنان. هناك اكتشفت كم هي مكلفة 
الـــدراســـة الــجــامــعــيــة، وكــيــف أن األهــــل يمكن 
أن يبيعوا كــل مــا يملكون مــن أجــل أن يــدرس 
ابـــنـــهـــم. عــــدت إلــــى الـــدنـــمـــارك بــعــقــلــيــة أخـــرى 
ألســتــغــل كــل مــا هــو مــتــاح أمــامــي مــن فــرص، 
أحــصــل على  وفـــوقـــه  مــجــانــي  هــنــا  فتعليمي 

شبه راتب لاللتحاق بالجامعة«.
التعليمي  النظام  هو  محمد  عنه  يتحدث  ما 
املــطــبــق فـــي دول الـــشـــمـــال األوروبــــــــي، بــعــيــدا 
عــن أصــل الشخص ونــوع اإلقــامــة. بــل ينتشر 

ــاء  ــنــ ــــني أبــ ــيـــع الـــتـــحـــصـــيـــل الــــعــــلــــمــــي بــ تـــشـــجـ
التي تقوم  األولــويــات  املهاجرين كواحدة من 
عليها برامج منتشرة في تجمعات مواطنني 
»التقيت  محمد:  ويضيف  مــهــاجــر.  أصــل  مــن 
في الكلية بشاب سعودي يدفع 7 آالف يورو، 
ويتحمل نفقات اإلقامة، رغم أنه يعمل جزئيا، 
وعــنــدهــا ازدادت قــنــاعــتــي بــأنــي وغـــيـــري من 
الشباب هنا يجب أال نستهتر بما هو متاح 
ترهق  تعليم مجاني وفوقه منحة ال  لنا من 

األهل«.
تختلف قيمة املنحة املقدمة من الدولة بحسب 
الــبــلــد االســـكـــنـــدنـــافـــي، ومــــا إذا كــــان الــطــالــب 
يعيش مع والديه أم في عنوان مستقل. ويعد 
املهاجرين من  أبناء  التشجيع والتحفيز بني 
أهم ما تتميز به دول الشمال في قضية الدمج 
الدراسي. فال يجري تمييز مواطن عن الجئ 
أو مهاجر، فالجميع يتلقون املنحة الدراسية، 
الــدنــمــارك تختلف عــن مدتها  فــي  كــانــت  وإن 

الزمنية وقيمتها في باقي دول الشمال. يحق 
للطالب أيضا العمل الجزئي إلى جانب تلقي 
تلك املنحة، إضافة إلى دين مالي من وزارات 
التعليم إلـــى جــانــب املــنــحــة ويــســدد بــشــروط 

مخففة عقب االنتهاء واملباشرة في العمل. 
»الــعــربــي الــجــديــد« كـــاي بيترسن،  ويــشــرح لـــ
املهاجرين  الــشــبــاب  فــي حــقــل تحفيز  املــوجــه 
بــأن »قيمة املنحة للعام 2017   الــدراســة،  على 
ملن يملكون عنوانا غير عنوان أهاليهم يصل 
إلى حوالي 6 آالف كرونه شهريا )800 يورو( 

باإلجمال )قبل استقطاع الضريبة(«. 
ــن فـــنـــلـــنـــدا والــــســــويــــد والـــنـــرويـــج  ــل مــ وفـــــي كــ
يحصل الطلبة شهريا على نصف ما يحصل 
عليه طالب الدنمارك، بيد أن امتيازات أخرى 
تمنح لهم. ففي مجال السكن فإن فنلندا تقدم 
ــــدون تــمــيــيــز عــلــى اإلطــــالق  لــطــالبــهــا أيـــضـــا بـ
وتتساهل  السكن  ألجــرة  شهريا  ماليا  دعما 
النرويج مع دين الدراسة بأن يدفع من أنهوا 

دراســـتـــهـــم الــجــامــعــيــة فــقــط 60 فـــي املـــائـــة من 
أيا  الــطــالب  هــذا على جميع  قيمته، ويــســري 

كان عرقهم وأصلهم.
الدراسة  قليال عن مشاريع  بيترسن  ويفّصل 
لــلــمــقــيــمــني، والـــتـــي تــتــشــابــه فـــي عـــمـــوم دول 
الــشــمــال، بـــأن »الــشــبــاب مــن أصــــول مــهــاجــرة، 
وحــتــى الــالجــئــني تــحــت أيــــة صــفــة، دائـــمـــة أو 
ــقــدم لــهــم فـــرص مــتــســاويــة الختيار 

ُ
مــؤقــتــة، ت

أحـــد بـــرامـــج الـــدراســـة املــعــمــول بــهــا. ويشمل 
ذلك أيضا درجة البكالوريوس للمنتهني من 
هــؤالء على سنة إضافية  الثانوية، ويحصل 
مــن الــدعــم املــالــي إن بــاشــروا دراســتــهــم خالل 
الثانوية«. ويناشد  عامني من الحصول على 
بــيــتــرســن الــشــبــاب مـــن الــجــنــســني »اســتــغــالل 
العلمي.  للتحصيل  وامليسرة  املتاحة  الفرص 
فحتى لــو لــم تــكــن رغــبــتــك الــعــمــل فــي الــســوق 
ــإن الـــشـــهـــادة يــمــكــن أن تــكــون  ــ الـــدنـــمـــاركـــي فـ

سالحك أينما سافرت ووجدت عمال«.

طالب متخرجون 
في جامعة كندية 

)العربي الجديد(

جاليات
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اعترف العب التنس األميركي السابق أندريه 
أغاسي بأن زوجته، العبة التنس السابقة شتيفي 

غراف، أقنعته بتدريب الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
الذي سيتمرن تحت إمرته طوال بطولة روالن 

غاروس التي تنطلق في غضون ثالثة أيام. وقال 
أغاسي بلهجة مرحة »قلت ال لنوفاك في البداية، 

لكن زوجتي شتيفي أخبرتني: ربما عليك أن تجرب، 
وبالفعل هذا ما حدث، اعتقد أنها في الحقيقة كانت 

تود التحرر مني نوعًا ما«.

أعلن يوفنتوس اإليطالي عبر موقعه الرسمي عن 
تمديد عقد مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 

عاما إضافيا وحتى يونيو/حزيران عام 2020. 
ونشر في البيان: »ماندوزكيتش هو أحد رموز 
هذا الفريق وسيظل كذلك لفترة طويلة. املهاجم 

الكرواتي وقع على تجديد تعاقده مع النادي حتى 
2020«. وانضم ماندزوكيتش، املهاجم السابق في 
أتلتيكو مدريد اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني، 

لبطل إيطاليا في صيف 2015.

استدعي كل من كريستيانو رونالدو وبيبي 
العبي ريال مدريد ملعسكر منتخب البرتغال 

استعدادًا ملواجهة التفيا في التاسع من يونيو/
حزيران املقبل ضمن التصفيات األوروبية املؤهلة 

لكأس العالم 2018. كما تم أيضا استدعاء ناني 
العب فالنسيا وأندريه غوميش العب برشلونة، 

من أجل مواجهة قبرص الودية في الثالث من ذلك 
الشهر التي سيغيب عنها العبا الريال لخوض 

نهائي دوري األبطال األوروبي.

أغاسي: شتيفي غراف 
أقنعتني بتدريب 

ديوكوفيتش 

ماندزوكيتش يمدد 
تعاقده مع يوفنتوس 

حتى عام 2020

استدعاء رونالدو وبيبي 
وناني وأندريه غوميش 

لمنتخب البرتغال

تأهل بطل 
السلة األميركية 
كليفالند 
كافالييرز 
في الموسم 
الماضي إلى 
المباراة النهائية 
للسنة الثالثة 
على التوالي 
بعد أن تخطى 
عقبة فريق 
بوسطن 
سلتيكس في 
نهائي المنطقة 
الشرقية )4 – 1( 
في مجموع 
المباريات 
الخمس، إذ 
فاز في اللقاء 
األخير بنتيجة 
كبيرة )135 – 
102(. وسيلعب 
كليفالند للمرة 
الثالثة تواليًا 
في مواجهة 
غولدن ستايت 
ووريورز.

)Getty ،كليفالند يتأهل إلى النهائي لمواجهة ووريورز )إلسا

النهائي الثالث تواليًا
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القاهرة ـ العربي الجديد

لم تغب الدوريات العربية، خاصة 
فــــي الــخــلــيــج الـــعـــربـــي عــــن مــرمــى 
ــرفـــن املـــصـــريـــن  ــتـ الــــاعــــبــــن املـــحـ
منذ سنوات طويلة وخاض التجربة عشرات 
البيع  أو  ــارة  اإلعـ الاعبن ســواء على سبيل 
الــنــهــائــي، ولــكــن الــظــاهــرة ليست عــلــى الــقــوة 
ــرات، إذ تـــمـــر بــفــتــرات  ــتــ ــفــ ــل الــ ــي كــ نــفــســهــا فــ
ازدهار وبفترات اندثار يغيب فيها الاعبون 
ــريـــون عـــن املـــاعـــب الــعــربــيــة فـــي آســيــا  املـــصـ

وأفريقيا.
األولى  للتجربة  الكبير  النجاح  من  وبالرغم 
قبل دخول االحتراف إلى عالم الكرة املصرية، 
بما قدمه نجم مصر والزمالك األسبق حسن 
شحاتة مع نادي كاظمة الكويتي عام 1968، 
إال أن أغــلــبــيــة الــصــفــقــات املــصــريــة لــم تحقق 
املرجو منها، ولم يظهر الاعب السوبر الذي 
ــــو بــــدرجــــة بــســيــطــة مــــن الــاعــبــن  يـــقـــتـــرب ولـ

األجانب الذين يلعبون في الخليج.
العربية  املاعب  التجربة املصرية في  وفشل 
بــالــرغــم مــن دخــــول الــنــجــوم وكــبــار الــاعــبــن 
فيها يعود إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها 
التي تجعل أي  الحساسية العربية الشديدة 
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تصرف من الاعبن أو الجماهير أو املدربن 
مــكــانــا  تــجــد  أزمـــــة  مــحــل  ــة  ــديــ األنــ إدارات  أو 
متسعا لها على صفحات الجرائد وشاشات 

القنوات الفضائية.
التعاقد  الكبيرة  العربية  األنــديــة  تفضل  وال 
أزماتهم  كثرة  بسبب  املصرين  الاعبن  مع 
وخروجهم عن النص وعدم تطبيقهم لقواعد 
االحتراف السليمة، إضافة إلى عدم التزامهم 
نجوم  تفضيل  وأيــضــا  وخــطــطــيــا،  تدريبيبا 
لجماهيريتهم  الــاتــيــنــيــة  وأمــيــركــا  ــا  ــ أوروبــ
رواج  مــن  معهم  التعاقد  يقدمه  ومــا  الكبيرة 
تــســويــقــي لــأنــديــة واملـــســـابـــقـــات، فـــي الــوقــت 
اللعب  املــصــريــون  الــاعــبــون  يعتبر  ال  نفسه 
فـــي املـــاعـــب الــعــربــيــة فـــي آســـيـــا أو أفــريــقــيــا 
هــدفــا نهائيا ومــرضــيــا، ويــعــتــبــرونــه محطة 
الكبير  أملهم  الــذي هــو  لاحتراف األوروبـــي 
بـــالـــرغـــم مــــن املـــبـــالـــغ املـــالـــيـــة الـــهـــائـــلـــة الــتــي 
في  عليه  بما يحصلون  مقارنة  يتقاضونها 
مــصــر وســهــولــة الــتــعــامــل لــعــدم وجـــود عائق 
في اللغة كما يحدث في االحتراف الخارجي 
بــمــا يقلل إحــســاس الــغــربــة. وبــالــرغــم مــن أن 
ــا لــاعــبــن  ــدفـ الـــــدوريـــــات الـــعـــربـــيـــة لــيــســت هـ
ــريـــن، إال أنـــهـــا تــحــولــت فـــي الــســنــوات  املـــصـ
األخيرة إلى مرحلة انتقالية بالنسبة لاعب 
يصطدم بـــإدارة ناديه أو مــدربــه، وآخــر محل 
ــك قــطــبــي الــكــرة  ــالـ ــزمـ ــلـــي والـ صـــــراع بـــن األهـ
املـــصـــريـــة، حـــيـــث تـــتـــم إعـــــــارة الــــاعــــب لــفــتــرة 
تــحــايــا عــلــى الــلــوائــح والــعــقــود قــبــل إعــادتــه 
إلى مصر. ولم تتعد حدود احتراف الاعبن 
املصرين في املاعب العربية أفريقيا دولتي 
الــجــوار فــي ليبيا والــســودان إال قــلــيــًا، فيما 
العديد  آســيــا  فــي  العربية  املــاعــب  استقبلت 
مــــن الـــاعـــبـــن فــــي الــخــلــيــج وغــــيــــره، كـــمـــا أن 
فـــتـــرة تـــجـــارب احـــتـــراف الــاعــبــن املــصــريــن 
والسمة  للغاية،  العربية قصيرة  املاعب  في 
الــعــامــة أزمــــات وشـــكـــاوى، يــأتــي عــلــى رأســهــا 
الـــرازق شيكاباال عند  أثـــاره محمود عبد  مــا 
إعــارتــه إلــى نــادي الوصل اإلمــاراتــي ومحمد 
زيــــــــدان فــــي بـــنـــي يـــــاس اإلمــــــاراتــــــي وعـــصـــام 
الحضري في املريخ السوداني وحسني عبد 

ربه في نادي النصر السعودي.
وهناك العبون حققوا نجاحات في الدوريات 
ومن  يتراجعوا،  أن  قبل  الــبــدايــة  فــي  العربية 
هـــؤالء الــاعــبــن حــســام غــالــي الـــذي تــألــق مع 
نادي النصر السعودي، إال أن مستواه تراجع 
بعد عــودتــه مــع املنتخب املــصــري مــن أنغوال 
عــام 2010 بكأس األمــم األفريقية، ودخــل في 
دوامـــــــة مــــن األزمــــــــات بـــعـــد اتـــهـــامـــه بــتــعــاطــي 

ليبتعد  البراءة  قبل حصوله على  املنشطات 
عن املاعب وينتهي األمر بفسخ عقده.

ــعـــــض الــــاعــــبــــن أثــــبــــتــــوا وجــــــودهــــــم فــي  ــ وبـ
الشافي  عــبــد  الــعــربــيــة، منهم محمد  املــاعــب 
فــي األهــلــي الــســعــودي، ومــحــمــود عبد املنعم 
ــدة الـــســـعـــودي، وهــو  »كـــهـــربـــا« فـــي اتـــحـــاد جــ
الباب  الخليجية على فتح  األنــديــة  مــا شجع 
لتواضع  املصرين  املحترفن  املزيد من  أمــام 
الاتينية  أميركا  لاعبي  بالنسبة  رواتــبــهــم 
ــا، وهــو مــا يناسب أوضــاعــهــا املالية  ــ وأوروبـ
الصعبة في الفترة الحالية، إضافة إلى رغبة 
التشجيع  اللعب تحت  في  املصرين  النجوم 
الجماهيري الذي حرموا منه في مصر بسبب 

أحداث ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
ــــي جــــدة  ــلـ ــ ــــد ســـلـــيـــمـــان إلـــــــى أهـ ــيـ ــ وذهـــــــــب ولـ
السعودي عام 2009 على سبيل اإلعارة ملدة 
ستة شهور كحل وسط لخافاته مع ناديه 
بــتــروجــت بسبب رغــبــتــه فــي الــلــعــب لأهلي 
املصري، ولكنه عاد با بصمة، وهناك أمير 
ــــذي لــعــب لـــنـــادي الــشــبــاب  عـــزمـــي مــجــاهــد الـ
السعودي قادما من باوك سالونيك اليوناني 
الــبــدالء حتى  2007، ولكنه ظــل حبيس دكــة 
عــاد إلــى مــصــر، وأيــضــا عــمــرو سماكة الــذي 
تخلص منه األهلي املصري عــام 2007 بعد 
تحليل دم أثبت تعاطيه مخدر »الحشيش« 
ونصف  ملوسمن  الكويتي  لكاظمة  ليلعب 

املــوســم لــم يــقــدم فيهما أي شـــيء يــذكــر. أمــا 
عــمــاد متعب فلعب فــي صــفــوف اتــحــاد جدة 
وحــصــل   ،2009/  2008 مـــوســـم  ــعـــودي  ــسـ الـ
الــدوري املحلي، وهناك وائل  معه على لقب 
جمعة الــذي احــتــرف عــام 2007 فــي السيلية 
القطري مــعــارا ملــدة ستة أشــهــر بعد وقوعه 
ــلـــي املــصــري  تــحــت ضـــغـــوط طــائــلــة فـــي األهـ
فقدان  فــي  أخــطــاء فنية تسببت  على خلفية 
األهلي لبعض البطوالت ليتألق ويساهم في 
إنقاذ الفريق القطري من الهبوط ويستعيد 
مــســتــواه ويــجــيــد مـــع املــنــتــخــب املـــصـــري في 
ــم األفــريــقــيــة فـــي غـــانـــا عــــام 2008  ــ كــــأس األمـ
الــذي  إلــى األهــلــي، وحسني عــبــدربــه  ليعود 
لعب لــنــادي أهلي دبــي اإلمــاراتــي مــعــارا من 

اإلسماعيلي ملدة موسمن.
ومعارا ملدة 6 أشهر لعب النجم الكبير محمود 
أبــو تريكة لنادي بني يــاس اإلمــاراتــي ليقدم 
عروضا جميلة تسببت في التفاف الجماهير 

العبون حققوا نجاحات 
في الدوريات العربية في 

البداية قبل أن يتراجعوا

سانيا: كان شرفًا 
كبيرًا لي أن ألعب 

في هذا النادي

فــي تجربة  اإلمــاراتــي  الفريق  العربية  حــول 
شبهها البعض بأول تجربة احتراف لاعب 
مــصــري فـــي املـــاعـــب الــعــربــيــة والـــتـــي مثلها 
حسن شحاتة عام 1968 في كاظمة الكويتي 
حتى إنه تم تجنيده بالكويت ولعب لصالح 
املنتخب العسكري الكويتي في بطولة كأس 
العالم في تاياند كما حصل على لقب أحسن 

العب في آسيا. 
ــــع الـــعـــروبـــة  ــوفــــق إبــــراهــــيــــم صــــــاح مـ ولــــــم يــ
السعودي وعاد إلى الزمالك، وفسخ نادي أم 
إلى  ليعود  القطري عقد أحمد فتحي  صــال 
األهلي، وعاد إلى إنبي نور السيد من تجربة 
ــاع الــحــســنــي الــجــديــدي  ــدفــ االحــــتــــراف فـــي الــ
الترسانة  املغربي، وأحمد فتحي بوجي إلى 

من شباب بلوزداد الجزائري.
ــي الـــهـــال  ــــرف أيـــضـــا أشــــــرف قـــاســـم فــ ــتـ ــ واحـ
ــادي الــوطــنــي  ــنــ ــــام 1984 ثــــم الــ ــعـــودي عـ الـــسـ
ــعــــودي  ــســ ــي الــ ــ ــلــ ــ ــي األهــ ــ ــات فــ ــ ــركــ ــ ــد بــ ــمــ ــحــ ومــ
القطري وإســام الشاطر في اتحاد  والعربي 
جــدة الــســعــودي عــام 2004 وحــســن مصطفى 
فــي الــوحــدة الــســعــودي وعــمــرو الــســولــيــة في 
الشعب اإلماراتي بعد رحيله عن اإلسماعيلي 
ورضا سيكا عام 2001 في األهلي السعودي 
ــحــــاس فـــــي الـــنـــصـــر الـــســـعـــودي  ــنــ وعـــــمـــــاد الــ
عـــام 2004 وأحـــمـــد عــلــي فـــي صــفــوف الــهــال 

السعودي عام 2011.

ألكمار يضع قدما في الدوري األوروبي
الثاني بالدوري األوروبــي في املوسم  الــدور التمهيدي  وضع ألكمار قدما في 
على  »أفــــاس«  ملعبه  على  نظيفة  بثالثية  فــاز  بعدما   )2018-2017( املقبل 
الهولندي املؤهلة  الــدوري  حساب ضيفه أوترخت في ذهاب نهائي تصفيات 
النتيجة  في  متقدمني  األول  الشوط  األرض  أصحاب  وأنهى  القارية.  للبطولة 
بثنائية عبر يوريس فان أوفريم في الدقيقة 17 والعب الوسط ياسني أيوب، ذو 
األصول املغربية، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 32. وفي الشوط الثاني، أمن 
املهاجم الهولندي فوت فيغهورست االنتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 65، 
وبهذا يضع ألكمار أكثر من قدم في »اليوروبا ليغ« للعام الثاني على التوالي، 

قبل مباراة اإلياب التي تقام بعد ثالثية أيام على ملعب »خالخينفارد«.

صراع  في  واردة  االحتماالت  يبقي  وحيد  هــدف 
البقاء بالدوري األلماني

حقق فولفسبورغ فوزًا غير مطمئن على حساب ضيفه آينتراخت براونشفايغ 
بهدف نظيف في مباراة ذهاب تصفيات البقاء في الدوري األملاني لكرة القدم 
»البوندسليغا«. وحمل الهدف الوحيد للقاء الذي احتضنه ملعب »فولكسفاغن 
أرينا« توقيع املهاجم املخضرم ماريو غوميز من ركلة جزاء في الدقيقة 35 
البوندسليغا على  من عمر الشوط األول. وبهذا يضع فولفسبورغ بقاءه في 
املحك السيما أنه سيخوض مباراة اإلياب على ملعب منافسه »آينتراخت« يوم 
29 من الشهر الجاري. وكان فولفسبورغ قد أنهى املوسم الجاري في املركز 
الثالث في  املركز  براونشفايغ  إحتل  فيما  نقطة،  السادس عشر برصيد 37 
ترتيب دوري الدرجة الثانية ليخوض الفريقان مواجهتني فاصلتني من أجل 
تحديد الطرف الذي سيشارك في البوندسليغا في املوسم املقبل. وهبط فريقا 
السابع عشر  املركزين  احتال  الثانية بعدما  للدرجة  إنغولشتات ودارمشتات 
والثامن عشر على الترتيب، بينما صعد كل من شتوتغارت، البطل، وهانوفر 

من الدرجة الثانية.

فافرينكا ونيشيكوري يتأهالن لنصف نهائي 
بطولة جنيف

بــلــغ أول مــرشــحــني لــلــقــب فــي بــطــولــة جــنــيــف املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، الــســويــســري 
ستانيسالس فافرينكا والياباني كي نيشيكوري على الترتيب، نصف نهائي 
الــذي شهد أيضا صعود كــل مــن األملــانــي ميشا زفيريف والــروســي  البطولة 
أمام  يقلب تأخره  أن  اللقب،  أندريه كوزنيتسوف. واستطاع فافرينكا، حامل 
األميركي سام كويري بمجموعة للفوز بمجموعتني لواحدة بواقع )4 - 6( و)7 
- 5( و)6 - 4(، ليواجه الروسي كوزنيتسوف الذي عانى من أجل الفوز على 
األملاني سيدريك مارسيل ستيبي بمجموعتني لواحدة بواقع )6 - 2( و)1 - 6( 
الذهبي  املربع  نيشيكوري مقعده في  اآلخــر، حجز  الجانب  - 5(. وعلى  و)7 
بعدما أقصى الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بمجموعتني لواحدة بواقع )4 
الــذي تغلب على األميركي  - 6( و)7 - 5( و)6 - 2( لينتظر األملاني زفيريف 

ستيف جونسون بمجموعتني دون رد )6 - 4( و)7 - 5(.

فيتل األسرع في التجارب الحرة الثانية لسباق موناكو
العاملي  الترتيب  فــيــراري ومتصدر  فيتل سائق  األملــانــي سباستيان   تصدر 
الكبرى  الــجــائــزة  لسباق  الثانية  الــحــرة  الــتــجــارب   ،1 للفورموال  العالم  لبطولة 
بموناكو. وحقق األملاني زمنًا قدره دقيقة و12 ثانية و720 جزًءا من الثانية 
متقدما على األسترالي دانييل ريتشاردو سائق ريد بول. وحقق فيتل زمنه 
األفضل قبل نصف ساعة من نهاية التجارب الحرة الثانية على حلبة مونتي 
كارلو والتي تفوق فيها تقريبا بنصف ثانية على ريتشاردو، والفنلندي كيمي 
رايكونني )فيراري( الذي حل ثالثًا. وكان البريطاني لويس هاميلتون، سائق 
مرسيدس، قد حقق في وقت سابق الزمن األسرع في التجارب الحرة األولى 

بزمن قدره دقيقة و13 ثانية و425 جزءا من األلف من الثانية.

ــذي خــرج  ــ ــم املــخــيــب لــلــفــريــق والــ بــعــد املـــوسـ
خـــالـــه خـــالـــي الـــوفـــاض دون الــتــتــويــج بــأي 
لقب، أعلن نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي 
عـــن ثــــورة فـــي صــفــوف الــفــريــق بــاالســتــغــنــاء 
عـــن أربـــعـــة العـــبـــن مـــن املــخــضــرمــن فـــي 30 
يونيو/حزيران املقبل وهم الجناح اإلسباني 
خيسوس نافاس، بطل العالم مع »الروخــا« 
والـــحـــارس   ،  2012 فـــي  وأوروبــــــــا   2010 فـــي 
ــرو والـــثـــنـــائـــي  ــيـ ــايـ ــابـ األرجـــنـــتـــيـــنـــي ويـــلـــي كـ

الفرنسي بكاري سانيا وغايل كليشي.
وبــالــنــســبــة لــنــافــاس، فـــإن الــاعــب األنــدلــســي 
انضمامه من  »السيتيزنس« منذ  شــارك مع 
فــي 123  فــي صــيــف 2013  صــفــوف إشبيلية 
»البريميير  اإلنــكــلــيــزي  ــدوري  ــ الـ فــي  مـــبـــاراة 
أهـــداف، باإلضافة  أربعة  ليغ« أحــرز خالها 
إلى أكثر من 50 مباراة في جميع املسابقات 

األخرى.
فــي  ــا  ــامـ هـ دورا  عــــامــــا(   31( نــــافــــاس  ولـــعـــب 
أول  في  ليغ  البريميير  بلقب  الفريق  تتويج 
مواسمه في إنكلترا، وهو املوسم الذي حقق 
فيه الفريق أيضا لقب كأس رابطة املحترفن، 

قبل أن يفوز بنفس البطولة العام املاضي.
وقــبــل أن يــرحــل عــن صــفــوف إشبيلية، حقق 

يــلــتــقــي نــــجــــوم ألــــعــــاب الــــقــــوى فــــي يــوجــن 
من  الثالثة  املرحلة  فــي  للتنافس  األميركية 
الـــــدوري املـــاســـي، بــعــد حـــوالـــي تــســعــة أشــهــر 
مــن ألــعــاب ريــو دي جــانــيــرو األوملــبــيــة 2016 

وشهرين من بطولة العالم 2016 في لندن.
ويــتــقــدم املــشــاركــن نــجــم املــســافــات الطويلة 
ــرح وبـــطـــلـــة ســبــاقــات  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي مــحــمــد فـ
الــســرعــة األمــيــركــيــة ألــيــســون فــيــلــيــكــس. لكن 
فـــرح الـــذي حــقــق ثــنــائــيــة مـــزدوجـــة تاريخية 
في سباقي 5 و10 آالف متر في ريو، يخوض 
سباقه في جامعة أوريغون، في ظل عاصفة 
جديدة من مزاعم املنشطات املحيطة باملدرب 
ألبرتو ســـاالزار. وكــان ســـاالزار، العقل املدبر 
ــلـــتـــجـــهـــيـــزات فــي  ملـــــشـــــروع شــــركــــة نـــايـــكـــي لـ
أوريغون حيث يتدرب فرح، ضالعا في تقرير 
انتقد  املنشطات  ملكافحة  األميركية  للوكالة 
األســـالـــيـــب املــســتــخــدمــة مـــن املـــــــدرب. ويــتــهــم 
باستخدام  ســــاالزار  269 صفحة  مــن  تــقــريــر 
منشطات بشكل خطير لتعزيز أداء رياضييه، 
معتبرًا أنه »من املؤكد تقريبا« كسره قواعد 
مكافحة املــنــشــطــات عــن طــريــق تــجــربــة حقن 

ــي كـــــأس مــلــك  ــع الـــفـــريـــق لــقــبــن فــ ــاس مــ ــافــ نــ
السوبر  وكـــأس  و2010،   2007 فــي  إســبــانــيــا 
اإلسباني في 2007 ولقبن في كأس االتحاد 
األوروبي، الدوري األوروبي حاليا، في 2006 

و2007، وكأس السوبر األوروبي في 2006.
وأوضــــــــــــح تـــشـــيـــكـــي بــــيــــغــــريــــســــتــــن، املــــديــــر 
الــريــاضــي بــالــنــادي اإلنــكــلــيــزي، فــي بــيــان أن 
ــادي تـــشـــرف بــالــعــمــل مــــع خـــيـــســـوس«،  ــ ــنـ ــ »الـ
وأبــرز في الوقت ذاتــه »عمله الجاد وتفانيه 
واحـــتـــرافـــيـــتـــه ورغـــبـــتـــه الـــشـــديـــدة فـــي الــفــوز 

دائما«.
وأشـــــار »كــمــا أظــهــر لــنــا إمــكــانــاتــه املــتــعــددة 
املوسم  مــدار  املناسبات على  العديد من  في 
والقيام بدور كبير في مركز الظهير. أتمنى 

له حظا طيبا في خطوته املقبلة«.
وكان النادي قد أعلن أيضا عن رحيل كل من 
للمان  انــضــم  الـــذي  كليشي،  غــايــل  الفرنسي 
سيتي فــي صــيــف 2011 قــادمــا مــن أرســنــال، 
والـــــحـــــارس األرجـــنـــتـــيـــنـــي املـــخـــضـــرم ويــلــي 

كاباييرو )35 عاما(.
ــــدى كــابــايــيــرو قــمــيــص املــــان ســيــتــي في  وارتـ

مادة كارنيتن املشابهة لأحماض األمينية. 
ورد فـــرح بغضب عــلــى ضــلــوعــه فــي تعاطي 
املزاعم في شباط/  املنشطات عندما ظهرت 
فبراير املاضي، مصرًا على أنه ليس لديه ما 
يخفيه: »أنا عداء نظيف لم يخالف القوانن 
الجرعات،  أو  باملواد، األساليب  فيما يتعلق 
ومــــن املــقــلــق أن يـــقـــوم الــبــعــض مـــن وســائــل 
اإلعـــــام، بــرغــم الــوقــائــع الـــواضـــحـــة، بــالــربــط 

بيني وبن استخدام املنشطات«.
وقــد يختبر فــرح إعـــادة لنهائي 5 آالف متر 
الكيني بــول  فــي ريـــو، ضــد حــامــلــي الفضية 
ــيـــوبـــي هــاغــوس  ــة اإلثـ ــزيـ ــبـــرونـ شــيــلــيــمــو والـ
ــع اقـــتـــراب بــطــولــة الــعــالــم  غــيــبــرهــيــويــت. ومــ
يــوجــن بروفة  لــنــدن، ستكون منافسات  فــي 
آب/ أغسطس  املحتملة مطلع  املــبــارزات  عن 
املــقــبــل. وتــتــركــز األنـــظـــار الــيــوم الــســبــت على 
سباق 200 متر لدى السيدات، في ظل تواجد 
الجامايكية إياين طومسون حاملة الذهبية 
األوملبية والتي من املتوقع أن تلقى منافسة 

قوية من عدة عداءات.
ويــنــافــس مــع طــومــســون، املــتــوجــة فــي سباق 
100 متر أيضا في األلعاب األوملبية األخيرة 
ة الــهــولــنــديــة  ــعــــداء فـــي ريــــو دي جـــانـــيـــرو، الــ
دافــنــي شــيــبــرز ونظيرتها األمــيــركــيــة تــوري 
بوي املتوجتان في ريو في سباق 200 متر، 
سيكون  الفائزة  هوية  معرفة  فــإن  وبالتالي 
عـــداءة  كــل  لــلــغــايــة بسبب تمتع  أمـــرًا صعبا 

بسرعة كبيرة وقوة بدنية هائلة.
ــة إلـــيـــســـون  ــيــ ــيــــركــ ــد األمــ ــ ــواجـ ــ ــيـــف تـ ــيـــضـ وسـ

صيف 2014 قادما من ملقة اإلسباني حيث 
شـــارك خـــال تــلــك الــفــتــرة فــي 48 مـــبـــاراة، 27 
ــيـــادة  مـــنـــهـــا فــــي املــــوســــم املـــنـــقـــضـــي تـــحـــت قـ
ــــوال، وتــــحــــول كــبــل  ــوارديــ ــ اإلســـبـــانـــي بـــيـــب غــ
بــالــنــســبــة لــلــجــمــاهــيــر الســـيـــمـــا بــتــصــديــاتــه 
الــحــاســمــة فــي ركــــات الــتــرجــيــح الــتــي أهــدت 
الفريق لقب كأس الرابطة العام املاضي على 
لــيــفــربــول. وفــيــمــا يــتــعــلــق بالظهير  حــســاب 
للقطب  انضم  فقد  الفرنسي سانيا،  األيــمــن، 
اآلخر في مدينة مانشستر في يوليو/تموز 
عام 2014 قادما من أرسنال، وخال مواسمه 
الثاثة مع الفريق خاض 85 مباراة، 50 منها 

كأساسي، في الدوري اإلنكليزي.
ــان  ــــع الـــفـــرنـــســـي »كــ ــــدافـ ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال املـ
شــرفــا كــبــيــرا لـــي أن ألــعــب فـــي هــــذا الـــنـــادي. 
مسيرتي  فــي  لــي  دقيقة  بكل  استمتعت  لقد 
أتــذكــره بحب شديد«،  السيتي، وســأظــل  مــع 
وأضاف »أردت أن أشكر الجميع من عاملن 
وإداريــن والعبن وجماهير بجعل كل هذه 

السنوات ال تنسى بالنسبة لي«.
ــلـــن األســــبــــوع املـــاضـــي  ــان الــــنــــادي قــــد أعـ ــ وكــ
أيضا عن رحيل مدافعه وأحــد قــادة الفريق، 
املوسم  نهاية  زابــالــيــتــا،  بابلو  األرجنتيني 
الجاري بعد تسعة مواسم دافــع خالها عن 
ألوان النادي. وانضم املدافع الدولي للسيتي 
في صيف 2008 قادما من إسبانيول وخاض 
خـــال تــلــك الــفــتــرة 332 مـــبـــاراة فـــي مختلف 

املسابقات.
)أفي(

فــي ظل  الــســبــاق،  فــي  نكهة جميلة  فيليكس 
تاريخها الحافل في السباقات وكذلك الخبرة 
الــطــويــلــة الــتــي تمتع بــهــا عــلــى مـــّر الــســنــوات 
أوملبية  6 ذهبيات  تكن حاملة  ولم  الطويلة. 
قادرة على الدفاع عن اللقب الذي أحرزته في 

ألعاب لندن 2012 األوملبية، وذلك بعد فشلها 
فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى ألـــعـــاب ريــــو عــنــدمــا عــانــت 
للتعافي من إصابة في ظهرها. وقررت ابنة 
متر  لسباق 200  التفرغ  والــثــاثــن  الــحــاديــة 
هذه السنة، وستقارن نفسها مع طومسون، 

بوي وشيبرز اللواتي تملكن ثاثة من أسرع 
4 أوقات هذه السنة.

ومـــن املـــواجـــهـــات املــنــتــظــرة ســبــاق 100 متر 
األميركي جاسنت  يتبارز  الرجال حيث  لــدى 
الكندي  مــع  األوملبية  الفضية  حامل  غاتلن 
أندريه دو غراس حامل البرونزية، وهو من 
ابتعاد  بــعــد  األول  املــركــز  املــرشــحــن لحصد 
األسطورة أوسن بولت عن مضمار املنافسة، 
كــمــا تــبــرز فــي ســبــاق فــي 400 مــتــر لــلــرجــال، 
املواجهة بن األميركي الشون ميريت املتوج 
5 مـــرات فــي يــوجــن، والــبــوتــســوانــي كــارابــو 
الثامنة  بعمر  ريــو  ألــعــاب  خــامــس  سيباندا 
السيدات،  لــدى  عــشــرة. وفــي سباق 800 متر 
تـــواجـــه الــبــطــلــة األوملــبــيــة الــجــنــوب أفــريــقــيــة 
كاستر سيمينيا منافسة املتوجتن في ريو 
نــيــونــســابــا والكينية  فــرانــســن  الــبــورونــديــة 
ــوي. ويـــتـــواجـــه أيـــضـــا بطل  ــبــ مـــارغـــريـــت وامــ
براز  تياغو  البرازيلي  بالزانة  القفز  في  ريــو 
سام  واألميركي  الفيلني  رينو  الفرنسي  مع 
هـــنـــدريـــكـــس، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــكـــنـــدي شــون 
ــــذي تـــراجـــع في  بـــاربـــر بــطــل الــعــالــم 2015 الـ
ريو إلى املركز العاشر. وقال الفيلني، حامل 
فــرانــس بــرس: »هدفي  العاملي، لوكالة  الــرقــم 
هــو الــفــوز، ألنــنــي تــوجــت فــي الــنــســخ األربـــع 
السابقة، وال أذهب إلى مسابقة ألحرز املركز 
الثاني أو غــيــره«. وتــابــع: »حــتــى لــو ارتقيت 
أعلى من 6 أمتار )في يوجن(، سيعاد توزيع 

األوراق في لندن«.
)فرانس برس(

فرح على رأس المشاركين في ملتقى يوجينغوارديوال يقود ثورة في صفوف مانشستر سيتي

بــاالتــحــاد  الــحــكــام  لجنة  ــدت  أســن
مباراة  إدارة  القدم،  لكرة  األفريقي 
األهلي المصري والوداد المغربي، 
الجولة  في  يونيو/حزيران،   4 يوم 
الثالثة من دور المجموعات بدوري 
تحكيم  لطاقم  أفريقيا،  أبــطــال 
يوسف  المباراة  ويقود  تونسي. 
للساحة، ويعاونه  السرايري كحكم 
أنور هميلة كمساعد أول، وسعد 
اهلل  ونصر  ــان،  ث كمساعد  مــروان 
ويراقب  رابـــع،  كحكم  ــجــوادي  ال

اللقاء السوداني أسامة عطا.

حكم تونسي 
لألهلي والوداد

بدأ غوارديوال االستعداد 
للمواسم القادمة وأجرى 

غربلة كبيرة داخل فريقه

تتجه األنظار إلى ملتقى 
يوجين من الدوري 

الماسي والذي يشهد 
تواجد أسماء كبيرة

محمود كهربا قدم موسمًا رائعًا مع اتحاد جدة )األناضول(

أبو تريكة وتجربة سابقة في الدوري اإلماراتي )كريم جعفر/فرانس برس(

وائل جمعة خاض تجربة قصيرة بالدوري القطري )فرتسوا كسافييه/فرانس برس( 

عبد الشافي العب أهلي جدة )فرانس برس(

)Getty/(غوارديوال يبدأ موسمه الجديد بقوة )كليف ماسونGetty/محمد فرح عاش فترة صعبة بسبب شائعات المنشطات )كاميرون سبنبر

المحترفون 
المصريون

عاد الالعب المصري إلى واجهة األندية 
 العربية في المواسم األخيرة التي رأت 

فيه خيارًا أفضل من القادمين من أميركا 
الالتينية ومن أسيا، ألسباب مادية وكذلك 

ألسباب رياضية

اتجاه إجباري إلى المالعب العربية

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

أســـــــــدلـــــــــت مـــــعـــــظـــــم املـــــســـــابـــــقـــــات 
األوروبـــيـــة الــســتــارة عــلــى بطولة 
التي  إيطاليا  باستثناء  الــــدوري 
ــيـــوم  ــرة، الـ ــ ــيــ ــ ــا الـــجـــولـــة األخــ ــهـ تــــخــــوض فـــرقـ
العلم أن يوفنتوس  السبت وغــدًا األحــد، مع 
تبقى  لكن  املاضية،  الجولة  باللقب في  توج 
إذ ستجري  لــلــغــايــة،  الــكــأس مهمة  مــســابــقــة 
أربـــع نــهــائــيــات كــبــيــرة ينتظرها عــشــاق كــرة 

القدم في مختلف أنحاء العالم.

كأس الملك
ــار إلــــى ملعب  ــظــ فـــي إســبــانــيــا ســتــتــجــه األنــ
الــعــاصــمــة مــدريــد،  »فيسنتي كــالــديــرو« فــي 
والــــــذي يــســتــضــيــف نــهــائــي كــــأس املـــلـــك بني 
بــرشــلــونــة ونــظــيــره أالفـــيـــس، وتــعــتــبــر هــذه 
ــاول الـــنـــادي  ــنـ ــتـ املـــــبـــــاراة عـــلـــى الـــــــورق فــــي مـ
الــكــتــالــونــي، الــــذي ســيــودع بــعــد ذلـــك مــدربــه 
األخير  إذ سيترك  إنريكي،  لويس  اإلسباني 
الفريق تمهيدًا لوصول اسم جديد. ستكون 
الكتالوني  للنادي  مهمة  امللك  كــأس  بطولة 
من أجــل تعويض خيبة أمــل املــوســم، بعدما 
فــشــل الــفــريــق فــي املــنــافــســة عــلــى لــقــب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا حـــني ودع املــســابــقــة مـــن ربــع 

نهائيات 
الكؤوس األوروبية

أالفيس  يواجه  حين  الــدوري  في  أمله  خيبة  لتعويض  برشلونة   يسعى 
كأس  نهائي  في  أرسنال  نظيره  تشلسي  يلتقي  فيما  الكأس،  نهائي  في 
كأس  في  أنجيه  فريق  جيرمان  سان  باريس  ويواجه  اإلنكليزي،  االتحاد 
الختامية  المباراة  في  فرانكفورت  بإينتراخت  دورتموند  ويلتقي  فرنسا، 

لكأس ألمانيا

3031
رياضة

تقرير

الذي عاد  اإليطالي  أمام يوفنتوس  النهائي 
ووصل إلى املباراة الختامية وسيواجه ريال 
مــدريــد يـــوم 3 يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل، كما 
خــســر ســبــاق الــلــيــغــا أمــــام غــريــمــه التقليدي 
الريال بالرغم من املنافسة الشديدة بينهما 
ــيـــحـــاول زمـــاء  حــتــى الـــجـــولـــة األخــــيــــرة. وسـ
الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي تقديم 
ستزحف  التي  الكتالونية  للجماهير  هدية 
إلى مدريد ملساندة فريقها، إضافة إلى أنها 
إنريكي، وفي  لتوديع  بــادرة مميزة  ستكون 
حـــال الــتــتــويــج فـــإن الــبــرســا ســيــرفــع رصــيــده 
إلى 29 لقبًا ليعزز بذلك الرقم القياسي، كما 
الثالث تواليًا بعدما فاز  اللقب  سيكون ذلك 
في موسم 2014-2015 و2015-2016، مع العلم 
أن لقبه األول كان في موسم 1928-1929. في 
املقابل، سيحاول نــادي أالفــيــس الــذي أطــاح 
أن يحقق  النهائي،  بسيلتا فيغو في نصف 

لقبه التاريخي األول في هذه املسابقة وأيضًا 
لــم يــتــوج سوى  لــه، إذ  سيكون اللقب األبـــرز 
الثانية والثالثة، وهــو الذي  الــدرجــة  بــدوري 
وصــل لنهائي الــــدوري األوروبــــي عــام 2001 

وخسره.

كأس االتحاد اإلنكليزي
ــــذه الـــبـــطـــولـــة مــهــمــة لــلــغــايــة نــظــرًا  تــعــتــبــر هـ
للقيمة التاريخية، حيث إنها األعرق واألقدم 
كل موسم حوالي  فيها  إنكلترا ويشارك  في 
الــنــهــائــيــة  املـــــبـــــاراة  ــًا، وســتــجــمــع  ــقـ ــريـ فـ  736
نـــــــادي تــشــلــســي بـــطـــل الــــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي 
املــمــتــاز، مــع املـــدرب أنطونيو كونتي وجــاره 
فـــي الــعــاصــمــة لــنــدن نــــادي أرســـنـــال صــاحــب 
أرسني  الفرنسي  املــدرب  مع  الخامس،  املركز 
للغاية.  صعبًا  موسمًا  عــاش  والـــذي  فينغر، 
وتــطــالــب جــمــاهــيــر أرســـنـــال بــرحــيــل املــــدرب 
الدائم  والغياب  النتائج  ســوء  بسبب  فينغر 
ــدام مــــدرب  ــقــ ــتــ ــتـــويـــج، واســ ــتـ ــن مـــنـــصـــات الـ عــ
الــتــي قضاها  الطويلة  الــســنــوات  جــديــد بعد 
كأس  لقب  تحقيق  لكن  اللندني،  الفريق  مــع 
االتحاد اإلنكليزي سيكون ربما سببًا لبقائه 
والخسارة ستعني رحيله بنسبة كبيرة. من 
جانب آخر، يتطلع كونتي لحصد هذا اللقب 
ــــدوري فــي املــغــامــرة األولــــى له  وضــمــه إلـــى الـ
فــي إنــكــلــتــرا، والــتــي نــجــح خــالــهــا فــي جــذب 
الجميع  الثناء من  إليه وكذلك تلقي  األنظار 
بعدما أعاد البلوز إلى الواجهة من جديد إثر 
إلى  تخبطهم في املوسم املاضي وتراجعهم 
لتحقيق  ويــســعــى تشلسي  الــتــرتــيــب.  وســـط 
الــلــقــب الــثــامــن فــي تــاريــخــه، إذ كـــان قــد تــوج 
فيما   ،2012-2011 مــرة موسم  بالكأس آلخــر 
يونايتد  مانشستر  لتخطي  أرســنــال  يتطلع 
ــن أجــــل االنــــفــــراد بــــصــــدارة هــــذه املــســابــقــة،  مـ
المتاك كل نادي منهما لـ12 لقبًا، مع العلم أن 
الغانيرز أقصى مانشستر سيتي فيما تفوق 

تشلسي على توتنهام في املربع الذهبي.

كأس ألمانيا
أملانيا يعتبر  فــي  لقب  الــصــراع على تحقيق 
أمــــرًا صــعــبــًا بــســبــب ســيــطــرة بـــايـــرن مــيــونــخ 
ــدوري، لــكــن الــكــأس يــبــقــى فــي بعض  ــ عــلــى الــ
األوقـــات متاحًا، وهــذا املوسم نجح بروسيا 
دورتــمــونــد فــي إقــصــاء الــفــريــق الــبــافــاري في 
املواجهة  في  وهــو سيلتقي  النهائي،  نصف 
ــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت  ــتـ ــنـ ــادي إيـ ــ ــ الـــخـــتـــامـــيـــة نـ
بــدوره بوروسيا مونشنغادباخ  أزاح  الــذي 

الصعب.
رفع  فــي  فــرانــكــفــورت  فــريــق  وتحلم جماهير 
اللقب الغالي بامللعب األوملبي في برلني للمرة 
األولـــى مــن عــام 1988، إذ حقق الفريق خال 
اللقب أربـــع مـــرات، وخــســر النهائي  تــاريــخــه 
في مناسبتني عامي 1964 و2006، في املقابل 
املـــدرب تــومــاس توخيل النفس  يمني رجـــال 
فــي تاريخ  الرابعة  للمرة  الــكــأس  فــي معانقة 

أرسين فينغر يسعى
إلنقاذ موسمه عبر 

التتويج بلقب الكأس

حبس رئيس برشلونة السابق بتهمة غسيل األموال
برشلونة  رئيس  حبس  الميال  كــارمــن  اإلسبانية  الوطنية  باملحكمة  القاضية  قــررت 
السابق ساندرو روسيل لتربحه 6.5 مالين يورو في صورة عموالت غير قانونية من 
بيع حقوق بث 24 مباراة ودية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم وغسل املبلغ فيما بعد في 
أنــدورا. وأصــدرت القاضية القرار بعد استجواب روسيل وباقي املعتقلن في القضية 
املعروفة باسم »ريميت«، والتي حبست منهم أيضًا املحامي والسياسي االندوري خوان 
األمــوال.  في غسيل  اإلمـــارة الستخدامها  في  وهمية  إنشاء شركات  بتهمة  بيسولي، 
وبلغ إجمالي املبالغ التي جرى اختالسها من وراء تلك املباريات والتي تم دفعها لشركة 
عربية في جزر كيامان مرتبطة برجل أعمال سعودي حوالى 15 مليار يورو، ويشتبه 
في أن الرئيس السابق لالتحاد البرازيلي لكرة القدم ريكاردو تيكسييرا حصل منها 

على 8.3 مالين يورو.

فينيسيوس بعد انتقاله لريال مدريد: 
سأظل بكامل تركيزي مع فالمنغو

املواهب  املهاجم فينيسيوس جونيور، أحد  قال 
تعاقد معه  والـــذي  البرازيلية  الــكــرة  فــي  الــواعــدة 
ــرًا، إن تــركــيــزه  ــانـــي مــــؤخــ ــبـ ريـــــال مـــدريـــد اإلسـ
سيظل مع ناديه الحالي فالمنغو البرازيلي، الذي 
سيبقى في صفوفه على األقل حتى يوليو/تموز 
الــرغــم مــن صفقة انتقاله  الــعــام املقبل، على  مــن 
الكبيرة لصفوف امليرينغي. وقال املهاجم الشاب 
)16 عامًا( في تصريحات تلفزيونية مع شبكة 
)فوكس سبورتس( »لم أكن أنا من أنهى الصفقة 
ولكن وكالئي باإلضافة لوالدي ونادي فالمنغو. 
ال أفكر في املال، فقط في اللعب وإدخال الفرحة 

على جماهير فالمنغو«.
وأكد »أنا سعيد للغاية بهذه املفاوضات، ولكني 
ال أفكر حاليًا في ريال مدريد ولكن في فالمنغو، 
الــذي تحقق، ولكن يجب علي أخــذ األمــور خطوة بخطوة من أجل  أنــا سعيد بالهدف 

حصد ألقاب كثيرة بقميص فالمنغو، ومن ثم التفكير في ريال مدريد«.

يونايتد وسيتي يتبرعان بمليون إسترليني 
لصندوق طوارئ مانشستر

أعلن ناديا مانشستر يونايتد وسيتي أنهما سيتبرعان سويًا بمليون جنيه إسترليني 
لصندوق طوارئ »وي لوف مانشستر« الذي تأسس عقب هجوم يوم اإلثنن املاضي 
نــادي مانشستر سيتي،  الــذي خلف 22 ضحية و64 مصابًا. وقــال رئيس  اإلرهــابــي 
التي  التحديات  تخفيف  على  ما  بطريقة  النادين سيساعد  تبرع  إن  املــبــارك،  خلدون 

يواجهها في هذا الوقت املتضررون بشكل مباشر من الهجوم.
وأبــرز املبارك أن تضافر جميع األطــراف سيتحول إلى رمز يبرهن للعالم على »القوة 
لنادي  التنفيذي  املدير  نائب  أشــار  ملانشستر«. من جانبه  بها  املساس  يمكن  التي ال 
النادين  مانشستر يونايتد، إد وودوارد، إلى أن التبرع يمثل بــادرة تضامن نظرًا ألن 
طــوارئ مانشستر  أن صندوق  ُيذكر  مناطق مانشستر.  قلوب جميع  في  دومــًا  كانا 
مدعوم من بلدية املدينة الواقعة بإنكلترا ومن الصليب األحمر البريطاني ويهدف بشكل 

رئيسي ملساعدة أسر القتلى والجرحى بهجوم اإلثنن املاضي.

غريزمان: أتمنى تحقيق البطوالت مع أتلتيكو مدريد
قال الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو 
مدريد اإلسباني والذي اختارته جماهير الفريق 
أفـــضـــل العــــب خــــالل املـــوســـم املــنــقــضــي، خــالل 
مقابلة ينشرها املوقع الرسمي للنادي اليوم أنه 
يتمنى تحقيق األلقاب مع الفريق وتقديم كل ما 

لديه من أجل تحقيق هذا الهدف.
في تصريحات  الفرنسي  الــدولــي  املهاجم  وأكــد 
لــلــمــوقــع الـــرســـمـــي لــــ«الـــروخـــيـــبـــالنـــكـــوس« على 
ــت: »أنـــــا ســعــيــد لــلــغــايــة بـــدعـــم الــجــمــيــع،  ــرنـ ــتـ اإلنـ
ــان عــامــًا جيدًا  ــاء، لــقــد كـ ــدقــ والــجــمــاهــيــر واألصــ
وأتمنى أن أتحسن في كل عام وتحقيق األلقاب 
مع هذا الفريق وتقديم أفضل ما لدي من أجله«.

كما أعــرب هــداف الفريق خــالل املــوســم الحالي 
بعدما سجل 26 هدفًا في جميع املسابقات عن 
سعادته بتحقيق املركز الثالث في الليغا، وقال في هذا الصدد »أعتقد أننا كنا نطمح 
القادم سنضع أهدافًا  العام  الهدف وفي  للمزيد ولكننا لم نتمكن من ذلك. لقد حققنا 

وتحديات جديدة أمامنا«.

آخر، واختار أن يحط الرحال في نادي التسيو اإليطالي عام 
1992، في تلك الفترة كانت إيطاليا تعتبر صاحبة الدوري 
النجوم هــنــاك، ورغــم  الكثير مــن  العالم بتواجد  فــي  األقـــوى 
أنه قضى ثالث سنوات في الكالتشيو لم يخض سوى 43 
مباراة وسجل خاللها ستة أهداف ولم ينجح في التتويج بأي 
األسكتلندي  رانجرز  بنادي  بعدها غاسكوين  التحق  لقب. 
عام 1995 ليبدأ رحلة جديدة وأفضل في مسيرته، فشارك 
العديد من األلقاب  في 74 مباراة وسجل 30 هدفًا، وحقق 
على غرار الدوري املحلي في موسمي 1995-1996 و1996-

1997، إضــافــة لــكــأس اســكــتــلــنــدا ســنــة 1996 ولــقــب كــأس 
الدوري في ذات العام.

بعد هذه املغامرة في اسكتلندا الواقعة ضمن بريطانيا، لعب 
غاسكوين لصالح نادي ميدلزبره ملوسمن من 1998 حتى 
2000 فشارك في 41 مــبــاراة وأحــرز أربعة أهــداف ليرحل 

نــادي إيفرتون ويلعب معه حتى 2002، لكن  إلــى  إثــر ذلــك 
لقاء سجل خاللها  إذ خــاض 32  لم تكن كثيرة  مشاركته 
هدفًا واحدًا، ما دفع الفريق لبيعه لنادي بيرنلي، إال أن بقاءه 
هناك لم يدم طويال فترك النادي ورحل إلى غانزو تانياما 
ولعب 4 مباريات قبل أن يعتزل عام 2004 بقميص نادي 

بوسطن يونايتد.
سنوات  عشر  اإلنكليزي  املنتخب  لصالح  غاسكوين  لعب 
من عام 1988 حتى 1998، فشارك في 57 مباراة وسجل 
التي  العالم 1990  أهـــداف، وخــاض منافسات كــأس  عشرة 
توجت بلقبها أملانيا على حساب األرجنتن، بالرغم من أن 
منتخب األسود الثالثة احتل املركز الرابع، إذ ودع املسابقة 
قبل  ملثله  بهدف  أملانيا  مع  تعادل  النهائي حن  من نصف 

الخسارة بركالت الجزاء 4-3.
)العربي الجديد(

ــيــوم ببلوغه  ال بـــول غــاســكــويــن  الــالعــب اإلنــكــلــيــزي  يحتفل 
الخمسن من العمر، وهو الذي ولد يوم 27 مايو/ أيار 1967 
في مدينة دوتسون ولعب في خط الوسط، وبدأ ممارسة هذه 
الرياضة في سنة 1980 في صفوف الفئات العمرية لنادي 
نيوكاسل يونايتد قبل أن يتم ترفيعه إلى الفريق األول عام 

1985 ويبدأ الرحلة االحترافية.
قضى غاسكوين في نادي نيوكاسل يونايتد ثالثة مواسم 
لــكــنــه لــم يــتــوج بـــأي لــقــب، ســـوى كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي 
للشباب في عام 1985، وخالل هذه الفترة سجل 21 هدفًا 
في 92 مباراة، وقدم مستوى مميزا، ما دفع نادي توتنهام 
صفوفه  فــي  فلعب   ،1988 عــام  فــي  معه  للتعاقد  هوتسبر 
أكثر من 90 وسجل أكثر من 20 هدفًا كما فاز بلقب كأس 

االتحاد اإلنكليزي، وكانت تلك بطولته االحترافية األولى.
قرر الالعب اإلنكليزي بعد ذلك خوض تجربة جديدة في بلٍد 

بول غاسكوين

على هامش الحدث

العب إنكليزي 
سابق دافع عن 

ألوان توتنهام 
والتسيو وفرق 

أخرى وشارك في 
كأس العالم 

إنريكي يسعى 
للظفر بالكأس 
قبل ترك برشلونة 
)ألبرت ليوب/ 
األناضول(

حامل لقب الدوري اإلسبان

نادي  بين  الكأس  نهائي  إلى  رومانيا  في  القدم  كرة  مشجعو  يتطلع 
األولى  للمرة  اللقب  لتحقيق  األول  ويسعى  أسترا،  ونظيره  فولونتاري 
في تاريخه حيث لم يسبق له أن فعل ذلك في أي مناسبة. في المقابل 
يتطلع الطرف اآلخر للقب الثاني، إذ كان قد توج به موسم 2014-2013، 
أسترا في ثالث مناسبات  الطرفين فاز  بين  وفي آخر خمس مواجهات 
وتعادل في اثنتين، بالتالي فإن حظوظه بالتتويج تبدو أكبر للصعود 

إلى منصة التتويج.

بطولة رومانيا

وجه رياضي

النادي، بعدما كان البعض منهم على غرار 
ماركو رويــس قد فعل ذلك في موسم 2011-
النهائي  خسر  معظمهم  أن  العلم  مع   ،2012
 2014-2013 فــــي  مــتــتــالــيــة  ــم  ــواســ مــ لـــثـــاثـــة 

و2014-2015 و2016-2015.

كأس فرنسا
تصطدم أحــام نــادي أنجيه بطموح نادي 

عـــن إمــكــانــيــة بــقــائــه أو رحــيــلــه عـــن الــفــريــق 
بالرغم من أنه وصل مطلع املوسم الحالي، 
لتحقيق لقب الكأس بقيادة املهاجم املتألق 
أكد  والــذي  إديسون كافاني  األوروغوياني 
ــان  ــه خــيــر خــلــيــفــة لــلــنــجــم الــســويــدي زالتـ أنـ
ــان جـــيـــرمـــان قد  ــان ســ ــ إبــراهــيــمــوفــيــش. وكـ
وّدع مسابقة دوري أبطال أوروبــا في دور 
فاز  بعدما  برشلونة،  يــد  على  عشر  الستة 

ــان جـــيـــرمـــان فــــي نـــهـــائـــي كـــأس  ــ بــــاريــــس سـ
فرنسا، الساعي لتعويض خيبة أمل الدوري 
ــــذي خـــســـره لــصــالــح مــونــاكــو  الــفــرنــســي، الـ
عــلــى أثـــر ســيــطــرتــه عــلــى املــســابــقــة املحلية 
لسنوات طويلة، قبل أن يتراجع هذا املوسم 
ويحتل املركز الثاني في الترتيب. ويسعى 
ــمـــري،  رجــــــال املـــــــدرب اإلســـبـــانـــي أونـــــــاي إيـ
الشائعات  الكثير مــن  تــحــوم حــولــه  والـــذي 

أن يخسر  قبل  نظيفة  برباعية  أرضــه  على 
فـــي الــكــامــب نـــو بــنــتــيــجــة )6 - 1( بــطــريــقــة 
اللقب  تحقيق  سيكون  ولذلك  دراماتيكية، 
فــي هــذه املسابقة  القياسي  الــرقــم  وتــعــزيــز 
فــي نهاية  للجميع  إلــى 11 جــائــزة ترضية 
املوسم، أما نادي أنجيه والذي احتل املركز 
الثاني عشر في الدوري فإنه يحلم في رفع 

اللقب األول في تاريخه.

التي أعلن عنها مدرب  القائمة  خرج املهاجم وايــن رونــي، قائد مانشستر يونايتد، من 
كان  وكما  وفرنسا.  اسكتلندا  ملباراتي  استعدادًا  ساوثغيت،  غاريث  إنكلترا،  منتخب 
منتظرًا ومثلما حدث في مواجهات سابقة، خرج روني من قائمة املنتخب بعدما خاض 
14 مباراة فقط بالدوري هذا املوسم وفقد دوره البطولي بفريق املدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو، الذي توج  بلقب دوري أوروبا على حساب أياكس الهولندي، في املباراة التي 
شارك في دقائقها األخيرة فقط. ويعتبر روني الهداف التاريخي ملنتخب األسود الثالثة 

برصيد 53 هدفًا في 119 مباراة دولية.

صورة في خبر

ساوثغيت يستبعد روني

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017
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أتاوات الترفيق
أحدث وسائل نظام األسد البتزاز التجار

عدنان عبد الرزاق

بــشــرى ســـاّرة زفــهــا رئــيــس اللجنة 
ــلـــواء زيـــد عــلــي صــالــح،  األمــنــيــة، الـ
بــــوقــــف الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الـــتـــرفـــيـــق 

للمواد املنقولة بني مناطق سيطرة 
نـــظـــام األســـــد وبــــني املـــنـــاطـــق الـــتـــي تسيطر 

عليها املعارضة.
والترفيق هو مرافقة قوات أمنية أو عسكرية 
تــتــبــع لــنــظــام بـــشـــار األســــــد، أو املــلــيــشــيــات 
تنقل  الــتــي  للشاحنات  جانبه،  إلــى  املقاتلة 
بضائع داخل سورية، كي تمنع من تفتيش 
الــشــاحــنــات الــنــاقــلــة الــبــضــائــع مـــن الــســطــو 
واالبتزاز من حواجز نظام األسد، بمعنى أن 
هذه الشاحنة دفعت األتاوة و»دعوها تعمل 
دعوها تمر«، وال سيما أن سورية محكومة 
ممن يسيطر عليها، سواء كانت قوات أمنية 
ســوريــة أو إيــرانــيــة أو روســيــة أو كــرديــة أو 
لــبــنــانــيــة، ولـــكـــٍل قــطــاع يــتــحــكــم بـــه ويــفــرض 
قوانني وشروطًا على من فيه وما يمر عبره.

نظام األسد يحّصل األموال لتمويل بقائه وحربه )فرانس برس(

وكــانــت قــوات النظام الــســوري، ومنذ نحو 
ستة أشهر، ضرائب ورسوم على السيارات 
الـــعـــابـــرة مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا بــاتــجــاه 
مــنــاطــق املـــعـــارضـــة، أو حــتــى الـــعـــابـــرة بني 
األســـد،  نــظــام  عليهما  يسيطر  محافظتني 
كما يحصل بني مدينتي درعا والسويداء، 

جنوبي سورية.
وتـــــراوحـــــت رســــــوم الـــتـــرفـــيـــق بــــني 20 ألـــف 
)الــدوالر 540 ليرة( للسيارات  ليرة سورية 
الــصــغــيــرة، وتــتــصــاعــد حــتــى خــمــســني ألــف 
لــيــرة لــلــســيــارة الــنــاقــلــة لــأجــبــان واأللـــبـــان 
والـــخـــضـــار، وال تــقــف عــلــى ذلـــــك، فــالــســعــر 
الكبيرة حسب حمولتها  للسيارات  األعلى 
ويــرتــفــع الــرســم لــلــســيــارات الــعــابــرة ملناطق 
املـــعـــارضـــة، فــيــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 300 ألــف 

ليرة سورية.
لترد مناطق املعارضة باملثل على السيارات 
ملناطق  األســد  مناطق سيطرة  مــن  العابرة 
لحمايتها  تــرفــيــق،  رســـوم  عبر  سيطرتها، 
من الحواجز واملسلحني ووصولها ألسواق 

ليغدو  املــســتــوردة.  الــجــهــة  أو  الجملة  بــيــع 
بل  منتشرا،  مصطلحا  بــســوريــة،  الترفيق 
ويأتي ضمن تبرير رفع األسعار من الباعة 
والتجار، ألنه أضيف إلى التكاليف العامة 

للسلعة.
قــــد يـــظـــن الـــبـــعـــض أن أتــــــــاوات »الـــتـــرفـــيـــق« 
ــة بــهــا، إال  ــديـ ــة، وال عــلــم لــلــدولــة األسـ ــرديـ فـ
أن األمـــر صـــادر عــن الــجــهــات الــرســمــيــة في 
ســوريــة، بل واعتبروه عائدًا ومـــوردًا مهمًا 
األسلحة،  وشـــراء  القتال  وتمويل  للخزينة 
ولـــوال تعالي األصــــوات فــي ســوريــة أخــيــرًا، 
وخــاصــة مــن اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة، الــذي 
طالب، خالل اجتماع الهيئة العامة قل أيام، 
ا 

ً
حفاظ الشاحنات،  على  »الترفيق«  بإلغاء 

عــلــى »الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة« ملـــا لـــه مـــن دور 
 عــن طلب 

ً
فــي رفـــع تكاليف االنـــتـــاج، فــضــال

محافظي مدينتي درعــا والــســويــداء، ملا تم 
إلغاءه.

ولـــعـــل فــيــمــا نـــشـــره رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
فارس  السورية،  الصناعية  الغرف  اتحاد 

السيد  الفائت، »أن  الجمعة  الشهابي، يوم 
ــتـــدخـــل لــصــالــح  الـــرئـــيـــس بــــشــــار األســـــــد يـ
ــنــــي ويـــوقـــف  ــاد الــــوطــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــشـــعـــب واالقـ
الترفيق الحالي داخــل حلب  العمل بنظام 
وخــارجــهــا اعــتــبــارًا مــن الــيــوم« دليل قاطع 
على فــرض هــذه األتــاوة من أعلى الجهات 

في سورية.
ــيـــق  ــرفـ ــتـ ربــــمــــا مـــــن اســــتــــخــــدام ملـــفـــهـــوم »الـ
الــجــمــركــي« ولــكــن بــني الــــدول ولــيــس ضمن 
الـــدولـــة نــفــســهــا، مـــا يــعــنــي أن نـــظـــام بــشــار 
ــيـــة، عــلــى تقسيم  ــد، بـــدأ بــبــروفــات أولـ ــ األسـ
بني  ما  في  البضائع  نقل  ومعاملة  سورية 
مدنها، كأنها بني حدود خارجية، وليحّصل 
في اآلن نفسه، بعض األموال لتمويل بقائه 
وحربه، بصرف النظر عن عقابيل الترفيق، 
الــتــي تضاعفت 12 مــرة منذ  على األســعــار 
الــــثــــورة عـــــام 2011 وأوصــــلــــت نــســبــة  بـــــدء 

الفقراء في سورية إلى أكثر من %80.
في سياق مــواٍز، قام النظام مؤخرًا بإيجار 
ــرق املــــؤديــــة الـــتـــي تــصــل مــديــنــة حــمــاة  ــطـ الـ
ــاة الـــغـــربـــي،  ــمـ ــــف حـ بـــحـــمـــص، وإدلــــــــب، وريــ
بعقود استثمار ألحد كبار التجار املعروف 
بــمــشــاركــتــه ألحــــد قـــيـــادات الــفــرقــة الــرابــعــة 
املعروفة بوالئها ملاهر األســد شقيق بشار 

األسد.
وقالت مصادر إن النظام باع تلك الطرقات 
لــيــرة ســوريــة، كما  مــن نصف مليار  بأكثر 
ت يد فرع األمن العسكري واألمن الجّوي 

ّ
كف

عــــن تـــلـــك الــــطــــرقــــات وســـحـــبـــت حـــواجـــزهـــم 
لصالح »أمن الفرقة الرابعة«. 

تراوحت رسوم 
الترفيق بني 20 ألف 
ليرة سورية )الدوالر 
540 ليرة( للسيارات 
الصغيرة، وتتصاعد 
حتى خمسني ألف 

ليرة للسيارة الناقلة 
لألجبان واأللبان 

والخضار.

■ ■ ■
قد يظن البعض أن 

أتاوات »الترفيق« فردية، 
وال علم للدولة األسدية 
بها، إال أن األمر صادر 
عن الجهات الرسمية 

في سورية.

■ ■ ■
كانت قوات النظام 
السوري فرضت 

ضرائب ورسوم على 
السيارات العابرة من 

مناطق سيطرتها 
باتجاه مناطق 

املعارضة.

باختصار

فرضت قوات النظام السوري، ومنذ نحو ستة أشهر، ضرائب ورسومًا على السيارات العابرة من مناطق سيطرتها باتجاه مناطق 
المعارضة، أو حتى العابرة بين محافظتين يسيطر عليهما نظام األسد

هوامش

رشا عمران

سألتني صديقة قبل أيام: هل تخافني من الزمن ومن 
مــــروره ومـــن آثــــاره عــلــيــك؟ كــنــت سأجيبها مــن دون 
تفكير: ال، أنا ال أخاف من الزمن، وال يرعبني مروره. 
... كان هذا الجواب ليصير جواب كل الذين يعتقدون 
قوا لحياتهم ما تستحق، وكل من يتوهمون 

ّ
أنهم حق

 بما يفيض عن مفهوم الزمن، 
ً
أن حياتهم كانت ممتلئة

رت بالسؤال وبحقيقة ما أشعر: هل فعال 
ّ
غير أنني فك

الزمن، وأرتعب من تفاصيله على وجهي  أخــاف من 
املنومة، كلما شعرت أن  الحبوب  إلى  ألجأ  وجسدي؟ 
، كي أقضي على األرق الذي 

ّ
طاقتي للحياة بدأت تقل

هذا  يعني  هــل  بــالــزمــن،  التفكير  مــن شــدة  يصيبني 
أنني  أخاف من الشيخوخة، ومن  نتاجاتها النفسية 

والجسدية علي؟ 
ــد أنني أخــاف مــن أن يمضي العمر مــن دون أن 

ّ
مــؤك

أنجز ما علّي إنــجــازه، إذ ثّمة كثير مما أريــد كتابته 
لم أكتبه بعد، وثّمة أماكن كثيرة لم أزرها وأشخاٌص 
يوم،  إليه كل  بالعودة  أحلم  بلد  أقابلهم بعد، وثّمة  لم 
أخاف أن يمر الزمن من دون أن أعود. قلت لصديقتي 
أنــنــا نحتاج   أال تظنني  مــجــّددا:  أن تسألني  قبل  ذلـــك، 

للتصالح مع أشكالنا وتجاعيدنا وترهل أجسادنا مع 
تقّدم العمر، وأن نتقبل فكرة أنه قد ال يتاح لنا الوقت 
ليستدعي  أيضا  الثاني  كــان سؤالها  نريد؟  ما  لفعل 
إجابة سريعة: نعم، علينا قبول ذلك كله، مثل تقبلنا 
فكرة أن حياتنا ستنتهي ذات يوم، غير أن موضوعة 
التباسًا  لــي، تحمل  بالنسبة  كــل شــيء،  مــع  التصالح 
التي  بــالــقــدريــة  والــقــبــول  التصالح  ملـــاذا علينا  كــثــيــرًا. 
تضعنا في هذا املكان وهذه الظروف وهذه األشكال؟! 
قــلــت لــصــديــقــتــي: أنـــا أؤمــــن أن الــزمــن بـــي، بـــذاتـــي، ال 
يمكن أن يكون محايدا بما يخّصني، ألنه يمر عبري 
أنــا مــن أعطيه صفاته  أصــال، هــو زمني الشخصي، 
طاقته  يستمد  ومــنــي  عــلــّي،  أشــكــالــهــا  تتجلى  الــتــي 
وقوته، كلما ضعفت ازداد قوة، وكلما تقّدمت تراجع. 
وســيــنــتــهــي مــعــي، حـــني أنــتــهــي لـــن يــعــود ثــّمــة مــبــّرر 
لبقائه، سينتهي هو أيضا معي. حيز وجوده املادي، 
تنتهي حني  الحياة  تماما.  انتهى  قد  بوصفه زمني، 
 عن إدراكها باملوت. 

ّ
 عن إدراكــهــا، ونحن نكف

ّ
نكف

الــزمــن أيــضــا مثلها، مــا يبقى هــو حــيــوات اآلخــريــن 
كـــذات منتهية، أصــبــح غــيــر معنيٍة  ــا،  وأنــ وأزمــانــهــم، 
باستمرار أزمان اآلخرين، ما دمت قد فقدت اإلدراك 
بكل شيء. التصالح مع الزمن فكرة مضادة لكل ما 

له  وأتـــرك  لــه،  أن أستسلم  فــيــه، تعني ببساطة  أؤمـــن 
بالنسبة  والشيخوخة،  العجز  يريد.  ما  بي  يفعل  أن 
لي، فكرة مؤلفة من شقني يفترض أنهما متعادالن، 
الشيخوخة  مــالمــح  حتما  ستظهر  ونــفــســي،  مـــادي 
على الوجه والجسد. لكن، ثّمة روح وذات داخــل هذا 
الجسد متمّسكة بالحياة، هذا التشبث هو ما يضعف 
الحياة  أحببنا  كلما  الــشــيــخــوخــة،  مــن  املــــادي  الــشــق 
أكثر، وأحببنا ذواتنا كلما وضعنا عقباٍت أمام تقّدم 

الشيخوخة لتغزو أجسادنا. 
الــتــشــبــث بــالــحــيــاة هـــو فــعــل مــقــاومــة ضـــد مــحــاوالت 

ذواتــنــا، هو فعل مقاومٍة ضد  لالنتصار على  الزمن 
بــالــحــيــاة يعني  لــلــقــدريــة. التشبث  فــكــرة االســتــســالم 
إلى  والسعي  لنا،  الحياة  )قسمته(  بما  القبول  رفض 
تغييره. يشمل هذا السعي للتغيير الشخصي الذاتي 
والـــعـــام، فــالــذات بــزمــنــهــا، فــي لحظة مـــا، هــي مرتبطة 
الحقيقي  اإلدراك  لحظة  وأزمــانــهــم.  اآلخــريــن  بـــذوات 
لهذا االرتباط هي لحظة التغيير الحاسمة، هي اللحظة 
في  املــجــّرد  بمعناه  الحرية  مفهوم  فيها  يتجلى  التي 
ذواتنا. ولكن، هل سيتحقق الجمعي من التغيير؟ في 
الراضخني  إن  أنه سيأخذ وقتا طويال، حيث  يقيني، 
لــلــزمــن أكــثــر بــمــا ال يــقــاس مــن املــقــاومــني لـــه. بمعنى 
آخر، من يشعرون بأنهم أحرار جدا إلى حد أن الزمن 
تغييرها  تــنــجــز  والــقــلــة  قــالئــل،  أســرهــم  يستطيع  ال 

الشخصي فقط، والتغيير العام يحتاج كثرة.
هنا أوقفت صديقتي استرسالي )الفلسفي(، وقالت: 
الجلد  واليدين وترهالت  الوجه  عــن  تجاعيد  أتحدث 
بــبــعــده الفلسفي  الـــزمـــن،  أتـــحـــدث عـــن  والــجــســد، وال 
والــشــعــري. أتــحــدث عــن الـــواقـــع، هــنــا أخــرجــت مــرآتــي 
والتفّت  فيها،  وتأملت وجهي  الحقيبة،  من  الصغيرة 
املسلسالت  مــاذا ستتابعني من  قائلة:  إلى صديقتي 

في رمضان؟

الزمن والذات والتغيير

وأخيرًا

أتحدث عن  تجاعيد الوجه 
واليدين وترهالت الجلد 

والجسد، وال أتحدث عن الزمن، 
ببعده الفلسفي والشعري

السبت 27  مايو/ أيار  2017 م  1 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 999  السنة الثالثة
Saturday 27 May 2017
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




