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لندن ـ العربي الجديد

ــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، أمــس  تــعــرضــت الــعــاصــمــة ال
األربعاء، العتداء أدى إلى سقوط  قتلى وجرحى 
لم تكن حصيلتهم النهائية واضحة حتى وقت 
الشرطة  فيما وصفت  أمــس،  متأخر من مساء 

االعتداء بأنه »إرهابي«.
معلومات  رجحت  األولــيــة،  التفاصيل  وبحسب 
بدأ  األقـــل  على  رئيسي  مهاجم  يــكــون  أن  أمنية 
ــوق جــســر  ــ ــدد مــــن املـــــــارة فـ ــ ــدهـــس عـ الــعــمــلــيــة بـ
ويستمنستر بسيارة قبل أن يوّجهها لتصطدم 

ثــم خرج  الــبــرملــان، ومــن  املحيط بحرم  بالسياج 
من السيارة وهاجم أحد رجال األمن بالسكني. 
ــة، فــقــد شــمــل االعـــتـــداء  ــيــ ــ ووفـــــق مــعــلــومــات أول
ــعــــن. وقـــالـــت  ــار ودهــــــس وطــ ــ عــمــلــيــات إطــــــاق نـ
ــادة هاجم  أداة حــ يــحــمــل  الــشــرطــة إن شــخــصــا 
ــبــرملــان الــبــريــطــانــي، فـــي مــحــاولــة  ــد حــــراس ال أحـ
ــال األمـــن  القــتــحــام املــبــنــى، مــشــيــرة إلـــى أن رجــ
املهاجم  النار على  أطلقوا  املكان  املوجودين في 
ــان قــتــل أو بــقــي على  ــــذي لــم يــتــضــح مــا إذا كـ ال
املكان،  الحياة بعدما تم نقله بمروحية من  قيد 
أفــيــد عــن مــاحــقــة مشتبه بــه آخـــر. وأدى  فيما 

االعــتــداء إلــى ســقــوط 4 قتلى على األقـــل وأكثر 
األثــر،  أولية. وعلى  من 20 جريحا في حصيلة 
انتشر عدد كبير من رجال األمن املسلحني في 
محيط البرملان، وداخل ردهاته ومبانيه. وجرى 
الهجوم بينما كانت رئيسة الحكومة البريطانية، 
الــبــرملــان، تجيب عن  ــاي، داخـــل مبنى  تــيــريــزا مـ
أسئلة النواب، حول ملفات سياسية واقتصادية. 
وأفــادت مصادر إعامية بريطانية بأن الحرس 
الـــخـــاص بــرئــيــســة الـــــــوزراء، أّمــــن خــروجــهــا من 
الــطــوارئ  للجنة  اجتماعا  مــاي  وتــرأســت  املبنى. 
وُيعد  اإلرهــابــي.  الحادث  بعد  بالحكومة  األمنية 

املربع  الــبــرملــان،  مقر  حيث  ويستمنستر  مــربــع 
فيه  ويقع  البريطانية،  العاصمة  فــي  السياسي 
رئاسة  ومقر  والــلــوردات،  العموم  مقر مجلسي 
الــخــارجــيــة والــخــزانــة  الــحــكــومــة، ومــقــر وزارات 

والدفاع، ومقار وزارية وأمنية أخرى.
نيويورك  املتحدة، شــددت شرطة  الواليات  وفي 
الدبلوماسية  املقار  حول  األمنية  إجراءاتها  من 
 »ABC« قناة  ونقلت  الهجوم.  عقب  البريطانية، 
األمــيــركــيــة عــن املــتــحــدث بــاســم شــرطــة املــديــنــة، 
ــــس، أن الـــتـــشـــديـــد شـــمـــل مــقــري  ــيـ ــ ســتــيــف دافـ

قنصلية بريطانيا وبعثتها لدى األمم املتحدة.

قتلى وجرحى في اعتداء إرهابي على أبواب البرلمان البريطاني
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استغل وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، مشاركته في اجتماع للتحالف الدولي 
لقتال »داعش«، عبر  األميركية  االستراتيجية  لإلعالن عن مالمح  أمس،  في واشنطن 
زيادة الضغط على التنظيم، وإقامة »مناطق استقرار آمنة« إلعادة الالجئين، وذلك 

بالتزامن مع عملية إنزال أميركية غربي الرقة

واشنطن ــ العربي الجديد

كل املؤتمر الدولي ملحاربة تنظيم 
ّ

ش
»الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــــش(، الــذي 
اســـتـــضـــافـــتـــه الـــعـــاصـــمـــة األمــيــركــيــة 
ــة، إضـــافـــة  ــ ـــ ــاء بـــحـــضـــور 67 دول ــ ــعـ ــ أمـــــس األربـ
إلــى الــواليــات املــتــحــدة، والـــذي ُيــعــّد األول من 
نــوعــه مــنــذ تسلم الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
لواشنطن كي  فــرصــة  مــهــام منصبه،  تــرامــب، 
ــا عــــن الــســيــاســة  ــر وضــــوحــ ــثـ تــعــلــن بــشــكــل أكـ
وخصوصا  املنطقة،  فــي  الــجــديــدة  األميركية 
لجهة رؤيتها القائمة على تازم الحربني في 
سورية والعراق على تنظيم »داعش«. والافت 
مع  ترافقت  أمــس  األميركية  التصريحات  أن 
قرب  متزايدة عن  أميركية  مؤشرات عسكرية 
إطــــاق مــعــركــة الـــرقـــة، إذ تـــزامـــن املــؤتــمــر مع 
عملية إنزال قامت بها طائرات أميركية غرب 
مدينة الرقة الستعادة سد الطبقة عبر تقديم 

»قوات سورية الديمقراطية«. دعم مباشر لـ
ــلــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي ريــكــس  وأعــ
ــتــــحــــدة ســتــزيــد  الــــــواليــــــات املــ تـــيـــلـــرســـون أن 
و»الــقــاعــدة«  »داعـــش«  تنظيمي  الضغط على 
ــقـــرار مــؤقــتــة«  ــتـ وتــعــمــل إلقـــامـــة »مـــنـــاطـــق اسـ
ملــســاعــدة الــاجــئــني على الــعــودة إلــى ديــارهــم 
في املرحلة املقبلة من املعركة ضد التنظيمني، 
وهــو الــطــرح الــذي كــان تــرامــب قــد قــّدمــه خال 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع املــلــك الـــســـعـــودي ســلــمــان 
بــن عبد الــعــزيــز فــي بــدايــة واليــتــه، حــني طلب 
السعودي دعم  العاهل  األميركي من  الرئيس 

املناطق اآلمنة في سورية تحديدًا.
ــه خـــــــال اجــــتــــمــــاع مـــســـؤولـــي  ــ وفـــــــي كـــلـــمـــة لــ
التحالف الدولي ضد »داعش« أمس في وزارة 
إن باده  الخارجية األميركية، قال تيلرسون 
»ستزيد الضغط على تنظيم داعش والقاعدة، 
وســــوف تــعــمــل عــلــى إقـــامـــة مــنــاطــق اســتــقــرار 

ــــاق  ــن خــــــال اتــــفــــاقــــات لــــوقــــف إطـ ــ مـــؤقـــتـــة مـ
الــنــار مــن أجــل الــســمــاح بــعــودة الــاجــئــني إلى 
ديارهم«، من دون أن يتطرق إلى املواقع التي 
املناطق  تلك  املتحدة إلقامة  الواليات  تخطط 

اآلمنة فيها.
ــلـــن الـــوزيـــر األمـــيـــركـــي أن »كــــل مــعــاونــي  وأعـ
ــــش( أبــــو بــكــر الــبــغــدادي  ــيـــم تــنــظــيــم داعــ )زعـ
ــر  ــدبـ ــل املـ ــقـ ــعـ ــمـــن فـــيـــهـــم الـ ــا، بـ ــبـ ــريـ ــقـ ــلــــوا تـ ــــتــ

ُ
ق

يلقى  وأن  وبــــاريــــس.  بـــروكـــســـل  ــــداءات  ــتـ ــ العـ
وأكد  وقــت«.  نفسه مسألة  املصير  البغدادي 
ــهـــود فــي  ــرامــــب مــســتــعــد لــتــكــثــيــف الـــجـ أن تــ
محاربة »داعش«، مشيرًا إلى أن هدف اإلدارة 
األميركية هو القضاء على التنظيم من خال 
العمليات العسكرية، معلنا أن باده ستضم 
الــشــام( إلى  الــنــصــرة« )فــتــح  عناصر »جبهة 
قائمة أهــداف العمليات العسكرية. ونّبه في 
ــــرورة »مــكــافــحــة أفــكــار  الـــوقـــت نــفــســه إلـــى ضـ
باإلضافة  املــســاجــد«،  فــي  املتطرفة  التنظيم 
إلـــى حــديــثــه عــن »اتـــبـــاع وســائــل حــديــثــة في 
اإلنــتــرنــت«،  شــبــكــات  عــلــى  التنظيم  مكافحة 

على حد قوله.
ــيــــركــــي، إن تـــركـــيـــا نــفــذت  وقــــــال الــــوزيــــر األمــ
عمليات مهمة للقضاء على »داعش«، شمالي 
سورية. وأضاف في كلمته: »حلفاؤنا األتراك 
حــــرروا عــشــرات املــــدن والــبــلــدات مــن داعـــش، 
املحافظة  والــعــراق، واستطاعوا  فــي ســوريــة 
عـــلـــيـــهـــا«. ولـــفـــت إلـــــى جـــمـــع بــــــاده مــلــيــاري 
دوالر، لــدعــم املــنــاطــق املـــحـــررة مــن »داعـــش« 
ــن أن واشــنــطــن  ــلـ ــــراق. وأعـ ــعـ ــ ــة والـ ــوريـ فـــي سـ
العسكرية  املـــوارد  املائة من  بـــ75 في  تساهم 
في الحرب الدائرة ضد التنظيم، في البلدين 
األكــثــر تــضــررًا مــن نــشــاطــه. وعــّبــر تيلرسون 
عن أمله بوجود مرحلة جديدة من االستقرار 
باملنطقة، بعد التخلص من »داعش«، مشيرًا 
إلــــى حــــرص واشـــنـــطـــن عــلــى تــســهــيــل عـــودة 

وإعــادة  مناطقهم،  إلــى  والاجئني  النازحني 
إعـــمـــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــيــهــا، بــعــد تحقيق 

األعمال العسكرية أهدافها.
الـــكـــام األمـــيـــركـــي عـــن تــصــعــيــد الـــحـــرب ضد 
تنظيم »داعش«، تزامن مع عملية إنزال غربي 
»العربي  لـ أمــس. وقالت مصادر محلية  الرقة 
الجديد« إن طائرات أميركية تابعة للتحالف 
الدولي قامت بعملية إنزال جنود من »مشاة 
الــفــرات فــي منطقة  البحرية« بالقرب مــن ســد 
ــادر أن الــعــمــلــيــة  ــ ــــصـ ــــت املـ ــحـ ــ الـــطـــبـــقـــة. وأوضـ

محمد أمين

تــنــطــلــق جــــولــــة جــــديــــدة مــــن مــــســــار جــنــيــف 
السورية والنظام  املعارضة  التفاوضي، بني 
اليوم، على  الجمعة بعدما كانت مقررة  غدًا 
قاعدة السال األربــع التي تم االتفاق عليها 
السابقة، وهي قضايا  املفاوضات  في جولة 
واإلرهــاب،  والدستور،  واالنتخابات،  الحكم، 
في وقت ال تبدي فيه املعارضة تفاؤاًل كبيرًا 
قبل انطاق املــفــاوضــات، وهــو األمــر الــذي ال 
الــرغــم مــن حديثها  تبتعد روســيــا عنه على 
ــأتـــي  عــــن »لـــحـــظـــة حــــاســــمــــة« لـــلـــتـــســـويـــة. وتـ
هــذه الــجــولــة على وقــع مــعــارك محتدمة في 
العاصمة دمشق، وفي ريف حماة الشمالي، 
مـــن املـــتـــوقـــع أن تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى جــولــة 
جــنــيــف، إذ قـــد يـــحـــاول وفـــد الــنــظــام إلــصــاق 
تهم نسف اتفاق التهدئة باملعارضة. وتؤكد 
ــرارات  ــقـ املـــعـــارضـــة أن ســاحــهــا الــرئــيــســي الـ
الــدولــيــة الــتــي تــدعــو إلــى حــل سياسي يقوم 

اســـتـــهـــدفـــت تــحــصــيــنــات عـــســـكـــريـــة لــتــنــظــيــم 
ــــو هـــريـــرة  ــــرى أبـ »داعــــــــش« فــــي مـــنـــاطـــق فــــي قـ
الرقة وشرق  مدينة  غرب  واملشيرفة  والكرين 
مدينة الطبقة، بالقرب من طريق الرقة حلب. 
فــي محيط  اشتباكات  مــع  العملية  وتــزامــنــت 
واملليشيات  التنظيم  عناصر  بــني  املنطقتني 
ــكـــرديـــة الـــتـــي تـــحـــاول الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه سد  الـ
الــفــرات ونــهــر الــفــرات وطــريــق حلب الــرقــة من 
ريف الطبقة الشمالي بدعم التحالف الدولي.

الـــدفـــاع  فـــي وزارة  قــــال مـــســـؤولـــون  بــيــنــمــا 
األميركية إن التحالف الذي تقوده الواليات 
املتحدة قــام بعملية إنــزال جــوي لقوات من 
ووفــر  الطبقة  قــرب  الديمقراطية«  »ســوريــة 
لــهــا نـــيـــرانـــا لـــلـــدعـــم. وقـــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
غالواي،  رانكاين  أدريــان  امليجر  البنتاغون 
ــو األمـــيـــركـــي  ــجــ ــــن ســــــاح الــ إن طـــــائـــــرات مـ
ــراد مــن »قــــوات ســوريــة  ــخــدمــت لنقل أفــ

ُ
اســت

الــديــمــقــراطــيــة« فــي مــحــاولــة الســتــعــادة سد 
بشأن  تفاصيل  املتحدث  يقدم  ولــم  الطبقة. 
حــجــم الــقــوات الــتــي نقلت إلـــى الــطــبــقــة. كما 
لوكالة  البنتاغون  في  أميركي  أكــد مسؤول 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ـــوات األمـ ــقـــ ــ الــ بــــــــرس« أن  »فــــــرانــــــس 

استخدمت املدفعية في هذه العملية.
من جهتها، قالت »قوات سورية الديمقراطية« 

مجددة  ذي مصداقية،  انتقال سياسي  على 
التأكيد أن هذا الحل خيارها االستراتيجي، 
املفتاح للقضاء على اإلرهــاب، وتهيئة  وهو 

الباد ملسار ديمقراطي حقيقي.
من جهته، ال يزال املوفد األممي ستيفان دي 
ميستورا يسعى لحشد تأييد دولي وإقليمي 
لتحقيق تقّدم في جنيف 5، إذ يقوم بزيارات 
مــتــاحــقــة لـــعـــواصـــم لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر في 
القضية السورية، على أن يكون دي ميستورا 
الــجــمــعــة فـــي جــنــيــف، إثــــر عـــودتـــه مـــن جــولــة 
الرياض، ثم موسكو وانقرة.  إلى  أواًل  قادته 
كـــمـــا مــــن املــــقــــرر أن يــطــلــع املـــبـــعـــوث األمـــمـــي 
املــفــاوضــات، أثناء  الــقــادة العرب على نتائج 
الحالي.  الشهر  أواخـــر  عمان  فــي  اجتماعهم 
وبعدما كان من املقرر أن تنطلق املفاوضات 
اليوم الخميس، أعلن نائب املتحدث الرسمي 
باسم األمني العام لألمم املتحدة فرحان حق، 

أنها ستبدأ الجمعة.
والتقى املبعوث األممي أمس وزير الخارجية 
الذي  الروسي سيرغي الفــروف في موسكو، 
الجولة  شــدد على ضــرورة تحقيق تقّدم في 
الحالية. ووصف الفروف الوضع الحالي في 
التسوية السورية بأنه »لحظة حاسمة«، داعيا 
إلــى تثبيت الــتــقــّدم »الــهــش« الــذي تحقق في 
الجولة األخيرة من مفاوضات جنيف. وشدد 
تقّدم  لتحقيق  الجهود  على ضــرورة تضافر 
حـــول املـــســـارات األربــعــة املــحــددة للتفاوض، 
ــــي مـــســـائـــل صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور الـــســـوري  وهـ
املرحلة  الجديد وإجــراء االنتخابات وإطــاق 
االنتقالية ومحاربة اإلرهــاب. وأضــاف: »تعد 
هــذه الــســال مــن املطالب الــضــروريــة الـــواردة 
في القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس األمن 
الـــدولـــي«، مــشــددًا عــلــى أهــمــيــة املــســاهــمــة في 

تطبيق بنود القرار رقم 2254.
بـــــــدوره أعــــــرب دي مـــيـــســـتـــورا عــــن قــلــقــه مــن 
تصعيد األوضاع امليدانية في سورية خال 

في بيان على موقع للتواصل االجتماعي إن 
الــعــمــلــيــة تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
كما  الــفــرات.  نهر  االستراتيجية عند  الطبقة 
قال قيادي في »قــوات سورية الديمقراطية« 
لوكالة »فرانس برس« إن قوات مشاة البحرية 
األميركية )املــاريــنــز( »نــفــذت مــع عناصر من 
إنـــزااًل جويا من  الديمقراطية  قــوات ســوريــة 
املروحيات في ثاث قرى جنوب نهر الفرات 
هــي أبـــو هــريــرة ومــشــيــرفــة ومحمية الــثــورة 
بهدف التقدم باتجاه مدينة الطبقة«. وتبعد 
القرى حوالى 15 كيلومترًا غرب مدينة  تلك 
الطبقة. وأشار املصدر الى أن عناصر أخرى 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« عــبــرت بحيرة  مـــن »ســـوريـ
ــزال  ــد فـــي زوارق لــتــصــل الـــى مــكــان اإلنــ األســ

لدعم الهجوم.
وفــي السياق ذاتـــه، أكــد العضو فــي تنسيقية 
»العربي  »الرقة تذبح بصمت« حسام عيسى لـ
تحصينات  استهدفت  العملية  أن  الــجــديــد«، 
لتنظيم »داعش« بالقرب من سد الفرات والتي 
ــه تـــقـــدم الـــــــزوارق الـــتـــي تحمل  وقـــفـــت فـــي وجــ
عناصر من املليشيات الكردية من جهة قلعة 
جــعــبــر بــاتــجــاه ريـــف مــديــنــة الــطــبــقــة، إضــافــة 
الطريق  على  املتمركزة  التحصينات  لضرب 

الواصل بني الطبقة والرقة والرقة وحلب.

األيــام القليلة املاضية، لكنه أمــل في وصول 
إلــى جنيف للمشاركة  املــدعــوة  الــوفــود  كافة 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ ــفــــاوضــــات، مــعــتــبــرًا أن املـ فــــي املــ
املفاوضات تؤكد عزم األطــراف على تحقيق 
تقّدم في التسوية السياسية. وأكد أن السال 
األربع التي تحدث عنها الفروف ستكون في 
صلب املناقشات في جنيف في سياق تنفيذ 
وأعلن دي  وبيان جنيف.   2254 القرار  بنود 
ميستورا أنه سيغيب عن انطاق املفاوضات، 
ــاملــــشــــاورات في  وربـــــط تـــأخـــره بــانــشــغــالــه بــ
موسكو وأنقرة، في سياق املساعي لتحقيق 

تقّدم في العملية السياسية.
ـــر مـــــع نـــظـــيـــره  ــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي آخــــ وفـ
ــار شــي  ــونـ ــيـ ــن الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـ مــ
ــلــــن الفــــــــروف أن مــوســكــو  أوكــــيــــتــــونــــدو، أعــ
ســتــواصــل الــحــوار مــع تــركــيــا حـــول ضـــرورة 
إشـــراك األكـــراد فــي مفاوضات جنيف. وقــال 
إنه بحث مع دي ميستورا التحضير لجولة 
ــأمــــني تــمــثــيــل واســــع  جـــنـــيـــف و»ضـــــــــــرورة تــ
املــفــاوضــات«،  هــذه  فــي  السورية  للمعارضة 
ــأمـــني مــشــاركــة  ــــروري تـ ــــضـ ــن الـ ــ مــضــيــفــا: »مـ
لــيــس فــقــط مــجــمــوعــتــي مــوســكــو والــقــاهــرة، 
بــل وكــذلــك مــجــمــوعــتــي أســتــانــة وحميميم. 
ومن املهم جدًا إيجاد حل إلشراك األكراد في 

مفاوضات جنيف«.
وأعـــلـــن الفـــــروف أن مــوســكــو تــحــتــرم مــوقــف 
الـــنـــظـــام الــــســــوري الـــــذي قــــرر عــــدم اســتــقــبــال 
املــبــعــوث األمــمــي، إال أنـــه أشـــار إلـــى ضـــرورة 
الــحــوار. واعتبر أنــه يمكن إيــجــاد عيوب في 
أزمة  عمل أي مسؤول دولــي مكلف بتسوية 
أن موسكو تدعم جهود  معقدة جــدًا، مؤكدًا 
إلــى إقــامــة حــوار  الـــذي يسعى  دي ميستورا 
مباشر بني أطراف النزاع السوري، وقال إنه 
ال يمكن االستغناء عن ذلــك الــحــوار. وأعــرب 
إليه مفاوضات  مــا توصلت  أن  فــي  أمله  عــن 
أســـتـــانـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــوضـــوع الــدســتــور، 

في غضون ذلك شن طيران التحالف الدولي 
غـــــارات عــــدة عــلــى مــديــنــتــي الـــرقـــة والــطــبــقــة 
متسببا بسقوط قتلى وجرحى ودمار كبير، 
الــتــوالــي، إذ أسفر  الــثــالــث على  وذلـــك لليوم 
القصف املكثف خال يومي االثنني والثاثاء 
عــن وقـــوع عــشــرات الــضــحــايــا بــني املــدنــيــني، 
النزوح  الــذيــن يمنعهم تنظيم »داعـــش« مــن 
خارج املدينة. واستهدفت طائرات التحالف 
الدولي فجر الثاثاء مدرسة البادية الواقعة 
الــرقــة، ما  في بلدة املنصورة غــرب محافظة 
أدى إلى وقوع عدد غير محّدد من الضحايا 

جراء هذا االستهداف. 
»الــعــربــي  ــادر مــحــلــيــة أّكــــــدت لـــ غــيــر أن مـــصـ
الــجــديــد« أن عـــدد األشـــخـــاص املــقــيــمــني في 
املـــدرســـة هــم 50 عــائــلــة يـــتـــراوح عــددهــا بني 
املــدنــيــني  مــن  جميعهم  شــخــص،  و300   200
الــنــازحــني مــن أريـــاف الــرقــة وحمص وحلب. 
وأفـــاد املــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان أن 
الغارة أدت إلى مقتل 33 شخصا من عائات 
نـــازحـــة مـــن الـــرقـــة وحــلــب وحـــمـــص. غــيــر أن 
وزارة الدفاع األميركية قالت في بيان أمس 
ــل عـــلـــى أن الــضــربــة  ــ ــنـــاك دالئــ ــه لــيــســت هـ ــ إنـ
ــن ســـقـــوط ضــحــايــا  ــرت عــ ــفــ ــد أســ ــة قــ ــويـ ــجـ الـ
مدنيني، لكنها ستجري املزيد من التحريات.

ــات فــي  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ســـيـــســـاعـــد عـــلـــى تـــحـــريـــك املـ
جنيف. واعتبر الوزير الروسي أن »محاوالت 
املسلحني توسيع نطاق أنشطتهم في سورية 
تــهــدف إلـــى تــقــويــض مــفــاوضــات الــســام في 
»مشرفني خارجيني  أن  إلــى  جنيف«، مشيرًا 
عشية  بــذلــوا  املسلحة  الــســوريــة  للمعارضة 
االجــتــمــاع األخــيــر فــي كــازاخــســتــان قــصــارى 
جهدهم للحيلولة دون قدومها إلى أستانة«.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الروسي 
مـــيـــخـــائـــيـــل بـــــوغـــــدانـــــوف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
ــدًا ال يــنــتــظــر حـــدوث  صــحــافــيــة أمــــس، إن أحــ
»مـــعـــجـــزة« خــــال مـــفـــاوضـــات جــنــيــف، »ألن 
السبب  ولــهــذا  وصعبة،  جــدًا  معقدة  املسألة 
بالتحديد علينا أن نكون أكثر تصميما وأن 

على  نكون  لكي  السياسية  بـــاإلرادة  نتحلى 
الطريق الصحيح«.

مقابل ذلـــك، أكــد أحــد أعــضــاء وفــد املعارضة 
ــديــــد« أن ســـاح  »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ ــاوض لــ ــ ــفـ ــ املـ
املعارضة في املعركة السياسية هو القرارات 
الــســيــاســي  الــحــل  الــصــلــة، وأن  الــدولــيــة ذات 
الــذي ال نحيد عنه«،  »خيارنا االستراتيجي 
الدولي بات يــدرك هذه  مضيفا أن »املجتمع 
الحقيقة«. ويفتح دي ميستورا أمام املعارضة 
الــســوريــة والــنــظــام، ساله األربـــع التي اتفق 
عليها الطرفان في الجولة السابقة، في تقّدم 
إجـــرائـــي مــهــم يــوضــح حـــرص األمـــم املتحدة 
والقوى الفاعلة في امللف السوري، على إنجاز 
واالنتخابات،  الحكم،  قضايا  في  جــاد  تقّدم 

ــاب، وهــي القضايا األهــم  والــدســتــور، واإلرهــ
واألبرز، التي تشكل مفاتيح الحل في سورية. 
وأبدت املعارضة »مرونة كبيرة« في الجولة 
املوافقة على إضافة سلة  السابقة من خــال 
وهــي سلة  النظام،  تفاوضية جديدة طلبها 
اإلرهـــــــاب بـــشـــرط الـــقـــيـــام بـــتـــفـــاوض تــراتــبــي 
يحتل االنتقال السياسي مكان الصدارة فيه، 
كما نــّصــت الــقــرارات الــدولــيــة. ولــكــن النظام، 
ــن خــلــفــه املـــوفـــد األمــــمــــي، يـــريـــد تــفــاوضــا  ومــ
متزامنا، من خال فرق فنية، تعمل في الوقت 
نــفــســه عــلــى هــــذه املـــلـــفـــات، فـــي مـــحـــاولـــة من 
الــنــظــام للتهّرب مــن جــوهــر الــتــفــاوض، وهو 
االنتقال السياسي القائم على تشكيل هيئة 
حكم كاملة الصاحيات وفق بيان جنيف 1، 
والقرار الدولي 2218 الذي صدر في أكتوبر/

تشرين األول 2013.
وذكــر أحــد أعضاء مستشاري وفــد املعارضة 
»الــعــربــي الــجــديــد« قــبــيــل تــوّجــه الــوفــد إلــى  لـــ
جــنــيــف، أن دي مــيــســتــورا »يـــحـــاول مــمــارســة 
ــام  ــ ــد أمــ ــيــ ــأكــ ــتــ ــن خـــــــال الــ ــ ــاســــي مــ ــيــ ــبــــث ســ خــ
املــعــارضــة عــلــى أولـــويـــة االنــتــقــال الــســيــاســي، 
الــنــظــام كاما  الـــروس حلفاء  مــع  يتكلم  فيما 
مــغــايــرًا«. ويــذهــب وفــد املعارضة إلــى جنيف، 
أن مهمته  يـــدرك  فهو  آمـــال منخفض،  بسقف 
شـــاقـــة، فـــي ظـــل إصــــــرار الـــنـــظـــام عــلــى تغيير 
التفاوض برمته. وأفــادت مصادر من  مجرى 
»العربي الجديد«،  وفد املعارضة التفاوضي، لـ
بأنه »ال يوجد تصور واضح عن استراتيجية 
الــتــي  لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات،  األمــــمــــي  الـــفـــريـــق  إدارة 
ستتبني عقب انتهاء لقاءات اليوم الخميس«، 
املباحثات  بجولة  تفاؤلها  »عـــدم  عــن  معربة 
العريضي،  قــال يحيى  الــجــديــدة«. مــن جهته، 
أحــد االســتــشــاريــني املــرافــقــني لــوفــد املعارضة 
إلى جنيف، لوكالة »فرانس برس«، إن »اآلمال 
ــر وعـــدم  مـــحـــدودة بــحــكــم تــعــنــت الــفــريــق األخــ

رغبته باالنخراط الجدي في إيجاد حل«.

أهداف مشتركة لسورية والعراق و»مناطق استقرار 
مؤقتة« لالجئين وأولوية للرقة في المرحلة المقبلة

تيلرسون والعبادي خالل اجتماع التحالف الدولي أمس )نيكوال كام/فرانس برس(

)Getty( واصل دي ميستورا لقاءاته الدولية باجتماع مع الفروف

محمد الفضيالت

استطاعت الحكومة األردنية، وعلى 
مدار أكثر من عامني، خداع األردنيات 

املتزوجات من غير أردنيني، عندما 
أقرت ألبنائهن مزايا خدمية ال ترتقي 
إلى مستوى الحقوق املدنية، لتعرقل 
بذلك نضالهن النتزاع حقهن بمنح 

جنسيتهن ألبنائهن.
يمكن اعتبار الحركة النضالية التي 

قادتها السيدات، والتي أطلقتها 
املنسقة السابقة لحملة »أمي أردنية 
وجنسيتها حق لي«، الراحلة نعمة 

الحباشنة، عام 2006، واحدة 
من أكثر الحركات تنظيمًا وثباتًا 

 في املشهد األردني. ويمكن 
ً
وصالبة

النظر إليها كنموذج يستفيد منه 
غيرها من الحركات إلحداث فرق 

حقيقي على األرض.
عاما الخديعة انتهيا، وعادت 

األردنيات مرة أخرى إلى الشارع 
بعدما اكتشفن أن املزايا الخدمية التي 
منحت ألبنائهن في مجاالت الصحة 
والتعليم واإلقامة واالستثمار والعمل 
وقيادة السيارة، أثبت التطبيق العملي 

أنها ال تتعدى حبرًا على ورق، وأن 
معاناة األبناء تواصلت، كما كانت 

عليه قبل منحهم املزايا.
كان بمقدور الحكومة أن تحافظ 

على الهدوء النسبي الذي أعقب قرار 
منح املزايا الخدمية، لو كانت جادة 
في تطبيق تلك املزايا، والتي أدركت 
السيدات منذ اإلعالن عنها أنها ال 

تلبي الحد األدنى ملطالبهن. لكن 
السيدات وافقن عليها على مضض، 
العتقادهن بأنها أفضل املمكن في 
ظل التعنت الحكومي بشأن مطلب 

منح الجنسية ألبنائهن، وفي ظل 
مزاج سياسي واجتماعي سائد، 
يخّون حتى من يدافع عن حقوق 

السيدات ويتهمه بالتآمر على اململكة 
وهويتها الوطنية.

والخوف من إعطاء األردنيات حق منح 
الجنسية ألبنائهن، له جذور عميقة 
»فوبيا« الوطن البديل. ففي  ترتبط بـ
وقت ال ُيثار فيه جدل كبير بشأن 
عشرات آالف األردنيات املتزوجات 

من جنسيات مختلفة، يحتدم الجدل 
عند النظر إلى األردنيات املتزوجات 
من فلسطينيني، وهن أغلبية من بني 
املتزوجات من غير أردنيني. وتعود 
أسطوانة الوطن البديل والدفاع عن 

حق العودة إلى الواجهة لتبرر محاربة 
مطالب السيدات.

لم يعد خافيًا أن معضلة منح 
األردنيات الجنسية ألبنائهن تبقى بال 

حل بسبب املتزوجات بفلسطينيني. 
لكن نضال السيدات لنيل حقهن 
الدستوري، الذي يعارضه قانون 

الجنسية األردني مع أن هذا القانون 
يخالف نص الدستور، حافظ على 

موقف مبدئي بحل شامل لقضيتهن 
ال يستثني فئة أو جنسية، فواَجْهن 

متحدات خديعة املزايا و»فوبيا« 
الحقوق، بفضل صالبتهن.

تبدأ جولة جديدة 
من مفاوضات جنيف 

غدًا الجمعة، على 
أساس السالل األربع التي 

تم التوافق عليها 
في الجولة السابقة، 

فيما تحضر المعارضة 
المفاوضات وسط آمال 
منخفضة، مقابل دفع 

روسي للتسوية

)الصورة(، خالل مؤتمر  الروسي سيرغي الفروف  الخارجية  أعلن وزير 
صحافي أمس األربعاء، وردًا على سؤال حول توجيه إسرائيل ضربات 
بين  اتفاقًا  هناك  إن  سورية،  في 
تعامل  بــشــأن  ــيــل  وإســرائ ــا  روســي
سورية،  فــي  البلدين  عسكريي 
ستقيّم  مــوســكــو  أن  ــدًا  ــؤك م
باألفعال  ــاق  ــف االت ــذا  ه تنفيذ 
وليس باألقوال. وأشار إلى أن رئيس 
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 
ــزام تــل أبــيــب بهذا  ــت قــد أكــد ال
إلى  األخيرة  زيارته  خالل  االتفاق 

موسكو قبل أيام.

تنسيق روسي إسرائيلي
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  شرق
      غرب
»لجنة المقاطعة«: 

ترهيب عمر البرغوثي 
لن يثنينا

ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــ ــنــ ـــ ــجـ ــ ـــلــ ـــ اعــــــــتــــــــبــــــــرت ال
ــقـــاطـــعـــة، أمــــس  ــلـــمـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـ
ــاوالت االحـــتـــال  ــحــ األربـــــعـــــاء، أن مــ
تــرهــيــب الـــنـــاشـــط عــمــر الــبــرغــوثــي 
)الصورة(، أقوى مؤشر على اليأس 
ــهــــم، بـــعـــد فـــشـــل نــظــام  ــابــ ــذي أصــ ــ ــ الـ

الهائل  النمو  إبطاء  في  االستعمار 
إس(.  دي  ــــي  )بــ ــقـــاطـــعـــة  املـ لـــحـــركـــة 
وشــــددت الــلــجــنــة عــلــى أن الــتــدابــيــر 
تستطيع  »لن  اإلسرائيلية  القمعّية 
 
ّ
 إلــى أن

ً
وقــف هــذه الحركة«، مشيرة

»الــتــرهــيــب والــقــمــع ال يــؤثــران على 
الحركة الشعبية التي تكسب عقول 

وقلوب الناس«. 
)العربي الجديد(

رفض تحويل جثامين 
الشهداء إلى مقابر 

األرقام
لاحتال  العليا  املحكمة  أصــــدرت 
اإلســرائــيــلــي، أمـــس األربـــعـــاء، قـــرارًا 
احـــتـــرازيـــا بـــعـــدم تــحــويــل جــثــامــني 
الــشــهــداء املــحــتــجــزة فـــي الــثــاجــات 
إلى مقابر األرقــام، وأمهلت حكومة 
االحتال 45 يوما لتوضيح أسباب 
تسليمها  وعــدم  الجثامني  احتجاز 
ــال مــديــر عـــام مــركــز  لــعــائــاتــهــم. وقــ
ــقــــدس لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــقـــانـــونـــيـــة،  الــ
ــاروري، »كــنــا  ــ ــعـ ــ املـــحـــامـــي عـــصـــام الـ
نتوقع أن يكون قرار املحكمة نهائيا 
بخصوص الجثامني، لكن االحتال 
ــقــــرا،ر بــهــدف  يــمــاطــل فـــي إصـــــدار الــ

زيادة معاناة أهالي الشهداء«.
)العربي الجديد(

فلسطينيون في تونس: 
معًا لدعم قضية األسرى

الفلسطينية،  السفارة  من  وفد  دعا 
ومـــــمـــــثـــــلـــــون عــــــــن نــــــــــــادي األســـــيـــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ومـــنـــظـــمـــات أهــلــيــة 
فلسطينية، متواجدة في تونس، إلى 
الفلسطينيني.  األســـرى  دعــم قضية 
ــد فــلــســطــيــنــي  ــ ــت يــــــزور وفـ ــ ــــي وقـ وفـ
ــبــــوع  ــاء ذكـــــــــرى أســ ــ ــيــ ــ ــــس، إلحــ ــونــ ــ تــ
م 

ّ
نظ الفلسطيني،  واألرض  األســيــر 

التونسية،  للمرأة  الوطني  االتحاد 
مــســاء أول مــن أمــــس، لــقــاء إعــامــيــا 
األســرى، وعرض  للتعريف بقضية 
التونسي  التضامن  أنشطة أسبوع 
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي يــتــواصــل حتى 

الرابع من أبريل/نيسان املقبل.
)العربي الجديد(

الخارجية الفلسطينية: 
نتنياهو يحاول فرض 

االستيطان على واشنطن
ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
ــوزراء  ــ ــاء، أن رئــيــس الـ ــعــ أمـــس األربــ
ــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
ف إمكانياته وعاقاته، وقدرته 

ّ
يوظ

مواقف  على  للتأثير  اإلقــنــاع،  على 
الدولية، واملوقف  الدول واملنظمات 
األمــــــيــــــركــــــي بــــــشــــــأن االســــتــــيــــطــــان 
ــي بـــيـــان،  ــرت، فــ ــبــ ــتــ ــا. واعــ خـــصـــوصـ
أن نــتــنــيــاهــو يــعــمــل عـــلـــى »وضــــع 
العراقيل أمام الجهود التي تبذلها 
دونــالــد  األمـــيـــركـــي،  الــرئــيــس  إدارة 
ــاء عـــمـــلـــيـــة الــــســــام،  ــ ــيـ ــ تـــــرامـــــب، إلحـ
وإطـــــــــــاق مـــــفـــــاوضـــــات جـــــــــادة بــني 
والفلسطيني،  اإلسرائيلي  الطرفني 

وذلك عبر تمسكه باالستيطان«. 
)العربي الجديد(

توتر على الحدود 
السورية التركية

ــيــــة، أمـــس  ــتــــركــ أطـــلـــقـــت الـــــقـــــوات الــ
األربعاء، النار على منطقة يسيطر 
ــال غــربــي  ــمـ عــلــيــهــا األكــــــــراد فــــي شـ
أحـــد جنودها  بــعــد مقتل  ســوريــة، 
بــرصــاصــات أطلقها قــنــاص. وقــال 
الــجــيــش الــتــركــي إن الــجــنــدي قتل 
قناص  برصاص  هاتاي  إقليم  في 
عبر الحدود من عفرين في سورية، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا مــلــيــشــيــات 
ردوا  جــنــوده  أن  الــكــرديــة، مضيفا 

بإطاق النيران.
)رويترز(

عدنان علي

قبل ساعات من انطاق الجولة الخامسة 
ــن مــــفــــاوضــــات جــنــيــف الــــســــوريــــة بــني  مــ
التطورات  تسارعت  والنظام،  املعارضة 
العسكرية من دمشق إلى حماة، ومناطق 
ــــرى، وفـــق إيـــقـــاع يــبــدو مــنــّســقــا جعل  أخـ
زمــــام املـــبـــادرة بــيــد الــفــصــائــل املــعــارضــة 
للنظام التي وّجهت له ضربات قوية في 
أي  باتت حصينة على  أنها  ظــن  معاقل 
الحصار  من  بعد شهور طويلة  هجوم، 
والضربات الجوية وسياسات التهجير 

إزاء تلك املناطق.
وعــلــى غـــرار االنــدفــاعــة الــســريــعــة ملعركة 
ــلــــت الـــفـــصـــائـــل إلـــى  دمــــشــــق، الـــتـــي أوصــ
مشارف حي العباسيني، بعد سيطرتها 
ــه الــــــذي يـــوصـــل دمـــشـــق مــع  عـــلـــى كــــراجــ
في  الفصائل  سيطرت  املحافظات،  بقية 
العديد من  حماة، خــال 24 ساعة، على 
املـــدن والــبــلــدات والــنــقــاط العسكرية في 
مــحــافــظــة حـــمـــاة، وفــــق خـــط ســيــر يتجه 
نحو مدينة حماة نفسها، التي تسيطر 
عليها قوات النظام، وفي ظل تصّدعات 
فــي صــفــوف األخــيــرة الــتــي ســارعــت إلــى 
إخاء مواقعها، مع حد أدنى من القتال.

وتواصلت معركة دمشق، أمس األربعاء، 
ــيــــرة أقـــــــل، وذلـــــــك بـــعـــد تــمــّكــن  ولــــــو بــــوتــ
الــفــصــائــل مـــن اســتــرجــاع املــنــاطــق الــتــي 
ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا فــــي هــجــومــهــا األول، 
واســــتــــعــــادهــــا الـــنـــظـــام لـــبـــعـــض الــــوقــــت. 
وتجددت املواجهات، أمس األربعاء، في 
مــنــطــقــة كـــراجـــات الــعــبــاســيــني، فـــي حني 
الرئيسي  الفصيل  الرحمن«،  »فيلق  أكــد 
املـــشـــارك فـــي املـــعـــركـــة، الـــتـــزام الــفــصــائــل 
ــة املــتــعــلــقــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ بـــجـــمـــيـــع األعـــــــــــراف الـ

باملعارك والنزاعات. 
مــن جهتها، صــّعــدت قـــوات الــنــظــام من 
ــة فـــي حيي  ــعـــارضـ قــصــفــهــا ملــنــاطــق املـ
جوبر والقابون ومجمل أحياء الغوطة 
الشرقية. وقال املرصد السوري لحقوق 
اإلنـــســـان، إن طــيــران الــنــظــام والــطــيــران 
ــارة  ــ ــن 140 غـ ــ أكــــثــــر مـ ــــا 

ّ
ــــي شــــن ــــروســ الــ

اســتــهــدفــت فـــي مــعــظــمــهــا حـــي جــوبــر، 
بــاإلضــافــة إلــى حــي الــقــابــون ومــزارعــه. 
ــــي  ــــروســ ــا اســـــتـــــأنـــــف الــــــطــــــيــــــران الــ ــ ــمـ ــ كـ

والـــســـوري الـــغـــارات الــجــويــة عــلــى مــدن 
ــة، خــــصــــوصــــا فــي  ــ ــيـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــوطـ ــ ــغـ ــ الـ
فــي محاولة مستميتة  وعــربــني،  جوبر 
ــــوات الــنــظــام الســـتـــرجـــاع منطقة  مـــن قـ
الـــكـــراجـــات واملــعــامــل الــصــنــاعــيــة. وفــي 
سياق متصل، كشفت وكالة أنباء »آكي« 
استخدمت  الفصائل  أن  عــن  اإليطالية 
ــارك دمـــشـــق،  ــعــ تــقــنــيــات حـــديـــثـــة فــــي مــ
اســتــطــاعــت مــن خــالــهــا الــســيــطــرة على 
املدينة. ونقلت  العباسيني وسط  كــراج 
ــل قـــوات  ــ الـــوكـــالـــة عـــن مـــصـــادر مـــن داخـ
في  الفصائل  هــجــوم  إن  قولها  الــنــظــام 
دمشق ترافق مع عملية تشويش كبير 
على أجهزة تنصت النظام، وانقطاعات 
التي  اإللكترونية  التواصل  أجهزة  في 
تمتلكها قــوات النظام، ووســط تحويم 
طائرات مراقبة ُمسّيرة عن ُبعد، لم يكن 
يمتلكها مقاتلو الفصائل من قبل، وفق 
تأكيد هــذه املــصــادر. وفــي إطــار التقدم 
الــــذي تـــحـــرزه الــفــصــائــل عــلــى أكــثــر من 
جـــبـــهـــة، ســـيـــطـــرت فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة، 
ــلـــى مــــفــــرق املــحــســا  أمـــــس االربــــــعــــــاء، عـ
االســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي الــقــلــمــون الــشــرقــي 
بــــريــــف دمــــشــــق، عـــقـــب اشـــتـــبـــاكـــات مــع 

تنظيم »داعش« . 
الــتــي  ــارك  ــعــ املــ هــــذه  أن  ــبـــون  مـــراقـ ورأى 
ــبــــادرة  أخــــــذت فــيــهــا الـــفـــصـــائـــل زمــــــام املــ
وحـــقـــقـــت نــــجــــاحــــات مـــلـــحـــوظـــة، تــكــســر 
الصورة التي حاول النظام تكريسها في 
الــفــتــرات األخـــيـــرة، ال سيما بــعــد معركة 
حـــلـــب، بـــــأن املــــعــــارضــــة بـــاتـــت مــهــزومــة 
عسكريا وأن النظام هو املنتصر، ويجب 
بناء العملية السياسية سواء في جنيف 

أم أستانة على هذا األساس.
ــق، تــشــهــد  ــ ــشـ ــ وفــــــي مـــــــــــوازاة مـــعـــركـــة دمـ
ــاة إعـــــانـــــات مـــتـــتـــالـــيـــة مــن  ــمــ مــــعــــارك حــ
تحقيق  عــن  العسكرية  الفصائل  جــانــب 
النظام. وقالت مصادر  قــوات  تقدم على 
»العربي الجديد« إن الفصائل  ميدانية لـ
الشيحة  تلة  على  السيطرة  مــن  تمكنت 
وقرية أرزة، والتي تقع على بعد خمسة 
العسكري،  حــمــاة  مــطــار  مــن  كيلومترات 

كما تمت السيطرة على قرية معرزاف.
ولم تعلن الفصائل عن هدف محدد لهذه 
املعارك  سير  أن  غير  اآلن،  حتى  املعركة 
مــديــنــة حماة  نــحــو  توجهها  إلـــى  يشير 
ومطارها العسكري، وقبلهما جبل زين 

العابدين االستراتيجي.
لــفــتــت مـــصـــادر عــســكــريــة فـــي املــعــارضــة 
إلى أن معارك حماة تتم بالتنسيق مع 
العاصمة  فــي  تــحــديــدًا  الــجــبــهــات،  بقية 
دمشق التي تشهد معركة أخرى حققت 
فيها الــفــصــائــل تــقــدمــا الفــتــا عــلــى قــوات 
النظام. وإذ تشير املصادر إلى حالة من 
واملليشيات  النظام  قوات  الذعر طاولت 
ــــدم الـــســـريـــع  ــقـ ــ ــتـ ــ ــد الـ ــعــ ــا بــ ــهــ املـــــوالـــــيـــــة لــ
ــاه نـــقـــاط الـــنـــظـــام، مــا  ــاتـــجـ لــلــفــصــائــل بـ
تجلى في حاالت هروب جماعي لقوات 
الــنــظــام بــاتــجــاه قــريــة كــوكــب الخاضعة 
ر بعض املراقبني من أن 

ّ
لسيطرتها، حذ

تأتي  قــد  للنظام  الكبيرة  االنــســحــابــات 
فـــي ســيــاق تـــوريـــط الــفــصــائــل بمساحة 
جغرافية كبيرة يكون من الصعب عليها 
منطقة  تصبح  وبالتالي  فيها.  التمركز 
استنزاف كبرى للفصائل ومن ثم يعيد 

النظام الهجوم مرة أخرى.

تحقق المعارك في 
سورية، تحديدًا في 

دمشق وحماة، أكثر 
من هدف، وتتضمن 

رسالة واضحة بأن 
الحسم في الميدان إذا 

تعثّرت المفاوضات

الفصائل على 
بعد كيلومترات 
من مطار حماة

النظام ينتقم من المدنيين في الغوطة

معركتا دمشق وحماة
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      غرب
إيران تكثف دعمها 

للحوثيين
كــشــفــت مـــصـــادر إقــلــيــمــيــة وغــربــيــة 
لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمــس األربــعــاء، 
عن أن إيران كثفت دعمها للحوثيني 
ــمـــن، وهـــــي تـــرســـل أســلــحــة  ــيـ فــــي الـ
عسكريني.  ومستشارين  مــتــطــورة 
ــرانـــي كــبــيــر بــأن  وأفـــــاد مـــســـؤول إيـ
»الحرس  فــي  الــقــدس«  »فيلق  قائد 
الثوري اإليراني«، قاسم سليماني، 
الحرس  اجتمع مع كبار مسؤولي 
فــي طــهــران الشهر املــاضــي، لبحث 
ســبــل »تـــمـــكـــني« الـــحـــوثـــيـــني، وأكـــد 
أنـــه تــم »االتـــفـــاق عــلــى زيــــادة حجم 
املـــــســـــاعـــــدة مــــــن خــــــــال الــــتــــدريــــب 

والساح والدعم املالي«.
)رويترز(

السيسي »وسيطًا« بين 
لبنان وإسرائيل

أعــــلــــن رئــــيــــس رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــة، ســـــعـــــد الـــــحـــــريـــــري  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
ــاء، أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس األربـ
لـــبـــنـــان يـــؤكـــد عـــلـــى »أهـــمـــيـــة دور 
ــوري عـــلـــى الــســاحــتــني  ــحــ مـــصـــر املــ
وذلك خال  واإلسامية«،  العربية 
زيــارة رسمية له إلى مصر، التقى 

ــيـــس الـــنـــظـــام املـــصـــري  خـــالـــهـــا رئـ
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي. كـــذلـــك أكــد 
»الــســيــســي سيجري  أن  الــحــريــري 
اتصاالت بشأن تهديدات إسرائيل 
الــقــائــمــة ضــد لــبــنــان«. ويــأتــي هــذا 
املوقف في ظل الحديث عن خطط 
إسرائيلية للسيطرة على جزء من 
املياه اإلقليمية اللبنانية في إطار 

الصراع على الحقول النفطية.
)العربي الجديد(

تراجع قوة »الليكود« 
البرلمانية

أظهر استطاع للرأي في إسرائيل، 
أمس األربعاء، أن عدد مقاعد حزب 
»الليكود« بقيادة رئيس الحكومة، 
بـــنـــيـــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو، ســـيـــتـــراجـــع 
ــــى 24 مـــقـــعـــدًا، فــــي حـــال  مــــن 30 إلـ
أجــريــت االنــتــخــابــات الـــيـــوم. وبــنّي 
ــتــــطــــاع أن حـــــزب »املــعــســكــر  االســ
سيمنى  )املــعــارض(  الصهيوني« 
مقاعده  وتــتــراجــع  كبيرة  بهزيمة 
إلــى 11 مقعدًا. فــي املقابل،  مــن 24 
أظــهــر االســتــطــاع أن حـــزب »يــش 
عــتــيــد« بــقــيــادة يــئــيــر لــبــيــد )وزيـــر 
املـــالـــيـــة الـــســـابـــق( يـــواصـــل تــقــدمــه 
عدد  سيرتفع  إذ  قــوتــه،  ويستعيد 

مقاعده من 11 إلى 26 مقعدًا. 
)العربي الجديد(

إقالة قيادية في حزب 
بوتفليقة بسبب رشوة

أقــــــــــال حــــــــزب »جــــبــــهــــة الـــتـــحـــريـــر 
الوطني« عضوة املكتب السياسي 
لـــلـــحـــزب، ســلــيــمــة عـــثـــمـــانـــي، بــعــد 
تـــــــورطـــــــهـــــــا فـــــــــي قـــــضـــــيـــــة رشـــــــــوة 
خــــال الــتــرشــيــحــات لــانــتــخــابــات 
البرملانية املقررة في الرابع مايو/

ــبــــل. وعـــثـــمـــانـــي مــتــهــمــة  ــقــ أيـــــــار املــ
بــتــلــقــي عــــمــــوالت مـــالـــيـــة مــــن قــبــل 
نورالدين  واليته،  املنتهية  النائب 
كيحل، لتزكيته كمرشح في قائمة 

الحزب لانتخابات املقبلة.
)العربي الجديد(

مباحثات الشاهد 
في السودان

التونسية،  الحكومة  رئيس  باشر 
ــــف الـــــشـــــاهـــــد )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــوســ ــ يــ
أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، زيـــــــــارة رســمــيــة 
ــــى الـــــســـــودان، تــســتــمــر لــيــومــني،  إلـ
مـــن أجـــل الــتــوقــيــع عــلــى جــمــلــة من 
السوداني  الجانب  مع  االتفاقيات 
ــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي فــي  لـ
مــــجــــاالت مـــخـــتـــلـــفـــة. واملـــبـــاحـــثـــات 
ــد مــع  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ الـــــتـــــي ســـيـــجـــريـــهـــا الـ
نــظــيــره الــــســــودانــــي، بـــكـــري حسن 
ــوم، بــعــد لــقــائــه أمــس  ــيــ صـــالـــح، الــ
األولــى  تعد  البشير،  عمر  الرئيس 
نحو  قبل  توقفها  بعد  نوعها  مــن 

عشرة أعوام.
)العربي الجديد(

الموصل ـ أحمد الجميلي

تــواصــل الــقــوات الــعــراقــيــة املــشــتــركــة تقدمها 
فــي الــســاحــل الــغــربــي ملــديــنــة املــوصــل، وســط 
احــتــدام املــعــارك مــع عناصر تنظيم »الــدولــة 
)داعــــش(، يقابلها تعثر واضــح  اإلســامــيــة« 
لــلــيــوم الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي فـــي الــســيــطــرة 
عــلــى املــنــطــقــة الــقــديــمــة فـــي املــــوصــــل، أو ما 
يعرف باملوصل القديمة، وهو ما دفع بقيادة 
ــقـــوات الــعــراقــيــة إلـــى وضـــع خــطــة جــديــدة،  الـ
واســتــبــدال الــقــوات املـــوجـــودة هــنــاك بــأخــرى 
الفارين  النازحني  عــدد  أكثر حرفية. ووصــل 
مــن املــعــارك، حتى مساء أمــس األربــعــاء، إلى 

بعد 60 عامًا على توقيع املعاهدة املؤسسة 
لـــاتـــحـــاد األوروبـــــــــي، تــكــبــر األزمـــــــات داخــلــه 
مهددة وجوده، وذلك مع قرب انطاق عملية 
الشعبوية،  وتصاعد  منه،  بريطانيا  خــروج 
ــة الـــــعـــــداء لــلــمــهــاجــريــن،  ــتــــي تــــركــــب مــــوجــ الــ
ــة. كما  ــيــ ــابــ ــة إلــــى الــهــجــمــات اإلرهــ ــافـ بـــاإلضـ
انفجر الوضع مع تركيا، التي حذر رئيسها 
رجب طيب أردوغان، أمس األربعاء، من أن أي 
أوروبي قد ال يتمكن من أن »يسير خطوة في 
الشارع بأمان« إذا بقي االتحاد على موقفه، 

الذي اعتبره معاديًا ألنقرة.
ويـــبـــدو عــــام 2017 أقـــــرب إلــــى عــــام املــخــاطــر 
ــد االتـــحـــاد نــفــســه مضطرًا  املــجــتــمــعــة، إذ وجـ
لــلــتــفــاوض حــــول انـــفـــصـــال بــريــطــانــيــا عــنــه، 
والحد من صعود األحزاب املعادية لألجانب 
واملشككة في جدوى الوحدة األوروبية، والتي 

عادل األحمدي

ــرار األمـــيـــركـــي بــفــرض حــظــر على  ــقـ يــســلــط الـ
حمل األجهزة اإللكترونية على منت الطائرات 
اآلتية من دول شــرق أوسطية، ومــا تبعه من 
إجراء بريطاني مماثل، األضواء مجددًا على 
تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة فـــي جـــزيـــرة الــــعــــرب«، بعد 
اإلجــراء جاء  أن  مفادها  أميركية  تصريحات 
بــنــاء عــلــى مــعــلــومــات حــــول تــهــديــد مــصــدره 
»قـــاعـــدة« الــيــمــن، مــا يعيد إلـــى األذهــــان أزمــة 
والتي  بالتنظيم،  املرتبطة  املفخخة  الــطــرود 
تــصــدرت وســائــل اإلعــــام الــعــاملــيــة فــي الــعــام 

.2010
ونقلت شبكة »سي إن إن« عن مسؤول أميركي 
قوله إن معلومات استخباراتية، تم الحصول 
عليها خـــال األســابــيــع املــاضــيــة، أفــــادت بــأن 
العربية«  الجزيرة  شبه  في  »القاعدة  تنظيم 
املتفجرات  إخــفــاء  تقنيات  إتــقــان  على  يعمل 
وأضــاف  اإللكترونية.  األجــهــزة  بطاريات  في 
تنظيم  أن  األميركية  الحكومة  »اكــتــشــاف  أن 
الــقــاعــدة فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة يسعى 
الــبــطــاريــات، وأمــاكــن تخزينها  إلــى استغال 
املحمولة، وغيرها من  الكمبيوتر  في أجهزة 
أميركا  دفــع  التجارية،  اإللكترونية  األجــهــزة 
ألجهزة  الــركــاب  حمل  حظر  إلــى  وبريطانيا 
الطائرات،  داخــل  املحمولة  الهواتف  من  أكبر 

خال رحات محددة«.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــاريـــر األمـــيـــركـــيـــة إلـــــى أن هـــذا 
الــتــي جمعتها  املعلومات  اإلجـــراء جــاء عقب 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة، مــن عملية اإلنـــزال 
أميركية خاصة،  قــوات  نفذتها  التي  الــجــوي 
الـــرئـــيـــس  إدارة  تـــســـلـــم  ــن  ــ مــ ــوع  ــ ــبــ ــ أســ ــد  ــعــ بــ
وتحديدًا  للسلطة،  ترامب  دونالد  األميركي، 
ــــي،  ــــاضـ املـ الــــثــــانــــي  يــــنــــايــــر/كــــانــــون  فـــــي 28 
واســتــهــدفــت قــريــة يــكــا، فــي منطقة قيفة في 
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء وســــط الـــيـــمـــن. وتــعــتــبــر 
العملية األضخم في اليمن، وشملت ضربات 
جــويــة إلـــى جــانــب إنــــزال جــنــود اشــتــبــكــوا مع 

350 ألف نازح، وفقًا لتقارير منظمات اإلغاثة 
العاملة في محيط املوصل.

ــد الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة لــتــحــريــر  ــائــ وقـــــــال قــ
املوصل، الفريق الركن عبد األمير رشيد يار 
الله، لـ»العربي الجديد«، إن »مجمل العمليات 
تــســيــر وفــقــًا للخطة املــعــدة مــســبــقــًا، وحــالــيــًا 
ــقــــدم مــــن ثــــاثــــة مـــحـــاور  تــــجــــري عـــمـــلـــيـــات تــ
ــاء الــبــاقــيــة  ــيــ مــخــتــلــفــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى األحــ
فــي الساحل األيــمــن. وأشـــار إلــى أن »الــقــوات 
القتال،  عمليات  فــي  بــدورهــا  تقوم  املشتركة 
وأيــضــًا فــي رفـــع األلــغــام والــعــبــوات وتفكيك 
املــفــخــخــات مــن املـــنـــازل فــي األحـــيـــاء الــتــي تم 
تحريرها«. وتقتصر منذ نحو أسبوع كامل 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة عــلــى ثـــاثـــة صــنــوف 
قـــتـــالـــيـــة، جــمــيــعــهــا نـــظـــامـــيـــة، هــــي الــجــيــش 
والشرطة  اإلرهـــاب  مكافحة  وجهاز  العراقي 
االتحادية، في حني يضطلع فصيل واحد من 
»العباس«،  هــو  الشعبي«،  »الحشد  مليشيا 
بــمــهــام قتالية عــلــى أطــــراف املــوصــل. وقــالــت 
مصادر عسكرية عراقية، لـ»العربي الجديد«، 
ــوات الــجــيــش اضـــطـــرت لــانــســحــاب من  إن قــ
مــحــيــط جــامــع الـــنـــوري الــقــديــم، بــعــد إحــكــام 
سيطرتها عــلــى مــداخــلــه والــطــرقــات املــؤديــة 
إليه، إثر هجمات انتحارية لتنظيم »داعش« 

بواسطة سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.
الطوب  وبـــاب  البيض  بــاب  وشــهــدت مناطق 

املقبلة  االنتخابات  تقدم في  إحــراز  تأمل في 
ــال رئـــيـــس الــبــرملــان  ــ ــا. وقـ ــيـ ــانـ فـــي فــرنــســا وأملـ
األوروبي، أنطونيو تاجاني، عشية االحتفال 
في روما بالذكرى الستني للمعاهدة املؤسسة 
لاتحاد األوروبــي، إن »املشروع األوروبي لم 
اليوم«.  كما هو  الشعب  عن  بعيدًا  يومًا  يبُد 
»كارنيغي  الفكري  املــركــز  فــي  الباحث  ويـــرى 
يــــــوروب«، شــتــيــفــان لــيــنــي، أن »مـــا تــغــيــر هو 
أننا ال نواجه أزمة واحدة كبرى، بل مجموعة 
أزمــــات خــطــيــرة جـــدًا ومــعــقــدة«. وأضــــاف »لــم 
نعد نضمن أن يخرج االتــحــاد األوروبـــي من 
هذه األزمات في 2017 و2018«. وقال ليني إن 
االتحاد األوروبي سينجو، على األقل كسوق 
واحدة، بفضل »األسس االقتصادية املنطقية 

التي يقوم عليها«.
ــة  ــيــ ــدراســـــات األوروبــ وقـــــال الـــبـــاحـــث فـــي الـــ

القرية.  فــي  »الــقــاعــدة«،  تنظيم  مــن  مسلحني 
تـــرامـــب،  إدارة  واجـــهـــتـــهـــا  انــــتــــقــــادات  ــقـــب  وعـ
األميركيون، مطلع مارس/ املسؤولون  خرج 

أن واشنطن  عــن  بــتــصــريــحــات  الــحــالــي،  آذار 
وضعت، خال عملية يكا، يدها على »كنز من 
تكون  قد  وأنها  االستخباراتية«،  املعلومات 
مفيدة للغاية »في عمليات مستقبلية«، قبل 
أن يأتي اإلعان األخير عن القيود األميركية 
والبريطانية على شركات طيران ثماني دول، 
عــلــى ضـــوء هـــذه املــعــلــومــات املــزعــومــة، ســواء 
فــي عملية يــكــا، أو عبر وســائــل أخـــرى، غير 
أنــهــا فــي املــجــمــل، تفيد بــاكــتــشــاف واشنطن 
تقنية جديدة لدى التنظيم يسعى من خالها 

الستخدام األجهزة اإللكترونية كمفخخات.
ويــــقــــول خـــبـــيـــر مــتــخــصــص بــمــتــابــعــة مــلــف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  ــاب فــي الــيــمــن، لـــ اإلرهــ
مـــا تـــم اإلعــــــان عـــنـــه، أمــيــركــيــًا وبــريــطــانــيــًا، 
يرتبط على األرجــح، بالشبهات املثارة حول 
الــذي يوصف بأنه األخطر  خبير املتفجرات، 
الــذي يعد من  العسيري،  إبراهيم  العالم،  في 
أبــــرز قـــيـــادات التنظيم اإلرهـــابـــي فــي الــيــمــن، 

»العربي  لـ محمد،  بسام  االتــحــاديــة،  الشرطة 
الـــجـــديـــد«، إن »قــطــعــات الــشــرطــة االتــحــاديــة 
والرد السريع تخوض حرب شوارع في أزقة 
املوصل القديمة«. وأضاف إن »عناصر داعش 
ــلــــوب الـــكـــمـــائـــن والـــعـــبـــوات  يــســتــخــدمــون أســ
ــــات نـــاريـــة  ــــدراجـ والـــهـــجـــمـــات االنـــتـــحـــاريـــة، بـ
وأحزمة ناسفة، لوقف توغل عناصر الشرطة 
االتــحــاديــة فــي املــنــطــقــة«. وكــشــف مــســؤولــون 

في 2015 و2016، إذ إن بعض الدول طالبت 
فتحت  بينما  طريقهم،  في  حواجز  بوضع 
لــهــم دول أخــــرى، مــثــل أملــانــيــا، أبـــوابـــه. كما 
أخــفــق االتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي وضـــع خطة 
عــمــل مــشــتــركــة ملـــواجـــهـــة تـــدفـــق الــاجــئــني. 
وأقر رئيس املفوضية األوروبية، جان كلود 
يــونــكــر، بــصــعــوبــة الـــوضـــع داخــــل االتــحــاد 
بــقــول: »لــم أر مثل هــذا الــتــشــرذم ومثل هذا 
التراجع في التوافق في اتحادنا«. ووصف 
ــا بــأنــهــا تــمــر »بـــأزمـــة وجـــوديـــة«. في  ــ أوروبـ
املــفــاوضــات  هــذه األجــــواء، يمكن أن تعطي 
حـــول خــــروج بــريــطــانــيــا، الــتــي يــفــتــرض أن 
بأن  االنطباع  املقبل،  مايو/أيار  في  تفتتح 
االتحاد األوروبــي بات على شفير الهاوية. 
لــكــن الــخــبــراء يـــؤكـــدون أن اآلفــــاق يــمــكــن أن 
الفرنسية  االنــتــخــابــات  أفـــرزت  إذا  تتحسن 

نائب  استهداف  انتحاري  بمحاولة  وتمثلت 
نايف  بــن  الــســعــوديــة، محمد  الداخلية  وزيـــر 
)ولــي العهد حاليًا(، واالنــتــحــاري، الــذي كان 
ملغمًا بمادة« PETN« املتفجرة، هو عبدالله 
الــعــســيــري، شــقــيــق، خــبــيــر صــنــع املــتــفــجــرات، 
ــا الـــحـــادثـــة الــثــانــيــة،  إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري. أمــ
فوقعت في ديسمبر/كانون األول 2009، وهي 
مــحــاولــة نيجيري ُيــدعــى عــمــر الـــفـــاروق عبد 
طــائــرة متجهة  داخـــل  نفسه  تفجير  املــطــلــب، 
إلــــى مــديــنــة ديـــتـــرويـــت فـــي واليــــة ميشيغان 
نبلة وضعت داخل مابسه 

ُ
ق األميركية، عبر 

الــداخــلــيــة. ووجــهــت أمــيــركــا أصــابــع االتــهــام 
لــلــعــســيــري فـــي الــيــمــن، بــأنــه صــانــع القنبلة. 
الثالثة الشهيرة، فقد وقعت في  أما الحادثة 
أكتوبر/تشرين األول 2010، إذ تم اإلعان عن 
اكــتــشــاف طــرديــن مفخخني فــي عــبــوات حبر 
من  متجهتني  طائرتني  منت  على  للطابعات، 
املتحدة. وفــي نوفمبر/ الــواليــات  إلــى  اليمن 
تنظيم  أعلن   ،2010 العام  من  الثاني  تشرين 
»القاعدة« في اليمن، في بيان على اإلنترنت، 
تبنيه عملية إرســـال الــطــرديــن إلــى الــواليــات 
تابعة  طــائــرة  إســقــاط  أيضًا  وتبنى  املتحدة، 
انفجرت في  األميركية،  »يــو بي أس«  لشركة 
قـــاعـــدة عــســكــريــة إمـــاراتـــيـــة قـــرب مــطــار دبـــي، 

مطلع سبتمبر/أيلول من العام نفسه. 
إلى ذلك، اتهم مسؤولون أميركيون، في مايو/
بأنه كان وراء  العسيري  إبراهيم  أيــار 2012، 
صنع قنبلة ُمحسنة تردد أنها أعطيت لعميل 
لــاســتــخــبــارات الــســعــوديــة داخـــل »الــقــاعــدة«، 
الــواليــات  إلـــى  بــهــدف تفجير طــائــرة متجهة 
املــتــحــدة. يــذكــر أن أزمــــة الــطــرديــن املفخخني 
في 2010، صنعت أزمة بني السلطات األمنية 
الــيــمــنــيــة آنـــــذاك وبــــني نــظــيــرتــهــا الــســعــوديــة، 
بعد أن كانت الرياض هي من أبلغت أميركا 
اليمن، ولم  املتوجهني مــن  الــطــرديــن  بــوجــود 
القيود  تعيد  أن  املتوقع  ومــن  صنعاء.  بلغ 

ُ
ت

األمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة تــســلــيــط األضـــــواء، 
عــلــى إبـــراهـــيـــم الـــعـــســـيـــري، بـــالـــرغـــم مـــن عــدم 
اليوم. وال  أخيرًا حتى  املعلن  باإلجراء  ربطه 
الــذي  العسيري،  يكون  أن  مراقبون  يستبعد 
ُيوصف بأنه األخطر في التنظيم، واملطلوب 
رقــــم واحـــــد لــلــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة، قـــد درب 
آخـــريـــن، عــلــى صــنــع املــتــفــجــرات. ويــعــزز هــذا 
الــتــطــور احــتــمــال توسيع أمــيــركــا، فــي الفترة 
في  »القاعدة«  تنظيم  ضد  عملياتها  املقبلة، 
ــدأ بــالــفــعــل، ســــواء عبر  ــو مـــا قـــد بـ الــيــمــن، وهـ
العملية التي وقعت في البيضاء في يناير/ 
الضربات  عشرات  أو  املاضي،  الثاني  كانون 
الجوية، التي نفذتها الطائرات األميركية، مع 
النصف  اليمن، في  إنــزال بحري في  محاولة 

األول من مارس/آذار الحالي.

ورأس ســنــجــار، أمـــــس، مـــعـــارك هـــي األعــنــف 
ــام، فــيــمــا تــدخــل الــطــيــران  ــ مـــن نــوعــهــا مــنــذ أيـ
ــي لـــقـــصـــف مـــــواقـــــع وتـــحـــصـــيـــنـــات  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
تنظيم »داعـــش«. وقــال املتحدث باسم قيادة 
الزبيدي،  يحيى  العميد  املشتركة،  العمليات 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
الجامع  على  السيطرة  اســتــعــادة  »عملية  إن 
مسألة وقــت ال أكــثــر«. وقـــال الــرائــد فــي قــوات 

أملــان،  فريديريك  لوكسمبورغ،  جامعة  فــي 
إن »األزمــــــات الــتــي نــواجــهــهــا الـــيـــوم تمس 
ــشـــــروع األوروبـــــــــــي«.  بـــاملـــعـــنـــى الـــعـــمـــيـــق املـــ
وأضـــــــاف »بـــالـــتـــأكـــيـــد ال يــــــزال الــــســــام هــو 
اإلطـــــــار الـــرئـــيـــســـي، لـــكـــن بـــمـــعـــزل عــــن ذلــــك، 
ــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي نــريــد  أي نـــمـــوذج اقـ
فـــي أوروبــــــــا؟«. ومــنــذ عــقــد، لـــم تــشــهــد هــذه 
زالـــت مرتفعة  مــا  فالبطالة  هــــدوءًا،  الــفــكــرة 
في االتحاد والنمو بطيء، ثم أزمــات ديون 
دول الــجــنــوب الــتــي تــصــدت لــهــا املفوضية 
نقمة  ــــارت  أثـ تقشفية  بــوســائــل  األوروبــــيــــة 
الــيــونــان تخرج  ــادت  كـ  2015 وفـــي  شعبية. 
مـــن مــنــطــقــة الـــيـــورو. وفـــي كـــل مــكــان غــيــرت 
االعتداءات اإلرهابية جذريًا البيئة األمنية. 
الــدول األوروبية مع  وتزايدت الشروخ بني 
وصـــول 1.4 مــلــيــون مــهــاجــر وطــالــب لجوء 

تقريبًا(.  عــامــًا   35( الجنسية  ســعــودي  وهـــو 
ويضيف إن عملية اإلنــزال، التي حصلت في 
البيضاء فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
ربـــمـــا كـــانـــت تــســعــى الســـتـــهـــداف الــعــســيــري، 
ألنــه بالنسبة لواشنطن هــدف أهــم من زعيم 
الــتــنــظــيــم فـــي الــيــمــن، قــاســم الــريــمــي. وُعـــرف 
اليمن، كأحد أخطر فروع  »القاعدة« في  فرع 
الــعــالــم، بعد إعـــان دمــج فرعيه  التنظيم فــي 
بقيادة موحدة، تحت  والسعودية  اليمن  في 
ــاد فــــي شــبــه  ــهـ ــدة الـــجـ ــاعــ مــســمــى »تـــنـــظـــيـــم قــ
الجزيرة العربية«، في العام 2009، ثم اشتهر 
بــثــاث مـــحـــاوالت لعمليات إرهــابــيــة، خــارج 
ــــدود، األولـــــــى فــــي أغــــســــطــــس/آب 2009،  ــحـ ــ الـ

»العربي الجديد«، عن »استبدال  في بغداد، لـ
القديمة،  املوصل  في  املــوجــودة  القوات  كامل 
الـــواقـــعـــة فــــي قـــلـــب الـــســـاحـــل األيــــمــــن، بــشــكــل 
تدريجي منذ مساء اإلثنني«، موضحني أنه تم 
والجيش  االتحادية  الشرطة  قــوات  استبدال 
إلى  التابعة  النخبة  بــقــوات  املنطقة  تلك  فــي 
جهاز مكافحة اإلرهــاب، والتي أثبتت جدارة 
الشرقاط،  ومدينة  الفلوجة  معارك  في حسم 
الــعــام املــاضــي، وذلـــك بــدعــم أمــيــركــي مباشر. 
ــبـــدال الـــقـــوات  ــتـ وأشــــــــاروا إلــــى أن عــمــلــيــة اسـ
تأتي ضمن خطة عسكرية جــديــدة، بإشراف 
قوات التحالف الدولي، من دون اإلفصاح عن 
القوات  وتمكنت  الخطة.  تفاصيل  أو  مامح 
من  الغربي  الجنوبي  املحور  على  املتواجدة 
الــســيــطــرة عــلــى حـــي رجــــم الــحــديــد ومنطقة 
منطقة  فــي  وتوغلت  كــامــل،  بشكل  اليابسات 

وادي العني، بحسب بيانات رسمية.
وفـــي تــطــور جــديــد، شــهــدت أحــيــاء املــوصــل 
ــــى فــــرق الـــدفـــاع املــدنــي  ــــول أولـ املـــحـــررة دخـ
النتشال جثث املدنيني من تحت األنقاض. 
ودخــلــت ثــاث فــرق مــن الــدفــاع املــدنــي، آتية 
ــل، املـــــوصـــــل، وبــــاشــــرت  ــ ــيــ ــ مــــن بــــغــــداد وأربــ
بـــعـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الـــجـــثـــث املــــــوجــــــودة عــلــى 
إلى هويات أصحابها،  الطرقات، والتعرف 
إلــى رفــع الجثث  لتنتقل فــي مرحلة الحــقــة 

املوجودة تحت األنقاض.

فــي سبتمبر/أيلول  واألملــانــيــة  الــربــيــع  فــي 
قادة قادرين على إنعاش املشروع األوروبي 
من جديد.  وفي إطار املعركة املتواصلة بني 
أنقرة وأوروبا، قال أردوغان، في خطاب في 
أنقرة، »أتوجه مرة جديدة إلى األوروبيني. 
تركيا ليست بلدًا يمكن هزه واللعب بشرفه 
وطـــرد وزرائــــه«. وأضـــاف إن »الــعــالــم أجمع 
ــثـــب. إذا واصــلــتــم  يـــتـــابـــع مــــا يـــجـــري عــــن كـ
التصرف بهذه الطريقة، غدًا قد ال يستطيع 
أي أوروبي، أي غربي، السير خطوة واحدة 
الــشــارع، في أي مكان  بأمان وطمأنينة في 
العالم«. وأضــاف »نحن نطالب أوروبــا  في 
بــاحــتــرام حــقــوق اإلنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، 
حاجتها  تنسى  أال  أوروبـــا  على  ويتوجب 

لهذه القيم، مثل حاجتنا إليها«. 
)فرانس برس، األناضول، أسوشييتد برس(

حظر األجهزة 
اإللكترونية

دوافع اقتصادية ترتبط باملنافسة في سوق 
املواصات الجوية، وأهداف تتعلق بإضعاف 
بــعــض شــركــات الــطــيــران املــنــافــســة للشركات 

األميركية، ال سيما الشركات الخليجية.
تلغراف«  »الديلي  تقرير لصحيفة  وجــاء في 
إرهابي جديد وراء منع  تحت عنوان »خطر 
اآليباد«، أن أجهزة االستخبارات في واشنطن 
ولندن حصلت على »معلومات استخباراتية 
تها قــوة 

ّ
مــهــمــة« بــهــذا الــصــدد، إثـــر غـــارة شن

املهام الخاصة في البحرية األميركية »نيفي 

لندن ـ نواف التميمي

بــــعــــد ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة مــــــن قــــــرار 
الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة األمـــيـــركـــيـــة 
واألجهزة  الحواسيب  حمل  حظر 
اللوحية والهواتف الذكية على منت الطائرات 
ــارات فــي  ــطــ ــــني مــــن عـــشـــرة مــ ــاب اآلتــ ــركــ مــــع الــ
مـــدن مــركــزيــة فــي الــشــرق األوســــط وأفــريــقــيــا، 
وهـــي الــقــاهــرة ودبـــي وأبــوظــبــي وإسطنبول 
والــدوحــة وعــّمــان والــكــويــت والــــدار البيضاء 
ــــدرت بــريــطــانــيــا قـــرارًا  ــدة والــــريــــاض، أصـ وجــ
 ليشمل حظرها تركيا ولبنان واألردن 

ً
مماثا

أن  ومصر وتونس والسعودية، مع توقعات 
قــرارات مماثلة عن دول غربية أخرى  تصدر 

مثل كندا وفرنسا. 
ــة أمــيــركــيــة  ــيـ ــر إعـــامـ ــاريـ ــقـ وفـــيـــمـــا أشـــــــارت تـ
وبريطانية إلى أن قرارات الحظر جاءت بناًء 
فيد بأن تنظيمات 

ُ
على معلومات »موثوقة« ت

ــتـــشـــددة، مــثــل تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة فـــي شبه  مـ
اإلسامية«  »الــدولــة  وتنظيم  العرب«  جزيرة 
متفجرات  بتطوير  تــقــوم  وغــيــرهــا،  )داعــــش( 
يمكن إخفاؤها في األجهزة اإللكترونية، أبدى 
الذريعة  عــدد مــن الخبراء تشكيكهم فــي دقــة 
األمنية، وسط معطيات تفيد بأن لقرار الحظر 

ســيــل« فــي الــيــمــن، فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
املـــاضـــي، واســتــهــدفــت تنظيم »الــقــاعــدة« في 
الــعــرب. وأضــافــت الصحيفة أن  شبه جــزيــرة 
الــتــقــاريــر االســتــخــبــاراتــيــة الــتــي تــابــعــت تلك 
القنابل  إلــى أن خبير صنع  العملية، أشــارت 
في التنظيم، إبراهيم العسيري، يحاول بناء 
من  قليلة  كمية  على  تحتوي  مدمجة  قنابل 
املعادن يمكن تهريبها على منت الطائرات في 

الرحات الجوية. 
ــواء فـــي واشــنــطــن  أمـــا الــجــهــات الــرســمــيــة، ســ
وزارة  ُمقتضبة.  ببيانات  فاكتفت  لــنــدن،  أو 
إن  بيانها  قالت في  األميركية  القومي  األمــن 
الحكومة األميركية »تشعر بقلق إزاء اهتمام 
الــطــائــرات  املــتــواصــل باستهداف  اإلرهــابــيــني 
الــتــجــاريــة، بــمــا فـــي ذلـــك مـــراكـــز الــنــقــل خــال 
الــعــامــني املــاضــيــني، كــمــا يــتــضــح مــن إســقــاط 
طائرة في مصر عام 2015، ومحاولة إسقاط 
طــائــرة فــي الــصــومــال عــام 2016، والهجمات 
ــى مــــــــطــــــــارات فـــــــي بــــروكــــســــل  ــ ــلـ ــ املــــســــلــــحــــة عـ
وإســطــنــبــول عـــام 2016«. وأضــــاف الــبــيــان أن 
للتقييم،  خضعت  استخباراتية  »معلومات 
تستمر  اإلرهــابــيــة  املجموعات  أن  إلــى  تشير 
في استهداف الطائرات التجارية، بما في ذلك 
تهريب األجهزة املتفجرة في مختلف أصناف 

وتابعت  الــبــيــان.  وفــق  االستهاكية«،  السلع 
ــى هــذا  ــادًا إلــ ــنـ ــتـ ــه »اسـ الــــــــوزارة األمـــيـــركـــيـــة أنــ
واملواصات،  النقل  أمن  إدارة  قــررت  االتجاه، 
بالتشاور مع الوزارات والوكاالت املعنية، أنه 
األمنية، بحيث  التدابير  الحكمة تحسني  من 
تشمل اإلجراءات األمنية في املطارات املتخذة 
ــارات التي  ــطـ بــالــنــســبــة لــلــركــاب فــي بــعــض املـ
الواليات  إلى  الطائرات مباشرة  تغادر منها 
املتحدة«. وذكرت أن »هذه التحسينات تشمل 
أشــد صــرامــة تطبق على 10 مطارات  تدابير 
مــحــددة«، وفــق مــا ورد فــي بيان وزارة األمــن 

القومي األميركي.
واكــتــفــى مـــصـــدر حــكــومــي فـــي لـــنـــدن بــإعــان 

أن »بــريــطــانــيــا مــطــلــعــة عــلــى نــفــس املــصــادر 
ــــدى الــــواليــــات  ــرة لــ ــوفــ ــتــ االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة املــ
البريطاني،  املتحدة«. وقــال وزيــر املواصات 
كــريــس غــرايــلــيــنــغ، إن بــلــده يــواجــه »تــهــديــدًا 
الرد  ويجب  باستمرار  التطور  دائــم  إرهابيًا 

وفقًا لذلك«، بحسب تعبيره.
وأثار قرارا كل من واشنطن ولندن العديد من 
مــا يخص توقيتهما،  فــي  األســئــلــة، ال سيما 
وتـــزامـــنـــهـــمـــا مــــع قــــــــرارات مـــنـــع الـــســـفـــر الــتــي 
ــاول الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب،  ــ حـ
فــرضــهــا عــلــى مــســافــريــن مـــن أقـــطـــار عــربــيــة 
وإســامــيــة. وتــســاءل مــراقــبــون فــي لــنــدن عن 
ــاب الــــتــــي دفــــعــــت واشـــنـــطـــن  ــ ــبـ ــ حــقــيــقــيــة األسـ

ولــنــدن لــفــرض الــحــظــر اآلن. وثــمــة تــســاؤالت 
حـــول تــبــايــن مــضــمــون قـــرار كــل منهما. وفــي 
حني طاول املنع األميركي تسع شركات غير 
أمــيــركــيــة وهــــي: »املــلــكــيــة األردنـــيـــة« و»مــصــر 
لـــلـــطـــيـــران« و»الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة الــتــركــيــة« 
ــيـــران الــكــويــت«  و»الــعــربــيــة الــســعــوديــة« و»طـ
املغربية« و»طيران قطر«  امللكية  و»الخطوط 
ــاد«، طـــاول  ــ ــــحـ و»اإلمــــاراتــــيــــة« و»طــــيــــران االتـ
ــقـــرار الــبــريــطــانــي ســـت شـــركـــات بــريــطــانــيــة  الـ
»بريتيش  التكلفة،  منخفضة  شركات  تشمل 
إيروايز« و»إيزي جيت« و»جيت تو دوت كوم« 
و»مـــونـــارك« و»تــومــاس كـــوك« و»تــومــســون«. 
ــقـــرار عــلــى ثــمــانــي نـــاقـــات أجنبية  ويـــؤثـــر الـ

األردنــيــة«  و»امللكية  للطيران«  »مصر  تشمل 
ــــوط الـــجـــويـــة  ــطـ ــ ــخـ ــ ــــس« و»الـ ــونـ ــ و»طــــــيــــــران تـ

التركية«.
بــالــنــظــر إلــــى قــائــمــة الـــشـــركـــات الــتــي شملها 
ــيــــركــــي، ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــالــشــركــات  الــــقــــرار األمــ
لفتت  البريطاني،  الحظر  قــرار  أدرجــهــا  التي 
ــى أن ثــاث  صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« إلــ
القائمة  فــي  وردت  خليجية  طــيــران  شــركــات 
األميركية، هي »االتحاد اإلماراتية« و»طيران 
لم يشملها  القطرية«،  و»الخطوط  اإلمـــارات« 
الـــحـــظـــر الـــبـــريـــطـــانـــي. ولـــــم تـــجـــد الــصــحــيــفــة 
األميركية تفسيرًا لذلك إال بالنظر إلى »حرب 
شركات  سنوات  منذ  تشنها  التي  املنافسة« 

ــد الــــشــــركــــات الـــجـــويـــة  ــ ــران أمـــيـــركـــيـــة ضـ ــ ــيـ ــ طـ
ماليًا  دعمًا  األخــيــرة  تلقي  بسبب  الخليجية 
على  أقــدر  ما يجعلها   من حكوماتها، 

ً
هائا

منافسة نظيراتها األميركية.
وبــالــنــظــر إلـــى تــوقــيــت الــقــرار األمــيــركــي، رأت 
ــه تـــزامـــن مـــع مــخــاوف  »واشــنــطــن بـــوســـت« أنـ
عّبرت عنها شركات الطيران الخليجية، بأن 
ينوي  الحمائية،  السياسة  صــاحــب  تــرامــب، 

التدخل لصالح الشركات املحلية في باده.
قــرار  إن  »فـــوربـــس«  قــالــت مجلة  مــن جهتها، 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بالحظر جاء 
بعد أيام من ضغوط لدوائر صناعة الطيران 
اتفاقية األجــواء املفتوحة،  األميركية لتعديل 
والتي تسمح لخطوط طيران دولية بتسيير 
رحــــات طــيــران مــبــاشــرة لــلــواليــات املــتــحــدة. 
ونقلت املجلة عن الخبير في شؤون الطيران، 
إلــى لقاء جمع ترامب  بــرايــان كيلي، إشــارتــه 
مــع املــديــريــن الــتــنــفــيــذيــني لــشــركــات الــطــيــران 
ــّهـــد خــالــه  ــي، تـــعـ ــ ــاضـ ــ األمـــيـــركـــيـــة الـــشـــهـــر املـ

بمساعدة الشركات املحلية.
ولم يستبعد الباحثان في العلوم السياسية، 
هــنــري فــاريــل، وأبـــراهـــام نــيــومــان، أن يكون 
قـــرار حــظــر األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة عــلــى منت 
املتحدة،  الــواليــات  إلــى  املتوّجهة  الــطــائــرات 
جزءًا من أجندة »حمائية على نحو واسع« 
ــتــــرامــــب، كـــمـــا قـــــاال لــصــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن  لــ
ــؤون  ــ ــي شـ ــ ــيـــر فـ ــبـ ــاءل الـــخـ ــ ــســ ــ ــــت«. وتــ ــــوســ بــ
الطيران، برايان كيلي، عن معنى استهداف 
األمنية  التقنيات  أحــدث  مــطــارات تستخدم 
ــة ودبـــي  ــارات الــــدوحــ ــالـــم، مــثــل مــــطــ فـــي الـــعـ
قــطــر واإلمـــــارات حليفتان  فيما  وأبــوظــبــي، 
للواليات املتحدة في الحرب ضد اإلرهــاب، 

ويــتــم فــي املــقــابــل »اســتــثــنــاء مــطــار الغــوس 
»الجدوى  في  خبراء  وشكك  نيجيريا«.  في 
األمنية« لإلجراءات األميركية والبريطانية، 
 لكل شركات 

ً
ذلــك أن الحظر لــم يــأت شــامــا

أن  العالم، ما يعني  واملــطــارات في  الطيران 
بــإمــكــان »اإلرهـــابـــيـــني املــفــتــرضــني« التسلل 
مــن أحــد املــطــارات التي لــم يشملها الحظر، 
وتفادي اإلجراءات األمنية التي ستركز على 
املسافرين اآلتني من الدول أو املطارات التي 
كذلك شكك خبراء  الحظر.  قـــرارات  شملتها 
الجديدة  اإلجـــراءات  قــدرة  التكنولوجيا في 
عــلــى تــأمــني ســامــة الــطــائــرات واملــســافــريــن، 
ــــود األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة  إذ إن خــطــر وجـ
ـــفـــخـــخـــة« يــظــل قــائــمــًا ســـــواء كـــانـــت بني 

ُ
»امل

األمتعة املحمولة في مقصورة املسافرين أو 
األمتعة املوجودة في عنابر الشحن. 

وفـــــي كــلــتــا الـــحـــالـــتـــني هــــي مــــوجــــودة عــلــى 
إن  التكنولوجيا  خبراء  قــال  كذلك  الطائرة. 
العديد من الهواتف الذكية، والتي ال ينطبق 
األجهزة  قــدرات  نفس  لديها  الحظر،  عليها 
الــكــبــيــرة. وأثــــار بــعــض الــخــبــراء، بــمــن فيهم 
األميركية،  الفيدرالية  الطيران  إدارة  خبراء 
مــخــاوف مــن وجــــود بــطــاريــات »الــلــيــثــيــوم« 
ستخدمة في األجهزة املحظورة، في عنابر 

ُ
امل

الــشــحــن الــخــاصــة بــالــطــائــرات، مــع احــتــمــال 
انــفــجــارهــا. ونــقــلــت صــحــيــفــة »ذي تــايــمــز« 
باألمن  تخصص 

ُ
امل الخبير  عن  البريطانية 

الجوي، جيفري برايس، قوله إن اإلجراءات 
الجديدة سترفع من وتيرة حــوادث السرقة 
عنابر  فــي  املنقولة  األمتعة  تستهدف  التي 
الــشــحــن عــلــى الـــطـــائـــرات، كــمــا أن إجـــــراءات 

الحظر ستضر برجال األعمال.

يستغل تنظيم القاعدة الفوضى في اليمن )فرانس برس(

مسافر يستخدم حاسوبه المحمول في بيروت أمس )أنور عمرو/فرانس برس(

تدور حرب شوارع في الموصل القديمة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يشكك خبراء بدوافع قرارات الواليات المتحدة 
األجــهــزة  حمل  حظر  وبريطانيا  األميركية 
اإللكترونية على متن طائرات تقلع من عشرة 
أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  من  مطارات 
وال يعتقدون أن الدوافع أمنية بقدر ما هي 
طيران  شركات  إلضعاف  تهدف  اقتصادية 

منافسة للشركات األميركية

قضية

حماية أمنية أم حمائية ترامب؟

الحظر لم يأت شامًال 
لكل شركات الطيران 

والمطارات

تشكيك في الذرائع 
األمنية لتبرير قراري لندن 

وواشنطن

أميركا حصلت على 
معلومات من عملية 

اإلنزال في اليمن

أجبرت شراسة المعارك 
الدائرة مع تنظيم 

»داعش« بالموصل 
القديمة على استبدال 

القوات المقاتلة بقوات 
النخبة التابعة لجهاز 

مكافحة اإلرهاب

وّجه فرض أميركا 
وبريطانيا حظرًا على 

حمل األجهزة اإللكترونية 
على متن الطائرات األنظار 

إلى إبراهيم العسيري، 
الخبير في عمليات 

التفخيخ

يثير قرار واشنطن ولندن منع حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات 
رسميا  استياء  ــط،  األوس الشرق  من  آتية  شركات  طائرات  في  الركاب 
الخارجية  ــر  وزيـ ــال  وقـ وشــعــبــيــا. 
أوغلو  جــاووش  مولود  التركي، 
لواشنطن،  ــارة  زي خــال  )الــصــورة(، 
اتخاذ  األفضل  من  »سيكون  إنــه 
إجراءات مشتركة ضد أولئك الذين 
معاقبة  من  بدًال  خطرًا  يشكلون 
تونس،  وفــي  العاديين«.  الــركــاب 
»الجبهة  ــي  ف ــادي  ــي ــق ال انــتــقــد 
الهمامي،  الجياني  الشعبية«، 
الحظر، وطالب لندن بالتراجع عنه.

استياء واسع في المنطقة

العين على »قاعدة اليمن«: إبحث عن العسيري
تقرير

استحقاق
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سياسة

القاهرة ـ العربي الجديد

الــرغــم مــن إصـــدار بيان مشترك لوزيري  على 
الخارجية املصري سامح شكري، والسوداني 
إبــراهــيــم غــنــدور، فــي مــحــاولــة لــتــجــاوز حالة 
البلدين على خلفية  بــن  اإلعــامــي  الــتــراشــق 
تــصــريــحــات مــســؤولــن ســودانــيــن عــن وضــع 
خــطــة إلنــهــاء وجـــود مــصــر فــي مثلث حايب 
وشــاتــن وتــقــلــيــل اإلعــــام املــصــري مــن قيمة 
األثــريــة بشمال  الــبــجــراويــة  أهـــرامـــات  منطقة 
ــرات تـــؤكـــد اســتــمــرار  الــــســــودان، إال أن املــــؤشــ
الخافات التي قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية 

بن القاهرة والخرطوم.
وصـــدرت أخــيــرًا مــواقــف رسمية عــديــدة حول 
ســـودانـــيـــة مــثــلــث حـــايـــب وشـــاتـــن، أبـــرزهـــا 
تمثل بإعان الرئيس السوداني، عمر البشير، 
ك بــاده بحقوقها فــي هــذه املنطقة،  عــن تمسُّ

وهو ما أثار ردة فعل مصرية غاضبة.
وتــكــشــف مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة وأمـــنـــيـــة عن 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ـــي مـــــســـــؤول فــي  كــــشــــف مــــصــــدر دبــــلــــومــــاسـ
الــجــزائــر عــن مــقــتــرح تــونــســي لعقد اجتماع 
ــتـــوى بــــن الـــرئـــيـــســـن الــتــونــســي  رفـــيـــع املـــسـ
الباجي قائد السبسي واملصري عبد الفتاح 
عبد  الجزائرية  الحكومة  ورئــيــس  السيسي 
 لــلــرئــيــس عبد 

ً
املـــالـــك ســــال، بــصــفــتــه مــمــثــا

العزيز بوتفليقة، على هامش القمة العربية 
الــتــي ستعقد فــي الــعــاصــمــة األردنـــيـــة عــّمــان 

أواخر الشهر الحالي.
»الــعــربــي  ــري لـــ ــزائـ ــجـ وقـــــال الــدبــلــومــاســي الـ
يـــهـــدف  الــــتــــونــــســــي  املــــقــــتــــرح  ــــد« إن  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــة لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاع  ــمـ ــقـ ــقــــاد الـ ــتــــغــــال انــــعــ الســ
رفيع املستوى بــن الــقــيــادات الــثــاث، لبحث 
الساحة  شهدتها  التي  الخطيرة  الــتــطــورات 
الليبية في الفترة األخيرة، والبحث عن إعادة 

أن هــنــاك حــالــة مــن الــتــرقــب لـــدى دوائــــر نظام 
وتـــيـــرة  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ إزاء  الـــســـيـــســـي  عـــبـــدالـــفـــتـــاح 
حايب  أزمــة  إلثـــارة  السودانية  التصريحات 
وشاتن املجمدة منذ منتصف التسعينيات. 
وتــضــيــف أن هــنــاك مــلــفــن أســاســيــن يسعى 
على  للضغط  الستغالهما  املــصــري  الــنــظــام 
الــســودان بهدف تخفيف ضغوطه والحد من 
الدولي  األمــن  إلى مجلس  باللجوء  تهديداته 

لحسم النزاع الحدودي.
يــتــعــلــق  األول،  ــلـــف  املـ أن  املــــصــــادر  وتــــوضــــح 
في  عليهم  واملحكوم  املعتقلن  بالسودانين 
مصر، والذين يناهز عددهم اآلالف ممن يلقي 
لتجاوزهم  عليهم  الــقــبــض  املــصــري  الــجــيــش 
الـــحـــدود بـــن الــبــلــديــن، وملــمــارســتــهــم أنشطة 
غــيــر مـــشـــروعـــة فـــي مـــصـــر، ســـــواء بــالــتــنــقــيــب 
أو تهريب  الصحراء  الذهب واملــعــادن في  عن 
األســلــحــة واملــخــدرات أو أنشطة الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة. ويـــحـــال جــمــيــع املــتــهــمــن فـــي هــذه 
تصدر  التي  العسكرية  املحاكم  إلــى  القضايا 

أحكامًا متفاوتة عليهم وال تبرئ أحدًا منهم.
وتشير املــصــادر إلــى أن البشير كــان قد اتفق 
مع السيسي خال زيارته إلى مصر في خريف 
2016، والتي تم تكريمه فيها بوسام عسكري، 
عــلــى تشكيل لــجــنــة مــشــتــركــة لــبــحــث الــوضــع 
تمهيدًا إلصــدار  املــســاجــن،  لــهــؤالء  القانوني 
قــــــرار جـــمـــهـــوري بـــالـــعـــفـــو عــنــهــم وإعـــادتـــهـــم 
لبلدهم. ويشار إلى أنه لم يتم إصدار أي عفو 
عـــن الــســودانــيــن املــحــبــوســن عــلــى ذمـــة هــذه 

القضايا منذ عام 2013. 
ــادر، فــقــد وافــــق الــســيــســي من  وبــحــســب املـــصـ
حـــيـــث املــــبــــدأ عـــلـــى طـــلـــب الـــبـــشـــيـــر، لـــكـــن هـــذه 

الجنوبية،  جارتها  على  للضغط  استخدامه 
إلــى  الــهــاربــن  املــطــلــوبــن املــصــريــن  بتسليم 
السودان، وبصفة خاصة من قيادات وأعضاء 
جــمــاعــة »اإلخـــــــوان املــســلــمــن«. وفــيــمــا تنفي 
الــــســــودان رســمــيــًا الــتــســتــر عــلــى أي مــطــلــوب 
للقضاء املصري، تمتلك أجهزة األمن املصرية 

ــة الــلــيــبــيــة إلـــى طــاولــة  ــ ــراف األزمـ ــ تــجــمــيــع أطـ
الــحــوار والــحــل الــســيــاســي. وأوضـــح املصدر 
االجتماع،  انعقاد  في  تمانع  ال  »الجزائر  أن 
وكــــذلــــك أي مـــســـعـــى يـــســـتـــهـــدف حــــل األزمـــــة 
ــب انــــزالق الــبــاد إلـــى الــحــرب 

ّ
الليبية وتــجــن

الــجــزائــر تتقاسم  إلـــى أن  األهـــلـــيـــة«، مــشــيــرًا 
املـــخـــاوف اآلنـــيـــة نــفــســهــا مـــع تــونــس ومــصــر 
والعسكري  األمني  االنـــزالق  تداعيات  بشأن 

في ليبيا على أمن واستقرار الدول الثاث.
ـــعـــقـــد قـــمـــة بــــن الــســبــســي 

ُ
ــررًا أن ت ــقــ وكــــــان مــ

منتصف  الجزائر  في  وبوتفليقة  والسيسي 
شـــهـــر مـــــــــــارس/آذار الـــحـــالـــي، بـــعـــد اجــتــمــاع 
الجهيناوي،  خميس  تونس  خارجية  وزراء 
والجزائر عبد القادر مساهل، ومصر سامح 
شــكــري، والـــذي عقد فــي تــونــس نهاية شهر 
أرضية  إلــى  وخلص  املاضي،  فبراير/شباط 
ــونــــس، وتــضــمــن  ســـيـــاســـيـــة ســمــيــت بـــيـــان تــ
الليبية  التأكيد على الحل السياسي لألزمة 
أجنبي  ل 

ّ
تدخ وأي  العسكري،  الحل  ورفــض 

ودعــــوة األطــــراف الليبية إلـــى الــجــلــوس إلــى 
طاولة املفاوضات.

بإمكانية  الجهيناوي  أقــر  وقــت سابق  وفــي 
في  املــقــررة  الرئاسية  القمة  تأجيل  أو  إلــغــاء 
الجزائر، من دون أن يذكر األسباب التي تقف 
وراء ذلك، لكن مراقبن قــّدروا أن يكون األمر 
مرتبطًا بالوضع الصحي للرئيس الجزائري 
ــــذي ال تــســمــح صــحــتــه بــعــقــد اجــتــمــاعــات  الــ
مـــلـــفـــات  ــتــــوى وذات  ــســ املــ ــذا  ــ ــ هـ مـــــن  رفــــيــــعــــة 
بشأن  املتردد  املصري  باملوقف  أو  حساسة، 
الــقــبــول بــمــشــاركــة اإلســـامـــيـــن فـــي صــيــاغــة 
الــحــل الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا. لــكــن الــتــطــورات 

الــعــســكــريــة الــســاخــنــة فـــي لــيــبــيــا فـــي األيــــام 
األخـــيـــرة فــي بــنــغــازي والــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
زادت من مخاوف دول الجوار الثاث، تونس 
والـــجـــزائـــر ومـــصـــر، وبـــاتـــت تـــفـــرض تــحــّركــًا 
ــًا لـــوقـــف االقـــتـــتـــال الـــداخـــلـــي  ــديـ ســيــاســيــًا جـ

الدامي بن األفرقاء الليبين.
ويـــتـــزامـــن هــــذا الــتــطــور مـــع تـــزايـــد الـــدعـــوات 
على  رتكب 

ُ
ت التي  االنتهاكات  فــي  للتحقيق 

الساحة الليبية، بعد نشر مقطع فيديو ُيظهر 
النقيب محمود الورفلي، آمر محاور القوات 
يقودها  التي  بــرملــان طبرق  بــقــوات  الخاصة 
خليفة حــفــتــر، وهـــو يــعــدم رمــيــًا بــالــرصــاص 
ثــاثــة أشــخــاص فــي مــديــنــة بــنــغــازي شرقي 
ليبيا. وهو األمر الذي اعترف به مسؤول في 

قوات حفتر، وتعّهد بمحاسبة الورفلي.
ــرب املــبــعــوث األمـــمـــي إلـــى لــيــبــيــا مــارتــن  ــ وأعـ
كوبلر، في بيان له أمس، عن قلقه العميق إزاء 
التقارير املستمرة حول »انتهاكات خطيرة« 
في  ارتكابها  يتم  الدولي  اإلنساني  للقانون 
أنحاء ليبيا. ودعــا كوبلر كافة األطــراف إلى 
ــال رســالــة قــويــة بــأن هــذه األفــعــال غير  »إرســ
ــذه الــرســائــل  ــم هـ مــقــبــولــة عــلــى اإلطـــــاق ودعــ

مرتكبي  لتحديد  مصداقية  ذات  بتحقيقات 
تلك الجرائم ومحاسبتهم«.

وذّكـــر كوبلر »كــافــة األطـــراف بــأن املسؤولن 
عن ارتكاب هذه األفعال التي تشمل احتجاز 
ــارج نطاق  ــدام خـ ــ الــرهــائــن، والــتــعــذيــب واإلعـ
ــاء، والـــقـــصـــف الـــعـــشـــوائـــي، وتــدنــيــس  ــقـــضـ الـ
الجثث أو إصــدار أوامــر بشأنها أو اإلخفاق 
في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، 
معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك 

أمام املحكمة الجنائية الدولية«.
ت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 

ّ
كذلك حث

حفتر على التحقيق في ارتكاب قواته جرائم 
حــــرب، مــثــل قــتــل ســجــنــاء والــتــمــثــيــل بجثث، 
الفتة في بيان لها أمس إلى أن أقارب ضحايا 
عن  تحدثوا  وناشطن وصحافين محلين 
ارتكاب قــوات حفتر هــذه الجرائم في مدينة 

بنغازي في 18 مارس/آذار الحالي.
وقــــال نــائــب مــديــر الـــشـــرق األوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا فــي »هــيــومــن رايــتــس ووتــــش«، جو 
الليبي  الوطني  ســتــورك، إن »قــيــادة الجيش 
بــحــاجــة إلـــى الــــرد بــســرعــة عــلــى هـــذه املــزاعــم 
املزعجة للغاية بالتحقيق مع الجناة املشتبه 
بــهــم، وبــيــنــهــم قــــادة عــســكــريــون بــــــارزون قد 
ستورك  ولفت  فــرديــة«.  مسؤولية  يتحملون 
إلــى أن »الــقــوات العاملة تحت إمــرة الجيش 
جسيمة  انتهاكات  ارتكبت  الليبي  الوطني 
ــان لــبــعــض الــــوقــــت، وقــد  ضـــد حـــقـــوق اإلنــــســ
أفــلــتــت مــن الــعــقــاب«. وأضــــاف »يــتــعــّن على 
الـــقـــادة الــعــســكــريــن الــكــبــار أن يــعــرفــوا أنهم 
أيضًا قد يتعرضون للمساءلة ما لم يفعلوا 

شيئًا ملموسًا لوقف هذه االنتهاكات«.

املوافقة أتت آنذاك في إطار محاولة استمالة 
ــــى جـــانـــب مـــصـــر فــــي املـــفـــاوضـــات  الــبــشــيــر إلـ
ــيـــوبـــي. إال  ــد الــنــهــضــة اإلثـ ــول سـ الــثــاثــيــة حــ
أن الــتــصــعــيــد الـــســـودانـــي الــــذي تـــرى أجــهــزة 
سيادية مصرية أنه بإيعاز سعودي للضغط 
على مصر في األزمة التي تعصف بالعاقات 
املــصــريــة الــســعــوديــة، أدى إلـــى تــعــطــيــل هــذه 
ــــــض الــســيــســي إصــــــدار قـــــرارات 

ْ
الـــجـــهـــود ورف

السودانية.  للمطالب  باالستجابة  »سريعة« 
ــــى مــــا بــعــد  ويــــبــــدو أن الــــرفــــض ســيــســتــمــر إلـ
شهر إبريل/نيسان املقبل على أقل تقدير، إذ 
تــشــاور سياسي  الشهر جــولــة  هــذا  سيشهد 

بن البلدين في الخرطوم.
ويــتــعــلــق املـــلـــف الـــثـــانـــي الـــــذي تـــحـــاول مصر 

معلومات موثوقة عن أن مئات من »اإلخوان« 
املــطــلــوبــن فــي قــضــايــا مــا بــعــد عـــزل الــرئــيــس 
فــي  يــعــيــشــون  )عــــــام 2013(،  مـــرســـي  مــحــمــد 
قــوى قريبة من  الــســودان ويــحــظــون بحماية 

النظام الحاكم.
ويـــقـــول مــصــدر دبــلــومــاســي إن الــســيــســي قد 
يستخدم ورقة اتهام السودان بإيواء عناصر 
أكثر  الخرطوم  إلى صــورة  إرهابية، لإلساءة 
في األوساط األميركية واألوروبية، ال سيما أن 
اإلدارة األميركية الجديدة مستعدة للتعاطي 
مع مثل هــذه األطــروحــات التي تضع في كفة 
اإلسامية  للحركات  املنتمن  جميع  واحـــدة 

بمختلف درجات تشددها.
استمالة  حـــاول  السيسي  أن  املــصــدر  ويــؤكــد 
البشير أكثر من مرة لتكون مواقفه متناغمة 
مع مواقف القاهرة في أزمــة سد النهضة في 
مواجهة رغبة إثيوبيا في التحكم الكامل في 
قرارات إدارة السد وتنظيم قواعد امللء للمرة 

األولى ثم امللء الدوري. 
السياق،  هــذا  السيسي فشلت في  لكن جهود 
الــذي  البشير  إليه تصريحات  مــا تشير  وفــق 
سبق وحاول طمأنة الرأي العام املصري أكثر 
من مرة بأن سد النهضة لن يؤثر على حصة 
مصر من املياه. ويوضح املصدر الدبلوماسي 
البشير  من  املقربن  الدبلوماسين  بعض  أن 
اشـــتـــرطـــوا بــشــكــل ضــمــنــي، أكــثــر مـــن مــــرة، أن 
تـــتـــنـــازل مــصــر عـــن مــثــلــث حـــايـــب وشــاتــن 
الــحــدودي في مقابل أن يــؤدي الــســودان دورًا 
اســتــراتــيــجــيــًا ملــصــلــحــة مــصــر فـــي أزمـــــة سد 
الــنــهــضــة. وأكــــد املــســؤولــون الــســودانــيــون أن 
بلدهم لن يتضرر البتة من بناء سد النهضة.

انتخابات نقابة 
الصحافيين المصريين

التصعيد 
اإلسرائيلي 

تجاه غزة

خـــاض رشــــوان مــبــاشــرة انــتــخــابــات مجلس 
الشعب املصري عام 2010 على مقعد أرمنت 
بمحافظة األقصر، جنوبي مصر، لكنه رسب 
آنذاك  الحاكم  الوطني  الحزب  واتهم  نيابيًا، 
ــورة يــنــايــر،  ــ ــم فـــي ثـ بـــتـــزويـــر االنـــتـــخـــابـــات. ثـ
وعــقــب اإلطـــاحـــة بــالــرئــيــس املــخــلــوع حسني 
مــبــارك، تمكن الــصــحــافــيــون الــغــاضــبــون من 

إجبار أحمد على الرحيل من النقابة.
ــع أول انــتــخــابــات  ــا بــعــد ثــــورة يــنــايــر، ومـ أمـ
للنقابة في 26 أكتوبر/ تشرين األول 2011، 
ــام  ــــاش، أمـ فــقــد خــســر الــصــحــافــي يــحــيــى قـ
الــصــحــافــي مــمــدوح الـــولـــي، املــحــســوب على 
جــمــاعــة اإلخــــوان املــســلــمــن، الــتــي اســتــأثــرت 
آنـــــــذاك بــمــعــظــم مـــقـــاعـــد الــــبــــرملــــان املـــصـــري، 
وكانت تمّهد للنجاح في انتخابات الرئاسة.

ــب نـــقـــيـــب  ــنــــصــ ــمــ حـــــســـــم الــــــــولــــــــي الــــــــفــــــــوز بــ
 300 قــرابــة  بــفــارق  تقدمه  بعد  الصحافين، 
صوت، بعد حصوله على 1716 صوتًا مقابل 

استهدفهم، فجر أمس األربعاء، في املنطقة 
الــحــدوديــة الــواقــعــة شـــرق رفـــح فــي جنوب 
ــهـــود عــــيــــان، فـــإن  ــزة. وبـــحـــســـب شـ ــ قـــطـــاع غــ
املــدفــعــيــة اإلســرائــيــلــيــة أطــلــقــت عـــدة قــذائــف 
استهدفت مجموعة من الشبان كانوا قرب 

الحدود بن القطاع وإسرائيل.
ــقــــول الــخــبــيــر الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــشـــأن  ويــ
»الــعــربــي  ــو زايـــــدة، لـــ اإلســرائــيــلــي، حــاتــم أبـ
القيادتن  لــدى   هناك شــعــورا 

ّ
الــجــديــد«، إن

 
ّ
السياسية والــعــســكــريــة فــي إســرائــيــل، بــأن

 
ّ
وأن كبير،  بشكل  ارتفعت  املــخــاطــرة  درجـــة 

هناك إمكانية الندالع حرب، سواء في قطاع 
غزة، أو على الحدود مع سورية. ويشير إلى 
ــه بالنسبة إلــى قطاع غــزة، فهناك شعور 

ّ
أن

إسرائيلي بــأن انفجار األوضــاع قد يحدث 
ألسباب تتعلق بالوضع اإلنساني املتردي 
املعيشية، وربــمــا حــدوث  ــاع  األوضـ وتفاقم 
ــام بـــعـــض الــخــايــا  ــيـ مـــفـــاجـــأة، مــــن قــبــيــل قـ
الــســلــفــيــة بــــإطــــاق صــــواريــــخ تــتــســبــب فــي 
 هناك 

ّ
سقوط قتلى إسرائيلين. ويوضح أن

القاهرة ـ العربي الجديد

لــطــاملــا شــّكــلــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن 
ــــن انــــعــــكــــاســــًا لـــــألوضـــــاع  ــريـ ــ ــــصـ املـ
للسائد  خافًا  املصرية،  السياسية 
ــام الــصــحــافــيــن بــمــفــاصــل األمــــور  ــ مـــن أن إملـ
ــلـــهـــم، مـــّيـــز  ــة بـــحـــكـــم طـــبـــيـــعـــة عـــمـ ــ ــدولــ ــ ــي الــ ــ فـ
السير عكس  نقابتهم وجعلهم قادرين على 
اخــتــيــار  اتــــجــــاهــــات  أن  إال  أحــــيــــانــــًا.  ــار  ــيـ ــتـ الـ
ثــورة  منذ  لنقبائهم  املــصــريــن  الصحافين 
أن  الــثــانــي 2011، كشفت  كــانــون  يــنــايــر/   25
االخــتــيــارات كــانــت تتم بــمــواءمــة شــديــدة مع 
الــتــيــار الــســيــاســي الــســائــد. فــفــي أواخــــر عــام 
الصحافين  نقيب  انــتــخــابــات  خـــاض   2009
رئــيــس مــركــز األهــــرام لــلــدراســات السياسية 
آنذاك،  املعارضة  أوجه  أحد  واالستراتيجية، 
ــد نـــقـــيـــب الــصــحــافــيــن  ــ ــاء رشــــــــــوان، ضـ ــيــ ضــ
آنــذاك مكرم محمد أحمد، الذي فاز. إثر ذلك، 

غزة ـ ضياء خليل

على نحو مفاجئ، غّيرت إسرائيل 
والعسكرية  السياسية  وقــيــادتــهــا 
غزة.  قطاع  تجاه  تصريحاتها  من 
 ال حــرب في 

ّ
أن التأكيد على  أيـــام مــن  فبعد 

األفـــق مــع حــركــة »حــمــاس« وغـــزة، عــاد قــادة 
االحـــتـــال لــلــتــلــويــح مـــجـــددًا بــالــحــرب ودق 
الداخلي  التجّهز  إلــى  الــدعــوة  مــع  طبولها، 
استعدادًا لها. رئيس أركان جيش االحتال، 
ــّدر الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــــصـ ــــوت، تـ ــكـ ــ ــزنـ ــ غــــــــادي أيـ
 الوضع في قطاع غزة قابل 

ّ
الجديدة، بقوله إن

عسكرية،  مواجهة  انـــدالع  لجهة  لاشتعال 
مــعــتــبــرًا أن املــعــيــار الــرئــيــســي هـــو امــتــحــان 
ــــداث األخـــيـــرة  ـــ ــــى األحـ ــارة إلـ ــ ــ ــوة، فــــي إشـ ــقــ الــ
ــتــــهــــديــــدات املـــتـــبـــادلـــة. وبــــــرر أيـــزنـــكـــوت  والــ
 
ّ
تــصــريــحــاتــه املــخــتــلــفــة عــن ســابــقــاتــهــا، بــأن
ــاق، بــمــا في  ــفــ »حـــمـــاس« تـــواصـــل حــفــر األنــ
وتواصل  إسرائيل،  باتجاه  الهجومية  ذلــك 
عملية استعادة وبناء قوتها العسكرية في 
مجال الصواريخ املوجهة الدقيقة، والتزود 

بوسائل قتالية متطورة.
الــحــرب، فحركة   ذلــك يبقى دقــًا لطبول 

ّ
لكن

ــاء عـــــــدوان صــيــف  ــهـ ــتـ »حـــــمـــــاس«، ومـــنـــذ انـ
2014 على غزة، تعلن صراحة تجّهزها ألي 
 
ّ
مــواجــهــة مقبلة مــع إســرائــيــل، مــا يعني أن

ربما يكون  الوقت  هــذا  بذلك في  التصريح 
هـــروبـــًا مـــن فــتــح جــبــهــات أخــــــرى، ال تــريــد 
إســرائــيــل خــوضــهــا. وشــهــد قــطــاع غـــزة، في 
األيام املاضية، ارتفاعًا ملحوظًا في تحليق 
ــائـــرات االســتــطــاع  الــطــائــرات الــحــربــيــة وطـ
ذ 

ّ
على غير الــعــادة فــي فــتــرات الــهــدوء. ونف

ــن عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف  ــــال ســلــســلــة مــ ــتـ ــ االحـ
املــحــدودة على  الــتــوغــل  املــدفــعــي وعمليات 
املقاومة  الحدود، بحثًا عن عبوات تزرعها 
ذ االحتال، 

ّ
على الشريط. وتزامنًا مع ذلك، نف

ــاورات عــســكــريــة لــيــوم  ــنــ بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، مــ
واحــد على الحدود مع القطاع ومــا يسمى 
»غاف غزة«، لرفع القدرات للتصدي ألي  بـ
إسرائيل،  غــزة على  قد تحدث من  هجمات 
إعاميًا  اإلسرائيلي،  الحديث  استمرار  مع 
وســيــاســيــًا وعـــســـكـــريـــًا، عـــن خــطــر األنـــفـــاق 
شهد 

ُ
غــزة. واست املقاومة في  التي تحفرها 

الشاب يوسف شعبان أبو عــاذرة، وأصيب 
آخران بجروح، في قصف مدفعي إسرائيلي 

إقبااًل  انتخابات شهدت  في  أصـــوات،   1406
ع 

ّ
كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية. ووق

3127 عــضــوًا عــلــى كــشــوف الــحــاضــريــن بما 
2959 عضوًا،  وهــو  املــقــرر  النصاب  يتجاوز 

وفتح باب التصويت باللجان.
التي  »تمرد«  لحركة  التجهيز  أثناء  بعدها، 
كانت أساسية في أحداث 30 يونيو/ حزيران 
2013 ومن بعدها انقاب 3 يوليو/ تموز من 
العام عينه، فاز ضياء رشوان بمنصب نقيب 
الصحافين في انتخابات التجديد النصفي 
 ،2013 آذار  مــــــارس/   15 فـــي  أجـــريـــت  الـــتـــي 
املنحل  الوطني  الحزب  منافسه عضو  على 
ســـابـــقـــًا، الــصــحــافــي عــبــد املــحــســن ســامــة، 
بـ1280 صوتًا، في مقابل 1015 صوتًا حصل 
عليهم سامة من جملة األصوات الصحيحة 

التي بلغت 2339 صوتًا.
مرحلة  لطبيعة  مناسبًا  رشـــوان وجهًا  كــان 
مــا بــعــد االنــقــاب الــعــســكــري فــي مــصــر، فقد 
ــد أبــــرز اإلعــامــيــن املـــوالـــن للنظام  ــان أحـ كـ
الحاكم الجديد. وفــي عهده، أبــرم مع معظم 
والخاصة  القومية  الصحف  تحرير  رؤســاء 
والــحــزبــيــة فــي مــصــر، فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
»وثــيــقــة رؤســـاء  الــثــانــي 2014، مـــا يــعــرف بـــ
الــتــحــريــر«، فــي اجــتــمــاع ضمهم بمقر حــزب 
تفجير حصل  عــلــى خلفية  املــصــري،  الــوفــد 

 املعركة املقبلة 
ّ
شعورًا بات أكثر حضورًا بأن

قــد تــحــدث مــن دون مــفــاجــآت أو مــقــدمــات، 
وهــنــاك وضــع متغير مــن ساعة إلــى أخــرى 
فــي الــقــطــاع، وكــلــهــا تــغــيــرات قــد تـــؤدي إلــى 
واملقاومة  إسرائيل   

ّ
أن رغــم  واســـع،  انفجار 

في غزة ال تريدان الذهاب إلى حرب واسعة. 

في سيناء آنذاك. وقرر املجتمعون »التوقف 
ــتـــي تــدعــم  ــــادرة الـ ــــصـ عــــن نـــشـــر الـــبـــيـــانـــات الـ
ــى تــقــويــض مــؤســســات  ــو إلــ ــدعـ اإلرهـــــــاب وتـ
ــيــــر مـــبـــاشـــر  ــبــــاشــــر أو غــ ــل مــ ــكـ الــــــدولــــــة بـــشـ
والــتــعــامــل بــمــوضــوعــيــة ودون مــبــالــغــة مع 
ــار الـــتـــظـــاهـــرات الــتــخــريــبــيــة لــجــمــاعــة  ــبــ أخــ
اإلخوان داخل الجامعات وخارجها، ووضع 
الــصــحــف كافة  املــشــتــرك بــن  آلــيــة للتنسيق 
إلى  والسعي  اإلرهابية  املخططات  ملواجهة 
ــراءات ملــواجــهــة هــذه املخططات  ــ اتــخــاذ اإلجـ
التي من شأنها منع تسلل العناصر الداعمة 
لــإلرهــاب إلـــى الــصــحــافــة ومــواجــهــة الثقافة 

املعادية للثوابت الوطنية«.
ــره صـــحـــافـــيـــون  ــبــ ــتــ ــان الــــــــذي اعــ ــيــ ــبــ وهــــــو الــ
مــســتــقــلــون »تــأمــيــمــًا لــلــصــحــافــة فــي مــصــر«، 
ع أكثر من 487 صحافيًا منهم على بيان 

ّ
ووق

ضد إعان رؤساء تحرير الصحف القومية 
الصحافين،  ونــقــيــب  والــحــزبــيــة  والــخــاصــة 
ــددوا فــيــه عــلــى أن مـــا صـــدر عـــن اجــتــمــاع  ــ شـ
الصحافة،  حرية  عــن  »ردة  التحرير  رؤســـاء 
ــل مـــتـــعـــمـــد لـــلـــمـــهـــنـــة، وإهــــــــــدار لـــكـــرامـــة  ــتــ وقــ
إعــان  لــإلرهــاب، عبر  وانــتــصــار  الصحافي، 
التخلي الطوعي عن حرية الرأي والتعبير«.

ثم في مــارس 2015، تمكن قاش من انتزاع 
لـــقـــب نــقــيــب الــصــحــافــيــن بـــإجـــمـــالـــي 1950 
صوتًا، على رشــوان الــذي حصل على 1077 
صــوتــًا، فــي انــتــخــابــات وصــفــهــا صحافيون 
ــاءت لـــصـــالـــح قـــــاش كـــ«تــصــويــت  ــ بـــأنـــهـــا جــ
عــقــابــي لــضــيــاء رشـــــوان عــلــى مــجــمــل عــهــده 
النقابة  توليه  فترة  إذ شهدت  النقابة«؛  في 
سقوط قتلى ومصابن وعشرات االعتقاالت 
بن الصحافين دون موقف جاد وصارم من 
استقاالت  توليه  فترة  شهدت  كما  النقابة، 

داخل املجلس، مثل النقابية عبير السعدي.
الحكومة  افتعلتها  التي  األزمـــات  كل  ثم مع 
في  والنقابات  املدني  املجتمع  منظمات  مع 
مــصــر، عــلــى مـــدار الــعــامــن املــاضــيــن، ودعــم 
مــرشــح جــريــدة »األهــــــرام« الــقــومــيــة وعضو 
الــــحــــزب الـــوطـــنـــي املـــنـــحـــل، مــــن مـــؤســـســـات 
كـــان طبيعيًا أن يــحــل عــبــد املحسن  الـــدولـــة، 
ســامــة فـــي انــتــخــابــات الــصــحــافــيــن فـــي 17 
مارس الحالي، التي أطاحت بقاش وعضو 
املـــجـــلـــس ومـــنـــســـق لــجــنــة الــــحــــريــــات فــيــهــا، 
خالد البلشي، الــذي قضى أربــعــة أعـــوام في 
النقابة يــصــدر تــقــاريــر صــادمــة عــن أوضــاع 
الصحافين والحقوق والحريات بشكل عام.

ــذا الــــطــــرح، اتـــفـــق مــعــه الــنــقــابــي املـــصـــري،  هــ
انتخابات  في  أعلى نسب تصويت  صاحب 
مــجــلــس الـــنـــقـــابـــة، مــنــســق لــجــنــة الـــحـــريـــات 
األســبــق، محمد عبد الــقــدوس، الـــذي أكــد أن 
»الصحافين يشكلون الرأي العام في مصر 
وتوجهاتهم  اختياراتهم  تعكسها  بــصــورة 

االنتخابية«.
وأضـــاف عبد الــقــدوس أنــه »كـــان طبيعيًا أن 
خالد  مثل  بنقابي وصــحــافــي  اإلطــاحــة  تتم 
قــاش،  بيحيى  اإلطــاحــة  تمت  كما  البلشي، 
في وقت أغرى فيه النظام جموع الصحافين 
بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، في ظل 
أوضاع اقتصادية صعبة«، كما كان متبعًا في 
املنافسة  يخوض  التي  السابقة  االنتخابات 
املحسن  عبد  غــرار  على  للدولة  فيها مرشح 
سامة. و»بدل التدريب والتكنولوجيا«، هو 
عبارة عن مخصصات مالية شهرية ألعضاء 
األعلى  املجلس  قبل  مــن  الصحافين  نقابة 
للصحافة )جهة حكومية(، وقيمته نحو 82 

دوالرًا أميركيًا.
عــلــى نسبة 36 في  الـــدولـــة تحصل  أن  يــذكــر 
املائة من نسبة ضرائب وإعــانــات الصحف 
ــيـــارات، مــقــابــل أن يحصل  ــلـ الـــتـــي تـــقـــدر بـــاملـ
قيمة  وأصبحت  »الــبــدل«.  على  الصحافيون 
ــتـــجـــاوز 50  ــبــــدل بـــعـــد قــــــرار الـــتـــعـــويـــم ال تـ الــ
ــئـــات مـــن الــصــحــافــيــن  ــنـــاك املـ فـــي املـــائـــة. وهـ
الحزبية  بالصحف  كــانــوا  املــصــريــن، ســـواء 
املـــتـــوقـــفـــة أو بـــعـــض املــــؤســــســــات الـــخـــاصـــة، 
يعيشون با دخل مادي بعد توقف صحفهم 
إن  وفعليًا،  تعسفيًا.  وفصلهم  تشريدهم  أو 
»بدل التدريب والتكنولوجيا« وسيلة ضغط 

حكومية دائمة على الصحافين.

 الـــقـــاعـــدة األســـاســـيـــة تــقــول 
ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

إنــه سيكون هناك صــدام مسلح، ســواء في 
الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، أو خــــال ســــنــــوات، فقط 
م 

ّ
لقناعة إسرائيل بأن املقاومة ال تزال تعظ
من قوتها وتعيد صيانة بنيتها التحتية.

مـــواجـــهـــة   
ّ
أن يـــعـــتـــقـــدون  ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ وفــــــي 

أكـــيـــدة ســـتـــحـــدث، ولـــكـــن ال ُيـــعـــرف وقــتــهــا، 
وقــــد تــكــون هــــذا الــصــيــف، أو الـــعـــام املــقــبــل. 
االحتماالت،  ألســوأ  اإلسرائيليون  ويستعد 
واملـــنـــاورات الــتــي جـــرت ملـــدة 24 ســاعــة قبل 
يــومــن، وأكــثــر مــن 10 مـــنـــاورات خـــال عــام، 
للمواجهة، فهناك  اســتــعــدادًا  تــدريــبــات  هــي 
استعدادات موسعة وتدريبات شبه شهرية 
اســتــعــدادًا لــألســوأ فــي قــطــاع غـــزة، وفــق أبو 
 التقارير الدولية تؤشر إلى 

ّ
زايدة. ويبّن أن

تأزم األوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع 
غــــزة، وقــــد تــحــدث اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة. 
القوى املوجودة في غزة  وفي تصوره، فإن 
لن تواجه شعبها، وسيكون االنفجار تجاه 
إســرائــيــل، فالوضع اإلنــســانــي املــتــدهــور قد 
يدفع السكان إلى فعل أشياء والقيام بأعمال 
من الصعب تفهمها، مشددًا على أنه »إذا ما 
حدث شيء في غــزة، فسيتحول بالضرورة 

باتجاه إسرائيل ولن يبقى في قطاع غزة«.
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية 
فــي جامعة األمــة فــي غــزة، حسام الدجني، 
 املناورات 

ّ
»العربي الجديد«، أن في حديث لـ

تأتي  أخيرًا،  اإلسرائيلي  لاحتال  القائمة 
في إطار االستعداد ألن يكون اليوم التالي 
بمثابة إعــان حــرب، إلــى حــن صــدور قــرار 
 الطرف 

ّ
سياسي باألمر. لكن ذلك ال يعني أن

الفلسطينية يرغبان  اإلسرائيلي واملقاومة 
فـــي الــــدخــــول فـــي مــعــركــة جــــديــــدة. ويــشــيــر 
 »ربــط االســتــعــدادات التي يقوم بها 

ّ
إلــى أن

ــتــــال بـــقـــرب بــــدء الـــحـــرب على  جــيــش االحــ
قــطــاع غـــزة، أمـــر غــيــر مــوضــوعــي«، ُمرجعًا 
ذلك إلى البعد السياسي الذي يحكم طرفي 
املعركة، إضافة إلى األوضــاع اإلقليمية في 
الرئيس  املنطقة، واالنتظار ملعرفة سياسة 

األميركي، دونالد ترامب، تجاههم.
 االحتال اإلسرائيلي 

ّ
ويلفت الدجني إلى أن

يــعــمــل بــنــظــريــة الــجــهــوزيــة لــلــحــرب فـــي أي 
وقــــت، وتــوقــع كــافــة الــســيــنــاريــوهــات، لكنه 
ــــدوان عــلــى  ــعـ ــ ــه بـــعـــد الـ ــ ــدًا أنـ ــيـ ــات يــعــلــم جـ ــ بـ
الـــعـــام 2014، يــجــب أن  قـــطـــاع غــــزة صــيــف 
يـــكـــون عــلــى عــلــم بـــطـــرق مــحــاربــة املــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وأنــفــاقــهــا الــتــي تــســبــبــت في 
خــســائــر لـــه فـــي املــعــركــة األخـــيـــرة. وبعكس 
إن  الدجني  يقول  اإلسرائيلية،  التحليات 
لحركة  كقائد جديد  السنوار،  قــدوم يحيى 
»حــمــاس« فــي غــزة، ُيبعد شبح الــحــرب عن 
العسكرين غالبًا ما  الــقــادة  إن  إذ  الــقــطــاع، 
يضعون خيارات الشروع باملعركة في آخر 
»رجل  بـ الجديد  القائد  االحتماالت، واصفًا 

الصفقات ورجل الحلول«.
وعـــــن مــســتــقــبــل الـــتـــهـــدئـــة بــــن الـــجـــانـــبـــن، 
فــي ظــل الــخــروقــات الحاصلة أخــيــرًا، ينوه 
ــه فـــي ظـــل تــنــّكــر االحـــتـــال  ــى أنــ الـــدجـــنـــي إلــ
ــدم اتــــخــــاذ مـــوقـــف تــجــاهــهــا  ــ لــلــتــهــدئــة، وعــ
الــدولــي، فمن املــؤكــد أنها  مــن قبل املجتمع 
أن ذلك  ، غير 

ً
ستنتهي ولــن تستمر طــويــا

إلى مرحلة  املقاومة  انتقال  »ال يمثل بداية 
الــــحــــرب مــــع االحــــــتــــــال«. ويــــقــــول إن عــلــى 
املقاومة الفلسطينية أن تدرك أن النظريات 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة، ال تــجــعــل الــخــيــارات 
متعلقة فقط بالرد عبر الشروع في الحرب، 
القيام  قـــادرة على  املقاومة  أن  مــشــددًا على 
بــأشــكــال مــتــعــددة فـــي مــحــاربــة »خـــروقـــات 
بــه االحتال  مــا يقوم  والـــرد على  التهدئة« 

اإلسرائيلي أخيرًا.

)Getty( حاول السيسي استمالة البشير لدعم مصر بأزمة سد النهضة

دمار ناتج عن غارة في 16 مارس 2017 )علي جاداهلل/األناضول(

)Getty( صحافيون مصريون خالل االنتخابات النقابية

بدت انتخابات نقابة 
الصحافيين المصريين 

التي نظمت في 
17 مارس/ آذار، أقرب 

إلى تكريس واقع 
سيطرة النظام 

المصري على النقابة 
في صورة واضحة 

للتضييق على 
الحريات اإلعالمية. 

وللسيطرة على 
الصحافيين بعٌد 

يهدف إلى ضرب 
منجزات ثورة 

يناير 2011

تبدو تصريحات رئيس أركان جيش االحتالل، غادي أيزنكوت، بأّن الوضع 
في قطاع غزة قابل لالشتعال واتهاماته لحركة »حماس« أقرب إلى 

دق طبول عدوان جديد على القطاع
الحدثقضية

تكريس سيطرة النظام 
على اإلعالم

طبول عدوان جديد على 
القطاع المحاصر

خاصتقرير

مقاطعة 
السيسي

وجهت منظمات مدنية 
مصرية، أبرزها »الوطن 

للجميع«، و»الديمقراطية 
من أجل مصر«، نداًء 

إلى أعضاء الكونغرس 
األميركي تدعوهم فيه 

إلى االنتباه لالنتهاكات 
الحاصلة في مصر 

وطالبتهم بعدم اللقاء 
مع الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي الذي يزور 
واشنطن الشهر المقبل.

كان رشوان وجهًا 
مناسبًا لطبيعة مرحلة 

ما بعد االنقالب

أجرت إسرائيل خالل 
عام نحو 10 مناورات 
استعدادًا للمواجهة

الدولة تحصل على 
36% من نسبة ضرائب 

وإعالنات الصحف

أحد الملفات يتعلق 
بالمطلوبين المصريين 

في السودان

دعوات أممية 
وحقوقية للتحقيق في 

انتهاكات قوات حفتر

تزايد تحليق الطائرات 
الحربية وطائرات 

االستطالع

ينوي النظام المصري 
الضغط على السودان 

بشأن أزمة مثلث حاليب 
وشالتين، من خالل 

ملفين، أحدهما 
يتعلق بالموقوفين 

السودانيين بمصر

تتحرّك الدول المجاورة 
لليبيا، في محاولة 

جديدة لدفع الحل 
السياسي في البالد، 

عبر مسعى تونسي 
الجتماع ثالثي مع مصر 

والجزائر على هامش 
القمة العربية
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  شرق
      غرب

ترامب يتمنّى لإليرانيين 
عامًا سعيدًا

ــركـــي، دونـــالـــد  ــيـ بــعــث الـــرئـــيـــس األمـ
ــــس األربـــــــعـــــــاء، تــهــنــئــة  ــ ــب، أمـ ــ ــرامــ ــ تــ
مـــتـــأخـــرة إلــــى اإليـــرانـــيـــن ملــنــاســبــة 
الـــجـــديـــدة.  الـــفـــارســـيـــة  الــســنــة  رأس 
وبــعــث تــرامــب، والـــذي ينتقد إيــران 
عــلــنــًا، فــي بــيــان، »بــأفــضــل التهاني 
ــــى جـــمـــيـــع مــــن يـــحـــتـــفـــلـــون بــعــيــد  إلــ
ــنـــوروز الــقــديــم الـــرائـــع فــي جميع  الـ
أنــحــاء الــعــالــم«. وصـــادف عيد رأس 
السنة الفارسية الجديدة )النوروز( 

أول من أمس. 
)فرانس برس(

... ويشارك في اجتماع 
»األطلسي« في مايو 

األربعاء،  أمــس  البيت األبيض،  أكــد 
دونــــالــــد  األمـــــيـــــركـــــي،  ــيــــس  ــرئــ الــ أن 
تـــرامـــب )الـــــصـــــورة(، ســـيـــشـــارك في 
25 مــايــو/أيــار املقبل في قمة حلف 
شــــمــــال األطــــلــــســــي فـــــي بــــروكــــســــل، 
بهدف طمأنة الــدول األعضاء حول 
التزام الواليات املتحدة في الحلف. 
ـــيــــض، فــــي بـــيـــان،  ــر الـــبـــيـــت األبـ ــ وذكــ
نظرائه  لــلــقــاء  يتطلع  »الــرئــيــس  أن 
فــي حلف شــمــال األطلسي مــن أجل 
الــتــأكــيــد مــجــددًا عــلــى الــتــزامــنــا إزاء 
الــحــلــف ومــنــاقــشــة مــســائــل حيوية 
للحلف، ال سيما تقاسم املسؤولية 
األطـــلـــســـي في  الــحــلــفــاء ودور  بـــن 

الحرب على اإلرهاب«.
)فرانس برس(

بلجيكا تحيي الذكرى 
السنوية العتداءات 

بروكسل 
أحيت بلجيكا بتأثر، أمس األربعاء، 
ــوأ  ــــرى الـــســـنـــويـــة األولـــــــى ألســ ــــذكـ الـ
اعــتــداءات في تاريخها، في مراسم 
وكلمات  للضحايا  تكريمًا  شملت 
ــي مــحــطــة  ــ ــج« فــ ــيــ ــجــ و»دقـــــيـــــقـــــة ضــ
ــن املــلــك  ــ ــتـــرو فـــي بـــروكـــســـل. ودشـ املـ
ــلـــكـــة مـــاتـــيـــد ومــمــثــلــون  فــيــلــيــب واملـ
عــن الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة واملــنــاطــق، 
ــى رؤســــــاء املــفــوضــيــة  بـــاإلضـــافـــة إلــ
والبرملان واملجلس األوروبــي، جان 
كـــلـــود يــونــكــر وانــطــونــيــو تــاجــانــي 
ودونــــالــــد تـــوســـك، نــصــبــًا تــذكــاريــًا 
على  ــتـــداءات  االعـ لضحايا  تكريمًا 
مقربة من مقر املفوضية األوروبية.
)فرانس برس(

الكرملين ينفي 
»وساطة فيون« 

ــــس األربــــعــــاء،  ــــض الـــكـــرمـــلـــن، أمـ رفـ
املــرشــح للرئاسة  تــقــريــرًا مــفــاده أن 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة، فــــــــرانــــــــســــــــوا فــــيــــون 
ــــورو  يـ ألــــــف  )الــــــــصــــــــورة(، دفــــــع 50 
الروسي،  الرئيس  لقاء بن  لترتيب 
ــل األعـــمـــال  ــ فــاديــمــيــر بـــوتـــن، ورجـ
الــلــبــنــانــي، فـــؤاد مــخــزومــي. وكــانــت 
ــو كـــــانـــــار أنـــشـــيـــنـــيـــه«  ــ ــ صـــحـــيـــفـــة »لـ
األســـبـــوعـــيـــة قــــد ذكـــــــرت أن شــركــة 
االجتماع  رتبت  االستشارية  فيون 
بــن بــوتــن ومــخــزومــي فــي منتدى 

اقتصادي في عام 2015.
)أسوشييتد برس(

فشل تجربة صاروخية
لكوريا شمالية

كوريا  أن  وواشنطن  سيول  أعلنت 
ــرت، أمــــس األربــــعــــاء،  ــ الــشــمــالــيــة أجــ
تــجــربــة صـــاروخـــيـــة جـــديـــدة بـــاءت 
ــبـــوعـــن  ــفــــشــــل، وذلــــــــك بــــعــــد أسـ ــالــ بــ
ــــخ،  ــــواريـ ــــة صـ ــعـ ــ ــا أربـ عـــلـــى إطــــاقــــهــ
ــيــــونــــغ يــــانــــغ إنـــــــه تــــدريــــب  قــــالــــت بــ
ــد األمـــيـــركـــيـــة  ــواعــ ــقــ ــلـــى قـــصـــف الــ عـ
فــي الــيــابــان. وذكــــرت وزارة الــدفــاع 
الكورية الجنوبية أن الشمال أطلق 
ــدة جــــويــــة فــي  ــ ــاعـ ــ ــن قـ ــ ــًا مـ ــ ــاروخــ ــ صــ
لكن عملية  الشرقي،  مرفأ وونسان 
اإلطــــــاق »فــشــلــت عــلــى مـــا يـــبـــدو«، 
فــيــمــا أكـــد الــجــيــش األمــيــركــي فشل 
ــال املــتــحــدث  ــ ــــاق الــــصــــاروخ. وقـ إطـ
بـــاســـم الـــقـــيـــادة األمـــيـــركـــيـــة، ديــفــيــد 
بــيــنــام، إن »قـــيـــادة املــحــيــط الــهــادئ 
ــلـــة إلطــــاق  رصـــــــدت مـــحـــاولـــة فـــاشـ
ــاروخ كـــوري شمالي فــي محيط  صـ
كاملا. يبدو أن الصاروخ انفجر بعد 

ثواٍن على إطاقه«.
)فرانس برس(



نهاية حقبة النأي بالنفس عن السلطة

األمازيغ في الحياة 
السياسية المغربية

يتزعم أكبر األحزاب 
المغربية حاليًا 

شخصيات أمازيغية

الرباط ـ حسن األشرف

العثمانــي،  الديــن  ســعد  أصبــح 
»العدالــة  حــزب  فــي  القيــادي 
بوصولــه  املغربــي،  والتنميــة« 
إلى كرســي رئاســة الحكومة في املغرب، أول 
املنصــب  هــذا  تتولــى  أمازيغيــة  شــخصية 
الحكومــي الكبيــر فــي تاريخ املغرب املســتقل 
منذ عام 1955. وبدأت العائالت ذات األصول 
األمازيغيــة تزحــف علــى املشــهد السياســي 
والحزبــي والحكومــي فــي املغــرب، إذ باتــت 
تتبــوأ أعلــى املناصــب الحزبيــة والسياســية 
والحكوميــة شــخصيات أمازيغيــة، بخــالف 
عندمــا  مضــت  ســنوات  فــي  رائجــا  كان  مــا 
عربيــة  أصــول  ذات  عائــالت  تســيطر  كانــت 

وفاسية بالخصوص. 
حاليــا  املغربيــة  األحــزاب  أكبــر  ويتزعــم 
شخصيات أمازيغية، فسعد الدين العثماني 
املنحــدر مــن منطقة إنــزكان األمازيغية يرأس 
أخنــوش  وعزيــز  والتنميــة«،  »العدالــة  حــزب 
ابــن منطقــة تافــروات يــرأس حــزب »األحــرار«، 
ومحمد ســاجد يتزعم »االتحاد الدستوري«، 
»االتحــاد  حــزب  يــرأس  لشــكر  وإدريــس 
أمازيــغ  مــن  العمــاري  وإليــاس  االشــتراكي«، 

الريف يقود حزب »األصالة واملعاصرة«.
وتتّبعت الباحثة أمينة املسعودي في كتابها 
واالجتماعيــة  الثقافيــة  األصــول  »الــوزراء«، 

بمفاتيــح السياســة واألحــزاب فــي املغــرب في 
الفتــرة األخيــرة، يمكن إجماله في عدة دالالت 
وحيويــة  حركيــة  هنــاك  أن  األولــى  رئيســية، 
مــا  فــي  املغــرب  يعيشــها  أصبــح  ملحوظــة 
يتعلق باملســألة الثقافية ال ســيما األمازيغية 
منهــا. ويلفــت إلــى أنــه »مــن الطبيعــي جــدًا أن 

تالقــي السياســة الرســمية هــذه الحركيــة مــن 
ترســيم  مثــل  اإلجــراءات،  مــن  العديــد  خــالل 
الدســتوري،  النــص  عبــر  األمازيغيــة  اللغــة 
وإدخــال تعليــم اللغــة األمازيغيــة فــي املناهج 
املعاهــد  مــن  العديــد  وتأســيس  التعليميــة، 
األمازيغــي،  بالعنصــر  بالعنايــة  املختصــة 
فــي مناصــب  وتعيــن شــخصيات أمازيغيــة 

مناطقية وحكومية«.
ســد  هــي  العــالم،  بحســب  الثانيــة،  والداللــة 
البــاب علــى التصــورات املفرطــة فــي العرقيــة، 
وعــدم توفيــر املبــررات التــي تســاعدها علــى 
تجييــش واســتقطاب فئات جديــدة، وذلك من 
خــالل انتهــاج أســلوب اإلدمــاج واالســتيعاب 
الســلطة،  هيــكل  داخــل  أمازيغيــة  لعناصــر 

تنــزع  التــي  اإلجــراءات  مــن  العديــد  واتخــاذ 
تتهــم  التــي  االحتجاجــات  عــن  املشــروعية 

الدولة بتهميش العنصر األمازيغي.
ويضيــف األســتاذ الجامعــي أنــه علــى الرغــم 
ممــا ســلف، »ال يمكــن أن نقــول إن هــذه هــي 
إلــى  أمازيــغ  فيهــا  يصــل  التــي  األولــى  املــرة 
موقع املسؤولية والتأثير، لكون املغرب عرف 
الكثيــر مــن الشــخصيات التــي قّربهــا القصــر 
ويخلــص  املتقدمــة«.  املكانــة  وبوأهــا  منــه 
العــالم إلــى أن »الفــارق بــن األمس واليوم هو 
أنه لم تكن هناك مطالب أمازيغية كثيرة كما 
اليــوم، ولــم تكن للدولة اســتراتيجية واضحة 
الحــركات  ملطالــب  االســتجابة  إلــى  تهــدف 

األمازيغية كما يحصل في الوقت الراهن«.
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سياسة

تشهد الساحة المغربية 
حضورًا قويًا للشخصيات 

األمازيغية التي تتبوأ 
مناصب حزبية وسياسية 

مهمة، وذلك بعكس ما 
كان قائمًا منذ سنوات

العثماني أول رئيس معيّن للحكومة من أصول أمازيغية )جالل مرشدي/األناضول(

للعائــالت الفاســية وهيمنتهــا علــى الســلطة 
والحكومــة فــي املغــرب، وخلصــت إلــى نتيجة 
 

ّ
أصبحــت فــي مــا بعــد بديهيــة، وهــي أن جــل
الوزراء قادمون من فاس. ويبدو أن املعطيات 
املغــرب،  فــي  التغييــر  نحــو  تســير  صــارت 
التــي  األمازيغيــة  الشــخصيات  أن  باعتبــار 
كانــت إلــى حــد وقــت قريــب تفضــل العمــل فــي 
عــن  بنفســها  وتنــأى  واألعمــال  املــال  مجــال 
السياســة والســلطة، بــدأت تفــرض هيمنتهــا 
والحزبــي  السياســي  املشــهد  فــي  تدريجيــا 

والحكومي في البالد.
ويســجل أســتاذ العلوم السياسية في جامعة 
مراكــش، عبــد الرحيــم العــالم، أن شــخصيات 
تنتمــي  هيئــات  تتــرأس  بــدأت  أمازيغيــة 
جغرافيــا إلــى توّجهــات يغلــب عليهــا الطابــع 
العربي؛ مثل محمد ساجد األمن العام لحزب 
»االتحاد الدســتوري«، وهو القادم من منطقة 
تارودانت األمازيغية. والشيء نفسه بالنسبة 
اليــوم  يتــرأس  الــذي  الســكال  الصمــد  لعبــد 
واحــدة مــن أكبــر مناطــق املغرب، وهــي الرباط 
ســوس.  منطقــة  مــن  القــادم  وهــو  القنطيــرة، 
أمــا إليــاس العمــاري، الريفــي فهــو إضافة إلى 
قربه من دوائر الســلطة، يرأس واحدة من أهم 

مناطق املغرب، وهي منطقة الشمال.
أمــا علــى املســتوي الحكومي، يضيــف العالم، 
أصبحــت  كبيــرة  أمازيغيــة  شــخصيات  فــإن 
تســيطر علــى قطاعــات مهمــة، مثــل أخنــوش 
الــذي يــرأس الحــزب الــذي أسســه صهــر امللــك 
وأحــد رجــاالت الحســن الثانــي، وُيعتبــر أحــد 
األركان األساســين فــي الحكومات املتعاقبة، 
مــن  املقربــن  األعمــال  رجــال  أبــرز  أحــد  بــل 
القصــر، والــذي يصاحب امللــك املغربي محمد 
الســادس فــي جــل زياراتــه الخارجية. ويشــير 
املحلل ذاته إلى أن هذا التوّجه تعزز بتكليف 
الحكومــة  بتشــكيل  العثمانــي  الديــن  ســعد 
املقبلــة، فــإذا توفــق فــي مهامــه ســيصبح أول 
ويحتــل  مغربيــة،  حكومــة  يــرأس  أمازيغــي 

الرتبة الثانية في هرم السلطة في املغرب.
ويرى العالم أن إمســاك شــخصيات أمازيغية 
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زيادة نصيب الكويتي من الديون %500
الكويت ـ محمود بدير

كشف تقرير حكومي، حصلت »العربي الجديد« 
على نسخه منه، أن نصيب املواطن الكويتي من 
إجمالــي الديــن العــام قفــز مــن 3 آالف دوالر عــام 
2015 إلــى 16 ألــف دوالر عــام 2016، بزيــادة تتجاوز %500، 
قابلــة لالرتفــاع فــي حالــة اســتكمال إصدار ســندات داخلية 

خالل العام املالي الجديد.
ســندات  أول  املاضــي،  األســبوع  خــالل  الكويــت  وأصــدرت 
ســيادية لهــا مــن فئــة »امليغــا« فــي األســواق الدوليــة، بقيمة 
8 مليارات دينار، تتوزع على شريحتن تبلغ قيمة األولى 
3.5 مليارات دوالر بأجل 5 سنوات وتستحق في عام 2022 
بعائــد 2.887%، فــي حــن تبلــغ قيمــة الثانيــة 4.5 مليــارات 

دوالر بأجل 10 سنوات وعائد %3.617. 
الســندات  مــن  األخيــرة  اإلصــدارات  أن  التقريــر  وأوضــح 
)الداخلــي  الكويتــي  العــام  الديــن  ســترفع  الســيادية 
والخارجــي( إلــى مســتويات 20 مليــار دوالر تعــادل %20 
من الناتج املحلي.  وأضاف أن إصدارات الســندات ســتزيد 
أعبــاء خدمــة الديــن التــي أخــذت مســارًا صعوديــا منــذ بــدء 

برنامــج االســتدانة محليــا ودوليــا بقيمــة 5 مليــارات دينار 
لســد عجــز املوازنــة لتصــل إلى نحــو 2.5 مليــار دوالر حتى 
عــام 2027. وأظهــر التقريــر أن الكويــت ســتدفع ســنويا مــا 
يقــارب 263 مليــون دوالر أعبــاء الديــن عــن تلــك الســندات 
األميركيــة(،  الســندات  لتذبذبــات عوائــد  ســنويا )تخضــع 
فيمــا ســتدفع إجمالــي خدمــة تكاليــف عــن تلــك الســندات 
بنحــو 2.1 مليــار دوالر وهــي تمثــل 26% مــن إجمالي قيمة 

السندات التي تم طرحها. 
قبــل  املرتبــة  مــن  الكويــت ســتقفز  أن  إلــى  التقريــر  ويشــير 
األخيرة خليجيا من حيث نصيب الفرد من إجمالي الدين 
العــام إلــى املرتبــة الثالثــة خلــف قطــر واإلمــارات التــي يبلــغ 
نصيــب الفــرد فيهمــا مــن إجمالــي الديــن نحــو 29 و21 ألــف 
دوالر. وحســب إحصاءات حكومية للهيئة العامة للخدمة 
املدنيــة، فقــد بلــغ عدد ســكان البالد نحو 4.3 مالين نســمة 
الكويتيــون منهــم نحــو 1.3 مليــون نســمة، بينمــا  يشــكل 

يشكل الوافدون نحو 3 مالين نسمة.  
وفي موازاة ذلك، يرى وزير املالية األســبق بدر الحميضي 
في حديثه لـ »العربي الجديد« أن االستدانة لتغطية العجز 
املالي ما هي إال مسكن قصير األمد. ويضيف الحميضي أن 

الحل األمثل الذي كان يفترض األخذ به لسد العجز يتمثل 
فــي خفــض الدعــم خاصــة غير املبرر )دعــم الطلبة والعمالة 
خدمــات  رســوم  ومراجعــة  بالخــارج(،  والعــالج  الوطنيــة 
الكهربــاء واملــاء واالتصــاالت وفــرض رســوم وضرائب على 
الشــركات الكبــرى مقابل رفــع جودة الخدمات التي تحصل 
إلــى أن غالبيــة  عليهــا تلــك الشــركات مــن الدولــة. ويشــير 
العجــز الــذي تتعــرض لــه الدولــة ناتــج عــن اســتنزاف الدعم 

للميزانية دون إيصاله ملستحقيه.
وقفــزت نســبة الديــون إلــى الناتــج فــي الكويــت فــوق %18 
فــي 2016، ويتوقــع أن تبلــغ 26% فــي 2018، ثــم تصل ألعلى 
مســتوياتها فــي عــام 2021 إلــى 36% بحســب أحــدث تقريــر 

لصندوق النقد الدولي. 
وبدأت الكويت اللحاق بدول الخليج لالستدانة من أسواق 
الديــن العامليــة لتمويــل العجــز فــي ميزانيتهــا، بعــد هبــوط 

في أسعار النفط بأكثر من %50.  
يذكــر أن الحــد األقصــى لســقف االقتــراض الحكومــي وفقــا 
لقانــون الديــن العــام املعــدل في عام 1991 نحــو 10 مليارات 
دينــار )الــدوالر = 0.31 دينــار( أو مــا يعادلهــا بالعمــالت 

الرئيسية القابلة للتحويل.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

رغــم  النفطــي  إنتاجهــا  زيــادة  إلــى  ليبيــا  تســعى 
مــن  العديــد  طاولــت  التــي  األمنيــة  االضطرابــات 
وأعلنــت  األخيــرة.  الفتــرة  خــالل  النفطيــة  الحقــول 
املؤسســة الوطنيــة للنفــط فــي ليبيــا اعتزامهــا رفــع 
كلــم   700( النفطــي  الشــرارة  حقــل  إنتــاج  معــدالت 
برميــل  ألــف   290 إلــى  طرابلــس(  العاصمــة  جنــوب 
رئيــس  اجتمــاع  عقــب  املقبلــة،  الفتــرة  يوميــا خــالل 
للنفــط مصطفــى  الوطنيــة  املؤسســة  إدارة  مجلــس 
صنــع اللــه، مــع مدير عام شــركة »ريبســول« النفطية 
فــرع ليبيــا لويــس بولــو نافــاس، أول مــن أمــس. وتــم 

خالل االجتماع مناقشة خطط زيادة اإلنتاج لشركة 
يبلــغ  والتــي  الشــرارة  لحقــل  املشــغلة  »أكاكــوس« 
إنتاجهــا الحالــي 221 ألــف برميــل وتبــذل املؤسســة 
واملشغل جهودا حثيثة لزيادة اإلنتاج نحو 70 ألف 
برميــل إضافيــة فــي األســابيع القادمــة وفــق الخطــط 

املوضوعة واإلمكانات املتاحة.
وتصل معدالت اإلنتاج الطبيعية من النفط من حقل 
الشــرارة نحو 340 ألف برميل يوميا، ويضخ الحقل 
النفــط الخــام إلــى مرفــأ الزاويــة للتصديــر فــي غــرب 
البــالد، ويغــذي مصفــاة الزاويــة التــي تبلــغ طاقتهــا 
120 ألــف برميــل يوميا. ويدار حقل الشــرارة النفطي 
بواســطة شــركة أكاكــوس، التــي تتوزع أســهمها بن 

املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة ريبسول 
إم  »أو  و  الفرنســية  »توتــال«  اإلســبانية، وشــركتي 
في« النمســاوية وقفل حقل الشــرارة النفطي العديد 
مــن املــرات مــن أجل املطالبــة بأمور سياســية ومالية 
إنتــاج  يتعــدى  وال  ُمســلحة.  مجموعــات  قبــل  مــن 
ليبيــا مــن النفــط 620 ألــف برميل يوميا من إنتاجها 

الطبيعي البالغ 1.5 مليون برميل. 
وأكد رئيس مؤسســة للنفط مصطفى صنع الله في 
تعمــل جاهــدة  أن مؤسســته  تصريحــات صحافيــة 
وبتضافــر مــن كل الشــركات املشــغلة والتابعــة لهــا 
مــن  مزيــد  واســتقطاب  اإلنتــاج  لزيــادة  والشــركاء 
االســتثمارات، ولكــن تواجــه تحديــات تتعلــق بتأخر 

صــرف مرتبــات كاملــة للعاملــن وتأخــر امليزانيــات 
واملخصصــات املاليــة للقطاع النفطي في مواعيدها 
الظــروف األمنيــة واالنقســامات السياســية  وتأثيــر 

والهجمات املتكررة على القطاع النفطي.
األمنيــة  واالضطرابــات  املســلح  الصــراع  وتســبب 
فــي خســائر باهظــة للقطــاع النفطــي فــي ظــل تراجــع 
اإلنتاج. وكان عضو مجلس إدارة املؤسسة الوطنية 
»العربــي  الليبيــة للنفــط، جــاد اللــه العوكلــي، قــال لـ
الجديــد« فــي وقــت ســابق، إن ليبيا خســرت نحو 55 
مليــون دوالر خــالل عشــرة أيــام، بســبب املعارك التي 
شــهدتها منطقــة الهــالل النفطــي شــرق البــالد خــالل 

األيام املاضية.

ليبيا تعتزم زيادة إنتاجها النفطي رغم االضطرابات

أسطول 
طائرات تجارية 

بدون طيار

الطيــران  إدارة  قالــت 
األميركيــة  االتحاديــة 
إن عــدد الطائــرات بــدون 
الواليــات  فــي  طيــار 
بشــكل  ســيزيد  املتحــدة 
الســنوات  خــالل  كبيــر 
تأتــي  املقبلــة.  الخمــس 
طبقــت  أن  بعــد  الزيــادة 
الســابق  الرئيــس  إدارة 
 2016 فــي  أوبامــا  بــاراك 
أجــازت  جديــدة  قواعــد 
طائــرات  اســتخدام 
طيــار  بــدون  صغيــرة 
ارتفاعــات  علــى  تحلــق 
لألغــراض  منخفضــة 
والبحثيــة  التعليميــة 
التجاريــة  واألغــراض 
يــزال  وال  الروتينيــة. 
السياســة  صنــاع 
الســماح  يناقشــون 
فــي  كبيــر  بتوســع 
الطائــرات  اســتخدام 
بدون طيار ألنشــطة مثل 
حيــث  البضائــع  توزيــع 
ســتحلق الطائرات بعيدا 

عن أعن مشغلها.
أن  اإلدارة  وأوضحــت 
إلــى  تشــير  تقديراتهــا 
مــن  صغيــرا  أســطوال  أن 
طائــرات الهواة الصغيرة 
ســيزيد  طيــار  بــدون 
بأكثر من ثالثة أمثال من 
نحــو 1.1 مليــون طائــرة 
فــي 2016 إلــى 3.5 مالين 

طائرة بحلول 2021.
أيضــا  اإلدارة  وتقــدر 
الطائــرات  أســطول  أن 
طيــار  بــدون  التجاريــة 
فــي  ألفــا   42 مــن  ســيزيد 
نحــو  إلــى   2016 نهايــة 

442 ألفا بحلول 2021.

التضخم في المغرب يرتفع %1.6 
أسعار  نسب  ارتفاع  رسمية،  إحصاءات  أظهرت 
شباط  فبراير/  خالل  المغرب  في  )التضخم(  المستهلك 
مع  مقارنة  سنوي،  أساس  على   %1.6 بنسبة  الماضي، 

الفترة المناظرة من 2016. 
الرسمية  )الهيئة  للتخطيط  السامية  المندوبية  وقالت 
أسعار  ارتفاع  إن  بيان،  في  باإلحصاء(  المكلفة 
المواد  أسعار  صعود  عن  نتج  البالد،  في  المستهلك 

الغذائية بـ 1.6% والمواد غير الغذائية بـ %1.7. 
 ،%0.2 بنسبة  تراجعت  المواصالت  أسعار  أن  وأوضحت 
والمطاعم   %  1.3 بـ  المالبس  أسعار  ارتفعت  حين  في 

3.1% والتعليم %2.9.

السعودية تجذب رؤوس أموال أجنبية 
 7707 استثمار  أمس،  سعودية،  رسمية  بيانات  أظهرت 
أموال  رؤوس  بإجمالي  المملكة،  في  أجنبية  شركات 
البيانات  وحسب  دوالر(.  مليار   173.8( ريال  مليار   651.6
فإن  )حكومي(،  لالستثمار  العامة  الهيئة  عن  الصادرة، 
على  يستحوذ  السعودي  التحويلية  الصناعات  قطاع 
نصيب األسد من رؤوس أموال الشركات األجنبية بـ470.8 

مليار ريال )125.5 مليار دوالر(.
ومن حيث أكثر القطاعات استحواذا على العدد األكبر 
بـ2779  المقاوالت  قطاع  جاء  األجنبية،  الشركات  من 
منشآة )36% من إجمالي الشركات األجنبية(، ثم قطاع 

الصناعات التحويلية )%27(.

نقص الدوالر في قطاع غزة 
غزة،  قطاع  في  العمالت  صرف  سوق  يشهد 
الرابع  لألسبوع  األميركي  الدوالر  معروض  في  نقصًا 
مقابل  قيمته  انخفاض  مع  بالتزامن  التوالي،  على 
والموّظفين  التّجار  آالف  ويشكو  اإلسرائيلي.  »الشيكل« 
بـ »الدوالر«، من  الفلسطينيين الذين يتقاضون رواتبهم 
وهو  ومصارفها،  غزة  بنوك  في  العملة  توفر  ندرة 
الشيكل، متكبدين بذلك  ما يدفعهم لصرفها بعملة 

خسائر فادحة. 
الوقت  في  شيكل،   3.64 الدوالر  صرف  سعر  ويبلغ 
الجاري،  العام  مطلع  شيكل   3.85 مع  مقارنة  الحالي، 

حسب أرقام بنك إسرائيل.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

لم تكتف دولة االحتالل بسرقة 
آبار ومواقع إنتاج الغاز والنفط 

الواقع قبالة املياه اإلقليمية 
الفلسطينية، بل وبيع الغاز 

املسروق لدول عربية مثل مصر 
واألردن، ولم تكتف بسرقة آبار 

الغاز الواقعة قبالة السواحل 
املصرية وداخل مياهها اإلقليمية، 

بل وتعاقدت على بيع هذا الغاز 
ملصر، مرة باتفاق مباشر جرى 
قبل أيام مع مجموعة تمار مدته 

15 عامًا وبقيمة 20 مليار دوالر، 
وأخرى عبر تعاقد شركات عاملية 

منها »بريتيش غاز« البريطانية 
و«يونيون فينوسيا« اإلسبانية 

مع حقلي تمار ولوثيان الستيراد 
الغاز لصالح مصر ملدة تصل 

إلى 15 عامًا في صفقات تصل 
بالنسبة للشركة البريطانية 
وحدها إلى 30 مليار دوالر.

وتسعى دولة االحتالل حاليًا 
للسطو على مزيد من آبار النفط 

والغاز الواقعة في شرق البحر 
املتوسط، وأحدث محاوالتها ما 
ذكرته »يديعوت أحرونوت« قبل 

أيام من أن حكومة االحتالل 
اإلسرائيلي، تعتزم ضم منطقة 

واسعة من املياه االقتصادية للبنان 
مساحتها 800 كم، إلى سيادتها 
بحجة أنها مناطق متنازع عليها، 

وأنها تقع ضمن الحدود املائية 
االقتصادية إلسرائيل.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن 
الحكومة اإلسرائيلية تعتزم اتخاذ 

قرار بترسيم الحدود املائية مع 
لبنان عبر ضم هذه املناطق إليها، 

مع فرض السيادة عليها، وهذا 
يعني أن إسرائيل يمكنها في هذه 
الحالة طرح مزايدات أمام الشركات 

العاملية للتنقيب عن النفط والغاز 
في املياه االقتصادية للبنان.

ولم تكتف دولة االحتالل بذلك، 
بل تسعى لتصدير غاز العرب 

املسروق للقارة األوروبية، حيث 
كشفت مصادر إسرائيلية قبل 

أسابيع عزم قبرص واليونان 
وإسرائيل وإيطاليا، مّد خط أنابيب 

تحت املاء لنقل الغاز من حقل 
ليفياثان، إلى مدينة برينديزي 

اإليطالية. 
لقد تحول شرق البحر املتوسط 
إلى منطقة تسعى دولة االحتالل 

للسطو على آبار النفط والغاز 
بها، وحصد نصيب األسد من 

االكتشافات البترولية، وعدم 
االكتفاء بالسطو على غاز 

الفلسطينيني املوجود قبالة 
سواحل غزة، بل أعلنت عن 

اكتشافات نفطية عمالقة في املياه 
الدولية وخارج الحدود اإلقليمية 

لها، كما حدث في املياه اإلقليمية 
ملصر وقبرص واليونان. 

على الجانب اآلخر دخلت تركيا 
على الخط، فقبل أيام قال وزير 

الطاقة التركي، براءت ألبيرق، 
قدم على خطوات 

ُ
إن بالده ست

مهمة في ما يتعلق بعمليات 
الحفر والتنقيب عن النفط والغاز 

الطبيعي في البحرين األسود 
واألبيض املتوسط، بل واتخذت 

أنقرة خطوات عملية بالفعل حيث 
أرسلت سفنًا عمالقة للبدء في 

التنقيب عن النفط والغاز فيهما، 
مع تأكيدات بوجود أكثر من %60 

من إجمالي النفط والغاز العاملي 
في مناطق قريبة من تركيا.

حروب الغاز في 
شرق المتوسط

الخميس 23  مارس/ آذار  2017 م  24 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 934  السنة الثالثة
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بغداد ـ أحمد النعيمي

ــة فــي  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــالــــة املـ ــمــ ــعــ بـــــــــدأت الــ
الــتــدفــق مـــرة أخـــرة عــلــى الــعــراق، 
ــثـــر مــن  ــاب دام أكـ ــيـ ــول غـ ــ بـــعـــد طـ
13 عــامــا عــقــب االحــتــال األمــيــركــي لبغداد 
وانـــدالع االضــطــرابــات األمنية، ومــا زاد من 
أعــــداد الــعــامــلــن املــصــريــن فــي الـــعـــراق هو 
التضييق عليهم في دول خليجية مجاورة 
ــلــت مـــن الــعــمــالــة لــديــهــا بــســبــب أزمــتــهــا 

ّ
قــل

املالية، في ظل تراجع أسعار النفط.  وعودة 
املـــصـــريـــن مــــرحــــب بـــهـــا مــــن قـــبـــل الــــشــــارع 
العراقي وأصحاب األعمال الذين يصفونهم 
بأنهم من بن أفضل الجنسيات، النخفاض 
أجورهم وكفاءتهم وسهولة التعامل معهم.
وتقّدر غرفة التجارة العراقية في بغداد عدد 
خال  الــعــراق  وصلت  التي  املصرية  العمالة 
أقل من عام بنحو 8 آالف مصري يشتغلون 
الجنوب وإقليم كردستان  بــغــداد ومــدن  فــي 
والحفر،  البناء  في مجال  غالبيتهم  الــعــراق، 
بـــيـــنـــهـــم مـــهـــنـــدســـون وخــــريــــجــــو جـــامـــعـــات، 
وتتراوح أعمارهم بن 22 و35 عاما. ويقول 
عضو غرفة تجارة بغداد، فاضل عبد النبي، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــعــمــال املصرين 
يأتون للعراق للعمل مضطرين بسبب تأزم 

عمان ـ زيد الدبيسية

لــم يــعــد املـــواطـــن الــعــربــي يــهــتــم بــمــؤتــمــرات 
القمة العربية التي باتت تعقد بشكل دوري 
التقليدي منذ  إطارها  كونها ال تخرج عن 
انطاقها والسيما في الجانب االقتصادي، 
هذه  أن  الجديد«  لـ«العربي  مراقبون  وأكــد 
املؤتمرات ال تأتي بما هو جديد باستثناء 
تغيير تاريخ ومكان انعقاد القمة وتضمن 
الــبــيــانــات مــا قــد يستجد مــن قــضــايــا على 
ــراب مــوعــد  ــ ــتـ ــ الـــســـاحـــة الــــعــــربــــيــــة.  ومـــــع اقـ
الثامنة  دورتــهــا  فــي  العربية  القمة  انعقاد 
املــقــبــل  ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ األردن  فــــي  والـــعـــشـــريـــن 
خــال يومي 28 و29 مــن شهر مــــارس/آذار 
الجاري، ال يعلق الشارع العربي األمــل في 
االقتصادية  أزماتهم  بحل  القمة  مساهمة 
املــراقــبــن.  وقــال مصدر  واملعيشية، حسب 
مطلع لـ »العربي الجديد« إن »القمة العربية 
املقبلة ستتناول ملفات اقتصادية في غاية 
األهــمــيــة، ولــكــنــهــا لــيــســت بــالــجــديــدة حيث 
إنها لم تتحقق في السابق، ومن ذلك تفعيل 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة الـــحـــرة الــعــربــيــة الــكــبــرى 
ــادة حــجــم الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة الــبــيــنــيــة  ــ ــ وزيـ
الـــتـــي ال تــشــكــل ســـــوى 10% مــــن إجــمــالــي 
ــــاف  ــيـــة«. وأضـ الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــربـ
ــدم ذكـــر اســـمـــه، »أن  ــل عـ

ّ
املـــصـــدر، الــــذي فــض

دوال عربية وضعت معيقات على وارداتها 
مـــن الــســلــع الــعــربــيــة وذلـــــك بـــفـــرض رســـوم 
جمركية وتحديد كمياتها بخاف ما جاء 
في اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى«. 
ومـــن املــقــرر أن تــنــاقــش الــقــمــة أيــضــا إقــامــة 
تجارة  وتحرير  العربي  الجمركي  االتــحــاد 
الخدمات بن الدول العربية، وكذلك العمل 
الكبرى  املشاريع االستراتيجية  إقامة  على 
السكك  عبر  والربط  الكهربائي  الربط  مثل 

الحديدية والنقل البحري وغيرها.
أيضا  الــقــمــة ستبحث  أن  املــصــدر  وأوضــــح 
فــي أزمـــة الــاجــئــن الــســوريــن وأثــرهــم على 
والتأكيد  األردن،  مثل  املستضيفة  الــبــلــدان 
ــم املــجــتــمــع الــــدولــــي لــتــلــك  ــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة دعـ
ــاء  ــبـ الـــبـــلـــدان لــتــمــكــيــنــهــا مــــن مـــواجـــهـــة األعـ

االقتصادية.
ــيــــس الــلــجــنــة  وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال رئــ
االقتصادية النيابية بالبرملان األردني خير 
آن  »لقد  الجديد«:  »العربي  لـ  أبــو صعيليك 
العربية  القمة  مــؤتــمــرات  تــخــرج  ألن  األوان 
بقرارات ملزمة لبناء العمل العربي املشترك 
فـــــي املــــــجــــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــويـــة 

ويضيف:  مصر«.  في  االقتصادية  األوضـــاع 
العمل  محبة  على  ُيجمع  الــعــراقــي  »الــشــارع 
ــم مــقــارنــة  ــريـــن«، مــبــيــنــا أن عـــددهـ ــع املـــصـ مـ
الثمانينيات وحتى  فترة  في  عليه  كــان  بما 
لــكــن زادوا بشكل  ــدا،  قــلــيــل جــ الــتــســعــيــنــيــات 
كبير في الفترة األخيرة.  ويتابع عبد النبي: 
»من املفارقات أن يبحث العراقيون عن فرصة 
الشباب  بينما  مــصــر  فــي  للعيش  لــانــتــقــال 
املـــصـــريـــون يـــأتـــون لــلــعــمــل فـــي الــــعــــراق، رغــم 
املخاطر األمنية وسوء األوضاع في الباد«. 
تلوا، في األشهر 

ُ
وبلغ عدد املصرين الذين ق

األربعة املاضية جراء أعمال العنف، 5 أفراد 
فــي بــغــداد وديــالــى والــبــصــرة، وفــقــا لتقارير 
أمنية. وفي األسبوع املاضي، أعلنت الشرطة 
العراقية في البصرة إصابة 11 عاما مصريا 
قيد  مبنى  انــهــيــار  نتيجة  متفاوتة  بــجــروح 
ــاء داخـــــل مـــشـــروع مــمــلــوك لــلــحــكــومــة  اإلنــــشــ

املحلية في البصرة. 
ــاوالت  ــقـ ــمـ ــلـ ويـــــقـــــول مــــديــــر شــــركــــة الــــــفــــــرات لـ
اإلنــــشــــائــــيــــة، مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــلــــه، لـــــ »الـــعـــربـــي 
 مــصــريــا، بينهم 

ً
الــجــديــد«، إن لــديــه 40 عــامــا

ــي الـــبـــصـــرة  ــ ــة مــــهــــنــــدســــن يــــعــــمــــلــــون فــ ــ ــاثـ ــ ثـ
مجال شق  فــي  وبــغــداد  والنجف  والناصرية 
الــطــرق وأعــمــال الــصــرف الــصــحــي إلـــى جانب 
عــمــال عــراقــيــن آخـــريـــن«. ويــضــيــف عــبــد الــلــه: 
»أطمح إلى إرسال زوجتي وأطفالي ملصر كي 
مصر  مــن  شبانا  نــرى  بينما  عليهم،  أطمئن 

يأتون إلينا للعمل«.
محمد نوح مهندس )34 عاما( من بلدة شيخ 
ــكـــرم فــــي ســــوهــــاج )جــــنــــوب مـــصـــر( الــتــحــق  مـ
مــشــاريــع  بــأحــد  الــبــصــرة  فــي  للعمل  بشقيقه 
شــبــكــات الــصــرف الــصــحــي، يــقــول لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »الــوضــع فــي الــعــراق خطر جــدا، 
لكن لقمة العيش دفعتهم إلى ذلك«. ويضيف: 
»بشكل عام، ال أخرج من موقع العمل نهائيا، 
العمل، وأجني ما يكفي عائلتي،  وأركــز على 
وقـــــررت أن أعـــمـــل فـــي الـــعـــراق ملــــدة عـــامـــن أو 

ومعالجة املعيقات التي تحول دون تحقيق 
التكامل االقتصادي بما يخدم كافة البلدان 
وشــعــوبــهــا«. وأضــــاف أن »املـــواطـــن العربي 
ال يــثــق بــمــؤتــمــرات الــقــمــة الــعــربــيــة كــونــهــا 
»الشكلية«  البرتوكولية  النواحي  إلى  أقرب 
ولــيــســت عملية، بــدلــيــل أن كــافــة املــؤتــمــرات 
الــســابــقــة لــم تــحــدث أي تغيير عــلــى صعيد 
اإلمكانات  تــوافــر  رغــم  االقتصادية  التنمية 
العربية«.  البلدان  لــدى  املختلفة  والــطــاقــات 
وأشار أبو صعيليك إلى أن مؤتمرات القمة 
العربية ما تزال عاجزة عن تفعيل التعاون 
املشروعات  فإن  ولذلك  العربي،  االقتصادي 
الــتــي طــرحــت مــنــذ ســنــوات طــويــلــة مــا تــزال 
تــــراوح مــكــانــهــا، وهــنــا يــجــري الــحــديــث عن 
الـــربـــط الــكــهــربــاء وســكــة الــحــديــد والــتــبــادل 

التجاري الحر.
ــر املــالــيــة األردنــــي األســبــق محمد  ــال وزيـ وقـ
أبو حمور: »يفترض أن تشكل القمة املقبلة 
العربي  العمل  مسيرة  فــي  جــديــدة  انطاقة 
املــشــتــرك وذلــــك فـــي ضــــوء الــتــحــديــات الــتــي 
نــتــجــت عــن الــربــيــع الــعــربــي واالضــطــرابــات 

التي ما تزال تشهدها املنطقة«. 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  أبــو حمور  وأضــاف 
ضــرورة  بــات  العربي  االقتصادي  »التكامل 
مــلــحــة وال بــد مــن الــعــمــل بــأقــصــى الــطــاقــات 
الــدول  مــن  كثيرا  أن  إلــى  مشيرا  لتحقيقه«، 
ــروف غــيــر مسبوقة  الــعــربــيــة تــعــانــي مـــن ظــ
بــســبــب الــنــزاعــات الــتــي أتـــت عــلــى كــثــيــر من 
مواردها وإمكاناتها وبات لزاما قيام نهضة 

اقتصادية عربية في مختلف املجاالت.
وأكـــــد أن مـــوضـــوع االســـتـــثـــمـــارات الــبــيــنــيــة 
أن  القمة  التي على  الــجــوانــب  أكثر  مــن  يعد 
هذه  أن  خصوصا  مــتــزايــدة  أهمية  توليها 
االســـتـــثـــمـــارات بــالــكــاد تــصــل إلــــى 20% من 

مجموع االستثمارات العربية.
تابع أبو حمور أن الدول العربية تستحوذ 
على حوالي 60% من صادرات النفط العاملية 
وثلت احتياطي العالم من الغاز اضافة الى 

اإلمكانات البشرية ومواقعها املتميزة.
ويرى أهمية أن تكون القمة منطلقا إلعادة 

ثاثة«. ويتابع: »أرسل أدوية لوالدي املصاب 
دوالر   300 بـــنـــحـــو  وأبــــعــــث  مــــزمــــن،  بــــمــــرض 
ألهـــلـــي«. ويـــؤكـــد نــــوح أنــــه جــــاء لــلــعــراق بعد 
فــي وجهه في  العمل  أبـــواب  أغلقت جميع  أن 
مــصــر. ويــقــول: »املــخــاطــرة أفــضــل مــن العيش 
كــام، ومن  بّياع  الفقر، والنظام املصري  بــذل 

يشكو الجوع يقولون له أنت إخوان«.
ويـــقـــّدر أصــحــاب شــركــات فــي الـــعـــراق راتــب 
إلــى 600 دوالر  العامل املصري ما بن 500 
زكي  وطبيعته.  العمل  نــوع  حسب  شهريا، 
محسن، مــن مدينة أســـوان )جــنــوب مصر(، 
حاول أن يتحدث باللهجة العراقية على باب 

إحدى الشركات الخاصة بمجال االستيراد 
 »إيـــش جــابــرك 

ً
والــتــصــديــر فــي بــغــداد قــائــا

على املــر غير األمــّر منه«. ويضيف: »أعــرف 
أن الــوضــع خطر جــدا هــنــا، لكن مــا العمل؟ 
فمن الصعب على الرجل أن يشاهد زوجته 
قراري  اتخذت  وأطفاله با طعام ومابس. 
واألعــــمــــار بــيــد الــلــه تـــعـــالـــى«. ومــــن جــانــبــه، 
يــقــول الــعــامــل املــصــري أدهــــم عــبــد الــلــه )39 
العراق مطلع 2017 رفقة  عاما(، إنه »وصــل 
عدد من أصدقائه املصرين بحثا عن عمل«. 
ويــوضــح عــبــد الــلــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
البناء  مشاريع  في  تتركز  املتاحة  »األعمال 

ونقل البضائع والطرق واملصانع واألسواق 
التجارية، ورغــم حصولنا على فــرص عمل 

إال أن املخاوف األمنية تحيط بنا«. 
الحكومة،  فــي  ملــســؤولــن  وحــســب تصريحات 
بــن عامي  الــعــراق  فــي  املصرية  العمالة  زادت 
وزيـــــر  زيــــــــــارة  بــــعــــد  خــــاصــــة  و2017،   2016
ــم الـــجـــعـــفـــري،  ــيــ ــراهــ الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــي، إبــ
مؤخرًا للقاهرة، وإعانه إلغاء تأشيرة دخول 
املــصــريــن إلـــى الـــعـــراق. وكـــان رئــيــس االتــحــاد 
طارش،  العراقي، جبار  العمال  لنقابات  العام 
أعلن، في يناير/كانون الثاني 2017، عن تقارب 
عــمــالــي كــبــيــر بــن الـــعـــراق ومــصــر، مــعــبــرًا عن 

ارتياحه للتعاون االقتصادي بن البلدين في 
لاتحاد  املركزي  املجلس  برئيس  لقاء جمعه 
الدولي لنقابات العمال العرب، جبالي املراغي. 
ــعــنــى 

ُ
ــي لـــجـــنـــة ت ــ ــق فـ ــابــ ويــــــــرى مـــســـتـــشـــار ســ

العبيدي،  صبري  األجنبية،  العمالة  بشؤون 
أن العمالة املصرية لها خصوصية في العراق 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، حــيــث عــمــل فـــي الـــعـــراق 
أكــثــر مــن 5 مــايــن مــصــري ساهموا فــي بناء 
العراق وعملوا في مختلف املنشآت واملصانع 
والـــشـــركـــات«. ويــوضــح الــعــبــيــدي لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن الــعــمــالــة املــصــريــة أرخـــــص من 
العمالة التركية واألردنية في الوقت الحاضر.

من  العربية  الجامعة  بمؤسسة  الثقة  بناء 
يتفق عليه  ملا  اتخاذ خطوات عملية  خــال 
إنــشــاء هيئة معنية  بــســرعــة، وهـــذا يتطلب 

باملتابعة في إطار الجامعة العربية.
ويــأمــل الــقــطــاع الــخــاص الــعــربــي أن تخرج 
مناقشات القمة العربية املقبلة عن الروتن 
لبناء  املعتاد، وذلــك بوضع خطوات عملية 
ــرارات  ــقـ ــادي والــــخــــروج بـ ــتـــصـ الــتــكــامــل االقـ
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ ــل مـــعـــيـــقـــات الـــــتـــــجـــــارة واالســ ــ ــزيـ ــ تـ
انـــتـــقـــال رؤوس األمـــــــوال وتــحــفــيــز  وحـــريـــة 

املستثمرين العرب على إقامة االستثمارات 
فــي محيطهم الــعــربــي.  إلــى ذلــك قــال رئيس 
اتحاد رجال األعمال العرب حمدي الطباع لـ 
»العربي الجديد« إن »البلدان العربية أولى 
بــاالســتــثــمــارات املــهــاجــرة ويــتــوجــب تحفيز 
رجال األعمال وبث الطمأنينة لديهم وإزالة 

كافة املعيقات«.
خاصة  معاملة  توفير  أهمية  الطباع  وأكــد 
لـــرجـــال األعـــمـــال واملــســتــثــمــريــن الـــعـــرب من 
ــة  ــاحــ ــة االنــــتــــقــــال وإتــ ــركــ خــــــال تـــســـهـــيـــل حــ

املجال لهم إلقامة مشاريع استثمارية على 
املستوى العربي واملساهمة أيضا في بلورة 
استراتيجيات التعاون االقتصادي العربي.

ــاد الـــغـــرف  ــ ــــحـ ــيــــس اتـ ــــن جـــانـــبـــه شـــــــّدد رئــ مـ
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة نــائــل الــكــبــاريــتــي في 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى ضـــرورة 
ـــل الــتــكــامــل 

ّ
ــتـــي تـــعـــط مـــواجـــهـــة املـــعـــيـــقـــات الـ

ــزام بــعــض  ــ ــتـ ــ ــــادي، ومـــنـــهـــا عـــــدم الـ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الــبــلــدان بــاتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الــتــجــارة الــحــرة 

العربية واالتفاقيات املنبثقة عنها.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــودان فـــي جــــذب مـــدخـــرات  ــســ فــشــلــت مــــحــــاوالت حــكــومــة الــ
املغتربن وتحوياتهم وتوظيفها في استثمارات محلية. 
وذلــــك، رغـــم الــحــوافــز الــتــي قــدمــهــا بــنــك الـــســـودان  املــركــزي، 
خال العام املاضي، تمثلت في استام تحويات املغترب 
في املصارف السودانية بالعملة التي حولت بها. كذا، أقر 
 بنك السودان املركزي مؤخرًا سياسة الحوافز للمغتربن، 
ــــداًل مـــن الــســعــر  عـــارضـــا ســعــر الــــــدوالر بــــــــ15.90 جــنــيــهــا، بـ

الرسمي وهو 6.4 جنيهات . 
هـــذه اإلجــــــراءات وصــفــهــا خــبــراء بــأنــهــا غــيــر واقــعــيــة، كما 
رفــضــهــا الــجــهــاز املــصــرفــي لــعــدم تـــوافـــر الــنــقــد األجــنــبــي. 
السوداء بواقع 17  وواصــل املغتربون  التعامل مع السوق 

جنيها مقابل الدوالر. 
أن تحويات  األجــنــبــي  الــنــقــد  مــجــال  فــي  ورأى مختصون 
املغتربن املقدرة بـ5 مليارات دوالر سنويا لن تجد طريقها 

إلى الكتلة  النقدية املتواجدة في الجهاز املصرفي. 
وقـــال املــغــتــرب الطيب محمد الــزيــن، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــوم والــــضــــرائــــب وتـــعـــقـــيـــدات تــجــديــد  ــ ــرسـ ــ »نـــعـــانـــي مــــن الـ
إال  املغتربن«  الــجــواز، وبرغم  وجــود جهة اسمها »جهاز 
تـــزال معقدة وبعضها يتم خـــارج سلطة  ــــراءات ال  اإلجـ أن 

الجهاز«.
وطــالــب األمــــن الــعــام لــجــهــاز تنظيم شــــؤون الــســودانــيــن 
العاملن في الخارج بمراجعة الرسوم املختلفة املفروضة 
على املغتربن وإنفاذ الحوافز التي اقترحها بنك  السودان .  
ــد الــجــهــاز دراســــة لتلبية مــتــطــلــبــات الــســودانــيــن في  وأعــ
الخارج واالستفادة من تحوياتهم واستثماراتهم .  ودعت 
املغتربن  استثمارات  تنسيق  إنشاء مجلس  إلى  الدراسة 
 ومراجعة الرسوم وإنفاذ الحوافز وتفعيل اللجنة الوطنية 

ألسواق العمل . 
وقــــال مــديــر إدارة نــقــل املــعــرفــة فـــي جــهــاز تــنــظــيــم شـــؤون 
ــــال حـــديـــثـــه مــع  الـــســـودانـــيـــن، عـــثـــمـــان حـــســـن عـــثـــمـــان، خـ
ــــه يـــوجـــد اخــــتــــال كــبــيــر بــــن ســعــر  ــد« إنـ ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ   «الـ
ــــوازي، إضــافــة إلــى ضعف املنتجات  الــصــرف الــرســمــي واملـ
يوجد  وكــذا  مــدخــرات  املغتربن.  الستقطاب  االستثمارية 
ضعف ثقة فــي الــنــظــام املــصــرفــي، ومــا تطرحه الــدولــة من 

مشروعات »نتيجة تجارب سالبة «.
فــي حــن دعــا االقــتــصــادي عمر الــزيــن إلــى منح املغتربن 
حــــزمــــا مــــن اإلعــــــفــــــاءات الـــجـــمـــركـــيـــة، وتـــأســـيـــس حــاضــنــة 
استثمارية لدعم استثماراتهم، مطالبا بتعزيز املشروعات 
الجماعية وشركات املساهمة العامة للمغتربن، وتقسيط 
الــرســوم الجمركية  لــســيــارات املــغــتــربــن فــي حـــاالت الــدفــع 
الكامل  الجمركي  اإلعــفــاء  تطبيق  وكــذا  الصعبة،  بالعملة 

ملعدات املهن، وتعديل قرار إعفاء األمتعة  الشخصية .  
ويــعــانــي االقــتــصــاد الــوطــنــي مــن مشاكل أدت إلــى اختال 
ــة  بــعــض املـــؤشـــرات الــكــلــيــة، بــاإلضــافــة الـــى تــعــقــيــدات إداريـ

الــبــاد وإلــيــهــا.  مرتبطة فــي  مجملها بــحــركــة األمــــوال مــن 
االقــتــصــاد، ومنها  ببنية  هــو مرتبط  مــا  واألســبــاب منها 
ما هو مرتبط بعوامل خارجية أدت  في مجملها إلى عدم 
املـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق االســـتـــفـــادة مـــن االقــتــصــاد املــهــاجــر، 
الــدورة االقتصادية على صعيد التحويات  وخروجه من 

 واالستثمارات وتوظيف املدخرات . 
وأعــلــنــت الــســيــاســة الــتــشــجــيــعــيــة لــلــســودانــيــن الــعــامــلــن 
فــي الــخــارج ألول مــرة، فــي الــعــام 1976. ومــن ثــم تــم تعديل 
املغترب  وأصــبــح   ،1986 الــعــام  فــي  التحفيزية  السياسات 
 قدره 50% من السعر الرسمي للجنيه، 

َ
 نقديا

َ
يمنح حافزا

بــاإلضــافــة إلـــى   15 % تــدفــع عــنــد الــتــحــويــل لــلــداخــل. وبــذا 
أصــبــح الــحــافــز الــنــقــدي 65% مــن السعر الــرســمــي للجنيه 
الــســودانــي. كما يمنح  املــغــتــرب إعــفــاًء جمركيا فــي حــدود 
الــذي يستحق  املبلغ  1500 جنيه و20% على ما يزيد من 

عليه اإلعفاء  . 
العام 1997  التحرير االقتصادي في  إعــان سياسة  وبعد 
ــركــــزي بــتــحــويــات املــغــتــربــن عـــن طــريــق  ســمــح الــبــنــك املــ
املـــصـــارف  وشـــركـــات الـــصـــرافـــة، عــلــى أن يــتــم تــســلــيــم قيمة 
الــتــحــويــات الـــــــواردة حــســب اخـــتـــيـــار املــســتــفــيــد بــالــعــمــلــة 
املــركــزي مؤخرًا تعديات  أقــر  إلــى أن   املحلية أو األجنبية. 
بالعملة  الــتــحــويــات  بــاســتــام  بالسماح  تقضي  إضــافــيــة 

التي تم التحويل بها، مع إضافة  الحوافز النقدية عليها . 

إقبال العمالة 
المصرية على العراق 
رغم المخاطر األمنية

آمال الشعوب غير معلقة باقتصاد القمم العربية

مصاعب تواجه العمالة المصرية بحثًا عن لقمة العيش خارج الوطن )حازم تركيا/األناضول(

محاوالت لجذب االستثمارات إلى السودان )فرانس برس(

تعثر جذب استثمارات المغتربين

دفعت األزمة 
االقتصادية الخانقة 

آالف العمال المصريين 
إلى المخاطرة بالعودة 

للعمل في العراق، رغم 
تفاقم االضطرابات 

األمنية

4 عروض لشراء حصة 
في ميناء يوناني

قال رئيس مجلس إدارة ميناء سالونيك 
اليوناني، كونستانتينوس ميليوس، أمس، 
إن من املتوقع أن يعرض أربعة مستثمرين 

أجانب شراء حصة أغلبية في امليناء، 
غدًا الجمعة، وهو املوعد النهائي لتقديم 

العروض. 
وأضاف أن شركة إنترناشونال كونتينر 
ترمينال سيرفيسيس )آي.سي.تي.اس(، 

ومقرها الفيليبني، وشركة بي آند أو 
ستيم نافيجيشن كومباني، ومقرها دبي، 
وشركة ميتسوي آند كو اليابانية وشركة 
دويتشه انفست اكويتي بارتنرز األملانية 
لالستثمار املباشر، انتهت جميعها من 

إجراء الفحص الفني. وشابت التأجيالت 
واملعارضة السياسية عملية بيع الحصة 

البالغة 67% في ثاني أكبر ميناء في 
اليونان، والتي بدأت عام 2014. وقال 

ميليوس “هؤالء األربعة ما زالوا 
مهتمني حتى اللحظة، وهناك معلومات 

بأنهم سيقدمون عروضًا ملزمة يوم 
الجمعة”. مضيفا أن دويتشه انفست 

تحالفت مع سي.ام.ايه سي.جي.ام 
الفرنسية للحاويات.

ضبابية سياسة ترامب 
تهدد اليابان

قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، 
يوكيتوشي فونو، أمس األربعاء، إن 

الضبابية التي تكتنف السياسات التجارية 
والصناعية واملالية لإلدارة األميركية 

الجديدة، من ضمن املخاطر التي تهدد 
االقتصاد الياباني. غير أن فونو، النائب 

السابق للرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، 
قال إنه أكثر ثقة بشأن توقعات االقتصاد 

العاملي عما كان قبل عام، حيث تظهر 
مؤشرات قوة على االقتصادين الصيني 

واألميركي. وأضاف، خالل مؤتمر 
صحافي بعد لقاء رجال أعمال في 

شيزوكا شرق اليابان “صحيح أن هناك 
مخاطر ينبغي التنبه لها، لكن األوضاع 

)االقتصادية العاملية( أكثر إشراقا، نوعا 
ما اآلن”.

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

مال وناس

تنمية

السودان

عقبات تواجه التكامل االستثمارات العربية )فايز نور الدين/فرانس برس(

مطالب بإزالة عراقيل 
االستثمارات لتفعيل 

التكامل العربي
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يضم المعرض سيارات تعرض ألول مرة في المنطقة وأنشطة تسويقية 
واستعراضات خارجية ستذهل عشاق السيارات وسكان قطر

أعلن اليوم منظمو معرض قطر للسيارات، أحد أكرث معارض السيارات ترقباً 
يف قطر، عن عودة املعرض من جديد هذا العام تحت شعار "القيادة نحو 
االبتكار". وسيقام املعرض بدورته السابعة تحت رعاية معايل الشيخ عبد الله 
بن نارص بن خليفة آل ثاين، رئيس مجلس وزراء دولة قطر، من 18 حتى 22 

أبريل يف مركز الدوحة للمعارض واملؤمترات.
العامة  الهيئة  وتنظمه  أيام  خمسة  مدار  عىل  سيقام  الذي  املعرض  ويقدم 
عامل  يف  واالبتكارات  الصيحات  أحدث  قطر،  فريا   مع  بالتعاون  للسياحة 
السيارات مع الرتكيز عىل خلق تجربة فريدة من نوعها لزوار املعرض. ويعد 
املعرض املنصة املثالية للعالمات التجارية املصنعة وتجار بيع التجزئة لتقديم 
أحدث سياراتهم إىل السوق يف املنطقة، ومن املتوقع أن يستضيف املعرض 
الرشق  منطقة  مرة يف  تطلق ألول  والتي   2017 عام  موديالت  العديد من 
األوسط. ويف ضوء شعار املعرض هذا العام "القيادة نحو االبتكار"، سيعرض 
تجار التجزئة أحدث سيارات الهايربيد والسيارات ذات التقنية املتقدمة التي 

متهد الطريق أمام مستقبل صناعة السيارات.
بيع  تجار  مع  الوثيق  بالتعاون  قطر  وفريا  للسياحة  العامة  الهيئة  وتعمل 
قطر  معرض  مستقبل  بناء  عىل  للمساعدة  قطر  يف  بالتجزئة  السيارات 
للسيارات يف ضوء التطور يف عامل قطاع السيارات. وكان قد تم تأجيل موعد 
إطالق املعرض حتى شهر أبريل ليقام عقب أكرب معرض دويل للسيارات وملنح 
بعد  قطر  يف  وابتكاراتها  موديالتها  أحدث  تقديم  فرصة  التجارية  العالمات 
اطالقها عىل الصعيد الدويل. وبعد نقاشات مع قادة قطاع السيارات يف قطر 
معرض  منظمو  قرر  واملستهلكني،  التجارة  ملتطلبات  مفصلة  تقييم  وعملية 

قطر للسيارات تنظيم املعرض مرة كل عامني ابتداًء من عام 2018.
وتعليقاً عىل اإلعالن عن انطالق املعرض قال أحمد العبيديل، مدير املعارض 
يف الهيئة العامة للسياحة: "يواصل معرض قطر للسيارات االرتقاء يف مكانته 
باعتباره حدثاً إقليمياً بارزاً يتعلق بالسيارات يف املنطقة، إذ أن له دور أسايس 
يف تعزيز مكانة قطر كوجهة رئيسية لفعاليات األعامل. ويف دورته السابعة، 
التطور والتقدم ليلبي حاجات وتطورات  برؤية املعرض يواصل  نفتخر جداً 
ملعرض  الجديدة  املواعيد  اختيار  جاء  وقد  والدويل.  املحيل  السيارات  قطاع 
مواكبة  مع جهودنا يف  انسجاماً  عامني  املعرض كل  تنظيم  وقرار  العام  هذا 
قطاع السيارات عاملياً مع االستجابة لحاجات تجار التجزئة وأصحاب العالمات 

التجارية املحليني". ويف تعليقه عىل النسخة السابعة من املعرض، قال أحمد 
املال، رئيس العمليات يف "إعالن انتريتينمنت": "يرسنا جداً أن نعلن عن اطالق 
أكرب  من  يعترب  املعرض  هذا  يزال  ما   .2017 لعام  للسيارات  قطر  معرض 
فعاليات السلع االستهالكية  يف قطر، حيث يحظى باهتامم كبري من املواطنني 
واملقيمني ومحبي السيارات من مختلف أنحاء املنطقة. يتطور معرض قطر 
للسيارات من معرض تقليدي إىل معرض تسويقي كبري ينخرط فيه العارضون 
قطاع  "يتقدم  وأضاف:  املفضلة".  ماركاتهم  من  السيارات  عشاق  ويقرّب 
يومي  بشكل  إليه  تضاف  التي  الجديدة  للتقنيات  نظراً  رسيعاً  السيارات 
تقريباً. وسيتم إطالق معرض قطر للسيارات هذا العام تحت شعار "القيادة 
نحو االبتكار"، والذي سيكون عنواناً وتوجهاً للمعرض خالل السنوات الثالث 
القادمة، وسيكون لهذا الشعار دور رئييس يف تطوير املعرض وتعزيز مكانته 

يف دول مجلس التعاون الخليجي".
سيجمع معرض قطر للسيارات يف جنباته العالمات التجارية الرائدة يف عامل 
ومزودي  السيارات  ملحقات  ومزودي  السيارات  تجزئة  وتجار  السيارات 
الخدمات املتعلقة بالسيارات ومحبي السيارات واملعجبني. وسيضم املعرض 
أكرث من 20 رشكة عارضة تشمل عالمات تجارية عاملية يف قطاع السيارات 
ستعرض أفضل موديالت السيارات الرياضية والفاخرة واملتوسطة السعر التي 
املعرض  ويضم   متقدمة.  تكنولوجية  وموديالت  مستقبلية  مفاهيم  تشمل 
ومختيص  بالسيارات  املتعلقة  العرصية  الحياة  منتجات  لبيع   رشكات  أيضاً 
املتعلقة  والخدمات  العروض  أحدث  يستعرضون  السيارات  وضبط  تعديل 
إقليمياً  حدثاً  يعد  الذي  للسيارات،  قطر  ملعرض  املتوقع  ومن  بالسيارات. 
من  السيارات  محبي  من  العديد  يجتذب  أن  السيارات،  قطاع  يف  رئيسياً 

مختلف أنحاء الرشق األوسط وشامل افريقيا.
وسيخصص املعرض هذا العام منطقة مفتوحة للمعجبني تقام فيها أنشطة 
وطوال  الجميل.  الربيعي  الطقس  يف  الزوار  بها  ليستمتع  تفاعلية  وعروض 
األيام الخمسة التي سيقام فيها املعرض، ستشهد املدينة موكباً من السيارات 
الغريب يضم سيارات كالسيكية مذهلة  الخليج  الفريدة واملمتعة يف منطقة 

وأرسع سيارات السباق عىل اإلطالق.
لسيارات كالسيكية ويعرض  نوعه  األول من  هو  املعرض عرضاً  كام سيقدم 

بعضاً من أكرث السيارات ندرة يف العامل.

معرض قطر للسيارات
2017 يستعد لتقديم أفضل 

االبتكارات في عالم السيارات 
الشهر القادم

المنظمون يعلنون عن إطالق المعرض بشكل جديد لتلبية احتياجات السوق
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يــــــواصــــــل الـــــرئـــــيـــــس األمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب الـــتـــنـــصـــل مــن 
مــســؤولــيــاتــه تـــجـــاه املــؤســســات 
الدولية، التي ساهمت الواليات املتحدة في 
تأسيسها في أعقاب الحرب العاملية الثانية 

ضمن »النظام العاملي« القائم حاليًا. 
وربما يصل هذا التنصل إلى إجراء خفض 
كـــبـــيـــر فــــي تـــمـــويـــل بــــرامــــج األمـــــــم املـــتـــحـــدة 
وربـــمـــا صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن، 
بــعــد إعــانــه عـــدم االلـــتـــزام بــقــوانــن منظمة 
الجاري،  الشهر  بداية  في  العاملية  التجارة 
وتخشى مصادر داخــل هــذه املؤسسات أن 
القرار األميركي سلبا على أنشطتها  يؤثر 
ــاعــــدات املـــوجـــهـــة  ــاملــــســ ــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــ خــــاصــ
ألنــشــطــة اإلغــاثــة والـــكـــوارث والـــحـــروب. في 

هذا الصدد، طلب البيت األبيض من وزارة 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة خــفــض مــيــزانــيــتــهــا 
لألمم املتحدة والبرامج التابعة لها بنسبة 
50%، وذلـــك حسب مــا ذكـــرت مجلة »فــورن 
يذكر  األخير.  ريبورت بولسي« في عددها 
الخارجية  وزارة  ميزانية  ترامب خفض  أن 

األميركية بنسبة 37% أو بحوالي 20 مليار 
دوالر في امليزانية التي أقترحها في العام 
بنحو  املــتــحــدة  الـــواليـــات  وتــســاهــم   .2018
28% مــــن تـــمـــويـــل عــمــلــيــات حـــفـــظ الـــســـام 
السنوية  ميزانيتها  تبلغ  والــتــي  األمــمــيــة، 

7.8 مليارات دوالر. 
الــواليــات املتحدة %22  وبشكل عــام، تمول 
من امليزانية التشغيلية لألمم املتحدة وبما 
حسب  وذلـــــك  دوالر،  ــيـــارات  ــلـ مـ  10 يـــعـــادل 
بــيــانــات املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، وهــــذا الــخــفــض 
إلــى  تمويلها  ستخفض  أمــيــركــا  أن  يعني 
الــعــام  خــــال  مـــلـــيـــارات دوالرات   5 ــوالـــي  حـ

املالي 2018/2017. 
قــــنــــاة« ســــي إن إن«  مــــن جـــانـــبـــهـــا نـــســـبـــت 
وزارة  إن  قولهم،  مسؤولن  إلــى  األميركية 
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة تــبــحــث فـــي خفض 
ــــدة، ضــمــن  ــــحـ ــتـ ــ مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي األمــــــــم املـ
برنامج خفض إنفاقها املقترح في امليزانية 
ــتـــى اآلن لــــم تـــســـدد أمــيــركــا  الــــجــــديــــدة. وحـ
للعام  الدولية  املنظمة  تجاه  استحقاقاتها 
العام  األمــن  املتحدث باسم  2017. وحسب 
ــي الــشــهــر  ــان حـــــق، فــ ــرحــ لـــألمـــم املـــتـــحـــدة فــ
املــاضــي، فــإن الــصــن كــانــت أول دولـــة تدفع 
لكن  الجديد،  للعام  السنوية،  مستحقاتها 
مساهمة الصن تعد ضئيلة جدًا بمساهمة 
أميركا، حيث ال يتعدى 200 مليون دوالر. 
ورغم زيادة املساهمة الصينية، فهي ال تزال 
قليلة جـــدًا مــقــارنــة بــاملــســاهــمــة األمــيــركــيــة. 
أن  أواًل،  أميركا  وفقًا ملنظور  تــرامــب  ويــرى 
األمــــم املــتــحــدة ال تــخــدم مــصــالــح الــواليــات 
املــتــحــدة بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، وبــالــتــالــي، فــإن 
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بنسبة  المتحدة  لألمم  تمويالتها  لخفض  المتحدة  الواليات  تتّجه 
ريبورت  أميركية. وقالت مجلة »فورين  تقارير  ما ذكرت  50%، حسب 
بوليسي« إن وزارة الخارجية تدرس الخفض في إطار ميزانيتها الجديدة

ترامب يتهم األمم 
المتحدة بعدم خدمة 

مصالح أميركا

عائدات الساعات 
تشكل 1.5% من الناتج 
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في الصين

أميركا تتّجه 
لخفض تمويالتها 

لألمم المتحدة

الرئيس  األميركية من توجهات  املــال  االستثماري في ســوق  القلق  يتواصل 
دونـــالـــد تـــرامـــب وتــنــاقــض تــصــريــحــاتــه، فــيــمــا يـــرى مــســتــثــمــرون أن األســهــم 
األميركية بلغت مستويات قصوى في االرتفاع وآن األوان لجني أرباح. ومن 
ترتفع  أن  فيه  كــان يجب  فــي وقــت  األميركية  البورصة  املنطلق تتراجع  هــذا 
حسب تقييم مؤسسات مصرفية. وحسب رويترز، تراجعت األسهم األميركية 
بشكل طفيف عند الفتح  أمــس األربــعــاء، بعد يــوم من تسجيل  ســوق “وول 
ستريت” أكبر انخفاض يومي منذ انتخابات نوفمبر /تشرين الثاني في ظل 
الرئيس دونالد ترامب  قلق املستثمرين من احتمال تأخر تطبيق سياسات 
الداعمة للنمو. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 33.69 نقطة أو %0.16 
إلى 20634.32 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.44 نقطة أو %0.06 
نــاســداك املجمع 0.85 نقطة أو 0.01% إلى  إلــى 2342.58 نقطة. ونــزل مؤشر 
)رويترز( 5792.98 نقطة.  

من  رســمــي  وإيطاليا بشكل  إسبانيا  الــبــرتــغــال،  بينها  مــن  أوروبــيــة  دول  طلبت 
الهولندي يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، االستقالة بعد تصريحات 
مثيرة للجدل أدلى بها األحد املاضي القت استهجان عدد من الدول األعضاء في 
قال فيها  زايتونغ« نشرت مقابلة  أملانيا  املجموعة. وكانت جريدة »فرانكفورتر 
النساء والخمر وطلبت بعد  أموالها في  اليورو صرفت   دول جنوب منطقة 

ّ
»إن

ذلك املساعدة«. وفي هذا السياق قال أوغوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية 
 رئيس مجموعة اليورو ال يمكنه البقاء 

ّ
البرتغال: »العديد من الناس فهموا اآلن أن

في منصبه، والحكومة البرتغالية تشاطر هذا الرأي، تصريحات ديسلبلوم غير 
مقبولة إطاقا.« ونفس االستياء عبر عنه مسؤولون في إسبانيا، حيث أّكد وزير 
ه يجب على ديسلبلوم أن 

ّ
االقتصاد لويس دو غيندوس لصيحفة “أل باييس” أن

)يورو نيوز( يقدم اعتذاراته للدول الجنوبية.  

األوروبـــي  املــركــزي  البنك  محافظي  مجلس  عضو  لوتنشليجر  سابن  قالت 
أمس األربعاء، إن البنوك التي تتطلع إلى نقل مقارها من بريطانيا إلى منطقة 
أســهــل. وقالت  تتمتع بعملية دخـــول  قــد  البريطاني  االنــفــصــال  بعد  الــيــورو 
ملسؤولن تنفيذين من البنك في فرانكفورت إن املركزي األوروبــي قد يكون 
تستخدمها  التي  املالية  النماذج  فحص  مــن  مؤقتًا  البنوك  إلعــفــاء  مستعدًا 
الجهات  البنوك تحقق معايير  أن تلك  التعثر طاملا  البنوك لتحديد مخاطر 
الداخلية  الــنــمــاذج  وراء  مــن  »نستهدف  بــريــطــانــيــا.وأضــافــت  فــي  التنظيمية 
تحقيق االستيعاب فيما يتعلق بالتوقيت... ستكون هناك فترة انتقالية قد 
تستخدم خالها كيانات جديدة في منطقة اليورو نماذج داخلية لم يقرها 
)رويترز( البنك املركزي األوروبي بعد«.  

أخبار في صور

قلق المستثمرين من سياسات ترامب

مطالبة باستقالة 
رئيس مجموعة اليورو

إغراءات أوروبية 
لبنوك حي المال البريطاني

)Getty( رولكس أشهر الماركات العالمية)Getty( زيارة الملك سلمان للصين رفعت من حجم الصفقات المتبادلة

الساعات  لصناعة  العاملي  املعرض  يفتتح 
ــه الـــيـــوم الــخــمــيــس فـــي مــديــنــة بـــازل  أبــــوابــ
ــواء تــغــلــب عليها  ــ شــمــال ســويــســرا، فـــي أجـ
انتعاشه  فقد  الــذي  القطاع  هــذا  فــي  الكآبة 

خال الفترة األخيرة.  
التي تسيطر على  الـــدول  مــن  وتعد سويسرا 
هـــذه الــصــنــاعــة، بــمــا يشبه االحــتــكــار العاملي 
ــاخـــرة، حــيــث تــنــتــج حـــوالـــي 30  ــفـ لــلــنــوعــيــة الـ
مــلــيــون ســاعــة فــي الــســنــة، أي 2.5% فــقــط من 
العالم. لكن من  عة في 

ّ
صن

ُ
امل مجمل الساعات 

سويسرا  تأخذ  املباعة،  الساعات  قيمة  حيث 
ــاعــــات الـــعـــاملـــي.  حـــصـــة 50% مــــن ســـــوق الــــســ
وحسب عاملون في هذه الصناعة فإن السبب 
يعود للساعات الفاخرة التي تصنعها والتي 
تعد من النوع الثمن الغالي القيمة. وبالفعل، 
الثمينة  الساعات  مــن   %95 مــن  أكثر   

َّ
أن نجد 

ــبــاعــة بأكثر مــن 1000 فــرنــك هــي مــن إنتاج 
ُ
امل

سويسرا، وحسب وكالة الخدمات الصحافية 
انفو«، تجني سويسرا  السويسرية »سويس 
قــرابــة 5 مــلــيــارات فــرنــك ســنــويــًا مــن مبيعات 
شّكل 

ُ
»رولــكــس« وحــدهــا.  وحسب التقرير ، ت

نــــحــــو %1.5  الـــــســـــاعـــــات  ــة  ــاعــ ــنــ عــــــائــــــدات صــ
ــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي الـــســـويـــســـري.  مــ
الصناعات  لــصــادرات  الثالثة  املرتبة  وتحتل 
وقطاع  والكيمياء  الصيدلة  بعد  السويسرية 
الــشــركــات  هـــذه  وتــتــمــركــز  امليكانيكية.  اآلالت 
بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي مـــقـــاطـــعـــات نــيــوشــاتــيــل 
وبــيــرن وجــنــيــف وســلــوتــورن والـــجـــورا وفــو، 
ضافة 

ُ
حيث تشّكل أكثر من 90% من القيمة امل

في القطاع. وفي هذه املناطق، تعتبر صناعة 

بكين ـ العربى الجديد

قـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة أرامــــكــــو 
»أرامكو«  إن  الناصر،  أمــن حسن  السعودية، 
جـــاهـــزة ملــضــاعــفــة اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الــصــن، 
التكرير واملعالجة  التعاون في مجال  خاصة 
الشركاء  أكبر  والتسويق. وتعتبر الصن من 
التجارين مع السعودية أهم ُمصدر نفط خام 

إلى الصن. 
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة 
التنمية في الصن  الصينية، خال منتدى 
يــقــام حاليًا فــي العاصمة  الـــذي  لــعــام 2017 
الثنائية  التجارة  حجم  أن  بكن،  الصينية 
الــســعــوديــة والــصــن بــلــغ 42.36 مليار  بــن 
دوالر في العام 2016، واستوردت الصن 51 
السعودية.  الخام من  النفط  مليون طن من 
وأشار الناصر خال مشاركته في املنتدى، 
إلى أن رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام 
ــتـــعـــودان بـــفـــرص كــبــيــرة على  والـــطـــريـــق سـ

الــشــركــات الــســعــوديــة والــصــيــنــيــة. وأعــلــنــت 
مــــامــــح خــطــة  ــام 2016  ــ عــ فــــي  الـــســـعـــوديـــة 
عــريــضــة لـــإصـــاح االقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة 
الـــســـعـــوديـــة«   2030 »رؤيــــــــة  عــــنــــوان  تـــحـــت 
من  وتحريرها  اململكة  باقتصاد  للنهوض 
أفكار  النفط، ما يحمل نفس  االعتماد على 
مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق الـــتـــي طــرحــتــهــا 

الحكومة الصينية في كثير من املجاالت.
ــال الــنــاصــر إن الــســعــوديــة والــصــن تــمــران  وقـ
بتحوالت اقتصادية مهمة، حيث أن السعودية 
مــســتــعــدة لـــتـــكـــون شـــريـــكـــًا اســتــراتــيــجــيــًا فــي 

مبادرة الحزام والطريق من أجل دفع التعاون 
بن الصن ومنطقة الشرق األوســط، وقارتي 
آســيــا وأفــريــقــيــا. يــذكــر أن الــشــركــات الصينية 
والــســعــوديــة وقــعــت 22 اتــفــاقــيــة اســتــثــمــاريــة 
البلدين في مجاالت  في  الخاص  القطاع  بن 
ــاويـــات  ــمـ ــيـ ــتـــروكـ ــبـ ــة والـ ــاقــ ــطــ االســـتـــثـــمـــار والــ
ــلـــوم  ــعـ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـ ــيـ ــنـ ــبـ واالتــــــصــــــاالت والـ
والــتــكــنــولــوجــيــا والــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة في 
املـــنـــتـــدى االســـتـــثـــمـــاري الــصــيــنــي الــســعــودي 
الـــذي عقد يــوم 16 مـــارس على هــامــش زيــارة 
العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
ــن بــــن االتـــفـــاقـــيـــات، وقــعــت  ــ ــى الــــصــــن. ومـ ــ إلـ
مع  تفاهم  السعودية مذكرة  »أرامــكــو«  شركة 
استكشاف  بشأن  »الصينية  »نورنكو  شركة 
الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي وفــــرص االســتــثــمــار 
فــي مــجــال الــتــكــريــر والــبــتــروكــيــمــاويــات. وفــي 
اتفاقية أخرى  »أرامــكــو«  الوقت نفسه، وقعت 
مــع شــركــة »ايــــورســــون« الــصــيــنــيــة فــي مجال 
اســتــكــشــاف فـــرص االســتــثــمــار فــي السعودية 
وتصنيع  والتصاميم  الهندسة  مــجــاالت  فــي 
األنابيب ومجاالت األبحاث والتطوير.وسلط 
منتدى التنمية الصيني الضوء على الفرص 
االستثمارية في إطار رؤية 2030 السعودية، 
التعاون في مختلف  إلــى جانب بحث تعزيز 
ــتــــجــــاري  ــادل الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات، وتــــعــــزيــــز الـ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــلــــديــــن الـــصـــديـــقـــن  ــبــ واالســـــتـــــثـــــمـــــاري بـــــن الــ
ــة وأكــــثــــر مــــن 600  ــعـــوديـ ــسـ بـــحـــضـــور مـــلـــك الـ

مسؤول حكومي ورجل أعمال من البلدين.
وحسب رويترز اجتمع هوانغ دان هوا نائب 
مــراقــبــة وإدارة  لــجــنــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
األصول اململوكة للدولة في الصن مع أمن 
لــشــركــة أرامــكــو  الــرئــيــس التنفيذي  الــنــاصــر 
السعودية األسبوع املاضي ملناقشة التعاون 
فــي قــطــاعــات الــنــفــط والــهــنــدســة والــكــهــربــاء 
وفقًا لبيان نشر على املوقع الرسمي للجنة 
أمس األربعاء. ولجنة مراقبة وإدارة األصول 
هي الجهة املعنية بتنظيم األصول اململوكة 

للدولة في الصن. 

ــر الــرئــيــســي لـــفـــرص الــعــمــل،  ــ
ّ
ــوف ــاعـــات املــ الـــسـ

حيث يعمل حــوالــي 57 ألــف شخص فــي 500 
ــقـــطـــاع. وبــإضــافــة  شـــركـــة نــاشــطــة فـــي هــــذا الـ
غير  بشكل  الــقــطــاع  بــهــذا  املتعلقة  الــوظــائــف 
ألــف وظيفة  أن هناك نحو 100  مباشر، نجد 
مرتبطة بصناعة الساعات في سويسرا. وبلغ 
قــطــاع صــنــاعــة الــســاعــات ذروتــــه فــي اإلنــتــاج 
فـــي نــهــايــة الــســتــيــنــيــات مـــع حـــوالـــي 90 ألــف 
عامل موزعن على 1500 شــركــة.  وفــي بداية 
السبعينيات، قلبت ساعات كوارتز اآلسيوية 
مــوازيــن الــســوق، وأدخــلــت صــنــاعــة الــســاعــات 
ــة كــبــيــرة. وفـــي منتصف  الــســويــســريــة فــي أزمـ
الــثــمــانــيــنــيــات، لـــم يــعــد هــنــاك ســــوى 30 ألــف 
عامل في قرابة 500 إلى 600 شركة نجت من 
هــذه األزمــــة. والــســاعــات الــفــاخــرة »املصنوعة 
ستهلكن 

ُ
امل فــي ســويــســرا« محبوبة جــدًا مــن 

دين.  وحسب فدرالية صناعة 
ّ
قل

ُ
وكذلك من امل

الساعات )FH(، يتم إنتاج أكثر من 35 مليون 
ساعة ُمقلدة كل سنة في العالم، أي أكثر من 
الــســاعــات السويسرية األصــلــيــة. وتصل  عــدد 
أرقــــام املــبــيــعــات الــنــاتــجــة عــن هـــذه املنتجات 
املزيفة إلى حوالي مليار فرنك، أي ما يعادل 

5% من مبيعات القطاع.

الماركة  األكثر مبيعًا 
ويــــقــــول عــــمــــاق اإلعـــــانـــــات الـــفـــرنـــســـي جـــاك 
لــــم تــمــتــلــك رولــــكــــس فــــي ســن  ســيــغــيــا »إذا 
الخمسن، فهذا يعني أنك فشلت في حياتك«.

وتــــوضــــح هـــــذه املـــقـــولـــة بـــشـــكـــل جـــيـــد الــبــعــد 
ــــزي االســـتـــثـــنـــائـــي الــــــذي حــصــلــت عــلــيــه  ــــرمـ الـ

املاركة ذات التاج في عالم الفخامة، فساعات 
رولكس تظهر في معصم الشخصيات األكثر 
ا من روجيه فيدرير، إلى براد بيت،  شهرة، بدًء
مرورًا بنيكوال ساركوزي. وهي أيضًا املاركة 
العالم.  أنــحــاء  فــي  مبيعًا  األكــثــر  السويسرية 
ــام 2015، بــلــغــت قــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا 5  ــ فـــفـــي عـ
مليارات فرنك سويسري، وتقدمت بكثير على 
أوميغا وكارتييه )2 مليار فرنك لكل ماركة(. 

وهذه على األقل تقديرات رونيه فيبير، املحلل 
تتمتع  رولكس  كانت  وإن  فونتوبل.  بنك  في 
العالم  أنــحــاء  فــي جميع  لها  بسمعة ال مثيل 

فهي تتحفظ بشكل تام عن سير أعمالها. 
ورولــــــكــــــس الــــتــــي تــــقــــوم مــــؤســــســــة عـــائـــلـــة 
ويـــــلـــــســـــدورف، مــــؤســــس املــــــاركــــــة، بــــــــإدارة 
داولة في سوق البورصة 

َ
أعمالها ليست ُمت

وبـــيـــانـــاتـــهـــا املـــالـــيـــة وســـعـــرهـــا غـــيـــر قــابــل 
لــلــتــفــاوض. وبــالــتــالــي يمكن لــهــذه املــاركــة، 
التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، أن تسيطر 
على تصريحاتها كما يحلو لها، بعيدًا عن 
وإلى  البورصة.  الشفافية في ســوق  قواعد 
ــنـــاك ثـــــاث مــجــمــوعــات  ــكــــس، هـ جـــانـــب رولــ
ــات  ــاعــ ــســ ــلــــى ســـــــوق الــ ــر عــ ــيـــطـ ــرة تـــسـ ــيــ ــبــ كــ
الـــســـويـــســـريـــة، وهـــــي مــجــمــوعــة ســـواتـــش، 
الــتــي تــحــتــل املــرتــبــة األولــــى فــي الــعــالــم في 
الــســاعــات. وشــركــة سواتش  قــطــاع صناعة 
يــتــم تـــــداول أســهــمــهــا فـــي ســــوق الــبــورصــة 
السويسرية وتسيطر عائلة حايك وأقاربها 

على نحو 40% من رأس مالها.
صنعة من قبل 

ُ
وهنالك مجموعة ريشمون، امل

أفريقي يوهان روبـــرت. وهــي شركة  الجنوب 
كــذلــك مــطــروحــة لــلــتــداول فــي ســوق البورصة 

في سويسرا وجنوب إفريقيا. 
كما أن هنالك مجموعة  LVMH، املجموعة 
ــــى فـــي الــعــالــم فـــي صــنــاعــة املــنــتــجــات  األولــ
بيرنار  الفرنسي  يرأسها  والــتــي  الــفــاخــرة، 
آرنو. وهي شركة مسجلة ببورصة باريس 

حيث يوجد مقرها.
)العربي الجديد(

42 مليار دوالر تجارة صين والسعوديةسويسرا تجني 5 مليارات فرنك سنويًا من رولكس

بمصالح  يضر  عليها  الكبير  اإلنــفــاق  هــذا 
ــالـــب الــصــن  ــد تـــطـ ــ ــه، وقــ ــيــ ــنــ بـــــــاده ومــــواطــ
بـــزيـــادة مــســاهــمــتــهــا وفــقــًا لــتــنــامــي دورهـــا 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي فــي الــعــالــم.  لكن 
بكن تعارض تمييزها عن البلدان النامية 
االخرى في نسبة املستحقات السنوية، وال 

تــقــريــر الــشــهــر املـــاضـــي، إلـــى مــســؤولــن في 
إدارة ترامب قولهم إن الرئيس سيبدأ خال 
األيام املقبلة في مراجعة وإلغاء العديد من 
االتفاقات وااللتزامات املالية ألميركا تجاه 
املنظمات الدولية بما في ذلك األمم املتحدة 
األميركية،  الصحيفة  وقــالــت   %40 بنسبة 

تقبل طريقة إعداد املستحقات التي تتجاوز 
الــدفــع.  ويتخوف مسؤولون  قدراتها على 
أوروبيون من تداعيات خفض تمويل األمم 
املــتــحــدة وبــرامــجــهــا عــلــى عــمــلــيــات اإلغــاثــة 
فـــي املــنــاطــق الــفــقــيــرة مـــن الـــعـــالـــم.  وكــانــت 
صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« قــد نسبت في 

إن أمـــيـــركـــا فـــي عــهــد تــــرامــــب، ربـــمـــا تــوقــف 
تمويلها ألية منظمة عاملية أو وكالة تابعة 

لألمم املتحدة وفقًا للمعايير التالية: 
الدولية  الوكالة  أو  املنظمة  كانت  إذا  أواًل: 
كــــامــــلــــة  عـــــضـــــويـــــة  ــنــــح  ــمــ ــتــ ســ أو  مــــنــــحــــت 
املنظمات  مــن  أي  أو  الفلسطينية  للسلطة 

الــفــلــســطــيــنــيــة أو تـــدعـــم بـــرامـــج اإلجـــهـــاض 
أو تــقــف ضــد الــحــظــر األمــيــركــي ضــد إيـــران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو تــســاعــد فـــي الــتــفــاف 

هاتن الدولتن على الحظر املفروض. 
ثــانــيــًا: وقــــف الــتــمــويــل ألي مــنــظــمــة دولــيــة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا دولـــــة تـــــؤوي اإلرهـــــــاب أو 
واقعة تحت أي شكل من أشكال نفوذ هذه 

الدولة التي تؤوي اإلرهاب. 
ثــالــثــًا: وقــــف الــتــمــويــل أليــــة مــنــظــمــة دولــيــة 
واقعة تحت نفوذ دولة تضطهد الجماعات 

املهمشة أو تخرق حقوق اإلنسان. 
وربما سيتجه ترامب قريبًا إلصدار مراسيم 
بشأن صندوق النقد والبنك الدولين، بعد 
دق املسمار األول في نعش منظمة التجارة 
العاملية، عبر إعانه عن »ضريبة الحدود«، 
ــــي ســـيـــفـــرضـــهـــا عــلــى  ــتـ ــ وهـــــــي الــــــرســــــوم الـ
البضائع املستوردة إلى داخل باده بنسبة 
قــوانــن منظمة  تــقــدر بنحو 35%، وتــخــرق 
التجارة العاملية. يذكر أن الواليات املتحدة 
سبق لها أن قطعت التمويل عن يونيسكو 
بفلسطن كعضو  االعـــتـــراف  قــبــولــهــا  بــعــد 
كامل العضوية العام 2011.  ومن شأن قرار 
خــفــض الــتــمــويــل األمــيــركــي لــألمــم املــتــحــدة، 
الجمعيات  قلق  يثير  أن  واقــعــًا،  أصــبــح  إذا 
األميركية الناشطة في مجال اإلغاثة ودعم 
الــفــقــراء فــي أنــحــاء الــعــالــم، كــمــا يثير كذلك 
قلق جمعيات تنظيم األســرة واملدافعة عن 

حقوق املرأة.
ويـــرى اقــتــصــاديــون فــي أمــيــركــا وخــارجــهــا، 
الــدور  الخاصة بتقليص  قـــرارات ترامب  أن 
العاملية  املنظمات  فــي  تدريجيًا،  األميركي 
التي تحمي الحقوق وتنظم عاقات الدول 
والـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة مــثــل مــنــظــمــة الــتــجــارة 
عــبــر قـــوانـــن الــحــمــايــة الــتــجــاريــة، سيعني 
فــوضــى إذ ربــمــا يــمــهــد لــفــوضــى سياسية 
وتجارية في العالم، وربما سيقود إلغاؤها 
تلقائيًا إلى احتدام التنافس بن الدول على 
ــواق واســتــخــدام آلــيــات الضغط  كــســب األســ
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري الـــتـــي ربـــمـــا تعيد 

العالم إلى العهود االستعمارية.
العام لألمم املتحدة أنطونيو  وكــان األمــن 
جوتيريش حذر قبل أيام من خفض مفاجئ 
في التمويل األمريكي للمنظمة الدولية، في 
حــن قــال سفير فرنسا لــدى األمـــم املتحدة 
إن تراجع واشنطن عن دورهــا في الشؤون 

العاملية قد يؤدي ملزيد من االضطراب.

فرنسا  وتعّد  المتحدة،  األمــم  ميزانية  من   %22 نحو  أميركا  تؤّمن 
وبريطانيا وألمانيا واليابان من الدول الرئيسية المساهمة فيها. وال تشمل 
نفقات  المتحدة  ــم  األم ميزانية 
تبلغ  التي  السالم  حفظ  عمليات 
ميزانيتها السنوية 7.5 مليارات دوالر 
لتشغيل  المخصصة  ــوال  األم وال 
الوكاالت الكبرى للمنظمة الدولية 
المتحدة  األمـــم  صــنــدوق  مثل 
وبرنامج  »يونيسف«  للطفولة 
المتوقع  ومن  العالمي.  الغذاء 
أن يطلب ترامب من دول أوروبية 

وآسيوية زيادة مساهمتها.

22% مساهمة في المنظمة الدولية

مال وسياسة

كشف تقرير سويسري، أن 
صناعة الساعات  تساهم 

بنسبة 1.5% من الدخل 
القومي للبالد
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عادل شديد

أسابيع،  منذ  الفلسطيني،  املجتمع  يمر 
بــصــدمــة كــبــيــرة، بــعــد اكــتــشــاف األجـــهـــزة 
مشاتل  الفلسطينية  والــشــرطــيــة  األمــنــيــة 
ــيــــش، فــي  ــلــــمــــخــــدرات والــــحــــشــ ضـــخـــمـــة  لــ
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  عــــــدة مـــحـــافـــظـــات فـ
بحكم  خــصــوصــا،  الخليل  محافظة  وفـــي 
مــحــاذاتــهــا مـــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة  للخط 
السبع،  بئر  مدينة  األخــضــر، وخــصــوصــا 
ــة إلــــــى وجــــــــود عــــــدة مــســتــوطــنــات  ــ ــافـ ــ إضـ
يـــهـــوديـــة  فـــي املـــحـــافـــظـــة. وبـــــات املــجــتــمــع 
الــفــلــســطــيــنــي يـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق والــــخــــوف 
الحقيقي على مستقبله، ومستقبل شبابه، 
الفتاكة في  املــخــدرات  آفــة  انــتــشــار  بسبب 
والتي  الشبابية منهم،  أوساطه، ال سيما 
شــكــلــت وتــشــكــل الــعــمــود الــفــقــري للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ســــواء فـــي مــســيــرة مــقــاومــة 
االحتالل، أو في عمليات التنمية والبناء، 
خصوصا  متماسك،  قــوي  مجتمع  لبناء 
فــي املجتمع  املــخــدرات  أن ظــاهــرة انتشار 
فقط،  أمنية  مشكلة  تعتبر  ال  الفلسطيني 
ال بل إنها أكثر، وأبعد من ذلك، حيث إنها 
تمثل تهديدا جديا وحقيقيا على املجتمع 
الفلسطيني برمته، إذ  إنها قضية دينية، 
وطـــنـــيـــة، ســيــاســيــة، ثــقــافــيــة، اجــتــمــاعــيــة، 
اقتصادية، وصحية، بعد أن أفادت تقارير 
ــات كــثــيــرة صــــادرة عــن املــؤســســات  ــ ودراسـ
ذات الــصــلــة بقضية املـــخـــدرات بـــأن أعـــداد 
متعاطي املــخــدرات قــد تــجــاوزت  ثمانني 
ألف فلسطيني، فيما تجاوز عدد املدمنني 
عــشــريــن ألـــفـــا آخـــريـــن، ربــعــهــم مـــن مــديــنــة 
القدس املحتلة، ما يؤكد مدى استهدافها 

كمال عبد اللطيف

يــتــعــّرض نـــظـــام الــحــكــم الـــديـــمـــقـــراطـــي، في 
عديدة، سواء  األخيرة، المتحانات  العقود 
ــخــت فيها قــواعــده،  فــي الــبــلــدان الــتــي تــرسَّ
أو في البلدان التي تضع نفسها في خانة 
األنظمة العابرة لألطوار االنتقالية املؤدية 
ــه، وهـــــي األنـــظـــمـــة الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا  ــيــ إلــ
وآلياتها  بالديمقراطية  ع  التشبُّ عمليات 
في العمل السياسي، لحظات انخراطها في 
في  وتوطينها  مرجعيتها  ل 

ُّ
تمث عمليات 

 ملا 
ٌ
 سريعة

ٌ
الفكر وفي القيم. تكشف متابعة

كثيرة،  ديمقراطية  بلدان  في  اليوم  يجري 
ر 

ِّ
الت التي تؤش واِجه جملة من التحوُّ

ُ
أننا ن

على بروز جملٍة من املواقف التي تدعو إلى 
دًا في الخيارات الديمقراطية،  التفكير ُمَجدَّ
ــب 

َّ
وفـــي مــســاطــرهــا وتــقــنــيــاتــهــا، ومـــا يــتــرت

ــا تــكــشــف  ــمــ ــه مـــــن نــــتــــائــــج. كــ ــلــ عـــــن ذلـــــــك كــ
ر الــســريــع الــجــاريــة الــيــوم في  أنــمــاط التغيُّ
مــجــتــمــعــاٍت كـــثـــيـــرة، بـــــروز مــعــطــيــات غير 
فرزها آليات الفعل الديمقراطي، 

ُ
منتظرة، ت

أمام  بــدورهــا في خلق معضالت  وتساهم 
املشروع الديمقراطي وآليات تدبيره، األمر 
دًا  د ضــرورة إعــادة التفكير مجدَّ الــذي يؤكِّ
وإذا  العمل.  في  وآلياتها  الديمقراطية  في 
الديمقراطي  الحكم  بنظام  املهتمون  كــان 
يــتــابــعــون الــجــهــود الــنــظــريــة واإلجـــــــراءات 
القانونية التي يبتكرها الخبراء والفاعلون 
الـــســـيـــاســـيـــون ورجـــــــال الــــقــــانــــون، مــــن أجـــل 
تــحــصــني وتــطــويــر الــفــلــســفــة الــديــمــقــراطــيــة 
يعرفون  فإنهم  التاريخ،  في  وامتحاناتها 
ــر املــــــــآزق يـــســـتـــدعـــي لــــزوم  ــ ـ

ُ
ــوات ــ كــــذلــــك أن تـ

ــِعــَهــا، وبــنــاء املــخــارج 
ْ
ــَرف مــواصــلــة الــبــحــث ِل

املناسبة للسياقات التي أدت إلى حصولها.
ــا نـــحـــن بــــصــــدده مــــع مــبــدأ  ــتـــعـــارض مــ ال يـ
ــع املــســتــمــر إلـــى اســتــنــبــات وتــوطــني، 

ُّ
الــتــطــل

 
ً
ثــم تــطــويــر املـــشـــروع الــديــمــقــراطــي، فلسفة
فنمط  السياسي،  محيطنا  فــي  وإجــــراءات 
الـــحـــكـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي ُيــــَعــــدُّ فــــي الــتــجــربــة 

سالم لبيض

تمثل التسريبات السياسية التي استشرت 
ــام فـــي تـــونـــس حـــالـــة أنـــومـــيـــا، أو  ــ ــذه األيــ هــ
ــــق اإليــتــيــمــولــوجــيــا  ــة، وفـ ــاريـ ــيـ ــعـ فــــقــــدان املـ
الدوركايمية. هي ظاهرة  السوسيولوجية 
لــــم تـــكـــن مـــألـــوفـــة قـــبـــل 14 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
الثاني 2011، ففي ذلك الزمن كانت الطبقة 
أحيانا، على  التونسية تعيش،  السياسية 
ــتـــي تــطــلــقــهــا  ــــع اإلشــــاعــــة الــســيــاســيــة الـ وقـ
بـــعـــض أجـــهـــزتـــهـــا األمـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــة، أو 
واالســتــخــبــاريــة والــحــزبــيــة، لتوجيه الــرأي 
العام، أو اختباره وقياسه تجاه موقٍف أو 
قرار ما، أو شخصية يقع إعدادها لوظيفة 
ــي هـــــرم مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة. أمـــاطـــت  ــا فــ مــ
التسريبات اللثام عن حقائق خفية كثيرة، 
في  التونسية  السياسية  الطبقة  تعيشها 
اجتماعاتها وخلواتها ومناجاتها بعضها 
ــا  بــعــضــا، مــعــتــقــدة أنـــهـــا مــؤتــمــنــة أســـرارهـ
ومؤمنة ظهرانيها من كل خيانٍة أو اعتداء 
ــدره املـــحـــتـــمـــل عـــــدو ولـــيـــس صــديــقــا.  مــــصــ
لــكــن الــوقــائــع أثــبــتــت غــيــر ذلــــك، فالصديق 
الــســيــاســي و»املـــنـــاضـــل« الــحــزبــي بـــات هو 
العدو املحتمل، بدال من املنافس السياسي 
والــغــريــم األيـــديـــولـــوجـــي الـــخـــارجـــي. ويــنــم 
هــذا األمــر عــن أزمــة أخالقية حـــادة، يعيش 
على وقعها عالم السياسة التونسية الذي 
يبدو أنه فقد مناعته وقدرته القيمية على 
الطفيلية،  واملــمــارســات  للظواهر  التصدي 
وانكشفت عورات سياسيني كثيرين، كانوا 
والــصــالح  للطهر  أمثلة  أنفسهم  يــســّوقــون 
والدفاع  والشفافية،  والحوكمة  واإلصــالح 
عــن ســيــادة الــبــالد وإقــامــة مجتمع الــعــدل. 
ــبـــح مـــألـــوفـــا أن تـــرتـــبـــط فــضــيــحــة  فـــقـــد أصـ
النائب، على غــرار الحصول  أخالقية بهذا 
عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة بــعــد انــتــقــالــه إلـــى حــزٍب 
ــان، أو شــبــهــة فـــســـاد وتــــجــــاوزات سلطة  ــ ثـ
أو كذب  الدولة،  السامي في  املسؤول  بهذا 
ومراوغة وتالعب وتضليل، بهذا الوزير أو 
ذاك، أو حتى بالرئيس نفسه وأفراد عائلته 
وكبار مستشاريه ومقّربيه وحفظة أسراره، 
القاطعة من  والحجة  بالدليل  ذلك  وإثبات 
هياكل الرقابة في الدولة، أو من املجتمعني 
املـــدنـــي واإلعــــالمــــي، مـــن دون أن يــتــعــّرض 
العقاب والزجر  إلــى أي شكل من  أي منهم 
الداخلية لألحزاب،  التي تعّج بها األنظمة 
وقوانينها  التأسيسية  الــدولــة  ونــصــوص 

ومنظومتها التشريعية ككل.
عرفت تونس، وعلى غرار مجتمعات أخرى، 
تـــســـريـــبـــات ســيــاســيــة مــــن الـــــــوزن الــثــقــيــل، 
بغرض إضعاف خصم سياسي، والكشف 
انتشاره  ازدواجــيــة خطابه، والحّد من  عن 
االنتخابية  قاعدته  مــن  وحرمانه  الحزبي 
التي قــد تمّكنه مــن الــوصــول إلــى السلطة، 
وأحسن األمثلة على ذلك، التسريب املنسوب 
إلى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، 
املنشور على »يوتيوب« في شهر أكتوبر/ 
تشرين األول سنة 2012، وتداوله في أثناء 
في  فيه  تحّدث  الــذي  االنتخابية  الحمالت 
العلميني  السلفيني  مــن  مجموعة  حــضــرة 
أو الجهاديني، قائال إن »الشرطة والجيش 
واإلعـــــــالم  اإلدارة  وإن  مـــضـــمـــونـــني،  ــيـــر  غـ
تتحكم فيهما القوى العلمانية، وإن تجربة 
 
ً
اإلســالمــيــني الــتــونــســيــني لــيــســت أكــثــر قــوة

مـــن تــجــربــة إســالمــيــي الـــجـــزائـــر فـــي مطلع 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي الــتــي تــّم 

حسين عبد العزيز

على مدار السنوات الطويلة، شنت إسرائيل 
عـــشـــرات الــــغــــارات فـــي ســـوريـــة، ســــواء قبل 
ــة أو بــعــدهــا، ووصـــل األمـــر فــي بعض  األزمـ
ــارات إلـــى اســتــهــداف مــنــاطــق عسكرية  ــغـ الـ
مــهــمــة جــــدا، مــثــل الـــغـــارة الــتــي اســتــهــدفــت 
ما قالت إسرائيل إنــه مفاعل نــووي سري، 
طــور البناء فــي  ديــر الـــزور شرقي سورية 
التي  والــغــارة   ،2007 أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
ــزا لـــألبـــحـــاث الــعــلــمــيــة في  ــركـ اســتــهــدفــت مـ
جــمــرايــا خــلــف جــبــل قــاســيــون فـــي يــنــايــر/ 
الــبــحــوث  ومــــركــــز   ،2014 الـــثـــانـــي  كــــانــــون 
العلمية في دمشق في مايو/ أيار من العام 
موازين  في  الحاد  التباين  وبسبب  نفسه. 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة بـــني ســـوريـــة وإســرائــيــل 
لصالح األخيرة، اعتادت دمشق التصريح، 
بعد كل عدوان إسرائيلي، بأن الرد سيأتي 
في الزمان واملكان املناسبني. وفي القصف 
ــام، ثمة  ــ اإلســرائــيــلــي عــلــى ســـوريـــة، قــبــل أيـ
ــكــــال قـــطـــيـــعـــة مـــــع الـــهـــجـــمـــات  تــــــطــــــوران شــ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى ســــوريــــة: أن 
غــارة، وهذا  أعلنت رسميا شنها  إسرائيل 
لم نعتد عليه طوال السنوات املاضية، حيث 
الخبر يأتي من وسائل إعــالم غربية،  كــان 
تعقبها تصريحات إسرائيلية شبه رسمية 
تــؤكــد وقـــوع الــهــجــوم. والــتــطــور الــثــانــي أن 
ما  اإلسرائيلي،  الهجوم  على  ردت  سورية 
لــم يــحــدث ســابــقــا، إذ اعــتــرضــت الــطــائــرات 
اإلسرائيلية بصواريخ إس 200، ثم أطلقت 

صواريخ باتجاه إسرائيل.
ــتـــراف   ال يــتــعــلــق الــــســــؤال املــــركــــزي بـــاالعـ
اإلسرائيلي بشن غارة على سورية، وإنما 
ــرة إطــــالق صـــواريـــخ إلســقــاط  ــيـ بـــقـــرار األخـ
الـــطـــائـــرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، ومــــن ثـــم إطـــالق 
بــاتــجــاه إســرائــيــل.  ـ أرض  صـــواريـــخ أرض 
ــة هــــذه  ــ ــــوريـ ــــسـ وتــــشــــكــــل هـــــــذه الــــخــــطــــوة الـ
املتبع تجاه  العسكري  التكتيك  قطيعة مع 
إســـرائـــيـــل مــنــذ ســـنـــوات طـــويـــلـــة. هـــل الـــرد 
السوري مرتبط بتغيير في االستراتيجية 
الــعــســكــريــة، كــمــا ذهـــب إلــيــه بعضهم، على 
تــطــورا  يتطلب  التغيير  هـــذا  أن  مــن  الــرغــم 
أمــر  املــســتــوى، وهـــو  عــالــي  تقنيا عسكريا 
أم أن  ــة؟  غير متوفر فــي ســوريــة قبل األزمــ
ما جرى ال يخرج عن بروباغندا إعالمية، 
النظام لنفسه مقاوما  إنتاج  إعــادة  هدفها 

 إلسرائيل؟ 
ً
ومقاتال

ــم يـــكـــن الــــــرد الـــســـوري  ــال، لــ ــ ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
الروسي،  الــوجــود  لــوال  ليحدث،  العسكري 

ــلـــي ومــؤســســاتــه  ــيـ ــتــــالل االســـرائـ مــــن االحــ
األمنية، وخصوصا أن أغلبيتهم من الفئة 
ــقــــادرة عــلــى الــبــنــاء والــتــنــمــيــة  الــعــمــريــة الــ

واملقاومة.
ــــالل األولـــــــــى، عــمــلــت  ــتـ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات االحـ
ــا عــلــى  ــهــ ــراتــ ــابــ ــل وأجــــــهــــــزة مــــخــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
اســتــهــداف الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي، بشتى 
ــبــــاط  ــل، لـــــــزرع اإلحــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــيــــب والـ ــالــ األســ
ــم،  ــهــ ــفــــوســ ــة والــــــــيــــــــأس فـــــــي نــ ــ ــمــ ــ ــزيــ ــ ــهــ ــ والــ
وإسقاطهم أخالقيا وأمنيا، وإبعادهم عن 
الفلسطينية،  الوطنية  بالقضية  االهتمام 
مستغلة  عــمــومــا،  السياسية  وبالقضايا 
السياسية واالقــتــصــاديــة  ــاع  األوضــ بــذلــك 
ــة، والـــــــذي تــجــلــى بـــوضـــوح  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
فــــــي مـــــــغـــــــادرة عــــــشــــــرات ألــــــــــوف الــــشــــبــــان 
والتوجه  الـــدراســـة،  مقاعد  الفلسطينيني 
إلـــى الــعــمــل داخــــل إســرائــيــل، مــا ســهــل من 
إمكانية االحــتــكــاك  والــتــواصــل مــع تجار 
املـــــخـــــدرات ومــتــعــاطــيــهــا اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، 
األمــر الــذي أدى إلى وقوعهم في مستنقع 
املــخــدرات والجريمة، والــذي كــان له الــدور 
الــبــارز فــي انتقال املــخــدرات إلــى األراضــي 
بني  وانتشارها  وتوزيعها  الفلسطينية، 
الـــشـــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــني، فـــي ظـــل انـــعـــدام 
ــة( دخـــــــول املـــواطـــنـــني  ــعــ ــابــ ــتــ ــبــــة )ومــ مــــراقــ
منها،  وخروجهم  اسرائيل  الفلسطينيني 
ــيــــة والـــشـــرطـــيـــة  ــنــ بـــســـبـــب الـــســـيـــطـــرة األمــ
ــابــــر  ــة الــــكــــامــــلــــة عــــلــــى املــــعــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
الغربية مع  التي تربط الضفة  والحواجز 
إســرائــيــل، وانـــعـــدام أي وجـــود فلسطيني 

على تلك املعابر والحواجز. 
تـــمـــارس املــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة املــقــامــة 
عــلــى أراضــــي الــضــفــة الــغــربــيــة دورا بـــارزا 

وإمــكــانــات تقنية وقــــدرات فنية كــثــيــرة، ما 
الفلسطينية  الــســلــطــة  قـــدرة  عـــدم  إلـــى  أدى 
ودوائـــــرهـــــا مــــن مـــحـــاربـــة ظــــاهــــرة انــتــشــار 
املخدرات، وقد ازدادت العراقيل اإلسرائيلية 
بعد  الفلسطينية،  األمــنــيــة  األجـــهـــزة  أمــــام 
اجـــتـــيـــاح الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي مــنــاطــق أ، 
فـــرضـــت ســلــطــات  الــــعــــام 2002، حـــيـــث  فــــي 
االحتالل على األجهزة األمنية الفلسطينية 
ــة قــبــل  ــقــ ــوافــ ــلـــى تـــصـــريـــح ومــ الـــحـــصـــول عـ
أنحاء  أمني في جميع  بــأي نشاط  قيامها 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بــاســتــثــنــاء الــنــشــاطــات 
األمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة االعـــتـــيـــاديـــة داخـــل 
مباني املقاطعة ومقراتها التي تضم قيادة 
السلطة في كل محافظة، ما أدى إلى انتقال 
املــــخــــدرات، وإقــــامــــة مــشــاتــل ومــســتــنــبــتــات 
الزراعية حتى  األشــتــال  آالف  كبيرة، تضم 
داخــــل مــنــاطــق أ، كــمــا تـــم الــكــشــف عــنــه في 
ضبطت  عندما  املاضية،  القليلة  األسابيع 
األجهزة األمنية الفلسطينية عددا من تلك 

الكبيرة والــضــخــمــة، والــتــي تؤكد  املــشــاتــل 
وبمشاركة  ســنــوات،  استغرق  إنجازها  أن 
جــمــاعــيــة تــرتــقــي إلـــى الــعــصــابــات الــكــبــرى، 
وبـــإمـــكـــانـــات مــالــيــة وفــنــيــة وتــكــنــولــوجــيــة 
ضــخــمــة، ال يمكن أن تــتــم  بـــدون املــشــاركــة 
ــتـــني، أو أضــعــف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ واملــــســــاعــــدة اإلسـ
اإليـــمـــان غــض الــبــصــر األمــنــي اإلســرائــيــلــي 

عنها.
على الرغم من العراقيل اإلسرائيلية، ونقص 
اإلمكانات والخبرات الفلسطينية، إال أنه ال 
يجوز إغفال البعد السياسي الفلسطيني، 
والـــنـــاتـــج عـــن االنـــقـــســـام بـــني حــركــتــي فتح 
وحــمــاس، والـــذي أدى إلــى حـــدوث تغيرات 
ــــات واألجــــنــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وإن  ــــويـ فـــي األولـ
مــحــاربــة الــعــمــالء، والــخــارجــني عــن الصف 
الوطني، واملجرمني، لم تعد تتقدم أولويات 
املناكفات  في  املنشغلة  والفصائل  السلطة 
والخالفات الداخلية، تاركة الساحة ملروجي 
املــــخــــدرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــني، وعــمــالئــهــم من 
الفلسطينيني، إلغراق املناطق الفلسطينية 
باملخدرات والحشيش، في بيئة فلسطينية 
واجتماعية  وأمنية  واقتصادية  سياسية 
ــذه اآلفـــة  شــكــلــت تـــربـــة خــصــبــة النــتــشــار هــ
ــبـــان الــفــلــســطــيــنــيــني، مــع  فــــي أوســـــــاط الـــشـ
العلم أن الفصائل الوطنية، في االنتفاضة 
الفلسطينية األولــى في أواخــر الثمانينات 
لــعــبــت دورا مــهــمــا فـــي مـــواجـــهـــة األجـــهـــزة 
التي عمدت إلى إغراء  األمنية اإلسرائيلية 
إلسقاطهم  باملخدرات،  فلسطينيني  شبان 
أمنيا، حيث استطاعت الفصائل أن تسجل 
إنـــــجـــــازاٍت كـــثـــيـــرة فــــي مـــحـــاربـــة املــــخــــدرات 
وغــيــرهــا مـــن الـــجـــرائـــم األخــــــرى، كــالــرذيــلــة 
والفنت  والــقــالقــل  الــخــوف  ونشر  والسرقاتـ 

من  الــرغــم  عــلــى  الفلسطيني،  املجتمع  فــي 
أن معظم نشاطاتها وأعمالها وفعالياتها 
كانت تتم سرًا، وقد حققت إنجازات كثيرة، 
في ظل غياب أية سلطة وطنية فلسطينية، 
ــانـــت املــنــطــقــة  ــيـــة، حـــيـــث كـ ــنـ وال أجــــهــــزة أمـ
برمتها خاضعة لسيطرة األجهزة األمنية 

واملخابراتية اإلسرائيلية وتحّكمها.
يــؤكــد ذلـــك كــلــه أن رأس املـــال االجــتــمــاعــي 
في  الفلسطيني أصبح في خطر حقيقي، 
وقـــٍت يتكشف فــيــه مــزيــد مــن األخــبــار عن 
زيـــادة انــتــشــار آفــة املــخــدرات والحشيش، 
واكـــتـــشـــاف مـــزيـــد مـــن املــشــاتــل واملــعــامــل، 
ــادة حــالــة اإلحـــبـــاط، وعــدم  إضــافــة إلـــى زيــ
السياسي،  األداء   عــن  املجتمعي  الــرضــى 
والـــخـــدمـــاتـــي،  واإلداري،  واالقــــتــــصــــادي، 
وانــتــشــار الــفــســاد واملــحــســوبــيــة، وزيــــادة 
هيمنة رجال األعمال واملــال، وتراجع دور 
القوى الوطنية والفصائل، في ظل انعدام 
ــاألفــــق الـــســـيـــاســـي واالقـــتـــصـــادي  األمــــــل بــ
فـــي املــــدى املــنــظــور، مـــا يــفــرض عــلــى الــكــل 
وطنية  اســتــراتــيــجــيــة  وضـــع  الفلسطيني 
فلسطينية شاملة، تشارك فيها مؤسسات 
والفصائل  والــخــدمــاتــيــة  األمــنــيــة  السلطة 
ــي،  ــ ــدنـ ــ ــة، ومـــــؤســـــســـــات املــــجــــتــــمــــع املـ ــ ــافــ ــ كــ
واملؤسسات الشبابية األخــرى، واملــدارس، 
ــد واملــــؤســــســــات  ــاجــ ــســ والــــجــــامــــعــــات، واملــ
ــز الــتــأهــيــل  ــ ــراكـ ــ اإلعــــالمــــيــــة املـــخـــتـــلـــفـــة، ومـ
واإلصــــالح، وإعـــالن الــحــرب على العمالء، 
وتــجــار املـــخـــدرات ومــروجــيــهــا، الجــتــثــاث 
هذه اآلفة التي تهدد املجتمع الفلسطيني، 
وباتت خطرا جّديا على تماسكه ومناعته 

وصموده.
)كاتب فلسطيني(

الــســيــاســيــة املــعــاصــرة أقـــل األنــظــمــة ســـوءًا، 
وأكـــثـــرهـــا قــربــا مـــن الــطــمــوحــات الــبــشــريــة، 
الهادفة إلى بناء مجتمعات متوازنة، حيث 
تــســاهــم آلـــيـــات الـــتـــوافـــق والـــتـــراضـــي الــتــي 
يعمل بها النظام املذكور في تحقيق كثير 
من أشكال التوازن االجتماعي. وتبرز هذه 
بنقائضه  مقارنته  عند  بــوضــوح،  املسألة 
ــلــة فـــي األنــظــمــة الــكــلــيــانــيــة وأنــظــمــة 

ِّ
املــتــمــث

التي ســادت وما  االستبداد، وهي األنظمة 
ــزال ســـائـــدة فـــي مــجــتــمــعــاٍت كــثــيــرة. فقد  ــ تـ
تــبــلــور املــــشــــروع الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي 
ر، وذلــــك خــالل  ج والـــتـــطـــوُّ بكثير مــن الـــتـــدرُّ
َبت  َجرَّ السياسي،  العمل  من  طويل  تاريخ 
سياسية  أنظمة  البشرية  املجتمعات  فيه 

مختلفة.
 أمـــــام نــتــائــج االنــتــخــابــات 

ً
ــف مـــثـــال

َّ
لــنــتــوق

ــه مــن  ــ ــرزتــ ــ ــيــــة ومــــــا أفــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــيــ ــرئــــاســ الــ
تــداعــيــات فــي املــجــال الــســيــاســي، األميركي 
ــي الـــرئـــيـــس  ــ ــ ـ

ّ
ــَول ــ ــ ـ

َ
والـــــعـــــاملـــــي، وذلــــــــك بــــعــــد ت

ــالـــد تـــرامـــب رئـــاســـة الـــواليـــات  الــجــديــد دونـ
الــفــعــل  ردود  ــتــــواصــــل  تــ حـــيـــث  املــــتــــحــــدة، 
ــل  ــرة عـــن مـــواقـــف مــتــنــاقــضــة. ولــنــتــأمَّ املــعــبِّ
أيـــضـــا الـــصـــراعـــات واملــــــآزق الـــتـــي أفــرزتــهــا 
ولليسار  لليمني  التمهيدية  االنــتــخــابــات 
ــتــــعــــدادات  فــــي فـــرنـــســـا، حـــيـــث تـــجـــري االســ
ــبــت عن 

َّ
لــالنــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، فــقــد تــرت

ــابـــات الــتــمــهــيــديــة جــمــلــة مــن  ــتـــخـ ــيـــة االنـ آلـ
املــــعــــارك، دفــعــت املــهــتــمــني واملــتــابــعــني إلــى 
مـــواجـــهـــة أســـئـــلـــٍة تــتــصــل بــعــالقــة الــقــضــاء 
واإلعالم باملجال السياسي، وعالقة اإلعالم 
والـــقـــضـــاء بــاملــشــهــد الـــحـــزبـــي، كــمــا تــطــرح 
الرئاسية  االنتخابات  حــول  أخــرى،  أسئلة 

ر. الت القيم في عالم متغيِّ والفساد وتحوُّ
لــنــفــكــر أيـــضـــا فـــي نــتــائــج الــتــصــويــت الـــذي 
أفــضــى إلـــى الـــدعـــوة إلـــى خــــروج بريطانيا 
ــاد األوروبــــــــــــي، حــيــث  ــ ــحـ ــ الـــعـــظـــمـــى مــــن االتـ
ســيــنــجــم عـــن تــنــفــيــذ هــــذا الـــقـــرار مجموعة 
التحفظ على  إلــى  تتجه  التي  التدابير  مــن 
بمكانة  كــبــرى مرتبطة  تــاريــخــيــة  خـــيـــارات 

إجهاضها، ويخشى من إجهاض التجربة 
الــتــونــســيــة، حـــاثـــا الـــشـــبـــاب الــســلــفــي على 
الــدولــة ومباشرة  االنــخــراط فــي مؤسسات 
أنشطة دعـــويـــة... إلـــخ«، ومــا أثـــاره ذلــك من 
جـــدل ولــغــط واتــهــام لــحــركــة النهضة التي 
تريد الهيمنة على مفاصل الدولة من إدارة 
وأمــن وجيش وإعـــالم ومــؤســســات تربوية 
واقتصادية ومالية، وكذلك التسريب الذي 
سب إلى األمني العام السابق لحزب نداء 

ُ
ن

تونس واألمني العام الحالي لحزب مشروع 
تــونــس، محسن مــــرزوق، وهـــو فــي حضرة 
السفير األمــيــركــي فــي تــونــس ســنــة 2006، 
رفــقــة نــشــطــاء فــي املجتمع املــدنــي، بــعــد أن 
املــخــتــص في  ــشــر فــي مــوقــع ويكيليكس، 

ُ
ن

األميركية،  الخارجية  وزارة  برقيات  نشر 
الـــذي قـــال فــيــه »يــجــب حــمــايــة الطرابلسية 
)الــعــائــلــة الــحــاكــمــة الــــذي ارتــبــط وجــودهــا 
الفساد في تونس(، وطمأنتهم  باستشراء 
بــعــد رحــيــل بــن عــلــي«، بــمــا يــرمــز إلــيــه ذلــك 
ــع قــــوى خــارجــيــة،  مـــن قــابــلــيــٍة لــلــتــعــاون مـ
ــلـــيـــة،  ذات طــبــيــعــة هــيــمــنــيــة وأخــــــــرى داخـ
ارتبط وجودها بإفساد الحياة السياسية 
وتــلــوثــهــا والــســيــطــرة غــيــر املــشــروعــة على 
املـــقـــدرات املــالــيــة واالقــتــصــاديــة والــعــقــاريــة 

للمجتمع والدولة.
مختلفة  جــاءت  التي  الجديدة  التسريبات 
خصوصية،  وذات  سبقها  عــّمــا  ومــغــايــرة 
هي صــدى ما يعتمل داخــل »نــداء تونس« 
ــز فــي  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــم األغـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ الــــــحــــــزب الـ
سنة  والــرئــاســيــة  التشريعية  االنــتــخــابــات 
2014، واملهيمن على مراكز القرار والسلطة 
فــي بــــاردو وقـــرطـــاج والــقــصــبــة، فــقــد ظهر، 
ه اختالفات 

ّ
بشكل الفت، أن هذا الحزب تشق

وتــنــاقــضــات وصــــراعــــات، هـــي األكـــثـــر حـــّدة 
واألكـــبـــر وقــعــا عــلــى األحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
مــا جعله  وبــعــدهــا،  التونسية  الــثــورة  قبل 
 للتشظي واالنقسام والشقوق التي 

ً
عرضة

ة، وأخرى 
ّ
انتهى بعضها إلى أحزاب مستقل

الشرعية   منها 
ّ

كــل يــّدعــي  إلــى مجموعاٍت، 
دفعها  الــذي  األمــر  والسياسية،  القانونية 

إلى التقاضي أمام املحاكم التونسية. 
ما ُســّرب من أحاديث من داخل اجتماعات 
حـــزب نـــداء تــونــس ال يــرتــقــي إلـــى مستوى 
ــي الـــــــــذي يـــســـتـــوجـــب  ــاســ ــيــ ــســ ــــاب الــ ــــطـ ــــخـ الـ
ــتــــأويــــل والـــــقـــــراءة فــــي ضـــوء  الــتــحــلــيــل والــ
ــال  ــ ــــصـ ــمــــدة فـــــي االتـ ــتــ ــعــ الــــبــــراديــــقــــمــــات املــ
السياسية،  والــســوســيــولــوجــيــا  الــســيــاســي 
إلــى أن تكون اتهامات وشتائم  أقــرب  فهي 
وتصفية حسابات مع شخصيات سياسية 
دون أخرى، تمكنت من الوصول إلى مواقع 
متقدمة فــي هــرم الــدولــة، على غــرار رئيس 
الحكومة، وبعض مستشاريه. ويشار هنا 
ــشــر يــوم 6 مــارس/ 

ُ
إلــى تسجيل مــســّرب، ن

الــــجــــاري، قــــال فــيــه نــجــل الــرئــيــس الــبــاجــي 
ــان يــجــتــمــع مــع  ــ ــقـــائـــد الــســبــســي الــــــذي كـ الـ
نواب حزبه »عندما نصبنا الشاهد رئيسا 
لــلــحــكــومــة، كـــان هــدفــنــا أن يــتــعــامــل معنا، 
أن يعطينا ظــهــره، ولــم ننصبه كي  وليس 
يــعــنّي أشخاصا فــي ديــوانــه ال نعرفهم، أو 
أن يتعامل مع وزراء النداء بهذه الطريقة.. 
ماذا تريدون مني العمل، سي الشاهد لديه 
ــربـــط.  ــرون بــيــدهــم الـــحـــل والـ ــ أشـــخـــاص آخــ
تذكروا جيدا أني أعلمته في أكثر من مّرة 
بأنه من الضروري أن يغادر إياد الدهماني 
)وزيــــــر ونـــاطـــق رســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة( 
نفسه،  االجتماع  وفــي  الحكومة..«.  رئاسة 

فــمــوســكــو قـــد تــســمــح بــهــجــوم إســرائــيــلــي، 
يــســتــهــدف أســلــحــة مــرتــبــطــة بـــحـــزب الــلــه، 
الــرد  بــرد إسرائيلي على  لــن تسمح  لكنها 
ــقــــول إن الــــرد  ــه، يــمــكــن الــ ــيـ ــلـ الـــــســـــوري. وعـ
بروباغندا  جــاء ضمن  الــســوري  العسكري 
إعــالمــيــة وتغيير فــي قــواعــد اللعبة فــي آن 

 على ذلك:
ّ

معا، وثّمة مؤشرات تدل
في  املستخدم   ،200 الــصــاروخ س  أن  أوال، 
إســـقـــاط الـــطـــائـــرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، هـــو من 
ــادر عــلــى تــدمــيــر  ــ الــجــيــل املـــاضـــي، وغـــيـــر قـ
ــه 5، أي أن  آيــ طـــائـــرات مــتــطــورة مــثــل إس 
سورية ليست في وارد الدخول في مواجهة 
مع إسرائيل، لكنها لن تسكت بعد اآلن على 

أي اعتداء إسرائيلي.. كان الرد متواضعا.
ثانيا، الصواريخ السورية التي وجهت إلى 
األردنية،  إربــد  إسرائيل سقط أحدها فوق 
ــا يـــؤكـــد أنـــهـــا أطـــلـــقـــت مــــن عـــلـــى مــســافــٍة  مــ
في محاولٍة  إسرائيل،  من  بعيدة  جغرافيٍة 
ــرة فـــرصـــة إلســـقـــاطـــهـــا، أمــا  ــيــ إلعـــطـــاء األخــ
الصواريخ  منظومة  اخترقت  فقد  األخـــرى 
لخبراء  وفقا  متطورة،  ألنها  اإلسرائيلية، 
في  سقطت  لكنها  إسرائيليني،  عسكريني 

أراٍض خالية، فكانت بال هدف عسكري.
مــرات  ثالثا، قصفت إسرائيل ســوريــة عــدة 
منذ التدخل العسكري الروسي، ولم يحدث 
أي رد من سورية، بمعنى أن الرد السوري 
جــاء، هــذه املـــرة، بتنسيق مــع روســيــا التي 
ســرعــان مــا اســتــدعــت السفير اإلســرائــيــلــي 
لــديــهــا الســتــكــمــال املــشــهــد.  ال يــعــنــي الـــرد 
لــن تشن أي هجمات  الــســوري أن إسرائيل 
داخل سورية، لكنه يعني أن مرحلة جديدة 
قد بدأت، وأن مفتاح املواجهات العسكرية 
انتقل من واشنطن إلى موسكو، على األقل 
ــة. كــشــف الـــــرد الــعــســكــري  ــلـ فـــي هــــذه املـــرحـ
الـــســـوري املــشــكــلــة بــني روســيــا وإســرائــيــل، 
التباينات واألولــويــات بينهما. ال  وحــدود 
تريد إسرائيل التدخل في الشأن السوري، 
خصوصا بعد الهيمنة الروسية، وهذا ما 
صــرح به وزيــر الــحــرب، أفيغدور ليبرمان، 
باستمرار  تسمح  لــن  لكنها  صــراحــة،  بكل 
 ال 

ٌ
تدفق السالح إلى حزب الله، وهذه مسألة

ترفضها موسكو، لكنها، في املقابل، لم تعد 
في وارد السماح باقتحام األجواء السورية 
مـــن دون تــفــاهــم مـــعـــهـــا.   بـــعـــبـــارة أخــــرى، 
ثمة رســالــة روســيــة إلــى إســرائــيــل بـــأدوات 
ســـوريـــة، مــفــادهــا أن الــتــدخــل اإلســرائــيــلــي 
الروسي، فما  يجب أن يجري وفق اإليقاع 

جرى ليس مجرد سوء تفاهم عسكري. 
)إعالمي وكاتب سوري(

ــيـــش فــي  فــــي تــــرويــــج املــــــخــــــّدرات والـــحـــشـ
املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي، وإدخـــالـــهـــا إلــيــه. 
ــــوت  ــــرونـ ــــت صـــحـــيـــفـــة يــــديــــعــــوت أحـ ــانـ ــ وكـ
قد  العاشرة  اإلسرائيلية  والقناة  العبرية 
نــشــرتــا تــقــاريــر، أشــــارت فــيــهــا إلـــى تحول 
مستوطنات الضفة الغربية أوكار ومراتع 
لــلــمــخــدرات والــحــشــيــش. وبــحــكــم  وجـــود 
في  الفلسطينيني  الــعــمــال  ألــــوف  عــشــرات 
املــســتــوطــنــات، أصــبــح نــقــل تــلــك املــخــدرات 
والحشيش إلى املناطق الفلسطينية أكثر 
يــســرا، فــي وقـــٍت حقق فيه تــجــار جشعون 
أربـــاحـــا مــالــيــة طــائــلــة، فـــي ظـــل شــعــورهــا 
باألمن واألمان، لعدم قدرة األجهزة األمنية 
الفلسطينية على مراقبة سلوكهم وانعدام 
الوسائل التقنية الالزمة، كما النقص في 
بمالحقة  الكفيلة  واملـــوازنـــات  اإلمــكــانــات 
هـــذه املــجــمــوعــة ومــحــاربــتــهــا، عــلــى الــرغــم 
من أن تقارير كثيرة أشارت إلى الحواجز 
ــل تــلــك  ــ ــداخـ ــ ــامــــة عـــلـــى مـ ــقــ الـــعـــســـكـــريـــة، املــ
محطات  أيــضــا  هــي  شكلت  املستوطنات، 
االلــتــقــاء ونــقــاطــه بـــني مـــروجـــي املـــخـــّدرات 

االسرائيليني وزبائنهم الفلسطينيني.
عــلــى الـــرغـــم مـــن إنـــشـــاء الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
املــخــدرات، منذ  إدارة مكافحة  الفلسطينية 
أكــثــر مـــن عــشــريــن عـــامـــا، إال أنــهــا واجــهــت 
مــطــبــات وعــراقــيــل كــثــيــرة، ســــواء الــعــراقــيــل 
بمنع  واملتمثلة  إســرائــيــل،  وضعتها  الــتــي 
أجهزة السلطة  من العمل  خــارج املناطق 
الفلسطينية املصنفة أ، وعدم قدرة السلطة 
عــلــى مــالحــقــة أو اعـــتـــقـــال حــمــلــة بــطــاقــات 
الهوية اإلسرائيلية الذين يقومون بإدخال 
املخدرات إلى املناطق الفلسطينية، كما أن 
إدارة مكافحة املخدرات تنقصها موازنات 

ــي ومــســتــقــبــلــه، وذلــــك من  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ
املؤطرة  السياقات والخلفيات  دون مراعاة 
ن 

َ
ْعل

ُ
امل ل ُصور الصراع  لهذه املواقف. لنتأمَّ

ل الديمقراطي  واملستور، في موضوع التحوُّ
ر في العالم العربي بعد ثورات 2011، 

ِّ
َعث

َ
ت

ُ
امل

فما جرى في مصر وتونس واملغرب، على 
الــرغــم مــن اخــتــالف مــســارات هـــذه الــبــلــدان، 
يـــكـــشـــف أن الــــجــــدل يـــتـــواصـــل فــــي املـــجـــال 
صعوبات  موضوع  في  العربي،  السياسي 
توطني الخيار الديمقراطي في املجتمعات 
ــار الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــم يـــكـــن الــــخــ ــ الــــعــــربــــيــــة.   لـ
، واألنظمة 

ً
الــديــمــقــراطــي فــي أي يــوم ســهــال

 
ٌ
َدة ــدَّ ــَهـ ُمـ الــتــي تنعم الــيــوم ببعض مـــزايـــاه، 

دائما بالعودة عن طريقها إلى ما ُيَعدُّ أدنى 
ــْدِرج  ــ

ُ
مــنــه، ومـــن الــقــيــم الــتــي ُيـــدافـــع عــنــهــا. ن

الت التي يعرفها املشروع الديمقراطي  التحوُّ
الداعية  التاريخية  العالمات  أنماط  ضمن 
ــــقــــات ســيــاســيــة 

ُ
ــــى ضـــــــرورة إيــــجــــاد تــــواف إلـ

جديدة، ومواثيق جديدة تسمح بتحصني 
املبني  السياسي  التفاعل  قيم  )وتــرســيــخ( 
عــلــى أخــــالق الـــحـــوار واملـــشـــاركـــة، مـــن أجــل 
إنتاجية،  وأكثر  استقرارًا  أكثر  مجتمعات 
ها البتكار الحلول القادرة 

ُ
ل األمر الذي يؤهِّ

الت عاملنا في  ُده تحوُّ
ِّ
َول

ُ
على مجابهة ما ت

قــلــب املــشــروع الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي من 
ات ومن مآزق وأزمات. مستجدَّ

)أكاديمي مغربي(

يــصــف رئــيــس كــتــلــة نــــداء تــونــس الــســابــق 
بأنهم  الحكومة  رئــيــس  مستشاري  بعض 
ليسوا في مستوى األمانة املحمولة عليهم، 
وبـــتـــضـــارب املــصــالــح ومـــمـــارســـة الــبــزنــس 
بــالــنــســبــة لــبــعــضــهــم.. طــالــبــا مـــن السبسي 
التربية، ناجي جلول،  االبــن إســكــات وزيــر 
ــه إلـــى تــقــبــيــل جــبــني الــكــاتــب الــعــام  ودعـــوتـ
لنقابة التعليم الثانوي، )في إطار تخفيف 
التوترات االجتماعية(، ألن الدولة ليس لها 
رصــيــد مــالــي لــخــالص أجـــور شهر أبــريــل/ 
نــيــســان، وألن الــصــنــاديــق االجــتــمــاعــيــة في 

حالة إفالس. 
أمثلة أخرى كثيرة من التسريبات صدرت 
ــــن داخـــــــل »نـــــــــداء تـــونـــس«  هــــــذه األيـــــــــام مـ
ــقـــوقـــه املــخــتــلــفــة  ــــن شـ واجــــتــــمــــاعــــاتــــه، وعــ
الــنــاشــطــة داخـــلـــه وخــــارجــــه، وكـــذلـــك عن 
الصحافة  بها  تعج  غــادرتــه،  شخصياٍت 
واملــواقــع  اإللكترونية  والــجــرائــد  املكتوبة 
االفــتــراضــيــة والــصــفــحــات الــفــيــســبــوكــيــة، 
تعكس حجم االنهيار والسقوط السياسي 
الذي بلغه هذا الحزب، والنزعة الغنائمية 
التي انتهجها في عالقته بالدولة، فتحّول 
مــن أمـــل وأفــــق لـــدى بعضهم إبــــان لحظة 
إلـــــى خـــطـــر مــهــدد  تــأســيــســه ســـنـــة 2012 
ملستقبل الدولة نفسها، كما بــرز ذلــك في 
تصريحات بعض الندائيني أنفسهم، فهم 
ــة مــن غــيــرهــم بـــأن حــزبــهــم قد  األكــثــر درايــ
تحّول إلى حزب عائلي، لم يترّدد بعضهم 
ــه بــــاملــــافــــيــــوزي، ال يــســتــقــطــب  ــفــ ــــي وصــ فـ
فـــــي خــــدمــــة مــصــالــحــهــم  الــــطــــامــــعــــني  إال 
ــيـــر  الـــــخـــــاصـــــة، بــــالــــطــــرق املـــــشـــــروعـــــة وغـ
ــقــني إلـــى هـــرم السلطة، 

ّ
املــشــروعــة، املــتــســل

لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم الــتــي 
ليس لها حدود. فمثل هذه األحزاب قابلة 
ــراق الــلــوبــيــات املــالــيــة والــســيــاســيــة  ــتـ الخـ
الــدول  الداخلية وأجــهــزة  واالســتــخــبــاريــة 
األجنبية التي يمكنها تحقيق مصالحها 

عن طريق هذه االختراقات. 
ــــني والــــجــــامــــعــــيــــني  ــفـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــات املـ ــ ــ ــئـ ــ ــ أمــــــــــا مـ
والــتــكــنــوقــراط الــذيــن صــاغــوا على الــورق 
بــرامــج هـــذا الــحــزب عــنــد نــشــأتــه، بــعــد أن 
للتجارب  امتداد  أنــه  توهموا  أو  اعتقدوا 
الـــوطـــنـــيـــة واإلصــــالحــــيــــة الـــســـابـــقـــة، فــقــد 
ــادروا مـــن دون رجــعــة إلـــى جــامــعــاتــهــم  ــ غــ
ــز بـــحـــوثـــهـــم ومــــؤســــســــات عــمــلــهــم  ــ ــراكـ ــ ومـ
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، فــضــاق الـــحـــزب بما 
ــه، ال  ــ ــروشـ ــ ـــات خــــاويــــا عـــلـــى عـ رُحــــــــب، وبــــ
يسكنه ســـوى عـــوام الــســيــاســة وأصــحــاب 
ــالــــح الـــخـــاصـــة وجـــمـــاعـــة  الـــنـــفـــوذ واملــــصــ
النظام القديم الذين تعودوا التعيش من 
الــكــبــرى ومناصبها  الـــدولـــة وصــفــقــاتــهــا 

ومراكزها القيادية.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

حين تغرق إسرائيل الفلسطينيين بالمخدرات

الديمقراطية وامتحاناتها الجديدة

عن التسريبات وانكشاف العورات 
السياسية في تونس

هل تغيرت قواعد اللعبة 
بين سورية وإسرائيل؟

تتكشف مزيد من 
األخبار عن انتشار آفة 
المخدرات واكتشاف 

المشاتل والمعامل

ليست الديمقراطية 
مجرد أفق لتدبير 

المشروعية السياسية

تسريبات هي 
صدى ما يعتمل 

داخل »نداء تونس«

آراء

بدر الراشد

عدة  على  املعاصرة  فــي حياتنا  العنف  ظــواهــر  مــع  والــدارســون  الباحثون  اشتبك 
مستويات، في ظل طغيان الرؤى التي تربط العنف بالدوافع السياسية واالقتصادية، 
أو املشكالت االجتماعية، والتركيز على املعالجات األمنية والعسكرية للتعامل معه. 
العنف بصورة غير مسبوقة، وبــدأ يعبر عن نفسه بطرٍق أكثر  ى 

ّ
ومع هــذا، تفش

دموية وقسوة، يمكن رؤية ذروتها بالعنف االستعراضي لتنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش(. 

الكتابة عن رؤًى  انغلق على نفسه، فمن الصعب  العنف  يبدو أن ميدان دراســات 
بدراسات  يتعلق  فيما  أقــول صائبة(، خصوصًا  )وال  لالهتمام  مثيرة  أو  جديدة، 
عنف الحركات التي تعرف على نطاق واسع بالحركات الجهادية. لكن، دائمًا هناك 
مجال ألطروحات جديدة، وأزعــم أن جــواب طه عبد الرحمن على »ســؤال العنف« 

يأتي برؤية مختلفة، تستحق االهتمام، واالشتباك معها.   
يشتبك طــه عــبــد الــرحــمــن مــع مــســألــة الــعــنــف مــن خـــالل رؤيــتــه الــتــي تــرتــكــز على 
الحوار واألخالق. وذلك في كتابه الذي صدر أخيرًا »سؤال العنف ... بني االئتمانية 
للفكر واإلبــداع، والــذي يتكون من جزأين، األول  العربية  والحوارية« عن املؤسسة 

حوار معه حول العنف، والثاني دراسة له عن إيمانويل ليفيناس. 
يقّرر عبد الرحمن، ابتداء، أننا نواجه العنف اليوم، بسبب »فقد الحوار وفقد األخالق، 
فقد األخالق في الوقت نفسه، فال مفر من مواجهة أبشع 

ُ
وعندما ُيفقد الحوار وت

في  للعنف،  املرتكب  الشخص  أو  »العنيف«،  على  الضوء  ويسلط  العنف«.  صــور 
وقٍت يحلل املشهد الديني الذي يؤدي إلى غرس »القابلية للعنف«، فيرى أن العنيف 
»متجبر« بالضرورة، وأنه »يأتي من األفعال ما يوقعه في نسبة الكماالت اإللهية إلى 
ة، فينفذ إلى الشعوره 

ّ
نفسه؛ ذلك أنه يتماهى مع معتقداته الغالية واجتهاداته الشاذ

االعتقاد بأنه يمثل في الناس إرادة الله«. أما مظاهر هذا »التجّبر«، فيراها في الرغبة 
بالتسيد على اآلخرين، والتكفير، والتقتيل، والتعذيب. 

الرحمن،  التي يتحّدث عنها طه عبد  التجّبر  ربما ال توجد لحظة تلخص مظاهر 
أكثر من فيديوهات اإلعدامات التي ينفذها تنظيم الدولة اإلسالمية، وكانت حاضرة 
من دون شك في ذهن عبد الرحمن، وهو يجيب على »سؤال العنف«، فهي تجمع 

التسيد والتكفير والتقتيل والتعذيب. 
يرى أن »التشّدد الديني« و»اإليذاء املسرف« ناتجان عن أمرين، »فساد فهم النص« 
و»فساد فهم الواقع«، فيرى أن العنيف »تعامى عن مقاصد الشرع وأســراره«، في 

وقت استهتر فيه »بسنن التاريخ وقوانني االجتماع وضرورات الواقع«. 
وهنا ُيعالج العنف، من خالل نموذج ديني وفقهي مختلف عن النموذج السائد، فإذا 
كان هذا يقوم على »النموذج األمري« الذي يؤدي إلى »القابلية للعنف«، من خالل 
»التذكير باألوامر وما فيها من املنافع، وبالنواهي وما فيها من املضار« فإن عبد 
ر بـ »القيم األخالقية التي 

ّ
الرحمن يقترح ما يسميه »النموذج الشاهدي«، والذي يذك

تتضمنها هذه األوامر والنواهي«، فيقدم رؤية لعالج العنف، قائمة على الحوار مع 
العنيف، وترسيخ قيم أخالقية، تعالج »قابليته للعنف«. 

والله والكون،  للعنف من رؤيــة مختلفة لإلنسان  الرحمن  تنطلق معالجة طه عبد 
بالكامل.  حولها  الفلسفي  مشروعه  يــدور  التي  االئتمانية«  »الفلسفة  على  قائمة 
لكن شمولية مشروع طه ال تنفي إمكانية االستفادة جزئيًا منها، خصوصًا في 
النموذج  عن  الرحمن  عبد  فحديث  الديني،  للفقه  ورؤيــتــه  العنف،  ســؤال  معالجته 
الفقهي السائد »األمري« الذي حّول الدين إلى مجموعة أوامر ونواٍه، وتجاهل القيم 
األخالقية التي تقف خلفها، يقول الكثير عن املأزق األخالقي الذي نعيشه اليوم، 
إلى  املطاف،  نهاية  ليصل، في  واالقتصاد،  السياسة  األخــالق عن  نفي  وامتد من 
نفيها عن »الفقه الديني«، واملفترض أن يكون آخر حصون »األخالق«، إال أنه لم يكن 
كذلك، بحسب عبد الرحمن. وهنا، نعود مرة أخرى إلى الرؤى التي تطرح مشروعًا 
واملشكالت  واالقــتــصــاد  السياسة  تتجاوز  العنف،  ملعالجة  أوســـع  وفكريًا  دينيًا 

االجتماعية.

عبد الحكيم حيدر

1 - اآلن، باتت شتائم النائب ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، طرية جدا على 
النظام بها، وقد  املثقف املصري، وخصوصا بعدما عرف وتيقن من سعادة  قلب 
يوازن  أن  النظام  استطاع  الشعار، فكيف   بختم 

ً
 ومختومة

ً
 ومعلنة

ً
صــارت واضحة

بعبقريٍة، يحسد عليها ما بني موسيقى عمر خيرت وشتائم مرتضى منصور؟
2 - املثقف املصري عجيب بالفعل، يفرح جدا ويصهلل لتهجير بدو سيناء وأهاليها، 
ع على بيان، ال في قهوة الفيشاوي، وال في قهوة بعرة، بل يذهب عامدا إلى 

ّ
وال يوق

السهرة في بحبوحة املساء، ويا حبذا  افتتاح أي فيلم سينمائي كي يقضي باقي 
لــو كــان فــي االفتتاح عــادل إمــام وعــمــرو مــوســى، ويــا حبذا لــو ضربت فــي االفتتاح 
زغرودة من فيفي عبده، ثم تكلمت في القضاء والقدر والرضى باملقسوم، ثم دخلت 
في السياسة، وقالت »مصر دي حاجة كبيرة أوي، ومحدش يقدر يدوس لها على 
طرف«، فتزغرد دينا من آخر الصفوف، وقد تكون في الحفل صافينار، ولكنها لم 
ها لم تأخذ األوامر 

ّ
تكسر بعد »حمرة خجلها«، لكي تخرج وتهز الحفل هزا، أو عل

األقباط من قلب سيناء  الصباح، يهجر إخواننا  الساسة والسفراء. في  في وجــود 
والعريش، فيخرج املثقف بوشاح النيل باكيا، والكاتب املصري حزينا على حوائط 
املعابد، ويبدأ فيضان نهر الدموع والبيانات وتبدأ التماسيح، هل هذه قسمة ضيزى 
في عقلية املثقف الذي يهتم فقط بنكبات الحضر، ويتجاهل أهل سيناء الذين منهم 
األبطال والشهداء والقادة، أم قسمة مدروسة، أم قسمة متفق عليها سلفا؟ نفسي في 
باحث مثل عالم االجتماع الفرنسي، ميشيل مافيزولي، صاحب كتابي »تأمل العالم«  
املــصــري، كي نرى  املثقف  لنا مقصا في عقلية  الحساس« يضرب  العقل  و»مــزايــا 
فيه تلك املسافة الحادة ما بني الصحراء والحضر، ونرى بوضوح املسافة املتوهمة 
ما بني عاقول الجمال في صحراء سيناء وعاقول الجمال أيضا على ترع نهر النيل 

ومصارفه، فقد يستفيد من ذلك علم الصيدلة.
3 - جمعتني بالراحل الناقد املرحوم فاروق عبد القادر ليلة ليالء، رأيت فيها مشارب 
املثقفني في ساعات الحفاظ على املهابة )والبرستيج(. كنا في مكان، وقد اكتظ بما 
املــكــان عــامــرا بالضحك، والنسمة  البلد، وكــان  يقرب مــن ثالثني مــن مثقفي وســط 
رًا صفو أحد. فجأة، دخل ثالثة شباب 

ّ
طرية، وكان الجو بديعا واملزاج وردا، وال معك

ة الفلوس، وبادروا بالعنف 
ّ
املكان، وبعد ربع ساعة ماطلوا في دفع الحساب، بحجة قل

 كبيرًا ومهيبا، وجلست 
ً
وتكسير املكان. ِخفت على عم فاروق أوال، باعتباره رجال

ثمانيني  لــّم شاعر صوفي  الكبير،  الهروب  وبــدأ  فابتسم وسكت،  على مقربة منه، 
يصير  أن  قبل  محبة،  عــربــون  السبعينيات  اب 

ّ
لكت يقدمها  التي  وجــرائــده  خواتمه 

مشهورا، وجرى أوال من الباب، وتبعه غيره، وجرى ناقد كان ينتظر ساعتها على 
أحّر من الجمر أن يكون رئيسا للثقافة الجماهيرية، الغريب أنه لم ينلها، بل صار 
ــــوزارة، صــار عضوا فــي حــزب ســاويــرس، فجأة  وزيـــرا بعد الــثــورة شــهــورًا، وبعد ال
وجدت املكان فارغا، إال من الثالثة شباب، بعد أن أغلق صاحب املكان عليهم األبواب، 
واستدعى الشرطة، وبجواري عم فــاروق. أنظر لعم فــاروق، وأرى ابتسامة ساخرة 
وسعادة ما على جانب غامض من نظرته، وأخيرا قلت له: »يال يا عم فاروق عشان 
البوليس والدوشه«، فنظر إلي بتمعن وابتسم، وقال لي: »كي تكون قاّصا  مشاكل 
. طالت جلستنا نصف ساعة، وابتلع  يا عبيط ال بد أن ترى نهاية األحداث«، فسكتُّ
الشباب بقية ما معهم من برشام، وعاودوا إلى التكسير، وعم فاروق يتأمل املشهد 
فــي ســكــوٍن وصــفــاء، مــن غير أي انــزعــاج أو تــوتــر، حتى جــاء البوليس، فاستسلم 
الشباب ككتاكيت وديعة، ومن بعيد، ونظر الضابط بربع عني لعم فاروق، ولم يقترب، 
ومشى الجميع، بعدما أغلق املكان. وهنا، قال لي عم فــاروق: يا أبا حيدرا، سنكمل 
مشهدنا في »علي بابا«. وفي »علي بابا«، جاء علي شاهرا سيف شجاعته، وجاءت 
فاطمة، وجاء الحسن والحسني، وجاءت كربالء، وجاء املوالي من كل حدٍب من جزيرة 

العرب، وبدأ بكاء عم فاروق مع حنظل التاريخ والقتل. 

سالمة كيلة

لم تغير الثورات من سياسات الدول على الصعيد االقتصادي، فعلى الرغم من 
الدولي، ظهر  النقد  التي فرضها صندوق  الليبرالية  السياسة  أوقفت  الثورات  أن 
ذلك كتوقيف مؤقٍت، من أجل أن تعيد هذه النظم توازنها بعد الهّزة الكبيرة التي 
شهدتها. لهذا، عادت إلى إكمال ما كان قد توقف بفعل الثورات، وكأن األمر قد 
عاد إلى طبيعته. وكأن الشعوب قد عادت إلى السكون، ولم يعد بإمكانها الثورة 
والصحة  التعليم  طاولت  التي  الخصخصة  إلــى  الــعــودة  إلــى  فإضافة  من جديد. 
الدولي« في مسألتني:  النقد  الدولة، فقد ظهر أن تكمل »شــروط صندوق  وبنوك 
تحرير العملة وزيادة الضرائب، فقد قام النظام املصري بتحرير الجنيه، وتسير 
تونس نحو الهدف نفسه، والدينار يتراجع بشكل مضطرد، وجرى الحديث عن 

األمر نفسه في األردن واملغرب.
الجنيه  تحرير  أن  نجد  لــهــذا،  للقيمة.  مباشرة  خــســارة  يعني  العملة  تحرير  إن 
رفع قيمة الدوالر من ثماني جنيهات تقريبًا إلى 18 جنيهًا إلى اآلن، وهذا يعني 
أن القيم قد انخفضت بنسبة تزيد عن 100%. لكنه يعني أن أسعار السلع قد 
ستورد من 

ُ
ارتفعت بنسبة 100%. وإذا كانت معظم السلع، ومنها األساسية، ت

الخارج، فإن سعرها تضاعف نتيجة ذلك.
ال يتوقف األمر عند هذا الحد، حيث أن النظم تعمل على زيادة كبيرة في الضرائب، 
فرض على السلع املستوردة، وعلى 

ُ
ليس على األرباح، بل على السلع. الضرائب ت

الخدمات املحلية واألجور، ويمكن القول على كل شيء. ففي مصر، جرى فرض 
ضرائب تتراوح بني 50 و500%، وهو ما عنى أن السلع األساسية قد ارتفعت، 
ليس بنسبة 100% بل بـ 200%، أي تضاعفت ثالث مرات. وسنلمس أن ضريبة 
القيمة املضافة تتراوح بني 12 و17% في بلدان عربية عديدة، وهي في زيادة. وهي 
الضريبة التي تطاول عموم الشعب، لكنها تهري ذوي الدخل املحدود، بالضبط 
ألنها تنعكس في أسعار السلع األساسية التي هو مضطر لشرائها لكي يعيش.

الــضــرائــب، كنسبة مهمة من  عــلــى  ــــدول تعتمد  ال مــيــزانــيــات  كــانــت  إذا  بــالــتــالــي، 
ميزانياتها، فقد وجدت أن عليها زيادتها بشكل كبير، وهي تتحدث عن »عجز 
املوازنة«. ويبدو أن خيارها يتحّدد في زيادة نهب الشعب املفقر من خالل زيادة 
التي فرضها  األســعــار  زيــادة  دمــاء:  الشعب بني مصاَصْي  يقع  لهذا،  الضرائب. 
من   كبيرة  نسبة  استيراد  على  تعتمد  بلداٍن  في  الوطنية  العملة  قيمة  تخفيض 
نتيجة  ثار  وإذا كان قد  الضرائب.  الكبيرة في  الزيادة  السلع األساسية، وأيضًا 
 مريعة في 

ً
وضعه االقتصادي املــزري بــاألســاس، فــإن زيــادة النهب تعني زيــادة

الفقر، حتى في الطبقة الوسطى التي كانت تعيش وضعًا مريحًا.
تفّسر السلطة، ويكّرر إعالمها، أن سبب ذلك هو تحقيق االستقرار االقتصادي، 
الخطاب  تكّرر  الشعب. وهي  إلى تحسني وضع  لتحقيق نهوض يقود  والتهيئة 
الـــذي يــوهــم أن كــل مــا تــقــوم بــه هــو فــي صــالــح الــشــعــب. لــكــن، ســوف يظهر حني 
التدقيق في نتائج تلك السياسة أن انهيار الوضع املعيشي سوف يتصاعد نتيجة 
زيـــادة أســعــار السلع وزيـــادة الــضــرائــب، مــن دون أن تتحقق زيـــادة ملموسة في 
األجور. وسوف يلقى هذا االنهيار زيادة جديدة تحت خط الفقر، ولسوف يفرض 
. وفي وضٍع كسرت الشعوب فيه حاجز 

ً
تعميم ظاهرة العجز عن العيش أصــال

دت في ثوراٍت كبيرة، تكون النتيجة الطبيعية أن األمور تسير  الخوف، بعد أن تمرَّ
الــثــورات، أعمق وأوســع مما حدث سنة 2011، وسيكون  نحو موجٍة جديدة من 

واضحًا أن األساس االقتصادي هو الذي فرضها.
معن في نهب املجتمع، وهي 

ُ
ما يجب أن نبحث فيه هو السبب الذي جعل النظم ت

ــات الــفــقــر، وأيــضــًا أنــهــا كــســرت حاجز  تــعــرف أن الــشــعــوب بــاتــت فــي أعــلــى درجـ
الخوف.

إجابة »أخالقية« لسؤال العنف المثقف وكعب مصر العالي
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إبراهيــم  الشــهيد،  الرئيــس  خــدع  الــذي  الشــاويش 
ل دور »تيس الضباط«، وتآمر 

ّ
محمــد الحمــدي، ومث

ــط بحنكــة ومّهــد الطريــق ليصــل 
ّ
علــى اغتيالــه، خط

ــص 
ّ
إلــى الســلطة، إذ أحــاك بعنايــة مؤامراتــه للتخل

مــن شــريكة فــي الجريمــة )أحمــد الغشــمي(، وأزاح 
 الشــرفاء واملخلصني لهذا الوطن من 

ّ
من طريقه كل

القــوى الوطنيــة واملناضلــني، وبــدأ يرصــف طريقــه 
للطائفــة  املحتكــر  الرئاســة  كرســي  إلــى  للوصــول 
لليمــن،  أن يكــون رئيســا  مــا ســّهل  الزيديــة، وهــذا 
ومــن وقتهــا واللعنات تصب على هذا البلد املحكوم 
بشــاويش قلــق مــن الســقوط، فحكــم البلــد بصناعة 

األزمات، وال يزال يعمل على إطالة أمد األزمات.
وقــع اتفاقيــة الوحدة الوطنية بني الشــمال والجنوب، 
وهــو يعلــن مســبقا أّن طانــا يتربــص لهــذا املنجــز، 
شــيطنة  فــي  الشــيطانية  خطتــه  هــا 

ّ
أن والحقيقــة 

اآلخــر، ليبــّرر شــيطنته وشــماعة أخطائــه وجرائمــه 
وفساده ومكره، وبعد التوقيع بعام، بدأ يثير زوبعة 
ليفرغهــا  النصــوص،  علــى جوهــر  االختــاف  مــن 
مــن  ويزيــد  االتفــاق،  علــى  وينقلــب  مــن محتواهــا، 
فــي  بقائــه  علــى  تحافــظ  التــي  البوليســية  قبضتــه 
الســلطة، مســتبدًا يقتــل بــدم بارد كل مــن يعارضه، 
أو يقــف لــه فــي املرصــاد، فاغتــال كوادر مــن الحزب 
الوحــدة،  فــي  االشــتراكي ومــن مناضليــه، شــريكه 
وأقصــاه ليقضــي على اتفاقية الوحدة، وشــّن حربه 
علــى الجنــوب، وعّدل دســتور الوحدة، وبث ســمومه 

وفيروســاته بــني أوســاط املجتمــع، فأصــاب الكثيــر 
مريــض  مجتمــع  فــي  نعيــش  نحــن  وهــا  بالعفــن، 

مصاٍب بالكراهية والطائفية واملناطقية والنفاق.
حرب عام 1994 دمرت البنية االقتصادية للجنوب، 
مــن  الجنوبــي  والــكادر  العاملــة  الطبقــة  وحرمــت 
حــق العمــل، ورفــد الشــارع بالبطالــة، فجــاع النــاس، 
مــا  الدكتاتــور  ومــارس  العيــش،  لقمــة  وتّوســلوا 
لألراضــي  نهــٍب  مــن  واملنطــق  العقــل  يتصــّوره  لــم 
الشــاويش علــي عبداللــه  البلــد. هــذا هــو  ومقــدرات 
املناضــل  قــال  كمــا  ذلــك،  غيــر  يكــون  ولــن  صالــح، 
لــم يتغّيــر،  الرفيــق، ياســني ســعيد نعمــان »صالــح 
بالــدم، وســيموت وهــو يلعــق  بالــدم، وحكــم  عــاش 
الــدم«. اليــوم تهــان كرامــة اإلنســان فــي املناطــق التي 
تحــت ســيطرة االنقابيــني، إهانــة ال مثيــل لهــا علــى 
مــّر التاريــخ، مجاعــة ومــرض وقتــل ونهــب وســطو 
وتفجيــر مســاكن وخطف وإخفــاء وتقييد حريات، 
ولطم للوزراء، إهانة لم يشهدها اليمن في تاريخها 

ها وتخلفها كما تشهدها اليوم.
ّ
وظلمتها وجهل

علينــا أن نزيــح عــن كاهلنــا هذا العفــن، لنبني وطنا، 
 ما هو موجود اليوم هو نتاج لتلك السياسات، 

ّ
فكل

 
ّ

ومجــّرد مــا ينقطــع حبــل الحيــاة فيهــا ســتموت كل
أدواتهــا، وســيرصف الطريــق للمســتقبل املنشــود 
والدولــة  الحــوار  ومخرجــات  والتغييــر  والتحــّول 

االتحادية، وسيرمى العفن إلى مزبلة التاريخ.
أحمد ناصر حميدان )اليمن(

 ،
ً
ليــا نجلــس  الخمســة،  وأخوتــي  أنــا  كنــا، 

نشــعل شــمعة فــي قلوبنــا،  ننتظــر أن يهطــل 
 في جعابه 

ً
املطــر، ليأتــي إلينا مســرعا حامــا

 لنــا، ولكنــه حني كان يأتــي خاوي اليدين 
ً
أمــا

ــا نطفــئ الشــمعة، وندفــن األمــل 
ّ
واللســان، كن

األحــام.  دوامــة  إلــى  لنخلــد  صدورنــا،  فــي 
وهكــذا كل يــوم نعيــد مشــهدنا التراجيــدي، 
ويعيــده هــو بالحبكــة ذاتها، إلــى أن تعلمنا أن 
ى بالصبار 

ّ
نصغــي لصحــراء أيدينــا، ونتســل

ننتزع أشــواكه، شــوكة شــوكة، ليصير فاكهة 
»فاكهة االحتضار«.

ا نمشــي 
ّ
لم يكن لدينا ســاعة لنعلم الوقت، كن

بــا هــوادة، متطّيريــن بالظــال، متكئــني على 
أشعة القمر العرجاء.

 القمــر علــى هيئــة رجــل 
ّ

ذات يــوم، بــدا لنــا ظــل
يحمــل عصــاه، يتجه نحونــا، وفي يده حقيبة 
ما، مرتديا قبعة طويلة، ورأسه مرفوع وكأنه 
يغنــي أو يراقــب. جلســنا نختلــق الحكايــات، 
قــني بحبــل الظــل لنشــنق الليــل الطويــل. 

ّ
متعل

قال أخي األكبر إنه  صاحب سيرك مشهور، 
ومــرّوض حيوانــات خبيــر جاء ليلقــي تحيته 
مــا  ليعــرف  عيوننــا  فــي  ويحملــق  املســائية 
أغمضــت  لحظتهــا،  خطيئــة.  مــن  اقترفنــاه 
ني عرفت 

ّ
عيونــي، ال خوفــا مــن العقــاب، ولكن

أّن هنــاك مــن ينتظــر ولــو خطايانــا. قــال لــي 

ه يجب أال ننتظر، علينا 
ّ
أخي األصغر يوما إن

أن نفتــح شــراعنا، نتركــه للريــح، ونغطس في 
عمــق البحــر، علينــا أال ننتظــر، فأخــذ ســيفه 
وطعــن  ســكينا  يســّمى  كان  الــذي  الصغيــر 
االنتظــار فــي صميمــه، فــإذا بــه ينــزف األمــل، 
بــه وبدموعنــا، فأخــي  الغرفــة  امتــألت  حتــى 
ــا نســميه انتحــارًا، 

ّ
كان شــجاعا أكثــر ممــا كن

ونخشــى أن نهمــس بــه، لقــد رّوى دمــه الظمــأ 
.
ً
والجفاف لدينا قليا

تمنيــت لــو أمتلــك تلــك الشــجاعة واألمــل الــذي 
ســال، لكــن صــدري خــاو متصــّدع، يــرن بــه 
صــدى الوحــدة، وذات يــوم قرعــه صــوت مــا، 
يشــبه اللحن، صوت ثنائيات الحب الخصبة، 
ني كنت قد أصبت بالصمم فلم أسمعها، 

ّ
لكن

وملــا علمــت بأنهــا هــي، ركضــت ورائهــا ألهث، 
أريــد مــاء، أريــد أن أروي نبتتــي. لكنهــا كانــت 
ال تعــرف االنتظــار فســبقتني كثيــرًا، وبقيــت 
نبتتــي  فماتــت  أكثــر،  ألهــث  يابــس  بصــدر 
أيضــا، وعميــُت، وإذا بعابــر يمــّر فيلقي فتيل 
سيجارته فوق نبتتي، فتشتعل .. ال أكترث.. 

اتركها.. 
اآلن، أشــم رائحــة حــرب تشــتعل، رّبمــا هــي 
فــي صــدري، ربمــا خارجا، أنــاس يصرخون 
ويرتجفــون،  بخــوف  يتحدثــون  وآخــرون 
قلــت  ومحترقــة،  مشــتعلة  حناجرهــم 

هــا أمــل جديــد، لكنهــم كانــوا 
ّ
ســأخبرهم بأن

أكثــر خوفــا مــن أن يصغــوا، واســتمّر النزيف 
في وجوههم وفي صدري.

إلــى وجهــي  أن أصــرخ، مشــيرة  ثــم حاولــت 
الــذي تبلــدت مامحــه، وكان صراخــي هادئــا 
جــدًا، حــني وضع يده على فمي فارس يحكي 
ــه كان أســيرًا، فأخرســني وجعــه حــني كان 

ّ
أن

جســده مضرجــا بلغة املعتقــات والزنزانات، 
كان يحــاول أن يفتــح فمــه بمقــدار أكبــر مــن 
ــا مــا أوســع مــن وجهــه 

ّ
فمــي ليصــرخ لكــن كف

ثكلــت  أم  نحيــب  أســكته  أســكته!  الغاضــب 
أوالدهــا وزوجهــا، وال مــأوى يلــم شــعثها وال 
بيــت، ســوى جهنــم الكوكــب األرضــي، وحــني 
أخرســتها  لتســمع صوتهــا،  جــاءت تصــرخ 
أرقام القتلى والنازفني، وطفل صغير أحّست 
بأنهــا تنتمــي لــه فقــد أنقذوه من تحــت الركام 
وحيــدًا بــا مائــدة، وحيــدًا بــا عائلــة، وذرفــوا 
عليــه بعــض امللــح وصّوروه وألبســوه ســحنة 
هــا 

ّ
الراعــي القديــم ثــم رمــوه فــي غابــة، أذكــر أن

للحيــاة،  كفنــا جديــدًا  ميتمــا،  تســّمى  كانــت 
ســيكبر يومــا هــذا الجســد الــذي خبــر األلــم، 
الصــراخ  أعلى.هــذا  بلهجــة  الصــراخ  ــم 

ّ
ويتعل

 مــكان، يعــود إلــي 
ّ

الــذي يلقفــه جوفــي فــي كل
دائما ويدوي داخل هذا القاع املهترئ.

جنى بيطار )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

منى عبد الفتاح

شملت رحلة امللك سلمان بن عبدالعزيز دواًل 
آســيوية منهــا ماليزيــا، إندونيســيا، ســلطنة 
الخامســة  املحطــة   

ّ
أن  

ّ
إال واليابــان،  برونــاي، 

لــة فــي الصــن كانــت األقــوى 
ّ
واألخيــرة متمث

أثــرًا مــن بــن هــذه الــدول. فقــد حظيــت الزيارة 
حيــث  كبيــر،  دولــي  باهتمــام  الصــن  إلــى 
اعتبرهــا بعضهــم تحــّواًل لبوصلــة العالقــات 
مــن الغــرب باتجــاه الشــرق. وقــد ال يكــون هــذا 
يتطلبــه  مــا  إلــى  نظرنــا  إذا  دقيقــا،  التصــّور 
الخارجيــة  العالقــات  تطويــر  مــن  الواقــع 
الســعودية، وإمكانيــة االنتقــال بمرونــٍة غيــر 
بــدأت  التــي  أميــركا  مــع  للعالقــات  متجــاوزة 
 مــن الريبــة، فعلــى الرغــم مــن 

ٌ
تشــوبها ظــالل

بوادر الدعم املتبادل بن أميركا والسعودية، 
املــزاج  اعتبارهــا  فــي  تضــع  األخيــرة   

ّ
أن  

ّ
إال

ترامــب،  دونالــد  األميركــي  للرئيــس  ــب 
ّ
املتقل

ومــا يمكــن أن يقــود إليــه موقفــه مــن القضيــة 
الســعودية،  علــى  بالضغــط  الفلســطينية، 

إلمالء الشروط اإلسرائيلية. 
اســتبقت الصن زيارة امللك ســلمان بمحاولة 
إحــداث اختــراق في امللف الســعودي اإليراني، 
فقــد  الدولتــن،  لكلتــا  صديقــة  وبوصفهــا 
التقــارب.  أبــدت اســتعدادها لتحقيــق بعــض 
تحدث مراقبون عن مرونة املوقف السعودي، 
فــي  الســعودية  أبدتــه  مــا  فــي  خصوصــا 
اإليرانيــن،  الحجــاج  بشــأن  التفــاوض 

راتب شعبو

هنــاك قناعــاٌت لهــا حضــور مهــم فــي املجتمع 
قطاعــات  بخيــارات  تتحكــم  الســوري، 
مختلــف  مــن  ومواقفهــا،  النــاس  مــن  كبيــرة 
تظهــر  أن  دون  مــن  التعليميــة،  املســتويات 
القناعــات  هــذه  أصحــاب  يجــرؤ  ال  صراحــة. 
علــى الجهــر بها، يــداورون في الــكالم، يرمون 
 مموهــة 

ً
علــى قناعاتهــم العميقــة هــذه جمــال

تشــوش علــى ما دونهــا، أو يقولونها همســا، 
وغالبــا مــا يكــون التعبيــر الشــفهي عــن هــذه 
القناعــات مســبوقا بكلمــة )بصراحــة(، الكلمة 
التــي تشــكل بوابــة عبــور هــذه املســتترات. من 
 
ً
العســير جــدًا أن تجــد هــذه القناعــات مكتوبــة
 صراحــة. فهي قناعاٌت يخجل منها 

ً
أو معلنــة

حاملها، ولكنها صاحبة الوزن األساسي في 
تحديد خياراته مع ذلك. إنها املستترات التي 

تجعل كل ظاهر غيرها زائفا. 
إحــدى هــذه القناعــات تتعلــق بشــكل الحكــم 
فــي البلــد، ويمكــن التعبيــر عنها بعــدة أقوال: 
إن شــعوبنا ال تحكــم إال بالقــوة والبــوط، أو 
بنــا.  تليــق  ال  الديموقراطيــة  »بالصرمايــة«. 
انظــر مــا جــرى فــي العــراق وليبيــا واليمــن ما 
أمثــال بشــار األســد ومعمــر  املســتبد.  أن زال 
القذافــي وصــدام حســن.. كثيــرون علينا. كما 
شــعب طائفــي  نحــن  عليكــم.  ــى 

ّ
يول تكونــون 

متخلــف بطبعــه. فكــرة املواطنــة ال تنبــت فــي 
أرضنــا، وإن نبتــت فهــي بــال جذور، وســرعان 
مــا تقتلــع فــي االختبــار األول. إذا ثــار شــعبنا 
آخــر  مســتبدًا  يضــع  فلكــي  مســتبد،  علــى 
مكانــه. يثــور شــعبنا علــى املســتبد القومــي، 
فيميــل إلــى املســتبد اإلســالمي أو املاركســي.  

وترحيــب إيــران بعــرٍض قدمته الكويت إلقرار 
الحوار والتفاهم في املنطقة. 

 وإن نجح االختراق الصيني، فسيغّير منحى 
التوجــه اإليرانــي الــذي كان يصــّر علــى بلــوغ 
مــن  تمتــد  والتــي  إليــران،  الثقافيــة  الحــدود 
حدود الصن إلى الهند جنوبا، ومن القوقاز 
شــمااًل إلــى ســاحل البصــرة جنوبــا. هــذا غيــر 
حديــث األضابيــر الذي توجه من خدمة الفكر 
الشيعي إلى خدمة القومية الفارسية، ويدور 
حول العواصم الخمس التي تضم، باإلضافة 
إلى طهران، صنعاء، بيروت، دمشق وبغداد. 
نقطــة أخــرى شــّكلت عالمــة بارزة فــي برنامج 
إطــار توجــه  فــي  هــا جــاءت 

ّ
أن الزيــارة، وهــي 

اململكــة نحــو تنفيــذ وتســريع خطــوات رؤيــة 
2030، بالتوقيــع علــى مذكرات تفاهم وبرامج 
التــي  املجــاالت  علــى  بالتركيــز  تنفيذيــة، 
تتماشــى مــع رؤية اململكة، ســواء فــي التعليم 
أو نقل التكنولوجيا أو االســتثمار أو توطن 
التكنولوجيــا والصناعــات. قــد تطــول قائمــة 
االنفتــاح  لدعــم  الطموحــة  والجهــود  املزايــا 
االقتصــادي الــذي يماثــل بشــكٍل مــن األشــكال 
لــكل  انفتــاح الصــن مــع بعــض الخصائــص 
خطــة  وهــي   ،2030 رؤيــة  وتتداخــل  ّبلــد. 
باقتصــاد  النهــوض  إلــى  تهــدف  عريضــة 
فقــط  االعتمــاد  مــن  بــداًل  وتنويعــه،  اململكــة 
املبــادرة الصينيــة املتمثلــة  النفــط، مــع  علــى 
في حزام وطريق الحرير، وربط قارات العالم 
القديــم الثالث، بشــبكة بنيــة تحتية وتجارية 

القناعة املستترة الثانية تتعلق بالصراع مع 
إســرائيل: ال قدرة لنا على مواجهة إســرائيل. 
أميــركا والعالــم كلــه معهــا. هــل تقــارن وقــوف 
الســوفييت  بوقــوف  إســرائيل  مــع  أميــركا 
معنا؟ لوال الجسر الجوي األميركي معها في 
أكتوبــر/ تشــرين األول 1973، لكنــا هزمناهــا. 
إســرائيل.  نتالفــى شــر  بــأن  الحكمــة تقضــي 
علــى  القيــادة  تــرد  بــأال  تقضــي  والحكمــة 
االعتــداءات اإلســرائيلية. صمــت الجبهــة فــي 
الجوالن أكثر من أربعن عاما إنجاز لسورية 
وليــس إلســرائيل. الــكالم عن تحريــر الجوالن 
أو استعادتها فارغ، موجه لإلعالم، وللشعب 

الغبي فقط. 
أي  شــأن  شــأنها  املســتترة،  القناعــات  لهــذه 
قناعــة، مــا تســتند إليــه مــن وقائــع وحجــج، 
القناعــات  لهــذه  الســلبية  القيمــة  أن  غيــر 
الصحيــح  بــن  معايرتهــا  فــي  تتحــّدد  ال 
والخاطــئ، بــل فيمــا يترتب عليهــا من نتائج، 
وفــي موقعهــا مــن تاريــخ املجتمــع وتطــوره. 
تكمن مشــكلة هذه القناعات في أنها تتجنب 
رؤيــة اإلمكانــات والوقائــع املغايــرة، املحليــة 
والخارجيــة. ال تريــد أن تــرى روافــع لقناعــة 
أخرى، ذات بعد ثوري، ذلك ألنها استسالمية 
انعــدام  فــي  تكمــن  مشــكلتها  الصميــم.  فــي 
الواقــع. تفضــي ســيادة  بينهــا وبــن  التوتــر 
املجتمــع،  ضمــور  إلــى  القناعــات  هــذه  مثــل 
وتآكلــه الذاتــي، طريــق شــديدة االنحدار نحو 
الضيــاع. ســيادتها تعنــي مــوت التطلــع لــدى 
أن  الداخلــي  املعتــدي  مــن  فيكفيــه  الشــعب، 
يســمح لــه بالحيــاة، ومــن املعتــدي الخارجــي 
 مــن أرضــه. طبيعــي أن 

ّ
أن يكتفــي بمــا احتــل

ــى علــى أصحــاب هــذه القناعات املســتترة 
ّ
يول

ســحب  إمكانيــة  فــي  تتمثــل  ضغــط  بوســائل 
الــدوالرات مــن االقتصــاد األميركــي،  مليــارات 
الخاصــة  الشــركات  اســتثمارات  وتجميــد 
الســعودية األميركيــة، قبــل أن تســن الواليــات 
املتحدة تشــريعات تخّول الســلطات األميركية 
بأوامــر  الســعودية  املاليــة  األصــول  تجميــد 
قضائيــة، باإلضافــة إلــى الضغــط عبــر ســالح 
ها بالنسبة للصن تضع حقائق 

ّ
النفط. كما أن

مهمــة فــي االعتبــار، للتعامــل مــع هــذا التنــن 
أكبــر  ثانــي  الصــن   

ّ
أن وهــي  بقــوة،  الناهــض 

اقتصاد في العالم بعد الواليات املتحدة، وفقا 
ملســجلي النقــاط فــي صنــدوق النقــد الدولــي. 
وفــي زيــارة الرئيــس الصيني، شــي جن بينغ، 
إلى الســعودية مطلع العام املاضي، تم توقيع 
14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بن البلدين.  وهذه 
املكانــة الجيوسياســية التــي تشــهدها الصــن 

طائفيون، ســيقولون نريد الحرية والكرامة«. 
»املشــاركون مــن باقــي الطوائف مغشوشــون، 
وال يعلمــون أيــن يضعهم الله«. مع التطورات 
التالية، سعت هذه القناعة إلى تأصيل ذاتها 
»نبــوءة«، باقتطــاع الدالئــل املناســبة لهــا مــن 

سياق الحدث العام. 
ت، علــى الضفــة 

ّ
التطــورات التاليــة نفســها غــذ

مضــادة،  مســتترة  قناعــة  للنظــام،  املواجهــة 
ليــس  القناعــة،  هــذه  حســب  األســد،  فنظــام 
تكوينــا سياســيا اقتصاديــا عســكريا وأمنيــا 
مكّرســا منذ عقود في خدمة مصالح محلية، 
عابــرة  خارجيــة  ومصالــح  للطوائــف  عابــرة 
لألمــم واألديــان؛ إنــه ليــس ســوى رأس حربــة 
للطائفــة العلويــة التــي تحكــم البلــد، وتتمتــع 
املســتهدفون،  هــم  ة 

ّ
الســن وإن  بامتيــازات، 

وإن هــذا الخــراب اليــوم كان أمــرًا تبّيتــه هــذه 
الطائفــة منــذ زمــن، وإن املعارضــن مــن بقيــة 
الطوائــف ال يوثــق بهــم، والســيما العلويــون 

..إلخ. 
القناعــات  أصحــاب  علــى  عصــي  شــيء  ال 
تفســيرًا  شــيء  لــكل  يجترحــون  املســتترة، 

إلــى  جنبــا  الصاعــدة،  جهودهــا  بســبب  هــي 
جنــب، مــع قوتهــا االقتصاديــة، مســتفيدة مــن 
العامليــة،  زعامتهــا  املتحــدة  الواليــات  تبديــد 
بســبب جشع نخبها السياســية واالقتصادية 
حروبــا  ودخولهــا  النخــب،  هــذه  وتعالــي 
األوســط. كمــا  الشــرق  فــي  عديــدة، خصوصــا 
 الصــن حققــت نصــرًا اقتصاديــا آخــر، وهــو 

ّ
أن

إدراج عملتهــا اليــوان لتأتــي في ســلة العمالت 
االحتياطيــة فــي العالــم، وواحــدة مــن العمــالت 
اليابانــي  والــن  األميركــي  الــدوالر  العامليــة: 
األوروبــي،  واليــورو  اإلســترليني  والجنيــه 
والتــي  الشــروط،  اســتوفت   

ّ
أن بعــد  وذلــك 

بموجبهــا أقّرهــا املجلــس التنفيــذي لصندوق 
مــا هي  

ّ
النقــد الدولــي. وليــس هــذا فحســب، وإن

مرشــحة ألن تحتــل املكانــة االقتصادية األولى 
في العالم بحلول عام 2025. 

أكبــر مســتوردي  الصــن، وهــي   
ّ
أن ال ننســى 

فــي  كبيــر  بقــدٍر  ســاهمت  الســعودي،  النفــط 
الدفــع بتعزيــز هــذه العالقــات مــع الســعودية، 
األوســط بشــكل  الشــرق  فــي  ودعــم وجودهــا 
عام. قد يتحقق الطموح السعودي بشكٍل ما، 
وفقــا لتطلعــات الصــن الســاعية إلــى النفــوذ 
الدولــي فــي املقــام االقتصــادي، وذلك بترجمة 
االقتصاديــة  مصلحتهــا  لتلبيــة  ســلوكها 
القيــم  مفارقتهــا  مــن  ذلــك  ــب 

ّ
يغل وإن  أواًل، 

الكونفوشيوسية، واستبدالها بالبراغماتية 
من دون أن يشعر أحد.

)كاتبة سودانية(

كلبيــا، يقتــل أي قيمــة أخالقيــة، ويــرى فــي كل 
خطــورة  تنبــع  معيبــا.  دافعــا  بشــري  ســلوك 
هــذه القناعــات مــن أنــه ال يمكــن مناقشــتها، 
، فهــي ال 

ً
ألنهــا غيــر معروضــة للنقــاش أصــال

تطــرح للعلــن، إال فــي دائــرٍة ضيقــٍة، هي دائرة 
وهــي  غالبــا،  نفســها  بالقناعــة  املشــاركن 
 غيــر صداميــة مــن الناحيــة الفكريــة أو 

ٌ
قناعــة

السياسية، تتسلل إلى الوعي بطرق ملتويٍة، 
وعبــر بوابــات نفســية أكثــر منهــا منطقية، ثم 
تســتقر بصمــت، فــي خلفيــة ذهــن صاحبهــا 

وتتحكم فيه. 
 خفيــا فــي مســار 

ً
تشــكل هــذه القناعــات عامــال

األحــداث، ألنهــا ال تظهــر علــى الســطح، أو ال 
تظهر بحجمها الحقيقي، ما يعطي لتطورات 
املقاتــل  يحمــل  مفهــوم.  غيــر  جانبــا  الحــدث 
عســكري  تشــكيل  أي  فــي  املوجــود  العلــوي، 
لصالح النظام، طبقة معلنة من الوعي، تقول 
إنــه يقاتــل دفاعــا عــن الوطــن والدولــة، وطبقة 
مســتترة تقــول إنــه يقاتــل دفاعــا عــن الطائفــة 
املهــّددة. ثمــة غالف وطنــي لوعي طائفي. هذا 
التركيــب الغريــب بــات ممكنا كونــه يقاتل في 
صف ســلطة تســتولي على الدولة التي تمثل 

الوطن. 
وعلــى غــرار هذا، بات املقاتــل املعارض يحمل 
طبقــة معلنــة مــن الوعــي تتحــدث عــن الحريــة 
والكرامــة واالســتبداد.. إلــخ، وطبقــة مســتترة 
تتحدث عن »نظام علوي« وعن حقوق السنة 
املقاتــل  الحالتــن، تعــود صالبــة  ..إلــخ. وفــي 
املســتترة،  الطبقــة  إلــى  وتضحيتــه  وإقدامــه 
وتجــاوزه  شراســته  أيضــا  تعــود  وإليهــا 

املعايير األخالقية. 
)كاتب سوري(

ضخمــة، تعــود بالنفــع على الشــعوب والدول 
الواقعة على طول مساراتها. 

ها 
ّ
وصف بأن

ُ
أما ملاذا الصن، وهي غالبا ما ت

دولــة ناشــئة ُوضعــت بن البلــدان النامية، أو 
 
ّ
الــدول املتقدمــة. الثابــت أن دولــة ناميــة بــن 
لــدى الصــن بعــض االختالفــات الكبيــرة عــن 
أي دولٍة نامية أخرى، حيث أصبحت من أكبر 
اقتصاديــات العالــم، بامتالكهــا 4 تريليونات 
كمــا  األجنبــي.  النقــد  مــن  احتياطيــا  دوالر 
حيــث  املــال،  رأس  بوفــرة  الصــن  تتمتــع 
رصــدت وأنفقــت مبالغ هائلة، لالســتفادة من 
ألغــراض  الدولــة  مــن  املدعومــة  املاليــة  املــؤن 
إلــى  وباإلضافــة  واقتصاديــة.  دبلوماســية 
فــي  وتاجــر  ــع 

ّ
مصن أكبــر  هــي  الصــن  ذلــك، 

العالــم، مــن حيــث القيمــة املضافــة اإلجماليــة، 
هــا تمتلــك 17 مينــاء مــن أكبــر موانــئ 

ّ
كمــا أن

 الصــن فــي أثناء 
ّ
الشــحن فــي العالــم.  نجــد أن

عجــب 
ُ
املفاوضــات االقتصاديــة الدوليــة قــد ت

بوصفهــا بالبلــد النامــي، وذلك محاولة منها 
إلــى أقصــى حــد  لحمايــة قطاعاتهــا املحليــة 
الــدوران،  فــي  العمــل  عجلــة  لتســتمر  ممكــن، 
تصنيعــا وزراعــة وتكنولوجيــا وغيرهــا، مــا 
يعنــي عمالــة ماهرة، وخلــو البلد من العطالة 
بأشــكالها كافــة. وهــذه هي الحكمة في العمل 
دائــٍن  أكبــر  البلــد  هــذا  التــي جعلــت  واإلدارة 

للواليات املتحدة األميركية.
 تــوازن الســعودية بــن عالقاتهــا مــع أميــركا 
تحتمــي  فإنهــا  أميــركا،  وبشــأن  والصــن. 

معتــد داخلــي، يحمــل هــذه القناعــات إياهــا، 
هــو  )فهــذا  والبــوط  بالقــوة  شــعبه  يســتعبد 
ويســتكن  للحكــم(،  املجــدي  الوحيــد  الشــكل 
للعدو الخارجي )ال قدرة لنا على مواجهته(. 
أجــاد  ســهلة،  فريســٍة  إلــى  البلــد  ويتحــول 
املعتــدي الداخلــي إعدادهــا ملعتد خارجي ذي 

مطامع.
هــذه  أصحــاب  تفكيــر  خــط  فــي  يوجــد  ال 
القناعات السؤال عن مخرج من العبودية، أو 
مــن االحتــالل. ذلــك ألن هــذا الخــط ال ينطــوي 
على أي طاقٍة نقديٍة تتيح لحامله أن يكتشف 
الخارجــي  االحتــالل  بــن  تعاضــد  عالقــة 
واالســتعباد الداخلي، أو بن »غباء« الشــعب 
الشــخصية  الكرامــة  ســلب  بــن  أو  وإفقــاره، 
وســلب الكرامــة الوطنيــة. نحن، مع هذا الخط 
انهزاميــٍة نفســيٍة عميقــة،  أمــام  التفكيــر،  مــن 
السياســية  بحقوقهــم  أصحابهــا  يضحــي 
حــد  إلــى  أنفســهم  يكرهــون  معــا.  والوطنيــة 
نكــران حقوقهــم، ويســتضعفون ذواتهــم إلــى 
حــد الســكوت عــن أرضهــم املحتلــة. علــى هــذه 
القاعدة النفسية املهزومة، تقوم دعامة مهمة 

من دعامات النظام املستبد.
املســتترة،  القناعــات  مــن  آخــر  نمــط  هنــاك 
ظهــر مــع انــدالع الثــورة الســورية وتطورهــا. 
لــم تكــن مظاهــرات الســورين، وقــوة تحديهم 
وأحقية مطالبهم، في نظر أصحاب القناعات 
املســتترة مــن أنصــار نظــام األســد، وال ســيما 
العلويــون منهــم، ســوى حــراك طائفــي ســني، 
وإعــادة  علــوي،  حكــم  مــن  االنتقــام  يريــد 
العلويــن إلــى الجبــال. »دع عنــك كل مــا يقــال، 
هــذه هــي الحقيقة«. »هــذا حقد طائفي وليس 
إننــا  يقولــوا  لــن  »بالطبــع،  ثوريــة«.  طاقــة 

السعودية شرقًا باتجاه الصين

قناعات سورية مستترة

المكانة الجيوسياسية 
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الظلم طريق األفغانيات إلى االنتحار

المياه المأمونة حق لنا
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

واملشــاكل  الصعوبــات  مــن  كثيــر  وســط 
التــي تواجــه املــرأة األفغانيــة، تقول بعض 
اللواتــي  النســاء  عــدد   

ّ
إن اإلحصائيــات 

يقدمــن علــى االنتحــار فــي ازدياد مســتمر. أما أبرز 
والعنــف  القبليــة  األعــراف  فهــي  االنتحــار  أســباب 
األســري والحالة املعيشــية الصعبة. ويضاعف من 
 هــذه األوضــاع تهميــش املجتمــع الدولــي ملــف 

ّ
كل

النســاء األفغانيــات ومتاجــرة املؤسســات الدوليــة 
واملحليــة بحقوقهــن. باختصــار، هــو ظلــم متعــدد 
األطــراف يلحــق باملــرأة ويدفعهــا إلــى اتخاذ أســرع 

طريق إلى الهروب من واقعه.
بالرغــم مــن وصول نســاء أفغانســتان إلى مناصب 
الحيــاة  مجــاالت  وخوضهــن  البــالد،  فــي  عليــا 
املختلفة التي لم يكن يحق لهن خوضها كالتجارة 
 ذلــك لــم يؤثــر فــي حيــاة املــرأة 

ّ
 كل

ّ
والصناعــة، إاّل أن

أولئــك  ســيما  ال  العــام،  املســتوى  علــى  األفغانيــة 
اللواتي يعشــن في القرى واألرياف. ضياع األموال 
الطائلة التي تلقتها الحكومات األفغانية املتعاقبة 
بعــد غــزو أفغانســتان عــام 2001 وســقوط طالبــان 
النســاء  أحــوال  لتدهــور  آخــر  مهمــا  ســببا  شــّكل 
الجماعــات  إلــى ســيطرة  ذلــك  البــالد. يضــاف  فــي 
وتنظيــم  طالبــان  حركــة  رأســها  وعلــى  املســلحة، 
الدولــة اإلســالمية »داعــش«، على مناطق شاســعة، 

ومنعهــا النســاء من الدراســة والخــروج إلى العمل. 
يعتبــر االنتحــار أحد أشــكال املعانــاة الكثيرة التي 
ها. تقول 

ّ
تعاني منها نســاء أفغانســتان وليست كل

 النساء في املناطق النائية 
ّ
املؤسسات الحقوقية إن

مــن  للتخلــص  وحيــدًا   
ً
حــال االنتحــار  فــي  يجــدن 

معانــاة أســرية وعنــف واضطهاد ســببه األساســي 
الجهــل والبعــد عن التعليم، باإلضافة إلى األعراف 

القبلية السائدة.
ومــن بــن عشــرات الحــوادث شــهريا قصــة الشــابة 
جميلــة مــن إقليــم بادغيــس، جنوب البــالد، التي لم 
تجــد طريقــة للتخلــص مــن اعتــداء زوجهــا عليهــا 
 
ّ
إاّل باالنتحــار. تقــول شــقيقتها نركــس بــي بــي إن

 زوجها 
ّ
جميلــة )26 عامــا( أنهت حياتها بيدها ألن

العنــف  مــن  وألوانــا  أشــكااًل  عليهــا  يمــارس  كان 
والتعذيــب، بــل كان أفــراد أســرة الــزوج يســاعدونه 

في الضرب وممارسة العنف أيضا.
، ونقلــت إلــى املستشــفى 

ً
تناولــت جميلــة الســم ليــال

صباحــا لكــن بــال جــدوى، فقــد أســلمت الــروح قبــل 
نقلها إلى املستشفى وقبل أن تتلقى أّي عالج.

عــن  نجــم  بــل  الحــّد  هــذا  علــى  األمــور  تقتصــر  لــم 
إلــى  ذهبتــا  اللتــن  األســرتن  بــن  عــداء  الحــادث 
 القضيــة، وهــو مــا ال يفعلــه األفغــان 

ّ
املحكمــة لحــل

فــي  البــت  فــي  املحكمــة  بعــد فشــل  لكــن،  نــادرًا.  إاّل 
القبلــي  االجتمــاع  إلــى  األســرتان  لجــأت  القضيــة، 
وهــو القضــاء العرفــي. قــرار االجتمــاع أبقــى العــداء 

بينهمــا، إذ حكــم بــزواج شــاب من أســرة جميلة من 
بنت من أسرة زوجها وهو ما رفضه الطرفان. ثمة 
ما تظهر إلى 

ّ
قصــص كثيــرة النتحار نســاء، لكــن قل

العلــن، وعــادة مــا تختلــق األســر أســبابا مختلفــة 
فــي  العــار  أســباب  مــن  فاالنتحــار  الفتيــات،  ملــوت 
وال  عــادة،  القضايــا  تلــك  تدفــن  القبلــي.  املجتمــع 
يخــرج منهــا غيــر القليــل إلــى العلــن. أمــا القلة التي 
تقصد املحاكم فتبقى قضايا بناتهم داخل امللفات 
ســنوات عديــدة، وال يمكــن للمحاكــم أن تبــّت فيهــا 

نظرًا للفساد في القضاء.
تّدعيــه  ومــا  املبذولــة  الجهــود   

ّ
كل مــن  بالرغــم 

علــى  العمــل  مــن  واملحليــة  الدوليــة  املؤسســات 
التدهــور   

ّ
أن إاّل  األفغانيــة  املــرأة  حــال  تحســن 

مســتمر فــي حقــوق األفغانيــات. تقــول إحصائيــة 
 العام املاضي فحسب سجل 2400 قضية 

ّ
أخيرة إن

عنــف فــي حــق النســاء وصــل بعضهــا إلــى القتل أو 
الدفع في اتجاه االنتحار.

تقــول القاضيــة املســؤولة فــي مكتــب املدعــي العــام 
 قضايــا القتــل والعنــف ضــد 

ّ
زرغونــه مســتغفر إن

النساء في ازدياد. والسبب هو الجهل وقلة الوعي، 
باإلضافــة إلــى األعراف والتقاليــد املتبعة، والجهل 
 النســاء بــن 

ّ
بتعاليــم اإلســالم. كذلــك، تشــير إلــى أن

الجماعــات  فســطوة  املتواصلــة،  الحــروب  ضحيــة 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  ســّيما  ال  املســلحة، 
 

ّ
»داعــش«، خطيــرة جــدًا علــى النســاء، وتعرقــل كل

الجهــود املبذولــة لتحســن أحوالهــن االجتماعيــة 
تقــول  الصــدد،  هــذا  فــي  والتعليميــة.  واملعيشــية 
مســؤولة إدارة الشــؤون النســائية الوطنية أنيســة 
فــي  الســبب  هــي  املســلحة  الجماعــات   

ّ
إن عمرانــي 

منــع النســاء مــن التعليــم والحصــول علــى العمــل، 
باإلضافة إلى حرمانهن من حقوقهن. 

 نحــو 200 قضيــة قتــل أو عنــف فــي حــق 
ّ
تضيــف أن

مــدى  إلــى  يشــير  مــا  اإلدارة،  لــدى  ســجلت  نســاء 
األفغانيــة.  املــرأة  تعيشــها  التــي  الحالــة  صعوبــة 
 القضايــا غير املســجلة أكثــر بكثير. 

ّ
وتشــير إلــى أن

كذلــك، تطالــب الحكومة األفغانية بالعمل الجاد من 
أجل تطوير حالة املرأة من خالل تعليمها وتثقيفها 
وإيجــاد فرصــة عمــل مناســبة لهــا كــي تعيــش فــي 

حالة جيدة ويكون لصوتها صدى في املجتمع.
الحكومــة األفغانيــة،  انتقــاد دور  إلــى  وباإلضافــة 
الحقوقيــة  للمؤسســات  شــديدة  انتقــادات  هنــاك 
املحليــة والدوليــة التــي تعتبــر جهودهــا فــي رأي 
كثيريــن مجــرد ادعــاءات ال طائــل مــن ورائها. تقول 
ادعــاءات  معظــم   

ّ
إن نســوية،  ناشــطة  وهــي  ثنــاء، 

وجمــع  للشــهرة  وســيلة  إاّل  ليســت  املؤسســات 
األموال، فال تستفيد النساء من حمالتها. 

 تلــك الجهــود تقتصــر علــى املــدن، أّمــا 
ّ
تلفــت إلــى أن

القــرى واألريــاف فحــال املــرأة فيهــا تعيــس جــدًا إذ 
النســاء وقتلهــن  انتحــار  تتواصــل هنــاك حــوادث 

والعنف تجاههن.

مجتمع
اللــه للخدمــات اإلنســانية »راف« القطريــة مشــروع إغاثــة  نفــذت مؤسســة الشــيخ ثانــي بــن عبــد 
للمتضررين من الفيضانات في مناطق واسعة في بنغالدش. ووزعت املؤسسة ألف سلة تموينية 
ومئــات املواقــد علــى ألــف أســرة متضــررة تضــم أكثــر مــن 5  آالف شــخص، معظمهــا من أســر األيتام 
واألرامل وكبار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقة. وتضمنت الســالل أهم االحتياجات األساســية من 
املــواد الغذائيــة الضروريــة لحياتهــم، مثل: األرز، والســمن، والزيت، والســكر، والبقوليات، بما يكفي 
)العربي الجديد( األسرة الواحدة مدة ثالثة أشهر على األقل. 

هــا اقتربــت مــن إعــادة توطــن 12 ألــف الجئ فروا من الحرب في ســورية والعراق 
ّ
أعلنــت أســتراليا أن

ه جرى 
ّ
كانــت قــد وعــدت باســتيعابهم قبــل عــام. وقال وزير الهجرة وحماية الحــدود بيتر دوتون إن

إصــدار جميــع التأشــيرات البالــغ عددهــا 12 ألــف تأشــيرة وتــم جلــب أكثــر مــن 10 آالف شــخص مــن 
مخيمــات الجئــن فــي الشــرق األوســط إلــى أســتراليا. ويضــاف هــذا العــدد إلــى 13 ألفــا و750 الجئــا 
تســتقبلهم أســتراليا ســنويا. كذلــك، وافقــت البــالد علــى قبــول عــدد غيــر محــدد مــن الهندوراســين 
)أسوشييتد برس( والسلفادورين من مخيم في كوستاريكا.  

أستراليا تعيد توطين 12 ألف سوري وعراقيمؤسسة قطرية تغيث ضحايا فيضانات بنغالدش

أمــام أحــد مراكــز توزيــع امليــاه املكــّررة الصالحــة 
 

ّ
كل فــي طابــور.  هنــود  يقــف مواطنــون  للشــرب، 

جــّرة،  أو  ميــاه  مطــرة  يحمــل  هــؤالء  مــن  واحــد 
قطت أمس األربعاء 

ُ
وينتظر دوره. هذه الصورة الت

آذار،  مــارس/  شــهر  مــن  والعشــرين  الثانــي  فــي 
بمناســبة اليوم العاملّي للمياه، في مدينة تشــيناي 

الهندّية املعروفة باسم مدراس.
للميــاه  العاملــّي  باليــوم  الخاصــة  فــي منشــوراتها 

أكثــر مــن 663  أّن  2017، كشــفت األمــم املتحــدة 
ر 

ّ
مليون شــخص يعيشــون اليوم من دون أن تتوف

لهم إمدادات للمياه الصالحة للشــرب، على مقربة 
من منازلهم. بالتالي، يقضون ساعات ال تحصى 
علــى  للحصــول  طويلــة  مســافات  يقطعــون  أو 
امليــاه، أو يواجهــون آثــارًا صحّيــة غيــر محمــودة 

الستخدامهم مياها ملّوثة.
نشــرتها  التــي  البيانــات  آخــر  تبــنّي  الســياق،  فــي 

املتحــدة  األمــم  ومنظمــة  العاملّيــة  الصحــة  منظمــة 
للطفولــة )يونيســف( أّن 1.8 مليــار شــخص حــول 
مــا  بالبــراز. وهــو  ملّوثــة  العالــم يشــربون مياهــا 
يعّرضهــم إلــى خطــر اإلصابــة بأمــراض عــّدة مــن 
وحّمــى  )الزحــار(  والدوســنتاريا  الكوليــرا  قبيــل 

التيفوئيد وشلل األطفال. 
كذلــك تــؤّدي امليــاه غيــر املأمونــة وســوء شــبكات 
وفــاة  إلــى  الصحيــة  والنظافــة  الصحــي  الصــرف 

 أنحــاء العالــم. 
ّ

842 ألــف شــخص ســنويا فــي كل
العاملــّي  اليــوم  علــى  القائمــون  يشــّدد  ذلــك،  إلــى 
للميــاه هــذا العــام، على »الحاجة إلى تحســني جمع 
اســتخدامها  وإعــادة  ومعالجتهــا  العادمــة  امليــاه 
بصــورة آمنــة. وفــي الوقت نفســه، نحن في حاجة 
إلــى التقليــل مــن حجــم التلــّوث فــي ميــاه الصــرف 
الصحي التي ننتجها، وذلك للمساعدة في حماية 

بيئتنا واملوارد املائية املوجودة فيها«.
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لبنى سالم

الــســوري، ، على جائزة الهيئة العربّية  ــرًا، حصل كاتب قصص األطفال 
ّ

مــؤخ
للمسرح، عن نّص مسرحي لألطفال بعنوان »دارين تبحث عن وطن«. وُدعي 
إلى املشاركة في مهرجان املسرح العربي في الجزائر من 10 إلى 20 يناير/

إلــى كــابــوس. كــان ُيقيم   فــرحــة الكاتب تحولت 
ّ
 أن

ّ
كــانــون الثاني املــاضــي، إل

مع عائلته في جنوب تركيا، ويحمل بطاقة »الحماية املؤقتة« التي تمنحها 
السلطات التركّية للسورّيني، هو الذي فّر من سورية هربًا من ويالت الحرب 

أواخر عام 2015.
تقّدم الكاتب بطلب إلى وزارة الخارجّية التركية للسماح له بالعودة إلى تركيا، 
حيث تقيم عائلته، ووافقت الخارجية على منحه تأشيرة العودة. ويوضح أحد 
 »مصطفى عبد 

ّ
ظ عن ذكر اسمه، لـ »العربي الجديد«، أن

ّ
أقارب الكاتب، الذي تحف

الفتاح ترجم كتاب الدعوة ونص إعالن الجائزة إلى اللغة التركية، ليكون موظفو 
املطار على علم بأن سفره مؤقت، فال يتخذون بحقه أية إجراءات«.

م 
ّ
سافر عبد الفتاح إلى الجزائر وحصل على جائزة نصوص مسرح الطفل، وتسل

تأشيرة من السفارة التركّية في الجزائر استجابة ملوافقة الخارجية التركية. لكن 
الــدخــول. يقول  الفتاح من  ُمنع عبد  التركّية،  األراضـــي  الطائرة في  ت 

ّ
بعدما حط

قــريــبــه: »حـــني وصـــل إلـــى مــطــار أتـــاتـــورك، حــجــز 30 ســاعــة، ثــم رّحـــل إلـــى الــجــزائــر 
إن ترحيله من تركيا  الجزائرية  املطار  السبب. وقالت سلطات  من دون توضيح 
ل 

ّ
إلى الجزائر مخالف للقوانني الدولّية، إذ ل يملك تأشيرة دخــول. حينها، تدخ

الديوان الوطني الجزائري للثقافة والهيئة العربية للمسرح للسماح له بدخول 
الجزائر بختم استثنائي. هناك، راجع السفارة التركية للمرة الثانية وقّدم أوراقه. 
ق بتاريخ 

ّ
 في دائرة الهجرة، يتعل

ً
وبعد الستقصاء، عرف أن موظفا ارتكب خطأ

دخول عبد الفتاح إلى تركيا«.
وبعد إعالمه بتصحيح الخطأ في دائرة الهجرة، غادر عبد الفتاح الجزائر مجّددًا 
عــائــدًا إلـــى تــركــيــا. وفـــي مــطــار هــاتــاي، رّحــلــتــه ســلــطــات املــطــار عــلــى مــن الــطــائــرة 
السعودية. يقول قريبه: »رّحلوه بعد ساعة فقط  إلى  التي كانت متوجهة  ذاتها 
من هبوطه من دون السماح له بالتواصل مع أحد، أو حتى الراحة، وطلبوا منه 

الحصول على تأشيرة أخرى من السفارة التركية«. 
وفي السعودّية، رفضت سلطات املطار دخوله، ورحلته إلى السودان على نفقته 
الخاصة. في الوقت الحالي، يعيش الكاتب السوري مشّردًا في السودان، وقد بات 
يشعر بالندم لقبوله دعوة التكريم في الجزائر. وتنتظر زوجته وبناته الثالث في 
 
ّ
تركيا، من دون أن يملكوا أدنى فكرة عن كيفّية لقائه مجددًا. تجدر اإلشارة إلى أن

عبد الفتاح أصدر 33 كتابًا، ونال من خاللها 43 جائزة أدبية، منها جائزة »نلسون 
مانديال« للدراسات في جنوب أفريقيا، وجائزة الدولة ألدب الطفل في قطر.

يذكر أهالي التالميذ النازحين من الموصل أّن تنظيم »داعش« كان 
يفرض مناهجه الخاصة في المدارس، ويعاقب من يعترض. هذا 

الوضع يمثل تحديًا للسلطات العراقية في أعقاب تحرير المدينة، 
وهو تحدي تحرير أدمغة التالميذ من أفكار التنظيم

أطباء سوريون في مستشفيات ألمانيا

1819
مجتمع

بغداد ـ أحمد النعيمي

ــقــــوات الــحــكــومــيــة  ــتــــراب الــ مـــع اقــ
العراقية من حسم معركة املوصل 
عبر تقدمها في الساحل األيمن، 
تــبــرز مــشــاكــل اجــتــمــاعــيــة مــعــقــدة أفــرزتــهــا 
»داعــش«  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  سيطرة 
 

ّ
عــلــى املــوصــل طـــوال ثـــالث ســنــوات، فــي كــل
ــا يــضــع  ــو مــ ــ مــؤســســاتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة. وهـ
الخبراء التربويني أمام مهمة صعبة إلعادة 
تأهيل التالميذ الذين تلقوا تعليمهم تحت 
لــم تعترف  الـــذي  الــوقــت  التنظيم، فــي  حكم 
فيه وزارة التربية بالشهادات الدراسية في 

تلك املناطق.
إلى  حاجة  هناك   

ّ
أن اختصاصيون  يكشف 

إعــــادة تــأهــيــل الــتــالمــيــذ الــذيــن قــضــوا نحو 
ثــــالثــــة أعــــــــوام فــــي مــــــــدارس املــــوصــــل تــحــت 
التنظيم طبع   

ّ
أن »داعـــش«، خصوصًا  حكم 

الــتــي احــتــوت على فكره  الــخــاصــة  مناهجه 
املتشدد. وبحسب مصادر حكومية عراقية 
 بــرنــامــجــًا لــألمــم املــتــحــدة يــجــري وضــع 

ّ
ــإن فـ

اللمسات األخيرة عليه بالتعاون مع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــراقــيــة بـــهـــدف محو 
مـــا تــعــلــمــه الــتــالمــيــذ وحــفــظــوه فـــي مـــدارس 
»داعـــــش«. وقـــد رصـــد لــهــذا الــبــرنــامــج، الــذي 

 ،
ً
ل يـــتـــوقـــع أن يــــكــــون الـــعـــمـــل عـــلـــيـــه ســـهـــال

نــحــو 10 مــاليــني دولر أمــيــركــي نــظــرًا إلــى 
عـــدد الــتــالمــيــذ الكبير الــذيــن »غــســل داعــش 
البرنامج  عــن  اإلعــــالن  وينتظر  أدمــغــتــهــم«. 

بعد انتهاء املعركة بفترة وجيزة.
يــقــّدر مــراقــبــون عـــدد الــتــالمــيــذ الــذيــن تلقوا 
دروســــــهــــــم فـــــي مــــــــــدارس »داعــــــــــــش« طـــــوال 
السنوات املاضية بنحو 150 ألفًا، معظمهم 
التنظيم، وقّدم  التي كتبها  املناهج  موا 

ّ
تعل

دروســـهـــا أيـــضـــًا عــنــاصــر مـــن الــتــنــظــيــم في 
املوصل أو في املدن األخرى ملحافظة نينوى.

ــار، يــقــول املــســتــشــار الــتــربــوي  ــ فــي هـــذا اإلطـ
عبد الودود الجبوري: »منذ سيطرة تنظيم 
داعـــش عــلــى املــوصــل فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
2014، بـــدأ فــي تــأســيــس دوائــــر خــاصــة بــه، 
مــنــهــا ديــــوان الــتــعــلــيــم الــــذي يــشــرف بشكل 
ثم  الــدراســيــة.  واملناهج  التعليم  على  كامل 
بّدل املناهج وألغى مواد دراسية معينة مثل 
مخالفتها  بحجة  وغــيــرهــا  الفنية  التربية 
اإلســـالم، وأضـــاف مــواد أخــرى تحمل فكره 

املتطرف«.
يــضــيــف الــــجــــبــــوري لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: 
»استمر التنظيم في عملية التغيير املنظمة 
لــلــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة فـــي املـــوصـــل وإضــافــة 
أفـــكـــاره املــتــطــرفــة لــغــســل أدمـــغـــة الــتــالمــيــذ، 

ذهــــب بــعــيــدًا فـــي غــســل أدمـــغـــة الــتــالمــيــذ إذ 
 معضالت 

ً
الرياضيات مثال وضع في مــادة 

ــردات مـــن قبيل  ــفـ حــســابــيــة تــحــتــوي عــلــى مـ
ورصاصة،  وجرحى،  وقتلى،  ناسفة،  عبوة 
 مثل 

ّ
وكفار، وقنص، وغيرها، مع العلم بأن

هذه املفردات لم تستثن الصفوف البتدائية 
حتى«. ومن أمثلة املعضالت الحسابية التي 
»لديك  املــســألــة:  هــذه  املــتــطــرف  الفكر  تحمل 
42 طلقة وأمــامــك 7 مــن الكفار فكيف تــوزع 
الــطــلــقــات بــالــتــســاوي لــقــنــصــهــم؟ مـــع صــور 
ــات ألســلــحــة رشـــاشـــة ومــســدســات  ــومــ ورســ
وغــيــرهــا«. وكــذلــك، تــمــاريــن فــي مـــواد اللغة 
العربية مثل »قاتل املجاهد املرتدين«، »فجر 
ــلـــه« في  الســـتـــشـــهـــادي نــفــســه فـــي ســبــيــل الـ

دروس املفعول به في القواعد العربية.
 
ّ
أن إلــى  بــدورهــم، يشير خــبــراء اجتماعيون 

تــالمــيــذ املــوصــل الــذيــن خــرجــوا مــن املدينة 
مــؤخــرًا تــعــرضــوا إلــى ضــغــوط هائلة تحت 
حكم التنظيم املتشدد في املدينة، ول بّد من 
إعادة تأهيلهم بطريقة حضارية مدروسة. 
الجنابي  الجــتــمــاعــي صــابــر  الخبير  يــقــول 
ــنــــاك خـــطـــوات   »هــ

ّ
الـــجـــديـــد« إن لــــ«الـــعـــربـــي 

ــم املـــتـــحـــدة واملــنــظــمــات  ــ لــلــتــنــســيــق مــــع األمــ
تأهيل  اإلنسانية لوضع خطة عمل إلعــادة 
هؤلء التالميذ بعد انتهاء معارك املوصل، 
هم تعرضوا إلى 

ّ
وإعادتهم إلى مدارسهم، ألن

أدمغتهم  وغسلت  شــديــدة  نفسية  ضــغــوط 
إجــبــاريــًا«. وبــالــرغــم مــن هــذه املــعــانــاة، جاء 
قرار وزارة التربية بإلغاء األعوام الدراسية 
الــتــي أمــضــاهــا الــتــالمــيــذ فــي املــوصــل وعــدم 
ــــادة  ــــوب إعـ ــــراف بـــشـــهـــاداتـــهـــم بــــل وجــ ــتـ ــ العـ
الــســنــوات الــدراســيــة، ليكمل مــعــانــاتــهــم، إذ 
 مــنــهــم ثــــالث ســـنـــوات عـــن صــفــه، 

ّ
تـــأخـــر كــــل

الــعــودة كما يجب اآلن بعدما  إذا تمكن مــن 
التي  التغييرات  مختلفة.  مناهج  في  درس 
طرأت على املناهج تدهش بعض الباحثني، 
خــصــوصــًا مـــع لــجــوء الــتــنــظــيــم إلــــى الــطــرق 
املباشرة والطرق غير املباشرة لغسل أدمغة 
التالميذ املجبرين على الدرس فيها بالذات، 
مثلهم مثل املــدارس املجبرة على تدريسها 

وإّل فتهمة الخيانة جاهزة.
مضر  الجتماعي،  النفس  علم  فــي  الباحث 
التالميذ  هـــؤلء   

ّ
أن إلــى  يشير  الصميدعي، 

بأعدادهم الكبيرة جدًا »كانوا يعيشون في 
البيت والشارع واملدرسة،  أجــواء خوف في 
وعــلــيــنــا أن نــعــلــم كــمــيــة الــضــغــط الــنــفــســي 
التي تعرضوا لها حتى فــي دراســتــهــم، فلم 
والنــتــحــاري  الناسفة  العبوة  مــفــردات  تكن 
والرصاص والدم تفارقهم. هذه كارثة كبيرة 
أثـــرت كثيرًا فــي نفوسهم بــال شــك وهــم في 
تأهيل خصوصًا تالميذ  إعـــادة  إلــى  حاجة 

البتدائية«.

عدد األطباء السوريين 
المسجلين في ألمانيا 

بلغ 2000 بحسب الرابطة 
الطبية األلمانية

 من يمتنع عن إرسال 
ّ

وكان يعاقب بشدة كل
أبنائه إلى املدرسة أو من يمتنع عن تنفيذ 
ــن الـــــكـــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة مــمــن  تــعــلــيــمــاتــه مــ

يعترض على املناهج«.
 الــتــنــظــيــم أصـــدر 

ّ
ويـــذكـــر أهـــالـــي املـــوصـــل أن

أوامـــر مــشــددة فــي الــعــام األول مــن سيطرته 
على املدينة تجبر ذوي التالميذ على إلحاق 
أبنائهم باملدارس، وتجبر الكوادر التعليمية 
على اللتزام بالدوام مع عقوبات مشددة ملن 
ــدام. ومــن املـــواد التي  يمتنع تصل إلــى اإلعــ
التعليم في  عــلــى  »داعــــش«  تنظيم  أدخــلــهــا 

املدينة مادة »التربية الجهادية«، التي أدخل 
ــاء لــشــخــصــيــات من  ــمــ فــيــهــا تــفــاصــيــل وأســ
وقياديون  انتحاريون  بينهم  من  التنظيم، 

بحسب املراقبني.
ــقـــدم الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة فــــي مــديــنــة  ــــالل تـ خـ
ــيـــات مــــن الــكــتــب  ــمـ ــلـــى كـ ــثــــرت عـ املــــوصــــل عــ
واملناهج الدراسية طبعها التنظيم ووزعها 
ــد كـــشـــفـــت هـــذه  ــ ــة، وقــ ــنــ ــديــ ــلـــى مــــــــدارس املــ عـ
الــكــتــب الــتــغــيــيــرات الــكــبــيــرة الـــتـــي أجـــراهـــا 
. عـــن ذلـــك، 

ّ
عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة كـــكـــل

 »مناهج 
ّ
يقول التربوي، صامد الشمري، إن

التنظيم تتمحور حول فكرة الخالفة وتكفير 
املعارضني له ومحاولة غسل أدمغة الطلبة 
بــمــفــردات عــديــدة مــثــل عــبــوة وكــفــار وطلقة 
وغير ذلك«. يتابع: »من التغييرات على مادة 
القديمة  املسميات  أدخــل  ــه 

ّ
أن  

ً
الــتــاريــخ مثال

ــلـــدول الــعــربــيــة عــلــى الــخــريــطــة مــثــل بــالد  لـ
الشام ونجد والحجاز. كذلك، ضّمن مناهجه 
 
ً
عبارة: باقية وتتمدد. ووضع منهجًا بديال
للتربية البدنية عوضًا عن الثقافة والتربية 
الفنية«. يضيف الشمري لـ«العربي الجديد«: 
ــذا الـــحـــد، بل  ــم يــتــوقــف الــتــنــظــيــم عــنــد هــ »لــ

انتشر بشكل واسع عبر 
الحسابات والصفحات 

خبر مصور للعثور 
على فتاتين مصريتين، 

إحداهما عروس، 
مذبوحتين ومبتورتي 
األطراف في حادثين 

منفصلين. أكد 
معلقون أّن الجريمتين 

تدالن تحديدًا على 
العنف الممارس ضّد 
المرأة والوحشية في 
التعاطي معها ليس 

في مصر فقط، بل في 
كثير من البلدان العربية. 
لكّن آخرين ربطوا األمر 
بانتشار الجريمة بشكل 
عام في مصر بسبب 

األزمات المعيشية 
والفقر في البالد، وهو 
ما يرفع منسوب العنف 

إلى أقصى حّد.

الهجرة فرضت على كثير 
من السوريين العمل بعيدًا 

عن بالدهم. بعضهم 
ترحب بالد اللجوء بهم 

كحال األطباء

تورنغن ـ يارا وهبي

مهنتهم  يمارسون  كثيرون  سوريون  أطباء 
في أملانيا، لحاجتهم هم أنفسهم إلى تطوير 
مهاراتهم وإلى مورد رزق كاٍف لهم، ولحاجة 

املستشفيات األملانية إليهم كذلك.
ــن هــــــؤلء الـــطـــبـــيـــب أيـــهـــم الــــــذي يــعــمــل فــي  مــ
مــســتــشــفــى تـــورنـــغـــن. يـــبـــدو مــرهــقــًا ومــتــعــبــًا 
الالزمة، وبني  القانونية  األوراق  متابعة  بني 
املرضى الذين سيعاينهم، وبني عائلته التي 
ينوي جلبها من سورية، وبني اللغة الجديدة 
التي لم »تأخذ على لساني بعد« كما يقول. 
مــــديــــر املــســتــشــفــى قـــبـــل بــــه مـــؤقـــتـــًا كــطــبــيــب 
املطلوب  اللغة  امتحان  ينهي  ريثما  مــتــدرب 
ــقـــول عــن  ــبــــر. يـ ــة أكــ ــن ثــــم قــــد يــمــنــح فـــرصـ ــ ومـ
وضعه الحالي: »على الطبيب أن يعمل عشرة 
ــرون، مــع هـــذا، أشكر  ــ أضــعــاف مــا يعمل اآلخـ
ــي وضعت قدمي على أول الطريق في 

ّ
الله أن

ني طبيب مبتدئ«.
ّ
أملانيا خصوصًا أن

ــلـــســـوريـــني طــالــبــي  ــم فــــي مـــلـــجـــأ لـ ــهــ ــان أيــ ــ كــ
ــى مــنــهــم إلـــى  ــق املــــرضــ ــرافــ ــلــــجــــوء. كـــــان يــ الــ
املستشفى ليساعدهم في توضيح أمراضهم 
ــــدى املـــــرات ســئــل عن  وشـــكـــاويـــهـــم. وفــــي إحـ
عــمــلــه ومـــســـتـــواه الــتــعــلــيــمــي حــيــنــمــا حـــاول 
ــانـــي فـــي املستشفى  الــطــبــيــب األملـ مــســاعــدة 
في توصيف املرض. يقول: »ضحك الطبيب 
األملاني عندما كنت أصف املرض وقال لي: 
ي 

ّ
وما الذي تعرفه أنت عن هذا؟ فقلت له إن

طبيب سوري... كانت هذه الكلمة هي مفتاح 
باب املغارة... باب املستشفى«.

كـــانـــت   »أصـــــعـــــب األمــــــــــور 
ّ
أن أيــــهــــم  ــابــــع  ــتــ يــ

املــــراســــالت الــتــي تــوّجــبــت عــلــّي حــتــى أثــبــت 
 درســــت الـــطـــب، فــفــي آخــــر سنتني 

ً
ــــي فــعــال

ّ
أن

مــن دراســتــي انتقلت مــن ســوريــة إلــى مصر، 
وكــــان عــلــّي أن أبــحــث عــن أوراقـــــي فــي مصر 
 الطبيب األملاني 

ّ
لستقدامها وترجمتها، لكن

ــهــــات الــلــواتــي  أواجــــــه األمـــــر نــفــســه مـــع األمــ
يأتني بأولدهن إلى املستشفى للعالج«. من 
جــهــة أخــــرى، يــؤكــد أيــهــم دعـــم فــريــق األطــبــاء 
واملمرضني املستمر له. ويعزو ذلك الدعم إلى 

 األمور القانونية، وبالفعل، 
ّ

ساعدني في كل
ني درست الطب وأنهيت دراستي«.

ّ
تأكد أن

ملا  كبير  بامتنان  أيهم  شعور  مــن  وبالرغم 
ــه يــعــانــي من 

ّ
حــصــل عــلــيــه حــتــى الـــيـــوم، فــإن

ق: »األبـــرز 
ّ
أمـــور داخـــل املستشفى. يعل عــدة 

ـــني، فــكــثــيــرون 
ّ
مــشــكــلــتــي مـــع املـــرضـــى املـــســـن

منهم يرفضون أن يتعاملوا معي، أو حتى 
وقــوفــي إلــى جانب الطبيب املــســؤول كوني 
بصراحة  لــي  قالت  املسنات  إحــدى  أجنبيًا. 
وهـــــي تـــبـــتـــســـم: لـــيـــس لـــــــدّي أي شـــــيء ضــد 
األجـــانـــب ول أعــانــي مـــرض كــراهــيــتــهــم كما 
أثـــق إّل بالطبيب األملــانــي.  ــي ل 

ّ
لــكــن غــيــري، 

بعضهم اآلخر يشيح بوجهه ويرفض حتى 
أبــســط مساعدة طبية، وأحيانًا  لــه  أقـــدم  أن 

مستشفى  »فـــي  لــألطــبــاء:  املستشفى  حــاجــة 
ــه يقع 

ّ
ــو مــســتــشــفــى كــبــيــر لــكــن تـــورنـــغـــن، وهــ

فــــي مـــديـــنـــة صـــغـــيـــرة، يــعــمــل حـــالـــيـــًا خــمــســة 
أطــبــاء ســوريــني، عــدا الـــروس واألوكــرانــيــني«. 
ــام 2015  ــ وبـــالـــفـــعـــل، كــشــفــت إحـــصـــائـــيـــات عـ
 
ّ
الــــصــــادرة عـــن الـــرابـــطـــة الــطــبــيــة األملـــانـــيـــة أن

أملانيا  في  املسجلني  السوريني  األطباء  عــدد 
األعــداد  تكون  أن  ويتوقع  طبيب،   2000 بلغ 
أكبر حاليًا ل سيما بعد وصــول عــدد كبير 
منهم في املوجة األخيرة للجوء، وقد أصبح 

كثيرون منهم متمكنني من اللغة األملانية.
يقول رئيس الرابطة الدكتور فرانك أولريخ: 
 
ّ
 عــــدد األطـــبـــاء فـــي ازديــــــاد لــكــن

ّ
»صــحــيــح أن

ــيـــهـــم تـــنـــمـــو بـــوتـــيـــرة ســـريـــعـــة«.  الـــحـــاجـــة إلـ

ــادرة  ــ ــــصــ الــ  2015 إحــــصــــائــــيــــات  وبــــحــــســــب 
ــفـــاع عـــدد املــتــقــدمــني  عـــن الـــرابـــطـــة، ســجــل ارتـ
املــســجــلــني أطـــبـــاء فـــي املــجــالــس الــطــبــيــة عن 
ــــذي ســـبـــقـــه، بــشــكــل طــفــيــف بــنــســبــة  الــــعــــام الــ
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، ارتـــفـــع  ــة. وفـ ــائــ 1.7 فــــي املــ
عـــدد الـــحـــالت املــعــالــجــة بــشــكــل مــطــرد، فبني 
ازداد عــدد املرضى في  عامي 2004 و 2014، 
إلــى نحو 152 مليون حالة. كذلك،  العيادات 

.
ً
شهدت املستشفيات عددًا مماثال

ــة الســــتــــشــــارات  ــركــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أجـــــــرت شــ مـ
»ديلويت« بحثًا توقعت فيه زيــادة في عدد 
حــالت مرضى األمــراض الداخلية بأكثر من 
املـــائـــة بــحــلــول عــــام 2030. وتــوقــعــت  فـــي   12
ــة الـــشـــيـــخـــوخـــة.  ــ ــايـ ــ ازديــــــــــاد احــــتــــيــــاجــــات رعـ
نــســبــة  فـــيـــه  كـــانـــت   2015 عـــــام   

ّ
أن وتـــابـــعـــت 

املــرضــى الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــن 60 عامًا 
في املستشفيات 51.5 في املائة، وبحلول عام 

2030، ستصل النسبة إلى 60.8 في املائة.
التراخيص  مــنــح  الــتــي تنظم  لــلــرابــطــة  وفــقــًا 
 نـــحـــو 300 شـــخـــص تـــقـــدمـــوا 

ّ
ــإن ــ ــ الـــطـــبـــيـــة، فـ

ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــي لـ ــ ــاضـ ــ ــام املـ ــ ــعـ ــ ــبـــات الـ ــلـ بـــطـ
تــصــاريــح ملــمــارســة الــطــب بــشــكــل دائــــم مثل 
األملــان. وتقدم 114 شخصًا بطلبات  األطباء 
تحت  مؤقتة  عمل  تــصــاريــح  على  للحصول 
إشـــراف الــجــهــات املختصة، وفــي مــكــان عمل 
مـــحـــدد. لــكــن، ل إحــصــائــيــات رســمــيــة بــعــدد 
األطـــبـــاء األجـــانـــب املــســمــوح لــهــم بــمــمــارســة 

املهنة في أملانيا.
 عمل الطبيب 

ّ
من جهة أخــرى، يؤكد أيهم أن

ــعـــرف إلـــى  ــتـ ــه فـــرصـــة الـ ــي أملـــانـــيـــا يــتــيــح لــ فــ
طــرق جــديــدة فــي معاينة الــحــالت املرضية، 
ويــكــســبــه خــبــرة مــعــتــرفــًا بــهــا دولــيــًا إذا أراد 

يومًا أن يترك أملانيا.
 فرصة الطبيب 

ّ
كذلك، تؤكد الستطالعات أن

ــمــــل، كـــون  ــدًا إليــــجــــاد عــ ــ الـــــســـــوري قــــويــــة جــ
 هــذا 

ّ
الــحــاجــة إلـــى األطـــبـــاء فــي ازديـــــاد، لــكــن

الشهادة  لتعديل  كبيرًا  صــبــرًا  منه  يحتاج 
في  الجامعية  دراسته  أو إلكمال  والتدريب 
مجال الطب بعدما كان قد درس سنتني أو 
ثالثًا أو أربع سنني في سورية وانقطع عن 
الــدراســة بسبب ظــروف الــحــرب. يشير أيهم 
 هذه مشكلة أخرى يواجهها العديد 

ّ
إلى أن

ــأّي أوراق   مـــن الــســوريــني الـــذيـــن لـــم يـــأتـــوا بــ
ــددًا مــن الــســنــوات في  ــهــم درســــوا عـ

ّ
تثبت أن

كلية الطب قبل أن يضطروا إلى الفرار.

D D

تحقيق

فسبكة

مدارس »داعش«
تحديات التخلص من إرث التنظيم

مواطنون يدفعون رواتب مدرّسي اليمن

كان الكاتب السوري مصطفى عبد الفتاح مستقرًّا في تركيا. 
إلّا أن دعوة تكريمه في الجزائر حرمته من دخول تركيا مجددًا

قصة الجئ

150.000
تلميذ تقريبًا تلقوا 

تعليمهم في مناهج 
من إعداد تنظيم 

»داعش« في السنوات 
الثالث الماضية

مصطفى عبد الفتاح
قصة ترحيل كاتب سوري

األهالي واجهوا أزمة 
رواتب المدرّسين من خالل 

إنشاء صندوق تكافلي

صنعاء ـ العربي الجديد

التعليم في  يـــوم، يصبح وضــع  يــومــًا بعد 
اليمن أكثر سوءًا، بسبب طول فترة انقطاع 
رواتب املدّرسني، وذلك منذ أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي، خصوصًا في مناطق سيطرة 
ــّيـــني( الــتــي  ــوثـ ــحــي أنـــصـــار الـــلـــه )الـــحـ

ّ
مــســل

َعّد ذات كثافة سكانية كبيرة. وقــد ذكرت 
ُ
ت

 الــعــشــرات مــن املـــدارس 
ّ
مــصــادر تــربــوّيــة أن

الــحــكــومــّيــة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء تعيش 
ــع اســـتـــمـــرار  حـــالـــة إضـــــــراب غـــيـــر مـــعـــلـــن، مــ
ة 

ّ
قل وحــضــور  بغالبيتهم،  املــدّرســني  تغّيب 

فــقــط إلـــى املــؤّســســات الــتــربــويــة. مــن هــؤلء 

القليلني، مدّرسون موالون للحوثّيني. وفي 
بــدايــة الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الــدراســي 
ــاري، بــــدأت إدارات مــئــات املـــــدارس في  الـــجـ
التربية  تــتــمــّرد عــلــى ســيــطــرة وزارة  الــيــمــن 
والتعليم بوسائل مختلفة، في وقت ظهرت 

بتأمني  تكفلت  ريفية  مجتمعّية  مــبــادرات 
العملية  استمرار  املدّرسني لضمان  رواتــب 

التعليمية.
قلب  فــي  للبنات  الــثــانــويــة  مــدرســة سكينة 
التي  املــــدارس  كــانــت إحـــدى  مدينة صنعاء 
شباط  فبراير/  منذ  أبوابها  إغــالق  أعلنت 
املـــاضـــي، إلـــى حــني حــصــول املـــدّرســـني على 
ــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت مـــدرســـة  ــم. مـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ رواتـ
الــنــهــضــة فــي املــديــنــة نفسها انــتــهــاء الــعــام 
ــــرت شـــائـــعـــات غــيــر  الـــــدراســـــي، فــــي حــــني سـ
 املدرسة سوف تعتمد 

ّ
مؤّكدة في املنطقة أن

للعام  نهائية  كنتائج  األول  الفصل  نتائج 
الدراسي الجاري.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــنــشــط بـــعـــض مــكــاتــب 
الــتــربــيــة فــي الــبــحــث عــن مــتــطــّوعــني ولـــو غير 
مؤّهلني لسّد عجز املدّرسني املتغيبني في عدد 
كبير من املدارس. ويقول ياسر عبد الرحمن، 
ه وزمالءه 

ّ
وهو تلميذ في املرحلة الثانوية، إن

ل يجدون فرقًا كبيرًا بني مدّرسهم واملتطّوع 
 
ّ
أن ُيذكر  الكيمياء.  اليوم مادة  الذي يدّرسهم 
املتطّوع تخّرج من الثانوية العامة في العام 
الدراسي املاضي. ويوضح لـ »العربي الجديد« 
 »متطوّعني آخرين يدّرسوننا عشر دقائق، 

ّ
أن

قبل أن يتغّير موضوع الحصة إلى السياسة 
 
ّ
أو الـــديـــن«. وعـــن مــصــيــر مــدّرســيــه، يــقــول أن

»أربعة من بني سبعة مدّرسني تغّيبوا بحثًا 
عن أعمال أخرى، بعدما ساءت كثيرًا أوضاع 
هم تغّيبوا »على 

ّ
أسرهم املعيشّية«. يضيف أن

الرغم من تهديدات الــوزارة بفصلهم وتعيني 
متطّوعني بدًل منهم«.

اليمني،  الــريــف  عــلــى  ينسحب  نفسه  الــواقــع 
 ثـــّمـــة جـــهـــودًا مــجــتــمــعــّيــة فـــريـــدة من 

ّ
غــيــر أن

نــوعــهــا بـــــرزت فـــي عــــدد مـــن الـــقـــرى ملــعــالــجــة 
ــــي جــمــعــيــة الــفــجــر 

ّ
ــرار تــــول ــ املـــشـــكـــلـــة، عـــلـــى غــ

الخيرية في بلدة حبابة في محافظة عمران 
)شـــمـــال( دفـــع رواتــــب املـــدّرســـني حــرصــًا على 
ـــر نفسه  اســـتـــمـــرار الــتــعــلــيــم فـــي الـــبـــلـــدة. األمــ
ُسّجل في قرية بيت الدعيس في محافظة إب 
)وسط(. وفي إحدى أفقر املحافظات اليمنية 
ريمة )جنوب غرب(، أطلق أهالي قرية األكمة 
مــبــادرة وراحـــوا يجمعون املــال مــن القرويني 
املــيــســوريــن لــتــأمــني رواتــــب مـــدّرســـي مــدرســة 

»املناضل أحمد الضبيبي«.
يشير حافظ الجباري، وهو من أعيان القرية، 
 »األهالي 

ّ
في حديث لـ »العربي الجديد«، إلى أن

ــة رواتــــب املـــدّرســـني وغــيــرهــا من  واجــهــوا أزمـ
خـــالل إنــشــاء صــنــدوق تــكــافــلــّي يــمــّولــه تجار 
ومغتربون ميسورو الحال. ويسعى األهالي 
استراتيجّية  خــدمــاتــّيــة  مــشــاريــع  تنفيذ  إلــى 
تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى جميع أهــالــي الــقــريــة«. 
 »الـــصـــنـــدوق الـــتـــزم بــدفــع رواتـــب 

ّ
يــضــيــف أن

املدّرسني إلى حني تقاضيهم رواتبهم مجددًا. 
ــفــت مــن مــعــانــاة املــدّرســني 

ّ
وهـــذه املـــبـــادرة خــف

الذين يستمّرون في التدريس على الرغم من 
عدم حصولهم على رواتبهم منذ ما يزيد عن 

خمسة أشهر«.
 هــذه املــبــادرة »غير 

ّ
ويــؤّكــد الجباري على أن

 محافظة ريــمــة، وقــد جــاءت 
ّ

مسبوقة فــي كــل
ــفــت فيه رواتـــب جميع موظفي 

ّ
فــي وقــت تــوق

الــعــّمــال في  إلــى ماليني  الحكومة، بــاإلضــافــة 
 
ّ
القطاع الخاص منذ أشهر طويلة«. يضيف أن
»أبناء القرية من املغتربني وامليسورين كانوا 
قــد شــعــروا بــواجــبــهــم اإلنــســانــي واألخــالقــي 
ــًا  حــيــال املـــدّرســـني مــن أبــنــاء منطقتهم، إدراكـ
ــمـــرار الــتــعــلــيــم فــــي هـــذه  مــنــهــم ألهـــمـــّيـــة اســـتـ
 األهالي تخّوفوا 

ّ
املنطقة الفقيرة. ُيشار إلى أن

مــن أن تغلق املــدرســة أبــوابــهــا، وُيــحــَرمــوا من 
هـــؤلء عن  أبــنــائــهــم فيعجز  تعليم  مــواصــلــة 

إنهاء عامهم الدراسي«.
ــّيــــة عـــمـــل الـــصـــنـــدوق  ويــــشــــرح الـــجـــبـــاري آلــ
ــا مـــجـــمـــوعـــة  ــنــ ــمــ ــ

ّ
ــظ : »نــ

ً
ــم، قــــــائــــــال ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ

إلدارة  لجنة  فنا 
ّ
وكل الجتماعي،  للتواصل 

ــــب 20  ــا مـــن تــأمــني رواتـ
ّ
الـــصـــنـــدوق. وتــمــكــن

 املـــدرســـة 
ّ
ــًا. تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن مــــدرســ

تستقبل 400 تلميذ«. ويثني الجباري على 
»استجابة 300 مغترب في السعودية، األمر 
 عدد من مشاكل القرية، 

ّ
الذي ساهم في حل

ــاه وطــريــق  ــيـ ــــالح مـــشـــروع املـ مـــن قــبــيــل إصـ
فرعي باإلضافة إلى مساعدة ثالثة مرضى 
ــرًا دعـــم عملية  ــيـ مــصــابــني بــالــســرطــان وأخـ
رة بسبب الحرب القائمة في 

ّ
التعليم املتعث

البالد منذ مارس/ آذار 2015.
وقـــبـــل أّيـــــــام، أوضـــحـــت مـــصـــادر فـــي نــقــابــة 
املدّرسني في   غالبّية 

ّ
أن اليمنّيني  املدّرسني 

ــدارس ذمـــار وعــمــران وصــعــدة والــحــديــدة  مـ
وغيرها  واملحويت  وريــمــة  والبيضاء  وإب 
أنصار  تحت سيطرة  الــواقــعــة  املناطق  مــن 
الــلــه )الـــحـــوثـــّيـــني(، امــتــنــعــوا عـــن الــتــدريــس 
بــعــدمــا وصــلــت حــالــتــهــم املـــاديـــة إلـــى حافة 

الهاوية.
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حتى تالميذ االبتدائية 
لم يسلموا من »داعش« 

)أحمد الربيعي/ فرانس برس(

يعاني القطاع الطبي من نقص في ألمانيا )ثيو هايمان/Getty(ربما يكون المدرّس متطّوعًا )أحمد الباشا/ فرانس برس(



قضايا

عدنان أبو عامر

قــّلــصــت إيــــــران نــفــقــات مــكــاتــبــهــا 
ــطـــن، ولــــم  ــلـــسـ اإلعـــــامـــــّيـــــة فـــــي فـ
ــا مـــتـــراكـــمـــة عــلــيــهــا  ــّدد ديــــونــ تــــســ
بثاثة  تقّدر  التلفزيونّي،  اإلنــتــاج  لشركات 
ماين دوالر، ولم تصرف رواتب مراسليها 
خـــال أشــهــر طــويــلــة، بــحــّجــة األزمــــة املــالــّيــة 
ــــروب ســـوريـــة  ــتـــي تــعــانــيــهــا، ودعـــمـــهـــا حــ الـ
واليمن والعراق، ما اضطّر الشركات لوقف 
العمل مع وسائل إعام إيرانّية، بعد تراكم 
الديون... تنشغل السطور التالية في معرفة 
أسباب األزمة وتوقيتها، وما إذا كانت هناك 
أولوّيات جديدة إلعام إيران غير فلسطن.

تخفيض الموازنات
إعــامــّيــة تنتشر  إمــبــراطــورّيــة  ــران  إيــ تمتلك 
الــعــربــّيــة، ومنها فلسطن،  الـــدول  فــي معظم 
معروفة  ليست  طائلة،  أمـــوااًل  عليها  وتنفق 
بدّقة، وتشمل عشرات الفضائّيات، اإلذاعات، 
ــة، أبـــرزهـــا  ــّيـ ــتـــرونـ ــكـ الـــصـــحـــف، واملــــواقــــع اإللـ
الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــلــبــنــانــيــة، كــاملــنــار 
وامليادين، واإليرانية كالعالم، ولديها مكاتب 
املراسلن  مــئــات  فيها  ويعمل  فلسطن،  فــي 
األخبار، واملقصود فيها  والفنّين ومنتجي 
ــيـــة بــحــتــة، تــبــث من  وســـائـــل إعـــامـــيـــة إيـــرانـ
طهران مباشرة، أو قنوات غير إيرانية تصدر 
وفلسطن،  ولبنان  كالعراق  أخــرى،  دول  من 

وتتلقى كامل تمويلها من إيران.
السنوات األخــيــرة، أي منذ عــام 2011،   

ّ
لكن

حــن انــدلــعــت الـــثـــورات الــعــربــّيــة، وتــوّرطــت 
إيـــران فــي حــروب ســوريــة والــعــراق واليمن، 
تراجع دعم إيران املالي لوسائلها اإلعامّية 
أن يشمل  في فلسطن خصوصا، من دون 
بلدانا أخرى، رّبما بسبب استنزافها املالّي 
ــاٍت  ــا شــّكــلــتــه مــن أزمــ فــي تــلــك الـــحـــروب، ومـ
مـــالـــّيـــة، وإلعــــــادة تــقــيــيــمــهــا حــجــم إنــفــاقــهــا 

املالّي على تلك الوسائل اإلعامّية.
تــحــّدث كــاتــب هـــذه الــســطــور مــع صحافّين 
ــبـــار ومـــديـــري شـــركـــات إنــتــاج  ومــنــتــجــي أخـ
تــلــفــزيــونــّي فـــي فــلــســطــن ولـــبـــنـــان وإيــــــران، 
ــة، من  ــ زّودوه بــمــعــلــومــات عــن مــظــاهــر األزمـ
دون كشف هوّياتهم، خشية تضّرر أعمالهم 
مع إيران. تمثلت أزمة اإلعام اإليرانّي املالّية 
في إغاق بعض مكاتبه في فلسطن، كإذاعة 
ــران، والــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة مــثــل الــكــوت  ــ إيـ
والرافدين وخبر، وتقليص ميزانّيات مكتب 
قناة املنار، وفصل موّظفن في تلك القنوات، 
وإجراء تغييراٍت في إدارات بعض القنوات، 

ونقل بعض املوظفن إلى وسائل أخرى.
وبعض القنوات التلفزيونّية اإليرانّية التي 
لــديــهــا مــكــاتــب فــي الــضــّفــة الــغــربــّيــة وقــطــاع 
ة، انــخــفــضــت مــوازنــتــهــا الــشــهــرّيــة إلــى 

ّ
غـــــز

تشمل  دوالر،  ألفي  إلــى  وبعضها  النصف، 
أجـــــرة مـــراســـل وفـــّنـــي مـــونـــتـــاج وخـــدمـــات، 
ولجأت مكاتب قنوات أخــرى إلى تخفيض 
الفلسطينّية،  باألوضاع  الخاّصة  التقارير 
لتصل إلى تقريرين أسبوعّيا فقط بداًل من 

تقرير يومّي.
والتلفزيونات  ــات  ــ اإلذاعـ اتــحــاد  أن  ويــذكــر 
اإلســـــامـــــّيـــــة، وهــــــو املــــؤّســــســــة اإليــــرانــــّيــــة 
القنوات اإليرانّية،  الرسمّية، يتولى تمويل 
أو الصادرة في 34 دولة، وتضّم 300 إذاعة 
إلــكــتــرونــّي وقناة  وقــنــاة وصحيفة ومــوقــع 
تلفزيونية، تسهم كّلها في ترويج السياسة 
اإليرانّية في الشرق األوسط، ويترّكز أهّمها 

في فلسطن، العراق، اليمن، ولبنان.
وقد بدأت األزمة املالّية في أوائل عام 2016، 
وزادت، فــي صــورة واضــحــة، فــي منتصفه، 
ــة  ــ ــّي ــرانــ ومــــــن مـــظـــاهـــرهـــا وقــــــف قـــــنـــــوات إيــ
قــنــاتــي  سحر  مــثــل  فلسطن،  فــي  مكاتبها 
وقــنــاة  اإليــرانــّيــتــن،  التلفزيونيتن  وخــبــر 
والــفــرات  الغدير  وقناتي  اليمنّية،  املسيرة 

العراقّيتن.
كــمــا أن مــظــاهــر أخـــرى لــأزمــة املــالــّيــة التي 
تعاني منها وسائل اإلعام التابعة إليران 
الــرواتــب  فــي تخفيض  فــي فلسطن تمّثلت 
والـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــّيــة لـــقـــنـــواتـــهـــا، وعــــدم 
تكليف املراسلن بإعداد تقارير يومّية عن 
فلسطن، في مقابل رفع اهتمامها بتطّورات 
ــراق والـــيـــمـــن، حــيــث  ــ ــعـ ــ حــــــروب ســــوريــــة والـ
 أولــوّيــات 

ّ
ــران بــقــّوة، مــا يعني أن تــوجــد إيــ

أّواًل  تتوّجه  باتت  اإليرانّي  اإلعامّي  الدعم 
إلى تلك الحروب، في مقابل تراجع اهتمامه 
ترتيبه  بــات  الـــذي  الفلسطينّي  بــاملــوضــوع 
فــي املــقــامــن، الــثــالــث والـــرابـــع، فــي نــشــرات 

أخبار القنوات اإليرانّية وتقاريرها.

فلسطين ليست أولوية 
وهـــــــكـــــــذا، فــــــــإن هـــــنـــــاك عــــــشــــــرات الــــقــــنــــوات 
التابعة  الصحافّية  واملكاتب  التلفزيونّية 
إليران، أو املقّربة منها، املوجودة في الضّفة 
ة، مــثــل قــنــاة االتــجــاه 

ّ
الــغــربــّيــة وقـــطـــاع غـــــز

التلفزيونية العراقّية، واللؤلؤة البحرينّية، 
وآسيا  الثبات  وقناتي  الكويتّية،  والــكــوت 
الــلــبــنــانــّيــتــن، وقـــنـــاة عــــدن اليــــف الــيــمــنــّيــة، 

ــران نفقاتها املــالــّيــة على  وفــيــمــا تــقــّلــص إيــ
ــــان فـــي 16  إعــامــهــا فـــي فــلــســطــن، تـــّم اإلعـ
ــة نـــداء  ــ فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط عـــن تــأســيــس إذاعــ

البحرين التي تناهض النظام هناك.
وُيذكر أن بعض الشركات الفلسطينّية التي 
تعمل مع اإلعام اإليرانّي منذ عشر سنوات، 
التلفزيونّية  القنوات  على  ديونها  تراكمت 
ــّيـــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، وتــحــديــدًا  اإليـــرانـ
مــنــذ ثــــاث ســــنــــوات، وتــتــعــّلــق بــاســتــئــجــار 
مــعــّدات الــبــّث الــتــلــفــزيــونــّي، وحــجــز األقــمــار 
ــى ثــاثــة  ــلـــت قــيــمــتــهــا إلــ الــصــنــاعــّيــة، ووصـ
مــن مناشدتهم  الــرغــم  ماين دوالر. وعلى 
املستحّقات،  لتسديد  إيـــران  فــي  املــســؤولــن 
إاّل أّنهم يمنحون وعودًا من دون تحقيقها، 
فضًا عن تأّخر صرف رواتب مراسليها ملا 
يــزيــد عــن ســّتــة أشــهــر، بعدما تــّم تخفيض 

نسبة أجورهم 20%.
وتتركز مشكلة املراسلن الفلسطينّين مع 
وسائل اإلعــام اإليرانّية وغيرها، في أّنهم 
بــل يعملون عبر  يــوّقــعــون عــقــودًا معها،  ال 
مئات  وهناك  التلفزيونّي.  اإلنتاج  شركات 
الـــدوالرات من الديون املستحّقة لهذه  آالف 
ــّي، وتــرســل  ــرانــ ــــام اإليــ الــشــركــات عــلــى اإلعـ
الــجــهــات اإلعـــامـــيـــة املـــســـؤولـــة فـــي طــهــران 
دفعات غير منتظمة إلى الشركات في غزة، 

لتسديد ديونها املستحقة بن حن وآخر.
وقــد يعود السبب في أزمــة وسائل اإلعــام 
ــّيـــة فـــي فــلــســطــن إلـــى صــــراع مــتــنــاٍم  اإليـــرانـ
والحكومة  والــتــلــفــزيــون  اإلذاعــــة  بــن هيئة 
الــذي تقدمه  التمويل  اإليرانّية، حول حجم 
اإلعــام  لوسائل  والتلفزيون  اإلذاعـــة  هيئة 
التابعة إليران، أو إلى سوء إدارة هذا امللّف 
من إيران نفسها، بإنتاجها وتمويلها مزيدًا 
من القنوات، لبناء إمبراطورّية إعامّية غير 

الصناعّية،  األقمار  تــرّددات  إاّل على  فّعالة، 
لــهــا عــلــى األرض بن  أنـــه ال تــأثــيــر  بمعنى 
املــشــاهــديــن، بــاســتــثــنــاء أنــهــا مـــدرجـــة على 
األقــــمــــار الــصــنــاعــيــة فــقــط كـــأســـمـــاء قــنــوات 
الــتــقــديــرات حــول نفقات  تــتــفــاوت  فضائية. 
إيران على إعامها الخارجي، أو التابع لها 
ــا، وتــصــل بــعــضــهــا إلــى  ــارج حـــدودهـ فـــي خــ
900 مليون دوالر ومليار دوالر سنوّيا، وقد 
السنوات  اإليــرانــّيــة، خــال  أجــرت الحكومة 
املؤّسسات  لحجم  تقييما  األخــيــرة،  الثاث 
اإلعامّية التابعة لها العاملة في فلسطن، 
 كمّية الدعم املالّي لها ال يوازي 

ّ
فاّتضح أن

حــجــم الــعــائــد املـــعـــنـــوّي والـــســـيـــاســـّي الـــذي 
يعود إيجابّيا على إيران. فهذه الوسائل لم 
تنجح في تسويق الرواية اإليرانّية ألحداث 
مّما  الرغم  على  الفلسطينّين،  بن  املنطقة 
يــنــفــق عــلــيــهــا مـــن أمــــــوال بـــاهـــظـــة، ويــســود 
توّجه باإلبقاء على قناة العالم التلفزيونية 
واجــــهــــة رســـمـــّيـــة إليـــــــــران، وإغــــــــاق بــعــض 

القنوات، ودمج أخرى مع بعضها.
 أســـبـــابـــا أخـــــرى لـــتـــراجـــع الـــدعـــم عن 

ّ
كــمــا أن

ــائــــل اإلعــــامــــّيــــة الـــتـــابـــعـــة إليــــــــران فــي  الــــوســ
فلسطن والبلدان األخرى، تتمّثل في الظروف 
االقتصادّية غير املريحة التي تعيشها إيران، 
املــوازنــات، إضافة  تــّم تخفيض بعض  حيث 
 عـــدم رضـــا الــحــكــومــة اإليـــرانـــّيـــة على 

ّ
إلـــى أن

أداء هيئة اإلذاعــــة والــتــلــفــزيــون قــد يــكــون له 
تأثير على عــدم رفــع مــوازنــتــهــا املــالــيــة التي 
ترسلها إلــى وســائــل اإلعـــام التابعة إليــران 

في الخارج، بما يلّبي حاجاتها.

شعارات بدون رصيد
يــتــزامــن تــراجــع اإلعـــام اإليــرانــي بالقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــــع نــــشــــر،املــــركــــز الـــعـــربـــّي 
لأبحاث ودراسة السياسات، أخيرا، نتائج 
لـــعـــام 2016، وتــــركــــز فــي  الـــعـــربـــّي  املــــؤّشــــر 
اإلجابة عن سؤال: كيف ينظر الفلسطينيون 
إلى السياسات الخارجية للقوى اإلقليمية 

والدولية الفاعلة؟
املــمــيــز فـــي املـــؤشـــر أن تــقــيــيــم الــــــرأي الــعــام 
الــفــلــســطــيــنــي ســـيـــاســـات إيـــــــران الــخــارجــيــة 
الفلسطينين  مــن   70% إن  إذ  ســلــبــيــا،  جـــاء 
ــــذه الـــســـيـــاســـة تــجــاه  مـــتـــوافـــقـــون عـــلـــى أن هـ
املنطقة العربية سلبية، وسلبية إلى حد ما، 
أن  من  متيقن  الفلسطيني  املجتمع  ونصف 
هذه السياسة سلبية، في مقابل %6 قّيموها 
ــــاد %15 بــأنــهــا إيــجــابــيــة إلــى  إيــجــابــيــة، وأفـ
حد ما، ما يعني أن نسبة الذين لديهم رأي 
واضح وقطعي بإيجابية السياسة اإليرانية 
فــي املنطقة هــي %6، ويــقــابــل ذلـــك أكــثــر من 
عن  عــّبــروا   50% ونسبة  أضعافهم،  ثمانية 

رأي قطعي في سلبية السياسات اإليرانية.
اإليــرانــيــة  الــســيــاســة  بتقييم  يتعلق  وفــيــمــا 
نــحــو الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــانـــت األقـــل 
البلدان  إيــران من  سلبيًة من تقييم مواقف 

األخرى، فقد عبر %52 من الفلسطينين عن 
أن ســيــاســات إيــــران نــحــو فلسطن مــواقــف 
سلبية، %24 سيئة جًدا و%28 سيئة، مقابل 
أفــادوا بأن السياسات اإليرانية نحو   36%
فلسطن إيجابية جًدا أو إيجابية، ونسبة 
ــران نــحــو  ــهــ ــات طــ ــاسـ ــيـ ــن اعــــتــــبــــروا أن سـ مــ
إيجابي  رأي  ولديهم  جـــًدا،  جيدة  فلسطن 
قطعي تــجــاه مــواقــف إيــــران نــحــو فلسطن 
يمثلون %9 من جميع مستجيبي فلسطن. 
في  الفلسطينين  اقتناع  أن  كله  ذلــك  يعني 
أدنى مستوياته إزاء اعتبار الخطاب اإليراني 
تجاه فلسطن ذا مصداقية، وأنه يترجم على 
السلبي  التقييم  أن  الــواقــع، واملــاحــظ  أرض 
في  طـــهـــران  لــســيــاســات  الفلسطينين  لـــدى 
بتقييمهم هذه  املنطقة بصفة عامة مرتبط 
خصوصا  العربية،  الــبــلــدان  فــي  السياسات 

في العراق وسورية.
الفلسطيني  الـــعـــام  الـــــرأي  أغــلــبــيــة  أن  كــمــا 
يعتقد أن إيران تستغل األزمات في املنطقة، 
مــن أجــل توسيع نــفــوذهــا، إذ أيــد %72 من 
أيـــد نصف  بــل  الـــطـــرح،  ــك  ذلـ الفلسطينين 
أزمــات  إيـــران  استثمار  بــشــدة  املستجيبن 
املنطقة، في البحث عن دور وتأثير ونفوذ 
أوســــــع، وعـــّبـــر %17 مـــن املــســتــجــيــبــن عن 
أيد %68 من  العبارة، كما  معارضتهم تلك 
الفلسطينين عبارة أن إيران تغّذي النزعات 
الطائفية والعرقية واالنفصالية في البلدان 
الــعــربــيــة، فــي مــقــابــل %18 عــارضــوهــا، كما 
عــــارضــــت أغـــلـــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــن  68 % 
ــران تــســاهــم فـــي تــعــزيــز أمــن  ــ الــعــبــارة أن إيـ
املنطقة واستقرارها، في حن أن %7 وافقوا 
على هذه العبارة، و%13 وافقوا إلى حد ما.
ــذا تــفــيــد الــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا  ــكـ وهـ
املؤشر العربي بأن الرأي العام الفلسطيني 
يتخذ رأًيا سلبيا تجاه دور إيران في املنطقة 
العربية، حيث يجمع الفلسطينيون على أن 
طهران تحاول االستثمار في أزمات املنطقة، 
من أجل لعب دوٍر أكثر فاعلية وتأثيرا، كما 
أنها تستثمر في النزعات الطائفية والعرقية 
الــوقــت نفسه، وبــالــتــالــي، هي  فــي  وتغذيها، 
قوة معيقة لعملية التحول الديمقراطي في 
ثــورات شعبية،  التي شهدت  العربية  الــدول 

تطالب بالحرية والعدالة والكرامة.
املالّية  التقليصات  تتعارض هذه  قد  أخيرًا... 
عــلــى إعـــامـــهـــا الـــتـــابـــع لــهــا فـــي فــلــســطــن مع 
مــن خــال  الفلسطينّين،  دعـــم  إلـــى  دعــواتــهــا 
طهران  شهدتها  الــتــي  السياسية  املــؤتــمــرات 
ــوّيـــات إيـــران   أولـ

ّ
أخـــيـــرا، لــكــّنــهــا قــد تكشف أن

تــبــّدلــت فــي اّتـــجـــاه دعـــم إعــامــهــا فــي مناطق 
ولبنان، حيث  والــعــراق  مثل سورية  ساخنة، 
والعسكرّي،  السياسّي  وجــودهــا  تثبيت  يتّم 
العلنّية  شعاراتها  إطــاق  على  تحافظ  فيما 

بدعم الفلسطينّين، مع تخفيض نفقاتها.
)رئيس قسم العلوم السياسية 
في جامعة األمة ـ غزة(

تراكم ديون على القنوات التلفزيونية الموالية

تراجع اهتمام اإلعالم اإليراني 
بالقضية الفلسطينية

المؤشر العربي: اقتناع 
الفلسطينيين في أدنى 

مستوياته إزاء اعتبار 
الخطاب اإليراني تجاه 

فلسطين ذا مصداقية

قنوات تلفزيونيّة 
إيرانيّة انخفضت 

موازنتها الشهريّة 
إلى النصف، وبعضها 

إلى ألفي دوالر  

المراسلون 
الفلسطينيّون مع 

وسائل اإلعالم اإليرانيّة 
وغيرها ال يوّقعون 

عقودًا معها

الحروب التي تغرق فيها إيران على امتداد خريطة المنطقة ليســت الســبب الوحيد لتقليص موازنة وسائل اإلعالم التابعة لها 
أو التــي تدعمها، خاصة في فلســطين، بل ثمة أســباب أخرى منها عــدم تحقيق هذا »اإلعالم« للمطلــوب منه في الترويج 

للرؤية اإليرانية وتحسين صورتها. الكاتب عدنان أبو عامر يبحث في هذه األسباب والدوافع

كواليس في مكتب قناة المنار في فلسطين في 21 أغسطس 2004 وقد خفضت إيران ميزانيته )فرانس برس(

إليران  التابعة  اإلعالم  وسائل  منها  تعاني  التي  الماليّة  األزمة  مظاهر 
وعدم  التشغيليّة،  والنفقات  الرواتب  بتخفيض  فلسطين  في  تجلت 
تكليف المراسلين بإعداد تقارير يومية عن فلسطين، في مقابل رفع 
اهتمامها بتطورات حروب سورية والعراق واليمن، حيث توجد إيران 
أّن أولويّات الدعم اإلعالمّي اإليرانّي باتت تتوّجه، أّوًال،  بقّوة، ما يعني 
إلى تلك الحروب، في مقابل تراجع اهتمامه بالموضوع الفلسطينّي 
الذي بات ترتيبه في المقامين، الثالث والرابع، في نشرات أخبار القنوات 

اإليرانيّة وتقاريرها.

تخفيض الرواتب والنفقات
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لندن ـ العربي الجديد

يتوالــى الجــدل بعــد إعان الواليــات املتحدة 
األميركيــة وبريطانيــا حظــر حمــل األجهــزة 
اإللكترونّيــة علــى مــن الرحــات القادمــة مــن 
أفريقيــا.  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي  دول 
وانشــغلت وســائل اإلعام ومواقع التواصل 
الجديــد  القــرار  عــن  بالحديــث  االجتماعــي 

الذي سيؤثر على املسافرين بعدة طرق. 
احتمــال  فــي  وكنــدا  فرنســا  تنظــر  وبينمــا 
فرض إجراءات متشــابهة، اســتمّر الغموض، 
األميركــي  القراريــن  حيثّيــات  حــول  أمــس، 
علــى  الفعــل  ردود  وتنّوعــت  والبريطانــي. 
 
ّ
لكــن اإللكترونّيــة،  األجهــزة  حظــر  قــراري 

الخصوصّيــة وعــدم جــدوى  مخــاوف حــول 
أغلــب  واعتبــرت  بســرعة.  ظهــرت  القراريــن 
 القــرار محّيــر وال يجــدي 

ّ
وســائل اإلعــام أن

ملناقشــة  أخــرى  ذهبــت  بينمــا  أمنيــا،  نفعــا 
البعد االقتصادي له.

ما هي األجهزة الممنوعة؟
قد يكون هذا البند األكثر غموضا، إذ أعلنت 
بريطانيا أنها منعت الهواتف والحواســيب 
مــن  األكبــر  اللوحيــة  واألجهــزة  املحمولــة 
العــادي علــى مــن الرحــات  الهاتــف الذكــي 

املباشرة اآلتية من الدول السّت. 
وحددت بريطانيا الحظر على األجهزة التي 
يبلــغ طولهــا أكثــر مــن 16 ســنتم وعرضهــا 
أكثــر مــن 9,3 ســنتم وســماكتها أكثــر من 1,5 

سنتم )6,3  و3,7 إنش(.
محــّدد،  غيــر  املتحــدة  الواليــات  حظــر   

ّ
لكــن

ــه ينطبــق علــى جميــع األجهــزة 
ّ
فقــد قالــت إن

األكبــر مــن الهاتــف املحمــول العــادي الحجم، 
مثــل الكمبيوتر املحمــول واألجهزة اللوحية 
أســطوانات  ومشــغات  التصويــر  وآالت 
وأجهــزة  املحمولــة  الرقميــة  الفيديــو 
الكمبيوتر الشخصي وحتى ألعاب الفيديو. 
 جميــع األجهــزة اإللكترونّيــة، مــا عــدا 

ّ
أي أن

الهاتف، ممنوعة. ويجب وضع تلك األجهزة 
في حقائب األمتعة التي تشحن في الطائرة، 

 الحظر يشمل املقصورات فقط. 
ّ
علما أن

ما هي مدة الحظر؟ 
لــم ُيحــّدد املســؤولون في بريطانيــا وأميركا 
الحظــر.  قــرار  وانتهــاء  لبــدء  زمنّيــة   

ً
مهلــة

طّبق 
ُ
ســت القيــود   

ّ
إن قالــت  بريطانيــا   

ّ
أن إال 

الثاثــاء.  عنهــا  اإلعــان  بعــد   »
ً
»مباشــرة

بينمــا قالــت الواليــات املتحــدة بعــد اإلعــان 
 أمــام شــركات 

ّ
عــن الحظــر، الثاثــاء أيضــا، إن

الطيران مهلة حتى يوم الجمعة لبدء تنفيذ 
 شــركات الطيــران 

ّ
القيــود الجديــدة، وإال فــإن

يمكــن أن تخســر حقوقهــا فــي الطيــران إلــى 
الواليات املتحدة. 

عبــر  أعلنــت  اإلمــارات  طيــران  شــركة   
ّ
أن إال 

 الحظــر ســيدخل 
ّ
حســابها علــى »تويتــر« أن

حيز التنفيذ في 25 آذار/ مارس وسيســتمّر 
حتى الرابع عشر من تشرين األول/ أكتوبر. 

ما هو سبب الحظر؟
عــن  ُمعلنــة،  مباشــرة،  أســباب  هنــاك  ليــس 
تحّدثــت  صحافّيــة  تقاريــر   

ّ
أن إال  الحظــر، 

املحتملــة،  األســباب  أن  عــن  الثاثــاء  منــذ 
قــة بأخطار محتملة مرتبطة باألجهزة 

ّ
متعل

االســتخبارات  تهــا 
ّ
تلق اإللكترونّيــة، 

األميركّية. 
الحظــر  قــرار   

ّ
إن إن«  إن  »ســي  قنــاة  وقالــت 

خــذ بســبب تهديــد مصــدره تنظيــم قاعــدة 
ُّ
ات

اليمنــي  )الفــرع  العــرب  جزيــرة  فــي  الجهــاد 
املعلومــات  بعــض  وإن  القاعــدة(،  لتنظيــم 
أميركيــة  قــوات  شــنتها  غــارة  مــن  جــاءت 

خاصة في اليمن، في اآلونة األخيرة.  
ســي«  بــي  »إيــه  شــبكة  نقلــت  جهتهــا،  مــن 
 
ّ
أن االســتخبارات  مــن  قريــب  مصــدر  عــن 

فــي  عناصــر  الواقــع  فــي  مصــدره  التهديــد 
تنظيــم »الدولــة اإلســامية« )داعــش( وليــس 

»القاعدة«.

قرار غير مجٍد
 
ً
تحليــا »فوربــس«  موقــع  نشــر  مــن جهتــه، 

ألســباب خمســة رآها تشــير إلى عدم جدوى 
القرار، نستعرضها هنا: 

فــرض  أيضــا:  أوروبــا  مــن  يأتــي  اإلرهــاب 
الحظر على بعض الدول فقط ليس له معنى. 
فبعــض الهجمــات اإلرهابّيــة التــي تضّمنــت 
ذها مســافرون من دول 

ّ
طائرات في العالم نف

أجنبيــة وأوروبّيــة غير مذكــورة في الائحة. 
بعــض املشــاركن فــي هجمــات ســبتمبر 11 
أتــوا مــن هامبــورغ، بينمــا كان املســافر الذي 
بحذائــه،  مســتعينا  طائــرة  تفجيــر  حــاول 

قادمــا مــن باريس، وأوقفــه مواطن بريطاني. 
فيما محاول تفجير رحلة من أمستردام إلى 
يــدرس  عــام 2009، كان نيجيريــا  ديترويــت 

في لندن.
األجهــزة  حظــر  الهواتــف:  ثنيت 

ُ
اســت ملــاذا 

الذكّيــة  الهواتــف  مــن  األكبــر  اإللكترونّيــة 
حّيــر املختّصــن باألمــن. فالهواتــف الذكية 
أيضــا ُيمكــن اســتعمالها لتحفيــز تفجيــر. 
طيــراٍن  شــركات  منعــت  املاضــي،  والعــام 
 »7 نــوت  »سامســونغ  هاتــف  حمــل  عــّدة 

الــذي تضّمــن بطارّيــة ليثيــوم أيون خطرة، 
وتنفجر.

تحليــل الــركاب أفضــل: قــد تســاعد األجهــزة 
الذكيــة التــي يحملهــا الــرّكاب علــى فحصهــم 
ســّرع 

ُ
والتدقيــق فيهــم أكثــر. فتلــك األجهــزة ت

عملّية تحليل وتنميط الركاب.
الطائــرات  فــي  الشــحن  أماكــن  فــي  القنابــل 
األمــن  وزارة  أشــارت  أكبــر:  خطــرًا  ســبب 

ُ
ت

األميركّيــة إلــى قلــق الحكومــة األميركيــة إزاء 
باســتهداف  املتواصــل  اإلرهابيــن  اهتمــام 
الطائــرات التجاريــة بما في ذلك مراكز النقل 
 بمثــال 

ً
خــال العامــن املاضيــن، مســتعينة

إسقاط طائرة في مصر عام 2015، ومحاولة 
إسقاط طائرة في الصومال عام 2016...

إســقاط   
ّ
أن إلــى  أشــارت  »فوربــس«   

ّ
لكــن

ضح أنه يعود إلى حقن 
ّ
الطائــرة فــي مصر ات

عبــوة صودا بمتفّجــرات ووضعها في مكان 
 الحظــر 

ّ
الشــحن فــي الطائــرة. وبالتالــي، فــإن

الجديــد ال يمنــع حــدوث مثــل هكــذا هجمــات 
إرهابّية.

هــذا  ُيشــّكل  قــد  الخصوصّيــة:  علــى  خطــر 
الحظــر خطــرًا علــى َمــن يمتلكــون معلومــات 
اإللكترونّيــة،  أجهزتهــم  علــى  حّساســة 
الصحافيــن  تحديــدًا  عنهــا،  إبعادهــم  عبــر 
والناشــطن الذيــن يأملــون كشــف انتهــاكات 

في البلدان التي يسافرون منها.

على مواقع التواصل
مواقــع  مســتخدمو  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
العالــم  فــي  تحديــدًا  االجتماعــي،  التواصــل 
العربــي، عــن غضبهم بعد اإلعان عن قراري 
البريطانــي  اإللكترونّيــة،  األجهــزة  حظــر 
واألميركــي، فــي مقصــورات الطائــرات اآلتيــة 
من دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وعلــى وســم »#electronicsban« باإلنكليزّيــة 
بالعربّيــة،  و»#االجهزة_االلكترونيــة« 
ســخر املســتخدمون مــن القــرار وحّجــة األمن 
 هــذه املخــاوف 

ّ
املســتخدمة إلنفــاذه. ورأوا أن

مــن  للحــّد  ضــروري  واإلجــراء  مبــررة  غيــر 
التهديد اإلرهابي على من الطائرات.

 القرار عنصري 
ّ
ورأى املستخدمون العرب أن

ه 
ّ
وقد يســبب إزعاجا للمســافرين، تحديدًا أن

أتى بعد محاولتي الرئيس األميركي دونالد 
ترامــب لحظــر ســفر مواطنــي دول من أغلبّية 
نقــاش  اآلن  »ُيثــار  عبداللــه  وقــال  إســامّية. 
حــول البعــد العنصــري لقــرار إدارة #ترامــب 
بمنــع حمل#األجهزة_اإللكترونيــة علــى مــن 
الطائــرات املتوجهــة ألميــركا بــا توقــف مــن 
دول مسلمة«. وكتبت مستخدمة أخرى »إنه 
اإللكترونــي ســببه  الحظــر   

ّ
أن املضحــك  مــن 

األمــن، وهــو يتضّمــن دواًل غيــر ُمضّمنــة فــي 
كانــت  والــذي  املســلمة،  للــدول  الســفر  حظــر 
مــن  عــدد  وتخــوف  األمــن«!  أيضــا  حّجتــه 
املغردين من سرقة أجهزتهم اإللكترونية في 
حــال وضعوهــا فــي الشــحن بــدال مــن حملها 
معهم على من الطائرة. وتحّدث آخرون عن 
إمكانّية تضّرر األجهزة جراء طريقة معاملة 

أمتعتهم في املطارات.
كمــا تحــدث املســتخدمون عن مخــاوف حول 
الخصوصّيــة، إذ قــد ُيشــّكل خطــرًا علــى َمــن 
يمتلكــون معلومات حّساســة على أجهزتهم 
عنهــا، تحديــدًا  إبعادهــم  عبــر  اإللكترونّيــة، 
يأملــون  الذيــن  والناشــطن  الصحافيــن 
كشــف انتهــاكات فــي البلــدان التي يســافرون 
منهــا. وقالــت مولــي »أنــا أعمــل منــذ عامــن 
في اســطنبول كصحافية. تســليم حاســوبي 
يهــدد عملــي ومصــادري«. وكانــت الســخرية 
حاضــرة، تحديــدًا فــي التفريــق بــن األجهــزة 
اإللكترونّيــة وعــدم شــملها بالهاتــف الذكــي. 
وكتب أحد املستخدمن »أغبى ما في قانون 
الحظــر أنــه فــي الحقيقــة ليــس هنــاك أي فرق 
لــه معنــى بــن األيفــون واأليبــاد«. وكتــب آدم 
»هذا الحظر يسبب خسائر تجارّية أكبر من 

أي عمل إرهابي، أو مخطط لإلرهابين«.
وتســاءل مســتخدمون إن كان ســبب الحظــر 
 
ّ
أن اعتبــار  علــى  أمنيــا،  وليــس  اقتصادّيــا 
صعيــد  علــى  منافســة  املحظــورة  الشــركات 
عاملــي وتهــدد شــركات أميركّيــة، فــي مســعى 

لجذب املسافرين لشركات أخرى.

اعتبر المستخدمون 
العرب القرار عنصريًا 

وإسالموفوبويًا

تسبّب حظر األجهزة اإللكترونيّة على مقصورات الطائرات القادمة من دول في الشرق األوسط ببلبلٍة وإرباك وحيرة 
في اإلعالم وعلى مواقع التواصل االجتماعي، كما المطارات

فــي القــرار األميركي، تتأثر الرحالت من عشــرة مطارات 
فــي 8 بلــدان، وهــي: مطــار امللكة علياء الدولــي في األردن، 
فــي  أتاتــورك  مطــار  فــي مصــر،  الدولــي  القاهــرة  مطــار 
إسطنبول، مطار امللك عبد العزيز الدولي في جدة، مطار 
الكويــت الدولــي، مطــار محمــد الخامــس الدولــي فــي الــدار 
البيضــاء، مطــار حمــد الدولــي فــي الدوحــة، و مطــارا دبــي 
وأبو ظبي في اإلمارات. في بعض تلك البلدان، ليس هناك 
 ســفٍر مباشــر للواليــات املتحــدة، لذا، هناك شــركات 

ّ
خــط

ر بشــكٍل مباشــر فــي هــذا الحظــر، هــي: الخطــوط 
ّ
ســتتأث

الجويــة  والخطــوط  للطيــران،  ومصــر  األردنيــة،  امللكيــة 
التركيــة، والخطــوط العربيــة الســعودية، والخطوط الجوية 
الكويتيــة، والخطــوط امللكيــة املغربيــة، والخطــوط الجويــة 
القطريــة، وطيــران اإلمــارات واالتحــاد للطيــران. أمــا فــي 

القــرار البريطاني، فيشــمل الحظــر جميع مطارات 6 دول 
هــي: مصــر واألردن ولبنــان والســعودية وتونس وتركيا. 
ــرة بشــكٍل مباشــر، فبعضهــا 

ّ
وبالنســبة للشــركات املتأث

بريطانّية وأخرى عربّية، هي: الخطوط الجوية البريطانية، 
و»إيــزي جــت« و»جــت تــو« و»مونــارك« و»تومــاس كــوك« 
و»تومســون« و»أطلــس غلوبــال« و»بيغاســوس« ومصــر 
الشــرق  وطيــران  األردنيــة،  امللكيــة  والخطــوط  للطيــران، 
األوســط، والخطوط العربية الســعودية، والخطوط الجوية 
التركيــة، والخطوط التونســية. ونصحت الخطوط الجوية 
املطــارات  مــن  رحالتهــا  علــى  املســافرين  البريطانيــة 
املذكــورة باملجــيء قبــل موعــد الســفر بفترة مناســبة من 
أجل إجراءات الفحص، أي أّن الســعودية ومصر واألردن 

وتركيا يشملها القراران.

الدول المتأثرة

MEDIA
منوعات

بعد معاناة ألشهر، وضغط متواصل تغريد
على مواقع التواصل االجتماعي؛ 

وافقت وزارة الداخلية المصرية، 
على نقل المعتقل المصري، أحمد 

الخطيب، إلى مستشفى الحمايات 
في العباسية، حيث تم احتجازه فيها 

للعالج، بعد أشهر من الحمالت 
المطالبة بذلك.

اضطر نجم »يوتيوب« مغربي شهير 
بلقب SkowZa إلى نشر مقطع 

يرثي حاله، وذلك بعدما اشتكى من 
تكرار محاوالت إغالق قناته على 

»يوتيوب«. ودفع المقطع الكثير 
من الناشطين في اإلنترنت إلى التضامن 

معه عبر وسمي #كلنا_سكوزا 
#سكوزا_متبكيش.

أغلق موقع »تويتر« نحو 377
ألف حساب خالل النصف الثاني 

من عام 2016، لخروقات تتضّمن 
التشجيع على »اإلرهاب«. وأوضح 
»تويتر« أن 74 بالمئة من الحسابات 
التي لها صلة باإلرهاب تم العثور 
عليها بواسطة أدوات مكافحة 

البريد المزعج.

أطلق »فيسبوك« ميزته الجديدة 
التي ُتحّدد األخبار الكاذبة 

كـ»مشكوك بها«. وتهدف الخطوة 
لمحاربة األخبار الكاذبة بعد انتقادات 

واسعة طاولت الموقع واتّهمته 
بالوقوف وراء انتشار الفبركات، منذ 

الحملة االنتخابيّة للرئيس األميركي 
دونالد ترامب، والتي أّدت إلى فوزه.

حيرة وإرباك بسبب القرار )غيوردانو سيامبيني/األناضول(

الخميس 23  مارس/ آذار  2017 م  24 جمادى اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 934  السنة الثالثة
Thursday 23 March 2017



 فــي منح 
ّ

م الحلول، أو تساهم على األقـــل تــقــدِّ
طــاقــة إيــجــابــيــة ملــن حــولــنــا، وهـــو مــا سأفعله 
ــــال بـــرنـــامـــجـــي الــجــديــد  ــه مــــن خـ ــلـ ــاء الـ ــ إن شـ
»املوعد«. أحببت البرنامج ألنني أسهمت في 
فكرته مع، رامي إمــام، والشركة املنتجة، فمن 
هي  ليست  مصر  إن  للجميع  سنقول  خــالــه 
األهرامات واملتاحف فقط، بل هي أكثر من ذلك 
 املصريني 

ّ
بكثير، مصر فيها آثار عظيمة، لكن

أنفسهم ال يعرفون عنها شيئًا، فهل سيعرفها 

األجانب؟ هذا ما سنحاول جاهدين الترويج 
لـــه، ولــكــن الــبــرنــامــج لــيــس ســيــاحــّيــًا فــقــط، بل 
يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مـــن الــجــوانــب األخـــرى 

كاالجتماعية والثقافية.

■ هل ترين نفسك مذيعة جيدة؟
ــدم بــرنــامــجــًا،  أنـــا لــســت مــذيــعــة، أنـــا فــنــانــة أقــ
والـــجـــمـــهـــور يـــعـــرف يـــســـرا الـــفـــنـــانـــة. لـــذلـــك، ال 
ُب على الــحــوارات أو مــا شابه ذلــك، فأنا  أتـــدرَّ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الــوســط الفني  لقب فــي كــوالــيــس 
ُ
ت

ــّددة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــانــــة الـــنـــشـــيـــطـــة ُمـ ــفــ ــالــ بــ
الــــــوجــــــوه. فـــهـــي فـــنـــانـــة وســـفـــيـــرة 
ومذيعة، تحرص على أال يعطلها أي شيء عن 
الفنية املمتدة منذ سنوات طويلة،  مسيرتها 
الجميل«.  »الــفــن  زمــن  عمالقة  خالها  قابلت 
تفاديه  تــحــاول  لكنها  أحيانًا،  الــحــزن  تعيش 
بالنظرة في وجه البسطاء مثلما تقول دومًا. 
»العربي  التقتها  والــتــي  يــســرا،  الفنانة،  إنها 
الجديد« في هذا الحوار على هامش مؤتمرها 

الصحافي عن إطاق برنامجها الجديد.

البرامج من جديد  ■ تخوضني قريبًا تجربة تقديم 
من خالل »املوعد« فماذا عنه؟

ســبــق وقــدمــت مــنــذ فــتــرة بــرنــامــج »الــعــربــي«، 
وحــقــق الــبــرنــامــج، والــحــمــد لــلــه، ردوَد أفــعــاٍل 
جّيدة على مستويات عديدة، وكانت له أصداء 
واســـعـــة. وبــعــد انــتــهــاء مــوســم هـــذا الــبــرنــامــج 
ت عليَّ أفكار لبرامج أخرى، ولكني كنت 

َ
ُعرض

البرامج  نوعية  تقديم  أحــب  ال  ألنــي  أرفضها 
ــبـــرامـــج الــتــي  الـــتـــي تـــرصـــد األزمــــــــات. أحـــــبُّ الـ

ُعِرَض فيلم »سرقات 
صيفية« ليسري نصراهلل 

في مهرجان »كان«

ال أجيد التعامل مع 
مواقع التواصل 

االجتماعي على اإلطالق

كانت القدس وقبة 
الصخرة حاضرين بشكل 

أساسي في رسوم األطفال

2223
منوعات

يعرفها  التي  بطبيعتي  الكرسي  على  أجلس 
تلقائي، فا   معهم بشكل 

ُ
ث الجمهور، وأتحدَّ

أحبُّ التعامل بشكٍل رسميٍّ بحت.

رًا تصوير مسلسلك الجديد »تحت أمر 
ّ
■ بدأِت ُمؤخ

السيادة«، فما شخصيتك فيه؟
أّواًل، اسم املسلسل حتى اآلن ليس نهائًيا، فقد 
كان اسمه »على سلم الخدامني«، ثم تغير إلى 
»تــحــت أمــر الــســيــادة«، وأعــتــقــد أنــنــا سنغيره 

من جديد، وقد يكون اسمه »لضمان مستوى 
ـــُد شخصية  ــا مـــن خــالــه أجـــسِّ الـــخـــدمـــة«، وأنــ
ســـيـــدة شــعــبــيــة بــســيــطــة مــثــل الـــكـــثـــيـــرات من 
الــســيــدات املــصــريــات، مــشــغــولــة بــالــبــحــث عن 
لون كل الحياة لها، 

ّ
لقمة عيش أبنائها، إذ يمث

فتلغي أحامها من أجل أحامهم هم، وتعمل 
خــادمــة فــي الــبــيــوت، ثــم تــتــرك العمل لتمتهن 
الــكــثــيــر مـــن املـــهـــن الــبــســيــطــة األخـــــــرى، حتى 
يحدث تغّير إلــى حــد مــا فــي شخصيتها من 

خال رحلة صعودها.

هذا  فهل  الــجــديــدة،  الــوجــوه  بعض  فيه  املسلسل   ■
اختيارك؟

هاني خليفة، وشركة  املخرج،  اختيار  هم  ال، 
اإلنـــتـــاج »الـــعـــدل جــــــروب«، وأنــــا مــؤمــنــة جــدًا 
الـــذيـــن  األوالد  ــة،  ــراحــ وبــــصــ ــيـــاراتـــهـــم.  ــتـ بـــاخـ
ــوا عـــلـــى قــــــدر املـــســـؤولـــيـــة،  ــ ــانـ ــ ــم كـ ــ ــاروهـ ــ ــتـ ــ اخـ
ومــلــتــزمــني بــاملــواعــيــد، وفـــي عــيــونــهــم أحـــام. 
ه سيكون لهم مستقبل 

ّ
وأعتقُد، إن شاء الله، أن

كبير في الفن. 

■ تجارب عديدة جمعتك بشركة »العدل جروب« فما 
سّر عالقتكما؟

السر في عاقتنا هو االحترام املتبادل بيننا. 
فأنا أعرف ما يريدون، وهم، أيضًا، يعرفونني 
بيننا عاقة  العاقة  تعد  فلم  قــلــب،  عــن ظهر 
عمل فقط، بل هم أصدقائي وإخوتي، وبيننا 
ــًا، نفتقد بيننا  ــ ـــة وطـــيـــدة. ودومـ عــاقــة أســـريَّ

الفنان الراحل، سامي العدل.

■ بالتأكيد قرأت بعض مالمح الخريطة الرمضانية 
الجديدة، فما رأيك فيها؟

أعــتــقــد أن هــنــاك أعـــمـــااًل ســتــكــون جــّيــدة جــدًا. 
ــدة الــفــنــانــني  ــشــ ولـــكـــن أشـــعـــر أنـــــي أفـــتـــقـــد وبــ
الــراحــلــني مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز، والـــرائـــع نــور 
الــشــريــف، كــمــا أن األســـتـــاذ يــحــيــى الــفــخــرانــي 
ليس له عمل هذا العام، وليلى علوي وإلهام 
ــًا. ولـــكـــن، قـــد تـــكـــون فـــتـــرة راحـــة  شـــاهـــني أيـــضـ

ويعودون بأعمال قوية كما اعتدنا منهم.

■ ملاذا أنِت مبتعدة عن السينما منذ فترة طويلة؟
عَرض عليَّ أعمال، لكن، أرى أنها ال تناسبني 

ُ
ت

عــلــى اإلطــــــاق، كــمــا أنــنــي بــالــفــتــرة املــاضــيــة، 
انشغلُت بالعديد من السفريات لخارج مصر 

نظرًا ملنصبي كسفيرة للنوايا الحسنة.

■ ما هي عالقتك بالسوشيال ميديا؟
ــل الــبــعــد عــنــهــا، وال أجــيــد  ــا كـــائـــن بــعــيــد كـ أنــ
التعامل مع أي من مواقع التواصل االجتماعي 
يديرها  فيسبوك صفحة  على  ولــدّي  نهائيًا. 
ــا عــلــى تــواصــل معهم مــن خــال  أصـــدقـــاء، وأنـ
ــــرف شــيــئــًا،  ــك، فـــا أعـ ــ ــدا ذلـ ــا عــ الـــواتـــســـاب. أمــ
وأحـــيـــانـــًا يــرســلــون لـــي تــعــلــيــقــات الــجــمــهــور، 
وبـــصـــراحـــة، يــســعــدونــنــي جــــدًا. فــالــتــعــلــيــقــات 
كــبــيــرة.  مــســؤولــيــة  تعطيني  لكنها  إيــجــابــيــة 
فــعــنــدمــا يــضــع الــجــمــهــور الــفــنــان فـــي مــكــانــة 
الفنان،  ملعب  في  بالكرة  يلقي  بذلك  فهو  ما 
وعليه إذن أن يحافظ عليها، وإال لضاعت ثقة 
الجمهور به، لذلك فأنا أحرص دائمًا أن أكون 

عند حسن ظن جمهوري بي.

■ ملـــاذا تــحــرصــني عــلــى حــضــور مــؤتــمــرات خاصة 
بمرضي السرطان، ونقص املناعة اإليدز؟

للنوايا الحسنة،  هو جزء من عملي كسفيرة 
وأرى أنه فرصة كبيرة للعطاء منحها الله لي. 
مــن هــذا الحضور،  الــتــي أستفيد  أنــنــي  وأرى 
وشـــيء إنــســانــي الــشــعــور بــاآلخــر، خــاصــة إذا 
ــذا الـــشـــخـــص ال يــســتــطــيــع أن يــعــيــش  ــ ــان هـ ــ كـ
فـــي املــجــتــمــع بــســبــب نــظــرة املــجــتــمــع، فــأرجــو 
أن نــرحــم ونــســاعــد بعضنا الــبــعــض، ونــدمــج 
مــرضــى نــقــص املــنــاعــة فـــي املــجــتــمــع، فيكفي 

وجعهم.

A A

وصال الشيخ

»بلدي الصغير، أحّبك بلدي الصغير، أحّبك 
الوجه  أو الحنني على  إذًا  الــتــوق  جـــدًا«، هــو 
لبلدها  تغني  إيــفــورا  قيساريا  كانت  اآلخـــر، 
الصغير »ميندلو« في ساو فيسنت بالرأس 
ُولـــدت املغنية  األخــضــر الحب والــشــوق معًا. 
»حــافــيــة الـــقـــدمـــني« عــام  الــشــهــيــرة املــلــقــبــة بـــ
عندما  ورحـــل  تركها  موسيقّي  لــوالــد   1941
إيــفــورا  وصــلــت السابعة مــن عمرها. عــاشــت 
األيتام  بــدار  التحقت  أوقـــات عصيبة عندما 
األخضر  الـــرأس  بحانات  للغناء  انطلقت  ثــم 
إيفورا  بــمــردود مالي قليل جــدًا. سطع نجم 
 تــأخــر 

ْ
بــعــد مــنــتــصــف عــمــرهــا األربــــعــــني، إذ

التفات املنتجني لها كثيرًا.
عــنــدمــا وصــلــت لشبونة بــدعــوة مــن جمعية 
ــت 

ّ
ــام 1988، وغــن عـ لــلــمــرأة  األخـــضـــر«  »رأس 

 أن املــنــتــج 
ّ

ــد، إال ــ هـــنـــاك، لـــم يــنــتــبــه إلــيــهــا أحـ
الــفــرنــســي خــوســيــه داس يــلــفــا، دعـــاهـــا إلــى 
بـــاريـــس لــتــســجــل ألــبــومــًا خــاصــًا بــهــا. كــانــت 
ولم  47 عامًا،  العمر  تبلغ من  إيفورا حينها 
يكن لديها ما تخسره، فوافقت على الذهاب، 

الطليقة. قصة  الحرة  والــروح  املبتكرة،  العني 
الشخص الــذي يحاول أال ينهزم أمــام أحداث 
وواقـــع أكبر منه، والـــذي يعاني مــن وطــأة ما 
ــر. أحـــدث خــان  يــحــدث فــي املــديــنــة الــتــي تــتــغــيَّ
فــي هـــذا الــفــيــلــم ثــــورة فــي جــزئــيــة »الــتــصــويــر 
فـــي الـــشـــارع« تــحــديــدًا، والـــخـــروج بــعــيــدًا عن 
ــى األمــــاكــــن  ــ ــ االســـــتـــــوديـــــوهـــــات املــــخــــنــــوقــــة إلـ

الحقيقية.

»عيون ال تنام« لرأفت الميهي )1981(
الفيلم ال  القائمة، هــذا  أفــام  على عكس بقّية 
خذها مخرجه 

ّ
ات التي  املسيرة  عن  أبــدًا  ُر  يعبِّ

بــعــد ذلـــك. فيلمه األول هــو شــديــد الــواقــعــيــة، 
ويخلق مقتبسًا مسرحية يوجني أونيل »رغبة 
تحت شجرة الدردار« في نسخة مصرية جدًا 
لعاقة حب متداخلة بني أخني وفتاة، متناواًل 

كل ما في األمر من حدة ورغبة.

»العوامة رقم 70« 
لخيري بشارة )1982(

املوجة املصرية في ثمانينيات القرن املاضي، 
قــد تــكــون أعــظــم مــرحــلــة فــي تــاريــخ السينما 
يحكي،  هنا  كــذلــك.  رًا  تــحــرُّ وأكثرها  املصرية، 
خــيــري بــشــارة، قصة ذاتــيــة تمامًا عــن مخرج 
الفساد  ر صنع فيلم عن  أفــام تسجيلية، يقرِّ

محمد جابر

يــقــول املــثــل املـــصـــري أن »الــكــتــكــوت الفصيح 
األول ألي  والـــفـــيـــلـــم  يـــصـــيـــح«،  الـــبـــيـــضـــة  ــن  مــ
العالم. تحديدًا  مع  تعارفه  بطاقة  مخرج هو 
فــي وســـط مــثــل السينما املــصــريــة، تــأتــي فيه 
التجارب  ملــّرة واحــدة. ولذلك، فأغلب  الفرصة 
األولــــى لــلــمــخــرجــني املــصــريــني الــذيــن صـــاروا 
كــبــارًا، كــانــت مبتكرة وحــيــة، وتــحــمــل، كعادة 
ــــى، روحــــًا مــتــمــردة، وطــاقــة فنية  األفــــام األولـ
كــبــيــرة، ورغــبــة مخلصة فــي اكــتــشــاف العالم، 
واخـــتـــصـــاره فـــي ســاعــتــي زمـــــن. خــــال الــعــام 
األخـــيـــر، صــــدرت الــكــثــيــر مــن األفــــام املــصــريــة 
األولــى ملخرجيها. ُيعَرض حاليًا »علي معزة 
 

ُ
وإبـــراهـــيـــم« لــشــريــف الـــبـــنـــداري، وســيــعــَرض

قريبًا »أخــضــر يــابــس« ملحمد حــمــاد، و»آخــر 
ــام املـــديـــنـــة« لــتــامــر الــســعــيــد الــلــذيــن حققا  ــ أيـ
نجاحًا كبيرًا في املهرجانات. ولذلك، نحاول 
هنا أن نلقي نظرة على أفضل األفــام األولى 
أو  عنهم  عبرت  وكيف  املصريني،  للمخرجني 

أثرت في السينما نفسها. 

»أغنية على الممر« 
لعلي عبد الخالق )1972(

على عكس مسيرة املخرج، علي عبد الخالق، 
التي جاءت ضعيفة جدًا بعد ذلك، فإن فيلمه 
املصرية.  السينما  فــي  فــريــدًا   

ً
كــان عما األول 

يحكي الفيلم عن 5 جنود مصريني محتجزين 
فـــي مــمــر بـــالـــصـــحـــراء بــعــد هــزيــمــة 67، وعــن 

تفاعلهم داخل مكان وزمان واحد. 

»ضربة شمس« لمحمد خان )1979(
كل شيء في سينما، محمد خان، بدأ من هنا، 

 aux pieds بعنوان  ألبوماتها  أول  وسّجلت 
أو »حـــافـــيـــة الـــقـــدمـــني«، وقـــامـــت بــحــفــلــة في 
باريس أمام حشد صغير. عام 1991، سجلت 
بــعــنــوان unplugged وغــنــت مع  ألــبــومــا آخـــر 
 ،ANGOULEME فرقة »ميندل« في مهرجان
 
َّ
فــاكــتــشــفــتــهــا الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وُبـــــث
هــنــا، كشفتها  مــن   .FIP راديـــو  ألبومها على 
الــصــحــافــة، وبـــدأ مــشــوارهــا الــفــنــي القصير. 
 Miss Perfumado ألـــبـــوم  ذلـــك  بــعــد  ــــدرت  أصـ
الـــذي وصــلــت مبيعاته إلــى 200 ألــف نسخة 
في فرنسا وحدها، وعشرات األلبومات تلته 
كألبوم Atlantic cafe املليء بتحف ثمينة عن 
الحب والحنني للرأس األخضر وحاوة ذلك 

البلد الصغير ولّم شمل العائات. 
في يوم من األيــام أهداها أحدهم علبة عطر 
تــزور  أن  كثيرًا  إيــفــل«، حينها، حلمت  »بـــرج 
باريس، بعد سنوات وصلت فرنسا، وأطلقت 
أول ألــبــومــاتــهــا، تــبــعــه مــســيــرة فــنــيــة حافلة 
»إيــفــل« عدة  بــرج  وزارت  بالتسجيل،  وغنية 

مرات. 
تـــرشـــحـــت »ســـــيـــــز«، كـــمـــا هــــي مـــعـــروفـــة بــني 
أصدقائها، لجائزة غرامي بأكثر من مناسبة 
وفـــازت بــواحــدة عــام 2003، بعدها أصــدرت 
الـــعـــشـــرات مـــن األلـــبـــومـــات وقـــامـــت بــعــروض 
أيقونة  إلــى  العالم تحولت معها  فنية حــول 
الواقعة على  الــرأس األخضر  موسيقى جزر 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ألفــريــقــيــا ولــقــبــت بملكة 

»مورنا«.  الـ
السابقة شيء،  في حياتها  الشهرة  ر  تغيِّ لم 
تقول عن غنائها في حانات الرأس األخضر: 
، عشت بقدر قليل من 

ّ
»لم أنس ذلك الوقت قط

 الحياة كانت هكذا، لقد غنيت هنا 
ّ
املال، لكن

وهــنــاك وكــنــت سعيدة، اعتقدت فــي يــوم من 

األيام إذا غنيت خارج الرأس األخضر، ربما 
بالغناء  أفــضــل، حلمت  بشكل  املــال  سأجمع 
فـــــي حــــفــــات خــــاصــــة ألصـــــحـــــاب الـــطـــبـــقـــات 

املخملية والرسمية«. 
وقفت إيفورا في أول عرض حّي لها في باريس 
ت أغاني النوع املوسيقّي الذي 

ّ
سنة 2002، غن

عرفت به وهو الـــmonras الذي يجمع عناصر 
مــن الــــــــangolan landu والـــفـــادو الــبــرتــغــالــي و
الــبــرازيــلــي والــبــلــوز، وأخــذتــهــا في   modinha
جـــوالت إلـــى آســيــا وأســتــرالــيــا وشـــرق وغــرب 
أوروبا والدول االسكندنافية. انقطعت إيفورا 
عن غنائها مدة عقد كامل ملساندة عائلتها، 

ــانـــت تــفــضــل  وعـــنـــدمـــا بــلــغــت الــســتــيــنــيــات كـ
الرحات والجوالت  املنزل على  الجلوس في 
»التسجيل لم يكن يوميًا، بل كان  الطويلة، فـ
كـــل عـــامـــني، الــجــولــة حــــول الــعــالــم أتــعــبــتــنــي، 
الترانزيت  محطات  في  والتوقفات  الــرحــات 

في املطارات جميعها متعبة«.

فــي أحـــد مــحــاجــل الــقــطــن فــي حـــلـــوان، وأثــنــاء 
الــتــنــفــيــذ، يــتــم قــتــل الشخصية الــرئــيــســيــة في 
الــعــمــل، فــيــقــرر املــخــرج أن يــصــنــع عــنــه فيلمًا 

روائيًا.

»سرقات صيفية« 
ليسري نصر اهلل )1988(

ــلــــه بـــجـــانـــب املـــخـــرج  وجـــــــود يــــســــري نـــصـــر الــ
يوسف شــاهــني، ســاعــده فــي أن يصنع فيلمه 
الــتــجــاريــة.  الــضــغــوط  مــن  قـــدر  األول دون أي 
يــصــنــع يـــســـري حـــكـــايـــة ذاتــــيــــة عــــن طــفــولــتــه 
وقــريــتــه، وتــأثــيــر الـــقـــرارات اإلشــتــراكــيــة التي 
الــنــاصــر فــي الستينيات  اتــخــذهــا جــمــال عبد 
العاقة  دارت  وكيف  اإلقطاعية،  أســرتــه  على 
بني تلك الطبقة وبني الفاحني. عرض الفيلم 

للمرة األولى في مهرجان »كان«.

»سهر الليالي« لهاني خليفة )2003(
أتــــى هــــذا الــفــيــلــم فـــي لــحــظــة كـــانـــت فــيــهــا كل 
األفام املصرية في دور السينما كوميدية، مع 
الدين وصعود  نجاحات هنيدي وعــاء ولــي 
نجم محمد سعد في اللمبي. ولكن في صيف 
2003، نافس »سهر الليالي« بقوة، وجلب في 
الباب  وفتح  جنيه،  مليون   13 التذاكر  شّباك 

لقبول تجارب جديدة وغير كوميدية.

»الخروج للنهار« لهالة لطفي )2012(
الـــفـــيـــلـــم الــــفــــائــــز بــــاألســــد الــــذهــــبــــي ملـــهـــرجـــان 
ــران«، وأفــضــل فيلم أفــريــقــي مــن ميانو،  ــ »وهـ
وأفــضــل مــخــرج فــي مــهــرجــان أبـــو ظــبــي. هــذا 
ــيــــدًا فــــي مــــصــــر، نــظــرًا  الـــفـــيـــلـــم لــــم يـــشـــاهـــد جــ
لــطــبــيــعــتــه الـــهـــادئـــة وعـــــدم وجـــــود نـــجـــوم في 

بطولته.

قيساريا إيفورا: قدري هو أن أعانيأفضل األفالم األولى للمخرجين المصريين
قيساريا إيفورا مغنية 

أفريقية ملّقبة بـ»حافية 
القدمين« نسبة إلى أول 
ألبوم لها. ُولدت إيفورا 
في دولة الرأس األخضر 

في غرب أفريقيا

غزة ـ جهاد عويص

ية، بسنت الطّباع، جام تركيزها 
ّ
تصب الطفلة الغز

فينا«،  »وطــن يسكن  فعالية  فــي  أثــنــاء مشاركتها 
ــاء مــــن رســـمـــتـــهـــا الــــتــــي تـــمـــيـــزت عــن  ــهــ ــتــ ــلـــى االنــ عـ
كثيرين مــن األطــفــال حــولــهــا، إذ أبــدعــت فــي رســم 
شخصية »حنظلة« الشهيرة، للفنان ناجي العلي، 
حتها بالكوفية 

ّ
بجانب خارطة فلسطني التي وش

الفلسطينية.
إبـــــداع الـــطـــّبـــاع فـــي روايـــــة مـــا تــعــرفــه عـــن وطــنــهــا، 
 أنــامــلــهــا الــصــغــيــرة، 

ً
بــالــفــن والــــرســــم مــســتــخــدمــة

لها وزارتـــا  الــتــي دعــت  الفعالية  جــاء على خلفية 
الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة، والـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم، على 
لغرس  غـــزة،  مــديــنــة  فلسطني، وســـط  ملعب  أرض 
الهوية والقضية في عقول أطفال القطاع املحاصر 
إســـرائـــيـــلـــًيـــا، ومـــحـــاولـــة إيـــصـــال مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
الفلسطيني في القطاع املحاصر، إلى كافة أنحاء 
الــصــور على مواقع  العالم، وذلــك عــن طريق نشر 

التواصل االجتماعي.   
أنها  الجديد«،  »العربي  لـ ية، 

ّ
الغز الطفلة  وتوضح 

لم تستطع  إذ  ناجي،  قــرأت عن حنظلة ورّسامها 
ــام  ــم رّســ ذاكـــرتـــهـــا الــصــغــيــرة إســعــافــهــا بـــذكـــر اســ
، فـــي حـــني لـــم تــتــرد 

ً
الــكــاريــكــاتــيــر الــشــهــيــر كــــامــــا

الفلسطيني  الــشــعــب  ــوال  قـــول: »هـــو يمثل أحــ فــي 
الفقيرة، والخارطة موشحة بالكوفية ألنها تمثل 

فــلــســطــني«. الطفلة عــطــاف الــغــرة، عــالــجــت صــورة 
الفلسطينيني، من خــال »رسم  أخــرى من معاناة 
عــلــم فــلــســطــني املــلــتــصــق بــقــفــل ُعــلــق فــيــه مــفــتــاح،« 
خيالها الطفولي كان حاضًرا في تطبيق الصورة 
عملًيا، لكنه لم يستطع شرح الغرض والفكرة من 
 
ّ
الــصــورة الــتــي رسمتها نــظــرًيــا، وهــنــا يتبنّي بــأن
براءة األطفال قد تسّيست أيضًا بفعل املمارسات 

واالنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة.
ــال الـــــ50  ــفــ أّمـــــا الــــصــــورة األبــــــرز فـــي رســـمـــات األطــ
املــشــاركــني فــي الــفــعــالــيــة، كــانــت عــن الــقــدس، وقبة 
الــصــخــرة، كــمــا فعلت الطفلة بــــراءة الــســوســي، إذ 
أن  »أريــد  الجديد«،  »العربي  لـ  بسطر واحــد، 

ُ
تقول

أرى القدس على الحقيقة ال في الصور«.
الطفلة ريتال الجدي، شاهدت صورة لفلسطينية 
نحو  الزرقاوين  بعينيها  تتوجه  النقاب،  مرتدية 
حركات  بقدر  تطبيقها  فحاولت  املحتلة،  الــقــدس 
»الــعــربــي  ــقـــول لـــ ــع يــديــهــا الــصــغــيــرتــني، وتـ ــابـ أصـ

الــجــديــد«، »نفسي أشــوف الــقــدس بــس أكــبــر«. إلى 
ذلك، تبنّي مديرة دائرة األنشطة في اإلدارة العامة 
الفعالية جاءت لغرس  أن  للطفولة، سناء بكرون، 
القيم الفلسطينية والتراث في عقول األطفال، من 
الخامس  صفي  مــن  االبتدائية،  الــدراســيــة  املرحلة 
ــك مـــن خـــال فعالية  والـــســـادس الــتــعــلــيــمــيــني، وذلــ
ومــســابــقــة تــشــجــيــعــيــة ألطـــفـــال مـــــدارس غــــزة. كما 
ــارات  ــهـ تــهــدف الــفــعــالــيــة إلــــى تــنــمــيــة الــــقــــدرات واملـ
الفني منذ  العمل  ة، وربـــط 

ّ
ــز غـ أطــفــال  لــدى  الفنّية 

الصغر بالقيم التحررية والوطنية الحديثة.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن األطــفــال  وتــوضــح بــكــرون لـــ
املحتلة وبعض  القدس  رسموا  أغلبهم  املشاركني 
ــتـــي تــعــبــر عــــن الـــثـــوابـــت الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــور الـ ــ ــ األمـ
لفتة  لكنها  وطنهم،  ينسون  ال  »أطفالنا  مضيفة: 
إذ  وعقولهم،  نفوسهم  في  أكثر  القضية  لتكريس 
ظهرت نتائجها في رسوماتهم املعبرة عن حضور 

فلسطني لديهم«.
ــام بها  وتــشــيــر إلـــى أن جــمــيــع الــرســومــات الــتــي قـ
الذاتية  الفعالية هــي وحــي معرفتهم  فــي  األطــفــال 
 على ضرورة 

ً
دة القليلة عن وطنهم فلسطني، ُمؤكِّ

الــعــمــل عــلــى تــكــريــس الـــوطـــن فـــي عــقــولــهــم، كــون 
به  ُيلمون  مــا  كــل  مــن حفظ  ِصغر سنهم، يمكنهم 
مــن األشــخــاص مــن حــولــهــم، كما نباهتهم وحس 
الطفولة األولي، يجعل التقاطهم لألشياء حولهم 

.
ً
صادقًا وعفويًا وأصيا

كفى نظرة دونيّة لمرضى اإليدز

)Getty( 2002 وقفت إيفورا في أول عرض حّي لها في باريس سنة

الفعالية جاءت 
لغرس القيم 
الفلسطينية 
والتراث في 
عقول األطفال 
)عبد الحكيم أبو 
رياش(

)Getty( ضربة شمس« هو أول فيلم سينمائي لمحمد خان«

أنا لسُت مذيعة، أنا فنّانة أقّدم برنامجًا تلفزيونيًا )فيسبوك(

هامش  على  »الموعد«.  بعنوان  جديدًا  تلفزيونيًا  برنامجًا  يسرا،  المصريّة،  الممثّلة  ستطلُق 
المؤتمر الصحافي، التقتها »العربي الجديد«، وأجرت معها الحوار التالي

يسرا

»وطن يسكن فينا«

فنون وكوكتيل
حوار

فعالية

بورتريهسينما

وحول متابعتها برامج 
»التوك شو« التي ُتْعَرض 

مؤخًرا على الشاشات، قالت 
يسرا لـ »العربي الجديد«: 

»بالصدفة البحتة، ألن هناك 
نوعية برامج، وبصدق 

شديد، تساهم في منحي 
طاقة سلبية، وأنا ال أحب 

ذلك، فالتركيز ليًال نهارًا 
على المشاكل والجانب 
السوداوي ليس مطلوبًا 

بهذا القدر. نعم مطلوب 
أال ندفن رؤوسنا في الرمال، 
ونواجه أزماتنا، لكن، بالحد 

المعقول، أما ما يحدث 
على بعض الفضائيات، 

فهو شيء كارثي«.

طاقة سلبية 
على الفضائيات 
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التقدم  الزائد«. فهو زائد بسبب  »اإلنسان  بـ
االقتصادي والتقني الذي يحرمه من فرصة 
في سوق العمل املحلية، ولكنه زائد ويمكن 
املحلية  للسوق  حاجة  وال  عنه،  االستغناء 

به، بسبب الحروب والصراعات املندلعة.
ارتبط املهاجر في الوعي اإلنساني الغربي 
دائــمــا وأبـــدًا بالخطر والــخــوف، وهــو خوف 
مــن غــريــب ال نــعــرفــه. ويــتــفــاقــم هـــذا الــخــوف  
بسبب الوضع االجتماعي الرث للعديد من 
الخاسرين من النظام االقتصادي املعاصر، 
االعتراف  وغياب  االحتقار  يعانون  والذين 
بهم داخل مجتمعات تتمحور حول اإلنتاج 
ــعــلــي مــن قيمة اإلنـــجـــاز، فــتــراهــم، حسب 

ُ
وت

فــي املهاجرين والالجئني  يــجــدون  بــاومــان، 
والتعبير  مشاكلهم  عــن  للتنفيس  وســيــلــة 
ــا يــفــســر  ــو مــ ــ ــاعـــي، وهـ ــمـ ــتـ عــــن حــنــقــهــم االجـ
الشعبوية والقومية  األحــزاب  برأيه صعود 

الشوفينية. 
يضرب باومان في هذا السياق مثال زعيمة 
لوبني،  مارين  فرنسا،  في  الوطنية  الجبهة 
ــلـــب أصـــواتـــهـــا مــــن أســفــل  ــتـــي تــحــصــد أغـ الـ
ــا األســـاســـي  ــاُرهـ ــعـ الــســلــم االجـــتـــمـــاعـــي، وشـ
هؤالء  القومية  تمنح  للفرنسيني«.  »فرنسا 
ــر  الــخــاســريــن اجــتــمــاعــيــا حــبــل نــجــاة، واألمـ
يشبه برأي باومان تلك العالقة التي كانت 
قــائــمــة بـــني الــســكــان الــبــيــض فـــي الـــواليـــات 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
والـــســـكـــان الـــســـود، إذ يــظــل الـــشـــيء األوحــــد 
الــــذي يــشــّكــل مــصــدر االعـــتـــزاز والــتــمــّيــز هو 
 للفرنسي من 

ّ
»اللون األبيض«، كما لم يتبق

للفخار  سبب  مــن  االجتماعي  السلم  أســفــل 
النفسي سوى »فرنسيته«، والتي يلّوح بها 

ضد الالجئني واملهاجرين. 
ــان يــشــيــر عـــــالوة عــلــى ذلــــك إلــى  ــاومــ لــكــن بــ
الخوف الذي يستبّد بفئة اجتماعية أخرى 
ــاهـــرة الـــهـــجـــرة، مـــن إمــكــانــيــة فــقــدان  إزاء ظـ
النظر  يــتــم  ولــهــذا  االجــتــمــاعــيــة.  وضعيتها 
كـ  بــرتــولــت بريشت  لغة  فــي  املهاجرين  إلــى 

»رســــل لــلــشــقــاء«، فــهــم يــمــثــلــون فــي املــخــيــال 
إلينا  ويحملون  النظام«  »انهيار  الجمعي 
»أنـــبـــاء ســيــئــة مـــن عــالــم بــعــيــد«، وعــبــر ذلــك 
يذكروننا بإمكانية أن نفقد كل ما حققناه. 

أمراض رأسمالية أخرى
لكن »أزمة املهاجرين« تفضح أيضا في رأي 
أّسست  التي  املرضية  الفردية  تلك  بــاومــان 
لــهــا الــرأســمــالــيــة املــعــاصــرة. أمـــا الــســيــاســة، 
فإنها غالبا ما تعمد إلى استغالل مخاوف 
الناس وليس للحد منها، وهي تعمل على 
ــكـــال الــقــلــق  ــنـــي عــلــى أشـ فــــرض الــطــابــع األمـ
واملــصــاعــب الــتــي تــنــمــو فـــي ســيــاق يحكمه 

غياب األمن االجتماعي. 
إنها تستغل في وضوح، كما هو الحال في 
ودوٍل  األميركية  املتحدة  والــواليــات  فرنسا 
ــل شـــراء  ــاة املــهــاجــريــن مـــن أجــ ــرى، مـــأسـ ــ أخــ
ــوات وابـــتـــزاز املــجــتــمــع. وكــلــمــا »غـــاب  ــ األصــ
املــنــطــق فــي هـــذا الــســيــاق، كــلــمــا زادت قــدرة 
ــنـــاع«، يــقــول بــاومــان.  الــســيــاســيــني عــلــى اإلقـ
ـ  العقالنية  ـ  السياسية  النزعة  هــذه  وتــقــود 
األمــنــيــة إلـــى مــا يسميه بــاومــان بــصــيــرورة 

رشيد بوطيب

شــهــورًا قــبــل رحــيــلــه فـــي  يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، أصـــدر 
عــــــالــــــم االجــــــتــــــمــــــاع الــــبــــولــــنــــدي 
 -  1925( بــــاومــــان  زيـــغـــمـــونـــت  الـــبـــريـــطـــانـــي 
2017( كتابا أشبه بالوصية السياسية إلى 
أوروبــــا، يحمل عــنــوان »غــربــاء أمـــام بابنا« 
Strangers at our Door. يعتبر باومان أن تلك 
التقارير اإلعالمية والتصريحات السياسية 
التي تتحّدث عن »أزمة الهجرة« في أوروبا، 
مجّرد قناع سياسي للحرب املستمرة والتي 
اع الــرأي العام من أجــل غزو 

ّ
يخوضها صن

الــنــاس ومــشــاعــرهــم. تنتج  ومــراقــبــة تفكير 
التقارير اإلعالمية حول هذه القضية برأيه 
 ،moral panic األخــــالقــــي  الـــذعـــر  مـــن  نـــوعـــا 
وهــو مفهوم يصف الخوف من خطر يهّدد 

مصلحة املجتمع. 

مخاوف اإلنسان الزائد
ليست الهجرات الكبرى بحدث جديد، فهي 
تـــرافـــق الــعــصــور الــحــديــثــة مــنــذ بــدايــاتــهــا، 
وُيـــرجـــع بـــاومـــان ذلــــك إلــــى طــريــقــة حياتنا 
ــا يــســمــيــه  ــ ــي تـــنـــتـــج مــ ــ ــتــ ــ ــ »الـــــحـــــديـــــثـــــة«، وال

في إنتاج الذعر األخالقي ليست الهجرات الكبرى 
بحدث جديد، فقد 

عرفتها البلدان المتقّدمة 
مرارًا، غير أن التعامل 

األوروبي بدا في بعض 
وجوهه منكرًا ألية 

حقوق للقادمين من 
شرق العالم وجنوبه. 
في العمل الذي صدر 

قبل رحيله بأشهر قليلة، 
انشغل عالم االجتماع 

البولندي البريطاني 
بهذه القضية

مدينة واحدة تظلّل 
مالمحها مجموعته 

األخيرة »جسدان في 
وضوح أخضر«. 

»البصرة« مكان الميالد 
في حضرة الغياب 

الغامر؛ غياب عراق 
الماضي وعراق اليوم

وليد هرمز  شاعر في سراب الفوانيس

زيغمونت باومان أزمة الهجرة بوصفها قناعًا

يجري االنتقال 
بالهجرة من األخالق 

إلى المجال األمني

لجأ للسويد حيث يفضي 
سحب مقبض الباب 
إلى مغيب الكائنات

ُتمعن السياسة األوروبية 
في نسيان أننا نعيش 

في عالم واحد

في  ُمسقطًا  الهجرة  موضوع  يبدو 
كانت  الــذي  بــاومــان  زيغمونت  مسار 
منها  أكــثــر  مفاهيمية  مساهماته 
أن  ذلك  لتفسير  ينبغي  أنه  غير  ميدانية، 
خروجه  كــان  حياته.  سيرة  إلــى  نلتفت 
 1968 في  بولندا  األصلي  موطنه  من 
مصحوبًا بخيارات متعّددة؛ بين الهجرة 
إلى  أو  أمــيــركــي  أو  ــي  ــ أوروب بلد  ــى  إل
النهاية  في  ليستقر  المحتلة،  فلسطين 
الهجرة  كانت  رحيله.  حتى  بريطانيا  في 
األخير  في  يحّولها  أن  قبل  حياة  تجربة 

إلى مبحث في سياقات أخرى.

المفّكر ـ المهاجر

2425
ثقافة

قراءةفكر

  Adiaphorisation األخــــالقــــي  الـــطـــابـــع  نــــزع 
األغلبية  تــجــمــع مجتمع  الــتــي  الــعــالقــة  عــن 
بــاملــهــاجــريــن والــالجــئــني والـــغـــربـــاء. وبلغة 
أخــرى: إن األخــالق لن تكون املعيار املحدد 
ــك  ــــن شــــــأن ذلـ ــم. مـ ــهـ ــعـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ لـــطـــريـــقـــة الـ
أن يــــحــــّرر مــجــتــمــع األغـــلـــبـــيـــة مــــن الــشــعــور 
باملسؤولية والذنب. فإذا تم وضع الالجئني 

اإلرهــابــي«، يصبح  كلهم في خانة »الخطر 
التعامل معهم  أشــكــال  مــن  أي شكل  حينها 

أمرًا مشروعا. 
سيظهر في هذا السياق املوبوء شبح »الرجل 
الديمقراطية.  القيم  ليهدد  ويــأتــي  الــقــوي«، 
وهــــو شــبــح يــجــد أصـــلـــه فـــي الـــخـــوف الـــذي 
يستبّد بالطبقة املتوسطة على مكتسباتها 
ــة. يـــرتـــبـــط هـــذا  ــاديــ ــتــــصــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ
ــــوف بــــالــــهــــجــــرات الــــكــــبــــرى لـــلـــشـــعـــوب  ــخــ ــ الــ
ــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والــــتــــغــــّيــــرات االجـ
ــــح ذلـــك املـــؤرخ  املــتــســارعــة كــمــا ذهـــب وأوضـ
الــبــريــطــانــي إيـــريـــك هـــوبـــزبـــاوم فـــي »األمــــة 
القومية  السياق  والقومية«. وتبدو في هذا 
ومــعــهــا االنــتــمــاء اإلثــنــي مــثــل جــــدار الــدفــاع 
األخــيــر أمـــام االنــهــيــار االجــتــمــاعــي، وتظهر 
»ضمان أخير«. األمة، أو رجل األمة القوي، كـ

تعبيد الطريق لإلنكار
باومان، في نسيان  بنظر  السياسة،  تمعن 
ـــن، فـــي عــالــم واحـــد،  أنــنــا نــعــيــش، ومــنــذ زمـ
 من فصول 

ً
وأن الدولة ـ األمة أضحت فصال

املاضي، أو أنها لم تعد قادرة على اجتراح 

الكوسموبوليتي،  لشرطنا  مالئمة  حــلــول 
الـــعـــداء واإلقــصــاء  يــقــوم عــلــى  ألن منطقها 
ولــيــس عــلــى الــتــعــاون الـــذي أضــحــى شرطا 
املــعــاصــر. إن ما  ال مندوحة عنه فــي عاملنا 
ينقصنا الــيــوم، يــقــول بـــاومـــان، هــو »وعــي 
كما  عصرنا،  مــع  يــتــالءم  كوسموبوليتي« 
السياسية  املــؤســســات  رأيــــه،  فــي  تنقصنا، 

املناسبة.
بأن  ليؤكد  فــي نهاية كتابه،  بــاومــان  يعود 
الهدف من تلك االتهامات واألحكام املسبقة 
التي ترّوج بخصوص املهاجرين يكمن في 
نزع الطابع اإلنساني عنهم أو كما عّبر عن 
ذلك املفّكر اإليطالي جيورجيو أغامنب، في 
ويعني   Homini sacri خــانــة  فــي  ــم  ــهـ إدراجـ
أو دنيوية عن  كــل قيمة دينية  إنــكــار  بــذلــك 
ــأنـــه أن يــعــّبــد  ــدد، مــــا مــــن شـ ــجــ ــادمـــني الــ ــقـ الـ
اإلنسانية.  حقوقهم  من  لحرمانهم  الطريق 
ليتم، عبر هذه الصيرورة، االنتقال بمشكل 
الهجرة من مجال األخالق إلى املجال األمني 
حالة  إلــى  النهاية  وفــي  الجريمة  ومكافحة 
الــطــوارئ، يقول بــاومــان، التي جــرت العادة 
على إعالنها حني التعّرض لهجوم عسكري.

الهرب من عشبة كلكامش

فعاليات

في  نبض  غاليري  في  الخميس  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يُفتتح 
في الحركة، ويستمر  رشا كزبري بعنوان  الكندية  السورية  للفنانة  عّمان معرض 
حتى التاسع عشر من نيسان المقبل. تذهب الفنانة إلى تصوير المشاهد الطبيعية 

في أعمال تجريدية ترّكز على خطوطة الحركة في تداخالتها وتضاّدتها.

تعرض غدًا في قاعة الفن الرابع في تونس العاصمة، مسرحية رايونو سيتي 
يحدثها  التي  واالجتماعية  النفسانية  التناقضات  العمل  يسائل  اليحياوي.  علي  لـ 
اإلعالم )نموذج القنوات اإليطالية في العمل( في األحياء المهّمشة في تونس 
القفصي وأسماء  العمل: فرحات دبش ولطيفة  المشاركين في  العاصمة. من 

بن حمزة.

السينمائية  بيروت  أيام  من  التاسعة  الدورة  فعاليات  الجمعة  غٍد  مساء  ُتختتم 
في متروبوليس أمبير صوفيل تحت عنوان سينما الهجرة. يُعرض عند السادسة 
من مساء اليوم الخميس فيلما قنديل البحر )الصورة( لـ داميان أونوري من فرنسا، 
رائد  لـ  الشبح  اصطياد  فيلم  يُعرض  كما  لبنان،  من  شرف  وسام  لـ  بعد  وفيما 

أنضوني من فلسطين.

ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان محجوب شريف للشعر، التي انطلقت 
أول أمس وُتختتم في الثاني من الشهر المقبل، تقام مساء اليوم الخميس في 
مدينة بورتسودان أمسية يشارك فيها كّل من: محمد طه القدال، وإيمان آدم، 

وحمزة بدوي. ويعقبها حفل موسيقي يشارك فيه علي الزين وأبو عرب.

محمد األسعد

ليست مدينة سمرقند التي يقف أمامها 
في   )1951( هرمز  وليد  العراقي  الشاعُر 
مجموعته الشعرية األخيرة »جسدان في 
وضوح أخضر« )2015( هي التي ال تشبه 
 فقط، بل وجملة أسماء 

َ
 وال النسيان

َ
الليل

تتناثر في مجموعاته الشعرية الشبيهة 
بــجــداريــات، تــكــاد تتجمع األســمــاء فيها 
 

ّ
مرة، وتتفّرق مــّرات. وبني هذا وذاك تظل

الفسيفساء  قطع  بأشغال  أشبه  سطوره 
امللّونة. قطعة من هنا وقطعة من هناك، 
ــاٍض وحـــاضـــر، ومـــن شـــرق وغـــرب؛  مـــن مــ
وفــي الوسط من هــذا، مغٍن جــوال يماثل 
البصرة  تــارة ويذّكر بسياب  هوميروس 
تــارة أخــرى، منفيٌّ في كل األزمـــان. منفي 
عن األكدي وابنته، ومنفي عن عراق اليوم 
وظــاللــه وأنـــهـــاره، ذاهــــب إلـــى الــغــرب في 
وحــشــة الــطــرقــات، يلجأ إلــى الــســويــد في 
املــاضــي، حيث يفضي  القرن  تسعينيات 
سحب مقبض الباب إلى مغيب الكائنات، 
وحــيــث لــن تطلع لــلــســومــرّي وهـــو يحفر 
في سماء اسكندنافيا الكابية شمٌس وإن 

طال النهار. 
منها  يقتطع  التي  املدينة  هــذه  سمرقند، 
ــلـــغـــات وســـط  ــد«، أي ســــكــــر، بـ ــ ــنـ ــ كـــلـــمـــة »قـ
آســـــيـــــا، ويـــذيـــبـــهـــا فـــــي »اســــتــــكــــانــــة« مــن 
املسافة وتعدد  بعد  الــبــصــرة، على  شــاي 
الــلــهــجــات والــــوجــــوه، لــيــســت ســــوى اســم 
مكان بني مئات األمكنة واألسماء الزاخرة 
بدالالت النفي والحنني والضياع، وكل ما 
 

ّ
أن مدينة واحـــدة تظل إال  يــذّكــر بالوطن. 
تترى وتتراءى مالمحها بني سطر وآخر، 
وشناشيلها  ــهــا 

ّ
وشــط بنخيلها  ــل 

ّ
وتــظــل

ــه الـــشـــعـــريـــة، تـــلـــك هــــي »الـــبـــصـــرة«  ــرتــ ذاكــ
الجنوبية مكان امليالد في حضرة الغياب 
الغامر؛ غياب عراق املاضي وعراق اليوم.

املتنّوعة،  بأشكالها  الفسيفساء،  هــذه 
تتجمع وتــتــشــّكــل كــأنــمــا مــصــادفــة، إال 
ُيطلق  والــشــاعــر  الــجــداريــة،  متابعة  أن 
مجموعاته  إحـــدى  على  التسمية  هــذه 
املسماة »فّران الندم« )2012(، وتّوزعها 
وعناوينها  األخــــرى؛  مجموعاته  على 
»نواقيس الكلدان« )2007(، و»سامليتي« 
)2009(، و»جسدان في وضوح أخضر« 
مــشــروع شعري  إلـــى  يــحــّولــهــا   ،)2015(
ــتـــدرك من  يــتــســع بـــقـــدر مـــا يـــــدرك ويـــسـ

مشاهد ويلّم من سماوات.

كل  ومساحاتها.  وخطوطها  بتالوينها 
مــا لدينا، أو أغــلــب مــا لدينا هــنــا، صــور، 
إلــى غيوم  وتــحــّولــت  أحيانا  تطرفت  وإن 

بال قوام، كما في هذا السرد:
ــَت تــعــرف قــبــل غــيــرك أن الــوســوســة  ــ »وأنــ
ــاء فــتــتــســاقــط  ــريــ تــتــنــاســل مـــن مــعــطــف الــ
مــتــهــالــكــة كـــعـــمـــيـــاء تـــتـــســـّول مــــن أطـــفـــال 
الحارات الفقيرة نتف خبزها خبأوها في 
ة. بينهم وبينها مشافهة 

ّ
جيوبهم املتشقق

مــن دمـــع الــكــبــريــاء. قــد يــمــوت الــوســواس 
مديح  الخبز  نتف  وتتلو  رخــصــه،  بغيظ 

العماء...«.
بــــدل هــــذا الــخــلــط بـــني مـــجـــرد ومــلــمــوس 

ـــع ال بـــحـــريـــة الـــشـــعـــري 
ّ
ُيـــشـــعـــر بـــالـــتـــصـــن

 الصور، على رغم إغراء 
ّ

ومصادفاته، تظل
هـــذا الــنــهــج الـــواهـــم بــكــونــه إنـــشـــادًا، أكثر 
تحديدًا، وبالتالي أكثر قدرة على أنسنة 

األشياء:
»طرقاٌت غريبة 

على الباب
ال عني سحرية له

 فيه يشبه
ّ

شق
فرضة بندقية

ومقبض حديدي 
سحبه 

يفضي إلى مغيب 
الكائنات«.

الشاعر على صياغة  قــدرة   
ّ

وأخــيــرًا، تظل
ومعنى،  صوتا  متناسقة  لغوية  تراكيب 
ـــة، 

ّ
مــــوزعــــة بـــحـــســـاســـيـــة ألـــســـنـــيـــة مـــتـــفـــوق

ذات أهمية جــديــرة بــاإلشــادة، فــي أوقــات 
ــاء بــالــجــمــلــة  ــفــ ــتــ  فـــيـــهـــا االحــ

ّ
ــل ــ وأمـــكـــنـــة قــ

ــا مــــاهــــرًا  ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ ــا تـ ــفــــهــ الــــشــــعــــريــــة بــــوصــ
لــأصــوات والــصــور قبل أن تــكــون مجرد 

حشد للمعاني واملفارقات.

طــمــوح هـــذه الــشــعــريــة أن تــخــتــرق منفى 
املاضي والحاضر إلى وطن محلوم به ال 

حدود له: 
»أنا األعمى 

دليلي سراب الفوانيس
سراب يغسل جسد »سافو« املعتق بعقار 

الحانات
- من أين أنَت؟

- من أور السومريني
- أتحمل عشبة »كلكامش«؟

- هارب ٌ أنا منها«.
هــذا الــالتــحــديــد، أو الــهــرب مــن التحديد، 
ُيوقع من يودُّ وضع عنوان ملوضوعة هذا 
الــشــعــر فــي حــيــرة، فــهــل ســيــكــون الــعــنــوان 
فــــــّران الــفــســيــفــســاء؟ أم مـــدائـــح الــغــيــاب؟ 
أم  أكـــديـــة؟  تــرانــيــم  أم  الــبــيــاض؟  أدراج  أم 
 هذا وأكثر منه 

ّ
الزيتون نذير املنسيني؟ كل

يــكــون موضوعة ومــوضــوعــات،  أن  يمكن 
ُيفّسر شيئا، ولــن يكون خيطا  أنــه لن  إال 
ناقد. هو مدّونة شعرية  أو  لقارئ  هاديا 
إلى  »القول«  الكالم وظيفة  فيها  يتجاوز 
وظيفة »الصمت«، واملعني صمت الصورة 
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وليد هرمز

وقفة
سهيل نجممع

شــاعــر ومــتــرجــم عــراقــي مــن مــوالــيــد بــغــداد 
عام 1956، مقيم في أستراليا مؤقتًا. صدر 
ــارة« )1994(،  ــبـ ــعـ الـ الـــشـــعـــر: »فــــض  فـــي  لـــه 
)2002(، و»ال جنة  الضوء«  أيها  و»نــجــارك 
أسود«  و»فــردوس  النافذة« )2008(،  خارج 
فــي   

ً
عـــمـــا عـــشـــريـــن  ــة  ــرابــ قــ ــه  ــ ولـ  .)2015(

لـ  »القديس فرانسيس«  الترجمة، من بينها: 
و»اإلنجيل   ،)1996( كازانتزاكيس  نيكوس 
يرويه املسيح« لـ جوزيه ساراماغو )2000( 
و»صــــامــــوئــــيــــل بـــيـــكـــيـــت - ســــيــــرة حـــيـــاة« 
الهوية«  مفارقة  سعيد-  و»إداورد   ،)2000(
ـــ بــيــل أشــكــروفــت وبـــال أهــلــوالــيــا )2002(.  ل
فـــــــارح  )2005(،  ــن  ــديــ ــ ــورال نــ ـــ  ــ ل »خـــــرائـــــط« 
نيوفيلد  لـ فيرن  التراحم«  إلى  العنف  و»مــن 

ريديكوب )2013(.

بطاقة

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
تشغلني الـــحـــروب الــتــي تــــدور رحــاهــا في 
بــــالدي الـــعـــراق، وفـــي بــــالدي ســـوريـــة، وفــي 
بــالدي اليمن. هذه الحروب تأكل من جرف 

 يوم وكل ساعة.
ّ

روحي الكثير كل

■ ما هو آخر عمل صدر لك، وما هو عملك املقبل؟ 
آخــر مــا صــدر لــي كــتــابــان مــتــرجــمــان؛ األول 
ـــ مــــارتــــن ســـتـــون،  ــديــــن« لــ ــتـــاب »فــلــســفــة الــ كـ
العراقي خزعل  للشاعر  ومجموعة قصائد 
املـــاجـــدي عــنــوانــهــا »عــلــى عــتــبــات املــعــابــد« 
اخترتها وترجمتها إلى اإلنكليزية. وعملي 
املقبل ترجمة كتاب فكري في النقد الثقافي 
يــتــحــّدث عـــن اخــتــفــاء اإلنـــســـان فـــي العصر 
تأليف  من  غافلة«  »أرواح  عنوانه  الحديث 

الكاتب األميركي بيري ساندرز.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟ 
ــا راٍض عـــن إنــتــاجــي ولـــكـــن نــســبــيــا ألنــه  أنــ

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته 

مع متلّقيه

الحروب في بالدي 
العراق وسورية واليمن 

تأكل من جرف روحي 
كّل ساعة

يمثل هويتي، وهــذه دائما ما تدفعني إلى 
األمام في محاوالت مضنية لتحقيق الذات 
أبــدًا  املتعطشة  الهوية  تلك  مالمح  وإثــبــات 

لفهم صيرورتها.

البدء من جديد، فأي مسار كنت  ■ لو قّيض لك 
ستختار؟ 

ــذا نـــفـــســـه لــكــن  ــ كـــنـــت ســـأخـــتـــار مــــســــاري هــ
ــص من 

ّ
ــأحـــاول إعـــــادة الــتــنــظــيــم والــتــخــل سـ

الفوضى.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟ 
اإلنسان  وحــريــة  العالم  يعّم  الــســالم  أنتظر 

في اتخاذ أفكاره عن الكون من دون عنف. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــوّد لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

أتمنى لقاء شخصية مثل املسيح ألملس عن 
قرب قدرته في نشر الحب بني الناس.

■ صــديــق يخطر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟ 

كــثــيــرون مــن األصـــدقـــاء يــتــواتــر ذكــرهــم في 

سهيل نجم

خــاطــري، منهم من رحــل عن الدنيا ومنهم 
ــــود بــــني الــفــيــنــة  ــام أعــ ــ ــ ــذه األيـ ــ ــقـــي. وهــ مــــن بـ

واألخرى لقراءة جالل الدين الرومي.

■ ماذا تقرأ اآلن؟ 
أقرأ كتابا فكريا عن الضحك والسخرية.

■ مــــاذا تــســمــع اآلن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

الكالسيكية  املوسيقى  إلى  ل اإلصغاء 
ّ

أفض
ثمة   

ّ
لكن الفولكلورية،  واملوسيقى  عموما، 

أغاني تعلق في ذهني منها أغنية املطربة 
سوزان عطية »والله يا طير«.

باومان في ميالنو، 2015
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باسل طلوزي

كلًبــا«...  يقتــل  مــن  كل  باإلعــدام  »يحكــم 
القصــر  عــن  صــدر  الــذي  املرســوم  كان 
كان  بــل  التأويــل،  يحتمــل  ال  واضًحــا 
ــا، بحكــم الــدالل الــذي كان 

ً
متوقًعــا، أيض

يســبغه الزعيــم علــى الــكالب، حصــًرا، إذ 
كان قصــره مرتًعــا لســالالت مختلفة من 
خاصــة،  بحظــوة  تتمتــع  التــي  الــكالب 
والتــي يســمح لهــا بالتجول داخل أروقة 
القصر، بحرية تامة، بل والجلوس على 
مكاتــب موظفــي القصــر، إن شــاءت، دون 
أن يجــرؤ موظــف واحــد على طردها، بل 
إن الزعيم كان يقول لبطانته وحاشــيته 
إن الــكالب تمثلــه فــي حضــوره وغيابــه، 

وعليهم أن يمتثلوا لعوائها.
مفهوًمــا  شــيء  كل  كان  اآلن  حتــى 
بالنســبة للشــعب، لكــن أن يتســع نطــاق 
القصــر،  خــارج  إلــى  الــكالب  تقديــس 
هــذا  بشــأن  حائريــن  جعلهــم  مــا  فذلــك 
تحــت  صــدر  أنــه  وخصوًصــا  املرســوم، 
بند »استجابة لدعوات منظمات حقوق 
الحيــوان«، األمــر الــذي جعــل مــن الزعيــم 
ا فــي الرأفة 

ً
فــي أعــن هــذه املنظمــات رمــز

بالحيوانــات واحتــرام حقهــا فــي الحياة 
والدالل.

املنظمــات  هــذه  أن  ذلــك  مــن  واألنكــى 
وحقــه  الزعيــم  عــن  مدافعــة  أصبحــت 
يــرأف  مــن  أن  قاعــدة  علــى  الحكــم،  فــي 
بالحيوانــات ال بــد أن يكــون أكثــر رأفــة 

باإلنسان وحقوقه.
عموًمــا ال أحــد يعــرف الســبب الحقيقــي 
وراء هــذا املرســوم، غيــر الزعيــم وطبيبه 
الخاص، فقد حدث أن مرض الزعيم ذات 
مــرة واحتــاج إلــى وحــدة من الــدم، ولدى 
تحديــد زمــرة دمه، وجــد أنها ال تتطابق 

.»+ إال مع فئة »عوَّ

للرئيــس  ميــركل  أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة  تهمــس 
أن  منــا  يطلبــون  »إنهــم  ترامــب:  دونالــد  األميركــي 
نتصافــح«. فيتجاهــل ترامــب الطلــب ويلّعــب حواجبــه، 
مــن  الخالــي  األرعــن  الســلوك  لهــذا  اســتهجانا  الدنيــا  لتشــتعل 
الدبلوماســية والــذي ال يليــق برئيــس أميركي. لقطــة ترامب كانت 
موضوعــا للكثيــر مــن الرســومات الســاخرة حــول العالــم اخترنــا 

منها أربع لقطات.

مصافحة 
ميركل 
ترامب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

»عّو+«

شريط
ماريان كمنسكي 

)كيغل كارتونز(

المستشارة
ميركل

لووجي )كيغل كارتونز(

إدارة أم خبط عشواء؟ )الشروق الجزائرية(

األسكوا تلحس تقريرها بعد نشره )الحياة اللندنية(

الشرق األوسط سوق مربحة لتجار السالح )الجزيرة السعودية(حرب على اإلرهاب ال تصيب اإلرهاب )الوطن السعودية(

الضرائب كطعنة في ظهر المواطن اللبناني )الوطن القطرية(

أبيض وأسوأ
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أياد متباعدة وعبوس هكذا يريد ترامب )أموريم - البرازيل(ترامب ال يصافح ميركل بل يبني جدارًا )جيانفرانكو أوبر - إيطاليا(

ترامب يتحرش بهن فقط وال يصافحهن )ثوماس وونغ - كندا(ترامب يريد االنتقام ال المصافحة )ميغويل فياللبا - إسبانيا(
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حقق غولدن 
ستايت ووريرز 
فوزه الخامس 
على حساب 
مافريكس 112-
87، في دوري 
السلة األميركي 
للمحترفين. وبدأ 
غولدن يتأقلم 
مع العيش في 
غياب نجمه 
كيفن دورانت 
المصاب، فيما 
انتفض تورونتو 
رابتورز وعّوض 
تأخره ليفوز 
122-120 على 
شيكاغو بولز، 
في موقعة 
شهدت وقوع 
شجار واستبعاد 
سيرجي إيباكا 
العب رابتورز 
وروبن لوبيز 
العب بولز، 
بعدما تبادال 
اللكمات.

)Getty/إيباكا ولوبيز ووصلة شجار قبل نهاية المباراة )فون ريدلي

لكمات في السلة األميركية

قال ألكسندر سيفيرين رئيس االتحاد األوروبي 
)يويفا( إن »دولتن أو ثالث دول أوروبية« قد 

تنظم مونديال من 48 فريقا في 2026 ستطالب 
خالله أوروبا )فيفا( بـ16 ممثال عنها، بعد موافقة 

األخير على زيادة عدد املنتخبات املشاركة.
وقال سيفيرين »48 هو رقم كبير جدا وسيكون 

مثيرًا للغاية. أعتقد أنه سينظم في دولتن أو 
ثالث من أوروبا، ليس أكثر من ذلك. وال واحدة في 

أفريقيا، ربما تكون الصن أو الواليات املتحدة«.

أعلن نادي مانشستر يونايتد أنه سيخوض 
خمس وديات في الواليات املتحدة خالل فترة 

اإلعداد في الصيف املقبل. وسيجري اإلعالن عن 
منافسي النادي، كما أكد بنفسه خالل »األيام 

املقبلة«، وستلعب هذه الوديات في لوس أنجليس 
وسالت ليك سيتي وسانتا كالرا وواشنطن 

العاصمة. وقال نائب الرئيس التنفيذي للنادي اد 
وودوورد في بيان »زيارة أميركا الشمالية ستوفر 

للفريق أفضل إعداد ممكن«.

قال مدرب إسبانيا السابق، فيسنتي ديل بوسكي، 
إنه لم يكن يحلم قط بتدريب منتخب وطني أول، 

بل كان يفكر في أنه سيواصل تدريب الناشئن 
والشباب. وأشار »لم أفكر في أنني سأدرب منتخبا 

وطنيا، لقد رغبت في العمل مع فرق الناشئن 
والشباب في ريال مدريد، لكي أقوم بإعدادهم لكرة 
القدم والحياة«. وعند سؤاله عن كيفية قيادة غرور 

بعض الالعبن سواء في ريال مدريد أو املنتخب، 
رد بأنها »أمور يتم التعامل معها بشكل طبيعي«.

سيفيرين: دولتان أو 
ثالث قد تستضيف 

مونديال الـ 48 منتخبًا

مانشستر يونايتد
 يخوض خمس وديات 

في فترة اإلعداد

ديل بوسكي: 
لم أحلم قط بتدريب 

منتخب وطني أول
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رياض الترك

العربية  املنتخبات  مباريات  تعود 
ــة مـــــن جــــديــــد وهـــــذه  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ إلـــــــى الـ
املـــرة فــي إطـــار املــرحــلــة األخــيــرة من 
العالم  كــأس  بطولة  إلــى  املؤهلة  التصفيات 
2018، وتخوض املنتخبات العربية مباريات 
إلى  التأهل  مــســار  ُتــحــدد  قــد  مهمة وفاصلة 

البطولة العاملية مع نهاية التصفيات.
الــذي يستضيف  القطري  املنتخب  بدايًة من 
املنتخب اإليراني في أقوى مباريات املجموعة 
األولى، وال بديل عن الفوز للمنتخب القطري 
الذي يملك أربع نقاط وبحاجة للفوز من أجل 
البطاقات  باملنافسة على احدى  آمال  تعزيز 
املؤهلة، في وقت لم يخسر املنتخب اإليراني 

أي مباراة في التصفيات حتى اآلن.
ــــي نـــفـــس املـــجـــمـــوعـــة ســـيـــحـــاول املــنــتــخــب  وفـ
الـــســـوري تــخــطــي عــقــبــة املــنــتــخــب األوزبـــكـــي 
والــــفــــوز ســيــرفــع رصـــيـــد املــنــتــخــب الـــســـوري 
إلــــى ثــمــانــي نـــقـــاط خــلــف أوزبـــكـــســـتـــان الــتــي 
تملك تسع نقاط وتنافس بشراسة من أجل 
التأهل. فوز قطر وسورية في هذه املجموعة 
وسيخلط  كبيرة  بنسبة  املنافسة  سيشعل 

األوراق تمامًا.
وفــــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة تــلــعــب الــســعــوديــة 
املتصدرة بعشر نقاط خــارج أرضها مباراة 
ســهــلــة عــلــى الــــــورق أمـــــام مــنــتــخــب تــايــانــد 
صاحب املركز األخير بنقطة وحيدة، وتملك 
صدارتها  لتعزيز  ثمينة  فــرصــة  الــســعــوديــة 
في حال العودة من تاياند بالنقاط الكاملة. 
في وقت تخوض اإلمارات على أرضها وبني 
جماهيرها مباراة نارية أمام منتخب اليابان 
امُلدجج بالنجوم، وسيحاول املنتخب العربي 

2829
رياضة

تقرير

تحقيق الفوز الثمني الذي سيرفع عدد نقاط 
اإلمارات إلى 12 وتدخل املنافسة بشكل قوي 

على البطاقتني املؤهلتني.
ــراقــــي  ــعــ ــرًا يـــســـتـــضـــيـــف املــــنــــتــــخــــب الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
أســتــرالــيــا الــقــويــة، فــي مــحــاولــة مــنــه لحصد 
ثاث نقاط تبقيه قريبًا نوعًا ما، وذلــك ألنه 
يمتلك ثـــاث نــقــاط فــقــط، وفـــي حـــال خــســارة 
ــام املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي، سيعني  الـــعـــراق أمــ
األمر نهاية مشوار العراق بنسبة كبيرة في 
الفارق  ألن  التصفيات،  مــن  األخــيــرة  املرحلة 

C C

يُلقب المدرب محمد 
فاخر في المغرب بالجنرال 

بسبب خبرته

يغيب البريطاني 
آندي موراي، بطل 2009 

و2013، لإلصابة

ديل بوترو: فيدرير قادر 
على العودة لصدارة التصنيف

أكد العب التنس األرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو أن السويسري روجيه 
ذات  لألساتذة  ميامي  بطولة  من  الثالث  الــدور  في  املحتمل  منافسه  فيدرير، 
لالعبي  العاملي  التصنيف  صـــدارة  ينتزع  أن  »بسهولة«  يمكنه  نقطة،  األلـــف 
بــوتــرو »بوسعه أن يصبح متصدر  املقبلة. وقــال ديــل  التنس خــالل األشــهــر 
األفضل  وهــو  اليوم  املوجودين  الالعبني  أفضل  أحــد  إنــه  بسهولة.  التصنيف 
منذ بداية املوسم، وإذا استمر على هذا املستوى، وحصد البطوالت، فسيكون 
في غضون وقت قصير في الترتيب الذي يليق به«. وبدا الالعب األرجنتيني 
البطولة وأوقعه في طريق فيدرير  الــذي أصابه في قرعة  العاثر  حزينا للحظ 
الذي فاز لتوه ببطولة أستراليا املفتوحة وإنديان ويلز األحد، ويتعني على ديل 

بوترو مواجهته في الدور الثالث من بطولة ميامي.

أنطوني لوبيس يغادر معسكر البرتغال
الفرنسي، معسكر منتخب  ليون  لوبيس، حارس مرمى فريق  أنطوني  غادر 
البرتغال األول لكرة القدم بسبب مشكالت بدنية وسيستدعى برونو فاريال 

)فيتوريا سيتوبال( بدال منه، وفقا لوسائل إعالم برتغالية.
الذي  البرتغال  منتخب  تدريبات  عن  الوحيد  الغائب  هو  لوبيس  كــان  وبــذلــك، 
يستعد ملواجهة املجر يوم السبت والسويد الثالثاء، ضمن التصفيات األوروبية 

املؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 ، بسبب آالم شعر بها في الظهر.
وسيدخل بديال له في املعسكر الحارس الواعد برونو فاريال )22 عاما( الذي 
نشأ في نادي بنفيكا ويلعب حاليا لفريق سيتوبال، وهو أحد أندية الدرجة 

األولى في البلد األوروبي.

كافاني يتوقع مباراة صعبة أمام البرازيل

أكد املهاجم إدينسون كافاني أنه يتوقع مباراة بها »بعض االحتكاكات« أمام 
البرازيل، مشيرا إلى أن منتخب بــالده سيحاول إلحاق الضرر بضيفه حني 

تتاح له الفرصة »لتسجيل هدف أو اثنني أو افتتاح التسجيل«. 
الـ13  البرازيل ضمن الجولة  وقال مهاجم باريس سان جيرمان عن مواجهة 
من  »إنها  روسيا  في   2018 ملونديال  املؤهلة  الالتينية  أميركا  تصفيات  من 
املباريات التي تكلفك فيها كل نقطة الكثير والتي تلعب بكثافة كبيرة«، متوقعا 
مباراة بها »بعض االحتكاك«. وأضــاف »هنا على أرضنا، سنحاول أن نبذل 
كل ما بوسعنا لتسير املباراة في االتجاه األنسب لنا وتحقيق هدفنا األول، 

وهو الفوز«.

كوستا قد يغيب عن مواجهة البايرن والريال
تحوم شكوك حول قدرة الجناح البرازيلي دوغالس كوستا العب بايرن ميونخ 
األملاني على اللحاق بمواجهة ريال مدريد اإلسباني في ذهاب ربع نهائي دوري 
األبطال بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وفقا ملا ذكرته وسائل إعالم أملانية.

»مــشــاكــل بسيطة  بـــالده بسبب  كــوســتــا، عقب إصــابــتــه ملنتخب  ولــم ينضم 
في الركبة«، وفقا للرواية الرسمية، لكن وفقا لقناة )سبورت 1( األملانية فإن 

املشكلة ربما تكون أكثر خطورة ويضطر الالعب للخضوع لجراحة.
ووفقا لنفس القناة فإن اإلصابة يمكن عالجها بدون عملية، وهو األمر الذي 
توجد محاوالت  الــذي  األمــر  وهــو  التعافي،  فترة  تقصير  على  ربما سيعمل 

لفعله حاليا.

فيل جونز يخرج من قائمة إنكلترا لإلصابة
خرج مدافع مانشستر يونايتد فيل جونز من قائمة منتخب إنكلترا ملواجهة 
ليتوانيا في تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا وذلك بسبب 
اإلصابة. ولم يعلن االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عن نوع اإلصابة التي يعاني 
منها جونز، لكنه أشار إلى أن املدرب غاريث ساوثغيت ليس لديه خطط عاجلة 
الستدعاء بديل، لكنه في ظل إيقاف غاري كاهيل وعدم قدرته على اللعب أمام 

ليتوانيا، فإنه سيدرس الخيارات املوجودة قبل مباريات الغد.

الرباط ـ العربي الجديد

ــر اإلعـــامـــيـــة  ــابــ ــنــ ــة مـــــن املــ ــمـــوعـ نــــشــــرت مـــجـ
املـــعـــروفـــة فـــي املـــغـــرب خــبــر اســتــقــالــة مـــدرب 
فاخر،  محمد  البيضاوي،  الرياضي  الــرجــاء 
امللقب بالجنرال، من مهامه على رأس الجهاز 
تأكيد  أي  األخــضــر، في غياب  للفريق  الفني 
رسمي من موقع النادي أو من أحد مسؤولي 

الفريق.
وبحسب ما أكدته مختلف املنابر اإلعامية 
فــي املــغــرب، فــإن فــاخــر، استقال بعد أن ودع 
للضغوطات  نتيجة  مؤثرة،  بطريقة  العبيه 
ــتـــي أمــلــتــهــا الـــوضـــعـــيـــة املـــاديـــة  املــــتــــزايــــدة الـ
ــادي كــكــل طيلة  ــنـ املــــؤرقــــة، والـــتـــي عــاشــهــا الـ
املوسم الحالي، وهي الوضعية التي يصعب 
في  للرجاء  فني  كمدير  الــجــنــرال  بقاء  معها 

الوقت الراهن.
املــصــادر اإلعامية  وفــي السياق ذاتـــه، قالت 
املذكورة، إن فاخر سيقدم استقالته مكتوبة 
الــنــادي يــوم غد الخميس، مشيرة  إلــى إدارة 
إلــى أن الــجــنــرال وافـــق على الــبــقــاء فــي عمله 

بعد تتويجه في بطولة أستراليا املفتوحة في 
كانون الثاني/يناير املاضي ثم إنديان ويلز 
األمــيــركــيــة األحـــد الــفــائــت، يــبــدو السويسري 
روجيه فيدرر مرشحًا قويًا إلحراز لقب دورة 
ميامي األميركية في كرة املضرب، خصوصًا 
فـــي ظـــل غــيــاب املــرشــحــني الــبــريــطــانــي أنـــدي 

موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ــائــــي مــــــــــوراي وديـــوكـــوفـــيـــتـــش  ــنــ ــثــ وتـــــــــوج الــ
النسخ  فــي  العالم  فــي  وثانيا  أول  املصنفان 
املاسترز  دورات  ثــانــي  فــي  األخــيــرة  الثماني 
لأللف نقطة. ويغيب البريطاني آندي موراي، 
بــطــل 2009 و2013، إلصــابــة فــي كــوعــه، على 
غرار الصربي نوفاك ديوكوفيتش املتوج في 
أعــــوام 2007 و2011 و2012  فــلــوريــدا  بــطــولــة 

و2014 و2015 و2016.
وبـــرغـــم تـــواجـــد بــاقــي املــصــنــفــني، بــاســتــثــنــاء 
الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا الذي يستعد 
مرشحًا  فــيــدرر  يــبــدو  األول،  طفله  الستقبال 
طاقته  السويسري  واستعاد  للتتويج.  قويًا 
بعد غياب لستة أشهر في 2016 إثــر جراحة 
ــــاج إصـــابـــة فـــي ظـــهـــره، فــقــدم  فـــي ركــبــتــه وعـ
مستويات رائعة في إنديان ويلز حيث أحرز 

لقبه التسعني في مسيرته االحترافية. 

خال اليومني املقبلني وذلك إلى غاية إيجاد 
الــرجــاء ملــدرب جديد، وهــو األمــر الــذي يدعو 
للعديد من التساؤالت حول صحة االستقالة، 
الــتــوافــق  فــريــق يصعب عليه  أي  أن  بــدعــوى 

على مدرب جديد في ظرف 48 ساعة.
وذهبت جريدة املنتخب، إلى كون فاخر، قدم 
الرجاء  مكتب  إلى  وكتابيا،  فعليا  استقالته 
صبيحة األربعاء، مؤكدة الخبر الذي استقته 
من مصادرها الخاصة، قبل أيام حول وشك 

مغادرة الجنرال للفريق األخضر.
ــاول مـــراســـل الــعــربــي الــجــديــد، االتــصــال  ــ وحـ
بـــاملـــدرب فــاخــر، طــيــلــة يـــوم األربـــعـــاء لتأكيد 
بــدون  يــرن  أن هاتفه ظــل  إال  أو نفيه،  الخبر 
إجابة، وهو الحال نفسه بالنسبة ملسؤولي 

الرجاء الذين ظلوا خارج التغطية.
ويرى بعض املحللني في املغرب، أن االستقالة 
قد ال تكون فعلية، بقدر ما هي وسيلة لزيادة 
الضغط على الرئيس الحالي للرجاء، سعيد 
الفريق  لوضعية  الــحــلــول  إليــجــاد  حــســبــان، 
اشتكوا  الــذيــن  الاعبني  املــاديــة، وخصوصا 

وبـــــــات الـــســـويـــســـري روجــــيــــه فــــيــــدرر بــعــمــر 
الــخــامــســة والــثــاثــني أكــبــر العــبــا ســنــا يحرز 
املاسترز  فــي  النخبة  دورات  إحـــدى  فــي  لقبا 
ــم الـــقـــيـــاســـي املـــســـجـــل بـــاســـم  ــ ــرقـ ــ مـــحـــطـــمـــًا الـ
األمــيــركــي أنـــدريـــه أغــاســي عـــام 2004 عندما 
توج بطا لدورة سينسيناتي، ليؤكد أنه ما 
زال ذاك الــاعــب الـــذي كــان يــحــرز األلــقــاب في 
الــســنــوات املــاضــيــة عندما كــان شــابــًا وقــويــًا، 
وينذر الخصوم أنه ما زال موجودا وسيقاتل 

من أجل تحقيق األلقاب قبل اعتزاله.
وكان روجيه فيدرر توج في بطولة أستراليا 
املفتوحة للمرة األولــى منذ 2010 والخامسة 
فــــي مـــســـيـــرتـــه، مــــعــــززًا ســجــلــه الـــقـــيـــاســـي فــي 
إال  الثامن عشر،  لقبه  بإحرازه  الغراند سام 
أنـــه كـــان األول لــه فــي الــبــطــوالت األربــــع منذ 
لــلــمــرة  لـــويـــمـــبـــلـــدون  ــــوج بـــطـــا  2012 حــــني تـ

السابعة.
وقــــال املــصــنــف ســـادســـًا عــاملــيــًا ملــوقــع رابــطــة 
الـــاعـــبـــني املــحــتــرفــني: أشـــعـــر بـــأنـــي فـــي حــال 
الــبــدنــيــة، أستمتع كثيرا  الــنــاحــيــة  جــيــدة مــن 
على املــاعــب«، وذكــر: »لكني مــدرك تماما أن 

فــي فــتــرات عــديــدة، مــن عـــدم حصولهم على 
رواتــبــهــم ومنحهم، وهــو األمـــر الـــذي تــداركــه 
الرئيس في بعض األحيان، بعد تلقيه ملنح 
ــدار الــبــيــضــاء، نتيجة  ــ مـــن مــجــلــس مــديــنــة الـ
لعدم استقبال الرجاء لخصومه على ملعب 
فترة  منذ  لــإصــاح  املغلق  الخامس  محمد 

طويلة.
ُيــذكــر أن فــاخــر كــان يــهــدد بــاســتــمــرار رئيس 
الفريق سعيد حسبان باالستقالة، وذلك منذ 
بداية املوسم، بحكم األزمة املادية التي عانى 
العديد  أن  كما  دائــمــا،  الفريق  منها  ويعاني 
مــن املــدربــني لــطــاملــا تــراجــعــوا عــن االستقالة 
التي أعقبت  في املغرب بعد كثرة التدخات 

مغادراتهم األولية في حالة الغضب.
ــرز املــدربــني في  وُيــعــتــبــر محمد فــاخــر مــن أبـ
مــنــتــخــب  ــه وأن درب  لــ الــــــذي ســـبـــق  ــغــــرب  املــ
ــلـــس«، كــمــا أشــــرف عــلــى تــدريــب  »أســــود األطـ
أكــثــر مــن نـــاد مــغــربــي كــبــيــر. فــي وقـــت شــارك 
فــاخــر مــع منتخب املــغــرب فــي بــطــولــة كــأس 
األمم األفريقية في عام 2006. في املقابل ُطرد 
الرجاء  »الجنرال« من فريق  بـ  امللقب  املــدرب 
البيضاوي قبل حوالي أسبوعني من انطاق 
بطولة كــأس الــعــالــم لــألنــديــة فــي عــام 2013، 
والتي أقيمت في املغرب، حيُث أشار النادي 
آنذاك إلى أن املدرب لم يعد قادرا على تحمل 
يمكنه  لــلــفــريــق، وال  الــكــبــيــرة  املـــســـؤولـــيـــات 
القمة،  إلــى  الفريق  املــشــوار وإيــصــال  متابعة 
ــاب على  ــقـ خــصــوصــًا فـــي املــنــافــســة عــلــى األلـ

الصعيد القاري.

ثــم ميامي صعب  إنــديــان ويــلــز  التتويج فــي 
أول عامليا سابقا  لــلــغــايــة«.  ونــجــح املصنف 
في إحراز »ثنائية الشمس« كما يطلق عليها 
في الواليات املتحدة مرتني في 2005 و2006.

لــكــن مــنــذ تتويجه األخــيــر فــي كــي بيسكاين 

ــة الـــحـــرارة والـــريـــاح،  املــعــروفــة بــارتــفــاع درجــ
نــتــائــج سلبية آخــرهــا سقوطه  فــيــدرر  حــقــق 
ــع نـــهـــائـــي 2014 أمــــــام الـــيـــابـــانـــي كــي  ــ فــــي ربـ
نــيــشــيــكــوري. وقـــال قــبــل ســحــب الــقــرعــة الــذي 
وضعه على طريق األرجنتيني خوان مارتن 

دل بوترو في الدور الثالث: »أذهب إلى ميامي 
مدركا أنها لن تكون سهلة«.

لــم يتخط مــواطــنــه ستانيساس  مــن جــهــتــه، 
فــي مسيرته  مــرة  الــذي صنف ألول  فافرينكا 
األلــــف  دورات  ــدى  ــ ــ إحـ فــــي  األول  املــــركــــز  فــــي 
عامي  ميامي  فــي  النهائي  ثمن  الـــدور  نقطة، 
تــخــطــي  لــفــافــريــنــكــا  ويـــمـــكـــن  و2014.   2009
ربما  يــواجــه  أن  قبل  بسهولة  األولـــى  األدوار 
في   )20 )املصنف  زفيريف  ألكسندر  االملــانــي 
ثــمــن الــنــهــائــي، ثــم األســتــرالــي نــيــك كــيــريــوس 
في  ديوكوفيتش  أقــصــى  الـــذي   )16 )املصنف 
النهائي  ربــع  انسحابه من  قبل  إنديان ويلز، 

أمام فيدرر بسبب تسمم غذائي.
وتبدو املنافسة مفتوحة في بطولة السيدات، 
وذلك في ظل غياب النجمة األميركية سيرينا 
وليامس املتوجة باللقب في ثماني مناسبات 
بــســبــب مــشــاكــل فـــي ركــبــتــهــا، وحــامــلــة اللقب 
البياروسية فيكتوريا أزارنكا التي تستريح 

في عطلة أمومة.
ومن أبرز املرشحات لنيل لقب البطولة حاليًا 
استعادت  الــتــي  كيربر  أنجليك  األملــانــيــة  هــي 
املــركــز األول عــاملــيــا مــن ولــيــامــس، والــروســيــة 
ايــلــيــنــا فيسنينا املــتــوجــة فـــي إنـــديـــان ويــلــز. 
وفــي حــال تخطيها األدوار األولــى، قد تلتقي 
كيربر في ربع النهائي مع الروسية سفتانا 
كوزنتسوفا السابعة والتي خسرت في نهائي 
إنـــديـــان ويــلــز أمــــام فــيــســنــيــنــا، أو األمــيــركــيــة 

فينوس وليامس الثانية عشرة.
)فرانس برس(

بطولة ميامي للتنس: من ينجح في إيقاف روجيه فيدرر؟هل استقال »الجنرال« فعليًا من تدريب الرجاء المغربي؟

خليل  أحمد  اإلمــاراتــي  سيحاول 
في  الناجحة  مسيرته  متابعة 
الــتــصــفــيــات وتــســجــيــل الــمــزيــد 
ــداف، حــيــُث يــتــصــدر  ــ ــ مـــن األهـ
ومثله  هدفًا،   15 برصيد  القائمة 
السهالوي  محمد  الــســعــودي 
هدفًا،   14 اآلن  حتى  سجل  الــذي 
الثالث  المركز  في  يأتي  وقت  في 
سجل  الذي  كاهيل  تيم  األسترالي 
الرابع  المركز  أما  أهــداف،  تسعة 
الذي  أزمــون  ســردار  لإليراني  فهو 

سجل ثمانية أهداف.

خليل والتهديف 
اآلسيوي

أشارت معظم الصحف 
المغربية إلى نهاية مشوار 

المدرب محمد فاخر 
مع الرجاء

روجيه فيدرير سيحاول 
التتويج بلقبه الثالث تواليًا 

بعد أستراليا وإنديان ويلز

قطر تبحث 
عن الفوز وال 
شيء سواه 
)أتا كيناري/
)Getty

)Getty/(قطر تريد الثأر من إيران )أتا كيناريGetty/اإلمارات لتحقيق فوز جديد )توم دوالت

)Getty /(السعودية من أجل المحافظة على الصدارة )أتسوشي توموراGetty/(المنتخب العراقي للتعويض )توم دوالتGetty/سورية ستحاول تحقيق الفوز )فرانسوا نيل

)Getty/(أقيل المدرب في عام 2013 قبل مونديال األندية )عبد الحق سناGetty/النجم السويسري يحتفل بتتويجه بلقب بطولة إنديان ويلز )كيفورك دجانسيزيا

التصفيات اآلسيوية

القارة  كبار  أمام  وُمميزة  كبيرة  مباريات  لتقديم  العربية  المنتخبات  تسعى 
اآلسيوية من أجل الدخول في قلب المنافسة على البطاقات المؤهلة إلى 

مونديال روسيا 2018 وحسم األمور باكرًا

مهّمة صعبة للمنتخبات العربية

بينه وبني األول سيكون حوالي عشر نقاط 
وهو أمر من الصعب تعويضه، في وقت ربما 
يكون الفارق مع صاحب املركز الثالث سبع 
نــقــاط وهــو أمــر صعب أيــضــًا، فــي ظــل تبقي 

أربع مباريات فقط من التصفيات.
املـــنـــتـــخـــبـــات الــــعــــربــــيــــة ســــتــــحــــاول تــحــقــيــق 
االنتصارات وحصد النقاط الكاملة من أجل 
في  الــتــواجــد  املــشــوار وتحقيق حلم  متابعة 
مــونــديــال روســيــا 2018 وأبــرزهــا السعودية 

واإلمارات.

مباريـات
      األسبـوع
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــات كــــأس  ــافــــســ ــنــ ــة مــ ــ ــرعـ ــ أفـــــــــــرزت قـ
ــقـــي مـــواجـــهـــة بــن  ــريـ ــاد األفـ ــحــ االتــ
فريق سموحه السكندري املصري 
مع بيدفست بطل جنوب أفريقيا الــذي أطاح 
به األهلي املصري من دوري األبطال بصعوبة 
بالغة بالفوز عليه 1\0 في مجموع املباراتن، 
واملـــصـــري الــبــورســعــيــدي مــع كــامــبــاال سيتي 
األوغــنــدي الــذي خــرج من دوري األبطال أمام 
صن داونز بطل جنوب أفريقيا وحامل اللقب 
بــالــخــســارة 2\3 فــي مجموع املــبــاراتــن. وأكــد 
املــصــري صعوبة  املــديــر لفريق  حــســام حسن 
الفريق  أن  مواجهة بطل أوغندا، مشددا على 
البورسعيدي لن يتخلى عن هدفه بالوصول 
ألقصى إنجاز خالل البطولة القارية. وأضاف 
ــع تـــســـجـــيـــالت لــلــفــريــق  ــمـ ــــي جـ ــدأ فـ ــبـ ــيـ أنــــــه سـ
األوغندي لدراسته جيدا وتحديد نقاط الفوز 

التي يمكن من خاللها حصد بطاقة التأهل.

قرعة مثيرة
الفاسي  واملغرب  الرباطي  الفتح  يلتقي  فيما 
فـــي مــواجــهــة مــغــربــيــة خــالــصــة، تــجــمــع  بن 
بــطــلــن ســـابـــقـــن لــلــبــطــولــة الـــقـــاريـــة الــثــانــيــة 
لألندية، فقد أحــرز املغرب الفاسي لقب كأس 

قمم كروية 
أفريقية

أسفرت قرعة دور الـ 32 الثاني لبطولة الكونفيدرالية األفريقية لكرة القدم 
التي أجريت في مقر »كاف« بمدينة السادس من أكتوبر بمصر عن اختبارات 

عربية صعبة ومواجهة مغربية بين المغرب الفاسي والفتح الرباطي

3031
رياضة

تقرير

ــــى دوري  إلـ هـــبـــط  لــكــنــه  ــام 2011  ــ عـ االتــــحــــاد 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة املــحــلــي فـــي نــهــايــة املــوســم 
املــــاضــــي، أتـــبـــعـــه املــــغــــرب الـــفـــاســـي فــــي الـــعـــام 
التالي ليحصد املغرب لقبن متتالين 2010 
املــراكــشــي هــو أول  الــكــوكــب  أن  و 2011. علما 
وتبعه   1996 اللقب سنة  يحرز  مغربي  فريق 
امللكي  الجيش  ثم   ، البيضاوي 2003  الــرجــاء 
سنة 2005. وتعثر الفتح الرباطي بطل املغرب 
في رحلة دفاعه عن اللقب املحلي هذا املوسم 

ويحتل حاليًا املركز 11.
ــزائــــــري  ـــجــــ ــة الـــــقـــــبـــــائـــــل الـــ ــبــ ــيــ ــبــ ويــــــــواجــــــــه شــ
ــل لــقــب  ــامــ ــولـــي حــ ــغـ ــونـ ــكـ ــبـــي الـ ــمـ ــازيـ ــريــــق مـ فــ
ــال  األبـــطـ دوري  ودع  ــذي  ــ الــ الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة 
القائل  املواجهة بن شبيبة  مبكرا، وستكون 
ومازيمبي قمة هذا الدور، فهي إعادة للقاءي 
الــفــريــقــن فـــي نــصــف نــهــائــي مــســابــقــة دوري 
الفريق  فــاز  عندما   2010 عــام  افريقيا  أبــطــال 

تعادال سلبيا  وانتزع  ذهابا   1-3 الكونغولي 
كأس  فــي مسابقة  الفريقان  التقى  كما  إيــابــا. 
الــقــبــائــل  االتــــحــــاد عـــــام 2000 وفــــــاز شــبــيــبــة 
أن يخسر بثنائية نظيفة  5-صفر ذهابا قبل 
إيابا. ويدافع مازيمبي، النادي الثاني األكثر 
تتويجا في القارة السمراء برصيد 10 ألقاب 
بفارق 9 ألقاب خلف األهلي املصري، عن لقبه 
الــدور الثاني ملسابقة دوري  بعدما خــرج من 
ــال الـــتـــي تــــوج بــلــقــبــهــا 5 مــــــرات. وكـــان  ــطــ األبــ
األفريقي  االتــحــاد  كــأس  لقب  أحـــرز  مازيمبي 
بجاية  املاضي على حساب مولودية  املوسم 

الجزائري.

تحضيرات جدية
الــجــزائــر فــريــق يونغ  فــيــمــا يلتقي مــولــوديــة 
املــدرب كمال  ، ورفــض  أفريكانز بطل تنزانيا 
مــواســة التعليق عــلــى نــقــاط قـــوة املــنــافــس أو 
حتى ضعفه، واكتفى في تعليقه على عملية 
ــــادي أفــريــكــانــز بــالــقــول:  الــقــرعــة ومـــواجـــهـــة نـ
»ســنــحــضــر جــديــا لــهــذه املــواجــهــة مــثــل بقية 
املواجهات األخرى، بالنسبة لي األهم هو أننا 
هــذا سيكون  بالجزائر..  العودة  لقاء  سنلعب 
في صالحنا ويمنحنا دعما معنويا قويا من 

أجل التأهل ومواصلة املسيرة بنجاح«.
الــتــونــســي مــع كــاديــوغــو  ويــلــعــب الصفاقسي 
بطل بوركينافاسو وهالل األبيض السوداني 
واألفريقي  غامبيا  بطل  بــوركــس  غامبيا  مــع 
بــطــل   2000 لــــويــــس  بــــــــورت  مـــــع  ــتــــونــــســــي  الــ
ــهـــاب الــلــيــلــي مــــدرب  ــال شـ ــ ــيـــوس، وقــ مـــوريـــشـ
الــفــريــق الــتــونــســي: »عــلــى الـــورق تــلــوح املهمة 
ــــن الـــبـــلـــديـــن عــلــى  ــرا لــــلــــفــــوارق بـ ــظــ ســـهـــلـــة نــ
منافسنا  نستسهل  لــن  الــريــاضــي،  املــســتــوى 
ــــى دوري  ــا لــــن نـــرضـــى بــغــيــر الـــتـــأهـــل إلـ ــنـ ألنـ
لــلــعــب األدوار  فــريــقــنــا يــطــمــح  املـــجـــمـــوعـــات، 
األولى، والخطوة األولى تبدأ من بلوغ املربع 

الذهبي للمسابقة«.
من جهة أخرى، لن تكون مهمة الفريق املغربي 
الثالث في هذه املسابقة، اتحاد طنجه سهلة 
حيث اصــطــدم بــنــادي حــوريــا كــونــاكــري بطل 
غينيا، القادم من دوري أبطال أفريقيا، و الذي 

انهزم بصعوبة أمام الترجي التونسي.

قرعة الكونفدرالية 
وجــمــعــت الــقــرعــة األنــديــة املــتــأهــلــة مــن دور 
الــــ 32 األول لــلــكــونــفــدرالــيــة وهـــي مــولــوديــة 
وشــبــيــبــة الــقــبــائــل مـــن الـــجـــزائـــر وســمــوحــة 
الـــســـكـــنـــدري واملــــصــــري الـــبـــورســـعـــيـــدي من 
تونس  مــن  والصفاقسي  واألفــريــقــي  مصر 
واملغرب الفاسي واتحاد طنجة من املغرب 
وهــــالل األبـــيـــض مـــن الــــســــودان وبــالتــنــيــوم 
ــتــــد مــن   ــايــ ســـــتـــــارز وســـــوبـــــرســـــبـــــورت يــــونــ
اإليــفــواري  ميموزا  وأســيــك  أفريقيا  جنوب 
وزيـــســـكـــو يــونــايــتــد بــطــل زامـــبـــيـــا ورايـــــون 
الــروانــدي وامبابان ســوالــوز بطل  سبورت 
بطل  دولــيــبــولــو  وريكرياتيفو  ســوازيــالنــد 

G G

ستكون المواجهة بين 
شبيبة القبائل ومازيمبي 

قمة الدور

مانشستر يعلن انتقال شفاينشتايغر إلى شيكاغو
يــونــايــتــد رحــيــل العـــب وسطه  أعــلــن مانشستر 
ــي بــاســتــيــان شــفــايــنــشــتــايــغــر إلــــى دوري  األملـــانـ
الــدرجــة األولــــى األمــيــركــي، لــانــضــمــام لصفوف 

فاير شيكاغو ملوسم واحد.
وتوصل شفاينشتايغر )32 عاما( إلى اتفاق مع 
فاير ليلعب بصفوفه ملوسم واحد مبدئيا براتب 
بقيمة 70 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، وذكر 
النادي في بيان أن »باستيان على وشك االنتقال 
ــــى شــيــكــاغــو فـــايـــر عــقــب تـــوصـــل مــانــشــســتــر  إل

يونايتد والاعب التفاق«.
وكــان العــب الوسط األملــانــي قد انضم لصفوف 
»الشياطني الحمر« صيف 2015 قادما من بايرن 
ميونخ في صفقة بقيمة 14.5 مليون استرليني.

برشلونة اقترب من ضم بوسكيتس الجديد
اقترب نادي برشلونة من ضم العب الوسط الشاب جوسيب كاالبيرا، املحترف حاليا في 
صفوف ناستيك اإلسباني، وفقا ملا ذكرته صحيفة )سبورت( اإلسبانية على موقعها 
اإللكتروني. وأشارت الصحيفة إلى أن البرسا يسعى لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم 
لبوسكيتس، سيوقع على عقد  يلعب بطريقة مشابهة  الــذي  أن كاالبيرا،  املقبل، مبينة 

طويل األمد مع النادي الكتالوني.
الكتالوني  النادي  اتفاقا بني كاالبيرا والبرسا لكي يكون  وأضافت )سبورت( أن هناك 
صاحب األولوية حال رحيل الاعب عن ناديه الحالي ناستيك، في ظل اهتمام عدة أندية 
في الليغا بالحصول على خدماته. وسيكمل كاالبيرا 18 عاما نهاية املوسم الحالي، ومن 
املرجح أنه سينضم إلى ناشئي برشلونة مباشرة لكي يكون أحد العناصر التي يمكن 

االعتماد عليها املوسم املقبل.

ريال مدريد يبحث عن ظهير أيسر
كشفت تقارير إخبارية أن ريال مدريد يبحث عن ظهير أيسر جديد نظرًا ألنه لم يعد 
بمقدوره منح ظهيره البرتغال فابيو كوينتراو فرصة جديدة. وأشارت صحيفة )ماركا( 
على موقعها اإللكتروني إلى أن الريال منح كوينتراو فرصا كثيرة على مدار ستة أعوام، 
ولذا قرر البحث عن ظهير أيسر جديد اآلن في ظل عدم تألق البرتغالي الذي لم يلعب معه 

هذا املوسم سوى ثاث مباريات فقط.
وأبـــــرزت الــصــحــيــفــة أن املــلــكــي يــفــكــر فــي العــبــني لــهــذا املــركــز هــمــا: يــــوري العـــب ريــال 
سوسييداد وأرون العب إسبانيول. وأضافت أن الشرط الجزائي في عقد يوري وأرون 
قدره 30 مليون يورو، مبينة أن امللكي يفضل العبا إسبانيا لكي يكون بديل كوينتراو.

كما قالت الصحيفة إن العثور على ظهير أيسر ليس مهمة سهلة للملكي، خاصة وأن 
البرازيلي مارسيلو هو املتألق في هذا املركز حاليا.

فيلموتس مدربًا لكوت ديفوار
ــواري لـــكـــرة الــقــدم  ــ ــفـ ــ ــاد اإليـ ــحــ ــلـــن رئـــيـــس االتــ أعـ
أغوستني سيدي ديالو عن تعيني مدرب بلجيكا 
السابق في الفترة بني عامي 2012 و2016 مارك 
»األفــيــال«. ويمتد عقد  فيلموتس مدربا ملنتخب 
املدرب البالغ من العمر )48 عاما( ملدة عامني مع 

املنتخب اإليفواري.
ــاد اإليـــــفـــــواري فـــي مــؤتــمــر  ــحــ وقـــــال رئـــيـــس االتــ
ــرارًا صــائــبــا بــدعــم مــن كل  صــحــافــي »اتــخــذنــا قــ
اإليــفــواريــني«. يشار إلــى أن فيلموتس رحــل عن 
تدريب بلجيكا بعدما أقصي الفريق من ربع نهائي كأس أمم أوروبا أمام منتخب ويلز. 
الذي  الفنية ملنتخب »األفيال« ميشيل دوسييه  اإلدارة  وسيخلف فيلموتس في مقاعد 
استقال عقب كأس األمم األفريقية 2017، التي لم يتمكن الفريق فيها من تخطي مرحلة 

املجموعات.

ماريو سواريز يعود لتدريبات فالنسيا الجماعية
تدرب ماريو سواريز العب فالنسيا مع زمائه بصورة طبيعية وذلك عقب غيابه يوم 
األحد املاضي عن مواجهة برشلونة في الدوري اإلسباني لكرة القدم. وكان الاعب غاب 

عن مواجهة البرسا بسبب الحمى ونوبة قيء منعته من الدخول في قائمة اللقاء.
ولم يتدرب البرتغالي جواو كانسيلو والتونسي أيمن عبد النور واألرجنتيني انزو بيريز 
مع  لويس جايا  إسبانيا  منتخب  مــع  أوريــانــا والعــب تحت 21 سنة  فابيان  والتشيلي 
الفريق بسبب التزاماتهم الدولية مع منتخباتهم. ولم يشارك أيضا الاعب ايفان زوتكو 
في املران حيث استدعي ملنتخب أوكرانيا تحت 21 عاما. من ناحيته فإن الاعب سانتي 
مينا الذي يعاني من تمزق عضلي وفي طور التعافي تدرب على أحد املاعب املجاورة 

بالكرة مع أخصائي التعافي.

الفريق البرتغالي بلقب الــدوري والكأس آنــذاك. وفي صيف 
ووقــع  اإلنكليزي  تشلسي  إلــى  رامــيــريــز  انتقل  عــام 2010 
الكثير  »البلوز«  عقدًا يمتد ألربــع سنوات، وحقق مع فريق 
من األلقاب املحلية واألوروبية، وكان من بني أفضل النجوم 
في الفريق خال عهد الرئيس الروسي أبراموفيتش. ولعب 

راميريز مع تشلسي 160 مباراة سجل فيها 17 هدفا.
ــز مــــع املــنــتــخــب  ــريــ ــيــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي يـــلـــعـــب رامــ وعــ
ــارك ألول مــرة مــع منتخب  الــبــرازيــلــي منذ عــام 2009، وشـ
مواجهة  فــي   2010 مــونــديــال  تصفيات  فــي  »السيليساو« 
منتخب األوروغــواي. وكان في التشكيلة التي ُتوجت بلقب 
البرازيلي  املنتخب  القارات عام 2009، كما حقق مع  كأس 
امليدالية البرونزية في أوملبياد عام 2008، وخاض مونديال 
عـــام 2014 وبــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا 2011. وحــقــق رامــيــريــز 
بدايًة من فريق  الكروية،  األلقاب خال مسيرته  الكثير من 

كروزيرو البرازيلي الذي حقق معه لقب الدوري أعوام 2008 
موسم  في  البرتغالي  بنفيكا  فريق  مع  حقق  كما  و2009، 
2009-2010 ولقب الكأس في نفس املوسم. في وقت حصد 
 ،2015-2014 موسم  الـــدوري  لقب  اإلنكليزي  تشلسي  مع 
إلى لقب كأس االتحاد اإلنكليزي موسم 2011- باإلضافة 

راميريز  البرازيلي  النجم  تحقيق  ذلــك  إلــى  ُيــضــاف   .2012
ولقب   ،2015-2014 مــوســم  اإلنكليزية  الــرابــطــة  كــأس  لقب 
دوري أبطال أوروبا موسم 2011-2012، وأخيرًا لقب بطولة 
ويلعب حاليا  مــوســم 2013-2012.  فــي  ــي  األوروبــ الـــدوري 
لم يجد مكانا  إذ  غــادر فريق تشلسي،  أن  الصني بعد  في 
أساسيا له في التشكيلة مع املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي، 
ففضل االنتقال إلى الصني مقابل راتب مالي ضخم، وحتى 
اآلن يقدم عرضا كرويا جيدًا حيُث سجل أربعة أهداف في 

26 مباراة خاضها بقميص فريق جوانغزو سانينغ.

رياض الترك

ُيعتبر رامــيــريــز مــن الــاعــبــني الــبــرازيــلــيــني امُلــمــيــزيــن الــذيــن 
بني عامي 2010 و2016، وهو  اإلنكليزية  املاعب  عرفتهم 
الذي يلعب حاليا في فريق جوانغزو سانينغ الصيني. هو 
العب خط وسط يلعب في النصف أو في الجناح األيمن، وفي 
أو العــب خط وسط  الكثير من األحيان يلعب دورا دفاعيا 

ارتكاز، وذلك بسبب القوة البدنية التي يتمتع بها.
بـــدأ رامــيــريــز مــســيــرتــه الــكــرويــة مــع فــريــق رويــــال ســبــورت 
كلوب في البرازيل. في عام 2005 وقع مع فريق جوينفيل، 
ــــذي أمــضــى مــعــه عــامــني،  ــرو ال ــروزيـ ــى فــريــق كـ ثـــم انــضــم إلـ
خاض خالهما 61 مباراة وسجل عشرة أهداف. وفي عام 
البرتغال ووقع مع فريق بنفيكا،  إلى  انتقل راميريز   2009
لعب راميريز هناك موسما واحــدا فقط، وساهم في تتويج 

راميريز

على هامش الحدث

نجم برازيلي حصد 
ألقابا كثيرة أبرزها 

مع تشلسي 
اإلنكليزي

الصفاقسي 
التونسي صاحب 
الخبرة في 
هذه المسابقة 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

تفوق العرب في  دور الـ 32 األول، وصعد لدور الـ32 الثاني تسعة أندية 
من أصل خمس دول من إجمالي عشرة أندية شاركت في هذا الدور 
سموحة  وفريقا  الجزائر  من  القبائل  وشبيبة  المولودية  أندية  وهي 
البورسعيدي من مصر واألفريقي والصفاقسي من تونس  والمصري 
من  األبيض  وهــال  المغرب  من  طنجة  واتحاد  الفاسي  والمغرب 
السودان، ولم يوّدع إال فريق واحد وهو فريق أهلي شندي السودان.

وتسعى هذه الفرق لمواصلة المشوار قدمًا في المسابقة.

تفوق عربي

وجه رياضي

ـــ32  ــة الـــخـــاســـرة مـــن دور الــ ــديــ أنــــغــــوال، واألنــ
لدوري األبطال أفريقيا، وهي الفتح الرباطي 
املـــغـــربـــي وبــيــدفــيــســت ويـــتـــس بــطــل جــنــوب 
لويس  وبـــورت  ورينجرزالنيجيري  أفريقيا 
2000 مــوريــشــيــوس ولــيــوبــارد دودولــيــســي 
ومــازيــمــبــي مــن الــكــونــغــو وغــامــبــيــا بــورتــس 
أفريكانز  ونــابــس ســبــورت مدغشقر ويــونــغ 
التنزاني وكمباال سيتي األوغندي ومونانا 

الــذهــاب واإليــــاب قبل  أقيما بنظام  الــلــذيــن 
الــدور  فــي  أربـــع مجموعات  يتم تشكيل  أن 
ثــمــن الــنــهــائــي، لــتــعــود الــبــطــولــة بــعــد ذلــك 
إلى نظام خروج املغلوب اعتبارا من الدور 
ربـــع الــنــهــائــي طــبــقــا لــلــنــظــام الــجــديــد الــذي 
أقره االتحاد األفريقي »كاف« في الجمعية 
العمومية األخيرة وجنبت القرعة في الدور 
والصفاقسي  املــصــري  سموحة  التمهيدي 

ــابـــونـــي ورايـــــــن كـــلـــوب بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  ــغـ الـ
وريـــفـــرز يــونــايــتــد الــنــيــجــيــري وبـــــاراك يونغ 
الــلــيــبــيــري وحــــوريــــا الــغــيــنــي وتــــانــــدا كـــوت 
ديفوار لتحديد املتأهلن ملرحلة املجموعات. 
ــام  ــام مـــبـــاريـــات الــــذهــــاب لـــهـــذا الــــــدور أيـ ــقـ وتـ
7و8و9 أبريل / نيسان /  املقبل و اإلياب أيام 
14 و15 و16 من الشهر نفسه. بدأت املنافسات 
مـــن دور الــتــمــهــيــدي  ومـــن بــعــده دور الــــ32 

ــــي شـــنـــدي  ــلـ ــ ــــي الـــتـــونـــســـيـــن وأهـ ــقـ ــ ــريـ ــ واألفـ
الكونغولي  مازيمبي  ويحمل  الــســودانــي. 
ــي الـــــدور  لـــقـــب الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة بــتــغــلــبــه فــ
الــنــهــائــي عــلــى مــولــوديــة بــجــايــة الــجــزائــري 
2/5 فـــي مــجــمــوع املـــبـــاراتـــن، ولــكــنــه ودع 
الـــ32 قبل أن يخسر السوبر  مبكرا من دور 
األفـــريـــقـــي أمــــــام صــــن داونـــــــز بـــطـــل جــنــوب 

أفريقيا الحاصل على لقب دوري األبطال.

تلقوا  وعائلته  أنــه  عــن  فـــاردي،  جيمي  اإلنكليزي،  ليستر سيتي  فريق  مهاجم  كشف 
تهديدات بالقتل بعد إقالة مدرب الفريق السابق، كاوديو رانييري. وأكد الاعب الدولي 
)30 عاما( أن االتهامات التي وجهت له بلعبه دورًا مؤثرًا في قرار مجلس اإلدارة بإقالة 
رانييري »كاذبة« و»تدفع للحزن«. وصرح »إنه أمر فظيع. قرأت منشورًا حول تورطي 
في اجتماع عقب مباراة إشبيلية، على الرغم من أنني قضيت ثاث ساعات في فحص 
املنشطات«. وتابع الاعب »لكن هذه القصة نشرت والناس تقرأ وكل شخص يخرج منها 

بما يريده، بينما تتلقى أنت وعائلتك تهديدات بالقتل«.

صورة في خبر

فاردي مهّدد بالقتل
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األثاث القديم
ملجأ غالبية األسر الجزائرية

الجزائر ـ  عثمان لحياني

 52  « ــــي  ــلـ ــ عـ ــد  ــ ــيـ ــ سـ  « يـــســـتـــيـــقـــظ 
ســنــة بــاكــرًا، يــجــر عــربــتــه القديمة 
ــا نــــحــــو أحــــــــد األحـــــيـــــاء  ــهــ ــتــــوجــ مــ
بأعلى  ينادي  العاصمة،  قلب  في  السكنية 
صــوتــه: »قـــش قــديــم )عــفــش قــديــم(« صوته 
يــــدّوي فــي املــكــان فــي صــبــاحــات العاصمة 
الــجــزائــريــة الــربــيــعــيــة، يــقــول ســيــد عــلــي لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــل يــوم وبــركــتــه، فأنا 
ــراء األثــــــــاث الـــقـــديـــم،  ــ ــ أكــــســــب قــــوتــــي مــــن شـ
وخــصــوصــا مـــا تــعــلــق بــخــزائــن وثـــاجـــات 
وغـــســـاالت وغــيــرهــا مــن األشـــيـــاء الــتــي يتم 
بيعها من ساكنة األحــيــاء الــجــديــدة«. فهو 
بــفــضــل خــبــرتــه فـــي املـــجـــال أصـــبـــح عــارفــا 
السكنية  األحــيــاء  أن سكان  مهنته  بخبايا 
لشراء  القديم  يبيعون  مــا  كثيرًا  الــجــديــدة  

الجديد . 
القديم.  األثـــاث  يبتاع  وهــو  تسع ســنــوات 
املناطق  مختلف  مــن  الزبائن  مــن  يشتريه 
القديم  األثـــاث  بيع  بيعه ملحات  ويعيد   ،
الـــكـــائـــنـــة بــمــنــطــقــة »رويـــــســـــو« فــــي وســـط 

)Getty( الظروف المعيشية الصعبة تدفع الجزائريين إلى اإلقبال على األثاث القديم

C

الــجــزائــريــة أو مــا يطلق عليها  الــعــاصــمــة 
ــارت  ــ صـ ــتــــي  الــ كـــنـــيـــس«  »وادي  ــــن  ــاكـ ــ دكـ
مــشــهــورة فـــي الــجــزائــر كــلــهــا، حــيــث يــبــاع 
ــاث الـــقـــديـــم وبــأســعــار  ــ فــيــهــا مــخــتــلــف األثــ
يرفض  نفسه  الــقــوت  فــي  لكنه  منخفضة. 
ــلـــع اآلخــــــريــــــن عــن  رفــــضــــا قــــاطــــعــــا أن يـــطـ
»صــنــعــتــه وطــريــقــة تــعــامــاتــه«، إنــهــا سر 

األسرار بالنسبة له. 
ــراف«  ــ ــتــ ــ ــتـــحـــرج الـــكـــثـــيـــرون مــــن »االعــ ال يـ
بيوتهم من محات  تأثيث  إلى  بلجوئهم 
رويسو، فذلك يعود باألساس إلى »العوز 
» أو قلة املــال، يقول محمد 39 سنة، الذي 
تعطل زواجه لخمس سنوات بسبب أزمة 
الـــســـكـــن، فــاضــطــر إلــــى اســتــئــجــار مسكن 
صــغــيــر مــن غــرفــتــن بــحــي »درقــــانــــة«، ولــم 
يجد أمامه من مفر إال شراء األثاث القديم 
بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة حـــتـــى يــــــرزق بــســكــن 
جـــديـــد. يــقــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــي 
البداية كنت أطمح لشراء كل شيء جديد 
تكاليف  لكن   ، الـــزواج  البيت عند  لتأثيث 
الزواج أي »العرس والحفلة« وأجرة البيت 
فــاضــطــررت  الــكــثــيــر،  كلفتني  ملـــدة سنتن 

ــراض الــقــديــمــة بأسعار  لــشــراء بــعــض األغــ
جديد،  مسكن  إلــى  أنتقل  حتى  منخفضة 

آنذاك يمكنني شراء كل شيء جديد«.
الظروف املادية غالبا ما تضطر الكثيرين 
ــم، خـــصـــوصـــا  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــى شــــــــراء األثــــــــــاث الـ ــ ــ إلـ
أو  أو غسالة  األمــر بثاجة  يتعلق  عندما 
أغــراض تعتبر  الطعام، فهي  حتى طاولة 
ــم مـــن ذلـــك أنــهــا صالحة  ــ ضـــروريـــة، واألهـ
لفترة زمنية معينة إلى غاية تعّدل الحال، 
تقول السيدة سكينة لـ »العربي الجديد«، 
وهــي أم لخمسة أطفال، إن همها الوحيد 
ــان مــأكــلــهــم  ــ ــمـ ــ ــو تـــعـــلـــيـــم أبـــنـــائـــهـــا وضـ ــ هـ
ومشربهم في ظل أجرة زوجها املتوسطة، 
معللة لجوءها إلى األثاث القديم بكونها 
ال تــأبــه بــأثــاث الــبــيــت بــالــقــدر الــــذي تهتم 
لتعليم األبناء ودفــع رســوم دروس الدعم 

لهم، على حد تعبيرها.
ــيـــع األثــــــــاث الـــقـــديـــم  الــــافــــت أن مــــحــــات بـ
انـــتـــشـــرت فـــي شــتــى املـــنـــاطـــق الـــجـــزائـــريـــة، 
وخــصــوصــا فـــي الــــواليــــات الـــكـــبـــرى، وهـــذا 
بـــعـــدمـــا كـــانـــت مـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى الــعــاصــمــة 
الـــجـــزائـــريـــة، حــيــث يـــراهـــا الــبــعــض تــجــارة 

مربحة في ظل تدني دخل الفرد الجزائري 
وانـــخـــفـــاض الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لـــأســـر، مع 
ــاع مـــلـــحـــوظ ألســــعــــار األثــــــــاث، بــيــنــمــا  ــفــ ارتــ
راجت هذه التجارة لدى البعض من التجار 

وفتح محات خاصة لذلك.
لــلــعــائــات التي  وكــمــا هــو الــحــال بالنسبة 
تضطر إلى شراء أثاث قديم، هناك العديد 
ــائــــات فــــي الــــجــــزائــــر، اضــطــرتــهــا  ــعــ مــــن الــ
األثــاث  بيع بعض  إلــى  املعيشية  الــظــروف 
مـــن أجـــل مــواصــلــة الــعــيــش، أو دفـــع ديـــون 
ــــع فـــواتـــيـــر الــــعــــاج مــثــا،  مـــتـــراكـــمـــة، أو دفـ
ـــ »الــعــربــي  ــه الــكــثــيــرون لـ ــرح بـ ــا صــ ــو مـ وهــ
الــجــديــد » فــهــنــاك مـــن اضــطــرتــه الـــظـــروف 
إلـــى بــيــع الــبــعــض مــن أثــــاث بــيــتــه مــن أجــل 
دفع مصاريف عاج ابنته التي تعاني من 
مرض مزمن، أو تسديد ديون متراكمة، أو 
حتى مــن أجــل دفــع قسط مــن أقــســاط سكن 
جــديــد يــنــتــظــره عــلــى أحـــر مـــن الــجــمــر منذ 

سنن. 
كثيرة هي حكايات الناس في الجزائر مع 
ــاث الــقــديــم ، فــهــنــاك مــن يــروقــهــم شــراء  األثــ
مـــائـــدة مـــن الــحــطــب أو صـــالـــون مـــن الجلد 
فـــــاألذواق تختلف وال  أو مــزهــريــة قــديــمــة، 
تـــنـــاقـــش، لــكــن الــكــثــيــريــن يــعــتــبــرون شـــراء 
األثــــاث الــقــديــم خــطــوة يــقــدم عليها مــن لم 
تــتــيــســر لـــه حــالــتــه املـــاديـــة لـــشـــراء الــجــديــد، 
وبخاصة في بداية تأسيس بيت الزوجية، 
بـــل هـــي فـــي نــظــر الــكــثــيــريــن خـــطـــوة تــقــوم 
الدخل،  املتوسطة  األســر  العشرات من  بها 
بينما لدى األسر الفقيرة فإن تأثيث البيت 

باألغراض القديمة ال مفر منه.

ال يتحرج الكثيرون من 
»االعتراف« بلجوئهم 
إلى تأثيث بيوتهم من 

محالت »رويسو«.

■ ■ ■
الظروف املادية 

تضطر الكثيرين إلى 
شراء األثاث القديم، 
خصوصًا عندما 

يتعلق األمر بثالجة أو 
غسالة أو حتى طاولة 

الطعام.

■ ■ ■
انتشرت محالت األثاث 
القديم في شتى املناطق 
الجزائرية وخصوصًا 

بالواليات الكبرى، 
بعدما كانت مقتصرة 

على العاصمة.

باختصار

تضطر الظروف المادية غالبية األسر الجزائرية إلى اللجوء لشراء األثاث القديم، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على العاصمة بل 
تعدتها إلى الواليات الكبرى بسبب الصعوبات االقتصادية

هوامش

سعدية مفرح

علمنا ما ال نجتهد 
ُ
مواقف يومية هامشية تمر بنا، فت

ــدارس والــجــامــعــات.  ــ فــي تعلمه قــصــدًا فــي الــكــتــب واملـ
ــاه تــلــك املـــواقـــف مــجــانــًا، لم  ــعــلــمــنــا إيــ

ُ
واملــثــيــر أن مـــا ت

نكتشفه إال بعد مغادرتنا إياه، وربما لن نكتشفه أبدًا.
ــهـــت مــشــكــلــة صــغــيــرة في  ــنـــوات قــلــيــلــة، واجـ قــبــل سـ
جهاز آيباد الذي كان رفيقي الدائم؛ مخزن ذكرياتي 
وكــّراســة  املفضلة  كتبي  ومكتبة  صـــوري  وأرشــيــف 
األفكار والقصائد واملقاالت قبل النشر. وبسبب خلٍل 
ما، ضاع كل شيء فجأة، فشعرت أن الدنيا كلها قد 

ضاعت من بني يدي. 
ــام صــعــبــة جــــدًا، كــنــت أفــكــر  ــ مـــرت عــلــي ســـاعـــات، وأيـ
وقتي  واستهلكت معظم  ــاع،  بــكــل شـــيء ضـ خــاللــهــا 
فيه  أتوسم   من 

ّ
كــل البحث عن حلول. طلبت من  في 

التعامل الجيد من أجهزة آبل أن يساعدني، كما طلبت 
املساعدة، حتى من املتابعني لي في وسائل التواصل 
فقدته،  ما  استعادة  في  فشلت  وعندما  االجتماعي. 
قبل كل من  املقترحة من  الحلول  كل  أن جربت  بعد 
اللجوء  أتجنب  إلــى ما كنت  حــاول مساعدتي، لجأت 
إليه؛ االستعانة بخبراء صيانة أجهزة آبل في املحالت، 
حتى أنني تركت جهازي، بكل ما يحتوي من أسرار 
أرقامي  شخصية وصــور خاصة وأرقـــام، من بينها 

ــام، لــدى أحــد تلك املحالت  أيـ الــســريــة، عــدة  املصرفية 
التي كنت أتعامل معها أول مرة. لكنني، وبعد مرور 
الــذي  الكبير  الــضــيــاع  بـــدء  عــلــى  تقريبًا  أيـــام  خمسة 
أرهقني نفسيا وجسديا، اقتنعت أنني وّدعت ذاكرتي 
اإللــكــتــرونــيــة الــضــخــمــة إلـــى األبــــد، وأن ال ســبــيــل إلــى 

استعادتها، مهما حاولت. 
ــة جــمــيــلــة على  ــ ــدأت كــتــابــة مــقــال عـــن روايـ كــنــت قـــد بــ
ــامــــي فـــجـــأة،  »آيـــــبـــــاد«، عـــنـــدمـــا اســــــــوّدت شـــاشـــتـــه أمــ
فــاســودت الــدنــيــا أمــامــي! وكــنــت الحــقــا كلما تذكرت 
 تلقيتها من شخٍص ما أو صورٍة من الصعب 

ً
رسالة

التقاط مثلها مجددًا، أو قصيدة لم أنشرها بعد، وال 
أنــنــي ســأقــدر عــلــى كتابتها مــن جــديــد بالدفقة  أظـــن 
األولى نفسها التي تحققت فيها، أشعر بوجع خفي 
الــداخــلــيــة، قبل أن يستقر تحت  يــلــوب بــني أحــشــائــي 
الذكريات  بامتداد  تمتد  فترة  هناك  ويبقى  ضلوعي، 
الــعــالــقــة كمشاهد غــائــمــة ومــشــوشــة! وقـــد تضاعف 
حجم ذلك الوجع، عندما اكتشفت أن إحدى مفقوداتي 
التي ال يمكن تعويضها أبدًا صورة أثيرة لي جمعتني 
مــع والــدتــي رحمها الله فــي أثــنــاء وجــودهــا فــي غرفة 
العناية الفائقة، وبدت فيها، وهي تبتسم لي ابتسامة 
الكاميرا قــد نجحت في  ســاحــرة. وال أظــن أن عدسة 
أن من  تــرى  التي كانت  السيدة  لتلك  ابتسامة  التقاط 
العيب االبتسام في الصور الفوتوغرافية! تحّول األلم 

املضاعف، وأنا أتذكر ابتسامتها الضائعة، إلى حريق 
تذكرتها من  كلما  يتجّدد  وكــان  فــي عظامي،  ســرى 

جديد.
صــحــيــح أنــنــي أصــلــحــت جــهــاز آيــبــاد الحــقــا، وبـــدأت 
بتكوين ذاكــــرة جــديــدة فــيــه، لكنني لــم أنـــس ذاكــرتــي 
الــقــديــمــة الــتــي ابتلعها عــلــى حــني غـــرة مــنــي، كــمــا أن 
الــشــعــور بــالــقــلــق إزاء كــل مــا أضــعــه الحــقــًا فــي ذلــك 
والتصوير  الكتابة  في  عفويتي  من  حرمني  الجهاز 
واالسترسال في القراءة، وأشعرني بضرورة االنتباه 
الــدائــم لكل شــيء أفعله، ليس من خــالل آيــبــادي الذي 
خدعني وحسب. ولكن، أيضا من خالل كل األجهزة 
التي أتعامل فيها، وبها في البيت والعمل! إال أن األيام، 

كل حذر  تهضم  فيها،  العمل  بانشغاالتها وضغوط 
البدايات،  عفوية  إلى  فنعود  تدريجيًا،  وتذيبه  مفتعل 

استعدادًا لتكرار األخطاء ربما.
قبل يومني، تكرر الخطأ القديم، وهذه املرة في جهاز 
آيفون. ومن جديد، ضاع كل شيء، ومع أن ما ضاع، 
هذه املرة، يفوق، في حجمه، ما ضاع في املرة السابقة 
بكثير، إال أن مــا فــاجــأنــي هــو شــعــور جــديــد مــريــح. 
حــاولــت اإلصـــالح مــا استطعت، بــال حــرقــة وال أسف 
وال قــلــق، بــل بــبــرود شــديــد، وال مــبــاالة أدهــشــت من 
يعرفني جيدًا. وال أدري كيف انتقت لي ذاكرتي بعض 
أن  الله  فحمدت  فعال،  ضــاع  مما  السيئة  املحفوظات 
التخلص  أقــوى على  الخلل قد خلصني مما كنت ال 

منه، بإرادتي الحرة وحدها. 
هل تعلمت من املوقف السابق أن ما ضاع حقًا هو ما 
ساهمت، أنا شخصيًا، بضياعه من وقتي وصحتي 
وراحتي، عبر تضخيم إحساسي بخسارته؟ أم أنني 
تدربت على الفقد، وتعلمت كيفية تقبله، بعد أن فقدت 
تلك االبتسامة الساحرة نهائيًا؟ ربما..، وربما أدركت، 
في النهاية، أنني لم أفقد فعال سوى ما يمكن فقدانه، 
اختفت  إن  بــه سيبقى، حتى  االحتفاظ  نريد  مــا  وأن 
مـــادتـــه.. فــابــتــســامــة أمـــي مـــا زالــــت تــســكــن وجـــدانـــي، 
وتحتل مساحتها الكافية في ذاكرتي، ولم أعد بحاجٍة 

الستعادتها على شكل صورة فوتوغرافية.

ابتسامتها الضائعة في ذاكرتي

وأخيرًا

ابتسامة أمي ما زالت 
تسكن وجداني، ولم أعد 

بحاجٍة الستعادتها على شكل 
صورة فوتوغرافية
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