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بيت لحم ــ محمد عبيدات

غــــداة مــؤتــمــر الــســام الــــذي ُعــقــد فــي العاصمة 
 

ّ
الفرنسية باريس، والذي حّض على اعتماد »حل

الفلسطينيني  الدولتني وفقًا لحدود 1967«، بني 
أمس  عنيفة،  مواجهات  اندلعت  واإلسرائيليني، 
وقـــوات  الفلسطينيني  املــتــظــاهــريــن  بــني  اإلثــنــني، 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي، أســفــرت عــن استشهاد 
ــــر مــــن املـــتـــظـــاهـــريـــن، فــي  ــــدد آخـ ــرح عـ ــ فـــتـــى وجــ
مـــواجـــهـــات هـــي األكـــبـــر فـــي الــضــفــة فـــي الــفــتــرة 
األخيرة. ففي بلدة تقوع، في ضواحي بيت لحم، 

جنوبي الضفة الغربية املحتلة، استشهد الشاب 
إصابته  بعد  عــامــًا(،   17( العمور  قصي حسن 
بــالــرصــاص الــحــي خـــال املــواجــهــات مــع جنود 
»الــعــربــي  لـــ ــتـــال. وذكــــرت مــصــادر محلية  االحـ
ــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي،  الـــجـــديـــد«، أن »جـــنـــود االحــ
بثاث رصاصات  وهو مصاب  الشاب  اعتقلوا 
فــي الــصــدر، وبحالة خــطــرة، واحــتــجــزوه لبعض 
الــوقــت قبل وصــول ســيــارة إســعــاف إسرائيلية 
ن الحقًا عن استشهاده«. وذكرت 

َ
إلى املكان لُيعل

مـــصـــادر فـــي الـــهـــال األحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي، أن 
العمور، من  »طواقمها استلمت جثمان الشهيد 

جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، فــي الــوقــت الــذي 
نــقــلــت فــيــه إلـــى مــســتــشــفــيــات مــديــنــة بــيــت لحم 
الحي، خال  بالرصاص  أربعة شبان مصابني 
املواجهات التي اندلعت عند املدخل الغربي لبلدة 
قـــوات االحــتــال  اقتحامها مــن قبل  تــقــوع عقب 
على  عسكرية  نقطة  يقيم  الـــذي  اإلســرائــيــلــي«، 
»حــمــايــة املــســتــوطــنــني«. ووفــقــًا  مــدخــل الــبــلــدة لـــ
قنابل  أطلقوا  االحــتــال  »جــنــود  فــإن  للمصادر، 
األهالي،  باتجاه  للدموع  املسيل  والغاز  الصوت 
ــم اإلســـــعـــــاف لــلــجــرحــى  ــديـ ــقـ ــــن حـــــاولـــــوا تـ ــذيـ ــ الـ
أن »قــوة كبيرة من  واالعتداء عليهم«. وأضافت 

جيش االحتال مكّونة من ست آليات عسكرية، 
ــل الــغــربــي  ــدخـ وعــــشــــرات الـــجـــنـــود، اقــتــحــمــت املـ
باستفزاز  وشــرعــت  البلدية،  محيط  فــي  للبلدة، 
أهــالــي املــنــطــقــة مــمــا أدى إلـــى انــــدالع مــواجــهــات 
عنيفة مع الشبان«. وأردفت أن »جنود االحتال 
أطلقوا الرصاص الحي واملعدني املغلف باملطاط 
وقنابل الصوت والغاز املسيل للدموع، مما أدى 
إلــى وقـــوع عــدد مــن اإلصـــابـــات، نقل عــدد منها 
الجنود  وتعّمد  الــعــاج«.  لتلقي  املستشفى  إلــى 
اإلسرائيليون إطاق قنابل الغاز املسيل للدموع 

باتجاه املنازل، مما أدى إلى حاالت اختناق.

اقتحامات لالحتالل في الضفة: شهيد وجرحى
الحدث

منذ اشتعال »ثورة 
الكهرباء« في غزة، 

برزت صفحات ومواقع 
»تحريضية« َتبيّن أن 

وراءها جهات إسرائيلية.
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شتاينماير: المستوطنات 
يجب أال تقوض السالم

اعــتــبــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األملـــانـــي، 
فرانك فالتر شتاينماير )الصورة(، 
أمــس االثــنــن، أنــه يجب أال يقوض 
بــــنــــاء املـــســـتـــوطـــنـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــود إعـــــــــادة إطـــــــاق مـــحـــادثـــات  ــهــ جــ
ــال  الــــســــام مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن. وقــ
لــلــصــحــافــيــن فـــي بــروكــســل »يــجــب 
األطـــــراف هــي خلق  إرادة  تــكــون  أن 
نــتــائــج تــعــنــي أن بـــوســـع إســرائــيــل 
وفـــلـــســـطـــن الـــتـــعـــايـــش ســلــمــيــا فــي 
الـــشـــرق األوســــــط. وتـــابـــع »الــجــمــيــع 
فــي  األمــــــنــــــي  الــــــوضــــــع  أن  يـــــعـــــرف 
ــن هــــــذا )األمــــــــر(  ــ إســــرائــــيــــل جــــــزء مـ
و)يــدرك( بنفس الطريقة حقيقة أن 
ــــاس هــــذه املـــفـــاوضـــات يــجــب أال  أسـ
يقوضه بناء املستوطنات«، معتبرًا 
أن »هــــــذا صـــعـــب لـــكـــن لـــيـــس هــنــاك 

بديل«، بحسب تعبيره.
)رويترز(

حكومة »حماس« 
تفرج عن موقوفي 

احتجاجات الكهرباء
الــتــابــعــة  ــلـــيـــة  الـــداخـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس فـــــي قــــطــــاع غـــــزة، 
ــنــــن، أنــــه ســيــتــم اإلفـــــراج  أمــــس االثــ
الذين اعتقلوا  عن جميع املوقوفن 
عــلــى خلفية  خــــال االحـــتـــجـــاجـــات 
ــزة  ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــــي قـ أزمـــــــــة الــــكــــهــــربــــاء فــ
والـــذيـــن يــقــدر عـــددهـــم بــالــعــشــرات. 
أعطيت  الــتــعــلــيــمــات  أن  وأوضـــحـــت 
»باإلفراج عن املوقوفن على خلفية 
ما وقــع من تخريب وفوضى خال 

االحتجاجات على أزمة الكهرباء«.
)فرانس برس(

مقتل أربعة جنود يمنيين 
في هجوم لـ»القاعدة«

قــتــل أربـــعـــة جـــنـــود وأصـــيـــب ثــاثــة 
ــلــــى نــقــطــة  بـــــجـــــروح فـــــي هــــجــــوم عــ
مــن تنظيم  تفتيش شــنــه »عــنــاصــر 
الــقــاعــدة« فــي مــديــريــة لـــودر جنوب 
الـــيـــمـــن، كـــمـــا أعــــلــــن أمـــــس االثــــنــــن، 
ــدم الــكــشــف  مـــســـؤول أمـــنـــي طــلــب عــ
عن اسمه. وأشار إلى أن »العناصر 
اإلرهابية« ال يزالون منتشرين في 
ضواحي لــودر، ثاني مدن محافظة 
أبن، ويشكلون »تهديدًا على قوات 

األمن« اليمنية.
)فرانس برس(

ساحل العاج: 
اتفاق بالتقسيط بين 

الحكومة والجنود
توصل جنود متمردون في ساحل 
ــــع الـــحـــكـــومـــة  ــــاق مـ ــفـ ــ ــــاج إلــــــى اتـ ــعـ ــ الـ
يقضي بحل النزاع بشأن العاوات 
الــتــي يــطــالــبــون بــالــحــصــول عليها. 
ــــاوض بــــاســــم الـــجـــنـــود،  ــفــ ــ وقــــــــال املــ
الــســرجــنــت مـــامـــادو: »تــوصــلــنــا إلــى 
اتـــفـــاق، ســيــدفــعــون خــمــســة مــايــن 
يوم االثنن )أمس( والباقي مقسط 
عــلــى دفـــعـــات كـــل شـــهـــر«، وأضــــاف 
»لـــم ننته مــن الــتــفــاوض ولــكــن هــذا 
هــــو الـــبـــنـــد األهــــــــم«، بــحــســب قـــولـــه. 
لــكــن الــحــكــومــة لـــم تـــؤكـــد الــتــوصــل 
ــم تــظــهــر عــلــى الــفــور  ــفـــاق ولــ إلــــى اتـ
دالئـــل عــلــى قــبــول الــجــنــود بــشــروط 

االتفاقية.
)رويترز(

السودان: نقل مسؤولية 
الجنجويد إلى الجيش

صــــادق الـــبـــرملـــان الـــســـودانـــي، أمــس 
يحيل  قانون  على مشروع  اإلثنن، 
تـــبـــعـــيـــة قــــــــوات »الــــــدعــــــم الــــســــريــــع« 
ــكـــاب  ــارتـ )الـــجـــنـــجـــويـــد( املـــتـــهـــمـــة بـ
جـــــــرائـــــــم فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق نـــــــزاعـــــــات، 
ــا عـــــن جـــهـــاز  ــ ــــوضـ ــيــــش عـ إلـــــــى الــــجــ
ــارات. وصــــــوت الـــبـــرملـــان  ــبــ ــتــــخــ االســ
ــــروع الــــقــــانــــون بـــإجـــمـــاع  ــــشـ عـــلـــى مـ
عــددهــم 426 عضوًا،  البالغ  الــنــواب 
وبــــحــــضــــور وزيــــــــر الـــــدفـــــاع عـــوض 
بــن عـــوف. ونـــص الــقــانــون، عــلــى أن 
للقوات  »تتبع  السريع  الدعم  قــوات 
املــســلــحــة )الـــجـــيـــش( وتــأتــمــر بــأمــر 

القائد األعلى«.
)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

املحكمة  عــن  الــصــادر  الــحــكــم  حيثيات  تمثل 
اإلدارية العليا في مصر، أمس، والتي جاءت 
في  وطعنا  للحكومة  تحديا  صفحة،   59 فــي 
ضمن  ومــن  ونــزاهــتــهــا.  ووطنيتها  كفاءتها 
مــا قــالــتــه املــحــكــمــة: »وال ريـــب أن الــجــزيــرتــن 
وما حولهما من املياه اإلقليمية تملك مصر 
عليهما حقي امللكية والسيادة، وما ترى من 
تفاوت في ممارسة مصر سيادتها املذكورة، 
لتقرأ  البصر  الطاعنة  الحكومة  أرجعت  فــإذا 
ــــال أو  الـــتـــاريـــخ، فــلــن تــــرى مـــن فـــطـــور أو إخـ
الــبــصــر  ثــــم إذا أرجــــعــــت  تـــصـــدع أو شــــقــــوق، 
كــرتــن فــي جميع حــقــب تــاريــخ مــصــر للقول 
بـــإنـــكـــار ســيــادتــهــا عــلــى الـــجـــزيـــرتـــن ينقلب 
إليها البصر خاسئا وهو حسير«. وردًا على 
مــا ذكــرتــه الــحــكــومــة مــن أن الــجــيــش املــصــري 
قالت  فلسطن،  حــرب  عقب  الجزيرتن  احتل 
ــه احــــتــــال بـــاملـــفـــهـــوم املـــيـــدانـــي  ــ املـــحـــكـــمـــة: »إنــ
لـــلـــجـــيـــوش عـــلـــى جـــــزء مــــن إقــلــيــمــهــا ولــيــس 
لــه، وظاهر  مملوكة  غير  أرض  على  استياًء 
العبارة كما أرادته الحكومة تحمل سوءًا في 

صالح النعامي

ــّر الــجــيــش اإلســرائــيــلــي بــتــراجــع »جــــودة«  أقــ
القيادية  املواقع  التي تشغل  البشرية  القوى 

فيه، عاوة على اعترافه بنقص في عدد 
املجندين املرشحن لالتحاق بدورات إعداد 
املقاتلة، حسبما جاء  الوحدات  في  الضباط 
عــرضــت صحيفة  األركــــان،  لهيئة  تقرير  فــي 
ــد. في  ــ ــآرتــــس« مــقــتــطــفــات مــنــه يــــوم األحــ »هــ
هــذا السياق، ذكــر التقرير أن »قــدرة الجيش 
اإلسرائيلي على تجنيد مقاتلن في الوحدات 
املــيــدانــيــة مـــن كـــل طــبــقــات الــســكــان تــتــراجــع 
بشكل مطرد، ما قلص عدد املرشحن لتولي 
مــنــاصــب قــيــاديــة«. واعــتــبــر أن »هــــذا الــواقــع 
القيادات  بنوعية  تدريجي  مــّس  إلــى  أفضى 
فـــي الـــجـــيـــش، الـــتـــي عـــــادة مـــا تـــبـــرز مـــن بن 

صفوف الوحدات القتالية تحديدًا«.
وأوضــح التقرير الذي أعدته شعبة »العلوم 
ــآكـــل  ــة« فــــي الــــجــــيــــش، حـــــــدوث »تـ ــيـ ــلـــوكـ الـــسـ

أن  ذلــك  فنيا،  مقصود  غير  معنى  أو  القصد 
لفظ احتال في عرف الجيوش هو االنتشار 
أو السيطرة وهو لفظ كما سلف البيان يطلقه 
الجيش على عملياته العسكرية داخل أرضه 
ويختلف اختافا جوهريا عن احتال األرض 
الشعب  الــذي عانى منه  للغاصب  واألوطـــان 
املـــصـــري عـــقـــودًا ودفــــع جــيــشــه وشــعــبــه ثمنا 
غاليا من دمه الذي ارتوى بأرضه في حروب 
انـــهـــزم وانــتــصــر لــيــبــقــى عــلــى حـــــدوده ويـــرد 
عــنــهــا كـــل عـــــدوان وال يــســوغ لــنــعــت تــصــرفــه 
باالحتال بمجرد إخطار دولة مجاورة بأنه 
ذلك  بحسبان  الجزيرتن  على  السيطرة  يتم 
ال يخرج عن كونه إخطارًا، وهو أمر متعارف 
عليه بن جيوش الدول حال إجراء مناورتها 
أو الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال مــشــابــهــة، خــصــوصــا أن 
أن  أفصحت دومــا على  قــد  الطعن  مستندات 
مــصــر تستحوذ عــلــى الــجــزيــرتــن مــن تــاريــخ 
سابق، أخذًا في االعتبار أن مستندات الطعن 
ــة وثــيــقــة مــكــتــوبــة بــاتــفــاق دولــي  خــلــت مــن أيـ
باملعنى السالف اإلشارة له بن دولتي مصر 
واملــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ُيــنــبــئ عــلــى أن 
السياسية  الــحــدود  ضمن  كانتا  الجزيرتن 
أو الجغرافية للدولة األخيرة، وال يسوغ بناًء 
تخذ إجراءات تتصل 

ُ
على محض افتراض أن ت

بالتنازل عن األراضي املصرية أو عن السيادة 
عليها إلى دولة أخرى، وال يكفي لتبرير هذا 
األمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر 
للسعودية يشير فيه إلى أنها سوف »تحتل« 
الـــجـــزيـــرتـــن، فـــاألمـــر فـــي عــقــيــدة املــحــكــمــة ال 
 من مصر يتمثل 

ً
يخرج عن كونه تصرفا نبيا

في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء 

وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب 
مــبــاشــرة طالبا رأيـــه الــفــاصــل واملــلــزم فــي أية 
معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق 
بــحــقــوق الـــســـيـــادة«. وبــحــســب املــحــكــمــة فــإن 
رئيس  يتوجه  أن  لــأمــور  املنطقي  »الترتيب 

الجمهورية إلى الشعب طالبا رأيه«.

مــتــواصــل عــلــى الــدافــعــيــة لــانــضــمــام لسلك 
الــضــابــطــيــة فــــي أوســـــــاط املـــجـــنـــديـــن، الـــذيـــن 
يمتازون بمزايا عالية لاندماج في الوحدات 
القتالية إلى جانب تراجع رغبتهم في تولي 
مـــواقـــع قـــيـــاديـــة«. وأشــــــار إلــــى أن »الــشــبــاب 
الــنــوعــيــن، الـــذيـــن تـــدل أوضــاعــهــم الصحية 
والـــبـــدنـــيـــة وقــــدراتــــهــــم الـــعـــقـــلـــيـــة وبــيــئــتــهــم 
الــثــقــافــيــة عــلــى أنــهــم األكــثــر تــأهــيــا للخدمة 
االلتحاق  يــخــتــارون  القتالية،  الــوحــدات  فــي 
بوحدات غير مقاتلة، وال سيما تلك التي تقع 
السايبر،  الــحــوســبــة ووحــــدات  ضــمــن شعبة 
بالتحكم  املــتــخــصــصــة  الــجــو  ســــاح  وأذرع 
بالطائرات من دون طيار ومنظومات الدفاع 
التي تعتمد على  الجوية، وبقية املنظومات 

التقنيات العالية«.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن »مــشــكــلــة الــنــقــص في 
الضباط تفاقمت بشكل خاص في األسلحة 
املــرتــبــطــة بــالــجــهــد الـــقـــتـــالـــي، مـــثـــل: وحــــدات 
الــهــنــدســة الــقــتــالــيــة واملـــدرعـــات واملــدفــعــيــة«، 
كاشفا عن أن »العام املاضي شهد انخفاضا 
بنسبة 20 فــي املــائــة فــي عــدد الشباب الذين 
ــاء فيه  يــلــتــحــقــون بـــالـــوحـــدات املــقــاتــلــة«. وجــ
أيضا أن »ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، 
حــقــيــقــة تــزامــنــهــا مـــع تـــراجـــع نــســبــة الــشــبــاب 
ــدون لــلــجــيــش، بــســبــب ارتـــفـــاع 

ّ
الـــذيـــن يــتــجــن

عـــدد أتــبــاع الــتــيــار الــديــنــي الــحــريــدي، الــذيــن 
بسبب  العسكرية  الخدمة  مــن  إعفاؤهم  يتم 
ــك كــجــزء  الــتــحــاقــهــم بـــاملـــدارس الــديــنــيــة، وذلــ
ــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا  ــن الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــتـــي تــ مــ
ــة«. وذكــــر  ــ ــدولــ ــ ــذا الـــتـــيـــار والــ ــ بــــن قــــيــــادات هـ
ــا كـــانـــت عــلــيــه األوضــــــاع في  ــه »بـــخـــاف مـ أنــ

السابق، فإن املجندين الذين ينتمون للطبقة 
تحديدًا  امليسورة  العائات  وأبناء  الوسطى 
ال يــخــتــارون االلــتــحــاق بــالــوحــدات القتالية، 
وهو ما قلص نسبة الضباط القتالين الذين 
يقطنون املدن الكبرى مقارنة باملستوطنات 
يقطنها  التي  الغربية  الضفة  فــي  اليهودية 
أتباع التيار الديني الصهيوني«. وأشار إلى 
العسكرية  الخدمة  الجنود ملكانة  »تقدير  أن 
 عـــن انــخــفــاض مــســتــوى ثقة 

َ
تـــراجـــع، فــضــا

الجنود اإلسرائيلين بقادتهم املباشرين«.
الستطاع  »مقلقة«  نتائج  التقرير  وتضمن 
أجــــري فــي أوســــاط الــجــنــود أظــهــرت أن »40 
فــي املــائــة فــقــط مــنــهــم، يـــرون أن الــخــدمــة في 
الـــوحـــدات املــقــاتــلــة تمثل إســهــامــا فــي خدمة 

أمن الدولة«.
من جهته، اعتبر املعلق العسكري لصحيفة 
ــآرتـــــس« عــــامــــوس هـــرئـــيـــل، أن »تــفــضــيــل  ــ »هـ
الــشــبــاب الــنــوعــيــن االنـــدمـــاج فـــي الـــوحـــدات 
الــتــكــنــولــوجــيــة غــيــر املــقــاتــلــة، يــتــنــاقــض مع 
اإلسرائيلي  الجيش  التي رسمها  األسطورة 
ملقاتليه، الذين يشقون طريقهم نحو القيادة 
ــاق بــــالــــوحــــدات املــيــدانــيــة  ــحـ ــتـ ــــال االلـ مــــن خـ

أعباء  تتحّمل  التي  الصفوة،  وألوية  املقاتلة 
ــة املـــيـــدانـــيـــة«.  ــهـ الـــقـــتـــال فـــي ســـاحـــات املـــواجـ
العسكرية  القيادات  جــودة  »تراجع  أن  ورأى 
يعتبر تطورًا طبيعيا في ظل تقلص هامش 
أمــام الجيش عند اختيار املرشحن  املــرونــة 
اعتبار  على  الضباط،  دورات  فــي  لانخراط 
أن الفئات األكــثــر مــاءمــة مــن ناحية صحية 
وبــدنــيــة وثــقــافــيــة تــتــجــه إلـــى الـــوحـــدات غير 

املقاتلة«.
الـــذي تنطوي  إلـــى »التضليل  ولــفــت هــرئــيــل 
ــقــــوى الـــبـــشـــريـــة فــي  ــقـــاريـــر شــعــبــة الــ عــلــيــه تـ
ــّدعــــي أن نــســبــة الــدافــعــيــة  ــتـــي تــ الـــجـــيـــش، الـ
لالتحاق بالجيش تصل إلى حوالي 70 في 
املائة بن الشباب اإلسرائيلي«، مشيرًا إلى أن 
»هذا املعطى ال يعكس حقيقة أن نسبة كبيرة 
الــذيــن يــدعــون أن لديهم دافعية للخدمة  مــن 
العسكرية ال يختارون في النهاية االلتحاق 

بالوحدات املقاتلة«.
ــتــــخــــصــــص فــــــي دراســــــــة  بــــــــــــــدوره، أشــــــــــار املــ
الــجــيــش يجيل لــيــفــي، إلـــى ســبــب آخـــر يسبر 
ــوار ظـــاهـــرة تـــراجـــع الــدافــعــيــة لــالــتــحــاق  ــ أغــ
بــالــوحــدات القتالية فــي الجيش فــي أوســاط 
»الـــعـــلـــمـــانـــيـــن« اإلســـرائـــيـــلـــيـــن. فـــفـــي كــتــابــه 
ليفي  اعتبر  اإللــهــي«،  »القائد  أخيرًا  الصادر 
ــاديـــات الــــســــوق والـــعـــوملـــة  ــتـــصـ ـــي اقـ

ّ
أن »تـــبـــن

ــاب الـــعـــلـــمـــانـــي،  ــبــ ــشــ ــن الــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ أقـــنـــعـــت الـ
بــمــســارات ريــــادة شخصية غير  بــاالهــتــمــام 
مرتبطة بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة«، مــشــيــرًا إلــى 
أن »هذا ما يفسر تهيئة الظروف أمام التيار 
الديني الصهيوني لانقضاض على املواقع 

القيادية في الجيش«.

لديها  الطمأنينة  لبث  عليه  عسكري ستقدم 
في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أي 
هجوم محتمل من اللنشات والقطع البحرية 
ــــول  اإلســــرائــــيــــلــــيــــة«. وبـــتـــطـــبـــيـــق ثــــبــــوت دخـ
الجزيرتن ضمن األراضي املصرية على مواد 
الــدســتــور، أوضــحــت املــحــكــمــة أن »الــدســتــور 
أعلى  الشعب في  املصري رســخ مبدأ سيادة 
صــــورة فــحــظــر أي الـــتـــزام دولــــي عــلــى الــدولــة 
في ما يتعلق بهذه األنــواع من املعاهدات إال 
بــعــد أخـــذ مــوافــقــة الــشــعــب صــاحــب الــســيــادة 
ــن ســلــطــة  ــا، فـــالـــتـــصـــديـــق وهـــــو مــ ــدرهــ ومــــصــ
الشعب  بموافقة  الجمهورية مشروط  رئيس 
عبر استفتاء واجب، وفيه يحل الشعب محل 
السلطة التي تقوم مقامه بالتشريع والرقابة. 

وأضــافــت أن »الــتــنــازل عــن أي جــزء مــن إقليم 
ــدة تـــخـــالـــف أحـــكـــام  ــاهـ ــعـ ــة أو إبـــــــرام مـ ــ ــــدولـ الـ
الــدســتــور املــصــري، فـــرادى أو مجتمعة، تعد 
مـــن األمـــــور املــحــظــور إبـــــرام أي اتـــفـــاق دولـــي 
أعلن  الــذي  الشعب  على  تعرض  وال  بشأنها 
ــه عــبــر دســـتـــوره، وحــاصــلــه إنـــه ال يقبل  إرادتــ
التنازل عن أي جزء من األرض أو مخالفة أي 
الوعاء  يمثل  الــذي  الدستور  أحكام  من  حكم 
ناحية  من  الحاكم  القانوني  للنظام  األصيل 
الحكم من  الوحيد الستقرار نظام  والضمان 

ناحية أخرى«.
وانتهت املحكمة إلى أنه قد وقر في يقينها 
أن ســـــيـــــادة مــــصــــر عــــلــــى جــــزيــــرتــــي تــــيــــران 
وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها 
املحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية 
بأنهما  باليقن  الشك  ودولــيــة شتى قطعت 
غيرها  دون  وحــدهــا  لسيادتها  خاضعتان 
عــلــى مـــــدار حـــقـــٍب مـــن الـــتـــاريـــخ طـــالـــت، وأن 
ــــول الــجــزيــرتــن ضــمــن اإلقــلــيــم املــصــري  دخـ
انــفــك راجــحــا يسمو لليقن مــن وجهن؛  مــا 
أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع بها 
على ما سلف بيانه، وثانيهما ما وقع تحت 
بصر املحكمة من مستندات وبراهن وأدلة 
بوقوعهما  جهير  بإفصاح  تنطق  وخــرائــط 
ضمن اإلقليم املصري على نحو ما سطرته 
املــحــكــمــة فـــي أســـبـــاب حــكــمــهــا، األمـــــر الـــذي 
الــدولــة، بل  كــافــة سلطات  يحظر مــعــه، على 
ــرام ثمة  ــ ــتـــور، إبــ ــه بـــأمـــر الـــدسـ ــ والــشــعــب ذاتـ
ــــؤدي إلــــى ضم  ــراء يـ ــ مــعــاهــدة أو اتـــخـــاذ إجــ
اإلقليم املصري على نحو ما إبرامها ويكون 

 للتنازل عنهما.
ً
سبيا

تيران وصنافير

أوهام 
مؤتمر باريس 

للسالم

والسعودية.  إسرائيل  بــن  ســام  معاهدات 
وقالت مصادر حكومية مطلعة، إن الحكومة 
اتــــخــــذت قـــــــــرارات عـــــدة لــلــتــعــامــل مــــع حــكــم 
اإلداريــة العليا، أولها أن تقيم هيئة قضايا 
تناقض  دعــوى  الحكومة(  )محامي  الــدولــة 
جـــديـــدة أمــــام املــحــكــمــة الــدســتــوريــة العليا 
بن أحكام القضاء اإلداري واإلداريــة العليا 
من ناحية وبــن محكمة األمــور املستعجلة 
إحالة  عليه  يترتب  مما  أخـــرى،  ناحية  مــن 
إلى  االتفاقية  ببطان  أمــس  الصادر  الحكم 
املحكمة الدستورية بدعوى وجود تناقض 
بــيــنــه وبـــن حــكــم محكمة مــســتــأنــف األمـــور 
بوقف  املــاضــي  الشهر  الــصــادر  املستعجلة 
وبـــبـــطـــان  اإلداري  الـــقـــضـــاء  حـــكـــم  تــنــفــيــذ 
تــعــرض الــقــضــاء ألعـــمـــال الـــســـيـــادة. وبــذلــك 
دعويان  الدستورية  املحكمة  أمــام  ستكون 
لتناقض األحــكــام في هــذه القضية، فهي ال 
أقامتها  سابقة  تناقض  دعــوى  تنظر  تــزال 
الحكومة بشأن حكم أول درجة، بعدما صدر 
الـــقـــضـــاء اإلداري  حــكــمــان مــتــنــاقــضــان مـــن 
الحكومة  يــلــزم  األول  املستعجلة؛  واألمــــور 
بـــاالســـتـــمـــرار فـــي تــنــفــيــذ الـــحـــكـــم، والــثــانــي 

 عــن اســتــنــاده إلــى املــبــادئ 
ً
الــتــحــريــر، فــضــا

الــوزيــر كيري  الــتــي سبق أن ذكــرهــا  الستة 
ــة )إســــرائــــيــــل(، وتـــبـــادل  ــ حــــول يــهــوديــة دولـ
األراضـــــي، والــتــعــويــض بـــدل حــق الـــعـــودة«. 
غاضبة،  الفلسطينية  »الــقــيــادة  أن  وذكـــرت 
تــعــبــر  أن  تــســتــطــيــع  ــا ال  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــكـــن دبـ لـ
عـــن غــضــبــهــا وخــيــبــة أمــلــهــا مـــن املــؤتــمــر«، 
بــحــســب تــعــبــيــرهــا. ودعـــــت جـــــرار الــقــيــادة 
ــى تــبــنــي خـــيـــار ســيــاســي  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة إلـ
تأمن اصطفاف  »العمل على  بـ آخر يتمثل 
الــدولــيــة  الــشــرعــيــة  قـــــرارات  دولــــي لتطبيق 
وليس التفاوض عليها، واملضي قدما نحو 
املحكمة الجنائية الدولية«، مؤكدة أن »هذا 
سياسية  استحقاقات  عليه  يترتب  الخيار 

ربما ال ترغب القيادة بدفع ثمنها«.
ــهـــة  ــبـ »الـــجـ ـــ ــــب األمـــــــــن الـــــعـــــام لـ ــائـ ــ ــــق نـ ــلـ ــ وعـ
الديمقراطية لتحرير فلسطن«، قيس عبد 
بالقول  باريس  مؤتمر  نتائج  على  الكريم، 
التي  الوهمية  لآلمال  »جــاءت مخيبة  إنها 
علقها البعض على هذا املؤتمر الذي يفتقر 

القاهرة ــ العربي الجديد

ــقـــى نــــظــــام الــــرئــــيــــس املــــصــــري،  ــلـ تـ
عــــبــــدالــــفــــتــــاح الــــســــيــــســــي، ضـــربـــة 
املحكمة  بــإصــدار  موجعة  قضائية 
اإلدارية العليا، أمس، حكما نهائيا باتا غير 
قابل للطعن ببطان اتفاقية تعين الحدود 
في  املوقعة  والسعودية  البحرية بن مصر 
يترتب  وما  املاضي،  أبريل/نيسان  القاهرة 
تــنــازل مصر عــن جزيرتي تيران  عليها مــن 
وصنافير للمملكة. وعقب صدور الحكم عقد 
إسماعيل،  املــصــري، شريف  الــــوزراء  رئيس 
والعدل  الخارجية  وزراء  مــع  مغلقة  جلسة 
الحالي  املوقف  ملناقشة  النيابية  والــشــؤون 
لاتفاقية، ال سيما بعدما أبلغت مصر بها 
الـــواليـــات املــتــحــدة وإســـرائـــيـــل رســمــيــا وتــم 
االنــتــهــاء مـــن الــتــرتــيــبــات األمــنــيــة النــتــشــار 
ــة والـــســـعـــوديـــة  ــريـ الــــقــــوات الـــشـــرطـــيـــة املـــصـ
واإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي مــنــطــقــة خــلــيــج الــعــقــبــة 
قــوات حفظ  وإيفاد مجموعات إضافية من 
الــســام لــجــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر تأكيدًا 
على نزع الساح بهما، في ظل عدم توقيع 

رام اهلل ـ نائلة خليل

الرسمي  الترحيب  مــن  الــرغــم  على 
ــاريــــس  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــمـــؤتـــمـــر بــ
حـــول الـــســـام فـــي الـــشـــرق األوســـط 
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  أن  إال  ومــخــرجــاتــه، 
تــــدرك أن مــا زرعــتــه مــن آمــــال عــلــى املــؤتــمــر 
الدولي، خال العامن املاضين، لم تحصد 
مــنــه ســــوى تـــأكـــيـــدات وهــمــيــة عــلــى أهــمــيــة 
التأثير، وصَيغ  الدولتن، وبيان عديم  حل 
أخـــرى ملتبسة تــســاوي بــن قــوة االحــتــال 
واملحتل. وترى أوساط سياسية فلسطينية 
أن فرنسا فقدت مصداقيتها وتنصلت من 
الدولي  املؤتمر  لــدور  الــوعــود ورؤيتها  كل 
يتمخض  أن  ومــا يجب  الصاحيات  كــامــل 
عــــنــــه، وخـــضـــعـــت لــــابــــتــــزاز اإلســـرائـــيـــلـــي 
ــإفـــراغ املــؤتــمــر من  ولـــابـــتـــزاز األمـــيـــركـــي، بـ
محتواه، وعدم نصه على أية آلية للمتابعة، 
ــار وزيــــر  ــكــ ــفـــرصـــة ألفــ ــة الـ  عــــن إتــــاحــ

ً
فـــضـــا

الخارجية األميركية، جون كيري، ألن تكون 
وتؤكد  امللتبسة.  املــؤتــمــر  تــوصــيــات  ضمن 
الفلسطينية  الــقــيــادة  أن  نفسها  األوســــاط 
الفرنسية، زرعت  املــبــادرة  التي عّولت على 
مفاوضات  عبر  ستحصده  سياسيا  وهما 
ــان الـــرئـــيـــس، مــحــمــود عــبــاس،  ــ ثــنــائــيــة. وكـ
قــد أكــد فــي آخــر اجــتــمــاع للجنة التنفيذية 
»مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة«، قبل  لـــ
أسابيع، أنه »سيعود للمفاوضات الثنائية 
ــيـــل، وهـــــذه مــســألــة وقــــت ليست  مـــع إســـرائـ

أكثر«، على حد تعبيره.
الــقــيــاديــة فـــي »الــجــبــهــة الشعبية  وأعــلــنــت 
لتحرير فلسطن«، خالدة جــرار، أن حزبها 
ــنـــاس بــأن  ــة الـــوهـــم لــــدى الـ ــ ــذر »مــــن زراعــ حــ
مــؤتــمــر بـــاريـــس هـــو لــيــس أكــثــر مـــن تجمع 
املفاوضات  إلــى  إعادتنا  منه  الهدف  دولــي 
الــثــنــائــيــة بـــإطـــار تــفــاوضــي أقــــل مـــن سقف 
أوسلو، إذ استند فقط إلى قرارات الشرعية 
مـــؤتـــمـــر  إطــــــــار  أي  و338،   242 ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
أقل للمفاوضات«.  مدريد، مع إضافة إطــار 
الجديد«  »العربي  لـ تصريحات  في  وقالت 
تــتــمــثــل  بـــــاريـــــس  ــمــــر  إن »خـــــــطـــــــورة« مــــؤتــ
ــاواة اإلرهــــــــاب بـــاملـــقـــاومـــة ألنــهــم  ــ ــسـ ــ فــــي »مـ
الذي  الرباعية  اللجنة  تقرير  إلــى  استندوا 
ســبــق ودانــــتــــه الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ملنظمة 

يوقف تنفيذ الحكم ويعتبره منعدما.
وأضافت املصادر، أن هناك طرحا آخر أمام 
ــة هـــو الــلــجــوء ملحكمة  هــيــئــة قــضــايــا الـــدولـ
األمـــــــور املــســتــعــجــلــة املـــعـــروفـــة بـــإصـــدارهـــا 
منها  تطلب  وأن  الحكومة،  لصالح  أحكاما 
)أو أن يطلب ذلــك أحــد املواطنن املدفوعن 
مـــن الــحــكــومــة( وقــــف تــنــفــيــذ حــكــم اإلداريـــــة 
تتبعه  الحكومة  العليا، وهو أسلوب كانت 
ــة العليا خـــال فــتــرات  ــ لــوقــف أحــكــام اإلداريـ
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة فـــي عــهــد الــرئــيــس 
املخلوع حسني مبارك. وأوضحت املصادر 
في  البرملان  على سلطة  يؤثر  لــن  الحكم  أن 
إقــرار االتفاقية أو عــدم إقــرارهــا، ألن رئيس 
مجلس النواب ليس مختصما في القضية، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــحــكــم بــبــطــان االتــفــاقــيــة 
التنفيذ، وستصبح  لــه مــحــل مــن  يــكــون  لــن 
الكلمة األخيرة للبرملان، ولن يتمكن أحد من 
الطعن على ما يصدر منه إاّل أمــام املحكمة 

الدستورية العليا.
وذكرت املصادر، أن البرملان يملك االستمرار 
وافــــق عليها  االتــفــاقــيــة، وإذا  مــنــاقــشــة  فـــي 
فسوف يكون محظورًا على محكمة القضاء 
قــدمــا  املـــضـــي  الــعــلــيــا  اإلداريـــــــــة  أو  اإلداري 
فــي نظر القضية، ســـواء فــي صـــورة الطعن 
ــاوى جــديــدة، ألن  املـــتـــداول حــالــيــا أو أي دعــ

إلى أي آلية دولية فاعلة إلنهاء االحتال أو 
لتحديد أي سقف زمني إلنجاز هذا الهدف، 
وهو عاوة على ذلك يساوي بن ما يسميه 
الـــعـــنـــف والــــتــــحــــريــــض وبــــــن االســـتـــيـــطـــان 
الـــذي هــو جريمة حــرب مــوصــوفــة بموجب 

الهيئة القضائية املختصة بمراقبة القوانن 
واملعروفة  العليا،  الدستورية  املحكمة  هي 
ببطء نظر الــدعــاوى، مــا قــد يــؤدي لتعطيل 

القضية لشهور أو سنوات.
ــادر أن »أصــــعــــب مــــا يـــواجـــه  ــ ــــصـ وأكــــــــدت املـ
شأن  شأنه  تضمن  الحكم  أن  هــو  الحكومة 
حكم أول درجة مجموعة من العبارات التي 
يــمــكــن أن تــتــخــذ ذريـــعـــة ملــاحــقــة الــســيــســي 
الحكومين اآلخرين باتهامات  واملسؤولن 
وأشـــارت  الــدســتــور«.  مخالفة  أو  كالخيانة 
إلى أن الخوف ليس من تأكيد ذلك قضائيا 
»ألن هــذا األمـــر لــن يــحــدث«، لكن بسبب ما 
يــــتــــداول عـــلـــى صـــفـــحـــات مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ما  الصحافية  املــقــاالت  وبعض  االجتماعي 
يفقد السيسي ما تبقى له من شعبية، كما 

يضرب جذور شرعية نظامه.
وشــــددت املـــصـــادر عــلــى أن الــحــكــومــة، لهذا 
السبب، مصرة بشدة على إلغاء هذا الحكم 
بأي وسيلة، حتى إذا اقتضى ذلك رفع دعوى 
بطان أصلية أمــام املحكمة اإلداريــة العليا 
ليست موضوعية،  الــحــكــم ألســبــاب  إللــغــاء 
بل ألسباب تتعلق بمدى صاحية املحكمة 

لنظر القضية.
ــذا الــــســــيــــاق قـــائـــلـــة،  ــ وشــــرحــــت املـــــصـــــادر هــ
ــه »يـــوجـــد رأي قــانــونــي بـــعـــدم صــاحــيــة  إنــ
الحكم  التي أصــدرت  الطعون  دائــرة فحص 
إلصداره، ألنه يتعلق بمبدأ قضائي جديد، 
وكان يجب على هذه الدائرة إحالة القضية 
إلــــى دائــــــرة املــــوضــــوع املـــكـــونـــة مـــن أعــضــاء 
الــــدائــــرة ذاتـــهـــا بـــاإلضـــافـــة لــرئــيــس مجلس 
لم  مــا  وهــو  نهائيا،  القضية  لحسم  الــدولــة 
يحدث«. ولفتت إلى أن هيئة قضايا الدولة 
الخطوة.  لهذه  القانونية  اإلجـــراءات  تبحث 
وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــــى أن »هـــنـــاك تــخــوفــا 
مصريا من لجوء السعودية اآلن أو في أي 
وقت للتحكيم الدولي، ال سيما أن الحكومة 
ونقل  االتفاقية  على  فعليا  وافقت  املصرية 
ملكية الجزيرتن، وبالتالي فلن تكون هناك 
حــجــيــة ألي قـــــرارات مــحــلــيــة مــصــريــة ســـواء 
مــن الــبــرملــان أو الــقــضــاء«. مــن جهتها قللت 
املـــصـــادر الــحــكــومــيــة املــصــريــة مـــن شـــأن ما 
ذكرته حيثيات الحكم الصادر أمس ردًا على 

احتماالت اللجوء للتحكيم.
ولم يكد يصدر حكم املحكمة اإلداريــة أمس 
حتى بــرزت دعـــوات مــن عــدد مــن املسؤولن 
والــســيــاســيــن الــســعــوديــن إلـــى طـــرح أزمـــة 
تـــيـــران وصــنــافــيــر عــلــى التحكيم  جــزيــرتــي 
الدولي. وشدد مسؤول سعودي في السفارة 
»الـــعـــربـــي  ــدث لــــ ــحــ ــرة، تــ ــاهــ ــقــ ــالــ ــة بــ املــــصــــريــ
 
ً
الــجــديــد« عــلــى ســعــوديــة الــجــزيــرتــن، قــائــا
»أحــقــيــتــنــا فـــي تـــيـــران وصــنــافــيــر محفوظة 
بــالــتــاريــخ والـــوقـــائـــع«. وأضـــــاف »الــرئــيــس 
السيسي، ومن  الحالي، عبدالفتاح  املصري 
ــبــــارك، وهــــو حي  قــبــلــه الـــرئـــيـــس، حــســنــي مــ
ق أّكــــدا ســعــوديــة الــجــزيــرتــن«، مضيفا 

َ
يــــرز

اه رئيس الحكومة 
َّ
الــذي تبن املــوقــف  »وهــو 

ع 
ّ
ووق إسماعيل،  شريف  املهندس  املصري، 

عــلــى أســاســه االتــفــاقــيــة مــع املــمــلــكــة«. وقــال 
أن ما يرضي الشعب املصري  املسؤول »لو 
بذلك  فمرحًبا  الــدولــي  للقضاء  اللجوء  هــو 
ــا بــــن الـــبـــلـــديـــن مــــن تـــاريـــخ  حـــفـــاظـــا عـــلـــى مــ
وعاقات مشتركة«. وأضاف املسؤول نفسه 
ــن الـــعـــاقـــات بن  ــل يــنــطــلــق مـ ــل فـــي حـ ــأمـ »نـ
الــبــلــديــن الــقــائــمــة عــلــى االحـــتـــرام املــتــبــادل«، 
ــان املـــصـــري  ــرملـ ــبـ مــــؤكــــدًا »نــنــتــظــر مـــوقـــف الـ
على  ونبني  املحطات،  آخــر  والـــذي سيكون 
موقفه آمااًل كبيرة لحل القضية بهدوء حتى 

ال تتضرر العاقة بن الشعبن العربين«.
بــــدوره، دعـــا أســتــاذ الــعــلــوم السياسية في 
الهاشمي،  وحيد  عبدالعزيز،  امللك  جامعة 
»العربي الجديد«،  في تصريحات خاصة لـ
ــوة الــــخــــاف بــن  ــ ــه تــجــنــبــا لـــتـــوســـيـــع هــ ــ إنــ
الــجــانــبــن أكـــثـــر مـــن الـــحـــد الــحــالــي فيجب 
في  للفصل  الدولية  العدل  ملحكمة  التوجه 
األمـــر. وأكــد أن الــعــاقــات بــن البلدين أكبر 
مــن األزمــــة الــحــالــيــة، وال بــد مــن وضـــع حــّد 
 
ً
ــرفـــن، قــائــا ــادل بـــن الـــطـ ــبـ ــتـ لــلــتــصــعــيــد املـ

»إن الــســعــوديــة أقـــدمـــت عــلــى خــطــوة وقــف 
ــارة موقع  وزيــ ملــصــر،  البترولية  ــدادات  اإلمـــ
ســد الــنــهــضــة فــي أعــقــاب إقــــدام مــصــر على 

التقارب اإليراني«.

القانون الدولي«، بحسب تأكيده. واعتبر أن 
املحك، وعلى  »مصداقية فرنسا باتت على 
باريس أن تستعيد مصداقيتها باالعتراف 
فورًا بدولة فلسطن«. لكن مستشار الرئيس 
الفلسطيني للشؤون االستراتيجية، حسام 
بالتوقعات  األمــر ال يتعلق  »أن  رأى  زملط، 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــدر مــ ــ ــقـ ــ ــر بــــــاريــــــس، بـ ــمــ ــؤتــ ــن مــ ــ مــ
»الــعــربــي  لـــ وقــــال  اإلرادات«.  عــن  بــالــحــديــث 
إرادة  أن تكون هناك  نريد  الجديد«: »نحن 
إعــادة فرض  دولية ووتــيــرة دولية باتجاه 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــقــضــيــة مــحــوريــة 
ومركزية في الشرق األوسط، وإعادة تأكيد 
اإلجماع الدولي حول دولة فلسطينية على 
الشرقية،  القدس  وعاصمتها   1967 حــدود 
الــدولــيــة إليجاد  املــســؤولــيــة  ــادة تأكيد  وإعــ
حل، وليس طرفان يجب عليهما إيجاد حل، 
لذلك وفي هذا السياق، كان باريس خطوة 

باالتجاه الصحيح«، بحسب قوله.
أنــه كان  التي تعتبر  املــواقــف  وتعليقا على 
الــدولــي أن يــكــون كامل  يجب على املــؤتــمــر 
 »صحيح أن 

ً
الصاحيات، علق زملط قائا

املــطــلــوب كـــان مــؤتــمــرًا كــامــل الــصــاحــيــات، 
االجتماع،  حضر  مــن  وكــل  الفرنسين  لكن 
يعلمون أن الفكرة األساسية هي املسؤولية 
النظر عن  أنــه »وبــغــض  الــدولــيــة«، مضيفا 
بعض التصريحات هنا وهناك، أهم ما في 
املــبــادرة الفرنسية وأساسها  األمــر أن روح 
هــي تــأكــيــد املــســؤولــة الــدولــيــة عــن القضية 

الفلسطينية«، وفق تعبيره.
األبــرز يتمثل  الفلسطيني  الهاجس  ويبقى 
بــاريــس، وال  فــي متابعة مــخــرجــات مؤتمر 
متابعة،  لجنة  تشكيل  يــقــرر  لــم  أنـــه  سيما 
على عكس ما كان منتظرًا. وفي هذا الصدد، 
»العربي الجديد« أن سبب  لـ أكــدت مصادر 
كبيرة  وابــتــزازات  »ضغوطات  بـ يكمن  ذلــك 
مـــارســـتـــهـــا إســـرائـــيـــل والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
لجنة  تشكيل  دون  للحيلولة  فرنسا،  على 
ــال زمــلــط إن  ــذا اإلطـــــار، قـ مــتــابــعــة«. وفـــي هـ
»الــرئــيــس أبـــو مـــازن ســيــزور بــاريــس خــال 
الفلسطينية  الــســلــطــة  وأن  املــقــبــلــة،  الــفــتــرة 
العالم،  فــي  وحلفائها  فرنسا  مــع  ستتابع 
ــيـــرة  ــذه الـــوتـ ــ ــنــــاء هــ كـــيـــف ســتــســتــمــر فــــي بــ
الدولية، بحيث يكون مؤتمر باريس نقطة 

االنطاق«، وفق تعبيره.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
بــيــرزيــت شــمــال رام الــلــه، عــلــي الــجــربــاوي، 
تــم في  الــذي  اللقاء  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
دولة   70 أن هناك  ناحية  من  باريس جيد، 
اجتمعت لتؤكد مبادئ أساسية ال تستطيع 
أن تفرضها، لكن تأكيدها مهم قبل وصول 
الرئيس األميركي املنتخب، دونالد ترامب، 
للحكم، وال يــوجــد أكــثــر مــن هــــذا«، بحسب 
الفلسطيني  التوقعات  سقف  وحــول  قوله. 
ــّوق لــلــمــبــادرة الــفــرنــســيــة  ــ ــــذي سـ املــرتــفــع الـ
خـــال الــعــامــن املــاضــيــن، قــــال: »املــســتــوى 
الرسمي الفلسطيني ال يقيس األمور بشكل 
اإلطــار،  جيد، ويتوقع توقعات خارجة عن 
لكن من  املمكن،  مــن  أكثر  للمأمول  ويــذهــب 
حــيــث املــمــكــن هـــذا لــقــاء جــيــد، إذ لــم يخسر 
الــفــلــســطــيــنــيــون شــيــئــا«، بــحــســب اعــتــقــاده. 
وأضاف أن املؤتمر كرس مبدأ حل الدولتن 

»على الورق فقط، ولن يغير أي شيء، لكن 
هذا ما استطاعت فرنسا أن تقوم به«، وفق 
تتمثل  »املــشــكــلــة  إن   

ً
قــائــا وخــتــم  تحليله. 

في أن الفلسطينين يعولون على اآلخرين 
أكثر مما يعولون على أنفسهم، لذلك نفكر 
مــا ال نستطيع  لــنــا  اآلخــريــن سيفعلون  أن 
ــا، وهـــــــــذا مــســتــحــيــل،  ــنــ ــفــــســ ــلـــه ألنــ نـــفـــعـ أن 
لــديــنــا انـــقـــســـام، ونـــظـــام ســيــاســي مــتــرهــل، 
وتراجع  ــدة،  واحـ بسلطة  تــركــزت  وسلطات 
يجب  وبــالــتــالــي  والــشــفــافــيــة،  للديمقراطية 
على  نــعــّول  أن  قــبــل  أواًل  نــحــل مشاكلنا  أن 

العالم«، بحسب قوله.

بعد صدور الحكم أمس )العربي الجديد(

سامح شكري ومولود جاووش أوغلو على هامش مؤتمر باريس )كم أوزدل/األناضول(

خالد علي خالل االحتفال بالحكم القضائي أمس )محمد الراعي/األناضول(

يمثل حكم المحكمة 
اإلدارية العليا 

المصرية ببطالن 
اتفاقية تعيين 

الحدود البحرية بين 
مصر والسعودية 

ضربة قضائية جديدة 
لنظام عبدالفتاح 

السيسي، يتوقع أن 
يكون له ارتدادات 
داخلية فضًال عن 

أخرى خارجية

تبدو ردة الفعل الفلسطينية على مخرجات مؤتمر باريس للسالم في 
الشرق األوسط أقرب إلى خيبة أمل، بسبب عدم إقرار المؤتمر إلجراءات 

ملموسة من أجل الوصول إلى حل الدولتين وإنهاء االحتالل
قضيةالحدث

صفعة قضائية للسيسي 
واحتمال اللجوء للتحكيم

ترجيح العودة لصيغة 
المفاوضات الثنائية

من هو 
المسؤول؟

طالبت حملة الدفاع 
عن األرض، الرافضة 

التفاقية الترسيم، 
بمحاكمة كل من وّقع 

على االتفاقية، مع 
تحميل المسؤولية على 
الرئيس الحالي عبد الفتاح 
السيسي. وقال القيادي 

بالحملة، محمد بسيوني، 
إن »المسؤول األول عن 
التوقيع هو السيسي، 

وليس رئيس الوزراء شريف 
إسماعيل«.

الرياض تنتظر موقف 
البرلمان المصري »الذي 
سيكون آخر المحطات«

القيادة الفلسطينية زرعت 
وهمًا قد تحصده عبر 

مفاوضات ثنائية

احتمال أن تلجأ الحكومة 
لدعوى تناقض جديدة 

أمام المحكمة الدستورية

يحظر أي التزام بهذه 
األنواع من المعاهدات إال 

بعد موافقة الشعب

40 % من الجنود يرون 
أنهم يسهمون في أمن 

الكيان اإلسرائيلي

ضغوط على فرنسا تحول 
من دون تشكيل لجنة 

متابعة للمؤتمر

جاءت حيثيات حكم 
المحكمة اإلدارية العليا 

في مصر أمس، أقرب إلى 
درس قانوني ــ سياسي 

للحكومة

يعاني جيش االحتالل 
اإلسرائيلي في مسألة 

جذب عناصر جديدة إلى 
صفوفه و»جودتها«، 

وفقًا آلخر تقرير صادر عن 
هيئة األركان منذ يومين
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تحاول مدينة جرابلس السورية، بعد أكثر من 3 أشهر على تحريرها، 
نتيجة  نواقص  وجود  رغم  متسارع،  بشكل  طبيعتها  إلى  العودة 
الخالفات  تبقى  المعارك، فيما  بآثار  التعليمي والصحي  القطاع  تأثر 

العسكرية محدودة وتحت السيطرة

تتجه فصائل 
المعارضة السورية، 
التي حسمت قرارها 

بالمشاركة في 
محادثات أستانة، 

المقررة، يوم اإلثنين 
المقبل، إلى تشكيل 
وفدها المفاوض 

في وقت تتكثف 
االتصاالت السياسية 

لضمان عقد 
المحادثات على 

الرغم من محاوالت 
إيران والنظام 

السوري تقويضها 
من خالل التصعيد 

الميداني في وادي 
بردى

45
سياسة

ــــود مــنــهــج تعليمي  ــنــان الـــطـــاب بـــا وجـ
ّ
تــلــق

واضح. وفي هذا الصدد، أوضح محمد أنه يتم 
والتركيب«  »التحليل  حاليًا  الطاب  تدريس 
اآلن،  اعتماد منهاج محّدد حتى  عــدم  بسبب 
الفتًا إلى أن هذا األمر بانتظار الحصول على 
دعـــم لــتــزويــد املـــــدارس بمنهج تــدريــســي. في 
املقابل، قال مدّرس في مدرسة صادق هنداوي 
»العربي الجديد«: »بدأت العمل بعد تحرير  لـ
 

َ
جرابلس بفترٍة قصيرة، وحتى اآلن لم أتقاض
وال لــيــرة«. وأضـــاف املــــدّرس الـــذي رفــض ذكر 
الوحيدة، ألن  املشكلة  ليس  الــراتــب  أن  اسمه، 
مزيٍد  تأهيل  إلــى  تحتاج  التعليمية  العملية 
اٍت إداريـــة أكثر تنظيمًا،  من املـــدارس، وإجــــراء
ــا تـــحـــديـــد الــــكــــادر املـــؤّهـــل  ــهــ يـــأتـــي عـــلـــى رأســ
واحــد،  منهٍج  وتحديد  إداريـــًا  عمله  وتحديد 
إلى  الواحد لُيصار  الطاب في الصف  وعــدد 
تلقني املعلومات وفق املعايير املعروفة عامليًا.

خدمات صحية متوفرة
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى جــرابــلــس بــشــهــٍر كــامــل، 
مستشفى  الــتــركــيــة  الــصــحــة  وزارة  افــتــتــحــت 
إلى املستوصف  في مدينة جرابلس، لينضم 
الــســوري الــوحــيــد داخـــل املــديــنــة، إضــافــة إلــى 
أن الــــــــوزارة حـــّولـــت مـــدرســـة غــيــر فـــّعـــالـــة في 
جرابلس إلى مستشفى صغير يتسع ألربعني 
ســريــرًا، وذلـــك تماشيًا مــع الــحــاالت الصحية 
ــراٍت طــويــلــة مـــن دون عـــاج.  ــتــ الـــتـــي بــقــيــت فــ
بعد  افتتاحه  تــم  الـــذي  الــســوري  املستوصف 
تــحــريــر املــديــنــة بـــأيـــام، وفــيــه 70 مــوظــفــًا بني 
إلى  وقـــّدم خــدمــاٍت  طبيب ومــمــّرض وإداري، 
سّكان املدينة وريفها، وتمّكن من إجراء 9 آالف 
معاينة وأكثر من مئة عملية جراحية، جرى 
األول  أكتوبر/تشرين  شهر  منتصف  إغــاقــه 
التركي، إذ تم إباغ  الوالي  املاضي، بأمٍر من 
املستوصف  بــإخــاء  الصحية  املنطقة  رئيس 
خال ساعاٍت من دون توضيح سبب اإلغاق، 
املستشفى  في  الصحية  الخدمات  كل  لتترّكز 
املكتب  مدير  واعتبر  التركية.  للصحة  التابع 

تركي طبعًا، لكن أيضًا بإدارة محلية ذاتية ال 
تزال نواقصها محدودة بعد كل هذه األشهر. 
الــســوق الــرئــيــســي فــي املــديــنــة يعمل بــطــاقــاٍت 
التجارية  والحركة  منذ سنوات،  يشهدها  لم 
أخـــذت نحو التحسن بعد أن عــاد جــزء كبير 
بــــعــــدت اآللـــــة الــحــربــيــة 

ُ
ــنـــة، وأ مـــن أبـــنـــاء املـــديـ

إلـــى أقــصــى حـــدٍّ مــمــكــن. أســعــار الــســلــع داخــل 
رها، وبينما بلغ 

ّ
جرابلس انخفضت بعد توف

ثمن الدوالر الواحد حوالي 500 ليرة سورية، 
والزيت 650  ليرة،  السكر 525  بلغ ثمن كيلو 
الحمراء  ليرة، واللحوم  ليرة، والبندورة 275 
2750 ليرة، واملازوت 200 ليرة، والبنزين 300 
ليرة، وفقًا ملا شاهد مراسل »العربي الجديد« 

في األسواق.
ولــكــن على الــرغــم مــن عـــودة أعـــداد كبيرة من 
كانوا  أن  بعد  منطقتهم  إلــى  سكان جرابلس 
نازحني في تركيا ومناطق أخرى، فإن القطاع 
ــيـــوم، فــعــدد  الــتــعــلــيــمــي لــيــس عــلــى مـــا يــــرام الـ
املدارس ال يكفي لعدد الطاب، إضافة إلى أنه 
ال توجد مناهج تعليمية واضحة لتدريسها 
إلـــى الـــطـــاب. وقـــال رئــيــس املــكــتــب التعليمي 
جرابلس  مدينة  فــي  املحلي  للمجلس  التابع 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إنـــــه تــم  ـــ عـــلـــي مـــحـــمـــد لــ
تأهيل مدرستني في مدينة جرابلس وإعــادة 
األولى  مجددًا،  الطاب  الستقبال  افتتاحهما 
ــنــــداوي بـــطـــاقـــٍة تــدريــســيــة  مـــدرســـة صـــــادق هــ
تــبــلــغ 1200 طـــالـــب، والــثــانــيــة مـــدرســـة أحــمــد 
سليم ما بطاقٍة استيعابية تبلغ حوالي 800 
أن جرابلس تحتوي على  إلــى  طــالــب، مشيرًا 
بعد.  تأهيلها  يــتــم  لــم  إضــافــيــة  مــــدارس   104
الطاب  لعدد  املدرستني  كفاية هاتني  وحــول 
فــي املــديــنــة، أجـــاب مــحــمــد: »رفــعــنــا طاقتهما 
اثنني، لنصل  بــدوامــني  تــدّرســان  وجعلناهما 
إلــــى طــاقــة اســتــيــعــابــيــة قـــدرهـــا نــصــف طــاب 
املــديــنــة، فـــي حـــني يــبــقــى الــنــصــف الــثــانــي من 
التعليمية،  الــعــمــلــيــة  خــــارج  جــرابــلــس  أبـــنـــاء 
 إلـــى أن الــنــســبــة األكــبــر مــن املــدّرســني 

ً
إضـــافـــة

دون رواتب حتى اآلن«. لكن هاتني املدرستني 

اإلعامي ملدينة جرابلس وريفها، أبو قصي، 
ــركـــي يــكــفــي لــتــغــطــيــة كــل  ــتـ أن املــســتــشــفــى الـ
الطبية في مدينة جرابلس وريفها،  الحاالت 
كونه من املستشفيات الضخمة، التي تحتوي 
عــلــى أجــهــزة ومـــعـــّدات مــتــطــورة ويــعــمــل على 
مدار 24 ساعة يوميًا، ويقّدم العاج والــدواء 
بشكٍل مجاني للمرضى. ولفت أبو قصي في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أنـــه »لـــم يتم  حــديــث لـــ
أو  السوري  إغــاق املستوصف  تحديد سبب 

تحديد موعد إلعادة فتحه حتى اآلن«.

مشاكل مستمرة
لفترات  املدينة  عــن  الكهربائي  التيار  يغيب 
ــلـــة، ويــنــقــطــع فــــي بـــعـــض األحــــيــــان ملـــدة  طـــويـ
تزيد عن 24 ساعة متتالية من دون مبرر أو 

سبب واضــح، وهو ما دفع بعض املؤسسات 
االقــتــصــاديــة لــاعــتــمــاد عــلــى مـــولـــدات التيار 
أبــو قصي  لتسيير عملها. وأعــاد  الكهربائي 
السبب في هذا االنقطاع إلى الضغط الكبير 
على شبكة الكهرباء التي تم تخصيصها من 
التحرير.  بعد  مجاني  بشكٍل  للمدينة  تركيا 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــح فــي حــديــثــه لـــ وأوضــ
املدافئ  الستخدام  اتجهوا  املواطنني  »معظم 
لكمياٍت  وتحتاج  الكهرباء،  على  تعمل  التي 
كــبــيــرة مـــن الـــتـــيـــار«، الفــتــًا إلــــى أن اســتــخــدام 
وأدى  الشبكة  الضغط على  زاد  املــدافــئ  هــذه 
النقطاعها فــي أحــيــاٍن كــثــيــرة. مــن جــهــتــه، لم 
ينكر عبد الهادي، وهو أحد سّكان جرابلس 
الذين عادوا من تركيا بعد تحريرها، أن معظم 
السكان يستخدمون املدافئ الكهربائية، لكنه 

عّبر عن استيائه من استمرار االنقطاع. وقال 
»العربي الجديد« إن »الكهرباء  عبد الهادي لـ
أيــام متواصلة،  أربعة  تستمر باالنقطاع ملدة 
وهــو مــا جعل األهــالــي يبحثون عــن مصادر 
أخرى للكهرباء«، الفتًا إلى أن معظم السكان 
كانوا قد اعتادوا على انقطاع التيار لساعاٍت 
ــص أن تنقطع 

ّ
طــويــلــة فـــي الـــيـــوم، لــكــن املــنــغ

ــام مــتــواصــلــة. الــــرأي  ــ ملــــدة ثـــاثـــة أو أربـــعـــة أيـ
الــذي أوضح  اه املواطن أبو يحيى، 

ّ
ذاتــه يتبن

الكهربائي  التيار  تركيا  أوصــلــت  عندما  أنــه 
التيار  كــان وضــع  املدينة بعد تحريرها،  إلــى 
جيدًا جدًا وال ينقطع إال في أحواٍل نادرة، غير 
أنــه بعد شــهــٍر واحـــد بـــدأت ســاعــات االنقطاع 
أليــاٍم  تنقطع  باتت  تـــزداد شيئًا فشيئًا حتى 

متواصلة من دون سابق إنذار.

من جهة أخرى، تشّكلت في جرابلس محكمة 
ــتــــراٍح مــن  ــاقــ ــاة ومـــحـــامـــني بــ ــفـــة مــــن قـــضـ ـ

ّ
مـــؤل

»املــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء الـــحـــر« فـــي حــلــب، 
وبــتــعــاون بــني الــفــصــائــل واملــجــالــس املحلية، 
بغية إخماد حالة الفوضى التي تلت تحرير 
ــــش«. لــكــن الــخــافــات  املــديــنــة مــن تنظيم »داعـ
القضاء بشكٍل  ــرت على عمل 

ّ
أث الفصائل  بني 

واضــــح، وإن كـــان تــأثــيــرهــا فــي جــرابــلــس أقــل 
مما هو عليه في مناطق أخرى، إال أن بعض 
الفصائل داخلها  الخافات بدأت تنشب بني 
تأثير  لها  يكون  أن  دون  لتنتهي بسرعة من 
ــام، انــدلــع  ــ كــبــيــر عــلــى حــيــاة املــدنــيــني. قــبــل أيـ
خـــاف بــني فصيلني داخــــل مــديــنــة جــرابــلــس 
وتطّور إلى اشتباكاٍت امتدت لنصف ساعة، 
الشوارع،  عــدد من مداخل  إثرها  غلق على 

ُ
وأ

 االشــتــبــاك الحـــقـــًا. وعــلــى الـــرغـــم من 
ّ

لــيــنــفــض
أن هـــذه الـــحـــوادث نــــادرة الــحــصــول، إال أنها 
تـــتـــنـــاقـــض مــــع إخـــــــاء املـــديـــنـــة مــــن املـــظـــاهـــر 

حة باستثناء الشرطة واألمن.
ّ
املسل

ــر، قـــال رئــيــس املكتب  وتعليقًا عــلــى هـــذا األمــ
الـــســـيـــاســـي فــــي »لـــــــواء املـــعـــتـــصـــم« مــصــطــفــى 
التجاوزات  سيجري: »ال ننكر حــدوث بعض 
الفردية، وقلنا سابقًا إننا نعمل على ترتيب 
الــصــفــوف وتــافــي أي أخـــطـــاء«. وأضــــاف في 
اتخذنا  قــد  »كنا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ حديث 
قـــــــــرارات ســـابـــقـــة وجـــــــرى تــنــفــيــذهــا إلخـــــراج 
ــارج املــديــنــة، ومــثــل هــذه  جــمــيــع الــفــصــائــل خــ
ــــى تـــكـــاتـــف جــمــيــع الـــقـــوى  األمـــــــور تـــحـــتـــاج إلـ
ــه »إذا  املــــوجــــودة لــتــفــعــل دورهـــــــا«، مـــؤكـــدًا أنــ
قـــورن مــا حــدث مــن أخــطــاء مــع مناطق ثانية 
الرغم  املــائــة، لكن على  فإنها ال تتعّدى 1 في 
ـــص مــــن كــل 

ّ
ــك يــــجــــري الـــعـــمـــل لـــلـــتـــخـــل ــ مــــن ذلــ

ـــل الــعــســكــريــني في 
ّ

األخـــطـــاء الــفــرديــة أو تـــدخ
الشأن املدني«. وناشد سيجري عبر »العربي 
الــســوريــني أصــحــاب الخبرة  الــجــديــد« جميع 
والـــكـــفـــاءات والــعــلــمــاء لــلــعــودة إلـــى جــرابــلــس 
: »تـــم تــحــريــر عـــشـــرات الـــقـــرى فـــي ريــف 

ً
ــائـــا قـ

حلب الشمالي الشرقي، ولكن ال يمكننا كجهة 
عــســكــريــة تــخــطــي الــعــقــبــات مـــن دون تــعــاون 
مــع الــكــفــاءات فــي االخــتــصــاصــات املختلفة«، 
ــاب الـــكـــفـــاءات  ــحــ داعـــيـــًا جــمــيــع الــنــخــب وأصــ

ملمارسة  القرى  وباقي  جرابلس  إلــى  للتوجه 
تــم استقبال  أنــه  إلــى  دورهـــا الطبيعي. ولفت 
رئــيــس الــحــكــومــة املــؤقــتــة جــــواد أبـــو الحطب 
ســـابـــقـــًا، وتــســلــيــم الــحــكــومــة املـــؤقـــتـــة مــقــرات 
ى 

ّ
ملمارسة عملها داخل جرابلس، حتى يتسن

لــلــعــســكــريــني الــتــفــّرغ بــشــكــٍل كــامــل للجبهات 
ـــتـــة 

ّ
املـــؤق لـــلـــحـــكـــومـــة  ــيــــة  املــــدنــ اإلدارة  وتـــــــرك 

واملجالس املحلية.

الدور التركي
ــن الــــــدور الـــتـــركـــي فـــي إعــــــادة الـــحـــيـــاة إلــى  وعــ
جـــرابـــلـــس، فــقــد أعـــطـــى الـــرئـــيـــس رجــــب طيب 
ــة بـــلـــديـــة غــــازي  ــرئـــاسـ أردوغـــــــــان تــعــلــيــمــات لـ
ــــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع الــبــنــيــة  عـــنـــتـــاب مـ
حدائق  وإنشاء  جرابلس  مدينة  في  التحتية 
ألعاب لألطفال. وكان رئيس بلدية كركميش 
الحدودية املحاذية لجرابلس في والية غازي 
عــنــتــاب الــتــركــيــة، نـــوح قــوجــه أصــــان، قـــال إن 
السلطات تبذل قصارى جهدها لانتهاء من 
مشكلة غــيــاب املــيــاه والــكــهــربــاء عــن املــديــنــة، 
ــرن لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات   عـــن تــجــهــيــز فــ

ً
فـــضـــا

املنطقة من الخبز. وقامت شركة تركية خاصة 
جرابلس  مدينة  بتزويد  كركميش  فــي  تعمل 
بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، حــيــث جـــرى حــفــر خط 
تحت األرض، بطول 3 كيلومترات، ملّد أساك 
جرابلس.  إلــى  كركميش  منطقة  من  الكهرباء 
ــائــــل إعــــــام تـــركـــيـــة عــــن مـــســـؤول  ونـــقـــلـــت وســ
فــــي الـــشـــركـــة قـــولـــه إن مـــركـــز تــــوزيــــع مــنــطــقــة 
ــلـــوواط مــن  ــيـ ــام بــتــولــيــد 31.5 كـ ــ كــركــمــيــش قـ
الطاقة الكهربائية، وإرسالها عبر خط التوتر 
الــعــالــي إلـــى مـــخـــازن لتخفيض جــهــدهــا إلــى 
املخفض  الكهرباء  التيار  ونقل  كيلوواط،   20
إلــى مدينة  كــابــات تتحمل جــهــدًا عاليًا  عبر 
جرابلس. ُيذكر أن تركيا كانت تزود سورية، 
املائة من  في   20 عبر شركة خاصة، بحوالى 
السوري  الجانب   

ّ
أن غير  الكهربائية،  الطاقة 

وقــف   ،2012 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي  قـــرر 
التزود بالكهرباء من الشركة التركية.

الشمال  التركية ملناطق  املــشــاريــع  إطـــار  وفــي 
السوري، التي تم انتزاعها من تنظيم »داعش« 
ومن املليشيات الكردية في إطار عملية »درع 
الـــفـــرات«، أعــلــن نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الــتــركــي، نــور الــديــن جنكلي، أن بــاده بصدد 
ــديـــدة فـــي تــلــك املـــنـــاطـــق، وأنــهــا  ــدن جـ بـــنـــاء مــ
الحياة  مــقــومــات  جميع  توفير  على  ستعمل 
للمناطق السورية املتاخمة للحدود التركية، 
وذلك بطول 95 كيلومترًا وبعمق 45 كيلومترًا. 
الـــذي حققته عملية »درع  النجاح  أحــيــا  وقــد 
ــال لـــدى األتـــــراك بــإقــامــة منطقة  ــ الـــفـــرات« اآلمـ
آمــنــة فــي الــشــمــال الــســوري خالية مــن تنظيم 
»داعش« واملليشيات الكردية. وقال مسؤولون 
أتراك، في وقت سابق، إن هذه املنطقة ستمتد 
فــي الــوقــت الــحــاضــر مــن مدينة جــرابــلــس الى 
الــراعــي بــطــول نحو 70 كلم وبعمق 20  بــلــدة 
ــم. وكــــانــــت جـــرابـــلـــس، قـــبـــل خـــروجـــهـــا عــن  ــلـ كـ
الــعــام 2012،  الــنــظــام منتصف  قـــوات  سيطرة 
بــوابــة حــدوديــة رسمية مــع تــركــيــا، ويقابلها 
ويقطنها  كركميش،  بلدة  التركي  الطرف  في 
نحو 25 ألف نسمة. ومن غير املعروف اليوم 
بدقة عدد املقيمني فيها من سكانها األصليني 
وكان  األخـــرى..  املناطق  من  إليها  والنازحني 
قـــال، فــي وقـــت ســابــق، إن عـــدد ســكــان املدينة 
ــفـــرات« من  الـ نــجــاح عملية »درع  بــعــد  ارتــفــع 

3500 إلى 20 ألف شخص.

جرابلس المحررة 
تمارين لعودة الحياة

المعارضة تهيئ وفدها لـ»أستـانة«

المتحدة  األمم  طالب رؤساء وكاالت 
الشؤون  ومنسق  الالجئين،  لشؤون 
الطفولة  رعاية  وصندوق  اإلنسانية، 
العالمي  الغذاء  وبرنامج  )يونيسيف( 
في  العالمية،  الصحة  ومنظمة 
دافوس  في  اجتماعهم  عقب  بيان، 
بالوصول »غير  اإلثنين،  بسويسرا، أمس 
المشروط واآلمن والفوري« لكل األسر 
من  المحرومين  السوريين  واألطفال 
أنه  معتبرين  اإلنسانية،  المساعدات 
صامتًا«  يقف  »أال  العالم  على  ينبغي 

إزاء ما ال يزال يحصل في هذا البلد.

دعوة أممية 
إليصال المساعدات

الغالف

الحدث

عمار الحلبي، عدنان علي

شمالي  جرابلس  مدينة  نفضت 
ــــرب عــنــهــا،  ــــحـ ــار الـ ــبــ ســـــوريـــــة، غــ
تحت  لسنوات  استمرت  أن  بعد 
إثر  »الدولة اإلسامية«، وذلك  حكم تنظيم 
سيطرة فصائل املعارضة السورية املقاتلة 
 24 فــي  عليها  الــفــرات«  »درع  عملية  ضمن 
أغسطس/آب من العام املاضي. اليوم وبعد 
أكثر من ثاثة أشهر من طــرد »داعــش« من 
املــديــنــة، دخــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« إلــيــهــا، 
لـــتـــرصـــد أوضـــــــاع املـــدنـــيـــني فــيــهــا والـــبـــالـــغ 
عددهم حوالي 40 ألفًا، وأبرز احتياجاتهم، 

وما تم ترميمه بعد الحرب.

السوق الرئيسي يعمل 
بطاقاٍت كبيرة والحركة 

التجارية تتحسن

قرارات سابقة جرى 
تنفيذها إلخراج جميع 
الفصائل خارج المدينة

نموذج لما تريد تركيا أن يكون منطقة آمنة على حدودها

مصارحات في اجتماعات أنقرة 
سّهلت حسم القرار

حركة شبه طبيعية
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــافـــت عـ ــعـ ــبــــدو املــــديــــنــــة قــــد تـ تــ
صات، فشوارعها ووجــوه 

ّ
املنغ وجــود بعض 

الــعــابــريــن فــيــهــا تــعــطــي انــطــبــاعــًا بـــأن أهلها 
ــة، وكــــــأن كــل  ــعــ ــى غـــيـــر رجــ ــ وّدعــــــــوا الــــحــــرب إلـ
شـــــيء عـــلـــى مــــا يــــــــرام. أحـــــد أســــبــــاب الــــعــــودة 
املــقــبــولــة نسبيًا إلـــى الــحــيــاة فــي املــديــنــة، هو 
تــكــون جرابلس  بــأن  التركية  السلطات  رغــبــة 
وللمناطق  الرشيدة  املحلية  لــإدارة  نموذجًا 
اآلمنة في األجزاء السورية املحررة من سلطة 
الــنــظــام الـــســـوري. هـــذه املــنــاطــق اآلمـــنـــة الــتــي 
ــة الـــحـــرب الــســوريــة  ــدايـ تــقــتــرح تــركــيــا مــنــذ بـ
إقــامــتــهــا، ورفـــــض الـــغـــرب الــســيــر بـــهـــا، تــبــدو 
تــجــربــتــهــا فـــي جــرابــلــس مــقــبــولــة جــــدًا، بــدعــم 

نادم على خطابه  إنه غير  )الصورة(،  أوباما  باراك  األميركي،  الرئيس  قال 
الذي رسم فيه »خطًا أحمر« يتعلق باستخدام النظام السوري ألسلحة 
ونقلت   .2012 عـــام  كيميائية 
قوله:  برس«  »فرانس  وكالة  عنه 
لو  فــادحــًا  خطأ  سارتكب  »كنت 
تغير  لن  الكيميائية  األسلحة  قلت: 
وأضاف  حساباتي«.  الواقع  في 
إليه  انتهى  مما  الرغم  »على  أنه 
ــالم، أعــتــقــد أنــه  ــ ــي اإلعـ األمـــر ف
ما  السياسي،  واشنطن  عالم  في 
األسد  )بشار(  أن  هو  حقيقي  هو 

تخلص من أسلحته الكيميائية«.

يعيش نحو مائة ألف مدني في وادي بردى، مأساة إنسانية تتفاقم 
يومًا بعد آخر، إذ أفادت »الهيئة اإلعالمية« في المنطقة بأن الوضع 
بالغ  ــردى  ب وادي  فــي  اإلنساني 
إذ  بالتدهور،  وآخــٌذ  الخطورة، 
»تعيش المنطقة منذ 25 يومًا بال 
وال  اتصاالت  وال  كهرباء  وال  ماء 
شبكات إنترنت وال أدنى مقومات 
والمعيشية.  الخدمية  الحياة 
كما يزداد يومًا بعد يوم تفشي 
كبار  عــنــد  سيما  وال  ــراض  ــ األمـ
المناعة  وذوي  واألطفال  السن 

الضعيفة«.

أوباما غير نادم

مأساة إنسانية تتفاقم

أعلن علوش أنه سيترأس وفد الفصائل في أستانة )سلفادوري دي نولفي/فرانس برس(

حركة المدينة تعطي انطباعًا بأنها وّدعت الحرب نهائيًا )كم أوزديل/األناضول(

بوقف إطاق النار بريف دمشق.
ــي فــصــائــل  ــادر فــ ــيــــاق، أكــــــدت مــــصــ وفـــــي الــــســ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســلــحــة، مــطــلــعــة على 
كــوالــيــس االجــتــمــاعــات الــتــي جـــرت فــي أنــقــرة، 
أنـــه لــم يــحــدث »انــقــســام حــــاد« بــني الفصائل 
حيال املشاركة من عدمها في مؤتمر أستانة. 
وأشــــــارت فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الوفد  فــي  الفصائل  ل بعض 

ّ
أن عــدم تمث إلــى 

املـــفـــاوض، ال يــعــنــي عـــدم دعــمــهــا هـــذا الــوفــد، 
الذي يضم عسكريني معارضني وقادة فصائل 
قاتلت قوات النظام واملليشيات اإليرانية على 
مدى سنوات، وأجبرت الجانب الروسي على 
التعامل معها، بعد أن كانت موسكو تصنف 
»التنظيمات  بـ  ما يوصف  في خانة  بعضها 

اإلرهابية«.
ــــرت مـــصـــادر، كــانــت مـــن ضــمــن املــدعــويــن  وذكـ
للمؤتمر، أن األجــواء »كانت مريحة«، مشيرة 
متناهية«،  بصراحة  »تحدث  الجميع  أن  إلــى 
ــرف الـــتـــركـــي »لـــــم يــضــغــط،  ــطــ ــــدة أن الــ ــــؤكـ ومـ
ولـــم يــهــدد املــعــارضــة مـــن أجـــل املــوافــقــة على 
الذهاب الى مؤتمر أستانة كرهًا«. وأوضحت 
املــصــادر، أن مسؤولني أتــراكــًا، شــرحــوا خال 
األيام الثاثة األولى من االجتماعات، سلبيات 
ــدم الـــذهـــاب إلـــى مــؤتــمــر أســتــانــة، مشيرين  عـ
إلـــى أن إيــــران، تــرغــب فــي انــهــيــار اتــفــاق وقــف 
إطـــاق الــنــار، »مـــن أجـــل اســتــكــمــال مشروعها 

أحمد حمزة

ــاورات الــســيــاســيــة حــــول املــلــف  ــ ــشـ ــ تــتــكــثــف املـ
ــبــــل أقـــــــل مـــــن أســـــبـــــوع مـــــن بــــدء  الـــــــســـــــوري، قــ
بحسب  انعقادها،  املــقــرر  أستانة  مــفــاوضــات 
ــ التركية، في 23 يناير/  التفاهمات الروسية 
كـــانـــون الــثــانــي )اإلثـــنـــني املـــقـــبـــل(، فـــي الــوقــت 
ــد املـــعـــارضـــة  ــ ــدأت تــتــضــح مـــامـــح وفـ ــ ــــذي بــ الــ
بعدما حسمت العديد من الفصائل املعارضة 
موقفها لناحية املشاركة لوضع روسيا أمام 
الضامنني  البلدين  أحــد  بوصفها  واجباتها 
التــفــاق أنــقــرة، وال سيما أن الــنــظــام الــســوري 
التصعيد  يــواصــان  له  املساندة  واملليشيات 
فـــي ريــــف دمـــشـــق، تــحــديــدًا فـــي وادي بــــردى، 
الــذي لــم تهدأ فيه املــعــارك، منذ ســريــان وقف 
إطاق النار قبل تسعة عشر يومًا في محاولة 
للسيطرة على قرية عني الفيجة، التي تحوي 
السورية بمياه  العاصمة  ُيــغــذي  أهــم مــصــدٍر 

الشرب.  

مشاورات سياسية 
وبـــدا واضــحــًا أن املـــشـــاورات تسير فــي أكثر 
ــا، وشــمــل  ــ ــيـ ــ قــــادتــــه روسـ ــاه: األول  ــ ــجـ ــ اتـ مــــن 
اتصااًل هاتفيًا بني وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي الفـــــروف، بــنــظــيــره الــتــركــي، مــولــود 
ــنــــني، تـــم خــالــه  ــو، أمــــس اإلثــ ــلــ جـــاويـــش أوغــ
مــنــاقــشــة االســـتـــعـــدادات ملـــحـــادثـــات أســتــانــة. 
الخارجية  وبحسب مصادر دبلوماسية في 
ــاضـــول«، فقد  الــتــركــيــة، تحدثت لــوكــالــة »األنـ
ــة الــســوريــة واتــفــاق  ــ تـــنـــاول الــــوزيــــران »األزمــ
وقف إطاق النار املعلن في عموم الباد، منذ 
بضمانة  املاضي،  األول  ديسمبر/كانون   30
تركية روسية«. كما تطرقا إلى االستعدادات 
بيان  أشــار  فيما  أستانة،  الجارية ملحادثات 
الوزيرين »شددا  أن  إلى  الروسية  الخارجية 
عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام الــصــارم بــنــظــام وقــف 
ــال الــقــتــالــيــة«. كــذلــك كــانــت مــحــادثــات  ــمـ األعـ
أســـتـــانـــة مــــحــــور الـــنـــقـــاشـــات الــــتــــي أجــــراهــــا 
الفروف مع وزير الخارجية في كازاخستان، 
خــيــرت عــبــدالــرحــمــنــوف. وبــالــتــزامــن، تــولــى 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، مــنــاقــشــة اإلعــــــداد لــلــمــحــادثــات 

فرصة كبيرة لتأكيد عدم رغبة النظام وإيران 
في حل سياسي، وهو ما ُيعزز شراكة روسية 
تـــركـــيـــة، ويـــوســـع هـــــّوة الـــخـــاف بـــني روســيــا 
ــران، وهــو مــا يصب فــي صــالــح املعارضة  وإيــ

السورية.

علوش لرئاسة وفد المعارضة
ورشحت أسماء بارزة في املعارضة السورية 
أستانة،  في  املــفــاوض  الوفد  لتكون  املسلحة، 
غير أن مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«، أكـــدت أن 
اإلعــام،  شرت ببعض وسائل 

ُ
ن التي  األسماء 

هـــي لــشــخــصــيــات مـــن ضــمــن الــفــصــائــل الــتــي 
 على الذهاب، والتي قدمت أسماء 

ً
وافقت فعا

بناء على  الــوفــد  بتشكيل  ممثليها، وشــرعــت 
ذلك، بانتظار أن تعلن فصائل أخرى لم تحسم 
والــذي سيتلوه  النهائي،  املوقف  بعد،  أمرها 
إعان أسماء وفد املعارضة التفاوضي بشكل 
الدفع بشخصيات جديدة  يتم  قد  إذ  نهائي، 
فــي محادثات  مــا يتم مناقشته  لــلــوفــد، وهــو 

املعارضة الجارية.
وبـــالـــتـــالـــي مــــن املـــمـــكـــن أن تــتــغــيــر األســــمــــاء 
املطروحة اآلن، مع تأكيدات من محمد علوش 
)ممثل عــن جيش اإلســــام( أنــه ســيــرأس وفد 
املعارضة، الذي سيكون معظمه من القيادات 
تقنيون  مستشارون  له  وسيكون  العسكرية، 
)ســـيـــاســـيـــون وقــــانــــونــــيــــون(، قــــد تــخــتــارهــم 
»الهيئة العليا للمفاوضات« أو يتم تسميتهم 
بمحادثات  املشاركة  الفصائل  مع  بالتشارك 

أنقرة. 
وفي السياق، ذكر القيادي في »فيلق الشام«، 
 فيلق 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــنــذر ســــراس، لـــ

ـــام مـــن بـــني الــفــصــائــل الـــتـــي وافـــقـــت على 
ّ

الـــش
ــح أن األســـمـــاء  ــ ــى أســـتـــانـــة. وأوضــ الــــذهــــاب إلــ
إلــى أستانة  املتجه  الــوفــد  فــي  التي ستشارك 
اآلن واإلعــان  »سيتم تحديدها بشكل ســري 
النقاشات جارية للبت  تــزال  عنها الحقًا، وال 
ــاملــــوضــــوع«. مـــن جــهــتــه، لـــم يــنــف أو يــؤكــد  بــ
املــتــحــدث بـــاســـم حـــركـــة »أحــــــرار الــــشــــام«، أبــو 
يــوســف املــهــاجــر، مـــا قــيــل عـــن رفـــض الــحــركــة 
املشاركة في أستانة، مشيرًا في تصريحات لـ 
»العربي الجديد«، إلــى أن »األمــر ال يــزال قيد 

املباحثات واملشاورات«.

ة من سورية، والذين يشّكلون 
ّ
في تهجير السن

غــالــبــيــة ســكــانــهــا، وســتــتــخــذ مـــن عــــدم ذهـــاب 
لــذلــك«، بحسب  ذريعة  أستانة  إلــى  املعارضة 

املصادر.
ــراك أكـــدوا استعداد  وذكـــرت املــصــادر، أن األتــ
لــبــدء مــعــارك ضــد املعارضة  إيـــران  مليشيات 
ــا ريــــف حلب  ــرزهـ ــة، أبـ فـــي أمـــاكـــن عــــدة ســـوريـ
الجنوبي للوصول الى بلدتي كفريا والفوعا 
ــــب شــمــال  الــشــيــعــتــني بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة إدلـ
غــربــي ســـوريـــة، وفـــي غــوطــة دمــشــق الشرقية 
لضرب طوق كامل على العاصمة دمشق. كما 
أوضــحــت املــصــادر، أن الــجــانــب الــتــركــي أشــار 
واملعارضة  الــثــورة  كارثية« على  »نتائج  إلــى 
ــال ظــهــورهــا بمظهر املعطل  فــي حـ الــســوريــة 
ملسار تفاوضي جديد. وذكرت مصادر أخرى 
مطلعة على مسار املحادثات، أن األيام الثاثة 
األخــيــرة مــن اجــتــمــاعــات أنــقــرة والــتــي ضمت 

عسكريني وقادة فصائل »كانت صعبة«. 
ــإن قـــــادة  ــ ــ ــدة، فـ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــات املـ ــلــــومــ ــعــ وبــــحــــســــب املــ
الفصائل الذين وافــقــوا على الــذهــاب، وجــدوا 
اآلمــال بنجاحه، ربما  املؤتمر، على ضآلة  أن 
ُيسهم في الحد من عمليات التهجير الواسعة 
لــلــســوريــني، الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا إيــــــران، وتــعــجــز 
ميزان  اختال  إيقافها، في ظل  املعارضة عن 
النظام وحلفائه.  لقوات  القوى بشكل واضــح 
كما أن هذه األصوات، رأت أن املؤتمر، سيكون 

مع نائب مبعوث األمم املتحدة الخاص إلى 
سورية، رمزي عز الدين رمــزي، وسط تأكيد 
مــن الــكــرمــلــني عــلــى ضــــرورة عـــدم نــســيــان أن 
كبديل  مطروحة  »ليست  أستانة  مــحــادثــات 
فــي ذلك  للتفاوض، بما  األخـــرى  الصيغ  عــن 
ــل يــجــري  ــتــــفــــاوض فــــي جـــنـــيـــف، بــ عــمــلــيــة الــ
تكاملية«.  تــفــاوضــيــة  عمليات  عــن  الــحــديــث 
فــي حــني لــم يــؤكــد الــكــرمــلــني أو ينفي صحة 
ــــإدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة  تــوجــيــه دعــــوة لــ
لحضور محادثات أستانة. أما املسار الثاني 
إيـــــــران، إذ تشهد  فـــي  لـــلـــمـــشـــاورات فــيــتــركــز 
ــران، املــتــهــم األبــــــرز بــمــحــاولــة اإلطـــاحـــة  ــهــ طــ
بــاتــفــاق وقـــف إطــــاق الـــنـــار، الــيــوم الــثــاثــاء، 
مــبــاحــثــات يــجــريــهــا رئــيــس حــكــومــة الــنــظــام، 
ــيــــني.  ــــع مــــســــؤولــــني إيــــرانــ ــاد خـــمـــيـــس، مـ ــمــ عــ
جانب  إلــى  سياسيًا  طابعًا  الــزيــارة  وتتخذ 
آخر اقتصادي، بعدما ذكرت صحيفة الوطن، 
أنه من املتوقع أن يبحث  النظام،  املقربة من 
العاقات  إيــران سبل تعزيز  النظام مع  وفــد 
االقـــتـــصـــاديـــة ومـــنـــح خــــط ائـــتـــمـــانـــي جـــديـــد، 

يتوقع أن يصل إلى مليار دوالر.  
وفي سياق متصل، أعاد أمني املجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني، علي شمخاني، الذي 
ــة بــاده  يلتقيه الــخــمــيــس، الــتــأكــيــد عــلــى رؤيـ
إلنهاء األزمة السورية، في مقابلة مع فصلية 
طــهــران«،  فــي  الخارجية  السياسة  ــات  »دراســ
)إرنا(  والتي نشرتها وكالة األنباء اإليرانية 
أمــس. وتتضمن الرؤية على حد قوله »وقف 
إطاق النار فورًا وتنفيذ اإلصاحات وتبلور 
الحوار الداخلي وإجراء االنتخابات الشاملة«. 
لكن األهم في تصريحات شمخاني، الذي زار 
سورية، األسبوع املاضي، اعتباره أن »تحرير 
حلب وتطهير املناطق املحيطة بدمشق عبر 
السياسية  واملصالحة  العسكرية  العمليات 
دليل على نجاح استراتيجية سورية – إيران 
– روسيا وجبهة املقاومة املشتركة«، على حد 
وصــفــه. وتــعــكــس تــصــريــحــات شمخاني نية 
إيران االستمرار، عبر مليشياتها في سورية، 
فــــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــتــهــجــيــر أهـــالـــي 
مــحــيــط دمـــشـــق. كــمــا تــشــيــر إلــــى أن الــضــغــط 
ــذي يــــقــــوده الـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه  ــ الـــعـــســـكـــري الــ

يحظى بغطاء روسي.

كواليس اجتماعات أنقرة
أنقرة، منذ  الرغم من أن املحادثات في  وعلى 
ــن فــصــائــل  ــبــــوع، بـــني مــمــثــلــني عـ ــن أســ أكـــثـــر مـ
ــة ومـــســـؤولـــني أتـــــــراك، لم  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ املـ
ــنـــــني، إال أن  ــ ــًا، حـــتـــى مـــســـاء اإلثـ ــيـ ــمـ تــنــتــه رسـ
مــصــدرًا مطلعًا على مــســار مــحــادثــات أنــقــرة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــعــظــم قــيــادات  أكـــد لـــ
 
ً
ــرة، وعـــمـــا ــ ــقـ ــ ــي أنـ املــــعــــارضــــة املـــتـــواجـــديـــن فــ

الــــســــوري،  لــلــشــعــب  بــنــصــائــح دول صـــديـــقـــة 
وافــقــوا على الــذهــاب ألستانة وأبــرزهــم فيلق 
الشام، الجبهة الشامية، جيش النصر، الفرقة 
الساحلية األولى، فرقة السلطان مراد، جيش 
اإلسام«. وأوضح أنهم تلقوا وعودًا أن يكون 
الــوضــع فــي وادي بــــردى، إحـــدى أهـــم النقاط 
املــدرجــة فــي جــدول األعــمــال. ووفــقــًا للمصدر، 
فــإن »فــصــائــل عسكرية أخـــرى، أبــرزهــا حركة 
أحرار الشام وجيش املجاهدين وجيش إدلب 
آرائــهــا وتوجهاتها، لم  الــحــر، وعلى اخــتــاف 
تــبــد، حــتــى الــســاعــة، حــمــاســة كــبــيــرة للذهاب 
إعــان موقفهم  إلــى أستانة، وهناك تلكؤ في 
ــرار الـــشـــام، التي  الــنــهــائــي ال سيما حــركــة أحــ
قـــالـــت، إنـــهـــا ال تـــــزال تـــــدرس املــــوقــــف«. وقـــال 
أنــقــرة، والــذي طلب عدم  املصدر املتواجد في 
قبولها  أعلنت  التي  الفصائل  إن  اســمــه،  ذكــر 
الذهاب إلى أستانة، ترى أن الغياب عن »هذه 
املــحــطــة الــســيــاســيــة بــالــغــة األهــمــيــة فـــي هــذه 
الــفــتــرة الـــحـــرجـــة«، ســيــزيــد الــخــســائــر. ووفــقــًا 
للمصدر، تعتقد هذه الفصائل أن »مفاوضات 
أســتــانــة ضــروريــة اآلن لتقليل الــخــســائــر، ألن 
مـــوازيـــن املـــيـــدان، لــيــســت فـــي أفــضــل أحــوالــهــا 
ــعــلــل« 

ُ
بــالــنــســبــة لــلــمــعــارضــة«. فـــي املــقــابــل »ت

ــة مـــوقـــفـــهـــا، أن »مـــفـــاوضـــات  فـــصـــائـــل رافــــضــ
أستانة« لن تأتي بجديد، ال سيما وأن النظام 
وضــامــنــه الـــروســـي، لـــم يــلــتــزمــوا لــيــوم واحـــد 

األيام األخيرة من 
اجتماعات أنقرة 

»كانت صعبة«
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إسقاط طائرة غير 
عسكرية فوق طهران

ســقــطــت طــائــرة مجهولة مــن دون 
ُ
أ

ــــس االثـــــنـــــن، فــــي ســمــاء  طــــيــــار، أمــ
ونقلت  طهران.  اإليرانية  العاصمة 
لألنباء،  اإليــرانــيــة  »تسنيم«  وكــالــة 
عن محافظ طهران عيسى فرهدي، 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفـ ــ قــــولــــه إن »قــــــــوات الـ
الــنــار على طائرة  اإليــرانــيــة أطلقت 
بـــا طـــيـــار فـــي وســــط طــــهــــران، لكن 
الطائرة لم تكن عسكرية«. وأضاف 
وقد  تكن عسكرية،  لم  »الطائرة  أن 
دخــلــت منطقة حــظــر الــطــيــران، وال 

نعلم إلى أي جهة تنتمي«. 
)العربي الجديد(

االتحاد األوروبي 
ملتزم باالتفاق النووي 

مع إيران

أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة االتـــحـــاد 
األوروبــــــــي فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي 
ــــن، فــي  ــ ــنـ ــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، أمـــــــس االثـ
ــاد ســيــلــتــزم  ــ ــحــ ــ أن »االتــ بــــروكــــســــل 
بــاالتــفــاق حـــول الــبــرنــامــج الــنــووي 
اإليــــرانــــي«، مــعــتــبــرة أنـــه »فـــي غاية 
ــارة«.  ــقـ األهــمــيــة خــصــوصــا ألمــــن الـ
ــــى  وأضــــــــافــــــــت لـــــــــدى وصـــــولـــــهـــــا إلـ
ــة دول  ــيــ ــارجــ لـــــــــــوزراء خــ ــاع  ــمــ ــتــ اجــ
االتــــحــــاد، أن »االتــــحــــاد ســيــواصــل 
العمل من أجل احترام وتطبيق هذا 
االتــفــاق بــالــغ األهــمــيــة وخصوصا 

بالنسبة ألمننا«.
)فرانس برس(

عرض مقايضة 
من ترامب لبوتين

املنتخب  األمــيــركــي  الــرئــيــس  كشف 
»تايمز«  تــرامــب، لصحيفة  دونــالــد 
إنهاء  »ســيــعــرض  أنــه  البريطانية، 
الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى روســيــا 
ــرة الــــقــــرم، فــي  ــزيــ لــضــمــهــا شـــبـــه جــ
ــابـــل اتــــفــــاق لـــخـــفـــض األســـلـــحـــة  ــقـ مـ
ــيــــس الــــروســــي  ــرئــ ــع الــ ــ الــــنــــوويــــة مـ
فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن«. وقــــــال تـــرامـــب 
ــشــرت يـــوم األحــــد، إنــه 

ُ
فــي مقابلة ن

األميركية  السياسة  بــشــدة  »انــتــقــد 
فــي الــســابــق«، واصــفــا غـــزو الــعــراق 
بــأنــه »ربـــمـــا أكــبــر خــطــأ فـــي تــاريــخ 
ــه أقــــرب إلــى  الـــواليـــات املــتــحــدة وأنــ

إثارة عش الدبابير«.
)رويترز(

وصول 10 من معتقلي 
غوانتنامو إلى ُعمان

وصــــل عـــشـــرة مـــن مــعــتــقــلــي سجن 
غــوانــتــنــامــو الــعــســكــري األمــيــركــي، 
أمـــس االثـــنـــن، إلـــى ســلــطــنــة عــمــان 
أعلنت  حسبما  املؤقتة«،  »لإلقامة 
تــوضــح  ــم  ــ ــ ول ــة.  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة 
الذين  املعتقلن  الـــوزارة جنسيات 
وصلوا إلى السلطنة قبل أيام من 
انــتــهــاء واليــــة الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــان أوبــــامــــا قــد  ــ ــا. وكــ ــ ــامـ ــ بـــــــاراك أوبـ
جعل من إغاق معتقل غوانتنامو 
الـــواقـــع فــي كــوبــا إحــــدى أولــويــات 

سياسته.
)فرانس برس(

ميركل للرئيس األميركي 
المنتخب: مصير 

األوروبيين بأيديهم

ــارة األملــــــانــــــيــــــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ أكــــــــــــــدت املـ
ــيــــا مــــيــــركــــل، أمـــــــس االثــــنــــن،  أنــــجــ
الـــحـــادة للرئيس  بــعــد االنـــتـــقـــادات 
ترامب  دونــالــد  املنتخب  األمــيــركــي 
لــــاتــــحــــاد األوروبـــــــــــــــي، وإشـــــادتـــــه 
بخروج بريطانيا من هذا االتحاد، 
يــبــقــى  األوروبــــــــيــــــــن  ــر  ــيــ »مــــصــ أن 
ــد أن  ــ ــهـــم«. وأضــــافــــت »أريــ ــديـ فـــي أيـ
الــدول  تعمل  السعي حتى  أواصـــل 
ــاء ســـويـــة نـــحـــو املــســتــقــبــل  ــ ــــضـ األعـ
ملــواجــهــة تــحــديــات الـــقـــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن«. ورفــضــت ميركل مرة 
الـــتـــهـــديـــد  بـــــن  ــلــــط  جـــــديـــــدة أي خــ
»أريد  وقالت  والاجئن،  اإلرهابي 
أن أفــصــل اإلرهــــــاب عـــن الــاجــئــن، 
ــوا مــن  ــ ــربـ ــ فـــأكـــثـــريـــة الــــســــوريــــن هـ
الــحــرب  ومـــن قــمــع )نــظــام الرئيس 

بشار( األسد«.
)فرانس برس(

بــعــد أســـبـــوع مـــن بــــدء جــولــتــه فـــي املــنــطــقــة، 
عقد املــبــعــوث األمــمــي إلــى الــيــمــن، إسماعيل 
عبدربه  الرئيس  مع  لقاًء  أحمد،  الشيخ  ولــد 
مــنــصــور هــــادي، فــي مــقــر إقــامــتــه املــؤقــت في 
مدينة عدن، في إطار مساعيه إلحياء الهدنة 
بتفاصيل  غــمــوض يحيط  املــيــدانــيــة، وســـط 
املقترحات التي قدمها املبعوث األممي، ومن 
املــقــرر أن يــكــون قــد حملها إلـــى االنــقــابــيــن 
ــاءت  فـــي صــنــعــاء، مـــســـاء أمــــس االثـــنـــن. وجــ
الزيارة على وقع تطورات عسكرية ال تصب 
في مصلحة تحالف الحوثي صالح، من تعز 

وصنعاء إلى باب املندب.
في هذا السياق، أفادت مصادر حكومية في 
»العربي الجديد«، بأن »املبعوث  مدينة عدن لـ
األممي الذي وصل إلى عدن أمس، عقد لقاء 
ــادي بــحــضــور نـــائـــب رئــيــس  ــ مـــع الــرئــيــس هـ
الحكومة، وزير الخارجية عبدامللك املخافي، 
تناول سبل استئناف مشاورات السام التي 
إلى تفعيل  املتحدة، باإلضافة  األمم  ترعاها 
ــــال الــتــحــضــيــر  ــفــــاق الـــهـــدنـــة الــــــذي مــــن خـ اتــ
إلعادة عمل لجنة التنسيق والتهدئة املعنية 
بـــوقـــف إطـــــاق الــــنــــار«. وتــحــفــظــت املـــصـــادر 
عــــن اإلفــــصــــاح عــــن مـــعـــلـــومـــات فــــوريــــة حـــول 
والتي  التسوية،  بأفكار  الخاصة  املقترحات 
ذكرت أنباء أن املبعوث األممي تقدم به خال 
الــلــقــاء. فــي غــضــون ذلـــك، كشف مــوقــع وكالة 
بنسختها  »ســبــأ«  الرسمية  اليمنية  األنــبــاء 
الرئيس هادي  التابعة للشرعية، عن تمسك 
بـــاملـــاحـــظـــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا عـــلـــى »خــــارطــــة 
اللقاء  الطريق«، موضحة أن »هــادي وخــال 
بـــاملـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي، أشــــــار إلـــــى مــاحــظــات 
أبدتها تجاه مشروع خارطة  التي  الحكومة 
ـــمـــت ســـلـــفـــا لــلــمــبــعــوث 

ّ
الـــطـــريـــق والــــتــــي ُســـل

الموصل ـ أحمد الجميلي

بات تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( قريبا 
أن  التي سبق  العراقية،  املوصل  من خسارته 
اعتبرها عاصمته في العراق إلى جانب الرقة 
العراقي  سوريا، وذلك بفعل تواصل الضغط 
في  التنظيم  مقاتلي  على  واســع  بدعم غربي 
الساحل الشرقي ملدينة املوصل. ما أخرج نحو 
نصف املدينة من قبضة »داعش« الذي بدا في 
موقف دفاعي ضعيف أخيرًا، في الوقت الذي 
أكــدت مصادر محلية وأخــرى عسكرية مقتل 
الجوي  القصف  أفــــراده نتيجة  مــن  الــعــشــرات 
املكثف. في غضون ذلك، كشفت تقارير طبية 
عن ارتفاع عدد الضحايا في املوصل نتيجة 
الحرب إلــى أكثر من 12 ألــف مدني بن قتيل 
وجريح، غالبيتهم من النساء واألطفال قتلوا 

بفعل القصف واالشتباكات.
ومــع وصـــول الــقــوات العراقية إلــى ضفة نهر 
دجلة وسيطرتها على أغلب األحياء الشرقية 
املقابلة  الغربية  الضفة  باتت  املوصل،  ملدينة 
العراقية.  القوات  نيران  مرمى  في  املدينة  من 
فبعد أن حققت القوات العراقية تقّدما نوعيا 
فـــي مــعــركــة اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى مدينة 
املوصل، خال األيام املاضية بسيطرتها على 
تراجع  أمــام  للمدينة،  الشرقية  األحــيــاء  أغلب 
إلــى تأمن  العراقية  الــقــوات  »داعــــش«، تهدف 
دجلة  نهر  لعبور  والتجهز  الشرقية  األحــيــاء 
ومــهــاجــمــة الــضــفــة الــغــربــيــة ملــديــنــة املــوصــل، 
بينما واصلت قطعات الجيش العراقي وقوات 
االتحادية  الشرطة  وقـــوات  االرهـــاب  مكافحة 
عملياتها العسكرية، للتخلص على ما تبقى 
مـــن جـــيـــوب مـــقـــاومـــة الــتــنــظــيــم »داعـــــــش« في 

أحياء الجماسية والنبي يونس والشرطة.
ــادر عـــســـكـــريـــة عـــراقـــيـــة تــحــدثــت  ــا ملــــصــ ــقــ ووفــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــقــد »تــمــكــنــت الـــقـــوات  لــــ
العراقية املشتركة، مدعومة بوحدات صغيرة 

األممي خال زيارته السابقة لعدن«. واعتبر 
»تمثل خيارًا جوهريا  أنها  اليمني  الرئيس 
الصحيح«،  مساره  إلــى  السام  قطار  لعودة 
ــهـــم  ــاتـ ــمـــارسـ »االنــــقــــابــــيــــن ومـ أن  مـــضـــيـــفـــا 
ــى فـــكـــر يــحــمــل  ــ املـــعـــهـــودة ال تــشــيــر الـــبـــتـــة إلـ
الــســام«. وبحسب الــوكــالــة، فقد »أكــد هــادي 
ــمــــي رغـــبـــة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي  لــلــمــبــعــوث األمــ
وشــرعــيــتــه الــدســتــوريــة فـــي تــحــقــيــق الــســام 
وإرســــــــاء مـــعـــاملـــه عـــبـــر مـــواقـــفـــهـــم الـــواضـــحـــة 
وتـــجـــاوبـــهـــم الــــدائــــم مــــع أســـــس ومــنــطــلــقــات 
األممية وفي  الــقــرارات  املرتكزة على  الــســام 
الخليجية  ــادرة  ــبـ واملـ ــقــــرار2216  الــ مقدمتها 
ومخرجات الحوار الوطني«. وذكر هادي أنه 
املــرونــة والــتــجــاوب ملصلحة الشعب  »أبــــدى 
الــحــوار والــســام املختلفة التي  فــي محطات 
جوبهت بالغطرسة والرفض من قبل الطرف 
االنــقــابــي )فـــي إشــــارة للحوثين والــرئــيــس 
املخلوع علي عبدالله صالح( في تحد صارخ 

لإلجماع الوطني واإلقليمي والدولي«.
وكـــان واضــحــا تــصــدر مــلــف مــســاعــي تفعيل 
باإلشراف  املعنية  والتهدئة  التنسيق  لجان 
عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار، وهـــي اللجنة التي 
يــســعــى املــبــعــوث األمـــمـــي إلحــيــائــهــا تمهيدًا 
لــإلعــان عــن اســتــئــنــاف اتــفــاق الــهــدنــة الــذي 
انــهــار منذ يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام املــاضــي. 
ونقل موقع وكالة األنباء الحكومية اليمنية 
ــد الــشــيــخ قـــولـــه خــــال الــلــقــاء تطلعه  عـــن ولــ
إلـــى »تــحــقــيــق الـــســـام الــــذي أنــتــم )مــخــاطــبــا 
هادي( حريصون على بلوغه ملصلحة اليمن 
اللجان  لعمل  التحضير  عبر  الــدمــاء،  وحقن 
ــام املـــوكـــلـــة إلــيــهــا«.  ــهـ الــتــهــدئــة ومـــبـــاشـــرة املـ
ــد الــشــيــخ عن  ــا لــلــوكــالــة، فــقــد عـــّبـــر ولــ ــقـ ووفـ
»تقديره« لجهود هادي وحكومته من خال 
»صرفهم الستحقاقات املوظفن في مختلف 
املحافظات دون استثناء باعتبارهم السلطة 

الشرعية للبلد«.
الــذي اتجه فيه املبعوث األممي  الوقت  وفــي 
ــاء مــمــثــلــن عــــن جــمــاعــة  ــقـ ــلـ ــــى صــــنــــعــــاء، لـ إلــ
ــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــن( وحـــلـــفـــائـــهـــم مــن  أنــــصــ
حــــزب »املـــؤتـــمـــر« بــقــيــادة الــرئــيــس املــخــلــوع 
ــلــــه صـــــالـــــح، تــــوقــــعــــت مــــصــــادر  ــبــــدالــ ــلــــي عــ عــ
أن  الجديد«  »العربي  لـ صنعاء  في  سياسية 
»يــرفــض شــريــكــا االنـــقـــاب إرســــال ممثليهم 
لــلــمــشــاركــة فـــي لـــجـــان الــتــنــســيــق والــتــهــدئــة 
املــعــنــيــة بـــاإلشـــراف عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار، 
قبل تحقيق عــدد مــن الــشــروط ومنها إعــادة 
فــتــح مـــطـــار صــنــعــاء والـــقـــيـــام بــخــطــوات من 

مـــن املـــاريـــنـــز وغـــطـــاء جــــوي واســــع للتحالف 
ــيـــطـــرة نــــهــــار االثــــنــــن عــلــى  الـــــدولـــــي مــــن الـــسـ
مناطق الكندي والقيروان، بعد معارك عنيفة 

خاضتها ضد عناصر داعش«.
وأفــــاد قــائــد املــحــور الــشــمــالــي ملــديــنــة املــوصــل 
»العربي الجديد«، بأن  اللواء نجم الجبوري لـ
 أمامها سوى 

ّ
»قوات الجيش العراقي لم يتبق

السيطرة على ثاث مناطق صغيرة باملحور 
ــــن الــــســــاحــــل الـــشـــرقـــي  الـــشـــمـــالـــي الــــشــــرقــــي مـ
لــلــمــوصــل، لــبــلــوغ ضــفــاف دجــلــة عــنــد منطقة 
ــــرق املـــوصـــل  ــــذي يـــربـــط شـ الـــجـــســـر الـــثـــالـــث الــ

بغربها«.
ــاب عــبــر املــحــور  ــ ونــجــح جــهــاز مــكــافــحــة اإلرهـ
الــشــرقــي فــي الـــوصـــول إلـــى نــهــر دجــلــة، أمــس 
االثنن، إثر معارك تمكن خالها من استعادة 
السيطرة على أحياء الجماسية والنبي يونس 
ــة الـــواقـــعـــة وســــط الــضــفــة الــشــرقــيــة  والـــشـــرطـ
ملدينة املوصل، بعد أن تمكن من تطويق هذه 

األحياء في وقت سابق من يوم األحد.
العسكرية  العمليات  تتوقف  أن  املرجح  ومــن 
أن تنجز  الشرقية، بعد  عند حافة نهر دجلة 
السيطرة  إكــمــال  العراقية عملية  األمــن  قــوات 
املتبقية تحت سيطرة »داعش«  املناطق  على 
عددها خمسة  البالغ  املــوصــل،  مدينة  شرقي 
ــاء فـــقـــط، لـــتـــشـــرع بـــعـــدهـــا بـــاالســـتـــعـــداد  ــيــ أحــ

االنقابين رفضوا حضور ممثليهم، ما أدى 
اليوم.  حتى  العسكري  التصعيد  عــودة  إلــى 
ويعتبر حضور ممثلي الحوثين وحلفائهم 
لتجديد  والــتــحــالــف  للشرعية  مهما  شــرطــا 

اتفاق الهدنة.
أكتوبر/تشرين  فــي  األمــمــي  املبعوث  وتــقــدم 
الـــطـــريـــق«،  األول املــــاضــــي، بــخــطــة »خــــارطــــة 
اليمن،  فــي  لــحــل سلمي  مــقــتــرحــات  تتضمن 
أبــــــرزهــــــا تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــــــدة وطـــنـــيـــة 
بـــمـــشـــاركـــة مــخــتــلــف األطــــــــــراف، وفـــــي الــشــق 
األمــنــي انــســحــاب الــحــوثــيــن وحــلــفــائــهــم من 
صنعاء ومدن أخرى. وهي مقترحات انطلقت 
األميركي، جون  الخارجية  من مبادرة وزيــر 
ــتـــي أعــلــنــهــا فــــي أغـــســـطـــس، خـــال  كــــيــــري، الـ
زيارته إلى السعودية. وقد اعتبر االنقابيون 
الــخــطــة أرضـــيـــة مــمــكــنــة لــلــنــقــاش مـــع تــقــديــم 
مـــاحـــظـــات عـــلـــى بـــنـــودهـــا، فــيــمــا رفــضــتــهــا 
استامها  ورفضت  صارما  رفضا  الحكومة 

محلية، الى أن »الضفة الغربية ملدينة املوصل 
ألـــف نسمة من  أكــثــر مــن 600  يقطنها حــالــيــا 
أكثر من 27 حيا  عون في 

ّ
املدينة يتوز سكان 

سكنيا«.
وقال قائد العمليات الثالثة في جهاز مكافحة 
»العربي  ــاب، الــلــواء ســامــي الــعــارضــي لـ اإلرهــ
قا على سيطرة القوات العراقية 

ّ
الجديد«، معل

»السيطرة  إن  املــوصــل،  جامعة  بــنــايــات  على 
عــلــى جــامــعــة املـــوصـــل تــمــثــل نــصــرًا عسكريا 
كــبــيــرًا لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة ضـــد داعــــــش، الـــذي 
عملياته  إلدارة  مقرًا  الجامعة  من  يتخذ  كــان 
ــقــــوات األمـــنـــيـــة الــعــراقــيــة،  الــعــســكــريــة ضـــد الــ
األسلحة  فيها ورشــا خاصة لصناعة  وأنشأ 
واملــتــفــجــرات وتــفــخــيــخ املــركــبــات، الــتــي كانت 
ضد  انــتــحــاريــة  عمليات  تنفيذ  فــي  تستخدم 

قطعات القوات العراقية«.
وأضاف العارضي أن »السيطرة على جامعة 
املوصل تمثل مفتاحا للسيطرة على املناطق 
املوصل،  ملدينة  الشرقي  الجانب  في  املتبقية 
ألن مباني الجامعة تطل على املناطق املجاورة 
بشكل كبير، وتمثل موقعا استراتيجيا مهما 

للقوات األمنية العراقية«.
في هذه األثناء، يعاني »داعش« من نقص حاد 
االســتــنــزاف  ــداد مقاتليه بسبب حـــرب  أعــ فــي 
ــل بــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أشــهــر.  الـــتـــي دخــ
ونّوهت مصادر عسكرية عراقية إلى أن »عدد 
مقاتلي التنظيم انخفض من 6 آالف إلى نحو 
ألفي مقاتل فقط، غالبيتهم عراقيون«. واعتبر 
العقيد في الشرطة العراقية ماجد العلي، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »ألــفــي مقاتل  حــديــٍث لـــ
فقط تعني أن حرب استنزافهم كانت ناجحة«. 
وتوقع أن »يلجأ التنظيم إلى سحب قياداته 
املـــؤثـــرة نــحــو جــبــال الــبــعــاج )غــــرب املــوصــل( 
حيث معقله األخير، ويبقي على االنتحارين 

فقط في املدينة«.
فــي ســيــاق آخـــر، كشفت مــصــادر طبية داخــل 
فــي املدينة وأخــرى  مناطق سيطرة »داعـــش« 
خارجها تقع ضمن سيطرة القوات الحكومية 
»العربي الجديد« عن حصيلة جديدة ألعداد  لـ
الضحايا املدنين. ووفقا للمصادر فإن »أكثر 
مــن 3 آالف مــدنــي قتلوا وأصــيــب تسعة آالف 
آخـــرون نتيجة الــحــرب الــدائــرة فــي املــوصــل«. 
وقــال مــســؤول طبي فــي مركز إيطالي خيري 
لــعــاج الجرحى املــدنــيــن، إن »عــائــات كاملة 
ــقــــاض«، مطالبا  ــيـــدت ومـــا زالــــت تــحــت األنــ بـ
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واالعــتــراف  بالشجاعة  »الــتــحــلــي  بـــ الــحــكــومــة 
بدموية املعركة«.

شــأنــهــا تــدعــيــم الــثــقــة بــوقــف إطــــاق الـــنـــار«. 
في  تألفت  والتهدئة  التنسيق  لجنة  وكانت 
إبريل/نيسان 2016، من ممثلن عن الطرفن 
ومــشــرفــن أمــمــن، وعــقــدت اجــتــمــاعــاتــهــا في 
الــكــويــت، لــتــشــرف عــلــى الــهــدنــة الــهــشــة التي 
بدأت في العاشر من إبريل املاضي، وانهارت 
تدريجيا منذ مطلع يوليو/تموز وصواًل إلى 
انهيارها على نطاق واسع في أغسطس/آب 
املاضي. وكان من املقرر أن تنتقل اللجنة إلى 
مدينة ظهران الجنوب في السعودية، إال أن 

ملهاجمة الجانب الغربي ملدينة املوصل.
»العربي  وكشف ضابط في الجيش العراقي لـ
الجديد«، أن »القوات العراقية في شرق مدينة 
للمدينة  الغربية  الضفة  تهاجم  لــن  املــوصــل 
 ذلك بسبب »صعوبة 

ً
عبر نهر دجلة«، معلا

نــصــب الــجــســور الــعــائــمــة وعــــرض نــهــر دجلة 
تنظيم  عناصر  وقــيــام  مترًا   120 نحو  البالغ 
العراقية،  األمنية  الــقــوات  باستهداف  داعـــش 
بــعــد نــشــر عــشــرات الــقــنــاصــن فـــوق البنايات 

املطلة على نهر دجلة«.
 الـــقـــوات الــعــراقــيــة 

ّ
ورّجــــح الــضــابــط أن »تــشــن

عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة عــبــر مــطــار نينوى 
الـــدولـــي، الـــواقـــع جــنــوب مــديــنــة املــوصــل بعد 
الــســيــطــرة عــلــيــه، ومـــن ثـــم الــتــوجــه للسيطرة 
للموصل  الغربي  الجانب  مناطق  بقية  على 
الــدولــي«.  بإسناد جــوي مــن طــيــران التحالف 
ــرى  ــ ــيـــة وأخـ ولـــفـــتـــت مــــصــــادر عــســكــريــة عـــراقـ

قــبــل أن تــقــدم مــجــمــوعــة تــعــديــات فـــي وقــت 
الحق. وعلى الرغم من الزيارة التي يقوم بها 
منذ  املنطقة،  دول  من  لعدد  األممي  املبعوث 
أسبوع، لم تظهر حتى اليوم، مؤشرات قوية 
على أن األطــراف اليمنية ستتجه قريبا إلى 
طــاولــة مــشــاورات جــديــدة، وعــوضــا عــن ذلــك، 
يرفضها  الــتــي  بمطالبه  طـــرف،  كــل  يتمسك 
اآلخــر، غير أن الــزيــارة املرتقبة إلــى صنعاء، 
ســتــكــون مــقــيــاســا مــهــمــا ألي تــقــدم، فــي حــال 
إرســــــال ممثليهم  عــلــى  االنـــقـــابـــيـــون  وافـــــق 
في  والــتــهــدئــة،  التنسيق  بلجنة  لــلــمــشــاركــة 
وقت من املقرر فيه أن يقدم املبعوث األممي 
في 25 من الشهر الحالي، إفــادة إلى مجلس 
األمــن، حــول آخــر التطورات في اليمن. وكان 
ولد الشيخ قد وصل إلى عدن، في إطار جولة 
ثم  الــريــاض،  السعودية  العاصمة  من  بدأها 

القطرية الدوحة، مرورًا بالُعمانية مسقط.
عادل...

معركة باب المندب

بــدعــم مـــن مــقــاتــات الــتــحــالــف، مـــن الــســيــطــرة 
ــم انــتــقــلــت  ــلـــي، ثــ ــزء الـــســـاحـ عـــلـــى مــعــظــم الــــجــ
املعارك إلى منطقة العمري الجبلية التي يقع 
فيها معسكر استراتيجي يحمل اسم معسكر 
املــنــطــقــة حتى  فـــي  املـــعـــارك  الــعــمــري لتستمر 

اليوم. وتقول آخر املعلومات إن 
الجديد،  منطقة  إلــى  وصــلــت  الشرعية  قـــوات 
ــان قــــد ســـقـــط الـــعـــام  ــ ــذي كـ ــ خـــلـــف املـــعـــســـكـــر، الــ
املاضي بأيدي قوات التحالف، لكن االنقابين 

تمكنوا من استعادته مجددًا.
وتـــحـــتـــل مـــنـــطـــقـــة ذوبـــــــــاب أهـــمـــيـــة عــســكــريــة 
املــســيــطــر عليها  بــإمــكــان  إذ  واســتــراتــيــجــيــة، 
تهديد املــاحــة فــي مضيق بــاب املــنــدب، الــذي 
يعد املوقع االستراتيجي األهم لليمن. وتدور 
املعارك في مناطق لها أهميتها االستراتيجية 
السياسية  أهميتها  ولــهــا  البحر،  ناحية  مــن 
من البر، باعتبارها تتبع إداريا محافظة تعز 
حسب سياسيا على الشمال قبل توحيد 

ُ
التي ت

الـــبـــاد عـــام 1990، وبـــالـــحـــدود مـــع املــحــافــظــة 
ــتـــي تــمــثــل الـــبـــوابـــة الــشــمــالــيــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـ
ــن زاويـــــــة أخـــــــرى، تــتــبــايــن  ملـــحـــافـــظـــة عــــــدن. مــ
الروايات حول هدف العملية العسكرية التي 
طلق عليها »الرمح الذهبي« في باب املندب، 
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لتحرير  تــســعــى  أنــهــا ضــمــن عملية  تــــردد  إذ 
ــيـــن، غـــيـــر أن  ــقـــابـ الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مــــن االنـ
مصادر محلية وأخرى قريبة من االنقابين 
»العربي الجديد«، إن املعركة تستهدف  تقول لـ
املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن بـــاب املــنــدب، عــلــى األقــل 
ــك، بــكــون الــقــوات  ــــى. ويــتــعــزز ذلــ كــمــرحــلــة أولـ
من  تقريبا  جميعها  العمليات،  فــي  املــشــاركــة 
البعض  أن  الجنوبية، حتى  املحافظات  أبناء 
ــارات في  ــ ــ ــرة لـــدولـــة اإلمـ ــيـ رآهــــا »املـــعـــركـــة األخـ

اليمن«، وتجري بطابع جنوبي.
ــتـــخـــصـــص فـــــي الــــشــــؤون  يــــقــــول الــــبــــاحــــث املـ

عادل األحمدي

لـــألســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ــتــــواصــــل املـــــعـــــارك الـــعـــنـــيـــفـــة بــن  تــ
قــــوات الــشــرعــيــة واالنــقــابــيــن في 
تــعــز، جنوبي  الــســاحــلــي مــن محافظة  الــجــزء 
ــاب املــنــدب  الــيــمــن، وتـــحـــديـــدًا قــــرب مــضــيــق بــ
ــبـــون إلــــى هــذه  االســـتـــراتـــيـــجـــي. ويــنــظــر مـــراقـ
املـــعـــركـــة بــاعــتــبــارهــا تـــطـــورًا مـــحـــوريـــا ضمن 
مجموع األحــــداث الــدائــرة فــي الــبــاد. غير أن 
هــنــاك الــتــبــاســا بــن مــن يـــرى أن املــعــركــة تعد 
جزءًا من معركة »الساحل الغربي«، ومن يقول 
إنــهــا مــعــركــة تــهــدف لــلــســيــطــرة عــلــى املــنــاطــق 
القريبة من باب املندب، مع حضور مابسات 
الشمال  بن  منطقة حدودية  بكونها  متعلقة 
والـــجـــنـــوب. وتـــؤكـــد مـــصـــادر وثــيــقــة االطــــاع، 
ــوات الـــجـــيـــش الــيــمــنــي املـــوالـــيـــة  ــ قـــريـــبـــة مــــن قــ
الجنوبية«،  »املقاومة  بـ يعرف  ومــا  للشرعية 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــواصــل 

املواجهات على مدى األيام املاضية.
ـــشــــرعــــيــــة، مــــدعــــومــــة مــن  وحـــــشـــــدت قــــــــوات الـ
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، الــعــديــد مـــن األلــــويــــة، في 
مــقــابــل اســتــمــاتــة مـــن قــبــل مــســلــحــي جــمــاعــة 
ــيــــن( وحـــلـــفـــائـــهـــم مــن  ــه )الــــحــــوثــ ــلــ ــار الــ ــ أنـــــصـ
القوات املوالية للرئيس املخلوع علي عبدالله 
صالح، والذين نصبوا الكمائن وزرعــوا آالف 
األلغام، لتبدو معركة مكلفة على الطرفن، إذ 
سقطت أعداد كبيرة من القتلى بينها قيادات 
مــن الــجــانــبــن. وتــوضــح املـــصـــادر نفسها أن 
التي  املندب  انطلقت من منطقة باب  العملية 
بــاتــت تــحــت ســيــطــرة الــتــحــالــف مــنــذ أكــثــر من 
ــــاب،  ــام، واســتــهــدفــت تــحــديــدًا مــديــريــة ذوبـ ــ عـ
وهي املنطقة القريبة من املضيق في الجانب 
الشرعية،  قـــوات  وتمكنت  اليمني.  الساحلي 

ــقــــطــــري، فــــي حــــديــــث مــع  الـــبـــحـــريـــة، مــــعــــاذ املــ
ــا أصــبــحــت  إنـــــه »إذا مــ ــد«،  ــديــ الــــجــ »الـــعـــربـــي 
أو  الحربية  العربي  التحالف  بارجات وسفن 
التجارية تمر في مضيق باب املندب، بعيدة 
تماما عن احتماالت رشقها بصواريخ ونيران 
مليشيات الحوثين وقوات صالح من مناطق 
تــمــركــزهــا فـــي الــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن، فــإن 
ــذا يــعــنــي أن قــــوات االنــقــابــيــن قــد خسرت  هـ
مــعــركــتــهــا أمــــــام قــــــوات الـــشـــرعـــيـــة املـــســـنـــودة 
بوجود عسكري مباشر وعلى األرض بقوات 

الــتــحــالــف الــتــي ســتــبــحــر فـــي املــضــيــق بــأمــان 
وســتــنــشــر قــواتــهــا والـــقـــوات املــوالــيــة لــهــا في 
مناطق التهديد على سواحل اليمن«. ويرى أن 
»هذا األمر لم يحدث بعد، إال إذا تمكنت هذه 
القوات من دحــر الحوثين وقــوات صالح في 
سواحل ذوباب املطلة تماما على باب املندب«. 
السيطرة  إن  الــقــول  أنــه »ال يمكن  إلــى  ويلفت 
قد أصبحت لصالح التحالف والقوات املوالية 
له، إذا ما حافظت قوات الحوثي وصالح على 
مــنــاطــق انــتــشــارهــا وتــمــركــزهــا فـــي ســواحــل 

املخا والخوخة والوازعية إلى جانب سواحل 
الــحــديــدة، إال اذا كــانــت أســلــحــة هـــذه الــقــوات 
بعيدة  أهــداف  متخلفة وال تستخدم إلصابة 

املدى، األمر الذي يصعب تأكيده«.
وبــنــاًء عــلــى ذلـــك، يـــرى املــقــطــري، الـــذي يــرأس 
أيضا مركز دراســـات باسم »بــاب املــنــدب«، أن 
سيطرة قوات الحوثين وصالح على الساحل 
القول إنها تدنت بنسبة تصل  الغربي يمكن 
إلــــى 30 فـــي املـــائـــة عــقــب خــســارتــهــا ذوبـــــاب. 
ويــلــفــت إلـــى أن االنــقــابــيــن »إذا مـــا خــســروا 

ــا والـــخـــوخـــة والـــوازعـــيـــة  مـــعـــاركـــهـــم فــــي املـــخـ
سيخسرون مــا يصل إلــى 40 فــي املــائــة )مما 
تبقى لهم من مناطق سيطرة( وسيحتفظون 
إذا ما ظلوا متمركزين على سواحل  بالبقية 
الـــحـــديـــدة«. ويـــوضـــح أنـــه »فـــي خـــرائـــط األمـــن 
عدن  على  )التي سيطرت  لبريطانيا  املاحي 
ــا(، وهــي  ومــحــيــطــهــا ملـــا يـــقـــرب مـــن 128 عــــامــ
التي اهتدت بها األمــم، يمتد خليج  الخرائط 
)تابعة  األحمر  البحر  على  الخوخة  من  عــدن 
ملحافظة الحديدة( إلى سواحل شقرة املمتدة 

ــعـــرب  ــر الـ ــلـــى بـــحـ ــتــــى املــــهــــرة عـ ــــن وحــ مــــن أبــ
بريطانيا،  حرصت  ولذلك،  أبــن(«.  )محافظة 
بــحــســب املــقــطــري، »عــلــى االحــتــفــاظ بــجــزيــرة 
الحديدة  فــي  الصليف  ســواحــل  قبالة  كــمــران 
ــة داخـــــــل مــضــيــق  ــعــ ــواقــ ــيــــون الــ ــــى جــــانــــب مــ إلــ
بــاب املــنــدب«. ويلفت إلــى أن »هـــذه الخريطة 
ــارات واهــتــدت بــهــا وقـــادت  ــ ورثــتــهــا دولـــة اإلمـ
عــمــلــيــات الــتــحــالــف وفــقــا لــهــا«. وإلــــى مــا قبل 
1990، كانت منطقة باب املندب تابعة للشطر 
الشمالي فــي الــبــاد، وهــي الــيــوم جـــزٌء إداري 

من محافظة تعز. على الرغم من ذلك، تخوض 
املـــواجـــهـــات فـــي بــــاب املـــنـــدب قــــوات جــنــوبــيــة. 
ويعتبر منتقدو هذه املشاركة أن الهدف منها 
السيطرة على مناطق استراتيجية  استعادة 
الــوحــدة،  قبل  الجنوب  تكن تحت سيطرة  لــم 
وإنـــمـــا تــحــت ســيــطــرة بــريــطــانــيــا الــتــي كــانــت 

تحتل الجنوب والشرق قبل االستقال.
ــيـــاق، يـــقـــول املـــقـــطـــري إن اإلمــــــارات  وفــــي الـــسـ
ــاب  ــي ذوبــــــــاب وبــ ــرب فــ ــحــ »جـــعـــلـــت مــشــهــد الــ
املندب اليوم ملتبسا، على املستوى السياسي 

والــنــفــســي، إذ يــتــداخــل مـــا هـــو شـــطـــري على 
ــا هو  ــع مـ حـــــدود دولـــــة الـــجـــنـــوب الـــســـابـــقـــة، مـ
متعلق بضرورات تأمن خط املاحة على نحو 
يتجاوز الخارطة الذهنية للحدود الشطرية«. 
ويـــرى املــقــطــري أن مــا يــعــزز االلــتــبــاس هــو أن 
هناك  الحوثين  لدحر  تحارب  التي  »الــقــوات 
املناطق  فيما  كــلــيــا،  الــتــكــويــن  جنوبية  تــبــدو 
التي تحارب فيها تقع رسميا ضمن محافظة 
تعز في ظل الجمهورية اليمنية بعد الوحدة. 
كــمــا أن مــحــافــظــة تــعــز نــفــســهــا جــنــوبــيــة في 
ــبـــوة لكنها  ــن الـــضـــالـــع وشـ الـــخـــارطـــة أكـــثـــر مـ
السياسية  الخارطة  ضمن  وذهنيا  سياسيا 
لليمن الشمالي قبل الوحدة«. ويعتبر املقطري 
أن التحالف يدفع »سواء بقصد أو بغير قصد 
إلى تكريس مشاعر فقدان أبناء تعز والشمال 
ملناطق حيوية، وهــي ســواحــل ومضيق  ككل 
وموانئ ظلت مهدرة األهمية عدا في أحامهم 
تتعرض  األحــام  باملستقبل«. وهــذه  املتعلقة 
الــيــوم، على حد وصفه، إلــى »صــدمــات حــادة، 
سلبا  الــخــذالن  مشاعر  تنامي  مــع  خصوصا 
مــا يسمى  أو  تعز  بــن مستقبل  العاقة  على 
إظهار  التحالف، مع  الجند وتطلعات  بإقليم 
األخـــيـــر دعــمــا الفــتــا لــلــجــنــوب يــقــابــلــه إهــمــال 
الفت لتعز«. مع العلم أنه بناء على مخرجات 
ــوار الــيــمــنــي، اعــتــمــد الـــرئـــيـــس عــبــد ربــه  الــــحــ
مــنــصــور هـــــادي، فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2014، 
الشكل النهائي للدولة االتحادية املستقبلية، 
وتقسيمها إلى ستة أقاليم، اثنان في الجنوب 
وأربعة في الشمال، على أن يضم إقليم الجند 
تعز.  عاصمته  وتــكــون  وإب،  تعز  محافظتي 
ويــعــرب املقطري عــن اعــتــقــاده بــأن »التحالف 
توافق  العاملي، وأظنه  األمــن  يغلب ضـــرورات 
مـــع الــاعــبــن الــدولــيــن الــكــبــار قــبــل أن يــقــدم 
عــلــى هـــذه الــعــمــلــيــة، لكنه نــوعــا مــا أخــطــأ في 
استخدام األدوات ولم يستخدمها على نحو 
يتجاوز املشاعر املختلطة والصورة امللتبسة 

ملا يجري هناك«، على حد قوله.

استعرت المعارك في الفترة األخيرة )كريم صاحب/فرانس برس(

عراقيون وسط الدمار في أحد شوارع الموصل )ديميتار ديلكوف/فرانس برس(

تقود اإلمارات عمليات التحالف في المنطقة )وائل شائف ثابت/األناضول(

استعادتها من قبل  أن  إلى  نظرًا  استراتيجية،  اليمن أهمية  المندب في  باب  تكتسب معركة 
قوات الشرعية، تنزع الورقة األبرز التي يمسك بها تحالف االنقالب )الحوثيون والقوات الموالية 
الرئيس المخلوع علي عبد اهلل صالح( لتهديد المالحة في المنطقة، وهو ما يفسر استماتة 

سياسية،  أخرى  أبعادًا  للمعركة  لكن  أيــام.  منذ  المشتعلة  المواجهات  في  القوات  هذه 
نتيجة مشاركة قوات جنوبية في تحريرها، وهو ما يجعل الرؤى تتباين حول أهداف العملية 

العسكرية التي يشرف عليها التحالف العربي
قضية

أبعاد عسكرية وتعقيدات سياسية 
بسبب مشاركة قوات جنوبية

المنطقة االستراتيجية 
لم تكن تحت سيطرة 
الجنوب قبل الوحدة

تستهدف العملية 
مديرية ذوباب القريبة 

من المضيق

تمسك هادي 
بالمالحظات التي قدمها 

على خارطة الطريق

أكثر من 3 آالف 
مدني قتلوا وأصيب 

تسعة آالف آخرون

وصل المبعوث األممي 
إسماعيل ولد الشيخ 

احمد، إلى اليمن، أمس 
االثنين، في جولة ينوي 

عبرها إعادة تفعيل 
جهود التهدئة، على 
وقع تشبّث االنقالبيين 

في صنعاء بشروطهم

تتقّدم معارك الموصل 
باضطراد، مع بروز بوادر 

حول »حسم وشيك« 
للساحل األيسر، ما يعني 

تفكك جبهة تنظيم 
»داعش« في المدينة

أعلن التحالف العربي في أكتوبر/ تشرين األول 2015 السيطرة على منطقة 
الساحل  على  منها  القريبة  المناطق  وظلت  االستراتيجية،  المندب  باب 
ساحة كر وفر. وجرى الحديث مرارًا 
الساحل  على  للسيطرة  عملية  عن 
على  للتضييق  لليمن،  الــغــربــي 
الحوثيين من الغرب، ومنع عملية 
البحر.  عبر  إليهم  األسلحة  تهريب 
ومع ذلك، ال تزال المعارك متركزة 
باألطراف، بين ميدي في محافظة 
السعودية،  مع  الحدودية  حجة 
الحدودية  المندب  باب  ومنطقة 

مع محافظة لحج.

كر وفر منذ أكتوبر 2015
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المعارضة تخشى استنساخ النموذج السوداني

حوار جوبا بين تجربتين

معطيات الطعن بشرعية ترامب تكبر

فكرة الحوار ُطرحت 
بإيعاز أميركي بعد 

الضغوط 

الخرطوم ـ العربي الجديد

بــدأ رئيس دولــة جنوب الــســودان، 
سلفاكير ميارديت، خطوات فعلية 
ــى إجــــــــراء حــــوار  ــ لــــدفــــع دعــــوتــــه إلــ
وطني شامل لحل األزمــة في الدولة الوليدة، 
ــــن ثــــاثــــن عـــضـــوًا  ــــان تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـ ــإعـ ــ بـ
اللجنة  هــذه  لكن  الــحــوار،  النطاقة  للترتيب 
ــة، ووصــفــهــا البعض  واجــهــت انــتــقــادات الذعــ
لقبيلة  أعضائها  أغلب  انتماء  مــع  بالقبلية، 
التي ينحدر منها ميارديت. وتشهد  الدينكا 
دولة جنوب السودان حربًا أهلية منذ ما يزيد 
أكثر من عشرة  تل خالها 

ُ
ق أعـــوام،  عن ثاثة 

ونصف،  مليونن  نحو  ـــرد 
ُ

وش شخص  آالف 
وفــشــلــت معها اتــفــاقــيــة الــســام الــشــامــل التي 
ــعــتــهــا الــحــكــومــة فـــي جــوبــا مـــع املــتــمــرديــن 

ّ
وق

بقيادة رياك مشار بشكل منفصل.

سجال اللجنة الثالثية
وأعــــلــــن مــــيــــارديــــت، نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر املـــاضـــي، 
أمــام بــرملــان بـــاده، نّيته إجـــراء حــوار وطني 
يــســهــم فـــي إعـــــادة تــعــريــف األســـــاس لــوحــدة 
الجنوبين، مؤكدًا أنه لن يستثني أحدًا بما 
التي وعــد بمنحها  املسلحة  املعارضة  فيهم 
ــل مــيــارديــت  ــ مــســاحــات كــبــيــرة خـــالـــه. وأوكــ
تمثيل  عنها  غـــاب  الــتــي  الــثــاثــيــنــيــة،  للجنة 
واملجتمع  والشباب  النساء  وفئات  األحـــزاب 
املدني، مهام إعداد أعمال الحوار وتوجيهه، 
وتحديد جداوله الزمنية، فيما اختار أعضاء 
فــي جــوبــا للعمل كخبراء  مــراكــز بحثية  مــن 

لتلك اللجنة.
لكن إعان اللجنة بشكلها القائم وبمرسوم 
من مؤيدي  كثيرين  آمــال  أحبط  جمهوري، 
 عن 

ً
الــدعــوة وقـــوى سياسية كــبــيــرة، فــضــا

قادة حكومين وآخرين في الجيش، وفق ما 
أشــارت  الجديد«،  »العربي  لـ مصادر  أكــدت 
إلــــى أن مـــيـــارديـــت أقــــدم عــلــى تــشــكــيــل هــذه 
اللجنة مــن دون مــشــاورة األحــــزاب، كاشفة 
أن حلفاءه في الحكومة فوجئوا بالخطوة، 
بــيــنــهــم مــجــمــوعــة املــعــتــقــلــن الــعــشــرة الــتــي 
تحتفظ بمقعد وزير الخارجية، إلى جانب 
املــجــمــوعــة الـــتـــي انــشــقــت عـــن ريـــــاك مــشــار 

بقيادة النائب األول للرئيس تعبان دينغ.
وأكدت املصادر أن فكرة الحوار تمت بإيعاز 
أميركي وآخر صدر عن سياسين جنوبين 
أخــيــرًا وفد  التقى بهم  فــي واشنطن  مقيمن 
جــنــوب الـــســـودان بــقــيــادة تــعــبــان ديــنــغ على 
لألمم  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاعــات  هــامــش 
املــتــحــدة فــي نــيــويــورك. وأوضــحــت أن الوفد 
التي جرى  أقنع ميارديت بالفكرة  الجنوبي 
االتفاق بأن تتم وفقًا لتجربة جنوب أفريقيا، 
وأن تــشــتــرك فــيــهــا جــمــيــع الـــقـــوى والــفــئــات 
الــجــنــوبــيــة، بــمــا فــيــهــا املـــعـــارضـــة املــســلــحــة. 
وســارعــت املــعــارضــة املسلحة، بــقــيــادة ريــاك 
مشار، إلى إعان تحفظها على دعوة الحوار 
أيــة  أن تسبق  بــاملــزيــفــة، مشترطة  ووصــفــهــا 
عملية حوار، مفاوضات سام. وتواجه جوبا 
لتحويل  ودولـــيـــة،  إقليمية  ضــغــوطــًا  حــالــيــًا 

ــة الــــحــــوار إلـــى  ــكــــال رئــــاســ ــًا تـــمـــامـــًا إيــ رافــــضــ
بــالــحــوار في  االنــتــقــال  أو  شخصية أجنبية، 
أي من مراحله إلى الخارج، جازمًا باستعداد 
الحكومة ملنح املعارضة املسلحة الضمانات 
الكافية التي تمّكنها من املشاركة في الحوار 
داخـــل جــوبــا. ورأى أن مــن يــدعــو إلــى رئاسة 
أجنبية للحوار أو أن ُيعقد في الخارج »هي 
معلنًا  نفسها«،  في  للثقة  فاقدة  شخصيات 
ــقـــاعـــدة إلــــى أعــلــى  أن الــــحــــوار ســيــبــدأ مـــن الـ

وسيناقش كافة القضايا.

نموذج الحوار السوداني
الــجــنــوبــي يتجه  الـــحـــوار  أن  ورأى مــراقــبــون 
الذي  السوداني،  الحوار  إلى تطبيق نموذج 
ــلــت انــطــاقــتــه 

ّ
ــه جــمــلــة مـــن الــعــثــرات عــط واجــ

 عــن إنــهــاء أعــمــالــه مــع إبقاء 
ً
لــســنــوات، فــضــا

األزمــات قائمة، بالنظر إلى استمرار الحرب 
كــردفــان  وجــنــوب  األزرق  النيل  منطقتي  فــي 
ودارفـــــور، ال سيما أنـــه جـــرى بــغــيــاب الــقــوى 
الــرئــيــســيــة الــفــاعــلــة فـــي املــشــهــد الــســيــاســي 
وأكــد  املسلحة.  الــحــركــات  بينها  الــســودانــي، 
الـــحـــوار  إدارة  طــريــقــة  أن  املـــراقـــبـــون  هـــــؤالء 
الـــجـــنـــوبـــي أوضــــحــــت أن الـــنـــظـــام فــــي جــوبــا 

ــن الـــخـــطـــوة إلــــى اســـتـــهـــاك الــوقــت  يــســعــى مـ
وتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
ــبــــات شـــرعـــيـــة الـــحـــكـــومـــة عــبــر  ــن إثــ  عــ

ً
فـــضـــا

الدبلوماسية الداخلية.
أن  بيونغ،  لوكا  والباحث  املحاضر  واعتبر 

اتــفــاقــيــة الـــســـام الــشــامــل فـــي جــوبــا بحاجة 
إلى آلية جديدة بعد الضربة التي أصابتها، 
خــصــوصــًا أنـــهـــا أصــبــحــت اتــفــاقــيــة جــزئــيــة، 
وهو ما يجعل من الحوار أمرًا مهمًا إليجاد 
ــفـــت إلـــى  الـــحـــلـــول لـــهـــا وجــعــلــهــا شـــامـــلـــة. ولـ
»أهمية األخذ في االعتبار تجارب دول مرت 
أو بأوضاع قريبة  الــســودان  بظروف جنوب 
التجربة السودانية في  منها، واالبتعاد عن 
الـــحـــوار بــاعــتــبــارهــا غــيــر صــالــحــة، ال سيما 
أنها لم تلِب املبادئ األساسية للحوار في ما 
واالتــفــاق  واملصداقية  املــنــاخ  بتهيئة  يتعلق 

على الشخصية إلدارة الحوار«.
ــــور  ــاك جــمــلــة مــــن األمـ ــنـ ــال بـــيـــونـــغ، إن هـ ــ وقــ
األساسية التي يمكن أن تضمن نجاح الحوار 
الـــجـــنـــوبـــي، بــيــنــهــا الــشــفــافــيــة والـــحـــيـــاديـــة، 
وإسناد رئاسة الحوار إلى شخصية حيادية 
ــراف، مقترحًا لها  ــ لــهــا قـــدرة عــلــى جــمــع األطـ
الـــوســـيـــط األفـــريـــقـــي لــحــل مــشــكــلــة الـــســـودان 
وجنوب السودان، ثامبو أمبيكي، والقيادي 
األفريقي ألفا عمر كوناري، بسبب معرفتهما 
بــــأوضــــاع الـــجـــنـــوب، وأهـــمـــيـــة الـــخـــطـــوة فــي 
ــدًا أفــريــقــيــًا  ــنـ ــاء الــــحــــوار مــصــداقــيــة وسـ إعـــطـ
ودوليًا. وأشار بيونغ إلى أهمية بدء الحوار 
بــطــاولــة مــســتــديــرة خـــارج الــبــاد تــضــم كافة 
ــزاب وقــطــاعــات  ــ األطــــــراف الــجــنــوبــيــة مـــن أحــ
وفئات مختلفة، ُيتفق خالها على القضايا 
ــن أجـــنـــدتـــه  ــ  عـ

ً
األســــاســــيــــة لــــلــــحــــوار، فــــضــــا

ــراءات تهيئة املــنــاخ، إضــافــة إلــى إبعاد  ــ وإجـ
ــــراف على  الــحــكــومــة نــهــائــيــًا عــن عملية اإلشـ
الحوار لتصبح عضوًا فيه كما بقية األحزاب. 
وشـــدد على ضـــرورة إعـــادة النظر فــي اآللية 
الــتــي ُوضـــعـــت أخـــيـــرًا لــلــحــوار بــســبــب غــيــاب 
فئات مهمة عنها، ال سيما منظمات املجتمع 
 عن 

ً
ــمــثــل، فــضــا

ُ
املــدنــي والــشــبــاب الــتــي لــم ت

من  أعضائها  بأغلبية  اللجنة  هــذه  تشكيل 
ليس  الجنوب  فــي  الجو  أن  معتبرًا  الدينكا، 
جـــاهـــزًا ألن يــبــدأ الـــحـــوار مـــن الـــقـــاعـــدة وفــق 
ــــروف الــحــرب  مـــا تـــريـــد الــحــكــومــة، بــســبــب ظـ
وتعقيدات األوضاع على األرض، متوقعًا أال 

تنجح هذه الخطوة.

8
سياسة

تكبر معطيات الطعن 
بشرعية الرئيس األميركي 

المنتخب دونالد 
ترامب، قبل أيام من 

تنصيبه رسميًا رئيسًا، ال 
سيما بعد إعالن عدد 

من الديمقراطيين 
مقاطعتهم 
حفل التنصيب

تالقي دعوة الحوار التي أطلقها رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، انتقادات منذ انطالقتها، وهي الخطوة التي جاءت 
بإيعاز أميركي، فيما برزت تخوفات من االتجاه لتطبيق نموذج الحوار السوداني، والفشل في حل أزمات البالد

أكثر من مليوني مهّجر جراء الحرب )ألبرت غونزالس فران/فرانس برس(

واشنطن ـ فكتور شلهوب

م 
ّ
لم يسبق أن اقترب رئيس أميركي من تسل

مــهــامــه وهـــو ُمـــحـــاط بــعــامــات االســتــفــهــام 
ــيــــاب، كــمــا هـــو حـــال الــرئــيــس  ــواء االرتــ ــ وأجــ
الــجــديــد دونـــالـــد تـــرامـــب، فــبــقــدر مــا يقترب 
من لحظة دخوله إلــى البيت األبــيــض، يوم 
الجمعة املقبل، بقدر ما تتلبد الغيوم فوق 
رئــاســتــه وشــرعــيــتــهــا وتــــزداد األلــغــاز التي 

تحيط بها.
ــذا الـــســـيـــاق، تــتــفــاعــل الـــشـــكـــوك حــول  فـــي هــ
عـــــاقـــــة تــــــرامــــــب بـــــــالـــــــروس ودورهـــــــــــــم فــي 
ــن  لـــألمـ وزراؤه  االنــــتــــخــــابــــيــــة.  مــــعــــركــــتــــه 
الـــوطـــنـــي والــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، اتـــخـــذوا 
ــام الــلــجــان املختصة  خـــال اســتــجــوابــهــم أمـ
ــواقـــف مــتــعــارضــة  فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، مـ
مــع  مواقفه ووعــــوده، بـــدءًا مــن العاقة مع 
روسيا ومسألة »بناء الجدار« على الحدود 
مــع املــكــســيــك، واالتـــفـــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
التحقيق  أثناء  التعذيب  بوسائل  وانتهاء 

مع املشتبه بهم بممارسة اإلرهــاب. عاقته 
ــع املــــؤســــســــة االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مـــتـــرديـــة  ــ مـ
ويــســودهــا فــقــدان الثقة بــل حتى شــيء من 
النفور الحاد. عدد من أركــان الجمهورين، 
الـــشـــيـــوخ، تخالجهم  فـــي مــجــلــس  تــحــديــدًا 

الريبة حول خفايا توجهاته الخارجية.

تساؤل حول الشرعية 
األخطر من ذلك كله، أن التساؤل بدأ ُيطرح 
حــــول شــرعــيــة رئــاســتــه ومــــن جـــانـــب رمـــوز 
سياسية لها جدارتها الوازنة، إذ إن ما قاله 
النائب الديمقراطي جون لويس، منذ أيام، 
بـــأن »تـــرامـــب رئــيــس غــيــر شـــرعـــي«، أحـــدث 
ــة كــبــيــرة. للرجل هــالــة خــاصــة جعلته 

ّ
خــض

أحــد رواد حركة  »أيــقــونــة« بوصفه  بمثابة 
ــا الـــزعـــيـــم من  الـــحـــقـــوق املـــدنـــيـــة الـــتـــي قـــادهـ
لــوثــر كينغ. ولــهــذا،  مــارتــن  أفريقية  أصـــول 
فــــإن لــكــلــمــتــه وقــعــهــا الــعــمــيــق. وقــــد تــكــون 
واحدة من عامات الحراك املتسع ملناهضة 
ترامب خال فترة رئاسته، التي ستبدأ أول 
حلقاتها في تظاهرة مليونية في واشنطن، 

في اليوم التالي للتنصيب.
وكي يمنح موقفه املزيد من الجدية والزخم، 
أعـــلـــن لـــويـــس مــقــاطــعــتــه حــفــل قــســم تــرامــب 
لــلــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة يــــوم الــجــمــعــة املــقــبــل، 
الديمقراطين.  الــنــواب  مــن   18 إلــى  منضمًا 
ويعتبر هذا األمر بمثابة تطور غير مسبوق 
في تاريخ الرئاسة الحديث، بل ال يخلو من 
الــخــطــورة، كــون األجـــواء األميركية محتقنة 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة. وكــــام مــن هـــذا الــنــوع قد 
يــؤجــج االنــقــســام الــحــاد وإن عــن غــيــر قصد 

وبما يدفع به نحو التفجير ولو املحدود. 

من يصنع القرار؟
ثــمــة قــلــق مــتــنــاٍم مــن هـــذا الــقــبــيــل، فالتوتر 
ــات الــحــمــلــة  ــ ــدايــ ــ ــدم مـــنـــذ بــ ــ ــتــ ــ تــــأســــس واحــ

االنــتــخــابــيــة، وفــاقــمــه خــطــاب تــرامــب الــذي 
انتهى بالتهديد برفض نتائج االنتخابات 

لو جاءت لغير صالحه. 
تلويح أثــار القلق في حينه ألنه على األقل 
ــا تـــأتـــي بــه  زرع بــــــذور االعـــــتـــــراض عـــلـــى مــ
االعتراض  يأتي  واآلن  االنتخاب.  صناديق 
توقيته  جاء  وقد  الديمقراطي.  الجانب  من 
في لحظة تعزز من جدارته، فرئاسة ترامب 

تحت املجهر.
كــمــا أن الــجــدل الـــذي لــم يــتــوقــف بــعــد حــول 
القرصنة الروسية للتأثير في االنتخابات، 
ــد مــــن ســـبـــر أغـــــــوار هـــذه  ــزيــ يــتــجــه نـــحـــو املــ
يــعــتــزم تشكيل  الــكــونــغــرس  الــقــضــيــة، ألن 

لجنة تحقيق فيها. 
وثــمــة مــطــالــبــات بلجنة وطــنــيــة عــلــى غــرار 
تلك التي تم تعيينها للتحقيق في هجمات 
11 سبتمبر/ أيلول 2001. عاوة على ذلك، 
يتواصل البحث والتنقيب في القصة األكبر 
وثائق مصورة  التي تحدثت عن  واألخطر 
ــن تــــرامــــب، تــضــعــه في  بـــحـــيـــازة مــوســكــو عـ

موقع املرتهن للروس.
ولغاية أن تنتهي عملية التثبت والتحقيق 
الشبهات وســواء  هــذه  املتفرعة بخصوص 
تــــرامــــب ســيــتــســلــم  أن  يــبــقــى  ال،  أم  صـــحـــت 
بشكل  التحقيق  تحت  وهــو  الرئاسة  مهام 
أو بـــآخـــر، لـــذلـــك تــــــزداد األســـئـــلـــة حــــول من 
 صياغة القرار، ففريقه أعطى 

ً
سيتولى فعا

ــدم الـــتـــوافـــق مـــع الــرئــيــس  إشــــــارات حــــول عــ
بشأن ملفات كثيرة. ثم هناك عوائق كبيرة 
تــعــتــرض تــنــفــيــذ وعـــــوده وتــرجــمــة مــيــولــه، 
أن  الــراجــح  تحديدًا تجاه روســيــا. االعتقاد 
فــريــقــه ســيــنــهــض بــشــكــل أســـاســـي بعملية 
النهاية إن »تــرامــب رجل  فــي  الــقــرار.  صنع 
ــًا«، حــســبــمــا  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــيــــس قـ ــتــــعــــراضــــي ولــ اســ
يــشــيــر املــعــلــق دافــيــد بــروكــس فــي صحيفة 

»نيويورك تايمز«.

الــــحــــوار عـــن املـــســـار الـــــذي حـــــدده مــيــارديــت 
وإدارته لتحقيق أهدافه في إنهاء الحرب في 

جنوب السودان.
وأكد وزير اإلعام الجنوبي، مايكل مكوي، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، جــديــة  ـــ فــــي حــــديــــث لــ
الرئيس الجنوبي في دعوة الحوار للخروج 
اللجنة  األمـــان، مدافعًا عــن  بــر  إلــى  بالباد 
أن »تشكيل  مــوضــحــًا  بـــالـــحـــوار،  الــخــاصــة 
ال عاقة  قومية  مــن شخصيات  تــم  اللجنة 
كل  السياسية، وغابت عنها  باألحزاب  لها 
ــزاب ومــنــهــا الـــحـــزب الــحــاكــم، إلضــفــاء  ــ األحــ

الحيادية والشفافية عليها«.
نــريــد للجنة أن يكون  »أنــنــا ال  وشــــدد عــلــى 
ــن أراد أن  لــــون أو مـــيـــول ســيــاســيــة، ومــ لــهــا 
 بــه«، 

ً
يــشــارك فــي الــحــوار بــهــذا الشكل فــأهــا

متابعة

■  تيران وصنافير مصرية، أم الرشراش مصرية، مضيق تيران مصري 
100%، البحر األحمر بحر عربي، القدس عاصمة لفلسطن، املشروع 

الصهيوني خطر على اإلنسانية كلها

■  #تيران_وصنافير_مصرية ومبروك للشباب اللي راح من عمرهم 
أسابيع وشهور في السجن على حس القضية، وعقبال اللي لسه باقين 

في السجن

■  رئيس الجمهورية القائد األعلى للقوات املسلحة تآمر وكذب وأخفى 
َمع املعارضن بهدف التفريط في جزء من أرض مصر 

َ
عمدًا وثائق وق

لطرف أجنبي #السيسي_باطل

■  كم من مؤتمرات تم عقدها، وكم من توصيات، وكم من إدانات، لكنها 
مجرد حبر على ورق، ألن إسرائيل فوق قانون العالم، وألنه ال أحد 

يحاسبها على جرائمها

■  قدسنا ال شرقية وال غربية، هي عاصمة #فلسطن األبية 

■  تستمر املجازر في سورية ويستمر الصمت املرافق لها #وادي بردى

■  قرار عاصفة الحزم بدأ أمرها من الرياض ولن تتوقف إال بأمر من 
الرياض وال أي دولة تستطيع وقف الحرب

■  ال سام في اليمن إال بحل قضية شعب الجنوب وإشراك ممثلن 
حقيقين كطرف في أي حوارات أو تسويات قادمة.. 

■  بداية سقوط املخلوع كانت من 15 يناير.. ثورة أشعلها طاب جامعة 
صنعاء وناشطون من خارج الجامعة وما تاها من تواريخ تغيير 

وتجاوز للواقع

■  أي شخص يرفض نتائج االنتخابات بعد فوز ترامب يشكل خطرًا على 
الواليات املتحدة. هياري كلينتون كانت على حق

■  مارتن كوبلر أنا مصدوم وحزين من طريقة قيادتك الحوار، والشعب 
الليبي يموت ببطء وهؤالء املهاجرون بسببك وبسبب األمم املتحدة 

انفتحت أبواب ليبيا فماتوا

الجنوبيين  على  يتعين  إنه  الجوخ،  أبو  ماهر  السياسي  المحلل  قال 
إلى  ولفت  السوداني.  الحوار  فيها  وقع  التي  األخطاء  من  االستفادة 
فاعلة  أطراف  استبعاد  هو  السوداني  الحوار  فيه  وقع  خطأ  أول  أن 
ومؤثرة والمضي قدمًا بمن حضر. وأكد أبو الجوخ ضرورة االستفادة 
التجربة السودانية  الفشل، ال أخذ  من نموذج الخرطوم بدراسة أسباب 
لاللتفاف وكسب الزمن والوصول إلى توصيات معّممة ُتبقي األوضاع 

على سلبيتها من دون حلول.

دراسة أسباب الفشل
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شكوك »اإلنتاج« تصدم النفط
أبوظبي ـ العربي الجديد

لــم يــقــف نــزيــف الــنــفــط عــنــد حـــّد خــســارة األســبــوع 
املـــاضـــي، الــتــي تـــجـــاوزت 3% فــي أيــــام، بــل واصــل 
الذهب األسود مسيرة النزول مع افتتاح األسواق 
العاملية، هذا األسبوع، تحت ضغط شكوك بشأن وفــاء كبار 
بزيادة  وتوقعات  اإلنــتــاج  بخفض  بتعهدهم  النفط  منتجي 

اإلنتاج األميركي مرة أخرى العام الجاري.
ووافقت منظمة أوبــك على خفض اإلنتاج بواقع 1.2 مليون 
يناير/  مــن  األول  مــن  برميل  مليون   32.5 إلــى  يوميًا  برميل 
كــانــون الــثــانــي لسحب الــفــائــض مــن الــســوق الـــذي ســاهــم في 

هبوط األسعار على مدى أكثر من عامن.
الرئيسيون من خــارج أوبــك، إنهم  وقالت روسيا واملنتجون 
سيخفضون اإلنتاج. لكن إنتاج النفط عامليًا ال يزال مرتفعًا 
ــع اقــــتــــراب املــــخــــزونــــات مــــن مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة يـــرتـــاب  ــ ومـ
اإلنتاج  يمكنهم خفض  أوبــك وحلفاءها  أن  في  املستثمرون 

لتقليص اإلنتاج للمستوى الذي يدفع األسعار للهبوط.
وقــال وزيــر الطاقة السعودي، خالد الفالح، أمس اإلثنن، إن 

اململكة ستلتزم تمامًا بتعهدها بخصوص إنتاج النفط في 
إطار اتفاق عاملي بن منتجي النفط لخفض اإلنتاج.

وجاءت تصريحات الفالح ردًا على سؤال على هامش فعالية 
نفطية في أبوظبي، بشأن توقعاته لبقاء إنتاج السعودية أقل 

من عشرة ماين برميل يوميًا ألشهر عديدة مقبلة.
السعودية نزل  إنتاج  إن  الفالح،  قــال  املاضي،  وفــي األسبوع 
السعودية  أن  يعني  يوميًا، وهــذا  برميل  دون عشرة ماين 
أكــبــر مــصــدر للنفط فــي الــعــالــم، خفضت اإلنـــتـــاج بــأكــثــر من 
486 ألف برميل يوميًا املتفق عليها بن املنتجن في أواخر 
ــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي تــمــديــد  ــ الـــعـــام املـــاضـــي. واســتــبــعــد وزيـ
اتفاق أوبك مع املنتجن املستقلن بعد ستة أشهر في ضوء 
مــســتــوى االلـــتـــزام بــاالتــفــاق واســتــعــادة الـــتـــوازن فــي الــســوق. 
لكنه قال للصحافين، إن املنتجن سيعيدون تقييم الوضع 

وسيمددون االتفاق إذا اقتضت الضرورة.
وأضــاف: »توقعاتي أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت 
تتحقق تدريجيًا في 2016 ستعكس تأثيرها الكامل بحلول 
النصف األول من العام«. وذكر الفالح، أنه يعتقد أن التمديد 
أمر مستبعد، مشيًرا إلى أن الطلب سينمو في الصيف وأن 

ــدادات كافية فــي السوق  املنتجن يــريــدون ضــمــان وجـــود إمــ
كــي ال يــحــدث نقص أو شــح. وفــي الــســيــاق، قــال وزيـــر النفط 
اإليراني، بيجن زنغنه، إنه واثق أن أعضاء »أوبك« واملنتجن 
املستقلن سيلتزمون باتفاق خفض إنتاج النفط وإن أسعار 

الخام ستشهد مزيدًا من االرتفاع نتيجة لذلك.
وأضاف زنغنه في تصريحات نقلتها وكالة مهر لألنباء: »أنا 
واملنتجن خارجها سيخفضون  أوبــك  أعضاء  أن  يقن  على 
إنــتــاج النفط حسبما تــعــهــدوا. وســيــؤدي هــذا إلــى تصريف 
الــتــوازن بن  الــســوق وتحقيق  فائض املــعــروض النفطي مــن 

العرض والطلب ورفع األسعار«.
ــزل ســعــر مــزيــج بــرنــت عــشــرة ســنــتــات إلـــى 55.35 دوالرًا  ونــ
لــلــبــرمــيــل، خـــال تــعــامــات أمــــس، فــيــمــا نــزلــت أســـعـــار الــخــام 

األميركي الخفيف بنفس املقدار إلى 52.27 دوالرًا للبرميل.
بــيــارن شــيــلــدروب كبير محللي السلع فــي اس.إي.بــــي  وقـــال 
ماركتس، في أوسلو: »بدأت للتو تخفيضات أوبك والدول من 

خارجها وسيستغرق حدوث تأثير بعض الوقت«.
وتابع في تصريح نقلته وكالة »رويترز«: »ال نتوقع أن ترتفع 

أسعار النفط كثيرًا في الربع األول من 2017«.

عمان ـ زيد الدبيسة

قـــال وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــتــمــويــن األردنــــي، 
»العربي الجديد«، أمس،  يعرب القضاة، في تصريح لـ
الــعــراق عـــددا مــن السلع  إن مــن املــتــوقــع أن يستثني 
األردنية من قرار فرض رسوم جمركية على وارداتــه 
بنسبة 30%. وأضاف الوزير أن هناك لجنة مشتركة 
إعفاؤها  املطلوب  السلع  قوائم  تبحث  الجانبن  من 
من تلك الرسوم. وقال الوزير إن فرض العراق لرسوم 
ــر على  جــمــركــيــة عــلــى وارداتـــــــه مـــن كـــافـــة الـــبـــلـــدان أثــ
الصادرات األردنية إلى هناك، حيث يعتبر العراق من 

أهم األسواق التصديرية للمنتجات األردنية، مشيرا 
التنافسية للسلع األردنــيــة في  الــقــدرات  تــراجــع  إلــى 

السوق العراقي بفعل هكذا إجراء.
وأضاف أن األردن يتفهم اتخاذ العراق ملثل هذا القرار 
لــكــن املــصــلــحــة االقــتــصــاديــة لــكــا الــبــلــديــن تقتضي 
الــعــمــل عــلــى إزالــــة كــافــة معيقات الــتــجــارة، ومـــن ذلــك 
اتفاقية  بتطبيق  االلتزام  وأهمية  الجمركية  الرسوم 
عن  فضا  بينهما،  املوقعة  الثنائية  الــحــرة  التجارة 

اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
الــصــادرات األردنية إلى العراق تزيد عن 1.4  وكانت 
بأكثر من %40  تراجعت  لكنها  مليار دوالر سنويا، 

أمنية  العراقي ألسباب  معبر طريبيل  إغــاق  بسبب 
منذ يوليو/ تموز 2015، وفق بيانات رسمية.

وقــال الــوزيــر إن الــعــراق يعمل من جانبه على إعــادة 
األمنية  الظروف  تتحسن  بعدما  فتح معبر طريبيل 
لديه، مضيفا أن األردن والــعــراق يعمان أيضا على 
تــم تغيير مساره،  الــذي  النفط  أنــبــوب  الــبــدء بتنفيذ 
حــيــث احــتــيــاجــات األردن مـــن الــنــفــط الـــخـــام وكــذلــك 
تصدير النفط العراقي إلى أســواق جديدة من خال 
ميناء العقبة، ما يعظم العوائد االقتصادية للبلدين.

سهيل،  صفية  األردن  لــدى  العراقية  السفيرة  وقالت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه سيتم  فــي تــصــريــح ســابــق لـــ

البدء بتنفيذ أنبوب النفط خال العام الحالي 2017.
ــال رئــيــس نــقــابــة أصـــحـــاب الــشــاحــنــات األردنـــيـــة  وقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن خــســائــر  ـــ مــحــمــد الــــــــداود، لـ
أصــحــاب الــشــاحــنــات األردنـــيـــة تــجــاوزت 1.1 مليار 
دوالر بسبب إغاق الحدود مع العراق وسورية، وإن 
ينتظرون  والسائقن  الــقــطــاع  هــذا  فــي  املستثمرين 
بفارغ الصبر إعادة فتح املعبرين البرين مع هاتن 
الــدولــتــن. وأضـــاف أن إلــغــاء الــرســوم الجمركية عن 
الصادرات األردنية إلى العراق وفتح معبر طريبيل 
الشاحنات وغيره من  من شأنه تحريك عمل قطاع 

القطاعات اإلنتاجية.

العراق يدرس إعفاء صادرات أردنية من الجمارك

سامسونغ 
في ورطة

أكــــــــــــــــد مــــــــــــســــــــــــؤول فــــي 
شــــــــركــــــــة ســـــامـــــســـــونـــــغ 
ــم يــشــأ  ــة، لــ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ اإللـ
في  عن هويته،  الكشف 
تــصــريــح نــشــرتــه وكــالــة 
يــــــونــــــهــــــاب الــــرســــمــــيــــة 
ــيـــة،  ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ الـ
تـــــواجـــــه  الــــــشــــــركــــــة  أن 
»أزمــــة خــطــيــرة«. وذلـــك، 
املحققون  طــلــب  بــعــدمــا 
في فضيحة  الخاصون 
ــة الــتــي  ــ ــــدويـ الـــفـــســـاد املـ
تــــــــعــــــــصــــــــف بــــــــكــــــــوريــــــــا 
ــــوم أمـــس  الـــجـــنـــوبـــيـــة، يـ
االثــنــن، تــوقــيــف وريــث 
مــجــمــوعــة ســامــســونــغ، 

لي جاي يونغ. 
وبالكاد تعافت الشركة 
الــــــعــــــاملــــــيــــــة مـــــــــن فـــشـــل 
الهاتف غاالكسي نوت، 
ــــوأ إخــفــاقــاتــهــا  أحــــد أسـ

التجارية.
ــال فــــريــــق املــحــقــقــن  ــ ــ وقـ
القضية  فــي  الــخــاصــن 
إقــــالــــة  ــى  ــ ــ إلـ أدت  الــــتــــي 
بارك  الكورية،  الرئيسة 
ــه طلب  غـــويـــن هـــيـــي، إنــ
مـــذكـــرة توقيف  صــــدور 
ضد نائب رئيس شركة 
ــغ«، وهــــو  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ »ســ
املجموعة،  رئيس  نجل 
ــع 34  ملــوافــقــتــه عــلــى دفــ
مــلــيــون يـــورو رشـــى من 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ أجــــــــل الـ

امتيازات من الحكومة.

قال وزير المالية التركي ناجي إقبال، أمس، إن الموازنة 
التركية أظهرت عجزا قدره 29.3 مليار ليرة )7.8 مليارات 
عن  ليرة  مليون   430 يقل  بما  الماضي،  العام  دوالر( 
المستوى الذي كانت تستهدفه أنقرة في البداية مع 

ارتفاع اإليرادات %14.8. 
أن  المتوقع  من  أن  صحافي  مؤتمر  في  إقبال  وذكر 
اإلجمالي  المحلي  الناتج  إلى  الموازنة  عجز  نسبة  تبلغ 
الضرائب  من  تركيا  إيرادات  أن  وأضاف   .%1 العام  هذا 
ارتفعت 12.5% في العام الماضي إلى 458.7 مليار ليرة 
إيرادات  إجمالي  بلغ  بينما  الحكومة،  هدف  يلبي  بما 

الخصخصة 10.8 مليارات ليرة.

الوزراء(  )مجلس  الصيني  الدولة  مجلس  رئيس  حذر 
تعقيد  بتزايد  بالده  اقتصاد  تأثر  من  تشيانغ،  كه  لي 
تولي  من  أيام  قبيل  وذلك  العالمي،  السياسي  الوضع 
دونالد ترامب لمنصبه كرئيس للواليات المتحدة بشكل 
رسمي. وبحسب ما ذكرته صحيفة »بيبولز ديلي« أمس، 
قال تشيانغ خالل لقاء حول نتائج أعمال الحكومة هذا 
السياسية  والتحوالت  الجيوسياسية  المخاطر  إن  العام، 
تضيف قدرا كبيرا من عدم اليقين إلى الرياح المعاكسة 
للنمو. وحث رئيس الوزراء الكوادر على وضع المخاطر 
المحتملة في االعتبار، داعيًا لتحقيق ثقة راسخة في 

اقتصاد بالده.

إن  سبان،  ينس  األلماني  المالية  وزير  نائب  قال 
المملكة المتحدة ال تحتاج لخفض عالقاتها التجارية 
تسعى  كانت  إذا  األوروبي،  االتحاد  مع  واالقتصادية 
األوروبية.  السوق  في  البقاء  لها  يضمن  التفاق 
يجب  لندن  أن  أمس،  سي«  بي  إن  لـ»سي  سبان  وأضاف 
تسوية  إلى  للتوصل  بحاجة  أنها  علم  على  تكون  أن 
بشأن هذا األمر، متابعًا أن من يريد الوصول إلى السوق 
حرية  تشمل  التي  بقواعدها  يقبل  أن  عليه  الموحدة 
شائكة،  قضية  الهجرة  ظلت  إذا  »لكن  وتابع:  التنقل. 
فسيكون من الصعب الحفاظ على قدرة بريطانيا على 

الوصول إلى السوق الموحدة«.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

إذا صدقت توقعات الرئيس 
األميركي املنتخب، دونالد ترامب، 

بخصوص انسحاب مزيد من 
الدول من االتحاد األوروبي واقتفاء 
هذه الدول أثر اململكة املتحدة، فإن 

العمالت األوروبية الرئيسية، خاصة 
اليورو واإلسترليني، ستعاني 

من مزيد من املتاعب خالل الفترة 
املقبلة.  وإذا صدقت توقعات 

ترامب، التي أدلى بها أمس لصحيفة 
»تايمز أوف لندن«، بتكرار سيناريو 

البريكست البريطاني ومغادرة 
دول جديدة االتحاد األوربي، فإن 

عمالت االتحاد ستواصل التراجع 
أمام العمالت الرئيسية خاصة 

الدوالر والني الياباني، وستصبح 
العملة األميركية هي الفارس األقوى 

والحصان الرابح بني العمالت 
املتداولة في أسواق الصرف، 

ليس فقط خالل عام 2017 ولكن 
لسنوات قادمة ربما تطول.

تدعم ذلك بالطبع الزيادات املرتقبة 
في أسعار الفائدة على العملة 

األميركية والتي قد تحولها لعملة 
جاذبة لالستثمار خاصة من قبل 

البنوك املركزية العاملية الراغبة 
في تقوية احتياطياتها من النقد 

األجنبي في ظل زيادة املخاطر 
العاملية، وكذا من قبل صناديق 

وبنوك االستثمار الساعية 
لحيازة أدوات استثمار آمنة وذات 
مخاطر أقل.  كما تدعم ذلك أيضًا 

الظروف الصعبة التي تمر بها 
دول منطقة اليورو، فإيطاليا يعاني 

قطاعها املصرفي من أزمة ديون 
متعثرة تكاد تطيح بأكبر بنوكها، 

والحكومة هناك ال تزال تقف 
عاجزة عن تقديم الحل الذي يهدئ 
املودعني، وهناك مشاكل اقتصادية 
ومالية في بلدان أخرى، مثل فرنسا 
والبرتغال وإسبانيا، كما أن أزمات 

الديون السيادية يمكن أن تطل 
برأسها من جديد في دول بمنطقة 

اليورو، مثل اليونان وقبرص.
يدعم توقعات تراجع أسعار 

العمالت األوروبية أيضا ما ذهب 
إليه مجلس الذهب العاملي في 

تقريره األخير الصادر قبل أيام 
من توقعات بارتفاع سعر الذهب 

خالل العام الجاري 2017 ألسباب 
عدة، من أبرزها زيادة املخاطر 

والتوترات الجيوسياسية في العالم، 
وتراجع أسعار العديد من العمالت، 

وزيادة معدالت التضخم ببعض 
الدول، وهو ما يعني أن بعض 

املستثمرين قد يتخلصون من 
اليورو واإلسترليني لصالح الذهب 

بسبب زيادة تلك املخاطر.
ويعد الخطر البريطاني الذي طرأ 

على سطح الساحة األوروبية منذ 
استفتاء منتصف 2016 واحدًا 

من أبرز تلك املخاطر، فاالقتصاد 
البريطاني تكتنفه حالة غموض 

شديدة خاصة خالل فترة مغادرة 
االتحاد األوروبي التي قد تمتد 

لعامني، وهو ما يفسر لنا تراجع 
سعر صرف اإلسترليني، أمس، 
ألدنى مستوى له في 32 عاما، 

وذلك قبيل خطاب رئيسة الوزراء 
تيريزا ماي الذي ستلقيه اليوم، 

وتحدد فيه عملية الخروج الشاق 
لبريطانيا من االتحاد، ومراحل 
االنسحاب من السوق الواحدة 
واالتحاد الجمركي األوروبي 

ومحكمة العدل األوروبية.

متاعب العمالت 
األوروبية
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الجزائر ـ حمزة الكحال

أذكـــــت مـــوجـــه الــصــقــيــع والــثــلــوج 
املتساقطة على الجزائر في األيام 
الــخــمــســة األخــــيــــرة، األســــعــــار في 
ــواق الــخــضــر والـــفـــواكـــه، فـــي وقـــت عــرفــت  ــ أسـ
بعض األنواع غيابا من على طاوالت الباعة.

وفــــي ســــوق »عـــلـــي مـــــاح« وســــط الــعــاصــمــة 
الــــذي يشهد  والــفــواكــه  الــجــزائــريــة، للخضر 
إقباال كبيرا، عرفت أسعار الخضر والفواكه 
الـــتـــجـــار  ــى  ــلــ أخــ فـــيـــمـــا  ــاقــــت %40،  فــ زيـــــــــادة 
ــذا الـــتـــطـــور فــي  ــ ســاحــتــهــم مــــن مـــســـؤولـــيـــة هـ
األســـعـــار، حــيــث أكــــدوا لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــار مــرتــفــعــة فـــي أســــواق  ــعـ أنــهــم وجـــــدوا األسـ
وبالنسبة  املــاضــي.  األســبــوع  نهاية  الجملة 
الجديد«  »الــعــربــي  الــذيــن حــاورتــهــم  للتجار 
فــإن ارتــفــاع األســعــار يعتبر منطقيا فــي ظل 
الــــظــــروف املــنــاخــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــشــمــال 

الجزائري في األيام األخيرة.
وفـــــي ســـــوق »الـــكـــالـــيـــتـــوس« لــبــيــع الــخــضــر 
والفواكه بالجملة في الضاحية الشرقية من 
العاصمة، الحظت »العربي الجديد« ارتفاعا 
ــار، وأرجــــــع الـــبـــائـــعـــون هــذه  ــعـ مــمــاثــا لـــأسـ
الـــزيـــادة إلـــى تــراجــع الــعــرض مــقــابــل ارتــفــاع 
الطلب. ويؤكد جمال خليف، تاجر بالسوق، لـ 
»العربي الجديد« أن تدفق الخضر والفواكه 
عــلــى الـــســـوق تـــراجـــع بـــن 50 و60% خــاصــة 
الخضر  أكــثــر  تــعــد  الــتــي  للبطاطا  بالنسبة 
التي  الثلوج  أن  ويضيف  واستهاكا.  طلبا 
تساقطت على محافظات الشمال والهضاب 
العليا و»املتيجة« في األيام األخيرة عرقلت 
الــازمــة، ما  الــســوق بالسلع  عمليات تموين 
أدى إلـــى حـــدوث خــلــل بــن الــعــرض والطلب 

وبالتالي ارتفعت األسعار«.
الزراعية  الغرفة  العيد، رئيس  وقال بغدادي 

نواكشوط ـ خديجة الطيب

ال تــــزال الــضــرائــب تــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة من 
إيرادات امليزانية في موريتانيا، بلغت هذا 
لثن، فيما ال تزال مشاركات 

ُ
الث العام نحو 

القطاعات األخرى الحيوية متواضعة.
بتخفيف  الــدولــة  املــراقــبــون  يطالب  وبينما 
االعتماد على الضرائب، تتحجج الحكومة 
ــرادات بــعــض الــقــطــاعــات  بــــأن انــخــفــاض إيـــــ
ــن الـــجـــبـــايـــة،  ــ املـــهـــمـــة األخـــــــــرى الـــبـــعـــيـــدة عـ
متراجعة بشكل يهدد تدبير نفقات الباد، 
تلك ذريعة تتيح للحكومة زيادة الضرائب 

ــثــــر املـــحـــافـــظـــات  ــى، أكــ ــلــ ــدفــ ملـــحـــافـــظـــة عــــن الــ
إنــتــاجــا لــلــبــطــاطــا- لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
منذ  البطاطا  يجمعوا  لم  املحافظة  مــزارعــي 
يوم األربعاء املاضي بسبب تساقط األمطار 
الــجــزء الجنوبي مــن املحافظة.  والــثــلــوج فــي 
وأضــاف: »حتى البطاطا املخزونة في غرف 
التي  الثلوج  بسبب سمك  تـــوزع  لــم  التبريد 

قطعت الطرق الرئيسة«.
وقــــال رئــيــس اتـــحـــاد املــــزارعــــن الــجــزائــريــن  

أحيانا وفرض جديدة في أحيان أخرى.
وعـــانـــى الــنــظــام الــضــريــبــي فـــي مــوريــتــانــيــا 
مــن عـــدة عــقــبــات أدت إلـــى اســتــغــالــه كـــأداة 
إلضــعــاف املــعــارضــن، كــمــا ســاهــم انــتــشــار 

محمد عــلــيــوي، إن ارتــفــاع األســعــار فــي مثل 
هـــكـــذا ظــــــروف مــنــطــقــيــة ومـــعـــلـــلـــة. وأضـــــاف 
ــــذا ال يــعــنــي أنـــه  ــد« أن هـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
ال يـــوجـــد خــلــل يــتــم تــســجــيــلــه كـــل ســنــة وال 
يــتــم تـــداركـــهـــا فـــي مـــجـــال الــتــخــزيــن ووضـــع 
مـــخـــطـــطـــات عـــاجـــلـــة لـــتـــفـــاديـــه حـــتـــى نــحــدث 

توازنا في السوق.
ولفت عليوي إلى أن »معروض الحمضيات 
تــراجــع بــحــدود 60% خـــال 4 أيــــام، فمنطقة 
املرتفعة  العاصمة(  جنوب  كلم   60( املتيجة 
كــثــيــرا عــرفــت تــســاقــطــا كــبــيــرا لــلــثــلــوج أعـــاق 

ا كبيرا من األشجار«. املزارعن وأتلف جزء
البطاطا بنحو 30 ديــنــارا  وارتــفــعــت أســعــار 
و25 دينارا للبصل والجزر، فيما ارتفع سعر 
الخرشوف بنحو 50 دينارا، أما الفواكه فقد 
شــهــدت أســعــارهــا هــي األخــــرى قــفــزة كبيرة 
البرتقال من  انتقل سعر  األســعــار حيث  فــي 
الثاثاء  يــوم  الواحد  للكيلوغرام  دينار   200
املــاضــي إلـــى 260 ديــنــارأمــس األثــنــن، نفس 
ــــذي قــفــز ســعــره  الـــشـــيء بــالــنــســبــة لــلــرمــان الـ

بنحو 60 دينارا خال ثاثة أياٍم.
ــريــــرات الـــتـــجـــار، وبـــن  ــبــ ــــن تــعــلــيــات وتــ وبـ
اختفاء ممثلي املزارعن وراء »حبات الثلج« 
ــاع األســـــعـــــار، يـــبـــقـــى املــــواطــــن  ــ ــفـ ــ لـــتـــبـــريـــر ارتـ
الجزائري وحده من يكتوي بلهيب األسعار 
التي لم تتوقف عن الصعود منذ بداية السنة 
املوضوعة  ــام  األرقــ أصبحت  حيث  الــحــالــيــة، 

فوق السلع املعروضة تخيف املواطن.
وتــقــول املــواطــنــة إيــمــان إســمــاعــيــل التقتها 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــي ســوق »عــلــي مــاح«: 
ــــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــوسـ ــ ــابـ ــ ــــوق أصـــــبـــــح كـ ــســ ــ ــتــ ــ »الــ
ــي الـــســـوق  لـــنـــا، فـــمـــع الــــخــــطــــوات األولـــــــى فــ
انــصــدمــت بـــاألســـعـــار«. الـــشـــيء املــســتــغــرب، 
حسب إسماعيل، أنــه »فــي كــل مــرة يجدون 
الـــتـــبـــريـــرات، مــــرة بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الــوقــود 

ومرة بارتفاع الضرائب واليوم رحمة ربي 
)كناية عن الثلوج( هي من رفعت األسعار«.
»العربي  لـ  املواطن عزالدين خيثر  وتحدث 
النقود،  إلــى محفظة  ينظر  وهــو  الــجــديــد« 
قائا: »لم يعد يصمد البرطموني )املحفظة 
بعد  أيــام   10 أكثر من  الجزائرية(  باللهجة 
وضع الراتب فيه، غاء ثم غاء، في الصيف 
ُيـــقـــال لــنــا الــجــفــاف وفــــي الــشــتــاء يــقــال لنا 
األمطار والثلوج، حتى البقوليات لم تسلم، 

بالرغم من كونها غير معنية باملناخ«.

كل  »ســنــة   2017 الــجــزائــريــون على  ويطلق 
الــزيــادات« بعدما انطلقت على وقــع زيــادة 
في أسعار الوقود وبعض الرسوم وارتفاٍع 
في األسعار مس املــواد واسعة االستهاك، 
ــراف  ــ ــتــ ــ ــة االعــ ــكــــومــ ــرفـــــض الــــحــ ــ ــــي وقـــــــت تـ فــ
بــالــزيــادات الــتــي وصــفــتــهــا وزارة الــتــجــارة 
مــؤخــرا فــي بــيــاٍن لها بـــ »الطفيفة« التي لن 

تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وانطلقت سنة 2017 على وقع االحتجاجات 
الــجــزائــر، بعدما عرفت عــدة محافظات  فــي 

غــلــيــانــا شــعــبــيــا احــتــجــاجــا عــلــى الـــزيـــادات 
التي مّست املواد واسعة االستهاك ورفضا 
ــراءات الــتــي جـــاء بــهــا قــانــون املــوازنــة  لـــإجـ

العامة الجديد.
في  للزيادات  رفضا  االحتجاجات  وجــاءت 
الــرســوم والــضــرائــب الــتــي جـــاء بــهــا قــانــون 
موازنة 2017، في مقدمتها رفع الرسم على 
الــقــيــمــة املــضــافــة مــن 17% إلـــى 19% ورفــع 
الــرســم املطبق على إيــجــار العقار ألغــراض 

تجارية، باإلضافة إلى رفع أسعار الوقود.

الـــفـــســـاد واملــحــســوبــيــة فـــي ضــعــف أجــهــزة 
ــرائـــب، وبــالــتــالــي  الـــرقـــابـــة وتــحــصــيــل الـــضـ
تــفــشــت ظـــاهـــرة الــتــهــرب الــضــريــبــي بشكل 

كبير.
ويــقــول الخبير االقــتــصــادي ســيــدي محمد 
ولد املختار لـ »العربي الجديد« إن الحكومة 
ـــفـــت الــضــرائــب كــســاح ضـــد خصومها 

ّ
وظ

ــــى ضـــعـــف ثــقــة  ــا أدى إلــ ــمـ ــيـــن، مـ ــيـــاسـ الـــسـ
املواطن في الحكومة وعدم اقتناعه بأهمية 
أداء الــضــرائــب، كما أن ذلــك أدى إلــى إغــاق 
ــرى ورحــيــل  بــعــض الــشــركــات وتــصــفــيــة أخــ
إلى دول مجاورة بسبب  الوليدة  الشركات 

عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى تــســديــد الـــضـــرائـــب في 
موريتانيا.

املوريتانية  الــحــكــومــة  مــعــارضــون،  ويــتــهــم 
ــدم  ــ ــيـــل وعــ ــلـ ــتـــضـ ــالـ اتـــــهـــــامـــــات مـــــتـــــزايـــــدة بـ
إلى  واللجوء  املـــوارد،  تسيير  في  الشفافية 
على  امليزانية  لتحصيل  املــواطــنــن  جــيــوب 
حــســابــهــم عـــن طــريــق رفـــع قــيــمــة الــضــرائــب 
تعتبر  بينما  جــديــدة،  ضرائب  واستحداث 
مستحقة  املفروضة  الضرائب  أن  الحكومة 
على املواطنن وأن سبب تذمرهم راجع إلى 
لم يتعود على دفع  املوريتاني  املــواطــن  أن 
العقود  طيلة  الحقيقية  بقيمتها  الضرائب 
املاضية.  ويبدي املوريتانيون مخاوف من 
لجوء السلطات إلى زيادة العبء الضريبي، 
خــاصــة بــعــد تــــردي األوضـــــاع االقــتــصــاديــة 
انخفاض  نتيجة  الــبــاد  ــرادات  إيـــ وتــراجــع 
ــار الـــحـــديـــد والــــذهــــب عــاملــيــا وتـــراجـــع  ــعـ أسـ

إنتاج النفط.
ــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي ولــــد املــخــتــار،  ويـ
أن هــنــاك إجــمــاعــا لـــدى املــوريــتــانــيــن حــول 
رفض الضرائب املجحفة، بعد أن أصبحت 
من  كثير  فــي  تسعى  املوريتانية  السلطات 
األحيان إلى فرض الضرائب للحصول على 

السيولة النقدية ملواجهة األزمات.

تراجع االستثمارات
سجلت موارد الدولة انخفاضا في ميزانية 
مــيــزانــيــة  عـــن   %3.15 بــلــغــت  بــنــســبــة   2017
2016. وعزت الحكومة هذا االنخفاض إلى 
ــرادات صندوق  تــراجــع املــنــح وانــخــفــاض إيــ

الدعم من أجل التنمية.
موريتانيا  حكومة  دولــيــة،  تقارير  وتــدعــو 
إلـــــى تــعــبــئــة وتـــنـــويـــع إيــــــــــرادات املـــيـــزانـــيـــة 
والتعاطي بإيجابية مع الصدمات الناجمة 
ــات الــــحــــديــــد، وتــــجــــاوز  ــ ــامـ ــ ــع خـ ــ ــراجـ ــ ـــن تـ عــ
الظروف الحالية دون فرض ضرائب جديدة 

أو انتقاص ميزانية القطاعات الحيوية. 
قــــد خـــصـــصـــت %10.2  الـــحـــكـــومـــة  وكــــانــــت 
بينما  للتعليم،   2017 لعام  ميزانيتها  مــن 
ال تـــتـــجـــاوز نــســبــة قـــطـــاع الــصــحــة 5% من 
الحكومة  واعترفت  للزراعة.  و%2  امليزانية 
ــة الـــــــضـــــــرائـــــــب، فـــحـــســـب  ــمــ ــيــ بــــتــــضــــاعــــف قــ
إحـــصـــاءات وزارة املــالــيــة واالقـــتـــصـــاد فــإن 
انتقلت  الضريبية في موريتانيا  العائدات 
دوالر(  مليون   123.5( أوقــيــة  مليار   42 مــن 
 412( ــة  ــيــ أوقــ مـــلـــيـــار   140 إلـــــى   2009 عـــــام 
واحـــد  )دوالر   ،2015 عــــام  دوالر(  مــلــيــون 
أعـــــده مكتب  تــقــريــر  أوقــــيــــة(. وأكـــــد   340 =
حول   2017 لسنة  الــدولــي  بالبنك  التدقيق 
أن  عامليا،  الشركات  على  الضريبي  الــعــبء 

موريتانيا في موقع متأخر بالقائمة، حيث 
احتلت املرتبة 49 من أصل 52 بلدا أفريقيا 
الضرائب، كما  أعلى  الشركات  تفرض على 
مـــن أصــــل 188 دولـــة  املـــرتـــبـــة 186  احــتــلــت 
ضريبي  ضغط  بنسبة  التصنيف،  شملها 
تصل إلى 73%. واعتبر مراقبون أن التقرير 
الــذي يعتمد على دراســة مقارنة للضرائب 
األربــاح واملساهمات  املختلفة مثل ضريبة 
والنفقات االجتماعية لرب العمل، وضريبة 
األماك والضرائب على نقل األصول، يفسر 
الدولية  الشركات  أسباب انسحاب عشرات 

من موريتانيا.

استحداث الضرائب
قيمة  املاضية  السنة  الحكومة خال  ورفعت 
السلع  مــن  الــضــرائــب االستهاكية على عــدد 
والحديد  واإلسمنت  كالسيارات  والخدمات 
والسجائر واملــخــابــز واألســمــاك، إضــافــة إلى 
املـــواد  الجمركية لبعض  الــتــعــرفــة  فــي  زيــــادة 

املستوردة. 
وتضمن التعديل في مدونة الضرائب، وآخر 
فــي مــدونــة الــجــمــارك، الـــزيـــادة فــي الــضــرائــب 
واملــيــاه   ،%40 بنسبة  والــســجــائــر  التبغ  على 
وتـــم  بــنــســبــة %50.   املــــســــتــــوردة  ــة  ــيـ ــعـــدنـ املـ
اســتــحــداث ضــريــبــة لــاســتــهــاك عــلــى لــحــوم 
ــن الـــصـــالـــحـــة لــاســتــهــاك  ــ ــدواجـ ــ وأحــــشــــاء الـ
على  اســتــحــدثــت ضــريــبــة  كــمــا   ،%20 بنسبة 
بعض األنــــواع مــن األلــبــان تبلغ 15%. ورفــع 
ــرائـــــب ضـــريـــبـــة  ــ ــــضـ الــــتــــعــــديــــل فـــــي مـــــدونـــــة الـ
أوقية  آالف   3 إلــى  األسمنت  على  االستهاك 
موريتانية للطن الواحد. ويقول الخبير ولد 
املختار، إن نسبة الضرائب من الناتج املحلي 
ــتـــجـــاوز %15،  اإلجـــمـــالـــي فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا تـ
االعــتــراف بسياستها  الحكومة  ورغــم رفــض 
وتحميل  الضرائب  على  االعتماد  مجال  فــي 
جميع  أن  إال  كــبــيــرا،  ضريبيا  عبئا  املــواطــن 
ــــك. ويــشــيــر إلــــى أن هــذه  األرقــــــام تـــؤكـــد أن ذلـ
ــتـــصـــاد  ــلـــى االقـ ــتـــؤثـــر ســـلـــبـــا عـ ــيـــاســـة سـ الـــسـ
املوريتاني  املجتمع  أن  خصوصا  والتنمية، 
الضرائب بسبب ضعف  ثقافة  يعتد على  لم 
إدارة الضرائب طيلة العقود املاضية.  ويلفت 
مجحفة  لضرائب  تعرضت  الشركات  أن  إلــى 
خال السنوات األخيرة، إضافة إلى الضريبة 
األجور  على  والضريبة  املضافة  القيمة  على 
وغيرهما من الضرائب املرتفعة التي يدفعها 
املواطن، مما يستوجب إقناع الناس باملزايا 
الــتــي يــمــكــن أن يــوفــرهــا تــحــصــيــل الــضــرائــب 
ــهـــرب الـــضـــريـــبـــي ووقــــف  ــتـ مــــن خـــــال مـــنـــع الـ
ــة  ــدولـ ــتــــاســــات املـــتـــكـــررة مــــن خـــزيـــنـــة الـ االخــ

وتعزيز وسائل الرقابة.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الكهربائي على  التيار  انقطاع  الــذي تطورت حــدة  الوقت  في 
مليوني فلسطيني في قطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، 
وصـــل معها جـــدول ســاعــات الــوصــل الــيــومــي إلـــى 4 ســاعــات 
فقط، كان التحرك القطري حاضرًا لتخفيف األزمة التي زادت 
قــدرة تحمل املواطنن. وأسفر لقاء جمع أمير دولــة قطر  عن 
الشيخ تميم بن حمد، مع نائب رئيس املكتب السياسي لحركة 
عن  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  فــي  هنية،  إسماعيل  حماس 
منحة قطرية بقيمة 12 مليون دوالر أميركي لتوريد السوالر 
إلــى عــدد من  بــاإلضــافــة  الــوحــيــدة،  التوليد  الصناعي ملحطة 

الخطوات لحل األزمة بشكل كامل. 
من  رســالــة  تلقيها  أمــس  الفلسطينية  الحكومة  أعلنت  فيما 
من  طــن  ألــف   15 بنحو  منحة  تقديم  تؤكد  التركية  الحكومة 
مرات  في  أن تدخلت قطر  املحطة. وسبق  املحروقات لصالح 
عـــديـــدة مـــن أجـــل املــســاهــمــة فـــي حـــل أزمــــة الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
املتفاقمة في القطاع منذ عام 2006، عبر سفينة خاصة محملة 
بالوقود، أو دفع الضرائب عن وقود املحطة لصالح السلطة 

الفلسطينية في رام الله وتوريده إلى غزة.

الرباط ـ مصطفى قماس

التشريعية  االنتخابات  بعد  الحكومة  تشكيل  تأخر  ينل  لــم 
فـــي املـــغـــرب، مـــن الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة املــتــفــائــلــة فـــي الــعــام 
العديد  عــبــرت عنها  والــتــي  املــاضــي،  بالعام  الــحــالــي، مقارنة 
مــن املــؤســســات. وتــبــدو الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة غــيــر متأثرة 
الجديدة،  الحكومة  اململكة  الــذي تترقب فيه  الحالي  باملشهد 
الخمسة  فــي  بــرنــامــجــا ستطبقه  أن تعلن عــن  يــفــتــرض  الــتــي 
أعــــوام املــقــبــلــة. ويــدفــع تــفــاؤل مــؤســســات الــتــوقــع حـــول معدل 
النمو، الخبير االقتصادي إدريس الفينا، إلى التشديد على أن 
هذا املعدل ال دخل للحكومة فيه، ما دام مرتبطا بالتساقطات 
املــطــريــة. ويـــرى الفينا، فــي تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
االقتصاد الوطني يعاني من ركود يستدعي قرارات تحفيزية، 
مـــشـــددا عــلــى أن عــنــصــر الـــزمـــن حــاســم فـــي تــدبــيــر االقــتــصــاد 

املغربي في الظروف الحالية.
وبــنــت الحكومة تــوقــعــات مــوازنــة الــعــام الــحــالــي على أســاس 
معدل نمو في حــدود 4.5%، مراهنة على الــزراعــة التي تمثل 

 املنحة 
ّ
إن فــي غــزة  الطبيعية  الــطــاقــة واملــــوارد  وقــالــت سلطة 

القطرية ستعمل على تشغيل املولد الثالث بمحطة الكهرباء 
الــوحــيــدة بــالــقــطــاع، مــع تــدفــق كــمــيــات الـــوقـــود اإلضــافــيــة من 

املنحة املالية األخيرة التي ستكون ملدة ثاثة أشهر.
وأكــــدت الــطــاقــة بــغــزة فــي بــيــان وصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
نسخة منه، أنها ستعمل على إدارة هذه الكميات واالستفادة 
منها ألطــول فترة ممكنة بما يدعم برامج التوزيع وصواًل 
إلى برنامج 8 ساعات، والتخفيف من أزمة الكهرباء الحالية. 
ويــحــتــاج الــقــطــاع إلـــى نــحــو 550 مـــيـــغـــاوات، لــكــن ال يتوفر 
منها سوى قرابة 222 ميغاوات في أحسن األحــوال، وتأتي 
مــن ثــاثــة مــصــادر، وهـــي: محطة غــزة بنحو 80 مــيــغــاوات، 
وخطوط كهرباء قادمة من االحتال بمقدار 120 ميغاوات، 
أرقــام توفرها سلطة  بـ 22 ميغاوات، وفــق  وأخــرى مصرية 
إلعــادة  القطرية  اللجنة  رئــيــس  وكـــان  الفلسطينية.  الطاقة 
إعــمــار قــطــاع غـــزة، السفير محمد الــعــمــادي أعــلــن فــي وقــت 
سابق في مقابلة مع »العربي الجديد«، عن مشروع إلنشاء 
محطة طــاقــة شمسية لــتــولــيــد الــكــهــربــاء وإنـــشـــاء خــط غــاز 
لصالح محطة التوليد الوحيدة في القطاع ضمن خطوات 

للمساهمة في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

االقتصادي  النمو  وتــأثــر  املحلي.  اإلجمالي  الناتج  مــن   %15
أفضت  التي  املطرية،  التساقطات  املــاضــي بضعف  الــعــام  فــي 
إلى تراجع محصول الحبوب من 110 ماين قنطار إلى 33.5 
املغرب  في  االقتصادي  النمو  وانحصر معدل  قنطار.  مليون 
في حدود 1.2%، وهو األضعف في العشرة أعوام األخيرة، ما 
يؤشر على الدور الحاسم الذي تلعبه األمطار في تحديد أداء 

االقتصادي الوطني.
وتوقع املركزي املغربي أن يصل معدل النمو االقتصادي إلى 
العام الحالي، معتبرا املعدل أن ذلك يبقى مرتبطا  4.2% في 

بالقيمة املضافة للزراعة، خاصة محصول الحبوب.
ــة الــرســمــيــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة واملــــؤســــســــات االقــ ــكـــومـ ودرجــــــــت الـــحـ
واملستقلة، على بناء توقعاتها في األشهر األولى من املوسم 
الــزراعــي على أســـاس محصول حــبــوب فــي حـــدود 70 مليون 
إلى  املغربي فقط بالنمو، بل ينظر  املركزي  قنطار. وال يهتم 
عجز املوازنة الذي يتوقع تراجعه إلى 3.1%، والتضخم الذي 
ينتظر تقليصه إلى 1%، واملديونية التي يراهن على خفضها 

إلى 64% من إجمالي الناتج املحلي.

ثلوج الجزائر تشعل أسعار 
الخضر والفواكه

موريتانيا تشهر سالح الضرائب

ارتفاع األسعار يرهق موازنات األسر )باسكال جيوت/فرانس برس(

ارتفاع أسعار السلع بفعل الضرائب )عبدالحق سنا/فرانس برس(

قطر تخفف أزمة كهرباء غزة

توقعات اقتصادية متفائلة 

أشعلت موجة الصقيع التي تضرب الجزائر منذ أيام، أسعار الخضروات والفاكهة، ما 
موانئ دبي توقع يمثل عبئا جديدا على المواطنين الذين استقبلوا 2017 بإجراءات تقشفية

اتفاقا مع كازاخستان
قالت شركة موانئ دبي العاملية أمس 

االثنني، إنها وقعت اتفاقا مع كازاخستان 
إلقامة منطقة اقتصادية خاصة في مدينة 

أكتاو املطلة على بحر قزوين. وذكرت 
الشركة أحد أكبر مشغلي املوانئ في العالم 

في بيان أنها ستبحث مع كازاخستان 
فرص زيادة طاقة الشحن وتطوير منطقة 

للخدمات اللوجيستية. وملوانئ دبي تعاقدات 
بالفعل في كازاخستان لتطوير منشآت في 

املوانئ وإقامة مناطق لوجيستية، بما في 
ذلك اتفاق مع ميناء أكتاو وشركة السكك 

الحديدية الوطنية في البالد.  ويزور وفد من 
كازاخستان برئاسة الرئيس نور سلطان 
نزاربييف، اإلمارات هذا األسبوع لحضور 

القمة العاملية لطاقة املستقبل.

األردن يطرح مناقصتين 
لشراء قمح

قال تجار أوروبيون أمس، إن األردن طرح 
مناقصتني عامليتني جديدتني لشراء 100 

ألف طن من قمح الطحني، و50 ألف طن من 
علف الشعير مع إمكانية توريد الشحنات 
من أي منشأ. وذكر التجار أن آخر موعد 

لتقديم العروض هو الثامن عشر من يناير/
كانون الثاني. وواجه األردن صعوبات في 

استيراد القمح والشعير خالل األشهر 
األخيرة، بعد فرض شروط جديدة تتعلق 
بمراقبة الجودة والسداد قلصت مشاركة 

املوردين العامليني في املناقصات.

مصر: تتوقع إنتاج
2.4 مليون طن سكر

ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط 
املصرية الرسمية، أن مصر تتوقع إنتاج 

نحو 2.4 مليون طن من السكر في 
املوسم القادم الذي يبدأ الشهر املقبل. 

وأصبح السكر نادرا في األشهر املاضية، 
وسيطرت الحكومة على مخزونات 
ملواجهة ما وصفته بتفشي تخزين 

السكر من جانب التجار لرفع أسعاره 
وسط نقص في العملة الصعبة.

أخبــار 
      العرب

%40
تساقطت  ــي  ــت ال ــلــوج  ــث ال
ــات  ــ ــظ ــ ــاف ــ ــح ــ ــى م ــ ــلـ ــ عـ
العليا  والهضاب  الشمال 
ــي األيـــام  و”الــمــتــيــجــة”، ف
عمليات  عرقلت  األخــيــرة، 
بالسلع  ــوق  ــس ال تــمــويــن 
الالزمة، ما أدى إلى حدوث 
والطلب،  العرض  بين  خلل 
األسعار  ارتفعت  وبالتالي 

بحدود %40.

تقارير عربية

مال وناس

إيرادات

مساعدات

المغرب

تراجعت اإليرادات 
العامة بنحو %3.15 

في موازنة عام 2017
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ــع دار  ــول م ــت م ــة وذي جي ــالم العاملي ــة الس ــن رشك ــت كٍل م تعاون
اإلنتــاج الرتكيــة الشــهرية "هــان هــايل" للســجاد الفاخــر إلطــالق املعرض 

الفّني "حركه" للسجاد املُخصص ملحبّي القطع الفنية يف قطر.
تــم افتتــاح املعــرض يف قاعــة "ميســلون" يف ذي جيــت مــول، ويحتــوي 
ــذا  ــأيت ه ــق. ي ــجاد العري ــن الس ــة م ــة ومتنوع ــة رائع ــىل مجموع ع
الســجاد  مــن مدينــة "حركــه" القدميــة يف تركيــا، التــي متيــزّة عــىل مــّر 

الزّمان بحرفيّة أهلها بتصنيع  قطعاً فنية فريدة من نوعها.
ــهورة  ــة املش ــامل العامليّ ــّم املع ــني أه ــجاد لتزي ــذه الس ــرض ه ــّم ع ويت
ــاج يف  ــام ، متحــف هريميت ــل قــرص بكنغه ــق مث ــّن األني بتقديرهــا للف

مدينة سانت بطرسربغ، البيت األبيض و قرص فرساي.
ويعتــرب  ذي جيــت مــول، مــن أبــرز وجهــات التســوق الراقيــة يف قطــر، 
ــة  ــادرات الفني ــن املب ــدد م ــاهمة يف ع ــاً اىل املس ــعى حالي ــه يس إالّ أن
التــي بــدأت مــن خــالل إطــالق "موســم الفــن" يف بدايــة شــهر أكتوبــر 
2016. ومــن املتوقــع أن يزدهــر هــذا املوســم يف نهايــة  للعــام 

شهر يناير للعام 2017 من خالل افتتاح معرض "حركه" للسجاد. 
وتعليقــاً عــىل هــذا الحــدث املتميــز، قــال الســيد عيــىس عبــد الســالم 
أبــو عيــىس رئيــس مجلــس إدارة والرئيــس التنفيــذي لـــ "الســالم 
ــق  ــة نشــعر بالفخــر العمي ــة الســالم العاملي ــة": " نحــن يف رشك العامليّ
ــي  ــب الفن ــراء الجان لدعــم  ذي جيــت مــول يف جهــوده املســتمرة إلث
ــذه. وإن معــرض  ــادرة كه ــن خــالل مب ــة م ــة القطري ــايف يف البيئ والثق
"حركــه" للســجاد،  يعطــي النــاس ســبباً للرجــوع واإلطــالع عــىل تــراث 
تاريخــي عريــق وتقديــر مــدى دقــة الحرفيــة يف هــذه الصناعــة. ويعــود 
ــرن الخامــس عــرش.  ــن الســجاد إىل الق ــوع م ــة هــذا الن ــخ صناع تاري
ومــن خــالل القطــع الفّنيــة املعروضــة ســنالحظ أن كل واحــدة منهــا - 

ذي جيت مول والسالم العالمية يفتتحان معرض "حركه" 
للسجاد التركي الفاخر

الـــ  يقــارب  مــا  منهــا  الواحــدة  صناعــة  تســتغرق  قــد  والتــي 
6 ســنوات أو أكــرث - تــم حياكتهــا بالطريقــة التقليديــة القدميــة حفاظــاً 

عىل الرتاث الفني العريق لهذه املهنة."
وتجدر اإلشارة إىل أن سجاد "حركه"  املصنوع يدوياً من الحرير %100 
ويحتــوي كل ســنتميرت عــىل مــا يعــادل 64 عقــدًة. ويقــال بــأن حائــيك 
ســجاد هــرييك يقومــون بحياكــة مليــون عقــدٍة يف الســجادة الواحــدة، 

ويتمتعون بحرفية عالية ودقة ال مثيل لها. 
وقــد قامــت "هــان هــايل" الرشكــة املبدعــة وراء هــذا الســجاد املوجــود 
يف املعــرض، بابتــكار أكــرث مــن 25,000 تصميــٍم أنيــق منهــا الكالســييك 
ــة التــي  ــم اإلســالمية والرتكي ــة، إىل التصامي املُصمــم بالزخرفــة الُعثامني
 Istanbul" تجســد الحقبة اإلســالمية يف تركيــا. وهنالك أيضاً مجموعــة
ــة  ــة ملدين ــوي عــىل صــور بانورامي ــي تحت ــة والت Voyage" التصويري

اسطنبول وغريها. 

يفتح املعرض أبوابه  من تاريخ 11 يناير ولغاية 31 يناير، 2017 يف ذي جيت مول

يضّم المعرض على سجاد فاخر مصنوع يدويًا لُهواة جمع السجاد ومحّبي الفن في قطر
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اقتصاد

السعودية ـ خالد الشايع       
الكويت ـ محمود بدير

االقــتــصــاد  مــنــتــدى  أعــمــال  تنطلق 
العاملي اليوم الثالثاء في سويسرا، 
وسط عالم يشهد تحوالت جارفة. 
إذ تجمع مدينة دافـــوس، حــوالــي ثــالثــة آالف 
وممثلي  عاملي  وسياسي  اقتصادي  مسؤول 
شـــركـــات ومـــؤســـســـات كـــبـــرى ورجــــــال أعــمــال 
وصــحــافــيــن وفــنــانــن ومــهــتــمــن بــالــقــضــايــا 
االقتصادية وتفرعاتها، لبحث أبرز القضايا 

املطروحة عامليًا. 
وتحت الشعار الذي أطلقه املنتدى هذا العام: 
ــة«، تــتــصــاعــد االتـــجـــاهـــات  »زعــــامــــة مــــســــؤولــ
القومية املعادية ملسار االقتصاد الحر. وعلى 
رأس الـــحـــربـــة، تــأتــي رئـــاســـة دونـــالـــد تــرامــب 
للعوملة  والــحــاضــن  العالم  فــي  اقتصاد  ألكبر 
املتحدة  الواليات  أي  االقتصادية  والليبرالية 
األمــيــركــيــة. وســيــتــم تــنــصــيــب األخـــيـــر رئيسًا 
بــالــتــزامــن مــع الــيــوم األخــيــر للمنتدى فــي 20 
يــنــايــر / كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، مـــا يضفي 
الكثير من التساؤالت حول حاضر التغييرات 
الرأسمالية  األنــظــمــة  ومستقبل  االقــتــصــاديــة 
واتـــجـــاهـــهـــا نــحــو انـــغـــالق قـــومـــي اقــتــصــادي 
يزيد تمددًا.  ومن املتوقع أن تكون للتطورات 
األوروبــــيــــة، وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد 
األوروبـــــــــــي، حـــصـــة خــــاصــــة فــــي املـــنـــاقـــشـــات، 
خــصــوصــًا مـــع املــــخــــاوف املــتــنــامــيــة مـــن فــوز 
االنتخابات  فــي  املتطرفة  اليمينية  األجنحة 
املقبلة على غير دولة أوروبية، ومنها هولندا 
هذا  وتأثير  إيطاليا،  وربما  وأملانيا  وفرنسا 
املنحى الشعبوي على السياسات االقتصادية 
الــتــي سيتم اعــتــمــادهــا فــي اقــتــصــادات الــقــارة 

العجوز.

القضايا العربية حاضرة
ــد الـــــتـــــوتـــــر الــــــعــــــاملــــــي، تـــشـــهـــد  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــع تـ ــ ــ مـ
بدأت  انعطافات  العربية  الــدول  اقتصادات 
تغييرات  نحو  استراتيجياتها  على  تؤثر 
الــنــهــائــيــة بــعــد.  ويــقــول  لــم تتضح معاملها 
الــخــبــيــر االقــتــصــادي حــجــاج بــوخــضــور إن 
العربية تمر بمرحلة مالية حرجة،  املنطقة 
التي أصابت  املالية  العجوزات  خاصة بعد 
ميزانيات دول الخليج خالل اآلونة األخير، 
األمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب طــــرح آلـــيـــات ملــعــالــجــة 
وإصــــالح الــخــلــل االقــتــصــادي واملــالــي الــذي 
بوخضور  ويــضــيــف  املــنــطــقــة.  دول  تعيشه 
خــالل حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن ملف 
دفع عجلة النمو وإصالح رأسمالية السوق 
وطــــرح مــشــاريــع تــنــمــويــة كــبــرى بــمــشــاركــة 
عــاملــيــة يــعــتــبــر مـــن أولـــويـــات الــكــويــت الـــذي 
سيطرح للمناقشة على القادة االقتصادين، 

ملا يحمله من أهمية كبرى في هذه الفترة.
من جهته، يقول خبير أسواق املال إبراهيم 
القيادات  ملشاركة  هناك حاجة  أن  املخيزيم 
لــالطــالع واســتــعــراض تجاربهم في  الشابة 
املشاريع الصغيرة والكبرى وآلية تعاملهم 
ابتكار حلول مستدامة  مــع األزمـــات وطــرق 
للمشكالت التي تواجههم خالل فترة العمل.

ــتــــدى لـــتـــوفـــيـــر مـــشـــاركـــات  ــنــ وســـيـــســـعـــى املــ
للشباب من مختلف دول العالم في فعاليات 
املــنــتــدى عــبــر األقــمــار االصــطــنــاعــيــة وأيــضــًا 
الوسائط االجتماعية للتعرف على وجهات 
املالية  املـــجـــاالت  فــي شــتــى  املختلفة  الــنــظــر 
واالقتصادية. ويضيف املخيزيم أن الشباب 
الكويتي يلعب دورًا كبيرًا في قطاع األعمال 
بمختلف املجاالت، لذا على كبار املسؤولن 
املــشــاركــن مــن الــكــويــت اســتــضــافــة عـــدد من 
ــعـــراض تـــجـــاربـــهـــم الــعــمــلــيــة  ــتـ الـــشـــبـــاب السـ

سواء على الصعيد املحلي أو العاملي.
فإن   « الجديد  »العربي  معلومات  وبحسب 
الوفد الكويتي املشارك في دافــوس سيضم 
كال من نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير 
املـــالـــيـــة الــكــويــتــي أنــــس الـــصـــالـــح والــعــضــو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار الكويتية 
السعد،  بــدر  للكويت(  السيادي  )الصندوق 
وعـــددا مــن املــســؤولــن فــي قــطــاع التخطيط 

االقتصادي.
ــد قــطــري  ــ كـــــــذا، ســـيـــشـــارك فــــي املـــنـــتـــدى وفــ

ــتــــجــــارة الــــحــــرة آلســـيـــا- ــادت اتـــفـــاقـــيـــة الــ ــ ــ عـ
الباسيفيك إلى بؤرة الضوء وسط تصاعد 
موجة الحمائية في املنطقة واآلفاق القاتمة 

للتجارة العاملية في عام 2017.
وتأتي مبادرة الحزام والطريق إلى االقتراح 
العالم  قــارات  الصيني في عــام 2013 لربط 
القديم بشبكات من الطرق البرية والبحرية، 

في سياق تنمية التجارة الحرة. 
وأكــــدت وكــالــة األنــبــاء الصينية فــي تقرير 
نشرته أمس اإلثنن، أنه منذ إطالق املبادرة 

بــرئــاســة وزيـــر االقــتــصــاد والــتــجــارة الشيخ 
أحــمــد بــن جــاســم بــن مــحــمــد آل ثــانــي، عبر 
االقتصادية  القضايا  من  أوراق تطرح عدد 
واملــالــيــة املــعــروضــة عــلــى الــســاحــة املحلية 
والــــــدولــــــيــــــة. أمـــــــا الــــســــعــــوديــــة فـــســـتـــشـــارك 
عــبــر وفـــدهـــا لــتــعــرض فـــي املــؤتــمــر الــفــرص 
االســتــثــمــاريــة الــكــبــيــرة املــتــاحــة فــي اململكة، 
وخـــاصـــة بــعــد الــســمــاح لــلــشــركــات الــعــاملــيــة 
بالدخول في السوق السعودية بنسبة تملك 
الــتــي  االســـتـــثـــمـــاريـــة  والــتــســهــيــالت   ،%100
تقدمها الدولة. ويؤكد املحلل املالي الدكتور 
هذا  املؤتمر سيعقد  أن  على  القرشي  سالم 
الــعــام وســـط تــرقــب بتحسن أســعــار النفط، 
على إثر دخــول اتفاق الــدول املنتجة للنفط 
الفعلي، وهو  التنفيذ  بخفض اإلنتاج حيز 

ما سيكون مختلفًا عن املؤتمرين السابقن. 
»الكل   : الجديد  »العربي  لـــ  القرشي  ويــقــول 
يركز على االستثمار، ولكن مع بدء تحسن 
أســـعـــار الــنــفــط ســيــكــون هـــنـــاك ســــوق أكــثــر 
املاضية،  السنوات  من  لالستثمار  خصوبة 
التي قد تعتري  املشاكل  ولكن هناك بعض 
خطط الدول املشاركة، أهمها الغموض الذي 
تأكيد  بعد  خــاصــة  الــنــفــط،  مستقبل  يغلف 
تمديد خفض  أن  أوبــك  السعودية ومنظمة 
اإلنتاج غير ممكن بعد انتهاء مدته املحددة 
ــذا يــعــنــي أنـــنـــا قـــد نــدخــل  ــ بــســتــة أشـــهـــر، وهـ

دوامة جديدة من التذبذب«.
ويــضــيــف: »األهـــم هــو الــتــوتــرات السياسية 
ــراق  ــ ــعـ ــ ــة والـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــــرب فـ ــحـ ــ ــن جــــــــراء الـ ــ مـ
والــيــمــن، وتــولــي الرئيس األمــيــركــي دونالد 

أنــــشــــات الــــشــــركــــات الــصــيــنــيــة 52 مــنــطــقــة 
ــدد من  ــاون اقـــتـــصـــادي وتــــجــــاري فـــي عــ ــعـ تـ
الــدول، أفضت إلى عائدات ضريبية بقيمة 
ألف   عن خلق 70 

ً
900 مليون دوالر، فضال

الــدول بحلول يوليو/  فرصة عمل في تلك 
تموز 2016.

ــارة الـــحـــرة آلســيــا  ــتـــجـ ويــنــظــر التــفــاقــيــة الـ
الباسيفيك، كأداة رئيسية لتحقيق التكامل 
االقـــتـــصـــادي آلســيــا-الــبــاســيــفــيــك ويــتــوقــع 
أن تـــخـــدم كـــقـــدوة لــلــعــوملــة مـــن خــــالل ضخ 

ــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي وإعـــــادة  الــحــيــويــة فـــي االقـ
تنشيط الحماسة لتحرير التجارة.

زخمًا  الجديدة  التجارية  الكتلة  واكتسبت 
والسيما بعد املوافقة على دراسة جماعية 
حول االتفاقية في قمة التعاون االقتصادي 
في  عــقــدت  الــتــي  )آبــيــك(  آلسيا-الباسيفيك 
ليما العام املاضي، كانت بمثابة أول خطوة 

جوهرية بإتجاه تحقيقها النهائي.
وخفضت منظمة التجارة العاملية توقعاتها 
إلــى %1.7  العاملية من %2.8  التجارة  لنمو 
تقديراتها  بالخفض  2016 وعدلت  عــام  في 
للعام 2017 إلى ما يتراوح ما بن 1.8 و%3.1 
مقارنة بـ3.6% في السابق، وباملثل، يمضي 
نــمــو الــنــاتــج الــعــاملــي اإلجــمــالــي فـــي اتــجــاه 
ضــعــيــف. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــــدل انــتــخــاب 
دونـــالـــد تــرامــب رئــيــســا لــلــواليــات املــتــحــدة، 
والــذي دافع عن حماية االقتصاد األميركي 
تلك  الباسيفيك،  عبر  بإلغاء شراكة  وتعهد 
الرئيس  اقترحها  التي  التجارية  االتفاقية 
األميركي املنقضية واليته باراك اوباما، في 
لــه فــي منصبه، يــدل على أن فكرة  أول يــوم 

التجرد من العوملة تكتسب أرضًا.
ــة نــــانــــيــــانــــغ  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــي جـ ــ ــتــــــــاذ فـ وقـــــــــــال األســــــ
سون  إي  أوه  السنغافورية،  للتكنولوجيا 
لــوكــالــة »شــيــنــخــوا« الصينية  فـــي حـــديـــث 
إن »مــســؤولــيــة تــعــزيــز الــتــجــارة الــحــرة في 
املــنــطــقــة تــقــع بطبيعة الــحــال عــلــى الــصــن، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وباعتبار أن 
منطقة  أكــثــر  هــي  آسيا-الباسيفيك  منطقة 
ــا فـــي الـــعـــالـــم مـــن نــاحــيــة الــتــجــارة  ــامــ ازدحــ
واالقتصاد، فإنني أعتقد أن مبادرة الصن 
ستعطي تــنــويــرا معينا لــلــدول فــي أوروبـــا 

وأفريقيا وحتى الواليات املتحدة«.
)العربي الجديد(

االقتصادية  العوملة  متبنية سياسة  الصن 
ومدافعة عن التجارة الحرة واالنفتاح.

ــنــــي شــي  ــيــ بــــــــــذا، ســــيــــكــــون الـــــرئـــــيـــــس الــــصــ
جينبينغ أول زعيم صيني يحضر املنتدى 
االقـــتـــصـــادي الـــعـــاملـــي فـــي مــنــتــجــع دافــــوس 
الشتوي في وقت تسعى فيه بالده إلى لعب 
دور أكبر في الشؤون الدولية. ولعل ما قاله 

أستاذ االقتصاد في الجامعة التكنولوجية 
في بكن، هو شينغدو، لوكالة فرانس برس، 
املستجد:  العاملي  املشهد  عن  تعبيرًا  األكثر 
املتحدة  الــواليــات  الــيــوم غــريــب..  العالم  »إن 
لكن  تعارضها،  والصن  العوملة  وراء  كانت 
اآلن أصبحت الصن قائدة العوملة والواليات 

املتحدة تعارضها«. 
ــــوس  فــــي حــــن اعـــتـــبـــر مـــؤســـس مـــنـــتـــدى دافـ
ــواب في  ــ ــــالوس شـ ومــــديــــره الــبــروفــيــســور كـ
غير  بسرعة  يتغير  »عاملنا  سابق:  تصريح 
أصبحت  الــتــغــيــرات،  مرحلة  وفــي  مسبوقة. 
والعمل  املــجــتــمــع  حـــول  التقليدية  مــبــادئــنــا 
واألمــة موضع شك والعديد من األشخاص 

يمكن أن يشعروا بأنهم مهددون«. 
كذا، رأى موازيس نايم من مؤسسة كارنيجي 

للسالم العاملي: »هناك إجماع على أن شيئًا 
مسبوق  وغير  عامليًا  شيئا  يــجــري،  ضخمًا 
على عدة مستويات. لكننا ال نعرف ما هي 

أسبابه أو كيف نتعامل معه«.
ومــــن املــتــوقــع أن تــهــيــمــن عــلــى مــنــتــدى هــذا 
الـــعـــام مــنــاقــشــات حـــول الــحــمــائــيــة وظــاهــرة 
االحتباس الحراري والهجرة واألمن الدولي 
والــتــغــذيــة وإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى املــــوارد. 
والرئاسة  العوملة  من  العام  الغضب  وكذلك 
الــواليــات  بــخــروج  لترامب ووعـــوده  القادمة 
املتحدة من اتفاقيات التجارة الدولية ورفع 
الرسوم على الواردات من الصن واملكسيك.

ــتــــدى املـــــخـــــاوف مــن  ــنــ ــاور املــ ــ ــحـ ــ وتـــعـــكـــس مـ
التغييرات العاملية املقلقة، ومن بن العناوين 
ــة الــطــبــقــة املــتــوســطــة  ــ »كـــيـــف يــمــكــن حـــل أزمـ

املضغوطة والغاضبة؟« و«سياسات الخوف 
بلغ  ..هــل  للمنسين« و«التسامح  التمرد  أو 
مداه؟« و«مرحلة ما بعد االتحاد األوروبي«.

وقال االقتصادي جاي ستاندينغ الذي ألف 
الــعــديــد مــن الــكــتــب عــن طبقة جــديــدة تفتقر 
لألمان الوظيفي واإليراد املضمون، إن املزيد 
من الناس يميلون لالعتقاد بأن الرأسمالية 
القائمة على اقتصاد السوق تحتاج لتعديل 

شامل حتى أولئك الذين استفادوا منها. 
وأضـــاف ستاندينغ الــذي دعــي إلــى دافــوس 
للمرة األولى »نماذج املؤسسات التي تمثل 
التيار الرئيسي ال تريد ترامب والسلطوين 
يحقق  عامليا  اقتصادا  تريد  بــل  اليمينين. 
نــمــوًا مــســتــدامــًا يــمــكــنــهــم مـــن خــاللــه الــقــيــام 

بأعمالهم«.

»دافوس« 
في زمن ترامب

التجارة الحرة في آسيا تخلق 70 ألف وظيفة

إجراءات أمنية مشددة حول مقر انعقاد المؤتمر في سويسرا )فابريس كوفريني/فرانس برس(

)Getty( مشروع للطاقة الشمسية في فرنسا)Getty /نمو التجارة الحرة اآلسيوية )زانغ بنغ

اإلسترليني مستمر بالتراجع )ليونيل بونافنتور/ فرانس برس(

الدول العربية 
تطرح الفرص االستثمارية 

وآفاق أسعار النفط

ترامب مقاليد السلطة، فألول مرة سيدخل 
املــشــاركــون فــي املــؤتــمــر والـــصـــورة أمــامــهــم 
ــدد الـــقـــرشـــي عــلــى أن  ــشـ غــيــر واضــــحــــة«. ويـ
املؤتمر  استغالل  على  حريصة  السعودية 
للعالم،   2030 الوطني  التحول  خطة  لشرح 
وتؤكد له حرصها على املضي فيها، مهما 
كانت القرارات الصعبة التي يجب اتخاذها.

انقالب صيني -أميركي
ــرز ســـمـــات الـــتـــبـــدالت االقــتــصــاديــة  ــ ولـــعـــل أبـ
الــعــاملــيــة الــحــاصــلــة، انــقــالب األدوار املــطــّعــم 
ــا بـــن الـــواليـــات  بــتــشــقــقــات إيــديــولــوجــيــة مـ
املتحدة والصن. ففي حن تجاهر الترامبية 
ــتــــجــــاريــــة واالرتـــــــــــداد  ــة الــ ــيـ ــائـ ــمـ بـــنـــزعـــة الـــحـ
تــتــقــدم  أواًل«،  »أمـــيـــركـــا  بــشــعــار  االنـــعـــزالـــي 

أجواء ضبابية في المنتدى 
وأوراق عربية على الطاولة

الخطاب  اإلسترليني  الجنيه  استبق 
املرتقب اليوم الثالثاء لرئيسة الوزراء 
الخروج  عن  مــاي  تيريزا  البريطانية 
من االتحاد األوروبــي، محققًا هبوطًا 
حادًا أمس في أدنى مستوى له مقابل 
ــر فــي  ــ ــيـ ــ ــعــــه األخـ الــــــــــدوالر مـــنـــذ تــــراجــ

تشرين األول/أكتوبر املاضي.
وانــخــفــض اإلســتــرلــيــنــي إلـــى 1,1986 
ــه منذ  لـ مــســتــوى  أدنـــــى  دوالر، وهــــو 
ثــالثــة أشــهــر، عندما هــوى فــجــأة إلى 
1,1841 دوالر وهو سعر غير مسبوق 
الـــجـــنـــيـــه خـــالل  عـــــاد  ثــــم  مـــنـــذ 1985، 
التعامالت ليثبت عند 1,2035 دوالر. 

وانخفض الجنيه مقابل اليورو أيضًا 
الــــذي بــلــغ ســعــره 87,87 بــنــســًا، وهــو 
الثاني/نوفمبر  تشرين  منذ  األدنـــى 

املاضي.
وأشــــــارت صــحــف بــريــطــانــيــة إلــــى أن 

تـــيـــريـــزا مــــاي ســتــتــحــدث فـــي خــطــاب 
تلقيه اليوم بلندن عن عملية »خروج 
شاق« من االتحاد األوروبي تتلخص 
ــدة  ــ ــواحــ ــ ــــوق الــ ــســ ــ ــن الــ ــ ــاب مــ ــانــــســــحــ بــ
ــــي األوروبـــــــــــــي  ــركـ ــ ــمـ ــ ــــجـ واالتـــــــــحـــــــــاد الـ

ومحكمة العدل األوروبية.
وردًا على سؤال وكالة »فرانس برس«، 
قال يوشيتاكا ســودا املتخصص في 
ــومــــورا ســيــكــيــوريــتــيــز«  مــجــمــوعــة »نــ
ــقـــاريـــر  ــتـ الـ أن  ــك  ــ شـ »ال  طـــوكـــيـــو  ــي  ــ فـ
األسبوع  نهاية  في عطلة  الصحافية 
كــانــت الــعــامــل الـــذي دفـــع الجنيه إلــى 

االنخفاض«.
تـــتـــابـــع  املـــــــــال  أســـــــــــواق  أن  وأضـــــــــــاف 
األوضـــــــــــاع فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وتـــأخـــذ 
فــــي االعـــتـــبـــار إمــــكــــان حـــصـــول أســــوأ 

السيناريوهات.
)وكاالت، العربي الجديد(

أعــــلــــنــــت الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
االستثمار  حجم  ارتفاع  عن  املتجددة، 
الــعــاملــي فــي مــصــادر الــطــاقــة املــتــجــددة 
العشر األخــيــرة ليصل  السنوات  خــالل 
إلى 305 مليارات دوالر في العام 2015.

جــــاء ذلــــك فـــي تــقــريــر شـــامـــل أصـــدرتـــه 
ــة أمــــس تــحــت عــنــوان  ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ الـــوكـ
»إعادة النظر في فرص الطاقة املتجددة 
جــمــعــيــتــهــا  أعــــمــــال  ــام  ــتـ خـ فــــي   ،»2017
عــقــدت على  الــتــي  الــســابــعــة،  العمومية 

مدار يومن في أبوظبي.
ويــســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى الــنــمــو 
املــطــرد لــوتــيــرة االســتــثــمــار الــعــاملــي في 
مـــصـــادر الــطــاقــة املـــتـــجـــددة عــلــى مــدى 
أكــثــر مــن 10 ســـنـــوات. وأظــهــر التقرير 
أن حجم هــذا االستثمار ارتــفــع مــن 50 
مليار دوالر في 2004 إلى 305 مليارات 

دوالر في 2015.

النمو  التقرير فإنه ومــع هــذا  وبحسب 
الـــهـــائـــل، تــســجــل املــســتــويــات الــحــالــيــة 
لــالســتــثــمــار وانــتــشــار تــقــنــيــات الــطــاقــة 
املتجددة تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق 
األهــــداف الــعــاملــيــة لخفض االنــبــعــاثــات 

الكربونية.
ــة  ــيــ ــســ ــمــ ــشــ ونـــــــــــــــوه بــــــــــــأن الـــــــطـــــــاقـــــــة الــ
األسرع  النمو  الكهروضوئية ستحقق 
مــن حــيــث الــقــدرة واإلنـــتـــاج، وستسهم 
ــدة لـــتـــخـــزيـــن الــطــاقــة  ــديــ عــــــّدة طـــــرق جــ
الــكــهــربــائــيــة بـــإحـــداث نــقــلــة نــوعــيــة من 
ــاج الـــطـــاقـــة  ــ ــتـ ــ حـــيـــث رفــــــع مـــســـتـــوى إنـ

املتجددة املتغيرة.
توفير مصادر  تم  فقد  للتقرير،  ووفقًا 
الطاقة  الشبكة  املتجددة خــارج  الطاقة 
شخص  مــلــيــون   90 لنحو  الكهربائية 

حول العالم.
)العربي الجديد(

اإلسترليني يستبق خطاب 
ماي بهبوط قياسي

305 مليارات دوالر لالستثمار 
بالطاقة المتجددة

مال وسياسة

الضياع في  اليوم، وسط حالة من  العالمي  االقتصاد  ينعقد منتدى 
وعلى  التجاري،  التحرير  تعادي  اتجاهات  زعماء  نجم  سطوع  ظل 
رأسهم رئيس أكبر رأسمالية في العالم دونالد ترامب. أما الدول العربية، 

فستشارك بقضاياها

قبيل  االثنين،  أمس  نتائجه  صدرت  الذي  للثقة،  إيدلمان  مقياس  أظهر 
اجتماع دافوس، أن غالبية الشعوب تعتقد اآلن أن النظم االقتصادية 
ريتشارد  وقال  خذلتها.  والسياسية 
التي  ــشــركــة  ال ــس  ــي رئ إيــدلــمــان، 
ــتــرز«:  »روي لوكالة  البحث،  ــرت  أج
ــاك شــعــور بـــأن الــنــظــام غير  ــن »ه
الناس  ثقة  نسبة  بلغت  إذ  سليم، 
فقط،   %41 ــحــكــومــات  ال فــي 
وتراجعت   .»%43 اإلعــالم  وفــي 
أدنى  وبلغت  الشركات  مصداقية 
مستوياتها عند 18% باليابان و%28 

في ألمانيا و38% في أميركا.

تراجع الثقة باألنظمة االقتصادية

رؤية

ناصر السهلي

يلتقي الــيــوم، كــمــا فــي كــل عـــام، رجـــال اقــتــصــاد وسياسة 
فــي »املــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــاملــي« فــي دافــــوس، مــن دون 
أوكسفام  منظمة  أعلنته  تقرير  على  فاعلياته  تغطي  أن 

بعنوان: »نحو اقتصاد لـ%99«. 
العاملية أوكسفام ال  التي تقدمها منظمة اإلغاثة  الصورة 
تبشر كثيرًا. فغياب املساواة حول العالم في تزايد سريع. 
ثمانية أشخاص يملكون معًا ثروة توازي ما يملكه النصف 
األفقر من سكان العالم، والرعاية تتناقص بشكل مريع ملا 
الكرة  كفقراء  املصنفون  إنسان، وهم  مليارات   3.6 بـ  يقدر 
واالقتصاد  السياسة  لــرجــال  التقرير  يقدمه  مــا  األرضــيــة. 
فـــي دافـــــوس يــؤكــد خــــروج املــعــانــاة عـــن أي ســيــطــرة. وفــي 
حــن يتم ربــط حــلــول أزمـــات الهجرة والــلــجــوء بالحروب، 
يرى التقرير أن األخيرة ستتسع، إذا لم يتم قلب املعادلة 
وتحقيق األهداف التي وضعت حتى العام 2030، أي خالل 
13 سنة وبحسب ما وضــع قــادة العالم ومــن شــاركــوا في 
رفع 

ُ
ت الكبيرة  التحديات  إن  إذ  سابقًا.  دافـــوس  مــؤتــمــرات 

دائــمــًا شــعــارات ألجــلــهــا فــي مــؤتــمــرات مــثــل دافــــوس، التي 
تــتــحــول كــوالــيــســهــا إلـــى صــفــقــات تــجــاريــة وســيــاســيــة في 
الجبال السويسرية. وفقًا لتقرير أوكسفام فإن الفقر ازداد 
في الدول التي اتسعت فيها الفجوة وعدم املساواة، حيث 
إن 7 من كل 10 يعانون من الفقر. وبن 1988 و2011، وفق 
ازداد  العالم  دراســات استقصائية سابقة، 10% من فقراء 
ازداد  األثــريــاء  مــن   %10 بينما  دوالر سنويًا،   2.7 دخلهم 

دخلهم 182 مرة.
عدم املساواة حول العالم تظهر فداحة الصورة، التي على 
خلفيتها يجتمع هــؤالء في دافــوس. فمنذ عام 2015 فقط 
ـــ 99% مــن سكان  الـ امــتــلــكــوا مــا يمتلكه  1% مــن األغــنــيــاء 
املعمورة. وهو اختالل يعتبره علماء االجتماع واالقتصاد 
تهرب  بفعل  التفاوت  ازديــاد  الكارثية.  نتائجه  في  رهيبا 
الشركات العابرة للجنسيات من دفع الضرائب، وهروبها 
نحو بالد أشد فقرًا الستغالل اليد العاملة في آسيا تحديدًا 
)كــصــنــاعــة األلـــبـــســـة فـــي بـــنـــغـــالدش والـــهـــنـــد وغــيــرهــمــا(، 
السريعة  املطاعم  وسلسلة  الغازية  املــشــروبــات  وشــركــات 
)دون تسمية، إذ يعرف الجميع عمن يجري الحديث(، أدى 
كما هو معروف إلى سباق في التنافس على تعميم القهر. 
إذ إن الدول النامية تخسر حوالي مئة مليار دوالر سنويًا، 
بينما تــذهــب األمــــوال إلـــى حــســابــات مصرفية فــي الـــدول 
األكــثــر ثـــراء، فــي حــن كــان يمكن لــهــذه األمــــوال أن تساهم 
الصحي في معظم  والتأمن  التعليمي  القطاع  تنمية  في 
تلك البلدان. املدافعون عن اقتصاد السوق يدفعون وبكل 
قوة نحو خصخصة كل شيء، بما فيه القطاع التعليمي، 
بحيث يجب دفع رسوم مدرسية، ال يقدر عليها فقراء تلك 
الدول. حتى في الدول الثرية بات يلحظ وجود نوعن من 

التعليم: العادي والنخبوي.
االجتماعي  الــحــراك  يدفع  املثال  على سبيل  الدنمارك  في 
الفريد من نوعه في  الرعاية  للحد من خطر تدمير قطاع 
دول الشمال، عبر سياسات يمينية تضغط نحو تخفيض 
ميزانيات كثيرة بما فيها التعليم والصحة. ويخرج سنويًا 
تقرير يحدد مستوى الفقر املتزايد في بلد ثري، فما بالك 
ببلدان تعيش بالفعل على هامش االقتصاديات وتتحكم 
بها شركات دول تتبع جيوشًا وتفتقر الستثمارات رشيدة 
باختراع  داخلية وخارجية  طــاردة ملشاريع  أجــواء  بخلق 

وضع سياسي معن.
مــلــيــارديــرات، ويملك هــؤالء 45  العالم ينتشر 1810  حــول 
إنسان  مــلــيــارات   5 مجموع  يملكه  مــا  أي  دوالر  تريليون 
حول. املذهل، وفق تقرير أوكسفام أن املليارات تلك بعضها 
تـــم الــحــصــول عــلــيــه عـــن طـــريـــق الـــحـــظ بـــاملـــهـــارة والــعــمــل، 
ونــصــفــهــا بــاملــيــراث والـــفـــســـاد. وفـــي بــعــض بـــلـــدان الــعــالــم 
الشمال. وفي  إلــى  الــثــروات وتهريبها  الثالث يجري نهب 
تــذهــب حكومة  تــحــديــدا،  إسكندنافيا  فــي  نفسه،  الــشــمــال 
ائتالف البرجوازية والليبرالية الجديدة، إلى منح إعفاءات 
الشركات  األثــريــاء مــن أصــحــاب  مــتــزايــدة لطبقة  ضريبية 
املــمــلــوكــة ألســـر بــعــيــنــهــا، هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى تخفيضات 
أخــرى على املــيــراث، بنقل الشركات من طــرف إلــى آخــر في 
العوملة من بوابة االستغالل  العائلة. عدم املساواة وغلبة 
للدول النامية، تعبر عنه أرقام توقعات العقدين القادمن. 
فرغم الطفرة التي عاشتها الهند على سبيل املثال، وهي 
طفرة بمقاييس عاملثالثية، فإن السنوات العشرين املقبلة 
ســتــحــمــل، وفــقــًا لــتــقــريــر أوكــســفــام أيــضــًا، املــزيــد مــن الفقر 
مقارنة بالناتج املحلي للهند التي يعيش فيها 1،3 مليار 
أغنى رجل  املثال، يكسب  فييتنام على سبيل  في  إنسان. 
في اليوم الواحد ما يكسبه أفقر رجل على مدى 10 سنوات.

في دافــوس تختلط الخطب املتحدثة عن اآلمــال العريضة 
بــخــطــط الــتــنــمــيــة الــعــاملــيــة. ومــنــظــمــات عـــدة تــحــذر مـــن أن 
الديمقراطية.  السيطرة  عــن  خــرجــت  العاملية  الرأسمالية 
وهـــو مــا ذهـــب إلــيــه املــديــر الـــدولـــي ألوكــســفــام الرس كــوخ 
ــة املــالــيــة وعـــدم وجـــود رقــابــة ديمقراطية  حــن قـــال: »األزمــ
ــة تــظــهــر  ــاديـ ــتـــصـ والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــســــوق والـــنـــخـــب االقـ
ــًا خــــــارج الـــســـيـــطـــرة،  ــاديـ ــتـــصـ كــلــهــا بـــــأن لـــديـــنـــا نـــظـــامـــًا اقـ
ويحتاج إلنقاذه من نفسه«. ينتقد كوخ أيضا ما يسميه 
»الرأسمالية الفصلية«، ويقصد بذلك غياب االستثمارات 
ذلــك برفع أسهمها في  التي تستعيض عن  طويلة األجــل 

السوق ثم تنسحب لالستثمار الفصلي في مكان آخر.
صحيح أن أوكسفام تعترف بأن مئات املالين خرجوا من 
الفقر في العقود األخيرة »لكن 1 من كل ثمانية أشخاص 
حول العالم يذهبون إلى النوم جياعًا«. وتضيف املنظمة: 
»لــو أنــه بن األعـــوام 1999 و2010 أفــاد النمو االقتصادي 
عددًا أكبر لكنا رأينا 700 مليون إنسان، في األغلب النساء، 

ال يعيشون الفقر الذي يعيشونه اليوم«.
ــة اقــتــصــاديــًا يــأتــي إلــى 

ّ
عــلــى خــلــفــيــة هـــذه الــلــوحــة املــخــتــل

دافوس رجال دولة واقتصاد، وحكام يتهمون من منظمات 
دولية بأنهم ينهبون بالدهم، ينظرون في السياسة واألمن 
وارتباطهما باالقتصاد دون أن يرف لهم جفن عن التفقير 

املمنهج الذي تعيشه دولهم.

مؤتمر ترسيخ اإلفقار
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أحمد أوالد عيسى

شّكلت خرجة »ملكة« الشاشة الهوليوودية، 
ــرًا، فــي  ــ ــيــ ــ ــريــــب، املــــتــــوجــــة، أخــ ــتــ مـــيـــريـــل ســ
مهرجان غــولــدن غــلــوب، صفعة قوية على 
ترامب، وهو  دونالد  املنتخب  الرئيس  قفا 
البيت  في  الرئاسي  لم يسخن مقعده  بعد 
زة 

ّ
األبيض، على أثر محاكاته بسخرية مقز

كوفاليسكي،  سيرج  األميركي،  الصحافي 
ذي االحتياجات الخاصة. 

كلمة املــلــكــة فــي املــهــرجــان املــهــم، ومـــن جــاء 
ــان قــبــلــهــا، وعـــلـــى لــســان  بـــعـــدهـــا، ثـــم مـــن كــ
جيمي  الفنان  االحتفال  ليلة  فقرات  مسّير 
فــالــون، أعــادت إلــى الذهن من جديد عالقة 
الفن بالحياة، وأهميته في السمو بالذوق 

في املجتمعات الحديثة.
يخطئ من يعتقد أنه يمكن أن نحيا بغذاٍء 
بال طعم وال رائحة، ونتعلم في مدارس بال 
لون وال هوية، ونصنع آالٍت بال تصميم وال 
هندسة، وأن نصلي في الكنائس أو البيوت 
ــغـــام وال  أو املـــســـاجـــد بــغــيــر تـــراتـــيـــل وال أنـ
يقولون  الذين  العليا.  الله  لكلمات  تجويد 
هذا إنما يريدون أن يعاكسوا الطبيعة، كما 
البارعة  املنتظمة  بأنساقها  مخلوقة  هــي 
الفنانة، فال يمكن أن تمتد الحياة فيها بال 
ريـــاح لــواقــح، وال سحب نــواضــح، ذلــك ألن 
ال  وجنباتها،  فــي جيناتها  مــوضــوع  الفن 
عنه بجاللها وعظمتها،  الفصح  في  تنفّك 
تعّبر عنه تارة بالجمال في تناسق املناظر، 
بالحناجر  تعزفها  باألنغام،  آخــرى  وتــارة 
فأينما  والطقاطيق.  والــزقــازيــق  واملناقير، 

محمد الصادق

الوطنية ومؤسساتها في  الدولة  تتعّرض 
الـــوطـــن الــعــربــي ملـــا يــشــبــه الـــحـــرب. هــجــوم 
شــرس يــقــوم بــه مــتــأثــّرون بــتــيــاراٍت فكرية، 
ــا بــعــد  ــ ــة مـ ــمــــدرســ ــقـــفـــن بــ ــثـ ــــن املـ ــــرف بـ ــعـ ــ ـ

ُ
ت

املحورية  الــفــكــرة  تتلخص  الــحــداثــة، حيث 
يدت، 

ُ
لهؤالء في أن الدولة الوطنية التي ش

وتـــوحـــيـــد  ــات،  ـــ ــوريـ ـــ ــراطـ ــ ــبــ ــ اإلمــ زوال  بــــعــــد 
الــجــمــاعــة الــســيــاســيــة داخــــل حــــدود ثــابــتــة، 
وهــيــمــنــة الــنــمــط الــرأســمــالــي فــرضــت على 

الناس ثقافة خاصة. 
ومــا الــدولــة ُهــنــا إال »غـــول« اســتــحــوذ على 
الــبــشــر، وفــــرض عــلــيــهــم نــمــطــًا معيشيًا لم 
يكونوا يألفونه من قبل، فتولد لدى الفرد 
شعور باالغتراب، وبضرورة التمّرد عليها. 
مــنــعــزاًل عنها، وأخـــرى عبر  تـــارة بالعيش 
إشــعــال حـــروٍب وصــراعــاٍت إثنيٍة وطائفيٍة 
أزلية، ال يمكن الفكاك منها، إال بزوال فكرة 
سلطة الدولة على البشر. قد ينظر بعضهم، 
وقد  الفكرية،  النقاشات  لهذه  باستخفاٍف 
ــرون شــأنــًا نــخــبــويــًا، لــيــس له  يعتبرها آخــ
صلة حقيقية بــالــواقــع املــعــاش الــيــوم، وإن 
الدولة الوطنية باقية ما بقي اإلنسان على 

وجه األرض.
ــاعـــات  ــمـ ــجـ ــفـــحـــص أدبــــــيــــــات الـ لــــكــــن، ملـــــن يـ
املذهبية االنفصالية، والحركات الجهادية، 
على سبيل املثال، يجد تقاطعاٍت كثيرة بن 
رين الــذيــن تــخــّرجــوا من 

ّ
أفــكــار هــؤالء املنظ

داعش  وتنظيم  الغربية  الجامعات  أفضل 
وأخواته، وهو التقاٌء عجيب، لكنه مفهوٌم، 
على األقـــل، فــي حــالــة الــربــط بــن نتائج ما 
والواقع  الفكرية  املقدمات  هــذه  إليه  تــؤدي 
املطبق على األرض التي يحكمها هؤالء. ال 
فرق، إذًا، بن من يصّرح بما يريده مباشرة 
، بــن مــن يسعى إلــى 

ً
ومـــن يقولها مـــــداورة

كسب كل الصفات األكاديمية املمكنة التي 
أتــــت نــتــيــجــة لــلــحــداثــة مـــن جــهــٍة والــهــوس 
ــى املـــاضـــي مـــن جهة  بـــالـــعـــودة بـــالـــنـــاس إلــ

ثانية. 
ختزل كل موبقات الحداثة في التحريض 

ُ
ت

ميساء شجاع الدين

مـــن املــثــيــر كــيــف يــصــبــح الـــتـــاريـــخ طــريــًا 
أوقـــات الــنــزاع فــي اليمن، وكــيــف يتحول 
إلــــى ابــــن الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة، مــنــزوعــًا من 
االجتماعية  بمالبساته  الــزمــنــي  سياقه 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة واالقــتــصــاديــة، 
وكــيــف يتحول هــذا الــتــاريــخ إلــى مصدر 
شرعية وسبب للتنازع. لهذا، ظل التاريخ 
والتوظيف  األيديولوجيا  أسير  اليمني 

السياسي في معظم الوقت.
مناهج  تغيير  الحوثيون  بــدأ  وقـــٍت،  فــي 
التعليم من ديــن وتــاريــخ بشكٍل يناسب 
أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــم لـــغـــرســـهـــا فــــي أجـــيـــال 
جديدة مقبلة، ما يكشف أن هذه الجماعة 
لم تعد تنوي وقف الحرب أو التسوية، بل 
صــارت تتعامل مع األمــر الواقع بوصفه 
حالة مستدامة، بغض النظر عن الرفض 
ــذي يتسع  ــ املــجــتــمــعــي الــــواســــع لـــهـــا، والــ
يوميًا بسبب سلوكياتهم، لكن الجماعة 
التمكن اإللهي، وعودة  شحة بوعود 

ّ
املت

كله،  لهذا  تكترث  ال  املــقــدس،  الحكم  إرث 
بل تتجاوزه لنقل خرافاتها.

الحوثين  تغيير  يعني  مـــاذا  نفهم  لكي 
مناهج التاريخ، علينا معرفة أن مؤسس 
الجماعة، حسن الحوثي، يعتبر الحديث 
عـــن تـــاريـــخ الــيــمــن قــبــل اإلســـــالم تــرهــاٍت 
لليمنين،  اإلســالمــيــة  الهوية  مــن  ويقلل 
ــى الــــســــرد الـــبـــطـــولـــي لــأئــمــة،  ــ ــافــــة إلـ إضــ
واملعاكس كليًا لسردية الجمهورية، بعد 

ثورة 26 سبتمبر 1962.
ــــن رد  ــرج مــــعــــارضــــة الــــحــــوثــــي عـ ــخــ ــم تــ ــ لـ
الفعل حتى اآلن، ظهرت موجة االحتفاء 
بالقائد اليمني عبهله العنسي واملشهور 
بــاألســود الــعــنــســي، وهـــو حــســب الــروايــة 
التاريخية، قاد حروب الّردة ضد الخليفة 

أبو بكر الصديق. 
 الــتــعــامــل مع 

ً
بــالــطــبــع، مــن الــالفــت بـــدايـــة

الــروايــة  عــن  منفصل  بشكل  املرحلة  تلك 
مقدس جديد  إلــى  تحولت  التي  الدينية 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــرة، عـ ــأخــ ــتــ ــلـــة مــ فــــي مـــرحـ
ــة الــكــتــابــات الــتــاريــخــيــة األولـــيـــة  ــراحـ صـ
ــردة،  ــ ــا الــتــاريــخــي لـــحـــروب الـ فـــي ســـردهـ
بصفتها حروبًا ضد السلطة السياسية 
الناشئة للمدينة، وليست حروبًا ملرتّدين 
عن الدين اإلسالمي، لكن هذا التحول لم 
يــــأت فـــي ســـيـــاق دراســـــة الـــتـــاريـــخ بشكل 
علمي، يشرح وضع اليمن آنذاك، وأسباب 
حماسة كثير من قبائلها لهذه الحروب، 
بل في سياٍق أحدث سببًا آخر للنزاع من 

منطق تحّدي الحوثين. 
التاريخ في  انتزاع  شيء مشابه لحاالت 
الــيــمــن حـــدث لـــدى الــجــنــوبــيــن فــي ذروة 
أزمــتــهــم مـــع نــظــام صــنــعــاء، حــيــث بـــدأت 
تــتــعــالــى األصــــــــوات املــــذكــــرة بــالــجــنــوب 
كــيــان استعماري أسسته  الــعــربــي، وهــو 
الــهــويــة اليمنية  بــريــطــانــيــا، هــدفــه نــــزع 
الجنوب، وتأسيس كياناٍت جنوبيٍة  في 
االستقالل  ثــورة  وكــانــت  بديلة،  مستقلٍة 
فــــي الـــجـــنـــوب مـــعـــاديـــة لــــهــــذا املــــشــــروع، 

وقامت لتقويضه. 
العربي  الجنوب  لفكرة  املناصرون  وراح 
يتيهون في التاريخ اليمني، ويقتطفون 
ــزمـــن، وأخـــــرى مـــن ذاك،   مـــن ذلــــك الـ

ً
كــلــمــة

لتأكيد مشروعية فكرتهم، وبعضهم مثل 
علي سالم البيض، على الرغم من أنه أحد 
الجنوب  في  أكتوبر  ثــورة  في  املشاركن 
على هذا  القضاء  أهدافها  مــن  كــان  التي 
الكيان، وكان هؤالء من أكبر املتحمسن 
ــّرروا، حــســب الــقــنــاة  ــ لــلــوحــدة، إال أنــهــم قــ

سامر خير أحمد

ــذي  ــ ــــب« الـ ــرامــ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة حــــلــــول »زمــــــــن تــ
ــــوالٍت كـــبـــرى فــي  ــــحـ يـــفـــتـــرض أن يــصــنــع تـ
حضور أميركا حول العالم، وبشكل خاص 
في حضورها تجاه قضايانا نحن العرب، 
ربما يكون مفيدًا أن نراجع عالقتنا بالزمن 
ــذي بـــدأ عــقــب انــهــيــار  ــد الــ ــ األمــيــركــي األوحـ
االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي، وتـــفـــّكـــك املــنــظــومــة 
االشــتــراكــيــة، أي عــلــى مـــدار ربـــع قـــرن شهد 
العربية  العالقات  تاريخ  في  كبرى  أحداثًا 
األميركية، على الصعد الثقافية، كما على 

صعيد السياسة.
انعقد بن  ارتــبــاطــًا موضوعيًا  أن  بــدا  لقد 
زمـــن األحـــاديـــة األمــيــركــيــة و»الـــعـــودة« إلــى 
الـــديـــن، فـــي الــعــاملــن الــعــربــي واإلســـالمـــي، 
خالل ربع القرن هذا، ألن ما فعله املسلمون 
الـــعـــائـــدون إلــــى الــــديــــن، وهــــم الـــذيـــن ظــلــوا 
يــمــثــلــون أبـــــرز الـــعـــائـــديـــن إلــــى ديــنــهــم في 
الـــعـــالـــم، لـــم يــكــن تــوظــيــفــًا لــلــديــن، مـــن أجــل 
الـــتـــقـــدم والـــتـــأثـــيـــر فـــي مـــجـــريـــات األحـــــداث 
الــدولــيــة، بــل كـــان بــمــثــابــة احــتــمــاء بــالــديــن 
الــديــن( مــن الهجوم  )بــل بما يفهمونه عــن 
الــخــارجــي الــــذي رأوه فــي عــصــر األحــاديــة 
أن  تــحــلــيــلــهــم،  بــحــســب  وأراد،  األمـــيـــركـــيـــة، 
له  يحرفهم عن دينهم وتقاليدهم، ليسهل 

توظيفهم في تحقيق أجندته الشريرة.
وعــلــى هـــذا، كـــان واضــحــًا أن مــا تــرافــق مع 
ــرن، لـــم يكن  ــ ــع قـ ــيـــركـــي، مــنــذ ربــ الـــزمـــن األمـ
صــعــودًا دينيًا، وإنــمــا »عـــودة« إلــى الــديــن، 
أخــرى،  بعبارة  أصحابها.  تعريف  بحسب 
مــــا لـــجـــأ إلــــيــــه املــــتــــديــــنــــون، بــــن املــســلــمــن 
ــل املـــتـــديـــنـــن عــمــومــًا،  ــًا، وبـــــن كــ خـــصـــوصـ
إنما كان بمثابة »هــروٍب« إلى ما يعرفونه 
ــــك أن املــســلــمــن  ــا يــــؤّكــــد ذلـ ــ ــن. ومـ ــديــ عــــن الــ
ــوا إلــــى  ــربــ ــهــ ــى الـــــديـــــن لـــــم يــ ــ ــ ــن إلـ ــديــ ــائــ ــعــ الــ
عصرهم  يناسب  ما  ليستخلصوا  دينهم، 
وقــضــايــاهــم، بــل هــربــوا إلـــى املــاضــي الــذي 
كــــان فــيــه أجــــدادهــــم هـــم املـــســـيـــطـــرون على 

هم يصيرون أقوياء مثلهم!
ّ
العالم، عل

العربي،  العالم  في  الديني  املوضوع  ليس 
إذن، فقهيًا في جوهره، وال يشتغل باآلخرة، 
بـــل هـــو حـــضـــاري ُيــعــنــى بــقــضــايــا الــدنــيــا 
وطــمــوحــات الــعــرب لــلــدخــول فــي الــتــاريــخ، 
ويخطئ من يناقشه من زاويــة الطروحات 
ــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة،  ــراد وحـ ــ ــاألفــ ــ املـــتـــعـــلـــقـــة بــ
فتلك حن  واملــعــامــالت،  العبادات  ومسائل 
ــطــــرح ال تـــكـــون فــــي الــحــقــيــقــة مــقــصــودة  ــ

ُ
ت

»تطبيق شرع الله«، ومن ثم  لذاتها، وإنما لـ
للهدف  تحقيقًا  اإللــهــي،  النصر  استجالب 
الــحــضــاري الــدنــيــوي الــجــمــعــي. ولــعــل هــذا 

 
ٌ
ي وجهك ثمة فن في الطبيعة، مبثوث

ّ
تول

الالهفة  واألذن  الـــراشـــدة  الــعــن  تخطئه  ال 
والروح الهائمة، أودعها الخالق في أرواح 
ــنـــات عـــلـــى اخــتــالفــهــا،  ــائـ ــكـ املـــخـــلـــوقـــات والـ
الفن هو الحياة، هو  لتقول بكلمة واحــدة: 
الــــذوق، هــو الــجــمــال، وهـــو الــتــقــّدم والــرقــي 

والحضارة.
ــادق عنه.  الــفــن بــنــاٌء لــلــمــوقــف، وتــعــبــيــٌر صـ
مذواقًا  مجتمعًا  أعطيك  راقــيــًا  فنًا  أعطني 
الــظــلــم، وال  ســامــيــًا، مجتمعًا ال يتطبع مــع 
يخنع للظالم كائنًا من كان، لسبب بسيط، 
الحترام الفنان رسالته، العتباره املعياري 
فــــي املـــجـــتـــمـــع، وإحـــســـاســـه املــــرهــــف تــجــاه 
إنه  وتعميماتها..  تفاصيلها  في  األحـــداث 

نبض الحياة في كلياتها.
الفنانة ميريل ستريب، في  عــّبــرت عنه  مــا 
كلمتها فــي مــهــرجــان غــولــدن غــلــوب، ومــا 
أبــدتــه مــن حساسيٍة مــفــرطــٍة تــجــاه تــّرهــات 
»مقاول« غني غبي، اعتقد أن ثروته تجيز 
له االستهزاء بالناس، والسخرية من ذوي 
ــاجــــات الـــخـــاصـــة، يـــنـــدرج  الـــعـــاهـــات والــــحــ
فـــي هـــذا الــتــوصــيــف لــلــفــن والــفــنــانــن. لـــذا، 
سليمًا  تعبيرًا  ستريب  ميريل  موقف  كــان 
بها  تتسم  أن  الــتــي يجب  اليقظة  روح  عــن 
فــي كل  قــيــادتــهــا مجتمعاتها  فــي  الــنــخــبــة 

مناحي الحياة.
 عن 

ّ
الحقيقة أن موقف ميريل هــذا لم يشذ

الـــقـــاعـــدة فـــي املــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة، حيث 
للفن تجلياته وأدواره في السمو بالذوق، 
املخرج  انتقد  قبلها  املــوقــف.  عن  والتعبير 
الرئيس جــورج بــوش لتدخله  مايكل مــور 

فـــنـــان حــقــيــقــي، ذي ضمير  بــلــســان  صــــاح 
حي في وجهه »عــار عليك يا بــوش«. وهو 
الحملة نفسها احتجاجًا على  اليوم يقود 
ترامب لتصريحاته املسيئة للمسلمن على 

الخصوص.
يـــتـــكـــّرر املــــوقــــف نــفــســه اآلن مــــع الــفــنــانــة 
مــيــريــل ســتــريــب، فــي نــقــدهــا تــرامــب على 
بالصحافي  االستهزائية  خلفية حركاته 
الفنانة  نقد  ينبع  ال  كوفاليسكي.  سيرج 
الـــرئـــيـــس مـــن خــلــفــيــة أيــديــولــوجــيــة هــذه 
املرة، باعتبارها داعمة لهيالري، بخالف 
ــن مـــوقـــٍف  ــن، مــ ــكــ ــدون. ولــ ــ ــارنــ ــ ــــوزان ســ ـــ سـ

إنـــســـانـــيٍّ عـــــام، ومــــن دافـــــع ســيــكــولــوجــي 
ــا املــــوقــــف اإلنـــســـانـــي فــعــبــرت  ــ خــــــاص. أمـ
األجانب  ترامب  عنه باستهجانها دعوة 
للرحيل عن الواليات املتحدة، لقناعته أن 
البلد هو بلد العنصر األبيض األميركي 
الـــقـــح )نـــســـي نــفــســه أنــــه ابــــن مــعــمــر جــاء 
مــهــاجــرا مـــن أملـــانـــيـــا، راغـــبـــا فـــي تحقيق 
ذاتــــــه(، بـــل بــلــغــت بـــه الـــوقـــاحـــة أن اعــتــبــر 
 .

ً
ــا لـــيـــس أمـــيـــركـــيـــًا أصــــيــــال ــ ــامـ ــ بــــــــاراك أوبـ

وتحداه أن يثبت شهادة ميالد مختومة 
بخاتم أمــيــركــي، مــا دفــع ميريل إلــى ذكر 
أصــــول كــل مــن ريــــان غــوســلــيــنــغ الكندية 
ــــس  أدامـ ــي  ــ اإلثـــيـــوبـــيـــة وأمــ نــيــجــا  وروث 
الفلسطينية  بورتمان  ونتالي  اإليطالية 
)من القدس(، وكلهم فنانون لهم قيمتهم 
االعتبارية واإلنسانية التي طبقت اآلفاق. 
ــرة بــاألجــانــب.  وأضـــافـــت »هــولــيــوود زاخــ
فماذا سنشاهد فيها غير أفالم كرة القدم 
الهجينة،  القتال  فنون  وأفــالم  األميركية 
لو ألقينا بهؤالء األجانب خارج الحدود«.

ويتمثل املوقف اإلنساني في نقدها ترامب 
لــبــجــاحــتــه بــاالســتــهــزاء بـــال خــجــل بتقليد 
أمام  الخاصة  االحتياجات  ذي  الصحافي 
كـــامـــيـــراٍت كـــثـــيـــرٍة، كــانــت مـــرّكـــزة عــلــيــه في 
وهو  عــمــد.  عــن  يومها  االنتخابية  حملته 
ــــذي لـــم تــســتــســغــه مــيــريــل ســتــريــب  ــر الـ ــ األمـ
ــة إلنــســانــيــة  ــانــ بـــتـــاتـــًا، فـــاعـــتـــبـــرت ذلـــــك إهــ
اإلنـــســـان »حــطــم قــلــبــهــا«، عــلــى حــد قــولــهــا. 
ولــــم تــتــمــّكــن مـــن نــســيــانــه لــســبــب بــســيــط، 
هــو أن اإليـــحـــاءات الــتــي نــّمــت عــن حــركــات 
ــد تـــرامـــب يــومــهــا لـــم تــكــن »لــقــطــاٍت«  ــالـ دونـ

عــــابــــرة فــــي فــيــلــم ســيــنــمــائــي عـــلـــى شــاشــة 
عمالقة، بل كان أداًء حقيقيًا نال من كرامة 
ــــذه الـــغـــريـــزة في  اإلنــــســــان. ثـــم أضـــافـــت: »هـ
ــر حـــن تـــكـــون مــنــمــذجــة  ــاآلخـ االســـتـــهـــانـــة بـ
ــة نــــافــــذة فــذلــك  ــة قــــويــ ــامــ مــــن شــخــصــيــة عــ
 لــلــتــغــلــغــل فـــي ســلــوك عــمــوم 

ً
يــكــون مـــدعـــاة

الــنــاس«، وأضــافــت: »تقليل االحــتــرام يولد 
قــلــة االحـــتـــرام. والــعــنــف يــدفــع إلـــى الــعــنــف. 
وحن يقوم األشخاص النافذون بتسخير 

مواقعهم إلهانة اآلخرين فالكل يخسر«.
تلك هي الرسالة التي فضلت امللكة تمريرها 
فـــي أعـــقـــاب تــكــريــمــهــا فـــي املـــهـــرجـــان. وكـــان 
ملنظمي  شكر  بكلمة  االكــتــفــاء  وسعها  فــي 
املــاديــة  الــحــفــل، لتحتفظ بــكــل االمـــتـــيـــازات 
واملالية في هوليوود من دون أن تدخل في 
الخاضعن  السينما  مــع صــنــاع  حــســابــاٍت 
ــارة فــي  ــ ــــسـ ــــخـ ــــح والـ ــربـ ــ بـــــدورهـــــم ملـــنـــطـــق الـ
الرأسمالية. لكن اإليمان برسالة  تجارتهم 
ــذوق،  ــ ــفـــن بـــاعـــتـــبـــاره مــــجــــااًل لــتــهــذيــب الــ الـ
والـــرقـــي بـــاإلنـــســـان، والــتــعــبــيــر عـــن املــوقــف 
في هذه الحياة، أجبرها على أن تختار ما 

اختارته عن وعي وقناعة.
حقًا حبيب  الفنان  يصبح  كــهــذه،  بمواقف 
 بــالــضــمــائــر، 

ً
الــجــمــاهــيــر، ونـــاطـــقـــًا أصـــيـــال

ألن الـــفـــن مـــن رســـائـــلـــه أن يــنــّمــي الــعــقــول، 
ويــيــســر الـــحـــلـــول فـــي املـــــــدارج الـــعـــال، حن 
ب الــنــفــوس ويــرقــي األحــاســيــس. الفن 

ّ
يــهــذ

واستبعاد  الــســّمــج  على  ثـــورة  النهاية  فــي 
ــراح، وتـــزكـــيـــة  ــ ــأفــ ــ ــتــــجــــالب لــ لـــلـــهـــمـــج، واســ

لأرواح بالفن ال بالعفن. 
)كاتب مغربي(

عــلــى الـــدولـــة، لــيــس لــصــالــح نــمــوذٍج أفضل 
املــا قبل  منها، بقدر مــا هــو مــّد الجماعات 
دولتية بالعّدة اإليديولوجية الالزمة. مبّرر 
هــؤالء أن الــدولــة الوطنية أدت إلــى ازدهــار 
املـــاديـــات عــلــى حــســاب املــعــنــويــات، وقـــادت 
التقليدية،  والجماعات  األســر،  تفّكك  نحو 
لــصــالــح فــردانــيــة أنــانــيــة مــقــيــتــة، ولــصــالــح 
دولـــة »مــتــغــّولــة« فــي خصوصيات األفـــراد، 
ومــتــحــّكــمــة فـــي خــيــاراتــهــم وســلــوكــيــاتــهــم. 
أما املطلوب منا، فالرجوع إلى األصــل. أي 
الـــعـــودة إلـــى الــجــمــاعــات األولـــيـــة، وإطـــالق 
الــعــنــان لــهــا لــكــي تــمــارس دورهــــا، وتحمي 
أفرادها من »تغّول الدولة«، وهي غالبًا، في 
يستدل  قبائل.  أو  طــوائــف  العربي،  وطننا 
ــأن الــجــمــاعــات األولـــيـــة  ــذا الـــكـــالم بــ عــلــى هــ
 على ترتيب أمورها بنفسها، وتنظيم 

ٌ
قادرة

التدافع على »املنافع العامة« بأخالقياتها 
وقيمها الخاصة، ومن دون الحاجة لوجود 
ــيـــوم الــــدولــــة الــقــومــيــة أو  ــم، يــســّمــى الـ ــاظـ نـ
التي تسّببت  األخيرة هي  إن  بل  الوطنية. 
لثقافة  املنحازة  وأجهزتها  بمؤّسساتها، 
الضمحالل  املتغلبة،  للثقافة  أو  األغلبية، 
األخــالق والقيم، ولنزاعاٍت وحــروب قومية 
وطــائــفــيــة، نــشــاهــدهــا الـــيـــوم فـــي أكــثــر من 
ساحٍة. ولكي نستعيد طمأنينتنا املفقودة، 
ــّر مــــن شـــطـــب الــــدولــــة مــــن قــامــوســنــا  ــفـ ال مـ
السياسي، وعدم التسليم بها حالة نهائية.
ــة عن  ــيــ يــخــتــلــف الــبــحــث لــلــجــمــاعــات األولــ
اعـــــــتـــــــراف، فـــــي كـــــل األحـــــــــــــوال، عـــــن ســحــب 
صالحيات الدولة أو بعضها، وإهدائها إلى 
ليس  فهذا ضمنيًا  تلك،  أو  الجماعة،  هــذه 
العامة  الــحــريــات  لصالح  للدولة  تحجيمًا 
 
ٌ
 جديدة

ٌ
إنما ستنتج عنه سلطة والفردية، 

أفرادها، ولزعمائها  للجماعة األولية على 
وحاشيتهم واملنتفعن منهم، كما ستوِجد 
مــنــهــم مــنــافــســًا لــســلــطــة الــــدولــــة. لـــكـــن، من 
داخلها، وهذه السيطرة، غالبًا، أقسى على 
مستوى الحريات الفردية واالجتماعية من 
الــثــقــافــة الــتــي تــفــرضــهــا مــؤســســات الــدولــة 
ــضــح هــــذا املـــثـــال أكـــثـــر، عند 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة. يــت

العودة إلى دولٍة كباكستان أو األردن، تلك 

الحديث  باسمهم،  الناطقة  التلفزيونية 
عــن الجنوب بــدءًا مــن تــاريــخ االستعمار 

البريطاني فقط. 
لــــم يـــكـــن الـــجـــنـــوبـــيـــون مـــضـــطـــريـــن لــهــذا 
الــتــاريــخــي إلكـــســـاب مطالبهم  االنــــتــــزاع 
 في ظل وجود حقائق سياسية 

ً
مشروعية

ــــي صــفــهــم،  وحـــقـــوقـــيـــة عـــــديـــــدة، تـــقـــف فـ
وكافية إلضفاء مشروعية على مطالبهم، 
الهوياتي،  التخبط  هــذا  إلــى  تدفعهم  ال 
وتدخلهم في هذه النقاشات البيزنطية، 
مــثــل جنوب  عـــديـــدة،  أن دواًل  خــصــوصــًا 
الــــســــودان، طــالــبــت بــاإلنــفــصــال مـــن دون 
كذلك  جــديــدة.  مسميات  ابتكار  محاولة 
معارضو الحوثي، في وسط كل الكوارث 
والـــجـــنـــايـــات الـــتـــي ارتــكــبــهــا ويــرتــكــبــهــا 
الحوثي، ليسوا مضطرين لهذا االنتزاع 
التاريخي، والتعامل بخصومة مع 1400 

سنة من تاريخ اليمن.
انـــتـــزاع الـــتـــاريـــخ فــكــرة مــفــهــومــة لــحــركــٍة 
غارقٍة في املاضي، وتتعامل مع السياسة 
بمنطق الغيبيات. لكن ليس الرد املناسب 
ــقــــائــــي والـــتـــوظـــيـــف  ــتــ ــو الـــتـــعـــامـــل االنــ ــ هـ
بوهم  السطحي  الـــرد  أو  األيــديــولــوجــي، 
فيها  يتحّدث  ٍة 

ّ
خف من  يخلو  ال  ليبراليٍّ 

ــــد مــــن إســـقـــاطـــه،  ــاضــــي، كـــثـــقـــٍل البـ عــــن املــ
ــــالق نـــحـــو املــســتــقــبــل بــــال مــــاٍض  ــطـ ــ واالنـ
 عـــن خفته 

ً
 فــضــال

ٌ
ــو مــنــطــق يــشــغــلــنــا، وهـ

غير املعقولة فهو يتجاهل بعض حقائق 
الــســيــاســة، فــالــتــاريــخ الــوطــنــي ألي أمـــٍة 
يشكل جزءًا من تكوينها ووعيها، وأيضًا 
هويتها املطلوبة لتكون أمة، إضافة إلى 
ــدون انــتــقــائــيــة أو  ــ ــة الـــتـــاريـــخ بـ ــ أن دراســ
الــعــصــر، بمعنى دراســة  إســقــاط ملفاهيم 
الـــحـــدث ضــمــن ســيــاقــه الـــزمـــنـــي، ولــيــس 
ضمن املرحلة الحالية، يعد ضرورة لفهم 
 
ً
واقع السياسة واملجتمع املعاصر، فمثال

ال يمكن الحكم على اإلمامة كحالة حكم 
ما  مفاهيم عصر  مــن  كثير  إلــى  تنتسب 
للدول  الحالية  بمفاهيمنا  الحداثة  قبل 

الحديثة.
مع كل حديث عن التاريخ، تتكّرر مقولة 
»التاريخ يعيد نفسه« بحجة إنه ال أحد 
يدرسه. لكن، في الواقع تكرار التاريخ هو 
نتاج لوقائع جغرافيا ثابتة، تتحّكم فيه، 
وتفرض نفسها على املجتمع. وبالتالي، 
فــال يمكن  الــســيــاســة،  مــع  تفاعله  طبيعة 
فــي عصور  املــتــكــّرر  اليمن  تفسير وقـــوع 
االنــــحــــطــــاط لـــلـــحـــرب األهـــلـــيـــة والــتــفــكــك 
التي  الجبلية  الجغرافيا  بحقيقة  ســوى 
تتسبب فــي تــشــتــٍت ســكــانــي، وتــقــلــل من 
ــة املـــركـــزيـــة، خــصــوصــًا أن  قــبــضــة الــــدولــ
الــتــمــّرد عليها وســط الــجــبــال أمــر سهل، 
 لحرب العصابات 

ٌ
 مناسبة

ٌ
فالجبال بيئة

ــوازن قــــوى عــســكــريــة.  ــ الـــتـــي ال تــتــطــلــب تــ
حــالــة مــعــاكــســة تــمــامــًا تــوجــد فـــي مصر 
التي تتمتع بدولة مركزية قوية، بسبب 
واعتمادهم  النيل،  حــول  سكانها  تمركز 
بقنوات  تتحكم  التي  الدولة  الكبير على 
انحطاطها،  في عصور  وبالتالي،  الــري. 
 من الطغيان 

ً
تشهد الدولة املصرية حالة

كيفية  عن  صغير  مثال  هــذا  استثنائية. 
السقوط الذي يصيب أي دولــٍة، في وقت 
ما، حسب سيناريو التاريخ املكّرر الذي 

فرضته وقائع الجغرافيا.
ال يــمــكــن فــهــم حــــروب اإلمـــامـــة فــي اليمن 
ــــذي تــمــاهــى مع  واالنـــقـــســـام املــنــاطــقــي الـ
االخــــتــــالف املـــذهـــبـــي، مـــن دون الــتــعــامــل 
مــع فــكــرة شــّح املــــوارد فــي منطقة أقصى 
املناطق  نــزاعــات  فهم  يمكن  وال  الشمال، 
ـــن دون فــهــم  ــنــــوب، مـ ـــي الــــجــ املــخــتــلــفــة فـ

ما يفسر أن العرب لم يشتغلوا باملاضوية 
الــديــنــيــة، واســـتـــدعـــاء الــســلــف وحـــســـب، بل 
أيــضــًا بجمع الــتــراث االجــتــمــاعــي وتــدويــن 
الـــعـــادات والــتــقــالــيــد واســتــعــادتــهــا، مــّدعــن 
أنهم يريدون حفظها وحفظ أصالة أمتهم. 
والحقيقة أن الخوف من مواجهة الحاضر 
املــاضــي، أي  فــي  العيش  إلــى تمني  دفعهم 

ماٍض.
بـــــدت الــتــنــظــيــمــات الــــدمــــويــــة الـــتـــي ادعــــت 
ــــالم مـــثـــااًل بــلــيــغــًا على  االنــتــســاب إلـــى اإلسـ
مـــواجـــهـــة الــســيــطــرة األمـــيـــركـــيـــة بــالــهــروب 
املواجهة ترتبط  إلى املاضي؛ ذلك أن شدة 
املــاضــي. وال  فــي  التعّمق  طــرديــًا بمستوى 
أكثر  ل 

ّ
التنظيمات تمث تــزال طروحات تلك 

الدين؛  إلــى  العائدين  بن   
ً
األفكار ماضوية

ــر فــقــط بــمــجــتــمــع الــصــحــابــة 
ّ

فــهــي ال تــبــش
ــّيـــل، ودولــــتــــه املـــفـــتـــرضـــة، بــــل يــظــهــر  املـــتـــخـ
ــــال حــضــروا  قــادتــهــا أنــفــســهــم وكــأنــهــم رجـ
وكناهم.  ولغتهم،  بلباسهم،  املــاضــي؛  مــن 
ل ذروة الرد 

ّ
وإذا كانت تلك التنظيمات تمث

الخطر  عــلــى  بــالــتــدّيــن،  املستتر  املـــاضـــوي، 
الــحــضــاري املـــحـــدق، فـــإن منهجها لــم يكن 
املستسلمة  العربية  املجتمعات  عــن  غائبًا 
الحركات  لفكرة »شرعية املاضي«، وال عن 
ــلــت امــتــدادًا 

ّ
»اإلســالمــيــة« األخــــرى الــتــي مــث

»سلميًا« ألفــكــارهــا املــاضــويــة، كــون هــؤالء 
كــلــهــم قـــّدمـــوا اإلســــالم بــاعــتــبــاره اســتــعــادة 
لــلــمــاضــي، اختلفت درجــتــهــا مــن طـــرح إلــى 
في  بينها  فيما  تختلف  أن  دون  مــن  آخـــر، 

أصل الفكرة املاضوية.
على أيــة حـــال، مــا جــرى ملواجهة األحــاديــة 
األميركية في العالم العربي، هو ذاته الذي 
جـــرى ملــواجــهــة االســتــعــمــار األوروبـــــي منذ 
منتصف القرن التاسع عشر. لقد أخذ الرد 
على الهجوم الخارجي، في الحالتن )وإن 
كانت في حقيقتها حالة تاريخية واحــدة، 
الــهــجــوم اإلمــبــريــالــي ظــل مستمرًا منذ  ألن 
االســـتـــعـــمـــار الــعــســكــري املـــبـــاشـــر(، مــنــحــًى 
أيديولوجيًا؛ سواء بأدلجة التراث واملاضي 
ــنـــد املـــتـــديـــنـــن( نــمــوذجــًا  واعـــتـــبـــارهـــمـــا )عـ
لــلــمــواجــهــة، أو مـــن خــــالل أدلـــجـــة الــحــداثــة 
ــًا الـــثـــقـــافـــة األمـــيـــركـــيـــة،  ــيـ ــالـ األوروبــــــيــــــة، وتـ
 للتقدم 

ً
واعتبارها عند آخرين مرشدًا بديال

العرب، في  والتحضر والنجاح. هكذا، ظل 
ظل االستعمار األوروبي وفي ظل األحادية 
األمــيــركــيــة، رهــنــًا للتبعية آلخـــريـــن: ســواء 
عــاشــوا فــي زمـــان ســابــق، أو يــعــيــشــون في 
مكان آخر، مبتعدين بذلك عن صياغة خطٍة 
تصدر من واقعهم، وتعينهم على التعاطي 

مع عصرهم، لتحقيق مصالحهم!
)كاتب من األردن(

بــاراك  انتقد  كما  وأفغانستان،  الــعــراق  فــي 
ــا، ويـــتـــابـــع الــــيــــوم مــســيــرتــه الــفــنــيــة  ــ ــامـ ــ أوبـ
لترامب،  الــصــارم  النقد  بتوجيه  الرسالية 
كما فعلت ميريل ليلة توزيع جوائز غولدن 
غـــلـــوب. ومــثــلــه كــــان املــمــثــل شــــون بـــن قد 
 تمثلت في نشر خطاٍب 

ً
 عملية

ً
اتخذ خطوة

مطول مدفوع األجر في صحيفة واشنطن 
في  دوالر  ألــف   56 كلفه  األميركية،  بوست 
فيه  طــالــب   ،2002 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الرئيس بوش بإنهاء حالة العنف، منتقًدا 
قــراره آنــذاك الحرب على اإلرهــاب، واعتبره 
ــة، ويــهــمــش  ــيــ ــركــ ــيــ »يـــنـــتـــهـــك املـــــبـــــادئ األمــ
ــادات املــــوجــــهــــة ضــــــــده، ويــــقــــّوض  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ االنــ
الفنانة ســوزان  املدنية«. ودأبــت   الحريات 
األبيض،  البيت  نقد سكان  سارندون على 
دت لنقد هيالري كلينتون في الحملة 

ّ
فتجن

االنتخابية أخيرًا، واعتبرتها خطرًا محدقًا 
ــم.  ــالـ ــعـ ــلــــى الـ ــات املــــتــــحــــدة وعــ ــ ــواليــ ــ ــلـــى الــ عـ
ولم  يتهيبوا،  لم  كثيرون  فنانون  وغيرهم 
الـــالذع لــرؤســاء  يــتــوانــوا فــي توجيه النقد 

الواليات املتحدة. 
ولـــعـــل مـــن أكـــثـــر الــفــنــانــن إثــــــارة لــلــزوابــع 
ــلـــرؤســـاء  ــه انـــتـــقـــاداتـــهـــم الـــــالذعـــــة لـ ــتـــوجـ بـ
ــــور. هو  األمــيــركــيــن هـــو املـــخـــرج مــايــكــل مـ
ــافــــي أملـــــعـــــي، وكـــــاتـــــب فـــــــذ، ونــــاشــــط  صــــحــ
ســيــاســي مــشــهــوٌد لــه بــمــواقــفــه اإلنــســانــيــة، 
ومـــخـــرج عــبــقــري ألفـــالمـــه الــوثــائــقــيــة الــتــي 
انــتــقــدت بــشــدة إدخــــال جـــورج بـــوش بــالده 
فــي حـــروٍب ظــاملــٍة على شــعــوٍب مظلومٍة لم 
تسئ قط للواليات املتحدة يومًا. ويوم رأى 
توابيت،  فــي  يــعــودون  األميركين  الجنود 

الــتــي تــكــثــر فــيــهــا قــضــايــا تــعــرف بقضايا 
»الــشــرف«، حيث ينفذ أفــراد الجماعة حكم 
»القصاص« على من يثبت بحقه »تلطيخ« 
شـــرف الــقــبــيــلــة أو الــعــشــيــرة دون الــحــاجــة 

ملحاكمة أو لدفاع عن املتهم.
لذا، من فضائل الدولة الحديثة لجم جماح 
الــجــمــاعــات األولـــيـــة، وتــقــلــيــم أظـــافـــر نــفــوذ 
زعــمــائــهــا ومــنــع وصــايــتــهــم عــلــى أفـــرادهـــا، 
ومــنــع ابـــتـــزاز أعــضــائــهــا بــحــجــة حمايتهم 
الــفــرد مواطنًا  مــن اآلخـــر، بحيث ال يصبح 
لــه حــقــوق، وعليه واجــبــات، بــل مجندًا في 
قبيلٍة أو طائفة. على عكس الدولة الوطنية 
ــام،  الـــتـــي يــخــضــع مـــواطـــنـــوهـــا لـــقـــانـــوٍن عــ
ــوارد الــطــبــيــعــيــة، وتنظم  ــ وتـــشـــرف عــلــى املــ
بن  فتحكم  العامة«،  »املنافع  على  التدافع 
 
ْ
املواطنن بمستوى معقوٍل من العدالة، وإن

كانت مستويات العدالة تختلف باختالف 
السياسات والقوانن التي تضعها النخبة 
الــحــاكــمــة. إذن، لــيــس املـــــراد مـــن االعـــتـــراف 
صيانة حق الفرد والجماعة في االختالف، 
وفـــــــّك الـــــنـــــازع الـــطـــائـــفـــي، وعـــــــدم الـــســـمـــاح 
ــاعـــات  ــمـ ــن بـــاحـــتـــقـــار ثـــقـــافـــة الـــجـ ــريــ لــــآخــ
ــود ثــقــافــٍة  ــ ــحــــؤول دون وجـ الــصــغــيــرة، والــ
وبالتالي،  الــدولــة.  داخـــل  مهيمنٍة  مــحــّددٍة 
الثقافية، بحيث ال  األقليات  حماية حقوق 
 
ً
مشتعال فضاًء  الدولة  استراتيجية  توِجد 

بالحروب األهلية. 
)كاتب سعودي(

في  الجغرافيا  وحقائق  االستعمار  إرث 
الـــجـــنـــوب. يــقــدم الـــتـــاريـــخ لــنــا تــفــســيــراٍت 
ــنـــه ال  ــــول، لـــكـ ــلـ ــ ــــحـ ــالــــي الـ ــتــ ــالــ ــرة، وبــ ــيــ ــثــ كــ
يفترض  التي  للخصومة   

ً
شرعية يوِجد 

 عـــلـــى مـــصـــالـــح اقــتــصــاديــة 
ٌ
ــا مــبــنــيــة أنـــهـ

 بــشــكــل 
ٌ

ــيـــة، يــعــبــر عــنــهــا طــــــرف ــيـــاسـ وسـ
 حقائق العصر، وطرف 

ً
بدائي، متجاهال

ــر يــريــد مــواكــبــة الــعــصــر فــي التعبير  آخـ
والسياسية  االقــتــصــاديــة  مصالحه  عــن 
 لــتــحــقــيــق 

ً
بـــأســـالـــيـــب أكـــثـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة

يغيب  والحرية.  العدالة  من  األكبر  القدر 
 لفهم املجتمع 

ً
 مهمة

ً
التاريخ، بوصفه أداة

ــذا الـــصـــراع الـــســـردي  والـــســـيـــاســـة، فـــي هــ
للتاريخ بن الطرفن. وعند غياب الفهم، 
 ،

ً
تتيه الفكرة وتصبح املصلحة مجهولة

الكثيرون طريقهم في حسم هذا  ويضل 
الصراع لصالحهم.

ال يمكن إنكار أن وعي اليمنين بتاريخهم 
ســبــب رئــيــســي فــي تطلعهم الــدائــم نحو 
أن هناك  أفضل، ألنهم يدركون  مستقبٍل 
ــانـــت أوضـــاعـــهـــم فــيــهــا  مــــراحــــل مـــضـــت كـ
، تمثل 

ً
أفـــضـــل، وعـــاشـــوا أوقـــاتـــًا مــجــيــدة

لــهــم نــقــاطــًا مــضــيــئــة فـــي صــراعــهــم نحو 
يناقض محاولة  وهــذا  مزدهر،  مستقبل 
ــزري الــحــالــي قــدر  تــصــويــر أن الــوضــع املــ

اليمنين األزلي.
ــذا الـــوعـــي الــتــاريــخــي لــدى  ال يــتــطــلــب هــ
يــمــنــيــن كــثــيــريــن تــعــلــيــمــًا، وهــــو حــاضــر 
ــيـــن، فــكــيــف نفسر  حــتــى فـــي أذهـــــان األمـ
القيادة  عــفــوي،  وبشكل  اليمنين،  قبول 
النسوية، كما حدث في ثورة 2011، سوى 
أن هــذا الــوعــي الخفي مــوجــود وحاضر، 
ــرأة الــســيــاســيــة  ــ ــ حـــيـــث تـــرتـــبـــط قــــيــــادة املـ
بأمجاد تاريخية، على الرغم من اإلقصاء 
ــيــــاســــي والـــتـــهـــمـــيـــش االجـــتـــمـــاعـــي  الــــســ
والــخــطــاب الــديــنــي الــعــدائــي تــجــاه املـــرأة، 
والذي كان أحد أساليب السلطة اليمنية 

ثيرة في الحكم.
ُ
األ

ــــق مــــعــــارضــــي الـــحـــوثـــيـــن الــقــلــق  ــــن حـ مـ
ــــؤالء تــغــيــيــر  ــروع هــ ــ ــفـــار مــــن شــ ــنـ ــتـ واالسـ
ــكــــن الـــــــــرد عــلــيــهــم  ــاهــــج الـــــتـــــاريـــــخ، لــ ــنــ مــ
بمنطقهم نفسه لن ينجح. وفي النهاية، 
فـــي وســــع الــحــوثــي كــتــابــة الـــتـــاريـــخ كما 
يــراه  مــا  تغيير  يستطيع  ال  لكنه  يــشــاء، 
الــنــاس مــن واقـــع ظــلــم ومــعــانــاة تسببوا 
فيه، ولن يستطيع إلغاء تطلع اليمنين 
ــم إلـــى الــتــغــيــيــر نــحــو األفـــضـــل، ألن  الـــدائـ
الزمن  ل 

ّ
تعط حالة  باعتبارها  الحوثية، 

ــعــــادي املــســتــقــبــل، تــنــاقــض تــطــلــعــات  وتــ
اليمنين، وتنافي منطق األمور.

)كاتبة يمنية(

ترامب في مرمى ميريل ستريب

فلسفة االعتراف بالمجهول

تغيير الحوثيين مناهج التاريخ

العرب وزمن ترامب

موقف لم يشّذ 
عن القاعدة في 

المجتمعات الغربية، 
حيث للفن تجلياته 

وأدواره في السمو 
بالذوق، والتعبير 

عن الموقف

وجود دولة ذات 
مؤسساٍت معقلنة 
أفضل من مجهول 

الجماعة األولية

في وسع 
الحوثي كتابة التاريخ 

كما يشاء، لكنه ال 
يستطيع تغيير ما يراه 

الناس من واقع 
ظلم ومعاناة 

تسببوا فيه

آراء

صالح الدين الجورشي

 ،
ً
ال يزال مثقفون كبار يؤمنون بأن ما حصل في تونس قبل ست سنوات كان ثورة

وليس مجرد انتفاضة عابرة. وأن الصعوبات التي ال تزال تتخّبط فيها البالد، على 
 للطعن في 

ً
الصعيدين، االقتصادي واالجتماعي، مسألة جدية، ولكنها ليست كافية

شرعية )ومشروعية( ذلك الحدث الكبير الذي شهدته تونس، عندما أطاح املواطنون 
حكم املستبد غير العادل، زين العابدين بن علي.

في ندوٍة نظمت في العاصمة التونسية، باالشتراك بني مركز الدراسات االستراتيجية 
والدبلوماسية واملركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، قدم مفكران من الحجم 
الذي  جعيط،  هشام  العميق  املــؤرخ  واملصداقية.  بالعمق  تتمتعان  شهادتني  الكبير 
العربية  الطبعة األولــى عام 1984 لكتابه »الشخصية  استقطب األنظار منذ صدور 
الجدل بتأمالته  يــزال يثير  أنه ال  السن، إال  الرغم من تقدمه في  اإلسالمية«. وعلى 
الهادئة ومواقفه الجريئة تجاه ما يحدث ويستحق التعليق. استعرض، في مداخلته، 
تاريخ االنتفاضات والثورات، سواء في العالم العربي واإلسالمي، حيث توقف عند ما 
سماها الثورة العباسية، أو في العالم. وبعد رحلٍة جميلٍة في تاريخ الثورات، خلص 
 باملعنى الحقيقي للمصطلح، ألنها أطاحت 

ٌ
إلى القول إن ما حصل في تونس ثورة

الثورة تمركزت حــول فكرة  العنف. وأضــاف أن هــذه  دكتاتورية بأقل ما يمكن من 
الحرية، وهو أمر لم يحدث منذ استقالل تونس وحتى قبل ذلك التاريخ. كما أن العالم 
العربي لم يعرف في ماضيه كيف يقيم نظامًا ديمقراطيا، وكيف يرّسخ قيمة الحرية 
واالقتصادية  االجتماعية  املشكالت  وبــشــأن  والثقافي.  السياسي  مجاليه،  داخــل 
نون من معالجتها، فاملهم، 

ّ
القائمة هو واثق من أنها ظرفية، وأن التونسيني سيتمك

من وجهة نظره، أن تونس انتقلت إلى املجال الديمقراطي بدون عنف واسع النطاق، 
وأن توافقًا عريضًا أنجزته النخب حول مبدأ ترسيخ الحريات، فهشام جعيط يعتقد 

أن املدخل السياسي هو األهم في الثورات التي نجحت.
نته من 

ّ
أدلى بالشهادة الثانية الدكتور عزمي بشارة الذي يتمتع بثقافٍة موسوعيٍة، مك

التحليق عاليا، ومنحته القدرة على التحليل واالستقراء وخوض املغامرات الفكرية 
الكبرى. لهذا، لم يترّدد، منذ اللحظات األولــى النطالق االحتجاجات في تونس، في 
ثــم تحولت  بــشــرارة اجتماعية،  بــدأت  ثــورة  أن مــا يحصل ميدانيًا هــو  التأكيد على 
قــال بشارة  واملــصــريــة،  التونسية  الحالتني،  بــني  قــارن  ثــورة سياسية. وعندما  إلــى 
عندما  األولــى  التونسية.  النخبة  فيهما  نجحت  مسألتني،  في  فشلوا  املصريني  إن 
ل وأوقــف 

ّ
الوصي عليها، فتدخ وأنــه  البالد املصرية،  أب  أنــه  الجيش املصري  اعتقد 

املسار االنتقالي. الثانية عندما رفضت النخبة املصرية آليات الوفاق إلنجاح االنتقال 
السياسي، حتى لو أدى ذلك إلى التحالف مع النظام القديم من أجل إسقاط الثورة.

 والتقى عزمي بشارة مع هشام جعيط حول القول بأهمية ما حققته الثورة التونسية 
الليبرالية  التاريخي، حيث أوضح أن الحالة  في مجال الحريات، مشيرا إلى السياق 
وإنما  حــريــاٍت،  بالضرورة  تنتج  ال  الليبرالية  أن  أي  بالديمقراطية،   

ً
مرتبطة تكن  لم 

التاريخي  التراكم  الديمقراطية والحرية بفضل  اليوم بني  القائم  الترابط  حصل ذلك 
الذي استمر 150 عامًا. وهنا يكمن التحّدي، إذ يقول بشارة إن العرب مطالبون اليوم 
بإقامة أنظمة ديمقراطية في فترات زمنية وجيزة، تستوعب جميع القيم التي تطلب 
تحقيقها فترات طويلة لدى املجتمعات الغربية، والتي توصلت إلى ذلك بعد مخاٍض 
صعب ومــؤلــم. ولــن يتحقق هــذا اإلنــجــاز، من وجهة نظره، إال عندما تحمل النخب 
املستوى  على  النخب مجتمعاتها، ســواء  هذه  تخون   

ّ
وأال  عميقة، 

ً
ديمقراطية  

ً
ثقافة

 خاصة، ألنه يتنزل في 
ً
النظري أو في مستوى املمارسة.  يكتسب هذا النقاش أهمية

سياٍق يطغى عليه اليوم الشك والريبة واضطراب املواقف وترّدد املثقفني الحقيقيني، 
بل واستعداد بعٍض من هؤالء التخلي عن قناعاتهم السابقة ورهانات كثيرين منهم. 
فالسياسي قد يجد املبّرر لينقلب من النقيض إلى النقيض، لكن املفكر الصادق مع 
نفسه ال يجوز له أن تختلط عليه األلوان، وأن يحّول الحق إلى باطل والباطل إلى أوهام.

باسل طلوزي

، وأحب أن أراهــم في موقع الذلة، ثانًيا. أما املناسبة، 
ً
أحّب الشماتة بالطغاة. هذا أوال

فتتمثل بمضّي أشهر على محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا، وقد كنت أوّد حينها 
ي 

ّ
 بفشل هذا االنقالب؛ ألنني كنت أمن

ً
أن أقول إن خسارتي الشخصية كانت فادحة

النفس بنجاحه، ولو ليومني على األقل، ألعرف الحقائب الوزارية التي كانت ستوزع 
على قادة االنقالب، غير أن فشل االنقالبيني في مهده فّوت علّي هذه الفرصة الثمينة.

اجتماعات،  عــن سلسلة  وتمخضت  سلفًا،  مــعــّدة  كــانــت  املناصب  قائمة  أن  ــٌد 
ّ
مــؤك

ومشاورات مضنية، بني رموز االنقالبيني، وما كان إال أن يهرع كل وزير إلى وزارته، 
ــراك يــعــرفــون توزيعة  مــا إن يستتّب نــجــاح االنـــقـــالب. وحــدهــم اآلن، املــحــقــقــون األتــ
الحقائب الوزارية املفترضة، في أثناء تحقيقهم مع رموز االنقالب. وبالطبع، ال بد أن 
يتسرب خبر الحقائب إلى حرس السجون البسطاء الذين يقتادون الوزراء املقترحني 

من غرف التحقيق إلى الزنازين، وبالعكس.
أنهم سينادون على  يتقنون حفظ األسماء كثيًرا، فأتخّيل  العسكر ال  وألن هــؤالء 
الشخص املعنّي باالستجواب بمنصبه املقترح، ال باسمه، كأن يقال: »معالي وزير 
الخارجية، استعد للسفر إلى غرفة التحقيق«.. »معالي وزير التربية والتعليم، تهيأ 
ألخذ حصة في فنون الفلقة«.. »معالي وزير املياه، عّجل بتنظيف دورة املياه«.. وهكذا.

»معالي«  عقدة  لفك  البسطاء،  الــحــّراس  لــهــؤالء   
ً
مواتية الفرصة ستكون  أن  والــحــال 

و»فــخــامــة« و»ســـعـــادة«، و»بــيــك«، هــم الــذيــن أدمــنــوا هــذه األلــقــاب، حتى فــي حياتهم 
الــدوام الوظيفي. وفي   في مخاطباتهم مع اآلخرين خارج 

ً
اليومية، فأصبحت الزمــة

مثل هذه الحالة، يفقد اللقب محتواه من الرعب، ألنه كان مرتبطًا في أذهان البسطاء 
الثالث دالالتها العميقة كجزء من  العالم  باالستبداد والقمع. ولأللقاب الرسمية في 
الديمقراطي، فهي ال  العالم  املهيمنة، على عكس نظائرها في  املنظومة االستبدادية 
تكّرس فكرة احترام اآلخر، بقدر ما تعّزز ثنائية التضخيم والتقزيم؛ تضخيم الجالد 

ب، وتقزيم الضحية صاحبة خطاب التفخيم.
َ
املخاط

ان ما بني »سيدي« و»سيدي«، حني تقال الكلمة نفسها في مكانني على طرفي 
ّ
شت

الــتــي تحترم ثقافة حــقــوق اإلنــســان يكون  الــبــالد  نقيض حــضــارًيــا وفــكــرّيــًا، ففي 
 على 

ً
 اإلنسان في االحترام والتبجيل والقداسة، وتكون واجبة

ّ
التفخيم معّززا لحق

طرفي معادلة الحاكم واملحكوم، السلطة والشعب، بل ترّجح الكفة للمواطن »السيد«، 
قــائــمــة عاملهم  الــعــكــس، فستقوم  الــويــل إن حـــدث  ــادم«. والــويــل كــل  ــخـ »الـ ال للحاكم 
هذه  يذهب ضحية  وقــد  واستنكاًرا،  ا 

ً
استهجان تقعد،  ولــن  ومجتمعهم،  وإعالمهم 

الخطيئة مسؤولون برتٍب رفيعة، يلقى بعضهم في حاويات القمامة، أو يعلقون على 
أعمدة الكهرباء، ألنهم تجّرأوا على انتهاك حق يسير من حقوق املواطن.

الــبــؤس الــحــضــاري، فتأخذ عبارات  الــغــارق فــي ثقافة  أمــا على طــرف العالم اآلخـــر، 
التفخيم معنى تقديس السلطة بكل رموزها، وتكون واجًبا على طرٍف واحد، فقط، 
ا بحقوق السلطة، ال اإلنسان، وأحقّيتها 

ً
ا راسخ

ً
هو الشعب الذي عليه أن يؤمن إيمان

ــراراٍت  بالقمع والــقــهــر والــقــيــادة واالســتــفــراد والــحــريــة فــي اقــتــراف مــا تــشــاء مــن قــ
 كانت أم برملانية أم شعبية، فيما يزداد 

ً
ومصائر، خارج أفالك الرقابة كلها، دستورية

 من بطش 
ً
تشبث املواطن بعبارات التفخيم، ألسباٍب شتى، منها أنها يجد فيها منجاة
ا.

ً
ا ألنها تغدو وسائل للتقّرب منها، والحظوة بفتاتها أحيان

ً
السلطة، وأيض

، في عاملنا العربي، مهنة »كاتب االستدعاءات« 
ٌ
على هذا، لم يكن غريًبا أن امتهنت فئة

فــي تدبيج  لبراعته  الشعب والسلطة، ال لشيء ســوى  بــني  الــذي يكون حلقة وصــٍل 
املعامالت  مقدمة  فــي  ــٍة  الزمـ كــتــرويــســاٍت  منها،  الجديد  وابــتــكــار  التفخيم،  عــبــارات 
مــادة إعالمية عن ميالد  كــان يحاول صياغة  ا  ا صحافّيً

ً
أذكــر أن صديق الرسمية. 

الرئيس، وكان يبحث عن أكثر العبارات تفخيًما وتقديًسا ليحشو مقالته بها، وبعد 
ا؟«.

ً
أن انتهى سألني: »ما رأيك ألم أجعل من الرئيس عمالق

أجبته على الفور: نعم.. لكنك أصبحت قزمًا.

فاطمة ياسين

ودخــلــت حيز   ،1993 الــعــام  فــي  الكيميائية  األسلحة  لحظر  الــدولــيــة  االتفاقية  ــّرت  قـ
ُ
أ

التنفيذ بعد أربعة أعوام، ولم تكن سورية من املوقعني عليها، ولم يكن في نيتها ذلك، 
 بامتالكها هذا النوع من السالح على اإلطالق. 

ً
وهي التي لم تعترف أصال

بعد اندالع الثورة السورية، وفورة تصريحات مسؤولي النظام، جرى إبعاد الناطق 
الرسمي لــوزارة الخارجية، جهاد مقدسي، على خلفية تصريحه عن وجود سالح 
الــقــوات املسلحة  كيماوي فــي ســوريــة، حــني قــال »الــســالح الكيماوي مــخــّزن بعناية 
السورية، ولن يتم استخدامه إال بعد اعتداء خارجي«. أغضب هذا التصريح النظام، 
فاختفى املقدسي من دمشق، لكن صور األطفال املختنقني بالغاز السام، وتقارير 
منظمات مستقلة، سببت تهديدًا أميركيًا لرأس النظام بدا جادًا ودفع مندوب سورية 
الكيماوي  السالح  امتلكت  »أن سورية  للتأكيد  الجعفري،  بشار  املتحدة،  األمــم  في 

ملجرد الردع، وللوقوف في وجه التفّوق النووي اإلسرائيلي«.
اعترفت الحكومة السورية، في 10 أكتوبر/ تشرين األول 2013، بأنها تمتلك مشروعًا 
األسلحة  حظر  اتفاقية  إلــى  بــاالنــضــمــام  رغبتها  عــن  وأعــلــنــت  كيميائيًا.  عسكريًا 
الكيميائية، بعد أن استخدمت هذه األسلحة في الغوطة في 21 أغسطس/ آب من العام 
نفسه. ومن ضمن االعترافات الحكومية كان حجم مخزونها من املواد الكيميائية 
علن عن التخلص 

ُ
املتنوعة الذي يتجاوز األلف طن. وفي أغسطس من العام التالي، أ

الكيميائية السورية. تم هذا السيناريو ضمن صفقٍة واسعٍة،  النهائي من األسلحة 
طويت فيها جثث مئاٍت قضوا بغاز األعصاب في غوطة دمشق، وتخلص النظام من 
العالقة شبه وصائية بعد  التصاقه بروسيا، حتى صارت  التهديد األميركي، وزاد 

وساطٍة روسيٍة جرت إلخراج النظام من ورطته الكيميائية.
في  وتضيع  بــاإلعــالم،  تتمّيع  كانت  ولكنها  الكيمياوية،  الهجمات  أخبار  تتوقف  لم 
زحام األخبار العاجلة، واستمر تجريب كل أنواع املحّرمات الكيميائية في سورية، 
وفي  زيتا،  وكفر  وبنش  وتلمنس  العسل وسرمني  خــان  مثل  انتقائيٍة،  أماكن  على 
أيام، تقريرًا يقول إنها اطلعت على  أزمنة محّددة ومختارة. نشرت »رويترز«، قبل 
وثيقٍة تربط ألول مرة بني الهجمات الكيميائية واسم بشار األسد وشقيقه ماهر، وأن 
هناك قائمة من ضباط كثيرين مشمولني باالتهام نفسه. امللفت في التقرير ورود أن 
الهجمات املرتبطة بهذه القوائم جرت خالل عامي 2014 و2015، أي بعد اإلعالن عن 
الكيميائية في سورية. وحقنت واشنطن جرعة  النهائي من كل األسلحة  التخلص 
 بحق مسؤولني سوريني كبار، 

ً
مصداقية على التقرير بفرضها عقوباٍت اقتصادية

متهافتة، وستذهب  قيمة  ذات  النوع  هذا  كيميائية.. عقوبات من  بهجمات  لصلتهم 
إلى أدراج وزارة الخزانة األميركية بعد اإلعالن عنها، ولكنه تأكيٌد جديد بأن هناك 
 مستمرًا لألسلحة الكيميائية لم يوقفه االعتراف السوري، وال نزع األسلحة، 

ً
استعماال

وال خطوط باراك أوباما الحمراء، وال وجود روسيا بثقلها العسكري، وال يبدو أنه 
سيتوقف، ألن شروطه االبتدائية ما زالت سارية املفعول.

إلــى جــوار سورية، وفــوق جــزٍء من أراضيها، مسّوغًا  ل وجــود إسرائيل 
َّ
وكما شك

الــكــوارث االقتصادية  لعت كــل 
ُ
الــداخــل ضــد شعبه، وابت فــي  ملمارسات نظام األســد 

واالجتماعية والسياسية التي يقوم بها النظام، تحت عناوين املمانعة والردع. وبحجة 
بــه تطوير  بــّرر  الــذي  الجعفري  املــتــربــص، جــاء تصريح بشار  الــوجــود اإلسرائيلي 
األسلحة الكيميائية في السياق نفسه، ولكن الحال أن النظام لم يتخذ أي إجراٍء لوقف 
االعتداءات اإلسرائيلية املتكّررة، وليس آخرها ضرب مطار املزة العسكري بالقرب 
من قصر الشعب. قد يبدو الحديث عن أخالقيات النظام، وتهافت كل نظرياته، عديم 
الــجــدوى، ونــحــن نــلــوك ســت ســنــوات مــن الــحــرب، ولــكــن التذكير قــد ينفع، فــي وقــٍت 
تنهي  أن  املفترض  إلــى محادثات ســالٍم من  النظام حقائبه لالنضمام  فيه  ب 

ّ
يوض

الحرب، أو تضع خريطة طريق لذلك، واملفاوضون هم رجاالت الجيش أنفسهم الذين 
خزنوا األسلحة الكيماوية، واستعملوها ثم تنّصلوا منها، وهم يتابعون حفلة األلعاب 

النارية التي تقيمها إسرائيل بني الفينة واألخرى فوق رؤوسهم.

عندما يلتقي جعيط وبشارة جدلية العمالق والقزم

بند غائب عن مفاوضات أستانا
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أصبحت الثورة السورية أصبحت اليوم مثل 
الــروح، إذ أصبحت  جسد هامد ُسرقت منه 
عــرضــة لنهش الــطــيــور الــكــاســرة والــوحــوش 
ــّدة أســـبـــاب واضــحــة  الــكــونــيــة. كــانــت لــذلــك عــ
الرجوع  فيه عن  مكان عاجزين  في  جعلتنا 

إلى الوراء، ومن أهم هذه األسباب:
أوال، الــشــرخ الـــواضـــح فــي بــدايــة االنــتــفــاضــة 
بـــني الــنــخــب الـــذيـــن كـــانـــوا مـــن بــقــايــا الــيــســار 
والليبراليني الجدد والحراك الشعبي والشارع.
ثــانــيــا، دعــــوات الــعــســكــرة الــتــي ســعــت كثيرًا 
ــــدول كــمــا األفــــراد إلــيــهــا، وكـــان للنظام  مــن ال
ــح فــي تحضير مــنــاخ مــالئــم لهذا  دور واضـ
فالعنف  الحقيقي،  مــيــدانــه  ألنــه  الــســيــنــاريــو، 
مــيــدان الــنــظــام، وســيــكــون عــاجــزًا فــي ميدان 
الــحــريــات، إذ عــمــل الــنــظــام إلـــى ذلـــك، إمـــا عن 
طريق عنفه املفرط الذي حكمًا سيكون له رد 
فعل عنفي بالضرورة، أو عن طريق تسهيل 
وصول السالح إلى أيدي الناس الذي سيؤدي 

إلى نتيجة حتمية واضحة وهي الدمار.
هــنــاك أمــثــلــة عــديــدة عــن مــســاوئ العسكرة. 
ولكن، سأكتفي باإلشارة إلى عقلية العسكر 
الــتــي ال تــريــد ســــوى الــســلــطــة، وأكـــبـــر مــثــال 
ــــالم«  لــيــس بــعــيــدًا، هـــو اقــتــتــال »جـــيـــش اإلسـ
و«فــيــلــق الــرحــمــن« فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة في 
ريـــف دمــشــق واقــتــتــال فــصــائــل مــديــنــة حلب 
تطييف  إلــى  السعي  ثالثًا،  أيضًا.  املحاصرة 

فس الوطني الجامع عنها، 
َ
الثورة، وتغييب الن

وأســلــمــتــهــا بــحــجــة االســـتـــعـــانـــة بــالــشــيــطــان 
ما  األكــبــر،  الشيطان  على  للقضاء  األصــغــر 
األقلوية من  الفئات  تــخــّوف بعض  إلــى  أدى  
مــصــيــرهــا، إضــافــة إلـــى تــأكــيــد فــكــرة النظام 
ه الخيار الوحيد في مقابل بديل مشّوه 

ّ
على أن

لــيــس لـــه بــرنــامــج ســيــاســي واضـــــح، يضمن 
سالمة جميع مكونات الشعب السوري.

رابعًا، ارتهان شخصيات وهيئات كثيرة إلى 
الخارج، إّما لغياب األفق أو لحاجتهم للدعم، 
يسيرون  الشطرنج  أحــجــار  مثل  مــا جعلهم 

ويقّررون، حسب ما يقوله الداعم.
ــدى هــيــئــات  ــ ــ خـــامـــســـًا، احـــتـــكـــار الـــتـــمـــثـــيـــل ل
املعارضة، بدءأ من أصغر هيئة مدنية محلية 
أو فــصــيــل ســيــاســي أو عــســكــري داخـــلـــي، 
ــــى املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي واإلئــــتــــالف   إلـ

ً
ــوال ــ ــ وصـ

الــوطــنــي، فــكــلــهــم يــعــتــبــرون أنــفــســهــم املمثل 
الشرعي والوحيد للشعب السوري، في حني 
أنها قوى أمر واقع يستمدون شرعيتهم من 
الــحــالــة غير املستقرة،  عــالقــاتــهــم. وفــي هــذه 
انتخابات نزيهة  إجــراء  والتي ال يمكن فيها 
وحّرة كانت كثير من الهيئات في حالة تحييد 
عن العمل بالشأن العام، ما أفقد الشعب الثقة 
بكل هذه التنظيمات إذ أصبح ينظر لها أنها 

إعادة توليد لالستبداد بشكل أو بآخر.
ــداف والــقــيــادة  ــ ســـادســـًا، غــيــاب الـــرؤيـــة واألهــ

من  كــل  جعلت  للثورة،  الواضحة  واملرجعية 
 أم اسالميًا، 

َ
يعارض النظام، إن كان علمانيا

لديه مشاكل  من  وحتى  يساريًا،  أم  ليبراليًا 
ــهــم 

ّ
أمــنــيــة أو جــنــائــيــة قـــديـــمـــة، جــعــلــتــهــم كــل

ــود كــيــان هيكلي  ــد دون وجــ فـــي صـــف واحــ
وتنظيمي يجمعهم تحت أهــداف واحــدة ولو 

كان ذلك بشكل براغماتي.
ومن العوامل الخارجية:

النظام ولجوئه إلى الخيار  ، شمولية هذا 
ً
أوال

العسكري، وتمّسكه به بعنف هائل أدى ليس 
وانــتــهــاك حقوقهم  معارضيه  قتل  إلــى  فقط 
التفريط  إلـــى  أدى  بــل  وتــضــيــيــق حــريــاتــهــم، 
بــســيــادة وجــغــرافــيــة الـــدولـــة وتــدمــيــر الــبــنــى 

التحتية واالقتصاد وتفتيت املجتمع.
املتحدة،  األمـــم  منظمات  حيادية  عــدم  ثانيًا، 
السورية  الحالة  اعتبر  مــن  منهم  كــان  حيث 
أهــلــيــة، وليست صــراعــًا سياسيًا بني  حــربــًا 
مواطنني يطلبون حقوقهم ونظام استبدادي 
ينتهك هذه الحقوق، هذا ما جعلهم يقدمون 

املساعدات لغير مستحقيها.
ثالثًا، وجود دول إقليمية ودولية داعمة للنظام 
دبلوماسيًا واقتصاديًا، وحتى عسكريًا، ما 
الدولي  إلى منع مجلس األمــن واملجتمع  أدى 
ــدار أي قـــرار مــلــزم يـــردع الــنــظــام عن  مــن إصـ
استمراره في خياره الغسكري تجاه شعبه.
عبد الرحمن فتوح )سورية(

فارق كبير بني مفردات اللغة الراقية وكلمات اللغة 
ــة. وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الــهــوة السحيقة  ــدارجـ الـ
وتلك الفجوة العميقة، إال أن من يتمسح بمفردات 
الــعــربــيــة الــفــصــحــى ال يــجــد مــفــرا مـــن اســتــخــدام 
ــتـــذل، ألنــــه أكـــثـــر تــعــبــيــرًا عـــن املــعــنــى  ــبـ الـــــــدارج املـ
إلى  مــفــردة طبال هنا  للمغزى. ال تشير  وإبـــرازًا 
ضابط اإليقاع وقارع الطبلة، وإنما تشي باملنافق 
شــديــد النفعية الــــذي يــضــع لــحــن الــنــفــاق وإيــقــاع 
الكذب  وصلة  في  أساسيًا  ركنًا  ويكون  املداهنة، 
وسيمفونية التضليل. وبما أن كل عمل يتم إتقانه 
بــالــتــدريــب واملــــــراس، فـــإن الــطــبــال يــتــفــوق بكثرة 
الــحــفــالت، والــطــلــب املــتــزايــد عــلــى عــزفــه املــنــفــرد، 

واإلقبال املتزايد على نقره وقرعه.
إذا كان النفاق عامًا في قطاعات كثيرة ومجاالت 
عديدة قد تشمل أوجه النشاط اإلنساني والسلوك 
محدد،  بمجال  يعتني  املقال  هــذا  أن  إال  البشري، 
هو عالم اإلعالم الذي يحفل بمختلف فنون الطبل 
الزمر، والطبال هو ذلــك اإلعالمي قارع  وإبــداعــات 
الــطــبــل، مــاســك الــصــاجــات، الــراقــص »عــلــى واحــدة 

ونص«، كما نقول في مصر. 
هل باب التوبة مفتوح أمام الطبال؟ بالقطع، مفتوح 
لــلــكــل فـــي كـــل وقــــت وحــــني ومـــكـــان، غــيــر أن ذلــك 
الطبلة، والندم على قرعها،  مشروط بالتخلي عن 
إليها، وتـــرك الصاجات  الــعــودة  والــعــزم على عــدم 
 وال هينًا، ملن قضى 

ً
نهائيًا، وذلك أمر ليس سهال

عمره وأفنى حياته معها وبها ومن أجلها.

ــاذا لـــو تخلى  دعـــونـــا نــســرح بــالــخــيــال ونـــســـأل: مــ
الــطــبــال عــن طــبــلــتــه؟ ســتــتــبــدل أوضـــاعـــه، وتنقلب 
أحواله، وتختفي أخباره، وتنزوي عالقاته، وتذبل 
صداقاته، وقد تنفضح أسراره، وتنكشف سوءاته.

قد يندم، حيث ال ينفع الندم، وقد يتعّرض ملعاتبة 
األوالد ومعايرة الزوجات، وهجر الخليالت، وربما 
أين  فــي نفسي؟  مــاذا صنعت  أعماقه:  فــي  يهتف 

كان عقلي وحدسي وظني؟
واتهامه  وتأنيبه  لتقريعه  السلطان  فقهاء  سيهب 
الــجــرم، واقــتــراف املعصية واإلقـــدام على  بارتكاب 
املــنــكــر، ألنـــه أضــــّر نــفــســه، ومــعــلــوم أنـــه ال ضــرر 
بيديه  املتهّور قنديل أسرته  أطفأ  لقد  وال ضــرار. 
عياله  متعمدًا مضيعًا  انتحر  أنه  أي  املتسرعتني، 
املحظورات، ودفع  تبيح  الــضــرورات  أن  مع  وحاله، 
املفسدة مقدم على جلب املصلحة، وكفى بالطبال 

إثمًا أن يضيع ما يعول.
الطبال يجعله فــي مــنــأًى عــن األخطار  هــل توقف 

والعواقب الوخيمة والشرور األليمة؟
إلــى كبير تدبر وعميق تفكير وكثرة  هــذا يحتاج 
تكون  قد  والنتائج  املسألة شائكة،  أن  ذلــك  تمعن، 
سوداء حالكة ال يقوم بالتصّدي لها الفقهاء فقط، 
وعلماء  والــحــكــمــاء  الفالسفة  فيها  يزاحمهم  بــل 
االقــتــصــاد واالجــتــمــاع وجــنــراالت املــلــفــات والسي 
ديهات، وقد يطاول األمر شخصياٍت أو سيدات أو 

بنات لسن فوق مستوى الشبهات.
طارق البرديسي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

عمر كوش

يبدو أن تركيا ستدخل انعطافة جديدة في 
التعديات  مع  الحديث،  السياسي  تاريخها 
الدستورية الجديدة التي ستنقل نظام الحكم 
في الجمهورية التركية من نظام برملاني إلى 
الــتــحــضــيــرات للتعديات  رئــاســي. وشــهــدت 
الثاث املاضية،  الدستورية، طوال السنوات 
نــقــاشــاٍت وســجــاالت وتــجــاذبــات كــثــيــرة بن 
املناصرين لها داخل تركيا وبن معارضيها، 
انتقلت من األحــزاب السياسية إلى البرملان، 
ومنه ستحال إلى االستفتاء الشعبي املتوقع 
إجـــــراؤه فــي الــربــيــع املــقــبــل.  وفــيــمــا يــواصــل 
البرملان التركي استكمال مناقشاته مشروع 
تــعــديــل 18 مـــادة دســتــوريــة، فـــإن املــتــوقــع أن 
تــســيــر األمـــــور فـــي صــالــح املــنــاصــريــن لــهــذه 
الـــتـــعـــديـــات، ألن لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم الــــذي تــقــدم بــهــا 317 نــائــبــًا، إضــافــة 
إلى تأييد معظم نواب حزب الحركة القومية 
)40 نائبًا(، األمــر الــذي سيفضي إلــى دخول 
 
ً
، تحدث قطيعة

ً
 تاريخية مهمة

ً
تركيا محطة

ويــشــبــهــهــا   ،1980 ــيـــي  ــقـــابـ انـ دســــتــــور  مــــع 
بعضهم بــالــتــي حــصــلــت بــعــد خــروجــهــا من 
حرب االستقال عام 1923، وشهدت االنتقال 
إلــى دولــٍة ذات نظام  من السلطنة العثمانية 

الجمهوري، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك.
وتــحــتــاج أي مـــادة فــي الــتــعــديــل الــدســتــوري 
إلــى مــوافــقــة ثــاثــة أخــمــاس أصـــوات الــنــواب، 
ليتم إقــرارهــا وتمريرها فــي الــبــرملــان، أي ما 
يعادل 330 نائبًا على األقل من إجمالي 550 

صالح النعامي

ــرًا،  ــيـ تـــعـــالـــت فــــي الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أخـ
ــرد عــلــى تـــهـــاوي فــرص  ــى الــ أصـــــواٌت تــدعــو إلـ
تطبيق حــل الــدولــتــن بـــ »اســــتــــدراج« الــكــيــان 
ــدة«،  ــواحــ ــة الــ ــدولــ الــصــهــيــونــي إلــــى خـــيـــار »الــ
ــلــــســــيــــاســــة  بــــــاالســــــتــــــســــــام »املــــــــــــــــــــــــدروس« لــ
االســتــيــطــانــيــة الــصــهــيــونــيــة، وتــــرك املــشــروع 
االستيطاني يتعاظم حتى يفضي عمليًا إلى 
اشتباك ديمغرافي فلسطيني يهودي مطلق، 
يضع إسرائيل في النهاية أمام خيار »الدولة 
اليهودي  الــذي ينزع عنها طابعها  الواحدة« 
ولم  الفلسطيني.  الديمغرافي  التفوق  بسبب 
يــعــد تـــشـــّرب هــــذه الــفــانــتــازيــا مــقــتــصــرًا على 
الفلسطينية  السلطة  فــي  نــافــذة  شخصيات 
وحركة فتح، بل بات عابرًا للتباينات الحزبية 
النخب  بعض  باتت  بحيث  واأليــديــولــوجــيــة، 
املرتبطة بالتيار اإلسامي ترّوج هذه الفكرة. 
ــــم »الــــدولــــة  ــنـــن عـــلـــى وهـ ــراهـ ــــال املـ ولــــســــان حـ
الواحدة« عمليًا يقول إنه باإلمكان االستكانة 
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي بــــفــــراٍغ مــن  ــيـ ــكـ ومــــواجــــهــــة الـ
»اإلستراتيجية«  هــذه  أن  اعتبار  على  الفعل، 
»ســتــوقــع إســرائــيــل فــي شــر أعــمــالــهــا«. عكس 
باتجاهات  تأثر أصحابها  الفكرة  هــذه  طــرح 
الــجــدل اإلســرائــيــلــي الــداخــلــي بــشــأن تداعيات 
االستيطان اليهودي في األراضي املحتلة على 
مستقبل الكيان الصهيوني. لكن أصحاب هذه 
إدراك طبيعة وظـــروف  الـــدعـــوات عــجــزوا عــن 
الــجــدل اإلســرائــيــلــي  تــفــاقــم فيها  الــتــي  البيئة 

مقعدًا، ومن ثم تعرض على الرئيس التركي 
على  ســتــعــرض  وبــعــدهــا  عليها،  للمصادقة 

استفتاٍء شعبي خال 60 يومًا. 
عدد  إجمالي  رفــع  التعديات  مــواد  وتقترح 
النواب في البرملان من 550 إلى 600، وخفض 
إلـــى 18 عــامــًا،  ــح للنيابة مــن 25 

ّ
الــتــرش ســن 

البرملانية في  االنتخابات  إجــراء  كما تقترح 
الــبــاد مـــرة كــل خمسة أعــــوام، بــالــتــزامــن مع 
إجراء االنتخابات الرئاسية في اليوم نفسه، 
ـــح لــرئــاســة 

ّ
ــتـــرش وتـــشـــتـــرط أن يـــكـــون ســـن الـ

ــل،  الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 40 عـــامـــًا عــلــى األقــ
ـــرشـــح لــلــرئــاســة مـــن املــواطــنــن 

ُ
وأن يــكــون امل

الحائزين على شهادة جامعية، فيما ينتخب 
الشعب رئيس الجمهورية ملدة خمسة أعوام، 
وال يمكن للشخص الواحد أن ُينتخب رئيًسا 
للجمهورية التركية أكثر من مرتن. كما تنص 
يقضي  الــذي  القانون  إلغاء  على  التعديات 
عن  املنتخب  الجمهورية  رئيس  بقطع صلة 
الحزب الذي ينتمي إليه، وسيتمّكن الرئيس 
لــه، وتعين نوابه  مــن نائب  أكثر  مــن تعين 
والــوزراء من بن الذين تتوفر لديهم شروط 
للنيابة، وإقــالــتــهــم. ويــشــتــرط على  ــح 

ّ
الــتــرش

الحكومة،  ووزراء  الجمهورية  رئيس  نــواب 
أداء الــقــســم الــدســتــوري أمــــام الــبــرملــان، ومــن 
الجمهورية  رئــيــس  مــع  تحقيق  فــتــح  املــتــاح 
استناًدا إلى مقترح تطرحه األغلبية املطلقة 

في البرملان.
الدستورية  التعديات  مناصرو  تمّكن  وإذا 
من تمريرها تحت قبة البرملان، وفق التمثيل 
القائم على مبدأ األقلية واألغلبية، فإن تركيا 

الداخلي بشأن تأثيرات املشروع االستيطاني، 
هــذه االستخاصات  إلــى  ينتهون  ما جعلهم 
املوغلة في بؤسها ورداءتها. فقد تلقف هؤالء 
اليسار  الــصــادرة عن بعض قــوى  التحذيرات 
اإلســرائــيــلــي )مــعــظــمــهــا غــيــر صــهــيــونــي( من 
الحاكم وأطــيــاف من  اليمن  قــوى  أن حماسة 
الـــوســـط فـــي تـــل أبــيــب لــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة 
أو أجــــزاء واســعــة مــنــهــا إلســرائــيــل، بــعــد فــوز 
دونالد ترامب رئيسًا للواليات املتحدة، يعني 
أن إسرائيل مستعدة بصراحة لتطبيق نظام 
الفلسطينين  حــرمــان  يقنن  عــنــصــري،  فصل 
من حقوقهم الوطنية والسياسية واإلنسانية، 
مــا ســيــدفــع املــجــتــمــع الـــدولـــي، فــي لــحــظــٍة مــا، 
إلـــى الــتــحــّرك إلجــبــار إســرائــيــل عــلــى التخلي 
»حقوقًا  الفلسطينين  ومنح  النظام  هــذا  عن 
ــرًا ألن الــثــقــل الــديــمــغــرافــي  مـــتـــســـاويـــة«. ونـــظـ
يميل لصالح الفلسطينين، فإن نخب اليسار 
الفلسطينين  أن  مــن  ر 

ّ
تــحــذ هــذه  اإلسرائيلي 

يمكن أن يتولوا عمليا حكم »الدولة الواحدة«، 
بــعــد انــهــيــار نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري، تمامًا 
كــمــا أفـــضـــى انـــهـــيـــار الــفــصــل الــعــنــصــري في 
السوداء  األغلبية  هيمنة  إلــى  أفريقيا  جنوب 
على الحكم.  يتأثر الفلسطينيون من أصحاب 
هـــذه الــــدعــــوات، بــشــكــل انــتــقــائــي، بــاتــجــاهــات 
الـــجـــدل اإلســرائــيــلــي الـــداخـــلـــي، ويــتــجــاهــلــون 
فــي صفوف  األيديولوجية  االنــهــيــارات  حجم 
اليسار اإلسرائيلي الذي تتبنى بعض نخبه 
هذه التحذيرات. ال حاجة إلى التذكير باملقال 
الذي نشره في صحيفة هآرتس، قبل أيام، أ.ب. 

وكاء النيابة، األمر الذي اعتبره رئيس حزب 
أوغلو،  كيليجدار  كمال  الجمهوري،  الشعب 
إرساًء لنظام الرجل الواحد، والحزب الواحد، 
بينما يجادل أنصار حزب العدالة والتنمية 
الدستورية ال تستهدف شكل  التعديات  أن 
الـــنـــظـــام، بـــل تــغــيــيــر شــكــل الــعــمــل الــحــكــومــي 
 الــغــايــة منها تــســريــع آلــيــات 

ّ
فــي تــركــيــا، وإن

لعراقيل  تفاديًا  وتنفيذها،  الــقــرارات  اتــخــاذ 
يستغرب  وبالتالي،  ــدة. 

ّ
ــعــق

ُ
امل البيروقراطية 

هــؤالء األنــصــار الضجيج الــذي ُيثيره حزب 
الــشــعــب الــجــمــهــوري املــــعــــارض لــلــتــعــديــات 

الدستورية.
وقـــد تــقــّدم حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
بمشروع التعديات الدستورية، مستندًا إلى 
التربة االجتماعية والبيئة الثقافية التركية، 
ذات الــبــعــد الــقــومــي املـــمـــزوح بــظــاٍل عميقة 
مــن الــتــدّيــن، خصوصًا فــي األريـــاف وأطــراف 
املـــدن الــتــي تــأثــرت بــصــعــود املــوجــة الدينية 
في منطقة الشرق األوســط، في مقابل فقدان 

يمكن  فكيف  االســتــيــطــانــيــة،  أنشطها  بسبب 
للحيلولة دون  املجتمع  أن يتجند هــذا  توقع 
تــكــريــس نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري. لــم تتعهد 
الواليات املتحدة في عهد ترامب فقط بحماية 
إسرائيل وتوفير البيئة الدولية التي تضمن 
تعاظم املشروع االستيطاني في أقل قــدٍر من 
املمانعة، بل زايد بعض أركان اإلدارة الجديدة 
ــقـــدوا »تــقــصــيــرهــا« في  ــتـ ــيـــل، وانـ عــلــى إســـرائـ
حسم مصير األرض لصالح اليهود. فلم يجد 
السفير األميركي الجديد اليهودي الحريدي، 
ــة فــــي مــهــاجــمــة  ــد فــــريــــدمــــان، غـــضـــاضـ ــيـ ــفـ ديـ
حكومات اليمن في تل أبيب لـ »ترّددها« في 
بل  إلســرائــيــل؛  االستيطانية  التجمعات  ضــم 
وسمح لنفسه باملحاججة إلثبات أن الخوف 
»مــبــالــغ  الفلسطيني  الــديــمــغــرافــي  الــثــقــل  مــن 
ــــروف الـــواقـــع  فـــيـــه«.  ومــــن نــافــلــة الـــقـــول أن ظـ
التي  البيئة  أيضًا في توفير  اإلقليمي تسهم 
تسمح إلسرائيل بأن تفعل ما يحلو لها، على 

القوى العلمانية قوتها الفعلية في البرملان، 
الــشــارع والــتــأيــيــد الشعبي،  بعد أن خــســرت 
مــع احــتــكــام األحــــزاب الــتــركــيــة إلـــى املــمــارســة 
الــشــعــب  إرادة  تــحــتــرم  الـــتـــي  الــديــمــقــراطــيــة 

التركي، وتحترم خياراته. 
ويرى مناصرو حزب العدالة والتنمية أنه ال 
الحاكم واملنتخب ديمقراطيًا  يمكن لحزبهم 
 
ً
أن يــتــنــازل عــن إصــاحــاتــه، ألنـــه يمتلك قــوة
 في الشارع أمام ضجيج حزب الشعب 

ً
مؤثرة

الرئيس  اعتبره  الـــذي  املــعــارض  الجمهوري 
 
ً
 فاشلة

ً
التركي، رجب طيب أردوغان، محاولة

لعرقلة قرار اإلرادة الوطنية واحتكارها، ولن 
تنجح في قطِع الطريق على ممارسة املواطن 
 إعـــطـــاء قـــــراره حـــول الــدســتــور، 

ّ
الــتــركــي حـــق

ودخوله حّيز التنفيذ، ذلك أن املواطن َيعرف 
من الذي يخدم تركيا، ومن الذي يحاول منَع 

انطاقها في الداخل والخارج.
والحاصل أن ما تشهده تركيا من تطوراٍت 
 وســط حــوار 

ً
أهمية يكتسي  البرملان  داخــل 

موقفه  ليحّدد  املواطن،  يتابعه  ديمقراطي، 
من التعديات، والتي تحّولت إلى مشاداٍت 
الــعــراك واالشتباكات  بــن طــرفــن، جّسدها 
نــواٍب معارضن  املتبادلة بن  واالتــهــامــات 
ــريــــن لـــهـــا،  ــنــــاصــ لـــلـــتـــعـــديـــات وأخــــــريــــــن مــ
التركي،  للمواطن  الفصل  الكلمة  وستكون 
حن يستفتى على التعديات التي با شك 
ال تطاول نظام الحكم، بل تذهب إلى إحداث 
قطيعة مــع الــدســتــور الـــذي فــرضــه العسكر 

في 1982.
)كاتب سوري(

الشعب  تجاه  الصهيوني  السلوك  أن  اعتبار 
ــرة االعــتــبــارات  ــ الــفــلــســطــيــنــي لــيــس ضــمــن دائـ
ــة األنـــظـــمـــة  ــلـــى عــــاقــ ــر عـ ــتــــي تــــؤثــ الــــجــــديــــة الــ
الـــعـــربـــيـــة بـــإســـرائـــيـــل. لـــقـــد أفـــضـــت الــبــيــئــتــان 
الفلسطيني  الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة واالنــقــســام 
الــداخــلــي إلـــى ارتـــفـــاع ســقــف تــوقــعــات اليمن 
فــي إســرائــيــل، بحيث ال يمكن لعاقٍل  الــحــاكــم 
أن يتوقع أن يسمح الكيان الصهيوني باملّس 
على  لليهود  مطلقة«  »حقوقًا  يعتبرها  بـما 
على  املــراهــنــن  مشكلة  الفلسطينية.  األرض 
خــيــار الــدولــة الــواحــدة تكمن فــي أن انتقائية 
تأثرهم بالجدل الصهيوني الداخلي تجعلهم 
يزهدون في اإلحاطة بكل جوانب هذا الجدل، 
فلماذا  املوضوعية.  الخاصات  إلى  والولوج 
لـــم يــصــل هــــؤالء إلــــى اســتــنــتــاجــاٍت مــعــكــاســٍة 
عــنــدمــا أفـــضـــت عــمــلــيــة الـــدهـــس الـــتـــي نــفــذهــا 
الــشــهــيــد فــــادي قــنــبــر، األســـبـــوع املـــاضـــي، إلــى 
للتخلي عن  إسرائيل  داخــل  الــدعــوات  تعاظم 
القدس الشرقية، على اعتبار أن هذه »وصفة« 
لتقليص لعمليات املقاومة. وقد مثلت عملية 
الــــدهــــس مـــســـّوغـــًا إضـــافـــيـــًا لــــوزيــــر الـــقـــضـــاء 
الصهيوني األسبق، حاييم رامون الذي يرأس 
ــيـــاء  ــــى »الـــتـــخـــلـــص« مــــن األحـ حـــركـــة تـــدعـــو إلـ
للتدليل  الــشــرقــيــة،  الــقــدس  فــي  الفلسطينية 

على مصداقية توجهه. 
قصارى القول، ال بديل عن الخيار الذي يقنع 
العالية الحتاله. ال بديل عن  املحتل بالكلفة 

املقاومة بأشكالها كافة.
)كاتب فلسطيني(

ستدخل مرحلة النظام الرئاسي، عبر تغيير 
مواد دستورها بصورة مؤسسية، مع إثارة 
غــبــار كــثــيــف فـــي الــبــيــت الــتــركــي، املــفــعــم في 
دائرة صراع وتجاذب تاريخين، بالنظر إلى 
طبيعة الهويات املرّكبة بن الشرق والغرب، 
والتي لم تتمّكن علمانية الدولة من حسمها 
الــرغــم  الــثــقــافــيــة، عــلــى  أو تجفيف مــنــابــعــهــا 
مـــن عــمــلــيــات الـــعـــزل لــلــهــويــات االجــتــمــاعــيــة 
عـــن الـــدســـاتـــيـــر الـــتـــي عــرفــتــهــا الــجــمــهــوريــة 
الــتــركــيــة، خــصــوصــًا فــي املــراحــل الــتــي كانت 
فيها املؤسسة العسكرية تهيمن على مقاليد 
الحكم، وتكتم أنفاس الديمقراطية بانقاباٍت 
دموية حفرت عميقًا في ذاكرة املواطن التركي 
الــذي تحرك سريعًا ضد املحاولة االنقابية 
الفاشلة في منتصف يوليو/ تموز املاضي. 

وتـــهـــدف الــتــعــديــات إلــــى نــقــل نــظــام الــحــكــم 
مـــن نــظــام بــرملــانــي تــمــثــيــلــي ذي صــاحــيــات 
واســعــة إلــى نــظــام رئــاســي تنفيذي، يختفي 
فــيــه مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء، مــقــابــل تمتع 
ــة،  ــعــ ــات تـــنـــفـــيـــذيـــة واســ ــيـ الــــرئــــيــــس بـــصـــاحـ
التعديات  حــســب  الــرئــيــس،  حــيــث سيمسك 
ويلتحق  التنفيذية،  بالسلطات  الدستورية، 
ــيـــس بـــوزيـــر  ــد األركــــــــان بــــه مـــبـــاشـــرة، ولـ ــائـ قـ
ــادة الــجــيــوش  الـــدفـــاع، فــيــمــا يــعــّن األخـــيـــر قــ
الــذيــن ســيــكــونــون تــحــت أمــرتــه ولــيــس قائد 
األركــــــان، إضـــافـــة إلـــى تــعــيــن الــرئــيــس اثــنــي 
الدستورية  املحكمة  قضاة  من  قاضيًا  عشر 
العليا الخمسة عشر، وبعض أعضاء اللجنة 
تتولى  التي  النيابة  ووكــاء  للقضاء  العليا 
تــعــيــن الــقــضــاة وتــرقــيــاتــهــم وتــنــقــاتــهــم مع 

يــهــشــوع، األديــــب الــصــهــيــونــي، األكــثــر تماثا 
مــع اليسار اإلســرائــيــلــي، والـــذي كــان مــن أبــرز 
املــحــذريــن مــن انــهــيــار حــل الــدولــتــن ووقـــوف 
إســرائــيــل أمـــام خــيــار »الــدولــة الـــواحـــدة«. فقد 
وبخ يهشوع نخب اليسار التي التزال تتشبث 
بحل الدولتن، ودافع عن ضم منطقة »ج« التي 
تشكل أكثر من 60% من الضفة الغربية، على أن 
يمنح الفلسطينيون في هذه املناطق »حقوقًا 
إنسانية« وحرمانهم من »الحقوق السياسية، 
حتى ال يتم تهديد الطابع اليهودي للدولة«.  
السؤال البديهي هنا: هل يمكن لشعٍب تحت 
االحـــتـــال أن يــتــلــقــف خـــيـــاراتـــه الــوطــنــيــة من 
أيديولوجية  بن ثنايا جدل مترف بن قوى 
ــل الــكــيــان املــحــتــل. فــمــن حــيــث املـــبـــدأ، من  داخــ
اإلســــــاءة والـــغـــن أن يـــعـــرض الــفــلــســطــيــنــيــون 
أنفسهم، بوصفهم شعبًا يسعى إلى املساواة 
فـــي الـــحـــقـــوق عــلــى أرضــــــه، مـــع أولـــئـــك الــذيــن 
، وصادروا حقوقه لكي 

ً
اغتصبوا أرضه عنوة

يبنوا مشروعهم اإلحــالــي.  ولــكــن، حتى من 
منطلق الواقعية السياسية، فإن الرهان على 
الـــوزن الكبير  الــواحــدة« بفعل  والدة »الــدولــة 
لاعتبارات  الــدولــي  املجتمع  يوليه  قــد  الـــذي 
العالم  بــأن  واالفــتــراض  والحقوقية،  القيمية 
 على نظام فصٍل عنصريٍّ 

ً
لن يضفي شرعية

إلـــى أي  فــلــســطــن، رهـــان ال يستند  مقنن فــي 
ــان تــرامــب الــــذي سيمثل رأس  ــإن كـ أســــاس. فـ
يتوعد  الجديدة  الدولي في نسخته  املجتمع 
الــعــالــم واملــحــافــل الــدولــيــة بــالــثــبــور وعــظــائــم 
األمــور، في حال تعّرضت إسرائيل ألي سوء، 

انعطافة في التاريخ السياسي التركي

وهم استدراج إسرائيل إلى »الدولة الواحدة«

تقّدم حزب العدالة 
والتنمية بمشروع 
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»َكيُف« مصر بأسعار فلكية
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــدوالر األمــيــركــي في  ــ ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الـ
مصر وتعويم الجنيه املصري، جعا أسعار 
»الــكــيــف« فــي مــصــر إلـــى تــزايــد. كــذلــك األمــر 
ــبــاع في 

ُ
بالنسبة إلــى أســعــار األدويـــة املــهــّدئــة الــتــي ت

الصيدليات واختفاء عدد كبير منها. هكذا، وصلت 
أسعار املخّدرات إلى أرقام فلكّية، وسط تزايد الطلب 
 مصر 

ّ
عــلــيــهــا مـــن مــتــعــاطــيــهــا ومــدمــنــيــهــا. ُيـــذكـــر أن

الــحــشــيــش ومستهلكيه في  ــــوّردي  مـ قــائــمــة  تــتــصــّدر 
اللجنة  أفريقيا، بحسب ما تفيد تقارير صــادرة عن 

العاملّية لسياسة املخّدرات.
 
ّ
وكــشــفــت قــائــمــة أســعــار املــــواد املـــخـــّدرة فــي مــصــر أن

 الــهــيــرويــن الـــواحـــد وصـــل إلـــى 24 مليون 
ّ
ســعــر طـــن

ــي دوالر. 
َ
 األفـــيـــون إلـــى مــلــيــون

ّ
ــن دوالر أمــيــركــي، وطــ

ــا الــحــشــيــش الــــذي يــشــمــل أكــثــر مـــن نـــوع وينتشر  ــ أّم
 املغربي 

ّ
فــي الــســوق املــصــريــة، فقد وصــل سعر الــطــن

منه وهــو األكثر رواجــًا، إلــى ثاثة ماين دوالر. أّما 
ن 

َ
مليون إلــى  سعره  وصــل  فقد  اللبناني،  الحشيش 

الكوكاين األغلى ثمنًا، مع  ألف دوالر. ويبقى  و500 
 الواحد.

ّ
85 مليون دوالر للطن

وكان ألباطرة املخدرات دور كبير في رفع سعر صرف 
الــــدوالر فــي الــســوق الـــســـوداء، خــال الــفــتــرة املاضية، 
إذ أدخـــلـــوا إلـــى الــبــاد كــمــّيــات كــبــيــرة مــن املـــخـــّدرات 
بـــالـــدوالر األمــيــركــي، نــظــرًا إلـــى رفـــض عـــدد كبير من 
التّجار التعامل بالجنيه املصري. وهو ما يؤّكده أحد 
التّجار في منطقة الزاوية الحمرا، أحد أحياء محافظة 
 
ّ
 عدم الكشف عن هويته، أن

ً
القاهرة. ويوضح مفضا

ثّمة »أزمة طاولت مواد الكيف« خال الفترة األخيرة 
في محافظات مصر بسبب اختفاء الدوالر، قبل قرار 
إلى  األمــر  فـــأّدى  الجنيه.  بتعويم  القاضي  الحكومة 
اختفاء كل أنــواع »املــخــّدرات املــمــتــازة«، وهــو ما نتج 

إلى 100 جنيه )نحو 5.50 دوالرات( وأحيانًا إلى 120 
جنيهًا )نحو 6.60 دوالرات(. وهو ما أدى إلى انتشار 
»املــضــروب مــنــه«. وقــد ارتــفــع سعر »الــتــرامــادول« أو 
ليصل  كما يطلق عليها بعضهم،  الــفــرولــة«  »حــّبــات 
)نــحــو 11 دوالرًا( في  إلــى 200 جنيه  الــشــريــط  سعر 
السوق السوداء عند »الدواليب« أي تّجار املخّدرات. 
ــنـــول«  ــبـ ــيـ كـــذلـــك األمــــــر بــالــنــســبــة إلـــــى أقـــــــراص »روهـ
ــة الــشــراب مثل »كــودافــيــن«  و»أبـــو صليبة«، واألدويــ

و»باركوادين« و»إتيفان« و»ليكسوتيل«.
ــذا الــســيــاق، يــقــول الــبــاحــث فــي املــركــز الــقــومــي  فــي هـ
لــلــبــحــوث االجــتــمــاعــيــة والــجــنــائــيــة، الــدكــتــور محمد 
 »حــجــم تــجــارة املـــخـــّدرات فــي مصر 

ّ
عــبــدالــعــظــيــم، إن

وصــل إلــى أرقــام مفزعة مع أكثر من 50 مليار جنيه 
)نحو ملياَرين و700 مليون دوالر( خال عام 2016 
 »حالة االنفات 

ّ
أن املــخــّدرات«. ويشير إلى  الستيراد 

األمني وراء انتشار تلك التجارة الفاسدة في مصر«، 
 »ثّمة أكثر من 5.5 ماين مدمن في مصر، 

ّ
موضحًا أن

والشابات.  والشباب  الجامعات  طــاب  من  معظمهم 
وذلــــك نتيجة لــعــدم ضـــرب تــّجــار املـــخـــّدرات بــيــد من 
 هؤالء »أخطر من اإلرهاب. 

ّ
حديد«. بالنسبة إليه، فإن

واإلعان عن إعدام تّجار املخّدرات علنًا ليكونوا عبرة 
البرملان  يــصــدر  أن  بــّد  لغيرهم، أصــبــح ضــــرورة. وال 

تشريعًا بذلك«.
في جامعة  االجتماع  علم  أستاذة  تقول  من جهتها، 
»ارتفاع   

ّ
إن الساعاتي،  الدكتورة سامية  عن شمس، 

أسعار املخّدرات في مصر دليل على اإلقبال عليها«، 
يلجؤون  الذين  الشباب  هم  »كثيرين   

ّ
أن إلــى  مشيرة 

إلى املخّدرات من أجل النسيان والخروج من واقعهم 
املؤلم«. وتساءلت الساعاتي: »من أين يحصل هؤالء 
ــّدرات يــشــتــريــهــا  ــ ــخـ ــ ــّجـــار عــلــى الــــــــدوالر؟ تـــاجـــر املـ ــتـ الـ
يشتري  هــو  بالتأكيد  بالجنيه.  ويبيعها  بــالــدوالر 
الدوالر من السوق السوداء وبأّي سعر، مهما ارتفع«. 

عنه تضاعف في أسعار الحشيش والبانجو ورواج 
»فيستك«  أو  املغشوشة  املــخــّدرات  من  كبيرة  كمّيات 
نفسه  التاجر  ويشير  متعاطوها.  عليها  يطلق  كما 
 »الدول العربية املجاورة ملصر، سواء ليبيا أو 

ّ
إلى أن

عّد 
ُ
ت الصهيوني،  الكيان  وكذلك  األردن،  أو  الــســودان 

كمعبر مــهــّم للمواد املــخــّدرة املــســتــوردة مــن الــخــارج 
إلــــى مــصــر. إلــــى ذلــــك، ثــّمــة قـــيـــادات أمــنــيــة ومــشــايــخ 
عائات في مصر تساعد كثيرين من تّجار املخّدرات 
الحدود، في مقابل مبالغ  التهريب عبر  في عمليات 
مالية كبيرة. وثّمة من يعتمد عليها كمصدر رئيسي 
ــلـــرزق«. ويــتــحــّدث عــن »دروب كــثــيــرة عــبــر الــحــدود  لـ
الــبــريــة واملــــوانــــئ الــبــحــريــة، لــهــا دورهـــــا الــكــبــيــر في 
من  املختلفة  بأنواعها  املــخــّدرة  املـــواد  عمليات جلب 

الخارج«.
من جهته، يقول تاجر آخر رفض الكشف عن هوّيته، 
بالتالي،  للمخدّرات.  عة 

ّ
دولــة مصن ليست   »مصر 

ّ
إن

ب املــواد املخّدرة من الخارج مثل املغرب ولبنان  هرَّ
ُ
ت

تتحكم  التي  هــي  الـــدول  وتلك  وأفغانستان.  وتركيا 
 
ّ
فــي السعر الــذي تحصل عليه بــالــدوالر«. ويــؤكــد أن

السوداء  السوق  إلــى  مــخــّدرات كثيرين لجأوا  »تّجار 
ــدوالر إلتـــمـــام  ــ ــالـ ــ ــالـــغ الــــازمــــة بـ ــبـ لــلــحــصــول عـــلـــى املـ
 شيء ارتفع سعره في 

ّ
عمليات الشراء«. يضيف: »كل

 »األمراض 
ّ
مصر.. إشمعنى املخّدرات!«. ويلفت إلى أن

التي انتشرت أخيرًا، بن عدد كبير من املدمنن، تعود 
إلى تناول مواد مخّدرة مضروبة ومقلدة من البرشام 
بعد طحنه وإضافة مواد أخرى إليه مثل لبان الدكر 

ة«.
ّ
وحن

املهّدئة، خصوصًا  ارتفعت أسعار األدويـــة  إلــى ذلــك، 
ــتـــرامـــادول«، الــتــي يلجأ إلــيــهــا مــدمــنــون كــثــر عند  »الـ
املــخــّدرات، وذلــك نتيجة ارتــفــاع سعر صرف  اختفاء 
الدوالر. وقد وصل سعر القرص الواحد منها إلى 10 
جنيهات )أكثر من نصف دوالر( ليرتفع سعر الشريط 

مجتمع
ر مدير ناحية البغدادي في محافظة األنبار )غرب(، شرحبيل كهان العبيدي، أمس، من انتشار 

ّ
حذ

مرض الطاعون في ناحية البغدادي غرب املحافظة، بسبب جثث عناصر تنظيم الدولة اإلسامية 
»داعش« املتحللة تحت األنقاض. وأشار إلى انتشار أمراض معدية. الفتًا إلى شكوك حول وجود 
مرض الجرب بنسبة 90 في املائة. وأضاف أن »هناك مخاوف وتحذيرات نطلقها تتعلق بانتشار 
مرض الطاعون، وهذه كارثة إنسانية قد تحصل في حال لم تتحرك الحكومة املركزية في بغداد 
)األناضول( زل الجثث في املناطق املحررة.  

ُ
ووزارة الصحة«، الفتًا إلى أن األخيرة لم ت

أصيب رجل يبلغ من العمر 35 عامًا في إطاق للنار حصل، أمس، قرب مدرسة ابتدائية في مدينة 
غاسكو االسكتلندية، بحسب ما أفــادت الشرطة. ولم يصب آخــرون في الواقعة التي حدثت في 
حي بينيلي، بداية اليوم، في الوقت الذي كانت فيه املنطقة مزدحمة بآباء يصطحبون أبناءهم 
للمدرسة. وقالت الشرطة: »رغــم أنــه يبدو أنــه كــان هناك ضحية مقصودة، إال أنــه كــان يمكن أن 
يصاب أي أحــد بشكل يعرض األطــفــال واألبــريــاء للخطر«. وذكــرت أن الرجل حالته مستقرة في 
)رويترز( املستشفى، وأنها ستواصل التحقيق في مابسات الحادث.   

إصابة رجل بالرصاص قرب مدرسة اسكتلنديةتحذيرات من انتشار الطاعون في محافظة األنبار

حيفا ـ ناهد درباس

النساء  تنتظر  كثيرة  وصعوبات  تحديات 
 مــــن جــديــد 

َ
 ويـــنـــطـــلـــقـــن

َ
ـــقـــن

ّ
ــلــــواتــــي يـــتـــطـــل الــ

ــهـــات. وفــي   أّمـ
ّ
ــن فــي الــحــيــاة، ال ســّيــمــا إن كـ

محاولة داعمة، تألفت مجموعة من النساء 
 
ّ
هن »منطلقات«.  اســم  نفسها  على  أطلقت 

فــلــســطــيــنــيــات مـــن األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
لــدعــم  اجـــتـــمـــعـــن  عـــــام 1948،  فــــي  املـــحـــتـــلـــة 

.
ّ
األمهات املعيات الوحيدات وتمكينهن

في مايو/ أيار من عام 2015، أطلقت هديل 
قة 

ّ
أّم مطل الــفــكــرة، وهـــي  نــاصــر )35 عــامــًا( 

ــيــهــا وتــعــمــل فـــي مــجــال 
َ
تــعــيــل وحـــدهـــا طــفــل

الــعــاج الــوظــيــفــي. تــقــول: »نــحــن مجموعة 
البلدات  مختلف  مــن  العربيات  النساء  مــن 
ــــو ســـبـــب انـــطـــاقـــنـــا.  الــــعــــربــــيــــة، طـــاقـــنـــا هـ
واملجموعة تأّسست من منطلق قوة وليس 
ضعف، من دافع وإرادة لدعم متبادل للنساء 
ورغــبــة فــي تغيير الــنــظــرة الــعــامــة السائدة 
في مجتمعنا. ومجموعتنا متفائلة وفعالة 

ورائعة وقوية ومتمّردة ومليئة باألمل«.
 »الجهاز األفضل لدعم 

ّ
وتشير ناصر إلى أن

املرأة هو امرأة ثانية تعيش ظروفًا مشابهة 
ــى. ومــنــطــلــقــات  ــ لــتــلــك الــتــي تــخــتــبــرهــا األولــ

مات، 
ّ
هي مجموعة من نساء عامات متعل

 أمهات معيات وحيدات. أّما املشترك 
ّ
منهن

نا مطلقات«. وكانت املجموعة 
ّ
بيننا فهو أن

قد بــدأت تتشّكل بعدما نشرت ناصر على 
إطــار داعم  اقتراحًا حــول  موقع »فيسبوك« 
لــنــســاء مــطــلــقــات وأمــــهــــات، فـــجـــاء تــجــاوب 

سريع من 25 امرأة.
 »بــعــد الـــطـــاق، تــواجــه 

ّ
وتـــوضـــح نــاصــر أن

االقتصادي  منها  كبيرة،  تحديات  النساء 
 معيات وحــيــدات. وثــّمــة معضلة 

ّ
ــهــن

ّ
إن إذ 

ــق بــالــســكــن.. هـــل مـــع الــعــائــلــة أو في 
ّ
تــتــعــل

ف 
ّ
؟ الــســكــن مــع الــعــائــلــة يخف

ّ
ســكــن مــســتــقــل

من العبء االقتصادي على املــرأة. إلى ذلك، 
 
ّ
هن

ّ
الــقــول إن ثّمة نساء مــا زلــن يخجلن مــن 

نشير  أن  دون  مــن  مجتمعنا،  فــي  قات 
ّ
مطل

إلى صعوبة االرتباط من جديد، خصوصًا 
المرأة مع أوالد«.

نريمان مروان من أعضاء املجموعة، وهي 
»أنــا  تــقــول:  الخامسة عــشــرة.  فــي  لفتاة  أّم 
زلــت  للمكفوفن، ومـــا  ريــاضــيــات  مــدّرســة 
أسكن في بيت أهلي في الناصرة«. تضيف: 
ــــي مــجــمــوعــة  »تــــــــــــرّددت قـــبـــل املــــشــــاركــــة فـ
في  ــنــي 

ّ
بــأن أشــعــر  ني رحــت 

ّ
لكن منطلقات. 

حــاجــة إلـــى رفــقــة مـــا. وكــــان أّول لــقــاء لــي، 

بـــعـــدمـــا تـــعـــّرفـــت عـــلـــى الـــنـــســـاء األخــــريــــات 
تؤّكد  تعانقنا«.  ــنــا 

ّ
أن أذكـــر  فيسبوك.  عبر 

ثقة  »املــجــمــوعــة منحتني   
ّ
أن عــلــى  ــروان  مــ

زت شخصيتي. نساء 
ّ
أكبر ودعمتني فتعز

 
ّ
لهن وكـــان  قــيــاديــات   

ّ
املــجــمــوعــة جميعهن

عــلــّي«. وتشير  اإليــجــابــي  التأثير  فــي  دور 
 »املجموعة إطــار اجتماعي نسائي 

ّ
أن إلى 

ني األخــت الكبرى، 
ّ
داعــم. أحيانًا أشعر بأن

األدوار،  نــتــبــادل  املصغية.  األذن  وأحــيــانــًا 
أفّكر  »والــيــوم  عــائــلــة«. تضيف:  فــي  كأننا 
ة خاصة 

ّ
فــي شق والسكن  االستقالية  فــي 

مع ابنتي«.

أمهات فلسطينيات: »طالقنا سبب انطالقنا«

عصام سحمراني

الكتابة عن »فيسبوك« و»تويتر« أو 
»واتساب« وغيرها مّما يسّمى »وسائل 

التواصل االجتماعي« - وربما هي في كثير 
من الحاالت وسائل قطع وعزل اجتماعي 

- لها اليوم جمهورها. معظمنا يعرف 
هذه الوسائل ويبحر أكثر في ظواهرها 
وخفاياها، فيحاول أن يبدو محترفًا، أو 

ينقطع عنها ويزهد بها. هي محورية في 
حياة كثيرين إذًا. لكن، بعد سنوات، أكانت 

قصيرة أم طويلة، لن يعرف غير قليلني 
ماهية هذه الوسائل. ستكون الكتابة عنها 

أشبه ما تكون بالكتابة اليوم عن فيلم 
الكاميرا امللون ذي األربع والعشرين صورة.

 يوم شيئًا جديدًا إلى 
ّ

سكة التطور تحمل كل
مستهلكني ال يشعرون بكثير من القيمة 

ت لحظة التبديل. 
ّ
ملا يستخدمون إذا ما حل

فتغيير التقنيات واألدوات بسرعة بات عادة 
 جديد 

ّ
مقبولة، وربما إدمان الفت على كل

تقني، مهما تمّسك أحدهم بقديمه من 
األعراف. هو دأب الشركات أساسًا في طرح 

طرازات مختلفة عامًا بعد عام، قد ال تختلف 
بأكثر من خاصية واحدة أو اثنتني. وربما ال 

تختلف أبدًا بالنسبة لشخص ال يستخدم 
 ما يحتويه جهازه، بل الحّد 

ّ
أساسًا كل

األدنى منه. فأّي فارق سيتشكل لديه إذا 
جرى تحسني نظام التموضع العاملي )جي 

بي إس( في الطراز الجديد، وهو ال يستخدم 
ذلك النظام أساسًا!؟ ال شيء أبدًا.

سكة التطور تلك، ومواكبة الجديد، ال تقتصر 
على األدوات واألجهزة. هي تمتد إلى الحالة 

املزاجية واألفكار واملعتقدات والنشاطات 
ا. فموقع مثل 

ّ
 واحد من

ّ
الشخصية لكل

»فيسبوك« يتحول إلى معرض للطبخ اليومي 
لدى ربة املنزل، وإلى مسابقة جمال أنثوية 

وذكورية لدى شابة أو شاب، وإلى منبر 
مسجد وكنيسة وخطاب سياسي لدى من 

تي األكل والجنس، ويعتنقون 
ّ
عون عن لذ

ّ
يترف

 
ّ

لذة التباهي منذ عشرات القرون: »نحن الحق
وغيرنا باطل«. هو تسليع متعدد األطراف ال 
 مختبئ فينا، ويمنح سلطة 

ّ
شّك، يكشف كل

 مستخدم كائنًا 
ّ

عظمى، لكن موهومة، لكل
من كان، وأينما كان.

ا يحسب نفسه قادرًا على 
ّ
 واحد من

ّ
كل

 
ّ

تحريك الشارع من إدراج أو تغريدة. كل
ا يحسب نفسه كاتبًا عظيمًا في 

ّ
واحد من

هما وأعجب فيهما هو نفسه 
ّ
سطرين خط

قبل أن يدلي غيره بسطول »اليكاتهم« 
و»قلوبهم« و»واوات إعجابهم« من دون أن 

يقرؤوا ما كتب حتى.
 شيء. 

ّ
العالم مليء بالكتابة عن كل

 شيء. هم 
ّ

املستخدمون يفهمون في كل
 

ّ
يتابعون األخبار... ويصنعونها في كل
مكان. أحدهم يعلن عن حملة تضامن، 

فيلحقه رتل من املريدين. املحركات القومية 
والدينية واملذهبية في أوجها. لكّن السلطة 
الحقيقية ما زالت مكانها. هي في يد نظام 

تقليدي متعفن في تقليديته ينتظرهم 
خلف الحائط كي يمارس حّسه املعرفي 

- السلطوي املعهود: قمع وحبس وإخفاء 
 املشاركات 

ّ
قسري وقتل. لن تنفع كل

و»الاليكات« والقلوب من بعدها.

حيث ال ينفع 
»الاليك«

مزاج

الثالثاء 17  يناير/ كانون الثاني  2017 م  19 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 869  السنة الثالثة
Tuesday 17 January 2017

يصل سعر طّن الحشيش المغربي إلى ثالثة ماليين دوالر )العربي الجديد(



لم يتقّدم الزوج الذي دفع نحو 100 ألف ريال 
أميركي( مهرًا  ألــف دوالر   27 )نحو  ســعــودي 
ها تمتنع 

ّ
للقاصر، بشكوى للمحكمة بحّجة أن

عنه، مطالبًا بــرّد املــهــر. وهــو األمــر الــذي دفع 
القاضي سعود الشمري إلى استدعاء املأذون 
الذي أجرى عقد النكاح، ومساءلته عن تزويج 
فــتــاة قــاصــر مــن رجـــل تــجــاوز 84 عــامــًا. كذلك 
حّول املأذون إلى التحقيق حتى ال يتكرر ذلك 

.
ً
مستقبال

هـــذه الــقــضــّيــة، كـــان لــهــا أن تــظــهــر فــيــمــا آالف 
الـــحـــاالت مــا زالــــت مــخــفــّيــة. وبــحــســب تــقــاريــر 
السعودية،  الــعــدل  وزارة  عــن  رسمية صـــادرة 
ُسّجلت أكثر من ستة آالف زيجة لقاصرات في 
عام واحد، في حني ُسّجلت 61 ألفًا و468 زيجة 
 مــا بــني 15 و17 

ّ
لــقــاصــرات تــتــراوح أعــمــارهــن

إلــى 2016.  املمتدة من 2007  الفترة  عامًا، في 
إلى ذلك، تبنّي دراسة للمركز الوطني للحوار 
 مدينتي الجوف وجازان سّجلتا أعلى عدد 

ّ
أن

 
ّ
من عقود زواج القاصرات، وقد تراوحت سن

العدد األكبر من هؤالء ما بني 16 و18عامًا.

جهود قاصرة
منذ عــام 2013 تــحــاول وزارة الــعــدل ضبط 
هذا النوع من الزيجات التي يشّوه صورة 
ها فشلت في الحّد من 

ّ
البالد أمام العالم، لكن

ذلك. وتكشف التقارير الرسمية ثالثة آالف 
عشرة  الخامسة  دون  لفتيات  زيــجــة  و855 
 فــي الــســنــوات الــثــالث األخــيــرة، 

ّ
مــن عــمــرهــن

زيــجــة  و822  آالف  خــمــســة  ــلـــت  ــّجـ ُسـ فــيــمــا 
لفتيات دون السادسة عشرة، وسبعة آالف 

و758 زيجة لفتيات دون السابعة عشرة.
وتـــوضـــح رئــيــســة بــرنــامــج األمـــــان األســـري 
»العربي  لـ  املنيف،  السعودي، مها  الوطني 
 »اتــفــاقــيــة حــقــوق الــطــفــل التي 

ّ
الــجــديــد« أن

عامًا  عشرين  قبل  السعودية  عليها  عت 
ّ
وق

 عــمــره عـــن 18 
ّ

ـــه مـــن يــقــل
ّ
ـــعـــّرف الــطــفــل بـــأن

ُ
ت

ــًا، وبــالــتــالــي يــحــظــر تـــزويـــج الــفــتــيــات  ــامـ عـ
 عــن عــمــر الــطــفــولــة. 

ّ
 أعــمــارهــن

ّ
الــلــواتــي تــقــل

املجتمعية  الثقافة  فــي  تكمن  املشكلة   
ّ
لــكــن

الــســائــدة الــتــي تــشــّجــع عــلــى تــلــك املــمــارســة 
 
ّ
ــى أن ــ ــر إلــ ــيـ ــيــــرات«. وتـــشـ ــغــ وتـــــزويـــــج الــــصــ
»البرنامج يتحّرك عندما يكون فارق العمر 
بني الــزوج والــزوجــة أكثر من أربعني عامًا. 
 الــزيــجــات الــتــي تــتــّم مــن دون علم أحد 

ّ
لــكــن

كثيرة جدًا«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، تـــؤكـــد الـــنـــاشـــطـــة الــحــقــوقــيــة  مــ
ـــه »مهما فعلت 

ّ
الــدكــتــورة هــتــون الــرشــيــد أن

الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان أو وزارة 
الـــعـــدل لـــوضـــع قـــيـــود عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
ها تواَجه بتّيار ديني يرفض 

ّ
الزيجات، إال أن

الرياض ـ خالد الشايع

 الـــســـعـــوديـــون 
ّ
ــّرة يــــظــــن ــ ــ  مـ

ّ
فــــي كـــــل

بـــات  الــــقــــاصــــرات  زواج   
ّ
أن فـــيـــهـــا 

مـــن املـــاضـــي، تــظــهــر حــالــة جــديــدة 
ــام وتـــعـــيـــد الــقــضــيــة إلـــى  ــعــ لــتــشــغــل الـــــــرأي الــ
الثمانني من   زواج شيخ فــي 

ّ
الــواجــهــة. ولــعــل

في  عــشــرة  الخامسة  لــم تتجاوز  بفتاة  عــمــره 
مدينة أبو عريش )جنوب( من الحاالت األبرز 
التي ضّج بها الشارع السعودّي خالل األشهر 
لت حينها، 

ّ
 وزارة العدل تدخ

ّ
األخيرة. ُيذكر أن

بسبب مخالفة مأذون األنكحة الشروط التي 
تستلزم موافقة الفتاة على الزواج.

خــــالل األســـبـــوع املـــاضـــي، تــنــاقــل ســعــوديــون 
قــران شيخ قبيلة تجاوز  غاضبون خبر عقد 
الــســبــعــني مـــن عــمــره عــلــى قــاصــر لـــم تــتــجــاوز 
تبوك  مدينة  فــي  مــن عمرها  السادسة عشرة 
)شمال(. على األثر، تحّركت الجمعية الوطنية 
ــان بـــهـــدف مــتــابــعــة الــقــضــيــة،  ــســ لــحــقــوق اإلنــ
ــرت اتـــصـــاالت بـــإمـــارة مــنــطــقــة تــبــوك في  ــ وأجـ
 ذلــك لم 

ّ
محاولة منها لوقف هــذا الـــزواج. لكن

 الفتاة أّكدت للجنة التي حققت في 
ّ
يتّم، إذ إن

يتمتع  الـــذي  بــزوجــهــا  مقتنعة  ــهــا 
ّ
أن القضية 

ها سعيدة بهذا الزواج.
ّ
بصحة جيدة وأن

 أمير منطقة تبوك 
ّ
إلى ذلك، وعلى الرغم من أن

أمــر بــوقــف أّي إجــــراءات تتعلق بــهــذا الـــزواج 
 
ّ
وإحــالــتــه إلــى املحكمة للبّت بــه شــرعــًا، إال أن

املحكمة أجازت الزواج وقد دافع والد العروس 
قــراره هو وابنته، مشددًا  العنزي عن  مصلح 

 هذا أمر خاص وال عالقة ألحد به.
ّ
على أن

 كـــل جــهــود 
ّ
املــشــكــلــة فـــي هــــذا اإلطــــــار هـــي أن

الهادفة  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  الجمعية 
ــزيـــجـــات، تــذهــب  ــنـــوع مـــن الـ ــذا الـ إلــــى وقــــف هــ
ر أّي فتوى دينية تحّدد 

ّ
سدى في ظل عدم توف

ــاث. كــذلــك، لــم تــحــّدد أّي  ًا أدنــى لـــزواج اإلنـ
ّ
سن

، ومـــا زال قــانــون األحـــوال 
ّ
قــوانــني هـــذه الـــســـن

الــشــورى  عــلــى مجلس  املــعــروض  الشخصية 
مكانه،  يــراوح  منذ خمس سنوات  السعودي 
الديني.  التيار  اعــتــراض كبير مــن قبل  وســط 
الفتيات دون  وهــذا مــا يبيح للقضاة تــزويــج 
ــّمـــة حـــــاالت لم   ثـ

ّ
الــخــامــســة عـــشـــرة. ُيـــذكـــر أن

تتجاوز فيها العروس العشرة أعــوام. ويقول 
لحقوق  الوطنية  الجمعية  رئيس  نائب  هنا 
»العربي  لـ  الفاخري،  الدكتور خالد  اإلنــســان، 
 »املــادة 16 من القانون من الفقرة 

ّ
الجديد« إن

ــه قبل 
ّ
أن 3 من الالئحة التنفيذية، تنّص على 

 ذلك لن 
ّ
إبرام عقد الزواج ال بّد من التأكد من أن

ه 
ّ
 عمره عن 18 عامًا، وأن

ّ
يلحق الضرر بمن يقل

يحقق مصالحه الفضلى، ذكرًا كان أم أنثى«. 
ة.

ّ
 القضاة الذين يعملون بذلك قل

ّ
ُيذكر أن

قضايا خفية
قضية أبو عريش لم تكن لتظهر إلى العلن لو 

قاصرات 
سعوديات

زيجات قسريّة 
والقانون 

ال يردع

زواج  مشكلة  من  تعاني  العربيّة  مجتمعاتنا  زالت  ما 
القاصرات. السعوديّة مثال، ال سيّما أّن قوانينها ال تردع 
الديني  والتيار  العادات  إلى  تعود  عرقلة  وثّمة  ذلك، 

المتشّدد بحسب ما يفيد المعنيّون

تكاد شهرة »الشّوافة« 
في المغرب تفوق 

كثيرات. كيف ال ويقصدها 
عدد كبير من المغاربة 
لمعرفة ما يخبئه لهم 

المستقبل. وهناك 
»الشوافة« العادية 

واألكثر شهرة، ويقصدها 
الفقراء واألغنياء عّل 

مستقبلهم يكون أفضل

»الشّوافة« تغري المغاربة لمعرفة المستقبل

آباء كثر يطمعون في 
المال أو تأتي خطوتهم 

تلك من باب الوجاهة 

يجب أن تكون القوانين 
صارمة، فال تتّم زيجة من 
قاصر ولو بقّوة القانون

تشتهر »الزيزونة« الستينية 
باستقبالها عددًا من الزبائن 

من الطبقة المخملية

المبالغ التي تحصل عليها 
»شوافة الكارطة« زهيدة، 

وال تتجاوز 20 درهمًا
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الرباط ـ حسن األشرف

يقصد العديد من املغاربة األشخاص الذين 
يــدعــون معرفة  أو  الطالع،  قـــراءة  يمتهنون 
الــغــيــب واملــســتــقــبــل. ويــســّمــى »شــــــواف« أو 
»شــــوافــــة«، مـــن يــزعــم أنـــه قــــادر عــلــى كشف 
مــا يخبئه لــه املــســتــقــبــل. وتــعــّد »الــشــوافــة« 
ــالـــم الـــشـــعـــوذة،  ـــة فــــي عـ ــّي ــاسـ شــخــصــّيــة أسـ
وتــحــتــل مــكــانــة مــهــّمــة لـــدى بــعــض املــغــاربــة 
فــئــاتــهــم االجــتــمــاعــيــة والــعــمــريــة،  بمختلف 
ــــواء أكــــانــــوا أغـــنـــيـــاء أم فــــقــــراء، يــحــمــلــون  سـ
شــهــادات أم أمــيــني، صــغــارًا أم كــبــارًا، إنــاثــًا 
أم ذكـــورًا. ومــا زالـــت قـــراءة الطالع ومعرفة 

الغيب تغري كثيرين في املجتمع املغربي.
وبهدف إقناع الشّوافة الزبائن بقدرتها على 
تعتمد  ومعرفة مستقبلهم،  طالعهم  قــراءة 
وسائل عدة، عمل الباحث املغربي مصطفى 
واعــــراب عــلــى تــحــديــدهــا، منها »الــكــارطــة« 
أو ورق الــلــعــب، و»الــخــط الــزنــاتــي« أو علم 
الرمل، و»اللدون« وغيرها. في هذا الصدد، 

 »الكارطة« يعد تخّصصًا 
ّ
إن الباحث  يقول 

معروفات  نساء  تمارسه  بامتياز،  نسائيًا 
في منازلهن، أو في جــوار بعض األضرحة 
بــتــرويــج مستلزمات  املــعــروفــة  أو األســــواق 
التي  املبالغ  أن  والشعوذة. يضيف  السحر 
تحصل عليها »شوافة الكارطة« زهيدة، وال 

تتجاوز 20 درهمًا )نحو دوالرين(.
ــــي تــســتــخــدمــهــا  ــتـ ــ ــيــــة الـ ــانــ ــثــ والــــطــــريــــقــــة الــ
الشوافة، بحسب الباحث، تسّمى »اللدون«، 
أي الرصاص املذاب الذي تتكّهن من خالله 
طريقة  وهــي  زبونها،  بمستقبل  املشعوذة 
ــتـــي يــأتــي  تــنــتــشــر كـــثـــيـــرًا فــــي األضــــرحــــة الـ
 ،

ً
إلــيــهــا مــواطــنــون لــقــضــاء حــوائــجــهــم. مــثــال

تأتي فتيات بهدف طلب الزواج، أو عاقرات 
يــرغــن فــي اإلنــجــاب. وبــهــدف شــرح طريقة 
»الــلــدون«، يقول واعـــراب: »تضع  استخدام 
ــاردة بـــني قــدمــي  ــ ــوًا فــيــه مــيــاه بـ الــشــوافــة دلــ
املــذاب في املياه،  الــزبــون، وتفرغ الرصاص 
حتى   

ً
قليال وتنتظر  بــخــار.  منه  فيتصاعد 

تـــبـــرد قــطــعــة الــــــدون، فــتــتــنــاولــه مـــن الـــدلـــو، 

معالم مستقبل  وندوبها  في حفرها  لتقرأ 
 رئيسيًا 

ً
الزبون«. هنا، يكون ذكاؤها عامال

إلقناع الزبون.
الزناتي«  »الــخــط  طريقة   

ّ
أن الباحث  يضيف 

ــثـــر أشـــكـــال  ــد أكـ ــ ــّد أحـ ــعـ ــرب الــــرمــــل« تـ ــ أو »ضــ

الطبقة  مــن  الــزبــائــن  مــن  ــددًا  عـ باستقبالها 
عن  وتخبرهم  الــطــالــع،  لهم  تــقــرأ  املخملية. 
والعائلية  العاطفية  حياتهم  فــي  املستقبل 
واملــهــنــيــة. وعــرفــت أكــثــر بالتعامل مــع عــدد 
من الشخصيات السياسية والحزبية الذين 
يــأتــون »مــتــنــكــريــن« حــتــى ال يــعــرفــهــم أحــد، 
كما يؤكد أحد أعوان »الزيزونة« لـ »العربي 

الجديد«.
 معظم 

ّ
من جهته، يوضح مساعد الشّوافة أن

»الزيزونة«  الشوافة  يقصدون  السياسّيني 
االنتخابات. ويطلبون منها خدمات  خالل 
كانوا  مــا  وإذا  مستقبلهم،  بمعرفة  تتعلق 
ســيــحــظــون بمقعد فــي مــجــلــس الـــنـــواب، أم 
أن خــصــومــهــم ســـيـــفـــوزون. ويــشــيــر إلـــى أن 
أشـــخـــاصـــًا مــــن طـــبـــقـــات اجـــتـــمـــاعـــّيـــة راقـــيـــة 

يترّددون في طلب مساعدة الزيزونة.
البيضاء »شوافة« أخرى  الــدار  وفي مدينة 
اشــتــهــرت بــاســتــقــبــالــهــا العــبــي كـــرة الــقــدم، 
بعضهم نجوم ومشاهير في هذه الرياضة. 
يأتون إلى شقتها الفخمة التي حّولتها إلى 

مركز لقراءة الطالع، من أجل معرفة طالعهم 
وحظوظهم في نواديهم الكروية، حتى أنها 
صارت تتحكم في مصير عدد من الالعبني 
الجد،  محمل  على  كالمها  يــأخــذون  الــذيــن 
ويبنون عليه قراراتهم بشأن مغادرة فريق 

أو االلتحاق بآخر. 
ــــرى يـــزورهـــا  وفــــي مــديــنــة وزان شـــوافـــة أخـ
أثرياء ومسؤولون كبار وفنانات وممثالت. 
جميع هؤالء يرغبون في معرفة مستقبلهم 
أو بــعــض األمــــــور عـــن حــيــاتــهــم الــتــجــاريــة 
واملهنية. كذلك، يأتي إليها زبائن من بلدان 
عربية. لكن قبل أيام، اعتقلت من قبل قوات 
األمــن، بعدما عثر لديها على مــواد خاصة 
بالشعوذة، باإلضافة إلى صور للعديد من 

الرجال والنساء والشخصيات املشهورة.
أمر كهذا لن يمنع عددًا كبيرًا من املواطنني 
ــارة »الـــشـــوافـــات« ملــعــرفــة مـــا يخبئه  ــ مـــن زيـ
إحــداهــن،  وفـــي حـــال فشلت  لــهــم.  املستقبل 
سيبحثون عن »شــوافــة« قــادرة على قــراءة 

املستقبل بشكل أفضل. 

قراءة الطالع مصداقية، نظرًا للهالة العلمية 
الــتــي تــحــاط بــهــا، مــشــيــرًا إلـــى طــريــقــة أخــرى 
تسمى »الــدم املــغــدور«، ويعّد دم كل شخص 
فــارق الحياة فــي حــادث قتل عنيف سحريًا، 
ويستخدم في وصفات إللحاق األذى بآخرين.

املغرب  فــي  »الــشــّوافــات«  ع جميع 
ّ
تتمت وال 

بــدرجــة الــشــهــرة نفسها. بــعــض الــشــوافــات 
 مــن ســكــان الــحــي، فيما 

ّ
غــيــر مــعــروفــات إال

يقصد شــّوافــات أخــريــات أنـــاس مــن أحياء 
مــخــتــلــفــة. كـــذلـــك، تــحــظــى بــعــض الــشــوافــات 
بــشــهــرة أكـــبـــر، وتــســتــقــطــب زبـــائـــن مـــن مــدن 
ــــن مــشــاهــيــر  ــــزورهـ ــن يـ ــاك مــ ــنــ مـــحـــيـــطـــة. وهــ

وأثرياء وسياسيون.
من بني هؤالء »الشوافات« امرأة في الستني 
مـــن عـــمـــرهـــا، اشـــتـــهـــرت بــلــقــب »الـــزيـــزونـــة« 
استقطاب  فــي  مــاهــرة  لكنها  بكماء،  كونها 
زبــــائــــن مــــن الـــطـــبـــقـــات الــغــنــيــة واملـــيـــســـورة. 
ويأتي إلــى بيتها الــواقــع في إحــدى الشقق 
الــربــاط، رجــال أعمال  القديمة في العاصمة 
ومثقفون وجامعّيون.  وتشتهر »الزيزونة« 

 وضع القيود مخالفة للشرع«. 
ّ
ذلك بحجة أن

 »املــشــكــلــة 
ّ
وتـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

تكمن فــي الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــســائــدة في 
بناتها  تعّد  العائالت  حيث  املناطق  بعض 
ــو كــان  ــص مـــنـــه، حــتــى لـ

ّ
عــبــئــًا يــجــب الــتــخــل

 
ّ
لــصــالــح عــجــوز فـــي الــثــمــانــني«. تــضــيــف أن

»آبــاًء كثيرين يطمعون في املال أو يريدون 
تــأتــي خطوتهم تلك من  أو  مــا  تسديد ديــن 
بـــاب الــوجــاهــة فــحــســب، مــن دون األخـــذ في 
االعتبار ما يمكن أن يحدث للفتاة من ضرر 
نفسي وجسدي في حاالت كثيرة. فهي تفقد 
طفولتها وتجد نفسها وقد تأثرت حياتها 

أحــد،  بها  يهتّم  أن  دون  مــن  كبيرة  بطريقة 
الــنــاس إليها«. وتــشــّدد الرشيد  أقــرب  حتى 
أكــثــر في  ينتشر  الــقــاصــرات  »زواج   

ّ
أن على 

ــنـــاطـــق الـــحـــدوديـــة نــتــيــجــة عــدم  الـــقـــرى واملـ
 العادات القبلية 

ّ
التعليم والثقافة. كذلك فإن

ــــرى فــــي الـــزيـــجـــات بــني  فــــي تـــلـــك املـــنـــاطـــق تـ
 نوعًا مــن الوجاهة 

ّ
الــقــاصــرات وكــبــار الــســن

»الــتــضــارب  إلــيــهــا،  بالنسبة  االجــتــمــاعــيــة«. 
 

ّ
ـــر كــل

ّ
الــديــنــي والــتــشــريــعــي هـــو ســبــب تـــأخ

القوانني التي يطالب بها الحقوقيون«.

خالف ديني
لحقوق  الــوطــنــيــة  الجمعية  جــهــود  تــواَجــه 
اإلنسان ووزارة العدل بتيار ديني متشّدد 
 ما نجحتا فيه 

ّ
يبيح تلك الزيجات، لذا فإن

ني 
َ
بعد ســنــوات مــن العمل هــو وضــع شرط

قــبــل  مــــن  فــحــصــهــا  األّول  الـــــــــزواج.  ــام  ــمــ إلتــ
طبيبة إلثبات قدرتها على الــزواج جسديًا 
عن طريق  النكاح  عقد  يكون  وأن  ونفسيًا، 
 

ّ
كل ُيمنع  بالتالي،  املـــأذون.  املحكمة وليس 
إال بموافقة خطية  ي ذلك 

ّ
املأذونني من تول

من قبل املحكمة املختصة.
 الزواج، 

ّ
ويتمّسك رافضو قانون تحديد سن

 النبي محمد تــزّوج من السّيدة عائشة 
ّ
بأن

 أستاذة 
ّ
وهــي في التاسعة من عمرها، فــإن

الشريعة وعضو الجمعية الوطنية لحقوق 
العابدين  زيــن  الــدكــتــورة سهيلة  اإلنــســان، 
 »الــرســول الكريم تــزّوج من 

ّ
حماد، تقول إن

عشرة.  التاسعة  فــي  وهــي  عائشة  الــســيــدة 
قــانــون  ملــنــع  ضعيفة  بــأحــاديــث  يتمّسكون 
زواج الــقــاصــرات الـــذي بــات ضـــرورة ملّحة 
لــلــجــمــيــع«. تــضــيــف لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
 »الـــرســـول الــكــريــم رفـــض تــزويــج فاطمة 

ّ
أن

حـــتـــى بــلــغــت الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن عــمــرهــا، 
وهذا تأكيد على ما نقوله«. وتشّدد حماد 
 زواج األنثى بثمانية 

ّ
 »تحديد سن

ّ
أن على 

عـــشـــرة عـــامـــًا يــتــفــق مــــع األدلـــــــة الــشــرعــيــة. 
 املناسبة لــلــزواج، إذ تكون 

ّ
هــذه هــي الــســن

والصحية  العقلية  أهليتها  بكامل  الــفــتــاة 
والجسدية. وما يستند إليه علماء وفقهاء 
كثيرون إلباحة زواج القاصرات متحججني 
السيدة عائشة،  الكريم من  الــرســول  بــزواج 
مبنّي على أدلة ضعيفة ال ترتكز على دليل 

شرعي قاطع«.

تجاهل متعّمد
فـــي الــســيــاق، تــؤكــد املــســتــشــارة الــقــانــونــيــة 
الـــطـــالق  نـــســـب  ــاع  ــ ــفــ ــ  ارتــ

ّ
ريــــــم عـــجـــاجـــة أن

ــى  ــ ــة األولــ ــدرجــ ــالــ فــــي الـــســـعـــوديـــة يــــعــــود بــ
لـ  ــقــــاصــــرات. وتـــقـــول  الــ انـــتـــشـــار زواج  إلــــى 
أمور كثيرين   »أولياء 

ّ
إن الجديد«  »العربي 

أن  بــحــّجــة  ــــزواج،  الـ فــي  بناتهم  يتجاهلون 
. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن املـــحـــاوالت 

ّ
ــن ــهـ ــًا لـ ــ ال رأيـ

القانونية الستصدار تشريع ملزم بذلك، إال 
 تحّكم اآلباء يجعله مجّرد حبر على ورق 

ّ
أن

 القضاة الذين يلتزمون 
ّ
ال أكثر، في حني أن

 »ثـــّمـــة نــظــامــًا جــديــدًا 
ّ
ـــة«. تــضــيــف أن

ّ
بـــه قـــل

ننتظر صــــدوره لــلــحــّد مــن ذلـــك، بــاإلضــافــة 
ــانـــون األحـــــــوال الــشــخــصــيــة الــجــديــد  ــى قـ إلــ
ــزواج. ونتمنى ذلــك في   الــ

ّ
الـــذي يــحــّدد ســن

للتجاوزات  أســرع وقــت ممكن، لوضع حــّد 
ومــعــاقــبــة مـــن يــرتــكــبــهــا«. وتــعــيــد عــجــاجــة 
إلــى عــادات وتقاليد   املشكلة 

ّ
»صعوبة حــل

مــتــغــلــغــلــة فــــي املـــجـــتـــمـــع، خـــصـــوصـــًا حــيــث 
»ثّمة   

ّ
أن إلى  التعليم«. وتلفت  الجهل وقلة 

ها 
ّ
 الــزواج، لكن

ّ
دراســات قائمة لتحديد سن

ها 
ّ
ما زالت مشاريع قوانني غير ملزمة. لكن

يــجــب أن تــكــون صــارمــة، فــال يــتــّم أّي زواج 
دون الثامنة عشرة ولو بقّوة القانون«.

تحقيق

الهاي ـ ثائر السهلي

فــي هــولــنــدا تشجيعًا على  األفــــراد  يلقى 
قــراءة الكتب من جهات حكومية وأهلية 
 شــركــة الــقــطــارات 

ّ
، أن

ً
عـــدة. مــن ذلـــك مــثــال

ــام ســفــر مــجــانــيــة لــلــركــاب  ســتــعــلــن عـــن أيــ
الذين يحملون كتابًا تحدده مسبقًا خالل 

تلك األيام.
ــنــــدا نـــحـــو 600 مـــكـــتـــبـــة عـــامـــة.  ــــي هــــولــ فـ
ــدم وأكــــبــــر املـــكـــتـــبـــات فــي  ــ بــعــضــهــا مــــن أقــ
ــالـــم، كــاملــكــتــبــة الــوطــنــيــة فـــي الهــــاي،  الـــعـ
ومكتبة جامعة »اليدن« العريقة. األخيرة 
أدرجــــــت وثــائــقــهــا ومــخــطــوطــاتــهــا على 
الئــحــة الـــتـــراث الــعــاملــي، وتــضــّم أكــثــر من 
خــمــســة مـــاليـــني ونـــصـــف مـــلـــيـــون كـــتـــاب، 
واملـــخـــطـــوطـــات  ــائــــق  ــوثــ الــ آالف  ومــــئــــات 
والــخــرائــط والــرســومــات الــحــصــريــة. هي 
مــكــتــبــة أنــشــئــت عــــام 1575 عــقــب تــحــريــر 

املدينة من الحكم اإلسباني.
 الــعــدد الكبير مــن املكتبات، 

ّ
مــع ذلــك، فــإن

وانــتــشــارهــا الــجــغــرافــي الـــواســـع ال يبدو 
قــــــــادرًا عـــلـــى تــلــبــيــة شـــغـــف الــهــولــنــديــني 
بــالــقــراءة والــكــتــب، وتــعــزيــز الــعــالقــة بني 
الــثــانــيــة عــشــرة بعالم  الــتــالمــيــذ مـــا دون 
مناطق  فهناك  واملعرفة.  والــقــراءة  الكتب 
تــتــوفــر فيها  سكنية وأحــيــاء صــغــيــرة ال 
ــكـــرة فــي  مــكــتــبــة قـــريـــبـــة. لــــذلــــك، ظـــهـــرت فـ
جامعة »اليدن« لنقل املكتبة إلى القارئ، 
من خالل شبكة من الحافالت التي تتخذ 
من الشوارع والساحات السكنية وجوار 
املدارس مواقع لتقديم خدمتها، وتنظيم 
األنـــشـــطـــة املــعــمــولــة عـــــادة فـــي املــكــتــبــات 
مع  التفاعلية  كالقراءة  والثابتة،  العامة 

األطفال واألنشطة التعليمية.
ظــهــرت خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة أشــكــال 
»املكتبة  بـ يــعــرف  ملــا  مختلفة  وتصاميم 
كــتــاب  ــّم 7 آالف  يـــضـ بــعــضــهــا  الــــبــــاص« 
الثانية  دون  لألطفال  مخصصة  تقريبًا، 
عــــشــــرة. كــــذلــــك، تـــتـــســـع ملــــا بــــني 35 و40 
 مـــع مــســاحــة تــبــلــغ 52 مــتــرًا مربعًا 

ً
طــفــال

تقريبًا. أما لحظة وصول املكتبة الباص 
إلـــى الــحــي أو الــتــجــمــع الــســكــنــي فتعامل 
كـــحـــدث، خــصــوصــًا مـــع الــحــمــاســة الــتــي 
ــار. فــالــتــصــمــيــم يــســمــح  ــغــ يـــبـــديـــهـــا الــــصــ
لــهــم بــالــجــلــوس فــي الــجــانــب الــعــلــوي من 
الحافلة، لقراءة الكتب والقصص مجانًا، 
اللعب  ون على الحي أو ساحة 

ّ
وهــم يطل
من هناك.

 املـــرونـــة عــامــل 
ّ
ــرى، فــــإن ــ فـــي تــصــامــيــم أخـ

في  املتنقلة  املكتبة  الســتــغــالل  أســاســي، 
أنــشــطــة الــلــعــب والــتــعــلــيــم واملـــحـــاضـــرات 
واملعارض املتنقلة. املنظمات والجمعيات 
التنسيق  تتولى  املجال،  العاملة في هذا 
الدائم مع املدارس واملؤسسات التعليمية 
التعليمية  الــخــطــط  لــتــتــكــامــل  املـــتـــعـــددة، 
والثقافية املخصصة لهذه الفئة العمرية 
الفتية، حتى مع وجود استقاللية نسبية 
ــــات هـــــــذه املـــنـــظـــمـــات  ــهـ ــ ــــوجـ فـــــي عــــمــــل وتـ
والبلديات ومكتباتها العمومية املركزية.

الباص  مكتبات  توفر  الكتب،  إلــى جانب 
ــــج تــعــلــيــمــيــة  ــرامـ ــ ــزة كـــومـــبـــيـــوتـــر وبـ ــهــ أجــ
ــة.  ــايــ ــغــ ــــذه الــ ــهـ ــ مــــتــــطــــورة ومـــخـــصـــصـــة لـ
والتطبيقات  األلــعــاب  بعض  توفر  كذلك، 
مـــدّرســـيـــهـــم  أو  ــيـــذ  ــتـــالمـ ــلـ لـ املـــخـــصـــصـــة 
وأهــالــيــهــم. وفـــي بعضها اآلخـــر خــدمــات 
أخرى كشحن بطاقة املواصالت وإرسال 
ــات مـــصـــرفـــيـــة لــبــعــض  ــدمــ الــــبــــريــــد، أو خــ
الــبــنــوك الــراعــيــة واملــســاهــمــة فـــي تمويل 
مشاريع كهذه. ووفق برنامج يحدد سلفًا 

تتنقل تلك املكتبات مــن شــارع إلــى آخــر، 
فتغطي أكــبــر مــســاحــة جــغــرافــيــة، وتــقــدم 

الكتاب إلى أكبر عدد من القراء. 
فـــكـــرة املــكــتــبــة املــتــحــركــة قـــديـــمـــة، لكنها 
ــكــــااًل أكـــثـــر عـــصـــريـــة، إن  تـــأخـــذ الـــيـــوم أشــ
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا املــســتــخــدمــة فـــي بــنــاء 
الحافالت أو تحديد مساراتها ووجهتها 
باإلضافة  الصناعية،  األقمار  باستخدام 
ة الـــكـــتـــب والـــصـــحـــف الــيــومــيــة  ــراء ــ ــ ــــى قـ إلـ
ــولــــوج إلــى  ــا واالســـتـــنـــســـاخ والــ ــهـ ــارتـ وإعـ
مـــواقـــع مــنــظــمــات ومـــؤســـســـات حــكــومــيــة 

وغير حكومية هولندية.
خدماتها  أخــــرى  متنقلة  مــكــتــبــات  تــقــدم 
للبالغني وكبار السن، إن كان في األرياف 
داخل  أو  املنعزلة،  السكنية  والتجمعات 

املدن وساحاتها وحدائقها.
كـــذلـــك، تـــقـــدم املــكــتــبــات املــتــنــقــلــة بجميع 
أشــكــالــهــا خــدمــة اإلنــتــرنــت املــجــانــي، ملن 
يــدخــلــون إلــيــهــا، أو حــتــى مــن يــبــقــون في 
ــو إنــــتــــرنــــت ســريــع  ــ جـــــــوار الـــحـــافـــلـــة. وهــ
ــــى الــبــيــوت  ــفـــوق مــــا يـــصـــل إلـ االتــــصــــال يـ

والـــهـــواتـــف والـــشـــركـــات جـــــودة وســـرعـــة. 
القراءة  وبالتالي، قد يستغل األهل وقت 
املخصص البنهم داخل الحافلة بتصفح 
اإلنترنت من كرسي في الحديقة املجاورة، 
أو من خلف زجاج نافذة املنزل أو املقهى. 
عن هذه الفكرة، أشار مدير مكتبة جامعة 
»اليــدن« بيتر دويفسنت عقب إطــالق أول 
ها قادرة على 

ّ
مكتبة باص متنقلة إلى أن

ــرنـــت بــتــقــنــيــة »واي  ــتـ تـــوفـــيـــر خـــدمـــة اإلنـ
املكتبة  فــاي« وتضم خدمات ومعلومات 
املــركــزيــة العريقة الــتــي يــرأســهــا. مــن ذلك 
يومية  وصحف  إلكتروني  كتاب  مليون 
ــنـــدا ومــخــتــلــف  ــة صـــــــادرة فــــي هـــولـ ــيــ ورقــ

عواصم العالم.
وقد جاءت املبادرة األخيرة من مجموعة 
ثقافية ومدنية محلية في اليدن تلقفتها 
من  جــزءًا  وباتت  الجامعية  املكتبة  إدارة 
خــدمــاتــهــا الــعــامــة، ويـــجـــري الــعــمــل على 
تعميمها مــن أجـــل شــمــول كــامــل مناطق 
املــقــاطــعــتــني األكـــثـــر كــثــافــة ســكــانــيــة في 

هولندا، أي جنوب وشمال البالد.

»مكتبة باص« في هولندا

بديل عن المكتبات التقليدية )العربي الجديد(

ينتظره األطفال دائمًا )العربي الجديد(

المستقبل بين 
أوراقها )بول ج. 

ريتشاردز/ فرانس برس(

)Getty( من يحمي طفولتها؟

61.468
زيجة لقاصرات تراوح أعمارهّن 

ما بين 15 و17 عامًا، ُسّجلت ما بين 
عاَمي 2007 و2016

تالقي مشاريع غير 
ربحية هولندية رغبة 

الشارع في المطالعة 
التي تعتبر من تراث 

البالد. وهو ما دفع 
جامعة عريقة إلى 

ابتكار خدمة مكتبة 
الباص المتنقلة
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MEDIA
منوعات قضايا

أحمد سعيد قاضي

ــعــــب الــفــلــســطــيــنــي  ُيــــكــــابــــد الــــشــ
الــــــــويــــــــات جـــــــــــــّراء املـــــمـــــارســـــات 
الــهــجــرات  بـــدء  مــنــذ  الصهيونية 
القرن  أواخــر  في  االستيطانية  الصهيونية 
الــتــاســع عــشــر، تــلــك الــجــهــود واملـــمـــارســـات 
الصهيونية التي تّوجت بقيام إسرائيل على 
أنقاض الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي 
ال زالت تضاعف املظالم التاريخية الواقعة 
املمارسات  جــّراء  الفلسطيني  الشعب  على 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة - الــصــهــيــونــيــة الــعــنــصــريــة 
بل  اإلقصائية،  االستيطانية  االستعمارية 
اإللغائية تجاه الفلسطينين، سكان الباد 

األصلين.
وتعزى السلوكيات العنصرية واإلقصائية 
واملـــمـــارســـات االســتــعــمــاريــة االســتــيــطــانــيــة 
والنزعات العدائية جًدا تجاه الفلسطينين 
إلــــــى عــــــدة صــــفــــات أســــاســــيــــة، تـــتـــســـم بــهــا 
الصهيونية السياسية، وأهمها أربع، وهي 
حــقــيــقــة أن الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة يــهــوديــة 
ــيــــة - اســتــشــراقــيــة،  - إثــنــيــة، قــومــيــة، أوروبــ

استعمارية - استيطانية.

حركة يهودية إثنية - دينية
تــتــمــّيــز الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة بــأنــهــا إثنية 
اإلثنية  بالحدود  حــدودهــا  تتحّدد  مغلقة، 
نفسها  تــعــّرف  بحيث  اليهودية،  الدينية   -
ــنــــوي لـــآمـــال  ــعــ أنــــهــــا تـــجـــســـيـــد مــــــــادي ومــ
أن  يمكن  وال  فقط،  اليهودية  والطموحات 
الصهيونية،  الصهيونية، وإسرائيل  تكون 
مظلًة لكل من هو غير يهودي. بهذا املعنى، 
ال يــمــكــن فـــك الـــيـــهـــوديـــة عـــن الــصــهــيــونــيــة، 
ــذلـــك ال يــمــكــن انــــتــــزاع الــصــهــيــونــيــة من  وكـ
الـــيـــهـــوديـــة، فــالــحــركــة الــصــهــيــونــيــة إثــنــيــة 
يــهــوديــة، وإن عـــّبـــرت، فــي الــبــدايــة، بالفعل 
عن أقلية يهودية، قبل أن يتعاظم االنتماء 
الــيــهــودي إلـــى الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، حتى 
اليهودية  بــن  التفريق  الــيــوم  بــات يصعب 

والصهيونية.
الـــهـــويـــة اإلثـــنـــيـــة، كــغــيــرهــا من  وإذا كـــانـــت 
ــهـــويـــات الــقــومــيــة والـــديـــنـــيـــة، انــطــوائــيــًة  الـ
أنانيًة، ترتكز إلى مفاهيم استعائية تجاه 
الـــهـــويـــات والـــشـــعـــوب األخـــــــرى، فـــي مــقــابــل 
تعظيم الذات والفصل بينها وبن اآلخرين، 
فإن الهوية اإلثنية - الدينية تتمّيز بصابٍة 
أكـــبـــر أمـــــام مــــحــــاوالت تــلــيــيــنــهــا، وتـــذويـــب 
ــدران بــيــنــهــا وبــــن الـــشـــعـــوب األخـــــرى،  ــجــ الــ
ــوار اإلثــنــيــة - الــديــنــيــة غــيــر قابلة  ــ ألن األسـ
لــلــثــنــي واإلخــــضــــاع، فــهــي تــضــع الــشــخــص 
املــســتــهــدف مــحــط تصنيفن، إمـــا يــهــودًيــا، 
 من الخيارين ينطوي 

ٌ
أو غير يهودي، وكل

ــلـــى اصــــطــــفــــافــــات وتــــمــــوضــــعــــات ثـــابـــتـــة،  عـ
ال تــتــغــيــر بــتــغــّيــر املـــواقـــف األيــديــولــوجــيــة. 
ويــبــدو ذلــك جلًيا فــي تعامل إســرائــيــل مع 
لحد  أنــطــوان  املتعاونن معها، مثل جيش 
وغــيــره، فــحــدود املــســاواة مــحــدودة بسقف 
والؤه  تعاظم  مهما  الــيــهــودي،  لغير  مــعــّن 

إلسرائيل والصهيونية.
فإما أن يكون الشخص داخل الدائرة اإلثنية 
الــيــهــوديــة، ويـــكـــون ذلـــك قـــســـًرا مـــن دون أن 
يبدي مواقف مؤيدة للصهيونية، ويحصل 
على كل االمتيازات في إسرائيل بمجرد أنه 
الدائرة اإلثنية،  يهودي، أو أن يكون خارج 
وســـيـــكـــون فــــي مـــرتـــبـــة أدنـــــــى، مــهــمــا أبــــدى 
وانــتــمــاءه  دعــمــه  ومـــارس سلوكياٍت تظهر 
الــهــويــة  قــســاوة  تــكــمــن  وهــنــا  للصهيونية. 
تدع  ال  أنــهــا  فــي  املغلقة،  الدينية   - اإلثــنــيــة 
الباب مفتوحًا لاختيار والتقّمص الثقافي، 
بـــل إن املــصــيــر مـــحـــّدد مــســبــًقــا، مـــن خــال 
إذ  التحّكم بها وتعديلها.  معايير ال يمكن 
تــعــد الــهــويــة الــيــهــوديــة - اإلثــنــيــة املرجعية 
العليا فــي تــحــديــد »الــنــحــن« الــيــهــودي في 
مـــقـــابـــل »اآلخـــــريـــــن« الــفــلــســطــيــنــيــن، وفـــًقـــا 
للمنظور الصهيوني، وال يمكن لهويٍة إثنيٍة 
دينيٍة أن تستوعب بن ثناياها، وتمّثل كل 
من هو غير يهودي، وليس فقط كل من هو 
غير يهودي غير مّرحٍب به، بل حتى وإلى 
ــٍة كــبــيــرة، كــل يــهــودي غــيــر صهيوني.  درجــ
كما أن تشخيص العدو، أو بناءه وتصّوره 
والــهــجــوم عــلــيــه، هــي مــمــارســات أســهــل في 
التصنيف  لــســهــولــة  اإلســرائــيــلــي  الــســيــاق 
الرمادية في تحديد هوية  املناطق  وغياب 

من هو داخل ومن هو خارج املنظومة.
اليهودية  الدينية  اإلثنية  الهوية  ومــهــدت 
حــاّدة،  يهودية  قومية  تشكل  أمــام  الطريق 
تستند إلـــى هـــذه الــهــويــة املــغــلــقــة، مــا جعل 
الصهيونية  اليهودية  القومية  بالضرورة 
مــتــقــوقــعــًة حـــول ذاتــهــا إلـــى حــد كبير جـــًدا، 
حتى  إطــاقــًا،  تنفتح  أن  يمكنها  ال  بحيث 
اليهود  غير  اإلســرائــيــلــيــن  املــواطــنــن  على 
الـــصـــهـــايـــنـــة. ولــــذلــــك، ال يــمــكــن إلســـرائـــيـــل، 
أن  الصهيوني،  الفكر  تجسيد  باعتبارها 
النظام  تدمير  عبر  إال  مواطنٍة  دولــة  تكون 

القائم برّمته، وبناء نظام جديد تمامًا.

حركة قومية
ال يجدر بنا االنجرار، كما يحلو لبعضهم، 
الــذاتــيــة لليهود على أنهم  إلــى تــصــّوراتــنــا 
أنهم ال يشّكلون  أتباع ديانة فقط، بمعنى 
شعًبا بمعناه الحداثي، فالقومية، بما هي 

ــــي لــانــتــمــاء ألصـــحـــاب الـــشـــأن،  تـــصـــّور ذاتـ
تجعل زمام املبادرة لذوي الشأن )اليهود(، 
حــــيــــث اســـــتـــــطـــــاعـــــوا، مــــــن خــــــــال الــــحــــركــــة 
الــصــهــيــونــيــة، إيــــجــــاد الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي، 
بــمــعــنــى الــقــومــيــة الـــيـــهـــوديـــة، خـــروجـــًا من 
الــــروابــــط الــديــنــيــة إلــــى الــــروابــــط الــقــومــيــة 
السياسية التي تجمع أي شعب. فبات لدى 
اليهود تاريخ قومي، وعلم، ونشيد وطني، 
ورمــوز قومية، وتــراث وفكر قومي، واألهــم 
ــة ذات ســــيــــادة ومــجــتــمــع إســـرائـــيـــلـــي،  ــ دولــ
بحيث تعّرف كتلة كبيرة من اليهود، ليس 
فقط في إسرائيل، بل في كل العالم، نفسها 
إغفال  يمكن  قومية، وال  مفاهيم  مــن خــال 
ذلك في دراستنا الصهيونية، بتأثٍر بدوافع 

سياسية ونزعات عاطفية.
أعـــادت صياغة  قــد  الصهيونية  كانت  وإذا 
ــا بـــاملـــعـــنـــى  ــ ــًب ــعــ ــتــــى بـــــاتـــــوا شــ ــود، حــ ــهـــ ــيـــ الـــ
الــحــديــث، فهو بــحــاجــٍة لــســيــادٍة على أرٍض 
ــيـــة، األرض  ــيـــونـ ــة الـــصـــهـ ــالــ مــــــا. وفــــــي الــــحــ
ومــمــارســة  فلسطن،  أرض  هــي  املستهدفة 
الــســيــادة الــقــومــيــة لــشــعــب تــكــون مــن خــال 
ــٍة تجّسد طــمــوحــات الــشــعــب. وفــي هذه  دولـ
الــذي يجّسد  الــيــهــودي،  الحالة الشعب هــو 
طــمــوحــاتــه مـــن خــــال أذرع دولــــــٍة حــديــثــٍة 
تـــخـــدمـــه، وجـــيـــش يــحــمــيــه، ورمــــــوز قــومــيــة 
يلتف حولها، من نشيد وطني وعلم ولغة 
وتراث قومي ورموز يهودية، بمعنى دولة 
تعّرف نفسها وأجهزتها على أنها يهودية. 
ــذلـــك إســرائــيــل  وتـــعـــريـــف الــصــهــيــونــيــة، وكـ
اإلثنية  بناًء على  أنها يهودية،  ذاتها على 
والـــديـــن الــيــهــودي مــًعــا، يــعــنــي بــالــضــرورة 
أن كــل أذرعـــهـــا املــؤســســاتــيــة وطــمــوحــاتــهــا 
اليهودية  املستقبلية تعمل وفقًا للمصالح 

فقط ال غير.
ويجعل  املسألة،  مــن  القومي  البعد  ويعّقد 
الــتــاحــم بـــن الــصــهــيــونــيــة والـــيـــهـــود أكــثــر 
تماسكًا، ألن بناء دولٍة حديثٍة تمّثل شعًبا 
ما هو املطلب األساسي لكل شعب، بخاف 
الـــطـــوائـــف غــيــر الـــســـيـــاديـــة، وهــــو مـــا قــامــت 
بــه الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة. ويــمــكــن أن تكون 
الصهيونية، ولو بشكٍل جزئي، تعبيًرا عن 
املتنامية  الــيــهــوديــة  الــقــومــيــة  الــطــمــوحــات 
التاسع  الــقــرن  ــر  أواخــ فــي  املــثــقــفــة،  للنخبة 
عشر وما بعده، بخاف ما هو سائد حول 
اليهودي،  الشعب  أوجـــدت  الصهيونية  أن 
وهو صحيح بشكل كبير كذلك، لكن املؤكد 
جنب،  إلــى  جنًبا  نمت  القومية  املشاعر  أن 

وفي حضن تطور الفكرة الصهيونية.

العناصر  التجانس والقضاء على  وإيجاد 
إلى  قائمة  ستبقى  داخــلــًيــا،  حتى  املخالفة 
حـــن حــســم املـــشـــروع، وال بـــد مـــن االلــتــفــات 
إلـــى الــطــابــع الــقــومــي لــهــذه املــمــارســات، من 
دون إغــفــال الــطــابــع الــكــولــونــيــالــي لــهــا، من 
أجل فهم أكبر للطبيعة اإلقصائية العنيفة 
العكس.  ما يحدث  دائًما  لكن  للصهيونية. 
فإذا كانت عملية بناء األمة والدولة وحدها 
ــال عـــنـــٍف ثـــقـــافـــي وجـــســـدي  ــمــ تــكــتــنــفــهــا أعــ
ــة، فـــلـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــًا أن  ــلــ ــائــ ــنــــوي هــ ــعــ ومــ
تـــكـــون الــصــهــيــونــيــة الـــقـــومـــيـــة، وفـــــوق ذلــك 
االســتــعــمــاريــة االســتــيــطــانــيــة، عــلــى درجـــة 

إقصائيٍة، بل استئصالية عالية جًدا.
في حن يكسب البعد القومي للصهيونية 
بــعــًدا قومًيا لــلــصــراع، مــن حيث أنــه صــراع 
قــومــيــة صــهــيــونــيــة مـــع قــومــيــة فلسطينية 
على أرض فلسطن االنتدابية، من دون أن 
االستيطاني   - االســتــعــمــاري  البعد  نسقط 
لــلــصــهــيــونــيــة، وال يــنــفــي وصـــــف الـــصـــراع 
بالقومي وجود حالة استعمار استيطاني، 
كــمــا يــعــتــقــد بــعــضــهــم، بـــل يــجــوز أن يــكــون 
صـــراًعـــا قــومــًيــا، بــاإلضــافــة إلـــى أنـــه صــراع 
بـــن املـــســـتـــوِطـــن املــســتــعــِمــر والــفــلــســطــيــنــي 
ــروع االســــتــــعــــمــــاري  ــ ــشــ ــ ــاملــ ــ ــر، فــ ــ ــَمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ امُلـ
للمشروع  مـــازٌم  الصهيوني  االستيطاني 
ــقــــومــــي، ومـــــن الـــصـــعـــب إيــــجــــاد الــــحــــدود  الــ
ــنـــــف والـــــطـــــابـــــع  ــعـــ ــا، وُيــــــــعــــــــزى الـــ ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ بــ
الطابعن،  لكا  للصهيونية  االستئصالي 

وليس ألحدهما فقط.

أوروبية استشراقية
أنها  الصهيونية  الحركة  أهــم سمات  ومــن 
حــركــة أوروبـــيـــة تــســتــنــد، فـــي رؤيــتــهــا، إلــى 
أنهم  على  عمومًا،  والــشــرق  الفلسطينين، 
جماعات وطوائف دينية بدائية، ال ترتقي 
ــٍب بـــمـــعـــنـــاه الـــحـــديـــث.  ــعــ إلــــــى مـــســـتـــوى شــ
ــذلـــك، ال حـــق بــالــســيــادة لــهــذه الــطــوائــف  ولـ
ا من  الــديــنــيــة فـــي الـــشـــرق، بـــل تــعــتــبــر جـــــزًء
تــروض  كما  تـــرّوض،   )Landscape( املشهد 
الـــحـــيـــوانـــات، وتـــجـــتـــز كـــمـــا يــجــتــز الــعــشــب 
الــســام. وفـــي أفــضــل الـــحـــاالت، تـــرى النظرة 
ــًة أدنـــــى،  ــانـ ــكـ ــرق مـ ــشــ ــي الــ ــيـــة فــ ــتـــشـــراقـ االسـ
وتابعًة للغرب املتطور، فيوصف الشرق في 
األدبيات االستشراقية بالتخلف والرجعية 
ــاد لــلــمــرأة  ــهـ ــطـ ــدّيـــن واالضـ ــتـ ــّرف والـ ــطـ ــتـ والـ
واألطـــفـــال واألبـــويـــة واالســـتـــبـــداد، وغــيــرهــا 
مـــن الـــصـــفـــات الــســلــبــيــة الـــتـــي تــمــّثــل نــظــرة 

الصهيونية للعالم العربي والفلسطيني.
وتــتــرتــب عــلــى هـــذه الــنــظــرة االســتــشــراقــيــة 
االســتــعــائــيــة تــبــعــاٌت خــطــيــرٌة، خــصــوًصــا 
ــا تــــتــــضــــافــــر والــــــســــــمــــــات األخـــــــــرى  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الحديث  التي نحن في خضم  للصهيونية 
عــنــهــا، فــُيــحــدث الــشــعــوَر االســتــعــائــي ضد 
بــأحــقــيــة ملكية األرض  الــســكــان األصــلــيــن 
االستيطاني  االستعماري  التوسع  وعدالة 
الفلسطينية،  الشعب واألرض  على حساب 
ألن »األوروبي« أقدر على االستعمال األمثل 
لألرض في سبيل خدمة اإلنسانية، كما أنه 
تتناسب  وثقافة  بناء حضارة  على  األقــدر 
ــر الــــحــــديــــث، بــــخــــاف الـــشـــرقـــيـــن  ــعــــصــ والــ
»املتخلفن« الذين ال يقدرون على فعٍل إال ما 
هو شر ضد الحضارة األوروبية الحديثة، 
حــســب املــاكــنــة الــصــهــيــونــيــة االســتــعــمــاريــة 
التي ترّوج نفسها دائًما أنها »الديمقراطية 
األوســــــــــط«، وازداد  الــــشــــرق  فــــي  الــــوحــــيــــدة 

ــادة اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، فـــي اآلونــــة  ــقــ حـــديـــث الــ
األول عن  الدفاع  أن إسرائيل خط  األخيرة، 
ــة فـــي وجـــه الـــشـــرق املــظــلــم،  ــيــ الــقــيــم األوروبــ
ومـــا يــســمــى »اإلرهـــــاب اإلســـامـــي«. ناهيك 
للصهيونية  االســتــشــراقــي  الــطــابــع  أن  عــن 
يــرفــدهــا بــحــوافــز وغـــريـــزة انــدفــاعــيــة تجاه 
مــحــو ثــقــافــة الـــســـكـــان األصـــلـــيـــن، وتــغــيــيــر 
والسياسية  والثقافية  االجتماعية  البنى 
الحياة  )وتنظم(  ترتب  التي  واالقتصادية 
ــا قـــبـــل الــــغــــزو االســـتـــعـــمـــاري  الــســيــاســيــة مــ
بـــدوره يكسب الحركة  االســتــيــطــانــي، وهــو 
الصهيونية، ومن ثم إسرائيل، قدرًة عاليًة 
الــعــنــف بمستوياته كــافــة ضد  ثــابــتــًة عــلــى 

الفلسطينين األصلين.

استعمارية استيطانية
الصهيونية حركة استعمارية استيطانية. 
وبكام آخر، هي حركة سياسية تهدف إلى 
اقتصادي  اجتماعي  سياسي  كيان  إنــشــاء 
ــادي لـــجـــمـــوع يــــهــــود الـــعـــالـــم  ــ ــيـ ــ ثـــقـــافـــي وسـ
ــروع اســـتـــعـــمـــاري  ــشــ ــي فـــلـــســـطـــن. وكـــــل مــ فــ
اســتــيــطــانــي، لــكــي يــســّمــى بــمــســّمــاه، ال بد 
أن تــتــوافــر فــيــه شــــروٌط عـــدة، أولــهــا انتقال 
تــحــديــًدا  أوروبــــا  مــن  مستوطنن  مجاميع 
إلــى دول الــعــالــم الــثــالــث، ثــم تأسيس كيان 
سياسي سيادي ومجتمع مستوطنن يقوم 
عــلــى أنــقــاض الــســكــان األصــلــيــن الــواقــعــن 
تحت عملية تطهير عرقي، أو إبادة جماعية، 
ــقـــاض أرضــهــم  أو تـــذويـــب، وكـــذلـــك عــلــى أنـ
الـــخـــاضـــعـــة لــعــمــلــيــة تــغــيــيــر وإعــــــــادة بــنــاء 
تصاحب  وبــالــطــبــع،   .)Landscape( املشهد 
العملية السابقة صياغة )وتشكيل( مجتمع 
جديد يوازي الدولة الجديدة طور التشّكل. 
وفي الحاالت االستيطانية الناجحة، تتوج 
األعـــمـــال االســتــيــطــانــيــة بـــاإلعـــان عـــن قــيــام 
التي  االستيطانية   - االســتــعــمــاريــة  الــدولــة 
تــعــد مــجــرد بــدايــٍة جــديــدٍة ملــراكــمــة عــذابــات 

األصلين الباقن في أرضهم.
ويرتكز املشروع االستعماري االستيطاني، 
ــدم املـــوجـــود وهـــدم  أســـاســـًا، عــلــى الـــهـــدم، هـ
الــكــيــان الــســيــاســي الــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي 
املــــوجــــود أصـــــًا لــيــصــبــح مـــن املــمــكــن بــنــاء 
الكيان الجديد املرغوب. ولذلك، فإن األصلي 
مــســتــهــدٌف، ألن أرضــــه مــســتــهــدفــة، وألنــهــا 
أهــــم عــنــصــر لــتــحــقــيــق الـــغـــايـــات املـــرغـــوبـــة. 
ــتــــيــــطــــانــــي،  ــــع االســ ــــوسـ ــتـ ــ ــوة الـ ــ ــهـ ــ ــد شـ ــ ــعـ ــ وتـ
وكـــذلـــك املــواظــبــة عــلــى اســتــئــصــال الــســكــان 
ا أصـــيـــًا، وســـمـــة بــنــيــويــة  األصـــلـــيـــن، جـــــزًء
في  ذلــك  ويتمثل  استيطاني،  مــشــروع  لكل 
خال  مــن  الصهيونية  اإلسرائيلية  الحالة 
النهم املشتعل في االستياء على أكبر قدر 
كل  عــبــر  الفلسطينية،  األراضــــي  مــن  ممكن 
زّج  مقابل  في  االنتدابية،  فلسطن  خريطة 
مساحٍة  أقـــل  فــي  وحــصــرهــم  الفلسطينين 

ممكنة من األرض.
اإلشـــارة،  سبقت  كما  الصهيونية،  أن  ذلــك 
تتسم بهويٍة إثنية دينية قومية، ال يمكنها 
ــيـــن، وال يــتــاح  ــلـ اســـتـــيـــعـــاب الـــســـكـــان األصـ
أمــــام مــشــروعــهــا الــتــوســعــي إال إقــصــاؤهــم 
لــذلــك،  الــعــرقــي ووســائــل أخــــرى.  بالتطهير 
ــذا الـــهـــجـــوم عــلــى األصـــلـــيـــن بــعــدًا  يـــأخـــذ هــ
ــا يــســتــنــد  ــنـــدمـ ــوًة، عـ ــ ــســ ــ ــثــــر وحـــشـــيـــًة وقــ أكــ
املــســتــوطــنــون، كــمــا فــي حــالــة الصهيونية، 
إلى أيديولوجية إثنية دينية قومية، تجعل 
من اآلخر األصلي هدفًا مشروعًا، وعنصرًا 
املرغوب  العرقي  النقاء  دخيًا، يعكر صفو 

الحفاظ عليه.
وضـــمـــن هــــذه املــنــظــومــة اإلثـــنـــيـــة الــديــنــيــة، 
ــانـــي والـــســـيـــاســـة  ــيـــطـ ــتـ ــإن املـــجـــتـــمـــع االسـ ــ فــ
الــتــبــريــر لنفسه  يــســتــطــيــع  االســتــيــطــانــيــة 
الــهــجــوم عــلــى اآلخـــر،  بشكل كبير ضــــرورة 
مــن خــال صياغة ســرديــاٍت ديــنــيــٍة وإثنيٍة 
ــٍة، تــجــعــل الـــكـــل االســـتـــعـــمـــاري على  ــيـ وقـــومـ
قناعٍة بأحقية خياراته وشرعيتها، أخاقيًا 
ــاد. وتــتــرســخ هــذه  ــدًى حــ وســيــاســيــًا إلـــى مــ
الــتــبــريــرات والــســرديــات االعــتــذاريــة إذا ما 
قادمن  املستوطنون  كــان،  مــا  وغالبًا  كــان، 
مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق املتخيل واملــوســوم 
والغرائبية  والرجعية  التخلف  بكل سمات 
والدونية، بحسب املنظور الغربي. كل هذه 
املــنــظــومــة تــجــعــل املــســتــوطــن عــلــى قــنــاعــٍة 
إزالة  بضرورة  وسياسيٍة  ودينيٍة  أخاقيٍة 
األصــلــيــن، واالســتــيــاء عــلــى أكــبــر قـــدر من 
أرضــهــم، مــن دون رأفــــٍة عــلــى مــا تـــؤول إليه 
أثــنــاء عمليات اإلجـــرام املنظم  فــي  أحوالهم 
ضـــدهـــم عــلــى أيـــــدي الـــكـــيـــان االســتــيــطــانــي 
والـــجـــمـــاعـــات االســتــيــطــانــيــة. وكـــمـــا يشير 
ــــإن عــمــلــيــات االســـتـــيـــاء  ــــف، فـ ــ بـــاتـــريـــك وولـ
مـــن تطهير  يــصــاحــبــهــا  ومــــا  األرض،  عــلــى 
ــادة، جــســديــًة كــانــت أو  ــ عــرقــي وعــمــلــيــات إبـ
وولــف  يسّميه  مــا  أو  اجتماعية،  أو  ثقافيًة 
نفسه »الغزو« الذي يصاحب كل العمليات 
مــمــارســات ذات عــاقــة ببنية  السابقة، هــي 
حسم  قبل  وتوقفها،  االستيطاني،  الكيان 
يعني  االستيطاني،  االستعماري  املــشــروع 
إلغاء الكيان االستيطاني، وهو بالضرورة 
عــمــلــيــة تــدمــيــر ذاتــــي لــنــفــســه. ومـــن ذلــــك، ال 
هذه  يــوقــف  أن  االستيطاني  للكيان  يمكن 
املمارسات من داخله، ألنها التعبير األمثل 

عن بنيته.
)باحث فلسطيني(

حركة يهودية دينية عنصرية استيطانية استعمارية

مصادر طابع الصهيونية اإللغائي

تتسم الحركة 
الصهيونية بهويٍة 

إثنية دينية قومية، 
ال يمكنها استيعاب 

السكان األصليين، وال 
يتاح أمام مشروعها 

التوسعي إال إقصاؤهم 
بالتطهير العرقي 

ووسائل أخرى

حركة أوروبية تستند، 
في رؤيتها، إلى 

الفلسطينيين، والشرق 
عمومًا، على أنهم 
جماعات وطوائف 

دينية بدائية، ال ترتقي 
إلى مستوى شعٍب 

بمعناه الحديث

تتقّصى الدراســة التالية الســمات األساســية التي تطبع الصهيونية، بصفتها حركة دينية إثنية، ذات نزوع قومي، تقوم على 
إلغاء السكان األصليين لألرض في فلسطين، وتضيء على صفة الحركة استيطانية استعمارية

)Getty( 1900 سفينتان تقالن يهودًا من أوروبا في ميناء حيفا في يناير

تتسم الصهيونية بهويٍة إثنية دينية قومية، ال يمكنها استيعاب السكان 
بالتطهير  إقصاؤهم  إال  التوسعي  مشروعها  أمام  يتاح  وال  األصليين، 
العرقي ووسائل أخرى. لذلك، يأخذ هذا الهجوم على األصليين بعدًا 
حالة  في  كما  المستوطنون،  يستند  عندما  وقسوة،  وحشية  أكثر 
اآلخر  من  تجعل  قومية،  دينية  إثنية  أيديولوجية  إلى  الصهيونية، 
العرقي  النقاء  صفو  يعكر  دخيًال،  وعنصرًا  مشروعًا،  هدفًا  األصلي 

المرغوب الحفاظ عليه.

مشروع توسعي

20

ويحيلنا ذلك إلى النتائج الوخيمة لعمليات 
بناء الدولة الحديثة وصياغة شعب قومي، 
الدولة والشعب  ارتبطت عمليات بناء  فقد 
تــاريــخــًيــا بعمليات اســتــئــصــاٍل لكل مــا هو 
مـــخـــالـــٌف لـــإجـــمـــاع الـــقـــومـــي، وســلــوكــيــات 
ــرة لــلــتــشــكــل  ــايــ ــغــ تـــطـــهـــيـــريـــة لـــلـــعـــنـــاصـــر املــ
االجــتــمــاعــي الــســيــاســي طــــور الـــبـــنـــاء. وإذا 
كـــان املـــشـــروع الــصــهــيــونــي لــيــس مــشــروعــًا 
كذلك  قوميًا  مشروعًا  بل  فقط،  كولونياليًا 
العرقي  التطهير  عــمــلــيــات  فـــإن  يــحــســم،  لــم 
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مواقع تحريضية في فلسطين... فتش عن إسرائيل

تشفير »واتساب«: جدل األمان إلى نقطة الصفر

غزة ـ ضياء خليل

ــكـــهـــربـــاء« الـــداعـــيـــة  ــورة الـ ــ ــ مـــنـــذ اشـــتـــعـــال »ثـ
إلـــــى حــــل أزمــــــة نـــقـــص الـــتـــيـــار فــــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة مـــن قــطــاع غــــزة، بــــرزت إلـــى العلن 
صــفــحــات ومـــواقـــع إخــبــاريــة »تــحــريــضــيــة«، 
ذهــــب بــعــضــهــا بــعــيــدًا فـــي الــتــحــريــض على 
ــزة ومــقــاومــتــهــا وتـــشـــويـــه صـــورتـــهـــا، مع  غــ
»الكذب  فيها  وواضــح  »ملفقة«  أخبار  نشر 
والتضليل«. تقول حركة »حماس« ووسائل 
ــــذي انــطــلــق على   »اإلعـــــــام« الـ

ّ
إعـــامـــهـــا، إن

ــل، خــــاصــــة »فـــيـــســـبـــوك«،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ مـ
وبعض املــواقــع اإلخــبــاريــة الــجــديــدة، تديره 
الله،  الفلسطينية في رام  مخابرات السلطة 
 عــلــى ذلــــك. وال يبدو 

ً
ــهــا لــم تــقــدم دلــيــا

ّ
لــكــن

 مــن تــتــبــع هـــذه الــصــفــحــات واملـــواقـــع، 
ً
ســهــا

فلسطينية،  أمـــن  ألجــهــزة  بملكيتها  الــجــزم 
فإسرائيل باع طويل في تحريف الروايات 
عبر  داخليًا،  الفلسطينين  بــن  والتخريب 
اإلعــام والتحريض وبث اإلشاعات، وربما 
تكون هي صاحبة هذه املواقع والصفحات، 

أو مشغلوها يعملون لصالحها.
 »الفبركة« كانت واضحة في األخبار 

ّ
ورغم أن

املــنــشــورة على هــذه »الصفحات واملــواقــع«، 
الفلسطينين  مـــن  واســـعـــًا  جــمــهــورًا   

ّ
أن إال 

ــر إلـــى  ــو مــــا يـــؤشـ ــ كــــانــــوا يـــتـــداولـــونـــهـــا، وهـ
اهتمامهم  بقدر  باملحتوى،  اهتمامهم  عــدم 

باإلثارة والتصّيد ألخطاء اآلخرين.
ر املكتب اإلعامي الحكومي 

ّ
في األثناء، حذ

اإلعــام والصحافين، من  غــزة، وسائل  في 
الــتــعــامــل مــع عـــدد مــن املــواقــع اإللــكــتــرونــيــة، 
»غـــيـــر املـــرخـــصـــة وتــتــبــع  واصــــفــــًا إيــــاهــــا بــــ
أجـــنـــدات مــشــبــوهــة تـــهـــدف إلــــى بـــث الــفــتــنــة 

وزعزعة االستقرار املجتمعي«.
وقــــال رئــيــس املــكــتــب اإلعـــامـــي الــحــكــومــي، 
فــي  ُوزع  تـــصـــريـــح  ــي  ــ فـ مـــــعـــــروف،  ــة  ــامــ ســ
ــالـــة وطـــن 24، وشبكة   مـــن »وكـ

ً
كـــا  

ّ
إن غـــزة 

ــفـــى 24، هــي  ــة، ومــــوقــــع كـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــهـــم اإلخـ سـ
وزارة  لــدى  مرخصة  غير  إلكترونية  مواقع 
اإلعــــام«، إضــافــة إلــى كونها تسعى إلثــارة 
ــاع فــي قــطــاع غــزة،  ــ البلبلة وزعـــزعـــة األوضـ
عبر بث األكاذيب وفبركة األخبار واختاق 
ــــب وســـائـــل  ــالـ ــ ــار غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة. وطـ ــ ــبـ ــ أخـ
اإلعام والصحافين بعدم التعامل مع هذه 
املواقع وعدم النقل عنها أو االستناد عليها 
كــمــصــادر، حــتــى ال يــقــع الــصــحــافــي ضحية 

تغريد

لــكــذب وتــدلــيــس هــــذه املــــواقــــع، داعـــيـــا كــافــة 
وســائــل اإلعـــام إلــى االلــتــزام بــذلــك، حتى ال 

تكون عرضة لتحمل املسؤولية القانونية.
أما منتدى اإلعامين الفلسطينين، فأعلن 
إلــى ظاهرة بروز  أنــه ينظر بخطورة بالغة 
صفحات تطلق على نفسها مواقع إخبارية 
واضحة،  عناوين  وبـــدون  املــصــدر  مجهولة 

وإقدامها على بث محتوى محّرف ومضلل، 
بهدف توتير األجــواء وبث الفتنة الداخلية 

وسط الساحة الفلسطينية.
وذكـــر املــنــتــدى أنــه رصــد بقلق بـــروز بعض 
الصفحات على مواقع التواصل االجتماعي، 
إلــكــتــرونــي، تخصصت،  لــه مــوقــع  وبعضها 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، فــي تلفيق تصريحات 

ــادة فــصــائــل  ــ بـــاســـم شــخــصــيــات وطــنــيــة وقــ
وجـــهـــات حــكــومــيــة، فـــتـــارة تــلــفــق تصريحا 
على لــســان قــيــادي مــن »فــتــح« ضــد حماس، 
ــه 

ّ
ــارة الــعــكــس. ووفـــق رصـــد املــنــتــدى، فــإن وتــ

جرى ترويج عشرات األخبار الكاذبة، ونشر 
صور ملفقة، أو نشر معلومات كاذبة تقدح 
في األشخاص والهيئات من دون وازع من 

ضمير أو قانون أو أخاق مهنة.
وبــرزت خطورة هــذه املنابر في أنها مجرد 
أبــواق مشبوهة تحركها أيــاٍد ســوداء تعمل 
على التحريض وبث الفرقة وتعميق الشرخ 
الــداخــلــي وإثـــارة البلبلة، فــي هــدف يتناغم 
مع أهداف االحتال اإلسرائيلي، خال األيام 
املــاضــيــة، فــي ظــل تفاقم أزمـــة الكهرباء وما 

رافقها من حراك مناد بحل األزمة.
ووفــق متابعة املنتدى، فقد رصــدت العديد 
من الصفحات، مثل سهم اإلخبارية ووكالة 
وطن 24 وكفى 24 وفلسطن 48 وغيرها من 
املواقع والصفحات املشبوهة، التي تبادلت 
مجموعة من اإلشاعات التي بدا واضحا أن 
منشأها واحد وهدفها مشترك، تلتقي على 
الكذب  على  معتمدة  والتأجيج،  التحريض 

والتضليل وإثارة الغرائز واألحقاد.
ودعا املنتدى املجموع الصحافي، إلى تعرية 
الغطاء عنها، باعتبارها  املواقع ورفع  هذه 
أبــــواقــــا مــخــابــراتــيــة تـــريـــد تــدمــيــر الــنــســيــج 
املــجــتــمــعــي الــفــلــســطــيــنــي، وطــــالــــب بــجــهــد 
القائمن  وكــشــف  كشفها  أجـــل  مــن  حقيقي 
الـــذي تقوم  الخبيث  الـــدور  وراءهــــا، لفضح 
إليها  االستناد  أو  التعامل معها  وعــدم  بــه 
كمصدر إخباري. وجدد املنتدى دعوته لكل 
»الــزمــاء واإلعــامــيــن، إلــى ضـــرورة التنبه 
إلـــى الــوقــوع فــي فــخ التطبيع مــع االحــتــال 
وقـــادتـــه، أو تــحــويــل املــؤســســات اإلعــامــيــة 
ملمارسة  لاحتال  منابر  إلــى  الفلسطينية 
األكاذيب والدعاية ضد شعبنا ومقاومته«.

ــاك مـــســـؤولـــيـــة وطـــنـــيـــة عــلــى  ــنـ  هـ
ّ
ويــــــرى أن

ــراط فـــــي مـــــشـــــروع واحـــــد  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــيـــع االنـ ــمـ الـــجـ
مـــــنـــــاهـــــض لــــــاحــــــتــــــال أمــــــــــــام اســـــتـــــشـــــراء 
االستيطان، وخطط نقل السفارة األميركية 
لــلــقــدس املــحــتــلــة، والــتــصــدي لــكــل مــا يحاك 
اإلعــــام  ضـــد شــعــبــنــا وقــضــيــتــه، وأن دور 
بالدفع نحو لحمة  الوطني واملــســؤول هــو 
النسيج الوطني، ومعالجة جذور االنقسام 
ــة ومـــهـــنـــيـــة  ــمـ ــكـ واملـــــشـــــاكـــــل املـــخـــتـــلـــفـــة بـــحـ

ومسؤولة وطنية عالية.

مواقع تسعى إلى
إثارة البلبلة في غزة وبث 

األخبار الملفقة

نفت »واتساب« مزاعم 
فتح باب خلفي 

للحكومات كي تتجسس

محمد فتحي

غــــــارديــــــان«  »ذا  ــر  ــريــ ــقــ تــ ــعــــات  ــبــ تــ تـــــــــزال  ال 
ــة عــــن مــــا ســـمـــتـــه »ثـــــغـــــرة« فــي  ــّيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ
الفوري  للتراسل  تشفير تطبيق »واتساب« 
تـــتـــواصـــل، بـــعـــدمـــا نـــفـــى مـــخـــتـــّصـــون بــأمــن 
يوم  الصحيفة  نشرته  ملــا  تكذيبًا  اإلنترنت 
ــت الــصــحــيــفــة قــد  ــانــ ــــي. وكــ ــــاضـ الـــجـــمـــعـــة املـ
 »هناك ثغرة أمنية )backdoor( في 

ّ
قالت، إن

تشفير رسائل »واتــســاب« تكمن في طريقة 
إيجاد  على  تعتمد  والتي  نفسها،  التشفير 
واملستقبل  املرسل  يستخدمها  أرقــام سرية 
التشفير  فـــك  يــمــكــن  وال  الـــرســـائـــل،  لتشفير 
ــه، لــكــن  ــيــ ــل إلــ ــرســ ــن خـــــال الـــجـــهـــاز املــ إال مــ
»واتــســاب« يمتلك الــقــدرة على إنــتــاج أرقــام 
عــلــم املستخدمن،  مــن دون  ســريــة جـــديـــدة، 

تساعد على اكتشاف نصوص الرسائل«.
اختراق  ُيمكن  ــه 

ّ
فــإن النظرّية،  تلك  وبحسب 

ــــذي يـــكـــون فيه  تــلــك الـــرســـائـــل فـــي الـــوقـــت الـ
املستخدم أوفاين، وتصله الرسائل مجددًا 
مــا ال يفعله  للتطبيق، وهـــو  يــدخــل  عــنــدمــا 
تطبيق »سيغنال«، فهو ال ُيعيد إرسال تلك 
الرسائل بشكٍل تلقائي كما يفعل »واتساب«.

ــبــــر ســيــســتــمــز«  ــــق »أوبــــــــــن ويــــســ ــريـ ــ  فـ
ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

امليزة  أعــّد  الــذي   )Open Whisper Systems(
لــواتــســاب، والــــذي يعمل أيــضــًا بــشــراكــة مع 
أمنًا  األكثر  ُيعتبر  الــذي  تطبيق »سيغنال« 
الصحيفة،  ــاءات  ــ ادعـ نــفــى  التطبيقات،  بــن 
 ما تحدثت عنه ليس بالثغرة 

ّ
مشيرًا إلى أن

ما ميزة، ومعربًا عن خيبة أمله بالطريقة 
ّ
إن

ّدمت فيها األخبار.
ُ
التي ق

وبينما حـــذر نــاشــطــو الــخــصــوصــيــة الــذيــن 
إمـــكـــان  مـــــن  نـــقـــلـــت عـــنـــهـــم »ذا غـــــــارديـــــــان« 
اســتــغــال هــذه الــثــغــرة مــن جــانــب الحكومة 
للتجسس على املستخدمن الذين يعتقدون 

أن رسائلهم في مأمن عن التجسس، خاصة 
أنه ُرّوج لـ »واتساب« باعتباره تطبيقًا آمنًا، 
ما سهل اعتماده من ناشطن، ومعارضن 
ــل... نــفــى  ــواصــ ــتــ ــلــ ودبـــلـــومـــاســـيـــن كــــــــأداة لــ

»واتساب« األمر برّمته.
فقد نقل موقع »ماشابل« التقني عن متحدث 
 
ً
باسم »واتــســاب« رّده على املــوضــوع، قائا

»نشرت صحيفة »ذا غارديان« تقريرًا يعتبر 
 امليزة التي تمنع ضياع ماين الرسائل 

ّ
أن

»بــاب خلفي« يسمح  املستخدمن هو  على 
للحكومات بإرضاخ »واتساب« لفّك تشفير 

الرسائل. هذه االدعاءات خاطئة«.
ــحــــدث »واتــــــســــــاب ال يــعــطــي  ــتــ وأضـــــــــاف املــ
وسيحارب  لنظامه  خلفيًا  بابًا  الحكومات 
الـــــبـــــاب.  ــلــــق هــــــــذا  لــــخــ أي طــــلــــب حــــكــــومــــي 
والتصميم الذي تحدثت عنه »ذا غارديان« 
ر 

ّ
يمنع ضياع ماين الرسائل وواتساب يوف

املستخدمن  لتنبيه  الــخــصــوصــّيــة  رســائــل 

 
ً
ــاب نــشــر ورقــــة مـــن تـــهـــديـــدات أمـــنـــّيـــة. واتـــسـ
بيضاء حول تصميم تشفيره، وكان شفافًا 
حول الطلبات الحكومّية التي يتلقاها عبر 
نشر املعلومات عن تلك الطلبات في تقرير 

»فيسبوك »للشفافية«.
رّد »واتــــســــاب« مــصــداقــيــًا، بعدما  وُيــعــتــبــر 
ــــت مـــشـــاكـــل بـــســـبـــب رفــضــهــا  ــهـ ــ كــــانــــت واجـ
مــّرة  مــن  ألكــثــر  رســائــل ملستخدمن  تسليم 
في السابق. فقد أوقفت الحكومة البرازيلّية 
األول  ديسمبر/كانون  منتصف  التطبيق، 
2015، بسبب طلب السلطات تسليم رسائل 

ها ال تملكها.
ّ
قالت الشركة، إن

أكــدت »واتــســاب«  البيضاء،  وخــال ورقتها 
الـــرســـائـــل  ــراق  ــ ــتــ ــ اخــ يـــســـتـــطـــيـــع  أحــــــد  أن ال 
املتبادلة عبر »واتساب« بما في ذلك الشركة 
وطاقم التطبيق نفسه، وذلك لتأكيد ضمان 
الخصوصية. وشرحت الشركة على موقعها 
 »الــفــكــرة 

ّ
إلـــى أن  

ً
املـــوضـــوع، مــشــيــرة حينها 

بسيطة: عندما ترسل رسالة، الوحيد القادر 
تــهــا هـــو الــــذي تـــم إرســالــهــا إلــيــه،  عــلــى قــراء
ــد آخــر  ــواء شــخــصــًا أم مــجــمــوعــة.. ال أحــ ــ سـ
الرسالة. ال متجسسن  تلك  رؤيــة  يستطيع 

أو أنظمة قمعية أو حتى الشركة«.
 أخرى ال تزال عالقة حول إمكانّية 

ً
 نقطة

ّ
لكن

 
ّ
ــراق، وهـــــي أن ــتــ ــاب« لــــاخــ ــ ــســ ــ تـــعـــرض »واتــ

الشركة ال تــزال قــادرة على حفظ معلومات 
عن الرسائل املتبادرة كمن تتحدثون معهم 
وأرقام هواتفهم، ومعلومات أخرى تحصل 
عــلــيــهــا الـــشـــركـــة قـــانـــونـــيـــًا. ويــعــنــي ذلــــك أن 
ألنها  للقرصنة  ومعرضة  هشة  املعلومات 
ــــوادم الــشــركــة، كــمــا أنــهــا قد  ــحــفــظ عــلــى خـ

ُ
ت

تستخدم ألسباب إعانّية. لذا، يبقى الجدل 
حول الخصوصّية واألمــان على »واتساب« 
قًا على طريقة فهم املستخدمن لألمور، 

ّ
ُمعل

والرأي الذي يقتنعون به أكثر.

رّكزت تلك المنصات على »فيسبوك« )أحمد غربلي/فرانس برس(

جدل األمان قسم اآلراء )برايس سييرا(

انتشرت، في الفترة األخيرة، في غزة، سلسلة مواقع وصفحات على وسائل التواصل االجتماعي تبّث أخبارًا ملّفقة وتبادلت شائعات 
على نحٍو واسع
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طالب مغردون على موقع »تويتر« 
باإلفراج عن الصحافي الفلسطيني 

محمد القيق، بعدما اعتقله 
االحتالل اإلسرائيلي، األحد، بعد 

مضي 8 أشهر فقط عن اإلفراج عنه. 
وعلى وسم #محمد_القيق، أعاد 

المغردون نشر صور القيق، باإلضافة 
إلى شعار »حرًا أو شهيدًا«.

بعد دقائق من حكم المحكمة 
اإلدارية العليا، برفض طعن 

الحكومة وتأييد مصرية جزيرتي 
تيران وصنافير، عاد وسم »#تيران_

وصنافير_مصرية« ليتصّدر تويتر. 
وانتشرت مقاطع فيديو للحظة 

النطق بالحكم، باإلضافة إلى تغريدات 
تدعو إلى محاسبة »الخونة«.

وصل وسم #BlueMonday إلى 
األكثر تداوًال عالميًا أمس، العتباره 
االثنين 16 يناير/كانون الثاني، اليوم 
األكثر حزنًا وكآبة في السنة. والكثير 
من األسباب تتراكم خالل هذا اليوم 

تجعله يسمى اإلثنين األزرق، 
كإشارة إلى المشاعر الجافة التي 

تسود فيه.

أعرب صحافيون أميركيون عن 
غضبهم على مواقع التواصل، بعد 

إعالن مسؤولين في إدارة الرئيس 
األميركي المنتخب دونالد ترامب، 
عزمهم تقويض قدرة الصحافيين 

على دخول البيت األبيض، عبر نقل 
غرفتهم الكامنة في »الجناح الغربي« 

إلى مكاٍن آخر خارجي.



كريستين أبيض

تــبــدأ، فــي الــتــاســع عــشــر مــن شهر 
ــانـــي الـــحـــالـــي،  ــثـ ــانـــون الـ ــر/كـ ــايـ ــنـ يـ
فعاليات مهرجان »ســوق واقــف«، 
طلق 

ُ
أ والـــذي  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  فــي 

عليه مهرجان »ربيع سوق واقــف«، ويستمر 
ــبــــاط املـــقـــبـــل.  ــرايــــر/شــ ــبــ ــن فــ ــ ــالــــث مـ ــثــ حـــتـــى الــ
ويتضّمن، إضافة إلى فعالّيات لفنانني عرب، 
املصممة،  الترفيهية  األنــشــطــة  مــن  مجموعة 
واملشاركني.  الزائرين  كل  اهتمامات  لتناسب 
وفد انتهى املنظمون من إقامة مسرح عمالق 
فــــي ســـاحـــة األحــــمــــد، لــتــقــديــم مــجــمــوعــة مــن 
الفعاليات الترفيهية داخله. ويراهن املنظمون 
ــلـــى الـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري لــــهــــذا املـــوعـــد  عـ
ــــذي يـــحـــّول ســــوق واقـــــف، األشــبــه  الــســنــوي الـ
بقلعة تراثية، إلى قبلة للزوار من قطر والدول 
ع على وسائل 

ِّ
العربية األخــرى. وفي بياٍن ُوز

ــِلـــم أن لــيــالــي املـــهـــرجـــان الــخــامــس  اإلعــــــالم، ُعـ
عشر ستحمل طابعًا طربّيًا من معظم الدول 
الـــعـــربـــيـــة. عــلــى أن تـــكـــون الـــبـــدايـــة خــلــيــجــّيــة، 
ــنـــان الـــكـــويـــتـــي فــيــصــل الــــراشــــد،  ــفـ وتـــجـــمـــع الـ
الجوهر.  عبادي  املعروف  السعودي  والفنان 
فيما سيكون الختام مع »فنان العرب« محمد 
عبده، إلى جانب مجموعة أصوات من لبنان 
ــراق واملــــغــــرب والـــكـــويـــت.  ــ ــعـ ــ ــة والـ ــعـــوديـ والـــسـ
ــني فــهــد الــكــبــيــســي 

َ
وتــحــضــر قــطــر مـــع الــفــنــان

ومنصور املهندي. وقد عمدت اللجنة املنظمة 
لــلــمــهــرجــان إلـــى إحــيــاء الـــتـــراث الــعــراقــي هــذه 
التي ستقام  العراقية  الليلة  السنة، من خالل 
في األول من فبراير/شباط القادم، إذ سيرافق 
التوأم رعد وميثاق، الفنان محمد السالم. كما 
ُيسّجل حضور الفنان ماجد املهندس ُمجددًا، 
بتاريخ  املهندي،  منصور  القطري  وُيــشــاركــه 
24 يــنــايــر الــحــالــي. وســيــحــضــر الــفــنــان ولــيــد 
الــشــامــي، فــي مــشــاركــة جــديــدة لــه باملهرجان، 
الـــثـــانـــي،  يــــنــــايــــر/كــــانــــون  الـــســـبـــت 21  ــلـــة  لـــيـ
عبدالكريم.  علي  السعودي  الفنان  وسيرافقه 
كما اختار املهرجان باقة من املغنني من لبنان 
والــــســــودان والــكــويــت واملـــغـــرب. فــبــعــد نــجــاح 
املاضية،  الــــدورات  الــســودانــيــة، خــالل  الليالي 
تـــقـــام لــيــلــة فــنــيــة ســـودانـــيـــة، فـــي 22 يــنــايــر/

كانون الثاني الحالي، بمشاركة الفنان الشاب 
حسني الصادق، ويرافقه مواطنه طه سليمان. 
الكويتيون حــضــورًا في  املطربون  كــم يسجل 
»سوق واقف«، وهم فيصل الراشد، وعبدالله 
ــارت إدارة  ــتــ الـــرويـــشـــد، وحـــمـــد الـــقـــطـــان. واخــ
املــهــرجــان تــقــديــم أصــــوات جــديــدة مــن املــغــرب 
وتـــونـــس، بــإحــيــاء الــلــيــلــة الــتــونــســيــة، يـــوم 25 
يناير/كانون الثاني، بمشاركة الفنانني وليد 
املغربية، في  التونسي وزيــاد غرشة، والليلة 
29 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، مـــع حــاتــم عــمــور، 
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بيروت ـ عتاب شمس الدين

يــعــانــي الــكــثــيــر فــي منطقتنا الــعــربــيــة، وفــي 
معظم دول العالم، خصوصًا التي تعاني من 
 .D قلة ظهور الشمس، من نقص بالفيتامني
ض لها الشباب والصغار وكبار السن،  ويتعرَّ
الجسم  صحة  على  كبير  سلبي  تأثير  ولها 
ــص مــن هـــذا النقص 

ّ
والـــــوزن. ويــمــكــن الــتــخــل

البسيطة،  النصائح  اتــبــاع بعض  خــالل  مــن 
ــة املــــفــــيــــدة. تـــقـــول  ــمــ ــعــ ــاول بـــعـــض األطــ ــ ــنــ ــ وتــ
اختصاصية التغذية، سارة شقير، إن »هناك 
عوامل بيئية تؤثر على نقص الفيتامني د في 
الجسم، كعدم التعرض ألشعة الشمس بشكل 
كاف، والتلوث البيئي، والعمل ألوقات طويلة 
داخلية مقفلة ودافــئــة. باإلضافة  أمــاكــن  فــي 
ــــــراط فـــي اســـتـــخـــدام كـــريـــم الــحــمــايــة  ــى اإلفـ إلــ
مـــن أشــعــة الــشــمــس، وعــــدم تـــنـــاول األطــعــمــة 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــفــيــتــامــني د«. وتــشــرح 
الــجــديــد«،  كيف  »العربي  لـ ســارة فــي حديث 
»يــســاهــم الــفــيــتــامــني د بــالــحــد مـــن الــتــعــرض 
لبعض األمراض، كتصلب الشرايني والذبحة 
فقدان  منع  على  ويعمل  والدماغية،  القلبية 
الـــــــوزن. فــقــد أظـــهـــرت بــعــض الـــــدراســـــات، أن 
الذين يعانون من سمنة مفرطة، يكون معدل 
الــفــيــتــامــني د لــديــهــم مــنــخــفــضــًا، ألن دهـــون 
الــجــســم تــعــمــل عــلــى حــبــس هــــذا الــفــيــتــامــني، 

وتواجده يكون أقل«.
اإلصابة  »يمنع  الفيتامني  هــذا  أن  وتضيف 
ــه تـــأثـــيـــرًا إيــجــابــيــًا  بــهــشــاشــة الـــعـــظـــام، ألن لـ

ديـــمـــون( وصــديــقــه بــيــرو )بـــيـــدرو بــاســكــال(، 
ــهــم لــصــوص وقــطــاع طــرق أتـــوا من 

ّ
ونفهم أن

الــغــرب إلـــى الــصــني مــن أجـــل الــحــصــول على 
سالح نادر سيجعلهم أغنياء. ولكن القبض 
عليهم من قبل القوات الصينّية، يتزامن مع 
هجوم على ســور الصني من قبل مخلوقات 
واي«، شــكــلــهــا  ــــاي  »تـ ـــ ــ الـ تــســمــى  أســـطـــوريـــة 
أقـــرب لــلــديــنــاصــورات، وهـــي عــمــالقــة وقــويــة 
وُيقّدر عددها باملليونني. تهاجم املخلوقات 
السور، وتحاول اقتحام الصني كل 60 عامًا. 
وتلك املّرة، ستكون األصعب ألنها تزداد قوة 
وذكـــــــاًء، وســيــصــبــح عــلــى جـــاريـــن أن ينضم 
البالد،  للقّوات الصينية في حربهم لحماية 
خصوصًا مع مالمح العالقة العاطفّية التي 

تبدأ بينه وبني القائدة، لني مي.
الفيلم منذ بدايته ال يعد بأكثر من املغامرة 
املختلفة،  الــبــصــريــة  األجـــــواء  ذات  املــلــحــمــيــة 
وهـــــو أمـــــر ذكـــــي حــــني يــتــحــقــق فــــي الــنــصــف 
ــــي الـــحـــكـــايـــة  ــل فـ ــدخــ ــاعــــة األولــــــــــى، إذ يــ الــــســ
مــبــاشــرة. ســريــعــًا نــتــعــّرف إلـــى الشخصيات 
وبــالــعــالــم، قــبــل أن تــبــدأ املــعــركــة األولــــى من 

محمد جابر

في عام 2003، عرفت هوليوود للمرة األولى 
وعلى نطاق واسع اسم مخرج صيني، يدعى 
زانج يمو، بعد ترشيح فيلمه Hero ألوسكار 
أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي. قــبــل أن يــقــرر املــخــرج، 
كـــويـــنـــن تـــارنـــتـــيـــنـــو، بـــعـــدهـــا بــــعــــام، تـــوزيـــع 
الفيلم في صاالت العرض األميركية، ليحقق 
ر شــّبــاك الــتــذاكــر  نــجــاحــًا مــلــحــوظــًا، ويــتــصــدَّ
ومن  ناطقًا  كونه  رغــم  متتاليني،  ألسبوعني 

بطولة ممثلني صينيني.
ولـــكـــن، الــعــالــم الــفــريــد والـــغـــريـــب واملــلــحــمــي 
الفيلم كــان له جاذبّية، مما جعل  املــقــّدم في 
اســــم يــمــو مـــعـــروفـــًا. بــعــدهــا بـــعـــّدة ســنــوات، 
كريستيان  هــو،  هــولــيــوودي  ممثل  تحمس 
 The Flowers بيل، أن يقوم ببطولة فيلم يمو
الــفــيــلــم في  فــشــل  عـــام 2011. ورغــــم   of War
الـــبـــاب لفيلم  ـــــه فــتــح 

ّ
أن الـــتـــذاكـــر، إال  شـــبـــاك 

ثــــاٍن، بــشــراكــة أمــيــركــيــة، ومـــن بــطــولــة ممثل 
هوليوودي آخر هو مات ديمون، وبميزانّية 
أضخم كثيرًا بلغت 150 مليون دوالر، لتكون 
 ملحمّيًا جديدًا يحكي إحدى 

ً
النتيجة عمال

أساطير سور الصني العظيم.
يـــبـــدأ الــفــيــلــم بــمــعــلــومــات عـــن ســــور الــصــني 
كــأحــد عــجــائــب الــدنــيــا عــلــى مــر الـــقـــرون. وأن 
يهدف  كيلومتر   5800 بــطــول  املبني  الــســور 
ــنـــاك بــعــض األســاطــيــر  لــحــمــايــة الـــصـــني. وهـ
املــرتــبــطــة بـــه، وحــكــايــة الــفــيــلــم هـــي إحـــداهـــا. 
ليبدأ بعدها مع البطل ويليام جارين )مات 

ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــم، ويــ ــ ــــسـ ــــجـ ــى الـ ــلــ ــل املـــــــــدى عــ ــ ــويـ ــ طـ
امــتــصــاص الــكــالــســيــوم فـــي الــجــســم، ويمنع 
ــم الــحــمــل، ويــعــالــج مــن أمـــراض  حـــدوث تــســمُّ
الـــســـرطـــان، ولــــه تــأثــيــر إيـــجـــابـــي كــبــيــر على 
صحة العقل، كما ينشط الذاكرة ويحمي من 
الوظائف  من  الكثير  ولــه  األلزهايمر،  مــرض 
كامتصاص الكالسيوم والفوسفور. وُيسهل 
وظـــائـــف الـــجـــهـــاز املـــنـــاعـــي وصـــحـــة الــعــظــام 
عّرف »بعض عوارض النقص 

ُ
واألسنان«. وت

املــفــاصــل وآالم  فـــي  بــفــيــتــامــني د، بــأنــهــا آالم 
وانــحــنــاء فــي الظهر والــتــقــوس فــي القدمني، 
خصوصًا عند األطفال، إضافة إلى االكتئاب 
وآالم فـــي املـــفـــاصـــل، ورفــــع احــتــمــال تــســاقــط 

الشعر، وإمكانية زيادة في الوزن«.

»تـــاي واي« على  الــــ هــجــوم مــئــات اآلالف مــن 
الــســور. ال نفهم تــحــديــدًا مــا يــحــدث، ولكننا 
أن  الغريب،  نكون منجذبني جــدًا. وليس من 
تذّكرنا املعركة األولى بأفالم من قيبل »سيد 

الخواتم« و»البرجان«. 
ــى مـــن الــفــيــلــم  ــ ــا يـــحـــدث بــعــد املـــرحـــلـــة األولــ مـ
السيناريو  على مستوى  املشكلة،  يكون هو 
يخفق العمل في خلق أي تعاطف أو تصديق 
يطرأ  الـــذي  الكبير  والتغّير  للبطل،  حقيقي 
عـــلـــى شــخــصــيــتــه، إذ نـــجـــده فـــجـــأة مــنــتــمــيــًا 
واللغة  الثقافة  في  عنهم  يختلف  ألشخاص 
ــار فــقــط بــســبــب حــــوار بــســيــط مــع لني  ــكـ واألفـ
التبسيط املخل لم يكن مفيدًا، ولم  مــي. هــذا 
يــســاعــد مــــات ديـــمـــون أيــضــًا فـــي أدائــــــه، ألنــه 
أحــداثــه  مستوى  على  كرتونيًا  الفيلم  جعل 
ولكن  القوية.  االفتتاحية  بعد  وشخصياته 
األزمة األكبر تتمثل في أن التجديد البصري 
نفسه واملــعــركــة األولـــى األخـــاذة )الــتــي تنبئ 
بأن هناك ما هو أكثر بعد ذلــك( تكون أعلى 
ــل إلــيــه الــفــيــلــم. مـــا يــحــدث بــعــد ذلـــك،  مـــا وصـ
ــراٍر ال يــحــمــل نــفــس األثــــر.  ــكــ يـــكـــون مـــجـــرد تــ
 في املعركة الثانية وسط 

ً
ينحدر الفيلم قليال

الــضــبــاب، قــبــل أن يــصــل لــلــقــاع مــع تتابعات 
النهاية.  كان من املمكن أن يكون الفيلم أفضل 
كثيرًا، وإن كان الفيلم قد حقق نجاحًا كبيرًا 
في الصني )حقق 170 مليونًا بعد 3 أسابيع 
مــن عــرضــه(، فــإن األهـــم هــو مــا سيحققه في 
هـــولـــيـــوود نــفــســهــا كـــي ال يـــؤكـــد عــلــى كــونــه 

فرصة ضائعة.

سينما ودراما 2017… »سور الصين العظيم« … إبهار بصري وضعف بالمحتوى
عام التخلي عن البطولة المطلقة

أطعمة تعالج نقص فيتامين د

أعلنت اليونسكو عام 1996 
مدينة واالتة التاريخيّة في 

موريتانيا موقعًا للتراث 
العالمي.تقع المدينة 

جنوب شرق البالد

محمد كريم

يطلق املوريتانيون على مدينة »واالتة« التاريخية 
اسم »بوابة الصحراء«. يعود تاريخ املدينة التي 
تشبه الواحة إلى القرن األول امليالدي. واكتسبت 
الــثــالــث عشر والــربــع عشر،  الــقــرنــني  شهرتها فــي 
بــاعــتــبــارهــا مــحــطــة تــاريــخــيــة ولــوجــســتــيــة على 
طريق التجارة إلى أفريقيا عبر الصحراء، وكانت 
تسمى في الوثائق القديمة »والتن« أو »بيرو« أو 

»أياالتن«.
تقع واالتـــة فــي الــطــرف الشرقي مــن حــوض أوكــار 
جنوب شرق موريتانيا، تبعد واالتة عن العاصمة 
على  تقع  إذ  كيلومترا،   1350 حــوالــي  نــواكــشــوط 
البالد،  شرقي  جنوب  املالية  املوريتانية  الحدود 

وتحديدًا في الطرف الشرقي من حوض أوكار.
ــون، أن املـــديـــنـــة قـــد أنـــشـــأهـــا أوال  ــ ــؤرخـ ــ يــعــتــقــد املـ
ــــالف شــعــب  ــيــــة مــــن أســ الـــقـــبـــائـــل الـــرعـــويـــة الــــزراعــ
ــوا عــلــى طــول  ــاشـ ــذيـــن عـ »مــــانــــدي ســونــيــنــكــي« الـ
النتوءات الصخرية من منحدرات تيشيت - والتة، 
وتــاجــانــت فــي مــوريــتــانــيــا، والــتــي تــواجــه حــوض 
ــار. حــيــث شــيــدوا املــديــنــة الــتــي تــعــد مــن أقــدم  ــ أوكـ
املستوطنات املبنية بالحجر في قارة أفريقيا في 

ذلك العصر.
شكلت املــديــنــة أواًل جـــزءًا مــن إمــبــراطــوريــة غانا، 
ونمت بثراء عبر التجارة، وفي بداية القرن الثالث 
عــشــر، تـــطـــورت لــتــصــبــح مـــركـــزًا تــجــاريــًا وديــنــيــًا 
ــرابــــع عـــشـــر، أصــبــحــت  مــهــمــًا. وبـــحـــلـــول الـــقـــرن الــ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

عـــــام 2017،  فــــي  والــــــدرامــــــا  الــســيــنــمــا  أن  يــــبــــدو 
بعض  ي 

ّ
كتخل التغيرات،  مــن  الكثير  ستشهدان 

الفنانني عن أماكنهم على األفيشات وامللصقات 
اإلعالنية، إذ ضّحى معظمهم ببطوالتهم املطلقة.

تمّسك  الــتــي  املطلقة  البطولة  مــن  ســنــوات  فبعد 
بها الفنان أمير كرارة، وعلى مدار عدد كبير من 
تالت«  و»طـــرف  األرض«  »تحت  مثل  مسلسالته 
و»الـــطـــبـــال«، يــتــواجــد هـــذا الــعــام ســيــنــمــائــّيــًا من 
خالل فيلم »هروب اضطراري«، بمشاركة الفنان 

أحمد السقا.
ويجسد كرارة من خالل الفيلم شخصية بلطجي، 
»لوك« مختلف عما سبق وظهر به  لذلك يظهر بـ
ى 

ّ
مــن قــبــل. وألول مــرة منذ أربـــع ســنــوات، يتخل

كـــرارة عــن شــعــره الــطــويــل. والفيلم عــن قصة من 
خالد  أحمد  ــراج  وإخـ بشير،  سيد  محمد  تأليف 
موسى، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب 
وغادة عادل ومصطفى خاطر وعدد من الفنانني 

الذين يظهرون كضيوف شرف.
وتــتــخــلــى، أيـــضـــًا، الــفــنــانــة زيـــنـــة، ألول مـــرة منذ 
مــت  وقــدَّ إذ سبق  املطلقة،  البطولة  عــن  ســنــوات، 
»ليالي«  مثل  بطولتها  من  املسلسالت  من  عــددًا 
املطلقة،  البطولة  فيه  د 

ّ
تتقل عمل  أّول  كــان  الــذي 

ومسلسلي »زواج باإلكراه« و»أزمــة نسب« الذي 
عــرض في شهر رمضان املــاضــي. وتــشــارك زينة 
هــــذا الـــعـــام الــفــنــانــة نــيــلــي كـــريـــم، فـــي مسلسلها 

املــديــنــة املــــزدهــــرة جــــزءًا مـــن إمـــبـــراطـــوريـــة مــالــي. 
وهي حتى اآلن محوٌر للعديد من القصص التي 
يتناقلها املوريتانيون حول املتصوفة واألولياء 

الصالحني.
وجد الرحالة املغربي ابن بطوطة، أن سكان واالتة 
كانوا من املسلمني، وبخاصة ماسوفا وهي جزء 
الكبيرة من  الرجل دهشته  وأبــدى  من صنهاجة، 
النساء  بها  تتمتع  الــتــي  واالستقاللية  االحــتــرام 
هناك. وقد أعطى وصفا للمدينة قال فيه: »أقمت 
التشريف  باملدينة حوالي خمسني يومًا، والقيت 
والــتــرحــاب مــن ســكــانــهــا، وهـــي فــي الــعــمــوم مكان 
شــديــد الـــحـــرارة، ويــزهــو بــعــدد قــلــيــل مــن أشــجــار 
النخيل، وفي ظالل النخيل يزرع البطيخ، ويأتي 
املــيــاه الجوفية القريبة مــن هذه  الــزراعــة مــن  مــاء 
املنطقة، ويوجد الكثير من لحم الضأن الذي يمكن 

الحصول عليه«.
بدءًا من النصف الثاني من القرن الرابع عشر بدأت 
 تدريجّيًا محل واالتة كمحطة 

ّ
مدينة تمبكتو تحل

جنوبية على الطريق العابر للصحراء، وتقلصت 
ــؤلـــف  ــقــــول الـــدبـــلـــومـــاســـي واملـ أهـــمـــيـــة واالتــــــــة. ويــ
والــرحــالــة الــبــربــري، ليو أفــريــكــانــوس، والـــذي زار 
املنطقة في عامي 1509-1510 واصفًا حال املدينة 
في تلك الفترة في كتابه »وصف أفريقيا«: »مملكة 
ــة هـــي مــمــلــكــة صــغــيــرة وحــالــتــهــا متوسطة  ــ واالتـ
بــاملــقــارنــة بــاملــمــالــك الـــســـوداء األخــــرى، فــي الــواقــع 
األمـــاكـــن املــأهــولــة الــوحــيــدة فيها هــي ثـــالث قــرى 
كبيرة وبعض األكواخ التي تنتشر حول بساتني 

النخيل وفيما بينها«.
املــديــنــة الــقــديــمــة حــالــيــًا تــبــلــغ مــســاحــتــهــا حــوالــي 
600 مــتــر فــي 300 مــتــر وبــعــضــهــا أطــــالل. املباني 
املسجد  ويقع  هندسية  بأشكال  ُمزّينة  الحجرية 
أصبحت  والــيــوم،  للمدينة.  الشرقية  الحافة  على 
واالتـــــة َمــوطــنــًا ملــتــحــف املـــخـــطـــوطـــات، بــاإلضــافــة 
لــشــهــرتــهــا بــالــهــنــدســة املــعــمــاريــة الــزخــرفــيــة. وقــد 
للتراث  موقعًا   1996 عــام  فــي  اليونسكو  أعلنتها 

العاملي مع ودان وشنقيط وتيشيت.

العقد  على  بالفعل  زينة  ووقعت  »ألعلى سعر«. 
رًا. ويعّد هذا التعاون األول تلفزيونيًا الذي 

ّ
ُمؤخ

يــجــمــع الــفــنــانــتــني، عــلــمــًا أنــــه ســبــق ذلــــك تــعــاون 
سينمائّي في فيلم »واحد صفر«.

ويتخلى، ألول مرة، كل من الفنانني تامر حسني 
التي  املطلقة  البطولة  عن  العزيز  عبد  وياسمني 
اعتادا عليها طيلة السنوات املاضية، وقّررا هذا 
مــن خــالل مسلسل »وعلى  يتقاسماها  أن  الــعــام 
ــل«، املـــقـــرر الـــبـــدء فـــي تـــصـــويـــره قــريــبــًا  ــثــ رأي املــ

للعرض في موسم دراما شهر رمضان القادم.
وبعدما اعتدنا عليها كبطلة مطلقة في أفالمها 
تتخلى  املــاضــيــة،  الــســنــوات  طيلة  ومسلسالتها 
الفنانة غــادة عــادل، عن هــذه البطولة ألّول مرة، 
وذلـــك مــن أجـــل الــعــمــل مــع الــفــنــان عـــادل إمـــام في 
ـــرًا »عــفــاريــت 

َّ
مسلسله الــــذي بـــدأ تــصــويــره ُمـــؤخ

عدلي عالم«، مع املنتج تامر مرسي. 
ــداث املــســلــســل حـــول عــالــم الــصــحــافــة  ــ ــدور أحـ ــ وتـ
وكتابة الرواية من خالل شخصية »عدلي عالم« 
التي يجسدها عــادل إمـــام، وهــو رجــل يعمل في 
وزارة الثقافة في هيئة دار الكتب، ومهتم بعالم 
يــؤّهــلــه لكتابة مــقــال يومي  الكتب والـــروايـــة، مــا 
بل  عليه،  اسمه  لكنه ال يضع  الصحف،  بــإحــدى 
ــذا املـــقـــال هو  يــخــتــار اســمــًا مــســتــعــارًا. ويـــكـــون هـ
مــحــور اهــتــمــام الــــرأي الــعــام. وفـــي الــوقــت نفسه، 
تحرير  رئيس  يدخل  ما  الحكومة،  يكون حديث 
ــديـــد مــن  ــعـ الــصــحــيــفــة الـــتـــي يــكــتــب فــيــهــا فــــي الـ

املشاكل.

موسيقى وفنون وغناء في دول الخليج

)Getty( الممثل أندي لو والمخرج زانغ يمو

أيّام قليلة تفصلنا 
عن بداية مهرجان 

»سوق واقف«، في 
العاصمة القطرية 

الدوحة. المهرجان 
الذي تحّول إلى 
مناسبة سنوية، 

صار ينافس الكوبت 
وُدبي في لياٍل غنائية 

مفتوحة

مهرجانات 
شتوية

مدينة واالتة التاريخية في موريتانيا

فنون وكوكتيل

العزيز  ونجم األغنية الشعبية املغربية، عبد 
الستاتي. في دبــي، تختلف األجــواء الخاصة 
بالشق املوسيقي، ألنها تكون مرافقة ملهرجان 

املدينة للتسّوق، والذي بدأ قبل أسبوع. 
فأجواء »بوليوود« املليئة باملرح واملوسيقى 
والضحك ستكون حــاضــرة، فــي 20 مــن شهر 
فبراير/شباط القادم، تحت عنوان »بوليوود 
مباشر  مسرحي  عــرض  هــو   ،»2017 هنجاما 
الــهــزلــّيــني  ــلــني 

ّ
املــمــث مــن  بتقديمه نخبة  تــقــوم 

ت 
ّ
يوجد في رصيدهما 14 أغنية، سبق واحتل

هما 
ّ
املــراتــب األولــى في أميركا، إضافة إلــى أن

الــديــو األكــثــر ترشيحًا لــجــوائــز شــهــيــرة مثل 
أووردز«  مــيــوزيــك  كــونــتــري  أوف  »أكـــاديـــمـــي 

وغيرها. 

ماريا كاري في دبي
ماريا  العاملية  املغنية  تطل  أخـــرى،  جهة  مــن 
ُدبــي ومحبي املوسيقى،  كــاري، على جمهور 

املشهورين أمثال كروشنا سوديش. ونضيف 
إلى قائمة املشاركني في هذه األمسية كال من 
سيقدمان  ذين 

ّ
والل وكاكار،  روتيال  أورفاشي 

الرقص النقري املميز.
ــا الــــديــــو األمـــيـــركـــي الــشــهــيــر »ذا بــيــالمــي  ــ أمـ
 الـــِرحـــال فـــي دبـــي للمرة 

ُّ
بـــــــروذرز«، فــســيــحــط

الــذكــرى األربــعــني لتأسيس  األولـــى بمناسبة 
الــفــرقــة. هـــوارد وديفيد بيالمي هما من  هــذه 
إذ  كونتري«،  »البوب  موسيقى  اني 

ّ
فن أشهر 

ــيــــران اإلمــــــــارات دبــي  مـــن خــــالل مـــهـــرجـــان »طــ
ملوسيقى الجاز 2017«. مئات اآلالف بانتظار 
ذي يضم 

ّ
ماريا في دبي برصيدها الفني، وال

عددًا من األسطوانات، والتي فاقت مبيعاتها 
الــــ 220 مــلــيــون أســـطـــوانـــة، إضـــافـــة إلـــى أغـــان 
تصّدرت املراتب األولى عامليًا. حصدت ماريا 
جــوائــز عــديــدة نــذكــر منها »جــرامــي أووردز« 
و14  أووردز«  ميوزيك  »أميركان  جائزة  و21 

جائزة »بيلبورد أووردز«. 

مهرجان فبراير الكويت
وفي ذات السياق، تبدأ يوم 26 يناير الجاري، 
قام 

ُ
حفالت »مهرجان فبراير الكويت« حيث ت

6 حــفــالت، بمعدل حفلني كــل أســبــوع يومي 
األخير  الحفل  ويحيي  والــجــمــعــة.  الخميس 
املــطــرب الــســعــودي راشــد املــاجــد، بتاريخ 17 
فــبــرايــر. وتــأتــي مــشــاركــة املــاجــد فــي »فبراير 
ــيـــاب ســــنــــوات عــــن حــفــالت  ــويـــت« بـــعـــد غـ ــكـ الـ
ــد أعـــــاده  ــ ــ املــــهــــرجــــان، بـــاســـتـــثـــنـــاء حـــفـــل واحـ

السنة املاضية إلــى جمهوره في دبــي، وكان 
أيــضــًا بــرعــايــة »روتـــانـــا«. ويــشــهــد املــهــرجــان 
هــذا املوسم، أيضًا، عــودة املطرب أصيل أبو 
ــى الـــغـــنـــاء، بــعــد غـــيـــاب عـــن املـــســـارح  بـــكـــر، إلــ
والـــحـــفـــالت. والــــالفــــت، غـــيـــاب نـــجـــوم لــبــنــان 
لكن  أن شــاركــوا لسنوات،  املهرجان بعد  عن 
مصادر في »روتانا« أشارت إلى أنه يمكن أن 
تطرأ بعض التعديالت على ليالي املهرجان 
الـــذي وصــل عــدد املــشــاركــني فيه هــذه السنة 
إلــى 11 مطربًا ومــطــربــة، وهــم محمد عبده، 
عبد الله الرويشد، راشد املاجد، رابح صقر، 
نوال  بكر سالم،  أبــو  أصيل  املهندس،  ماجد 
الــكــويــتــيــة، أصــالــة نــصــري، أنــغــام، وشيرين 

عبد الوهاب.
الـــواضـــح، أن شــركــة »روتــــانــــا«، تـــغـــازل هــذه 
السنة النجمة املصرّية شيرين عبد الوهاب، 
بــعــد خــــالٍف كــبــيــٍر وقـــع بــني الــطــرفــني، وأدى 
انــتــســاب شيرين عبد  إلــى عــدم تجديد عقد 
الوهاب للشركة السعودّية، ورافقته حمالت 
وتصريحات صحافية بحق الشركة شنتها 
بالتقصير  ــا«  ــانـ »روتـ متهمة  الـــوهـــاب،  عــبــد 
واإلخــــالل بــعــقــود الــعــمــل الــتــي ربــطــت بينها 
ــنــــوات، خــــاّصــــة بـــأعـــمـــال  وبـــــني الـــشـــركـــة لــــســ

وحفالت النجمة املصرية. 
وتــبــدو الــفــنــانــة أصـــالـــة، مــرتــاحــة بــاملــشــاركــة 
للسنة الثانية في مهرجان من تنظيم الشركة 
»روتــانــا«  بــني  املصالحة  نفسها، وذلــك بعد 
ي بني 

ّ
ونصري، والتي لم تثمر عن تعاون فن

التعاون  أبقت على  أنها  لكن يبدو  الطرفني. 
في املهرجانات واملناسبات.

ستكون  الكويت«  فبراير  »مهرجان  حفالت   
ــة »روتــــــانــــــا لــلــصــوتــيــات  ــركــ ــــن تـــنـــظـــيـــم شــ مـ
ــات«، وســتــحــمــل حـــفـــالت املــهــرجــان  ــيــ ــرئــ واملــ
»النخبة  عــنــوان  ومضمونها  مفهومها  فــي 
ـــقـــام الــحــفــالت داخــــل الــصــرح 

ُ
ــالــــة«. وت واألصــ

ــز الـــشـــيـــخ جــــابــــر األحـــمـــد  ــ ــركـ ــ املــــعــــمــــاري »مـ
ــام أمـــيـــر الـــكـــويـــت، الــشــيــخ  ــــذي قــ الــثــقــافــي« الـ
صباح األحمد الجابر الصباح، بافتتاحه في 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

لوحظ غياب مطلٌق 
لنجوم لبنان عن مهرجان 

فبراير الكويت

ينصح بتناول مصادر السمك كالتونا والسلمون 
)Getty( والسردين
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)Getty( المدينة القديمة حاليًا تبلغ مساحتها حوالي 600 متر في 300 متر

فارس كرم في مهرجان سوق واقف بالدوحة 
)العربي الجديد(

)Getty /المغنية ماريا كاري في دبي )كيفن وينتر

راشد الماجد يختتم هال فبراير في الكويت بحفلة نادرة )Getty(أصالة نصري في هال فبراير )فايز نورالدين/ فرانس برس(



الــخــمــســيــنــيــات؛ فـــي ســيــاق حــالــة احــتــجــاج 
اجتاحت أوروبا والغرب للتعبير عن رفض 
مــجــتــمــع مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة 
لقيود عديدة كانت تّكبل ثقافته وسلوكيات 
 في 

ً
 أن شــحــاده الـــذي كــان فــاعــا

ّ
أبــنــائــه، إل

الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة اخــتــار صــوتــه الــخــاص 
للتعبير عن نظرته للكون واإلنسان والفن.

ــى 
ّ
يــتــخــل  )1965( بــريــســبــان«  »مــهــاجــر  فـــي 

»الـــعـــار«  أهــــل »بــلــفــنــتــو« عـــن إحــســاســهــم بــــ
حــن عــلــمــوا بـــأن الــقــادم الــغــريــب الـــذي أتــى 
 بــــاألمــــوال هـــو ابــــن بــلــدتــهــم وكـــان 

ً
مـــحـــّمـــا

قـــد رحــــل عــنــهــا مــنــذ عــقــود بــعــد أن حملت 
ليصّحح  الــيــوم  وعـــاد  منه  إحـــدى نسائهم 
 منهم يحلم بأن يكون 

ّ
ما »اقترفه«، فغدا كل

ه يقبر فقره، ليتبّن 
ّ
»ابن الخطيئة« لعل أبًا لـ

في النهاية أن سائق العربة أخطأ الطريق 
فأوصل املهاِجر إلى قرية غير قريته.

تتكّرر اللعبة على نحو مغاير في مسرحيته 
تــــروي قصة  الــتــي  »الــســّيــد بــوبــل« )1951( 
ألنه  بلدته،  أهــل  جميع  يحّبه  طيب  عجوز 
عن  يعجزون  بساطتها  على   

ً
حكمة ينطق 

اجــتــراحــهــا ضــمــن حــيــاتــهــم الــســاذجــة، إلــى 
جزيرة  إلــى  للسفر  مضطرًا  نفسه  يجد  أن 

مــجــهــولــة اســمــهــا »بـــــاول ســـكـــال« ألســبــاب 
ل تــبــدو واضـــحـــة، وهـــنـــاك يــصــيــبــه املـــرض 
لـــيـــفـــارق الـــحـــيـــاة بــعــيــدًا عـــن قــريــتــه وأهــلــه 
 من تأّماته التي دّونها في كتاب.

ّ
وحيدًا إل

يات شخصية 
ّ
ُيجّسد السيد بوبل أحد تجل

شــحــاده نــفــّســه، وهــمــا يتماثان فــي مسار 
 منهما في مبتدئها ومنتهاها، بل 

ّ
حياة كل

إن تلك الشخصية التي تحيا خارج مكانها 
أعــمــالــه،  بقية  فــي  بــآخــر  أو  ستظهر بشكل 
حــيــث يــــروي فــي »ســهــرة األمـــثـــال« )1954( 
وقائع اإلعــداد لحتفال ســرّي وغامض في 
فندق وسط غابة قصّية تنتهي بحادثة قتل 
الكلمات  إلى تفكيك  القصة  لينفذ عبر تلك 
والقوانن التي اعتدنا عليها وبتنا نعتقد 
أنها جزء أساسي من رؤانا وذواتنا، باحثًا 
عن لغة وسياقات جديدة تجعل املــرء أكثر 

انسجامًا مع محيطه.
النسجام الذي سعى إليه صاحب »أشعار« 
 عــنــا، وتلك 

ً
يــريــنــا األشـــيـــاء املــألــوفــة غــريــبــة

ــر بها أكــثــر اتــســاقــًا مــع طبيعتنا  ــفــكَّ
ُ
امل غير 

متوافقة  الخاصة  هــذه  وتبدو  اإلنسانية، 
مــع قــربــه مــن تــيــار الــســوريــالــيــة وصــداقــتــه 
املتينة مع رموزها في ذلك الوقت، لكن نظرة 
والشعرية  املسرحية،  لنصوصه  متفحّصة 
ــتــــاف جــــوهــــري مــع  ــى اخــ ــ ــذلــــك، تــحــيــل إلـ كــ
 اإلنسان 

ّ
نتاجات السوريالين؛ فهم رأوا أن

املــعــاصــر عــاجــز عــن الــتــواصــل مــع اآلخــريــن 
ما يقوده إلى العبث كنتيجة لتنافره التاّم 
معهم، بينما كان ينزع شحاده إلى إيجاد 
إلى  مــن خالها  الــفــرد  بديلة يصل  معادلة 
تصالحه »املطلق« مع الطبيعة والعالم من 

حوله، حتى لو بدا ذلك محض تخييل.
املوت هو النهاية الحاسمة واملريحة لعدد 
مــن أبــطــال شــحــاده، بــاعــتــبــاره خــاصــًا من 
الفصام،  ملؤها  وملتبسة  مضطربة  حياة 
ــل لــهــم بــدايــة جــديــدة وفــق 

ّ
وهـــو أيــضــًا يــمــث

منظور كاتبها، إذ يذهب بهم نحو حتفهم 
وكأنهم سائرون في نزهة ممتعة، فيصلون 
إلـــى نــهــايــتــهــم لــكــن أســئــلــتــهــم وهــواجــســهــم 

تبقى مستمرة.
وليس بعيدًا عن هذه املقاربة ُيمكن تلّمس 
أفــكــار ذات صــلــة؛ مــن أبـــرزهـــا تــلــك اإلشـــارة 
مها منذ 

ّ
إلى إتقانه اللغة العربية التي تعل

صغره في اإلسكندرية؛ مسقط رأســه، وفي 
بـــيـــروت حــيــث عــــادت أســـرتـــه إلــيــهــا ليكمل 
دراســتــه الــثــانــويــة والــجــامــعــيــة متخّصصًا 
هناك  املهنية  حياته  ويبتدئ  الحقوق،  في 

محمود منير

 إلــــى جـــــوار املـــايـــن الـــذي 
ٍّ

كــمــتــلــق
خمسن  مــن  بأكثر  أعماله  تابعوا 
لــغــة تــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، تـــواجـــهـــت مع 
الــذي تمّر  جــورج شــحــاده )1907 – 1989(، 
ذكرى رحيله اليوم؛ في مسرحيته »مهاجر 
بـــريـــســـبـــان«، الـــتـــي تــابــعــتــهــا فـــي أكـــثـــر من 
تــولــيــفــة إخــراجــيــة مــنــذ تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
 نسخة منها جــرى إسقاطها 

ّ
املــاضــي، وكــل

اعها.
ّ
على باد وواقع صن

الــذي تخّيل صاحب »قصة فاسكو«  العمل 
ــة »بــلــفــنــتــو«  ــريـ أحــــداثــــه وشـــخـــوصـــه فــــي قـ
ــام 1925  ــزيـــرة صــقــلــيــة عــ الــصــغــيــرة فـــي جـ
بأسماء إيطالية، بــدا كأنه يــدور في فضاء 
غير محّدد في زمانه ومكانه كما لو كانت 
هذه القرية مسرحًا يقف عليه معظم البشر 
إلى تناقض حاد  الذين قد تنقلب حياتهم 
بـــن مــبــادئــهــم وبــــن مــصــالــح »مــتــوّهــمــة«، 
الــوعــي واألخــاق  ليكتشفوا لحقًا أن أزمــة 
ون 

ّ
لديهم أعــمــق مــن »تــصــالــح« كــانــوا يظن

عبثًا أنهم يعيشونه.
ــدءًا مــن  ــ ــلـــب أعـــمـــالـــه املـــســـرحـــيـــة بــ ُكـــتـــبـــت أغـ

جورج شحاده

عُر، عمُر الحّب،
َّ

الش
 بن األصابع.

ُ
 الخمر، يسيل

ُ
مثل

ذكري، اذكري زهور األرض.
ُ
ا

كان الخجل يحمل رأسِك في حقيبة.
 انهياٍر كان يطبع قدميِك.

ُ
ألف

أنِت اآلن هناك في األعالي، فوق الرابية،
َحيث ينصب القمُر أرغناته العماقة الباردة، 

ترتعش األشجار ارتعاش
قناديل البحر

بيَد أنك ل تؤمنن بصرخاِت الطبيعِة، تلك.
 أن تلمَس الهواء، 

ُ
لو استطاعت الجبال

وأن تنضّم، عبره إلى رْكِب الفصول، 

حدائق 
لم يعد عندها بلد

هل بَحث صاحب »زهور البنفسج« عن وطن جديد يسكنه بلغة وسيطة غير لغته 
بتسميات  وأناسها  أمكنته  فتتنّكر  لبنان يخّصه وحده  إلى  بحنين  يؤثثه  األم؟ وطن 

»أجنبية«، ويعيش وطنه كمنتٍم إلى الثقافة الفرنسية ال كمواطن فرنسي، ولن تغادر 
الشاعر اللبناني أيضًا لكنة مصريّة ظلّت تشير إلى مسقط رأسه البعيد

حظي شعر جورج 
شحاده بترجمات عديدة 

إلى العربية. هنا إضاءة 
على ترجمة أقل تداوًال 

أنجزها متري وهبة 
وصدرت في طبعة 
مزدوجة مع النص 

الفرنسي عام 1988

هذا الفصل لن يمّر دون أن يشهد والدة كوكب جديد

جورج شحاده 
أسئلة تبقى وَسفر ال ينتهي

كلما وجهت 
إليه سؤاًال الذ بالصمت 

أو حّوله إلى أسئلة 

مسرح يعرض ملهاة 
البشر بين تناقض 

مصالحهم ومبادئهم

ــه الــمــســرحــيــة  ــال ــم ــى جــانــب أع ــ إل
والــشــعــريــة، أنــجــز جـــورج شــحــاده 
أخرجه  الــذي  »جحا«  فيلم  سيناريو 
أول  ــان  وك باراتييه،  جــان  الفرنسي 
بعد  تونس  في  يُنتج  سينمائي  عمل 
االستقالل عام 1957. الفيلم الذي قام 
الشريف  عمر  الراحل  الفنان  ببطولته 
لشخصية  جديدة  رؤيــة  على  مبني 
جمعت  حّب  قصة  عبر  التراثية  جحا 
في  طاعن  شيخ  بزوجة  فقيرًا  شابًا 
السن، لكن ما ميّز الفيلم، بحسب نقاد 

سينمائيين، أن الشعر لم يغادر الكادر.

الشعر لم يغادر الكادر

2425
ثقافة

فّواز حداد

يتطرق الــحــديــث أحــيــانــا إلــى مــا يــجــري فــي »الــوســط الثقافي« وكـــأن هناك 
»وسط«  في  اجتماعاتهم  يعقدون  والفنانني  واألدبــاء  الباحثني  من  مثقفني 
البلد واملنطقة والــعــالــم. وقــد اجتمعت كلمتهم  أمــور تهّم  يــتــداولــون فــي  مــا، 
على التعاضد والتكافل. هذا غير موجود، وإذا كانت يافطة اتحادات الكتاب 
فاالتحاد شعار  الدورية؛  باالنتخابات  انشغالها  فداللة على  عاليا،  ترفرف 

ينبغي أن يبقى مرفوعا.
الشعارات  االفــتــراضــيــة«،  »الثقافة  بـ مــؤخــرًا أصــبــح هــنــاك مــا يمكن دعــوتــه 
االتـــحـــادات،  مثقفي  مــن  أكــبــر  مجتمعا  تمثل  تجمعها.  مــمــا  أكــثــر  تفرقها 
لكل جديد،  العام، يضم قارئني متابعني  الفضاء  انفتاحا منها على  وأكثر 
والتعليق عليه سلبا او إيجابا، ومتابعني ملا يجري في السياسة واملجتمع، 
ال  ــة 

ّ
وخــف باندفاع  معها  يتعاملون  األمـــور،  عــن جميع  الكتابة  يستسهلون 

فلوسائل  الساحة،  أمــا  املنطق.  بقواعد  االلــتــزام  عــدم  مخاطرة  مــن  يخلوان 
التواصل االجتماعي، ما يوفر مجاالت غير محدودة للقول واالنتشار. 

في الحقيقة، »الربيع العربي« أحد العوامل املؤثرة في هذا الوضع االنتقالي، 
العام،  الشأن  بوابة  من  ومعاركها  معتركها  دخلوا  الــهــواة  الثقافة  اع 

ّ
فصن

ــهــم عــلــيــه اشــتــبــاكــهــم بـــحـــروب املــنــطــقــة، ما 
ّ
وتــقــريــر وجــهــة املــســتــقــبــل، حــث
استدرجهم إلى االنهماك فيها. 

 تجربة واعدة بحد ذاتها، فالثقافة حرية ال تساعد عليها الوسائل القديمة، 
السلطوية  املحلية  الــرقــابــات  إلــيــهــا  تمتد  أن  قــبــل  انــتــهــازهــا  يــجــري  فــرصــة 
واالجتماعية واألدبية. ال ننسى، قوانني املحاكم إذا استدعى األمــر، تشمل 
حتى الهواء الذي نتنفسه. ال سيما أنهم يتناولون القضايا الكبرى، من دون 
إهمال القضايا الصغرى، مع التشكيك بهما، فمن الوطن إلى القومية، والعدالة 
والكفر  واإللــحــاد  واإليــمــان  والــتــراث  والتاريخ  والتدّين  والطائفية  وفلسطني 
والتعذيب...  والقتل  ط 

ّ
والتسل والسلطة  والجنون  والعقل  والتفكير  والتكفير 

 من األسئلة ال 
ً
كم هناك من قضايا متشابكة مع بعضها بعضا تفتح سيال

ها عالقة بال إجابات، فاإلشكاالت القديمة على حالها، لم تمت، 
ّ
تتوقف، وكل

كانت في تجّدد دائم.
في زمن مضى، كان القول الرائج هو أن طرح األسئلة يقدح زناد الفكر، ويبدو 
أن زناد الفكر لم يطلق أجوبة، لم يكن إال غوصا في املعميات. اليوم تتراكم 
التساؤالت. لم تعد في دائرة التفكير فقط، صارت تواجهنا على أرض الواقع، 
فيه  الــخــوض  ليس بوسع رواده  االفــتــراضــي، وهــو عالم  العالم  إليها  املــدخــل 
من  أكثر  يستحق  ال  عبثيا  لهم  يبدو  فالعالم  االســتــعــراض،  على سبيل  إال 
أسئلة بال  مــن تكديس  الــنــار، وال جــدوى  الثقافة على خــط  بينما  السخرية. 
إجابات، هناك ماليني من البشر ال يعانون من العبث امليتافيزيقي، وإنما من 

املوت العبثي، ويدفعون ثمن العيش؛ شظفا وجوعا وبردًا وقهرًا وموتا. 
في هذا الفضاء املفتوح، قد تصبح أمراضنا أشّد فتكا تحت ظالل حرية ال 
مسؤولة تتجرأ على كل شيء وال يعوقها شيء في فضاء ال قواعد تحكمه 

سوى املتعة التي يوفرها االفتراضي ال الحقيقي.
 املطلق عقالها أكثر املحرومني توقا إليها؟ 

ُ
ل الحرية

ِّ
ضل

ُ
ألن ت

الحرية كافتراض

استعادة

فعاليات

قبل أن ينتقل إلى فرنسا عام 1933، ويختار 
النــتــســاب إلـــى وســطــهــا الــثــقــافــي والكتابة 
كبيرين  ومكانة  بتقدير  ويحظى  بلغتها، 

بعد أقل من عقدين من إقامته فيها.
هل بَحث صاحب »زهور البنفسج« )1960( 
بلغة وسيطة غير  عــن وطــن جديد يسكنه 
لبنان  إلـــى  بحنن  يــؤثــثــه  وطـــن  األم؟  لغته 
يــخــّصــه وحــــده فــتــتــنــّكــر أمــكــنــتــه وأنــاســهــا 
ــيـــات »أجــــنــــبــــيــــة« لـــكـــنـــهـــا تــحــتــفــظ  ــمـ ــتـــسـ بـ
ويعيش  وروحـــهـــا،  وأســـرارهـــا  بحكاياتها 
ــــى الـــثـــقـــافـــة الــفــرنــســيــة ل  ــه كــمــنــتــٍم إلـ ــنـ وطـ
كــمــواطــن فــرنــســي، بــحــســب مـــا كــــان يصف 
ت 

ّ
نفسه، ولن تغادره أيضًا لكنة مصرّية ظل

تشير إلى مسقط رأسه البعيد.
ل إجابات محّددة عن هذا التساؤل، وربما 
سيفاجأ كثيرون بأن سيرة الرجل يكتنفها 
الــغــمــوض فــي كــثــيــر مــن جــوانــبــهــا الــتــي لم 
يسع يومًا إلى توضيحها وهو الذي رفض 
حياته،  طيلة  معه  صحافية  مقابلة  إجـــراء 
ولــم يترك ســوى صــور شخصية مــعــدودة، 

ًا على دْرِب السماء.
ّ
لسْرِت حق

■ ■ ■

 العشرين،
ِّ
، في سن

ٌ
إنه لرتعاش

أن يرى اإلنسان عينْيه في ماِء النساء.
تبّرجِت الغرفة كما يتبّرُج البحر.

ا.
ْ
 الليل عمرين

َ
خلط

كعصفورين يطيران معًا، منسحقْن.
تحت صمِت األعشاش الرهيب

 الُجزر!
ُ
يا نغمًا تترنم به حجارة
■ ■ ■

تثغو النعاُج األولى قرب املستنقع.
غفونا تحت شجرة.

كان القمر يبرز مثل حيوان في زوبعة
بينما تحترق أوراق الريح.

 ذاتنا في صورة أفضل،
ُ
كيما نكون

 إنسانًا ينام عند مفرق كل درب،
ّ
حلمنا بأن

تثير األعاجيب جبينه
ه ظال السماء.

َ
ي كِتف

ّ
ول تغط

بجانب ذلك النائم كما بجانبنا، مجرفة
وتلك الصرخات املنبعثة من الحقول.

■ ■ ■

حّبي الرائع مثل الحجر املجنون.
إنِك تحسبن خفيفًا ذلك الشحوب

البعد  فــي  تمعنن  مــا  لــفــرط  ينتابني  الـــذي 
ي لتعودي

ّ
عن

إلى الساعة التي فيها نخلق وردة أنا وأنِت 

 عــنــه. فــي الــبــحــث عــن سنة 
ّ

ــل ومــعــلــومــات أقـ
مـــولـــده، نــقــع عــلــى أكــثــر مـــن تـــاريـــخ: 1905، 
1910، لكن الشاعر والناقد اللبناني شربل 
داغر ينقل عنه في لقاء جمعهما، أن شحاده 
كتب تعريفًا موجزًا عن نفسه ردًا على سؤال 
مــن لجنة منحته جــائــزة عــن أشــعــاره، كان 
في  اإلسكندرية  فــي  »ولـــدت  كالتالي:  نصه 
مصر في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1907، 
في عائلة لبنانية من الطائفة األرثوذكسية، 

ذات ثقافة فرنسية«.
ــه كــان  ــه يــكــشــف فــيــه شـــحـــاده أنــ ــ الــلــقــاء ذاتـ
ــديـــث إلـــــى اإلعـــــــــام، وكــلــمــا  يـــتـــحـــاشـــى الـــحـ
وّجه إليه سؤال لذ بالصمت أو حّوله إلى 
أســئــلــة بــاتــجــاه مــقــاِبــلــه، ولـــم يــنــج مــن قلقه 
بقربه  بالجلوس  فــإذا هممت  بالكتابة،   

ّ
إل

قام من مقعده، وإذا قمت قبالته أدار ظهره 
س.

َ
ومشى... وإذا تبعته جل

ــائـــع مــتــســلــســلــة وكـــامـــلـــة لــعــمــر مــديــد  ل وقـ
جــاوز ثمانن عــامــًا، فمعظم مــا ُيـــروى عنه 
يدخل في خانة التكّهن وعدم اليقن، لدرجة 

نسب إليه مقولت لم يأت بها، فا أثر 
ُ
أن ت

ثابتًا حوله سوى كتاباته التي ذهبت إلى 
تكثيف اغتراباته وإحساسه بالوحشة من 
العالم والحزن عليه في آن، ولم يكن أفضل 
ــادًل مـــوضـــوعـــيـــًا لـــهـــا، فــا  ــعــ مــــن املــــســــرح مــ
ينفصل فيها عن الواقع لكنه ل ينغمس فيه؛ 
خارجها،  والجميع  الخشبة،  فــوق  الجميع 
 

ّ
 ما فيهم يذّكر بعاديتهم وبشرّيتهم إل

ّ
وكل

ما يقولونه كأنبياء أو فاسفة أو مجانن 
خروجًا أو تساميًا على لحظتهم الراهنة.

ــداد  ــتــ ــرح بـــوصـــفـــه امــ ــ ــسـ ــ »خــــــــــروج« إلــــــى املـ
بــدأ وختم حياته بها؛  التي  تلك  القصيدة، 
للتو،  كتبت  كأنها  كلمات  بـــرزخ  مــن  حــيــاة 
ومن قلق ورعشات ل تنتهي، حيث دّون في 

إحداها:
»هناك حدائق لم يعد عندها بلد 

 برفقة املاء
ً
وحيدة

تقطعها حمائم، زرقاء ول أعشاش لها. 
ور السعادة

ّ
 القمر هو بل

َّ
لكن

والطفل يتذّكر فوضى عظيمة«. 

إطاللة
تصويب

نجوان درويش

جناَح  كاملوجة  َمــسَّ  منك،  مقطٌع 
نومي

ِع 
ِّ
املتقط

 الُجُزْر«.
ُ
ُم به حجارة

ّ
»يا نغما تترن

حـــــاول الـــعـــودة لــإمــســاك 
ُ
وكــنــُت أ
بالنوم 

لــكــّن حــجــارة الـــُجـــُزر كــانــت تقيم 
كرنفالها الصامت

مس
ّ

تحت الش
وتدعونا.

تـــحـــت شــمــس   
ٌ
نـــكـــتـــة ــعــتــك  إنَّ قــّب

الشرق هذي 
ــنــــدرانــــي أن  ــكــ  أيـــهـــا اإلســ

ٌ
ــة ــتـ ــكـ ونـ

نقرأك بلغٍة أجنبية 
وأنت تقود اآلن مركبنا بني الجزر

ضاحكا 
مــن إشــاعــة مــوتــك ذات نــهــار من 

يناير 1989
ودفنك في »مونبارناس« 

 الُجُزر«!
ُ
ُم به حجارة

ّ
»يا نغما تترن

■ ■ ■

في  رون 
ّ
املتخط الفتية  هــؤالء  من 

طرقات بيبلوس
ــــعــــشــــريــــن مــن  ــامــــس وال ــــخــ ــي ال ــ فـ

نيسان
شــــجــــار 

َ
ــن أ ــ ــقــــرب مـ ــ ــال ــّرون بــ ــ ــمــ ــ ــ ي

الدردار 
والقمُر يعدهم باالكتمال؟

ــة لــيــلــٍة كــانــت فـــي »عــمــشــيــت«  ــ وأّيـ
وَمن آنساتهم الثمالت

في املراقد البحرية؟

رون في شوارع 
ّ
َمْن الفتية املتخط

نيسان
شـــجـــار الـــــدردار 

َ
ال تــســلــهــم عـــن أ
والبوص والقيقب

ناهيك عن الصنوبر واألْرز 
سمائهم؛

َ
ال تسلهم حتى عن أ

أضاعوها 
ــــرون فـــــي طـــرقـــات 

ّ
ــط ــخــ ــتــ وهــــــم يــ

بيبلوس.

بيروت، الحّب الذي يمسك بقوسه المرفأ« في  الخميس في »غاليري  بعد غٍد  السابعة من مساء  يُفتتح عند 
الحادي  ستيفاني سعادة الذي يُختتم في  اللبنانية  للفنانة  الفضاء الثاني  معرض 
للتعبير عن  لغة مجازية  المعرض  أعمال  تستعير  المقبل.  آذار/ مارس  والثالثين من 

اآلثار والحفريات وما تولّده من إشارات ورموز في الذاكرة اإلنسانية.

ستانيسالفسكي  مسرح  فرقة  تــقــّدم  المقبل،  الخميس  مــن  السابعة  عند 
يوجين  أوبــرا  مسقط،  في  ــرا«  األوب »دار  في  الروسية  دانشينكو  ونيميروفيتش 
شعري  نص  عن   1879 عام  تشايكوفسكي  الروسي  الموسيقار  ألّفها  التي  أونجين 
نفسه  الوقت  في  عرضه  سيعاد  الحفل  بوشكين.  أللكسندر  ذاته  العنوان  يحمل 

السبت المقبل.

بداية من السادسة من مساء اليوم، تقّدم الكاتبة التونسية فوزية الزواري )1955( 
آخر أعمالها جسد أّمي )بالفرنسية، منشورات »جويل كلوفيلد«( ضمن لقاء أدبي 
ينظمه »المعهد الثقافي الفرنسي« في تونس العاصمة. العمل حاز مؤخرًا على 
»جائزة القارات الخمس للفرنكوفونية« وهو عاشر إصدارات الزواري التي تراوح بين 

الكتابات الروائية والدراسات الحضارية واألدبية.

يتواصل في »غاليري النيل« في القاهرة حتى السابع من شباط/ فبراير المقبل معرض 
الفنانة المصرية نهى ناجي. يضّم المعرض أعماًال تحاكي مشاهد من خمسينيات 
وستينيات القرن الماضي في مصر، وتتمحور جميعها حول عالقة اإلنسان بالزمن 

وانعكاس التغيرات الثقافية على الشكل والحركة واألداء ولغة الجسد. 
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إلى ج. شحاده

جورج شحاده )يمين( وزوجته بريجيت مع موريس بون، تموز 1953

والشمس.
وردة لم يعثر لها على أثر

ل الصياد ول الفارسة الرشيقة التي تساكن 
الغيوم

ول تــلــك األهـــزوجـــة الــتــي تــنــشــر الــحــيــاة في 
املساكن املبعثرة.

كنت حقًا تلك املرأة.
 أنا قمره.

ً
لن بقطرات الفجر سها

ّ
تبل

■ ■ ■

في كل صيف، إذًا، ستنتابني
كآبة جديدة.

ول أحّبك على النحو الذي أبوح به لِك.
في سبيل حصان أبيض بياض الشتاء، 

تتعّرى النسائم من قطرات الندى
وتموت العصافير من جراح البحر.
تّوجي الحّب الذي يمسك بقوسه. 

 عبر املساء، 
ٌ
مّرت سنونوة

ل لون لها ول َحْيل.
يـــمـــّر دون أن يــشــهــد ولدة  لـــن  الــفــصــل  ــذا  هــ

كوكب جديد.
فزرقته ساخنة من سخونة كل الليالي.

أحلم صارخًا في منزل األوراق.
األغنية املضناة كانت تقول: هذا أنا، هذا أنا.
 معي دمية 

ً
حــّرروهــا! دعــونــي أمضي حــامــا

الآللئ.
ماتت الغابات 

وطارت أوراقها عبر الجراح.
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مشروع دفاعي

منحوتات

تضاريس مختلفة

امتداد حدودي

ازدحام سياحي

يعتبر سور الصني العظيم مشروعًا دفاعيًا عسكريا قديمًا بارزا ونادرا في 
التاريخ املعماري البشري. ويتكون هذا املشروع من الحيطان الدفاعية وأبراج 
من  وغيرها  اإلنـــذار،  وأبــراج  الجنود  وثكنات  االستراتيجية  واملــمــرات  املراقبة 
املنشآت الدفاعية. ويسيطر على هذا املشروع الدفاعي نظام قيادي عسكري 

متكامل يتكون من مستويات مختلفة.

إضافة إلى أبراج املراقبة واملماشي وما يشبه القالع، والتي تمأل سور الصني، 
يضم أيضًا عددًا من املنحوتات يظن أنها تمثل حكم أسرة منغ التي ساهمت 
في مد السور وتدعيمه، إذ تم في عهدها استبدال األجزاء التي بنيت بالطني، 

ببناءات من الطوب.

يمر سور الصني العظيم بتضاريس جغرافية 
مختلفة ومعقدة، حيث يعبر الجبال واألجرف 
ويــخــتــرق الــصــحــراء ويــجــتــاز املــــروج ويقطع 
األنـــهـــار. لــذلــك إن الــهــيــاكــل املــعــمــاريــة للسور 
املناطق  فــي  الــســور  بني  إذ  وغريبة،  مختلفة 
ــن األحـــجـــار  ــواد مـــكـــونـــة مــ ــمــ الـــصـــحـــراويـــة بــ
املــحــلــيــة ونـــوع خـــاص مــن الــصــفــصــاف نظرا 
ــا فــــي مــنــاطــق  ــ ــوب. أمـ ــ ــطـ ــ لـــشـــح الـــصـــخـــور والـ
الصني،  غربي  األصفر شمال  التراب  هضبة 
غير  الطوب  أو  املدكوك  بالتراب  السور  فبني 
املحروق، لكنه متني وقوي وال يقل عن متانة 

السور املبني بالصخور واآلجر.

الغربية للصني، من تشنهوانغتاو على خليج بحر بوهاي  الشمالية والشمالية  الحدود  يمتد سور الصني على 
الغرب. يبلغ طول سور الصني 2400  )البحر األصفر( في الشرق إلى منطقة غاوتاي في مقاطعة غانسو في 
في  العالم  في  الجديدة  السبع  الدنيا  واحــدًا من عجائب  واختير  العاملي،  الــتــراث  مواقع  أهــم  أحــد  وهــو  كيلومتر، 

استطالع للرأي الدولي عام 2007.

أصبح سور الصني العظيم من أهم األشياء التي ال بد من رؤيتها بالنسبة للزوار والسائحني. ويتوافد إليه الناس 
من جميع أنحاء العالم كل عام، حتى يصبح من الصعب السير عليه والتمتع باملناظر الخالبة املحيطة به، أو التدقيق 
ببنائه. أما الصور املأخوذة للسور وهو خال من الــزوار، فهي عادة ما تكون ألغراض ترويجية فقط، إذ يندر أن 

يتمكن أي زائر للسور من تجنب االزدحام اليومي الكثيف.

زمان يا مكان
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رياضة

أكد البولندي 
هنري 
كاسبرتشاك 
مدرب المنتخب 
التونسي أن 
فريقه لم يكن 
يستحق الخسارة 
أمام السنغال 
في بطولة أمم 
أفريقيا، وذلك 
بعدما انتهت 
المباراة بهدفين 
نظيفين لصالح 
السنغال. 
وقال لوسائل 
اإلعالم عن 
مواجهة الجزائر 
القادمة: »ال 
أقول مواجهة 
حاسمة لكنها 
مهمة بالنسبة 
للمنتخبين، يجب 
فعل كل شيء 
من أجل تحقيق 
نسور قرطاج أضاعوا فرصًا بالجملة )خالد دسوقي/ فرانس برس(نتيجة جيدة«.

كاسبرتشاك بعد السقوط

تعاقد النادي األفريقي التونسي الجناح األيسر 
املنوبي الحداد مع غريمه املحلي األوملبي الباجي، 

وأعلن في بيانه الرسمي املقتضب: »وقع الحداد 
عقدًا مع النادي ملدة أربعة أعوام ونصف العام«. 

ولفت صاحب الـ20 عامًا انتباه كبرى أندية 
الدوري بعد تألقه في صفوف األوملبي الباجي 

الذي انضم إليه قبل بداية املوسم قادمًا من 
لوهافر الفرنسي. وكان الفريق قد ضم في وقت 

سابق أسامة الدراجي وسليمان كشك.

حقق الرياضي حامل اللقب فوزه السادس في 
الدوري اللبناني لكرة السلة باكتساحه مضيفه 

ووصيفه الحكمة بنتيجة 109-79. وينفرد 
الرياضي باملركز الثالث برصيد 21 نقطة من 

تسع مباريات بفارق أربع نقاط عن الهومنتمن 
املتصدر. وبقي الحكمة باملركز الثامن برصيد 15 

نقطة بعد أن مني بخسارته السادسة. ولم يجد 
الرياضي صعوبة كبيرة للفوز على منافسه الذي 

يمر بفترة من عدم االستقرار في خط الدفاع.

عرقل الكرخ مهمة الجوية في العودة إلى سكة 
االنتصارات واستعادة نغمة الفوز، بعد تعادله 

معه صفر - صفر على استاد الشعب الدولي 
ضمن املرحلة الثامنة عشرة من بطولة العراق 

لكرة القدم. والتعادل هو الثالث تواليًا للجوية، 
ووضعه في املركز السابع موقتًا برصيد 25 

نقطة، مقابل تسع نقاط للكرخ في املركز السادس 
عشر. كما انتهت املباراة بن كرباء وضيفه نفط 

ميسان بالنتيجة نفسها.

األفريقي التونسي 
يتعاقد مع الجناح 

األيسر الحداد

الرياضي يكتسح 
الحكمة في دوري 

السلة اللبناني

الكرخ يعرقل 
الجوية في الدوري 

العراقي
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رياضة

السعودية ستواجه 
ألمانيا القوية في 

الجولة المقبلة

السيتي يسقط برباعية نظيفة أمام إيفرتون
تلقت آمال مانشستر سيتي في املنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لكرة القدم ضربة قوية بالخسارة 4-صفر على ملعب إيفرتون بفضل تألق 
روميلو لوكاكو والثنائي الشاب توم ديفيز وأديموال لوكمان لتزداد معاناة بيب 
غوارديوال. وتعرض املدرب اإلسباني ألكبر خسارة بالدوري بعد استحواذه 
على نصيب األسد من امتالك الكرة والفرص، لكن األخطاء الدفاعية الساذجة 
منحت الفرصة للمهاجم البلجيكي لوكاكو لتسجيل هدفه 12 بالدوري عندما 

هز الشباك في الدقيقة 34.
ــاف ديفيز  النتيجة بــهــدف ثــان بعد االســتــراحــة وأضـ وعـــزز كيفن مــيــراالس 
ليبدو  مــع فريقه  لــه  الثالث واألول  الــهــدف  الــنــادي  أكاديمية  عــامــا( خريج   18(
سيتي عاجزًا بشكل كبير. وأضاف البديل لوكمان الذي خاض مباراته األولى 
وعمره 19 عاما الهدف الرابع من أول ملسة له في الوقت املحتسب بدل الضائع 
عندما استغل خطأ من مدافع إيفرتون السابق جون ستونز ليخسر سيتي 
للمرة الرابعة في آخر ثماني مباريات بالدوري. وتركت هذه الخسارة الثانية 
لسيتي في مرسيسايد بعد األولى أمام ليفربول في ليلة رأس السنة في املركز 

الخامس بفارق عشر نقاط عن تشلسي املتصدر.

روما يتشبث بوصافة الدوري اإليطالي
بــهــدف نظيف على ملعب  أوديــنــيــزي  فـــوزًا صعبا على مضيفه  رومـــا  حقق 
القدم.  لكرة  اإليطالي  لــلــدوري  العشرين  الجولة  منافسات  إطــار  في  فريولي، 
وأحرز البلجيكي رادجا ناينغوالن، العب وسط فريق العاصمة، هدف املباراة 
ملضاعفة  فرصة  دجيكو  إديــن  املهاجم  أضــاف  كما  )د.12(،  مبكرًا  الوحيد 
النتيجة بعدها بست دقائق فقط من عالمة الجزاء. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد 
روما للنقطة رقم 44 منفردًا باملركز الثاني، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 

النقطة 25 في املركز الحادي عشر. 

تعادل اليونايتد وليفربول
في »ديربي الكراهية«

اآلن،  يونايتد حتى  مانشستر  مع  أهدافه  أهــم  إبراهيموفيتش  زالتــان  سجل 
ليمنحه نقطة التعادل 1-1 مع غريمه التقليدي ليفربول في استاد أولد ترافورد 
األحــد، وهــو هدفه رقم  اليوم  القدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  بــالــدوري  قمة  في 
يونايتد  ميلنر جماهير  وأسكت جيمس  املوسم.  هــذا  املسابقات  بجميع   19
عندما وضع ليفربول في املقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 27 بعدما تسبب 
الفرنسي بول بوغبا بركلة جزاء على إثر ملسة يد متهورة، وبدا أن فريق املدرب 
يورغن كلوب في طريقه لفوز مهم قبل أن ينتزع النجم السويدي التعادل في 
األهــداف عن  بفارق  الثالث  املركز  ليفربول  النتيجة يحتل  الدقيقة 84. وبهذه 
نقاط  بــفــارق سبع  الــصــدارة  فــي  يحلق  لكن تشلسي  الترتيب  ثاني  توتنهام 
مباريات  تسع  عند  انتصاراته  توقفت سلسلة  الــذي  يونايتد  ويبقى  عنهما. 

متتالية في املركز السادس.

... ونابولي ينتصر على أرضه
وفي نفس الجولة، فاز فريق نابولي على ضيفه بيسكارا، املتذيل بتسع نقاط، 
املركز  ـــ41 نقطة فــي  ل ليرفع رصــيــده  بــاولــو،  بثالثية )3-1( على ملعب ســان 
لورينزو  اإليطالي  املــدافــع  مــن  كــل  األهـــداف ألصــحــاب األرض  الثالث. وسجل 
تونيلي )د.47(، والعب الوسط السلوفاكي ماريك هامشيك )د.50(، واملهاجم 
هدف  كــابــراري  جيانلوكا  أحـــرز  بينما  )د.86(،  ميرتينز  درايـــس  البلجيكي 
الضائع )د.94(. وحضر  بــدل  الــوقــت  فــي  الوحيد مــن ضربة جــزاء  الضيوف 
اللقاء األسطورة األرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا وذلك تزامنا مع احتفال 

الفريق بأول لقب له في الدوري اإليطالي منذ ثالثني عاما.

العالم  اســتــعــادت قطر تــوازنــهــا فــي بطولة 
لكرة اليد املقامة بفرنسا لتفوز 32-22 على 
البحرين. وعوضت قطر وصيفة بطل العالم 
املجموعة  افــتــتــاح  فــي  مــصــر  مــن  هزيمتها 

الرابعة لتنتصر في الجولة الثانية.
ــقـــطـــري الــــشــــوط األول  ــهــــى املــنــتــخــب الـ وأنــ
بفارق عشرة  اللقاء  ثم حسم   9-19 متقدما 
أهــــداف أيــضــا. واخــتــيــر العــبــه كــمــال الــديــن 
مــاش كأفضل العــب في املــبــاراة. وتتصدر 
الـــســـويـــد والــــدنــــمــــارك املـــجـــمـــوعـــة بــرصــيــد 
ــقـــاط مــــن فــــوزيــــن مــتــتــالــيــن وتــحــل  ــع نـ ــ أربــ
مصر ثالثة بفارق األهــداف عن قطر رابعة 
البحرين ونظيره  الترتيب. ويقبع منتخب 
األرجنتيني في آخر مركزين بعد هزيمتن 
مــتــتــالــيــتــن. وفـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة عجز 
منتخب تــونــس وصــيــف بــطــل أفــريــقــيــا عن 
تحقيق أول انتصار له في البطولة ليتعادل 

مع أيسلندا بنتيجة 22-22.
ففي ثالث جوالت املجموعة تراجعت تونس 
 11-13 متقدمة  األول  الــشــوط  أنــهــت  بعدما 
لــتــتــعــادل بــعــد هــزيــمــتــن مــتــتــالــيــتــن أمـــام 

ــا ســيــتــي ثـــانـــدر  واصــــــل نــجــمــا أوكــــاهــــومــ
ــــس، راســــــــل وســـتـــبـــروك  ــتــ ــ ــيــــوســــن روكــ وهــ
وجــيــمــس هـــــــاردن، تــألــقــهــمــا هــــذا املـــوســـم، 
فحقق األول ثاثيته املزدوجة »تريبل دبل« 
العشرين في الفوز على ساكرامنتو كينغز 
الفوز  في   12 الـ  والثاني ثاثيته   ،118-122
دوري  فـــي   ،112-137 نــتــس  بــروكــلــن  عــلــى 
وسجل  للمحترفن.  األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة 
وســتــبــروك املــرشــح بــقــوة لنيل لــقــب أفضل 
العب في املوسم العادي 36 نقطة، وأضاف 
ــر تــــمــــريــــرات حـــاســـمـــة،  ــشــ 11 مـــتـــابـــعـــة وعــ
ليحقق الثاثية املزدوجة الـ 57 في مسيرته 
االحترافية. وأضاف إيفان كانتر 29 نقطة، 
لــيــســاهــمــا فــــي تــحــقــيــق أوكــــاهــــومــــا فــــوزه 
الخامس والعشرين هذا املوسم، في مقابل 
17 خسارة. أما هاردن فسجل 22 نقطة و11 
في  ليساهم  متابعة،  و11  حاسمة  تمريرة 
بعد هزيمتن  األول  فــوزه  تحقيق روكتس 
متتاليتن. وساهم األداء الجماعي لاعبي 
ــي تـــفـــوقـــهـــم الــــعــــريــــض عــلــى  ــ ــيــــوســــن فــ هــ
بروكلن، اذ سجل ستة العبن عشر نقاط 

مقدونيا وإسبانيا وتقلصت بذلك فرصها 
أيسلندا  املقبل. ونجحت  للدور  التأهل  في 
الشوط  أهــداف في  بفارق ثاثة  التقدم  في 
الثاني لكن منتخب تونس استفاق متأخرًا 

مستفيدًا من دعم جماهيره الكبيرة.
وسجل أسامة حسني هدف التعادل لتونس 
سعيد  صبحي  زميله  وأهـــدر  النهاية  قبل 
فــرصــة أخــيــرة النــتــزاع الــفــوز. وقـــال أســامــة 
ــاراة:  ــبــ ــــب تـــونـــس عـــقـــب املــ الـــبـــوغـــانـــمـــي العـ
»كــانــت املــواجــهــة صعبة جــدًا أمــام منتخب 
أيــســلــنــدا وقـــويـــة مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة، 
لكننا  األول  الــشــوط  فــي  لعبنا بشكل جيد 
لم نحافظ على نسقنا في النصف الثاني«.

وأضاف: »نثق في قدراتنا وإمكاناتنا، لذلك 
لـــن نــرمــي املــنــديــل وســنــواصــل الـــدفـــاع عن 
التأهل للدور املقبل«. واختير  فرصتنا في 
الــتــونــســي أمـــن بــالــنــور كــأفــضــل العـــب في 
ــا. وتــحــتــل  ــاراة بــعــد تــســجــيــلــه 12 هـــدفـ ــبــ املــ
الخامس وقبل األخير بينما  املركز  تونس 
يــتــقــاســم الــــصــــدارة ســلــوفــيــنــيــا ومــقــدونــيــا 

وإسبانيا بفوزين في مباراتن.

على األقـــل. وكـــان أفــضــل مسجل لهيوسن 
إريك غوردون مع 24 نقطة، وأضاف تريفور 
أريزا 23، ليكبدا بروكلن هزيمته العاشرة 
تواليا والـ 32 هذا املوسم، في مقابل ثمانية 
انــتــصــارات فقط. أمــا هيوسن الــذي يحتل 
الغربية،  املنطقة  ترتيب  فــي  الثالث  املــركــز 
املوسم،  الثاني والثاثن هــذا  فــوزه  فحقق 
مــقــابــل 11 هــزيــمــة فــقــط. أمـــا لـــدى بــروكــلــن 
للمرة  تواليا  العاشرة  هزيمته  تكبد  الــذي 
الثانية خال 12 شهرًا، فكان أفضل مسجل 

تريفور بوكر مع 18 نقطة.
وفي لقاء آخر، نجح فريق تورنتو رابتورز 
في تحقيق فوٍز مهم على نيوريورك نيكس 
تــورنــتــو  العــــب  وكـــــان   ،101-116 بــنــتــيــحــة 
في  املــســجــلــن  أفـــضـــل  روزان  ــتــــورز دي  رابــ
ــل مــعــدلــه الــتــهــديــفــي في  الــفــريــقــن إذ وصــ
اللقاء إلى 23 نقطة مقابل 21 لزميله بويل 
لـــكـــارول، فيما كـــان الــاعــب األمــيــركــي  و20 
كارميلو أنطوني األفضل بفريقه بتسجيله 
19 نقطة، إذ لم يتجاوز أي العب من الباكس 
حاجز العشرين نقطة. وتمكن فريق أتاتنا 
هوكس من الفوز على أرضه بنتيجة 111-
أن  98 على نظيره ميلووكي باكس، ورغــم 
أنتيتوكونمبو  جيانيس  اليوناني  الاعب 
تــألــق مـــن جــانــب بــاكــس وســجــل 33 نقطة 
وكــــان أفــضــل مــســجــٍل فـــي املـــبـــاراة لـــم يحل 
ذلك دون الخسارة والسقوط خارج الديار، 
الثاثي األميركي كينت  وذلك بفضل تألق 
بازيموري )24 نقطة( ومايك دونليفي )20 

السعودية  الثالثة تعرضت  وفي املجموعة 
بنتيجة  بياروسيا  أمــام منتخب  للهزيمة 
26-29. وقــــدم العــبــو األخـــضـــر فـــي الــشــوط 
ــــوه  ــهـ ــ وأنـ ــيـــا  ــبـ نـــسـ ــدا  ــ ــيـ ــ جـ ــتــــوى  مــــســ األول 
ينجحوا  لم  لكنهم  هــدف،  بفارق  متأخرين 
التي  الثانية  الحصة  ذلــك في  في تعويض 
السعودية  تعرضت  وبــذلــك   ،15-13 انتهت 
للخسارة الثانية تواليا في البطولة بعدما 
ــقـــاء االفـــتـــتـــاحـــي لـــهـــا أمــــام  ــلـ ســقــطــت فــــي الـ

املنتخب الكرواتي بنتيجة 23- 28.
واستطاع الاعب البياروسي بوخوسكي 
تـــّوج نفسه  أن يسجل 8 أهــــداف وبــالــتــالــي 
ــرز زمــيــلــه  ــ هــــدافــــا لـــهـــذه املـــــبـــــاراة، فــيــمــا أحــ
كاراليك ستة أهداف، أما الجانب السعودي 
فــقــد بــــرز فــيــه مــحــمــد الـــســـالـــم الـــــذي أحـــرز 
سبعة أهداف لكنها لم تكن كافية لتجنيب 
السعودي  السقوط. وتتذيل  منتخب باده 
بدون  املجموعة  ترتيب  الحالي  الوقت  في 
أي نقطة على غرار منتخب املجر، وتتصدر 
فـــازت عــلــى تشيلي املجموعة  الــتــي  أملــانــيــا 
وهــي التي تعتبر األوفـــر حظا مــع كرواتيا 
)62 هدفا(  أقــوى هجوم  بامتاكها  للتأهل 
ــاع )37 هـــدفـــا(، وهـــي الــتــي  ــــوى خـــط دفــ وأقـ
ستواجه السعودية في املباراة املقبلة ومن 
العربي  املنتخب  مهمة  ســتــكــون  شــك  دون 
صعبة للغاية بل شبه مستحيلة. في املقابل 
مع  وسلوفينيا  األرجنتن  مع  قطر  تلتقي 

تونس.
)رويترز، العربي الجديد(

نقطة( والاعب جونيور بول ميلساب )20 
نقطة( وبهذا الفوز عزز هوكس موقعه في 
فـــوزًا فيما يحتل  الــرابــع برصيد 21  املــركــز 
السابعة  املرتبة  الحالي  الــوقــت  فــي  بــاكــس 
بــعــدمــا انــتــصــر 20 مــــرة مـــن أصــــل 39 لــقــاء 

خــاضــه فـــي الـــــدوري األمـــيـــركـــي. واســتــطــاع 
الثالث  الــفــوز  تحقيق  بولز  شيكاغو  فريق 
على التوالي، حن انتصر على أرضه وبن 
جــمــاهــيــره عــلــى فـــريـــق مــمــفــيــس غــريــزلــيــز 
األميركي  الاعب  وتألق   ،104-108 بنتيجة 

ــانـــب بـــولـــز وكــــان  دوغ مـــكـــديـــرمـــوت مــــن جـ
أفــضــل مسجٍل فــي املــبــاراة فــوصــل رصيده 
إلى 31 نقطة خال الدقائق التي لعبها، ولم 
 من األميركي 

ّ
تنفع النقاط التي سجلها كل

ــقـــطـــة و8  نـ  28( جــــونــــيــــور  ــلــــي  كــــونــ مــــايــــك 
غاسول  باو  واإلسباني  تمريرات حاسمة( 
إنقاذ  فــي  تمريرات حاسمة(  و3  نقطة   24(
فريق ممفيس غريزليز، الذي عاد للخسارة 
مــرة أخـــرى، إذ انتصر فــي الجولة املاضية 
عــلــى حــســاب هــيــوســن روكـــتـــس لــكــنــه كــان 
قد سقط أمام أوكاهوما سيتي ثاندر قبل 

ذلك.
وتابع فريق لوس أنجليس ليكرز مسلسل 
الــديــار  خـــارج  السلبية حــن خسر  نتائجه 
ديـــتـــرويـــت  فـــريـــق  أمــــــام   102-97 بــنــتــيــجــة 
ــفــــريــــق الـــتـــاريـــخـــي  ــــرع الــ ــــجـ بـــيـــســـتـــونـــز. وتـ
ــــذي  لــلــنــجــم األمـــيـــركـــي كـــوبـــي بـــرايـــنـــت والـ
اعـــتـــزل املـــوســـم املـــاضـــي الــخــســارة الــرابــعــة 
باحتاله  املــعــانــاة  لتستمر  الــتــوالــي،  عــلــى 
نقاط  تنفع  ولــم  الترتيب،  فــي  عشر  الثالث 
ــثـــاثـــن عـــامـــا لــــو ويـــلـــيـــامـــز فــي  صـــاحـــب الـ
إبعاد شبح الخسارة عن فريقه وهو الذي 
أحرز 26 نقطة، إذ تفّوق الاعبان توبياس 
هــاريــس )23 نقطة( وزميله مــوريــس مــارك 
)23 نقطة(. وفــي مباراة أخــرى تمكن فريق 
مهٍم  انتصاٍر  مافريكس من تحقيق  داالس 
بنتيجة  تمبروولفز  مينيسوتا  فريق  على 

 .87-98
)العربي الجديد، فرانس برس(

وستبروك وهاردن يتابعان التألق في الدوري األميركيقطر تنتصر في بطولة العالم لليد وتونس تتعادل
جولة على نتائج 

المنتخبات العربية في 
بطولة العالم لكرة اليد 

المقامة في فرنسا

يعتبر وستبروك 
وهاردن من أفضل 

الالعبين حاليًا في الدوري 
األميركي للسلة

المنتخب القطري عوض خسارته في الجولة األولى )توماس سامسون/ فرانس برس(

الحضري قد يكون الخيار األول في مركز حراسة المرمى )فرانس برس(

المنتخب المصري يعتمد على نجومه، وال سيما صالح )جاستن تاليس/ فرانس برس(

)Getty /وستبروك حقق  ثالثيته المزدوجة »تريبل دبل« العشرين )ستريتر ليكا

مباريـات
      األسبـوع

اليوم،  املصري،  املنتخب  يعيش 
مــشــهــدًا غـــاب عــنــه ســبــع ســنــوات 
في  املــالــي  يــواجــه نظيره  عندما 
ــى ملــبــاريــات املــجــمــوعــة  ــ إطــــار الــجــولــة األولـ
الــرابــعــة بــنــهــائــيــات كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة 
لكرة القدم التي تستضيفها الغابون حتى 
باحثا  املقبل  فــبــرايــر/ شباط  مــن  الخامس 
تــاريــخــه، فيما تلعب  فــي  الثامن  اللقب  عــن 
غانا مع أوغندا في إطار املجموعة نفسها 
الـــتـــي تـــقـــام مــبــاريــاتــهــا فـــي مــديــنــة بـــورت 

غينتل.
ــاحـــب الـــرقـــم  ــفـــريـــق املــــصــــري، صـ ويـــســـعـــى الـ
القياسي في الفوز باللقب وهو سبع مرات، 
البداية من  إلى تحقيق االنتصار في ضربة 

عودة 
الفراعنة

الفوز سيكون مهمًا أمام مالي

بعد سنوات من الغياب عن أمم أفريقيا يستهل 
بلقاء  البطولة  في  مبارياته  المصري  المنتخب 
الفراعنة  يسعى  إذ  المالي،  المنتخب  أمام 
القادم  الدور  إلى  والتقدم  نقاط  ثالث  لتحقيق 

بعد ذلك

تقرير

أجــل دفــعــة معنوية تــزيــد مــن األمـــل وتغسل 
ــبـــاط الــــخــــروج مـــن الــتــصــفــيــات فـــي ثــاث  إحـ

دورات متتالية من 2012 إلى 2015.
ويـــديـــر املــــبــــاراة الــحــكــم الـــجـــنـــوب األفــريــقــي 
ــا(، والـــــــذي حــمــل  ــ ــامـ ــ ــل بــيــنــيــت )41 عـ ــيـ ــيـ دانـ
أدار  أن  الــدولــيــة عـــام 2003، وســبــق  الـــشـــارة 

أربع مباريات للفراعنة آخرها أمام نيجيريا 
فـــي تــصــفــيــات أمــــم أفــريــقــيــا الــحــالــيــة بــبــرج 
العرب وفــازوا فيها بهدف دون رد وتأهلوا، 
ــدور  وأشـــهـــرهـــا أمـــــام الـــجـــزائـــر فـــي ذهـــــاب الــ
األخير بتصفيات مونديال 2010 على ملعب 
مــصــطــفــى تــشــاكــر بــالــبــلــيــدة وانــتــهــت بــفــوز 

محاربي الصحراء 1/3.
ــري لــلــنــهــائــيــات  ــ ــــصـ ــتـــخـــب املـ ــنـ ــد املـ ــعــ ــتــ واســ
ــدة فــي الــقــاهــرة فــاز فيها  بــمــبــاراة وديـــة واحـ
على شقيقه التونسي بهدف دون رد سجله 
مروان محسن في الدقيقة األخيرة من املباراة، 
فيما لعب منتخب مالي أمام بوركينا فاسو 
ــاز عــلــى املــنــتــخــب املــغــربــي  ــ وخـــســـر 2/1، وفـ

للمحلين بهدفن دون رد.
املـــبـــاراة بــســاعــات رفـــض األرجنتيني  وقــبــل 
ــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  هـــيـــكـــتـــور كــــوبــــر، املــــديــــر الـ
املصري، تغيير الطريقة الدفاعية التي يؤدي 
الفريق، مشددًا  تولى مسؤولية  أن  منذ  بها 
على أن هذا يحتاج إلى وقت طويل ومباريات 
ودية كثيرة، وهو ما لم يتوفر قبل منافسات 
الــغــابــون. وأضـــاف: »فــي املــبــاراة األولـــى أمــام 
ــــذي يتميز  فـــريـــق بــحــجــم املــنــتــخــب املـــالـــي الـ
العبوه بالقوة والسرعة والطول الفارع وشن 
هجمات مرتدة سريعة ال يمكن تغيير طريقة 
اللعب، كما ال يمكن إجراء تغيير في التشكيل 
املعتاد، إال إذا اقتضت ظروف املباراة ذلك أو 
حدثت إصابات، فيمكن تغيير مهام الاعبن 
فقط، ويمكن زيــادة الجانب الهجومي ولكن 

حسب النتائج«.
إنــه درس منافسه  املــدرب األرجنتيني  وقــال 
جــيــدًا، وعــــرف كــيــف يــواجــهــه، بــالــقــدر نفسه 
الذي يعلم به إمكانيات فريقه وقدرات العبيه، 
التشكيل،  االســتــقــرار على  يــســاعــده على  مــا 
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه حــســم هــويــة حــــارس املــرمــى 
مبكرًا، ولكنه فضل عدم اإلعان حرصا على 
إصابات  لوقوع  وتحسبا  زمائه،  معنويات 
ــابـــع: »قــمــنــا  كــمــا حــــدث لــشــريــف إكــــرامــــي. وتـ
بتهيئة الاعبن نفسيا للمباراة، وتساعدنا 
عــلــى ذلــــك الـــخـــبـــرات الــكــبــيــرة لــــدى الــبــعــض، 
ــتــــي تــجــعــلــنــا لـــيـــس فـــقـــط مــتــفــائــلــن فــي  والــ
اللقب،  املــبــاراة األولــى، ولكن باملنافسة على 

ولكن دون وعد بالبطولة«.
ويعتبر الفرنسي آالن جيريس، املدير الفني 
ــــي، أن تـــرشـــيـــح املــنــتــخــبــن  ــالـ ــ لــلــمــنــتــخــب املـ
املصري والغاني للتأهل للدور ربع النهائي 
ــن املـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة يـــصـــب فــــي صــالــح  عــ
فريقه، وهو ما يمكن، على حد قوله، أن يفجر 
الذي يمتلك حظوظا  املفاجأة لصالح فريقه 

كوبر سيواصل 
اللعب بأسلوب دفاعي 

ولن يغيّر طريقته

األرجنتيني كوبر ال يعد الجماهير بتحقيق اللقب )خالد دسوقي/ فرانس برس(

ــدور األول، مــشــيــرًا إلــى  الــ كــبــيــرة فــي تخطي 
أن االنــحــيــاز إلــى تــاريــخ مصر وغــانــا يعطي 
األمر  لتحقيق  كبيرة  دفعة معنوية  لاعبيه 

الذي يراه اآلخرون صعبا.
املــنــتــخــب  أن  أنــــكــــر  »ال  جـــيـــريـــس:  وأضــــــــاف 
املصري قوي بتاريخه وحاضره بدليل ألقابه 
العالم  كـــأس  تصفيات  فــي  وتــفــوقــه  السبعة 
يـــقـــوده محمد  ــه  أنــ وأعـــــرف  بــروســيــا 2018، 
ــا اإليــطــالــي الـــذي يصنف  صـــاح جــنــاح رومـ
كّلها، نعي  القارة  في  الاعبن  أفضل  ضمن 
من خال املتابعة الدقيقة أن املصرين أقوياء 
ــداف  األهــ الـــدفـــاع وال تستقبل شــبــاكــهــم  فـــي 

النيجيري،  باملنتخب  أطــاح  بعدما  الغابون 
وتــــصــــدر املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة بـــعـــد فــــوزه 
السام  بـــدار  2/صــفــر  التنزاني  نظيره  على 
فـــي آخـــر مــبــاريــاتــه بــالــجــولــة الــخــامــســة في 
املــاضــي باملجموعة  يــونــيــو/ حــزيــران  شهر 
الــســابــعــة الــتــي ضــمــت إلــيــهــم تــشــاد قــبــل أن 
األفريقي  االتــحــاد  األخــيــرة ويلغي  تنسحب 

»كاف » نتائجها.
وحــصــل الــفــراعــنــة عــلــى 10 نــقــاط مـــن الــفــوز 
على تنزانيا 5 /صفر في مجموع املباراتن، 
الثالثة  الــجــولــة  فــي  مــع نيجيريا  والــتــعــادل 
1/1 قبل الفوز بهدف دون رد في استاد برج 

بـــســـهـــولـــة، ولــكــنــنــا نــتــمــســك بــــاألمــــل لــثــقــتــي 
الكبيرة في الاعبن وقدراتهم«.

والتقى املنتخب املصري نظيره املالي ثاث 
في  وبالتحديد  عــامــن،  خــال  مـــرات رسميا 
األفريقية  األمــم  بطولة  ونهائيات  تصفيات 
في تونس 1994، إذ تبادال الفوز في القاهرة 
وباماكو 1/2 في التصفيات، فيما فاز الفريق 
املالي في النهائيات بهدف دون رد في إطار 
الـــدور ربــع الــنــهــائــي. وعــلــى املــســتــوى الــودي 
فـــازت مصر في  ــرات،  مـ الفريقان ســت  التقى 

ثاث ومالي في اثنتن وتعادال مرة واحدة.
ــخــــب املــــــصــــــري لـــنـــهـــائـــيـــات  ــتــ ــنــ وصـــــعـــــد املــ

الثالثة  املجموعة  وفي  باإلسكندرية،  العرب 
حــســمــت مـــالـــي الــقــمــة وتـــأهـــلـــت بــرصــيــد 16 
نقطة مــن الــفــوز فــي خمس مــبــاريــات آخرها 
على بنن 2/5 والــتــعــادل فــي مــبــاراة واحــدة 
ــتــــي جــــــاءت فــــي املـــركـــز  ــا، والــ مــــع بـــنـــن أيــــضــ
الثاني برصيد 11 نقطة، فيما احتلت غينيا 

االستوائية املركز الثالث.
ولم تحصل مالي على البطولة وجاءت ثانية 
مرة واحدة عام 1972 بالكاميرون بالخسارة 
أمام الكونغو 3/2، وثالثة في نسختّي 2012 
و2013، ورابعة في 1994، و2002، و2004 من 
الدور  إجمالي تسع مشاركات. وخرجت من 

بــعــد حصولها  الــنــســخــة األخـــيـــرة  فـــي  األول 
عــلــى املـــركـــز الــثــالــث فـــي املــجــمــوعــة الــرابــعــة 
ــع كــوت  ــن ثـــاثـــة تــــعــــادالت مـ بـــثـــاث نـــقـــاط مـ

ديفوار وغينيا والكاميرون.
ويــضــع الــفــرنــســي آالن جــيــريــس آمـــالـــه على 
الصاعد أداما تراوري، نجم موناكو الفرنسي 
ــدرات بــدنــيــة  ــ ــ )21 عــــامــــا(، ملــــا يــمــتــلــكــه مــــن قـ
وتهديفية عالية جعلته يقود باده لبرونزية 
الكرة  على  ويحصل  للشباب  العالم  بطولة 
الذهبية كأفضل العب في البطولة، وبكاري 

ساكو، نجم كريستال باالس اإلنكليزي.
)العربي الجديد(
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حسين غازي

انطلقت بطولة أستراليا املفتوحة 
ــنــــس، والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر أولــــــى  ــتــ ــلــ لــ
ــــوالت الــــغــــرانــــد ســــــام األربــــــع  ــطـ ــ بـ
الاعبات  من  الكثير  التاريخ  وشهد  الكبرى. 
املــمــيــزات الــلــواتــي فـــزن بــالــعــديــد مــن األلــقــاب، 
وســنــجــول على أفــضــل األســمــاء الــتــي تمكنت 

من تدوين أسمهائهن بأحرف من ذهب.

مارغريت كورت
وفي  التاريخ  فــي  الاعبات  أفضل  مــن  تعتبر 
نــظــر الــكــثــيــريــن هـــي اســــم لـــن يـــتـــكـــرر. ولـــدت 
يـــوم 16 يــولــيــو 1942 فــي مــديــنــة ألــبــوري في 
التنس  عالم  فــي  مسيرتها  وبـــدأت  أستراليا، 
عام 1960، وقدمت للجميع مستوى أكثر من 

رائع وحصدت ألقابًا ال تعد وال تحصى. 
بــقــيــت فــــي املــــاعــــب طــــــوال 17 عـــامـــًا قـــبـــل أن 
1977، وتمّيزت  املضرب في سنة  كــرة  تعتزل 
إلى  دخلت  اليمنى،  باليد  القوية  بضرباتها 
 ،1979 عــام  في  التنس  قاعة مشاهير العبات 

وهي تبلغ من العمر حاليًا 74 عامًا.
استطاعت خال مسيرتها تحقيق 92 لقبًا في 
مختلف املسابقات ببطوالت التنس الحديث. 
ــــى فـــي التصنيف  ووصـــلـــت إلـــى املــرتــبــة األولـ

نجمات التنس 
عبر التاريخ

التاريخ،  مّر  على  المميزات  الالعبات  من  الكثير  المضرب  كرة  رياضة  أنجبت 
وقالئل منهن استطعن تحقيق لقب بطوالت الغراند سالم في الكثير من 
المناسبات.  وسنتحدث في هذا التقرير عن 5 أسماء فقط، وهن اللواتي 

يعتبرن األفضل بنظر عشاق هذه الرياضة

3031
رياضة

تقرير

العاملي عام 1962. تحمل كورت الرقم القياسي 
في الفوز باأللقاب الغراند سام )24 مرة(.

ــام جماهير  حــصــدت الــنــجــمــة األســتــرالــيــة أمــ
بـــادهـــا أول لــقــب لــهــا فـــي الـــبـــطـــوالت األربــــع 
الكبرى عام 1960 في أستراليا املفتوحة التي 
تــّوجــت بلقب بطولة  مـــرة، كما  فـــازت بها 11 
روالن غاروس 5 مرات، إضافة لبطولة أميركا 
املــفــتــوحــة كــذلــك فــي خــمــس مــنــاســبــات مقابل 
ــــي  3 مــنــاســبــات فـــي ويــمــبــلــدون عــلــى األراضـ
العشبية. أما على صعيد زوجي السيدات فقد 
فازت بـ33 لقبًا في الغراند سام، و23 بطولة 

في الزوجي املختلط.

شتيفي غراف
ثــانــي أكــثــر الــاعــبــات تــتــويــجــًا فـــي بــطــوالت 
الغراند ســام، وهي األملانية شتيفي غراف، 
والتي ولدت يوم 14 يونيو 1969 في مدينة 

عامًا،   47 حاليًا  العمر  مــن  وتبلغ  مــانــهــايــم، 
احترفت كــرة املضرب يــوم 18 أكتوبر 1982، 
 ،1999 آب  أغــــســــطــــس/   13 ــوم  ــ يــ ــزلــــت  ــتــ واعــ
تــمــّيــزت بــضــربــات »الـــبـــاك هـــانـــد« وحــصــدت 
دخلت  أمــيــركــي.  دوالر  مــلــيــون   21,895,277
ــراف قــاعــة مشاهير الــتــنــس فــي عـــام 2004  غـ
وهي التي حققت خال مسيرتها 107 ألقاب 
ــطــــوالت، لــكــنــهــا انــتــصــرت  ــبــ فــــي مــخــتــلــف الــ
بــــ22 فــي الــغــرانــد ســـام بــمــعــدل 4 ألــقــاب في 
أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة، و6 فــي روالن غـــاروس 
عـــلـــى األراضـــــــــي الــــتــــرابــــيــــة، و5 فــــي أمـــيـــركـــا 
لـ7  إضــافــة  الصلبة،  األراضـــي  املفتوحة على 
ألــقــاب فــي ويــمــبــلــدون. تحمل غـــراف رقــمــًا لم 
يــتــمــكــن أي العــــب أو العــبــة تــنــس مـــن فــعــلــه، 
حــن حققت فــي عــام 1968 بــطــوالت الغراند 
سام األربعة وتّوجت أيضًا بذهبية األلعاب 
األوملــبــيــة، وهـــي أيــضــًا الــوحــيــدة الــتــي فــازت 
بتلك الــبــطــوالت ألكــثــر مــن أربـــع مـــرات. أرقــام 
الــنــجــمــة األملــانــيــة ال تــتــوقــف عــنــد هـــذا الحد 
فهي استطاعت أن تصل إلى صــدارة ترتيب 
العبات التنس في أغسطس 1987 وبقيت في 
مكانها ملدة 377 أسبوعًا، وهو أمر لم يقم به 

أحد لدى الرجال والسيدات.

سيرينا ويليامز
ــم أنــهــا مــا زالــــت تــلــعــب الــتــنــس وتــبــلــغ من  رغـ
العمر حاليًا 35 عامًا، فقد استطاعت النجمة 
األمـــيـــركـــيـــة املــــولــــودة فـــي مــيــشــيــغــن يــــوم 26 
اســمــهــا  تـــكـــتـــب  أن   1981 أيــــلــــول  ســبــتــمــبــر/ 
الــتــي تعّلمت التنس  بــأحــرف مــن ذهـــب، فهي 
ــا الــــذي أجــبــرهــا عــلــى ذلـــك كي  بــســبــب والـــدهـ
تكسب املــال فيما بعد. في يــوم 24 سبتمبر/ 
انطلقت مسيرتها االحترافية في عالم  أيلول 
التنس وحصدت حتى اللحظة مبلغًا ضخمًا 
وصل إلى 81,759,451 مليون دوالر أميركي، 
اســتــطــاعــت تــحــقــيــق 71 لــقــبــًا حــتــى الــلــحــظــة، 
وهي التي وصلت يوم 8 يوليو 2008 لصدارة 

العبات التنس ألول مرة.
تــمــكــنــت ســيــريــنــا مـــن أن تــبــقــى فـــي الـــصـــدارة 
ملدة 309 أسابيع وهي صاحبة املركز الثالث 
فــي ذلـــك، وحــالــيــًا تحتل املــركــز الــثــانــي خلف 
بطولة  فــي  ويليامز  وتطمح  كيربر.  األملانية 
أســتــرالــيــا الــحــالــيــة لــرفــع عــددهــا ألــقــابــهــا في 
الــغــرانــد ســـام إلـــى 23 وبــالــتــالــي تــجــاوز رقــم 
األملانية غراف إذ تتعادل الاعبتان بـ22 لقبًا.

شهد عام 1999 أول انتصار لسرينيا ويليامز 
في بطولة أميركا املفتوحة، وهي التي تمتلك 
6 ألــقــاب فيها وذات الــعــدد فــي أســتــرالــيــا و3 
في فرنسا وسبعة ألقاب في ويمبلدون على 

األراضي العشبية.

إيفيرت ونافراتيلوفا 
ديسمبر   21 يــوم  األميركية  النجمة  ولـــدت 
املـــتـــحـــدة  بــــالــــواليــــات  ــدا  ــلــــوريــ فــ فــــي   1954
وهـــــي تـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر حـــالـــيـــًا 62 عـــامـــًا، 

سيرينا ويليامز 
قادرة على تحطيم 

رقم غراف وكورت

سلسلة االنتصارات القياسية تنتهي
ريــال  انــتــصــارات  إشبيلية سلسلة  نـــادي  أوقـــف 
مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان املتتالية، 
حني هزمه في الجولة الثامنة عشرة من مسابقة 
الدوري اإلسباني لكرة القدم بنتيجة 2-1، لينهي 
رقـــم الـــريـــال الــتــاريــخــي عــنــد حــاجــز الـــــ40 مــبــاراة 
مــن دون خــســارة. وتــقــدم الــريــال فــي الدقيقة 67 
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  النجم  طريق  عن 
امليرينغي سرجيو  قائد  لكن  الــجــزاء،  عالمة  مــن 
ــذي تــعــرض لــصــافــرات االســتــهــجــان  ــ ــــوس والـ رامـ
»رامـــون سانشيز  ملعب  فــي  الجماهير  قبل  مــن 
بــيــثــخــوان« ســجــل فـــي مــرمــى فــريــقــه عـــن طــريــق 
الخطأ في الدقيقة 85. وبينما كان الجميع ينتظر 
صــافــرة الــنــهــايــة، خــطــف الــوافــد الــجــديــد ستيفان 
ريال  انتصارات  ليوقف  الفوز،  هــدف  يوفيتيتش 
املتتالية عند حاجز الـــ40، ملحقًا بكتيبة زيــدان الخسارة األولــى منذ السقوط أمام نادي 
فولفسبورغ األملاني في دوري أبطال أوروبا يوم 6 أبريل/ نيسان عام 2016 على ملعب 
»فولسفاغن أرينا«، وتعتبر هذه الخسارة األولى للميرينغي هذا املوسم إذ لم يذق طعمها 

في كافة البطوالت.

وليامز تؤكد إمكانية رحيل بوتاس إلى مرسيدس
قالت كلير وليامز،     نائب مدير فريق وليامز املنافس في بطولة العالم لسباقات فورموال 
1 للسيارات، إن الفريق يقترب من التوصل التفاق سيسمح لسائقه الفنلندي فالتيري 
من  وليامز  وأشـــارت  العالم.  بطل  روزبـــرغ  نيكو  وخــالفــة  باالنتقال ملرسيدس  بــوتــاس 
فوق منصة معرض دولي للسيارات في برمنغهام اليوم إلى أن هناك بعض التفاصيل 
البسيطة ما زالت بحاجة لحسمها. وقالت في ردها على سؤال بشأن التوصل التفاق 
نهائي »األمر في مراحله األخيرة«. وفاجأ روزبــرغ الجميع بإعالن اعتزاله بعد خمسة 
الثاني املاضي. وترك  أيــام من فــوزه ببطولة العالم في أبوظبي نهاية نوفمبر / تشرين 
قرار البطل األملاني فريقه مرسيدس املهمني على الرياضة في موقف صعب الرتباط كل 
بوتاس خيارًا واضحًا ملرسيدس بفضل  املنافسة. وكان  الفرق  املميزين مع  السائقني 
خبرته ووجود عالقات متواصلة مع توتو فولف رئيس مرسيدس وأحد حملة األسهم 
السابقني في وليامز وسبق له العمل في الفريق اإلداري لبوتاس. ويستخدم فريق وليامز 
البطل السابق محركات مرسيدس. ويحتاج للتعاقد مع سائق صاحب خبرة إلى جوار 

السائق الكندي الشاب النس سترول )18 عامًا(.   

فيا يكشف عن طموحه بعد االعتزال
قال مهاجم نيويورك سيتي األميركي، اإلسباني 
)إفـــي( إنـــه يتطلع  ديــفــيــد فــيــا، فــي تــصــريــحــات لــــ
لإلشراف على أكاديميات لكرة القدم، مثلما يفعل 
منذ عام ونصف العام في بورتوريكو، وذلك بعد 
إســـدال الــســتــار على مــشــواره االحــتــرافــي. وأكــد 
إشرافه  أثناء  عاما،   35 السابق،  الدولي  املهاجم 
عــلــى الــــــدورة الــثــانــيــة مـــن الــبــطــولــة الــتــحــضــيــريــة 
في   »DV7« أكاديميته  ألطفال  الجديد  للموسم 
مدينة بايامون البورتوريكية »ال نستبعد افتتاح 
مزيد من األكاديميات في أماكن أخرى، أريد أن أتفرغ لهذا األمر بعد اعتزالي كرة القدم«.

مدرب فالنسيا: احتجنا كثيرًا لهذا الفوز
أكد املدير الفني لنادي فالنسيا لكرة القدم، سلفادور غونزاليس »فورو«، عقب فوز فريقه 
عن  طويل  غياب  بعد  الليغا  مــن  الــــ18  الجولة  فــي   )1-2( بنتيجة  إسبانيول  على ضيفه 
االنتصارات، أن العبيه تمكنوا من مواجهة املباراة والفوز بها في ظل ظروف صعبة. وقال 
لكننا  التي نواجهها ليست هينة،  للفوز والظروف  اللقاء: »كنا نحتاج  انتهاء  فــورو عقب 
إطار  املباراة في  »الالعبون تمكنوا من مواجهة  الحاجة«. وأضــاف:  إدارة هذه  تمكنا من 
صعب. لقد استحوذنا على الكرة والخصم لم يشكل خطرًا علينا، لقد فرضنا سيطرتنا 
على الرغم من أننا لم نتمكن من خلق الكثير من الفرص، وهم أيضًا لم يتمكنوا من ذلك«.

أوروبـــا وتحديدًا من بوابة نادي  للعب في  انتقل بعد ذلــك 
روما اإليطالي مقابل 650 ألف جنيه إسترليني. هناك بدأ 
لكي  وشقيقته  والــدتــه  قـــدوم  وطــلــب  اإليطالية  اللغة  يتعلم 
يتأقلم مع ظروف الحياة. وفي املوسم األول قدم مستوى 
جــيــدًا، فسجل 3 أهـــداف فــي 25 مــبــاراة وجـــاء حينها مع 

فريق في املركز الثاني خلف يوفنتوس في الدوري.
إيطاليا حني  املوسم تحقيق لقب كأس  واستطاع في ذلك 
انتصر على حــســاب تــوريــنــو بــركــالت الــجــزاء وكـــان أحد 
منفذي الضربات ونجح في ذلك. في املوسم التالي جاء في 
املركز الثالث، لكنه قدم أداء أفضل وسجل 6 أهداف في 24 
مباراة. ثم أحرز 7 أهداف في 27 مباراة وحقق لقب الدوري 
اإليــطــالــي وســاهــم فــي وصـــول الــفــريــق إلـــى نــهــائــي دوري 

األبطال، فأطلقت الجماهير عليه لقب »ملك روما الثامن«.
الــعــاصــمــة حــتــى مــوســم 1985-1984،  ــاب  اســتــمــر مــع ذئــ

ليرحل بعد ذلك عنهم عائدًا البرازيل من بوابة نادي ساو 
باولو، فلعب هناك موسمني فقط شارك خاللهما في 10 

مباراة ليقرر اعتزال كرة القدم في سنة 1986. 
بـــدأ فــالــكــاو مــســيــرتــه عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي مـــع منتخب 
الــســامــبــا ســنــة 1982 إلـــى جــانــب العــبــني كــبــار عــلــى غــرار 
تونينهو وكيرتزو وزيكو وإيدير وسوكراتيس، ورغم ذلك 
لم ينجح هذا الجيل في التتويج بكأس العالم. شارك ألول 

مرة أمام االتحاد السوفيتي وسجل هدف من االثنني.
التدريب في سنة 1990 حني أشــرف على  إلــى عالم  اتجه 
عام  فــي  الياباني  املنتخب  أيضًا  وقــاد  البرازيلي  املنتخب 
1994، كما أشرف على نادي إنترناسيونال الذي بدأ معه 
مسيرته في 3 مناسبات، أولها في سنة 1993 ثم في 2011 

قبل أن يعود إليه ثانية في 2016 وهو مستمٌر معهم.
حسن...

قدمت البرازيل عبر تاريخها الكثير من الالعبني املميزين، 
وهو  للغاية،  مميز  اسم  تواجد  الثمانينيات  فترة  وشهدت 
باولو روبرتو فالكاو، الذي لعب مع ناديني في بالده وكذلك 
انتقل إلــى القارة األوروبــيــة، وبعد االعــتــزال اتجه إلــى عالم 

التدريب.
ولــد فالكاو فــي منطقة »أبــيــالردو لــويــز« فــي الــبــرازيــل يوم 
عامًا.   63 حاليًا  العمر  مــن  يبلغ  وهــو   ،1953 أكــتــوبــر   16
الــوســط، وبــدأ مسيرته االحترافية  كــان يشغل مركز خط 
مع نادي إنترناسيونال في بورتو أليغري، ولعب هناك من 
عام 1972 حتى 1982، واستطاع الفوز بلقب الدوري هناك 
ووصــل   ،1979  ،1976  ،1975 ــوام  أعـ مناسبات  ثــالث  فــي 
فريق  أمـــام  لكنه خسر  لــيــبــرتــادوريــس  كــوبــا  لنهائي  معه 
ناسيونال، خالل تلك الفترة دافع عن ألوان الفريق في 392 

مباراة وسجل 75 هدفًا.

باولو فالكاو

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجم برازيلي برز 
في الثمانينيات

كورت األكثر 
تتويجًا ببطوالت 
الغراند سالم 
)24 مرة( )سكوت 
)Getty /باربو

حققت الالعبة األميركية هلين وليز مودي في مسيرتها 19 لقبًا وهي 
التي ولدت يوم 6 أكتوبر/ تشرين األول 1905 وتوفيت يوم 1 يناير/ كانون 
الثاني 1998 في الواليات المتحدة، احتلت التصنيف العالمي لالعبات عام 
1927، وبعد اعتزالها دخلت قاعة مشاهير اللعبة في سنة 1959. لكن 
التي استعصت  المفتوحة  الفوز ببطولة أستراليا  رغم ذلك فشلت في 
عليها، وهي التي فازت 4 مرات في فرنسا و8 في ويمبلدون و7 في 

أميركا المفتوحة.

هلين وليز مودي

وجه رياضي

بــدأت مسيرتها عام 1972 كاعبة محترفة 
وأشـــرف   ،1989 سبتمبر   5 يـــوم  واعــتــزلــت 
على تدريبها كل من جيمي أيفرت ودينيس 

رالستون. 
الــاعــبــة األمــيــركــيــة فـــي مسيرتها  جــمــعــت 
مبلغ 8,895,195 مليون دوالر ودخلت قاعة 
ــذه الـــريـــاضـــة ســنــة 1995.  املــشــاهــيــر فـــي هــ
مــن ناحية  الثاني  املــركــز  التي تحتل  وهــي 

نــافــراتــيــلــوفــا يــراهــا الــبــعــض أفــضــل العبة 
ــاريــــخ ألنــــهــــا تـــحـــمـــل الـــرقـــم  ــتــ تـــنـــس عـــبـــر الــ
إذ  البطوالت بشكل عــام  القياسي فــي عــدد 
ــــوال مــســيــرتــهــا. ولـــدت  حــقــقــت 167 لــقــبــًا طـ
نافراتيلوفا يوم 18 أكتوبر 1956 في مدينة 
ــدأت  بـــراغـــا بــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا ســابــقــًا، وبـ
مسيرتها فــي عــالــم الــتــنــس االحــتــرافــي في 
تــبــلــغ   .2006 ســـنـــة  واعـــتـــزلـــت   1975 ســـنـــة 

ــام بــرصــيــد 157.  تحقيق األلـــقـــاب بــشــكــل عـ
وصلت إيفيرت ألول مرة مسيرتها لصدارة 
ترتيب العبات التنس يوم 3 نوفمبر 1975، 
وتــــّوجــــت بــــــ18 لــقــبــًا فـــي بـــطـــوالت الــغــرانــد 
ســـام، منها 7 عــلــى األراضــــي الــتــرابــيــة في 
روالن غـــــاروس، و6 فــي أمــيــركــا املــفــتــوحــة، 
مــقــابــل تــتــويــجــهــا 3 مــــرات فـــي ويــمــبــلــدون 
وفـــي مناسبتن بــأســتــرالــيــا املــفــتــوحــة. امــا 

نــافــراتــيــلــوفــا مـــن الــعــمــر حــالــيــًا 60 عــامــًا، 
 21,626,089 مــســيــرتــهــا  ــــال  خـ وحــــصــــدت 
مــلــيــون دوالر وقــــد دخـــلـــت قـــاعـــة مــشــاهــيــر 
الــتــنــس عــــام 2000، وهــــي الــتــي تــمــتــلــك 18 
لقبًا في بطوالت الغراند سام، بواقع 3 في 
أستراليا املفتوحة ولقبن في فرنسا و4 في 
لـ9 في ويمبلدون  املفتوحة، إضافة  أميركا 

وهي صاحبة الرقم القياسي.

نتائج المباريات
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مارسيليا
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نظام »البوكليت«
امتحانات جديدة تغضب طالب مصر

القاهرة ـ سمير صالح

مصرية  طــابــيــة  مجموعة  دعـــت 
إلى تنظيم تظاهرات احتجاجية 
ــانـــون الــثــانــي  يــــوم 20 يــنــايــر/ كـ
الــتــربــيــة  لــــقــــرار  وزارة  ــاري، رفـــضـــا  ــ ــجـ ــ الـ
ــلــــيــــم املـــــصـــــريـــــة، بـــتـــطـــبـــيـــق نـــظـــام  والــــتــــعــ
ــانـــات.  ــتـــحـ ــلـــيـــت« عــلــيــهــم فــــي االمـ ــبـــوكـ »الـ
وأضـــــافـــــت مـــجـــمـــوعـــة »طـــــــاب الـــثـــانـــويـــة 
في  صفحتها  عــبــر   »2017 دفــعــة  الــعــامــة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »فيسبوك«:  مــوقــع 
»نحن طاب الثانوية العامة دفعة 2017، 
الــتــربــيــة  فـــيـــه وزارة  تــتــحــكــم  مــســتــقــبــلــنــا 
ــانــــات جــــديــــد،  ــتــــحــ ــيـــم بــــنــــظــــام امــ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ــر مــــن 5  ــثـ واإلعــــــــان عــــن تــطــبــيــقــه بـــعـــد أكـ
شهور من بدئنا الدرس وتعب األعصاب«.

وانتقد الطاب نظام االمتحانات، وكشفوا 
ه »عبارة عن ضم ورقة األسئلة إلى ورقة 

ّ
أن

اإلجابة، ما يزيد في عدد أسئلة االمتحان 
 مــــــادة، مـــن دون زيــــــادة فـــي وقــت 

ّ
فـــي كــــل

لن يجري تمديد وقت االمتحانات بحسب الطالب )العربي الجديد(

االمتحان«. ودعا البيان عموم الطاب إلى 
التظاهر: »درجة واحدة سترسلك من كلية 
الــهــنــدســة إلـــى كــلــيــة الــتــجــارة، ومـــن كلية 
الــطــب إلـــى كــلــيــة الــعــلــوم. كــلــنــا فــي مركب 
واحـــدة، فــإذا غرقت ستغرق بنا كلنا. من 
أجل ذلك، نطلب منكم املشاركة في الوقفة 
في  يناير،   20 الجمعة  يــوم  االحتجاجية 
)الــقــاهــرة، اإلســكــنــدريــة،  ثــات محافظات 

املنصورة(«.
»البوكليت«  نظام  رفضهم  سبب  وعللوا 
يستوجب  النظام  هــذا  »تطبيق  بقولهم: 
املناهج  بينما  كاملة،  تعليمية  منظومة 

في مصر 
لــن  والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  ووزارة  ــدة.  ــاســ فــ
تطبقه بشكل صحيح. باإلضافة إلى ذلك، 
االختياري  الــجــزء  يلغي  النظام  هــذا   

ّ
فـــإن

 املــواد. ويزيد عــدد األسئلة من 20 
ّ

في كــل
ســؤااًل إلــى 50، بنفس وقــت االمتحان في 

النظام القديم«.
 »البوكليت« لن يقضي 

ّ
كذلك، لفتوا إلى أن

يغّير  ال  النظام  هــذا   
ّ
»ألن التسريب:  على 

وبـــذلـــك، سيتواصل  األســئــلــة،  تــرتــيــب   
ّ

إال
التسريب«.

من جهتهم، اشتكى أولياء أمــور من قرار 
فــي منتصف  »الــبــوكــلــيــت«  نــظــام  تطبيق 
العام الدراسي، من دون تدريب املدّرسني 
والــطــاب قــبــل بـــدء الــفــصــل الـــدراســـي. في 
الوقت نفسه، قللت دوائر التعليم املصرية 
من تلك املخاوف، مشيرة إلى التدريب على 
نماذج االمتحانات باملدارس، بينما نفى 
كــثــيــرون تحقق ذلـــك بسبب غــيــاب طــاب 
العتمادهم  املـــدارس  عــن  العامة  الثانوية 

على الدروس الخصوصية.
ويـــدمـــج الــنــظــام الــجــديــد كـــراســـة اإلجــابــة 
 

ّ
مع األسئلة، ويضع السؤال على رأس كل

ورقــة لتكون اإلجــابــة فــي نفس الصفحة. 
أو ورقــــتــــني  تــــوفــــيــــر ورقــــــــــة  ــــري  ــجـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــة األســئــلــة  إضـــافـــيـــتـــني فــــي نـــهـــايـــة كــــراســ
الســـتـــخـــدامـــهـــا كـــمـــســـودة لـــلـــطـــالـــب، كــمــا 
ســيــكــون االمـــتـــحـــان خــلــيــطــا مـــن األســئــلــة 

الــقــصــيــرة، واالخـــتـــيـــار مـــا بـــني الــقــوســني، 
بحسب وزارة التعليم املصرية.

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والتعليم  وأكــــد وزيــــر 
إعـــــداد   

ّ
أن الـــشـــربـــيـــنـــي،  الـــهـــالـــي  الـــفـــنـــي 

لطاب  التجريبية  االمــتــحــانــيــة  الــنــمــاذج 
 

ّ
الثانوية العامة جاٍر، وسيراعى وضع كل

يراعى  أربـــع صــور مختلفة  نــمــوذج على 
فيها اختاف ترتيب األسئلة، مع توحيد 
ــيـــق فــــي صــيــاغــة  ــدقـ ــــاف، والـــتـ ــغـ ــ شـــكـــل الـ
األسئلة بطريقة واضحة وبسيطة، حتى 

يسهل على الطالب فهمها.
 جــمــيــع األســئــلــة 

ّ
وأشـــــار الــهــالــي إلــــى أن

الــــــــواردة بـــاالمـــتـــحـــان ســتــكــون إجـــبـــاريـــة، 
تتناسب  أن  على  بأكمله،  املنهج  وتشمل 
أســئــلــة »الــبــوكــلــيــت« مـــع مـــدة االمــتــحــان، 
تـــكـــون  وأن  لـــــــه،  املـــخـــصـــصـــة  والـــــــدرجـــــــة 
االمتحانات التي مدتها ثاث ساعات في 

حدود 60 سؤااًل.
ــــت صـــفـــحـــة  ــ ـــّربـ ــ ــــل، ســ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ ــي ســ ــ ــ فـ
ــنــــج«  ــيــ ــاومــ ــيــــرة »شــ ــهــ ــبــــات الــــشــ ــريــ ــتــــســ الــ
املــتــخــصــصــة فـــي تــســريــب االمـــتـــحـــانـــات، 
الثاني  للصف  اإلنكليزية  اللغة  امتحان 

الثانوي، بمحافظة اإلسكندرية.
التعليم  بمديرية  مــصــادر  أشــارت  كــذلــك، 
 
ّ
إلــــــــى أن بــــالــــدقــــهــــلــــيــــة، شـــــمـــــال مـــــصـــــر، 
أجا  فــي مركز  الثانوية«  »نــوســا  مــدرســة 
مــواد  خمس  تسريب  شهدت  بالدقهلية، 
امتحانات للصف الثاني الثانوي، خال 

األسبوع املاضي.

دعت مجموعة طالبية 
مصرية إلى تنظيم 

تظاهرات احتجاجية 
يوم 20 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، رفضًا 
لقرار  وزارة التربية 
والتعليم املصرية، 

بتطبيق نظام 
»البوكليت«.

■ ■ ■
اشتكى أولياء أمور 

من قرار تطبيق 
نظام »البوكليت« 

في منتصف العام 
الدراسي، من دون 
تدريب املدّرسني 
والطالب قبل بدء 
الفصل الدراسي.

■ ■ ■
يدمج النظام الجديد 
كراسة اإلجابة مع 

األسئلة، ويضع السؤال 
 ورقة 

ّ
على رأس كل

لتكون اإلجابة في نفس 
الصفحة.

باختصار

انتقد الطالب نظام االمتحانات، وكشفوا أنّه »عبارة عن ضم ورقة األسئلة إلى ورقة اإلجابة، ما يزيد في عدد أسئلة االمتحان 
في كّل مادة، من دون زيادة في وقت االمتحان«

هوامش

نجوى بركات

 مرٍة ركبُت فيها الطائرة، كنت في سنتي الجامعية 
َ

أول
وكان  اللبنانية.  الجامعة  في  الفنون  كلية  في  األولـــى، 
 في 

ً
األمر مفرحًا حّد الغثيان. ذهبُت للمشاركة ممثلة

وقد  الشبابية،  الجامعية  املسرحية  املهرجانات  أحــد 
اقتضى األمر مفاوضاٍت ومناقشاٍت مطّولة، لكي تمنح 
أمي موافقتها الرسمية التي لم أتحّصل عليها، إال بعد 
املــخــرج، وهــو املمثل  يــأتــي  تنفيذ شرطها األخــيــر: أن 
املسرحي والتلفزيوني والنجم األشهر في لبنان، إلى 

بيتنا، كي يطلب منها شخصيًا اإلذن. وهكذا كان. 
لــم تشترط عليه شيئًا، حتى  أمـــي، حــني جـــاء،  أن  إال 
كــأّم، بل  أن تسأل عنه  لها  لم تسأله عّما ينبغي  أنها 
، شبه مغاِزلة، 

ً
إنها تحدثت إليه بكل شيء آخر، باسمة

حتى شككُت أنها ربما اشترطت مجيئه فقط لكي تراه 
عــن كثب، ولكي تفاخر ربما بأنه زارهـــا ورجــاهــا أن 
مه ابنتها، أنا، ابنة الثامنة عشر عامًا، كي تسافر 

ّ
تسل

 أحد 
ّ

 عند الباب، عل
ً
معه. في نهاية اللقاء، أوقفته طويال

الجيران يمّر ويراهما. وحني أقفلِت الباب، ومشينا في 
ممّر بيتنا الطويل عائدتني إلى غرفة الجلوس، غمزتني 

أعــهــدهــا من  لــم   منتشية كما 
ً
بــطــرف عينها، ســعــيــدة

نصرًا  للتّو  قــد حققنا  كوننا  إلــى  تشير  كأنها  قــبــل، 
مبينًا سيدخل سجالت التاريخ، فها هي ترسلني في 
 ومعّززة 

ً
سفرتي األولــى لقاء ثمٍن مرتفع، أي مرغوبة

مكّرمة، مرفوعة الرأس.
»فاوضت« أّمي النجَم املعروف، كما لو كانت تفاوض 
إليها  بالنسبة  التمثيل  حلُم  كــان  التي  هي  لنفسها، 
الت 

ّ
أشهر ممث أن تصبح من  يتحقق:  أن  كــاد  ُحلمًا 

 
ً
موهوبة كانت  قولها،  على  فهي  ومطرباتها.  مصر 

نور  عليه مواطنتها  كانت  ما  بقدر  الــصــوت،  حسنة 
الهدى أو صباح، وجميلة املالمح والعينني إلى درجِة 
طويلة  تكن  لــم  أنــهــا  مـــراد. صحيٌح  بليلى  تشبيهها 
القامة، لكن ذلــك ما كــان عائقًا بالفعل، إذ كانت من 
طــول فــاتــن حمامة وشــاديــة ومــاجــدة وســواهــن. وإذ 
ــا يــلــوح فــي عــني مستمعها، كــانــت تسارع 

ّ
تــرى شــك

إلــى دعــم أقــوالــهــا بــالــبــراهــني: فــي كــل عـــام، كــان ُيقام 
في قريتها تكريٌم كبير لجبران خليل جبران، يدعى 
اللجنة  طلبت  وقــد  والشخصيات،  األدبـــاء  كبار  إليه 
على  تظهر  أال  فقبلت شــرط  تغني،  أن  إليها  مة 

ّ
املنظ

الــحــاضــريــن. وهــنــا، تــبــدأ أّمـــي تــشــرح كــيــف صــارت 

بــاآلهــات،   
ً
مختلطة التكبير  ــواُت  ــ أصـ إلــيــهــا  تــتــنــاهــى 

وكيف أهدى إليها كبار األدباء كتبهم، والتقت هناك 
بأحد املخرجني املصريني الذي أصّر أن يقابل أباها 
ووالــدهــا  ويصحبها،  يا 

ّ
فن اها 

ّ
يتبن أن  عليه  عــارضــًا 

معها بالطبع، إلى مصر.
تقول والدتي إن ساقي جّدي قد اصطكتا حني سمع 
جــّدتــي، على ضعفها  لــكــّن  عليه،  املــعــروض  باملبلغ 
تسافر  ال  قائلة:  لــه  وانــبــرت  استشرست  لها، 

ّ
وتعق

السيد املسيح  إلــى أي مــكــان، حتى ولــو كــان  البنت 

بنفسه هو من سيرافقها. روت أمــي لي ذلــك مــرارًا 
وتكرارًا، وعلى مراحل مختلفة من عمري. وفي كل 
املــرة األولــى،  إليها بانتباه، كأنها  مــرة، كنت أستمع 
بل إني كنُت حتى أطرح عليها األسئلة في كل مرة، 
واندهاشه  استمتاعه  لكثرة  االســتــزادة  يريد  كمن 
بــّد تبالغ،  ــر أنها وال 

ّ
أفــك ، كنُت 

ً
بما تــرويــه. صــغــيــرة

، وذات 
ً
ال بمعنى أنها تكذب، فقد كانت جميلة فعال

صـــوت جــمــيــل، بــل ألنــنــي لــم أكـــن أرى فــي عينيها 
حسرة أو غّصة من فاته حلُمه. وحني تجّرأُت الحقًا 
السهولة، ولم تقاومي  ولــَم رضخت بهذه  وسألتها، 
وتذهبي، طاملا كان جّدي شبه قانع، ضحكت وقالت: 
وكيف كنت سأتزوج أباكم، وتكونون أنتم أوالدي لو 

ذهبت إلى مصر؟ 
ذاك.  بتحقيق حلمها   

ً
فــعــال تــرغــب  والــدتــي  لــم تكن 

 
ً
كانت تريد أن تبقيه حلمًا تحلمه متى شاءت، نافذة

عن  بعيدًا  يحملها  ما  على   
ّ

تطل لروحها،  مفتوحة 
هموم البيت والزوج واألوالد. وبهذا، كانت كالسواد 
األعظم من الناس، تحتاج ريحًا تهدهد بها أرجوحة 
أفكارها وتنسيها، لوقٍت، دوراَن عقارب الساعة أمام 

مشهد حياتها الرتيب.

عن خالتّي نور الهدى وصباح

وأخيرًا

»فاوضت« أّمي النجَم المعروف، 
كما لو كانت تفاوض لنفسها، 

هي التي كان حلُم التمثيل بالنسبة 
إليها ُحلمًا كاد أن يتحقق
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