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اختبار مواجهة 
التطّرف 

والشعبوية

بعد سقوط اليمين 
المتطرّف في 

هولندا، يتطلع 
المراقبون اليوم إلى 
االنتخابات الفرنسية، 

ثم تاليًا إلى نظيرتها 
األلمانية، لقراءة 

اتجاهات خريطة 
أوروبا والعالم، ألن 

من شأن النتائج أن 
تغيّر اصطفافات 
سياسية كثيرة في 

العالم.

قضايا

في العدد

فرنسا
انتخابات 
رئاسية 

استثنائية
تبدو االنتخابات 

الرئاسية الفرنسية 
لعام 2017 

استثنائية بمقاييس 
عدة، إن بسبب 
التحوالت في 

المشهد السياسي 
بعيدًا عن ثنائية 

اليمين واليسار 
التقليدية أو بسبب 

فرض »داعش« 
لنفسه عنصرًا 

مؤثرًا فيها.
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ال تنفصل التحذيرات من 
تعّرض إدلب لكارثة 
وشيكة عن الوضع 

الصعب فيها، نتيجة 
ممارسات النظام.
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ــة الــحــقــيــقــة لــكــاســيــكــو  ــاعـ ــــت سـ دقـ
مــلــعــب  ســــيــــشــــهــــده  الـــــــــذي  األرض 
»ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو« مــســاء الــيــوم 
األحد بني الغريمني التقليديني، ريال 
مدريد وبرشلونة، وهي املباراة التي 
ينتظرها عشاق كرة القدم اإلسبانية 
ــيـــكـــون الــكــاســيــكــو  ــة. وسـ ــيـ ــاملـ ــعـ والـ
ــال مـــدريـــد  ــ ــريـ ــ ــوز لـ ــفــ ــ ــال ــا، فــ ــمــ ــاســ حــ
ســيــشــكــل فـــرصـــة ثــمــيــنــة ومــثــالــيــة 
الغائب  الليغا  بلقب  التتويج  لتمهيد 
عن خزائنه في األعوام املاضية، فيما 
النفس في استعادة  ي برشلونة 

ّ
يمن

آمال املنافسة على اللقب.
]التفاصيل ص. 28ـ29[

ريال مدريد 
وبرشلونة: 

كالسيكو 
الحسم

جماهير ريال مدريد تريدها حاسمة )جيرارد جوليان/فرانس برس(ميسي ورونالدو قطبا المنافسة على أرضية الملعب )بوراك أكبولوت/األناضول(
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في ظل عدم 
انتهاء تداعيات 

المجزرة الكيميائية 
التي ارتكبها 

النظام السوري 
في خان شيخون، 

ومحاوالت 
موسكو المستمرة 
لتبرئة النظام منها، 

برزت تحذيرات 
أممية جديدة من 
تعرض محافظة 

إدلب لكارثة 
وشيكة، ما يعرض 

حياة مئات آالف 
المدنيين فيها 

لخطر داهم

املنظمة الدولية لحظر األسلحة الكيميائية 
رفــــضــــت الـــخـــمـــيـــس فــــي تـــصـــويـــت اقـــتـــراحـــا 
ــران يــقــضــي بــتــشــكــيــل فــريــق  ــهــ ملــوســكــو وطــ
ف التحقيق في الهجوم الكيميائي 

ّ
جديد يكل

في سورية.
ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــكــشــفــت مــعــطــيــات عن  فـ
منظمة »أطـــبـــاء ســويــديــون مــن أجـــل حقوق 
اإلنسان«، التي استندت روسيا إليها إلنكار 
ما جرى في خان شيخون. وذكــرت صحيفة 
»داغـــنـــيـــهـــتـــر« الـــســـويـــديـــة أمــــس الـــســـبـــت، أن 
املنظمة تستند إلى »دراســة أشرطة الفيديو 
وتدعي أن األطفال الذين ظهروا في الشريط 
كـــانـــوا تــحــت تــأثــيــر مـــخـــدر لــفــبــركــة األمـــــر«. 

البحث  على  »اتفقا  وتيلرسون  الفـــروف   
ّ
أن

موضوعي  تحقيق  فتح  احتمال  في  مجددًا 
الدولية  املنظمة  الحادث بإشراف  حول هذا 
أفــادت  بينما  الكيميائية«.  األسلحة  لحظر 
الوزيرين   

ّ
أن بيان،  في  األميركية  الخارجية 

)املحادثات(  »مواصلة  موضوع  إلــى  تطّرقا 
وبمواضيع  الــثــنــائــيــة«  بــالــقــضــايــا  املتعلقة 
»تـــشـــمـــل الــتــحــقــيــق الــــــذي تـــجـــريـــه املــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة لــحــظــر األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة عن 
اســتــخــدام ســوريــة أســلــحــة كيميائية فــي 4 
أبريل/نيسان«. وأضاف البيان أن تيلرسون 
ــّدد دعـــمـــه آللـــيـــة الــتــحــقــيــق الــحــالــيــة في  ــ »جــ
وكانت  الكيميائية«.  األسلحة  منظمة حظر 

ولــفــتــت إلـــى أن الــطــبــيــب الــيــســاري املــتــقــاعــد، 
من أصل تشيلي، مارسيللو فــردا دي نولي، 
أســس مع زميل سابق لــه، أنــدرس رومشلو، 
في 2015 هذه املنظمة، مشيرة إلى أن هدف 
دي نولي »العمل على تنظيف صفحة النظام 
الـــســـوري فــي مــجــال جــرائــم الـــحـــرب، إذ يطل 
عــلــى املــاكــيــنــة الــدعــائــيــة الــروســيــة كخبير«. 
وذكــــــرت »داغـــنـــيـــهـــتـــر« أنــــه »بـــالـــتـــواصـــل مع 
نــقــابــة األطـــبـــاء وجــمــعــيــة الــطــب فــي الــســويــد 
ومنظمات مساعدات إنسانية، فإن أحدًا منها 
ال يــعــرف شــيــئــا عـــن دي نــولــي ورومــشــلــو«. 
ولتفكيك ما أطلقت عليه الصحيفة »خريطة 
ــنــــدا«، ذكــــــرت أنـــــه »لــتــبــرئــة  ــاغــ ــبــــروبــ عـــمـــل الــ

الــنــظــام الـــســـوري، يــقــوم هــــؤالء بــنــشــر مــقــال 
بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة عــلــى مــوقــعــهــم، وبــعــدهــا 
تــتــولــى املــاكــيــنــة الــروســيــة فــي روســيــا الــيــوم 
ليتحدثوا  معهم  لــقــاءات  إجـــراء  وسبوتنيك 
باإلنكليزية، وإثر ذلك يأخذ الدبلوماسيون 
الـــروس والنظام الــســوري مــا جــاء فــي اللقاء 
لــيــعــرضــوه للتشويش حــول  بــه  كــأمــر مسلم 

العالم، بما فيها في األمم املتحدة«.
ــك، تــثــيــر تـــحـــذيـــرات أطــلــقــهــا  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة املــســتــقــلــة 
أمس  أول  بينيرو،  باولو  بسورية  الخاصة 
إدلــب. وعقب  على مصير  الجمعة، مخاوف 
اللجنة  جلسة ملجلس األمـــن عــرض أعــضــاء 

على  املــمــارس  العنف  حــول  تقاريرهم  فيها 
رتكبة 

ُ
املدنيني، وانتهاكات حقوق اإلنسان امل

في سورية من قبل قوات النظام، كما بحثوا 
في آليات فرض عقوبات على املسؤولني عن 
االنتهاكات والجرائم، بما في ذلك استخدام 
األسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة، قال 
التي  اللجنة  لـــدى  إن  للصحافيني  بينيرو 
يــرأســهــا »انــطــبــاع بـــأن مــشــاهــد تــجــري اآلن 
كــمــا لـــو كــانــت بــالــتــصــويــر الــبــطــيء لــوقــوع 
كـــارثـــة فـــي إدلــــــب«، مــشــيــرًا إلــــى أن »الــنــظــام 
السوري والقوات املوالية له، قصفت املدارس 
واملــســتــشــفــيــات واألســــــواق ومــحــطــات املــيــاه 
 عن تــورط قوات 

ً
في األشهر األخــيــرة، فضال

حلب  شرقي  الكلور  غــاز  باستخدام  النظام 
طــوال عــام 2016«. وقــال إن حياة السوريني 
املوجودين في إدلب »عرضة لخطر جسيم«، 
منوها إلى أن أعداد املدنيني هناك في تزايد 
بعد تهجير سكان أحياء حلب الشرقية نحو 
 إن »العديد 

ً
ريف حلب الغربي وإدلــب، قائال

مــن اتــفــاقــات اإلجـــالء وقــعــت بعد حــلــب، مما 
إلــى نـــزوح عــشــرات اآلالف مــن املدنيني  أدى 
إلى إدلب وغرب حلب حيث يعيشون ظروفا 

صعبة«.
ــديــــه  لــ أن  األمــــــــمــــــــي،  املــــــــســــــــؤول  وأضــــــــــــــاف 
»تــأكــيــدات« أنــه تــم »اســتــخــدام غــاز السارين 
لكننا ال نستطيع تأكيد  في خــان شيخون، 
الجهة الــتــي وقــفــت وراء ذلـــك«، الفــتــا إلــى أن 
التحقيقات »مــســتــمــرة عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
تمكننا من الوصول إلى خان شيخون... وقد 
قمنا بالحديث مع شهود عيان ومع أقارب 
الضحايا ونقوم بجمع األدلة وهناك تعاون 
مع أجهزة استخبارات تابعة لبعض الدول« 
للوصول إلــى أدلــة دامــغــة للجهة التي تقف 
التي راح ضحيتها نحو 100  وراء املجزرة، 

مدني يوم الرابع من هذا الشهر.
ــيــــطــــرت فـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة  وســ
ــلــــى مـــعـــظـــم أريــــــــــاف مـــحـــافـــظـــة  املـــســـلـــحـــة عــ
بتوسيع  واســتــمــرت   ،2012 سنة  منذ  إدلـــب 
سيطرتها هناك، لحني استطاعت أن تبسط 
نــفــوذهــا عــلــى كـــامـــل املــحــافــظــة )بــاســتــثــنــاء 
بلدتي كفريا والفوعة( منذ أن طــردت قوات 
ــن مـــركـــز املـــحـــافـــظـــة يـــــوم الــثــامــن  ــام مــ ــظـ ــنـ الـ

والعشرين من مارس/آذار 2015.
ــم مــــن أن مـــديـــنـــة إدلــــــب دخــلــت  ــرغــ وعـــلـــى الــ
الرابع  أبرمت في  التي  التهدئة  ضمن هدنة 
والعشرين من سبتمبر/أيلول، ضمن اتفاق 
تلقت  املدينة  أن  إال  الفوعة-الزبداني،  كفريا 
عــشــرات الــضــربــات الــجــويــة مــن قــبــل طــيــران 
الــنــظــام وســــالح الــجــو الـــروســـي، مـــا تسّبب 
بمجازر عديدة، آخرها عندما قصفت طائرة 
يــرجــح أنــهــا روســـيـــة، بــنــاء ســكــنــيــا فـــي حي 
السورية  »الشبكة  أدى بحسب  ما  القصور، 
لحقوق اإلنسان« إلى مقتل 24 مدنيا بينهم 
 وست سيدات. كما أن أرياف املدينة 

ً
15 طفال

تـــتـــعـــرض لــلــقــصــف الــــجــــوي بــــصــــورة شــبــه 
يومية، ما أدى ملقتل وإصابة مئات املدنيني، 
خالل األشهر القليلة املاضية، في وقت باتت 
ستهدفة، مكتظة 

ُ
امل البلدات واملــدن  فيه هــذه 

بــاملــدنــيــني أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، نتيجة 
ــهــجــريــن قــســريــا مـــن بــلــدات 

ُ
تـــوّجـــه مــعــظــم امل

ومـــدن ريـــف دمــشــق وحـــي الــوعــر الحمصي 
إلــيــهــا. وتــخــشــى املــعــارضــة الــســوريــة مــن أن 
الـــنـــظـــام، يــتــعــّمــد تــجــمــيــع مــعــارضــيــه ضمن 
هــــذه املــحــافــظــة، الـــتـــي ُيــخــشــى أن تــتــعــرض 
لحملة إبادٍة ضخمة، كونها باتت مركز ثقل 

املعارضة الرئيسي في البالد.

إدلب على مشارف كارثة

بعد إفراج النظام السوري عن الدفعة األولى من المعتقلين بموجب 
بالمعايير  النظام  التزام  عدم  حول  جدل  أثير  األربع«،  »المدن  اتفاق 
لـ»العربي  ناشطون  وقال  المفاوضة.  الفصائل  مع  عليها  المتفق 
الجديد« إن معظم المفرج عنهم اعتقلوا قبل شهرين على األكثر، 
وإن أغلبهم موظفون ومدرّسون اعتقلتهم حواجز النظام، فيما 
عملية  إن  الخطاب،  عمر  الشام«،  »أحرار  حركة  باسم  المتحدث  قال 
اإلفراج لم تكن متطابقة مع ما تم االتفاق عليه في بعض الجوانب.

خدعة معتقلي »المدن األربع«

الحدث

أحمد حمزة

في وقت ال يزال فيه موضوع قصف 
ــان شــيــخــون  الـــنـــظـــام الــــســــوري لـــخـ
بــالــســالح الــكــيــمــيــائــي مــحــور جــدل 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، مـــع اســتــمــرار دفـــاع 
ــفـــي ارتـــكـــابـــه لــهــذه  ــا عــــن الـــنـــظـــام ونـ ــيــ روســ
ــار إلـــــى مــحــافــظــة  ــ ــظـ ــ املـــــجـــــزرة، اتـــجـــهـــت األنـ
إدلــب، وســط تحذيرات من تعرضها لكارثة 
وشيكة، قد تطاول مئات آالف املدنيني فيها، 
تباعا، مع تحولها  أعــدادهــم  تتزايد  والذين 
من  قسريا  املهجرين  أغــلــب  يقصدها  لقبلٍة 

ريف دمشق وحي الوعر الحمصي.
وفـــــي مـــــــــوازاة تـــحـــذيـــر أمــــمــــي مــــن أن إدلــــب 
»عــــرضــــة لـــخـــطـــر جـــســـيـــم«، كــــانــــت مــوســكــو 
تقصي  بعثة  تحقيق  على  االلتفاف  تحاول 
الــحــقــائــق الــتــابــعــة ملــنــظــمــة حــظــر األســلــحــة 
ــان شــيــخــون،  ــ ــــول هـــجـــوم خـ الــكــيــمــيــائــيــة حـ
ــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي  ــاد وزيـ إذ أعـ
الفــــروف، الــحــديــث عــن تشكيل فــريــق جديد 
لــلــتــحــقــيــق فــــي الـــهـــجـــوم. وأبـــــــدى الفــــــروف، 
خــالل اتــصــال هاتفي مــع نظيره األمــيــركــي، 
ريــــك تــيــلــرســون، أســـفـــه ملــعــارضــة واشــنــطــن 
للتحقيق بهجوم  اقــتــراحــا، روســيــا-إيــرانــيــا، 
خـــان شــيــخــون، وفـــق الــخــارجــيــة الــروســيــة، 
الـــتـــي أشــــــــارت فــــي بـــيـــان إلـــــى أن االتـــصـــال 
الهاتفي بني الوزيرين جاء بمبادرة أميركية. 
 الفــــروف أبـــدى خـــالل االتــصــال 

ّ
وأضــافــت أن

ــات املــتــحــدة داخـــل  ــفـــه ملــعــارضــة الــــواليــ »أسـ
املنظمة الدولية لحظر األسلحة الكيميائية، 
ــشــني إلــى 

ّ
ــال مــفــت ــإرسـ لــلــمــبــادرة الــقــاضــيــة بـ

سورية للتحقيق في معلومات عن استخدام 
غـــاز الــســاريــن فــي خـــان شــيــخــون«، مضيفة 

الفروف وتيلرسون اتفقا 
على بحث فتح تحقيق 

بمجزرة الكيميائي

تأكيدات أممية 
باستخدام غاز السارين 

في خان شيخون

محاوالت روسية مستمرة لمنع إدانة النظام السوري 
بمجزرة خان شيخون

ال يتوقف النظام وروسيا عن استهداف إدلب )عبد الغني عريان/األناضول(

األسد نقل العداء 
لمستوى جديد حين 
شكك باستقالل األردن

تقرير

مؤشر على هشاشة العالقات التي حافظ 
عــلــيــهــا األردن مـــع نـــظـــام األســــــد، طـــوال 
ســنــوات األزمـــــة، وحــتــى تــلــك العسكرية 
واألمــنــيــة الــتــي تــحــّدث بــإيــجــابــيــة عنها 
األردنية،  املشتركة  األركــان  رئيس هيئة 
الـــفـــريـــق الــــركــــن مـــحـــمـــود فـــريـــحـــات، فــي 
مقابلة نادرة نهاية العام املاضي. وساد 
اعتقاد بأن هذه العالقات تدار عبر قناة 
تواصل روسية، ال سيما في ظل التقارب 
األردني الروسي، الذي كان عنوانه إدارة 
الــجــبــهــة الــســوريــة الــجــنــوبــيــة، املــحــاذيــة 

للمملكة، بما يضمن استقرارها.
ــلــــك األردنــــــــــي ومــقــابــلــة  بــــني مـــقـــابـــلـــة املــ
تغيرات  السوري، حدثت  النظام  رئيس 
دراماتيكية على األزمة السورية وبشأن 
تــعــاطــي املــجــتــمــع الـــدولـــي مــعــهــا. وأهـــم 
الــتــحــوالت تتمثل فــي املــوقــف األميركي 
ــذي تـــجـــاوز »الــصــبــر االســتــراتــيــجــي«  الــ
الذي تمسكت به إدارة الرئيس السابق، 
ــاراك أوبـــامـــا. وبــــات الــرئــيــس الــحــالــي  بـــ
دونـــالـــد تـــرامـــب، يتبنى مــوقــفــا صــارمــا 
ــد، وهـــو تــغــّيــر التقطت  مــن مصير األســ
األردنية وأدمجته في  السياسة  جدّيته 
خطابها تجاه األزمــة السورية من دون 
لناحية  املعلن  موقفها  عــن  تــتــراجــع  أن 

حل األزمة سياسيا.
بالتوازي مع ذلك، وبعد أيام على املقابلة 
وقبل  الثاني،  الله  عبد  للملك  الصحافية 
ــرة، تـــم الــكــشــف عن  ــيــ ــد األخــ ــ مــقــابــلــة األسـ
الــعــســكــريــة  الــحــمــلــة  فـــي  انــــخــــراط األردن 
الــربــاعــيــة الــتــي مــن املــرتــقــب إطــالقــهــا في 
بــمــشــاركــة السعودية  الـــســـوري،  الــجــنــوب 
والهادفة  وبريطانيا،  املتحدة  والــواليــات 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى »داعـــــــــش« الـــنـــاشـــط عــلــى 
مــقــربــة مــن الـــحـــدود األردنـــيـــة. وبــانــتــظــار 
ــام املــقــبــلــة مـــن تــطــورات  ــ مـــا ستحمله األيـ
ــة مـــحـــتـــمـــلـــة، تــــــزداد  ــيـ ــاسـ ــيـ ــة وسـ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الــتــوقــعــات بــتــفــاقــم الــتــوتــر فـــي الــعــالقــات 

األردنية-السورية من اآلن فصاعدًا.

لــلــرد عــلــى مــقــابــلــة عــبــد الــلــه الــثــانــي مع 
صحيفة »واشنطن بوست«.

ــام 2011 عن  ــد مــنــذ عـ ــم يــتــوقــف األســ ولـ
اتهام األردن بتسهيل عبور »اإلرهابيني« 
إلـــى ســوريــة، وتــدريــبــهــم فــي معسكرات 
الــســوري،  الــنــظــام  أردنــيــة ملقاتلة جيش 
الـــرغـــم مـــن إعـــــالن األردن تــدريــبــه  عــلــى 
»الــدولــة  تنظيم  مقاتلة  عــلــى  املــعــارضــة 
اإلســالمــيــة« )داعـــــش(. إال أن األســــد، في 
مقابلته، نقل العداء إلى مستوى جديد 
وغـــيـــر مـــســـبـــوق، حـــني شــكــك بــاســتــقــالل 
األمــيــركــيــني  بــيــد   

ً
أداة واعـــتـــبـــره  األردن 

وينفذ ما يريدونه، وفق قوله.
االتـــهـــامـــات  عـــلـــى  صـــمـــت  ــــذي  ــ الـ واألردن 
الضرورة  عند  وتعمد  القديمة،  السورية 
الحملة  وتجاهل  دبلوماسية،  بلغة  الــرد 
النظام السوري أخيرًا،  التي شنتها أذرع 
فــضــل عــــدم الــصــمــت عــلــى الــتــصــريــحــات 
املنسوبة لألسد، ورأى ضرورة الرد بلغة 
يعتقد أنها »مناسبة«. ويبدو الرد األردني 
عن  الحديث  عند  دبلوماسيا  ظــاهــره  فــي 
املوقف الثابت الداعم لحل سياسي يحفظ 
وحـــــدة ســـوريـــة ويــقــضــي عــلــى اإلرهــــــاب. 
غير  نحو  على  قاسية  لغة  يستخدم  لكن 
مسبوق ضد األسد، تجسد بقول املتحدث 
املومني،  األردنية، محمد  الحكومة  باسم 
»مـــؤســـف أن يــتــحــدث الــرئــيــس  إنــــه مـــن الــــ
السوري عن موقف األردن وهو ال يسيطر 

على غالبية أراضي بالده«.
ويرى مراقبون أن التصعيد املتبادل هو 

عّمان ـ محمد الفضيالت

فــي 6 إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، قــال امللك 
األردنــي، عبد الله الثاني، بوضوح، في 
بوست«  »واشنطن  مع صحيفة  مقابلة 
ــطـــق يــقــتــضــي بـــأن  ــنـ ــيـــة إن »املـ ــيـــركـ األمـ
من  دمـــاء شعبه  بسفك  ارتــبــط  شخصا 
األرجــــح أن يــخــرج مــن املــشــهــد«، قــاصــدًا 
ــد.  رئـــيـــس الــنــظــام الـــســـوري بـــشـــار األســ
تـــصـــريـــح املـــلـــك نـــقـــل مـــوقـــف الــســيــاســة 
ــلـــن، بــعــد  ــعـ ــى الـ ــة مــــن األســــــد إلـــ ــيـــ األردنـــ
سنوات حرص فيها األردن على تجنب 
الخوض في هذا الشأن. لكنه أثار غضب 

 على عّمان.
ً
دمشق الناقمة أصال

الـــســـوري  الــنــظــام  أذرع  يــتــأخــر رد  ــم  ولــ
على األردن. وأتى هذا الرد ضمن هجوم 
استهدف القيادة األردنية، وقاده السفير 
السوري املطرود من عمان، اللواء بهجت 
سليمان، الذي أطلق تصريحات أخيرًا، 
مــســتــخــدمــا عــــبــــارات تـــخـــويـــنـــيـــة، القـــت 
ترحيبا حتى من قبل مجموعات أردنية 
مؤيدة للنظام السوري. وتوجت الحملة 
الـــســـوريـــة بــتــصــريــحــات غــيــر مــســبــوقــة 
»ريــا  مــع وكالتي  مقابلته  لألسد خــالل 
الروسيتني،  و»سبوتنيك«  نوفوستي« 
نــشــرت الجمعة املــاضــيــة، والــتــي تعتقد 
ــــاءت مــبــرمــجــة  مـــصـــادر أردنـــيـــة أنـــهـــا جـ

تصعيد بين األردن والنظام السوري
الجبهة الجنوبية والموقف من األسد أبرز األسباب

تتجه العالقات بين 
األردن والنظام السوري 

لمزيد من التوتر، بعد 
تبني الملك األردني 

عبد اهلل الثاني مواقف 
حاسمة بشأن ضرورة 

رحيل بشار األسد

القاهرة ـ العربي الجديد

الفتاح  عبد  املــصــري  النظام  رئيس  يجري 
إلى  زيـــارة رسمية  األحـــد،  الــيــوم  السيسي، 
خاللها  يلتقي  السعودية،  العربية  اململكة 
تفاؤل  بن عبدالعزيز، وسط  بامللك سلمان 
رسمي مصري بأن تضع هذه الزيارة نهاية 
للخالفات التي سيطرت على العالقات بني 

البلدين خالل األشهر السبعة األخيرة.
ــفــــاؤل فــــي بــيــان  ــتــ وظــــهــــرت مــــالمــــح هـــــذا الــ
القمة  أن  أعلنت  والــتــي  املــصــريــة،  للرئاسة 
تعزيز  سبل  ستتناول  اليوم  عقدها  املقرر 
الــعــالقــات االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تجمع بني 
القضايا  مختلف  حول  والتشاور  البلدين، 
املشترك،  االهتمام  ذات  والدولية  اإلقليمية 
ــاب الـــذي بــات  وعــلــى رأســهــا مكافحة اإلرهــ
العربية  يمثل تهديدًا ألمن واستقرار األمة 
بـــل واملــجــتــمــع الـــدولـــي بــأكــمــلــه، وفـــق بــيــان 

الرئاسة املصرية.
وتـــأتـــي زيـــــارة الــســيــســي اســتــجــابــة لــدعــوة 
وجهها له العاهل السعودي في إطار اتفاق 
الجانبني خالل لقائهما األخير على هامش 
القمة العربية األخيرة في األردن، على تبادل 

ــــذي ســيــتــحــقــق فــي  عـــلـــى حـــجـــم اإلنــــجــــاز الــ
الــزيــارة، مشيرة إلــى أن وزارتـــي الخارجية 
املاضي  األســبــوع  للبرملان  قدمتا  والــدفــاع 
تقديمها  تــم  التي  األصلية  الوثائق  جميع 
في السابق للمحاكم املختلفة، والتي تثبت 

سعودية الجزيرتني.
وفــــــي الــــســــيــــاق، أوضـــــــح مــــصــــدر حــكــومــي 

إلــــى الجلسة  مــصــري أن إحـــالـــة االتــفــاقــيــة 
الــعــامــة تــتــوقــف عــلــى أمـــريـــن؛ األول يتمثل 
بــاملــســتــجــدات الــقــضــائــيــة إذ يــرغــب الــنــظــام 
املصري في معرفة الرأي النهائي للمحكمة 
القضاء  الدستورية في مسألة مدى سلطة 
في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية في إبرام 
عن حسم  النظر  بغض  الدولية  االتفاقيات 

األمــر  أمــا  الجزيرتني.  سعودية  أو  مصرية 
السعودية  مع  العالقات  عــودة  فهو  الثاني 
إلى سابق عهدها، و»هذا ما سيتأكد بمدى 
السيسي  ســيــعــقــدهــا  الــتــي  الـــلـــقـــاءات  دفء 
خالل زيارته اليوم ومدى فاعلية نتائجها«، 

على حد وصف املصدر.
وأكـــــد املـــصـــدر الــحــكــومــي نــفــســه أن مصر 
وصنافير  تيران  ملف  إنهاء  على  حريصة 
بــــــدون خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة أو ســيــاســيــة، 
حتى تتفرغ في ما بعد مللف مثلث حاليب 
وشــالتــني الـــذي يعتبر مــحــور الــخــالف مع 
الــســودان، والــذي قد يتطلب نزاعا قانونيا 
طــويــل األمـــد بــني الــقــاهــرة والــخــرطــوم أمــام 
الـــدولـــيـــة أو هــيــئــة تحكيم  ــعـــدل  الـ مــحــكــمــة 
ترسيم  أن عملية  دولــيــة مستقلة، ال سيما 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة املــــقــــررة بــــني الــــســــودان 
ــة مــتــوقــفــة عـــلـــى حـــســـم تــبــعــيــة  ــعـــوديـ والـــسـ

املثلث ملصر أو السودان. 
ــات املـــصـــريـــة  ــالفــ ــخــ ــأن الــ ــ وذّكــــــــر املــــصــــدر بــ
الــســعــوديــة كــانــت قـــد بــــدأت لــــدى تــصــويــت 
مصر في مجلس األمن الدولي، في أكتوبر/

قرارين  األول 2016، على مشروعي  تشرين 
فــي مدينة حلب  الــحــرب  بــشــأن  متناقضني 
الــســوريــة، وال تــريــد الــقــاهــرة تــكــرار الفترة 
أشــهــر وعانت  لستة  امــتــدت  الــتــي  الصعبة 
ــــف الــــــــــــواردات الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــا مــــن وقــ ــهـ خـــاللـ

السعودية. 
ــة، خــــالل  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــرت الـ ــ ــبـ ــ ــي املـــــقـــــابـــــل، عـ ــ فــ
االتـــــصـــــاالت غـــيـــر املــــبــــاشــــرة الـــتـــي أجـــراهـــا 
ــــني، عــن  ــيـ ــ ــــاضـ ــان فـــــي الــــشــــهــــريــــن املـ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ
»انزعاجها من أداء مصر في مجلس األمن« 
وهو ما تمت ترجمته باتخاذ مصر موقفا 
الــســعــودي خــالل التصويت  مــؤيــدًا للتوجه 
نظام  بمجزرة  الخاص  القرار  مشروع  على 
بشار األســد فــي قرية خــان شيخون بإدلب 
)فــي أوائـــل الشهر الــحــالــي(، مــع أنــهــا كانت 
تعلم أن القرار األممي لن يصدر من األساس.

خطوة أولى لتحسين العالقات
مالية  مــســاعــدات  احتمال طلب مصر  وعــن 
سعودية جديدة، استبعد املصدر الحكومي 

املطلع على ملفات التعاون الدولي، أن يتم 
ذلك خالل زيارة اليوم، واصفا الزيارة بأنها 
ــــى مــهــمــة لــتــحــســني الــعــالقــات،  »خـــطـــوة أولـ
االتفاق عليه  تم  ما  تأمني  فقط  وتستهدف 
خالل زيارة امللك سلمان للقاهرة في إبريل/

نــيــســان مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، ال ســيــمــا املــنــح 
التنموية لجنوب سيناء وبعض املحافظات 
الحدودية«، وفق املصدر. وأشار املصدر إلى 
أن مــشــروع جسر املــلــك سلمان الــرابــط بني 
 مرحليا 

ً
مــؤجــال والــســعــوديــة سيظل  مصر 

لحني نقل تبعية تيران وصنافير للمملكة، 
وبــالــتــالــي فــإن مصر ال تنتظر مــن الــزيــارة 
ــا كــان  ضــخ مــزيــد مــن املــســاعــدات املــالــيــة أيـ
شكلها، بل ستقتصر على تأكيد وتأمني ما 
تم االتفاق عليه مسبقا، بحسب قوله. ورجح 
املــصــدر أن تــجــري وزيـــرة الــتــعــاون الــدولــي، 
سحر نصر، زيارات متتالية للرياض خالل 
الشهر املقبل، للتباحث حول قروض جديدة 

أو استثمارات إضافية سعودية.
وظهرت بوادر نجاح الوساطات األميركية 
ــقـــاهـــرة والــــريــــاض بــلــقــاء  والـــعـــربـــيـــة بـــني الـ
قــصــيــر بـــني الــســيــســي واملـــلـــك ســلــمــان، عقد 
خـــــالل الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة األخــــيــــرة الـــتـــي فــي 
منطقة البحر امليت باألردن، في 29 مارس/

آذار املاضي، وكان أهم ما نتج عنه االتفاق 
األجـــواء بني  لتصفية  اجتماعات  على عقد 

البلدين خالل شهر إبريل/نيسان الحالي.
السعودية،  التقارب مع  النقيض من  وعلى 
ــب تعليق االتـــصـــاالت بــالــعــراق 

ّ
والــــذي تــطــل

وإيران من أجل التوصل التفاقات مستديمة 
الستيراد النفط، تبدو العالقة بني القاهرة 
ــيـــض لـــلـــســـيـــاســـات  ــقـ ــنـ ــا )طــــــــرف الـ ــ ــيــ ــ وروســ
الــســعــوديــة فـــي املــلــف الــــســــوري( فـــي أســـوأ 
في  سيما  ال   ،2013 منتصف  منذ  حاالتها 
ظــل اإلرجــــاء املستمر مــن الــجــانــب الــروســي 
وتوقيع  ملصر  الطيران  رحــالت  الستئناف 
بــروتــوكــول الــســالمــة الــجــويــة الـــذي يماطل 
 منه في فرض 

ً
الــروســي، رغبة الجانب  فيه 

مــزيــد مــن الـــشـــروط واالحــتــيــاطــات األمــنــيــة 
ــة ولــيــس  ــريـ بـــشـــأن جــمــيــع املـــــطـــــارات املـــصـ

املطارات األهم للسياحة الروسية وحسب.

السيسي في السعودية اليوم: تعويل مصري على إنهاء  الخالفات
تقرير

مصر ال تنتظر ضخ 
مزيد من المساعدات 

المالية السعودية

تكتسب زيارة رئيس النظام 
المصري، عبدالفتاح 

السيسي، إلى السعودية 
اليوم األحد، أهمية 

متعددة األبعاد كونها 
تساهم في كسر الجمود 

الحاصل في العالقات 
الثنائية بسبب قضية 

جزيرتي تيران وصنافير 
والملف السوري

تأتي زيارة السيسي بناء على دعوة وجهها له الملك سلمان )األناضول(

العام الحالي. وكانت  الــزيــارات في غضون 
»العربي الجديد« قد نشرت الشهر املاضي 
ــادر مـــصـــريـــة رجــحــت  ــن مــــصــ مـــعـــلـــومـــات مــ
حصول زيارة للسيسي إلى الرياض خالل 

النصف األول من العام الحالي.
وذكـــــرت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة أن 
املـــحـــادثـــات الــتــي ســيــجــريــهــا الــســيــســي مع 
ــــي الــعــهــد،  ــــي ولـ ــــع ولـ ــلـــك الــــســــعــــودي، ومـ املـ
 عن 

ً
وزيــر الــدفــاع، محمد بن سلمان، فضال

من  الدبلوماسيني  بني  املرتقبة  املحادثات 
ــر، ســتــتــنــاول كل  الــبــلــديــن عــلــى مــســتــوى آخـ
املفتوحة واملــعــلــقــة. وأضــافــت  املــوضــوعــات 
املصادر أن األولوية ستكون لبحث مسألة 
ــة تــرســيــم  ــيـ ــاقـ ــفـ كــيــفــيــة ومــــوعــــد تــنــفــيــذ اتـ
الـــحـــدود الــبــحــريــة بـــني الــبــلــديــن، بــعــد عــام 
مــن توقيعها، فــي ظــل اســتــمــرار املــنــازعــات 
القضائية املحلية في مصر حول جزيرتي 
تـــيـــران وصــنــافــيــر. وتــابــعــت أن مــبــاحــثــات 
الطرفني ستركز أيضا على تنسيق املواقف 
بــإيــران،  مصر  عــالقــة  ومستقبل  ليبيا،  فــي 
في  واالســتــخــبــاراتــي  العسكري  والتنسيق 
منطقة باب املندب، إلى جانب بحث مسألة 
الــتــســهــيــالت االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي تــعــهــدت 
السعوديني  األعمال  لرجال  بمنحها  مصر 
املشاريع  تنفيذ بعض  فــي  الــبــدء  ومواعيد 
الـــتـــنـــمـــويـــة املـــمـــولـــة ســـعـــوديـــا فــــي جــنــوب 

سيناء.

تحريك ملف تيران وصنافير
يشهد  أن  الدبلوماسية  املــصــادر  وتوقعت 
سيادة  لنقل  الــحــدود  ترسيم  اتفاقية  ملف 
السعودية،  إلــى  وصنافير  تــيــران  جزيرتي 
حـــراكـــا واســـعـــا خــــالل األســـبـــوعـــني الــحــالــي 
املختصة  البرملانية  اللجان  داخــل  واملقبل، 
زيــارة  تزامنا مع  املصري،  النواب  بمجلس 
املصادر  كما رجحت  اململكة.  إلى  السيسي 
أن تعقد اللجان املختصة جلسات استماع 
لـــبـــعـــض الـــــخـــــبـــــراء املـــــؤيـــــديـــــن لـــســـعـــوديـــة 
الجزيرتني من بينهم الوزير السابق، مفيد 
ــة املــلــف  ــالـ ــهـــاب. وأكــــــدت املــــصــــادر أن إحـ شـ
لــلــجــلــســة الــعــامــة ملــجــلــس الـــنـــواب مــتــوقــفــة 
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حضرموت تخلط األوراق
مطالبة بإقليم مستقل واحتفاظ بحق »ترك االتحاد« اليمني

»خارطة طريق« الحكومة المغربية تواجه تشكيكًاالعراق: تطبيق القوانين رهينة إرادة المليشيات واألحزاب

يحدث اآلن
طالبت محافظة حضرموت اليمنية، من خالل مؤتمر حضرموت الجامع، الذي ُعقد أمس السبت، بأن تكون 
إقليمًا مستقًال يحظى بكامل حقوقه، في تطور يتوقع أن تكون له تأثيرات كبيرة على مستقبل البالد، ويسقط 

مشروع االنفصال وفق صيغة شمال وجنوب

45
سياسة

عبسي سميسم

ساهم اإلعالم املحلي، بشقيه النظامي 
واملعارض، وكل من اإلعالم العربي 
والغربي، بتصدير صورة مشوهة 

عن توجهات سكان املناطق الشمالية 
من سورية، وتصويرها كحواضن 

للفكر املتطرف، من خالل نقل مظاهر 
حياتية من تلك املناطق توحي بأن 
غالبية السكان يتبنون ذلك الفكر 
كعقيدة وقناعة، وأنهم يرون في 
»الدولة اإلسالمية«، على طريقة 

»داعش« أو »جبهة النصرة«، الخيار 
األنسب لهم.

قد يكون جزء من املقاتلني من فئة 
الشباب، بني 18 و25 عامًا، والذين 
ال يتجاوز عددهم املئات، قد تمت 

أدلجته من خالل التيارات املتطرفة، 
التي استطاعت قراءة احتياجاته 

الحياتية، وأعطته شيئًا من السلطة 
من خالل السالح في ظل ظروف 

حياتية شبه مستحيلة، من قصف 
شبه يومي وافتقار إلى أبسط 
مقومات العيش. إال أن الغالبية 

العظمى من سكان تلك املناطق ليسوا 
مع خيار الدولة املدنية الديمقراطية 
وحسب، بل يتخذون موقفًا عدائيًا 
ضد كل فكر التنظيمات املتطرفة، 

وحتى ضد اإلسالم السياسي بكل 
أشكاله، خصوصًا بعد أن عاصروا 

تجربة حكم تلك التنظيمات ملناطقهم، 
والتي كانت بالنسبة لهم أسوأ حتى 

من حكم النظام الذي كان يتدخل 
بحرياتهم الشخصية بما يخص 

الشأن السياسي، ليجدوا أنفسهم 
تحت حكم تنظيمات تتدخل بأدق 

تفاصيل حياتهم وبطريقة ال تتناسب 
مع عاداتهم وثقافة مجتمعهم.

قد يوحي املظهر العام لسكان تلك 
املناطق أن هناك توجهًا عامًا يميل 

إلى تبني أفكار التنظيمات املتطرفة، 
لكنه في الواقع بالنسبة ملعظم السكان 

هو نوع من التماهي مع األقوى الذي 
يفرض شروطه على األرض، وليس 

تبنيًا لفكره. وقد شهدنا تحوالت في 
هذا التماهي، من خالل تحول بعض 

املناطق من سيطرة جهة إلى سيطرة 
جهة نقيضة لها، فيتحول املشهد 

العام للسكان متماهيًا مع توجهات 
الجهة املسيطرة. طبعًا هذا عدا عن أن 
األسس التي تحكم بها تلك التنظيمات 

السكان املدنيني بعيدة كل البعد 
عن األسس التي تحكم عالقاتهم 

االجتماعية والثقافية واالقتصادية، 
ويمارسون من خاللها شعائرهم 

الدينية بعيدًا عن التشدد. فمن باب 
مصلحي، وجد الناس أنفسهم تحت 

حكم أغلق كل األبواب على املرأة 
 أساسيًا في العمل 

ً
التي كانت عامال

الزراعي وغيره، فحرم املجتمع من 
قسم كبير من قوته االقتصادية. إن 

وجود النظام هو السبب الوحيد الذي 
يمنع حتى اآلن صداما محتما بني 
املجتمع املدني في الشمال السوري 

والتنظيمات املتطرفة.

شمال سورية 
اختراق سياسي ليبي برعاية إيطالـيةليس متطرفًا

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

األبــرز  السياسي  االخــتــراق  تحقيق  مــن  إيطاليا،  تمكنت 
مــنــذ أشــهــر فــي املــلــف الــلــيــبــي، بــعــد اإلعــــان عــن جمعها 
رئــيــس املــجــلــس األعــلــى لــلــدولــة فــي ليبيا، عــبــد الرحمن 
عقيلة  طــبــرق،  فــي  املنعقد  الــبــرملــان  برئيس  السويحلي، 
صالح، في العاصمة اإليطالية روما، يوم الجمعة، وذلك 
بعد فترة وجيزة من رعايتها اتفاق مصالحة بني قبيلتني 
في الجنوب الليبي، فيما كشف مصدر دبلوماسي ليبي 
الليبي  الــجــوار  لــدول  عــن تحضيرات لعقد جلسة مقبلة 
العاصمة طرابلس  في  والجزائر،  الثاث، تونس ومصر 

لبحث مستجدات الواقع السياسي في ليبيا. 
ــــال مــحــاوالتــهــا  ــة، مــــن خـ ــيـ ــالـ وتــــهــــدف الـــســـلـــطـــات اإليـــطـ
إحداث اختراق في جدار الجمود الذي يهيمن على عاقة 
باتجاه حل  والدفع  البعض  ببعضهم  ليبيني  مسؤولني 
سياسي، إلى تحقيق أكثر من هدف، من بني ذلك اإلبقاء 
الــتــي تحصل منها على  فــي ليبيا  قــدم لها  على مــوطــئ 
استقرار سياسي  تحقيق  إلــى  باإلضافة  نفطها،  غالبية 
وأعلن  باتجاهها.  ليبيا  من  السرية  الهجرة  وقــف  يتيح 

املجلس األعلى للدولة في ليبيا عن أول لقاء جمع رئيسه، 
عقيلة  طــبــرق،  بــرملــان  برئيس  السويحلي،  الــرحــمــن  عبد 
صالح، في العاصمة اإليطالية روما مساء أول من أمس. 
»العربي  تلقت  الــدولــة،  ملجلس  صحافي  بــيــان  وبحسب 
الــذي رعته رومــا ســاده  اللقاء  فــإن  الجديد« نسخة منه، 
»جــو مــن الـــود والــصــراحــة«، ونــاقــش الــعــديــد مــن امللفات 
إلى  التوصل  أن  على  »اتفقا  الطرفني  أن  وأكــد  املشتركة. 
حـــلـــول ســلــمــيــة ومــنــصــفــة لــلــقــضــايــا الــعــالــقــة سيتطلب 
لــقــاءات أخــرى ترتكز أساسًا على إعــاء مصلحة الوطن 
واملواطن، واملصالحة الوطنية، ووقف نزيف الدم، وعودة 

كل النازحني في الداخل والــخــارج«. وأعــرب الطرفان عن 
تثمينهما العالي للدور النشط والبناء لوزير الخارجية 
اإليطالي، أنجيلينو ألفانو، والحكومة اإليطالية في إطار 
التي  والتعديات  الليبي  السياسي  االتفاق  تطبيق  دعم 

سيتم االتفاق عليها.
ويعتبر لقاء السويحلي وعقيلة صالح، األول من نوعه، 
ويــأتــي بعد أيـــام مــن إعـــان بــرملــان طــبــرق عــن رغبته في 
العودة إلى طاولة الحوار السياسي، بعدما أعلنت األمم 
تعديات  إدخـــال  الليبية  األطـــراف  غالبية  قبول  املتحدة 

على االتفاق السياسي.
واإلقليمية من  الــدولــيــة  املــســاعــي  أســابــيــع  منذ  وتتكثف 
أجــل إقــنــاع طرفي الــنــزاع فــي الــبــاد بالعودة إلــى طاولة 
إلنهاء  املجلسني،  مــن  لكل   

ً
ممثا  15 بــواقــع  املــفــاوضــات 

حالة الجمود السياسي. وتعتبر املادة الثامنة من اتفاق 
املناصب  التعيني في  التي تعطي صاحية  الصخيرات، 
الــعــلــيــا لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي أكـــثـــر الـــنـــقـــاط اخـــتـــافـــًا بني 
أطراف النزاع، في ظل إصرار برملان طبرق على تعديلها، 
اللواء املتقاعد، خليفة حفتر، املعني من  وتمسكه بتولي 

قبل البرملان، منصب القائد العام للجيش. 

ــاق، كـــشـــف مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي لـــيـــبـــي عــن  ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
ــدول الــــجــــوار الــلــيــبــي  ــ تــحــضــيــرات لــعــقــد جــلــســة مــقــبــلــة لـ
الثاث، تونس ومصر والجزائر، في العاصمة طرابلس. 
وتـــوقـــع املـــصـــدر، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
ملا ستسفر عنه  انتظارًا  اللقاء بعد شهر رمضان،  يعقد 
الــلــقــاءات املــرتــقــبــة بــني لــجــان الــبــرملــان واملــجــلــس األعــلــى 
للدولة. وأضاف أن الجولة التي قام بها الوزير الجزائري 
عــبــد الـــقـــادر مــســاهــل أخــيــرًا لــم »تــســفــر عــن نــتــائــج«، وأن 
لقاء عقيلة صالح  والسويحلي، برعاية إيطالية، تجاوز 

للجهود الجزائرية.
ــد دورهــــــا فـــي األزمــــــة الــلــيــبــيــة،  ــزايـ يـــذكـــر أنــــه فـــي إطـــــار تـ
قــامــت رومـــا أخــيــرًا بــرعــايــة اتــفــاق مصالحة مــن 12 بندًا 
نحو  توجهها  الليبي، ضمن  الــجــنــوب  فــي  قبيلتني  بــني 
مالية  مساعدات  تقديم  عبر  املحلية،  املجتمعات  تمكني 
وتقنية، لتشكل حائط صد أمام تدفقات الهجرة السرية، 
بــاإلضــافــة إلـــى مــكــافــحــة اإلرهــــــاب، ومـــن ثـــم ضــمــان أمــن 
إيطاليا بليبيا،  اهتمام  لكن  الجنوبية ألوروبــا.  الحدود 
ال يتوقف عند ملف الهجرة، فروما، أكبر مستورد للنفط، 

واملتلقي الوحيد للغاز الليبي.

صنعاء ــ العربي الجديد

خلطت محافظة حضرموت األوراق 
على الساحة اليمنية، موّجهة ضربة 
ــروع االنــــفــــصــــال عــلــى  ــ ــشـ ــ قـــاســـيـــة ملـ
»مؤتمر  صيغة شمال وجــنــوب، مع مطالبة 
حضرموت الجامع«، الذي ُعقد أمس السبت، 
، وهـــو مـــا يضع 

ً
بـــأن تــكــون إقــلــيــمــًا مــســتــقــا

أيضًا صيغة الدولة التي كانت تحكم اليمن 
بعد عام 1990، أمام ظروف وعوامل مختلفة، 
مستقبل  على  تأثيرات  لها  يكون  أن  يتوقع 
الــبــاد. والــافــت أن بيان املؤتمر لم يتضمن 
إشارة ولو بكلمة واحدة، إلى اليمن، وعوضًا 
عـــن ذلـــــك، شــــدد أكـــثـــر مـــن مــــرة عــلــى مسمى 
»الــهــويــة الــحــضــرمــيــة«، وتــضــمــن مــطــالــبــات 
ــرار  مـــن شــأنــهــا االنـــفـــصـــال الــعــمــلــي، عــلــى غـ
إيـــراد »اعــتــمــاد حــضــرمــوت منطقة عسكرية 
واحدة بقيادة حضرمية«، وأن »يتمتع إقليم 
حــضــرمــوت بــحــقــوقــه الــســيــاســيــة الــســيــاديــة 
كاملة غير منقوصة«. وعلى الرغم من حديثه 
عن حضرموت كإقليم، إال أن البيان الختامي 
لــم يــذكــر مــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار الوطني 
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا الـــشـــرعـــيـــة، كــمــا لـــم يــوصــف 
حضرموت بأنها تلك املحافظات املحددة في 
)شــبــوة، سقطرى،  الــحــوار  مؤتمر  مخرجات 
املهرة(، بل حدد أن تكون »حضرموت إقليمًا 

 بذاته وفق جغرافيتها املعروفة«. 
ً
مستقا

وتــمــتــلــك حــضــرمــوت مــخــتــلــف املــقــومــات من 
الخصوصية النسبية إلى املوانئ واملطارات 

الــذي  الــجــغــرافــي  والـــثـــروة النفطية واملـــوقـــع 
يــجــعــلــهــا بــعــيــدة نــســبــيــًا عـــن مـــراكـــز الــنــفــوذ 
شمااًل وجنوبًا. وكان التقسيم الفيدرالي قد 
ف حضرموت كإقليم بمساحة تزيد عن 

ّ
صن

نصف مساحة اليمن.
ــالـــب املـــؤتـــمـــر فـــي بــيــانــه الـــخـــتـــامـــي، بــأن  وطـ
 بــذاتــه 

ً
ــكـــون حـــضـــرمـــوت إقــلــيــمــًا مــســتــقــا »تـ

يتمتع  أن  على  املــعــروفــة«،  وفــق جغرافيتها 
كاملة  السيادية  السياسية  بحقوقه  اإلقليم 
 40 بتخصيص  املطالبة  مــع  منقوصة،  غير 
في املائة من املواقع في السلطات االتحادية 
لــصــالــح اإلقــلــيــم. وتــضــمــن بــيــان املــؤتــمــر أنــه 
»يــحــق ألبــنــاء حضرموت تــرك االتــحــاد متى 

 عليه، 
َ

ِفق
ُّ
رأوا أنه لم يعد على النحو الذي ات

ويحفظ  حقوقه،  لكافة  امتاكه  يضمن  بما 
الهوية الحضرمية، وبخاصٍة الهوية الثقافية 
ــقــســم 

ُ
ــيـــة واملــــدنــــيــــة«. وبــيــنــمــا ت ــتـــمـــاعـ واالجـ

إلى منطقتني عسكريتني،  حضرموت حاليًا 
»اعتماد  بـ الجامع،  طالب مؤتمر حضرموت 
بقيادة  ــدة  واحـ عسكرية  منطقة  حــضــرمــوت 
الحضارم  الضباط  جميع  وضــم  حضرمية، 
والنظر في  التقاعد  إلــى  أحيلوا قسرًا  الذين 

تظلمات املراحل السابقة وفقًا للقانون«.
وُعــقــد املــؤتــمــر أمــس فــي مدينة املــكــا، مركز 
يمثلون  مــشــارك،   3001 بحضور  املــحــافــظــة، 
واالجتماعية  السياسية  املــكــونــات  مختلف 

والشخصيات الحضرمية في املهجر، ورجال 
الــشــرائــح االجتماعية،  أعــمــال، ومــن مختلف 
ــلــــة قــــــــرن فــي  ــــــل »الـــــــحـــــــدث األكــــــبــــــر طــــيــ

ّ
ومــــــث

حضرموت«، وفق وصف أحد أعضاء الهيئة 
التحضيرية العليا للمؤتمر.

ــلــــواء أحــمــد  وأطـــلـــق مــحــافــظ حـــضـــرمـــوت، الــ
ــك، خـــــال افـــتـــتـــاح املـــؤتـــمـــر،  ــريــ ــن بــ ســعــيــد بــ
ومهمة  صريحة  رســائــل  حملت  تصريحات 
ــــن أن  ــلـ ــ أعـ إذ  الــــيــــمــــن،  مـــســـتـــقـــبـــل  بـــتـــحـــديـــد 
ل ثلث مساحة اليمن، ال 

ّ
حضرموت التي تمث

تسعى لانفصال، ولكنها إقليم مستقل في 
إطار الدولة االتحادية املؤلفة من ستة أقاليم.
أمـــا الــرســالــة الــتــي كــانــت مـــن أبــــرز مـــا تـــردد 
عــلــى اإلطــــاق، والــتــي تــقــول مــصــادر مطلعة 
مؤتمر  تحضيرية  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
الــخــوض فيها  بت 

ّ
الــجــامــع تجن حــضــرمــوت 

لسان  كانت على  فقد  املاضية،  الفترة  خــال 
ــــوح أن  ــد بــكــل وضـ ــــذي أكــ ــًا، الـ املــحــافــظ أيـــضـ
لـــتـــعـــويـــض 50 ســنــة  تـــســـعـــى  حــــضــــرمــــوت 
التبعية، وهي رسالة  ماضية، وأنها ترفض 
متعلقة بامللف األكثر حساسية جنوبًا أكثر 
منه شمااًل، إذ إنها تعبر عن قطاع غير قليل 
من أبناء محافظة حضرموت، ينظرون لدولة 
الشطر الجنوبي في اليمن قبل الوحدة بأنها 
فرضت نظامها على حضرموت بالقوة بعد 
االســتــقــال مــن االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي عــام 

.1967
ــه مـــحـــافـــظ حــــضــــرمــــوت، فــــي رســائــلــه  ــجــ واتــ
السياسية، إلى ما هو أبعد من ذلك، من خال 

)عــدن،  الجنوبية  املحافظات  أبناء  مخاطبة 
لــحــج، الــضــالــع، أبـــني(، بــالــقــول »كــفــى عبثًا«، 
و»نريد منهم أن يقيموا إقليمًا تحت الستة 
يــتــوّحــدوا ويبتعدوا عن  أن  نريدهم  أقــالــيــم، 
الخافات مثل ما عمل الــحــضــارم«، وهــو ما 
يعني أن حضرموت لن تكون ضمن انفصال 
جــنــوبــي عــن الــشــمــال، بــنــاًء عــلــى خــريــطــة ما 

عتبر 
ُ
قبل إعــادة توحيد اليمن عام 1990. وت

»إقــلــيــم«، من  مــســألــة اســتــقــال حــضــرمــوت كـــ
الجنوبية  بالذهنية  املرتبطة  املخاوف  أبــرز 
قــبــل الــشــمــالــيــة، إذ كــــان جـــنـــوب الــيــمــن قبل 
االستقال 1967، مؤلفًا من نحو 23 سلطنة 
ومشيخة تحت االستعمار البريطاني، وكان 
توحيدها أبرز تحٍد للنظام االشتراكي الذي 

قام في عدن، ووحد الجزء الجنوبي والشرقي 
الــــحــــضــــارم، أو جــــزءًا  أن  فــــي حــــني  لـــلـــيـــمـــن، 
يـــرون حضرموت  واســعــًا منهم عــلــى األقــــل، 
خصوصية أحق بذاتها، وينظرون إلى الـ 50 

عامًا املاضية بأنها لم تحقق إرادتهم.
ــــي األوســــــــــاط الــســيــاســيــة  ومــــــن املـــــعـــــروف فـ
اليمنية، أن الخوف من انفصال حضرموت، 

الــذي  الــحــراك الجنوبي  أمــام  أبــرز تحٍد  ُيعد 
انطلقت فعاليته جنوبًا في عام 2007 بمطالب 
دعـــوات لانفصال عن  إلــى  حقوقية تحولت 
الشمال بــنــاًء على حــدود مــا قبل 1990. لكن 
اجتماع ثاثة آالف حضرمي في »أكبر عرٍس 
 تــشــهــده املــحــافــظــة«، وفــقــًا لوصف 

ٍ
ســيــاســي

جاء  الجديد«،  »العربي  لـ حضرمي  سياسي 
لــيــوّجــه رســالــة للجنوب بــأن حــضــرمــوت لن 
ــزءًا مــن جــنــوب منفصل، بــل إقليمًا  تــكــون جـ

 في دولة اتحادية يمنية.
ً
مستقا

ــــال افــتــتــاح املـــؤتـــمـــر، أعـــلـــن املــحــافــظ أن  وخـ
تدشني األقاليم قد يتم في غضون عشرة أيام، 
إال أنه لم يوضح طبيعة التدشني، باعتباره 
أمرًا متعلقًا بالدستور املعني بإقرار األقاليم، 
فـــي حـــني أن مـــســـودة الــدســتــور املــنــبــثــقــة عن 
عرض حتى 

ُ
ت لم  الوطني،  الــحــوار  مخرجات 

الــيــوم عــلــى االســتــفــتــاء بــســبــب الــحــرب التي 
تعيشها الباد منذ أكثر من عامني.

ــاد مــؤتــمــر  ــقـ ــعـ ــع أن تـــكـــون النـ ــوقـ ــتـ ومـــــن املـ
على  مباشرة  تأثيرات  الجامع،  حضرموت 
إذ إن  البلد عــمــومــًا،  فــي  الــوضــع السياسي 
املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة الــتــي يــرفــع الــعــديــد 
»االنــفــصــال«،  مطلب  فيها  السياسيني  مــن 
ــال، ســتــجــد  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ أو »االســــــتــــــقــــــال« عـــــن 
أمــامــهــا شــبــح تــقــســيــم الــجــنــوب شــاخــصــًا، 
الــداعــني إلى  أنــه نقطة ضعف  تمامًا مثلما 
االنــفــصــال. وإلــــى وقـــت قــريــب، كـــان الــحــزب 
ــتــــراكــــي الــيــمــنــي الــــــذي يــعــتــبــر بــعــض  االشــ
قـــيـــاداتـــه أن لــــه الـــــــدور األبـــــــرز فــــي تــوحــيــد 
الــجــنــوب، األكــثــر تــخــوفــًا مــن تقسيم اليمن 
إلى أقاليم، مع مطالبتهم أن يكون التقسيم 
إلى إقليمني شمالي وجنوبي يحافظ على 
الجنوب  وبــســبــب تقسيم  الــجــنــوب.  ــدة  وحـ
إلــى إقليمني )عــدن وحــضــرمــوت(، انسحب 
مــكــون الـــحـــراك الــجــنــوبــي، الــــذي شــــارك في 
مــؤتــمــر الــحــوار الــوطــنــي، بــرئــاســة محافظ 
أبني األسبق، محمد علي محمد، كما تغيب 
عن األسابيع األخيرة ملؤتمر الحوار، األمني 
الــعــام لــلــحــزب االشــتــراكــي ســابــقــًا، وسفير 

اليمن حاليًا في لندن، ياسني نعمان.

بغداد ــ أكثم سيف الدين

ــا الـــبـــرملـــان  ــتـــي أقــــرهــ لــــم تــصــمــد الـــقـــوانـــني الـ
ــوافـــق والــتــصــويــت  ــتـ ــراقـــي عـــن طـــريـــق الـ ــعـ الـ
الرسمي، بوجه إرادة جهات سياسية وحزبية 
ذات نــفــوذ فــي الــبــاد، حتى بــدت كــل قوانني 
إرادة تلك  ــام  ــ أمـ الــتــشــريــعــيــة هــشــة  الــســلــطــة 
طت بقوة على عمل أعلى 

ّ
التي تسل الجهات 

الرباط ـ حسن األشرف

تنتظر الحكومة املغربية الجديدة تنصيب 
ــبــــوع املــقــبــل بعد  الـــبـــرملـــان لــهــا خــــال األســ
مجلس  فــي  السياسية  األحــــزاب  مناقشات 
ــــذي قــّدمــه  الـــنـــواب لــلــبــرنــامــج الــحــكــومــي الـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي 
ــام الــبــرملــان بــغــرفــتــيــه، واملـــصـــادقـــة عليه  أمــ
بــاألغــلــبــيــة وفـــق نــص الــدســتــور. وســارعــت 
أحـــــزاب األغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة إلــــى اإلشــــادة 
جرى  الــذي  الحكومي  البرنامج  بمضامني 
ــاء، ورأت أن »خــارطــة  ــعــ يـــوم األربــ تــقــديــمــه 
الـــطـــريـــق« الـــتـــي قـــّدمـــهـــا الــعــثــمــانــي لــواليــة 
ــتـــدة عـــلـــى خـــمـــس ســـنـــوات،  ــمـ الـــحـــكـــومـــة املـ

عتبر عملية وواقعية.
ُ
ت

حزب »العدالة والتنمية« وجد في البرنامج 
 6 مــن  املشّكلة  الحكومة  عليه  اتفقت  الـــذي 
أحزاب، وينتظر مصادقة البرملان، استمرارًا 
لإلصاحات الهيكلية الكبرى التي انطلقت 

في عهد الحكومة السابقة. 
وفيما اعتبرت أحزاب مشاركة في الحكومة 
ــذي تــســيــر على  أن الــبــرنــامــج الــحــكــومــي الــ
خـــطـــاه الــحــكــومــة خــــال الـــســـنـــوات املــقــبــلــة 
ــًا  ــ ــواتـ ــ ــتـــســـي صـــبـــغـــة عـــمـــلـــيـــة، فـــــــإن أصـ ــكـ يـ
ــــان لــحــســن  مـــعـــارضـــة رأت فـــيـــه مـــجـــرد إعــ
نــــوايــــا، مـــن دون تــحــديــد روزنــــامــــة زمــنــيــة 

سلطة في الباد. فبعد أن وّجهت مستشارية 
األمن الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس 
هيئة مليشيا »الحشد الشعبي« أمرًا منعت 
فــيــه تطبيق قــانــون الــعــفــو الــعــام الـــذي أقــره 
البرملان منذ نحو عــام، أصبح عمل السلطة 
التشريعية مرهونًا بإرادة هذه الجهات التي 
تجاوزت كل الصاحيات وتحكمت بقوانني 

سيادية.
السلطة  قــوانــني  كــل  التحركات،  هــذه  وتضع 
الــتــشــريــعــيــة، والـــتـــي صـــادقـــت عــلــيــهــا أيــضــًا 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة وطـــبـــقـــتـــهـــا الــســلــطــة  ــ ــاسـ ــ رئـ
الريح، لتصبح بقبضة  القضائية، في مهب 
جــهــات ســيــاســيــة تــتــحــّكــم فــيــهــا، األمــــر الــذي 
يــفــرض واقــعــًا جــديــدًا يشير إلــى تسلط تلك 
الــجــهــات عــلــى عــمــل الــبــرملــان وقــدرتــهــا على 

تحجيم دوره التشريعي. 
املستهدفة  القوانني   

ّ
أن مراقبون  يرى  بينما 

ــتـــي تــــم الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا  هــــي الـــقـــوانـــني الـ
 تلك 

ّ
بــعــد الــتــوافــق الــســيــاســي، مـــا يــعــنــي أن

الجهات تسعى لحصر عمل البرملان باتجاه 
الــتــصــويــت عــن طــريــق األغــلــبــيــة السياسية، 
وهي الطريقة التي أقّر فيها قانون مليشيا 

»الحشد الشعبي«.
ووّجـــهـــت مــســتــشــاريــة األمــــن الــوطــنــي الــتــي 
يــرأســهــا فــالــح الــفــّيــاض، أخــيــرًا كــتــابــًا ســرّيــًا 
إلى وزارة العدل، وّجهتها فيه بوقف تطبيق 

ملــواعــيــد الــقــيــام بــاإلصــاحــات الــتــي تتعهد 
ــة الـــعـــثـــمـــانـــي بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا. تــحــديــد  ــكـــومـ حـ
الـــروزنـــامـــة الــزمــنــيــة لــتــنــفــيــذ اإلصـــاحـــات، 
أول مجلس  فــي  الــحــكــومــة  رئــيــس  رد عليه 
حكومي له، بالتأكيد أن هناك توّجهًا لدى 
األحزاب املشّكلة للحكومة لتحديد مواعيد 
اإلصاحات وااللتزامات الكبرى، من دون أن 
الحكومي  البرنامج  بالضرورة  يتضمنها 

الذي يرسم فقط املحاور العريضة لها.
وفيما لم يحدد حزب »األصالة واملعاصرة« 
طــبــيــعــة مــعــارضــتــه لــلــتــدابــيــر الــتــي جـــاءت 
بها خــارطــة طــريــق اإلصــاحــات الــتــي أعلن 
عــنــهــا الــعــثــمــانــي، عــمــد حـــزب »االســتــقــال« 
الـــذي ال يــشــارك فــي الــحــكــومــة، إلـــى إمــســاك 
عصا عاقته بالحكومة من الوسط. وقالت 
خــديــجــة زومـــــي، مـــن مــمــثــلــي »االســـتـــقـــال« 
فــــي مـــجـــلـــس املـــســـتـــشـــاريـــن، إن الــحــكــومــة 
استحضرت عددًا من اإلجراءات اإليجابية، 
مــثــل تــحــســني ظــــروف الــعــمــل والـــدعـــوة إلــى 
الـــحـــوار االجــتــمــاعــي مـــع الــنــقــابــات، لكنها 
افــتــقــدت إلــــى الــتــدابــيــر املــضــبــوطــة بــآجــال 
لــلــتــنــفــيــذ، والـــتـــي تــتــيــح للحكومة  مـــحـــددة 

تطبيق إصاحاتها املذكورة.
العلوم السياسية في جامعة  ويرى أستاذ 
ــــراوي، أن الــبــرنــامــج  ــــزهـ مـــراكـــش، مــحــمــد الـ
الــحــكــومــي فـــي الــتــجــربــة املــغــربــيــة ُيــعــتــبــر 

قانون العفو العام على وجه السرعة، ووقف 
بالقانون،  املشمولني  السجناء  إطاق سراح 
من دون ذكر األسباب املوجبة لذلك. بدورها 
كــافــة  عـــلـــى  تــعــمــيــمــًا  ــعــــدل  الــ ــهــــت وزارة  وّجــ
تطبيق  بوقف  فيه  أمــرت  العراقية  السجون 
ــاع الــســجــنــاء الــذيــن اكتملت  ــ الــقــانــون، وإرجـ
مـــعـــامـــات اإلفـــــــــراج عـــنـــهـــم إلـــــى ســجــونــهــم، 
ــى الـــفـــّيـــاض، مع 

ّ
وتـــم وقـــف الـــقـــانـــون. ويــتــول

منصبه في املستشارية، منصب رئيس هيئة 
»الحشد الشعبي«، األمر الذي يطرح عامات 
عمله  فــي  استقاليته  إزاء  كــثــيــرة  اســتــفــهــام 
كرئيس لألمن الوطني، وعدم إنفاذ رأي قادة 

املليشيات بقراراته.
وأثار هذا التجاوز للدستور وللصاحيات، 
ــّدوه خــطــوة  ــ غــضــب بــرملــانــيــني عـــراقـــيـــني، عــ
نــحــو »الــفــوضــى فــي عــمــل الـــبـــرملـــان«. وقــال 
عــضــو لجنة األمـــن الــبــرملــانــيــة الــنــائــب رعــد 
ــذا   »هـ

ّ
ــد«، إن ــديـ الـــدهـــلـــكـــي، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـ

اإلجـــــراء خـــرق صــــارخ لــلــقــوانــني الــبــرملــانــيــة 
السارية، فالقانون ال يمكن وقفه أو تعطيله 
إال بقانون جديد، وال يمكن إلرادة شخص 
أو جهة سياسية أن تتحّكم بقانون صّوت 
اإلجـــراء  »هـــذا   

ّ
أن الــبــرملــان«، موضحًا  عليه 

يؤشر إلى شيء خطير، وهو توّجه أشخاص 
وجهات سياسية للتحّكم بالقوانني النافذة 
وعــمــل الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وفــقــًا ملــا تــراه 

والــتــزامــًا  للحكومة،  طــريــق  خــارطــة  بمثابة 
تــعــاقــديــًا حــكــومــيــًا أمــــام الـــبـــرملـــان لتحقيق 
ــتــــي تـــصـــب فــي  ــات الــ ــايــ ــغــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
امللفات  مختلف  ومعالجة  التنمية،  اتــجــاه 
والخارجية.  الداخلية  بالقضايا  املرتبطة 
ويعتبر الزهراوي أنه من الناحية املنهجية، 
الـــبـــرنـــامـــج فـــي الــــــدول الــديــمــقــراطــيــة يــأتــي 
مــنــســجــمــًا مـــع بـــرامـــج وتـــوّجـــهـــات األحــــزاب 
ــتـــاف الـــحـــاكـــم. ويـــلـــفـــت إلـــى  املـــشـــّكـــلـــة لـــائـ
أن الــتــجــربــة الــحــكــومــيــة الــحــالــيــة هـــي مثل 
سابقاتها، إذ إن التحالفات الحزبية تخضع 
ملنطق مغاير ومناٍف ملا هو معمول به لدى 
الغرب، فتوزيع الحقائب الوزارية يبقى هو 
املحدد األساسي في تشكيل الحكومة، وفي 

مرحلة ثانوية يأتي البرنامج.
أعلن  التي  الطريق  الزهراوي خارطة  ويقّسم 
عنها العثماني لتنفيذ إصاحاته، إلى شقني 
واألرقـــام  بــاملــؤشــرات  يتعلق  األول  رئيسيني، 

أهــــواؤهــــم وأمــزجــتــهــم الــشــخــصــيــة«. وأكـــد 
العلواني،  القوى، خالد  النائب عن تحالف 
أن »الــبــرملــان ســيــكــون لــه رد فــعــل عــلــى هــذا 
ل الصارخ وغير القانوني في عمله«. 

ّ
التدخ

ل في 
ّ

 »أي تدخ
ّ
وقال لـ«العربي الجديد«، إن

الــبــرملــان هــو غير قانوني ومــرفــوض،  عمل 
الحكومة  رئــاســة  يحق ألي جهة حتى  وال 
تعطيل عمل القوانني املشرعة، إال من خال 
املحكمة االتــحــاديــة وهـــي الــجــهــة الــوحــيــدة 

التي تملك الصاحية بذلك«.
أما الخبير السياسي، عبد السام الهاشمي، 
فـــــــرأى أن »هـــــــذا الـــــقـــــرار هــــو تــــجــــاوز لــعــمــل 
مــؤســســات الـــدولـــة واســتــقــالــيــتــهــا، وضـــرب 
لهيبة الدولة بذات الوقت«. وقال في حديث 
مع »العربي الجديد«، إن »هذا القرار الفردي 
ضرب أعلى سلطات في البلد، وهي السلطة 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي أقـــــّرت الـــقـــانـــون، ورئــاســة 
الــجــمــهــوريــة الــتــي صــادقــت عــلــيــه، والسلطة 
 دور 

ّ
الــقــضــائــيــة الــتــي طــبــقــتــه، مـــا يــعــنــي أن

ل بقرار فــردي من 
ّ
هذه الرئاسات الثاث عط

ــرارات بهذا  ــ جــهــة ال صــاحــيــة لــهــا التــخــاذ قـ
املستوى«.

ــــي قـــــد أقــــــــّر نـــهـــايـــة  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ وكــــــــان الـ
أغــســطــس/آب املــاضــي قــانــون الــعــفــو الــعــام، 
بــعــد مــنــاكــفــات وخـــافـــات ســيــاســيــة طــويــلــة، 

لت تمريره لفترة طويلة.
ّ
عط

ــتـــوى االقـــتـــصـــادي،  املـــعـــلـــن عــنــهــا عـــلـــى املـــسـ
مشيرًا إلــى أنــه وفــق التجارب السابقة تبقى 
ــــان حــســن نــــوايــــا، أو  ــام مـــجـــرد إعـ ــ ــ تــلــك األرقـ
وعــــود تفتقر إلـــى وســائــل مــلــمــوســة وخطط 
يخص  ما  في  خصوصًا  لتحقيقها،  محكمة 
معدل النمو والعجز والديون. ويلفت إلى أن 
املعلن  املــؤشــرات  كــافــة  مــع  بواقعية  التعامل 
عنها في البرنامج الحكومي الجديد، يستلزم 
الحذر والتريث في ظل األوضاع االجتماعية 
املــزريــة، خصوصًا في خضم ضــرب استقرار 

الطبقة الوسطى في املجتمع.
ــتــــوى الــــثــــانــــي، وفــــــق الــــــزهــــــراوي،  أمــــــا املــــســ
تفعيل  في  االستمرار  بــاإلعــان عن  فيتعلق 
بعض اإلصاحات خصوصًا على مستوى 
ــتـــوّجـــه يــطــرح  ــقـــاصـــة، »فـــهـــذا الـ صـــنـــدوق املـ
ــول كــيــفــيــة تــحــقــيــق هـــذا  ــ ــدة حـ ــ تــــســــاؤالت عـ
اإلصاح من دون املساس بالقدرة الشرائية 
لــلــطــبــقــات الـــوســـطـــى الـــتـــي تـــضـــررت كــثــيــرًا 
جــــــراء الـــســـيـــاســـات الـــســـابـــقـــة املـــعـــتـــمـــدة فــي 
أبــرز  ومــن  بنكيران«.  عبداإلله  حكومة  عهد 
العثماني  حكومة  طــريــق«  »خــارطــة  تدابير 
السداسية، حرصها على مواصلة إصاحات 
ما يخص  السابقة، خصوصًا في  الحكومة 
نظام دعم املواد األساسية مثل الدقيق وغاز 
البوتان والسكر، وأيضًا دعم الفئات الهشة 

وذوي االحتياجات الخاصة.

يشكو سكان 
المحافظة 

من التهميش 
سياسيًا ومعيشيًا 

)Getty(

يعتبر لقاء 
السويحلي وعقيلة صالح، 

األول من نوعه

يرى معارضون 
أن »الخارطة« مجرد 

إعالن لحسن نوايا

باتت القوانين الصادرة عن 
برلمان العراق مهددة 

بالسقوط مع تدخل 
جهات لوقفها، كما 

حصل مع قانون العفو

تخّوف من تحجيم دور البرلمان )صباح عرار/فرانس برس(

يمثّل انعقاد »مؤتمر حضرموت الجامع«، في ظل الظروف العصيبة 
التي يمر بها اليمن، تجليًا واضحًا لواقع مفاده أن حضرموت التي تحرر 
مركزها مدينة المكال قبل عام من مسلحي تنظيم »القاعدة«، تتقّدم 
اليمن  في  التقليدية  والحكم  النفوذ  مراكز  تنهمك  بينما  األمام،  إلى 
شماًال وجنوبًا بالصراعات المحلية. وأعلن المحافظ اللواء أحمد سعيد 
سيكون  المكال(،  تحرير  )تاريخ  إبريل/نيسان   24 أن  المؤتمر  في  بريك  بن 

عطلة رسمية في المحافظة.

تقّدم في ظل الصراعات

دعا النائب اإليطالي، أليساندرو باغانو، رئيس 
الوزراء اإليطالي، باولو جينتيلوني )الصورة(، 

إلى ترتيب لقاء مع اللواء الليبي املتقاعد، خليفة 
حفتر. وكتب باغانو، على موقع »تويتر«، »يبدو 

أن )الرئيس األميركي دونالد( ترامب سيلتقي في 
 من رئيس 

ً
يونيو/حزيران املقبل في واشنطن كال

حكومة الوفاق، فائز السراج، وحفتر. لكن ملاذا ال 
يجتمع فورًا جينتيلوني بالجنرال حفتر؟«.

اعتبر مصدر دبلوماسي ليبي أن االستقبال 
العسكري الذي أقامه اللواء الليبي املتقاعد، خليفة 

حفتر، للوزير الجزائري، عبد القادر مساهل 
)الصورة(، »يدلل على نيته املضي في طريقه 
العسكري«، الفتًا إلى أن املبادرة التي طرحها 

مساهل على سلطات شرق البالد بشأن تشكيل 
ى 

ّ
مجلس لقيادة البالد يجمع حفتر بخصومه تخل

عن طرحها ملمثلي املدن التي زارها في الغرب.

مطالبة 
جينتيلوني 
بلقاء حفتر

دالالت 
االستقبال 

العسكري 
لمساهل
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أمير قطر يلتقي وزير 
الدفاع األميركي

بن  تميم  الشيخ  قطر،  أمير  التقى 
حــمــد آل ثـــانـــي، فـــي الـــدوحـــة أمــس 
ــاع األمــيــركــي  ــدفــ الـــســـبـــت، وزيـــــر الــ
جــيــم مـــاتـــيـــس، الـــــذي قــــام بـــزيـــارة 
ــرق  ــ ــن جــــــولــــــة شـ ــ ــمـ ــ ــر ضـ ــ ــطـ ــ إلـــــــــى قـ
أوسطية شملت السعودية ومصر 
األحد  اليوم  وإسرائيل، وستقوده 
إلــــى جــيــبــوتــي. وقـــــال مــاتــيــس إن 
اللقاء هدف إلى »تعزيز العاقات« 

بني البلدين، مضيفًا أن »العاقات 
تكون قوية أو تضعف، وأنا ملتزم 
ــا«.  ــنـ ــبـ ــانـ بـــجـــعـــلـــهـــا أفــــضــــل مـــــن جـ
وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء القطرية أن 
الــلــقــاء تـــنـــاول تـــطـــورات األوضــــاع 
ــة، وال ســيــمــا  ــيــ اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
القضيتني الفلسطينية والسورية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

سلسلة تحركات تضامنًا
مع األسرى المضربين

تحركاتهم  الفلسطينيون  واصـــل 
ــة مـــــــع األســـــــــــــرى فـــي  ــيــ ــنــ ــامــ ــتــــضــ الــ
ســــجــــون االحـــــتـــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، 
اعتصامات  السبت  أمــس  ونظموا 
الطعام  أوانــي  قرعوا خالها على 
الــلــه  ــط مـــديـــنـــة رام  ــ ــة، وسـ ــارغــ ــفــ الــ
وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــتــزامــن 
ملقاطعة بضائع  إطـــاق حملة  مــع 
مع  تضامنًا  اإلسرائيلي  االحتال 
األسرى املضربني عن الطعام منذ 
أيام. وذكرت »الجبهة الديمقراطية 
فـــلـــســـطـــني« أن ســلــطــات  لـــتـــحـــريـــر 
ــتـــــال نــقــلــت الــــقــــيــــادي فــيــهــا،  ــ االحـ
األســــيــــر وجـــــــدي جــــــــودة، املــعــتــقــل 
منذ 13 عامًا، من سجن »هداريم« 
إلــى سجن »الــجــلــمــة« يــوم االثنني 

املاضي.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتدي 
على فلسطينيين

أصيب الطفل الفلسطيني، يوسف 
ــوام(، أمــس  ــواودة )6 أعـــــ ــعــ وائــــل الــ
الـــــســـــبـــــت، بــــــرصــــــاص مـــســـتـــوطـــن 
إســــرائــــيــــلــــي، عـــقـــب إطــــــــاق الـــنـــار 
فـــي مــنــطــقــة كــرمــة بالخليل  عــلــيــه 
جنوب الضفة الغربية، بحسب ما 
الفلسطينية  أعلنت وزارة الصحة 
مـــســـتـــقـــر«.  »وضـــــعـــــه  أن   

ً
مــــــؤكــــــدة

فلسطينيني  أربعة شبان  وأصيب 
بــــــالــــــرصــــــاص املـــــعـــــدنـــــي املـــغـــلـــف 
بـــاملـــطـــاط فـــي مـــواجـــهـــات انــدلــعــت 
االحتال واملستوطنني،  بني قوات 
وأهــــــالــــــي بــــلــــدة عـــــوريـــــف جـــنـــوب 

نابلس بشمال الضفة.
)العربي الجديد(

نابلس تشيع الشهيد 
أحمد غزال

الــفــلــســطــيــنــيــني،  مــــن  اآلالف  شـــيـــع 
أمس السبت، جثمان الشهيد أحمد 
نابلس  بــمــديــنــة  عـــامـــًا(   17( غــــزال 
ــة، وذلـــــك  ــيــ ــربــ ــغــ شــــمــــال الـــضـــفـــة الــ
بعدما سلم االحتال جثمانه يوم 
الجمعة ألهله. وشارك في التشييع 
ــــني ومـــمـــثـــلـــو  ــؤولــ ــ ــســ ــ عــــــــدد مــــــن املــ

الــفــصــائــل الــوطــنــيــة واملــؤســســات. 
هــتــافــات طالبت  املــشــاركــون  وردد 

باستمرار املقاومة ضد االحتال.
)العربي الجديد(

بريطانيا ترفض االعتذار
عن وعد بلفور

رفــــضــــت الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
ــــت، تــــقــــديــــم اعـــــتـــــذار  ــبـ ــ ــسـ ــ أمــــــــس الـ
ــد بــلــفــور«  ــ ــــان »وعـ رســـمـــي عـــن إعـ
ــتـــال  الــــــذي مـــّكـــنـــت بــمــوجــبــه االحـ
اإلســـرائـــيـــلـــي مـــن االســـتـــيـــاء على 
األراضـــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وذلـــــك 
ــلــــى نــشــر  ــــي عــ ــمـ ــ ــــرسـ ــــي ردهـــــــــا الـ فــ
ــــاوز عــــــدد املـــوقـــعـــني  ــــجـ ــة تـ ــريـــضـ عـ
عــلــيــهــا 11 ألــــف شــخــص وتــطــالــب 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بــاالعــتــذار 
عن سماحها ببناء دولة االحتال. 
ــتــــذار أعـــربـــت لـــنـــدن عن  ــــدل االعــ وبـ
»افــتــخــارهــا« بــتــأســيــس مــا سمته 

»دولة إسرائيل«.
)العربي الجديد(
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العراق حتى القضاء 
على »داعش«

ــد مــبــعــوث الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي،  أكــ
الــدولــي  دونــالــد تــرامــب، للتحالف 
فــــــي الــــــــعــــــــراق، بـــــريـــــت مــــاكــــغــــورك 
ــائــــه وزيــــــر  ــقــ ــد لــ ــعــ )الـــــــــصـــــــــورة(، بــ
ــة الـــــعـــــراقـــــي، إبــــراهــــيــــم  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الجعفري، في بغداد، أمس السبت، 
استمرار دعم العراق حتى القضاء 
عــلــى تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« 

)داعـــــــش(. وطـــالـــب الــجــعــفــري، من 
جــهــتــه، بــضــرورة »تــضــافــر جهود 
املــجــتــمــع الـــدولـــي واملــســاهــمــة في 
بعد  التحتية  البنى  إعــمــار  إعـــادة 

القضاء على اإلرهاب«.
)األناضول(

إنزال جوي أميركي 
في ريف البوكمال 

العراقي  الجيش  فــي  العقيد  أعلن 
في محافظة األنبار، أمس السبت، 
أن قوة أميركية قامت بعملية إنزال 
جـــوي فـــي ريـــف مــديــنــة الــبــوكــمــال 
فــــي مــحــافــظــة ديـــــر الـــــــزور شــرقــي 
الــفــرات«  ســوريــة، واعتقلت »والـــي 
التابع لتنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش(.
وقــال العقيد، إن »قــوة مــن القوات 
بعملية  قامت  األميركية  الخاصة 
ــاغـــوز  ــبـ ــة الـ ــوي فــــي قــــريــ ــ إنــــــــزال جــ
السورية  البوكمال  ملدينة  التابعة 
الـــحـــدوديـــة مـــع الــــعــــراق«. وأضـــاف 
أن »الــعــمــلــيــة أســـفـــرت عـــن اعــتــقــال 
مــا يسمى والـــي الــفــرات الـــذي كان 
 عربة 

ً
قــادمــا مــن الـــعـــراق، مــســتــقــا

عسكرية«.
)األناضول(

تحرير حي الصحة في 
الموصل

في  العسكرية  الحملة  قــائــد  أعــلــن 
األمير  الركن عبد  الفريق  املوصل، 
ــبـــت،  رشــــيــــد يـــــارالـــــلـــــه، أمـــــــس الـــسـ

تــحــريــر حـــي الــصــحــة الــثــانــيــة في 
الـــجـــانـــب األيـــمـــن لــلــمــوصــل. وأكـــد 
يارالله، في بيان، أن جهاز مكافحة 
اإلرهـــــاب تــمــكــن مـــن تــحــريــر الــحــي 
مبانيه.  فــوق  العراقي  العلم  ورفــع 
ــقــــوات الــعــراقــيــة  وأشــــــار إلــــى أن الــ
اإلسامية«  »الــدولــة  تنظيم  كبدت 
)داعـــش( خسائر فــادحــة بـــاألرواح 

واملعدات.
)العربي الجديد(

المغرب يهاجم فنزويال 
عــــمــــد املــــــغــــــرب إلــــــــى شــــــن هـــجـــوم 
فنزويا،  حكومة  ضد  دبلوماسي 
عــــــلــــــى هـــــــامـــــــش االحــــــتــــــجــــــاجــــــات 
الــحــاشــدة الــتــي تــشــهــدهــا شـــوارع 
ــادة  كــــاراكــــاس، فــيــمــا أعـــلـــن عـــن إعــ
ــة وكــــوبــــا.  ــكـ ــلـ ــمـ الــــعــــاقــــات بـــــن املـ
املغربية،  الخارجية  وزارة  ونــددت 
فــي بــيــان، بــمــا وصــفــتــه »بــانــتــهــاك 
الحقوق السياسية، واالقتصادية، 
واالجتماعية في فنزويا« املدافعة 
وأعلنت  البوليساريو.  جبهة  عــن 
محمد  امللك  لتعليمات  تنفيذًا  أنــه 
الــســادس أعـــادت الــربــاط عاقاتها 

الدبلوماسية مع جمهورية كوبا.
 )العربي الجديد(

... ويتهم الجزائر 
بخرق »حسن الجوار«

ما  املغربية،  الداخلية  وزارة  دانــت 
ســّمــتــه »الــتــصــرفــات الــاإنــســانــيــة 
للجزائر«، على خلفية دخول أكثر 
من 50 نازحا سوريا إلى األراضي 
الجزائرية،  الــحــدود  عبر  املغربية 
ــرًا فــــي مــديــنــة  ــيــ ــقــــرارهــــم أخــ ــتــ واســ

فجيج الحدودية.
وأبــدت الــوزراة، في بيان أصدرته، 
أسفها  عــن  السبت،   - الجمعة  ليل 
ــة لــلــمــهــاجــريــن  ــ ــــزريـ لــلــوضــعــيــة املـ
شاجبة  الجزائر،  داخــل  السورين 
»التصرفات الاإنسانية للسلطات 
الجزائرية تجاه هؤالء املهاجرين«، 

على حد وصفها.
)العربي الجديد(

فرنسا تغرق 
في الشعبوية اآلتية 

من اليمين واليسار

لعبت لوبان على 
أوتار محاربة اإلرهاب 

واإلسالموفوبيا

رئاسيات 
فرنسا

باريس ــ بشير البكر

تــخــتــلــف االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــجـــري دورتـــهـــا 
األولى اليوم األحد عن سابقاتها 
منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة 
مــن قــبــل الــجــنــرال شــــارل ديــغــول عـــام 1958. 
ــرة األولــــــــى مـــنـــذ ســـتـــن ســـنـــة الــتــي  ــ ــ فـــهـــي املـ
يتشكل فيها مشهٌد سياسي خارج الثنائية 
تــيــاران  فيها  يــتــنــافــس  كـــان  الــتــي  التقليدية 

عريضان، اليمن التقليدي واالشتراكي.
»فـــرنـــســـا لـــم تــعــد فـــرنـــســـا، انــــظــــروا مـــن بــات 
يــتــنــافــس عــلــى الــرئــاســة فــيــهــا. إلـــى ســنــوات 
خــلــت كــانــت الــبــاد تــزخــر بــرجــال السياسة 
الـــذيـــن كــنــا نــحــتــار لــاخــتــيــار مـــن بــيــنــهــم ملا 
يتحلون به من خصال حميدة. أما اليوم فا 
نكاد نعثر على خصلة حميدة لدى واحد من 
املرشحن األربعة الذين يتصدرون املشهد«. 
ــادم جـــــاء عـــلـــى لــســان  ــ ــــصـ هـــــذا الـــتـــصـــريـــح الـ
رجـــل فــرنــســي، ُيــعــّبــر عــن نــحــو 40 فــي املــائــة 
فتهم 

ّ
الـــذيـــن صن الــفــرنــســيــن  الــنــاخــبــن  مـــن 

ــتــــردديــــن« عــشــيــة  »املــ ـــ ــرأي بــ ــ ــ اســـتـــطـــاعـــات الـ
الدورة األولى من االنتخابات الرئاسية التي 

ستجري اليوم.
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ ــردديـ ــ ــتـ ــ ــرة املـ ــ ــاهـ ــ ــــعــــد ظـ

ُ
وال ت

االنتخابات الرئاسية الفرنسية، وهي ترافق 
كل حدث من هذا القبيل، ولكنها حن تصل 
إلى هذه النسبة العالية فإنها تصبح جديرة 

صورة جديدة
ــابــــات فـــرنـــســـا مـــحـــطـــاٌت  ــتــــخــ ـــن انــ تـــبـــقـــى مــ
ــتــــرب هـــذا  يـــتـــذكـــرهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون كــلــمــا اقــ
وشخصيات  حــادة  منافسات  االستحقاق، 
املنافسة  على قدر كبير من الحضور، مثل 
التي جرت عام 1981 بن فاليري  الشهيرة 
مــيــتــران، وقد  وفــرانــســوا  جيسكار ديستان 
وحرم  اإلليزيه  كرسي  ميتران  فيها  خطف 
ديــســتــان مــن الــجــلــوس عليه لــواليــة ثانية. 
تلك  تقل تشويقا،  ال  ثانية  منافسة  وهناك 
ــــاك شــيــراك  الـــتـــي حــصــلــت بـــن مــيــتــران وجـ
عام 1988، وفاز فيها ميتران بوالية ثانية، 
ــيــــزيــــه عـــــام 1995  ــراك دخـــــل اإللــ ــيــ ولـــكـــن شــ
ليمضي واليـــتـــن، تــنــافــس فــي الــثــانــيــة مع 
مــاري  جــان  حينذاك  املتطرف  اليمن  زعيم 
لوبان، وفاز عليه على نحو ساحق بعد أن 
استنفرت القوى السياسية مجتمعة لبناء 

سد ضد وصول اليمن املتطرف.
آخـــر املـــبـــارزات الــتــي حفلت بــقــدر كبير من 
عام  الــتــي حصلت  تلك  والــحــشــد،  التنافس 
نيكوال  التقليدي  اليمن  مرشح  بــن   2007
ــاركــــوزي ومــرشــحــة الـــحـــزب االشــتــراكــي  ســ
سيغوالن رويال، التي خسرت الرهان بفارق 
بسيط. وكان فوز ساركوزي بمثابة نهاية 
أفــول جيل  حقبة من تاريخ فرنسا سجلت 
ما بعد الحرب العاملية الثانية الذي خاض 
بشعارات  متسلحا  السياسي،  العمل  غمار 
البشرية  مــعــانــاة  واقـــع  مــن  نبعت  إنسانية 
الثانية،  العاملية  الحرب  التي عاشت كارثة 
وظهر ساركوزي كرمز لجيل أطلسي جديد 
ال يــنــظــر مـــن الــــزاويــــة نــفــســهــا إلــــى مــشــاكــل 
فرنسا والعالم. وفي عهده جرى التأسيس 
لفساد الحياة السياسية، وضرب أخاقيات 
القضاء، وتراجع  الصحافة، وتجاوز  مهنة 
منظومة حقوق اإلنــســان، حتى أن هزيمته 
عام 2012 أمام خصمه االشتراكي الرئيس 

بالدراسة. وكما أشار محدثنا الستيني الذي 
الذي  البريد  التقيناه وهو يخرج من مكتب 
قصده لتسلم بطاقته االنتخابية، فإن منبع 
ــتـــردد يــخــتــلــف الـــيـــوم عـــن الــســابــق. سابقا  الـ
كانت النوعية واليوم الــرداءة التي بدأت مع 
الرئيس السابق نيكوال ساركوزي. في  عهد 
الدورات السابقة كانت شروط التنافس أكثر 
وضــوحــا والــبــرامــج أكــثــر تــعــبــيــرًا عــن هموم 
الناس، والشخصيات املرشحة سبق لها أن 
جربت العمل السياسي والحكم لزمن طويل، 
ــة بـــن الــيــمــن  ثـــم إن الــــحــــدود كـــانـــت واضـــحـ
والــيــســار، ولــكــنــهــا الــيــوم مــتــداخــلــة إلـــى حد 

اختاط الرؤية.

الحالي فرانسوا هوالند، جرى النظر إليها 
املــؤســســات، ذات  ثــأر لفرنسا دولـــة  بمثابة 

اإلشعاع الخاص.
صحيح أن فــرنــســا تــغــيــرت وفـــق مــا شهده 
ــحــــّوالت ســـريـــعـــة فــــي األلــفــيــة  الـــعـــالـــم مــــن تــ
ــة، ودخــــــــــل جــــيــــل جـــــديـــــد الــــحــــيــــاة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــتـــعـــدت كـــثـــيـــرًا عــن  الـــســـيـــاســـيـــة، ولــكــنــهــا ابـ
تقاليدها في العمل السياسي التي تعلمت 
مــنــهــا الــبــشــريــة، وبــاتــت الــيــوم أمــــام طريق 
صعب ال أحد يعرف إلى أين سيفضي بعد 
االنتخابات الرئاسية. ومهما كانت النتائج 
فــــإن الـــصـــورة تــبــدو ســــــوداء، وتــبــعــث على 
التشاؤم، ومــرد ذلك إلى أن البلد يغرق في 
اليمن واليسار، وهو  الشعبوية اآلتية من 
في  ليس  مرشح ألن يدخل مرحلة جــديــدة 
وسع أحد أن يتنبأ بمآالتها، بغض النظر 
تجري  التي  الثانية  الجولة  فــي  الفائز  عــن 

في السابع من الشهر املقبل.

منافسة محتدمة
أربــعــة مرشحن  أعطى  رأٍي  استطاع  آخــر 
ـــي الـــــــــــدورة األولــــــــى،  حـــظـــوظـــا مـــتـــقـــاربـــة فــ

ــر االقــتــصــاد  ــاكـــرون، وزيــ ــم إيــمــانــويــل مـ وهـ
للحزب  وجيزة  لفترة  انتمى  الــذي  السابق 
ــام عـــن تأسيس  االشـــتـــراكـــي، وأعـــلـــن قــبــل عـ
ــا أنــه  ــان واضـــحـ ــ ــام«، وكـ ــى األمــــــ ــ حــركــتــه »إلـ
قرر خوض السباق الرئاسي، ولذا استقال 
كان  قريبة  فترة  وإلــى  الحكومة.  مــن  الحقا 
ــر حــظــا لــلــوصــول إلــى  ُيــعــتــبــر املــرشــح األوفــ
اإلليزيه، وهذه مفارقة يصعب فك ألغازها، 
التي  الكبيرة  الشعبية  تفسير  يمكن  ال  إذ 
حظي بها خال فترة قصيرة، في حن أنه 
إلى  الخاص ما يرفعه  ال يوجد في سجله 
هذه املكانة. ومعنى ذلك أن السبب الفعلي 
النجذاب قطاع واســع من الــرأي العام له ال 
إال من  املنطقية،  الناحية  تبريره من  يمكن 
خـــال لــوبــيــات املــــال املـــؤثـــرة عــلــى اإلعــــام. 
املــرشــحــة الــثــانــيــة صــاحــبــة الــحــظ بالتأهل 
إلى الجولة الثانية، هي مارين لوبان، التي 
انتزعت حزب »الجبهة الوطنية« من والدها 
جــان مــاري لــوبــان، والـــذي بناه منذ أواخــر 
السبعينات على أساس العداء للمهاجرين. 
وعلى الرغم من أنه شّكل حوله تيارًا واسعا، 
لكنه لم يتمكن من إحداث اختراق فعلي في 

الــحــيــاة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، وبــقــي على 
الــهــامــش، ألن الــيــمــن الــتــقــلــيــدي فــي العقد 
األخــيــر تمّكن مــن سحب البساط مــن تحت 
أقــــدامــــه، حـــن تــبــنــى ســــاركــــوزي شــعــاراتــه 

وبرامجه الخاصة بالهجرة، والتحق سرب 
من تيار لوبان بساركوزي.

ســــارت مــاريــن لــوبــان عــلــى طــريــق مختلف 
عن طريق والدها، وخاطبت أجيااًل جديدة 

ــا  ــدهــ ــل والــ ــ ــي ظـ ــتــ ــيـــن غـــيـــر الــ ــفـــرنـــسـ ــن الـ ــ مـ
يعتمد عليها من أجل الوصول إلى الحكم، 
وصارت تلعب على أوتار محاربة اإلرهاب 
الشعبوية  والـــعـــواطـــف  واإلســامــوفــوبــيــا، 
املــعــاديــة لــلــوحــدة األوروبـــيـــة. وبــذلــك شقت 
ــــل حــســب 

ّ
ــفـــســـهـــا طــــريــــقــــا خـــــاصـــــا يــــمــــث ــنـ لـ

اســتــطــاعــات الــــرأي أكــثــر مــن 20 فــي املــائــة 
مــن الــنــاخــبــن الــفــرنــســيــن، وهــــذا يــعــنــي أن 
الـــدورة  كــبــيــرة فــي تــجــاوز عتبة  حظوظها 
األولى كي تتأهل للدورة الثانية على غرار 
والدها عام 2002، والذي خسر أمام شيراك.

الــثــالــث عــلــى قــائــمــة الــتــنــافــس هـــو مــرشــح 
الــذي كان  التقليدي فرانسوا فيون،  اليمن 
يحظى بأعلى رصيد في استطاعات الرأي 
الفساد،  في طريقه فضائح  تتفجر  أن  قبل 
التي كادت تبعده من السباق إلى اإلليزيه. 
وعلى الرغم من أنه استعاد بعض رصيده 
فــي األيـــام األخــيــرة، إال أن صــعــوده لــلــدورة 
املنال،  بعيد  يبدو  العادية  بالطرق  الثانية 
إرهابية،  ينقذه ســوى حصول عملية  ولــن 

على حد وصف بعض املراقبن.
صـــاحـــب الـــحـــظ الــــرابــــع فــــي الـــصـــعـــود إلـــى 

الــــدورة الــثــانــيــة هــو جـــان لـــوك ميانشون، 
ــّدم فـــــي األســــبــــوعــــن األخـــيـــريـــن  ــقـــ الــــــــذي تـــ
ــاه، لــيــكــســب فــي  ــبـ ــتـ عـــلـــى نـــحـــو مـــثـــيـــر لـــانـ
استطاعات الـــرأي قــرابــة 10 نــقــاط، وصــار 
بذلك على قدم املساواة مع ماكرون ولوبان، 
أفضلية  أعطوه  الخبراء  أن بعض  إلــى حد 
على ماكرون، ووضعوه في منافسة لوبان 

في الدورة الثانية.
ــه مــمــثــل الــيــســار  ــأنـ يـــوصـــف مـــيـــانـــشـــون بـ
الــشــعــبــوي، ودرج هــو على االســتــيــحــاء من 
تجربة يسار أميركا الاتينية، وخصوصا 
تشافيز  هوغو  الراحل  الفنزويلي  الرئيس 
والــبــولــيــفــي إيـــفـــو مـــورالـــيـــس، األمـــــر الـــذي 
ــدًا عــن  ــيــ ــعــ ــه يـــعـــتـــبـــرونـــه بــ ــعــــل خــــصــــومــ جــ
السياسة  في  وخصوصا  الفرنسي،  الواقع 
الــخــارجــيــة. وهـــو يلتقي تــمــامــا مــع مــاريــن 
لوبان في تأييد الرئيس الروسي فاديمير 
بوتن في سورية، وتفُهم وعدم إدانة جرائم 
رئــيــس النظام الــســوري بــشــار األســـد، وهو 
ــر. وقــد  ــيــ ــبــــوع األخــ مـــا نـــفـــاه كــلــيــا فـــي األســ
كــان مستغربا من هــذا الرجل تأييد بوتن 
ــم ثــالــثــيــة«  ــالـ واألســـــــد، كـــونـــه ذا خــلــفــيــة »عـ
وتــربــيــة نضالية يــســاريــة، فهو مــولــود في 
طــنــجــة املــغــربــيــة عــــام 1951 وســـبـــق لـــه أن 
كــان قــيــاديــا فــي الــحــزب االشــتــراكــي وتولى 
الحزب،  قادها  وزاريــة في حكومات  مواقع 
وخــصــوصــا مـــع لــيــونــيــل جـــوســـبـــان. غـــادر 
»حــــزب  لـــيـــؤســـس  عـــــام 2008  االشــــتــــراكــــي 
الــيــســار« الـــذي بــات زعــيــمــه، ولــفــت االنتباه 
بحصوله على املوقع الرابع في االنتخابات 
الرئاسية السابقة في عام 2012 بنسبة 11 

في املائة.
ويـــعـــزو مــراقــبــون صــعــود مــيــانــشــون إلــى 
ــل جــبــهــة سياسية 

ّ
يــمــث أنـــه  األول  عــامــلــن. 

عــريــضــة تــتــشــكــل مـــن املــتــذمــريــن تــاريــخــيــا 
مــن ســيــاســة الــحــزب االشـــتـــراكـــي، والــيــســار 
البيئة( والحزب  النقابي والخضر )أنصار 
استعماله  والــثــانــي  الــفــرنــســي.  الــشــيــوعــي 
في  األول  املرشح  وُيعد  التواصل،  لوسائل 
ــيـــدان، وقـــد بــلــغ عـــدد املــشــتــركــن في  هـــذا املـ
ألــف،  قــرابــة 300  بــه  الخاصة  قناة يوتيوب 
وهو يقّدم مناظرة أسبوعية باسم »جردة 
األسبوع«، ونشر في شهر ديسمبر/كانون 
)فرنسا  االنتخابي  برنامجه  املاضي  األول 
غير الخاضعة( الذي احتل صدارة املبيعات، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أعــطــتــه االســتــطــاعــات 
األفــضــلــيــة عــلــى الــرئــيــس الــحــالــي فــرانــســوا 
ــه حــيــنــذاك، مانويل  هــوالنــد ورئــيــس وزرائــ

فالس.
ر ميانشون بوالدة جمهورية سادسة، 

ّ
بش

الدستور  إلــى ذلــك بتعديل  الــبــدايــة  وحـــدد 
ــل انـــتـــخـــاب بــــرملــــان جــــديــــد مــغــايــر  ــ مــــن أجــ
للبرملانات السابقة، وبذلك فهو يطمح إلى 
تغيير الــقــواعــد كــافــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
بالسهل،  ليس  فإنه  مــشــروع،  الطموح  هــذا 
املرحلة  فــي  الرئيسية  الــعــقــدة  تكمن  وهــنــا 
تـــداول على حكمها  فرنسا  أن  ذلــك  املقبلة، 
ــل الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــخـــامـــســـة الــيــمــن  ــ ــــي ظـ فـ
التقليدي الذي دار في فلك ديغول، والتيار 
االشــتــراكــي، وهــذه القاعدة ليست في وارد 
االهــتــزاز فــي صــورة جــذريــة، وبالتالي فإن 
فــــوز أي مـــن املــتــنــافــســن الـــثـــاثـــة )لـــوبـــان، 
يرافقه  أن  ُيستبعد  مــيــانــشــون(  مـــاكـــرون، 
الــحــصــول عــلــى أغلبية بــرملــانــيــة تــقــود إلــى 
تــشــكــيــل حــكــومــة أكـــثـــريـــة. ومــــن املـــرجـــح أن 
يكون الرئيس من لون والبرملان والحكومة 
مــن ألــــوان أخــــرى، وهــــذا ُيــتــرجــم إلـــى واليــة 
رئاسية من خمس سنوات تتسم بالضعف 

في أحسن األحوال.

أمس  الفرنسية،  الشرطة  اعتقلت 
كان  بسكين  لــّوح  مسلحًا  السبت، 
للشرطة في  بوجه دورية  يحمله 
في  للقطارات  الشمال«  »محطة 
قناة  ــادت  وأفـ بــاريــس.  العاصمة 
الرجل  بــأن  الفرنسية،  إم«  إف  »بــي 
ملّوحًا  للشرطة  دورية  من  اقترب 
ســارعــت  الــشــرطــة  لــكــن  بسكين، 
بتثبيته  وقامت  أسلحتها،  بإخراج 
على مسافة كافية، قبل أن تقوم 
حالة  أن  القناة  وأضافت  باعتقاله. 
المكان،  فــي  ســـادت  الــذعــر  مــن 
الــذيــن  ــرون  ــاف ــس ــم ال ــع  ــداف ت إذ 
تاركين  كثب،  عن  العملية  تابعوا 
وتوجهوا  وراءهـــم،  أمتعتهم 
وتوجهت  الخروج.  منافذ  نحو 
تفكيك  فــي  المختصة  ــفــرق  ال
المتفجرات إلى المكان، فيما ُفرض 

طوق أمني حول المحطة.

اعتقال رجل مسلح 
في باريس

سباق انتخابي استثنائي 
خارج الثنائية التقليدية

نحو 40% من الناخبين كانوا مترددين )فيليب هوغين/فرانس برس(

األبــرز،  األربــعــة  المرشحين  ــى  إل إضــافــة 
وإيمانويل  فيون  وفرانسوا  لوبان  مارين 
يتنافس  ميالنشون،  لوك  وجان  ماكرون 
سبعة  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات  في 
يُنافسوا،  أن  يُتوقع  ال  آخرين  مرشحين 
)الصورة(،  هامون  بونوا  االشتراكي  هم 
وجاك  عامًا(   56( تينيان  دوبون  ونيكوال 
اسولينو  وفرنسوا  عامًا(   75( شوميناد 
السيادي،  التيار  مــن  ــم  وه عــامــًا(   59(
 47( أرتو  ناتالي  التروتسكيين  إلى  إضافة 
والنائب  عامًا(،   50( بوتو  وفيليب  عامًا( 

جان السال )61 عامًا(.

11 مرشحًا

من  األولى  المرحلة  األحد،  اليوم  تنطلق، 
حالة  وسط  الفرنسية  الرئاسية  االنتخابات 
من الترقب تهيمن على المرشحين وعلى 

عبور  من  سيتمكن  من  لمعرفة  الناخبين 
 11 رسميًا  يتنافس  وبينما  األولــى.  الــدورة 
مرشحًا، فإن المنافسة تقتصر على أربعة: 

مــاكــرون،  إيمانويل  الــوســط  مرشح  هــم 
لوبان،  مارين  المتطرف،  اليمين  مرشحة 
مرشح اليمين فرانسوا فيون ومرشح اليسار 

ما  وهو  ميالنشون،  لوك  ـ  جان  الشعبوي، 
ثنائية  مشهد  عن  تخرج  االنتخابات  جعل 

اليمين التقليدي واالشتراكي
الغالف

4 مرشحين أساسيين 
يتنافسون بحظوظ متقاربة

خالل 
تجهيز 

أحد مراكز 
االقتراع 

أمس 
)فرانس 

برس(

األمن في قلب االستحقاق الرئاسي
باريس ــ محمد المزديوي

ال يــوجــد شـــك فـــي أن االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
املقاييس.  الحالية، استثنائية بكل  الفرنسية 
لــيــس فــقــط ألن األحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة الــكــبــرى 
ــهــــارت أو هـــي فـــي الـــطـــريـــق إلــــى االنـــهـــيـــار،  انــ
)الــجــمــهــوريــون والـــحـــزب االشـــتـــراكـــي...( وأن 
ــا عــريــقــة لـــم تــســتــطــع تــقــديــم مــرشــحــن  ــزابـ أحـ
الوسط  تشكيات  ومختلف  كالشيوعي  لها، 
)موديم، االتحاد الديمقراطي املستقل(، وليس 
حا 

َّ
فقط ألن مرشَحْن لهما حظوظ كبيرة ترش

مــن خـــال تشكيل حــركــتــن لــهــمــا ســرعــان ما 
وجدتا أحزابا في خدمتهما )حركتا إيمانويل 
ــاكــــرون وجـــــان لــــوك مـــيـــانـــشـــون(، بـــل إنــهــا  مــ
هيمن  األمني  الهاجس  ألن  أيضا  استثنائية 
حتى  البداية  من  مسبوق،  غير  بشكل  عليها 
النهاية. فلم تشهد الجمهورية الخامسة، من 
قبل، انتخابات في ظل »حالة الــطــوارئ«، وال 

في ظل أجواء القلق األمني.
اعــتــداءات  من  الفرنسية  الحكومة  وتخشى 
ــلـــى االنـــتـــخـــابـــات،  ــة لــلــتــشــويــش عـ ــيــ ــابــ إرهــ
ــعـــديـــد مــــن األشــــخــــاص الـــذيـــن  واعـــتـــقـــلـــت الـ
ــلـــون خـــــطـــــرًا، مـــــن بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان فــي  ــكـ يـــشـ
مارسيليا قبل أيام، كانا في املراحل النهائية 
قبل تنفيذ اعتداء، وهي أعلنت عن إجراءات 
مــشــددة لــتــأمــن ســامــة املــواطــنــن والــســيــر 
أعلن  فقد  االنــتــخــابــي.  لاستحقاق  الــعــادي 
وزيـــر الــداخــلــيــة مــاتــيــاس فيكل أن أكــثــر من 
ألــف شــرطــي ودركـــي سيقومون بتأمن   50
ــراءات  ــ ــي إجــ 67 ألــــف مــكــتــب انــتــخــابــي. وهــ
أكـــدهـــا رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــرنـــارد كـــازنـــوف 
بعد انتهاء مجلس الدفاع الذي انعقد بعد 
يـــوم مـــن االعـــتـــداء اإلرهـــابـــي الــــذي وقـــع في 

خاصة  »وحـــدات  أن  مضيفا  الشانزيليزيه، 
لــلــتــدخــل ســتــكــون فــي حــالــة تــأهــب للتدخل 

لضمان الرد الفوري على أي طارئ«.
كما أنه ليس سّرًا أن املسألة األمنية في فرنسا 
وفي دول غربية أخــرى، أصبحت منذ عقود، 
مــن احــتــكــار اليمن والــيــمــن املــتــطــرف، حتى 
 اليسار ال يكترث لألمر، ومن هنا اتهامه 

َّ
لكأن

بأمن  بأنه يضحي  اليمن  قبل  مــن  املــســتــدام 
الفرنسين وعدم االستجابة لهواجسهم. وقد 
األمـــر عند  »داعـــــش« حــســاســيــة  أدرك تنظيم 
الشعوب الغربية، خصوصا الفرنسي، فكّرس 
ضــربــاتــه عــلــى فــرنــســا مــنــذ أكــثــر مــن سنتن، 
مغّيرًا في كل مرة من تكتيكاته واستهدافاته، 

ما بن ضرب الصحافة ومسرح وملعب كرة 
قدم ومقاٍه ورجال الشرطة والجيش، ثم أخيرًا 
التنظيم،  أدرك  كما  الشانزيليزيه.  استهداف 
أن اليمن املتطرف، وبعض تشكيات اليمن 
التقليدي، هو القادر على إحداث الشرخ الذي 
أي تحويل  التنظيم وفقهاؤه،  رو 

ّ
ُمنظ يريده 

األقـــلـــيـــات الــعــربــيــة املــســلــمــة فـــي فــرنــســا إلــى 
كبش فداء النتقام اليمن. ومن هنا يبدو كأن 
اليمينية،  األحـــزاب  وبعض  »داعـــش«  تنظيم 
خــصــوصــا »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« فـــي فــرنــســا، 
يــتــفــقــان فـــي الـــهـــدف، وال يـــريـــان بـــن الــشــرق 

والغرب إال الصدام.
مارين  الوطنية«  »الجبهة  زعيمة  بـــدأت  فقد 

)Getty/50 ألف رجل أمن لتأمين االنتخابات )جيف ميتشيل

لـــوبـــان حــمــلــتــهــا االنــتــخــابــيــة مــســتــفــيــدة من 
ــة الــتــي  ــيــ ــابــ ــا بـــعـــد الـــهـــجـــمـــات اإلرهــ أجـــــــواء مــ
ــفــــادت مــنــهــا فــــي كــل  ــتــ ــربـــت بــــاريــــس، واســ ضـ
االنتخابات التي أجريت أثناء والية فرانسوا 
انتخابية مهمة  انــتــصــارات  هــوالنــد، فحققت 
 حـــزبـــهـــا األول فــــي املـــشـــهـــد الــســيــاســي 

ّ
ــل ــ وحــ

الــفــرنــســي. ثــم اســتــفــادت مــن كــل املــآســي التي 
ض لــهــا فــرنــســيــون مـــن جــــراء اعـــتـــداءات  تـــعـــرَّ
إرهابية. وعرفت لوبان كيف توظف كل هذه 
االعتداءات إلظهار عجز الحكومة عن حماية 
على  هــي  قــدرتــهــا  على  والتأكيد  الفرنسين، 

توفير هذا األمن.
والــــغــــريــــب أنـــــه فــــي كــــل مـــــرة تـــبـــدأ الــحــمــلــة 
االنتخابية في مناقشة قضايا تهم املواطن، 
فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة، مــثــل الــعــمــل والصحة 
والــتــعــلــيــم والـــتـــقـــاعـــد، تـــأتـــي اعــــتــــداءات من 
املربع  إلــى  األمنية  املسألة  لتعيد  »داعـــش« 
الــرئــيــس  املـــوضـــوع  ــن  ــ فــيــتــحــول األمـ األول، 
ر تنظيم »داعــش«  فكَّ الوحيد. ولو  وأحيانا 
فــــي تـــقـــديـــم هــــديــــة لـــلـــوبـــان وطـــروحـــاتـــهـــا، 
ملـــا اســتــطــاع أن يـــقـــّدم أحــســن مـــن االعـــتـــداء 
اإلرهــــابــــي فـــي الــشــانــزيــلــيــزيــه. واســتــغــلــت 
املمكنة،  األشكال  بأكثر  االعتداء  لوبان هذا 
ــة لــتــصــفــي  ــاريــ ــنــ فــــجــــاءت تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الــ
الحسابات مع اليمن واليسار، وتكشف كم 
كانت تنتظر مثل هذه الهدايا. وقالت لوبان، 
قبيل فترة الصمت االنتخابي: »كل شيء تم 
تنفيذه حتى نخسر الحرب ضد اإلرهــاب«، 
ت علينا هي حرٌب 

َّ
ن

ُ
مضيفة: »الحرب التي ش

غــيــر مــتــمــاثــلــة، ثـــوريـــة، وهــدفــهــا إخضاعنا 
دون  من  علينا  ت 

ّ
ن

ُ
ش قاتلة...  أليديولوجيا 

رحمة ومن دون توقف. والجميع يــدرك أنه 
مــنــذ عشر  أنـــه  إال  نــخــســرهــا.  أن  يمكننا  ال 

ســنــوات، فــي ظــل حكومات مــن اليمن ومن 
اليسار، كل شيء تم تنفيذه حتى نخسرها«، 
وخــتــمــت تــصــريــحــهــا: »يــتــوجــب )انــتــخــاب( 
رئاسة تعمل وتحمي... الــرّد يجب أن يكون 
 وكليا«. ولعبت لوبان أيضا على وتر 

ً
شاما

»تــســامــح« الــقــضــاء مــع اإلرهــابــيــن، وقــالــت: 
»لــن نستطيع الــفــوز فــي هــذه الــحــرب إذا لم 
نضع حدًا نهائيا وفوريا للتسامح الجزائي 
غير املــســبــوق، والـــذي أتــاح للمهاجم، الــذي 
ــال الــشــرطــة، أن  ـــَر عـــن نــيــتــه فـــي قــتــل رجــ عـــبَّ

ينجح في محاولته الرابعة«.
فرانسوا  اليمن  ومــرشــح  لــوبــان،  استخدمت 
ــة أقــــــل، اعــــتــــداء الــشــانــزيــلــيــزيــه  فـــيـــون بــــدرجــ
ــع رئــيــس  ــ ــا دفـ ــو مــ ــ ــدود، وهـ ــ ــحـ ــ ــى أقـــصـــى الـ ــ إلـ
الحكومة برنارد كازنوف إلى الرد، بأن لوبان 
متهما  والتقسيم«،  »املبالغة  اخــتــارا  وفــيــون 
الخوف  بصفاقة،  »اســتــخــدمــت،  بأنها  لــوبــان 
واالنفعال ألغراض سياسية، بشكل حصري«.

ــتـــداء نــتــائــج االنــتــخــابــات،  هــل سيغير االعـ
األميركي دونــالــد ترامب؟  الرئيس  ــح 

ّ
مل كما 

الوضع مختلف في فرنسا عنه في الواليات 
املتحدة. ففي أميركا ال يوجد سوى حزبن 
 أي تقصير للحزب 

ّ
رئيسين، وبالتالي فإن

في  بينما  غــالــيــا.  يكلفه  أن  يــمــكــن  الــحــاكــم 
فرنسا، حيث التشظي الحزبي واالنتخابي، 
فــاألمــر يــخــتــلــف. إذ يــمــكــن أن تــصــل لــوبــان 
بسهولة إلــى الــدور الثاني، من دون حاجة 
ــــى اعــــــتــــــداءات إرهــــابــــيــــة. يـــكـــفـــي الـــحـــزب  إلــ
املـــتـــطـــرف أن يــعــلــن كــراهــيــتــه لــلــمــهــاجــريــن 
حتى  شعبويا،  خطابا  ويتبنى  واألجــانــب 
ــا يـــمـــكـــن أن يــســتــغــل   يـــحـــقـــق مـــكـــاســـب. كـــمـ
فيون هذه االعتداءات إلحداث اختراق كان 

ينتظره منذ أسابيع.

دور مرّجح ألصوات األقاليم الخارجية التحقيق بهجوم باريس يتواصل
أول اقتراع في ظل الطوارئ

باريس ــ العربي الجديد

ــــب، بــيــنــهــم  ــاخـ ــ ــــى 47 مـــلـــيـــون نـ ــوالـ ــ دعــــــي حـ
1.3 مــلــيــون يــقــيــمــون خــــارج فــرنــســا، لـــإدالء 
بأصواتهم في الدورة األولى من االنتخابات 
جولتها  تنطلق  الــتــي  الفرنسية،  الــرئــاســيــة 
األولى اليوم، ثم في الــدورة الثانية 7 مايو/
أيار، الختيار الرئيس الجديد الذي سيخلف 

االشتراكي فرنسوا هوالند.  
وتعد االنتخابات الرئاسية هذا العام األولى 
التي تجرى في ظل حال الطوارئ التي أعلنت 
إثر اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. 
ويــخــتــار الــنــاخــبــون رئــيــســهــم فــي انــتــخــابــات 
ــادة مــرشــح  ــزيــ بــ مـــرشـــحـــا،  بـــن 11  مـــن   2017
أقــل بخمسة  واحــد عن انتخابات 2012، إنما 
مــرشــحــن عـــن عــــام 2002 الـــــذي ســجــل رقــمــا 
وينتخب  الترشيحات.  صعيد  على  قياسيا 
الرئيس الفرنسي باالقتراع العام املباشر على 
املطلقة،  الغالبية  يعتمد  نظام  مــع  مرحلتن 
وذلك لوالية من خمس سنوات قابلة للتجديد 
مرة واحــدة. وينبغي أن يحصل املرشح على 
الغالبية املطلقة من األصوات التي يتم اإلدالء 
بها في دورة أو دورتن للفوز، أيا كانت نسبة 

املشاركة في التصويت. 
وال تعترف فرنسا بالبطاقات البيضاء التي 
يبدي الناخبون من خالها رفضهم االختيار 
ــادر عــام   بــقــانــون صــ

ً
بـــن املــرشــحــن. وعـــمـــا

2014، يتم احتساب البطاقات البيضاء على 
وتــدرج  الاغية،  البطاقات  عــن  بمعزل  حــدة، 
بصفتها تلك في محاضر مكاتب التصويت، 
غــيــر أنــــه ال يــتــم األخـــــذ بــهــا لــــدى احــتــســاب 

األصــــــوات. كــذلــك يــحــظــر الــقــانــون الــفــرنــســي 
نشر أي نتائج باستثناء تلك املتعلقة بنسب 
املــشــاركــة، قــبــل انــتــهــاء عــمــلــيــات الــتــصــويــت، 

لتفادي التأثير على الناخبن. 
وتجري الــدورة الثانية في 7 أيار/مايو بن 
املــرشــحــن الــلــذيــن يــحــان فــي طليعة نتائج 
ــى. ولـــم ينتخب أي مــرشــح من  ــ ــدورة األولـ ــ الـ
الـــــــدورة األولــــــى مــنــذ اعـــتـــمـــاد فــرنــســا نــظــام 
االقـــتـــراع الـــعـــام املــبــاشــر الـــعـــام 1962. ويــتــم 
أقصاه  مــوعــد  فــي  الجديد  الرئيس  تنصيب 
انتهاء واليــة فرنسوا  أيــار/مــايــو، تاريخ   14
هــــوالنــــد. ويـــعـــد ســـكـــان األقـــالـــيـــم الــخــارجــيــة 
الــفــرنــســيــة،  ــار  ــبـــحـ الـ ــا وراء  مــ ومـــحـــافـــظـــات 
ــنــــيــــون  ــا والريــ ــيـ ــيـــدونـ ــالـ بـــاســـتـــثـــنـــاء جــــــزر كـ
يــــدلــــون  الـــــذيـــــن  الــــنــــاخــــبــــن  أول  ــــوت،  ــ ــايـ ــ ــ ومـ
بأصواتهم، إذ شرعوا بالتصويت في الدورة 
األولـــــى لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــنــذ أمــس 
التوقيت  في  الكبير  التفاوت  السبت، بسبب 
بن باريس وأقاليم جزر األنتيل واملحيطن 
الهندي والهادئ التي تبعد بحوالي 8 آالف 

كيلومتر عن األراضي الفرنسية.   
ــادة فــي هــذه  ويتميز الــتــصــويــت لــلــرئــاســة عـ
األقـــالـــيـــم بــنــســبــة عــــزوف كــبــيــرة. فــقــد بلغت 
نــســبــة املـــشـــاركـــة فـــي انــتــخــابــات عــــام 2012، 
51 فــي املــائــة فــي مــايــوت و47 فــي املــائــة في 
ــاوادلـــوب و49 في  غـ فــي  المــارتــيــنــيــك و47.4 
املائة في غويانا. وإذا كان تصويت األقاليم 
ال يؤثر بشكل حاسم على نتائج االنتخابات 
فــإنــه قــد يــــؤدي دورًا مــهــمــا فــي تــرجــيــح كفة 
املرشحن في حــال حصول تقارب كبير في 

نتائج التصويت.

على  مقتل شرطي  إلــى  أدى  الــذي  بالهجوم  التحقيق  الفرنسية  السلطات  تواصل 
الـــدورة األولـــى مــن االنــتــخــابــات الرئاسية  جـــادة الشانزيليزيه فــي بــاريــس، عشية 
التي تجري في ظل التهديد اإلرهابي. وكان الفرنسي كريم شرفي )39 سنة( هاجم، 
الخميس املاضي، عناصر في الشرطة في باريس، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة 
اثنن وسائحة أملانية قبل أن يقتله شرطيون. وســارع تنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش( إلى تبني االعتداء.
إدانــة بمحاولة قتل، غير  الهجوم سجل قضائي حافل، يتضمن خصوصا  وملنفذ 
أمن  على  يعتبرون خطرًا  الذين  أمنيا  بهم  املشتبه  قوائم  على  مدرجا  يكن  لم  أنــه 
الدولة، على ما أفاد مدعي عام باريس فرانسوا موالنس. وأوضح موالنس أن كريم 
شرفي لم ُيظهر خال الفترة التي قضاها في السجن، والتي امتدت نحو 14 سنة، 
»مؤشرات تطرف أو مؤشرات ترويج« للتطرف الديني. وأوقــف في فبراير/شباط 
املاضي، بعدما قال لقريب له إنه يريد »قتل شرطين انتقاما ملا يجري في سورية«، 

لكن أفرج عنه لعدم كفاية األدلة.
ووقع الهجوم بعد أيام على توقيف رجلن في مرسيليا جنوب فرنسا لاشتباه 
اعـــتـــداءات عــدة  الــشــانــزيــلــيــزيــه  كــمــا ســبــقــت هــجــوَم  ــتـــداء.  اعـ لتنفيذ  بتخطيطهما 
شهدتها أوروبا في األسابيع املاضية. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند أنه 

سيتم اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان األمن خال االنتخابات اليوم.
)فرانس برس(

فرنسية تقدم الورد إلى شرطي في باريس أمس )جيوفري فان دير هاسلت/فرانس برس(
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الحياة تعود لسياحة تونس
تونس ـ فرح سليم

لـــــم تـــــــدر األســــــــــــواق الـــســـيـــاحـــيـــة 
الـــعـــاملـــيـــة ظـــهـــرهـــا لـــتـــونـــس هـــذا 
الــــــعــــــام، فــــــبــــــوادر عــــــــودة الــــبــــاد 
للخريطة السياحية الدولية باتت وشيكة، 
ــات بــــانــــتــــعــــاش اإلشـــــغـــــاالت  ــعـ ــلـ ــطـ وســـــــط تـ
الــفــنــدقــيــة خـــال املـــوســـم الــصــيــفــي. ويــؤكــد 
مـــســـؤولـــون فـــي قـــطـــاع الــســيــاحــة أن الــعــام 
الحالي هو األول منذ 2011، الذي تشهد فيه 
ل 

ُ
تونس حجوزات مبكرة، فيما تترقب النز

الساحلية  املحافظات  )الفنادق( في مجمل 
نسبة إشغال ال تقل عن 90% بداية يوليو/

تــمــوز املــقــبــل. فحتى الــفــنــادق الــتــي شهدت 
األحـــداث األكثر دمــويــة، تمكنت من العودة 
فــي فندق سوسة  الحياة  دبــت  إذ  للنشاط، 
بعد أن أعاد فتح أبوابه قبل أيام، بعد قرابة 
الدولة  تنظيم  تبناه  داٍم  هجوم  مــن  عامني 

اإلســـامـــيـــة. وقــــال خــالــد الــفــخــفــاخ، رئــيــس 
ــادة فــتــح  ــ ــ ــزل، إن إعـ ــنــ جـــامـــعـــة )جـــمـــعـــيـــة( الــ
إرهابية،  عمليات  شهدت  التي  املنتجعات 
هو أفضل رسالة يمكن أن توجهها تونس 
ــــي مــخــتــلــف  ــم فـ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ لـــاقـــتـــصـــاديـــني فـ
املجاالت. وأضاف الفخفاخ في تصريح إلى 
»لعربي الجديد«، أن السياحة املحلية تملك 
كل املقومات ملنافسة أكبر األســواق، مشيرا 
إلى أن السياحة التونسية نهضت من تحت 
أنــقــاض العمليات اإلرهــابــيــة، وقـــادرة على 
الخدمات  في مستوى  نوعية  نقلة  تحقيق 

الفندقة وتطوير املنتجات وتنويعها.
ــرار الــحــكــومــة  ــمـ ــتـ ــرورة اسـ ــ ــ ــــى ضـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
لقطاع  الدعم  تقديم  في  املصرفي  والقطاع 
مـــصـــدر رزق لنحو  يــعــد  الـــــذي  الـــســـيـــاحـــة، 

مليون عائلة ويعد أحد أعمدة االقتصاد.
وتــــعــــول الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة كـــثـــيـــرًا هـــذا 
بعد سنتني  السياحة،  إيــــرادات  على  الــعــام 

تراجعت خالهما أعداد السياح واإليرادات 
بنحو ملحوظ جراء الهجمات األخيرة التي 
ــبـــاد. وتــســعــى تــونــس من  تــعــرضــت لــهــا الـ
السياحة،  لدعم  جديدة  استراتيجية  خال 
الســتــقــطــاب 6.5 مــايــني ســائــح هـــذا الــعــام، 
مـــع بـــلـــوغ 10 مـــايـــني ســـائـــح حــتــى 2020، 
مقارنة بنحو 5.7 مايني سائح في 2016، 
التي بلغت 2.3  القطاع  إيــرادات  ومضاعفة 
املاضي،  الــعــام  دوالر(  )مليار  ديــنــار  مليار 
التونسية، سلمى  السياحة  وزيــرة  بحسب 
ــلـــومـــي. ولـــضـــمـــان حـــظـــوظ أوفـــــر لــنــجــاح  الـ
السياحة  وزارة  قــامــت  الــســيــاحــي،  املــوســم 
بالتنسيق مع وزارة النقل بتعهد مبكر لكل 
انسياب  لضمان  البرية  الــحــدوديــة  املعابر 
حــركــة الــســيــاح املــغــاربــة، فضا عــن برمجة 
مــكــثــفــة لــلــرحــات غــيــر املــنــتــظــمــة »شـــارتـــر« 
على املطارات الداخلية التي ال تعرف نسبة 
اســتــغــال كــبــيــرة.  وقــــال ســيــف الــشــعــالــي، 

فــي وزارة السياحة، إن  املــســؤول اإلعــامــي 
عــــودة الـــرحـــات الــبــحــريــة وكــبــار متعهدي 
الــرحــات على غــرار »تــومــاس كــوك« وتــوي 
»األوروبيتني واسترجاع السوق البلجيكية 
ــل عــلــي إيــجــابــيــة  ــ بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، هـــي دالئـ
ــم. وأضــــــاف الـــشـــعـــالـــي، أن الــــــوزارة  املــــوســ
تــفــضــل عـــــدم الـــكـــشـــف عــــن كــــل الــتــفــاصــيــل 
ــة الـــتـــي تــلــقــاهــا  بــســبــب املـــنـــافـــســـة الـــشـــرسـ
الــســوق الــتــونــســيــة مــن أســــواق متوسطية، 
اســتــفــادت مــن تــراجــع السياحة فــي تونس 

وفق تصريحه إلى »العربي الجديد«.
وبـــــدأت الــســيــاحــة تــتــدفــق إلـــى تــونــس مع 
بــدايــة إبــريــل/ نيسان الــجــاري، مــع حلول 
بروكسل وتضم  القادمة من  الرحات  أول 
351 ســـائـــحـــا، بــعــد رفــــع الــحــظــر الــجــزئــي 
فـــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، مـــن قبل 
الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة مـــنـــذ الـــهـــجـــمـــات 

اإلرهابية في 2015.

عدن ـ فاروق الكمالي

قــررت  اليمنية  الــحــكــومــة  أن  مــصــادر رســمــيــة،  كشفت 
إلــغــاء جـــوازات السفر الــصــادرة عــن السلطات املوالية 
املدني  السجل  مراكز مصلحة  من  الحوثيني  لجماعة 
الخاضعة لسيطرتهم في العاصمة صنعاء، في إطار 

مساع لتجفيف مصادر تمويل الحوثيني.
»العربي الجديد«،  وأوضحت املصادر في تصريحات لـ
أن »الحكومة أصدرت تعميما سريا نهاية مارس/آذار 
التعامل مع  الــدول بعدم  إلــى سفارات جميع  املاضي، 
جوازات الحوثيني«. وأضافت أن الجوازات باتت موردًا 

الكثافة  ماليا مهما لتمويل حروب الحوثيني، نتيجة 
ولرفع  لسيطرتهم،  الخاضعة  املناطق  فــي  السكانية 
السلطات املوالية لهم سعر استخراج الجواز إلى 100 
ألف ريال )400 دوالر( بداًل من 4 آالف ريال )16 دوالرًا(. 
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن الــقــرار الحكومي يهدف إلى 
ــــوازات الــســفــر من  تــوجــيــه اليمنيني إلـــى اســتــخــراج جـ
املراكز التابعة للحكومة الشرعية، التي افتتحت مراكز 
إلصــدار الــجــوازات في العاصمة املؤقتة عــدن )جنوب 

الباد( ومحافظة مأرب )شرق(.
تقريرًا في 28 نوفمبر/ الجديد« نشر  »العربي  وكــان 

تــشــريــن الــثــانــي 2015، حــــول تــحــول خـــدمـــات إصــــدار 

جوازات السفر وتأشيرات العمل في الخارج إلى سوق 
سوداء يسيطر عليها الحوثيون بعد استيائهم على 
املقار الحكومية في صنعاء.وأدت الحرب املستعرة منذ 
مارس/ آذار 2015 إلى ارتفاع معدالت الهجرة، ما عزز 
الطلب على وثائق السفر وتأشيرات العمل في الخارج. 
إن  اليمني،  االقتصادي  املحلل  األثـــوري،  وقــال يسري 
الــصــادرة عــن الحوثيني مهم،  السفر  »إلــغــاء جــــوازات 
فهي تمثل موردا ماليا كبيرا للحوثيني وينبغي على 

الحكومة تجفيفه وتوجيه هذه األموال لصالحها«. 
الخليج  دول  وســفــارات  األميركية  السفارات  وترفض 
حول العالم التعامل مع الجوازات الصادرة عام 2016 

من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيني. وقال سفير 
اليمن لدى ماليزيا عادل باحميد، في وقت سابق من 
أبــريــل/نــيــســان الـــجـــاري، إن »الــســفــارة األمــيــركــيــة في 
يمنيني ألن جوازاتهم  مع  التعامل  رفضت  كواالملبور 

صدرت من قبل سلطات االنقابيني«.
وأضــاف باحميد، في تصريحات صحافية، أن »عددًا 
من السفارات العربية واألجنبية أيضا في كواالملبور 
رفــضــت التعامل مــع الـــجـــوازات الــصــادرة مــن صنعاء 
ومحافظة إب )جنوب العاصمة( خال 2016، لكونها 
صادرة عن جهات غير شرعية وليست وفقا للمعايير 

واملواصفات املتعارف عليها«.

الحكومة اليمنية ُتجفف تمويل الحوثيين بالسيطرة على السفر

منجم ذهب في السعودية
قالت وزارة الطاقة السعودية، 

في تغريدة على موقع التواصل 
االجتماعي »تويتر«، أمس السبت، 
إن اململكة ستدشن منجما جديدا 
للذهب إلنتاج نحو 180 ألف أوقية 

سنويًا، مشيرة إلى أنه سيشكل 
رافدًا جديدًا لالقتصاد، دون أن 

تخوض في مزيد من التفاصيل.

ويبلغ حجم إنتاج اململكة من 
الذهب خالل الفترة من 2011 

حتى 2014، وفق آخر إحصائيات 
معلنة، نحو 750 ألف أوقية )23.3 

ألف كيلوغرام(، بمعدل سنوي 
يبلغ نحو 150 ألف أوقية. ويقع 
املنجم الجديد الذي يطلق عليه 

»الدويحي« جنوب غرب العاصمة 
الرياض، ويتبع شركة »معادن« 

السعودية، محتكر نشاط التعدين 
في اململكة، وهي مدرجة في 

البورصة املحلية ومملوكة من قبل 
الحكومة بنسبة 65%.  وتعمل 

اململكة، وفقا لرؤية 2030 املعلنة 
في 25 أبريل/ نيسان املاضي، 

على أن يصبح قطاع التعدين من 
ركائز االقتصاد الوطني.

بنك مصري يلغي قيودا 
خارجية

أعلن البنك التجاري الدولي في 
مصر، وهو أكبر مصرف خاص، 

إلغاء حدود استخدام بطاقات 
االئتمان في املشتريات خارج 

البالد. وقال البنك، في رسالة نصية 
لعمالئه وفق وكالة األناضول، أمس، 

إنه »تم إلغاء حدود االستخدام 
خارج البالد حيث يمكنك اآلن 

استخدام كامل الحد االئتماني، 
في املشتريات بالخارج«. ويشتري 

العميل بموجب بطاقة االئتمان دون 
حسم األموال من رصيده بشكل 

فوري، بخالف بطاقة الحسم 
املباشر التي تحسم األموال فورًا 

من حساب العميل عند استخدامها 
في أي مشتريات. ولجأت أغلب 

البنوك في مصر قبل تحرير سعر 
صرف العملة املحلية في الثالث من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2016، إلى 
تخفيض الحد األقصى الستخدام 

بطاقات الحسم واالئتمان خارج 
مصر، بسبب تراجع موارد العملة 
الصعبة في البالد، وذلك بناء على 

تعليمات من البنك املركزي.

صناديق تمويل في تركيا
كشف وزير املالية التركي ناجي 
أغبال، على هامش مشاركته في 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد 

والبنك الدوليني، في واشنطن، عن 
رغبة صناديق تمويل في أوروبا 

وأميركا وكندا في االستثمار 
بتركيا. وقال أغبال لألناضول إن 
»هذه الصناديق تنتظر من تركيا 

التركيز على إجراء إصالحات 
عقب االستفتاء الذي أجري 

األحد املاضي«، مضيفا أن »حالة 
الغموض تالشت في تركيا عقب 

االستفتاء«. وتابع أن الحكومة 
»تولي أهمية لإلصالحات املالية 

العامة، وسوق العمل، ونظام 
القانون والتعليم، ومركز إسطنبول 

التمويلي، واإلصالحات في 
القطاعات الصغيرة«.

أخبار

حظر »إكسون 
موبيل« 

في روسيا

رفضت وزارة الخزانة في الواليات املتحدة، طلبا لشركة النفط األميركية إكسون موبيل، بالسماح لها بالتنقيب عن النفط والغاز في روسيا، وذلك امتثااًل 
للعقوبات املفروضة ضد موسكو. وقال وزير الخزانة األميركية، ستيف منوشني، وفق وكالة نوفستي الروسية، أمس، إن اإلدارة األميركية لن تمنح استثناءات 
للشركات بما فيها »إكسون موبيل«، مشيرًا إلى أن السماح بالتنقيب محظور بسبب العقوبات على روسيا. وجاء تصريح الوزير األميركي بعدما كشفت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« عن طلب تقدمت به الشركة األميركية إلى وزارة الخزانة للسماح لها بالتعاون مع شركة »روس نفط«، املدرجة في قائمة 

العقوبات، للتنقيب عن الغاز والنفط. وتفرض واشنطن منذ منتصف 2014، مجموعة من العقوبات االقتصادية على موسكو بسبب األزمة األوكرانية.
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التباين حول تقييم حكمه ال ينتهي

10 سنوات 
على رحيل يلتسين

مجزرة مزار شريف بتوقيع »طالبان«

رسائل واشنطن لبكين وبيونغ يانغ

لم تخل سنوات حكم 
يلتسين من عدد 

من الفضائح

موسكو ـ رامي القليوبي

يصادف اليوم األحــد ذكــرى مرور 
عشر سنوات على رحيل أول رئيس 
لـــروســـيـــا مــــا بـــعـــد الــســوفــيــيــتــيــة، 
بوريس يلتسني )1931-2007(، وسط استمرار 
تباين التقييمات لسنوات حكمه بني تحميله 
التسعينيات واإلشــادة  أزمــات  املسؤولية عن 
بدوره في طّي الصفحة السوفييتية والحقبة 

الشيوعية با رجعة.
تـــولـــى يــلــتــســني رئــــاســــة جـــمـــهـــوريـــة روســـيـــا 
ــة االشـــتـــراكـــيـــة فــي  ــاديــ ــحــ الــســوفــيــيــتــيــة االتــ
اســم روسيا  أن يطلق عليها  عــام 1991 قبل 
االتحادية بعد تفكك االتحاد السوفييتي في 
ديسمبر/كانون األول من العام ذاته. واستمر 
في الحكم حتى نهاية عام 1999، عندما أعلن 
فـــي كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة حــلــول عــــام 2000 عن 
الذي  السلطة لفاديمير بوتني  تسليم زمــام 

كان يشغل آنذاك منصب رئيس الوزراء.
عــاشــت روســـيـــا خــــال فــتــرة حــكــم يلتسني 
واقتصادية  سياسية  أزمـــات  مــن  مجموعة 
ــا األزمـــــــــة  ــ ــرهــ ــ ــطــ ــ واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ومـــــــــن أخــ
ــام 1993، عــنــدمــا أصـــدر  الــدســتــوريــة فـــي عـ
في  األبــيــض  البيت  بقصف  أوامـــر  يلتسني 
مــوســكــو )الـــبـــرملـــان( بــالــدبــابــات، وبــرنــامــج 
ــام طــبــقــة  ــيـ ــفـــر عــــن قـ ــاســـد أسـ خــصــخــصــة فـ
أوليغارشية مقابل إفقار مايني من السكان، 

أواًل، ثم إلى رأسمالية الدولة في عهد بوتني، 
ولكن إصاح بلد ضخم بعد سبعة عقود من 

الشمولية والركود ليس بأمر سهل«.
على مــدى سنوات حكمه، تــردد أكثر من اسم 
كخلف محتمل ليلتسني. ومع تفاقم األزمــات 
ــاء  ــنّي يــلــتــســني أربـــعـــة رؤســ ــام 1998، عــ فـــي عــ

حكومات واحدًا تلو اآلخر خال عام ونصف 
ــان آخـــرهـــم فــاديــمــيــر بــوتــني الـــذي  الـــعـــام. وكــ
ليتولى   ،1999 أغــســطــس/آب  فــي  تعيينه  تــم 
زمام الرئاسة خلفا ليلتسني بعد شهر. وعند 
»روسيا  أن  يلتسني  أعلن  الحكم،  عــن  تنحيه 
يــجــب أن تـــدخـــل األلـــفـــيـــة الــثــالــثــة مـــع وجـــوه 
جــديــدة«. واعــتــذر للشعب الــروســي عن »آمــال 
ما زمام السلطة لبوتني الذي 

ّ
لم تتحقق«، مسل

وصــفــه بــأنــه »شــخــصــيــة قــويــة، ويــســتــحــق أن 
يــكــون رئــيــســا«. وفـــور تسلمه زمـــام الــرئــاســة، 
ع بوتني على مرسوم يضمن حصانة كاملة 

ّ
وق

ليلتسني من أي ماحقة مدنية أو جنائية. 
ومع بدء أسعار النفط في االرتفاع، تحولت 
روســـيـــا إلــــى العــــب عـــاملـــي مـــؤثـــر فـــي مــجــال 

الــطــاقــة وتــمــكــنــت مـــن تــحــقــيــق مـــعـــدالت نمو 
عاقاتها  فــي  النظر  بــإعــادة  لتبدأ  قياسية، 
مع الغرب قبل أن تعود قوة عسكرية تفرض 
الواقع خــارج أراضيها. توفي يلتسني  األمــر 
عــامــا.   76 عـــن  إبــريــل/نــيــســان 2007   23 فـــي 
ــــرور عــشــر ســـنـــوات عــلــى رحــيــلــه، ال  وبـــعـــد مـ
يزال املجتمع الروسي يحاول تقييم سنوات 
الخطاب  كــان  حكمه بشكل مــوضــوعــي. وملــا 
اإلعــامــي والــرســمــي فــي روســيــا يــقــدم حقبة 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي بوصفها 
فترة االضطرابات وتقديم التنازالت للغرب، 
تــشــيــر اســتــطــاعــات الـــــرأي إلــــى زيـــــادة عــدد 
الـــــروس الـــذيـــن يــتــخــذون مــوقــفــا ســلــبــيــا من 

يلتسني مقابل ارتفاع شعبية بوتني.
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سياسة

يحيي الروس، اليوم، 
ذكرى مرور 10 سنوات 

على رحيل الرئيس الروسي 
بوريس يلتسين، الذي 

أنهى الحقبة السوفييتية 
ودّشن قيام روسيا 

االتحادية

طواقم طبية عسكرية عند مدخل القاعدة في مزار شريف أمس )سيد خودبردي سادات/األناضول(

)Getty/بنس: نعتقد أن بإمكان الصين أن تفعل المزيد )بريندن ثورن

)Getty/عاشت روسيا خالل حكم يلتسين أزمات عديدة )شيبارد شيربيل

كابول ـ صبغة اهلل صابر

وجهت حركة »طالبان« األفغانية ضربة 
ــيـــش األفــــغــــانــــي، بــعــدمــا  ــى الـــجـ ــ ــة إلــ قــــويــ
ــــب ضــحــيــتــهــا أكــثــر  ارتـــكـــبـــت مــــجــــزرة ذهـ
مـــن مــائــة جــنــدي بـــاإلضـــافـــة إلــــى إصــابــة 
العشرات، في هجوم على قاعدة عسكرية 
في مــزار شريف في شمال الباد، يرجح 
أن يكون األضخم من حيث عدد الضحايا.
ويــســلــط الــهــجــوم الــضــوء عــلــى املصاعب 
ــي تـــواجـــهـــهـــا الـــحـــكـــومـــة األفـــغـــانـــيـــة  ــتــ الــ
ــيـــون لـــهـــزيـــمـــة حــركــة  ــربـ ــغـ ــوهــــا الـ ــمــ وداعــ

»طالبان«، التي تبنت الهجوم.
وحــاول املتحدث باسم »طــالــبــان«، ذبيح 
الله مجاهد، في بيان أمس السبت، تبرير 
الهجوم الذي انتهى بمجزرة بالقول إنه 
»يأتي ردًا على مقتل عــدد من كبار قادة 
الــحــركــة فـــي شــمــال أفــغــانــســتــان أخـــيـــرًا«. 
وأضاف أن أربعة من املهاجمني كانوا من 
إلــى  املتعاطفني مــع »طــالــبــان« وتــســلــلــوا 

الجيش وخدموا لبعض الوقت. 
وأفادت تقارير غير رسمية، أمس السبت، 
بأن حصيلة قتلى هجوم »طالبان« على 
ــزار شــريــف شــمــال  الــقــاعــدة فـــي مــديــنــة مــ
أفغانستان، أول من أمس، وصلت إلى 140 
 
ً
فضا الجيش،  عناصر  مــن  كلهم   ،

ً
قتيا

عن إصابة العشرات،  فيما نقلت وسائل 
إعــــام أفــغــانــيــة عــن مــصــادر فــي الجيش 
قولها إن عدد قتلى الهجوم على القاعدة 
إلى  إلى 150، باإلضافة  ارتفع  العسكرية 
إصابة عشرات آخرين بجروح. وإذا تأكد 
عــــدد الــقــتــلــى فــإنــه ســيــكــون األكـــبـــر الـــذي 

يسقط في هجوم واحد للحركة. 

وذكــرت وزارة الدفاع األفغانية، في بيان 
أمس، أن »متمردي طالبان شنوا هجوما 
منسقا على القاعدة العسكرية، فيما كان 
الصاة،  ألداء  متجمعني  الجنود  غالبية 
ما أوقــع أكثر من مائة قتيل وجريح بني 
مــصــادر مستقلة،  لكن  املسلحة«.  الــقــوات 
بــاإلضــافــة إلــى شــهــود عــيــان ونــاجــني من 

الـــهـــجـــوم، يــــؤكــــدون أن املــســلــحــني قــامــوا 
ــن عــنــاصــر  ــ ـــع مـ ــن تـــجـــمَّ ــ ــل مـ ــ بــتــصــفــيــة كـ
الــجــيــش فــي املــســجــد أثــنــاء أداء الــصــاة. 
»الــعــربــي  وقـــــال مـــســـؤول فـــي الـــجـــيـــش، لـــ
الــجــديــد«، إن الــجــنــود كــانــوا فــي املسجد 
واملـــطـــعـــم عــنــدمــا دخــــل املـــهـــاجـــمـــون إلــى 
القاعدة، وهم في زي الجيش، متوجهني 
بتصفية  ليقوموا  واملطعم  املسجد  نحو 

كل املتواجدين فيهما.
ــاك الــتــي  ـــ ــبـ ـــ ــة االرتـ ــالــ ــهــــود حــ ووصـــــــف شــ
حـــدثـــت فـــي ظـــل عــــدم تــيــقــن الـــجـــنـــود من 
هوية املهاجمني. وقال ضابط أصيب في 
الــهــجــوم إن »املــشــهــد كـــان فــوضــويــا، ولــم 
أكن أعــرف ما يجب علي القيام به. هناك 

إطاق نار وانفجارات في كل مكان«.
األفغاني،  الجيش  باسم  املتحدث  وكــان   
ــــري، أكـــد أن الهجوم  الــجــنــرال دولـــت وزيـ
نــــفــــذه خـــمـــســـة انـــتـــحـــاريـــني عـــلـــى قـــاعـــدة 
عسكرية في مدينة مزار شريف، عاصمة 
إلـــى مقتل ثمانية  أدى  بــلــخ، وأنـــه  إقــلــيــم 
إلى  جنود وخمسة مهاجمني، باإلضافة 
إصــابــة عشرة جنود بــجــراح. وأشـــار إلى 
أن الــقــتــلــى والــجــرحــى كــلــهــم عــســكــريــون، 
بزي  الثكنة  إلــى  تسللوا  املهاجمني  وأن 
الجيش، الفتا إلى أن بعض االنتحاريني 
كــانــوا يــرتــدون أحــزمــة ناسفة، لكن قــوات 
وقـــامـــت بتصفيتهم  لــهــم  تـــصـــدت  ــن  ــ األمـ
إن »سيارتني كانتا  قبل تفجيرها. وقــال 
تــحــمــان املــســلــحــني، واســـتـــهـــدف حـــراس 
الــقــاعــدة إحــداهــمــا مــا أدى إلــى احتراقها 
بالكامل، لكن السيارة الثانية تمكنت من 
الــدخــول إلـــى الــقــاعــدة، وهـــرع املسلحون 

إلى املسجد، خال أداء الجنود الصاة«.
لكن مــصــادر أخــرى فــي الجيش تؤكد أن 
جــمــيــع املــهــاجــمــني، وهـــم عــشــرة، تمكنوا 
مــن الــدخــول إلــى الــقــاعــدة، وســاهــمــوا في 
الــقــوات  املــجــزرة، قبل أن تقتلهم  ارتــكــاب 
الخاصة، بعد معركة استمرت ملدة خمس 
ــان مــتــحــدث بـــاســـم الــجــيــش  ــ ســـاعـــات. وكـ
األمــيــركــي قـــال إن »10 مــهــاجــمــني قــدمــوا 
للجيش  ســيــارات هامفي وشاحنات  فــي 
األفغاني، وكانوا يرتدون ثيابا عسكرية«. 
وأضــــاف »كــــان وقـــت الــصــاة فــي مسجد 
لم يكونوا  الجنود  أن  القاعدة« ما يعني 
يحملون أسلحتهم. وتابع إن »اثنني من 
املهاجمني فجرا نفسيهما داخل املسجد 
وفتح الباقون، وبحوزتهم أسلحة خفيفة 
الصاة  أثناء  الجنود  النار على  وثقيلة، 

وعلى من كان يهم بمغادرة املسجد«.
وقــد أثـــار الــهــجــوم غضب األفــغــان، كونه 
أداء الصاة، كما  استهدف مسجدًا وقت 
املــســانــدة من  الهجوم شكوكا حــول  أثـــار 
الداخل، بعد تمكن املسلحني من الدخول 
إلـــى الــقــاعــدة املحصنة مــن كــل األطـــراف، 
وهو ما يحدث في جل الهجمات الكبيرة 

حاليا.

أكثر  توجيه  فــي  املتحدة  الــواليــات  تستمر 
مــن رســالــة إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة والــصــني 
ــاري الـــتـــلـــويـــح بــالــقــوة  تــعــكــس تــــــازم مــــســ
والــتــفــاوض مــن أجــل ردع كــوريــا الشمالية 
وبرنامجها الصاروخي والنووي، فيما لم 
تتردد الواليات املتحدة في إبداء انفتاحها 
والتعويل على  امللف سلميا  هــذا  على حــل 
وساطة من بكني تأمل واشنطن بأن تكون 

ضاغطة أكثر على نظام بيونغ يانغ.
ــي، مــايــك  ــركــ ــيــ ــن نـــائـــب الـــرئـــيـــس األمــ ــلــ وأعــ
ــارة لـــه إلــى  ــ بـــنـــس، أمــــس الــســبــت، خــــال زيــ
أســـتـــرالـــيـــا، فـــي إطـــــار جـــولـــة شــمــلــت أيــضــا 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان بـــهـــدف حشد 
الحلفاء بوجه كوريا الشمالية، أنه »يتعني 
يخطئ،  أال  الشمالي  الــكــوري  الــنــظــام  على 
فــالــواليــات املــتــحــدة لــديــهــا مــن اإلمــكــانــيــات 
والـــوجـــود فـــي هـــذه املــنــطــقــة مـــن الــعــالــم ما 
وأمن  على مصالحنا  بالحفاظ  لها  يسمح 
ــن حـــلـــفـــائـــنـــا«. وأشـــــار  ــ ــ هـــــذه املـــصـــالـــح وأمـ
إلــى أن حاملة الــطــائــرات األمــيــركــيــة »كــارل 
فــيــنــســون« ســتــكــون فـــي بــحــر الـــيـــابـــان في 
غضون أيــام، قبل نهاية الشهر الحالي مع 
مدمرتني وطراد قاذف للصواريخ. وتحاول 
الــغــمــوض بعد  تــزيــل  أن  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
الــتــي أرســلــتــهــا حــول  ــارات املتناقضة  ــ اإلشـ
موقع حاملة الطائرات »فينسون« التي كان 
تكون متجهة نحو حدود  أن  املفترض  من 
كوريا الشمالية. وكانت البحرية األميركية 
قد أعلنت في 8 إبريل/نيسان الحالي أنها 
الطائرات  أمــرت قوة ضاربة بقيادة حاملة 
ـــارل فــيــنــســون« بــاإلبــحــار بــاتــجــاه شبه  »كــ
»إجراء  كـ سنغافورة  من  الكورية،  الجزيرة 
حـــازم« يهدف إلــى ردع بيونغ يــانــغ. وبعد 
10 أيــام على هــذا اإلجــــراء، أقــر مــســؤول في 
وزارة الدفاع األميركية بأن األسطول يبحر 
ــواقـــع بـــاالتـــجـــاه املــعــاكــس بــعــيــدًا عن  فـــي الـ

مع  عسكرية  بــمــنــاورات  للقيام  سنغافورة 
البحرية األسترالية.

ــــوازاة ذلـــك، أشـــاد بــنــس بـــدور الصني  فــي مـ
في األزمة الكورية، لكنه جدد الدعوة لبكني 
كبح  أجل  من  »املتميز«  لتستخدم موقعها 
بيونغ يانغ. ولفت إلى أنه ال يزال من املمكن 
ــنــــووي فـــي شــبــه الــجــزيــرة  نــــزع الـــســـاح الــ
الــكــوريــة ســلــمــيــا بــســبــب تــحــســن الــعــاقــات 
بني واشنطن وبكني. وقــال »نــرى بحق أنه 
باملنطقة  وحلفاؤنا  الصني  مارست  ما  إذا 
هــــذا الــضــغــط فــــإن هـــنـــاك فـــرصـــة لتحقيق 
الـــهـــدف الـــتـــاريـــخـــي بــجــعــل شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية خالية من الساح النووي بالطرق 
ــطـــوات الــتــي  الــســلــمــيــة « . وأضــــــاف أن »الـــخـ
نــــرى الـــصـــني تــتــخــذهــا، وهــــي بــطــريــقــة أو 
مسبوقة، الستخدام  غير  خــطــوات  بــأخــرى 
الضغوط االقتصادية على كوريا الشمالية، 
ــه جـــــــدًا«. لــكــنــه لـــفـــت إلـــــى أن  أمـــــر مـــرحـــب بــ
واشـــنـــطـــن »تــعــتــقــد أن بـــإمـــكـــان الـــصـــني أن 
تفعل املــزيــد«. وأوضـــح أن واشــنــطــن تعمل 
الصني التخاذ  مع حلفائها على »تشجيع 
هــــذه الـــخـــطـــوات الـــضـــروريـــة لــلــتــوصــل إلــى 
كورية  و)لتصبح( شبه جزيرة  حل سلمي 

خالية من األسلحة النووية«.
»رد ساحق  وكان بنس هدد يوم األربعاء بـ
وفـــّعـــال« عــلــى أي هــجــوم قـــد تــشــنــه كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــؤكــــدًا أن هـــــذا الـــبـــلـــد يــشــكــل 
»الــتــهــديــد األخــطــر على الــســام واألمـــن في 
منطقة آســيــا واملــحــيــط الـــهـــادئ«. وصــدرت 
ــر مــــســــؤول كــــوري  ــذيـ ــد تـــحـ ــعـ تــعــلــيــقــاتــه بـ
شــمــالــي بـــأن ال نــيــة لــلــنــظــام بــالــتــراجــع عن 
الـــبـــرنـــامـــج الــــصــــاروخــــي، مــتــعــهــدًا بـــإجـــراء 
تجارب أسبوعية، ومهددًا »بحرب شاملة« 
فــي حــال قــيــام الــواليــات املــتــحــدة بــأي عمل 

ضد البرنامج. 
)فرانس برس، رويترز(

التحالف الذي يقوده حلف  ينشر 
في  مستشارين  األطلسي  شمال 
الهجوم  شهدت  التي  القاعدة 
لتدريب ودعم القوات األفغانية، 
لكن مسؤولين بالتحالف قالوا إن 
القوات األجنبية لم تستهدف في 
»طالبان«.  شنته  الــذي  الهجوم 
وقال قائد قوات التحالف، الجنرال 
في  نيكلسون،  جون  األميركي، 
القاعدة  على  الهجوم  إن  بيان، 
الطبيعة  »يــظــهــر  ــيــة  األفــغــان
والقاعدة  لطالبان«.  الوحشية 
عن  المسؤول   209 للفيلق  مقر 

معظم شمال أفغانستان. 

عناصر التحالف 
لم يستهدفوا

 ،)1996-1994( األولــى  الشيشانية  والحرب 
واألزمة املالية في عام 1998، عندما تعثرت 
الحكومة عــن ســـداد دفــعــات كــافــة السندات 

السيادية، بما فيها الديون الداخلية.
ولــم تخل سنوات حكم يلتسني من عــدد من 
الــفــضــائــح مــثــل ظــهــوره فــي حــالــة ســكــر أمــام 
أملانيا في أغسطس/آب 1994،  الجمهور في 
ــه فــــي الــــشــــؤون الــســيــاســيــة،  ــرتــ ــل أســ وتــــدخــ
وسيطرة األوليغارشيني على وسائل اإلعام 
 عن وجود 

ً
واملــوارد الطبيعية للدولة، فضا

ــر فــي  ــزويــ ــــاؤالت حـــــول وقــــــوع حــــــاالت تــ ــــسـ تـ
انــتــخــابــات عـــام 1996 الــتــي أســفــرت عــن فــوز 

يلتسني بوالية رئاسية ثانية.
ويــشــيــر مــديــر بــرنــامــج »الــســيــاســة الداخلية 
ــة« فــي  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــيـ ــيـــاسـ ــات الـــسـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ واملـ
ــه  ــــي مــــوســــكــــو، أنــــدريــ ــغــــي« فـ ــيــ ــارنــ ــز »كــ ــركــ مــ
كــولــيــســنــيــكــوف، إلـــى أن كـــل مـــواطـــن روســـي 
لــه مــواقــف خــاصــة مــن يلتسني تـــتـــراوح بني 
اعتبار زمنه إما فترة انهيار كلي وإما مرحلة 
اإلصــــــاح الــســيــاســي واالقــــتــــصــــادي الـــــازم. 
ويـــضـــيـــف كــولــيــســنــيــكــوف، فــــي حـــديـــث مــع 
»العربي الجديد«، أن »الدعاية تقول إن حقبة 
يلتسني كانت فترة االنهيار، ولكن التناقض 
كاملة  خرجت  الحالية  النخبة  أن  فــي  يكمن 
ــان بـــوتـــني رجــل  ــ مـــن رحــــم عــهــد يــلــتــســني، وكـ
األســرة. إال أنهم يبنون سياستهم اآلن على 

إنكار مؤسس دولتهم وسلطتهم«.
ــول  ــ ــقـ ــ ــــني، يـ ــــســ ــتــ ــ ــلــ ــ وحـــــــــــــــول مــــــوقــــــفــــــه مـــــــــن يــ
ولكنني  مثاليا،  يكن  »لــم  إنــه  كوليسنيكوف 
أصــف عهده بعهد اإلصــاحــات االقتصادية 
والسياسية الازمة التي ما كانت ستجريها 
ــارزة وضـــعـــت اســـمـــهـــا عــلــى  ــ ــ إال شــخــصــيــة بـ
املحك«. ويتابع أن عهد يلتسني شهد »قيام 
الدولة الروسية ومؤسساتها«، الفتا إلى أن 
»االنتقال من االشتراكية إلى اقتصاد السوق 

ما كان إال أن يكون مؤملا«.
لحقبة  السلبية  بالتداعيات  يتعلق  ما  وفــي 
»عهد  بــأن  كوليسنيكوف  يعترف  يلتسني، 
يلتسني تحّول إلى الرأسمالية األوليغارشية 

متابعةأفغانستان
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اقتصاد

 القاهرة ـ جيهان عبدالغني
الرياض ـ خالد الشايع

قالت مصادر رسمية في القاهرة، 
إن زيـــــارة الــرئــيــس املـــصـــري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي الــــيــــوم األحــــد 
إلــــى املــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ستشهد 
ملفات  حسم  السياسية،  املباحثات  بجانب 
ــا مــــا يــتــعــلــق بــتــفــعــيــل  ــمـ ــيـ ــتــــصــــاديــــة، السـ اقــ
االتـــفـــاقـــات االســتــثــمــاريــة املــبــرمــة قــبــل نحو 
توريد  استمرار  وضمان  الدولتني،  بني  عــام 

شحنات النفط إلى مصر.
وقال مسؤول كبير في وزارة املالية املصرية، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــصــر  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
لــن تطلب دعــمــا ماليا ســعــوديــا، ألن الوضع 
بــاملــزيــد من  يــســمــح  االقــتــصــادي للمملكة ال 
املساعدات في الوقت الراهن، إال أننا ننتظر 
ضــخ اســتــثــمــارات، وضــمــان اســتــئــنــاف ضخ 
الــنــفــط ضــمــن االتـــفـــاق الــســابــق وبــاألســعــار 

املتفق عليها سلفا مع شركة أرامكو«.
وأضـــاف املــســؤول: »نــعــول كثيرًا على اتفاق 

أرامكو في ظل التوقعات بارتفاعات متتالية 
إلــى 70  النفط عامليا قد تصل به  في أسعار 
)ينقضي  املقبل  املــالــي  الــعــام  بنهاية  دوالرًا 
أمــر  وهــــو   ،)2018 ــيـــو/حـــزيـــران  يـــونـ نــهــايــة 

سيثقل كاهل املوازنة املصرية«.
املقبل  املالي  للعام  املــوازنــة املصرية  وقــدرت 
البترول بنحو 57 دوالرًا  2017 /2018 سعر 
البترولية  السلع  دعم  سيرفع  مما  للبرميل، 
وزارة  بـــحـــســـب  ــه،  ــيــ ــنــ جــ ــار  ــيــ ــلــ مــ  140 إلـــــــى 
أرامــكــو  اتفاقية  وتتضمن  املــصــريــة.  املــالــيــة 
ــتـــرول املــصــريــة،  ــبـ الـــســـعـــوديـــة مـــع هــيــئــة الـ
ألــف طــن شهريا مــن املنتجات  تــوريــد 700 
 400 بــواقــع  ملــدة خمس ســنــوات  البترولية 
ألف طن سوالر و200 ألف طن بنزين و100 

ألف طن مازوت بقيمة 23 مليار دوالر.
وكــانــت أرامـــكـــو قــد أوقــفــت إمـــــدادات النفط 
في   ،2016 األول  أكتوبر/تشرين  فــي  ملصر 
فتورًا،  البلدين  بــني  العالقات  شهدت  وقــت 
ــارس/آذار املاضي،  مــ فــي  لكن مصر أعلنت 

عن استئناف اإلمدادات.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة املصرية 
يــوم الجمعة، فــإن زيــارة السيسي ستشهد 
بن  امللك سلمان  السعودي  العاهل  قمة مع 
عبد العزيز. وشهدت العالقات بني البلدين 
حالة من الفتور ألسباب رجح مراقبون أنها 
ناجمة عن اختالف مواقفهما بشأن الصراع 
في كل من سورية واليمن وعقبات قانونية 
البلدين  بني  اتفاقية  تنفيذ  أمــام  وقضائية 
في  وصنافير  تيران  جزيرتي  تبعية  تنقل 
إبريل/  السعودية. وفي  إلى  األحمر  البحر 

نــيــســان 2016، أجــــرى املــلــك ســلــمــان زيـــارة 
ملــصــر شــهــدت الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق تمنح 
بــمــوجــبــه مــصــر، الــســعــوديــة الــســيــادة على 
جزيرتي تيران وصنافير، وعلى حزمة من 
تـــجـــاوزت قيمتها 16  اتــفــاقــات االســتــثــمــار 
مليار دوالر. وقال املسؤول في وزارة املالية، 
إن »مــصــر ستقدم حــوافــز إلنــهــاء مشكالت 
االســتــثــمــار الـــســـعـــودي فـــي مـــصـــر.. نــتــوقــع 
استثمارات جديدة لن تقل عن 10 مليارات 

دوالر خالل العامني املقبلني«.
وأشار إلى أن القاهرة جذبت خالل األشهر 
األخـــيـــرة، اســتــثــمــارات ســعــوديــة فــي أدوات 
األولـــى منذ  للمرة  الحكومية، وذلــك  الــديــن 
فترة طويلة، مشيرًا إلى أن من شأن زيادة 
هـــذه االســتــثــمــارات خــفــض أســعــار الــفــائــدة 
على أدوات الدين املحلية، بخالف السندات 
دوليا.  طرحها  يتم  التي  الجديدة  الدولية 
وبحسب املسؤول فإن التقارب بني البلدين 
ــودائـــع الــســعــوديــة  »قـــد يــســمــح بــمــد أجـــل الـ
لدى البنك املركزي املصري، والتي يحل أول 

سداد لها في عام 2018«.
إلى  الرسمية،  املصرفية  البيانات  وتشير 
أن البنك املركزي املصري مرشح لفقد 18.5 
رد  بــســبــب   ،2021 عــــام  حــتــي  دوالر  مــلــيــار 
الـــودائـــع الــعــربــيــة الــتــي دعــمــت االحتياطى 

النقدي على مدار السنوات املاضية.
وبحسب البيانات الرسمية املصرية، قدمت 
السعودية نحو 10 مليارات دوالر ملصر ما 
بني منح وودائع ودعم نفط منذ 2011، لكن 
أكثر من 70% منها تركز في أعقاب إطاحة 
الــجــيــش املـــصـــري الـــرئـــيـــس مــحــمــد مــرســي 
في الثالث من يوليو/تموز 2013 بعد عام 
واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات 
تــشــهــدهــا الــبــالد بــعــد ثــــورة يــنــايــر/كــانــون 

الثاني 2011.
ــن، عــضــو مجلس  ــديــ وقـــــال ولـــيـــد جـــمـــال الــ
»الـــعـــربـــي  ـــري الــــســــعــــودي لــــ ــال املــــصـ ــ ــمـ ــ األعـ
الـــقـــاهـــرة  ــــني  ــات بـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــد«، إن »الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ

عمان ـ زيد الدبيسية

قال مسؤول أردني إن تجديد الحكومة املهلة 
الــتــي أعــطــتــهــا لــلــعــمــالــة املــخــالــفــة لتصويب 
أوضاعها، جاء بناء على طلب مصري، وذلك 
في  ويعمل  املصرية.  للعمالة  فرصة  إلعطاء 
مـــن مختلف  عــامــل  مــلــيــون  مـــن  أكــثــر  األردن 
املصرية،  الجنسية  من  معظمهم  الجنسيات 
العمل  الرسمية، وتقدر وزارة  البيانات  وفق 
عدد العمال األجانب من مختلف الجنسيات 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــصــويــب أوضـــاعـــهـــم بنحو 
450 ألف شخص. وأضــاف املسؤول األردنــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي تــصــريــح خـــاص لـــ
التدخل املصري ملد املهلة يستهدف حصول 
بشكل  عمل  تصاريح  على  املصريني  العمال 

قانوني تجنبا لترحيلهم.
ــال مــحــمــد الــخــطــيــب،  ــــذا الـــســـيـــاق، قـــ وفـــــي هـ
املتحدث الرسمي باسم وزارة العمل األردنية 
ملـــدة شهر  أخـــرى  الــحــكــومــة منحت مهلة  إن 
بعد  أوضاعهم،  لتصويب  املخالفني  للعمال 
أن انتهت املهلة األولــى في منتصف إبريل/
الــجــاري، والــتــي شهدت إقــبــاال كبيرًا  نيسان 

مــــن الـــعـــمـــال األجــــانــــب ملــعــالــجــة املــخــالــفــات 
ــاف الــخــطــيــب فـــي تصريح  ــ الــقــانــونــيــة. وأضـ
خاص أن تصويب األوضاع يساعد الحكومة 
عــلــى ضــبــط ســــوق الــعــمــل، وتــحــديــد أمــاكــن 
تـــواجـــد الـــعـــمـــال الـــوافـــديـــن، وكـــذلـــك تحقيق 
ــرادات لــلــخــزيــنــة بــمــبــالــغ كــبــيــرة مــن خــالل  ــ ايــ
وتجديدها  العمل  تــصــاريــح  على  الــحــصــول 
ســنــويــا. وتــوقــع أن تــكــون هـــذه هــي الفرصة 
ــرة أمــــام الــعــمــال املــخــالــفــني لتصويب  ــيـ األخـ
الترحيل  عمليات  ستبدأ  حيث  أوضــاعــهــم، 
الـــفـــوري لــلــعــمــال غــيــر املــلــتــزمــني بــالــقــانــون، 

وذلك بعد انقضاء املهلة الجديدة.
ــزة  ــ ــهـ ــ واألجـ الـــعـــمـــل  وزارة  أن  إلــــــى  وأشـــــــــار 
ســتــقــوم  ــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  ــــي  فـ املـــخـــتـــصـــة 

بـــحـــمـــالت تــفــتــيــش عـــلـــى مــخــتــلــف املــنــشــآت 
لــضــبــط الــعــمــال املــخــالــفــني وتــســفــيــرهــم إلــى 
داعيا  األخــيــرة،  املهلة  انقضاء  بعد  بلدانهم، 
العمال املعنيني لالستفادة من الحوافز التي 
وفــرتــهــا الــحــكــومــة لــحــثــهــم لــلــعــمــل بــصــورة 

قانوية وضمن الضوابط املتاحة.
أكــدت على أصحاب  قد  العمل  وزارة  وكانت 
العمل، ضــرورة االلــتــزام بقانون العمل الذي 
يحظر استخدام العامل غير األردني إال بعد 
الحصول على تصريح له، تجنبا لتعرضهم 
للمساءلة وما يترتب على ذلك من مخالفات 

قانونية ذات تبعات مالية.
وشــددت الـــوزارة في وقــت سابق من أبريل/
نيسان الجاري، على أن القانون فرض غرامة 
مــالــيــة بــاهــظــة عــلــى صــاحــب الــعــمــل أو مدير 
املؤسسة في حال تم ضبط عامل غير أردني 
أو أكثر يعمل لديه بشكل مخالف وعقوبات 
أخرى تصل إلى حد إغالق املؤسسة املخالفة.
وتــأتــي هــذه الــضــوابــط فــي وقــت يعاني فيه 
األردن من ارتفاع البطالة التي بلغت حوالي 
العام املاضي 2016، بحسب  14% مع نهاية 

دائرة اإلحصاءات العامة الحكومية.

الكويت ـ العربي الجديد

تــواجــه الــعــديــد مــن الــشــركــات الــعــائــلــيــة ذات 
مخاطر  الكويت،  في  الضخمة  االستثمارات 
املقبلة، بعد  األعـــوام  تهدد استمرارها خــالل 
ــة واإلداريــــــــة  ــاديـ ــتـــصـ ــاتـــت األزمــــــــات االقـ أن بـ

تحيط بها في الفترة األخيرة.
أنــد كومباني«  »بــوز  تقرير ملؤسسة  وكشف 
االســـتـــشـــاريـــة الــعــاملــيــة، أن كـــبـــرى الــشــركــات 
العائلية في الكويت وعددها نحو 12 شركة 

تواجه خطر االنهيار خالل أربع سنوات.
وذكر التقرير، الذي حصلت »العربي الجديد« 
على نسخة منه، أن »سبب أزمة هذه الشركات 
الـــتـــي تـــزيـــد حــجــم ثـــرواتـــهـــا عـــن 8 مــلــيــارات 
دوالر، يتمثل في تصارع أبناء املؤسسني من 
الجيلني الثاني والثالث على إدارتها ونشوب 
خالفات بني الورثة، إلى جانب انزعاج نسبة 
كــبــيــرة مــن بــنــات املــؤســســني لــحــرمــانــهــن من 
ممارسة مهام إدارية في تلك املؤسسات رغم 

امتالكهن الخبرات العلمية في ذلك«.
الــعــائــلــيــة تعتبر  الـــشـــركـــات  أن  إلــــى  وأشــــــار 
مــن ضــمــن الــركــائــز الــرئــيــســيــة فــي االقــتــصــاد 
ــا تــمــتــلــكــه مـــن مــؤســســات  الــكــويــتــي، نـــظـــرًا ملـ
مالية ومصرفية كبرى داخل السوق املحلية، 
املحلي  الناتج  حيث تساهم بنحو 47% من 

اإلجمالي غير النفطي بالدولة.
وتأسست غالبية الشركات العائلية الكبيرة 
فـــي الــكــويــت فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
لـــذلـــك فــهــي تــمــر حــالــيــا فـــي مــرحــلــة انــتــقــال 
ــع في  ــرابـ الــســلــطــة مـــن الــجــيــل الــثــالــث إلــــى الـ

غالبية الشركات الكبرى.
ــــوز أنــــد كــومــبــانــي« إلــــى أن  ولـــفـــت تــقــريــر »بـ
اتخاذ القرارات في الشركات العائلية يخضع 

ــد، ومــــن الــصــعــب أن يتخلى  ــ إلــــى قـــائـــد واحــ
بسهولة عن السلطة التشغيلية للشركة التي 
أسسها وبناها. وفــي بعض الــحــاالت، ينتج 
عن مشاكل الوراثة املعقدة اقتسام الشركات، 
لضمان حصة للجميع، وفــي حــاالت أخــرى، 
قد تتطلب النزاعات غير القابلة للحل شراء 
الحصص العائلية، ما ينهك رأسمال الشركة، 
وفـــق الــتــقــريــر، وفـــي أكــثــر الـــحـــاالت تــعــقــيــدًا، 
قــد يــؤســس األشــخــاص الــذيــن يشعرون بأن 
عــمــلــيــة االســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــســلــطــة لــــم تــكــن 
ــة، شـــركـــات مــنــافــســة، مـــا يــخــل بتركيز  ــادلـ عـ
والشركة  العائلة  باستقرار  ويطيح  اإلدارة 

على حد سواء.
ورأى إبراهيم البيلي، املحلل املالي الكويتي، 
أنه ال بد من اإلســراع في طرح هذه النوعية 
مــن الــشــركــات الــعــائــلــيــة لــالكــتــتــاب الــعــام من 
لــضــمــان استمراريتها  األســهــم  خـــالل ســـوق 
من ناحية، وحفاظا على وضع وعدم اختالل 

السوق املحلي من ناحية أخرى.
الــجــديــد« إن وضــع  »الــعــربــي  لـــ وقـــال البيلي 
الشركات العائلية في السوق ال يستهان به 
نــظــرًا ملــا تملكه مــن قـــوى مــالــيــة، مضيفا أن 
إلى  العائلية  الشركات  مزايا تحول  أهــم  من 
خاصة  امللكية،  نقل  عملية  يسهل  مساهمة 

تسعير الحصص.

حوافز مقابل األموال

مطالب بإدارج الشركات العائلية بالبورصة لضمان 
استمرارها )جابر عبدالخالق/ األناضول(

تدخل مصري لتمديد مهلة تصويب العمالة

أزمات تهدد استمرار الشركات العائلية

القاهرة تنتظر استثمارات 
ونفط السعودية

عروض التجار ال تجدي مع خفض رواتب غزة

تنتظر مصر تفعيل 
ملفات اقتصادية خالل 
زيارة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي إلى السعودية 

اليوم األحد، على رأسها 
ضخ استثمارات بنحو 

16 مليار دوالر وضمان 
استمرار النفط، بينما يلوح 
قلق سعودي من مناخ 

االستثمار بمصر

األردن مال وسياسة

الكويت

950
إن  غزة  تجارة  غرفة  قالت 
الجزء األكبر من الموظفين 
ــن مـــديـــون  ــي ــي ــوم ــك ــح ال
للمصارف، فيما تشير بيانات 
الفلسطينية  النقد  سلطة 
القروض  إجمالي  أن  ــى  إل
عمالء  على  المستحقة 
 950 يبلغ  غزة  في  البنوك 

مليون دوالر.

تحقيق

مسؤول مصري يتوقع 
استثمارات سعودية 

بقيمة 10 مليارات دوالر

تقديرات ببلوغ عدد 
موظفي السلطة في 

غزة نحو 58 ألف موظف

وكالة غوث الالجئين 
تقدر البطالة في 

غزة بـ%65

أكثر من مليون عامل 
أجنبي باألردن أغلبهم 

من المصريين

غزة ـ عالء الحلو

فـــي حـــي الــــرمــــال الــشــهــيــر وســط 
مدينة غزة، يصفف البائع عماد 
في  طــاولــة  على  بشير بضائعه، 
جــانــب الــطــريــق، وقـــد بـــدا الــضــجــر واضــحــا 
عـــلـــى مـــالمـــحـــه نــتــيــجــة الـــحـــركـــة الــشــرائــيــة 
الضعيفة، والتي انعدمت منذ قرار تقليص 
في  الفلسطينية  الــســلــطــة  مــوظــفــي  رواتــــب 

قطاع غزة بنسبة %30.
ضعف األسواق ليس جديدًا في قطاع غزة، 
إذ يعاني أهالي القطاع من تدهور متواصل 
املعيشية واالقتصادية بسبب  في حياتهم 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املــفــروض مــنــذ نحو 
ــرار الــتــقــلــيــص الــحــكــومــي  ــ ــا، لــكــن قـ ــامـ 11 عـ
جاء كضربة قاسية، قصمت ظهر البائعني 
والتجار وأصحاب املشاريع الصغيرة، بعد 

أن أثر على مختلف نواحي الحياة.
ولــم تعد عــروض التجار لتحريك األســواق 
الـــرواتـــب. ويــقــول  تــجــدي نفعا مــع تقليص 
الحديث  البداية عن  في  امتنع  الــذي  بشير 
نتيجة يأسه من الظروف الحالية: »لم يتبق 
لنا سوى أن نتسول في الشوارع كي نتمكن 
من الصمود والــقــدرة على العيش في هذه 
تــتــدهــور أوضــاعــنــا يوما  املــديــنــة الصعبة، 
بعد اآلخـــر، وال نـــدري مـــاذا سيحصل بعد 

اآلن«.
ويـــوضـــح أن األســـــــواق فـــي قـــطـــاع غــــزة من 
شــمــالــه حــتــى جــنــوبــه ال تــنــتــعــش إال بعد 
حــصــول املــوظــفــني عــلــى رواتــبــهــم، مضيفا: 
»بـــدايـــة املــشــكــلــة كــانــت فــي تقليص رواتـــب 
بعد  املصيبة  واآلن حلت  حــمــاس،  موظفي 
تــقــلــيــص مـــوظـــفـــي الــســلــطــة بــنــســبــة %30، 
ــزوف املــوظــفــني عـــن الـــشـــراء،  مـــا أدى إلـــى عــ

واالقتصار على الحاجيات األساسية«.
حالة اإلحباط كانت سائدة، وواضحة على 
أصحاب املحال التجارية في أرقــى مناطق 
وشــوارع القطاع، كذلك في األســواق العامة 
على  ذاتها  الحالة  انسحبت  إذ  والشعبية، 
أصحاب املحال التجارية في منطقة الشيخ 
ـــارع عــمــر املـــخـــتـــار، ومــنــطــقــة  ــ ــوان، وشـ رضـــــ
الــشــجــاعــيــة، وغــيــرهــا مــن املــنــاطــق املــركــزيــة 

لتواجد التجار والباعة. ولم تسلم محالت 
الـــبـــقـــالـــة، إذ يـــقـــول أبــــو مــحــمــد املــــدهــــون لـ 
»العربي الجديد« إنه لم يتمكن هذا الشهر 
مـــن تــحــصــيــل ديـــونـــه مـــن بــعــض املــوظــفــني، 
حيث أثر تقليص الرواتب على قدرتهم على 
السداد، مضيفا: »يبدأ بعضهم باالستدانة 
بعد منتصف الشهر، ويقوم بالسداد بداية 

الشهر«.
ويــتــابــع: »أنــتــظــر حــلــول بــدايــة الــشــهــر مثل 
املستحقات،  أجــل تحصيل  مــن  مــوظــف  أي 
لكن هذا  للبقالة،  الــالزمــة  البضائع  وشــراء 
الــشــهــر اخــتــلــف عــن بــقــيــة الــشــهــور، إذ دفــع 
لـــي بــعــض الـــزبـــائـــن نــصــف الـــديـــن، ومــنــهــم 
مــن لــم يــدفــع أي شـــيء، وطــلــب مني الصبر 
حتى انتهاء األزمــة«، مضيفا: »كنا نستند 
على الــرواتــب، لكن يــبــدو أنــنــا أمـــام مرحلة 

صعبة«.
صــبــحــي الــغــنــدور 33 عــامــا، صــاحــب محل 
لــبــيــع املــــالبــــس الـــجـــاهـــزة فــــي شــــــارع عــمــر 
ــزة، يــقــول لـ  املــخــتــار الــتــجــاري فــي مــديــنــة غـ
»العربي الجديد« إن الركود ضرب األسواق 

واملـــحـــال الــتــجــاريــة الـــفـــارغـــة مـــن الــزبــائــن، 
مــا أعـــاد إلــى األذهـــان صـــورة األســـواق بعد 
الحرب اإلسرائيلية األخيرة عام 2014، التي 
كساها السكون نتيجة الحالة االقتصادية 

السيئة.
ويــضــيــف أن »الـــفـــارق الــوحــيــد فــي املــواســم 
والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة، هـــو انــتــظــام حــصــول 

املوظفني على رواتبهم، حيث ال توجد فئة 
تحصل على دخل ثابت سوى املوظفني، إذ 
أن العمال ويقدرون بمئات اآلالف عاطلون 
عـــن الــعــمــل نــتــيــجــة الــحــصــار ومــنــع دخـــول 
مواد البناء، ما أدى إلى تعطل مئات املهن«.

ويقول: »املوقف يشبه إلى حد كبير لحظة 
االرتــبــاك الــتــي حصلت فــي رواتـــب موظفي 
حــمــاس بــعــد أن تــســلــمــت حــكــومــة الــوحــدة 
حزيران  يونيو/  في  عملها  مهام  الوطنية 
املوظفون بعدها على  لم يحصل  إذ   ،2014

راتب منتظم وكامل«.
تــجــولــت »الــعــربــي الــجــديــد« فـــي مجموعة 
ــارض، إذ يــوضــح محمد  ــعــ مـــن املـــحـــال واملــ
عــبــد الـــــرزاق 25 عــامــا، وهـــو صــاحــب محل 
ــوارات ومــــــــواد تــجــمــيــل فــــي ســـوق  ــ ــسـ ــ ــسـ ــ اكـ
الشجاعية شرق مدينة غزة، أن بداية الشهر 

أصبحت ال تختلف كثيرًا عن نهايته.
ويقول لـ »العربي الجديد« إن األوضاع في 
األسواق تتدهور شيئا فشيئا، مضيفا: »لم 
يعد هناك شيء يمكن أن يشعرنا باألمل، أو 
بتحسن األوضاع، إذ أننا نفقد كل املقومات 

ــتـــجـــاريـــة، وآخـــرهـــا  ــتـــي تـــدعـــم الـــحـــركـــة الـ الـ
تقليص رواتب املوظفني، التي كانت تشكل 

إحدى الركائز األساسية للعمل«.
ويتابع: »املواسم واألعياد وبدايات األشهر 
ومع  عملنا،  يحسن  أن  يمكن  مــا  فقط  هــي 
ذلك فإن الحركة الشرائية أصبحت ضعيفة 
خاللها، نتيجة سوء األحــوال االقتصادية، 
والتدهور املتواصل في أوضاع املواطنني«.

ويـــبـــني عـــبـــد الــــــــرزاق أن املــــحــــال الــتــجــاريــة 
أصــبــحــت تـــقـــدم الـــحـــمـــالت والــــعــــروض من 
أجل جذب الزبائن، إال أن الحركة الشرائية 
التجار  أصــاب  مــا  وغير طبيعية،  ضعيفة، 
ــعــــت بــعــضــهــم إلـــى  ــة مــــن الــــيــــأس دفــ ــالـ بـــحـ
املواطنني  إلى تجنيب  أبوابه، داعيا  إغــالق 
الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة كـــي يــتــمــكــنــوا من 

العيش بسالم.
، مــتــجــر لــبــيــع األحـــذيـــة 

ً
إلــــى الـــشـــرق قـــلـــيـــال

لصاحبه أبو سالم حميد، بدا كذلك خاليا 
مــن الــزبــائــن، ويــقــول صــاحــبــه إن األســــواق 
راكدة منذ 10 أعوام، بينما تنشط في األيام 
األولى من الشهر، أي بعد حصول املوظفني 
ــذا الــشــهــر )أبـــريـــل/  ــبـــهـــم، لــكــن هــ عــلــى رواتـ
لــم يحصل أي تحسن، فــي أي من  نــيــســان( 
أنه  لـ »العربي الجديد«  أيــام الشهر. ويبني 
وعــلــى الــرغــم مــن تخفيض األســعــار ألدنــى 
الشرائية ضعيفة،  الحركة  أن  إال  الدرجات، 
مضيفا: »دفــعــنــي ذلـــك إلـــى االســتــغــنــاء عن 
قادر  غير  أنني أصبحت  إذ  الُعمال،  بعض 
على اإليفاء برواتبهم، وتسديد إيجار املحل 
وتوفير مستلزماته«. ويتابع: »باألمس كان 
أن يصبح  أتوقع  لم  لكنني  الوضع صعبا، 

كارثيا إلى هذا الحد«.
ــادر عن  وكــــان تــقــريــر الـــقـــوى الــعــامــلــة الـــصـ
الــجــهــاز املـــركـــزي لــإحــصــاء الــفــلــســطــيــنــي، 
أظــهــر فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، أن عدد 
العام  نهاية  بلغ حتى  العمل  من  العاطلني 

املاضي 206.8 آالف شخص في قطاع غزة.
ووصل معدل البطالة إلى 41.7% في قطاع 
الالجئني  غـــوث وتشغيل  لــكــن وكــالــة  غـــزة، 
الفلسطينيني قالت في مارس/آذار املاضي، 
غزة  قــطــاع  فــي  الحقيقية  البطالة  نسب  إن 
أعلى من املعلن عنها من جانب املؤسسات 
الرسمية، في حني بلغت نسبة الفقر %65، 

وفق املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان.
وبــلــغ عــــدد املـــشـــاركـــني فـــي الـــقـــوى الــعــامــلــة  
ــزة. وُســجــلــت أعلى  496.4 ألــفــا فــي قــطــاع غـ
معدالت بطالة للفئة العمرية من 20 إلى 24 

سنة.
ــايـــو/أيـــار  ويـــتـــرقـــب مــوظــفــو غــــزة مــطــلــع مـ
املقبل، ملعرفة إذا ما كانت تقليص الرواتب 

الوطني  الــوفــاق  حكومة  أن  أم  سيتستمر، 
ــــوزراء  ــان رئــيــس الـ ســتــعــيــد الــنــظــر فــيــه. وكــ
أكـــد في  قــد  الــحــمــدالــلــه،  رامــــي  الفلسطيني 
أن  الجاري،  أبريل/ نيسان  وقت سابق من 
قرار الحسم من رواتب موظفي السلطة في 
غزة هو تجميد لجزء من العالوات، وليس 
قــــــرارًا دائــــمــــا، وســيــتــم صــرفــهــا حــــال تــوفــر 
املوازنات واستجابة حركة حماس ملبادرة 

الرئيس محمود عباس.
ــول عـــدد  ــ وال تـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة حـ
مــوظــفــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع 
ــتــــالف مـــن أجــل  ــــزة، إال أن مــؤســســة »االئــ غـ
لة )أمان(«، قدرت عددهم بـ  النزاهة واملساء

58 ألف موظف. أسواق بال زبائن

لم تعد الحمالت والعروض الترويجية التي تقوم بها المحال التجارية في مختلف المجاالت 
الفلسطينية بنحو %30،  زبائن قطاع غزة، بعد تقليص رواتب موظفي السلطة  تجدي مع 

َ حتى باتت الحركة الشرائية ضعيفة، وسط قلق من تنامي البطالة التي تشهد ارتفاعًا كبيرا
عودة الكهرباء المصرية لجنوبي القطاع

املــغــذيــة لجنوبي قــطــاع غــزة للعمل  املــصــريــة  الكهرباء  عـــادت خــطــوط 
مجددًا، بعد انقطاع دام ألربعة أيام، وفق ما نقلت وسائل إعالم محلية 
العالقات  مــديــر  الجمعة، عــن  مــن مــســاء  فــي وقــت متأخر  فلسطينية 
النجيلي  وقــال  النجيلي.  عبدالله  رفــح  في  الكهرباء  في شركة  العامة 
إن خطوط الكهرباء املصرية عادت بالكامل بعد تعطلها أليام. وتقدم 
الــكــهــربــاء تخصص بمعظمها  املــصــريــة 23 مــيــغــاواط مــن  الــخــطــوط 
فني  عطل  بسبب  املــصــريــة،  الخطوط  قطع  وأدى  غــزة.  قطاع  لجنوب 
6 ساعات  مــن  للقطاع  املغذية  الكهرباء  وصــل  ســاعــات  تقليص  إلــى 

وصــل مقابل 12 قطع إلــى أربــع ســاعــات وصــل فقط. وتفاقمت أزمــة 
الكهرباء في غزة بعد تعطل محطة الكهرباء التي تغذي القطاع بنحو 
45 ميغاواط، بسبب الخالف على الضرائب بني سلطة الطاقة في غزة 
ووزارة املالية في حكومة التوافق. كان رئيس سلطة الطاقة في القطاع، 
املكتب  قــال في مؤتمر صحافي عقده في مقر  الشيخ خليل،  فتحي 
اإلعالمي الحكومي بمدينة غزة يوم االثنني املاضي، إن سلطة الطاقة 
في القطاع على استعداد كامل للتعامل مع أي مبادرة تضمن حل أزمة 

التيار الكهربائي بشكل كامل.

والرياض ال يمكن أن تتوقف أبدًا«، متوقعا 
أن تشهد األشهر املقبلة تواجدًا استثماريا 
السعوديني،  األعــمــال  رجـــال  قبل  مــن  كبيرًا 
ــــرب انـــتـــهـــاء مــنــاقــشــات  خــــاصــــة فــــي ظــــل قــ
قـــانـــون االســتــثــمــار املـــوحـــد فـــي مــصــر، ومــا 
استثمارية وضريبية  من حوافز  يتضمنه 
وفتح مجاالت  قائمة  إنهاء مشكالت  تكفل 
جــديــدة لــالســتــثــمــار. وكـــان نــحــو 200 رجــل 

مـــارس/آذار  أعلنوا في  أعمال سعودي، قد 
ــارة مــصــر فـــي مــايــو/ ــ املــــاضــــي، عــزمــهــم زيــ

أيـــار املــقــبــل، لبحث ســبــل تــعــزيــز الــعــالقــات 
ــة بــــني الـــبـــلـــديـــن، فـــيـــمـــا أشــــار  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
محللون اقتصاديون إلى أن هناك مؤشرات 
ــودة الــتــقــارب االقــتــصــادي  إيــجــابــيــة عــلــى عـ

واملالي بني مصر واململكة.
لــكــن املــســتــثــمــر الـــســـعـــودي، مــاجــد الــعــمــري، 

أبـــدى قلقه مــن االســتــثــمــار حاليا فــي مصر، 
مشيرًا إلى أن كل التقارير االقتصادية تؤكد 

أن مصر ليست بلدًا آمنا لالستثمارات.
»املناخ  الــجــديــد«:  »العربي  لـ العمري  وقــال 
الـــســـيـــاســـي واالقــــتــــصــــادي فــــي مـــصـــر غــيــر 
مشجع، وحتى مع صدور األنظمة الجديدة 
لالستثمار، فهي لن تطبق بالشكل األمثل، 
قد يصدر في أي لحظة قرار يجمد األموال«.

السيسي وسلمان في 
القاهرة إبريل 2016 
)األناضول(

ضعف الحركة 
الشرائية في 
أسواق غزة 
)عبدالحكيم أبو 
رياش(
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1213
اقتصاد

موسى مهدي

بدت أسواق املال في أوروبا حتى 
إغالق الجمعة، وهو يوم التعامل 
األخـــيـــر قــبــل بــــدء الــجــولــة األولــــى 
ــة تــمــامــا،  فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة هـــادئـ
ولـــيـــس مـــعـــروفـــا بـــعـــد، إن كــــان هــــذا الـــهـــدوء 
يعكس ثقة حقيقية في فوز مانويل ماكرون 
ــتـــطـــرف، أم أنــــه هـــدوء  وهـــزيـــمـــة مــرشــحــي الـ
يسبق العاصفة. ولكن بالتأكيد فإن »العربي 
ــــواق  الـــجـــديـــد«، وهــــي تـــرصـــد تــحــركــات األسـ
أن  االســـتـــثـــمـــار، الحـــظـــت  أدوات  ــرات  ومــــؤشــ

ــواق املـــال صــوتــت مــبــكــرًا لــصــالــح هزيمة  أســ
التطرف وفــوز االعــتــدال، رغــم أن استفتاءات 
ــــى أن الــــفــــارق بــن  الـــــــرأي األخــــيــــرة تــشــيــر إلـ
املـــرشـــحـــن األربــــعــــة لــيــس كـــبـــيـــرًا، حــيــث أنــه 
نــقــاط. وحــســب متوسط استفتاء  يقل عــن 6 
هاريس واستفتاءات أخرى ظهرت حتى يوم 
الجمعة، فــإن احــتــمــال فــوز مــانــويــل مــاكــرون 
ـ %22   21« 24.5%« مقابل  ـ   23« بــن  ــراوح  يـ
مارين  املتطرفة  الوطنية  الجبهة  لزعيمة   «
ـ 21 % لفرانسوا فيون و18ـ  لوبان وبــن 20 
19% لجان لوك ميالنشون الذي يمثل التيار 
بيانات  ولــكــن تشير  الــراديــكــالــي.  الــيــســاري 
إلــى أن 30% من الناخبن لم يحددوا  الــرأي 

موقفهم بعد. 
وبالتالي فالنتيجة النهائية ال تزال مفتوحة، 
ولــكــن لـــم تــدخــل أســـــواق املــــال الــفــرنــســيــة أو 
األوروبـــــيـــــة حـــتـــى الــجــمــعــة فــــي حــســابــاتــهــا 
احــتــمــال فــــوز مــرشــحــي الـــتـــطـــرف  الــيــمــيــنــي 
واليساري، وهما كل من مارين لوبان وجان 
لـــوك مــيــلــونــشــون، رغـــم الــتــقــارب الــشــديــد في 
استفتاءات  أبرزتها  التي  املرشحن  شعبية 

الرأي.
وحــســب مــصــرف »دويــتــشــه بــانــك« األملــانــي، 
فإن عدم أخذ املستثمرين الحتياطات كافية 
وعدم حساب مخاطر فوز مرشحي التطرف 
قــد يجلب كــارثــة على األســــواق، ألن احتمال 

إلـــى الــحــســابــات فـــي لــوكــســمــبــورغ لـــم تتعد 
الــيــورو، كما الحظت مصارف  مئات مالين 
أميركية أن هنالك مشتريات أوروبية حدثت 
للدوالر في نهاية تعامالت الخميس، تحسبا 
ــتـــي تـــعـــد بـــإخـــراج  ــفـــوز املـــرشـــحـــة لــــوبــــان الـ لـ
فرنسا من اليورو، ولكن هذه التحويالت لم 

تكن كبيرة، وتوقفت في يوم الجمعة. 
الفرنسية إلى  البورصة  كما أشــارت بيانات 
ــع فـــي شـــارع  ــابـــي الــــذي وقـ أن الــهــجــوم اإلرهـ
ــفـــارق بن  الــشــانــزلــيــزيــه، أدى إلـــى اتـــســـاع الـ
ريــع الــســنــدات األملــانــيــة والفرنسية أجــل  10 
ســنــوات. وحــســب مــصــرف »دويــتــشــه بــانــك«، 
ــفــــارق حــــدث ألن بــعــض املــســتــثــمــريــن  فــــإن الــ
اعــتــقــد أن هــــذا الـــهـــجـــوم ســيــرفــع مـــن أســهــم 
التي  مرشحة اليمن املتطرف مارين لوبان، 
تــطــالــب بــإخــراج فــرنــســا مــن منطقة الــيــورو، 
الفرنك  لطباعة  الفرنسي«  »املــركــزي  وعـــودة 
ــدة بــن  ــائــ ــفــ الـــفـــرنـــســـي. ويــــذكــــر أن فـــــــارق الــ
السندات األملانية والفرنسية اتسع من 0.03 
إلــى 0.07% حتى نهاية  خــالل العام املاضي 

األسبوع. 

وفــي حــال فــوز مارين لــوبــان، فــإن االقتصاد 
ــفــــاع مــعــدل  الــفــرنــســي الـــــذي يــعــانــي مـــن ارتــ
الــبــطــالــة فـــوق 10% ويــرتــفــع وســـط الشباب 
فـــوق هـــذا الـــرقـــم، كــمــا يــعــانــي مـــن مــديــونــيــة 
دوالر،  تــرلــيــون   2.1 بــحــوالــى  تــقــدر  مرتفعة 
سيواجه تحديات ضخمة. حيث من املتوقع 
أن يهرب املستثمرون من السندات الفرنسية 
ــــي تــمــويــل  ــا فـ ــرنـــسـ ــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا فـ الــ
الحكومة  وبــالــتــالــي ستجد  املــيــزانــيــة  عــجــز 
الفرنسية صعوبات في تمويل اإلنفاق. كما 
أنه في حال فوز املرشح اليساري الراديكالي 
جـــان مــيــالنــشــون، فـــإن األثـــريـــاء واملـــصـــارف 
سيهربون من فرنسا، ألن ال أحد من أصحاب 
فــي ضريبة معدلها 100% على  يرقب  املــال 
دخله فوق 400 ألف يورو. وهذا الدخل ربما 
يــبــدو كــبــيــرًا لــلــمــوظــف الــــعــــادي، ولــكــنــه في 
عالم املصارف دخل متوسط أو حتى قليل. 
وبالتالي فالتوقعات وكما يقول االقتصادي 
ــثـــروة من  األمــيــركــي بـــوســـون، هـــو هــــروب الـ
باريس واحتمالية  فرنسا واغتيال جاذبية 
ــارف بــداًل  أن تــصــبــح عــاصــمــة لــلــمــال واملـــصـ

الخبير  للعمالء كتب  لندن. وفي مذكرة  عن 
املـــالـــي بــمــؤســســة »لـــنـــدن كــابــيــتــال غــــروب«، 
ابــيــك أوزكــارديــســكــايــا، ينصحهم بــضــرورو 
أخـــذ تــحــوط ضــد املــخــاطــر الــســيــاســيــة التي 
ــر أن االقـــتـــصـــاد  ــذكــ يـــواجـــهـــهـــا الـــــيـــــورو. ويــ
ــــذي يــبــلــغ حــجــمــه 2.8 تــرلــيــون  الــفــرنــســي الـ
دوالر، يعد ثاني اقتصاد في منطقة اليورو 
أملانيا. وتمثل نتيجة هذه االنتخابات  بعد 
ــة فــــــي اســـــتـــــمـــــراريـــــة الـــكـــتـــلـــة  ــلــ ــاصــ نـــقـــطـــة فــ
األوروبــيــة، إذ أن فرنسا تعد دولــة محورية 
في االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو. ويرى 
محللون أن الوحدة األوروبية بدون فرنسا 
وبالتالي  معنى.  بــدون  ستكون  وبريطانيا 
فـــإن املــخــاطــر كــبــيــرة جـــدًا عــلــى اقــتــصــاديــات 
الــديــن العاملي  الــيــورو وعلى أســـواق  منطقة 
فــي حــال تحقق سيناريو فــوز الــتــطــرف في 
االنـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة. ويـــذكـــر أن وكــالــة 
فــيــتــش لــلــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي قـــد خفضت 
إليطاليا  الــســيــادي  التصنيف  الجمعة  يــوم 
التي ارتفعت ديونها العامة إلى 132.6% من 

اجمالي الناتج املحلي.

االنتخابات الفرنسية تحـّدد المسار األوروبي

)Getty( لوبان الرقم الخطر في االنتخابات

المنتجات الفرنسية حاضرة بقوة في الكويت 
)العربي الجديد(

انتخابات  األحـــد  ــيــوم  ال فرنسا  تــخــوض 
تاريخية، ال يتوقف على نتيجتها مستقبلها 
الوحدة  مستقبل  كذلك  ولكن  فحسب 

األوروبية. ففرنسا، االقتصاد الثاني األكبر بعد 
تريليون   2.8 حجمه  يفوق  حيث  ألمانيا، 
لبناء الكتلة  دوالر، تشكل العمود الفقري 

األسواق  رهان  من  الرغم  وعلى  األوروبية. 
على فوز مرشح االعتدال مانويل ماكرون، 
فإن فرص مرشحي التطرف لم تختف تمامًا، 

الفارق  أن  إلى  الرأي  حيث تشير استفتاءات 
بين ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف لوبان 

ال يفوق نقطتين فقط. 

محور

مخاطر ضخمة تواجهها 
أوروبا إذا فاز ميالنشون 

ولوبان في الجولة األولى

الكويت ـ محمود بدير

على الرغم من استمرار ذكرى مشاركة فرنسا 
في تحرير الكويت عام 1991 وموقفها الحازم 
املتحدة  األمـــم  لـــقـــرارات  الـــعـــراق  تطبيق  إزاء 
الخاصة بالكويت )االعتراف بالحدود، ودفع 
االقتصادية  الــعــالقــات  أن  إال  التعويضات(، 
ال ترتقي إلــى املــســتــوى املــتــقــدم الـــذي بلغته 

العالقات السياسية املتميزة بن البلدين.
التجارة  غــرفــة  مــن  حديثة  بيانات  وبحسب 
والــصــنــاعــة الــكــويــتــيــة يــصــل حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بن البلدين إلى نحو 6.5 مليارات 
دينار )21.4 مليار دوالر( حتى نهاية 2016. 
الفرنسية في  فــي حــن تتركز االســتــثــمــارات 
الكويت في القطاع العقاري واملالي وكذا في 

النقل والبنية التحتية.
وبــلــغــت قــيــمــة املــــبــــادالت اإلجـــمـــالـــيـــة 554.6 
مليون ديــنــار فــي عــام 2015، مــقــارنــة بقيمة 

الرياض ـ خالد الشايع

قلل خبراء اقتصاديون من تأثير االنتخابات 
ــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة  ــتــ الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى االســ
ــا، مــــشــــدديــــن عـــلـــى أن  ــرنــــســ ــي فــ ــ الـــضـــخـــمـــة فـ
تــتــابــع الـــرؤســـاء عــلــى اإللــيــزيــه لــم يــمــس هــذه 
الـــتـــبـــادل  ــة وأن حـــجـــم  ــثــــمــــارات، خـــاصـ ــتــ االســ

424 مليون دينار في عام 2014، ويعود هذا 
الـــصـــادرات  ارتـــفـــاع  إلـــى  الــنــمــو بنسبة %31 
الــفــرنــســيــة املــتــجــهــة نــحــو الــكــويــت، مدعومة 
بعمليات بيع طائرات ووسائل نقل مختلفة. 
أمـــا الـــــواردات مــن الــكــويــت فــمــا زالـــت تسجل 
انــخــفــاضــا، لــتــأثــرهــا بــشــدة بــتــراجــع أســعــار 
الــوقــود %97  ل 

ّ
يمث إذ  العاملية  الــخــام  النفط 

من هذه الواردات. ويقول الخبير االقتصادي 
عدنان الدليمي إن العالقات االقتصادية بن 
الكويت وفرنسا مبنية على الثقة منذ الغزو 
الــعــراقــي لــلــكــويــت، وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك تعتمد 
الكويت على فرنسا في العديد من املجاالت 

أهمها وسائل النقل، خاصة الطائرات.
»العربي  لـــ  حديثه  خــالل  الدليمي،  ويضيف 
اهتمام  لديه  الفرنسي  الجانب  أن  الجديد«، 
مـــتـــزايـــد بـــاســـتـــغـــالل الــــفــــرص االســتــثــمــاريــة 
ــتــــي تــــوفــــرهــــا الــــســــوق الـــكـــويـــتـــيـــة خــاصــة  الــ
فـــي مـــشـــاريـــع الــتــنــمــيــة، حــيــث فـــــازت إحـــدى 

الــتــجــاري بــن الــبــلــديــن شــهــد نــمــوًا كــبــيــرًا في 
الفرنسي  السفير  وكشف  املاضية.  السنوات 
السعودية براتران بزانسنو في  املعتمد لدى 
تصريحات سابقة، أن حجم التبادل التجاري 
بــن الــريــاض وبــاريــس شهد تسارعا وزيــادة 
عتبة  ليتجاوز  املاضية  الفترة  فــي  ملحوظة 
العشرة مليارات يورو، مؤكدًا على أن فرنسا 
تعتبر ثالث أكبر مستثمر في السعودية بما 

قيمته 15 مليار دوالر. 
ويــؤكــد الخبير املــالــي الــدكــتــور ربــيــع سندي 
عــلــى أن االســتــثــمــارات الــســعــوديــة، فــي مأمن 
مـــن الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة فـــي فــرنــســا، وهــي 
»العربي  استثمارات متنوعة. ويشرح سندي لـ
الــــجــــديــــد«: »تــســتــثــمــر الـــســـعـــوديـــة مــــن خـــالل 
مليون   900 نحو  الــخــاص  الحكومي  القطاع 
ــورو، وتــمــثــل نــحــو 30% مـــن االســتــثــمــارات  ــ يـ
ــــدول مــجــلــس الــتــعــاون  املـــبـــاشـــرة األجــنــبــيــة لـ
الخليجي في فرنسا«. ويضيف أن السعودية 

تنفيذ  بمناقصة  الفرنسية مؤخرًا  الشركات 
الحديدية.  والسكة  الكويت  مترو  مشروعي 
ويشير الدليمي إلى أن السلع الفرنسية التي 
يفضلها املستهلك الكويتي واملقيم الفرنسي 
تــتــواجــد بــكــثــرة فــي الــســوق الــكــويــتــيــة، نظرًا 
لـــجـــودتـــهـــا الـــعـــالـــيـــة وعــــــدم وجــــــود مــنــافــس 

حقيقي لها داخل السوق املحلية.
الكويتية في  وقــد وصــل حجم االستثمارات 
فــرنــســا عــبــر الــصــنــدوق الــســيــادي الــكــويــتــي 
العام  إلــى نحو  6 مليارات دوالر في نهاية 
الهيئة  مـــن  رســمــيــة  بــيــانــات  بــحــســب   ،2016
العامة لالستثمار الكويتية. وتمتلك الكويت 
حصة من رأسمال بنك »بــي إن بي باريبا«، 
وكذا تصل قيمة استثمارات فرنسا إلى 500 

مليون دوالر في قطاع العقارات الكويتي. 
ويستثمر صندوق التقاعد الرسمي الكويتي 
حــوالــي مــلــيــار دوالر عــلــى األقـــل فــي فرنسا. 
الــكــويــت نسبة 3% من  نــفــط  وتمتلك شــركــة 

الشركات  مرتبطة بعقود تسليح ضخمة مع 
الفرنسية، وهذه العقود تهم الفرنسين أكثر 
ــدول الــتــي يمكن شــراء  مــن الــســعــوديــة، ألن الــ
فرنسا،  تحتاج  بينما  كثيرة،  منها  األسلحة 
الــدكــتــور سندي  ويــشــدد  أسلحتها.  لــتــرويــج 
على أن النية هي أن تسعى باريس ملزيد من 
االســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة، لــتــجــنــب املــخــاطــر 
التي تهدد باريس جراء خروج بريطانيا من 
ــــي، ويــتــابــع: »فــرنــســا تحاول  االتــحــاد األوروبـ
أن تروج لنفسها كمالذ آمن لالقتصاد، وهذا 

شركة »سانوفي آفنتيس« )أي أن مشاركتها 
أمــا  دوالر(.  مـــلـــيـــارات   3.5 نــحــو  إلــــى  تــصــل 
فــي املــجــال الــعــقــاري، تشير تــقــديــرات اتحاد 
العقارين بالكويت إلى أن قيمة االستثمارات 

سيكون الهم األول ألي رئيس فرنسي سيأتي، 
بــغــض الــنــظــر عـــن تــوجــهــه الـــســـيـــاســـي، فهو 

سيكون بحاجة لألموال الخليجية«. 
وتملك الشركات الفرنسية عقودًا ضخمة في 
الــســعــوديــة، تــنــشــط فـــي املــشــاريــع الــتــنــمــويــة، 
ــة، واألمـــــــن،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ أهـــمـــهـــا تـــحـــلـــيـــة املـــــيـــــاه، والـ
والزراعة، كما تعمل على تنفيذ مشروع النقل 
العام )املترو( والحافالت في مدينة الرياض. 
من  السعودية  في  فرنسية  شركة   67 وتعمل 
بــيــنــهــا 50 فـــي املـــائـــة كــشــركــة »مــحــاصــة« في 
ألف شخص  أكثر من 27  ل 

ّ
السعودية، وتشغ

آالف ســعــودي. وبحسب  عــشــرة  مــن ضمنهم 
تقرير للغرفة التجارية الصناعية السعودية، 
ــيـــة لــلــســعــوديــة  ــفـــرنـــسـ بـــقـــيـــت الـــــــصـــــــادرات الـ
مــســتــقــرة، فـــي وقـــت ارتــفــعــت فــيــه الـــصـــادرات 
وبـــاتـــت  بــنــســبــة %20،  لــفــرنــســا  الـــســـعـــوديـــة 
الــســعــوديــة املــــزود األول لــفــرنــســا مــن الــنــفــط، 
بنسبة 18% من السوق، وهي عميلها األول في 

الكويتية في فرنسا ال تقل عن ملياري يورو.
ومــن جــانــب آخـــر، يــقــول الخبير االقتصادي 
إبـــراهـــيـــم الــبــيــلــي إن الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة 
ســاهــمــت عــلــى مـــدى عــقــود بــشــكــل فــاعــل في 
تـــعـــزيـــز مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــي 
الــكــويــت، إضــافــة إلـــى أعــمــال تــوريــد مــعــدات 
الـــطـــاقـــة الـــخـــاصـــة بــالــتــحــويــل الــكــهــربــائــيــة 
وتــركــيــبــهــا واإلشـــــــراف عــلــيــهــا. وكـــانـــت هــذه 
املشاريع بمثابة ركيزة أساسية وقوة دافعة 
ومــحــركــا لــكــافــة الــقــطــاعــات الــخــدمــاتــيــة في 
الـــكـــويـــت. ويــضــيــف الــبــيــلــي خــــالل حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد« أن هناك مشاريع فرنسية 
عـــديـــدة يــجــرى تــنــفــيــذهــا بــالــكــويــت بمعرفة 
ــك لــالســتــفــادة من  الــخــبــراء الــفــرنــســيــن، وذلــ
الـــخـــبـــرات الــتــكــنــولــوجــيــة املـــتـــقـــدمـــة لــديــهــم 
وتطبيقهم أعلى معايير السالمة العاملية ما 
يخدم توجه الكويت نحو تحولها إلى مركز 

مالي وعاملي.

العميري  ماجد  املالي  املحلل  ويقول  أوروبـــا. 
من  العديد  فرنسا  مــن  السعودية  :«تــســتــورد 
املنتجات، خاصة في مجاالت املالحة الجوية، 
واملنتجات الطبية، واألنابيب، ولحم الدواجن، 
ــطـــور  ــعـ ــوب، واملــــــــــواد الـــكـــهـــربـــائـــيـــة والـ ــبــ ــحــ الــ
تقدم سريع  التجميل. وهناك  ومستحضرات 
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــادرات الــفــرنــســيــة لــلــســعــوديــة 
فــي مــجــاالت املــــواد الــغــذائــيــة، وارتــفــعــت تلك 
الصادرات في العام 2014، بعد أن  استوردت 
السعودية ألول مــرة 200 ألــف طــن مــن القمح 
الفرنسي، ومن املتوقع أن تتعدى الكمية هذه 

الـ 240 ألف طن في عام 2017«.
ــاه  ــديـــد«: »االتـــجـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ويــضــيــف لــــ
الــســائــد حــالــيــا هــو الــســعــي نــحــو مــزيــد من 
ــا هي  ــمـ ــارات، لــغــة االقـــتـــصـــاد دائـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
األقــــــوى وهــــي مـــن ســتــتــفــوق فـــي الــنــهــايــة، 
يميل  التجاري  التبادل  مــيــزان  وأن  خاصة 

بشكل أكبر لصالح فرنسا«.

السعودية مطمئنة على التبادل التجاري21 مليار دوالر التبادل التجاري بين الكويت وباريس

فرنسا تسعى للحصول 
على المزيد من المشاريع 

في السعودية

من فرنسا إلى كل من سويسرا وأملانيا.  
وحـــتـــى إغــــــالق الـــجـــمـــعـــة، فـــــإن ســـعـــر صـــرف 
ــم يـــظـــهـــر عـــلـــيـــه أي  ــ الـــــيـــــورو ظــــل عـــــاديـــــا، ولــ
تذبذب يذكر، سوى هبوط طفيف في نهاية 
الوساطة  شركات  بعض  والحظت  التعامل. 
ــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »لـــي  ــيــــة فـ ــالــ املــ
باريسيان« الفرنسية تحريك بعض األثرياء 
البنوك  إلى  الفرنسية  البنوك  من  لحسابات 
لوكسمبورغ تحسبا الحتماالت صعود  في 
املــرشــح جــان لــوك ميالنشون، الــذي يعد في 
االنتخابي بفرض ضرائب بنسبة  برنامجه 
100% على الدخول التي تفوق 400 ألف يورو 
)حوالى 4028 دوالرا(. ولكن هذه التحويالت 

أسواق المال هادئة رغم تقارب 
المرشحين باستفتاءات الرأي

ــا، حــســب  ــامـ ــمـ ــم يــخــتــف تـ فـــــوز أي مــنــهــمــا لــ
في  املستثمرون  ويــراهــن  الـــرأي.  استفتاءات 
فــرنــســا وأوروبــــــــا عــلــى احـــتـــمـــال أن يصعد 
ــات الـــتـــي  ــابــ ــتــــخــ ــــن االنــ لـــلـــجـــولـــة األخـــــيـــــرة مـ
ستجرى في بداية مايو/أيار كل من مانويل 
 
ً
ــذي يــمــثــل الـــوســـط ويــمــيــل قليال مـــاكـــرون الــ
لليسار ومارين لوبان، ويرون أن الجماهير 
اليمينية  غير  اطيافها  بمختلف  الفرنسية 
املتطرفة ستصطف في الجولة األخيرة ضد 
مــاريــن لــوبــان وستدعم مــاكــرون. ولكن هذه 
تظل احتماالت وحــدوث املفاجآت لم يختف 

تماما. 
بمعهد  االقتصادي  الخبير  يــرى  جانبه  من 
أدم  بواشنطن  الدولي  لالقتصاد  بيترسون 
بــوســون أن احــتــمــال صــعــود »مــاريــن لــوبــان 
ــيـــالنـــشـــون لـــلـــجـــولـــة األخـــــيـــــرة مــن  وجـــــــان مـ
لفرنسا  حقيقية  كـــارثـــة  يــمــثــل  االنــتــخــابــات 
وأوروبا«. وينصح الناخب الفرنسي خاصة 
فــي الــريــف، عــدم االنــخــداع بــوعــود مرشحي 
التطرف، ألن ذلك سيجر كارثة على االقتصاد 
الفرنسي، حيث سيقود إلى هروب الرساميل 

 الرباط ـ مصطفى قماس
الجزائر ـ حمزة كحال

ترتبط دول املغرب العربي بفرنسا منذ سنوات االستعمار، 
وتتأثر هذه البلدان بالتوجهات االستثمارية والسياسات 
ــذا الــبــلــد األوروبــــــــي، نـــظـــرًا لــلــمــشــاريــع  االقـــتـــصـــاديـــة فـــي هــ
الــتــواجــد الكثيف  الــعــامــلــة هــنــاك، وكـــذا  الــكــبــيــرة  الفرنسية 
الـــدول فــي فرنسا. فهل مــن مــخــاوف مغربية  ملغتربي هــذه 

ترتبط بنتائج االنتخابات الفرنسية؟
»الـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة بـــن املـــغـــرب وفـــرنـــســـا لـــن تــتــأثــر 
باالنتخابات الرئاسية في ذلك البلد األوروبي، على اعتبار 
أن هناك مصالح راسخة عابرة للرؤساء، التي يجرى الدفاع 
عنها مــن قــبــل حــراســهــا«... هـــذا مــا يــقــولــه منير بنصالح، 
أنــه خارج  الــذي يــرى  القيادي بجمعية »أنــفــاس« املغربية. 
املـــفـــاجـــآت الـــتـــي قـــد تـــحـــدث خــــالل االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
 إلى 

ً
الفرنسية، والتي يمكن أن تحمل اليمن املتطرف مثال

الرئاسة، فإن التيارات السياسية األخرى، ستسعى للحفاظ 
على نفس العالقات االقتصادية مع املغرب.

ويالحظ بنصالح أن حالة من سوء الفهم تسود في بعض 
املغرب واالشتراكين  العمومية في  السلطات  األحيان بن 
ــه ســرعــان مــا يــجــرى تغليب املــصــالــح  الــفــرنــســيــن، غــيــر أنـ

االقتصادية بن البلدين.
ويرى املهدي البركاني، الباحث في األسوق املالية، أنه أيا 
كانت نتائج االنتخابات الرئاسية في فرنسا، فإن تأثيرها 
على االقتصاد املغربي لن يتجلى بشكل آني، مشددا على 
أن قـــوة املــصــالــح االقــتــصــاديــة الــفــرنــســيــة، قــد تــصــمــد أمــام 

الخالفات الطارئة حول بعض القضايا. 
ويــفــيــد الــبــنــك املـــركـــزي الــفــرنــســي، أن رصــيــد االســتــثــمــارات 
يورو،  مليارات   9.3 إلى  باملغرب وصل  الفرنسية  املباشرة 
حيث تمثل 57.4% من مجمل استثمارات البلد األوروبي في 
شمال أفريقيا و18.7% من استثماراته في القارة األفريقية.
وتتركز االستثمارات الفرنسية باملغرب بنسبة 41.4% في 
الصناعة، متبوعة بالعقار بنسبة 29.5%، واألنشطة املالية 
في  زار  كما   .%5.4 بنسبة  والتطهير  واملـــاء   ،%8.6 بنسبة 
العام املاضي 3.3 مالين سائح فرنسي املغرب، أي حوالي 

32% من مجمل السياح الذين توافدوا على اململكة. 
أما الجزائر فتترقب، على غرار سائر بلدان املغرب العربي، 
بالنظر  فــرنــســا،  فـــي  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات  مـــا ستحمله 
الجزائر  وتــبــدو  البلدين.  تربط  التي  التاريخية  للعالقات 
املتسابقن األحــد عشر  بــن  اخــتــارت فارسها  قــد  الرسمية 
نحو قصر اإلليزيه، من خالل البعد الرسمي الذي حظيت به 

زيارة املرشح إيمانويل ماكرون قبل شهرين إلى الجزائر. 

فــإن »إيمانويل  فــرحــات علي  االقــتــصــادي  الخبير  وحــســب 
للجزائر  أهمية  أعطى  الــذي  الوحيد  املــرشــح  يعد  مــاكــرون 
الزيارة  وقــام بزيارتها«، معتبرا أن ماكرون يبغي من تلك 
»ربح أصوات الجالية الجزائرية الكبيرة املقيمة في فرنسا 
من خالل فتح ملف التاريخ واالعتذار للجزائر«. لكنه يراهن 
على امللف االقتصادي لكسب صوت الجزائر الرسمية. حيث 
وعد بدعم الجزائر في مجال الطاقات املتجددة ورفع حجم 
اشتكت  التي  الجزائر  في  املباشرة  الفرنسية  االستثمارات 

مؤخرًا من تراجعها إلى ما دون املليار دوالر«.
وحسب أستاذ العلوم االقتصادية في جامعة الجزائر جمال 
نور الدين، فإن »نجاح مرشحة اليمن املتطرف مارين لوبان 
مقلقا  سيناريو  يعد  ميالنشون  اليسار  أقصى  مرشح  أو 
واالقتصادية  السياسية  لإليديولوجيات  بالنظر  للجزائر 
مع  الشراكة  ترفض  والتي  املرشحان،  هــذان  يحملها  التي 

أوروبا فما بالك مع دول أخرى«.
ويضيف املتحدث ذاته لـ »العربي الجديد« أن »زعيمي اليمن 
املتطرف وأقصى اليسار وضعا مخططا اقتصاديا يعتمد 
ــرادات الضريبية من اجــل دعــم اإلنــفــاق العام.  على رفــع اإليـ
وال يضعان في مخططهما أي اهتمام لألسواق األفريقية. 
حيث يعارضان سياسة »الالمركزية« التي تعتمد على فتح 
مصانع في األسواق الناشئة واألقل كلفة في اليد العاملة، 
وهي السياسة التي يرونها من أسباب ارتفاع البطالة في 

فرنسا«.
وتــعــتــبــر بــاريــس الــشــريــك الــتــجــاري الــثــانــي لــلــجــزائــر بعد 

الصن بصادرات فاقت 4.5 مليارات دوالر سنة 2016.
عبد  املــالــي  والخبير  الــجــزائــريــة  الحكومة  ويـــرى مستشار 
الرحمن مبتول في حديث مع »العربي الجديد« أنه »ال يهم 
الجزائر من  ما تملكه  ما يهم  بقدر  اإلليزيه  إلــى  من يصل 
قدرات اقتصادية، للضغط من أجل إحداث توازن في امليزان 
التجاري على األقل، ثم االنتقال إلى استقطاب االستثمارات 
الفرنسية املباشرة التي تفضل املغرب حاليا على الجزائر«.

الجزائر والمغرب يتخوفان انتخابات فرنسا
من »التطرف« الفرنسي

على الرغم من االستثمارات 
الفرنسية الكبيرة في كل من 

الجزائر والمغرب، إال أن دخول 
التطرف إلى قصر اإلليزيه يثير قلق 

االقتصاديين

الجاذبية  ناحية  من  بريطانيا،  بعد  ــا  أوروب في  دولة  ثاني  فرنسا  ُتعد 
يُقدر  الــذي  اليورو  منطقة  اقتصاد  تتوسط  أنها  حيث  االستثمارية، 
حجمه بحوالى 17 ترليون دوالر. كما بها حوالى 70 مليون مستهلك، 
وبالتالي فهي تحتل المرتبة الثانية من بين األسواق األوروبية، والمرتبة 
يميز  وما  الشرائية.   القوة  حيث  من  العالمي،  االقتصاد  في  السادسة 
ورفيعة  الجودة  عالية  تحتية  بنى  على  يستند  أنه  الفرنسي  االقتصاد 
أحدث  وثاني  القارة  في  طرق  شبكة  أول  فرنسا  وتملك  المستوى. 

شبكة سكة حديدية للقطارات فائقة السرعة في أوروبا.

جاذبية لالستثمار

بدت أسواق المال في 
فرنسا وأوروبا هادئة 
رغم ضآلة الفارق بين 

المرشحين في استفتاءات 
الرأي ومخاطر فوز 

مرشحي التطرف، 
فاألسواق شبه مطمئنة 
إلى فوز المرشح ماكرون

يؤكد خبراء االقتصاد 
أن السعودية غير 

قلقة على استثماراتها 
المتبادلة مع فرنسا، 

بغض النظر عن توجهات 
الرئيس المقبل

)Getty( أبرز المرشحين للرئاسة الفرنسية
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أحمد ماهر

فوجئنا، ذات صباح في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 2013، بـــإقـــرار الــحــكــومــة املــصــريــة 
عليه  يطلق  الـــذي  السمعة  سيئ  للقانون 
قـــانـــون تــنــظــيــم الــتــظــاهــر. اعـــتـــرض معظم 
القانون  هــذا  يناير على   25 ثـــورة  شــبــاب 
الـــذي صـــدر فــي ظـــروف مــريــبــة. قلنا إننا 
ــم »اإلخـــــــــــوان  ــكــ ــــي وقـــــــت حــ اعــــتــــرضــــنــــا، فــ
املسلمني« عندما حاولوا تمرير قانون ملنع 
التي  نفسها  والــذرائــع  بالحجج  التظاهر 
التظاهرات واإلضــرابــات تعطل  أن  تــّدعــي 
عــجــلــة اإلنـــتـــاج، فــقــالــوا وقــتــهــا إن قــانــون 
التظاهر ليس بهدف القمع وإغالق املجال 
التظاهرات  ملواجهة  هــو  إنــمــا  السياسي، 
املــســلــحــة، ولـــيـــس لــلــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة، 
قــوانــني عــديــدة مــوجــودة  فقلنا إن هــنــاك 
ــة الـــعـــنـــف والـــتـــظـــاهـــرات  ــهـ بــالــفــعــل ملـــواجـ
املسلحة والبلطجة، ولن نقبل بمثل قانون 
التظاهر، فكانت النتيجة أحكاما بالسجن 
ــلـــت، فـــي أحــــيــــان، إلــى  ــتـــرات طــويــلــة وصـ فـ
الــســجــن املـــؤبـــد ملــجــرد مــشــاركــٍة فـــي وقــفــة 
رمزية، أو مسيرة صامتة، قام بها شباٌب 
يــســاريــة،  أو  ليبرالية  خلفية  إلـــى  ينتمي 

وكانت التظاهرات املسلحة مجّرد ذريعة.
الــتــصــّدي للتظاهرات  الــهــدف هــو  لــم يكن 
املــســلــحــة، أو حــتــى املــســيــرات الــتــى يــقــوم 
ــزول، مــحــمــد  ــ ــعــ ــ ــا أنــــصــــار الــــرئــــيــــس املــ ــهـ بـ

إيمان القويفلي

الثابت في جميع حاالت »هــروب« النساء 
السعوديات إلى خارج البالد، أنه ال يمكن 
ــّم يـــهـــربـــن: مــــن الـــعـــائـــلـــة؟ أم مــن  ــ ــ الــــجــــزم ِم
 
ّ
الدولة؟ يظهر هذا بوضوح في خطابهن
 عن 

ّ
 يتحدثن

ّ
خالل الهروب وبعده، أغلبهن

يتحدثن   
ّ
بعضهن الــعــائــلــيــة،   

ّ
مــشــكــالتــهــن

عن أزمــاٍت مع املجتمع ونمطه، وبعضهن 
قانونية  ومخاوف  مشكالٍت  عن   

َ
يتحدثن

صـــرفـــة، تــتــعــلــق بــحــريــة الــحــركــة والــعــمــل 
ــان من  والــتــعــبــيــر وحـــريـــة املــعــتــقــد. وإذا كـ
ــاه نحو  املـــفـــهـــوم واملــــألــــوف عــربــيــا االتــــجــ
أجنبية،  دولــة  فــي  اللجوء  وطلب  الهجرة 
ــرأي الـــســـيـــاســـي أو  ــ ــالـ ــ ألســــبــــاب تــتــعــلــق بـ
مــوضــوعــاٍت تشتبك  )وهــي  املعتقد  حرية 
توّجه  فــإن  الحكومة(،  مع سلطة  مباشرة 
امرأة سعودية إلى الهجرة وطلب اللجوء، 
نهي 

ُ
ألن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ت

ُمشكالتها الخاصة مع عائلتها، هي مما 
سعودية«،  »خصوصية  ُيعتبر  أن  يمكن 
حــيــث ال يــمــكــن، فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، تمييز 
املشكلة  مــن  الــخــالــصــة،  العائلية  املشكلة 
الــعــائــلــيــة الـــتـــي يــصــنــعــهــا الـــقـــانـــون الـــذي 
يــنــحــاز مــقــّدمــا، وبـــال مـــرونـــة، إلـــى ترتيب 
وشــكــٍل مــعــّيــنــني لــلــعــائــلــة، مــن خـــالل بناء 
الــتــي تتعلق بــاملــرأة على  الــقــوانــني  جميع 
 
ٌ
أساس مبدأ الوالية. هناك مشكالٌت عائلية
ــن الـــعـــالـــم، ويــمــكــن حسم  ــاٍن مـ ــكـ ــل مـ فـــي كـ
حاجة  بــال  ناعما  حسما  كثيرة  مشكالت 
إلــى تدخل الــقــانــون وال إلــى قــوة السلطة، 
عن طريق خروج املرأة إلى مسكٍن مستقل، 
ــارب آخــريــن  ــ أو اخــتــيــارهــا الــســكــن مـــع أقــ
أو الـــزواج، فحيث ال وجــود لفكرة الــولــّي، 
ال يــمــكــن إلـــــزام املـــــرأة بــالــســكــن واملــعــيــشــة 
بــصــحــبــة شـــخـــٍص مــــّحــــدد، أو اســـتـــخـــدام 
بحياتها  االســتــقــالل  مــن  ملنعها  الــقــانــون 
وقرارها، وُيترك األمر رهنا بمشيئة املرأة 

والعائلة وتوجهات املجتمع. 
فـــي الــســعــوديــة، ال يــمــكــن لــبــعــض الــنــســاء 
 الـــعـــائـــلـــيـــة إال 

ّ
الــــخــــالص مــــن مـــشـــكـــالتـــهـــن

ــة، ألن املــشــكــلــة الــجــذريــة  بـــمـــغـــادرة الــــدولــ
توجد في مبدأ الوالية على املرأة الـُمضّمن 
الثانوية  املشكلة  أمـــا  كــافــة،  الــقــوانــني  فــي 

سعد كيوان

مــرشــحــان مــن الــيــمــني املــتــطــّرف واليمني 
املــحــافــظ، مــرشــحــان مــن الــيــســار املعتدل 
والــيــســار الــراديــكــالــي ومــرشــح مــن يسار 
ــرون مــــن اتـــجـــاهـــات  ــ ــ ــط. يــلــيــهــم آخـ الــــوســ
ــــارب مـــتـــنـــوعـــة، بـــمـــن فــيــهــم أيــضــا  ــــشـ ومـ
مــرشــح تــروتــســكــي، وهـــــؤالء يــخــوضــون 
مــعــارك رمــزيــة ومــن بــاب إثــبــات الــوجــود. 
مــشــهــد انــتــخــابــات رئــاســيــة لــم تشهدها 
فرنسا من قبل، وسط غموٍض شبه كامل، 
يــقــابــلــه تــشــابــه بـــني املــرشــحــني الخمسة 
املنافسة  واجــهــة  يــتــقــدمــون  الــذيــن  األول 
ــــى صـــبـــاح يــوم  ــراع األولــ ــتــ فـــي دورة االقــ
غــد األحـــد. وأوجـــه التشابه فــي معظمها 
سلبية، إن مــن حــيــث عـــدم تــفــّوق واضــح 
ــــن، وتــــكــــاد حــظــوظ  ــريـ ــ ملـــرشـــح عـــلـــى اآلخـ
أم لجهة الشخصية  معظمهم متساوية، 
غير الكاريزمية ملعظمهم، أو لجهة توّرط 
طــاولــت  مــالــي،  فــســاد  بفضائح  بعضهم 
مــرشــحــي الــيــمــني املــحــافــظ والــعــنــصــري 
تــم استدعاؤهما  والــلــذيــن  الــســواء،  على 
ــــرب إلــــى »بـــرج  ــه مــشــهــد أقـ لــلــتــحــقــيــق. إنــ
بالنابل على  الحابل  فيه  بابل«، يختلط 

الناخب الفرنسي. 
يــتــوجــه الــفــرنــســيــون إذًا إلــــى صــنــاديــق 
األولـــــى  ــتــــخــــاب  االنــ فــــي دورة  االقـــــتـــــراع 
املنتهية  الحالي  للرئيس  الختيار خلف 
ــد.  ــتــــراكــــي فـــرنـــســـوا هـــوالنـ واليــــتــــه، االشــ
وعــشــيــة الــتــصــويــت، تــبــدو اســتــطــالعــات 
، ال تــرجــح 

ً
الــــــرأي والـــتـــوقـــعـــات مـــشـــوشـــة

تــفــوق أي مــرشــح بــعــيــنــه عــلــى اآلخــريــن 
املرشحني  حظوظ  وتبدو  حاسم.  بشكل 
 لـــتـــجـــاوز 

ً
الـــخـــمـــســـة تـــقـــريـــبـــا مـــتـــســـاويـــة

الــدورة األولــى والتقّدم إلى الثانية التي 
ــنــــني، وتــــجــــري فــــي 6  ســتــنــحــصــر بــــني اثــ
زعيمة  هم  والخمسة  املقبل.  أيــار  مايو/ 
املتطرفة  اليمينية  الــوطــنــيــة«  »الــجــبــهــة 
مــاريــن لــوبــان، ومــرشــح »الــجــمــهــوريــني« 
ــقـــــني( الـــيـــمـــيـــنـــي  ــ ــابـ ــ ــــسـ )الــــديــــغــــولــــيــــني الـ
املــحــافــظ، فرنسوا فــيــون، ومــرشــح يسار 
الــوســط الــشــاب إيــمــانــويــل مـــاكـــرون )39 
سنة( وزير االقتصاد السابق في حكومة 
واملرشح  إيرولت،  مــارك  االشتراكي جان 
ــــوا هـــــامـــــون، ومـــرشـــح  ــــونـ ــــي بـ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ
ميالنشون  لوك  جان  الراديكالي  اليسار 
الذي يعلن أنه إذا انتخب رئيسا سُينهي 
فرنسا  ويخرج  الخامسة«،  »الجمهورية 

من حلف شمال األطلسي )الناتو(. 
عــّمــقــت الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة عــلــى مــدى 
األشهر املاضية االنقسام والتشرذم الذي 
والتراجع  الرئيسيني،  املعسكرين  أصاب 
ــيـــــني  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ االشـ أي  شـــعـــبـــيـــتـــهـــمـــا،  ــي  ــ ــ فـ
والـــديـــغـــولـــيـــني الــســابــقــني الـــذيـــن أصــبــح 
اســمــهــم الــيــوم »الــجــمــهــوريــني«، والــلــذيــن 

وائل نجم

ــم فيها حـــزب الله 
ّ
ــّرة األولــــى الــتــي يــنــظ املــ

جولة لإلعالميني، ويعترف فيها بوجود 
عــســكــري لـــه جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي على 
الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــذ 
إصــدار مجلس األمن الدولي القرار 1701 
العدوان  أنهى بموجبه  والــذي  في 2006، 
اإلســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان آنــــــذاك. يــومــهــا، 
قبل حزب الله بإخالء املنطقة من وجوده 
الـــعـــســـكـــري، وتـــركـــهـــا لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــيـــفـــل(. نظم  وقــــــوات األمـــــم املـــتـــحـــدة )يـــونـ
الــحــزب، يــوم 20 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، 
جــولــة إلعــالمــيــني لبنانيني وغــيــرهــم إلــى 
الــــحــــدود مــــع فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة، وشــــرح 
ضــابــط فـــي الـــحـــزب اســـتـــعـــدادات دفــاعــيــة 
وجــرى  اإلســرائــيــلــي.  الجيش  استحدثها 
ذلــك على الــهــواء مــبــاشــرة، وعــلــى مسافة 
أمتار قليلة من املواقع اإلسرائيلية، وتحت 
من  أكثر  في  االحتالل  »كاميرات«  مراقبة 
موقع. وقال الضابط في حزب الله، وكان 
ة عــســكــريــة، إن وحــــدات القتال 

ّ
ــز يــرتــدي بـ

فــي الــحــزب جــاهــزة لــلــرد عــلــى أي عـــدوان 
إســرائــيــلــي يــســتــهــدف املــنــطــقــة أو لــبــنــان. 
وعـــرض على مـــرأى مــن كــامــيــرات اإلعــالم 
عــنــاصــر مــن الــحــزب بــبــزاتــهــم العسكرية، 
وقـــد حــمــل أحــدهــم بــنــدقــيــة حــربــيــة، فيما 
كان اآلخر يحمل صاروخا موجها مضادًا 

للطائرات. 
القت خطوة حزب الله في الداخل اللبناني 
اســـتـــنـــكـــارًا مــــن قــــيــــادات وقــــــوى لــبــنــانــيــة 
عراضة  املستقبل  تيار  عّدها  فقد  كثيرة، 
ها، وفي غير مصلحة لبنان، 

ّ
في غير محل

اللبنانية،  القوات  واعتبرها رئيس حزب 
سمير جعجع، خطأ استراتيجيا وتعّديا 
الحكومة  ودعـــا  اللبنانية،  الــســيــادة  على 
ــا ومــســؤولــيــتــهــا في  إلــــى الـــقـــيـــام بــــدورهــ
ــيـــس حـــزب  ــذا اإلطــــــــار. وكــــذلــــك فـــعـــل رئـ ــ هـ
الــكــتــائــب، الــنــائــب ســامــي الــجــمــيــل، الـــذي 
اعتبر ما جرى تجاوزًا للسيادة اللبنانية، 
وتعّديا على القرار األممي 1701، وضربا 
ــل الــلــبــنــانــي. وقـــال  ــداخـ لــالســتــقــرار فـــي الـ

ــفـــي، إن  ــــرف ريـ ــر الـــعـــدل الـــســـابـــق، أشـ ــ وزيـ
االيرانية  املصالح  خدمة  الخطوة  غــرض 
في املنطقة. وكان الفتا أن رئيس الحكومة، 
الجنوب،  منطقة  اخــتــار  الــحــريــري،  سعد 
وهي معقل حزب الله، واملنطقة الحدودية 
تحديدا في الناقورة، حيث كانت انطالقة 
جــولــة اإلعــالمــيــني رفــقــة حـــزب الــلــه. وقــال 
ببيانها  متمّسكة  حكومته  إن  الــحــريــري 
الـــــوزاري الــــذي يتضمن االلـــتـــزام بــالــقــرار 
1701، ودعــا إســرائــيــل إلــى االلــتــزام أيضا 
به. وكان الفتا في هذا املوقف مرافقة وزير 
للرئيس  الجيش  وقــائــد  الوطني،  الــدفــاع 
الحريري في جولته، والوقوف إلى جانبه 
حني إطــالق هــذا املوقف. فماذا أراد حزب 
الله من الجولة؟ وملــاذا جــاء رّد الحريري 

سريعا؟
كـــثـــرت، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، الــتــهــديــدات 
اإلسرائيلية ضد حزب الله بتوجيه ضربة 
لبنان،  في  للحزب  قاسمة  وربما  قاضية، 
وفــي ســوريــة أيــضــا، وقــد تــعــّرضــت مواقع 
 إلــــى غــــــاراٍت لم 

ً
لــلــحــزب فـــي ســـوريـــة فـــعـــال

ُيــعــرف مــصــدرهــا بــدقــة. كــمــا درج الجيش 
اإلسرائيلي على إجراء مناورات متواصلة 
املحتلة  لفلسطني  الشمالية  الــحــدود  عند 
وفي منطقة الجوالن، وتكاد هذه املناورات 
ــد، مــا  ــديــ ال تـــتـــوقـــف حـــتـــى تــنــطــلــق مــــن جــ
الفعلية  اإلسرائيلية  االســتــعــدادات  ُيفّسر 
للحزب، ســواء في سورية  لتوجيه ضربة 
 عن هــذه وتلك، كثرت 

ً
لبنان. فضال أو في 

الــتــهــديــدات األمــيــركــيــة إليــــران وحـــزب الله 
في سورية. ومنذ انتخاب الرئيس، دونالد 
األميركي  الخطاب  منسوب  ارتفع  ترامب، 
بـــاعـــتـــبـــار إيـــــــران تـــهـــديـــدًا لـــالســـتـــقـــرار فــي 
املنطقة، وجاءت الضربة األميركية، أخيرا، 
قــاعــدة عسكرية ســوريــة فــي ريـــف حمص 
اإليراني  والقلق  املخاوف  لتزيد من حجم 
ــن أن 

ّ
مـــن هــــذا الـــخـــطـــاب، وصـــــواًل إلــــى تــيــق

الـــواليـــات املــتــحــدة بــصــدد تــوجــيــه ضــربــة 
ـــ »املــلــيــشــيــات« الــداعــمــة لــهــا في  إليــــران ولـ
سورية، إذا لم تدرك إيران حجمها وسقف 

الدور املسموح لها به في املنطقة.
)كاتب لبناني(

مــرســي، بــل كـــان الــهــدف فـــرض االســتــقــرار 
بالقوة لنظام عسكري شرعّيته منقوصة، 
كـــان الـــهـــدف هـــو الــقــضــاء املــبــّكــر عــلــى أيــة 
ــة احــتــمــاالت  مــعــارضــة مــســتــقــبــلــيــة، أو أيــ
لــتــحــّركــات مــعــارضــة، قـــد تـــهـــّدد اســتــقــرار 
تم  ولذلك،  االستبدادي.  العسكري  النظام 
التذّرع بالتظاهرات املسلحة، من أجل قمع 
خصوصا  محتملة،  مــعــارضــة  ألي  مبكر 
مـــن الـــحـــركـــات الــشــبــابــيــة، غــيــر الــحــزبــيــة، 
وغير  السياسي،  النظام  في  املدمجة  غير 

املسيطر عليها.
يتذرعون اليوم بالعمليات اإلرهابية، من 
أجل فرض حالة الطوارئ، وكأن القانون 
والــدســتــور والــقــضــاء يــعــيــقــهــم، وكــأنــهــم 
يــحــتــرمــون الـــقـــانـــون املـــلـــيء بــالــعــقــوبــات 
ــغـــرات املــتــعــمــدة، وكــأنــهــم  ــثـ ــّددة والـ ــشــ املــ
يحترمون الدستور املوضوع على عجل، 
واملليء بالصالحيات لرئيس الجمهورية 
واملؤسسة العسكرية، وكأنهم ال يكفيهم 
كل تلك اإلجراءات االستثنائية، باملخالفة 
للدستور والقانون، وال يكفيهم التنصت 
الشخصية،  املكاملات  القانوني على  غير 
مـــعـــنـــاهـــا، وال  ــر  ــويــ وتــــحــ إذاعــــتــــهــــا  وال 
ــاء الــقــســري  ــفــ ــتــ يــكــفــيــهــم الـــخـــطـــف واالخــ
الــقــانــون، وال يكفيهم  واالعــتــقــال خــــارج 
الجنسي،  والتحّرش  والكهربة  التعذيب 
وال يــكــفــيــهــم الـــقـــتـــل أحــــيــــانــــا، واإلعـــــــدام 

والتصفية خارج إطار القانون.

فــي مــصــر أن تحكم الــبــالد بـــدون طـــوارئ 
وإجراءات استثنائية؟

الصالحيات  على   
ً
نظرة نلقي  أواًل  دعونا 

الجديدة التى يدعي عبد الفتاح السيسي 
أن األجـــهـــزة األمــنــيــة تــحــتــاجــهــا مـــن أجــل 
مكافحة فعالة لإلرهاب، وهي الصالحيات 
الــجــديــدة الــتــي يتيحها قــانــون الــطــوارئ 
وتــجــعــل اإلجــــــــراءات الـــتـــي كـــانـــت تــمــارس 
بالفعل، منذ 30 يونيو/ حزيران 2013، هي 
الــطــوارئ،  ــراءات مقننة بموجب حــالــة  إجــ

وهي صالحياٌت كثيرة، أخطرها:
عـــودة الــعــمــل بــمــحــاكــم أمـــن الـــدولـــة العليا 
طــــــــوارئ، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــــن حــــق رئــيــس 
الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في 

وأيضا  واالستئنافية،  االبتدائية  املحاكم 
حقه  ومــن  العسكري،  بالقضاء  االستعانة 
كـــذلـــك إحـــالـــة أيــــة قــضــايــا يــعــاقــب عليها 
القانون العام إلى محاكم أمن الدولة العليا 
طوارئ، وهي املحاكم التي ال يستطيع أحٌد 
الــطــعــن عــلــى أحــكــامــهــا فــي أي حــــال، وهــو 
من  التسريع  فــي  السيسي  رغبة  يفّسر  مــا 
وتـــيـــرة املــحــاكــمــات، ورغــبــتــه الــســابــقــة في 

تعديل قوانني اإلجراءات القضائية.
ــات أيـــــضـــــا مــنــح  ــ ــيـ ــ ــــالحـ ــــصـ ومــــــــن هــــــــذه الـ
قـــــانـــــون الــــــطــــــوارئ رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ســلــطــات واســـعـــة فـــي الــتــدخــل فـــي أحــكــام 
ــام  ــ ــكـ ــ ــم الــــــــطــــــــوارئ، وتــــعــــديــــل األحـ ــاكــ مــــحــ
املسلحة  الــقــوات  ونشر  املحاكمة.  وإعـــادة 
وتفويضها في تنفيذ األوامــر، على الرغم 
مــن كــل مــا تتمتع بــه بالفعل مــن تفويض 
فـــي ارتـــكـــاب أي شـــيء بــــدون مــحــاســبــة أو 

لة. مساء
ــانـــون  ــبــــق، يـــســـمـــح قـ ــا ســ ــ ــانــــب مـ وإلـــــــى جــ
الــــطــــوارئ لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بـــإصـــدار 
األوامـــــــــر الـــتـــالـــيـــة )كـــتـــابـــة أو شـــفـــاهـــيـــة(: 
كــان نوعها،  أًيـــا  الــرســائــل،  األمـــر بمراقبة 
واملطبوعات  والنشرات  الصحف  ومراقبة 
واملحّررات والرسوم، وكل وسائل التعبير 
والدعاية واإلعــالن قبل نشرها وضبطها 
ــاكـــن طــبــاعــتــهــا.  ــــالق أمـ ومـــصـــادرتـــهـــا وإغــ
ــد فــــتــــح املـــــحـــــال الـــعـــامـــة  ــيــ ــواعــ تــــحــــديــــد مــ
وإغالقها، وكذلك األمر بإغالق هذه املحال 

كلها أو بعضها. االستيالء على أي منقول 
ــر بـــفـــرض الـــحـــراســـة على  ــ ــار، واألمــ ــقـ أو عـ
ــركـــات واملــــؤســــســــات، وكـــذلـــك تــأجــيــل  الـــشـ
املــســتــحــقــة،  وااللـــــتـــــزامـــــات  الـــــديـــــون  أداء 
يــســتــولــى عليه،  مــا  والــتــي تستحق عــلــى 
أو على مــا تفرض عليه الــحــراســة. سحب 
الـــذخـــائـــر أو  الـــتـــراخـــيـــص بـــاألســـلـــحـــة أو 
املــــــواد الــقــابــلــة لــالنــفــجــار أو املــفــرقــعــات، 
بتسليمها  واألمــر  أنواعها،  اختالف  على 
وضبطها وإغالق مخازن األسلحة. إخالء 
بعض املناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل 
النقل، وحصر املواصالت وتحديدها بني 

املناطق املختلفة.
ــل تـــلـــك الــصــالحــيــات  ــم مــــن كــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
بـــدون رقــابــة أو  ــراءات االستثنائية  ــ واإلجـ
 من القضاء 

ً
ضوابط، هل سيتمكنون فعال

على اإلرهاب؟ وهل سيتم االكتفاء بكل تلك 
أم سيطلبون  املحدودة،  الصالحيات غير 

املزيد بعد فشل كل تلك اإلجراءات؟
الــــطــــوارئ، أو غــيــره،  قـــانـــون  ال أعــتــقــد أن 
ســيــنــجــح فـــي مـــواجـــهـــة اإلرهــــــــاب، فــهــم ال 
يرغبون، من األساس، في محاربة اإلرهاب، 
فهم ال يستطيعون العيش بدون اإلرهاب 
الذي يعتبر املبّرر الوحيد لشرعية الحكم. 
ما التفجيرات األخيرة إال ذريعة ملزيد من 
التضييق والقمع ضــد أي نــوع مــن أنــواع 

املعارضة املدنية الحالية، أو املحتملة.
)ناشط مصري(

ــلـــي.  ــائـ ــعـ ــز الـ ــ ــّي ــحــ ــودة فـــــي الــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ فــــهــــي املـ
 
ً
حال إال  حلها  يمكن  ال  الجذرية  واملشكلة 
ــبـــالد الــتــي  ــا يــتــمــثــل فـــي مــــغــــادرة الـ جـــذريـ
ــل فــيــهــا حــــــدود الـــعـــائـــلـــة وحـــــدود  ــتـــداخـ تـ
املقدمة  الرسمية  الــتــقــاريــر  تلتزم  الــدولــة. 
إلــــى الــلــجــان الـــدولـــيـــة بـــالـــدفـــاع عـــن نــظــام 
لحماية  إيجابيا  تمييزًا  بوصفِه  الــواليــة، 
»عــديــمــي أو نــاقــصــي األهـــلـــيـــة«. وعــنــدمــا 
 الــفــرار مــن عائلتها، عبر 

ٌ
تــحــاول مــواطــنــة

ــتـــدخـــل الـــجـــهـــات  الـــــخـــــروج مــــن الـــــبـــــالد، تـ
بآلياٍت  إعادتها،  في  للمساعدة  الرسمية 
غـــامـــضـــة، ربـــمـــا تــخــتــلــط فــيــهــا »الـــفـــزعـــة« 
الشخصية من رجــٍل إلــى رجــل، باملخاوف 
في  لكنها،  الــبــالد،  ُسمعة  على  السياسية 
ــة بــالــشــأن  ــادثـ الـــوقـــت نــفــســه، تــصــف الـــحـ
فيه،  التدخل   ألحــٍد 

ّ
الــذي ال يحق العائلي 

لكن هذا الشأن العائلي يجد طريقُه دائما، 
وألسباٍب ال تحتاج إلى مزيد من الشرح، 

إلى صفحة الشؤون الدولية. 
ــــروب الــنــســاء« اهــتــمــامــا  تــثــيــر قــصــص »هـ
وضجيجا دوليا ألسباٍب كثيرة، منها أن 
القصص قابل إلسقاطاٍت  مــن  الــنــوع  هــذا 
إعــالمــيــة وتـــوظـــيـــفـــاٍت ســيــاســيــة، أكــثــرهــا 
الفج. لكن، من منظور  الخيالّي  النوع  من 
 
َ
شخصي، قد تكون قصص الالئي يعشن
 الـــبـــالد، 

َ
ــادرن ــغــ ــم يــ ــروف ســيــئــة، ولــ ــ فـــي ظـ

ضمن   
ّ

الحل على  العثور   
َ
يحاولن  

َ
وظللن

مــنــظــومــة الــقــوانــني املــحــلــيــة؛ أكــثــر أهمية 
 االســتــقــرار 

َ
بــكــثــيــر مـــن قــصــص مـــن قــــــّررن

 
ّ
ــهـــن ــتـ لـــــت عـــالقـ ــــالد، وتـــــضـــــاء ــ ــبـ ــ ــ خـــــــــارج الـ
 
ّ
بالوضع داخلها، أو تعاظمت مصلحتهن
بطريقٍة  الشخصية،   

ّ
قصصهن ســـرد  فــي 

 للحصول على اللجوء السياسي. 
ّ
تؤّهلهن

إحـــــدى نـــاشـــطـــات حــمــلــة إســـقـــاط الـــواليـــة 
 تـــصـــارع مــشــكــالتــهــا الــعــائــلــيــة منذ 

ٌ
ــرأة ــ امــ

ــتـــب بــــانــــتــــظــــام حــــول  ــكـ ــي تـ ــ ــ ســــــنــــــوات، وهـ
»تــويــتــر«، ملتزمة  تــطــورات وضعها على 
خطابا هادئا سياسيا ومعتداًل اجتماعيا، 
وكانت تعّبر يوميا عن أملها العميق في 
تغيير أنظمة الوالية، لتتمّكن من مواصلة 
 وآمن، 

ّ
حياتها داخل البالد بشكٍل ُمستقل

واملــفــارقــة أن هــذه املـــرأة تــوجــد، فــي لحظة 
كتابة هــذا املــقــال، فــي دار الــرعــايــة )حيث 
 دون الــثــالثــني(، 

ّ
ــحــتــجــز الــنــســاء فــي ســـن

ُ
ت

يــتــنــاوبــان عــلــى حــكــم فــرنــســا ورئاستها 
منذ الجنرال شارل ديغول )1969-1959( 
مــؤســس »الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة« الــذي 
اضــطــر إلــى االســتــقــالــة مــن الــرئــاســة بعد 
ــوات، إثــــر خـــســـارتـــه اســتــفــتــاء  ــنــ عــشــر ســ
1969 حـــول إصـــالحـــات فــرضــتــهــا »ثـــورة 
ــار« الــطــالبــيــة والــشــبــابــيــة فـــي 1968.  ــ أيــ
وخــلــفــه فـــي الـــرئـــاســـة رئـــيـــس حــكــومــتــه، 
املنية عام  الـــذي وافــتــه  جـــورج بومبيدو 
ــر مـــرض  ــ إثـ ــتــــه  إكـــمـــالـــه واليــ قـــبـــل   ،1974
الرئاسية  االنتخابات  وسجلت  عــضــال. 
يومها أول خروج على »الديغولية« بفوز 
الليبرالي ووزير املالية، فاليري جيسكار 
االشتراكي،  الــحــزب  زعيم  على  ديستان، 
بــفــارق ضئيل جــدا ال  فــرنــســوا ميتيران، 
يــتــعــدى 1%. ثـــم تـــواجـــه االثـــنـــان مــجــددا 
الــذي  مليتيران  الغلبة  وكــانــت   1981 عــام 
كــســر احــتــكــار الــيــمــني لــلــرئــاســة، وتــمــّكــن 
من التجديد عام 1988 والية ثانية، ودام 

حكمه 14 سنة.
مــن  يـــتـــمـــكـــنـــوا  ــم  ــ لـ ــيــــني  ــراكــ ــتــ االشــ أن  إال 
االحــتــفــاظ مــجــّددا بــالــرئــاســة عــام 1995، 
إثـــر عـــودة الــديــغــولــيــني املــنــضــويــن تحت 
ــــل الــجــمــهــوريــة«  ــواء »الـــتـــجـــمـــع مــــن أجـ ــ لــ
إلــى الحكم، مــع فــوز جــاك شــيــراك رئيس 
الحكومة أكثر من مرة، سواء خالل حكم 
ديستان أو خالل »املساكنة« مع ميتران، 
والــذي شغل منصب عمدة باريس سبع 
ــيـــد  وأعـ  .)1995  –  1977( ــنـــة  سـ عــــشــــرة 
انــتــخــاب شــيــراك عــام 2002 فــي مواجهة 
ــّرف وزعـــــيـــــم الـــجـــبـــهـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــنـــي املـ ــيـ ــمـ ــيـ الـ
الــوطــنــيــة، جـــان مـــاري لــوبــان الـــذي شكل 
يــومــهــا مـــفـــاجـــأة مـــدويـــة بـــصـــعـــوده إلــى 
الدورة الثانية، قاطعا الطريق على زعيم 
الــحــزب االشـــتـــراكـــي، لــيــونــيــل جــوســبــان، 
السباق. وهذا  من  للخروج  اضطر  الــذي 
ــا دفـــــع االشـــتـــراكـــيـــني إلـــــى الــتــصــويــت  مــ
لخصمهم التقليدي شيراك من أجل قطع 

الطريق إلى قصر اإلليزيه على لوبان.
وقـــد تــمــّكــن الــديــغــولــيــون عـــام 2002 من 
ــــرى بــالــرئــاســة بــفــوز  ــرة أخـ االحـــتـــفـــاظ مــ
الحزب  مرشحة  على  ســاركــوزي  نيقوال 
ــغـــوالن رويـــــــــال، إال أن  االشــــتــــراكــــي، ســـيـ
ساركوزي الذي كان عهده من أسوأ عهود 
ى 

ّ
الــديــغــولــيــني فــي الــســلــطــة، والــــذي تفش

فــيــه الـــفـــســـاد، لـــم يــتــمــّكــن مـــن الــتــجــديــد. 
وخـــســـر أمـــــام زعـــيـــم الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي 
والرئيس الحالي، فرنسوا هوالند، الذي 
 يــتــرشــح لــــــدورة ثــانــيــة إلدراكـــــه 

ّ
قـــــّرر أال

صــعــوبــة املــهــمــة الــنــاتــجــة عـــن الــنــتــائــج 
املخيبة لسياسته الداخلية بالتحديد. ما 
فتح الباب على مصراعيه أمام تضعضع 
أنفسهم  على  وانقسامهم  االشــتــراكــيــني، 
الطامحني. وقد  الخالفات وكثرة  نتيجة 
أدت االنتخابات الداخلية التمهيدية إلى 

ــراءات  ــ ــ ــٍد مـــن اإلجـ ــزيـ إنـــهـــم يـــرغـــبـــون فـــي مـ
االستثنائية، ومزيد من الظلم والتضييق 
 
ً
فعال يرغبون  هل  ولكن،  الحريات.  وكبت 
فــي الــحــرب عــلــى اإلرهـــــاب؟ وهـــل ســاعــدت 
القضاء على  الطوارئ حسني مبارك، في 
اإلرهاب خالل 30 عاما، أم ترعرع اإلرهاب 
في ظل الطوارئ؟ تقول الشواهد والتجارب 
إن الطوارئ والقمع وزيــادة الظلم والقهر 
يات اإلرهاب، فعندما يتم 

ّ
والكبت هي مغذ

اعتقال شاٍب ملجرد االشتباه، أو ملجرد أن 
 على هاتف أحد املشتبه بهم، 

ٌ
اسمه مسجل

ثم يمكث في السجون املصرية التي تعتبر 
مـــن أســــوأ الــســجــون وأقــــذرهــــا فـــي الــعــالــم 
فــتــرة غــيــر مـــحـــّددة وســـط الــــذل واإلهـــانـــة، 
تتوقع  ماذا  واالغتصاب،  التعذيب  وربما 
أن تــكــون نــوعــيــة مــشــاعــره تــجــاه الــنــظــام 

والدولة واملجتمع؟
املــحــدودة،  غير  االستثنائية  فـــاإلجـــراءات 
ــيــــر املـــنـــضـــبـــطـــة الــتــي  ــنـــة، وغــ ــنـ ــقـ ــيــــر املـ وغــ
تساعد  ربما  مصر  في  السلطة  تمارسها 
فــــي الـــكـــشـــف عــــن بـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات قــبــل 
حدوثها، لكنها في املقابل تزيد من حاالت 
الظلم والقهر التي تولد املزيد من الرغبة 
في االنتقام، فما بالك إذا زادت اإلجراءات 
ــانـــون الـــــطـــــوارئ وســـط  ــقـ االســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـ
برملانية، ووسط  أو  رقابة قضائية  غياب 
االنسانية.  ومعايير  العدالة  قواعد  غياب 
ولكن، ملاذا ال تستطيع السلطات الحاكمة 

كما الحال مع املــرأة األخــرى التي حاولت 
الــلــجــوء إلــــى أســـتـــرالـــيـــا، واســتــعــيــدت من 

الفيليبني. 
ــقــــاش هــــــذه الـــقـــصـــص بــشــكــٍل  يـــنـــجـــرف نــ
العائلية  التفاصيل  نــقــاش  نحو  مستمر 
 حـــالـــة، مــنــحــرفــا عـــن جــوهــر 

ّ
الــدقــيــقــة لــكــل

العائلي ملتبس  الــحــّيــز  أن  املــوقــف، وهــو 
ــّيـــر بــطــبــيــعــتــه، خــــــاّص بــطــبــيــعــتــه،  وُمـــتـــغـ
ــرًا وغـــمـــوضـــا إذا  ويـــــــزداد الــتــبــاســا وتــــوتــ
مـــا تـــحـــّول إلــــى مــشــهــد عــــــاٍم، ودخـــــل إلــيــه 
إصـــدار حكٍم  يحاولون  أغـــراب،  متفّرجون 
نــهــائــّي، ويــنــســاق الــخــطــاب الــنــســوي إلــى 
ــات حــــــاالت الــتــعــنــيــف  ــبــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إثــ
واإليـــذاء، برهانا على التضّرر من قوانني 
الــواليــة، ومــن ثــّم يصبح الــشــّك فــي بعض 
ــــى غــمــوضــهــا  الـــتـــفـــاصـــيـــل، أو اإلشــــــــارة إلـ
 يوازي دحض 

ً
وغياب األدلة الكافية، عمال

 أن نقاش 
ُ

القضية وتفنيدها كلها. والحال
قــضــيــة الـــواليـــة عــلــى املــــرأة ال يــحــتــاج إلــى 
املتمثلة  الــثــانــويــة،  املشكلة  على  التركيز 
في األوضــاع الشخصية لكل امــرأٍة أو دقة 
وال  تسردها،  التي  التفاصيل  )وصدقية( 
عــلــى األمـــزجـــة املــتــغــيــرة وحـــّيـــز الــعــالقــات 
يمكن  ال  الــذي  د 

ّ
واملعق الغامض  العائلية 

االنـــحـــيـــاز مــقــدمــا، وال مــطــلــقــا، ألّي طـــرٍف 
فــيــه، بــل إلـــى الــتــركــيــز عــلــى نــقــاش الــحــّيــز 

القانوني، وفيه املشكلة الرئيسة.
)كاتبة سعودية(

فـــوز مــفــاجــئ لــهــامــون بــتــرشــيــح الــحــزب، 
وخروج رئيس الحكومة إيمانويل فالس 

من السباق.
وفي املقلب اآلخر، يتنازع »الجمهوريني« 
عــدة رؤوس، مــن ســاركــوزي الـــذي حــاول 
إلــى رئيس الحكومة فــي عهده،  الــعــودة، 
فرنسوا كوبيه  إلــى جــان  فيون،  فرنسوا 
ــام الـــحـــزب، وآالن جــوبــيــه رئيس  أمـــني عـ
ــي عـــهـــد شــــيــــراك.  ــ ــق فـ ــ ــبـ ــ الـــحـــكـــومـــة األسـ
ــــي الــتــصــفــيــات  وانــــحــــصــــرت املــــنــــازلــــة فـ
الــذي تمكن  الداخلية بني جوبيه وفيون 
بشكل مفاجئ من الفوز بترشيح الحزب، 
غــيــر أن فــضــائــح الــفــســاد راحــــت تالحقه 
إلى حد استدعائه للتحقيق بتهم فساد 
واستعمال نفوذ لصالح زوجته وأوالده. 
ــــر عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــــي الـــســـبـــاق،  ولـــكـــنـــه أصـ
على الرغم من اعتراض قطاعات واسعة 
داخــــل الـــحـــزب، مــعــّرضــا نــفــســه الحــتــمــال 
الــخــســارة، وربــمــا عــدم التأهل حتى إلى 

الدور الثاني.
تبدو  ال  الــحــزبــيــة؟  الثنائية  انتهت  فهل 
لــوبــان أحــســن حـــاال، النــكــشــاف تــوّرطــهــا 
في فضائح مالية مشابهة تخص بعض 
ــقـــد طــلــب  ــا، فـ ــنـــهـ ــار واملــــقــــّربــــني مـ ــ ــــصـ األنـ
األوروبــي  البرملان  من  الفرنسي  القضاء 
رفـــع الــحــصــانــة عــنــهــا، وهـــي الــعــضــو في 
الفرنسي، كي  األوروبـــي، وليس  البرملان 
أن  التحقيق، إال  إلى  يتمكن من إحالتها 
هـــذا الــتــطــور لــم يمنعها، عــلــى مــا يــبــدو، 
مــن االحــتــفــاظ بــهــامــش تــقــدم نــســبــي في 
استطالعات الناخبني، وترجيح انتقالها 

إلى الدورة الثانية في 6 مايو/ أيار.
ــؤال: مــــن ســـيـــكـــون مــنــافــس  ــ ــسـ ــ ويـــبـــقـــى الـ
لـــوبـــان فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة؟ مـــاكـــرون أم 
فيون أم حتى ميالنشون؟ يبدو ماكرون 
األوفـــر حظا، ألنــه يحظى بدعم جــزء من 
االشـــتـــراكـــيـــني، يــتــقــدمــهــم هـــوالنـــد نفسه 
ــالــــس، ويـــمـــني الــــوســــط، مــثــل املــرشــح  وفــ
الرئاسي السابق، فرنسوا بايرو، وبعض 
من الديغوليني الناقمني على فيون، فاذا 
انحصرت املنافسة بينه وبني لوبان، فان 
اليسار، بمعظمه وقسم كبير من اليمني، 
ــرا لــــلــــوقــــوف إلـــى  ســـيـــجـــد نـــفـــســـه مـــضـــطـ
جانبه. ويعتبر املفكر الفرنسي، مارسيل 
ا«  ــل ســـوء غــوشــيــه، أن مـــاكـــرون هــو »األقــ
بني املرشحني، وبإمكانه أن يحدث خرقا 
الناقم يمينا ويــســارا، غير  لــدى الشباب 
أن كــثــرة املـــرشـــحـــني، وخــصــوصــا غــيــاب 
الفرنسيني،  ملــشــكــالت  الــشــافــيــة  الــبــرامــج 
واستمرار  العنصرية،  التعبئة  وخطاب 
الــــخــــوف مــــن تــــكــــرار عـــمـــلـــيـــات اإلرهـــــــاب 
ــداعـــشـــي« الـــتـــي ضـــربـــت فــرنــســا أكــثــر  »الـ
مـــن مـــــــرة... كــلــهــا عـــوامـــل مـــن شــأنــهــا أن 
تفتح الباب أمام عنصر املفاجأة، وتدفع 

الفرنسيني إلى خيارات غير متوقعة.
)كاتب لبناني(

عن »الطوارئ« الجديدة في مصر

حدود الدولة وحدود العائلة

فرنسا تواجه »برج بابل« رئاسيًا

هل أراد حزب اهلل 
إسقاط القرار 1701؟

ال يستطيعون العيش 
بدون اإلرهاب الذي 
يعتبر المبّرر الوحيد 

لشرعية الحكم

في السعودية، 
ال يمكن لبعض 

النساء الخالص من 
مشكالتهّن العائلية 

إال بمغادرة الدولة

تبدو استطالعات 
الرأي والتوقعات 
مشوشًة، ال ترجح 
تفوق أي مرشح 

بشكل حاسم

آراء

بشير البكر

الــنــوم، كي  نــقــرأه عليهم قبل  لــأطــفــال،  بــاص أخضر عــنــواٌن يصلح لكتاب قصة 
ينعموا بأحالم وردية، ذلك أن الخضار، ابن الطبيعة ورمز حياتها وكرمها،  يبعث 
له من حمولٍة سلميٍة، ال  بما  النفس،  الهدوء في  الــحــواس، ويشيع  استرخاء  على 

حدود لها على امتصاص التوتر واإلرهاق والعدوانية.
باصات النقل الداخلي، في أغلب مدن العالم الكبرى، باستثناء لندن، مطلية باللون 
األخضر، وهو أمر ال يخلو من داللٍة مدنية، ولو لم يدرسه املتخصصون بتأثيث 
العمران والحياة داخل فضاء املدينة، ملا اجتمعوا على مكانة هذا اللون الذي يظل 

أنسب للبصر، ومبعثا للراحة في صخب املدن الكبرى.
لــم يعد يرتبط بــأي داللـــٍة صحيٍة منذ  الــســوريــة  الــبــاص األخــضــر فــي الحالة  لكن 
إدلــب،  باتجاه  وحلب  دمشق وحمص  من  التهجير  أداة  الخضراء  الباصات  باتت 

وخصوصا في هذا العام الذي شهد موجات تهجير كبيرة.
حّول النظام السوري الباص األخضر إلى أداة اقتالع لأهالي وطردهم من بيوتهم 
التي عاشوا فيها أبا عن جد. طابور الباصات الخضراء، وهو يخترق املدن السورية 
نبني  أن  يمكن  القسوة. صــورة جديدة  لها في  يمثل صــورة ال مثيل  املحاصرة، 
عليها مفاهيم خاصة، ذات مفعول مرضي، في الفن والعمارة والنقل، وننقلها إلى 
الرسم والسينما واألنثروبولوجيا. صار يمكن أن نقول إن حيوان ترامب، املدعو 
رين 

ّ
بشار األسد، صاحب االختراعات التي لم تخطر على بال أحد، هو أحد املبش

التطهير  األهلي من منظور  اإلنساني وتفكيك االستقرار  النمط  والنظام  بتدمير 
الطائفي الذي قاد إلى جرائم ضد اإلنسانية في يوغسالفيا السابقة وروانــدا. هو 
في  وأنــكــر،  املدنيني،  يتم إسقاطها جــوا على  التي  الديناميت  براميل  اخترع  الــذي 
مقابلة صحافية تلفزية، علمه بها. وهو يمتلك البراءة الحصرية إلعادة استخدام 
غاز األعصاب )السارين( الذي جرى تحريمه في نهاية الحرب العاملية األولى، أي 
منذ قرن. وهو من استخدم، ألول مرة، قوارير الغاز قذائف مدفعية. يمكن للمرء 
أن يعد الكثير عن هذا الكابوس الرهيب الذي لم يحرج حتى اآلن، على الرغم من 

خطورته على القيم اإلنسانية، ضمير القوى الكونية املسؤولة عن العدالة.
أمر غريب أن ترمي الواليات املتحدة القنبلة التي أطلقت عليها اسم »أم القنابل« كي 
تقضي على 100 مقاتل من »داعش« يختبئون في كهف في أفغانستان، وقد كان 
 ال مثيل لها، وتشكل خدمة ليس 

ً
سيكون وقعها أفضل، ويمكن أن تحقق دعاية

للسوريني فقط، بل للبشرية جمعاء، لو أنها رمتها على بشار األسد كان استحقها 
أكثر، وكانت ستبدو من أسلحة العدالة، فاألسد، حسب ما وصفه وزير خارجية 
عه 

ّ
بريطانيا بوريس جونسون، هو »اإلرهابي األكبر«، الذي استمر باراك أوباما يدل

ستة أعوام بوصفه »فاقدًا للشرعية«. وهل كان أوباما يصّدق حقا أن األسد رئيس 
شرعي في األصل، ومن أين جاء بالشرعية، هل من تزكية عبد الحليم خدام له؟

 ال حدود لها، إنهم يكذبون على الشعب السوري جميعا، أصدقاء سورية 
ٌ
مسخرة

نهم 
ّ
وأعداءها. وحدهم السوريون ضاعوا ولم يهتدوا حتى اآلن إلى الطريق الذي يمك

من وقف الجريمة.
الـــذي حصد أكــثــر مــن 120 شخصا، نصفهم من  الــرهــيــب  فــي مشهد االنــفــجــار 
التهجير بني مواطني كفريا والفوعا والزبداني، كان  األطفال، خالل عملية تبادل 
هناك من الناجني من يحاول مساعدة الجرحى. كانت الصور سوريالية، ضحايا 
ينقذون ضحايا، والجميع يسبحون في بحر من الدماء! من يصّدق أن شخصا 
يعيش تحت الحصار منذ أربع سنوات يمكن أن يتبّرع بتقديم مساعدة في ظرٍف 
للنار، لكي  العالم عن نجدته يرمي نفسه  الــذي تخلى  الكائن  الــنــوع؟ هــذا  من هــذا 
يساعد جريحا يسقط في أفق مفتوح باتساع الدماء، وطويل كمدى درب جريمة 

التهجير القسري الذي تعّرض له الشعب السوري.

معن البياري

الصمود  بمعركة  سجونه،  في  اإلسرائيلي  املحتل  الفلسطينيون  األســرى  يحارب 
والثبات ومقاومة العسف، وبإشهار عدالة قضية فلسطني. ويتضامن معهم شعبهم، 
بديهية  تأكيدًا على  تتوقف،  ال  تظاهرات ومهرجاناٍت ومسيراٍت  في  لهم،  منتصرًا 
الغضون،  هذه  وفي  املقاومة.  أشكال  بكل  االحتالل،  في محاربة  الفلسطيني  الحق 
تشهد رام الله وشقيقاٌت لها من مدن فلسطني الواحدة، في القدس وحيفا وأريحا 
و.. )والجوالن أيضًا( عروض مهرجان رام الله للرقص املعاصر، من املقّرر أن تكون 
بعد  بــدأ  وقــد  أجنبية.  فلسطينية وعشر  منها  تسع  فــرقــة،   21 تقّدمها  27 عرضًا 
اختتام مهرجان عاملي للموسيقى الروحية والتقليدية، والذي طاف في نابلس وجنني 
وأميركا  والهند وإيطاليا وتونس  فيه فرق من فلسطني  والقدس وغيرها، شاركت 
وغيرها. لم يدفع مدير مهرجان رام الله للرقص، خالد عليان، حرجًا عن القائمني 
على هذه التظاهرة ورعاتها، وهو يخاطب، في مؤتمر صحافي، األسرى واألسيرات 
 على املهرجان، 

ً
بأنهم األحرار ودرب األمل. وال أظنه كان يستبق تشنيعًا محتمال

لتزامنه مع معركة األســرى الراهنة، وإنما يعود األمــر إلى أن لكل مقام مقال، أما 
ما عدا ذلك، ففلسطني محتلة، وشعبها ُيغالب في وطنه عسف املحتل، وبذلك هو 
في »مؤقت طويل«، بتعبير محمود درويــش. ويعرف هذا الشعب أن من تعبيرات 
ذائقته  وصيانة  العام،  وجدانه  ه 

َ
حمايت إسرائيل،  ومقاومته  الحال،  هــذا  مواجهته 

وروحه، وإعالء قيم الجمال والعدل والحرية واإلنسانية. وال يزيد أحٌد في الطنبور 
وترًا إذا ما قال، في هذا األمر، إن الثقافة والفنون من أسلحة هذا الشعب في مزاولته 
ا كان شعار مهرجان رام الله للرقص املعاصر 

ّ
هذه املقاومة، وفي ثباته عليها. ومل

هو »تستمّر قصتنا« فذلك يعني أن الفلسطيني، عندما يؤاخي إرادة الحياة لديه، 
، مع إرادة مناهضة العدو املحتل، فإنه يصنع 

ً
، وكريمة

ً
وحقه في أن تكون بهيجة

الفرح. وكــان في محله تمامًا قول  بــاإلبــداع، وبصناعة  املثقلة  اإلنسانية،  سرّديته 
مدير املهرجان »مع استمرار قّصتنا، تستمر رقصتنا، وقصيدتنا، ومسرحيتنا، 

وروايتنا، وهويتنا، كفعل مقاوم لالحتالل«. 
الشعب هناك هي األدعــى لإلنصات واالكــتــراث، وليس خراريف االنقسام  حكاية 
الــراهــن الفلسطيني إلــى قــيــعــاٍن بال  الـــذي يــأخــذ  الــجــغــرافــي والــســيــاســي البغيض 
نهاية. حكاية هذا الشعب الذي منه األسرى والفدائيون واملجاهدون، ومنه العلماء 
ــاء، ومــنــه راقــصــون وراقـــصـــاٌت ومــوســيــقــيــون شـــاركـــوا، مساء  ــ ــ واملــفــكــرون واألدب
افتتاح  عــرض  أداء  في  إيرلندية،  فرقة  الله،  رام  في  في مسرٍح  املــاضــي،  الخميس 
املهرجان، وكان عن اللجوء واالغتراب، والعبور إلى حيث يمكن األمان. وكان بهيجًا 
فيه من اإليرلنديني أن يؤّدوا الدبكة الفلسطينية، ومن شبان وشابات فلسطينيني 

من فرقة سرية رام الله األولى أداءهم على إيقاع ِقرب إيرلندية. 
غيرها،  على  تنفتح  التي  الثقافات  في  والحاضر  الــواســع،  اإلنساني  املشترك  ثّمة 
دون  من  األرض،  وســارق  القاتل  نقيِضه،  على  ينتصر  أن  للفلسطيني  يمكن  وال 
أن يتسلح بمزاوجة اإلنساني العريض فيه مع اإلنساني العام في كل األرض، من 
عته في املقاومة املسلحة مع إعالء قيمة الحياة حقًا فردانيًا، وحقًا 

َ
دون أن يوازي من

األنشطة  فــي  الــوعــي  هــذا  الــظــالــم. يحضر  ب وغير 
ّ
املتغل اإلنــســانــي، غير  للمجموع 

الحظ وفرتها في فلسطني، ومنها، أخيرًا، مهرجان جمعية 
ُ
الفنية والثقافية التي ت

القديمة،  الروحية والتقليدية، والذي انطلق من نابلس  العاملي للموسيقى  الكمنجي 
وتوّزعت مناشطه عشرة أيام في غير مدينٍة فلسطينية، وقد قال القائمون عليه إن 
 عن هذه 

ٌ
من أهدافه منح فرصة جديدة للحياة في فلسطني. وألن التفاصيل شحيحة

التظاهرة األولى من نوعها هناك، فإن واحدنا ال يجد غير عني الرضى عن هذا الجهد 
العالم وثقافاته  الفلسطينيني، وهم تحت االحتالل، بمنتوجات  يــروم تعريف  الــذي 
املوسيقية، وباحتكاك املواهب والكفاءات املوسيقية منهم بتجارب متنوعة في العالم. 
القطان  املحسن  عبد  ومــؤســســة  الفلسطينية  الثقافة  ووزارة  األوروبــــي  االتــحــاد 
وجــامــعــة بــيــر زيــــت وجــمــعــيــات وشــــركــــات، تـــدعـــم وتـــرعـــى بــعــض هــــذه األنــشــطــة 
والتظاهرات، وهي جهٌد يساهم، بالضرورة، في تعريف الفنانني الزائرين، والفرق 
بثقافتهم وفنونهم.  وأهلها،  والبالد وسكانها  بــاألرض  املستضافة في فلسطني، 
ويساعد في تواصل املوهوبني وأصحاب الكفاءات الفنية من الشباب الفلسطيني 

مع العالم املتنوع واملتعّدد.

محمد أبو رمان

زيــارتــه  فــي  ماتيس،  األمــيــركــي، جيمس  الــدفــاع  وزيـــر  أطلقها  تصريحات مشّجعة 
السعودية، قبل أيام، ما عّزز التوقعات اإليجابية لدى املسؤولني السعوديني بإمكانية 
الرئيس  فــي حقبة  اهــتــزت  الــتــي  البلدين  بــني  الوثيقة  التاريخية  الــعــالقــات  اســتــعــادة 
األميركي السابق، باراك أوباما. ال يمكن التقليل من شأن اإلشارات الرئيسة األولية 
بشأن  ومواقفها،  تــرامــب،  دونــالــد  الجديد،  األميركي  الرئيس  إدارة  تصريحات  في 
ل نقطة تحول جديدة في العالقة 

ّ
مقاربتها ملنطقة الشرق األوسط، ما يمكن أن يمث

بني أميركا والسعودية، إذ تبدو املنطقة املشتركة ملصالح الدولتني عادت لتتشكل من 
جديد، بعدما كادت أن تختفي في األعوام القليلة املاضية.

تتمثل نقطة االلتقاء األولى بني الطرفني بالعداء إليران، وتعريفها مصدر تهديد لأمن 
االتفاق  بعد  املنطقة،  في  األوراق  الجديد خلط  األميركي  الرئيس  أعــاد  إذ  اإلقليمي، 
النووي مع إيران قبل عامني تقريبًا، وبعدما كان هنالك تسليم من اإلدارة السابقة 
 شديدة بني 

ً
الــعــراق وســوريــة واملنطقة، ما أحــدث حينها أزمــة بالنفوذ اإليــرانــي في 

القول بنهاية  إلى  السابقة، وقاد املحللني والسياسيني  السعودية واإلدارة األميركية 
العالقة التاريخية بني الدولتني، قبل أن يأتي ترامب، ليعيد املقاربة الواقعية التقليدية 

التي تحاول استعادة الحلفاء التاريخيني، ومن بينهم السعودية ومصر.
تتمثل نقطة االلتقاء الثانية في املوقف من األسد، فبعد أن كانت التصريحات األولى 
 
ّ
إال األســد،  التخلي عن شــرط رحيل  نحو  وتميل  للسعودية،   

ً
مقلقة اإلدارة  ألقطاب 

أّن الضربة العسكرية األميركية ملطار الشعيرات، بعد الهجوم الكيميائي من النظام 
السوري على خان شيخون، قلبت هي األخرى قواعد اللعبة السورية رأسًا على عقب. 
الجديدة من سورية على إعــادة تعريف األهــداف واملصالح  تقوم املقاربة األميركية 
إلــى خطر »داعــــش«، ورحــيــل األســـد، والتدخل  إيـــران  نــفــوذ  الحيوية لتضم تحجيم 
السعودية،  الرغبات  مع  كثيرًا  تنسجم  تــحــوالٌت  وهــي  السورية،  اللعبة  في  املباشر 
الــدول التي رحبت  وتخلق ارتياحًا شديدًا في أوســاط الرياض التي كانت من أولــى 

بالضربة األميركية لنظام األسد.
تتمثل نقطة االلتقاء الثالثة في املوقف من »داعش«. صحيح أن هذا التنظيم املتوحش 
يقوم، بدرجة كبيرة،  الغرب،  اإلرهابي رقم 1 في منظور  الخطر  عامليًا، وقد أصبح 
توجيه  إلــى  أميركيني  دفــع محللني وسياسيني  ما  الجهادية،  السلفية  األفــكــار  على 
للمملكة  معاديًا  مزاجًا  وأوجــد  السعودية،  السابقة  حليفتهم  إلى  واالنتقادات  اللوم 
أحــداث »11 سبتمبر« منذ 16  عــديــدة، منذ  أميركية  أوســاط سياسية وفكرية  في 
الرغم  الهجمات سعوديون، على  العالم أن أغلبية منفذي تلك  عامًا، عندما اكتشف 
بــأن »داعــش« خطر  من ذلــك كله، فــإّن هنالك حقيقة صلبة كبيرة معاكسة، تتمثل 
والسعوديون  األميركية،  للمصالح  يكون كذلك  أن  قبل  لها،  وتهديد  السعودية  على 
وأيديولوجيتهم  فيها،  عملياٍت  وينفذون  دولتهم  رون 

ّ
يكف التنظيم  في  املــوجــودون 

السلفية القتالية معاكسة للسلفية التقليدية املوالية للسعودية، والتي تحظى برعايتها 
منذ عقود. يحمل ما سبق من تحوالت أسبابًا قوية ومقنعة لتوقع مرحلة جديدة 
في العالقة بني السعودية والواليات املتحدة األميركية. مع ذلك، من الضروري أخذ 
 أن إدارة الرئيس الجديد 

ً
عوامل أخرى في الحسبان، من املسؤولني السعوديني، أوال

يصعب التنبؤ بمواقفها وسلوكها، والحظنا ذلك في موقفها من سورية وروسيا. 
األمر الثاني هو تعقيد املشهد اإلقليمي، فليست إيران عظمًا طريًا، وال دولة ضعيفة 
إقليميًا، لها نفوذ كبير، ويمكن أن تقلب الطاولة على األميركان في املنطقة، ما يجعل 
من حسابات ترامب والغرب أكثر تعقيدًا، خصوصا إذا وضعنا إلى جوار هذا العامل 

سببا آخر، يتمثل بوجود التحالف الروسي- اإليراني اليوم.
األمر الثالث أن مواقف اإلدارة األميركية تجاه إسرائيل ستحرج العرب، وستضعف 
موقف أصدقائها، خصوصا بعد أن يتم نقل  السفارة األميركية إلى القدس الغربية.

يتمثل األمر الرابع في أن اإلدارة الجديدة، وعلى الرغم من موقفها من إيران والنظام 
السوري، فإنها تضم عناصر يحملون مواقف عدائية من اإلسالم نفسه، ولهم خلفية 

أيديولوجية عميقة معادية لأيديولوجيا السعودية، ما قد ينفجر في أي لحظة.

باص أخضر ومدى أحمر رقص وموسيقى في فلسطين

ترامب والسعودية
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القاهرة ـ العربي الجديد

 األحــــوال 
ّ
كــشــفــت تــقــاريــر مــصــريــة عـــن أن

ــــددًا من  الــجــويــة الــســيــئــة الـــتـــي ضـــربـــت عـ
الــجــاري  الشهر  فــي منتصف  املــحــافــظــات 
وتسببت فــي انهيار عــدد مــن املــنــازل على رؤوس 
قــاطــنــيــهــا، وجـــــود أكـــثـــر مـــن مــلــيــون عـــقـــار مــهــّدد 
باالنهيار في أّي وقت صدر بشأنها 132 ألف قرار 
 مئات املدارس 

ّ
ذ منها شيء. كذلك فإن

ّ
إزالة لم ينف

مهّددة  الحكومية  املباني  مــن  عــدد  إلــى  باإلضافة 
باملصير نفسه، بسبب تهالك األساسات الخاصة 

بها.
وانهيار العقارات من األنباء التي اعتاد املصريون 
إلــى دور  التقارير  سماعها يوميًا، في حني تشير 
كبير لفساد املحليات في ذلك بسبب عدم قيامها 
ــا عــلــى  ــهـ بــــدورهــــا لـــهـــدم تـــلـــك املــــنــــازل قـــبـــل وقـــوعـ
القوانني  إلى تشّعب  باإلضافة  رؤوس أصحابها، 
الـــوزارات.  وتضاربها داخــل املحافظات وعــدد من 
وقد وثقت التقارير 680 انهيارًا لعقارات في عدد 
من املحافظات املصرية منذ بداية عام 2016 حتى 
 

ّ
 كل

ّ
رة من أن

ّ
منتصف أبريل/ نيسان الحالي، محذ

املحافظات باتت في حالة أقرب إلى »انتظار وقوع 
املــصــيــبــة«، فــاألجــهــزة املــعــنــيــة ال تــتــحــرك إال بعد 

وقوع الحادثة.
يــقــول مــصــدر مــســؤول فــي املــركــز الــقــومــي لبحوث 
 »مــســلــســل انــهــيــار الــعــقــارات 

ّ
اإلســـكـــان والــبــنــاء إن

الدولة   »أجــهــزة 
ّ
أن إلــى  في مصر مستمر«، مشيرًا 

البناء  بمشكلة  جيدًا  تعلم  مستوياتها  بمختلف 
والتي  حــالــيــًا،  املحافظات  فــي  املنتشر  العشوائي 
 2011 يناير   25 ثـــورة  بعد  كبيرة  بنسبة  ارتفعت 
نتيجة االنــفــات األمــنــي عــلــى مــســتــوى كــل أحــيــاء 
لـ »العربي  املحافظات ومراكزها وقراها«. يضيف 
على  ُسّجلت  تعّد،  حالة  و685  ني 

َ
»ألف  

ّ
أن الجديد« 

 عن زيادة مباني املناطق 
ً
األراضي الزراعية، فضا

 »كل األبراج معّرضة 
ّ
صدر قرار هدمه«. يضيف أن

مــواد  عــدم مطابقة  وقـــت، بسبب  أّي  فــي  لانهيار 
البناء للمواصفات. فاملقاولون بمعظمهم يعمدون 
ــراء أرخـــــص أنـــــواع الــحــديــد املـــســـتـــورد من  ــ إلــــى شـ

الخارج، وهو ما ُيعّد كارثة على األهالي«.
وعن املبالغ املالية التي يتقاضاها املهندسون على 
شكل »إكراميات« في مقابل تقديمهم خدمات غير 
 »املهندس يحصل 

ّ
مشروعة، يقول عبد الرحيم إن

على 20 ألف جنيه مصري للطابق األرضي وثمانية 
 »قانون 

ّ
 طابق آخــر«، مطالبًا بسن

ّ
آالف جنيه لكل

ذ 
ّ
يسمح بحبس املقاول وكذلك املهندس الذي ينف

أي إنشاءات مخالفة، ويجيز للمحافظ تحويل أّي 
من الفاسدين في اإلدارات الهندسية إلى التحقيق، 
وإنزال عقوبة في حقه حتى يكون عبرة للجميع«. 
ــه »ال يجب على املحافظ االكتفاء بذلك، 

ّ
أن يضيف 

الهندسية  اإلدارة  من  الفاسد  الفرد  نقل  يجب  بل 
وإذا  أخــــرى.  محلية  منطقة  فــي  أخــــرى  إدارة  إلـــى 
ه »على 

ّ
تطلب األمر فصله، فليكن ذلك«. ويتابع، إن

الحكومة إجراء حصر تام ألعداد املباني املخالفة 
د من هم املقّصرون من  في شتى املحافظات، ليحدَّ
املهندسني الــذيــن أصـــدروا تراخيص فــي ظــل عدم 
استكمال املواطنني لإلجراءات القانونية، ومعاقبة 
لــم يــحــّرر محضر إزالـــة وتحويلهم  كــل فــرد منهم 
اإلدارات  خـــارج  إلــى  ونقلهم  اإلداريــــة  النيابة  إلــى 
الهندسية. إلــى ذلــك، ال بــّد من منع تزويد املباني 
املــخــالــفــة بــاملــيــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــصـــرف الــصــحــي 
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، حــتــى ال يــتــمــّكــن أصـــحـــاب تلك 

العقارات من تأجيرها أو بيعها.
 مصادر أمنية تحّدثت عن قرارات 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

إزالة واجبة التنفيذ فورًا في عدد من املحافظات، إال 
 

ّ
 الــقــيــادات األمنية ترفض ذلــك ألســبــاب عـــّدة، لعل

ّ
أن

للمواطن باإلضافة  ــر بديل سكني 
ّ
تــوف عــدم  أبــرزهــا 

ع حدوث حاالت عنف بسبب ارتفاع األسعار 
ّ
إلى توق

وسط سخط وفوضى من املواطنني.

الــعــشــوائــيــة لــتــصــل إلــــى أكــثــر مـــن 17 مــلــيــونــًا في 
مصر. في القاهرة وحدها، 189 منطقة عشوائية«. 
 »نسبة مخالفات املباني بلغت نحو 90 

ّ
ويتابع، إن

في املائة من إجمالي العقارات«.
 »مــحــافــظــة 

ّ
ويـــوضـــح املـــصـــدر املــــســــؤول نــفــســه أن

ــى بـــني املــحــافــظــات،  ــ الـــقـــاهـــرة تــحــتــل املــرتــبــة األولــ
خصوصًا  لانهيار،  معّرضة  عــقــارات  نجد  حيث 
ــــدرب األحــمــر  فــي مــنــاطــق الــحــســني والــجــمــالــيــة والـ
والــــحــــمــــزاوي واألزهـــــــر والــبــاطــنــيــة وبـــــاب الــخــلــق 
ــــوالق أبـــو الــعــا،  والــــزاويــــة والــشــرابــيــة وشـــبـــرا وبـ
باإلضافة إلى مناطق أخــرى. وذلــك بسبب ارتفاع 
املباني الشاهق من دون ترخيص كما هي الحال 
في مدينة نصر في شرقي القاهرة، أو البناء على 
ــدن الــجــديــدة«.  أســـاســـات ضــعــيــفــة فـــي عـــدد مـــن املــ
 »مــحــافــظــة الــجــيــزة تــحــتــل املــرتــبــة 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

الثانية في مخالفات البناء، إذ وصل عدد العقارات 
املــخــالــفــة واملـــعـــّرضـــة لــانــهــيــار إلـــى نــحــو 60 ألــف 
عقار فــي مناطق بــوالق الــدكــرور والــهــرم وفيصل 
والــعــمــرانــيــة وبــشــتــيــل واملــعــتــمــديــة والــحــوامــديــة 
أّمــا محافظة  وأطفيح وأبــو الريش وأبــو النمرس. 

اإلسكندرية فتحتل املرتبة الثالثة«.
في السياق، طالب املهندس عمر عبد الرحيم، وهو 
املصري  االتــحــاد  وعــضــو  املهندسني  نقابة  عضو 
ــنــــاء، بــــضــــرورة »تــغــلــيــظ  ــبــ ملـــقـــاولـــي الــتــشــيــيــد والــ
خصوصًا  األبــريــاء،  أرواح  على  للحفاظ  العقوبة 
مع انتشار العقارات اآليلة للسقوط، واملباني التي 
تلك  إلــى  أســاســات ضعيفة، باإلضافة  د على  تشيَّ
 
ّ
التي ترفع أكثر من دون ترخيص«، مشيرًا إلى أن

للركب« وهــي مقولة  املحليات  في  »الفساد وصــل 
مـــا زال يـــرددهـــا املـــصـــريـــون. ويـــقـــول عــبــد الــرحــيــم 
 »الـــروتـــني والــبــيــروقــراطــيــة هــمــا شــعــار مرحلة 

ّ
إن

املواطن  يدفع  ما  وهــو  الترخيص،  على  الحصول 
إلى البحث عن البديل وأقصر الطرق هي الرشى. 
كــذلــك ثــّمــة تحايل بــواســطــة املـــال لــعــدم إزالـــة عقار 

مجتمع
 745 شخصًا لقوا مصرعهم جراء اإلصابة بالتهاب السحايا، فيما 

ّ
قالت الحكومة النيجيرية إن

سجلت أكثر من 8 آالف حالة إصابة مشتبهة بعد تفشي الوباء. وذكرت صحيفة »ذا كيبل« املحلية 
ه »حتى 17 أبريل/ 

ّ
 عن بيان أصدره »مركز السيطرة على األمراض« في الباد، أن

ً
النيجيرية، نقا

نيسان الجاري، قتل ما ال يقل عن 745 شخصًا بالتهاب السحايا، فيما جرى تسجيل 8057 حالة 
إصابة أخرى في الباد، أكدت املختبرات الطبية من بينها 230 حالة إصابة«. وجرى تطعيم نحو 
)قنا( 420 ألف شخص في الباد منذ 5 أبريل الجاري. 

اإلعـــدام ضد  األميركية عقوبة  أركنساس  فــي واليــة  السلطات  األوروبـــي تنفيذ  االتــحــاد  استنكر 
السجني ليديل لي )51 عامًا( الذي أدين بارتكاب جريمة قتل عام 1993. واعتبر االتحاد تنفيذ حكم 
ه »بغض 

ّ
اإلعدام »خرقًا واضحًا لوقف تنفيذ هذه العقوبة في والية أركنساس منذ 2005«. وقال إن

النظر عن الظروف، ال يمكن أبدًا تبرير عقوبة اإلعدام التي تظل إنكارًا غير مقبول لحقوق اإلنسان 
ها ال تمثل بأي شكل من األشكال رادعًا للجريمة«. وأعرب االتحاد عن معارضته 

ّ
وكرامته، كما أن

)األناضول(  .
ً
الشديدة للعقوبة عامة

أوروبا تستنكر إعدام سجين في الواليات المتحدةوفاة 745 شخصًا بالتهاب السحايا في نيجيريا

تونس ـ مريم الناصري

 في العاشرة من عمره ولــم يفقه 
ً
كــان طفا

مـــا حــــدث لــــه. فـــي ذلــــك الـــزمـــن، عــنــدمــا كــان 
فتى  مــن  كريم لاغتصاب  تــعــّرض  تلميذًا، 
يكبره بخمس سنوات في مدرسته. اليوم، 
تفاصيل  الشاب  يــروي  عامًا،  بعد عشرين 
ها حدثت قبل أيام. هي لم 

ّ
تلك املرحلة، كأن

تمحَّ من ذاكرته وهو لم يتخلص من آثارها 
النفسية على الرغم من مرور الزمن.

ني طفل 
ّ
بأن أكــن أشعر  لم  »كرهت جسدي. 

ــادي. وكــثــيــرة كــانــت األســئــلــة فــي ذهــنــي.  عــ
مــــــاذا حـــصـــل لـــــي؟ ومـــــــاذا فـــعـــل؟ ملــــــاذا قـــام 
بــذلــك؟ كــانــت تــلــك أمــــورًا أكــبــر مــن إمكانية 

تكرر  »األمــر   
ّ
أن كريم  استيعابي«. يضيف 

مـــرتـــني، مـــن الــشــخــص نــفــســه. اغــتــصــبــنــي 
مّرتني في املدرسة. ولألسف ألتقي به اليوم 
مــا حصل،  وإن حــاولــت نسيان  باستمرار. 
لــم  بــتــفــاصــيــل  يـــذّكـــرنـــي  بــــه  لـــقـــائـــي   

ّ
أن إال 

أستطع مصارحة أهلي بها حتى اليوم«.
ى االنــتــقــام فــي أكثر 

ّ
ـــه تمن

ّ
ال ينكر كــريــم أن

ى 
ّ
لــم يستطع. والــيــوم يتمن ه 

ّ
مــن مـــّرة، لكن

مـــواجـــهـــة مغتصبه  عــلــى  قـــــدرة  لـــه   
ّ
أن لـــو 

ر 
ّ
بعد كل هــذه السنوات. ما حصل لم يؤث

ربما على حياته الدراسية وحياته املهنية 
على  ــر 

ّ
أث بالتأكيد  ه 

ّ
لكن العائلية،  وحياته 

آثــارًا  داخله  في  ف 
ّ
بأصدقائه وخل عاقته 

نــفــســيــة لـــم يــســتــطــع تـــجـــاوزهـــا حــتــى بعد 

ما سمع 
ّ
وكل كاملة.  دام سنة  نفسي  عــاج 

بــحــادثــة اغــتــصــاب طــفــل، عـــاد ليحضر ما 
عاشه أمامه.

التي وقعت  االغتصاب  حــاالت  كثيرة هي 
 الضحايا 

ّ
وتقع في املجتمع التونسي، لكن

ما ما يتحّدثون عّما عاشوه. أحام على 
ّ
قل

ســبــيــل املـــثـــال، تــعــّرضــت لــاغــتــصــاب أكثر 
من سّت مّرات مذ كانت في الحادية عشرة 
من عمرها. أكثر ما آملها هو عدم تصديق 
والــدتــهــا لها حــني أخبرتها بما حـــدث. لم 
ها 

ّ
تنَس الشابة تفاصيل ما خبرته، غير أن

كانت  اغتصاب  »كلمة  بها.  البوح  تشأ  لم 
غير  نطقها،  أردت  كلما  حلقي  فــي  تعلق 
 شاب 

ّ
ني اضطررت الحقًا إلى أخبار كل

ّ
أن

تــقــّدم لــي بــذلــك. بــعــدهــا كــنــت أصــــّد، األمــر 
ف في داخلي آثارًا عميقة«.

ّ
الذي خل

 مـــا عــاشــتــه ســـوف ُيــّمــحــى 
ّ
ــت أحــــام أن

ّ
ظــن

 زوجي وخال كل خاف 
ّ
بعد زواجها، »لكن

بسيط يذّكرني بما حصل ويجعلني أشعر 
ـــه حــفــظ كــرامــتــي فـــي مــجــتــمــع ال يقبل 

ّ
بـــأن

بــفــتــاة اغــتــصــبــت. ولــــم تــنــتــِه اإلهــــانــــات إال 
 »كل ذلك جعلني 

ّ
بالطاق«. وتشير إلى أن

البالغة  ابنتي  على  شديدة  مراقبة  أفــرض 
مـــن الــعــمــر 12 عـــامـــًا، مــخــافــة أن تــقــع هي 
األخـــرى ضحية اغــتــصــاب. فــاألمــر كابوس 
 
ّ
 أن

ّ
ني كنت أظن

ّ
يازمني، على الرغم من أن

وقع ذلك سوف يتراجع مع مرور الوقت«.
من  لاغتصاب  ملياء  تعّرضت  جهتها،  مــن 

الثانية  فــي  أفــــراد عائلتها وهـــي  قــبــل أحـــد 
عشرة. وعلى الرغم من مرور 21 عامًا على 
زال يطاردها حتى  ما  ذلــك   

ّ
أن إال  الحادثة، 

ما تقّدم لها شاب للزواج. 
ّ
اليوم، ال سّيما كل

 
ّ
وهــي رفضت ومــا زالــت ترفض الـــزواج ألن

»عقدة الجنس ما زالت ترافقني منذ الصغر. 
ني خضعت لعاج نفسي 

ّ
وعلى الرغم من أن

غــّيــر نــظــرتــي إلــــى نــفــســي واســتــطــعــت بعد 
الــجــلــســات أن أكــســب ثــقــة أكــبــر فــي النفس، 
ــنــي لــم أتــمــّكــن مــن تــجــاوز خــوفــي من 

ّ
إاّل أن

بت إقامة العاقات منذ 
ّ
الزواج«. وملياء تجن

كانت في املدرسة، ولم تكن ترتدي الفساتني 
مثل الفتيات األخريات، راحت تكره جسدها 

 شيء أنثوي فيها.
ّ

وكل

اغتصاب األطفال ... ألم ال يمحوه الزمن

ربى أبو عمو

لن يسلموا. وإن تصّرفوا بحكمة أو صمت، 
وإن كتموا األسرار وكل ما في حياتهم 

، لن يسلموا.  اليومّية، من حلٍو أو مرٍّ
صورهم مع بعضهم بعضًا قد تكون 

رًا إيجابّيًا. وبعد، كم من التحليالت 
ّ

مؤش
واألقاويل. وما كتبوه على صفحاتهم على 
مواقع التواصل االجتماعي تنذر بأمر ما. 
مزيد من التحليالت واألقاويل واألسئلة. 
الناس، القريبون منهم والبعيدون عنهم، 

يستطيعون قراءة حياتهم من بضع 
صور أو كلمات أو تعابير وجه. يقرأونها 

لونها ويعّممونها على آخرين، يعنون 
ّ
ويحل

لهم كأشخاص، أو كحاالت مثيرة، تندرج 
تحت عنوان العالقات.

يفترض أّن أولئك القريبني يعرفونهم جّيدًا. 
وعليه، يجمعون بعضًا من ماضيهم 

وبعضًا من ذكرياتهم وكلمات قالوها هنا 
أو هناك، وتكون قّصتهم. تلك القّصة، ثم 

ربكهم...
ُ
القصص التي ت

نحتاج أحيانًا إلى تلك القصص، مثل أي 
شيء صيغ أخيرًا. فأصحاب القصص 

ها لن 
ّ
غالبًا ما يعجزون عن صياغتها. لكن

تكون يومًا قّصتنا. هم، جميعهم، القريبون 
والبعيدون، خارجنا. 

ف عن إنتاج املشاعر 
ّ
أدمغتنا ال تتوق

واألفكار. وإذا شاركناها، نختار القليل 
نا نقي 

ّ
منها. نصّدق القليل ونحتمي به، كأن
 ما كان وسيكون. 

ّ
بأنفسنا من كل

نتعايش ثم نرتاح مع هذا القليل، ليعود 
 إلى هذه الكتلة التي سكنتها أرواحنا. 

ّ
الكل

التحليالت لن تنتهي، ومعها األحكام. ال 
قيمة لـ »أسرار البيوت«، التي يؤمن الناس 

صاغ كل 
ُ
بحقيقتها بعد حني... بعدما ت

 
َ
طلق كل األحكام. أخطأ

ُ
االحتماالت، وت

ه. اختارت الطالق 
ّ
ها أم أخطأت بحق

ّ
بحق

ه لم يعش 
ّ
ها أنانّية، أم أراد الطالق ألن

ّ
ألن

الحياة التي يريد. واألمثلة ال تنتهي. أحٌد 
ال يعرف ما يدور في داخلها أو داخله، 

ولو كان السبب رغبة في عيش الحياة من 
دون شريك أو من دون حاجة إلى الكالم، 

بصمٍت تام.
ه كان يختبئ في مكاٍن ما 

ّ
ثّمة تعب، يبدو أن

م بسيرورة 
ّ
في أجسادنا. تعٌب بات يتحك

ا لم يعودوا قادرين 
ّ
حياتنا. كثيرون من

على تحّمل تفاصيل أو مراحل لطاملا عّدت 
طبيعّية. هؤالء أنفسهم قد يختارون الهرب 
 .

ّ
إلى بداية جديدة، حيث تكون الضغوط أقل

 ،»
ً
هذا تعٌب كبير وكثير، قبل أن نقول »أنانّية

. على 
ً
أو طمٌع في الحياة، إن صّح ذلك أصال

ه يصّح أحيانًا.
ّ
األرجح، فإن

البيوت أسرار وقلوبنا مليئة باألسرار. 
ها 

ّ
ذيع أسرارًا ناقصة. كأن

ُ
وغالبًا ما ن

ستقتلنا لو خرجت. هي نفسها، تقتلنا من 
نا ال نرى ذلك. األسرار 

ّ
دون أن تخرج، لكن

ال ترى. يمكن عّدها فقط والشعور بثقلها. 
وحدهم اآلخرون يحولونها إلى صور، 

ا صورًا جديدة.
ّ
تخلق من

بعد هذا املقال، رّبما تكثر األقاويل 
والتحليالت. لكّن األسرار في البيت.

البيوت أسرار

مزاج
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 مـــصـــابـــة بـــمـــرِض 
ٌ
ــرة ــيـ ــغـ  صـ

ٌ
يــــــارا طـــفـــلـــة

اكتوت  أربـــع،  السنني  مــن  لها  الــســرطــان، 
بناِر العالج الكيماوي، سقطت ضفيرات 
شعِرها تحت أقداِمها. خالتها، أخت أمها 
 
َ
ُر نفَسها للزواِج. يارا تحبُّ الحياة

ّ
تحض

ها تريُد أن ترقَص في عرِس 
ّ
إلى درجِة أن

خالتها. أخيرا َحصلْت على وجبٍة أخرى 
من العالِج الكيماوي في املستشفى، الذي 
 جــســِدهــا، ولــم تــعــْد تقدُر 

َ
 مفاصل

َ
أرهـــق

الــحــركــِة، لقد اقــتــرَب مــوعــُد العرس،  على 
ــــفــــراش، تنتظُر  ال  

َ
وهــــي ال زالــــت طــريــحــة

وتنتظُر أن يقوى ساعداها على النهوِض 
مــن الــفــراِش مــجــددًا كــي تــمــارَس طقوَس 
ــٍد فــي حياِتها قبل  الــفــرِح، ولــو لــيــوٍم واحـ

مماِتها.
 

ُ
 شعر إجــبــاريــة« هــي التي تعيش

ُ
ــصــة

َ
»ق

ذكــاَء  ولــكــنَّ  املريضة،  الطفلة  ها 
َ
تفاصيل

ــارا من  ــ يـ  
َ
بــــــراءة يــمــنــَع  أن  يــمــكــُن  األمِّ ال 

ــٍة صـــغـــيـــرٍة في  الـــظـــهـــوِر بــشــكــِل عــــروســ
الــبــاروكــة،  أحــضــرت  فقد  عـــرِس خالِتها، 
على  الشعَر  وركبت  الطفلِة  وجــَه  وزّينت 
 وألصقت 

ً
 الصقة

ً
رأِسها وأحضرت مادة

الشعَر املستعاَر على رأِس ابنِتها، دخلت 
 ،

ً
 مستبشرة

ً
الـــفـــرِح ضــاحــكــة  

َ
قــاعــة يــــارا 

 
ُ

وتجول  
ُ

تصول القمِر  من   
ٌ
قطعة ها 

ّ
وكأن

الغامُض  السرُّ  ها 
ّ
إن العرس،  على مسرِح 

 فيه عن 
َ

ك أن تكشف
ُ
في مجتمٍع ال يمكن

إصـــابـــِتـــك بـــمـــرِض الـــســـرطـــان خــوفــًا من 

ــــك. بــني زحــمــِة  الــنــظــرِة الــتــي تــصــاحــُب ذل
الــراقــصــاِت على مــســرِح الــعــرس، وتحت 
الجميُع  التفت  صاخبة،  موسيقى  أنــغــاِم 
ــتـــراقـــُص  ــي تـ ــ ــِة املــــــــالك، وهــ ــلـ ــفـ ــول الـــطـ ــ حــ
 بــضــفــائــِر شـــعـــرِهـــا الــنــاعــمــة، 

ُ
وتـــتـــمـــايـــل

حول  االلــتــفــاِف  على  لقدرتها  مصفقني 
ــي نــفــســهــا الـــطـــفـــلـــة املــتــعــبــة  نـــفـــِســـهـــا، هــ
بتفاصيِل العالِج الكيماوي، هي التي تناُم 
ــبـــاِء وأجــهــزِة  وتــصــحــو عــلــى صــــوِت األطـ
اإلنـــذار فــي املستشفى، هــي الــتــي تــراقــُب 
ِعمِرها تمضي بصمٍت وهدوء،  ساعات 
هــي الــعــروســة  تــرقــُص فــرحــًا ويتراقُص 
ها خوفا من سقوِط الباروكة على  قلُب أمِّ

مسرِح العرس.
ســقــطــت  ــرِح،  ــفــ ــالــ بــ ــعــــوِر  ــــشــ ال ذروِة  فــــي 
الصمُت  ســاد  الطفلِة،  رأِس  عن  الباروكة 
ــة ولـــم  ــبــــاروكــ ــ ــرِس، ســقــطــت ال ــ ــعـ ــ  الـ

َ
ــة ــاعــ قــ

 يـــارا، واســتــمــرت فــي الــرقــِص من 
ْ
تسقط

دون االهتماِم بما يدوُر حولها، انكشفت 
ــد لــحــظــاِت  ــعـ ــاشـــت أسـ  طـــفـــلـــٍة عـ

ُ
حــقــيــقــة

الغامض   هذا السر 
َ

حياِتها، لقد انكشف
 

ُ
 تعيش

ٌ
 عنه سوى أنها طفلة

ُ
الذي ال تعرف

تتألُم بمرارٍة من  الطبيِة،  ما بني األجهزِة 
دون معرفِة سبب ذلك.

تعيش يارا املشاكسة في عالِم املجهوِل، 
هلوسات، أفكار، أحالم.. إنه عالُم الغيبوبِة 
ك 

ُ
التي ال شعوَر فيها إال عبر النوِم وجفون

، تستمُع بالحياِة 
ً
مستيقظة، ليست كئيبة

رغم ضغطها، ارتسم الوجُع على مالمِح 
وجِهها مع انتهاِء وجبِة العالج الكيماوي، 
 عــن الــســرطــاِن الكثير وال 

ُ
هــي ال تــعــرف

 
ٌ
 لــهــا حكمًا بـــاإلعـــداِم بــل هــي حــالــة

ُ
يــمــثــل

 معها لتستمرَّ الحياة.
ُ

تتعايش
ــهــا ضد 

َ
اخـــتـــارت يــــارا أن تـــواجـــَه مــعــركــت

 
َ

الوصول  
َ

تحقق وأن  بالرقِص،  السرطاِن 
الحياِة من دون  إلى هدِفها وتركَب سلمَّ 
 صباح، 

َّ
الــنــظــِر إلــى رأِســهــا فــي املــــرآِة كــل

هي ال تناُم إال بعد أن تنتهي من دراسِة 
 

َّ
ها كل قانون البكاء، بعد أن ترى دمعاِت أمِّ
صباح، ففي قانون األمهات أن شعَر البنت 
جزٌء من جماِلها وحسِن مظهِرها، ولكْن 
رأِســهــا هو بمثابِة  يــارا شعُر  في قانون 
»تلك  األخـــيـــرة،  فــي غيبوبِتها  ــه  رأتـ حــلــٍم 
 برأِسها وتمتُد إلى 

ُ
 التي ترتبط

ُ
السالسل

لــذا هي تخلصت من تلك  باطِن األرض« 
السالسِل وانطلقت نحو فجِر الحياة.

 مع 
ُ

فــي بـــالدي، مــئــاُت الــعــذابــات تتعايش
 

ُ
مرِض السرطان، ذلك الصامُت الذي يدخل
إلى جسِم اإلنسان من دون استئذاٍن، فال 
 الـــبـــذيء، فأنت 

ُ
مــرحــبــا بــك أيــهــا الــضــيــف

 أحالَم أطفاِل بالدي وتقهُر كبيَرهم 
ُ

تقتل
هم وتهدُم 

َ
وتعذُب صغيَرهم وتشتُت شمل

 
ُ

وتجعل بــعــِضــهــم،  عــن  ــهــم 
ُ
وتــفــرق هم 

َ
بيت

مجالِس  في   
ُ
الـــرواة يرويها  منهم حكاية 

النفاِق والنميمة.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

 واضحة ماثلة بني أيدينا عن صور ضجت 
ٌ
مفارقة

بها مواقع التواصل االجتماعي ملجزرٍة مروعة في 
الـــدُم السوري  الــراشــديــن فــي حلب، إذ اختلط  حــي 
ألول مـــرة بـــني شــهــيــٍد وجـــريـــح مـــن أنـــبـــاء ســوريــة 
الـــواحـــدة، واكــتــمــلــت الـــصـــورة عــنــد مــؤيــدي الــنــظــام 
ها حرب طائفية بني سنة وشيعة .

ّ
املصّرين على أن

بيد أن ما حدث ُيعطي دروســًا أخالقية وإنسانية 
ــُســّمً فــي ثــورِة   مــن ســّولــت لــه نفسه أن يــبــّثً ال

ّ
لــكــل

الحرية املستمرة ِبعامها السابع، ضد نظام استبد 
اذ األرض لتحوير مسار الثورة 

ّ
 شذ

ّ
واستجلب كل

من حرب ضد الظلم واالستبداد إلى حرٍب ضروس 
أهلية تأكل أبنائها. 

املـــدن األربــــع، وعمليات  اتــفــاقــيــة  عــلــى وقـــع تطبيق 
والزبداني  أهالي مضايا   من 

ّ
كــل أبناء  بني  التبادل 

وإيــران،  الفتح  بني جيش  املّوقعة  والفوعة،  وكفريا 
جـــاء التنفيذ فــي 15 مــن إبــريــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
املجتمع  مــن مؤسسات  عــارمــة  بعد موجة غضب 
والسياسية  العسكرية  املعارضة  والكيانات  املدني 

الرافضة لها.
بــعــيــدًا عـــن املــســّبــب واملــســتــفــيــد مـــن الـــكـــارثـــة الــال 
 الراشدين إلى مكان آخر، 

ُ
إنسانية، نقلتنا مجزرة

هــو ذاك األصـــل الـــذي تــرّبــى بــه املــواطــن الــســوري، 
ونهل منه خصائل أخالقِه الكريمة املجبولة بفطرته 
اإلنسانية الخيرة النبيلة، خالل لحظة فارقة، ظهرت 
كــل هـــذه الــصــفــات فــي ســاحــة الــراشــديــن، وتــحــّول 
الــثــائــرون الــســوريــون مــن مقاتلني وإعــالمــيــني إلى 

مسعفني للمصابني والجرحى.
 االنــتــقــام االمــتــنــاع عــن تحكيم 

ُ
لــم تــدفــعــهــم شــهــيــة

غلب على إنسانيتهم 
َ
الضمير األخالقي، فأبوا أن ت

ــار االبـــتـــســـامـــات  ــهــ ــلــــم، إلظــ ــــظــ مـــشـــاعـــر الـــحـــقـــد وال
الهواء، وذهبت  أمــام أشــالٍء تناثرت في  والالمباالة 
ت لهم يد  أرواحهم بيٍد غادرة هي ذاتها اليد التي مّدً
العون خالل فترة الحصار . ما أشبه اليوم باألمس، 
وكم هو غريب ومريب الذي يحدث في بلدنا، وكم 

من دروٍس علت فوق رؤوسنا لم ننتبه لها.
ــقــريــب فـــي خــــان شــيــخــون، صــعــدت  فـــي األمــــس ال
أرواٌح إلى بارئها بال قطرة دم واحــدة، هزت أركاَن 
اإلنسانية في أنحاء العالم العربي والغربي، ودخلت 
الثورة في محطة أخــرى. مؤسف جدًا  إثرها  على 
عند أبناء الوطن الواحد أن تحيا اإلنسانية في مكان، 
حّرك صور مشاهد 

ُ
وتموت في مكان آخر، إذ لم ت

ــان شــيــخــون مــشــاعــر مـــن يقفون  املــــوت ألبـــنـــاء خـ
املحشوة  وال حتى المست ضمائرهم  النظام،  مع 
بــأفــيــون الــكــره ألبــنــاء وطــنــهــم، فــتــراهــم يسخرون 

 يوم بمشاهد القتل والتعذيب.
ّ

ويتلذذون كل
ــفـــرحـــون بــمــوتــنــا ويــقــذفــون  يــتــبــاكــون عــلــيــنــا، ويـ
السوري  النسيح  بتفتيت  آبهني  غير  علينا،  هم 

ُ
الت

عن  الحديث  وعند  منذ ســت ســنــوات،  املستننزف 
نملك  نعد  لم  نا 

ّ
أن رأينا  النسيج،  هــذا  تبقى من  ما 

مقومات شعب يساهم في بناء وطن .
 الــراشــديــن هــي معركة انــتــصــار الــحــق على 

ُ
واقــعــة

الباطل، انتصار القيم واألخالق، على محور الشر 
ي لشهيِة القتل. ليس الوطن وحده هو املشترك 

ّ
املغذ

يحيا  التي  الشمولي  املفهوم  هي  اإلنسانية  بيننا، 
وطننا بها ونحيا نحن بها.

يمان دابقي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

مع  املتزامنة  البكالوريا  »دخــلــة«  أصبحت 
االخــتــبــارات الــريــاضــيــة منذ ســنــوات قليلة 
إحــــدى الــشــعــائــر الــتــي تــنــتــظــم بـــني شــهــري 
ــار، وهـــو موعد  إبــريــل/ نــيــســان ومــايــو/ أيــ
ســـنـــوي، يــقــتــضــي أن يــســتــعــد لـــه الــتــامــيــذ 
فيما يشبه شعائر الطواف، فهو في جانب 
وعــدم  والــتــســتــر  بالتكتم  يتميز  مــنــه  كبير 
اإلفصاح على محتواه، حتى ال يفقد طابعه 
أو  للمراقبة   

ً
عــرضــة يــكــون  وال  التشويقي، 

املنع، خصوصا بعد أن تم تسجيل حاالت 
متعددة من التجاوزات والحوادث الخطرة.

املحكية  اللهجة  إلى  استنادا  الدخلة،  تفيد 
حفل  مــن  الختامية  الليلة  زفـــة  الــتــونــســيــة، 
إلى منزلة  العروسان  ينتقل  العرس، حيث 
اجــتــمــاعــيــة أخـــــــرى، ويـــــغـــــادران الــعــزوبــيــة 
لانضمام إلى عالم املتزوجني. وربما لهذا 
السبب تحديدا، تم إطاق هذه الكلمة على 
اختبارات  تــرافــق  التي  االحــتــفــاالت  طقوس 
البكالوريا، إذ تعطي هذه االحتفاالت التي 
ــم، تــشــهــده  هــــي اســـتـــعـــراض شـــبـــابـــي ضـــخـ
لتوديع  االنطاق  إشــارة  الثانوية،  املعاهد 
مـــرحـــلـــة الــــثــــانــــوي واالســـــتـــــعـــــداد لـــدخـــول 
مــرحــلــة أخــــرى هــي الــجــامــعــة، وهـــي ليست 
مــجــرد حــقــبــة عــمــريــة، أو مــرحــلــة دراســـيـــة، 
مــشــوار حياتي جــديــد ومختلف عما  إنــمــا 
ســبــقــه. لـــذلـــك، كـــانـــت الــدخــلــة بـــهـــذا املــعــنــى 

سالم الكواكبي

عشية االنتخابات الرئاسية الفرنسية غير 
املحسومة وحّمالة املفاجآت، أطلق إرهابي 
م السير 

ّ
النار على عربة لشرطة املرور تنظ

ــوارع الـــعـــالـــم وأكـــثـــرهـــا  ــ ــ ــــد أجـــمـــل شـ فــــي أحـ
ــًا: الــشــانــزلــيــزيــه. الـــشـــارع الــــذي على  زحـــامـ
ل 

ّ
الــرئــاســي، وُيمث أمــتــار مــن القصر  بضعة 

ــقــام فــيــه اســتــعــراضــات 
ُ
ــزًا وطــنــيــًا حــيــث ت رمـ

من  تموز  يوليو/   14 فــي  الجمهورية  عيد 
كل عــام، كما أنــه من أهــم املعالم السياحية 
بأغلى  فيستقبلها  األثــريــاء،  يرتادها  التي 
املــحــات والــخــدمــات. وكما هــي كــل األماكن 
مــرتــفــعــة الــتــكــلــفــة ومـــشـــهـــورة االســـــــم، هــو 
ــثـــري بــامــتــيــاز.  ــاد الـــعـــربـــي الـ ــيــ شـــــارع االرتــ
كــريــم، وهــذا اســم املــجــرم، سبق وأن حــاول، 
وألســبــاب جرمية ال ديــنــيــة، قتل ثــاثــة من 
رجــال الشرطة سنة 2001 وحكم عليه مدة 
طويلة، ولكنه خرج بعد 12 عاما مستفيدًا 

من النظام القضائي الفرنسي »الرؤوف«. 
ــداء الـــــذي أثـــــار الــهــلــع فـــي كل  ــتــ حــصــل االعــ
ــنـــاء  ــة، فــــي أثـ ــيـ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــمـ أنــــحــــاء الـــعـــاصـ
خــــــــروج مـــرشـــحـــي الــــرئــــاســــة األحــــــــد عــشــر 
عــلــى الــشــاشــة، فــي تــوقــيــٍت كـــان مــقــّررًا قبل 
ــداء لــيــتــوجــهــوا إلــــى نــاخــبــيــهــم. فــات  ــتــ االعــ
الــحــظ مــجــمــلــهــم، ألن مــداخــلــتــهــم املــبــاشــرة 
قوا عليه، 

ّ
جاءت في أثناء االعتداء، فلم ُيعل

ــنـــني مــنــهــم عـــلـــى األقـــــــل، فـــرانـــســـوا  ــكـــن اثـ ولـ

إحــــدى شــعــائــر الــعــبــور. مــا يــشــّدنــا، ونحن 
ــقــــدرة الــفــائــقــة  ــلـــة، هـــو هــــذه الــ نــتــابــع الـــدخـ
والــهــائــلــة الــتــي يــبــديــهــا الــشــبــاب الــتــلــمــذي 
عــلــى تملك الــفــضــاء املـــدرســـي، و»احــتــالــه« 
بشكل واضح، حيث يتم تركيز علم الدخلة، 
ــرى الــعــمــاقــة، على  ــ ــات األخــ ــرايــ وبـــعـــض الــ
أعــلــى الــبــنــايــات املــدرســيــة، ليصبح فــضــاًء 
مــحــّررا، ولــو ســاعــات، فــي مــحــاكــاٍة ضمنيٍة 
لطقوس اإلنزال العسكري الذي تقوم به فرق 
املستعصية  األمــاكــن  احــتــال  عند  الطائع 
وتحريرها، وكأن التاميذ بذلك يثأرون من 
را للمربني، إذ 

ّ
فضاٍء يظل سنة كاملة مسخ

يصبح املعهد بهذه الدخلة ملكهم، بعد أن 
كانوا مجّرد مستعملني له، وفي مساحاٍت 
فعلى خاف  والفصول،  الساحة  مــحــدودة: 
هــــذا الــتــضــيــيــق، يــتــم تــحــريــر كـــل الــفــضــاء 
املدرسي و»استباحته«. لذلك، يصر بعضهم 
عــلــى أن تــبــدأ الــدخــلــة مـــن تــلــك الــفــضــاءات 
الــرمــزيــة، ذات الــقــيــمــة أو»املـــمـــنـــوعـــة«، على  
قاعة  املعهد،  وأعلى شرفات  األسطح  غــرار 
األســتــاذة إلــخ. وقــد يتمطط فضاء الدخلة، 
ليضم مساحاٍت أخرى، على غرار الواجهات 
الخارجية للمعهد، أو حتى بعض البناءات 

املجاورة له.
ــة مــحــامــيــل  ــلــ فـــنـــيـــا وداللــــــيــــــا، تـــضـــم الــــدخــ
وتعبيرات فنية كبيرة، على شاكلة لوحات 
عماقة ورايـــات والفــتــات وأعــمــال غرافيتي 
الفنية  »األعــمــال  مــن  وغيرها  وتنصيبات، 

اليميني،  الجمهوريني  فيون، مرشح حزب 
وإيمانويل ماكرون، مرشح الوسط، تمكنا 
مــن االطــــاع ســريــعــًا عــلــى األخــبــار األولــيــة، 
ــا تــعــلــيــقــاٍت لــهــمــا عــلــى الـــحـــدث في  وأدمـــجـ
مواجهة الكاميرا. وظهر جليًا مدى محاولة 
ــتــــراجــــع فــــي اســـتـــطـــاعـــات  فــــيــــون، وهـــــو املــ
الرأي، بسبب فضائحه املالية وتصريحاته 
الحدث،  هــذا  على  القفز  املتناقضة حولها، 
واســتــخــاص أعــظــم الــفــائــدة مــنــه، ليحصر 
األمر بضرورة محاربة اإلرهــاب اإلسامي، 
مضيفًا إليه، بطريقٍة تدعو إلى االستغراب، 
اتهامًا مبطنًا لبعض الجمعيات اإلسامية 
الــفــرنــســيــة املـــرخـــصـــة، مــعــتــبــرًا أنــهــا تعمل 
لصالح »أممية« جماعة اإلخوان املسلمني، 
ها، وربما، ماحقة أعضائها. 

ّ
وداعيًا إلى حل

لم يترك هذا املرشح فرصة ملرشحة اليمني 
املتطّرف العنصري، مارين لوبان، لتضيف 
شيئًا. لقد مارس املزاودة السياسية، ودعا 
ــران والنظام  التحالف مــع روســيــا وإيــ إلــى 
 منقوص 

ٍ
اإلرهـــاب، بوعي السوري ملحاربة 

ــة. كــان  ــّوثـ ــلـ ــم يـــأبـــه لــحــمــولــتــه املـ ومـــغـــالـــط لـ
ُيدغدغ ناخبي التطّرف والرهاب اإلسامي 
السياسية،  املكونات  كــل  مــن  والعنصريني 
املتطّرف  باليمني  حصرهم  يمكن  ال  حيث 
ــح الـــيـــمـــيـــنـــي،  ــًا. واســـــتـــــرســـــل املــــــرشــــ ــمــ ــتــ حــ
الــقــضــائــيــة في  نــظــريــًا للماحقة  الــخــاضــع 
إلى اعتقاالت  الفساد، وصار يدعو  قضايا 
بني. 

َ
واملراق املشبوهني  كل  تطاول  جماعية، 

ــلـــم أيـــنـــمـــا حــلــت،  ــبــــداد والـــظـ ــتــ أشــــكــــال االســ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــســانــدة  خــــال  مـــن 
ــاب،  والــاجــئــني الــســوريــني وضــحــايــا اإلرهــ
ــة..  ــادلـ ــعـ وغـــيـــرهـــا مـــن املـــســـائـــل الــكــونــيــة الـ
إلــــــخ، حـــيـــث تــكــشــف الـــدخـــلـــة، عـــلـــى خـــاف 
أن  الباحثني،  تعوق  التي  النمطية  الــصــور 
الــشــبــاب يــرتــبــط ذهــنــيــا وعــاطــفــيــا بقضايا 
املــضــطــهــديــن فــي الــعــالــم، وأســـاســـا قضايا 
العاملني، العربي واإلسامي. وسجل ثان هو 
القضايا االجتماعية األخاقية التي يطغى 
ــــرار الــفــقــر،  عــلــيــهــا الــطــابــع املــحــلــي، عــلــى غـ
والصحية   االجتماعية  الخدمات   البطالة، 

والفساد.. إلخ. 
يمكن مــن قــــراءة عــابــرة ملــجــمــوع الــلــوحــات 
ــات املـــرفـــوعـــة لــلــدخــلــة  ــ ــرايـ ــ والــــشــــعــــارات والـ
مــن  بـــــشـــــيء  نــــســــتــــنــــتــــج،  أن  ــا  ــ ــواهـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ومـ

املــدعــوم  الجمهوري  كما  املــتــطــّرف،  لليمني 
ُيـــغـــازل الــرئــيــس فاديمير  روســـيـــًا، والــــذي 
والــنــازلــة. كما يجمعه  الصاعدة  بوتني في 
والــدفــاع عن موبقاتهم  العرب  الطغاة  حب 
ساهم  وبــالــتــالــي،  واالئــتــمــانــيــة.  السياسية 
»داعـــش«، بوعي كبير وعميق، في حماٍت 
استخباراتية  أجــهــزة  بها  تــقــوم  انتخابيٍة 
الفرنسية.  وإعامية روسية على األراضــي 
وال تخلو هذه الحملة من تنّوع، فمن أقصى 
اليمني مع مارين لوبان، مرورًا بوسطه مع 
فرانسوا فيون، ووصواًل إلى أقصى اليسار 

مع جان لوك ميانشون. 
ــــي فـــــي االنــــتــــخــــابــــات  ــــشـ ــــداعـ الــــتــــصــــويــــت الـ
من  تقريبًا  األول  هــو  الفرنسية  الــرئــاســيــة 

الكبرى  املدن   ما، فدخات 
ً
التعميم، مفارقة

إلــى حد  فــي جلها، منخرطة،  والــحــواضــر، 
وأخاقية  اجتماعية  في سجل مسائل  مــا، 
محلية، تجيز أحيانا تجاوزات ما للضمير 
األخــاقــي الــجــمــعــي، فــي حــني تــظــل دخــات 
ــن رســـائـــل  ــ  عـ

ً
ــرة ــبــ ــعــ ــيــــة مــ ــلــ ــنــــاطــــق الــــداخــ املــ

سياسية أممية في أحيان كثيرة، كما أشير 
تتسرع  توقعاٍت  وذلــك على خــاف  سابقا، 
في ربط تاميذ املناطق الداخلية بالشعور 
بالحرمان والتفاوت الجهوي، فهؤالء، على 
خاف ذلك، مرتبطون بالكوني، ألن املعاناة 

اإلنسانية واحدة.
ومع ذلك، علينا أال نستبعد أيضا أن تكون 
الــثــقــافــة املــحــافــظــة لــجــهــات الــداخــل وكثافة 
الـــرقـــابـــة االجــتــمــاعــيــة هــنــاك ال تــجــيــز مثل 
تلك الدخات التي فيها، كما أشير سابقا، 
الــجــرأة، قد ال تتيحها املناطق  جرعات من 

الداخلية شكا ومضمونا.
ومـــع ذلـــك، تــظــل الــدخــلــة حــيــة مــربــكــة وغير 
مــتــوقــعــة، مــحــكــومــة بتفاصيل صــغــيــرة، ال 
ننتبه إليها، نحن معشر الكهول، خصوصا 
 أغفلت شبابها. 

ً
في ظل مجتمع أنجز ثورة

لم  عــن وعــي شبابي  أن تعبر  الدخلة  تريد 
نحسن اإلصغاء إليه، فظل يربكنا من حنٍي 
إلــى آخــر. إنها شكل مــن املشاركة فــي تدبر 
الشأن العام، ولكن بنحو ومفردات مغايرة، 

وربما صادمة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فأن  الديمقراطية،  االستحقاقات  في  نوعه 
»الفاعلة«  باملشاركة  إرهابية  منظمة  تقوم 
ــة، ســـيـــكـــون درســــًا  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ فــــي عــمــلــيــة ديـ
الــعــلــوم الــســيــاســيــة.  أســاســيــًا فــي مستقبل 
هذه  على  الفعل  ردود  ستكون  املقابل،  فــي 
املــشــاركــة غــيــر املــنــتــظــرة واملــلــفــوظــة، أيضًا 
ــة مـــــدى اضـــمـــحـــال  ــ ــدراسـ ــ ــرًا مـــهـــمـــًا لـ ــ ـ

ّ
ــــؤش مـ

الوعي الديمقراطي أو نموه. فمن سيخضع 
ــذهــا داعــش 

ّ
إلــى الــدغــدغــة الــدمــويــة الــتــي نــف

ــه،  ــ لــيــســتــفــيــد مــنــهــا عــــن قـــصـــد أو مــــن دونـ
مرشحو فاديمير بوتني، سيكون مساهمًا 
التي  الديمقراطية  املؤسسة  ضعضعة  فــي 
ــة  ــدالـ ــعـ ــة والـ ــريـ طـــاملـــا تــغــنــت بـــهـــا بـــلـــد الـــحـ
ــذه الــوصــولــيــة  ــ ــا مـــواجـــهـــة هـ ــ واألخـــــــــوة. أمـ
ذها، بالوعي 

ّ
السياسية، بمن أدارها ومن نف

ــم الــــوطــــنــــي، وبــتــعــزيــز  ــتـــاحـ ــالـ ــــي، وبـ ــــدنـ املـ
مفاهيم العيش املشترك، واالنفتاح على كل 
التنوع الذي يعيشه املجتمع، فستكون هي 
مــن مصيٍر غامٍض،  للهروب  األنــســب  الحل 
ــــوى الــــظــــامــــيــــة، عـــلـــى مــخــتــلــف  ــقـ ــ تـــعـــمـــل الـ
توجهاتها، على إيقاع الفرنسيني في أتونه.

صـــّوت »داعــــش«، فــي األمـــس الــقــريــب، بنعم 
لــلــمــرشــحــني األســــــوأ ســيــاســيــًا وأخـــاقـــيـــًا، 
وصاحبي النظرية اإلساموفوبية بامتياز. 
ــــض هـــذا  ــة تــقــتــضــي رفــ ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــكـــن الـــديـ لـ
فهل سيفعلها  الغــيــًا.  واعــتــبــاره  التصويت 

الفرنسيون؟ 
)كاتب سوري مقيم في باريس(

املنافسة  للطاب  بذلك  وتتيح  الجماعية«، 
ــات  ــويــ ــهــ ــات الــ ــ ــبــ ــ ــن أجـــــــل إثــ ــ والــــتــــســــابــــق مــ
الجماعية، وجعلها مرئية إلى حد اإلبهار، 
ــن تــنــافــس  ــ ــب االنــــتــــبــــاه تـــعـــويـــضـــا عـ ــلــ وجــ
مــدرســي أحــيــانــا، يــســحــق مــن فـــرط وطــأتــه 
الــهــويــات الــفــرديــة،  وتــجــّســد االمــتــحــانــات. 
ومما يترتب عنها من ترتيب وحصول على 
بينما  املعنى،  بهذا  والــشــهــادات،  العامات 
املنافسات  الدخلة  ذلــك، تحول  على خــاف 
ــيــــة بــــــني مـــعـــاهـــد  ــمــــاعــ إلــــــــى مــــســــابــــقــــات جــ
ومجموعاٍت وجهاٍت فيها أعمال جماعية، 
ال يــنــســب فــيــهــا الـــنـــجـــاح إلــــى شـــخـــص، بل 
إلى مجموعات  تعبر بذلك عن اختاجات 
وأمـــانـــي ورؤى جــمــاعــيــة فــتــطــبــع، ولـــو إلــى 
حـــــني، الــــهــــويــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة ملـــــدة مــعــيــنــة، 
خصوصا وأن وسائل التواصل االجتماعي 
ومختلف التقنيات قد تكفلت، في السنوات 
األخــيــرة، بنقل »هــذه الــدخــات«، حيث يتم 
تـــداولـــهـــا بـــني الــشــبــاب عــلــى نـــطـــاق واســــع. 
إنــه اســتــعــراض ضخم للمواهب والــقــدرات 
خاف  على  الجماعية،  والفنيات  واملــــوارد 
ــــذي فــيــه اســتــعــراض  الــتــنــافــس املـــدرســـي الـ
فردي للكفاءات املدرسية، كما أشير سابقا.
أمـــا مــحــتــوى الــدخــلــة ومــضــامــيــنــهــا،  فــانــه 
وعــلــى الــرغــم مــن اخــتــافــهــا مــن مــعــهــد إلــى 
آخـــــر، ومــــن جــهــة إلــــى أخــــــرى، فــإنــهــا ظلت 
هما:  كبيرين،  سجلني  على  تقريبا  موزعة 
التنديد بكل  الــذي يضم  السياسي  السجل 

كما دعا إلى اللجوء إلى فقرة دستورية، تم 
التغافل عنها عقودًا، وهي تسمح بتجريد 
الصفة  أنها  معتبرًا  الجنسية،  من  الخائن 
بقيامه بعمل  ُيشكك  أو  ــــدان،  ُي ملــن  األنــســب 

إرهابي على األراضي الفرنسية. 
مــن نــاحــيــتــه، كـــان إيــمــانــويــل مــاكــرون أكثر 
هــــــدوءًا، ولــــم يــقــايــض بــاملــشــاعــر، كــمــا فعل 
فــيــون الـــذي بــدا عليه وكــأنــه ركــض مسافة 
الكاميرا، مضيفًا شيئًا  أمام  ليلهث  طويلة 
مــــن املـــــؤثـــــرات الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى مــضــمــون 
ــاكـــرون إلــى  كــامــه الــســطــحــي. حــيــث نــّبــه مـ
ــيـــره عــلــى حــيــوات  ــأثـ خـــطـــورة اإلرهـــــــاب وتـ
الفرنسيني، من دون الوقوع في فخ الدغدغة 
املناسباتية لعواطف الناس العاديني التي 
كما  املــتــطــّرفــون،  اليمنيون  أجــادهــا  لطاملا 
بصورة  نــّبــه  وقــد  التقليدي.  اليمني  بعض 
جليٍة إلــى ضـــرورة عــدم الخلط فــي األمــور، 
وفـــي طـــرح املــفــاهــيــم، وفـــي اتــهــام مجموعة 
بــشــريــة، تــشــكــل مــكــونــًا مــهــمــًا فـــي املجتمع 
الفرنسي. داعيًا إلى تعزيز مفاهيم العيش 
املشترك، ملجابهة محاوالت من يسعى إلى 

تهديده بيد واحدة. 
تـــوجـــهـــان أســـاســـيـــان يــــحــــاوالن اســتــقــطــاب 
الــنــاخــبــني بــطــرائــق مــخــتــلــفــة. وعــلــى الــرغــم 
ــرك« لـــدى تنظيم  ــ مـــن أن الــديــمــقــراطــيــة »شـ
»واجـــبـــه«،  أّدى  فــإنــه  ومستقطبيه،  داعـــش 
ــي االنـــتـــخـــابـــات  ــ وأدلـــــــــى بــــصــــوت املــــــــوت فـ
ــبـــر  ــبـــق، فــــأســــدى الـــخـــدمـــة األكـ بـــشـــكـــل مـــسـ

هذا الطقس الشبابي الجديد في تونس

داعش يصّوت في االنتخابات الفرنسية

تريد الدخلة أن 
تعبر عن وعي شبابي 

لم نحسن اإلصغاء إليه، 
فظل يربكنا من 

حيٍن إلى آخر

أدلى »داعش« 
بصوت الموت في 

االنتخابات الفرنسية 
بشكل مسبق، فأسدى 
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يقول مصباح 
شبانه إنه عمل 

نحو 66 عامًا في 
توزيع الصحف 

والمجالت. ومع 
التوزيع، تحول إلى 

ذاكرة القدس، 
هو الذي واكب 
مراحل كثيرة، ما 

زال يذكرها

فقراء في الدنمارك
سياسة خفض اإلعانات تضرّ بالمواطنين

1819
مجتمع

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بجدار  ملتصقًا  الصغير،  ركنه  في 
ــوار  ــ ــرب أســ ــ ــة قــ ــ ــدّي ــيــ مــــدرســــة الــــرشــ
زال  مــا  الــقــدس،  فــي  القديمة  البلدة 
ــقـــدســـي مـــصـــبـــاح شـــبـــانـــه يــحــافــظ  ــن املـ املـــسـ
على مكانه منذ أكثر من ستة وستني عامًا. 
فــي هـــذه الـــزاويـــة، يبيع الــصــحــف واملــجــات 
املحلية والعربية. لم يتغّير ولم يتبّدل رغم 

مرور األيام والسنوات.
رحل كثيرون من الذين عرفهم في إطار عمله 
ع صحف. رحل أيضًا زمياه في 

ّ
بائعًا وموز

املهنة عمير ونــوح. كان األّول قد اتخذ ركنًا 
له قرب مبنى كولومبيا الشهير إلى الغرب 
مــن بـــاب الــعــمــود، أحـــد أشــهــر أبــــواب البلدة 
القديمة من القدس. أما الثاني، فاختار شارع 
صاح الدين الشهير ليبقى فيه عقودًا. هذا 
أحــداثــًا كثيرة ترتبط بتاريخ  الــشــارع شهد 
ــقــــدس، إضـــافـــة إلــــى انــتــفــاضــتــي األقــصــى  الــ

تقّدر جهات ُتعنى بشؤون 
العائالت الفقيرة أن 152 ألف 
شخص سيعانون من الفقر، 

خالل العامين المقبلين

كان يتقاضى 12 دينارًا 
إضافيًا من كل صحيفة، 

عدا نصيبه من التوزيع

بدأ شبانه عمله بائعًا 
وموزّعًا للصحف في سن 

الحادية عشرة

املجاهدين  مقبرة  فيه  أيضًا،  الــقــدس.  وهبة 
حيث يــرقــد عــدد مــن شــهــداء الهبة األخــيــرة، 

من بينهم بهاء عليان.
عـــًا للصحف 

ّ
بـــدأ شــبــانــه عــمــلــه بــائــعــًا ومـــوز

الحادية عشرة، بعدما توفي والده  في سن 
عبد املحسن شبانه. عمل فــي ركــن فــي باب 
ــواب الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــن  ــ ــ ــد أبـ ــ الـــخـــلـــيـــل، أحـ
ــقـــدس، وصــمــد فــيــهــا أحــــد عــشــر عـــامـــًا، ثم  الـ
انتقل إلــى مــقــره الــحــالــي فــي شـــارع الرشيد 
قرب مدرسة الرشيدية املقابلة لسور القدس 
الــعــتــيــقــة، لــيــبــدأ مــســيــرة امـــتـــدت نــحــو ستة 

وستني عامًا. 
ــــن صــحــف  ــــي جـــعـــبـــتـــه ذكـــــريـــــات كـــثـــيـــرة عـ فـ
فــلــســطــني والــــدفــــاع والـــجـــهـــاد. كــــان بعضها 
يــصــدر فـــي مــديــنــة يــافــا قــبــل أن تــصــدر في 
القدس. يذكر أيضًا الكواكب وروز اليوسف 
ــة والــــعــــربــــي الـــكـــويـــتـــيـــة والــســيــنــمــا  ــريـ املـــصـ
والــنــاس وغــيــرهــا. كــان شــاهــدًا على اهتمام 
ــد تـــمـــيـــزت مــديــنــة  ــ ــراءة، وقـ ــقــ ــالــ املـــواطـــنـــني بــ
القدس بحراك إعامي وثقافي وأدبي وفني. 
الــعــقــديــن  إال أن هـــــذا األمــــــر اخـــتـــلـــف خـــــال 
ــل الـــتـــطـــور الــتــكــنــولــوجــي  ــن، فـــي ظـ ــريـ ــيـ األخـ

وظهور وسائل التواصل االجتماعي. 
 الـــقـــدس كـــانـــت مـــركـــزًا أدبــيــًا 

ّ
يــشــيــر إلــــى أن

وثــقــافــيــًا وفـــنـــيـــًا، وكـــانـــت لــصــحــف الـــداخـــل 
ــاد«، و»فــصــل املـــقـــال«، ومــجــات  مــثــل »االتـــحـ
ــودة« ثــقــلــهــا،  ــ ــعــ ــ ــراع« و»الــ ــ ــشــ ــ »الـــفـــجـــر« و»الــ
باإلضافة إلى نقابة الصحافيني التي كانت 

تسمى سابقًا رابطة الصحافيني العرب. 
عـــًا لـــدى صحيفتي 

ّ
يــذكــر شــبــانــه عــمــلــه مـــوز

»الدفاع« و»فلسطني«، اللتني كانتا تصدران 
ــان ســلــيــم الـــشـــريـــف، ومــحــمــود  ــ فـــي يـــافـــا. وكـ
أبـــو الـــزلـــف، ومــحــمــود يــعــيــش، مــن بــني أبــرز 
الــعــامــلــني فيهما. الحــقــًا، اشــتــرى أبـــو الــزلــف 
ويــعــيــش صــحــيــفــة »الـــــدفـــــاع«، وانـــتـــقـــا إلــى 
الــقــدس، وأصــبــح اســم الصحيفة »الــجــهــاد«، 
وقد اتخذت مقرًا مؤقتًا في مبنى صغير تابع 
لــديــر الــســريــان. ثــم انتقلت إلـــى مــوقــع قريب 
مـــن بــــاب املــلــك فــيــصــل، أحــــد أبـــــواب املــســجــد 
األقصى، وحاز عمه عبد املحسن شبانه على 
وكالة توزيع الصحيفة، ثم تسلم املهمة ابناه 
ــه بعد وفاة 

ّ
أن إبراهيم ويحيى. يذكر شبانة 

والده، بدأ العمل في التوزيع إلى جوار ابني 
عمه، ولم يكن يتجاوز حينها 11 عامًا.

عـــًا فـــي صــحــيــفــتــي الــدفــاع 
ّ
خــــال عــمــلــه مـــوز

ــان  ــ ــانـــه مـــكـــانـــتـــه. وكـ ــبـ ــاد، كــــــان لـــشـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
يتقاضى 12 دينارًا إضافيًا من كل صحيفة، 
عـــدا نصيبه مــن الــتــوزيــع. يــقــول: »كـــان هــذا 

املبلغ في ذلك الوقت مثل راتب وزير«. 
أيــضــًا، عــمــل شــبــانــه مــع زمــيــل يــدعــى خضر 
األســمــر فــي تــوزيــع صحيفة يهودية حملت 
ــا يــذهــبــان  ــانـ ــم »بـــالـــســـتـــايـــن بــــوســــت«. كـ ــ اسـ
الغربية  الــقــدس  فــي  الصحيفة  مطبعة  إلــى 

ويــوزعــانــهــا فــي الــســاحــات الــعــامــة وغيرها. 
وبــعــد االحــتــال اإلســرائــيــلــي للمدينة، بــات 
اســـم الــصــحــيــفــة »جـــيـــروزالـــم بـــوســـت«، ومــا 
زالــت تحمل هــذا االســم حتى الــيــوم. استمر 
تلقى  وكــانــت   ،1967 عــام  بعد  توزيعها  فــي 
اهــتــمــامــًا مـــن مــتــابــعــيــهــا ســــواء األجـــانـــب أو 
رؤساء تحرير الصحف الفلسطينية املحلية.

كانت  التي  واملــجــات  الصحف  أبــرز  عربيًا، 
تــصــل إلـــى الـــقـــدس، ويــوزعــهــا شــبــانــه، هــي: 
اليوسف  وروز  والــنــاس،  السينما  الكواكب، 
املصرية، إضافة إلى مجلة العربي الكويتية. 
ــيــــرون، ومـــن  ــثــ كـــــان لـــهـــذه الـــصـــحـــف قــــــراء كــ
أن  إلــى  ويلفت  االجتماعية.  الفئات  مختلف 
املــجــات الــفــنــيــة حــظــيــت بــاهــتــمــام الــشــبــاب، 
الــيــوســف«  أمــــا »روز  الـــفـــتـــيـــات.  خــصــوصــًا 
ــّم بـــهـــمـــا املـــثـــقـــفـــون  ــ ــتـ ــ ــــي«، فـــقـــد اهـ ــربــ ــ ــعــ ــ و»الــ

والسياسيون واإلعاميون.
 
ً
لم تكن حياة شبانه سهلة، فقد عانى طويا

ومـــا زال، خــصــوصــًا بــعــد تــراجــع عـــدد الــقــراء 
كل  يقرأ  كــان  أنــه  يذكر  باملطالعة.  واملهتمني 
الكتاتيب  م مــن 

ّ
الصحف واملــجــات، وقــد تعل

القراءة والكتابة، على يد  الخليل أصــول  في 
أن ينتقل  الشريف، قبل  الشيخ محمد رشــاد 
إلى القدس ليلتحق بمدرسة في حارة الناس. 
لم تخل حياة شبانة من الكفاح. حرص على 
تــربــيــة أبــنــائــه »أحــســن تــربــيــة«، وتعليمهم 
الــعــلــم«. يفتخر  ليصلوا إلـــى »أعــلــى مــراتــب 
بــبــنــاتــه الــعــشــر، الفــتــًا إلـــى أنــهــن يعملن في 
ــقــــدس املــخــتــلــفــة.  الــــتــــدريــــس فــــي مـــــــدارس الــ
القدس.  تاريخ  الرجل شاهدًا على  هــذا  يعّد 
ــمــت تــســلــيــمــًا، إذ 

ّ
 هــــذه املــديــنــة ســل

ّ
يــقــول إن

لـــم يــكــن هــنــاك قــتــال حــقــيــقــي لــلــدفــاع عنها 
األولــى  االنتفاضتني  ومنع سقوطها. خــال 
والــثــانــيــة، ظــل صــامــدًا فــي ركــنــه، رغـــم الــغــاز 
ــدمـــوع خـــــال مــــواجــــهــــات جــنــود  ــلـ املـــســـيـــل لـ
االحتال مع شبان القدس القديمة. مع ذلك، 

لم يبرح مكانه.

القول إّن نسبة الفقراء 
تزداد في الدنمارك 

يبدو أمرًا غريبًا. إلّا أّن 
إحدى الدراسات أشارت 

إلى ارتفاع نسبة الفقراء 
في البالد، خصوصًا بعد 

سياسة خفض اإلعانات، 
وإن لم تعترف السلطة

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يشير تقرير صادر عن مجلس اتحاد العّمال 
ــفـــاع نــســبــة أولـــئـــك الــذيــن  الــدنــمــاركــي إلـــى ارتـ
 الفقر في الباد، وذلك من 

ّ
يعيشون تحت خط

18 ألفًا في عام 2002 إلى أكثر من 44 ألفًا في 
ر نحو 11 

ّ
الوقت الحالي. وفي التفاصيل، يتأث

ألف طفل بسبب الفقر.
ى تعريف حكومة يسار 

ّ
املجلس العمالي تبن

الوسط للفقر في عام 2013، سعيًا إلى إجراء 
الدراسة التي أّدت إلى هذه الخاصة. وينّص 
التعريف على أن الفقير هو »كل شخص ليس 
على مقاعد الــدراســة، وكــان دخله أقــل من 50 
السنوات  الدخل خــال  املائة من متوّسط  في 
 من 14 ألف دوالر«.

ّ
الثاث األخيرة، ويملك أقل

ــــر الـــفـــقـــر االقــــتــــصــــادي مــــن قــبــل 
ّ

وألــــغــــي مــــؤش
حكومة يمني الوسط بزعامة حزب »فينسترا« 
استمّر  ذلـــك،  ورغـــم   .2015 عــام  فــي  الليبرالي 
مجلس العّمال تحت إدارة الخبير االقتصادي 
ـــر 

ّ
يـــونـــاس شــيــوتــز يـــــوول فـــي إصــــــدار املـــؤش

السنوي. ويعزو يــوول زيــادة نسبة الفقر في 
إلى  »انضمام مجموعات طابّية  إلــى  الــبــاد 
النسب السابقة، علمًا أن نسبة الفقر مرتفعة 

بني هؤالء الشباب«.
الــوزراء  الوسط بزعامة رئيس  حكومة يمني 
الرس لوكا راسموسن، دخلت في سجال مع 
رفضها  بسبب  رًا، 

ّ
مؤخ والنقابات  املعارضة 

ــراف بـــهـــا. فيما  ــ ــتـ ــ بــحــث تــلــك الــنــتــائــج واالعـ
أثارت تصريحات وزير االقتصاد والداخلية، 
إميل  سيمون  الليبرالي،  التحالف  حــزب  من 
الــذي استهزأ بهذه األرقــام، سجااًل  أميتزبل، 
حـــادًا فــي الــبــاد. قــال إنــه »ال ينبغي تسمية 
العمل،  من  عاطلون  إنهم  إذ  بالفقراء،  هــؤالء 
أضــاف:  االجتماعية«.  اإلعانة  على  ويتكلون 
 فــي الــدنــمــارك 44 ألــف 

ّ
»مـــن الــخــطــأ الــقــول إن

ــاء يحمل إهــانــة جسيمة  فــقــيــر. أظـــن أنـــه ادعــ

ف 
ّ
 يتوق

ّ
اإلعانات، الفتًا إلى أنه على اليسار أن

عــن اســتــخــدام طــاقــتــه البسيطة املــتــبــقــّيــة في 
 

ّ
مثل هــذه األرقـــام، ويــحــاول املساعدة في حل
ما  إلــى  تــؤدي  التي  االجتماعية  اإلشكاليات 

يسمونه فقرًا.
ــّيـــة  ــي مـــســـؤولـ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــار الــ ــيــــســ ــّمــــل الــ ويــــحــ
زيــــادة نــســب الــفــقــر فــي الــبــاد إلـــى سياسات 
ــقـــة، خـــصـــوصـــًا ســيــاســة  ــابـ ــكـــومـــات الـــسـ الـــحـ
رئــيــســة الــــــــوزراء الــســابــقــة هــيــلــي تــورنــيــنــغ 
وكــانــت  و2015(.   2014 عــامــي  )بـــني  شــمــيــت 
دخــلــت على نظام اإلعانة 

ُ
أ اإلصــاحــات التي 

وفرضت  املــســاعــدات  صت 
ّ
قل قــد  االجتماعّية 

ــــــر عــلــى 
ّ
نـــظـــام »مــــســــاعــــدة الـــــدمـــــج«، الــــــذي أث

الفقر. ومنذ  عائات كثيرة تعيش على خط 
ــيــــاســــات حـــكـــومـــة يــمــني  ــــني، وبـــفـــعـــل ســ ــامـ ــ عـ
الــلــيــبــرالــي، زادت نسب  الـــوســـط واالئــــتــــاف 
ــزوح الـــداخـــلـــي فـــي الـــدنـــمـــارك.  ــنــ الـــتـــشـــرد والــ
ــــرت اإلصـــاحـــات فــي إطـــار قــانــون الــدمــج 

ّ
وأث

وخفض املساعدة على 14 ألف عائلة، بحسب 
 
ّ
ع أن تزداد نسب الفقر، إذ أن

ّ
املجلس. ويتوق

بــدأت تظهر قبل أشهر فقط. على  التأثيرات 
املثال، تتضمن اإلصاحات تخفيض  سبيل 
ــب أحـــد الـــزوجـــني إذا لـــم يــكــن الــثــانــي قد  راتــ

التحق في عمل ملدة 225 ساعة.
لــلــمــجــلــس  ــة  ــ ــ ــارت دراسـ ــ ــ ــام 2015، أشـ ــ ــــي عـ وفـ
أنــه منذ نهاية التسعينيات، بــدأ النزوح  إلــى 
الداخلي ألولئك الذين يحصلون على إعانات 
وبـــدل بــطــالــة، علمًا أنــهــم خـــارج ســـوق العمل 
مــنــذ ســنــوات. ويــتــركــز معظمهم فــي بــلــدّيــات 
الهامش، بعيدًا عن املدن الكبرى ككوبنهاغن 
وآرهوس. أّما هاتان املدينتان، فقد استقبلتا 
في الضواحي أولئك الذين يتمتعون بتعليم 

جيد من شمال وغرب الباد.
ــعــنــى بـــشـــؤون الــعــائــات 

ُ
ــــت جـــهـــات ت ــا زالـ ومــ

ألــف شخص سيعانون  أن 152  تقّدر  الفقيرة 
مـــن الــفــقــر، 69 فـــي املـــائـــة مــنــهــم نـــســـاء، وذلـــك 

ــادة فـــي عــدد  ــزيــ خــــال الــعــامــني املــقــبــلــني.  والــ
ر على عائات لديها أطفال صغار، 

ّ
الفقراء تؤث

ويـــجـــد كـــثـــيـــرون أنــفــســهــم غــيــر قــــادريــــن على 
تغطية نفقاتهم وتأمني بدل بإيجار منازلهم، 
مـــا يــضــطــرهــم لــلــبــحــث عـــن بـــدائـــل أخــــرى أقــل 
ــف فـــي مـــجـــال اإلعـــانـــة 

ّ
كــلــفــة. ســيــاســة الــتــقــش

»دفع  بحجة  اليمني  بدأها  التي  االجتماعية، 
الناس إلى سوق العمل«، جعلت آالف األطفال 
في حالة عــوز، وفقًا ملا يقوله بعض األهالي 

الذين يحتجون على أوضاعهم. 
 على 

ّ
من جهته، يرى اليسار ويسار الوسط أن

حــكــومــة الــلــيــبــرالــّيــني وبــقــيــة األحـــــزاب العمل 
من خال ثاث مبادرات، وهي »القضاء على 
املزيد  وإيجاد  التعليم،  على  والتركيز  الفقر، 
من فرص العمل«. ويقول مقّرر شؤون العمل 
اليف  الديمقراطّيني،  االجتماعّيني  حــزب  فــي 
الن يانسن: »بــدل انــتــزاع الــفــرص مــن الناس، 

يجب منحهم الفرص«.

إثــر  الــســخــط  ــم«. وازداد  ــالـ ــعـ الـ ألفـــقـــر ســـكـــان 
من  العظمى  النسبة  أن  إلــى  أميتزبل  تلميح 
هؤالء الفقراء هم من املهاجرين من أصل غير 
 أربعة أجانب 

ّ
 واحــدًا من كل

ّ
غربي. أضاف أن

جــاؤوا إلى الباد هم من خلفّية غير غربية. 
 
ّ
ه من الجّيد إرسال رسالة تفيد بأن

ّ
»أعتقد أن

لبقية سكان  إعــانــة  مكاتب  ليست  الــدنــمــارك 
الــعــالــم«. وحــّمــل الــحــكــومــات الــســابــقــة )يــســار 
الوسط( مسؤولّية إنتاج أجيال تعيش على 

بطاقة هوية

مصباح 
شبانه

مقدسي وزّع صحفًا 
على مدى 66 عامًا

ال جامعة في الجزيرة

طالب سقطرى خارجها

القائمون على 
سقطرى يعملون حاليًّا 

على تأسيس جامعة 
في حضرموت

سقطرى ـ العربي الجديد

ــدد كــبــيــر مـــن خـــّريـــجـــي الــثــانــويــة  يــضــطــّر عــ
ــزيـــرة ســقــطــرى الــيــمــنــّيــة إلــى  الـــعـــامـــة فـــي جـ
مــغــادرتــهــا، بــهــدف االلــتــحــاق بــالــجــامــعــات، 
بسبب عــدم وجــود تخّصصات متنّوعة في 
الجزيرة، التي تضم كلّيتني فقط. وال توجد 
ة في سقطرى، بل كلّية تربية 

ّ
جامعة مستقل

تتبع جامعة حضرموت وتضم أربعة أقسام، 
هي االجتماع، والدراسات اإلسامية، واللغة 
العربية، واللغة اإلنكليزّية. وال يتجاوز عدد 
الــــ 400. وتـــوجـــد أيــضــًا كلّية  ب فــيــهــا 

ّ
الـــطـــا

املحاسبة  فــي  دبــلــومــًا  تمنح  الــتــي  املجتمع، 
والحاسوب، ويقدر عدد طابها بـ 120.

ب الذين غادروا 
ّ

عيسى أحمد هو أحد الطا
جامعة  في  دراسته  متابعة  بهدف  الجزيرة 
عدن )جنوب(، وقد اختار تخّصص الكيمياء. 
خذ قراره بمغادرة الجزيرة التي ولد ونشأ 

ّ
ات

فيها، بهدف الــدراســة فــي جامعة عــدن على 
الجديد«:  »العربي  لـ  يقول  الخاص.  حسابه 
ــّمـــل طـــــاب ســـقـــطـــرى كــــامــــل تــكــالــيــف  »يـــتـــحـ
ــدن، من  ــ ــة فـــي جـــامـــعـــات ومـــعـــاهـــد عـ ــدراســ الــ
سفر ودراســة وسكن وغيرها. حتى الطاب 
الذين حصلوا على منح دراسّية، فقد توقفت 
اتهم املالّية بسبب الحرب«. ويصف 

ّ
مستحق

ظـــروف طــاب سقطرى فــي عــدن بـــ »السيئة 
لــلــغــايــة« فـــي ظـــل عـــدم اهــتــمــام الـــدولـــة بــهــم. 
 فصل دراسي، 

ّ
يزور عيسى أسرته نهاية كل

رغم التكاليف الباهظة التي يتكّبدها بسبب 
الــســفــر إلـــى الــجــزيــرة، جـــّوًا أو بــحــرًا. ويــقــدر 
ب سقطرى فــي عــدن بأكثر 

ّ
عيسى عــدد طـــا

عون على مختلف جامعاتها 
ّ
من مائة، يتوز

ومعاهدها. 
الختناني عن وضع  ال يختلف وضــع سعد 
لالتحاق  رأســـه  غـــادر مسقط  الـــذي  عيسى، 
يقول:  فــي جامعة حــضــرمــوت.  الــطــّب  بكلّية 
»ال توجد كلّية لتدريس الطب في سقطرى. 
لذلك، كان ال بّد من مغادرة الجزيرة للدراسة 
إلى  مشيرًا  منها«،  نعاني  التي  املشقة  رغــم 
ه لم يزر الجزيرة منذ نحو 14 شهرًا بسبب 

ّ
أن

ارتـــفـــاع أســعــار تــذاكــر الــطــائــرات، واملــخــاطــر 
املحتملة في حال السفر بحرًا«.

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقــــول الــخــتــنــانــي لــ ويــ
نتحّملها  الــتــي  الباهظة  التكاليف  »بسبب 
ــــنــــا 

ّ
ــة خــــــــارج الـــــجـــــزيـــــرة، نـــشـــعـــر أن ــ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ

ــبــــاد«، الفـــتـــًا إلــــى مــنــاشــدة  ــــارج الــ ــــدرس خـ نـ
الــجــهــات الــحــكــومــّيــة لـــدعـــم طــــاب ســقــطــرى 
فـــي مــحــافــظــات أخـــــرى، مـــن دون اســتــجــابــة. 
كلفة  بتخفيض  الحكومة  »طالبنا  يضيف: 
بالفشل«.  بـــاءت  مــحــاوالتــنــا   

ّ
أن  

ّ
إال الــتــذاكــر، 

 الحكومة اليمنية أّمنت سفينة 
ّ
يشير إلى أن

لنقل املسافرين  ــم،  مــيــد دريــ اســمــهــا  حــديــثــة 

مــن وإلـــى الــجــزيــرة، بعد غــرق سفينة ركــاب 
كانون  ديسمبر/  في  قبالة ساحل سقطرى 
األول املاضي، بعدما كان السفر إلى الجزيرة 

محفوفًا باملخاطر«. 
التربية  ب كلية 

ّ
اتــحــاد طــا ويــوضــح رئيس 

في محافظة جزيرة سقطرى، سعيد صالح، 
وعدم  الجزيرة،  في  الخيارات  محدودّية   

ّ
أن

وجود فرص عمل، دفع عددًا من الشباب إلى 
محافظة حضرموت  إلى  والسفر  مغادرتها 
لـــلـــدراســـة، »بــحــثــًا عـــن تخصصات  أو عــــدن 
 أن 

ّ
أخــــــرى غـــيـــر مـــتـــوفـــرة فــــي الــــجــــزيــــرة. إال

تشكل  الــدراســة  ومــصــاريــف  السفر  تكاليف 
تحديًا أمامهم«. ويطالب الحكومة الشرعية 
االهتمام بقطاع التعليم األكاديمي، وإنشاء 
فــي سقطرى إلنــهــاء معاناة  جامعة خــاصــة 

أبناء الجزيرة.
ــل رجــــل األعـــمـــال الــحــضــرمــي 

ّ
ــك، تــكــف ــ إلــــى ذلـ

عــبــدالــلــه بــقــشــان فــي إنــشــاء مــســاكــن لطاب 
ُسقطرى في حضرموت فقط، ودعم الطاب 

بتذاكر سفر بهدف التخفيف من معاناتهم.
ل طــاب سقطرى السفر جــوًا، بسبب 

ّ
ويفض

السفن املتهالكة والحوادث املتكّررة. لكن مع 
رت الحكومة 

ّ
بداية العام الحالي، وبعدما وف

الشرعّية وسائل نقل بحرية حديثة )سفينة 
ميد دريم(، بدأ الطاب يسافرون بحرًا. 

ــى ذلــــــك، يـــؤكـــد عــمــيــد كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة فــي  ــ إلـ
 
ّ
ــدان، أن ــ مــحــافــظــة ســقــطــرى، عــبــد الــكــريــم رعـ

القائمني على املحافظة يعملون حاليًا على 
تـــأســـيـــس جـــامـــعـــة فــــي حـــضـــرمـــوت، مــشــيــرًا 
إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة الـــعـــام املـــاضـــي بــرئــاســة 
آخرين  وثاثة  وعضويته  الجزيرة  محافظ 
من أعضاء هئية التدريس ووكيل املحافظة، 
بهدف إعداد دراسة أولية. ويقول لـ »العربي 
متكاملة  رؤيــة  وضعت  اللجنة  إن  الجديد« 
ــع كــلــيــات مــبــدئــيــًا.  ــ لــبــنــاء جــامــعــة تــضــم أربـ
ومن املقرر أن يبدأ عمل اللجنة خال الفترة 
املـــقـــبـــلـــة ملـــتـــابـــعـــة عـــمـــل الـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة 
والحكومة، إلصدار قرار في إنشاء الجامعة.

 كلّية التربية في الجزيرة 
ّ
ويلفت رعدان إلى أن

منذ نحو عامني،  موازنة تشغيلية  تملك  ال 
عدا عن وجود حقوق لهيئة التدريس، وعدم 
تسديد بدالت اإليجار منذ 12 شهرًا. يضيف 
ــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــحــصــل املــوظــفــون  أنــ
على رواتبهم األساسية فقط، عازيًا السبب 
إلـــى مــطــالــبــة جــامــعــة حــضــرمــوت السلطات 
نفقات  كامل  بتحمل  سقطرى  محافظة  فــي 
ـــهـــا تــتــبــع ســقــطــرى مـــن الــنــاحــيــة 

ّ
الــكــلــيــة، ألن

اإلدارية وليس حضرموت.
رصــدت  الحكومة   

ّ
أن الكلية  عميد  ويــوضــح 

الــوزراء  اجتماع ملجلس  في  للكلية  ميزانية 
تــحــصــل  أن  دون  ــــن  مـ ــر،  ــ ــهـ ــ أشـ ــة  ــ ــعـ ــ أربـ قـــبـــل 

الجامعة على أي شيء. 

رّبما تبدو بعض األمور النفسّية غريبة. 
 معرفتها تساعدنا على فهم أنفسنا 

ّ
لكن

ــن أكــــثــــر. يــــعــــرض مــوقــع  ـــريـــ وفــــهــــم اآلخــ
»برايت سايد« بعض الحقائق النفسية 

التي قد تبدو غريبة للغاية، وهي:
1- الصداقة التي تنشأ ما بني 16 و28 
عامًا عــادة ما تكون قوية وتــدوم إلى 

األبد.
األفضل  النصائح  يــقــّدمــون  الــذيــن   -2
يعانون من مشاكل كثيرة في العادة. 

ــا ال  ــ 3- األشـــــخـــــاص األذكــــــيــــــاء عـــــــادة مـ
يتمتعون بخط جيد.

طـــريـــقـــة  ــلــــى  عــ ـــــر 
ّ
تـــــؤث ال  مــــشــــاعــــرنــــا   -4

ــن. فــــي الــــواقــــع،  ــ ــريــ ــ ــا مــــع اآلخــ ــنـ ــلـ تـــواصـ
الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح. الــطــريــقــة الــتــي 
ــر على 

ّ
نــتــواصــل فيها مــع اآلخــريــن تــؤث

أمزجتنا. 
مــع  األشـــــــخـــــــاص  تــــعــــامــــل  طــــريــــقــــة   -5
الــعــامــلــني فــي املــطــعــم تكشف كــثــيــرًا عن 

شخصيتهم.
ــعـــور قـــوي  6- الــــنــــاس الــــذيــــن لـــديـــهـــم شـ
ــلـــى فـــهـــم أفـــكـــار  بـــالـــذنـــب أكــــثــــر قـــــــدرة عـ

اآلخرين ومشاعرهم.
ــثــــر مــن  ـــني أكــ

ّ
ــل ــيـــســـوا مـــسـ 7- الـــــرجـــــال لـ

النساء. الفرق إنهم يقولون النكات، من 
دون أن يكترثوا لردة فعل اآلخرين. 

الــــخــــجــــولــــون عــن  ــاس  ــ ــنـ ــ الـ يـــتـــحـــدث   -8
بطريقة  ذلـــك  يــفــعــلــون  لكنهم  أنــفــســهــم، 
ــل اآلخــــــــريــــــــن يـــــشـــــعـــــرون بـــأنـــهـــم  ــعــ تــــجــ

يعرفونهم جيدًا.
ــادرًا عــلــى الــتــوقــف عن  ــ 9- إذا لـــم تــكــن قـ

أفــكــارك  تكتب  أن  يفضل   ،
ً
لــيــا التفكير 

عــلــى ورقـــــة. هـــذا األمــــر ســيــريــح دمــاغــك 
ويجعلك قادرًا على النوم.

10- الــرســائــل الــنــصــيــة اإليــجــابــيــة مثل 
صباح الخير وغيرها تفّعل جزء الدماغ 

املسؤول عن السعادة.
أكثر  يجعلك  يخيفك  مــا  تــواجــه  أن   -11

سعادة.
املــرأة كتمان  الــذي تستطيع  الوقت   -12

سر فيه، هو 47 ساعة و15 دقيقة.
ــــون جــعــل  ــاولـ ــ ــــحـ يـ الـــــذيـــــن  الـــــنـــــاس   -13
في  بالوحدة  يشعرون  ســعــداء  الجميع 

نهاية املطاف.
تحتاج ساعات  تكون سعيدًا  حــني   -14

نوم أقل. 
15- حني تمسك يد من تحب تشعر بألم 

أقل وقلق أقل.
 من 

ّ
16- لدى الناس األذكياء أصدقاء أقل

أولئك األقل ذكاء. األذكياء أكثر انتقائية.
17- الـــــزواج مــن صــديــق يــلــغــي احــتــمــال 
ــي املـــائـــة،  ــطــــاق بــنــســبــة تـــفـــوق 70 فــ الــ

ويرجح أن يستمر مدى الحياة.
18- النساء اللواتي لديهن أصدقاء ذكور 

يبقني في مزاج جيد في أحيان كثيرة.
لغتني  يتحدثون  الذين  األشــخــاص   -19
قد تتغّير شخصياتهم لدى االنتقال من 

لغة إلى أخرى.
ــيـــدًا فـــتـــرة طــويــلــة يعد  20 - الــبــقــاء وحـ
سيئًا بالنسبة لصحتك، ويوازي تدخني 

15 سيجارة يوميًا.
)العربي الجديد(

تعرّف على هذه 
الحقائق النفسية الغريبة

أسئلة3
إلى

■ كيف تقيّمون وضع التعليم في البالد؟

مع األسف الشديد، وضع التعليم في بادنا يتدهور يومًا بعد آخر، واليوم 
هو سيئ جدًا باملقارنة مع املاضي. فمئات املدارس أغلقت أبوابها في وجه 
النائية  املناطق  أخــرى في بعض  مــدارس  ثّمة  تاميذها وتلميذاتها، فيما 
شــبــه خــالــيــة. املـــدّرســـون والــتــامــيــذ وأولـــيـــاء أمـــورهـــم مــشــغــولــون بالوضع 
املعيشي الصعب. إلى ذلك، يأتي الوضع األمني املتردي واملعضلة املتعلقة 
تأتي  ثــّم   .

ّ
تعليمهن تلقي  من  الفتيات  تمنع  املسلحة  فالجماعات  بــاإلنــاث، 

املشاكل املرتبطة بالكوادر واملدّرسني، إن لجهة النقص وإن لجهة الرواتب 
الزهيدة.

■ هل يمكن شرح ذلك أكثر؟

األسباب متعددة كما سبق وأشرت، وأبرزها الوضع األمني. فاملدارس غير 
آمنة. ثّم يأتي الوضع املعيشي الهش، خصوصًا في املناطق النائية، حيث 
 املدّرسني والتاميذ مشغولون 

ّ
أن الزراعة. ُيذكر  مصدر الدخل الوحيد هو 

بالزراعة إلى جانب التعليم. وفي موسم حصاد األفيون والخشخاش على 
 الجميع 

ّ
 مدارس والية هلمند )جنوب( أبوابها، إذ إن

ّ
سبيل املثال، تغلق كل

مشغول بذلك. وفيما يتعلق باإلناث، فاألعراف والتقاليد تعّد كذلك أحد أهم 
.
ّ
أسباب تدهور تعليمهن

■ هل كانت ثّمة مبادرات من قبل الحكومة أو المجتمع 
الدولي في هذا اإلطار؟

املجتمع الدولي صرف أموااًل طائلة من خال الحكومة األفغانية ومن خال 
 األوضاع الداخلية لم تسمح بتحّسن 

ّ
املؤسسات التي تعنى بالقضية. لكن

 ثّمة تغييرًا حصل 
ّ
أن التعليم، ال سيما الفساد املالي واإلداري. ُيذكر  حالة 

ه طفيف. نحن نحتاج إلى فرض حالة طوارئ 
ّ
خال العامني املاضيني، لكن

في هذا املجال.

من  أكثر  أّن  إلى  األفغانية  الحكومة  في  مصادر  تشير 
ألف مدرسة في البالد أغلقت أبوابها، فيما تواجه أخرى 
المجتمع  وكذلك  الحكومة  أّن  ويبدو  كثيرة.  عقبات 
على  الضوء  لتسليط  األزمة.  احتواء  عن  عجزا  الدولي 
االجتماعي  الناشط  يتحّدث  أفغانستان،  في  التعليم 
»العربي  لـ  تسل  أحمد  عزيز  التعليم  مجال  في  والخبير 

الجديد«

عزيز أحمد تسل

إعداد صبغة اهلل صابر

ال يجد عمًال 
)العربي 
الجديد(
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)رسم أنس عوض(

الوحدة توازي تدخين 15 سيجارة يوميًّا )جوهانز إيسيل/فرانس برس(اضطروا إلى السفر للدراسة )محمد حمود/ األناضول(



قضايا

نويد أحمد

اجتازت هولندا العاصفة، وانتهت 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــتــي كــان 
الهولنديون متحمسني لها، وذهب 
التصويت، ثم  إلــى  السكان  أكثر من %81 من 
لم تكن النتيجة مخيفة، كما كان متوقعا في 
استطالعات الرأي. جاء حزب الشعب اليميني 
ــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة،  الــوســطــي مـــن أجــ
بقيادة رئيس الوزراء الحالي مارك روت، الفائز 
األكبر، بينما كان الفوز متوقعا لحزب غيرت 
والــذي  والشعبوي،  املستبد  الوطني  فيلدرز 
فشل في مناشدة األغلبية. حصل على خمسة 
مقاعد إضافية في البرملان، على الرغم من أن 
حزبه مناهض لالتحاد األوروبي وللمسلمني 
واملهاجرين، غير أنه حل ثانيا ومتأخرا بـ 20 
إلى  اإلسالموفوبيا  أخــذ  وإلــى جانب  مقعدا. 
مستوى جديد كليا، فقد قّدم حزبه، في بيانه 
ــدة،  االنــتــخــابــي الـــذي يــتــألــف مــن صفحة واحـ
البريطاني  وعــودا مستوحاة من »بريكست« 
)خروج اململكة املتحدة من االتحاد األوروبي( 
ــرامـــب، تحت  ــد تـ ــالـ والـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، دونـ
ــع  شـــعـــار »هــــولــــنــــدا لـــنـــا مـــــرة أخـــــــــرى«. ووضــ
حزبه تمييزا فريدا وغريبا بعض الشيء بني 
الهولندي تحت  والشعب  الهولندي  »الشعب 
االختبار«، مشيرا إلى أولئك املهاجرين الذين 
لديهم جذور مسلمة. وطالبت الفتات الحزب 

املسلمني بـ »التصّرف بشكل طبيعي«.
وكــــان شـــركـــاء االئـــتـــالف مــنــصــفــني جــــدا، فقد 
الديمقراطيني  لــحــزب  الــداخــلــي  االنــهــيــار  أدى 
االجــتــمــاعــيــني إلــــى ظـــهـــور عــــدد قــلــيــل )لــكــنــه 
ــن الــعــنــاصــر الــبــرملــانــيــة الـــتـــي وصــل  مـــهـــم( مـ
عـــددهـــا اإلجــمــالــي إلــــى  13. وبـــاإلضـــافـــة إلــى 
33 مــقــعــدا الـــتـــي يــحــتــفــظ بــهــا حــــزب الــشــعــب 
للحرية والديمقراطية، يحتاج رئيس الوزراء 
روت إلــــى 43 صـــوتـــا آخــــر لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
أن  الــذي يضم 150 مقعدا. وبعد  البرملان  فــي 
استبعد التحالف مع فيلدرز، يهدف روت إلى 
أحـــزاب،  أربــعــة  مــن  »مستقر«  تحالف  تشكيل 

للحفاظ على األغلبية في مجلسي البرملان.
إذا كان فيلدرز هو ترامب الهولندي، فإن زعيم 
حــزب الــيــســار األخــضــر جيسي كــالفــر ُيعتبر 
جــاســتــني تــــرودو الــهــولــنــدي، فــي إشــــارة إلــى 
الــوزراء الكندي الشاب. وقد قاد زعيم  رئيس 
والبالغ  املتعاطف  الكاريزما  صاحب  الحزب 

ثالثني عاما حزبه إلى نيل 14 مقعدا.
وقـــد فــقــد الــحــزب املــفــضــل للشبكة اإلخــبــاريــة 
»بـــريـــدبـــارت« شــعــبــيــتــه، مــقــارنــة بــعــام 2010 
عندما فاز بـ 24 مقعدا، وتعافى بفارق واحد 
فــي الــعــام 2012. وفــي أمــســتــردام فــقــط، تمّكن 
حزب املهاجرين، دينك، من التفوق على دهاء 
فـــازوا بثالثة مقاعد فقط في  لكنهم  فــيــلــدرز، 

جميع أنحاء البلد.
ــادوا  ــ لــيــس فــقــط املــســلــمــون والـــيـــهـــود مـــن أشـ
بـــــهـــــزيـــــمـــــة املـــــتـــــعـــــصـــــب األبــــــــيــــــــض صــــاحــــب 
ــنـــاس من  ــل الـ تــســريــحــة الــشــعــر الــســخــيــفــة، بـ
الـــديـــانـــات واألعــــــــراق األخــــــرى أيـــضـــا. وربــمــا 
تــعــلــم الــهــولــنــديــون مـــن الــنــتــيــجــة )املــــرّوعــــة؟( 
لــالنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، حــيــث بــلــغــت نسبة 
اإلقبال %55، ما أدى إلى فوز ترامب من خالل 
الــرغــم مــن هزيمته  االنــتــخــابــيــة، عــلــى  الهيئة 

الكبرى في التصويت الشعبي.
وقــال املــفــوض األوروبــــي، جــان كلود جونكر، 
إنـــه كـــان انــتــصــارا مــن أجـــل »مجتمعات حــرة 
مـــزدهـــرة«. ووصفته  أوروبــــا  فــي  ومتسامحة 
ــة، أنــجــيــال مـــيـــركـــل، بــأنــه  ــيـ ــانـ املــســتــشــارة األملـ
»نـــتـــيـــجـــة مـــــؤيـــــدة ألوروبــــــــــــــا« و»يــــــــــوم جــيــد 
ــا تــركــيــا بــقــيــادة الــرئــيــس،  لــلــديــمــقــراطــيــة«. أمـ
أكثر  رجــب طيب أردوغــــان، فقد رّدت بطريقة 
غـــرابـــة، قــائــلــة إنـــه ال يــوجــد فـــرق بــني فــيــلــدرز 
العام، كان الحزب الحاكم  وروت. وعلى مدى 
شعبيا  تــأيــيــدا  يستقطب  الــوســطــي  اليميني 

أقوى ليتجاوز املنافس اليميني املتطّرف. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــعــنــصــريــني لــم يظهروا 
مــنــتــصــريــن فـــي هـــولـــنـــدا، فــــإن زيـــــادة مــنــاطــق 
إستراتيجية  إلــى  تشير  البرملان  في  نفوذهم 
للزمر  تعبئة  عــن  فضال  لالنتخابات،  أفــضــل 

النائمة.
لـــم يــتــمــاش خـــطـــاب فــيــلــدرز بــشــكــل جــيــد مع 
عوامل  بسبب  هولندا،  من  العظمى  الغالبية 
عديدة: كان الشعب الهولندي بنفسه ضحية 
لوحشية هتلر في الحرب العاملية الثانية، ولم 
يلتزم بفكرة رفض اآلخرين على أساس العرق 
ــّوت الــشــعــب الــهــولــنــدي بــحــذر،  ــ والـــديـــن. وصـ
متعلمًا من خطأ »بريكست« البريطاني. ومنذ 
اســتــطــالعــات خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد 
األوروبي، كان اإلنكليز قد صدموا باستمرار 
بسبب مدى تداعياتها االقتصادية املتوقعة. 
وكـــان االقــتــصــاد مــصــدر الــقــلــق الــرئــيــســي في 
معظم أنحاء أوروبـــا، ولــم يكن الناخبون في 
سيساعد  التي  الكيفية  من  متأكدين  هولندا 
بـــهـــا الــــخــــروج مــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــــي عــلــى 

تحسني مستوى حياتهم.
وتعتبر فرنسا وأملانيا الركيزتني الرئيسيتني 
للتضامن األوروبي الذي يتجلى في االتحاد 

األوروبـــــــي. وأبـــقـــت زعــيــمــة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
لوبان،  مارين  الرئاسية  املرشحة  فرنسا،  في 
العالم متشوقا، حيث تفيد استطالعات الرأي 
بــأنــهــا مــتــقــدمــة  بــأربــع نــقــاط أمـــام إيمانويل 
مـــاكـــرون املــنــتــمــي إلـــى أحــــزاب الـــوســـط. ولكل 
مــنــهــمــا وجـــهـــات نــظــر مــتــبــايــنــة بــشــكــل حــاد 
بــشــأن الــهــجــرة واالنــــدمــــاج ودور فــرنــســا في 
العالم، وهي التي ورثت مواقف وطنية قومية 
ــان مـــاري  ــا، جــ ــدهــ ومــــضــــادة لــلــهــجــرة مـــن والــ
لوبان، الذي قاد الحزب منذ نحو أربعني عاما. 
ومــثــل فــيــلــدرز، يــحــّمــل لــوبــان أيــضــا االتــحــاد 
اقتصادية  املسؤولية عن مشكالت  األوروبــي 
عــديــدة فــي فــرنــســا، الــزراعــة مــثــال. وسيتوجه 
االقتراع  صناديق  إلى  الفرنسيون  الناخبون 
اليوم )23 إبريل/ نيسان( وفي 7 مايو/ أيار، 
فى االنتخابات الرئاسية التي ستجرى على 
باستطالعات  االعتقاد  حالة  وفــى  مرحلتني. 
الرأي، فإن الفارق بني األصوات سيكون ضيقا 
انتخابات  وماكرون  لوبان  جــدا، وسيخوض 

اإلعادة.
أمـــا فــي أملــانــيــا، حــيــث تــتــحــّدى قــيــادة أنجيال 
ميركل نظيرة ترامب، فروك بيتري، التي قادت 
حزبها عــامــا ونــصــف الــعــام، ووســعــت تركيز 
الجماعية  الهجرة  ضــد  االنتخابية  حملتها 
أبعد من ذلك،  إلى  الغرب«، وذهبت  و»أسلمة 
حيث طالبت حرس الحدود بإطالق النار على 
املهاجرين الذين يحاولون الدخول بشكل غير 
قانوني في أعقاب أزمة املهاجرين، بيتري األم 
ألربــعــة واملــتــزوجــة مــن قــس هــي سيدة أعمال 
وحاملة شهادة الدكتوراه في الفيزياء. وترى 
مــيــركــل أنــهــا تــشــكــل تــهــديــدا قــويــا ملسيرتها 
املـــهـــنـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي تــــجــــّدف تــدريــجــيــا 
صـــوب ســيــاســة الـــبـــاب املــفــتــوح فـــي الــهــجــرة، 
وكذلك حظر النقاب. وكانت هجمات أردوغان 
األملــان  على ميركل تدفع، بشكل غير مباشر، 
املترّددين أقرب إلى بيتري. وبدال من ذلك، فإن 
إلــى دعــم مــن السكان  ــا« تحتاج  »ملكة أوروبــ
البالغة نسبتهم %33 في البالد ضد  األتــراك 
الترحيب  املتصاعدة. ويعتبر  شعبية بيتري 
ــه دونــــالــــد تــــرامــــب ملــيــركــل  ــدمـ الــــبــــارد الــــــذي قـ

نــظــره متطابقة  مــفــهــومــا، حــيــث إن وجـــهـــات 
تقريبا مع غريمتها. وفي الوقت الذي يتقاسم 
فـــيـــه اإلخـــــــــوة واألخــــــــــــوات األيــــديــــولــــوجــــيــــون 
موقفا ال هــوادة فيه بشأن اإلســالم والهجرة، 
أن يراقبوا ويحللوا حتى  األملــان  يتعني على 

التصويت في 11 سبتمبر/ أيلول املقبل.
املــثــال، ساهم ضعف  في هولندا، على سبيل 
أداء تــرامــب فــي الــواليــات املــتــحــدة فــي إظهار 
عيوب حــزب فــيــلــدرز،  وكــان مساعد الرئيس 
األميركي، ستيف بانون، قد دعم علنا خطاب 
فيلدرز.  وبما أن هولندا بلد ساحلي صغير 
القارية،  املتحدة  الــواليــات  مع  مقارنة  نسبيا 
فــقــد كــانــت الــعــزلــة والــحــمــائــيــة تــجــذب عـــددا 
أقل من الناخبني، وهو ما تُرجم في انتصار 
ــــدم الــفــاشــيــون  ــد قـ ــ ـــ 20 مـــقـــعـــدا. وقـ فـــيـــلـــدرز بــ
ــذيـــن يـــرتـــاحـــون فـــي االشـــمـــئـــزاز  الــغــربــيــون الـ
والشعوبية أنفسهم مرتاحني وغير حزينني، 
واقترض فيلدرز ومارين لوبان وفروك بيتري 
حتى اآلن من ترامب و نايجل أبهة و تفاخرا. 
وقد رحبت لوبان بالزيادة في قاعدة فيلدرز 
املتطّرفة،  اليمينية  األحــــزاب  مــن  االنتخابية 
بمزيد  فــوزه  على  الهولندي  نظيرها  وهنأت 
الهولندي  الحزب  أن  إلــى  املقاعد، مشيرة  من 
عمره 12 عاما، وخــاض االنتخابات أول مرة 

عام 2006.
تــعــقــيــد لعبة  مـــن  الــهــولــنــديــة  الــنــتــائــج  زادت 
التخمني حول ما إذا كانت هذه مجرد ظاهرة 
ستتكّرر مرة واحدة، أم أن الشعبوية قد بلغت 
ذروتــهــا على نطاق أوســـع. وفــي الــعــام 2011، 
صــــرح رئـــيـــس حــــزب املــحــافــظــني فـــي املــمــلــكــة 
املــتــحــدة، ســيــدا وارســــي، بــأن اإلسالموفوبيا 
وأصبحت  العشاء«،  طاولة  اختبار  »اجتازت 
مــقــبــولــة اجـــتـــمـــاعـــيـــا عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
ومراقبون عديدون  وقــال محللون  بريطانيا. 
لحقوق اإلنسان إن أوروبــا ليست بعيدة عن 
االتــجــاه املــقــلــق. والــفــرق الكبير بــني األطـــراف 
الــيــمــيــنــيــة املـــتـــطـــرفـــة واألطـــــــــراف األخـــــــرى أن 
ــيــــرة لـــن تــســتــخــدمــهــا وســيــلــة ســيــاســيــة  األخــ

للوصول إلى ممرات السلطة.
وفــــي حـــني بــــرز انــتــصــار تـــرامـــب مـــن دون أي 
تكهن، فإن ارتفاع عدد البريطانيني املؤيدين 
لـــخـــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي، 
وكذلك الفاشيني اآلخرين في أوروبا، قد أخذ 
فــي الــتــزايــد على مــر الــســنــني. وقـــادت النمسا 
الــحــركــة عـــقـــودًا حــتــى عــنــدمــا كــــان فــالديــمــيــر 
ــة الـــحـــمـــلـــة،  ــ ــايـ ــ ــــي رعـ ــــود فـ ــــوجـ ــوتــــني غـــيـــر مـ بــ
والفوضى.  الثقة  انــعــدام  من  املقلقة  بعقيدته 
وقد أصبح املعسكر املتطّرف األيسر تنظيما 
هــائــال وبـــارعـــا فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا. وإذ يــوفــر 
ظــــهــــور »داعـــــــــــــش«، وكــــــــذا هــــجــــرة الـــالجـــئـــني 
السابق،  األمــيــركــي  الرئيس  ونهج  املسلمني، 
ــا، والــــبــــيــــت األبــــيــــض ســيــاســة  ــ ــامــ ــ بــــــــاراك أوبــ
إليه  الــذي اشتدت الحاجة  الــوقــوَد  الترويض 

إلطالق ناٍر من الكراهية.
أن مارين لوبان وغيرها من قادة  ولنفترض 
بيتري في  فــروك  العنصرية، مثل  التوجهات 
فلن  العام،  االنتخابات هذا  أملانيا، يخسرون 
ــا مـــن الــعــنــصــريــة. وعــلــى  ــ ــ يــتــم تــطــهــيــر أوروبـ
سبيل املثال، التمييز العنصري حقيقة واقعة. 

العنصرية  فــإن  املتطّرف،  اليمني  انتصار  مع 
اليومية السائدة تصبح فقط رسمية، وصفعة 

في وجه حضارة القرن ال 21!
ربــمــا تــكــون العينة الــهــولــنــديــة صــغــيــرة جــدا 
ملــســاعــدة الــعــالــم عــلــى فــهــم مـــا يــمــكــن تــوقــعــه 
في أوروبــا املقبلة، فقد كــان في وســع فيلدرز 
الفوز  فــي  لكنه فشل  الناخبني،  قــاعــدة  زيـــادة 
بالصدارة، ما يعني أن األغلبية رفضت اليمني 
انتخابات  من  املستفادة  والـــدروس  املتطّرف. 
15 مارس/ آذار 2017 يمكن أن تقود األطراف 
املــمــاثــلــة فـــي فــرنــســا والـــنـــرويـــج وأملــانــيــا إلــى 
الــخــطــاب،  وتكييف  إستراتيجيتها  تحسني 
وتقييم ما إذا كان الدعم الصوتي، من أمثال 
فارج وبرانسون، مفيدا أم العكس. ومثل ذلك، 
فإن نتائج االنتخابات تترك األحزاب املساندة 
لالتحاد األوروبــي في حاجة إلى التأمل، كما 
لذلك،  وفقا  حملتهم  معايرة  عليهم  سيتعني 
حيث إن التحدي الذي يواجه الليبراليني هو 
تقسيم األصوات، في حني أن معسكر الخصم 

أقل عرضًة لالنقسام.
لم تخف روسيا بوتني طموحها إلى إضعاف 
أوروبا، من خالل قوتها املتجلية في العملية 
االنــتــخــابــيــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا، كــمــا أن املـــواقـــع 
اإللكترونية املدعومة من الكرملني واملخبرين 
املــرتــبــطــني بـــه يــلــعــبــون دورهــــــم الــتــحــفــيــزي. 
ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه هي 
الرئيس  التي يخسرها  الوحيدة  االنتخابات 
ــا، كما  ــ الـــروســـي، فــالديــمــيــر بــوتــني فــي أوروبــ
االنتخابات  قادمة:  انتخابات  ثالثة  هناك  أن 
و7  نيسان  إبــريــل/   23( فرنسا  فــي  الرئاسية 
مايو/ أيار( واالنتخابات البرملانية الفرنسية 
واالنــتــخــابــات  حــــزيــــران(،  يــونــيــو/  و18   11(
الــبــرملــانــيــة الــنــرويــجــيــة )11ســبــتــمــبــر/ أيــلــول( 
ــرا انـــتـــخـــابـــات أملـــانـــيـــا االتـــحـــاديـــة )24  ــيــ وأخــ
للمناهضني  وبــالــنــســبــة  أيــــلــــول(.  ســبــتــمــبــر/ 
لــلــمــهــاجــريــن، ال تــرمــز هــولــنــدا إال إلــــى قــريــة 
ــزاٍع ضــد الشعبويني،  نـ أوروبــيــة صغيرة فــي 

وإلى أن لعبة الشطرنج قد بدأت للتو!
قــد تــســاعــد االنــتــخــابــات فــي فــرنــســا وأملــانــيــا 
العالم على فهم ما إذا كان هناك شيء يسمى 
الوجه  ويعكس  و»سيئة«.  »جــيــدة«  شعبوية 
أي  القديمة،  الكالسيكية  للشعبوية  الناشئ 
الــســلــطــويــة والــهــويــة املــحــلــيــة. وبــاالســتــعــانــة 
املتحدة  واململكة  املتحدة  الــواليــات  من  بأدلة 
للفرنسيني  يمكن  الــهــولــنــديــة،  واالنــتــخــابــات 
يحافظوا  أن  بلديهما،  يــســاعــدوا  أن  واألملــــان 
ــي املــعــتــرف به  ــ كــذلــك عــلــى الــتــضــامــن األوروبــ

مؤسساتيا كاالتحاد األوروبي.
أن تسقط  أميركا، فإن أهمية  أكثر من ترامب 
فرنسا إلى جانب بوتني الروسي والفاشيني 
التقليل مــن شــأنــه. ليس  أمــر ال يمكن  عموما 
لـــدى فــرنــســا حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو( فــقــط في 
مــجــلــس االمـــــن الــــدولــــي، ولــكــنــهــا أيـــضـــا قــوة 
عــســكــريــة رئــيــســيــة لــحــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
)الــــنــــاتــــو(. إذا فـــــازت مـــاريـــن لــــوبــــان، فــســوف 
تــصــبــح بــاريــس صـــوت بــوتــني فــي بــروكــســل، 
أنحاء  فــي جميع  نــفــوذهــا  عــن مناطق  فضال 

العالم.
)صحافي استقصائي(

ليس التقليل من شأن سقوطها إلى جانب بوتين والفاشيين ممكنا

فرنسا بعد هولندا
اختبار التطرّف والشعبوية

على الرغم من أن 
العنصريين لم ينتصروا 
في انتخابات هولندا، 

فإن زيادة مناطق 
نفوذهم في البرلمان 

تشير إلى إستراتيجية 
أفضل لالنتخابات، فضًال 

عن تعبئة للزمر النائمة

ليس فقط المسلمين 
واليهود في هولندا 

من أشادوا بهزيمة 
المتعصب األبيض، 

بل الناس من الديانات 
واألعراق األخرى أيضًا 
قد تساعد االنتخابات 

في فرنسا وألمانيا 
العالم على فهم ما 

إذا كان هناك شيء 
يسمى شعبوية 

»جيدة« و»سيئة«

بعد سقوط اليمين المتطرّف في هولندا، يتطلع المراقبون اليوم إلى االنتخابات الفرنسية، ثم تاليا إلى نظيرتها األلمانية، لقراءة 
اتجاهات خريطة أوروبا والعالم، ألن من شأن النتائج أن تغيّر اصطفافات سياسية كثيرة في العالم. يقارن نويد أحمد، بين هولندا 

وفرنسا وألمانيا في ضوء االنسحاب البريطاني من االتحاد األوروبي وصعود دونالد ترامب رئيسا للواليات المتحدة

)Getty/ملصق في باريس لمرشحين في االنتخابات الفرنسية )أوين فرانكن

هولندا،  مــن  العظمى  الغالبية  مــع  ــدرز  ــل وي خــطــاب  يتماَش  لــم 
في  لهتلر  ضحية  كان  الهولندي  الشعب  أّن  منها:  عوامل،  بسبب 
أساس  على  اآلخرين  رفض  بفكرة  يلتزم  ولم  الثانية،  العالمية  الحرب 
خطأ  من  متعلمًا  بحذر،  الهولندي  الشعب  وصّوت  والدين.  العرق 
»بريكسيت«. ومنذ استطالعات خروج بريطانيا من أوروبا، صدم االنكليز 
القلق،  االقتصاد مصدر  المتوقعة. وكان  االقتصادية  من تداعياتها 
ولم يكن الناخبون في هولندا متأكدين من الكيفية التي سيساعد بها 

الخروج من االتحاد األوروبي على تحسين مستوى حياتهم.

هولندا ودرس بريكسيت
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اإلعالم الفرنسي والعالمي في قلب االستحقاق
باريس ـ أحمد عيساوي

أمــام مفترق خطير جدًا  الــيــوم  تقف فرنسا 
ها األكثر 

ّ
في انتخابات يرى فيها كثيرون أن

تــعــقــيــدًا فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة 
ــة الـــشـــعـــبـــويـــة يــمــيــنــًا  لــجــهــة صـــعـــود املــــوجــ
ويسارًا، واالتهامات املتبادلة بني املرشحني 
حول الشفافية والنزاهة والوظائف الوهمية 
والــفــضــائــح الــتــي لـــم تــنــتــه حــتــى الــســاعــات 
األخيرة من الحمالت االنتخابية. وال يبدو 
 الفرنسيني اليوم، يعيرون اهتماما كبيرًا 

ّ
أن

ح 
ّ

الستطالعات الــرأي التي ترّجح كفة مرش
ــلــون ذلــــك بــالــصــدمــة الــتــي 

ّ
عــلــى آخــــر، ويــعــل

والبريكست  األميركية  االنتخابات  دتها 
ّ
ول

البريطاني. 
للمرشحني  اإلنــتــخــابــيــة  الــحــمــالت  حــظــيــت 
زادت  قياسية  إعالمية  بتغطية  الرئيسيني 
املئة عــن االنتخابات  فــي  الــــ60  نسبتها عــن 
األخـــيـــرة ســنــة 2012 )حــســب الــتــقــريــر الــذي 
أصــــــــدره املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــــإعــــالم املـــرئـــي 
واملــــســــمــــوع(. ونـــــال مـــوضـــوع »الــفــضــائــح« 
ــيـــة  الـــحـــصـــة األكــــبــــر مــــن الـــتـــغـــطـــيـــة اإلعـــالمـ
تـــحـــديـــدًا لــــدى مـــرشـــح الــيــمــني الــجــمــهــوري 
الوطنية  الجبهة  ومــرشــحــة  فــيــون  فــرنــســوا 
ــان.  وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر نــفــســه  ــ ــوبـ ــ مــــاريــــن لـ
 إيــمــانــويــل مــاكــرون هــو املــرشــح األكــثــر 

ّ
فـــإن

تــعــرضــًا لــحــمــالت دعـــائـــيـــة تـــهـــدف إلــــى بث 
الــكــاذبــة حـــول حــيــاتــه الشخصية.  األخـــبـــار 
 عمليات القرصنة الروسية 

ّ
وذكر التقرير أن

ملواقع حــزب En Marche بلغت ذروتــهــا في 
شــهــر شــبــاط/فــبــرايــر املـــاضـــي. كــمــا تــنــاول 
ــعـــة  اإلعـــــــالم الـــفـــرنـــســـي طــيــلــة األشــــهــــر األربـ
وتــصــّدر  الوطنية  الجبهة  املــاضــيــة صــعــود 
مــرشــحــتــه اســـتـــطـــالعـــات الـــــــرأي، ولــــم تــنــَس 
املـــيـــديـــا املـــكـــتـــوبـــة تـــوفـــيـــر مـــســـاحـــة كــبــيــرة 
لتحليل برامج املرشحني مع تسخير منابر 
ألكــاديــمــيــني وجــامــعــيــني ومــفــّكــريــن لــشــرح 
وجــهــات نظرهم حــول املــرشــح الـــذي يرونه 

األكفأ على الوصول إلى اإلليزيه. 
وإذا مــا أردنـــا طــرح تــســاؤل عــن أثــر وسائل 
ــمــــالت اإلنـــتـــخـــابـــيـــة  ــحــ ــي تـــلـــك الــ ــ اإلعـــــــــالم فـ
ح 

ّ
وقدرتها على تشكيل رأي عام مؤيد ملرش

أو معاد آلخر، ال بد من العودة إلى الخلفية 
اإليــديــولــوجــيــة/الــحــزبــيــة لــوســائــل اإلعـــالم 
بها  تقوم  التي  التغطية  فتختلف  املحلية، 
»لـــوفـــيـــغـــارو« يــمــيــنــيــة الـــهـــوى واملــقــربــة من 
حـــزب »الــجــمــهــوريــون« )LR( عــن تــلــك التي 
الــيــســاريــة املقربة  تــقــوم بها »لــيــبــراســيــون« 
ــحــــزب االشــــتــــراكــــي، الـــتـــي خــّصــصــت  ــن الــ مــ
عــدد األســبــوع الفائت مــن مجلتها الــدوريــة 
على  ومساعدتهم  اليسار  لناخبي  للتوّجه 
اختيار مرشحهم: بونوا هامون، جان ــ لوك 

ميالنشون وإيمانويل ماكرون. 
بدورها، أسبوعية »لو بوان« اهتمت بعرض 
التي تجمع وتــفــّرق كــل مــن ماكرون  النقاط 
وفــــيــــون، وطـــرحـــت تــــســــاؤالت عـــن األكــثــريــة 
حال  فــي  املتناول  فــي  تبدو  التي  البرملانية 
وصل فيون إلى اإلليزيه في حني سيضطّر 
مـــاكـــرون إلـــى عــقــد تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة مع 
الــحــزب االشــتــراكــي وتــيــار الــوســط )فرنسوا 
بايرو( تفضي إلى تكريس أكثرية برملانية 
تجعله قادرا على حكم البالد لسنوات خمس 
مقبلة.  ومن بني كل املفاجآت اإلعالمية التي 
شهدتها الحملة االنتخابية، تبقى صحيفة 
»لـــو كـــانـــار أنــشــيــنــيــه« عــلــى رأس الصحف 
الواحدة  الضربات  إلــى توجيه  التي عمدت 
»سكوب« ملرشح  تلو األخرى عبر سياسة الـ
ــيـــمـــني الـــجـــمـــهـــوري فـــرنـــســـوا فــــيــــون، مــن  الـ
الوظيفة الوهمية لزوجته، مرورًا بالوظائف 
املــالبــس  فــضــيــحــة  إلــــى  الــوهــمــيــة ألوالده، 
رجل  مع  املشبوهة  والعالقة  الثمن،  باهظة 
األعـــمـــال الــلــبــنــانــي فــــؤاد مــخــزومــي والــلــقــاء 
ــدفــــوع مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر  املــ

بوتني.
الــتــي عـــّودت  الــعــريــقــة،  انــســاقــت الصحيفة 
الــفــرنــســيــني عــلــى نــبــش املــلــفــات فـــي الــوقــت 
املــنــاســب، عــلــى رد االتـــهـــامـــات الــتــي كالها 
فــــيــــون إلدارتـــــهـــــا بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع فـــرنـــســـوا 
هــوالنــد واالشــتــراكــيــني ملنعه مــن الــوصــول 

ــه، وكـــشـــفـــت فــــي ثـــالثـــة أعـــــداد  ــزيــ ــيــ إلـــــى اإللــ
وآذار/ شباط/فبراير  شهري  بني  متتالية 

مارس عن وثائق وأدلة تدين مرشح اليمني 
الذي وعد باالنسحاب من السباق الرئاسي 
لــم يفعل  التحقيق مــعــه، لكنه  تــم  فــي حـــال 
مع  والتحقيق  ومكتبه  منزله  مداهمة  رغــم 
زوجته بينيلوب.  قبل الدخول في الصمت 
الــذي يمنع اإلدالء بأي تصريح  االنتخابي 
صحافية،  مقابالت  في  والظهور  انتخابي 
كــان مقررًا  »لــومــونــد« مقابلة  ألــغــت يومية 

إجــراؤهــا مــع فرنسوا فــيــون بسبب إصــرار 
ــة بــــوضــــع األســـئـــلـــة  ــاركــ ــلـــى املــــشــ األخــــيــــر عـ
أي ســـــؤال متعلق  عــلــى  ــة  ــابــ اإلجــ ورفـــضـــه 
بــالــفــضــائــح األخــــيــــرة. عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، 
ـــ لـــوك مــيــالنــشــون فــي انتهاج  اســتــمــر جـــان ـ
نبرة عالية وعنيفة ضد الصحافيني. الحدث 
األخير كان توجيهه شتائم لصحافي يعمل 
على قناة فرانس 5، كان يغطي املسيرة من 
أجل الجمهورية السادسة في باريس، على 
خلفية سؤال الصحافي مليالنشون اذا كان 

ــدور الــثــانــي دون  ــ بــمــقــدوره الــعــبــور إلـــى الـ
انــســحــاب بــونــوا هــامــون. طــلــب ميالنشون 
مــن أحــد مرافقيه »طـــرد الــصــحــافــي« وعــدم 
فــتــح املــجــال ألســئــلــة اعــتــبــرهــا »مــســتــفــزة«. 
العالقة املتشنجة مع فرانس 5 تعود لشهر 
 C مـــارس املــاضــي، حــني شـــارك فــي بــرنــامــج
ــــ صوفي البيكس وغـــّرد في  à Vous مــع آن 
حــســابــه عــلــى تــويــتــر بــعــد انــتــهــاء الــحــلــقــة 
»بــرنــامــج عالى هيئة فــخ لــه رائــحــة جميلة 

فيما قالبه ننت«. 

الصحافة العالمية
منتظرة«،  وغــيــر  مفاجئة  اعــتــيــاديــة،  »غــيــر 
ـــقـــت آن- ســـيـــلـــفـــان شـــاســـانـــي فــي 

ّ
هـــكـــذا عـــل

»الــفــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« فـــي الـــيـــوم األخــيــر 
ــّمـــت بــالــحــديــث  ــتـ لــلــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة واهـ
ــا ومستقبلها فــي حــال فــوز أحد  عــن أوروبــ
مــرشــحــي املــوجــة الــشــعــبــويــة: مــاريــن لــوبــان 
مرشحة اليمني املتطرف التي تريد الخروج 
ــ لوك  مباشرة من االتحاد األوروبـــي وجــان 
ميالنشون، مرشح جبهة اليسار الذي يريد 
الخروج من منطقة اليورو كتمهيد ملناقشة 
كل املعاهدة األوروبية لالنسحاب تدريجيًا 
بشكل أحادي الجانب من االتحاد األوروبي. 
وفــــــــــي نـــــفـــــس الــــــســــــيــــــاق رّكــــــــــــز ســـتـــيـــفـــانـــو 
ــة  ــيـ ــالـ ــطـ مـــونـــتـــيـــفـــيـــوري فـــــي الــــيــــومــــيــــة االيـ
ــلــــى املـــســـألـــة  »كـــــوريـــــيـــــري ديـــــــال ســـــيـــــرا« عــ
أو  ــان  ــوبــ لــ ــار  ــتـــصـ انـ فــــي  ــة ورأى  ــ ــيــ ــ األوروبــ
مــيــالنــشــون »عــــــودة إلــــى أوروبـــــــا الـــحـــروب 
والنزاعات«. أما مارك باسيتس الذي يغطي 
بايس«  »أل  الرئاسي لصحيفة  االستحقاق 
اإلسبانية، فقد رأى في االنتخابات الحالية 
استفتاء غير مباشر على موقف الفرنسيني 
 ماكرون وهامون هما 

ّ
من أوروبا »ال شك أن

الــدفــاع  الــلــذان يخوضان معركة  الــوحــيــدان 
عن أوروبا في حني يبدو فيون أوروبيا غير 
الــوحــدة األوروبــيــة وأهمية  مقتنع بــرمــزيــة 
تدعيمها في السنوات الخمس املقبلة دون 
أن يكون من دعاة الـFrexit كمارين لوبان أو 
من أصحاب الدعوة ألوروبا جديدة ال تكون 
فــيــهــا أملــانــيــا املــســتــفــيــد األول مــن املــشــاريــع 

املشتركة كجان ــ لوك ميالنشون«. 
صــــــــوفــــــــي بـــــــيـــــــديـــــــر، مـــــــــديـــــــــرة مـــــكـــــتـــــب الـــــــ 
»إيكونوميست« في باريس كتبت في امللف 
 العالم اليوم بعد 

ّ
الفرنسي مادة، رأت فيها أن

انتخاب ترامب والبريكست أصبح مقسوما 
إلــى فــريــقــني: األول يــريــد عــاملــا مفتوحا في 
كـــل املـــجـــاالن مـــن االقــتــصــاد والـــتـــجـــارة إلــى 
الالجئني، والثاني يريد إغالق الحدود كأول 
عناوين حماية فرنسا وتحقيق مصالحها. 
 مــاكــرون 

ّ
تجمع الــصــحــف الــعــاملــيــة عــلــى أن

ــا نـــجـــح فــي  ــ يــــكــــون مـــحـــظـــوظـــًا جــــــدا اذا مـ
أن يــصــبــح رئـــيـــســـا لـــفـــرنـــســـًا. وتـــعـــيـــد تــلــك 
ــر  ــ الــــــــدوريــــــــات األمـــــــــر إلـــــــى اســـــتـــــفـــــادة وزيــ
االقتصاد األسبق من ضعف حكم الرئيس 
هــوالنــد وتــشــتــت الــيــســار وانــقــســام الــحــزب 
االشتراكي، إضافة إلى نجاح فرنسوا فيون 
في الفوز في االنتخابات التمهيدية ألحزاب 
أمــام منافس شرس  الــوســط  اليمني ويمني 
ديــر شبيغل في  آالن جوبيه. وتقول  اسمه 
هــذا السياق »لــو كــان جوبيه اليوم مرشح 
فعمدة  الوضع مختلفا،  لكان  الجمهوريني 
بــــــوردو الــــقــــادم مـــن خــلــفــيــة شــيــراكــيــة غير 
مــحــافــظــة اجــتــمــاعــيــا، ال يــشــبــه فـــيـــون في 
وتلك  الكاثوليكية  املجموعات  مع  عالقاته 
املثليني وال يشاركه نفس  املعادية لحقوق 
ــا والعالقة  املــواقــف فــي املــنــظــور إلــى أوروبــ
مع فالديمير بوتني، عدا عن الفضائح التي 
عصفت بفيون وجعلته محل ثقة لدى عدد 
بانتظار  الجمهوريني«.  محازبي  من  كبير 
موعد اإلعالن عن اسمي املرشحني الفائزين 
في املرحلة األولــى من السباق الرئاسي، ال 
يمكن الحديث اليوم- وقد تكون املرة األولى 
اسم  عــن  الخامسة-  الجمهورية  تــاريــخ  فــي 
مرشح أكيد في الدور الثاني فتبدو حظوظ 
املــرشــحــني األربـــعـــة فــيــون، لـــوبـــان، مــاكــرون 
بونوا  يــحــاول  فيما  متقاربة  ومــيــالنــشــون 
ــقـــاذ تـــاريـــخ الـــحـــزب االشــتــراكــي  هـــامـــون إنـ

وتجاوز عتبة الـ10 في املئة.

عالقة متشنّجة 
بين جان ـ لوك ميالنشون 

وقناة فرانس 5

اليوم يتوّجه الفرنسيون إلى صناديق االقتراع الختيار رئيسهم الجديد خلفًا لفرنسوا هوالند. كيف قرأت الصحافة 
الفرنسية التطورات األخيرة؟ وكيف ترى الصحافة األوروبية واألميركية هذا الحدث؟

أثارت عبارات أطلقها مرشح الرئاسة الفرنسي، فرانسوا 
ــرأي الـــعـــام بــعــد اعــتــبــارهــا  ــ ــ فـــيـــون، غــضــب املــتــابــعــن وال
عنصرية وتمييزية ضد املــرأة، إذ قال لصحافية كانت 
تحاوره خالل برنامج سياسي على التلفزيون الفرنسي 
لم تقم بعملها جيدًا كصحافية، والسبب في ذلك  إنها 

هو إجازة األمومة التي أخذتها.
الرئاسيات  برنامج خــاص عن  في  استضافته  وخــالل 
ــريــــن عــلــى شـــاشـــة الــقــنــاة  إلــــى جـــانـــب املـــرشـــحـــن اآلخــ
على  سالمة،  ليا  الصحافية،  طرحت  الفرنسية،  الثانية 
 يتعلق ببرنامجه الخاص 

ً
املرشح فرانسوا فيون سؤاال

بالضمان االجتماعي، فأجابها على السؤال مشيرًا إلى 
أنها ما كان عليها أن تطرح هذا السؤال لوال أنها كانت 

مستغرقة في إجازة األمومة.
وجـــاء عــلــى لــســان فــيــون خـــالل بــث الــحــلــقــة »أنـــا أتفهم 

ــك كــنــت غــائــبــة لبعض  ــؤال، ألنـ ســبــب طــرحــك لــهــذا الـــسـ
الوقت، واسمحي لي بأن أهنئك باملناسبة )على وضعها 
ملولودها(، لكنني قد أجبت على هذا السؤال 20 مرة في 

هذا االستوديو«.
وقد أثار هذا التعليق غضبًا واسعًا على موقع »تويتر«، 
إذ اتهمه املغردون بممارسة التمييز على أساس الجنس، 
بينما  والكفاءة،  الحمل  بن  فيون  ربط  وانتقد مغردون 
غضب آخــرون من تدخل السياسي مباشرة في حياة 

الصحافية خالل البرنامج. 
التذكير  الفرنسية  فــي نسخته  »بــازفــيــد«  مــوقــع  وأعـــاد 
بأنها ليست املــرة األولــى التي يقوم فيها فيون بإطالق 
تصريحات توصف بالتمييزية ضد املرأة، إذ سبق وقال 
وزيــرة  تكوني  »لــن  كوسكويسكو:  ناتالي  للسياسية، 

ألنك حامل« قبل أن يعتذر بعدها.

فرانسوا فيون والتمييز الجندري

MEDIA
منوعات

كسب 
األموال

ال ينافس تطبيق »سناب تشات« مواقع التواصل 
االجتماعي األخرى بعدد املستخدمن فقط، بل 
باإلمكانيات التي يتيحها لجني املال من خالله. 
ــن املــــواقــــع املــتــخــصــصــة  ونــــشــــرت مــجــمــوعــة مــ
»سناب«  الـ  لتحويل  املؤثرون  يستخدمها  طرقًا 
البنكي،  الــحــســاب  فــي  إلـــى عملة  »ســـتـــوري«  والــــ

إليكم أهم هذه التقنيات:
طلق »سناب كــاش« كخدمة 

ُ
أ 1. سناب كــاش: 

لنقل األموال داخل »سناب تشات«، لكنه يمكن 
أن يستخدم في البيع والشراء، إذ يكفي نشر 
صــــورة أو مــقــطــع فــيــديــو عـــن مــنــتــج مـــا، ولــن 
يبقى أمام الجمهورر سوى استخدام التقنية 
الجديدة من أجل الشراء مباشرة عبر »سناب 

تشات«.
2. التعاون مع العالمات التجارية: إحدى سلبيات 
الذهبية  الفرصة  هي  تكون  قد  تشات«  »سناب 

لجني املال منه، فمشكلته أن العالمات التجارية 
باستخدام   

ّ
إال لنفسها  للترويج  وسيلة  تجد  ال 

حسابات أخــرى، لذا يمكن للمستخدم أن يروج 
مــنــتــجــات لــلــعــالمــات الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة مقابل 

عمولة.
3. استخدام »ستوريز«: يمكن الترويج ملنتوج ما 
عن طريق استخدام الـ »ستوريز« العاملية الكبيرة، 
ويــقــدم مــوقــع »ســمــارت كومباني« مــثــال مدونة 

لألزياء The Zoe Report التي قامت باستخدام 
شريط قصص New York story للترويج ألحد 

عروض إطالق سلسلة أحذية جديدة.
التطبيق  هـــذا  يــســاعــد   :Emoticode تطبيق   .4
بـــكـــم فــي  ــاص  ــخــ ــ ال لـــلـــمـــوقـــع  عـــلـــى إدراج رابــــــط 
الــســتــوريــز. وتــعــمــل الــخــدمــة فــي»إنــســتــاغــرام« 

و»سناب تشات«.
)العربي الجديد(

إيمانويل ماكرون في آخر مقابالته اإلعالمية )مارتن بورو/فرانس برس(
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أذوب عشقًا 
في الشعر العربي

وأتمنى الغناء 
باللهجة المصرية

يحرص السياح 
على زيارة قرية التماسيح 

في أسوان

قّررت رين الميلع أن
يكون مشروعها اإلنساني 

قهوة في دمشق

الحظ حالفني ألن 
الشعوب األوروبية تحب 

سماع أغاٍن عربية

2223
منوعات

ــة األنـــدلـــســـيـــة  ــ ــدرسـ ــ تــعــلــمــت فــــي املـ
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، وألنــــــهــــــا مــــــن أســــــرة 
تتجه  أن  أسرتها  رفضت  محافظة 
لــغــنــاء »الـــــــراي« الـــحـــديـــث، وإن كــانــت نفس 
األسرة دعمتها فنًيا وشجعتها على اتخاذ 
خطوة الغناء األولى، أثناء العشرية السوداء 
الــتــي شــهــدهــا بــلــد املــلــيــون ونــصــف املــلــيــون 

شهيد.
القبائل،  منطقة  من  وأصلها  ماسي،  سعاد 
مولودة في 23 أغسطس/آب 1972، في حي 
باب الواد الشعبي بقلب الجزائر العاصمة، 
وسط عائلة تعشق املوسيقى، وهو ما أتاح 

لها التعرف على أنواع كثيرة من املوسيقى، 
مثل الشعبي العاصمي والروك والكاونتري، 
والفادو البرتغالي، وهو األمر الذي جعلها 
تصبح مغنية وعازفة غيتار وكاتبة أغــاٍن،، 
وســــعــــاد مــــاســــي الــــتــــي تـــتـــواجـــد فــــي مــصــر 
حـــالـــًيـــا، عـــقـــدت مــؤتــمــرًا صــحــافــيــا ملــنــاســبــة 
حفلها الغنائي الذي أحيته مع فرقة »كايرو 
ســتــبــس« الــخــمــيــس املـــاضـــي، وعــلــى هامش 

الحفلة واملؤتمر التقتها »ألعربي الجديد«.

■ ماذا تمثل لِك زيارتك إلى مصر؟
ليست الــزيــارة األولـــى ولكني كــل مــرة أرى 

الــقــاهــرة، شــيــئــا مختلفا وتــآلــفــا كبيرًا  فــي 
ا من استقبال الشعب املصري، لي، هذه  بدًء
املــديــنــة يسكنها الــــدفء والــحــب، وأنـــا أثــق 
املوسيقى  يتذوق  الــذي  الشعب  هــذا  بقدرة 
 في أن يتجاوز املحن واألزمــات التي 

ّ
والفن

العربية  النهاية كل الشعوب  بــه، وفــي  تمر 
تعيش اليوم في ظل أزمات كبيرة.

وهـــــذا مـــا ُيــظــهــر مـــعـــادن الـــشـــعـــوب ومـــدى 
صبرها في الحفاظ  على األرض وتمسكها 
بــأوطــانــهــا، تــجــتــاحــنــا حــــروب كــثــيــرة، في 
املنطقة العربية، ومن خالل الصمود، اتمنى 
معّدل  وارتــفــاع  الــعــربــيــة،  للشعوب  النصر 

االجتماعي  والــوعــي  داخلنا  في  اإلنسانية 
والثقافي.

■ ملاذا لم تغّن سعاد ماسي حتى اليوم باللهجة 
املصرية؟

أتمنى اإلقبال على هذه الخطوة، في أقرب 
فــرصــة مــمــكــنــة، هــنــاك مـــشـــروع جــــدّي جـــاٍر 
اإلعداد له أتمنى أن ُيبصر النور قريبا، لكن 
حتى  اآلن،  تفاصيله  فــي  نتحدث  ال  دعينا 

نبدأ بالتسجيل أقله.

■ من املعروف أن مطربي الجزائر ال تخلو أعمالهم 

املوسيقية من نمط وموسيقى »الراي« عدا سعاد 
ماسي ملاذا؟

ــراي« القديم  أنــا أمــيــل، بشكل كبير إلــى »الــ
ولــيــس »الــــراي« الــحــديــث، املــوجــود اآلن مع 
الــذيــن يــؤدونــه  كــامــل احــتــرامــي للمطربني 
ولكن الــراي القديم محتفظ بالتقاليد وهو 
أول من  كــانــت  أحــبــه، ولــلــعــلــم فعائلتي  مــا 
سيقف ضـــّدي لــو كــنــت أقــبــلــت عــلــى خطوة 
غناء »الراي« الحديث، ألنها عائلة متحفظة، 
وتــريــدنــي أن أحقق ذاتـــي. قبل الــدخــول في 
 والــشــهــرة والـــغـــنـــاء،  اشــتــرطــوا 

ّ
عــالــم الـــفـــن

علّي قبل دخولي الوسط الغنائي أن أكمل 

دراستي أواًل، ثم أدرس املوسيقى كما أريد، 
انهم كانوا  مــا حــدث بالفعل، وأعتقد  وهــو 
يــريــدون وأنــا  مــا  لــذا قمت بتنفيذ  محقني، 
ملصلحتي،  أرادوه  بــمــا  تــــام،  اقــتــنــاع  عــلــى 
هـــذا ولــلــعــلــم فـــإن أســرتــي كـــان بــهــا مــواهــب 
األداء والصوت،  لها ثقلها في حسن  فنّية، 
والغناء، خالي وشقيقي، من أمهر العازفني، 
على البيانو والغيتار، ولهم باع طويل في 
املــوســيــقــى والــفــن والــغــنــاء، وهــمــا دعماني 
كثيرًا، بعد اكتشافهما ملوهبتي في الغناء، 
وأحـــب أن أوضـــح أن الــجــزائــر، فيها أنـــواع 
عديدة جدا من املوسيقى وليس الراي فقط، 
لــكــن كـــان لـــلـــراي حــصــة األســــد فـــي الــشــهــرة 
بسبب احتراف عدد من املغنني الجزائريني، 

هذا الخط.

■ في حفلك األخير في القاهرة، قررِت الغناء مع 
الــفــرقــة املــصــريــة األملــانــيــة »كــايــرو اســتــبــس« وهي 

تجربة جديدة عليِك كيف وجدتها؟
ــا أن أغـــنـــي مـــع فــرقــتــي أو  ــا إمــ ــ ــتـــدت دومـ اعـ
برفقة غيتاري فقط، لكن التجربة بالتأكيد 
ــــدم شيئا  ــا أحــــب أن أقـ ــ ــا دومـ ــ مــخــتــلــفــة، وأنـ
جديدًا لم يرني الجمهور فيه من قبل، ولدّي 
حفالن آخران مع هذه الفرقة قريبا في مصر 

أيضا.

■ ال تــقــتــصــر شــهــرتــك عــلــى الــعــالــم الــعــربــي بل 
وصلت إلى أوروبــا، فكيف لفنان عربي أن يصل 

إلى العاملية في رأيك؟
أو خلطة سحرية،  لــيــس وصــفــة  املــوضــوع 
فالحظ حالفني ألن الــدول األوروبــيــة تحب 
ــاٍن عــربــيــة، خــاصــة أن أي مطربة  ســمــاع أغــ
عربية تواجه مشاكل وعراقيل لتصل إلى ما 
تريد، لذا نــادرًا، ما كانت هذه الدول تلتقي 
في  أحيي حفالت  بفنانات عربيات، وحــني 
األجنبي  الجمهور  باندماج  أفاجأ  أوروبـــا 
ــذا شـــيء يــســعــدنــي بــشــكــل كبير،  مــعــي، وهــ
فاملوسيقى حتى من دون كلمات تصل إليهم 
رغـــم اخــتــالف الــلــهــجــات ألنــهــا تعتمد على 
الروح وليس اللغة، كما أن األجانب يحبون 

الغناء واالســتــمــاع إلــى املغني وهــو يعزف 
وأنــا افعل ذلــك على »غــيــتــاري«، وأتــذكــر أن 
أول انطالقة لي في الغناء في أوروبا كانت 
في فرنسا، وفوجئت بردود أفعال الجمهور 
واندماجهم معي، وال أنسى في حياتي هذا 
اليوم حتى اآلن على الرغم من أنه كان في 
عـــام 1999 فــي يـــوم احــتــفــال فــرنــســا بــاملــرأة 
ــة، وغــنــيــت فـــي هــــذا الـــيـــوم وأنـــا  ــريـ ــزائـ الـــجـ
الــحــرب األهــلــيــة في  خائفة ومليئة بــجــراح 
الجزائر، وكنا نمر كشعب بأقسى فترة من 
املمكن أن تمر على أي من الشعوب، وكنت 
أرفض السفر حتى أقنعتني أمي بأن أجرب 
حــظــي، خــاصــة أنـــي كــنــت ال أغــنــي فــي هــذه 
مكتب هندسي ألن  في  أعمل  وكنت  الفترة 

ظروف الحرب كتمت صوتي.

■ ملاذا تحرصني على غناء الشعر العربي للمتنبي 
وأبي القاسم الشابي وغيرهما؟

هـــؤالء، وأرى نفسي  فــي  أذوب عشقا  ألنــي 
أتنفس وأنا أغني الشعر، فال بد من التمسك 
أقيم بشكل شبه  بلغتنا وجــذورنــا، وألنــي 
دائـــم فــي فرنسا، أحــب مــن خــالل غنائي أن 
إليهم،  العربية واإلسالمية  ثقافتنا  أوصــل 
وأقرب الطرق إليصال أي رسالة وأسرعها 

هي الفن واملوسيقى.

■ موهبتك ال تقتصر على الغناء فقط بل تكتبني 
بــعــض أغــانــيــِك أيــضــا فــهــل هــي كــمــا قــيــل تــجــارب 

شخصية لِك؟
لــيــســت كــلــهــا بــالــتــأكــيــد تـــجـــارب شخصية 
لي، فأنا أعيش وسط مجتمع يفرز كل يوم 
أشــيــاء جــديــدة ومــواقــف حياتية تــولــد فــّي 
ــدرة عــلــى الــكــتــابــة والــتــعــبــيــر على  طــاقــة وقــ

الورق.

■ هل ترين أن الفنان ال بد أن يكون مثقفا؟
أي إنــســان على وجــه هــذه األرض يجب أن 
يكون مثقفا وأال يتوقف عن التعلم، فالتعلم 
واالطــــــــالع لـــيـــس لــهــمــا نـــهـــايـــة أبـــــــدًا، ولــكــن 
الفنان بوجه خاص عليه أن يكون حريصا 
جدا على أن يكون مثقفا، وأنا منذ أن كنت 
طفلة وأنا أحب القراءة جدا خاصة في كتب 
الشعر العربي، وال أقرأ مجرد الكلمات فقط 
بل أتبّحر في معانيها وأقرأ السير الذاتية 
فيهم  أثــرت  التي  العوامل  ملعرفة  للشعراء، 
سواء نفسية أو اجتماعية أو أسرية وأتعلم 
ا كبيرا للغاية في  منهم، فالشعر شكل جزء
حــيــاتــي وحــتــى اآلن أحــــرص عــلــى االطـــالع 
ولن أتوقف حتى نهاية آخر يوم في عمري.

نور عويتي

فــي نــهــايــة الــعــام املــاضــي، شــاركــت اإلعــالمــيــة 
السورية رين امليلع، التي عملت خالل سنوات 
النظام، ضمن  إعــالم  السورية لصالح  الثورة 
بــرنــامــج »املـــلـــكـــة«. وقـــدمـــت ضــمــن الــبــرنــامــج 
واالجتماعية  اإلنسانية  باملبادرات  املختص 
ــادرة  ــبــ ــنــــوان »أكــــــشــــــن«، وهــــــي مــ مـــــبـــــادرة بــــعــ
ــارات املــهــنــيــة  ــهــ اجــتــمــاعــيــة هــدفــهــا تــنــمــيــة املــ
الــشــبــاب ليكونوا مــبــادريــن ويـــدًا عاملة  لــدى 
الرغم من  املجتمع. وعلى  وفاعلة في مسيرة 
للفوز،  امليلع   مــشــروع  لــم يختر  البرنامج  أن 
مقر  على  تحصل  أن  استطاعت  امليلع  أن  إال 
وتمويل  دمــشــق،  العاصمة  وســط  ملشروعها 

لتنطلق بمشروعها من جهات مجهولة.
الشخصيات  امليلع، فهي من  لرين  وبالنسبة 
التي حاول النظام السوري أن يسلط الضوء 
عليها  في الفترة األخيرة، بوصفها نموذجا 
ــة يـــحـــتـــذى بـــه،  ــيـ ــانـ لــلــفــتــاة الـــوطـــنـــيـــة واإلنـــسـ
فـــشـــارك الــفــنــانــون املـــوالـــون لــلــنــظــام بدعمها 
ــد لـــحـــام، وقــصــي  ــ ــتـــرويـــج لــهــا أمـــثـــال: دريـ والـ
فيديو  التي صــورت  ونسرين طافش  خولي، 
أنــه سبق  لها، كما  لتعبر عن دعمها  سيلفي 
لــلــنــظــام أن روج الســمــهــا بــاعــتــبــارهــا إحـــدى 
أبطال لقب »غينيس« الــذي حــازت عليه قناة 

»تالقي«.
ومــنــذ قــرابــة األســبــوع، انطلق مــشــروع امليلع 
منذ  أعلنت  حيث  رسمي،  بشكل  »اإلنساني« 
أيام بأنها افتتحت.... قهوة )كافيه( في وسط 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق، بـــاســـم »آكـــشـــن بــيــكــري«، 
وادعـــــــت بـــأنـــهـــا حــصــلــت عـــلـــى تــمــويــلــهــا مــن 
املــتــبــرعــني، عــلــى اعــتــبــار أن الــقــهــوة مــشــروع 
ــاريـــب  ــن املـــشـ ــمـ ــــي، وأن ثـ ــــحـ ــر ربـ ــيـ ــــري، غـ ــيـ ــ خـ
واملـــــأكـــــوالت الـــتـــي تــتــقــاضــاهــا مـــن الـــزبـــائـــن، 
ســتــســتــثــمــر فــــي مـــشـــاريـــع إنـــســـانـــيـــة جـــديـــدة 
تخدم املجتمع املدني. وذلك ألن امليلع بحسب 
ادعائها ترغب بأن تمول املشاريع اإلنسانية 
ذاتيا. فكتبت على صفحة املشروع الرسمية: 
»محظوظون بجمع أول 1000 متابع للصفحة، 
»آكــشــن كــافــيــه« حيث كــل كــوب قــهــوة وقطعة 
خبز، تعني مساعدة وابتسامة لشخص ما«.

وروجــــت املــيــلــع إلـــى أن الــقــهــوة تــحــتــوي على 
قاعة إضافية مخصصة لتدريب املستفيدين 
وتـــنـــمـــيـــة مـــهـــاراتـــهـــم، لـــتـــحـــافـــظ عـــلـــى ســيــاق 
املــشــروع الــذي تم تمويله قــدر اإلمــكــان. ولكن 
أسوأ ما في األمر، أن امليلع عملت على تسييس 
تدعيه، حيث تصدرت  الــذي  اإلنساني  الفعل 
األسد،  لبشار  كبيرة  الخيرية صــورة  الكافيه 
كما أنها حرصت في الفيديوهات الترويجية 
التي نشرتها قبيل افتتاح القهوة على إظهار 

التماسيح تبدأ باصطياد األحجام الصغيرة 
مــنــهــا مـــن نــهــر الــنــيــل، بــطــرق مــعــيــنــة، ويــتــم 
وضعها في صندوق حديدي مع غطاء آمن 
والحرص على تهوية الحوض ونظافة املاء، 
التمساح،  التعليمات مهمة لصحة  ألن هذه 
وتـــقـــدم لــلــتــمــســاح كـــل يـــوم األســـمـــاك وبــقــايــا 
التمساح  املذبوح، وعندما يتضخم  الدجاج 
يقومون بالتخلص منه وتحنيطه وتعليقه 
عــلــى واجــهــات الــبــيــوت، ويــؤكــد أنـــه يشترط 
نظافة  التنظيف، ألن  ســهــل  حـــوض  اخــتــيــار 
الحوض مهمة جدا، وال بد من الحرص على 
نقاء املاء، وتغيير املاء مرتني إلى 3 مرات كل 
أســبــوع، ويفضل وضــع صــخــرة كبيرة لكي 
بالبيئة  شبيهة  بيئة  فــي  الــتــمــســاح  يعيش 
التي اعتاد عليها.  ويشير إلى أن الصناديق 

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى بــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات مــن شــمــال الــســّد 
ــرب ســهــيــل« الــنــوبــيــة  ــ الـــعـــالـــي تــقــع قـــريـــة »غـ
بــمــحــافــظــة أســــــــوان، أقـــصـــى جـــنـــوب مــصــر، 
لجوء  بعد  التماسيح،  بقرية  أشتهرت  التي 
منازلهم  في  التماسيح  تربية  إلــى  قاطنيها 
لجذب السائحني إليها. أهالي القرية اعتبروا 
الــتــمــاســيــح مـــصـــدر الـــــــرزق األســــاســــي لــهــم، 
ــدءًا مــن طــرق   بــعــد جــيــل، بـ

ً
وتــوارثــوهــا جــيــال

اصطيادها من النيل ونهاية بتحنيطها بعد 
نفوقها لتعليقها على مدخل املنزل. »العربي 
ملعرفة  بالقرية،  البيوت  أحــد  زارت  الجديد« 
طـــرق اصــطــيــاد الــتــمــســاح، وكــيــفــيــة تربيته، 

وسط األسرة.
ــــد مـــربـــي الــتــمــاســيــح بـــقـــريـــة غـــرب  ــقـــول أحـ يـ
ســـهـــيـــل، إن تـــربـــيـــة الــتــمــاســيــح تــعــتــبــر إرث 
األجداد لفترة ما قبل بناء السد العالي، الذي 
تسبب في اختفائها من الشواطئ واملحميات 
الــنــوبــيــني لتربيتها في  الــطــبــيــعــيــة، مــا دفـــع 
املــــنــــازل، مــوضــحــا أنــــه مـــع دخــــول الــســيــاحــة 
إلـــى مصدر  تــحــولــت  التسعينيات  فــتــرة  فــي 
للحصول على املال. ويضيف أن عملية تربية 

الرئيس، وهــي تتكلم  العلم السوري وصــورة 
عن أهمية األفعال اإلنسانية، لتحاول بصورة 
هــزلــيــة أن تــــروج لــلــنــظــام الـــســـوري بــاعــتــبــاره 
الـــراعـــي الــرســمــي لــلــفــعــل اإلنـــســـانـــي، ولتلمع 

صورته من خالل مشروعها املزعوم.
وجــديــر بــالــذكــر أن الــنــظــام الــســوري عــمــل في 
استيعاب  على  مكثف  بشكل  األخــيــرة  الفترة 
أنــشــطــة املــجــتــمــع املـــدنـــي، فـــحـــاول االســتــفــادة 

الخارج  القادمة من  اإلنسانية  املساعدات  من 
لــيــبــدو شــريــكــا إنــســانــيــا، ولــيــحــاول أن يثبت 
والعلمانية  لإلنسانية  الرسمي  الــراعــي  بأنه 
ــه الــقــوة الــعــســكــريــة الــداعــمــة  فــي ســـوريـــة، وأنــ
للتقدم والتحضر والرادعة لإلرهابيني أعداء 
اإلنسانية. وذلك ما دفع بشار األسد لوصف 
فــريــق »الــخــوذ البيضاء« بــأنــه فــريــق إرهــابــي 
أن  الــيــوم  الــواضــح  النصرة! فمن  يمثل جبهة 
للتركيز على  األســـد وإعــالمــه يسعيان  نــظــام 
األنــشــطــة اإلنــســانــيــة املــزعــومــة، لــيــبــرروا بقاء 
ــاء  ــذي هـــزتـــه دمـ ــ ــد عــلــى عــــرش الــحــكــم الـ ــ األسـ

السوريني، من خالل غطاء اإلنسانية.
وبينما يسعى الفنانون والشخصيات العامة 
إلـــى تليمع صــورتــه بصفته  الــداعــمــة لــأســد 
اإلنــســانــيــة«  األعـــمـــال  و»أب  الـــســـوريـــني«  »أب 
مــقــابــل شــيــطــنــة املــنــظــمــات الـــداعـــمـــة لــلــثــورة 

بينما  آخــر،  اتجاه  في  العالم  جه 
ّ
يت السورية 

تــبــقــى مــــحــــاوالت مـــنـــاصـــري األســــــد مــحــلــيــة. 
وآخر اعتراف دولي بجهود منظمات اإلغاثة 
ــة كـــانـــت مــــع اخـــتـــيـــار مــجــلــة »تـــايـــم«  الـــســـوريـ
رائد  الــســوري،  املدني  الدفاع  مدير  األميركية 
الــصــالــح، مــن بــني أكــثــر مئة شخصية مؤثرة 
ــتــــي تـــضـــم قــــادة  ــام 2017، والــ ــعـ لـ الـــعـــالـــم  فــــي 
وفنانني،  أعمال  ورواد  وملهمني  وسياسيني 
مـــن دون تــرتــيــب. ويـــــرأس الــصــالــح مــؤســســة 
الدفاع املدني السوري، التي نشأت كاستجابة 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ مـــحـــلـــيـــة فـــــي مــــنــــاطــــق املـ
لعمليات القصف التي بدأ النظام بشنها مع 
تفاقم االحتجاجات الشعبية ضده، وتوسعت 
لــتــتــحــول بــعــد 6 ســـنـــوات مـــن بـــدايـــة الـــثـــورة 
السورية إلى شبكة متطوعني تضم أكثر من 

3 آالف متطوع ومتطوعة.

حديدية مثبتة في األرض عند مدخل املنزل، 
وتـــتـــم مـــراعـــاة بــعــض االشـــتـــراطـــات لــتــوفــيــر 
البيئة املناسبة للتمساح، وكذلك توفير قدر 

من األمان لسكان املنزل.
كــمــا يـــؤكـــد أن تــربــيــة الــتــمــاســيــح ال تــوجــد 
فيها صعوبة عندما يكون التمساح صغير 
الــحــجــم، ويــنــمــو الــتــمــســاح بـــدرجـــة ســريــعــة، 
فهو ينمو قــدمــا كــل ســنــة. مــن جــانــبــه، يقول 
أحد املرشدين السياحيني بأسوان إن الوفود 
تـــزور أســــوان تــحــرص على  الــتــي  السياحية 
ــارة قــريــة الــتــمــاســيــح. ويــضــيــف أن بعض  زيــ
ــن عـــدم  ــــب يـــنـــدهـــشـــون مــ ــانـ ــ الـــســـائـــحـــني األجـ
وجود تماسيح في نهر النيل، لذلك يسعدون 
عندما يشاهدونها داخل البيوت في بعض 
يقومون  األهــالــي  أن  النوبية، مضيفا  القرى 
الطعام  وتقديم  نظيفة  أمــاكــن  فــي  بوضعها 

لها بانتظام. 
ويــشــيــر إلـــى أن الــســائــحــني يــحــرصــون على 
ــــوار هـــذه  ــــجـ ــة بـ ــاريــ ــذكــ ــتــ ــــور الــ ــــصـ ــقــــاط الـ ــتــ الــ
 وجدت 

ْ
التماسيح، موضحا أن التماسيح إن

فـــي الــنــيــل تــكــون صــغــيــرة الــحــجــم وال تمثل 
خـــطـــورة بـــخـــالف الــتــمــاســيــح املــــوجــــودة في 

بحيرة ناصر.

تربية التماسيح... تفتح أبواب الرزق

مريم عقل 
الحجارة من وادي قانا

»كافيه« رين الميلع: »اإلنسانية« برعاية بشار األسد

سعاد 
ماسي

فنون وكوكتيل

مهنة

مقابلة

رصدمواهب

سما حسن

من  أنــواع مختلفة  وباستخدام  والقماش  الــورق  على  ترسم  فنانة شابة ومميزة، 
األلــوان، وكذلك فهي تهوى التصوير ولها تجارب مميزة من وراء عدسة الكاميرا، 
الصدفة قادتها إلى مكان أحدث تحوال في توجهها الفني، فقد قامت بزيارة لوادي 
قانا، وهناك الحظت أن مياة الوادي تزخر بالحجارة الصغيرة امللونة واملصقولة، 
فبدأت بجمعها مع رفيقاتها على سبيل املرح وحملتها معها إلى البيت بعد رحلة 
الـــوادي حيث ينابيعه الكثيرة، وفــي البيت تأملت عن قــرب هذه  ممتعة في ربــوع 
الحجارة الجميلة واكتشفت انها تستطيع أن تمارس هواية الرسم عليها ومن هنا 
كانت البداية لطريق جديد في الفن. الفنانة الشابة مريم عقل من قرية دير استيا 
الواقعة بني نابلس وسلفيت بالضفة الغربية، والتي يعتمد سكانها على الزراعة 
وتـــروي مزروعاتها مــن وادي قانا الــذي يعتبر مــن أهــم أوديـــة فلسطني ألنــه دائــم 
الــوادي بحرفية كبيرة  العام، وقد استطاعت ان ترسم على حجارة  الجريان طول 

وبجمال لفت أنظار كل من رأى إبداعها، واستحوذ فنها املميز على اإلعجاب .
الــحــجــارة مما علق بها مــن أتــربــة وطــحــالــب، ثم  تــقــوم مــريــم أواًل بغسل وتنظيف 
تــقــوم بـــرش الــحــجــارة بــعــد تنظيفها وتجفيفها بــمــادة المــعــة، وذلـــك لــكــي تضفي 
عليها ملعانا ثم تبدأ بالرسم عليها، وكانت املهمة ليست سهلة ولكن التجريب كان 
طريقها للوصول للجودة حيث أنها كانت تختار الحجارة بعناية مرة بعد مرة، 
ولكنها تحرص على املحافظة على اللون الطبيعي للحجارة وغالبا ما ترسم فوقها 

رسومات من الطبيعة مثل الشجر واملاء والتراب الفلسطيني. 
تختلف ألوان حجارة وادي قانا من األبيض واألحمر واألخضر وحسب لونها فهي 
الخط  فــي  تبرع  أنها  لوحاتها خاصة  فوقها  ترسم  لكي  أرضــيــة  لتكون  تختارها 
العربي وفنونه، وترى أنها تستغرق وقتا في االختيار من حيث األلــوان والحجم 
التي تشبه  األلــوان  وحيث تختار الحجارة الصغيرة واملتوسطة، وتعمد الختيار 

الطبيعة الفلسطينية.

منذ  خصيصًا  أعدتها  أجندة  وفق  وتعمل  الثقافة،  على  ماسي  سعاد  الجزائرية  تساوم  ال 
للشعر ولعلها من  الحياة األخرى. قارئة جيدة  الفن والعلم، وفنون  بين  لتساوي  طفولتها، 

عواصم  في  الحفالت  من  عددًا  ماسي  قدمت  العربي.  بالشعر  إعجابًا  العرب  المغنيات  أكثر 
أوروبية، واستطاعت أن تقرن اسمها بدائرة ووصلت الى جميع انحاء العالم

الخطة »ب« لرامز جالل

تـــتـــوقـــف مـــحـــطـــة MBC مــصــر  لــــن 
املصري  املمثل  برنامج  إنتاج  عن 
ــقـــالـــب،  ــــاص بـــاملـ ــخـ ــ رامــــــــز جــــــالل الـ
ــالـــت مــعــلــومــات إن املــســؤولــني  وقـ
عـــن الــبــرنــامــج ســيــنــفــذون الــخــطــة 
»ب« والتي وضعت، بعدما حاول 
مقدم البرامج طوني خليفة القيام 
ما  عبر  البرنامج  لنسف  بانقالب 
والتي  املــقــالــب«،  »بفضيحة  ُسمي 
وجد نفسه ضمنها زميله نيشان، 
اســتــنــفــرت   MBC إدارة  أن  وُعـــلـــم 
ــل طـــاقـــاتـــهـــا لــتــنــفــيــذ الــبــرنــامــج  كــ
عبر دعــوة عــدد قليل مــن الفنانني 
ملتابعة التصوير، في وقت انتهى 
الفريق نفسه من إعداد أكثر من 17 

حلقة هي في مرحلة املونتاج.

مايا دياب ترد
دياب  مايا  اللبنانية  الفنانة  ردت 
على كل املنتقدين ألسعار بطاقات 
دخــــول حفلها فــي مــســرح املــديــنــة 
بيروت/الحمرا، وقالت دياب لست 
على علم بسعر البطاقات الخاصة 
ــلــــى املــنــتــقــديــن  ــهــــذا الــــحــــفــــل، وعــ بــ
التوجه إلى املسؤولني عن املسرح 
ديــاب  أن  يذكر  األمـــر.  واستيضاح 
ســتــغــنــي فــــي الـــخـــامـــس عـــشـــر مــن 
نفسه،  املــســرح  على  املقبل  الشهر 
إلــى جــانــب فــقــرة يقدمها الــراقــص 

ألسكندر بوليكفيتش.

أصالة ومخيمات 
السوريين

كــشــفــت الــفــنــانــة الـــســـوريـــة أصــالــة 
منع مــن زيــارات 

ُ
نــصــري، أنها لــم ت

في  الــســوريــني  الالجئني  مخيمات 
تتحّمل  أن  منها  طلب  لكن  لبنان، 
مسؤولية نفسها في حــال أصرت 
على زيارة مواطنيها في مخيمات 
لــبــنــان، وربــمــا بسبب الــتــجــاذبــات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان، 
وقالت أصالة »ال أعلم ملــاذا كبروا 
ــة  ــاديـ ــهـ ــشـ ــتـ ــة وكــــأنــــنــــي اسـ ــقــــصــ الــ

ستدخل هذه املخيمات«.

كريستيان ديور الياباني
الــفــرنــســيــة  األزيــــــــــار  دار  عــــرضــــت 
»ديــــــــــور« مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الـــجـــديـــدة 
فــي أحــد أكــبــر مـــوالت الــيــابــان قبل 
يــومــني، وقــدمــت املـــديـــرة الــجــديــدة 
لديور ماريا شيوري مجموعة من 
أبرز التصاميم التي تؤرخ  ملراحل 
 ،1953 للعام  تعود  ماضية  زمنية 
وهـــي مــســتــوحــاة مــن شــجــر الــكــرز 

واأللوان الهادئة.

مهرجانات األرز اللبنانية

األرز  ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ مــ ــة  ــنـ لـــجـ ــلــــقــــت  أطــ
الــلــبــنــانــيــة بــرنــامــجــهــا الــفــنــي لــهــذا 
ــي بـــيـــروت،  الـــصـــيـــف قـــبـــل يـــومـــني فــ
ــج اإلعــــــــــالن عــن  ــامــ ــرنــ ــبــ وتــــضــــمــــن الــ
أوبريت األرز ويشارك فيها مجموعة 
من الفنانني اللبنانيني، وليد توفيق 
ونــجــوى كـــرم مــعــني شــريــف وملحم 
زيــــن وزيـــــن الــعــمــر وتـــانـــيـــا قسيس 
وجــــــــوزف عــطــيــة ونـــانـــســـي عـــجـــرم، 
على أن تبدأ في الخامس والعشرين 
ــن تـــمـــوز/يـــولـــيـــو وتــســتــمــر حــتــى  مــ

الخامس من آب/أغسطس.

أفيخاي أدرعي وأحالم
ــم جـــيـــش  ــ ــاســ ــ عـــــــــــاود املـــــتـــــحـــــدث بــ
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي أفـــيـــخـــاي  ــتـ ــ االحـ
ــفـــزازي في  ــتـ أدرعـــــي أســلــوبــه االسـ
إثـــــــارة ســـخـــط الـــجـــمـــهـــور الــعــربــي 
على وسائل التواصل االجتماعي، 
وذلـــك بــعــد أن قـــام بــتــوجــيــه تحية 
على  ردًا  أحــالم  االماراتية  للفنانة 

تغريدة نشرتها قبل يومني.
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توجيهنا إلى غير ما توّد قوله في الظاهر 
من أشكالها ومضامينها.

الــصــورة ال يشكل  يقول بنَكراد: »مــا تقوله 
حقيقة في العني، بل هو رحى صامتة تنتج 
تفاصيل  أن تغطي على  استيهامات يجب 
الواقع، وهي التي ستعلن عن ميالد حقيقة 
املتعة  إلى  جديدة ستكون سبيلنا األوحــد 
والسعادة«. فالغاية من الصور في عصرنا 
بالناس  الــزّج  الكتاب »هي  الراهن، بحسب 
فـــي صــخــب بـــصـــري بـــال هـــويـــة وال مــؤلــف 
وال غــايــة ســـوى غــايــات الــتــســويــق ذاتــــه. إن 
الصورة في هذا العصر منذورة، في أغلب 
حاالت التواصل، إلى الترفيه الذي ال يحمل 

داخله سوى شيء واحد؛ هو التضليل«.
الراهن  ــؤلــف على أننا نعيش فــي 

ُ
امل يــشــّدد 

تبدو جديدة، ظاهريًا على  تجربة بصرية 
شكل قطيعة كلية مع عصور 

ُ
األقل، وكأنها ت

النظرة السابقة. 
هــنــا بــالــضــبــط، يستحضر بــنــَكــراد، املــفــّكــر 
ع 

ّ
»تــتــوز الـــذي  دوبــريــه،  ريجيس  الفرنسي 

تستوعب  ثالثة  عصور  على  عنده  النظرة 
ــــاالت الـــوعـــي الــــوجــــودي لـــإنـــســـان؛ إنــهــا  حـ
ــاريـــخ الــبــصــري،  ــتـ لــحــظــات حــاســمــة فـــي الـ
ــادة والــــصــــورة  ــبـ ــعـ ــــورة الـ تـــجـــّســـدت فــــي صــ
الــفــنــيــة والــــصــــور بــاعــتــبــارهــا إحـــالـــة على 
نــشــاط اقــتــصــادي بــمــردوديــة فــي الــســوق ال 

في العني«.
ــــى، هــو فكرة  لــقــد كـــان مــصــدر الــنــظــرة األولـ
البحث في املرئي ذاته عن شيء ما ال تدركه 
األبصار، ثم تجّسدت في مرحلة ثانية في 
األيقونات ذات الطابع الديني الصريح. ومن 
ثمة فهذه األيقونات في الحالتني معًا، ممر 
ضروري نحو الالمرئي أو هو خلفية له. أما 
فإن  البصري(،  )العصر  الثالث  العصر  في 
النظرة تتمّيز بكونها رؤيــة بال نظرة؛ ألن 
واألفــكــار  السلع  ببيع  تكتفي  فيه  الــصــورة 
ـــ »لـــــوك«، وتــحــيــل مــن خــالل  والــخــدمــات والــ
ذلك كله، على حاالت انفالت حسي تتناسل 

داخــلــه الــرغــبــات وتــعــيــد إنــتــاج نفسها في 
لقى في القمامة.

ُ
شكل مواد لالستهالك ت

ـــق أســــاســــًا بــطــبــيــعــيــة 
ّ
ــذا، وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــل لــــهــ

الـــــصـــــورة الـــحـــالـــيـــة، ومـــجـــمـــل الـــســـلـــوكـــات 
املرتبطة بها، أي مجمل األشكال التواصلية 
الــــجــــديــــدة، يــعــتــبــر الـــبـــاحـــث املـــغـــربـــي فــي 
على  تحيلنا  »الـــصـــورة  أن  الــســيــمــيــائــيــات، 
عالم االفــتــراض وحــده، أمــا الــواقــع فهو من 
ابتداع التقنيات، ذلك أن املعنى ال يودع في 
ل، بل يأتي من العني التقنية ومعجزات 

ّٓ
املمث

الـ فوتوشوب«.
في هذا الجانب تحديدًا، يتحّدث الكتاب عن 
ظــهــور أنــا رقــمــيــة، ال وجـــود ملــعــادل لها في 
الواقع، بل هي نتاج صورة السيلفي. »ففي 
زمن السيلفي، ال قيمة لألنا الحقيقية التي 
تعيش في الزمن الفعلي، فهذه ليست سوى 
نظير وهمي ُمَوجهة، من خالل االستنساخ 
البصري، لكي تعيش ضمن زمنية أخرى ال 

تحتكم إلى قيم اليومي«.
ص الذات من عناصر الواقع الذي 

ّ
خل

ُ
هنا ن

مــا علق   
ّ

كـــل مــن  َصفيها 
ُ
ن »أي  بــهــا،  يحيط 

عبد المومن محو

مــــــــن جــــــديــــــد يــــــــواصــــــــل الــــنــــاقــــد 
املــــغــــربــــي ســـعـــيـــد بــــنــــَكــــراد ســبــر 
باعتبارها  السيميائيات  أغـــوار 
أثر  هــو  مــن حيث  املعنى  فــي قضايا  بحثًا 
اإلنـــســـانـــيـــة فــــي الـــــوجـــــود، ومـــــن حـــيـــث هــو 

خاصية اإلنسان دون غيره من الكائنات.
تعّددية  والـــصـــورة..  اللفظ  »بــني  كتابه  فــي 
الــحــقــائــق وفــرجــة املــمــكــن«، الــصــادر حديثًا 
العربي«، يشير بنَكراد  الثقافي  عن »املركز 
إلى أن اإلنسان جزء من الطبيعة في الظاهر 
فــقــط، »أّمـــــا فـــي حــقــيــقــتــنــا فــنــحــن منتجات 
اللغة  فــي  بــكــل واجــهــاتــه؛  الــرمــزي  التمثيل 
ــل الـــوقـــائـــع  ــ والـــــصـــــور والـــــــرســـــــوم، وِفــــــــي كـ
االجــتــمــاعــيــة الــتــي نــعــّدهــا لــكــي تــكــون دالــة 
عــلــى احــتــفــائــنــا بــمــا أضــافــتــه الــثــقــافــة إلــى 

ذاكرتنا«.
من هنا، عمل املؤلف في كتابه، الذي قّسمه 
باللفظ وتعددية  ق 

ّ
يتعل األول  إلى قسمني: 

ــائــــق، والــــثــــانــــي يـــرتـــبـــط بـــالـــصـــورة  ــقــ الــــحــ
ـــم بــعــض الــّســبــل  ــة املـــمـــكـــن؛ عــلــى رسـ وفـــرجـ
التي تشتغل  الطريقة  الكفيلة بالكشف عن 
بــهــا الـــوقـــائـــع الــنــصــيــة بــُبــعــديــهــا الــلــفــظــي 
ــري، ومـــــن خـــاللـــهـــا أيـــضـــًا تـــحـــاول  ــبــــصــ والــ

تونس ـ شوقي بن حسن

رغــــم صــالتــه بــالــفــن وتــقــاطــعــاتــه مــعــه، يظل 
التصميم design في النهاية مجااًل انبثق من 
الثورة الصناعية في مرحلة أولى ثم بلوره 

اإلعالم ووسائله في وقت ثان. 
في معرضها »ختم على بياض« الذي انطلق 
في 15 من الشهر الجاري، ويتواصل حتى 13 
من الشهر املقبل في غاليري »ميل فوي« في 
العاصمة،  املرسى بالقرب من تونس  مدينة 
ــاء  ــمـ تــســتــعــيــد الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــونـــســـيـــة أسـ
الغيلوفي هذه العالقة بني التصميم وأبويه؛ 

الفن والتقنية.
تــعــتــمــد فـــي ذلــــك عــلــى تــقــنــيــة الـــخـــتـــم، حيث 
ــتـــام تــتــضــّمــن كل  جـــّهـــزت مــجــمــوعــة مـــن األخـ
الــغــالــب مما  فــي  ــدة تصميمًا ألداة هــي  واحــ
نشرته الصناعات بشكل كبير على الناس/ 
ارات، عكاز 

ّ
املستهلكني؛ سّكني، قفل الباب، نظ

وغيرها، وهذه األدوات هي عنوان اللوحات، 
غير أن الصورة النهائية تكون مختلفة؛ فمن 
خالل مجموعة األختام تقوم بتشكيل صورة 
جـــديـــدة بــحــجــم كــبــيــر؛ تــفــاحــة مـــن مجموعة 
ارات، 

ّ
النظ مجموعة  من  كتاب  أو  السكاكني، 

ــن مــجــمــوعــة أحـــمـــر شــفــاه،  أو ربـــطـــة عــنــق مـ
فـــي مــحــاولــة إلعـــــادة الــتــفــكــيــر فـــي الــعــالقــات 
بــني هـــذه األغـــــراض واملــنــتــوجــات، وشــبــكــات 
املــعــانــي الــجــديــدة الــتــي تــطــرحــهــا ســــواء من 
خــالل حــوارات داخلية ضمن اللوحة أو بني 

اللوحات املعروضة في نفس الفضاء.
عـــن مــعــرضــهــا، تــقــول الــغــيــلــوفــي فـــي حــديــث 
التجربة  هــذه  »تأتي  الجديد«:  »العربي  إلــى 
سنتني،  منذ  مستمرة  فنية  مــمــارســة  ضمن 
إذ إن أقــدم لوحات املعرض تعود إلــى 2015 
نــتــجــت هــــذا الـــعـــام، فـــي مــحــاولــة 

ُ
وأحـــدثـــهـــا أ

ــٍب لـــلـــرســـم؛ أي أنــنــي  ــ ــرّك مــنــي الســـتـــعـــمـــاٍل مــ
أحاول الرسم بالرسم، والخروج من األدوات 
الفرشاة  التشكيلي؛  الفن  ملمارسة  التقليدية 

أو القلم«.
التونسية  التشكيلية  من جانب آخــر، تشير 
إلى أن معرضها الحالي يأتي ضمن انشغال 

تمظهرات األنا الرقمية

ضمن انشغالها الفنّي 
واألكاديمي بـ»مسح 

فنّي لتاريخ التصميم«، 
تقّدم التشكيلية التونسية 

معرضها »ختم على 
بياض« الذي يتواصل 

حتى الشهر المقبل

يرى الناقد المغربي في 
كتابه الصادر حديثًا أن ما 

تقوله الصورة ال يشكل 
حقيقة في العين، بل 
هو رحى صامتة تنتج 

استيهامات تغطي على 
تفاصيل الواقع، وتعلن 

عن ميالد »حقيقة 
جديدة« تقّدم نفسها 

على أنها السبيل األوحد 
إلى المتعة والسعادة

ستظل تلك الذكريات 
من سنّي الطفولة 

حاضرة.. حين كانت تمرّ 
الدقائق المعدودة 
في ساعات طويلة، 

وتمرّ األيام في 
لمح البصر

أسماء الغيلوفي فن التصميم وعالقته بأبويه

أغصان مجففة من أشجار تولستوي

سعيد بنَكراد عودة إلى استيهامات الصورة

غاية الصورة اليوم 
الزج بالناس في صخب 

بصري بال هوية

يذهب الفنان/ الباحث 
إلى إدخال أبعاد إشكالية 

في عمله اإلبداعي

تخيّلت وجود فراشات 
ترفرف كمصلّين تحت 

القباب المصغرة

يتحّدث عن ظهور أنا 
رقمية ال وجود لمعادل 

لها في الواقع

إلى  لبنكراد  الجديد  الكتاب  هذا  يضاف 
وانهماكاته  الــمــتــعــددة،  إصـــداراتـــه 
مجلة  على  يــشــرف  فهو  الثقافية، 
الثقافية  الظواهر  تقرأ  التي  »عالمات« 
في األدب وفي المجتمع وفق مناهج 
متشعبة  مقاالت  وينشر  حديثة،  نقدية 
االهتمامات، فيتناول التعّصب الهوياتي 
وثقافة  الــمــرأة  وقــضــايــا  الــديــنــي  أو 
االختالف. إضافة إلى جهده في ترجمة 
لـ  الجنون«،  »تاريخ  أبرزها  مهمة،  أعمال 
و»دروس  و»العالمة«  فوكو،  ميشيل 

في األخالق« لـ أمبرتو إيكو.

انهماكات متعددة

2425
ثقافة

كتاب

معرض

مقطع

فعاليات

بها من قيم وأخــالق، لكي ال تحتفظ سوى 
بـــاملـــرئـــي فــيــهــا. إن الــحــقــيــقــة ال تـــوجـــد في 
الواقعي، إن مصدرها هو النظرة والعني«، 

يوضح الباحث.
ـــه  ويـــضـــيـــف، أن صـــاحـــب الــســيــلــفــي »مـــوجَّ
ــدًا، إنـــه يــســيــر نحو  ــ ــام ال يــتــوقــف أبـ إلـــى أمــ
حتفه من خالل استنساخ الظاهر فيه، إنه 

ـــي لـــتـــاريـــخ الــتــصــمــيــم«، 
ّ
عـــــام بـــــ »مـــســـح فـــن

بــاعــتــبــارهــا بــاحــثــة أكــاديــمــيــة فـــي نــظــريــات 
الــتــصــمــيــم.  هــل ثــمــة فـــرق الــيــوم بــني الفنان 
ــه فــــي إبـــــداعـــــه فــحــســب،  ــتـ ــاقـ الـــــــذي يـــضـــع طـ
والفنان الذي يحمل إضافة إلى إبداعه صفة 
ــأن الــفــنــان –  الـــبـــاحـــث؟ تــجــيــب الــغــيــلــوفــي بــ
الباحث يذهب إلى إدخال إشكالية في عمله 
اإلبداعي، والتي قد تكون في إطار أطروحة 
كما هو الحال معها حيث تشتغل أكاديميًا 
التصميم  فــي مجال  النظرية  »األســـس  على 
ــادي«، وتـــجـــعـــل مــــن أعـــمـــالـــهـــا الــفــنــيــة  ــ ــالمــ ــ الــ
اختبارات ملقوالت نظرية تستقيها من أكثر 
ي وفكري مواز للفن والتصميم، 

ّ
من فضاء فن

مــثــل مــارســيــل بــروســت فــي الـــروايـــة أو جــان 
بودريار في علم االجتماع.

قــد يشعر زائـــر مــعــرض »خــتــم عــلــى بــيــاض« 
بقطيعة بــني فــضــاء املــعــرض والــعــالــم الــذي 
اليومية  الحياة  تجاذبات  وراءه حيث  تركه 
وســيــاقــاتــهــا الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة في 
ها تشير إلى 

ّ
تونس. تقّر الغيلوفي بذلك، لكن

الــذي  للمناخ  إنــكــار  ذلـــك ال يعني حــالــة  »أن 
تعيش فيه، بل يأتي ضمن سياقات اشتغالها 
 كونّي 

ّ
على التصميم الذي هو بالتعريف فن

اإلنــســان مهما كانت  يــريــد مخاطبة  إنــه  أي 
إلى  دائــمــًا  يطمح  وأنــه  الثقافية،  مرجعّياته 
وللتبادل،  للحوار  قابلية  فيه  فضاء  إنــشــاء 
ما يؤسس في النهاية إلى إيكولوجيا فنية 
وفكرية«. تضيف: »في مجال التصميم، يكاد 
ــي عـــن الــكــونــيــة أن نــســقــط في 

ّ
يــعــنــي الــتــخــل

الصناعات التقليدية«.

يــتــشــبــث يــائــســًا بــمــا ال يــمــكــن أن يــســتــمــر«. 
لــذلــك قــد تــحــيــل مــوضــة الــســيــلــفــي بطريقة 
جــدران  على  املنعكسة  الــظــالل  على  مذهلة 
ــنــــاس فــــي هـــذا  كـــهـــف أفـــــالطـــــون، ال يـــــرى الــ
ــــوى أخـــيـــلـــة ال تــتــبــنّي  الـــكـــهـــف الـــحـــيـــاتـــي سـ
الشبكة. نفس  العني حقيقتها إال في ظــالم 
األمر قد يقال، بشكل أو بآخر، عن الصورة 
اإلشهارية، خصوصًا أن الكاتب يعتبر أنه 
اإلشهارية  الــصــور  فــي  أن نمسك  ُيمكن  »ال 
تمامًا  منه،  بصورة  بل  حقيقي،  بموضوع 
كما ال نمسك من اللحظة بسعادة فعلية، بل 

بما يوحي أو يوهم بها«.
هذا يعني، أن »اإلشهار ال ُيخبر، بل ُيسرب، 
من خالل املنتج وفضائله املحتملة، عوالم 
ــــده في  مــخــيــالــيــة تــحــتــفــي بـــاالفـــتـــراض وحـ
النفس والوجدان. )...( فالنائم في الوجدان 
ــات بــســيــطــة تـــحـــّولـــت مع  ــبـ لــيــس ســــوى رغـ
الــزمــن إلـــى شــغــف جــــارف، أو هـــوى يبحث 
 ضمن ما 

ّ
ق إال

ّ
عن إشباع ال يمكن أن يتحق

ِعد به«.
َ
توحي به الوصلة اإلشهارية أو ت

الــصــورة،  بــه واقعية  فعلى عكس مــا توهم 

بــحــســب ســعــيــد بـــنـــَكـــراد، »فــــإن مـــا يلتقطه 
املــنــتــج ال وظيفته  إيـــحـــاءات  هــو  املستهلك 
ــرة، ال يــتــعــلــق األمـــــر بــنــظــرة نــقــديــة  ــاشـ ــبـ املـ
تكشف عــن املــعــانــي الــثــانــيــة املــخــبــأة فيها، 
ذ عبر مسام 

ُ
بل باستبصار ال شعوري ينف

الرؤية إلى دهاليز الروح املظلمة. )...( يقذف 
اإلشهاري باملستهلك داخل عالم مزّيف«.

ــــني الــلــفــظ  ــَكــــراد، فــــي كـــتـــابـــه »بـ يـــتـــحـــدث بــــنــ
ــورة«، عــــن الـــســـيـــمـــيـــائـــي الــفــرنــســي  ــ ــ ــــصـ ــ والـ
ـــاول مــــن خـــــالل مــا  ــ ــذي حــ ــ ــ الـ روالن بــــــــارت، 
سماه »املعنى الثالث« أو »املعنى املنفلت«، 
البصري  يتجاوز  مأسسة إحساس خــاص 
ــص من 

ّ
 مـــعـــادالتـــه الــلــفــظــيــة الـــتـــي تــقــل

ّ
بـــكـــل

امــــــتــــــداده، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن مــــع هـــــذا املــعــنــى 
االنـــــفـــــالت مــــن الـــتـــشـــخـــيـــص الـــعـــيـــنـــي لــكــي 

نستوطن استيهامات الصورة.
لــذلــك فــــإن هــــذا املــعــنــى حــكــر عــلــى األعــمــال 
الــفــنــيــة الــبــصــريــة، الــتــشــخــيــصــيــة وحــدهــا، 
الــفــوتــوغــرافــيــا فــي املــقــام األول، ومـــا يمثل 
الــخــصــوص، ويستثني منها  عــلــى  لــلــوجــه 

خصوصا الصورة اإلشهارية.

تفاحة من مجموعة سكاكين

كان اسمها هيلين

الفنانة  معرض  يتواصل  الحساسيّة  ونــزع  الوطني  االستهالك  عنوان  تحت 
الفلسطينية لورا السروجي الذي انطلق أمس في »دارة الفنون« في عّمان حتى 
13 أيار/ مايو المقبل. في هذا المعرض التفاعلي تطرح الفنانة تساؤالتها إن كانت 
نزعه  طورت  قد  والكنافة  النابلسي  كالصابون  فلسطينية  بأيقونات  باحتفائها 

استهالكية ولم تنخرط جديًا في العمل الثقافي الفلسطيني.

للسينما  عثمان  سيدي  مهرجان  من  الخامسة  الــدورة  عــروض  اليوم  تختتم 
بجائزة  الفائزة  األفالم  وتعلن  أيام،  ألربعة  استمر  الذي  البيضاء  الدار  في  المغربية 
محمد بسطاوي، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة الجمهور. يخصص المهرجان 
»وشمة«  فيلم  ويعرض  المغربية،  السينما  بدايات  بأفالم  لالحتفاء  الدورة  هذه 

للمخرج حميد بنّاني.

عادل السيوي في غاليري  في حضرة الحيوان للفنان المصري  ينطلق معرض 
الجاري  أبريل  نيسان/   27 الخميس  مساء  من  السابعة  عند  القاهرة  في  »مشربية« 
ويستمر حتى 31 أيار/ مايو المقبل. يضم المعرض 270 عمًلا ما بين لوحات مفردة 
وأخرى تجميعية ورسومات. األعمال تكشف أبعاد ومالمح المسيرة التي قطعها 

الفنان مع ثيمة الحيوان في األعوام الستة الماضية.

بعنوان  أمسية  بيروت  في  الشباب  الموسيقيين  من  وخمسة  شعراء  ستة  يقيم 
»رواق«.  غاليري  في  الجاري  الشهر  من   27 مساء  من  الثامنة  عند  أوتسبوكن 
المشاركون يخصصون ريع األمسية إلصدار نشرة إخبارية متخصصة بالفن التشكيلي 
الموسيقيين  ومن  السيد  ولين  الدرويش  المشاركين:  الشعراء  بين  ومن  العربي، 

كلود جردي وأنطونيو حاج. 

نديم أسلم

كــانــت حــجــرة واســـعـــة بــهــا أرفــــف كتب 
كثيرة، وخوذة معدنية لفارس من أيام 
من  لحوت  وهيكل  الصليبية،  الحروب 
ــد خــلــجــان الــقــطــب الــجــنــوبــي. وفــي  أحــ
ــدران تـــظـــهـــر أقــــدم  ــ ــجــ ــ ــد الــ ــ تـــجـــويـــف أحــ

صورة معروفة لرقاقة ثلجية.
قـــطـــع ســــكــــون املــــكــــان الـــشـــاســـع دخــــول 
طفلة في السابعة من عمرها من الباب 
الــصــيــد  بـــجـــانـــب زورق  ــّرت  ــ مــ الـــبـــعـــيـــد. 
ــلـــة  ــلــــى املــــنــــضــــدة الـــطـــويـ املــــــوضــــــوع عــ

املنخفضة تحت النافذة. 
كان اسمها هيلني.

كــان هــنــاك بــنــاءان متقاربان فــي وسط 
الغرفة، كل منهما أطول من الفتاة، ربما 
أربعة أضعاف طولها. وفي تلك الساعة 
ــذي لـــم تــشــرق  ــ الـــبـــاكـــرة مـــن الـــصـــبـــاح الـ
تنظر  الفتاة  وقفت  بعد،  تماًما  شمسه 

إليهما. 
الــبــنــاءان على هيئة مسجدين في  كــان 
الــقــبــاب واملــــآذن.  شــكــل بــهــّي وتزينهما 
ظــنــت الــفــتــاة أنــهــمــا قــبــعــتــان كــبــيــرتــان 
الــتــي تغطي  أو أغــطــيــة رأس مــثــل تــلــك 
الـــعـــفـــاريـــت والـــعـــمـــالـــقـــة فــــي الــقــصــص 
ــوان والــتــفــاصــيــل  الــخــيــالــيــة. كــانــت األلــــ
غاية في اإلتقان ومتجانسة مع الضوء 
الهادئ املنعكس على الجدران وتقّوس 
الــقــبــاب. فــّكــرت هيلني فــي التقدم بضع 
ــرى لــلــنــظــر خـــــالل إحــــدى  ــ ــ ــوات أخـ خــــطــ
نــوافــذهــمــا ومــــدت يــدهــا لــتــلــمــس ورقـــة 

شجر ملونة. 
مــن الــطــبــيــعــي أن يــحــوي املــبــنــى غــرفــة، 
ولكن هذه الغرفة هي التي كانت تحوي 

أكثر من بناء!
ــلـــني دائــــــــــرة حــــولــــهــــمــــا، ثــم  ــيـ رســــمــــت هـ
اتـــجـــهـــت نـــحـــو خــــزانــــة صـــغـــيـــرة حــيــث 
ــدت زهــــريــــة بـــهـــا أغــــصــــان مــجــفــفــة  ــ ــ وجـ
التفاح  مجلوبة مــن روســيــا، مــن شجر 
بيديه،  تولستوي  الــكــونــت  زرعـــه  الـــذي 
وما زالت أربع من تلك األشجار تنبض 

بالحياة في بستانه.
تــوقــفــت هــيــلــني حــيــنــمــا ســمــعــت صــوت 
يواجه  وكــأنــه  البناء  مــن  صرير يصدر 
ــدأ يـــتـــحـــرك ويــتــحــرر  ــ ـــا. بـ

ً
 خـــفـــيـــف

ً
زلــــــــزاال

بضع  ا 
ً
محلق األعلى  إلــى  الجاذبية  من 

يرتفع  أخــذ   .
ً

قليال ومتأرجًحا  بوصات 
أكــثــر لــيــبــدأ رحــلــتــه الــهــادئــة إلـــى سقف 
ــان ُيـــســـحـــب بـــرقـــة بــســالســل  ــ ــغـــرفـــة. كـ الـ

آيا صوفيا، تابعت هيلني  األول. وبعد 
مــشــاهــدة مــســجــد قــرطــبــة الــكــبــيــر وهــو 

ُيرفع إلى األعلى بالروافع والسالسل. 
لــــم تـــكـــن هــــنــــاك أرضــــيــــة مــســتــقــلــة ألٍي 
منهما. كان البناءان يستعيران أرضية 
الــغــرفــة حـــني يــتــم إنــزالــهــمــا. لــذلــك كــان 
بوسع هيلني اآلن أن تراهما من الداخل 
ــلـــت وجـــــود  ــّيـ ــنـــظـــر ألعـــــلـــــى. تـــخـ حـــــني تـ
محاصرين  ني 

ّ
كمصل تــرفــرف  فــراشــات 

ــاء،  ــــي املــــســ ــبــــاب املــــصــــغــــرة فـ ــقــ ــحـــت الــ تـ
لتصطدم بالجدران امللونة. 

ستظل تلك الذكريات من سني الطفولة 

ــائـــق  ــمـــر الـــدقـ ــانــــت تـ ــرة.. حــــني كــ ــ ــاضــ ــ حــ
ــــدودة فــــي ســــاعــــات طـــويـــلـــة، وتــمــر  ــعـ ــ املـ

األيام في ملح البصر!    
كان والد هيلني هو من صممهما، وهو 
من كان يرفعهما في الهواء إلزاحتهما 
عن الطريق. التفتت هيلني لتجد والدها 
ــا على الجانب اآلخــر من الحجرة، 

ً
واقــف

ــة  ــع فـــي زاويــ ــل كـــرنـــك وبــــكــــرات رفــ
ّ
يــشــغ

ا أخيًرا 
ً
 بسيط

ً
الغرفة. وقد أجرى تعديال

في السالسل أعجَب هيلني، حيث عمل 
ان بــالــتــســاوي  عــلــى أن ُيــســحــب الـــبـــنـــاء
ليكونا على نفس االرتفاع من األرض. 
 طويل القامة مشرق 

ً
كــان والــدهــا رجــال

الوجه اسمه لي لي.
)روائي باكستاني من مواليد 1966 يكتب 
باإلنكليزية واملقطع من روايته األخيرة 
»األسطورة الذهبية« )2017(. ترجمة املقطع: 
بسنت علي أمني، ومراجعة: ندى حجازي. 
يحل الكاتب ضيفًا على »احتفالية فلسطني 
لألدب« في أيار/مايو املقبل(

ــبـــل أن  ــلــــى املــــــــآذن قـ قــــويــــة مـــعـــقـــودة أعــ
يتوقف أخيًرا هناك.. في األعلى.  كانت 
الفتاة  دخلتها  الــتــي  الضخمة  الــغــرفــة 
خصبة  تربة  للدراسة..  وحجرة  مكتبة 
لـــلـــخـــلـــوة بـــالـــنـــفـــس. وبـــســـبـــب حــجــمــهــا 
الشتاء. منذ وقت  في  تدفئتها  يصعب 
رحت فكرة بناء قمرتني 

ُ
ليس ببعيد، ط

صغيرتني، تتسع كل منهما فقط ملكتب 
ومقعد والكتب واألوراق الالزمة ومدفأة 
صغيرة. كان القصد أن يدخل املرء قمرة 
جيب  فــي  ليعمل  الــبــاب  ويغلق  منهما 
الدفء هذا. تطّورت فكرة القمرة العادية 
إلـــى نـــمـــاذج مــفــصــلــة ألبــنــيــة تــاريــخــيــة: 
املسجد الكبير في قرطبة وآيا صوفيا 

في اسطنبول. 
اســـتـــرقـــت هــيــلــني الــنــظــر أثـــنـــاء عملية 
التشييد خالل األسابيع السابقة. واآلن 
أصــبــحــا جــاهــزيــن. ونـــظـــًرا إلـــى أن هــذا 
الــتــوقــيــت مــن الــعــام كـــان شــهــر حــزيــران 
ُرفــعــا ليظال معلقني حــتــى كــانــون  فــقــد 
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من معرض »من السيلفي إلى التعبير عن الذات« المقام في غاليري »ساتشي« بلندن

من المعرض )سهير األمين(

الكاتب نديم أسلم في جيبور الهندية عام 2013 )م. زهازو(



بالرغم من الصعوبات التي واجهت األخوين مجد ونديم اليوسف في 
مسيرتهما العلمية والعملية في الجراحة، بسبب اسمهما العربي، إال 
أن التصميم والنجاح في مجال الطب فرض على محيطهما الروسي 

أن يحترمهما، وأن يركز على ما يقدمانه في مجالهما

نجاح في روسيا
طبيبان سوريان يتحديان الصعاب

شابان فلسطينيان يتفاعالن مع األميركيين بالموسيقى

موسكو ــ رامي القليوبي

في عام 1975 غادر نصر اليوسف 
ــاد  ــحــ ــــي االتــ ــة لــــلــــدراســــة فـ ــ ــــوريـ سـ
الــســوفــيــيــتــي. تـــــزوج مـــن روســيــة 
بـــولـــديـــن، أمـــجـــد ونــــديــــم. عـــــاد نــصــر  ورزق 
اليوسف مــع زوجــتــه وابنيه إلــى بــلــده، لكنه 
في عام 1989 قرر العودة لإلقامة الدائمة في 
أمجد ونديم  الشقيقان  كان  موسكو. ومنها 
يـــــتـــــرددان حـــتـــى عـــــام 2010 عــلــى  ــيـــوســـف  الـ

بلدهما سورية مرة إلى مرتني في العام.
ولد أمجد في موسكو عام 1981، ألب سوري 
 بــني 

ً
ــــاش طـــفـــولـــتـــه مـــتـــنـــقـــا ــة. عــ ـــيـــ وأم روســ

روسيا وسورية. وحني استقر الحال بالوالد 
وأســرتــه فــي العاصمة الــروســيــة، كــان أمجد 
يــلــتــحــق بـــاملـــدرســـة الــســعــوديــة الـــتـــي تــخــرج 
مــنــهــا لــيــلــتــحــق بــجــامــعــة »ســيــتــشــيــنــوف«، 

متخصصا في جراحة التجميل. 
لم يمض وقت طويل حتى أصبح هذا الطبيب 
مـــســـؤوال عـــن عـــيـــادة كــبــيــرة وســــط مــوســكــو 
مطلقا عليها اسم »دامــاس« )دمشق(، حيث 
وموظفون  روســيــتــان  طبيبتان  فيها  تعمل 
ــون »حــيــث نــجــري كــافــة أنـــواع عمليات  إداريــ
ــلـــيـــات لــــعــــدد مــن  ــيـــل. وأجــــريــــنــــا عـــمـ ــمـ ــتـــجـ الـ
املــشــاهــيــر بــأحــدث املـــعـــدات، إضــافــة إلـــى أنــه 
العيادة قسم ملعالجة مشكلة  لدينا في  بات 

»العربي الجديد«. البدانة«، يقول أمجد لـ
التخصص  الختيار  مسيرته  أمجد  ويـــروي 
فــي جــراحــة الــتــجــمــيــل، قــائــا: »مــنــذ صغري 
أكن  لــم  لكنني  أصــبــح طبيبا،  أن  أحــلــم  كنت 
ــنـــاس يــومــيــا،  مــســتــعــدا ملـــشـــاهـــدة مـــعـــانـــاة الـ
فوجدت أن جراحة التجميل هي التخصص 

الوحيد الذي يعفيني من ذلك«.
لم يكن تحقيق هذا الحلم سها، إذ لم تظهر 
ــة الــتــجــمــيــل كــتــخــصــص مــنــفــصــل في  جـــراحـ
روســيــا إال فــي عــام 2012، مــا دفــع أمجد إلى 
التخصص في جراحة الفك والوجه أواًل، ثم 
االنتقال إلى تخصص التجميل بعد ظهوره. 
وبــعــد تــخــرجــه، شـــارك أمــجــد فــي الــعــديــد من 
التدريبية، ونــال ما يزيد عن عشر  الـــدورات 
ــهــــادات فـــي تــخــصــصــات ضــيــقــة لــجــراحــة  شــ
ــــذي ال يــجــيــد  الــتــجــمــيــل. وال يـــجـــد أمـــجـــد الــ
تامة، أي صعوبة في  إجــادة  الروسية  اللغة 
الــروس، ويؤكد أن  التعامل مع رواد عيادته 

أصوله العربية ال تؤثر على عمله.
وتوجت جهود أمجد بحصوله يوم األربعاء 
املـــاضـــي عــلــى جـــائـــزة »غــراتــســيــا« )الــجــمــال 
ـ الـــرشـــاقـــة( فـــي فــئــة تــجــمــيــل مــحــجــر الــعــني 
)الـــجـــفـــنـــان ومـــحـــيـــط الــــعــــني(. وتــعــتــبــر هـــذه 
الصحة  الجوائز في مجال  أهــم  الجائزة من 
والتجميل، إذ أنها استحدثت منذ عام 2004 
الــجــراحــني في  وبـــدأت تمنح للمتميزين مــن 
التجميلية  الــجــراحــة  اختصاصات  مختلف 
ــا تـــمـــنـــح لـــلـــعـــامـــات  ــهــ ــــي روســـــيـــــا، كـــمـــا أنــ فـ

الـــتـــجـــاريـــة فـــي مـــجـــال الــصــحــة والــتــجــمــيــل، 
وتهدف إلى تعريف املستهلكني بها، وتحفيز 
استخدام أحدث التكنولوجيا في هذا املجال. 
ويسعى أمجد حاليا لتسجيل براءة اختراع 
تحت اســم »عــني كليوباترا«، إذ كــان أول من 
استخدم هذا املصطلح في جراحة التجميل 

في روسيا.
ــم، وهـــــو مــوالــيــد  ــديــ ــر نــ ــغــ أمـــــا شــقــيــقــه األصــ
موسكو عــام 1985، والـــذي اخــتــار هــو اآلخــر 
الطب عن حب منذ صغره وتلقى تعليمه في 
الجامعة ذاتها وتخصص في جراحة القلب 
واألوعـــيـــة الـــدمـــويـــة، فــيــذكــر لــنــا أن املــرضــى 
الـــــروس كـــانـــوا فـــي الـــبـــدايـــة يــســتــغــربــون من 
اســمــه الــعــربــي، ولــكــنــهــم تـــعـــودوا عــلــيــه بعد 
انـــتـــشـــار تــقــيــيــمــات إيــجــابــيــة ألعـــمـــالـــه على 

املواقع الطبية على اإلنترنت.
»تخصصت  الجديد«:  »العربي  لـ نديم  يقول 
أوال في الجراحة العامة ثم في جراحة القلب، 
العلمي  »بيتروفسكي«  بمركز  وأعمل حاليا 
للجراحة، وهو مركز رائد للجراحة الدموية 

في روسيا«.
قــبــل الــتــحــاقــه بــمــركــز »بــيــتــروفــســكــي«، عمل 
نديم فــي عــدد مــن املستشفيات فــي موسكو 
ــادات بـــضـــع دول الــخــلــيــج  ــ ــيـ ــ وتــــــــدرب فــــي عـ

العربي.
ــه، تـــعـــلـــم نـــديـــم  ــنــ ــــن صـــغـــر ســ ــم مـ ــ ــــرغـ عـــلـــى الـ
الشرايني  تغيير  مثل  دقيقة  عمليات  إجـــراء 
وعمليات قــوس األبــهــر، وأعــد أكثر من عشر 
دراســــات وســجــل بــراءتــي اخــتــراع فــي مجال 
ــيـــرا إلـــى  ــثـ ــر، ويـــســـافـــر كـ ــ ــهـ ــ ــــوس األبـ ــــاج قــ عــ
إلجــراء  الــروســي  القوقاز  شمال  جمهوريات 
ويــشــارك  هــنــاك،  للمرضى  جراحية  عمليات 
بشكل منتظم في مؤتمرات لجراحة القلب في 
روســيــا وخــارجــهــا. وحـــول عاقته بسورية، 
يضيف نديم: »قبل بدء األحداث في سورية، 
كنت أخطط للعودة للعمل هناك، ولكن تغير 
الوضع دفعني إلى البقاء في روسيا وإجراء 
أبحاث علمية وطبية، وأجري حاليا بحثني 

بالتعاون مع كندا«. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن املــــأســــاة اإلنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تعيشها سورية منذ بضع ســنــوات، ال تزال 
هـــنـــاك قــصــص لــنــجــاح أبــنــائــهــا فـــي املــهــجــر 
تبدو وكأنها شعاع نور في نفق مظلم، وأمل 
في أن تسمح األوضاع بعودة السوريني إلى 
وطنهم يوما ما وتوظيف خبراتهم هناك.    

ــة لــلــعــودة  ــا يــخــطــطــان ســـويـ ــانـ ــــوان كـ ــــاألخـ فـ
ــمــــل ضـــمـــن  ــعــ ــلــ مــــســــتــــقــــبــــا إلـــــــــى ســـــــوريـــــــة لــ
في  الــتــطــورات  تسمح  لــم  وإن  تخصصهما. 
ســوريــة خــال الــســنــوات املــاضــيــة فــإن هذين 
ــأن تــنــتــهــي  ــ ــأمــــان بـ ــا يـــــــزاالن يــ الــشــقــيــقــني مــ
املـــأســـاة الـــســـوريـــة بــمــا يــســمــح لــهــم ولكثير 
مـــن مــغــتــربــي هــــذا الــبــلــد بـــالـــعـــودة وتــقــديــم 
»الــعــربــي  وفـــي حــديــث  تعلموه لشعبهم.  مــا 
ــد الــجــراحــني أمــجــد ونــديــم،  الــجــديــد« مــع والـ
ــيـــوســـف أنـــــه يــشــعــر بــالــفــخــر  يـــذكـــر نـــصـــر الـ
ملـــا يــحــقــقــه ابـــنـــاه مـــن نــجــاحــات فـــي روســيــا. 
ويلفت نصر إلــى أن اســَمــي ولــديــه العربيني 
بداية  املشاكل في  كانا يسببان لهما بعض 
واملهنة  العلم  في  تميزهما  لكن  مسيرتهما، 
املعرقل  العامل  تحويل  من  تمكنا  واملعاملة 
إلى عامل شهرة. ويضيف أن »أمجد غدا أحد 
الطبيب  التجميل، ونديم هو  أشهر جراحي 
الـــذي يعمل في  الــوحــيــد مــن أصـــول أجنبية 
املعهد العملي املركزي ألبحاث الجراحة في 
مركز بيتروفسكي«. ويقول نصر الذي درس 
السوفييتي:  االتــحــاد  أيضا في روسيا زمــن 
ي ملا يحققانه من نجاحات غير 

َ
»أفتخر بابن

اعتيادية في روسيا، مع احتفاظهما بالهوية 
العربية أيضا، وهما لم يخيبا ظني، وأثق أن 

هذا ليس نهاية املطاف«.
ــه، عــلــى عــكــس بــلــدان  ــ تــبــقــى اإلشــــــارة إلــــى أنـ
االتــــحــــاد األوروبـــــــي والــــواليــــات املـــتـــحـــدة، ال 
الــعــربــيــة فــي روســيــا كبيرة.   تعتبر الــجــالــيــة 
فيقدر عدد العرب فيها ببضع عشرات اآلالف 

فقط، ويتركز أغلبهم في العاصمة موسكو.
ــذا  ــــي شـــــــؤون الــــهــــجــــرة هـ ــراء فـ ــ ــبـ ــ ــــزو خـ ــعـ ــ ويـ
الــعــدد املـــحـــدود إلـــى بضعة عـــوامـــل، ومنها 
ــلـــى حــق  اإلجــــــــــــراءات املــــعــــقــــدة لـــلـــحـــصـــول عـ
اإلقامة والجنسية، إذ يربط القانون الروسي 
ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة بـــالـــتـــنـــازل عــن  الـــحـــصـــول عـ
الجنسية األصلية، وهو أمر يرفضه العديد 
مــن املــهــاجــريــن. وعـــاوة على ذلـــك، ال تتوفر 
فــي روســيــا بيئة مناسبة إلقــامــة األجــانــب، 
اللغة  الــروس ال يتقنون  خاصة وأن أغلبية 
ــن الـــعـــامـــة مــن  ــ ــاكـ ــ ــلـــو األمـ ــيـــزيـــة وتـــخـ ــلـ اإلنـــكـ

الافتات بهذه اللغة العاملية.
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تعتبر جامعة »سيتشينوف«، التي تخرج منها الشقيقان أمجد ونديم اليوسف، أقدم وأعرق 
جامعة طبية في روسيا، ويعود تاريخها إلى عهد اإلمبراطورية الروسية في القرن الـ18، قبل 
أن يطلق عليها في عام 1955اســم إيفان سيتشينوف، وهو باحث وأكاديمي روسي كان له 
إسهام كبير في تطوير الطب في القرن الـ19. وتضم الجامعة حاليا عددا من الكليات ومعاهد 
ومراكز في مختلف التخصصات، وعرفت كمدرسة تخرج فيها أكبر العلماء والباحثني في 
مجال الطب في روسيا. ويدرس في هذه الجامعة الروسية املتخصصة في مجال الطب بكافة 
أنواعه أكثر من 14 ألــف طالب، ومــن بني هــؤالء أكثر من 2000 من الطالب األجــانــب. وفيها 
أكثر من ألفني من األساتذة املمارسني واملؤهلني. وتتعاون هذه الجامعة مع عدد من الجامعات 

األوروبية والصليب األحمر الدولي، ومع منظمة »أطباء بال حدود«.

جامعة »سيتشينوف«

ناصر السهلي

عــلــى أبــــواب انــتــخــابــات فرنسا 
الــــرئــــاســــيــــة الــــحــــاســــمــــة، وكـــمـــا 
ــارة الـــعـــجـــوز،  ــ ــقـ ــ ــادة فــــي الـ ــ ــعـ ــ الـ
يــتــحــول املـــهـــاجـــرون إلـــى مـــادة 
ــن تــهــويــل  مــــحــــوريــــة. بـــعـــيـــدًا عــ
ــــوي تــــجــــاه  ــبــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــــني الــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــلـــق مــــن نــقــص  ــقـ ــم، والـ ــ ــدادهــ ــ أعــ
ــارة،  ــ ــقــ ــ ــ ــي ال ــ ــســــب املـــــوالـــــيـــــد فــ نــ
تـــواجـــه املــجــتــمــعــات تــحــديــات 
جــديــة وخــطــيــرة. الــحــلــول التي 
تــطــرحــهــا األحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة 
ــنـــني،  ــا عــــــادت تــعــجــب املـــواطـ مــ
وهــــم مــتــشــكــكــون فـــي االتـــحـــاد 
األوروبــــــــــــــي، بــــعــــجــــزه عـــــن حــل 
كــثــيــر مــــن مـــشـــاكـــل اجــتــمــاعــيــة 
وسياسية في الدمج واملواطنة.
بني كل ذلك يطل علينا البعض، 
بشراسة  مدافعًا  عربي،  بلسان 
عــن أقــصــى الــيــمــني. املــبــرر عند 
أحـــد  »الــــوطــــنــــيــــة«. وال  هـــــــؤالء 
التفكير  في  هــؤالء  ينفي حرية 
واالنتماء. ما يصنع الدهشة هو 
قــيــاس الوطنية  ــرار عــلــى  ــ اإلصـ
اليميني  بالتطرف  »الصافية« 
كــاحــتــكــار. فــفــي أوروبــــا أحـــزاب 
وحركات، من اليسار إلى يمني 
وطنية  نفسها  تعتبر  الــوســط، 
على  ولهؤالء ماحظات  أيضًا. 
ــريـــف  ــعـ ــلــــدانــــهــــم وتـ ــيــــاســــة بــ ســ
 

ٌ
بـــعـــض يـــحـــصـــر  أن  ــة.  ــ ــنـ ــ ــــواطـ املـ
ــــوالَء والــوطــنــيــة في  « الـ »عـــربـــيٌّ
أخــرى  مصيبة  فتلك  الــتــطــرف، 
من مصائب املهجر، مثلما هي 
مصيبة العيش في أوروبا على 
ــقـــاس املــجــتــمــعــات األصـــلـــيـــة.  مـ
فــعــلــى الــجــانــبــني يــســتــخــدمــهــم 
ــبـــويـــون لـــتـــوكـــيـــد صــحــة  ــعـ الـــشـ

التوجه.
ــداث  ــ ــأتـــي األحــ ــــي املـــقـــابـــل، تـ وفـ
ــــاق الــنــار  األمـــنـــيـــة، ومــنــهــا إطـ
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ عـــــلـــــى شــــــرطــــــة فـ
الــشــانــزيــلــيــزيــه، لــتــصــب الــزيــت 
على نار اليمني الفرنسي. وبما 
أن أغلبية العرب في أوروبا من 
املسلمني واملسلمات فا ُيتوقع 
ــأن يــحــمــل املــســتــقــبــل لــوحــده  بــ

انفراجة في أوضاعهم.

الوطنية 
في أوروبا

أوتاوا ـ إسراء حسين

رغم البعد عن الوطن يبقى شعور من هم من 
أصل فلسطيني وولدوا في أميركا بقضيتهم 
األم أكبر من أن تمحوها الجغرافيا. ومن هنا 
اختار كريم ووهيب، وهما شابان أميركيان 
من أصول فلسطينية، التعبير عن قضيتهما 
مــن خـــال أغــانــي الــــراب، الــلــغــة الــتــي يفهمها 
ــيـــركـــي. يـــقـــول وهـــيـــب نــعــســان  الــجــمــهــور األمـ
ــدت فـــي شــيــكــاغــو  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ولــ لــــ
عام  األميركية  املتحدة  الــواليــات  في  إلينوي 
نـــيـــويـــورك، وأنـــا  1993، وعـــشـــت فــيــهــا وفــــي 
فلسطيني األصل وزرت فلسطني خمس مرات 
فــي حــيــاتــي، وأســـرتـــي هــاجــرت مــن فلسطني 
إلى أميركا في 1989، وأعمل حاليا في مجال 
عند  املوسيقية  االهتمامات  األثـــاث«.  تجارة 
وهـــيـــب: »بــــــدأت لــــدي اهـــتـــمـــامـــات مــوســيــقــيــة 

وغنائية احترافية منذ خمس سنوات، وإلى 
اآلن قــدمــنــا ثـــاث أغــنــيــات نــوضــح فيها حق 
الشعب الفلسطيني ومعاناته. األولى بعنوان 
)هــلــو( HELLO والــثــانــيــة )فــلــســطــني(، 2013، 

ومن ثم قدمنا أغنيتنا الثالثة في 2016«.
أمــــا كـــريـــم إبـــراهـــيـــم، فــهــو يــعــمــل فـــي إحـــدى 
ــربــــى فــي  ــامـــعـــات األمـــيـــركـــيـــة، وولــــــد وتــ الـــجـ
شــيــكــاغــو، يـــقـــول عـــن تــجــربــتــه: »إن مــعــانــاة 
العالم.  هــذا  فــي  مستمرة  لألسف  اإلنسانية 
وأردنـــا أن نقدم ما يشرح هــذه املعاناة لكي 
وليس  عنها.  ويــدافــعــوا  الغربيون  يتفهمها 
فلسطينيًا  الــشــخــص  يــكــون  أن  بـــالـــضـــرورة 
ليتبنى هـــذه الــقــضــيــة الــعــاملــيــة. هــي رســالــة 
ــع وبـــيـــنـــهـــم الــشــعــب  ــمــ ــلـــعـــالـــم أجــ مـــوجـــهـــة لـ
األميركي، وقد استخدمنا وسيلة املوسيقى، 
يفهمها  أن  يــمــكــن  أفـــضـــل وســيــلــة  وأظـــنـــهـــا 
كــــل الـــعـــالـــم« . ويـــضـــيـــف كــــريــــم: »أنــــــا أيــضــا 

أعــمــل مـــع مــجــمــوعــة طـــاب تــســمــى )الــعــدالــة 
مـــن أجــــل فــلــســطــني(، لــتــعــريــف الـــطـــاب على 
لجمع  وأعمل متطوعا  الفلسطينية،  املأساة 
الفلسطينيني.  األطــفــال  ملــســاعــدة  الــتــبــرعــات 
ــاس هـــنـــا فــي  ــنــ ــوم أيـــضـــا بـــمـــســـاعـــدة الــ ــقــ ونــ
ــــال األعـــــمـــــال الـــتـــطـــوعـــيـــة.  شـــيـــكـــاغـــو مــــن خــ
وعــنــدمــا يــتــعــرف املــجــتــمــع إلــيــنــا كمجموعة 
تــقــدم مــســاعــدات للناس عندها نــوضــح لهم 

كأميركيني قضية فلسطني«.
بــالــنــســبــة لــلــســيــاســة عـــنـــد هـــذيـــن الـــشـــابـــني، 
يقوالن: »نحن في أغانينا ال نتطرق للسياسة 
أن  اإلنسانية وكيف  أبــدا، ولكن نبني معاناة 
الكثير من الناس في هذا العالم يفتقدون إلى 
وأنهم  البسيط  للعيش  األســاســيــة  املــقــومــات 
وهيب:  ويضيف  املــســاعــدة«.  إلــى  يحتاجون 
»نـــحـــاول مـــن خـــال هـــذه األغـــانـــي أن نــوضــح 
االنكليزية،  وباللغة  للعالم  فلسطني  قضية 

لكي يفهم العالم حقيقة ما يجري على أرض 
أن نجذب لهذه  الواقع في فلسطني. ونحاول 
وكندا  أميركا  مــن  املتابعني  األغــانــي مختلف 
ودول أخـــرى. وأيــضــا مــن خــال هــذه األغــانــي 
نعّرف هؤالء على حقيقة اإلسام واملسلمني، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــم لـــيـــســـوا أشــــــــرارًا كـــمـــا يــصــورهــم 
بـــعـــض اإلعـــــــــام الــــغــــربــــي، ونـــــرســـــل رســـائـــل 
إيجابية لكل العالم عن تلك الحقيقة«. ويختم 
 :

ً
قائا املستقبلية  أهدافه  عن  بالحديث  كريم 

»أهــــدافــــي املــســتــقــبــلــيــة االســـتـــمـــرار فـــي إنــتــاج 
ــانــــي الـــتـــي تــصــب فـــي األهـــــداف  مــخــتــلــف األغــ
أغنية  تقديم  إلــى  للعالم، ونطمح  اإلنسانية  
نــقــوم عــبــرهــا بتعريف الــعــالــم أيــضــا عــلــى ما 
السوري.  الشعب  يجري في سورية ومعاناة 
طموحنا ال يقتصر على القضية الفلسطينية 
وإنما أن نتناول التعريف بمختلف القضايا 

اإلنسانية ملختلف الشعوب في العالم«.

ال تتوفر في روسيا بيئة 
مناسبة إلقامة األجانب 

)العربي الجديد(

جاليات
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حقق فريق 
لوس أنجليس 
كليبرز انتصاره 
الثاني على 
نظيره يوتا جاز 
بنتيجة 106-111 
في »بالي أوف« 
دوري السلة 
األميركي، فيما 
استعاد بوسطن 
سلتيكس 
وأوكالهوما 
سيتي توازنهما 
بتحقيق أول 
انتصار لهما على 
حساب شيكاغو 
بولز )87-104( 
وهيوستن 
روكتس )115-
.)113
ويدين كليبرز 
لنجميه كريس 
بول ودي 
جوردان صاحبي 
من مواجهة يوتا جاز ولوس أنجليس كليبرز )هاري هاو/Getty(ثنائية مزدوجة.

كليبرز يتقدم

قال املدرب بيب غوارديوال إن غابرييل جيسوس 
مهاجم مانشستر سيتي سينتقل إلى ملعب 

ويمبلي مع الفريق، وقد يظهر أمام أرسنال في 
كأس االتحاد اإلنكليزي اليوم األحد، بعد معاناته 

من إصابة في القدم. وأشار غوارديوال إلى أن العبه 
تحسن كثيرا. شارك معنا في التدريبات«. وتابع 

»هو في حالة معنوية جيدة ونحن سعداء بعودته 
إلينا. كل التشكيلة ستنتقل معا إلى ويمبلي 

ا من املجموعة، بعد ذلك سنرى«. وسيكون جزء

أعلنت لجنة القيم املستقلة باالتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن إدواردو لي الرئيس السابق التحاد 

كوستاريكا عوقب باإليقاف مدى الحياة ملخالفة 
ميثاق القيم. ولي واحد من بني 42 شخصا وكيانا 
تم اتهامهم في تحقيقات أميركية في أكبر فضيحة 

فساد في تاريخ )فيفا(. وكان لي، العضو السابق 
باللجنة التنفيذية التحاد كونكاكاف، أقر أمام 

محكمة أميركية في أكتوبر/تشرين األول املاضي 
بارتكاب جرائم فساد وقبول رشوة.

سيغيب إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر 
يونايتد حتى نهاية املوسم، بعد تعرضه إلصابة 
قوية في أربطة ركبته اليمنى خال مباراة فريقه 

مع أندرلخت البلجيكي في الدوري األوروبي، 
بحسب ما ذكرت الصحف البريطانية. وخضع 

زالتان لفحص باألشعة فوق الصوتية، وأشارت 
شبكة »سكاي« إلى أن زالتان سيغيب حتى نهاية 

املوسم، فيما أشارت »اي اس بي ان« إلى أنه 
تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

جيسوس قد يعود 
أمام أرسنال على ملعب 

ويمبلي

إيقاف رئيس سابق التحاد 
كوستاريكا مدى الحياة 

بتهمة الفساد

زالتان إبراهيموفيتش 
المصاب يغيب حتى 

نهاية الموسم
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محمد السعو

الــحــقــيــقــة، لكالسيكو  دقـــت ســاعــة 
مــلــعــب  ســـيـــشـــهـــده  الـــــــذي  األرض 
»سانتياغو برنابيو« مساء اليوم 
التقليديني، ريال مدريد  الغريمني  األحد بني 
وبـــرشـــلـــونـــة، وهــــي املــــبــــاراة الـــتـــي يــنــتــظــرهــا 
القدم اإلسبانية والعاملية، والتي  عشاق كرة 
ــة الــثــالــثــة  ــولـ ــنــــدرج ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــجـ تــ
والثالثني من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
وكـــمـــا جــــرت الـــعـــادة فــلــن يـــكـــون الــكــالســيــكــو 
املــثــيــر، إال حاسما فــي طــيــاتــه؛ فــالــفــوز لريال 
يعني  والـــجـــمـــهـــور  األرض  صـــاحـــب  مـــدريـــد 
الكثير مثلما يعني تماما لغريمه برشلونة؛ 
فسيشكل  تــحــقــق  إن  املــــدريــــدي  الـــفـــوز  أن  إذ 
فرصة ثمينة ومثالية لتمهيد التتويج بلقب 
الليغا الغائب عن خزائنه في األعوام املاضية، 
وربما سيكون التعادل أيضا فرصة ملواصلة 

مشوار النادي امللكي نحو هدفه.
الحياة«  »قبلة  فسيمنحه  برشلونه  فــوز  أمــا 
إن صـــح الــتــعــبــيــر؛ ذلـــك أن الـــثـــالث نــقــاط في 
الفارق  تمسح  فهي  الكثير،  تعني  البرنابيو 
ــع الـــغـــريـــم املــتــصــدر  الـــنـــقـــاطـــي وتــــســــاويــــه مــ
برصيد خمس وسبعني نقطة، علما أن لنادي 
أمـــام سيلتا  أخـــرى مؤجلة  مــبــاراة  العاصمة 
فــيــغــو، فــي حــني ســتــكــون أجــمــل هــديــة ثمينة 
لــجــمــاهــيــر بــرشــلــونــة فـــي بــقــاع األرض، بغد 
الخروج املخيب ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
على يد يوفنتوس بعد التعادل سلبيا إيابا 

والهزيمة ذهابا بثالثية نظيفة.  
الــكــالســيــكــو ســيــحــظــى بــحــضــور جــمــاهــيــري 
»جــــارف« مــن مختلف بــقــاع الــكــرة األرضــيــة، 
فهو »كالسيكو األرض« كما يلقبه املتابعون، 
وسيشهد صراعا ناريا مثيرا طيلة التسعني 
دقيقة، في ظل تواجد أفضل العبي كرة القدم 
األرجنتيني  النجمان  مقدمتهم  في  العاملية، 
ليونيل ميسي أفضل العب في العالم خمس 

ريال مدريد وبرشلونة دقت ساعـة الحقيقة

العيار  من  مواجهة  في  وبرشلونة  مدريد  ريال 
الثقيل وسط صراع الفريقين على لقب الليغا قبل 
مدريد  فريال  المسابقة.  ختام  على  جوالت  ست 

هو صاحب الصدارة  ومتفوق بثالث نقاط على 
غريمه برشلونة، علما أن لنادي العاصمة مباراة 
يسعى  وهو  فيغو،  سيلتا  أمام  مؤجلة  أخرى 

بالتأكيد النتصار وسط جماهيره يعزز به صدارته، 
في  خزائنه  عن  الغائب  الليغا  لقب  من  ويقربه 

األعوام الماضية
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مــــــرات، والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
أفضل العب في العالم أربع مرات وصاحبها 
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي، واملــتــفــوق عــلــى نظيره 
للمربع  املتأهل  الريال  أيضا مع  املوسم  هــذا 

الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتــشــهــد مــوقــعــة الــيــوم صــراعــا بــني الالعبني 
الــســابــقــني، مـــدرب بــرشــلــونــة لــويــس إنــريــكــي، 
ــن الــديــن  ــال مـــدريـــد الــفــرنــســي زيــ ــ ــــدرب ريـ ومــ
ــا أجـــــواء  ــاشــ ــلـــذيـــن لــعــبــا مـــــــرارا وعــ زيـــــــدان الـ
فــي صفوف  كــانــا العــبــني  الكالسيكو حينما 
الــفــريــقــني، وفــــي ظـــل نــهــايــة مـــبـــاراة الـــذهـــاب 
بــني الــفــريــقــني بــالــتــعــادل بــهــدف لــهــدف، وهــو 
الــذي استفاد منه ريــال مــدريــد، فإن  التعادل 
الــصــراع سيكون مفتوحا بني املــدربــني ألجل 
انــتــصــار »تــدريــبــي« على اآلخــر  تسجيل أول 

في الكالسيكو.
املـــلـــعـــب  ــوم عــــلــــى أرض  ــجــ ــنــ الــ ــــي صــــــــراع  ــ وفـ
سيشتعل الكالسيكو، فعلى الرغم من الغياب 
املــتــوقــع لــلــنــجــم الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا سيلفا 
الــويــلــزي غــاريــث بــيــل؛ إال أن املعركة  وربــمــا 
ســتــأجــج بـــني لــيــونــيــل مــيــســي وكــريــســتــيــانــو 
رونالدو، وبني املدافع جيرارد بيكيه ونظيره 
سيرجيو راموس املعروفان بإشعال األجواء.

ميسي ورونالدو... من سيحسمها؟
ولــطــاملــا أشــعــل الــنــجــمــان رونـــالـــدو وميسي 
اللذان يشكالن أيقونة ريال مدريد وبرشلونة 
على  األوليان  املنافسان  وهما  التوالي،  على 
جــائــزة الــكــرة الذهبية ألفضل العــب كــرة قدم 
في العالم في كل موسم منذ عام 2009، وهو 
الــعــام الـــذي شــهــد قـــدوم رونـــالـــدو لــلــريــال من 

مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
مــرات  الذهبية خمس  الــكــرة  ميسي صــاحــب 
و2013،  و2012  و2011  و2010   2009 ــوام  أعــ
ورونـــــــالـــــــدو الــــــــذي نـــالـــهـــا ألربــــــــع مــــــــرات فــي 
قطبي  يشكالن  و2016  و2015  و2014   2008
ــا الــنــجــمــان  ــمــ ــنــــني، وهــ ــنـــذ ســ الـــكـــالســـيـــكـــو مـ
جيدة  بعالقة  ويحظيان  للفريقني  األوحـــدان 
ــم املــنــافــســة  ــ ــر، رغـ ــارج املــســتــطــيــل األخــــضــ ــ خــ

الشرسة جماهيريا بينهما.
املــلــعــب؛ فميسي  الــنــجــمــني فــي  يختلف حـــال 
بعد  مــع برشلونة،  أزمــة حقيقية  فــي  يعيش 
الــخــروج مــن دوري أبــطــال أوروبــــا، وتعرض 
الــدوري  فــي  نقاط  لنزيف  الكتالوني  الفريق 
اإلسباني، تسبب في فارق بينه وبني الغريم 
الــذي يملك فيه أفضلية على األقــل  رونــالــدو 

على مستوى النقاط.
ــاب كـــثـــيـــرا عــــن الــتــســجــيــل  ــ كـــمـــا أن مــيــســي غـ
فــي شــبــاك ريـــال مــدريــد مــنــذ سبعة وثــالثــني 
الــكــرات في شباك  شهرا، بعدما كــان يراقص 
ــراس املــيــريــنــغــي، لــكــن األمـــر ال  كــاســيــاس وحــ
ــام الــفــريــق  يــتــعــلــق بــالــحــظ الــســيــئ ملــيــســي أمــ
الـــذي سجل واحـــدا وعشرين هدفا  األبــيــض، 
فـــي شــبــاكــه بــجــمــيــع املــســابــقــات، مــنــذ بــدايــة 

مسيرته االحترافية مع فريقه الكتالوني. 
ليو  لــم يسجل  مــــــارس/آذار 2014،  ومــنــذ 23 
أي هدف في مرمى مدريد، حيث أنه فشل في 
هز شباك امللكي في نهائي كأس امللك، وفشل 
بــعــدهــا مــيــســي فـــي الــتــســجــيــل خــــالل خمس 

مباريات كالسيكو في عهد لويس إنريكي.
ــــدو أفـــضـــل أيــــامــــه رغـــم  ــالـ ــ  فــيــمــا يــعــيــش رونـ
ابتعاده  بسبب  سابقا  عاشها  التي  املعاناة 
للتأهل  الــريــال  فــقــاد  التهديفي،  مستواه  عــن 
ــــداف فـــي شــبــاك بــايــرن  بتسجيله خــمــســة أهـ
ميونخ ذهابا وإيابا، كما أنه أصبح الهداف 
ـــ 102 هــــدف،  الـــتـــاريـــخـــي لـــــــدوري األبــــطــــال بــ
وهــــو رقــــم قــيــاســي عـــاملـــي ال يــمــلــكــه إال هــو. 
لن  النجمني  كــال  أن  تــؤكــد  املعطيات  تلك  كــل 
الــفــوز في  املــجــريــات بتسجيل  يفرطا بحسم 
الــكــالســيــكــو وإعـــــــادة االبـــتـــســـامـــة ملــيــســي أو 

مــواصــلــة الــضــحــك لـــرونـــالـــدو فــلــمــن ستكون 
كلمة الحسم في النهاية؟

أم المعارك
وعلى ذات املنوال سيشهد خط الوسط صراعا 
مثيرا بني الثالثي سيرجو بوسكيتس والقائد 
أنــــدريــــس إنــيــيــســتــا والــــكــــرواتــــي راكــيــتــيــتــش 
مــع بــرشــلــونــة، وبــني نظرائهم األملــانــي توني 
كــــروس ومـــودريـــتـــش وفــرنــســيــســكــو أالركــــون 
إيسكو مع ريال مدريد، وهم الذين إن اعتمد 
ــان فــــي الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة  ــ ــدربـ ــ عــلــيــهــم املـ
كــمــا هـــو مــتــوقــع ســيــشــكــلــون مــعــركــة مــثــيــرة 
بأقوى  أشبه  العمليات  منطقة  في  وحاسمة 
معارك »الليغا«. ويعتبر الرسام إنييستا أحد 
أفــضــل الــالعــبــني فــي الــعــالــم فــي خــط الــوســط 
التي تهدي األهــداف  الحريرية  عبر تمريراته 
لزمالئه، وهو أكثر العب شارك في الكالسيكو 
مــن الــغــريــمــني فــي أربـــع وثــالثــني مـــبـــاراة، كما 

يــرجــح أن يــشــارك أساسيا  الـــذي  يعد إيسكو 
فــي ظــل غــيــاب الــويــلــزي غــاريــث بــايــل املصاب 
أحـــد أبــــرز العــبــي الـــوســـط فـــي الـــريـــال الــفــتــرة 
األخيرة، وهو معشوق الجماهير التي تطالب 
به أساسيا في التشكيل، كما يبرز الدور املهم 
االرتكاز على  أفضل العبي  أحد  لبوسكيتس 
ــن راكــيــتــيــتــش، وهــنــاك  اإلطــــــالق وبـــإســـنـــاد مـ
ــكــــرواتــــي مــودريــتــش  نــظــيــريــهــمــا كـــــروس والــ
صاحب الدور الحيوي الهام في خط الوسط.

ويــــــظــــــهــــــر الــــــــــــــــــدور الــــــهــــــجــــــومــــــي بـــــتـــــواجـــــد 

الكالسيكو في مسابقة 
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ــــز ونــظــيــره  ــــواريـ ــــي لـــويـــس سـ ــانــ ــ ــوايــ ــ األوروغــ
الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة فـــي صـــــراع ثــنــائــي 
مــن نــوع آخـــر، لكن ســواريــز يعاني كثيرا في 
الفترة األخيرة بغياب التسجيل، ويريد زيارة 
الشباك املــدريــديــة فــي أفــضــل األوقـــات إلعــادة 
الثقة، في حني إن مشوار بنزيمة متقطع تارة 

يسجل ويتألق وتارة يفشل في مسعاه.
وفــــي الـــدفـــاع ســتــكــون املـــواجـــهـــة شـــرســـة بني 
ــــوس وبــيــكــيــه زمــــالء املــنــتــخــب اإلســبــانــي.  رامـ
يشكل سيرخيو راموس )ريال مدريد( وجيرار 
بيكيه )برشلونة( ثنائيا من األصلب في قلب 
الدفاع، واألكثر مشاكسة في إشعال املنافسة 
بـــني الــفــريــقــني وســيــكــون لــلــحــارســني نــافــاس 
وشــتــيــغــن دور أيــضــا فـــي إثـــبـــات تــواجــدهــمــا 

وتألقهما في صد الكرات.

لحظات ال تنسى
يــحــمــل الــكــالســيــكــو فــــي بـــطـــولـــة إســبــانــيــا 

لــكــرة الـــقـــدم الـــرقـــم 234 ويــحــظــى بــالــعــديــد 
مـــن الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة بـــني الــفــريــقــني، 
وأولى تلك اللحظات فوز ريال مدريد 1-11 
ــاءات الــفــريــقــني  ــقـ والـــتـــي يــســجــلــهــا تـــاريـــخ لـ
ــــام 1943،  نــتــيــجــة تـــاريـــخـــيـــة حـــدثـــت فــــي عـ
وهــــي املــــبــــاراة الـــتـــي أثــــــارت جــــدال واســـعـــا، 
أكــدت تلقي العبي  التاريخ  خاصة أن كتب 
بــرشــلــونــة تــهــديــدات بــالــقــتــل، خــصــوصــا أن 
الحرب األهلية  املــبــاراة جــاءت وقتها عقب 
الــتــي عــصــفــت فــي إســبــانــيــا، والــتــي انتهت 
في عام 1939. كما سجل برشلونة انتصارا 
تاريخيا على حساب ريــال مدريد بنتيجة 
خمسة أهــــداف مــقــابــل ال شـــيء، فــي مــبــاراة 
-1993 موسم  اإلسباني  الـــدوري  كالسيكو 
1994 وهـــي املـــبـــاراة الــتــي ال تــــزال راســخــة 
في األذهــان، وجمعت الفريقني يوم الثامن 
مـــن شــهــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي مـــن عــام 
القدم  كــرة  لنجم  تألقا الفتا  1994 وشهدت 

ــاريــــو دي ســـوزا  الــبــرازيــلــيــة الـــســـابـــق، رومــ
فــاريــا، الــذي أحــرز ثالثة أهـــداف »هاتريك« 
ليفوز برشلونة بقيادة أسطورة كرة القدم 

الهولندية، يوهان كرويف.
كــمــا حــظــي الــنــجــم الــبــرتــغــالــي لـــويـــس فيغو 
ــى ريــــــــال مــــدريــــد  ــ ــ ــل مـــــن بــــرشــــلــــونــــة إلـ ــقـ ــتـ ــنـ املـ
ــامــــب نــــو«،  بـــاســـتـــقـــبـــال مـــشـــني فــــي مــلــعــب »كــ
بالخائن  برشلونة  جماهير  وصفته  بعدما 
في كالسيكو 2002، وشكل اللقاء توترا كبيرا 
ــل لــقــاء  ــ ــــذي يــفــرضــه فـــي األصـ فــــوق الــتــوتــر الـ
الكالسيكو، وألقت عليه الجماهير املقذوفات 
الـــغـــريـــبـــة، وعــــــاش يـــومـــهـــا لـــحـــظـــات عــصــيــبــة 
ــاراة الــتــي تــوقــفــت لــدقــائــق ثــم انتهت  ــبـ فــي املـ
بالتعادل السلبي من »حسن الحظ« الفريقني.

وتمكن برشلونة من هزيمة غريمه التقليدي 
ريال مدريد بشكل مذل، بعدما فاز عليه على 
أرضــــه وبـــني جــمــاهــيــره 6-2 فــي »ســانــتــيــاغــو 

برنابيو« في عام 2009.

يترقب محبو برشلونة وريال مدريد 
انطالق صافرة بداية مباراة الكالسيكو 
بني الغريمني التقليديني اللذين يحظيان 

بجماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، 
إذ سيعيش الجميع حالة ترقب للمباراة 

التي سيحتضنها ملعب »سانتياغو 
برنابيو« ضمن الجولة الثالثة والثالثني من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
صحيفة »ماركا« اإلسبانية أكدت أن 

الكالسيكو سيشهد رقما قياسيا جديدا 
فيما يتعلق بنسب املشاهدة، إذ ينتظر 

أن تحظى القمة الحاسمة بمشاهدة 650 
مليون مشاهد في أكثر من 185 دولة، 

وهو الرقم الذي سوف يحطم السجالت 
القياسية وقد تكون املباراة األكثر مشاهدة 

في تاريخ الليغا. وسيحظى مشاهدو 
الكالسيكو بأحدث التقنيات التلفزيونية، 
وذلك بفضل تواجد أكثر من 30 كاميرا 

تصوير بتقنيات مميزة في استاد 
سانتياغو برنابيو معقل فريق ريال 

مدريد. وسيكون هناك طائرة هليكوبتر 
تحلق على ارتفاع 40 مترا فوق امللعب 

ناهيك عن 40 كاميرا مثبتة في »سانتياغو 
برنابيو«، من بينها اثنتان متخصصتان 

للنجمني العامليني كريستيانو رونالدو 
وليونيل ميسي، وكذلك كاميرات أخرى 
ملتابعة املدربني زين الدين زيدان ولويس 

إنريكي. سيحظى املتابعون أيضا بكاميرا 
»عنكبوتية«، إضافة لكاميرا للتنقل بني 

مرمى الفريقني بشكل طولي، والكاميرات 
املعروفة بتقنية »360« درجة والتي 

تستطيع صنع اللقطة بالكامل من مختلف 
زاويا امللعب، والتي ستقدم للمشاهدين 
لقطات اإلعادة أيضا في 3 أبعاد من كل 

زاوية، وهو أمر يستخدم ألول مرة في 
بطوالت الدوريات األوروبية لكرة القدم.

أما على الصعيد الفني، فإن الكالسيكو 
سيتأجج إثارة؛ فالريال يريد الليغا عبر 
تلك املباراة، وهو اللقب الغائب منذ زمن 

عن خزائنه، وبرشلونة يبحث عن »ثورة« 
وانتفاضة حقيقية تعيده للمنافسة بعد 

الخروج من دوري أبطال أوروبا، شريطة أن 
يكون ميسي في يومه.

محمد...

لخوض  زيـــدان  الــديــن  زيــن  الفرنسي  يستعد 
أول كالسيكو لــه كــمــدرب لــريــال مــدريــد أمــام 
برنابيو«،  »سانتياغو  ملعب  على  برشلونة 
»زيــزو«  فيهما  يــذق  لــم  لقائي كالسيكو  بعد 
ولكن  نـــو«.  »كــامــب  ملعب  الهزيمة على  طعم 
ــذا الـــعـــام لـــه مـــيـــزة تــكــمــن فـــي أن  كــالســيــكــو هــ
البرسا سيجعله يقترب  الريال على  انتصار 
مــن لــقــب الــلــيــغــا، الــتــي يــتــصــدرهــا بــــ75 نقطة 
بـــفـــارق ثـــالث عـــن الــفــريــق الــكــتــالــونــي كــمــا أن 
ــدان أن يــقــدم  ــ ــ ــاراة مـــؤجـــلـــة. ويــــأمــــل زيـ ــبــ لــــه مــ
مباراة رائعة ال يمكن نسيانها في البرنابيو 
له  أول كالسيكو  وفــي  الــلــدود.  أمـــام منافسه 
كمدرب للريال، نجح زيــدان في وقف سلسلة 
مـــبـــاراة متتالية،  ـــ39  لــ انـــتـــصـــارات بــرشــلــونــة 
وحــيــنــهــا أقــيــم الــلــقــاء فــي الــثــانــي مــن أبــريــل/
نيسان بعد أن أهدر امللكي أي فرصة للتتويج 

النادي األبيض برئاسة فلورنتينو بيريز، 
إنجاز  لتحقيق  فرصة  الفرنسي  أمــام  تعد 
في  يتمثل  عــامــا   59 منذ  امللكي  لــم يشهده 
التتويج بثنائية الليغا والتشامبيونز ليغ 

في موسم واحد. 

لويس إنريكي آخر كالسيكو
يــخــوض لــويــس إنــريــكــي مــارتــيــنــيــز مــبــاراة 
الليغا، واألخــيــرة  فــي  لــه  الكالسيكو رقــم 32 
لــبــرشــلــونــة،  ــفـــريـــق األول  الـ ــمــــدرب فــــي  ــه كــ لــ
وكــذلــك األكــثــر حسما، والــتــي سيبحث فيها 
عن ترجيح كفة االنتصارات له كمدرب على 
امللكي، الذي فاز عليه في مناسبتني وخسر 
فــي مثليهما وتــعــادل فــي أخـــرى، وذلـــك منذ 
وصوله لقيادة البالوغرانا في موسم 2014-
ــم أن كـــل مــبــاريــات الــكــالســيــكــو لها  15. ورغــ
مذاق خاص للغاية، لكن لقاء االحد سيكون 
بــالــتــأكــيــد األكـــثـــر أهــمــيــة فـــي مـــشـــوار املــديــر 
القادم  الشهر  سيكمل  والــذي  للبرسا  الفني 
عــامــه الــــــ47. فــحــظــوظ حــامــل الــلــقــب الــحــالــي 
لليغا تعتمد باألخص على الفوز على غريمه 
الكالسيكو، وانتظار سقوطه في  األزلــي في 
املتبقية لفريق  الــســت  أخـــرى مــن  فــخ هزيمة 

املدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
خالل  تتكرر  لــم  االستثنائية  الــظــروف  فــهــذه 

يتولى  بنيتيز  رافــائــيــل  كـــان  عــنــدمــا  بالليغا 
تدريب الفريق. وحينها حقق »زيزو« املفاجأة 
وفاز على البرسا في الكامب نو بنتيجة 2-1 
رغم أن امليرينغي كان يعاني من فقدان الثقة 

ونقص عددي بعد طرد سرخيو راموس.
ــادرة بــرشــلــونــة بــالــتــهــديــف وقــتــهــا  ــبـ ورغــــم مـ
عــبــر جـــيـــرارد بيكيه قــبــل نــحــو نــصــف ساعة 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة  الــخــتــام، إال أن  عــلــى 
البرتغالي  سجل  فيما  للملكي  التعادل  أدرك 
كريستيانو رونالدو هدف الفوز قبل النهاية 
بخمس دقائق، ما جعل الفريق يستعيد ثقته 
بنفسه مجددا ليتوج في نهاية املوسم باللقب 

الحادي عشر له في دوري األبطال األوروبي.
وكانت ثالثة أشهر كافية لزيدان كمدرب لكي 
كان  أن  بعد  البرسا  أمــام  كبيرا  يحقق نصرا 
على  أتلتيكو  أمــام  بالهزيمة  مني  قد  الفريق 
ملعب سانتياغو برنابيو. وعلى مدار عشرة 
أعــوام، لم يتمكن مدرب للريال قبل زيــدان من 
الـــفـــوز فـــي أول كــالســيــكــو لـــه، حــتــى خــوانــدي 
ــه  ــ ــــوزيـ ــلـــيـــغـــريـــنـــي وجـ ــل بـ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ رامــــــــــوس ومـ
مـــوريـــنـــيـــو وكــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، فــجــمــيــعــهــم 

تعرضوا للهزيمة في أول كالسيكو لهم.
فــمــنــذ أن كــــان بـــرنـــد شــوســتــر مـــدربـــا لــلــريــال 
، لم يحقق أي مــدرب الفوز في أول  في 2007 
إلـــى أن تمكن زيـــدان  الــريــال  لــه مــع  كالسيكو 

الكالسيكو، ســـواء ألن  قبل  املــاضــيــة  املــواســم 
املوسم،  في مستهل  تقام  كانت  القمة  مــبــاراة 
كــان يعتمد على  األغلب  أو ألن برشلونة في 
نــتــائــجــه املــتــبــقــيــة لـــرفـــع الـــلـــقـــب. فــحــتــى هــذا 
الوقت، قاد لويس إنريكي برشلونة في خمس 
مباريات كالسيكو بالليغا، منها مباراتني في 
موسم 2014-15 )فاز في كامب نو 2-1 وخسر 
الـــبـــرنـــابـــيـــو 1-3( ومــثــلــهــمــا فــــي املـــوســـم  فــــي 
املــاضــي )فـــاز فــي البرنابيو 0-4 وخــســر على 

كامب نو 2-1(.
ــيـــرة، عــلــى مــلــعــب كــامــب نــو،  ــبـــاراة األخـ ــا املـ أمـ
فانتهت بتعادل برشلونة، في لقاء شهد تقدم 
أصحاب الضيافة بهدف أول للويس سواريز 
التعادل  وأدرك  عــاد  مــدريــد  ريـــال  لكن  )د53(، 
فـــي الـــوقـــت املــحــتــســب بـــدال مـــن الــضــائــع عبر 
مدافعه »املطرقة« سرخيو راموس. وكان هذا 
هو الكالسيكو رقم 31 للويس إنريكي، الذي 
ارتـــدى القميص األبــيــض فــي خمسة مواسم، 

وقميص البالوغرانا في ثمانية.
وبــعــد إقــصــاء بــرشــلــونــة مــن دوري األبــطــال، 
وكـــذلـــك خــــروج ريــــال مـــدريـــد مـــن كــــأس املــلــك، 
ستكون مواجهة األحــد هــي األخــيــرة للويس 
إنـــريـــكـــي فــــي الـــكـــالســـيـــكـــو، قـــبـــل الـــرحـــيـــل عــن 

صفوف البالوغرانا بنهاية املوسم الحالي. .
)إفي، العربي الجديد( 

مــن تــكــرار هــذا اإلنــجــاز. وفــي الـــدور األول من 
املوسم الحالي، خاض زيدان مع امللكي ثاني 
ديسمبر/كانون  مــن  الثالث  فــي  لــه  كالسيكو 
األول املــاضــي، وانــتــهــى بــالــتــعــادل اإليــجــابــي 
بهدف  تقدم  قد  الكتالوني  الفريق  كــان  حيث 

مـــن تــوقــيــع لــويــس ســــواريــــز، لــكــن »املــطــرقــة« 
ــاد لــيــنــقــذ املــلــكــي بــهــدف  ــــوس عــ ســرخــيــو رامــ
التعادل في الوقت املحتسب بدال من الضائع.

فــالــذكــريــات الــجــيــدة فــي الــكــامــب نــو محفورة 
في ذاكرة زيدان منذ أن كان العبا في صفوف 

الريال، فهو لم يخسر مباراة واحدة من خمسة 
لقاءات كالسيكو بني الفريقني. وهناك تاريخ 
ال يمكن أن ينساه زيـــدان وهــو 23 أبــريــل من 
عــام 2002 في الكامب نو خــالل ذهــاب نصف 
نهائي دوري األبطال عندما أحرز هدفا رائعا 

قاد امللكي إلى نهائي البطولة.
ومّثلت هذه املباراة نهاية لعنة طاولت الريال 
ــفــــوز عــلــى  ــدم الــ ــعـ عـــلـــى مــــــدار تــســعــة أعـــــــوام بـ
ملعب كــامــب نــو، وكــمــدرب أنــهــى أيــضــا لعنة 
أخـــرى تمثلت فــي عـــدم فـــوز أي مـــدرب جديد 
أبعد  كما  الكتالوني،  معقل  على  للميرينغي 
عــن األذهــــان الــخــســارة املــريــرة الــتــي مني بها 
الـــريـــال مـــع بنيتيز بــربــاعــيــة بــيــضــاء وجــعــل 
العبي امللكي يشعرون أن بمقدورهم املنافسة 

والفوز على خصمهم.
وعلى مدار خمسة مواسم لعب فيها »زيزو« 
مع امللكي، واجه برشلونة في 11 مباراة، فاز 
في أول مباراة منها في البرنابيو 2-0 بالليغا، 
وتعادل 1-1 في نصف نهائي دوري األبطال، 
الثاني،  بــالــدور  الليغا  فــي  النتيجة  وبنفس 
وخسر 1-2 في موسم 2003-2004 ثم فاز في 
آخــر كالسيكو  4-2 وخسر في  التالي  املوسم 

0-3 بفضل تألق البرازيلي رونالدينيو.
الـــريـــال والثقة  ــدان مــع  وبــكــل مــا يحققه زيــ
الــكــبــيــرة الــتــي يــضــعــهــا فــيــه مــجــلــس إدارة 

كالسيكو البرنابيو... األول لزيدان واألخير ألنريكي

االنتصار  الملكي  الفريق  حقق 
في مناسبتين فقط خالل مبارياته 
البرنابيو،  فــي  ــرة  األخــي الثماني 
كالسيكو  أول  فــي  إحــداهــمــا 
أما   ،1-3 الريال  فاز  عندما  إلنريكي 
تيتو  الراحل  مع  فكانت  ــى  األول
 )13-2012( موسم  في  فيالنوفا 
عندما فازت الكتيبة البيضاء 1-2.

مباراة  فــي  التعادل  وباستثناء 
 ،)11-2010( مــوســم  الفريقين 
للمدرب  الثالث  الموسم  وفــي 
من  الــبــرســا  تمكن  غـــوارديـــوال، 
الخروج بالنقاط الثالث في خمس 
الهزيمة  أبــرزهــا  ــات،  ــه ــواج م
-2008( موسم  في   2-6 المذلة 
09(، ورباعية الدور األول الموسم 

الماضي.

»هيمنة« 
في »البرنابيو«

على هامش الحدث

قالوا
والفريق  املباشر،  املنافس  أمــام  هــذه ستكون  ولكن  األهمية،  نفس  لها  املباريات  بحالة جيدة. جميع  »الفريق 

سيدخلها وهو في أفضل حاالته. لدينا حماس شديد إلسعاد الجماهير إنها مباراة حماسية«.
)البرازيلي مارسيلو، ظهير ريال مدريد(

¶  ¶  ¶
»إذا استطاع ريال مدريد الفوز، ولديه مباراة مؤجلة فإن لقب الليغا سيكون قريبا للغاية، هذه حقيقة ال يمكن 
إغفالها، األمر الحاسم سيكون سرعة الوصول لألمام حيث يحظى الفريقان بمهاجمني يلعبون دورا حاسما«.
)فرناندو مورينتس، العب ريال مدريد السابق(

¶  ¶  ¶
»العديد من الالعبني الهامني تعرضوا لصافرات استهجان في البرنابيو. على الرغم من مطالباته )كريستيانو( 
بتوقفها لن يسلم منها. كريستيانو العب يشعر بالنادي، ويشعر بألم شديد إزاء هذه الصافرات ألنه يقدم 

كل ما بوسعه من أجلهم«.
)األملاني بيرند شوستر، املدير الفني السابق لريال مدريد(

¶  ¶  ¶
اللقاء في ظل تقارب كبير واملباراة  إلى  »ريــال مدريد وبرشلونة يمتلكان فريقني ممتازين، لكنهما يصالن 
ستحمل قدرا كبيرا من الندية. هذا الكالسيكو سيكون حاسما جدا في مساعي السير نحو اللقب، هي ثالث 

نقاط حاسمة يلعب عليها الفريقان«.
)تشافي هرنانديز، العب برشلونة السابق(

هي أول مباراة ديربي 
سيخوضها زيدان على 

ملعب الريال بينما ستكون 
األخيرة بالنسبة ألنريكي 

مع برشلونة

ميسي ورنالدو قطبا المنافسة على أرضية الملعب )بوراك أكبولوت/األناضول(

جماهير ريال مدريد تريدها حاسمة )جيرارد جوليان/فرانس برس(

)Getty/جماهير برشلونة تنشد استعادة المنافسة على لقب الليغا )ديفيد راموس

)Getty/صراع مثير ومنتظر ألجل الفوز بالكالسيكو )أليكس كاباروس

المدربان وجها لوجه للمرة األخيرة )بوراك أكبولوت/األناضول(

كالسيكو... 
حسم أم ثورة«؟
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

على  الــيــوم  املغربية  الــكــرة  تعيش 
إيـــقـــاع أشــهــر مـــبـــاراة تــقــام فـــي كل 
مــــوســــم ريــــــاضــــــي، يـــتـــعـــلـــق األمـــــر 
بـــمـــبـــاراة الـــديـــربـــي الــبــيــضــاوي، الــتــي تجمع 
ــرجــــاء الـــريـــاضـــيـــن، إذ  الــغــريــمــن الـــــــوداد والــ
تــكــتــســي املـــواجـــهـــة أهـــمـــيـــة خـــاصـــة عـــنـــد كــل 
املــغــرب، وكذلك  فــي  الــكــروي  للشأن  املتتبعن 
لدى جماهير الفريقن العريضة، واملتواجدة 

بجميع أنحاء اململكة.
ويتميز ديربي هذا املوسم الثاني، بكونه األول 
الذي يقام على أرضية ملعب محمد الخامس 
بالدار البيضاء، معقل الفريقن البيضاوين، 
بعد غــيــاب امــتــد لسنة ونــصــف الــســنــة، إذ إن 
آخر ديربي جرى بهذا امللعب، كان أواخر عام 
2015، وانتهى بالتعادل السلبي بن الفريقن، 
لتغترب بعد ذلك املباراة بسبب إغالق ملعب 
الـــــدار الــبــيــضــاء الــشــهــيــر لـــإصـــالحـــات، الــتــي 
كلفت خزينة الجهات املعنية قرابة 10 مالين 
امليزانية  اللحظة، علما بأن  دوالر إلى حــدود 
الــعــامــة لــهــذه األشـــغـــال الــتــي ســيــتــم تكملتها 
على الرغم من فتح امللعب في وجه الجمهور 
البيضاوي، تصل الى حدود 22 مليون دوالر.
وكــانــت مـــبـــاراة ذهــــاب الــديــربــي لــهــذا املــوســم 

ديربي الكرة 
المغربية

تتجه أنظار الجماهير المغربية مساء اليوم إلى ملعب محمد الخامس بالدار 
الوداد  التقليديين  الغريمين  تجمع  التي  القمة  مباراة  تدور  حيث  البيضاء 

والرجاء، في مواجهة ال تقبل التكهن ورهانها لقب الدوري المغربي

3031
رياضة

تقرير

أقيمت شهر نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
على ملعب أدرار بأكادير، جنوب املغرب، وهي 
البيضاء  الــدار  التي احتضنت ديربي  املدينة 
فــي سابقة جعلت سكان  تاريخيا،  مــرة  ألول 
جـــنـــوب املــمــلــكــة يــعــيــشــون أجــــــواء الـــديـــربـــي، 
فـــي حـــن أن نــظــراءهــم بــالــشــمــال، لـــم يحظوا 
إيــاب  مــبــاراة  أقيمت  عندما  ذاتــهــا،  بالفرصة 
ديــربــي املــوســم املـــاضـــي، عــلــى أرضــيــة ملعب 
ابـــن بــطــوطــة بــطــنــجــة، أقــصــى شــمــال اململكة، 
وبدون جمهور، بفعل توقيف جماهير الرجاء 

الرياضي املستقبل آنذاك.
وتأتي مباراة اليوم، في خضم الصراع القائم 
بــــن الـــفـــريـــقـــن الـــغـــريـــمـــن عـــلـــى لـــقـــب املـــوســـم 
ــــوداد الــريــاضــي حاليا  الـــجـــاري، إذ يــحــتــل الــ
للمحترفن،  املمتاز  املغربي  الـــدوري  صـــدارة 
بــرصــيــد 51 نــقــطــة، بــفــارق 5 نــقــاط عــن أقــرب 
مـــطـــارديـــن مــبــاشــريــن وهـــمـــا كـــل مـــن الـــدفـــاع 

الحسني الجديدي والرجاء الرياضي، بينما 
املــشــوار،  تبقت ســت جـــوالت فقط على نهاية 

وتحديد بطل املوسم رسميا.
ويدخل الوداد الرياضي املواجهة، بمعنويات 
ــعـــد عــــودتــــه بـــاالنـــتـــصـــار نــهــايــة  ــة، بـ ــعـ ــفـ ــرتـ مـ
األســـبـــوع املـــاضـــي مـــن مـــيـــدان شـــبـــاب قصبة 
تـــادلـــة بــهــدفــي كـــل مـــن الــكــونــغــولــي فــابــريــس 
نغيسي أونداما، ومحمد أوناجم، في حن أن 
غريمه انهزم بعقر داره، أمام أوملبيك خريبكة 
بهدف وحيد، وهي الهزيمة الثانية التي مني 
بها الــرجــاء الــريــاضــي هــذا املــوســم، بعد تلك 
طنجة،  اتــحــاد  استقبل  عندما  تلقاها،  الــتــي 
الـــذهـــاب، بهدف  فــي مــرحــلــة  بملعب مــراكــش 

وحيد أيضا.
ــدو أن الـــضـــغـــط ســـيـــكـــون مـــكـــثـــفـــا عــلــى  ــ ــبـ ــ ويـ
الـــرجـــاء الــريــاضــي فـــي مـــبـــاراة الـــيـــوم مــقــارنــة 
ــوداد، بــحــســب الــحــســن عــمــوتــة، مــدرب  ــ مــع الــ
الوداد الرياضي، الذي صرح لوسائل اإلعالم 
املغربية بأن الوداد يدخل املباراة وفي حوزته 
فارق نقاط مهم عن بقية املنافسن على لقب 
املــوســم الــجــاري، وهــو مــا مــن شأنه أن يشكل 
فيما  الــفــريــق،  لعناصر  قــويــا  معنويا  حــافــزا 
يــرى املــدرب نفسه، أن الضغط سيكون أقوى 

على الرجاء، بحكم نتائجه األخيرة.
ولم تكن النتيجة السلبية التي حصل عليها 
الـــرجـــاء الــريــاضــي، نــهــايــة األســـبـــوع املــاضــي، 
الــوحــيــدة خــالل األيــام  أمـــام أوملبيك خريبكة، 
األخيرة، إذ إن الفريق تعادل قبل ذلك بأربعة 
ملثله،  املــراكــشــي، بصفر  الكوكب  بميدان  أيــام 
وهــو التعادل الــذي ال يخدم  مصالح الفريق 
الذي ينافس من أجل اللقب، علما بأن كل نقطة 
النهائية  السرعة  مــشــوار  فــي  تضييعها  يتم 
للقب، تعتبر بمثابة تقليص للحظوظ، وهو 
فاخر،  محمد  الــصــراحــة،  بكامل  عنه  عبر  مــا 
ــدرب الــفــريــق األخـــضـــر عــنــد انــتــهــاء مــبــاراة  مــ
أوملــبــيــك خريبكة، حيث قــال لــوســائــل اإلعــالم 
املــغــربــيــة، بـــأن حــظــوظ الــفــريــق تقلصت، غير 
أنه عاد لتدارك املوقف، خالل مؤتمر صحافي 
بحر األسبوع الجاري، يسبق مباراة الديربي، 
وقـــال بــأن أي نتيجة لــلــرجــاء يــوم األحـــد، من 
غير االنتصار، تعني باألساس ضياع اللقب.

وعــرفــت مـــبـــاراة الــكــوكــب املــراكــشــي والـــرجـــاء، 
ــام بــمــديــنــة مـــراكـــش،  ــ ــــرت قـــبـــل 10 أيــ ــتـــي جـ الـ
الفريق  جماهير  فيها  تسببت  شغب  أحـــداث 
الـــبـــيـــضـــاوي، املــنــقــســمــة لــفــصــيــلــي اإليـــغـــلـــز، 
ــذي اضــطــر االتــحــاد  ــر الــ والــغــريــن بـــويـــز، األمــ
املغربي لكرة الــقــدم، إلــى إصــدار قــرار معاقبة 
الرجاء الرياضي بلعب مباراة أوملبيك خريبكة 
األحد املاضي بمركب محمد الخامس بالدار 
البيضاء من دون جمهور، وهو ما زاد الطن 
الــخــســارة األليمة التي مني  بلة، وســاهــم فــي 

بها الفريق.
وصرح فاخر، مدرب الرجاء، مباشرة بعد تلك 
ــداث، قــائــاًل بــأنــه فــي الــوقــت الـــذي احتاج  األحــ
فـــيـــه فـــريـــقـــه لــجــمــاهــيــره الـــعـــريـــضـــة مــــن أجـــل 

الضغط سيكون مكثفًا 
على الرجاء الرياضي 

مقارنة مع الوداد

مصرع 7 من جمهور مانشستر يونايتد في نيجيريا
لقي سبعة أشخاص على األقل مصرعهم بينما أصيب عشرات آخرون في نيجيريا بعد 
سقوط سلك عالي الضغط بينما كانوا يشاهدون عبر التلفاز مباراة ملانشستر يونايتد، 
وفقا ملا تناقلته وسائل اإلعالم البريطانية. ولقي املشجعون مصرعهم صعقا بالكهرباء 
خالل املباراة بعد انفجار محول كهربائي ثم السلك الذي كان متهرئا ليسقط فوق سقف 
من الزنك باملكان الذي كان الجمهور يتابع فيه لقاء الفريق اإلنكليزي وأندرلخت البلجيكي 
في إياب ربع نهائي الدوري األوروبي، والذي انتهى لصالح أبناء البرتغالي جوزيه مورينيو 
االجتماعي  )تويتر(  موقع  على  صفحته  عبر  اإلنكليزي  الــنــادي  ونشر  لــواحــد.  بهدفني 
اليونايتد وأصدقاء وذوي املتضررين من  الخالصة لجمهور  تغريدة ورد فيها »تعازينا 
كارثة كاالبار بنيجيريا«. وبحسب الوسائل اإلنكليزية، فإن أغلب الضحايا لقوا مصرعهم 
في الحال، بينما تم نقل الباقي ويفوق عددهم 30 شخصا، إلى مستشفى قريب بدرجات 

حروق متفاوتة.

ترشيح فيرون لمنصب مدير منتخبات الناشئين في األرجنتين
تـــم تــرشــيــح العــــب الـــوســـط األرجــنــتــيــنــي ســابــقــا 
ورئيس نادي إستوديانتيس، خوان سياسيتيان 
فـــــيـــــرون، لـــيـــشـــغـــل مـــنـــصـــب مـــنـــســـق مــنــتــخــبــات 
أجــل خلق  الالتيني وذلــك مــن  البلد  فــي  الناشئني 
الالعب  األجيال. وقــال  الكبير في  التغير  نوع من 
السابق ملانشستر يونايتد وإنتر ميالن اإليطالي 
وضع  فقط  »يتبقى  تليفزيونية  تصريحات  فــي 
بـــعـــض الـــتـــرتـــيـــبـــات األخـــــيـــــرة، ولـــكـــنـــي ســأتــولــى 
مــســؤولــيــة مــنــتــخــبــات الــنــاشــئــني والـــتـــي يــجــب أن 
األندية  األرجنتينية.  الــكــرة  فــي  بــاألولــويــة  تحظى 
يجب أن تفكر في األوالد وفي مستقبلهم«. وعلى 
األرجنتيني  االتــحــاد  أعلن رئيس  ذلــك،  الرغم من 
الجديد، كالوديو تابيا، عن تعيني فيرون، الذي أعلن في وقت سابق عن نيته االستعانة في 

هذا املنصب بالالعبني السابقني الثنائي، الشقيقني جابرييل ودييغو ميليتو.

سامباولي: أقاتل من أجل وضع الفريق 
في أفضل مكانة ممكنة

قال األرجنتيني خورخي سامباولي، املدير الفني إلشبيلية، عقب فوزه على الجار األندلسي 
غرناطة بثنائية نظيفة إنه يتمنى أن يتمكنوا من املنافسة على املركز الثالث، مؤكدا إزاء 
الفريق  أن يواصل  اجــل  أنــه »سيترك كل شــيء من  الفريق  املحتمل عن  شائعات رحيله 
املــدرب األرجنتيني حول منافستهم  النقاط واحتالل أفضل مركز ممكن«. وقال  حصد 
على املركز الثالث إن أتلتيكو مدريد »سيواصل حصد النقاط بالتأكيد حتى النهاية«، ولهذا 
فسيحاول إشبيلية اللحاق به أيضا »في كل مباراة لكي يظل داخل املنافسة وانتظار تعثر 
أتلتيكو في أي مباراة«. وأضاف »املباراة القادمة )أمام سيلتا فيغو( ستكون صعبة للغاية، 
ولكننا سنقاتل في كل املباريات املقبلة بنفس التصميم وأتمنى أن نتمكن في النهاية من 

الفوز باملركز الثالث«.

يوفنتوس يتعاقد رسميًا مع األوروغوياني بينتانكور
أعلن نادي يوفنتوس اإليطالي عن تعاقده رسميا 
ــو بــيــنــتــانــكــور، العــب  ــغـ ــانـــي رودريـ ــويـ مــع األوروغـ
وســـط بــوكــا جــونــيــورز األرجــنــتــيــنــي، مــقــابــل 9.5 
مــاليــني يـــورو. وبــهــذا يصبح الــالعــب الــشــاب، 19 
للموسم  »الــبــيــانــكــونــيــري«  تــدعــيــمــات  أول  عــامــا، 
املـــقـــبـــل، حــيــث ســـيـــرتـــدي قــمــيــص بــطــل إيــطــالــيــا 
لخمس سنوات وحتى يونيو/حزيران عام 2022، 
وذلك وفقا ملا كشفه النادي عبر موقعه الرسمي 
على اإلنترنت. وقال البيان »يعلن نادي يوفنتوس 
عــن إنــهــاء االتـــفـــاق مــع بــوكــا جــونــيــورز مــن أجــل 
الحصول على الحقوق الرياضية لالعب رودريغو 
بينتانكور مقابل 9.5 ماليني يورو )10.1 ماليني 
دوالر(«. كما كشف البيان أيضا عن وجود بعض 
املتغيرات املتعلقة بأداء الالعب، مع أحقية النادي األرجنتيني في الحصول على 50% من 

نسبة إعادة بيع الالعب ألي ناد آخر.

هوفنهايم يحرم كولن من الفوز بتعادل قاتل 
في البوندسليغا

استهل كولن وهوفنهايم مواجهات الجولة الـ30 بالدوري األملاني لكرة القدم »البوندسليغا« 
بتعادل إيجابي بهدف ملثله، وذلك خالل اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب »راين إنرجي«.

وبهذا يقتسم الفريقان نقطة املباراة، حيث بات رصيد كولن 41 نقطة في املركز السادس 
مؤقتا، بينما أضاف هوفنهايم نقطته الـ55 ليقتنص بها املركز الثالث مؤقتا من بوروسيا 

دورتموند، الذي حل ضيفا على بوروسيا مونشنغالدباخ.

ســنــا مــثــل ريـــو فــرديــنــانــد وجـــون تــيــري.  وشــــارك أهيوغو 
املولود في لندن في أكثر من 200 مباراة في تسع سنوات 
مع أستون فيال الذي دافع عن ألوانه من 1991 حتى 2000، 
وبعدها لعب 126 مباراة مع ميدلسبره الذي تعاقد معه عام 
2000 في أغلى صفقة في تاريخ النادي آنذاك، مقابل ثمانية 
ماليني جنيه إسترليني )10.24 ماليني دوالر( وتوج بكأس 
رابطة األندية مع فيال وميدلسبره. وفي ميدلسبره بقي في 
صفوفه حتى 2007  حيث لعب موسما واحدا مع فريق ليدز 
يونايتد على سبيل اإلعارة. ومر أهيوغو في نهاية مشواره 
وشيفيلد   )2008-2007( االسكتلندي  برينجرز  الــكــروي 
يونايتد )2008-2009( وويمبلي )2012(، وهو توج خالل 
مسيرته بلقب كأس الرابطة ثالث مرات )1994 و1996 مع 
أستون فيال و2004 مع ميدلسبره(. وفي رينجرز بالدوري 
االسكتلندي املمتاز سجل هدف الفوز على الغريم التقليدي 

سيلتيك في لقاء قمة عام 2007 والذي اختير كأفضل هدف 
الجمهور. وأنهى أهيوغو  املوسم بتصويت  للنادي في هذا 
مسيرته مع شيفيلد يونايتد عام 2009 ثم انضم إلى الطاقم 
طاقم  في  قضاها  فترة  بعد   2014 في  لتوتنهام  التدريبي 

منتخب إنكلترا تحت 20 عاما.
دوري  في  املنافس  فيال  السابق ألستون  الالعب  وسيكرم 
القسم الثاني لدوري اإلنكليزي لكرة القدم، حني سيخصص 
مــبــاراة ضد  الــراحــل قبل  لــه دقيقة تصفيق تكريما لالعب 
وسيرتدي  األحـــد،  الــيــوم  مساء  سيتي  برمنغهام  منافسه 
العبو الفريقني شارات سوداء، فيما ذكر االتحاد اإلنكليزي 
لــلــعــبــة فـــي بــيــان »الــجــمــيــع بــاالتــحــاد شـــعـــروا بــحــزن كبير 
وصدمة فــور سماع نبأ رحيل أوغــو أهيوغو«. وقــال نادي 

توتنهام في بيان »نعلن بحزن شديد وفاة أوغو أهيوغو«.
)العربي الجديد(

شكلت وفاة الالعب اإلنكليزي أوغو أهيوغو مدافع أستون 
فيال ومنتخب إنكلترا السابق لكرة القدم عن عمر يناهز الـ 
التدريبات؛  أثناء  إثر تعرضه ألزمة قلبية مفاجئة  44 عاما 
صدمة كبيرة في أوساط الكرة البريطانية ككل، بعدما نقل 
أهيوغو الذي عمل مدربا لفريق توتنهام هوتسبير تحت 23 
عامًا إلى املستشفى، بعد سقوطه في مركز تدريب النادي 
امللعب،  شمال لندن وتلقى اإلســعــافــات األولــيــة فــي أرضــيــة 
ورغم تلقيه العالج فور وصوله إلى املستشفى أيضا، لكنه 
الجمعة. خاض  يــوم  األولـــى مــن صباح  الساعات  فــي  توفي 
أهيوغو، الذي بدأ مشواره في وست بروميتش ألبيون عام 
أربــع  فــيــال،  أســتــون  فــي  لكنه قضى معظم مسيرته   1989

مباريات مع منتخب إنكلترا.
 وكــــان بــإمــكــان أهــيــوغــو خـــوض مــبــاريــات دولــيــة أكــثــر مع 
مــع مدافعني أصغر  املنافسة  وقــوة  اإلصــابــات  لــوال  إنكلترا 

أوغو أهيوغـو

على هامش الحدث

جاءت وفاة 
الالعب أهيوغو 
لتشكل صدمة 

كبيرة في أوساط 
كرة القدم 

اإلنكليزية، بعدما 
لفظ أنفاسه 

األخيرة في 
التدريبات

الجماهير المغربية 
مستعدة لمباراة 
الموسم )جوستين 
تاليس/فرانس برس(

مباراة  اليوم  المغربي،  المنتخب  مدرب  رونار،  هيرفي  الفرنسي  يحضر 
الديربي بين الوداد والرجاء، من أجل الوقوف على مدى استعدادات 
وذلك  القادمة،  المواعيد  في  دعوتهم  ينوي  الذين  الالعبين  بعض 
بعد متابعة مباراة الكالسيكو بين الوداد والجيش. ومن أبرز األسماء نجد 
إلى  باإلضافة  بانون،  بدر  الدفاع  الرجاء جواد يميق وزميله في  العب 
المهاجم عبد اإلله الحافيظي، ومن جانب الوداد يحظى الثنائي أشرف 

بن شرقي ومحمد أوناجم المتألق مؤخرا بمتابعة مدرب المنتخب.

رونار النتقاء نجوم جدد

وجه رياضي

مساندته على تحقيق لقب هذا املوسم، الذي 
عاش فيه النادي األخضر أزمة مادية خانقة، 
فــإن هــذه الجماهير، غـــدرت الــفــريــق ولــم تكن 
في املوعد. كالم فاخر، هذا كان له مفعوله، إذ 
إن مساعي قوية بذلت في اآلونة األخيرة، من 
أجــل تــذويــب الــخــالفــات بــن الفصيلن، وهو 
األمــــر الــــذي نــجــحــت فــيــه بــشــكــل كــبــيــر بعض 
اجتماع  فــي  الجميع  التقى  أن  بعد  األطــــراف، 

أن يحصل فريقها املفضل على لقبه رقم 19، 
في تاريخ الدوري املغربي املمتاز لكرة القدم، 
إذ إنها ال تريد تحمل ضياع اللقب مرة أخرى 
بعد أن حصل لها ذلك، نهاية املوسم املاضي، 
الــربــاطــي بلقبه  الــريــاضــي  الفتح  عندما تــوج 
األول تاريخيا، على حساب الــوداد الرياضي 

املكتفي بلقب الوصيف.
الـــتـــي تسبق  تــصــريــحــاتــه  فـــي  عــمــوتــة  وزاد 

ــذا األســــبــــوع لــيــتــصــالــح الــفــصــيــالن،  خــــالل هــ
محمد  مركب  الــى  عودتهما  بالتالي،  ويعلنا 
الخامس بالدار البيضاء، يوم األحد من دون 
أية خالفات، وبهدف واحد هو مساندة الرجاء 
الرياضي الى آخر رمق، في قرار لن يكون إال 

ُمسعدا للجنرال فاخر وكتيبته.
ــدو أن الــجــمــاهــيــر  ــبــ ــانــــب اآلخـــــــــر، يــ ــي الــــجــ ــ فـ
الودادية العريضة، مصرة غاية اإلصرار، على 

الــديــربــي هـــذا األســـبـــوع، إذ اعــتــبــر أن مــبــاراة 
األحـــد هــي مــبــاراة ثـــالث نــقــاط فــقــط، مــحــاوال 
ــن الـــضـــغـــط الــــــذي تــعــيــش عــلــى  الــتــخــفــيــف مــ
إيــقــاعــاتــه عــنــاصــره طــيــلــة األســــبــــوع، مــشــيــرا 
الـــى أن دوره كــمــدرب هــو إزالــــة هـــذا الضغط 
القوي الذي تفرضه وسائل اإلعــالم املغربية، 
وجــمــاهــيــر الــفــريــقــن خــــالل األســـبـــوع بحكم 

أهمية املباراة.

أندي مــوراي، والسويسري  التحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش باملصنف األول عامليا 
ستانيالس فافرينكا، وودع بطولة بطولة مونت كارلو لألساتذة، بسقوطه بشكل مفاجئ 
على يد البلجيكي ديفيد غوفني 2-6 و6-3 و5-7. وتعد هذه املرة األولى لغوفني، املصنف 
13 عامليا، التي يحقق فيها الفوز على ديوكوفيتش، املتوج بلقب مونت كارلو مرتني من 
قبل، في ســادس مواجهة تجمعهما وذلــك في مباراة امتدت لساعتني و35 دقيقة. ولم 
الفوز ألنه كان األفضل،  النجم الصربي في تهنئة منافسه مؤكدا بأنه استحق  يتردد 

وعن أدائه أبدى نوفاك رضاه عن املستوى الذي قدمه.

صورة في خبر

سقوط الكبار
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المشقر
نهر يخترق صحراء السعودية

الرياض ـ خالد الشايع

ومياه  ممتدة  خضراء  مساحات 
ليست  الصحراء،  تخترق  غزيرة 
العراق،  فــرات  من نيل مصر، وال 
وال حتى عــاصــي الــشــام، إنــهــا تقع بعيدا 
ــراء نــجــد  ــ ــحـ ــ ــثـــيـــر، وســــــط صـ ــن ذلــــــك بـــكـ ــ عـ
املجمعة  محافظة  فــي  وتحديدا  القاحلة، 
)188 كيلومترا شمال العاصمة الرياض(.

لــــوحــــة مــن  الـــعـــريـــق  املـــشـــقـــر  رســـــم وادي 
الجمال، وسط صحراء قاسية تعاني من 
ــام، مستفيدًا  ــعـ الـ الــجــفــاف مــعــظــم أوقـــــات 
غمرت  التي  الغزيرة  األمطار  موجات  من 
املــنــطــقــة خــــال الــشــهــر املــــاضــــي، ليمتلئ 
النخيل  مــزارع  التي تغذي  العذبة  باملياه 
نخلة  ثاثة مايني  مــن  أكثر  املنطقة،  فــي 
تعتمد في محصولها هذا العام على تلك 

املياه الوفيرة.
تنساب املياه من سد املجمعة الذي جمع 

يجري النهر بطول ستة كيلومترات )العربي الجديد(

أكــثــر مـــن خــمــســة مــايــني مــتــر مــكــعــب من 
مــيــاه األمــطــار طيلة الــشــهــريــن املــاضــيــني، 
الجمال طغت  مــن  بديعة  لــوحــات  ُمشكلة 
عــلــى قــســوة الــجــبــال الــشــاهــقــة والــقــاســيــة. 
وتــحــول الـــوادي الــجــاف لنهر جــار بطول 
ســـتـــة كـــيـــلـــومـــتـــرات تــحــيــط بــــه شــجــيــرات 

الغضى، وزهور الخزامى الصحراوية.
وورد مــســمــى املــشــقــر فـــي كـــتـــاب املــــؤرخ 
عــبــدالــلــه بـــن خــمــيــس »مــعــجــم الــيــمــامــة«، 
وفيه وصفه بأنه من أكبر أودية الجزيرة 
رافــده  مع  يرتبط  عندما  العربية، خاصة 
»الــكــلــبــي« الـــذي يــأتــي مــن ناحية الشمال 

ابة«.
َّ
الغربي صوب جبل »حط

ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي تـــاريـــخ املــنــطــقــة فهد 
 »الــــوادي 

ّ
الــزيــد، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

يمتد ألكثر من 100 كيلومتر إلى أن يستقر 
 »املزيرعة« وروضــة تسمى 

ٌ
ما بني روضــة

»الخفيسة« في قلب الصحراء«. وبحسب 
ــن أعــالــي  الــــزيــــد، يــتــحــدر وادي املــشــقــر مـ

ســلــســة جــبــال طــويــق فــي وســـط الــجــزيــرة 
العربية متجهًا شرقًا مارًا باملجمعة وما 
ومنتهيًا  ل 

ّ
املجز جبال  ومخترقًا  حولها، 

برياض الخفيسة عند جبال العرمة.
ويــضــيــف الـــزيـــد »كـــانـــت املــجــمــعــة ملتقى 
لــلــتــجــارة قــديــمــا، مــنــذ الــعــصــر الــجــاهــلــي، 
ولـــهـــذا ســمــيــت بــاملــجــمــعــة ألنـــهـــا منطقة 
تــجــمــع الـــبـــشـــر، فــكــانــت مــنــطــقــة تــجــاريــة 
شهيرة، وتبلغ مساحتها أكثر من 23 ألف 
كيلومتر مربع، يسكنها أكثر من 200 ألف 

نسمة«.
املهندس  املجمعة،  بلدية  رئيس  ويكشف 
ــتـــعـــدوا بشكل  خــلــف الــعــتــيــبــي، أنـــهـــم اسـ
الــزوار،  الــوادي الستقبال  مكثف لتجهيز 
ــســـني الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة،  ــحـ مـــــن خـــــــال تـ
مــيــاه  دورات  ووضـــــــع  الــــطــــرق  وتـــمـــهـــيـــد 
باإلضافة  الــحــشــرات،  ومكافحة  متنقلة، 
إلــــى وضــــع لـــوحـــات إرشــــاديــــة وعـــامـــات 
داللــــيــــة تـــحـــذيـــريـــة خــــاصــــة فــــي املـــنـــاطـــق 

الــوادي سيمنح  :»جمال  ويقول  العميقة، 
املــحــافــظــة جــذبــًا ســيــاحــيــًا جـــديـــدًا ونــحــن 
ــة الــســيــاحــيــة  نــــحــــاول اســـتـــيـــعـــاب الـــحـــركـ
املـــتـــزايـــدة مــــؤخــــرًا«. ويــشــيــر إلــــى مخطط 
للمخيمات  جديد  تنظيم  لوضع  البلدية 
مشيًرا  الــبــري،  للتخييم  نموذج  بتطبيق 
ق هذا التنظيم خال األيام  إلى أنه سيطبَّ

املقبلة. 
وتقع محافظة املجمعة في أقصى شمال 
مـــنـــطـــقـــة الــــــريــــــاض تــــحــــدهــــا مـــــن الــــشــــرق 
الـــغـــرب محافظتا  مــحــافــظــة رمـــــاح، ومــــن 
الــزلــفــي والـــغـــاط، ومـــن الــشــمــال محافظتا 
الجنوب  ومن  الباطن،  العليا وحفر  قرية 
ــمـــاء،  ــريـ مـــحـــافـــظـــات ثــــــادق وشــــقــــراء وحـ
 23100 املجمعة  محافظة  مساحة  وتبلغ 
الرياض 180  كم مربع تقريبًا وتبعد عن 
كــيــلــومــتــرًا ويــربــطــهــمــا طـــريـــق أســفــلــتــي 

سريع مزدوج.
وكـــان مــحــافــظ املــجــمــعــة، عــبــدالــرحــمــن بن 
عــبــدالــلــه بـــن فــيــصــل، أشــــار أن املــحــافــظــة 
تـــحـــولـــت إلـــــى مـــكـــان جــــــاذب لــاســتــثــمــار 
والسكن، مبينًا أن هذا االهتمام رفع نسبة 
املحافظة وخصوصًا  في  السكاني  النمو 
مــا يتجاوز  إلـــى  املــجــمــعــة  فــي عاصمتها 
4%. وأضاف »هذه النسبة شّكلت ضغطًا 
تحتاج  الــتــي  التحتية  البنية  على  كبيرًا 
ــاز يـــغـــطـــي تــلــك  ــ ــجــ ــ ــي اإلنــ ــ ـــارع فـ ــســ ــ إلــــــى تـ

النسبة«.

تحول الوادي الجاف 
لنهر جار بطول ستة 
كيلومترات تحيط به 
شجيرات الغضى، 
وزهور الخزامى 

الصحراوية.

■ ■ ■
ورد مسمى املشقر في 

كتاب املؤرخ عبدالله 
بن خميس »معجم 

اليمامة«، وفيه وصفه 
بأنه من أكبر أودية 

الجزيرة العربية.

■ ■ ■
الوادي يمتد ألكثر من 
100 كيلومتر إلى أن 
 
ٌ
يستقر ما بني روضة
»املزيرعة« وروضة 

تسمى »الخفيسة« في 
قلب الصحراء.

باختصار

رسم وادي المشقر العريق لوحة من الجمال، وسط صحراء قاسية تعاني من الجفاف معظم أوقات العام، مستفيدًا من 
موجات األمطار الغزيرة التي غمرت المنطقة خالل الشهر الماضي

هوامش

خطيب بدلة

 
َ
حينما اكتشف امللحُن اللبناني، محمد فليفل، عذوبة
 سنة آنذاك، لم 

َ
صوت نهاد حداد، البالغة خمَس عشرة

 
َ
 أنها ستكون فيروز، النجمة

ُّ
يكن يخطر في باله قط

من  أكثر  الــنــاس،   
ُ

وتشغل الدنيا  التي ستمأل  العاملية 
املتنبي حينما كان يمتطي صهوة الريح القلقة. وأما 
املوسيقار حليم الرومي، صاحب الـ »ألفي لحن«، فقد 
اكــتــشــف بـــذرة الــعــبــقــريــة لــديــهــا، واقــتــرح إطـــاق لقب 
 إياه على »شهرزاد« الذي كان 

ً
فيروز عليها، مفضا

َرحًا لها. وكان متحمسًا لصوتها وأدائها، إلى حد 
َ
ت

ْ
ُمق

األولــى في تاريخها، »تركْت  األغنية  أنه أعطاها لحَن 
قلبي وطاوعْت حبك« عام 1950، واشترك معها في 
الــورد«. والغريب  الغنائي من ألحانه، »عاشق  الدويتو 
بقيمة  تــام  يكونا على علم  لم  الرحباني  األخــويــن  أن 
ــذي ســيــكــون مــصــدرًا أساسيًا  الـ النفيس  الــكــنــز  هـــذا 

للنجومية التي حققاها خال العقود األربعة التالية. 
كــتــب عــاصــي الــرحــبــانــي فـــي مــجــلــة أهـــل الـــفـــن، عــدد 
برنامجًا موسيقيًا  يعد  أنه كان  تموز 1955،  يوليو/ 
غنائيًا لإلذاعة اللبنانية، وذات يوم دعاه حليم الرومي 

لــاســتــمــاع إلــــى صــــوٍت جـــديـــد، فــــرأى فــتــاة صــغــيــرة 
تمشي مع والدها )وديــع حــداد(، وتحمل كتابًا، فلما 
بــه«، وآمــن  إلــى صوتها وصفه بأنه »ال بــأس  استمع 
ه 

ُ
بــيــنــمــا رأى شقيق الـــراقـــص،  لــلــغــنــاء  بــأنــهــا تــصــلــح 

منصور أنها ال تصلح له على اإلطاق! وقال عاصي 
إنه، مع ذلك، بدأ يعلمها، فكانت، في املحصلة، أحسن 

ى هذا اللون على اإلطاق. 
َّ
ن

َ
من غ

بيد أن منصور الرحباني لم يتمّسك بذلك الرأي زمنًا 
، فبعدما تبناها مع عاصي، وأبدع ألجلها أجمل 

ً
طويا

األشعار واأللحان، سئل عن رأيه بها، فقال إن كل ما 
في صوتها خوارق، وموهبتها خارقة أيضًا، فيروز، 

باختصار، ظاهرة ال تتكرر. 
الــنــاقــد عبد الــرحــمــن ســـام، فــي مجلة الكفاح  يـــروي 
عــن  وحـــكـــايـــات  أخــــبــــارًا   )2014/  1/  28( ــربـــي  ــعـ الـ
التي  الــكــبــيــرة  الــعــربــيــة  الفنية واألدبـــيـــة  الــشــخــصــيــات 
ــيــــروز، ومــنــهــم  أعـــربـــت عـــن إعــجــابــهــا بــشــخــصــيــة فــ
املطرب الــذي كان ذائــع الصيت في الخمسينات، عبد 
»منديل  الجميلة:  األغــانــي  مــحــمــود، صــاحــب  الــعــزيــز 
الخالي« و»داري جمالك  القلب  الحلوة« و»يلي شغلت 
يــا ســمــرة«. حضر عبد العزيز إلــى بــيــروت، وعــرض 

على فيروز العمل معه في السينما، فاعتذرت بالقول: 
السينمائي  العرض  هــذا  يكن  ولــم  أكبر«.  ملا  »بعدين، 
أنــور وجــدي، جــاء من  التذاكر،  الوحيد، فنجم شباك 
ولكن  فــيــروز،  ليقابل  بيروت خصيصًا  إلــى  القاهرة 
بدروسها،   

ً
منشغلة كانت  الخجولة  الصبية  املطربة 

تح له فرصة لقائها.
ُ
فلم ت

عّبر الشاعر أنسي الحاج عن إعجابه بفيروز بكام 
ــوات سفينة،  بــعــض األصــ قـــال »إن  إذ  الــشــعــر،  يشبه 
فيروز  وصـــوت  مــنــارة،  وبعضها  شــاطــئ،  وبعضها 

هو السفينة والشاطئ واملنارة، وهو الشعر واملوسيقا 
والــصــوت«. أمــا نـــزار قباني فــقــال إن »صـــوت فيروز 
هــو أجــمــل مــا سمعت فــي حــيــاتــي، إنـــه نسيج وحــده 
والــغــرب«. وشّبه محمود درويــش صوت  الشرق  في 
فيروز بأنه »ظاهرة طبيعية«، فمنذ نحو من خمسة 
وعشرين عامًا، وبعد ماريا أندرسون، لم ُيعرف صوٌت 
الـ  لهذا  ومــن حبنا  ذاكرتنا،  من  أكبر  فهو  كصوتها، 
ليس فقط »سفيرة  ذاتها  )لبنان(. فيروز جعلت من 
أن  وإنما رمــزًا ملجموعات ترفض  النجوم«  الى  لبنان 
»سفيرتنا  فيروز  على  أطلق  َمــْن  تموت.  ولــن  تموت. 
إلى النجوم« هو الشاعر سعيد عقل الذي وجد فيها، 
وفي الرحابنة، ميدانًا كبيرًا يستوعب جنونه الشعري 
غير املــحــدود. ومــمــا قــرأتــه عــن الــشــاعــر محمد علي 
شمس الدين أن سعيد عقل كــان أســتــاذه، وذات يوم 
شرد خال الــدرس، وما عاد يسمع ضجيج الطاب، 
دقيت طل  وقــال:  الطاولة  على  بيده   

ّ
دق فجأة،  ولكنه، 

للورد(،  موّجه  السؤال  )هنا  وينها؟  عالشباك.  الــورد 
ك ما عاد يحكي )الورد تلبك(.. ماتت؟ لشو تخّبر؟  بـّ تلـَ
ا وياك،  أنـّ اك....  ويـّ أنا  الناَس بموتها؟(  علم 

ُ
ت )أي ملاذا 

وحدنا يا ورد َرْح نبكي.

فيروز وجنون المبدعين الكبار

وأخيرًا

إن بعض األصوات سفينة، 
وبعضها شاطئ، وبعضها 

منارة، وصوت فيروز هو 
السفينة والشاطئ والمنارة
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