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روسيا والنظام يعاقبان دوما... وعفرين مسرحًا للتجاوزات

تمييز جديد ضد فلسطينيي 48
تتعامل السلطات اإلسرائيلية بتمييز واضح ضد فلسطينيي 48، إذ ألغت مناقصة وحدات 

سكنية في كفار فراديم، بعدما فاز الفلسطينيون بـ50 في المائة منها. ]18ـ19[

يدعو وزير الخارجية الثالثاء  20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  □  العدد 1296  السنة الرابعة
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العراق

)Getty/الصراعات العسكرية استنزفت احتياطات العديد من الدول العربية  )مات كاردي

محمد أمين

الـــســـوري مساعيهما  تــواصــل روســيــا والــنــظــام 
الشرقية  الغوطة  على  الكاملة  السيطرة  لــفــرض 
املناطق  على  العنيف  القصف  مكثفني  لدمشق، 
التي ال تزال تحت سيطرة فصائل املعارضة، وال 
لغارات  اإلثنني  أمــس  التي تعرضت  سيما دومــا، 
راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. بالتوازي 
لتفريغ  فــي مخططها  تستمر موسكو  ذلــك،  مــع 
الــغــوطــة مــن أهــلــهــا، ونــقــلــت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« 
الــروســيــة عــن وزارة الـــدفـــاع قــولــهــا إن أكــثــر من 

الغوطة صباح أمس.  ستة آالف شخص غــادروا 
ــر مــحــتــدمــة، مع  وتــشــهــد املــنــطــقــة مــعــارك كــر وفـ
سعي املعارضة إلى إعادة االتصال بني قطاعات 
من خالل  واألوســـط  والجنوبي  الشمالي  الغوطة 
طرد قوات النظام من بلدات داخل القطاع األوسط، 
خصوصًا مسرابا ومديرا. وتأتي هذه التطورات، 
فــي ظــل غــيــاب أي تــحــرك دولـــي لحماية املدنيني 
على األقــل، مع بــروز موقف خجول من الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمـــس، الـــذي وّجــه 
ــي فــالديــمــيــر بــوتــني،  رســـالـــة إلــــى نــظــيــره الـــروسـ
دعــــا فــيــهــا روســـيـــا »إلــــى بــــذل أقــصــى جــهــودهــا 

املدنيني«  فــي صفوف  والخسائر  املــعــارك  لوقف 
فــي الغوطة وعــفــريــن. على جبهة أخـــرى، واصــل 
الجيشان التركي والسوري الحر تمشيط مدينة 
عــفــريــن وريـــفـــهـــا بــعــد طــــرد الــــوحــــدات الــكــرديــة 
واعتداء  منها. وبعد معلومات عن عمليات نهب 
فــي املــديــنــة، قـــّرر الــجــيــش الــحــر فــصــل اثــنــني من 
عناصره، إثر »تورطهما بالسرقة والتعدي على 
املدنيني«. وتوّعد الجيش في بيان، بفصل كل من 
طالبت  كذلك  في عمليات مشابهة.  تورطه  يثبت 
فصائل  للمعارضة(،  )التابعة  املؤقتة  الحكومة 
للمدنيني  الــالزمــة  الحماية  بتأمني  الــحــر،  الجيش 

في عفرين، والحفاظ على املمتلكات. في السياق، 
ــان،  ــ ــ ــب طــيــب أردوغـ تــعــهــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــ
له:  كلمة  في   

ً
قائال في ســوريــة،  العملية  بتوسيع 

»بالسيطرة على عفرين نكون قطعنا أهم مرحلة 
ــتـــون، وســتــتــبــعــهــا مــنــبــج، وعــني  فـــي غــصــن الـــزيـ
والقامشلي«.  الــعــني،  أبــيــض، ورأس  وتــل  الــعــرب، 
ــل ســنــجــار  ــدخـ ــن املـــمـــكـــن أن نـ ــ ــه »مـ ــ وأضـــــــاف أنـ
في  الكردية«.  الــوحــدات  من  ونطهرها  )العراقية( 
املــقــابــل، عــّبــرت وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، في 

بيان عن »قلق شديد« من األحداث في عفرين.
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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القاهرة ــ العربي الجديد

اختتم الرئيسان املصري عبد الفتاح السيسي، والسوداني عمر البشير، محادثاتهما 
استقبال رسمية،  مراسم  بعد  اإلثنني،  أمس  بالقاهرة،  االتحادية  في قصر  الثنائية 
وعقدا مؤتمرًا ألقيا فيه بيانني عن اللقاء. وبحسب مصدر دبلوماسي مطلع في وزارة 
الخارجية املصرية، فإن »املباحثات لم تتطرق ملوضوع النزاع الحدودي بني البلدين 
على مثلث حاليب وشالتني، والــذي تتمسك السودان بحقها في تصعيده للتحكيم 
الـــدولـــي أو األمــــم املــتــحــدة، بينما تــمــحــورت املــبــاحــثــات حـــول الــتــعــاون االقــتــصــادي 
واملرفقي، وكذلك دراسة موقف السودان من املعارضة املصرية إلدارة إثيوبيا لقضية 
سد النهضة«. واكتفى الرئيسان بــاإلدالء بعبارات دبلوماسية عن ضرورة التعاون 
والتنسيق بني البلدين في جميع القضايا محل االهتمام املشترك، وتحويل الروابط 
الجغرافية والتاريخية بني البلدين لوسائل لالستفادة املشتركة، وبصفة خاصة نهر 
استمرار  عن   

ً
فضال النهري،  بالنقل  البلدين  بني  الربط  مشروعات  خــالل  من  النيل، 

التفاوض حول قضية سد النهضة اإلثيوبي بواسطة اللجنة الثالثية املشتركة قريبًا، 
األخيرة  األفريقي  االتــحــاد  قمة  هامش  على  عقدت  التي  الثالثية  القمة  نتائج  وفــق 
املشتركة بني  العليا  اللجنة  االتفاق على عقد  تم  أنــه  السيسي  وأعلن  أبابا.  بأديس 

البلدين هذا العام في الخرطوم برئاسة رئيسي البلدين.

القاهرة ــ العربي الجديد

الليبي، أمس  الرئاسية املعنية بمتابعة الشأن  اللجنة  كشفت مصادر مصرية في 
االثنني، أن »اجتماعات موّسعة لقيادات عسكرية ليبية انطلقت في القاهرة لتوحيد 
التنظيمي  الهيكل  بشأن  النقاش  إعــادة  على  العام  والتوافق  العسكرية،  املؤسسة 
لــلــقــوات املــســلــحــة«. وأضــافــت أنـــه »شــــارك فــي االجــتــمــاعــات عــبــد الــــرزاق الــنــاظــوري 
رئيس أركان القوات التابعة للواء املتقاعد خليفة حفتر، ورئيس أركان حرب القوات 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني املعترف بها دوليًا، اللواء عبدالرحمن الطويل«.
بقيادة سياسية وعسكرية  إمــاراتــي  مــصــري  مقترح  تفاصيل  عــن  املــصــادر  وكشفت 
للدولة،  رئيسًا  الــســراج،  فائز  الــوفــاق  رئيس حكومة  اختيار  للبالد، تضمن  مــوحــدة 
وقائدًا أعلى للقوات املسلحة، بوجود نائبني هما محمد البرغثي، وناجي مختار. كما 
تضمن التصور اختيار عارف النايض سفير ليبيا في اإلمارات رئيسًا للحكومة، على 
أن يكون حفتر، قائدًا عامًا للجيش ووزيرًا للدفاع، وسالم جحا رئيسًا لألركان. وأشارت 
املصادر إلى أن »حفتر املوجود في الوقت الراهن في األردن، للقاء عدد من املسؤولني 
األميركيني والبريطانيني، من املقرر أن يحضر الجلسة الختامية لالجتماعات التي 

تستضيفها القاهرة برعاية وزارة الدفاع املصرية ورئاسة الجمهورية«.

تونس ــ بسمة بركات

قّدم فريق سيف اإلسالم القذافي امللف السياسي لترشيحه إلى النتخابات الرئاسية 
»البرنامج السياسي  الليبية املقررة نهاية العام الحالي. وكشف أيمن بوراس، املكلف بـ
اإلصــالحــي« لسيف اإلســالم القذافي، في مؤتمر صحافي، أمــس اإلثنني، من تونس، 
أن »ســيــف االســــالم ســيــكــون مــرشــح الــجــبــهــة الشعبية لــتــحــريــر لــيــبــيــا«، معلنني عن 
مبادرته إلصالح األوضاع في ليبيا وبرنامجه املستقبلي. وقال بوراس إن »البرنامج 
اإلصالحي املستقبلي لسيف اإلســالم جاء ملصلحة الليبيني وإنقاذهم«. وأضــاف في 
فــي ليبيا ومحمي من  »العربي الجديد« أن »سيف اإلســـالم مــوجــود حاليًا  لـ حــديــٍث 
قبل الليبيني وسيعلن عن تفاصيل برنامجه قريبًا«. وأوضــح أن »اتفاق الصخيرات 
 في األدراج«، مشيرًا 

ّ
واالتفاق السياسي في ليبيا ولد ميتًا وهو برنامج لم يطبق وظل

التي ُبذلت ومبادرة املبعوث األممي غسان سالمة«،  إلى أنهم »ال يرفضون الجهود 
إال أن »لديهم تحفظات على بعض النقاط الواردة في املبادرة، خصوصًا أنها أقصت 
جزءًا كبيرًا من الشعب الليبي وهم القبائل الليبية وأنصار القذافي«. وادعى أن نجل 
القذافي »مدني ويرفض نظرية السالح والقتل، ويحمل برنامجًا عصريًا ومنفتحًا من 
أجل الليبيني وأنه كان قد طرح هذا البرنامج منذ عام 2006 ولكن تم إحباط هذه الرؤيا 
العصرية والتي كانت ستنقذ ليبيا«، على حد تعبيره. بدوره، قال الناشط الحقوقي، 
»العربي الجديد«، إن »محكمة الجنايات الدولية التي تطالب  خالد غويل في حديث لـ
بمحاكمة سيف اإلسالم ال تعنينا، وليبيا ليست طرفًا فيها«، مبينًا أن »سيف اإلسالم 

حوكم في محكمة ليبية وال يجوز أن يحاكم مرتني، وقد حصل على عفو عام«.

البارزاني سيوظف 
شرط رئاسة البرلمان 

في مفاوضات تأليف 
الحكومة
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اتصاالت مع قيادات 

سياسية عراقية مختلفة 
في بغداد

للحديث تتمة...

أربيل 
تطمح إلى رئاسة 
البرلمان العراقي

النظام وروسيا يخنقان الغوطة... وعفرين مسرحًا للتجاوزات

كشف مسؤولون في أربيل والسليمانية عن قرار لمسعود البارزاني يقضي بالمطالبة 
بشغل األكراد منصب رئيس البرلمان بدًال عن رئيس الجمهورية، في الدورة االنتخابية 
دعمه  أجل  من  صالح،  برهم  البارز  الكردي  للسياسي  تحركات  ظّل  في  المقبلة، 

للوصول إلى منصب رئاسة الجمهورية

بغداد ــ سالم الجاف

كــشــف مـــســـؤولـــون أكــــــراد فـــي أربــيــل 
هو  جــديــد،  حـــراك  عــن  والسليمانية 
األول من نوعه، داخل البيت الكردي، 
الديمقراطي  الــحــزب  زعيم  فــي طلب  ص 

ّ
يتلخ

الــكــردســتــانــي، مسعود الــبــارزانــي، مــن حزبه، 
بداًل  املقبل،  البرملان  رئيس  بمنصب  املطالبة 
من منصب رئاسة الجمهورية، بسبب القوانني 
ــا، أو  ــرارهـ املــهــمــة والــحــســاســة الــتــي ينتظر إقـ
ــام،  ــّم االتـــفـــاق عــلــى تــرحــيــلــهــا، مــنــذ أيــ الـــتـــي تــ
البرملانية الجديدة، بسبب ضيق  الــدورة  إلــى 
 إيــــران رفعت 

ّ
الـــوقـــت، مــؤكــديــن فــي املــقــابــل أن

الفيتو الذي كانت تفرضه على الزعيم الكردي 
ــارز بـــرهـــم صــــالــــح، بــعــد مــوقــفــه الـــرافـــض  ــبــ الــ
الستفتاء انفصال كردستان، ومطالبته بحل 
حكومة اإلقليم. كما أن األخير بدأ اتصاالت مع 
قيادات شيعية عراقية بعد انقطاع دام ألكثر 
من عامني، وتفّسر هــذه االتــصــاالت على أنها 
مــخــطــط لــتــولــي صــالــح مــنــصــبــًا مــهــمــًا ضمن 

الحكومة االتحادية في بغداد.
ــلـــت عــلــيــهــا  ــات الــــتــــي حـــصـ ــلــــومــ ــعــ وهــــــــذه املــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــن مـــســـؤول بـــــارز في 
الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الــكــردســتــانــي، والــذي 
كشف عن أن »اجتماعًا ُعقد أخيرًا في منتجع 
صــالح الــديــن فــي أربــيــل، ضــّم قــيــادات كردية 
بارزة بحضور مسعود البارزاني، ناقش ذلك 
وبشكل مستفيض«، أّكدها مسؤول آخر في 
»أفكار ومقترحات لم  بـ بغداد، لكنه وصفها 

ترق إلى القرار أو الخطة النهائية لألكراد«.
ودأبت الخارطة السياسية في العراق، منذ عام 
2004، على أن تكون رئاسة الجمهورية لألكراد، 
ذكر، بينما 

ُ
وهو منصب فخري بال صالحيات ت

يكون البرملان من حصة العرب السنة، ورئاسة 
الوزراء للعرب الشيعة، باستثناء تسمية غازي 

املعروفة،  السنية  العربية  الشخصية  الــيــاور، 
عدة  ألشهر  الحكم(  )مجلس  الرئيس  ملنصب 
أعـــقـــبـــت الــــغــــزو األمـــيـــركـــي لـــلـــبـــالد، وبــطــريــقــة 

التعيني ال االنتخاب.
ــارزانــــي، وفــقــًا  ــبــ ويــتــضــّمــن قـــــرار مــســعــود الــ
للتسريبات، »إبالغ الكتل السياسية الكردية 
بــاملــطــالــبــة بــشــغــل مــنــصــب رئــيــس الــبــرملــان، 
ــي الــــــدورة  ــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة فــ بــــــداًل عــ
االنــتــخــابــيــة املــقــبــلــة«، مــع الــعــمــل عــلــى وضــع 
هــذا الــشــرط فــي بـــازار الــتــفــاوض مــع الطرف 
الــفــائــز فـــي االنــتــخــابــات لتمكينه مـــن تــولــي 
نتائج  الحكومة، بحسب ما ستفرزه  رئاسة 

انتخابات مايو/أيار املقبل.
»الــــعــــربــــي  وأوضــــــــــــح املــــــصــــــدر الــــــــكــــــــردي، لـــــ
 جميع 

ّ
أن مـــن  ــتـــأٍت  مـ ــرار  ــقــ »الــ  

ّ
أن الـــجـــديـــد«، 

التي  والحساسة  املهمة  والقوانني  الــقــرارات 
املقبل،  البرملان  فــي  ستمّرر  باإلقليم  ق 

ّ
تتعل

واتــضــح أخــيــرًا خــالل األزمـــة، أهمية منصب 
البرملان وعــدم فاعلية منصب رئيس  رئيس 
ــــي مــنــع  الــــجــــمــــهــــوريــــة، الــــــــذي فـــشـــل حـــتـــى فـ
العقوبات أو تعديل املوازنة املالية أو التحّرك 

العسكري للحكومة صوب كركوك«.
قوانني  فهناك  استراتيجي،  »القرار   

ّ
أن وتابع 

ترسيم حدود اإلقليم واملناطق املتنازع عليها 
والــنــفــط والـــغـــاز ومــجــلــس االتـــحـــاد وقـــانـــون 
تتعلق  أخرى  والبشمركة، وتفاصيل  القضاء 
ــهــا تــمــر عــبــر الــبــرملــان املــقــبــل«، 

ّ
بــاإلقــلــيــم، وكــل

 »الـــقـــيـــادات الــعــربــيــة الــســنــيــة 
ّ
مــشــيــرًا إلــــى أن

والشيعية فــي بــغــداد تعي ذلــك وتـــدرك سبب 
د 

ّ
مــطــالــبــة الــكــرد بــاملــنــصــب، وهـــذا مــا قــد يعق

الحكومة  أمـــد تشكيل  فــي  املـــوضـــوع ويــطــيــل 
الــســنــة   

ّ
ــا عــلــمــنــا أن املــقــبــلــة، خــصــوصــًا إذا مـ

ي عن منصب رئيس البرملان«.
ّ
يرفضون التخل

فــي غــضــون ذلــــك، تــؤكــد مــصــادر أخــــرى في 
للسياسي  واســـع  »تـــحـــّرك  عــن  السليمانية 

الكردي البارز والقيادي السابق في االتحاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، بــرهــم صــالــح، بعد 
حـــصـــولـــه عـــلـــى تـــأيـــيـــد إيــــرانــــي كــشــخــصــيــة 
كـــرديـــة مــقــبــولــة فـــي مــعــســكــر الــســلــيــمــانــيــة، 
بــســبــب مــوقــفــه مـــن االســتــفــتــاء ورفـــضـــه لــه، 
 حكومة أربيل، واعتباره أن 

ّ
ومطالبته بحل

إيران ساعدت كردستان في مواجهة تنظيم 

محمد أمين

ال تـــدل املــعــطــيــات املــتــوفــرة فــي ســوريــة على 
الحرب  فــي جبهتي  العمليات  تــوقــف  إمــكــان 
ــيـــة لـــدمـــشـــق حــيــث  األبـــــــــرز، الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـ
تستخدم روسيا والنظام السوري كل أنواع 
األسلحة للسيطرة على ما تبقى من مناطق 
املــعــارضــة، والــشــمــال الــســوري حيث تعهدت 
السيطرة  بــعــد  عملياتها  بــاســتــمــرار  تــركــيــا 
على عفرين، ولوحت بتوسيعها إلى الحدود 
»تحرير سنجار«. إزاء هذا الوضع،  العراقية لـ
يغيب أي تحرك دولي لحماية املدنيني على 
األقل، في ظل ما بدا من تسليم روسيا لزمام 
األمـــور فــي الغوطة، مــع بــروز موقف خجول 
مـــن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
ــــرب عــــن قــلــقــه الـــشـــديـــد إزاء  ــذي أعــ ــ ــــس، الــ أمــ
وذكر  الشرقية.  والغوطة  عفرين  في  الوضع 
بــيــان صـــدر عــن الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، أمــس، 
الروسي  أن ماكرون وّجــه رسالة إلى نظيره 

داعش، وإثنائه على ذلك«. وبحسب املصادر 
ذاتـــهـــا، فـــإن إيــــران »كــانــت تــفــرض مــا يشبه 
بسبب   ،2014 عــام  منذ  على صــالــح  الفيتو 
خالفات مع بغداد«. وأجرى صالح اتصاالت 
مــع قـــيـــادات ســيــاســيــة عــراقــيــة مختلفة في 
ــل شـــرعـــي عن 

ّ
ــداد، مــقــدمــًا نــفــســه كــمــمــث ــغــ بــ

الــــشــــارع الــــكــــردي، تــمــهــيــدًا لــحــصــولــه على 
املنصب املناسب ضمن الحكومة االتحادية 

العراقية في بغداد.
وحـــول ذلـــك، قــال الخبير فــي الــشــأن الــكــردي 
ــــني  ــاك رأيـ ــ ــنـ ــ ــــي، إن »هـ ــاجـ ــ ــــي، عـــلـــي نـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــة؛ األول  ــــرديـ ــكـ ــ ــــي الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـ فـ
رئيس  منصب  ليشغل  دعــم صالح  يتضّمن 
ــة الــتــغــيــيــر«  ــركــ ــن »حــ الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــدعـــم مــ
ــيـــة وأيـــضـــًا أطــــــراف في  والـــجـــمـــاعـــة اإلســـالمـ
االتحاد الوطني الكردستاني، خصوصًا أنه 
قــد يحصل على مــا ال يقل عــن 8 مقاعد من 
مــجــمــوع مــقــاعــد األكــــراد فــي الــبــرملــان املقبل. 
ــو لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي  والـــــرأي الــثــانــي، وهـ
ــاد  ــحـ بـــزعـــامـــة الــــبــــارزانــــي وأطــــــــراف مــــن االتـ
الــوطــنــي، يــذهــب نــحــو تــولــي األكــــراد رئــاســة 

البرملان، لكونه يتمتع بصالحيات أكثر«.
وأشــــــــــار نـــــاجـــــي، فـــــي حــــديــــث لــــــ »الــــعــــربــــي 

فــــالديــــمــــيــــر بـــــوتـــــني، دعـــــــا خــــاللــــهــــا روســــيــــا 
ــــى بــــذل أقـــصـــى جــهــودهــا لـــوقـــف املـــعـــارك  »إلـ
والخسائر في صفوف املدنيني« في الغوطة 
وعفرين، التي تحولت إلى مسرح للتجاوزات 
التي اعترفت قيادة الجيش الحّر والحكومة 

املؤقتة بحصولها.
وفــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، تـــواصـــل روســيــا 
والنظام استخدام كافة أنــواع األسلحة في 
قــصــف مـــدن وبـــلـــدات تــحــوي عـــشـــرات آالف 
ــقـــام واضــــــح مــــن فــصــائــل  ــتـ ــيـــني فــــي انـ املـــدنـ
ــتــــي رفــــضــــت تـــوقـــيـــع وثــيــقــة  املــــعــــارضــــة الــ
اســتــســالم، وتـــواصـــل مــحــاولــتــهــا اســتــعــادة 
وإفــشــال مخطط  العسكرية،  املــبــادرة  زمـــام 
النظام وحلفائه في إفراغ الغوطة من بقية 

أهلها.
ــر تـــحـــتـــدم فــــي تــلــك  ــ ــزال مــــعــــارك كــــر وفـ ــ وال تــ
ــادة  ــ ــــى إعـ املـــنـــطـــقـــة، إذ تــســعــى املـــعـــارضـــة إلـ
ــال بـــني قـــطـــاعـــات الـــغـــوطـــة الــشــمــالــي  االتــــصــ
ــــط مــن خـــالل طـــرد قــوات  والــجــنــوبــي واألوسـ
الــنــظــام مـــن بـــلـــدات داخــــل الــقــطــاع األوســــط، 
ــرور  ــا ومـــــديـــــرا. وبـــعـــد مــ ــرابـ ــسـ خـــصـــوصـــًا مـ
العسكرية  العملية  بــدء  على  مــن شهر  أكــثــر 
الــواســعــة عــلــى الــغــوطــة، ُســجــل مــقــتــل 1421 

مدنيًا، وفق مصادر إعالمية.
وواصلت قوات النظام ومليشيات تساندها، 
ــقـــصـــف الـــجـــوي  ــــس اإلثـــــنـــــني، عـــمـــلـــيـــات الـ أمــ
واملدفعي على مدن وبلدات الغوطة، ما أدى 
إلى مقتل وإصابة العشرات من املدنيني، في 
مسعى للضغط أكثر على فصائل املعارضة 
لــالســتــســالم والــــخــــروج مـــن الـــغـــوطـــة. وقـــال 
»العربي الجديد«،  الناشط محمد الشامي، لـ
إن طــيــران النظام شــن أكثر مــن عشر غــارات 
بقنابل تحوي مواد حارقة وصواريخ فراغية 
ــاء الــســكــنــيــة فـــي دومـــــا وزمــلــكــا  ــيــ عــلــى األحــ
وعربني. وقتل 10 مدنيني وأصيب العشرات، 
أمس، نتيجة القصف على املنطقة. كما ذكر 

ــاورات جمعت مقربني  إلـــى »مـــشـ الــجــديــد«، 
من العبادي وبرهم صالح، خلصت إلى أنه 
إن دعــم األخــيــر، األول، فــي رئــاســة الــــوزراء، 
سيكون هناك دعم من العبادي لصالح في 

رئاسة الجمهورية«.
إلى ذلك، أّكد مصدر مقّرب من رئيس الوزراء 
ــراقـــي ويــعــمــل بــصــفــة مــســتــشــار لــــه، في  ــعـ الـ
اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أن »تلك 
الــنــقــاش فيها  ــار  الــتــســريــبــات صحيحة، وجـ
 لتكون 

َ
تــــرق لــم  أيــــام، لكنها حــتــى اآلن  مــنــذ 

خطة أو قـــرارا كــرديــا مــوّحــدا، وهــنــاك رأيــان 
ــكـــردي، واألقـــــوى أنــهــم يــريــدون  فــي الــبــيــت الـ
ــدر، طـــالـــبـــًا عـــدم  ــ ــــصـ ــان«. وأضــــــــاف املـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
 الــكــتــل السنية أقــوى 

ّ
ذكـــر اســمــه، »أعــتــقــد أن

املنصب  عــلــى  لــذلــك سيحصلون  انــتــخــابــيــًا، 
ــوافـــق  ــاك تـ ــنــ ــن إذا كــــــان هــ ــكـ لـ ــاق،  ــقـ ــتـــحـ ــاسـ بـ

وصفقات، فهذا بحث آخر«.
وتعليقًا على ذلك، قال النائب عن التحالف 
الـــكـــردســـتـــانـــي، مـــاجـــد رســــــول، لــــ »الــعــربــي 
لم يرفض منصب  »الــبــارزانــي  إن  الجديد«، 
ــبـــل، ولـــــم يــطــالــب  ــقـ ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة املـ رئــــاســ
باستالم منصب مجلس النواب، ولكن يجب 
الــيــوم أن نــصــل إلـــى صيغة أخــــرى، ونــســأل 

»العربي الجديد«،  مصدر في الدفاع املدني لـ
الــنــظــام وروســيــا استهدفت مدينة  قـــوات  أن 
ــارة جـــويـــة، وعــشــرات  ــا بــأكــثــر مـــن 50 غــ دومــ

القذائف املدفعية والصاروخية أمس.
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ ــد الـ كـــمـــا قـــــال مـــديـــر املــــرصــ
الرحمن، لوكالة »فرانس  اإلنسان رامي عبد 
بــرس«، إن القصف على دومــا هو »األعنف« 
منذ أسبوع، ويأتي إثر هجوم مفاجئ نفذه 
النظام  قـــوات  فصيل »جــيــش اإلســــالم« على 
على جبهتي مــســرابــا وبــيــت ســـوى، جنوبًا، 
انــطــالقــًا مــن دومـــا. ودارت اشــتــبــاكــات، أمس 
أيضًا، في جنوب الغوطة بني فصيل »فيلق 

الرحمن«، وقوات النظام.
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلــــــك، تــســتــمــر مـــوســـكـــو فــي 
مخططها لتفريغ الغوطة من أهلها، ونقلت 
وكالة »انترفاكس« الروسية عن وزارة الدفاع 
قولها إن أكثر من ستة آالف شخص غادروا 

الغوطة منذ صباح أمس، اإلثنني.
وفي السياق نفسه، أكد نزار الصمادي، وهو 
الغوطة،  السياسيني في  الناشطني  أبــرز  من 
 سياسيًا 

ً
أن الــجــانــب الـــروســـي ال يــريــد حـــال

»العربي  الغوطة، مضيفًا في حديث مع  في 
الجديد«، أن »الروس يريدون حسمًا عسكريًا، 
مع وجود تواطؤ دولي وإقليمي معهم بشكل 
كـــامـــل«. وأشــــار إلـــى أن مــوســكــو لــعــبــت على 
يلتزم  »لــم  الــنــصــرة«، مضيفًا:  »جبهة  ورقـــة 
الـــــروس عــلــى اإلطـــــالق بــاتــفــاق وقــــف إطـــالق 
الــنــار الـــذي الــتــزمــت بــه فــصــائــل املــعــارضــة«. 
وأكد الصمادي أن فصائل املعارضة »حررت 
مسرابا ومديرا من أجل إعادة وصل مدينتي 
دوما وحرستا، وإعادة االتصال مع البلدات 
زاد  »هــذا  أوصــالــهــا«، مضيفًا:  التي تقطعت 
ــــروس، وبـــــدأوا، األحــــد، بقصف  مــن جــنــون الـ
ــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن  ــ املــدنــيــني فـــي مــديــنــة دومــ
بـــدأوا »حملة شــرســة« على املدنيني  الـــروس 
فــي الــغــوطــة بــعــد يـــوم واحــــد مــن إعــــالن فــوز 

ــذا الـــعـــرف الـــجـــاري فـــي املــنــاصــب؟«،  ــاذا هـ ملــ
مضيفًا »بــحــســب مــا هــو مـــوجـــود، وحسب 
االستطالعات، السيد برهم صالح وقائمته 
ــن الـــحـــصـــول إال عــلــى خمسة  ــن تــتــمــّكــن مـ لـ
أو ســتــة مــقــاعــد فــي إقــلــيــم كــردســتــان، وهــذا 
ر في 

ّ
ليس بالعدد الكبير الذي يمكن أن يؤث

الداخلية«،  الكردستاني  التحالف  خــارطــة 
ــــود »تــــــقــــــارب بــني  ــــوجــ واعــــــتــــــرف رســـــــــول بــ
العبادي وصالح«، لكنه اعتبر أن أي وعود 
في هذا الصدد تعتبر »كالمًا سابقًا ألوانه، 
وال يمكن ألحد أن يعد بشيء إال بعد ظهور 

نتائج االنتخابات«.
من جانبه، قال القيادي في »ائتالف النصر« 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه الــــعــــبــــادي، الــــنــــائــــب عــبــاس 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »لــقــاءات  الــبــيــاتــي، لـــ
الــعــبــادي مــع أحـــزاب وكــتــل كــرديــة مستمرة، 
ومــن بينها لــقــاؤه مــع صالح الــذي يأتي في 
والكتل«،  القوائم  جميع  على  انفتاحه  إطــار 
التكّهن بخارطة  اآلن  املبكر  أنه »من  مضيفًا 
الــتــحــالــفــات املــقــبــلــة، ألن الـــخـــارطـــة ســتــكــون 
ــرًا لـــلـــحـــراك والـــتـــغـــيـــيـــر، وكـــذلـــك  مـــعـــقـــدة، نـــظـ
تعدد الساحات، سواء الساحات الشيعية أو 

الكردية أو السنية«.

ــدو أن  ــبــ بـــوتـــني بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، و»يــ
بوتني مستمر في الحسم العسكري«.

وحـــــول املـــفـــاوضـــات مـــع الـــجـــانـــب الـــروســـي، 
إلــى أن مندوبني مــن »فيلق  أشــار الصمادي 
الرحمن« تفاوضوا مع الروس خارج سورية، 
ــقـــدت بــني  مـــوضـــحـــًا أن جـــلـــســـات مـــتـــعـــددة عـ
املــعــارضــة والـــروس أخــيــرًا »ولــكــن لــم يصلوا 
الكثير  إلى شيء إيجابي«، مؤكدًا أن »هناك 
مــن أهــالــي الــغــوطــة صـــامـــدون«. وأشــــار إلــى 
أن النظام يّدعي إعالميًا أنه يعامل املدنيني 
ــد، لــكــن  ــيـ الـــخـــارجـــني مــــن الـــغـــوطـــة بــشــكــل جـ
»هــــذا الـــكـــالم غــيــر صــحــيــح، فــعــنــدمــا دخــلــت 
قوات النظام إلى مسرابا واألشعري ارتكبت 
مــجــازر واغــتــصــابــات بحق املــدنــيــني، وقــادت 

الــشــبــاب إلـــى جــهــات مــجــهــولــة«. عــلــى جبهة 
أخــــرى، واصـــل الــجــيــشــان الــتــركــي والــســوري 
الــحــر تــمــشــيــط مــديــنــة عــفــريــن وريــفــهــا بعد 
يومني من طرد الوحدات الكردية منها ضمن 
عــمــلــيــة »غــصــن الـــزيـــتـــون«. وتــعــهــد الــرئــيــس 
التركي رجب طيب أردوغــان، أمس، بتوسيع 
ــى مــنــاطــق  ــة إلــ الــعــمــلــيــة الــتــركــيــة فـــي ســـوريـ
أخــرى خاضعة لسيطرة األكــراد وصــواًل إلى 
الحدود العراقية. وقال في كلمة له في أنقرة: 
»بــالــســيــطــرة عــلــى عــفــريــن نــكــون قطعنا أهــم 
مرحلة في غصن الزيتون، وستتبعها منبج، 
الـــعـــني،  ــل أبــــيــــض، ورأس  ــ الــــعــــرب، وتـ ــــني  وعـ
والقامشلي وحتى القضاء على كامل الحزام 
اإلرهابي«. وأضاف أنه »من املمكن أن ندخل 

)العراقية( على حني غرة ونطهرها  سنجار 
مــن عناصر الــوحــدات الــكــرديــة«. مــن جهته، 
قـــال املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــتــركــيــة، بكر 
ــوزداغ، أمـــس، إن الــقــوات التركية لــن تبقى  بــ
فـــي عــفــريــن وســتــســلــم املــنــطــقــة »ألصــحــابــهــا 

الحقيقيني«.
كــذلــك بـــرز مــوقــف أمــيــركــي صـــدر عـــن وزارة 
الخارجية، التي قالت في بيان أمس اإلثنني، 
ــة بــــشــــدة« مــن  ــقـ ــلـ ــات املــــتــــحــــدة »قـ ــ ــواليــ ــ إن الــ
األحداث في مدينة عفرين. ودعت الخارجية 
ــراف املــعــنــيــة الــتــي تعمل  ــ فــي بــيــان »كـــل األطـ
في شمال غرب )سورية( بما في ذلك تركيا 
للسماح بدخول  الــســوري  وروســيــا والنظام 
املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة الـــدولـــيـــة«. وذّكـــــرت أن 
ــــات املـــتـــحـــدة »ال تـــعـــمـــل« فــــي مــنــطــقــة  ــــواليـ الـ
التقارير  بسبب  بشدة  »قلقة  وأنــهــا  عفرين، 
الساعات  فــي  مدينة عفرين  مــن  الــتــي وردت 

الثماني واألربعني املاضية«.
وقّرر الجيش الحر فصل اثنني من عناصره، 
ــا بـــالـــســـرقـــة والـــتـــعـــدي عــلــى  إثـــــر »تـــورطـــهـــمـ
املدنيني« في مدينة عفرين السورية. وتوّعد 
الجيش الحر، في بيان، بفصل فوري لكل من 
يثبت تورطه بالسرقة والتعدي على حقوق 
والتبليغ  للتعاون  املواطنني  داعيًا  املدنيني، 
ــن أي مـــســـيء حـــتـــى يـــتـــم مـــحـــاســـبـــتـــه. مــن  عــ
)التابعة  املؤقتة  الحكومة  طالبت  جانبها، 
للمعارضة(، فصائل »الجيش الحر«، بتأمني 
ــة لــلــمــدنــيــني فــــي عـــفـــريـــن،  ــ ــــالزمـ الـــحـــمـــايـــة الـ
واحترام  واملمتلكات  املنشآت  والحفاظ على 
خصوصية كافة املكونات الدينية واملذهبية 
ــــت »الــحــكــومــة املـــؤقـــتـــة« في  والـــعـــرقـــيـــة. ودعـ
ــفـــات  ــالـ بـــــيـــــان، الــــــى إحـــــالـــــة »مـــرتـــكـــبـــي املـــخـ
ومـــصـــادرة كــافــة املــســروقــات وإعــادتــهــا إلــى 
أصـــحـــابـــهـــا«، مـــؤكـــدة عــلــى »ضــــــرورة الـــتـــزام 
قادة الجيش الحر وعناصره باألوامر تحت 

طائلة املسؤولية في حال مخالفتها«.

برهم صالح يخطط لرئاسة الجمهورية 
بعد رفع إيران الفيتو عنه

تقارب بين حيدر العبادي وبرهم صالح )األناضول(

مهجران من الغوطة )حمزة العجوة/فرانس برس(

عبد الرحمن عرابي

ال يزال ُمعظم املرشحني لالنتخابات 
فترض إجراؤها 

ُ
النيابية اللبنانية امل

في السادس من مايو/أيار املقبل، 
غير قادرين على حسم تشكيل 

اللوائح، بسبب الحسابات الدقيقة 
التي فرضها شكل القانون االنتخابي 
الجديد عليهم. والالفت في هذا املجال 
جتمع املدني« 

ُ
هو افتقاد ُمرشحي »امل

للبراغماتية التي سمحت للقوى 
السياسية املتعارضة في تشكيل 
لوائح هجينة رغم انعدام القواسم 

شتركة بينها، ُمقابل استباق 
ُ
امل

جتمع املدني« واملعارضة 
ُ
مرشحي »امل

)إن ُوجدت( للمعركة االنتخابية، 
بمعركة استعراض لحجم األصوات 

القادر كل ُمرشح على حصدها.
ُيشبه املشهد إلى حّد بعيد صورة 

الحراك الشعبي واملدني الذي استمّر 
طوال عامني في محاولة إلنقاذ 

املواطن اللبناني من خطر النفايات 
تراكمة وخطر الخطط الحكومية 

ُ
امل

التي تعاملت مع األزمة كفرصة 
لحجز أرباح مالية ألركان السلطة. 
تفّرقت قوى الحراك يومها وأصبح 

راع معظم 
ُ
ل ُيغني على لياله. ولم ت

ُ
ك

تلك القوى املأساة املضاعفة التي 
عاشها املشاركون في الحراك: 

مأساة أزمة النفايات ومأساة ضياع 
فرصة التغيير بني الرؤى املتعارضة 
للحمالت. وعلى ما يبدو، فإّن أحدًا لم 

يتعلم من تلك التجربة.
وفي وقت تعاني فيه القوى 

السياسية على اختالف مشاربها 
من صعوبات تقنية واعتراضات 

شعبية واسعة على أدائها، فإن 
جتمع 

ُ
حجم الخواء الذي يعّبر عنه »امل

املدني« ال يزال أكبر وأوسع. ليس 
مطلوبًا من تلك القوى والشخصيات 

بلوغ مرحلة نكران الذات أو طمر 
الطموحات الشخصية بالوصول إلى 

مجلس النواب. ال يتجاوز املطلوب 
سقف وضع خطاب »جمعيات 

املجتمع املدني« جانبًا، ورفع أكمام 
القمصان الرسمية، والخوض في 

. املطلوب خطاب 
ً
وحل السياسة قليال

سياسي بمضمون مدني وليس 
العكس. ورغم أّن بعض النقابيني 

وناشطي املجتمع املدني تعّرضوا 
لالنتقاد الحاد بسبب لجوئهم إلى 

لوائح أحزاب السلطة بحثًا عن فرصة 
لحجز مقعد انتخابي، إال أّن أحدًا لم 

ينظر في السبب الذي دفع بهؤالء 
إلى هذا الخيار، ألن االنتقاد أسهل 

 أقوى 
ّ

من محاولة التغيير. ولعل
سالحني لدى لوائح أحزاب السلطة 

فس 
َ
في هذه االنتخابات هو قصر ن
فئة الشباب، وانعدام الرغبة في 

املحاسبة لدى الفئات األكبر سنًا. 
ويبقى األكيد أنه من غير املقبول أن 

ننصدم كمواطنني بنتيجة التصويت 
في السادس من أيار. وال تزال 

االنتخابات البلدية التي تمت قبل 
عام ونصف حاضرة أمامنا، بِعبرها 

وخالصاتها.

لم يتوقف القصف العنيف 
على الغوطة الشرقية، 

أمس، مع استمرار 
مساعي النظام وروسيا 

لتوسيع سيطرتهما 
على المنطقة، في 
وقت تعهدت فيه 

تركيا بتوسيع عملياتها 
في الشمال السوري 

وصوًال إلى سنجار

لمن  يحق  »ال  إنه  )الصورة(  يلدريم  علي  بن  التركي  ــوزراء  ال رئيس  قال 
بكلمة  يتفوهوا  أن  وشجعوها،  بالسالح  اإلرهابية  المنظمات  زودوا 
تطهير  موضوع  في  تركيا  ضد 
سورية«.  مع  الحدودي  الشريط 
أنقرة،  في  أمس  له  كلمة  وفي 
عفرين  تحرير  »تم  إنه  يلدريم  قال 
سيستمر  وكفاحنا  ومحيطها، 
في هذه المنطقة حتى القضاء 
اإلرهابية«،  التهديدات  كافة  على 
التركي  الجيشين  أن  ــى  إل مشيرًا 
الحر تصرفا بحذر لعدم  والسوري 

إلحاق أضرار بالمدنيين.

أنقرة ترفض االنتقادات
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عقوبات أوروبية على 
مقربين من النظام 

السوري
ــــرض االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــي، أمـــس  فــ
اإلثــنــني، عــقــوبــات على 4 أشخاص 
ــام الــــــســــــوري،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــقــــربــــني مــــــن الـ
ملــســاهــمــتــهــم فـــي تــطــويــر وتــســهــيــل 
استخدام األسلحة الكيميائية ضد 
املدنيني في سورية. جاء ذلك خالل 
ــة الـــــدول  ــيـ ــارجـ ــاع لــــــــوزراء خـ ــمـ ــتـ اجـ
األعضاء في االتحاد، في بروكسل. 
وضـــّمـــت الــقــائــمــة ضــابــطــًا رفــيــعــي 
املـــســـتـــوى و3 عــلــمــاء يــعــمــلــون في 
العلمية  والبحوث  الــدراســات  مركز 
ــقــــوبــــات  ــعــ الــــــــســــــــوري. وتــــقــــضــــي الــ
بتجميد أمــوال األشخاص األربعة، 
ــم إلـــــــــى االتــــــحــــــاد  ــ ــهــ ــ ــولــ ــ ومــــــنــــــع دخــ

األوروبي.
)األناضول(

العبادي يدعو محافظي 
العراق للحياد االنتخابي

العراقي، حيدر  الـــوزراء  دعــا رئيس 
الــــعــــبــــادي )الـــــــصـــــــورة(، مــحــافــظــي 
ــــى الــــتــــزام الـــحـــيـــاد وعــــدم  ــبــــالد إلـ الــ
إطـــــــالق الـــــوعـــــود لـــلـــنـــاخـــبـــني بــغــيــة 

الــحــصــول عــلــى أصــواتــهــم لصالح 
البرملانية  االنتخابات  في  أحزابهم 
املزمع عقدها في مايو/ أيار املقبل. 
جــــاء ذلــــك خــــالل تـــــرؤس الـــعـــبـــادي، 
التنسيقية  للهيئة  اجتماعًا  أمــس، 
الــعــلــيــا بــني املــحــافــظــات الــتــي تضم 
جميع محافظي البالد ما عدا إقليم 
وأكد  للحكومة.  بيان  الشمال، وفق 
نزاهة  على  نحرص  »أننا  العبادي 
االنتخابات وأن تجري في وقتها«.
)األناضول(

اإلمارات: »الحزام األمني« 
تنتشر في الضالع

أكـــدت مــصــادر رسمية إمــاراتــيــة أن 
»الــحــزام األمني«  قــوة مما ُيــعــرف بـــ
بـــدأت، األحـــد، باالنتشار  اليمن  فــي 
فـــي مــحــافــظــة الـــضـــالـــع. وأوضــحــت 
أن  )وام(،  اإلمــــــــــارات  ــاء  ــبــ أنــ ــة  ــالــ وكــ
ــتـــشـــار يـــجـــري بـــدعـــم مـــن قـــوات  االنـ
الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة، وأن 
الـــقـــوة ســتــبــدأ عــمــلــهــا »اســتــكــمــااًل 
ـــي مــا  لــتــحــقــيــق األمــــــن واألمــــــــــان« فـ

»املحافظات املحررة«. وصفته بـ
)العربي الجديد(

عودة سفراء أوروبيين 
إلى صنعاء 

ــة لـــجـــمـــاعـــة  ــعــ ــابــ أكـــــــــدت مـــــصـــــادر تــ
ــيــــني(، فــي  ــوثــ ــار الــــلــــه« )الــــحــ ــ ــــصـ »أنـ
أجنبية  دول  سفراء  اليمن، وصــول 
فـــــي زيــــــــــارة إلـــــــى صــــنــــعــــاء، لـــلـــمـــرة 
األولــــى مــنــذ إغــــالق أغــلــب البعثات 
ــيـــة فــــي الــــبــــالد مــطــلــع  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
األنـــبـــاء  ــة  ــالــ وكــ وأوضــــحــــت   .2015
التابعة  بنسختها  )ســبــأ(،  اليمنية 
في  الخارجية  وزيــر  أن  للحوثيني، 
دولــيــًا،  بها  املعترف  غير  الحكومة 
هــشــام شـــرف، رحــب بــزيــارة رئيسة 
بعثة االتحاد األوروبي لدى اليمن، 
أنــطــونــيــا كــالــفــو بــويــرتــا، وســفــيــرة 
فــان دوريــن، والسفير  هولندا يرما 
الـــفـــرنـــســـي كـــريـــســـتـــيـــان تــيــســتــوب، 
واملــبــعــوث الــخــاص لــوزيــر خارجية 

السويد هانس بيتر سبمتاباي.
)العربي الجديد(

بوتفليقة: يحق للجميع 
السعي للرئاسة

ــــس الـــــــجـــــــزائـــــــري عـــبـــد  ــيــ ــ ــرئــ ــ أقـــــــــر الــ
بحق  )الــصــورة(،  بوتفليقة  العزيز 
إلى  السعي للوصول  املعارضة في 
ســــدة الـــحـــكـــم. وقـــــال بــوتــفــلــيــقــة في 
الــجــزائــري  رســالــة وجــهــهــا للشعب 

بمناسبة ذكرى 19 مارس/ آذار، إنه 
»مـــن واجـــب الــجــمــيــع املــســاهــمــة في 
هذه الحركة الديمقراطية التعددية 
العليا  واملصالح  الجزائر  مع جعل 
لــشــعــبــهــا فــــوق الــجــمــيــع«. وأضــــاف 
في  السياسية  للساحة  »يــحــق  أنـــه 
بـــالدنـــا أن تـــعـــرف تــنــوعــًا وصــــراع 
بـــرامـــج، وســعــي الــجــمــيــع لــلــوصــول 

إلى سدة الحكم«.
)العربي الجديد(



45
سياسة

  شرق
      غرب

الجندي قاتل الشريف 
يفرج عنه في مايو

العسكرية  االستئناف  لجنة  قــررت 
فـــي جــيــش االحــــتــــال اإلســرائــيــلــي، 
أمس االثنني، خفض مدة محكومية 
ــل، ألـــيـــئـــور أزاريـــــــا  ــاتــ ــقــ الـــجـــنـــدي الــ
)الــــــــصــــــــورة(، الــــــــذي أعــــــــدم فـــــي 24 
مــارس/ آذار من عــام 2015 الشهيد 
عــبــد الــفــتــاح الـــشـــريـــف، بــثــلــث املـــدة 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي حـــكـــم عــلــيــه فــيــهــا، 
وهــي 18 شــهــرًا، تــم الحــقــا خفضها 
ــاء عـــلـــى قــــــرار مــن  ــنـ ــر بـ ــهـ أربــــعــــة أشـ
رئــــيــــس أركــــــــــان جــــيــــش االحـــــتـــــال، 
ــادي أيـــزنـــكـــوت. وبــذلــك،  الــجــنــرال غــ
ــراح  ــ يـــصـــبـــح بــــاإلمــــكــــان إطــــــــاق سـ
أزاريــا رسميا في العاشر من شهر 

مايو/أيار املقبل.
)العربي الجديد(

محكمة إسرائيلية تتهم 
موظفًا في القنصلية 

الفرنسية بتهريب أسلحة
اإلسرائيلية  العامة  النيابة  اتهمت 
فــــي مــحــكــمــة بـــئـــر الـــســـبـــع املـــركـــزيـــة، 
أمــــس االثـــنـــني، مــوظــفــا فــرنــســيــا في 
القنصلية الفرنسية بتهريب أسلحة 
مــن قــطــاع غـــزة إلـــى الــضــفــة الغربية 
املــحــتــلــة. ومـــثـــل املـــوظـــف الــفــرنــســي 
املركزية  أمــام املحكمة  رومــان فرانك 
توقيفه  تمديد  وتــم  السبع،  بئر  فــي 
حــتــى الــثــامــن والــعــشــريــن مـــن آذار/

مـــارس الــحــالــي. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــامــــات إلـــــى خــمــســة  ــهــ تــــم تـــوجـــيـــه اتــ

فلسطينيني في القضية نفسها.
)العربي الجديد(

تأجيل تحقيق الشرطة 
مع نتنياهو بسبب وعكة 

صحية
أرجأت شرطة االحتال اإلسرائيلي 
ــان مـــــقـــــررًا أن تـــجـــريـــه  ــ ــ كـ ـــا 

ً
تـــحـــقـــيـــق

ــوزراء  ــ أمــــس اإلثــــنــــني، مـــع رئـــيـــس الــ
في  )الــــصــــورة(،  نتنياهو  بــنــيــامــني 
بسبب  بــالــفــســاد،  تتعلق  اتــهــامــات 
ـــت بــه. وقـــال موقع 

ّ
وعــكــة صحية أمل

»تــايــمــز أوف إســرائــيــل« اإلخــبــاري، 
إن »الـــشـــرطـــة ســـتـــجـــري تــحــقــيــقــهــا 
مـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى األرجـــــح نــهــايــة 

األسبوع الجاري«.
)األناضول(

السيسي وعباس يبحثان
المصالحة الفلسطينية

بحث الرئيس املصري، عبد الفتاح 
السيسي، في اتصال هاتفي أمس 
الفلسطيني  نــظــيــره  مـــع  اإلثـــنـــني، 
مــحــمــود عـــبـــاس، الـــتـــطـــورات على 
الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وجـــهـــود 
ــتـــح«  ــتـــي »فـ ــركـ ــة بـــــني حـ ــحـ ــالـ املـــصـ
ــمــــاس«، وفـــق بــيــان لــلــرئــاســة  و«حــ
املــصــريــة. وأكـــد الــطــرفــان »ضـــرورة 
املصالحة  جهود  فــي  قدما  املضي 
بني الفصائل الفلسطينية والعمل 
ب 

ّ
والتغل أي خافات  احتواء  على 

ــات الـــتـــي  ــوبــ ــعــ ــيـــع الــــصــ ــمـ عــــلــــى جـ
ــه تــلــك الـــجـــهـــود بــمــا ُيــحــقــق  تـــواجـ
ــدة الـــصـــف ومـــصـــالـــح الــشــعــب  وحـــ

الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

سيناء: مقتل مجنَّدين 
واستمرار تجريف المنازل

ــــان، أمــــس  ــريـ ــ ــــصـ ــدان مـ ــنــ ــجــ قــــتــــل مــ
عــبــوة ناسفة  فــي تفجير  اإلثــنــني، 
بــــقــــوة عـــســـكـــريـــة جــــنــــوب مـــديـــنـــة 
سيناء،  شمال  بمحافظة  العريش 
ــاثــــني  ــثــ ــــع والــ ــاسـ ــ ــتـ ــ ــوم الـ ــيــــ ــي الــــ فــــ
التي  الشاملة  العسكرية  للعملية 
يــخــوضــهــا الـــجـــيـــش املــــصــــري فــي 
ســيــنــاء. وقــالــت مــصــادر طبية في 
إن  الــعــســكــري  الــعــريــش  مستشفى 
العبوة انفجرت في القوة عسكرية 
ــنـــاء تــجــريــفــهــا مــــــزارع الــزيــتــون  أثـ
جــنــوب مدينة الــعــريــش. إلــى ذلــك، 
ــــرق  ــيــــش وفــ ــــت قـــــــــوات الــــجــ ــلــ ــ واصــ
املنازل  تفخيخ  عمليات  الهندسة 
وتــجــريــف املــــزارع فــي قــرى التومة 
وســـــادوت وأحـــيـــاء جــنــوب مدينة 

العريش.
)العربي الجديد(

يرغب السيسي بتقليل 
االعتماد على مجموعة 

عباس كامل
بدأ االحتالل مبكرًا 

تحريضه على مسيرة 
العودة ويوم األرض

عودة عكاشة جاءت 
بتنسيق كامل مع دائرة 

السيسي 
يخشى االحتالل من 

اندفاع آالف المدنيين 
العّزل نحو الحدود

سباق 
إعالميّي 
السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد األســـبـــوع املـــاضـــي تــطــوريــن 
مهمني في ساحة اإلعــام املصري 
املساند لنظام الرئيس عبد الفتاح 
السابق  النائب  عــودة  أولهما  كــان  السيسي؛ 
تــوفــيــق عــكــاشــة لــتــقــديــم بــرنــامــج عــلــى مــوقــع 
»يوتيوب«، بعد وقفه ملدة عامني منذ صدامه 
كامل  اللواء عباس  السيسي  مكتب  مدير  مع 
ــا  ــفــــراعــــني«. أّمـ وغـــلـــق مــحــطــتــه الــفــضــائــيــة »الــ
الحدث الثاني، فهو اإلعان عن الفيلم الدعائي 
الـــجـــديـــد الـــــذي يــظــهــر فــيــه الــســيــســي بــخــتــام 
حملته االنــتــخــابــيــة بــعــنــوان »شــعــب ورئــيــس 
املـــخـــرجـــة  وتـــخـــرجـــه  تـــقـــدمـــه  والــــــــذي   »2018
السينمائية ساندرا نشأت التي لم يسبق لها 

العمل كإعامية في املجال السياسي.
الحدثان وإن بدت املسافة بينهما شاسعة، إال 
أنهما يؤكدان - على ضوء مزيد من املعلومات 
املترددة في أروقة اإلعام املوالي للنظام - أن 
التغييرات  السيسي يرغب في إحــداث بعض 
عــلــى الـــدوائـــر اإلعــامــيــة املــقــربــة مــنــه، بإبعاد 
بــعــض الــشــخــصــيــات اإلعــامــيــة الـــبـــارزة التي 
أفــكــاره  وتــرويــج  فــي ترسيخ نظامه  ساهمت 
في  الرئيس محمد مرسي  عــزل  منذ تسويق 
املواطنني  حشد  ثــّم   ،2013 مــن  األول  النصف 
لتفويض الجيش في 26 يوليو/تموز 2013، 
2014، وكذلك  فــي  للرئاسة  دفــعــه مرشحا  ثــّم 
تقليل االعتماد على املجموعة التي اختارها 
عــبــاس كــامــل لــقــيــادة املــشــهــد اإلعـــامـــي منذ 
اإلعاميني«،  »شباب  باسم  واملعروفة  عامني 
ــل مــع  ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى الـ نــــظــــرًا لــــعــــدم قــــدرتــــهــــم عــ

الجماهير وضعف قبولهم شعبيا.
ــر مــكــتــب  ــديـ فــعــنــدمــا اصــــطــــدم عـــكـــاشـــة مــــع مـ

أديـــب وملــيــس الــحــديــدي وخــيــري رمــضــان، ما 
زالـــوا هــم األكــثــر تــأثــيــرًا، دفــع أصــحــاب الــقــرار 
ــادة الــتــفــكــيــر فـــي مـــدى االحــتــيــاج لظهور  ــ إلعـ
عــكــاشــة مـــن جـــديـــد، ولـــكـــن بـــشـــروط مختلفة 

وتحت رقابة أكثر إحكاما من املاضي.
استخدم عكاشة في إطالته الجديدة طريقته 
للوصول  االســتــرســال  على  القائمة  املــعــتــادة 
ــد لـــلـــتـــصـــويـــر فــــي حــقــل  ــمـ ــا عـ ــمـ لـــلـــبـــســـطـــاء، كـ
زراعـــي وارتـــدى الجلباب الــبــلــدي، فــي صــورة 
أعادت لألذهان حوارات الرئيس الراحل أنور 
الــــســــادات مـــع اإلعـــامـــيـــة هــمــت مــصــطــفــى في 
السنوات األخيرة من حياته، إال أنه لم يستطع 
الوصول للقطاعات املستهدفة بسبب اقتصار 
إال  الحلقة  فلم يشاهد  البث على »يوتيوب«، 
 
ً
نحو 250 ألف شخص على مدار 4 أيام، فضا

ــطـــاب عــكــاشــة  ــهـــور مـــســـتـــجـــدات فــــي خـ عــــن ظـ
تعبر على ما يبدو عن الشروط املماة عليه، 
للسيسي، وتكرار  املتكرر والسطحي  باملديح 
املقارنة بني األوضاع في مصر واألوضاع في 

الــســيــســي بــعــدمــا أوعــــز إلـــى الــبــرملــان بــطــرده 
ــن تــقــديــم  ــ وإســـــقـــــاط عـــضـــويـــتـــه ثــــــّم مـــنـــعـــه مـ
لـــم يــكــن هــــذا بسبب  بــرنــامــجــه مــطــلــع 2016، 
تلك  ملنزل عكاشة،  اإلسرائيلي  السفير  زيــارة 
ص 

ّ
الزيارة التي اتخذها النظام ستارًا للتخل

ــد مـــن أعـــمـــدة تـــرويـــج أفـــكـــار »الـــثـــورة  مـــن واحــ
املضادة« في عهد املجلس العسكري بعد خلع 
حسني مــبــارك، بــل كــان السبب الرئيسي هو 
أن عكاشة لم يكن راضيا بوضع نفسه تحت 
تصّرف دائرة السيسي بشكل كامل، وهو الذي 
»مفّجر ثــورة 30 يونيو«،  كــان يصف نفسه بـ
ص 

ّ
شأنه شأن وزير العدل السابق الذي تخل

منه السيسي أيضا القاضي أحمد الزند، الذي 
كان يردد هذا الوصف عن نفسه أيضا.

عكاشة  كــان  التي  امللحوظة  للشعبية  ونــظــرًا 
يــحــظــى بــهــا فـــي أوســـــاط الــبــســطــاء والــفــئــات 
السيسي  مكتب  مدير  كــان  تعليميا،  املتدنية 
ــاده عــــن املــشــهــد  ــ ــعـ ــ يـــــرى أنـــــه مــــن األفــــضــــل إبـ
لجيل جديد  اإلعــام  وسائل  وتهيئة  نهائيا، 
مــن اإلعــامــيــني، أكــثــر ثقافة وأكــبــر قـــدرة على 
تعليما  األكثر  والفئات  الشباب  مع  التواصل 
لتجميل صورة النظام، خصوصا على مواقع 
تكوين مجموعة  فتم  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
بأفرادها  الدفع  تم  التي  اإلعاميني«  »شباب 
ــاواة مـــع اإلعــامــيــني  ــسـ ــاملـ ــرامـــج بـ كــمــقــدمــي بـ

القدامى املوروثني من نظام مبارك.
الـــشـــبـــاب  ــيــــني  اإلعــــامــ هـــــــؤالء  افـــتـــقـــار  أن  إال 
لــلــحــضــور، ومــحــاولــتــهــم اســتــنــســاخ تــجــارب 
ســابــقــة مــن دون تــجــديــد، وتــقــديــمــهــم خطابا 
مــتــشــابــهــا إلــــى حــــّد الــتــطــابــق فـــي بــرامــجــهــم 
السيسي  دائـــرة  املسموعة واملــرئــيــة، وشــعــور 
بــأن اإلعــامــيــني الــقــدامــى املــقــربــني ملــن أجهزة 
الدولة، كأحمد موسى وعمرو  بعينها داخــل 

سورية والعراق وليبيا.
إلى ذلك، قال مصدر إعامي في قناة مملوكة 
لشركة »إيغل كابيتال« التابعة لاستخبارات 
عكاشة  عــودة  إن  الجديد«  »العربي  لـ العامة، 
جـــــاءت بــتــنــســيــق كـــامـــل مـــع دائــــــرة الــســيــســي 
الـــرئـــاســـيـــة، كتمهيد  االنـــتـــخـــابـــات  بــمــنــاســبــة 
لــعــودتــه لــلــفــضــائــيــات خــــال الـــعـــام الـــجـــاري. 
الفّعالة في  األبــرز، فهو مشاركته  أّمــا الشرط 
لــلــمــشــاركــة في  والــحــشــد  الــتــرويــج للسيسي 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، نــظــرًا لــــورود تقارير 
اإلقــبــال  بضعف  تفيد  واســتــخــبــاراتــيــة  أمنية 
ــام عـــلـــى مــشــاهــدة  ــعــ ــة الــ ــدايــ الـــشـــعـــبـــي مـــنـــذ بــ
محتواها  لتشابه  نــظــرًا  السياسية،  الــبــرامــج 

وافتقارها للمواد الجذابة للجماهير.
وأشــار املصدر إلــى أن عكاشة كــان يرغب في 
بقرار  املوقوفة منذ عامني  قناته  العودة عبر 
ــــي بــحــجــة عـــدم  ــــامـ ــــاج اإلعـ ــتـ ــ ــن مـــديـــنـــة اإلنـ مــ
الـــذي تحّول  ســـداده مستحقات مــالــيــة، األمـــر 
إلى منازعة ينظر فيها مجلس الدولة حاليا، 
إال أن دائـــرة السيسي رفــضــت ذلــك بــنــاء على 
تـــوصـــيـــة مــــن الـــنـــائـــب أســــامــــة هـــيـــكـــل، رئــيــس 
مجلس إدارة املدينة وعضو األكثرية النيابية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، بــزعــم أن عــــودة بـــث الــقــنــاة 
ــادة املــطــالــبــات بــإســقــاط  ــزيـ حــالــيــا ســـيـــؤدي لـ
العديد  على  املستحقة  الضخمة  املديونيات 
ــال الـــذيـــن يـــســـددونـــهـــا على  ــمــ مـــن رجـــــال األعــ
وعلى  قنواتهم،  بــث  استمرار  مقابل  أقــســاط، 
رأســهــم رجـــل األعـــمـــال أحــمــد بــهــجــت صاحب 

قنوات »دريم«.
أّما اختيار السيسي للمخرجة ساندرا نشأت 

إلجراء حوار معه ستضمه إلى الفيلم الدعائي 
واسعا  فــأثــار غضبا   ،»2018 ورئــيــس  »شعب 
فـــي أوســـــاط اإلعــامــيــني املــســانــديــن لــلــنــظــام، 
لــم يــكــادوا يستفيقون بعد مــن صدمة  الــذيــن 
حبس زميلهم خيري رمضان واتهامه رسميا 
ة لــلــشــرطــة، وهـــو املــعــروف بعاقاته  بـــاإلســـاء
الوطيدة بأجهزة الدولة، وعلى رأسها الرقابة 
اإلداريـــــــــة الـــتـــي اخـــتـــارتـــه مـــقـــدمـــا لــلــبــرنــامــج 
الــقــنــاة األولــــى الحكومية التي  الــرئــيــســي فــي 
ــا مــنــذ بــدايــة  ــهـ ــة إدارتـ ــ تــتــولــى الــرقــابــة اإلداريــ

العام.
ويعّبر هذا االختيار عن اتساع هوة عدم الثقة 
ــدم الــتــقــديــر بـــني الــســيــســي واإلعـــامـــيـــني،  ــ وعـ
قياسا بما حدث قبل توليه الرئاسة في 2014، 
إذ كـــان قـــد أجــــرى خـــال حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة 
وقتها، حوارات مع جميع مقدمي البرامج في 
حـــوارات  معظمها  للنظام،  الــداعــمــة  الــقــنــوات 
جــمــاعــيــة. لــكــن الــســيــســي لـــم يــشــأ هــــذه املـــرة 
الــظــهــور فـــي أي بـــرنـــامـــج، بــمــا فـــي ذلــــك على 
الـــقـــنـــوات املــمــلــوكــة حــالــيــا لــاســتــخــبــارات أو 

.ON أو DMC الجيش، كقناتي
ــرة الــســيــســي  ــ ــح املـــصـــدر نــفــســه أن دائــ ــ وأوضــ
كانت تعّد منذ شهرين لحوار جماعي واسع 
ــدد مــــن شــبــاب  ــ ــلـــى تـــقـــديـــمـــه عــ ــنـــاوب عـ ــتـ ــيـ سـ
اإلعاميني، لكن السيسي على ما يبدو اكتفى 
بمؤتمر »حكاية وطن« الذي شاركت الرئاسة 
منتصف  تنظيمه  فــي  والــحــكــومــة  والــجــيــش 
ل بداًل من 

ّ
يناير/كانون الثاني املاضي، وفض

القاعات  ــراء حـــوار مسّجل بعيدًا عــن  إجـ ذلــك 
املــغــلــقــة، واخـــتـــار نــمــطــا إخـــراجـــيـــا قــريــبــا من 

الــحــوار الشهير الـــذي أجــــراه اإلعــامــي عماد 
ــارك كـــجـــزء مـــن دعـــايـــتـــه لــواليــة  ــبـ ــب مـــع مـ ــ أديـ

رئاسية خامسة عام 2005.
ويــظــهــر الــســيــســي فـــي الــفــيــلــم بــمــابــس غير 
ــدائـــق إحـــــدى دور الـــقـــوات  رســـمـــيـــة، وســــط حـ
املسلحة. وسيخصص الجزء األكبر من الفيلم 
لردوده على أسئلة وماحظات تم تسجيلها 
مع املواطنني في أماكن مختلفة، إذ سيتحدث 

عن »ضخامة التحديات التي تواجه مصر«.
وعّبر املصدر عن وجود مخاوف في األوساط 
ــــام املـــوالـــي للسيسي،  الــتــقــلــيــديــة ضــمــن اإلعـ
ــقـــط مــــن تــهــمــيــش األســـــمـــــاء الـــكـــبـــرى  ــيـــس فـ لـ
ووضــــــــوح عـــــدم ثـــقـــة الـــســـيـــســـي فــــي قـــدرتـــهـــم 
عــلــى تــوصــيــل رســائــلــه، بــل أيــضــا مــن اتــســاع 
الذين قدموا  ص من اإلعاميني 

ّ
التخل ظاهرة 

للنظام، بمجرد اختافهم مع بعض  خدمات 
ــــدم قـــدرتـــهـــم عـــلـــى االلــــتــــزام  الـــســـيـــاســـات أو عـ

بالشروط التي تضعها دائرة السيسي.
وشــهــدت الــفــتــرة الــرئــاســيــة األولــــى للسيسي 
ــيــــني مــــن مــواقــعــهــم  ــدد مــــن اإلعــــامــ ــ إبــــعــــاد عــ
املــتــقــدمــة، كــعــمــرو الــلــيــثــي )بــعــد اســتــضــافــتــه 
ســائــق تـــوك تـــوك انــتــقــد الــوضــع االجــتــمــاعــي 
واالقتصادي للشباب(، ومجدي الجاد )الذي 
املــوالــيــة للسيسي، ثّم  الــوطــن  أســس صحيفة 
اســتــبــعــد مــن رئــاســة تــحــريــرهــا بــعــد انــتــقــاده 
بقرار  مــحــرومــا  زال  مــا  واألخــيــر  لسياساته(، 
سلطوي، مــن إصـــدار صحيفة ورقــيــة جديدة 
للموقع اإللكتروني الذي يترأسه »مصراوي«، 
رغم أنه مملوك لرجل األعمال واسع العاقات 

نجيب ساويرس.

»الحرس القديم« يخشى الجيل 
الجديد من الموالين

في مقر نقابة الصحافيين في القاهرة ــ 2016 )محمد الشاهد/فرانس برس(

تشهد حدود غزة مواجهات دائمة مع االحتالل )سعيد خطيب/فرانس برس(

بدا واضحًا من خالل التطورات األخيرة على الصعيد اإلعالمي، اتساع 
والرئيس  النظام،  من  المقربين  المصريين  اإلعالميين  بين  الثقة  عدم 
على  التغييرات  بعض  إحداث  في  يرغب  الذي  السيسي،  عبدالفتاح 

الدوائر اإلعالمية المقربة منه، وسط تزايد المخاوف

الحدث S C O O P

يريد استغال أي حــدث بسيط مــن أجل 
لتبرير  واســتــخــدامــه  بتضخيمه  الــقــيــام 
أي تصعيد عسكري الــذي يبدو أنه بات 
معنيا بــه كــثــيــرًا، خــصــوصــا أنـــه ال يريد 
االنتظار إلى حني موعد مسيرات العودة 
الحالي.  الشهر  نهاية  بها  القيام  املــزمــع 
ويــعــتــبــر الــكــاتــب الــســيــاســي أن الــعــبــوات 
الــتــي يتحدث عنها االحــتــال مــا هــي إال 
أن يوسع  املحتمل  ذرائـــع يسّوقها، ومــن 
دائــــرة الــقــصــف والــتــصــعــيــد كــلــمــا اقــتــرب 
موعد مسيرات العودة من أجل إحباطها.
ــاذ الـــعـــلـــوم  ــ ــتـ ــ ــــن جـــهـــتـــه، يــســتــبــعــد أسـ مـ
ــة فـــي غـــزة،  ــ الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة األمـ
حسام الدجني، أن تكون أي من األجنحة 
العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية 
تقف وراء العبوات الناسفة التي يجري 
ــلــــى طـــــــول الـــشـــريـــط  الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا عــ
الحدودي بني القطاع واألراضي املحتلة 
»الــعــربــي  لـــ الــدجــنــي  عـــام 1948. ويـــقـــول 
الجديد«، إن أحــدًا ال يعلم حتى اللحظة 
ــان من  ــذه الــعــبــوات ســــواء كـ مــن يــضــع هـ
إذ  ــيــــني،  ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ أو  الــفــلــســطــيــنــيــني 
ــــح أنـــهـــا تـــســـتـــهـــدف الـــحـــراك  ــــواضـ ــن الـ مــ
العودة  بمسيرات  الــخــاص  الجماهيري 
املــزمــع الــقــيــام بــهــا عــلــى مرحلتني خــال 

مارس/ آذار الحالي ومايو/ أيار املقبل.
 
ّ
أن الــعــلــوم السياسية  ويــوضــح أســتــاذ 

السيناريو الذي يخشاه االحتال والذي 
املناسبات،  مــن  الكثير  فــي  عنه  تــحــدث 
ل من 

ّ
ــز ــعــ ــاع آالف املـــدنـــيـــني الــ هـــو انــــدفــ

العمرية بشكل سلمي  املراحل  مختلف 
ومن دون أي أسلحة نحو الحدود، وهو 
االحــتــال. ويشير  ما سيربك حسابات 
ــتـــال أمــــام حــيــرة  الــدجــنــي إلـــى أن االحـ
في طريقة التعامل مع هذا السيناريو، 
ســواء عــن طريق إطــاق الــنــار، وهــو ما 
سيعني تأثر صورته أمام العالم، أو أن 
يسمح للمتظاهرين بالعبور إلى داخل 
الــشــريــط الــحــدودي واألراضــــي املحتلة 
والبقاء فيها، وهو ما سيعني أن تغيرًا 
وفق  سيطرأ،  الديمغرافية  املعادلة  في 

تقديره.
ــرى الـــدجـــنـــي أن الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة  ــ ويــ
وطــريــقــة تــعــامــل االحـــتـــال مــعــهــا بشكل 
ــقــــصــــف الــــجــــوي  ــبــــر الــ ــيـــف والــــــــــرد عــ ــنـ عـ
واملــدفــعــي، يــوحــي بأنها مــحــاول إلربــاك 
املــشــهــد، فـــي الـــوقـــت الــــذي ُيــســتــبــعــد فيه 
ــبـــوات،  ــعـ الـ هـــــذه  املــــقــــاومــــة وراء  وقــــــوف 
خــصــوصــا فـــي ظـــل حـــالـــة الــنــضــج الــتــي 

وصلت إليها.

ــرة الـــــــعـــــــودة  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــى مــ ــ ــلــ ــ تـــــحـــــريـــــضـــــه عــ
والــتــظــاهــرات األســبــوعــيــة على الــحــدود، 
وهـــــــــــو الــــــــــــــذي يــــــســــــعــــــى، وفـــــــــــق بـــعـــض 
املتظاهرين  تخويف  إلى  الفلسطينيني، 
ومنعهم من االقتراب من السياج الفاصل. 
قــوات  تــســتــخــدم  أن  ومـــن غــيــر املستبعد 
االحتال العنف املفرط في التعاطي مع 
الــتــظــاهــرات بــعــيــدًا عــن حــســابــات الـــرأي 
العام الذي باتت تضمنه في مصلحتها، 
لكن الفلسطينيني ُيبدون تصميما على 
إطاق الفعاليات تزامنا مع يوم األرض، 
وفي ظل األحوال الصعبة التي يعيشها 
ــــرون فــي  ــــاصـ ــــحـ ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ ــونـ ــيـ ــلـ مـ

القطاع الساحلي الضيق.
ـــل الـــســـيـــاســـي  ــلـ ــحــ ــاتــــب واملــ ــكــ ويــــــــرى الــ
قــلــقــا  ــاك  ــ ــنـ ــ أن هـ املـــــــدهـــــــون،  إبـــــراهـــــيـــــم 
إسرائيليا واضحا من مسيرات العودة، 
وتــــحــــول حـــالـــة الـــغـــضـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــقــائــمــة إلـــى غــضــب جــمــاهــيــري واســع 
قد يؤدي إلى عمل كبير، خصوصا في 
ظل حالة انسداد األفق. ويقول املدهون 
»العربي الجديد«، إن بعض االدعاءات  لـ
اإلســرائــيــلــيــة تــأتــي فـــي ســيــاق تحويل 
ــلــــوك الـــســـلـــمـــي لــلــشــعــب  ــراك والــــســ ــ ــحـ ــ الـ
الفلسطيني إلى اشتباكات، وهو ما ال 
يريده الفلسطينيون في الوقت الحالي، 
خـــصـــوصـــا أن املـــطـــلـــوب هــــو مــســيــرات 

تنطلق بشكل جماهيري وشعبي.
ويشير املدهون إلى أن الهدف األساسي 
لــلــتــظــاهــرات الــتــأكــيــد عــلــى حـــق الـــعـــودة، 
خصوصا في وجه السياسات األميركية 
القضية  لتصفية  الذاهبة  واإلسرائيلية 
»صفقة  الفلسطينية عبر ما بات ُيعرف بـ
الـــقـــرن«، فــي الــوقــت الـــذي يتضح فــيــه أن 
والتقليل  للحد  يــهــدف  االحــتــال  ســلــوك 
من هذه املسيرات. ويلفت إلى أن االحتال 

غزة ـ ضياء خليل

ــتـــي ُيـــجـــري  تــثــيــر الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة الـ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي عــمــلــيــات تفجير 
ــى الـــــحـــــدود  ــلــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــســ ــت الــ ــحــ ــا تــ ــهــ لــ
الشرقية والشمالية لقطاع غزة، مخاوف 
»مــجــرد  ــر  األمــ يــكــون  أن  مـــن  فلسطينية 
ــداع« ملــنــع تــظــاهــرات مــســيــرة الــعــودة  ــ خـ
الكبرى التي يتم التحضير لها. ولعل ما 
الــرغــم مــن عــدم حاجة  يدفع للقلق، على 
االحــتــال إلــى مــبــررات، تصاعد الحديث 
أي  ملنع  القوة  استخدام  عن  اإلسرائيلي 
في  الــحــدود،  على  فلسطينية  تجّمعات 
ذكــــرى يـــوم األرض فــي 30 مــــارس/ آذار 
أن يكون باكورة  الــحــالــي، واملــقــرر أيضا 
انطاق فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

ــر، زادت اإلعـــانـــات  ــيــ الــشــهــر األخــ وفــــي 
اإلســرائــيــلــيــة عــن تفجير عــبــوات ناسفة 
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي شــمــال وشـــرق 
 املسافة التي 

ّ
قطاع غزة، على الرغم من أن

يجري التفجير فيها ممنوع دخولها من 
الحصار  بــدايــة  مــنــذ  الفلسطينيني  قــبــل 

اإلسرائيلي على القطاع.
ــبـــوات  ــعـ ــذه الـ ــ ويــــربــــط االحـــــتـــــال بــــني هــ
ــتـــي بــــدأت  والـــتـــظـــاهـــرات األســـبـــوعـــيـــة الـ
ــــان الـــرئـــيـــس  ــ فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا بــــقــــوة مــــع إعـ
ــي دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب الــــقــــدس  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ األمــ
عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، فـــي مــحــاولــة لقمع 
ويمكن  تقلقها  الــتــي  الــتــظــاهــرات،  ــذه  هـ
أن تسّبب لها اإلزعــاج األمني. وتستغل 
ــوات الــنــاســفــة  ــبــ ــعــ ــل تــفــجــيــر الــ ــيــ ــرائــ إســ
طلق مــن غزة 

ُ
ت التي  الــصــواريــخ  وبعض 

عبر الرد عليها، وتقوم بقصف ما ُيعتقد 
أنها أنفاق تحفرها املقاومة الفلسطينية 
على الحدود، ومواقع تدريبية وتخزين 

أسلحة وصناعتها.
ــــي مـــبـــكـــرًا  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وبـــــــــدأ االحــــــتــــــال اإلسـ

االحتالل يوتر حدود غزة قبل 
»مسيرة العودة الكبرى«

تأتي اإلعالنات 
اإلسرائيلية عن تفجير 
عبوات على مداخل 

قطاع غزة، مع 
تصاعد حديث االحتالل 

عن منع تجّمعات 
يوم األرض
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إسرائيل تطبق عمليًا »صفقة القرن« بشكل أحادي

صالح النعامي

ــد  ــ ــالـ ــ ــي دونـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ســـــــــواء أقـــــــــدم الــــرئــــيــــس األمـ
تــرامــب على اإلعـــان عــن خطته لحل الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي، والــــتــــي اصــطــلــح 
الــــقــــرن« أم ال، فـــإن  عـــلـــى تــســمــيــتــهــا »صـــفـــقـــة 
إســرائــيــل شــرعــت بشكل أحــــادي الــجــانــب في 
الصفقة  بنود  مع  منسجمة  بخطوات  القيام 
إلــى تسريب صــادر عــن مكتب  املقترحة وفقا 
أمـــني ســر منظمة الــتــحــريــر صــائــب عــريــقــات، 
كما قامت بخطوات تجاوزتها أحيانا، بهدف 
ضــمــان الـــوفـــاء بــمــركــبــات خــارطــة مصالحها 

االستراتيجية في الضفة الغربية.
وإن كــــان أحــــد بـــنـــود الــصــفــقــة تـــحـــدث بشكل 
واضح عن مواصلة إسرائيل السيطرة املطلقة 
عــلــى مــنــطــقــة الـــحـــدود الــفــاصــلــة بـــني الــضــفــة 
الغربية واألردن، فإن إسرائيل أحدثت تحواًل 
عــلــى أولــــويــــات مــشــروعــهــا االســتــيــطــانــي في 
تحقيق  مــع  متناسب  بشكل  الغربية  الضفة 

ــرات عـــلـــى أن  ــ ــــؤشـ ـــــــت كــــل املـ
ّ
ــذا الــــهــــدف. ودل ــ هـ

إسرائيل عادت في اآلونة األخيرة إلى تغليب 
األيديولوجية  على  االستراتيجية  املسوغات 
في املشروع االستيطاني في الضفة الغربية، 
وذلـــك مــن خـــال مــنــح أولــويــة لاستثمار في 
تــطــويــر وتــوســيــع املــســتــوطــنــات الــقــائــمــة في 
منطقة غور األردن، على اعتبار أن تحقيق هذا 
الهدف يعزز من قدرة إسرائيل على مواصلة 
على  الستار  ويــســدل  الــحــدود  على  السيطرة 
الفلسطيني موطئ  الــجــانــب  ملنح  فــرصــة  أيــة 

قدم سياسيا أو أمنيا فيها.
ــر اإلســـكـــان اإلســرائــيــلــي يـــوآف  وقـــد عــّبــر وزيــ
غـــاالنـــت فـــي مــقــابــلــة أجـــرتـــهـــا مــعــه صحيفة 
»مــيــكــور ريــشــون« يـــوم الجمعة املــاضــي، عن 
هذا التوجه من خال تأكيده على أن »أنماط 
التي تديرها حكومته  األنشطة االستيطانية 
ــع جــغــرافــي جــديــد في  تــهــدف إلـــى بـــلـــورة واقــ
ــور األردن،  الـــضـــفـــة، وتـــحـــديـــدًا فـــي مــنــطــقــة غــ
مــن خـــال ضــخ اســتــثــمــارات هــائــلــة لتشجيع 
املـــزيـــد مـــن الــيــهــود لــلــمــجــيء لــاســتــقــرار في 
ــنــــات هــــــنــــــاك«. وحـــســـبـــمـــا كــشــفــت  ــتــــوطــ املــــســ
حــكــومــة بــنــيــامــني نتنياهو فــي وقـــت ســابــق، 
فاالستثمارات في مستوطنات »غور األردن« 
إلــى مضاعفة عــدد املستوطنني هناك  هــادفــة 

إلى خمسة أضعاف.
الضفة  الجديدة في  لكن خارطة االستيطان 
هدف  التي  األغـــراض  بعض  كشفت  الغربية 
ــى إخــفــائــهــا. فــإن  ــقـــرن إلــ مــصــمــمــو صــفــقــة الـ
كانت بنود الصفقة املسّربة تحدثت عن ضم 
املنتشرة  الــكــبــرى  االستيطانية  التجمعات 
عــلــى نــحــو 10 فــي املــائــة مــن مــســاحــة الضفة 

للضّم. تمهيدًا  جــديــدة  وقــائــع  لبلورة  هــدف 
ــادة حــكــومــة تل  ــه، فـــإن كــبــار قــ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
أمام  أنفسهم  إلــزام  أخيرًا على  أبيب حرصوا 
االلتزامات  مــن  بجملة  اإلسرائيلي  الجمهور 
مــنــســجــمــة مـــع مـــا ورد فـــي الـــبـــنـــود املــســّربــة 
لصفقة القرن. وإن كان أحد البنود تحدث عن 

الغربية إلسرائيل، فإن الهجمة االستيطانية 
ــــت على 

ّ
غــيــر املــســبــوقــة عــلــى غـــور األردن، دل

أن الــهــدف مــن ذلــك هــو تمهيد الــظــروف أمــام 
ضّم منطقة »ج« )التي أعطت اتفاقات أوسلو 
سيطرة مدنية وأمنية كاملة إلسرائيل عليها، 
مـــا عـــدا عــلــى املــدنــيــني الــفــلــســطــيــنــيــني(، ذات 
الغربية،  املــائــة مــن مساحة الضفة  فــي  ـــ60  الـ
كــان نتنياهو قد  و»الــغــور« جــزء منها. وإن 
الديني  التيار  كبح جماح ممثلي  عمل على 
فــي  ــيـــكـــود  ــلـ الـ وزراء  وبــــعــــض  الـــصـــهـــيـــونـــي 
االئتاف الذين تنافسوا على إطاق الدعوات 
لــفــرض الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة عــلــى مناطق 
»ج«، إال أن قرار حكومته التركيز على تطوير 
املشروع االستيطاني في »الغور« وتوسيعه 

لــوحــدهــا الصاحيات  احــتــكــرت  أن إســرائــيــل 
األمــنــيــة فــي جــمــيــع مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــّرر فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أن  لــكــن نتنياهو كـ
الصاحيات  باحتكارها  تفرط  لن  »إسرائيل 

األمنية في الضفة الغربية«.
ومن الواضح أن إسرائيل من خال تطبيقها 
الــقــرن« من جانب واحــد تلقى  ألفكار »صفقة 
دعــمــا صــامــتــا مــن اإلدارة األمــيــركــيــة بــقــيــادة 
دونـــالـــد تـــرامـــب. وكــمــا كــتــبــت كـــرولـــني كــلــيــغ، 
في  لنتنياهو  السابقة  اإلعامية  املستشارة 
مقال نشرته »معاريف« أخيرًا، فإن »الواليات 
املــتــحــدة يــمــكــن أال تــعــلــن عـــن مــوافــقــتــهــا على 
في  لكنها  الغربية،  الضفة  مستوطنات  ضــّم 
الوقت ذاته لن تتخذ في املقابل أي موقف ضد 

إسرائيل في حال أقدمت على هذه الخطوة«.
الــــســــلــــطــــة  ــوك  ــ ــ ــلـ ــ ــ إن سـ ذلـــــــــــــك،  ــب  ــ ــ ــانـ ــ ــ جـ إلــــــــــى 
على  اعتراضها  من  الرغم  على  الفلسطينية، 
بــلــورة بيئة تساعد  فــي  الــقــرن، يسهم  صفقة 
إســـرائـــيـــل عــلــى تــطــبــيــقــهــا مـــن جـــانـــب واحــــد. 
تطبيق  عمليا  السلطة  قيادة  ترفض  فعندما 
الــتــوصــيــات الــــصــــادرة عـــن الــجــلــســة األخــيــرة 
للمجلس املركزي الفلسطيني، للرّد على قرار 
ترامب نقل السفارة األميركية للقدس املحتلة، 
تحديدًا التوصية بوقف التعاون األمني، فإن 
مناسبة  أمنية  بيئة  توفير  على  يساعد  هــذا 

لتعاظم االستيطان اليهودي في الضفة.
وقد كشف تحقيق نشر أخيرًا في موقع »وال« 
تحّولت  قــد  الغربية  الضفة  »مستوطنات  أن 
إلـــى هـــدف لــلــســيــاحــة الــداخــلــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
بسبب تحسن األوضـــاع األمنية، وذلــك بفعل 

التعاون الذي أبدته أجهزة السلطة األمنية. 

)Getty( يعمل االحتالل على زيادة عدد مستوطني غور األردن إلى 5 أضعاف

تحليل

أنماط األنشطة 
االستيطانية تهدف لبلورة 

واقع جديد في الضفة

يقوم االحتالل اإلسرائيلي 
بتطبيق عملي لـ»صفقة 

القرن« حتى قبل إعالنها 
رسميًا من الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، عبر تركيز 
الجهود االستيطانية على 

منطقة غور األردن

متابعة

العدد اإلجمالي لألصوات 
لم يتعد 200 ألف صوت 

حتى مساء أمس

االنتخابات المصرية تشكو قلة ناخبي الخارج
القاهرة ـ العربي الجديد

االطــاع،  واسعة  قضائية  استبعدت مصادر 
الــعــدد اإلجــمــالــي ألصـــوات املصريني  تحقيق 
في الخارج بانتخابات الرئاسة الحالية، الرقم 
الذي تم تسجيله عام 2014 بمشاركة حوالي 
320 ألف مصري في الخارج، في االنتخابات 
التي أجريت بني الرئيس عبدالفتاح السيسي 
صباحي.  حمدين  ــذاك،  آنــ الــوحــيــد  ومنافسه 
ــــرات اإلجــمــالــيــة  ــــؤشـ وقـــالـــت املــــصــــادر إن »املـ
الــــواردة مــن مختلف الــســفــارات ال تـــدل، بأية 
حال، على مشاركة ثلثي ذلك الرقم حتى اآلن، 
وذلـــك بسبب ضــعــف املــنــافــســة بــني السيسي 
موسى،  مصطفى  موسى  الوحيد  ومنافسه 
ــفـــاض املـــلـــحـــوظ فـــي شعبية  وبــســبــب االنـــخـ
السيسي بني املصريني في الداخل والخارج، 
ــي الـــكـــبـــيـــر واإللــــحــــاح  ــ ــــامـ رغـــــم الـــحـــشـــد اإلعـ
التصويت، باإلضافة  للمشاركة في  الدعائي 
املسافة بني  ببعد  تتعلق  أخــرى  إلــى مشاكل 
والعواصم  املغتربني  املواطنني  إقامة  أماكن 
ــفــــارات والــقــنــصــلــيــات  ــتــــواجــــدة فــيــهــا الــــســ املــ
الــرئــيــســيــة، خــصــوصــا فــي الـــواليـــات املتحدة 

وأوروبا وكندا«.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »الـــعـــدد اإلجــمــالــي 
لألصوات لم يتعد، حتى مساء أمس اإلثنني 
الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  ــــوت«، إال أن  ألـــف صـ  200
ـــن تــعــلــن عــن  لـــانـــتـــخـــابـــات ذكــــــرت أنـــهـــا »لــ
النتائج النهائية للتصويت في الخارج إال 
بعد التصويت في الداخل، والذي سيستمر 
3 أيــام من 26 إلى 28 مـــارس/آذار الحالي«. 
ــة كـــبـــيـــرة لــلــتــاعــب  و»هــــــو مــــا يــمــنــح فـــرصـ

فــي النتائج لــزيــادة عــدد األصــــوات ونسب 
ــتــــصــــويــــت«، بـــحـــســـب مــــراقــــبــــني مــحــلــيــني  الــ

للعملية االنتخابية.
وذكــــــــرت املـــــصـــــادر الـــقـــضـــائـــيـــة أن »هــيــئــة 
ألكثر  النهائية  النتيجة  ت 

ّ
تلق االنتخابات 

من 130 لجنة على مستوى العالم، وكانت 
في  التصويتية  الكثافة  في  األعلى  اللجان 
ونيويورك،  والكويت  واإلمــارات  السعودية 
وهـــي الــلــجــان املــعــتــاد أن تــكــون عــلــى رأس 
أعـــــداد املـــشـــاركـــني، بــســبــب كــثــافــة الــتــواجــد 

املصري في تلك املناطق«.
ت وسائل اإلعام املوالية للنظام، على 

ّ
وتغن

بــمــا وصفته  املــاضــيــة،  القليلة  األيــــام  ــدار  مـ
»كثافة املشاركة في التصويت بالخارج«،  بـ

مـــن دون نــشــر أي مــعــلــومــات رقــمــيــة، نــظــرًا 
قياس  يمكن  ال  الــخــارج  فــي  التصويت  ألن 

نسبته.
وتـــزامـــنـــا مــــع إغــــــاق مـــلـــف الـــتـــصـــويـــت فــي 
فت وزارة العدل جهودها لضمان 

ّ
الخارج، كث

مشاركة أكبر عدد من القضاة في اإلشراف 

مصريون مغتربون يقترعون في الخارج )محمد محجوب/فرانس برس(

على االنتخابات، في ظل إباغ العشرات من 
العادي،  والقضاء  الدولة  بمجلس  القضاة 
ــراف،  ــ بـــاالعـــتـــذار عـــن اإلشـ املــحــاكــم،  إدارات 
بسبب سوء توزيعهم على اللجان، وإسناد 
ــراف لــهــم فـــي مــنــاطــق نــائــيــة أو  ــ مــهــام اإلشــ
بعيدة عن محال سكنهم وعملهم، فسمحت 
الوزارة لكل هيئة قضائية بإجراء تعديات 
داخلية للمرشحني لإلشراف بتبادل املواقع 
واالعتذار، مع ترشيح البدالء حتى قبل بدء 

التصويت بيومني.
»العربي الجديد«،  وقال مصدر في الوزارة لـ
إن »الوزارة أعادت إخطار القضاة بحصول 
دوالرًا   568( جنيه  آالف   10 على  منهم  كــل 
أميركيا( في أيام االقتراع الثاثة، وضعف 
هـــــذا املـــبـــلـــغ بــالــنــســبــة لـــلـــقـــضـــاة املــشــرفــني 
ــنـــاء  ــيـ عــــلــــى االنـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي شـــــمـــــال سـ
بالنسبة  قياسية  مكافأة  وهــي  وجنوبها، 
لكن  املــاضــيــة«.  االنتخابية  لاستحقاقات 
ـــراء املـــالـــي لـــم يــعــد مــهــمــا كــمــا في  ــ هــــذا اإلغـ
القضاة  معرفة  بسبب  املــاضــيــة،  الــســنــوات 
ــام أن األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة ســتــجــري  ــعـ ــذا الـ هــ
لفحصهم  عليهم وعلى عائاتهم تحريات 
ــا، الســـتـــبـــعـــاد الـــقـــضـــاة املـــشـــكـــوك فــي  ــيـ ــنـ أمـ
املتهمني  أو  معارضة  لجماعات  انتمائهم 
بــمــعــارضــة الــنــظــام، خــصــوصــا عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهــو أمــر لــم يحدث 
انـــتـــخـــابـــات ســـابـــقـــة. مــمــا أدى إلــى  فـــي أي 
ضعف إقبال القضاة على إرســال رغباتهم 
في املشاركة في إدارة لجان االقتراع والفرز 
ــلـــجـــان الـــعـــامـــة فـــي املــحــاكــم  )الـــفـــرعـــيـــة( والـ

االبتدائية هذا العام.
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سياسة

  شرق
      غرب

فرنسا تريد عقوبات 
على إيران

حثت فرنسا االتحاد األوروبي، أمس 
اإلثــنــن، عــلــى بــحــث فـــرض عقوبات 
ــا  ــديـــدة عــلــى إيــــــران بــســبــب دورهــ جـ
للصواريخ  وبرنامجها  سورية  في 
الباليستية، وذلك في إطار مساعي 
بــاريــس إلقــنــاع واشــنــطــن بالحفاظ 
على االتفاق النووي املوقع في 2015 
مـــع طـــهـــران. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــي جــــــــان إيــــــــف لــــــو دريــــــــان  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
)الــــصــــورة(، لـــدى وصـــولـــه لحضور 
اجــتــمــاع مــع نــظــرائــه ملــنــاقــشــة امللف 
اإليراني »نحن عازمون على ضمان 
ــارة  ــ ــفــــاق فــيــيــنــا« فــــي إشـ احــــتــــرام اتــ
بــــــرم فــيــهــا االتـــفـــاق 

ُ
لــلــمــديــنــة الـــتـــي أ
النووي اإليراني.

)رويترز(

الفروف يلغي زيارة 
فييتنام  ألسباب »غير 

متوقعة«
أعلنت وزارة الخارجية الفييتنامية، 
الخارجية  ــر  أن »وزيــ اإلثــنــن،  أمـــس 
الــروســي سيرغي الفـــروف ألغى في 
اللحظة األخيرة زيارة لفييتنام كان 
من املقرر إجراؤها أمس، ألسباب لم 
تــكــن مــتــوقــعــة«، وذلــــك بــعــد ســاعــات 
على إعادة انتخاب فالديمير بوتن 
لــروســيــا. وأضــافــت »سنعلن  رئيسًا 
فـــي وقــــت الحــــق عـــن مـــوعـــد الـــزيـــارة 
دبلوماسي  وكان مصدر  الجديدة«. 
روســي فــي هــانــوي قــال إن »الفــروف 
ألــغــى زيـــارتـــه لــســبــب تــقــنــي، ولــيــس 

سياسيًا«. 
)فرانس برس(

أفغانستان: مقتل 4 
أشخاص في تجّمع 

ألنصار حكمتيار
 

ّ
ــل ــ ــلـــى األقــ ــتـــل أربــــعــــة أشــــخــــاص عـ قـ

وُجرح 10 آخرون، أمس اإلثنن، جراء 
انــفــجــار دراجــــة نــاريــة مفخخة قــرب 
تجمع سياسي في شرق أفغانستان، 
ــلــــن مــــســــؤولــــون. ووقــــع  حــســبــمــا أعــ
االنــــفــــجــــار لــــــدى خـــــــروج مـــنـــاصـــري 
الحرب  زعــيــم  الــديــن حكمتيار،  قلب 
السابق  والرئيس  السابق  األفغاني 
في  القدم  لكرة  ملعب  من  للحكومة، 
جالل آباد عاصمة والية نانغرهار، 
قيم فيه التجمع. ولم تعلن أي جهة 

ُ
أ

مسؤوليتها عن االنفجار.
)فرانس برس(

أوكرانيا تطلب معاقبة
شرودر لدعمه بوتين

دعا وزير الخارجية األوكراني بافلو 
ــــس اإلثــــنــــن، االتـــحـــاد  كــلــيــمــكــن، أمـ
األوروبــــــــــــي إلــــــى الـــنـــظـــر فـــــي فـــرض 
ــقـــوبـــات عـــلـــى املـــســـتـــشـــار األملـــانـــي  عـ
السابق غيرهارد شرودر )الصورة( 
للحكومة  العلني  على خلفية دعمه 
الـــروســـيـــة. وقــــال الـــوزيـــر األوكـــرانـــي 
فرض  إن  األملانية  »بيلد«  لصحيفة 
ــقـــوبـــات عــلــى األشــــخــــاص الــذيــن  »عـ
يدعمون مشاريع )الرئيس الروسي 
فــالديــمــيــر( بــوتــن فـــي الـــخـــارج أمــر 
مهم«. وأضاف أن »غيرهارد شرودر 
يعد أهــم جهة ضغط داعمة لبوتن 

في العالم«. 
)فرانس برس(

تونس: مقتل مسلَّحين
في بنقردان

فّجر مشتبه به نفسه، أمس اإلثنن، 
تل آخر إثر مطاردتهما من قوات 

ُ
وق

األمن التونسية في منطقة بنقردان 
ــبـــالد، كــمــا أعــلــنــت وزارة  بــجــنــوب الـ
ــال املــتــحــدث الــرســمــي  الــداخــلــيــة. وقــ
خــلــيــفــة  ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ وزارة  بـــــاســـــم 
الــشــيــبــانــي، إن »قـــــوات األمــــن تلقت 
مــعــلــومــات عــن تــحــركــات ملشبوهن 
ببنقردان،  املقرون  منطقة  في  إثنن 
وتــــــــم رصــــــدهــــــمــــــا«. وتــــــابــــــع »فــــّجــــر 
أحدهما نفسه وتبادلت قوات األمن 
الــنــار مــع الثاني الــذي كــان بحوزته 
ــيـــان الحــــق،  ــــي بـ كـــالشـــنـــيـــكـــوف«. وفـ
ــابـــي  أعــلــنــت الــداخــلــيــة مــقــتــل »اإلرهـ

الثاني«.
)العربي الجديد(

نجحت أوروبــا وبريطانيا في الوصول إلى 
تــفــاهــم نـــاجـــح بــيــنــهــمــا، فـــي شــــأن مــوضــوع 
خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
ــك فــبــعــد نـــحـــو عـــامـــن مــن  ــ )بـــريـــكـــســـت(، وذلــ
ــّد والــــجــــذب، الـــتـــي أعــقــبــت اســتــفــتــاء 23  الـــشـ
يــونــيــو/ حــزيــران 2016، والــتــي صـــّوت فيها 
الــبــريــطــانــيــون بــاملــوافــقــة عــلــى الـــخـــروج من 
ــــاق املــــؤقــــت بــن  ــفـ ــ ــاد األوروبــــــــــي. واالتـ ــحــ االتــ
الطرفن يريح الجميع في املواجهة الحاصلة 
بــن روســيــا وبــريــطــانــيــا، والــتــي أبـــدت فيها 
ــي هـــذا  ــ ــنــــدن. فـ ــلــ أوروبـــــــــــا دعـــمـــهـــا املـــطـــلـــق لــ
السياق، توصلت لندن واالتــحــاد األوروبــي، 
ــــي بــــروكــــســــل، إلــــــى اتـــفـــاق  أمــــــس االثـــــنـــــن، فـ
عــلــى مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مــمــتــدة حــتــى نــهــايــة 
تحقيق  أمــــام  الــطــريــق  مفسحن   ،2020 عـــام 
انـــفـــصـــال بــريــطــانــي عـــن الــتــكــتــل األوروبــــــي 
بـــســـالســـة. وأفــــــاد كــبــيــر مـــفـــاوضـــي االتـــحـــاد 
في  للصحافين  بارنييه  ميشال  األوروبــــي 
العاصمة البلجيكية، بأنه »توصلنا لالتفاق 
االنــتــقــالــي«، مضيفًا أن »االتـــحـــاد األوروبــــي 

واشنطن ـ فكتور شلهوب

الــخــلــل الكبير فــي املــشــهــد الــســيــاســي الــراهــن 
وتداعياته  خطورته  في  يشبه  واشنطن،  في 
الكبير« فــي أوائـــل ثالثينيات  فــتــرة »الــكــســاد 
القرن املاضي. الثاني أدى إلى انهيار الوضع 
إلى وقت طويل  االقتصادي واحتاج ترميمه 
)الرئيس فرانكلن روزفلت(.  وإلى قيادة فذة 
فهل يؤدي األول إلى انهيار الوضع السياسي 
أو إلى ضربه في الصميم؟ وإلى أي مدى، ومن 
سيكون املنِقذ؟ أسئلة باتت تتردد تعابيرها 
في واشنطن، بشكل أو بآخر. فكثيرًا ما تتكرر 
تــحــذيــرات مثل »الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة في 
خــطــر« وأن الــواليــات املــتــحــدة تمر فــي »فترة 
وغير  »للكسر«،  تتعرض  واألعـــراف  مظلمة«، 

ذلك من مفردات القلق والخشية الحقيقية.
ــا، فــــاألمــــور  ــبــــررهــ ــتــــحــــذيــــرات مــــا يــ ولــــهــــذه الــ
تــجــاوزت املــألــوف واملــعــقــول، بــســقــوط قــواعــد 
ــة كــثــيــرة، أو بــاتــت عــرضــة لــلــســقــوط.  مـــوروثـ
فليس سرًا في واشنطن أن آلية وأجواء العمل 

وبريطانيا اتفقا على أن يتضمن االنسحاب 
الحدود  أزمــة  ب 

ّ
لتجن استثنائيًا   

ً
بديال  

ً
حــال

مع أيرلندا«. وأكد أن »أيرلندا ما زالت تمثل 
اتــفــقــا  »الــجــانــبــن  أن  أردف  لــكــنــه  مــشــكــلــة«، 
بــالــكــامــل عــلــى حــقــوق املــواطــنــن والــتــســويــة 

املالية«.

الحدود مع أيرلندا
ونـــّص االتــفــاق املــؤقــت بــشــأن وضــع الــحــدود 
مع جمهورية أيرلندا على أن »تبقى أيرلندا 
الــشــمــالــيــة الــخــاضــعــة لــســلــطــة لـــنـــدن ضمن 
ل، في حال لم 

ّ
االتحاد الجمركي التابع للتكت

يتم التوصل إلى حل أفضل«، ما يبقي امللف 
»املسألة  بــأن  الطرفان  وأفــاد  فعليًا.  مفتوحًا 
الــشــائــكــة ســتــحــتــاج إلـــى مــحــادثــات إضافية 
ها«. وأصـــّر االتــحــاد األوروبـــي على 

ّ
ليتم حل

أن »أي اتــفــاق يــجــب أن يــضــمــن عـــدم وجــود 
ل، 

ّ
حدود فعلية بن أيرلندا، العضو في التكت

إلــى أن »ذلــك قد  وأيرلندا الشمالية«، مشيرًا 
يشكل خــطــرًا عــلــى اتــفــاق ســـالم تــم التوصل 
إلـــيـــه عــــام 1998 وأنـــهـــى عـــقـــودًا مـــن الــعــنــف 
الطائفي في املنطقة«. وكانت رئيسة الوزراء 
أسابيع  قبل  قالت  مــاي،  تيريزا  البريطانية، 
القبول  إنــه »ال يمكن ألي رئيس وزراء  عــدة، 
ــبــرت آنــــذاك أنها 

ُ
إطــالقــًا بــالــخــطــة«، الــتــي اعــت

ــقـــّوض وحـــــدة بــريــطــانــيــا الــدســتــوريــة  ــتـ »سـ
وتؤدي إلى رسم حدود بن أيرلندا الشمالية 
ــيــــا. وكــــــــان وزيـــــر  ــقــــيــــة أراضــــــــــي بــــريــــطــــانــ وبــ
الخارجية األيرلندي سايمون كوفيني، الذي 
إيجابيًا  أمـــس،  بروكسل  فــي  بارنييه  التقى 
بقوله إن »مفاوضات بريكست تحرز تقدمًا«. 

املقرر خــروج بريطانيا من  تركيا. وكــان من 
االتحاد األوروبــي في 29 مارس/ آذار 2019، 
أي بــعــد نــحــو ثـــالث ســـنـــوات مـــن االســتــفــتــاء 
عــلــى »بــريــكــســت«، وبــعــدمــا فــّعــلــت لــنــدن في 
الــــ50، مباشرة بذلك عملية  املـــادة  عــام 2017 
االنـــســـحـــاب الـــتـــي تــســتــمــر لـــعـــامـــن.  وكــانــت 

املـــتـــوارثـــة فـــي الــبــيــت األبـــيـــض شــبــه معطلة، 
وحــلــت مــكــانــهــا الــفــوضــى وغــيــاب االســتــقــرار 

وفقدان الثقة. 
ــد تــــرامــــب يــتــخــذ  ــالــ ــركـــي دونــ ــيـ الـــرئـــيـــس األمـ
وبــغــرض تصفية  الصدمة  بأسلوب  قــراراتــه 
ــاة  ــراعـ مـ تــــشــــاور وال  مــــن دون  ــات،  ــابـ الـــحـــسـ
اإلقالة، وآخرها  قــرارات  لألصول، خصوصًا 
إزاحــة وزيــر الخارجية ريكس تيلرسون، ثم 
ما تبعها بإقالة نائب مدير مكتب التحقيقات 
قبل  ماكيب،  أنــدرو  آي«،  بي  »إف  الفيدرالية 
أقــل من 48 ساعة من حقه في التقاعد وبما 
ــه مــــن تــعــويــضــاتــه الـــقـــانـــونـــيـــة. وعــلــى  ــرمـ حـ
ــقـــف مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــه، يـ ــفـــسـ الـــطـــريـــق نـ
ــن الـــقـــومـــي الـــجـــنـــرال هـــاربـــرت  ــ لــــشــــؤون األمــ
مــاكــمــســتــر، الـــــذي يـــبـــدو أن االســـتـــغـــنـــاء عن 
خــدمــاتــه تــأجــل تــحــت ضــغــط الــضــجــة الــتــي 
إقالة تيلرسون ثم ماكيب، لكن  تسببت بها 
يــبــدو أن دوره قــــادم. وهــنــاك خــطــر اإلطــاحــة 
بنائب وزير العدل الستبداله بمواٍل مستعد 
إلقـــالـــة املــحــقــق الـــخـــاص فـــي قــضــيــة الــتــدخــل 
الروسي، روبرت مولر. آخر املؤشرات في هذا 
الخصوص ما ذكره ترامب في تغريدة له من 

زاوية أنه آن األوان لصرف مولر.
غــيــر أن مــحــامــي الــبــيــت األبـــيـــض تــــاي كـــوب، 
عاد لينفي نية ترامب إقالة مولر. وقال كوب 
بــيــان: »ردًا على تكهنات وســائــل اإلعــالم  فــي 
ـــوجـــه 

ُ
والــــتــــســــاؤالت املـــرتـــبـــطـــة بـــذلـــك الـــتـــي ت

لــــإدارة، فــإن البيت األبــيــض يــؤكــد مــن جديد 
إقــالــة املحقق  يــنــاقــش  الــرئــيــس ال يفكر أو  أن 

الخاص روبرت مولر«.
نتج أزمة دستورية، 

ُ
إقالة مولر إذا تمت، قد ت

ل الكونغرس 
ّ

كان يمكن أن يتم تفاديها لو تدخ
بقوة لحسمها. لكن الكونغرس مقسوم ليس 
فــقــط بـــن ديــمــقــراطــي وجـــمـــهـــوري، بـــل أيــضــًا 
بـــن بــعــض الــجــمــهــوريــن والـــبـــيـــت األبـــيـــض، 
خصوصًا في ما يتعلق بالعالقة املشتبه بها 

بن موسكو وحملة ترامب االنتخابية.
يــشــغــل تـــرامـــب واشــنــطــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
بــخــطــواتــه اإلداريــــــة املــفــاجــئــة: مـــن هـــو االســـم 
الـــتـــالـــي فـــي الئـــحـــة الـــطـــرد ومــــن هـــو املــرشــح 
ملــلء مقعده؟ يرافق ذلــك تململ وتخوف لدى 
ــة االنــــــــزالق الــتــي  ــ غــالــبــيــة األطــــــــراف مــــن درجــ
أهله،  ومــمــارســات  السياسي  الخطاب  بلغها 
خــصــوصــًا فــي الــبــيــت األبـــيـــض. واألخـــطـــر من 
ذلك أن هناك حالة عامة من الشلل واالرتباك 
الفكرية  خب 

ُ
فالن الــتــدهــور،  هــذا  مواجهة  فــي 

والسياسية منقسمة على نفسها، وخصوصًا 
في الكونغرس. هي تدرك أن األمور قد تخرج 
عـــن الــســيــطــرة، لــكــن خــالفــاتــهــا تــحــرمــهــا من 
ويحول  الــتــجــاوزات  يشجع  بما  مواجهتها، 

دون وضع حد له.
وفــي هــذا الــســيــاق، بــرز مــا كشفته صحيفة 
»واشنطن بــوســت«، مــن أن تــرامــب أمــر كبار 

املوظفن بعد انضمامهم إلى البيت األبيض، 
عن  الكشف  بــعــدم  اتفاقيات  على  بالتوقيع 
أي معلومات في أعقاب العديد من عمليات 
الــتــســريــب الــتــي حــدثــت فـــي األشـــهـــر األولـــى 
من إدارتــه. وقال التقرير إن هذه االتفاقيات 
ــد يـــواجـــهـــون  تـــنـــص عـــلـــى أن املــــســــؤولــــن قــ
ــرامــــات مــالــيــة إذا كــشــفــوا عـــن مــعــلــومــات  غــ
األبيض للصحف وآخرين  البيت  سرية في 
فترة  انتهاء  بعد  البقاء سارية  إلى  وتهدف 
إن مسودة  الصحيفة  وقالت  ترامب.  رئاسة 
االتــفــاقــيــة تــنــص عــلــى أن يــدفــع املــخــالــفــون 
غـــرامـــة تــبــلــغ عـــشـــرة مـــاليـــن دوالر عـــن كل 
ع كبار مسؤولي 

ّ
مخالفة لوزارة الخزانة. ووق

ولكن  مماثلة،  اتفاقيات  على  تــرامــب  حملة 
لـــوا عــمــا إذا كــانــت  خـــبـــراء قــانــونــيــن تـــســـاء
مثل هذه االتفاقية قانونية بالنسبة ملوظف 
مــا يكفله  فــي ضــوء  حكومي رفيع املستوى 

الدستور من حرية التعبير.
أمـــام هــذا الــواقــع، ال عجب أن يــقــول الرئيس 
الــروســي فــالديــمــيــر بــوتــن إن أمــيــركــا »تــأكــل 
 
ً
ــام. وإذا كـــان األخــيــر فعال ــ نــفــســهــا« هـــذه األيـ
نفسها،  مــع  تختلف  أميركا  لجعل  سعى  قــد 
كما تقول جهات أميركية، فإنه حقق نجاحًا 
بــاهــرًا فــي سعيه هــذا، وهــو اآلن يتفرج على 
حــصــاد مــا زرع. أمــســك بــزمــام املــبــادرة وتــرك 
ــي حـــالـــة عــــــراك مــع  ــيـــن فــ ــركـ ــيـ خـــصـــومـــه األمـ
الـــذات، وأهــم حلقة في هــذا الــعــراك أنهم على 
غــيــر تـــوافـــق بــخــصــوص الـــــدور الـــروســـي في 
غالبية  تخاصمه  ترامب  األميركية.  الشؤون 
الجمهورين في هذا الخصوص، لكن الحزب 
الجمهوري عاجز ومعظمه صار حزب ترامب.

ــال وزيــــــر شــــــؤون االنـــســـحـــاب مــن  ــ بــــــــدوره، قـ
االتـــحـــاد األوروبــــــي بــالــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
ــز، إن »بـــــــــالده ســتــتــمــكــن مــن  ــيــ ــفــ ديـــفـــيـــد ديــ
إبـــرام اتــفــاقــات تجارية جــديــدة خــالل الفترة 
الــتــجــاريــة الحالية  الــقــواعــد  االنــتــقــالــيــة، وأن 
ــلــــك الـــــفـــــتـــــرة«. وأكـــــــــد أن  ــتــــســــري خـــــــالل تــ ســ
»الجانبن ملتزمان بالكامل باالتفاق املؤقت 
كانون  ديسمبر/  في  إليه  التوصل  تم  الــذي 

األول املاضي«.
وســــــبــــــق االتـــــــــفـــــــــاق تــــــوقــــــع دبــــلــــومــــاســــيــــن 
التوصل التفاق،  قــرب  ومسؤولن أوروبــيــن 
ــقــــررة بحث  ــة املــ ــ ــيـ ــ وذلـــــك قــبــل الــقــمــة األوروبـ
جــمــلــة مـــلـــفـــات، يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
ــفـــاق الــهــجــرة مع  املــقــبــلــن، ومــــن ضــمــنــهــا اتـ

 مع األوروبين 
ً
لندن قد عرفت نقاشًا طويال

في شأن »بريكست«، أدى إلى تفعيل الخالف 
ومعارضيه،  االنفصال  أنصار  بن  الداخلي 
باللجوء  لــّوحــت  الــتــي  اسكتلندا  خــصــوصــًا 
إلى استفتاء االنفصال عن بريطانيا مجددًا، 
بعد استفتاء عام 2014، للعودة إلى منظومة 
االتــحــاد األوروبـــــي. كــمــا أن عــمــدة العاصمة 
لندن، صادق خان، واجه ماي بشراسة، على 

اعتبار أن لندن رفضت الخروج عن أوروبا.

ترتيب عالقات
ومـــن شـــأن االتــفــاق املــؤقــت، الــســمــاح بــإعــادة 
البريطانية  الحكومة  بــن  الــعــالقــات  ترتيب 
وعــــمــــدة الـــعـــاصـــمـــة، لــجــهــة تـــبـــريـــد الــجــبــهــة 
املشتعلة، ما يسمح ملاي بتجهيز وضعيتها 
الــســيــاســيــة، بــعــد فـــتـــرة مـــن رواج الــحــديــث 
عــن انــتــخــابــات مبكرة واحــتــمــال تــقــّدم حزب 
ــيـــادة جــيــريــمــي كــــوربــــن إلـــى  ــقـ ــال« بـ ــمــ ــعــ »الــ
أمام  الباب  االتفاق سيشرع  أن  السلطة. كما 
ــاد الــبــريــطــانــي، بن  مــنــاقــشــات داخــــل االتـــحـ
إنكلترا واسكتلندا، إلخماد مساعي غالسكو 

باالستقالل. 
كما أن ماي ستصبح أكثر قوة، مع تركيزها 
املتحدة  الــواليــات  مــع  عالقاتها  تمتن  على 
من جهة، وعلى مواصلة حربها الخاصة مع 
روسيا بشأن تسميم العميل املزدوج سيرغي 
سكريبال من جهة أخــرى. وهــو ما يظهرها 
بصورة »صلبة« كما تريد هي، وكما أوحت 
ــادت مــعــســكــر »بـــريـــكـــســـت« ضــد  ــ هــــي حــــن قــ

رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

موسم خليجي 
في واشنطن

رمال 
الساحل 

المتحركة

األمـــور على مــا يــرام بعد ذلــك، فإنك مخطئ« 
على حد تعبير فريدمان. الــزيــارة األولــى لنب 
ســلــمــان إلـــى واشــنــطــن، الـــيـــوم، بــصــفــتــه ولــيــًا 
أكــان  تــرامــب،  مــع  اجتماعات  للعهد، سبقتها 
الــريــاض، مايو/أيار 2017، في أول زيــارة  في 
خارجية لترامب في حينها، أو في واشنطن 
قبل وصول الشاب السعودي إلى والية العهد. 
لكن هذه املرة، يحتمل أن يكون فحوى اللقاء 
هــو »األخـــطـــر«، بــمــا أن ملفن اثــنــن حربين 
الــبــحــث: امللف  فعليًا ســيــكــونــان عــلــى طــاولــة 
النووي اإليراني، هاجس الرجلن، ثم تصفية 
ما تبقى من القضية الفلسطينية، أو ما يحب 
تــرامــب أن يسميه »صــفــقــة الـــقـــرن«، والــتــي ال 
يـــبـــدو بـــن ســلــمــان وغـــيـــره مـــن بــعــض الــــدول 
العربية بعيدين عن السير بعدد من بنودها 

الكثيرة. 
أمـــا املـــوضـــوع الــــذي ســيــغــيــب، عــلــى األرجــــح، 
بفضل تواطؤ ضمني بن الرجلن، فسيكون 

دون أن يكون طرفًا في مجموعة الساحل 5؟ 
الــعــبء،  الــجــزائــر جـــزءًا مــن  أتمنى أن تتحمل 
اإلرهــابــيــن  أو مقاتلة  ســـواء بفتح حــدودهــا 

الالجئن إليها«.
الرافضة بشكل قاطع استخدام  الجزائر  لكن 
املشاركة في أي عمل عسكري وقتالي خارج 
حـــدودهـــا بــســبــب مــنــع الـــدســـتـــور الــجــزائــري 
ــأي عــمــل عــســكــري وقــتــالــي  لــلــجــيــش الــقــيــام بـ
الوقت  الجزائرية، رفضت في  الحدود  خــارج 
ــا تــحــت  ــ ــهـ ــ ــوائـ ــ نـــفـــســـه وضــــــع أراضــــيــــهــــا وأجـ
تــصــرف أي طـــرف أجــنــبــي. حــتــى أنــهــا نظرت 
بعن الريبة إلى الخلفيات الحقيقية لتواجد 
الــقــوات األجــنــبــيــة فــي شــمــال مــالــي والنيجر 
عــمــلــيــات عسكرية  أن  والـــســـاحـــل، خــصــوصــًا 
اللتن  سابقة كعمليتي »رافـــال« و»بــرخــان«، 
أطــلــقــتــهــمــا فـــرنـــســـا، لـــم تــســفــرا عـــن الــقــضــاء 
على املجموعات اإلرهابية في املنطقة، ال بل 
في  ضــــراوة  ازدادت  اإلرهــابــيــة  العمليات  إن 
الــفــتــرة األخــيــرة بشكل مــقــلــق. كــمــا أن بعض 
بفعل  تسليحها  عــززت  املسلحة  املجموعات 

أرنست خوري

ــواقــــف الــتــي  يــمــكــن تـــوقـــع نــوعــيــة املــ
سيسمعها العالم اليوم الثالثاء في 
خــتــام مــحــادثــات الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــًا(، وولـــــــي الــعــهــد  ــ ــامـ ــ ــد تــــرامــــب )71 عـ ــ ــالـ ــ دونـ
ــًا(.  الــــســــعــــودي، مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان )32 عـــامـ
الشبيهان في الكثير من النقاط رغم السنوات 
الـــ36 التي تفصل بينهما، قد يتنافسان على 
إيـــران وتــهــديــدهــا، وقــد يتسابقان على  شتم 
النصائح  اإلشــادة واحدهما باآلخر، رغم كل 
الــتــي تــصــل إلـــى املــكــتــب الــبــيــضــاوي وتــحــذر 
ساكنه من مغبة »الخضوع إلى نزوات األمير« 
فريدمان  تــومــاس  مــقــال  مصطلحات  بحسب 
في صحيفة »نيويورك تايمز« قبل أيام، على 
قاعدة أنه »إذا كنَت تعتقد )الكالم موجه إلى 
ــــادة بموقفه   بــإمــكــانــك اإلشـ

ّ
تــرامــب طــبــعــًا( أن

املعادي إليران وإصالحاته الدينية وستسير 

الجزائر ـ  عثمان لحياني

ــدأت األوضـــــاع األمــنــيــة والــتــواجــد  بــ
الــــعــــســــكــــري األجــــنــــبــــي فـــــي مــنــطــقــة 
شــمــال مــالــي والــســاحــل باستقطاب 
 

ّ
االهــتــمــام السياسي والــدبــلــومــاســي، فــي ظل

ــاؤالت مــطــروحــة عـــن جــــدوى املــعــالــجــات  تـــسـ
الــعــســكــريــة بـــقـــيـــادة فــرنــســا والـــتـــواجـــد غير 
وبــدت  املنطقة.  فــي  أميركين  لجنود  املعلن 
املــبــادرة  على  القفز  بــدوافــع  مرتبطة  العالقة 
السياسية الجزائرية إلحالل السالم في مالي 
املــركــزيــة فــي باماكو وحــركــات  بــن الحكومة 
األزواد  حركات  بن  وكذلك  املسلحة،  األزواد 

والحكومة النيجرية.
ــالــــب الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــرنــســي  ــبـــل أيـــــــام طــ قـ
السابق، نيكوال نورمان، الحكومة الجزائرية 
»الــســمــاح لــلــقــوات األجــنــبــيــة الــتــي تــالحــق  بـــ
املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة فــي منطقة الــســاحــل، 
باستعمال أراضيها كقاعدة في هذا املجهود 
الحربي«. ودعا السفير الفرنسي السابق في 
الجزائر  فــي حـــوار مــع صحيفة مالية،  مــالــي 
إلى »فتح حدودها للقوات األجنبية العاملة 
الــســاحــل 5 )تــضــم فرنسا وتشاد  ضمن قــوة 
وتدعمها  فاسو  وبوركينا  والنيجر  ومــالــي 
مــالــيــًا كــل مــن الــســعــوديــة واإلمـــــــارات(«. وهــي 
الدعوة التي سبق أن رفضتها الجزائر، بعد 
لدى  والخليجين،  الفرنسين  من  تلقتها  أن 

تشكيل هذه القوة الصيف املاضي.
وعزا نورمان طلبه للجزائر، إلى أن »مجموعة 
مــــن املــســلــحــن الـــنـــاشـــطـــن فــــي الــتــنــظــيــمــات 
اإلرهابية في مالي والساحل، هم من جنسية 
ــوا مـــســـار املــصــالــحــة  ــة، مـــمـــن رفــــضــ ــريــ ــزائــ جــ
الوطنية فــي مــالــي«، فــي إشـــارة إلــى عــدد من 
ــم مــخــتــار  ــرزهــ الــجــهــاديــن الـــجـــزائـــريـــن، وأبــ
الــصــحــراوي ومحمد  الــولــيــد  وأبـــو  بلمختار 
ــر أخــــــرى فــــي تــنــظــيــمــات  ــنـــاصـ الــــســــوفــــي، وعـ
مــخــتــلــفــة، أبـــرزهـــا تنظيم »أنـــصـــار اإلســــالم« 
الذي تشّكل بعد تحالف بن أربعة تنظيمات 

حة.
ّ
مسل

وتساءل الدبلوماسي الفرنسي عن »خلفيات 
ودوافــــع رفــض الــجــزائــر االنــخــراط فــي الــقــوة. 
وهل في حال لجأ اإلرهابيون املطاردون في 
الساحل 5  لقوة  الــجــزائــر، سيكون  إلــى  مالي 
حـــق مــتــابــعــتــهــم عــلــى األراضــــــي الــجــزائــريــة؟ 
الــجــزائــري سيطارد هــؤالء من  أم أن الجيش 

ــد قــطــر،  الـــحـــمـــلـــة الـــســـعـــوديـــة اإلمــــاراتــــيــــة ضــ
األميركية  الخليجية  القمة  انعقاد  واحتمال 
في مايو/أيار املقبل أو إلغاء املوعد املبدئي، 
وهــو أمــر بــات مرجحًا. فــال بــن سلمان يرغب 
بــفــتــح مــوضــوع قــطــر مــع تـــرامـــب، بــحــســب ما 
سربه املسؤول السعودي ربما إلى عدد ومن 
ــبــــاء الـــعـــاملـــيـــة، وال تـــرامـــب يــبــدو  وكــــــاالت األنــ
ــاء الــحــمــلــة ضـــد قــطــر،  ــهـ  إلنـ

ً
 فـــعـــال

ً
مــســتــعــجــال

وإال لــكــان اســتــطــاع وقــفــهــا »بــاتــصــال هاتفي 
واحد« مع حكام السعودية واإلمارات، بحسب 
تعابير نائب رئيس مجلس الــوزراء القطري، 
وزير الدفاع، خالد العطية، خالل ندوة عقدها 
ــات  ــاعـ ــمـ ــتـ ــامــــش االجـ ــلـــى هــ ــــي واشــــنــــطــــن، عـ فـ
األمــيــركــيــة الــقــطــريــة فــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون 
الثاني املاضي، في عهد وزير الخارجية املقال، 
ريكس تيلرسون، الذي سيكون الغائب األكبر 
عن املوسم الخليجي في العاصمة األميركية. 
»موسم« يفتتحه بن سلمان اليوم، ثم يكمله 
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في العاشر 
ترامب في  بلقاء مع  املقبل  إبريل/نيسان  من 
البيت األبــيــض، مــع أنــه كــان مــن املــفــتــرض أن 
يلحق بنب سلمان، حليفه، ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، في 27 من مارس/آذار الحالي. 
غير أن بن زايد طلب تأجيل موعد زيارته إلى 
ما بعد لقاء ترامب تميم، ربما هربًا من طيف 

سيارات  على  فيها  استولت  التي  الهجمات 
ــرة،  ــيــ ــن الــــذخــ ــ ــات مـ ــيــ ــمــ ــة ثـــقـــيـــلـــة وكــ ــحــ ــلــ وأســ
ونجحت في استقطاب مزيد من املقاتلن إلى 

صفوفها من أبناء قبائل الطوارق.
وكــشــفــت الــتــقــاريــر املـــتـــداولـــة فـــي الــخــارجــيــة 
ــن الــــواضــــح أن تــفــّرد  ــه »مــ ــن أنــ الـــجـــزائـــريـــة عـ

فضائح العالقات غير النظامية التي نسجها 
ترامب وبن زايد منذ ما قبل انتخاب الرئيس 
األمــيــركــي الــجــديــد، أو ألن بــن زايـــد يفضل أن 
يــســمــع مـــا يــنــقــلــه تـــرامـــب عـــن تــمــيــم، تــحــديــدًا 
حـــوال حــصــار قــطــر ومـــدى اســتــعــداد الــدوحــة 

لتقديم تنازالت معينة من عدمه. 
وبالفعل، نقلت وكالة »رويترز« عن »مسؤول 
ــبــل مـــن قبل 

ُ
أمــيــركــي« أن الــطــلــب اإلمــــاراتــــي ق

زايد،  لنب  الجديد  املوعد  وأن  األبيض،  البيت 
لــم ُيــحــدد بــعــد. كــذلــك، ربــمــا يــكــون اليمن أحد 
ضحايا اللقاء إذ ال يرجح أن يسمع بن سلمان 
كالمًا من ترامب حول ضرورة وقف آلة القتل 
هــنــاك والــســيــر بحل ســيــاســي، ذلــك أن ترامب 
للحروب  البشرية  بالكلفة  يعبأ  قــد  مــن  آخــر 
فـــور حــضــور حــديــث املــصــالــح عــلــى الــطــاولــة. 
العكس، ربما يخرج ترامب بكالم  ال بل على 
يـــجـــدد الـــدعـــم لـــحـــرب الــســعــوديــة فـــي الــيــمــن، 
مــن مواجهة  أنها جــزء ال يتجزأ  اعتبار  على 
ترامب  يعتقده  ما  املنطقة، بحسب  في  إيــران 

ومساعدوه. 
ــلـــف اإليـــــرانـــــي، يــجــتــمــع تــــرامــــب وبـــن  ــــي املـ وفـ
ســلــمــان وصـــدى خــاطــابــاتــهــمــا الــحــربــيــة ضد 
مــع ترجيح  فــي تصريحاتهما،  تــتــردد  إيـــران 
مــا تسرب  على  بــن سلمان مضيفه  ئ 

ّ
يهن أن 

ــهـــوري بـــوب  ــمـ ــجـ عـــلـــى لــــســــان الـــســـيـــنـــاتـــور الـ
كوركر أول من أمــس، عن أن ترامب قرر إلغاء 
االتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران فــي 12 مــايــو/أيــار 
املقبل. وبالفعل، قبل اللقاء املقرر اليوم، تبارز 
الرجالن في رفع سقف الكالم عن إيران، إذ قال 
تــرامــب »أيــنــمــا توجهنا فــي الــشــرق األوســـط، 
الحديث عن إيـــران، إيـــران، إيــران )...( وراء كل 
مــشــكــلــة إيــــــران«، بــيــنــمــا عـــاد بـــن ســلــمــان، في 
 أمـــس مـــع شــبــكــة »ســـي بي 

ً
حــديــث بـــث كـــامـــال

التي  الشهيرة  عــبــاراتــه  إلــى  األمــيــركــيــة،  أس« 
ســبــق أن شــبــه فيها املــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى 
ببناء  متعهدًا  هتلر،  بــأدولــف  خامنئي  علي 
ســـالح نـــووي »فـــي أســـرع مــا يــمــكــن« فــي حــال 
طــورت إيـــران قنبلة ذريـــة. ومــع اقــتــراب موعد 
بما  املـــخـــاطـــر  حــــدة  تــرتــفــع   ،2018 مـــايـــو   12
أن عـــدم تــمــديــد تــرامــب قــــرار إعــفــاء إيــــران من 
يوليو/ اتفاق  بموجب  األميركية،  العقوبات 

أميركا  انسحاب  تلقائيًا  يعني   ،2015 تــمــوز 
ــفـــاق فعليًا،  مـــن االتـــفـــاق، وهـــو مـــا يــنــهــي االتـ
وهو ما يحاول األوروبيون تفاديه من خالل 
فرض عقوبات على برنامج إنتاج الصواريخ 
البالستية اإليرانية، إرضاًء لواشنطن، رغم أن 
إيران تعتبر بدورها تلك الخطوة غير مقبولة 

بتاتًا، وتعرض االتفاق إلى الزوال أيضًا. 
هـــكـــذا، وفــــي ظـــل حــضــور وزيــــر خــارجــيــة من 
»صــقــور« الــعــداء إليــــران، مثل مــايــك بومبيو، 
ال يــســتــبــعــد أن يــتــخــلــل االجـــتـــمـــاع األمــيــركــي 
السعودي اليوم استعراضًا لكيفية رفع سقف 
الــتــصــعــيــد ضـــد طـــهـــران، عــســكــريــًا وســيــاســيــًا 
واقتصاديًا وإعالميًا، في إيــران نفسها، وفي 
لــبــنــان وربـــمـــا فـــي ســـوريـــة والــيــمــن، مـــن دون 
معرفة ما إذا كان العراق يدخل في هذا اإلطار 
الــســعــوديــة مـــع حلفاء  بــعــد املــصــالــحــة  أم ال، 

إيران في بغداد. 
وتــبــقــى الــقــمــة األمــيــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، الــتــي 
عقد في منتجع كامب دايفيد 

ُ
كان مقررًا أن ت

في مايو املقبل. اليوم، هذه القمة تبدو آيلة 
ــاء، ألن »املـــســـؤولـــن الــخــلــيــجــيــن  ــغــ إلــــى اإللــ
بحسب  أزمتهم«،   

ّ
لحل بعد  مستعدين  غير 

مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن مــســؤولــن 
أميركين، في إشارة إلى الحملة السعودية 
اإلماراتية ضد دولة قطر. وتتعزز احتماالت 
الــقــمــة، بفعل إقــالــة ريــكــس تيلرسون،  إلــغــاء 
املــــعــــروف بـــكـــونـــه اخـــتـــلـــف مــــع تــــرامــــب مــنــذ 
الصيف املــاضــي حــيــال حــصــار قــطــر، بينما 
تحمس ترامب لحليفيه، السعودي اإلماراتي 
ضـــد الـــدوحـــة. وبــحــســب »مـــســـؤول أمــيــركــي 
كبير سابق« تحدث لوكالة »رويترز« أيضًا، 
ــإن »مـــوافـــقـــة الـــشـــركـــاء الــخــلــيــجــيــن عــلــى  ــ فـ
قــمــة أخـــرى بــن الـــواليـــات املــتــحــدة ومجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي يــســتــضــيــفــهــا الــرئــيــس 
دونـــالـــد تــرامــب فــي كــامــب ديــفــيــد لــن تحقق 
على األرجـــح الكثير مــن املــكــاســب« فــي هذه 

الظروف من استمرار األزمة الخليجية.

فــرنــســا بــقــيــادة الــســاحــل 5، مـــن دون إشـــراك 
أي طـــرف غــربــي آخـــر، وتــمــريــر املـــبـــادرة على 
مجلس األمن إلضفاء الشرعية على تحركها 
استراتيجي  بعد  ينفصل عن  ال  املنطقة،  في 
تــســتــهــدف بــاريــس عــبــره حــمــايــة مصالحها 
االقــتــصــاديــة، ومــنــاجــم الــيــورانــيــوم والــذهــب 
والــحــديــد الــتــي تــقــوم بــاســتــغــاللــهــا شــركــات 
ــي والـــنـــيـــجـــر مـــنـــذ عـــقـــود  ــالــ ــــي مــ فـــرنـــســـيـــة فـ
ــالـــح االقـــتـــصـــاديـــة لــــدول  عـــلـــى حـــســـاب املـــصـ
الساحل نفسها«. وأبدى العقيد املتقاعد من 
اعتقاده  حمالت،  رمضان  الجزائري  الجيش 
ــــدراج الـــجـــزائـــر  ــتـ ــ ــــأن »مـــحـــاولـــة بــــاريــــس اسـ بـ
منطقة  في  استنزاف عسكري  في  لتوريطها 
الساحل، مبني على رغبة باريس في تكريس 
الــثــروات،  واســتــغــالل  املنطقة  على  هيمنتها 
عبر استغالل شركة أريفا مناجم اليورانيوم 

في املنطقة، وهذا ليس سرًا«.
النوايا  في  الجزائر وحدها من شكك  ليست 
الحقيقية لتواجد قوات فرنسية وغربية في 
منطقة الــســاحــل، فــمــوســكــو شــّكــكــت فــي ذلــك 
أيــضــًا، إذ أكـــد السفير الــروســي فــي الــجــزائــر 
إيغور بيليايف في تصريحات صحافية قبل 
أيام أن »روسيا تنظر بعن الريبة إلى تواجد 
ــوات األجــنــبــيــة فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل قد  ــقــ الــ
تكون غير مخلصة«. وأضــاف أنــه »قــد تكون 
ــوات أجــنــبــيــة في  ــود قــ هــنــاك نـــوايـــا وراء وجــ
النوايا غير  منطقة الساحل، وقد تكون هذه 
مخلصة، لذلك نحن نتابع األوضاع بناء على 
املعلومات التي نحصل عليها من األصدقاء«. 
ولفت إلى أنه »نحن نتابع ما يحدث، ونحن 
نـــرى أن الــوضــع لــم يتحّسن أمــنــيــًا. وهـــذا ما 
ــدا لــنــا فـــي الــوهــلــة  يــثــيــر لــديــنــا تــــســــاؤالت. بــ
األولى أن الغايات طيبة ألنه مشروع ملواجهة 
اإلرهــابــيــن لكن األفــعــال ال تــؤدي إلــى نتائج 
ــلـــومـــاســـي  ـــــــح تـــصـــريـــح الـــدبـ

ّ
ــة«. ومل ــيــ ــابــ ــجــ إيــ

الروسي إلى قلق من تواجد عسكري أميركي 
في منطقة الساحل وقرب الحدود الجزائرية، 
ف إثر مقتل أربعة جنود أميركين 

ّ
الذي تكش

فـــي الــهــجــوم الــــذي قــــام بـــه أحــــد الــتــنــظــيــمــات 
املسلحة فــي شمال مــالــي، عندما كــانــوا على 
مـــن ســـيـــارة عــســكــريــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
املاضي. وتــم االستيالء في حينه على  األول 
أســلــحــتــهــم، وعـــثـــر عــلــى ســيــارتــهــم فـــي وقــت 
فــــي مــنــطــقــة قـــــرب تــومــبــوكــتــو املــــالــــي. وهـــو 
مــا عـــزز فــرضــيــة الــتــقــاريــر عــن وجــــود قــاعــدة 
عسكرية أميركية في منطقة الساحل، للقيادة 
العسكرية األميركية ألفريقيا املعروفة باسم 

»أفريكوم« ومقّرها أملانيا.
ــم تـــبـــِد الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة أيـــــة مـــواقـــف  لــ
قــرب حدودها  املتحركة  الــرمــال  علنية بشأن 
فـــي شـــمـــال مـــالـــي والـــســـاحـــل، لــكــنــهــا تــراقــب 
 

ّ
ــراك، فــــي ظـــل ــ ــــحـ ــذا الـ ــ ســيــاســيــًا وعـــســـكـــريـــًا هـ
ــــت فــــي إعـــــــادة الــتــوتــر  مــســاهــمــتــه بــشــكــل الفـ
الــدراســات  املنطقة. وبحسب مدير مركز  إلــى 
الجزائري حسني  االستراتيجية في جنيف، 
عبيدي فإن »التدخل الفرنسي يهدد بتجاوز 
املــبــادرة الــجــزائــريــة إلحـــالل الــســالم فــي مالي 
والــنــيــجــر، ونـــســـف خـــطـــوات اتـــفـــاق الــجــزائــر 
ــع فــــي مــــايــــو/أيــــار 2015 بــــن حـــركـــات  ــوقــ املــ
بـــامـــاكـــو.  فــــي  املـــركـــزيـــة  والـــحـــكـــومـــة  األزواد 
التوتر املسلح بــن هذه  ناهيك عــن أن عــودة 
الذي  الفرنسي  العسكري  والتدخل  األطـــراف 
تعترض ضده بعض قبائل الطوارق، بسبب 
تقارير عــن حــدوث تــجــاوزات وخــرق لحقوق 
ر 

ّ
يوف العسكرية،  العمليات  هــذه  في  اإلنسان 

ــة لــتــجــمــيــع  ــيــ ــابــ مـــنـــاخـــًا لــلــمــجــمــوعــات االرهــ
العمليات  صفوفها. وهــو ما يفسر بوضوح 
ذتها مجموعة أنصار 

ّ
االستعراضية التي نف

اإلســالم في باماكو وواغــادوغــو وبــلــدات في 
شمالي مالي والنيجر«.

)Getty/انتهت مرحلة أولى من التفاوض بين الطرفين )تييري موناّس

تقود فرنسا عمليات الساحل )لودوفيك مارين/فرانس برس(

خالل لقائهما في الرياض على هامش القمة اإلسالمية األميركية ــ مايو 2017 )ماندل نغان/فرانس برس(

إيران وإيران وإيران... 
هذه هي الكلمة 

التي قد تهيمن 
على أحاديث كل 

من دونالد ترامب 
ومحمد بن سلمان 

اليوم في البيت 
األبيض، وإن تطلب 

األمر قد تضاف 
إليها تنويعات حول 

شكل إخراج »صفقة 
القرن«

في  المتحّركة«  بـ»الرمال  محللوها  يصفه  مّما  قلقها  الجزائر  تبدي 
فرنسا  محاوالت  ظّل  في  خصوصًا  أفريقيا،  وشمال  الساحل  منطقة 

استدراج الجيش الجزائري للمشاركة في العمليات العسكرية
خاصالحدث

حروب وصفقات 
بين ترامب وبن سلمان

قلق جزائري من االستدراج 
الفرنسي إلى حرب الصحراء

متابعةتقرير

فلسطينيًا
في ما يتعلق بالخطة 

األميركية لتصفية ما بقي 
من القضية الفلسطينية، 

والتي انضّم بن سلمان 
إلى الضغط على القيادة 

الفلسطينية للتوقيع 
عليها، فإنه يتوقع أن 
تحضر في لقاء اليوم، 

ربما لوضع اللمسات 
األخيرة على شكل 

إخراجها إلى العلن، وهو 
أمر محتمل حصوله في 

مايو المقبل.

ترجيح إلغاء القمة 
األميركية ــ الخليجية... 

وبن زايد يؤجل زيارته

لم تنجح العمليات 
الفرنسية السابقة في 

منع توّسع العمليات 

إيران ومواجهتها 
مباشرة أو بالواسطة 

ستتصدر اجتماع اليوم

اتفاق على مرحلة 
انتقالية ممتدة حتى 

نهاية عام 2020

آلية العمل المتوارثة 
في البيت األبيض شبه 

معطلة

باريس تحاول استدراج 
الجزائر لتوريطها في 

استنزاف عسكري

خرجت بريطانيا وأوروبا 
باتفاق مؤقت بينهما، 

حلّا فيه المسألة األيرلندية 
جزئيًا، مع التعّهد 

بمواصلة المفاوضات 
في هذا الشأن حصرًا

تزداد التحذيرات في 
واشنطن من أزمة الحكم 

التي تمر بها البالد، مع 
تعطل أجواء العمل في 
البيت األبيض لتحل محلها 

الفوضى

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018



9

رواتب كردستان تنعش األسواق
أمــس،  العراقية،  الحكومة  أعلنت 
عن إطالق مرتبات موظفي إقليم 
ــال(، من  ــمــ كـــردســـتـــان الــــعــــراق )شــ
بينهم مقاتلو البشمركة، بعد انقطاع دام عدة 
أشهر، وأسفر عن أزمة اقتصادية في اإلقليم 
تسببت في ركــود األســواق وارتفاع معدالت 
الفقر، خصوصًا بني املوظفني البالغ عددهم 
نحو مليون وربع املليون. ورصدت »العربي 
الجديد« تحّسنًا فوريًا في حركة االستهالك 
في أسواق إقليم كردستان، إثر إعالن صرف 
املواطنون على اإلنفاق  أقبل  الــرواتــب، حيث 
بــعــد إحــجــامــهــم، إال عــن شـــراء الــضــروريــات. 
ويــأتــي الـــقـــرار بــعــد سلسلة مــفــاوضــات بني 
بغداد وأربيل دامت عدة أسابيع، حيال ملف 
مرتبات املوظفني في اإلقليم، حيث اشترطت 
بعد  بنفسها،  املوظفني  عــدد  مراجعة  بغداد 
ــاء وهــمــيــة  ــمــ شـــكـــوك تــشــيــر إلـــــى وجــــــود أســ
ملوظفني تدفع بغداد لهم شهريًا أموااًل تذهب 
ــــى جـــهـــات حـــزبـــيـــة فــــي كــــردســــتــــان. وعــقــب  إلـ

اإلعــــالن عــن صـــرف بــغــداد املــرتــبــات، شهدت 
أسواق اإلقليم انتعاشا ملحوظا، وقال عضو 
»العربي  لـ  آراس،  أربيل، محمد  غرفة تجارة 
الجديد«، إن مرتب شهر واحد كفيل بتحريك 
الــســوق الـــراكـــد بــالــتــأكــيــد. وأضــــاف »أســــواق 
الـــســـيـــارات واألثـــــاث واملـــــواد الــكــمــالــيــة كــانــت 
متوقفة، فالناس ال تدخل إال أسواق الخضار 
والــطــعــام والــحــاجــيــات األســاســيــة مــنــذ قطع 

بغداد املرتبات«.
مـــن جــانــبــه، قــــال عــضــو الـــبـــرملـــان الــعــراقــي 
لـ  سعيد،  زانـــا  الكردستاني،  التحالف  عــن 
»العربي الجديد«، إن »آخر مرتب وصل إلى 
اإلقــلــيــم كـــان فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن املــاضــي، 
ــرواتــــب، أمـــس،  ورغــــم الــتــرحــيــب بــصــرف الــ
املبلغ ال يكفي لكل املوظفني، فاإلقليم  لكن 
بحاجة إلى 800 مليار دينار لدفع مرتبات 
مــوظــفــيــه، ومـــا وصـــل هــو نــحــو 318 مليار 
دينار، ما يعني أن نظام االدخار سيستمر 
الــعــمــل بـــه فـــي اإلقـــلـــيـــم«. ونـــظـــام االدخـــــار 

ــة داخـــل اإلقــلــيــم، حيث قــررت  أحــدثــتــه األزمـ
أربــيــل مــنــح املــوظــف 40% فــقــط مــن مرتبه 
إجـــبـــاري 60%، بسبب  بــشــكــل  لـــه  وتـــدخـــر 
عــــدم امــتــالكــهــا األمـــــــوال لـــصـــرف مــرتــبــات 
ــع ســـعـــيـــد، أعـــتـــقـــد أن كــل  ــابــ املــــوظــــفــــني. وتــ
مــرتــب، لكن  مــوظــف سيحصل على نصف 
الــســؤال األهـــم: مــا مصير مــرتــبــات األشهر 
املاضية؟ وهو ما ننتظر من بغداد اإلجابة 

عنه بالتأكيد.
وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي، أمـــس، أن »مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
الــعــراقــي وّجــــه رســالــة إلـــى وزارة املــالــيــة في 
تحويل  على  نصت  كردستان  إقليم  حكومة 
ديــنــار، منها  مليون  مــلــيــارًا و540  نحو 317 
نحو 281 مليارًا و724 مليون دينار ملوظفي 
ــدا وزارة الــبــشــمــركــة،  إقــلــيــم كـــردســـتـــان، مـــا عـ
لــوزارة  دينار  مليون  مليارًا و816  ونحو 35 
الـــبـــشـــمـــركـــة«. وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان أن »إقـــلـــيـــم 
كردستان يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف 

رواتــب املوظفني بنظام االدخــار«. من جانبه، 
علق املتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد 
املدفوعة  املــبــالــغ  قلة  مسألة  على  الــحــديــثــي، 
املرتبات  قيمة  لثلث  تكفي  ال  وأنــهــا  لإلقليم، 
ــاء فــــي الـــبـــرملـــان  ــح أعــــضــ ــ ــ الـــكـــلـــيـــة، كـــمـــا أوضـ
بالقول  الكردستاني،  التحالف  عــن  العراقي 
مليار   318 االتــحــاديــة صــرفــت  »الحكومة  إن 
ديـــنـــار عـــراقـــي لـــتـــوزع عــلــى جــمــيــع املــوظــفــني 
في إقليم كردستان«. وبــنّي الحديثي أن آلية 
االتــحــاديــة  للحكومة  بالنسبة  الــرواتــب  دفــع 
هــو أنــهــا تــتــولــى تخصيص مبلغ مــعــني من 
الرواتب فيما يفترض أن يغطى املبلغ املتبقي 
من صادرات النفط ضمن الحقول الواقعة في 
اإلقليم. ويعتبر ملف مرتبات موظفي اإلقليم 
أحد أبرز املشكالت العالقة بني أربيل وبغداد، 
حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم 
أربيل نفطها إلى بغداد، وأن يتم التصدير من 
خاللها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك.
)العربي الجديد(

الكويت ــ العربي الجديد

قــــال مـــســـؤول بــــارز فـــي هــيــئــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 
األجــنــبــي املــبــاشــر فـــي الــكــويــت، إن بــــالده ستطرح 
خالل  دوالر،  مليار   100 بقيمة  استثمارية  فــرصــا 
بحضور  الثالثاء،  اليوم  ينطلق  استثماري  ملتقى 
ــة والــقــطــاع  ــدولــ كـــبـــار الـــقـــيـــادات الــحــكــومــيــة فـــي الــ
الخاص وممثلي قطاعات اقتصادية في دول عربية 

وآسيوية وأجنبية.
الجديد«،  »العربي  لـ فــي تصريح  املــســؤول،  وأضـــاف 
أن نــحــو 290 شــركــة مــن الــقــطــاع الــخــاص و15 جهة 

حكومية وأكثر من 22 ممثال حكوميًا من دول أجنبية 
الذي  الكويت لالستثمار 2018«،  تشارك في »ملتقى 

يستمر حتى غد األربعاء.
الكويت،  دولــة  أمير  برعاية وحضور  امللتقى  وُيعقد 
الشيخ صــبــاح األحــمــد الــصــبــاح، ويــهــدف إلــى إطــالع 
املــســتــثــمــريــن املــحــلــيــني واألجــــانــــب عــلــى الـــتـــطـــورات 
إلى  الخاص  بالقطاع  الدولة، والدفع  التشريعية في 

قيادة االقتصاد الوطني.
األجنبي  االستثمار  تشجيع  هيئة  عــام  مــديــر  وكـــان 
املباشر، مشعل الجابر، قال، في تصريحات صحافية 
الــتــرويــج للكويت  مــؤخــرًا، إن امللتقى يأتي فــي إطــار 

كــمــوطــن جـــــاذب لــالســتــثــمــار، والـــتـــعـــريـــف بــالــفــرص 
املتاحة في مختلف القطاعات.

ويــعــقــد املــؤتــمــر مــع اعــتــمــاد خــطــة إنــمــائــيــة خمسية 
جــديــدة تتضمن إنــفــاقــا تــطــويــريــا وإنــشــائــيــا يــقــارب 
103 مليارات دوالر في مشاريع استراتيجية تغطي 
قطاعات النفط والصناعة والطاقة الكهربائية واملياه 

واملواصالت والنقل والتنمية البشرية والعمرانية.
وقال راشد العجمي، الخبير في الشؤون االقتصادية، 
»العربي الجديد«، إن الكويت تعيش مرحلة جديدة  لـ
من االنفتاح على االستثمار األجنبي، ويجب تهيئة 
املشاريع  من  النوعية  هــذه  بمثل  االقتصادية  البيئة 

إلــى تيسير وتسريع  تــهــدف  الــتــي  الــكــبــرى  التنموية 
اإلجـــــراءات الــروتــيــنــيــة لــأفــراد والــشــركــات مــن مكان 
ــان تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي، حـــصـــلـــت »الـــعـــربـــي  ــ ــ واحــــــــد. وكـ
الجديد« على نسخة منه، في وقت سابق من مارس/
آذار الجاري، قد كشف عن تلقي الكويت نحو 14 طلبا 
االستثماري، بحجم  للترخيص  أجنبية  من شركات 

استثمارات يصل إلى 2.5 مليار دوالر. 
وتــركــزت هــذه املــشــاريــع، وفــقــا للتقرير، فــي مجاالت 
تقنية املعلومات واالتصاالت والطاقة واالستشارات، 
كما أن الشركات األجنبية تنتمي لجنسيات أميركية 
وهولندية وكندية وسنغافورية وصينية وإسبانية.

الكويت تطرح فرصًا استثمارية بـ 100 مليار دوالر

شركات مصرية في البورصة
قال محسن عادل، نائب رئيس 

بورصة مصر، إن من املتوقع طرح 
أربع أو خمس شركات خاصة 

لالكتتاب العام في البورصة خالل 
العام الجاري 2018. وأضاف 

عادل لرويترز، أمس اإلثنني، أن 
الشركات ستكون في قطاعات 

»الصناعة والعقارات والقطاع 

املالي«. تأتي تصريحات نائب 
رئيس البورصة بعد ساعات من 

إعالن وزير املالية عمرو الجارحي 
أن بالده تستهدف طرح حصص 

في ما بني أربع وست شركات 
حكومية بالبورصة خالل العام 
الجاري لجمع 12 إلى 15 مليار 
جنيه )679-848 مليون دوالر( 
ضمن برنامج لجمع 80 مليار 
جنيه خالل 24 إلى 30 شهرا 

عبر طرح حصص في 23 شركة. 
وقال عادل إن طروحات القطاع 
الخاص »ستكون ما بني كبيرة 

ومتوسطة... الطرح الكبير أي 
يزيد على ملياري جنيه واملتوسط 

في حدود مليار جنيه«، مشيرا 
إلى أن الطروحات الحكومية 

املزمعة »ستساهم في إنعاش 
السوق وعودة املستثمرين«. 

كان آخر طرح لشركات حكومية 
في البورصة في 2005، حني 

بيعت أسهم في املصرية 
لالتصاالت وأموك وسيدي كرير 

للبتروكيميائيات. 

تضاعف أرباح روسنفت
أعلنت شركة الطاقة الروسية 

روسنفت، أمس اإلثنني، ارتفاع 
صافي ربح الربع األخير من العام 
املالي، ملا يقرب من مثليه عنه قبل 

عام إلى 100 مليار روبل )1.74 
مليار دوالر(. وأضافت الشركة 

أن إنتاجها من السوائل بلغ 
56.51 مليون طن ليرتفع إنتاج 
العام بأكمله بنسبة 7.3% إلى 

225.5 مليون طن بما يعادل 4.53 
ماليني برميل يوميا. وزادت أرباح 
الربع الرابع قبل الفائدة والضرائب 
واإلهالكات واستهالك الديون إلى 

393 مليار روبل بإيرادات 1.7 
تريليون روبل.

سائقو أوبر يضربون بالهند
أضرب سائقو خدمتي »أوبر« 
و«أوال« لنقل الركاب عن العمل 
في أنحاء الهند، أمس،  وألجل 

غير مسمى مطالبني بزيادة 
أجورهم، بعد تأثرهم من زيادة 

عدد سيارات الشركتني وتقليص 
الحوافز التي تصرف لهم. 

ويتركز اإلضراب، على مومباي. 
وقال منظمون لإلضراب إن 
سائقني في مدن أخرى مثل 

العاصمة نيودلهي وبنغالورو 
وحيدر أباد وبيوني وغيرها 

سينضمون إليه. 
ولم تعلق أوبر، وفق رويترز، 

لكن متحدثا باسم »أوال« قال 
إنه من الصعب قياس تأثير هذا 

اإلضراب. 
وشكا كثير من الركاب من تأخر 

وصول سيارات لنقلهم ومن 
ارتفاع سعر الخدمة نتيجة لقلة 

عدد السيارات على الطرق.

أخبار

علي بابا 
تتوسع 

في آسيا

قالت مجموعة علي بابا القابضة، إنها ستستثمر مبلغًا إضافيًا قيمته مليارا دوالر في شركة التجارة اإللكترونية في جنوب شرق آسيا »الزادا«، واختارت 
مسؤولة تنفيذية كبيرة إلدارة الشركة. وستتولي لوسي بنغ، وهي من مؤسسي علي بابا ومسؤولة تنفيذية مخضرمة، منصب الرئيس التنفيذي لـ«الزادا«، 
خلفا ملؤسس الشركة، ماكس بيتنر، الذي سيصبح مستشارا كبيرا في علي بابا. وقالت متحدثة لرويترز إن حصة علي بابا سترتفع بفضل االستثمار 
الجديد، ولكنها لم تفصح عن النسبة. وكانت علي بابا تملك حصة 83% قبل االستثمار الذي يبلغ إجماليه اآلن أربعة مليارات دوالر، بعد أن ضخت ملياري 

دوالر في العامني املاضيني.
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المعركة ضد الغرب توصل بوتين لوالية رابعة

روسيا: خوف مبكر من »رئاسة أبدية«

تدويل أزمة تسميم سكريبال

مراقبو منظمة األمن 
والتعاون: االنتخابات بال 

منافسة فعلية

موسكو ـ العربي الجديد

ــمــــني فــي  ــائــ ــتــــشــ لــــــم يــــكــــن أشــــــــد املــ
محيط الرئيس الروسي فالديمير 
ــــني، يـــتـــوقـــع مـــنـــافـــســـة جـــديـــة  ــوتـ ــ بـ
لــه فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــروســيــة التي 
ــد، حــتــى أن حــصــولــه عــلــى نسبة  ــ جــــرت األحــ
املائة  في  الـــ77  قاربت  التصويت  من  قياسية 
فــي ظــل خوضه  مــن األصـــــوات، يمكن فهمها 
االنـــتـــخـــابـــات بــشــعــار »مــعــركــة ضـــد الـــغـــرب«، 
الروسية،  وسط تصاعد الخالفات األوروبية 
تحرشات  خلفية  على  الــروســيــة،  واألميركية 
موسكو بجيرانها، بدءًا بالتدخل في جورجيا 
ــواًل إلــى  وأوكــرانــيــا وضـــم جــزيــرة الـــقـــرم، وصــ
الــتــهــديــدات الــعــســكــريــة املــتــصــاعــدة والــحــشــد 
بــوجــه دول حــلــف األطـــلـــســـي، وتــفــجــر قضية 
السابق سيرغي  الروسي  الجاسوس  تسميم 
ســكــريــبــال فـــي بــريــطــانــيــا، مـــن دون نــســيــان 
التحقيقات األميركية في التدخل الروسي في 

االنتخابات األميركية.
ــارض  ــ ــعـ ــ ــاب املـ ــ ــيـ ــ ــع غـ ــ ــل، مــ ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ ــ ــل هـــــــذه ال ــ كــ
الرئيسي لبوتني، ألكسي نافالني، إضافة إلى 
ــدة، تفسر  تـــجـــاوزات تــحــدثــت عنها أطــــراف عـ
إلــى واليــة رابعة، قد  الوصول السهل لبوتني 
ال تكون األخيرة له، فأجواء اإلعــالم الروسي، 
خصوصًا املعارض، باتت تتحدث عن شعور 
لن تكون األخيرة  املقبلة  الست  السنوات  بأن 
لبوتني في السلطة. هذا الواقع يقّرب املشهد 
فـــي مــوســكــو مـــن صــــورة بــعــض االنــتــخــابــات 
الصورية التي تشهدها دول عربية للتجديد 
الــحــيــاة على رأس  ملــدى  وإبــقــائــهــم  لزعمائها 
ــاد يــحــصــد نــســبــة تــقــارب  الــســلــطــة، فــبــوتــني كـ
ــا يــحــصــل عــلــيــه هـــــــؤالء، غـــيـــر أن الــرئــيــس  مــ
الـــروســـي يــبــقــى حــاجــة حــتــى لــخــصــومــه لحل 
غنى  ال  ليكون شريكًا صعبًا  دولــيــة،  مشاكل 
عنه راهنًا، وفق أولى املواقف األوروبية التي 

صدرت بعيد النتائج.
االنتخابات  فــي  فـــوزًا قياسيًا  بــوتــني  وحــقــق 
الرئاسية التي جرت األحد، ليبدأ والية رابعة 
ينالها  نتيجة  أفضل   

ً
لست ســنــوات، مسجال

في انتخابات بحصوله على 76.67 في املائة 
من األصوات في االقتراع. نتيجة االنتخابات 
لـــدى شعبنا«،   

ً
»ثــقــة وأمــــال بــوتــني  رأى فيها 

مضيفًا في كلمة بعد انتخابه »سنقوم بعمل 
كبير في شكل مسؤول وفاعل«. وخاض بوتني 
االنتخابات في مواجهة سبعة مرشحني، لكن 
ُمنع  نافالني  ألكسي  للكرملني  أبرز معارض 
من املشاركة في االنتخابات ألسباب قانونية. 
وكــــان أقــــرب مــنــافــس لــبــوتــني مــرشــح الــحــزب 
الــشــيــوعــي بــافــل غــروديــنــني الـــذي نـــال 11.79 
فــي املـــائـــة. وكـــان الفــتــًا نــيــل بــوتــني تــأيــيــد 92 
في املائة من األصــوات في شبه جزيرة القرم 
الــتــي ضمتها روســيــا فــي 2014.  األوكــرانــيــة 
ونــــددت املــعــارضــة الــروســيــة ومــنــظــمــات غير 
»آالف التجاوزات« في االنتخابات  حكومية بـ
ــبـــني فــي  ــاخـ ــل نـ ــقـ ــة، وخــــصــــوصــــًا نـ ــيــ ــرئــــاســ الــ
الشرطة وتهديد مراقبني  حافالت من جانب 
وحشو صناديق بهدف رفع نسبة املشاركة. 

الــذي يبلغ مــن العمر 65 عــامــًا، أمضى منها 
بذلك  السلطة، سيبقى  في  عامًا   18 من  أكثر 
رئيسًا لوالية رابعة لروسيا حتى العام 2024 
على األقــل، وهو ُيعتبر الرئيس الذي أمضى 
أطول فترة في الحكم في روسيا منذ ستالني. 
وتــحــدث مـــؤيـــدوه عــن أن الــضــغــوط الغربية 
عليه، دفعت بالروس إلى االلتفاف أكثر حول 
بوتني  حملة  بــاســم  املتحدث  وقـــال  رئيسهم. 
االنــتــخــابــيــة، أنـــدريـــه كــــونــــدراشــــوف: »يــجــب 
شكر بريطانيا على هذا األمر«، مضيفًا »لقد 
قاموا بزيادة الضغط علينا حني كنا بحاجة 
اعــتــبــرت صحيفة  كــذلــك،  لتعبئة صــفــوفــنــا«. 
»كومسومولسكايا برافدا« املوالية للكرملني، 
للغرب،  ســاحــقــة«  »ضــربــة  تشكل  النتائج  أن 
مضيفة أن »أسوأ كابوس لشركائنا الغربيني 

قد تحقق«.
أمـــا الــصــحــافــيــون الــلــيــبــرالــيــون، فــأعــربــوا عن 
تخوفهم من إحكام بوتني قبضته السياسية 
عــلــى الــبــالد. وانــتــقــد الــصــحــافــي فــي صحيفة 
كــوشــر،  ام«، ســتــانــيــســالف  »كــومــرســانــت اف 
املــعــارضــة فــي مــقــال عــلــى املــوقــع اإللــكــتــرونــي 
االتــفــاق  فــي  إخفاقها  إن  فيه  قــال  للصحيفة، 
بـــني أطــيــافــهــا ســاعــد بـــوتـــني. وقــــال »لـــو كنت 
مـــكـــان بـــوتـــني ملــنــحــتــهــم مـــكـــافـــآت حــكــومــيــة«. 

»فيدوموستي«  صحيفة  ركـــزت  جهتها،  مــن 
عندما   »2024 العام  »مشكلة  على  الليبرالية 
ســـيـــحـــول الــــدســــتــــور دون تــمــكــن بـــوتـــني مــن 
»ليس  وقالت  متتالية.  ثالثة  لوالية  الترشح 
ــأن الـــســـنـــوات الـــســـت املــقــبــلــة  ــ ــنـــاك شـــعـــور بـ هـ
ستكون األخيرة لبوتني في السلطة«. وكتبت 

ــا انــتــقــال الــســلــطــة  ــام إمــ ــ الــصــحــيــفــة »نـــحـــن أمـ
الدستور  أو تعديل  إلى خلف يتم تحضيره، 
للحفاظ على السلطة الشخصية«، معتبرة أن 
بوتني يواجه »مخاطر مقبلة«. غير أن بوتني 
الحياة.  مــدى  الــبــقــاء رئيسًا  قــد استبعد  كــان 
وقــال للصحافيني، مساء األحــد: »هل سأبقى 

هنا حتى أبلغ املائة عام؟ كال«.
ــا بــتــهــنــئــة  ــيــ ــم يـــتـــأخـــر حـــلـــفـــاء روســ دولــــيــــًا، لــ
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ،  فــالــرئــيــس  بـــوتـــني، 
ــــني الـــصـــني  ــة بـ ــعــــالقــ ــة، إن الــ ــ ــالــ ــ ــي رســ ــ قــــــال فـ
وروسيا »في أفضل مستوياتها التاريخية«. 
روحاني  اإليــرانــي حسن  الرئيس  هنأ  كذلك، 
ــــوزه الــســاحــق« في  نــظــيــره الـــروســـي عــلــى »فـ
ــــى تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات  االنـــتـــخـــابـــات، داعــــيــــًا إلـ
الــثــنــائــيــة. أمـــا رئــيــس الــنــظــام الــســوري بشار 
األســــد، فــلــم يــنــَس جــهــود بــوتــني إلنـــقـــاذه، إذ 
قال في برقية تهنئة وجهها له، إن »االتحاد 
ــــف ضـــــد اإلرهــــــــاب  ــ الــــــروســــــي بـــقـــيـــادتـــكـــم وقـ
، وســاهــمــتــم مــســاهــمــة مــشــكــورة 

ً
ــواًل وفـــعـــال قــ

مـــع الــجــيــش الــعــربــي الـــســـوري بــدحــر الــقــوى 
اإلرهـــابـــيـــة الــتــكــفــيــريــة عـــن مــعــظــم األراضـــــي 
السورية«. على الجهة األخرى، بدا أن بوتني 
استعراضه  وبــعــد  يــحــاول طمأنة خــصــومــه، 
قبل أيام ألسلحة متطورة وحديثة، عاد أمس 
ليقول إنه »لدينا خطط لخفض إنفاقنا على 
الــدفــاع خــالل هــذا الــعــام والــعــام املقبل. ولكن 
ذلك لن يؤدي إلى أي خفض في قدرات بالدنا 
الــدفــاعــيــة«، مــضــيــفــًا: »لـــن نــســمــح بـــأي شكل 
مـــن أشـــكـــال ســبــاق الــتــســلــح«. وجـــــاءت أولـــى 
الروسية  االنتخابات  األوروبية على  الــردود 
ــــر خــارجــيــتــهــا،  مـــن أملـــانـــيـــا، الـــتـــي اعــتــبــر وزيـ
ــا »ســتــبــقــى شــريــكــًا  ــيـ ــــاس، أن روسـ هــايــكــو مـ
لحل  للتوصل  إليها  الحاجة  مؤكدًا  صعبًا«، 
مــشــكــالت دولـــيـــة كــبــيــرة. كــمــا أعــلــن متحدث 
بـــاســـم املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة أنــجــيــال مــيــركــل 
انتخابه في  إعــادة  أنها ستهنئ بوتني على 
رسالة ستثير فيها »التحديات« في العالقات 
بني البلدين. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، فـــذّكـــر »بــتــمــســكــه بـــحـــوار بــنــاء بني 

روسيا وفرنسا وأوروبا«.

8
سياسة

لم تهدأ األزمة 
البريطانية الروسية على 
خلفية تسميم العميل 

المزدوج السابق، 
سيرغي سكريبال، وابنته، 

إذ استمرت االتهامات 
والتصريحات الحادة بين 

الطرفين

انتهت االنتخابات الروسية بنتيجة متوقعة مع فوز قياسي لفالديمير بوتين بوالية رابعة، بنسب تأييد قريبة مما يحصل في 
بعض االنتخابات العربية، فيما كانت أوروبا تتحدث عن الحاجة للتعاون مع موسكو لحل المشاكل الكبرى

)Getty( حصل بوتين على نحو 77 في المائة من األصوات

ال تزال األزمة الروسية البريطانية الحادة، 
بتسميم  ملوسكو  لــنــدن  اتــهــام  خلفية  على 
السابق، سيرغي  املــزدوج  الروسي  العميل 
ســكــريــبــال، وابــنــتــه يــولــيــا، بــغــاز أعــصــاب، 
تــتــصــاعــد، إذ اســتــمــر الـــطـــرفـــان فـــي تــبــادل 
االتهامات والتصريحات العنيفة، في وقت 
ــبـــراء دولــــيــــون مـــن »مــنــظــمــة حظر  ــزور خـ ــ يـ
األسلحة الكيميائية« بريطانيا، ألخذ عّينة 
إلجــراء  املستخدم،  الكيميائي  العنصر  من 

تحاليل.
وعّبر االتحاد األوروبـــي، أمس اإلثنني، عن 
»تضامن مطلق« مع بريطانيا. وقال الوزراء 
الـ28، في بيان مشترك، خالل اجتماعهم في 
بــروكــســل »إن االتــحــاد األوروبــــي يعّبر عن 
تضامنه املطلق مع اململكة املتحدة ودعمه 
لــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك جــهــود املــمــلــكــة املــتــحــدة 
أمام  الجريمة  إلحضار املسؤولني عن هذه 
لــه على  الــعــدالــة«. وفــي أول تعليق مباشر 
القضية بــعــد فـــوزه بــواليــة رئــاســيــة رابــعــة 
في روسيا، رفض الرئيس فالديمير بوتني 
االتهامات للدولة الروسية، ووصفها بأنها 
ــراء«. وقـــال بــوتــني أمـــام أنــصــاره،  »مــجــرد هــ

ــراء وتــفــاهــات وكـــالم  ــه مــجــرد هــ ــــد، »إنــ األحـ
فــارغ، أن يسمح أحــد ما في روسيا لنفسه 
بــالــقــيــام بــمــثــل هــــذا الــعــمــل الــطــائــش قبيل 

االنتخابات وكأس العالم«. 
 »روسيا ال تملك مثل هذه الغازات. 

ّ
وأكد أن

تحت  الكيميائية  أسلحتنا  كــل  دمــرنــا  لقد 
إشراف املنظمات الدولية، وكنا أّول من فعل 
ذلــك، على عكس بعض من شركائنا الذين 
وعــــدوا بـــأن يفعلوا ذلـــك، ولــكــن لــأســف لم 

يفوا بوعودهم«. 
الــجــاســوس  إلـــى أن تسميم  وأشــــار بــوتــني 
الــروســي الــســابــق وابــنــتــه »مـــأســـاة«، ولكنه 
بــريــطــانــيــا بأنهما  كــــان زعــــم  إنــــه »إذا  قــــال 
تـــعـــّرضـــا لـــهـــجـــوم بــــغــــاز أعــــصــــاب صــمــمــه 
السوفييت صحيحًا، لكانا لقيا مصرعهما 

على الفور«.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــوتــرات، قـــال بــوتــني إن 
وقال  لندن.  مع  للتعاون  مستعدة  موسكو 
التحقيقات  للمشاركة في  »إننا مستعدون 
الالزمة، ولكن كي يتحقق ذلك البد أن تكون 
هـــنـــاك رغـــبـــة مـــن الـــطـــرف اآلخــــــر، ونـــحـــن ال 
نرى ذلك حتى اآلن. ولكننا ال نستبعد ذلك 
ممكنة«.  املشتركة  فالجهود  األجــنــدة،  مــن 
ر املتحّدث باسم بوتني، ديمتري 

ّ
كذلك، حذ

بــيــســكــوف، بــريــطــانــيــا، ودعــاهــا إلـــى تقديم 
»أّدلة« تثبت االتهامات، أو »االعتذار«. 

 
ً
 أم آجـــال

ً
ــال بــيــســكــوف، اإلثـــنـــني »عـــاجـــال وقــ

يــجــب الـــــرد عــلــى هــــذه االتـــهـــامـــات الـــتـــي ال 
أساس لها: إما عبر دعمها باألدلة املناسبة، 

أو االعتذار«.
بوريس  البريطاني،  الــخــارجــيــة  وزيـــر  لكن 
جـــونـــســـون، ولــــدى وصـــولـــه إلــــى بــروكــســل، 
أمس، للمشاركة في اجتماعات مع الحلفاء 
ــم يـــعـــودوا  ــال »لــ فـــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي، قــ
قادرين على خــداع أحد بعد اآلن«، مضيفًا 
أن »النفي الروسي املتكرر يزداد عبثية، إن 

األكــاذيــب   )...( فــي  الحقيقة  إخــفــاء  محاولة 
ــيـــة  والـــتـــشـــويـــش هــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة روسـ

تقليدية«. 
ــلـــدًا على  : »نـــــــادرًا مـــا تــجــد بـ

ً
ــال ــائــ وتـــابـــع قــ

في  يتعّرض،  لم  بروكسل  في  هنا  الطاولة 
ــيــــرة، إلــــى شــكــل مـــن أشــكــال  الـــســـنـــوات األخــ

السلوك الروسي الخبيث واملخّرب«.
اتــهــم جــونــســون موسكو بتخزين  واألحــــد، 
غــاز األعــصــاب الــذي طــوره السوفييت، في 
األسلحة  لحظر  الدولية  للمعاهدة  انتهاك 

الكيميائية. 
السنوات  خــالل  بالفعل،  أدلـــة  »لدينا  وقـــال 
لم تكن تحقق  بــأن روسيا  املاضية،  العشر 
فــقــط فـــي تــســلــيــم غــــــازات أعـــصـــاب لتنفيذ 
اغــتــيــاالت، بــل أيــضــًا كــانــت تــقــوم بتصنيع 

وتخزين نوفيتشوك«.
مــن جــانــبــه، أّكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي، 
هــايــكــو مـــاس، أمـــس، أن االتــحــاد األوروبــــي 
ــــوار بــريــطــانــيــا وتــحــلــيــلــهــا ملا  يــقــف إلــــى جـ
حدث. كذلك، اتفق وزير الخارجية الفرنسي، 
جــان إيــف لــودريــان، مــع تصريحات مــاس، 

وقال »نتقاسم التحليل البريطاني«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــت وزيـــــــــــــرة الــ ــــضــ بـــــــــدورهـــــــــا، رفــ
السويدية، مارغوت والستروم، التلميحات 
الروسية بأن بلدها ربما يمتلك مخزونات 
مـــن غـــاز األعـــصـــاب »نــوفــيــتــشــوك«. وقــالــت 
ــيـــف وغــــيــــر مـــبـــرر  »هــــــــذا مــــجــــرد أمـــــــر ســـخـ
تــمــامــًا. أعــتــقــد أنـــهـــم يـــحـــاولـــون خــلــق نــوع 
مــن االنــحــراف عــن املــشــكــالت الحقيقية في 
هــذا الــصــدد«. وال يــزال سكريبال الــذي باع 
ضمن  إليها  وانتقل  بريطانيا  إلــى  أســـرارًا 
صفقة تبادل جواسيس في 2010، في حالة 
حرجة مع ابنته يوليا، بعد العثور عليهما 
فاقدي الوعي على معقد في حديقة، في 4 

آذار/مارس.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

ــن والــتــعــاون  كــمــا اعــتــبــر مــراقــبــو منظمة األمـ
في أوروبا أن االنتخابات الروسية لم تشهد 
»مــنــافــســة فــعــلــيــة«، فــيــمــا ســجــلــت تـــجـــاوزات 
املشاركة. ونشرت  إلى تضخيم نسبة  تهدف 
لإلشراف  دولــيــًا  مراقبًا   481 األحـــد،  املنظمة، 
أمس،  تقريرها،  االنتخابات، وقالت في  على 
إن »القيود على الحريات األساسية املتعلقة 
من  قد حــدت  والتعبير،  والتجمهر  بالتجمع 
غياب  عن  ونتجت  السياسي  العمل  مساحة 
املنافسة الفعلية«. وأضاف التقرير أن عددًا من 
االنتخابات  شرعية  انتقدوا  الذين  النشطاء 
ــال إن الــلــجــنــة املــركــزيــة  تــم تــوقــيــفــهــم، لــكــنــه قـ
لالنتخابات أدت عملها »بفعالية وشفافية« 
مة، 

ّ
فيما عملية التصويت »جرت بطريقة منظ

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــــجــــاوزات مــتــعــلــقــة بــســريــة 
بوتني  ــــوات«.  األصـ فــرز  وشفافية  التصويت 

متابعة

■ فالديمير بوتني: منذ نحو 50 سنة علمتني شوارع #لينينغراد قاعدة 
جوهرية، إذا لم يكن هناك مفّر من الشجار، ال بّد أن تكون صاحب الضربة 

األولى«. هل نفهم من كالم بوتني أنه سيكون سّباقًا لضربة نووية في حال 
تحّرشت به أميركا والدول األوروبية؟ وحده املستقبل يملك اإلجابة

■ #روسيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل تفكك االتحاد السوفييتي. إذ 
طب آخر للعالم الذي لم يعد يتحكم به القطب األوحد املتمثل 

ُ
عادت كق

رّوعة في #سورية، إال أنه وضع 
ُ
بالواليات املتحدة، ورغم جرائم #بوتني امل

بالده على الطريق الصحيح

■ يعني البشير يحكم من سنة 1956 حتى 2018؟ يعني البشير بيحكم ليه 
62 عامًا. الطعمية شكلها كانت ليها أسبوع وتخّمرت

■ املؤشرات األولية النتخابات املصريني في الخارج تشير إلى تقدم املرشح 
عبد الفتاح السيسي في السعودية واإلمارات والكويت ووكالة البلح

■ #هقاطع_املسرحية_عشان األربع أجوان بتوع محمد صالح في الدوري 
االنكليزي، فرحوا املصريني أكتر من األربع سنني بتوع #السيسي

■ الشعب اليمني تعداده تقريبًا نحو 30 مليون نسمة. وأغلبية الشعب 
وبنسبة 98 في املائة ال يتفقون مع الحوثيني وال مع مشروعهم. إذًا ملاذا 

الحوثي ُيسيطر على نسبة 98 في املائة؟ إنه العناد واملماحكات السياسية 
بني أطراف عدة تتصارع من أجل أن يتولى كل منها

■ العرب خذلوا الشعب اليمني. شاهدنا خروج تظاهرات ومسيرات بجميع 
بلدان العالم منددة بما يحصل باليمن، والشيء املؤسف هو صمت معظم 

الشعوب العربية تجاه العدوان على اليمن

■ في #الغوطة استشهد 13 مدنيًا وجرح آخرون، وقامت الطائرات الروسية 
باستهداف مستودع للمواد اإلغاثية التي أدخلتها األمم املتحدة، ما أدى 

لتلف كميات كبيرة منها، إضافة لدمار املستودع. من ينقذ الغوطة من هذه 
الدموية القاتلة؟

■ اإلمارات تتجه ملواجهة اإلصالح بتشكيل »قوات نخبة أبناء تعز« بأكثر 
من 4 آالف فرد. تريد اإلمارات إغراقنا أكثر بداًل من القضاء على الحوثيني 

وعلى كل من سّولت له نفسه تدمير بالدنا

اعتبرت صحف روسية أن دعوة ألكسي نافالني، أبرز معارضي فالديمير 
إلى  وأدت  عكسي  تأثير  لها  كــان  االنتخابات  مقاطعة  إلــى  بوتين، 
مقاطعة  أن  »نيزافيسيمايا«  صحيفة  وكتبت  المشاركة.  نسبة  زيــادة 
صحيفة  ورأت  المحتجين«.  المواطنين  »حتى  بنفور  تسببت  نافالني 
»كومسومولسكايا برافدا« أن النتائج »سحبت البساط من تحت« نافالني 
الذي حارب من أجل إبراز الخروقات بواسطة حملة رقابة واسعة، إال أنه 

فشل في إثبات أن بوتين ال يحظى بتأييد وطني.

دور نافالني

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018
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اقتصاد
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بغداد ـ براء الشمري 
عدن ـ فاروق الكمالي 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تــعــّد الـــحـــروب أبـــرز األســـبـــاب التي 
ســـاهـــمـــت فــــي تــــآكــــل احــتــيــاطــيــات 
ــيـــة مــن  ــعـــربـ الــــعــــديــــد مــــن الـــــــــدول الـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن املــســاعــي  ــبـــي، وعـ ــنـ الــنــقــد األجـ
الــحــكــومــيــة واملـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة تــواصــل 
نــزيــف االحــتــيــاطــي فــي كــل مــن الــعــراق وليبيا 

والــيــمــن وســـوريـــة، كــذلــك انعكس هـــذا الوضع 
املــالــي املــتــأزم سلبًا على معيشة شعوب هذه 
ف األمر عند تآكل االحتياطي، 

ّ
الدول. ولم يتوق

ألرقــام  والداخلية  الخارجية  الــديــون  زادت  بل 
قياسية وزاد العجز املالي والتجاري في بعض 
هذه الدول التي ما زالت تدور رحى الصراعات 
العسكرية فيها، على الرغم من الجهود الدولية 

بذل من أجل وقفها.
ُ
والعربية التي ت

العراق
عــانــى الـــعـــراق مــن حــــروب واضـــطـــرابـــات على 
مدار السنوات املاضية كلفته ثمنًا باهظًا، إذ 
تــدهــورت مختلف املــؤشــرات االقــتــصــاديــة، ال 
ق باالحتياطي النقدي الذي 

ّ
سيما في ما يتعل

إذ انخفض  عـــام 2014،  مــنــذ  تــراجــعــه  واصــــل 
كـــان 77  بــعــد أن  إلـــى 66 مــلــيــار دوالر  حينها 
مــلــيــار دوالر فـــي الــســنــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا، ثم 
انخفض إلى 53.7 مليار دوالر سنة 2016، ثم 
45 مليار دوالر في 2017، بحسب إحصائيات 
رســمــيــة.  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك الــتــراجــع أكــد 
البنك املركزي أنه لن يعتمد تعويم الدينار من 

214.9 ريــااًل للدوالر بداية 2015، إلى نحو 
بمعدل   ،2018 آذار  مــــارس/  فــي  ريــــال   500
ــذا ســاهــم  ــ ــثـــر مــــن 100%، وهــ أكـ انـــخـــفـــاض 
التراكمي.  التضخم  معدل  زيـــادة  فــي  بقوة 
وأعلنت السعودية عن دعم العملة اليمنية 
الرغم  بملياري ريال كوديعة نقدية، وعلى 
مـــن ذلــــك تـــواصـــل انـــخـــفـــاض قــيــمــة الـــريـــال 
الــيــمــنــي. وقــــال الــتــقــريــر الــســنــوي الــصــادر 
»إن  لــعــام 2017  اليمني  املــركــزي  البنك  عــن 
تسبب  الخارجية  االحتياطيات  استنزاف 
البنك،  وضـــع  معالجة  خــيــارات  باستنفاد 
وعــجــزه عــن ســـداد الــتــزامــاتــه الــداخــلــيــة في 
ويؤكد   .»2016 يوليو  منذ  املرتبات  صــرف 
ــتـــهـــاوي املــتــســارع  ــتـــصـــاد أن الـ خـــبـــراء االقـ
لــلــريــال يــرتــبــط بــالــحــرب وتــداعــيــاتــهــا على 
مختلف مــنــاحــي االقــتــصــاد.  وبـــّن أســتــاذ 
املــــصــــارف فــــي املـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــي لــلــعــلــوم 
اإلدارية باليمن، طارق عبد الرشيد، أهمية 
احتياطي النقد األجنبي في االقتصاد وفي 
دعم العملة املحلية، وخطر استنزافه الذي 
اقتصادي شامل. وقــال عبد  بانهيار  يهّدد 
الــرشــيــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »احــتــيــاطــي 
النقد األجنبي يمنع حــدوث اختناقات في 
عمليات استيراد السلع الغذائية األساسية 
واملحروقات، ويخفف من حدة االضطرابات 

- االستثنائية - في سعر الصرف.

ليبيا
كــشــف الــتــقــريــر ربــــع ســنــوي ملــصــرف ليبيا 
املركزي نهاية العام املاضي أن احتياطيات 
شهرًا   55 تكفيها  األجــنــبــي  النقد  مــن  ليبيا 
إلــى 65 مليار دوالر، وذلك  وأنها انخفضت 
بعد أن كانت أكثر من 130 مليار دوالر قبل 
اندالع الثورة عام 2011. ونوه عضو مجلس 
إدارة مصرف ليبيا املركزي مراجع غيث في 
حديثه لـ »العربي الجديد« بأن االحتياطيات 
مـــن الــنــقــد األجـــنـــبـــي جـــيـــدة وتــكــفــيــهــا ثــاث 
ــال إن هــنــاك تــعــافــيــًا فـــي إنــتــاج  ســـنـــوات. وقــ
ــام املــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ ــن الـــنـــفـــط خــــــال الـ ــ لـــيـــبـــيـــا مـ
وصــــواًل إلـــى مــعــدالت جــيــدة.  وحـــول إنــفــاق 
احتياطياتها  مــن  مــن %51  يــقــرب  مــا  ليبيا 
الــنــقــديــة خـــال الــســبــع ســنــوات املــاضــيــة قــال 
إن االحــتــيــاطــيــات كـــانـــت تـــقـــدر بــنــحــو 112 
بنحو  املجنب  إلــى  بــاإلضــافــة  دوالر،  مليار 
تـــآكـــل بــشــكــل كــامــل،  ــــذي  الـ 25 مــلــيــار دوالر 
بــاإلضــافــة إلـــى تـــراجـــع االحــتــيــاطــي إلـــى 65 
مليار دوالر، بسبب االضطرابات، على الرغم 
من االستمرار في سياسة التقشف وتعافي 
النفط. ومن جانبه قال مدير إدارة البحوث 
السابق  املــركــزي  واإلحــصــاء بمصرف ليبيا 
االئتماني  التصنيف  إن  الجديد«  »العربي  لـ
لليبيا متوقف منذ عام 2011، بسب ارتفاع 

نسبة املخاطرة واالضطرابات.

سورية
قـــــّدر االقـــتـــصـــادي الــــســــوري مــحــمــود حسن 
باملصرف  األجنبي  النقدي  االحتياطي  حجم 
املركزي في دمشق، بنحو مليار دوالر حاليًا، 
في حن كان نحو 20 مليار دوالر عام 2010، 
قبل أن يتراجع إلى نحو 18 مليار دوالر نهاية 
عــــام 2011، وفــــق مـــا أعـــلـــن املـــصـــرف املـــركـــزي 
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ  آنـــذاك. ويضيف حسن 
»جاءت تقديرات البنك الدولي عام 2016 بأن 
بسورية  األجــنــبــي  الــنــقــدي  االحتياطي  حجم 
قد تراجع من نحو 20 مليار دوالر إلــى نحو 
بسورية  النقدية  السلطات  لكن  مليون،   700
املاضي ومطلع  العام  دخلت كمضارب خال 
العام الجاري، واشترت الدوالر من املواطنن 
بسعر مغٍر يزيد عن السوق الهامشية بنحو 
اليوم إلى  3 ليرات، ما رفع حجم االحتياطي 

نحو مليار دوالر«.
ــيــــر االقـــــتـــــصـــــادي الــــــســــــوري إلـــــــى أن  ويــــشــ
السلطات النقدية بدمشق توقفت عن تمويل 
التجارة الخارجية إال بشروط صعبة، كما 
الصرافة  شركات  تزويد  عن  تراجعت  أنها 
بالدوالر لتضخه في السوق خال مزادات، 
اســتــمــرت مــنــذ عـــام 2014 حــتــى 2016، ملنع 
الــلــيــرة مــن االنــهــيــار، بــعــد أن تــراجــع سعر 
ــيـــرة لــــلــــدوالر قـــبـــل ســبــع  صـــرفـــهـــا مــــن 50 لـ

سنوات إلى نحو 470 ليرة حاليًا.

تآكل االحتياطي األجنـبي للدول العربية

إهدار أموال السوريين على الحرب )فرانس برس(

وزير التجارة التونسي عمر الباهي )العربي الجديد(

األمنية  واالضطرابات  الحروب  نيران  امتدت 
النقدية  لالحتياطات  االقتصادية  واألزمات 
وكانت  بتآكلها.  وعجلت  العربية  للدول 

الدول التي تشهد صراعات عسكرية األكثر 
خسارة ألموالها وهي العراق وليبيا واليمن 
وسورية، ولم تفلت منطقة الخليج الغنية 

انخفاض  والغاز من مقصلة  النفط  بثروات 
االحتياطات النقدية، بسبب دخولها دوامة 
النفط العالمية، باإلضافة إلى  تراجع أسعار 

بالمنطقة. كما طاولت  تكلفة االضطرابات 
ودول  والجزائر  تونس  أموال  األزمات  نيران 

عربية أخرى

محور

35 مليار دوالر 
قروضًا مرتقبة لبغداد 

في 2018

تونس ـ إيمان الحامدي

ســـجـــل الـــبـــنـــك املــــركــــزي فــــي تـــونـــس هــبــوطــا 
متسارعا في احتياطي النقد األجنبي خال 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، مـــا دفـــع املــهــتــمــن بــالــشــأن 
ــراس الــخــطــر بــعــد دخــول  املــالــي إلـــى قـــرع أجــ
ــر الـــذي  ــ االحــتــيــاطــي فـــي املـــربـــع األحـــمـــر األمـ
بات يهّدد واردات الباد األساسية من مواد 

الطاقة واألدوية والغذاء.
ويزيد تراجع االحتياطي النقدي من ارتهان 
الــبــاد إلــى املــمــولــن الــدولــيــن بعد أن باتت 
البنك  أحــد مــصــادر تغذية خزينة  الــقــروض 

املركزي.
ــصــت احـــتـــيـــاطـــات الــنــقــد األجـــنـــبـــي في 

ّ
وتــقــل

نهاية  فــي  دوالر  مــلــيــون   300 بنحو  تــونــس 
الــجــاري، ليستقر  األســبــوع األول مــن الشهر 
مــلــيــارات   4.9 مـــن  دوالر  مـــلـــيـــارات   4.6 عــنــد 
دوالر فــي نــفــس الــفــتــرة مــن الــشــهــر املــاضــي، 
حسب بــيــانــات البنك املــركــزي الـــذي قــال إنه 

الجزائر ـ حمزة كحال

كـــشـــفـــت آخـــــر األرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة عــــن تــبــخــر 
ــزء كــبــيــر مــــن احـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد األجــنــبــي  ــ جـ
للجزائر بفعل أزمة تراجع اإليــرادات في ظل 
انخفاض أسعار النفط. وحسب إحصائيات 
الــبــنــك املـــركـــزي، فــقــدت الــجــزائــر نــحــو نصف 
احتياطاتها خال السنوات الخمس املاضية 
 2013 عــام  دوالر  مليار   194.01 بلغ نحو  إذ 
لينخفض إلى نحو 97.3 مليار دوالر نهاية 
الـــعـــام املــــاضــــي.  وتـــوقـــع وزيـــــر املـــالـــيـــة عبد 
الــرحــمــان راويـــــة، تـــواصـــل تــأكــل احــتــيــاطــات 

الحالي،  إلــى مستواها  االحــتــيــاطــات  بــنــزول 
لــلــواردات تتراجع إلــى حــدود  فــإن تغطيتها 
78 يوم توريد من السلع، نزوال من 84 يوما 

في نفس الفترة من الشهر املاضي.
وتــســارعــت وتــيــرة هــبــوط احــتــيــاطــات النقد 
األجنبي في تونس، منذ 2017، بفعل ارتفاع 
عجز مــيــزان التجارة وهــبــوط أســعــار صرف 

الدينار التونسي مقابل الدوالر واليورو.
ويـــتـــغـــذى احــتــيــاطــي الــعــمــلــة الــصــعــبــة في 
تونس من إيرادات القطاعات املصدرة على 
غـــرار زيــت الــزيــتــون والــتــمــور والــفــوســفــات، 
ــاع الـــســـيـــاحـــي  ــطــ ــقــ ــدات الــ ــائــــ فــــضــــا عـــــن عــــ
وشــرائــح  باملهجر  التونسين  وتــحــويــات 
الـــقـــروض الــخــارجــيــة الــتــي تــحــصــل عليها 

الباد.
وحــســب الــخــبــيــر املــالــي عــز الــديــن ســعــيــدات 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« فـــإن هــبــوط احتياطي 
الباد من النقد األجنبي هو نتيجة حتمية 
الخـــتـــال الـــتـــوازنـــات املــالــيــة الــعــامــة لــلــبــاد 

النقد االجنبي لتصل إلى 85.2 مليار دوالر 
في نهاية 2018، ثم 79.7 مليار دوالر بنهاية 
أن تبلغ 76.2 مليار دوالر خال  2019، على 
عام .2020 ورغم هذه األرقام الخطرة، تحرص 
الحكومة فــي كــل مــرة على »الــتــفــاؤل«، حيث 
تتوقع أن يرتفع احتياطي العملة بعد سنة 
التي تشكل  النفط،  أســعــار  زيـــادة  2020 بعد 
األساسي  واملصدر  الباد  مداخيل  من   %96
الحــتــيــاطــي الــبــاد مــن الــنــقــد، حــســب تقارير 
املالي  الخبير  يستغرب  ذلــك،  وإلــى  رسمية. 
الجديد«  لـ »العربي  فرحات علي في حديثه 
: على أي أساس 

ً
من التفاؤل الحكومي قائا

تبني الحكومة توقعاتها وترفع في كل مرة 
من السقف املرتقب لاحتياطي؟ 

»االحــتــيــاطــي يعيش ضغطا كبيرا  وأضـــاف 
الجزء املوظف  خلفه ضعف نسبة مــردوديــة 
كــســنــدات فـــي الــخــزانــة األمــيــركــيــة وســنــدات 
ســيــاديــة فــي أوروبـــــا، يــضــاف إلــيــهــا تقلبات 
أسعار الصرف بعد تدهور الدينار الجزائري 

املفرطة. وقــال سعيدات  االقــتــراض  وسياسة 
إن ارتــفــاع الدين العام في ثــاث سنوات من 
45% إلى 69% أثر بشكل كبير على مخزون 
الــبــنــك املـــركـــزي مــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــعــد أن 
ا كــبــيــرا مـــن هــذا  ــة تـــوجـــه جـــــزء ــدولــ بـــاتـــت الــ
املـــخـــزون لــتــســديــد أقـــســـاط الـــديـــون وخــدمــة 

الدين. 
أنــه من العبث مواصلة  ويــرى الخبير املالي 
الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الــــقــــروض الـــخـــارجـــيـــة لــرفــع 
ــددا عـــلـــى ضـــــرورة  ــشــ احـــتـــيـــاطـــي الـــعـــمـــلـــة، مــ
األجنبي  للنقد  ــــدّرة  املـ بــالــقــطــاعــات  الــعــنــايــة 
تــمــويــات  لــجــلــب  البنكية  الــحــوافــز  وتــوفــيــر 

املهاجرين.
ــّن أن خــط األمــــان هــو تــوفــيــر احتياطي  وبــ
ــدا أن الــهــبــوط  ــوم تــــوريــــد، مـــؤكـ يـــفـــوق 90 يــ
الـــواردات  دون هــذا املستوى يمكن أن يهدد 
األساسية مثل الغذاء والدواء ومواد الطاقة.

ــلــــى الـــنـــقـــد  وبـــــهـــــدف تـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــط عــ
األجــنــبــي، بـــدأت الــســلــطــات الــتــونــســيــة منذ 

النفط  انهيار عائدات  وكل هذا مع استمرار 
شكل 96% من مداخيل الباد«.

ُ
التي ت

ــر االحـــتـــيـــاطـــي  ــر خــــســ ــ ــهـ ــ وفـــــــي ظـــــــرف 8 أشـ
الجزائري قرابة 15 مليار دوالر، بعدما هوى 
من 112 مليار دوالر في إبريل/ نيسان 2017 
وبذلك   ،2017 نهاية  دوالر  مليار   97.3 إلــى 
ينخفض االحــتــيــاطــي إلـــى تــحــت عــتــبــة 100 

مليار دوالر ألول مرة منذ 2004.
مـــن جــانــبــه يـــرى وزيــــر املــالــيــة الــســابــق عبد 
الـــرحـــمـــن بـــن خــالــفــة أن »تــــراجــــع احــتــيــاطــي 
الباد تحت 90 مليار دوالر بات أمــرا قريبا 

سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي فــي إعـــادة تنظيم 
ســـــوق الــــــــــــواردات عـــبـــر حـــظـــر تــــوريــــد 220 
ــقـــروض الــبــنــكــيــة، فــيــمــا أكــد  مــنــتــجــا عــبــر الـ
الباهي في تصريحات  التجارة عمر  وزيــر 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن إمكانية مــزيــد من 

وال يجب استبعاده، ما سيؤثر مباشرة على 
االقـــتـــصـــاد بــمــســتــويــات مـــتـــفـــاوتـــة«.  وأشــــار 
إلـــى تــضــرر الــتــجــارة الــخــارجــيــة إذ اضــطــرت 
الجزائر لتقليص فاتورة الواردات التي كانت 
تكلف خزينة الدولة 60 مليار دوالر سنويا، 
ــوال ســنــويــا في  ــ ــر ضـــخ أمــ ــ كــمــا يــتــطــلــب األمـ
التجاري  العجز  لتغطية  العمومية  الخزينة 
الــخــارجــي، مــؤكــدًا عــلــى تــأثــر ســـوق الــصــرف 
عـــاجـــا أيـــضـــا بــســبــب نـــقـــص الـــســـيـــولـــة مــن 
للحزام  الحكومة  العملة األجنبية جــراء شد 
قيمة  الــذي سيؤثر على  االحتياطي  ونقص 

العملة الوطنية.
وبــــدأت املـــخـــاوف تــتــزايــد مــن عــجــز الــجــزائــر 
ــتـــوردة، فـــي ظل  ــسـ عـــن تـــأمـــن حــاجــيــاتــهــا املـ
عجزها على االنــتــقــال مــن اقــتــصــاد »ريــعــي« 
إلــــى اقـــتـــصـــاد »مـــنـــتـــج«.  وفــــي هــــذا اإلطـــــار، 
يــقــول الخبير االقــتــصــادي فـــارس مــســدور لـ 
األجنبي  »االحتياطي  إن  الجديد«  »العربي 
بحجمه الحالي ال يغطي سوى 12 شهرًا من 

الــتــشــديــد عــلــى الــــــــواردات غــيــر مــســتــبــعــدة.  
وقال الباهي إن التشديد على الواردات طاول 
االتفاق  بعد  السيارات  منها  مهمة  قطاعات 
ــــاء الــبــيــع بــخــفــض نــســبــة وارداتــــهــــم  مـــع وكـ

بـ20% هذا العام لتوفير العملة الصعبة. 
الـــواردات أكــد وزيــر التجارة  ومقابل تحديد 
تـــحـــســـن 3 قـــطـــاعـــات مـــهـــمـــة وهـــــي الــنــســيــج 
واملنتجات الزراعية والصناعات الكهربائية 
فــي نسبة  مــن تحسن  مّكن  مــا  واإللكترونية 
ارتفعت بقرابة  لــلــواردات  الــصــادرات  تغطية 
نقطتن، حيث بلغت 70%، في شهر يناير/ 
الــثــانــي مــقــابــل 67.8%، فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون 

كانون الثاني 2017. 
وتنتظر تونس موعد 23 مارس/ آذار الحالي 
للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي 
بصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق 
املــقــدرة بــــ220 مليون دوالر، وبــاإلضــافــة إلى 
ــك تــســتــعــد تــونــس لــلــخــروج نــحــو الــســوق  ذلـ

الدولية لتعبئة قرض آخر بمليار دوالر.

الواردات، وبعميلة حسابية نجد أن الجزائر 
مضطرة لسحب 30 مليار دوالر لسد العجز 
الــــذي تــســجــلــه الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة، يــضــاف 
إلــيــهــا 47 مــلــيــار دوالر مــعــدل مــا تــســتــورده 

الجزائر سنويا«.
التآكل السريع الحتياطي الجزائر من العملة 
الصعبة أثر أيضا على التصنيف االئتماني 
مهما  مقياسا  يبقى  االحتياطي  ألن  للباد، 
فــي هــذا الــصــدد، حسب الخبير املــالــي سيد 
أحــمــد مــقــدم الـــذي قـــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
التصنيف  فــي  تــراجــعــت كثيرا  »الــجــزائــر  إن 
احتياطاتها  انهيار  بعد  العاملي،  االئتماني 
ــرا، قــلــصــت  ــ ــــؤخـ ــمـ ــ ــة الــــصــــعــــبــــة، فـ ــلـ ــمـ ــعـ مـــــن الـ
الفرنسية  الــصــادرات«  »وكــالــة ضمان تأمن 
من  للباد  االئتماني  التصنيف  »كــوفــاس«، 
ضت وكالة 

ّ
»إيه 4+« إلى »إيه 4-«، وقبلها خف

»يولير هيرمس« الدولية، تصنيفها للجزائر 
إلى درجة »سي« على سلم من سبع درجات 

ينتهي بالفئة »دي«.

الجزائر: نصف »النقد األجنبي« تبّخر في 5 سنواتعملة تونس في المربع األحمر والواردات مهّددة

االحتياطي خسر 
15 مليار دوالر خالل 

8 أشهر

اليمن
في ظل حروب وصراعات عسكرية متواصلة، 
ــرة، تــآكــلــت  ــ ــيــ ــ ــوات الــــثــــاث األخــ ــنــ ــســ طـــــــوال الــ
االحتياطيات األجنبية للبنك املركزي اليمني، 
فــي ديسمبر/ كانون  مــلــيــارات دوالر  مــن 4.2 
األول 2014، إلى 600 مليون دوالر في مايو/ 
شهرين،  مــن  أقـــل  واردات  تغطي   ،2016 أيـــار 
بــحــســب صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ويـــتـــردد أن 

االحتياطي بلغ صفرًا حاليًا.
ــذا الـــتـــراجـــع  ــ ــبــــراء االقـــتـــصـــاد هـ ويــــرجــــع خــ
املخيف في االحتياطي إلى حرب التحالف 
العربي الذي تقوده السعودية على جماعة 
الحوثين، وما احدثته من دمار لاقتصاد 
ألسباب  اضــافــة  التحتية،  وبنيته  اليمني 
ــــرى أهــمــهــا تــعــطــل مــعــظــم املــــــوارد الــتــي  أخـ
تــغــذي الــنــقــد األجــنــبــي وأبـــرزهـــا صــــادرات 
النفط والغاز. وانعكس تآكل االحتياطيات 
الخارجية على سعر الصرف الذي ارتفع من 

نزيف متواصل في العراق 
واليمن وليبيا وسورية

أجل دعم احتياطي العملة الصعبة.
البلد  فــي  النقدي  االحتياطي  تــراجــع  ويــعــود 
التي  االقــتــصــاديــة  األزمـــة  إلــى  بالنفط  الغني 
دفــعــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى الــســحــب منه، 
وفــقــًا ألســـتـــاذ االقــتــصــاد فـــي جــامــعــة بــغــداد، 
أن  الجديد«  »العربي  لـ  أّكــد  الــذي  أحمد علي، 
انخفاض واضــح منذ  يعاني من  االحتياطي 
تولي الحكومة العراقية الحالية السلطة عام 
2014، ثم بدء الحرب على تنظيم »داعش« التي 
برملانيون  وأكــد  باهظة.  الباد خسائر  كلفت 
عــراقــيــون على وجـــود أســبــاب سياسية وراء 
االحتياطي  وتآكل  العراقي  االقتصاد  تدهور 

وزيادة الديون. 
وحسب وكالة »ستاندرد أند بورز« للتصنيف 
العربية  الــدول  أكثر  العاملية، حول  االئتماني 
ــاء الـــعـــراق فــي املــرتــبــة  اقــتــراضــًا فــي 2018، جـ
مرتقبة  قــروض  بإجمالي  بعد مصر،  الثانية 
في العام الجاري يبلغ 35 مليار دوالر )%19 

من إجمالي االقتراض في املنطقة(. 
وفي هذا اإلطــار، أوضح الخبير االقتصادي 
»العربي  لـ  املشهداني  الرحمن  عبد  العراقي 
ــــدوث مــخــالــفــات مــتــعــلــقــة بــآلــيــة  الـــجـــديـــد« حـ
اقتراض الحكومة من احتياطي البنك املركزي 
العراقي، موضحًا في تصريح تلفزيوني أن 
هذه املخالفات هي التي تسببت بانخفاض 

احتياطي العراق من العملة الصعبة.

الكويت ـ محمود بدير

لـــم تــفــلــت دول الــخــلــيــج الــغــنــيــة بـــثـــروات الــنــفــط والـــغـــاز من 
مقصلة انــخــفــاض االحــتــيــاطــات الــنــقــديــة، بــســبــب دخــولــهــا 
دوامة تراجع أسعار النفط العاملية منذ منتصف عام 2014، 
باإلضافة إلى تكلفة الصراعات في املنطقة، وأبرزها حرب 
اليمن، وحصار 4 دول عربية لقطر. وتوقعت تقارير دولية 
في حال  الخليج،  دول  من  لعدد  االحتياطي  تآكل  استمرار 
عدم ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، واستقرار 

األوضاع السياسية واألمنية في املنطقة.

السعودية
ــــدول الــخــلــيــجــيــة، مـــن حــيــث تــراجــع  تـــصـــدرت الــســعــوديــة، الـ
احتياطاتها النقدية، خال الفترة األخيرة، بسبب انخفاض 
أسعار النفط العاملية والتكلفة الباهظة للحرب التي تقودها 
ضــمــن تــحــالــف عـــربـــي ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــي الــيــمــن، 
بــاإلضــافــة إلـــى إنــفــاقــهــا الــســخــي ملــســانــدة الــنــظــام املــصــري 
الــذي جــاء بعد االنــقــاب العسكري فــي 3 يوليو/تموز عام 
2013، حسب محللي اقتصاد. وحسب إحصائيات رسمية، 
تــراجــعــت األصـــــول االحــتــيــاطــيــة األجــنــبــيــة ملــؤســســة الــنــقــد 
العربي السعودي - ساما )البنك املركزي( بنحو 1.8 مليار 
إلى  لتصل   ،2018 الثاني  يناير/كانون  شهر  خــال  دوالر، 
1854.3 مليار ريال )494.5 مليار دوالر(، مقابل 1861.6 مليار 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  نــهــايــة  مــلــيــار دوالر(،   496.4( ــال  ريـ
2017، السابق له. وتراجعت األصــول االحتياطية األجنبية 
السعودية في 2017، بنسبة 7.3%، مقارنة بعام 2016، إلى 
تقرير  وأظــهــر  دوالر(.  مــلــيــار   496.4( ريــــال  مــلــيــار   1861.6
حديث ملركز الدراسات االستراتيجية والدولية في واشنطن، 
أن إنفاق السعودية العسكري واألمني، عام 2017، بلغ 76.7 
املحلي  الناتج  تزيد عن 11% من  مليار دوالر، يمثل نسبة 
اإلجــمــالــي. ويــرى الخبير الــدولــي فــي الــشــؤون االقتصادية 
ورئيس وحدة األبحاث في مركز سينيار بأميركا، جوزيف 
رعد، خال حديثه لـ »العربي الجديد«، أن لجوء دول الخليج 
إلــى السحب مــن االحتياطي الــعــام الــذي تــراكــم خــال العقد 
العجز  احتياجاتها، وســد  لتمويل  كــان ضــروريــًا  املــاضــي، 
فــي املـــوازنـــة. ويــضــيــف رعـــد، أن اســتــمــرار دول الخليج في 
لــه عــواقــب وخيمة،  املــالــيــة ســتــكــون  اســتــهــاك احتياطاتها 
خصوصًا في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية 

لسنوات قادمة.

الكويت 
ــادرة عــن بــنــك الــكــويــت املــركــزي،  كشفت بــيــانــات حــديــثــة صــ
أن حجم  عــن  منها،  نسخة  على  الجديد«  »العربي  حصلت 
احتياطي النقد األجنبي للكويت وصل حاليًا إلى نحو 9.5 
بينما وصل  يــعــادل 31 مليار دوالر(،  )مــا  ديــنــار  مــلــيــارات 
احتياطي الدولة من الذهب إلى 31 مليون دينار )ما يعادل 

105 ماين دوالر(. ووفقًا لبيانات رسمية، يتوقع أن تكون 
الكويت  فت 

ّ
وخف عــامــًا.   25 ملــدة  كافية  الكويت  احتياطيات 

الضغط عن احتياطات النقد األجنبي، خال العام املاضي، 
عــبــر تكثيف الــتــوجــه نــحــو أدوات الــديــن األخــــرى )ســنــدات، 
أذونـــــــات، صــــكــــوك(. وتــنــتــظــر الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة مــوافــقــة 
البرملان في الباد على قانون الدين، الذي يرفع سقف الدين 

العام إلى 25 مليار دينار )82 مليار دوالر(. 
الدولي لاستشارات  املركز  إدارة األبحاث في  ويقول مدير 
االقــتــصــاديــة، ناصر زايـــد، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن الكويت 
تراجع  رغــم  املحلية،  عماتها  تـــوازن  على  تحافظ  مــازالــت 
الجيوسياسية في  األوضــاع  استقرار  النفط، وعــدم  أسعار 

املنطقة التي تؤثر على االقتصاد.

قطر
اســتــطــاعــت قــطــر أن تــحــافــظ عــلــى اســـتـــقـــرار احــتــيــاطــاتــهــا 
النقدية، رغم الحصار الذي فرضته عليها كل من السعودية 
واإلمـــــــارات والــبــحــريــن ومـــصـــر، فـــي الــخــامــس مـــن يــونــيــو/

حزيران 2017. وقد تراجع االحتياطي القطري بشكل كبير 
عقب الحصار مباشرة، إال أنه عاد ليرتفع مرة أخرى، خال 
الفترة األخيرة. وزاد احتياطي النقد األجنبي لقطر بمقدار 
الثاني املاضي،  2.9 مليار دوالر، ليرتفع، في يناير/كانون 
إلى 37.7 مليار دوالر، وفق ما ذكره بنك »إتش.إس.بي.سي« 
األجنبي  االحتياطي  وضــع  تحّسن  أن  مضيفا  البريطاني، 
يرجع جزئيا إلى استمرار تحّسن امليزان التجاري القطري.

وأظـــهـــر تــقــريــر لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي صــــدر الــشــهــر 
الــجــاري، أن األثــر االقــتــصــادي واملــالــي املباشر على قطر 
نتيجة للحصار آخذ في التاشي، وذلك بسبب إجراءات 
الدوحة لدعم قطاعات التجارة والنقل والسياسة النقدية. 
وأشار الصندوق إلى أن العجز املالي من املتوقع أن يكون 
قد انخفض إلى نحو 6% من الناتج املحلي اإلجمالي في 
لــإمــارات،  وبالنسبة   .2016 في   %9.2 مع  مقارنة   ،2017
بــلــغ احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي لــهــا، حــتــى نــهــايــة الــعــام 

املاضي، 93 مليار دوالر.

الحروب 
تلتهم أرصدة 

أربع دول

دول الخليج تحت ضغوط 
النفط والخالفات

باتت االحتياطات النقدية لدول 
الخليج مهّددة باالضطرابات في 

المنطقة وتراجع أسعار النفط

نجح لبنان في رفع االحتياطي النقدي من العمالت الصعبة والحفاظ 
لها  تعرض  التي  السياسية  التوترات  رغم  )الليرة(،  عملته  استقرار  على 
في الفترات السابقة. وأعلن محافظ المصرف المركزي اللبناني رياض 
أميركي  دوالر  مليار   1.4 بحوالي  المركزي  موجودات  ارتفاع  سالمه، 
حتى آخر فبراير/ شباط 2018 مقارنة مع آخر سنة 2017. وأشار سالمة 
خالل كلمة في مؤتمر »االستثمار في البنى التحتية«، في السادس من 
مارس/ آذار الجاري، إلى أن »ميزان المدفوعات سجل في يناير/ كانون 

الثاني الماضي فائضا يساوي 235 مليون دوالر«.

استقرار الليرة رغم التوتر السياسي

أكلت الحروب 
واالضطرابات نسبة كبيرة 
من احتياطيات أربع دول 

عربية، على الرغم من 
جهود حكومية سعت 

إلى وقف النزيف المالي

فقد احتياطي النقد 
األجنبي للجزائر نحو نصف 

قيمته في 5 سنوات

اضطرابات المنطقة تهّدد أموال الخليج )فايز نور الدين/فرانس برس(
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

اتخذت قطر خطوات متقدمة نحو 
السعودية  الحصار،  دول  مالحقة 
واإلمـــــــــــــارات والــــبــــحــــريــــن ومـــصـــر، 
الــتــي اتــبــعــت إجـــــراءات »مــشــبــوهــة« فــي إطــار 
حرب مالية تزامنت مع حصار جوي وبحري 
ــن أجـــــل ضـــــرب االقــــتــــصــــاد الــقــطــري  وبــــــري مــ
ما  فسرعان  الوطنية.  وعملته  واستثماراته 
تــحــولــت اإلجـــــراءت الــقــطــريــة لــصــد الــضــربــات 
املـــبـــاغـــتـــة الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا كــــل مــــن اإلمــــــــارات 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن ومــصــر والــتــأكــد من 
تــالشــي آثـــارهـــا، إلـــى مـــطـــاردة كــيــانــات مالية 
تــابــعــة لـــدول الــحــصــار تــورطــت فــي معامالت 

مشبوهة وفق تأكيد الدوحة.
وفرضت الدول األربع حصارا جويا وبحريا 
وبـــريـــا عــلــى قــطــر فـــي الــخــامــس مـــن يــونــيــو/
حــزيــران 2017، بــجــانــب خــطــوات غــيــر معلنة 
من مؤسسات استثمارية ومالية في محاولة 
ــرار باملنشآت  ــ الــقــطــريــة واإلضـ الــســوق  لخنق 
املاضي، تم  االقتصادية واملالية. ويوم األحد 
الكشف عن فضيحة تورط فيها بنك أبوظبي 
حصة  اإلماراتية  الحكومة  تملك  الــذي  األول، 
الرقابية  الجهات  مطالبة  وتمت  فيه،  أغلبية 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة مـــن جــانــب 
فيما  فيها،  بالتحقيق  املــركــزي  قطر  مصرف 
قال مصدر مطلع في قطر في تصريح خاص 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه سيتم خـــالل األيـــام  لـــ

املقبل الكشف عن الكثير من الحقائق.
وأرســــل مكتب املــحــامــاة املــمــثــل ملــصــرف قطر 
املركزي خطابًا إلى وزارة الخزانة األميركية، 
وفق رويترز يوم األحــد، يطلب فيه التحقيق 
مــع الــوحــدة األمــيــركــيــة لبنك أبــوظــبــي األول. 
وفـــي خــطــاب ثـــان طــلــب مكتب املــحــامــاة، بــول 
وويـــس وريــفــكــنــد ووارتـــــون وغــاريــســون، من 
لجنة تداول عقود السلع اآلجلة التحقيق في 

تالعب محتمل في عملة قطر الريال.
وجاء في الخطاب املرسل للخزانة األميركية 
فــبــرايــر/ شــبــاط: »نعتقد أن بنك  بــتــاريــخ 26 
أبوظبي الوطني شارك في مخطط استثنائي 
وغير شرعي لشن حرب مالية على قطر بما 
في ذلك من خالل التالعب في العملة القطرية 

وأسواق األوراق املالية في قطر«.
وتـــابـــع الــخــطــاب »هــــذه الــتــصــرفــات يــجــب أن 
تتوقف على الفور ونطلب أن تحققوا فيما إذا 
كان بنك أبوظبي الوطني دعم بشكل مباشر 
أســـواق قطر بما  فــي  التالعب  أو غير مباشر 
في ذلك مقاصة الدوالر ببنك أبوظبي الوطني 
أمـــيـــركـــا والــــخــــدمــــات املـــصـــرفـــيـــة املـــقـــابـــلـــة فــي 

الواليات املتحدة«.
ونفى بنك أبوظبي األول، الذي تأسس نتيجة 
انـــدمـــاج بــنــك الــخــلــيــج األول وبـــنـــك أبــوظــبــي 
الوطني، في بيان أمــس اإلثــنــن، أن يكون قد 

حاول التالعب في الريال القطري.
لـــكـــن الــخــبــيــر فــــي الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة وعــلــم 
االقتصاد السياسي، خالد بن راشد الخاطر، 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــث لــ ــديــ ــــي حــ قــــــال فـ
ــراءات  الــتــحــركــات القطرية تــأتــي فــي إطـــار إجـ
ــــي اإلضـــــــــرار  ــعــــن فــ ــالــ ــة بــــحــــق الــــضــ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
بــاالقــتــصــاد، وهــــذا يــعــطــي مـــؤشـــرات وبعض 
الـــــدالالت عــلــى مـــا ذكـــرتـــه فـــي عـــدة مــنــاســبــات 
خـــالل األشـــهـــر املــاضــيــة، مـــن ضــلــوع حكومة 
أبـــوظـــبـــي فـــي الـــتـــآمـــر عــلــى زعـــزعـــة اســتــقــرار 
االقتصاد  الــقــطــريــة، ومــحــاولــة ضــرب  العملة 
القطري، الفتا إلى أن األيام القادمة ستكشف 

عن املزيد من الحقائق في هذا السياق.
وتشمل استراتيجية تقويض الريال القطري 
الــتــي أقــدمــت عليها اإلمــــارات، تـــداول سندات 
بــأســعــار منخفضة على  الــقــطــريــة  الــحــكــومــة 
ــأن االقـــتـــصـــاد في  نــحــو مــصــطــنــع لــإيــحــاء بــ
أزمــة، لكن ذلك املخطط فشل. وأشــار الخاطر، 
إلى أن دول الحصار فشلت أيضا في زعزعة 
من  عليه  والضغط  املصرفي  النظام  استقرار 
خــالل خــروج رؤوس األمــوال والــودائــع، حيث 
مليارات  السريع بضخ  الحكومة  لتدخل  كان 
الدوالرات من الودائع الفضل في تعزيز الثقة 

واملصداقية في الجهاز املصرفي واملالي.
وردًا على ســـؤال حــول مــدى اســتــمــرار عملية 
الخاطر: »ال  املضاربة والتالعب بالريال، قال 

ــادر مــــن مــحــافــظــة إدلـــــــب، شــمــال  قـــالـــت مــــصــ
ــازوت والــغــاز  ــ ــة، إن أســـعـــار مـــادتـــي املــ ســـوريـ
النصف،  من  بأكثر  التراجع  عــاودت  املنزلي، 
أمــس اإلثــنــن، فــي مناطق إدلـــب وريـــف حلب 
التي  )شــمــال غـــرب(، وذلـــك بعد فتح الطريق 
كان يسيطر عليها حزبا العمال الكردستاني 
ــقـــراطـــي، ودخـــــــول الــجــيــش  ــمـ ــاد الـــديـ ــ ــحـ ــ واالتـ
ــر مـــنـــطـــقـــة عــــفــــريــــن، مـــدعـــومـــًا  الـــــســـــوري الــــحــ

بالقوات التركية، يوم األحد.
الرحمن،  عبد  اإلغــاثــي محمود  العامل  وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن أســعــار املــحــروقــات  لـــ
شــهــدت ارتــفــاعــًا كبيرًا خــالل مــعــارك عفرين، 
حيث وصل سعر برميل املازوت إلى أكثر من 

أعتقد أن حكومة أبوظبي، سوف تألو جهدا 
أو توفر أيــة فرصة تسنح لها في ايــذاء قطر، 
واإلضــرار باقتصادها إن استطاعت إلى ذلك 
الحذر  و  الحيطة  تــوخــي  يجب  لــذلــك  سبيال، 
دائــمــا«. وأعــلــن مصرف قطر املــركــزي يــوم 19 
ديسمبر/كانون األول املاضي أنه بدأ تحقيقًا 
قــانــونــيــًا فــي مــحــاوالت لــإضــرار باالقتصاد 
القطري عن طريق التالعب في أسواق العملة 

واألوراق املالية واملشتقات.
والــريــال الــقــطــري مــربــوط بــالــدوالر األميركي 
عند 3.64 ريــاالت منذ أكثر من عشر سنوات، 
لكن في األشهر األولى للحصار جرى تداوله 
عــنــد 3.895 ريــــاالت فــي األســــواق الــخــارجــيــة، 

قبل أن يعود لالستقرار عند سعره الرسمي.
وقــال مكتب املحاماة املكلف من قبل مصرف 

األميركية  للخزانة  خطابه  فــي  املــركــزي  قطر 
الريال للهبوط  الوطني دفع  إن بنك أبوظبي 
السيولة مثل عطلة عيد  خــالل فترات ضعف 
األضــحــى فــي الــعــام املــاضــي »لــيــعــزز الــروايــة 
ــــأن الــعــمــلــة تـــتـــعـــرض لــتــقــلــبــات  املــصــطــنــعــة بـ
متزايدة وأن اقتصادها غير مستقر لدرجة ال 
»أسعار  الخطاب  وقــال  باالستثمار«.  تسمح 
ــبـــي الــــوطــــنــــي، والــــبــــنــــوك األخـــــرى  بـــنـــك أبـــوظـ
املــشــاركــة فــي الــتــالعــب، كــانــت جميعها زائفة 
األخــرى  البنوك  أن يحدد  األرجـــح« دون  على 
بــاالســم. وتابع »ثمة أدلــة على أنــه في الوقت 
ذاتـــه الـــذي عـــرض فــيــه بــنــك أبــوظــبــي الوطني 
ــرارا عــنــد مــســتــوى أقـــل مــن السعر  األســـعـــار مــ
الرسمي البالع 3.64، فإن متعامليه لم يرغبوا 

في إبرام صفقات فعلية عند هذه األسعار«.

120 ألف ليرة سورية مقابل 30 ألف ليرة في 
السابق، لكنه تراجع إلى 50 ألف ليرة، أمس.

أن سعر أسطوانة  إلــى  الــرحــمــن  وأشـــار عبد 
)قنينة( الغاز املنزلي تراجع أيضا من 15 ألف 
ليرة إلــى 7 آالف لــيــرة. ولفت اإلغــاثــي إلــى أن 
املجالس املحلية لم ترفع األسعار خالل فترة 
أبقت على سعر األسطوانة على  إذ  املــعــارك، 

7 آالف ليرة.
وبدأت املحروقات تتوفر تدريجيًا في شمال 
غــــرب ســـوريـــة املــــحــــرر، بــعــد إعـــــالن الــرئــيــس 
ــان، مــســاء األحــد،  ــ الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـ
فــي عملية »غصن  املــشــاركــة  الــقــوات  سيطرة 
الـــزيـــتـــون«، بــشــكــل كـــامـــل، عــلــى مــركــز مدينة 

عفرين في ريف محافظة حلب.
ــانـــي املـــاضـــي،  ــثـ ــانـــون الـ ــايـــر/كـ ــنـ ومـــنـــذ 20 يـ
ــــوري  ــــسـ يـــســـتـــهـــدف الـــجـــيـــشـــان الـــتـــركـــي و»الـ
ــتــــون«،  ــزيــ ــر«، ضـــمـــن عــمــلــيــة »غــــصــــن الــ ــ ــحـ ــ الـ
العمال  حزبي  لتنظيمات  العسكرية  املــواقــع 
الــكــردســتــانــي واالتــحــاد الــديــمــقــراطــي، الذين 

تصفهم أنقرة باإلرهابين.
وقال عصام عبدو، بائع املحروقات من مدينة 
سرمن في ريــف إدلــب، خــالل اتصال هاتفي 
مع »العربي الجديد«، إن األسعار في طريقها 
ــع بـــــدء تــوفــر  ــفــــاض، مــ ــخــ ــن االنــ إلـــــى مـــزيـــد مــ

السلعة في األسواق.
وتعاني سورية عمومًا، واملناطق املحررة على 
وجــه الــتــحــديــد، شحًا وغـــالء فــي املــحــروقــات، 
بعد هدم اآلبار وسيطرة التنظيمات املسلحة، 
الكردية،  في مقدمتها »داعــش« والتنظيمات 
على مواقع وآبــار النفط، شمال شرق البالد، 
حيث تراجع اإلنتاج من نحو 385 ألف برميل 

يوميًا إلى نحو 10 آالف برميل.

في البنك املركزي وأصول في صندوق الثروة 
من  أكثر  دوالر  مليار   300 تتجاوز  السيادي 

قادرة على صد أي هجوم يستهدف عملتها.
نائب  أكــد  القانوني،  بالوضع  يتعلق  وفيما 
قطر،  فــي  األســبــق  االستئناف  رئيس محكمة 
املحامي يوسف أحمد الزمان، أن التشريعات 
ــــدول واالتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة  فـــي جــمــيــع الـ

أفعال  بارتكاب  أيــة دولــة  قيام  الدولية، تمنع 
غــيــر مـــشـــروعـــة لــــإضــــرار بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة 
لــدولــة أخـــرى، ملــا يترتب على ذلــك مــن زعزعة 
تعود  اقتصادية  االستقرار، وحــدوث فوضى 
بالضرر ليس على الدولة املقصودة فحسب، 
وإنما على جميع اقتصاديات الدول، بالنظر 
إلـــــى أن الـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــبــر فــي 
عــصــرنــا مــتــرابــطــة وفــقــا التــفــاقــيــات الــتــجــارة 
»الــعــربــي  ــال الــزمــان فــي حــديــث لـــ الــعــاملــيــة. وقـ
الجديد«، إن طلب قطر التحقيق في املعامالت 
ظبي  أبــو  لبنك  األميركية  للوحدة  املشبوهة 
به  املعترف  القانوني  اإلطــار  في  يأتي  األول، 
الـــدول مــن أجــل املحافظة على  دولــيــًا لجميع 
أمــنــهــا الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، وفــقــا ملــمــارســة 
القانون الدولي الذي يحمي العالقات فيما بن 

الــدول. كان وزير املالية القطري، علي شريف 
الــعــمــادي، قـــال فــي مقابلة مــع قــنــاة الــجــزيــرة 
مؤخرًا: »كان هناك استهداف للعملة املحلية 
املساعي  2022، وهــذه  العالم  كــأس  وملشاريع 
آل ثاني  لن تنجح«. وقــال عبدالله بن سعود 
محافظ مصرف قطر املركزي مؤخرا: »عندما 
نــجــد مــــحــــاوالت لــلــتــالعــب بـــالـــريـــال الــقــطــري 
أو بــــاألســــواق املــالــيــة فـــي قـــطـــر، ســنــتــخــذ كل 
لتحديد ومساءلة أي شخص يشارك  خطوة 
فـــي هــــذا الــســلــوك غــيــر الــقــانــونــي أو يــحــاول 
االنخراط فيه«. وأكد أن »املركزي سيعمل من 
واالقتصادي  املالي  القطاع  بقاء  أجــل ضمان 
قــويــًا ومــســتــقــرًا، بــالــرغــم مــن اإلجــــــراءات غير 
القانونية التي تقوم بها دول الحصار، حتى 

يتم رفع الحصار غير القانوني«.

واشنطن ـ العربي الجديد

حـــث 45 اتــــحــــادا تـــجـــاريـــًا تــمــثــل بــعــضــا مـــن أكـــبـــر شــركــات 
الــواليــات املتحدة الرئيس دونــالــد تــرامــب على عــدم فرض 
رسوم جمركية على الصن، وحذرته من أن ذلك سيكون له 

عواقب سلبية على االقتصاد األميركي واملستهلكن.
ــالـــة بــعــثــت بــهــا لـــتـــرامـــب، وفــق  ــالـــت االتــــحــــادات فـــي رسـ وقـ
مــا ذكــرتــه صحيفة وول ســتــريــت جـــورنـــال، أمـــس اإلثــنــن، 
إن الـــرســـوم املــحــتــمــلــة عــلــى الــصــن ســتــرفــع أســعــار السلع 
االســتــهــالكــيــة وتــقــضــي عــلــى الــوظــائــف وســتــدفــع األســـواق 
املــالــيــة إلــى الــهــبــوط. وأضــافــت هــذه االتــحــادات الــتــي تمثل 
املنسوجات واملالبس  إلــى  الــزراعــة  القطاعات، من  مختلف 
والتكنولوجيا وغيرها، إن تلك الرسوم ستثير ردود فعل 
الكلفة  وتــزيــد  األميركية  الــصــادرات  على  وتــؤثــر  انتقامية 

على الشركات واملستهلكن.
وتابعت أنه على الرغم من املخاوف الشديدة التي تساورها 
بشأن موقف الصن من التجارة، فإن فرض الواليات املتحدة 
رسوما جمركية بشكل أحادي لن يؤدي إال إلى فصل البالد 

عــن الــحــلــفــاء، وتشجيعهم عــلــى أن يــحــلــوا مــحــل الــشــركــات 
األمــيــركــيــة فــي الــصــن عندما تــرد بكن على هــذا اإلجـــراء. 
وتمثل هذه الرسالة أحــدث تطور في شقاق متصاعد بن 
ترامب وقطاع األعمال بشأن السياسات التجارية، مع بدء 
الرئيس اتخاذ إجراءات حادة يقول إنها ضرورية لحماية 

الصناعة املحلية.
وفاجأ ترامب شركاء بــالده التجارين في وقت سابق من 
مــارس/ آذار الجاري، عندما تعهد بفرض رســوم نسبتها 

25% على واردات الصلب و10% على األملنيوم.
لكن دواًل من حــول العالم تعهدت بالرد. وكــان رد االتحاد 
األوروبي هو األشد حيث وضع الئحة تضم مئات املنتجات 
األميركية، التي قد تشملها إجراءات مضادة بفرض رسوم 

عليها تصل إلى %25.
وأشارت تقارير إلى أن إدارة ترامب تعد لفرض رسوم ضد 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملنتجات االستهالكية 
الصينية، لــتــضــاف إلـــى الــرســوم عــلــى الــصــلــب واألملــنــيــوم. 
وتثير هذه السياسة القلق من حرب تجارية عاملية ال سيما 

مع الصن، الشريك التجاري الثاني للواليات املتحدة.

مطاردة 
المتورطين

أسعار المحروقات تعاود 
التراجع في شمال سورية

)Getty( قطر تحبط محاوالت شن حرب مالية ضد عملتها

قرارات ترامب تمهد لحرب تجارية عالمية )فرانس برس(

)Getty( االتحادات التجارية األميركية تخشى تضرر أعمالها

الصين الشريك التجاري الثاني للواليات المتحدة )فرانس برس( توفير الوقود يدفع األسعار للهبوط )فرانس برس(تراجع التبادل التجاري رغم تطبيع العالقات بين أنقرة وموسكو )األناضول(

العمالت االفتراضية تسحب السيولة من البورصات الخليجية )فرانس برس(

اتهام مصرف أبوظبي 
األول بمعامالت مشبوهة 

لإلضرار بالعملة القطرية

وضــــــرب مـــثـــال بـــمـــا حـــــدث فــــي 22 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2017 حن طلب طرف من بنك 
أبلغ ممثل  إذ  تنفيذ صفقة  الوطني  أبوظيى 
البنك الــطــرف الــراغــب فــي الــشــراء أنــه ال يملك 
رياالت لتنفيذها. وقال محامي البنك املركزي 
عن  تــوقــف  الوطني  أبوظبي  بنك  إن  القطري 
إعــــالن أســـعـــار لــلــريــال فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول املـــاضـــي، بــعــد أن تــعــهــدت قــطــر بــإجــراء 

تحقيق.
وفـــــي 23 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي تــعــهــد 
مـــصـــرف قــطــر املــــركــــزي بــتــلــبــيــة أي طــلــب في 
الــدوالر ومنذ ذلــك الحن تعافى  السوق على 
الريال في التعامالت الخارجية ليستقر قرب 
سعر الــربــط الــرســمــي. ويــقــول مصرفيون في 
املــنــطــقــة إن قــطــر بــمــا لــديــهــا مــن احتياطيات 

قطر تالحق معامالت مشبوهة 
لدول الحصار

البساط  العمالت االفتراضية  سحبت 
من األسهم الخليجية، مع توجه أعداد 
وهو  نحوها،  املستثمرين  مــن  كبيرة 
ما ألقى بظالل سلبية على أداء معظم 
انخفاضًا  تشهد  الــتــي  األســــواق،  تلك 

واضحًا في معدالت السيولة.
ــم تــوالــي الــتــحــذيــرات بــشــأن تلك  ورغــ
الــشــديــدة،  تقلباتها  بسبب  الــعــمــالت 
واستغاللها في أنشطة غير مشروعة، 
لكنها ما تــزال تستحوذ على اهتمام 
منطقة  داخــل  املستثمرين  مــن  الكثير 

الخليج وخارجها.
ويصل عدد العمالت الرقمية املتداولة 
سوقية  بقيمة  عملة،   1300 نحو  إلــى 
إلـــى حــــدود 400 مــلــيــار دوالر،  تــصــل 
ــوز عــــمــــالت مـــثـــل »بـــيـــتـــكـــويـــن«  ــ ــحـ ــ وتـ
و»إيــثــيــريــوم« و»ريـــبـــل« عــلــى النسبة 

األكبر من التداوالت. وقال عمرو مدني 
وســـيـــط مـــالـــي فــــي أســـــــواق اإلمـــــــارات 
لألناضول: »نشهد بن الحن واآلخر 
ــــي اإلقـــــبـــــال والـــــزحـــــف وراء  زيـــــــــادة فـ
العمالت االفتراضية، وهو ما الحظنا 
ــيــــره بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى أســــــواق  ــأثــ تــ
األسهم الخليجية، إذ فضل الكثيرون 
الــتــوجــه نــحــو تــلــك الــعــمــالت لتحقيق 
أشــار  كما  وســريــعــة«.  كبيرة  مكاسب 
مــحــمــد الـــعـــون الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، 
ــرًا مــن  ــيــ ــبــ ــاك تــــوجــــًهــــا كــ ــ ــنـ ــ إلـــــــى أن هـ
االستثمار  نــحــو  الــعــرب  املستثمرين 
فــي الــعــمــالت االفــتــراضــيــة، خصوصًا 
الرغم  الخليج، وذلــك على  في منطقة 
من التحذيرات الرسمية الصادرة من 

عدة بنوك رسمية بخطورتها.
)العربي الجديد، األناضول(

رفـــضـــت تـــركـــيـــا، قـــيـــام مــوســكــو بــوضــع 
قــيــود عــلــى عـــدد مــن الــشــركــات التركية 
ــصــدر الــفــواكــه والــخــضــراوات 

ُ
الــتــي ســت

ــا، مــــؤكــــدة أنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــى روسـ ــة إلــ ــازجــ ــطــ الــ
الشركات  على  مماثلة  بخطوة  ستقوم 

الروسية في حال استمر ذلك.
ــتـــركـــي، نــهــاد  ــاد الـ ــتـــصـ وقـــــال وزيـــــر االقـ
ــــي تـــصـــريـــح لــــألنــــاضــــول،  زيـــبـــكـــجـــي، فـ
أمــس اإلثــنــن: »ال يمكن قــبــول أن تأتي 
ــة ســـتـــقـــوم  ــ ــركـ ــ ــــحــــدد أي شـ

ُ
لــــت روســـــيـــــا 

ــصــدر 
ُ
بــتــصــديــر الـــطـــمـــاطـــم، وأيــــهــــا ســت

ــه والـــــــخـــــــضـــــــراوات الــــطــــازجــــة  ــ ــواكــ ــ ــفــ ــ الــ
ــادات.  ــ ــهـ ــ وتـــعـــتـــمـــدهـــا، وتـــمـــنـــحـــهـــمـــا شـ
نــقــول هـــذا بــكــل وضــــوح، نــقــوم بــأعــمــال 
مــا نــســتــورده  كــل  التحضير وتــســجــيــل 
ــــدف هــــنــــا، فــــي حـــال  ــهـ ــ ــا، والـ ــ ــيـ ــ مــــن روسـ
ــب األمــــر ســنــقــوم بــنــفــس الــخــطــوة، 

ّ
تــطــل

مـــن خــــالل اخــتــيــار الـــشـــركـــات الــروســيــة 

ــى أنــه  الـــتـــي نـــســـتـــورد مـــنـــهـــا«. ولـــفـــت إلــ
ــــت هـــنـــاك إجــــــــراءات طــويــلــة ملنح  ــا زالـ مـ
الشركات التركية تأشيرات الدخول إلى 
العالقات  بــوادر تطبيع  روسيا. وبــدأت 
الرئيس  إرســـال  عقب  الروسية  التركية 
التركي، رجب طيب أردوغان، رسالة إلى 
نظيره الروسي فالديمير بوتن، نهاية 
أعـــرب فيها عن  يــونــيــو/حــزيــران 2016، 
حزنه حيال إسقاط تركيا طائرة حربية 
السورية،  التركية  الحدود  قرب  روسية 
ليتم  الثاني 2015،  في نوفمبر/تشرين 
عــلــى إثــــر ذلــــك اتـــخـــاذ خـــطـــوات ســريــعــة 
الــبــلــديــن. وقبل  بــن  الــعــالقــات  لتطبيع 
األزمــة، كان حجم التبادل التجاري بن 
مليار دوالر   35 إلــى  قــد وصــل  البلدين 
سنويًا، لكنه تراجع بعد ذلك إلى نحو 
28 مليار دوالر، بحسب بيانات رسمية.
)األناضول(

العمالت االفتراضية 
ُتضعف األسهم الخليجية

تركيا ترفض قيودًا روسية 
على شركاتها

مال وسياسة

التي  المباغتة  الضربات  لصد  القطرية  اإلجراءت  تحولت  ما  سرعان 
إلى   ،2017 يونيو/حزيران  من  الخامس  منذ  الحصار  دول  وجهتها 
مطاردة كيانات مالية تورطت في معامالت مشبوهة لضرب االقتصاد 

القطري واإلضرار بعملته الوطنية

أعلنت قطر للبترول في بيان، أمس، أنها اختارت شيودا كورب اليابانية 
لوضع التصميمات الهندسية لمنشآت برية تتعلق بمشروع توسعة 
الطبيعي.  للغاز  الشمال  حقل 
تجميدا  رفعت  قد  قطر  وكانت 
على تطوير مكمن الغاز األكبر في 
العالم في إبريل/ نيسان من 2017. 
المملوكة  للبترول  قطر  وقالت 
للدولة إن الحقل سينتج 23 مليون 
ــن الــغــاز  ــن ســنــويــً إضــافــيــة م ط
سيرفع  مما  المسال،  الطبيعي 
طن  مليون   100 إلى  قطر  إنتاج 

سنويً من 77 مليون طن حاليا.

زيادة إنتاج الغاز

االقتصاد في صور

45 اتحادًا أميركيًا ترفض رسوم ترامب
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مهند مبيضين

ُيــــبــــدي األردنـــــيـــــون الــــيــــوم إيـــمـــانـــا عــمــيــقــا 
ألقت  بــالــدولــة، ووجــــوب بقائها صــامــدة. 
ريـــاح الــربــيــع الــعــربــي الــتــي خــرجــوا معها 
بني عامي 2011 - 2014 ِظالال كبيرة على 
بــلــدهــم املــثــقــل بــالــتــحــديــات، وفـــي نهايات 
الــربــيــع الــعــربــي الــتــي آلــــت إلــيــهــا ســوريــا 
ــا، دروس  ــيــ ــســ ــونــ وتــ ــا  ــريــ ومــــصــ ــا  ــيـ ــنـ ــمـ ويـ
وعـــظـــات، لــكــن األردنـــيـــني الــيــوم يــعــودون، 
أوطانها،  العربية  الثورات  نفضت  بعدما 
ــــى فـــوضـــى ووعـــــــود بـــعـــودة  وأحـــالـــتـــهـــا إلـ
ــة، الـــوطـــن،  الـــحـــراك الــحــريــص عــلــى الــــدولــ
واســـتـــدعـــاء الـــتـــاريـــخ إلــــى الــــراهــــن املــلــيء 
بـــالـــجـــدل والـــغـــضـــب والــــوعــــود الــتــنــمــويــة 
واإلصـــالحـــيـــة املــؤجــلــة، أو الــتــي تــأخــرت، 

وفشل النخب.
املـــؤســـســـة املـــلـــكـــيـــة الــــيــــوم أكــــثــــر رســـوخـــا 
مـــن أي وقــــت، مــهــمــا ســمــعــنــا مـــن مــشــاهــد 
ــــات وســــقــــوف عــالــيــة،  ــــروقـ ــارات وخـ ــ ــعـ ــ وشـ
فامللك يبدو مستعدًا إلعادة االستدارة إلى 
الداخل، والتحصن باملجتمع، لكن حاشية 
متكلفة تعيق هذه االستدارة، وتبحث عن 

مصالحها، كما يرى الشارع.
ــتــــدارة نــحــو  ــة الـــحـــكـــم لــــالســ ــاجـ  تـــــــزداد حـ
الداخل، بعدما تجاوز الجوار العربي عن 
دور األردن الــــذي  كـــان يــدافــع عــن قضايا 
 
ٌ
الــعــرب أمـــام الــغــرب، وبــعــدمــا انــبــرى قـــادة
عرٌب للتجرؤ على التفاوض بشأن املصير 
حني  آنـــذاك،  أردنــيــا.  املشترك  الفلسطيني 
ــن يـــمـــدُّ يــده  ــــون بــــأن ثـــّمـــة مـ ــيـ ــ شــعــر األردنـ
غير  من  الفلسطينية،  القضية  صحن  في 
الـــدار« األردنــيــة والفلسطينية، طار  »أهــل 
امللك إلــى قمة التعاون اإلســالمــي، وصعَد 

منى عبد الفتاح

بــعــد أيـــــام مـــن انـــفـــصـــال جـــنـــوب الـــســـودان 
يــولــيــو/تــمــوز 2011،  فـــي  األم،  الـــدولـــة  عـــن 
 ميثاق 

ّ
الــعــربــيــة أن ــــدول  الـ أعــلــنــت جــامــعــة 

الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير 
 الــعــربــيــة لــغــة رســمــيــة، لكي 

َ
الــــــدول، الــلــغــة

تنضم إليها. وهو ما ال ينطبق على دولة 
جــنــوب الـــســـودان، حــيــث رفــضــت السلطات 
ضمن  العربية  إدراج  جوبا  في  الحكومية 
ــا، مـــبـــّررة  ــتـــورهـ الــلــغــات الــرســمــيــة فـــي دسـ
ها ال تربطها عالقة مباشرة مع العالم 

ّ
بأن

 
ّ
ـــه ال يقع فــي محيطها. كما أن

ّ
الــعــربــي؛ ألن

الشعور الشعبي تجاه القبائل العربية في 
شمال السودان ما زال راسخا في الذهنية 
الجنوبية.  تراجعت دولة جنوب السودان 
عن هذا كله، فأثارت مطالبتها باالنضمام 
إلــى جامعة الــدول العربية جــداًل أكثر مما 
على  وجيبوتي،  الــصــومــال  انضمام  أثـــاره 
 لغتهما الرسمية ليست العربية، 

ّ
اعتبار أن

أصـــل   
ّ
أن رأى  الـــجـــامـــعـــة  مـــجـــلـــس  ولــــكــــن 

الــشــعــبــني عـــربـــي، فــقــِبــل عــضــويــتــهــمــا. أمــا 
الــوضــع فــي حالة جنوب الــســودان فشديد 
التعقيد، إذ لن يتمكن مجلس الجامعة من 
إثــبــات عــروبــة لــســان أو نــســب أصـــل شعب 

الجنوب الزنجي امتدادا لألصل العربي.
ــرار دســاتــيــر دول  ــرورة إقــ  بــالــنــظــر إلـــى ضــ
ال  هــذا   

ّ
فــإن رسمية،  لغة  العربية  الجامعة 

ينطبق على دولة جنوب السودان، فاللغة 
ــــي اإلنــجــلــيــزيــة،  الــرســمــيــة مــنــذ عـــام 1928هـ
ــر  ــ ــا لـــغـــة أســـاســـيـــة فــــي أواخــ ــهـ واعـــــتـــــرف بـ
ــــرن املـــــاضـــــي، وهــــــي لــغــة  ــقـ ــ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ
كــمــا توجد  التعليم والــحــكــومــة واألعـــمـــال. 
ــنــــوب الــــــســــــودان لـــغـــات  ــــي جـــمـــهـــوريـــة جــ فـ
العربية  اللغة  أمــا  عــديــدة،  محلية  أفريقية 
فتستخدم باسم عربي جوبا، وقد تكونت 
في القرن التاسع عشر بني أحفاد العساكر 
قبيلة  لغة  من  منحدرة  وهــي  السودانيني، 

عصام شعبان

لعل السؤال األكثر تكرارا وتداوال في مصر، 
ــواء فــي األوســــاط املــنــخــرطــة فــي املــجــال  سـ
السياسي،  بالعمل  املهتمة  غير  أو  الــعــام 
هـــو مـــا فـــائـــدة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة الــتــي 
تـــجـــري فــــي مـــصـــر اآلن، ومـــــا جــــــدوى كــل 
الفتاح  للرئيس عبد  املكثفة  الدعاية  هــذه 
السيسي، والتى تغطي الجدران والشوارع 
بعبارات التأييد واملبايعة، وملاذا كل هذه 
املـــطـــالـــبـــات بـــاملـــشـــاركـــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات، 
وتجريم املقاطعة ومهاجمة الداعني إليها، 

إلى حد وصفهم بالخونة وأهل الشر.
ــنـــكـــاري لـــدى  ــتـ ــؤال االسـ ــســ تــنــبــع أســـــس الــ
املتخصصني فــي الــشــأن الــســيــاســي وبــني 
ــــن شـــكـــل الــعــمــلــيــة  ــــني، مـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــوع املـ ــمــ جــ
االنتخابية، وسماتها ومضمونها، والتي 
فاالنتخابات  ووظيفتها،  معناها،  فقدت 
الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــا لــيــســت أداة النــتــقــال 
السلطة، وال تحمل تنافسا بني مرشحني، 
باإلضافة إلى أنها تجري في غياب للحد 
األدنى من شروط إجرائها، وفى مقدمتها 
الديمقراطية، واحترام  وجود مساحة من 
واالخــتــالف،  والتعبير  التنظيم  في  الحق 
باإلضافة إلى وجود كتل قادرة على عرض 
إلى  باإلضافة  املغايرة،  والبرامج  األفــكــار 
غياب لألحزاب أو جبهات سياسية تمثل 
كتال جماهيرية متباينة، تطرح كل منها 
مرشحها، وتتنافس فيما بينها للوصول 
إلى السلطة، وفى ظل هذا املشهد ال معنى 
لالنتخابات، وال مصداقية لها، وال جدوى 

رجى منها.
ُ
ت

عــرفــت مــصــر تــنــافــســا ســيــاســيــا للوصول 
ــى الــــبــــرملــــان، فــــي فــــتــــرات مـــتـــنـــوعـــة فــي  ــ إلــ
وصول  معارك  أبرزها  الحديث،  تاريخها 
حـــزب الـــوفـــد إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة،  كما 
شـــهـــدت  مــصــر مـــعـــارك شــعــبــيــة مـــن أجــل 
املــصــريــني، وتصدت  يمثل  دســتــور  كتابة 
ــيـــة لـــحـــكـــومـــة إســمــاعــيــل  ــنـ الـــحـــركـــة الـــوطـ
 ،1930 بإسقاط دســتــور  صــدقــي، وطالبت 
وعودة دستور 1923، وقاطعت انتخابات 
عام 1931، وانتصرت إرادة الشعب بعودة 
ثـــورة  دســـتـــور 1923، والــــــذى كــتــب عــقــب 
يناير،  ثــورة  بفضل  وعرفت مصر،   .1919
تنافست  رئاسية حقيقية،  انتخابات  أول 
ــارات الــيــمــني الــديــنــي، والــيــســار،  ــيـ فــيــهــا تـ
لــدولــة  املنتمية  التقليدية  الــقــوى  وكــذلــك 
الــتــيــارات  تلك  وتقاسمت  مــبــارك،  حسني 

أصوات املصريني.
قبل فتح باب الترشح النتخابات الرئاسة 
2018، استأثرت السلطة بوضع قواعد هذه 
االنتخابات وخطواتها اإلجرائية، وقبلها 
بـــأربـــع ســـنـــوات، وضــعــت الــســلــطــة بشكل 
ليظل  السياسي،  للفعل  حواجز  تدريجي 
صوتها الوحيد املسموع، ولكي ال تتوفر 
بــل منعت  لــغــيــر ممثلها،  فـــرص مــشــاركــة 
فــي االنــتــخــابــات  تــقــّدم للمنافسة  كــل مــن 
بمناوراٍت متعّددة األوجــه، تحمل معاني 

السلطوية واالستبداد وممارساتهما.
ــة الــرئــيــســيــة املــتــمــثــلــة في  ــعـــارضـ كــتــلــة املـ
استنزافها سياسيا  تم  املسلمني  اإلخــوان 
ومــالــيــا وتــنــظــيــمــيــا، وهـــى غــيــر راغــبــة في 
خــــوض االنـــتـــخـــابـــات، بـــوصـــف أنـــهـــا تــرى 
نفسها األحق بالسلطة، وأنها أبعدت بعد 
أنــهــا أصبحت بعد  حـــراك 30 يــونــيــو، كما 

إياد الدليمي

لالنتخابات  االستعدادات  حملة  تتصاعد 
البرملانية فــي الــعــراق، واملــقــررة فــي الثاني 
عــــشــــر مـــــن مـــــايـــــو/ أيــــــــار املــــقــــبــــل، ومـــعـــهـــا 
يتصاعد أيضا التدخل الخارجي والنفوذ 
األجنبي في بلد بات محل استقطاب دول 
الكبرى،  الــدول  عن  ناهيك  عموما،  املنطقة 
وفي مقدمتها الواليات املتحدة األميركية.

ومـــع كــل انــتــخــابــات، يــتــجــدد الــحــديــث عن 
العامل الخارجي ودوره في صنع مستقبل 
العملية السياسية في العراق ألربع سنوات 
مقبلة، فاالنتخابات في العراق لم تكن في 
أي يوم انتخابات العراقيني، بقدر ما كانت 
انــتــخــابــات الــعــامــل والــنــفــوذ الــخــارجــي، إال 
أنها هذه املرة تبدو أكثر صراحة، ووقاحة 
إن شــئــت الـــدقـــة. فـــي الــــــدورات االنــتــخــابــيــة 
الـــســـابـــقـــة، كــــانــــت إيـــــــــران، بـــحـــكـــم نـــفـــوذهـــا 
وتغلغلها في العراق، العبا رئيسيا، فحتى 
الــــدور األمــيــركــي كـــان يــتــضــاءل إزاء الـــدور 
اإليــرانــي، ولنا في انتخابات 2005 و2010 
و2014 أمثلة واضحة، إال أن انتخابات عام 
بالدرجة  الخارج  انتخابات  ستكون   2018
ــا حــمــلــتــهــا  ــركـ ــيـ األولــــــــى، بـــعـــد أن بــــــدأت أمـ
الشرسة على ايــران، ولو إعالميا، فمنذ أن 
وصــل دونــالــد تــرامــب إلــى البيت األبــيــض، 

وهو ال يكف عن تهديده ووعيده إليران.
كما ستشهد انــتــخــابــات هــذا الــعــام دخــول 
العب إقليمي جديد الساحة العراقية، وهو 
الــالعــب الــســعــودي، الــذي يبدو أنــه، وبدفع 
من أميركا، بغرض تقليص النفوذ اإليراني 
في العراق، دخل الساحة ولو متأخرا، وهو 
مــا تــــراه إيــــران وتــراقــبــه عــن كــثــب، وتغض 
الطرف عنه، ألنها تدرك أنها ليس في وارد 
الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مـــع أمــيــركــا حــالــيــا؛ 
فــي هــذه األجـــواء العدائية لها داخــل إدارة 
ترامب. ترى إيران أن انتخابات 2018 مهمة 
جدا الستمرار نفوذها في العراق، فهي أواًل 
تــريــد أن تــجــري االنــتــخــابــات فــي موعدها، 
وهو ما أكدت عليه مرارًا وتكرارًا، ورفضت 
ــن الـــقـــوى  ــ ــل الــــــدعــــــوات الــــتــــي خــــرجــــت مـ ــ كـ

السياسية السنية إلى التأجيل.
األمر اآلخر أن إيران تريد لهذه االنتخابات 
املسلحة  الشعبي  الــحــشــد  قـــوى  تــرســخ  أن 
تــدفــع  أن  إن حـــاولـــت  بــــأس  ســيــاســيــا، وال 
الـــوزراء مــن داخــل  باتجاه أن يكون رئيس 
التي شكلت حديثا  السياسية  القوى  هــذه 
للدخول إلى االنتخابات، فالحشد الشعبي 
ــثــــوري الـــعـــراقـــي، وهــو  بــمــثــابــة الـــحـــرس الــ
يدين، في جزء كبير من تشكيالته، بالوالء 
ــــي األعـــــلـــــى، فـــهـــو جــيــش  ــرانــ ــ لـــلـــمـــرشـــد اإليــ

في الخطاب، لكنه ما لبث أن وجــَد نفسه 
ــــن دون صـــــداقـــــات األمـــــــس فــي  ــدًا مـ ــ ــيـ ــ وحـ
الواثبة نحو  »الترامبية«  أميركا  مواجهة 

تصفية القدس، وبتأييد عربي.
ــان األردن قــــادرا عــلــى الــتــصــعــيــد في  هــل كـ
وجه الترامبية العربية األميركية املشتركة، 
ــرار تـــرامـــب، وبـــعـــد مـــا وصـــلـــت إلــيــه  ــ بــعــد قـ
الرسائل العربية غير الداعمة؟ الجواب، لم 
يذهب األردن أكثر مما ذهب إليه، إذ وجد 
ق، يــهــرول 

ّ
أنـــه وحــيــد فــي صــف عــربــي مــمــز

بــفــجــاجــٍة نــحــو إســـرائـــيـــل، وكـــــان األفــضــل 
لألردن أن ال يعيد التلويح كثيرًا في مسألة 
املــقــدســات، وهو  الهاشمية على  الــوصــايــة 
ما تــّم، وصــار الشارع املتحّرك غضبا ضد 
الـــجـــيـــران الـــعـــرب، وهــــم حــلــفــاء األمـــــس في 
السابق  االعــتــدال، يستعيد خــروجــه  صــف 
فــي زمــن الــربــيــع الــعــربــي، وتــعــود الوقفات 
االحــتــجــاجــيــة الــنــاقــدة لــلــحــكــومــات ويصل 
ــك. وإذا ســـألـــنـــا ملــــــاذا هـــذه  ــلــ األمــــــر إلـــــى املــ
االنتقالة من القضية األهم عربيا فلسطني، 
إلى املحلية املفرطة، لكان الجواب أن األردن، 
مـــن الــنــاحــيــة الـــداخـــلـــيـــة، دمـــــرت حــكــومــتــه 
بقرارات رفع األسعار كل ما بناه ملك البالد 
في موضوع القدس. وهكذا استفاق الناس 
اقتصاديا، وعلى أوجاع  على نهاٍر صعب 
الدين  مــوروثــة بالفساد والــعــجــز وارتــفــاع 
لتثبيته،  امللقي  الذي تكافح حكومة هاني 

وصار شماعة رفع األسعار.
كانت صدمة القدس ثم الصحوة الشعبية 
وسقوط  صعبة،  اقتصادية  بــقــرارت  منها 
ملــجــلــس الـــــنـــــواب، وفـــشـــل فــــي طـــــرح الــثــقــة 
بالحكومة، لكن امللك الذي وصلت إليه كل 
وافق  الــجــارح،  الناس  وكــالم  الفيديوهات، 
 بأن 

ً
على تعديل حكومة هاني امللقي، أمال

يــعــاد إلــيــه بـــاألمـــر، وقــديــمــا قــالــت الــعــرب: 
»معاوية عود العرب«.

هــنــا يــشــيــر رئــيــس الـــديـــوان املــلــكــي، فــايــز 
الطراونة، أو يرتب زيارات للملك لتجمعات 
قبائل،  وشــيــوخ  عسكريني  متقاعدين  مــع 
ــرا فـــي الـــجـــنـــوب فـــي مــعــان  ــيـ اتــه أخـ فــلــقــاء
والطفيلة والكرك وقبلها إربد، وما بينها 
السلط، مع نخب عسكرية، ثّم مع وجهاء 
ــّد تــحــالــفــا  ــ مـــن بــنــي صـــخـــر، الــقــبــيــلــة األشــ
الــدولــة، منذ قيامها، وكذلك مع قبيلة  مع 
الحويطات في معان، وهم أول من استقبل 
إن  ضمنا  تقول  ثورتهم،  فــي  الهاشميني، 
املــلــك قـــادر عــلــى اســتــعــادة ورقـــة العشائر 
ــرات مــن  ــ ــتـــي قـــيـــل إنـــهـــا حـــمـــت الـــحـــكـــم مــ الـ

السقوط في تاريخه املعاصر.
لكن األزمـــة الــيــوم ليست مــع املــلــك، وال مع 
العائلة الهاشمية التي صاهرت األردنيني، 
ــعــــرف عــنــهــا  ــ ولـــــم تــحــتــجــب عـــنـــهـــم، ولـــــم ُي
الـــعـــنـــف، بـــل حـــولـــت الـــوطـــن األردنـــــــي إلــى 
واحة يفيء إليها كل الجئ وهارب بعرضه 

ودينه، وهو بلد الكفاءات، والوطن املتبقي 
 من دون حروب وتمزق، بعد 

ً
وحيدًا مكتمال

مائة عام على والدة أوطان بالد الشام.
حتج هي مع 

ُ
أزمــة األردن بنظر الشارع امل

القيادات  وبعض  وحكوماته،  امللك  رجــال 
الــتــي خــطــفــت الــبــلــد، وخــصــوصــا الــنــخــب 
الــنــابــتــة حـــديـــثـــا، والـــتـــي تـــثـــأر الـــيـــوم من 
ــي  ــريـــف، وشــــّوهــــت كـــل أردنــ ــي شـ ــ كـــل أردنــ
مــحــافــظ، حــتــى يــقــال إنـــه لــم يــخــدم أردنـــي 
من طبقة املحافظني، ســواء كــان من أصل 
ــــرق أردنــــــــي، فــــي الــعــمــل  فــلــســطــيــنــي أو شـ
أو وســـم  ــدًا،  ــ ــاسـ ــ فـ إال وأخـــــرجـــــوه  ــام،  ــ ــعـ ــ الـ
ــل عبدالله 

ُ
بــأنــه خــذل املــلــك وقــّصــر. ألــم َيــق

النسور عن حسني املجالي حني أقاله من 
َيخرج  ألــم  »ُمــقــصــر«؟  إنــه  الداخلية  وزارة 
خــالــد الــصــرايــرة مــن قــيــادة الــجــيــش أكثر 
ــل إن عــبــدالــرؤوف الــراوبــدة 

َ
حــرجــا؟ ألــم ُيــق

ــثــــر مــــن الــــــــالزم ومــــتــــأخــــر عــن  ــافـــظ أكــ مـــحـ
امللك، وال يحب اإلصــالح، ألم ُيقل إن عون 
الخصاونة يريد والية عامة ليست له؟ ألم 
إدارة محفظة  مــن  الحافظ  ُيــعــزل سليمان 
الضمان االجتماعي لصالح سهير العلي 
يخرج  ألــم  الليبراليني؟  تــيــار  مــن  القريبة 
بعد  التربية،  وزارة  مــن  الذنيبات  محمد 
ليبرالي  نفس  لصالح  كبيرة،  إصــالحــات 
وسما  املناهج  معركة  كانت  حيث  أيــضــا، 
لـــه؟ ألـــم ُيــقــل إن طــاهــر املــصــري اتــهــم بأنه 
ــوق الــفــلــســطــيــنــيــني  ــقــ ــاع حــ ــيــ اشـــتـــكـــى ضــ
لقائد عــربــي، وهــو كــالم عــاٍر مــن الصحة؟ 
أال يحسدون فايز الطراونة على صموده 
فيه  امللكي، ويقدحون  الديوان  رئاسة  في 
مــن زاويـــة أنــه محافظ، ووقــف أخــيــرا ضد 
ليأتي عناده  امللك،  تعديل مهم في مكتب 
بابن عائلة وذي صفات وطنية عالية في 

مقابل ما كان مطروحا من وجه ليبرالي، 
وهــــوالء كلهم رجـــال زمـــن الــحــســني واملــلــك 
ــم وطـــنـــيـــون وغــــيــــارى عــلــى  ــ عـــبـــدالـــلـــه، وهـ

بلدهم وملكهم.
ــذي يــــدور  ــ ــ لــــألســــف، هـــــذا هــــو الـــنـــقـــاش الـ
ــة وبــــــني الـــنـــخـــب،  ــالــــس الــــخــــاصــ ــي املــــجــ ــ فـ
وانــتــقــل إلـــى الـــشـــارع. وفـــي الــحــقــيــقــة ثمة 
نــاٍد عنوانه رجــال املـــال، يريد ضــرب امللك 
بقواعده ورجال أبيه، وإقناعه بأن بعض 
األردنيني ال ينفعون لزمنه. كل هذا وذاك 
يعيه الناس، وبــات يعيه امللك الــذي عرف 
ويعرف عسكريّي األردن ومتقاعديهم حق 
تقول  مالية  ثمة نخبا  أن  ويــدرك  املعرفة، 
كالما معسواًل أمامه، وتذهب إلى السفارة 

األميركية وتقول العكس.
وثّمة  أزمنته،  أخطر  الــيــوم  األردن  يــواجــه 
 

ٌ
البلد مقبل  

ّ
بــأن عــام  إدراك ملكي ووطني 

على خــيــارات صعبة. لــذا لــن يــكــون هناك 
ــــب االســــتــــعــــداد  ــــجـ ــار، ويـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــــاالنـ تـــــــرف بـ
والحفاظ على التماسك والنسيج الوطني 
في  الــخــيــارات  وتبديل  العامة  والــحــريــات 
الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة، وعـــدم 
اتباع سياسات الترضية. فالكرك، املدينة 
ــيـــس ديـــــــوان مــلــكــي  ــيــــوم رئـ ــتـــي مــنــهــا الــ الـ
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس نـــــــواب ونــــائــــب رئــيــس 
وأعـــيـــان خمسة،  أربـــعـــة،  ووزراء  حــكــومــة، 
عــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذا الــتــمــثــيــل لــهــا، إال 
أنها مثل شقيقتها السلط، املمثلة بالحكم 
والــدولــة أيضا بحجم كبير، إال أنهما في 
أعــلــى مــراتــب الــغــضــب واالحـــتـــجـــاج، لكنه 
غــضــٌب عــلــى نــهــج اقــتــصــادي وســيــاســات 
حكومية، وحاشية يقال عنها إنها فاسدة، 

ونخب ليبرالية النهج ومتوحشة.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

باري التي تستخدم على نطاق واسع.
الــهــدف الـــذي أعلنته حــكــومــة الــجــنــوب من 
أجـــل االنــضــمــام رغــبــة جــوبــا فــي املــشــاركــة 
ــمــــداوالت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة بــشــأن  بــ
الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام املــشــتــرك، وحــتــى 
لــهــا مــراقــبــة األوضــــاع فــي املنطقة  يتسنى 
القضايا  مناقشة  في  واملساهمة  العربية، 
الحيوية التي تهم مستقبل البالد مع العالم 
الـــعـــربـــي. ويــمــكــن حــصــر الــــدوافــــع األخــــرى 
فــي إطــاريــن: اقــتــصــادي، وهــو يــبــّرر خطوة 
عثرتها  يقيل  عــمــا  تبحث  الــتــي  الــحــكــومــة 
ــاء بــمــتــطــلــبــات الــحــيــاة  ــفـ مـــن الــعــجــز بـــاإليـ
الـــكـــريـــمـــة ملـــواطـــنـــيـــهـــا. وأقــــصــــر الــــطــــرق إن 
اإلقليمية  الــدول  بعض  ألجندة  استجابت 
ــــروض ومـــســـاعـــدات  هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى قــ
مــالــيــة مـــن الـــصـــنـــدوق الـــعـــربـــي لــلــتــمــويــل، 
 في 

ّ
بجانب جذب املستثمرين العرب. ولعل

تجربة السودان االستعانة بالدول العربية 
لفك الحصار والعقوبات االقتصادية التي 
ــزًا 

ّ
كــانــت مــفــروضــة عــلــيــه مـــن الـــغـــرب، مــحــف

 
ّ
ــع الـــثـــانـــي ســـيـــاســـي، وهــــو أن ــدافــ لـــذلـــك. الــ
العربية سيقوي  الــدول  االنضمام لجامعة 
في  كير،  سلفا  للرئيس  السياسي  املــوقــف 
عن  املنشقني  خصومه  وبــني  بينه  الــحــرب 
وفوق  الــســودان.  لتحرير  الشعبية  الحركة 
ذلــــــك، تـــتـــوقـــع حـــكـــومـــة الـــجـــنـــوب أن تــقــف 
األمن  العربية في مجلس  الــدول  مجموعة 
ق 

ّ
بجانبها، وتصّوت لصالحها فيما يتعل

بقرارات ملف السالم، أو تجهض أي قرارات 
بسبب  عليها،  عقوبات  بفرض  تقضي  قــد 
مـــا تــرتــكــبــه مـــن مـــجـــازر، وفــشــلــهــا فـــي عــدم 

الوصول إلى سالم مع املتمردين.
ويمكن النظر إلــى دولـــة جــنــوب الــســودان، 
ها 

ّ
الــبــائــن، بأن مــع وضــع اعــتــبــار لضعفها 

تحركها مطامع الــدول األخــرى، واملستفيد 
األول مـــن هــــذا االنـــضـــمـــام هـــو نـــظـــام عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي فـــي مــصــر. فــفــي الــجــولــة 
األفريقية لوزير الخارجية املصري، سامح 

تجربة إخفاقها في الحكم، وبعد ارتباكها 
وتــخــبــطــهــا بــعــد 30 يـــونـــيـــو، أضـــعـــف من 
أن تــقــدم بــديــال ســيــاســيــا. أمـــا بــاقــي الكتل 
الــســيــاســيــة فــقــد حــاولــت تــقــديــم مرشحني 
وشبابية  يسارية  مجموعات  قــّدمــت  لها، 
املــحــامــي خــالــد عــلــي، بينما قــدمــت الــقــوى 
جهاز  إلــى  واملنتمية  املحافظة  التقليدية 
الدولة مرشحني، آحمد شفيق آخر رئيس 
عنان.  سامي  والفريق  مــبــارك،  عهد  وزراء 
واجتماعية  سياسية  كتال  االثنان  ويمثل 
غــيــر راضـــيـــة عـــن عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
وتـــرغـــب فـــي وجـــــود مــمــثــل لـــهـــا، ويــعــكــس 
ترشحهما حالة شرخ لحق ببنى السلطة 
التي كانت موحدة في 2014. واصطفت مع 
املرشحني بعض القوى السياسية، رغبة في 
االنعتاق من حكم النظام عبر االنتخابات، 
أو منافسته على األقل وعقلنته، والحد من 
هيمنته، لكن املرشحنْي، شفيق وعنان، تم 
خــوض  مــن  منعهما  ثــم  عليهما  التضيق 
ــابـــات. وضــــع شــفــيــق قــيــد اإلقـــامـــة  ــتـــخـ االنـ
الجبرية أسبوع في فندق، وما زال سامي 
خالد  وظــل  والتحقيق،  الحبس  قيد  عنان 
علي مرشحا محتمال وحيدا، حتى اختار 
االنـــســـحـــاب بــعــد اتـــضـــاح نـــوايـــا الــســلــطــة 
بشكل كاشف، بأنها غير راغبة في إجراء 
انتخابات حقيقة، ولن تسمح ألي مرشح 
في طرح رؤيته، والسماح له بالحركة في 

إطار تنافسي.
بــقــي السيسى مــرشــحــا وحــيــدا، مــا أظهر 
السلطة في مشهٍد محرج خارجيا، فذهبت 
تبحث تحت ضغط تحسني صورة النظام 
انــتــخــابــي، يخرجها مــن عملية  عــن شــكــل 
االســتــفــتــاء، وهــو مــا كــان سيعود بالزمن 
إلــــى تـــاريـــخ امـــتـــد مـــن تـــأســـس جــمــهــوريــة 
انــتــخــابــات رئــاســة  يــولــيــو 1952، وحــتــى 
فيها  والتي سمح  عــام 2005،  الجمهورية 
مـــبـــارك، تــحــت ضـــغـــوط أمــيــركــيــة بـــإجـــراء 
املعارض  فيها  رئاسية، ترشح  انتخابات 
أيـــمـــن نـــــور رئـــيـــس حـــــزب الــــغــــد، وبــعــض 
ــانــــت تـــخـــوض  ــتــــي كــ رؤســـــــــاء األحــــــــــزاب الــ
ــورا مـــكـــمـــال لــتــنــصــيــب  ــ ــكـ ــ االنــــتــــخــــابــــات ديـ

مبارك فترة رئاسية جديدة.
املــشــهــد الــيــوم أقـــل صــدقــا مــن مــشــهــد أول 
انتخابات 2005، فأيمن نور كان يخوض 
املــعــركــة بــبــرنــامــج ورؤيــــــة، وطــمــوحــا في 
األصــــوات  نتيجة  تحققه  ال  قــد  الــتــغــيــيــر، 
ــي الـــصـــنـــاديـــق، لــكــن  الـــتـــي ســيــجــمــعــهــا فــ
االنـــتـــخـــابـــات ســتــســاهــم فـــي تــجــمــيــع كتل 
ــة اســتــمــرار  شــبــابــيــة وجــمــاهــيــريــة رافـــضـ
نظام مبارك، ويخلق من هذه الكتلة جبهة 
ــيـــادتـــه. اســـتـــطـــاع نـــور،  مـــعـــارضـــة تــحــت قـ
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــزويــر، الــحــصــول على 
نصف مليون صوت، وحصل مبارك على 
ســتــة مــاليــني مــن أجــمــالــي سبعة مــاليــني، 
ــورة يــنــايــر لتقطع فــتــرة الحكم  وجــــاءت ثـ

الخامسة قبل أن تكتمل.
ــن مــــوســــى مــصــطــفــى  ــ ــواطـ ــ الــــيــــوم يـــقـــف املـ
موسى، أحــد مؤسسي حــزب الغد، والــذي 
سبق وساهم في شق صفوف هذا الحزب، 
وحــــــاول حــــرق مـــقـــره الـــرئـــيـــســـي، لــُيــحــدث 
االنتخابات  في  بترشيحه  بائسا  مشهدا 
الــرئــاســيــة بـــأمـــر الــســلــطــة. انــتــقــل مــوســى 
جــغــرافــيــا مـــن مــقــر حـــزب )غـــد أيــمــن نـــور( 
فــي مــيــدان طــلــعــت حـــرب إلـــى مــقــر حملته 
)غــد موسى( في شــارع صبري  الرئاسية 

عقائدي، صرفت عليه إيــران أمــوااًل طائلة، 
وحــاربــت بــه تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة في 
الــعــراق وســوريــة، بــل إنــهــا مــدت الحوثيني 
فــــي الـــيـــمـــن بـــعـــشـــرات بــــل مــــئــــات مــــن هـــذه 
املـــلـــشـــيـــات الـــتـــي دربــــــت جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
البالستية،  الــصــواريــخ  إطـــالق  كيفية  على 

واستهداف العمق السعودي.
ــعـــب املــــــــال اإليـــــــرانـــــــي فـــــي هــــذه  ــلـ ثــــالــــثــــا، يـ
املــال  قـــذرًا، وإذا كــان هــذا  االنتخابات دورًا 
ــل انـــتـــخـــابـــات، إال أنــــه كــان  ــع كـ مــــوجــــودا مـ
يــوجــه إلـــى الـــقـــوى الــشــيــعــيــة، ولــيــس كلها 
طبعا، أما في هذه االنتخابات، فإنه تجاوز 
القوى الشيعية ليشمل القوى السنية، وهو 
ر منه وزير الدفاع األميركي، جيمس 

ّ
ما حذ

ماتيس، والذي صرح إن إيران تسعى باملال 
إلى التأثير على االنتخابات العراقية، وقال 

إنه مال كبير جدا.
تــريــد إيـــــران مـــن خــــالل دعــــم بــعــض الــقــوى 
فـــي هــــذه االنـــتـــخـــابـــات أن تحقق  الــســنــيــة 
لــنــفــســهــا نـــفـــوذا أكـــبـــر فـــي داخـــــل الــنــســيــج 
مــلــيــشــيــاتــهــا، ممثلة  أن  الـــســـنـــي. صــحــيــح 
املدن  في  الشعبي، موجودة  الحشد  بقوى 
السنية بعد تحريرها من »داعش«، إال أنها 
تبقى قوى غريبة وغير مقبولة من السكان 
املــحــلــيــني. وبــالــتــالــي، كـــان ال بــد إليــــران أن 
تبحث عن حلفاء لها من داخل تلك املنطقة، 
يؤمنون لها نفوذًا أقوى، في حال تعّرضت 

مصالحها في العراق ألي تهديد أميركي.
ــع، أن إيــــــــــران الــــتــــي ســمــحــت  ــ ــ ــرابـ ــ ــ األمــــــــر الـ
ــعــــراق،  تــريــد  لــلــســعــوديــة بــالــدخــول إلـــى الــ
أن تــوصــل رســـالـــة إلـــى الـــريـــاض، وغــيــرهــا 
أمر  أن  واإلقليمية،  العربية  الــعــواصــم  مــن 
ــراق مــحــســوم، وال مــجــال لــلــدخــول في  ــعـ الـ
سباق خاسر ضدها فيه. ومن هنا، رفضت 
إيـــــران تــحــالــف ائـــتـــالف الــفــتــح الــــذي يضم 
مع  التحالف  مــن  الشعبي  الحشد  فصائل 
ائـــتـــالف الــنــصــر، بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء، 
الـــذي تــقــف خلفه أميركا  الــعــبــادي،  حــيــدر 
ــة،  ــيـ ــربـ ــة وقـــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـ ــعــــوديــ والــــســ
ــتــــرط الـــعـــبـــادي أن  خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن اشــ
يـــكـــون املـــرشـــح ملــنــصــب رئـــاســـة الــحــكــومــة 
بعد االنتخابات. اخيرًا، من غير املستبعد، 
ــران لعبتها  ــ إيــ تــلــعــب  أن  ــكـــذا،  هـ والـــوضـــع 
ــــم، وهـــي تــرشــيــح شــخــصــيــة مـــن داخـــل  األهـ
ــتــــالف الـــفـــتـــح )قــــــوى الـــحـــشـــد الــشــعــبــي(  ائــ
لــلــوزراء، خصوصا وأن هذا  ليكون رئيسا 
الترشيح يمكن أن يجد له قبوال؛ ليس من 
قوى شيعية وحسب، وإنما أيضا من قوى 
إلى  يدها  تمد  أن  لنفسها  ارتــضــت  سنية، 

املال اإليراني في لعبة االنتخابات.
)كاتب عراقي(

الحكومة  أزمـــة  الــســادس  التعديل  يمتَص 
الــتــي تــواجــه تــحــديــاٍت كــبــيــرة، وهــنــا يبدو 
امللك ما زال متمسكا بخيار امللقي إلى حني.

ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــــب هــ ــعــ ــ ــكــــن األصــ  لــ
ــّد الــتــشــبــث فــــي مـــوقـــعـــه، كــي  ــ املــتــمــســك حـ
ال ُيـــقـــال إنــــه هــــرب مـــن مــســؤولــيــاتــه، بعد 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــتــه، ومعه 
حق بذلك، وقد عبر عن مسؤولياته تجاه 
كل قراراته من دون مواربة وتجميل، لكنه 
وجد الناس متمسكني بالشارع والخروج 
فــي رد مــمــاثــل. وفــي هــذا الــخــروج، يجري 
ــال الــوطــنــيــني  ــطــ اســـتـــدعـــاء الـــتـــاريـــخ واألبــ
املجالي  التل وحابس  والــشــهــداء، وصفي 
ــزيــــود ومــعــاذ  وهــــــزاع املـــجـــالـــي وراشــــــد الــ
الكساسبة وغيرهم، في مقابل رجال امللك. 
ويجري استدعاء نماذج النزاهة في إدارة 
البلد من الشرفاء، ويصل الحد إلى تذكير 
قــبــيــلــة بـــنـــي حـــســـن بـــأنـــهـــم الــقــبــيــلــة الــتــي 
القدس  الدين بتحرير  شاركت مع صــالح 
ستعاد ذاكرة 

ُ
من الصليبيني. وفي الكرك ت

للحكم  مقاومة  حركة  باعتبارها  »الهية« 
لها ورثــة وصفحة على  التركي، ويصبح 
ــة »الـــهـــيـــة«. وفــي  ــ »فــيــســبــوك« بـــعـــوان ورثـ

السلط أيضا تجري املشهدية نفسها.
ُيستحضر ذلك التاريخ املجيد كله لتعزية 
الــنــاس بحاضرهم الـــذي يـــرون فــيــه، ومن 
خـــالل خــطــابــاتــهــم الــلــيــلــيــة، أنـــه يفتقد أي 
انتصار حكومي على الفقر أو البطالة أو 
الفساد، إنه حاضر مهزوم بامتياز. تعود 
فيه موجة من رسائل »واتــســاب« املرسلة 
بــصــيــغــة بــيــانــاٍت تــخــاطــب املــلــك بــوجــوب 
ــه، وتـــوظـــيـــف  ــتـ ــانـ اإلصــــــــالح وتـــغـــيـــيـــر بـــطـ
رصيد عمه األمير الحسن الذي ينظر إليه 
الــذي  الكبير  الــرجــل  أي  »الـــعـــود«،  شعبيا 

شــكــري، األســبــوع املــاضــي، تــم اإلعــــالن عن 
مــع جوبا،  السياسي  للتشاور  آلية  إنــشــاء 
ــابـــالت تــشــمــل لــجــنــة تــســيــيــر الـــحـــوار  ــقـ ومـ
الــــوطــــنــــي هـــــنـــــاك، ضــــمــــن أهــــــــــداف تـــعـــزيـــز 
ملفات  بشأن  والتشاور  الثنائي،  التعاون 
النهضة  ســد  تــطــورات  إقليمية، خصوصا 
اإلثــيــوبــي. وقــد تــطــورت عــالقــات مصر مع 
دولة الجنوب الجديدة إلى أبعد من تاريخ 
الدولة كجزء من بلد شقيق، فقد استضافت 
مــصــر قـــيـــادات مـــن لــجــنــة مـــبـــادرة الـــحـــوار 
الــــســــودان، لتدريبهم  فـــي جــنــوب  الــوطــنــي 
ــــاوض، وتــنــظــيــم  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـــى »الــــوســــاطــــة والـ عـ
االنتخابات، وإنشاء املؤسسات الوطنية«. 

 بإمكان مصر االستفادة من انضمام دولة 
الجنوب لجامعة الدول العربية، خصوصا 
بعد أن أصبحت إحدى دول حوض النيل، 
 تــوقــيــعــهــا عـــلـــى اتــفــاقــيــة 

ّ
ــالـــي، فــــــإن ــتـ ــالـ وبـ

ترفضها مصر سوف  التي   2010 عنتيبي 
 

ّ
يــؤثــر ســلــبــا عــلــى مــوقــف الــقــاهــرة، فــي ظــل

حياد الخرطوم من االتفاقية. 
)كاتبة سودانية(

الــقــاهــرة، صحيح إن املسافة  أبــو علم فــي 
اقــل من 500 متر بني املقرين، إال إن حجم 
التغير في األدوار كبير، بحكم املصادفات 
ــم تـــجـــد فــيــهــا الــســلــطــة شــخــصــيــة  الـــتـــي لــ
أكــثــر طــواعــيــة واســتــجــابــة ألوامـــرهـــا منه، 
بــاإلضــافــة إلــى دعــائــم قيامه بــهــذا الـــدور، 
وصفها  يمكن  التي  املعرفة  سابق  بحكم 
وأجهزة  موسى  بــني  التاريخية  بالعالقة 
الــدولــة، كما أنــه مــن »املــواطــنــني الشرفاء« 

الذين يؤيدون عبد الفتاح السيسى.
ــة املــــــواطــــــن املـــــصـــــري مـــوســـى  ــ ــالـ ــ تـــثـــيـــر حـ
مــصــطــفــى مـــوســـى الـــــذي تــلــقــى تــعــلــيــمــات 
لــخــوض االنــتــخــابــات، وجــمــعــت لــه الــدولــة 
فهو  الشفقة،  للترشيح  الــنــواب  تــوكــيــالت 
أحد  وال  تــمــامــا،  مصنوع  املشهد  أن  يعلم 
إلـــى  يــــدعــــون  الــــذيــــن  يـــحـــتـــرم دوره، حـــتـــى 
املشاركة ليل نهار، سواء من خالل الفتات 
الجماهيري،  الحشد  مؤتمرات  أو  التأييد 
أو حــتــى املــشــايــخ والـــدعـــاة ورجــــال الــديــن 
املسيحي الذين وظفتهم السلطة لخدمتها.

تـــعـــرف بـــالدنـــا الــعــربــيــة ظـــاهـــرة املــرشــح 
املبتز، الذي يعلن نيته للترشح، ليحصل 
ــر حــظــا في  ــ ــوة مـــن املـــرشـــح األوفـ عــلــى رشــ
إياه،  املرشح  ينسحب  ما  الفوز. وسرعان 
ويعلن تأييده املرشح الذي يقدر انسحابه 
باملصري »يعرقه«، وهو الدور الذي يلعبه 
بعض السماسرة  في املـــزادات، للحصول 
على مكاسب من دون مجازفة، لكن موسى 
يــقــّرر الترشح مــن نفسه، وال يستطيع  لــم 
التهديد باالنسحاب، وال يبيع أو يشتري.
ــرى املــــواطــــن املــــرشــــح قــــســــرا، مــوســى  ــ ال يـ
مــصــطــفــى مــــوســــى، خـــجـــال فــــي إعــــــالن أن 
السيسي،  حساب  على  تجامله  الصحافة 
وال يستطيع، في هذه الوضعية، أن يقدم 
شيئا في أحاديثه لإلعالم، على الرغم من 
كثافة طلباتهم بتقديم خطاب جاد. وحني 
تــرســل إلــيــه الــكــامــيــرات إلـــى مــقــر حملته، 
فـــوجـــئ أحـــيـــانـــا بـــأنـــه مــشــغــول بــمــتــابــعــة 
أعـــمـــال شــركــتــه. وكــــان مــشــهــدا كــاشــفــا أن 
موسى مصطفى موسى استطاع تجميع 
25 فردا لتأييده في وقفة أمام مقر حملته،  
لــم يــجــد مــا يــقــولــه أمـــام الــكــامــيــرات ســوى 
والهجوم  املقاطعة  إلــى  الــداعــني  مهاجمة 
على أهل الشر، مكّررا خطاب السيسى عن 
الــذي يقّوي  دور املشاركة في االنتخابات 
ــة ويـــدعـــمـــهـــا. عــلــى جـــانـــب آخــــر من  الــــدولــ
الوقفة املؤيدة ملوسى، كان أحد املشاركني 
في الوقفة يرد على سؤال لصحفي، مؤكدا 
أن صـــوتـــه لــلــســيــســي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 

موسى ابن عمه.
)كاتب مصري(

حراك األردن... عن حاضر مهزوم ورجال   الملك

جنوب السودان والجامعة العربية

في حالة المواطن موسى 
المرّشح قسرًا

إيران واالنتخابات العراقية

ثّمة إدراك ملكي 
ووطني عام بأّن 

األردن مقبٌل على 
خيارات صعبة

أغلب أعضاء 
الجامعة على عالقة 

بإسرائيل دبلوماسيًا 
وسياسيًا واقتصاديًا، 

كدولة جنوب 
السودان

ال يرى المواطن 
المرشح قسرًا 

خجًال في إعالن أن 
الصحافة تجامله

آراء

صالح الدين الجورشي

أصــبــح االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس مــهــددا أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، واألزمـــة 
السياسية واالقتصادية تزداد حدة يوما بعد يوم، ما رفع من درجات القلق الجماعي 
العلمية  ومراتبهم  االجتماعية،  مواقعهم  عــن  النظر  بقطع  التونسيني،  عــمــوم  لــدى 
واإلداريــة. ففي كل يوم، يستيقظ الناس على أخبار غريبة ومخيفة، كأنها نواقيس 
تهدد  التي  املخاطر  حجم  إلدراك  فقط  عينات  هــذه   .. مطمئنة.  غير  بنهايات  تنذر 

التجربة التونسية. 
ال تزال الشبكة، التي قيل إن رجل األعمال شفيق جراية يقودها، تكشف عن أسرار 
أشبه بما حصل في قصص املافيا اإليطالية. هذه الشبكة املتهمة بالتآمر على أمن 
الدولة، ومن آخر أخبارها اختفاء وزير الداخلية السابق، محمد الناجم الغرسلي، الذي 
 مواز تمت أخيرا إقالة كاتب الدولة لألمن 

ٍّ
رفض تسليم نفسه إلى القضاء. في خط

الوطني ألسباب بقيت غامضة، وتسربت أخبار عن وجود خالفات حادة بني وزير 
الداخلية الحالي ورئيس الحكومة. ويجري حاليا تبادل تهم بني عدد من مكونات هذه 
الوزارة، حيث قامت بعض النقابات األمنية بتصعيد مفاجئ، وعاد الحديث بقوة عن 
ضرورة إبعاد املؤسسة األمنية عن التجاذبات السياسية. كما تسربت أخبار غير 

مؤكدة عن إجهاض »محاولة كانت تهدف إلى تغيير النظام بطرق غير عسكرية«.
وفريقه، حيث  الحكومة  رئيس  النار على  إطــالق  الشغل  اتحاد  قيادة  قــّررت  فجأة، 
طالب األمني العام لالتحاد بتغيير عدد من الــوزراء. وهو ما دعت إليه أيضا أحزاب 

مهمة، مثل نداء تونس الذي ينتمي إليه يوسف الشاهد. 
دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع املوقعني على إعالن قرطاج الذين يفترض فيهم 
الذي  الشاهد  تغيير  اتجه نحو  النقاش  لكن  للحكومة،  السياسي  الحزام  يكونوا  أن 
تعرض للنقد حتى من قبل منظمة األعــراف. وفي األخير اقترح السبسي تشكيل 
لجنة تتولى وضع األولويات وتقترح أسماء لوزراء محتملني. وهكذا وجدت حكومة 
الشاهد نفسها بال سند ينقذها من مصير مجهول. االستثناء الوحيد هو حركة 
البلدية.  تــزال تتمسك بالحكومة على األقــل إلى ما بعد االنتخابات  التي ال  النهضة 
وهو ما جعل االتحاد يعتبرها حكومة تصريف أعمال، فيرد عليه الشاهد بأنه ال 
يزال يتمتع بكل الصالحيات، وأن التعديل غير وارد قبل االنتخابات البلدية، مؤكدا 
عزمه على القيام باإلصالحات الكبرى خالل السنة الجارية، إلخراج االقتصاد من 

عنق الزجاجة.
نكتفي بهذا القدر من األحداث واألخبار التي جعلت املواطنني في حيرٍة من أمرهم. 
مــاذا يحدث؟ ومــن يريد أن يدخل البالد في دوامــة عــدم االستقرار، وخصوصا أن 
املؤشرات االقتصادية األساسية تنذر بحلول كارثة غير مسبوقة في تاريخ البالد؟ 
النظام  انبثق عن دستور 2014. هذا  الــذي  النظام السياسي  الجدل بشأن  هنا عاد 
الذي حال دون أن يحتكر أي طرف القرار السياسي، ما أدى إلى تقاسم السلطات 
وأوجد نوعا من التوازن، أدى، في النهاية، إلى تعثر اإلرادة السياسية وعدم القدرة 
على تحميل املسؤولية بني شركاء السلطة التنفيذية. ولهذا، توجد اليوم رغبة لدى 
بعضهم، وخصوصا رئيس الجمهورية، في تقديم اقتراح يهدف إلى تعديل النظام، 
السنوات األخــيــرة شبه برملاني. وقــد يفتح  لكي يصبح رئاسيا بعد أن كــان خــالل 
جدال واسعا بشأن تغيير نظام االقتراع الذي حال دون انفراد حزب واحد بالسلطة 

التنفيذية، من خالل حصوله على أغلبية، ولو ضعيفة داخل البرملان.
فخالل صياغة الدستور، تمسكت حركة النهضة، من دون بقية األحزاب، بأن يكون 
النظام البديل برملانيا، كما هو الحال في معظم الديمقراطيات. وبّررت ذلك بالتجربة 
التونسية التي جعلت من رئيس الدولة قوة قاهرة فوق بقية املؤسسات. لكن التجربة 
الحالية تضع البالد أمام مخاطر حقيقية تحول دون االستقرار السياسي الضروري.

هناك من يعتبر أن األزمة ليست في النظام السياسي، وإنما في النخبة املتصارعة 
حتى املوت من أجل االنفراد بالقرار. ال أحد يستطيع أن يحكم، ألنه ال يملك جميع 
خيوط القرار. غير أنه في املقابل ما الذي يضمن أن ال يؤدي جمع الصالحيات في 

جهة واحدة وقوية إلى استبداد جديد؟

معن البياري

الــعــمــود في  الــفــانــك، اســمــا عــاديــا فــي كتابة  الــكــاتــب الصحافي األردنــــي، فهد  ليس 
قليلني  عــرب كثيرين، ألن  لــزمــالء  الــقــول مفاجئا  هــذه  قــد يكون  العربية.  الصحافة 
منهم يعرفون اسمه، واألقــل من قــرأوا له، ما يعود إلى أن الرجل لم يكتب في غير 
الصحافة األردنية، املحدودة الذيوع، وإْن صارت له بعض الشهرة، في مقطٍع زمني 
قصير، ملشاركاته في برامج حوارية في بعض الفضائيات، إال أن كثيرين من أهل 
حــازوا  قلمه،  كفاءة من   

ّ
وأقــل منه،  كعبا  أدنــى  العربي  العالم  في  الصحافية  الكتابة 

 عريضة، فيما لم ُيحرز شيئا منها خارج حدود بالده، ولم يكن يكترث بهذا 
ً
شهرة

 
ٌ
إعالمية وتظاهراٌت  منتدياٌت  كانت  وبينما  امتعاض.  مبعث  يوما  يجده  ولــم  األمــر، 
 تنعقد دوريا، وتقيم مهرجانات التكريم ألسماء كثيرة في الصحافات العربية، 

ٌ
عربية

ملقالته، على صعيد  العالية  القيمة  وإلــى  الفانك،  إلــى فهد  يلتفت  لم  أحــدا منها  فــإن 
الكتابة نفسها ابتداًء. وهذا رحيله أمس، عن 84 عاما، مناسبة للتأكيد على الحقيقة 
العمود الصحافي،   ومعلٌم في كتابة 

ٌ
الفانك أستاذ املجهولة هذه، وموجُزها أن فهد 

القارئ، املستند دائما إلى  ف، املستفّز، الشجاع في قلة اكتراثه برضا 
ّ
املوحي املكث

األرقام واإلحصائيات، باللغة امليسورة، املاكرة أحيانا، واملشدود البناء، والقصير بال 
زوائد أو إنشاء، واليقظ في متابعة الجديد. ولشّد ما كان الفانك ُيغبط على الحيوية 
الدائم  قليلة، وحضوره  أفكاره في شــؤوٍن غير  لياقة  الفائضة في شخصه، وعلى 
)الدائم تماما(، إذ لم يغب عموده اليومي )رؤوس أقالم( في صحيفة الرأي، طوال 32 
عاما، وال مّرة، فقد كان يوفر تعليقات كافية في أسفاره. وفي أرشيف سيرته أنه ملا 
كانت الحكومات تمنعه من الكتابة )في أزمنٍة انقضت( كان يكتب بأسماء مستعارة.

ال يستقيم هذا التقريظ لكتابة فهد الفانك هنا مع مزاج أصدقاء عديدين لصاحب 
 ال يستطيبه أردنيون غير قليلني، بل ها أنا أكتب اآلن أنني قليال 

ً
هذه الكلمات، وبداهة

التحليلية وكيفيات  بذهنيته  اإلعجاب  ولكن  وأفــكــاره،  الرجل  قناعات  اتفقت مع  ما 
الفانك، أوال وأخــيــرا، كــاتــٌب غير شعبي، ال يهّمه أن  أمــٌر آخــر. وفهد  أفــكــاره  طرحه 
يصفق له قــراؤه، فهو ال ينظر إلى مهنة الكتابة كما الغناء في حفل راقص، ال أبدا. 
ولذلك، ليس أمثاله كثيرين، وأسأل هنا: كم هم كتاب الرأي في الصحافة في العالم 
من يدافعون عن رفع األسعار؟ أحدهم فهد الفانك الذي يجهر بدفاعه عن الحكومة 
وقراراتها في فرض هذه الضريبة أو تلك، ورفعها أسعار هذه السلعة أو تلك، إن كان 
مقتنعا بذلك. ولطاملا فعل هذا. غير أنه ال يرحم الحكومة نفَسها من نقده، إذا رآها 
ه. وبينما يدافع عن توقيع األردن معاهدة سالم مع إسرائيل، فإنه ال يرى 

ّ
تستحق

 على املقدسات في القدس. أما 
ٌ
 هاشمية

ٌ
موجبا ألن تكون للحكم في بالده وصاية

عن السياسات األميركية فلم يقّصر الفانك في رميها نقدا وانتقادا، وظل، في الوقت 
نفسه، هازئا بأفكار اليساريني الشعبويني والحزبيني اإلنشائيني. وقد أخذته نقمته 
الواسعة على احتالل العراق، وعلى حكام هذا البلد بعد عام 2003، إلى مقادير من 

التعاطف غير الخفي مع نظام صدام حسني، وقد كان بعثيا في شبابه. 
ومع انحيازه القوي، والدؤوب، عن الدولة األردنية، وعن الحكومات والنظام العام، إلى 
فته، أحيانا، في منزلٍة ضد الناس، أخذه حاله هذا إلى أن ُيرمي باإلقليمية، 

ّ
درجة صن

وهو الذي طالب بعدم مشاركة أبناء املخيمات الفلسطينية في األردن في االنتخابات 
النيابية، لكنه حافظ على قناعته بإقامة دولة فلسطينية، ولكنه في هذا األمر، وغيره، 
الرصانة  من  بكثيٍر  احتمى  وإنما  فوقي،  تعاٍل  أو  إسفاٍف عنصريٍّ  في  لم يسقط 
والروح السجالية، مدفوعا دائما بما كان يراها مصلحة األردن، والتي جعلته أخيرا 
يلّح على عدم استقبال مزيٍد من الالجئني السوريني، وهو الذي لم يتحّمس لثورات 

الربيع العربي. 
الفانك في قناعاته هذه، وكثير مثلها، في مطارح مضاّدة لقناعات كاتب  يقع فهد 
هذه السطور، غير أنه في املقابل أحد األساتذة املعلمني في كتابة العمود الصحافي، 
 
ُ
 ضدها جيدة

ٌ
والذين أفدت منهم كثيرا، فأنت قد تكون مع الديمقراطية وتعجبك مقالة

الكتابة. وهذا مهمٌّ في عملنا في الصحافة، وفي صحافة الرأي والتعليق خصوصًا.

فاطمة ياسين

في العالم الذي تملؤه القوانني الدولية، ُيستخدم الكيماوي من جديد، ليس في الغوطة 
هــذه املــرة، وال في خــان العسل، وال فــوق أي من األراضـــي السورية، إنما في الجنة 
األوروبية، وفي جزيرتها العظمى بريطانيا، ُيستخدم السالح الكيماوي هناك، وهناك 

 وغير قادرة على فعل شيء.
ً
أيضًا، كما هو الحال في سورية، تبدو األيدي مشلولة

األعصاب  غاز  إن  التقارير  وتقول  يقينيًا،  يكون  أن  الكيماوي  استخدام  فعل  يكاد 
هو ما استخدم ملحاولة قتل رجٍل وابنته كانا يتجوالن في شوارع اململكة العظمى، 
تحتار رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، ماذا تفعل، وهي املكلفة سياسيًا وأخالقيًا بالرد 
الهجوم، فال تجد إال عقوبة هزيلة، تشبه رفــع األيــدي باالستسالم، وكل  على هــذا 
صني« بصفتهم 

ّ
ما استطاعت أن تفعله هو إبعاد ثالثة وعشرين جاسوسًا »مرخ

التأثير  قـــادرًا على  اإلبــعــاد  أن يكون هــذا  لــنــدن، مــن دون  فــي  دبلوماسيني يعملون 
في عمل الجاسوسية العميقة، والتي تجند روسيا ألجلها اآلالف، وتدّسهم خلسة 
ددت إلى حد امتناع العائلة املالكة، ووزراء 

ُ
في املجتمع البريطاني.. ولكن العقوبة ش

إقامتها في روسيا  املقّررة  العالم  البريطانية، عن حضور مباريات كأس  الحكومة 
هذا العام.

يبدو البيان الرباعي الذي صدر بشكل مشترك عن اململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا 
التي  الدولة   بطريقٍة ما في وجه 

ً
األولــى، ويعكس تكتال بالدرجة  وأميركا تضامنيًا 

تستخدم سالحًا محّرمًا، ولكن مفعوله موضعي، ذو نصف قطر ضئيل، وقد يجد 
طريقه بسرعة إلى األرشيف.

مشابه،  فعل  بــرد  روســيــا  قابلته  والـــذي  املــحــدود،  البريطاني  الدبلوماسي  اإلجـــراء 
الدولية،  املواثيق  الــذي حّرمته  السالح  استخدام  فداحة  يعكس  التأثير، وال   

ُ
ضعيف

واإلنكار الذي تبناه الروس في امتالك سالح مماثل، وهو السلوك نفسه الذي يتبناه 
حليفهم في دمشق، يدل على أن اإلنكار يفيد أحيانًا في محو ارتدادات الجريمة.

في الوقت الذي يتحضر الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، للفوز مرة أخرى بكرسي 
الرئاسة، يحدث الرد البريطاني الذي لن يؤثر بالطبع على الحملة الهادئة الواثقة التي 
يقودها بوتني للبقاء في الكرملني. على العكس فقد يستثمر بوتني مثل هذه الحوادث 
وبريطانيا،  ألميركا  بالعداء  يفاخرون  الذين  الثالث  العالم  دول  زعماء  طريقة  على 
الجانب الصحيح، فقد  أنهم يقفون في  ويتخذون من مثل هذه املواقف دالئــل على 
قال املتحدثون باسم روسيا وبوتني في بياناتهم للشعب الروسي إن هذه االتهامات 
تعتبر هجومًا خطيرًا على روسيا، ومن املؤكد أن الرد املبني على مثل هذه الهجومات 

هو التصويت بكثافة ملن يقف في وجه هذا الهجوم، وهو السيد بوتني بالطبع!
يتقوى املوقف الروسي في مواجهة موقف أوروبي مترّدد، فعلى الرغم من التضامن 
الرباعي، إال أن خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبـــي قد يجعل الجسد األوروبــي 
 
ً
املنفصل عن بريطانيا بطيء التفاعل، ما يقوض أي أمل في جعل هذا الهجوم َمدخال

لتشكيل جبهة أوروبية موحدة وقوية ضد روسيا.
املحافظني،  حــزب  مــن  مــاي  لتيريزا  السيئ  للسجل  الــحــادثــة  هــذه  تنضم  أن  يمكن 
فمنذ وصولها إلى السلطة، وحزبها في تراجع، وأداؤها السياسي يزداد اضطرابًا، 
ومؤشرات االقتصاد تستمر في الهبوط. قد يصطف مجلس العموم وراءها في هذه 
اللحظة السياسية، كي تبدو البالد موحدة في وجه هجوم كيماوي شن عليها، لكن 
االختالف سيأتي فيما بعد، حني يوضع الرد موضع التنفيذ، وبعد استيعاب الرد 
التي بدأ بها، خصوصا  التجمع بالسرعة  الروسي، عندها قد ينفرط هذا  املعاكس 
بعد أن تعجز رئيسة الوزراء عن حشد تجمع معقول ملواجهة الروس، وتظهر وحيدة 
من دون أن يبقى في يدها سوى بيان التعاطف الرباعي، أما الخاسر األكبر وقتئذ 
فهو العائلة املالكة البريطانية التي سيكتفي أعضاؤها  بمشاهدة مباريات فريقهم 

الوطني عبر خدمة »بي إن« التي تمتلك حصريًا حق نقل مباريات كأس العالم.

النظام السياسي التونسي مهّدد ضوء على فهد الفانك

بريطانيا بعد الضربة الكيماوية
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الجفاف يقتل األرض
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طهران ـ فرح الزمان شوقي

خالل عقد من الزمن، لوحظ توّسع عمراني 
اإليرانية طهران، وذلك  العاصمة  كبير في 
ــاب املــــســــاحــــات الــــخــــضــــراء فــي  ــســ عـــلـــى حــ
هــذه املــديــنــة الــتــي كــانــت تلفت زائــريــهــا بأشجارها 
وحدائقها. ففي األعوام القليلة املاضية، راح أصحاب 
املباني السكنية والتجارية واإلدارية على حّد سواء، 
يــســتــثــمــرون فــي تشييد مــبــان أخــــرى أو امــتــالكــهــا، 
آخر  ليشّيد  إلــى هــدم مبنى قديم  مــن يعمد  ومنهم 

مكانه، أحدث وأضخم وبعدد أكبر من الطبقات.
ــذا األمـــــر، إن كــــان جـــيـــدًا فـــي بــعــض نــواحــيــه إذ  ــ وهـ
ـــه ينعكس 

ّ
أن املــديــنــة، غير  يساهم فــي تجديد وجــه 

سلبًا على مسار العملية العمرانية وتأثيرها على 
مــبــاٍن قــديــمــة فــي املــديــنــة وكــذلــك عــلــى الــعــمــال. فقد 
وقعت بعض الحوادث خالل عمليات تشييد مبان 
ــراج،  ــ ضــخــمــة، مــن قــبــيــل املــجــمــعــات الــتــجــاريــة واألبـ
بسبب حفر عميقة في األرض لتثبيت أسس البناء 
داخــلــهــا وتــشــيــيــد طــبــقــات تــحــت األرض، مـــن دون 
إعـــداد دراســــات دقيقة حــول نــوع الــتــربــة ومــن دون 
الــتــنــبــه إلـــى وجــــود مــيــاه جــوفــيــة. وتــوفــي عـــدد من 
العمال بعد انهيار بعض املباني عقب تشييد أجزاء 

بسيطة منها في فترة زمنية قصيرة.
العمراني  الهندسي  النظام  مؤسسة  رئــيــس  وكـــان 
ــّرح أخــيــرًا  ــ فـــي طـــهـــران، حــســن قــربــانــخــانــي، قـــد صـ

مــبــان جديدة  لتشييد  حــفــريــات  العاصمة  فــي   
ّ
بـــأن

 املؤسسة التي تفرض رقابتها على 
ّ
بــاآلالف، وبــأن

دت خالل األعوام 
ّ
عمليات التشييد في بداياتها تفق

األربــعــة املاضية أكــثــر مــن 23 ألــف مــوقــع لحفريات 
فـــي الــعــاصــمــة ضــربــت أســـاســـات بــنــائــهــا فـــي عمق 
ــبـــاٍن ضــخــمــة.  األرض، مـــن املـــقـــّرر أن تـــقـــوم فــيــهــا مـ
وأشـــــاد قــربــانــخــانــي بــعــمــل مــؤســســتــه الــتــي وبــعــد 
وقــوع بعض حــوادث انهيارات فجائية، بحسب ما 
د املواقع ولرفع الرقابة. 

ّ
ة رسمية لتفق

ّ
قال، أقّرت خط

ص 
ّ
 ذلك كان من شأنه أن يقل

ّ
أن وتابع قربانخاني 

ــارات املــتــوقــعــة بــمــعــّدل 62 فـــي املـــائـــة خــالل  ــيـ ــهـ االنـ
 حفر أساسات 

ّ
األعوام القليلة املاضية، الفتًا إلى أن

البناء تصبح خطيرة كلما ازداد عمقها، في حال لم 
يراِع املهندسون بعض املعايير الدقيقة.

املسؤولية  قربانخاني على تقاسم  أصــّر  ذلــك،  إلــى 
 مؤسسته ترسل إليها 

ّ
مع بلدية طهران، التي قال إن

التقارير بطريقة رسمية ودورية. فمؤسسة النظام 
الهندسي، بحسب ما يشرح، تراقب املراحل األولية 
مــن الــبــنــاء، وإذا الحــظــت مــخــالــفــات فــي مــرحــلــة ما 
ها في حال قّدمت تقريرًا إلى البلدية التي 

ّ
توقفه. لكن

مراحله  فــي  املــشــروع  مراقبة  مسؤولية  عليها  تقع 
الالحقة، فعلى تلك الجهة متابعة األمر.

وفي تقرير نشره موقع هيئة اإلذاعــة والتلفزيون 
التي بمعظمها  الحفريات  تلك   

ّ
أن اإليــرانــيــة، جــاء 

سوف تشّيد فيها مجّمعات تجارية ضخمة آخذة 

باالنتشار منذ سنوات في طهران. وشرح التقرير 
ــادة حــفــرًا عــلــى عــمــق كبير  ــب عــ

ّ
 بــنــاءهــا يــتــطــل

ّ
أن

التقرير  وأشــار  السيارات.  ملواقف  لتأمني مساحة 
االنهيارات تسببت في مقتل عّمال   بعض 

ّ
أن إلى 

ني 
ّ
وصل عددهم قبل ثالثة أعوام إلى أكثر من ست

 
ّ
أن  حاليًا. أضــاف 

ّ
قــل الــعــدد   

ّ
لكن شخصًا سنويًا، 

السبب الــرئــيــس لــوقــوع تلك الــحــوادث يــعــود إلى 
عدم مطابقة املواصفات.

ــرانـــي وعــضــو لجنة  فـــي الــســيــاق، يـــرى الــنــائــب اإليـ
»العربي  العمران البرملانية، طيب بدري، في حديث لـ
سكان  وفيها  كبيرة  عاصمة  »طــهــران   

ّ
أن الجديد«، 

يــصــل عـــددهـــم إلــــى 14 مــلــيــونــًا فـــي حـــني يـــزورهـــا 
كثيرون من محافظات ثانية، وهو ما يجعلها في 
إلــى تحديث مبانيها بــصــورة دائــمــة لتقّدم  حــاجــة 
أفــضــل. لكن األمـــر أوجـــد مشكالت ثانية«.  خــدمــات 
أمـــرًا واحـــدًا  املــخــالــفــات تتطلب  »بــعــض   

ّ
أن يضيف 

وهـــو املــعــايــيــر الــجــديــة والــرقــابــة املـــشـــددة«، مشيرًا 
ــذي ال  ــه إلـــى »الـــتـــوّســـع الــعــمــرانــي الــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
يتالءم وشكل املدينة أحيانًا. بالتالي على البلدية 
أن تـــفـــرض رقــابــتــهــا لــتــحــافــظ عــلــى شــكــل طــهــران 
 هذا التوّسع 

ّ
وهوّيتها، وهو أمر ال يحدث وسط كل

العمراني الحديث«.
من جهته، يقول املهندس املتخصص بالجيولوجيا، 
 »مناطق طهران تختلف بحسب 

ّ
هورمان غروي، إن

مكان  بــني  تربتها  وتختلف  الــجــغــرافــيــة،  مــواقــعــهــا 

ــّدد الـــعـــمـــرانـــي فــيــهــا جعل  ــمـ ــتـ  الـ
ّ
وآخــــــر. كـــذلـــك فـــــإن

خارطتها  عــلــى  يقتصر  يــعــد  ولـــم  أكــبــر  مساحتها 
الــقــديــمــة«، مــنــتــقــدًا »الــســمــاح بــالــبــنــاء الــحــديــث في 
»في  ــه 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ املناطق«. يضيف  كل 

الــبــلــدان املـــتـــطـــورة، ثــّمــة مــنــاطــق ســكــنــيــة فـــي املـــدن 
وثّمة أخرى تجارية. لكن في طهران، هذا األمر غير 
املباني  وتشييد  مختلطة،  كلها  املــنــاطــق  مــوجــود. 
التجارية غزا املدينة برّمتها«. ويشير إلى »تأثيرات 
املـــجـــاورة«،  السكنية  املــبــانــي  عــلــى  العميقة  الــحــفــر 
مــشــددًا على أن األمـــر يتطلب »تــعــاونــًا مــع شركات 

احترافية وتوزيع املهام بني املعنيني«.

مجتمع
 حرائق عنيفة في أحراج أججتها درجات الحرارة املرتفعة ورياح 

ّ
أعلنت السلطات األسترالية أن

عنيفة، أدت إلى تدمير عشرات املنازل ونفوق أعداد كبيرة من املاشية. وعلى الرغم من األضرار، 
ه لم يسجل سقوط ضحايا. ودمر أو تضرر نحو سبعني مسكنًا في تاثرا، القرية 

ّ
قالت السلطات إن

الساحلية بجنوب مقاطعة نيو ساوث ويلز. كذلك، احترق 40 ألف هكتار من األراضي في جنوب 
غرب مقاطعة فيكتوريا املجاورة التي شهدت في نهاية األسبوع عشرات الحرائق التي قضت على 
)فرانس برس( قطعان لألبقار والثيران. 

الخاصة بها، بسبب  اإلنــقــاذ  قــوارب  أحــد  إيطاليا استولت على   
ّ
إن إغاثة إسبانية  قالت منظمة 

»بروأكتيفا«  منظمة  وأكـــدت  الليبية.  الــســواحــل  خفر  لــقــوات  أنقذتهم  مهاجرين  تسليم  رفضها 
 السلطات اإليطالية تحقق 

ّ
احتجاز سفينتها في ميناء بوزالو على جزيرة صقلية، مشيرة إلى أن

الهجرة غير  فــي  واملــســاعــدة  إجــرامــيــة  االشــتــبــاه بعالقتها بمنظمات  املنظمة بسبب  أنشطة  فــي 
 218 الليبي  السواحل  تسليم خفر  من رفضها  نابع  التحقيق   

ّ
إن »بروأكتيفا«  وقالت  القانونية. 

)أسوشييتد برس( مهاجرًا كانت قد أنقذتهم في املياه الدولية، شمال ليبيا.  

إيطاليا تصادر قارب إنقاذ إسبانيًا تحدى ليبياحرائق تدمر عشرات المنازل في أستراليا

حفريات المباني تتسبّب في تشققات في المباني 
في  وتساهم  قديمة،  كانت  إذا  لها  المجاورة 
الحفر  يصل  ما  فغالبًا  جدرانها،  إلى  المياه  تسرّب 
إلى عمق يزيد عن 15 مترًا. كذلك، ثّمة مناطق 
في طهران جّفت مياهها الجوفية في عقود 
ما  أحيانًا،  المياه  إلــى  تصل  والحفريات  سابقة، 

يؤّدي إلى تخريب البناء الحديث منذ البداية.

تسرب مياه

قـــال تــقــريــر األمــــم املــتــحــدة الــعــاملــي حـــول تنمية 
زيــادة  املتوقع  مــن  إّن   ،2018 لعام  املائية  ــوارد  املـ
الطلب على املياه قرابة الثلث، بحلول عام 2050، 

وذلك مع تزايد عدد السكان في العالم.
ـــه يتعني على الــحــكــومــات والــشــركــات 

ّ
ــاف أن وأضـ

الطبيعة  أن تلجأ إلى االستفادة بشكل أكبر من 
التي تتحكم في دورة حياة املياه، لتوفير ما يكفي 

الكهرباء  وتوليد  املحاصيل  ورّي  للشرب  منها 
الخضراء  املساحات  من  املزيد  وإتاحة  وغيرها، 
والــزراعــة  املستنقعات  والــحــفــاظ على  املـــدن،  فــي 
بـــأســـالـــيـــب تـــحـــافـــظ عـــلـــى صـــحـــة الـــتـــربـــة. وقــــال 
الــحــلــول يمكن أن تساعد  الــتــقــريــر إن مــثــل هـــذه 
أيضًا في حماية البشر من الفيضانات واملجاعة 
والـــتـــهـــديـــدات املــتــعــلــقــة بـــاملـــيـــاه. وذكـــــــرت وكـــالـــة 

»رويترز«، باالستناد إلى التقرير، أّن االستخدام 
العاملي للمياه زاد ست مرات على مدى السنوات 
واحد  نحو  بمعدل  باطراد  وينمو  املاضية،  املائة 

في املائة سنويًا. 
ويمثل االستخدام املنزلي للمياه نحو 10 في املائة 
فقط من استخدامات املياه في العالم، ومن املتوقع 
أن يزيد كثيرًا بحلول عام 2050، خصوصًا في 

الطلب  يرتفع  أن  املمكن  مــن  إذ  وآســيــا،  أفريقيا 
املنزلي إلى أكثر من ثالثة أمثاله.

أمــام هــذا الــواقــع، يعيش 3.6 مــلــيــارات نسمة، أي 
معرضة  مناطق  في  العالم،  قرابة نصف سكان 

لخطر شح املياه، خصوصًا في آسيا.
الخطر يقترب، واملطلوب بدء اللجوء إلى الحلول 

البديلة املقترحة التي تستند إلى الطبيعة.
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السنوي  املعدل  إن  املركزي املصري،  البنك  قال 
فــي   %11.88 ســـجـــل  ــي  ــ ــاســ ــ األســ لـــلـــتـــضـــخـــم 
فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، مــقــابــل 14.35% في 
يناير/ كانون الثاني املاضي، أي تراجع %2.47 
خالل شهر. ومع ذلك، من يراقب أسعار السلع 
والخدمات يعلم أنها بعيدة تماما عن تلك األرقام 
أي  على  نــتــســاءل:  يجعلنا  مــا  املعلنة،  والــنــســب 

مؤشر رقمي تم قياس التضخم في مصر؟
تـــقـــوم عــمــلــيــة قـــيـــاس ظـــاهـــرة الــتــضــخــم فـــي أي 
اقتصاد على نقطتني أساسيتني. األولى، قيـاس 
التغيرات التي تحدث في مستويات األسعار، أي 
التركيز على درجة ارتفاع األسعار، بينما تتمثل 
الثـانية في تحديـد املصادر واألسباب التي أدت 
االقتصاد  فــي  األســعــار  ارتــفــاع مستويات  إلــى 
القياسية  األرقـــام  تـستخدم  هنا،  ومــن  الوطني. 
ــيـــرات فــــي مــســتــويــات  ــغـ ــتـ ــار لـــقـــيـــاس الـ ــعـ لـــأسـ
األسعار. وبالتالي، التغيرات في نفقات املعيشة، 
حيث أنها تعكس التطورات التي تحدث في القوة 

الشرائية لوحدة النقد، من خالل تتبع التغيرات 
التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات في فترة 
املستمر  االرتــفــاع  يوضح  حيـث  معينـة،  زمنية 
في أسعار السلع والخدمات في املجتمع وجود 
ظاهرة التضخم فيه، فكلما كانت األرقام دقيقة 
التغيرات  وشاملة، دل على مقدرتها في عكس 

التي تحـدث فـي القـوة الشرائية للنقود.
لأسعار  القياسية  األرقـــام  من  مجموعة  هناك 
القياسي  الــرقــم   ،

ً
أوال مــنــهــا،  الــتــضــخــم،  لــقــيــاس 

عليه من خالل  الحصول  ويتم  الجملة  ألسعار 
قــيــام أجــهــزة اإلحـــصـــاء املــخــتــصــة بــجــمــع كافة 
على  بناء  بالجملة  البيع  أســعــار  حــول  البيانات 
نــمــاذج يــتــم إرســالــهــا إلـــى املــنــشــآت الــعــامــلــة في 
ــادة  الــجــمــلــة، والــتــي تــقــوم بتعبئتها وإعـ تــجــارة 
إرسالها إلى أجهزة اإلحصاء التي تقوم بفرزها 
وذلك   لها،  القياسي  الرقم  وحساب  وتصنيفها 
والتي تشير  الرسمية،  باالعتماد على األسعار 
جميع  فــي  الجملة  أســعــار  إلــى  إجمالية  بصفة 

أنحاء البالد دون تمييز بني املناطق الجغرافية، 
فيها سواء كانت مناطق حضر أم ريف.

ثــانــيــًا، الــرقــم الــقــيــاســي ألســعــار الــتــجــزئــة، ويتم 
الحصول عليه عن طريق أخذ العينة التـي تقـوم 
على اختيار النمط اإلنفاقي لعينة تمثل شرائح 
فـــي املــجــتــمــع، وذلــــك بــاالعــتــمــاد عــلــى األســعــار 
الــرســمــيــة دون األخـــــذ فـــي االعـــتـــبـــار األســـعـــار 
الفعلية التي تتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب، 
أو األسعار التـي يـسود التعامل بها في السوق 
الــــســــوداء، وبــالــتــالــي تــبــني الــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ 
عــلــى الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــنــقــود، وذلـــك مـــــن خـالل 
تتبـع الــتــغــيــرات الــتــي تــحــدث فــي أســعــار السلع 

والخدمات في االقتصاد.
الحصول  ويتم  الضمني  القياسي  الــرقــم  ثالثًا، 
اإلجمالي  القومي  الدخل  عليه من خالل قسمة 
الـدخل  علـى  الجارية في سنة معينـة  باألسعار 
القـومي اإلجمالي لنفس السنة باألسعار الثابتة 
مضروبًا في مائة، فإذا كان ناتج القسمة مساويا 

اســتــقــرار مستويات  علـى  دليـل  ذلــك  فــإن   100
األســعــار، فــي حــني إذا زاد الناتج عــن 100 فإن 
ذلك يؤكد على حدوث ارتفاع في املستوى العـام  
أقل من  الناتج  إذا كان  العكس  لأسعار، وعلى 
100، فــإن ذلــك يــدل على حـــدوث انــخــفــاض في 
املــســتــوى الــعــام لــأســعــار، وذلـــك نــظــرًا الحــتــواء 
والخدمات  السلع  أسـعار جميع  على  الرقم  هذا 
املوجودة في االقتصاد، سوا كانت سلع وسيطة 
أو إنــتــاجــيــة أو ســلــع اســتــهــالكــيــة نــهــائــيــة، كما 

يتضمن أسعار الجملة والتجزئة معا.
ــبـــوط الــتــضــخــم فــــي أي  ــعـــرف جــمــيــعــنــا أن هـ نـ
شــهــور  جـــهـــد  يــتــطــلــب   ،%2 أو   %1 إقـــتـــصـــاد 
التضخم  معدل  فهبوط  عــام،  من  أكثر  وأحيانا 
إلى 11.88% في فبراير/ شباط املاضي، والذي 
ــه 35.26%فـــــــي يــولــيــو 2017،  ــ وصـــل إلـــى ذروتـ
أشهر،  ثمانية  في   %23.38 بنحو  انخفض  أي 
ــن قــــام عــلــى هــذا  يــجــبــرنــا عــلــى عــمــل تــمــثــال ملـ

اإلنجاز الخيالي والتاريخي في أقل من عام !

مـــا نـــريـــده بــالــفــعــل بــعــض املــصــداقــيــة فـــي طــرح 
واملعايير  املــؤشــرات  واالعــتــمــاد على  الــبــيــانــات، 
ــي الـــقـــيـــاس،  الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تــظــهــر الــحــقــيــقــة فــ
فالتضخم في مصر مركب، حيث يمكن معالجة 
تضخم الطلب والعرض وتضخم أسواق عوامل 
اإلنتـاج منه، حتى يصل إلى 16%، وهنا يظهر 
نوعه األصعب في املعالجة، ألنه يحتاج إلى جهد 
وعمل شهور متواصلة، وهو التضخم »النقدي« 
ــدار الــنــقــود الناتج  الــراجــع إلـــى  اإلفــــراط فــي إصـ
عن اتبـاع سياسـات تمويـلية تضخمية، بغرض 
تتبناها  إنتاجية  غير  استثمارية  برامج  تمويل 
الدولة أو التي تظهر إنتاجيتها في املدى الطويل، 
كمية  زيـــادة  إلـى  تـــــؤدي  السياسات  تلك  فاتباع 
تساهم  كبيرة  بمعدالت  االقــتــصــاد  فــي  النقود 
ــادة حــدة الخلل فــي الــنــظــام االقــتــصــادي،  فــي زيـ
السعرية وعدم  التقلبات  زيــادة  فـي  بما يساهم 

تحقيق استقرار نقدي.
أحمد البهائي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

محمد جواد ظريف

وضعت الهزائم النكراء التي ُمني بها تنظيم 
داعــش فــي الــعــام األخــيــر حــدًا ملــشــروع الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام، وأجهضت على 
األرض، وبشكل جدي، تيار التطرف والعنف، 
بعد أن جر منطقتنا إلى إحــدى أكثر الحقب 
من  الرغم  وعلى  ودمـــارًا.  التاريخية خسرانًا 
ذلك، ال تزال أنشطة اإلرهاب والتطرف قائمة، 
وتـــشـــكـــل تـــهـــديـــدًا لــلــمــنــطــقــة ولـــلـــعـــالـــم، نــظــرًا 
لــشــبــكــاتــهــا املــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســــع في 

شتى بلدان العالم.
ال يـــزال الــحــؤول دون اتــســاع رقــعــة الــتــطــّرف 
يحتل مــقــام األولـــويـــة فــي ســلــم االهــتــمــامــات. 
وها نحن قد تخطينا، وعلى األرض، تحّدي 
ــعـــراق  الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة املــصــطــنــعــة فــــي الـ
والـــشـــام، إال أن ثــمــة مــســافــة بــعــيــدة تفصلنا 
اه من ظــروف أمنية مستتبة. وما 

ّ
عما نتوخ

نــواجــهــه نــحــن، وســائــر الــالعــبــني اإلقليميني 
التاريخية، يتمثل في ثالثة  الحقبة  في هذه 
للواقع  الــصــائــب  اإلدراك  أســاســيــة:  تــحــديــات 
الراهن. بلورة قناعة مشتركة للوضع املنشود 
للمنطقة. السبل الكفيلة ببلورة هذا الوضع. 
على أن من شأن تجاوز هذه التحديات على 
واألمــن  الرخاء  مقومات  تأمني  املؤمل  النحو 

واألمان ألبنائنا.
لــفــكــرة »املــنــطــقــة الــقــويــة« جــــذور فــي الــرؤيــة 
الجمهورية  بها  تتمتع  التي  االستراتيجية 
اإلسالمية اإليرانية إزاء محيطها اإلقليمي، 
ــبــــول بـــمـــبـــدأ تــــأمــــني املـــصـــالـــح  ــقــ وتـــعـــنـــي الــ
الجماعية، وضرورة احترامها وتعميم مبدأ 
الربح لكل األطراف في املنطقة، ونبذ دوافع 
وإقصاء سائر  التسلطية  والنزعات  التفوق 
الالعبني. وعليه، سيتوقف تأمني مصالح أي 

سمير سعيفان

ــُت أظــــــن، كـــغـــيـــري مــــن مـــاركـــســـيـــني، أنــنــي  ــنـ كـ
أعرف ما هي الثورة، فقد قرأت عن الثورتني، 
ــــورة أكــتــوبــر  الــفــرنــســيــة والــصــيــنــيــة، وعــــن ثـ
وثــورات عاملية في كوبا وفيتنام، وعاميات 
ســـوريـــة ولـــبـــنـــان فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
وقــــرأت فــي الــســيــاســة واالقــتــصــاد واملجتمع 
ــتـــاريـــخ وغـــيـــرهـــا. وكـــنـــت أخــتــزل  واألدب والـ
قائد  لينني،  قــّدمــه  الـــذي  بالتنظير  معرفتي 
ــر ثـــــــورات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فـــقـــد كــنــت  ــهـ أشـ
أرّدد الــتــصــور الــنــظــري عــن الــظــرف الــثــوري 
الــذي يــؤدي الــى ثــورة وعوامله ثــالثــة: بلوغ 
ــبــــؤس والـــقـــهـــر ال  ــا مــــن الــ ــًعــ الــجــمــاهــيــر وضــ
تستطيع تحمله وتبدي استعدادها للثورة. 
ســلــطــة عـــاجـــزة عـــن تــلــبــيــة مــطــالــب الـــشـــارع 
ومــعــالــجــة املــشــكــالت الــتــي تــواجــهــهــا. حــزب 
ثوري قوي يطلق الثورة ويقودها وينظمها 

كي ال تتحول إلى فوضى.
ــيـــع الــعــربــي  ــربـ ولـــكـــن حــــني شـــبـــت ثـــــــورات الـ
أعرف  ال  أنني  كغيري،  اكتشفت،  بتعقيداته، 
الــثــورة، فالفرق بــني هــذا التصور  ا عــن 

ً
شيئ

السباحة  تعلم  بني  كالفرق  والواقع  النظري 
على الورق والتخبط في املاء.

ــثــــورات، بـــل من  ال أحــــد يــعــرف مــتــى تــقــوم الــ
الصعب تحديد األسباب املباشرة لتفّجرها، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يــمــكــن إعــــــداد دراســـــات 
كــثــيــرة تــبــنّي، بــالــوصــف والــوقــائــع واألرقــــام، 
تدهور أوضاع الناس املعيشية، ومستويات 
انــتــشــار الــفــســاد ومــكــامــنــه، أو بـــؤس الــواقــع 
السياسي املحكوم باالستبداد أو غيرها من 
أســبــاب تدفع الــنــاس نحو الــثــورة. لكن على 
الــرغــم مــن ذلـــك، ال تنطلق الــثــورة، بينما قد 

تأمني مصالح جميع  على  املنطقة  دول  من 
الــــدول فــيــهــا. ومـــع أن الــتــنــافــس بــني الــبــلــدان 
على خط التنمية االقتصادية واالجتماعية 
الــــنــــزوع  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  أن  إال  فــــيــــه،  بـــــأس  ال 
إلى  للتحول  الــخــصــوم  واستبعاد  للتسلط 
قوة طاغية ال يعد فقط أمرًا بعيد املنال، بل 
 عــن تعذر 

ً
سيثير أجـــواء مــن الــتــوتــر، فــضــال

تطبيقه من حيث املبدأ.
كما إن هــذا النوع من التنافس لن يــؤدي إال 
إلــــى بـــلـــورة حــلــقــة مــفــرغــة وهــــدامــــة، ال تنتج 
ســوى التوتر املــزمــن والــنــزاع الــدائــم. مــن هذا 
املنطلق، يجب الكف عن ممارسة السياسات 
الــهــدامــة، وصـــواًل إلــى قناعة مــفــادهــا: إن في 
نسعى  أن  وعلينا  املسلمني،  نحن  مــقــدورنــا، 
إلى تحقيق االستقرار واألمن والسالم والنمو 

االقتصادي في منطقتنا.
وحيث تواجه منطقتنا أنماطًا من املشكالت، 
كــاإلرهــاب واألزمـــات البيئية وازديـــاد حاالت 
ــإن ســـبـــاق الــتــســلــح  ــا شــاكــلــهــا، فــ الــهــجــرة ومــ
ــاد أجـــــواء الــتــوتــر بـــني الــبــلــدان  ــدام وإيـــجـ ــهـ الـ
املنطقة  شــعــوب  تحميل  بمثابة  هــو  الــجــارة 
مزيدًا من األعباء والتكاليف، في الوقت الذي 
لجيراننا  العسكرية  النفقات  معدالت  بلغت 
في منطقة الخليج الفارسي أعلى مستوياتها 
عــاملــيــًا، مــقــارنــة مــع إجــمــالــي ناتجها املحلي. 
ولــن تـــؤدي هــذه الــســيــاســات إال إلــى تكريس 
الــتــوتــر وعــــدم الــثــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى هــدرهــا 
ــــروات الـــحـــيـــويـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وتــكــديــس  ــثـ ــ الـ
خــزائــن الناهبني مــن صــنــاع األســلــحــة، األمــر 
الــــــذي لــــن يــتــكــلــل إال بـــمـــزيـــد مــــن املـــغـــامـــرات 
الكارثية، والنزاعات املدمرة، ما لن يدع أمامنا 
من سبيل سوى البدء بتفعيل سياسات بناء 
صعيد  على  واعــتــمــادهــا  والطمأنينة،  الثقة 
السائد في عاملنا  الواقع  إلى  املنطقة. ونظرًا 

 فتشعل لهيبها.  
ً
 تــبــدو ثــانــويــة

ٌ
تــأتــي حــادثــة

الربيع العربي أطلقته حادثة صغيرة، هي أن 
فأشعل  نفسه،  أحــرق  بلد عربي  في  ا 

ً
مواطن

سلسلة من الثورات. وكان لهذا األمر أن يمر 
بــســهــولــة ويـــســـر، إذ يــمــوت يــومــًيــا كــثــيــرون 
مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى ثـــورة، لكن ظرف 
حادثة محمد البوعزيزي اختلف، واألهم أن 
سبب البوعزيزي املباشر كان العمل وضيق 
السياسية  والسلطة  أمــامــه،  العيش  مــصــدر 
كانت السبب في هــذا الضيق، إذ منعته من 
بــيــع الــفــاكــهــة عــلــى عــربــتــه، ثـــم جـــاء امــتــهــان 
كـــرامـــتـــه، عــنــدمــا صــفــعــتــه شــرطــيــة الــبــلــديــة، 
خصوًصا أن الصفعة جاءت من امرأة، وهذه 
ــه، فــأشــعــل  ــ خــصــوصــيــة عــربــيــة، فـــأحـــرق ذاتــ
فتيل ثــورات ربيع عربي افتقدت إلى الحزب 
الثوري، وإلى التنظيم والقيادة، فكانت أشبه 

»بالقومة« أو »العامية«.
من أهــم الــدروس التي تحققت منها كغيري 
أن الثورات تنفجر عندما تغلق سبل التغيير 
الــتــدريــجــي، فــيــتــراكــم الــغــضــب، وأن الــثــورات 
تــفــتــح آفــــــاق املــســتــقــبــل، لــكــنــهــا قــــد تــتــحــول 
ــوارث أحــيــانــًا عــنــدمــا يسعى بعضهم  إلـــى كــ
فعلت  كما  طواحينه،  إلــى  مياهها  لتحويل 
قـــوى اإلســــالم الــســيــاســي ومـــن يــقــف وراءهـــا 
العربي، فخّربتها، أو عندما  الربيع  بثورات 
يعمل بعضهم لتحويلها إلى كوارث، لتكون 
درًســـا لشعوب أخــرى كــي ال تــثــور. ولكن أيًا 
كان مصير الثورات، فإن ما بعدها لن يكون 

كما قبلها.
الالفت في الثورات هو التركيز على األسباب 
الحرية،  ومطلب  السلطة  وعسف  السياسية 
صنع  في   

ً
أهمية االقتصاد  ُيمنح  ما   

ً
وقليال

الـــثـــورات. فــمــشــاركــة الــحــشــود الــغــاضــبــة هي 

ركيزة وقاعدة للتعاون من أجل بلورة تدابير 
وانطالقًا  اإلقليمي.  األمــن  تحّصن  مستدامة 
مـــن هـــذه الـــرؤيـــة، يــتــعــذر تــعــريــف أو ضــمــان 
أمــــن دولـــــة، أو مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول، بــمــنــأى 
التخلي عن  لــذلــك ينبغي  أمـــن اآلخـــريـــن.  عــن 
محلها  لتحل  العقيمة،  القديمة  األطــروحــات 
للتالقي  مجاالت  وتنتج  بل  تشخص،  آليات 
في إطار املصالح املشتركة، وتسهم في تعزيز 
املشتركة،  التعاون بني بلدان املصالح  فرص 
ــال تـــبـــايـــن وجـــهـــات  ــ وتــفــعــيــل الــــحــــوار فــــي حـ

النظر، وحدوث خالف بشأن تلك املصالح.
ولـــبـــلـــوغ االســــتــــقــــرار واســـتـــتـــبـــاب الــــظــــروف 
األمــنــيــة املــطــلــوبــة، علينا الــتــحــّرك فــي ظرفنا 
الراهن، وأكثر من أي وقت مضى، نحو الحوار 
ــاء الــثــقــة  ــنـ واتــــخــــاذ خــــطــــوات عـــلـــى صــعــيــد بـ
من  نعاني  آسيا  غــرب  فــي  فنحن  وتعزيزها. 
تدني فرص الحوار والتفاهم على املستويات 
أشكال  بلورة  إلــى  بحاجة  كافة، وحكوماتنا 
من الحوار املطمئن، أكثر من قبل، كي تحقق 
ــبــــاداًل، وتـــتـــعـــّرف كــــل مــنــهــا عــلــى  ــتــ إدراكــــــــًا مــ
األخــــرى. وبــفــضــل هـــذا الـــحـــوار، سيتضح أن 
ومــخــاوف وطموحات  قلق  حــاالت  لجميعنا 

الــالمــســاواة فــي الــدخــل والــثــروة فــي العالم«، 
أن الالمساواة اتسعت في كل مناطق العالم 
في العقود األخيرة. وكانت أعلى مستوياتها 
فــي الــشــرق األوســــط وأضــيــقــهــا فــي أوروبــــا، 
 على 

ً
فأوروبا اليوم هي، نسبًيا، األكثر عدال

»الشيوعية«،  الــصــني  وليست  األرض،  وجــه 
وال روسيا التي كانت »شيوعية«. 

ـــ 10% األعــلــى  الــيــوم تــبــلــغ حــصــة شــريــحــة الـ
 من إجمالي الدخل الوطني في: أوروبا 

ً
دخال

37% وفـــي الــصــني 41% وفـــي روســيــا %46، 
أمــا في  الهند %55.  املتحدة %47،  الــواليــات 
الشرق األوســط فتبلغ حصة هــذه الشريحة 
أكثر من 60 - 66% من الدخل، وأمــا شريحة 
الـ 50% األفقر في الشرق األوســط فحصتهم 
أقل من 10% من الدخل الوطني. ويبلغ عدد 
سكان دول الشرق األوسط 410 ماليني نسمة، 
 من تركيا ومصر وإيران وسورية 

ً
ويضم كال

واألردن ولبنان وفلسطني وإسرائيل والعراق 
واليمن ودول مجلس التعاون التي حصلت 
لوحدها، بعدد سكانها القليل، على 42% من 

الدخل املتشكل في الشرق األوسط.
بحسب ما أشار التقرير نفسه، إذا استمرت 

وتــمــنــيــات مــتــمــاثــلــة نـــوعـــًا مــــا. وبــإمــكــانــنــا، 
بــحــكــم الــجــغــرافــيــا واملـــشـــتـــركـــات الــتــاريــخــيــة 
والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة، تسخير أوجـــه الــحــوار 
والتعاطي اإليجابي ملا فيه مصالح شعوبنا. 
في وسع هذا الحوار، بل يجب أن يحل محل 
التراشقات اللفظية، والبيانات الدعائية، غير 
املــجــديــة، والـــتـــي نــتــخــاطــب بــواســطــتــهــا عبر 

وسائل اإلعالم.
الحوار هو أحدى أهم الوسائل الكفيلة بإزالة 
مناخات عدم الثقة، لكن الحاجة تبرز أحيانًا، 
إلى جانب الحوار املباشر، التخاذ تدابير ما، 
للحد مــن أجـــواء القلق الــســائــد. لــذلــك، يجب 
أن يــقــتــرن الــــحــــوار بــتــدابــيــر ال غــنــى عــنــهــا، 
عــلــى صــعــيــد بــنــاء الــثــقــة، يــتــصــدرهــا تــبــادل 
املعلومات في شتى امليادين، كما إن تحاشي 
ــنـــب الـــتـــصـــرفـــات  ــهـــم وتـــجـ ــفـ ــوء الـ ــ حـــــــاالت ســ
املثيرة للتوتر تدخل، هي األخــرى، في عداد 
األهــداف الرئيسة لتلك التدابير. عالوة على 
ذلك، ثّمة عوامل أخرى في مقدورها أن تمهد 
ألرضية خصبة، تفضي الى اعتماد إجراءات 
مــطــمــئــنــة، تــتــمــثــل فـــي تــعــزيــز الــتــواصــل بني 
في  والــتــعــاون  السياحة  كتشجيع  الشعوب، 
والتجارية  االقتصادية  املشتركة؛  املــجــاالت 
بــوجــه خـــاص. كــمــا يمكن أن تــتــصــدر جــدول 
أيــة مباحثات مــواضــيــُع مثل تشكيل  أعــمــال 
فـــرق عــمــل مشتركة فــي شــتــى الــحــقــول، بــدءًا 
من السالمة النووية، ومــرورًا بــإدارة التلوث 
ــارات  ــ ــزيـ ــ الــبــيــئــي والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة والـ
ــة، واإلشـــــعـــــار بـــإجـــراء  ــركـ ــتـ ــشـ الـــعـــســـكـــريـــة املـ
واعتماد  إطالقها،  قبل  العسكرية  املــنــاورات 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــتـــســـلـــح، وتــقــلــيــص 
الــنــفــقــات الــعــســكــريــة، وصــــــواًل إلــــى اعــتــمــاد 

معاهدة عدم االعتداء.
)وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية(

ــات الــحــالــيــة نــفــســهــا بــســيــاســاتــهــا  ــاهـ االتـــجـ
العاملية ستزداد،  الالمساواة  فإن  الليبرالية، 
وستتقلص ثروة الطبقات الوسطى، وتنحدر 
إذا اتبعت مساًرا  الفقيرة. بينما  الفئات  إلى 
ــيـــاســـات مــعــتــدلــة فـــي الــضــمــان   وسـ

ً
مـــعـــتـــدال

فإن  االجتماعية،  الرعاية  ودولــة  االجتماعي 
الـــالمـــســـاواة الــعــاملــيــة ســتــتــقــلــص. وفـــي هــذه 
كــبــيــًرا في  تــقــدًمــا  البشرية  الــحــالــة، ستحقق 

القضاء على الفقر في العالم. 
ــاواة فــــي الـــدخـــل  ــ ــــسـ ــــالمـ تــتــطــلــب مـــعـــالـــجـــة الـ
 مــهــًمــا في 

ً
والـــثـــروة فــي الــعــالــم الــيــوم تــحــوال

سياسات الضرائب على املستويني، الوطني 
والصحة  التعليم  وفــي ســيــاســات  والــعــاملــي، 
والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، بــمــا يــتــيــح لــلــفــئــات 
محدودة الدخل الوصول إلى هذه الخدمات، 
أسوة بالفئات الغنية. كما تحتاج إعادة تقييم 
ورسم سياسات حوكمة الشركات وسياسات 
األجـــور وســيــاســات ســوق الــعــمــل، بما يمّكن 
الفئات في أسفل سلم الدخل من الوصول إلى 
التصاعدية  الضرائب  فإن  املجزية.  الوظائف 
والضريبة على التركات أداة مجربة ملحاربة 
تطّرف الالمساواة في الدخل والثروة، بعد أن 
جــرى خفض مــعــدالت الــضــرائــب فــي البلدان 
الــغــنــيــة والــفــقــيــرة عــلــى الـــســـواء فـــي الــعــقــود 
األخيرة. كما تلعب سياسات مكافحة الفساد 
ــّهــــرب الـــضـــريـــبـــي الـــكـــبـــيـــر، وخـــصـــوًصـــا  ــتــ والــ
مكافحة الجنات الضريبية التي تحفظ فيها 
املحلي  الــنــاتــج  مــن  ثـــروات تشكل نحو %10 
الــضــرائــب، بما  العاملي، هــاربــة مــن  اإلجمالي 
يؤمن إيراًدا أكبر لخزينة الدولة، الستخدامها 
في تمويل التعليم والصحة وشبكة الضمان 

االجتماعي.
)كاتب وباحث سوري(

منطقتنا،  تعيشها  التي  والــظــروف  املترابط، 
والخليج الفارسي تحديدًا، فإن اآلليات التي 
كانت تتبع قديمًا لبلورة التحالفات قد بطل 
مــفــعــولــهــا وتـــالشـــى تـــأثـــيـــرهـــا. وبـــالـــتـــوازي، 
الديموغرافية  التباينات  بعض  مــهــدت  فقد 
ــدرات االقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة إلثــــارة  ــقــ والــ
هــواجــس أمنية دائــمــة لــدى الــبــلــدان األصغر 
ــتـــمـــاد عــلــى قــوى  حــجــمــًا ودفــعــتــهــا إلــــى االعـ
أجنبية، والعيش فــي أوهـــام شــراء األمـــن، أو 

توريده من خارج املنطقة. 
تتمثل آلية الخروج من هذه الدوامة العبثية 
والخطرة في استحداث شبكة أمنية، يساهم 
أسلوب  إطــار  املنطقة، في  بلدان  فيها جميع 
عــمــل مــشــتــرك، يــتــطــلــب الـــتـــزام دول املــنــطــقــة 
بثوابت وقواعد مشتركة، مثل مبدأ املساواة 
بـــني الــــــدول، وعــــدم الــلــجــوء إلــــى الــتــهــديــد أو 
ــل الـــخـــالفـــات بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة،  الــــقــــوة، وحــ
ومبدأ احترام وحدة التراب، وعدم تدخل أي 
دولة في شؤون الدول األخرى، واحترام حقها 

في تقرير املصير.
وقد نجحت هذه التجربة في مناطق أخرى، 
اخــتــبــرت فــيــمــا بــيــنــهــا ســـنـــوات مـــن الــحــروب 
الــرغــم مــن أن مصالحها  الــدمــاء، على  وسفك 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـيـــاســـي  املــــشــــتــــركــــة، عــ
واالقــتــصــادي، كــانــت أقـــل بكثير مــمــا تتمتع 
بــه بــلــدان منطقتنا. وعــلــيــه، لــيــس ثــمــة دليل 
لفقدان األمل في إمكانية نجاح هذه التجربة 

في منطقتنا.
ال تــصــبــو الـــشـــبـــكـــة األمـــنـــيـــة إلـــــى اســتــبــعــاد 
االخـــتـــالف فـــي الــــــرؤى، أو غـــض الـــطـــرف عن 
أســلــوب يحول  هــي  بــل  التاريخية،  املشكالت 
الــنــزاعــات والــتــحــالــفــات املرحلية  تــزايــد  دون 
الــعــقــيــمــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــعــكــف جميع 
بــلــدان املــنــطــقــة عــلــى اتــخــاذ الــشــبــكــة األمــنــيــة 

مـــا تــصــنــع ثــــــورة، ولـــيـــس نـــظـــريـــات الــنــخــب 
وتحليالتهم. ويكمن مصدر غضب الحشود 
فـــي الــبــطــالــة وفــــقــــدان فــــرص الــعــمــل وتــدنــي 
ــــروط الــعــمــل املــجــحــفــة وشــعــور  ــــور وشــ األجــ
رب األســـــرة بــالــعــجــز عـــن تــأمــني ســكــن جيد 
لعائلته ومدارس ألبنائه وعالج طبي ألفراد 
أســرتــه وتــأمــني مــســتــوى حــيــاة مــقــبــول لهم، 
وابــتــزازه من جهاز بيروقراطي فاسد، وهو 
ثروات  يهّربون  لفاسدين،  فاحشًا  يرى غنًى 
وطنه إلى الخارج، إضافة إلى تعّسف أجهزة 
الــدولــة ضـــده، وهـــدر كــرامــتــه واالعـــتـــداء على 
ــقـــارن وضـــع بــلــده  حــريــاتــه الــعــامــة، بــيــنــمــا ُيـ
مــع بــلــدان مــتــقــدمــة. كــل هـــذا سيجعله أشبه 
بــقــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة مــســتــعــدة لـــالنـــفـــجـــار، وال 
في  انــفــجــرت  لكنها  تنفجر،  متى  يعلم  أحــد 
ديسمبر/ كانون األول 2010. فلم يكن حادث 
الــبــوعــزيــزي ليحدث كــل هــذا االنــفــجــار، لوال 
إلى  التي خرجت  فاملاليني  املتراكم،  الغضب 
الشوارع تتشكل من هؤالء الغاضبني. ولهذه 
األسباب، وتحريضات السياسيني وكتابات 
املــثــقــفــني و»مـــؤامـــرات الـــخـــارج« لــن تلقى أي 
تأثير ما لم يكن الغضب، وقد بلغ في الناس 
ــاواة فــي  ــســ ــــذروا اتــــســــاع الــــالمــ ــاحـ ــ مــبــلــغــه، فـ

توزيع الدخل والثروة.
ــريـــدي ســويــس«  جــــاء فـــي تــقــريــر ملــصــرف »كـ
 %1 أن  املاضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
مـــن ســـكـــان الــعــالــم يــمــلــكــون نــصــف ثـــرواتـــه. 
وبحسب تقرير ملنظمة أوكسفام البريطانية، 
كــانــت ثــــروة أغــنــى 65 ثــريــًا فــي الــعــالــم سنة 
الدخل( تعادل ثروة  2016 )ممتلكات وليس 
وبــــنّي  األرض.  مــــن ســــكــــان  األفــــقــــر  الـــنـــصـــف 
»تــقــريــر الــالمــســاواة فــي الــدخــل والــثــروة في 
الــذي يصدر عن »مدونة  لعام 2018«  العالم 

نحو نموذج أمني جديد في المنطقة

عن الالمساواة والثورة

علينا التحّرك في 
ظرفنا الراهن، وأكثر 
من أي وقت مضى، 

نحو الحوار واتخاذ 
خطوات بناء الثقة

قد تتحول الثورات 
إلى كوارث أحيانًا 

عندما يسعى 
بعضهم لتحويل 
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تتيح الحفاظ على التوازنات الديمغرافية«.
ــلـــــس، وبـــقـــيـــة  ــ ــــجـ ـــس املـ ــيــ ــ ـــف رئـ ــوقــ ــ ــي مـ ــ ـــأتـ يــ
 اإلدارة 

ّ
املحرضني، بالرغم من اعترافهم بأن

يق الخناق على املواطنني 
ّ

الصهيونية تض
العرب في بلداتهم، مما يدفعهم للبحث عن 
مساكن في أماكن بديلة، وكذلك بالرغم من 
لــم تكتِف   كــفــار فــراديــم نفسها 

ّ
إدراكــهــم أن

عليها،  لتقوم  ترشيحا  أراضــي  باغتصاب 
ـــمـــا تـــواصـــل الـــتـــوســـع حــتــى الـــيـــوم على 

ّ
إن

حسابها، وتطوقها وتخنقها.
ــيـــس املـــجـــلـــس، طــالــب  ــرار خـــطـــوة رئـ ــ عـــلـــى غــ
»وقـــف جميع  ـــ ــم بـ ــراديـ بــعــض ســكــان كــفــار فـ
 يــضــمــن 

ّ
ــاد حـــــل ــجــ ــاقـــصـــات الـــــى حــــني إيــ ــنـ املـ

الــحــفــاظ عــلــى طــابــع كــفــار فــراديــم كــمــا هــو«. 
عــلــق آخـــــرون مــخــاطــبــني الـــيـــهـــود: »يــجــب أن 
تستيقظوا... والناس يجب أن يسكنوا حيث 

يوجد من هم مثلهم«.

مؤامرة على ترشيحا 
وســـام دوخـــي، نــاشــط سياسي فــي التجمع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، مـــن قــريــة ترشيحا 
 »هــــذا 

ّ
ــم، يــعــتــبــر أن ــ ــــراديـ ــة لـــكـــفـــار فـ ــاذيـ ــحـ املـ

املوضوع معقد جــدًا، ويمكن النظر إليه من 
عدة جوانب. تاريخيًا، هذه األراضي اقتطعت 
من ترشيحا ومنحتها املؤسسة الصهيونية 
 هناك 

ّ
لكفار فراديم لكي تتوسع، مع العلم أن

اليوم  حتى  ترشيحا  ألهــالــي  خاصة  أراض 

فـــي املــنــطــقــة الـــتـــي جــــرت فــيــهــا املــنــاقــصــة«.
ــربـــي الــــجــــديــــد«: »ســيــاســيــًا،  ــعـ »الـ ـــ يــضــيــف لـ
فــراديــم غايتها   مخططات توسعة كفار 

ّ
فــإن

تــطــويــق قــريــة ترشيحا خــصــوصــًا مــن جهة 
للتطور  منفذ  أّي  بال  باتت  الغرب. ترشيحا 
ــر،  ــ ــانــــب آخـ ــــن جــ ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـكـــنـــيـــة. مـ مـ
عندما ال يجد أهالي ترشيحا مكانًا يبنون 
األراضــي  فيه بسبب شــّح  أو يسكنون  عليه 
والتضييق على القرية وعدم توسيع منطقة 
عدة  إلــى  يتوجهون  يجعلهم  فهذا  نفوذها، 
ــــرى حــتــى يـــجـــدوا مــكــانــًا لــلــســكــن،  أمـــاكـــن أخـ
معالوت،  مدينة  وكذلك  فراديم،  كفار  ومنها 
وليس الحديث عن أهالي ترشيحا فقط، لكن 

السكان العرب من عدة بلدات أخرى«.
 رئـــيـــس بــلــديــة مــعــالــوت 

ّ
ــــي أن يــعــتــبــر دوخـ

العربية،  )اليهودية، وهي نفسها ترشيحا 
ــداًل مــن أن  ــــدة( »بــ بــلــديــة واحـ إذ تجمعهما 
ــه شريك 

ّ
يــســاهــم فــي تــطــويــر تــرشــيــحــا، فــإن

الحجر  املــؤامــرة عليها. وعندما وضــع  فــي 
األساس لتطوير كفار فراديم باملرحلة )ج( 
التي تطوق ترشيحا من جهة الغرب، شارك 
ه 

ّ
في االحتفال، وكان له خطاب. من الواضح أن

يخدم سياسات اإلدارة العليا الصهيونية. 
ــامـــة مــنــطــقــة صــنــاعــيــة  ــع عــلــى إقـ ــ ـ

ّ
كـــذلـــك، وق

بـــني كـــفـــار فــــراديــــم ومـــعـــالـــوت – تــرشــيــحــا، 
إلحكام تطويق ترشيحا وتضييق الخناق 
الــغــرب«.  مــن جهة  وتطويقها  أكــثــر،  عليها 

حيفا ـ العربي الجديد

الــصــهــيــونــيــة  اإلدارة  تــكــتــفــي  ال 
بـــالـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــى فــلــســطــيــنــيــي 
ــل )األراضــــــــي املــحــتــلــة عــام  ــداخــ الــ
الفلسطينيون  أهــلــهــا  يــحــمــل  والـــتـــي   1948
جــنــســيــة الـــكـــيـــان املـــحـــتـــل( فـــي بــلــداتــهــم، في 
عراقيل  بوضعها  واملــســكــن،  األرض  قضايا 
كثيرة تحول دون تطّور تلك البلدات وتوسيع 
مناطق نفوذها أسوة بغيرها من املناطق في 
التضييق أبعد من  كيان االحتالل، بل يمتد 
الفلسطينيني  تجاه  تمييزية  ذلك، وبأشكال 
يحاولون  الفلسطينيون  فاألهالي  مــرة.   

ّ
كــل

الــلــجــوء إلـــى بــعــض الــبــلــدات لــبــنــاء أو شــراء 
االحــتــالل تمنعهم  إدارة   

ّ
لــكــن يــؤويــهــم،  بيت 

مـــن حـــق املــســكــن، وهـــي الــتــي يــدعــي قــادتــهــا 
ها »الديمقراطية الوحيدة 

ّ
ويتغنون دائمًا أن

فــي الــشــرق األوســــط«. »ديــمــقــراطــيــة« تنتهك 
على أرض الــواقــع أحــد أهــم حــقــوق اإلنــســان 
الفلسطيني الصامد في أراضي الداخل، كما 

تنتهك حقوقًا أخرى.

يهودية صهيونية
التي ترفض  »اليهودية«  البلدات  كثيرة هي 
اســتــقــبــال الـــعـــرب لــلــســكــن فــيــهــا أو تــحــاول 
مــنــعــهــم فـــي األســـــاس قــبــل أن يــفــكــروا حتى 
التغلغل في  العرب في  بذلك. مع هــذا، نجح 
التمييز   

ّ
أن يعني  ال  ذلــك  كــان  وإن  بعضها، 

ضدهم ليس قائمًا ومستمرًا.
في محاذاة قرية ترشيحا العربية في أعالي 
الــجــلــيــل، وعــلــى أراضــيــهــا املــغــتــصــبــة قــامــت 
بلدة كفار فراديم اليهودية عام 1984، والتي 
الــيــوم نحو 1700 وحــدة سكنية، ومن  تضم 

بنى فيها 2200 وحدة إضافية.
ُ
املنتظر أن ت

جرى أخيرًا طرح مناقصة شملت 125 قسيمة 
بناء، وفاز مواطنون عرب بنحو 50 في املائة 
منها بشكل قانوني، األمر الذي أثار عاصفة 
من  شريحة  لــدى  الغاضبة  الفعل  ردود  مــن 
سكانها، ال سيما املتطرفني، وصلت إلى حّد 
التواصل  مــواقــع  شــن حمالت تحريض عبر 
االجــتــمــاعــي لــرفــض ســكــن الــعــرب فــي البلدة 

بالرغم من فوزهم باملناقصة.
ــفــــار فــــراديــــم  ــرر رئــــيــــس مـــجـــلـــس كــ ــ بــــذلــــك، قــ
املـــحـــلـــي، ســيــفــان يــحــيــئــيــلــي، إلـــغـــاء جميع 
املناقصات املستقبلية لتسويق األراضي في 
البلدة، وعمم رسالة على السكان، ولدت من 
اليهودية، جــاء فيها بصريح  الفاشية  رحــم 
الــعــبــارة: »إذا مــا رغبت فــي السكن فــي كفار 
يـــهـــوديـــًا« مضيفًا  تـــكـــون  فــــراديــــم، عــلــيــك أن 
ــفـــاظ عـــلـــى الــطــابــع  ــــــه »مـــؤتـــمـــن عـــلـــى الـــحـ

ّ
أن

الــصــهــيــونــي -الــــيــــهــــودي- الــعــلــمــانــي لــكــفــار 
فراديم« كما أعلن قراره التوجه إلى »املكاتب 
الــحــكــومــيــة املــنــاســبــة، بــطــلــب إيـــجـــاد حــلــول 

كفار 
فراديم

حلقة جديدة 
من التمييز ضد  

فلسطينيي 
الداخل

ليس غريبًا على الكيان الصهيوني أن يمارس التمييز، حتى 
الذين   ،1948 عام  المحتلة  األراضي  فلسطينيي  بحق 
من  غيرهم  مع  متساوون  أنّهم  العالم  أمام  يزعم 

مواطني كيانه. إليكم حلقة تمييز جديدة

ساهم تراجع روح 
الجماعة وسيادة روح 

الفردانية في الشارع 
الجزائري، بفعل تحّوالت 

غير مدروسة، في 
االستقالة المعنوية من 

إسداء النصيحة وفّك 
الشجارات، ما أّدى إلى 

جرعة زائدة من الجرأة 
لدى الجيل الجديد

الجزائريون وثقافة »المهم تخطي راسي«

من المنتظر أن تبنى في 
كفار فراديم 2200 وحدة 

سكنية إضافية

توسعة كفار فراديم 
غايتها تطويق ترشيحا 

خصوصًا من جهة الغرب

كيف نفّسر أن الشباب لم 
يعودوا يختفون في حال 

تدخينهم الحشيش؟

من التعّسف أن نقارن زمنًا 
بزمن آخر، من غير مراعاة 

تحّوالت المجتمع
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الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ــاش هــكــذا بــكــري«، أي لــم نكن بهذا 
ّ
»مــا ُكــن

تترّدد  ما  كثيرًا  عبارة  السابق.  في  الشكل 
الـــيـــوم فـــي الــفــضــاء الـــجـــزائـــري عــلــى ألسنة 
متوّسطي السن وكباره، في معرض املقارنة 
بني الزمنني/ الجيلني، تفكيرًا وسلوكًا. هنا 
 هذه 

ّ
ال بّد من مراعاة معطى موضوعي أن

املقارنة قد يمليها رفض الجيل القديم ألّي 
جديد من طبيعة تحّوالت املكان واإلنسان، 
 ال يعنينا في هذا املقام. ما يعنينا 

ّ
وهو شق

 هناك تحّسرًا فعليًا لدى قطاع واسع 
ّ
هو أن

مــن الــجــزائــريــني، عــلــى انــســحــاب جملة من 
السلوكات االجتماعية الحميدة، التي كانت 

تحفظ تماسكهم.
تأتي في طليعة هذه السلوكات املنسحبة، 
ي 

ّ
األفراد والجماعات، وتول النصيحة بني 

 من يرى سلوكًا معوّجًا، خصوصًا عند 
ّ

كل
 على 

ّ
األطــفــال واملــراهــقــني، تقويمه والــحــث

، محمّيًا بإجماع 
ّ

األقــل تركه أو ستره على 

معنوي عام على وجوب ذلك والثناء عليه. 
»العربي  لـ  عــامــًا(،   67( رمضان  العّم  يقول 
الــجــزائــريــني كــانــوا يعتبرون   

ّ
إن الــجــديــد«، 

 بــحــيــاء الـــرجـــل، وبــانــتــمــائــه إلــى 
ّ

مــن املــخــل
 
ً
الـــجـــمـــاعـــة، مـــصـــادفـــة طـــفـــل يــــمــــارس فــعــال

ــــن، أو يــقــول 
ّ

غــيــر مـــرغـــوب فـــيـــه، كــــأن يــــدخ
حيوانًا،  أو  إنسانًا  يــؤذي  أو  بذيئًا،  كالمًا 
أو يــتــهــّرب مـــن املـــدرســـة، أو يــتــقــاعــس عن 
ــن غــيــر أن يــنــصــحــه أو  ، مـ

ّ
ــن مـــســـاعـــدة مـــسـ

يؤّدبه.
يــتــوّســع الــعــّم رمــضــان، املتقاعد مــن شركة 
ــا نــــؤّدب الــطــفــل من 

ّ
الــســكــك الــحــديــديــة: »كــن

نا 
ّ
غير العودة إلى والده، لعلمنا املسبق بأن

أكــبــر خدمة  بــذلــك، وكــانــت  نملك اإلذن منه 
على  تحفيزه  بــاب  من  الطفل  لذلك  نقّدمها 
عــدم الــعــودة إلــى مــا أّدبــنــاه بسببه، هــي أال 
الــعــقــاب عــلــى يديه   

ّ
نخبر والــــده بــذلــك، ألن

لوم  يكون  مثلما  تمامًا  مضاعفًا،  سيكون 
هــذا الــوالــد لي مضاعفًا إن لم أتــصــّرف بما 
ــتــــأديــــب«. يـــقـــارن:  يــجــب مـــن الــنــصــيــحــة والــ

ني 
ّ
إلــّي ليهّددني ألن »أّمــا اليوم، فهو يأتي 

اعتديت على ولده في نظره«.
مــرزاق  واملــرّبــي  الناشط  السياق، يقول  فــي 
 معظم الشجارات بني الجارات، 

ّ
حمداش إن

ــاح مــعــجــون  ــيـ ـــب عــلــيــهــا مــــن صـ
ّ
ــتـــرت ــا يـ ــ ومـ

ـــل 
ّ

ة، بــــــات بـــســـبـــب تـــدخ ــّب والــــــــبــــــــذاء ــالــــســ بــ

ــر، مـــن غــيــر مـــراعـــاة  ــ ــارن زمـــنـــًا بـــزمـــن آخـ ــقـ نـ
ارتباط  ذلــك، بحسبه،  التحّوالت«. من  هــذه 
الجديد،  الجيل  لــدى  القديم  الجيل  صـــورة 
بــعــرقــلــتــه فـــي مــســعــاه إلـــى حــيــاة مــتــحــّررة، 
والجّدة معزولني في يوميات  الجّد  »فبات 
األسرة، وظهرت ُدور العجزة في التجّمعات 
 فــشــل املنظومة 

ّ
الــســكــنــيــة الــكــبــرى، فــي ظـــل

إلـــى مجتمع متناغم  الــوصــول  الــعــاّمــة فــي 
 جيل«.

ّ
ومتكامل ومؤمن بخصوصية كل

املناطق  يــســري على  ال  الفشل  هــذا   
ّ
أن غير 

ذلك  بوطغان،  الجزائرية جميعها، بحسب 
ــه مــّس املــدن الكبرى أكــثــر، بسبب كونها 

ّ
أن

أقرب إلى العشوائيات منها إلى التجمعات 
الحضرية، بما هي فضاءات تقوم على روح 
االجتماع. يعطي مثااًل حّيًا على ذلك: »في 
ــزاب، وبـــعـــض املــفــاصــل في  ــ مــنــطــقــة بــنــي مــ
الــشــمــال والــجــنــوب، مــا زالــــت زمــــام تسيير 
املجتمع، في يد األعيان وكبار القوم، حيث 
يــتــحــّرك الــشــاب ويــتــصــرف وفــق هــذا العقد 
االجــتــمــاعــي الــخــاضــع لـــأخـــالق الـــعـــاّمـــة«. 

ــهــا بقيت تــجــارب 
ّ
يــخــتــم: »مـــا يــؤســف لــه أن

ــة، ولــــم تــعــمــل املـــنـــظـــومـــات املــعــنــيــة  ــعـــزولـ مـ
في  االنــخــراط  أو  وتعميمها،  يها 

ّ
تبن على 

مــــا يــشــبــهــهــا مــــن بـــنـــيـــات املــجــتــمــع املـــدنـــي 
الحديث«.

الــنــاشــط املــســرحــي فتحي كــافــي أن  وينفي 
ــذه الــــصــــورة نــهــائــيــة فـــي الـــشـــارع  تـــكـــون هــ
ــهــا فــي طريقها 

ّ
الــجــزائــري الــجــديــد، غــيــر أن

ن 
ّ
إلى أن تصبح كذلك، بحسبه، إذا لم تتفط

املنظومات املختلفة إلى ذلك وتتصّرف على 
أســاســه. يــقــول: »فــي الــســابــق، كانت األيــدي 
تــمــتــّد عــفــويــًا لــفــّك الــشــجــار بـــني اثـــنـــني. أمــا 
جحا  منطق  ى 

ّ
تتبن األكثرية  فباتت  اليوم، 

 ما يهّمه هو أن يتفادى رأسه«. 
ّ
القائل إن

عقبة  الحقوقي  الجديد«،  »العربي  ويسأل 
ــر أرضــيــة لحماية 

ّ
بــوشــاقــور، عــن مــدى تــوف

من يتدخل في مثل هذه الحاالت في القانون 
الجزائري، فيقول إنها غائبة حتى بالنسبة 
للشهود، »وهو ما ساهم في تكريس ثقافة 

دخل«.
ّ
عدم الت

لــردع  الكبير،  ابنها  أو  أو زوجــهــا   
ّ
إحــداهــن

 باألدب أو مضّر 
ّ

 عن فعل مخل
ّ
ولد إحداهن

له شخصيًا. يتوّسع في تشريحه للظاهرة: 
»انــــتــــقــــل رفـــــــض قــــطــــاع واســــــــع مـــــن اآلبـــــــاء 
 فــي شــؤون 

ً
ـــال

ّ
واألمـــهـــات ملــا يــســّمــونــه تـــدخ

أوالدهم إلى املؤسسات التربوية نفسها، إذ 
مني على 

ّ
باتوا يقتحمونها ويوّبخون املعل

أنهم نهروا أو عاقبوا تلميذًا«.
هذا الواقع، بحسب حمداش، أثمر جرأة غير 
مسبوقة لدى التلميذ في املدرسة، والطفل 
يـــقـــول: »وإال كيف  الـــحـــومـــة.  واملــــراهــــق فـــي 
نــفــّســر أن الــشــبــاب واملـــراهـــقـــني لـــم يــعــودوا 
ــار فـــي حـــال تدخينهم  يــخــتــفــون عـــن األنـــظـ
، أو تناولهم 

ً
الحشيش )القنب الهندي( مثال

الكحول، أو يجدون حرجًا في ارتداء ألبسة 
ة؟«.

ّ
وتبني تسريحات مخل

يـــقـــارب الـــكـــاتـــب واملــــربــــي مــحــمــد بــوطــغــان 
هــذا الهاجس مــن زاويـــة أن هــنــاك تــحــّوالت 
ــفـــضـــاء الــــجــــزائــــري،  مـــوضـــوعـــيـــة عـــرفـــهـــا الـ
عــلــى أصـــعـــدة كـــثـــيـــرة، »ومـــــن الــتــعــّســف أن 

 هذه املشاريع 
ّ

يتابع دوخــي: »بالرغم من كل
فراديم،  كفار  مجلس  رئيس  يأتي  الخبيثة، 
مــنــاقــصــات مستقبلية  تــجــمــيــد  عـــن  ويــعــلــن 
بـــذريـــعـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــطـــابـــع الـــيـــهـــودي 
 نـــصـــف مــــن فـــــــازوا بــاملــنــاقــصــة 

ّ
لـــلـــبـــلـــدة، ألن

األخيرة كانوا عربًا. هم ال يكتفون بتضييق 
يمنعون  بــل  العربية،  الــبــلــدات  الــخــنــاق على 
سكن العرب بينهم، من ترشيحا وغيرها من 
 الحاجة ومتطلبات 

ّ
البلدات العربية، علمًا أن

تدفع  التي  هــي  الطبيعية،  والــزيــادة  الحياة 
ــن لــلــســكــن. وهــنــا  ــاكــ ــعــــرب لــلــبــحــث عــــن أمــ الــ
اللجان  القبول، تلك  نستحضر قضية لجان 

من  العرب  ملنع  والهادفة  بالقانون،  املحمية 
الــســكــن فـــي بـــلـــدات مــعــيــنــة، مـــا يــتــمــاشــى مع 
التمييز  ــــاح  الــجــلــيــل. ريـ تــهــويــد  مــخــطــطــات 
العرب  فــي املنطقة. وتــوّجــه  تهب مــن جــديــد 
خارج بلداتهم للتفتيش عن سكن. هو دليل 
مختلف  على  التضييق  سياسية  على  آخــر 
البلدات العربية، أما مواجهتهم بالتحريض 
وتــجــمــيــد املــنــاقــصــات، فــهــو دلــيــل آخـــر على 

التمييز الواقع بحقهم«.

نتسيرت عيليت
مــا يحدث فــي كفار فــراديــم الــيــوم، يعيد إلى 
ــــدث فــــي نـــتـــســـيـــرت عــيــلــيــت،  األذهـــــــــان مــــا حــ
املـــحـــاذيـــة ملـــديـــنـــة الـــنـــاصـــرة واملـــقـــامـــة عــلــى 
أراضيها وأراضي البلدات العربية املحيطة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــدكــتــور  ـــ يـــؤكـــد ذلــــك لـ
بلدية نتسيرت عيليت:  رائــد غطاس، عضو 
»مــا يــحــدث فــي كــفــار فــراديــم مــن قبل رئيس 
ــن، هو  ــريــ املــجــلــس ومـــســـؤولـــني وســـكـــان آخــ
ــانــــت هـــنـــاك  تــــصــــرف تـــمـــيـــيـــزي بــــامــــتــــيــــاز. كــ
محاوالت في نتسيرت عيليت في ما مضى 
ــعــــرب مــــن بـــعـــض املـــنـــاقـــصـــات،  الســـتـــثـــنـــاء الــ
وتمكنا من التغلب على األمر،  واليوم سكان 
املدينة العرب في ازدياد، ونشكل نحو 30 في 
املائة من سكان نتسيرت عيليت. يأتي العرب 
مــن عــدة بــلــدات وذلــك بسبب ضائقة األرض 
ــلـــدات الـــعـــربـــيـــة، ســـــواء في  ــبـ واملـــســـكـــن فـــي الـ
مدينة الناصرة أو في غيرها، وأحيانًا يأتون 

بحثًا عن حياة أفضل أو ألسباب اجتماعية«.
يتابع غــطــاس: »مــا يــحــدث فــي كــفــار فــراديــم 
اليوم، قد يعيد تجربة ما حدث في نتسيرت 
عيليت، مــن مــحــاوالت ملنع الــعــرب مــن شــراء 
األراضـــي والبيوت هــنــاك، وهــذا أيضًا حدث 
 السكان العرب تمكنوا من 

ّ
في كرميئيل، لكن

 هذه العقبات بالرغم من التمييز. 
ّ

تجاوز كل
اســتــطــعــنــا فـــي هـــذه املــرحــلــة أن نــعــيــد شـــراء 
البالد  آبائنا وأجــدادنــا، فنحن أهــل  أراضـــي 
األصليون، وهذه األماكن كانت ملكيتها في 
األساس عربية، وصــودرت بهدف تهويدها. 
مــحــاوالت مــنــع الــعــرب مــن شـــراء قــســائــم في 
كــفــار فـــراديـــم أو غــيــرهــا ســتــفــشــل فـــي رأيـــي. 
وحتى لو نجحت، سيبقى في اإلمكان شراء 

بيوت أو استئجارها«.

تمييز الدولة
ب مركز »عدالة« الحقوقي، على 

ّ
من جهته، عق

املحلّية في كفار فراديم  السلطة  قــرار رئيس 
»يعمل  املـــســـؤول  هـــذا   

ّ
أن يحيئيلي،  ســيــفــان 

ويصّرح بناًء على حسابات فئوية واضحة. 
منع املواطنني العرب من شراء الشقق بسبب 
شرعّية  غير   

ً
خطوة يشّكل  القومّية  هويتهم 

امللزم  املــســاواة  ملبدأ  ومناقضة بشكل مطلق 
للسلطات املحلّية. على دائرة أراضي االحتالل 
أقواله   

ّ
أن املحلية  السلطة  لرئيس  أن توضح 

مرفوضة من أساسها، وأن تمنعه من التدخل 
 
ّ
فـــي إجـــــــراءات املـــنـــاقـــصـــات«. تـــابـــع املـــركـــز أن

الــذي  السلطة املحلية  »أقـــوال وأفــعــال رئيس 
يـــبـــادر إلــــى ســيــاســة تــمــيــيــزيــة تـــــدوس على 
مبادئ الديمقراطية األساسية ناتجة بشكٍل 
القبول  لجان  قانون  مثل  قوانني  عن  مباشٍر 
التمييزي الذي بادرت إليه الحكومة وصادق 
املواطنني  الكنيست، وهو قانون يمّكن  عليه 
اليهود من اختيار سّكان بلدتهم على أساس 
ــرار املــحــكــمــة العليا  قـــومـــي، كــمــا يــنــتــج عـــن قــ
الــــذي أعــطــى الــضــوء األخــضــر لــهــذا الــقــانــون 
الــتــمــيــيــزي. حــكــومــات االحـــتـــالل، مــنــذ النكبة 
وحتى يومنا هذا، صادرت أراضي املواطنني 
العرب، ومنعت تطوير البلدات العربّية عمًدا، 
وتـــواصـــل اآلن تــمــيــيــزهــا مـــن خـــالل تهميش 

وإقصاء املواطنني العرب«.

فلسطين
االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

حيفا

الضفة
الغربية

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

ــائـــالت غـــزيـــة كــثــيــرة بــالــقــرار  فـــرحـــت عـ
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  مـــن  الـــصـــادر 
الفلسطينية في قطاع غزة في نوفمبر/ 
الــذي يقتضي  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
التالميذ  يعفي  جديد  تعليم  بأسلوب 
الــصــغــار مـــن الــصــف األول الـــى الــرابــع 
لتخفيف  االخــــتــــبــــارات  مـــن  ــدائـــي  ــتـ االبـ
ــم.  ــهــ ــالــ ــفــ ضـــــغـــــوط الــــــــدراســــــــة عــــلــــى أطــ
ــدأ أطــفــالــهــم  ــدم إذ بــ ــم تــ  الـــفـــرحـــة لـ

ّ
لـــكـــن

ـــف إضـــافـــيـــة  ــاريـ ــمــــصــ يـــطـــالـــبـــونـــهـــم بــ
واألنشطة  املـــواد  لـــوازم بعض  لتغطية 
الــتــي يــجــري تقييمهم عــلــى أســاســهــا، 
 فصل 

ّ
بداًل من االختبارات مع نهاية كل

دراسي.
قــررت لجان املعلمني ومــديــرو املــدارس 
في جميع مــدارس قطاع غزة بعد قرار 
الوزارة، اعتماد نظام األنشطة الصفية، 
ــوازم  ــــزام الــتــلــمــيــذ بــجــلــب لـ مـــن خـــالل إلـ
 مادة، وهو 

ّ
املواد واملشاركة بأنشطة كل

أولــيــاء  تلبيته  الـــذي ال يستطيع  األمـــر 
األمــــــــور فــــي ظــــل األزمــــــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
الله  رام  طــاولــت موظفي حكومة  الــتــي 
الـــتـــي تــقــتــطــع نــســبــة 30 فـــي املـــائـــة من 
لحكومة  التابعني  واملوظفني  رواتبهم، 
غـــزة الــســابــقــة الــذيــن يــتــقــاضــون نصف 

رواتبهم.
كـــــانـــــون األول  ــبــــر/  ــمــ ــهــــر ديــــســ فـــــي شــ
ــــي شـــعـــر الـــتـــلـــمـــيـــذ مـــحـــمـــود )9  ــــاضـ املـ
أعـــــوام( فـــي الــصــف الــثــالــث االبــتــدائــي، 
بغصة عندما حضر إلى حصة العلوم 
الــعــامــة وبـــدأ زمــــالؤه بـــإخـــراج األعــمــال 
يتمكن  لم  هو  منهم.  املطلوبة  اليدوية 
من إحضار أشكال وصور أعضاء جسم 
ــــان، الـــتـــي كـــانـــت ضـــمـــن الــــلــــوازم  ــــسـ اإلنـ
 تــلــمــيــذ ما 

ّ
املــطــلــوبــة مــنــهــم لــيــشــرح كـــل

يــعــرفــه عــنــهــا أمـــــام بــقــيــة الـــصـــف. قــال 
 
ّ
ه نسي املطلوب، لكن

ّ
محمود ملعلمه إن

ذلـــك أدى إلـــى تــوجــيــه إنـــــذار لـــه. يــقــول 
»العربي الجديد«: »أكره معلم العلوم  لـ
وال أحب مادته هو ومعلم الرياضيات 
ــهــمــا يــطــلــبــان مــنــا واجـــبـــات منزلية 

ّ
ألن

ه 
ّ
تحتاج إلى نقود. والدي دائمًا يقول إن

ال يملك مــااًل. أحــب مــادة اللغة العربية 
 معلمها يطلب منا النسخ وتسميع 

ّ
ألن

القصائد وهو ما أنا شاطر فيه«.
ــــه 

ّ
ــد رزق رضـــــــــوان، أن ــ مــــن جـــهـــتـــه، وجــ

مــــضــــطــــر لـــــــزيـــــــارة مــــــدرســــــة ابـــــنـــــه فــي 
مــنــطــقــة الــشــيــخ رضـــــوان بــعــدمــا زادت 
أدوات مــدرســيــة  مـــن  مــعــلــمــيــه  طــلــبــات 
توفير  على  يقدر  ال  فهو  ومستلزمات، 
كامل احتياجاته، واعتذر لعدم تلبيته 
 ذلــك، طالبًا مراعاة ظروفه وظروف 

ّ
كل

كثير من العائالت في مثل حاله. يقول 
 20( 

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«: »70 شــيــكــال لـــ

دوالرًا أميركيًا( أخذ ابني لشراء لوازم 
ــدايـــة الــفــصــل  مـــدرســـيـــة لــشــهــر واحـــــد بـ
الثاني، وكان قبلها يطلب وألبي طلبه. 
 التعليم املجاني 

ّ
لكن، عندها شعرت أن

الــــذي يــخــفــف عــلــيــنــا بـــات مــكــلــفــًا، وأنـــا 
 قــرش لتوفير 

ّ
في أشــد الحاجة إلــى كــل

الطعام واملاء والكهرباء، زرت املدرسة«.
ــــه لــيــس األب الــوحــيــد 

ّ
ــوان أن ــ وجـــد رضـ

ــيـــف الـــــلـــــوازم  ــالـ ــكـ الــــــــذي يـــعـــانـــي مـــــن تـ
املــدرســيــة. وكـــان مــديــر املــدرســة أخــبــره 
ــــذي حــضــر إلــيــه  ــه الـــوالـــد الــعــاشــر الـ ــ ـ

ّ
أن

خالل أسبوع واحد ليشتكي من طلبات 
ــرر مـــديـــر املـــدرســـة  املــعــلــمــني. وعــلــيــه، قــ

االجتماع باملعلمني لحثهم على تقييم 
الـــلـــجـــوء إلــــى طلب  الــتــالمــيــذ مـــن دون 
أدوات يشترونها، بل من خالل أنشطة 

غير مكلفة.
مـــن جــهــتــه، وجـــد مــعــلــم الــتــربــيــة الــفــنــيــة، 
 لوازم مادته من أقالم 

ّ
أحمد الخضري، أن

فحم ودفاتر رسم وبعض األلــوان املائية 
 
ّ
وغيرها، مكلفة على التالميذ، والحظ أن

أقــل مــن نصفهم اســتــطــاع شـــراء الــلــوازم، 
الذين ال يستطيعون  التالميذ  فطلب من 
شراء اللوازم الرسم على دفاترهم العادية. 
اســتــطــاع الــخــضــري الــحــصــول عــلــى دعــم 
الــتــي تهدف  الــخــيــريــة  الجمعيات  إحـــدى 
ــم قـــطـــاع الــتــعــلــيــم،  فـــي بــرامــجــهــا إلــــى دعــ
وذلك من خالل توفير معدات الرسم ألكثر 
مــن 280 تــلــمــيــذًا فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أمــــام األزمـــة  يــقــول لـــ
 هــنــاك 

ّ
االقـــتـــصـــاديـــة، يــشــعــر املــــــدرس أن

واجبًا أخالقيًا عليه في أن يراعي ظروف 
الــتــالمــيــذ جــمــيــعــًا، وبــالــرغــم مــن الحاجة 
كنت أخــلــق نــوعــًا مــن الــدعــابــة فــي الرسم 
التالميذ  الــجــمــود بــني بعض  أكــســر  لكي 

أدوات  يـــحـــضـــر  ــــم  لـ ــــن  ملـ يــــنــــظــــروا  ــــي ال  كـ
ــد الــكــل  ــة، حــتــى اســتــطــعــت ان أجــ ــيــ دراســ
سعيدًا بأدوات الرسم التي توفرت الحقًا«.
ــزة الــــجــــديــــدة  ــ ــ مــــديــــر مـــــدرســـــة ذكــــــــور غـ
ــاء مجلس  أعـــضـ ــد  ــ وأحـ »أ«  االبـــتـــدائـــيـــة 
املــعــلــمــني الــفــلــســطــيــنــي، حــســن مــحــســن، 
الصعبة  االقتصادية  الــظــروف   

ّ
أن يجد 

وقلة الــدعــم الــخــاص بــاألونــروا واألزمــة 
االقتصادية الفلسطينية تهدد مستقبل 
الــتــعــلــيــم الــفــلــســطــيــنــي. يــشــيــر مــحــســن 
الفنية  الــعــلــوم والــتــربــيــة  مــــادة   

ّ
أن إلـــى 

والرياضيات والتربية اإلسالمية واللغة 
املرحلة  فــي  املـــواد  أكثر  هــي  اإلنكليزية، 
خارج  ولـــوازم  أنشطة  تطلب  االبتدائية 
إطار املدرسة، من خاللها يقدم التلميذ 
نــشــاطــًا يــدويــًا لــكــي ينشط عــقــلــه. يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــض املــدرســني  لـــ
ال يــضــغــطــون عــلــى الــتــالمــيــذ إلحــضــار 
اللوازم للمواد الدراسية، بينما تفاجأت 
بــآخــريــن يــجــلــبــون هـــم أنــفــســهــم أدوات 
بسيطة يشرحون من خاللها للتالميذ، 

وال يحّملونهم أعباء اللوازم«.

لوازم المدرسة ترهق أهالي غزة

أسلوب حديث )محمد الحجار(

تفاعل )محمد الحجار(

جيل جديد أكثر 
تحررًا )باسكال 
)Getty/باروت

تتزامن الخطوة مع اقتراب يوم األرض في 31 مارس الجاري )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

%50
من الوحدات المطروحة للمناقصة 
في مستعمرة كفار فراديم فاز بها 

فلسطينيون، لكن ُمنعوا من تملكها

األزمة االقتصادية في 
غزة مستمرة، لكّن 

كثيرًا من المعلمين ال 
يشعرون مع أولياء 
األمور، بل يستمرون 

في طلب لوازم 
إضافية من التالميذ 

ترهق األهالي
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أرض الربيع

لؤلؤة فريدة في بوهول

باالوان »ملكة 
جمال الجزر« 

استجمام واسترخاء

رياضات مائية

التخطيط لرحلة عائلية. والوجهة ستكون إلى  الربيع، ال بد من  اقتراب إجــازة  مع 
السائحني  مــايــني  الفيليبني  تستقطب  الفيليبني.  فــي  وبــوهــول  بـــاالوان  جزيرتي 
ســنــويــا، نــظــرًا لطبيعتها الــخــابــة، وخــاصــة أن الــبــاد مكونة مــن أكــثــر مــن 7000 
أنها من أفضل  جزيرة، ما يجعلها مقصدًا ملحبي االسترخاء واالستجمام، كما 
الدول للسياحة العائلية. تتميز الباد خال هذه الفترة من العام بمناخها املعتدل، 
واألهم من ذلك أن تكاليف اإلقامة ليست مرتفعة، إذ إن حجز غرفة أو كوخ خشبي 
في املنتجعات السياحية، يتراوح بني 350 و400 دوالرًا لعائلة مكونة من 4 أفراد. 
الطعام  لتناول وجبات  الطعام، فيكفي مبلغ 10 دوالرات  إلى تكاليف  أما بالنسبة 
)Getty/يوميا. إليكم دليل قضاء أسبوع في الجزر الفيليبينية. )سيرغي ريبوريدو

أحد  بأنها موطن  السياحة  وقــد وصفها خبراء  باللؤلؤة.  بوهول  تلقب جزيرة 
العجائب الطبيعية في العالم. تتنوع النشاطات التي تمكن زيارتها، أهمها زيارة 
الــتــال  الــشــهــيــرة كــمــا يطلق عليها. وهـــي مجموعة رائــعــة مــن  الــشــوكــوال  تـــال 
الطبيعية املذهلة، تمتد على مساحة 50 كيلومترا مربعا تتراوح بني 30 و 120 
مترا في االرتفاع. وتحيط بجزيرة بوهول أكثر من 50 جزيرة صغيرة، بما في 

ذلك جزيرة بانغاو، وشاطئ ألونا الذي تحيط به أشجار النخيل وجوز الهند.
وملحبي الطعام اآلسيوي، فإن الفرصة أمامكم، لتذوق قائمة طويلة من املأكوالت 
الغنية، أهمها األســمــاك، الــدجــاج مــع األنــانــاس، والــلــحــوم املــشــويــة. أمــا بالنسبة 
لألسعار فهي مناسبة لجميع امليزانيات، إذ يمكن تناول وجبة مميزة بسعر ال 

)Getty/يتعدى 5 دوالرات. )جون الندر

الساحل  يطل  العالم.  لقبت كملكة جمال جزر 
الــشــمــالــي لــلــجــزيــرة عــلــى طــــول بــحــر الــصــني 
الجنوبي، في حني أن الساحل الجنوبي يشكل 
الشمالي لبحر ســولــو. تتميز  الــحــد  جـــزءا مــن 
باالوان بطبيعتها الساحرة، وخاصة شواطئها 
الــرمــلــيــة، والــكــهــوف املــنــتــشــرة، بــاإلضــافــة إلــى 
يجعلها  مــا  تكسوها،  التي  الخضراء  الغابات 
مــقــصــدًا لــلــســيــاح. يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا عن 
مانيا.  العاصمة  مــن  الداخلي  الطيران  طريق 
ــا فــي  ــهــ ــارتــ ــتــــي تـــمـــكـــن زيــ ــ ــوع األمـــــاكـــــن ال ــنـ ــتـ تـ
بــاالوان، كجزيرة كــورون، كالويت، نهر بورتو 
تنتظركم مغامرات  الجوفي، حيث  برينسيسا 
والتجديف  صيد  بــرحــات  كالقيام  تنسى،  ال 
األول  اليوم  في  املائية.  الرياضات  من  وغيرها 
مــن الــرحــلــة، عــيــشــوا تــجــربــة االســتــجــمــام على 
الشواطئ، وتذوق األطعمة التقليدية، كاألسماك، 
يــفــوتــكــم منظر  االســـتـــوائـــيـــة، وال  والــعــصــائــر 

)Getty( .الغروب على الشاطئ

في اليوم الثاني من الرحلة، انطلقوا إلى جزيرة كورون، ويمكنكم استخدام وسائل النقل املحلية، كالعربات الصغيرة. 
تعتبر جزيرة كورون مكانا مناسبا للغوص، خاصة في مناطق الشعاب املرجانية، وكذا شاطىء كاتدرائية الكهف، 
وغيرها من املواقع. كما تتميز الجزيرة بإمكانية الرؤية تحت املاء ملا يصل الى 24 مترًا، لذا ستستمتعون بتجربة 

الغوص واستكشاف الحياة املائية بسهولة.
ومن األماكن الواجب زيارتها جزيرة كالويت، وهي مكان مناسب ملحبي الطبيعة بعيدًا عن أجواء الغوص والسباحة. 
تسمى جزيرة الحياة البرية نظرًا لوجود مئات الحيوانات النادرة، بما في ذلك الزرافات والحمار الوحشي، الغزالن، 
مع حيواناتكم  الصور  والتقاط  الغابات  في  للتجول  تنتظركم  رحلة سفاري  فــإن  لــذا  وغيرها.  والظباء،  الــطــاووس، 

املفضلة. )فرانس برس(

يصنف نهر بورتو برينسيسا الجوفي واملتنزهات املحيطة به، من ضمن عجائب الدنيا الطبيعية. وقد أدرجته منظمة 
)يونسكو( ضمن تراثها العاملي. يبلغ طول نهر بورتو برينسيسا، 8.2 كلم، وهو نهر تحت األرض، تحيط به حديقة 
وطنية تتميز بمناظر طبيعية خابة، وقد اعتبر أطول نهر جوفي في العالم. ومن مميزات النهر، أنه يمر بكهف قبل أن 
يصب في بحر الصني، ما يجعل الرحلة في النهر أكثر من ممتعة. ومن أهم النشاطات التي يمكن القيام بها عند زيارة 
النهر، استئجار قارب وممارسة رياضة التجديف، واالستمتاع برؤية األشجار النادرة والغابات املحيطة به. كما ال بد 
من زيارة كهف تابون، وقد اكتسب شهرته عندما عثر فيه على أقدم العظام البشرية في الفيليبني عام 1962، وفيه 

)Getty/ستغوص في رحلة تاريخية بامتياز. )ستيف دي نيف
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تهجير أهالي الغوطة قسريًا: مسرحيات البث المباشر

االختراق... انتكاسة جديدة تواجه »فيسبوك«

نور عويتي

ــوات اإلعــــــام الـــرســـمـــي لــلــنــظــام  تــعــمــل قـــنـ
ــد عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر  الــــســــوري عــلــى رصــ
الــقــســري ألهـــالـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة عبر 
معبر حمورية، من خال نشر فيديوهات 
البث  تقنية  باستخدام  الــيــوم،  مــدار  على 
املــبــاشــر عــبــر صــفــحــاتــهــا الــرســمــيــة على 
»فــيــســبــوك«، وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع عــرض 
تلك الفيديوهات عبر قنواتها الفضائية، 
تــحــت مسمى »انــتــصــر الــجــيــش الــســوري 
عــلــى اإلرهــــــاب«، و»إنـــقـــاذ أهــالــي الغوطة 
أربـــع ســنــوات«.  الشرقية بعد حــصــار دام 
الــســوري برصد  ولــم يكتِف إعــام النظام 
كمناسبة  معها  والــتــعــامــل  العملية،  تلك 
وطنية تعّبر عن انتصاراته، وإنما حاول 
أن يــفــرض روايـــتـــه اإلعـــامـــيـــة، مـــن خــال 
قسريًا  املــهــّجــريــن  فــعــل  رّدات  فــي  التحكم 
أثناء تصويرهم، من دون مراعاة للظرف 
اإلنساني الذي يمر به هؤالء األفراد، بعد 

قصف وحصار دام أعواما. 
وتــبــدو الــصــورة أكــثــر مــأســاويــة وهزلية، 
مع إضافة أن هؤالء األفراد طلب منهم أن 
يــؤدوا دور الــوالء أمــام الكاميرا بحضور 
كــثــيــف مــن عــنــاصــر جــيــش الــنــظــام الــذيــن 
بشكل  ويقصفونهم  يحاصرونهم  كانوا 
ــلـــقـــاء املــــوثــــق بــكــامــيــرات  ــذا الـ ــهـ يــــومــــي؛ فـ
األول  اللقاء  يمثل  الــســوري  النظام  إعــام 
بـــن الــضــحــيــة والــــجــــاد، ويــتــوجــب على 
املــطــلــق  ــوالء  ــ ــ الـ ــــؤدي دور  تــ أن  الــضــحــيــة 
لــجــادهــا، وتتخلص مــن مــأســاة القصف 

اليومي لتجتاز املعبر.
إال أن الــصــورة الــتــي أراد إعـــام الــنــظــام أن 
ــاة اإلنــســانــيــة،  ــأسـ يــرســمــهــا ضــمــن هــــذه املـ
تم كسرها من خــال بعض الــحــوادث التي 
رصـــدتـــهـــا الـــكـــامـــيـــرات عـــن غــيــر قــصــد في 

معظم األحيان، ومنها:

توزيع صور الطاغية على الضحايا
رصـــــدت كـــامـــيـــرات إعـــــام الـــنـــظـــام لــقــطــات 
الغوطة، وهم  الناجن من حصار  لبعض 
يرفعون صور بشار األسد، أثناء مرورهم 
من املعبر. إذ حــاول إعــام النظام أن يعبر 
مـــن خــــال هــــذه الــــصــــورة »الـــعـــفـــويـــة« عن 
مــــدى والء املــدنــيــن املــحــاصــريــن لــأســد. 
ولــيــتــبــادر إلــــى أذهـــانـــنـــا الــــســــؤال: هـــل من 

منوعات
وقاحة 

القاتل
جالل بكور

كشفت وسائل إعام النظام السوري عن زيارة 
الــنــظــام، بشار األســـد، إلــى قواته  قــام بها رئيس 
املحاصرة  الشرقية  الغوطة  باقتحام  تقوم  التي 
في ريف دمشق، مساء األحد. والقت تلك الزيارة 
انتقادات من قبل الناشطني السوريني املعارضني 
الــذيــن وصفوها بــزيــارة اســتــعــراض النصر من 

قبل »السفاح« و»املجرم« للغوطة، بعد أن دمرها 
لخمس  وحاصرهم  وقتلهم  أهلها  رؤوس  فــوق 

سنوات، وهّجرهم.
ق أنس عيسى على فيسبوك: » املجرم بشار 

ّ
وعل

األسد دخل إلى أطراف الغوطة الشرقية، بعد أن 
دّمــرهــا فـــوق رؤوس أهــلــهــا وحــاصــرهــا لخمس 
أنــه حــررهــا!«.   أمــام شبيحته  ليتفاخر  ســنــوات، 
وبـــــــدوره، ســخــر ضــــرار خــطــيــب: »يـــقـــول بــشــار 

األســــد: فــي كــل حـــرب هــنــالــك مــدنــيــون يــدفــعــون 
نأسف  ونحن  الخطأ...  طريق  عن  أحيانا  الثمن 
لــذلــك. ال تــكــن مــثــل بــشــار األســـــد«. وكــتــب عمر 
مدنية: »السفاح بشار األسد يظهر أثناء قيادته 
يحافظ  أن  يريد  إنــه  ويقول  يتكلم  وهــو  لسيارة 
أر  لم  الشرقية...  الغوطة  في  املدنيني  حياة  على 
ى 

ّ
أوقح من هكذا مجرم سفاح«. من جانبهم، تغن

ت 
ّ
كــمــا تغن بــالــزيــارة،  الــســوري  للنظام  املـــوالـــون 

وسائل إعام موالية ومؤيدة بتلك الزيارة، والتي 
ُوصفت من قبلهم بزيارة »الرجل الشجاع«.

ونشر التلفزيون الرسمي السوري على صفحته 
مقاتلي جيش  مــع  لألسد  فــي فيسبوك، صــورًا 
نشرت صفحة  جانبها،  من  الغوطة.  في  النظام 
»رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة« على 
ــظــهــر األســـد يقود 

ُ
ت »فــيــســبــوك« ثمانية مــقــاطــع 

سيارة قالت إنه في طريقه إلى الغوطة الشرقية.

املــمــكــن أن يــحــتــفــظ هــــؤالء بــصــور األســــد، 
خــال أربــع سنوات من الحصار؟ فجاءت 
اإلجــابــة مــن خــال صــور التقطها شخص 
مجهول الهوية، قام فيها بتوثيق الطريقة 
التي ُيرِغم فيها عناصر الجيش السوري 
ضحاياه على حمل صــورة األســد، قبل أن 
يوجههم باتجاه كاميرات اإلعام السوري.

السخرية من المأساة 
ومقارنات ال داعي لها 

ســــأل املـــذيـــع الـــنـــازحـــن: »قــــال إنـــتـــوا كــنــتــوا 
مــعــهــم؟ عــاجــبــكــن وضــعــكــن هـــيـــك!«. واملــذيــع 
نــفــســه، املــحــاط بــالــعــســاكــر واألســلــحــة، نــّوه 
ــل الــــــثــــــورة، و»لـــفـــضـــل  ــبـ ــم قـ ــهـ ــالـ ــــن حـ ــم عـ ــهـ لـ
الـــرئـــيـــس بـــشـــار األســــــد والـــجـــيـــش الــعــربــي 

الـــســـوري بــإنــقــاذهــم مــن الــجــحــيــم!«، ثــم بــدأ 
املوجهة  التهم  بنفي  اليائسون  الــنــازحــون 
لـــهـــم، والـــحـــديـــث عـــن رفـــاهـــيـــة حــيــاتــهــم في 
حكم األسد األب واالبن، بعبارات تكثر فيها 
هــفــوات الــلــســان، إذ شــكــر الــبــعــض الجيش 

الحر عوضًا عن الجيش السوري.

ضرب األطفال خالل بث مباشر
 مسنًا مجهول 

ً
سأل املذيع ربيع دبية رجــا

الـــهـــويـــة، نــــزل بــرفــقــة ابــنــتــه الــصــغــيــرة، عن 
فأجاب  اإلرهابية،  للمجموعات  مدى والئــه 
الـــرجـــل بــالــنــفــي، وبــــدأ بــالــتــحــدث عـــن مــدى 
والئـــه لــبــشــار األســـد واعــتــبــاره أبـــًا ألوالده، 
لــتــصــرخ الــفــتــاة الــصــغــيــرة بــعــفــويــة رافــضــة 
كام أبيها الذي أرغم عليه، وتقول: »ما بّدي 
بشار يكون أبي«، ليسود الصمت للحظات، 
ــي الــــكــــادر  ــ ــــود فـ ــــوجــ ــوم الـــعـــســـكـــري املــ ــ ــقـ ــ ويـ
ذلك،  بعد  الصغيرة وضربها  الفتاة  برفس 
 من كادر التصوير، ليتابع 

ً
ويخرجها عنوة

الرجل املسن بجدية ال تخلو من الخوف: »ال 
بابا، بّدك تكوني بنته«.

الكوميديا السوداء
استخدم بعض النازحن السخرية والشعر 
كــحــنــكــة لــلــتــرمــيــز إلــــى شــعــورهــم املــكــبــوت 
أثناء نزوحهم األليم، إذ قام أحدهم بإلقاء 
ــن الــشــعــر وصــــف فــيــهــا الــطــاغــيــة  ــات مـ ــيـ أبـ
بــشــار بــشــكــل ســـاخـــر، فـــقـــال: »كــمــا تــكــونــوا 
ى 

ّ
م ما ول

ّ
ــا

ُ
ى عليكم... لو لم يكونوا ظ

ّ
يول

عليهم هذا الحاكم املنظوم األبضاي«.

االفتعال واالبتذال
املباشر من مقاطع تعبر عن  البث  ال يخلو 
مدى رحمة عناصر الجيش العربي السوري، 
وذلك من خال حمل األطفال والعجزة عبر 
 إلى 

ً
املعبر وإيصالهم إلى بر األمان، إضافة

وجــــود مــشــاهــد يــصــل »تــمــثــيــل اإلنــســانــيــة« 
فــيــهــا إلـــى حــد الــكــومــيــديــا كــتــقــديــم الــدخــان 
ما  لتكذيب  للمدنين، في محاولة  والقهوة 
املعادية، بحسب  اإلعــام  قنوات  يشاع عبر 
تعبير املذيع ربيع دبية. فالنظام السوري لم 
يكتِف بارتكاب املجازر والحصار والتهجير 
الــذي مــارســه على املــدنــيــن، وإنما  القسري 
اســتــخــدم نــزوحــهــم لــتــبــيــيــض صـــورتـــه من 
بأدائها  يقومون  مبتذلة  مسرحيات  خــال 

أمام كاميرات إعامه.

ُوزّعت صور بشار 
األسد على مهّجري 

الغوطة

يملك »فيسبوك« سياسة 
معقدة حول خصوصية 

المستخدمين

لندن ــ العربي الجديد

ال تـــزال قــضــّيــة »أكــبــر اخــتــراق يــتــعــرض له 
مستخدمو فيسبوك« تتفاعل حول العالم. 
بـــن اإلعــــــام، وداخـــــل الـــشـــركـــة، وحــتــى في 
ــثــيــر الــقــصــة جــــداًل كــبــيــرًا، على 

ُ
الـــقـــضـــاء، ت

ـــضـــاف 
ُ
ــدة ت ــديــ ــا انـــتـــكـــاســـة جــ ــهــ ــ

ّ
اعـــتـــبـــار أن

تواصل  شبكة  أكبر  لها  تتعرض  لسلسلة 
ــالـــم مـــنـــذ االنـــتـــخـــابـــات  ــعـ اجـــتـــمـــاعـــي فــــي الـ
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة عـــام 2016. وأشـــارت 
الــبــريــطــانــيــة،  إنـــدبـــنـــدنـــت«  »ذا  صــحــيــفــة 
ــنـــن، إلـــى انــخــفــاض قــيــمــة »فــيــســبــوك«  اإلثـ
ــيــــة حـــــوالـــــى 5 بــــاملــــئــــة، مـــــا يــعــنــي  الــــســــوقــ
على  مــلــيــار دوالر،   25 حـــوالـــى  خــســارتــهــا 
وقــالــت صحيفتا  االخـــتـــراق.  إثـــر فضيحة 
»نيويورك تايمز« األميركية و»األوبزرفر« 
الــبــريــطــانــيــة، الــســبــت املــــاضــــي، إن شــركــة 
الــبــيــانــات  أنــالــيــتــكــا« لتحليل  »كــامــبــريــدج 
جمعت معلومات خــاصــة عــن أكــثــر مــن 50 
دون  مــن  فيسبوك  ملــوقــع  مستخدم  مليون 
لدعم  تقنيات  موافقتهم، من خــال تطوير 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس األمــيــركــي 
ــد تـــرامـــب فـــي عــــام 2016، فـــي أكــبــر  ــالــ دونــ
خرق من نوعه ملوقع التواصل االجتماعي 
األكبر في العالم، الستخدامها في تصميم 
برامج بامكانها التنبؤ بخيارات الناخبن 

والتأثير عليها في صناديق االقتراع.
وعلق »فيسبوك« حساب شركة »كامبريدج 
تــم تعليق حــســاب منظمة  أنــالــيــتــكــا«، كما 
»ستراتيجيك كوميونيكيشن البوراتوريز« 
 إلى حسابي 

ً
التي تتبع لها الشركة، إضافة

ــبــــريــــدج،  ــنــــفــــس مـــــن جــــامــــعــــة كــــامــ عــــالــــم الــ
الذي  وايلي  وكريستوفر  كوغان،  ألكسندر 

يدير مؤسسة »يونويا تكنولوجيز«.
 
ّ
وكشفت وكالة »بلومبرغ«، أمس اإلثنن، أن

شركة »فيسبوك« تقوم بمراجعة ملعرفة ما 
إذا كان أحد موظفيها الباحثين على علم 
علم  باحث   

ّ
إن وقالت  املعلومات.  بتسريب 

النفس االجتماعي في »فيسبوك«، جوزيف 
السبب.  لــهــذا  املــراجــعــة،  قيد  تشانسيلور، 
»غلوبال  وكان تشانسيلور مديرًا مشاركًا لـ
ســايــنــس ريــســيــرتــش« الــتــي حــصــلــت على 
مــعــلــومــات حــــول مــســتــخــدمــي »فــيــســبــوك« 
ــــن خــــــال أذونــــــــــات أعـــطـــوهـــا  وأصــــــدقــــــاء مـ
لتطبيق اختبار شخصّية. من جانبها، رأت 

والتي  البريطانّية،  غارديان«  »ذا  صحيفة 
التي كشفت  التحقيقات  في  أيضًا  شاركت 
 القضية ضربة كبيرة للشبكة 

ّ
االختراق، أن

وتثير تساؤالت حول نهجها  االجتماعّية 
في حماية البيانات واإلفصاح عنها.

ــــه فــي الــوقــت 
ّ
وقــالــت الــصــحــيــفــة، اإلثـــنـــن، إن

التنفيذيون  املــســؤولــون  فيه  يتجادل  الــذي 
فـــي »فــيــســبــوك« حــــول مـــا إذا كــــان حــصــول 
»كامبريدج أناليتكا« على املعلومات ُيشّكل 
خـــرقـــًا، تــكــون الــنــتــيــجــة لــلــمــســتــخــدمــن هي 

املستخرجة  الشخصية  الــبــيــانــات  نفسها: 
خدمت في 

ُ
كانت من النظام األساسي واست

غرٍض لم يوافقوا عليه. ويمتلك »فيسبوك« 
ــأن الـــخـــصـــوصـــيـــة. فــهــو  ــشـ  مـــعـــقـــدًا بـ

ً
ــا ــجـ سـ

يعتمد في نموذج عمله على جمع البيانات، 
ويعرف اسم املستخدم الحقيقي وأصدقاءه 
ومـــا هــي اهــتــمــامــاتــه وأيــــن يــذهــب ومـــا هي 
املـــواقـــع الــتــي يـــزورهـــا، وكــيــف يــبــدو وكيف 
يــتــكــلــم، ويــســتــخــدم جــمــيــع تــلــك الــبــيــانــات 
من  املستخدمن  استهداف  عملية  لتسهيل 
يريد  أخـــرى  ناحية  مــن  ه 

ّ
لكن املعلنن.  قبل 

االحـــتـــفـــاظ بـــهـــذه املــعــلــومــات لــنــفــســه ألنــهــا 
ميزته التنافسية.

ــز مـــوقـــع »مــــاشــــابــــل« عــلــى  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، رّك
»فيسبوك«. فقد قالت  لـ القضائّية  املاحقة 
الــنــائــبــة الــعــامــة بـــواليـــة مــاســاتــشــوســتــس 
األميركية، ماورا هيلي، السبت، إن مكتبها 
فتح تحقيقًا بعد نشر التقارير اإلخبارية. 
البريطانية  االتصال  قت مفوضة 

ّ
عل كذلك، 

الــيــزابــيــث ديــنــهــام، الــســبــت، بــالــقــول »نحن 
نحقق فــي الــظــروف الــتــي قــد يــكــون تــم من 
خــالــهــا الــحــصــول عــلــى بــيــانــات فيسبوك 

واستخدامها بطريقة غير شرعية«.
 »فيسبوك« 

ّ
ورأت قناة »سي إن بي سي« أن

يــواجــه اخــتــبــارًا وجـــوديـــًا، وقــيــادتــه تفشل 
 القادة الجيدين 

ّ
في معالجته. واعتبرت أن

هــم مــن يعترفون بالخطأ ويــعــتــذرون عنه 
 »فيسبوك« 

ّ
بسرعة ويعملون ملعالجته. لكن

ــادات بــســبــب اســتــغــال  ــقـ ــتـ ــه انـ ــذي يـــواجـ ــ الـ
املــتــصــيــديــن الـــــــروس لــــه فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
األميركية، والذي يعاني مع انتشار األخبار 
أو  بــشــكــٍل  عــلــى منصته، يتجاهل  الــكــاذبــة 
الرئيس  إلــى صمت  ولفتت  املشاكل.  بآخر 
كثيٍر من  فــي  زوكــربــيــرغ،  مـــارك  التنفيذي، 

تلك القضايا، وانعزاله عن األحداث.

قتل النظام السوريين ثم تباكى عليهم )عامر المهيباني/فرانس برس(

)Getty/يعزل زوكربيرغ نفسه عن األحداث )جاستن ساليفان

أثبتت مسرحياته  بثّه  الكاميرا خالل  لبشار األسد ونظامه، لكّن ما رصدته  النظام السوري رسم صورة والء أهالي الغوطة  أراد إعالم 
وكانت شاهدًة على البروباغندا التي ينتهجها
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قال: »بدأت منظمة »دولتي« عملها سنة 2012 
ومعظم كادرها كان من السوريني، الذين كانوا 
ال يــزالــون يعيشون داخــل ســوريــة، وبعضهم 
املنظمة  وكـــان عمل  لــبــنــان،  إلــى  انتقلوا  ممن 
يتمحور حول دعم الناشطني السوريني غير 
ــم عــمــلــيــات الــعــصــيــان املــدنــي،  الــعــنــفــيــني ودعــ
وكــــان مــن أهــدافــنــا الــتــخــطــيــط لــشــكــل ســوريــة 
بعد رحيل النظام، حيث كنا نعتقد بأن هناك 
تغييرا جذريا سيحدث، ولذلك بدأنا بالعمل 

عــلــى مــفــهــوم الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة«. ويــضــيــف: 
»بعد 2012 أو 2013، أي بعد أن أصبح الصراع 
في سورية مسلحًا، تابعنا عملنا على العدالة 
االنتقالية مع زيادة االهتمام بمشاركة الفئات 
ــإن تركيزنا  املــهــمــشــة، وفـــي الــوقــت الــحــالــي فـ
أصــــبــــح يـــنـــصـــب عـــلـــى جـــيـــل الـــشـــبـــاب وعــلــى 
النساء. سنة 2016 بدأنا بالعمل على مشروع 
التاريخ الشفوي، وهو مشروع اخترنا العمل 
املـــدى الطويل،  الــصــراع على  عليه مــع تــطــور 

عمر بقبوق

بــالــتــزامــن مـــع عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر 
ــا قــــوات  ــتـــهـ ــتــــي مـــارسـ الـــقـــســـري الــ
بحق  وحلفاؤها  الــســوري  النظام 
أهالي الغوطة الشرقية، والتي وثقت بتقنيات 
املسرحة  مــن  يخلو  ال  بأسلوب  املباشر  البث 
والدراما، كان هناك عرض درامي آخر يتناول 
املوضوع ذاته في مدينة بيروت، وهو عرض 
»7 دقـــائـــق« الــــذي اســتــضــافــه مــســرح املــديــنــة. 
الفنية،  الناحية  من  أفضل  املسرحي  العرض 
 عن املشاهد املفتعلة التي 

ً
ولكنه ال يقل قسوة

تبثها فضائيات إعالم النظام السوري؛ حيث 
ا من حياة هــؤالء الضحايا  نقل العرض جــزء
في مرحلة الحصار إلى قاعة القبو في مسرح 
املدينة من خالل عرض تجهيز أو »إنستليشن 
وتــقــديــم منظمة  إعـــــداد  مـــن  والـــعـــرض  آرت«. 
»دولتي« بالتعاون مع منظمة »النساء اآلن«. 
الــجــديــد« بالقائم على  »الــعــربــي  فــريــق  التقى 
املشروع، اللبناني أحمد صالح، والذي تشارك 
بــإعــداد املــشــروع مع أعضاء آخرين من فريق 
وتعريفه  حديثه  واستهل  »دولــتــي«،  منظمة 
باملشروع من خالل الحديث عن املنظمة حيث 

يتكون من ثالثة أجزاء: 
المعبد الرئيسي وقصر 
الحاكم وجناح الحراس

نّظم العرض فريق 
منظمة »دولتي« المؤلّف 

من سوريين ولبنانيين

التأمل المثالي 
هو ذاك الذي تمارسه 

بشكل يومي

2223
منوعات

فــنــحــن كــنــا نـــتـــســـاءل مـــــاذا يــمــكــن أن يــحــدث 
إذ كنا نعتقد  الصراع تغيرت،  بعده؟ فآليات 
بإمكانية التغيير الجذري، ولكن اآلن لم نعد 
فإننا بدأنا  لــذا  ذلــك؛  بإمكانية تحقيق  نؤمن 
بــالــتــفــكــيــر بــالــبــحــث عـــن إمــكــانــيــات الــتــغــيــيــر 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الـــصـــراع، وال سيما على 
مــســتــوى الــبــنــى الــتــحــتــيــة. واحــــدة مــن األمـــور 
الذاكرة،  التي فكرنا باستثمارها هي مفهوم 
التي حدثت  التجارب  فنحن نعرف من خالل 

بالعديد من الدول أن نوع الخطاب الذي ينتج 
بــعــد هـــذه املــرحــلــة لــه دور هـــام بــنــوع الــعــدالــة 
الــتــي ســنــطــالــب فــيــهــا؛ لــذلــك فــــإن االســتــثــمــار 
بــذاكــرة الــنــاس فــي ظــل الــصــراع يــســاعــد على 
الخطاب، ويزيد من مشاركتهم  تحديد شكل 
ففي  القادمة.  املرحلة  في  والسياسية  املدنية 
2016 بــدأنــا بهذا املــشــروع، والـــذي يقوم على 
جــمــع شـــهـــادات مــن الــنــاس فــي ظــل الــصــر اع، 
أعمارهم ما بني 18 و24 سنة، وذلــك ألن هذه 
األعمار عادة ال يتم استهدافها في املشاركات 
السياسية، وكذلك ركزنا على النساء اللواتي 
عـــلـــى صـــلـــة قـــربـــى بــمــعــتــقــلــني أو مــخــطــوفــني 
من  الكثير  لديها  الفئة  هــذه  ألن  مغيبني،  أو 
هذه  وألن  الشخصية،  تجاربها  فــي  العوائق 
الــفــئــة تـــأثـــرت كــثــيــرًا بـــالـــصـــراع بــســبــب حــالــة 
العديد من  املشروع على  الفقدان. طبقنا هذا 
الحالي  بالوقت  ونتطلع  سورية  في  املناطق 

إلى العمل مع أفراد في الخارج«. 
دقــائــق«   7« التجهيز  بــعــرض  يتعلق  وفــيــمــا 
ــلــــمــــعــــرض فــــهــــو أحــــد  ــة لــ ــبــ ــنــــســ ــالــ يــــــقــــــول: »بــ
ــيــــف مـــشـــروع  املــــخــــرجــــات املـــبـــنـــيـــة عـــلـــى أرشــ
التاريخ الشفوي الذي أقامته »دولتي«، وهو 
مـــحـــاولـــة الســتــثــمــار هــــذا األرشــــيــــف لــنــخــرج 
بمخرجات نستخدم فيها أصوات األشخاص 
بترك  إمكانيتها  لنختبر  الشهادات،  وبعض 
أثــر. واملــعــرض جــاء بالوقت الحالي كنتيجة 
للوضع الحالي القائم في الغوطة، فمن جهة 
هو نتيجة لرغبتنا في تقديم أي شيء بالوقت 
الــحــالــي، رغـــم إدراكـــنـــا صــعــوبــة تــقــديــم شــيء 
مبنية  محاولة  وهــو  الحالي،  بالوقت  فعلي 
الخطاب  نــوع  تــهــدف لتغيير  على األرشــيــف 
والــرســائــل الــتــي تصلنا فــي الــظــرف الحالي، 
ــا يــحــدث  ــو يـــهـــدف لــتــوثــيــق مــ ومـــــن جـــهـــة هــ
بالوقت الحالي وآثار ما يحدث على املدنيني، 
في  املوجود  اإلنساني  الجانب  على  لنضيء 
ظـــل الـــصـــراع الــســيــاســي والــعــســكــري الـــدائـــر؛ 
فالصراع اليوم ليس صراعا سياسيا بحتا، 

بل له أبعاد إنسانية واجتماعية«. 
وعن أهمية نقل الوثائق للجمهور عن طريق 
املـــســـرح والـــعـــروض الــحــيــة، ونــــوع الــجــمــهــور 
الـــذي يستهدفه الــعــرض يــقــول صــالــح: »هــذا 
بدأن  نحن  لنا.  بالنسبة  األكبر  السؤال  يمثل 
بــالــعــمــل عــلــى الــتــاريــخ الــشــفــوي ســنــة 2016، 
وجربنا أن نستفيد من تجارب باقي املنظمات 
التي تعمل على نفس املوضوع ونتعلم منها. 
في معظم هذه التجارب تكون وظيفة املشروع 
حفظ الذاكرة إلى ما بعد الصراع، في حني أننا 
نحاول أن نستثمر في تلك الذاكرة والصراع ال 
يزال مستمرًا؛ وذلك خلق لدينا التساؤل: هل 
بإمكاننا أن نستخدم هذه الوثائق اآلن؟ وإن 
يتوجب  كيف  نستخدمها،  أن  بإمكاننا  كــان 
الــعــديــد  هــنــاك  فعليًا  نــســتــخــدمــهــا؟  أن  علينا 
مــن املـــســـارات الــتــي مــن املــمــكــن أن نسير بها، 
ومنها املسار السياسي، فمن املمكن أن نقيم 
نــوعــا مــن الــحــمــالت لــلــمــنــاصــرة، ومـــن املمكن 
أيـــضـــًا أن نــســيــر بــمــســار اجـــتـــمـــاعـــي، وكــذلــك 
هناك املسار الفني الذي اخترناه، ألنه يخلق 
نوعًا من النقاش حول هذه الذاكرة. ولكن ما 
املمكن أن نستخدمها؟  التي مــن  اآللــيــات  هــي 
ــا، هــي  ــرهــ ــيــ ــــرح الـــتـــجـــهـــيـــز وغــ ــــسـ ــــرح ومـ ــــسـ املـ
نستخدمها،  أن  املمكن  مــن  الــتــي  فنية  آلــيــات 
املستهدفة هي  الفئة  فإن  لعرضنا  وبالنسبة 
يرغب  وأي شخص  عــمــومــًا،  املــســرح  جمهور 
بــالــدخــول بــتــجــربــة هـــذه الــجــولــة الــتــي تمتد 
 ما تحصل 

ً
على سبع دقائق. هذه الفئة عــادة

ــن طـــريـــق اإلعـــــــالم، الـــذي  عــلــى مــعــلــومــاتــهــا عـ
 جــوانــب مــن الــحــقــيــقــة، وال ينقل 

ً
ــادة يغيب عــ

الـــصـــورة كــمــا هــــي، لـــذلـــك فــــإن الـــعـــرض يــأتــي 
الــواقــع؛ ولــهــذا اخترنا  ملــا نعرفه عــن  كتكملة 
»أنــســتــلــيــشــن« فــي مــســرح املــديــنــة،  أن نقيم الـــ
ــأنـــه يـــنـــاســـب الـــرســـالـــة الــتــي  ــنـــا شـــعـــرنـــا بـ  ألنـ

نريد إيصالها«.

A A

كريستين أبيض

الفنانات والتجميل، حكاية طويلة، خصوصًا 
وأن اإلعــالم البديل، بات شاهدًا حقيقيا على 

الحقائق التي لم تعد تقبل النفي.
قبل سنوات، ظهر زوج املغنية اللبنانية نوال 
الــزغــبــي، إيــلــي ديــب على إحـــدى الفضائيات، 
التي خضعت  التجميل  وتحدث عن عمليات 
ــذه الــعــمــلــيــات  ــوال الـــزغـــبـــي، وبـــعـــض هــ ــ لــهــا نـ
أخـــــرت مـــن مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة بــســبــب اآلثــــار 
غيرت  والــتــي  عليها،  تــرتــبــت  الــتــي  الجانبية 
من شكل الزغبي كثيرًا. كالم ديب عن زوجته 
ــا بــســبــب  ــًيـ ورغــــــم صــدقــيــتــه اعـــتـــبـــر ردًا قـــاسـ
الــروحــيــة في  لــم تبت املحاكم  الـــذي  خالفهما 
الــطــالق حتى  إلــى  لــم يصال  إذ  لبنان بشأنه، 
ــوم، لـــكـــن الـــزغـــبـــي تـــرفـــض حـــتـــى الــســاعــة  ــيــ الــ

االعتراف بأنها خضعت للتجميل.
ــريـــن خـــضـــعـــت املـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة  ــهـ ــنـــذ شـ مـ
الفك  »تعريض  لعملية  نجيم،  نسيب  نــاديــن 
التجميلية  الـــجـــراحـــات  مـــن  )الـــحـــنـــك(« وهــــي 

وشـــرقـــهـــا. يــقــع املــعــبــد عــلــى مــســافــة أربــعــة 
كيلومترات شرق مدينة سيوة، وقد اشتهر 
بــزيــارة الــقــائــد املــقــدونــي اإلســكــنــدر األكــبــر، 
ــنـــة 331 قــبــل  ــد فـــتـــحـــه ملـــصـــر سـ ــعـ وذلـــــــك بـ
امليالد. ويتداول املؤرخون أسطورة تتعلق 
باإلسكندر األكــبــر، وهــي أن عــّرافــًا يونانيًا 
شهيرًا، كان يدعى »آمون« أيضًا، يعيش في 
زيارته  اإلسكندر في  ر 

ّ
املعبد، وقد بش هذا 

تلك بــأنــه ســوف يحكم الــعــالــم، ولــكــن ليس 
لفترة طويلة، وهو ما تحقق بالفعل؛ ولذلك 

سمي بمعبد التنبؤات.
يدل  بما  املعبد  في  األثرية  املعالم  وتتنوع 
تناوبت  تاريخية مختلفة  أن عصورًا  على 
عــلــى اســـتـــخـــدامـــه؛ فــفــيــه مــعــالــم فــرعــونــيــة 
ــو  ــــة، وهـ ــيـ ــ ــــالمـ ــــة وبـــطـــلـــمـــيـــة وإسـ ــيـ ــ ــانـ ــ ورومـ
يــتــكــون مــن ثــالثــة أجـــــزاء: املــعــبــد الرئيسي 
وقــصــر الــحــاكــم وجـــنـــاح الــــحــــراس. إضــافــة 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن املــلــحــقــات األخـــــــرى، مثل 
البئر املقدسة التي كان يتم فيها االغتسال 
للكهنة، ومــمــرات، وبهو  والــتــطــهــر، وغـــرف 
وبئر  وتتويجه،  اإلسكندر  الستقبال  شيد 
املــيــاه املــقــدســة، وجــــدران رومــانــيــة، وهــنــاك 
ردهــة  توجد  املعبد جنوبًا  مــن  مقربة  على 
وساحة أمامية ضخمة، كانت تصله قديمًا 

القاهرة ـ محمد كريم

تــتــجــه أنـــظـــار الــســائــحــني والـــبـــاحـــثـــني إلــى 
واحة سيوة، ملشاهدة تعامد الشمس على 
مــعــبــد آمــــون فـــي واحــــة ســـيـــوة، فـــي شـــروق 
ــــوم 21 مــــــــــــارس/آذار، فــيــمــا يـــعـــرف بــيــوم  يـ
االعتدال الربيعي، وهو حدث ال يقل أهمية 
عن تعامد الشمس على قدس األقــداس في 
معبد أبو سمبل. بينما تتكرر هذه الظاهرة 
مــرة أخــرى، خــالل الــعــام، يــوم 23 سبتمبر/

أيـــلـــول، فــيــمــا ُيـــعـــرف بـــاالعـــتـــدال الــخــريــفــى، 
وتــرصــد الــظــاهــرة الــيــوم الــوحــيــد فــي العام 
الليل والــنــهــار، بعد 90  الــذي يتساوى فيه 
يــوًمــا مــن أقــصــر نــهــار فــي الــعــام، وبــعــده بـ 
90 يــومــًا أخـــرى يقع أطـــول نــهــار فــي الــعــام. 
ويشترك مع معبد آمون، في هذه الظاهرة، 
ــر هـــو معبد  ــًا؛ مــعــبــٌد آخــ وفــــي ســـيـــوة أيـــضـ
ــذا، يــحــتــفــل املــــصــــريــــون كــل  ــكــ املــــعــــاصــــر. هــ
الــتــاريــخــي، ومــا يحمله  التقليد  بــهــذا  سنة 
تبقي  لكنها  ولــت  مــن معان تعود لعصور 

االحتفالية جاهزة كل سنة. 
وملعبد آمــون العديد مــن األســمــاء األخــرى، 
مــثــل مــعــبــد »الـــوحـــي« و»مــعــبــد الــتــنــبــؤات« 
آمون  »اإلسكندر«، وهــو غير معبد  ومعبد 
ــذي يــطــلــق عليه  ــ الـــثـــانـــي الـــقـــريـــب مـــنـــه، والــ
بناء  فــي  الفضل  عــبــيــد«. ويــعــود  »أم  معبد 
الثاني« من األسرة  إلى »نيكتانيبو  املعبد 
من  الفترة  فــي  مصر  حكمت  التي  الثالثني 

سنة 663 إلى سنة 525 قبل امليالد. 
وكــــان الــهــدف مــن بــنــائــه نــشــر ديــانــة آمــون 
ــعـــوب املـــــجـــــاورة، نــظــرًا  بــــني الـــقـــبـــائـــل والـــشـ
ملــوقــع ســيــوة فــي ملتقى الــطــرق الــتــجــاريــة 
بـــني جــنــوب الـــصـــحـــراء وشــمــالــهــا وغــربــهــا 

املعروفة جــدًا، وقامت بها أغلب الفنانات في 
العالم. لكنها اكتشفت أن املتابعني انقسموا، 
بـــني مـــؤيـــد ومـــعـــارض لــتــغــيــيــر شــكــلــهــا الـــذي 
ــا. 

ً
يـــأتـــي مـــقـــارنـــة بـــصـــورهـــا الــســابــقــة مــخــتــلــف

التعليقات، بعضها جــارح، ردت  وأمــام سيل 
ــو« أول مـــن أمـــس مـــن خـــالل منشور  بــطــلــة »لــ
ثـــم فــيــديــو اعــتــرفــت فــيــه بــالــعــمــلــيــة، ونــشــرت 
مجموعة مــن الــصــور لــفــنــانــات عــاملــيــات قمن 
نجيم  وقــالــت  نفسها،  التجميلية  بالجراحة 
»لم تتعرض الفنانات في الغرب ملا تعرضت 
له، لذلك عزمت على الرّد، وتوضيح الصورة«، 
لم تكتف نجيم بذلك بل نشرت فيديو تدعو 

من خالله لعدم إزعاجها بعد اليوم.
الواضح أن نادين نجيم، مستاءة من الهجوم 
عــلــيــهــا بـــهـــذه الــطــريــقــة، فـــي وقــــت ال تــعــتــرف 
التي  الواضحة  التجميل  بعمليات  زميالتها 
ــظــهــر الــفــرق واضــحــًا بني 

ُ
يقمن بــهــا، والــتــي ت

ــوم، كـــمـــا هــــو حـــال  ــيــ ــور الــ ــ ــــس وصــ ــــور األمــ صـ
الــتــي حــضــرت مناسبة  عــبــيــد  الــفــنــانــة نبيلة 
تكريمها يوم السبت املاضي في بيروت، ونفت 
لــلــصــحــافــة خــضــوعــهــا للتجميل،  فــي حــديــث 
وقالت إنها تقوم فقط بعلميات تنظيف بشرة 
للوجه واستعمال كريمات مضادة للتجاعيد 

للحفاظ على نضارتها.
ــرم اعــتــرفــت قــبــل أســبــوعــني  الــفــنــانــة نــجــوى كـ
ــي الـــوجـــه،  بــخــضــوعــهــا لــعــمــلــيــة بـــســـيـــطـــة، فــ
الخاصة  عــلــى صفحتها  مــنــشــور  فــي  وقــالــت 
تجميل  لعملية  خضعت  نــعــم  تــويــتــر،  ملــوقــع 
التي  االنتفاخ  بأن  الطبيب  بسيطة، ووعدني 
للوجه سينقضي خالل  العملية  تسببه هــذه 
ــام، لكنه اســتــمــر. اعــتــراف نــجــوى كـــرم جــاء  أيــ
يتابعون  الذين  املعجبني،  تساؤالت  على  ردًا 
نشاطها الغنائي، التزام نجوى كرم بمواعيد 

حفالتها، ونشر الصور من هذه الحفالت، هو 
بــهــا، وقالت  اعــتــرفــت  الــتــي  مــا كشف فعلتها، 
بما معناه إن عمليات التجميل ضرورية لكل 
فــنــان تــحــت األضــــــواء. ويـــرفـــض الــفــنــان ولــيــد 
تــوفــيــق خــضــوعــه ألي عــمــلــيــة تــجــمــيــل، فيما 
لحقن  للخضوع  الــفــنــانــني  مــن  زمــــالؤه  يعمد 

»بـــوتـــوكـــس« الــتــي تــخــفــي بــعــض الــتــجــاعــيــد، 
ــــه، واألمـــــــر مــخــتــلــف  ــــوجـ ــد الـ وتـــعـــمـــل عـــلـــى شــ
بــالــنــســبــة لــلــفــنــان عــاصــي الــحــالنــي الــــذي لم 
زائدة  تناول جرعات  لكنه  للتجميل،  يخضع 
من »كورتيزون« بسبب إصابته في كسر في 
الــقــدم، مــا دفــع الــنــاس لالعتقاد بــأن الحالني 

ــام بــحــقــن »بـــوتـــوكـــس« أو عــمــلــيــة تــجــمــيــل،  قــ
األمر الذي ينفيه عاصي الحالني. في املقابل، 
يــعــتــرف مــعــظــم الــفــنــانــني فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ــــان،  ــنـ ــ بـــخـــضـــوعـــهـــم لـــعـــمـــلـــيـــات تـــجـــمـــيـــل األسـ
ويــســتــعــرضــون صـــورهـــم إلــــى جـــانـــب أطــبــاء 

التجميل، من باب اإلعالن.

بمعبد أوراكل. ومن امللحقات أيضًا مسجد 
ومئذنة.

وقــــــــد عـــــانـــــت عــــــمــــــارة املــــعــــبــــد وتـــــضـــــررت 
ــرًا، ولـــــم تـــبـــق مـــنـــه إال أطـــــــالل، بــســبــب  ــيـ ــثـ كـ
أعــمــال الــتــخــريــب، ومـــن أشــهــر تــلــك األعــمــال 
به حاكم  قــام  ما  املسؤولة،  غير  التخريبية 
الــقــرن  التسعينيات مــن  نــهــايــة  ســيــوة، فــي 
باستخدام  املعبد  تدمير  التاسع عشر، من 
الـــبـــارود، لــالســتــفــادة مــن أحــجــاره فــي بناء 

مركز الشرطة املحلي.
أما عن ظاهرة تعامد الشمس على املعابد 
فــهــي ظــاهــرة هــنــدســيــة إعــجــازيــة ومــحــيــرة 
امتلكها الفراعنة وحدهم، وقد تم اكتشافها 
أبــو سمبل،  أول مــرة سنة 1874، فــي معبد 
ــة الــبــريــطــانــيــة »إمــيــلــيــا  ــريــ عــــن طـــريـــق األثــ
كتابها  في   1899 سنة  وسجلتها  إدوارد«، 
ــيـــل«. بــعــد ذلــــك الحــظ  ــنـ »ألـــــف مــيــل فــــوق الـ
العلماء تكرار الظاهرة في معابد مختلفة. 
فــي الــســنــوات الــثــالث األخــيــرة فقط رصــدت 
الجهات البحثية األثرية في مصر 17 حالة 

فلكية في املعابد.
وفـــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، أقــامــت 
ــًا لـــلـــصـــور  ــعــــرضــ ــة مــ ــ ــدريـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة اإلسـ ــبـ ــتـ ــكـ مـ
ــة يــــوثــــق تــــعــــامــــد الـــشـــمـــس  ــيــ ــرافــ ــفــــوتــــوغــ الــ
عــلــى املــعــابــد املــصــريــة، مــثــل قـــدس أقـــداس 
الشلويط«،  »ديـــر  الــبــحــري«،  »الــديــر  معابد 
»كالبشة«، »هيبيس«، »قصر غويطة«، »دير 
بمعبد  اإللهية  الـــوالدة  الــحــجــر«، مقصورة 
ــدرة«، مــقــصــورة املــلــك »حــورمــحــب« في  ــ »دنـ
منطقة »جبل السلسلة«، معبد »قارون« في 
الفيوم، وقدس أقداس معبد »إدفو«. إضافة 
إلـــى الــتــعــامــديــن الــشــهــيــريــن لــلــشــمــس على 

معبدي »أبو سمبل« و»الكرنك«.

الفنانات والتجميل... حكاية الخاص والعاممعبد »آمون« في سيوة يحتفي بتعامد الشمس
ردت الممثلة نادين 

نسيب نجيم بعنف على 
منتقدي قيامها بعملية 

تجميل الفك »الحنك« 
التي خضعت لها، 

وحصدت ردود فعل 
متباينة 

حيفا ـ ناهد درباس

انتشرت في السنوات األخيرة في فلسطني ورشات 
عمل للتأمل، فيبحث الناس وسط زحمة وضغط 
الحياة اليومية، عن طرق لالسترخاء وتخفيف من 
حدة التوتر العصري. هكذا يلجأ هؤالء إلى دورات 
املحتلة  العربية  الــبــلــدات  فــي  تنتشر  التي  التأمل 
كمدينة حيفا والناصرة وغيرها من مدن الداخل 
لألفراد  روحــانــي  مرافق  طنوس  آدم  الفلسطيني. 
»العربي الجديد«  واملجموعات في حيفا، يشرح لـ
عمله: »رسالتي هي رجــوع اإلنسان إلى طبيعته. 
أبـــعـــدنـــا عـــن طبيعتنا  الــعــصــريــة  الـــحـــيـــاة  إيـــقـــاع 
مـــن نــاحــيــة الـــهـــدوء الــنــفــســي والــصــحــة الــنــفــســيــة 
على  تساعد  الــتــي  األشــيــاء  والتفكير.  والجسدية 
ذلــك هــي ثــالثــة عناصر: العمل عــن طــريــق الجسم 
من خالل الغذاء السليم والرياضة، العنصر الثاني 
هــو الــتــواصــل مــع املــشــاعــر، والــثــالــث هــو الــتــأمــل«. 
ويضيف: »الورشة تتضمن تمارين تأمل مختلفة 

يمكن تطبيقها في الحياة اليومية«.
وعـــن ســبــب لــجــوء الــنــاس إلـــى هـــذه الــــورش قالت 
كــيــتــي رمـــضـــان مــعــالــجــة بــالــطــاقــة ومـــدربـــة تــأمــل: 
ــــى الـــتـــأمـــل بــســبــب  ــر الـ ــثـ »الــــيــــوم نـــحـــن بـــحـــاجـــة أكـ
الــحــيــاة ســريــع. عناصر  وإيــقــاع  الضجيج حولنا 

الــتــأثــيــر الــخــارجــيــة عــلــى اإلنــســان أصــبــحــت أكــثــر، 
وذلك بسبب النشاط الكبير على مواقع التواصل 

وهو أمر غير صحي ويخلق ضجيجًا مستمرًا«.
وتــضــيــف: »مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، عــقــلــنــا ُمــــــدّرب، في 
مجتمعنا، أن نفكر بشكل سلبي وأن نتوقع دائمًا 
يفكر بطريقة  أن  اإلنــســان  م 

ّ
نعل أن  الــحــل  ــوأ.  األســ

السلبي...  التفكير  يــوقــف  وأن  وســريــعــة  إيجابية 
لــذا مهم جدًا  أداة خالقة عندنا،  أكثر  التفكير هو 

أثناء ممارسة التأمل أن نتعلم أن نسكت العقل«.
أمـــا ســــوار حــمــاتــي، مـــن حــيــفــا، فـــبـــدأت بــمــمــارســة 
 :

ً
قائال تجربتها  وتشارك  تقريبا.  عــام  قبل  التأمل 

»قبل سنة سمعت عن الورشة، ولم أكن قد جربت 
قبلها سوى نوع واحــد من أنــواع التأمل. أما اآلن 
ــأمـــارس نــوعــني مـــن أنـــــواع الـــتـــأمـــل«. وتـــقـــول في  فـ
نفس السياق: »التأمل هو صــيــرورة، وقــد علمني 

وجعلني أتــواصــل مــع جسدي وأصــغــي إلــيــه. كما 
علمني أن أكــون أكثر جــرأة فــي أمــور أو أن أمتنع 
التأمل زاد وعيي بطريقة  عنها...  منذ ممارستي 
الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســي مـــن خــــالل جـــســـدي. وأصــبــح 
ــــي مــرتــبــط بــتــعــامــلــي مع  عـــنـــدي إدراك أكـــثـــر ووعـ
جسدي، فأعلم كيف أجلس، ومتى أقف أو أمشي. 
ر بشكل مباشر على نفسية اإلنسان«.

ّ
الجسد يؤث

من جهتها قالت سالي عزام من الناصرة، »التأمل 
املثالي هو ذاك الذي تمارسه بشكل يومي في نفس 
الساعة. وهي ممارسة مرتبطة بكل ما نفعله في 
يومنا، فليس شرطًا أن يكون هناك طقس روحاني 

مرافق للتأمل... أما نتائجه فمباشرة إذ يجعلك 
بسيطة،  »الفكرة  لــألفــكــار«. وتضيف:  أكثر  مــدركــًا 
ــكـــون بـــســـكـــون، الــــكــــالم الــكــثــيــر يــجــلــب  ــــي أن تـ وهـ
املشاكل.  قلت  الكالم  قل  ما  وكــل  الكثيرة،  املشاكل 
أنا امــارس اليوغا والريكي وعدة مسارات أخرى. 
هناك عامل في التأمل يفوق كل أنــواع الرياضة... 
شـــيء مــقــدس. هـــذا الـــهـــدوء يجلب راحـــة كــبــيــرة.... 
والــتــمــريــن يــأتــي بــنــتــائــج مـــبـــاشـــرة. نــحــن نــتــربــى 
على أن العقل هو الحكمة والقوة. القلب هو الحل 
والحس يأتي من القلب ليس من العقل. التأمل هو 
إخــراس العقل وإعــطــاء تــوازن بني العقل والجسم 

والنفس والروح«.

أصوات من داخل الغوطة في بيروت

تعرضت نادين نجيم النتقادات الذعة بعد العملية )العربي الجديد(

فوائد التأمل 
واليوغا جيدة 
)Getty(

)Getty( معبد آمون في سيوة

من مسرحية »7 دقائق« عن الغوطة )العربي الجديد(

بينما كان بشار األسد يجول في الغوطة مباركًا عملية القتل التي حصلت واإلبادة التي لحقت 
بالمدنيين، كانت الغوطة حاضرة في بيروت في عرض »7 دقائق« على مسرح المدينة

سبع دقائق

التأمل: هروب إلى الذات

فنون وكوكتيل
عرض

ظاهرة

قضيةحول العالم

»7 دقائق« هو عرض 
تجهيز أقيم في قاعة 

القبو بمسرح المدينة بين 
16 و18 مارس/ آذار، وتم 

بالتعاون بين منظمتي 
»دولتي« و»النساء اآلن«. 

ويبدأ العرض بجولة 
يقوم بها الزوار في أرجاء 
القبو، الذي تم تجهيزه 
ليغدو ُمشابهًا المالجئ 
في المناطق المحاصرة 
في الغوطة الشرقية، 

وأثناء تلك الجولة يستمع 
الزوار لمقطع صوتي تم 
تسجيله من أحد المالجئ 

في الغوطة الشرقية  
عندما شدد النظام 
عملياته العسكرية.

بالصوت 
والصورة
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نحمل إلى فراشكم كوب اللنب في الصباح، 
كل هذا لم يشفع لنا، بينما تضّحون بنا يا 

أنذال. جفافكم أبسط رد اعتبار لنا«.
ــا منذ  ــهـ ــرّددنـ ــن يـــــــرّددن نــفــس الـــكـــلـــمـــات، يـ كـ
ــدار، كأنها  الــ إلــى هــذه  ســنــوات، منذ نفيهن 
صــــارت أنــاشــيــد، أضــفــن لــهــا مـــؤخـــًرا عــبــارة 
»جفاف املاء« حينما تناهى إلى سمعهن ما 
يحدث في املدينة من جفاف. حينما أزورهن 
كــل ســنــة، أجــدهــن ال يــزلــن يمضغنها. إنهن 
املسنات السبع، اللواتي يعشن في تلك الدار 
املخصصة لهن، على قمة الجبل، كان عددهن 
الباب  فتحت  ثامنة  ة 

ّ
مسن سبعة.  مــن  أكــثــر 

ذات ليلة، وخرجت، وبحثت عنها املمرضات، 
قبل أن يجدن جثمانها مسجى أسفل الجبل 
الواقع على قمته دار املسنات، مسنة تاسعة 
أصيبت بالذهول املستمر، الذي ظل منطبًعا 
عــلــى مــامــحــهــا أكــثــر مـــن خــمــس لـــيـــال، قبل 
مستشفى  إلــــى  نــقــلــهــا  الـــــدار  إدارة  تــقــرر  أن 
الـــدار،  فــي  يتناقصن  املــســنــات ظللن  نفسي، 
حتى استقر العدد على سبع مسنات، صرن 
األكــثــر قـــوة وقــــدرة عــلــى الــبــقــاء فــي مواجهة 
عن  كففن  أنهن  طالت، حتى  لفترة  بعضهن 
االتصال بي، إلمداد الدار باحتياجات املوتى 
مــن األكـــفـــان، والــقــطــن، ومــســك الــجــثــث، وهــي 
األشياء التي ظللت أحملها كثيًرا إلى الدار، 

كــلــمــا حــــان أجــــل إحــــدى املـــســـنـــات، لــكــن منذ 
أن تــوقــف املـــوت عــن زيــارتــهــن، حــتــى انتفت 
ضرورة زيارتي، أو حجتها، فصرت أزورهن 
ألجـــلـــب لـــهـــن زيــــــوت الـــتـــدلـــيـــك املــســتــخــدمــة 
ا صرن ينتظرن زيارتي 

ً
ملفاصلهن، هن أيض

ــًدا، لم  الــســنــويــة، الــتــي لــم يتغير مــوعــدهــا أبــ
مــن مرة  أكثر  أفعلها  ولــم  لــم تتأخر،  تتقدم، 
خـــال الــعــام، هـــذه املــــرة، كــنــت أذهـــب إليهن، 
ومعي شــيٌء آخــُر غير الــزيــوت، قصة الرجل 
ــيـــب، وحـــكـــايـــتـــه  ــجـ ــعـ ــنــــبــــي وتــــقــــريــــره الـ األجــ
ــر، الـــــذي يــنــوى  ــيــ عـــن الـــرجـــل الــخــصــب األخــ

ترشيحي له لنتزوج.
 في أفضل حال، 

َ
بَدْين دائًما نظيفات،  ظللن 

كأنهن استحممن للتو قبل أن أطرق بابهن، 
ــي الـــــــدار، يهيئن  ــن فـ املـــمـــرضـــات الـــلـــواتـــي كـ
أنفسهن لزيارتي، فيختفني، كأنهن يتجننب 
أعبأ،  لم  أو كأنهن يعرفن حقيقتي،  رؤيتي، 
عــادٌي،  أمــٌر  املمرضات  اختفاء  أن  خصوًصا 
هن دائما يهربن من خدمة املسنات السبع، 
ا ال يشتكني غياب املمرضات، 

ً
املسنات أيض

هذه املــرة، كانت تفوح من الــدار رائحة عطر 
عجيب، عطر قديم، تختلط به رائحة خشب 
األرضيات العتيقة، وتبرز في مقدمة الروائح 
بضوء  مختلطة  املسنات،  استحمام  رائحة 
الـــــــدار، عبر  يــفــتــرش أرض  الـــــذي  الـــشـــمـــس، 
النوافذ التي تطوق جدران البهو الرئيسي، 
على  الجلوس  السبع  املسنات  تفضل  حيث 
مــقــاعــدهــن املـــتـــجـــاورة، هــنــا يــبــديــن كــأنــهــن 

ملكات معزوالت، تم خلعهن عن عروشهن.
ـــرق الــــبــــاب، أدخـــــــل، فــأجــدهــن  ــ ــدون أن أطـ ــ بــ
يــبــتــســمــن فـــي حـــبـــور، كــــأن إحــــداهــــن قــالــت 
نكتة، وفرغن من الضحك عليها، تستقبلني 

ا:
ً
ابتساماتهن، وتقول أكبرهن سن

- أها أها بفتاة العتبة..
أشعر كأنني انتقلت إلى زمني الذي أنتمي 
إلــيــه، غــيــر زمـــن الــرجــل األجــنــبــي الـــذي جــاء 
ليكتب تــقــريــًرا، والـــرجـــل الــخــصــب األخــيــر، 
الذي سيرد للمدينة أطفالها، زمن املسنات 
هـــو زمــــن حــكــايــات الــــجــــدات، واألحـــجـــيـــات، 
والقمقم النحاسي، الذي سيخرج منه مارٌد 
، غــضــب عليه أحـــد األنــبــيــاء فــي زمــن 

ٌ
مــــارق

قــديــم، أو جــنــي مــســحــور، قــضــى أربــعــمــائــة 
سنة في زجاجة، قلت للمسنات:

- ازيكم.. لسه عايشني في أحامكم؟ شايفاكم 
حلوين ونضاف، ومعمرين طاقتكم، راحت 

فني املمرضات؟
قالت أكبرهن:

السنة  يــا شــاهــيــنــاز.. بننتظرك مــن  أهـــا   -
ونتهيأ  نستحم،  أن  الطبيعي  مــن  للسنة، 

وجدي الكومي

»نــحــن هــنــا مــســتــعــدون إلطــفــاء هـــذا الــزمــن، 
ــاء يــجــســد رغــبــتــنــا في  ــاء عــلــيــه، املــ  املــ

ّ
بــــرش

الـــقـــضـــاء عــلــى أي شــــر، إذا ســــار املـــــاء إلــى 
بــلــدة عطشى مــات املـــوت الـــذي يحاصرها، 
واملاء أّول سائل ينفد في األوقات الصعبة، 
نــحــن هــنــا مـــن أجـــل الـــثـــأر مـــن كـــل مـــا جــرى 
لــي إن نطفة خصبة  تــقــل  املـــاضـــي، وال  فــي 
الـــتـــســـامـــح  وتــــعــــيــــد  اآلالم  كــــــل  ســـتـــمـــحـــو 
لصدورنا، صدورنا، التي أرضعناكم منها، 
طبقة  تجاهكم،  البغض  مــن  بالكثير  تنوء 
فــوق طبقة مــن الــبــغــض، تــراكــمــت الطبقات 
أبــًدا الحفر  منذ سنوات، وليس من السهل 
وإزالــــة هـــذه الــطــبــقــات دون حــســاب، دفعنا 
ومن  عافيتنا،  ومــن  أعصابنا،  مــن  الكثير، 
قها، 

ّ
أحام بّددناها، وكان من املمكن أن نحق

النهاية  في  ثم  أجلكم،  لكننا محوناها من 
ــنــــني، وهـــنـــاك  ــســ املــ إلــــــى دور  حـــمـــلـــتـــمـــونـــا 
تركتمونا مع الغرباء، نحكي لهم حكايتكم، 
ــتـــي حــمــلــنــاكــم  وقـــصـــصـــكـــم، والـــلـــحـــظـــات الـ
فــيــهــا ومــســحــنــا مـــؤخـــراتـــكـــم، ونــظــفــنــاكــم، 
واصــطــحــبــنــاكــم إلــــى املــــدرســــة، ثـــم حملنا 
بأخريات،  تهيمون  كنتم  حينما  همومكم، 
نحن  بينما  الليل،  طـــوال  معهن  تتحدثون 

فراس سليمان

ال جدوى /ج دوى
رأيت أني في ساحة كأنها هبطت من كتاب 
سحر. أماَم مجّسم حروفي ضخم مؤلف من 
صلة 

ّ
كلمة )ج دوى(، وألن الجيم لم تكن مت

بالدال، جاهدُت في دفع ووصل حرف الجيم 
ه. حاولت 

ّ
بالدال، بيدي، بقدمي، بجسدي كل

من جهة الجيم ثم جهة الدال، ولوقت طويل 
لم أستطع.

ــُت  ــرعــ ــــط، هــ ــقــ ــ ــــر وســ
ّ
ــث ــعــ ــنــــي تــ ــبــ ــراقــ وهـــــــو يــ

ــال: »دعـــك  ــ ــْد، قـ ــ ــ ــأن ُع ــار لـــي بــ ــ إلنـــهـــاضـــه. أشـ
ــم بـــيـــدك »ال« كــبــيــرة عــلــى يمني  ــ مـــنـــي، ارسـ
املــجــّســم/الــكــلــمــة. فــعــلــُت. ثـــم قـــوّيـــا سمعت 
رأيت  ذيلها،   

َ
الجيم، سقوط ارتــطــام  صــوت 

التحامها بالدال.
الــــذي كـــان يلملم نفسه  لــلــعــجــوز  ابــتــســمــت 

ليمضي.

■ ■ ■

باب مفتوح
كنت ماشيا، وفجأة سمعت صوتا يندهني: 
»هـــه، بــنــي، هــل لــك أن تــســاعــدنــي؟«، أجبت: 
»طبعا«. العجوز على العتبة طلب مني أن 

أدخل.
»اســـمـــْع بــنــي، أنـــا مــرهــق ووحــيــد ومــريــض 
وضِجر، ليس لدي الشجاعة ألنهي حياتي، 
ــّرات كــثــيــرة ولـــم أســتــطــع، أحــتــاج  حــاولــت مــ
مساعدة أحد ما. كل شيء مرتب، وصيتي 

النسوة الالتي

كن يرّددن نفس الكلمات، يرّددنها منذ سنوات، منذ نفيهن إلى هذه الدار، كأنها 
صارت أناشيد، أضفن لها مؤخًرا عبارة »جفاف الماء« حينما تناهى إلى سمعهن ما 

يحدث في المدينة من جفاف. حينما أزورهن كل سنة، أجدهن ال يزلن يمضغنها. 
إنهن المسنات السبع، اللواتي يعشن في تلك الدار المخصصة لهن، على قمة الجبل

اسمْع بني، أنا 
مرهق ووحيد 

ومريض وضِجر، 
ليس لدي الشجاعة 

ألنهي حياتي، 
حاولت مرّات كثيرة 

ولم أستطع، أحتاج 
مساعدة أحد ما

ألن الجيم لم تكن متّصلة بالدال

ما يحدث في المدينة من جفاف

أذهب إليهن ومعي 
قصُة الرجِل األجنبي 

وتقريره العجيب

يختفين، كأنهن ي
تجنّبن رؤيتي، أو كأنّهن 

يعرفن حقيقتي

إصداراته  من   .1980 مواليد  من  مصري  كاتب  الكومي  وجــدي 
ســادة«  يشربها  و«الــمــوت   ،)2008( ليًال«  الــبــرودة  »شديد  الروائية: 
العذراوات«  و«خنادق   ،)2010(
وله   ،)2015( و«إيقاع«   ،)2013(
قصصيتان؛  مجموعتان  أيضًا 
فوق  للقفز  مــحــاوالت  »ســبــع 
و«شـــــوارع   ،)2013( ــور«  ــسـ الـ
كانت  واألخيرة   ،)2017( السماء« 
»جائزة  لـ  الطويلة  القائمة  في 
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
في  استحدثت  الــتــي  الــعــربــيــة« 

الكويت قبل عامين.

محاوالت للقفز فوق السور

2425
ثقافة

فّواز حداد

الروائيني  فبعض  ملتبسة،  روايــاتــه، عالقة  مع شخصيات  الــروائــي  عالقة 
بالرجل  جــاء  ولــو  يخلق شخصياته،  الــروائــي  أن  يعتقدون  ــاد، 

ّ
نــق ومعهم 

من الشارع، واملرأة من املطبخ، وله مطلق الحرية في التصرف فيها، يرسم 
مــالمــحــهــا، وُيــمــلــي عليها تــصــرفــاتــهــا، ويــتــحــكــم فــي مــصــائــرهــا إلـــى حد 

التخطيط البارد لخطواتها األخيرة نحو نهاياتها السعيدة أو املأساوية.
مــا يــواجــه دكــتــاتــوريــة الــروائــي، هــو أن شخصياته الــتــي خلقها، قــد تفلت 
منه  اشتكى  ما  وهــو  الضّد من رغباته،  من قبضته، وتختط مسارًا على 
روائيون، واعتبروا تصرفها تمّردًا على إرادتهم، وهو أمر ال يعتّد به كثيرًا، 
إذ سرعان ما يستعيدونها إلى مسارها، بمنعطف يعيدها إلى صوابها. 
لكن ما يحدث أحيانًا هو أن الشخصية تتحّرر من الروائي، ال يقودها بقدر 
ت لنفسها مسارًا خرج عن طوعه. ليس في 

ّ
ما ينساق إليها، بعدما اختط

هذا مزاح، ال سيما أن ما ندعوه بالخلق، إنما هو اختالق. وفي مرحلة ما 
إنها خلقت  القول  وبوسعنا  باالستقاللية،  املختلقة  الشخصية  تتمتع  قد 

نفسها بنفسها، وتجّسدت على الورق، بما يضاهي تجّسدها في الحياة.
الذين أصبحوا عالمات كبرى في  أبطاله  الروائي في مصائر  ل 

ّ
القى تدخ

عالم الرواية، انتقادات جّمة، كان أشهرها اعتراض دي. إتش. لورانس على 
أدباء »يحشرون أنفسهم في ما ال يعنيهم«، وكان رأيه أن العمل الروائي يمثل 
الوقت نفسه يتمتع على نحو ملغز باالستقاللية،  القوى، وفي  توازنًا في 
 بــهــذا الــتــوازن بــفــرض أهــدافــه عليه. وكمثال اعتقد 

ّ
وعــلــى املــؤلــف أال يــخــل

لورنس أن تولستوي أقدم على فعل ال ُيغفر له، بقتله مخلوقته الرائعة آنا 
كارنينا.

ص تولستوي من بطلته آنا على 
ّ
يصف لورنس إصابته بالهلع عندما تخل

نحو جــبــان، بدفعها إلــى االنــتــحــار تحت عــجــالت قــطــار. إن األدبــــاء الذين 
الحياة، وحسب قوله، تصبح  يسمحون ألبطالهم بالغرق يشوهون معنى 

املأساة أشبه بالحّجة أو الذريعة.
يعقب الــنــاقــد تــيــري إيغلتون بــأن لــورنــس قــد يــكــون مخطئًا فــي رأيـــه عن 
 في رؤية األدباء غالبًا ما يتالعبون بالسرد 

ّ
تولستوي واملأساة، لكنه محق

 كانت دورثي بروك، بطلة 
ً
ليناسب أغراضهم القصصية، ويورد أمثلة، فمثال

جورج إيليوت، أسيرة زواج يفتقر إلى الحب بصحافي عجوز فاقد الحيوية، 
ص منه على وجه السرعة بنوبة قلبية قاتلة. كذلك 

ّ
تتدخل في الرواية وتتخل

، فتقضي شارلوت 
ً
الـــزواج بروشستر املــتــزوج أصــال جني إيــر التواقة إلــى 

برونتي على زوجته املخبولة بالسقوط لتلتهمها النيران. وفي حال ترّدد 
له في السرد 

ّ
الروائي في ارتكاب جريمة، فقد يوعز بالقتل من خالل تدخ

تحت غطاء العناية اإللهية.
أمــام شخصياته،  الروائية، والتواضع  قــواه  يبالغ في  أال  الروائي  ربما على 
ال سيما وأنها أحيانًا أكبر منه، ثم من قال إنه بتحكمه فيها ال يصيبها 
بالعطب، بل وبالعجز، كأنه يحّرك دمية، وهذا ما يفسر تحّول بطل أو بطلة 

إلى دمية ال تنفع حتى في استعراض رديء.

جرائم الروائي

نصوص

فعاليات

لــحــضــورك، زيـــارتـــك غــالــيــة عــلــيــنــا يـــا فــتــاة 
العتبة.

قالتها وهي تغمز، فابتسمت، ال أشعر بأية 
إهانة كلما رددتها إحداهن، قلت:

- يعني الحاوة والنضافة دي كلها عشان 
زيارتي؟ أنا حاسة روحي محظوظة..

ــرورى تـــكـــون شــاهــيــنــاز فـــتـــاة الــعــتــبــة  ــ - ضــ
محظوظة، وأنت في ايديك كل طاقة السحر، 
وأنــت   على جمالك، 

ً
أصـــا احــنــا حاسدينك 

بتقلبي  ازاي  لكن  ُكهنة زي حالتنا،  عجوز 
أقوى الرجالة أقام حبر ناشفة؟ وفي نفس 

الوقت تروحي تخدمي الولي؟
والتقطت الحديث جارتها الثالثة:

- عارفني انك نفسك تمثلي الفوازير تاني.. 
ترجعي  ونفسنا  الـــدور،  فــي  حبناكي  كلنا 

تاني.. كنتى أحسن من نيللي.
التفتت إليها الكبرى:

- دي مـــش شـــريـــهـــان، دي شــاهــيــنــاز، فــتــاة 
لكن في صفحات  بطلة،  أيضا  العتبة، هي 

الحوادث، مش صفحات الفن.
قالت الثانية:

- أنا عارفة أنها شاهيناز.. بطلة صفحات 

ـــرح واٍف ملــســؤولــيــتــي. هنا  ـــعـــة مـــع شـ
ّ
مـــوق

مــســّدس كــاتــم لــلــصــوت ومــبــلــغ فــي الــظــرف 
قــد قّدمت  إن وافــقــت ستكون  لــقــاء خدمتك. 

لي خدمة عظيمة«.
ــدام  ــ ــــول لـــه كـــم مـــن الــعــبــث اإلقـ ــأن أقـ ــّكـــرت بــ فـ
عــلــى فــعــل كــهــذا. ولــكــن بينما أنـــا أســمــع ما 
يقوله بصوت بطيء مرتجف، قّررت أنه من 
األفضل أن أستجيب بطريقة مختلفة. ألقيت 
نفسا عميقا.  الكنبة، وأخــذت  بجسدي على 
بــدأ العجوز يفقد صــبــره، قـــال: »بــنــي، لسَت 
مجبرًا، أجب بنعم أو ال«. قلت: »أفهمك تماما، 
ولــيــس لـــدي مــشــكــلــة فـــي إنـــقـــاذك بــرصــاصــة 
واحـــدة. لكن قبل أن أقــوم بــذلــك، أود سؤالك 
إذا كــان لديك مسدس آخــر«. مندهشا أجاب 
»ببساطة،  قلُت:  ملــاذا؟«.  لكن  »نعم.  العجوز: 
اللحظة.  نفس  فــي  تقتلني  وأنـــت  أقتلك  أنــا 
حياتي أيضا خالية من أي معنى، ومنذ وقت 
طويل وأنــا أفّكر في االنتحار، لكن ال أعرف 
كــيــف«. لــم يــتــرّدد الــعــجــوز، ورّد على الــفــور: 
»ال ال ال ال… بني. أنت ما زلت فتيا والحياة 
أمــامــك«. قلت: »خــذ وقتك وفّكر في العرض، 
وسأعود ألراك بعد أسبوع تماما، في نفس 

الوقت يوم الثاثاء القادم«، وغادرت.
عدت بعد أسبوع في املوعد املحّدد، طرقت 
ــّرات وبــقــّوة، لكن ليس من  الــبــاب مـــّرات ومــ
رد. أدرت أكرة الباب ودخلُت، عاينت البيت 
ه، ولم أر أحدًا... وجدت ورقة على الطاولة 

ّ
كل

 كبير ومرتجف: »تركت 
ّ
مكتوبا عليها بخط
لك الباب مفتوحا«.

)شاعر سوري مقيم في نيويورك(

الـــحـــوادث، بــل هــي بــطــلــة تــاريــخ يــحــاولــون 
مــســحــه، وأعــــرف أنــهــا تــقــف أمــامــي اآلن في 
2015، وأعرف أنها مكلومة، وتأملت لعقود، 
أدعوها  أدعــوهــا شريهان، وســأظــل  لكنني 

شريهان.
ابتسمُت قبل أن أقول:

ــك بــتــنــدهــي لـــي بــشــريــهــان،  ــا عـــارفـــة إنــ - أنــ
بـــتـــحـــبـــيـــنـــي زي شــــريــــهــــان،  ــك  ــ ــ إنـ وعــــــارفــــــة 
وتتمني أكون النجمة الكبيرة، اللي عملت 
أحلى فوازير، أنا كمان عندي فزورة، حابه 

أقول لكم عليها.
ــظـــرت لــــي املـــســـنـــة الـــكـــبـــرى، ثــــم ضــحــكــت،  نـ

فقالت زميلتها:
- بيشم الحرب.. انتي ازاي مش خايفة منه؟ 
احنا هنا بنشم روايــح عطنة.. دا بيحصل 
على طــول.. لكن حــرب؟ هنا؟ في البلد دي.. 
الــقــيــامــة لـــو قــامــت هــتــاقــي الـــنـــاس رايــحــة 
تــجــيــب لــحــمــة وكــــســــوة ويــــخــــزنــــوا الــســكــر 
والـــــرز.. لــكــن حــــرب.. الــســتــات وحــدهــم اللي 
يقدروا يولعوا حرب كل يــوم.. لكن محدش 

يلتفت لها.
قلت:

- دا جزء من الــفــزورة، األغــرب.. إنه عاوزني 
فــحــل.. معرفش هيقابلني بيه  آخــر  أتــجــوز 
إني  املشكلة  بيدور عليه..  إنه  بيقول  ازاي؟ 
وقت ما هقابله، هتضربه لعنتي زي باقي 

التعساء.
تبادلن نظرات، قالت أكبرهن:

- حتى اآلن.. انتي معملتهاش.. إلتقاء الشر..
طــبــًعــا غضبك  كــدا..فــاهــمــني  بــطــلــي تعملي 
مــن الــخــلــق، والــظــلــم الــكــبــيــر الــلــي تعرضت 
لــيــه، فــي الــنــهــايــة مــحــدش بــيــحــارب الخلق 
كــلــهــا.. وال حــد بيفضل يــشــاغــب فــى الــكــل.. 
الزم تعملي ليك حــلــف.. أو اشغلي روحــك.. 
ازرعــي الطماطم في سطح بيتك.. الطماطم 

محتاجة الشمس.. وكذلك روحك.
أجد  لعلي  للمسنات،  أذهـــب  لحماقتي..  يــا 
بالكام  فيتفوهن  غــالــيــة،  نصيحة  لــديــهــن 
قلت  الطماطم،  لــزراعــة  ويدعونني  الــفــارغ، 

وأنا أنهض:
ــــي اطـــمـــنـــت عـــلـــيـــكـــم.. يــــا رب  - مــبــســوطــة إنـ
الــلــه أشوفكم  إن شـــاء  عــلــى خــيــر..  تفضلوا 

السنة الجاية.
)فصل من رواية قادمة بعنوان »النسوة الالتي«(

إطاللة تصويب

ماريو بيريث أنتولين

مقابلة  ية 
ّ
محل صحيفة  أجـــرت 

مع سارق حافظات النقود.
أنــقــل لــكــم فــي مــا يــلــي ملخصًا 

عنها:
- متى صادفت أكبر مفاجأة؟

ــي إحـــــدى املــــــــّرات، املــحــفــظــة  - فـ
ورق  قطعة  على  تحتوي  كانت 
فقط كتبت عليها هذه العبارة: 

ك أحسن في 
ّ
»آمل أن يكون حظ

املرة القادمة«.
ــاذا بــإمــكــانــك أن تـــقـــول ملن  ــ - مـ

يتعّرضون لسرقاتك؟
- أنا أحتفظ بحافظاتكم، 

تواصلون  أترككم  املقابل،  وفي 
الحياة.

- ملاذا اخترت هذه الوظيفة؟
العالم   في 

ً
اكتماال إنها األكثر   -

إنــــك ال تلمس  الــســفــلــي، حــتــى 
ضحاياك.

- هـــل تــوجــد أخـــالقـــيـــات املــهــنــة 
لديكم؟

- رغم أنه قد يبدو لك كذبة،
ــات الـــتـــي  ــكـ ــلـ ــتـ ــمـ أنــــــا ال آخــــــذ املـ
يــنــســاهــا الـــنـــاس مــتــروكــة على 

طاوالت املقاهي.
- ما الذي يخيفك؟

- أن أجد صورتي في واحدة من 
ت عني 

ّ
تلك الحافظات. أمي تخل
حني كنت ابن الخامسة.

ر مّرتك األولى؟
ّ
- هل تتذك

- نعم، باملال الذي حصلت عليه 
نت من شــراء حافظة نقود 

ّ
تمك

ي حتى 
ّ
جلدية، لم ينتزعوها من

اآلن.
 Mario Pérez Antolín(
شاعر وكاتب إسباني ولد عام 
1964 في أملانيا. 
الترجمة عن اإلسبانية: إبراهيم 
اليعيشي(

المكتبات تركت لك الباب مفتوحًا جمعية  لـ  الثالث  الملتقى  الدوحة،  في  أونالين  مكتبات  موقع  ينّظم 
والمعلومات، وتنطلق جلساته عند العاشرة من صباح 27 من الشهر الجاري، حيث 
تجري مناقشة المكتبات في قطر: دورها نحو دعم رؤية قطر الوطنية 2030. 

تتناول األوراق المشاركة أدوار ومسارات المكتبات الوطنية والخاصة واألكاديمية.

تنطلق أيام مؤتمر الفن اإلسالمي في مواجهة التطرف في مكتبة اإلسكندرية 
صباح غد األربعاء، وتتواصل حتى 23 من الشهر الجاري. الفعالية تقام بالتعاون مع 
الدولي  والمجلس  إسيسكو،   - والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية  المنظمة 

للمتاحف، وتسعى للتشبيك بين العاملين في حقول الفن اإلسالمي.

صباح  باريس  في  األدائية  والعروض  للرسم  الدولي  السمبوزيوم  فعاليات  تبدأ 
الغد، وتتواصل ليومين في قصر برونيار. يناقش معماريون وتشكيليون وقيمون 
ومسرحيون وراقصون، الفن والعرض األدائي التوثيقي، الذي يعمل اليوم كمرآة 
العروض ثّمة عشر محاضرات يشارك  إلى جانب  للعصر أو شاهد غير محايد عليه. 

فيها متحّدثون من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا. 

مسرحية  بيروت«،  في  األميركية  اللبنانية  »الجامعة  تعرض  غلبنكيان،  مسرح  على 
الثالثاء، وحتى 25 من الشهر الجاري، يوميًا  اليوم  الدجاجة التي حلمت اعتبارًا من 
التي  أبيض،  لينا  اللبنانية  المسرحية  إخراج  من  العرض  مساء.  والنصف  الثامنة  عند 

أعّدت النص عن رواية للكاتبة الكورية سان مي هوانغ.
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عمل لـ مياسة السويدي

سارق حافظات 
النقود

أنتوني تابياس، 
مواد مختلفة 
على خشب، 2009
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نجم الدين خلف اهلل

»ليست اللغة سوى ُعملة نقدية 
ــن  ــســ ــي أســـــــــــواق األلــ ــ ــتــــــــداول فــ ــــــ

ُ
ت

لــتــحــقــيــق الـــــفـــــائـــــدة«، هــــــذه هــي 
ضوئها  على  شّيد  التي  الحّية  االســتــعــارة 
عـــالـــم الــلــغــة الــفــرنــســي لــــوي-جــــون كــالــفــيــه 
في  اللغات  وضعّية  حــول  نظريته   )1942(
 يهيمن 

ً
عصرنا هذا، بعد أن بات العالم قرية

عليها اللسان اإلنكليزي، وتعيش على وقع 
عوملٍة لغوية ضارية.

ففي كتابه األخير، الصادر بعنوان: »اللغات: 
)دار  للعوملة«  اللسانية  اآلثـــار  مصير؟  أيُّ 
األلسني  يخّصص   )2017 للنشر،  ســنــرس 
لعرٍض  وموثقة،  قة  مشوِّ فصواًل،  الفرنسي 
ــن الــبــشــريــة  ــاع األلـــسـ ــ مـــوضـــوعـــي عـــن أوضــ
في أنحاء املعمورة، بعد أن خضعت ملسار 
َعوملة ُمطِبق، فرض اللغة اإلنكليزية معياًرا 
التعامل  ــرض 

ُ
ف مثلما  والــتــواصــل،  للنجاح 

ــَر الـــذي أّدى   أســاســيــة، األمــ
ً
بـــالـــدوالر عــمــلــة

إلى انقراض العديد من اللغات، حتى التي 
ــن غــيــر بــعــيــد، نــاهــيــك عن  صـــمـــدت إلــــى زمــ
الــلــهــجــات املحلية الـــنـــادرة، وصــــارت الــيــوم 
اإلنكليزية  سيطرة  أمـــام  ــتــراجــع 

َ
وت ل 

ّ
تتحل

ــا، بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة الــتــواصــل  ــفـــوذهـ ونـ
األجدى في كل البلدان. 

ينقسم هذا الكتاب إلى تسعة أقسام يعالج 
مـــن خــالــهــا املـــؤلـــف مــظــاهــر الــتــشــابــك بني 
السياسية، فرّكز  اللغوي والقرارات  الحدث 
الــدولــة في اختيار  ل 

ّ
ا على أنماط تدخ بــدًء

فرضها 
َ
اللغة التي ترتضيها لشعبها، أو ت

ــه هــــذه بـــعـــدة أبـــحـــاٍث  ــتــ عــلــيــه. ودعـــــم دراســ
ــن خـــالـــهـــا أشـــكـــال  مـــيـــدانـــيـــة اســـتـــقـــصـــى مــ
 من 

ٍّ
الــتــداخــل بــني الــلــغــة والــســيــاســة فــي كـــل

تــركــيــا وأوروبــــــا واألرجـــنـــتـــني وكــورســيــكــا. 
التي  األلسنيني  كــتــابــات  إلــى  بعدها  وعـــاد 
اعـــتـــمـــدهـــا الـــســـاســـة املــــعــــاصــــرون مــــن أجـــل 
تناول  كما  اللغة.  حــول  إجراءاتهم  صياغة 
مجموعة السمات والخصائص التي باتت 
تمّيز واقع اللغات اليوم مثل: عدم تساويها 
العاملية،  املحافل  فــي  الرسمي  التمثيل  فــي 
ومــيــل عـــدد مــنــهــا إلـــى االنـــدثـــار، وال سيما 
األلسن النادرة، ومثل انقسامها إلى »لغاٍت 
ــادي الــكــبــار«، وأخــرى  م فــي »نـ

ّ
تكل

ُ
كــبــرى« ت

ــغــــرى« أو »نــــــــادرة« تـــعـــود إلــــى الــــدول  »صــ
واقتصادًيا.  املهمشة سياسًيا  والجماعات 
ـــل عــلــى هــــذه الــتــوصــيــفــات عبر 

ّ
وكـــــان يـــدل

 
ً

ــاالت مـــيـــدانـــيـــة تـــشـــمـــل مـــثـــا دراســــــــــات حــــــ
استخدام اللغات في منظمة األمم املتحدة، 
مستخلًصا منها مجموعة من اإلحصاءات 
والــــجــــداول، مــمــا أضــفــى عــلــى عــمــلــه طــابــع 
عن  بالتساؤل  كتاَبه  واختتم  املوضوعية. 
ــم، بــعــد أن اســتــعــاد 

َ
املــصــيــر الــلــغــوي لــلــعــال

عــــوامــــل الـــتـــأثـــيـــر فــــي انـــتـــشـــار الـــلـــغـــات أو 
فــي خــاصــتــه، سلسلة  انــدثــارهــا، مقترًحا، 
التصدي  على  تساعد  قد  التي  الحلول  من 
لــهــيــمــنــة اإلنــكــلــيــزيــة وتـــســـونـــامـــي الــعــوملــة 
الــذي من شأنه أن يمحو الهويات  اللغوية 
األلسنية ويقضي على خصائص الثقافات 

املباطنة لها.
بــنــى األلــســنــي الــفــرنــســي هــــذه الــتــحــلــيــات 
عـــلـــى اســـتـــعـــارة »ســــــوق الـــلـــغـــات« مــشــبــًهــا 
إياها بعملة مالية، تتفاوت قيمتها حسب 
 تــداول 

َّ
قــوانــني الــعــرض والــطــلــب، مــؤكــًدا أن

الــلــغــات، بــمــا فيها مــن عـــبـــاراٍت ومــجــازات، 
شبيه بتداول البضائع والعمات في سوق 
مفتوحة على التنافس، النزيه وغير النزيه.

ــذه الـــفـــصـــول، أن  وبـــرهـــن الـــكـــاتـــب، طــيــلــة هــ
اللغات ليست بمنأى عن تأثير العوملة، بما 
هي حركة كونية تفرض قوانينها بحسب 
مبدأ القوة والنفوذ، فتمحو اللغات املتغلبة 
الـــحـــدود وتــســعــى إلـــى تــعــويــض/ تقويض 
الـــلـــغـــات الـــخـــاصـــة بــكــل مــجــتــمــٍع، وعـــددهـــا 
لــســاٍن، ويشّكل  آالِف  السبعة  يــقــارب  الــيــوم 
ــة.  كــــل واحــــــد مــنــهــا إحــــــدى مـــظـــاهـــر الـــهـــوّيـ
املستخدمون/  يبحث  الــلــغــات،  ســـوق  فــفــي 
املـــســـتـــهـــلـــكـــون عــــن الــــربــــح والــــــجــــــدوى، أي 
الــربــح  ـــر 

ّ
تـــوف الـــتـــي  الــلــســانــيــة  عـــن األدوات 

عات األفــراد والــدول، على 
ّ
األكبر ضمن تطل

املــســتــويــات االقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة، 
بــقــطــع الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة الــلــغــة األصــلــيــة 

وعبقريتها الخاصة.
ــاحــــث أنــــظــــارنــــا إلــــــى حـــالـــة  ــبــ وقــــــد لـــفـــت الــ
اللغات  الُعملة املحلية، وهي  التعايش بني 
أو الــلــهــجــات األصــلــيــة ملــجــتــمــٍع مـــا، أكــانــت 

العاملية،  العملة  وبــني  مكتوبة،  أم  محكّية 
مثل الدوالر، ويرمز هنا إلى اإلنكليزية، ثم 
اللساننْي،  على  التعايش  هــذا  تأثير  مــدى 
الـــغـــالـــب واملـــغـــلـــوب، وتــحــكــمــه فـــي ظــواهــر 
أو  املعجمي،  والتوليد  والتبادل  االقتراض 

خروج بعض الكلمات من االستعمال...
وهــكــذا تــنــدرج كــل هـــذه الــتــحــلــيــات، وهــي 
ــارد  ــبــ ـــي الــ ــوعـ ــــن الـــــوصـــــف املــــوضــ ــٌج مـ ــ ــزيـ ــ مـ
ــراح فــــرٍع  ــ ــتـ ــ ــكــــري، ضـــمـــن اجـ ــفــ وااللــــــتــــــزام الــ
 Politologie اســم  عليه  أطلق  ُمبتكر،  لغوي 
اللغوي«،  السياسة  »علم  أو   Linguistique
وموضوعه دراسة العاقات التي قد تنعقد 
تشريًعا  باللغات،  ة 

ّ
املتصل السياسات  بني 

واقــع  وبــني  ومــنــًعــا،  تحريًما  أو  وتشجيًعا 
اللغات وعوامل تطّورها الذاتية. وقد سبق 
لـــه فـــي كــتــابــه عـــن »الـــلـــغـــات واالســتــعــمــار« 
الــســلــطــة  تـــفـــرض  كــيــف  ـــح  أوضــ أن   )1974(
ــغــتــهــا »الــفــصــحــى« وتــعــتــبــرهــا 

ُ
الــحــاكــمــة ل

ــيــــخ نــــفــــوذهــــا  ــتــــرســ األفــــــضــــــل واألجـــــــــــــدى لــ
 ســـائـــر 

ً
ــرة ــقـ ــتـ ــحـ ــيــــد مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا، مـ وتــــأكــ

ال  دونية،  إياها سجاٍت  اللغات، ومعتبرة 
التواصلية  الخصائص  نفس  على  تتوفر 

والجمالية.
وهـــــــذا عــــني مــــا يــــجــــري اآلن ضـــمـــن مــســار 
عــوملــة الــلــغــات الــــذي ُيــعــلــي مــن شـــأن لغات 
»ُعمات  عداها  ما  ويعتبر  الكبرى،  القوى 
ف«، فا يعتد بها في سوق الفائدة  صرَّ

ُ
ال ت

الـــذي يرتئيه الكاتب  الــحــل  والــنــفــوذ. وأمـــا 
ــســتــضــعــفــة، 

ُ
إلنـــقـــاذ الـــلـــغـــات والـــلـــهـــجـــات امل

التنّوع  تشجيع  »فــي  قوله:  حسب  ل 
ّ
فيتمث

الــلــغــوي، عــبــر تــدريــس لــغــتــنْي، بــشــكــٍل آلــي، 
ــــوي. وهــــــــذا هـــــو مــا  ــربــ ــ ضـــمـــن أي نــــظــــام تــ
ــلــــدان عــلــى  تـــقـــتـــرحـــه، دون هــــــــوادة، عــــــّدة بــ
االتحاد األوربـــي، مع التأكيد على ضــرورة 

البدء بتعلم لغة أخرى غير اإلنكليزية«.
صل هذا الحل بما يمكن أن نطلق 

ّ
وهكذا يت

عليه: »تعويم اللغات النادرة«، حتى نبقى 
في نفس نسيج الكاتب االستعاري، بمعنى 
ــا عن  ـ

ً
ــذه الـــلـــغـــات عـــوض اقــــتــــراح تـــدريـــس هــ

وتقوية  استخدامها  وتشجيع  اإلنكليزية 
ــا بـــفـــضـــل تـــحـــريـــك إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا  صــــمــــودهــ
االشــتــقــاقــيــة والــتــواصــلــيــة، وذلـــك مــن خــال 
الصحافي  والتأليف  مراحله،  بكل  التعليم 
بأشكاله، واالستخدام الرسمي في اإلدارات 

واملؤسسات، واإلنتاج األدبي... 
أثارها  التي  املهمة،  اإلشكاليات  كل  تصّب 
ــــي صــمــيــم  ــرأة وصـــــــرامـــــــة، فــ ــ ــجــ ــ ــــاب بــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
انــــشــــغــــاالت الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي الــــحــــديــــث، وال 
ســيــمــا فـــي صــفــوف املــدافــعــني عـــن الــعــربــيــة 
الفصحى ضد الناعقني بموتها، أو الداعني 
لغات  بإحدى  أو  بالدارجة،  استبدالها  إلى 
االستعمار. كما يشير الكتاب إلى وضعية 
العربية من حيث خضوعها، كسائر  اللغة 
ترجم عبر 

ُ
لغات العالم، إلى عوملة ال ترحم، ت

هيمنة اإلنــكــلــيــزيــة عــلــى ســجــلــْيــهــا: الـــدارج 
إلــى الحفاظ   دعــوتــه 

َّ
والفصيح. وال شــك أن

في  صاغها  التي  »الصغرى«،  اللغات  على 
بــالــدرجــة األولـــى من  خاتمة كــتــابــه، تهمنا 
حيث تعلقها بضرورة مواصلة املجهودات 
لفرض استخدام الضاد في سائر مجاالت 
ــا، أي  ــيــــدهــ ــة، بــــعــــد تــــرشــ ــيــ ــيــــومــ ــاة الــ ــيــ ــحــ الــ
إعطائها كل مميزات العملة النافعة املفيدة 
وتــيــســيــر نـــحـــوهـــا وُمــعــجــمــهــا واســـتـــمـــرار 
 
ً
حركات التعريب والترجمة إلثرائها، فضا
عن استعمالها في تحرير املؤلفات العلمية 

والخطابات الرسمية.
وال بـــّد أن يــشــتــرك فــي هـــذه الــجــهــود طرفا 
متكامل:  املجتمعي ضمن مشروع  النسيج 
الــســلــطــة الــثــقــافــيــة/ الــســيــاســيــة مـــن جهة 
اتـــهـــمـــا لــتــطــويــر الـــضـــاد  ــى عـــبـــر إجـــراء ــ أولــ
وتــرويــجــهــا، وســـائـــر الــفــئــات االجــتــمــاعــيــة 
واملــجــتــمــع املــــدنــــي، مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، الــتــي 
منها،  االحــتــقــاري  موقفها  تغّير  أن  عليها 
الــذي يعتبر الضاد لغة بكائيات على  ذلــك 
ــفــة، أو 

ّ
 الــطــبــقــات املــتــخــل

ّ
األطـــــال، أو ســجــل

أداة الــخــطــاب الــديــنــي املــتــحــّجــر، اقــتــنــاًعــا 
الـــضـــاد سيفضي   تــنــشــيــط 

َّ
مـــن الــجــمــيــع أن

ال محالة إلى »أربــاٍح جّمة«، أّولها الحفاظ 
ا على هوية حضارية تضرب 

ً
عليها، عنوان

بأغصانها  وتمتد  الــتــاريــخ،  فــي  بجذورها 
إلى أحدث الثورات املعرفية.

الغالب والمغلوب 
في سوق اللغات

اللغات كالعمالت المالية 
تتفاوت قيمتها 

حسب العرض والطلب

يقترح تدريس 
»اللغات النادرة« عوضًا 

عن اإلنكليزية

صــــدر مـــؤخـــرًا عـــن مـــنـــشـــورات »الـــجـــمـــل« كــتــاب »عــن 
-1906( آرنــت  األملانية حنة  رة 

ّ
للمفك وعــدًا«  السياسة 

معز  الــتــونــســي  الـــبـــاحـــث  أنـــجـــزهـــا  بــتــرجــمــة   )1975
ــذا الـــكـــتـــاب وضــعــيــة  ــدرس املـــؤلـــفـــة فـــي هــ ــ ــي. تـ ــونـ ــديـ املـ
السياسة  فــي  للسياسة  املــتــعــّددة  املــجــاالت  اخــتــصــار 
الخارجية ال غير، أي تحّول مجابهة الخطر الخارجي 
إلى أولوية على حساب بقية مسؤوليات السياسة تجاه 
الشعوب، وهو ما تعّبر عنه بأنه قلٌب للعبارة الشهيرة لـ 
كالوسفيتس: »الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل 
مختلفة« إلى »السياسة هي استمرار للحرب بوسائل 
ينتج وضعية ِسلم كل شيء فيها معّد  مختلفة«، ما 

لكي يجعل حربًا قادمة ممكنة الحدوث.

الدين  الفلسفية ملوفق  األعمال  األول من  الجزء  صدر 
عبد اللطيف البغدادي )1161 -1231(، عن »منشورات 
ضفاف« في بيروت، بتحقيق وفهرسة نظيرة فدواش، 
ويونس أجعون، وفؤاد بن أحمد. يضّم الكتاب نصوص 
الكيمياء والطب  الــذي جمع مــعــارف عــديــدة فــي  العاِلم 
والتاريخ وعلم النفس والجغرافيا. يشتمل الكتاب على 
آراء البغدادي ومواقفه بوصفه فيلسوفًا خارج التيار 
و»السينوية«،  سينا  بابن   

ً
ممثال عصره  فــي  املهيمن 

ــال الـــــذي شـــهـــده الــعــالــم  ــكــ ويــلــقــي الـــضـــوء عــلــى اإلشــ
اإلسالمي عقب تنظيرات أبي حامد الغزالي وانتقاداته 
للتفلسف واملتفلسفني، كما يرصد التطّور الذي شهده 

عصره في العلوم والصنائع.

اإلسالمية  املحاكم  في  والقضاء  »اإلدارة  كتاب  يطرح 
األولــــــــى« الــــصــــادر عــــن »ســلــســلــة هــــارفــــرد لــلــقــانــون 
اإلســـالمـــي« تــســاؤالت أســاســيــة حـــول ارتــبــاط الــنــاس 
واملــحــاكــم فـــي الــعــمــل عــلــى تــأســيــس املــجــتــمــع مـــا بني 
632–1250م، وكيف نظر القضاة إلى العدالة ودورهم 
في تحقيقها، ومتى وكيف اهتموا بتشريع السياسات 
واإلجراءات القانونية، من خالل عشر مقاالت وضعها 
 مؤلف 

ّ
كــل والفقه، حيث يضيء  الشريعة  في  أساتذة 

وتفسير  القانون  وأدبــيــات  التاريخية  السجالت  على 
األحــكــام فــي ســيــاق دراســـة الــتــاريــخ االجــتــمــاعــي لتلك 
وأبيغيل  راب  أ.  انتصار  الكتاب  بتحرير  قــام  الحقبة. 

كريزنر بلبيل.

»أزمنة مثيرة: وقائع من سجالت القنصلية البريطانية 
الذي  الكتاب  عنوان   »)1853-1956( املقدس  بيت  في 
في  ِفــن  الــقــدس جيمس  فــي  البريطاني  القنصل  ــفــه 

ّ
أل

»املؤسسة  عن  مؤخرًا  )1845-1863(، وصــدر  الفترة 
أبوغيدا.  جمال  بترجمة  والنشر«  لــلــدراســات  العربية 
ـــرات ِفـــن تــعــود إلـــى حقبة شــهــدت تــنــافــس الـــدول 

ّ
مـــذك

األوروبية الكبرى للهيمنة على املدينة، في وقت كانت 
الدولة العثمانية تخوض حرب القرم ضد اإلمبراطورية 
وأحوالها  للقدس  السكاني  النسيج  راصــدًا  الروسية، 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة، والـــنـــشـــاط االســتــيــطــانــي 
ــّدت بــريــطــانــيــا  ــهــ الـــيـــهـــودي فــــي فــلــســطــني، وكـــيـــف مــ

الستعمار املنطقة.

صدر  البريطانية،  مانشستر«  جامعة  »منشورات  عن 
نقدي«  تحليل  املعاصر:  االجتماع  وعلم  »باومان  كتاب 
ــنـــدي عــلــي  ــلــبــاحــث الـــســـوســـيـــولـــوجـــي اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــهـ ل
البولندي  الفيلسوف  أهــّم كتابات  يــقــارب  الــذي  راتــنــزي 
والنزعة  الحداثة،  بعد  ما  مسائل  في  باومان  زيغمونت 
ــّوالت اإلنـــســـان املــعــاصــر  ــحـ االســتــهــالكــيــة، والــعــوملــة، وتـ
فــي نــهــايــات الــقــرن الــعــشــريــن، فــي ضـــوء افــتــراقــهــا عن 
أنها  يــرى  التي  األوروبــيــة،  للمركزية  املؤّسسة  املــقــوالت 
كانت التحدي األساسي في تحليله للمجتمعات الغربية 
ى السوسيولوجيا موقفًا أخالقيًا 

ّ
وإصراره على أن تتبن

لصالح فقراء العالم واملضطهدين باعتباره القيمة األعلى 
إلرثهم املعرفي.

ــون«، كــتــاب  ــ ــرومــ ــ ــ ــرًا عـــن مـــنـــشـــورات »أوت ــدر مـــؤخـ صــ
»أطلس املناخ« لكل من الجغرافينْي الفرنسينْي فرانسوا 
ــاري بــريــون وجــيــل لــيــنــو. يعتمد الــكــتــاب بــاألســاس  مـ
وإشكاليات  قضايا  لعرض  اإلنفوغرافيك  تقنية  على 
والجغرافيا  السياسة  املناخية، وتقاطعاتها مع  العلوم 
تحّول  قد  املناخ  أن  املؤلفان  يعتبر  والسينما.  واألدب 
بة، فلم يعد هذا 

ّ
في ظرف عقود قليلة إلى قضية مرك

العلم من شأن الجغرافيني وحدهم، وبات فهم قضايا 
املناخ مرتبطًا بالصورة التي يقّدمها اإلعالم والسينما 
واألدب أكثر مما تقّدمه الخرائط والبحوث، إضافة إلى 
الدور الذي بات يلعبه اإليكولوجيون في صناعة فهم 

قضايا املناخ.

بترجمة الــبــاحــث املــغــربــي عــبــد املــجــيــد نــوســي، صــدر 
مؤخرًا عن »املركز الثقافي العربي« كتاب »سيميائيات 
ألجيرداس  الفرنسي-الليتواني  األدبي  ر 

ّ
للمنظ السرد« 

نقطة  يــعــّد  العمل   .)1992-1917( غــريــمــاس  جــولــيــان 
ــي الــنــصــف  ــم تـــيـــاريـــن فـــي دراســــــة األدب فـ الـــتـــقـــاء أهــ
تفّرعت  التي  السيميائية  العشرين؛  القرن  من  الثاني 
عــن لــســانــيــات فــرديــنــانــد دي ســوســيــر، وعــلــم الــســرد 
مثل  السردية  العناصر  تتحّول  حيث   ،Narratology
الشخصيات وبناء الزمن والحبكة إلى عناصر منتجة 
في حّد ذاتها للمعنى أي أنها ذات حمولة سيميولوجية 
تتضاعف بتفاعل هذه العناصر داخل العمل السردي. 

صدر الكتاب أّول مرة في 1966.

»غـــرفـــة فــــوق الـــتـــل« عـــنـــوان املــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة الــتــي 
تسان  للكاتبة  فرجاني  محسن  الصينية  عــن  ترجمها 
»آفــاق  شيوي )1957(، وصــدرت مؤخرًا ضمن سلسلة 
املؤلفة هو  الثقافة«. اسم  العامة لقصور  »الهيئة  لـ عاملية« 
اسم مستعار اختارته في بداية مسيرتها في منتصف 
إلــى أســرة  إنــهــا تنتمي  املــاضــي، حيث  الــقــرن  ثمانينيات 
معارضة، وقد جرى االعتقاد أنه اسم كاتب، قبل أن تظهر 
أساسية في  الــصــورة، وهــي مرحلة  فــي  األصلية  املؤلفة 
مسيرتها، ذلك أن جــزءًا من نقاد األدب في الصني ظلوا 
مصّرين على الفصل بينها وبني كتاباتها، قبل أن يجري 

االعتراف بأصالة أسلوبها الذي يعتمد على الغموض.

Louis-Jean Calvet عالم لغة فرنسي من مواليد مدينة بنزرت التونسية 
ورّكــزت  االجتماعية«،  اللغويات  »علم  في  تخّصص   .1942 عــام 
أطروحات كتبه على العالقات والمواءمة بين السياسة واللغويات. 
الشفوية«  و»التقاليد   ،)1974( واالستعمار«  »األلسنية  أعماله:  بين  من 
و»نحو   ،)1998( األلسنية«  والسياسات  اللغوية  و»الحروب   ،)1984(

إيكولوجيا للغات العالم« )2006(، و»كان يا مكان 7000 لغة« )2011(.

نوستالجيا 7000 لغة

نظرة أولى

لوي ـ جون كالفيه  مقاربات لعلم السياسة األلسني

في كتابه »اللغات: أّي مصير؟«، يقّدم األلسني الفرنسي عرضًا موضوعيًا 
ألوضاع األلسن البشرية في أنحاء المعمورة، بعد أن خضعت لمسار 
عولمة مطِبق فرض اللغة اإلنكليزية معيارًا للنجاح والتواصل، وال تغيب 

هنا وجهة النظر الفرنسية في مقاربة المسألة

عمل لـ ساسان ناصرنيا
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رياضة

أعلن نجم 
الوسط ماركو 
فيراتي نيته 
البقاء في 
نادي باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي، 
وذلك حين 
قال لصحيفة 
»الغازيتا ديلو 
سبورت« 
اإليطالية: 
»اجتمعت مع 
المسؤولين 
وأخبرتهم عن 
رغتبي في 
البقاء. قرأت أن 
وكيل أعمالي 
)مينو رايوال( 
عرضني على 
برشلونة، هذا 
ليس صحيحًا، 
لدي هوٌس 
لتحقيق الفوز 
مع باريس 
سان جيرمان، 
بعدما سمح 
لي بالتطور 
كرجٍل والعب، 
وأعطاني ثقة 
المشاركة في 
فيراتي صاحب الـ25 عامًا من أفضل العبي خط الوسط )كاثرين أفيل/Getty(مشروعه«.

فيراتي يحسم قراره

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي ببطولة كأس 
االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم عن مواجهة من 

العيار الثقيل بني مانشستر يونايتد وتوتنهام 
هوتسبر، بينما ستجمع املباراة األخرى بني 

تشيلسي وساوثامبتون، وذلك بعد انتهاء 
جميع مباريات دور الثمانية باملسابقة. وأجريت 
القرعة مباشرة بعد انتهاء مباراة ليستر سيتي 

وتشيلسي، والتي انتهت بفوز الفريق اللندني 
)1-2( بعد تمديدها لشوطني إضافيني.

جّدد نابولي آماله في املنافسة على لقب »السيري 
آ«، بعدما حقق فوزًا صعبًا على حساب ضيفه 

جنوى بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ29 من دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وحمل هدف 

اللقاء الوحيد توقيع املدافع اإلسباني راؤول 
ألبيول، قبل 18 دقيقة من النهاية. واستغل فريق 
الجنوب اإليطالي تعثر املتصدر يوفنتوس )75 

نقطة(، الذي تعادل سلبًا مع سبال، ليصبح 
الفارق نقطتني فقط لـ«البيانكونيري«.

حافظ بوكا جونيورز على صدارته لبطولة 
الدوري األرجنتيني املمتاز لكرة القدم رغم تعادله 

الصعب في مباراته مع أتلتيكو توكومان بهدف 
ملثله، ليبتعد بست نقاط عن أقرب منافسيه، 

تاييريس، وذلك قبل نهاية البطولة بسبع جوالت. 
وكان بوكا على مشارف الهزيمة أمام توكومان 
الذي تقدم بهدف أول عبر خافيير توليدو بعد 
مرور نصف ساعة من انطاق املباراة، قبل أن 

يدرك والتر بو التعادل في الدقيقة األخيرة.

مواجهة نارية في كأس 
االتحاد اإلنكليزي بين 
اليونايتد وتوتنهام

نابولي يقلّص الفارق 
مع يوفنتوس ويُشعل 

الدوري اإليطالي

بوكا يتعادل 
ويحافظ على صدارة 

الدوري األرجنتيني
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رياضة

ليفربول يريد تجاوز 
مانشستر سيتي في 

دوري أبطال أوروبا

سبورتنغ يفوز بصعوبة على ريو أفي
حصد سبورتنغ لشبونة ثالث نقاط ثمينة بفوز صعب على ريو أفي بهدفني 
نظيفني على ملعب »جوزيه ألفاالدي« في ختام الجولة الـ27 بالدوري البرتغالي 
لكرة القدم. تقدم جيلسون مارتينز في النتيجة للفريق العاصمي في الدقيقة 
24. وظلت النتيجة معلقة حتى قبل 6 دقائق من النهاية، عندما أنهى املهاجم 
الهولندي باس دوست األمور بهدف ثاٍن. وبهذا رفع »األســود« رصيدهم من 
النقاط لـ65 نقطة وابتعدوا بفارق 5 نقاط عن املتصدر بورتو و3 خلف الغريم 
التقليدي بنفيكا، الوصيف. بينما تجمد رصيد ريز أفي عند 40 نقطة في املركز 
الخامس. واقتنص موريرينسي فوزًا قاتاًل على حساب ضيفه بيلينينسش 
بهدفني لواحد على ملعب »خواكيم دي أمليدا«. افتتح أصحاب األرض النتيجة 
عبر النيران الصديقة في الدقيقة 27 بواسطة فلورنت هانني بالخطأ في مرماه. 
ثم تعادل لويس كارلوس بيريرا في الدقيقة 49 من عمر املباراة. وفي الدقيقة 

84 منح أنطونيو خوسيه بينيرو النقاط الثالث ملوريرينسي بالهدف الثاني.
بينما تجمد رصيد  الـــ14،  املركز  نقطة في  وأصبح رصيد موريرينسي 25 

بيلينينسش عند 29 نقطة في املرتبة الـ12.

وستبروك يقود ثاندر لهزيمة رابتورز
فريقه  بقيادة  رابتورز  تورونتو  انتصارات  مسلسل  وستبروك  راســل  أنهى 
أوكالهوما سيتي ثاندر للفوز على مضيفه 132-125 في دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني، وذلك في مباراة شهدت طرد العبني من أصحاب األرض 
واملدرب أيضًا. ودخل تورونتو الذي ضمن تأهله إلى األدوار اإلقصائية »بالي 
مباراته  سلتيكس،  بوسطن  مالحقه  غــرار  على  الشرقية  املنطقة  فــي  أوف« 
وضيفه أوكالهوما سيتي باحثًا عن فوزه الثاني عشر تواليًا، لكن أوكالهوما 
ألحق برابتورز هزيمته السادسة فقط في ملعبه هذا املوسم )في 35 مباراة(. 
»تريبل دابل« للمباراة الخامسة  وواصل وستبروك هوايته املفضلة بتحقيقه الـ
على التوالي والـ23 هذا املوسم والـ102 في مسيرته، واقترب خطوة إضافية من 
جيسون كيد )107( الذي يحتل املركز الثالث في تاريخ الدوري خلف أوسكار 
روبرتسون )181( وماجيك جونسون )138(. وسجل وستبروك الذي حقق 
املوسم املاضي 42 »تريبل دابــل« وحطم بذلك رقم روبرتسون الصامد منذ 

1962، 37 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة و13 متابعة، وأضاف ستيفن أدامز 
25 نقطة مع 8 متابعات وبــول جــورج وكارميلو أنطوني 22 و15 نقطة على 
لثاندر  التوالي  على  الــســادس  الفوز  في  أساسيًا  دورًا  أيضًا  ليلعبوا  التوالي، 

والـ43 هذا املوسم.

فياريال يُسقط أتلتيكو مدريد في الليغا
وّجه فياريال ضربة قوية آلمال أتلتيكو مدريد في مالحقة صدارة برشلونة 
حني هزمه بهدف قاتل )2-1( بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف، وذلك خالل 
اللقاء الذي أقيم على ملعب »ال سيراميكا« ضمن الجولة الـ29 بدوري الدرجة 
األولـــى اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم »الــلــيــغــا«. أنــهــى الــفــريــق املــدريــدي الــشــوط األول 
متفوقًا بهدٍف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 20 من ركلة جزاء مشكوك 
في صحتها تسبب فيها املهاجم الفرنسي. وفي الشوط الثاني، قلب أصحاب 
الالعب،  املــدريــدي في آخــر 8 دقائق، وعبر نفس  الفريق  الطاولة على  األرض 
من  برأسية   82 الدقيقة  فــي  التعادل  أدرك  الــذي  ــال،  أونـ إنيس  البديل  التركي 
داخــل املنطقة سكنت شباك يــان أوبـــالك. ثــم عــاد الــالعــب الــشــاب )20 عامًا( 
وهز الشباك مجددًا بهدف ثان في الدقيقة الثانية من الوقت املحتسب بداًل من 

الضائع بعدما حول الكرة داخل الشباك دون رقابة من دفاع األتلتي.
ولم تتوقف متاعب أتلتيكو عند هذا الحد بل إنه لعب منقوصًا من العب بعد 

طرد فيكتور ماتشني ›فيتولو‹ ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة األخيرة.
وبهذا يتجرع »الروخيبالنكوس« الخسارة الثانية هذا املوسم ليتجمد رصيد 

الفريق عند 64 نقطة ويبتعد بفارق 11 نقطة كاملة عن املتصدر برشلونة.

اعتبر األملاني يورغن كلوب، مدرب ليفربول 
املصري  مهاجمه  أن  الــقــدم،  لــكــرة  اإلنكليزي 
محمد صالح في طريقه ألن يصبح في يوم 

ما أفضل العٍب في العالم.
ويقّدم صالح موسمًا رائعًا مع ليفربول حتى 
اآلن، إذ أكد يوم السبت املاضي ذلك برباعية 
تاريخية في مرمى واتــفــورد )5-صــفــر( قاده 

فيها إلى املركز الثالث في الدوري املمتاز.
وانفرد الدولي املصري، أفضل العب أفريقي 
البطولة  ترتيب هدافي  2017، بصدارة  لعام 
اإلنكليزية، برصيد 28 هدفًا، متقدمًا بفارق 
4 أهــداف عن مهاجم توتنهام الدولي هاري 
كني املصاب الــذي قد يبتعد عن املالعب إلى 

ما قبل نهاية املوسم بقليل.
وأصــبــح صـــالح أفــضــل مــســجــل فــي موسمه 
الــتــاريــخ، بعدما  مــّر  ليفربول على  مــع  األول 
ــي جــمــيــع  ــ ــًا فــ ــ ــدفـ ــ ــده إلــــــــى 36 هـ ــ ــيــ ــ رفــــــــع رصــ
ــبـــانـــي فــرنــانــدو  املـــســـابـــقـــات، مــتــخــّطــيــًا اإلسـ
توريس صاحب الـ33 هدفًا في موسم 2008، 
حني وصل النينو من نــادي أتلتيكو مدريد 

ُتـــّوج األرجنتيني خـــوان مــارتــني ديــل بوترو 
بلقب بطولة إنديان ويلز لتنس األساتذة ذات 
األلف نقطة، بعدما تمكن من هزيمة املصنف 
األول على العالم بني العبي التنس املحترفني 
الـــســـويـــســـري روجـــيـــه فـــيـــدريـــر بــمــجــمــوعــتــني 
مقابل واحدة. وقلب ديل بوترو كل التوقعات 
التي رشحت فيدرير للفوز باللقب، لينجح في 
هزيمة أفضل العبي العالم على صعيد اللعبة 
بنتيجة  عليه  متفوقًا  السويسري  املخضرم 

4-6 و 7-6 و 6-7 ليظفر باللقب بجدارة.
ــل بــــوتــــرو املــصــنــف  ــ وكــــــان خــــــوان مــــارتــــني ديـ
الــثــامــن عــاملــيــًا قــد تــأهــل إلـــى الــنــهــائــي بعدما 
ــتــــش، فــيــمــا  ــيــ أطــــــاح بـــالـــكـــنـــدي مـــيـــلـــوس راونــ
بورنا  بالكرواتي  أطــاح  بعدما  فيدرير  تأهل 

كوريتش بنتيجة 5-7 و6-4 و4-6.
ــتـــي يــلــعــب فــيــهــا  ــرة الـــثـــانـــيـــة الـ ــ ــذه هــــي املــ ــ وهــ
األرجنتيني نهائي إنديان ويلز بعدما خسر 
عـــام 2013 الــنــهــائــي أمــــام اإلســبــانــي رافــائــيــل 
السابع  انتصاره  بتسجيل  نجح  كما  ــادال،  نـ
على فيدرير الذي هزم ديل بوترو بــدوره في 
لــقــاء جــرى بينهما. كما  18 مــبــاراة خــالل 25 

وبات أحد أهم الالعبني هناك، قبل أن يغادر 
إلى تشلسي بعد ذلك وُيصبح خائنًا بنظر 
جماهير أنفيلد رود. ويرى كلوب أنه بإمكان 
يــخــلــف األرجــنــتــيــنــي  أن  عـــامـــًا(  صــــالح )25 
لــيــونــيــل مــيــســي والـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونـــالـــدو كــأفــضــل العـــب فـــي الــعــالــم، مــؤكــدًا 
ذلـــك بــقــولــه »أعــتــقــد أنـــه فــي طــريــقــه لتحقيق 
ذلك«. وأضاف »ال أعتقد أن محمد صالح أو 
أي العب آخر يريد أن تتم مقارنته بليونيل 

ميسي«. 
ــــى أن يـــحـــافـــظ عــلــى  ــبــــه إلــ ــلــــوب العــ ودعـــــــا كــ
املــســتــوى الـــذي وصــل إلــيــه هــذا املــوســم، كما 

فعل ميسي ورونالدو لعقٍد من الزمن.
وتـــابـــع: »كــمــا هــو الــحــال دائــمــًا فــي الــحــيــاة، 
فإذا كانت لديك املوهبة، عليك أن تظهر ذلك 
بــاســتــمــرار، وهـــذا جــيــد جـــدًا لــنــا ويــســاعــدنــا 

كثيرًا«.
ــال بـــــدوره قــبــل اســتــالمــه  ــان صــــالح قـــد قــ ــ وكـ
جــائــزة أفــضــل العـــب فــي املـــبـــاراة »املــهــم أننا 
استفقنا من خيبة األمل بعد مباراة يونايتد. 
الجميع وزمــالئــي. هــي ليست مسألة  أشــكــر 

بوترو،  ديــل  مارتن  خــوان  األرجنتيني  ألحق 
القوية، أول هزيمة  صاحب ضربات اإلرســال 
أبــرز  ــد  وأحـ عــاملــيــًا  األول  باملصنف  فــي 2018 
فــي نهائي  اإلطـــالق  التنس على  لعبة  نــجــوم 
إنديان ويلز، وحقق حامل اللقب 17 انتصارًا 
متتاليًا في 2018 وهي مسيرة تضمنت فوز 
البطوالت  فــي  بلقبه 20  الــســويــســري  الــالعــب 
ــع الــكــبــرى فـــي أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة قبل  ــ األربـ

هزيمته أمام ديل بوترو. 
وبــعــد مـــبـــاراة مــاراثــونــيــة اســتــمــرت ساعتني 
و42 دقـــيـــقـــة، تــمــكــن األرجــنــتــيــنــي مـــن الــفــوز 

باملجموعة األولى )4-6(.
وفي املجموعة الثانية، كانت الندية حاضرة 
وبــقــوة وهـــو مــا وضـــح فــي امــتــداد املجموعة 
لشوط كسر التعادل، الذي حسمه فيدرير في 

النهاية )8-10(.
أمــــا املــجــمــوعــة الــثــالــثــة والــحــاســمــة فــشــهــدت 
عــودة رائعة لديل بوترو الــذي كــان قريبًا من 
الشوط  إرساله في  فقد  اللقب بعدما  خسارة 
لــفــيــدريــر   )4-5( الــنــتــيــجــة  لــتــصــبــح  الـــتـــاســـع 
الـــذي كـــان ســيــرســل مــن أجـــل الــبــطــولــة. إال أن 
النجم  ديــل بوترو لم يستسلم وكسر إرســال 
الــســويــســري لــتــمــتــد املــجــمــوعــة لـــشـــوط كسر 
التعادل الذي هيمن عليه ديل بوترو وأنهاه 
اليابانية  أحـــرزت  كما   .)2-7( واضـــح  بتفوق 
ناومي أوساكا لقب فردي السيدات في أنديان 
ويلز بفوزها في النهائي على الروسية داريا 
كاساتكينا 6-3 و6-2. واحتاجت أوساكا إلى 
»الــشــاب«  النهائي  لحسم  دقــائــق  و10  ســاعــة 

أرقام فنحن نسعى في كل مباراة إلى حصد 
الــنــقــاط الـــثـــالث«. وأصــبــح صـــالح أول العــٍب 
ــــدوري منذ  ُيــســجــل ربــاعــيــة لــلــيــفــربــول فــي الـ
األوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســـواريـــز فـــي مــرمــى 
ثالثية  يسجل  العـــب  وأول   ،2013 نــوريــتــش 
أو أكثر تحت إشراف يورغن كلوب. ويواجه 
ربع  في  سيتي  مانشستر  مواطنه  ليفربول 
ــا، وســيــكــون هذا  نهائي دوري أبــطــال أوروبــ
للريدز  سيتيح  ألنــه  كــثــٍر  بنظر  مهمًا  اللقاء 
الــتــأهــل إلـــى نــصــف الــنــهــائــي واالقـــتـــراب من 
الــحــلــم الـــــذي كــــان قــبــل فـــتـــرة صــعــب املـــنـــال، 
التشامبيونز،  نهائي  إلــى  الــعــودة  وتحديدًا 
الــذي وصله آلخــر مــرة عــام 2007 حني خسر 
أمام ميالن اإليطالي بهدفني لواحد، مع العلم 
أن آخر لقب له كان أيضًا أمام الروسونيري 
ــاريـــخـــي عـــلـــى مــلــعــب  ــتـ الـ نـــهـــائـــي 2005  ــي  فــ
بعد  التركية،  إسطنبول  مدينة  في  أتــاتــورك 
بثالثية  مالديني  بــاولــو  القائد  زمـــالء  تــقــدم 
لــيــحــقــق بــعــدهــا  الـــشـــوط األول،  فـــي  نــظــيــفــة 
بها  عـــادوا  كبيرة  انتفاضة  جــيــرارد  ستيفن 
فـــي الــنــتــيــجــة، لــيــتــجــه الـــطـــرفـــان إلــــى ركـــالت 
الجزاء، التي صبت في مصلحة أبناء املدرب 

رفائيل بينيتيز يومها.
صالح  محمد  سيقدمه  مــا  الجميع  ويترقب 
في كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب 
بالده مصر في املجموعة األولــى التي تضم 
كــــاّلً مــن روســيــا صــاحــبــة الــــدار والــســعــوديــة 

وكذلك األوروغواي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وأحــرزت باكورة ألقابها في دورات الالعبات 
املحترفات في سن العشرين.

البالغة  كاساتكينا  عــلــى  أوســاكــا  وضــغــطــت 
الــبــدايــة، واســتــفــادت  مــن العمر 20 عــامــًا منذ 
من ضعف األخيرة على إرسالها الذي فقدته 

أربــع مــرات في املــبــاراة املثيرة بينهما. وبعد 
ثالثة أشــواط أولــى صعبة، اتجهت اليابانية 
نــحــو الــفــوز عــنــدمــا فـــازت فــي الــشــوط الثامن 
قبل أن تنتهي املجموعة األولى في 39 دقيقة. 
وفي الثانية، كانت استعراضية بالنسبة إلى 

التي كسرت إرســال منافستها األول  اوســاكــا 
رابــع  لتصبح   ،2-6 أنهتها  ثــم   ،1-4 وتــقــدمــت 

العبة غير مصنفة تتوج في انديان ويلز.
»لــقــد هزمت  الــفــوز:  بعد  اليابانية  وصــرحــت 
كثيرًا من الالعبات الجيدات قبل أن تصل إلى 
هنا )الــنــهــائــي(. كنت أعـــرف جــيــدًا أنــه يتعني 
عــلــي أن أبــقــى ثــابــتــة فــي أدائــــي كــي أهــزمــهــا«. 
ــــه بــالــعــمــل  وأضـــــافـــــت »هـــــــذا األمـــــــر يـــظـــهـــر أنــ
نفوز  أن  بالنفس نستطيع  واإليــمــان  الــجــدي 
التصنيف  في  أوساكا  وستصعد  باأللقاب«. 
العاملي الجديد من املركز 44 إلى الـ 22، وعلقت 
على هذا األمر بالقول »في بداية املوسم كان 
هدفي أن أخوض كل مباراة بأعلى قدر ممكن 
من الجدية. ال يهم التصنيف ألن هذا يأتي مع 

االنتصارات«.
وتــقــيــم اوســاكــا املـــولـــودة مــن أم يــابــانــيــة وأب 
أميركي من أصل هايتي، في الواليات املتحدة، 
وتــشــرف عليها مــنــذ كــانــون االول/ديــســمــبــر 
السابقة في  الشريكة  بــاجــني،  املــاضــي ساشا 

التدريب لسيرينا وليامس.
وفـــي طــريــقــهــا إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، قضت 
اوســــاكــــا عـــلـــى العـــبـــتـــني احــتــلــتــا الــتــصــنــيــف 
العاملي سابقًا، هما الروسية ماريا شارابوفا 
ــا  ــنـ ــيـ كـــارولـ والـــتـــشـــيـــكـــيـــة  األول،  الـــــــــدور  ــي  ــ فـ
أن تقصي  قبل  الــنــهــائــي،  ربــع  فــي  بليسكوفا 
املــصــنــفــة أولـــــى حــالــيــًا الـــرومـــانـــيـــة ســيــمــونــا 
هاليب من نصف النهائي، وخسرت مجموعة 

واحدة في هذه الدورة.
)فرانس برس(

ديل بوترو بطًال إلنديان ويلز للتنسكلوب: صالح بإمكانه أن يصبح األفضل في العالم
يُقدم محمد صالح 

في الموسم الحالي مع 
ليفربول مستوى مميزًا 

جدًا، محطمًا أرقامًا 
عديدة

فاجأ األرجنتيني خصمه 
السويسري المخضرم ثم 
هزمه، لينال لقب بطولة 
إنديان ويلز لتنس األساتذة

)Getty /يترّقب الجميع ما سيقدمه صالح في كأس العالم )أولي سكراف

النجم الساحلي واصل مشواره )فتحي بلعيد/فرانس برس(

خروج مفاجئ للزمالك المصري )إبراهيم رمضان/األناضول(

)Getty( األرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو حسم اللقب لصالحه

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــق الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي  ــريــ صـــعـــد فــ
إلــــى دور املــجــمــوعــات  الــتــونــســي 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  بطولة  فــي 
لــكــرة الــقــدم مــن املــمــر الــضــيــق بــعــد خسارته 
بــهــدف دون رد أمـــام فــريــق بــالتــوه يونايتد 
الـــ32،  بطل نيجيريا في مباراة اإليــاب لــدور 
أقيمت بينهما في نيجيريا، ولم ينقذ  التي 
الفوز بأربعة أهداف  الساحل سوى  جوهرة 
الذهاب ليفوز 3/4  مقابل هدفني في مباراة 
املــبــاراتــني، ولــو سجل أصحاب  فــي مجموع 
التونسي  الفريق  لتحول  ثانيًا  األرض هدفًا 

الكبير إلى بطولة الكونفدرالية األفريقية.

الزمالك 
يودع أفريقيا

تأهل الترجي والنجم

التونسيان  الساحلي  والنجم  الترجي  فريقا  صعد 
أبطال  دوري  مسابقة  في  المجموعات  لدور 
تعرضت  الذي  الوقت  في  القدم،  لكرة  أفريقيا 
أحد  بخروج  قوية  لضربة  المصرية  الكرة  فيه 
أقطابها وهو الزمالك من مسابقة الكونفدرالية

متابعة

ــريــــاضــــي  ــــق بـــــه مــــواطــــنــــه الــــتــــرجــــي الــ ــــحـ ولـ
فــوزه على ضيفه جورماهيا  بعد  التونسي 
الكيني بهدف من دون رد في مباراة اإلياب 
التي أقيمت في تونس، وأحرز هدفها الوحيد 
من  21، مستفيدًا  الدقيقة  في  الــبــدري  أنيس 
ــارج  ــبــــاراة الــــذهــــاب خـ تـــعـــادلـــه ســلــبــيــًا فـــي مــ

أرضـــه. انحصر اللعب فــي وســط املــيــدان في 
فــتــرات كــثــيــرة، وفـــي الــوقــت الـــذي أضـــاع فيه 
الفريق التونسي أكثر من فرصة لزيادة غلته 
خطورة  الكيني  الفريق  شكل  التهديف،  مــن 
كــبــيــرة فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة مــن الهجمات 
املرتدة، لوال تألق الحارس معز بن شريفية 

واستبسال املدافعني. 
وبــعــيــدًا عــن أرضــــه وجــمــهــوره، صــعــد فريق 
ــعـــادل  ــد تـ ــعـ ــدي بـ ــديــ ــجــ الـــــدفـــــاع الـــحـــســـنـــي الــ
بهدفني لكل فريق مع فيتا كلوب الكونغولي 
في مباراة اإلياب، بعد أن كان فاز بهدف دون 
املباراتني،  ليفوز 2/3 في مجموع  رد ذهابًا 
ســـجـــل لــلــفــريــق املـــغـــربـــي حــمــيــد أحـــــــداد فــي 
الثالثة  الدقيقة  الدقيقة 75 وأيــوب نناح في 

من الوقت املحتسب بدل الضائع.
وودع البطولة فريق الهالل السوداني بالرغم 
من فــوزه على أرضــه ووســط جماهيره على 
فــريــق تــوغــو بــور بطل تــوغــو بثالثة أهــداف 
مقابل هدف، حيث خسر في الذهاب بهدفني 
وفـــــاق سطيف  فـــريـــق  فــيــمــا صــعــد  رد،  دون 
الــجــزائــري بــفــوزه عــلــى فــريــق ادوانــــا ســتــارز 
بطل غانا بأربعة أهداف دون رد إيابًا. وكان 
للفريق  بــهــدف دون رد ذهــابــًا.. سجل  خسر 
ــزائــــري مــــــراد بــــن عـــيـــاد فــــي الــدقــيــقــتــني  الــــجــ
28 و48 وعــبــدالــقــادر بــــدران فــي الــدقــيــقــة 61 

وعبدالحكيم أمقرون في الدقيقة 93.
وأقــيــمــت املــــبــــاراة فـــي ظـــل غــيــاب الــجــمــاهــيــر 
بـــســـبـــب الـــعـــقـــوبـــة الــــتــــي فـــرضـــهـــا االتــــحــــاد 

األفريقي »كاف« على الفريق الجزائري.
وكان صعد إلى دور املجموعات أندية األهلي 
املــصــري بــفــوزه 1/7 فــي مــجــمــوع املــبــاراتــني 
على مونانا بطل الغابون والوداد البيضاوي 
املــغــربــي بــفــوزه فــي مــجــمــوع املــبــاراتــني 4/7 
على فريق ويليا مسفيلي أتليتيك بطل كوت 
فــوزه 2/7  بعد  الجزائري  ديفوار ومولودية 
فــي مــجــمــوع املــبــاراتــني عــلــى مــونــتــايــن أوف 

فاير بطل نيجيريا.

مفاجآت الكونفدرالية  
وفـــي بــطــولــة الــكــونــفــدرالــيــة األفــريــقــيــة، وفــي 
ــادي  ــ نـ املــــفــــاجــــآت ودع  كــــبــــرى  ــن  ــ واحـــــــــدة مـ
الزمالك من دور الـ32 بخسارته 4/3 بركالت 
الــتــرجــيــح أمـــــام فـــريـــق واليـــتـــا ديــتــشــا بطل 
الصغير  املغمور  الفريق  ذلــك  وهــو  إثيوبيا، 
حــديــث الــعــهــد بــكــرة الــقــدم البعيد كــل البعد 
عــن تــاريــخ وبـــطـــوالت نــــادي الــزمــالــك، وذلــك 
بعد انتهاء مباراة اإلياب على ملعب السالم 
في العاصمة املصرية القاهرة بفوز األبيض 

التواجد العربي كبير 
في دور المجموعات 

بدوري األبطال

فريق الترجي التونسي تأهل بجدارة في األبطال )توني كارومبا/فرانس برس(

بــهــدفــني مــقــابــل هــــدف، وهـــي الــنــتــيــجــة الــتــي 
انتهى بها لقاء الذهاب في إثيوبيا.

أحمد مدبولي  الزمالك بهدفني لالعبه  تقدم 
في الدقيقتني 44 و49 قبل أن يسجل الفريق 
ــد عــــن طـــريـــق عــبــد  ــيـ اإلثــــيــــوبــــي هـــدفـــه الـــوحـ
الفريقان  ليلجأ   52 الدقيقة  في  الصمد علي 
لركالت الترجيح من نقطة الجزاء بعد انتهاء 
للزمالك  لــلــمــبــاراة، ويسجل  األصــلــي  الــوقــت 
ــرســــي ومــحــمــد  ــم مــ ــ ــاسـ ــ ــد مــــدبــــولــــي وبـ ــمــ أحــ
عبد  ومحمود  حفني  أيمن  ويهدر  إبراهيم، 
ــرز لــفــريــق واليـــتـــا ديــتــشــا  ــ الـــعـــزيـــز، فــيــمــا أحـ
تشيكو عرفات وجوبا هوليتا وعبد الصمد 
الفريق املصري  علي وتيلكو خــومــا.  ودفــع 

في الدقيقة 44 الذي انتهى به الشوط األول. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي بـــدأ الــزمــالــك مهاجمًا، 
ونجح في إضافة هــدف ثــان في الدقيقة 49 
مـــن مـــراوغـــة رائـــعـــة وتــســديــدة قــويــة سكنت 
اإلثيوبية من جانب أحمد مدبولي،  الشباك 
ييأس، واستطاع  لم  اإلثيوبي  الفريق  أن  إال 
إدراك هــدف في الدقيقة 52 من كــرة عرضية 
أخطأ الحارس أحمد الشناوي في إبعادها، 
ــبـــك خـــط الـــدفـــاع، لــيــســجــل الـــالعـــب عبد  وارتـ
الزمالك  وحــاول  القاتل،  الهدف  علي  الصمد 
الثالث،  الهدف  الصدمة وتسجيل  استيعاب 
ولــكــن الــرعــونــة والــتــســرع والــضــغــط النفسي 
حالت دون التسجيل من الفرص التي الحت، 

الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة  فـــي  اإلداري  الــشــلــل  ســبــب 
النادي مرتضى  لرئيس  املختلفة  والــحــروب 
منصور، وأيضًا العرض الفني املتواضع في 
مجمل املباراة، والذي افتقد لألداء الجماعي، 
وغياب التركيز الذي تسبب في هدف الفريق 
من  تبقى  فيما  الفريق  الــذي جمد  اإلثيوبي 
وقت للمباراة، بالرغم من أن الفريق األبيض 
بــــدأ بـــقـــوة، ونــظــم عــــدة مـــحـــاوالت هجومية 
الذهاب،  هزيمة  وتعويض  املبكر  للتسجيل 
للزمالك  الكيني ركلة جــزاء  الحكم  واحتسب 
ــن حـــــازم إمـــام   ــد لــتــســديــدة مـ نــتــيــجــة ملــســة يـ
اعــــتــــرض عــلــيــهــا كـــثـــيـــرًا الـــفـــريـــق اإلثـــيـــوبـــي، 
وســجــل مــنــهــا أحــمــد مــدبــولــي هـــدف الــتــقــدم 

في الوقت الذي شكلت فيه الهجمات املرتدة 
للضيف خطورة كبيرة على مرمى الشناوي 
لتنتهي املباراة بفوز الزمالك بهدفني لهدف 
واللجوء لركالت الترجيح التي انتهت بتأهل 

الفريق اإلثيوبي.
اتـــحـــاد  فــــريــــق  األول  الـــــــــ32  دور  مــــن  وودع 
بثالثة  فـــوزه  مــن  بالرغم  التونسي  بــنــقــردان 
أهداف مقابل هدف على فريق كارا برازافيل 
بطل الكونغو فــي مــبــاراة اإليـــاب، حيث كان 
ــداف دون  ــ ــ تــلــقــى هـــزيـــمـــة قـــاســـيـــة بـــثـــالثـــة أهـ
ــه .. وسجل  رد فــي لــقــاء الــذهــاب خـــارج أرضـ
للفريق التونسي باتريك لوا لوا في الدقيقة 
14 وخـــالـــد يــحــيــى فـــي الــدقــيــقــة 58 وصــابــر 

برازافيل،  كــارا  لكن   ،83 الدقيق  في  الهمامي 
قتل املباراة بهدف في الدقيقة 72 عن طريق 
ــــالت الـــتـــرجـــيـــح مــــن نــقــطــة  ــركـ ــ لـــوبـــومـــبـــا. وبـ
الـــجـــزاء خـــرج مــبــكــرًا فــريــق االتـــحـــاد الليبي 
يونايتد  أكـــوا  فــريــق  أمـــام   1-0 بعد خسارته 
بها  انتهى  الــتــي  النتيجة  وهــي  النيجيري، 
لــقــاء الــذهــاب ليحتكم الــفــريــقــان إلـــى ركــالت 
والــتــي حسمها  الــجــزاء،  نقطة  مــن  الترجيح 

صاحب األرض 2/3.
وصــعــد فــريــق اتـــحـــاد الــجــزائــر بــعــد تــعــادلــه 
ــيـــون بطل  بـــهـــدف لــكــل فـــريـــق مـــع مــانــيــمــا انـ
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، لــيــســتــفــيــد مـــن ســابــق 

تعادله خارج أرضه بهدفني لكل فريق.
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الدوحة ـ العربي الجديد

ُتّوج اإليطالي أندريا دوفيزيوسو 
بــالــنــســخــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــن 
ــلـــدراجـــات  ــائــــزة قـــطـــر الـــكـــبـــرى لـ جــ
الـــنـــاريـــة، املــرحــلــة األولـــــى مـــن بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــدراجــات الــنــاريــة »املـــوتـــو جــي بـــي« والــتــي 

استضافتها حلبة »لوسيل« في قطر.
اللقب  دوكــاتــي(  )فــريــق  دوفيزيوسو  وحصد 
في اللفة األخيرة متفوقًا على اإلسباني مارك 
ماركيز )ريبسول هوندا( بطل العام املاضي، 
بفارق 27 جــزءًا من األلــف من الثانية، بعدما 
و654  ثانية  و34  دقيقة   42 قـــدره  زمــنــًا  حقق 
ــزءًا مـــن األلــــف مـــن الــثــانــيــة، فـــي حـــن كــانــت  جــ
الـــتـــي بــلــغــهــا 166.7 كــم/ الـــقـــصـــوى  الـــســـرعـــة 

ساعة.
ــالـــي أيــضــًا  وجـــــاء فـــي املـــرتـــبـــة الــثــالــثــة اإليـــطـ
الــعــمــر 39 عامًا  مــن  الــبــالــغ  فالنتينو روســـي 
والساعي إلى لقب عاشر في مختلف الفئات 
)ياماها( بفارق 797 جزءًا من األلف من الثانية 
عن املتصدر وبعد أن انطلق من املركز الثامن، 
ــال كــروتــشــلــوو  ــًا الــبــريــطــانــي كــ ــاء رابـــعـ ثـــم جــ
ثـــانـــيـــتـــن و881 جــــــزءًا مــن  ــارق  ــفــ بــ )هـــــونـــــدا( 
الثانية عن دوفيزيوسو. فيما كان  األلــف من 
الظهور األول لدراجة )كي أم تي( عبر الدراج 

جائزة قطر 
الكبرى

كان تتويج اإليطالي أندريا دوفيزيوسو بجائزة قطر الكبرى للدراجات النارية، 
في الجولة االفتتاحية من بطولة العالم للدراجات النارية »الموتو جي بي« 
للموسم 2018، والتي استضافتها الدوحة على حلبة لوسيل الدولية، مثيرًا 

للغاية، خصوصًا أنه جاء بعد منافسة شرسة ُحسمت في اللفة األخيرة 
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البرتغالي ميجيل أوليفيرا الذي أكمل قائمة 
الخمسة األوائل بزمن قدره 40.30.098 دقيقة.
ــك، حـــصـــد دوفـــيـــزيـــوســـو 25 نــقــطــة فــي  ــذلــ وبــ
الــتــرتــيــب الــعــام لــجــوالت بــطــولــة الــعــالــم لفئة 
الـــ«مــوتــو جــي بــي«، فيما حصل ماركيز على 
وكروتشلوو  بــــ16  روســـي  واكــتــفــى  نقطة،   20
بـ13. وكان الدراج اإليطالي أليكس ماركيز قد 
اللفة خــال التجارب  الزمن األســرع في  حقق 
كما حقق  دقيقة،   2.00.299 وقــدره  التأهيلية 
الزمن األسرع في اللفة خال التجارب الحرة 

الثاث وقدره 2.00.932 دقيقة.
وانــطــلــق الــفــرنــســي يـــوهـــان زاركـــــو )يــامــاهــا( 
من املركز األول، وظل في الصدارة حتى قبل 
إحــراز  النهاية، ولــم يستطع  مــن  لفات  خمس 

أفضل من املركز الثامن.
وأعـــرب دوفــيــزيــوســو الـــذي انطلق مــن املركز 
الخامس، عن سعادته بنهاية أسبوع وسباق 

»رائعن«، وقال بحسب »فرانس برس«: »بعد 
أن حققت املــركــز الــثــانــي ثـــاث مـــرات هــنــا في 
املواسم الثاثة السابقة، قلت لنفسي يجب أن 

أفوز في النهاية«.
بـــدوره، أعــرب ماركيز عن »ســـروره لخسارته 
فــقــط خــمــس نــقــاط« خــلــف مــنــافــســه املــفــتــرض 
على اللقب »على واحدة من الحلبات الصعبة 
لــه« ولــدراجــة هــونــدا واملائمة  جــدًا بالنسبة 
ــــي، وعــــانــــى اإلســـبـــانـــي  ــاتـ ــ ــــى دوكـ بــالــنــســبــة إلـ
للمنافسة،  أحــد املرشحن  لــورنــزو،  خــورخــي 
لفات   10 قبل  بعد سقوطه  األول  السباق  فــي 

من خط النهاية، واكتفى باملركز العاشر.

مارتن بطل »موتو 3«
بـــدوره ُتـــّوج الــــدراج اإلســبــانــي جـــورج مارتن 
»املوتو  فئة  بلقب  مسيرته  في  الثانية  للمرة 
3« الـــجـــولـــة االفــتــتــاحــيــة مـــن بــطــولــة الــعــالــم 
للموسم  بــي«  »املــوتــو جي  النارية  للدراجات 
2018، بفوزه بعد صراع مرير ومنافسة حادة 
على  أيضًا(  )هوندا  كانيت  آرون  مواطنه  مع 
منت دراجــة »هوندا« في اللفة األخيرة بفارق 
 38.18.207 زمـــنـــه  ــان  كــ حــيــث  ثـــانـــيـــة،   0.023
دقيقة أسرع توقيت يسجل في السباق املكون 

من 18 لفة. 
ــا كــانــيــت وعــلــى مــنت دراجــــة »هـــونـــدا« فقد  أمـ
الثاني بعدما سجل ثاني أسرع  املركز  احتل 
دقــيــقــة، وذلــك  قـــدره 38.18.230  بــزمــن  توقيت 
أمام اإليطالي لورنزو داال بورتا والذي سجل 
زمنًا قدره 38.24.953 دقيقة، ليأتي بذلك في 
املركز الثالث بفارق 6.746 ثانية عن املتصدر. 
ورغــــم انــطــاقــه مـــن املـــركـــز األول تــســع مـــرات 
الـــعـــام املـــاضـــي، تــعــن عــلــى مـــارتـــن االنــتــظــار 
حتى السباق األخير في البطولة ليحقق أول 
تــتــويــج فــي جــائــزة فــالــنــســيــا الــكــبــر، وانــطــلــق 
ــانـــي خـــلـــف اإليـــطـــالـــي  ــثـ ــز الـ ــركــ ــن املــ ــن مــ ــارتــ مــ
الرابع  باملركز  اكتفى  الذي  أنتونيلي  نيكولو 
فــي الــســبــاق، ويــعــد مــارتــن الـــذي سيطر على 
ــدًا مــن مجموعة  معظم مــراحــل الــســبــاق، واحــ
متنافسن مرشحن لخافة خــوان مير الذي 
 ،)2 )موتو  الثانية  الفئة  في  للمشاركة  انتقل 
على غرار مواطنه كانيت الذي أنهى 2017 في 

املركز الثالث بعد أن حقق ثاثة انتصارات.
وقــال مارتن: »أعطيت كل ما لــدي في البداية 
فــي مــحــاولــة لــلــهــروب إلـــى األمــــام، لكني على 
األرجــح ضغطت كثيرًا على اإلطـــارات فكانت 
النهاية صعبة. إنه ألمر رائع أن أنهي السباق 
كانيت:  قـــال  ــــدوره،  بـ األول«.  املــركــز  فــي  األول 
القليل مــن أجــل تــجــاوز مارتن  »كـــان يلزمني 

في األمتار األخيرة«.
الـــــدراج اإليــطــالــي نــيــكــولــو أنتونيلي  وأكــمــل 
على منت دراجــة »هوندا« أيضًا تفوق هوندا 
خـــــال مـــنـــافـــســـات فـــئـــة »املـــــوتـــــو3« بــاحــتــالــه 
دقيقة.   قـــدره 38.24.998  بــزمــن  الــرابــع  املــركــز 
فــيــمــا كــــان أول تـــواجـــد لـــدراجـــة »كــــي تـــي أم« 
عـــن طــريــق األرجــنــتــيــنــي غــابــريــيــل رودريـــغـــو 
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دوفيزيوسو تفوق 
على ماركيز في اللفة 

األخيرة بفارق بسيط

إقالة مدرب ريال سوسييداد لسوء النتائج
قـــررت إدارة نـــادي ريـــال ســوســيــيــداد اإلســبــانــي إقــالــة املــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق، أوزيــبــيــو 
املوسم، فضاًل عن فسخ عقد  الليغا هذا  الفريق في  نتائج  ساكريستان، بسبب سوء 
املدير الرياضي بالنادي الباسكي، لورينزو خواروس »لورين«. وأشار النادي في بيانه 
إلى أن سوء نتائج الفريق في املسابقة هذا املوسم، آخرها الخسارة على ملعبه )2-1( 
أمام خيتافي، فّجر الوضع بني الجماهير التي طالبت بإقالة لورين، ولم تذكر أوزيبيو الذي 
أوضح من قبل أنه لن يستمر مع الفريق في املوسم املقبل. وساهمت الخسارة في ازدياد 
الــريــال يحتل املركز الخامس عشر  وضــع الفريق ســواء في جــدول الترتيب حيث بــات 
برصيد 33 نقطة قبل 9 جوالت من النهاية. وبهذا يصبح ساكريستان املدرب الـ11 الذي 

يطاح به من منصبه بني أندية الليغا هذا املوسم. 

زيدان يثني على رونالدو المتألق
ــدان، املــديــر الفني  ــ كـــال الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـ
لريال مدريد، املديح للنجم البرتغالي كريستيانو 
الــذي قاد فريقه الكتساح جيرونا )6- رونالدو، 
أهــداف »سوبر هاتريك«  أربعة  بعدما سجل   )3
ــوف على  ـــّر بـــأنـــه »ال خــ ـــر، بــيــنــمــا أقــ وصـــنـــع آخــ

الفريق« عندما يكون رونالدو »في حالته«.
وأوضــــح زيــــدان خـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي عقب 
ــي احــتــضــنــهــا مــلــعــب »ســانــتــيــاغــو  ــتـ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ املـ
برنابيو« في ختام الجولة الـ29 لليغا »كريستيانو 
إيجابية  ينقل طاقة  إنــه  لنا،  بالنسبة  هــاٌم  العــب 
للغاية للمجموعة، وال خوف على الفريق عندما 

يكون في حالته«.
وُيــــدرك مــتــى يمكنه  »إنـــه يعلم مــا يفعله  وتــابــع 
التوقف قلياًل، ولكنه يكون في أفضل حالة قبل 
نهاية املوسم. سيسجل املزيد من األهداف«. كما أثنى زيدان أيضًا على املهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة، على الرغم من عدم تسجيله ألي هدف. »كريستيانو العب هام جدًا داخل 
الفريق، ولكْن هناك العبون آخرون يساعدونه كثيرًا كما شاهدنا في اللقطة مع كريم. 
أتلتيكو مدريد  بأكمله«. وعقب تعثر  الفريق  نتاج عمل  رائعة وهــذا  أهدافا  لقد سجلنا 
بالخسارة أمام فياريال )2-1(، أصبح الفريق امللكي على بعد 4 نقاط من الوصافة. وقال 

زيزو في هذا الصدد »ما زلنا نضع الهدف الثاني نصب أعيننا، هذا هو هدف الفريق«.
كما أبرز املدرب الفرنسي تحسن نتائج الفريق خالل اآلونة األخيرة، مشددًا على أهمية 

»استعادة الثقة«.

الحارس كينتانا يُفارق الحياة
 1968 أوملبياد  فــي  شــارك  الــذي  كينتانا،  أوتونييل  السابق  الكولومبي  الــحــارس  توفي 
باملكسيك، بمدينة باديا عن عمر يناهز 71 عامًا. جاء اإلعالن عن وفاة كينتانا من خالل 

نادي أميركا كالي الذي كان يعمل فيه كمساعد مدرب لفريق الشباب دون 23 عامًا.
وقـــال الــنــادي عبر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »يــعــرب أمــيــركــا كــالــي عــن حــزنــه لوفاة 
كينتانا  ووجــد  وألصدقائه«.  لعائلته  تعازينا  نرسل  كينتانا.  أوتونييل  ›البروفيسور‹ 
متوفيًا داخل منزله، بينما أشارت وسائل اإلعالم إلى أن سبب الوفاة يعود ألزمة قلبية.

كــان حارسه  بأنه  لوفاة كينتانا، وذكــر  نــادي ميوناريوس عن حزنه  أيضًا  أعــرب  كما 
في  القياسي  الــرقــم  كينتانا  ويحمل   .1973 1964 وحتى  مــن  الفترة  خــالل  األســاســي 

الحفاظ على عذرية شباكه بـ1.024 دقيقة في عام 1972 مع فريق ميوناريوس.
الكرة في 1977 مع فريق  الستار على مسيرته مع  الكولومبي إســدال  الحارس  وأعلن 

أونثي كالداس.

فالفيردي: أداء الفريق كان رائعًا أمام بلباو
أوضح إرنستو فالفيردي، املدير الفني لبرشلونة، 
عقب الفوز على أثلتيك بلباو بثنائية نظيفة ضمن 
الجولة الـ29 لليغا أن أداء الفريق كان »رائعًا« في 
الشوط األول، بينما كان »متماسكًا« في الثاني. 
وقـــال فــالــفــيــردي خــالل املــؤتــمــر الصحافي بعد 
»هل  نو(  )الكامب  ملعب  احتضنها  التي  املباراة 
أشعر بسوء إزاء وصف أداء البرسا باملتماسك؟ 
أيــضــًا«. وأقــّر  الجميع يعلم هــذا، وأنــا  بالطبع ال. 
املــــدرب الــبــاســكــي بـــأن العــبــيــه قــدمــوا »مــســتــوى 
هدأنا  أننا  »أعتقد  الثاني.  النصف  في  كثيرًا  األداء هدأ  ولكن  األول،  الشوط  في  كبيرا« 
من نسق األداء بشكل ال إرادي في الشوط الثاني«. وأضاف »الفريق وصل للمكانة التي 
نتطلع لها جميعًا في هذا الوقت من املوسم. وأعتقد أن فترة التوقف الدولي جاءت في 
وقت جيد للغاية«. وبعد مرور 29 جولة، لم يتذوق الفريق الكتالوني طعم الخسارة في 
الليغا حتى اآلن، إال أن فالفيردي »رفض« التحدث عن هذا األمر، »ألن املباراة املقبلة أمام 

إشبيلية )على ملعب رامون سانشيز بيثخوان( ستكون صعبة بكل تأكيد«.

بلقب كأس إيطاليا عام 1991 على حساب نادي سمبدوريا 
بفضل تألق األملاني رودي فولر الذي سجل ذهابًا وإيابًا.

ووصل روجييرو في ذات املوسم لنهائي الدوري األوروبي، 
لكنه لم ينجح في خطف اللقب حني خسر أمام إنتر ميالن، 
ليقرر بعدها الرحيل للعب في نادي تورينو العريق، فبقي 
هناك موسمني من 1994 حتى 1996، وسجل 30 هدفًا في 
60 مباراة، وهذا األمر كان يدّل على مقدرة كبيرة للغاية أمام 
الشباك، خاصة أن الكالتشيو كان يعتبر األفضل في العالم 
خالل تلك الحقبة، إذ كان ُيطلق عليه اسم »جنة كرة القدم«.

أدى هبوط »التوروس« إلى الدرجة الثانية لرحيل ريتسيتيلي 
إلــى الـــدوري األملــانــي للعب في صفوف نــادي بايرن ميونخ 
تراباتوني،  جيوفاني  مواطنه  تدريبه  على  أشـــرف  وهــنــاك 
ولعب أساسيًا في املوسم الثاني بعد إصابة كارسنت يانكر، 
وكان في معظم األحيان يدخل بدياًل إذ كان خطرًا للغاية في 

البافاري 11 هدفًا في 45  الهجمات املرتدة، وقد سجل مع 
مباراة وحقق معه لقب الــدوري األملاني عام 1997 والكأس 
كذلك عام 1998. عاد بعدها ريتسيتيلي إلى إيطاليا والتحق 
مــبــاراة وسجل هدفًا   33 فــي  فــشــارك  بيشتينزا  بصفوف 
إثــبــات نفسه مــن جــديــد، قبل أن يقرر  ــدًا، ليفشل فــي  واحــ

الرحيل إلى نادي تشيزينا لالعتزال هناك. 
دافــــع ريــتــســيــتــيــلــي عـــن ألـــــوان مــنــتــخــب بــــالده األول لــفــتــرة 
قصيرة، إذ شارك للمرة األولى يوم 20 فبراير/ شباط 1988 
بمدينة  نيكوال«  السوفييتي في ملعب »ســان  االتحاد  أمــام 

باري، وانتصر يومها األتزوري بنتيجة 1-4.
لتشكيلة  واســتــدعــي  الــدولــيــة هدفني  سجل خــالل مسيرته 
أي  لم يخض  لكنه  يــورو 1988،  في  التي شاركت  املنتخب 
لقاء مع الفريق الذي وصل لنصف النهائي، كما تواجد في 

أوملبياد سيول بكوريا الجنوبية واحتل املركز الرابع.

حسين غازي

أيلول  مــن سبتمبر/  الثاني  فــي  ريتسيتيلي  روجييرو  ولــد 
وشغل  إيطاليا،  في  صوفيا  دي  مارغاريتا  بمنطقة   1967
مــركــز املــهــاجــم فــي الــعــديــد مــن األنــديــة خــالل مسيرته. بدأ 
ريتسيتيلي ممارسة كرة القدم على املستوى االحترافي من 
بوابة نادي تشيزينا في الدرجة الثانية موسم 1985-1984، 
ونجح في موسم 1987-1988 أن يخوض مباراته الرسمية 
األولــى في دوري الدرجة األولــى »سيريا أ«. لعب في البداية 
أربعة مواسم في الفريق الصغير ملقاطعة »إيمليا رومانيا« 
إيــطــالــيــا، وســجــل مع  والــتــي تعتبر حاليًا مــن أرقـــى مناطق 
لــيــحــّط رحــالــه عــام  أهــــداف فــي 62 مــبــاراة  تشيزينا سبعة 
فــأحــرز هناك 29 هدفًا في  العريق،  فــي فريق رومــا   1988
التتويج  الــجــالــيــوروســي تخللها  ســتــة مــواســم قــضــاهــا مــع 

روجييرو ريتسـيتيلي

على هامش الحدث

العب إيطالي 
سابق دافع عن 
ألوان عدة أندية 

كبيرة، وحقق 
الكثير من األلقاب

البطل اإليطالي 
دوفيزيوسو 
على دراجته 
لحظة فوزه 
)كريم جعفر/
فرانس برس(

يعتبر اإليطالي فالنتينو روسي الدراج صاحب أطول مدة مشاركة من أي 
متسابق آخر في بطولة العالم للدراجات النارية، حيث سيكون موسمه 
موسمًا  يتوقع  وهو  األعلى.  الفئة  في  له  الـ19  والموسم   ،23 رقم 

حافًال بالندية واإلثارة في 2018 رغم عدم تصدره الجولة االفتتاحية.
الموسم، فإنه ال  ياماها في تجارب ما قبل  أداء فريقه  تراجع  ورغم 
يزال بوسع روسي أن يأمل في احتالل مركز بين األوائل، رغم أنه ال يمكن 

االستهانة بماركيز ودوفيتسيوزو.

روسي يتوقع منافسة قوية

وجه رياضي

الــــذي أكــمــل قــائــمــة الــخــمــســة األوائـــــل مسجًا 
وبــانــتــهــاء  ــة.   ــقـ ــيـ دقـ  38.25.057 ــدره  ــ قــ ــًا  ــنـ زمـ
مارتن  اإلســبــانــي  حصد  االفتتاحية  الــجــولــة 
25 نقطة تــصــدر بــهــا الــتــرتــيــب الــعــام املــؤقــت 
فيما جاء مواطنه كانيت في  العالم،  لبطولة 
املــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 20 نــقــطــة، بينما جــاء 
اإليطالي لورنزو في املركز الثالث برصيد 15 

مــيــر الـــذي تــعــرض قــبــل 15 يــومــًا إلصــابــة في 
كتفه خال التدريب، نتيجة طيبة بحلوله في 
املركز الحادي عشر بفارق أكثر من 23 ثانية 
الثانية.  الفئة  فــي  لــه  أول سباق  فــي  املتصدر 
وفي فئة موتو 2، حقق اإليطالي فرانشيسكو 
بــانــيــايــا )كــالــيــكــس( الــــذي انــطــلــق مـــن املــركــز 
الفوز األول في مسيرته متقدمًا على  الثالث، 

نقطة.  وكانت التجارب التأهيلية قد شهدت 
تـــفـــوق الــــــدراج اإليـــطـــالـــي نــيــكــولــو أنــتــونــيــلــي 
بعد تسجيله الــزمــن األســـرع فــي اللفة وقــدره 
2.06.364 دقيقة، فيما حقق اإلسباني جورج 
مارتن الزمن األسرع في اللفة خال التجارب 
الثاث وقــدره 2.05.590 دقيقة. وحقق  الحرة 
بطل موتو 3 السابق، اإلسباني اآلخــر جوان 

سائقي كاليكس مواطنه لورنتسو بالداساري 
اللذين انطلقا من  واإلسباني أليكس ماركيز 
املركزين األولن. وخاض بانيانا، سائق فريق 
الــذي أسسه  »ســكــاي رايسينغ تيم فــي آر46« 
املــاضــي وصعد  الــعــام  روســـي، موسمه األول 
أربع مرات على منصة التتويج لكن ليس في 

أعلى درجاتها.

طالب النجم اإليفواري السابق ديدييه دروغبا بدعم مبادرات السالم في كولومبيا، في 
الوقت الذي أعرب فيه عن سعادته بالتواجد ضمن برنامج وزارة خارجية البلد الالتيني 
لحماية القاصرين عبر الرياضة من خطر التجنيد اإلجباري. وقال دروغبا »من فضلكم 
ادعموا هذا النوع من املبادرات التي تهدف لتعزيز السالم«. وأضاف »سعيد جدًا بالتواجد 
هنا. ال يمكنني االنتظار حتى اجتمع مع الناس«. وُيعد دروغبا النجم األول لحملة »بطل 
من أجل السالم« وهي املبادرة التي خرجت للنور من موناكو وتهدف ملساعدة األطفال 

والشباب حول العالم من خالل الرياضة.

صورة في خبر

دروغبا ومبادرات السالم
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»بيت حتحت«
رائحة التاريخ في قطاع غزة

غزة ـ عالء الحلو

فـــي زقـــــاق ضـــيـــق، مــتــفــرع جــنــوبــا 
مــن شـــارع بــغــداد الرئيسي وسط 
حي الشجاعية في البلدة القديمة 
ــزة، يقع  الــواقــعــة إلـــى الـــشـــرق مـــن مــديــنــة غــ
»بيت حتحت« األثــري، والــذي بني قبل ما 
يزيد على أربعة قرون، ويعد واحدًا من أقدم 
البيوت األثرية املتميزة بطابعها العمراني 

والزخارف التراثية.
ويــجــاور بــيــت حتحت األثــــري الـــذي يعود 
إلـــى نــهــايــة حــقــبــة املــمــالــيــك، وبـــدايـــة حقبة 
العثمانيني »مسجد الست رقية«، و»جامع 
إلى جانب مجموعة  األثريان،  ابن عثمان« 

تحتاج اآلثار في غزة إلى دعم أكثر  )عبد الحكيم أبو رياش(

D

ــة، ويــتــكــون  ــ ــريـ ــ ــانـــي الــســكــنــيــة األثـ ــبـ مــــن املـ
مــــن طـــابـــقـــني، وتـــتـــزيـــن نــــوافــــذه الــداخــلــيــة 

بالزخارف، وممراته باألقواس.
»إبراهيم  إلــى  األثــري  البيت  وتعود ملكية 
حــلــبــي آل حـــتـــحـــت« وهـــــو كــــــردي األصـــــل، 
الهجري،  الثاني عشر  القرن  في  بناه  وقــد 
وقــد ذهــب »سالم حتحت« ويلقب بـ »فخر 
إبراهيم حتحت  أحــد أحفاد  التجار« وهــو 
إلــــى األســـتـــانـــة لــيــشــكــو حـــاكـــم غــــزة بسبب 
الــزيــارة  إثــر تلك  لــه، وعلى  كثرة مضايقته 
املفروضة  الضرائب  مــن  تعفيه  ُحجة  منح 

عليه.
ــري مـــن طــابــق أرضـــي  ــ ويــتــكــون الــبــيــت األثـ
ــوان،  يــحــتــوي عــلــى ســبــع غـــرف كــبــيــرة، وإيــ

ومطبخني، ودرجــتــني، يــؤديــان إلــى سطح 
ــيــــت، وأعـــيـــد  ــبــ ــم تـــرمـــيـــم الــ ــ ــيــــت، وقــــــد تـ ــبــ الــ
ــه مــــن قـــبـــل إحــــــدى الــجــمــعــيــات  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
الخيرية عام 2009، بعد أن قام مالك البيت 

بالتبرع فيه للجمعية.
ــة نـــشـــوى  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتــــــقــــــول املــــهــــنــــدســــة املـ
الـــــــرمـــــــاوي، وتـــعـــمـــل ُمـــــرشـــــدة ســـيـــاحـــيـــة، 
إيــوان  مركز  في  الحفاظ  ومنسقة مشاريع 
التابع إلحدى جامعات قطاع غزة إن البيت 
يـــعـــود لــتــاجــر حـــبـــوب مـــن عــائــلــة حــتــحــت، 
وهي من العائات املعروفة في قطاع غزة، 
ويــقــع فـــي »مــنــطــقــة الــتــركــمــان« وســـط حي 

الشجاعية القديم.
ـــ »الـــعـــربـــي  وتـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة الـــــرمـــــاوي لــ

الــــجــــديــــد« إلـــــى أن بـــيـــت حــتــحــت يـــقـــع فــي 
مــوقــع مــتــمــيــز مـــن مـــواقـــع حـــي الــشــجــاعــيــة 
والذي يعد أحد أكبر أحياء البلدة القديمة، 
إذ يـــجـــاوره ســـوق الــشــجــاعــيــة، وهـــو أكــبــر 
األســـــــواق الــشــعــبــيــة، كـــذلـــك مــســجــد الــســت 
رقية، ومسجد ابن عثمان، وحمام السوق، 
ــر قـــبـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة نــتــيــجــة  والـــــــذي انــــدثــ
الــتــطــور الــعــمــرانــي، كــمــا يـــجـــاوره عـــدد من 
البيوت األثرية، والتي ما زالت قائمة، وهي 
بيت املزيني، بيت بسيسو، بيت البلتاجي، 

بيت مرتجى األثريني.
ــمــــرانــــي،  ــعــ الــ الــــبــــنــــاء  وتـــــوضـــــح أن طـــــــــراز 
وتـــفـــاصـــيـــلـــه تـــدلـــل عـــلـــى أن الـــبـــيـــت يــعــود 
ــر فــتــرة حكم املــمــالــيــك، ويــتــحــدث عن  ألواخـ
ذلك الشكل العام، والعناصر التي تميز تلك 
الحقبة، إذ تتشابه البيوت بمدخلها وهو 
عبارة عن دهليز منكسر، لدخول الشخص 
إلى البيت دون أن يتم كشف ساكنيه، كنوع 
فــنــاء داخلي  إلــى  يـــؤدي  مــن الخصوصية، 
أو »مجلس  الــبــيــت«،  كبير يسمى »صــحــن 
البيت«، ويعتبر العنصر األساسي، والذي 

تتم فيه كل األنشطة األسرية.
وتــلــتــف حـــول الــفــنــاء الــداخــلــي ســبــع غــرف 
كبيرة، وإيوان كبير يعتبر »غرفة معيشة«، 
الشمالية  الناحية  من  ويخرج  ومطبخني، 
»الــزيــرة« ويتم  عــلــوي تحته  درج  للساحة 
الدرج  الساقي، ويــؤدي  باملاء من  تعبئتها 
إلــــى غـــرفـــة ثــامــنــة تــســمــى »مـــقـــعـــد« لكبير 
العائلة، وإلى جانبها درج آخر يؤدي إلى 
الــســطــح، ويـــوجـــد أيــضــا درج داخـــلـــي آخــر 

يؤدي إلى السطح.
أمــــا عـــن الــفــتــحــات املـــغـــطـــاة وســــط ســاحــة 
البيت، فتقول الرماوي إن الفتحتني عبارة 
عــن بــئــريــن للغلة، مــوضــحــة أن بــداخــل كل 
بــئــر صــومــعــة عــمــق األولــــى ثــمــانــيــة أمــتــار، 
البيت  أمــتــار، وكــان صاحب  والثانية ستة 
تخزين  يتم  إذ  تــجــارتــه،  فــي  يستخدمهما 

القمح والشعير والحبوب داخلهما.
وتــبــني أن الــبــيــوت األثـــريـــة فـــي قــطــاع غــزة 
لــلــجــدران، وهــو نظام  تتميز بشكل موحد 
»الــــحــــوائــــط الـــحـــامـــلـــة« املـــبـــنـــيـــة بــالــحــجــر 
الــرمــلــي، ويــتــراوح سمكها بــني 70 إلــى 80 
ســنــتــيــمــتــرا، ويـــصـــل فــــي بـــعـــض األحـــيـــان 
إلـــــى مـــتـــر، مـــوضـــحـــة أن بـــيـــت حــتــحــت تــم 
تــصــمــيــمــه وفـــق نــظــام الــتــوجــيــه الــداخــلــي، 
والــنــوافــذ تطل على  الفتحات  كــل  أن  وهــو 
أركان  الداخلية، والتي تعتبر أهم  الساحة 
البيت، إذ تمده باإلضاءة والتهوية، عاوة 
وتتزين  بالطبيعة.  الــبــيــت  أهـــل  ربـــط  عــلــى 
ــدران بـــعـــدد مـــن الـــحـــوامـــل الــرخــامــيــة،  ــجــ الــ
والتي يتم وضعها لتقوية النوافذ، وحمل 
الـــــجـــــدران، كـــمـــا تـــتـــزيـــن الـــــجـــــدران، وتــعــلــو 
النوافذ واألبواب منقوشات حجرية، تدلل 
الــذي كــان يعنى به  على الجانب الجمالي 

أصحاب البيوت.
واملؤسساتي  الرسمي  االهتمام  غــاب  وقــد 
في اآلثار والبيوت األثرية، نتيجة األوضاع 
التي يمر  املتردية  االقتصادية واإلنسانية 
بها قطاع غزة، إذ يتم توجيه أموال الدعم 
الـــدولـــي إلـــى املــشــاريــع اإلغــاثــيــة والــصــحــة 
أن قطاع  اعــتــبــار  عــلــى  واإليـــــواء،  والتعليم 

اآلثار »ثانوي«.

تعود ملكية بيت 
حتحت األثري إلى 
إبراهيم حلبي وهو 

كردي األصل، وقد بناه 
في القرن الثاني عشر 

الهجري.

■ ■ ■
يتكون البيت األثري من 
طابق أرضي يحتوي 

على سبع غرف كبيرة، 
وإيوان، ومطبخني، 

ودرجتني يؤديان إلى 
السطح.

■ ■ ■
تتميز بيوت غزة 

األثرية بالشكل املوحد 
للجدران، وهو نظام 
»الحوائط الحاملة« 

املبنية بالحجر الرملي، 
ويتراوح سمكها بني 
70 إلى 80 سنتيمترًا.

باختصار

الفترة  أربعة قرون في  الذي شيد قبل  األثرية، وهو  بمعالمه  نظرًا الحتفاظه  القديمة،  »بيت حتحت« شهرته في غزة  يأخذ 
الفاصلة بين حكم المماليك والعثمانيين، وال يزال مقصد كثيرين من الزائرين

هوامش

نجوى بركات

 في طابوٍر طويل، 
ً
لبنان، واقفة مي، في 

ُ
وكنُت في ُحل

إلى جانب طوابير أخرى، في وقت بدا وقَت غروٍب، إذ 
آيــٍل إلى غياب.  الُحمرة وببقايا نــوٍر  تلّون بشيء من 
ــا فــي الــطــابــور، رجـــاال ونــســاء وأطـــفـــاال، متعبني، 

ّ
وكــن

الركن  ننتظر وقوفا منذ ساعات طــوال، أن نبلغ ذلك 
ق من حوله عدٌد من موظفني يرتدون 

ّ
البعيد الذي يتحل

بــدالت رسمية وربطات عنق بألوان ســوداء أو داكنة، 
ومن ورائهم جنود يحملون بنادق يلتمع معدنها في 
الغسق، معتمرين قبعاٍت من فرو أسود، جامدين، ال 

سون وال يرمشون.
ّ
يتنف

 لضيٍق 
ّ

وإذ تململُت قليال محاولة الخروَج من الصف
أنا  س بارتياح، 

ّ
التنف جثم على صــدري، ومنعني من 

التي ال أحتمل األماكن الضيقة أو املحصورة أو مكتظة 
الحضور، سمعت صوتا مقتضبا  صفر فوق رأسي، 
كما حني يقع إناُء زهوٍر متوسط الحجم، اصطدمت به 
 حّركها الهواء، فوق طاولٍة من زجاج، مصّدرا 

ٌ
ستارة

صوت »تك«، من غير صدًى، أو عمٍق، أو ارتجاج، هكذا 
قيل لــي إّن الــرصــاصــة الــصــافــرة عبرت فــوق رأســي، 
لــكــي تنبهني إلـــى ضــــرورة الـــدخـــول فــي الــصــف من 

ُدرت  باالختناق،  شــعــوري  أداوي  ولكي  وإال.  جــديــد، 
 
ً
ذات اليمني، فرأيت تالال من اللوائح املستطيلة مملوءة

حبَر طباعة أسود. 
أمامها  لــوائــح ألســمــاء  فيها، وجــدتــهــا  تمّعنت  وحــني 
مرّبعاٌت تدعوك إلى ملئها بقلم حبر أو رصاص. وإذ 
أقول تالال، فإني بالفعل أعني تالال، بما يقارب جباال 
متواضعة االرتفاع، ممتّدة إلى ما ال نهاية في سهل 
يقلقه ضجيج.  وال  ريـــٌح  تالعبه  ال  ســاكــن،  منبسط، 
ــا ال نــهــايــة،  ــى مـ ــ وعــنــدمــا ســئــمــُت املــنــظــر املـــتـــكـــّرر إل
استدرُت يسارا، فإذا بي أمام سهٍل آخر مغمور باملاء، 
طبقة رقيقة من املاء الجاري ال تعدو بضع سنتمترات، 
تتزحلق فوقه أسماك فضية بحجم متوسط، فتبدو 
لوهلٍة كأنها سهام متحّركة، تشير إلى اتجاه ما، قبل 

أن تتجه إليه، وتختفي فيه. 
ني أتقاسم رؤيــاي هذه وأحدهم، 

ّ
ُت من حولي، عل

ّ
تلف

فلم أعثر على عيوٍن في الوجوه املحيطة بي، ولم أعثر 
فيها على أفواه، أو آذان، فإذا بي أمام ماليني الوجوه، 
بــيــضــاء فـــارغـــة مـــن مــالمــحــهــا، مـــتـــكـــّررة ومصطفة 
املــألــوفــة يــاقــاُت  ومــتــكــاثــرة، تفصلها عـــن األجـــســـاد 
إنما من دون خيطان  األخـــرى،  قمصاٍن بيضاء هي 
وأزرار. تقّدم الطابور بعد طول انتظار، فمشينا جميعا 

بترتيب، الخطوة تلو األخــرى، على قرع طبول بعيدة 
 من غاٍب وراء الغاب الذي وراءه غاب، 

ً
جدا، كانت قادمة

وال نــراه، بل نــدرك فقط أنــه هناك، في مكاٍن مــا. كنا، 
نحن املتقّدمني في إيقاع يشبه إيقاع املآتم والجنازات، 
نرفع أيادينا اليمنى عند مستوى صدورنا، قابضني 
رة على أوراق بيضاء، بدا أنها، لسبب 

ّ
بأصابعنا املتوت

مـــا، بــمــثــابــة هــوّيــاتــنــا الــتــي نــعــّز وعــلــيــهــا نــخــشــى من 
التلف والضياع. يتقّدم الذي في رأس الطابور، واضًعا 
اقتراٍع زجاجّي عمالق،  البيضاء في صندوق  ورقته 

ثــم ينزل درجــا يخفيه عــن أبــصــارنــا، فــال نــدري بعد 
س 

ّ
ذاك ما هو مآله، أو إلــى أيــن صــار. ومــع ذلــك، نتنف

 طابورنا، 
ُ

ما انتقص عدُدنا، وقصر طول
ّ
الصعداء، كل

ا 
ّ
نا البيضاُء التي تقول عن

ُ
وتزايدت في الصندوق أوراق

خيباتنا،  عن  وتخبر  البيضاء،  بني سطورها  الكثير 
له  الذي طال، وما عدنا نحسب  وخساراتنا، ومواتنا 

أّي حساب.
ــاء دوري، وأصــبــحــت عــلــى مــرمــى خــطــوات  وحـــني جـ
مـــن تــلــك الــغــرفــة الــزجــاجــيــة الـــتـــي خــلــتــهــا صــنــدوقــا 
مـــن الــبــعــيــد، ألــقــيــت ورقـــتـــي الــبــيــضــاء عــبــر نــافــذتــهــا 
املستطيلة، وكنت قد حرصُت على أال تحمل أّي ذرة 
غباٍر ُيساء تفسيُرها، أو ُيصار إلى تأويلها بغير ما 
أردت، فمسحتها، ومسحتها، ونفخت عليها، ونفخت 
ال   ،

ً
واضحة  ،

ً
ناصعة باتت  أنها  نت 

ّ
تيق حولها، وحني 

أنظر  وأنــا  الطابور،  ألقيتها، وخرجت من  فيها،  لبس 
ــوام الـــورقـــات الــبــيــضــاء  ــ إلــيــهــا وأراهـــــا تــنــزلــق فـــوق أكـ
 بني 

ً
ــتــي ســبــقــتــنــي، حــتــى اســتــقــّرت مــائــلــة ــرى ال ــ األخـ

ورقتني، فابتسمت لها، وابتسمت لنفسي، وصحوُت.  
، قلت هــذا حلم 

ً
حــني استفقُت مــن منامي ذاك، آســفــة

ه، يوما، يقترع 
ّ
لبنانّي بامتياز، أن أرى شعب لبنان كل
ليه ونظامهم، بورقٍة هيفاَء بيضاء.

ّ
ملمث

االنتخابات اللبنانية: ُحلُم الورقة البيضاء

وأخيرًا

حلم لبنانّي بامتياز، 
أن أرى شعب لبنان يقترع 

لممثّليه ونظامهم، بورقٍة 
هيفاَء بيضاء
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