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اإلجراءات الحكومية لم تحل األزمة )العربي الجديد(

عادل األحمدي

ــــراف االنـــقـــاب الــيــمــنــي، عــبــر وســائــل  ســـّربـــت أطـ
إعــام يمنية وعربية محسوبة عليهم، مضمون 
املبعوث  بها  تقدم  للسام«،  إنها »خطة  قالوا  ما 
أحمد  الشيخ  ولــد  الــيــمــن، إسماعيل  إلــى  األمــمــي 
ــــصــــورة(، فــي اجــتــمــاعــاتــه مــعــهــم فــي صنعاء  )ال
أمـــس. مــشــروع »خــطــة« يــكــاد يــكــون نسخة عما 
ــة  تــم تسريبه قــبــل أشــهــر مــن خـــال هيئة اإلذاعـ
البريطانية، »بــي بــي ســـي«، بــاســم مــبــادرة جون 
كيري، سرعان ما نفت واشنطن صحتها الحقًا. 

حول  خافات  استغرقتها  طويلة  ساعات  وبعد 
الجهة املعنية بعقد اللقاء، اجتمع ولد الشيخ أحمد، 
)الحوثيني(  الله  أنصار  لجماعة  املشترك  بالوفد 
وحزب املؤتمر الذي يترأسه الرئيس املخلوع علي 
عبدالله صالح، في صنعاء، وعرض مضامني ما 
رّوج طرفا االنقاب على أنها »خطة دولية« جاءت 
بنودها، في حال كانت صحيحة، ملصلحة طرفي 
االنقاب إلى حد بعيد، كونها تضم بنودًا متعلقة 
بالخطوات السياسية وأخرى بالترتيبات األمنية، 
هـــي عـــبـــارة عـــن نـــقـــاط تــفــصــيــلــيــة لــلــمــقــتــرحــات 
املــعــروفــة بـــ »مــبــادرة كــيــري«. وتــضــم الخطة في 

شــقــهــا الــســيــاســي، وفــقــًا ملـــصـــادر االنــقــابــيــني، 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة وتــســمــيــة نــائــب 
الرئيس  يقوم  فيما  الجمهورية،  لرئيس  توافقي 
عبدربه منصور هادي بمنح صاحيات واسعة، 
الــتــوافــقــي، لتشكيل  لــنــائــبــه  نــقــل صــاحــيــاتــه  أو 
حكومة قالت تسريبات االنقابيني إنها ستكون 
باملناصفة بني األطراف، التي تمثل القوى املوالية 
للشرعية من جهة، والحوثيني وحزب صالح من 
جهة أخرى. وفي الجانب األمني تؤكد الخطة على 
للحوثيني  التابعة  املسلحة  املجموعات  انسحاب 
وحلفائهم من ثــاث مــدن رئيسية أو ما تسميه 

النقطة )أ(، وتشمل صنعاء والحديدة )الساحلية( 
غـــربـــًا، وتـــعـــز، عــلــى أن يــتــم إنـــشـــاء لــجــان أمــنــيــة 
وعسكرية في املحافظات لإلشراف على مختلف 
الترتيبات األمنية والعسكرية املتعلقة باالنسحاب 
ووقف إطاق النار. وفي الوقت الذي أكد فيه أكثر 
مــن مــصــدر فــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عـــدم وجــود 
معلومات لديهم حول حقيقة التفاصيل املسربة 
ــمـــي، أبـــدى  ــقــاء االنــقــابــيــني بــاملــبــعــوث األمـ بــعــد ل
مــصــدران قــيــاديــان فــي الحوثيني وحـــزب صالح 

ترحيبًا مبدئيًا تجاه التفاصيل املنشورة.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

اليمن: االنقالبيون يرّوجون لـ»خطة دولية« جديدة تلبّي شروطهم
الحدث

مجازر العالم: اعترافات ومصالحات
بعد أية حرٍب أو نزاع، يصير التعايش واقعًا ال مفرّ منه. هذا في الظاهر. لكّن ما 

في القلوب قادر على توليد المزيد من الصراعات.  ]18ـ19[   
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السيسي 
يكّرس هيمنة  

األمن على 
االقتصاد
يتجه النظام 

المصري إلى تكريس 
هيمنة األجهزة 

األمنية على 
القطاع االقتصادي 

واالستثمارات، مع 
تشكيل مجلس أعلى 

لالستثمار برئاسة 
عبدالفتاح السيسي، 

وبإشراف مباشر من 
قبله على أعماله، 

في خطوة يشكك 
كثيرون في أن 

تنعكس إيجابًا على 
تشجيع االستثمار.

سياسة

في العدد

Tuesday 25 October 2016

    هدم أكثر من 
150 منزًال لعوائل عربية 

بحجة أنهم حواضن 
لـ»داعش«

    نواب عراقيون 
يؤكدون تدخل حيدر 

العبادي لوقف تجاوزات 
 مسلحين أكراد

    سمة اليوم الثامن 
للمعركة كثرة العمليات 

االنتحارية التي نفذها 
 »داعش«

    التنظيم يلّغم 
منازل وطرقًا وحواجز 

معدنية
التفاصيل  صفحة  4

معركة الموصل

عرب كركوك ضحايا التهجير

مصر 
السّكر 

المرّ
يعاني ماليين 

المصريين األمّريْن في 
الحصول على السكر 

بعد شح في  هذه 
السلعة االستراتيجية، 

مما يدفعهم إلى 
قضاء يومهم 

ضمن طوابير طويلة 
أمام منافذ السلع 

التموينية.

26

صنع التشكيلي السوري 
مروان قّصاب باشي، 

الذي رحل أول من 
أمس، لنفسه مجموعة 

خاصة من األلوان، 
تأتي من القلب.

24ـ25

سياسة

اقتصاد

منوعات

رياضة

روسيا تناور حول 
تجديد الهدنة 

في حلب... 
وضغط يؤجل 
تحرير تل رفعت

إطاحة سعداني 
في الجزائر: 

بوتفليقة يرتّب 
»الجهاز السياسي« 

قبل االنتخابات 

سرقة الفنانين: 
بين التهديد 

والتنفيذ والبحث 
عن الشهرة

اليمن: أزمة 
الرواتب تقضي 

على األسواق 
وتنذر بمجاعة

إسرائيل تخشى 
تآكل قوة ردعها 

ضّد »حماس« أو 
»حزب اهلل«

دوري أبطال 
أفريقيا: ضياع 

حلم الزمالك 
رغم الفوز
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صواريخ إسرائيلية على غزة

الخارجية الفلسطينية تفنّد 
»أكاذيب« ليبرمان

القمة العربية الـ 28 في األردن

23
سياسة

رسائل »داعش« 
من كركوك

شهد قطاع غــزة، أمــس االثــنــن، تــوتــرًا أمنيًا مــحــدودًا مــع إطــالق مدفعية االحتالل 
شرقي  الفلسطينية،  للمقاومة  تابعة  رصــد  نقطة  على  واحــدة  قذيفة  اإلسرائيلي، 
بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غــزة. ووقعت أضــرار مادية في املوقع املستهدف، 
 القصف جاء 

ّ
غير أنــه لم يتّم اإلبــالغ عن وقــوع إصــابــات. وذكــر جيش االحــتــالل أن

ردًا على إطــالق صــاروخ من القطاع تجاه األراضــي املحتلة عــام 1948، مضيفًا في 
بيان أنه »ردًا على الهجوم استهدفت طائرة تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي موقعًا 
أفـــادت مصادر  مــن جهتها،  غـــزة«.  قطاع  فــي شمال  لحركة حماس  تابعًا  عسكريًا 
أمنية في قطاع غزة بأن »الغارة الجوية التي وقعت في بيت حانون، لم تسفر عن 
إصابات«. ُيذكر أنه ُسّجلت حاالت عدة إلطالق الصواريخ من قطاع غزة، من دون 
أن تكون حركة حماس معنية باملوضوع، كما ارتبطت تلك الصواريخ بتنظيمات 

سلفية متشّددة، وفقًا ملعطياٍت عدة.
من جهة أخرى، أعلنت »كتائب عز الدين القسام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، 
أمس، استشهاد أحد مقاوميها في انهيار نفق للمقاومة جنوبي قطاع غزة. وذكرت 
أن »القسامي أمير جابر أبو طعيمة من مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد 
في حادث عرضي خالل عمله بأحد أنفاق املقاومة«.  كما أفاد مصدر طبي بأن »جثة 

قلت إلى مستشفى ناصر في جنوب القطاع«.
ُ
الشهيد ن

)العربي الجديد(

رام اهلل  ـ العربي الجديد

اإلســرائــيــلــي  الــحــرب  أن »وزيــــر  اإلثــنــن،  أمـــس  الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  رأت وزارة 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان يــكــرر أســطــوانــتــه املــشــروخــة فــي الــهــجــوم عــلــى رأس الشرعية 
الفلسطينية الرئيس محمود عباس، متوهمًا قدرته على العثور على شريك سالم 
فلسطيني على مقاس مواقفه«. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان تعقيبي على 
مقابلة أجرتها صحيفة »القدس« املقدسية في عددها الصادر أمس مع ليبرمان، أن 
الفارغة ذات الطابع االقتصادي، كبديل  لــرزم من التسهيالت  يــرّوج  »وزيــر الحرب 
أن »ليبرمان اعتاد كغيره من  إلــى  إلنهاء االحــتــالل ألرض دولــة فلسطن«. ولفتت 
أركان االئتالف اليميني الحاكم في إسرائيل، تسويق جملة من املواعظ واألكاذيب، 
الدولي واتفاقيات جنيف،  القانون  املوقعة، وتنتهك  التي تتناقض مع االتفاقيات 
وتــعــكــس تمسكه بــاالحــتــالل واالســتــيــطــان«. وتــابــعــت: »أعــــاد لــيــبــرمــان تــكــرار هــذه 
األوهــام واآلراء العنصرية، محاواًل تعزيز مكانته في اليمن الحاكم وصورته في 
الــرأي العام، وإظهار نفسه بمظهر الشخص القادر على تحّمل املسؤولية«. ووفق 
بيان الخارجية: »يّدعي ليبرمان من جهة، حرصه على حل الدولتن، وفي الجهة 
األخرى يتفاخر بأنه مستوطن، ملّوحًا بصيغ وحلول تدمر حل الدولتن وتجّمل 
االحتالل، مشرعًا األبواب على مصاريعها أمام املزيد من االستيطان والتهويد في 

الضفة املحتلة«.

عمان ـ العربي الجديد

أعلن األردن، أمس اإلثنن، موافقته رسميًا على استضافة مؤتمر القمة العربية في 
دورته الثامنة والعشرين، وذلك في أعقاب اعتذار الجمهورية اليمنية عن استضافة 
القمة. وأبــلــغ وزيــر الخارجية األردنــــي، ناصر جـــودة، األمــن الــعــام لجامعة الــدول 
العربية، أحمد أبــو الغيط، قــرار عــمــان. واتــخــذت اململكة قــرارهــا فــي أعــقــاب رسالة 
اليمن  املــاضــي، يبلغه فيها باعتذار  الغيط للوزير األردنـــي، األســبــوع  أبــو  وجهها 
عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين ملجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. 
الــــوزراء، قبل  الثاني، ومجلس  الله  امللك األردنـــي عبد  الرسالة على  وجــرى عــرض 
أبــو الغيط،  الــوزيــر األردنـــي في رسالته  قــرار املوافقة بشكل رسمي. وأبلغ  صــدور 
املقبلة، حول  الفترة  العربية، خــالل  الـــدول  بــن عمان وجامعة  التشاور  أنــه سيتم 
اإلجــراءات والخطوات التي يجب القيام بها لتنسيق موعد انعقاد القمة وتوجيه 
الدعوات الرسمية. وينص ميثاق جامعة الدول العربية على »تناوب أعضاء املجلس 

على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء«.  
وســبــق أن اســتــضــافــت اململكة مــؤتــمــر الــقــمــة فــي شــهــر مــــــارس/آذار 2001، وكــانــت 
استضافتها أول مرة في تاريخها في نوفمبر/تشرين الثاني 1980. وكانت القمة 
املوريتانية، نواكشوط، في شهر يوليو/ العاصمة  العربية األخيرة قد عقدت في 

تــمــوز املــاضــي، وشـــددت فــي الــبــيــان الختامي على رفــض الــتــدخــالت اإليــرانــيــة في 
شؤون الدول العربية، كما دعت الدول األعضاء إلى تطوير آليات مكافحة اإلرهاب.

إيرولت: وقف
 الغارات ضرورة لوصول 

المساعدات

العمليات مستمرة 
النتزاع السيطرة على 

مدينة الباب من داعش

للحدث تتمة...

روسيا 
ترفض تجديد 
هدنة حلب 

اليمن: االنقالبيون يرّوجون لخطـة أممية تحيي مبادرة كيري

وقع  على  سورية،  في  واحد،  جانب  من  الهدنة،  تجديد  رفضها  روسيا  أعلنت 
المطالبات الفرنسية بضرورة وقف الغارات الروسية، وتلك التابعة للنظام السوري في 
حلب، بغية إفساح المجال لوصول قوافل المساعدات اإلنسانية من جهة، ولبدء 

مفاوضات جديدة من جهة أخرى

محمد أمين

ــارات الــجــويــة الــتــي  ــغــ لـــم تــتــوقــف الــ
ها الطيران الروسي، ومقاتالت 

ّ
يشن

حلب،  مدينة  على  الــســوري  النظام 
ــب، وعــلــى  ــ ــلـــدات فـــي ريـــف إدلـ وعــلــى مـــدن وبـ
غـــوطـــتـــي دمــــشــــق، وريــــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي. 
قتلى وجرحى،  املدنين  مــن  عــشــرات  وسقط 
فيما أكد مسؤول روســي رفيع أن استئناف 
السبت،  انتهت، مساء  التي  الهدنة في حلب 
فيه  تــشــهــد  الـــــذي  الـــوقـــت  فـــي  »غـــيـــر وارد«، 
الــفــرات« في شمال حلب، تــرددًا  عملية »درع 
بــســبــب بــــروز تــفــاهــمــات دولــيــة غــيــر معلنة، 
ــا. وال  ــ ــــداهـ ــــذه الــعــمــلــيــة، ومـ ــــات هـ ــــويـ عــــن أولـ
ــــدن الــســوريــة  ــزال مــديــنــة حــلــب تــتــصــدر املـ ــ تـ
أطرافها  في  الــدائــرة  املعارك  لناحية شراسة 
الجنوبية، وفي محيطها، ولناحية تعّرضها 
لــلــقــصــف الــــجــــوي الـــيـــومـــي مــــن قـــبـــل طـــيـــران 
ــف 

ّ
ــــذي يــخــل ــيـــران الــــروســــي، الـ الـــنـــظـــام، والـــطـ

ــارًا فــي املــنــازل،  وراءه قتلى ومــصــابــن، ودمــ
واملمتلكات العامة.

أمــــا فـــي شــــأن الـــهـــدنـــة، فــقــد أكــــد نــائــب وزيـــر 
ــــي، ســـيـــرغـــي ريـــابـــكـــوف،  ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
ــهـــدنـــة فــي  أمـــــس اإلثــــنــــن، أن »اســـتـــئـــنـــاف الـ
حلب، التي انتهت يوم السبت، غير مطروح 
ونقلت وسائل  الحالي«.  الوقت  في  للنقاش 
ــيـــة عـــن ريـــابـــكـــوف قـــولـــه إن »أي  ــــالم روسـ إعـ
ــار يـــتـــوقـــف عــلــى  ــنــ تـــمـــديـــد لـــوقـــف إطــــــالق الــ
مع  األرض«.  عــلــى  املــعــارضــة  مقاتلي  أفــعــال 
إلخــراج  املــتــكــررة  موسكو  مساعي  أن  العلم 
املعارضة من األحياء الشرقية في حلب، عبر 
ممرات حددتها، فشلت بعد رفض املعارضة 
تطبيق بنود هدنة روسية من طــرف واحــد، 
تــنــص عــلــى خـــروج مقاتليها مــع مــن يرغب 
مــن املــدنــيــن املــحــاصــريــن. كــمــا تـــوّعـــدت بــرد 

عــســكــري مـــن شـــأنـــه فـــك الـــحـــصـــار، وتــغــيــيــر 
املـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة فــــي ثـــانـــي أكـــبـــر املــــدن 

السورية.
الفرنسي، جان  الخارجية  وزيـــر  دعــا  بـــدوره، 
مــــارك إيــــرولــــت، إلــــى »وقــــف الــــغــــارات املـــدّمـــرة 
لقوات النظام والطيران الروسي، بغية إفساح 
املـــجـــال لـــوصـــول املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلــى 
املــحــاصــريــن مـــن جــهــة، ومــنــح دفــعــة لجهود 
ــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــــالم«. وأضـــــــاف خـ ــسـ ــ الـ
مـــشـــتـــرك فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة أنــــقــــرة، مــع 
نظيره التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أمس 
أن »السبيل الوحيد إليصال املساعدات ودعم 
ــارات«. واعــتــبــر أن  ــغــ املـــفـــاوضـــات هـــو وقـــف الــ

الحل في سورية سياسي.
بموازاة ذلك، لم تتضح بعد الصورة الكاملة 
ملــجــريــات األحــــداث العسكرية فــي ريـــف حلب 
تضارب  بفعل  الشرقي،  والشمالي  الشمالي، 
التي  الـــفـــرات«  األنـــبـــاء عــن ســيــر عملية »درع 
بــدأتــهــا املــعــارضــة أواخـــر شهر أغــســطــس/آب 
املـــاضـــي، بــدعــم مــبــاشــر مــن الــجــيــش الــتــركــي، 
الحدودي  الشريط  إلى تطهير كامل  وأفضت 
ــة اإلســـالمـــيـــة«  ــدولــ ــع تــركــيــا مـــن تــنــظــيــم »الــ مـ
ــرة عــــلــــى مــــــــدن هـــامـــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ )داعــــــــــــــــش(، والـ
ــبـــدو أن تـــوجـــه فــصــائــل  مــنــهــا جـــرابـــلـــس. ويـ
املـــعـــارضـــة املـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة إلــى 
مــديــنــة تـــل رفـــعـــت، شـــمـــال حـــلـــب، مــنــذ أيـــام 
»قــوات سورية  السيطرة عليها من  النــتــزاع 
الديمقراطية«، التي تشّكل الوحدات الكردية 
مصدرها  عراقيل  تواجه  الرئيسي،  قوامها 
معلنة حول  غير  وإقليمية  دولية  تفاهمات 
أولــــويــــات هــــذه الــعــمــلــيــة، واملــــــدى الـــــذي من 
املمكن أن تصل له. مع العلم أن الهدوء كان 
ســيــد املـــوقـــف أمـــــس، فـــي مــحــيــط تـــل رفــعــت 
وقرية الشيخ عيسى شرقها، بعد نحو أربع 
وعــشــريــن ســاعــة عــلــى اشــتــبــاكــات شهدتها 

القرية ونقاط قريبة، لم تسفر عن أي تغييٍر 
بمواقع سيطرة أي منهما في تلك املناطق.

وكــانــت قــد وصــلــت مــجــمــوعــات مــن »الجيش 
الـــســـوري الــحــر« إلـــى شــرقــي تــل رفــعــت، التي 
كانت واحدة من أهم مواقع سيطرة املعارضة 
عليها  تسيطر  أن  قبل  الشمالي،  بريف حلب 
»وحدات حماية الشعب« الكردية في فبراير/ 
غطاء  مــن  حينها  مستفيدة  املــاضــي،  شــبــاط 
جـــوي روســـي كــثــيــف، خـــالل تــصــاعــد الــخــالف 

عادل األحمدي

تشكل مشاورات املبعوث األممي إلى اليمن، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد، بــمــا فـــي ذلــك 
اجــتــمــاعــه أمــــس اإلثـــنـــن بـــوفـــد االنــقــالبــيــن 
املفاوض في صنعاء، محاولة جديدة للدفع 
بــخــطــة ســيــاســيــة- أمــنــيــة إلنــهــاء الــحــرب في 
البالد تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية 
الجمهورية،  لرئيس  توافقي  نائب  وتسمية 
وانــســحــاب قـــوات تحالف االنــقــالب مــن أبــرز 
ثــالث مــحــافــظــات، صنعاء والــحــديــدة وتعز، 
وذلـــك انــطــالقــًا مــن بــنــود املــبــادرة الــتــي أعلن 
عنها وزير الخارجية األميركي، جون كيري، 
رافقت  التي  األجـــواء  لكن  قبل نحو شهرين. 
زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء لم تحمل 
مؤشرات حــول وجــود اتجاه لتسهيل مهمة 
املــبــعــوث األمـــمـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــنــود 
الــخــطــة الــتــي يــــروج لــهــا االنــقــالبــيــون تشير 
السياسية،  توجهاتهم  مع  تتوافق  أنها  إلى 

آنــذاك، على خلفية  الروسي لذروته   - التركي 
إسقاط أنقرة للمقاتلة الروسية على الحدود 
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة فـــي 24 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي املـــاضـــي. وأكــــد قــائــد جــيــش التحرير 
املـــشـــارك فـــي »درع الــــفــــرات«، مــحــمــد الــغــابــي 
العسكرية  »العمليات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مستمرة النتزاع السيطرة على مدينة الباب، 
آخـــر مــعــاقــل داعــــش فـــي شــمــال ســـوريـــة«، في 
ــارة واضـــحـــة إلـــى أن اســـتـــرداد مــديــنــة تل  ــ إشـ
رفعت ومحيطها من الوحدات الكردية، ليس 
من أولويات »درع الفرات« في الوقت الحالي 

.
ّ

على األقل
ــــس،  ــة، أمــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــل املــ ــائــ ــّدت فــــصــ ــ ــــصــ وقـــــــد تــ
موالية  ومليشيات  الــنــظــام،  قـــوات  ملــحــاوالت 
ــتـــحـــام حــــي صـــــالح الــــديــــن، وكــّبــدتــهــا  لـــهـــا اقـ
خسائر كبيرة. وُيعّد هذا الحي من أقدم وأهم 
غــرب حلب، بعد  املعارضة في جنوب  معاقل 
أن انتزعته من قوات النظام في منتصف عام 
فــي حلب.  لها  الكبيرة  االنــدفــاعــة  إبــان   ،2012
بعدها، استعادت قوات النظام أجزاء من هذا 
 
ً
كامال استعادته  في  ولكن محاوالتها  الحي، 

واجه بمقاومة من قوات املعارضة، 
ُ
فشلت، إذ ت

وتتكّبد خسائر فادحة.
مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت وكـــالـــة ســـانـــا الــتــابــعــة 

خصوصًا في ما يتعلق بتقليص صالحيات 
ــه مــنــصــور هـــادي  الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد ربــ
بالنائب  يطيح  جديد  رئيس  نائب  وتعين 

الحالي علي محسن األحمر. 
وجـــاء لــقــاء ولـــد الــشــيــخ أحــمــد بــالــوفــد الــذي 
يــــتــــرأســــه عــــن الـــحـــوثـــيـــن، املــــتــــحــــدث بــاســم 
الـــجـــمـــاعـــة، مــحــمــد عـــبـــدالـــســـالم، وعــــن حــزب 
املــؤتــمــر الشعبي الــعــام، عـــارف الـــزوكـــا، بعد 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة تــخــلــلــتــهــا خــــالفــــات حـــول 
الوفد  اللقاء معه. وكــان  الجهة املعنية بعقد 
املفاوض قد رفض اللقاء واشترط أن يجتمع 
»املجلس السياسي األعلى  املبعوث األممي بـ
االنــقــالب  تحالف  شكله  الـــذي  اليمن«  إلدارة 
قبل فترة، غير أن ولد الشيخ أحمد رفض قبل 
أن يــوافــق وفـــد االنــقــالبــيــن املـــفـــاوض الحقًا 
ــع املـــبـــعـــوث األمـــمـــي.  عــلــى عــقــد االجـــتـــمـــاع مـ
وأضـــيـــف إلــــى ذلــــك »ضــغــط عــســكــري« رافـــق 
لوكالة  أفــاد شهود عيان  اللقاء، بعدما  عقد 
»األناضول« أن عشرات املسلحن نفذوا وقفة 
ــام مقر  املــبــعــوث األمــمــي أمـ احتجاجية ضــد 
إقامته في فندق الشيراتون، وذلك بالتزامن 
مع اجتماعه بالوفد التفاوضي لالنقالبين. 
وجــــاءت الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة بــعــد يـــوم من 
ــه حـــزب املــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام، 

ّ
هــجــوم شــن

الذي يتزعمه الرئيس املخلوع علي عبد الله 
صالح، على املبعوث األممي متهمًا إياه بأنه 
أصبح »مبعوثًا سعوديًا«، و»ليس محايدًا«. 
ــاد مــوقــع »املـــصـــدر أون اليـــن«  مـــن جــهــتــه، أفــ
ــر بـــأخـــرى  ــذكـ ــذه الـــحـــادثـــة تـ ــ ــأن هـ ــ الــيــمــنــي بـ
حــاصــر مسلحون  فـــي 2011 حـــن  مــشــابــهــة 
تابعون لصالح األمن العام ملجلس التعاون 
من  وعـــدد  الــزيــانــي،  عبداللطيف  الخليجي، 
الــدبــلــومــاســيــن فـــي ســـفـــارة اإلمــــــــارات لــدى 
صنعاء، بعدما كانوا يحاولون إقناع صالح 
العلم  الخليجية، مع  املبادرة  بالتوقيع على 
بــأنــه فــي عـــام 2011 اتــخــذ »الــحــصــار« بعدًا 

ــيـــر اســـتـــعـــادت أمـــس،  ــــوات األخـ لــلــنــظــام أن قـ
تلة  »الحلفاء«  بـ  وصفتهم  ما  مع  بالتعاون 
ــك بــعــد يــوم  ــ ــازو جـــنـــوب غـــربـــي حـــلـــب، وذلـ ــ بـ
النظام السيطرة  واحــد مــن اســتــعــادة جيش 
على كتيبة الــدفــاع الــجــوي. وأفـــادت مصادر 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــحــلــيــة فـــي حــلــب، لـــ
ـــي بـــاب  ــران الـــحـــربـــي اســـتـــهـــدف، حـــيَّ ــيــ ــطــ »الــ
قــوات  وقــاضــي عسكر«. كما قصفت  الحديد 
يوسف،  الشيخ  تلة  في  مواقعها  من  النظام 
حيي الصاخور وطريق الباب، فيما استهدف 
قصف مماثل من جبل عزان باملدفعية، قرية 
الــوضــيــحــي ومــحــيــطــهــا، جــنــوبــي املــحــافــظــة. 
وقتل أربعة مدنين على األقل بينهم نساء، 
ــارٍة نفذتها طــائــرات روســيــة  وأطـــفـــال، فــي غــ

على حي املرجة الحلبي.
الروسي،  الطيران  يفارق  لم  ذلــك،  في غضون 
وطــيــران الــنــظــام ســمــاء محافظة إدلـــب شمال 
عليها فصائل  تسيطر  الــتــي  ســوريــة،  غــربــي 
مـــعـــارضـــة، مــرتــكــبــن أكـــثـــر مـــن مـــجـــزرة بحق 
ــاء. وذكــــر  ــ ــسـ ــ مـــدنـــيـــن مــــن بــيــنــهــم أطــــفــــال ونـ
»العربي  لـــ  كــركــص  اإلعــالمــي محمد  الناشط 
صيب 

ُ
وأ قتلوا،  مدنين  »سبعة  أن  الــجــديــد«، 

أكــثــر مـــن ســبــعــن فـــي مــديــنــة خـــان شــيــخــون، 
ُجلهم من النساء واألطــفــال، بينهم 17 بحالة 

ــم قـــطـــع الـــطـــرقـــات  تــصــعــيــديــًا مــخــتــلــفــًا إذ تــ
ــــى إجــــالء  ــع إلــ ــ ــلـــحـــن، مـــمـــا دفــ مــــن قـــبـــل املـــسـ

الدبلوماسين جوًا. 

مضامين خطة ولد الشيخ أحمد 
وأوضـــحـــت مـــصـــادر يــمــنــيــة قــريــبــة مـــن وفــد 
االنـــقـــالبـــيـــن أن الــــوفــــد تــســلــم مــــن املــبــعــوث 
األمــمــي، خـــالل الــلــقــاء الـــذي عــقــد اإلثــنــن في 
املقترحة  الجديدة  خطته  مضامن  صنعاء، 
دولــيــًا لحل سلمي لــأزمــة فــي الــبــالد. ووفقًا 
لـــلـــمـــصـــادر تـــضـــم الـــخـــطـــة املـــقـــتـــرحـــة بـــنـــودًا 
ــرى  ــ مــتــعــلــقــة بـــالـــخـــطـــوات الـــســـيـــاســـيـــة، وأخـ
بالترتيبات األمــنــيــة، وهــي عــبــارة عــن نقاط 
»مــبــادرة  بـــ املــعــروفــة  للمقترحات  تفصيلية 
كـــــيـــــري«. وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر الـــقـــريـــبـــة مــن 
ــة فــــي شــقــهــا  ــيــــن، تــتــضــمــن الـــخـــطـ ــقــــالبــ االنــ
الــســيــاســي، تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة 
الجمهورية،  لرئيس  توافقي  نائب  وتسمية 
هــادي  منصور  عبدربه  الرئيس  يــقــوم  فيما 
بمنح صالحيات واسعة/أو نقل صالحياته 
لــنــائــبــه الـــتـــوافـــقـــي، بــمــا يــمــكــنــه مـــن تشكيل 
ــادت تــســريــبــات  ــ الــحــكــومــة. وفـــي الــســيــاق، أفـ
االنقالبين بأن الحكومة ستكون باملناصفة 
ــقــــوى املـــوالـــيـــة  بــــن األطــــــــراف الـــتـــي تــمــثــل الــ
للشرعية من جهة، والحوثين وحزب صالح 

من جهة أخرى.
ــي، تـــؤكـــد الـــخـــطـــة عــلــى  ــنــ ــــي الـــجـــانـــب األمــ وفـ
انـــســـحـــاب املـــجـــمـــوعـــات املـــســـلـــحـــة الــتــابــعــة 
للحوثين وحلفائهم من ثالث مدن رئيسية 
العاصمة  وتشمل  )أ(،  النقطة  تسميه  مــا  أو 
صــنــعــاء ومــحــافــظــة الـــحـــديـــدة )الــســاحــلــيــة( 
غربًا، ومحافظة تعز، على أن يتم إنشاء لجان 
أمــنــيــة وعــســكــريــة فــي املــحــافــظــات لــإشــراف 
الترتيبات األمنية والعسكرية  على مختلف 

املتعلقة باالنسحاب ووقف إطالق النار. 
وفـــي الـــوقـــت، الـــذي أكـــد فــيــه أكــثــر مــن مصدر 

حـــرجـــة. وذلــــك إثــــر 12 غــــارة جــويــة لــلــطــيــران 
الــروســي«. ونـــّوه إلــى أن »الــطــائــرات الروسية 
االنفجار«.  شديدة  بصواريخ  املدينة  قصفت 
تلوا 

ُ
وأفاد كركص أن »سبعة مدنين آخرين ق

فــي مــديــنــة كــفــرتــخــاريــم، فــي شــمــال املحافظة 
بقصف من الطيران الروسي، في الوقت الذي 
بجبل  عويد  كفر  بلدة  فــي  أم وطفلتها  قتلت 
ــة، بــقــصــف مــدفــعــي مـــن جــيــش الــنــظــام  الــــزاويــ

املتمركز في معسكر جورين، بريف حماة«.
ــان ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي عــلــى مــوعــد مع  وكــ
ــــس، اســتــهــدف أغــلــب  قــصــف جــــوي كــثــيــف أمـ
مــدنــه وبــلــداتــه وقــــراه، مــن دون وقـــوع قتلى، 
ــذه املــــــدن مــن  ــ بــســبــب نــــــزوح أغـــلـــب ســـكـــان هـ
ــع انـــطـــالق  ــن شـــهـــر مــ بـــيـــوتـــهـــا، مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
التي أفضت إلى سيطرتها  املعارضة  معركة 
على مــدن وبــلــدات عـــدة، قبل أن تــتــراجــع عن 
مــــعــــردس، وكــــوكــــب، ومــــعــــان، إبــــــان الـــخـــالف 
الـــدمـــوي بـــن جــنــد األقـــصـــى، وحـــركـــة أحــــرار 
الــشــام. وقــد شهد ريــف حماة الشمالي خالل 
ــبـــوع املـــاضـــي وحـــــده، نــحــو 1400 غـــارة  األسـ
جــويــة مـــن طـــيـــران حــربــي ومـــروحـــي فـــي ظل 
اســتــقــدام قـــوات الــنــظــام تــعــزيــزات كــبــيــرة إلــى 
مناطق شمال حماة، ملنع قوات املعارضة من 

استرداد املدن التي خسرتها.

فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أال مــعــلــومــات لــديــه 
حــــول حــقــيــقــة الــتــفــاصــيــل املــســربــة بــعــد لــقــاء 
ولد  إسماعيل  األممي  باملبعوث  االنقالبين 
الــشــيــخ أحـــمـــد، أبــــدى مـــصـــدران قــيــاديــان في 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن وحـــــزب صـــالـــح تــرحــيــبــًا 
واعتبر  املــنــشــورة.   التفاصيل  تــجــاه  مبدئيًا 
ــن مـــضـــامـــن  ــ ــــرج عــ ــخـ ــ ــا ال تـ ــ ــهـ ــ املـــــــصـــــــدران أنـ
الــنــقــاشــات الــتــي تــركــزت حــولــهــا املــفــاوضــات 
فــي الكويت وغيرها مــن الــجــوالت، إال أنــه لم 
يتأكد ما إذا كانت اإلجراءات األمنية املقترحة 
الــحــكــومــة، أم أن  ستجري أواًل وفــقــًا لــشــروط 
ــة ســتــجــري  ــيـ ــنـ اإلجــــــــــراءات الــســيــاســيــة واألمـ
تأكدت  لــو  فيما  املقترحات،  وتعد  بالتزامن. 
ــقــــت عــلــيــهــا مــخــتــلــف األطــــــــراف، نسخة  ووافــ

الــتــي قدمتها  الخليجية  املـــبـــادرة  مــن  قــريــبــة 
دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، 
الرئيس  نــقــل  ــرز مضامينها  أبـ كــانــت  والــتــي 
إلى  عبدالله صالح صالحياته  السابق علي 
ــادي،  ــذاك( عـــبـــدربـــه مــنــصــور هــ ــنـ ــيـ نــائــبــه )حـ
وتشكيل حكومة وفاق وطني باملناصفة بن 
حزب صالح والقوى املؤيدة للثورة الشبابية.

في غضون ذلــك، نفى نائب وزيــر الخارجية 
الكويتي، خالد الجارالله، أمس اإلثنن، قيام 
بــالده بوساطة بن األطــراف اليمنية إلنهاء 
أخبار تحدثت  الــبــالد. وردًا على  في  الحرب 
عـــن وجــــود وســـاطـــة كــويــتــيــة ـ عــمــانــيــة، قــال 
الـــجـــار الــلــه إنـــه »ال تــوجــد وســـاطـــة كويتية 
في هــذا اإلطـــار، ولكن يوجد دائمًا استعداد 

كــويــتــي لــدعــم الــجــهــود الــهــادفــة لــوضــع حد 
لهذه الــحــرب فــي الــيــمــن«، بحسب مــا أوردت 
ــار إلــى أن املبعوث   وكــالــة »األنـــاضـــول«. وأشـ
األممي »يبذل جهوده في هذا املجال، ولديه 
توافق وحل«.  إلى  الوصول  بإمكانية  تفاؤل 
ــكـــويـــت اســـتـــضـــافـــت  مــــشــــاورات  يـــذكـــر أن الـ
السالم اليمنية، برعاية األمم املتحدة، ألكثر 
مــن 90 يــومــًا، بــن 21 أبــريــل/ نيسان وحتى 
6 أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، لــكــنــهــا فــشــلــت في 

تحقيق السالم. 
 

هجومان لهادي وبن دغر
 الرئيس اليمني، أمس 

ّ
في هــذه األثــنــاء، شــن

بعد  الحوثين  اإلثــنــن، هجومًا جديدًا على 
فشل الهدنة التي أعلنت أخيرًا. ونقلت وكالة 
التي  نسختها  فــي  )ســـبـــأ(،  اليمنية  األنـــبـــاء 
تديرها الشرعية، عن هادي قوله أمس خالل 
االجــتــمــاع مــع الــســفــيــر الــصــيــنــي لـــدى اليمن 
تــيــان تــشــي،  إن«االنــقــالبــيــن خــرقــوا الهدنة 
التي أعلنتها األمم املتحدة )نهاية األسبوع 
املاضي ملدة 72 ساعة( وكانت بالنسبة لهم 
فــرصــة لــلــتــمــدد واالنـــتـــشـــار واالعــــتــــداء على 
األبــريــاء وتهديد حــدود الــجــوار«. من جهته، 
انــتــقــد رئــيــس الـــــوزراء الــيــمــنــي، أحــمــد عبيد 
ــران، متهمًا إياها  بــن دغـــر، أمــس اإلثــنــن، إيــ
»تــأديــة دور بـــارز فــي تعنت االنــقــالبــيــن«.  بـــ
وأضـــاف بــن دغـــر، خــالل لقائه فــي العاصمة 
األردنــيــة عــّمــان، مــع نظيره هــانــي امللقي، أن 
»إيــران تــؤدي دورًا في تعنت الحوثين  من 
السياسية  واملــواقــف  بالسالح  خــالل دعمهم 
ــة )ســـبـــأ(.  ــالـ ــام 2004«، بــحــســب وكـ ــعـ الـ مــنــذ 
وأعــــــرب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي عـــن تطلع 
فــي  دورًا  األردن  ــــؤدي  ــ يـ أن  إلـــــى  حـــكـــومـــتـــه 
إقناع الحوثين وقــوات صالح بالعدول عن 
مشروعهم الذي ينهي العملية السياسية في 

اليمن، على حد قوله.

عراقيل أمام تحرير تل رفعت... 
والقتل يتمدد إلى إدلب وريف حماة

ضحايا قصف دوما )عبد دوماني/فرانس برس(

تفقد  المبعوث األممي موقع غارة صالة العزاء في صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

بدر الراشد

تبعد مدينة كركوك العراقية عن 
املوصل ما يزيد عن الساعتني 

بقليل، بالسيارة. أي أن استهداف 
املدينة من قبل قرابة 74 انغماسيًا/

انتحاريًا من عناصر تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش(، ال يحتمل أن 

يكون تكتيكًا عسكريًا ملواجهة 
حصار التنظيم داخل املوصل. 

صحيح أيضًا أن عناصر التنظيم 
يتواجدون في الحويجة بالقرب من 
كركوك، لكن حجم البلدة ووضعها 

االستراتيجي ال يجعل استهداف 
كركوك تكتيكًا عسكريًا، إلنقاذ 
الحويجة. هناك رسالتان لهجوم 

كركوك، املدينة املحصنة بعشرات 
اآلالف من عناصر البشمركة، أولها 

استعراضي. فالتنظيم يستعرض 
قوته كعادته. فبعد دخول املوصل 

في 2014، حاول أن يتحدث عن 
قرب »معركة بغداد« ليزحف الحقًا 
باتجاه أربيل، الخطوة التي أدت إلى 
تدخل التحالف الدولي ضد »الدولة 

اإلسالمية« بقيادة الواليات املتحدة، 
وشن حمالت قصف على التنظيم، 

لم تتوقف منذ ذلك الحني. وأثناء 
هجوم القوات الحكومية العراقية 

ومليشيات »الحشد الشعبي« 
الطائفية على الرمادي، تحدث 
التنظيم عن »معركة سامراء«. 
هنا تأتي رسالة مشابهة اليوم 

»أنتم تحاصرون املوصل، لكننا 
سنضرب في كركوك«. يريد أن 
يقول التنظيم ألتباعه وخصومه 

على السواء، إنه ما زال قادرًا على 
املبادرة، واإليالم. الرسالة الثانية 

أكثر وضوحًا وصخبًا. يريد 
»داعش« أن يقول للعالم، والواليات 
املتحدة تحديدًا، إن معركة املوصل 

ليست النهاية. فالتنظيم حتى 
وهو محاصر في املوصل، قادر 
على الضرب في مدينة محصنة 
ومستقرة مثل كركوك. الخطوة 

التي تلمح إلى مستقبل العراق بعد 
فقد التنظيم هيمنته على املوصل: 

ظهور لالنتحاريني فجأة في أي 
مكان، نشر الفوضى والقتل والدمار 
لساعات، وهنا ينتهي كل شيء، في 

معركة استنزاف قد تطول. 
يريد التنظيم أن يقول إنه وإن 

فقد سيطرته على مدينة أو 
محافظة عراقية، إال أن هناك آالف 

االنتحاريني الذين إن لم يتمكنوا 
من مواصلة القتال على األراضي 

السورية، سيمتلكون زمام املبادرة، 
ويضربون بقوة في العراق، في أي 
مكان. أي أن حلم العراق بالوصول 
إلى مرحلة ما بعد »داعش«، ما زال 

بعيد املنال.

تشير تسريبات االنقالبيين 
في اليمن إلى أن خطة 

السالم، التي يحملها 
المبعوث األممي 

إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، تتضمن حكومة 

وحدة ونائَب رئيس 
توافقيًا فضًال عن 

انسحاب تحالف االنقالب 
من 3 محافظات

أعلنت قوات الشرعية في اليمن، أمس اإلثنين، أن 5 من مسلحي جماعة 
اهلل  عبد  علي  المخلوع  للرئيس  الموالية  والقوات  )الحوثيين(  اهلل  أنصار 
الشرقية  األحــيــاء  فــي  ُقتلوا  صــالــح، 
لمدينة تعز، خالل مواجهات متفرقة 
انــدلــعــت فــي أكــثــر مــن مــكــان على 
أن  وذكــرت  ساعة.   24 من  أكثر  مدى 
المقاومة  الحوثيين هاجموا مواقع 
مما  المحافظة،  حي  في  والشرعية 
بجوار  الجانبين  بين  معارك  إلــى  أدى 
محيط  وفــي  المركزي،  البنك  مبنى 
القصر الجمهوري، شرقًا، دون أن يحرز 

المهاجمون أي تقدم ميداني.

صّد هجمات في تعز
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  شرق
      غرب

أوكرانيا تحتج 
ضد نظام األسد

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ــــت  ــ ــدعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
األوكـــرانـــيـــة الــقــائــم بــأعــمــال الــنــظــام 
كييف، حسن خضور،  في  السوري 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات رئــيــســة 
مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، هــديــة 
عباس، بشأن اعتراف دمشق بضم 
روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. 
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــا بـــيـــتـــســـا،  ــ ــنــ ــ ــاريــ ــ األوكــــــــرانــــــــيــــــــة، مــ
بــرافــدا«،  »أوكراينسكايا  لصحيفة 
أبلغت  إن حكومتها  اإلثــنــن،  أمــس 

الطرف السوري بأن
»مثل هذه التصريحات هي خطوة 
ــة تـــجـــاه بــــالدنــــا ومــثــيــرة  ــ غـــيـــر وديــ

الستياء عميق«.
)العربي الجديد(

بنكيران: الوطن انتصر 
في انتخابات المغرب

أول اجتماع لحكومة تصريف  في 
األعــــــمــــــال املــــغــــربــــيــــة، أكـــــــد رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة املـــكـــلـــف لــــواليــــة ثــانــيــة، 
أمــس اإلثنن،   ، اإللــه بنكيران  عبد 
أن االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، فـــي 7 
الــــجــــاري،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
»مــــرت بــــردًا وســـالمـــًا عــلــى الــبــالد، 
واملـــهـــم فــيــهــا أن الـــوطـــن انــتــصــر«. 
ــنــــكــــيــــران مــــشــــاوراتــــه  ويــــــواصــــــل بــ
مـــع الــعــديــد مـــن األحـــــزاب لتشكيل 
بأن  تعهد  وقــد  العتيدة.  الحكومة 
يـــواصـــل بــعــد االنـــتـــخـــابـــات املــســار 
إلـــى جــانــب املــلــك محمد الــســادس، 
كل واحد في منصبه وموقعه، وفق 

قوله.
)العربي الجديد(

السعودية: سنواصل 
مكافحة حزب اهلل

ــر الـــدولـــة فـــي الــســعــوديــة،  ــ نــقــل وزيـ
وزيــــر الــثــقــافــة واإلعــــــالم بــالــنــيــابــة، 
ــد، فــي  ــيـ ــعـ ــد بــــن سـ ــعـ ــام بــــن سـ عــــصــ
بــــيــــان، تـــمـــســـك املـــمـــلـــكـــة بــمــواصــلــة 
ــتــــه »مــــكــــافــــحــــة األنــــشــــطــــة  ــمــ مــــــا ســ
ــيـــة« لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي.  ــابـ اإلرهـ
ــاء املـــوقـــف بــعــد جــلــســة مجلس  وجــ
ــوزراء الـــســـعـــودي، الــتــي تــرأســهــا  ــ ــ الـ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز فــي  املـ
الرياض.  بالعاصمة  اليمامة  قصر 
وأوضح بيان بن سعيد أن الرياض 
الشركاء  مــع  العمل  »فــي  ستستمر 
الــعــالــم، لكشف أنشطته  أنــحــاء  فــي 

اإلرهابية واإلجرامية«.
)األناضول(

مصر تدرس دمج وزارات 
لمواجهة األزمة

كــشــفــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة، 
أمــس اإلثــنــن، عــن أن الفترة املقبلة 
 وزاريــًا في حكومة 

ً
ستشهد تعديال

رئـــيـــس الــــــــــوزراء املــــصــــري، شــريــف 
الــتــغــيــيــر  أن  مـــــؤكـــــدة  ــل،  ــيــ ــاعــ ــمــ إســ
هدفه األول دمــج عــدد من الـــوزارات 
الــبــالــغ عــددهــا 34 حقيبة، مــن أجل 
تــرشــيــد االســـتـــهـــالك والــنــفــقــات في 
األزمــات  الــــوزارات وملواجهة  بعض 
بها  تمر  التي  الخانقة  االقتصادية 

البالد في الوقت الحالي. 
)العربي الجديد(

مفاوضات 
إيرانية ــ أوروبية

ــي  ــ ــاد األوروبــ ــحــ ــران واالتــ ــ تــعــقــد إيــ
ــات فــــــي بـــــروكـــــســـــل عــلــى  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ مــ
مستوى مساعدي وزراء الخارجية، 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون األول 
ــدد مــــن املـــلـــفـــات،  ــ ــبـــل، لــبــحــث عـ ــقـ املـ
ــاد املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ بــحــســب مــــا أفــ
الخارجية اإليرانية، بهرام قاسمي 
)الــصــورة(، أمــس اإلثــنــن. وذكــر أن 
املــحــادثــات مــع االتـــحـــاد األوروبــــي 
ــدة وســـتـــســـتـــمـــر فــي  ــ ــذ مــ ــنـ بـــــــدأت مـ
املــســتــقــبــل لــبــحــث قـــضـــايـــا هـــامـــة، 
ــان،  ــ ــســ ــ ــــوق اإلنــ ــقـ ــ ــلــــف حـ ــا مــ ــهــ ــنــ ومــ
بــاإلضــافــة إلــى بحث أفــق التعاون 
الــثــنــائــي وتـــبـــادل الــخــبــرات فــي ما 
واالقتصاد  بالتكنولوجيا  يتعلق 

وغيرها من املسائل.
)العربي الجديد(
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بغداد تنفي مشاركة 
قوات تركية في المعارك 
ــيــــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة  نـــفـــت قــ
فــي الــعــراق، أمــس اإلثــنــن، مشاركة 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــل. وقــــــــال املــ ــ ــــوصــ املــ
ــيـــادة الــعــمــلــيــات، الــعــمــيــد يحيى  قـ
رســـول، فــي بــيــان، إن »األنــبــاء التي 
ــة تـــركـــيـــا فــي  ــاركـ ــشـ ــن مـ تـــحـــدثـــت عــ
عن  عارية  نينوى،  عمليات تحرير 
الــصــحــة«، مضيفًا أن »تــلــك الــقــوات 
لن تشارك في العمليات بأي شكل 

من األشكال«.
)العربي الجديد(

جاووش أوغلو: قتلنا 
17 متشددًا في الموصل

ــيــــة الـــتـــركـــي،  قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مولود جاووش أوغلو )الصورة(، 
املدفعية  نــيــران  إن  اإلثـــنـــن،  أمـــس 
التركية قتلت 17 من أعضاء تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« )داعــش(، منذ 
بــــدء مــعــركــة لـــطـــردهـــم مـــن مــديــنــة 
جاووش  وأعلن  العراقية.  املوصل 
ــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــو، خــ ــ ــلـ ــ أوغـ
ــارك  ــان مـ مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي جــ
أيرولت في أنقرة، أن أربع مقاتالت 
ــراز »أف 16« تتأهب  تــركــيــة مــن طـ
أن  وأعــلــن  العملية.  فــي  للمشاركة 
أيضًا  أكبر  بشكل  ستنشط  تركيا 
في قتال حزب العمال الكردستاني 

في العراق.
)رويترز(

العبادي ونظيره 
السويدي 

يبحثان تطورات الحرب 
بــحــث رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ــادي )الـــــــصـــــــورة(، مــع  ــبــ ــعــ ــيــــدر الــ حــ
نــظــيــره الــســويــدي ســتــيــفــان لــوفــن، 
فــي بــغــداد، أمــس اإلثــنــن، مجريات 
ــم الـــدولـــي  ــدعــ ــل، والــ مــعــركــة املــــوصــ
املــقــدم إلـــى الـــعـــراق. وقـــال الــعــبــادي، 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بـــحـــضـــور 
ــنــا فــي املــراحــل النهائية 

ّ
لــوفــن، »إن

للمعارك الجارية لتحرير العراق من 
 »كافة املكونات 

ّ
اإلرهاب«، مؤّكدا أن

العراقية تشارك في معركة املوصل، 
ولن نسمح بأي تجاوز على حقوق 
ـــزور لــوفــن  ــيـ اإلنــــســــان فـــيـــهـــا«. وســ
إقليم كردستان للقاء رئيس اإلقليم، 

مسعود البارزاني. 
)العربي الجديد(

الملك سلمان والبشير 
يبحثان تطورات المنطقة

بــحــث املــلــك الــســعــودي ســلــمــان بن 
السوداني  الرئيس  مع  عبدالعزيز 
ــيــــر )الــــــــــصــــــــــورة(، فــي  ــبــــشــ عــــمــــر الــ
الرياض، أمس اإلثنن، مستجدات 
ــــي املـــنـــطـــقـــة. وذكــــــرت  األوضــــــــــاع فـ
ــة أنــــه  ــوديــ ــعــ ــســ وكـــــالـــــة األنــــــبــــــاء الــ
جــــرى خــــالل الــجــلــســة اســتــعــراض 
التعاون  األخــويــة وآفــاق  العالقات 
الثنائي في كافة املجاالت، إضافة 
ــاع  ــ ــــى بـــحـــث مـــســـتـــجـــدات األوضــ إلـ
في املنطقة. يشار إلى أن السودان 
يشارك في التحالف العربي، الذي 
الشرعية  لدعم  السعودية،  تــقــوده 

في اليمن.
)األناضول(

السويد تعيد فتح 
سفارتها في تونس 

أعلن السفير السويدي في تونس، 
فريدريك فــلــورن، أمــس اإلثــنــن، أن 
وزيـــــرة خــارجــيــة الــســويــد، مــارغــو 
والــســتــروم، ســتــشــرف، الــيــوم، على 
في  السويدية  السفارة  فتح  إعــادة 
 13 من  إغالقها ألكثر  بعد  تونس، 
عامًا. وأشار فلورن إلى أن السويد 
كانت أغلقت سفارتها بسبب توتر 
الــعــالقــة مــع تــونــس، بــســبــب وضــع 
التسعينيات.  فــي  اإلنــســان  حــقــوق 
وأوضح أن تونس كانت من ضمن 
5 بـــعـــثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة أغــلــقــتــهــا 
ــلـــك الـــفـــتـــرة لــنــفــس  الـــســـويـــد فــــي تـ

األسباب، وألسباب مادية أيضًا.
)العربي الجديد(

تـــبـــدو الـــوقـــائـــع املـــيـــدانـــيـــة لــتــحــريــر املــوصــل 
ــة اإلســـالمـــيـــة«  ــدولــ ــن تــنــظــيــم »الــ الــعــراقــيــة مـ
 

ّ
ــــيء، فــــي ظـــل ــــشـ )داعــــــــــش(، صــعــبــة بـــعـــض الـ
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة املــشــتــركــة فـــي فتح  فــشــل الــ
الثالث،  الرئيسية  املــدن  إلــى  للدخول  ثغرات 
الــتــي تــســعــى إلــيــهــا مــنــذ أيــــام، وهـــي تلكيف 
ووفقًا  بعشيقة.  مدينة  ومــركــز  والحمدانية 
لــلــقــادة الــعــراقــيــن فـــإن »الــســيــطــرة عــلــى تلك 
الــبــلــدات تــعــنــي بـــدء مــرحــلــة اقــتــحــام مدينة 

املوصل فعليًا«.
وقد تميزت معارك، أمس اإلثنن، باملناوشات 
ــتـــحـــاريـــة  ــيـــدة وتـــــعـــــّدد الـــعـــمـــلـــيـــات االنـ ــبـــعـ الـ
»داعش«، التي استهدفت القوات املهاجمة،  لـ
ــي  ــاروخــ  عـــــن تـــــبـــــادل الــــقــــصــــف الــــصــ

ً
فــــضــــال

التحالف  صّعد  كما  الطرفن،  بن  واملدفعي 
الدولي غاراته الجوية. في هذا السياق، كشف 
املوسوي،  الحسن  عبد  فاضل  الركن  العميد 
»الــعــربــي  مـــن قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــجــمــيــع يــســتــعــجــل الــنــصــر، 

لــذلــك فـــإن املـــعـــارك مــتــواصــلــة ولـــن تــتــوقــف«. 
ولفت إلى أن »ما تحقق جيد، حتى اآلن، لكن 
أنها  بعد ونعتقد  تــبــدأ  لــم  الصعبة  املــرحــلــة 
ستتراوح بن أسبوع إلى 10 أيام«، في إشارة 
إلـــى قـــرب انــهــيــار بــلــدات املــوصــل الرئيسية 
الثالث، الحمدانية وتلكيف وبعشيقة. وأشار 
املـــوســـوي إلــــى أن »املــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
كانت تعتبر معاناة في كل معركة سابقة هي 
التمويل واإلمــداد. وحاليًا هناك وفرة كبيرة 
 
ً
في الذخيرة والعتاد الثقيل واملتوسط فضال
عــن الــقــوات التي تقاتل. لــذا يمكن الــقــول، إن 

داعش ُيستنزف في الوقت الحالي«. 
 »داعش« هجمات كبيرة وواسعة على 

ّ
وشن

الــجــنــوبــي والــشــمــالــي، استهدفت  املــحــوريــن 
قوات الجيش و»البشمركة«. وأفادت مصادر 
»العربي الجديد«، أن »أكثر من 90  عسكرية لـ
 وجريحًا سقطوا في تلك الهجمات من 

ً
قتيال

ضباط  خمسة  بينهم  والــبــشــمــركــة  الــجــيــش 
كبار«. ووفقًا للمصادر، فقد تركزت الهجمات 
الـــشـــورة وطــريــق سنجار  عــلــى محيط بــلــدة 
الجبلي القديم )30 كيلومترًا شمال املوصل(. 
في املقابل، حررت القوات املشتركة أربع قرى، 
الطريق  على  جنوبًا  والكضبة  الخسفة  هي 
املؤدي إلى حمام العليل التي تمثل خاصرة 
املوصل الجنوبية. ومن جهة املحور الشرقي 
تم تحرير قريتي تيس خراب الكبيرة وتيس 
على  سيطرتها  عــن   

ً
فضال الصغيرة،  خــراب 

بلدة كرمليس، املسيحية التاريخية.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال قــائــد عمليات تحرير 
نــيــنــوى، الـــلـــواء الـــركـــن نــجــم الـــجـــبـــوري، في 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إنـــــه »تـــم  ــعــ حــــديــــث إلـــــى »الــ

املشاركة في  القوات  السطح بن  تطفو على 
مــعــركــة تــحــريــر املـــوصـــل، تــحــديــدًا بــن قــوات 
الــجــيــش وجــهــاز مكافحة اإلرهــــاب مــن جهة 
 
ً
وبــــن »الــبــشــمــركــة« مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــضــال
»الحشد  بــن مليشيات  أخـــرى  عــن خــالفــات 
الــشــعــبــي« وأبــنــاء الــعــشــائــر الــعــربــيــة. ووفــقــًا 

الدوحة ـ العربي الجديد

آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  القطريون  يتذّكر 
ــذي يــســمــونــه »األمـــيـــر األب«، الـــذي  ثـــانـــي، الــ
أعلن عن وفاته مساء األحــد، عن عمر يناهز 
بلدهم  استقالل  أعلن  من  بأنه هو  عامًا،   84
عن االستعمار البريطاني، عام 1971، وبأنه 
ســـادس أمـــراء دولــتــهــم، وقــد تــم تشييعه في 
الــدوحــة، أمــس االثــنــن، بجنازة أدى الصالة 
فــيــهــا عــلــى جــثــمــانــه، فـــي جـــامـــع مــحــمــد بن 
ــاب، أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن  ــوهــ عــبــد الــ
حــمــد، وأمـــيـــر قــطــر الــســابــق )األمـــيـــر الـــوالـــد( 
الشيخ حمد بن خليفة. وذكرت وكالة األنباء 
الباكستاني،  الرئيس  أن  الرسمية  القطرية 
مــمــنــون حــســن، الــــذي يــقــوم بـــزيـــارة رسمية 
إلــى الــدوحــة، شــارك فــي أداء صــالة الجنازة، 
إضــافــة إلــى الــــوزراء والــشــيــوخ واملــســؤولــن، 
وأعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى 
الدوحة، وجموع من املواطنن قبل دفنه في 
مــقــبــرة الـــريـــان. وأعــلــن الـــديـــوان األمــيــري في 
قطر، عن استقبال املعزين في قصر الوجبة 
فـــي الــــدوحــــة، ملــــدة ثــالثــة أيـــــام. وكــــان األمــيــر 
الشيخ تميم قد أمر بإعالن الحداد العام في 

الدولة على مدى ثالثة أيام أيضًا.
ــــن مـــلـــوك  ووصـــــــل إلــــــى دولـــــــة قـــطـــر عــــــدد مـ
بـــلـــدان  ــن  ــ مـ خـــصـــوصـــًا  دول،  ومــــســــؤولــــي 
واجــب  لتقديم  الخليجي،  التعاون  مجلس 
الـــعـــزاء. وتـــقـــدم هــــؤالء الــعــاهــل الــســعــودي، 
ــــذي زار  ــز، الــ ــزيـ ــعـ ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـ املـ
 عن العاهل البحريني، 

ً
الدوحة أمس، فضال

تلقى  كما  آل خليفة.  بــن عيسى  امللك حمد 

مــن رؤســاء  اتــصــاالت هاتفية  الشيخ تميم 
امللك محمد  املغربي،  العاهل  تقدمهم  دول، 
الـــســـادس ومـــن رئــيــس فــنــزويــال نــيــكــوالس 

مادورو.
ــد الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن حــمــد آل ثـــانـــي عــام  ولــ
1932، وهــو أحــد أبــنــاء الشيخ حمد بــن عبد 
الله آل ثاني. عن وليًا للعهد في فترة حكم 
الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، وتولى مقاليد 
وأعلن   .1972 فبراير/شباط   22 في  السلطة 
في 3 سبتمبر/أيلول 1971، استقالل قطر عن 
االستعمار البريطاني، إذ ألغى معاهدة عام 
1916 التي كرست االستعمار. وأعاد في شهر 
األول 1990 تشكيل مجلس  ديسمبر/كانون 
ــم تــعــيــن 19 عـــضـــوًا جـــديـــدًا،  ــورى، إذ تـ ــشــ الــ
كما  11 عضوًا سابقًا بعضويتهم.  واحتفظ 
تم إنشاء ديوان املحاسبة للتدقيق بشأن أداء 
األجهزة الحكومية. وساهمت قطر في عهده 
ــــدول الــخــلــيــج  بــتــأســيــس مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
الــجــيــش  كـــمـــا شــــــارك  ــام 1981.  ــ عـ الـــعـــربـــيـــة، 
القطري في حرب تحرير الكويت بعد الغزو 

العراقي عام 1990.
ثــانــي أحد  آل  بــن حمد  الشيخ خليفة  ويــعــد 

تأسست  وقــد  الحديثة.  قطر  دولــة  مؤسسي 
عــام 1977، جامعة قطر. وأنشئت  في عهده، 
في سنة 1982 مؤسسة حمد الطبية، لتقوم 
والعالجية  الطبية  الرعاية  خدمات  بتوفير 
فــي الـــدولـــة. وتــضــم املــؤســســة حــالــيــًا خمسة 
األمــراض  إلى عيادة  باإلضافة  مستشفيات، 
األولــيــة.  الصحية  الــرعــايــة  ومــراكــز  النفسية 
قام  عــام 1971،  فــي قطر  الحكم  توليه  وفـــور 
ــادة عـــدد  ــ ــ ــــالل زيـ بــتــوســيــع الـــحـــكـــومـــة مــــن خـ
الحقائب الوزارية. وعّن وزيرًا للخارجية، ثم 
عن مستشارًا له في شؤون البالد اليومية، 

كما قام عام 1972 بتعديل الدستور.
النفط في عهد  البالد من  وارتفعت عائدات 
اتفاقيات  لزيادة عدد  األب«، نتيجة  »األمير 
الشراكة في اإلنتاج، والتي وقعتها الحكومة 
اتفاقيتا  وأبــرمــت  أجنبية.  نفط  شركات  مع 
مشاركة فــي اإلنــتــاج مــع شركة »اســتــانــدارد 
فــي فبراير/شباط عــام 1985،  أف أوهــايــو«، 
فــي فبراير 1986. كما  ومــع شركة »أمــوكــو« 
أبـــرمـــت اتــفــاقــيــة أخـــــرى فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 1989 بن قطر وشركة »إلف أكيتان« 

النفطية الفرنسية.
ثــانــي في  وتــولــى الشيخ حمد بــن خليفة آل 
يونيو/حزيران 1995 الحكم، وكان قد بويع 
وليًا للعهد في مايو/أيار 1977. وتنازل عن 
الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 
يــونــيــو/حــزيــران 2013. وشــهــدت دولـــة قطر 
فــي عــهــده إقــــرار دســتــور دائـــم تــم التصويت 
االقتصاد  في  واسعًا  نهوضًا  وعرفت  عليه، 
والتنمية، وتطورًا مشهودًا في تقدم العمران 

والتعليم والرياضة والخدمات.

أقــدامــنــا  الـــيـــوم، وثــّبــتــنــا  تــقــدم كبير  تحقيق 
فـــــي املــــنــــاطــــق الــــــرخــــــوة واملـــــــحـــــــررة حـــديـــثـــًا 
إلى  ولفت  املــوصــل«.  نحو  والتحرك مستمر 
أن »التنظيم فــي حالة تــراجــع«، واصــفــًا دور 
»الرئيسي«.  بـ املعركة  فــي  الــدولــي  التحالف 
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية داخل 
»التنظيم  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ املــوصــل 
شملت  املــديــنــة،  داخــــل  تلغيم  بعمليات  بـــدأ 
مـــنـــازل ومــبــانــّي ومـــحـــالت وطـــرقـــًا وحــواجــز 
في  الــواقــعــة  األحــيــاء  فــي  غالبيتها  معدنية، 
األطـــــــــراف«. بــــدورهــــا، أفــــــادت خــلــيــة اإلعــــالم 
العراقية تمكنت  »الــقــوات  أن  أمــس،  الحربي، 
مـــن تــحــريــر 74 مــنــطــقــة فـــي األســـبـــوع األول 
من معركة املــوصــل«. كما بــدأت مشاكل عدة 

الــجــنــوبــيــة والشمالية  املـــحـــاور  ملــصــادر فــي 
»أبــرز املشاكل تتمثل بوجود  للموصل، فإن 
شــعــارات طائفية ألفـــراد مــن الجيش وجهاز 
مكافحة اإلرهــاب يرفضها األكــراد. وأدت في 
حاالت عدة إلى شجار بن الجنود تم حلها 
 عن جودة نوعية الطعام التي 

ً
بسرعة، فضال

مقارنة  الــبــشــمــركــة،  عــنــاصــر  عليها  يحصل 
برداءة طعام القوات التابعة لبغداد«. وأفيد 
أيضًا، عن بدء عمليات تضييق من مليشيات 
الــحــشــد لــقــوات الــعــشــائــر، عــبــر قــطــع الطريق 
تلك  العليل على  الشورة وحمام  الرابط بن 

القوات التي تم تدريبها من قبل أنقرة.
وبــحــســب املـــصـــادر ذاتـــهـــا فـــإن تــلــك املــشــاكــل 
تتصاعد وقــد تتطور، لــذا فــإن زيـــارات قــادة 
العراقي  بالجيش  كبار  وضــبــاط  املليشيات 
»البشمركة«،  مــن  قـــادة عسكرين  عــن   

ً
فــضــال

ــاءت لــتــرتــيــب األوضـــــاع وســحــب التشنج  جــ
وحل تلك املشاكل.

الـــهـــجـــرة  وزارة  أفـــــــــادت  األثــــــنــــــاء،  هــــــذه  ــــي  فـ
ــّروا  الـــعـــراقـــيـــة، أن أكـــثـــر مـــن 3 آالف مـــدنـــي فــ
ــل بــســبــب الـــقـــتـــال، وتــم  مـــن ضـــواحـــي املـــوصـ
ُجــّهــزت  ومــعــســكــرات  فــي مخيمات  إسكانهم 
بشكل مسبق. من جهته، انتقد عضو منظمة 
ــداد، أكـــرم  ــغـ ــان الــعــراقــيــة فـــي بـ حــقــوق اإلنـــسـ
تجاه  بغداد  »غموض  بـ ما وصفه  العبيدي، 
املــدنــيــن فــي املـــوصـــل«. وأضــــاف فــي حديث 
»العربي الجديد«، أنه »تم تسجيل أكثر من  لـ
100 قتيل وجــريــح مــدنــي، مــنــذ بـــدء املــعــارك 
 وامرأة كما سجلنا أكثر 

ً
بينهم نحو 50 طفال

من 40 عملية إعدام لداعش بحق املدنين«.
أحمد، براء...

تهجير 
في كركوك

مجلس 
إدارة 

االستثمار

اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش( عــلــى املــحــافــظــة يــوم 
الجمعة، في محاولة منه لتخفيف الضغط 
على عناصره فــي املــوصــل. وبــاشــرت قــوات 
البشمركة، جناح حزب االتحاد الكردستاني 
بـــزعـــامـــة جــــالل طـــالـــبـــانـــي، بــعــمــلــيــات طــرد 
 
ً
ــة فـــي كــــركــــوك، فــضــال ــازحـ ــل عــربــيــة نـ ــوائـ عـ

عــن هدمها عــشــرات املــنــازل لــعــوائــل عربية 
مـــن ســكــان كـــركـــوك األصــلــيــن تــحــت ذرائـــع 

مختلفة.
وأكدت مصادر داخل املدينة تنفيذ حمالت 
اعتقال واسعة بن الشبان النازحن طاولت 
اعتقال قضائية  أي مذكرة  دون  املئات، من 
تـــقـــوم بــهــا ســلــطــات كـــركـــوك الـــتـــي تخضع 
لسلطة حــزب االتــحــاد منذ أحـــداث يونيو/

»داعـــش«  فيها  الــتــي سيطر  حــزيــران 2014 
على مدن عراقية مختلفة. 

ــًا ملــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي كــــركــــوك، فــقــد  ــقــ ووفــ
الــهــدم أكثر مــن 150 منزال  طــاولــت عمليات 

عشر عامًا املاضية تكشف اصطدامهم برغبة 
الـــجـــيـــش أو االســـتـــخـــبـــارات فــــي مــشــاركــتــهــم 
أعــمــالــهــم، أو فــــرض شــــروط مــجــحــفــة عليهم 
لــيــتــمــتــعــوا بــمــصــالــحــهــم مــنــفــرديــن«. ويشير 
إلـــى أن »الــعــديــد مـــن املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة 
ــنـــور بــســبــب تــعــنــت الــجــيــش في  لـــم تــبــصــر الـ
لــه فــي زمن  التخلي عــن األراضـــي املخصصة 
الـــحـــرب لــصــالــح املــســتــثــمــريــن«. ويــكــشــف أنــه 
ــن املـــخـــطـــط خـــــالل وضـــــع مـــشـــروع  ــم يـــكـــن مــ لــ
الـــقـــانـــون، أن تــســنــد رئـــاســـة املــجــلــس األعــلــى 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، أســــوة بــتــجــربــة سابقة 
ــاء مــجــلــس أعـــلـــى لــالســتــثــمــار فـــي عهد  إلنـــشـ
أنور السادات، إذ كان املجلس برئاسة رئيس 
الـــوزراء. إال أن السيسي أصــدر تعليمات بأن 
يــكــون هــو رئــيــس املــجــلــس األعــلــى، بحجة أن 
املستثمرين  وأن  املستثمرين،  يطمئن  »هـــذا 
األجـــانـــب الــذيــن الــتــقــاهــم مــن كــل الجنسيات 

طالبوه أن يتدخل شخصيًا لحل مشاكلهم«.
ــبـــرر الــســيــســي لــيــس  ويــعــتــبــر املـــصـــد ر أن مـ
وجــيــهــًا، ألن تــدخــلــه لــحــل املــشــاكــل ال يتطلب 

الموصل ـ أحمد الجميلي 
بغداد ـ براء الشمري

انتهى ثامن أيام معركة املوصل بال 
مؤشرات تفيد بقرب الوصول إلى 
أســــوار املــديــنــة، إذ ال تـــزال املــعــارك 
ــرب الـــبـــلـــدات والــقــصــبــات  ــ ــل وقـ ــ تـــجـــري داخـ
ــا بن  املــحــيــطــة بـــهـــا، بــمــســافــات تــــتــــراوح مـ
12 و20 كــيــلــومــتــرًا، عـــدا املـــحـــور الــجــنــوبــي 
الــــذي يــــزال يـــــراوح مــكــانــه مــنــذ يـــومـــن. في 
ــوازاة ذلــــك، بــــدأت مــالمــح مــشــاكــل جــديــدة  ــ مـ
املــوصــل  مــعــركــة  عــلــى خلفية  للعلن  تــظــهــر 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، مـــــع تـــســـجـــيـــل قــــيــــام قـــــوات 
ألبناء  تهجير  بعمليات  الكردية  البشمركة 
 
ً
كــركــوك، فضال في محافظة  العربي  املكون 

العشرات  طــاولــت  هــدم  عمليات  تنفيذ  عــن 
من منازل السكان العرب في املحافظة على 
ها تنظيم »الدولة 

ّ
خلفية الهجمات التي شن

القاهرة ـ العربي الجديد

ــري،  تــــزامــــن إصـــــــدار الـــرئـــيـــس املـــصـ
عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا 
لالستثمار  أعــلــى  مجلس  بتشكيل 
برئاسته، مع موافقة حكومته على مشروع 
من  العديد  يلغي  لالستثمار،  جــديــد  قــانــون 
ــام الــتــي تــضــمــنــتــهــا الــتــعــديــالت الــتــي  ــكـ األحـ
صـــــدرت قــبــيــل مــؤتــمــر دعــــم اقـــتـــصـــاد مصر 
ــــارس/آذار  الـــذي أقــيــم فــي شـــرم الــشــيــخ فــي مـ
أثــبــتــت فشلها وعـــدم جــدواهــا  2015، والــتــي 
تشكيل  أن  والالفت  للمستثمرين.   بالنسبة 
املجلس األعلى الجديد لالستثمار يتناقض 
فـــي جــــزء مــنــه مـــع مـــا يــنــص عــلــيــه مــشــروع 
الــقــانــون الــجــديــد، األمــــر الــــذي يــعــكــس فشل 
الــدوائــر الرسمية املــصــريــة فــي الــحــد األدنــى 
مــــن الــتــنــســيــق. كـــمـــا يــعــكــس وجــــــود صــــراع 
عــلــى إدارة قــطــاع االســتــثــمــار بـــن األجــهــزة 
»الــســيــاديــة«  بـــ املــســمــاة  واألمــنــيــة  العسكرية 
ــزة الــحــكــومــيــة الــبــيــروقــراطــيــة  ــهــ وبـــــن األجــ
االستثمار  وهيئة  االستثمار  بــوزارة  ممثلة 

وقطاعاتها املختلفة.
ــقــــانــــون الــــــذي أقــــرتــــه الــحــكــومــة  ــــروع الــ ــــشـ ومـ
وستحيله إلى مجلس النواب يتضمن إنشاء 
ــلـــى لــالســتــثــمــار بـــرئـــاســـة رئــيــس  مــجــلــس أعـ
الحكومة وعدد  الجمهورية وعضوية رئيس 
كبير من الوزراء منهم وزيرا الدفاع والداخلية 
وممثلي أجهزة االستثمار املختلفة و9 خبراء 
وجــاء  الحــقــًا.  الــرئــيــس  يختارهم  اقتصادين 
ــقــــرار الـــــذي أصــــــدره الــســيــســي قــبــل صـــدور  الــ
القانون املرتقب، مكرسًا الوضع املميز للجيش 
االستخباراتية  والــدائــرة  مــن جهة  والــشــرطــة 
- الــرقــابــيــة الــتــي شــكــلــهــا الــســيــســي ملــعــاونــتــه 
مــصــدر  ويــــقــــول  ــة.  ــ ــ ــدول ــ الــ شـــــــؤون  إدارة  فــــي 
حــكــومــي مطلع شـــارك فــي اجــتــمــاعــات إعـــداد 
إضافة  فــرض  »السيسي  إن  القانون  مــشــروع 
املجلس  لتشكيل  والــداخــلــيــة  الـــدفـــاع  وزيــــري 
املذكور في القانون، ثم فاجأنا بضم رئيسي 
االســـتـــخـــبـــارات والـــرقـــابـــة اإلداريــــــــة«. واعــتــبــر 
أن هــــذه »رســـالـــة ســلــبــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن، ألن 
العرب  خاصة  وبصفة  األجــانــب  املستثمرين 
العسكرية  العقليات  مع  التعاون  يفضلون  ال 
بخبراتهم  قياسًا  املصرية  واالستخباراتية 
الـــســـابـــقـــة مـــعـــهـــا«. ويــــشــــرح إن »الـــعـــديـــد مــن 
املستثمرين قدموا شكاوى على مدار خمسة 

ــران، ومــنــاطــق في  ــزيــ ــد حــ ــ فـــي مــنــاطــق واحـ
قضاء الــدبــس، إضــافــة إلــى مــنــازل فــي قرية 
قتبه جنوب وجنوب غربي كركوك بواسطة 
الــــجــــرافــــات. وتـــــم ذلـــــك بـــعـــد طـــــرد الـــعـــوائـــل 
العربية منها بحجة أنهم حواضن لتنظيم 
اعــتــقــال نحو 350 مدنيًا  تــم  »داعــــش«. كما 
مــن دون مــذكــرات قبض، فــي حــن تتواصل 
عمليات طرد النازحن العرب من املسلمن 
ــنـــة. ووجــــــدت إدارة  واملــســيــحــيــن مـــن املـــديـ
كريم،  الدين  نجم  املحافظ،  بزعامة  كركوك 
القيادي في حزب االتحاد، وأحد املعروفن 
بعالقاته املمتازة مع اإليرانين، في سلسلة 
ــداءات اإلرهـــابـــيـــة الــتــي تــعــرضــت لها  ــتــ االعــ
املــاضــي، والتي خلفت  الجمعة  يــوم  املدينة 
نحو 200 قتيل وجريح من املدنين واألمن، 
الذي  النازحن  لتنفيذ مخطط طرد  فرصة 
املاضي بضغوط  الشهر  إلغائه  إلى  اضطر 
من األمم املتحدة وأطراف سياسية مختلفة 

داخل البالد. 
من جهته، أشار عضو البرملان العراقي عن 
»تحالف القوى العراقية«، ظافر العاني، إلى 
 »الــقــوات الــكــرديــة هــدمــت نحو 60 منزاًل 

ّ
أن

للسكان العرب في حي واحد حزيران وسط 
كــركــوك«. وتــحــدث عــن تــعــّرض األهــالــي من 
العربي إلى »حملة تهجير قاسية«،  املكون 

ــلــــى  ــلــــس األعــ املــــجــ ــرأس  ــ ــتــ ــ يــ أن  ــــرورة  ــــضــ ــالــ ــ بــ
لالستثمار، ال سيما أن إدارة هذا امللف بشكل 
ســيــاســي يــثــيــر قــلــق املــســتــثــمــريــن، خصوصًا 
األوروبين. ويرجح أن يكون هذا األمر »جزءًا 
من شخصية السيسي غير الواثقة في أي من 
مرؤوسيه، كما أنه يتخيل أنه ملم وخبير في 

بــعــد الــتــفــجــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا محافظة 
ــــاف  ــي. وأضــ ــ ــاضـ ــ ــــوم الـــجـــمـــعـــة املـ كــــركــــوك يــ
»اتــصــلــنــا بــرئــيــس الـــــــــوزراء، الـــقـــائـــد الــعــام 
لــلــقــوات املسلحة حــيــدر الــعــبــادي وتــجــاوب 
ــّددًا عــلــى رفـــضـــه أي عــمــلــيــات  ــشــ مـــعـــنـــا«، مــ
الــقــومــيــات  لــجــمــيــع  كــــركــــوك   

ّ
مــمــاثــلــة »ألن

واملكونات«.
بــدورهــا، وصفت هيئة علماء املسلمن في 
الـــعـــراق مــا يــجــري فــي كــركــوك بـــاإلجـــراءات 
التعسفية املؤسفة. وأشارت إلى أن »األجهزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــواتــــهــــا األمــــنــــيــــة، بــمــخــتــلــف 
تقوم  الرسمية،  وغير  الرسمية  تشكيالتها 
الــنــازحــن في  بـــإجـــراءات تعسفية طــاولــت 
كــركــوك«. وأكـــدت، فــي بــيــان أصــدرتــه، رصد 
تجاوزات مختلفة، أبرزها إلقاء التهم جزافًا 
ــاء بــأنــهــم  ــــ عــلــى الـــعـــائـــالت الـــنـــازحـــة، واالدعـ
سبب دخول مسلحي »داعــش« إلى املدينة. 
ــــوات واملــلــيــشــيــات  ــقـ ــ وأشـــــــــارت إلـــــى هـــــدم الـ
املرافقة لها منازل ومساكن ُبنيت في منطقة 
التجاوز في حي واحد حزيران. كما عمدت 
هذه القوات، وفقًا للبيان نفسه، إلى سحب 
الوثائق الرسمية للنازحن ومداهمة منزل 
أحد القضاة من أهالي الحويجة، واملطالبة 
بــتــرك مــنــزلــه والـــخـــروج مــن مــديــنــة كــركــوك. 
بإخراجهم  تــهــديــدات  الــنــازحــون  تلقى  كما 
مــن املــنــاطــق الــتــي اســتــأجــروا مــنــازل فيها، 
أو إجــبــارهــم على  إلـــى مخيمات خــارجــيــة، 

الرجوع إلى مناطقهم األصلية.
ــوم ســـلـــطـــات األمــــــــن املــــعــــروفــــة بـــاســـم  ــ ــقـ ــ وتـ
ــايــــش« بــمــرافــقــة الــعــوائــل إلـــى خـــارج  »األســ

بوابة املدينة وتركهم هناك.
وشــهــد االثـــنـــن أول عــمــلــيــة انــتــحــار لــرجــل 
تــم إلــقــاء أثــاثــه خــارج منزل يقيم بــه وطلب 
ــادرة املــحــافــظــة. وبــحــســب وســائــل  ــغـ مــنــه مـ
إعــــالم عــراقــيــة، فـــإن الـــرجـــل، وهـــو نــــازح من 
ــبــــار، أصـــبـــح فـــي حـــالـــة نــفــســيــة صــعــبــة،  األنــ
بعدما أبلغ باملغادرة من املدينة وتم سحب 
ليعثر  وعائلته،  هو  الرسمية  مستمسكاته 

عليه بعد ساعات منتحرًا بحبل في املنزل.
املحلية  الحكومة  عضو  حـــاول  جانبه،  مــن 
التبرير  عــســكــري،  أحــمــد  كــركــوك،  ملحافظة 
لــطــرد أبـــنـــاء املـــكـــون الــعــربــي مـــن املــحــافــظــة 
بــالــقــول، فــي تصريح صــحــافــي، إن »أعـــدادًا 
النازحن دخلوا كركوك، وتسلل  كبيرة من 
معهم عدد من املخربن واإلرهابين، وهذا 
أحــد أســبــاب حـــوادث الجمعة، وهــنــاك قــرار 
ســابــق ملجلس املــحــافــظــة بــإعــادتــهــم«، على 
 »هناك 

ً
حد قوله. ومضى في تبريراته قائال

سببان لعدم عودة النازحن إلى مناطقهم. 
الــبــقــاء  ويـــــريـــــدون  األول ســـبـــب ســـيـــاســـي، 
ألهداف منها القيام بأعمال إرهابية وزيادة 
نسبة العرب في املدينة، واآلخر اقتصادي«، 

على حد قوله. 
واعــتــبــر أن »نـــازحـــي األنـــبـــار قــد تــم تحرير 
وقد  األمــــوال،  يتسلمون  أنــهــم  إال  مناطقهم 
 ولــيــســوا عــلــى اســتــعــداد 

ً
وجــــدوا لــهــم عــمــال

لــلــعــودة إلـــى مــنــاطــقــهــم«، عــلــى حــد وصــفــه. 
ــار الــعــســكــري إلـــى أنـــه يــوجــد بــرنــامــج  ــ وأشـ
سينفذ من اآلن، وهو إعادة النازحن الذين 
تم تحرير مناطقهم األصلية، وجمع الباقن 
ــازحـــن وعــــدم  ــنـ ــالـ فــــي مـــخـــيـــمـــات خـــاصـــة بـ
الــســمــاح لــهــم بــاالخــتــالط مـــع أهـــل املــديــنــة. 
واعــتــبــر أنـــه »مـــن الـــضـــروري أن تــكــون تلك 
املــخــيــمــات بــعــيــدة عـــن املــديــنــة، ال أن تــكــون 

قريبة من مركزها«. 
ــال عــضــو الــكــتــلــة الــعــربــيــة في  مـــن جــهــتــه، قـ
»العربي الجديد«،  كركوك، طارق عبد الله، لـ
إن »رئيس الــوزراء تدخل ونأمل أن تتوقف 
تـــلـــك الــــجــــرائــــم«. ولـــفـــت إلـــــى أن »عــمــلــيــات 
الطرد والتهجير مستمرة وبحجج وذرائع 
مختلفة قدمها داعش أخيرًا لهم«.  وأضاف 
ــدام حــســن جــرف  ــ »األكـــــــراد يــقــولــون إن صـ
مــنــازلــهــم وطــــردهــــم، تــــرى مـــا يــفــعــلــون اآلن 
ــم؟«. كما أشـــار إلــى أن املــكــون التركماني  هـ
أبـــدى تضامنه مــع املــكــون العربي فــي هذه 
األزمة. كما تبرعت عشائر الجنوب العربية 
مــن املــكــون العربي الشيعي بــإيــواء مــن يتم 

طردهم من كركوك.

كل شيء«. وفي املقابل، يرى مصدر في إدارة 
الــتــشــريــع بــــوزارة الــعــدل أن رئــاســة السيسي 
ــاع  ــمــــه وزيــــــــري الــــدفــ لــلــمــجــلــس األعــــلــــى وضــ
والرقابة  االســتــخــبــارات  ورئيسي  والداخلية 
ــة الــكــامــلــة على  ــابـ ــرقـ اإلداريــــــــة »يــســتــهــدف الـ
للمستثمرين،  األراضـــي  تخصيص  إجـــراءات 
ال ســيــمــا فــــي املـــنـــاطـــق الــتــنــمــويــة واملـــنـــاطـــق 
ــتــــي تـــشـــمـــل أمـــاكـــن  الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــجــــديــــدة الــ
حساسة استراتيجيًا ويجب أخذ رأي الجيش 

والشرطة واالستخبارات بشأنها«.
ويــنــص مـــشـــروع قـــانـــون االســتــثــمــار الــجــديــد 
على أن تكون مناطق سيناء والوادي الجديد 
الصعيد، مصنفة  مناطق  وجميع  ومــطــروح، 
فيها  يحصل  تنموية«،  »مناطق  باعتبارها 
ــا  ــزايــ ــار ومــ ــمـ ــثـ ــتـ ــلـــى حــــوافــــز اسـ املـــســـتـــثـــمـــر عـ
إضــافــيــة، مــثــل اإلعــفــاء مــن الــضــرائــب ملـــدة 10 
املستثمر  يتمتع  أن  كما ينص على  ســنــوات. 
بمزايا إضافية في املناطق العمرانية الجديدة 
الداخلة في حيز استخدامات وزارة اإلسكان، 
ــاء مــــن نـــصـــف قــيــمــة ضــــرائــــب الـــدخـــل  ــفـ ــاإلعـ كـ
واألرباح املفروضة على املشروع االستثماري 

والعاملن به ملدة 5 سنوات.
ويــــرى املــصــدر فــي وزارة الــعــدل أن انــضــمــام 
الرقابة اإلداريــة تحديدًا  وزيــر العدل ورئيس 
ــثـــمـــار يــرتــبــط  ــتـ ــــى لـــالسـ ــلـ ــ إلــــــى املـــجـــلـــس األعـ
بمراقبة آليات تنفيذ هذه املزايا، وضمان عدم 
للقانون.  باملخالفة  للحصول عليها  التالعب 
إال أن املصدر الحكومي املختص باالستثمار 
العدل،  وزارة  تبريرات مصدر  يعارض بشدة 
األراضــي  على تخصيص  »املوافقة  أن  مؤكدًا 
على  أن تحصل  يجب  التنموية  املــنــاطــق  فــي 
تراخيص من الجيش واالستخبارات من دون 
الــحــاجــة لــضــم الــجــهــات الــســيــاديــة للمجلس 
ــلــــى لـــالســـتـــثـــمـــار، فــجــمــيــع األراضــــــــي فــي  األعــ
املصري  الجيش  يــد  تحت  التنموية  املناطق 
فعليًا، وهــو يمتلك منها مــا يشاء عــدا مــا تم 
تخصيصه في الثمانينيات من القرن املاضي 
ــمــــار  لــهــيــئــات املــجــتــمــعــات الـــعـــمـــرانـــيـــة واإلعــ
الصناعية«.  والتنمية  السياحية  والتنمية 
ويوضح املصدر الحكومي أن »الــدور املنوط 
باملجلس األعلى الذي يضم الجهات السيادية 
يمس بنية االستثمار في مصر، وال يقتصر 
فــقــط عــلــى مــســألــة تــرخــيــص الــتــخــصــيــص«. 
ويضيف أن »املجلس هو الــذي يرسم الخطة 
ــــات  ــويـ ــ ــــدد أولـ ــــحـ االســــتــــثــــمــــاريــــة لــــلــــدولــــة، ويـ
مع  يتفق  بما  املستهدفة  االستثمار  مشاريع 
خــطــة الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
ـــم االســتــثــمــار الــقــائــمــة، وهـــو مـــن يــحــدد 

ُ
ـــظ

ُ
ون

الـــعـــقـــارات املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة أو لــأشــخــاص 
املعدة لالستثمار،  العامة األخــرى  االعتبارية 

ونظام وطريقة التصرف فيها«.
وتعكس هــذه االختصاصات وجــود تضارب 
ــح الــــجــــهــــات الــــســــيــــاديــــة نــفــســهــا.  ــالـ ــــي مـــصـ فـ
ولــلــجــيــش حـــضـــور نـــافـــذ فـــي جـــهـــاز الــخــدمــة 
الوطنية والهيئة العربية للتصنيع في جميع 
ــاالت. كـــمـــا تــمــتــلــك االســـتـــخـــبـــارات  ــ ــجـ ــ ــذه املـ ــ هـ
ــنـــهـــري ومـــشـــاريـــع إلنـــتـــاج  شــــركــــات لــلــنــقــل الـ
األغــــذيــــة بـــاإلضـــافـــة ملــشــاريــعــهــا اإلســكــانــيــة. 
وهــمــا يــنــافــســان فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة بقصد 
تــحــقــيــق الـــربـــح، فــيــمــا تــمــلــك الــشــرطــة جــهــازًا 
 ملــشــاريــع مــحــصــورة بــمــجــاالت أقــل 

ً
مــســتــقــال

أهــمــيــة مـــن تــلــك الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا الــجــيــش. 
ــر عــلــى  ــبـ ــاز الـــشـــرطـــة بــــصــــورة أكـ ــهـ ويــــركــــز جـ
القطاع الترفيهي واإلسكاني. وبانضمام هذه 
الجهات إلى املجلس األعلى لالستثمار الذي 
الجهات  هــذه  تتحول  واســعــة،  يملك سلطات 
بالنسبة  الوقت  إلــى منافس وحكم في نفس 
للمستثمرين املصرين واألجانب، مما يخلق 
مشاكل جديدة في قطاع يلعب دورًا رئيسيًا 

في أزمة االقتصاد املصري.

تّم تحرير العديد من القرى في األسبوع األخير )هيمن بابان/األناضول(

)Getty/تكريس الدور الرقابي لألجهزة المصرية والجيش على االستثمارات )إد جايلز

اتخذت القوات من اعتداءات »داعش« مبررًا لحملتها )يونس كيليش/األناضول(

تشهد محافظة 
كركوك حملة 

استهداف تتعرض 
لها عائالت عربية 

في المدينة، وهو 
ما ترجم بحملة 

اعتقاالت، فضًال عن 
عمليات هدم منازل، 
بحجج مختلفة، بما 
في ذلك االدعاء بأن 

النازحين هم سبب 
دخول مسلحي 

»داعش«، مع أّن 
من بين من تعّرضوا 

للتجاوزات، عائالت 
مسيحية

القطاع  األمنية على  األجهزة  لتكريس هيمنة  المصري  النظام  يتجه 
برئاسة  االقتصادي واالستثمارات، مع تشكيل مجلس أعلى لالستثمار 

عبدالفتاح السيسي، وبإشراف مباشر من قبله على أعماله
قضيةالحدث

حمالت اعتقال وطرد وهدم 
منازل تطاول أبناء المكّون العربي

السيسي يرسخ سيطرة 
األمن على االقتصاد

رحيلمتابعة

السلم 
المجتمعي

أطلقت مجموعة من 
النائبات العراقيات أمس 

مبادرة للمحافظة 
على السلم المجتمعي 
في محافظة نينوى. 
وتحدثت  النائبة عن 

محافظة نينوى، انتصار 
الجبوري، عن »مجموعة 

إجراءات تسهم في 
كشف الحقائق ومالحقة 

عناصر داعش قضائيًا«

تم اعتقال نحو
350 مدنيًا من دون 

مذكرات قبض

إدارة ملف االستثمار 
بشكل سياسي يقلق 

المستثمرين األجانب

هدم عشرات المنازل 
لعوائل عربية من سكان 

كركوك األصليين

فّر أكثر من 3 آالف 
مدني من ضواحي 

الموصل بسبب القتال

الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني سادس أمير 

لدولة قطر

مشروع القانون 
الجديد يمنح المستثمر 

حوافز ومزايا إضافية

تأخرت القوات العراقية 
في تحرير مناطق رئيسية 

من شأنها التمهيد 
لمعركة الموصل، في 

ظّل بروز تشنّجات بين 
المهاجمين، على 

تخوم المدينة

وّدع القطريون أمس، 
الشيخ خليفة بن حمد 

آل ثاني، إلى مثواه األخير، 
وهو الذي ارتبطت 

مسيرته بإعالن استقالل 
قطر عام 1971
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االحتالل يخشى تآكل ردعهالمغرب: 3 متغيرات ترّجح عزلة »األصالة والمعاصرة«

67
سياسة

  شرق
      غرب
لقاء رباعي بريطاني 

لبحث البريكسيت

وإيــرلــنــدا  اسكتلندا  زعــمــاء  اجتمع 
الــــشــــمــــالــــيــــة وويـــــــلـــــــز مـــــــع رئـــيـــســـة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، تــيــريــزا مــاي 
ــنــــن، لبحث  )الـــــصـــــورة(، أمــــس االثــ
الدور الذي يمكن أن تؤديه األقاليم 
الــــثــــالثــــة فــــي عــمــلــيــة الـــــخـــــروج مــن 
االتحاد األوروبــي. وذكــرت مــاي، أن 
تواجه مفاوضات في غاية  »البالد 
رئيسة  بـــدورهـــا، كشفت  األهــمــيــة«. 
نيكوال ستورجن،  اسكتلندا،  وزراء 
أنها »تسعى إلى مساهمة جادة في 
هيكل صنع القرار، وتريد أن يكون 
لكل من األقاليم األربعة التي تشكل 
بريطانيا صوت في خطة التفاوض 

املقترحة«.
)رويترز(

بريطانيا: اعتقال مشتبه 
به في قضية مطار لندن 

سيتي
أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
 ذكــرت 

ً
االثــنــن، أنــهــا اعتقلت رجـــال

الخامسة والعشرين،  يبلغ سن  أنه 
بواقعة  يتعلق  فيما  بــه  لــالشــتــبــاه 
ــاب من  ــركـ أدت إلــــى إجــــالء مــئــات الـ
مــطــار لــنــدن ســيــتــي، يـــوم الــجــمــعــة. 
وأفــــادت شــرطــة لــنــدن، بـــأن »الــرجــل 
اعتقل لالشتباه في استخدامه مادة 
ضـــــارة، إللـــحـــاق أضـــــرار جــســيــمــة«. 
وأضافت أن »االعتقال تّم في مسكن 
فـــي شـــرق لـــنـــدن، يـــوم الــســبــت، وأن 
ــجــز فـــي مــركــز للشرطة 

ُ
الـــرجـــل احــت

غرب لندن، قبل اإلفراج عنه بكفالة، 
في انتظار املزيد من التحقيقات«.

)رويترز(

الهند: مقتل 
21 مسلحًا ماويًا

ــة  ــنـــديـ ــهـ ــن مـــفـــتـــش الــــشــــرطــــة الـ ــ ــلـ ــ أعـ
فـــي إقــلــيــم مــالــكــانــجــيــري فـــي واليـــة 
أمــــس  داروا،  ــي  ــ كــ ــي  ــ ســ أوديـــــــشـــــــا، 
االثــــنــــن، أن »قــــــوات األمـــــن الــهــنــديــة 
 

ّ
قتلت 21 مــتــمــردًا مــاويــًا عــلــى األقـــل

ــار فـــي شــرق  ــنـ ــــالق الـ ــبـــادل إلطـ فـــي تـ
البالد«. وأضاف أن »الشرطة نصبت 
كــمــيــنــًا ملـــا بـــن 30 و40 مـــاويـــًا على 
طـــول الـــحـــدود بــن واليــتــي اوديــشــا 
ــة  ــالـ وأنــــــــــدرا بـــــــــــرادش«. وذكـــــــــرت وكـ
أوف  تراست  »بــرس  الهندية  األنباء 
 عن مصادر في الشرطة، 

ً
إنديا«، نقال

التمرد  أن »قــيــاديــًا كبيرًا فــي حــركــة 
املاوية وابنه قد يكونان بن القتلى«.
)فرانس برس(

»فالحو« ليتوانيا ينتصرون 
انتخابيًا

ــفــــالحــــن  حــــقــــق حــــــــزب »اتـــــــحـــــــاد الــ
ــًا، يــــوم  ــئــ ــفــــاجــ ــر« فـــــــــوزًا مــ ــ ــــضـ ــخـ ــ والـ
التشريعية  االنتخابات  فــي  األحـــد، 
مقعدًا   54 الليتوانية، وحصل على 
ــه كــان  ــل 141. مـــع الــعــلــم أنــ مـــن أصــ
ــدًا فـــي الــبــرملــان  ــ يــشــغــل مــقــعــدًا واحــ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــه. وقــــد تـــقـــدم بــذلــك 
ــظـــي »اتــــــحــــــاد الــــوطــــن  ــافـ ــحـ عــــلــــى مـ
ــيــــون«،  ــقــــراطــ -املـــســـيـــحـــيـــون الــــديــــمــ
والــحــزب االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي. 
ووعــــــــــد رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب الــــفــــائــــز، 
)الصورة(  كاربوسكيس  راموناس 

برفع األجور في البالد.
)فرانس برس(

لقاء أميركي ـ كوري 
شمالي في ماليزيا

الـــتـــقـــى دبـــلـــومـــاســـيـــون أمــيــركــيــون 
ــار،  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــن األنـ ــ ــ ــــدًا عـ ــيـ ــ ــعـ ــ ســـــابـــــقـــــون بـ
ــا  ــ ــوريــ ــ مــــــســــــؤولــــــن كــــــــبــــــــارا مــــــــن كــ
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، فـــــــي عــــطــــلــــة نــــهــــايــــة 
ــي، فــــي مـــالـــيـــزيـــا.  ــ ــاضـ ــ ــوع املـ ــ ــبـ ــ األسـ
وقـــــــال الـــجـــامـــعـــي املـــتـــخـــصـــص فــي 
املباحثات،  حضر  الــذي  الكوريتن 
لــيــون ســيــغــال، لــوكــالــة »يــونــهــاب« 
الكورية الجنوبية، إن »بيونغ يانغ 
ــرام اتــفــاقــيــة  ــ ــــوب إبــ ــــدت عــلــى وجـ أكـ
ســـالم مــع واشــنــطــن قــبــل اتــخــاذ أي 
لكن  أسلحتها.  برنامج  بشأن  قــرار 
الطرف األميركي رّد بأن على كوريا 
النووي  برنامجها  وقــف  الشمالية 

قبل ذلك«.
)فرانس برس(

الرباط  ـ حسن األشرف

املغربي،  األصــالــة واملعاصرة  يعيش حــزب 
التي  األخــيــرة  التشريعية  االنتخابات  بعد 
املتغيرات  من  الكثير  الثانية،  الرتبة  بوأته 
ــعــــت الــبــعــض  ــة، دفــ ــيــ ــزبــ ــحــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
إلـــى الــتــســاؤل إن كـــان الــحــزب يعيش عزلة 
ــه يــعــيــد تــرتــيــب أوراقـــــه من  ســيــاســيــة، أم أنـ
أجــــل اصــطــفــافــات حــزبــيــة تـــزيـــد مـــن قــوتــه. 
الـــحـــزب قـــد حــصــل عــلــى 102 مقعد  وكـــــان 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  انـــتـــخـــابـــات 7  فــــي 
الـــحـــالـــي مــــن بــــن 395 مـــقـــعـــدًا فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب الــجــديــد، لــيــحــل ثــانــيــًا خــلــف حــزب 
مقعدًا.   125 الــذي حصد  والتنمية  الــعــدالــة 
التي تمس تحالفات حزب  أولــى املتغيرات 
ـــرة، أن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــاصــ ــعـــ األصـــــالـــــة واملـــ
األحزاب سارعت إلى إعالن قبولها املبدئي 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــ بــالــتــحــالــف مــــع حـ
لتشكيل الحكومة الجديدة، تاركة »األصالة 
واملــــعــــاصــــرة« شــبــه وحـــيـــد فـــي املـــعـــارضـــة. 
اصــطــدم »األصــالــة واملــعــاصــرة«، الـــذي كان 
يــعــول عــلــى أن يــشــكــل مــعــارضــة قــويــة إلــى 
جانب حــزب »االتــحــاد االشــتــراكــي«، برغبة 
ــــي دخــــــــول الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة  ــر فـ ــ ــيـ ــ األخـ
ــفـــاف إلــــى جـــانـــب »الــكــتــلــة  بـــدعـــوى االصـــطـ
الديمقراطية« املكونة من حزبي االستقالل 
والتقدم واالشتراكية. وبذلك يجد »األصالة 
واملعاصرة« نفسه وحيدًا في حالة التحاق 
»االتـــحـــاد االشــتــراكــي« بــالــحــكــومــة، ليعول 
بحزب  مرتبطًا  ــرار«  ــ »األحـ حــزب  على  فقط 
ــاد الــــدســــتــــوري«. ثــانــيــة املــتــغــيــرات  »االتــــحــ
الــتــي طــــرأت عــلــى هـــذا الــحــزب تتجسد في 
ــرة رســمــيــة إلــــى الــعــاهــل  ــذكـ ــيـــرًا مـ رفـــعـــه أخـ
املغربي محمد السادس، يطالب من خاللها 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــتـــائـــج الــحــقــيــقــيــة  ــنـ ــول الـ ــ ال يـــــــزال الــــجــــدل حــ
غــزة، صيف  اإلسرائيلي على قطاع  للعدوان 
عام 2014، وتحديد مقاييس وتعريفات متفق 
املــرجــوة  ــــداف  األهـ »تــحــقــيــق  عليها ملصطلح 
عملية عسكرية«، مستعرًا  وأي  الــعــدوان  مــن 
أوســاط االحتالل اإلسرائيلي بن رئيس  في 
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر األمـــن 
الــســابــق مــوشــيــه يــعــالــون. يـــحـــاول الــرجــالن 
االدعاء بأن العدوان الذي حمل اسم »الجرف 
ــض عـــن ردع كـــامـــل لــحــركــة 

ّ
الـــصـــامـــد«، تــمــخ

املـــقـــاومـــة اإلســـالمـــيـــة »حـــمـــاس« واالنــتــصــار 
يدعون  مقابل خصوم سياسين  في  عليها، 
بتقويض  ينتهي  أن  يــجــب  كـــان  الـــعـــدوان  أن 
ــــذي يـــــرّوج له  ســلــطــة حـــمـــاس. وهــــو الـــــرأي الـ
حــالــيــًا أيــضــًا، وزيـــر األمـــن الــحــالــي، أفــيــغــدور 
العسكري  املستوى  فــإن  املقابل،  ي  ليبرمان. 
وقبلها  غــزة،  على  الحرب  اإلسرائيلي، ومنذ 
لــبــنــان )2006(، يسعى  الــثــانــيــة عــلــى  الــحــرب 
ــهـــروب مـــن تــبــعــات الــنــتــائــج املــيــدانــيــة  إلـــى الـ
السياسي  املستوى  بقرارات  للحرب وربطها 
نفسه، ونسب أي قصور في القتال أو نتائج 
املواجهة، إلى التعليمات العسكرية واألهداف 
املــحــددة بشكل دقــيــق مــن قبل املستوى  غير 

السياسي.
للجيش  االستراتيجية  املــذكــرة  أتــاحــت  وقــد 
الــتــي نشرها رئــيــس أركـــان جيش االحــتــالل، 
غــــادي أيــزنــكــوت فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
واملراقب من خــارج دوائر  للمشاهد  املاضي، 
الـــســـيـــاســـة والـــعـــســـكـــر فــــي إســــرائــــيــــل، رصـــد 
ونزوع  املستوين،  بن  القائم  التوتر  حقيقة 
كل منهما إلى إلقاء تبعات الفشل واإلخفاق 
على الطرف اآلخر. وبدا ذلك جليًا في مطالبة 
أيزنكوت في استراتيجيته الجديدة، املستوى 
يــحــدد بشكل واضـــح قبل كل  بــأن  السياسي 

ــة تـــكـــشـــف مــــصــــادر  ــ ــــوريـ ــتـ ــ بــــتــــعــــديــــالت دسـ
ــا تــتــعــلــق أســـاســـًا  ــهـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـ
بالفصل 47 مــن الــدســتــور املــغــربــي، والــذي 
لــرئــيــس الحكومة  املــلــك  يــنــص عــلــى تعين 
لالنتخابات. وبحسب  املتصدر  الحزب  من 
هذه املصادر، فإن حزب األصالة واملعاصرة 
يأمل في تعديل هذا البند بما يتيح للملك 
تــعــيــن رئــيــس الــحــكــومــة مـــن الـــحـــزب الـــذي 
احــتــل املــرتــبــة الــثــانــيــة فــي االنــتــخــابــات إذا 
عجز رئيس الحكومة املعن، عن تشكيلها. 
»األصــالــة واملعاصرة«  الحالة تعني  وهــذه 
أكتوبر.   7 انتخابات  فــي  ثانيًا  جــاء  لكونه 
أما املتغيرة الثالثة فتكمن في مقالة كتبها 
األمــــن الـــعـــام لــحــزب األصـــالـــة واملــعــاصــرة، 
إلياس العماري، دعا من خاللها إلى إرساء 
ما سّماها مصالحة تاريخية شجاعة بن 
مختلف الــفــرقــاء الــســيــاســيــن. وهـــو مــا تم 
غريمه  مع  املصالحة  يقصد  بكونه  تأويله 
»العدالة والتنمية«، قبل أن يخرج العماري 
التحالف مع  عــدم  أن موقفه من  للتوضيح 
»الحزب اإلســالمــي« لم يتغير، وأنــه يقصد 
املـــصـــالـــحـــة بــــن مــخــتــلــف فــــئــــات املــجــتــمــع 

وهوياته املتنوعة.
ــفـــي حـــــــزب األصــــالــــة  ــنـ فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك يـ
واملعاصرة أن يكون منعزاًل بعد االنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة. وفـــي الــســيــاق، يــقــول الــقــيــادي 
الله،  بيد  الشيخ  الــحــزب محمد  فــي  الــبــارز 
في حديث إلى »العربي الجديد«، إن الهيئة 
الــســيــاســيــة لــلــحــزب بــخــيــر، وال تــوجــد في 
احتلت  أنها  حالة عزلة سياسية، ال سيما 
الرتبة الثانية في االنتخابات، وباتت رقمًا 

صعبًا باملعادلة السياسية في البالد.
ويعتبر أن الحديث عن عزلة الحزب إنما هو 
من وحي »املغرضن واملشوشن على مسار 
الـــحـــزب الـــهـــائـــل، بــعــد أن حــقــق قـــفـــزة كــبــيــرة 
انتخابات 2011 و2016«، على حد  جــدًا بن 
وصفه. وحل »األصالة واملعاصرة« ثانيًا هذا 

العام بينما حصد املرتبة الرابعة في 2011.
ويوضح القيادي في الحزب أن مبادرة رفع 
مذكرة إلى امللك املغربي أو رفض التحالف 
مع الحزب املتصدر أي »العدالة والتنمية« 
ــن »قــــــــــرارات مــســتــقــلــة وســـيـــاديـــة  ــارة عــ ــبــ عــ
للحزب، وال تعني بأنه منعزل، بل بالعكس 
تفيد بــأنــه ديــنــامــي ومــتــحــرك ويــتــقــدم إلــى 
األمــام«، على حد قوله. في املقابل، يخالف 
لعروسي  عصام  محمد  السياسي  الخبير 
هذا الــرأي. ويسرد في حديث إلى »العربي 

أو حملة محدودة، طبيعة  مواجهة عسكرية 
الجيش ميدانيًا،  املهام املطلوبة من  وحــدود 
وأن يعّرف علنًا ما الذي يمكن أن يسميه هذا 

املستوى »نجاحًا في تحقيق هذه األهداف«.
إطــالق جماعات سلفية  تــكــرار عمليات  ومــع 
غير منضوية تحت لواء حماس، في القطاع، 
لـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه األراضــــــي املــحــتــلــة، ورد 
االحــتــالل عليها بقصف مــواقــع الــحــركــة، مع 
عسكري  تــصــعــيــد  مـــن  املــســؤولــيــة  تحميلها 
غير مرغوب فيه. كما ُيخشى أن تؤدي حادثة 
مــحــددة على الــحــدود مــع لبنان، إلــى تدهور 
ــّد املــواجــهــة  خــطــيــر لـــدرجـــة الـــوصـــول إلــــى حــ
العسكرية. وفي هذا الصدد، نشر رئيس مركز 
أبــحــاث األمـــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي، الجنرال 
احتياط عاموس يادلن، أخيرًا مذكرة اعتبر 
فيها أن احتماالت التصعيد العسكري باتت 
الخطر  ويزعجه هو  يرافقها  ما  لكن  ممكنة، 
الــبــادي للعيان مــن تــآكــل الــــردع اإلســرائــيــلــي 
والـــحـــاجـــة لــتــثــبــيــت هــــذا الــــــردع، تــحــســبــًا من 
ــدالع املــواجــهــة الــعــســكــريــة املــقــبــلــة، والــتــي  ــ انـ
الــردع اإلسرائيلية سببا  قد يكون تآكل قــوة 
الله  الندالعها. ورأى يادلن في سياق حزب 
أنـــه »فـــي ضـــوء اإلعــــالن عــن اعــتــقــال خلية له 
هجمات  لتنفيذ  يسعى  قــد  الغجر،  قرية  فــي 
تــكــون بصماته عليها  أن  مــن دون  مــن بعيد 

تواجد األصالة واملعاصرة ال يعطيه الزخم 
والــشــرعــيــة الــكــامــلــة فــي املــشــهــد السياسي 
تقديم اإلضافة  عــن  فــي ظــل عجزه  املغربي 
املــطــلــوبــة«. أمــــا االعـــتـــبـــار الـــثـــانـــي، بحسب 
لعروسي، فيتمثل في أن هذا الحزب »أدى 
دور التشويش وخلخلة الحياة السياسية 
املغربية من خالل استهالك رصيد األحزاب 
األخـــــرى«. وســيــطــر »األصـــالـــة واملــعــاصــرة« 
فــي االنتخابات ســواء  على مقاعد األخـــرى 
ــزاب  الــبــرملــانــيــة، خــصــوصــًا األحـ أو  املحلية 
ــا تــحــصــد الـــعـــديـــد من  ــادة مـ الـــتـــي كـــانـــت عـــ
الشعبية  الحركة  القرى، كحزب  في  املقاعد 
وحزب االستقالل وحزب األحرار، من خالل 

االستعانة باألعيان ورجال األعمال.
ووفقًا للعروسي ثمة اعتبار ثالث يتجسد 
فـــي دعــــوة الـــحـــزب إلـــى املــصــالــحــة، مـــا يعد 
التي  السلطة  إلــى  للوصول  بفشله  »إقــــرارًا 
كانت هدفه األساسي من الصراع، والفشل 

ــال تــآكــلــت قــــوة الــــــردع. وهـــذا  يــتــســنــى فـــي حــ
ــلــــزم إلعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي ســـيـــاســـة الــــرد  مــــا يــ
إطالق  عملية  كل  على  الحالية،  اإلسرائيلية 
لـــصـــواريـــخ مـــن الـــقـــطـــاع، ألن هــــذه الــســيــاســة 
تقريبًا،  ردًا ميكانيكيًا،  أن تكرس  من شأنها 
وشبه متوقع من إسرائيل«. ونّوه إلى أن »ذلك 
 في 

ً
يخالف الفائدة التي جنتها إسرائيل مثال

كــان ردها  لبنان، عندما  تعاملها مع جنوب 
ويكتنفه  متوقع  غير  الله،  حــزب  نشاط  على 
التي كادت  اليقن  الغموض، مما كسر حالة 
تستقر في حسابات األمن العام لحزب الله، 
حسن نصر الله«. وأشار إلى أن »هذا ما يدعو 
إلى وجوب التريث قبل الخوض في مواجهة 
شاملة ملنع تكرار حرب طويلة األمد )أكثر من 
الــعــدوان األخير  خمسن يومًا كما فــي حالة 
تغيير  تحقيق  دون  مــن  تنتهي  غــــزة(،  عــلــى 
حقيقي في الوضع االستراتيجي. كما تنتهي 
من دون قواعد وشروط تضمن منع استعادة 
من  أو  العسكرية،  لقوتها   

ً
مستقبال حــمــاس 

ــّس بــاملــنــظــمــة وبـــذراعـــهـــا الــعــســكــريــة،  دون املــ
ــة األخـــــيـــــرة بــســبــب  ــهــ ــواجــ ــــدث فــــي املــ ــا حــ ــمـ كـ
املعركة على أساس  الجيش وخوضه  تحّرك 
معلومات استخباراتية منقوصة أو معطوبة 
بشأن نوايا الطرف األخر وبشأن األنفاق التي 
حفرها«. وحــّدد يادلن، على غــرار أيزنكوت، 
مسبقًا  السياسي  املستوى  تحديد  »وجـــوب 
لــلــغــايــة املـــرجـــوة اســتــراتــيــجــيــًا مـــن املــواجــهــة 
ــرات  ــيــ ــأثــ وتــ دالالت  ــد  ــديــ ــحــ وتــ الـــعـــســـكـــريـــة، 
الرافعة  تحديد  يتعن  كما  املختلفة.  البدائل 
املرجو  الــهــدف  لتحقيق  املطلوبة  األســاســيــة 
من الحرب، وهل يمكن تحقيق ذلك مباشرة أم 
ال، وهل يتم ذلك عبر ضرب التحتية املساندة 

للعدو؟«.
ــقــــول إن كــــل مــســألــة  ــى الــ ــ ــادلــــن إلـ ــلـــص يــ وخـ
ــــاله فـــي غـــايـــة األهــمــيــة،  ــذه املــســائــل أعـ مـــن هــ
وهـــي تــحــتــاج ألكــثــر مــن مــداولــة وجــلــســة في 
مجلس الــوزراء اإلسرائيلي ومجلس الوزراء 
بعمق  لبحثها  وذلـــك  »الكابينيت«.  ــر 

ّ
املــصــغ

بها،  املرتبطة  والعبر  النتائج  واســتــخــالص 
وعــدم انتظار الخوض في مثل هــذه املسائل 
أثناء املعارك، بما يضمن عدم تكرار ما حدث 
خــالل الــعــدوان األخير على غــزة، وفــي لبنان. 
بالتالي تكون إســرائــيــل هــي الــطــرف املــبــادر، 
في حال كان ال بد من املواجهة وهي من يحّدد 
بشكل مخطط  وخياراتها  وظــروفــهــا  أوانــهــا 
ومــــــدروس بــشــكــل مــغــايــر كــلــيــًا ملـــا حــــدث في 

املواجهات العسكرية في السنوات األخيرة.

الجديد« اعتبارات عدة تبن احتمال وجود 
هـــذا الــحــزب فــي عــزلــة، أولــهــا أنـــه ال يتوفر 
أن  بإمكانه  متكامل  سياسي  مشروع  على 
يمأ الفراغ السياسي واإليديولوجي الذي 

قد تتركه بعض األحزاب.
ويشرح لعروسي بأن »األصالة واملعاصرة« 
بــنــى مــشــروعــه الــســيــاســي عــلــى »مــواجــهــة 
العدالة  حــزب  سيما  ال  اإلسالمين  ونسف 
والتنمية، ودعا بشكل علني إلى إقصائه من 
الحياة السياسية، ما يعني وجوبًا أن سبب 

إسرائيل  ردًا على ضــربــات  للعيان،  واضــحــة 
إلى  كانت في طريقها  التي  األسلحة  لقوافل 
 

ّ
لبنان. مع ذلك فإن الحزب ليس معنيًا في ظل
ظروفه امليدانية في سورية، وظروفه الداخلية 
لــبــنــان، بتصعيد ومــواجــهــة شــامــلــة مع  فـــي 
املعنى  أنــه »بهذا  يادلن  إسرائيل«. وأضــاف 
ــرارًا من  ــقـ ــتـ ــإن الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة أكـــثـــر اسـ فــ
تــواجــه حماس  الجنوب، حيث  فــي  التي  تلك 
ضـــغـــوط الــجــمــاعــات املـــتـــمـــردة عــلــيــهــا، الــتــي 
تواصل مــحــاوالت إطــالق الــصــواريــخ، مدركة 
بأنها تضع حماس في زاويــة ضيقة للغاية، 
إلــــى جــانــب الــضــغــوط الــهــائــلــة املـــتـــولـــدة عن 
املفروض على قطاع غزة،  الحصار  تداعيات 

مع كثرة الالعبن في ساحة القطاع«.
وفـــي ضـــوء هـــذا الــوضــع، فـــإن يــادلــن رأى أن 
بضمان  تتلخص  العليا  إسرائيل  »مصلحة 
األمــــن والــــهــــدوء عــلــى هـــدوئـــهـــا، لــكــن هــــذا لن 

فــي إســقــاط حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. كما 
يشير إلى عامل رابع يتمثل في كون حزب 
في  »االنصهار  من  تمكن  والتنمية  العدالة 
ــراره بكل  ــ عــمــق ثــقــافــة الــنــظــام الــحــاكــم، وإقــ
الحدود املفروضة في عالقته مع املؤسسة 
ــو مـــا يــفــيــد قــطــع الــطــريــق على  املــلــكــيــة، وهـ
األصالة واملعاصرة لنسف متانة وقوة هذه 
العالقة«، على حد وصفه. ويرجح لعروسي 
أن الحزب بعد ثماني سنوات من املعارضة 
لـــن يـــقـــوى عــلــى ضـــم الــعــديــد مـــن الـــكـــوادر، 
وسيصعب عليه إقناع املنخرطن بسفينة 
الحزب طاملا أن العديد من النخب واألعيان 
والفئات النافذة راهنت على استثمار نجاح 
الـــحـــزب فـــي االنــتــخــابــات لــلــظــفــر بمناصب 
املــســؤولــيــة فــي الــحــكــومــة وفـــي الــعــديــد من 
ــر من  ــ ــذا األمـ ــعـــزز هــ ــة. ويـ ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
كبيرة  »موجة  إلــى  الحزب  تعرض  احتمال 

من االنسحابات واالنشقاقات«.

اإلطاحة بسعداني

الحكومة والبرملان ويعد بوتفليقة رئيسًا له.
وعن بوتفليقة وزير التضامن السابق جمال 
ولد عباس، خلفًا لسعداني في منصب األمن 
العام للحزب. ويعد ولد عباس )82 عامًا( من 
أبرز الشخصيات السياسية املقربة من عائلة 
بوتفليقة، وأكثر املتحمسن لحكم وسياسات 

الرئيس الجزائري.

موفد رئاسي بتوجيهات حاسمة
»العربي  إلى  تحدثت  تقول مصادر مسؤولة 
الجديد«، إن بوتفليقة، بصفته رئيسًا للحزب، 
ــل يـــوم الــســبــت املــاضــي مــوفــدًا إلـــى فندق  أرسـ
ــان يــعــقــد اجــتــمــاع اللجنة  األوراســــــي حــيــث كـ
املركزية للحزب، إلبالغ سعداني طلب الرئيس 
منه التنحي عن منصبه وإفساح املجال لوزير 
الــتــضــامــن الــســابــق لــقــيــادة الـــحـــزب الــحــاكــم. 
كان  بوتفليقة  فــإن  نفسها،  للمصادر  ووفــقــًا 
قد أبلغ جمال ولد عباس باالستعداد لتسلم 
منصب األمانة العامة للحزب قبل ثالثة أيام 
وكـــان سعداني يعتزم  االجــتــمــاع.  انعقاد  مــن 
البقاء في منصبه إلى ما بعد انتخابات إبريل 
املــقــبــل. وفــــي الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة الجــتــمــاع 
السبت املاضي، تم التصويت من قبل أعضاء 
الــلــجــنــة املــركــزيــة وتــجــديــد الــثــقــة فــيــه للبقاء 
في منصبه، لكنه اضطر إلى الخضوع لقرار 
أن  العلم  مــع  منصبه.  عــن  بتنحيه  بوتفليقة 
للحزب  الداخلي  والــقــانــون  األســاســي  النظام 
الــحــزب حــق عــزل وتعين  ال يمنحان لرئيس 
األمن العام، إذ تناط هذه الصالحية باللجنة 

املركزية واملؤتمر.
كما كــان الفــتــًا أنــه تــم تعين أمــن عــام جديد 
يــنــص  ــا  ــمــ كــ انــــتــــخــــابــــات  مـــــن دون  ــلــــحــــزب  لــ
عليه قــانــون الــحــزب. كــذلــك لــم تــكــن هــنــاك أي 
اســــتــــعــــدادات فــنــيــة إلجــــــراء عــمــلــيــة انــتــخــاب. 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــارع األحـــــــــــداث داخــــــــل حــــزب  ــســ ــتــ تــ
جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي الــحــاكــم 
منحى  اتخذت  بعدما  الجزائر  في 
لم يكن متوقعًا، عقب قرار الرئيس الجزائري 
ــــن الــعــام  عــبــدالــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة تــنــحــيــة األمـ
للحزب عــمــار ســعــدانــي يــوم السبت املــاضــي، 
وتــعــيــن الـــوزيـــر الــســابــق جــمــال ولــــد عــبــاس 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــة عـ ــ ــالـ ــ ــه. يــــأتــــي قـــــــرار اإلقـ ــ خـــلـــفـــًا لــ
أعقاب  في  أثــارهــا سعداني  مشاكل سياسية 
تصريحات واتهامات حادة وجهها إلى عدد 
السابق  القائد  واتهم  الشخصيات.  من  كبير 
لــجــهــاز االســتــخــبــارات الــجــنــرال محمد مدين 
ورئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم 
في الخامس من أكتوبر/تشرين األول الحالي 
بالعمالة إلى فرنسا وبإثارة الفتنة الطائفية 
في بعض املدن الجزائرية. كما اتهم سعداني 
رئـــيـــس الــــديــــوان الـــحـــالـــي لــبــوتــفــلــيــقــة أحــمــد 
الحكومة  ورئــيــس  الرئيس  بخيانة  أويحيى 
الحالي عبد املالك سالل عبر »اللعب السياسي 
السيئ«، على حد وصفه. كذلك وّجه اتهامات 
خطيرة ضد قيادات أحزاب املواالة واملعارضة 
على حد سواء. لكن وفقًا للبعض فإنه ال يمكن 
فصل قرار اإلقالة وتوقيته عن رغبة الرئيس 
ــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة  الـــجـــزائـــري فـــي تــرتــيــب الـ
ألجهزة السلطة األمنية والسياسية واإلدارية 
قبيل االنتخابات البرملانية املقررة في إبريل/

نيسان املقبل.
وعقب سلسلة اإلقــاالت والتعيينات الجديدة 
تظهر  األمنين،  واملسؤولن  والقضاة  للوالة 
ــدور عــلــى الــجــهــاز  ــ اإلطـــاحـــة بــســعــدانــي أن الــ
الـــســـيـــاســـي، تـــحـــديـــدًا حــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــلـــى األغـ ــي، الـــــــذي يــــحــــوز عـ ــنــ ــوطــ الــ

وطلب بوتفليقة من األمــن العام املقال عمار 
ســعــدانــي عـــدم عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي لتالفي 
املــصــادر  أخـــرى. وبحسب  ــارة أي مشكالت  إثـ
الجديد«،  »العربي  إلــى  تحدثت  التي  نفسها 
ــال له  ــإن مــبــعــوث الــرئــيــس إلــــى ســعــدانــي قــ فــ
»الرئيس ال يرغب في أن تعقد ندوة صحافية، 
ــــدوء، الـــبـــالد ال تحتمل  ــــور تــتــم فـــي هـ دع األمـ
مزيدًا من املشاكل األخ عمار«. وخالل تقديمه 
املركزية،  اللجنة  ألعضاء  املفاجئة  استقالته 
بـــرر ســعــدانــي الــخــطــوة بــالــقــول إنــهــا »خــدمــة 

ملصلحة الــحــزب والــبــالد« على الــرغــم مــن أنه 
حاول إقناع بوتفليقة بالبقاء فقط إلى ما بعد 

انتخابات إبريل املقبل.
الحزب  الــوطــنــي  التحرير  حــزب جبهة  ويــعــد 
األول للسلطة في الجزائر، والجهاز السياسي 
الذي تستند إليه لتمرير خياراتها السياسية، 

وتتحكم في مفاصله التنظيمية واإلدارية.

مسار طويل من إقالة األمناء العامين
بالعودة إلى مسارات تاريخية تخص الحزب 

ــان أغــلــب األمـــنـــاء الــعــامــن للحزب  الــحــاكــم، فـ
الــرئــاســة،  قــبــل  مــن  وتعيينهم  تنحيتهم  تــتــم 
وبــإســنــاد مــن املــؤســســة األمــنــيــة، الــتــي كانت 

تتحكم في مفاصل الفعل السياسي.
وكان الرئيس السابق، الشاذلي بن جديد، قد 
أقــال في عــام 1988 املسؤول األول في الحزب 
أحداث  الراحل محمد شريف مساعدية عقب 
التي  الــعــام نفسه  مــن  أكــتــوبــر/ تشرين األول 
أنهت حكم الحزب الواحد. وتولى عبد الحميد 
الــعــام للحزب،  مــهــري بــعــدهــا منصب األمـــن 

»املؤامرة العلمية«  لكنه سقط في ما يعرف بـ
عام 1995، بقرار من املؤسسة األمنية، بسبب 
ما اعتبر انحيازًا منه لصف املعارضة ورفضه 
دعم مرشح العسكر للرئاسة الجنرال ليامن 
زروال. وتولى بعده بوعالم بن حمودة أمانة 
الــحــزب حــتــى انــتــخــاب الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة عام 1999. رفض بوتفليقة استمرار 
الحزب  بن حمودة في منصبه ودفــع قيادات 
إلى اإلطاحة به. ولجأ الرئيس الجزائري إلى 
تعين رئــيــس ديــوانــه عــلــي بــن فليس كأمن 

عام للحزب واستمر األخير في منصبه حتى 
نهاية عام 2003، عندما انقلب بوتفليقة عليه 
فــي منافسته  بــن فليس رغبته  إعــالن  بسبب 
بــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 2004. دفــع هذا 
الحزب  كـــوادر  تحريض  إلــى  بوتفليقة  األمـــر 
ألغى  الــذي  القضاء  بــن فليس عبر  على خلع 
بــن فليس  املــركــزيــة بترشيح  اللجنة  مــقــررات 
مستشاره  بوتفليقة  وعــن   .2004 لرئاسيات 
الخاص عبد العزيز بلخادم خلفًا لنب فليس 
كــأمــن عـــام لــلــحــزب حــتــى عـــام 2012. مــجــددًا 

دفع بوتفليقة بكوادر الحزب إلى التمرد على 
السابق عبد  الصناعة  بلخادم وتعين وزيــر 
انتخاب  حتى  مؤقتة  لفترة  بلعياط  الرحمن 
أمينًا  سعداني  عمار  السابق  البرملان  رئيس 
عــامــًا لــلــحــزب الـــذي أقــيــل بــــدوره يـــوم السبت 
ليحل مكانه الوزير السابق جمال ولد عباس.

ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون أن تـــكـــون إقـــالـــة ســعــدانــي 
مرتبطة بتصريحاته السياسية التي وصفت 
»الــطــائــشــة« ضــد رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق  بـــ
عــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم وجـــهـــاز االســتــخــبــارات 

وقـــائـــده الــســابــق مــحــمــد مـــديـــن، وضـــد أحــمــد 
الــرئــيــس بوتفليقة  ــوان  ــ ديــ رئـــيـــس  أويــحــيــى 
ــــي عــــبــــد املــــالــــك  ــالـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ـــومــ ــكـ ــحــ ورئــــــيــــــس الــ
ســــالل. واعــتــرضــت قــيــادة الــجــيــش عــلــى هــذه 
ــد أركـــــــان الــجــيــش  ــائـ ــلــــغ قـ الـــتـــصـــريـــحـــات. وأبــ
بعدم  الجزائري  الرئيس  صالح  قايد  الفريق 
لباقة تصريحات كهذه وبالتأثيرات الخطيرة 
الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا فــــي ظــــل الــــوضــــع الـــداخـــلـــي 
إلى  األمــر بوتفليقة  للبالد. ودفــع هــذا  الهش 
اتــخــاذ قــــرار إبــعــاد ســعــدانــي. ويــؤكــد املحلل 
ة،  السياسي نصر الدين بن حديد هذه القراء
مــشــيــرًا إلـــى أن تــصــريــحــات ســعــدانــي لــم يكن 
ممكنًا أن تمّر من دون إن تــؤدي إلــى إبعاده. 
ووفــقــًا لــنب حــديــد، فــإنــه عــلــى الــرغــم مــن كسر 
سعداني للكثير من املحظورات السياسية إال 
أنه تجاوز قواعد االشتباك السياسي. ويلفت 
إلــى أن سعداني »كــان مخطئًا حن اعتقد أن 
إقـــالـــة املـــديـــر الــســابــق لــالســتــخــبــارات محمد 
مدين من منصبه تعني أنه بات لقمة سائغة 

لالتهامات«.
في غضون ذلك يرى البعض أن اإلقالة، التي 
تأتي قبل خمسة أشهر فقط من االنتخابات 
البرملانية املقررة في إبريل املقبل، تفقد حزب 
األغلبية البرملانية تركيزه السياسي على هذا 
االستحقاق. ويرون أنها تضعف قدرته على 
إدارة االنتخابات بالشكل الذي يتيح له تكرار 
نتائج انتخابات 2012 التي حاز فيها الحزب 
على 220 مقعدًا في البرملان من مجموع 465 
مقعدًا. ويتعزز هذا االعتقاد نظرًا ألن األمن 
ــد عــــبــــاس، يــفــتــقــر  ــ ــمـــال ولـ الــــعــــام الـــجـــديـــد، جـ
إلــــى الـــكـــاريـــزمـــا الــســيــاســيــة وقـــــوة الــخــطــاب 
التي  املعارضة  قــوى  لــه مواجهة  الــذي يتيح 

يتصاعد خطابها الحاد تجاه السلطة.
كما يشكك مراقبون في قدرة ولد عباس على 
ــديـــدة يــعــانــي مــنــهــا الــحــزب  ــراض عـ ــ عــــالج أمــ
الــحــاكــم. ويــرجــحــون أن يــقــود الـــحـــزب لفترة 
انتقالية الى ما بعد االنتخابات إبريل املقبل.

زعيم »األصالة والمعاصرة« إلياس العماري )فرانس برس(

)Getty/جيش االحتالل يواصل مناوراته العسكرية في الجوالن المحتل )إيليا ييفيموفيتش

يرى البعض أن سعداني تجاوز »قواعد االشتباك السياسي« )فاروق بطيش/فرانس برس(

يربط مراقبون بين إقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لألمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني، عمار سعداني، يوم السبت الماضي، وبين نيته ترتيب »الجهاز السياسي« قبل االنتخابات 
الحزب  العام المقبل. أسلوب اإلطاحة بسعداني، وإن لم يكن جديدًا على  البرلمانية المقررة 

الحاكم، إذ يتكرر سيناريو إقالة األمناء العامين منذ سنوات، إال أن توقيته لم يكن ممكنًا لوال أن 
بوتفليقة استفاد من »األخطاء السياسية« األخيرة لسعداني، وما اعتبر تجاوزًا منه لـ»قواعد 

االشتباك السياسي«
قضية

بوتفليقة يبدأ ترتيب »الجهاز 
السياسي« قبل االنتخابات

يتكرر سيناريو إقالة 
األمناء العامين من 

الحزب الحاكم

أرسل بوتفليقة 
موفدًا إلى سعداني 

طلب منه التنحي

التحاق »االشتراكي« 
بالحكومة يحسم وضع 

»األصالة والمعاصرة«

وجوب تحديد المستوى 
السياسي مسبقًا للغاية 
المرجوة من المواجهة 

تذهب بعض التحليالت 
في المغرب إلى اعتبار أن 

حزب األصالة والمعاصرة، 
الذي حل ثانيًا في 

االنتخابات البرلمانية 
األخيرة، يعاني من عزلة 

سياسية

يخشى عسكر إسرائيل، 
تآكل الردع في أي 

عدوان مستقبلي، لذلك 
فهم يطلبون أن يحدد 

المستوى السياسي مسبقًا 
الغاية من أي حرب

توّجه انتقادات لألمين العام الجديد جمال ولد عباس )الصورة( بسبب 
ألمانيا،  في  الطب  درس  الذي  عباس،  ولد  السابقة.  الوزارية  مناصبه 
شغل منصبي رئيس اتحاد األطباء 
األحمر  الهالل  ومدير  الجزائريين 
الجزائري، قبل أن يعينه الرئيس عبد 
وزيرًا   1999 عام  بوتفليقة  العزيز 
حتى  للصحة  ــرًا  وزي ثم  للتضامن 
عام 2013 عندما أقيل من منصبه 
األمة.  مجلس  في  عضوًا  ليعين 
»بابا  بـ  الجزائري  الشارع  ويعرف في 
من  للوعود  إطالقه  لكثرة  نويل« 

دون تنفيذ أي منها.

جمال ولد عباس

تقرير تحليل
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غزل ترامب وبوتين... خسارة متبادلة

روسيا على مشارف 
سقطة أميركية

طائرة مالطا تكشف نشاطًا فرنسيًا

التوتر يتصاعد في كشمير

روسيا دعمت ترامب 
منذ انطالق االنتخابات 

التمهيدية

واشنطن ـ فكتور شلهوب

ــد  ــ ــوعـ ــ قــــــبــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــن مـــــــــن مـ
انــتــخــابــات الــرئــاســة األمــيــركــيــة، 
ــزداد الــحــديــث عـــن دوٍر روســـي  ــ يـ
فــاعــل فــي مــســار العملية االنــتــخــابــيــة. وقــد 
ــزل املــــتــــبــــادل بــن  ــ ــغـ ــ ــــن خــــــال الـ بــــــدا ذلــــــك مـ
املرشح الجمهوري دونالد ترامب والرئيس 
أن مختلف  كما  بــوتــن.  الــروســي فاديمير 
األجــهــزة االســتــخــبــاريــة األمــيــركــيــة اعتبرت 
ويكيليكس  زّودت  الــتــي  هـــي  »مــوســكــو  أن 
بنصوص رسائل إلكترونية مؤذية لسمعة 
األميركية  للرئاسة  الديمقراطية  املرشحة 
روسيا  تــكــون  بالتالي  كلينتون«،  هــيــاري 
االنتخابات  للتأثير في  التدخل  قد حاولت 
الــــــافــــــت أن مــعــظــم  تـــــــرامـــــــب.  يـــــخـــــدم  بــــمــــا 
باتت في  املعركة  بــأن  تفيد  االســتــطــاعــات، 
حكم املحسومة لصالح كلينتون، ما يعني 
أن بوتن دخل في لعبة خاسرة، وقد يكون 
لهذا الدور تداعياته السلبية لناحية زيادة 
تأزيم العاقات املتوترة أساسًا بن موسكو 

وواشنطن.

روسيا دعمت ترامب منذ فبراير
ــرامــــب، بــــرز منذ  الـــخـــيـــار الــــروســــي بـــدعـــم تــ
في  التمهيدية،  االنتخابات  انــطــاق  عشية 
بوتن  أن  العلم  مع  املــاضــي،  فبراير/شباط 
ــه أن وصـــــف، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  ســبــق لـ

دعــــا تـــرامـــب عــلــنــًا مــوســكــو لــلــقــيــام بــاملــزيــد 
مـــن الــقــرصــنــة اإللــكــتــرونــيــة، بــغــيــة الــكــشــف 
ــل هـــيـــاري كــلــيــنــتــون  ــن رســـائـ عــمــا أمـــكـــن مـ
الــفــاضــحــة«، بــحــســب قــولــه، كــي يــعــمــل على 

توظيفها في حملته االنتخابية.
وقد حّركت دعوته نقمة واسعة ضده، شارك 

فيها جمهوريون تعززت لديهم القناعة بأن 
تــرامــب لــم يــعــد »مــشــروع خــســارة انتخابية 
مـــحـــســـوبـــة عــلــيــهــم فـــحـــســـب، بــــل هــــو أيــضــًا 
ظــاهــرة خــطــيــرة«. وكـــان قــد تـــردد أن اخــتــراق 
مــوقــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي وســرقــة رســائــل 
قــد حصل من  كلينتون،  بــصــورة  تــضــّر  منه 
التهمة  هــذه  أخــذت  »قراصنة روس«.  جانب 
ــــدت كــافــة  شــحــنــة مـــن املـــصـــداقـــيـــة، عــنــدمــا أكـ
وكــــاالت االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة 
واملدنية األميركية أن »القرصنة التي زودت 
مصدرها  املحرجة،  باملعلومات  ويكيليكس 
ــه ال بـــّد وأن تــكــون قـــد حصلت  مــوســكــو وأنــ
ــر تلك  ــ بـــإيـــعـــاز مــبــاشــر مـــن الـــكـــرمـــلـــن«. وآخـ
املــعــلــومــات مـــا تــكــشــف عـــن مـــراســـات داخـــل 

ــــى أن مــؤســســة  فــــريــــق كـــلـــيـــنـــتـــون، تـــشـــيـــر إلــ
كلينتون الخيرية قد حصلت على 12 مليون 
دوالر من املغرب، في مقابل أن تعقد املؤسسة 

اجتماعها لعام 2015 على أرض اململكة.
تزايد الكام عن دور موسكو في االنتخابات 
مع تلويح ترامب بعدم قبوله للنتائج إال إذا 
القلق والتخوف  أثــار  الفائز فيها،  كــان هــو 
فــي واشــنــطــن. كــمــا بـــات مــؤكــدًا فــي اعــتــقــاد 
ــبــــن، أن الـــعـــاقـــات  ــراقــ ــريـــق واســــــع مــــن املــ فـ
األمــيــركــيــة الــروســيــة مقبلة عــلــى مــزيــد من 
خرجت  ما  إذا  خصوصًا  والتعقيد،  التوتر 
ــو بــــدرجــــة بــســيــطــة عــــن ســكــة  ــ كــلــيــنــتــون ولـ
أوبـــامـــا الــخــارجــيــة بــاتــجــاه الــتــصــدي ولــو 

البسيط ملوسكو.

8
سياسة

لم يعد الدور الروسي 
خافيًا في االنتخابات 

الرئاسية األميركية، لناحية 
تأييد المرشح الجمهوري 

دونالد ترامب، لكن 
موسكو، باتت على 

شفير الخسارة

قتل 5 فرنسيين في تحطم طائرة في مطار مالطا )ماثيو ميرابلي/فرانس برس(

)Getty/تبادل القصف أدى إلى سقوط 4 قتلى )عمر آصف

)Getty/قبول المديح من بوتين سذاجة من جانب ترامب )سبنسر بالت

ــا،  ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــم طــــــــائــــــــرة فــــــــي مـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــــف تـ ــشــ ــ كــ
ــام فـــرنـــســـا بــمــهــام  ــيـ أمـــــس اإلثــــنــــن، عــــن قـ
اســتــخــبــاراتــيــة قــــرب الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة، 
ــي إطــــــار مـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب املـــهـــاجـــريـــن  فــ
ــدرات، فــيــمــا تــــزايــــد االحـــتـــقـــان فــي  ــ ــخــ ــ واملــ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، مـــع تهديد 
رئيس املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
فائز السراج، بأنه »سيوقف عبث حكومة 
اإلنــقــاذ قــريــبــًا«. وأعــلــن مــطــار مــالــطــا، في 
بيان، تحطم طائرة صغيرة خال إقاعها، 
ومقتل خمسة فرنسين كانوا على متنها، 
رحلة  إن  مالطا  فــي  الحكومة  قــالــت  فيما 
الـــطـــيـــران جــــاءت فـــي إطــــار عــمــلــيــة تعقب 
أشهر،  خمسة  منذ  الــفــرنــســيــون،  ينفذها 
لــرصــد حــركــة مــهــربــي الــبــشــر واملـــخـــدرات. 
وقال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو 
دريان، إنها كانت »طائرة استطاع تنفذ 
املتوسط  البحر  فــوق  اســتــطــاع  عمليات 
ثاثة  أن  مضيفًا  الــدفــاع«،  وزارة  لصالح 
الدفاع واثنن من  العاملن في وزارة  من 
املــتــعــاقــديــن مـــع الــــــوزارة كـــانـــوا عــلــى منت 
الـــطـــائـــرة، وجــمــيــعــهــم فــرنــســيــون. وكــانــت 
وســـائـــل إعــــام أفـــــادت، فـــي مــرحــلــة أولـــى، 
بأنها طائرة من لوكسمبورغ استأجرتها 
وكالة »فرونتيكس« األوروبية ومتوجهة 
بمراقبة  املكلفة  الــوكــالــة  لــكــن  ليبيا،  إلـــى 
الحدود الخارجية لاتحاد األوروبي نفت 
البحرية  بــاســم  املــتــحــدث  األمـــر، كما نفى 
الجديد«،  لـ«العربي  قاسم،  أيوب  الليبية، 
وقوع حادث تحطم طائرة تابعة لاتحاد 

ــي فـــي املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة.  ــ ــ األوروبـ
املنتشرة في  »لــم تصلنا مــن فرقنا  وقــال 

مياهنا اإلقليمية أي باغ عن الحادث«. 
وفــــي تــصــعــيــد جـــديـــد شــهــدتــه الــعــاصــمــة 

ــــي مــقــابــلــة  ــن الــــــســــــراج، فـ ــلــ طــــرابــــلــــس، أعــ
 ،

ً
مـــع قــنــاة لــيــبــيــا، أنـــه »لـــن يــنــتــظــر طــويــا

وســيــوقــف عــبــث حــكــومــة اإلنـــقـــاذ قــريــبــًا«. 
ــراج، الـــــــذي يــقــوم  ــ ــســ ــ وجــــــــاءت مـــقـــابـــلـــة الــ
اإلثنن،  أمــس  وزار،  املناطق  في  بجوالت 
عــــددًا مـــن املــــــدارس فـــي الــعــاصــمــة، وســط 
صمت وغموض يكتنف مصير طرابلس، 
الــتــي تــســتــقــر فــيــهــا حــكــومــتــان مــنــذ أكــثــر 
مـــن أســبــوعــن. فــفــي 14 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
اإلنقاذ«  اقتحمت »حكومة  الحالي،  األول 
ــنـــي، بــمــســاعــدة  الــتــابــعــة لــلــمــؤتــمــر الـــوطـ
عناصر من جهاز األمن الرئاسي، قصور 
األعلى  »املجلس  يتخذها  التي  الضيافة 
لــلــدولــة« مــقــرًا لـــه، داعـــيـــة رئــيــس حكومة 
ــلــــه الـــثـــنـــي، إلـــــى الـــبـــدء  الــــبــــرملــــان، عـــبـــد الــ
بتشكيل حكومة وحــدة وطنية بناء على 
للحوار  املــــوازي  الليبي   - الليبي  الــحــوار 
السياسي الذي قادته األمم املتحدة، وأفرز 
اتــفــاق الــصــخــيــرات، فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
األول املـــاضـــي، وهـــي الـــدعـــوة الــتــي لقيت 
 إنـــه »ينتظر 

ً
اســتــجــابــة مــن الــثــنــي، قــائــا

مــوافــقــة الـــبـــرملـــان لــتــشــكــيــل لـــجـــان للعمل 
عليها«.

ــر  ــــراج »حـــتـــى اآلن نـــتـــرك األمــ ــــسـ وقــــــال الـ
لــلــعــقــاء إلنـــهـــاء األمـــــور ســلــمــيــًا، لــكــن في 
املــواجــهــة إلنــهــاء هذا  لحظة مــا ستحدث 
الــعــبــث«، فــي إشـــارة إلــى إمكانية التدخل 
العسكري إلخاء مقرات قصور الضيافة. 
السراج بعد ساعات  وجــاءت تصريحات 
من زيارة وزير الدفاع املفوض في حكومة 
الــوفــاق، املــهــدي الــبــرغــثــي، معسكرات في 
مــنــطــقــة عـــن زارة فـــي الــعــاصــمــة، شــهــدت 
اســتــعــراضــًا عــســكــريــًا كــبــيــرًا، فــيــمــا كانت 

طائرات حربية تحلق فوق طرابلس.
السراج، ألول مرة،  وتضمنت تصريحات 
ــلــــواء خــلــيــفــة حفتر  إشــــــارة إلــــى عـــاقـــة الــ
ــغـــويـــل فــــي طـــرابـــلـــس.  بــــوجــــود خــلــيــفــة الـ
ــاءل »أنـــــا أســـتـــغـــرب كــيــف سيشكل  ــســ وتــ
مع  الغويل حكومة وحــدة وطنية  خليفة 
عبد الله الثني وخليفة حفتر، بعد عامن 
ــتـــحـــريـــض والـــــحـــــرب؟«،  ــتـــطـــرف والـ ــن الـ مــ
مضيفًا »أتعجب كيف أصبح أعداء األمس 
الــيــوم«. وتعيش طرابلس توترًا  أصــدقــاء 
عــســكــريــًا صــامــتــًا وســـط غــمــوض يتعلق 
املــســلــحــة املنتشرة  املــجــمــوعــات  ــــوالءات  بـ
فيها. فبعد أن أعلن جهاز األمن الرئاسي 
انشقاقه عن املجلس الرئاسي إثر تمكينه 
الغويل وأعضاء املؤتمر من دخول قصور 
الـــضـــيـــافـــة، أعـــلـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــثــوار 
لــيــبــيــا، املـــؤلـــف مـــن مــجــمــوعــات مسلحة 
والــزاويــة  طرابلس  فــي  منتشرة  إسامية 
وغريان ومصراته، تأييده لعودة حكومة 
الغويل، التي وصفها بـ«الشرعية«، محذرًا 
من أنه على استعداد »لخوض املعارك إذا 

فرضت عليهم«.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــن بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد، 
أمــس اإلثــنــن، مــع سقوط املــزيــد مــن القتلى 
والــجــرحــى مــن الــطــرفــن فــي تــبــادل إلطــاق 
النار، في منطقة كشمير املتنازع عليها بن 
أحدهما  مدنيان،  وقتل  الــنــوويــن.  البلدين 
طفلة رضــيــع فــي شــهــرهــا الـــــ18، فــي عملية 
إطــــاق نـــار لــلــقــوات الــهــنــديــة عــبــر الــحــدود 
ــــن الــجــيــش  ــلـ ــ ــان. وأعـ ــتــ ــاكــــســ ــد وبــ ــنـ ــهـ بـــــن الـ
إطــاق  أنــه »بسبب  بــيــان،  فــي  الباكستاني، 
نار غير مبرر من الجهة الهندية، استشهد 
املــدنــي محمد لــطــيــف، مــن قــريــة جــانــغــلــورا، 
وأصيب سبعة  )18 شهرًا(،  هانية  والطفلة 
النار  مدنين بــجــروح«، موضحًا أن إطــاق 
وقـــــع عـــبـــر الــــحــــدود بــــن كــشــمــيــر الــهــنــديــة 
ــي قـــرى  وواليــــــــة بـــنـــجـــاب الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، فــ

هاربال وبوخليان وشروه.
وأعلنت الهند أن إطاق النار من باكستان 
أسفر عن مقتل أحــد جنودها وصبي يبلغ 
مــن العمر ســت ســنــوات. وقـــال الــضــابــط في 
ــن الـــحـــدود الــهــنــديــة، د. بـــاريـــخ، إن  قــــوة أمــ
هــاون  قــذائــف  أطــلــقــوا  باكستانين  جــنــودًا 
والــرصــاص فــي عــشــرات املــواقــع الــحــدوديــة، 
العمر ست  إلــى مقتل طفل يبلغ من  مشيرًا 
ســنــوات، وجــنــدي، وإصــابــة تسعة مدنين 
وجــنــديــن فــي الــجــانــب الــهــنــدي مــن املنطقة 
املــتــنــازع عــلــيــهــا. وأعــلــنــت الـــقـــوات الــهــنــديــة 
أنها ردت فقط على الهجمات الباكستانية، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »غـــيـــر مـــبـــررة، وانــتــهــاك 
صـــــارخ لـــوقـــف إطـــــاق الــــنــــار«. ويـــأتـــي هــذا 
الــحــادث بــعــد أيـــام مــن قــيــام حـــرس الــحــدود 
الــهــنــدي بــقــتــل ســبــعــة جــنــود بــاكــســتــانــيــن، 
بحجة خرق وقف إطاق النار، في حن نفت 

باكستان هذه االتهامات. 
وقـــــد ُســـجـــلـــت الــــعــــشــــرات مــــن االشـــتـــبـــاكـــات 
الـــحـــدوديـــة املــمــاثــلــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، أخـــيـــرًا. 
ــدة الـــتـــوتـــر فـــي املــنــطــقــة منذ  وتــتــصــاعــد حــ

الــشــهــر املـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــنــت الــهــنــد أنها 
ــة« ضــد  ــ ــيـ ــ ــراحـ ــ شــــنــــت »ضــــــربــــــات جــــويــــة جـ
الباكستانية.  ــــي  األراضـ عــلــى  »مــتــشــدديــن« 
ــاءت الـــغـــارات الــهــنــديــة ردًا عــلــى هجوم  وجــ
شنه مسلحون على مقر لواء تابع للجيش 
الــهــنــدي فـــي الـــجـــزء الــــذي تـــديـــره الــهــنــد في 
أودى  املاضي،  سبتمبر/أيلول  في  كشمير، 
بــحــيــاة 19 جــنــديــًا. وهـــذا هــو أكــبــر عـــدد من 
فــي كشمير منذ هجوم  الجنود  مــن  القتلى 
قرب   2014 األول  ديسمبر/كانون  فــي  وقــع 
أوري الــتــي تــقــع غــربــي مــديــنــة ســريــنــاجــار، 
وقــتــل فيه ثمانية جــنــود وثــاثــة مــن رجــال 

الشرطة.
ووصـــف وزيـــر الــداخــلــيــة الــهــنــدي، راجــنــاث 
ــان، بـــأنـــهـــا »دولــــــة  ــتــ ــاكــــســ ســــنــــغ، آنـــــــــــذاك، بــ
إرهـــابـــيـــة«. وقـــــال، فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع 
ويجب  إرهابية،  دولــة  »باكستان  »تويتر«: 
تصنيفها كــذلــك، وعــزلــهــا«. وقــــال مــســؤول 
الــواضــح  الهندية »مــن  الــداخــلــيــة  فــي وزارة 
أنه هجوم إرهابي عبر الحدود. ال نعلم أي 
جــمــاعــة مــتــشــددة مــتــورطــة فـــيـــه«. ورفــضــت 
بضلوعها  تفيد  التي  االتهامات  باكستان، 
ــال املــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ــ فـــي الـــهـــجـــوم. وقـ
ــا:  الـــخـــارجـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة، نــفــيــس زكـــريـ
ــورًا بــالــلــوم عــلــى بــاكــســتــان  »تــلــقــي الــهــنــد فــ
من دون أي تحقيق. نرفض هــذا«. وكشمير 
مقسمة بن الهند وباكستان، بعد استقال 
كـــل مــنــهــمــا عـــن بــريــطــانــيــا فـــي عــــام 1947. 
ويطالب البلدان بسيادة كاملة على اإلقليم. 
ــلـــدان ثــــاث حـــــروب فـــي 1948،  ــبـ وخـــــاض الـ
إســـام  نــيــودلــهــي،  وتــتــهــم  و1971.  و1965، 
بتسليح وتدريب »جماعات مقاومة«  آبــاد، 
التي تقاتل من أجل االستقال  في كشمير، 
أو االنــدمــاج مع باكستان منذ 1989، إال أن 

األخيرة تنفي ذلك.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

الــرئــاســي  المجلس  رئــيــس  أعــلــن 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، 
النفط  تهريب  أن  ــســراج،  ال فائز 
لالقتصاد  نزيف  ليبيا  خــارج  ــى  إل
الوطني، و«ستكون هناك حزمة 
أجل معالجة  اإلجــراءات من  من 
ــاإلضــافــة إلــى  هـــذا الــتــهــريــب، ب
المحروقات،  عــن  الــدعــم  رفــع 
ماديًا«.  المواطن  تعويض  مع 
في  النفط  إنتاج  عودة  وتوقع 
الفترة  خــالل  الغربية،  المنطقة 
وتخفيف  الــمــقــبــلــة،  الــقــريــبــة 
ــن كــاهــل االقــتــصــاد  ــبء ع ــع ال

وعودة اإلنتاج إلى معدالته.

إجراءات معالجة 
تهريب النفط

األول املاضي، ترامب بأنه »المع وموهوب... 
وهو القائد املطلق في السباق الرئاسي«.

 مـــن املعجبن 
ً
بــوتــن أســـاســـًا لـــم يــكــن فــعــا

بــتــرامــب، وال أخــذ جانبه ألنــه جمهوري أو 
مــحــســوب عــلــى الــجــمــهــوريــن، بــل إنـــه أثنى 
ــه »يــتــمــنــى فــوز  ــــى ألنــ عــلــيــه بـــالـــدرجـــة األولــ
رئيس مثله يسهل التاعب به«، وفقًا ملا أفاد 
في حينه سياسي مخضرم من األميركين 
الــديــمــقــراطــيــن. وهــــذا مــا يــرغــب بــوتــن في 

التعامل معه.
وقد ذهبت كلينتون إلى أبعد من ذلك عندما 
رأت في املناظرة األخيرة، األسبوع املاضي، 
األبيض«.  البيت  في  دمية  يريد  »بوتن  أن 
ثــــم إن بــــوتــــن، حــســبــمــا هــــو مــــعــــروف فــي 
كانت  أن  منذ  كلينتون  يطيق  ال  واشــنــطــن، 
وصفت  أنــهــا  خصوصًا  للخارجية،  وزيـــرة 
»الــجــافــة«، حتى  اتــهــا الــســابــقــة مــعــه بـــ لــقــاء
أنــه تركها مــرة تنتظر أكــثــر مــن ســاعــة بعد 
إقامته  محل  في  الجتماعهما  املقرر  املوعد 

قرب موسكو.

ترامب يرحب بدور موسكو 
بدوره، لم يتأخر ترامب في الرّد على الثناء 
ــدور  الـــــروســـــي، مـــســـارعـــًا إلـــــى الـــتـــرحـــيـــب بــ
مــوســكــو فـــي ســـوريـــة واملــنــطــقــة »إذا كــانــت 
الــغــايــة مــقــاتــلــة تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســامــيــة 
)داعــش(«. حتى أنه أعقب ذلك بتصريحات 
فــــي مــعــظــمــهــا حـــــول اإلشــــــادة  عــــــدة، دارت 
بالرئيس الروسي كـ »قيادي قوي ومحترم، 
وليس كرئيسنا )بــاراك( أوباما الضعيف«. 
ــذاك،  ــار كـــام تــرامــب ضــجــة كــبــيــرة آنـ وقـــد أثـ

حتى أن البعض اعتبره »غير وطني«.
ــلـــى تــــرامــــب مــــن داخــــل  وجــــــــاءت الــــــــــردود عـ
املعسكر الجمهوري، وأبرزها من السيناتور 
ليندسي غراهام، الذي اعتبر أن »على بوتن 
ــارة أحـــد مــخــيــمــات الــاجــئــن الــســوريــن  ــ زيـ
قــبــل أن يــســتــحــق الــثــنــاء مـــن تــــرامــــب«. كما 
رأى بــعــض الــجــمــهــوريــن أن »قــبــول املــديــح 
مـــن بــوتــن لــيــس ســـوى ســـذاجـــة مـــن جــانــب 
ترامب«، قبل أن يطفح الكيل لديهم، عندما 

الحدثمتابعة

الثالثاء 25  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  24 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 785  السنة الثالثة
Tuesday 25 October 20169

محادثات مكوكية لمنتجي النفط
لندن ـ العربي الجديد

لم تهدأ تحركات منتجي النفط منذ نحو أسبوع، 
على أمل التوصل إلى اتفاق موحد تستقر معه 
ــود، قبل  ــ أوضـــــاع الـــســـوق الــدولــيــة لــلــذهــب األســ
الـــدول املــصــدرة للنفط »أوبــــك« فــي فيينا  اجــتــمــاع منظمة 
الــشــهــر املــقــبــل. والــتــقــى األمـــن الــعــام ملنظمة أوبــــك، محمد 
ألكسندر  الــروســي  الطاقة  بوزير  اإلثــنــن،  أمــس  باركيندو، 
واحــدة  مع  النفط  إنتاج  للتنسيق بشأن  فيينا،  في  نوفاك 
ــــح بــاركــيــنــدو،  مـــن أكــبــر مــنــتــجــي الــنــفــط فـــي الــعــالــم. وأوضـ
فــي تــصــريــحــات للصحافين عــلــى هــامــش الــلــقــاء، أنـــه من 
الـــضـــروري أن يــتــصــدى املــنــتــجــون مــن املــنــظــمــة وخــارجــهــا 

ملشكلة الطاقة اإلنتاجية الفائضة في سوق النفط.
وقال قبل اجتماع أمس الذي شارك فيه أيضا وزير الطاقة 
القطري محمد السادة، إن روسيا وأوبك ملتزمتان بتحقيق 
ــــوح مــعــاملــهــا بــحــيــث يسهل  االســـتـــقـــرار فـــي األســـــواق ووضـ
توجد  حــن  »فــي  باركيندو:  وأضـــاف  باتجاهاتها.  التنبؤ 
مــؤشــرات على بــدء عـــودة الــتــوازن للعوامل األســاســيــة مع 
تقلص إجمالي اإلمدادات من خارج أوبك هذا العام والطلب 

عند مستويات جيدة، فإن الفائض الكبير في املخزون يظل 
مــصــدرا كبيرا للقلق«. ولــم يفصح نــوفــاك وبــاركــيــنــدو عن 
لإلنتاج  روسيا كسقف  أن تضعها  يمكن  التي  املستويات 
الــــذي بــلــغ مــســتــوى قــيــاســيــا عــنــد 11.1 مــلــيــون بــرمــيــل في 

سبتمبر/أيلول.
وقال نوفاك أمس، إن تحديد سقف إلنتاج النفط في األجل 
القريب سيقلل تقلبات السوق. وأضاف نوفاك الذي وصل 
فيينا عائدًا من زيارة للسعودية أجرى فيها محادثات مع 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن االنخفاض الحاد في 
أسعار الخام ينذر بعجز نفطي وتقلبات غير متوقعة في 
األسعار. وقال للصحافين: »هذا هو السبب في أن تثبيت 
الصائب  القرار  لفترة معينة هو  الخفض  أو حتى  اإلنتاج 
لقطاع الطاقة العاملي، وكونه إجــراء في األجــل القريب فإن 
تحديد سقف إلنتاج النفط قد يساعد في تقليل التقلبات 

في السوق وجعلها أكثر استقرارًا«.
واتــفــقــت أوبــــك الــشــهــر املـــاضـــي فـــي الــجــزائــر عــلــى خفض 
مـــحـــدود لــإلنــتــاج، ومـــن املــنــتــظــر أن يــتــم تــثــبــيــت دعــائــمــه 
اإلنتاج  خفض  املنظمة  وتستهدف  املقبلة.  األسابيع  فــي 
برميل  مليون  مليونا و33   32.5 بــن  يــتــراوح  نــطــاق  إلــى 

الفنزويلي نيكوالس  الرئيس  السياق، وصل  يوميًا. وفي 
مــادورو مساء أول من أمــس، إلى الدوحة، املحطة الثانية 
له في الخليج بعد الرياض حيث التقى العاهل السعودي 
امللك سلمان بن عبد العزيز لبحث سبل إعــادة االستقرار 

ألسواق النفط.
ــارة مــــادورو لــلــريــاض مــع إعـــان وزيـــر الطاقة  وتــزامــنــت زيـ
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح، أن الــــــدورة الـــراهـــنـــة النــخــفــاض 
لــوزراء  إثر اجتماع  األسعار »تشرف على االنتهاء«، وذلــك 
خليجين ونظيرهم الروسي نوفاك. وقال الفالح إن »دورة 
الهبوط الحالية تشرف على االنتهاء، وإن أساسيات السوق 

من ناحية العرض والطلب بدأت تتحسن بشكل ملحوظ«.
تثبيت  مــن  املتشدد  بفعل موقفها  لت 

ّ
التي عط إيـــران  وفــي 

اإلنــتــاج التوصل إلــى اتــفــاق فــي لــقــاءات سابقة، قــال نائب 
وزيــــر الــنــفــط اإليــــرانــــي أمــيــر حــســن زمـــانـــي نــيــا أمــــس، إن 
طهران مستعدة لتشجيع األعضاء اآلخرين بمنظمة أوبك 
عــلــى املــشــاركــة فــي خــطــة تثبيت اإلنـــتـــاج مــن أجـــل تحقيق 
االستقرار في سوق النفط. وأضاف في تصريحات لوكالة 
األنباء الرسمية أن باده مستعدة ملساعدة أوبك في تحقيق 

التوازن بسوق النفط.

القاهرة ـ محمد توفيق

أعــلــن مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر، أمــــس، دعـــم الـــواليـــات 
املتحدة للقاهرة للحصول على قرض صندوق النقد 
الدولي، في وقت تبدو أكبر مؤسسة مال في العالم قد 
رهنت هذا التمويل السخي بإجراءات تقشفية جديدة 
تنفيذها،  فــي  حــرجــا سياسيا  املــصــري  النظام  يجد 
وســط تقارير رسمية عن حالة غضب عارمة تنتاب 
املواطنن بفعل تردي األوضاع املعيشية. وقال كبير 
مستشاري وزير الخارجية األميركي، ديفيد ثرون، إن 
واشنطن حريصة على التنسيق مع الدول الصناعية 

ــــازم مـــن أجــــل حــصــول  الــكــبــرى لــتــوفــيــر الــتــمــويــل الــ
مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. وتحتاج 
مــلــيــارات دوالر مــن خــال تمويل  مصر لتدبير ستة 
ثــنــائــي، أي عــبــر اتــفــاقــات بــن مــصــر ودول مــنــفــردة، 
نهائيا على  الــصــنــدوق  إدارة  يــوافــق مجلس  أن  قبل 
القرض. ووصل ثرون إلى القاهرة أول من أمس على 
رأس وفــد تجاري واستثماري يضم عــددا من رجال 
األعــمــال يمثلون 50 شــركــة أمــيــركــيــة. وقـــال املتحدث 
باسم الرئاسة في مصر، عــاء يوسف، إن ثــرون أكد 
أمس،  السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  مع  لقائه  خــال 
أن زيارة وفد مجتمع األعمال األميركي ملصر في هذا 

املتحدة لاتفاق  الواليات  تأتي إلبــراز دعم  التوقيت 
املبدئي الذي توصلت إليه مصر مع صندوق النقد. 
وقال وكيل وزارة الخزانة األميركية للشؤون الدولية، 
ناتان شيتس، األسبوع املاضي، إن الواليات املتحدة 
تــعــمــل مـــع أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع الــكــبــرى 
الــذي تسعى مصر  لضمان التغطية الكاملة للقرض 

للحصول عليه من صندوق النقد.
وكان الصندوق قد اتفق من حيث املبدأ في أغسطس/
آب املاضي، على منح مصر قرضًا مدته ثاث سنوات 
اإلصـــــاح  بـــرنـــامـــج  لـــدعـــم  مـــلـــيـــار دوالر   12 بــقــيــمــة 
الحكومي الهادف إلى سد عجز املوازنة العامة وإعادة 

الــتــوازن إلــى أســواق الصرف التي تشهد اضطرابات 
ارتفاعه  الــــدوالر  عنيفة. وفــي ســيــاق متصل، واصـــل 
املــوازيــة بمصر ليسجل 16 جنيهًا، وهو  السوق  في 
مستوى تاريخي جديد، نتيجة لحالة عدم الثقة في 
الجنيه املصري، وقرارات رفض التعامل به في بعض 
اللطيف، مدير  العاملية. وقــال حمدي عبد  الصرافات 
إحدى شركات الصرافة بحي املهندسن في الجيزة، 
لـ »العربي الجديد«، إن شركات الصرافة واملضاربن 
الــدوالر ليتراوح بن 15.95 و16 جنيهًا  رفعوا سعر 
للبيع، الفتا الي أن حائزي الدوالر ما زالوا يرفضون 

التخلي عنه رغم هذه األسعار.

واشنطن تدعم مصر للحصول على قرض صندوق النقد

الين يضرب 
صادرات اليابان

تــــــــراجــــــــعــــــــت صــــــــــــــــادرات 
الـــيـــابـــان لــلــشــهــر الــثــانــي 
ــتـــوالـــي في  عــشــر عــلــى الـ
مقارنة  سبتمبر/أيلول 
بقبل عام، بعدما أضرت 
ــاســـب الــــــن بـــأســـعـــار  ــكـ مـ
الـــــصـــــادرات، لــكــن زيــــادة 
تشير  الشحنات  أحــجــام 
نــمــو للطلب  بـــدايـــة  إلــــى 
الـــــــــعـــــــــاملـــــــــي. وأظـــــــــهـــــــــرت 
املـــالـــيـــة،  وزارة  ــات  ــانـ ــيـ بـ
صـــــــــــــــادرات  أن  أمـــــــــــــــس، 
 %6.9 انخفضت  اليابان 
فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول 
ــبـــل عــــام،  ــا قـ ــهـ مـــقـــارنـــة بـ
بـــــعـــــد تــــــــراجــــــــع بـــنـــســـبـــة 
أغــســطــس/آب  فـــي   %9.6
بــفــعــل تـــراجـــع صـــــادرات 
ــــات  ــــواليـ ــلـ ــ ــارات لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــدة وصــــــــــــــــادرات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ املـ
اإللــــكــــتــــرونــــيــــات لــلــصــن 
ــــب.  ــلـ ــ ــــصـ وصـــــــــــــــــــــادرات الـ
لـوكالة  استطاع  ورصد 
الــنــتــائــج  أن  »رويـــــتـــــرز«، 
أقل تشاؤما من متوسط 
تـــوقـــع  إذ  الـــــتـــــوقـــــعـــــات، 
انخفاضها  اقتصاديون 
بــســبــب   %10.4 بـــــواقـــــع 
الــن التي بلغت  مكاسب 
الــــــــــدوالر  مــــقــــابــــل   %16
ــــره قـــبـــل  ــعـ ــ ــــسـ مـــــقـــــارنـــــة بـ
ــر بــقــيــمــة  ــ عـــــــام، مـــمـــا أضــ
الـــــصـــــادرات. ومــــن حيث 
الصادرات  زادت  الحجم، 
ســـبـــتـــمـــبـــر/ فــــــي   %4.7

أيلول، وهي أكبر مكاسب 
عامن مسجلة  نحو  فــي 
زيادة للشهر الثاني على 
التوالي، حسبما أظهرت 

البيانات.

الصين تعاقب أكثر من مليون مسؤول بسبب الفساد
مسؤول  مليون  من  أكثر  الصينية  السلطات  عاقبت 
خالل  بالفساد  تتعلق  قضايا  خلفية  على  الدولة  في 
لفحص  المركزية  للجنة  وفقًا  األخيرة،  الثالث  السنوات 
ويقود  الحاكم.  الصيني  الشيوعي  بالحزب  االنضباط 
النطاق  واسعة  حملة  جين،  شي  الصيني،  الرئيس 
على  المراقبين  بعض  يصفها  والتي  الفساد،  على 
الخصوم  لتصفية  الحكومة  قبل  من  تستخدم  أنها 
وقالت  الرئيس.  نفاه  الذي  االدعاء  وهو  السياسيين، 
تم  من  أرقام  إن  االنضباط،  لفحص  المركزية  اللجنة 
متدنية  مراتب  ذوي  موظفين  شملت  عقابهم، 

ووزارء بالحكومة.

»البيتكوين« ترتفع ألعلى مستوى لها في ثالثة أشهر
لها  مستوى  أعلى  إلى  »بيتكوين«  عملة  ارتفعت 
إلى  الصيني  اليوان  قيمة  تراجع  مع  أشهر،  ثالثة  خالل 
طلب  من  عزز  ما  سنوات،  ست  في  مستوياته  أدنى 
األصول  كأحد  العملة  على  الصينيين  المستثمرين 
البديلة. كما ارتفع حجم التداول ألعلى مستوياته في 
إلى 5.5 ماليين »بيتكوين« أول من  حوالي سبعة أشهر 
اليوان  تراجع  مع  »بيتكوين«  مكاسب  وتتزامن  أمس. 
تسمح  حيث  التعامالت،  من   %90 يشكل  الذي  الصيني 
لالستثمار  أموالهم  بنقل  للصينيين  الرقمية  األصول 
في الخارج في ظل القيود المفروضة على تحركات 

رؤوس األموال.

بريطانيا ترى عوائق أمام تعاون الجهات المالية
قالت نائبة محافظ بنك إنكلترا المركزي، نعمت شفيق، 
مختلف  بين  التعاون  تعرقل  التي  العقبات  إن  أمس 
زالت  ما  العالم  دول  في  المالية  التنظيمية  الجهات 

كبيرة رغم المخاطر المشتركة الكثيرة التي تواجهها.
في  المالية  األسواق  عن  المسؤولة  شفيق  وذكرت 
الجهات  استطاعت  إذا  حتى  أنه  المركزي،  إنكلترا  بنك 
من  اإلقراض  نمو  معدل  على  السيطرة  التنظيمية 
المصارف المحلية، فإن القروض الخارجية مازال لها تأثير 
أزمات مالية. وأضافت  يتعلق بخطر نشوب  كبير فيما 
عن  مفهومة  ألسباب  تحجم  التنظيمية  الجهات  أن 

النظر لما هو أبعد من نطاق اختصاصاتها.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يسألونك عن االستثمار، أين هو؟ 
وملاذا ال تتدفق مليارات الدوالرات 

على مصر؟ قل: تبخر وهرب 
وذهب مع الرياح، واألسباب: 

اضطرابات متالحقة في سوق 
الصرف، وارتفاعات قياسية في 

الدوالر، وأزمات مستمرة في 
الطاقة وانقطاع الكهرباء، ورفع 

الضرائب والجمارك، وزيادة حالة 
الغموض وعدم التيقن، وعدم 

وجود استقرار سياسي وزيادة 
املخاطر والفساد، وصعوبة 

الحصول على تراخيص وتضارب 
القوانني، وأخيرًا املصادرات. ما 

يحدث حاليًا في مصر هو تدمير 
منظم ملناخ االستثمار، ودفع 

لكبار رجال األعمال والشركات 
العاملية إما نحو إغالق مصانعهم 

والرحيل للخارج بهدوء، للبعد 
عن املخاطر وتفادي الخسائر، 
أو تصفية نشاطهم الصناعي 

والتوجه الستثمارات أخرى باتت 
أكثر ربحية مثل تجارة العملة 
وشراء النقد األجنبي والذهب 
واألراضي. أحدث فصول هذا 

التدمير قيام السلطات بمصادرة 
إنتاج شركات صناعية كبرى 

لسبب معلن، هو قيامها بتخزين 
اإلنتاج وحبسه عن املستهلكني 

وعدم طرحه في األسواق، وسبب 
غير معلن هو محاولة هذه 

السلطات خفض األسعار وتهدئة 
الغضب الشعبي املتنامي من 

تفاقم األوضاع املعيشية، واختفاء 
سلع رئيسية من األسواق، مثل 
السكر، فقد صادرت السلطات 
مساء أمس األول أكثر من ألفي 

طن من مخازن شركة إيديتا، 
إحدى أكبر شركات الصناعات 

الغذائية في مصر، بحجة تخزين 
السكر، وردت الشركة على القرار 

بإغالق مصنعها ببني سويف، 
والتلويح بإغالق املصانع األربعة 

األخرى التابعة لها. وأعادت الخطوة 
للذاكرة قرارات مصادرة طاولت 
شركات كبرى بزعم ضلوعها 

في تمويل العنف واإلرهاب، منها 
شركة جهينة، أكبر شركة ألبان 

في منطقة الشرق األوسط، والتي 
يترأسها صفوان ثابت، وشركة 
سعودي صاحبة أكبر سلسلة 

محالت تجارية في مصر وغيرها.
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات 

استخدم النظام أسلوب مصادرة 
األراضي والشركات التابعة 

لخصومه السياسيني، وكان الهدف 
هو قمع املعارضة وتجفيف منابع 

التمويل الخاصة بهم. وطاولت 
املصادرات في البداية جماعة 
اإلخوان، حيث تمت مصادرة 

مئات الشركات واملدارس واملعاهد 
واملستشفيات واملعامل واألموال 
اململوكة لهم، ثم توسعت لتشمل 

معارضني آخرين من بينهم 
أعضاء بحركة 6 أبريل وأحزاب، 

وكان امللفت مصادرة أموال 
نشطاء بحركات ثورية، مثل هيثم 

محمدين وهشام عبد الرسول، 
بتهمة االنتماء لإلخوان رغم 

أنهما عضوان بارزان في حركة 
االشتراكيني الثوريني. ولم تقتصر 

املصادرة على أموال وشركات 
املعارضني، بل امتدت لشخصيات 

عامة، منها عالء صادق والنجم 
محمد أبو تريكة.

يسألونك 
عن االستثمار

)Getty(
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

املقبل  العام  الجزائريون  ينتظر 
بــكــثــيــر مــــن الـــتـــرقـــب والــــخــــوف، 
ــكـــومـــة نــحــو  بـــســـبـــب تــــوجــــه الـــحـ
أكبر، من خال  الحزام بدرجة  سياسة شد 
فــرض ضــرائــب جــديــدة تثقل كاهل املواطن 
الذي بات يرى قدرته الشرائية تترنح أمام 

انهيار قيمة الدينار.

مخاوف مشروعة 
ال تــكــاد تخلو مــامــح الــجــزائــريــن مــن معالم 
التذمر من حاضرهم والتخوف من مستقبلهم 
التقشف،  مــوضــوع  أمــامــهــم  تفتح  أن  بمجرد 
فقد غدا هذا امللف مصدرًا لألرق، خاصة لدى 
أصحاب الدخل املتوسط الذين باتوا يعانون 
ــتــــراض. فـــي ســوق  إلنـــهـــاء الــشــهــر مـــن دون اقــ
في  املشهور  والفواكه  للخضار  مــاح«  »علي 
الــعــاصــمــة، رصـــدت »الــعــربــي الــجــديــد« نبض 
التسريبات واألخبار  الجزائري بعد   الشارع 
الجرائد والفضائيات  التي تتصدر صفحات 
تنتظرهم  عجاف  بسنوات  بشرهم 

ُ
ت املحلية، 

فــيــهــا ضـــرائـــب جـــديـــدة، وتـــراجـــع الــتــوظــيــف، 
باإلضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 60 سنة.

ــه بــات  ــار، مـــوظـــف حــكــومــي، إنــ ــ يـــقـــول مـــالـــك بـ
ة الـــصـــحـــف حـــتـــى ال يــنــصــدم  يـــتـــفـــادى قـــــــراء
الحكومة   أن  بأخبار تقشفية جديدة، معتبرا 
ترسل بالونات اختبار قبل إقرار أي إجراءات.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن راتــبــه  ــار لـ ويـــقـــول بــ
يكفيه بــالــكــاد إلنــهــاء الــشــهــر، »فــمــا بــالــك إذا 
على  جبر 

ُ
ربما سن أضفنا مصاريف جديدة. 

التساف )االقتراض باللهجة الجزائرية( قبل 
مئات  يحمله  مالك  شــهــر«. تخوف  كــل  نهاية 
ضمن  يندرجون  ممن  الجزائرين  من  اآلالف 
التي تشكل قرابة 60% من  املتوسطة  الطبقة 
عـــدد ســكــان الـــبـــاد، الـــذيـــن تــخــطــوا عــتــبــة 40 

الرباط ـ مصطفى قماس

املغربي،  السياحة  املهنيون في قطاع  يتطلع 
إلـــى الــتــدابــيــر الــتــي ســتــتــخــذهــا حــكــومــة عبد 
الــثــانــيــة، مــن أجل  فــي طبعتها  اإللـــه بنكيران 
ــذا الـــنـــشـــاط مـــن حـــالـــة الــــركــــود الــتــي  ــاذ هــ ــقـ إنـ
دفــعــت املــســتــثــمــريــن إلـــى دق نــاقــوس الخطر 
فــي أكــثــر مــن مناسبة. ومــا زال املــغــرب بعيدًا 
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  أهــــداف  تحقيق  عــن 
ــتـــهـــا أحــــــــداث املــنــطــقــة  لـــلـــســـيـــاحـــة الــــتــــي أربـــكـ
مــنــذ عـــام 2011، والــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة التي 
ــلــــدان مــــصــــدرة لـــلـــســـيـــاح، خــاصــة  شــهــدتــهــا بــ
فــرنــســا، غــيــر أن مــراقــبــن يــعــتــبــرون أن تلك 
األحــــداث ليست ســـوى عــامــل مــن بــن عــوامــل 
جديدة  انــطــاقــة  على  الحكومة  ز 

ّ
تحف أخـــرى 

مــلــيــون نــســمــة. وتــقــول جـــازيـــة، الــتــي تشتغل 
مــمــرضــة لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســئــمــت من 
الجزائرين  يتوعد  الــذي  الحكومي  الخطاب 
بــســنــوات عــجــاف تنتظرهم، أصــبــحــت أخــاف 

فعا على مستقبل أوالدي األربعة«.

إجراءات مرفوضة
»عندما كان النفط فوق 100 دوالر استفادوا 
تقشفوا«،  لنا  يقولون  نــزل  وعندما  وحــدهــم، 
بــهــذه الــعــبــارة افــتــتــح رابــــح طـــوطـــاوي، بــائــع 
خضار وفواكه، حديثه مع »العربي الجديد« 
اإلجــــراءات  استقباله  كيفية  عــن  سألته  الــتــي 
الــتــقــشــفــيــة الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة. وأضــــاف 
طوطاوي، قائا: »لن أتقشف، ولن أتضامن مع 
حيي املهرجانات الغنائية وتصرف 

ُ
حكومة ت

عليها ببزخ«. وعلى نفس املنوال سار الشيخ 
عبد القادر، صاحب العقد السادس من العمر 
واملتقاعد، الذي قال: »كيف يمكن لي أن أقبل 
بإجراءات جاءت بها حكومة كانت تقول، في 
وقت قريب، إنه ال أزمة في الجزائر، لكي تتستر 
على فشلها في استشراف عاصفة كانت جلية 
للعالم«. ويرى عبدالقادر، أن األولى بالتقشف 
ــــب  ــــال تــخــفــيــض رواتـ هــــي الـــحـــكـــومـــة، مــــن خـ
الــوزراء ونــواب البرملان، وغيرها من النفقات 

املــهــنــيــون، صعوبة  الــســيــاحــة. ويــؤكــد  لقطاع 
املــغــرب مستهدف جــذب 20 مليون  أن يحقق 
سائح سنويا بحلول 2020، إذ تعدى بالكاد 
10 مــايــن ســائــح، وهـــو هـــدف كــانــت اململكة 
انــتــهــت عــام  الــتــي  الــفــتــرة  تخطط لبلوغه فــي 
الــســيــاحــة في  قــطــاع  وبــلــغــت مساهمة   .2010

الــتــي ال طــائــل مــنــهــا، وفـــق تــعــبــيــره. ورغـــم كل 
الــظــروف الصعبة، إال أن كلمة »تقشف«  هــذه 
أصبحت أكثر الكلمات تداوال بن الجزائرين، 
الذين حولوها إلى مصدر تهّكم على حالهم، 
مــن خــال إطـــاق بعض الــعــبــارات كـــ »مرحبا 
بــكــم فـــي تــقــشــفــســتــان« الـــتـــي اقـــتـــرح نــشــطــاء 
االجتماعي،  التواصل  على وسائل  ساخرون 
وضــعــهــا فـــي مـــطـــار الـــجـــزائـــر الــــدولــــي، فيما 
اقترح آخــرون على وزارة الصحة إنتاج دواء 

اسمه »تقشافن« لعاج »الغدة التقشفية«.

تدابير المواجهة 
ــــروج »غـــريـــزة الــتــقــشــف« الــحــكــومــيــة  ــام خـ ــ أمـ
الــعــام املــقــبــل 2017،  الــــذروة  للعلن وبــلــوغــهــا 
ــــذت مــنــحــى تــصــاعــديــا مــنــذ سنة  بــعــدمــا أخـ
استطاع  من  الجزائرين  بعض  هناك   ،2015
تــجــاوز الــصــدمــة وتــقــّبــل األمـــر الـــواقـــع، حيث 
اتــخــذ بــعــض الــجــزائــريــن إجـــــراءات تقشفية 
ــه، تــحــســبــا ملـــا هـــو آٍت.  ــرتــ عــلــى مــســتــوى أســ
ويــروي سعيد عبراوي، رب أســرة من ولدين 
بــاإلضــافــة إلــى زوجــتــه، لـــ »الــعــربــي الجديد« 
كــيــف اضــطــر إلـــى تغيير نــمــط حــيــاة عائلته 
أمــان، وذلك  حتى يستطيع إكمال الشهر في 
بخطوات أولها تقليص املصاريف الجانبية، 
ــــال تــخــفــيــض الــــخــــروجــــات الــعــائــلــيــة  مــــن خـ
ــدة أســبــوعــيــا، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ إلــــى مــــرة واحــ
مراقبة استهاك الكهرباء والغاز بعد ارتفاع 
أســعــارهــمــا ســنــة 2016. ويــقــول عــبــراوي إنــه 
لــم يــعــد يستعمل ســيــارتــه إال عــنــد الــحــاجــة، 
العامة،  النقل  بــوســائــل  عنها  واالســتــعــاضــة 
ــراءات سمحت لــه بــاقــتــصــاد بعض  ــ وهـــي إجـ
ــوال. أمـــا هــــارون، الـــذي يعمل معلما في  ــ األمـ
العاصمة،  ابتدائية بإحدى ضواحي  مدرسة 
فـــكـــان لـــه خـــيـــار آخـــــر، وهــــو الــعــمــل مـــســـاء كـ 
يطلقها  فرنسية  كلمة  وهي  »كلونديستان«، 
ــن يـــنـــقـــل األشــــخــــاص  ــ الــــجــــزائــــريــــون عـــلـــى مـ
بسيارته الشخصية مقابل أجرة خارج إطار 
القانون، وذلك ملواجهة غاء املعيشة، وتدني 
الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، حــســب هـــــــارون.  ولــجــأت 
الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة إلــــى تــوســيــع الـــوعـــاء 
الــضــريــبــي مــن خـــال إقــــرار ضــرائــب ورســـوم 
جــديــدة ورفــــع الـــرســـوم املـــوجـــودة ابـــتـــداء من 
لتعويض  وذلــك   ،2017 الثاني  يناير/كانون 
التي خلفها تهاوي عائدات  الخسائر  بعض 
الوقود  الــزيــادات أسعار  النفط، وتشمل هذه 
إلى   %17 مــن  املضافة  القيمة  ورفــع  والطاقة 
19%. كما ستعرف ميزانية الباد انخفاضا، 
ــراء تقليص  لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، جــ

ميزانيتي التسيير والتجهيز

مليارات   6.4 قــرابــة  املحلي  اإلجــمــالــي  الناتج 
بــنــســبــة %6.5،  أي  املـــاضـــي،  الـــعـــام  فـــي  دوالر 
حــســب تــقــريــر صـــادر عــن املــنــدوبــيــة السامية 

للتخطيط األسبوع املاضي.
ويــعــتــبــر املـــرشـــد الــســيــاحــي مــحــمــد بــلــحــاج، 
ــلـــى مـــــدى ثــاثــن  الـــــــذي عـــمـــل فــــي الـــقـــطـــاع عـ
عـــامـــًا، فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
الــحــكــومــة لــم تـــول اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا للسياحة، 
خــاصــة عــلــى مــســتــوى الــتــرويــج، عــلــى اعتبار 
ــا لــــم تــــوفــــر لــلــمــكــتــب الــــوطــــنــــي املـــغـــربـــي  ــهــ أنــ
للسياحة الوسائل الكافية لتسويق السياحة 
الحكومة في  الخارج. ولم تعمل  املغربية في 
الخمسة أعــوام األخيرة على معالجة مشاكل 
لم تتخذ  الوقت  الشاطئية، في ذات  املحطات 
تــدابــيــر مــن أجـــل تشجيع االســتــثــمــار فــي ظل 

التمويات  املــصــارف على توفير  إقــبــال  عــدم 
ألصـــحـــاب الـــفـــنـــادق، حــســب بــلــحــاج. ويعتقد 
لرئيس  األيــديــولــوجــيــة  الخلفية  أن  مــراقــبــون 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة ذو  ــدالــ ــعــ ــه )الــ ــزبــ الـــحـــكـــومـــة وحــ
املرجعية اإلسامية(، كانت وراء عدم اهتمامه 
الصناعة  فــيــدرالــيــة  رئــيــس  ودعـــا  بالسياحة. 
الفندقية، لحسن زملــاط، بنكيران في تصريح 
ســابــق، إلــى االحــتــذاء بــنــمــوذج حــزب العدالة 
والتنمية التركي، الذي تمكن من جذب ماين 
السياحة في  بلده. ويؤكد وزيــر  إلــى  السياح 
في  ــداد،  حـ األعــمــال، لحسن  حكومة تصريف 
ــه لــم يــحــظ بــالــدعــم  تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنـ
الــازمــة مــن أجــل تفعيل رؤيــة 2020 الخاصة 
ــه لـــم يــتــوقــف عن  بــالــســيــاحــة، مـــشـــددا عــلــى أنـ
تذكير رئيس الحكومة، بضرورة دعم القطاع.
السياحة  لوزير  التي توجه  االنتقادات  ورغم 
الحيوي في  القطاع  بــهــذا  الــرقــي  عــدم  بسبب 
املــمــلــكــة، إال أن مـــن املــهــنــيــن مـــن يـــؤكـــدون أن 

السياحة لم تكن أولوية عند بنكيران.
ـــرح عليه 

ُ
ط الحكومة عندما  رئــيــس  واعــتــرف 

سؤال حول سبب إغفاله للسياحة، بأنه أعطى 
األولــويــة للصناعة والــزراعــة، ولــم يجعل من 

السياحة أولوية في الوالية األولى.
وأكد أن هذا ال يعني أنه ال يريد تطوير القطاع، 
مــعــتــبــرًا أنـــه كـــان يــدعــم وزيــــر الــســيــاحــة كلما 
طلب منه ذلــك. وكــان حــزب العدالة والتنمية، 
تــطــرق فـــي بــرنــامــجــه االقـــتـــصـــادي بمناسبة 
قطاع  إلــى  األخــيــرة،  التشريعية  االنــتــخــابــات 
السياحة، حيث وعد بدعم التمويات الرامية 
إلى تأهيل املنتج املغربي والرفع من مستوى 
الجبائي لصالح  النظام  تنافسيته ومراجعة 
شركات السياحة، وتوفير دعم مالي للرحات 

الجوية الداخلية بشراكة مع الجهات.
ــن أجـــل  ــاورات الــــجــــاريــــة مــ ــ ــشــ ــ وفـــــي ســـيـــاق املــ
تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة، بــعــد انــتــخــابــات 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن األول الــجــاري، 
بــعــثــت جــمــعــيــة تــضــم كـــبـــار املــســتــثــمــريــن في 
فيها  تــدعــوه  بنكيران،  إلــى  رســالــة  السياحة، 
إلى عدم إغفال القطاع في الطبعة الثانية من 

الحكومة. وذّكروه بكون القطاع يوفر 500 ألف 
فرصة عمل، مشددين على أن السياحة أهملت 
في ظل الحكومة الحالية، إذ ظلت بعيدة عن 
الرؤية التي ُحددت قبل عقد ونصف، ما دفع 

إلى فقدان الثقة في ظل سوء التدبير.
وســجــل املــســتــثــمــرون فـــي الــرســالــة أن مــعــدل 
إشغال الفنادق ال يتجاوز 40%، حيث تواجه 
العشرات من الفنادق خطر اإلغاق، بما لذلك 
املغرب  العمل ورصــيــد  فــرص  تأثير على  مــن 
من النقد األجنبي. وطالبوا بوضع تشخيص 
للرؤية التي يسترشد بها املغرب في القطاع، 
بــلــورة استراتيجية جــديــدة واقعية  أجــل  مــن 
ــار الـــســـيـــاق الــســيــاســي  ــبــ ــتــ تــــأخــــذ بـــعـــن االعــ
الدولي، واالتجاهات الجديدة للطلب العاملي.

ــر الــســيــاحــة فــي الحكومة  وغــيــر مـــرة أكـــد وزيـ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــهـــا، أن الــحــكــومــة تـــركـــز على 
لوجهة  والــتــرويــج  التحتية  الــبــنــيــات  تــوفــيــر 
املـــغـــرب مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــســـوق الــداخــلــيــة 
واألسواق الصاعدة، مشيرًا إلى أن خطة العمل 
تشمل استهداف أسواق جديدة مثل األسواق 
العربي.  والعالم  الاتينية  وأميركا  األفريقية 
وكـــان املــغــرب قـــرر فــي ســيــاق تــنــويــع أســواقــه 
الــتــأشــيــرة،  الــســيــاحــيــة، إعــفــاء الصينين مــن 
من  ألــف سائح   100 لجذب  اململكة  إذ تسعى 
ــوي. ويــعــتــبــر عــبــد الــعــزيــز  ــيــ ـــك الــبــلــد اآلســ ذلـ
أمــلــيــلــي، الــــذي يــتــولــى إدارة نــــزل بــضــواحــي 
أنــه ال يجب إغفال مساهمة السياح  مــراكــش، 
املحلين فــي الــقــطــاع فــي املــغــرب، فــهــم الــذيــن 
ينعشونه إذا مــا تــراجــع تــوافــد األجـــانـــب، إال 
أنه يشدد على ضرورة توفير منتج سياحي 
يراعي خصوصيات األسرة املغربية. وُينشط 
الــســيــاح املــحــلــيــون الــســيــاحــة املــغــربــيــة، حيث 
مليارات   3.1 إلــى  تصل  بــإيــرادات  يساهمون 

دوالر، ويقضون 5.3 ماين ليلة سياحية.
أن  إلــــى  الــســيــاحــة  بـــيـــانـــات وزارة  وتــشــيــر 
القطاع فتح فرصًا وظيفية تقّدر بـ 50 ألف 
ــد املـــغـــرب بـــقـــرابـــة 20  فـــرصـــة عـــمـــل، كــمــا رفــ
مليار دوالر من العملة الصعبة في الثاث 

سنوات األخيرة.

تونس ـ فرح سليم

قـــد يــتــوقــف إنـــقـــاذ شــــاب فـــي تــونــس مـــن الــســقــوط فـــي بــراثــن 
الــبــطــالــة، عــلــى بــعــض مــئــات مـــن الــدنــانــيــر، بــعــد أن أوصـــدت 
الحكومة أبواب التوظيف أمام الفئة العمرية التي تقوم عليها 

أغلب االقتصاديات، في وجوههم.
فغالبًا ما تقف مبالغ بسيطة عائقًا أمام الشباب الراغبن في 
التمويل  توفير  الخاصة ممن يعجزون عن  خلق مشاريعهم 
املصارف  التي تمنحها  الــقــروض  الحصول على  قبل  الــذاتــي 

الحكومية املختصة في تمويل هذا الصنف من املشاريع. 
وتفرض مؤسسات التمويل، على الشباب الراغبن في إنشاء 
الــقــرض كتمويل  قيمة  مــن  الــخــاصــة، توفير جــزء  مشاريعهم 
ذاتي يتراوح بن 5 و10% من قيمة املشروع، فيما يجد أغلب 
خــريــجــي الــجــامــعــات أو مــــدارس املــهــن صــعــوبــات كــبــيــرة في 
توفير هذا الشرط، خاصة أن أكثرهم ينتمون إلى أوساط غير 

قادرة على مساعدتهم في بداية مشوارهم املهني.
وتقول نرجس، الحاصلة على شهادة »تقني« في الصناعات 
الغذائية، إنها تملك تصورًا كاما ملشروع تحويل ثمرة التن 
الشوكي إلى مربى ومكمات غذائية، فضا عن تثمن بذور 
هذه الثمرة ذات السمات الصحية العالية، مشيرة إلى أن آالف 
تتلف  الغربي  الوسط  في منطقة  الشوكي  التن  من  األطــنــان 
الــذي يمكن تثمينها لخلق فــرص عمل ومشاريع  الــوقــت  فــي 
جديدة. وأضافت نرجس لـ »العربي الجديد«، أن كلفة الوحدة 
الصناعية لتحويل التن الشوكي تقارب املليون دينار )416 
ألف دوالر(. وتؤكد أن الوحدة قــادرة على خلق ما ال يقل عن 
مائة فرصة عمل مباشرة، غير أن ضعف اإلمكانيات يعوقها 
لتحقيق حــلــمــهــا، وهـــو مــا يــضــطــرهــا لــانــتــظــار فــي صفوف 
بــراتــب ال  لعلها تحصل على عقد عمل  العمل،  عــن  العاطلن 

يتجاوز 250 دوالرا في أحسن الحاالت، وفق قولها.
وتعد نرجس مثاال آلالف الشباب التونسي، ممن يصطدمون 
بصعوبة إجراءات إنشاء املشاريع الخاصة وطول اإلجراءات 
ــتــــي تــضــعــهــا مــــؤســــســــات الــتــمــويــل  ــروط املـــجـــحـــفـــة الــ ــ ــشــ ــ والــ

لــلــمــصــادقــة عــلــى مــشــاريــعــهــم. وتــقــول نــرجــس: »كــيــف لشاب 
تخرج في الجامعة منذ أشهر ومن عائلة متوسطة أو ضعيفة 
األقـــل لخلق مشروعه  يــوفــر 10 آالف ديــنــار عــلــى  أن  الـــدخـــل، 
الــخــاص؟«. وتضيف أن عند زمــائــهــا أفــكــار مــشــاريــع جيدة، 
لكن في غالب األحيان ال يملكون حتى مصاريف التنقل إلى 
العاصمة أو املـــدن الــكــبــرى لــطــرق أبـــواب مــؤســســات التمويل 
مــا يدفعهم  الــازمــة إلنــشــاء مشاريعهم،  بــاإلجــراءات  والقيام 
في نهاية املطاف إلى االستسام للبطالة أو العمل في ظروف 
هشة. وسعت الحكومة في مناسبات عديدة إلى التخفيف من 
طول وتعقيد اإلجراءات املصاحبة إلنشاء املشاريع الصغرى 
امتيازات وتسهيات محفزة، غير  للشباب، مع تمكينهم من 
أن هذه اإلجراءات لم تخفف من صعوبة الواقع الذي يصطدم 
به خريجو الجامعات ممن يريدون العمل لحسابهم الخاص.

ويمثل نفاذ خريجي الجامعات إلى سوق العمل، أهم املشاكل 
التي تواجهها الحكومات املتعاقبة منذ ثورة 2011، ما أدى إلى 
ارتفاع نسبة البطالة حسب آخر البيانات الرسمية إلى أكثر 
الجامعات  خريجي  أن  االقتصاد  خبراء  ويعتبر   .%15.7 من 
ومـــــــدارس املـــهـــن قـــــــادرون عــلــى خــلــق نــســيــج مـــن املــؤســســات 
الصغرى واملتوسطة التي تستوعب آالف العاطلن عن العمل، 
التمويل املجحفة تعيق  أن بيروقراطية اإلدارة وشــروط  غير 
االســتــثــمــار بجميع أشــكــالــه، وهــو مــا يــدعــو إلــى اإلســــراع في 
إعادة النظر في نظم العمل القديمة وتسهيل حصول الوافدين 
إلــى مصادر تمويل املشاريع. وفــي يناير/ على ســوق العمل 

كانون الثاني املاضي، أعلن رئيس الحكومة السابق، الحبيب 
الــصــيــد، عــن حـــذف شـــرط الــتــمــويــل الـــذاتـــي إلســنــاد الــقــروض 
للمستثمرين الشباب، مؤكدا أن شهاداتهم العملية كافية ألن 

تكون الضمان.
غير أن أغلب الشباب ممن يمتلكون أفكارًا ملشروعات خاصة، 
التضامن  التي يضعها بنك  التكميلية  الشروط  أن  يعتبرون 
الــحــكــومــي املــخــتــص فـــي تــمــويــل هـــذا الــصــنــف مـــن املــشــاريــع، 
ــزال قــاســيــة وال تمكنهم مـــن الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــات  ال تــ

بالسهولة التي وعدت بها الحكومة.

التقشف يزيد مخاوف الجزائريين 
من السنوات العجاف

أسواٌق ساكنة... الركود يفاقم األزماتهل يتخذ بنكيران تدابير إلنعاش السياحة؟

شروط المصارف ال تناسب أصحاب المشروعات الصغرى )Getty(تهاوي قيمة الدينار أضر بالقدرات الشرائية للمواطنين )باسكال غيوت/فرانس برس(

توفر السياحة نحو 500 ألف فرصة عمل في المغرب )فاضل سنا/فرانس برس(

التمويل الذاتي يعدم أحالم الشباب

يتأهب الجزائريون لحزمة 
جديدة من اإلجراءات 

التقشفية التي تنفذها 
الحكومة مطلع العام 
المقبل، وسط ضغوط 
معيشية فرضتها حالة 
الركود وتهاوي الدينار

األردن يبدأ تسويق سندات 
دوالرية 

قال مصدر مطلع لوكالة رويترز، إن األردن 
بدأ التسويق إلصدار سندات دوالرية 
بالحجم القياسي تستحق في يناير/

كانون الثاني 2027، بعائد يبلغ نحو ستة 
    B1    باملائة. واألردن حاصل على تصنيفي

مع نظرة مستقبلية مستقرة و   -BB    مع 
نظرة سلبية. وسيتولى مصرفا، جيه.بي 
مورغان، وسيتي غروب، ترتيب اإلصدار 

الذي تم تسعيره أمس.

توقف مصنع في مصر 
بسبب »السكر«

قالت شركة إيديتا املصرية للصناعات 
الغذائية، أمس، إن مصنعها في بني سويف 
)جنوب مصر( توقف عن العمل ملدة ثالثة 
أيام، بعد تحفظ إحدى الحمالت الحكومية 

على مخزون املصنع من السكر، وذلك 
بموقع الشركة ذاته. وأضافت إيديتا، وهي 

إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية 
في البالد، في بيان إلى بورصة مصر، 

أن توقف خطوط اإلنتاج في مصنع بني 
سويف مؤقت لحني اإلفراج عن مخزون 
السكر بما يسمح بمزاولة اإلنتاج. وقالت 

الشركة إنها في الوقت الحالي »بصدد 
استيضاح املوقف من الجهات الحكومية«. 
وقال مسؤول في وزارة التموين، أول من 
أمس، إنه جرى التحفظ على ألفي طن من 
السكر، ألن الشركة لم تقدم فواتير أصلية 

بكميات السكر املخزنة لديها بمصنعها.

13% نسبة البطالة بين 
المواطنين اإلماراتيين

تسعى اإلمارات، التي تضم وافدين من أكثر 
من مائة دولة، إليجاد حلول عملية ملواطنيها 
العاطلني عن العمل، عبر رفع نسبة التوطني 

في القطاع الخاص. وال تنشر مؤسسات 
اإلحصاء الرسمية، نسب العاطلني عن العمل 
في البالد؛ لكن وفقًا لتصريحات مسؤولني 

وخبراء، تصل نسبة البطالة بني املواطنني 
بني 11% و13% من إجمالي القوى العاملة. 
وأوضحوا، في تصريحات، أن عدد العاطلني 

عن العمل من املواطنني، يصل إلى 40 ألف 
عاطل، من إجمالي 300 ألف مواطن قادر 
على العمل. وبحسب بيانات وزارة املوارد 

البشرية والتوطني اإلماراتية )املعنية بشؤون 
العمل والعمال في البالد(، شهد سوق 

العمل زيادة في معدل العمالة بنحو %6 
خالل العام املنصرم )2015(، مقارنة بالعام 

السابق عليه.

اليوان الصيني عند أدنى 
مستوى في 6 سنوات 

تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له 
في ست سنوات أمام الدوالر أمس، تزامنًا 

مع ارتفاع قيمة العملة األميركية في ظل 
تكهنات قوية برفع أسعار الفائدة عليها في 
ديسمبر/ كانون األول. وانخفض اليوان في 

تداوالت شنغهاي وهونغ كونغ إلى أدنى 
مستوى له منذ عام 2010، وسط تكهنات 

برغبة السلطات الصينية في تخفيض 
قيمة العملة املحلية لتعزيز الصادرات التي 
تراجعت مؤخرًا. ويأتي هذا عقب تخفيض 

بنك الشعب الصيني )البنك املركزي( للسعر 
املرجعي اليومي بنسبة 0.2%. وقال رئيس 

االحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، 
جون ويليامز، قبل يومني، إن من املنطقي 

استئناف رفع أسعار الفائدة بوتيرة 
. وانخفضت 

ً
 وليس آجال

ً
تدريجية عاجال

العملة الصينية أمام الدوالر في تداوالت 
شنغهاي، بنسبة 0.05% إلى 6.7708 يوان.

»هانجين« للشحن تترك أوروبا
تخطط شركة »هانجني« للشحن إلغالق 

عملياتها في أوروبا، وذلك في أحدث عالمة 
على أن الشركة الكورية الجنوبية املتعثرة 

تتجه أوضاعها املالية حسب املعطيات املالية 
إلى التصفية اإلجبارية.  وأفادت املتحدثة 
باسم الشركة أمس، بأن »هانجني«، والتي 

تعتبر أكبر شركة شحن بحري في كوريا 
الجنوبية، قد تقدمت بطلب إلى املحكمة 
للحصول على املوافقة على إغالق كافة 

عملياتها التجارية في أوروبا، بما في ذلك 
مقرها اإلقليمي في أملانيا. وأضافت أن 

الشركة تتوقع أن تبدأ إجراءات اإلغالق في 
وقت الحق من هذا األسبوع بعد الحصول 

على موافقة املحكمة املركزية في سول. 
ويأتي قرار »هانجني« بإغالق أعمالها في 

أوروبا كجزء من عملية فض الشركة، على 
خلفية إعالنها إلفالسها في أغسطس/آب 

املاضي في واحدة من أكبر الضربات لقطاع 
الشحن البحري عامليًا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

19
ــأت الــحــكــومــة إلــى  ــجـ لـ
الضريبي  الــوعــاء  توسيع 
الخسائر  بعض  لتعويض 
ــتـــي خــلــفــهــا تــهــاوي  الـ
وتشمل  النفط.  عــائــدات 
رفع  الجديدة  ــراءات  ــ اإلج
 %17 من  المضافة  القيمة 

إلى %19.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ال تــخــتــلــف الــــحــــالــــة االقــ
أســـواق غــزة كثيرًا عــن أوضـــاع سكانها 
ــن مـــــنـــــذ عـــــشـــــر ســــــنــــــوات،  ــ ــريــ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ املــ
فــاســتــمــرار الــركــود الـــذي أصـــاب عصب 
املـــنـــشـــآت واألســـــــــواق فــــي الـــقـــطـــاع، هــو 
الــســمــة األبــــــرز الـــتـــي تـــرافـــق االقــتــصــاد 
ــــود الــتــي  ــركـ ــ ــعــــت حـــالـــة الـ ــلـــي. ودفــ ــحـ املـ
الغزية  االقــتــصــاديــة  املــنــشــآت  تعيشها 
ــن املــــؤســــســــات واملـــحـــال  بـــعـــدد كــبــيــر مــ
ــــاق أبــوابــهــا  الــتــجــاريــة واملـــصـــانـــع إلغـ
ــا، فــــي ظــــل اقـــتـــصـــار  ــالـــهـ ــمـ وتـــســـريـــح عـ
املواسم  للسكان على  التجاري  النشاط 

وأيام محدودة طيلة أيام العام.
ولـــجـــأت الـــعـــديـــد مـــن املـــنـــشـــآت مـــؤخـــرًا، 
العــتــمــاد إطــــاق ســلــســلــة مـــن الــعــروض 
على  والــتــنــزيــات  التخفيض  وحــمــات 
أسعار سلعها، من أجل العمل على خلق 
اقتصادية تدفع باتجاه استمرار  حالة 
الــعــمــل. ورغـــم كــل مــحــاوالت التخفيض 
والــتــقــســيــط الــتــي لــجــأ إلــيــهــا الــقــائــمــون 
ــواق لم  ــ  األسـ

ّ
عــلــى هـــذه املــنــشــآت، إال أن

تتحرك بالشكل املــأمــول، فــي ظــل تــردي 
الــــدخــــل املــــالــــي لـــلـــســـكـــان، وإحـــجـــامـــهـــم 
بشكل ملحوظ عن الشراء إال ملا تتوقف 
الــحــيــاة بــدونــه. وُيــرجــع أســتــاذ العلوم 
االقتصادية في جامعة األزهر في غزة، 
سمير أبو مدللة، استمرار حالة الركود 
ــفـــروض  ــلـــي املـ ــيـ ــرائـ ــى الـــحـــصـــار اإلسـ ــ إلـ
الــحــروب خال  منذ عــام 2006، وتتالي 
السنوات األخيرة وتدمير جزء كبير من 
أبو  الــخــاص. ويقول  القطاع  مؤسسات 
الحصار  إن  الجديد«  »العربي  لـ  مدللة 
اإلســرائــيــلــي املـــفـــروض عــلــى غــــزة حــرم 
املنشآت االقتصادية من 75% من املواد 
الخام، باإلضافة إلى تعرض نحو 550 
مــنــشــأة اقــتــصــاديــة لــلــدمــار فـــي الــحــرب 
 عــــن دمــــار 

ً
ــرة عـــلـــى غــــــزة، فـــضـــا ــ ــيـ ــ األخـ

17 ألـــف هــكــتــار مــن األراضــــي الــزراعــيــة. 
ويشير  فـــدان(.   2.381 يساوي  )الهكتار 
إلى أن القطاع الخاص الذي يشغل نحو 
700 ألف فلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، يعاني هو اآلخر من حالة 
 
ً
الــــركــــود والـــحـــصـــار املـــــفـــــروض، فــضــا

الرسمية  الــتــوظــيــف  عملية  تــوقــف  عــن 
عام  منذ  الفلسطينية  السلطة  قبل  مــن 
2007 فــي غـــزة. وأوضـــح أســتــاذ العلوم 
املنشآت  مــن   %70 نحو  أن  االقتصادية 
االقـــتـــصـــاديـــة أغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا بــســبــب 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي وانــقــطــاع التيار 
الــكــهــربــائــي، بــاإلضــافــة إلـــى مــنــع حركة 

البضائع التجارية من قبل االحتال.
 وأضــاف أبو مدللة أن البطالة ارتفعت 
بشكل يــصــل إلـــى 42%، وإلـــى أكــثــر من 
ــة إلــــى نسب  ــافـ 60% بـــن الـــشـــبـــاب، إضـ
الفقر والفقر املدقع التي تجاوزت %65، 
ــــرت بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى حــالــة  والــــتــــي أثــ

االقتصاد في غزة املحاصرة.
 الحركة االقتصادية في القطاع 

ّ
وبّن أن

سنوات  عشر  منذ  إسرائيليًا  املحاصر 
مــحــدودة ال تتجاوز  أيـــام  تقتصر على 
شهريًا  ومحددة  ثابتة  وتكون  أسبوع، 
بمواعيد صرف رواتب موظفي السلطة 
ــالـــة غـــوث وتشغيل  الــفــلــســطــيــنــيــة، ووكـ

الاجئن )األونروا(، والقطاع الخاص.
وشهدت اآلونة األخيرة تحذير عدد من 
املسؤولن األممين، من بينهم مبعوث 
نيكوالي  الــســام  لعملية  املتحدة  األمــم 
مادينوف، من إمكانية انفجار األوضاع 
مــــجــــددًا فــــي غــــــزة، فــــي ظــــل شــــح فـــرص 
ــادة اإلعــمــار  ــ الــعــمــل وتــبــاطــؤ عــمــلــيــة إعـ
الــخــريــجــن بشكل كبير.  وتــزايــد أعــــداد 
ونّبه أستاذ العلوم االقتصادية ألهمية 
تسريع ملف إعادة اعمار القطاع، لدوره 
فــي إمــكــانــيــة إنــعــاش وتــنــشــيــط الــحــالــة 
االقتصادية، بالرغم من عدم وفاء الدول 
املانحة سوى بنحو 46% من تعهداتها 

فــي مــؤتــمــر الــقــاهــرة إلعــــادة إعــمــار غــزة 
ووفقًا   .2014 األول  أكتوبر/تشرين  في 
إلحــصــائــيــات الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لكسر 
الحصار، فإن نحو 80% من سكان غزة 
يعتمدون على املساعدات اإلغاثية التي 
تقدمها املــؤســســات الــدولــيــة كــاألونــروا 
ــا، فـــيـــمـــا يـــنـــخـــفـــض مـــتـــوســـط  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
دخــل الفرد اليومي ألقــل من 3 دوالرات 
أمــيــركــيــة. ويــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، 
الــــركــــود أدت  نــــشــــوان، أن حـــالـــة  نـــهـــاد 
لجفاف مالي لدى الوحدات االقتصادية 
املنتجة في غزة، جراء قيامها بتقليص 
أنــشــطــتــهــا وتــســريــح عــمــالــهــا، وإغــــاق 
املـــعـــابـــر بــشــكــل شــبــه دائـــــم أمـــــام حــركــة 

الصادرات التجارية املحلية.
ويــشــيــر نــشــوان فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن الظروف الصعبة التي 
يعيشها القطاع أدت لقتل ما تبقى من 
روح اقتصادية، على الرغم من محاوالت 
التي قام بها أصحاب رؤوس  الصمود 

األموال خال السنوات العشر املاضية.
ــار إلـــى أن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة  وأشــ
ــار املـــــفـــــروض  ــ ــــصـ ــــحـ صـــــمـــــدت تـــــجـــــاه الـ
ــام 2006 واالنـــقـــســـام والـــحـــروب  مــنــذ عــ
الصمود  الصعب  مــن  أنــه  إال  املتتالية، 
بــشــكــل أكـــثـــر مــــن ذلـــــك فــــي ظــــل انــهــيــار 
في  كبير  االقــتــصــاديــة بشكل  الـــظـــروف 
 
ّ
أن الفترة األخيرة. ويؤكد نشوان، على 

بـــدأت تظهر  املالية  األزمـــات  مــن  الكثير 
جــــراء نــــدرة املــــال بــفــعــل شـــح املــدخــات 
الــنــقــديــة الــتــي ال تــتــســاوي مــع النفقات 
الــخــاصــة بــالــســكــان، واقــتــصــار مـــا يــرد 

للقطاع من عمات أجنبية.
وتـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي اســتــمــرار 
الركود خال الفترة املقبلة مع إمكانية 
استمرت  حــال  أســـوأ،  بشكل  يتفاقم  أن 
مــا هــي عليه،  السياسية على  الــظــروف 
ولم يحدث تغير سياسي على الساحة 

الفلسطينية.

تقارير عربية

مال وناس

غزةالمغرب

تونس

يأمل المغرب في جذب 
نحو 20 مليون سائح 

بحلول عام 2020

طرحت مصر أول من أمس األحد، 
أكــبــر مناقصة فــي الــعــالــم لــشــراء 
إقبال  مــع  املسيل  الطبيعي  الــغــاز 
كبرى شركات التجارة وشركات 
الــنــفــط عــلــى تـــوريـــد الـــغـــاز ملــصــر، 
الشروط  ذلــك  تثنيها عن  أن  دون 
تضطرها  التي  الصعبة  الجديدة 
للحصول  أطـــول  لفترة  لالنتظار 
على مستحقاتها. وبعد تكهنات 
أصــــــدرت  ــر،  ــ ــهـ ــ ألشـ دام  ــر  ــ ــأخـ ــ وتـ
ــة الـــقـــابـــضـــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
لـــلـــغـــازات الــطــبــيــعــيــة )إيــــجــــاس(، 
يـــوم األحــــد، وثــائــق املــنــاقــصــة في 
مــســعــى لـــتـــأمـــني 96 شــحــنــة مــن 
ــاز الــطــبــيــعــي املـــســـيـــل خـــالل  ــغــ ــ ال
الفترة 2017-2018، حسبما قال 
مشاركون في املناقصة لرويترز. 
املـــنـــاقـــصـــة تــشــمــل  ــوا أن  ــ ــافـ ــ وأضـ
خيارًا لشراء 12 شحنة إضافية 
إرسائها.  عــدم  الشركة  تقرر  قــد 
ــة، إن  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر تـ
املناقصة هي األكبر على اإلطالق 
لـــشـــراء الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــســيــل 

بعقود متوسطة األجل.

مصر: 
مناقصة 
لشراء الغاز
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صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــة الــســيــولــة الــنــقــديــة  ســاهــمــت أزمــ
باليمن فــي تــفــاقــم انــعــدام الــغــذاء 
على نحو غير مسبوق، مع ظهور 
للباد  الــغــربــي  الــســاحــل  فــي مناطق  مجاعة 
مـــارس/آذار  التي تشهد حربًا مستمرة منذ 
2015 بـــن الــحــكــومــة املـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف 
الحوثين  السعودية وجماعة  بقيادة  عربي 

املسلحة املوالن إليران.
وأكد وزير التخطيط اليمني، محمد امليتمي، 
اليمنين في خطر شديد، والنظام  أن حياة 
والنشاط  وينهار،  يتزلزل  واملصرفي  املالي 
االقتصادي بمجمله ينحدر إلى القاع. وقال 
امليتمي، في كلمة افتتاحية للتقرير الصادر 
أكتوبر/تشرين  لشهر  التخطيط  وزارة  عــن 
الــجــاري، إن هناك حوالي 14.1 مليون  األول 
إنـــســـان يــعــانــون مـــن انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي 
منهم سبعة مــايــن يــقــاســون انــعــدام األمــن 

الغذائي الحاد.
وأشـــــار الـــوزيـــر فـــي الــتــقــريــر، الــــذي حصلت 
الــجــديــد« على نسخة مــنــه، »أطلت  »الــعــربــي 
مؤخرًا أزمة السيولة بقرونها ليزداد الوضع 
أفـــراد املجتمع با  قتامة وخــطــورة على كــل 
اســتــثــنــاء وإن بــدرجــات مــتــفــاوتــة«. وأضـــاف 
ــر دفـــع  ــأخـ أن مـــظـــاهـــر األزمـــــــة تــتــجــلــى فــــي تـ
مؤسسات  فــي  موظف  مليون   1.25 مرتبات 
6.9 ماين  يــعــيــلــون  بينما  الـــدولـــة ألشــهــر، 
إلـــى  ــة  ــافــ أطــــفــــال، إضــ مــنــهــم %48.2  نــســمــة 
حرمان 1.5 مليون حالة فقيرة من اإلعانات 
النقدية لصندوق الرعاية االجتماعية. وقال 
الوفاء  لــدى املصارف في  »هناك أيضًا عجز 
بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه عــمــائــهــا، مــا يــهــز الثقة 
بــالــجــهــاز املــصــرفــي ويــفــاقــم أزمــــة الــســيــولــة 
االقــتــصــادي ويزيد  االنكماش  أكــثــر، ويعمق 

حدة البطالة والفقر«.
ــانـــي الـــيـــمـــن أزمــــــة ســـيـــولـــة نـــقـــديـــة مــنــذ  ويـــعـ
ــلــــى خــلــفــيــة  ــران املــــــاضــــــي، عــ ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ يـ
الــتــراجــع الــحــاد لـــإليـــرادات الــعــامــة، أّدت إلى 
أزمـــــة رواتــــــب وإضـــــــراب شـــامـــل، شـــل معظم 
الحكومية  والهيئات  واملــؤســســات  الــــوزارات 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء الــخــاضــعــة 
عـدن  املؤقتة  الحوثين، والعاصمة  لسيطرة 

)جنوب الباد(، مقر الحكومة.
ولم يتسلم جميع موظفي الدولة في مناطق 
سبتمبر/ لشهر  رواتبهم  الحكومة  سيطرة 
املــوظــفــون في  املــاضــي، بينما يشكو  أيــلــول 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن مــن عـــدم صــرف 

رواتبهم منذ أغسطس/آب.
ــرة  ــ ــيـــس دائـ ــال عـــبـــد املـــجـــيـــد الـــبـــطـــلـــي، رئـ ــ وقــ
الـــدراســـات والــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة بـــوزارة 
إلـــى  أدت  الـــســـيـــولـــة  أزمــــــــة  إن  ــيـــط،  ــطـ ــتـــخـ الـ
تعليق لــيــس فــقــط مــرتــبــات مــوظــفــي الــدولــة، 
ولــكــن أيــضــًا نــفــقــات املـــوازنـــة الــعــامــة للدولة 
بـــوجـــه عـــــام، مـــا يـــــؤدي إلــــى مــخــاطــر كــبــيــرة 
عــلــى املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 

واإلنسانية.
»العربي  إلــى  فــي تصريح  البطلي،  وأضـــاف 
الـــجـــديـــد«، أن تـــأخـــر الــــرواتــــب بــســبــب أزمـــة 
ــى تـــدنـــي الـــطـــلـــب الـــكـــلـــي )  ــ الـــســـيـــولـــة أدى إلـ
اإلنفاق االستهاكي واالستثماري(، وجمود 
االقتصادي،  النشاط  تبقى من حركة في  ما 
وتبلغ  والــفــقــر.  البطالة  مستويات  وارتــفــاع 
فــاتــورة املــرتــبــات واألجـــور حــوالــي 75 مليار 
منها  دوالر(،  مــلــيــون   300  ( شــهــريــًا  ريـــــال 
رواتــب  دوالر(  مليون   100  ( ريـــال  مليار   25

العسكرين بحسب البنك املركزي اليمني.
وبحسب تقرير وزارة التخطيط ، فإن هناك 
صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر الــنــقــد األجــنــبــي الــــازم 
الســتــيــراد الــســلــع الــغــذائــيــة األســاســيــة مما 
يفاقم أزمة الغذاء. وقالت الوزارة في تقريرها 
األخير: »لقد دأب املصرف املركزي على تمويل 
والـــوقـــود  والـــســـكـــر  الــقــمــح واألرز  اســـتـــيـــراد 
بسعر الصرف الرسمي ) 214.9 ريال مقابل 
ــــدوالر( خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، ونتيجة  الـ
ــركــــزي إلــى  ــبـــي، اضـــطـــر املــ ــنـ شـــح الــنــقــد األجـ
التوقف عن تمويل استيراد الوقود والسكر 
بــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي فـــي أغــســطــس/آب 
التوالي«.  على   2016 وفبراير/شباط   2015
ــــى أن املــــصــــرف املـــركـــزي  وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـ

مسقط ـ العربي الجديد

قـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــصــرف املــركــزي 
الــُعــمــانــي، حــمــود بــن سنجور الــزدجــالــي، إن 
بــن %60  مــا  بـــاده تخطط لتغطية  حكومة 
و70% مــن عــجــز مـــوازنـــة الــعــام الـــجـــاري من 
خــال االقــتــراض الــدولــي، بما يشمل إصــدار 

سندات دولية وأدوات أخرى للدين.
ــالـــي خــــال مــؤتــمــر اقـــتـــصـــادي،  ــال الـــزدجـ ــ وقـ
ــرز أمــــس، إن املــتــبــقــي مـــن الــعــجــز  ــتـ وفــــق رويـ
السحب من  مــن خــال  تمويله محليًا  سيتم 
االحــتــيــاطــيــات املــالــيــة، مــثــل أمــــوال صــنــدوق 
االحتياطي العام للدولة )السيادي( وإصدار 

اســتــمــر فــي تــمــويــل اســتــيــراد الــقــمــح واألرز، 
الــرســمــي الستيراد  الــصــرف  رفــع سعر  لكنه 
السلعتن إلــى 250 ريــاال مقابل الــدوالر منذ 
بداية مايو/أيار 2016 ، بينما توجد صعوبة 
حــالــيــًا فـــي مــواصــلــة هــــذه الــســيــاســة بسبب 

تآكل االحتياطيات الخارجية.
وأضـــاف »نــظــرًا الرتــفــاع أســعــار الــصــرف في 
السوق املوازي إلى أكثر من 300 ريال للدوالر 
الواحد، واعتماد اليمن على استيراد ما بن 
90% و100% من احتياجاته من القمح واألرز 
عــلــى الـــتـــوالـــي، فــســيــكــون مــزيــد مـــن الــســكــان 

معرضن النعدام األمن الغذائي«.
ــعـــدام  ــة انـ ــ واقـــتـــرحـــت الـــــــــوزارة ملـــواجـــهـــة أزمــ
الدولة  دفــع مرتبات موظفي  الغذائي،  األمــن 
بـــصـــورة مــنــتــظــمــة ودفــــع اإلعــــانــــات الــنــقــديــة 

ــنـــدوق  ــيـــرة املـــســـتـــفـــيـــدة مــــن صـ ــقـ ــفـ لــــألســــر الـ
الرعاية االجتماعية وضمان استيراد السلع 

الغذائية األساسية بسعر الصرف الرسمي.
لبرامج  املانحن  دعــم  استئناف  إلــى  ودعـــت 
الفقر،  مــن  والتخفيف  االجتماعية  الحماية 
ــافــــة الـــــى إزالــــــــة الـــقـــيـــود أمــــــام حــركــة  بــــاإلضــ
الغذاء  استيراد  خاصة  الخارجية،  التجارة 
والــوقــود، وزيــادة الدعم اإلنساني للنازحن 
واملناطق األكثر تأثرًا بانعدام األمن الغذائي.
وطالب التقرير بدعم سبل املعيشة واألنشطة 
املـــــدرة لــلــدخــل املــرتــبــطــة بــإنــتــاج الـــغـــذاء ذو 
القيمة الــغــذائــيــة الــعــالــيــة، مــع الــتــركــيــز على 

املرأة الريفية.
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي حـــرمـــان حـــوالـــي 1.5 
مــلــيــون حــالــة فــقــيــرة مـــن اإلعــــانــــات الــنــقــديــة 

صكوك. وسجلت الحكومة عجزًا في املوازنة 
بلغ 4.02 مليارات ريال )10.5 مليارات دوالر( 
في األشهر السبعة األولى من 2016، مقارنة 
مع عجز بلغ 2.39 مليار ريال )6.2 مليارات 
ــرادات بفعل  ــ اإليـ مــع تقلص  عــام  دوالر( قبل 

انخفاض أسعار صادرات النفط الخام.
ــيــــة لـــســـنـــة 2016  ــلــ ــــت املــــيــــزانــــيــــة األصــ ــانـ ــ وكـ
مليار   11.9 بــواقــع  حكوميا  إنفاقا  تتضمن 
ريــال )31 مليار دوالر( وإيـــرادات بواقع 8.6 
وقـــال  دوالر(.  مــلــيــار   23.1( ريــــال  مـــلـــيـــارات 
للعام  االقــتــصــاديــة  إن خططهم  مــســؤولــون 
قدره  للنفط  تفترض متوسط سعر  الحالي 

45 دوالرًا للبرميل.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة »ســــــتــــــانــــــدرد آنــــــــد بــــــــورز« 
لــلــتــصــنــيــفــات االئـــتـــمـــانـــيـــة، فــــي تـــقـــريـــر لــهــا 
األسبوع املاضي، إن االحتياجات التمويلية 
الــســت، قد  الــتــعــاون الخليجي  لـــدول مجلس 
تــزيــد عــن 560 مليار دوالر بــن عــامــي 2015 

و2019.
وأفـــــــادت الـــوكـــالـــة، بــــأن عـــواقـــب االنــخــفــاض 
الحاد في أسعار النفط، واضحة التأثير على 
السعودية،  ُعــمــان،  تضم  التي  املجلس،  دول 

اإلمارات، الكويت، البحرين، وقطر.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة مــــؤخــــرًا، تــراجــع 
اإليرادات غير النفطية إلى 4.9 مليارات دوالر 
بنهاية 2015 ، مقابل 5.7 مليارات دوالر في 

2014، بانخفاض بلغت نسبته %13.
ــاء  ــن املـــــــركـــــــز الـــــوطـــــنـــــي لــــإلحــــصــ ــ ــلــ ــ ــا أعــ ــ ــمـ ــ كـ
واملـــعـــلـــومـــات، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
اإليــــــــرادات  فــــي  قـــيـــاســـي  ــع  ــراجــ تــ ــن  عــ  ،2015
النفطية، بنسبة 45.5% خال األشهر التسعة 

األولى من العام املاضي.

إيجاد  بــضــرورة  مطالًبا  اليمن،  إلــى  عاجلة 
لصرف  الحكومة،  تديرها  اقتصادية  بدائل 
النازحن  الدولة ومساعدة  مرتبات موظفي 

وإيوائهم«.
ليبلغ  لــلــدولــة،  العامة  املــوازنــة  وتفاقم عجز 
1.45 تريليون ريــال خال الفترة من يناير/
كـــانـــون الــثــانــي 2015 إلــــى يــونــيــو/حــزيــران 

الضريبية  اإليـــــــرادات  جــفــاف  بــســبــب   ،2016
وتوقف صادرات النفط والغاز وتعليق دعم 
املانحن، ما أدى إلى االعتماد على السيولة 
ــذي ســاهــم  ــ ــدى الــبــنــك املــــركــــزي الـ املـــتـــوفـــرة لــ
لنفس  املــــوازنــــة  عــجــز  مـــن   %80.6 بــتــمــويــل 

الفترة بقيمة 1.17 تريليون ريال.
وتــســبــبــت الـــحـــرب وســيــطــرة الــحــوثــيــن في 
تآكل االحتياطيات الخارجية من 4.7 مليار 
إلى   2014 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  دوالر 
987 مليون دوالر )شاملة ودائع البنوك( في 

سبتمبر/أيلول 2016.
كــــمــــا تـــســـبـــبـــت ســــيــــطــــرة الــــحــــوثــــيــــن عــلــى 
املالية  الدولة  ومؤسسات  صنعاء  العاصمة 
في اهتزاز الثقة بالجهاز املصرفي والوضع 
ــام، بــســبــب ضــيــق أفــق  االقـــتـــصـــادي بــشــكــل عــ

الحل السياسي والنظرة التشاؤمية ملستقبل 
ــدد الــيــمــنــيــن الـــذيـــن هم  ــقـــدر عــ الــتــنــمــيــة. ويـ
 21 إنسانية بحوالي  إلــى مساعدات  بحاجة 
مليون شخص، من أصل 26 مليون نسمة هم 

عدد سكان الباد، وفق البيانات الرسمية.
كما تسبب الــصــراع الــدائــر فــي موجة نــزوح 
واســـعـــة مـــن مــنــاطــق الــقــتــال، لــيــصــل عــددهــم 
إلــى 3.1 ماين شخص، بينهم  2.2 مليون 
مشردون داخليًا و200 ألف شخص خارجيًا، 

بحسب املفوضية السامية لاجئن.
ــم املـــتـــحـــدة  ـــ ــقــــديــــرات مــنــظــمــة األمــ وتـــشـــيـــر تــ
طفل  ألــف   370 أن  إلــى  »يونيسف«  للطفولة 
أعمارهم تقل عن 5 سنوات يواجهون خطر 
اإلصابة بسوء التغذية الحاد، مقارنة بـ 160 

ألفًا قبل الحرب.

عمان ـ زيد الدبيسية

حذرت لجنة مقاومة التطبيع في األردن، من تصدير ثمار 
وتصديرها  تصنيعها  تعيد  التي  إســرائــيــل،  إلــى  الزيتون 

للخارج على أنها منتجات إسرائيلية.
وقــال مناف مجلي، رئيس اللجنة في تصريح خــاص إلى 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن » تــصــديــر الــزيــتــون إلـــى االحــتــال 
اإلسرائيلي ينطوي على مخاطر كثيرة منها دعم االقتصاد 
الصهيوني وتشجيع صناعاته، وهدر الثروة األردنية التي 
املزارعن  االستفادة منها من خال تشجيع  يمكن تعظيم 
أن  وأضـــاف مجلي  لــلــخــارج«.  على تصنيعها وتصديرها 
عمليات التصدير تدعم التطبيع مع االحتال، مشيرًا إلى 
أن املزارعن األردنين ال يقومون ببيع الثمار إلى إسرائيل، 

وإنما يوجد سماسرة ووسطاء إلتمام عمليات البيع.
وتـــابـــع أنــــه ســيــتــم تــنــظــيــم فــعــالــيــات لــحــث املــــزارعــــن على 
الزيتون، إال لجهات معلومة لديهم ودون تدخل  عدم بيع 

الوسطاء والسماسرة، وضرورة دعم معاصر الزيتون التي 
تعتمد على املوسم كل عام.

وأشار إلى أن حملة املقاطعة للسلع اإلسرائيلية في السوق 
األردنية نجحت، كما تراجعت أعداد األشخاص املتعاملن 

اقتصاديًا مع الكيان املحتل بشكل كبير.
وتــشــيــر الــبــيــانــات املــحــلــيــة إلـــى أن كــمــيــات ثــمــار الــزيــتــون 
املــصــدرة إلــى إســرائــيــل مــن األردن بلغت حــوالــي 3700 طن 

خال العام الحالي 2016.
وقال نمر حدادين، املتحدث الرسمي لوزارة الزراعة األردني 
إنه »تم تحديد  الجديد«،  إلى »العربي  في تصريح خاص 
يتجاوز  ال  بما  الخارج  إلى  املسموح بتصديرها  الكميات 
7 آالف طــن مــن ثمار الــزيــتــون، وهــي ال تشكل ســوى نسبة 
ضئيلة جدًا من إنتاج األردن الذي يقدر بحوالي 180 ألف 
طن لهذا العام«. وتسمح الحكومة األردنية بتصدير آالف 
األطـــنـــان مـــن ثــمــار الــزيــتــون ســنــويــًا إلســـرائـــيـــل، بــنــاء على 

قدم إلى وزارة الزراعة.
ُ
طلبات ت

اقتصاد القاع

ُعمان تغطي ثلثي العجز 
باالقتراض الخارجي

األسواق تعاني من تراجع اإلنفاق )صالح العبيدي/فرانس برس(

مزارع يحصد الزيتون في األردن )خليل مزراوي/ فرانس برس(

دعوة فلسطينية لمقاطعة منتجات إسرائيل )فرانس برس(

)Getty( متجر زيتون داخل األراضي الفلسطينية المحتلة أزمة السيولة تزيد معاناة الليبيين )محمود تركية/ فرانس برس(
تراجع أسعار النفط يقلّص الموارد المالية 

)Getty( للسلطنة

)Getty( البحرين تسعى لتنويع اقتصادها

فاتورة المرتبات 
واألجور تبلغ شهريًا 

300 مليون دوالر

لــصــنــدوق الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة مــنــذ بــدايــة 
الــضــغــوط  لــلــمــزيــد مــــن  2015، مــــا عـــرضـــهـــم 
املــعــيــشــيــة، خـــاصـــة أن 63% مــنــهــم يــعــانــون 
ــدام األمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، وفـــق  ــ ــعــ ــ أصــــــا مـــــن انــ
املتطلبات  وتبلغ   .2014 عام  بيانات رسمية 
حوالي  للفقراء  النقدية  لإلعانات  التمويلية 
22.7 مليار ريــال كل ثاثة أشهر )90 مليون 
مركز  رئــيــس  نــصــر،  وقـــال مصطفى  دوالر(. 
الــدراســات واإلعــام االقتصادي في تصريح 
إلى »العربي الجديد«، إن »مؤشرات املجاعة 
الــيــمــن تتسع رقعتها يــومــا بــعــد اآلخـــر،  فــي 
ــذر بـــكـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة تــنــتــظــر الـــبـــاد  ــنـ ــا يـ مــ
خال الفترة املقبلة«. ودعــا نصر إلى تدخل 
الدولي،  واملجتمع  العربية  الــدول  من  عاجل 
عــبــر إيــصــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة بــصــورة 

أزمة الرواتب تقضي 
على األسواق وتنذر بمجاعة

المنامة ـ العربي الجديد

ــــي، الـــنـــائـــب  ــانـ ــ ــزيـ ــ ــالــــد راشـــــــد الـ قــــــال خــ
األول لــرئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
الــبــحــريــن، إن املــمــلــكــة تــعــتــزم تــطــويــر 
األســــــــــــواق الــــقــــديــــمــــة، لـــجـــعـــلـــهـــا عــلــى 
»خارطة السياحة«، مشيرًا إلى أن تلك 
األسواق من شأنها جذب الزوار بكثافة 
من مختلف دول العالم نظرًا لعراقتها.

لجنة  اجتماع  الزياني خــال  وأضـــاف 
الغرفة، وفــق وكالة  فــي  القديم  الــســوق 
ــاء الـــبـــحـــريـــن الـــرســـمـــيـــة أمــــــس، أن  ــبــ أنــ
الــلــجــنــة ســتــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــًا مــــع وزيــــر 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي، عــصــام بــن عــبــدالــلــه خلف، 
لطرح بعض األمور الهامة من معوقات 
وتــــحــــديــــات يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــعـــامـــلـــون 
وتــســعــى  الـــقـــديـــمـــة.  األســـــــــواق  ورواد 

بعد  اقــتــصــادهــا،  تنويع  إلــى  البحرين 
أسعار  بهبوط  النفط  إيــــرادات  تــراجــع 
ــر مــــن 50% مــنــذ  ــثـ ــأكـ ــًا بـ ــيـ ــاملـ الــــخــــام عـ

منتصف 2014.
وكــانــت نشرة إصـــدار ســنــدات سيادية 
بــحــريــنــيــة مــنــتــصــف أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول الجاري، أظهرت أن االحتياطيات 
األجــنــبــيــة انــخــفــضــت بــمــا يـــزيـــد على 

النصف منذ نهاية 2014.
وزادت الحكومة من إصدارات السندات 
لتمويل عجز امليزانية. وأشارت نشرة 
إلـــى أن إجمالي  الــســنــدات اإلســامــيــة، 
االحـــتـــيـــاطـــيـــات األجــنــبــيــة لــــدى الــبــنــك 
املــركــزي بــمــا فيها الــذهــب هبطت إلــى 
يـــونـــيـــو/  30 فــــي  دوالر  مـــلـــيـــار   2.78
حزيران 2016 من 3.39 مليارات دوالر 
في نهاية العام املاضي و6.06 مليارات 

دوالر في 2014.

طرابلس ـ العربي الجديد

ــراج، رئـــيـــس املــجــلــس  ــســـ قـــــال فـــائـــز الـــ
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
فـــي لــيــبــيــا، إن الــحــكــومــة تــعــمــل على 
حل أزمة السيولة املالية وكل املسائل 
الــشــائــكــة، الـــتـــي لــهــا عـــاقـــة بــالــحــيــاة 

اليومية للمواطنن.
وأضاف السراج في مقابلة تلفزيونية، 
الرسمية  الليبية  األنــبــاء  وكــالــة  وفــق 
الـــعـــمـــل عــلــى  أنـــــه جــــــاٍر  أمــــــس،  »وال« 
حــل أزمـــة الــكــهــربــاء كــلــيــًا، مــشــيــرًا إلــى 
أن اتــفــاقــًا سيتم مــع إحـــدى الــشــركــات 
الــــكــــوريــــة إلجـــــــــراء صـــيـــانـــة ملــحــطــات 
 عــن التوصل 

ً
إنــتــاج الــكــهــربــاء، فــضــا

إلى اتفاق مع شركات تركية للغرض 
نفسه.

تشكل  كثيرة  ملفات  هــنــاك  أن  وتــابــع 

إعمار  إعــادة  أولــويــة لحكومته، منها 
مدينة بنغازي، ثاني أكبر املدن الليبية 
ــن واالنـــضـــبـــاط  ــ ــــرض األمــ ســـكـــانـــًا، وفــ
األمني في العاصمة طرابلس، وعودة 

املهجرين إلى مناطقهم.
وجــــاء املــجــلــس الــرئــاســي، بــعــد حــوار 
السياسة  أكثر من عــام بن فرقاء  دام 
انــقــســام مؤسسات  ليبيا، إلنــهــاء  فــي 

الدولة منذ أغسطس/آب عام 2014.
ــة اقــتــصــاديــة  ــ وتــعــانــي لــيــبــيــا مـــن أزمـ
ــيـــرون عــلــى  ــثـ ــّول كـ ــعــ ــة، فــيــمــا يــ ــقـ ــانـ خـ
تحسن األوضاع ووضع حد لألزمات 
املعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق 

الوطني.
وتــراجــع االحــتــيــاطــي الــنــقــدي إلـــى 70 
مــلــيــار دوالر خـــال 2016 مــقــابــل 120 
بيانات  وفـــق   ،2012 فــي  دوالر  مــلــيــار 

صادرة عن املصرف املركزي.

البحرين تطّور 
أسواقها القديمة

حكومة ليبيا تعد بحل 
أزمة السيولة

مال وناس

خطر  في  اليمنيين  ماليين  حياة  أن  من  اليمن،  في  رسمي  تقرير  حّذر 
شديد، والنظام المالي والمصرفي ينهار، والنشاط االقتصادي بمجمله 
ينحدر إلى القاع، فيما قال خبراء إن أزمة تأخر الرواتب تقضي على ما 

تبقى من االقتصاد وتنذر بمجاعة

اليمن في حرمان حوالي 1.5 مليون حالة  المستمرة في  الحرب  تسببت 
فقيرة من اإلعانات النقدية منذ بداية 2015، والتي كان يمنحها صندوق 
ما  الحكومي،  االجتماعية  الرعاية 
الضغوط  مــن  للمزيد  عرّضهم 
منهم   %63 أن  خاصة  المعيشية، 
ــعــدام األمــن  ــال مــن ان يــعــانــون أص
المتطلبات  تبلغ  فيما  الغذائي، 
مليون   90 حوالي  لهم  التمويلية 
تسبب  كما  أشهر.  ثالثة  كل  دوالر 
واسعة  نزوح  موجة  في  الصراع 
من مناطق القتال، ليصل عددهم 
بحسب  شــخــص،  ماليين   3.1 ــى  إل

المفوضية السامية لالجئين.

3.1 ماليين نازح

االقتصاد في صور

زيتون األردن ليس إلسرائيل
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سعد كيوان

ــطـــورات وتــتــشــابــك بعضها  ــتـ الـ تـــتـــدحـــرج 
تقارب،   ،

ً
جديدة معطياٍت  لتنشئ  ببعض، 

ــي املــشــهــد  ــ ــيــــة فـ ــالــ إلــــــى حــــــّد مــــــا، الــــســــوريــ
محنطًا  استمر  الـــذي  اللبناني  السياسي 
أكثر من سنتني، وراح أخيرًا يقارب العفونة 
السياسية، املجبولة برائحة النفايات التي 
عــادت تغطي الــشــوارع مــجــّددا. فقبل أيــام، 
أعــلــن سعد رفــيــق الــحــريــري دعــمــه ميشال 
لرئاسة  الله ومرشحه  عــون، حليف حــزب 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــد مــخــاٍض دام 
 وتقلبًا 

َ
أكــثــر مـــن ســنــتــني، وشــهــد تــــدّرجــــا

في املــواقــف، بــدءًا بدعم سمير جعجع، ثم 
أمني الجميل )غير املعلن(، تالهما ترشيح 
سنة،  نحو  قبل  فرنجية  سليمان  الخصم 

وأخيرًا )وليس آخرًا؟( الجنرال عون. 
قــرار الحريري مفاجئا لسياسيني  لم يكن 
أنــه جــاء صادمًا لشارع ورأي  إال  كثيرين، 
 لحزب 

ً
عام »14 آذار« الذي يرى في عون ظال

الله، وغطاء له سواء في حرب تموز 2006، 
أو فــي 7 مــايــو/ أيــار 2008 حــني غــزا حزب 
بـــيـــروت، ورأس حــربــتــه فــي الحمالت  الــلــه 
ـــنـــت عــلــى مـــا ســمــيــت »الــحــريــريــة 

ُ
الـــتـــي ش

ة(، والتي أدت إلى 
ّ
السياسية« )وعلى السن

في  الحريري  يرأسها  أول حكومة  إسقاط 

فاطمة العيساوي

أثارت لورا بيتس، مؤّسسة إحدى حركات 
املجتمع املدني املناهضة للتمييز الجنسي 
ضد النساء في بريطانيا، النقاش مجّددا 
اإلذاعــة  التعددية لدى هيئة  بشأن مفهوم 
والــتــلــفــزة الــبــريــطــانــيــة )بــــي بـــي ســــي(، إذ 
انــتــقــدت بــحــدة طــلــب إذاعـــــة »بــــي بـــي سي 
فـــــور« مــنــهــا املـــشـــاركـــة بـــبـــرنـــامـــٍج حــــواري 
يناقش ما إذا كان الكالم املّسرب للمرشح 
الجمهوري لالنتخابات األميركية، دونالد 
أغراضًا  النساء  استخدامه  بشأن  تــرامــب، 
نظر.  وجهتي  يقبل  أمــرًا  الجنسية  ملتعته 
اعتبرت الناشطة النسائية أن مجرد طرح 
ــه يــحــمــل  ــ األمــــــر لـــلـــنـــقـــاش، عـــلـــى أســــــاس أنـ
وجهتي نظر، يوحي بأن استخدام أجساد 
النساء، سواء على مستوى الكالم أو الفعل، 
على أنــهــن مــجــرد غـــرٍض إلشــبــاع حاجات 
ويساهم  طبيعي،  أمــر  الجنسية،  الــرجــال 
فـــي تــســويــق هــــذا الـــســـلـــوك. هـــل يــمــكــن أن 
تعبيرًا  اإلعـــالمـــي عمليًا  »الــحــيــاد«  يــكــون 
عــن وجــهــات نظر متضاربة فــي أي شــيء، 
بــمــا فــي ذلـــك مــقــاربــة الــنــســاء وأجــســادهــن 
بــوصــفــهــن أغــــراضــــًا جــنــســيــة؟ هــــل يــمــكــن 
الستخدامه  الــبــذيء  ترامب  حديث  اعتبار 

أجساد النساء مجّرد وجهة نظر؟ 
ــرًا لــــدى  ــيــ ــبــ ــًا كــ ــامــ ــمــ ــتــ ــتــــذب تـــــرامـــــب اهــ يــــجــ
باعتباره  يقاربه  الــذي  البريطاني  اإلعــالم 
ظـــاهـــرة شــعــبــيــة، مـــن دون اتـــخـــاذ مــوقــف 
الحزب  ح 

ّ
املتوقع مرش غير  ناقد لصعوده 

الــجــمــهــوري. عــلــى الــعــكــس، يــبــدو التركيز 
ــرة  ــاهـ ــــواقـــــف تـــــرامـــــب، وتـــحـــلـــيـــل ظـ ــلـــى مـ عـ
إعجاب الرجال )وبعض النساء( البيض له، 
أنها  الحالة على  وكأنهما من باب تطبيع 
واقــعــة سياسية واجــتــمــاعــيــة مــقــبــولــة، في 
حني ال تخفي الصحافة الصفراء إعجابها 
ــرز، فــــي عـــنـــاويـــنـــهـــا الــعــريــضــة،  ــبــ بـــــه، إذ تــ
تصريحاته، حتى تلك املغالية في تطرفها. 
ــــالم الــبــريــطــانــي فــــي غــالــبــيــتــه  اعــتــمــد اإلعـــ
الشعبية  الــصــحــافــة  بــاســتــثــنــاء  الــعــظــمــى، 
النظر  وجهتي  تمثيل  املتطّرفة،  اليمينية 
االتحاد  من  االنسحاب  االستفتاء على  من 
ــي، فــي نــســب مــتــفــاوتــة، خصوصًا  ــ ــ األوروبـ
ــمــــوع،  مـــن دون  ــــالم املـــرئـــي واملــــســ ــ فـــي اإلعـ
مقارعة الحجج، أو النظر في السياسات أو 
السابقة للمسؤولني، بما في  التصريحات 

عصام شعبان

تـــحـــّدث مــصــطــفــى إمــــام الــــذي عــــّرف نفسه 
خــّريــج الــتــوك تــوك ثــالث دقــائــق على قناة 
الــحــيــاة املــصــريــة، فــأثــار ردود أفــعــال اتسم 
قابلته  بينما  الــشــعــبــي،  بــالــتــأيــيــد  أغــلــبــهــا 
الـــدولـــة بــثــالثــيــة الــرفــض والتشكيك  نــخــب 
ــوا حـــديـــثـــه بــاملــشــهــد  ــ ــفـ ــ والــــتــــشــــويــــه، ووصـ
وسائل  رّوجــت  كما  املصنوع،  السينمائي 
وتستدعي  عنه.  مغلوطة  معلومات  إعــالم 
حــالــة الـــجـــدل والــهــلــع الــتــي انــتــابــت نخب 
ــل والـــتـــحـــلـــيـــل. فـــــرض رأي  ــأمـ ــتـ الـــســـلـــطـــة الـ
ــًا لــلــنــقــاش  ــوعـ ــن الـــشـــعـــب مـــوضـ ــن مــ ــواطــ مــ
ــا يـــقـــارب  ــ ــــده مـ ــاهـ ــ الـــــعـــــام، فـــفـــي يــــومــــني شـ
خــمــســة مـــاليـــني مـــصـــري فــــي »يـــوتـــيـــوب«. 
حديث  الــشــاب  فيكون  املقهى  على  تجلس 
الجالسني، وفى الشوارع الجانبية يجلس 
شباب وعمال يشاهدونه بحماسة املشجع 
ــقــــدم، يــلــعــب فــريــقــهــم  ــبــــاراة لـــكـــرة الــ أمـــــام مــ
ضــد فــريــق مــنــافــس. ضــّمــن الــشــاب همومه 
ــّدم نــقــدًا  ــقــ ــام، فــ ــ ــعـ ــ ــي الـــهـــم الـ الــشــخــصــيــة فــ
اجــتــمــاعــيــًا وســيــاســيــًا حـــــادًا، وأفـــصـــح في 
رّد  املتدفقة والبسيطة واقع مصر،  كلماته 
بــبــســاطــٍة عــلــى الــتــزيــيــف، وانــتــقــد املــقــوالت 
الرائجة عن اإلنجازات واملشاريع القومية، 
ونقل أحاسيس قطاعاٍت من الشعب بخيبة 
األمل واإلحباط. داخليًا، شكا بؤس العيش 
ــاب الــســلــع وســـوء  ــيـ وامـــتـــهـــان الـــكـــرامـــة وغـ
خدمات التعليم والصحة. وخارجيًا، أشار 
إلـــى امــتــهــان الــكــرامــة املــصــريــة، وشــكــا من 
الخليج  بــعــض دول  مـــن  املــصــريــني  إهـــانـــة 
التي تقدم ملصر مساعدات مالية وبترولية. 
ويــرجــع جـــزء مــن انــتــشــار الــفــيــديــو إلـــى أن 
املتحدث »مواطن عــادي«، ليس عضوا في 
ائتالف شبابي، وال قائدًا في تكتل حزبي، 

أو كاتبا ينتمي لتجمع ثقافي.
ــه الـــشـــاب بــحــمــلــة تــشــويــه واســتــنــكــار  ووجــ
املذيع  البرنامج  مقدم  وطــاولــت  تجاوزته، 
عمرو الليثى الذي أعلن عن وقف برنامجه. 
الفيديو  انتشار  أن  السلطة  أبـــواق  رّوجـــت 
جــــاء ضــمــن ســيــاق تـــآمـــري يــســتــهــدف امــن 
الوطن واستقراره، على الرغم من أن الشاب 
لــم يــرفــع شــعــاراٍت بــإســقــاط الــنــظــام، وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن كــثــيــريــن مـــن أهــلــه انــتــخــبــوا، 
مثل مصريني آخرين، عبد الفتاح السيسي 
املوالية  والنخب  السلطة  أقلق  ما  رئيسًا.  
ــمــــاّس مــــع بـــؤس  ــديـــث الــــشــــاب تــ لـــهـــا أن حـ
ــاب نــفــســه  ــشــ الــ ــــع االجـــتـــمـــاعـــي، وأن  ــــواقـ الـ
تــعــرف طعم  اجــتــمــاعــيــة  إلـــى طبقة  ينتمي 
مصلحة  وألمثاله  له  ليس  وقسوته.  الفقر 
ــان شــجــاعــًا ومــعــبــرًا  ــع. كـ ــواقـ فـــي تــجــمــيــل الـ
عــن أحــــوال مــاليــني مــن الــشــبــاب املــصــريــني 
املـــأزومـــني مـــن الـــركـــود وتــضــخــم األســـعـــار. 
لــم يــقــل ســـوى مــا نــعــرفــه حــقــًا، لــكــن املــكــوي 
بــالــنــار يــجــيــد وصــفــهــا، فــهــنــاك فــــارق بني 
تكون  وأن  مقهور  شخص  عــن  تتحدث  أن 
أنت هذا الشخص، أن تكون جزءًا من واقع 
اجتماعي بائس وأن تحكى عن املحرومني. 

عال عباس

مباشرة  بشأن ســوريــة،  لندن  اجتماع  في 
 )مفردة 

ّ
بعد اجتماع لــوزان الفاشل، حض

الخبر الذي نقلته وكاالت األنباء العربية( 
ــانـــي، لـــوريـــس  ــريـــطـ ــبـ ــة الـ ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
جــونــســون، روســيــا على إظــهــار الــرأفــة في 
األكثر  املفارقة  العبارة  هــذه  وكانت  حلب. 
 في االجتماع، وإن كان هناك عبارات 

ً
طرافة

أخرى نافستها، فما كشفه وزير الخارجية 
ــون كــــيــــري، عــــن تـــوجـــهـــات  ــ األمــــيــــركــــي، جــ
الـــواليـــات املــتــحــدة تــجــاه األزمــــة الــســوريــة 
مثير لالهتمام أيضًا، فهو قال حرفيًا: »لم 
للرد  خــيــاٍر  أي  أوبـــامـــا  الــرئــيــس  يستبعد 
على روسيا في سورية، مع التأكيد أنه ال 

يوجد خيار عسكري(.
وقد قام االجتماع بحد ذاتــه على فرضيٍة 
ظـــريـــفـــة، حـــيـــث دعـــــت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 
حــلــفــاءهــا مــمــن لـــم يــشــاركــوا فـــي اجــتــمــاع 
ــا جـــــــرى فــي  ــ ــى مــ ــلــ لـــــــــــــوزان، لـــتـــطـــلـــعـــهـــم عــ
ــمـــاع، وتـــتـــشـــاور مــعــهــم فـــي األفـــكـــار  ــتـ االجـ
الــجــديــدة الــتــي طــرحــت فــيــه، والــتــي تهدف 
السورية. وكــان اجتماع  الحرب  إنهاء  إلى 
لــوزان، بحد ذاتــه، »فرصة لتبادل األفكار« 
قـــوة عسكرية  تملك جميعها  أطــــراٍف  بــني 
بشكل  تـــدعـــم  أو  الـــســـوريـــة،  األرض  عــلــى 
ــــرى تــرتــبــط بـــهـــا. وخـــرج  ــــوًى أخـ مــبــاشــر قـ
أن   مما يمكن 

ً
قليال أقــل  االجتماع بنتائج 

»فيسبوك«.  على  ســـوري  شــاب  أي  يكتبه 
ــار أكــثــر ما  ــكـ ــه اجــتــمــاع أفـــكـــار، واألفـ أي أنـ
يحتاجه اليوم ماليني السوريني القابعني 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــار فــــي حـــلـــب، وغـ تـــحـــت الـــحـــصـ
ــــدن الـــســـوريـــة. تــقــصــفــهــم الـــطـــائـــرات من  املـ
فوق، وتنخسف األرض تحتهم من تحت، 
ويحيط الدمار بهم من كل مكان، وينهش 
الجوع أمعاءهم. وبالتالي، هم يملكون كل 

شيء، وتنقصهم األفكار فقط.
وينقصهم أيضًا أن يؤكد وزير الخارجية 
»تدمير روسيا  أن  كيري،  األميركي، جون 
حلب في شكل كامل، على طريقة غروزني، 
ــرب الـــــســـــوريـــــة«، فـــهـــم لــم  ــ ــحـ ــ ــن يـــنـــهـــي الـ ــ لـ
يــكــونــوا يــعــرفــون هـــذه املــعــلــومــة، وكــانــوا 
يـــعـــتـــقـــدون أن تـــدمـــيـــر حـــلـــب عـــلـــى طــريــقــة 
ــي ســـوريـــة،  ــرب فــ ــحــ ــــي ســيــنــهــي الــ ــــروزنـ غـ
ــوا يــســتــيــقــظــون،  ــانـ حــتــى أن الـــســـوريـــني كـ
تدمر  أن  الله  ليدعوا  الــبــاكــر،  الصباح  فــي 
روســيــا حــلــب عــلــى طــريــقــة غـــروزنـــي، ظنًا 
منه أن الحرب ستنتهي، وسيعودون إلى 
مــنــازلــهــم، ويــعــود املــفــقــودون واملــهــّجــرون، 
لـــذلـــك، أردفـــهـــا كــيــري بــوعــد ألهـــالـــي حلب 
ــانـــي، جـــونـــســـون،  ــبـــريـــطـ ــره الـ ــيـ ــظـ بـــأنـــه ونـ

ســيــواصــالن إيــصــال رســـالـــٍة إلـــى موسكو 
بضرورة وقف النار الفوري، ووقف قصف 
حــلــب، ومــع اإلصــــرار واالســتــمــرار بــإرســال 
الرسائل، عبر كل وسائط التواصل، يبدو 
أن روســيــا قــد أذعــنــت واســتــجــابــت. وبعد 
تعلن وقفًا إلطــالق  أن  قـــّررت  جهٍد جهيد، 
تريد  وكأنها  كاملة،  ساعات  ثماني  النار 
تــقــول للعالم: رأفـــة هــذه أم ليست رأفــة  أن 
)يا متعلمني يا بتوع املدارس(؟ وبعد أخذ 
ورد وشدٍّ وجذب، تصريحات وتصريحات 
مضادة، قّررت تمديد الهدنة ثالث ساعات 
إضافية، فيما يعتبر أكثر بكثير من الرأفة 
التي طلبها الوزير البريطاني. وفي الوقت 
نــفــســه، كـــانـــت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة تــذّكــر 
بشروطها لتواصل تقديم »الرأفة«، وتؤكد 
أنــــه لــكــي يــنــجــح اتـــفـــاق أمـــيـــركـــي - روســـي 
لوقف النار »يجب فصل املعارضة السورية 
ــام )جــبــهــة  ــشــ ــن جــبــهــة فـــتـــح الــ املـــعـــتـــدلـــة عــ
الــنــصــرة ســابــقــًا( وغــيــرهــا مـــن الــجــمــاعــات 

اإلرهابية التابعة لها«.
بعد اجتماع لندن امللحق باجتماع لوزان، 
بــدأ الــكــالم عــن اجــتــمــاع بــرلــني الـــذي ال يقل 
ــــو أيــضــًا   وعـــمـــقـــًا عــــن ســـابـــقـــيـــه، وهـ

ً
أهـــمـــيـــة

اجتماع أفكار من تلك االجتماعات الكثيرة 
التي تتداول األفكار، فيما تمّر أهم األفكار 
مــن فــوق رؤوس الــنــاس املقيمني فــي حلب، 
 تــلــو فــكــرة، 

ٌ
وتــتــســاقــط فـــوق بــيــوتــهــم فـــكـــرة

ــن تــحــت  ــال أطـــفـــالـــهـــم مــ ــتـــشـ ويــــهــــرعــــون النـ
األفــــكــــار. فــيــمــا يـــكـــّرر كـــيـــري: »هـــنـــاك أفــكــاٌر 
ــق فــيــهــا ســريــعــًا، على  كــثــيــرة، يــجــب الــتــعــمُّ
ــكـــالت الــتــي  ــشـ ــل املـ أمـــــل أن تـــســـاهـــم فــــي حــ
الــنــار السابق الــذي تم  تعيق تطبيق وقــف 
الــتــوصــل إلـــيـــه، ال يــمــكــنــنــي الـــخـــوض علنًا 
في تفاصيل هــذه األفــكــار، وال أريــد إفساح 

نات«. املجال للتكهُّ
فــي املحصلة، مــا زال الــــدوالب الـــذي يــدور 
يــدور،  السنة  منذ خمس ســنــوات ونصف 
الـــســـوريـــني  أرواح  طـــريـــقـــه  ــــي  فـ ــدًا  ــ ــاصـ ــ حـ
ــم، ولــقــمــة  ــهـ ــالـ ــفـ وبـــيـــوتـــهـــم ومــســتــقــبــل أطـ
لهم،  بالحياة  أمــٍل  ى من 

ّ
تبق عيشهم، ومــا 

فــيــمــا الـــقـــوى الــكــبــرى الــتــي تــدعــى يــومــيــًا 
حــرصــهــا عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، وتــّدعــي 
نصرته وصداقته والعمل ألجله، لم تفعل 
ــــوى تـــبـــادل  ــت، سـ ــوقــ ــذا الــ ــ ــوال هـ ــ شـــيـــئـــًا، طــ
األفكار ومزيد من األفكار، وعقد االجتماع 
تلو االجتماع، لتؤّكد، في نهاية كل واحد 
منها، على أن ال حل عسكريًا لسورية، وأن 
من الضروري البدء بعمليٍة سياسيٍة تنهي 
ق، وتوقف سيل 

ّ
الحرب في هذا البلد املمز

املوت والنزوح املستمر من دون توقف.
)إعالمية سورية(

نهاية 2010. وأخيرًا، إلى الفراغ في رئاسة 
كرمى  السنة،  ونصف  سنتني  الجمهورية 

عيون عون الذي ال يريد رئيسًا غيره.
م اليوم الحريري بأن ال مخرج لألزمة 

ّ
يسل

)82 ســنــة(  ــــســــن 
ُ
امل ــاد  ــمـ ــعـ الـ بـــانـــتـــخـــاب  إال 

بعضهم رضوخا  اعتبره  مــا  وهــو  رئيسًا، 
البتزاز حزب الله، أو كما عنونت صحيفة 
األخبار بصريح العبارة »تسليم الحريري 
ــلـــه«. فـــي حـــني يـــرى زعــيــم  بــمــرشــح حـــزب الـ
تيار املستقبل أنه جّرب كل الحلول املمكنة 
مــن دون نتيجة، وأصــبــحــت األولـــويـــة هي 
إلنقاذ البلد من االنحالل، والوقوع فريسة 
ــه الـــــــذي يـــعـــمـــل عــلــى  ــلــ ــــي أيـــــــدي حــــــزب الــ فـ
االنــهــيــار الــكــامــل، تــمــهــيــدا لــفــرض مــعــادلــٍة 
جديدٍة، تقوم على ما تسمى »املثالثة«، أي 
قائمًا  طــرفــًا  الشيعة  عــمــادهــا  حكم  صيغة 
بدل  واملسيحيني،  السنة  جانب  إلــى  بذاته 
ميثاق  عليها  قـــام  الــتــي  الــقــديــمــة  الصيغة 
املسيحيني  بني   1943 عــام  املستقبل  لبنان 
ــة. ويــعــتــبــر الــحــريــري أنــه 

ّ
واملــســلــمــني الــســن

اختار األقل سوءًا بني عون رئيسا أو انهيار 
الصيغة والبلد. غير أن هذا الخيار أحدث 
ارتجاجاٍت عديدة، أولها التصّدع في تيار 
الحريري نفسه، بمجاهرة رئيس الحكومة 
فؤاد  الحريري،  رفيق  درب  ورفيق  السابق 
ــاب عــــون،  ــتـــخـ الـــســـنـــيـــورة، بـــمـــعـــارضـــتـــه انـ

تفضي، فــي غــالــب األحــيــان، إلــى مــا يشبه 
اإلجماع الذي يتعارض مع دستور لبنان 
ونظامه الديمقراطي البرملاني. ولكن، ليس 
هذا على األرجح ما يريده بري في رفضه 
انتخاب عون، إذ سبتقى الطائفة الشيعية 
الله كونه  حاضرة في السلطة، عبر حــزب 
الـــعـــراب لــلــرئــيــس الــعــتــيــد، وبــالــتــالــي، عبر 
مشاركته في الحكومة التي من املفترض أن 
يشكلها الحريري، بحسب االتفاق الثنائي 
مع عون، والتي اعتبر نصرالله، في آحدث 
كــالم لــه، »عــدم ممانعة« حــزب الله تــرؤس 
الحريري الحكومة يشكل »تضحية كبيرة 

ــدًا مــن قــبــلــنــا«. مـــا يــبــاعــد أواًل بـــني بــري  جـ
وعون هو عدم وجود كيمياء بني الرجلني، 
وثانيًا،  الشخصيتني.  بــني  انسجام  وعــدم 
ــل يــخــشــى، بــالــتــالــي،  ألن رئـــيـــس حـــركـــة أمــ
مــن وراء ظــهــره على موقعه في  أي طبخٍة 
توزيع  خــالل  واستبعاده  املجلس،  رئــاســة 
الحصص. وثالثًا، وهنا بيت القصيد، من 
قــال إن حــزب الــلــه« يــريــد فعال الــركــون إلى 
ــة الــفــراغ الــرئــاســي، فيما  عـــون فــي حــل أزمـ
ــة. فــالــرئــيــس  ــوريــ الـــحـــرب مــشــتــعــلــة فـــي ســ
الـــذي قــد يضطر حــزب الــلــه للقبول بــه هو 
الذي يضمن له استمرار الفراغ، فال يتعّدى 
رئــيــس  ولـــيـــس  بـــلـــديـــة  رئـــيـــس  دور  دوره 
ــة. وهـــذا مــا ال يمكن أن يــأمــنــه الــحــزب  دولــ
عــون، صاحب  العسكري ميشال  في طباع 
في  ومــصــاب،  ومتقلبة،  مزاجية  شخصية 
يصّدق  قــد  العظمة،  بجنون  نفسه،  الــوقــت 
  صاحب دور إنقاذي 

ً
في لحظة ما أنه فعال

وخـــالصـــي، كــمــا يــــراه جــمــهــور مــنــاصــريــه. 
لذلك، دور بري هنا هو بمثابة حفط »خط 
ــــذي لـــن يــتــخــلــى عن  رجـــعـــة« لـــحـــزب الـــلـــه الـ
الــشــيــعــي، ولـــن يــشــارك فــي حكومة  حليفه 

الحريري من دون مشاركة حركة أمل. 
في املقابل، كيف يمكن للحريري أن يحمل 
وزر حكومة تتمثل فيها الطائفة الشيعية 
ــــذي تــصــنــفــه الـــواليـــات  فــقــط بـــحـــزب الـــلـــه الـ

ــذلــــك دول الــخــلــيــج  ــا، وكــ ــيــ ــابــ ــتـــحـــدة إرهــ املـ
العربية، وفي مقدمها السعودية التي تعبر 
عـــن امــتــعــاضــهــا مـــن خـــيـــار الـــحـــريـــري دعــم 
ح حزب الله بالتزام الصمت، وهي التي 

ّ
مرش

شنت هجومًا عنيفًا على الحزب في فبراير/ 
شباط املاضي، وقّررت معاقبة لبنان بوقف 
ــيـــارات دوالر  ــلـ مـــســـاعـــداٍت بــقــيــمــة ثـــالثـــة مـ
الضمانات  عــن  نــاهــيــك  الــلــبــنــانــي.  للجيش 
التي يقول الحريري إن عون قد تعهدها في 
حياد  على  بالحفاظ  رئيسًا  انتخابه  حــال 
لــبــنــان، حــيــال الـــصـــراع الـــدائـــر فــي ســوريــة، 
فــيــمــا يــعــلــن نـــصـــرالـــلـــه بـــالـــفـــم املــــــآن عــلــى 
مسامع الحريري وعون معًا أن »من يراهن 
الوحيدة  الــحــالــة  أن  يأسنا  أو  تعبنا  على 
التي تعيدنا إلــى لبنان هــي االنــتــصــار في 
ســـوريـــة«. فــفــي حـــال صــدقــت الــنــيــات، وتــم 
انتخاب عون في جلسة 31 أكتوبر/ تشرين 
األول الجاري، عندها سينتقل الكباش الى 
الحكومة، ويقف الحريري مكلفًا من دون أن 
يتمكن من تشكيل الحكومة أشهرا وأشهرا، 
ــو عـــنـــوانـــًا لـــلـــفـــراغ ولــتــعــطــيــل  ويـــصـــبـــح هــ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة واملـــؤســـســـات، ويــكــون 
ــزالق إلى  لــحــزب الــلــه مــا أراده مــن دون االنــ
مواجهٍة سنيٍة شيعيٍة، فهل الحريري مدرك 

لهذا الفخ؟ 
)كاتب لبناني(

 مع اصطفافهم 
ً
ذلك التي تتعارض صراحة

من االستفتاء. وبذلك، حّددت هذه الوسائل 
هويتها ودورهــا، باعتبارها مجرد منصٍة 
أن  دون  مــن  غير،  ال  ونشرها  اآلراء  لتقديم 
اآلراء،  يعني ذلــك، بالضرورة، مقارعة هذه 
ــــذي يــتــعــّدى مـــجـــرد الـــحـــوار.  بــالــتــحــقــيــق الـ
مــع انــكــشــاف فــداحــة الخسائر الــتــي سوف 
االنــســحــاب من  بــاالقــتــصــاد، نتيجة  تلحق 
االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، وضـــبـــابـــيـــة املـــرحـــلـــة، 
ارتـــفـــعـــت نــــبــــرة الـــصـــحـــافـــة املـــكـــتـــوبـــة، فــي 
شكل خــاص، أخيرا في التحذير من كارثٍة 
 مغايرة 

ً
مقبلة. قّدم اإلعالم األميركي صورة

تــمــامــًا فـــي مــقــاربــتــه الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة 
الــتــي تسير على وقــع الفضائح  الــرئــاســيــة 
والــبــذاءة،  الــعــداء  مــن  الجنسية، وتعبيراٍت 
بــلــغــت مــســتــويــاٍت غــيــر مــســبــوقــة. يخوض 
اإلعـــالم املعركة األولـــى واألبـــرز في القضاء 
عــلــى حــظــوظ املــرشــح الــجــمــهــوري، أو على 
االقل تقليصها، تفوق بكثير فاعلية حملة 
كلينتون.  هيالري  الديمقراطيني،  مرشحة 
الشخصية  ترامب  التحقيق في ملفات  من 
وماضيه إلى نشر شرائط فضائحه، وإفراد 
الصفحات لها، وإجراء املقابالت مع اللواتي 
ــــى تــقــّصــي  يــتــهــمــنــه بــــاالعــــتــــداء عــلــيــهــن، إلـ
إعالنه التهّرب الضريبي إلى مقاالت الرأي 
ر من 

ّ
ــذ الــيــومــيــة واالفـــتـــتـــاحـــيـــات الـــتـــي تـــحـ

خطره على الديمقراطية األميركية. أعلنت 
كبريات الصحف واملجالت دعمها املرشحة 
الــديــمــقــراطــيــة، ومــنــهــا »فـــوريـــن بــولــيــســي« 
التي خرجت عن تقاليدها في البقاء خارج 
حلبة دعم املرشحني، لتعلن دعمها هيالري 
كلينتون رئيسة للبالد. اتهم ترامب اإلعالم 
 ضــــــده، وأنــــــه يــعــمــل 

ً
ــرة ــ ــؤامـ ــ ــه يــحــيــك مـ بـــأنـ

أشار  وقــد  الناخبني.  »تسميم عقول«  على 
ــالــــوب« إلــــى تـــراجـــع الــثــقــة  »غــ ـــ اســـتـــطـــالع لــ
باإلعالم األميركي في أوساط الجمهوريني 
من متوسطي العمر، وهم ركيزة التصويت 
 مـــن نــاخــبــي 

ٌ
املـــؤيـــد لـــتـــرامـــب. تـــقـــول ســـيـــدة

تـــرامـــب، فـــي وثــائــقــي لــــ »بـــي بـــي ســـي« عن 
ســـر جــاذبــيــة تـــرامـــب، إنــهــا ســـوف تــصــّوت 
لــصــالــحــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــفــضــائــح، 
وأنها تزداد حبًا له، بسبب حمالت اإلعالم 
ق أخرى، ردا على الجدل بشأن 

ّ
ضده. وتعل

تصريحاته املهينة للنساء: وهل أنا أصّوت 
للبابا )رومــا(؟ أظهر استطالٌع للرأي، بعد 
املناظرة التلفزيونية األخيرة بني كلينتون 

ــا اإلعــــالم  ــّورهـ قـــــارن بـــني مــصــر الـــتـــى يـــصـ
الــصــومــال«.  »بــنــت عــم  »فيينا« بينما هــي 
ال تــخــفــي بــعــض املــعــلــومــات غــيــر الــدقــيــقــة 
الــتــي ذكــرهــا عــن أوضــــاع مــصــر فــي بــدايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن حــســن الــتــعــبــيــر وصـــدق 
ــه املـــصـــريـــون بــه.  ــذي شــهــد لـ ــ اإلحــــســــاس الـ
لسلخه،  أعوانها  فسلطت  السلطة،  أغضب 
والرد على كلماته، فانتشرت كلماته أكثر. 
ــلـــن مــجــلــس  ــــني لــــم يــنــفــع الـــتـــشـــويـــه، أعـ وحـ
ــاب لــبــحــث  ــ ــــشـ ــن الـ ــ الــــــــــــوزراء أنــــــه يـــبـــحـــث عـ
مــشــكــلــتــه، لـــكـــن مــصــطــفــى إمــــــام لــــم يــطــلــب 
ــه نــعــى  ــ ــقــــدر مــــا أنــ مـــســـاعـــدة شـــخـــصـــيـــة، بــ
الــتــي ينتمي  املــقــهــورة  بـــؤس حـــال الطبقة 
لها، والوطن املــأزوم الــذي يعيش فيه. عاد 
سائق التوك توك »الخطيب الشعبي« إلى 
التي هاجر منها بحثًا عن  بلده  ســوهــاج، 
فــرص عــمــل. أراد التخفي خــوفــًا مــن بطش 
ــــالم. فــي صحيفة  ــاردات اإلعـ ــطـ الــســلــطــة ومـ
أحــوال الوطن، هناك 30 مليون من الفقراء 
ال يستطيعون تدبير احتياجاتهم الغذائية 
األســـاســـيـــة، ويــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر 
أكــثــر مـــن 36 دوالرا شــهــريــًا،  يــنــفــقــون  فـــال 
الـــفـــقـــراء 60%، وتــعــيــش  نــســبــة  تــــجــــاوزت 
، فــال تكفى 

ً
الطبقة الــعــامــلــة ظــروفــًا صــعــبــة

العمالة  عن  ناهيك  احتياجاتها،  دخولها 
غير املنتظمة التي تشكل نصف قوة العمل، 
تــنــكــروا  أكــــبــــر.  إذن، ال  وتـــعـــيـــش مـــعـــانـــاة 
الذين تذكرهم  تــوك، فهو من  التوك  سائق 
ويهمشهم  أرقــامــًا،  الرسمية  اإلحصائيات 
بني  الــحــديــث  فيتعلمون فصاحة  وطــنــهــم، 
دفــــات املـــعـــانـــاة. عــلــى جــانــب آخــــر، تــطــالــب 
بينما  األمــل،  من  بامتالك بصيٍص   

ٌ
مذيعة

ال يرى املشاهد سوى ملعة خاتمها األملاظ 
التلفزيوني،  التصوير  أمام إضاءة كاميرا 
من   

ً
عينة التي جمعت  املذيعة  نفسها  هي 

الــســيــاســيــني واإلعـــالمـــيـــني، لتحليل  نــخــب 
أســبــاب انتشار حــديــث ســائــق الــتــوك تــوك، 
فـــتـــلـــّبـــس بــعــضــهــم ثـــــوب الـــعـــالـــم بــبــواطــن 
ــاشـــف لـــلـــغـــمـــوض واملـــــؤامـــــرة،  ــكـ األمـــــــــور، الـ
فــمــصــطــفــى ال يــســتــحــق الـــنـــقـــاش أســـاســـًا، 
 اهتمام املاليني،  

ّ
أن يكون محل وال ينبغي 

بينما علل واحد منهم انتشار الفيديو بأنه 

البرملان، فريد مكاري،  نائب رئيس  وتبعه 
ومــجــمــوعــة مــن نـــواب »املــســتــقــبــل« )10 من 
السابق  الــوزيــر  يتقدمهم  نــائــبــا(   32 أصــل 
أحـــمـــد فــتــفــت. أمــــا املـــوقـــف األهـــــم واألكـــثـــر 
إحراجا وحمال أوجه هو معارضة رئيس 
نبيه  أمــل،  ورئيس حركة  النيابي  املجلس 
بري، الذي أّكد أن موقفه ال رجعة فيه، كما 
أنــه لن يدعم ترشيح الحريري  أعلن أيضًا 
ــن يــــشــــارك فــيــهــا.  ــ لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، ولــ
صحيح أن من شأن دعم الحريري عون أن 
يؤمن له األكثرية النيابية املطلوبة للفوز، 
إلى جانب كتلة نواب عون ونواب حزب الله 
ونواب القوات اللبنانية، لكن عون سيواجه 
 من نواب كتلتي بري 

ً
 مؤلفة

ً
 قوية

ً
معارضة

اللدود،  الــذي أصبح خصم عون  وفرنجية 
أوفى  أن كان  الرئاسة، بعد  ومنافسه على 
الحلفاء، وكذلك كتلة حزب الكتائب ونائبي 
ــــزب الـــقـــومـــي  ــــحـ ــعـــث ونــــائــــبــــي الـ ــبـ حــــــزب الـ

السوري ومجموعة من النواب املستقلني.
ال يقتصر انتخاب رئيس الجمهورية على 
حـــصـــول املـــرشـــح عــلــى أكــثــريــة األصـــــوات، 
وإنما يتعّداها ليطاول الصيغة اللبنانية 
القائمة على »توافقاٍت« طائفية ومذهبية، 
البعث  نظام  فــرض وصاية  منذ  وتحديدًا 
السوري على لبنان في بداية التسعينيات، 
 ،)1989( الطائف  املشوه التفاق  والتطبيق 

وترامب، أن األخير خسر املواجهة الثالثة، 
إال أن شعبيته في تزايد مضطرد، ما يعني 
أنــه ال عــالقــة لــدعــم مــؤيــديــه بــأدائــه، بــل هو 
ذلك  يعني  خيار عاطفي غير عقالني. هل 
كله أن اإلعالم األميركي، وهو كما أي إعالم 
التبسيط  متنوعة، يصعب  آخــر، مجموعة 
في تصنيفها في بوتقة واحــدة، كان عليه 
ــيــــاد« فــــي تـــقـــديـــم تـــرامـــب  أن يــعــتــمــد »الــــحــ
املرشحني  خيار  باعتباره  عــاديــًا،  حًا 

ّ
مرش

الجمهوريني؟ هل كان عليه أن يقول إن كل 
شيء على ما يرام، وإن ما يتلفظ به املرشح 
ــاء شعبيته  الــجــمــهــوري، مــســاهــمــًا فــي إذكــ
في أوساط ناخبيه من كارهي النخب، أمر 
عادي، فيكتفي بنقل وقائع الحدث من دون 
أي موقف؟ تقول الصحافية واملحاورة في 
إنها  أمانبور،  إن، كرستيان  إن  شبكة سي 
ــداث  األحــ الــصــحــافــيــة  فـــي تغطيتها  تــصــّر 
حـــول الــعــالــم، ومـــن وجــهــات نــظــر مختلفة، 
 
ً
 عن الحقائق، ومعبرة

ً
على أن تكون باحثة

عنها، ال باحثة عن الحياد وملتزمة له. 
ــــالم الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي نــقــل  ــ ــيـــاد اإلعـ بــــني حـ
وقائع إحدى أكبر األزمات التي واجهتها 
في  األمــيــركــي  اإلعـــالم  ومسؤولية  اململكة 
تقّصي الحقائق، والتي حولته إلى سالح 
بــشــأن دور  انتخابي حـــاد، ســـؤال متجّدد 
اإلعـــالم فــي أزمـــاٍت مــعــقــدٍة، ال يمكن توقع 
ــبــــالد. قـــد تـــقـــدم نــتــائــج  نــتــائــجــهــا عــلــى الــ
االنتخابات األميركية الشهر املقبل قسطًا 

من اإلجابة على السؤال.
 )كاتبة لبنانية(

محض مــؤامــرة، ونتاج ترويج إعالني من 
الجديد« و»الــجــزيــرة«. ولــم يسأل  »العربي 
هؤالء ملاذا لم يعد الشعب يسمعهم ويروج 
أحــاديــثــهــم، على الــرغــم مــن أنــهــم يمتلكون 
ــــل يــــــوم مــن  ــلــــون كـ ــــل اإلعــــــــــالم، ويــــطــ ــائـ ــ وسـ
شاشات التلفزيون. لم تقارن نخب السلطة، 
البسطاء  أحــاديــث  منطلقات  بــني  بالطبع، 
املــغــروســة فــي الـــواقـــع وأحــاديــثــهــم املعلقة 
بأغلبها من تصورات  املنطلقة  الــفــراغ،  في 
ــة وانـــحـــيـــازات ملــجــمــوعــات  ــيـ ومـــصـــالـــح ذاتـ
املصالح ورجــال األعمال. تصّورت السلطة 
أن الــتــأمــيــم غــيــر املــبــاشــر لــوســائــل اإلعـــالم 
ــام، واســـتـــمـــالـــة بعض  ــعــ وإغــــــالق املـــجـــال الــ
النخب، كــاٍف لضبط إيقاع املجتمع ناحية 
التأييد رقصًا، واإليمان بسياسات السلطة 
ــل مــــســــؤول بــوصــفــه  ــكـ ــًا، وبـ ــنــ بــوصــفــهــا ديــ
قّديسًا، وبنظرية املؤامرة تأويل واحٍد أحد. 
تــجــاهــلــت ســلــطــة يــولــيــو ونــخــبــهــا خــرائــط 
املـــعـــانـــاة االجــتــمــاعــيــة، وآثــــــار ســيــاســاتــهــا 
ــت أن  ــاســ ــنــ ـــفـــيـــة، وتــ

ّ
االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــقـــش

االحتجاج االجتماعي والسياسي قادٌر على 
إبداع مقاومة للظلم والتهميش، ال تحّدها 
جحافل األمن وقوانني التظاهر واملطاردات 
األمنية. خرجت عشرات الفيديوهات تعبر 
عن اإلحساس بالظلم االجتماعي، وتحّدث 
أبطالها عن مظاهر الصراع الطبقي بوصفه 
واقــعــًا، ال مــجــّرد فرضية أيــديــولــوجــيــة. من 
فــي وســعــه أن يخفي الـــصـــراع االجــتــمــاعــي 
أرض   على 

ٌ
 متجّسدة

ٌ
وينكره، وهــو حقيقة

املفقر وقلٍة  الــواقــع بــني ماليني مــن الشعب 
تحتكر السلطة والثروة؟  

الــســلــطــويــة فــي  الـــنـــخـــب  ــات أداء مــعــظــم  ــ بـ
مصر غير مقبول، وفقد قدرته على الحشد 
والرقابة وإخضاع الجمهور، ولم يبق في 
جعبتها لتبرير الفشل سوى نشر الخوف 
والــخــلــع والــتــرهــيــب، مــســتــخــدمــني نــظــريــة 
املـــؤامـــرة. الــوعــي الــزائــف الـــذي بثته نخب 
الــســلــطــة، وطـــيـــف واســـــع مـــن نـــخـــٍب كــانــت 
فــي معسكر املــعــارضــة، لــم يعد يقنع أحــدًا 
انفصال هؤالء   

ً
اآلن، وهــذا يعنى مستقبال

عــــن املـــجـــتـــمـــع، وتـــقـــلـــص دورهــــــــم وإحـــــالل 
نــخــٍب جــديــدة مــكــان تلك الــنــخــب. ينصرف 
تمثله،  ال  التي  النخب  عن  اليوم  الجمهور 
على  تغّير  طــرأ  عنهم.  يعبر  عّمن  ويبحث 
عالقة الجمهور بالنخب، لم تعد كما كانت 
مــســبــقــًا عــالقــة ســيــطــرة وخـــضـــوع، مــرســٍل 
ومتلٍق، فأخذت، بحكم التطور التكنولوجي 
أبعادًا تفاعلية أكبر. وهذا يخدم، بالطبع، 
النخب املنحازة للجمهور. تستطيع النخب 
الرياضية والثقافية والسياسية والعمالية 
الــيــوم أن يصل صوتها إلــى خـــارج قاعات 
االجتماعات وساحات التظاهر املحاصرة. 
ــادات الـــعـــمـــالـــيـــة الــتــي  ــيــ ــقــ ــع الــ يـــتـــضـــامـــن مــ
املناهضة  مواقفها  على  وتعاقب  حاصر، 

ُ
ت

للفساد، واملطالبة بتحسني ظروف العمل، 
مـــثـــل عـــمـــال الـــتـــرســـانـــة، يـــتـــضـــامـــن مــعــهــم 
آخرون من خارج مصنعهم. اليوم يمكن أن 
أو تدلي بتصريح فيرد عليك  تكتب مقااًل 
وجـــاّدًا.  حيًا  نقاشًا  يحدث  موجز  بتعليق 
تطور التفاعل بني النخب والجمهور يفيد 
النخب التي تريد لعب دور فاعل ومناهض 
ملـــجـــمـــوعـــات املـــصـــالـــح والـــفـــســـاد والـــقـــمـــع،  
تنحاز  الــتــي  التقليدية  الــنــخــب  ويــحــاصــر 

للسلطة، أو التي ترهلت وخفت صوتها.
ــل تـــعـــمـــق األزمـــــــــــات، لــن  ــعـ ــفـ ، وبـ

ً
مـــســـتـــقـــبـــال

ــــل الــــقــــضــــايــــا  ــاهـ ــ ــــجـ يـــســـتـــطـــيـــع اإلعـــــــــــــالم تـ
االجــتــمــاعــيــة، ألن األزمـــــة تـــفـــرض نــفــســهــا، 
وإن اختلفت زوايــا التحليل، ستزيد أيضًا 
ــة الـــتـــفـــاعـــل بــــني الـــجـــمـــهـــور واإلعــــــالم  عـــالقـ
تــبــادلــيــة، ال عــالقــة مرسل   

ً
بوصفها عــالقــة

ومستقبل، فالناس هي من تصنع األحداث 
في لحظات األزمة.

)كاتب مصري(

عون رئيسًا مكبًال... لم ينتخب بعد

ترامب… الحياد أم تحرّي الحقائق؟

جماعة التوك توك المحظورة 
وأزمة النخب المصرية

روسيا تظهر الرأفة

قد يصّدق عون 
في لحظة ما أنه 
فعًال  صاحب دور 
إنقاذي وخالصي

أشار استطالع إلى 
تراجع الثقة باإلعالم 

األميركي في أوساط 
الجمهوريين من 
متوسطي العمر

تناست السلطة أن 
االحتجاج االجتماعي 

والسياسي قادرٌ 
على إبداع مقاومة 

للظلم والتهميش

آراء

صالح الدين الجورشي

بعنوان  الجديد« )2016/10/23(  »العربي   في 
ً
املهدي مبروك مقاال الصديق  نشر 

»اخــتــفــاء الــيــســار اإلســالمــي فــي تــونــس«، بمناسبة عـــودة محمد الــقــومــانــي، أحد 
أعضاء هذا التيار، إلى صفوف حركة النهضة. واستفّزني املقال باملعنى اإليجابي 
، منها قوله إن اليسار 

ً
لكلمة االستفزاز، خصوصًا أن كاتبه أصدر أحكامًا قاطعة

اإلسالمي في تونس اختفى »وتالشى تقريبا«. وبهذه املناسبة، قد يكون من املفيد 
 لكل من لديه اهتمام بهذه املسألة:

ً
اإلشارة إلى توضيحاٍت ربما تكون مفيدة

 بدأت اإلرهاصات األولى لوالدة »اإلسالميني التقدميني« انطالقا من خالٍف تنظيمّي، 
نشأ في رحم ما كانت تسمى »الجماعة اإلسالمية في تونس«. لكن، سرعان ما 
تمحور الخالف مع القيادة التاريخية للحركة حول مسائل فكرية جوهرية، لم تقف 
عند حدود نقد اإلخــوان املسلمني، حيث خاضت تلك املجموعة الصغيرة عصفًا 
فكريًا دام بضع سنوات، اخترق الحدود واألزمان، وكسر قيودًا كثيرة ال تزال تحّد 
من إمكانات خروج حركات اإلســالم السياسي من القمقم الذي ولدت فيه، وبقي 

م في نموها، وفي طرائق التفكير والتنظيم والتربية لديها.
ّ
يتحك

 ال تكمن أهمية هذه املجموعة الشبابية في عدد أفــرادهــا، أو في فشلها في بناء 
تنظيٍم حزبي، أو حركي، وال حتى في عدد الورقات الفكرية التي صاغتها، سواء 
بشكل جماعي أو فردي. هناك لحظات تاريخية ال تقاس أهميتها بالكم، وإنما يقّدر 
الكامنة  قدراتها  وبمدى  األحـــداث،  مجرى  على  تأثيرها  بمدى  وأهميتها  حجمها 
في استباق التحوالت الكبرى، وفي مدى مساهمتها الفعلية أو الرمزية في إطالق 
حاالت مخاٍض قد تتأخر فيها الوالدة، أو تتعّرض لصعوبات. وقد يحجم الجنني، 
أو قيود  االرتباك  أو  الخوف  نتيجة  الفسيح،  العالم  إلى  الخروج  ما، عن  لحظٍة  في 

املوروث، لكنه، في األخير، سيولد، ومع والدته قد تتغّير أشياء كبرى في املحيط.
 عــنــدمــا كــنــا منغمسني كليًا فــي ذلـــك الــعــصــف الــفــكــري، ونــحــن شــبــان تنقصنا 
نحو مراجعة  فياٌض  يدفعنا حماٌس  كان  والعالم،  التاريخ  واالطــالع على  التجربة 
كل ما قرأناه، أو تربينا عليه. وفي أحيان كثيرة، كنا نقترب من مناطق الفراغ أو 
 عليها قبل أن نعود إلى األرض التي تحت أقدامنا، ونواجه األسئلة 

ّ
املجهول، نطل

التي فّجرناها، نبحث لها عن إجاباٍت مقنعة وعقالنية، فإذا بالبحث الحر يقذفنا 
إلى أسئلٍة جديدٍة، لم يحسم فيها األجداد، أو أن بعضهم تقّدم بجديٍة في تفكيكها، 
مة في العقل اإلسالمي، واملسنودة بأنظمة 

ّ
فإذا باألغلبية املحافظة السائدة واملتحك

حكٍم عمياء، ال تؤمن بالعقل والفكر والحرية، فتكون النتيجة لجم األصوات الحّرة، 
 طريقها إلى العاّمة، وتتحول إلى 

ّ
وإجهاض املشاريع الفكرية الواعدة، حتى ال تشق

، على الرغم من 
ً
 وجميلة

ً
 وممتعة

ً
 ثرية

ً
حركاٍت واختياراٍت وسياسات. كانت تجربة

الصعوبات والعوائق واإلخفاقات التي صاحبتها.
 بقطع النظر عن املصطلحات والتسميات، الهالمية منها، على حد تعبير املهدي 
مبروك، أم غيرها، فالعبرة في املضمون. صحيح أن اليسار املاركسي فشل، لكن 
الليبرالية املتوحشة أدت إلى الجحيم. ويكفي النظر في واقع الحركات اإلسالمية، 
وأيضًا في عموم الخطاب الديني، سنيًا كان أو شيعيًا، سنكتشف الحلقة الدائرية 
م فيه، وتمنعه من أن يتجاوز ذاتــه، ويدخل في عالقٍة جدليٍة مع أسئلة 

ّ
التي تتحك

اللحظة التاريخية الراهنة، ليؤّسس وعيًا جديدًا وخالقًا وإنسانيًا. ومن هذه الزاوية، 
يمكن الــقــول، وخــالفــًا ملــا ذهــب إليه الــصــديــق، لــم يختف »الــيــســار اإلســالمــي«، بل 
النقدي، وبقطع النظر عن معضلة التسميات،  التوجه  د أن هذا 

ّ
في كل لحظٍة يتأك

اليمني، ما يهّدد  السريع نحو أقصى  االنــحــدار   قصوى ملواجهة 
ً
يــزال ضـــرورة ال 

 حيٌّ على الحاجة الشديدة 
ٌ

بسقوط حضاريٍّ مخيف. وتجربة حركة النهضة مثال
اإلسالميني  استمالة بعض عناصر  إلــى  فقط  لم تسع  فهي  الفكري،  التوجه  لهذا 
التقّدميني، وإنما أيضًا تبنت عديدًا من مقوالتهم، في مؤتمرها العام أخيرًا، وفي 

ذلك رسائل عديدة للبحث والتأمل.

باسل طلوزي

بني مآتم الفرح واحتفاالت الحزن، يراوح الكائن العربي مرتبكًا، يتساءل على أي 
شاطئ من شواطئ املشاعر يرسو، مع قرب »تحرير« املوصل، أو قرب »احتاللها«، 
وهل عليه أن يبتهج أو يبتئس لحال مدينٍة تستجير من »الرمضاء بالنار«، بعد أن 

امتزجت صورتا »البطل« و»الخصم« لتصبحا وجهني لرايٍة سوداء واحدة.
ــه املــجــّن لــربــيــٍع لــم يختلف عــنــه إال بــاالســم،  ــــذي قــلــب وجـ فــي الــخــريــف الــعــربــي ال
تتساقط املــدن، واحــدة تلو أخــرى، مــّرة بيد »داعــش الخصم«، وأخــرى بيد »داعش 
 قرينًا للتحرير، وال فرق بني 

ُ
النظام«، ليصبح التحرير رديفًا لالحتالل، واالحتالل

السالحني، األبيض واألسود، ما دام القتيل واحدًا، وأعني به تلك الحرية التي تجرأ 
واملعارضة،  األنظمة  واألرض،  السماء  عليه  فأطبقت  العربي على طلبها،  اإلنسان 
وأحالف »الناتو« وفلول »وارسو«، وما بينهما من دوٍل رهنت دوام حرياتها بوأد 

الحرية العربية وحدها.
يــومــًا، طلبًا للحرية؟ هناك مــن يحاول  املــيــاديــن،  إلــى  ــرانــا أخطأنا، حــني خرجنا 

ُ
أت

والفوسفور  والبراميل،  والقنابل  بالرصاص  بل  طبعًا،  بالحوار  ال  بذلك،  إقناعنا 
املشتعل. وهناك من يوّد أن يقول لنا إن »داعش« هي الثمرة الوحيدة التي أنتجها 
 ألجله، ويريد منا أن نعتذر عن حريتنا، لقاء 

ً
ينا به، وأسقطنا أنظمة

ّ
ربيعنا الذي تغن

تطهيرنا من ذنوبنا التي اقترفناها بحق أنظمٍة لم نكن نستحقها.
تاريخي في حياتنا، حني  إثــم  اقترفنا أضخم  بأننا  هناك من يستميت إلقناعنا 
الثمن من  قّررنا ذات »مراهقة«، أن ننادي بسقوط أنظمٍة وأقنعٍة، وعلينا أن ندفع 
 في 

َ
جلودنا ولحوم أطفالنا، ومن جثثهم الطافية على أسطح البحار، ويوّد أن يسقط

سع لنا، أما البقاء فلألنظمة وحدها. 
ّ
روعنا أن الوطن لم يعد يت

سّيان إن أقمنا مآتم الندب أو صاالت الفرح، حزنًا أو ابتهاجًا على سقوط املوصل 
املــوصــل تختصر  أو ضحكنا حــزنــًا، ألن  فــرحــًا،  لــو بكينا  أو تحريرها. وســّيــان 
فصلني في فصٍل عربي واحد، ال يسبق أحدهما اآلخر، بل يتزامنان معًا، في دورٍة 
 على شوط الحرية العربي، 

ٌ
 دمويٌّ بسيط

ٌ
لم تشأ لها املواسم أن تكتمل، وألنها مثال

ذي النهايات املتحّركة.     
ال وصل يوصلنا إلى »املوصل« التي توشك أن تتحّرر من احتالٍل لتسقط في آخر، 
ني بالبلطة، حيث ال فرق بني حشٍد داعشي، وحشٍد 

ّ
فتستبدل الناب باملخلب، والسك

شعبي، ما دام الطرفان يحتفالن بأعراس الدم، وابتكار أبشع أساليب املوت، وما 
دامت »الطائفة« هي الشعار والراية. 

وعلى غرار املوصل، تنتظر الرقة السورية دور سقوطها الخريفي، أيضًا، وحلب 
أيضًا، وهو املصير ذاته الذي تنتظره كل املدن العربية التي جازفت بالخروج على 
أنظمتها، فوجدت نفسها أسيرة أنظمة صغرى أشّد استبدادًا، يتمثل معظمها 
بينها  ليضيع  والترويع،  والنهب  السلب  بمليشيات تشكلت على عجل، غايتها 
الثوار الحقيقيون، ويختلط املقاتل باللص، والثائر باملقامر، كاختالط الفصول 

العربية ذاتها.
على أننا لن نحتفل ولن نبتئس لسقوط )أو تحرير( املوصل وسواها، ألننا أدركنا 
الدوامة التي ُيراد زّجنا فيها لتبرئة األنظمة العربية، وإظهارها بمظهر »املنقذ«، ولن 
 مصطنعة، 

ٌ
نعود إلى حظائرها كمذنبني يطلبون الغفران، ألننا نعلم جيدًا أنها دوامة

أبطالها »داعشان«، وكالهما من صنع األنظمة نفسها، حتى وإن خرج الولد عن 
في  احتشادنا  بل سنواصل  ينه، 

ّ
واحــتــّدت سك بلطته،  اشتّدت  أن  بعد  أبيه،  طاعة 

دفعنا في سبيلها  نعتذر عن حريٍة  ولن  معًا،  الطرفني  منادين بسقوط  امليادين، 
الــدمــاء والقتل والتهجير واإلبــــادة، ونصف شعٍب مــن شعوبنا  نصف شــوط مــن 
يهيم على وجهه في موانئ العالم ومنافيه، وأعني به الشعب السوري، ومثله من 
العراقيني واملصريني والليبيني، ألننا وحدنا سنكون أسياد فصولنا، ولن نقبل أن 

 بني الناب واملخلب.
ً
 سائغة

ً
 لقمة

ّ
نظل

فاطمة ياسين

خلف لعبة الديمقراطية العادلة، كمنت التقسيمة الشهيرة في لبنان بني قوى 8 آذار 
وقوى 14 آذار، وكان االصطفاف اإلسالمي سعوديًا إيرانيًا. أما املسيحيون فتوزعوا 
بالتساوي بني التيارين.. االنشطار الطوالني »املنِصف« جعل قصر بعبدا خاليًا منذ 
ل حتى اآلن 46 جلسة نيابية مفترضة النتخاب الرئيس. كان بعض 

َّ
عامني، حيث عط

النواب يأتون إلى مبنى البرملان يشربون الشاي، ويتحدثون عن النفايات، ويعودون 
أدراجهم لعدم اكتمال النصاب املطلوب لبدء جلسة انتخاب الرئيس. الجنرال ميشيل 
ٌح ال يحظى بدعم مجموعة 8 آذار، وال بدعم حركة أمل، حليفة حزب الله 

ّ
عون مرش

الذي، وعلى النقيض، يحرص على تعطيل أية جلسة برملانية ال تضمن بشكل مؤكد 
 عبر عنه أمني عام الحزب حسن نصر الله، 

ٌ
ترشيح عون وفــوزه! وهو التزاٌم عميق

من دون أن يقّدم مبررات كافيه له. ظل هذا الواقع بالركود نفسه منذ مغادرة الرئيس 
ترشيح  حوالي سنة،  قبل  ــِرح، 

ُ
اقــت وحتى  الرئاسة،  قصر  ميشيل سليمان  السابق 

، وهي سليمان فرنجية.
ً
 وال متوقعة

ً
شخصيٍة لم تكن مطروحة

نًا ومزيدًا من البلبلة، ولم يؤد إلى تجاوز وضعية الركود، 
ّ

أحدث هذا الترشيح تغض
 ذات طبيعة انقالبية، وهي تبنيه ترشيح 

ً
 جديدة

ً
إلى أن طرح سعد الحريري مبادرة

الجنرال ميشيل عون. وبهذا يزداد احتمال تغطية النقص »العددي« في املجلس النيابي 
اللبناني. وبالتالي، سيؤمن صعود عون إلى سدة الرئاسة. بّرر الحريري ترشيحه 
عون برغبته في تجنيب البالد حربًا أهلية، بعد أن اتفق معه على تحييد لبنان عن 
الحرب الدائرة في سورية، وأّمن لنفسه قبول عودته إلى رئاسة مجلس الوزراء. لم تقنع 
 داخل 

ٌ
هذه املبّررات حلفاء الحريري، كفؤاد السنيورة، كما تعالت أصــواٌت معترضة

الكتلة النيابية السنية، ما قد يجعل موافقة السعودية على هذه املبادرة موضع شك، 
علمًا أن الحريري ال يستطيع القيام بهذه املبادرة، من دون تلك املوافقة، واالختالف 

 معلٌن من السعودية.
ٌ

العلني ضمن كتلة املستقبل الحريرية قد يحسمه موقف
 جديدًا، يجعل عون وحزب الله والحريري في جانب، 

ً
 تنتج مباردة الحريري تكتال

ونبيه بري وفرنجية وحزب الكتائب في جانب آخر، وهذا التكتل يتجاوز مقولة 8 
اإلقليمي  فالوضع  آذار، ويوِجد تحالفاٍت جديدة ذات طبيعة نظرية ومؤقتة،  َو14 
إلــى بعبدا، ثّمة  أفلح عــون بالوصول  الــنــوع. وإذا  أبــدًا بتموضٍع مــن هــذا  ال يسمح 
الوزارية، وهي  التحالفات سينشأ، سيخلقه الصراع على الحصص  نوٌع آخر من 
 عن مثل هذا اإلعالن، 

ً
املهمة األعقد، بعد تجاوز عقدة الرئيس. تبدو إيران راضية

أدلــى وزيــر الخارجية  الــلــه، فيما  بتركيز وســائــل إعالمها على »إنــجــازات« حــزب 
أن  املــبــادرة، من دون  ك فيه بنجاح 

ّ
األميركي، جون كيري، بتصريٍح ملتبٍس، شك

ح أن يتطور، ريثما يحني موعد الجلسة املقبلة 
ّ

يدخل بالتفاصيل. وهذا املوقف مرش
في نهاية أكتوبر/ تشرين األول الجاري.

أمٌر  املجلس، وهو  أعضاء  ثلثي  تأمني حضور  يتوجب  الحريري،  لتحقيق مبادرة 
رئيسهم، وسيكون  رأَي  املستقبل  كتلة  أعــضــاء  كــل  الــتــزم  لــو  فيما  نظريًا،  ممكٌن 
أن  املتوقع  الله تحصيل حــاصــل، ومــن  التغيير واإلصـــالح وحــزب  حضور كتلتي 
القوات  كتلة  وكــانــت  عــون.  لصالح  معظمها  ويــصــّوت  وليد جنبالط  كتلة  تحضر 
اللبنانية قد أعلنت سابقًا عبر مصالحة »جعجع عون« قبولها عون مرشحًا رئاسيًا، 
وتحت عناوين مبادرة الحريري نفسها. يفوق املجموع اإلجمالي ملقاعد هذه الكتل 
السبعني مقعدًا، ويمكن تأمني املقاعد الباقية من املستقلني وأحزاب األرمن، علمًا أن 
الرقم املطلوب هو 81 مقعدًا، أي ثلثا مجموع مقاعد البرملان البالغة 128 مقسومة 

مناصفة بني املسلمني واملسيحيني، على اختالف مذاهب هؤالء وأولئك.
تعقيدًا  أكثر  ملفاٍت  ويفتح  الشاغر،  الرئاسي  الكرسي  ملف  عــون  انتخاب  يغلق 
وعمقًا، كملف لبنان نفسه املمزق بني والءاٍت إقليمية ال يستطيع تجنبها، ومشاركته 
، واإلحصاء الرقمي 

ٌ
بما يستنزف كيانه املنهك. وعلى الرغم من أن املبادرة واضحة

كذلك، لكن ليس هناك أي ضماٍن لعدم حصول تغيراٍت ميلودرامية، قبل أن يعلن 
نبيه بري افتتاح الجلسة املصيرية نهاية الشهر الجاري.

»اليسار اإلسالمي« ضرورة الموصل.. بين الناب والمخلب

مجّددًا.. عون مرشحًا رئاسيًا
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ــــعــــربــــي دور فــي  ــــم ال ــال ــــعــ لـــلـــيـــســـار فــــي ال ــان  ــ كــ
ق باملغرب، 

ّ
انتفاضات الربيع، الشيء نفسه يتعل

فقد قادت منظمات يسارية ماركسية النضال 
 ،

ً
الجماهيري في صفوف الشعب سنوات طواال

انهيار  بعد  لكن،  انتفاضات.  عــّدة  وراء  وكانت 
السوفياتي  االتــحــاد  بقيادة  الشرقي  املعسكر 
ــنـــون لــلــمــاركــســيــة،  ــان يــمــثــل األم الـــحـ ــ الــــــذي كـ
واستسالم بالد ماوتسي تونغ لليبيرالية، بدأت 
انعكاسات هذا تتجلى في  التنظيمات واألحزاب 
في الدول العربية، وذهب معظمها إلى مصالحة 
األنظمة املحلية، مثل االتحاد االشتراكي للقوات 
: أين 

ً
الشعبية في املغرب، ما يطرح اليوم سؤاال

هذه التنظيمات اآلن؟ هل التهمتها اآللة املخزنية؟ 
أم أنــهــا لــحــظــات خــفــوت يليها انــفــجــار بــركــان 
إيقاع شعارهم  على  الجبال،  في  نــارًا  يشعلها 

املعروف؟ أم شيء آخر غير هذا وذاك؟
فــطــرة الــلــه الــتــي فطر املــخــلــوق الــبــشــري عليها، 
املنحازة للمظلومني، املحترمة واملحبة لناصري 
املــســتــضــعــفــني، تــجــعــلــنــا نــســأل هــــذه األســئــلــة، 
ونكتب هذه الكلمات، على الرغم من االختالف 
والتعارض الكبير في األفكار، فال بد من السؤال 
عن شركاء الوطن للبحث عن أسباب تراجعهم.

برز هذا املوضوع، أخيرًا، بعد أن تراجع اليسار 
فاكتفى  املغرب بشكل كبير جــدًا،  الحزبي في 
االتحاد االشتراكي العريق بـ 19مقعدًا، و»التقدم 
ـــ 10 مــقــاعــد، فـــي حـــني نــالــت  ــة« بـ ــيـ ــتـــراكـ واالشـ
فيديرالية اليسار الديمقراطي املكّونة من ثالث 
 

ّ
أحزاب مقعدين، أي ما مجموعه 31 مقعد لكل

ــهــا فــي املــركــز 
ّ
ــزاب الــيــســاريــة، مــا يعني أن ــ األحـ

الــخــامــس مــجــتــمــعــة، وهــــذا خــطــيــر، وقـــد يــكــون 
سابقة في تاريخ اليسار الحزبي املغربي. لكي 

ال أكون مجحفًا في حق اليسار، وال أظلم أحدًا، 
ال بد لي من التفصيل في أطيافه، إذ بإمكاننا 
املنظم،  الحزبي  اليسار  صنفني؛  إلــى  تقسيمه 

واليسار الفردي الراديكالي.
يعني  باملنظم،  الحزبي  اليسار  وصــفــي  سبب 
ه يعتبر تنظيمًا مؤسساتيًا، عكس 

ّ
باختصار أن

الــيــســار اآلخـــر، الــراديــكــالــي، الـــذي تمثله بعض 
املكّونات داخل الساحة الجامعية والتي ال ترقى 
أنهت  أفــراد  أو تمثله  إلــى أن توصف بالتنظيم، 
املــرحــلــة الــجــامــعــيــة، وتــّوجــهــت نــحــو األوســــاط 

الشعبية، من دون أن تخلق أي تأثير.
الــيــســار الــحــزبــي تمثله بــالــخــصــوص، كــل من 
أحــــزاب، االتــحــاد اإلشــتــراكــي لــلــقــوات الشعبية، 
والتقدم واالشتراكية، إضافة إلى حزب املؤتمر 
الوطني االتحادي، واالشتراكي املوحد، والطليعة 
الــديــمــقــراطــي االشـــتـــراكـــي، واألحـــــــزاب الــثــالثــة 
ــرة هـــي الــتــي تــشــكــل فــيــديــرالــيــة الــيــســار  ــيـ األخـ
أحــزاب صغيرة جــدًا، مثل  الديمقراطي، وهناك 

حزبي اليسار األخضر والعمل.
ــة خـــاضـــعـــة لــلــوضــع  ــيـ هـــــذه األحــــــــزاب إصـــالحـ
الراهن، ومتوافقة مع النظام القائم، تشارك في 
عيوبها،  كــل  مــن  الــرغــم  على  السياسية،  اللعبة 
وعلى الرغم من صوريتها أساسًا، وهي بعيدة 
كل البعد عن الجماهير الشعبية، وهناك حزب 
النهج الديمقراطي الذي تنسجم مواقفه نسبيا 
مع الواقع املعاش في املغرب، وهو من التنظيمات 
مستبدًا،  بــاعــتــبــاره  للنظام،  املــعــارضــة  القليلة، 
ــة لــخــدمــتــه، وإضــفــاء  يـــكـــّرس مــؤســســات الـــدولـ
شرعية عليه، ويمكن اعتباره الحزب اليساري 

املمانع الوحيد في املغرب.
شفيق عنوري )المغرب(

بإعالن  أخيرًا،  السوداني،  العام  الــرأي  انشغل 
لجنة أطــبــاء الــســودان املــركــزيــة )جــســم نقابي 
ــيــــر حــــكــــومــــي( عـــــن تـــنـــفـــيـــذ إضــــــــــراب فــي  غــ
املــســتــشــفــيــات واملـــراكـــز الــصــحــيــة، حــتــى تتم 
ــابـــة إلـــــى مــطــالــبــهــم، وهـــــي »إصـــــالح  ــتـــجـ االسـ
بــيــئــة الــعــمــل وتــوفــيــر مــعــيــنــات الــعــمــل الــطــبــي، 
خصوصًا أدوات اإلسعاف وإنقاذ الحياة، إلى 
األطباء وتوفير  جانب تحسني شــروط خدمة 
الحماية لهم خالل أداءهم لواجباتهم، وتطوير 
ـــواب 

ُ
ــتـــدريـــب وتــحــســني شـــروطـــه لـــن مــنــاهــج الـ

االختصاصيني وأطباء االمتياز«.
عندما أعلنت لجنة األطباء عن اإلضراب الذي 
تفاوتت  والــحــوادث،  الطوارئ  أقسام  لم يشمل 
ردود الفعل الحكومية على البيان األول للجنة، 
حيث رفض وزير الصحة في والية الخرطوم، 
ــه 

ّ
ــراب، معتبرًا أن ــ مــأمــون حــمــيــدة، فــكــرة اإلضـ

ذو طــابــع ســيــاســي، لــكــن وزيــــر الــصــحــة على 
املستوى املركزي، بحر إدريس أبو قردة، كان 
ــّر بــوجــود  ــاء، إذ أقــ ــبـ أكــثــر تفهمًا ملــطــالــب األطـ
إخـــفـــاقـــات فـــي الـــنـــظـــام الــصــحــي ونـــقـــص في 
املـــعـــدات، ووعــــد بتلبية مــطــالــب األطـــبـــاء بسن 
املهنة،  مــزاولــتــهــم  أثــنــاء  فــي  لحمايتهم  قــانــون 

داعيًا إياهم إلى رفع اإلضراب.
بدا الشارع السوداني بصورة عامة، متعاطفًا 
املواطن  يشاهده  ملا  مطالبهم،  في  األطــبــاء  مع 
العادي من بؤس في أحوال املستشفيات العامة، 
وفــقــر فـــي املـــعـــدات والــتــجــهــيــزات الــضــروريــة، 
ــاالت االعـــــتـــــداء عــلــى  ــ ــ إضــــافــــة إلـــــى تــــكــــرار حـ
األطــبــاء والــكــوادر املــســاعــدة فــي املستشفيات 
مــن بــعــض ذوي املــرضــى الــذيــن يــعــتــقــدون أّن 
بمرضاهم،  العناية  فــي  قــّصــر  الطبي  الــطــاقــم 

بيان  إثــر  األطــبــاء،  مع  الشعبي  التعاطف  وزاد 
أصدره الشيخ عبد الحي يوسف، وهو أستاذ 
جامعي وداعية سوداني، تحّدث فيه بإيجابية 
بني  اشتهروا  هم 

ّ
أن ُمبّينًا  الــســودان،  أطباء  عن 

الــنــاس بــمــتــانــة الــعــلــم ودمـــاثـــة الــخــلــق، مــتــى ما 
ــواء املهيئة،  ــ الـــظـــروف املــنــاســبــة واألجــ وجــــدوا 
ــراب وســيــلــة سلمية  ــ الــشــيــخ أّن اإلضـ واعــتــبــر 
لنيل املطالب، وليس خروجًا على الحاكم. كما 
 
ً
شــهــدت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تفاعال
مع أحــداث اإلضـــراب الــذي اتسع نطاقه خارج 
الـــعـــاصـــمـــة، لــيــشــمــل مــســتــشــفــيــات الــــواليــــات 

واألطراف.
البداية،  األمنية فكانت حــذرة في  األجهزة  أّمــا 
ــــهــــا الـــتـــزمـــت الـــــهـــــدوء، ولـــــم تـــتـــعـــّرض 

ّ
غـــيـــر أن

ــقــيــادات لــجــنــة األطــبــاء  بــاالعــتــقــال أو الــعــنــف ل
الداعني إلى اإلضــراب، خصوصًا بعد أن تأكد 
األطــبــاء حمل مطالب محّددة،  إّن إضــراب  لها 
ونأى عن األجندة السياسية، حيث لم تستجب 
اللجنة إلغراءات األحزاب التي كانت تتمنى أن 

يكون اإلضراب سياسيًا في املقام األول.
وشهدت نهاية األسبوع املاضي إعالن اتحاد 
ـــعـــتـــرف بــهــا من 

ُ
ــودان )الــنــقــابــة امل ــســ ــ ــاء ال ــبـ أطـ

الحكومة( عن رفــع اإلضــراب الــذي دخلت فيه 
أيـــام أعـــداد مــقــّدرة مــن أطــبــاء االمتياز  ثمانية 
ونواب االختصاصيني وبعض االختصاصيني، 
وجــاء اإلعــالن عقب اجتماع لألطباء مع نائب 
رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، 
الحكومة  فيه  تعهدت  الجمهوري،  القصر  في 
باالستجابة ملطالب األطباء. ثم أكد بيان للجنة 
أطـــبـــاء الــــســــودان )الــجــهــة املــنــفــذة لـــإضـــراب( 
السلطات فرصة  ملنح  أسبوعًا  اإلضـــراب  رفــع 

وبالفعل، صدرت  عليه.  االتفاق  تــّم  ما  لتنفيذ 
قبل يومني قرارات عن وزير الصحة االتحادي، 
أمر فيها بمجانية العالج للحاالت الطارئة في 
الــســودان  ــل  داخـ الحكومية  املستشفيات  كــل 
الــوزيــر توفير  خــالل أّول 24 ساعة، كما قــّرر 
 األطفال في السودان دون 

ّ
العالج املجاني لكل

سن الخامسة مجانًا، بما يشمل الفحوصات 
الــجــراحــيــة، وشملت  والـــعـــالجـــات والــعــمــلــيــات 
ــادة األطــبــاء املــفــصــولــني أو الــذيــن  ــقـــرارات إعــ الـ
املــشــاركــة في  صـــدرت بحقهم عقوبات جـــراء 

اإلضراب.
ــودان املــركــزيــة يــوم  وأعــلــنــت لــجــنــة أطــبــاء الـــسـ
الخميس عن تمديد رفع اإلضراب أسبوعًا آخر، 
قت نتيجة لإضراب، 

ّ
 املكاسب التي تحق

ً
مبّينة

ــاء وجميع  ــبـ ولـــم تــنــَس أن تــشــكــر عــمــوم األطـ
املواطنني الذين تعاطفوا مع مطالب اللجنة. ما 
شهدته الساحة السودانية من تفاعل واهتمام 
إلى  ونشطاء  معارضني  دفع  األطباء،  بقضية 
النقابي وســالح اإلضــرابــات  الــحــراك  إّن  القول 
واالعــتــصــامــات يمكنه أن يــؤدي إلــى عصيان 
الحاكم،  النظام  ثــم سقوط  ومــن  كــامــل،  مدني 
مشيرين إلى سلمية تحركات األطباء والتأييد 
الواسع الذي وجده اإلضراب من الشارع العام، 
ومــن األطــبــاء فــي الــخــارج، خصوصًا املجلس 
الذي  وإيرلندا  بريطانيا  في  السوداني  الطبي 

يضم نحو 1500 طبيب سوداني.
تجربة  والنشطاء  املعارضون  هــؤالء  استلهم 
ثورة أكتوبر/ تشرين األول 1964، حيث كان 
املــهــنــيــة دور كبير في  لــلــنــقــابــات واالتـــحـــادات 

اطاحة نظام الفريق إبراهيم عّبود.
محمد مصطفى جامع )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

عيسى الشعيبي

اتهاٍم   كل ســوء فهم محتمل، ودرء كل 
ّ

لفض
من  واملثقفون،  اب 

ّ
الكت يميل  الصنع،  مسبق 

ذوي الخلفيات الفكرية املستنيرة، إلى الحذر 
بشدة من الوقوع في براثن الخطاب الطائفي، 
واالبــتــعــاد مــا أمــكــنــهــم عــن بــواطــن الشبهة، 
ــاء بــأســمــائــهــا  ــ ــيـ ــ ــك بــــعــــدم تــســمــيــة األشـ ــ ــ وذلـ
فــي مستنقعات  الــخــوض  الحقيقية، ورفــض 
الظواهر االجتماعية املعيبة، خصوصًا وأن 
العامة  لوجدان  الجارحة  املقاربات  من شأن 
، وال تسدي 

ً
مــن الــنــاس أن تــزيــد الــوحــل بــلــا

معروفًا إلى أيٍّ من ضحايا مثل هذا الخطاب 
املترع بالضحالة والتفاهة.

للحفيظة  للبال، واملثير  املـــؤّرق  الــســؤال  لكن 
ــل الـــتـــعـــالـــي عــن  ــو هــ ــي أغـــلـــب األحـــــيـــــان، هــ فــ
الــصــادمــة، واالســـتـــدارة مــن حولها  الحقائق 
ـــفـــق، أو حــتــى تــجــاهــلــهــا بــاملــطــلــق، 

ُّ
كــيــفــمــا ات

يــلــغــي الــحــقــائــق الــســاطــعــة ســطــوع الشمس 
في نهاٍر قائظ، أو يشطبها هكذا من الذاكرة 
ــــروب مــــن ضــــــرورات  ــهـ ــ املـــســـتـــبـــاحـــة؟ وهـــــل الـ
التقاط جمرات املسؤولية األخاقية برؤوس 
املتقد تحت  أوارهــا  العارية، يخمد  األصابع 
ــاد الــــســــاخــــن؟ وهـــل  ــ ــرمـ ــ غــــالــــٍة رقـــيـــقـــة مــــن الـ
القبيحة  الحالة  تجليات  عن  العني  إغماض 
ــذه مـــن االنــتــشــار  يــمــنــع الــحــالــة املــرفــوضــة هـ

والتجذر؟
وال أحسب أن هذه األسئلة املتبوعة بعامات 

محمد الصادق

لــكــي تـــمـــّرر ســيــاســتــك، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــف 
الجميع، عليك إرعاب الجمهور، عبر تغليف 
هــــذه الــســيــاســة بــكــمــيــٍة كــثــيــفــٍة مـــن الــدعــايــة 
املرعبة التي تضع الناس أمام خيارين: قبول 
سياساتك كما هي من دون نقاش، أو الهاك. 
ــذا تــمــامــًا مـــا جــــرى الــعــمــل عــلــى إشــاعــتــه،  هــ
الــحــكــومــة  فـــي إطـــالـــة مــجــمــوعــة مـــن وزراء 
ــة، فــــي مــقــابــلــة بـــرنـــامـــج الــثــامــنــة  ــعـــوديـ ــسـ الـ
منتج، في قناة إم بي سي، وقدمه اإلعامي 

ُ
امل

داود الشريان.
في شهر أكتوبر/ تشرين األول الحالي، ومن 
دون ســـابـــق إنــــــذار، نـــفـــذت الــحــكــومــة إحـــدى 
خــطــوات التقشف الــتــي تــنــوي اتــبــاعــهــا، في 
املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، لــتــقــلــيــص حــجــم نــفــقــاتــهــا، 
فبعد تسريب خبر تخفيض 71% من حجم 
املصروفات في العام 2016، عن طريق الناقل 
السعودية،  االقتصادية  لألخبار  الحصري 
مجلة بلومبرغ، تم اإلعان الرسمي عن إلغاء 
الــعــام، ما أثار  بعض بــدالت موظفي القطاع 
استياء جمهوٍر واســع، كان يأمل من الرؤية 
االقتصادية أن تضيف له، ال أن تنتقص من 
راتبه. تناوب الوزراء في املقابلة على تخويف 
الشعب السعودي من مستقبٍل مظلم، ومن أن 
الحكومة قد تفلس في ثاث سنوات، إذا ما 

بــإشــارات التعجب بعد،  االســتــفــهــام، ولــيــس 
بنت هذه اللحظة التاريخية النازفة، وال هي 
  من فانتازيا نص روائــي خصب 

ٌ
مستلهمة

الخيال، ال سيما وأن املشهد املفعم بالرايات 
وتعبيرات  الطائفية،  واملليشيات  املذهبية، 
ــارات الـــتـــاريـــخـــيـــة، املــحــمــول  ــ ــثـ ــ الـــكـــراهـــيـــة والـ
على أكــتــاف األقــلــيــات املذهبية، أبــلــغ مــن كل 
قــــوٍل مــتــعــفــٍف عــن تسمية الــولــد بــاســم أبيه 
الــحــقــيــقــي، ومـــن اجـــتـــراح الــكــام املـــــراوغ  في 
حــضــرة االعـــتـــراف الــضــمــنــي بـــأن الــبــحــر هو 

البحر، وأن املاء ال يعّرف إال بكونه ماء.
وبـــاالنـــتـــقـــال مـــن هـــامـــش الـــهـــامـــش إلــــى منت 
ــقــــول، إن مـــا يــجــري  ــة، فـــإنـــه يــمــكــن الــ ــ ــروايـ ــ الـ
تباعًا فــي مدينة حلب منذ عــدة أشــهــر، وما 
يــتــواصــل اآلن فــي املــوصــل على قــدم وســاق، 
يــقــّدم مــثــااًل نموذجيًا على مــا نحن بصدده 
 التباسات 

ّ
في هذه املعالجة، الرامية إلى فض

ــرائــــج بـــقـــوة، وفـــــرز طــيــف ألــــوان  الـــخـــطـــاب الــ
ــــدٍر من  الـــصـــورة الـــجـــاري تــظــهــيــرهــا بـــأقـــل قـ
تعسفيٍّ  نــحــو  عــلــى  وتشخيصها  الــكــيــاســة، 
إلخــفــاء جــوهــر هــذه الــحــروب املذهبية التي 
على  الفّجة  الدينية  االعــتــبــارات  فيها  تتقّدم 

االعتبارات الوطنية الخجولة.
ذلـــــك أنـــــه مــهــمــا بـــرعـــت مـــاكـــيـــنـــات الـــدعـــايـــة 
اإليـــرانـــيـــة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، وخـــاض 
أربــابــهــا فـــي فــنــون الــتــعــمــيــة اإلعــامــيــة بكل 
ــتـــداٍر وبـــراعـــة، فـــإن ذلـــك ال يــحــجــب حقيقة  اقـ
شمال  في  الكبيرتني  السنيتني  املدينتني  أن 

استمّرت وتيرة الصرف السابقة، وأن موظف 
القطاع العام أحد أسباب الكارثة االقتصادية 
التي نعيشها، ألن إنتاجيته ال تتعّدى ساعة 
ــذا الــشــعــب املسكني  يــومــيــًا، مــا جــلــب عــلــى هـ
ســخــريــة صــحــيــفــة الــتــايــمــز األمــيــركــيــة الــتــي 
وضــــعــــت عـــلـــى صــفــحــتــهــا عـــنـــوانـــًا مــســيــئــًا: 
»السعوديون الكسالى على حافة اإلفاس«. 
تــدهــور  املـــواطـــن مــســؤولــيــة  تــم تحميل  إذن، 
األوضاع االقتصادية، نتيجة سوء إنتاجيته 
ــذا الـــكـــام، وكـــأن  ــقـــال هــ وأدائــــــه الــوظــيــفــي. ُيـ
 
ٌ
دخـــل الـــدولـــة الــســعــوديــة الــبــتــرولــي مــرتــبــط
بــمــوظــفــيــهــا وإنــتــاجــيــتــهــم، ولـــيـــس مــعــتــمــدًا 
اعتمادًا كليًا على استخراج النفط من باطن 
األرض، من دون أن يكون لهذا املواطن عاقة 
الكامل   عن تغييبه 

ً
مباشرة باإلنتاج، فضا

عن التخطيط وإدارة االقتصاد الوطني، وألن 
السياسة املتبعة خمسة عقوٍد لم تخطط لكي 
 منتجة، ولم تصنع من مواطنها 

ً
نكون دولة

شخصًا منتجًا، ولم تفّكر في يومه األسود، 
فقد تفتق عن العقل االستشاري املستورد من 
القص  طــريــق سياسة  )عــن  ماكينزي  شــركــة 
واللصق(، بضرورة املبادرة لنزع مكتسبات 
إّبــان فترة  املــواطــن، تلك التي تحّصل عليها 

الطفرة على قلتها.
يجري اليوم التهويل على الناس، بالطريقة 
التالية: إذا ما استمّرت السياسة االقتصادية 

الــتــدريــجــي  القليلة املــاضــيــة، مــن االســتــيــاء 
موازينهما  وتغيير  السنّية،  روحــهــمــا  على 
فيما ظلت  تــلــك،  أو  الــدرجــة  بــهــذه  السكانية 
ــــدم من  ــرق واألقــ ــ حــلــب واملـــوصـــل، وهــمــا األعـ
الــعــاصــمــتــني الــســيــاســيــتــني، بــمــنــأًى عــن ذلــك 
التبديل االجتماعي البطيء، الذي وقف على 
املنكوبتني  الشماليتني  الــحــاضــرتــني  تــخــوم 

اآلن، ولم يدخل إلى قلبهما بقوة.
ويبدو أن اللحظة املواتية لتسديد الحساب 
ــيــــة  املـــــؤجـــــل قـــــد أزفــــــــــت، بـــفـــعـــل عـــــوامـــــل ذاتــ
ومــوضــوعــيــة، ال حــصــر لــهــا، وأن الــســانــحــة 
 أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 

ً
قــد بــاتــت مــواتــيــة

بدأت  التي  الضارية  الهجمة  تلك  الستكمال 
في دمشق قبل نحو أربعة عقود. وفي بغداد 
مــنــذ الـــغـــزو األمــيــركــي لــبــاد الـــرافـــديـــن، وإن 
لقد  يقول؛  الهائج  املذهبية  الرايات  مد بحر 

ــاءل عــنــهــا مــــدرب الــفــريــق. لــــذا، فــإن  مـــا ُيـــسـ
طــاقــم الــــــوزراء، والـــذيـــن قــضــى بعضهم 20 
عامًا في منصبه، هم األولــى باملساءلة من 
املوظف الذي ينفذ ما تعلمه داخل الوزارة، 
ويمارس السلوك والثقافة التي وجد عليها 

آباؤه األولون.
ــة لــــم تــكــن  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــيـــاسـ ــٌح أن الـــسـ ــيـ  صـــحـ
، حــيــث كـــانـــت الــحــكــومــة تــتــكــل على 

ً
مــثــالــيــة

الــنــفــط فـــي تــحــصــيــل مــداخــيــلــهــا، ثـــم تتولى 
عملية توزيع الريع، بانتقائيٍة يستفيد منها 
ــــرب، لــكــن الــجــمــيــع، فــي نهاية  األقــــرب ثــم األقـ
املطاف، كان يجد ما يسد رمقه به، وتضمن 
هــي، أي الــحــكــومــة، صمت الــنــاس عــن الهدر 
ــثــــروة الــوطــنــيــة،  ــام، وســـــوء اســـتـــغـــال الــ ــعــ الــ
وعــــــدم مــشــاركــتــهــم فــــي تــصــمــيــم الــســيــاســة 
االقــتــصــاديــة لــلــبــلــد أو صــنــاعــتــهــا. فــلــم يكن 
أحــٌد ليسأل الحكومة ملــاذا أصـــّرت على رفع 

املالحة،  باملياه  أوان غمر حلب واملــوصــل  آن 
اغتنامًا لفرصٍة نادرٍة لن تتكّرر، كان من شبه 
من  النحو،  هــذا  على  استثمارها  املستحيل 
غير دخول أقوى قوتني عسكريتني على وجه 

األرض، في معمعان هذه الحروب املتزامنة.
ــتـــراض بــســهــولــة أن حلب  وعــلــيــه، يــمــكــن االفـ
واملــوصــل اللتني تتعّرضان، فــي هــذه األيــام، 
لــهــجــمــتــني ضـــاريـــتـــني، أو قـــل عــمــلــيــة تــدمــيــر 
ــــرب ما  مــنــهــجــيــة فـــي رابـــعـــة الـــنـــهـــار، هــمــا أقـ
ــتـــني شــقــيــقــتــني، مـــهـــّددتـــني  ــــى أخـ تـــكـــونـــان إلـ
ــط مــــا يــشــبــه  ــ بـــاالغـــتـــصـــاب أمـــــــام املـــــــأل، وســ
 البصر على األقل، من جانب 

ّ
الرضى، أو غض

أولـــيـــاء الــــدم، مــمــن يــشــيــحــون بــأوجــهــهــم عن 
ة بحقهم، فيما لم يتوّرع بعضهم 

ّ
الفعلة املذل

من الرقص في حفلٍة تجللهم بالعار إلى يوم 
القيامة.

خــاصــة الــقــول؛ إن الــوجــود السني فــي باد 
الـــهـــال الــخــصــيــب يــتــعــّرض فـــي هـــذه اآلونـــة 
، ال سابق لــه منذ قــرون  إلــى تهديٍد وجـــوديٍّ
بعيدة، ليس بفعل ما تشهده هذه املنطقة من 
تهجيٍر منهجيٍّ وتشتيٍت سكاني فقط، وإنما 
أيضًا، بفعل افتقار هذا الوجود الذي يشّكل 
عماد األمة، للعمق الديموغرافي القادر على 
الدفاع عن حق البقاء أواًل، وللزعامة املؤهلة 
الــذي  األمــر  األمــة ثانيًا،  للتعبير عــن ضمير 
بــعــد معركتي  يمكن االســتــنــتــاج مــعــه أن مــا 

حلب واملوصل لن يكون كما قبلهما.
)كاتب من األردن(

اإلنتاج في ظل انهيار األسعار، أو ملاذا كانت 
تصريحات املسؤولني تضغط على األسعار، 
لكي تنخفض أكثر، وملاذا تضاعفت امليزانية 
إلـــى الــضــعــف فــي األعــــوام املــاضــيــة، مــن دون 
الهائلة على جودة  املصاريف  انعكاس هذه 
نوعية  أو  التحتية،  البنية  مــشــاريــع  تنفيذ 

الخدمات املقدمة للمواطنني.
 كــثــيــرة هـــي األســئــلــة الــتــي كـــم تمنينا على 
ــــي خــفــيــف الـــظـــل أن يـــجـــد لـــنـــا عــنــد  ــــامـ اإلعـ
لــهــا، لكنهم، لألسف   شــافــيــة 

ً
الـــــوزراء إجــابــة

ــعـــودي أنــهــم  الـــشـــديـــد، أثـــبـــتـــوا لــلــشــعــب الـــسـ
مجرد تكنوقراط ال يستطيعون قراءة األبعاد 
ــلــــقــــرارات الــتــي  االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــ
الوحيد  يــكــون همهم  ال  بحيث  يــتــخــذونــهــا، 
تقليص النفقات، وعدم ارتفاع معدل العجز، 
السياسية  االرتـــــــدادات  فــي  الــتــفــّكــر  مــن دون 

واالجتماعية لتلك القرارات.
ما نعرفه، حتى الساعة، أن السياسة املصممة 
الرجل األبيض )شركة ماكينزي( تهدف  من 
إلـــى تــدمــيــر الــثــقــة فــي االقــتــصــاد الــســعــودي، 
ـــجـــّرب )الــتــقــشــف(. 

ُ
بــإجــبــاره عــلــى تــجــريــب امل

ــاذا عــســانــا أن نــقــول، إذا مــا غـــاب عن  لــكــن، مـ
ــوزراء الــــكــــرام، مـــا يــعــلــمــه طــالــب سنة  ــ ــ بــــال الـ
أولى اقتصاد، أن التصريحات السلبية، وقت 

األزمات، تأتي بنتائج كارثية.
)كاتب سعودي(

ســـوريـــة وشـــمـــال الــــعــــراق، حــلــب واملـــوصـــل، 
إلـــى حملٍة   عــلــى حــــدة، 

ٌّ
تــتــعــّرضــان اآلن، كـــل

حـــربـــيـــٍة مــنــّســقــة، أوالهــــمــــا بـــقـــيـــادة روســـيـــا، 
وثانيتهما بزعامة الدولة العظمى الوحيدة، 
العربي،  املــشــرق  ديمغرافيا  هندسة  ــادة  إلعـ
تحت ذرائع وجيهة من حيث املظهر، كالحرب 
ضـــد آفــــة اإلرهــــــاب املــســتــشــريــة، ومــســّوغــات 
ــٍة مــســتــهــدفــٍة مــن  بــاطــنــهــا فـــيـــه الــــعــــذاب ألمــــ
األقـــلـــيـــات املــذهــبــيــة، املــســتــقــويــة بــتــحــالــفــاٍت 

خارجية هجينة.
وإذا كان صحيحًا أن الحرب ضد تنظيم الدولة 
الـــذي استعدى كل  اإلســامــيــة، هــذا املخلوق 
من في محيطه القريب، واستجّر على نفسه 
انــتــقــام أبــعــد دولـــٍة فــي الــعــالــم البعيد، حرب 
لها مــا يــبــّررهــا، فــإن مــن الصحيح أيــضــًا، أن 
القوى املتجحفلة حول أقدم وأهم حاضرتني 
باذختني في العراق والشام )حلب واملوصل(، 
وهي، في جوهرها، قوى ذات طبيعة مذهبية 
صارخة، أتاح لها خطاب »داعش« الوحشي 
وممارساته اإلجرامية، التساوق بنجاح، مع 
وتوظيف  عرمرميتني،  عسكريتني  حملتني 
مدخاتهما ومخرجاتهما معًا في لعبة قمار 

كل أوراقها مكشوفة.
ــداد،  ــ ــغـ ــ ــي أن دمــــشــــق وبـ ــ ــن شــــــكٍّ فـ ــ ولــــيــــس مـ
العاصمتني التاريخيتني ألقدم إمبراطوريتني 
عربيتني )األمويني والعباسيني( شهدتا، مع 
مــــرور الـــوقـــت، تـــبـــدالٍت ديــمــوغــرافــيــة كــثــيــرة، 
العقود  فــي غــضــون  األقــلــيــات،  حيث تمّكنت 

عـــلـــى مــــا هــــي عـــلـــيـــه، فــــي مـــرحـــلـــة االقـــتـــصـــاد 
الريعي، ولم نبادر إلى بيع ممتلكات الدولة 
)الــــهــــدف األســــاســــي لــلــخــطــة االقـــتـــصـــاديـــة( 
 
ً
وتقليص حــجــم الــنــفــقــات املــرتــبــطــة مــبــاشــرة
بــالــخــدمــات املــقــدمــة لــلــمــواطــن وحــاجــيــاتــه، 
 اقــتــصــاديــة تــقــشــفــيــة، فــإن 

ً
ونــطــبــق ســيــاســة

مــصــيــرنــا اإلفـــــاس. يــقــال هـــذا الــحــكــي، على 
الــرغــم مــن أن جــحــم الــديــن الــعــام لــم يتجاوز 
13% مـــن الــنــاتــج املــحــلــي، وعــلــى الـــرغـــم من 
وجود احتياطاٍت نفطية تجاوزت 850 مليار 
أكبر  ننام على  أننا  مــن  الــرغــم  دوالر، وعلى 
الــكــوكــب. مــن هــنــا، فإن  احتياطي نفطي فــي 
بيع السندات الحكومية التي جرى عرضها 
األسبوع الفائت تمت تغطيته بمعدل أربعة 
مــــــدراء تخطيط  لــديــنــا  لــيــس ألن  ــعــــاف،  أضــ
عباقرة، وليس ألن الرجل األبيض الذي بادر 
الــعــمــلــيــات الحسابية.  الـــشـــراء ال يــجــيــد  إلـــى 
ولكن، ألن ما يوجد في باطن األرض يستطيع 
العام، في ظل توقعاٍت  الدين  ضمان تغطية 
كثيرة بأن النفط في طريقه إلى االرتفاع في 
العاملي  الطلب  ارتــفــاع  ألن  املقبلة،  السنوات 

حتمي أمام تقلص حجم املخزون.
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صنعاء ـ العربي الجديد

ــمــة الــصــّحــة الــعــاملــّيــة فــي بيان 
ّ
رت مــنــظ

ّ
حــــذ

نــشــرتــه عــلــى حــســابــهــا عــلــى »تـــويـــتـــر«، من 
ــســاع انــتــشــار الــكــولــيــرا فــي الــيــمــن. وقالت 

ّ
ات

إن األمر »وصل إلى مرحلة مقلقة ال ينبغي السكوت 
عنها«، في ظل ارتفاع نسبة املصابني بالكوليرا في 
ــدن الــيــمــنــيــة، والســيــمــا عـــدن والــعــاصــمــة  عـــدد مـــن املــ
صنعاء. وأعلنت رصدها 644 حالة يشتبه بإصابتها 

باملرض في مناطق يمنية مختلفة. 
فــي عــدن، أكــدت وزارة الصحة والسكان وفــاة تسعة 
أشخاص جراء إصابتهم بالكوليرا. وأشارت طبيبة 
فــي مستشفى الــصــداقــة فــي عـــدن إلـــى اســتــقــبــال 244 
مــصــابــًا بــالــكــولــيــرا، تــوفــي ســتــة مــنــهــم. وعــقــد رئيس 
أحــمــد دغــر اجتماعًا طــارئــًا ملناقشة  اليمني  الــــوزراء 
سبل مــواجــهــة املـــرض. وبحسب مــصــدر فــي السلطة 
املحلية فــي عـــدن، فقد أعلنت حــالــة الــطــوارئ فــي كل 
والوقاية  الكوليرا  ملواجهة  الجمهورية  مستشفيات 

منه، وعاج الحاالت املصابة بسرعة. 
ــان مــديــر مكتب الــصــحــة والــســكــان فــي عـــدن، عبد  وكـ
الناصر الوالي، قد أعلن أن عدد حاالت اإلسهال الحاد 
فـــي املــحــافــظــة مــنــذ الــخــامــس وحــتــى 22 مـــن الــشــهــر 
الــجــاري، بلغت 180 حــالــة، الفــتــًا إلــى أن عــدد حــاالت 
اإلصابة املؤكدة بالكوليرا مخبريًا بلغت عشر حاالت 
فقط، بينما بلغ عدد الوفيات 9 حاالت من أصل 180 

حالة مصابة باإلسهال.
ويــوضــح الــوالــي أن املــيــاه املــلــّوثــة، على غـــرار تلك 
املوجودة في األنابيب أو براميل حفظ املياه امللوثة 
بالكوليرا  لإلصابة  رئيسيًا  سببًا  تعّد  والصدئة، 
في عدن، الفتًا إلى أن اإلصابات تركزت في األحياء 
الشعبية العشوائية في دار سعد واملعا ومنطقة 
 مياه 

ّ
الــفــقــراء، مـــؤّكـــدًا أن الــبــســاتــني، حــيــث يعيش 

الشرب في شبكة املياه آمنة ومعالجة. 

اتفاقيتي تعاون ودعــم مع منظمة  قد وقعت مؤخرًا 
الــصــحــة الــعــاملــيــة، بــهــدف دعـــم الــقــطــاع الــصــحــي في 
الــيــمــن، والــتــدخــل بــهــدف تــعــزيــز الــخــدمــات الصحية 
مليون   50,5 بقيمة  الــازمــة  الطبية  الرعاية  وتوفير 

درهم )13 مليونًا و615 ألف دوالر(.
وأنــشــأت السلطات املحلّية في عــدن غرفة طــوارئ 
ــدار الــســاعــة ملــتــابــعــة عــمــل لــجــنــة الـــطـــوارئ  عــلــى مــ
الــعــلــيــا، بــحــســب مـــديـــر مــكــتــب الــصــحــة فـــي عـــدن. 
ويؤّكد »وجود فريق استشاري في مكتب الصحة 
يتألف من خبراء فنّيني وأكاديمّيني ملتابعة سامة 
اإلجـــراءات املتخذة، وفــرق فنية محترفة لعمليات 
الــرصــد واملــتــابــعــة«. يــضــيــف: »نــســعــى إلـــى توفير 
العاجات واملستلزمات الضرورية لعاج اإلسهال 
املحافظة،  فــي  الصحية  املــراكــز  فــي جميع  الــحــاد 

ل املرضى«.
ّ
بهدف التخفيف من تنق

ناصر  املحافظ  يلفت  املــجــاورة،  لحج  وفــي محافظة 
الخبجي، إلى استقرار الوضع في املحافظة، وتشكيل 
لجنة طـــوارئ احــتــرازيــة ملــواجــهــة احــتــمــاالت وصــول 
املرض إلى مناطقها. ويوضح أنه وضع خطة طوارئ 
ملواجهة املرض، من خال توجيه مدير مكتب الصحة 
مع  مجانًا،  للمصابني  الــعــاج  لتوفير  املحافظة  فــي 
االســتــمــرار فــي مراقبة الــوضــع والتنسيق مــع مــدراء 
مؤسسات املياه والصرف الصحي وصندوق النظافة 

وكل القطاعات األخرى. 
وإلـــــى حـــضـــرمـــوت، كـــبـــرى مــحــافــظــات الـــيـــمـــن، أعــلــن 
القصوى  التأهب  رفــع حالة  بريك  بن  أحمد  املحافظ 
لـــألجـــهـــزة املــحــلــيــة والـــصـــحـــيـــة، واتــــخــــاذ اإلجـــــــراءات 
الوقائية االستباقية ملكافحة املرض في جميع املرافق 
الصحية واملستشفيات العامة. وطالب مكاتب الصحة 
الــعــامــة فـــي وادي وســـاحـــل حــضــرمــوت والــبــرنــامــج 
العاجلة  الوطني ملكافحة املاريا باتخاذ اإلجــراءات 
للقادمني عبر  فــحــوصــات طبية  والــســريــعــة، وإجــــراء 

املنافذ الحدودية. 

ــاوف لــــدى الـــســـكـــان فـــي املـــنـــاطـــق الــتــي  وتـــــــزداد املــــخــ
بــــدأ املـــــرض بـــاالنـــتـــشـــار فــيــهــا، مــثــل صــنــعــاء وعـــدن 
والبيضاء، ما دفع بعض األسر إلى أخذ احتياطاتها. 
والــدهــا نصحها  أن  املليكي  تؤّكد عبير  السياق،  في 
بغلي مياه الشرب خشية انتقال املرض إليها. تقول 
لـ »العربي الجديد« إن سكان منطقة سعوان التابعة 
لــصــنــعــاء يــعــيــشــون حـــالـــة مـــن الـــذعـــر بــعــد اكــتــشــاف 

إصابات بالكوليرا في حي النصر املجاور لهم. 
في صنعاء،  املــرض  ملواجهة  الرسمية  الجهود  وعــن 
تؤكد املليكي عدم اكتراث الحكومة بمخاطر الكوليرا، 
وسرعة انتقاله بني املواطنني. تضيف: »أخشى على 
أشقائي في املدرسة من أن ينتقل إليهم املرض لعدم 
اهتمام وزارتــي التربية والتعليم والصحة والسكان 
ــدارس حـــول مــخــاطــر هـــذا املـــرض،  بتوعية تــامــيــذ املــ

وتنفيذ إجراءات وقائية تمنع انتشاره«. 
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن جــهــود االســتــجــابــة للحد من 
الوطني،  املستوى  على  كافية  غير  الكوليرا  انتشار 
الــدولــيــة،  للمنظمات  الــدولــي  التمويل  لضعف  نــظــرًا 
وانـــقـــســـام الــســلــطــة الــســيــاســيــة، مـــا أدى إلــــى انــهــيــار 
ــام الـــطـــبـــي. فــــي املـــنـــاطـــق  ــظــ ــنــ املـــــرافـــــق الـــصـــحـــيـــة والــ
ملكافحة  أي جهود  عن  السلطات  تعلن  لم  الشمالية، 
املرض، باستثناء إعان منظمة الصحة العاملية قبل 
أســبــوع دعــمــهــا الــجــهــات املعنية ملــواجــهــة الــكــولــيــرا، 

وإعداد خطة استجابة متكاملة. 
 )22 مليون 

ً
 عاجا

ً
ب خطة االستجابة تمويا

ّ
وتتطل

ــاء مـــركـــز لـــعـــاج الــكــولــيــرا فـــي مــنــاطــق  دوالر( إلنـــشـ
يصعب الوصول إليها، وتوزيع حقائب طبية لعاج 
ــكــــوادر، وتــعــزيــز نــظــام  حــــاالت االســـهـــال، وتـــدريـــب الــ

مراقبة انتشار الوبائيات. 
في بداية األسبوع الجاري، قدمت هيئة الهال األحمر 
اإلماراتي مساعدات طبية إلى عدد من املستشفيات 
الــحــكــومــيــة فــي مــديــنــة عـــدن ملــكــافــحــة انــتــشــار مــرض 
الــكــولــيــرا، ومــنــع تــحــّولــه إلـــى وبــــاء. وكــانــت اإلمــــارات 

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استئصال مرض »شلل األطفال« بالكامل. وقال املتحدث 
الرسمي باسم الوزارة، أشرف القدرة: »خال األعوام العشرة األخيرة، جرى استئصال مرض شلل 
األطفال من قطاع غزة تمامًا«. وعزا القدرة سبب استئصال املرض، إلى ارتفاع نسبة حملة تطعيم 
ها األعلى عامليًا، فقد اقتربت من 100 %. وشلل األطفال، مرض فيروسي معٍد، 

ّ
األطفال، مشيرًا إلى أن

يغزو الجهاز العصبي. وتقول منظمة الصحة العاملية، إنها تسعى إلى توفير األمصال الحيوية 
)األناضول( التي تعمل على مكافحة هذا املرض. 

املــزعــوم فــي هـــروب مميت مــن أحد  لــدورهــم  العامة فــي مصر باعتقال 14 شرطيًا  النيابة  أمـــرت 
السجون األسبوع املاضي بمدينة اإلسماعيلية املطلة على قناة السويس. وفي تلك الحادثة، فر 
ستة سجناء بعدما انتزعوا ساح أحد الحراس. وأمرت النيابة العامة باحتجاز 14 شرطيًا، من 
إلى  أدت  التي  التحقيق. ويواجه هــؤالء تهم اإلهمال والتواطؤ  ضمنهم ثاثة ضباط، على ذمــة 
عملية الهروب. واتهم السجناء بقتل رائد في الشرطة حاول إيقافهم، كما أصابوا رجال شرطة 
)أسوشييتد برس( آخرين وكذلك أحد املارة خال هروبهم. 

اعتقال 14 شرطيًا مصريًا بعد هروب سجناءغزة خالية من مرض شلل األطفال

بيت لحم ـ محمد عبيدات

ــلــــق الـــصـــديـــقـــان الــفــلــســطــيــنــيــان عـــدي  أطــ
ــكـــرة جـــديـــدة  الـــهـــريـــمـــي ورامـــــــز حـــنـــانـــيـــا، فـ
والهدايا  والتحف  الدمى  بصناعة  تقضي 
ــام بــشــكــل مــمــّيــز وجــمــيــل  ــنـ مـــن صــــوف األغـ
فكرتهما  فــي  والــافــت  محترفة.  وبطريقة 
 باستطاعة أّي شخص أن يطلب منهما 

ّ
أن

صناعة دمية تشبهه. بالتالي يحصل على 
واحدة تحمل تفاصيل وجهه إلى حّد قريب 
ــام الـــذي  ــنـ جــــدًا، مــصــنــوعــة مـــن صــــوف األغـ

سبق وعولج ليصبح جاهزًا لاستخدام.

 ما يمكن استخدامه 
ّ

ويختّص الشابان بكل
فـــي الـــزيـــنـــة املــنــزلــيــة واملــكــتــبــيــة وغــيــرهــا، 
ويـــعـــمـــان يــــدويــــًا بــطــريــقــة مــتــقــنــة. وهــمــا 
ــك،  ــ ــي ذلـ ــ ــن مـــوهـــبـــتـــيـــهـــمـــا فـ ــ ــيـــدان مـ ــفـ ــتـ يـــسـ

فالهريمي يهوى الرسم وحنانيا التمثيل.
ــال مـــديـــنـــة بــيــت  ــمـ ــاال، شـ ــ ــلـــدة بـــيـــت جــ فــــي بـ
املحتلة، يملك  الغربية  الضفة  لحم، جنوب 
 صــغــيــرًا مــؤلــفــًا مــن غرفة 

ً
الــصــديــقــان مــحــا

ــى والــتــحــف  ــدمــ واحـــــــــدة، يـــعـــرضـــان فـــيـــه الــ
والــهــدايــا الــتــي يــصــنــعــانــهــا. وهــمــا حرصا 
على تصميمه بطريقة تلفت أنظار الزائرين.
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن يـــقـــول الــهــريــمــي لــــ

ــاءت عـــنـــدمـــا كـــنـــت أبـــحـــث عــن  ــ »فـــكـــرتـــنـــا جــ
فـــرصـــة عــــمــــل«. هــــو راح يــبــحــث عــــن فــكــرة 
لـــــه وتــــاقــــي  مــــصــــدر رزق  تــــكــــون  غــــريــــبــــة 
 
ً
استحسان الناس. لذا، أمضى وقتًا طويا
على مواقع اإلنترنت قبل أن يعثر على فكرة 
صــنــاعــة الــتــحــف والــهــدايــا يـــدويـــًا. يضيف 
على  تعتمد  كلها  اليدوية  »صناعاتنا   

ّ
أن

صوف األغنام الخالص. نصنع الدمية بعد 
معتمدين  تقريبية،  أولية  بطريقة  رسمها 
عــلــى حــقــن خـــاصـــة نــشــتــريــهــا عــبــر مــواقــع 

إلكترونية«.
ويــصــنــع الــهــريــمــي وحــنــانــيــا الـــدمـــى الــتــي 

تشبه أصحابها بحسب الطلب ليعرضاها 
ولـــو لــبــرهــة مــن الــوقــت فــي محلهما الــذي 
مـــا زال يــشــهــد بــدايــاتــهــمــا، إلــــى جــانــب ما 

يصنعانه من إكسسوارات وغيرها.
تحتاج الدمية أو التحفة إلى كثير من الدقة 
املـــثـــال، تستلزمهما  والـــوقـــت. عــلــى ســبــيــل 
ــام لــصــنــاعــة دمـــيـــة أو تــحــفــة ما  ــ خــمــســة أيـ
يعمان  الــلــذان  والــشــابــان  وفــقــًا لحجمها. 
وحدهما في الوقت الحالي، يعتمدان على 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــعــرض 
والــطــلــب والــتــواصــل مــع الــزبــائــن. ويطمح 
الـــصـــديـــقـــان فــــي املـــســـتـــقـــبـــل إلــــــى تــوســيــع 

مشروعهما  تطوير  إلــى  وكــذلــك  محلهما، 
وفكرتهما إلى ما هو أبعد من مجّرد محل 

تجاري يعرضان فيه ما تنتجه أيديهما.
إلى ذلك، يتطلع الشابان إلى تدريب آخرين 
الــقــدرة  ولــديــهــم  مشابهة  مــواهــب  يملكون 
فرص  فــي خلق  يرغبان  فهما  العمل.  على 
والــشــابــات.  للشبان  ومناسبة  جــّيــدة  عمل 
ــا  ــ ــدايـ ــ ــاج تــــحــــف وهـ ــ ــتــ ــ ــان إلـــــــى إنــ ــيــ ــعــ ويــــســ
الــســوق  مــمــّيــزة تحظى بــشــهــرة ورواج فــي 
الــفــلــســطــيــنــي وغـــيـــره مـــن األســـــــواق. وهــمــا 
 فــكــرتــهــمــا هي 

ّ
يــعــتــمــدان فـــي ذلــــك عــلــى أن

األولى من نوعها في فلسطني.

صديقان فلسطينيان يصنعان دمى تشبه أصحابها

عصام سحمراني

األسبوع املاضي كان موعدًا متجددًا مع 
أحد البرامج الحوارية التي تثير النعرات 

املذهبية، وال تصل إلى أّي نتيجة أبعد من 
ترسيخ االنقسام وتظهيره بوضوح أكبر.

يأتي ذلك على الرغم من أّن أبواب »الدعوة« 
مقفلة في الغالب لدى مختلف االتجاهات، 

خصوصًا في بلدان تقتات يوميًا على 
املذهبية. يشرد أحيانًا من يدخل في 

مذهب من املذاهب بهدف الزواج أو اإلرث أو 
غير ذلك، لكّن نسبة هؤالء ضئيلة جدًا ال 
 اإلحصائيات.

ّ
تكاد تالَحظ حتى في أدق

ط الضوء 
ّ
ها تسل

ّ
البرامج تلك تزعم طبعًا أن

على مشكلة معينة بهدف اإلسهام في 
ها. تجمع متناقضات في االستديو 

ّ
حل

وآراء متضاربة حول العديد من األمور. 
 املسائل العالقة 

ّ
لكن، في هذه الحال، ال تحل

بجلسة أو اثنتني أو حتى مائة. أساسًا، 
هناك خالفات مستمرة منذ آالف السنني... 
وفي الظاهر والباطن وأدلة الواقع التاريخي 

واالجتماعي بعيدًا عن الرومانسية: ال 
. الواقع نفسه يشير إلى أّن 

ّ
مجال للحل

عرض تلك القضايا الجدلية خصوصًا 
ما يسعى فقط إلى زيادة 

ّ
املذهبية منها، إن

أرباح املحطة من اإلعالنات التي ترتفع 
أسعارها تبعًا لعدد مشاهديها الهائل كما 

 شأن طائفي يتفاعل الجمهور معه 
ّ

كل
عبر الشاشات الصغيرة أو عبر اإلنترنت 

أو غير ذلك.
على هذا األساس، ينقسم املجتمع بني من 
يشاهد هذه البرامج وبني من يقاطعها أو 

ال ينتبه إليها أساسًا. وينقسم املشاهدون 
أنفسهم بني من يتطّرف في مذهبيته، ومن 

يحاول أن يرّوج لخطاب اعتدال )غالبًا ما 
يكون مجرد نفاق(، ومن يرفض الجميع 

 تطّرف أمامه. 
ّ

في تطّرف مقابل لكل
كذلك، هناك من يبرر وجود املذهبية بني 

»الجهالء«، ويستنكر ويستغرب وجودها 
لدى »العارفني املثقفني الواعني الفهمانني«.

على هذا األساس، يسأل صاحب املقهى أحد 
زبائنه الثقة بعد إطالعه على موقف حصل 
له مع زبون آخر يحترمه ويقّدره: »هل يعقل 

أّن شخصًا متعلمًا مثقفًا إلى هذا الحّد يفكر 
أيضًا بمثل هذه الطريقة املذهبية؟«. املوقف 

الذي حصل مع صاحب املقهى أّن ذلك 
الزبون الذي يحترم »تغّيَر لونه« عندما علم 

بمذهبه من خالل أسماء أبنائه.
 صاحب املقهى ال يعرف الكثير 

ّ
لعل

م« و»مثقف«، 
ّ
من الفروق بني »متعل

وبني »مثقف« و»مثقف«. كذلك، هو ال 
يعرف ما »املعقول« وما »غير املعقول«. 

نعم، قد يكون ما هو معقول لنا غير 
معقول لبعضنا. فكرة املعقول نفسها 
تمتزج بتعريف الفكر اإلنساني سواء 

لدى »املثقف« أو غيره في مقولة 
السوسيولوجي العراقي الراحل علي 

 
ّ

الوردي في كتابه »وّعاظ السالطني«: »كل
إنسان على عقله إطار يحّد من تفكيره. 

 
ّ
واإلنسان ال يستطيع أن يرى شيئًا إال

إذا كان ذلك الشيء واقعًا في مجال هذا 
اإلطار«. إذًا، فإطار »املثقف« قد يكون 

ضيقًا أيضًا، وال يسع ما هو خارج مذهبه.

خارج المذهب

مزاج
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بعض األهالي يغلون المياه قبل شربها )فرانس برس(



ســايــلــنــس( لــلــمــخــرج األمــيــركــي ـ الــبــريــطــانــي 
ارتكبوه،  عما  ويحكون  أوبنهايمر،  جــوشــوا 
النهر وقتلوهم  إلى  الضحايا  وكيف سحلوا 
ــرؤوس عــن األجـــســـاد قــبــل رميها  ــ وفــصــلــوا الـ
في النهر. ما زالوا يذكرون استغاثات الناس. 
وحــــني واجــهــهــم شــــاب قــتــل شــقــيــقــه، رفــضــوا 
ــذار. فـــهـــذا مــــــاٍض يـــجـــب نـــســـيـــانـــه، وال  ــ ــتــ ــ االعــ
داعي للتذّكر. في هذا السياق، تقول املعالجة 
ــســامــح 

ُ
الــنــفــســيــة ســيــنــتــيــا غــيــبــيــرت: »حــــني ن

اآلخــريــن على الــفــور، مــن دون أن ُيــظــهــروا أي 
نا نرضخ مجّددًا 

ّ
أن أو توبة، فهذا يعني  نــدم 

لحكمهم. عالوة على ذلك، فإن الغفران السريع 
من دون أي شعور باملسؤولية، ال يفرض على 

الجاني أن يعيد التفكير ويتغّير«.

قتل ابني
كانت  األميركية  تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفة 
قـــد نـــشـــرت اعـــتـــرافـــات لــقــتــلــة وضـــحـــايـــا بعد 
ــدا. مـــن خــاللــهــا، أظــهــرت  ــ ــ املــصــالــحــة فـــي روانـ
ــراف بــالــجــريــمــة، وطـــلـــب الــعــفــو، قد  ــتــ أن االعــ
يساهم في إعادة اللحمة بني املواطنني. يقول 
نتامبرا )القاتل(: »أثناء اإلبادة الجماعية في 
عـــام 1994، شــاركــت فــي قــتــل ابـــن هـــذه املــــرأة. 
الـــيـــوم، نــحــن عــضــوان فــي مــجــمــوعــة الــوحــدة 
 شيء. إذا 

ّ
واملصالحة نفسها. نتشارك في كل

احتاجت بعض املاء، أجلبه إليها. ال نشك في 
بعضنا بعضا. كنت أرى الكوابيس في الليل 
بسبب هذه األحــداث. اليوم، أستطيع أن أنام 

بسالم. نحن مثل أخ وأخت«. 
موكاموسوني )الضحية(: »قتل ابني، ثم جاء 
يطلب مني العفو. سامحته ألنه لم يفعل ذلك 
من تلقاء نفسه. كان الشيطان يسكنه. سررت 
الخفاء  فــي  فإبقائها  بجريمته،  اعــتــرف  ألنــه 
ــا. قــبــل أن أمــنــحــه الــعــفــو، لـــم يكن  أكــثــر إيـــالمـ
يقترب مني. كنت أعامله مثل عدو. لكن اليوم، 

ل أن أعامله كما لو أنه طفلي«.
ّ

أفض
 الــنــزاعــات ومــديــر منظمة 

ّ
ويــقــول أســتــاذ حـــل

»سيرش فــور كومون غــراونــد«، شيب هوس: 
 املصالحة تعني أشخاصا يتحّدثون 

ّ
»رغم أن

بــعــضــهــم إلــــى بــعــض، إال أن تــحــقــيــقــهــا ليس 
، بــل قــد تكون أحــد أصعب األمـــور على 

ً
ســهــال

اإلطـــــــالق. عــلــى الــضــحــيــة مــســامــحــة الــظــالــم. 
اإلنسانية  الجرائم ضد  ويجب على مرتكبي 

االعتراف بذنوبهم وعنجهّيتهم«. 
الــنــفــس  ــاذ عـــلـــم  ــتــ ــام 2005، أصــــــدر أســ ــ فــــي عـ
االجـــتـــمـــاعـــي، نــيــبــوجــا بــيــتــروفــيــتــش، بحثا 
حول »الجوانب النفسّية للمصالحة في دول 
الــســابــقــة«. يــقــول إن املصالحة  يــوغــوســالفــيــا 
ــــرًا مــهــّمــا لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة الــفــرد  تـــعـــّد أمـ
الــعــقــلــيــة، الفــتــا إلـــى أن »املـــــرارة املــتــبــادلــة بني 
األعـــــداء هــي أشــبــه بــســّم فــي الــعــقــول. الــرغــبــة 
في االنتقام وإلحاق الضرر باآلخر، حتى لو 
كان عدوًا، يستنزفان طاقتنا ويمنعان التئام 

جروحنا النفسية«. 
 الـــصـــراعـــات قد 

ّ
عــلــى مــســتــوى املــجــتــمــع، فــــإن

تــتــجــّدد فــي حــال لــم تــحــدث املــصــالــحــة. لذلك، 
تــمــّكــن املــصــالــحــة األعـــــــداء مـــن بـــنـــاء عــالقــات 
ســلــيــمــة، بــحــســب بــيــتــروفــيــتــش. ويــلــفــت إلــى 
ــق بمشاعر 

ّ
يــتــعــل لــلــمــصــالــحــة  االســـتـــعـــداد  أن 

الــغــضــب حـــيـــال الــــــدول األخــــــرى أو الــخــصــم، 
والـــتـــي يــمــكــن أن تــشــّكــل عــقــبــة كــبــيــرة، وهـــذا 
منطقي ومتوقع. من جهة أخرى، فإن املشاعر 
اإليــجــابــيــة مــثــل األمــــل والـــتـــفـــاؤل والــثــقــة في 
مستقبل أفضل، تعني أننا نسير على الطريق 

الصحيح لتحقيق املصالحات. 
ــار الــحــرب  ــ ــه فـــي إطـ يــضــيــف بــيــتــروفــيــتــش أنــ
الــدولــّيــة الــتــقــلــيــدّيــة، اآلخـــر هــو »عــــدو« يجب 
ــة، اآلخــــــــر هــو  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي الـــــحـــــرب األهـ ــ ــ ــه. وفـ ــالــ ــتــ قــ
فيرى  املستعمر،  أما  معاقبته.  يجب  »خائن« 
فا أو بــربــريــا. وفــي حــالــة اإلبـــادة 

ّ
اآلخـــر متخل

الجماعية، يصبح اآلخر إنسانا ثانويا.
يضيف أنه بعد نهاية األعمال العدائية، يكون 
املاضي مسيطرًا على عقول الناس، باملقارنة 
املستقبل. في  أهمية ومــع  األقــل  الحاضر  مــع 
هـــذا الــســيــاق، يــفــتــرض بعملية املــصــالــحــة أن 
إلى  التطلع  التوجه، وتدفع نحو  تعكس هذا 
املــســتــقــبــل ولــيــس إلـــى املـــاضـــي. لـــذلـــك، »لــيــس 
السؤال عّما حدث كافيا. بل قبل كل شيء، ماذا 
وتشير  املـــاضـــي؟«.  هـــذا  مــع  نفعل  أن  يسعنا 
دراسات إلى أن الهدف ليس التفكير في ما إذا 
النسيان،  أم  التذكر  الشخص  كــان يجب على 

بل كيفية التذّكر والنسيان للمضي قدما.  

ربى أبو عمو

ـــى 
ّ
ــا وال حـــت ــعــــروفــ لـــيـــس مــ الـــبـــلـــد 

األعداء. في يوٍم من األيام، تقاتلوا 
سفك. وفي سنوات 

ُ
وكانت الدماء ت

ــمــات 
ّ
الحـــقـــة، عــمــلــت مــحــاكــم جــنــائــيــة ومــنــظ

حــقــوقــّيــة عــلــى »فـــرزهـــم« بــني قتلة وضــحــايــا. 
بــــالٌد كــثــيــرة انــخــرطــت فـــي حـــــروٍب أهــلــيــة أو 
دائما   »

ّ
و«الــحــق إبـــادات جماعية.  أو  إقليمية 

ــه 
ّ
ـــه »وجــهــة نــظــر«، أقــل

ّ
ــراف ألن مــع جميع األطــ

قبل الفرز. 
بعد أي حرٍب أو نزاع، يصير التعايش واقعا 
 ما في القلوب 

ّ
ال مفّر منه. هذا في الظاهر. لكن

قادر على توليد املزيد من الصراعات. سارت 
ــتـــرف الــبــعــض   فـــي نــهــج املــصــالــحــة، واعـ

ٌ
دول

ُعـــّدت بعض  العفو.  بــارتــكــاب جــرائــم وطلبوا 
التجارب ناجحة نسبيا، منها تجربة جنوب 
استمّر  الـــذي  الــعــرقــي  التطهير  بعد  أفريقيا، 

أعواما طويلة.
ــا، وفـــــي مـــثـــل هـــــذا الـــشـــهـــر )أي  ــامــ قـــبـــل 51 عــ
أكتوبر/ تشرين األّول(، قتل على األقل نصف 
مليون شخص في إندونيسيا. في عام 2015، 
تدين  ــة 

ّ
أدل الدولية  الشعبية  املحكمة  جمعت 

الحكومة اإلندونيسية بسبب القتل الجماعي 
بــحــق الــشــيــوعــّيــني فـــي عــــام 1965. وأوصــــى 
الــقــضــاة الــحــكــومــة اإلنــدونــيــســّيــة بــاالعــتــذار 
الجرائم  فــي  والتحقيق  وأســرهــم،  للضحايا 
ضـــد اإلنـــســـانـــيـــة، وضـــمـــان حـــصـــول الــنــاجــني 
عــلــى الــتــعــويــض املـــنـــاســـب. لــكــن فـــي الـــذكـــرى 
الخمسني، رفض الرئيس اإلندونيسي جوكو 
ويــــدودو، خــالل خــطــاب لــه أمـــام مجموعة من 
قادة الحركة املحمدية في البالد، االعتذار عّما 

حصل في ذلك الوقت. 
ــلـــــرأي نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــطــــالع لـــ ــتــ أظــــهــــر اســ
أكــثــر  أن   ،2009 عـــــام  فــــي  ــلــــوب«  غــ »جـــاكـــرتـــا 
ــم طــالب  مـــن نــصــف املــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم، وهــ
جامعيون، ال يعرفون شيئا عّما حدث، علما 
 تقريرًا لوكالة االستخبارات األميركية كان 

ّ
أن

قـــد وصـــف مـــا حــصــل بــــ«إحـــدى أســــوأ جــرائــم 
ضاف 

ُ
ت العشرين«،  القرن  في  الجماعي  القتل 

إلـــــى »عـــمـــلـــيـــات الــتــطــهــيــر الــســوفــيــيــتــيــة فــي 
الجماعي  والــقــتــل  املــاضــي،  الــقــرن  ثالثينيات 
النازي خالل الحرب العاملية الثانية، وجرائم 

املاويني في خمسينيات القرن املاضي«. 
وقبله، تحديدًا في عام 2014، أعلن أحد الوزراء 
في الحكومة اإلندونيسية رفضه نتائح لجنة 
حقوق اإلنسان التي دانــت جرائم القتل هذه، 
ــا فـــي ذلــك   إن مـــا حــــدث »كـــــان ضــــروريــ

ً
قـــائـــال

الوقت«. لم تحصل مصالحة في إندونيسيا، 
األعــداء  القتلة بجرائمه.  ولم يعترف أحد من 
ــا الحـــقـــا،  ــايـ ــحـ الـــســـابـــقـــون، أو الـــقـــتـــلـــة والـــضـ
يــعــيــشــون جــنــبــا إلـــى جــنــب. الــقــتــلــة يــظــهــرون 
لـــــــووك أوف  )ذا  ــمــــت«  ــــرة صــ ــظـ ــ »نـ فـــيـــلـــم  ــــي  فـ

مجازر 
العالم
اعترافات 
قد تليها 
مصالحات

األقل  على  شيوعي  مليون  نصف  قتل  عامًا،   51 قبل 
بما  المجرمون  يعترف  لم  اليوم،  حتى  إندونيسيا.  في 
ارتكبوه، وما زالوا جزءًا من السلطة. ضحايا إندونيسيا، 
تساعدهم  وحدها  الحقيقة.  يريدون  العالم  وضحايا 

على االستمرار

تحتال الشركات اإلسرائيلية 
على حمالت المقاطعة 
االقتصادية الناشطة جدًا 

في أوروبا، خصوصًا 
هولندا، من أجل بيع 

منتجات المستوطنات. 
تستخدم في ذلك عدة 
طرق، منها االدعاء بأن 

المنتجات صادرة عن 
بلدان أخرى كالمغرب

إسرائيل تحتال على حمالت المقاطعة بتمور   »مغربية«

قبل أن أمنحه العفو، 
لم يكن يقترب مني. كنت 

أعامله مثل عدّو

تمّكن المصالحة األعداء 
من بناء عالقات سليمة

بعد انتهاء الحروب

»العربي الجديد« 
رصدت بضائع إسرائيلية 

على رفوف محالت 

تحقيق أوسع هامش 
من الربح يأتي أوًال، وتليه 

القضايا الكبرى 

1819
مجتمع

أمستردام ـ ثائر السهلي

شهدت السنوات األخيرة في أوروبــا، توسعا 
فـــي مــقــاطــعــة الــبــضــائــع اإلســرائــيــلــيــة. انــضــم 
عـــدد مـــن الــنــاشــطــني واملــنــظــمــات فـــي هــولــنــدا 
على  منها  كبير  جــزٌء  تركز  التي  الحملة  إلــى 
مــقــاطــعــة مــنــتــجــات املــســتــوطــنــات، خصوصا 
الزراعية، وتنظيم حمالت توعية في صفوف 
 ،

ً
املستهلكني في البالد. في شهر رمضان مثال

يتحرك ناشطو املقاطعة بالترافق مع ارتفاع 
هولندا  مسلمي  بــني  التمور  استهالك  مــعــدل 

الذين يتجاوز عددهم املليون.
بوضوح  يشار  املستوطنات  منتجات  بعض 
ــر ال  ــ إلــــى كــونــهــا إســرائــيــلــيــة، وبــعــضــهــا اآلخـ
من مستوطنات  كانت  إذا  يوضح، خصوصا 
ــام 1967،  األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة عــ
لــلــتــهــرب مـــن عــقــوبــات أوروبــــيــــة، أو ببساطة 
الــذيــن قــد يرفضون شــراء  لــخــداع املستهلكني 
تلك املنتجات في حال التصريح عن مصدرها.

التسويقي للبضائع  الــدعــم  مــن  الــرغــم  وعــلــى 

لـــدى بــعــض متاجر  ذات املــنــشــأ اإلســرائــيــلــي 
ــي ال تـــخـــفـــي دعــمــهــا  ــتــ ــة الــ ــتـــجـــزئـ ــالـ الـــبـــيـــع بـ
ملـــنـــتـــجـــات   

ّ
أن إال  أبــــــيــــــب،  ــل  ــتــ لــ ــا  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــأيـ ــ وتـ

في  قانونية  وعــواقــب  مــحــاذيــر  املستوطنات 
آتــيــة مــن األراضـــي  ــا، بوصفها بضائع  أوروبــ
الفلسطينية املحتلة، والتي تعتبر في القانون 
الدولي »غير شرعية«. لكن، ال تنعدم وسائل 
تالفي تلك املحاذير وتحقيق الغاية املنشودة 
بــمــســاعــدة االحــــتــــالل فـــي تــســويــق مــنــتــجــاتــه 
الــتــي ُيـــســـَرق بــعــضــهــا مـــن أراضـــــي الــفــالحــني 
من  معظمهم  يتمكن  ال  الــذيــن  الفلسطينيني 

رعايتها وجني محاصيلها.
وبـــــهـــــدف تـــجـــهـــيـــل مــــصــــدر تـــلـــك املـــنـــتـــجـــات 
املصّدرة  الشركات  تلجأ  املستهلك،  لتضليل 
ــتـــوردة إلــــى حــيــل، مـــن بــيــنــهــا تــحــويــل  واملـــسـ
املــنــتــجــات إلـــى مــحــطــة تــرانــزيــت قـــد تتحول 
إلــــى بــلــد لـــإلنـــتـــاج ولـــيـــس الـــعـــبـــور فـــقـــط، أو 
اإلشـــارة إلــى كــون املنتج عــائــدًا إلــى شركات 
متعددة الجنسية، وآتيا من مناطق جغرافية 
مـــتـــنـــوعـــة. فـــتـــمـــور »مـــــدجـــــول« املـــنـــتـــجـــة فــي 

قد  املــثــال،  عــلــى سبيل  األغــــوار  مستوطنات 
تــصــبــح جـــنـــوب أفــريــقــيــة أو مـــن الــصــحــاري 
نفسها  اإلسرائيلية  املصادر   

ّ
لكن األميركية. 

تشير إلى كون ثالثة أربــاع تمور »مدجول« 
منتجة في »الصحاري اإلسرائيلية«. ووفقا 
 دولـــة 

ّ
لــلــمــصــادر اإلســرائــيــلــيــة نــفــســهــا، فــــإن

االحتالل تستحوذ على هذه السوق العاملية 

هذه الحادثة رد فعل املتسوقني داخل املتجر، 
وفي غالبيتهم من الالجئني السوريني. وكان 
البائع مسبقا على كمية  أحــدهــم قــد أوصــى 
كبيرة من التمر بغية إعــداد حلويات العيد، 
اإلسرائيلية  التمور  بقصة  علم  فسارع حني 
 ما له عالقة 

ّ
أن تكون طلبيته بعيدة عن كــل

بالبضائع اإلسرائيلية. وهو طلب كرره أكثر 
من متسوق داخل املتجر. 

في مكان آخر لبيع اللحوم الحالل واملنتجات 
الـــشـــرقـــيـــة واملـــغـــربـــيـــة، فـــهـــم الـــبـــائـــع مــغــزى 
الـــســـؤال عـــن مـــصـــدر الــبــرتــقــال فـــي مــتــجــره، 
 
ّ
ــه إسباني ومغربي، وأن

ّ
أن إلــى  فــورًا  فأشار 

ــيـــة غـــيـــر مـــرحـــب بــهــا  ــلـ ــيـ الـــبـــضـــائـــع اإلســـرائـ
التمور كانت  لديه. وبعد جولة على رفــوف 
)املــعــروفــة باملجهول أيضا(  املــدجــول  تــمــور 
آتية من املغرب،  أنها  إلــى  ه أشــار 

ّ
هناك، لكن

ــل تـــمـــور االحـــتـــالل مــغــربــي. كــذلــك،   أصــ
ّ
وأن

 تمور املدجول عموما من أكثر 
ّ
أشــار إلى أن

األنــــواع طلبا واســتــهــالكــا، خــصــوصــا خــالل 
التونسية  التمور   

ّ
أن مع  املاضية،  السنوات 

والجزائرية تتمتع بسمعة جيدة أيضا. من 
والجودة  الواسع  الربح  هامش   

ّ
أن الواضح 

يدفع  مــا  هما  التمور  تلك  بها  تحظى  التي 
أصحاب تلك املتاجر إلى التخلف عن دعوات 
كأفراد، متعاطفون  فمن جهة، هم  املقاطعة. 
ربما،  وقضيتها  فلسطني  مع  ومتضامنون 
رأسمالي  إلى طبيعة مجتمع  بالنسبة  لكن 
 تحقيق أوسع هامش من الربح يأتي أواًل، 

ّ
فإن

وتــلــيــه الــقــضــايــا الــكــبــرى والــتــضــامــن معها. 
فقط  تتوقف  ال  والتضليل  الــخــداع  أساليب 
عند تجهيل مصدر منتجات االحتالل، ففي 
حـــاالت ســابــقــة ابــتــاعــت شــركــات إسرائيلية 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــتــمــور الــجــزائــريــة ذات 
الجودة العالية وأعادت تعبئتها وتسويقها 

في أوروبا تحت اسم »النبي سليمان«. 
ــيـــة   مــنــتــجــات االحــــتــــالل الـــزراعـ

ّ
ــذلــــك، فــــــإن كــ

ــرى لــلــبــيــع  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــر الـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــددة فــــــي املـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ املــ
بــالــتــجــزئــة فـــي هــولــنــدا، تــتــضــمــن منتجات 
ــعــة الــتــي تــربــي قطعانها في 

ّ
الــلــحــوم املــصــن

مستوطناته في الضفة الغربية.

بنسبة تتراوح ما بني 65% و75%. ويعتقد 
 تلك الحقول في جنوب أفريقيا -إن 

ّ
حتى أن

وجدت- يملكها أفراد أو شركات إسرائيلية. 
 صــــدى حــمــالت 

ّ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يـــبـــدو أن

املــقــاطــعــة والــتــوعــيــة لـــم يــصــل إلــــى شــريــحــة 
واسعة من متاجر البيع بالتجزئة الصغيرة، 
ــائــــالت يــفــتــرض  الـــتـــي يـــديـــرهـــا أفــــــــراد أو عــ
التي  الكبرى  الــشــركــات  مــن ســطــوة  تحررهم 
تسّوق تلك املنتجات بغية الربح أو دعم دولة 
الجديد« رصدت بضائع  »العربي  االحتالل. 
إسرائيلية على رفــوف متاجر بيع منتجات 
الحالل وغيرها. بعض التمور حملت تعريفا 
ما  لــم يحمل.  والــبــعــض  إسرائيليا واضــحــا، 
ــة أصــحــاب أو مــديــري  يلفت الــنــظــر هــو درايــ
تلك املتاجر بهوية البضاعة ومصدرها. فمع 
الــســؤال عــن مــصــدر الــتــمــور فــي أحــدهــا، قــال 
ها جنوب أفريقية، ثم ما لبث أن 

ّ
البائع أواًل إن

ها 
ّ
أعلن عن كونها فلسطينية، قبل إقــراره أن

»على األرجح إسرائيلية« وبكونه تعّرض إلى 
خــداع املصّدر الجنوب أفريقي. ما يلفت في 

فعلنا أمورًا سيئة
ــأت أّول حــكــومــة  ــشــ أنــ ــا،  ــيـ ــقـ ــريـ أفـ فــــي جـــنـــوب 
ديمقراطّية لجنة الحقيقة واملصالحة في عام 
1991. يوضح رئيس األساقفة ديزموند توتو، 
لتضميد  »غرفة  ترأسها هي  التي  اللجنة  أن 
أما  والــغــفــران«.  واملصالحة  الوطنية  الــجــراح 
العضو السابق في املؤتمر الوطني األفريقي 
ألـــبـــي ســـــاش، والــــــذي فــقــد ذراعــــــه وعــيــنــه في 
بالتوفيق  األمـــر  ينتهي  »ال  فــيــقــول:  تــفــجــيــر، 
بني الجميع في البالد. يحدث هذا فقط حني 
والسكن  العمل  فــي  حقيقية  مــســاواة  تتحقق 

والصحة والتعليم، وهذا يأخذ وقتا«.
وكانت اللجنة قد أشــارت إلى أنها استمعت 
إلــى أكــثــر مــن سبعة آالف مــن الــجــنــاة ونحو 
20 ألــــف ضــحــيــة. ويـــقـــول ســـــاش، الـــــذي كــان 
ومهندس  الــدســتــوريــة،  املحكمة  فــي  قــاضــيــا 
دستور البالد ما بعد الفصل العنصري، إنه 
»كــان ال بد أن تكون هناك اعترافات من قبل 
أولــئــك الــذيــن ارتــكــبــوا أفـــعـــااًل فــظــيــعــة، وذلــك 
ليس فقط من قبل النظام الحاكم، ولكن أيضا 
مـــن قــبــل أعـــضـــاء فـــي حـــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي 
األفريقي، الذي أنتمي إليه. نحن فعلنا أمورًا 
أن نكون واضحني حيال ذلك.  سيئة. ويجب 
بالنسبة إلـــي، كــان الــجــزء األهـــم الـــذي فعلته 
اللجنة أبعد من التقرير الذي أصدرته. وظهر 
ــاء والــقــصــص  ــرثــ ذلــــك مـــن خــــالل الـــدمـــوع والــ
السياسّيني،  أحــد  يقول  واالعــتــرافــات«. وكما 
قته اللجنة هو تحويل املعرفة إلى 

ّ
فإن ما حق

قت 
ّ
اعــتــراف«. وبــاالنــتــقــال إلــى مــكــان آخـــر، وث

املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــيــوغــوســالفــيــا 
الــســابــقــة جـــرائـــم حــــرب فـــي الــبــوســنــة، إال أن 
إلى  تتحول  لــم  إليها  خلصت  الــتــي  النتائج 
روايـــــة مــشــتــركــة لــــدى جــمــيــع املـــواطـــنـــني. في 
الــدراســي  املنهاج  يتوقف  الــصــربــي،  النصف 
فـــي عــــام 1992، ويـــشـــار إلــــى حــــرب غــامــضــة 

وحدوث أمور سيئة.
ــرب الـــبـــوســـنـــة، بــغــالــبــيــة  ــ أخــــيــــرًا، صــــــّوت صـ
متنازع  عطلة  على  اإلبــقــاء  لصالح  ساحقة، 
عليها، والتي قالت املحكمة الدستورية إنها 
تعد تمييزًا ضد غير الصرب. خّير االستفتاء 
الناخبني ما بني اإلبقاء على عطلة 9 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي فـــي )جــمــهــوريــة صــربــســكــا(، 
بــمــنــاســبــة إعـــــالن صــــرب الــبــوســنــة تشكيل 
ما  إلغائها،  أو   ،1992 عــام  املستقلة  دولتهم 

أثار حربا بني عامي 1992 و1995.
ــــخ يــعــد  ــاريـ ــ ــتـ ــ قــــضــــت املـــحـــكـــمـــة بـــــــأن هـــــــذا الـ
والــكــروات  املسلمني  البوشناق  ضــد  تمييزا 
الــكــاثــولــيــك فــي الــبــوســنــة، ألنـــه يــوافــق عطلة 

دينية للمسيحيني األرثوذكس.
رّبما لن نتوقف عن طرح السؤال عن أهمية 
املــصــالــحــة واالعـــتـــراف. فــي الــتــاريــخ، مــا زال 
هناك كــم كبير مــن الــجــرائــم التي لــم يعترف 
يتأملون.  الضحايا  زال  ومــا  بها،  مرتكبوها 
ق 

ّ
لكن هل هي ممكنة حقا؟ واألهــم، هل تحق

التعايش؟ 
تــقــول الــكــاتــبــة والــصــحــافــّيــة األمــيــركــّيــة تينا 

روزنبرغ، لـ«العربي الجديد«، إن »املصالحات 
ها تختلف من مكان إلى آخر«، 

ّ
ممكنة، إال أن

ه يجب على كل مجتمع األخذ في 
ّ
الفتة إلى أن

االعتبار جميع الظروف التي مّر بها، والعمل 
على تصميم شكل مناسب للمصالحة، على 
«. وتـــــرى أن 

ً
ــال ــثــ غـــــرار املـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة مــ

يجب  الضحايا  مــن  السماح  املجرمني  طلب 
أن يــحــدث بــصــورة شخصية، الفــتــة إلــى أنه 
حتى في حال االعتراف بما حدث، للضحايا 

وحدهم الحق في مسامحتهم أم ال.
خــرى، توضح روزنبرغ أن تخيير 

ُ
أ من جهٍة 

الضحايا بني العفو عن املجرمني أو االستمرار 
أن يعتبر عفوًا. هناك  في تعذيبهم ال يمكن 
حاجة إلى لجنة حقيقة ومصالحة على غرار 
والتي  أفريقيا،  جنوب  في  أنشأت  التي  تلك 
على  املجرمني  ــهــا شّجعت 

ّ
ألن ناجحة  كــانــت 

ها تشير إلى مشكلة 
ّ
االعتراف بجرائمهم. لكن

ــــرى تــتــعــلــق بــاملــحــاكــم الــجــنــائــيــة، والــتــي  أخـ
تساهم في محاكمة املجرمني، وهذه كلفتها 
املادية كبيرة. في الوقت نفسه، توضح أنها 
»لــيــســت مــتــأكــدة مـــن نــجــاح املــحــاكــمــات في 
جميع الحاالت، إذ يمكن أن تؤدي إلى تأجيج 

مشاعر الغضب«.
 »املــجــرمــني لـــن يــعــتــرفــوا 

ّ
ــك، تـــؤّكـــد أن إلـــى ذلــ

ــع هــذا يــعــّد أمــرًا 
ُّ
جميعا بما ارتــكــبــوه، وتــوق

إلــى أن الكثير  غير واقــعــي«. مــع ذلـــك، تلفت 
إندونيسيا،  ذلــك. في  يــريــدون  الضحايا  من 
ــــدث. وبــعــض  لـــم يــكــن هـــنـــاك اعـــتـــراف بــمــا حـ

هؤالء الذين يعتقد الضحايا أنهم مجرمون،  
يــرفــضــون هـــذا االتـــهـــام، بــل يــعــتــقــدون أن ما 
فــعــلــوه كـــان مــحــقــا. إال أن روزنـــبـــرغ تـــرى أنــه 
طـــاملـــا كــــان هـــنـــاك جــريــمــة قـــتـــل، فـــهـــذا يعني 
وجـــود مــجــرم وضــحــيــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه »ال 
يمكن طاعة النظام إذا ما كان غير قانوني«. 
ــر هم  الـــذي يعطون األوامــ تضيف أن هـــؤالء 

مذنبون بنسبة أكبر من الذين يتلقونها. 
وبــعــيــدًا عـــن املــحــاكــمــات، تــشــيــر إلــــى أهــمــيــة 
تشكيل لجان للتحقيق في ما حدث وكشفه. 
كــذلــك، يــجــب عــلــى الــضــحــايــا الــحــصــول على 
تعويضات، ألن ذلك يساعدهم في الشفاء من 

املاضي واالستمرار.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

ــاع غـــزة  ــطــ ــه بـــيـــئـــة قــ ــّر فـــيـ ــمــ ــا تــ ــ وســــــط مـ
ــن تـــهـــديـــدات  ــاصـــر مــ الــفــلــســطــيــنــي املـــحـ
لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة وتـــدنـــي جــــودة الــتــربــة 
وتـــلـــوث املـــيـــاه ومــلــوحــتــهــا، ظــهــر فــريــق 
ــتــــطــــوع لـــنـــشـــر ثــقــافــة  ــرة الــ ــكــ تـــجـــمـــعـــه فــ
الــتــعــاطــي مــع الــبــيــئــة بــأســلــوب ايــجــابــي 
مبتكر. أسلوب يساهم من خالله »تجّمع 
املـــعـــرفـــة الــــخــــضــــراء« فــــي تـــبـــديـــل بــعــض 
املفاهيم الخاطئة والشائعة حول البيئة.
ــــق مــــجــــمــــوعــــة مــــــن طــــالب  ــريـ ــ ــفـ ــ يــــضــــم الـ
ــة،  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــ ــــدســ ــنــ ــ ــهــ ــ تـــــخـــــصـــــصـــــات الــ
ــم الــنــفــس،  ــلـ ــة، وعـ ــاريـ ــمـ ــعـ والـــهـــنـــدســـة املـ
والــتــربــيــة. تــأســس مطلع الــعــام الــجــاري 
من خالل عشرين شابا وشابة، ليصبح 
عددهم اليوم ثالثني. هدفهم التعامل مع 
فئات عديدة من املجتمع كرجال األعمال 
والحرفيني وأصحاب املصانع وغيرهم.

الفريق على قضايا عديدة، منها  يعمل 
إدارة النفايات الصلبة، واملياه، والصرف 
الصحي، واالحتباس الحراري، والعمارة 
الـــخـــضـــراء، والــطــاقــة املـــتـــجـــددة. وينظم 
بــرامــج تــدريــبــيــة وورش عــمــل وحــمــالت 
قــائــمــة عــلــى منهجية  تــوعــيــة  ــرامــــج  وبــ
خالل  مــن  التفاعلي،  املجتمعي  التعليم 
قاعدة معلوماتية تراعي جميع الفئات، 

وتنشر الوعي البيئي باستمرار.
يــارا صرصور،  البيئية  الهندسة  طالبة 
»الــعــربــي  الــعــضــوة فـــي الــفــريــق، تــقــول لـــ
الــجــديــد«: »نــحــن فــي حــاجــة إلـــى حلول 
ملشاكل البيئة في القطاع. أبرز القضايا 
ــر  تــــدويــ وإعــــــــــــادة  املــــــيــــــاه،  إدارة  ســـــــوء 
النفايات، وتلوث الهواء، وعدم استخدام 
املــوارد«. تبنّي للفريق بحسب صرصور 
الــحــالــيــة في  البيئية  املــشــاكــل  أخــطــر   

ّ
أن

غزة هي النفايات الصلبة، في ظل غياب 
الـــوعـــي بــمــخــاطــرهــا، خــصــوصــا املــــواد 
ــــدم تــقــديــر الــحــكــومــة  الــبــالســتــيــكــيــة، وعـ
فـــوائـــد إعــــــادة الـــتـــدويـــر، وعـــــدم اهــتــمــام 
أصــحــاب رؤوس األمــــوال بــهــذا الــقــطــاع، 
وبـــدعـــم وتــطــويــر املـــشـــاريـــع الـــتـــي تهتم 

بالبيئة.
الــغــاليــيــنــي،  مـــن جــهــتــهــا، تستعيد هــيــا 
وهي خريجة هندسة بيئية من الجامعة 
اإلســـالمـــيـــة فـــي غــــزة، جــولــة الــفــريــق في 
محطة الــكــهــربــاء الــوحــيــدة فــي الــقــطــاع. 
الحظت خاللها عدم استخدام أي طاقة 
كهربائية لخدمة مشاريع بيئية. وعلمت 
أنــه ال وجــود لكهرباء كافية  في املحطة 
لــتــحــويــل الــنــفــايــات الــصــلــبــة إلــــى مـــواد 
كذلك،  منها.  االســتــفــادة  تمكن  عضوية 
عـــدم وجــــود مــــوارد مــفــيــدة عــلــى صعيد 

تطوير آلية التدوير الصناعي.
 االقـــتـــصـــاد 

ّ
أن إلـــــى  الـــغـــاليـــيـــنـــي  تـــشـــيـــر 

ــر أنـــــــــواع االقـــتـــصـــاد  ــثــ ــو أكــ ــ ــر هـ ــ ــــضـ األخـ
ودول  اإلسكندنافية  الـــدول  فــي  نجاحا 
أوروبــيــة أخـــرى. وهــو اســتــخــدام املـــوارد 
املجتمع  تفيد  الــتــي  املــســتــدامــة  البيئية 
أيــضــا. تــقــدم مــثــااًل عــن األخــشــاب، فبداًل 
ــا فــــي الـــنـــفـــايـــات مــــن املــمــكــن  ــهـ ــيـ مــــن رمـ
بالفائدة  تــعــود  أدوات  فــي  استخدامها 

على صاحبها.
خــضــع الــفــريــق فــي بــدايــة تــأســيــســه إلــى 
دورات وإرشادات من مهندسني بيئيني، 
مــخــاطــبــة  ــارات  ــ ــهـ ــ مـ فــــي  دورات  كــــذلــــك، 
ــنـــدس املـــعـــمـــاري  ــهـ ــهـــور. يـــقـــول املـ ــمـ الـــجـ
العضو في الفريق أحمد الراعي: »هدفنا 
التحدث إلى الناس حول ثقافة التعاطي 
مع املياه واستهالكها السليم، والعمارة 

الــخــضــراء أي الـــزراعـــة فــي املــبــانــي، وقــد 
بـــــــدأت تـــظـــهـــر بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 
األسطح«.  يقف خلف تأسيس التجمع، 
ــنـــاشـــط املــجــتــمــعــي أحــمــد  اإلعــــالمــــي والـ
الــذي كــان هدفه الحفاظ على  الــكــريــري، 
الوعي  كــأســلــوب حــيــاة، وتــعــزيــز  البيئة 
فــي مفاهيم الــبــيــئــة. نــظــم الــكــريــري عــدة 
فــعــالــيــات مــنــهــا مـــا ضــــّم مــجــمــوعــة من 
االختصاصات   مختلف  مــن  الخريجني 
الى جانب عدد من املختصني واملتمولني 

لتحفيزهم على االستثمار البيئي.
خــاض الــفــريــق مــبــادرات عــديــدة تعرفوا 
مــبــادرة  تــجــارب. منها  مــن خاللها على 
إعـــادة الــتــدويــر  »شــبــاب األعــمــال« التي 
تجمع األخشاب غير الالزمة في املناجر 
بــــــداًل مــــن حـــرقـــهـــا واإلضـــــــــرار بــالــبــيــئــة، 
فنية. وهكذا تخلق  تحفا  منها  فتصنع 
املــــــبــــــادرة أيــــضــــا فــــــرص عـــمـــل خـــضـــراء 

لبعض النجارين والحرفيني.
أما مبادرة »الزراعة الحضارية« فتدعو 
ــن املـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة  إلـــــى االبــــتــــعــــاد عــ
العضوي،  السماد  واســتــخــدام  الــضــارة، 

في ظل استخدام معظم املناطق الزراعية 
 أنواعا 

ّ
في القطاع املبيدات. وقد ظهر أن

كــثــيــرة مــنــهــا مــحــّرمــة دولـــيـــا بــنــاء على 
تحاليل أجرتها مؤسسات دولية حذرت 

من االستمرار في استخدامها.
الشمسي«  كذلك، كانت مبادرة »الطباخ 
األولـــى مــن نوعها فــي الــقــطــاع، وتهدف 
الشمسية  الــطــاقــة  اســتــخــدام  إلــى تعزيز 
الغاز.  عن  بالكامل  واالستغناء  للطبخ، 
ــا مـــــبـــــادرة »غــــريــــن كــيــك«  وهــــنــــاك أيــــضــ
ــوالـــب تحضير  الـــتـــي تــهــتــم بــتــصــمــيــم قـ
الـــكـــعـــك. وتـــنـــشـــط فــــي املـــــبـــــادرة فــتــيــات 
صممن القوالب من أحجار الطوب التي 
لـــم تــســتــخــدم فـــي أعـــمـــال الـــبـــنـــاء. كــذلــك، 
اســتــخــدمــن فــي بــنــائــهــا الـــرمـــاد بـــداًل من 

دفنه، وهو بديل جيد بيئيا.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  يـــقـــول الـــكـــريـــري لــــ
 
ّ
»عــمــلــنــا مبني عــلــى الــتــطــوع لــذلــك، فــإن
ــا تــتــمــيــز بــــاملــــرونــــة. نــســعــى  ــنــ ــادراتــ ــبــ مــ
ــا  ــنـ ــادراتـ ــبـ إلـــــى تــشــبــيــك نـــشـــاطـــاتـــنـــا ومـ
 املــؤســســات املحلية 

ّ
الــحــمــاســيــة مـــع كـــل

والدولية والطاقات الشابة«.

»المعرفة الخضراء« إلنقاذ بيئة غزة

مبادرات عديدة ينظمها التجمع )محمد الحجار(

الفريق من المتخصصين الجامعيين )محمد الحجار(

تمور »مدجول« 
ذات سمعة حسنة 
في أوروبا )العربي 

الجديد(

)Getty /ناجية )يوليت افانساستي

قليلة هي المبادرات 
التي تهتم بالبيئة، 

وفي الوقت عينه 
تنشط بشكل كبير عبر 
أعضائها لتؤدي إلى 

نتائج فعالة. هذه 
حال »تجمع المعرفة 

الخضراء« في غزة
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كتاب هوالند ال يزال يشغل اإلعالم

معتقل غوانتانمو الموريتاني وانقسام مواقع التواصل

باريس ـ محمد المزديوي

يشبه كتاب املحاورات الجديد مع الرئيس 
الفرنسي فــرانــســوا هــوالنــد »مــن املــفــروض 
أال يقول الرئيس هذا«، والذي هو خالصة 
لـــقـــاءات طــويــلــة بــن الــرئــيــس وصــحــافــَيــن 
من جريدة »لو موند«، هما جيرارد دافيت 
وفابريس لــوم، في كثير من األوجــه، كتاَب 
رئــيــس املجلس الــدســتــوري الــســابــق، جان 
لويس دوبريه: »ما لم أكن أستطيع قوله«. 
لكن الــفــارق الــرئــيــس هــو أن كــتــاب دوبــريــه 
أما  السياسية.  انتهت مهامه  صدر بعدما 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــلــم ُيــنــه بــعــد واليــتــه 
الرئاسية األولــى ويفّكر في الترشح ثانية 

لوالية جديدة. 
ولــم َيــْســلــم أحـــد، مــن لــســان هــوالنــد الـــالذع. 
الــبــعــض أحــــس بـــاإلهـــانـــة والـــبـــعـــض شعر 
ــر بــالــحــقــد. فهو  ــ بـــالـــجـــرح، والـــبـــعـــض اآلخـ
يــقــول عــن رئــيــس الــبــرملــان بــارتــولــون: »إنــه 
كان يرى نفسه رئيسا للحكومة بعد رحيل 
ــارك أيـــرولـــت، لــكــن لــيــس لــه الحجم،  جـــان مـ
أنــه ليس مــعــروفــا بشكل جــيــد، وحن  كما 
ُيصبح معروفا فليست له كاريزما مهمة«. 
أما وزيرة التربية الوطنية، والتي تعتبر من 
أكثر وزرائــه وفاء ودفاعا عنه، نجاة فالو- 
يــقــول هــوالنــد: »جــيــدة،  بلقاسم، فهي كما 
قــويــة جـــدًا فــي اســتــخــدام الــلــغــة الخشبية. 
مثقفة،  ليست  بــهــذا. نجاة  أحــّس  طموحة، 
ــة الــوطــنــيــة لـــــإدارة،  لـــم تــــدرس فـــي املـــدرسـ
تعمل، وهي  إنها  تــصــل...  أن  تريد  ولكنها 
واضحة وبسيطة وصلبة، ال شيء يوقفها، 
تــذكــرنــي بسيغولن  إنـــهـــا  لــديــهــا طـــمـــوح. 

)رويال( في الثمانينيات«.
الــكــتــاب ظــهــر فـــي فــتــرة غــيــر مــالئــمــة، كما 
تــقــول صحيفة »لــو كــانــار أنــشــنــيــه«، حيث 
بــرملــانــيــا اشـــتـــراكـــيـــا و90  نــائــبــا  كــــان 170 
عضوًا في مجلس الشيوخ و75 من رؤساء 
الـــفـــدرالـــيـــات يــتــأهــبــون لــنــشــر بـــيـــان لــدعــم 
أكتوبر/  12 يوم  الرئيس هوالند،  ترشيح 
ــإذا بــاملــقــاطــع األولـــــى من  ــ فـ تــشــريــن األول، 
الفور،  وعلى  الصحف.  في  تنتشر  الكتاب 
سحب 20 نائبا برملانيا واثنان من رؤساء 
الفدراليات تواقيعهم. كما أن حركة سحب 

التوقيعات مرشحة لالزدياد.
ــار  ــــذي أثـ ــد اســـتـــطـــاع ظـــهـــور الـــكـــتـــاب، الـ وقــ
ــــالم، ملــا يــثــيــره مــن فــضــول في  ابــتــهــاج اإلعـ

منوعات

يغطي  أن  فرنسا،  تعيشها  صعبة  ظــروف 
الكبرى  السياسية  القضايا  من  كثير  على 
ــتـــي تــشــغــل الـــســـاحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وعــلــى  الـ
ــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــيــمــن  رأســــهــــا االنـ

الختيار مرشح له في رئاسيات 2017.
ــدور  مــــن صــ ــبــــوع  أســ بـــعـــد  أي  اآلن،  ولـــحـــد 
الــــكــــتــــاب، ال يــــــزال الـــكـــتـــاب يــشــغــل وســـائـــل 

ولم  لفترة طويلة.  تأثيره  اإلعـــالم، وسيظل 
تخطئ صحيفة »لو باريزيان« حن وصفته 
»االعترافات املتفجرة«، من حيث أن الكتاب  بـ
ال يغفل أحدًا، بالنقد والتجريح. ليس فقط 
ضـــد خـــصـــوم الــرئــيــس الــســيــاســيــن، ولــكــن 
أيضا ضد منافسيه داخل الحزب، بل وحتى 
املــقــربــن مــنــه. أمـــا صــحــيــفــة »لـــو فــيــغــارو«، 

ــــن صـــــــــدور الـــكـــتـــاب  ــا مــ ــهــ ــدلــ ــم تــــخــــف جــ ــلــ فــ
وتوقيته، وكتبت بأنه »يأتي في وقت غير 
هوالند«،  فرانسوا  للرئيس  تماما  مناسب 
بها  يتعامل  التي  الطريقة  انتباهها  وأثـــار 
الرئيس مع الجناح اليساري داخــل الحزب 
ــتــــراكــــي، أمــــا مـــع »املـــتـــمـــرديـــن«، الــذيــن  االشــ
ــقـــون عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة  ــوافـ ال يـ
للحكومة، فقد قال عنهم: »إن املتمردين هم 
أن  الــنــاس يمكن  الدليل على أن تجّمعا مــن 

يصنع حشدا غبّيا«.
صحيفة »لو موند«، التي أجرى اثنان من 
صحافييها هذا الكتاب/الحوار، وصفت ما 
التي وضع  »الدوامة«  بـ الكتاب  بعد ظهور 
نتائجها  مــن  والــتــي  نفسه،  الــرئــيــس  فيها 
الواضحة أن النواب االشتراكين لم يعودوا 
الــفــوز ثانية،  يــرون أي فرصة للرئيس فــي 

بل حتى في الترشح لرئاسيات 2017.
وتــســتــشــهــد الــصــحــيــفــة بــتــعــلــيــق غــاضــب 
ومــريــر لــوزيــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، جــان 
مـــارك أيــرولــت، يــقــول فيه إن الــجــواب على 
كتاب »من املفروض على الرئيس أال يقول 
ــتـــاب، وهــو  ــكـ ــوٌد فـــي عـــنـــوان الـ هـــــذا« مــــوجــ

الشيء الوحيد املهّم فيه. 
تابعت  التي  الفرنسية  املــجــالت  أكثر  وأمــا 
ــيـــرا مــن  ــبـ ــيــــزا كـ املـــــوضـــــوع وكــــرســــت لــــه حــ
أكــتــويــال«،  »فــالــور  مجلة  فهي  صفحاتها، 
خِف ابتهاجها من ردود 

ُ
اليمينية التي لم ت

األفعال الغاضبة التي صدرت من معسكر 
الذين وردت أسماؤهم  اليسار، خاصة من 
ــروا أبـــــدا  ــفــ ــغــ ــــاب، والــــــذيــــــن لـــــن يــ ــتـ ــ ــكـ ــ فـــــي الـ
للرئيس هـــذه »الــخــيــانــة« و»الــطــعــنــات من 
الجميل«، جميل وفائهم  الخلف« و»نكران 

واحترامهم ملسؤولية خدمة الدولة.
الـــســـجـــاالت الـــتـــي فــتــحــهــا الـــكـــتـــاب كــثــيــرة، 
أن تنطفئ بن عشية وضحاها،  ويصعب 
كما أنها لن تسمح له، بسهولة، بالترشح، 
ولعل   .2017 النــتــخــابــات  فــي جــو طبيعي، 
الفرنسي  القضاء  اتهام رجــال  على رأسها 
بــأنــهــم »جــبــنــاء«، وهـــو مــا حـــرك املــؤســســة 
القضائية، التي لن تنسى هــذه »اإلهــانــة«، 
رغـــم اعـــتـــذار الــرئــيــس. ثــم إن الــتــهــجــم على 
ريــاضــيــي كـــرة الــقــدم، والــتــأكــيــد عــلــى أنهم 
أنــاس »ال مرجعية لديهم وال قيمة«، كّسر 
التي حــاول أن يقدمها عن نفسه،  الصورة 
مــن قــبــل، بــاعــتــبــاره املــشــجــع األول للفريق 

الوطني الفرنسي لكرة القدم.

فتح هوالند النار 
على الجميع ما أثار 

حفيظة كثيرين

انتقاد إصرار الحكومة 
على الفوز بكعكة 

اإلفراج عن ولد صالحي

نواكشوط ـ خديجة الطيب

املــوريــتــانــيــة واملــعــارضــة  تــنــازعــت الحكومة 
الـــنـــجـــاح فـــي تــحــقــيــق أهــــم إنـــجـــاز حــقــوقــي 
بــالــبــالد فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة بــــاإلفــــراج عن 
ــــد صــالحــي  ســـجـــن غـــوانـــتـــانـــمـــو مــحــمــد ولـ
الذي أمضى 15 عاما رهن االعتقال وتعرض 
كتاب  في  معاناته  ووثــق  الشديد  للتعذيب 
أصدره وهو معتقل عبر محاميه »يوميات 
غوانتانمو« وأثار جداًل واسعا في الواليات 
املتحدة األميركية باعتباره أول كتاب يؤلفه 
سيئ  املعتقل  فــي  محبوسا  زال  مــا  ســجــن 

الصيت غوانتانمو، في كوبا.
وحــظــي الــصــراع بــن الــحــكــومــة واملــعــارضــة 
االجتماعي  التواصل  مواقع  رواد  باهتمام 
انتقدوا إصــرار جهات حكومية على  الذين 
ــراج عـــن ولـــد صــالحــي  ــ »الـــفـــوز بــكــعــكــة« اإلفــ
رغــــم إهـــمـــال الــحــكــومــة ملــلــف هــــذا الــســجــن 
ــة  ــفـــرصـ عـــــــدة ســــــنــــــوات، ووجـــــــــد آخــــــــــرون الـ
مــواتــيــة النــتــقــاد الــنــظــام املــوريــتــانــي الـــذي 
ســبــق أن اعــتــقــل ولــــد صـــالحـــي عــــام 2002 
كانت  وإذا  األمــيــركــيــة.  للمخابرات  وسلمه 
املـــعـــارضـــة تــمــلــك نــصــيــبــا مـــن هــــذا اإلنـــجـــاز 
وتـــنـــســـبـــه لــنــفــســهــا بـــحـــكـــم انــــتــــمــــاء بــعــض 
الحقوقين الذين أمضوا سنن في املطالبة 
ــراح ولـــد صـــالحـــي، لــلــمــعــارضــة،  بـــإطـــالق ســ
كـــان بوسعها املطالبة  الــتــي  الــحــكــومــة  فـــإن 
واملساومة والضغط من أجــل إطــالق سراح 
املطالبة  املعتقل منذ ســنــوات، ال تملك حــق 

بجزء بسيط من هذا اإلنجاز.
وقد أثار تبني الحكومة املوريتانية إطالق 
ــد صــــالحــــي مــــوجــــة مــن  ــ ــ ســــــــراح مـــحـــمـــد ولـ
التواصل االجتماعي،  السخرية عبر مواقع 
حيث استنكر الكثيرون استغالل السلطات 
ــن ولـــد  ــم تـــفـــرج عــ لـــلـــحـــادث خـــاصـــة أنـــهـــا لــ

صــالحــي إال بــعــد اســتــجــواب مــطــول تسبب 
فــي تــأخــر وصــولــه إلـــى مــنــزل عائلته حيث 

كان اآلالف في استقباله.
كــمــا أنـــهـــا لـــم تـــفـــرج عــنــه إال بــعــد أن أدلـــى 
بــتــصــريــح يــثــنــي عـــلـــى الـــجـــهـــود الــرســمــيــة 
الــتــي ســاهــمــت فــي إطـــالق ســراحــه، وهـــو ما 
أثـــار حفيظة الــحــقــوقــيــن الــذيــن اســتــنــكــروا 
وضعيته  واســتــغــالل  املعتقل  على  التحفظ 
ــعــــد ســـــنـــــوات مــن  ــة بــ ــيــ ــة والــــصــــحــ ــيـ ــفـــسـ ــنـ الـ

ــتـــزاع تــصــريــح من  االعــتــقــال والــتــعــذيــب النـ
ولــد صالحي. وانتقد املــدونــون على مواقع 
التواصل االجتماعي حرص وسائل اإلعالم 
الرسمية على بث تصريحات ولد صالحي 
واختيار مقتطفات من أول حديث يدلي به 
بعد وصول الطائرة التي أقلته، بينما كانت 
ــدوات والــتــحــركــات  ــنــ فــيــمــا ســبــق تــقــاطــع الــ
ــــالق ســــــــراح ولــــــد صـــالحـــي،  ــإطـ ــ املـــطـــالـــبـــة بـ
وتساءل بعضهم »هل فجأة استيقظت من 

نومها العميق ليصبح السجن في صدارة 
األخبار في املؤسسات اإلعالمية الرسمية«. 
وكتب املدون بوبكر على صفحته على موقع 
املوريتانين عقلية  فيسبوك »ما زالت عند 
شكر الرئيس لشيء ال دخل له فيه.. الحقيقة 
أنهت مهمتها مع هؤالء  أن  بعد  أميركا  أن 
منهم«.   التخلص  تــريــد  أصبحت  السجناء 
وانــتــقــد املـــدون محمد عــالــي فــي تــدويــنــة له 
على موقع فيسبوك ما اعتبره »االستغالل 
ــد صــــالحــــي مــــن خـــالل  ــ ــيـــئ لــقــضــيــة ولــ الـــسـ
مــحــاولــة تــســجــيــل نــقــاط لــصــالــح الــحــكــومــة 
لم يرغب بإعطائه«. وقال  وانــتــزاع تصريح 
مدون آخر »الحكومة من عادتها ال تغفل عن 
شاردة أو واردة لتنسب اإلنجاز لنفسها، بل 
اإلنجازات  أن جميع  دومــا وكعادتها  تؤكد 

واملبادرات الناجحة لها وحدها«. 
فيما أطــلــق عـــدد مــن رواد مــواقــع الــتــواصــل 
ــــى مــحــاكــمــة  ــو إلـ االجـــتـــمـــاعـــي مــــبــــادرة تـــدعـ
املـــســـؤولـــن عـــن تــســلــيــم املـــهـــنـــدس مــحــمــدو 
واعتبر  األميركية.  للسلطات  صالحي  ولــد 
املدون عبد الله ولد الواقف أن دور الحكومة 
املــوريــتــانــيــة الــحــالــيــة فـــي اإلفــــــراج عـــن ولــد 
ــدور  ــذا هـــو الــ ــال إن هــ ــ الــصــالحــي كــبــيــر، وقـ
األســــاســــي واملــــهــــم والـــبـــقـــيـــة مـــقـــبـــالت تــذكــر 
الــصــالحــي مهندس  فتشكر. ومــحــمــدو ولـــد 
درس  فـــي أملــانــيــا وعــمــل هــنــاك عـــدة أعـــوام 
ــام بـــبـــرمـــجـــة شــبــكــة  ــ وعـــــــاد لــــبــــالده حـــيـــث قــ
اإلنترنت في قصر الرئاسة بنواكشوط ألول 
مــــرة، ثـــم هــاجــر إلــــى أفــغــانــســتــان وتــحــديــدا 
إلـــى مــعــســكــرات تنظيم الــقــاعــدة، وعــــاد إلــى 
موريتانيا عام 2000. وفي عام 2002 اعتقلته 
املخابرات املوريتانية وسلمته إلى نظيرتها 
األمــيــركــيــة وانــتــهــى بـــه املـــطـــاف معتقال في 
غوانتانمو، وأطلق سراحه قبل أيــام بعدما 

أمضى 14 عاما في معتقل غوانتانمو.

)Getty/جاك تايلور(

محمد ولد صالحي )فرانس برس(

توقيت صدور كتاب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، أثار جدًال واسعًا، كما أّن مضمون الكتاب نفسه أثار فضول اإلعالم الفرنسي 
الذي خّصص له الصفحات األولى
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علق ناشطون مصريون، على تغريد
اعتقال المدون خالد مختار، بأنه 

ال يعرف سوى تكريم الشباب 
بحبسهم، فيعتقلهم، ويسمي 

عام 2016 باسمهم، بدًال من تركهم 
يعانون واقعًا أقفلت فيه أبواب 

آمالهم... وتضامن عدد كبير من 
المغردين مع مختار.

 نعى عدد كبير من الفنانين 
العرب األمير القطري »األب«، 

خليفة بن حمد. 
ومن بين الفنانين، حسين الجمسي، 
أحالم، وهيفا وهبي وغيرهم من 

الذين نشروا صور األمير الراحل مع 
عبارات العزاء إلمارة قطر، ولألمير 

القطري الشيخ تميم.

أعلنت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 

أنه تّمت قرصنة الموقع الرسمي 
لوزارة الخارجية الروسية، ويجري 
التحقيق في األمر، في حديثها 

لمحطة »هنا موسكو« اإلذاعية. 
ويأتي ذلك في وقت ارتفعت وتيرة 

القرصنة حول العالم.

يتواصل تغريد الناشطين العرب 
حول معارك الموصل. 

وأكثر ما أثار الجدل في اليومين 
الماضيين كان نشر صور وفيديوهات 

لفريق تابع للقناة الثانية اإلسرائيلية 
وهو يغطي معارك الموصل 

ويقوم بمقابالت مع المقاتلين في 
المدينة.

قضايا

أندريه غراتشيف

ــودة املــفــاجــئــة لــروســيــا  تــبــدو الــعـــ
مقدمة  إلـــى  السوفييتية  بــعــد  مــا 
املـــــــســـــــرح الــــــــدولــــــــي قـــــــــــد أخـــــــــــذت 
ــــــرة، إذ  الــدبــلــومــاســيــة الــغــربــيــة عــلــى حـــن غـ
املشـهد  الشـأن في  باتت عنصر تغيير كبير 
الجيو- اسـتراتيجي الدولي. وتبـدي موسكو 
الــبــوتــيــنــيــة عــلــى نــحـــــو مــكــشــوف، وبــصــورة 
تــــزداد وضــوحــا يــومـــــا بعـد يـــوم، تصميمها 
عـــلـــى رفـــــض الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي الــــــذي انــبــثــق 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، وجــــرى إهــمـــــال 

مصالحها فيه.
يحدثها  التي  امللموسة  املشكالت  وبــخــالف 
هـــذا الــســلــوك الــــذي تــصــفــه ســائــر الــعــواصــم 
ــــإن ضــلــوع  ــّدد«، فـ ــ ــهــ ــ الـــغـــربـــيـــة بـــالـــســـلـــوك »املــ
النزاعات  في  عسـكريا،  أو  سياسيا  روسـيا، 
ــــــواء في  ـــ سـ ـــ ــارج حـــــدودهـــــا ـ ــ الـــتـــي تــنــشــب خـ
»الخارج القريب« مثل جورجيا وأوكرانيا، أو 
في مناطق أخرى من العالم، كما في سـورية 
جسـامة.  أكــثــر  أسـئلة  يــطــرح  إنمـا  بــخــاصــة، 
االسـتراتيجية  مــوســـــكــو  طــمــوحــات  هــي  مـــــا 
الــحــقــيــقــيــة، وكـــيـــف وبــــــأي وســـــــائـــل تــعــتــزم 

تحقيقها؟
ــان ارتــــبــــاك املــســتــشــاريــات والــــدوائــــر  وإذا كــ
الروسية«  »املسـألة  إزاء  الغربية  السياسية 
عصّيًة   

ّ
تظل أسبابه  فــإن  بديهيا،  الــجــديــدة، 

ُيقال  أن  النهاية،  في  يمكن،  فقـد  الفهم؛  على 
عن بلـٍد مثل روسـيا أي كالم كان، إال أن تكون 
الــدولــي. ومـا كان  وافـــــدًا جـديدًا على املسرح 
»عودتها« إلى املحافل الدولية، وحضورها  لـ
بن األمم الكبرى، أن يعتبر باألمـر الشاذ أو 

غـير الطبيعي، وإنمـا الشـاذ هـو غيابها.

الخطاب غير المتوقع لبوتين
تــبـــــدو روســـيـــا وكـــأنـــهـــا دخـــلـــت، مـــع تــــواري 
ــة  ــيـ ــعـ ــتــــي، »فــــــــي وضـ ــيــ ــيــ ــــوفــ ـــ ــاد الــــســ ــ ــ ـــ ــ ــحــ ــ االتــ
ــأن تلعب  االصــطــفــاف والــتــبــعــيــة«، وقــبــلــت بـ
دور حجر الــدامــا أو »الــبــيــدق« الــذي خّصها 
الـــظـــافـــرون الـــكـــبـــار فـــي الـــحـــرب الــــبــــاردة بـه 
ــــــذا، فــإن  ــة. ولـــهـ ــيـ فـــي رقـــعـــة الــشــطــرنــج الـــدولـ
الــخــطــاب غـير املــتــوقــع الـــذي ألــقــاه فالديمير 
بوتن في ميونخ، في فبراير/ شــبــاط2007، 
أحــدث  األمــنــيــة،  املسائل  املؤتمـر بشأن  إّبـــان 
ضـــجـــًة غـــــيــر مـــتـــوقـــعـــة. فــقـــــد تــعــّمـــــد الـــرجـــل 
ُيـذكِـّر بالخطاب الذي ألقـاه  االسـتفزاز، وراح 
ونــســتــون تــشــرشــل فـــي مــديــنــة فــولــتــون في 
آذار  مــارس/  أركنساس األميركية في  واليــة 
ــاردة؛ فــقـــــد تــوّجــه  ــبــ 1946، عــشـــــيــة الـــحـــرب الــ
ــاء الــغــربــيــن، وأعـــلـــن خــصــوصــا:  إلـــى الــزعــمـــ
»يجاهدون ليفرضوا علينا خطوطا فاصلة، 
وجـــدرانـــا جــديــدة. وحــتــى لــو كــانــت خطوطا 
وجدرانا افتراضية، فإنهـا لن تلبث أن تقّسم 

قارتنا إلى دوائر ومقصورات«.
اعتـبرت »غضبة« فالديمير بوتن، في حينه، 
تمرينا بــالغــيــا يــؤدّيــه بــعــض مــن تــبــقــوا من 
كــان يسـع شـركاء  فمـا  الــبــاردة،  الحـرب  أيــام 
ــيــا الــغــربــيــن أن يــتــخــّيــلــوا أن الــرئــيــس  روســـ
الروسي الذي كان أنهى لتوه واليته الثانية، 
ــى الــكــرمــلــن؛  ــــــّددًا إلــ ــود مـــجـ ســيــســعــه أن يــعـــ
وأهملوا الرسـالة املزدوجة التي كان يحملها 
الــخــطــاب، والــتــي كانت تعكس حنق الــروس 
مـــن مــعــامــلــتــهــم عــلــى أنــهــم خـــاســـرو الــحـــــرب 
ــديــدة على  ــيــا الــجـــ ــاردة، وتــصــمــيــم روســـ ــبــ الــ
رفض النظام الدولي الذي يفرضه الغربيون.
بعـد ذلك بتسع سـنوات، في فبراير/ شباط 
2016، جاء دور الرئيس ديمتري ميدفيديف، 
الـــذي عـــــاد ليصبح رئــيــس حــكــومــة الرئيس 
بوتن املنتخب لوالية ثالثة، بأن ينـّدد أمام 
حــشــٍد مـــن املـــشـــدوهـــن، فـــي مــؤتــمـــــر مــيــونــخ 
نفسه، بخطـر انزالق العالم نحـو حرٍب باردٍة 
جــديــدة، بــل وســـــاخــنــة. ولـــم يــتــرّدد الخطيب 
املذكور بمقارنة الوضع الدولي العام 2016، 
بــأزمــة صــواريــخ كــوبـــــا لــعــام 1962: »ال أحـد 
يريـد الحـرب. لكن أميركا الشـمالية واالتحـاد 
الــحــرب،  األوروبــــي وروســـــيــا يتجهـون نحـو 

ويسـيرون إليهـا في خٍط مستقيم«.
هل كان ذلك مزايـدة لفظية، خـدعة سياسية، 
أم معاينة محزنة للواقع؟ الواقع أن العالقات 
بـــن روســـيـــا املـــــا بــعـــــد ســوفــيــيــتــيــة والـــغـــرب، 
عـامـا،  مــن خمسة وعشرين  أقــل  فــي  انتقلت، 
الــبــاردة إلــى عتبة  مــن نشـوة انتهاء الــحــرب 
الــنــزاع املــعــمــم. والــحــق هـــــو أنـــــه يــكــفــي، لفهم 
ذلك، العودة إلى حصيلة أو محّصلة »نتاج« 

روسيا املـا بعـد سوفييتية.
ــــالس  انـــفـــجـــــــار االتـــحـــــــاد الــســـــوفــيــيــتــي واإلفــ
املـــعـــتـــرف بـــــــه لـــلـــمـــشـــروع الـــشـــيـــوعـــي، أغـــرقـــا 
روســيــا فــي أزمـــة ثــالثــيــة األبـــعـــاد: سياسية، 
اقتصادية، وكذلك في أزمة هويٍة. شعر روس 
كــثــيــرون بـــأن زعــمــاءهــم خــانــوهــم سياسيا، 
وخّيبوا آمالهم بنمطهم االقتصادي املغالي 
فــي الــلــيــبــرالــيــة، فــبــاتــوا وقـــــد زالـــت أوهــامــهــم 
الديموقراطية  أو  القناع،  الديموقراطية  من 

الواجهة.
 القوم بن أنفسهم 

ّ
ومن الجانب الغربي، أخل

االشتراكي  النظام  ســقــوط  تفسير  ــراودة  ومــ

الــذي جــاء نتيجة  فــي االتــحـــــاد السـوفييتي، 
ســـــــيـــروراٍت داخــلــيــة، بــأنـــــه مــجـــــرد اسـتسالم 
التفسـير  هـــــذا  أفــضــى  اســـــتــراتــيــجــي.  لخصم 
الــخــاطــئ إلــى نتائج ســّيــئــة؛ ذلــك أن سياسة 
الــجـــــديــدة  ــــــــــيـــا  إزاء روسـ الـــغـــربـــيـــة  الــــبــــلــــدان 
ظــّلــت رهــيــنــة تــيــاريــن إيــديــولــوجــيــن قوين 
الــجـــــدد األمــيــركــيــون، وممثلو  )املــحــافــظــون 
»أوروبـــــــا الــجـــــديــدة« فـــي الـــشـــــــرق( الـــذيـــن لم 
ــاٍب تــخــتــلــف  ــ ــبــ ــ  ألســ

ٌ
ــتـــمـــن، كــــــل ــهـ ــوا مـ ــونــ ــكــ يــ

الــتــقــارب بـــن روســيــا  ــــــر، بتشـجيع  عـــن اآلخـ
الــبــولــونــيــن  بـــواعـــث  وأوروبـــــــــا. وإذا كـــانـــت 
ــــــعـــوٍب أخـــرى  والـــهـــنـــغـــاريـــن والــبــلــطــيــق وشـ
السـوفييتية،  السـيطرة  مــن  لتوهـا  انعتقت 
األميركين  الــصــقــور  مــواقــف  أن  إال  بديهية، 
كانت تعكس عجزهم عن الخـروج من أغالل 
ــــــوا نـــهـــايـــة تــلــك  ــد عـــاشـ الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، فــقـــ
الـــحـــرب، كــمــا لــو كــانــت تــرجــمــًة لحلمهم في 
األميركية  املتحدة  الواليات  ترسيخ سيطرة 

على العالم، نهائيا وإلى األبـد.
ــدة«  ــديــ ــ ـــ ــجــ ــة الــ ــيــ ــ ـــ ــســ ــلــ تـــســـتـــعـــيـــد هـــــــذه »األطــ
ــتــراتــيــجــيــة »االحـــــــــتــــواء« الـــقـــديـــمـــة الــتــي  اســـ
ــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة. أمـــــا  ــــــدت غـــــــداة الــحـــ وِلـ
مــنــظــمــة حـــلـــف شــــمــــال األطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( 
واالتحـاد األوروبي، فسـارعا إلى ملء »الفراغ 
االسـتراتيجي« الــذي أوجــده تــواري االتحـاد 
السـوفييتي فــي شـــــرق أوروبــــا. وهــكـــــذا، فإن 
التحقت، خالل عشـرين  البلدان  من  »دزينة« 
ســـــنــة، بــالــتــحــالــف األطـــلـــســـي، مــقــربــن بــذلــك 
هـذا الحلف من حـدود روسـيا. وكان ينبغي 
لألخـيرة أن تقف وتشاهد، عاجزًة، تصرفات 
أو بعٍض من  منظمة حلف شمال األطلسي، 
ــرى األعــــمــــال أحــــاديــــة الــجــانــب  ــ أعـــضـــائـــه، وتـ
البلقان  في  فيها:  كانت هي حاضرة  لبلداٍن 
ــرق  ــــي الــشـــ )يـــوغـــوســـــــالفـــيـــا وكــــوســــوفــــو( وفـ

األوسط )أفغانستان، العـراق، ليبيـا(.
ــيـــون خـــطـــًأ جــســـــيــمــا،  ــكــــب الــــقــــادة الـــغـــربـ ارتــ
حــن اعــتــقــدوا أن روســيــا نفسـها، وبــمــا هي 
واســتراتيجية  واقتصادية  تاريخية  حقيقة 
ــدولـــي،  ــن املـــســـــــرح الـ وثـــقـــافـــيـــة، ســـــتــخــتــفــي عـ
استثار  ثــم  السـوفييتي؛  االتــحـــــاد  زوال  مــع 
الــتــحــّول املـــا بــعـــــد سوفييتي الــصــعــب، لــدى 

سنوات 2000، بأملانيا الفايمارية، أي أملانيا 
سنوات 1920. وفالديمير بوتن الذي يعتبر 
أعظم  السـوفييتي  االتحـاد  »زوال  نعلم،  كما 
العشرين«،  القرن  في  جيوبوليتيكية  كارثة 
هـو ممثل هـذا املاضي السـوفييتي، والناطق 
الــتــي تــعــّرض لهـا املجتمع  بــاســم اإلهـــانـــات 
الروسي. وقـد فهم بادئا، كاسـتراتيجي ماهر 
من  تتمّسك،  أن  روسيا  على  أن  وبراغماتي، 
أجــــل الــلــعــب فـــي ســاحــة الـــكـــبـــار، بــشـــــركــائــهــا 
ــا »فــالديــمــيــرات  الــغــربــيــن. هــكـــــذا، فــقـــــد رأيــنـــ
اآلخـر،  بعـد  الواحـد  يتعاقبون،  عــّدة  بوتن« 
على املسرح السياسي  خالل بضع سـنوات: 
»األميركي« في لحظة »11 سـبتمبر«  بوتن 
على  يــعــرض  ألن  املسـتعد   ،2001 الــعــام  فــي 
ــيــــس األمــــيــــركــــي جــــــــورج بــــــوش االبــــــن،  ــرئــ الــ
الــقــاعــدة؛ ثــم بوتن  تعاونه الكامل فــي وجــه 
الفرنسي  الرئيس  الــذي يشـارك  »األوروبـــي« 
جـــاك شـــــيــراك واملــســتــشــار األملــانــي غــيــرهــارد 
شـرويدر رفضهما التدخل األنكلوسـاكسوني 
في العـراق. والحـال هـو أن أيا من املحاولتن 
لـــــه  أتــــاحــــت  ــة(  ــ ــيــ ــ )ال األمـــيـــركـــيـــة وال األوروبــ
ــات ســيــاســيــة ذات ديـــمـــومـــٍة  مـــأســـســـة عــــالقــ
ــا املـــــا  ــيـ مـــع الــغــربــيــن، تــســمــح بـــإدمـــاج روسـ
القرار«  نــادي »أصــحــاب  بعـد سوفييتية في 
الضّيق. وقـد استخلص الرئيس الروسي من 
الواقعية،  السياسة  في  درسـا  التجربة  هـذه 
اعتبارًا من اللحظة التي تتوقف فيها روسيا 
وجــوديــا  تهـديدًا  تمثل  أن  عــن  الالشـيوعية 
السـوفييتي،  لالتحـاد  خالفا  فإنهـا،  للغرب، 
ال تعود تهّم هذا الغرب، ال هي، وال همومها 

االسـتراتيجية.  

فشـــل المشــروع األور - آسـيوي
وإذا كان بوتن قـد انتظر عام 2007 ليتحّدى 
الــنــظــام الـــدولـــي عــلــى نــحـــــٍو مــكــشـــــوف، فــذلــك 
ألسباب عـّدة، أولها، أن الزعيم الروسي اضطر 
النتظار اللحظة التي تصبح فيها »روسـياه« 
تعـود  التي  باملكانة  املطالبة  قــادرة على  هـو 
التي  السـنوات  أن  كمـا  الشمس،  تحت  إليهـا 
مّرت أقنعت الزعيم الروسـي بعجـز الغربين 
عـــن إدارة األزمـــــات الــدولــيــة الــجــســيــمــة الــتــي 
أنهم مسـؤولون عن اسـتحداثها،  كان يعتبر 
ذات  إدارة  األوســـــــط،  الـــشـــــــرق  فـــي  والســـــيــمــا 
فــعــالــيــة. مـــن هــنـــــا، كـــانـــت مــطــالــبــتــه بـــإعـــادة 

تحـديد قـواعـد اللعبة.
لــم تــكــن روســـــيــا فــي املنطلق تــريــد مطلقا أن 
 حربا بــاردة على الغـرب، فال هي كانت 

ّ
تشن

تريـد قطع عالقاتها االقتصادية مع االتحـاد 
اقــتـــــراحــا توفيقيا  تــرفــض  أن  األوروبــــــي، وال 
تــصــالــحــيــا مـــن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــجـــــديــد 
ــــى »جــبــر  ــــا، يـــهـــــــدف إلـ ـــ ــاراك أوبــــامــ ــ ــ يـــومـــهـــا، بـ
الــكــســر« فـــي الــعــالقــات األمــيــركــيــة الــروســيــة. 
لـه هذه  الــذي تعّرضت  العابر  الحدث  وحتى 
الروسية  الحرب  باندالع  واملتمثل  العالقات، 
الجيورجية عام 2008، مـا كان لهـا أن تحدث 
اضـــطـــرابـــا جـــديـــا فـــي الـــعـــالقـــات بـــن الــــروس 

والـــغـــربـــيـــن، الــــواعــــن لــلــعــصــبــيــة الـــروســـيـــة 
الـــجـــورجـــي، مــيــخــائــيــل  الـــرئـــيـــس  ــــالن  إزاء إعـ
بمنظمة  بااللتحاق  رغبته  عن  ساكاشفيلي، 

حلف شمال األطلسي.
 أحـدًا لم يفعل شـيئا في هـذه الحقبة 

ّ
غـير أن

الــقــطــيــعــة.  نــحـــــو  لــلــحــيــلــولــة دون االنـــــــــزالق 
وقـــــــد كــــان نــشـــــر الــجــانــب األمـــيـــركـــي عــنــاصــر 
مـــن الـــنـــظـــام املـــضـــاد لــلــقــذائــف الــصــاروخــيــة 
لطاملا  )الـــذي  العتيد   )ABM( »الباليستية« 
كان بالنسبة للروس بمثابة التلويح بإشارة 
خطر واملــبــادرة بــبــادرة اســتــفــزاز( ومواصلة 
بـه من الحدود  األميركين نصبه، واالقتراب 
الروسية في أوروبا الشـرقية، ليفاقم األمور. 
ــه لـــم يــعـــــر أي  ــــــا االتـــحـــــــاد األوروبــــــــي، فــإنـــ وأمـ
انتباه ملبادرة »هلسنكي II«، وال السـتخالص 
الجماعي  »لــألمــن  إجمالية  منظومة  وصــوغ 
ميدفيديف  عــرضــهــا  الــتــي  أطــلــســي«  األورو- 
إثر النزاع الروسي- الجيورجي. كمـا أن لجنة 
بروكسيل لم تستطع أن تعرض على روسيا 
بها،  ترغب  كانت  التي  االقتصادية  الشـراكة 
والـــتـــي كـــانـــت تــحــتــاج إلــيــهــا حـــاجـــًة حــيــويــًة 
هـذا  فــي  يكفي،  فكان  الــبــالد.  تحديث  لتأمن 
الــســيــاق، أن تنشب أزمـــة جـــديـــدة، حــتــى ولــو 
ــان قـد  كــانــت أطــرافــيــة، لــتــحــّطــم نــهــائــيــا مـــــا كـ
تبقى من ثقٍة بن روسيا ونظرائها: وهـذا مـا 

عناه التدخل في ليبيا العام 2011.
ــيــا الــنــتــيــجــة الــتــي أفــضــت  ــد فــســـــرت روســـ وقـــ
إلــيــهــا هـــــذه الــعــمــلــيــة، مــع الــتــصــفــيــة العنيفة 
ملــعــمــر الــقــذافــي، بــأنــهـــــا نــمــط »تــغــيــيــر نــظــام« 
يمكن أن ينال منها هي ذات يوم. وكانت هـذه 
االضطهادية«  الهذيانية  »الُذهانية  الــقــراءة 
تعكس هــاجــس الـــقـــادة الــــروس الــذيــن كــانــوا 
يرون يـد الغرب في كل مكان، من االنتفاضات 
الثورات  إلــى  العربي«،  »الربيع  في  الشعبية 

»امللّونة« في األطراف املتاخمة لبلدانهم.
قــرار  الليبي  للحدث  األولـــى  النتيجة  وكــانــت 
فالديمير بوتن، غـير املتوقع، حتى من روٍس 
»الضعيف«  ميدفيديف  اسـتبعاد  كــثــيــريــن، 
الذي ترك نفسه يقع ضحية خداع الغربين، 
ــــى قــــيــــادة الــــبــــالد رئــيــســا  ــودة إلـ ــعــ ــرًا الــ ــيــ وأخــ
الشارع  لوالية ثالثة.  هنـا، جــاءت تظاهرات 
ــا الــكــبــرى  ــيـ املــهــمــة فـــي مــوســكــو ومـــــدن روسـ
ــّذت  األخـــــــرى الــتــي قــامــت بــهــا املــعــارضــة، وغـــ
بدورها العقد املعادية للغرب لدى السلطات 
على  النظام  فــي تصّلب  وأسهمت  الــروســيــة، 

أساس قومي.
يكن فالديمير  لم  الدبلوماسي،  املــيــدان  وفــي 
بـــوتـــن يــريـــــد الــتــصــالــح مـــع نـــظـــاٍم دولــــــيٍّ ال 
تلعب فيه موسـكو سوى دور ثانوي، وتكون 
يحترمها  ال  لقواعـد  االنــصــيــاع  على  مكرهًة 
قـــادة الــعــالــم أنفسهم. وبــهـــــذا، تــعــّرض توّجه 
ــة لـــتـــغـــيـــيـــرات جـــذريـــة،  ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاســـة الـــخـ
االتحـاد  مــع  السياسية  التوأمة  فمشروعات 
التي   »IIهــلــســنــكــي« مقترحات  أو  ــــي،  األوروبـ
صــاغــهــا مــيــدفــيــديــف، جــــرى الــتــخــلــي عــنــهــا. 
وبـــداًل مــن روســيــا التي طاملا أحبت أوروبـــــا، 
حتى  األكــبــر  بطرس  منذ  )أي  وتقليدًا  ًة  ُســـنَّ
»الدار  ميخائيل غورباتشيف ومشـروعه في 
الــعــالــم سـيكتشف روســيــا  فـــإن  املــشــتــركــة«(، 

»األوراســية«. 
)إعداد أحمد فرحات(

ترفض إهمال مصالحها في النظام العالمي الناشئ بعد الحرب الباردة

روسـيا الباحثة عن 
عظمتها المفتقدة

ارتكب الغربيون خطًأ 
جسيمًا حين اعتقدوا 

أن روسيا نفسها، 
وبما هي حقيقة 

تاريخية واقتصادية 
واستراتيجية وثقافية، 
ستختفي عن المسرح 

الدولي مع زوال االتحاد 
السوفييتي

تترّدد روسيا بين العودة 
إلى تحالف طبيعي مع 
أوروبا ومراودة تكوين 

كتلة معادية للغرب 
مع الصين، وأفق 

التموضع كناطق 
رمزي باسم الدول 

الصاعدة

كتب المؤرخ أندريه غراتشــيف، وهو مستشــار ســابق للرئيس السوفييتي األسبق ميخائيل غورباتشــيف، والخبير بالغرب في ما 
بعــد مرحلة الحرب الباردة، المقالة التالية في كتاب »أوضاع العالم – 2017«، الصادر حديثًا في باريس عن دار الديكوفيرت. هنا 

ترجمة لها بالعربية

تظاهرة ضد بوتين في برلين )فرانس برس(

حتى لو أنكر القادة الروس عزمهم على إعادة بناء االتحاد السـوفييتي 
السابق، فإن مشـروع بوتين »الدفاعي« األوراسي، يثير الريبة والشكوك 
لدى الغربيين، بحيث أن وزيرة خارجية الواليات المتحدة حينذاك، هيالري 
األول  ألقته في ديسمبر/كانون  الذي  الخطاب  تترّدد في  كلينتون، لم 
وصف  في   )OSCE( ــي  األوروب والتعاون  األمــن  منظمة  أمــام   ،2012
وتعّهدت  »سفيتة«،  إعادة  محاولة  بأنه  األوراسـي،  االتحاد  مشـروع 
»بإفشاله«. والحال أن مشروع بوتين الكبير تبّدد وذهب ضحية عاملين، 
النفط،  برميل  ألسعار  الذريع  االنهيار  الروسي:  الرئيس  يتوقعهما  لم 

والثاني الرّدة األوكرانية.

مشروع أوراسي

20

الحقبة  إلى  الحنن  بعضهم، بعض مشـاعر 
أثــار، لدى بعٍض آخـر، أهـواًء  املنصرمة؛ كما 
ــة. كــــان هـــــذا اإلحــبــاط  ــأريـ ــا ثـ قــومــيــة وأحـــالمـ
يدفع املراقبن املتنبهن إلى مقارنة روسـيا 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



كريستين أبيض

ــيــــفــــا وهـــبـــي  عـــــاشـــــت الــــفــــنــــانــــة هــ
والــرعــب األسبوع  الهلع  مــن  حالة 
الفرنسية  الــعــاصــمــة  فـــي  املـــاضـــي 
ــــس، بـــســـبـــب تـــعـــرضـــهـــا كـــمـــا شــــرحــــت لـــ  ــاريـ ــ بـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ملــحــاولــة خــطــف مـــن قبل 
ــة وفـــــق مــا  ــرقـ ــسـ ــاكـــســـي، بـــهـــدف الـ ــتـ ســـائـــق الـ
التفاصيل  التي تحفظت عن  صرحت، وهبي 
املتعلقة بالحادثة طلبت انتظار صدور نتائج 
تــاريــخ محدد  أي  تعط  لــم  لكنها  التحقيقات، 
بهذا الشأن، فيما ذكــرت أن ال أمــان، حتى في 
فــرنــســا. عــلــى الــرغــم مــن الــغــمــوض الـــذي يلف 
ــي انــتــظــار  ــرة، وفــ ــيــ قــضــيــة هــيــفــا وهـــبـــي األخــ
تكن  لــم  حـــدث،  مــا  حقيقة  ملعرفة  التحقيقات 
الحادث  لهذا  وتعرضها  وهبي  هيفا  قضية 
األولــــى فــي الــعــالــم الــعــربــي، وال حــتــى الــعــالــم، 
هيفا نفسها نفت أخبارًا ترددت عن تعرضها 
تحدة 

ُ
لسرقة حقيبة مجوهرات في الواليات امل

األمــيــركــيــة، وكـــانـــت يــومــهــا بــصــحــبــة زوجــهــا 
ــو هــشــيــمــة، فــيــمــا اعــتــرفــت  الـــســـابـــق أحـــمـــد أبــ
بأنها تعرضت للسرقة خالل تصوير مسلسل 

»مريم » إنتاج عام 2015 في القاهرة.
لكن كل هذه املعلومات تبقى مجرد اتهامات، 
امللف،  يــطــوى  أن  فــإمــا  نهاية مقنعة،  تنته  لــم 
وُيسحب من التداول بعض وقت قليل من نشر 
أخبار السرقة، واما أن يكون مجرد فقاعات في 
الهواء أراد منه الفنان كسب مزيد من الدعاية 
ـــي يــتــزامــن 

ّ
ــن والـــشـــهـــرة أو الـــتـــرويـــج لــعــمــل فـ

صدوره مع إعالن التعرض لحادثة ما.

كيم وباريس
الحالي تعرضت  الشهر  بــدايــة  بــاريــس،  فــي 
نــجــمــة تـــلـــفـــزيـــون الــــواقــــع كـــيـــم كـــاردشـــيـــان، 
ــــدرت بــنــحــو 9 مــاليــن  لــســرقــة مـــجـــوهـــرات قـ
ا ملثمن دخلوا غرفة 

ً
يــورو، وقيل إن شبان

من  مجموعة  منها  وسلبوا  كاردشيان  كيم 
بحوزتها،  كانت  التي  النفيسة  املــجــوهــرات 
وقــامــوا بتوثيق يــدي كــاردشــيــان وحجزها 
فــي الــحــمــام، األمـــر الـــذي أثـــار مــوجــة عــارمــة 
ضد األمن الفرنسي، بعدما هرب اللصوص 
على دراجـــات نــاريــة، بحسب الــروايــات. كيم 
كاردشيان التي تقول الصحافة إنها ما زالت 
عاني مــن أزمــة نفسية مــن جــراء مــا حصل 

ُ
ت

لـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي كــانــت 
الباريسي،  املوضة  أسبوع  ملتابعة  تــزورهــا 
ــن األنــــظــــار ووســــائــــل اإلعــــــالم من  اخــتــفــت عـ
 تــنــتــظــر نتائج 

ً
ــادث، وهـــي فــعــال تـــاريـــخ الـــحـ

املفترض  ومـــن  مــا حــصــل  حـــول  التحقيقات 
ــــق مـــعـــلـــومـــات صــحــافــيــة أن كـــاردشـــيـــان  وفـ
ستبتعد في الفترة املقبلة عن زيارة باريس، 

بعد املشكلة والسرقة التي تعرضت لها.

مخرجون سوريون 
يحصلون على منح 

أوروبية أو على جوائز

2223
منوعات
قضية

حرفةسياحةإضاءة

سينما

نور الدين ابراهيم

من  آخــريــن  للقاء  رائــعــة  منفردًا فرصة  السفر 
وحــدك  فالسفر  متنوعة.  وثــقــافــات  جنسيات 
يحررك من االلتزام برفاقك ويجعلك في حالة 
دائــمــة مــن الرغبة فــي التواصل مــع أشخاص 
ــذا الـــهـــدف،  ــــدد. ولــنــســاعــدك فـــي تــحــقــيــق هــ جـ
كــانــت رحلتك  إذا  املــواقــع  هــذه  بمعرفة  عليك 

:Solo القادمة
على  املوقع  هــذا  يساعدك   :withlocals.com  ¶
االتصال باملقيمن في املدينة التي ستزورها 
 جولة 

ً
مــثــال للقيام بجولة ذات طــابــع مــحــدد، 

النبيذ  لتذوق  جولة  أو  املدينة،  في  تاريخية 
في كرمات النبيذ اإليطالية وما شابهها من 
جوالت يقوم عليها بعض أهل املدينة مقابل 

مبالغ بسيطة.
هـــذا  فـــكـــرة  تـــقـــوم   :wandermates.com  ¶
الوحيدين  املسافرين  توصيل  على  املــوقــع 
يسمح  التسجيل  فــبــعــد  بــعــضــا.  ببعضهم 
لك املوقع بالبحث عن املسافرين املنفردين 
ــتـــي تـــرغـــب فــــي زيـــارتـــهـــا  لــنــفــس املـــديـــنـــة الـ
ويـــقـــوم بــفــتــح مــســاحــات لــلــنــقــاش بينكما 
ربــمــا تــرغــبــان فــي املــقــابــلــة بــــداًل مــن قضاء 

الرحلة منفردين.
للبحث  األشهر  املوقع   :couchsurfing.org  ¶
عـــن اســتــضــافــة مــجــانــيــة لــلــمــســافــريــن عبر 
عــن طريق  ولكن  لإقامة.  فقط  ليس  العالم 
املوقع يمكنك البحث عن أفراد من أصحاب 
املــديــنــة يــرغــبــون فـــي قـــضـــاء بــعــض الــوقــت 

املجموعات  دخــول  وبعدها  ثــورة مسلحة، 
اإلســالمــيــة املــتــشــددة إلـــى األمــاكــن املــحــررة 

وسرقة الثورة واألمل.
ــا الـــســـوري غــظــفــان غــنــوم، فــقــد اســتــطــاع  أمـ
بفيلمه »قــمــر فــي الــســمــاء« الــحــصــول على 
جـــائـــزة أفـــضـــل فــيــلــم وثـــائـــقـــي مــســتــقــل في 
هـــولـــيـــوود، وذلـــــك ضــمــن مــنــافــســة مـــن كل 
أنحاء العالم. وفاز الفيلم الوثائقي القصير 
بجائزة  صوفيا،  للسورية  »نوستالجيا« 
ــدن الــــشــــهــــري، الــــــــذي تـــرعـــاه  ــنــ ــان لــ ــهــــرجــ مــ
ــــي مــنــصــة  ــــون لــــأفــــالم، وهـ ــــودوكـ مــنــصــة كـ
مــهــرجــانــات  مــتــعــددة، تستضيف  وســائــط 
الضوء  تسليط  بهدف  شهرية،  سينمائية 
ــذيـــن ســاهــمــوا  عــلــى املـــخـــرجـــن واألفــــــــراد الـ
الوعي  مستوى  لــرفــع  العاملية  الجهود  فــي 
بضرورة التطلع لجعل العالم مكانا أفضل 

وأكثر أمنا للعيش فيه، بحسب املجلة. 

ماء الفضة
للمخرَجن  الفضة«،  »مــاء  فيلم  كما حصل 
أسامة محمد ووئام سيماف بدرخان، على 

حنين عتيق

أثبت عدد من الفنانن السورين نجاحهم، 
مــؤكــديــن أن الـــحـــرب والــقــهــر الــــذي ال يـــزال 
يــعــيــشــه الــشــعــب الــــســــوري، مــنــذ أكـــثـــر من 
لم يزدهم إال عمقا وتميزًا  خمس ســنــوات، 
وإصــــــــرارًا عــلــى مـــواجـــهـــة ظــلــم الـــعـــالـــم كله 
بالكاميرا  الــحــرب  ومــواجــهــة  بالغناء  لــهــم، 
واملوت القابع في كل جهات األرض بإنتاج 
 حقيقي يــوثــق لــهــذا الــوجــع واالحــتــفــاء 

ّ
فـــن

بالحياة.

مخرجون كثر
عــلــى صــعــيــد اإلخــــــراج الــســيــنــمــائــي ولــقــلــة 
معظم  اتجه  حقيقي،  ولتوثيق  اإلمكانيات 
املخرجن السورين إلى إنتاج أفالم قصيرة 
فــرض نفسها  أفــالم وثائقية استطاعت  أو 
على جوائز السينما العاملية، وجعلت الفن 

السابع السوري متقدما في العالم.
ولعل كال من رأفت الزاقوت، غظفان غنوم، 
ــي،  ــاســ زيــــــاد الـــحـــمـــصـــي، مــحــمــد عـــلـــي األتــ
أكــبــر شــاهــد على  صوفيا وأســامــة محمد، 
ــادة  ــ ــدرة الــــســــوري عــلــى قــهــر لــجــوئــه وإعـ ــ قـ

إنتاج نفسه من جديد.
الزاقوت  الــســوري رأفــت  فقد حصل املخرج 
 »Home« ــائــــزة األمـــــــل، عــــن فــيــلــمــه عـــلـــى جــ
الوثائقية  لــأفــالم  مرسيليا  مــهــرجــان  فــي 
فــي فــرنــســا، مــوثــقــا مــرحــلــة بــدايــات الــثــورة 
املــدنــيــة السلمية املــدنــيــة، ثــم تــحــّولــهــا إلــى 

املـــديـــنـــة ومــســاعــدتــهــم على  مـــع زوار هــــذه 
االستمتاع بتفاصيلها.

¶ eatwith.com: ال يوجد مثل أكلة محلية مطهوة 
لالنغماس في ثقافة املدينة. هذا املوقع يسمح 
الطباخن  مــن  عــبــر مستخدميه  بــالــبــحــث  لــك 
ــآدب من  ــ ــهـــرة الـــذيـــن يــصــنــعــون مـ املــحــلــيــن املـ
دفع  بيوتهم ويمكنك عبر  في  املحلي  الطعام 
مبلغ بسيط من املشاركة في هذه الوجبة في 
منازلهم مما يساعدك على االستمتاع بوجبة 

محلية وبصحبة أهل املدينة.
¶ tinder.com: برنامج املواعدة األشهر. يمكنك 
أيضا، استخدامه في التعرف ومقابلة سكان 
املـــديـــنـــة الـــتـــي ســتــســافــر إلــيــهــا واالســتــمــتــاع 

بصحبتهم. ومن يدري أين ستجد الحب؟

جائزة »جريسون« ألفضل فيلم وثائقي في 
وحصل   ،2014 السينمائي  لندن  مهرجان 
فــي مهرجان  الــكــبــرى  الــجــائــزة  الفيلم على 
وقـــد   ،2015 ــيـــا  تـــركـ فــــي  الـــســـيـــنـــمـــائـــي  إف 
كـــّرم املــخــرج أســامــة محمد منذ ثــالثــة أيــام 
بحصوله أيضا على جائزة البحر األبيض 

املتوسط في فالنسيا بإسبانيا.
كــمــا حــصــل فــيــلــم »بــلــدنــا الـــرهـــيـــب« لــزيــاد 
الــحــمــصــي ومـــحـــمـــد عـــلـــي األتـــــاســـــي، عــلــى 
ــبـــرى فــــي املــــهــــرجــــان الـــدولـــي  ــكـ الــــجــــائــــزة الـ
لأفالم في مدينة مرسيليا الفرنسّية 2014، 
ــــى جــــائــــزة الـــجـــمـــهـــور، وعــلــى  ــة إلـ ــافـ بـــاإلضـ
مهرجان  فــي  الشباب  تحكيم  لجنة  جــائــزة 

»بوتو دي فيستا« اإلسباني. 
ــــوري فــــــراس الـــشـــاطـــر،  ــــسـ كـــمـــا اســـتـــطـــاع الـ
ــن بـــرنـــامـــج  ــ ــاج حـــلـــقـــات مــتــســلــســلــة مـ ــ ــتـ ــ إنـ
تــلــفــزيــونــي يــخــاطــب فــيــه الــشــعــب األملـــانـــي 
من  جعلته  جــدا  ذكية  وبطريقة  باألملانية، 
أشهر األسماء في ذلك املجتمع. ولعل الفن 
القادم  صوته  لــه  كــان  واملوسيقي  الغنائي 
من حناجر السورين الراحلن عن أرضهم 
وحياتهم، إذ أحيت الفنانة السورية سهير 
شقير أكــثــر مــن ثـــالث حــفــالت فــي الــســويــد، 
بــمــشــاركــة أوركــســتــرا وعـــازفـــن ســويــديــن، 
أوبــرالــي  راقــيــا بصوت  فنا  كعادتها  لتقدم 
ــاركــــت الــــســــوريــــة املـــعـــروفـــة  مـــمـــيـــز، كـــمـــا شــ
الفنانة رشــا رزق بحفل أوبــرالــي موسيقي 
قدمته مع فرقة أوركسترا سورية كاملة في 

برلن في أملانيا قبل شهرين.

زوجان فلسطينيان نجاح الفنانين السوريين في أوروبا
يروجان الثوب الفالحي المطرز

مواقع ضرورية للسفر وحيدًا

صانع الشوكوالته غريب 
األطوار يعود إلى السينما 
في مغامرات لم يُكشف 

عنها بعد، من دون الصبي 
اللطيف الفائز بإعجابه سابقًا

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

حصلت شركة »وارنر إخوان« على حقوق إنتاج 
فيلٍم أو أكثر حول شخصية ويلي وونكا، صانع 
الشوكوالته غريب األطوار، بفضل جهود املنتج 
أنتج  الــذي  هايمن،  ديفيد  األميركي  البريطاني 
سلسلة هـــاري بــوتــر، و»الــوحــوش الــرائــعــة وأيــن 
يــمــكــن الــعــثــور عــلــيــهــا« )2016( لــديــفــيــد يــاتــس، 
الـــذي تــبــدأ عــروضــه الــتــجــاريــة األمــيــركــيــة فــي 18 

نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. 
ي عن عالم الكاتب 

ّ
»وارنر« ليست مستعدة للتخل

اإلنــكــلــيــزي روالــــد دال، بــعــد إنــتــاجــهــا »تــشــارلــي 
بـــورتـــون،  لــتــيــم   )2005( الـــشـــوكـــوالتـــه«  ومــعــمــل 
بــاإلضــافــة إلـــى كــومــيــديــا موسيقية تــرتــكــز على 
الــقــّصــة نــفــســهــا، عــلــمــا أن املـــخـــرج األمــيــركــي مل 
سينمائيا  اقتباسا   ،1971 عــام  ق، 

ّ
حق ستيوارت 

للرواية نفسها، أّدى فيه جن وايلدر دور وونكا. 
لــن يــكــون املـــشـــروع الــجــديــد اقــتــبــاســا لــكــتــاب من 
فات دال، تحتل شخصية ويلي وونكا مكانا 

ّ
مؤل

ـــ »تـــشـــارلـــي ومــعــمــل الــشــوكــوالتــه«  لــهــا فــيــهــا، كـ
العظيم«  الزجاجي  واملصعد  و»تشارلي   )1964(
الشخصية  ــــذور  جـ ــــروي  يـ لـــن  ــه  أنــ كــمــا  )1972(؛ 
 أســــــاســــــّي« لــنــجــاح 

ٌ
ــل ــ ــامــ ــ ــا. الــــســــّريــــة »عــ ــهـ ــفـــسـ نـ

ــــروع، كـــمـــا يــــتــــرّدد فــــي صـــحـــف ســيــنــمــائــيــة  ــــشـ املـ
متخّصصة، واملعلومات حوله قليلة لغاية اآلن، 

سما حسن

ــــن  ــــزوجـ »ريـــــــــــد هـــــــــــــارت« هـــــــو اســـــــــم مـــــــشـــــــروع لـ
ــم ألن الــلــون  ــ ــذا االسـ فــلــســطــيــنــيــن، اخـــتـــارا لـــه هــ
األحـــمـــر هـــو الـــلـــون الــغــالــب عــلــى خــيــوط تطريز 
األثواب التراثية القديمة، كما أن هذه التطريزات 
باقية في القلب رغم محاوالت طمسها، فلذلك كان 
اختيار هذا االسم ملشروع الزوجن الفلسطينين 
املقيمن في الخليج؛ وألنهما قررا إحياء التراث 
املميز  الــثــوب  خـــالل  مــن  ــــي  واألردنــ الفلسطيني 
لهذين البلدين، ونتيجة للتقارب الشديد بينهما 
فــال يمكن فصل أحدهما عــن اآلخـــر، عــالوة على 
األردن  إلــى  الفلسطيني هاجر  الشعب  أن معظم 

والتحم مع شعبه بعد نكبة فلسطن.
أم عبد الرحمن هذه كنيتها واسمها سعاد عبد 
الــلــه حــســن  »33 ســنــة« مــن نابلس وتعيش مع 
زوجــهــا وأوالدهـــــا فــي دولـــة قــطــر، وقـــد افتتحت 
مشروعها قبل عامن، بهدف الحفاظ على أصالة 
الفلسطيني واألردنــي، وكذلك تقديم هذا  الثوب 
التراث املمتد والصالح لكل زمان ومكان للنساء 
الــخــلــيــجــيــات، وتــعــريــفــهــن بـــفـــن الـــتـــطـــريـــز عــلــى 
القماش؛ والذي تميزت به نساء فلسطن واألردن 
على مر التاريخ، وقد لقي مشروعها مع زوجها 
إقــبــااًل مــلــمــوســا، رغـــم قــصــر املـــدة الــتــي بـــدأ بها، 
وقد بدأ الزوجان الترويج ملشروعهما من خالل 

مواقع التواصل االجتماعي.
ــن بـــاإلعـــجـــاب  ــمــ ــروع أم عـــبـــد الــــرحــ ــ ــشـ ــ حـــظـــي مـ

ى كتابة 
ّ
 بات معروفا أن سيمون ريش سيتول

ْ
إذ

املغامرات الجديدة لوونكا، وأن تشارلي الصغير 
لن يحضر في الفيلم الجديد، لكن، هناك احتمال 
ق املشروع 

ّ
كبير أن يظهر في تتٍمة له، في حال حق

نجاحا تجاريا مطلوبا.
أّدى الشخصية هــو جوني  الـــذي  املــمــثــل األخــيــر 
ـــق نــحــو 475 مــلــيــون 

ّ
ــــذي حـــق ــــب، فـــي الــفــيــلــم الـ ديـ

دوالر أميركي إيــرادات دولية، في مقابل ميزانية 
لكن  أمــيــركــي.  دوالر  مليون   150 بلغت  إنتاجية 
املعلومات القليلة املنشورة حول املشروع لم تذكر 
ما إذا كان لديب دوٌر في الفيلم الجديد هذا، أو ال.

الـــذي يمتلك  الفيلم حكاية ويــلــي وونــكــا،  يـــروي 
الــشــوكــوالتــه، ولديه  قـــدرات سحرية فــي صناعة 
ر  ُيــقــرِّ ــــواع وأطــيــبــهــا.  األنـ أفــخــر  مصنع لتحقيق 
إجـــراء مسابقة لــأطــفــال، تتيح ملــن يحصل على 
الشوكوالته،  ألواح  عة في 

ّ
»بطاقات ذهبية« موز

فرصة التجّول داخل املصنع، برفقة وونكا نفسه. 
ويكون الصبي تشارلي أحد الفائزين، هو املقيم 
مع والديه وجّديه وجّدتيه، في جّو عائلي لطيف 
وحميم وهـــادئ، علما أن أحــد جــّديــه كــان يعمل 
املصنع،  داخــل  الرحلة  املصنع نفسه سابقا.  في 
قة 

ّ
أمـــورًا كثيرة متعل مــع أطــفــال آخــريــن، تكشف 

 طفل ُيظهر 
ّ

بالتربية والسلوك األخالقي، ألن كل
بعض »املساوئ« التي اكتسبها من أهله، والتي 
يــواجــهــهــا تــشــارلــي بلطفه وُحــســن تــصــّرفــه، ما 

يثير إعجاب وونكا.
فــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات الــفــائــتــة، أراد بــورتــون 
اقتباس الرواية مجّددًا، بعد اقتباس ستيورات، 
الـــذي لــم ينل إعــجــاب دال أبـــدًا، مــا جعله يرفض 
السينمائّي حصل،  لكن  بشّدة.  بورتون  مشروع 
عام 1998، على الحقوق املطلوبة، بعد رحيل دال، 
من ورثته، وبدأ تنفيذ املشروع عام 2003، مرتكزًا 
عــلــى نـــجـــاٍح تــــجــــارّي مـــقـــبـــوٍل لــفــيــلــمــيــه »كــوكــب 

القرود« )2001( و»بيغ فيش« )2003(. 

الفلسطيني  الـــثـــوب  تــقــدم  واالنـــتـــشـــار؛ ألنــهــا ال 
ــثــــوب األردنـــــــي فـــقـــط، ولــكــنــهــا تـــحـــرص على  والــ
التواصل مع سيدات في فلسطن واألردن يقمن 
بتطريز قطع أخــرى من املالبس واإلكسسوارات 
ــــت تجد  ــا زالـ الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم لــلــزيــنــة، ومــ
في  ويــرغــن  عنها،  يسألن  نساء  فهناك  طريقها 
اقــتــنــائــهــا مــثــل »الــعــصــبــة والــطــاقــيــة والــعــرجــة«؛ 
وهي قطع مطرزة تزين الرأس والعنق، وتضاف 
لها ملسات عصرية مما يجعلها جميلة وجذابة، 
وقد تهافتت عليها نساء من السعودية والكويت 

وقطر ودولة اإلمارات العربية املتحدة.
الفلسطيني  لــلــتــطــريــز  الــرحــمــن  عــبــد  أم  تــضــيــف 
ــثـــوب  ــعــــرض الـ ملــــســــات عــــصــــريــــة، وال تـــكـــتـــفـــي بــ
الــفــلــســطــيــنــي بــشــكــلــه الــتــقــلــيــدي عــلــى صفحتها 
عــلــى »فــيــســبــوك«، وحــســابــهــا عــلــى »انــســتــغــرام« 
بــل تتجاوز ذلــك وتــقــدم تصميمات مــطــرزة على 

املالبس العصرية.
تـــطـــمـــح أم عــــبــــد الــــرحــــمــــن وهـــــــي تــــوفــــر خـــدمـــة 
مشروعها،  تطور  أن  للزبائن  املنزلي  التوصيل 
وأن تقدم تصميمات جديدة مثل املالبس املنزلية 
البيت،  ربـــة  تــنــاســب  بحيث  واملـــطـــرزة  البسيطة 
قــلــيــال إال أن ســعــادتــهــا  مـــا زال  الـــربـــح  أن  ورغــــم 
بالحفاظ على تراث األجداد ال يوصف، وتعريف 

الزبائن بحكاية كل تطريزة. 
وقـــصـــة كـــل قــطــعــة مــكــمــلــة لــلــثــوب وكـــيـــف كــانــت 
تــســتــخــدم قــديــمــا يــعــتــبــر إنـــجـــازًا بــالــنــســبــة لها 

ورسالة يجب أن تكملها.

بين التهديد والتنفيذ... والبحث عن الشهرة

)Getty(  المخرج أسامة محمد والممثلة نورما عمران في مرهجان السينما العالمية نيويورك

لم تكن قضية 
االعتداء على 

المغنية اللبنانية هيفا 
وهبي قبل أيام في 

باريس، االولى من 
نوعها، قبل عامين 

تعرضت وهبي 
لسرقة مقتنياتها 

في القاهرة

سرقة الفنانين 
حول العالم

مغامرة لويلي وونكا الجديدة

فنون وكوكتيل

أحالم في باريس أيضًا 
ــامــــن، نـــشـــرت أنــهــا  الـــفـــنـــانـــة أحــــــالم وقـــبـــل عــ
تمكن  إذ  أيضا،  باريس  في  للسرقة  تعرضت 
ــا الــتــي  ــة حــقــيــبــة يــــدهــ ــرقــ الــــلــــصــــوص مــــن ســ
كــانــت تــحــتــوي عــلــى بــطــاقــات مــالــيــة، وبعض 
املـــجـــوهـــرات الــخــفــيــفــة إضـــافـــة إلــــى ســاعــة يد 
ماركة رولكس قالت إحالم إن قيمتها حوالي 
مـــائـــة ألـــــف يـــــــورو. يـــومـــهـــا نــقــلــت الــصــحــافــة 
الفرنسية الخبر وتناولته بشكل الفت ما عزز 

ُسمية الخشاب، في شهر أيار/مايو املاضي، 
لــســرقــة مجموعة مــن مــجــوهــراتــهــا مــن شقة 
فــي دبــــي، وحــــررت خــشــاب محضرًا  تملكها 
ــز الـــشـــرطـــة ملـــعـــرفـــة كــيــفــيــة دخــــول  ــــدى مـــركـ لـ
الــلــصــوص إلـــى الــشــقــة، خــصــوصــا أن املبنى 
الذي تقطنه خشاب محاط بكاميرات تفتيش 
ــة ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول املـــاضـــي  ــ ــدايـ ــ تـــقـــنـــيـــة. وبـ
»راب« األميركي دريك وهو  تعرض مغني الـــ
صــديــق املــغــنــيــة ريــهــانــا، لــســرقــة حــقــيــبــة يد 

كالم الفنانة أحالم بخالف الفنانة هيفا وهبي 
التي التزمت نشر تغريدات على موقع تويتر 
وسناب شات تروي تفاصيل غير دقيقة عن 
الــحــادث الــذي ادعــت أنها تعرضت لــه. وقبل 
عامن تعرضت أيضا املمثلة املصرية غادة 
ــرازق لــســرقــة خـــاتـــم ثـــمـــن، واتــهــمــت  ــ ــ عــبــد الـ
يــومــهــا مــديــرة أعــمــالــهــا بــذلــك، لــكــن املتهمة 
التحقيقات  إليها، ولــم تخرج  سب 

ُ
ن نفت ما 

الـــرازق،  عبد  زميلة  وتــعــرضــت  نتيجة.  بــأي 

كانت بحوزته وقيل إنها تحتوي على ثالثة 
مالين دوالر أميركي، وفق ما تناقلته مواقع 

اإكترونية غربية، عن الحادثة.

السياسة أيضًا
ــهـــدف الـــوحـــيـــد ملــجــمــوعــة  ــم تــكــن الـــســـرقـــة، الـ لـ
ــتـــداءات الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــفــنــانــون في  االعـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. الــســيــاســة، واإلعـــجـــاب 
أيــضــا مصدر  الــهــوس بالفنانن هــي  لــدرجــة 

غني 
ُ
لسلسلة اعتداءات تعرض لها كثيرون. امل

املــصــري تــامــر حــســنــي، تــعــرض لسلسلة من 
االعتداءات في لبنان، ففي عام 2014 وبعدما 
ــّم إلـــغـــاء حــفــل حــســنــي فـــي بـــيـــروت قــيــل إنــه  تــ
تعرض  ملحاولة سرقة، والعام املاضي وأثناء 
مشاركته في تصوير برنامج »فويس كيس« 
فيه  يقول  اللبنانية  الشرطة  إلــى  ببالغ  تقدم 
إنــه تعرض ملحاولة سلب سيارته وهــي نوع 
»جاغوار« بعد مطاردة من شاب على الطريق 

املؤدي إلى الفندق الذي يقيم فيه. تامر حسني 
أيـــضـــا، تـــعـــرض لـــلـــضـــرب، مـــع بـــدايـــة الـــثـــورة 
املــصــريــة عـــام 2011 مــن قــبــل مــتــظــاهــريــن في 
التحرير، بعدما صــّرح بأنه مــع نظام  مــيــدان 
الــرئــيــس املــخــلــوع مــحــمــد حــســنــي مـــبـــارك، ثم 
حاول املشاركة في تظاهرات ميدان التحرير، 
ــه بــــرفــــض الــــشــــبــــاب املــعــتــصــمــن  لـــكـــنـــه جــــوبــ

وجوده معهم في امليدان، وتعرض للضرب.

مهووسون 
ــأتــــي بـــعـــض االعــــــتــــــداءات عـــلـــى الــفــنــانــن  وتــ
أحيانا كثيرة ألسباب ال عالقة لها بالسرقة، 
بــل بــاإلمــكــان تصنيفها فــي خــانــة اإلعــجــاب 
ملــجــمــوعــة مـــن املـــهـــووســـن بــالــفــنــان نــفــســه، 
لسنوات  عانت  مشعالني  باسكال  فالفنانة 
ــذي اضــطــر  ــ مــــن قــضــيــة املـــعـــجـــب املــــصــــري الــ
األمــــن الــعــام الــلــبــنــانــي إلـــى تــوجــيــه إنــــذارات 
هددها  بعدما  ملشعالني،  الــتــعــرض  بعد  لــه 
بالقتل، لسبب واحــد أنها رفضت الــزواج به 
منذ سنوات، وقبل ارتباطها وإنجابها بعد 

الحادثة مباشرة.
اللبنانية  الفنانة  أعمال  مدير  توجه  وكذلك 
بعدما  التهديدات  من  بسلسلة  مايا نصري 
ــــرك عــمــلــه مــــع نــــصــــري، وحـــــــاول ابـــتـــزازهـــا  تـ
ــقـــول فــيــهــا إنـــه  ــريـــق رســــائــــل يـ بــــاملــــال عــــن طـ
ما  لنصري،  حميمة  فيديو  مقاطع  سينشر 
اســتــدعــى الــتــقــدم بــبــالغ إلــــى الــشــرطــة الــتــي 
وجدت بالفعل وثائق التهديد على حاسوبه 
وهاتفه، فحوسب ووقع إقرارًا بعدم التعرض 
ملايا نصري بعدما فجر مفاجأة بأنه تزوج 
الفنانة مايا نصري عرفيا، لكنها قررت  من 

االستغناء عن خدماته لذلك هددها.
وتشابهت أحداث قصة الفنانة مايا نصري 
مع قصة املطربة األردنية ديانا كرازون التي 
اتهمت مدير أعمالها السابق محمد املجالي 
بابتزازها بعد تهديدات تعرضت لها تكشف 
عن نية املجالي قتلها وحرقها بماء النار إن 
إال  القصة  تنتهي  ولــن  ملطالبه،  تستجب  لــم 

بعد تدخل القضاء والفض في هذا النزاع.

يبتز مديرو األعمال 
الفنانات بعد تعرضهم 

للطرد من عملهم

)Getty( يساعدكم السفر على االكتشاف
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جوني ديب في لقطة من فيلم تيم بوروتون

تامر حسني )العربي الجديد(

أحالم )العربي الجديد(

ديانا كرازون )العربي الجديد(

)Getty( هيفا وهبي



هــذه املــديــنــة درس الــفــن فــي »املــدرســة العليا 
الــجــمــيــلــة« بــن عــامــي 1957 و1963،  لــلــفــنــون 
ثم عاد ليصبح أستاذًا زائرًا فيها عام 1973، 
وأســـتـــاذًا دائــمــا ملـــادة الــرســم مــنــذ عـــام 1980. 
حصل خالل مسيرته الفنية على عدة جوائز 
ــــى« فــي »مــعــرض  منها »جـــائـــزة الــنــحــت األولـ
ــام 1956 عــــن تــمــثــال  ــ الـــربـــيـــع« فــــي دمـــشـــق عـ
»الــجــوع«، وجــائــزة »كــارل هوفر« للرسم عام 
عــام 2002.  كما  تيلر«  »فــرِيــد  1966، وجــائــزة 
أشرف على العديد من ورش العمل في »دارة 
الفنانن  استقطبت  التي  عــّمــان،  في  الفنون« 

الشباب.  
يمكن تقسيم تجربته الفنية إلى أربع مراحل 
زمنية تحّددها الثيمات التي اشتغل عليها 
ــّصــــاب بــاشــي  الـــفـــنـــان. الـــجـــســـد هــــو ثــيــمــة قــ
منذ  عليها  االشتغال  بــدأ  والتي  األساسية، 
أن كــان في دمشق. جسد غريب هزلي، لكنه 
مــخــيــف. ِنـــَســـُبـــه الــتــشــريــحــيــة غــيــر مــســتــقــرة 
فرأسه يكبر بشكل مبالغ وكاريكاتوري كما 
في لوحة »منيف رزاز« و»خدوج«، أو يصغر 

كما في لوحة »ثالثة صبية من فلسطن«.

ــّصــــاب بـــاشـــي فــــي تــلــك  يـــبـــدو أن هـــاجـــس قــ
ــان اكــتــشــاف أبــعــاد جــديــدة وغير  الــفــتــرة، كـ
ب فيخفيه وراء 

ّ
املــعــذ الــجــســد  لــهــذا  مــألــوفــة 

جسد آخر، ليبدو االثنان كما لو أنهما واحد 
لــه أربــعــة أذرع، أو يــخــرج مــن صـــدره ذراعـــا 
لوحة  فــي  كما  بالعن  لتلعب   

ً
مثال إضافية 

»الــزوج«. ورغم السخرية الحاضرة من دون 
افتعال، هناك حالة سوداوية »ميالنكوليا« 
تسم تلك املجموعة تذّكر بأجواء النرويجي 
إذ  مــا،  إلــى حــد  مــونــخ )1944-1863(  إدوارد 
االنشغال بثيمة  الفنانان من حيث  يتقاطع 
اإلنسان وأسئلته الوجودية في عالم ضجر 

بائس تسوده الوحدة واملوت.
الجسد  يغيب  السبعينيات،  فــتــرة  فــي  لــكــن 
الــكــامــل فـــي أعـــمـــال الــفــنــان الـــالحـــقـــة، لــتــبــدأ 
الــرأس. في البداية رأس كبير يحتل  مرحلة 
الــفــنــان  بــالــكــامــل ليختصره  الــلــوحــة  فــضــاء 
بــعــدهــا، مــبــرزًا الــفــم والعينن واألنـــف فقط. 
لــم يــــأِت الــــرأس أو الــوجــه عــن فــكــرة مسبقة 
ليصبح  تــراكــم وبحث دؤوب  نتيجة  وإنــمــا 
ــة. »إنــهــا  ــان الـــخـــاصـ ـ

ّ
ــن ــفـ مـــع الـــوقـــت قــصــة الـ

الهامة في أعمالي، أي رأس  إحــدى السمات 
اإلنـــســـان، وجـــه اإلنـــســـان الــــذي أصــبــح الــكــل. 
يــقــول  واألرض«  والـــســـمـــاء  الــجــســد  أصـــبـــح 
ــــرأس في  الـــراحـــل عـــن عــالقــتــه بــمــوضــوعــة الـ

إحدى املقابالت.
لــكــن قــّصــاب بــاشــي سيهجر هـــذا »الــــرأس«، 
ـــتـــا لــيــنــهــمــك بــمــوضــوعــة أخــــــرى، وهــي 

ّ
مـــؤق

الطبيعة الصامتة. قد يبدو انشغاله الجديد 
بــعــيــدًا عـــن الــتــشــخــيــص غــيــر أن الــتــأمــل في 
نـــدرك  يجعلنا  الــصــامــتــة  طبيعته  مـــفـــردات 
أنــهــا تــتــقــاطــع مــع مــوضــوعــاتــه الــســابــقــة، ال 

سّيما من حيث آلية أو تكنيك بناء اللوحة.
أواســط  الصامتة في  الطبيعة  بــدأت مرحلة 
السبعينيات بعد إقامته في »مدينة الفنون« 
تـــطـــّورت  حــيــث  ــاريــــس،  بــ فـــي   cité des arts
خـــاللـــهـــا تـــجـــربـــتـــه الـــلـــونـــيـــة كـــمـــا اســـتـــعـــاد 
ــــب عـــنـــه فــي  ــّي ــ

ُ
ــوء الــــــذي غ ــع الــــضــ ــة مــ ــعـــالقـ الـ

برلن الضبابية. يقول مدير »متحف برلن 
تأثير  عــن  ميركريت  ويـــورن  الحديث«  للفن 
تــجــربــة بـــاريـــس عــلــى ألـــــوان قـــّصـــاب بــاشــي 
»أصــبــح الــلــون ال يلتصق بــاألشــيــاء، أصبح 
يخترق  ملّون،  ينطلق كضوء  منها،  يتفّجر 
الــصــورة إلــى أعــمــاق الــظــل، مهتزًا متماوجا 
بــــذبــــذبــــات دقـــيـــقـــة بـــحـــيـــث أصــــبــــح الــشــكــل 

محمد عمران

ونــــــحــــــن نـــــتـــــأمـــــل وجــــــــــــوه مــــــــــروان 
نا رغبة في معرفة 

ّ
الطوالنية، تحتل

نــجــزت فــيــه. قــد تبدو 
ُ
الــزمــن الـــذي أ

مــــن طـــريـــقـــة بــنــائــهــا أنـــهـــا ُرســــمــــت بــعــفــويــة 
ــة، ولـــكـــن تـــجـــاور األلـــــوان  ــرعــ ــفـــوان وســ ــنـ وعـ
الحاّرة والباردة وتشابكها وتراكم اللمسات 
وتــمــوضــعــهــا بــرهــافــة وإتـــقـــان عــلــى الــلــوحــة 
ــســجــت عــلــى مــهــل كــمــا ينسج 

ُ
يــشــي بــأنــهــا ن

الحائك املاهر سّجادته الشرقية.
ــــروان  تـــمـــتـــّد تـــجـــربـــة الــتــشــكــيــلــي الــــســــوري مـ
قّصاب باشي، الــذي غادرنا أول أمــس، ألكثر 
مــن نــصــف قـــرن. اســتــطــاع الــفــنــان خــاللــهــا أن 
يصنع حضورًا خاصا في املحترف التشكيلي 

األوروبي والعربي، على حٍد سواء.
ــاط التشكيلية  ــ ولـــد مــــروان )يـــقـــّدم فــي األوسـ
عــــام 1934  فـــي دمـــشـــق  فـــقـــط(  بــاســمــه األول 
حيث درس »اآلداب« في جامعتها ملدة عامن 
إلى  بعدها  ليغادر  الخمسينيات،  منتصف 
بــرلــن حــيــث اســتــقــر حــتــى لحظة رحــيــلــه. في 

علي جازو

ــروان قـــّصـــاب بــاشــي إلـــى الــتــصــويــر  ــ جـــاء مـ
من الحكاية – الوجه، من الجسد - السيرة. 
ه إلى اللون والضوء والظل داخل 

ُ
ف بدأ تعرُّ

دكان نّساخ دمشقي، هناك شهد أول لوحة، 
وســـرى فــي داخــلــه شــعــوٌر فــريــد بــالــنــشــوة، 
الكزبري  ألوانا من محل  وسرعان ما جلب 
ــك الــــيــــوم  ــ ــ عــــلــــى ضــــفــــاف بــــــــــردى، ومــــنــــذ ذلـ

الدمشقي البعيد بدأت الرحلة. 
ل األقرب واألصعب: النظر والتحديق في 

ّ
فض

ما هو قريب وربما سابق على التعبير نفسه؛ 
فالوجه بما هو تكثيف للجسد، يسبق القول 

مثلما تسبق الصورة الكلمة. 
كان هذا امللتقى األولي والحميم مكان امتحاٍن 
جــســدي داخـــلـــي مـــديـــد، كـــان إظـــهـــارًا للجوف 
والــداخــل. كــان بــدايــة ســرعــان مــا تحّولت إلى 
طريق طويل، وتجّمعت الحكايات داخل بؤرة 
ــــل الــوجــهــة  ــمــت واتــســعــت وبــقــيــت داخـ

ّ
تــضــخ

ــدرامـــي من  الــكــثــيــفــة نــفــســهــا. حــضــر الــحــس الـ
الــتــأّمــل الصوفي ومــأزق  خــالل نقيضن هما 
ــــود اإلنــــســــانــــي، الـــتـــســـامـــي والــــغــــوص،  ــــوجـ الـ
البعد والــقــرب. مــن هنا ربــمــا كــانــت الــوعــورة 
الثبات  من  النقي،  الصفاء  من   

ً
نجاة الترابية 

والجمود، وكانت املتانة دربا يعيد الحفر في 
الحكاية األولى نفسها، في لحم الوجه وترابه 

وتجاويفه ومنعرجاته. 
الــوجــه.  فــي  ثــم يتكثف  ــســع 

ّ
الجسد ويــت يكبر 

ــــى مـــركـــز مــشــّع.  يــتــحــّول الـــوجـــه إلــــى نــبــع وإلـ
ــر يــكــاد  ــبــــاشــ هـــــذا االســـتـــقـــبـــال الـــوجـــهـــي واملــ
إلـــى احتفال  يــتــحــّول  الــلــوحــة،  يختصر عــالــم 

مروان في مكان 
بين برلين ودمشق

اشتغل التشكيلي السوري مروان قّصاب باشي، الذي رحل أول أمس، ألكثر من نصف 
قرن، في قلب ثقافتين ومحترفين؛ شرقي وغربي. وانهمك في عدة مراحل منفصلة 

بثيمات الجسد والوجه والطبيعة الصامتة والدمية، صانعًا لنفسه مجموعة خاصة 
من األلوان، ال تأتي من المصنع مباشرة أو من الكيمياء، إنها تأتي من األصابع، من القلب

فّضل األقرب واألصعب: 
النظر في ما هو قريب 

وربما سابق على التعبير 
نفسه؛ فالوجه بما هو 

تكثيف للجسد، يسبق 
القول مثلما تسبق 

الصورة الكلمة

مثلما تسبق الصورة الكلمة

عالم بائس تسوده الوحدة والموت

يمكن تقسيم تجربته 
الفنية إلى أربع مراحل 

وفقًا لثيماتها

الموت حاضر باستمرار 
إلى جانب االمتالء بالحياة 

النابضة

المتوسطي«  »السيمبوزيوم  انتظم  حين 
مؤخرًا  التونسية،  الحمامات  مدينة  في 
تكريم  فيه  مبرمجًا  كــان  الشهر،  هــذا 
عن  اعتذر  أنه  غير  باشي،  قّصاب  مــروان 
شــارك  لكنه  صحية،  ألســبــاب  الــحــضــور 
بكلمة مسّجلة من تسع دقائق تحّدث 
فيها عن تجربته التي قال عنها »وجدت 
ضــرورة  وأّكـــد  بــرلــيــن«.  فــي  دمشقي 
من  المنبثقة  الفنية  للفكرة  اإلخــاص 
النفس  عن  التعبير  »محاولة  فـ  ــذات،  ال
هي التي ُتظهر بعد سنوات، قد تكون 

20 أو 30، شخصية الفنان ورسالته«.

كلمته األخيرة

2425
ثقافة

فّواز حداد

شير عليه بوجود وثائق 
ُ
عندما أنهى املؤرخ فرتو كتابه عن »حصار مالطة« أ

حها، فأجاب بأن ذلك أصبح متأخرًا ألنه 
ّ
لالستعانة بها ليدعم روايته وينق

أتّم حصاره. فالحصار خرج من يده ملجّرد أنه انتهى منه. اإلهمال أبسط 
ما ينال من الحقيقة، ولو كان عن كسل. ماذا لو كان الحصار معّرضًا ملا 
يزيد عن اإلهمال، بالتزوير والتزييف واإلخفاء والتجاهل؟ األكثر إشكالية 

إحالته إلى شيء آخر، ربما إلى نقيضه. 
يجد بعض املؤّرخني في الوثائق عقبات تعيقهم عن كتابة تاريخ ال تقّيده 
هــذا في حال  فيه على هواهم.  تاريخ يسرحون  الحقائق، قد يرغبون في 
تسّهل  ال  عقبة،  والتوثيق  والتقّصي  الــتــحــّري  فــي  فيجدون  النية،  حسن 
عملهم، فالوصول إلى أكبر قدر من الحقيقة ليس الغاية، ولم يكن الهدف. 

بالنسبة إليهم، ملاذا الحقيقة؟ ومن يهتم بها؟ العالم في غنى عنها.
ــام يــســيــر عــلــى هـــذا املـــنـــوال وأســــوأ، مــا نـــراه ومــا  مــا يــجــري فــي هـــذه األيــ
بكل  تكذيبه  تعمل على  والدماء.  والجثث  العيان  بالصور وبشهود  ق 

ّ
يوث

جسارة دول تورد روايات أخرى تتجاهل الواقع املحتقن بمآسي ماليني 
االستبداد تستعني بشركات عالقات  دول  أن  رادٍع، حتى  ودونما  البشر 
أخطاء  نتاج  أنها  على  العذابات  وتصوير  الشر،  بتجميل  مختّصة  عامة 

الضحايا. 
ليل نهار،  املــدنــّيــني فــي حلب وتقتل األطــفــال  الــروســيــة  الــطــائــرات  تقصف 
الطائرات نفسها تقصف شاحنات املساعدات، ومن قبلها كانت وما زالت 
رمى على األفران واملستوصفات، بينما رؤساء بلدان 

ُ
ت البراميل املتفّجرة 

وفي  األرض  على  قة 
ّ
املوث الوقائع  أن  من  الرغم  على  الجرائم  هــذه  ُينكرون 

د أن العمليات مقصودة، لم تحدث نتيجة خطأ في اإلحداثيات. 
ّ
السماء، تؤك

ــكــران صـــورة عــمــران الــنــاجــي مــن الــقــصــف. ومــا نشر 
ُ
لــذلــك ال عجب فــي ن

 شهادة على اإلجرام 
ّ
صورته على الصفحة األولى ملختلف جرائد العالم إال

العالم  يقنعون  أنفسهم  املجرمون  بينما  األطفال،  املمارس ضد  الوحشي 
إلى  الكذب  أنها مفبركة، اإلنكار يتجاوز  بأنها دعاية سياسية، ويزعمون 

الخداع عن عمد.  
الحقبة  ــرى كيف سيكتب مؤّرخون تاريخ هذه 

ُ
ت الطاغية،  املوجة  إزاء هذه 

ب الجانب األكبر 
ّ
 وتدور وتتجن

ّ
السورية، بينما حركة السياسة الدولية تلف

مما يجري وتذهب إلى تبرئة الجناة، والتركيز على اإلرهابيني املتطرفني، 
 بالنظر إلى األصل، 

ّ
وتتغافل عن جرائم النظام، مع أن املشهد ال يكتمل إال

فاإلرهابيون لم يأتوا من فراغ، وال من الدين، أو من خارج البالد فقط. بل 
جاؤوا من االستبداد والقمع والسجون.

ليست قصة الحقيقة املغّيبة، وال صراع الحقائق واألكاذيب، وال في انتفاء 
السالح،  القتال يسود  االعــتــراف... ففي ساحات  إلــى  ما يضطر املجرمني 
الكذب  د 

ّ
الحقائق. بينما في ساحات اإلعــالم يتجن أمــام  وإن وقــف عاجزًا 

ـــف ضــد املــآســي والــشــقــاء، وُيـــمـــاِرس الطغيان 
ّ
للتشكيك بــالــجــرائــم، وُيـــوظ

اآلن، ومن  العدالة  لــدوٍل مستبدة وطموحات إمبراطورية...  السافر إرضــاًء 
الظلم أن تترك الحقيقة للتاريخ فقط، إذ حتى العدالة تفقد معناها.

العدالة اآلن

سيرة

خالصات

ل 
ّ
لكي يتحل الــصــورة،  يتداخالن في  واللون 

املوضوع، ثم ينضّمان من جديد إلى عملية 
الخلق في الرسم«. 

اعتمد الــفــنــان الــراحــل فــي اخــتــيــار مــفــردات 
الحياة  الصامتة على عناصر من  طبيعته 
الــيــومــيــة، فــقــد رســـم األشـــيـــاء املــتــراكــمــة من 
دون تــرتــيــب، عــلــى طــاولــة املــرســم؛ الفاكهة 
الخبز..  وأرغــفــة  الرسم  وأدوات  والسكاكن 
إلخ. غير أن ما يلفت النظر في هذه التجربة 
عن  مختلفا  مفهوما  تــقــّدم  يجعلها  والـــذي 
اشتغال  النمطية؛  الصامتة  الطبيعة  فكرة 
قــّصــاب بــاشــي عــلــى عــامــل الــزمــن وتــأثــيــره 
على األشياء، وعلى حّد تعبير الناقد كنون 
»الحياة  فــإن  الفنان  لتجربة  املتابع  تيغرز 
والــتــفــّســخ يــتــداخــالن وكــأنــهــمــا فـــي وحـــدة 
متكاملة... نرى املوت حاضرًا باستمرار إلى 

جانب االمتالء بالحياة النابضة«.
ــة تــنــبــثــق مــرحــلــة  ــتـ ــامـ مــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــصـ
جديدة وهي الدمية في مطلع الثمانينيات؛ 
نستطيع أن نبحث مطّواًل عن الدوافع التي 
جــعــلــت  قـــّصـــاب بـــاشـــي يــمــيــل إلــــى عنصر 
لكن  متنّوعة.  مــن دالالت  ملــا تحمله  الدمية 

وإلى استقبال، إلى ضم وجمع غزيرين. غير 
فــهــو مــمــتــلــئ بالسعة  أن االخـــتـــصـــار خـــــادع، 
ومضموم على خصوبة لونية حارة. يمكننا 
 
ّ
القول إن شغفا مرآتيا يحّرك مبدأ اللوحة، أن

املــرئــي مــن الــوجــه لــم يعد الــوجــه فحسب، بل 
يكاد الوجه يُمحى خلف أديم األرض وخلف 
السيرة الذاتية وخلف مرور الزمن. إنه يبتعد 
لــو يغوص فــي مياه عميقة، وما  ويــنــأى كما 
يــطــفــو هــو مــا لــم يــعــد مــن املــمــكــن عـــودتـــه، ما 
يطفو هو الطريق واملعبر، هو السير والنظر 
 عن 

ّ
واالستعادة والحمل. غير أن مروان ال يكف

ــّره وبسطه وإحــضــاره. من  سحب الــوجــه وجـ
هنا الوجه هو هذا الدأب وهذه املساحة التي 
والحضور،  الغياب  والــبــعــد،  العبور  تمتحن 

الغيبوبة والذاكرة. 
تأتي الرهافة من الحلم، كما تأتي املتانة من 
ر. ما هو معّوج ومتداخل ومرّكب 

ّ
التجذ قوة 

حــصــيــلــة حــلــم يــقــلــب مـــراتـــب الـــزمـــن، ومـــا هو 
حصن ومتن أقــرب إلــى تحّجر حميم، أقرب 
الــوجــه، وتحويل  إلــى تحقيب الطبيعة داخــل 
ــــى مــخــتــبــر لــلــطــبــيــعــة. ثـــمـــة مــــا هــو  الــــوجــــه إلـ
ر وطـــاٍف 

ّ
ــــروان، مــا هــو مــتــجــذ ـــَجـــرّي لـــدى مـ

َ
ش

ـــغـــاِصـــن. بـــهـــذا املــعــنــى فـــالـــوجـــه لـــم يعد 
َ
وُمـــت

وجــه اإلنــســان فحسب، إنــه الوجه الــذي عاش 
ورأى، رحــل وســافــر وتــحــّول وتــذّكــر، استقبل 
واســتــعــاد. إنــه بــهــذا املعنى أيــقــونــة اإلنــســان، 

حكايته ومسار معناه.

الواضح من متابعة تجربة الفنان الطويلة 
والــغــنــيــة أن خــيــاراتــه املــتــنــّوعــة نــابــعــة، في 
املقام األول، عن الحرية في اختيار مواضيع 
لوحاته، وقد يكون الدافع هو ببساطة رغبة 
الــوقــوع في فخ امللل. فالدمية كما  في عــدم 
اكتشاف  إلعــــادة  حــّجــة  الــصــامــتــة  الطبيعة 
ذلك  اللوحة. في  األشــيــاء وتجسيدها على 
يرى الكاتب العربي الراحل وصديق الفنان، 
عبد الرحمن منيف، أن الدمية هي استراحة 
من الوجوه؛ فيقول »وصلت وجوه قّصاب 
ت، األمر 

ّ
باشي إلى حالة من العذاب والتفت

الــــذي جــعــلــه يــوقــف هــــذه املــرحــلــة ويــبــحــث 
عــن آفــــاق جـــديـــدة. كــانــت الــبــدايــة للطبيعة 
ــلــتــهــا الـــدمـــيـــة، ثــم 

ّ
ــتــــي تــخــل ــتـــة، والــ الـــصـــامـ

الــدمــيــة وحــدهــا مــوضــوعــا لعمله  أصبحت 
لبضع سنن«.

ــــف كـــتـــابـــا بــعــنــوان  ــ
ّ
ــــذي أل ــــالم مـــنـــيـــف، الــ وكــ

»مروان قصاب باشي.. رحلة الحياة والفن« 
املـــســـكـــون  ــام  ــالــــرســ فــ صــــائــــب؛   ،1996 ــام  ــ عــ
ــلــة مــرة 

ّ
بــالــوجــوه يــعــود إلـــى ثــيــمــتــه املــفــض

 ،
ً
محّمال التسعينيات  منتصف  فــي  أخـــرى 

هذه املرة، بروٍح جديدة.

ــــوه قـــّصـــاب بـــاشـــي الـــجـــديـــدة الــطــوالنــيــة  وجـ
أكــثــر اخــــتــــزااًل وتـــجـــريـــدًا. بــنــاؤهــا املــعــمــاري 
ــة الــضــّيــقــة  ــريـــشـ ــات الـ ــربــ ِحـــيـــك بــتــشــابــك ضــ
آٍن  والعريضة وبطريقة عامودية وأفقية في 
معا. لقد تحّول الوجه في التجربة الجديدة 
األلــوان  فيه  تتجاور  لوني غنّي  إلــى مختبر 
الباردة والحاّرة معا، لتشبه البساط املنسوج 

من دون أن يلغي هوية الوجه املتبّدد. 
عــــن الــــلــــون يــــقــــول قــــّصــــاب بــــاشــــي »تــتــغــّيــر 
عــالقــتــي بـــاأللـــوان مــع الـــزمـــن، وأســتــطــيــع أن 
التغّير  أتــحــّدث عن هــذا بعد تجربة طويلة، 
لنفسه  الفنان  يصنع  وهكذا  عضويا،  يأتي 
»بــالــيــت«، أي مجموعة خــاصــة مــن األلــــوان، 
ــذه ال تــأتــي مـــن املــصــنــع مــبــاشــرة أو من  وهــ
الكيمياء، إنها تأتي من األصابع، من القلب، 
ثم من عملية اكتشاف مستمّرة، ال تخلو من 

عنصر املغامرة«. 
ــــد مـــن أهــم  مـــــروان فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن هـــو واحـ
روا على تجارب العديد من 

ّ
املعلمن الذين أث

الفنانن الشباب، وهو من أبرز التشكيلين 
الذين شكلوا هوية خاصة أخذت وجّربت من 

وفي ثقافيتن مختلفتن.

إطاللة
تصويب

نوال العلي

في بعض أعمال عصر النهضة، 
القّديسني،  أقدام  كان يتم تشويه 
كأن يضاف إصبع سادس للقدم، 
مثلما هو األمر في لوحة »العائلة 
لكي  رومــانــو،  لـ جوليو  املقدسة« 
يــتــم تــمــيــيــزه عـــن الــشــخــصــيــات 
ــة أو لــجــعــل  ــلـــوحـ األخـــــــرى فــــي الـ

نسيانه صعبًا على من يراه. 
ربما يفعل مروان قّصاب باشي 
الشخصية  بــهــذه  نــفــســه،  األمــــر 
كبيرة الرأس، ذات األطراف اللينة 
عــلــى تفكيك  الــــقــــادرة  املــخــيــفــة، 
وتــركــيــب نــفــســهــا، كــمــا لـــو أنــهــا 
ــتــلــّوي فــي أي  الــحــركــة وال طليقة 

اتجاه وكيفما شاءت.
وإن كانت وجوه الفنان، أو وجهه 
 اهــتــمــام من 

ّ
املــتــعــّدد، يــأخــذ جـــل

يــقــرأ/يــرى أعــمــالــه، غير أن هناك 
ــــجــــذع، ربــمــا  شــيــئــًا فـــريـــدًا فـــي ال
مـــن األفـــضـــل أن نــســتــخــدم هــذه 
ــن »جـــســـد«،  ــــردة عـــوضـــًا عــ ــفـ ــ املـ
االنــــطــــبــــاعــــات  مـــــن  واحــــــــــدة  ألن 
التي تعطيها شخصيات  األولــى 
قــّصــاب بــاشــي، هــي أنــهــا جــذوع 
لها  نبتت  األغــصــان  مقصوصة 
رؤوس، أشجار بشرية مشّوهة؛ 
»أشــعــر أنــنــي شــجــرة« نــقــرأ في 
مــقــابــلــتــه مــع جــيــمــس بــــاري. في 
األعــــمــــال شخصية  ــن  مـ واحــــــدة 
ــذاء مـــن الــكــعــب  ــ رجــــل يـــرتـــدي حـ
العالي، آخر بثالث أذرع أو أربعة. 
ثمة وهــم بــأن هــذا الــرجــل واحــد، 
اثنان، ربما  وثمة وهــم آخــر بأنه 
ــد يــقــف خــلــفــه، مثلما  هـــنـــاك أحــ
يحدث في ألعاب الخدع البصرية. 
وهمية،  إلــيــه  بالنسبة  الــعــالقــات 
وكل شيء قابل للتشويه برتمّيٍة 
مــــكــــّررة، حــتــى صــحــن الــفــواكــه 
من  لوحاته  إحــدى  الطاولة،  على 
يظهر  الصامتة،  الطبيعة  مرحلة 

أقرب إلى صحن من النفايات.

الورقة البيضاء كالقماشة تحد كبير، ويبدو أن اإلنسان كلما تقّدم في العمر يشعر أنه الوجه أيقونة اإلنسان
أضعف في مواجهة هذا التحدي. اآلن أعيش هذه الحالة، إذ بعد سنوات متواصلة 
من التحضير، وبعد أن قرضت مثل فأر طنًا من الورق، وبعد أن استعدت كمًا هائًال من 

الذكريات، أشعر أنني أضعف.

ال تعادل  بأشياء  يقولون ويتبّجحون  الناس..  الحياة هم  الممثلين على مسرح  أسوأ  إن 
ال  الخاوي مع أحام  الفراش  إلى  األرض ثم يذهبون  حقيقة موت دودة في دورات 
الدود فوق  ليحيا  األرض من جديد..  لتحيا  التراب  الدودة في مخابئ  انقراض  تعادل 

انحطاط البشر وضحالة األيام. 

أفّكر في موضوع القشرة الظاهرة على سطح اللوحة، أو لنقل البشرة.. لماذا تختلف 
بين فنان وآخر.. ما أقصده هو مشكلة لماذا وارتباطها بذات الفنان ونفسيته، ومسألة 
البشرة  بتلك  القصة  التحام  أو  الحياتية  وقّصته  نفسه  وابتعاد  عمله  في  الفنان  حياد 
والقشرة وإعطاء لك قراءة مع مدلول معيّن خاص يبتعد عن الحيادية ويقترب منذ 

صراخ الذات وزفرات النفس وأفراحها وندوب األيام.

األعلى، وهو مثل فراش  بالنور  إن مرسمي جميل وهو يشبة صومعًة ومحرابًا يشّع 
الحبيبة في يوم اللقاء األول يامس حبّات النور... ومسيرة األلوان وتياِهها في أخاديد 
المادة حتى تلتقي من جديد مع نجوم الضوء وصراخه ليصمت في مساحٍة جديدٍة 

وإيقاع مجيب.
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من أعمال 
المرحلة 

األولى )زيت 
على قماش، 

156×195سم، 
)1973

أشعر 
أنني شجرة

من أعمال 
الفنان، 
 1967
)تصوير: 
غاليري 
»ميم« في 
دبي(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من رسائل مروان قّصاب باشي لـ عبد الرحمن منيف المنشورة في كتاب بعنوان »في أدب الصداقة«
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يعاني ماليين المصريين من شح في سلعة السكر االستراتيجية، ما يدفعهم إلى قضاء يومهم بحثًا عن كيلوغرام 
واحد، أو الوقوف ضمن طوابير طويلة أمام منافذ السلع التموينية التي لم تتمكن من القضاء على األزمة

مرارة األسعار تلهب حياة المصريين

تفاقم 
أزمة السكر

القاهرة ـ نبيل عمرو

يبحث رب األســـرة املــصــري، علي 
السكر، منذ  مــن  عــن كيلو  سعيد، 
السلعة  تلك  نفدت  إذ  أيـــام،  ثالثة 
في  جيرانه  وبيوت  بيته  من  االستراتيجية 
مــنــطــقــة الــطــالــبــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــابــعــة لحي 
من  الرغم  وعلى  الجيزة،  في محافظة  الهرم 
 مختلفًا، لم ينجح 

ً
ذهــاب علي إلــى 12 محال

فـــي الـــحـــصـــول حــتــى عــلــى نــصــف كــيــلــو من 
السكر، الذي ال يستطيع العيش بدونه، نظرًا 
الرتباطه بتحلية أكواب الشاي، التي تجعله 
»يحتمل مرارة الحياة وقسوتها« كما يقول.

ــاب املـــحـــال  ــحــ ــــررات أصــ ــبـ ــ يــلــخــص ســعــيــد مـ
الـــتـــجـــاريـــة بــــأن هــــذه الــســلــعــة صـــــارت رهــنــًا 
لــتــجــاذبــات الــســوق الـــســـوداء، بــاإلضــافــة إلى 
امتناع الشركات املوردة عن توزيع حصص 

السكر بحجة عدم وجود مخزون لديها.
ويــوافــقــه الـــرأي مــدرس الــثــانــوي عبد الوالي 
الهرم أيضًا،  محمود، والــذي يسكن في حي 
وفشل في الحصول على السكر بعد أن نفد 
: »طلبت من أحد البقالني أن 

ً
من منزله، قائال

بـ 15 جنيهًا، غير أنه اعتذر  الكيلو  يبيعني 
تــوفــره«. ويــتــابــع محمود أن قريبًا له  بــعــدم 
وفــر لــه كــيــلــوغــرامــني، عبر وســيــط يعمل في 
ســلــســلــة مـــحـــال تـــجـــاريـــة شـــهـــيـــرة، ونــصــحــه 
بــأال يسعى إلــى شــراء املزيد، خوفًا من إلقاء 
القبض عليه، بعدما أعلنت مباحث التموين 
ــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى شـــخـــص وبــــحــــوزتــــه 10  عـ

كيلوغرامات من السكر.

جريمة حيازة السكر
وفـــقـــا ملــحــضــر نـــيـــابـــة مـــصـــر الــــجــــديــــدة رقـــم 
أمنية  قـــوة  ألــقــت  »فــقــد   ،2016 لــســنــة   10876
الجديدة  بميدان مصر  الوضع  تتفقد  كانت 
القبض على أحد األشخاص يحمل كمية من 
السكر متوجهًا بها ألحد املحال عقب عبوره 
الطريق«. وأضاف املحضر أن »القوة تحركت 
نحوه وبمجرد االقتراب منه حاول اإلسراع 
بــالــدخــول إلــى املــحــل، وعــنــد اقــتــرابــهــا عثرت 
على 10 كيلوغرامات سكر بهدف احتكارها 

وحبسها عن التداول دون فواتير«.
وعقب إحالة القضية إلى املحامي العام األول 

ــالـــي، إذ بــلــغ ســعــر كــيــلــو السكر  مــعــانــاة األهـ
فــي حــال تــوفــره 13 جنيها )دوالر ونــصــف(، 
بعدما كان 5 جنيهات )55 سنتًا( للكيلوغرام 
التموين ونــحــو 7 جنيهات في  بــطــاقــات  فــي 
السوق )78 سنتا(، وهو ما يثقل كاهل األسر 
املــصــريــة الـــتـــي تــحــتــاج فـــي املــتــوســط إلــــى 3 
 5 أســرة مكونة من  لكل  كيلوغرامات شهريا 

أفراد وفق استطالع آراء 10 أسر.

تفاقم األزمة خارج القاهرة
ــــف مـــحـــمـــد جـــمـــعـــة، الـــقـــاطـــن  ــوظـ ــ ال يـــجـــد املـ
ــرب نجم  ــ فـــي قـــريـــة دبـــيـــج الــتــابــعــة ملـــركـــز ديـ
بمحافظة الشرقية )دلتا مصر(، أثرا للسكر 
منذ أكثر من عشرة أيــام، عند محال البقالة 
التي تختص بتوزيع السلع التموينية على 

املواطنني.
ويــنــتــقــد جــمــعــة غـــيـــاب عـــدالـــة الـــتـــوزيـــع، إذ 
املحافظات  في  النقص  بسد  الحكومة  تهتم 
الكبرى واملدن، بينما تعاني قرى الريف من 
غياب السلع األساسية، في ظل حديث وزارة 
املزيد من  التموين عن حل األزمــة بعد ضخ 

الكميات لسد العجز.
فــإن طوابير  مــنــشــورة  فيديو  ملقاطع  ووفــقــا 
الــبــاحــثــني عـــن ســلــعــة الــســكــر فـــي مــحــافــظــة 
الــدقــهــلــيــة املــــجــــاورة لــلــشــرقــيــة، تــمــتــد على 
مرمى البصر، وتؤكد هالة الجمل )مدرسة(، 
أنها لن تغادر إلى عملها حتى تحصل على 
كــيــلــوغــرامــني مــن الــســكــر املــدعــم الـــذي تــوفــره 
املحافظة، على الرغم من اقتراب ساعة الدوام 

من االنتهاء.

تبادل االتهامات
ــادر نـــور الــديــن، مستشار  يــؤكــد الــدكــتــور نـ
األسبق،  الداخلية  والتجارة  التموين  وزير 
ــاع أســـعـــار الــســكــر الــعــاملــيــة بسبب  ــفـ أن ارتـ
صـــعـــود الــعــمــلــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة أمـــــام الـــــدوالر 
وعودة البرازيل )أكبر منتج عاملي للسكر(، 
ــــن الــســكــر  ــــول الــــحــــيــــوي مـ ــانـ ــ ــثـ ــ ــــاج اإليـ ــتـ ــ إلنـ
بتقنيات جديدة، قلل من املتوفر في السوق 
الــعــاملــيــة، مـــا أدى إلــــى رفــــع ســعــره بنسبة 
ــخـــاص عن  50%، فـــي ظـــل عــجــز الـــقـــطـــاع الـ
املطلوبة  الكميات  الــدوالر الستيراد  توفير 
التي ال يكفي االنتاج املحلي لتغطية العجز 

منها.
ــة  ــ ــمـــويـــن األزمــ ــتـ ــل يـــحـــمـــل وزيـــــــر الـ ــابـ ــقـ ــاملـ بـ
»لتكالب املواطنني على شراء السكر عندما 
يــجــدونــه مـــتـــوافـــًرا فـــي مـــكـــان مـــا رغــــم عــدم 
البعض  إليه، باإلضافة إلى سلوك  حاجته 
في عدم خفض االستهالك رغم وجود حالة 
تفاقمها«،  إلـــى  أدى  مــمــا  السلعة  فــي  أزمـــة 
بينما يــرى أحــمــد الــوكــيــل، رئــيــس االتــحــاد 
ــام لـــلـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة، أن اإلجــــــــراءات  ــعــ الــ
الحكومية ملواجهة أزمة السكر، تعد سببا 
أساسيا في تفاقم واستمرار األزمة، واصفا 
تــلــك اإلجـــــراءات فــي تــصــريــحــات صحافية، 
»الــبــولــيــســيــة والــعــقــيــمــة؛ والـــتـــي تسببت  بـــ
فــي خلق الــســوق الــســوداء«، فــي إشـــارة إلى 
مصادرة السكر املوجود في مخازن بعض 
مصانع الحلويات ومحالت السوبر ماركت. 
فــي مصر شركة  السكر  إنــتــاج  وتسيطر على 
 ،)Esiic( السكر والصناعات التكاملية املصرية
الــتــي تعد إحـــدى شــركــات القطاع الــعــام، بعد 
في  الخاصة  السكر  تأميم مصانع ومصافي 
الباقية  الكمية  توفير  يتم  فيما   ،1963 الــعــام 
الخام  السكر  وتعبئة  لتكرير  مصنعني  عبر 

املتسورد، مملوكني للقطاع الخاص.

التموين: ممنوع حيازة 
أكثر من كيلوغرامي سكرًا

يـــؤكـــد الــعــربــي أبــــو طـــالـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الداخلية،  التموين والتجارة  العام ملفتشي 
أو  القضائية  الضبطية  تنفيذ  يحق  ال  أنــه 
أي شخص يحمل  أو  مــواطــن  القبض على 
مـــا يـــزيـــد عـــن كـــيـــلـــوغـــرام مـــن الــســكــر طــاملــا 
وبحوزته  العمل  في  يستخدمها  أنــه  أثبت 
فــــواتــــيــــر شـــــرائـــــهـــــا. وأضـــــــــــاف أبـــــــو طـــالـــب 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــمــنــوع حــيــازة أكثر  لـــ
مـــن كــيــلــوغــرامــني مـــن الــســكــر لــكــل شــخــص، 
ــو الــــحــــد األقــــصــــى الســـتـــخـــدامـــه خـــالل  ــ وهــ
شــهــر«. وتــابــع »مـــن يــتــم ضبطه بــأكــثــر من 
هذه الكمية املقررة من قبل وزارة التموين، 
عليه تقديم فواتير الشراء الرسمية وسببه، 
عقوبة  عليهم  تطبق  مــن  ضــمــن  دخـــل  وإال 
االحـــتـــكـــار بــنــص قـــانـــون الــتــمــويــن. وأشــــار 
إلـــى أن مــن يــعــمــلــون فــي املــقــاهــي ومــحــالت 
الــحــلــويــات مـــن حــقــهــم حـــيـــازة أكــثــر مـــن 10 
كيلوغرامات من السكر، ولكن بشرط إثبات 

فواتير الشراء وسبب االستخدام.
وبحسب وزارة التموين املصرية، فإن حصة 
الفرد املقررة من السلع األساسية التموينية 
شهريا، تتكون من نصف كيلو زيت، كيلو 
ــدد الــبــطــاقــات  ــ ــر، كــيــلــو أرز، ويـــبـــلـــغ عـ ــكـ سـ
التموينية في مصر، 21 مليون بطاقة مقيد 
بها 71 مليون مواطن من إجمالي املصريني 

البالغ عددهم قرابة 90 مليونا.

عقوبة االحتكار وبيع السلع التموينية
التموينية  الــســلــع  فــي  املــتــالعــبــون  يخضع 
لــســنــة 1945 وتــعــديــالتــه  لــلــقــانــون رقــــم 95 
والخاص بشؤون التموين، وبحسب شوقي 
القاهرة،  جامعة  في  القانون  أستاذ  السيد 
فإن من يثبت ضدهم تهمة االحتكار أو بيع 
لها  الرسمي  اإلطــار  سلعة تموينية خــارج 
الــذي حددته  عــن سعرها  تزيد  بأسعار  أو 
للمحاكمة  السلعة، يخضعون  لتلك  الدولة 
بموجب نص املــادة 56 من قانون التموين 
التي تعاقب بالحبس مــدة ال تقل عن سنة 
وال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تقل 
)33 دوالرًا( وال تجاوز  عن ثالثمائة جنيه 
ألف جنيه )110 دوالرات( على كل مخالفة 
ــن الــســلــع الـــتـــي تــدعــمــهــا  تــرتــبــط بــســلــعــة مـ
والتجارة  التموين  وزيــر  الــدولــة ويحددها 
الداخلية. وفي حالة العود تضاعف العقوبة 
ــى واألقـــصـــى فـــإذا كـــان قد  فــي حــديــهــا األدنــ
بالحبس  مــرتــني  الــعــائــد  على  الحكم  سبق 
ارتــكــابــه جريمة معاقبا  ثــم ثبت  والــغــرامــة 
عليها بالحبس والغرامة معا. وفي جميع 
الجريمة  مــوضــوع  السلع  تضبط  األحــــوال 
ويـــحـــكـــم بـــمـــصـــادرتـــهـــا كـــمـــا يـــجـــب الــحــكــم 

بإغالق املحل مدة ال تجاوز ستة أشهر.
ــــي جـــامـــعـــة  ــاذ الـــــقـــــانـــــون فــ ــ ــتــ ــ ــــح أســ ــــوضــ ويــ
القاهرة، أنه إذا كان من تم ضبطه بالسلعة 
الــتــمــويــنــيــة، شخصا ولــيــس مــؤســســة، تتم 
بتحريز  أنــه مؤسسة  على  قانونا  معاملته 
ببيع  يقوم  الــذي  املــكــان  وغلق  املضبوطات 
الــســلــعــة فــيــه، وبــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون فقد 
حررت مباحث التموين 700 محضر وقضية 
بـــخـــصـــوص تـــهـــريـــب الـــســـكـــر خـــــالل الــشــهــر 
املاضي، كما يؤكد كريم جمعة معاون وزير 
الــداخــلــيــة، إال أن األزمــة  التموين والــتــجــارة 
املهندس ورب  يقول  تــزال مشتعلة، كما  مــا 
األسرة أحمد عزمي، متابعا »طوابير السكر 

صارت معاناتنا الجديدة«.

سبيل  أخلى  الكلية،  القاهرة  شــرق  لنيابات 
املتهم الذي اتضح أنه عامل في مقهى بكفالة 

ألف جنيه )110 دوالرات(.
ــات املــســتــهــلــكــني  ــامـ ــهـ بــســبــب الــــخــــوف مــــن اتـ
ــا عــبــد الــفــتــاح فـــرحـــات،  بــإخــفــاء الــســكــر، دعــ
صاحب سوبر ماركت بمنطقة الدقي، زبائنه 
لتفقد مخزنه للتأكد من عدم وجــود السكر، 
قــــائــــال: »بــعــضــهــم اتــهــمــنــي بـــإخـــفـــاء الــســكــر 
لتعطيش الــســوق ورفـــع األســـعـــار«. وأضــاف 
»الــشــركــة املــــوردة لــم تــوفــر لــي ولـــو حــتــى 10 

كيلوغرامات منذ أسبوعني«.
وتابع »املستهلكون ينفعلون علينا وندخل 
ــــوم، ومــفــتــشــو الــتــمــويــن  ــادات كــــل يــ ــشــ فــــي مــ
يــحــاصــرونــنــا بــالــحــمــالت الــتــفــتــيــشــيــة ظنا 
توفرها  ال  الــتــي  السلعة  نحتكر  أنــنــا  منهم 
على  املسجلني  ملستهلكيها  التموين،  وزارة 

البطاقات التموينية«. 
التموينية  املنافذ  في  السكر  إيجاد  محاولة 
دفعت ربة املنزل مي عزت، لتكرار الذهاب إلى 
املجمعات االستهالكية في محافظة الجيزة، 
فــي مــحــاولــة لــشــراء الــســكــر، بعد أن شاهدت 
أحـــد بـــرامـــج »الـــتـــوك شـــو« يــعــلــن عـــن توفير 
بــســعــر 6 جــنــيــهــات  لــلــســكــر  الــتــمــويــن  وزارة 
للكيلو الــواحــد، في كل مــرة تجد مي زحاما 
ــتــــى عـــنـــدنـــا ابـــتـــســـم الـــحـــظ لــي  ــبـــا، »وحــ ــيـ رهـ
املمتد على نصف  الطابور  وجــاء دوري في 
كيلومتر«، وجدت مي أن الكمية املتوفرة في 

الجمعية قد نفدت.

700 ألف طن عجزًا
تنتج مصر 2.4 مليون طن من السكر محليا، 
فيما يصل حجم االستهالك إلى 250 ألف طن 
شهريًا منها 150 ألف طن توزع عبر بطاقات 
التموين الحكومية، بينما تتم تغطية الكمية 
ــيـــراد 700 ألــــف طـــن سكر  ــتـ الــبــاقــيــة عــبــر اسـ
ــام ســنــويــًا، أغــلــبــهــا مـــن الـــبـــرازيـــل، بحسب  خـ
والتجارة  التموين  وزيــر  أعلنها  إحصائيات 
ــواء مــحــمــد عـــلـــي مــصــيــلــحــي،  ــلــ ــيـــة، الــ ــلـ الـــداخـ
والذي أكد في تصريحات صحافية أن الوزارة 
ضــخــت 130 ألـــف طــن ســكــر للقطاع الــخــاص 
والتموين من أجل إنهاء األزمة. غير أن جولة 
التحقيق،  بها معد  قــام  الجيزة  في محافظة 
أثبتت أن هذه الكمية لم تكن قادرة على وقف 

700 ألف طن 
حجم العجز في 

السكر بمصر

الحكومة المصرية 
صادرت السكر من 

مصانع ومحال 
سوبرماركت
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رياضة

تنطلق 
منافسات 
الدوري 
األميركي 
للمحترفين 
في كرة السلة 
لموسم 2016-
2017 وسط حرب 
مثيرة بين الفرق 
من أجل الظفر 
باللقب الذي 
تّوج به كليفالند 
كافالييرز 
في الموسم 
الماضي للمرة 
األولى في 
تاريخه.
وسيكون 
كليفالند 
وغولدن ستايت 
ووريرز المرشحين 
البارزين هذا 
الموسم 
أيضا للتنافس 
على اللقب، 
وسيقص البطل، 
بقيادة نجمه 
»الملك« ليبرون 
جيمس، شريط 
المنافسات 
باستضافة 
نيويورك نيكس.

)Getty( كليفالند كافالييرز يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بقيادة جيمس ضد نيويورك نيكس

حرب »السلّة«
تحدث بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي 

مع العبيه لبحث أسباب غياب الفريق عن 
االنتصارات في آخر خمس مباريات، لكنه قال إنه 

ليس غريبًا على مثل هذه املواقف.
ونقلت وسائل إعالم بريطانية عن غوارديوال 

قوله »كنت العبًا وأعلم أن هذا األمر قد يحدث. 
يمكنك الفوز عشر مرات متتالية، وبعدها 

تخوض خمس مواجهات من دون انتصار. إنه 
جزء من عالم الكرة«.

اختير كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، 
واألرجنتيني سيرخيو أغويرو، ضمن املرشحني 

لنيل جائزة الكرة الذهبية ألفضل العب في 
العالم، والتي تمنحها فرانس فوتبول الفرنسية.
وكان النجوم الثالثة ضمن املجموعة األولى من 
أصل 30 العبًا تم الكشف عن أسمائهم، وانضم 

إليهم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم 
بروسيا دورتموند، واإليطالي بوفون حارس 

مرمى يوفنتوس.

قال جاك ويلشير إنه خرج من منطقة كان يشعر 
فيها باألمان والراحة، عندما انضم لبورنموث في 

أغسطس/آب املاضي، لكنه عازم على تحقيق تطور 
كبير في مستواه. وقال الالعب »عندما تلعب مع 
فريق كبير وتقضي معه معظم مسيرتك وتلعب 
من أسبوع إلى آخر تكون في منطقة تشعر فيها 

باألمان والراحة، لكن بالنسبة لي فإن االنتقال إلى 
فريق يقاتل إلثبات نفسه ويكافح على كل نقطة 

أكون خرجت من منطقة الراحة واألمان«.

غوارديوال: خمس 
مباريات بدون انتصار جزء 

من كرة القدم

رونالدو وبيل 
وأغويرو مرشحون لجائزة 

الكرة الذهبية

جاك ويلشير 
عازم على االستفادة 

من إعارته
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سقوط أتلتيكو 
مدريد أمام إشبيلية 

بهدف نزونزي

سامباولي: مباراة أتلتيكو كانت أمام فريق عظيم
وصف األرجنتيني خورخي سامباولي املباراة التي فاز بها فريقه إشبيلية 
اإلسباني على أتلتيكو مدريد بالليغا على ملعب سانشيز بيثخوان بهدف 
نظيف بأنها كانت »هامة وأمام فريق عظيم«. وصرح سامباولي »كنا نلعب 
أمام فريق يبدو غير قابل للهزيمة«، لهذا أعرب عن شعوره بالـ »فخر« من 
املستوى الذي قدمه فريقه و»اعتزازهم بهذا القميص«. وأشار املدرب إلى أن 
هذه املباراة »تطلبت جهدا كبيرًا« ألنها كانت أمام »أفضل فريق في العالم 

كما أثبت في دوري األبطال«، على حد تعبيره.

سيميوني: أشعر بالهدوء رغم الخسارة أمام إشبيلية
الــفــنــي ألتلتيكو مــدريــد، عقب  املــديــر  ديــيــغــو سيميوني،  األرجــنــتــيــنــي  أكـــد 
خسارة فريقه أمام إشبيلية بهدف نظيف في الجولة التاسعة لليغا، األولى 
األداء جاء  النتيجة ألن  الرغم من  »الهدوء على  بـ  أنه يشعر  له هذا املوسم، 
وفقًا ملا كان يبحث عنه«. وقال سيميوني عقب اللقاء إنهم افتقدوا لـ »الدقة 
في اللمسة األخيرة« ولكن »االنطباعات جيدة بشكل عام«، مبديًا في الوقت 
ذاته أسفه للهدف الذي أحرزه املنافس »في توقيت صعب« لم يمهلهم الرد. 
وشدد على أنه سنحت لهم »فرصة« خطيرة للتسجيل خالل الشوط األول، 
ولكنه يرى أيضا أن »الفريق الذي يسجل هو الذي يأخذ األسبقية« وهو ما 
الـــ »تشولو« أن »بدايتهم كانت أفضل« في الشوط  حــدث في املــبــاراة. وأكــد 
تحت  جعلتهم  العبيه  بعض  تلقاها  التي  الصفراء  البطاقات  ولكن  الثاني 

طائلة الطرد، ولهذا قرر إخراج أنخل كوريا وإقحام نيكوالس جايتان.

بنفيكا يستعيد صدارة الدوري البرتغالي

على مضيفه  تغلبه  بعد  البرتغالي  الـــدوري  بنفيكا صــدارة  فريق  استعاد 
الجولة  منافسات  ضمن  ريستيلو،  باستاد  نظيفني  بهدفني  بيلينينسش 
الثامنة للمسابقة. وشهدت املباراة حالتي طرد في صفوف ريو أفي، حيث 
الــتــعــادل، في  الــدفــاع مــيــرانــدا، صاحب هــدف  الجناح هيلدون وقلب  أقصي 
بهدفني  آخــر، خسر فريق إشتوريل  لقاء  وفــي  اللقاء.  األخيرة من  الدقيقة 
نظيفني أيضًا من ضيفه فيتوريا جيماريش على ملعب أنتونيو كويمبرا دا 
موتا، حيث سجل هدفي الضيوف كل من املهاجم تيكينيو، والجناح رافينيا.

ماريهامن يتوج بلقب الدوري الفنلندي للمرة األولى
األولــى في  للمرة  القدم  لكرة  الفنلندي  الـــدوري  بلقب  تــّوج فريق ماريهامن 
تاريخه بعدما تغلب على ضيفه إيلفيس بهدفني لواحد في آخر مباريات 
املوسم. وعلى الرغم من ميزانيته املتواضعة التي لم تتعد 1.2 مليون يورو 
سنويًا، إال أن الفريق املتواضع استطاع أن يتوج باللقب، بل وكسر احتكار 
واستطاع  مــرة(.   27( باللقب  الفوز  في  القياسي  الرقم  هلسنكي، صاحب 
للنقطة 61 وبفارق 3  الثمني بعدما رفع رصيده  اللقب  أن يرفع  ماريهامن 
أمــام سيناجوكي.  السلبي  التعادل  الــذي سقط في فخ  نقاط عن هلسنكي 
وسيمنح هذا اللقب فريق ماريهامن فرصة املشاركة في األدوار التمهيدية 

لبطولة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل )18-2017(. 

سكوالري يقود إيفرغراند للقب الدوري الصيني
واصل غوانغزو إيفرغراند تصدر املشهد في الكرة الصينية خالل السنوات 
األخيرة بعدما توج بلقب الدوري الصيني املمتاز لكرة القدم للعام السادس 
الرغم من تعادله على أرضه  النهاية. وعلى  التوالي وقبل جولتني من  على 
ــام أحـــد فـــرق وســـط الــتــرتــيــب، يــانــبــيــان، إال أن فــريــق املـــدرب  بــهــدف ملثله أمـ
من  قبل جولتني  اللقب  استطاع حسم  فيليبي سكوالري  لويس  البرازيلي 
األخيرة  الدقيقة  في  بهدف  متقدمني  األول  الشوط  »النمور«  أنهى  النهاية. 
أحرزه البرازيلي باولينيو، قبل أن يعادل الفريق الضيف النتيجة عبر يون 

بيت جارام.

مدريد ـ العربي الجديد

 ألفارو موراتا الشباك قرب النهاية ليمنح 
ّ
هز

بيلباو  أثليتيك  2-1 على  الفوز  ريــال مدريد 
وصــــــدارة دوري الـــدرجـــة األولـــــى اإلســبــانــي 
السابق  املهاجم  ووضــع  منفردا.  القدم  لكرة 
الدقيقة  في  الشباك  داخــل  الكرة  ليوفنتوس 
83 بعد إهدار ريال مدريد العديد من الفرص 
الــتــقــدم عــقــب إدراك ســابــني ميرينو  النــتــزاع 

التعادل لبيلباو.
بفارق  ريــال مدريد 21 نقطة متقدمًا  ويملك 
ــــن إشـــبـــيـــلـــيـــة الـــــــذي ألـــحـــق  نـــقـــطـــة واحـــــــــدة عـ
بأتلتيكو مدريد الهزيمة األولى هذا املوسم. 
وفي وقت سابق سجل ستيفن نزونزي هدفًا 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي لــيــمــنــح إشــبــيــلــيــة الــفــوز 

1-صفر على عشرة العبني من أتليتيكو. 
وتـــجـــاوز العـــب الــوســط الــســابــق ببالكبيرن 
روفــرز وستوك سيتي دفاع أتلتيكو، عندما 
فييتو  لــوتــشــيــانــو  مــن  بينية  تــمــريــرة  تلقى 
الدقيقة 73  فــي  أتليتيكو ليسجل  مــن  املــعــار 
ويحقق الفوز األول لفريقه على اتلتيكو منذ 

أكثر من ست سنوات.
ودفــــــع ســيــمــيــونــي بــتــيــاجــو لــيــمــنــح فــريــقــه 

أحبط كال كراتشلو منافسه فالنتينو روسي 
لــفــة فــي حلبة فيليب إيــالنــد،  عــلــى مـــدار 18 
الثاني في مسيرته بالفئة  انتصاره  ليحقق 
األولـــــى لــبــطــولــة الــعــالــم لـــلـــدراجـــات الــنــاريــة 
جائزة  بسباق  يفوز  بريطاني  أول  ويصبح 
البالغ من  املتسابق  وكــان  الكبرى.  أستراليا 
الــعــمــر 30 عـــامـــًا قـــد حــقــق أول انــتــصــار في 
مسيرته عندما فاز بسباق التشيك في شهر 
أغسطس / آب املاضي ليصبح أول متسابق 
بــريــطــانــي يـــفـــوز بــســبــاق فـــي الــفــئــة األولــــى 

للدراجات النارية في 35 عامًا.
 واســتــفــاد كــراتــشــلــو فــي الــســبــاق مــن حــادث 
تــعــرض لــه بــطــل الــعــالــم مــــارك مــاركــيــز الــذي 
كان يتصدر السباق. وحافظ متسابق فريق 
»إل.سي.آر« هوندا على هدوئه رغم املنافسة 
القوية مع اإليطالي روسي بطل العالم ست 
دقيقة   40  

ً
النهاية مسجال ليعبر خط  مــرات 

و48،543 ثانية.
ــز الــثــانــي  ــركـ ــي فـــي املـ ــ ــاء اإليـــطـــالـــي روسـ ــ وجـ
 40 دقيقة و52،761 

ً
بفارق 4،218 ثوان مسجال

ثانية. وقال كراتشلو »أنا سعيد جدًا من أجل 

توازنا أكبر لكن العب الوسط البرتغالي فقد 
إلــى  لــيــمــرر  لفييتو  الــفــرصــة  ليمنح  تــركــيــزه 

نزونزي الذي أحرز أول أهدافه هذا املوسم.
وطــرد كوكي العــب وســط أتلتيكو ومنتخب 
ــراء الــثــانــيــة في  ــفـ إســبــانــيــا بــالــبــطــاقــة الـــصـ
الدقيقة 77. وكاد الضيوف أن يتعادلوا قبل 
غودين  دييغو  من  رأس  ضربة  لكن  النهاية 
ذهبت مباشرة إلى يد سيرجيو ريكو حارس 
إشبيلية. ومنح هدف سيدريك بوكامبو في 
الوقت املحتسب بدل الضائع الفوز لفياريال 
2-1 على ضيفه الس باملاس ليصعد للمركز 
الثالث. وتراجع أتليتيكو إلى املركز الخامس 
بفارق نقطة واحــدة خلف  برصيد 18 نقطة 
برشلونة وفياريال صاحبي املركزين الثالث 

والرابع على الترتيب.
ألبارو  اإلسباني  ريــال مدريد  وأشــار مهاجم 
موراتا إلى أنه يعرف دوره في داخل الفريق، 
على الرغم من املستوى الكبير الذي يقدمه في 
القليلة  والدقائق  امللعب  فيها  يدخل  مــرة  كل 
التي يلعبها. وقــال الالعب الــذي سجل هدف 
)إفــي(  لـ  وفقا   )1-2( بلباو  أثلتيك  على  الفوز 

الفريق. كنت على ثقة في قدرتي على الفوز 
حتى ولــو كــان ماركيز ال يــزال في السباق«، 
األخيرين  السباقني  لخوض  »أتطلع  وتــابــع 
ــا الـــــذي يــمــكــن أن يــحــدث  وبـــعـــدهـــا ســـــأرى مـ
املـــوســـم املـــقـــبـــل«. وكـــــان مـــاركـــيـــز حــســم لقب 
الثالثة في مسيرته في  للمرة  العالم  بطولة 
الــيــابــان األســبــوع املــاضــي. وتــصــدر السباق 
اللفة  فــي  تــعــرض ملشكلة  الــبــدايــة حتى  منذ 

التاسعة ليخرج عن الطريق.
ــار الــتــي ســبــبــت مــتــاعــب  ــطـ  ومــــع تــوقــف األمـ
لــلــمــتــســابــقــني فــــي الـــجـــولـــة الــتــأهــيــلــيــة قـــدم 
روســــي عــرضــًا قــويــًا ونــجــح فـــي الــتــقــدم من 
املركز 15 الثالث عندما خرج ماركيز، لكنه لم 
يستطع تضييق الفارق البالغ 1،9 ثانية مع 
»اليوم قدمنًا عرضًا  كراتشلو، وقــال روســي 
سريعًا فــي أجـــواء صــعــبــة«. وتــابــع »حــاولــت 
ــفـــارق مـــع كـــال لــكــنــه كـــان سريعًا  تــضــيــيــق الـ
الثاني  املــركــز  وقــويــًا جـــدًا«. وبحصوله على 
ــبـــانـــي مـــافـــريـــك فــيــنــالــس  مــتــفــوقــًا عــلــى اإلسـ
متسابق فريق سوزوكي، وسع روسي الفارق 
فــي الـــصـــراع عــلــى املــركــز الــثــانــي فــي ترتيب 
بطولة السائقني إلى 24 نقطة مع زميله في 

ياماها خورخي لورينزو الذي حل سادسًا.
 وأقر ماركيز الذي كان ُيمني النفس بتحقيق 
بــمــســؤولــيــتــه   2016 فــــي  انـــتـــصـــار  ســـــــادس 
الكاملة عن أول إخفاق له في إنهاء سباق في 
16 جــولــة هــذا املــوســم. وقـــال »غــامــرت كثيرا 
منذ البداية. كان الحادث نتيجة لخطأ مني«. 
البقاء سعداء  وتــابــع »مــع ذلــك يتعني علينا 

فــي نفسي فقط سيعد  التفكير  فــريــق.  »نــحــن 
أنانية. أنا سعيد وأرغب في استغالل الفرص 
التي ستتاح لي«. وأنهى كيفن برينس بواتنج 
تــحــركــًا مــثــيــرًا لفريقه بــتــســديــدة مــبــاشــرة في 
الــشــبــاك ليمنح الــضــيــوف الــتــقــدم فــي الشوط 
األول، لكن املهاجم اإليطالي نيكوال سانسوني 
تعادل لفياريال في الدقيقة 64 من ركلة جزاء 
ثــم ســجــل بــوكــامــبــو هـــدف الــفــوز فــي الدقيقة 
ــدل الــضــائــع.  ــى مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بــ ــ األولــ
وفــي وقــت سابق تــجــاوز سيلتا فيغو محنة 
ــام فــيــاريــال فـــي الــجــولــة  خــســارتــه الــثــقــيــلــة أمــ
املاضية ليسحق ضيفه ديبورتيفو ال كورونا 
4-1. وخسر سيلتا فيغو األسبوع املاضي 0-5 
على أرض فياريال لكنه هز شباك ديبورتيفو 
ــيــــوم لــيــتــقــدم لــلــمــركــز الــثــامــن  ــرات الــ ــ ــع مــ ــ أربــ
بــرصــيــد 13نــقــطــة مـــن تــســع مــبــاريــات بــفــارق 
خمس نقاط عن ديبورتيفو صاحب املركز 17. 
فيغو  لسيلتا  ثنائية  اســبــاس  إيــاغــو  وسجل 
في الشوط الثاني. وأحرزاسباس هدفه األول 
من ركلة جــزاء بعد مــرور ساعة والثاني قبل 

النهاية بسبع دقائق. 
 32 بعد  سيلتا  أهـــداف  مايو  هوغو  وافتتح 
دقيقة لكن بعدها بسبع دقائق تعادل راؤول 
الــبــيــنــتــوســا لــديــبــورتــيــفــو. وأعــــــاد اســبــاس 
ســيــلــتــا فــيــغــو لــلــمــقــدمــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
تفوق صاحب  أوريــانــا  فابيان  يعزز  أن  قبل 
األرض بهدف ثالث ثم يضيف اسباس هدفه 
فريق  ملقة  وســحــق  لفريقه.  والــرابــع  الثاني 

ليجانيس 4-0 ليتقدم للمركز العاشر.

ألننا فزنا باللقب لكننا كنا نطمح لتحقيق 
املزيد من االنتصارات«.

وفي منافسات الدراجات النارية فئة »موتو 
2« حــقــق الــســويــســري تــومــاس لــوثــي سائق 
ــوزه الـــرابـــع هـــذا املــوســم  فــريــق )كــالــيــكــس( فــ

في بطولة العالم للدراجات النارية بإحرازه 
ــائــــزة أســتــرالــيــا  ــاق جــ ــبـ املــــركــــز األول فــــي سـ
الــكــبــرى، عــلــى حــلــبــة فــيــلــيــب أيـــالنـــد. وأنــهــى 
ــدره 39 دقــيــقــة و15  ــ لـــوثـــي الــســبــاق بـــزمـــن قـ
على  متقدمًا  الثانية،  مــن  ا  جــزء و891  ثانية 

زميله اإليطالي فرانكو موربيديلي واألملاني 
أب«  »سبيد  فريق  كورتيزي سائق  ساندرو 

بفارق أقل من ثانية.
 وأشــعــل الــســويــســري بالتالي الــصــراع على 
لقب هذه الفئة بعد أن بلغ رصيده 204 نقاط 
الثاني في ترتيب بطولة  املركز  إلــى  وصعد 
ــفــــارق 22 نــقــطــة خـــلـــف الــفــرنــســي  الـــعـــالـــم، بــ
يــوهــان زاركــــو الـــذي اكــتــفــى فــي هـــذا السباق 
بــاملــركــز الــثــانــي عــشــر، فــي حــني تــراجــع دراج 
إلى  أليكس رينس  كاليكس اآلخر اإلسباني 
عتبر هذه 

ُ
املركز الثالث برصيد 201 نقطة. وت

املرة األولى التي يفوز فيها لوثي بطل العالم 
في فئة 125 سنتم عــام 2005 بسباقني على 
اليابان  التوالي بعد أن كــان قد أنهى سباق 

األسبوع املاضي في املركز األول. 
وبــعــد نــهــايــة هــــذا الــســبــاق هــــذا هـــو تــرتــيــب 
بطولة العالم: 1-اإلسباني مارك ماركيز 273 
3-اإلســبــانــي خورخي   ،216 2-روســـي  نقطة، 
5-اإلسباني   ،181 4-فيناليس   ،192 لــورنــزو 
ــــدروزا 155. أمـــا تــرتــيــب فــئــة »مــوتــو  دانــــي بــ
جــي بــي 2 فهو على الشكل التالي: 1-زاركـــو 
 ،201 3-ريــــنــــس   ،204 2-لــــوثــــي  نـــقـــطـــة،   226

4-موربيديلي 177، 5-لووز 162.
أما ترتيب بطولة العالم لفئة موتو جي بي 
إينيا  2-اإليـــطـــالـــي  نــقــطــة،  1-بــايــنــدر 294   :3
3-اإلســـبـــانـــي خــورخــي  بــاســتــيــانــيــنــي 164، 
نافارو 143، 4-اإليطالي نيكولو بوليغا 129، 

5-اإلسباني خوان مير 124 نقطة.
)رويترز(

كراتشلو يُحبط روسي في سباق الدراجات الناريةريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري اإلسباني
انفرد ريال مدريد بصدارة 
الدوري اإلسباني بعد فوز 

صعب على بلباو

خطف البريطاني فوزًا 
مثيرًا ومهمًا في سباق 

جائزة أستراليا من اإليطالي 
فالنتينو روسي

)Getty( موراتا بعد إحراز هدف الفوز في مرمى أثليتك بلباو

)Getty( الحزن على وجه العبي الزمالك بعد خسارة اللقب

)Getty( الحضور الجماهيري وصل إلى سبعين ألف متفرج

)Getty( البريطاني كال كراتشلو يحتفل بفوزه

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــــشـــــل الـــــــزمـــــــالـــــــك املــــــــصــــــــري فـــي 
الـــحـــصـــول عــلــى الــلــقــب الـــســـادس 
أفــريــقــيــا  ــال  ــطــ أبــ دوري  لــبــطــولــة 
لــكــرة الــقــدم رغــم فـــوزه على مــامــيــلــودي صن 
رد،  بــهــدف دون  أفريقيا  داونـــز بطل جــنــوب 
الــتــي جــرت بينهما على استاد  املــبــاراة  فــي 
بــرج الــعــرب فــي اإلسكندرية فــي إيــاب الــدور 
النهائي بحضور ما يقرب من 70 ألف متفرج 
ألول مرة منذ ثــورة الخامس والعشرين من 

يناير 2011.
ــاراة الــوحــيــد الــنــيــجــيــري  ــبــ وســـجـــل هــــدف املــ
ستانلي في الدقيقة 64، ولكنه لم يكن كافيًا، 

دوري 
أبطال أفريقيا

ضياع حلم الزمالك رغم الفوز

إياب  مباراة  من  فائزًا  الخروج  في  الزمالك  نجح 
نهائي دوري أبطال أفريقيا، إال أن االنتصار بهدف 
اللقب  تحقيق  أجل  من  كافيًا  يكن  لم  نظيف 
لقاء  في  الكبيرة  الهزيمة  بعد  السادس،  القاري 

الذهاب

تقرير

األول  اللقب  الجنوب« على  »بــرازيــل  فحصل 
فـــي تــاريــخــه بــعــد حــســمــه لـــقـــاء الـــذهـــاب في 
بريتوريا بثالثة أهــداف دون رد، وكأنه يرد 
اعــتــبــاره أمـــام الــكــرة املــصــريــة حيث سبق أن 

أطاح به األهلي من نهائي نسخة 2001.
ويــشــارك صن داونــز في بطولة كــأس العالم 

إلــى 18  الفترة من 8  لألندية باليابان خــالل 
ديسمبر/كانون األول املقبل مع ريال مدريد 
اإلســـبـــانـــي وأوكــــالنــــد ســيــتــي الــنــيــوزيــلــنــدي 
ــكـــو  ــتـ ــيـ ــلـ ــا املـــكـــســـيـــكـــي وأتـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وكــــــلــــــوب أمـ
إلى بطلي  الكولومبي، باإلضافة  ناسيونال 
آســيــا والــــــدوري الــيــابــانــي، كــمــا يــلــعــب على 
ــام الــفــائــز بكأس  كـــأس الــســوبــر األفــريــقــيــة أمـ
الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة مــن بــني مــولــوديــة 

بجاية الجزائري ومازيمبي الكونغولي.
وخــســر الـــزمـــالـــك فـــي الــنــهــائــي الــســابــع عبر 
مباراة  في  القاسية  الهزيمة  بسبب  تاريخه 
ــدم خــبــرة  ــ ــاب، وعــــانــــي األبــــيــــض مــــن عـ ــ ــذهـ ــ الـ
املدرب الشاب مؤمن سليمان الذي غامر في 

املباراتني من حيث التشكيل وطريقة األداء.
ــــري بـــاســـمـــه الـــرقـــم  ــــصـ ــــي املـ ــلـ ــ ويـــســـجـــل األهـ
القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة؛ وهو 
ــرات مــقــابــل خــمــس مـــرات ملازيمبي  ثــمــانــي مـ
الــكــونــغــولــي ومــثــلــهــا لــلــزمــالــك وثــــالث مــرات 
وكانون  املغربي  البيضاوي  الرجاء  من  لكل 
ــا كـــونـــاكـــري  ــيـ ــافـ يــــاونــــدي الـــكـــامـــيـــرونـــي وهـ
الــغــيــنــي. وحــصــد لــقــب هــــداف هـــذه النسخة 
وسجل  النيجيري  إنييمبا  العــب  أدو  مفون 
ــداف، وجــــاء رضـــى هــجــهــوج العــب  ــ تــســعــة أهـ
الثاني  املركز  البيضاوي املغربي في  الــوداد 

برصيد ستة أهداف.
وسبق أن خرج األهلي من الدور ربع النهائي 
األولــى  املجموعة  في  الثالث  املركز  باحتالل 
ــل كـــوت  ــطـ ــيــــك أبــــيــــدجــــان بـ ــــر أســ ــيـ ــ ــل األخـ ــبـ قـ
الــكــونــفــيــدرالــيــة  ــوار. وســبــقــه فـــي وداع  ــفــ ديــ
األفــريــقــيــة فــريــق إنــبــي الــــذي خــــرج مـــن دور 
الـ16 األول بالخسارة  أمام مونانا الغابوني 
الجزاء بعد  الترجيح من نقطة  4/5 بركالت 
املــبــاراتــني ومصر  الــتــعــادل 2/2 فــي إجمالي 
املـــقـــاصـــة الـــــذي خــســر أمـــــام أهـــلـــي طــرابــلــس 
الليبي في دور الـ 16 الثاني بالتعادل بدون 
أهداف خارج ملعبه و1/1 على أرضه لتخرج 
الكرة املصرية خالية الوفاض من البطولتني 

هذا املوسم.
ــان بـــطـــل جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا قــــد فـــــاز عــلــى  ــ ــ وكـ
الحالية ذهــابــا وإيــابــا  النسخة  فــي  الــزمــالــك 
فــي إطــار مباريات املجموعة  1/2 و1/صــفــر 
الــثــانــيــة بـــالـــدور ربـــع الــنــهــائــي، إضـــافـــة إلــى 
الفوز بثالثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب 

بالدور النهائي.
تغييرًا  الفني  املدير  مؤمن سليمان  وأجــرى 
ــدأ  ــ ــــي الـــتـــشـــكـــيـــل وفــــــي بـــعـــض املــــــراكــــــز، وبـ فـ
بـــالـــحـــارس مــحــمــود عــبــد الـــرحـــيـــم »جــنــش« 
ــــزي خـــالـــد وأحـــمـــد دويــــــدار وعـــلـــي جبر  ورمــ

الزمالك قدم 
مباراة أفضل من مباراة 

الذهاب

)Getty( هجمات الزمالك افتقدت للخطورة في معظم فترات المباراة

ــارق حامد  يــوســف وطـ مــعــروف  والنيجيري 
وأحــــمــــد تـــوفـــيـــق ومــصــطــفــى فــتــحــي وأيـــمـــن 

حفني والنيجيري ستانلي وباسم مرسي.
وهاجم الزمالك من الدقيقة األولى لعل حلم 
الـــهـــدف املــبــكــر يــتــحــقــق عـــن طــريــق تــحــركــات 
مصطفى فتحى وبــاســم مــرســى، ولكن غلب 
ظل  فــي  والتكتيك  التنظيم  وغــاب  الحماس، 
الثقة التي أدى بها العبو صن داونــز الذين 
الدقائق  في  تهتز شباكهم  أال  على  حرصوا 
األولى، ودافعوا ببسالة مع قليل من الهجمات 
ــيــــض كــل  ــــدة انــــتــــظــــارا ألن يــكــشــف األبــ ــرتـ ــ املـ
أوراقه. ومبكرا توترت أعصاب باسم مرسي 

من رمزي خالد، ويبعد الحارس كرة قبل أن 
تصل إلــى باسم مرسي من كــرة عرضية من 
شيكاباال من الناحية اليمنى، ويظهر التعب 
على العبي الزمالك بعد املجهود الكبير الذي 
بذلوه، وتتسلل الثقة إلى العبي صن داونز 
فــي الدقائق األخــيــرة، ومــالــوا إلــى االحتفاظ 
املباراة بهذا  لتنتهي  اللعب،  بالكرة وتهدئة 

الفوز غير الكافي للفرسان.
ــلــــي واإلســمــاعــيــلــي  وفــــــاز الـــزمـــالـــك مــــع األهــ
بـــأربـــعـــة عـــشـــر لــقــبــًا مــــن قـــبـــل مـــقـــابـــل لــقــبــني 
لــجــنــوب أفــريــقــيــا ذهـــب األول إلـــى أورالنــــدو 
بيراتس عام 1995 على حساب أسيك ميموزا 

املرمى.  اعتدائه على حــارس  فــي  وظهر ذلــك 
وضغط الزمالك مع بداية الشوط الثاني على 
ــبـــاراة، ودافــــع الفريق  أمـــل الــعــودة لــألمــل واملـ
الجنوب أفريقي ببسالة وفدائية ووعي، قبل 
أن يسجل ستانلي هدف الزمالك في الدقيقة 
ــة الــيــســرى  ــ ــــزاويـ 64 مــــن تـــســـديـــدة ســكــنــت الـ
لــلــحــارس، وضـــاعـــت كـــرة مـــن بــاســم مــرســي، 
ويطلق على جبر ضربة رأس وصلت سهلة 
ليد الحارس، ويضغط الزمالك بكل خطوطه، 
وتــتــوالــى الــتــســديــدات عــلــى املــرمــى، ويمسك 
ــــدى عــلــى مــرتــني،  جــنــش تــســديــدة بــعــيــدة املـ
الــرازق شيكاباال بدال  ويشارك محمود عبد 

بطل كوت ديفوار2/3 في مجموع املباراتني، 
والثاني في نسخة 2016 لصن داونز.

النهائي على  وتأهل صن داونــز للدور ثمن 
حـــســـاب لــيــوبــولــو الــكــونــغــولــي بــتــعــادلــهــمــا 
1/1 بعد الفوز في الذهاب بهدفني مقابل ال 
شيء في دور الـ32. ولكنه خرج على يد فيتا 
خــارج  1/صــفــر  بالهزيمة  الكونغولي  كلوب 
أرضـــه والــفــوز 1/2 على أرضـــه. وتــحــول إلى 
دور الـ16 الثاني في الكونفيدرالية األفريقية 
ــه أمـــام  ــارج أرضــ وودع أيــضــا بــالــخــســارة خــ
فاز  وكــان  رد.  دون  بهدفني  الغاني  ميدياما 
على أرضه 1/3. ودخل الدور ربع النهائي - 

املجموعة الثانية بقرار من االتحاد األفريقي 
بعد استبعاد فيتا كلوب الكونغولي واحتل 
املــركــز األول عــن جـــدارة برصيد  9 نقاط من 
الـــفـــوزعـــلـــى الـــزمـــالـــك ذهـــابـــًا بــهــدفــني مــقــابــل 
هـــدف وإيـــابـــًا بــهــدف دون رد، كــمــا فـــاز على 
إنييمبا النيجيري بهدفني مقابل هدف قبل 
األخــيــرة بثالثة  الجولة  أمامه في  أن يخسر 
أهداف مقابل واحد، وصعد إلى الدور نصف 
ــيـــواجـــه زيـــســـكـــو الـــزامـــبـــي ثــانــي  الـــنـــهـــائـــي لـ
ــه بــهــدفــني  ــامـ املــجــمــوعــة األولــــــى ويــخــســر أمـ
مقابل هــدف ذهــابــا، قبل أن يفوز في اإليــاب 

بهدفني دون رد.
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رياض الترك

لويس  البريطاني،  السائق  حقق 
فــوزًا مثيرًا في سباق  هاميلتون، 
جـــائـــزة أمــيــركــا ضــمــن مــنــافــســات 
النقاط مــع زميله  فــارق  ص 

ّ
فــورمــوال 1، ليقل

في فريق »مرسيديس« نيكو روزبرغ ويؤكد 
من  األخــيــر  النفس  الــشــرســة حتى  منافسته 
أجـــل مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى الــلــقــب العاملي 
مــرة جــديــدة. وبــهــذا الــفــوز قلص هاميلتون 
فارق النقاط مع روزبرغ إلى 26 نقطة، إذ إن 
روزبــرغ يملك 331 نقطة في الصدارة بينما 
يــمــلــك وصــيــفــه هــامــيــلــتــون 303 نــقــطــة. وهــو 
الــذي يعني أن سباق األســبــوع القادم  األمــر 
املنافسة  مسار  تحديد  فــي  حاسمًا  سيكون 
من عدمها بني سائقي »مرسيديس« اللذين 

يقدمان موسمًا رائعًا ومثيرًا.
بدأ فريق »مرسيديس« بشكل جيد في بداية 
الـــســـبـــاق، خــصــوصــًا مـــن جـــانـــب هــامــيــلــتــون 
ــز الــثــالــث  ــركــ وروزبـــــــــــرغ، بــيــنــمــا صـــاحـــب املــ
ريــتــشــيــاردو ســائــق »ريـــد بـــول« الـــذي تراجع 
إلــى املــركــز الخامس مــع بــدايــة السباق. ومع 
ــرغ كــامــل تــركــيــزه على  االنــطــالقــة صــب روزبــ
ــيـــاردو خــلــفــه ولـــم  ــتـــشـ ــرك ريـ ــ هــامــيــلــتــون وتــ
يمنحه أي أهمية، ألن روزبــرغ كان يفكر في 

هاميلتون 
يُشعل المنافسة

أشعل هاميلتون المنافسة على لقب بطل العالم في الفورموال 1 وذلك 
بعد فوزه بسباق جائزة أميركا وتقليص فارق النقاط مع زميله في فريق 
»مرسيديس« نيكو روزبرغ، إذ إن فارق النقاط أصبح حوالى 26 نقطة بين 

السائقين، األمر الذي يعني أن المنافسة مستمرة ربما حتى السباق األخير

3031
رياضة

تقرير

خطف الصدارة منذ بداية السباق وال شيء 
غيره.

رائعًا، خصوصًا  قــدم سباقًا  لكن هاميلتون 
عـــنـــدمـــا اســتــعــمــل اإلطـــــــــارات الــســلــســة الــتــي 
مــنــحــتــه تــفــوقــًا كــبــيــرًا عـــن مــنــافــســه روزبــــرغ 
النحو  هــذا  السباق على  السباق، وتابع  في 
النهاية،  البداية حتى  منذ  السباق،  وتصدر 
بــالــنــســبــة لفريق  الـــفـــوز.  فــي تحقيق  ونــجــح 
عــانــى كثيرًا وارتــكــب أخطاء  »فـــيـــراري« فقد 
كثيرة في تغيير اإلطارات وعدم وضع خطة 
األمر  »مرسيديس«،  فريق  ملنافسة  واضحة 
ــــذي كــلــف كــيــمــي رايـــكـــونـــني وســيــبــســتــيــان  الـ

فيتيل التراجع في املراكز كثيرًا.
فــتــرة صعبة على  فــريــق »فـــيـــراري«  ويعيش 
الــرغــم مــن الــبــدايــة الــجــيــدة فــي املـــوســـم، لكن 
مشكلة الفريق اإليطالي أنه لم يطور سيارته 
ــــذي يــعــانــي  ــر الـ ــ ــو األمـ عــلــى املــنــعــطــفــات، وهــ

منه سائقو فريق »فــيــراري« منذ عــام 2010، 
واملــثــيــر أن املــطــور التقني ألـــدو كــوســتــا هو 
»فــيــراري«  عــدم ظــهــور  فــي  الرئيسي  السبب 
إلى  مغادرة كوستا  املطلوب. ومنذ  بالشكل 
فــريــق »مــرســيــديــس« أصــبــح الفريق األملــانــي 

في ريادة فورموال 1 منذ سنوات طويلة.
األملــانــي، مايكل شوماخر،  السائق  أن  ُيذكر   
ــابــــق، إن خــــســــارة شــخــص  ــــت ســ ــال فــــي وقـ ــ قـ
ــيــــراري«  بــحــجــم كــوســتــا ســيــجــعــل فـــريـــق »فــ
يعاني، وعلى األخير محاولة تعويض غياب 
هذا الرجل الرائع والــذي يعرف مــاذا ينقص 
حقق 

ُ
سيارة الفورموال 1 وماذا تحتاج لكي ت

ــتــــصــــارات. واحـــتـــفـــل الــبــريــطــانــي لــويــس  االنــ
ــرات بــفــوزه  هــامــيــلــتــون بــطــل الــعــالــم ثـــالث مــ
رقم 50 في مسيرته ببطولة العالم لسباقات 

فورموال 1 للسيارات.
وهذا هو الفوز الرابع لهاميلتون في خمسة 
مــواســم عــلــى الــحــلــبــة األمــيــركــيــة واألول من 
لينهي  تــكــســاس  فـــي  املــنــطــلــقــني  أول  مـــركـــز 
غيابه عن االنتصارات منذ سباق أملانيا في 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي. وجـــاء روزبــــرغ الــذي 
انتصر في تسعة سباقات هذا املوسم مقابل 
بفارق  الــثــانــي  املــركــز  فــي  لهاميلتون  سبعة 
الثالث في  للمركز  تــراجــع  أن  ثـــوان بعد   4.5

أول لفة قبل أن تساعده عدة عوامل.
واحــتــل االســتــرالــي دانــيــيــل ريــتــشــيــاردو الــذي 
تــقــدم للمركز الــثــانــي فــي الــلــفــة األولــــى املــركــز 
ــريـــق »ريــــــد بـــــــول«، لـــكـــن زمــيــلــه  ــالـــث مــــع فـ ــثـ الـ
ــنـــدي مـــاكـــس فـــرســـتـــابـــن انـــســـحـــب مــن  ــولـ ــهـ الـ
السباق بعد أن قال إن »املحرك تعرض ملشكلة«. 
وال يـــــزال بـــوســـع روزبـــــــرغ حــســم لــقــبــه األول 
الثالث  السباقات  في  الثاني  املركز  احتل  إذا 
انــتــصــار.  أي  لتحقيق  الــحــاجــة  دون  املتبقية 
وظــهــر الــســائــق اإلســبــانــي فــرنــانــدو ألــونــســو 
بشكل الفــت في هــذا السباق وقــدم أداًء رائعًا 
جعله يحتل املركز الخامس في نهاية السباق، 
وأكد املحللون أن ألونسو استعاد الكثير من 
مستواه الرائع بعد غيابه عامني تقريبًا، وها 
هو يشق طريقه للعودة إلى مصاف السائقني 
أكبر دليل  أميركا كان  الكبار. وسباق جائزة 
 نافس بشراسة من 

ُ
على تعافي ألونسو، حيث

التقدم في املراكز وقــاد سيارته بطريقة  أجــل 
التي حرم  املنعطفات  عند  مثالية، خصوصًا 
مــــرور أي ســائــق حــــاول تخطيه مــن خــاللــهــا، 
خصوصًا فــي اللفة األخــيــرة عندما كــان قاب 
قــوســني أو أكــثــر مــن خــســارة املــركــز الخامس، 
لــكــنــه اســتــعــمــل املــنــعــطــف بــشــكــل رائــــع وحـــرم 
منافسه اإلسباني كارلوس ساينز من تخطيه 

وخطف املركز الخامس.
وخالل تسلم جوائز السباق ألقى هاميلتون 
التحية الكبيرة للجمهور الرائع الذي حضر 
لــقــد كــنــت ســعــيــدًا بنتيجة السباق  الــســبــاق، 
الــنــهــائــيــة وأشــكــر الــجــمــهــور الــــذي ســانــدنــي 
كــثــيــرًا وأشـــعـــر بــأنــنــي أنـــافـــس عــلــى أرضــــي. 
وفريق »ريــد بــول« الــذي نافسنا على املركز 

نيكو روزبرغ يحافظ 
على صدارته 

برصيد 331 نقطة 

العهد في صدارة الدوري اللبناني
التوالي،  الرابع على  اللبناني لكرة القدم، بعدما حقق فوزه  الــدوري  تصدر العهد ترتيب 
املرحلة  في  البلدي  ملعب صيدا  على   1-3 بيروت  الراسينغ  على حساب ضيفه  وكــان 
»الحصان  أمـــام  األهــــداف  بــفــارق  نقطة   12 برصيد  الترتيب  العهد  وتــصــدر  الخامسة. 
األسود« السالم زغرتا الذي مني بأول خسارة، بعد أربعة انتصارات متتالية وكانت أمام 

مضيفه طرابلس صفر-2.
وستكون الفرصة مؤاتية للعهد لالنفرد بالريادة إذا فاز على شباب الساحل في مباراة 
أقــل من أسبوع على  العهد بعد  مؤجلة بينهما لم يتم تحديد موعدها بعد. وجــاء فــوز 
خروجه من نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي، إذ تفرغ الفريق للبطولة املحلية التي 
يتطلع الستعادة لقبها، بعدما فقده املوسم املاضي في الدقائق األخيرة ملصلحة الصفاء.

ديباال يغيب عن يوفنتوس بداعي اإلصابة 
أمام نابولي وليون

عن  ديــبــاال  بــاولــو  األرجنتيني  املــهــاجــم  سيغيب 
أمام  املقبلتني  يوفنتوس خالل مواجهتيه  فريقه 
نــابــولــي فــي الــــدوري اإليــطــالــي ولــيــون فــي دوري 
األبطال، وذلك بعدما خرج مستبدال خالل مباراة 
الفخذ  فــي عضلة  تعرضه إلصــابــة  ميالن عقب 
الدقيقة  في  األرجنتيني  الدولي  وأصيب  اليمنى. 
33 من اللقاء الذي انتهى بخسارة »البيانكونيري« 
بهدف نظيف، بعدما حاول التسديد من مسافة 
ــوي فــــي عــضــلــة الــفــخــذ  ــ بـــعـــيـــدة لــيــعــشــر بـــألـــم قـ
الطبية  الفحوصات  تشير  أن  قبل  اليمنى،  للقدم 
لتعرضه لـ »شد« في عضلة الفخذ اليمنى. وأفاد 
النادي عبر بيان نشره على موقعه الرسمي على 
اإلنــتــرنــت »عــانــى الــالعــب بــاولــو ديــبــاال مــن شد 
الــفــخــذ اليمنى خـــالل مــبــاراة مــيــالن.  فــي عضلة 
الدرجة  الفحوصات األولية إصابته من  وأظهرت 
األولى-الثانية«. وحتى يخضع الالعب األرجنتيني ملزيد من الفحوصات، تشير الشواهد 
اللحاق بمواجهتي سامبدوريا، 25 من الشهر الجاري، ونابولي،  إلى أنه لن يتمكن من 

يوم 29، في »السيري آ«، باإلضافة ملباراة ليون في دوري األبطال، مطلع الشهر املقبل.

ديل بوترو يحرز لقب بطولة استوكهولم للتنس
عاد األرجنتيني خوان مارتن دل بوترو إلى سكة االلقاب بتتويجه بطال لدورة استوكهولم 
الدولية في كرة املضرب البالغة جوائزها 525ر566 ألف يورو، إثر تغلبه على األميركي 
جاك سوك السادس ووصيف بطل املوسم املاضي 7-5 و6-1  في املباراة النهائية. وهو 
اللقب األول لدل بوترو، املشارك ببطاقة دعوة، منذ تتويجه بلقب دورة سيدني في كانون 
الثاني/يناير 2014 وكانت املباراة النهائية األخيرة له، حيث غاب بعدها عن املالعب فترات 
طويلة واكتفى باملشاركة في 4 دوارات عام 2014 واثنتني عام 2015، بسبب إصابات في 
املعصم. وعاد دل بوترو للمالعب في بداية املوسم وكان يحتل املركز 1000 عامليا، قبل 

أن يستعيد مستواه الذي خوله الظفر بلقب بطولة الواليات املتحدة املفتوحة.

فيدرر يتقدم للمركز السابع في تصنيف العبي التنس
 تــقــدم الــســويــســري روجـــر فــيــدرر خــطــوة واحــدة 
فــي تصنيف العبي  الــســابــع  املــركــز  فــي  ليصبح 
التنس املحترفني بعد إعالن القائمة الجديدة، بينما 
بالصدارة.  ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  احتفظ 
وبـــقـــي الـــبـــريـــطـــانـــي آنــــــدي مـــــــوراي ثـــانـــيـــًا ويــلــيــه 
الــســويــســري ســتــانــيــســالس فــافــريــنــكــا والــكــنــدي 
مــيــلــوش راونـــيـــتـــش والــيــابــانــي كـــي نــيــشــيــكــوري 
أي  دون  الترتيب  على  نـــادال  رفائيل  واإلســبــانــي 
مونفيس خطوة  جايل  الفرنسي  وتراجع  تغيير. 
ليصبح ثامنًا بينما تقدم النمساوي دومينيك تيم 
إلى املركز التاسع وترك املركز العاشر للتشيكي 

توماس برديتش الذي تراجع خطوة واحدة. 

وفاة عداء عقب وصوله لخط النهاية في سباق بإسبانيا
تــوفــي عـــداء إســبــانــي )57 عــامــًا( يلعب لصالح نـــادي »العــبــي ألــعــاب الــقــوى الشعبيني« 
بعد وصوله إلى خط النهاية في إطار االستعدادات ملاراثون الجري وسط مزارع العنب 
وأصــدرت  اإلسبانية.  الوليد  بلد  مقاطعة  فــي  ري  دل  بيدروسا  بلدية  تستضيفه  الــذي 
انهار بعد تخطيه خط  العداء  أن  الــحــادث، وذكــرت  بيانا حــول  للماراثون  املنظمة  اللجنة 
الفور  النهاية، وسقط ميتا بالرغم من محاوالت األطباء إلنقاذه، حيث جرى نقله على 
العداء كــان معتادًا على املشاركة في مثل هذه  أن  إلــى مستشفى ريــو هورتيجا. يذكر 

املسابقات، فيما تقرر إيقاف كل السباقات.

لوكاتيلي  الشكل. شــارك  تألقه مع ميالن بهذا  إذا استمر 
أمــام كــاربــي فــي ملعب السان  الفريق األول  ألول مــرة مــع 
سيرو، خالل منافسات كأس إيطاليا املوسم املاضي، ولم 
يلعب ســوى 5 دقــائــق وقــتــهــا، وجـــاء بــديــال ألنــدريــا بولي، 
الــدوري  الجولة األخيرة من  وشــارك بعدها كأساسي في 
املنتهي أمام روما، وذلك بعدما أعطاه املدير الفني السايق 
الدفعة  ولكن  الرحلة.  لبداية  الثقة  ميهايلوفيتش  سنيسا 
الــالعــب كــان بواسطة  التي حصل عليها  الثقة  األكــبــر مــن 
البراعم، كريستيان بروكي، والذي  الفني في فريق  مديره 
دائما ما كان يؤكد أن سيصبح أحد أهم نجوم املستقبل، 
للميالن،  قيادته  أثناء  أليغري  إقناع ماسيميليانو  وحــاول 
بأن يضم الالعب للتدريبات وأن يختبره من أجل املشاركة 
الذي  إنزاغي،  األمــر مع فيليبو  األول، ويواصل  الفريق  مع 
وضعه فــي أكثر مــن مــبــاراة كبديل دون إشــراكــه، قبل أن 

تتحسن األوضاع مع ميهايلوفيتش. وكان رئيس امليالن، 
سيلفيو برلسكوني، قد أكد أنه يرى في لوكاتيلي موهبة 
ــه ســيــكــون أنـــدريـــا بــيــرلــو الــجــديــد، وهـــو يــبــدو  كــبــيــرة، وأنــ
وسط  العــب  يتخذ  الـــذي  لــالعــب،  بالنسبة  للغاية  مناسبا 
لوكاتيلي  بــدأ  بــدايــة مسيرته.  قــدوة منذ  نــيــويــورك سيتي 
رحلته مع الكرة كمهاجم صريح، قبل أن يتم االعتماد عليه 
في وسط امللعب، وبالتحديد كالعب ارتكاز، ويتألق في هذا 
املركز، ويكون أحد أهم الالعبني بالنسبة ملونتيال، فهو يدافع 
ويبدأ اللعب ويسدد على املرمى دون خوف. ولم تغب موهبة 
نجم الــوســط الــشــاب عــن أعــني أنــديــة أوروبــــا، حيث حــاول 
اإلنكليزي  الفني ألرسنال  املدير  فينغر،  أرسني  الفرنسي 
التعاقد معه الصيف املاضي، إال أن امليالن رفض التفريط 
املستقبلي  القائد  وبيرلو  تشافي  بني  الخليط  ليكون  فيه، 

»الروسونيري« وحجر األساس ملشروع الفريق الجديد. لـ

حسام أسامة

اإليطالي،  لفريق ميالن  الشاب  الوسط  لم يكن يتوقع العب 
مــانــويــل لــوكــاتــيــلــي، أن تــتــوج أول مــشــاركــة لـــه مـــع الــفــريــق 
ــل أهــــــدى االنـــتـــصـــار  ــذهـ ــهـــدف مـ األول ضــــد يـــوفـــنـــتـــوس، بـ
»الـــروســـونـــيـــري«، لــيــؤكــد أحــقــيــتــه بــالــتــواجــد ضــمــن خطة  لــــ
املدير الفني، فينشينزو مونتيال. بدأ لوكاتيلي مسيرته في 
كشافو  يتابعه  أن  قبل  التاسعة،  عمر  فــي  أتالنتا  صفوف 
املواهب التابعون للميالن، ويقرر الفريق التعاقد معه في سن 
الـ11 عاما، ونجح في تقديم أداء مميز مع فريقه الجديد، وتم 

تصعيده في ألكثر من درجة بفضل مهاراته التي أظهرها.
إلى  لينضم  الشاب نفسه سريعا،  اإليطالي  النجم  وفرض 
فيما  الفريق  قائد  املنتخب تحت 19 عامًا، ويصبح  قائمة 
بعد، وقد يكون له دور مع املنتخب األول في الفترة املقبلة، 

مانويل لوكاتـيلي

على هامش الحدث

ماريكو لوكاتيلي 
أحد أبرز الالعبين 

في الدوري 
اإليطالي هذا 

الموسم، وتحول 
في سن مبكرة إلى 

نجم وسط ميالن 
اإليطالي

هاميلتون يرفع 
كأس سباق 
)Getty( أميركا

بعد نهاية سباق جائزة أميركا هذا هو ترتيب السائقين: 1- األلماني نيكو 
روزبرغ مرسيدس 331، 2- البريطاني لويس هاميلتون مرسيدس 305، 3- 
األسترالي دانييل ريتشياردو رد بول 227، 4- األلماني سيباستيان فيتل فيراري 
177، 5- الفنلندي كيمي رايكونن فيراري 170. أما ترتيب الصانعين فهو 
على الشكل التالي بعد نهاية السباق: 1- مرسيدس 636، 2- رد بول 400، 

3- فيراري 347، 4- فورس إنديا 138، 5- وليامز 130.

ترتيب السائقين والصانعين

وجه رياضي

األول والــثــانــي كـــان قــويــًا ونــافــس بــشــراســة. 
وبالنسبة للمنافسة هناك عدد من السباقات 

املتبقية وسأحاول اللحاق بروزبرغ.
وقال سائق فريق »مرسيديس« الثاني نيكو 
البداية،  فــي  روزبـــرغ: »فــقــدت بعض السرعة 
اللفات  باقي  في  الــتــوازن  استعادة  وحاولت 
خـــالل الــســبــاق، لــكــنــنــي حــصــلــت عــلــى املــركــز 

تخطاني  النهاية  وفــي   ،1 الفورموال  تتريب 
ــــدى الــلــفــات وحــصــلــت على  روزبــــــرغ فـــي إحـ

املركز الثالث وهذا أمر جيد«.
ــزة أمــيــركــا  ــائـ وبــالــنــســبــة لــتــرتــيــب ســـبـــاق جـ
األخــيــر فــهــو عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: 1- لويس 
ثانية  و38  دقــيــقــة  )مــرســيــديــس(  هاميلتون 
روزبــرغ  نيكو   -2 الثانية.  و12،618 جــزء من 

الثاني في النهاية، وهذا أمر جيد واملنافسة 
مستمرة حتى السباق األخير«.

ــز الـــثـــالـــث  ــ ــركـ ــ ــاحــــب املـ ــــي املــــقــــابــــل، قــــــال صــ فـ
ريــتــشــيــاردو: »بـــدايـــة الــســبــاق كــانــت صعبة 
لــلــغــايــة، والــخــطــة كــانــت أن نــلــحــق بــروزبــرغ 
املركز  على  الحصول  وحاولنا  وهاميلتون، 
متصدر  مــع  شرسة  كانت  واملنافسة  الثاني 

)مرسيديس( دقيقة و42 ثانية و4,520 جزء 
من الثانية. 3- دانييل ريتشياردو )ريد بول( 
 -4 الثانية.  ثانية و692 جــزء من  دقيقة و57 
و13  دقيقتني  )فـــيـــراري(  فيتيل  سيبستيان 
ــزء مـــن الــثــانــيــة. 5- فــرنــانــدو  ثــانــيــة و134 جـ
ألـــونـــســـو )مــــاكــــالريــــن-هــــونــــدا( الـــــذي ابــتــعــد 

بحوالى 96 ثانية عن صاحب املركز األول.

البرتغالي جوزيه  املـــدرب  انــتــقــادات  مــن  كونتي  أنطونيو  اإليــطــالــي  املـــدرب  يسلم  لــم 
قمة  نهاية  بعد  وذلــك  »البريمييرليغ«،  في  املدربني  مواجهة جمعت  أول  في  مورينيو 
نهاية  وبعد  »البريمييرليغ«.  من  التاسعة  الجولة  في  يونايتد  ومانشستر  تشيلسي 
املباراة توجه مورينيو نحو كونتي وقــال له بعض الكلمات في أذنــه، والتي كشفتها 
»ال  الــســالم:  لحظة  لكونتي  مورينيو  وقــال  تقريبًا.  ساعة  بعد  البريطانية  الصحف 
يمكنك أن تحتفل بهذه الطريقة وأنت فائز بأربعة أهداف نظيفة، لو فزت بهدف هذا 

طبيعي، لكن بهذه الطريقة هذا إذالل«.

صورة في خبر

مورينيو ينتقد كونتي
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الذهب الموريتاني
أجهزة تنقيب مقلدة تجهض حلم الثراء السريع

نواكشوط ــ محمد فال الشيخ

ســيــطــرت مــشــاعــر خــيــبــة األمـــل 
على الشاب املوريتاني عال ولد 
من  ورفاقه  الفالي، عقب عودته 
في صحراء  الذهب  عن  التنقيب  مناطق 
ــــوط، إذ أنـــفـــق  ــــشـ ــواكـ ــ ــيــــرس شـــمـــالـــي نـ تــ
ورفاقه ثالثة ماليني أوقية )8400 دوالر 
أمــيــركــي(، بينما لــم يــعــودوا ســوى بـــ 50 
تــقــدر قيمتها بنحو  الـــذهـــب،  غــرامــا مــن 
500 ألف أوقية أي ما يــوازي نحو 1500 

دوالر أميركي.
تــقــاســم عــالــي ورفــاقــه الــثــالثــة عــائــد بيع 
الذهب، أو باألحرى »تقاسمو الخسارة« 
ــه  ــاقـ ــه ورفـ ــ حـــســـب تـــعـــبـــيـــره، مـــوضـــحـــا أنـ
قيمته  الذهب،  تنقيب عن  اشتروا جهاز 
ــيــــة )4200  مـــلـــيـــون ونـــصـــف مـــلـــيـــون أوقــ
دوالر( كما دفعوا مبالغ أخــرى من أجل 
ــارة دفــع  ــيـ تــرخــيــص الــتــنــقــيــب وكــــــراء سـ
ربـــاعـــي مــجــهــزة لــلــســيــر فـــي الـــصـــحـــراء، 
اإلعــاشــة خالل  إلــى مصاريف  باإلضافة 
مـــدة الــتــنــقــيــب الــتــي اســتــمــرت أســبــوعــا، 
غير أن حلمهم في الثراء السريع، تبخر 
ــم مـــــن تــعــرضــهــم  ــدهــ ــأكــ  ســــريــــعــــا بــــعــــد تــ
الــذهــب،  لخدعة شـــراء جــهــاز تنقيب عــن 

اتضح أنه مقلد.
تــكــرر مــا جــرى للشاب عــالــي ورفــاقــه مع 
آخرين في ظل تفاقم ظاهرة بيع أجهزة 
ما  وفــق  موريتانيا،  في  املقلدة  التنقيب 
وثــقــه مــعــد الــتــحــقــيــق، عــبــر تــتــبــع خمس 
رحالت للبحث عن الذهب، نجح منظمو 
واحدة منها فقط في جمع كميات توازي 
ــوقـــت الـــذي  حــجــم تــكــلــفــة الـــرحـــلـــة، فـــي الـ
عجزت بقية الرحالت األربع عن تحصيل 
أكثر من 50% من مصروفات البحث عن 

املعدن الثمني.

تفاوت أسعار 
يــعــتــبــر الــتــاجــر يــحــيــى ولــــد الــــهــــادى، أن 
عمله في مجال بيع أجهزة التنقيب عن 
إذ توسط  مــراحــلــه،  بأفضل  يمر  الــذهــب 
في عملية بيع عشرة آالف جهاز من نوع 
gpx 5000، عبر مطار نواكشوط الدولي، 
تـــم إدخـــالـــهـــا فـــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان 2016، 
يقول ولد الهادي: »الصفقة تمت سريعا، 
الذهب  التنقيب عن  أجهزة  اإلقــبــال على 

منتشر بشدة«.
وبينما ابتسم الحظ للتاجر ولد الهادي، 
إال أن ثــالثــة رجــــال األعـــمـــال مــن مــعــارفــه 
ألــف   840( أوقـــيـــة  مــلــيــون   300 خـــســـروا 
دوالر(، بسبب تورطهم في شــراء صفقة 
أجهزة اكتشفوا أنها مقلدة بعد وصولها 
إلى موريتانيا، ويوضح أنه تم بيع هذه 
الــقــطــع املـــــزورة بــأســعــار تــصــل إلـــى 500 
ألف أوقية )1400 دوالر(، في الوقت الذي 
تضاعفت فيه أسعار أجهزة التنقيب إلى 
 4500 gpx ثالث مرات، إذ قفز سعر جهاز
وتوفرا  مبيعا  األكــثــر  وهما   5000  gpxو
فى السوق من سبعمائة ألف أوقية )نحو 
2000 دوالر( ليصال خالل أبريل/نيسان 

)5600 دوالر(، ووفق  أوقية  إلى مليوني 
ما رصده التاجر ولد الهادي، فإن أسعار 
ــزة املـــقـــلـــدة، تــراجــعــت بــشــدة عقب  ــهـ األجـ
رجـــوع قــوافــل املنقبني عــن الــذهــب الذين 

عانوا من خسارة كبيرة بسببها«.

حمى التنقيب
البطالة عامليا  تتصدر موريتانيا نسبة 
الرجال بنسبة 31.5%، وفقا ألحدث  بني 
تقرير صــدر عن البنك الــدولــي في بداية 
الــعــديــد  يـــدفـــع  الــــــذي  األمــــــر  عـــــام 2016، 
ــبـــحـــث عــن  ــلـــني إلــــــى مـــهـــنـــة الـ ــاطـ ــعـ ــــن الـ مـ
املــعــدن األصــفــر للتخلص مــن أوضاعهم 
مستورد  ويكشف  السيئة،  االقــتــصــاديــة 
أجهزة الكشف عن الذهب التاجر محمد 
ــد أحــــمــــد، أنــــــه مــــع اكــــتــــشــــاف الـــذهـــب  ولــــ
الشركات  بـــدأت  الـــســـودان،  فــى  السطحي 
أجهزة  باستيراد  االهــتــمــام  فــي  العربية 
ــابــــع »عــنــدمــا  ــن الــــذهــــب، وتــ الــتــنــقــيــب عــ
اكتشف الذهب السطحي فى موريتانيا، 
تــهــافــت الـــشـــبـــاب املـــوريـــتـــانـــي بــحــثــا عن 
ــزة واســتــغــلــت مــجــمــوعــة من  ــهـ هــــذه األجـ

ــال الــكــبــيــر عــلــى خــوض  ــبـ الـــشـــركـــات، اإلقـ
ــن الـــــذهـــــب، لـــخـــداع  ــ ــامــــرة الـــبـــحـــث عـ ــغــ مــ
املـــنـــقـــبـــني وتــــســــويــــق أجـــــهـــــزة رخـــيـــصـــة 

الثمن«.
وكشف ولد أحمد أن الشركات املستوردة 
لألجهزة املقلدة، لجأت إلى تصنيع قطع 
أجـــهـــزة الــكــشــف عـــن الـــذهـــب فـــي الــصــني، 
ثـــم يــتــم نــقــلــهــا إلـــى مـــوانـــئ عــربــيــة ويــتــم 
بها،  الــصــنــاعــيــة  املــنــاطــق  فــي  تجميعها 
عن  تماما  مختلفة  منشأ  لصنع شهادة 
مـــكـــان صــنــعــهــا األصـــلـــي، ثـــم تـــدخـــل إلــى 
الــســوق املــوريــتــانــي على أنــهــا قــادمــة من 
ــنـــدا وأمـــيـــركـــا«. ونـــصـــح ولــد  ــا وكـ ــ ــ أوروبـ
كــون األجهزة  التأكد من  أحمد بضرورة 
أجهزة  ملنظار  دقيق  فحص  عبر  أصلية 
»استيكر أصلي  والتاكد من وجــود   gbx

عليه اسم الشركة األصلية املصنعة«.
ويتفق ما ذكره ولد أحمد مع ما كشفته 
في  االقــتــصــاديــة  الــجــرائــم  إدارة مكافحة 
شرطة دبي في سبتمبر/أيلول من العام 
ألــفــا و372 قطعة   24 تــم ضبط  إذ   ،2014
الذهب  عــن  الكشف  فــي  تستخدم  مقلدة، 

ــادن، تـــقـــدر قــيــمــتــهــا بــنــحــو 14.6  ــ ــعــ ــ واملــ
مليون درهم، )أربعة ماليني دوالر(. 

الــبــحــث الجنائي  إدارة  أكــدتــه  ملــا  ووفــقــا 
فإن األجهزة املضبوطة مقلدة من عالمة 
تــجــاريــة أصــلــيــة مــمــلــوكــة لــشــركــة كــبــرى، 
وكان يتم تقليدها بطريقة احترافية، من 
خـــالل جمعها فــي صــــورة قــطــع، ووضــع 
مــلــصــق الـــعـــالمـــة األصـــلـــيـــة عـــلـــى الــقــطــع 
املــقــلــدة، ومــن ثــم إعـــادة توزيعها محليا 

وخارجيا، بأسعار زهيدة.
ودفــعــت حــمــى الــبــحــث عــن أجــهــزة كشف 
ولد  الحسني  املستورد  األصلية،  الذهب 
ابــاه إلــى شــراء كميات األجــهــزة املتوفرة 
موريتانيا  إلــى  وتصديرها  الكويت  فــي 
ــام إلــحــاح  ــ ــه »أمــ ــقـــول، مــوضــحــا أنــ كــمــا يـ
ــتـــجـــار املـــوريـــتـــانـــيـــني لــتــوفــيــر أجـــهـــزة  الـ
 5000  gbxو  gbx4500 أنـــواع  مــن  أصلية، 
وفـــورس كــولــد، بحث عنها فــي مختلف 
ــى تــوفــر  ــل إلــ ــواق الــعــربــيــة، وتـــوصـ األســـــ

كميات صالحة للتصدير في الكويت«.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »تنتشر  ويــضــيــف لـــ
حــمــى الــبــحــث عــن الــذهــب الــســطــحــي في 
لــيــبــيــا والــــســــودان ومــوريــتــانــيــا مـــا أدى 
إلـــى اســتــقــبــال شــركــات بــيــع وصــنــع هــذه 
ــن الـــطـــلـــبـــيـــات  ــ ــزة لــــعــــدد هــــائــــل مـ ــ ــهــ ــ األجــ
عــلــى أجـــهـــزة كــشــف املـــعـــادن املخصصة 
 gold nuggets( الذهب  شــذرات  الكتشاف 
قطع صغيرة من الذهب الخالص(، فيما 
يحاول مشترون شراء تلك األجهزة عبر 
اإلنترنت، وهو ما ساهم في توفير بيئة 

خصبة إلدخال أجهزة مزورة«.
ناهزت  املقلدة  األجــهــزة  أسعار  أن  املثير 
األصلية، كما يوضح ولــد ابــاه، إذ جرى 
بــيــع األجــــهــــزة املـــقـــلـــدة بــمــلــيــونــي أوقــيــة 
ســعــر  يــــقــــارب  مــــا  ــو  ــ وهــ دوالر(   5600(
األجــهــزة األصــلــيــة، »ولــم تتراجع أسعار 
تــلــك األجـــهـــزة، إال بــعــد الــنــتــائــج املخيبة 
لآلمال ملن استخدموها«، كما أكد املنقب 

الشاب عال ولد الفالي.

انتهاء مرحلة الذهب السطحي
ـــث الــــجــــيــــولــــوجــــي مــحــمــد  ــاحـ ــبــ يــــؤكــــد الــ
االغــظــف ولــد أحــمــد، أن مرحلة اكتشاف 
الــذهــب الــســطــحــي فــي منطقة تـــازيـــازت، 
»العربي  لـ قــائــال  نهايتها،  على  شــارفــت 
الـــجـــديـــد«: »هـــــذه املــنــطــقــة ال تــمــثــل غير 
الــتــي يوجد  املــنــاطــق  نــســبــة ضئيلة مــن 

فيها ذهب سطحي في موريتانيا«.
ويــؤكــد ولـــد أحــمــد أن »أجـــهـــزة التنقيب 
ــــق مــــوجــــات تــكــشــف  بــعــضــهــا يـــعـــمـــل وفــ
املــتــوفــر عــلــى عــمــق مــتــر، ومــنــهــا أجــهــزة 
للمسح الشامل تصل حتى عشرة أمتار 
غير أن هــذه األجهزة اختفت من السوق 
الجيولوجي  الباحث  وذكر  املوريتاني«. 
أن األجهزة تشوش على بعضها في حال 
اقــتــرابــهــا مـــن بــعــضــهــا الــبــعــض، بسبب 
تقارب املوجات املغناطيسية التي يعمل 
عليها الجهاز، داعيا إلى ضرورة التأكد 
من طريقة عمل جهاز التنقيب ونوعيته 

قبل شرائه.

انتشار البطالة بين الموريتانيين يدفعهم للبحث عن الذهب )العربي الجديد(

تتصدر موريتانيا نسبة البطالة عالميًا بين الرجال بنسبة 31.5%، األمر الذي يدفع العديد إلى مهنة البحث عن الذهب للتخلص من 
أوضاعهم االقتصادية السيئة

هوامش

نجوى بركات

الذي تقيمه  ُدعيُت إلى املشاركة في املنتدى السنوي 
جمعية أهل األدب الفرنسية )في مقّرها الباريسي في 
اب وحقوقهم، 

ّ
الكت ترعى شــؤون  التي  مــاّســا(  قصر 

والــــذي انــعــقــد، أخــيــرًا، تــحــت عــنــوان »الــلــغــة الفرنسية 
اب املعروفني 

ّ
 من الكت

ٌ
موطنًا«، وشاركت فيه مجموعة

ــــذيــــن جـــــــاءوا مــــن جـــنـــســـيـــاٍت مــخــتــلــفــة، مــعــتــمــديــن  ال
الــفــرنــســيــة لــغــة كــتــابــة وتــعــبــيــر، ومـــن بــيــنــهــم الــكــاتــب 
الروسي األصل، أندريه ماكني، والكاتب الهاييتي، داني 
الفيريير، وكالهما عضوان في األكاديمية الفرنسية، 
والكاتب من أصل مغربي، فؤاد العروي، باإلضافة إلى 
وإيرانية  يابانية وصربية  أصـــول  مــن  أخـــرى  أســمــاء 

وباسكية وإيطالية، إلخ.
كــنــُت قــد شــرحــُت للمسؤولة اســتــغــرابــي الــدعــوة إلى 
املشاركة، أنا التي أكتب أساسًا باللغة العربية، رواياٍت 
ومقاالت، إلى جانب نشري أحيانا بالفرنسية مقاالٍت 
ــة واحـــدة حملت عــنــوان »مــســتــأجــرة شـــارع بو  وروايــ
مــا يهّمها، أي  فــيــر«، فقالت إن هــذا هــو بالضبط  دو 
 يتيمة بالفرنسية، وسبب 

ً
السبب الذي جعل لي تجربة

استمراري في الكتابة بالعربية.
هدفت املحاوُر املطروحة إلى سبر معاني الكتابة بلغة 

»اآلخــر«، معرفة إذا ما كانت الكتابة بلغٍة أخــرى تتيح 
للكاتب تــجــاوز كــل أنـــواع »الــتــابــو«، وقـــول مــا هــو غير 
التي  اآللــيــات  واستكشاف  األم،  بلغته  قوله  على  قــادر 
 
َ
عط

ُ
ت لم   

ً
لغة الكاتب  يستخدم  عندما  بالكتابة،  م 

ّ
تتحك

له لدى والدته، ليعّبر بها عن هموم بالده، إال أن معظم 
املشاركني تحدثوا عن عالقتهم باللغة الفرنسية، وعن 
من  خاللها،  مــن  العالم  وتفكير  بها،  الكتابة  خيارهم 
دون أن يتعّرضوا ألسباب خيارهم هذا، وهو ما فعله 
مثال الكاتب املعروف، أندريه ماكني، الذي تناول عالقة 
كل  بعيدًا  فبقي  تاريخيًا،  الفرنسية،  بالثقافة  الــروس 
اختياره  سبب  عــن  أو  الشخصية،  تجربته  عــن  البعد 
 أخرى للكتابة والتعبير. بدا مستغربا جدا لي أن 

ً
لغة

ّصص فقط لالحتفاء باللغة 
ُ
يبدو املنتدى وكأنه قد خ

الفرنسية. وإن افترضنا أن هذا غرضه الضمني، فقد 
ــاب ذوي 

ّ
كــان مدهشًا جــدًا عــدم دفـــاع كــل أولــئــك الــكــت

األصول األجنبية، عن لغاتهم األّم، أو اإلتيان حتى على 
ذكرها، وإن يكن ملحاكمتها. فقد بدوا، في معظمهم، 
وكــأنــهــم يــتــفــادون الــخــوض فــي املــوضــوع األســاســي، 
وحني كان ُيطرح السؤال عليهم، كانوا يجيبون أنهم 

يعيدون ترجمة كتبهم، بأنفسهم، إلى اللغة األم.
وبقدر ما كان استغرابي لهم، كان استغرابهم لي، حني 
فرضها  التي  بالفرنسية  الكتابة  تجربة  عن  تحدثُت 

ق بهذا الجزء من تجربتي 
ّ
علّي موضوع روايتي املتعل

»الباريسية«، وهي رواية تبدأ وتنتهي بهاللني، للقول 
الــروائــي، وعن   داخــل مساري 

ٌ
 استثنائية

ٌ
إنها تجربة

خياري الواعي الكتابة باللغة العربية، على الرغم من 
كل شيء. إذ ماذا يعني أن تكتب بلغٍة أخرى، حني ال 
لها   

ٌ
لغة بلغتك، وهــل هناك  التعبير   في 

ً
تجد صعوبة

أنها رغبة  أم  أخــرى؟  لغٍة  أكثر من  أدبية  خصوصية 
الــتــي ستوصله  تلك  أي  رابــحــة«،  »لــغــٍة  ي 

ّ
بتبن الكاتب 

إلى الشهرة، أو إلى االعتراف به من أكبر عدٍد ممكن 
ــاٌب عــرب اخــتــاروا الكتابة بلغة 

ّ
مــن الــقــراء؟ هــنــاك كــت

البالد التي هاجروا إليها قسرًا، ألن عالقتهم بلغتهم 

أو  إما ال يتقنونها،  وبثقافتهم كانت مضطربة، فهم 
والتضييق.  والكبت  القمع واملنع  لغة  أنهم يرون فيها 
 إذا صـــّح الــتــعــبــيــر، بـــل هم 

ً
هــــؤالء لـــم يــخــتــاروا فــعــال

الشعور  ومنحتهم  التي حضنتهم  اللغة  إلى  انحازوا 
بالحرية، وهذا إنساني ومفهوم... 

لم ُيعجب كالمي البعض. أدركت ذلك من االنزعاج الذي 
بــدا على وجــوه املشاركني. كــان ذلــك في آخــر جلسٍة 
انــعــقــدت بــعــنــوان »مـــن الـــجـــذور الــثــقــافــيــة إلـــى مــواطــن 
السلوفينية  هم  اب 

ّ
كت ثالثة  بها  وشاركني  الخيال«، 

والباسكي  قسماي،  ســرور  واإليرانية  سفيت،  برينا 
بالذنب، وشعور  ثّمة شعور  كان  أريبيت.  فريردريك 
الكتابة  باالستفزاز. وحني سئلت عن سبب خياري 
وإقامتي  الفرنسية،  إتــقــانــي  مــن  الــرغــم  على  بلغتي، 
ألنها   

ً
أوال بالعربية  أكــتــب  قــلــت:  بــاريــس،  فــي  الطويلة 

يقول  كما  ألنها  وثالثًا  أعشقها،  ألنــي  وثانيا  لغتي، 
 مكروهة، 

ٌ
كامو، موطني الوحيد، ورابعًا ألنها اآلن لغة

الترجمة  ألن  وخامسًا  الضريبة،  لدفع  مستعدة  وأنــا 
هي  بالعربية  الكتابة  ألن  وأخيرًا  وسادسًا  موجودة، 

املمارسة األقصى لحريتي. 
أجــل، حرية  مندهشًا.  بعضهم  يتساءل  قد  حريتك؟ 
أال يشوب أيُّ اعتباٍر من اعتبارات »االنتشار« عالقتي 

بها، وحرية أن أكتب لكل هذا الخواء.

عن الكتابة بلغٍة أخرى

وأخيرًا

أكتب بالعربية أوًال ألنها 
لغتي، وثانيا ألني أعشقها، 

وثالثًا ألنها كما يقول 
كامو، موطني الوحيد

مخزون الذهب 

يبلغ سعر غرام الذهب الذي 
يجمعه املنقبون، نحو 11 

ألف أوقية )30 دوالرا(، كما 
يؤكد متعاملون مع محال 
تجارة الذهب املوريتانية. 

وتؤكد التقديرات الحكومية 
أن موريتانيا يتوفر بها 

مخزون من الذهب يصل إلى 
25 مليون أونصة من الذهب، 
)أونصة الذهب تعادل 31.1 
غرامًا(، ويستخرج الذهب 

املوريتاني من 8 مناجم تعمل 
في البال.

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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