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سورية: عملية عفرين تنتظر التفاهمات

رونالدينيو... الساحر يختتم عروضه
استيقظ محبو كرة القدم على قرار من النجم البرازيلي الشهير رونالدينيو، باعتزال 

اللعب االحترافي والتوقف عن نثر سحره في مالعب الكرة. ]28ـ29[
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في العدد

باسم دباغ، أحمد حمزة

ُيــقــبــل املــشــهــد الــســوري عــلــى تــطــورات سياسية 
القائمة،  الــصــورة  إلــى تغيير  تــؤدي  قــد  وميدانية 
أولـــهـــا بــتــحــديــد املـــبـــعـــوث األمـــمـــي ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا يــومــي 25 و26 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الـــحـــالـــي مـــوعـــدًا لــجــولــة جـــديـــدة مـــن املـــحـــادثـــات 
وتــركــز على  فــي فيينا،  عقد 

ُ
ت أن  الــســوريــة، على 

ذلك  تــرافــق  بــالــدســتــور.  املتعلقة  القضايا  حــزمــة 
مـــع إعــــان مــوســكــو عــقــد مــؤتــمــر ســوتــشــي في 
العمل  ببدء  هدفه  نفسه، محددة  الشهر  من   30

ــة. وواصــلــت  ــوريـ عــلــى الـــدســـتـــور الــجــديــد فـــي سـ
ــراف املــعــنــيــة حــول  ــ روســيــا مــشــاوراتــهــا مــع األطـ
الــروســي  الخارجية  املــؤتــمــر، إذ بحث وزيـــر  هــذا 
اتصال هاتفي مع نظيره  سيرغي الفــروف، في 
التركي مولود جــاووش أوغلو )الصورة(، »سير 
الــتــحــضــيــر ملــؤتــمــر ســوتــشــي كـــحـــدث مــرحــلــي 
املــفــاوضــات  إطـــار  فــي  السياسية  التسوية  نحو 
القرار 2254«.  املتحدة على أساس  برعاية األمم 
بــالــتــوازي مــع ذلـــك، ومــع تصعيد أنــقــرة حديثها 
عــن عملية عسكرية فــي عــفــريــن، فــهــي تــواصــل 
اتــصــاالتــهــا مـــع واشــنــطــن ومــوســكــو للحصول 

عــلــى ضـــوء أخــضــر لــلــعــمــلــيــة. وعــلــمــت »الــعــربــي 
الجديد« من مصدر تركي مطلع، أن »املشاورات 
التركية تستمر مع موسكو، التي بدورها تواصل 
مــع واشــنــطــن حـــول عملية عفرين  مــشــاوراتــهــا 
اإلدارة  ستحققها  الــتــي  الــســيــاســيــة  واملــكــاســب 
»املــطــروح  أن  العملية«، كاشفًا عــن  الــروســيــة مــن 
اآلن عملية عسكرية تركية محدودة في مناطق 
وريف  عفرين  في  الكردستاني  العمال  سيطرة 
حــلــب الـــشـــمـــالـــي، تــنــتــهــي بــحــصــار األخـــيـــر في 
مدينة عفرين والسيطرة على مناطق ريف حلب 
ذلك  »مــقــابــل  رفــعــت«، مضيفًا:  تــل  فــي  الشمالي 

ــروس عــلــى إيــجــاد صيغة لحضور  ــ ال يــســاومــنــا 
حـــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي مــؤتــمــر ســوتــشــي«. 
السوري من مطار  النظام  قــوات  تقترب  ميدانيًا، 
مواصلة  مــع  إدلـــب،  الظهور شرقي محافظة  أبــو 
مناطق  على  نفوذها  بسط  مــن  وقربها  تقّدمها 
شــرقــي ســكــة قــطــار حــلــب-دمــشــق، فــيــمــا تــرابــط 
التي كانت قد تقدمت من  النظام  بالتزامن قــوات 
جبهات شمال حماة، على بعد ثاثة كيلومترات 
ونصف جنوب أبو الظهور؛ وهو ما يعني فعليًا 

أن القوات املهاجمة اقتربت من تطويق املطار.
]التفاصيل ص. 4ـ5[
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استهداف »أونروا«

تدشين صفقة القرن

)Getty/تعاني »أونروا« في األساس من تقليص في موازنتها  )مجدي فتحي
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استهداف 
»أونروا«

القضية  لتصفية  األميركية  المساعي  تدخل 
مرحلة  ملفاتها،  بمختلف  الفلسطينية، 
األميركي  القرار  بعد  خطورة،  أشد  جديدة 

وتشغيل  غوث  لوكالة  الدعم  بتقليص 
الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، مع ما يحمله 
هذا القرار من رغبة في إنهاء قضية الالجئين 

الفلسطينيين، التي تعد من أهم الملفات في 
فقط  ليس  النهائي«،  بـ»الحل  يعرف  ما  إطار 
للتماهي مع مطلب االحتالل بتفكيك الوكالة، 

بل أيضًا في إطار محاولة فرض صفقة القرن 
التي تصطدم بموقف فلسطيني رافض لها 

على الرغم من ضغوط عربية للمضي بها

غزة ـ ضياء خليل

أضـــيـــف قـــــرار الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــجــديــد بخفض 
ــــي لــــوكــــالــــة غــــوث  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدعـــــم األمـ
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، 
عـــبـــر تــجــمــيــد نـــصـــف مـــخـــصـــصـــات الـــدعـــم، 
ــقـــرارات الــتــي بـــدأ تــرامــب  إلـــى سلسلة مــن الـ
األبيض  البيت  إلى  باتخاذها منذ وصوله 
فــي مجملها، لتصفية  ــام، والــهــادفــة  عـ قــبــل 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو مـــا تــبــقــى مــنــهــا، 
ــات يــصــطــلــح عـــلـــى تــســمــيــتــه  ــ ــا بـ لــتــمــريــر مــ
»صــفــقــة الــــقــــرن«، والـــتـــي يــتــم الــتــحــضــيــر  بـــ
بــقــرارات أميركية صــادمــة، وكــمــا يبدو  لها 
برعاية بعض الدول العربية لها، في مقابل 
املشهد  جــعــل  مـــا  ــــارم،  فلسطيني صـ رفـــض 
الفلسطيني أكثر تعقيدًا، مع توقعات بمزيد 
الفلسطينيني  العقوبات األميركية على  من 
ــواقـــف الــرافــضــة  وعــلــى الــســلــطــة، نــتــيــجــة املـ
»صــفــقــة الـــقـــرن« ورفــــض الـــعـــودة للرعاية  لـــ

األميركية ملفاوضات التسوية.
وتسير اإلجراءات األميركية لفرض »صفقة 
الــــقــــرن« عـــبـــر خــــطــــوات مــتــتــابــعــة لــتــصــفــيــة 
عملية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها 
ــّس بـــالـــثـــوابـــت وأولــــهــــا الــــقــــدس املــحــتــلــة  ــ املــ
بإعالن  ترجم  ما  وهــو  لفلسطني،  كعاصمة 
تـــرامـــب أخـــيـــرًا االعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
ــن بـــــدء إجــــــــــراءات نــقــل   عــ

ً
لـــالحـــتـــالل فـــضـــال

السفارة األميركية إليها. أما الفصل الثاني 
الــقــضــاء  فــي  فيتمثل  الــقــضــيــة،  مــن تصفية 
الفلسطينيني،  لــالجــئــني  الـــعـــودة  حــق  عــلــى 
ــي إطــــــار مــا  ــات فــ ــفـ ــلـ ــن أهـــــم املـ الــــــذي يـــعـــد مــ
ــو مـــا يفسر  »الــحــل الــنــهــائــي«، وهـ يــعــرف بـــ
»األونــــــروا«، بعد  االســـتـــهـــداف األمـــيـــركـــي لـــــــ
أشهر من تحريض إسرائيلي تــواله رئيس 
نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــيــة،  الحكومة 

شخصيًا عندما 
يونيو/ حزيران  في  أطلق حملة تحريض، 
املاضي، لتفكيك »األونروا« ولدمج أجزائها 
فـــي املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــالجــئــني 
ــابــــعــــة لــــأمــــم املـــــتـــــحـــــدة«. ولـــــــم تـــتـــأخـــر  ــتــ الــ
إسرائيل، أمس، باالحتفاء بالقرار األميركي، 

بـــزعـــم أن »األونــــــــروا أثــبــتــت مـــــرارًا وتـــكـــرارًا 
أنـــهـــا وكـــالـــة تـــســـيء اســـتـــخـــدام املـــســـاعـــدات 
الـــدولـــي، وتــدعــم بــداًل  اإلنــســانــيــة للمجتمع 
من ذلك الدعاية املناهضة إلسرائيل، وتديم 
مــحــنــة الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني، وتــشــجــع 
الكراهية«، بحسب السفير اإلسرائيلي لدى 
األمــم املتحدة، دانــي دانــون، في مــوازاة كالم 
يدرسون حاليًا  »األميركيني  بأن  لنتنياهو 
بجدية اقتراح إسرائيل أن يتم نقل اإلشراف 
عــلــى الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الــضــفــة 
الغربية إلــى وكــالــة األمـــم املــتــحــدة لالجئني 

وليس لأونروا«.
كــمــا ال يــمــكــن فــصــل االنـــدفـــاعـــة األمــيــركــيــة 
إلــى  تــراهــا،  الــتــي  الــخــطــوات  لتمرير جميع 
جــانــب االحــتــالل، ضــروريــة لتصفية جميع 
من  بمزيد  والتلويح  الفلسطينية  الحقوق 
اإلجراءات، عن حالة الترويج غير املسبوقة 
مــع االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، والتي  للتطبيع 
يـــخـــوضـــهـــا مــــســــؤولــــون عـــــرب بــشــكــل شــبــه 
 عــن الـــدالئـــل الــتــي تــشــيــر إلــى 

ً
عــلــنــي، فــضــال

دور ســــعــــودي واضـــــــح فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــني لــلــقــبــول بــاملــقــتــرحــات الــتــي 
تمّس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها 
اقــتــراح أبــوديــس عــاصــمــة بــديــلــة لفلسطني 
عــن الــقــدس املحتلة. وقــد انعكس هــذا األمــر 
تجاه  الواضحة  العربية  املــواقــف  غياب  في 
األزمـــــــات الـــتـــي خــلــقــهــا قـــــرار تـــرامـــب بــشــأن 
القدس وتهديداته املستمرة للفلسطينيني. 

لــهــذا الــســبــب، فــإن الــقــرار األمــيــركــي املتعلق 
»األونــــــروا«، يــبــدو  بــتــقــلــيــص املـــســـاعـــدات لـــــــ
ألســوأ  ويمهد  وخــطــيــرة،  متعددة  بجوانب 
وأكـــبـــر أزمـــــة مــالــيــة تـــوضـــع فــيــهــا املــنــظــمــة 

الدولية التي تعاني أساسًا من أزمــة مالية 
خانقة، إذ إنه يمس أكثر من خمسة ماليني 
الذين هّجر  من  الفلسطينيني  الالجئني  من 
ــم فـــي الــعــام  ــارهـ ــم مـــن ديـ ــدادهــ ــم وأجــ ــاؤهـ آبـ

 .1948
و»األونــــــــــروا« هـــي املــؤســســة األمــمــيــة الــتــي 
تقدم خدماتها لالجئي فلسطني في كل من 
الغربية  والــضــفــة  ولــبــنــان  وســوريــة  األردن 

وقطاع غزة. ويتركز نشاطها على الجانبني 
املعونات  إلــى  إضــافــة  والصحي،  التعليمي 
اإلنسانية واملساعدات اإلغاثية. ويتم تمويل 
»األونـــــــــروا« بــالــكــامــل مـــن خــــالل الــتــبــرعــات 
ــاء  ــتـــي تــقــدمــهــا الـــــــدول األعـــضـ الـــطـــوعـــيـــة الـ
الــدعــم األميركي  املــتــحــدة. ويمثل  فــي األمـــم 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة نــحــو 40 فـــي املـــائـــة من 
موازنتها، وفق مراقبني ومختصني بشؤون 
الالجئني. وســيــؤدي الــقــرار إلــى أزمــة مالية 
حقيقية وكبيرة في املنظمة، في ظل ما يشاع 
عن عدم قدرتها على دفع رواتــب موظفيها 
كاملة في األشهر املقبلة، وهي التي تعيش 
أزمة مالية حقيقية نتيجة زيادة متطلبات 
في  التمويل  مستوى  وانخفاض  الالجئني، 

السنوات األخيرة. 
ــفــــوض الـــعـــام  ــذا الـــســـيـــاق، أشــــــار املــ ــ ــي هـ ــ وفـ
 
ّ
ــــى أن ــبـــول، إلــ ــنـ ــيـ »األونــــــــروا« بـــيـــيـــر كـــرهـ لـــــــــ
تقليص اإلدارة األميركية ملساهمتها املالية 
العالم  اإلقــلــيــمــي. ودعـــا  األمـــن  سيؤثر على 
أجمع للتضامن مع الالجئني الفلسطينيني 
وإطــالق حملة تبرعات عاملية للحفاظ على 
املـــدارس والــعــيــادات الطبية، الفتًا إلى  عمل 

ــى الــتــي تــواجــه  ــ  »هــــذه لــيــســت املــــرة األولـ
ّ
أن

فــيــهــا األونـــــــروا تــحــديــًا كــبــيــرًا فـــي التمسك 
بتفويضها والدفاع عنه، فهو يمثل تعبيرًا 
الـــدولـــي وحــفــاظــًا على  املــجــتــمــع  إرادة  عـــن 
والــرعــايــة  كالتعليم  األســاســيــة،  الــخــدمــات 

ــن أن  ــلــ الـــصـــحـــيـــة لـــالجـــئـــي فـــلـــســـطـــني«. وأعــ
مساهمة الواليات املتحدة هذه السنة »دون 
مستوى املساهمات السابقة، وبفارق كبير، 
إذ بلغ إجمالي املساهمات األميركية للعام 
أميركي«،  دوالر  مليون   350 من  أكثر   2017
السابقة  األميركية  اإلدارات   

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

ــروا وقــدمــت لــهــا دعــمــًا قويًا  ــ »ســانــدت األونـ
 املفوض العام 

ّ
«. غير أن

ً
وسخيًا ومتواصال

»األونروا« حاول، في بيانه، توجيه رسائل  لـ
طمأنة لالجئني الفلسطينيني، إذ قال »إننا 
استمرارية  لضمان  مطلق  بتصميم  نعمل 

خدمات األونروا«.
ــئـــني فــي  وقــــــال رئـــيـــس دائـــــــرة شــــــؤون الـــالجـ
األغـــا،  زكــريــا  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن تــقــلــيــص واشــنــطــن  لـــ
ــروا«، والــتــي تبلغ 125  »األونــ ـــ مــســاعــداتــهــا لــ
لــلــعــام 2018، واإلبــقــاء  مــقــررة  مــلــيــون دوالر 
فقط، سيؤثر  أميركي  دوالر  مليون   60 على 
على طبيعة الخدمات املقدمة إلى الالجئني. 
ــا أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، الــتــي  ــ وأضـــــاف األغـ
»األونــروا« بنسبة تصل  تعتبر أكبر ممول لـــ
إلـــى 45 فـــي املـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــدعـــم الـــذي 
املــنــظــمــة، تــحــاول مــن خـــالل تقليصه  تتلقاه 
أخــيــرًا إنــهــاء املنظمة األممية وإنــهــاء وجــود 

قضية الالجئني الفلسطينيني. 
ــرار الــتــقــلــيــص األمــيــركــي   قــ

ّ
ــا أن واعــتــبــر األغــ

سيساهم في زيادة حدة التوتر في املنطقة، 
خـــصـــوصـــًا عـــنـــدمـــا يـــجـــد مـــاليـــني الــالجــئــني 
في  دون خدمات،  من  أنفسهم  الفلسطينيني 
الوقت الذي تعيش فيه املنطقة توترًا كبيرًا، 
مشيرًا إلى أنه ستكون لتبعات القرار الصادر 
األغــا  تــرامــب نتائج خطيرة. ورأى  إدارة  عــن 
اإلسرائيلي،  املشروع  لخدمة  جــاء  ترامب  أن 
وتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن خــالل 
اإلعالن عن القدس »عاصمة« لدولة االحتالل 
وتقليص مــوازنــة »األونـــروا« بهدف تصفية 
الــوكــالــة كــكــل، والــتــغــاضــي عـــن االســتــيــطــان. 
ــيـــرة تتطلب  وأكــــد أن إجــــــراءات تـــرامـــب األخـ
ــفـــاف حــول  ــتـ تــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وااللـ
املــقــاومــة الشعبية داخــــل األراضــــي  بــرنــامــج 
الفلسطينية والتحرك عربيًا ودوليًا ملالحقة 

االحتالل.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــقـــول رئـــيـــس دائـــــــرة شــــؤون 
الالجئني في حركة »حماس«، عصام عدوان، 
األميركي  التقليص   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

يــعــتــبــر األول مـــن نــوعــه مـــن نــاحــيــة طبيعة 
الــدعــم الـــذي جـــرى تقليصه، بــالــرغــم مــن أن 
األممية  للمؤسسة  الدفع  عن  أحجمت  كندا 
تقدمه  مــا  إجمالي  أن  إال  2010 و2015،  بــني 
ــار  ال يــصــل لــنــصــف مــا تــقــدمــه أمــيــركــا. وأشـ
 اإلدارة األمــيــركــيــة تــهــدف مــن خــالل 

ّ
إلـــى أن

الشعب  »لتركيع  األخيرة  التقليص  سياسة 
الفلسطيني من أجل القبول بخطة ترامب«، 
فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فيه »األونـــــروا« من 
األســاس أزمــة مالية بشكل سنوي. وأوضح 
الدعم  تقليص  بــشــأن  تقديراتهم  أن  عـــدوان 
ــا ســـتـــأخـــذ طـــابـــعـــًا مـــتـــزايـــدًا  ــهـ ــيــــركــــي، أنـ األمــ
ــة، وخــــصــــوصــــًا أن  ــلـ ــبـ ــقـ ــوات املـ ــنــ ــســ ــــالل الــ خــ
تــتــخــذ  تــــرامــــب،  بـــرئـــاســـة  الـــحـــالـــيـــة،  اإلدارة 
إجراءات واضحة تصب في صالح االحتالل 
ــطـــط تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة  ــخـ ــلــــي ومـ ــيــ ــرائــ اإلســ
إدارة  تـــــراجـــــع  واســــتــــبــــعــــد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
وهي  أعلنتها،  التي  التقليصات  عن  ترامب 
ستحاول الضغط على القيادة الفلسطينية 
ألخـــذ مــوقــف ســيــاســي عــبــر خــلــق املــزيــد من 
األزمات لها من خالل ما سيطاول املؤسسة 
أن  الـــالجـــئـــني. ورأى  بــــشــــؤون  تــعــنــى  ــتـــي  الـ
الحل األمثل للخروج من األزمــة املالية التي 
تعصف بوكالة »األونروا« يتمثل بتوجهها 
لتعويض  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
ــاســـي الــخــاص  الــنــقــص فـــي الـــصـــنـــدوق األسـ
بـــهـــا، وهــــو مـــا جــــرى فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
نائب رئيس  أن حضور  إال  املــاضــي،  الثاني 
اإلسرائيلي،  املتحدة  العامة لأمم  الجمعية 
داني دانــون، أدى لحذف الطلب وشطبه من 
جــــدول أعــمــال املــنــظــمــة الــدولــيــة. لــكــن فــرص 
الــتــقــدم بـــهـــذا الــطــلــب مـــجـــددًا تــبــقــى قــائــمــة، 
وال سيما أن عــمــل دانــــون فــي هـــذه املنظمة 

سينتهي خالل 6 أشهر، وفق عدوان.
ــال الــبــاحــث فــي قــضــايــا الــالجــئــني، حسام  وقـ
ــد«، إن إجــمــالــي  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــد، لــــ ــمــ أحــ
»األونـــــروا« يــبــلــغ نحو  املـــوازنـــة الــخــاصــة بــــــ
مليار و300 مليون دوالر أميركي، في الوقت 
في   40 األميركية نحو  املساهمة  تبلغ  الــذي 
املـــائـــة. وبـــني أحــمــد أن مــا يــجــري حــالــيــًا هو 
مــحــاولــة الســتــهــداف قــطــاع غــــزة، خصوصًا 
ــة، وال  ــيـ ــالـ عــبــر خــلــق املـــزيـــد مـــن األزمـــــــات املـ
لـــلـــمـــؤســـســـة  ــر  ــ ــبــ ــ األكــ ــــور  ــــضـ ــــحـ الـ أن  ســـيـــمـــا 
األمـــمـــيـــة هـــو فـــي الـــقـــطـــاع الـــــذي يــعــانــي من 
العام  منذ  ومشدد  خانق  إسرائيلي  حصار 
أن  إلـــى  الفلسطيني  الــبــاحــث  وأشــــار   .2006
الــتــي تستفيد  الــوحــيــدة  املنطقة  هــو  القطاع 
مــن بــرنــامــج الـــطـــوارئ الــــذي تــقــدمــه الــوكــالــة 
أجــل خدمة شريحة واسعة من  األممية، من 
الالجئني، خصوصًا في ظل الواقع املعيشي 
أكثر  الــذي يعاني منه  املتردي  واالقتصادي 
مــن مليوني شخص فــي غـــزة. ولــفــت إلــى أن 
هناك أطرافًا إسرائيلية باتت تتحدث برغبة 
شديدة عن ضــرورة شطب »األونـــروا«، وهو 
ما ظهر في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو بني 
 ،1993 العام  في  وإسرائيل  التحرير  منظمة 
عــبــر تــعــالــي الـــنـــداءات املــطــالــبــة بــإنــهــاء عمل 
املــؤســســة األمــمــيــة. لــكــنــه اســتــبــعــد أن تــكــون 
واشنطن جاهزة حاليًا لتحمل تبعات شطب 
»األونروا« كمؤسسة دولية في هذه املرحلة، 
بـــالـــرغـــم مـــن الــتــقــلــيــص الـــــذي فــرضــتــه على 

إجمالي ما تقدمه من دعم لها.

يمّس القرار 
األميركي أكثر من 

خمسة ماليين الجئ 
)موسى الشاعر/ 

فرانس برس(

محمد الفضيالت

مرة أخرى يوضع مستقبل 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني »األونروا« على طاولة 
التصفية، تماهيًا مع املشروع 

الصهيوني القديم الرامي إللغائها 
بكل ما تقدمه من خدمات لالجئني 
وما تمثله من رمزية وشاهٍد على 

قضية لجوئهم. من الخطأ تصنيف 
السياسة العدائية إلدارة الرئيس 

األميركي، دونالد ترامب، تجاه 
»األونروا«، ردة فعل عصبية من 
رئيس مضطرب إلجبار القيادة 

الفلسطينية على العودة للمفاوضات 
تحت رعايته املنحازة، وليست عقابًا 

عابرًا للدول املضيفة على مواقفها 
الرافضة العترافه بالقدس عاصمة 

إسرائيلية. 
السياسة األميركية، التي بدأت 

بالتهديد بوقٍف نهائي للمساعدات، 
وانتهت إلى إعالنها تجميد نصفها، 
تمثل تالقيًا مكشوفًا على نحو غير 

مسبوق بني العنصرية األميركية 
واإلسرائيلية، التزامًا باملخطط 

الصهيوني الرامي لتصفية القضية 
الفلسطينية عبر فرض وقائع 

على األرض تنهي أحالم/ أوهام 
الفلسطينيني بالتوصل إلى حل 

 لقضيتهم.
ً
يعتبرونه عادال

تعاني األونروا أزمة تمويل مزمنة، 
فرضت عليها خالل السنوات 

املاضية إعداد موازنات تقشفية كان 
لها بالغ األثر على مستوى الخدمات 

املقدمة لالجئني، وهي اليوم أمام 
خطر حقيقي قد يتطور ليتحول 

وجوديًا بفعل املخططات األميركية، 
املغلفة أحيانًا بمبررات سياسية 

خادعة، وأحيانًا أخرى بمنطلقات 
اقتصادية تنتقد إسراف األمم 

املتحدة وسوء إدارتها لألموال. 
ما ترمي إليه اإلدارة األميركية 

والصهيونية العاملية، يتعدى 
مسألة العقاب الجماعي لالجئني 
الفلسطينيني عبر وضعهم في 

ظروف صعبة نتيجة التراجع 
املتوقع في مستوى خدمات األونروا 

أو عجزها عن االضطالع بتلك 
، وما قد يصاحب 

ً
الخدمات مستقبال

ذلك من اضطرابات في الدولة 
املضيفة، أو ضغط على القيادة 

الفلسطينية، بل يمتد لفرض واقع 
يتساوق ومخططاتهم الرامية إللغاء 

الوكالة نهائيًا.
خالفًا ملا يروج فإن مخططات 

التصفية، ال تستهدف مباشرة 
املهمة التقنية لعمل األونروا املتمثلة 
باإلغاثة، بقدر ما تستهدف املهمة 
 للجوء 

ً
القانونية باعتبارها سجال

الفلسطينيني املتوارث والعصي على 
السقوط مهما تعددت الجنسيات 

التي يحملها الالجئون املسجلون، 
وهو دور ال تتوقف إسرائيل عن 

محاربته. 
سست على 

ُ
التمسك باألونروا التي أ

القرار 194، الضامن لحق عودة 
الالجئني، يستدعي من القيادة 

الفلسطينية والدول املضيفة والعالم 
الحر، انتزاع قرار يحول موازنتها 
إلى مساهمات إلزامية ال طوعية.

إسرائيل تحتفي بالقرار األميركي...  وأوروبا تحذربنس إلى عّمان لفرملة االستدارة األردنية

تصفية القضية 
الفلسطينية من 

بوابة الالجئين

الحدث

واشنطن ـ جو معكرون

قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب الشهر 
عاصمة  املحتلة  بالقدس  االعــتــراف  املــاضــي 
إلســـرائـــيـــل، اخــتــبــر الـــشـــراكـــة بـــني الـــواليـــات 
إلى تحّول في نظرة  املتحدة واألردن، وأدى 
عّمان إلى دورها اإلقليمي. وهو ما دفع نائب 
الــرئــيــس األمــيــركــي مــايــك بــنــس إلـــى إضــافــة 
يناير/  21 فــي  اإلقليمية  جولته  فــي  األردن 
ــتـــواء تــداعــيــات  كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي، الحـ
استدارة  فرملة  ومحاولة  األخيرة  األسابيع 
عــّمــان. ثــالثــة عــنــاويــن رئيسية تــحــّرك ردود 
فعل السياسة األردنية في ملف القدس. أول 
تلك العناوين هو سياسات الهوية األساسية 
في عالقات األردن الخارجية، فالدور الديني 
ــراث  ــقــــدس تــ ــي الــ واملــــعــــنــــوي لــلــهــاشــمــيــني فــ
قديم عمره قرن واكتسب أهمية في مجتمع 
محافظ مثل األردن، والديمغرافيا في اململكة 
في  حساسة  مسألة  الفلسطينية  بأبعادها 
الهوية األردنية، ما أدى إلى حركة اعتراضية 
ــارة األمـــيـــركـــيـــة من  ــفـ شــعــبــيــة ضـــد نــقــل الـــسـ
تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، أرخــــت بــظــاللــهــا على 
القيادة األردنية التي اختارت استيعاب هذه 

الضغوط.
ثــانــي تلك الــعــنــاويــن هــو الــتــحــديــات األمنية 
اإلسرائيلية،  السياسة  التي فرضتها وقائع 
ــنـــيـــني  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ فـــــقـــــد كــــــــــان الـــــــســـــــالم بـــــــني الـ
واالسرائيليني أولوية لأمن القومي األردني. 
واألميركي  اإلسرائيلي  الطرفان  تعامل  وقد 
 الدولتني«، بالتالي فما 

ّ
بخفة مع مبدأ »حل

تــخــشــاه املــمــلــكــة أكــثــر مــن أي شـــيء آخـــر هو 
تحويل األردن إلى وطن بديل للفلسطينيني. 
ــــات االقــتــصــاد  ثــالــث تــلــك الــعــنــاويــن هـــي أزمـ
األردنــي، ال سيما منذ عام 2016، مع وصول 
معدل البطالة إلى 18 في املائة العام املاضي، 
وتجاوز الدين العام سقف الـ 36 مليار دوالر. 

احــتــفــت إســرائــيــل بــقــرار الــرئــيــس األمــيــركــي، 
ــــب، تــجــمــيــد عــــشــــرات مــاليــني  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
الــدوالرات املخصصة لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني التابعة لأمم املتحدة 
)األونـــــــــــروا(، فــيــمــا كــشــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، أن واشنطن 
»تــدرس اقــتــراح االحــتــالل نقل اإلشـــراف على 
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينيني  الالجئني 
إلــى وكــالــة األمــم املتحدة لالجئني«. فــي هذا 
الوقت، الذي يمثل فيه القرار األميركي تأثيرًا 
سلبيًا على مصير مئات اآلالف من الالجئني 

الذين يعتمدون على املساعدات الدولية. 
وكانت واشنطن قررت، أول من أمس الثالثاء، 
»تــجــمــيــد« نــصــف األمـــــــوال املــخــصــصــة إلــى 
»األونروا«، في رسالة تحٍد جديدة إزاء األمم 
املتحدة وضربة قوية للفلسطينيني. وأعلنت 
وزارة الخارجية األميركية أنه ومن أصل 125 
لهذه  الطوعية  املساهمات  من  دوالر  مليون 
ــدت واشــنــطــن دفــع  ــ الــوكــالــة لــلــعــام 2018، أّكـ

»شريحة أولى« بقيمة 60 مليون دوالر. 
وفي إطار مساعي نتنياهو املتواصلة إلنهاء 
نقلت  فــقــد  الفلسطينيني،  الــالجــئــني  قــضــيــة 
صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، أمــس األربــعــاء، 
عــنــه قــولــه، عــلــى هــامــش زيـــارتـــه إلـــى الــهــنــد، 
»نــالحــظ تــحــواًل كبيرًا فــي املــوقــف األميركي 
تجاه إسرائيل، ليس فقط في كل ما يتعلق 
إقليمية  بالقدس، بل في ما يتعلق بقضايا 
أخـــــــرى، مـــثـــل االتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـــــــران«. 
وامــتــدح موقف إدارة ترامب من »األونـــروا«، 
 »هذه املرة األولى التي يتم فيها تحدي 

ً
قائال

الوكالة  ــروا«. كما جــدد تحريضه على  األونــ
بقوله، إن »هذه املنظمة، على مدى 70 عامًا، 
الالجئني وال  إطالة قضية  كانت تعمل على 
الــتــي يتم  ــرة األولــــى  املـ تسعى لحلها، وهـــي 
فيها تــحــدي كــل هــــذا«. وأضــــاف »نــعــتــقــد أن 
األمــيــركــيــني يــدرســون حــالــيــًا بــجــديــة اقــتــراح 

الــعــســكــري ضــد الـــعـــراق. وهــّمــشــت الــواليــات 
املتحدة وحلفاؤها الخليجيون األردن لفترة 
أربع سنوات حتى توقيعه اتفاق السالم مع 

إسرائيل عام 1994.
ــت مـــعـــقـــدة مــع  ــانــ ــه كــ ــلــ ــك عـــبـــد الــ ــلــ ــة املــ ــالقــ عــ
ــاء أمــيــركــيــني، غــيــر أن قـــرار  ــ آخـــر ثــالثــة رؤسـ
تــرامــب حــول الــقــدس دفــع باتجاه بـــرودة في 
العالقات، فقد هّدد الرئيس األميركي الشهر 
املاضي بقطع املساعدات عن كل البلدان، بما 
في ذلك األردن، الذي صّوت مع قرار الجمعية 
واشنطن  طالب  الــذي  املتحدة  لأمم  العامة 
بالتراجع عن قرار االعتراف بالقدس عاصمة 
أميركية  ذلــك هناك تطمينات  مع  إلسرائيل. 
ــتـــي بــلــغــت 1.3  ــأن املــــســــاعــــدات، الـ ــ لـــــــأردن بـ
مليار الــعــام املــاضــي، لــن تــتــوقــف. كما بــدأت 
مذكرة  توقيع  عــمــان  لبحث طلب  مــشــاورات 
تفاهم جديدة، لكن القلق في عمان بأن إدارة 
تـــرامـــب قـــد يـــكـــون لــديــهــا شـــــروط ســيــاســيــة 

مقابل املعونة.
أما العالقة مع السعودية فهي غير منقطعة 
لكنها لــيــســت فــي أفــضــل حــاالتــهــا، حــتــى أن 
الــديــوان امللكي األردنـــي نفى تقارير اإلعــالم 
ــي بــــأن »الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة شجعت  ــ األردنــ
انقالبًا على السلطة داخل األسرة الهاشمية، 
واملواقع اإللكترونية بالغت في أرقام ترحيل 
املـــواطـــنـــني األردنــــيــــني مـــن الـــســـعـــوديـــة«. لكن 
فعليًا هناك أيضًا توترات فعلية بني البلدين 
لم تحصل سابقًا، مثل تبادل انتقادات علنية 
أردنــيــني،  الــســعــودي وبرملانيني  السفير  بــني 
وقـــصـــة اعـــتـــقـــال وإطــــــالق ســـــراح املــلــيــارديــر 
الفلسطيني األردني صبيح املصري من قبل 
الرياض  في  والشعور  السعودية.  السلطات 
هو أن القيادة األردنية لم تقف مع السعودية 
ــة فــــــي الـــســـنـــتـــني  ــيــ ــســ ــيــ خــــــــالل مــــحــــطــــات رئــ
األخيرتني. وعندما تم االعالن عن قرار فرض 
الــحــظــر عــلــى قــطــر، اكــتــفــى األردن بتخفيض 

وأضاف »خالل العام املاضي وحده، انتخب 
موظفون )فلسطينيون( في األونــروا لقيادة 
حـــمـــاس فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وأنــــكــــرت مـــــدارس 
ــــود إســـرائـــيـــل، وُحـــفـــرت أنــفــاق  األونـــــــروا وجـ
اإلرهاب تحت منشآت األونروا«. وتابع »لقد 
ــذا الــعــبــث وتــوجــيــه  ــان الـــوقـــت النــتــهــاء هــ حــ
أمــــــوال املـــعـــونـــات اإلنـــســـانـــيـــة نــحــو الــغــرض 

املنشود منها، وهو رفاهية الالجئني«.
في مــوازاة ذلــك، توالت ردود الفعل الدولية، 
تــحــديــدًا األوروبــــيــــة، املـــحـــذرة مـــن تــداعــيــات 
الـــدوالرات  عــشــرات ماليني  تجميد واشنطن 
ــروا«. واعــتــبــر األمــني  ــ املخصصة على »األونــ
لالجئني،  الــنــرويــجــي  املجلس  ملنظمة  الــعــام 
يــان إيغالند، أن حــرمــان »األونــــروا« مــن هذا 
املبلغ »ستترتب عنه عواقب كارثية بالنسبة 
إلـــــى الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي الـــشـــرق 

األوسط«.
كما حــذرت السويد عبر سفيرها لــدى األمم 
ــتــــحــــدة، أولــــــــوف ســــكــــوغ، مــــن أن »ســحــب  املــ

فــاألعــبــاء املــالــيــة ازدادت عــلــى اقــتــصــاد قائم 
أســاســًا عــلــى املــعــونــة الــخــارجــيــة، خصوصًا 
 اســتــمــرار أزمـــة الــالجــئــني الــســوريــني. 

ّ
فــي ظــل

فــي هـــذا الــصــدد، فـــإن املــلــك األردنــــي عبدالله 
الــثــانــي، فـــي مــواجــهــة تـــضـــارب مــصــالــح مع 
الواليات املتحدة والسعودية وإسرائيل، أي 
اململكة  سياسة  ركائز  اختصر  الــذي  املحور 
الــخــارجــيــة. والــقــلــق فـــي عــمــان نــاجــم عـــن أن 
ترامب غير متفهم لقرار امللك األردني بقيادة 
الــقــدس.  لــقــرار  دبــلــومــاســيــة مناهضة  حملة 
ــى الـــتـــي يــجــد فيها  ــ ــرة األولــ ــ وهــــي لــيــســت املـ
للمصالح  مــنــاقــض  مــوقــع  فــي  نفسه  األردن 
األمــيــركــيــة والـــســـعـــوديـــة، فــفــي عـــامـــي 1990 
و2003، رفــضــت عـــّمـــان املـــوافـــقـــة عــلــى الــحــل 

إسرائيل أن يتم نقل اإلشراف على الالجئني 
وكالة  إلى  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني 
األمــــم املــتــحــدة لــالجــئــني ولــيــس لــــأونــــروا«. 
ويــحــذر املــحــلــلــون مــن أن إغــــالق »األونـــــروا« 
العنف،  الفقر وأعمال  إلى مزيد من  سيؤدي 
لــكــن نــتــنــيــاهــو اعــتــبــر أن »هــنــاك دائــمــًا قــدرًا 
معينًا من املخاطر« في ما يتعلق بمثل هذا 

القرار. 
املــنــدوب اإلســرائــيــلــي لدى  مــن جهته، اعتبر 
األمـــم املــتــحــدة، دانـــي دانـــون، فــي بــيــان أمــس، 
أن الــــغــــرض مــــن قـــــــرار واشـــنـــطـــن تــخــفــيــض 
الدعم لوكالة »األونــروا«، هو »توجيه أموال 
الــغــرض املنشود  املــعــونــات اإلنــســانــيــة نحو 
ــئـــني«. وقــــــال، إن  ــو رفـــاهـــيـــة الـــالجـ مــنــهــا، وهــ
»األونـــــروا أثــبــتــت مــــرارًا وتـــكـــرارًا أنــهــا وكــالــة 
ــدام املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة  ــتــــخــ تـــســـيـــئ اســ
ــم بــــــداًل مــــن ذلـــك  ــدعــ لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وتــ
الــدعــايــة املناهضة إلســرائــيــل، وتــديــم محنة 
الكراهية«.  وتشجع  الفلسطينيني،  الالجئني 

الــدوحــة،  فــي  األردنـــي  الدبلوماسي  التمثيل 
من دون قطع العالقات.

حــتــى الــعــالقــة مــع إســرائــيــل بــاتــت مــتــوتــرة 
مــنــذ الــصــيــف املـــاضـــي، فــفــي شــهــر يــولــيــو/

السفارة  فــي  أمني  تموز 2017 قتل حــارس 
ــــني اثـــنـــني،  ــيـ ــ ــان أردنـ ــّمــ ــي عــ ــيـــة فــ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
مـــا دفــــع املــمــلــكــة إلــــى رفــــض عــــودة السفير 
اإلسرائيلي إلى األردن قبل محاكمة القاتل. 
وفي الشهر ذاته حصل االفتراق بينهما في 
امللف السوري بعد رفض إسرائيل لالتفاق 
األمــيــركــي-الــروســي برعاية أردنــيــة لخفض 
الــتــوتــر فــي جــنــوب ســـوريـــة. وزادت قضية 
ــدة الــتــوتــر مــثــيــرة تــســاؤالت  الـــقـــدس مـــن حـ
ــتــــعــــاون االقــــتــــصــــادي بــني  حـــــول مـــصـــيـــر الــ
الــبــلــديــن فـــي مــشــاريــع مــثــل تــصــديــر الــغــاز 
اإلسرائيلي إلى األردن ومشروع بناء قناة 
وكلها  املــيــت.  بالبحر  األحــمــر  البحر  تربط 
ـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى االعـــتـــمـــاد 

ّ
مـــشـــاريـــع ســـل

األردني على إسرائيل الذي حاولت اململكة 
القيود جعلت  الحّد من ضروراته. كل هذه 
الــعــالقــات  قــطــع  الــصــعــب عــلــى األردن  مـــن 

بشكل كامل مع إسرائيل.
وبــعــد تــوســع دورهـــا اإلقليمي فــي سورية 
ــــش«،  ــراق خــــالل مــرحــلــة تــنــظــيــم »داعــ ــعــ والــ
ــقــــدس إلـــى  ــطــــرت املـــمـــلـــكـــة بـــعـــد قــــــرار الــ اضــ
ــات املـــحـــتـــمـــلـــة بــني  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــاملـ ــ ــع، فـ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
األردن  دور  تنهي  قد  وإسرائيل  السعودية 
التقليدي في عملية السالم، وكقناة خلفية 
ــل. اتــخــذ  ــيــ ــرائــ ــدول الــخــلــيــجــيــة واســ ــ ــ بــــني الـ
األخــيــرة عكست  الفترة  في  األردن خطوات 
محاوالت االستدارة اإلقليمية مثل التقارب 
مع تركيا. كما التقى رئيس مجلس النواب 
األردنـــي أخــيــرًا عــاطــف الــطــراونــة، بالسفير 
اإليـــرانـــي فــي عــّمــان مجبتي فـــردوســـي، في 
خطوة لم تتم على األرجح من دون موافقة 

أو إيعاز من الديوان امللكي.

تمويل األونروا سيكون سلبيًا جدًا بمعايير 
االحــتــيــاجــات اإلنسانية ألكــثــر مــن 5 ماليني 
ــا أنـــــــه ســـــيـــــؤدي إلـــــــى زعــــزعــــة  ــمــ ــــخـــــص، كــ شـ
االستقرار في املنطقة«، ولم يستبعد السفير 
السويدي بحث امللف في مجلس األمن خالل 
األيام القليلة املقبلة. وكان األمني العام لأمم 
املـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس أعـــــرب، قبل 
إعــالن القرار األميركي حــول »األونـــروا«، عن 
»قلقه الشديد«، مشيرًا إلى أن توقف الواليات 
إلــى »مشكلة  املــتــحــدة عــن التمويل ســيــؤدي 
كبيرة جدًا«. وشدد على أن »األونــروا ليست 
مؤسسة فلسطينية بل مؤسسة تابعة لأمم 

املتحدة تؤمن خدمات حيوية لالجئني«.
من جهته، أكــد االتحاد األوروبـــي، أمــس، أنه 
ســيــواصــل دعــمــه لــلــوكــالــة. وقــالــت املتحدثة 
ــي،  ــ ــاد األوروبــ بــاســم وزيـــــرة خــارجــيــة االتـــحـ
صحافي  مؤتمر  فــي  كوسيجانسيك،  مــاجــا 
إن »االتــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــي  بـــــروكـــــســـــل،  فــــــي 
ومــؤســســاتــه قــدمــوا دعــمــًا مــوثــوقــًا لــأونــروا 

منذ العام 1971 وما زال دعمنا مستمرًا«.
وانتقد األمــني العام لجامعة الــدول العربية، 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، قــــرار الـــواليـــات املــتــحــدة. 
وقــال أبــو الغيط، أمــام مؤتمر دولــي ينظمه 
األميركي  القرار  إن  للقدس«،  األزهــر »نصرة 
الــالجــئــني«. واعتبر  »إلــغــاء قضية  يستهدف 
ــأتـــي بـــمـــعـــزل عــــن قــــرار  ــذا الــــقــــرار »ال يـ ــ أن هـ
ــقــــرار يــســتــهــدف  االعــــتــــراف بـــالـــقـــدس. هــــذا الــ
الفلسطينية  والصحة  الفلسطيني  التعليم 
ــاء قــضــيــة الـــالجـــئـــني«. وأشــــــار إلــــى أن  ــغــ وإلــ
إســرائــيــل أعــلــنــت، قبل أيـــام، عــن بــنــاء »مزيد 
معتبرًا  األرض«،  سلب  أي  املستوطنات،  من 
»أنهم )اإلسرائيليون( يعملون طبقًا ملخطط 
تــشــاركــهــم فــيــه وتــســاعــدهــم عــلــيــه الـــواليـــات 
املتحدة: القدس، الالجئني، األرض«. وأضاف 

»علينا نحن العرب أن نتصدى«.
 )العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

نظيره  مع  اجتماعه  خالل  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  دعا 
تكثيف  إلى  األربعاء،  أمس  القاهرة  في  عباس،  محمود  الفلسطيني، 
الجهود للتوصل إلى »تسوية للقضية الفلسطينية، على أساس أن حل 
وأكد  المنطقة.  في  االستقرار  لتحقيق  الوحيد  السبيل  هو  الدولتين« 
السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، موقف بالده الساعي للتوصل إلى 
الفلسطيني في إقامة دولته  حل عادل وشامل يضمن حق الشعب 

المستقلة، والحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس.

مباحثات بين عباس والسيسي

اعتبرت وزارة الخارجية 
الفلسطينية، في بيان 

أمس األربعاء، »أن القرار 
األميركي بشأن األونروا 

يكشف المزيد من مالمح 
صفقة القرن التي تقوم 
اإلدارة األميركية وبشراكة 

فاعلة مع حكومة اليمين 
في إسرائيل بتنفيذها 
على األرض من جانب 

واحد وبقوة االحتالل«. 
وأكدت أن قضية الالجئين 

وحقوقهم هي جذر 
القضية الفلسطينية 

وركن أساس في قضايا 
الحل النهائي التفاوضية، 
معتبرة أن أميركا لن تنجح 
بفرض مواقفها المنحازة 

لالحتالل على شعبنا.

صفقة القرن

رصدتحليل

)Getty( فلسطينيات تتظاهرن أمام مقر لألونروا في غزة أمس
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العطية: ال حل في  
الخليج إال بالحوار 

أكد وزيــر الدفاع القطري، خالد بن 
محمد العطية، أمس األربعاء، خالل 
مــشــاركــتــه فــي نـــدوة أجــراهــا معهد 
املعروف  امللكية  املتحدة  الــخــدمــات 
ــارًا بــــاســــم »روســـــــــــــي«، فــي  ــ ــتـــــصـ ــ اخـ
لــنــدن، على رغــبــة بـــالده فــي تعافي 
ــات مــــع الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة  ــالقــ ــعــ الــ
التي تفرض حصارًا على قطر منذ 
الــخــامــس مــن يــونــيــو/ حــزيــران من 
أن »إمــكــانــيــة  املـــاضـــي. ورأى  الــعــام 
حــل الــخــالف فــي املنطقة لــن تتم إال 
بالحوار بني األطراف املعنية، وهو 
مــا دعــت إليه قطر منذ الــيــوم األول 

للحصار املفروض عليها«. 
)العربي الجديد(

الرئيس الفلسطيني: زيارة 
القدس ليست تطبيعًا

محمود  الفلسطيني  الرئيس  أعلن 
عــبــاس )الـــصـــورة(، أمـــس األربـــعـــاء، 
ــوات لــعــدم زيـــــارة الــقــدس  ــدعــ أن »الــ
ألنها أرض محتلة ال تصّب إال في 
مــصــلــحــة االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي«، 
ضــاربــًا مــثــااًل عــلــى صــحــة اعــتــقــاده 
بــالــقــول إن »زيــــارة الــســجــني ليست 
ــان«. وأضـــــاف  ــجــ ــســ ــع الــ تــطــبــيــعــًا مــ
فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــام مـــؤتـــمـــر األزهــــــر 
لـــنـــصـــرة الــــقــــدس »نـــتـــمـــنـــى عــلــيــكــم 
جــمــيــعــًا أال تــقــاطــعــوا أهـــل الــقــدس، 
تــزوروا  وأن  معهم،  تتواصلوا  وأن 

القدس«.
)العربي الجديد(

... وشيخ األزهر: عام 
2018 للمدينة المحتلة

ــد الــطــيــب،  ــمـ ــا شـــيـــخ األزهـــــــر أحـ ــ دعـ
ــام  ــعــــل عـ أمــــــس األربــــــعــــــاء، إلــــــى »جــ
املــــحــــتــــلــــة«،  ــقــــدس  ــلــ لــ ــًا  ــ ــامـ ــ عـ  2018
مضيفًا خالل مؤتمر األزهر لنصرة 
املــديــنــة املــحــتــلــة، أن »الـــطـــرح يعني 
ــم املــقــدســيــني وإقـــامـــة نــشــاطــات  دعــ
الــدول  جامعة  تتعهدها  متواصلة 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
والـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة ومــنــظــمــات 

املجتمع املدني وغيرها«. 
)العربي الجديد(

تمديد اعتقال عهد 
التميمي إلى حين انتهاء 

محاكمتها
مــــــددت مــحــكــمــة عـــوفـــر الــعــســكــريــة 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــــس األربـــــــعـــــــاء، 
اعــتــقــال الــفــتــاة الــفــلــســطــيــنــيــة عهد 
التميمي )16 عامًا(، إلى حني انتهاء 
محاكمتها. وقال القاضي العسكري 
 
ً
في حيثيات حكمه: »لــم أجــد بديال
ــر بــاحــتــجــازهــا إلـــى حني  ســـوى األمـ
انــتــهــاء اإلجــــــــراءات )الــقــضــائــيــة(«، 
التي  الجرائم  موضحًا أن »خطورة 
اتهمت بها ال تسمح بأي بديل آخر 

سوى احتجازها«.
)فرانس برس(

رئيس الجمعية العامة  
لألمم المتحدة يزور قطر

اســتــقــبــل أمــيــر دولــــة قــطــر، الــشــيــخ 
ــي، أمـــس  ــ ـــانـ ـــن حـــمـــد آل ثــ تـــمـــيـــم بــ
العامة  الجمعية  رئــيــس  األربـــعـــاء، 
لأمم املتحدة ميروسالف اليتشاك 
ــق لـــه،  ــ ــرافـ ــ ــد املـ ــ ــوفـ ــ )الـــــــصـــــــورة(، والـ

وجـــرى الــتــبــاحــث بــاملــواضــيــع ذات 
االهتمام املتبادل. كما زار اليتشاك 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ووزيــــــر  رئــ
الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني. وأكد اليتشاك، 
ــعــــاء  ــــس األربــ ــه أمـ فــــي مـــحـــاضـــرة لــ
ــــات، أن  ــــدراسـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــدوحـ ــ بــمــعــهــد الـ
اإلطارات التي تم وضعها ملعالجة 
املاضي  في  النزاعات  قضايا فض 
لـــم تــعــد نــافــعــة فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
والــعــشــريــن. ويــشــارك اليتشاك في 
اإلقليمية حول  املشاورات  اجتماع 
الــذي تستضيفه  الــســالم،  استدامة 
الـــــدوحـــــة، الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس وغــــدًا 

الجمعة.
)العربي الجديد(
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األكراد يؤجلون االنتخابات 
في مناطقهم

الـــكـــرديـــة  الـــذاتـــيـــة  اإلدارة  ــأت  ــ ــ أرجـ
مــوعــد املــرحــلــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
ــتــــي تــجــريــهــا  ــابــــات الــ ــتــــخــ ــــن االنــ مـ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي شــمــال 
الجمعة  سورية وكانت مقررة غدًا 
ــيـــة«،  ــيـــمـ ــنـــظـ ــات تـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ جــــــــــراء »تـ
ــد جـــديـــد.  ــوعــ مــ تـــحـــديـــد  ــــن دون  مـ
ــت الــــرئــــيــــســــة املـــشـــتـــركـــة  ــ ـــحــ وأوضـــ
التنفيذية لفيدرالية شمال  للهيئة 
ــــوســـــف، لـــوكـــالـــة  ســـــوريـــــة، فـــــــوزة يـ
»فـــرانـــس بـــرس« أنـــه »ال تــوجــد أي 
املرحلة  إتــمــام  مــن  ظـــروف منعتنا 
التنظيمية  الــنــاحــيــة  لــكــن  الــثــالــثــة، 
والـــتـــقـــســـيـــمـــات اإلداريـــــــــة املــتــعــلــقــة 
بنتائج املرحلة الثانية دفعتنا إلى 

التأجيل«.
)فرانس برس(

التحالف الدولي: القوة 
الحدودية ستلحق 
الهزيمة بـ»داعش«

أكـــد الــتــحــالــف الــدولــي الـــذي تــقــوده 
ــوة  ــ ــقـ ــ الـ أن  املــــــتــــــحــــــدة،  الـــــــــواليـــــــــات 
على تشكيلها  يعمل  الــتــي  األمــنــيــة 
ســتــتــمــركــز عــلــى طـــول الـــحـــدود بني 
ــة، بــالــتــعــاون مــع«  الـــعـــراق وســــوريــ
ونقل  الديمقراطية«.  سورية  قــوات 
ــوا« األمــيــركــي أمـــس عن  ــ ــــو »سـ راديـ
املــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الــعــقــيــد 
ـــورة( قــولــه »إن  رايــــن ديـــلـــون )الــــصـ
إلحاق  على  ستركز  املرتقبة  الــقــوة 
الــنــهــائــيــة بتنظيم داعــش  الــهــزيــمــة 
على  والتضييق  تحركاته  وتقييد 
تدفق املقاتلني األجانب بني العراق 
ــة نـــحـــو تـــركـــيـــا وأوروبـــــــــا  ــ ــوريــ ــ وســ

وأماكن أخرى«. 
)قنا(

دعوة إلطالق سراح 
العلماء الموقوفين 

في السعودية
ــاملــــي لــعــلــمــاء  ــعــ ــب االتـــــحـــــاد الــ ــالــ طــ
املــســلــمــني، أمـــس األربـــعـــاء، بــإطــاق 
ــاة  ــ ــدعـ ــ ســـــــراح جـــمـــيـــع الـــعـــلـــمـــاء والـ
املوقوفني في السعودية واإلمارات. 
وأعـــلـــن االتـــحـــاد، فـــي بــيــان أصـــدره 
أمس، أنه »يتابع أوضــاع مجموعة 
القابعني  والعلماء  الدعاة  كبار  من 
في سجون اململكة واإلمارات الذين 
سجنوا وال زالوا مسجونني دون أن 
تثبت عليهم أي جريمة«. وجاء ذلك 
الــلــه نجل الداعية  غـــداة إعـــان عبد 
الــعــودة،  سلمان  املعتقل  السعودي 
الثاثاء، نقل والــده إلى املستشفى، 

بعد 4 أشهر على سجنه.
)األناضول(

استقالة وزير النقل األردني

ــة أمـــس  ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات األردنـ
األربــــعــــاء، بــشــكــل مــفــاجــئ اســتــقــالــة 
لتتعزز  النقل جميل مجاهد،  وزيــر 
ــتــــحــــدث عــن  ــــي تــ ــتـ ــ ــات الـ ــبــ ــريــ ــتــــســ الــ
خـــافـــات فـــي حــكــومــة هــانــي امللقي 
)الــصــورة(. وصــدرت اإلرادة امللكية 
ــــوزراء  بــنــاء عــلــى تــنــســيــب رئــيــس الـ
ــبـــول االســـتـــقـــالـــة.  بـــاملـــوافـــقـــة عـــلـــى قـ
بالتزامن مع ذلك قال بيان للديوان 
ــر الــــشــــؤون الــبــلــديــة  ــ املــلــكــي إن وزيـ
وليد املصري، أدى اليمني القانوني 
بــتــعــيــيــنــه وزيـــــرًا لــلــشــؤون الــبــلــديــة 

ووزيرًا للنقل.
)العربي الجديد(

قيادة جديدة  للمعارضة 
في موريتانيا

أعلن »املنتدى الوطني للديمقراطية 
ــــدة«، أكـــبـــر ائـــتـــاف ألحــــزاب  ــــوحـ والـ
املــعــارضــة فــي مــوريــتــانــيــا، اختيار 
ــدة لــــه. وقـــــال فـــي بــيــان  ــديـ ــادة جـ ــيـ قـ
أمـــس، إنـــه تــم اخــتــيــار رئــيــس حــزب 
»اتـــحـــاد قـــوى الـــتـــقـــّدم« مــحــمــد ولــد 
مــــولــــد رئـــيـــســـا دوريـــــــــا لـــلـــمـــنـــتـــدى، 
والــــقــــيــــادي الـــنـــقـــابـــي، الـــســـامـــوري 
ــي، نـــائـــبـــا لـــلـــرئـــيـــس. ويــضــم  ــ ــد بـ ــ ولـ
منتدى املعارضة 14 حزبا سياسيا 
ــــدد مــن  ــعـ ــ ــة لـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــا، بـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـ

املنظمات النقابية.
)األناضول(

أحمد حمزة

حــســمــت روســيــا مــوعــد مــؤتــمــر ســوتــشــي في 
الــثــاثــني مـــن الــشــهــر الــحــالــي، مـــحـــددة هــدفــه 
ببدء العمل على الدستور الجديد في سورية، 
ما يعني أن هذا املؤتمر سيكون أساسيا في 
ــة الـــســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــ مــســار حـــل األزمـ
بــأنــه »حــدث  املــؤتــمــر  تجديد موسكو وصــف 
مــرحــلــي نــحــو الــتــســويــة الــســيــاســيــة فــي إطــار 
املفاوضات برعاية األمم املتحدة«. تزامن ذلك 
مع إعان املبعوث األممي إلى سورية ستيفان 
دي ميستورا، عقد جول جديدة من محادثات 
الــســام حـــول ســوريــة فــي فيينا فــي 25 و26 
ــانـــي، عــلــى أن تـــركـــز على  ــثـ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـ
وتــرافــق  بــالــدســتــور.  املتعلقة  القضايا  حــزمــة 
ذلــك مــع تــطــورات ميدانية جــديــدة فــي معارك 
العسكري شرقي محافظة  الظهور  أبو  مطار 
ــــب، تــشــيــر إلـــى أن قــــوات الــنــظــام الــســوري  إدلـ
تقترب شيئا فشيئا من تحقيق هدفها ببسط 
نفوذها على مناطق شرقي سكة قطار حلب-
دمــشــق، فيما تــرابــط بــالــتــزامــن قـــوات النظام 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد تــقــدمــت مـــن جــبــهــات شــمــال 
حــمــاة، عــلــى بــعــد ثــاثــة كــيــلــومــتــرات ونصف 
أبــو الظهور؛ وهــو مــا يعني فعليا أن  جنوب 
املطار  تطويق  مــن  اقــتــربــت  املهاجمة  الــقــوات 

العسكري شرقا وشمااًل وجنوبا.
أن »عقد  الروسية،  »قــاعــدة حميميم«  وأكــدت 
يناير/ يــوم 30  فــي  مؤتمر سوتشي سيكون 

كانون الثاني الحالي، وسيستمر ليوم واحد 
فــقــط، وقــــد تـــم بــالــفــعــل تــحــديــد الــشــخــصــيــات 
التي ستكون حاضرة في املؤتمر، ليعلن البدء 
بــالــعــمــل عــلــى الــدســتــور الــجــديــد، وستعطى 
فيها  بما  ومعارضة  حكومة  للجميع  الكلمة 

بغداد ـ براء الشمري

مـــع انـــطـــاق مـــوســـم االنـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة، 
أحزابا  واإلعـــان عن تحالفات واسعة ضّمت 
الديمقراطي  »الــحــزب  نــأى  وناشئة،  تقليدية 
كردستان  إقليم  رئيس  بقيادة  الكردستاني« 
العراق السابق مسعود البارزاني، بنفسه عن 
الــتــحــالــفــات بــعــد أن قـــرر خـــوض االنــتــخــابــات 
النيابية املقّررة في مايو/ أيار املقبل منفردًا، 
فيما أوشكت أحزاب السليمانية على تشكيل 
ما  وهــو  االنتخابات،  لخوض  ثاثي  تحالف 
اعــتــبــره مــراقــبــون تخطيطا لــوراثــة أربــيــل في 
املناصب واملكاسب التي يتم الحصول عليها 

من بغداد.
في هذا السياق، أكد مصدر سياسي كردي أن 
»القوى السياسية الكردية فشلت في االتفاق 
ــــول االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة  عــلــى دخـ
بقائمة انتخابية واحدة«، موضحا في حديٍث 
الديمقراطي  »الــحــزب  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
على  كامل  املسيطر بشكل شبه  الكردستاني 
مــحــافــظــة أربــيــل )عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان(، 
قـــرر خـــوض االنــتــخــابــات بــشــكــل مــنــفــرد بعد 
أن فشل في إقناع األحــزاب الكردية بالدخول 
في تحالف واحد وفقا لشروطه«. وأشــار إلى 
أن »الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الــذي 
سجل في مفوضية االنتخابات بشكل منفرد، 
يعتمد عــلــى جــمــاهــيــره فــي مــحــافــظــة أربــيــل، 
ونتائج االنتخابات هي التي ستحدد طبيعة 
تحالفات الحزب في املرحلة املقبلة«. وأضاف 
أنه »بات من شبه املؤكد صعوبة التحالف مع 
التغيير،  بحركة  املتمثلة  السليمانية  أحــزاب 
والــجــمــاعــة اإلســامــيــة، والــعــدالــة واإلصــــاح، 
ــــدت الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي خـــرجـــت ضــد  الـــتـــي أيــ
ــان الـــشـــهـــر املـــاضـــي  ــتــ ــيـــم كــــردســ ــلـ حـــكـــومـــة إقـ
وطالبت بإسقاطها«، الفتا إلى »وجود تقارب 
بني األحزاب الثاثة لتشكيل تحالف قوي في 

والسياسية  واملسلحة  والخارجية  الداخلية 
على حــٍد ســـواء«. في مـــوازاة ذلــك، بحث وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــــاووش أوغــلــو، 
ــاٍل هـــاتـــفـــي مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي  خـــــال اتــــصــ
ســيــرغــي الفــــــروف تــــطــــورات املـــلـــف الـــســـوري. 
 عن 

ً
وذكـــرت وكــالــة »األنــاضــول« التركية نقا

الهاتفية  املــحــادثــة  أن  دبــلــومــاســيــة،  مــصــادر 
أجــريــت بــنــاًء على طلب مــن الــطــرف الــروســي. 
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت الــخــارجــيــة الــروســيــة في 
بيان، أن الفروف وجاووش أوغلو بحثا »سير 
الــتــحــضــيــر ملــؤتــمــر ســوتــشــي كــحــدث مرحلي 
نحو التسوية السياسية في إطار املفاوضات 
برعاية األمم املتحدة على أساس قرار مجلس 

األمن الدولي رقم 2254«.
أمـــا فــي الــتــطــورات املــيــدانــيــة، فــتــواصــل قــوات 
الــنــظــام مــنــذ مــســاء الـــثـــاثـــاء تــقــّدمــهــا شــمــال 
شـــرق أبـــو الــظــهــور، إذ ســيــطــرت عــلــى مــواقــع 
تا أبو رويل والشهيد، 

ّ
استراتيجية أبرزها تل

ــــرى هـــوبـــر وعـــويـــنـــات صــغــيــرة وعــويــنــات  وقـ
محاور شمال  امــتــداد  على  ومرحمية،  كبيرة 
تـــل الـــضـــمـــان. وإذا نــجــحــت هــــذه الـــقـــوات مع 
ــيـــات األجـــنـــبـــيـــة املــــســــانــــدة لــــهــــا، فــي  ــيـــشـ ــلـ املـ
قرية  نحو  الضمان  تــل  طريق  على  السيطرة 
حــمــيــديــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا هــــذه الـــقـــوات 
أيضا، فإنها تكون قد أكملت سيطرتها على 
ــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي الــواقــع  كــامــل ريـــف إدلــ
شرق سكة قطار حلب-دمشق. وعلى الرغم من 
عسكرية،  ملــقــاومــٍة  املهاجمة  الــقــوات  مواجهة 
وفتح فصائل متعددة معركة ضدها األسبوع 
ــــك لــــم يـــوقـــف تــــقــــّدم قــــوات  ــي، إال أن ذلـ ــاضــ املــ
ــــوي مــن  ــاري جـ ــ الـــنـــظـــام، املـــدعـــومـــة بـــغـــطـــاء نــ

الطيران الروسي.
والفر على مجريات  الكر  وبعدما غلب طابع 
ــبــــوع األخـــيـــر مـــن جــانــب  ــارك خــــال األســ ــعــ املــ
أبــو الظهور، فــإن الصورة مغايرة في  جنوب 
مــحــاور الــقــتــال شــمــال شـــرق أبـــو الــظــهــور، إذ 
تتقدم قوات النظام مع املليشيات منذ أسبوع 
بوتيرة سريعة، في قرى وبلداٍت تحت نفوذ 
ــام«، وفــصــائــل عــســكــريــة  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
أخــــرى مــن الــجــيــش الــحــر. ووســــط مــعــلــومــاٍت 
للمليشيات  تفيد بوصول تعزيزات عسكرية 
ــنـــظـــام جــــنــــوب حــــلــــب، وتــــهــــاوي  ــلـ املــــوالــــيــــة لـ
مــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة و«هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام«، جــنــوبــي وشــرقــي إدلــــب، فــإن 
جزئيا  تؤكد  الحاصلة،  العسكرية  التطورات 
سربة، التي كانت قد 

ُ
صحة خرائط أستانة امل

وحــددت   ،2017 سبتمبر/أيلول  فــي  انتشرت 

 لألكراد في بغداد«.
ً
السليمانية يكون ممثا

وهــــذا مــا أكــدتــه عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي عن 
ــد، الــتــي  ــواحـ »حـــركـــة الــتــغــيــيــر« ســــروة عــبــد الـ
ذكــــرت أن »حــركــتــهــا مــتــحــالــفــة مـــع الــجــمــاعــة 
اإلســامــيــة وتــيــار الــعــدالــة واإلصــــاح بقيادة 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي األســبــق برهم 
ــل إقــلــيــم  ــ ــالـــح، واملــنــافــســة الــســيــاســيــة داخـ صـ
كردستان أقــوى مــن بقية املــنــاطــق«. وأشــارت 
إلى أن »وضع التحالفات في إقليم كردستان 
ــدة أن »الــــحــــزب  ــ ــؤكـ ــ اخـــتـــلـــف هــــــذه املـــــــــــرة«، مـ
في  الــدخــول  طلب  الكردستاني  الديمقراطي 
االنتخابات  انتخابية موّحدة لخوض  قائمة 
فـــي املــنــاطــق املــتــنــازع عــلــيــهــا، لــكــنــنــا رفضنا 
الدخول مع حزب تسبب بالفشل في اإلقليم، 
ولم يكن قادرًا على التوصل إلى حلول بشأن 
املشاكل التي نشبت مع الحكومة العراقية في 

بغداد بسبب االستفتاء الفاشل«.
ــل املــشــاكــل  وأضــــافــــت أنـــــه »كــــــان يـــفـــتـــرض حــ
»أكـــراد  أن  مبّينة  االســتــفــتــاء«،  قبل  بالتوافق 
الـــعـــراق الــيــوم لــيــســوا متفقني كــمــا كــانــوا في 
السابق في ظل تمسك البعض بخطاب قومي 
ــــف لـــن يـــقـــدم شــيــئــا لــــألكــــراد«. وأوضـــحـــت  زائـ
عـــبـــد الــــواحــــد أن »الـــتـــحـــالـــفـــات االنــتــخــابــيــة 
عـــلـــن عــنــهــا أخـــيـــرًا هــشــة وقــــد تتفتت 

ُ
الـــتـــي أ

بعد االنــتــخــابــات«، الفــتــة إلــى »وجـــود طبخة 

الجوالني.  محمد  أبــو  الــشــام«  تحرير  »هيئة 
وكــان الجوالني قد اتهم في تسجيل صوتي 
له الثاثاء، الفصائل التي شاركت في أستانة، 
بالتخلي عن مناطق شرقي سكة قطار حلب-
ــهـــران والــنــظــام  دمـــشـــق، لــصــالــح مــوســكــو وطـ
الروسي. في غضون ذلك، كشف الدبلوماسي 
السوري واملستشار السابق في الهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات، بـــســـام بـــربـــنـــدي، عـــن اجــتــمــاع 
ــر الــخــارجــيــة  ــ حــصــل بـــني مــســاعــد وكـــيـــل وزيـ
األميركية بيرت ماكيرك واملبعوث إلى سورية 
فــي مراكز  العاملني  مــع بعض  راتــنــي،  مايكل 
مغلقة  في جلسة  بسورية  املهتمني  األبــحــاث 
قــبــل أشــهــر، وعــرضــا عليهم خــريــطــة تعكس 
حصلت  التي  األميركية  الروسية  التفاهمات 
في سورية حتى بداية العام الحالي. وضمت 
تلك الخريطة التي تحدث عنها الدبلوماسي 
السوري، تنفيذ اتفاق خفض توتر في الجنوب 
الـــســـوري والــغــوطــة الــشــرقــيــة، حــيــث يحتفظ 

البرملان، ماجد شنكالي، الذي كشف أن حزبه 
»يــخــشــى مــن حــــدوث تــزويــر فــي االنــتــخــابــات 
املقبلة، وهذا ما دفعه إلى اتخاذ قرار بمقاطعة 
ــال الــــعــــراق(،  ــمـ االنـــتـــخـــابـــات فـــي كــــركــــوك« )شـ
مــعــبــرًا عـــن خــشــيــتــه مـــن »تـــعـــرض الــنــاخــبــني 
هـــنـــاك إلــــى ضـــغـــوط تـــؤثـــر عــلــى تــوجــهــاتــهــم 
الكردية  »األحــزاب  أن  إلى  االنتخابية«. ولفت 
املرة،  االنتخابات وهي متفرقة هذه  ستدخل 

على أن تتفق بعد االنتخابات«.
ــــى أن »دخـــــــول مــلــيــشــيــات الــحــشــد  وأشـــــــار إلـ
الــشــعــبــي إلــــى املـــنـــاطـــق املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بني 
األكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة 
أخرى، يمثل احتااًل لهذه املناطق، وقد يؤثر 
»األوضــاع  أن  مبينا  االنتخابات«،  نتائج  في 

هناك لن تستقر إال بتطبيق الدستور«.
وجاء ذلك في وقت ازدادت فيه حدة الخافات 
الــكــرديــة الــكــرديــة بــعــد إعـــان حـــزب »االتــحــاد 
اإلسامي الكردستاني«، يوم الثاثاء املاضي، 
وأكــد  كــردســتــان.  إقليم  مــن حكومة  انسحابه 
األمني العام للحزب صاح الدين بهاء الدين، 
أن »ســــبــــب االنــــســــحــــاب يــــعــــود لــــعــــدم الــــتــــزام 
حكومة إقليم كردستان بمذكرة اإلصاح التي 
قدمها الحزب في وقت سابق«. وكان »االتحاد 
ــلـــن الــشــهــر  ــتـــانـــي« قــــد أعـ اإلســــامــــي الـــكـــردسـ
املــاضــي عــن إمــهــال حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
ــتـــى 15 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي  حـ
لاستجابة للمطالب الجماهيرية باإلصاح، 
تتم  لــم  إذا  الحكومة  مــن  باالنسحاب  ملوحا 
ــان أربـــعـــة وزراء من  االســتــجــابــة ملــطــالــبــه. وكــ
التغيير«، ووزيــر واحد من »الجماعة  »حركة 
اإلسامية« قد أعلنوا في 20 ديسمبر/ كانون 
اإلقليم  حكومة  من  انسحابهم  املاضي  األول 

احتجاجا على سياسات سلطات اإلقليم«.
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة  ورأى أســتــاذ 
ــدانــــي، أن »الــــخــــافــــات  ــيــ ــعــ ــان الــ ــــداد حــــســ ــغـ ــ بـ
الــداخــلــيــة الــكــرديــة أصــبــحــت عــمــيــقــة«، مشيرًا 
إلــى أن »هــذه  الــجــديــد«،  لـ«العربي  فــي حديث 
الخافات أصبحت تهدد مكاسب األكراد التي 
تحققت خـــال الــســنــوات املــاضــيــة«. وأضـــاف 
ــراد يــطــالــبــون بــالــدولــة  ــ أنـــه »بــعــد أن كـــان األكـ
الــذي أجري  االنفصال  املستقلة قبل استفتاء 
فـــي 25 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، أصــبــحــت 
مطالبهم ال تــتــجــاوز فــتــح املــنــافــذ واملــطــارات 
وتوفير الرواتب«، مؤكدًا أن »هذا األمر يمثل 
ــا فــــي ســـيـــاســـة حـــكـــومـــة إقــلــيــم   واضــــحــ

ً
فـــشـــا

كــردســتــان الــتــي قــادهــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني طيلة السنوات املاضية«.

ــلـــب-دمـــشـــق،  ــنـــاطـــق شــــرقــــي ســـكـــة قــــطــــار حـ مـ
كــمــنــاطــق ســـتـــكـــون مـــنـــزوعـــة الــــســــاح، تــحــت 

»الحماية الروسية«.
من جهته، أكد عضو وفد املعارضة السورية 
 الوفد 

ّ
إلى مفاوضات أستانة، فاتح حسون، أن

لـــم يـــوقـــع عــلــى أي خــطــط أو خـــرائـــط تقضي 
بــتــســلــيــم مـــنـــاطـــق تـــحـــت ســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة 
ــال حـــســـون، لـــ«الــعــربــي  ــ لــلــنــظــام الــــســــوري. وقـ
أي  ع على 

ّ
لم يوق املعارضة   وفــد 

ّ
إن الجديد«، 

لزعيم  األخــيــر  التسجيل  فــي  ورد  مــمــا  شـــيء 

ــكـــون بـــســـمـــاح بــعــض  لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة قــــد تـ
أو  األمــيــركــيــة،  بالتدخات  السياسية  الــقــوى 
والءات أحــزاب أخــرى طوعية إليــران«. ولفتت 
إلى أن »القوى الدولية ستساهم بشكل واضح 
وجــود  بسبب  املقبلة  التحالفات  تشكيل  فــي 

أحزاب مرتبطة بالخارج«.
بــدوره، أبدى عضو البرملان العراقي السابق، 
مــحــمــود عــثــمــان، اســتــغــرابــه مـــن »الــخــافــات 
ــادة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــوســــط الــســيــاســي  ــحــ الــ
أن »هذه  الجديد«،  لـ«العربي  الكردي«، مؤكدًا 
الخافات ال تبتعد كثيرًا عن الواقع السياسي 
الــذي جاء بتحالفات ليست مختلفة  العراقي 

عن السابق«.
عدم قدرة هذه التحالفات على تغيير الوضع 
الديمقراطي  »الحزب  دفع  الحالي،  السياسي 
الــكــردســتــانــي« لــخــوض االنــتــخــابــات املقبلة 
مــنــفــردًا، بحسب الــقــيــادي فــي الــحــزب، عضو 

مع  بمواقعهما  الــســوريــة  واملــعــارضــة  النظام 
إجراء انتخابات محلية بالتزامن مع انسحاب 
القوات اإليرانية، وقد تمت تلك التفاهمات إال 
أنــهــا لــم تكتمل إذ يــحــاول الــنــظــام الــتــقــدم في 
الغوطة الشرقية. وفي حني أشــارت الخريطة 
إلى أن مدينتي امليادين والبوكمال ستكونان 
تحت السيطرة األميركية إال أن الروس كانوا 
أسبق بالسيطرة على املدينتني، بينما كانت 
العمليات األخرى في الضفة الشرقية من نهر 
إال  ذات غالبية عربية،  قــوات  الــفــرات تقودها 
والخروج  بقرارها  التفرد  من  تتمكن  لم  أنها 
الــتــي تسيطر  الــكــرديــة  عــن ســطــوة املليشيات 
على كامل الشريط الشمالي من املنطقة وتمنع 
أما بالنسبة ملنطقة  إليها.  اللجوء  العرب من 
إدلب فقد أوكلت مهمتها إلى تركيا وفصائل 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر مــقــابــل الــتــخــلــص من 
نفوذ »جبهة النصرة«، وعدم السماح للنظام 

بالسيطرة عليها.

عفرين تنتظر التفاهمات

بشكل  األميركية  التركية  بالعاقات  الضرر 
الــوزيــر التركي إلــى أن  ال رجعة فــيــه«. ولفت 
السابقة  تــِف بوعودها  لم  املتحدة  الــواليــات 
بشأن عدم دعم الوحدات الكردية، مشيرًا إلى 
األميركية  اإلدارة  عــن  سابقا  صــدر  تصريح 
قـــالـــت فـــيـــه »إن الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة لــيــســت 
شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا لـــنـــا، وإنـــمـــا نــتــعــاون 
معها في الحرب ضد داعـــش«. وأضــاف »ما 
عن  فكفوا  االستراتيجي،  شريككم  ليس  دام 
التي  األسلحة  واستعيدوا  لــه،  الــدعــم  تقديم 
لنا  »قـــالـــوا  أنــهــم  لــــه«، مــوضــحــا  منحتموها 
لتلك  التسلسلية  ــام  األرقــ لديهم  إن  قبل  مــن 

األسلحة، وإنهم سيجمعونها مرة ثانية«.
أميركية  توالت تصريحات  ذلــك بعدما  جــاء 
في هذا الشأن، يوم الثاثاء، سواء من وزارة 
الدفاع األميركية، التي أكدت أن منطقة عفرين 
الدولي ضد  التحالف  ليست ضمن عمليات 
التي  األميركية  الخارجية  مــن  أو  »داعــــش«، 
أكـــدت عمق التحالف بــني واشــنــطــن وأنــقــرة. 
التصريحات على  البعض هذه  وبينما فهم 
التركية  للعملية  أميركي  أخضر  ضــوء  أنها 
آخــرون عن شكوكهم حيال  عّبر  في عفرين، 
ــك، مــعــتــبــريــن أنــــهــــا لـــيـــســـت إال مـــحـــاولـــة  ــ ــ ذلـ
ورمي  التركية،  الضغوط  لتخفيف  أميركية 
الــكــرة فــي املــلــعــب الـــروســـي، فــي إطـــار صــراع 

النفوذ بني واشنطن وموسكو في سورية.
تركي  مصدر  من  الجديد«  »العربي  وعلمت 
مطلع، أن االتــصــاالت بني أنقرة وموسكو ال 
زالــت مستمرة، إذ إن األخــيــرة لــم تمنح بعد 
الضوء األخضر للعملية التركية في عفرين، 
ــرار مـــشـــاوراتـــهـــا مع  ــمـ ــتـ وذلـــــك فـــي إطـــــار اسـ
األميركيني لتحقيق أكبر املكاسب السياسية 
من العملية من الجانب التركي، إذ إن سيطرة 
األتــــــراك عــلــى عــفــريــن ســتــكــون عــلــى حــســاب 

إسطنبول ـ باسم دباغ

رغم التعزيزات العسكرية التركية 
املستمرة على الحدود مع سورية، 
والــتــصــريــحــات الــحــربــيــة مــن قبل 
املــــســــؤولــــني األتــــــــــراك حــــــول رفــــــض الــخــطــط 
األميركية لتشكيل قوات حدودية باالعتماد 
عــلــى قـــــوات حــــزب »االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« 
إال  الكردستاني(،  للعمال  السوري  )الجناح 
أمــام عملية تركية  دة 

ّ
تــزال معق أن األمـــور ال 

فــي عفرين الــســوريــة، مــع استمرار أنــقــرة في 
اتصاالتها مع واشنطن وموسكو للحصول 

على ضوء أخضر لهذه العملية.
وأعــــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
ــلــــو، الــتــشــديــد عــلــى أن بـــاده  جــــــاووش أوغــ
»سترد على الهجمات التي يشنها إرهابيو 
حـــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي املــوجــوديــن في 
إدلــب،  في  االستطاعية  قواتنا  عفرين، ضد 
وضد جنودنا في منطقة درع الفرات، وضد 
عناصر جيش سورية الحر، وأيضا تلك التي 
تستهدف تركيا«. وقال جــاووش أوغلو، في 
تصريحات صحافية عقب لقاء جمعه مساء 
تيلرسون  ريكس  األميركي  بنظيره  الثاثاء 
فــي مــديــنــة فــانــكــوفــر الــكــنــديــة: »شــددنــا على 
ضرورة عدم معارضة أي جهة ملا ستقوم به 
التي نعتزم  الشأن. فالتدابير  تركيا في هذا 
اتخاذها بحق االتحاد الديمقراطي لن تكون 
منبج  فهناك  فحسب،  عفرين  على  مقتصرة 
ر الوزير التركي 

ّ
وشرقي الفرات أيضا«. وحذ

نظيره األمــيــركــي مــن خــطــورة الــقــوة األمنية 
التي تخطط واشنطن لتشكيلها،  الحدودية 
مــعــلــنــا أنـــــه نـــقـــل لـــتـــيـــلـــرســـون بـــكـــل وضــــوح 
مخاوف تركيا من تشكيل تلك القوة، مضيفا 
أن »تشكيل قــوة كهذه، أمــر من شأنه إلحاق 

النفوذ الروسي في سورية. وقال املصدر إن 
»املشاورات تستمر مع موسكو، التي بدورها 
تواصل مشاوراتها مع واشنطن حول عملية 
عفرين واملكاسب السياسية التي ستحققها 
العملية«، كاشفا عن أن  الروسية من  اإلدارة 
»املطروح اآلن عملية عسكرية تركية محدودة 
الكردستاني في  العمال  في مناطق سيطرة 
عفرين وريف حلب الشمالي، تنتهي بحصار 
األخـــيـــر فـــي مــديــنــة عــفــريــن والــســيــطــرة على 
تــل رفعت«،  فــي  الشمالي  مناطق ريــف حلب 

ــــروس  ــا الــ ــنـ ــك يـــســـاومـ ــ مـــضـــيـــفـــا: »مـــقـــابـــل ذلــ
عــلــى إيــجــاد صيغة لــحــضــور حـــزب االتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، صــيــغــة ال 
الذاتية  اإلدارة  بمناطق  االعــتــراف  تتضمن 
الــتــي أعــلــنــهــا األخـــيـــر مـــن طــــرف واحـــــد، بما 
الــروســي من مؤتمر سوتشي  الهدف  يحقق 
عليا على  يـــدًا  بمنحه  مــتــعــثــرًا،  زال  ال  الـــذي 
حــســاب مــفــاوضــات جــنــيــف، مــن خـــال جمع 
أحد أهم طرفني اآلن في الحرب السورية، أي 
االتحاد الديمقراطي والنظام السوري، ولكن 

والتي  النظام  التي سيضعها  الشروط  وفق 
ال تتضمن الفيدرالية بأي حال من األحــوال، 
وكـــذلـــك تــتــحــقــق أهــــــداف واشـــنـــطـــن بــإيــجــاد 
صـــيـــغـــة ملـــشـــاركـــة حــلــيــفــهــا فــــي مـــفـــاوضـــات 
السام، بينما تستمر بالتخلي عن املعارضة 

السورية في الجنوب والشمال السوري«.
وأكــد املصدر أن »األمــور ال تــزال معقدة ومن 
املفترض أن يتم حسمها خال أيام، من خال 
املوقف األميركي من سوتشي والذي يبدو أن 
قاطع حتى  ترفضه بشكل  األميركية  اإلدارة 

اآلن وتسعى لتمثيل االتحاد الديمقراطي في 
جنيف، بينما ال تزال أنقرة متمسكة برفض 

منح االتحاد الديمقراطي أي شرعية«.
الروسية  التركية  الصفقة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الخاصة بتبادل مناطق النفوذ، بمنح أنقرة 
أجــــزاء مــن ريـــف حــلــب وإدلــــب وحــمــاة مقابل 
الــحــصــول على عــفــريــن، إال أنــه بــدا أن أنقرة 
باالتفاق،  بالتزاماتها  اإليــفــاء  من  تتمكن  لم 
محافظة  فــي  مــراقــبــة  نقطة   20 نشر  لناحية 
الروسي  الخارجية  تأكيد وزيــر  إدلـــب، وفــق 

ســيــرغــي الفــــــروف فـــي وقــــت ســـابـــق، والــــذي 
دعا أنقرة إلتمام نشر نقاط املراقبة وضرب 

»هيئة تحرير الشام«.
في غضون ذلك، تستمر املفاوضات التركية 
األميركية، سواء على املستوى العسكري أو 
من  الــرغــم  على  الدبلوماسي،  املستوى  على 
االنتقادات الشديدة التي يستمر املسؤولون 
األتراك بتوجيهها للسياسات األميركية في 
املنطقة. ووفـــق املــصــدر الــتــركــي، فــإن »أنــقــرة 
تعمل على دفع واشنطن للتراجع عن قرارها 

ــدود، أو عــلــى  ــ ــحــ ــ ــــرس الــ بــتــشــكــيــل قـــــــوات حــ
األقــل إلعــادة النظر في الخطة، لجهة تعداد 
هـــذه الـــقـــوات وأمـــاكـــن انــتــشــارهــا وتــدريــبــات 
مــقــاتــلــيــهــا، واألهــــم فــي األمــــر يــتــمــحــور حــول 
قـــيـــادة هـــذه الـــقـــوات، ودور الـــعـــرب فــيــهــا، إذ 
ــــرف، أن تــكــون  تـــرفـــض أنــــقــــرة وتـــحـــت أي ظــ
قــيــادة هــذه الــقــوات على غـــرار قـــوات سورية 
الديمقراطية بيد العمال الكردستاني، أو أن 

تنتشر على الحدود التركية«.
في  تقع  التركية  املشكلة  أن  الرغم من  وعلى 

ــالـــذات فــي مــنــاطــق سيطرة  شـــرق الـــفـــرات وبـ
الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي تــديــر عــمــلــيــات دعــم 
وتسليح املوالني لـ«العمال الكردستاني«، إال 
أن األنظار التركية تتجه إلى الغرب وتحديدًا 
إلى عفرين، والتي تعد الحلقة األضعف في 
الــكــردســتــانــي« في  »الــعــمــال  مناطق سيطرة 
ســــوريــــة، ومــضــبــوطــة بــشــكــل كــبــيــر بحسب 
الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الـــروســـيـــة، ومــــن خــال 
ــات،  ــهـ ــــل الـــجـ ــــن كـ ــا مـ ــهـ مــــحــــاصــــرة األتــــــــــراك لـ
باستثناء ممر يصلها بمناطق سيطرة نظام 
بشار األســد، إذ يبدو أن األتــراك يستهدفون 
استنزاف »االتحاد الديمقراطي« في عفرين، 

وكذلك إضعاف موقفه أمام النظام السوري.
ويرى مراقبون أن عملية عفرين ليست مهمة 
االستراتيجية  إطـــار  فــي  حلقة  لكونها  فقط 
الــتــركــيــة لــضــرب عـــدو الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
ــة، ولــكــنــهــا أيـــضـــا مهمة  ــوريــ ــدود فـــي ســ ــلــ الــ
لإلدارة التركية في إطار حملتها االنتخابية 
 ،2019 عــام  فــي  املهمة  والرئاسية  البرملانية 

والتي بدأت حماتها بشكل أو بآخر.
ــّوف كـــــردي من  ــخـ وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــــرز تـ
اقتراب هذه العملية، إذ ناشد حزب »االتحاد 
ــتـــحـــرك ملــنــع  ــم الـ ــالـ ــعـ ــراطـــي« قـــــوى الـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
القصف التركي ملنطقة عفرين. وأكد في بيان، 
أمس األربعاء، »أن عفرين لن تكون لوحدها؛ 
ــا وشــــمــــال وشــــرق  ــ ــــرى روج آفـ ــــدن وقــ فـــكـــل مـ
صفا  للوقوف  االستعداد  أهبة  على  سورية 
واحــدًا في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب 
ــالـــب »املــجــتــمــع  ومــطــالــبــهــا املــــشــــروعــــة«. وطـ
ــرة الــدولــيــة وكـــافـــة منظمات  ــ الــعــاملــي واألســ
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي واملــــؤســــســــات الــحــقــوقــيــة 
أكثر  والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه 
من مليون من األهالي يقطنون عفرين«. كما 
حث األمم املتحدة على التحرك فورًا لتحويل 
املناطق الكردية في شمال وشرق سورية إلى 
منطقة آمنة، وقال إن »النظام التركي بات في 

ِد ألي حل لألزمة السورية«. َهدِّ
ُ
معرض امل

لم تنجح الفصائل بوقف تقّدم النظام )عمر حج قدور/فرانس برس(

من تحضيرات االنتخابات التشريعية )صباح عرار/فرانس برس(

تواصل تركيا إرسال تعزيزات إلى الحدود )فرانس برس(

في  المرتقبة  لعمليتها  دعم  لتأمين  المتحدة  والواليات  روسيا  مع  اتصاالتها  تركيا  تواصل 
عفرين السورية، فيما تسعى روسيا لتحصيل مكاسب سياسية جراء دعمها العملية تترجمها 
خصوصًا في مؤتمر سوتشي عبر إيجاد صيغة لحضور »االتحاد الديمقراطي« المؤتمر. أما 

عنها،  الضغوط  لتخفيف  الروسي  الملعب  في  الكرة  رمي  تريد  أنها  فبدا  المتحدة  الواليات 
خصوصًا في ملف التوّجه األميركي لتشكيل قوة حدودية في سورية، األمر الذي أعاد وزير 

الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو التحذير من خطورته
خاص

أنقرة تتفاوض لدعم تحركها 
وموسكو تبحث مكاسبها

تحاول أنقرة دفع واشنطن 
للتراجع عن قرارها حول 

القوة الحدودية

جاووش أوغلو: 
تدابيرنا لن تقتصر على 

عفرين فقط

حسون: المعارضة لم 
توقع على أي خطط 

لتسليم مناطق للنظام

القوى السياسية 
الكردية فشلت في االتفاق 

على قائمة واحدة

حددت روسيا بشكل 
نهائي موعد مؤتمر 

سوتشي في 30 من 
الشهرالحالي، مع اإلعالن 

أن هدفه العمل على 
الدستور الجديد، في وقت 
واصل فيه النظام السوري 

تقّدمه نحو أبو الظهور

نأت أربيل بنفسها عن 
التحالفات في االنتخابات 

النيابية العراقية، 
في مقابل تخطيط 

السليمانية لوراثتها، في 
كردستان العراق

عفرين  في  واسعة  اعتقاالت  حملة  الشعب«  حماية  »وحــدات  بدأت 
ومحيطها، أمس األربعاء، بهدف تجنيد الشباب في صفوفها، بالتزامن 
في  بالخروج  المدنيين  ــالغ  إب مع 
ضد  الخميس،  ــيــوم  ال تــظــاهــرة، 
مصادر  وقــالــت  التركي.  التدخل 
هذه  إن  الجديد«  لـ»العربي  محلية 
ــود  وج بتعزيز  بـــدأت  الـــوحـــدات 
قواتها على الجبهات في محيط 
عفرين من ناحيتي دارة عزة غربها 
مستبعدة  غير  شــرقــهــا،  ــزاز  ــ وإع
مناطق  مــن  تــعــزيــزات  اســتــقــدام 

سيطرتها في شرقي نهر الفرات.

حملة تجنيد لألكراد
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  شرق
      غرب

الحوثيون يطلقون 
صاروخًا بالستيًا باتجاه 

نجران
أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمــــس األربـــعـــاء، 
بالستيًا  ــًا  ــاروخـ »أطـــلـــقـــوا صـ أنــهــم 
مـــن نــــوع )قـــاهـــر إم 2(، عــلــى مــركــز 
عــمــلــيــات لــلــجــيــش الـــســـعـــودي، في 
مــنــفــذ الـــخـــضـــراء بــمــنــطــقــة نـــجـــران 
الـــحـــدوديـــة، وقـــالـــوا إن »الـــصـــاروخ 
أصاب هدفه بدقة«. والصاروخ هو 
الـــذي يطلق بأقل  نــوعــه  الثاني مــن 
من 24 ساعة في اتجاه السعودية، 
الثالثاء،  مع إعــالن الجماعة، مساء 
ــقـــت صــــاروخــــًا بــاتــجــاه  ــلـ أنـــهـــا »أطـ
مــطــار جــيــزان اإلقــلــيــمــي«، وأعــلــنــت 
مصادر سعودية أن الدفاع الجوي 

السعودي، تمكن من تدميره.
)العربي الجديد(

استقالة وزير 
الخارجية السوداني

قبل الرئيس السوداني عمر البشير، 
رســمــيــًا، اســتــقــالــة وزيـــر الــخــارجــيــة 
إبــراهــيــم غــنــدور )الـــصـــورة(، وكلف 
بـــــداًل مــنــه مـــطـــرف صـــديـــق. وشــغــل 
ــدة ســـابـــقـــة، فــي  ــ صــــديــــق مــــواقــــع عــ
مقدمتها سفير السودان في جوبا، 
كما شغل موقع وزير دولة، وتولى 
أخيرًا منصب مسؤول ملف حوض 
الــنــيــل فـــي حــــزب املـــؤتـــمـــر الــحــاكــم. 
وصديق ذو خلفية عسكرية. وكانت 
إليه  وجهت  قــد  املصرية  السلطات 
التخطيط  فـــي  بــالــتــورط  اتــهــامــات 
ملــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس املــخــلــوع، 

حسني مبارك، عام 1995. 
)العربي الجديد(

... واعتقاالت تشمل
زعيم الحزب الشيوعي

خرج نحو مائتي متظاهر سوداني، 
أمس األربعاء، في مسيرة بمدينة أم 
درمان احتجاجًا على ارتفاع أسعار 
املـــــواد الــغــذائــيــة وأطــلــقــت الــشــرطــة 
الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــقــهــم. 
ــزامــــن ذلــــك مـــع اعـــتـــقـــال عــنــاصــر  وتــ
ــام  ــعــ األمـــــــــن الـــــســـــودانـــــي األمـــــــــن الــ
مختار  املعارض  الشيوعي  للحزب 
الخطيب، بعدما نظم حزبه تظاهرة 
مــشــابــهــة فـــي الـــخـــرطـــوم احــتــجــاجــًا 
عــلــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــخــبــز. وقـــال 
املــتــحــدث بــاســم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
إن »عناصر من جهاز  علي سعيد، 
األمـــــــن واالســــتــــخــــبــــارات الــوطــنــيــة 
اعتقلوا زعيم الحزب واقتادوه إلى 
جــهــة مـــجـــهـــولـــة«. كــمــا أعـــلـــن حــزب 
األمة القومي املعارض اعتقال اثنن 
مـــن أبـــنـــاء رئــيــس الـــحـــزب الــصــادق 

املهدي خالل احتجاجات أمس.
)فرانس برس(

نافالني: بوتين يريد
أن يكون »إمبراطورًا«

ــــارض  ــعـ ــ أكـــــــــد  أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، املـ
الروسي أليكسي نافالني )الصورة( 
الذي اعتبر غير مؤهل للترشح في 
انتخابات 18 مارس/آذار الرئاسية 
فـــي روســـيـــا، »اســتــحــالــة االعـــتـــراف 
بـــانـــتـــخـــابـــات تـــهـــدف بـــالـــواقـــع إلـــى 
إعــــــادة تــنــصــيــب فــالديــمــيــر بــوتــن 
الذي يريد أن يكون إمبراطورًا مدى 

الحياة«. 
)فرانس برس(

مقتل 6 من رجال 
حفتر على أيدي 

مليشيات تشادية 
كــشــف مـــصـــدر عــســكــري مـــن طــبــرق 
الليبية، أمس األربعاء، عن »وصول 
ســتــة جــثــامــن لــعــنــاصــر مـــن قـــوات 
الــلــواء املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، إلــى 
ــرق«. وأضـــــــــاف أن  ــ ــبــ ــ مـــســـتـــشـــفـــى طــ
»ســــريــــة تـــابـــعـــة لــحــفــتــر كـــانـــت فــي 
ــة اســتــطــالع عــنــدمــا تعرضت  ــ دوريـ
لها مليشيا مسلحة تابعة لحركات 
الـــتـــشـــاديـــة جـــنـــوب منطقة  الـــتـــمـــرد 
جــنــوب  كــيــلــومــتــرًا   270( املــخــيــلــي 
شـــــــرق بـــــنـــــغـــــازي(، وأســــــــــرت كـــامـــل 
البالغ عددهم سبعة  أفــراد الدورية 

مقاتلن يستقلون سيارتن«.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

حسابات معقدة تجريها األحزاب والحركات 
الحالية،  الفترة  فــي مصر خــالل  املــعــارضــة 
االنتخابات  في  املشاركة  من  املوقف  بشأن 
الرئاسية أو مقاطعتها، خصوصًا مع عدم 
اتـــضـــاح مـــوقـــف املــحــامــي الــحــقــوقــي خــالــد 
االستئناف على حكم  في  البّت  لعدم  علي، 
حــبــســه بــقــضــيــة »الـــفـــعـــل الـــفـــاضـــح«، فيما 
قدمًا  باملضي  موقفه  أمـــس،  األخــيــر،  حسم 
فــي الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات ومــحــاولــة جمع 

التوكيالت الالزمة لخوضه السباق.
الصحافي  املؤتمر  خــالل  علي،  خالد  وقــال 
الذي عقده بمقر حملته االنتخابية بوسط 
القاهرة، أمس األربعاء، إنه تلقى العديد من 
ثنيه عن قرار 

ُ
ت أن  التي تحاول  االتــصــاالت 

الترشح، خصوصًا بعد املؤتمر الصحافي 
الــذي عقده إلعــالن موقفه، مؤكدًا أنه  األول 
وحده من يتحمل املسؤولية »إذا فشلت في 
أن  التوكيالت«. وأضــاف علي  معركة جمع 

عدن ـ العربي الجديد

اليمني  الرئيس  ظــهــور نجل شقيق  يـــزال  ال 
طارق  العميد  صالح،  عبدالله  علي  الــراحــل، 
صالح، في محافظة شبوة قبل أيام، ثم الحقًا 
مــا تـــردد عــن وجــــوده فــي عـــدن، يثير موجة 
غضب كبيرة في املحافظات الجنوبية، وسط 
تصعيد متعدد األشكال ضد دول التحالف، 
وفي مقدمتها اإلمارات، احتجاجًا على إعادة 
رموز النظام السابق من بوابة الجنوب، من 
هــــذه االحــتــجــاجــات  يـــكـــون مــصــيــر  أن  دون 
ــا يــتــعــلــق بــالــنــجــاح في  ـــواء مـ مــحــســومــًا، ســ
رمــوز صالح، وتحديدًا طارق،  إبعاد  معركة 
أو الــفــشــل فــي ذلــــك. ويــحــظــى طــــارق صــالــح، 
ومــن يتواجد من رمــوز صالح في الجنوب، 
بدعم اإلمارات، الطرف الرئيسي في التحالف 
العربي الذي يتحكم بالقرارات في الجنوب، 

وتحديدًا في عدن.
ــــان »مــجــلــس املـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة« أعــلــن  وكـ
رفضه لوجود طارق صالح في عدن، معتبرًا 

»االتـــصـــاالت كــانــت فــي مجملها تــصــّب في 
جملة: لقد أضعت فرصة االنسحاب من تلك 
التي  القوية  املبررات  لديك  املحرقة، وكانت 

تحميك من خوضها«.
ويسود االختالف في وجهات النظر خالل 
املــنــاقــشــات الــتــي حــدثــت، عــلــى مـــدى األيـــام 
القليلة املاضية، إذ يوجد فريق يرى ضرورة 
الرئيس املصري، عبد  املقاطعة، لعدم منح 
املناخ  ظــل  فــي  مشروعية  السيسي،  الفتاح 
ــة مــنــاســبــة  ــا فـــرصـ ــهـ ــرى أنـ ــ الــــعــــام، وآخــــــر يـ
لـــخـــوض مــعــركــة حــقــيــقــيــة والـــتـــواصـــل مع 
الشارع املصري. وقالت مصادر شبابية، إن 
النشطاء وشباب  أجــراهــا بعض  اتــصــاالت 
الـــحـــركـــات الـــثـــوريـــة، مـــع عــــدد مـــن األحــــزاب 
باتخاذ  للمطالبة  الــعــامــة،  والــشــخــصــيــات 
الـــرئـــاســـة،  انـــتـــخـــابـــات  إزاء  مـــوقـــف مـــوحـــد 
وأضافت  املقاطعة.  خيار  اتــخــاذ  وضـــرورة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بعض  لــــ املــــصــــادر، 
الــقــوى الــثــوريــة والــشــبــابــيــة تــرفــض تــكــرار 
اعتبار خالد علي  لناحية   ،2014 سيناريو 
الــرئــاســة، وهــي خدمة  »محلل« النتخابات 
أن هذه  الــحــالــي. وأوضــحــت  للنظام  جليلة 
الــقــوى تـــرى أن الــنــظــام الــحــالــي لــن يسمح 
الرئاسة،  انتخابات  فــي  حقيقية  بمنافسة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــتـــضـــح مـــــن جـــــــــدول االنــ وهـــــــــذا يـ
يـــعـــطـــي مــســاحــة  بــــشــــدة، إذ ال  املـــضـــغـــوط 

وفرصة ملنافسة حقيقية.
ولفتت إلى أن بعض األحزاب ترغب في دعم 
 في التواجد 

ً
خالد علي في االنتخابات، أمال

ــزاع فــرصــة  ــتــ عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة وانــ
ــذا سيرتبط  ــارع، ولــكــن هـ لــلــتــحــرك فـــي الـــشـ

تـــحـــاول إقـــنـــاع األحــــــزاب بـــضـــرورة نــــزع أي 
مــشــروعــيــة عـــن الــنــظــام الـــحـــالـــي، هــــذا على 
افتراض استمرار خالد علي في االنتخابات 
من األساس. ولم تعلن عدة أحزاب وحركات 
أو  املــشــاركــة  مــن  الــنــهــائــي  موقفها  شبابية 
املقاطعة في االنتخابات الرئاسية. وسيكون 

ــارخ«  ــفـــزاز صــ ــتـ ــوده فـــي املــديــنــة »اسـ ــ أن وجــ
الــشــهــداء، داعــيــًا  ــاء  لــلــمــقــاومــة الشعبية ودمــ
إرادة  ــتــــرام  احــ إلــــى  الـــعـــربـــي  الــتــحــالــف  دول 
»الــشــعــب الــجــنــوبــي«. وطـــالـــب املــجــلــس، في 
بيانن منفصلن، الكيانات السياسية وقوى 
»الحراك الجنوبي«، وفي مقدمتها »املجلس 
االنــتــقــالــي« بــإعــالن مــوقــف »واضـــــح«، تجاه 
طارق صالح، الذي قال إنه يتواجد في اللواء 

31 في معسكر بئر أحمد.
املاضي، توترًا  وشهدت مدينة عدن، اإلثنن 
أمنيًا بن قوات التحالف العربي، و»املقاومة 
الــشــعــبــيــة الــجــنــوبــيــة«، بــعــد مــعــلــومــات عن 
ــة« نـــقـــاطـــًا أمـــنـــيـــة عـــلـــى طـــول  ــاومــ ــقــ نـــشـــر »املــ
الــطــريــق املــمــتــد مـــن املـــطـــار فـــي مــديــنــة خــور 
مــكــســر إلــــى مــديــنــة الــبــريــقــة حــيــث يــقــع مــقــّر 
قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
التركية. وجــاءت خطوة  وكالة »األنــاضــول« 
ــة«، عـــقـــب رفـــــض قــــــوات الــتــحــالــف  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »املـ
أسباب  بإيضاح  »املــقــاومــة«  ملطالب  العربي 
بقاء طارق صالح، قائد القوات الخاصة إّبان 
حــكــم صــالــح، فــي عــــدن. وفـــي الــســيــاق، أعلن 
التجمع الديمقراطي الجنوبي »تاج« رفضه 
»دولة  املطلق الستقبال قيادات من وصفهم بـ
االحتالل« في األراضــي الجنوبية. وأكــد، في 
بيان، أنه سيتصدى ألي محاولة الستجالب 

قوات إلى الجنوب.
وبـــدا واضــحــًا أن حــجــم االســتــيــاء املتصاعد 
فــي الجنوب إثــر ظهور طــارق صــالــح، سبب 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«،  ــًا لـــ ــراجـ إحـ
الـــــذي الـــتـــزم الـــصـــمـــت، تــمــاشــيــًا مـــع املــوقــف 
ــو ما  ــالـــح، وهــ اإلمــــاراتــــي الـــداعـــم لـــطـــارق صـ

انتقادات وسخرية  مرمى  في  املجلس  جعل 
بات من  بدايات تأسيسه،  الشارع. وبخالف 
املالحظ أن الفجوة تتسع يومًا بعد يوم بن 
الجنوب،  فــي  والــشــارع  االنتقالي«  »املجلس 
لتبعية  املجلس  مــواقــف  مــع خــضــوع معظم 
أجندات أبو ظبي. ويقول الصحافي، صالح 
الــســقــلــدي،  فــي مــنــشــور عــلــى صفحته على 
»فيسبوك« إن التأخير في صدور موقف من 
املجلس االنتقالي يعزز التكهنات القائلة بأن 
اإلمارات هي من تدفع بطارق جنوبًا وتسهل 
الحركة والتمكن، وتمارس ضغوطًا على  له 

االنتقالي بمثل هذه األمور.
وتـــــحـــــت ضــــغــــط الــــــــشــــــــارع، أطـــــلـــــق رئـــيـــس 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، عــيــدروس 
الــزبــيــدي، دعـــوة ألعــضــاء املجلس الجتماع 
طـــارئ بــعــدن، مــن املــرجــح أن يــكــرس إلعــالن 
موقف من تحركات طارق صالح، لكن هناك 
ســيــاســيــن يــــرون أن مــوقــف املــجــلــس، فيما 
لو أعلن، لن يخرج عن إطار توجه اإلمارات 
الــفــعــل  بـــــدأت رّدات  الـــتـــي  الــقــضــيــة،  بـــشـــأن 
تجاهها تأخذ منحى التصعيد. وبالتزامن 
ــــع االنـــــتـــــقـــــادات املــــوجــــهــــة إلــــــى »املـــجـــلـــس  مـ
ــالـــي«، لـــم يــســلــم الــتــحــالــف الــعــربــي،  ــقـ ــتـ االنـ

السخط  موجة  من  السعودية،  تقوده  الــذي 
الــتــي اجــتــاحــت الــجــنــوب بــعــد ظــهــور طــارق 
صــالــح، واألنـــبـــاء الــتــي تــتــحــدث عــن تكليفه 
بمهمة عــســكــريــة انــطــالقــًا مــن الــجــنــوب. كا 
ظهرت مطالبات بإعادة النظر في التحالف 
العربي،  والتحالف  الجنوب  بــن  والــعــالقــة 
الــتــي قــامــت عــلــى أرضــيــة مــواجــهــة مليشيا 
الراحل،  للرئيس  املوالية  والــقــوات  الحوثي 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، بــعــد اجــتــيــاحــهــمــا 

الجنوب في العام 2015. 
وأصــبــح مــن املــؤكــد أن العالقة الــوطــيــدة بن 
أنتجتها  التي  الــعــربــي،  والتحالف  الجنوب 
الحرب، في طريقها للتراجع، وربما الصدام. 
النقيب،  عــيــدروس  الجنوبي،  القيادي  وقــال 
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«، إن »مــجــرد 
يمثل  هـــؤالء  بــأقــدام  الجنوبية  األرض  وطء 
استفزازًا لكل جنوبي، ومن شأن ذلك أن يزيد 
من سخط الشارع الجنوبي ويستفز مشاعر 
وقد  واملختطفن،  والــجــرحــى  الــشــهــداء  ذوي 
يتسبب في اندالع ثورة عارمة في وجه هؤالء 

ومن يفكر باستضافتهم، ولو كالجئن«. 
وكـــــان الـــفـــن قـــد دخــــل عــلــى خـــط األزمــــــة بن 
الجنوبين والتحالف. ففي 11 يناير/كانون 

الثاني الحالي، أطلق الفنان عبود خواجة
ــدة، بــعــنــوان »لــــن نــقــبــل اإلذالل  ــديـ  أغــنــيــة جـ
ــهـــــن«، انـــتـــقـــد فــيــهــا ســيــاســات  ــ ــيـــش املـ ــعـ والـ
ــه اإلمــــــــــــــارات، فــي  ــتـ ــدمـ ــقـ ــي مـ ــ ــ ــالــــف، وفـ ــحــ ــتــ الــ
املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. ولــقــي الــعــمــل رواجـــًا 
كبيرًا بفعل ارتباط اسم الفنان عبود خواجة 
ــراك الـــجـــنـــوبـــي« مــنــذ  ــ ــحــ ــ ــاجـــات »الــ ــتـــجـ ــاحـ بـ

انطالقته في العام 2007.

الحقوقي  املحامي  على  الحكم  تأييد  بعدم 
حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن الـــتـــرشـــح لــالنــتــخــابــات 
ــة. وشـــــــددت عـــلـــى أن االتــــصــــاالت  ــرئـــاســـيـ الـ
ــاءات، الـــتـــي تــمــت خــــالل األســبــوعــن  ــقــ ــلــ والــ
ــل إعــــــــــــالن جـــــــدول  ــ ــبـ ــ املــــــاضــــــيــــــن، ســــــــــــواء قـ
االنــتــخــابــات أو بــعــده، تطرقت إلــى ضــرورة 
اتـــخـــاذ مــوقــف مــوحــد لــعــدم إضـــعـــاف قــوى 
وأجهزته  السيسي  أن  واعتبرت  املعارضة. 
ــن يــســمــحــا بــمــنــافــســة حــقــيــقــيــة والــتــحــرك  لـ
 لدى 

ً
في الــشــارع، ألن هــذا يعتبر مستحيال

الــنــظــام الـــحـــالـــي، لــنــاحــيــة عــــدم الــرغــبــة في 
تقارب وتوحد املعارضة مع مطالب الشارع 
االقتصادية  الــقــرارات  الغاضب من  املصري 
الشبابية  الــقــوى  أن  إلــى  ــارت  الصعبة. وأشـ

هناك قرار، ولكن عقب بيان املوقف النهائي 
مــن خــالــد علي بعد الــبــّت فــي قضيته فــي 7 
املــصــادر ذاتها.  املقبل، بحسب  مــــارس/آذار 
وقالت إن بعض األحزاب ال ترغب في إعالن 
دعمها خالد علي واملشاركة في االنتخابات، 
وتفاجأ بعد ذلك بتأييد الحكم على املحامي 
الحقوقي، وبالتالي منح مشروعية مجانية 

للسيسي واالنتخابات املقبلة.
داود،  برئاسة خالد  الدستور،  وأعلن حزب 
وعــدم  الرئاسية  االنــتــخــابــات  فــي  مشاركته 
املقاطعة، بناء على استفتاء داخلي ألعضاء 
الحزب. وأوضح الحزب، في بيان، أن نتيجة 
االستفتاء أظهرت أن 60 في املائة من أعضاء 
االنتخابات  في  باملشاركة  يرغبون  الحزب 
رأوا  املــائــة  فــي   39 مقابل  املقبلة،  الرئاسية 
أن مقاطعة االنتخابات هي املوقف األنسب 
في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي 
يــفــرضــهــا الــنــظــام الــحــالــي عــلــى أي مــرشــح 
ــة ممن  ــائـ املـ فـــي  مــحــتــمــل. وأضــــــاف »أن 83 
وافــقــوا عــلــى املــشــاركــة قــــرروا اخــتــيــار خالد 

علي مرشحًا رسميًا لحزب الدستور«.
مــن جــانــبــه، قـــال الخبير الــســيــاســي، محمد 
عـــز، إن مــوقــف خــالــد عــلــي  ال يــــزال معلقًا، 
في  كثيرًا  عليه  التعويل  يمكن  ال  وبالتالي 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، إلمــكــانــيــة اســتــبــعــاده 
»الفعل  فــي قضية  الحكم ضــده  تأييد  حــال 
الجديد«،  »العربي  لـ الفاضح«. وأضاف عز، 
ربما  علي  خــالــد  استئناف  نظر  تأجيل  أن 
يعود إلى أسباب سياسية وليست قضائية 
وقــانــونــيــة، بــانــتــظــار قــــرار ســيــادي بتأييد 

الحكم أو السماح له بالترشح.

قمة مصرية 
إثيوبية اليوم

فشل 
إماراتي 
في تعز

لتزامنها  األخيرة،  السنوات  للقاهرة، خالل 
مـــع الــتــصــعــيــد الــســيــاســي واالســتــراتــيــجــي 
الـــصـــامـــت بــــن مـــصـــر وإريــــتــــريــــا مــــن جــهــة 
وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، نتيجة 
اتفاق  توقيع  على  تقريبًا  ســنــوات   3 مـــرور 
ــا بـــشـــأن عــــدم إضــــــرار ســـد الــنــهــضــة  ــنـــوايـ الـ
أي  دون تحقيق  مــن  املــائــيــة،  بحقوق مصر 
إنـــجـــاز عــلــى أرض الــــواقــــع، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــســودان بجانب إثيوبيا في رفض  وقــوف 
الــتــقــريــر الــفــنــي االســـتـــشـــاري وتــخــلــيــهــا عن 
الخرطوم  استدعاء  ثــم  املصرية،  املطالبات 
ســفــيــرهــا لـــدى الــقــاهــرة عــبــد املــحــمــود عبد 
الحليم للتشاور. وهو ما رّدت عليه القاهرة 
ــيــــس اإلريــــــتــــــري أســـيـــاس  بـــاســـتـــقـــبـــال الــــرئــ
أفورقي، األسبوع املاضي، في ظل مناوشات 
إعالمية بن الدول األربع، وتداول معلومات 
غير موثقة عن حشد عسكري متبادل على 
الحدود السودانية اإلثيوبية. وبدأت أمس، 

األســـبـــوع املـــاضـــي ظــهــرت حــالــة مـــن الــصــراع 
داخــل حزب املؤتمر، بن الجناح الــذي يقوده 
وكيل املحافظة ورئيس املؤتمر الشعبي العام 
املوالي للحكومة الشرعية، عارف جامل، الذي 
يـــحـــاول انــتــهــاز فــرصــة مــقــتــل صــالــح إلقــنــاع 
الحوثي  مع جماعة  تحالفوا  الذين  أنــصــاره، 
تعز،  على  الــدولــة وحربها  على  انقالبها  فــي 
ــنـــاح »املـــؤتـــمـــر«  ــيــــادة جـ بــــاالنــــخــــراط خـــلـــف قــ
املـــســـانـــد لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، بــيــنــمــا يــريــد 
الجناح املوالي لصالح، ويقوده نائب رئيس 
الشيخ  املحافظة،  فــي  الشعبي  املؤتمر  حــزب 
عــلــي األصــبــحــي، تفعيل دور  ســلــطــان محمد 
الحزب  وفــق مسار  املــوالــي لصالح  »املؤتمر« 
في صنعاء، وبعيدًا عن قيادة وكيل املحافظة، 

عارف جامل.
وقالت مصادر في حزب املؤتمر إن جامل قام 
أخيرًا بزيارات تنظيمية إلى عدد من مديريات 
املــحــافــظــة، والــتــقــى بــعــض قــيــادات »املــؤتــمــر« 
بهدف إعادة تفعيل العمل التنظيمي للحزب 
بــعــد حـــالـــة الــــركــــود والــتــشــظــي الـــتـــي أصــيــب 

القاهرة ـ العربي الجديد

مــــــع اتــــــخــــــاذ األحـــــــــــــداث املـــرتـــبـــطـــة 
بـــســـّد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، تــطــورًا 
إلــى حــّد استخدام  تــصــاعــديــًا، بلغ 
لغة عسكرية بن مصر والسودان وإثيوبيا 
وإريــتــريــا، وصـــل رئــيــس الـــــوزراء اإلثــيــوبــي 
أمس  القاهرة،  إلــى  ديسالن،  ميريام  هايله 
األربـــعـــاء، عــلــى أن يلتقي الــرئــيــس املــصــري 
عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس. 
وعـــلـــى جـــــدول أعـــمـــال الــــزيــــارة اجــتــمــاعــات 
لــلــجــان الــــوزاريــــة املــشــتــركــة، وهــــي تحصل 
ــلـــديـــن. ومـــن  ــبـ ــاريــــخ الـ لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي تــ
البرملان املصري،  املرتقب أن يزور ديسالن 
ــرة األولــــــــــى، أســـــــوة بـــــزيـــــارة الــســيــســي  ــمـ ــلـ لـ
الرسمية  زيــارتــه  خــالل  اإلثــيــوبــي،  للبرملان 

إلى أديس أبابا، مطلع عام 2015.
والــــــــزيــــــــارة هـــــي األهـــــــــم ملـــــســـــؤول إثـــيـــوبـــي 

تعز ـ وجدي السالمي

نــفــذت قــــوات عــســكــريــة تــابــعــة لــلــواء 
تــعــز، السبت  مـــدرع فــي محافظة   35
ــقـــة العـــتـــقـــال  املـــــاضـــــي، حـــمـــلـــة مـــالحـ
قــيــادات فــي حــزب املؤتمر الشعبي الــعــام، من 
الــراحــل علي عبدالله صالح.  الــرئــيــس  جــنــاح 
 مـــن اعــتــقــال ســـت شخصيات 

ً
وتــمــكــنــت فــعــال

قيادية من بن 16 شخصية مطلوبة للتحقيق 
مـــن قــــيــــادات حــــزب املـــؤتـــمـــر املــــوالــــي لــصــالــح. 
التحركات  خلفية  على  الحملة  هــذه  وجـــاءت 
ــادات فـــي مــنــظــومــة صـــالـــح في  ــيـ ــقـ ــرة لـ ــيــ األخــ
مــديــريــة الــشــمــايــتــن، جــنــوب تــعــز، وإقــامــتــهــا 
فــعــالــيــة تــأبــن لــصــالــح ورفــيــقــه األمــــن الــعــام 
لحزب املؤتمر، عارف الزوكا، في السادس من 

يناير/ كانون الثاني الحالي.
اللواء 35 مــدرع، في بيان، أن »تنفيذ  واعتبر 
هـــذه الفعالية فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة فــي تعز 
خطوة بالغة الخطورة، في وقت ال تــزال تعز 
تقدم التضحيات في سبيل استعادة الدولة«. 
وأشــــارت قــيــادة الــلــواء إلــى أن حملتها كانت 
ملحاوالت  الــرافــض  الــشــارع  ملطالب  استجابة 
عــــودة مــنــظــومــة صــالــح إلـــى الــســلــطــة مــجــددًا. 
تــوحــيــد  تـــريـــد  اإلمـــــــــارات  أن  مــحــلــلــون  ورأى 
محافظة  فــي  الشعبي  املؤتمر  حــزب  جناحي 
بــهــدف ترتيب منظومة صــالــح وإعـــادة  تــعــز، 
فــي ظل  اليمني،  املشهد  واجــهــة  فــي  وضعها 
ظــــروف ســيــاســيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد. لــكــن هــذه 
املساعي، بحسب املحللن، قد فشلت. وتشهد 
محافظة تعز، منبع شــرارة ثــورة 11 فبراير/ 
قــــيــــادة حـــزب  مــــن  مـــــحـــــاوالت  ــبــــاط 2012،  شــ
املــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام لــلــعــودة إلـــى واجــهــة 
املشهد السياسي، بعد أكثر من 40 يومًا على 
صالح.  عبدالله  علي  السابق،  الرئيس  مقتل 
وكــانــت قــيــادات فــي حــزب املــؤتــمــر، بجناحيه 
ــالـــح، قــامــت  ــي لـــصـ ــ ــوالـ ــ ــد لــلــشــرعــيــة واملـ املــــؤيــ
الـــحـــزب، إذ تــحــاول  بعملية اســتــقــطــاب دخـــل 
قـــيـــادات بـــــارزة فـــي حــــزب املـــؤتـــمـــر، بنسخته 
املــوالــيــة لــلــشــرعــيــة، الــبــحــث عــن فـــرص إلنــهــاء 
ــه، مـــن خــــالل تــحــركــات  ــلــ حـــالـــة الــتــشــظــي داخــ
الــعــديــد مــن مــديــريــات محافظة  تنظيمية فــي 
تعز. لكن يبدو أن شبح االنقسام بن قيادات 
األجــنــحــة داخـــل املــؤتــمــر لــن ينتهي فــي املــدى 
الــقــريــب كــــون االنـــقـــســـام يــتــمــحــور حــــول إرث 
وخــالل  صــالــح.  مقتل  بعد  القيادية  املناصب 

التجارة  ثنائية بن وزراء  لقاءات  األربعاء، 
والــصــحــة واالســـتـــثـــمـــار والـــــري والــكــهــربــاء 
ــك بـــمـــقـــر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــ بـــالـــبـــلـــديـــن، وذلـ
املــصــري فــي قــلــب الــقــاهــرة، وتــّمــت مناقشة 
عدد من املشاريع املهمة للمرة األولى، أبرزها 
دراسة بدائل لالستفادة املصرية من الطاقة 
اإلثيوبية  الــســدود  مــن  املــولــدة  الكهربائية 
وعلى رأســهــا ســد النهضة، فــي مقابل دعم 
ــة فــــي مــجــال  ــريـ ــبـــرات املـــصـ ــالـــخـ إثـــيـــوبـــيـــا بـ
الطاقة الكهرومائية، وكذلك مشروع إلنشاء 
اإلثــيــوبــيــة  بــاملــنــاطــق  مــصــريــة  مستشفيات 
األكثر فقرًا، وعقد اتفاقيات لتكثيف توريد 
ــة واملــســتــحــضــرات الــطــبــيــة املــصــريــة  ــ األدويــ
إلثيوبيا التي تعتبر من األسواق الرئيسية 

أفريقيًا لتجارة األدوية املصرية.
كــمــا بــحــث وزيــــرا االســتــثــمــار والــتــجــارة في 
الــبــلــديــن مــقــتــرحــات بــإنــشــاء منطقة تــجــارة 
مشاكل  لتجاوز  إثيوبيا،  فــي  مصرية  حــرة 
التصدير التي يعاني منها موردو الخامات 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــرادًا مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــثـ ــ ــع األكـ ــلــ ــســ والــ
ــة  ــ اإلثـــيـــوبـــي، كــاألخــشــاب املــصــنــعــة واألدويـ
ــلـــى غــــرار  ــيــــة، وذلـــــــك عـ واملـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــ
املناطق التجارية الحرة املنشأة في إثيوبيا 
الكبرى كالصن وإيطاليا،  الــدول  لعدد من 
اللحوم  الستيراد  اتفاقيات  عقد  عن   

ً
فضال

القيادات  مــن  عــدد  التقى، ومعه  أنــه  بها. كما 
ــــزب املـــؤتـــمـــر عـــــــادوا مــــن صـــنـــعـــاء بــعــد  فــــي حـ
فــي الحكومة  الـــــوزراء  بــرئــيــس  مقتل صــالــح، 
الــيــمــنــيــة واألمــــــن الـــعـــام لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي 
الشرعية، أحمد عبيد بن دغر،  - جناح  العام 
للتشاور على آليات تفعيل النشاط التنظيمي 
للحزب في املرحلة املقبلة، وتجاوز التداعيات 

اإلثيوبية وبعض املنتجات الزراعية النادرة 
ــادر دبــلــومــاســيــة  إلــــى مـــصـــر. وأفـــــــادت مـــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن »الــزيــارة  مصرية لـــ
البلدين،  بــن  العالقات  فــي  محورية  تعتبر 
من  مزيد  يعقبها  أو  انــفــراجــة  تعقبها  فإما 
االنسداد«، مشيرة إلى »وجود رغبة من قبل 
الــدولــتــن الســتــغــالل املــشــاكــل القائمة حول 
فــي حلحلتها  البلدين  النهضة ورغــبــة  ســد 
لــتــنــعــكــس إيــجــابــيــًا عــلــى مــلــفــات تــشــاركــيــة 
العالقات  أن تعزيز  الجانبان  أخــرى. ويــرى 
فـــي املــلــفــات االقــتــصــاديــة قـــد يــكــون املــدخــل 
للتوصل لحلول وسط في أزمة السد، التي 
الــعــقــدة فيها تتمحور حــول قبول  مــا زالـــت 
الفنية التي تؤكد تضرر  ورفــض الدراسات 
مـــصـــر الــجــســيــم خـــــالل فـــتـــرة املــــــلء األولـــــى 
دخــول  النهضة، وطــرح مصر  للخزان بسد 
البنك الدولي كطرف ثالث إلى جانب الدول 

املتفاوضة الثالث واملكتبن الفنين«.
وأضـــافـــت أن »وزيــــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، 
املصري سامح شكري، واإلثيوبي ووركنيه 
اجتماعات  سلسلة  أمــس،  عقدا،  غيبييهو، 
مطولة حول املقترح املصري بدخول البنك 
الــدولــي طــرفــًا، فتمسكت مصر بــهــذا الحل، 
نهائي  موقف  عــن  إثيوبيا  تعّبر  لــم  بينما 
بشأنه حتى اآلن، وأن الوزير اإلثيوبي طرح 
على نظيره تــســاؤالت وشــكــوكــًا عــدة حول 
اختيار مصر للبنك الدولي تحديدًا، وحول 
الدولي تؤهله  البنك  لدى  املتاحة  الخبرات 
ــذا الـــــــــدور«. وأوضــــحــــت املـــصـــادر  لــلــعــب هـــ
ــاع بشكل  ــمـ ــتـ نــفــى خــــالل االجـ أن »شـــكـــري 
ــتـــي نــشــرتــهــا وســـائـــل  قـــاطـــع االدعــــــــــاءات الـ
إعــالم سودانية وإثيوبية عن وجــود قوات 
إريــتــريــا«،  فــي  أسلحة مصرية  أو  عسكرية 
إبــعــاد  تقتضي  مــصــر  »مصلحة  أن  مــؤكــدًا 
املسلحة«.  الــصــراعــات  عــن  برمتها  املنطقة 
كما تبرأ شكري من دعم حركات التمرد في 
منطقة األورومــو التي تشهد تراجعًا خالل 
الفترة األخيرة، مثمنًا الخطوات اإليجابية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة لدمج 
املعارضة  الــقــيــادات  عــن  املنطقة وإفــراجــهــا 

البارزة.
ــادر عـــن أن »لـــقـــاء الــقــمــة بن  وكــشــفــت املـــصـ
ساعات   3 سيستغرق  وديــســالــن  السيسي 
السيسي بحضور  نــظــرًا النــشــغــال  تــقــريــبــًا، 
السيسي  لكن  األخــــرى.  الفعاليات  مــن  عــدد 
الــذي سيحضره وزراء  اللقاء املوسع  خــالل 
على  سيعرض  بالبلدين  والـــري  الخارجية 
في  ديسالن صيغة جديدة الشتراك مصر 
 عن 

ً
إدارة فــتــرة مـــلء الــخــزان األولــــى، فــضــال

الـــدول  مــن  قــانــونــيــة  مــقــتــرح لتشكيل لجنة 
الثالث، مصر والسودان وإثيوبيا، لتفسير 
بــعــض الـــبـــنـــود الــعــالــقــة وغـــيـــر املــفــعــلــة في 
اتــفــاق املــبــادئ املــوقــع بــن الـــدول الــثــالث في 

الخرطوم في مارس/آذار 2015«.
 حبرًا على ورق، بسبب 

ّ
املبادئ ظــل واتفاق 

إثيوبيا  الــتــي وضعتها  الــعــديــدة  الــعــراقــيــل 
االستشارية  الفنية  الـــدراســـات  إنــجــاز  أمـــام 
ــــدول الـــثـــالث عــلــى إجــرائــهــا  الـــتـــي اتــفــقــت الــ
لــبــيــان مــــدى خـــطـــورة الـــســـد عــلــى مستقبل 
 أن تلك 

ّ
مصر والسودان وأمنهما املائي، إال

 سودانيًا نحو 
ً
الفترة شهدت تدريجيًا ميال

الــجــانــب اإلثــيــوبــي بــســبــب تــنــامــي الــعــالقــة 
الثنائية بن الدولتن األخرين.

ــــذي تم  ــقـــاء الـــيـــوم، الـ ــــدت املـــصـــادر أن »لـ وأكــ
تــأجــيــلــه لــشــهــر كــامــل بــســبــب الــخــالفــات بن 
السابقة.  لقاءاتهما  مثل  يكون  لــن  البلدين، 
وسيكون األول الذي سيتطرق بوضوح إلى 
املسائل الفنية، بعدما كان الرئيسان يكتفيان 
ــة الـــعـــريـــضـــة  ــيـ ــيـــاسـ بــــوضــــع الــــخــــطــــوط الـــسـ
وزيــري  بــن  تجرى  التي  الفنية  للمناقشات 
ــك ألن عــالج  ــري ووزيـــــري الــخــارجــيــة، وذلــ الــ
به  الحالي والــعــودة  الوقت  الفني في  املسار 
إلى املربع الذي شهد انطالقة التنسيق حول 
الــشــواغــل املــشــتــركــة، أصــبــح ضــــرورة ملحة، 
خصوصًا أن القرار النهائي بشأن هذا املسار 
لن يكون في صالح مصر إذا استمر التفاهم 
السوداني اإلثيوبي على تغيير النتائج التي 

انتهت إليها التقارير الفنية«.

الــتــي خــلــفــهــا مــقــتــل صــالــح عــلــى يـــد حلفائه 
إعـــادة  الــحــوثــيــن. وتـــم تكليف جــامــل بمهمة 
املؤتمر، واستقطاب جناح صالح  بناء حزب 
وتــوحــيــد الـــحـــزب، بــدعــم مــن قــيــادة التحالف 
ودولــة اإلمـــارات، لكن الجناح املوالي لصالح 
الحزب،  داخــل  التنظيمية  بالشرعية  يتمسك 
ويـــرى أن أي تــحــركــات خـــارج األطـــر الحزبية 
فـــاقـــدة لــلــشــرعــيــة الــتــنــظــيــمــيــة. وعـــقـــد عـــارف 
جــامــل، الـــذي يــقــود جــنــاح »املــؤتــمــر« املساند 
للشرعية فــي مــحــافــظــة تــعــز، اجــتــمــاعــات في 
لكن بحسب  تعز.  الشمايتن، جنوب  مديرية 
»العربي الجديد«، لم تتفاعل  مصادر خاصة بـ
ــل، بـــاســـتـــثـــنـــاء عـــدد  ــامــ ــادة الــــحــــزب مــــع جــ ــيــ قــ
محدود، بينهم القيادي عبد الوارث القرشي، 
الذي كان مناصرًا ناشطًا للحوثين، والشيخ 
العزي النعمان، والعقيد أمن األكحلي، وهو 
قــائــد قــطــاع مــنــاطــق الــحــجــريــة، جــنــوبــي تعز، 
ــلــــواء 35 مــــــدرع. وفــــي خـــطـــوة مـــوازيـــة،  فـــي الــ
الذي  الحزب،  في  املؤيد لصالح  الجناح  نظم 
فــرع »املؤتمر« في تعز،  يتزعمه نائب رئيس 
الشيخ سلطان محمد علي األصبحي، ومعه 
الشرجبي،  أحمد سيف  قائد  الشيخ  القيادي 
املــقــرب مــن األمـــن الــعــام الــجــديــد فــي صنعاء 
أبــو راس، فعالية تأبن لصالح  أمــن  صــادق 
ــارت حــالــة  ــ ــا، والـــتـــي أثــ ــارف الــــزوكــ ــ ورفــيــقــه عـ
مــن االســتــهــجــان فــي أوســـاط أبــنــاء املحافظة. 
واعتبر محللون أن هذه الخطوة االستفزازية 
املرتبطة  كانت مقصودة من قيادة »املؤتمر« 
يقودها  التي  الجهود  بصنعاء بهدف عرقلة 
جامل بدعم من الحكومة الشرعية واإلمارات، 
 مباشرًا من 

ً
كون هذه القيادة تنتظر تواصال

قيادة التحالف والحكومة الشرعية. وبحسب 
مــصــادر فــي »املــؤتــمــر«، فـــإن اجــتــمــاع قــيــادات 
الحزب، من جناح صالح، تفاعلت معه قيادات 
وكوادر املؤتمر الشعبي العام، إذ حضر األمن 
العام للمجلس املحلي في مديرية الشمايتن 
الراعي، وعضو  الحزب، سعيد  في  والقيادي 
اللجنة الدائمة، مفيد يحيى الدبعي، ومسؤول 
أسامة عبده سيف، ومسؤول  الشباب،  قطاع 
املـــنـــظـــمـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، مــعــمــر األشــــعــــري، 
بــاإلضــافــة إلــى عــدد مــن الــقــيــادات التنظيمية 
ــي مـــديـــريـــة  ــ ــي فــــــــروع الــــــدوائــــــر واملــــــراكــــــز فـ ــ فـ
ــّر  ــ الـــشـــمـــايـــتـــن، جـــنـــوبـــي مــحــافــظــة تـــعـــز. وأقـ
التنظيمية  بالشرعية  بتمسكهم  املجتمعون 
وفـــقـــًا لـــلـــوائـــح الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــحـــزب، واعـــتـــبـــروا 
ــداف الــتــي  ــ ــ ــارج األهـ ــ أن أي عــمــل تــنــظــيــمــي خـ
الــراحــل، علي  الشعبي  املؤتمر  حددها رئيس 
يعد  مقتله،  قبل  في خطابه  الله صالح،  عبد 
قــّرر االجتماع عقد لقاء تنظيمي  . كما 

ً
بــاطــال

موسع لكل قيادات وقواعد الحزب في دوائر 
ومراكز مديرية الشمايتن، ومناقشة الترتيب 
مليشيات  املؤتمرية ضد  االنتفاضة  لتدشن 

الحوثي في تعز، وفقًا للمجتمعن.
وقــــال مــصــدر فــي الــســلــطــة املــحــلــيــة فــي تعز، 
تـــواصـــالت مكثفة  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــر«، جـــنـــاح  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ أجـــــريـــــت بـــــن قــــــيــــــادات »املــ
صالح، وأحــزاب التحالف السياسي املساند 
للشرعية في مديرية الشمايتن، بغرض عقد 
واعــالن  املؤتمر  حــزب  فــي  للقيادات  اجتماع 
مــوقــف مــســانــد لــلــشــرعــيــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
للحزب  التنظيمية  والــقــواعــد  الهياكل  على 
والــتــعــامــل معه فــي إطـــار املــكــونــات املساندة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة. وتــــم االتــــفــــاق، بحسب 
املـــصـــدر، عــلــى أنــــه ال يــمــكــن الــتــعــامــل معهم 
بغير هذا املوقف، مؤكدًا أن السلطة الشرعية 
ــزاب الــســيــاســيــة فــوجــئــت بــأن  ــ ــيـــادات األحـ وقـ
ــادات حـــــزب صــــالــــح تــخــلــفــت عــن  ــ ــيـ ــ بـــعـــض قـ
ولم  تأبن مستفزة،  فعالية  ونــفــذت  االتــفــاق 
مساندتها  يؤكد  رسمي  موقف  بــإعــالن  تقم 

للشرعية وانفصالها عن صنعاء.

بعض األحزاب ترغب بدعم خالد علي في االنتخابات )العربي الجديد(

عرقلت اإلمارات تحرير تعز بهدف توحيد »المؤتمر« )عبدالناصر الصديق/األناضول(

السيسي وديسالين في أديس أبابا في 2015 )ميناشي ونديمو هايلو/األناضول(

تتجه األنظار إلى 
اللقاء المرتقب، 

اليوم الخميس، بين 
الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي 
ورئيس الوزراء 

اإلثيوبي، هايله 
ميريام ديسالين، في 

القاهرة، المتوقع 
أن يحسم المسار 
المستقبلي لسّد 

النهضة اإلثيوبي، 
إيجابًا أو سلبًا

تتعقد األوضاع داخل حزب »المؤتمر الشعبي العام« في اليمن، مع 
فشل جهود اإلمارات في توحيد األجنحة المتخاصمة، وإصرار فريق 

الرئيس الراحل علي عبداهلل صالح على الشرعية التنظيمية
قضيةالحدث

السيسي يقدم لديسالين 
مقترحين لحل أزمة سد النهضة

مشروع إعادة إنتاج 
منظومة صالح بال أفق

تقريرتقرير

رفض 
مطلبين

رفضت إثيوبيا سابقًا 
مطلبين مصريين، أحدهما 

بالمشاركة في اإلشراف 
على تشغيل سد النهضة 

وعملية ملء الخزان، 
والثاني مرتبط بزيادة عدد 

فتحات السد، وهو أمر 
كان المفاوض المصري 
يرى أنه سيعطل مرحلة 
ملء الخزان لمزيد من 

الوقت ريثما تستطيع مصر 
تدبير احتياجاتها من المياه.

يتوقع أن يزور 
ديسالين البرلمان المصري 

للمرة األولى

يتمسك الجناح 
الموالي لصالح بالشرعية 

التنظيمية

التقت اللجان 
المشتركة بين البلدين 

أمس لمناقشة مشاريع

يوجد فريق يرى ضرورة 
المقاطعة لعدم منح 

السيسي مشروعية

تتّسع الفجوة بين 
المجلس االنتقالي والشارع 

في جنوب اليمن

شبح االنقسام 
بين قيادات »المؤتمر« 

لن ينتهي قريبًا

ال يزال االنقسام يسيطر 
على المعارضة المصرية 

بشأن االنتخابات الرئاسية، 
فيما تتواصل االتصاالت 

للتوصل إلى موقف 
موحد

تثير األنباء عن وجود 
العميد طارق صالح في 

عدن، استياء واسعًا من 
التحالف العربي، تحديدًا 

من اإلمارات والمجلس 
االنتقالي الجنوبي
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راهول غاندي يرفض لقاء نتنياهو

تاريخ إسرائيل 
األسود في الهند

االنفصاليون يفرضون بيغديمونت

»طالبان باكستان« تتبنّى اغتيال بوتو

برز دور لـ»الموساد« 
في اغتيال راجيف 
غاندي عام 1991

نيودلهي ـ فايز الحق

زيــارة  خــال  التاريــخ  يحضــر 
اإلســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
بنيامني نتنياهو إلى الهند، التي 
بدأها يوم األحد املاضي وتستمر لستة أيام، 
ويســعى فيهــا لتعزيــز العاقــات بني الطرفني 
وتقوية حضور باده هناك، غير أن مساعيه 
فــي  األســود  إســرائيل  بتاريــخ  تصطــدم 
تعاملهــا مــع الهنــد، وهو ما دفع رئيس حزب 
»املؤتمــر« الهنــدي املعــارض راهــول غانــدي، 
رئيــس  لقــاء  برفــض  مفاجــئ  قــرار  التخــاذ 
الوزراء اإلسرائيلي. سبب رفض غاندي للقاء 
يعود إلى االتهام الهندي إلسرائيل بمحاولة 
الل  جواهــر  الراحــل  الــوزراء  رئيــس  اغتيــال 
نهــرو  كان  حينهــا   .1960 العــام  فــي  نهــرو، 
رئيســا للوزراء، وحاول االحتال اإلســرائيلي 
استهدافه أثناء زيارته إلى غزة عبر مقاتاته 

الحربية، كما يقول مؤرخون وخبراء هنود.
وبعد لحظات من هبوط طائرة نتنياهو  في 
مطار دلهي، انتقد حزب »املؤتمر« عبر موقع 
»تويتــر«، مــا ســّماها »دبلوماســية املعانقــة« 
مــودي،  نارينــدرا  الهنــدي  الــوزراء  لرئيــس 
الــذي اســتقبل نظيــره اإلســرائيلي فــي املطــار 
بحفــاوة كبيــرة. غيــر أن أوســاطا دبلوماســية 
هندية مؤيدة للتقارب مع إســرائيل، ســارعت 
النتقــاد قــرار راهــول غانــدي. وفــي مقــال فــي 

بمــا فــي ذلــك عــدم احتــرام رئيــس الحكومــة 
الهندية«.

الهنــد  بــني  التاريخــي  التوتــر  يتوقــف  وال 
اســم  إن  بــل  الحادثــة،  وإســرائيل علــى هــذه 
بــرز  »املوســاد«  االســرائيلية  االســتخبارات 
الهنــدي  الــوزراء  رئيــس  اغتيــال  فــي قضيــة 

األســبق راجيف غاندي، والد راهول غاندي، 
للجنــة  النهائــي  التقريــر  كان   .1991 عــام 
التحقيق في اغتيال راجيف غاندي ركز على 
مؤامــرة دوليــة كبيرة، وعاقة االســتخبارات 
ومنظمــة  و»املوســاد«  األميركيــة  املركزيــة 
»نمــور التاميــل لتحريــر إيــام« بذلــك. ووفق 
تقريــر  فــي  الهنديــة،  لــوك«  »أوت  أســبوعية 
فــإن   ،1998 تمــوز  يوليــو/   20 فــي  نشــرته 
مؤامــرة  إلــى  أشــار  التحقيــق  لجنــة  تقريــر 
اســتخبارات  وكاالت  وتــورط  كبــرى  دوليــة 
الســيخ  منظمــات  بعــض  وقــادة  أجنبيــة، 
أن  التقريــر  وكشــف  االغتيــال.  فــي  املتطرفــة 
هــؤالء تعاونــوا بنشــاط مــع منظمــة »نمــور 
التاميــل« وأفــراد هنــود رئيســيني فــي الفترة 

برقيــة  التقريــر  وذكــر  لاغتيــال.  الســابقة 
بتاريــخ 11 ســبتمبر/ أيلــول 1991، أرســلها 
وزارة  إلــى  تونــس  فــي  الهنــدي  الســفير 
الشؤون الخارجية الهندية، تضمنت مذكرة 
مــن ياســر عرفــات. وأفــادت هــذه البرقيــة بأن 
بــأن  تفيــد  معلومــات  لديــه  كانــت  »عرفــات 
أعــداء راجيــف غانــدي سيســتخدمون فتــرة 
حصــل  وقــد  منــه،  للتخلــص  االنتخابــات 
داخــل  مــن  املعلومــات  هــذه  علــى  )عرفــات( 
وأشــارت  األوروبيــة.  ومصــادره  إســرائيل 
هــذه املصــادر إلــى أن متطرفي نمور التاميل 
بغانــدي،  اإلضــرار  ســيحاولون  والســيخ 
وباإلضافــة إلــى هــؤالء، فــإن القــوات املعادية 

خارج الهند قد تحاول أيضا«.

8
سياسة

أعاد رفض رئيس 
»المؤتمر« راهول 

غاندي، لقاء رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

التذكير بتاريخ إسرائيل 
األسود مع المسؤولين 

الهنود

االنفصاليون يتظاهرون أمام برلمان إقليم كتالونيا في برشلونة )بول بارّينا/فرانس برس(

)Getty /بوتو كانت أول رئيسة وزراء في بلد مسلم )أنور حسين

)Getty( انتقد غاندي »دبلوماسية المعانقة« لمودي بعد استقباله نتنياهو

دخــل ملــف إقليــم كتالونيــا مراحــل جديدة، 
ديســمبر/كانون   21 انتخابــات  عقــب 
املشــّرعني  انتخــاب  مــع  املاضــي،  األول 
كارليــس  األربعــاء،  أمــس  الكتالونيــني، 
فــي مرحلــة  للبرملــان،  بيغديمونــت رئيســا 
أولــى لخطــة النــواب االنفصاليــني إلعادتــه 
إلــى  بلجيــكا  فــي  االختيــاري  منفــاه  مــن 
الســلطة. وفــي حــني اجتمــع النــواب للمــرة 
األولــى منــذ محاولتهم الفاشــلة لانفصال 
مــن مؤيــدي  الكثيــر  إســبانيا، تظاهــر  عــن 
االنفصــال، حاملــني أعــام اإلقليــم أمــام مقّر 

املجلس في برشلونة.
املؤيــدة  األحــزاب  ســيطرة  واضحــا  وبــدا 
انتخابــات  فــي  فوزهــم  بعــد  لانفصــال، 
اإلقليم، في 21 ديســمبر 2017. ومع غالبية 
 135 مــن  املكــّون  البرملــان  فــي  نائبــا   70
مقعــدًا، فــإن فــوز بيغديمونــت كان محتمــا، 
الحكومــة  رئيــس  قبــل  مــن  إقالتــه  رغــم 
حكومتــه،  مــع  راخــوي،  ماريانــو  املركزيــة، 
املاضــي،  األول  أكتوبر/تشــرين   27 فــي 
إثــر إعــان برملــان كتالونيــا االســتقال مــن 
مغــادرة  إلــى  أدى  مــا  وهــو  واحــد.  جانــب 
أنــه  إلــى بلجيــكا، إال  بيغديمونــت اإلقليــم 
راغب في العودة وتولي الحكم في اإلقليم.

وُيفترض أن يكون بيغديمونت حاضرًا في 
الجلســة البرملانيــة عندمــا يتــم التصويــت 
علــى اختيــار رئيــس جديــد، لكنــه يريــد أن 
تكــون مشــاركته فــي اتصــال فيديــو، أو أن 
يكتــب كلمــة يقرأها أحدهــم. وتنّص قوانني 
املرشــح/ة  أن  علــى  الكتالونــي  البرملــان 

برنامــج  »يقــّدم  أن  يجــب  اإلقليــم  لرئاســة 
البرملــان«. وال  إلــى  أو حكومتهــا  حكومتــه 
تقديــم  يتعــني  كان  إذا  مــا  القوانــني  تحــّدد 
البرنامــج شــخصيا، لكــن العديد من خبراء 
املركزيــة  والحكومــة  واملعارضــة  القانــون 

يصــّرون علــى أنــه ال يمكــن القيــام بذلــك عن 
بعد.

فــإن  االنفصاليــني،  للمشــّرعني  وبالنســبة 
أول خطــوة نحــو تحقيــق ذلــك، هــي ضمــان 
أحــد  بانتخــاب  البرملــان  علــى  الســيطرة 
فقــد  فعلــوه،  مــا  وهــذا  رئيســا.  مؤيديهــم 
صــّوت 65 مشــّرعا لصالــح روجــر تورنــت، 
الجمهــوري  اليســار  حــزب  إلــى  املنتمــي 
ملرشــح  صوتــا   56 مقابــل  فــي  الكتالونــي، 
األحــزاب املعارضــة لاســتقال. وسيســعى 
االنفصاليــون أيضــا إلــى انتخاب أكبر عدد 
رئيــس  نائبــي  منصــب  فــي  مؤيديهــم  مــن 

البرملان.
البرملــان،  قوانــني  احتــرام  هــؤالء  ويضمــن 
سُيســمح  كان  إذا  مــا  وســيقررون 
باالحتفــاظ  وآخريــن  لبيغديمونــت 
بمقاعدهــم النيابيــة أثنــاء وجودهــم خارج 
البــاد، مــع مواجهة خطر االعتقال في حال 
»العصيــان  إســبانيا بتهمــة  إلــى  عودتهــم 
األمــوال  اســتخدام  وســوء  والتحريــض 
االســتقال  فــي محاولــة  لدورهــم  العامــة«، 
الفاشــلة، وثاثــة نــواب انفصاليــني آخريــن 

هم في السجن ويحاكمون بنفس التهم.
وقــد ُوضعــت شــرائط صفــراء اللــون باتــت 
علــى  املســجونني  للنــواب  الدعــم  تمثــل 
وصفــق  األربعــاء.  البرملانيــة،  مقاعدهــم 
ليــت 

ُ
ت عندمــا  االنفصاليــون  النــواب 

وقــال  االفتتاحيــة.  الجلســة  فــي  أســماؤهم 
النائــب ارنســت ماراغــال، إن »الذيــن يتعــني 
أن يكونوا هنا هم بالتحديد ليسوا هنا«.

بــأن  راخــوي  حكومــة  رت 
ّ
حــذ بدورهــا، 

مدريد ســتواصل ســيطرتها املباشــرة على 
إدارة  بيغديمونــت  حــاول  إذا  كتالونيــا 
الحكــم مــن بلجيــكا، مــا قــد يــؤدي إلــى أزمــة 
دو  لويــس  االقتصــاد  وزيــر  وقــال  أخــرى. 
غوينــدوس، إن »أزمــة االنفصــال التي بدأت 
فــي األول مــن أكتوبر املاضي، عندما أجرى 
زعمــاء كتالونيــا اســتفتاء علــى االســتقال 
حظره القضاء، تسببت في خسائر مالية«.
تباطــؤ  عــن  أســفرت  »األزمــة  أن  وأضــاف 
النمــو فــي املنطقة بكلفة تقدر بمليار يورو 
)1.2 مليــار دوالر(، ونقلــت أكثــر مــن 3 آالف 
شركة مقارها الرئيسية إلى خارج اإلقليم، 

فيما ال تزال أجواء عدم اليقني مستمرة«.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة املحلية في 
كتالونيا، أنه »تظاهر حوالي ألف شــخص 
فــي برشــلونة، للمطالبــة باإلفــراج عــن 10 
مــن مســؤولي اإلقليــم املوقوفــني احتياطيــا 
بقرار من سلطات مدريد«. وأفادت الشرطة 
بــأن »املشــاركني فــي املســيرة التــي نظمتهــا 
اإلقليــم  الســتقال  مؤيــدة  مجموعــات 
فــي  ســاعتني  لنحــو  احتشــدوا  اإلســباني 
الكتالونيــة،  العاصمــة  فــي  جــادة رئيســية 
ملّوحــني باألعــام وســط هتافــات الحريــة 

للمعتقلني السياسيني«.
 )العربي الجديد، فرانس برس(

ــت حركــة »طالبــان« باكســتان، فــي كتــاب 
ّ
تبن

الــوزراء  رئيســة  اغتيــال  مســؤولية  نشــرته، 
الســابقة بنازيــر بوتــو، فــي مدينــة روالبنــدي 
الباكســتانية فــي 27 ديســمبر/ كانــون األول 
طالبــان  زعيــم  مــن  االعتــراف  وجــاء   .2007
باكستان املعروف باسم »أبو منصور عاصم 
فه وحمل عنوان 

ّ
مفتي نور والي«، في كتاب أل

»انقاب محسود جنوب وزيرستان... من راج 
البريطاني وحتى اإلمبريالية األميركية«. 

ــا للكتــاب الصــادر أخيــرًا، فــإن »طالبــان 
ً
ووفق

بــال  يدعــى  أحدهمــا  بانتحاريــني  دفعــت 
واآلخر إكرام الله الغتيال بوتو«. وكشف عن 
أن »بــال أطلــق النــار على رئيســة الوزراء من 
مســدس لتصيــب الرصاصــة عنقهــا، ثم فّجر 
حزامــا ناســفا كان يرتديــه وســط املشــاركني 
مؤلــف  وأفــاد  االنتخابــي«.  االجتمــاع  فــي 
الكتــاب بــأن »إكــرام الله تمكــن من الفرار«، من 
عمليــة  فــي  دوره  إلــى طبيعــة  اإلشــارة  دون 

االغتيال. 
كذلك كشف الكتاب أن حركة طالبان باكستان 
مســؤولة أيضا عن هجوٍم انتحاري آخر على 
أكتوبــر/  فــي  تنفيــذه  جــرى  بوتــو،  موكــب 
تشــرين األول 2007 في مدينة كراتشــي أســفر 
عــن مقتــل أكثــر مــن 180 شــخصا، مــن دون أن 

يتمكن املهاجمون من إصابة بوتو.
مــع اإلشــارة إلــى أن بوتــو كانــت أول رئيســة 
املنصــب  وتولــت  مســلم،  بلــد  فــي  وزراء 
مرتــني، وكانــت املــرة األولــى بعــد فوزهــا فــي 

االنتخابات العامة التي جرت عام 1988.
وحامت الشكوك حول الرئيس الجنرال برويز 
مشــرف حينهــا بأنــه كان جــزءًا مــن »مؤامــرة 
االنتخابــات«.  قبــل  غريمتــه  لقتــل  واســعة 
التــي  األحــداث  فــي  دور  أي  مشــّرف  ونفــى 
أّدت إلــى اغتيــال بوتــو الــذي أغــرق باكســتان 
فــي الفوضــى أشــهرًا عــدة. ونفــى كذلــك زعيــم 
طالبــان حينهــا بيعــة اللــه محســود اتهامــات 
النظــام الباكســتاني لــه بضلــوع حركتــه فــي 

االعتــداء، وقتــل بيعــة اللــه محســود فــي غــارة 
أميركية في 2009.

همت األمم املتحدة حكومة 
ّ
وفــي عــام 2010، ات

مشــرف بعــدم توفيــر حمايــة مائمــة لبوتــو. 
القضيــة ســوى  فــي هــذه  ولــم تصــدر أحــكام 
بحق شــرطيني حكم على كل منهما بالســجن 
ا التعامــل مــع ســاحة  17 عامــا، ألنهمــا »أســاء
مــن  ســاعتني  بعــد  ســلت 

ُ
غ التــي  الجريمــة«، 

االغتيــال باملــاء تحــت ضغــط عاٍل، األمــر الذي 
أزال معظم األدلة.

اتهــام  عبــر  أخــرى  فرضيــات  بــرزت  كذلــك 
شاهنشــاه،  خالــد  األساســي  بوتــو  حــارس 
اســتنادًا إلى أشــرطة فيديــو أظهرت بوضوح 
االعتــداء«.  قبــل  غريبــة  بإشــارات  »يقــوم  أنــه 
وقتل شاهنشاه بعد بضعة أشهر في ظروف 

غامضة في كراتشي.
أعدتــه  تقريــر  فــي  املتحــدة،  األمــم  وأشــارت 
لجنــة التحقيــق املســتقلة املعنيــة بالتحقيــق 
إلــى  بوتــو،  اغتيــال  ومابســات  ظــروف  فــي 
إذ رجحــت  الكفــاءة،  قلــة  مــا يتخطــى مجــرد 
الباكســتانية  العســكرية  الهيئــات  تكــون  أن 
طمســت التحقيــق. وأفــاد التقرير بــأن »هؤالء 
املســؤولني لــم يكونــوا واثقني مــن الحزم الذي 
التدابيــر  اتخــاذ  فــي  توظيفــه  بهــم  يفتــرض 
املطلوبــة منهــم فــي ظــروف طبيعية بصفتهم 
خوفهــم  إلــى  جزئيــا  ذلــك  ومــرد  محترفــني، 
أجهــزة  فعــل  مــن  )االغتيــال(  يكــون  أن  مــن 
لــم تشــر  االســتخبارات«. لكــن األمــم املتحــدة 
بأصابــع االتهــام إلــى أي مشــتبه بــه، معتبــرة 

أن ذلك يعود للمحاكم الباكستانية.
ويأتي الكتاب في خضّم أزمة سياسية كبيرة 
بني الواليات املتحدة وباكستان، على خلفية 
التــي اتهمــت فيهــا  »الحــرب علــى اإلرهــاب«، 
واشــنطن إســام أباد بأنها »ال تقوم بدورها 
جيدًا في هذا الصدد«، وهو ما أثار امتعاضا 

باكستانيا واسعا.
)العربي الجديد، األناضول(

الكتالوني  البرلمان  أولويات  من 
المادة  مفاعيل  إنهاء  الجديد 
ــي،  ــان اإلســب ــور  ــت ــدس ال مــن   155
المركزية  للحكومة  تتيح  التي 
الهيئات  إدارة  »تسلم  )مــدريــد( 
للمنطقة  ــة  ــ واإلداري السياسية 
الذاتي«.  الحكم  ذات  المتمردة 
الطرفان:  يصل  لــم  حــال  وفــي 
اتفاق  إلــى  وبرشلونة،  مــدريــد 
عن  الــمــادة  تطبيق  رفــع  على 
إقليم كتالونيا، فإنه من المرّجح 
طويلة،  لفترة  األزمــة  تستمرّ  أن 
ــيــم عــلــى نيل  ــع إصــــرار اإلقــل م

االستقالل.

المادة 155 

جريــدة »إنديان إكســبرس« اليومية الهندية، 
قال الخبير في العاقات الهندية اإلسرائيلية 
فــي جامعــة جواهــر الل نهــرو فــي نيودلهــي، 
بي آر كوماراســوامي، إن »قرار راهول غاندي 
خطوة استراتيجية قصيرة النظر ويمكن أن 
تؤثــر علــى توافــق اآلراء الوطنيــة )الهنديــة( 
بلقــاء  البعــض  ذّكــر  كذلــك  إســرائيل«.  إزاء 
لحــزب  الســابقة  الرئيســة  غانــدي،  ســونيا 
ووالــدة  غانــدي  راجيــف  وأرملــة  »املؤتمــر« 
راهول، عام 2003 برئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الهنــد.  زار  عندمــا  شــارون  أرييــل  حينهــا 
واعتبــر هــؤالء قــرار راهــول غانــدي بعدم لقاء 
مــا فعلتــه  مــع  نتنياهــو »تناقضــا صارخــا« 

والدته في املاضي.
وبالعــودة إلــى االتهامــات الهنديــة لاحتال 
الل  جواهــر  اغتيــال  بمحاولــة  اإلســرائيلي 
نهــرو، فقــد روى تفاصيل هذا الحدث الكاتب 
الشــهير فيجــاي براشــاد فــي مجلــة »فرونــت 
مقــر  فــي  نهــرو  : »كان 

ً
قائــا الهنديــة،  اليــن« 

فــي  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  الطــوارئ  قــوات 
غــزة. واســتقل طائــرة تابعــة لألمــم املتحــدة 
اعترضــت  الجــو،  وفــي   .1960 فــي  غــزة  مــن 
مقاتــات إســرائيلية طائرتــه داخــل مــا ادعاه 
الجيــش اإلســرائيلي الحقــا بأنــه ميــل واحــد 
داخل األراضي اإلســرائيلية«. ووفق براشاد، 
»عندمــا عــاد نهــرو إلــى الهنــد، تحــدث خــال 
مــن  األول  فــي  الهنــدي  للبرملــان  اجتمــاع 
الطائــرات  أن  كيــف   ،1960 آب  أغســطس/ 
اإلســرائيلية الحقــت طائــرة األمم املتحدة في 
 إن هــذا اإلجــراء غيــر مبــرر، ألن 

ً
الجــو، قائــا

السلطات اإلسرائيلية كانت على علم مسبق 
بالزيــارة إلــى غــزة«. وأشــار براشــاد إلــى أن 
»نهــرو تمكــن مــن اســتخدام هــذه التفاصيــل 
لشــرح ملــاذا كان علــى الهنــد التفكيــر بجديــة 
قبــل أن تتخــذ قرار إقامة عاقات طبيعية مع 
إسرائيل، وعندما أثيرت قضية إرسال سفير 
إلــى إســرائيل فــي 22 ديســمبر/ كانــون األول 
1960، قــال نهــرو إن هــذه املســألة متشــابكة 
وخطيــرة،  مهمــة  دوليــة  قضايــا  فــي  جــدًا 

رصدإسبانيا
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مبادرة لتشغيل آالف التونسيين بقطر
تونس ـ إيمان الحامدي

البرملــان  مــن  نائبــا   25 ــع 
ّ
وق

الكتــل  مختلــف  مــن  التونســي 
النيابيــة علــى مبادرة ســتقدم إلى 
الرئيــس التونســي الباجــي القايــد السبســي 
وأميــر دولــة قطــر الشــيخ تميــم بــن حمــد آل 
ثاني، من أجل فتح أفق تشــغيلية في الدوحة 
لنحو 25 ألف فرصة عمل للشباب التونسي.

عضــو  قــال  الجديــد  »العربــي  لـ حديــث  وفــي 
فكــرة  )صاحــب  مذيــوب  ماهــر  البرملــان 
املبــادرة( أن الســلطة التشــريعية فــي تونــس 
تعزيــز  أجــل  مــن  بدورهــا  تقــوم  أن  يجــب 
مجهــودات الدولــة فــي التشــغيل، مشــيرا إلــى 
أن االســتثمار الحقيقــي فــي تونــس يجــب أن 
يكــون فــي شــبابها الــذي يعانــي مــن انحســار 

أفق التشغيل.
وأضــاف مذيــوب أن نمــو االقتصــاد القطــري 
يســمح  بمــا  اإلنتاجيــة  املجــاالت  وانتعــاش 

لهــا مــن توفيــر مــا بــني 100 و300 ألــف فرصــة 
البرملانيــة  املبــادرة  عمــل ســنويا، معتبــرا أن 
هــي بمثابــة الرســالة للســلطات الرســمية فــي 
البلدين من أجل العمل عبر القنوات الرسمية 
يمكــن  التــي  التشــغيل  إمكانيــات  لدراســة 
العاملــة  لليــد  القطريــة  الســوق  توفرهــا  أن 

التونسية بمختلف مستوياتها التعليمية.
وأشــار عضــو البرملــان أن املوازنــة التشــغيلية 
مليــار  تناهــز 50  قطــر  دولــة  فــي  والتنمويــة 
دوالر، وهــو مــا يمكنها من خلق مئات اآلالف 
من فرص العمل يتيح لشــباب تونس نصيب 
جيــد منهــا، وال ســيما أن هــذه الفئــة تختــص 
مهمــة  تنافســية  وقــدرات  تفاضليــة  بميــزات 

تسهل دخولها إلى سوق العمل القطري.
مشــاريع  تنجــز  قطــر  أن  مذيــوب  وأكــد 
الصحــي  القطــاع  فــي  عماقــة  اســتثمارية 
التحتيــة علــى  البنيــة  والرياضــي ومشــاريع 
غرار مستشــفى السدرة وميناء حمد، معتبرا 
تقديــم  علــى  قــادرة  التونســية  الكفــاءات  أن 

اإلضافة في تنفيذ أو تشغيل هذه املشاريع.
ولفــت مذيــوب إلــى أهميــة تنشــيط املبــادرات 
أن  إلــى  مشــيرا  البلديــن  بــني  االقتصاديــة 
زيــارة وفــد حكومــي ورجــال أعمــال تونســيني 
األول  تشــرين  نوفمبــر/  فــي  وبرملانيــني 
اتفاقيــات تجاريــة  إبــرام  مــن  مكنــت  املاضــي 
للمنتجــات  البــاب  لفتــح  البلديــن  بــني  مهمــة 
الزراعيــة التونســية لولــوج الســوق القطريــة 
بعــد أن كانــت مقتصرة في الســنوات املاضية 
على بعض األنواع الغذائية وكميات ضعيفة 

من التمور. 
الجاليــة  عــدد  فــإن  البرملــان  عضــو  وحســب 
تونســي   2000 مــن  زاد  قطــر  فــي  التونســية 
ســنة 2005 إلــى نحــو 22 ألــف حاليــا، معتبــرا 
أن تضاعف هذا الرقم أكثر من 10 مرات دليل 
علــى املكانــة التــي يتمتع بها التونســيون في 
هــذه  بتثمــني  بــاده  ســلطات  مطالبــا  قطــر، 
املبــادرة املهمــة مــن أجــل فتــح أفــق تشــغيلية 

جديدة أمام الشباب التونسي، حسب قوله.

وتعــد دولــة قطــر املســتثمر العربــي األول فــي 
أهــم  مــن  أنهــا  كمــا  عامليــا،  والثانــي  تونــس 
الداعمني لتونس في مؤتمر االستثمار 2020 
بمنــح   2016 الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 

تونس 1.25 مليار دوالر.
وجــرى علــى إثــر املؤتمــر تحويل مليــار دوالر 
تــم  كذلــك  قطــر،  بــه  وعــدت  الــذي  املبلــغ  مــن 
للتنميــة  قطــر  لصنــدوق  فــرع  أول  تأســيس 
خــارج الدوحــة فــي تونــس، حيــث يقــوم هــذا 
الفــرع بــإدارة باقــي املبلــغ مــن خــال تمويــل 

العديد من مشاريع التنمية في تونس.
بعثــة  تمكنــت  املاضــي  آب  أغســطس/  وفــي 
مذكــرات  أربــع  توقيــع  مــن  تونســية  أعمــال 
تفاهــم بــني رجــال أعمــال قطريــني وتونســيني 
وكشــفت  عــدة.  مجــاالت  فــي  مصانــع  إلقامــة 
األرقــام الصــادرة حديثــا عــن معهــد اإلحصــاء 
الحكومــي ارتفــاع قيمة التبــادل التجاري بني 
الدوحــة وتونــس بنســبة 3.4% خال األشــهر 

التسعة األولى من العام الحالي.

الرباط ـ مصطفى قماس

يواجــه املغــرب بعــد االنتقــال مــن نظــام الصــرف الثابت 
إلــى نظــام الصــرف املــرن، تحــدي خفــض عجــز امليــزان 
التجــاري، بمــا يســاعد علــى تأمــني احتياطيــات اململكة 
مــن النقــد األجنبــي. ويراهــن املغــرب عبــر التعويــم على 
الوقــت  فــي  الخارجيــة،  فــي  الصــادرات  تنافســية  رفــع 
نفســه الــذي يعــول علــى خفــض االســتيراد عبــر توجــه 

املستهلكني نحو املنتجات املحلية.
غير أن بعض املراقبني يعتبر أن التعويم سيفضي إلى 
رفــع قيمــة الواردات، خاصة بالنظر لطبيعة مشــتريات 

املغرب، التي تتمثل في الطاقة وآليات التجهيز والغذاء. 
وتجلــى مــن حصيلة التجارة الخارجيــة للمغرب، التي 
كشف عنها مكتب الصرف، مساء أول من أمس الثاثاء، 
أن عجــز امليــزان التجــاري، قفــز فــي العــام املاضــي، إلــى 
نحــو 20.5 مليــار دوالر. وبــدا أن مشــتريات املغــرب مــن 
الخــارج، وصلــت فــي نهايــة العــام املاضــي، إلــى حوالــي 
47 مليار دوالر، فيما بلغت مبيعاته في الخارج 26.47 
املغربــي،  االقتصــادي  الباحــث  مليــار دوالر.  ويعتقــد 
حســن منعــم، فــي حديثــه لـــ »العربــي الجديــد« أن بلــوغ 
هــدف توفيــر منتجــات محليــة، مــن أجــل التخفيــف مــن 
املســتقبل،  فــي  املــرن  الدرهــم  إلــى  االنتقــال  تداعيــات 

يحتاج إلى تشــجيع الرأســمال املحلي كي يتحول أكثر 
إلــى الصناعــة. ويؤكــد منعــم علــى أنــه مــن أجــل الحــد 
مــن تداعيــات التعويــم ومحاصــرة التضخــم املســتورد، 
ينتظــر أن تصبــح األســر أكثــر اعتــداال فــي الطلــب، عبــر 

نوع من السلوك العقاني عند االستهاك.
يســاهم  الــذي  لألســر،  الداخلــي  الطلــب  أن  ويفتــرض 
فــي رفــع النمــو فــي األعــوام األخيــرة، قــد يتباطأ بســبب 
ظــل  فــي  اســتهاكها  تقليــص  إلــى  األســر  اضطــرار 
أن  خاصــة  املدعمــة،  أســعار  وتحريــر  الدرهــم  تعويــم 
علــى  يتحفظــان  الخــاص،  والقطــاع  كمشــغل  الدولــة 
الحكوميــة  التقاريــر  وتظهــر  األجــور.  تحســني  مطلــب 

عليهــا،  الضغــط  يصعــب  الخــارج  مــن  املشــتريات  أن 
ومرشــحة فاتورتهــا لارتفــاع، كما هو الحال بالنســبة 
الوقــود، الــذي زادت الــواردات منه بنحو 27.3 %، لتقفز 
إلــى 7.5 مليــارات درهــم. وهــي الفاتــورة التــي قد ترتفع 
الســوق  فــي  البرميــل  بســبب ســعر  الحالــي  العــام  فــي 
مــن  اململكــة  مشــتريات  تعــود  أن  يمكــن  كمــا  الدوليــة، 
القمــح إلــى االرتفــاع بســبب تواضــع املحصــول، بعدمــا 
تراجعــت بـــ 34.7%. غيــر أنــه يبــدو أن حاجيــات املغــرب 
مــن مــواد التجهيــز مثــل أجــزاء الســيارات واآلالت، قد ال 
تنخفــض، حيــث وصلــت 11.4 مليــار دوالر، أي حوالــي 

40 % من حجم صادرات اململكة.

المغرب يواجه تحدي خفض االستيراد بعد التعويم

140 شركة في معرض 
للطيران بالكويت

قال الشيخ سلمان الحمود الصباح 
رئيس إدارة الطيران املدني 

بالكويت، إن 140 شركة تشارك 
في معرض الكويت للطيران الذي 

افتتح، أمس األربعاء، في مطار 
الكويت، من بينها شركات طيران 

مدنية وعسكرية. وقال الشيخ 

سلمان للصحافيني، إن هذا الرقم 
»جيد« للنسخة األولى من املعرض، 

معبرا عن أمله بأن تزيد املشاركة 
في النسخة القادمة من املعرض 

واملقررة في 2020. وتشارك قطر 
في املعرض الذي يستمر حتى 20 
يناير/ كانون الثاني الجاري، بينما 

غابت عنه السعودية واإلمارات.

ارتفاع النفط الصخري 
في أميركا

قالت إدارة معلومات الطاقة 
األميركية، إن من املتوقع أن يرتفع 
إنتاج النفط الصخري في الواليات 

املتحدة في فبراير/ شباط املقبل 
بمقدار 111 ألف برميل يوميًا، 
إلى 6.55 ماليني برميل يوميًا. 

وأضافت اإلدارة في تقرير شهري، 
وفق رويترز، أمس األربعاء، أن 

من املتوقع أن يرتفع أيضا إنتاج 
الغاز الطبيعي إلى مستوى قياسي 
عند 64.1 مليار قدم مكعبة يوميًا 
الشهر املقبل. وسيكون ذلك الرقم 

مرتفعا حوالي 0.9 مليار قدم 
مكعبة يوميا عن اإلنتاج املتوقع 

لشهر يناير/ كانون الثاني الجاري، 
وسيمثل الزيادة الشهرية الحادية 

عشرة على التوالي.

بيع المطاحن السعودية
قال بنك »إتش.إس.بي.سي« في 

السعودية، إنه سيجري اإلعالن عن 
عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق 
السعودي خالل الربع الثاني من 

العام الحالي 2018. ويتولى البنك 
تقديم املشورة في عملية البيع. 

وقال البنك في بيان إن التفاصيل 
ستشمل اإلطار الزمني لتأهيل 
املستثمرين املحتملني وتدشني 
عملية البيع بعد الحصول على 
املوافقات التنظيمية الالزمة من 

السلطات املختصة. وهذا البيع هو 
أول عملية خصخصة تشرع فيها 

اململكة في إطار إصالح اقتصادها. 
كانت رويترز قالت في نوفمبر/ 
تشرين الثاني املاضي نقال عن 
مصادر إن عملية البيع املعقدة 

وقواعد امللكية الصعبة تثني بعض 
املستثمرين املحتملني عن تقديم 
عروض لشراء مطاحن الحبوب 

التي تملكها الدولة.

عبوات ماكدونالدز 
من تدوير المخلفات

ذكرت سلسلة مطاعم ماكدونالدز 
العاملية، التي تتخذ من مدينة أوك 

بروك بوالية إلينوي األميركية 
مقرا رئيسيا لها، أنها تهدف إلى 
استخدام املواد املعاد تصنيعها 

وغيرها من املواد الصديقة للبيئة 
في أكواب الصودا وصناديق 
الوجبة السعيدة )هابي ميل( 

وغيرها من العبوات بحلول عام 
.2025

أخبار

هيونداي 
تتوسع 

باستثمارات 
ضخمة

تخطــط شــركة هيونــداي موتــور الســتثمار نحــو 23 تريليــون وون )21.56 مليــار دوالر( خــال األعــوام الخمســة املقبلــة، فــي مجــاالت تشــمل الســيارات 
الكهربائيــة وذاتيــة القيــادة والــذكاء الصناعــي. وتســعى ثانــي أكبــر مجموعــة فــي كوريــا الجنوبيــة، والتــي تضــم أيضــا كيــا موتــورز، لدخول مجــاالت نمو 
جديدة، بعدما تراجعت املبيعات في 2017، بســبب ســوء تخطيط في طرح منتجاتها في الواليات املتحدة والتوتر الدبلوماســي مع الصني. وقالت وزارة 
املالية الكورية الجنوبية في بيان بعد زيارة وزير املالية كيم دونغ يون للشركة، أمس األربعاء، إن هيونداي تستهدف أيضا تعيني نحو 45 ألف شخص 
باألعوام الخمســة املقبلة. وكانت الشــركة قد أعلنت هذا الشــهر أنها اســتثمرت في شــركة لتأجير الســيارات عبر اإلنترنت في جنوب شــرق آســيا في إطار 

ســعيها للتوسع في املنطقة.

اقتصاد
الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018
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عدن ـ فاروق الكمالي

يستمر الريال اليمني في التراجع، 
بسبب الحرب املستمرة منذ قرابة 
ثالث سنوات، وانقسام مؤسسات 
الدولة املالية بني عدن وصنعاء، وفيما تقف 
وضع  عــن  عــاجــزة  للبالد  الشرعية  الحكومة 
معالجات وتستنجد بوديعة سعودية، يلجأ 

واعتقالهم  الصرافني  مالحقة  إلى  الحوثيون 
ومصادرة أموالهم.

وينعكس التهاوي املتسارع للريال في ارتفاع 
قــيــاســي ألســعــار الــســلــع الــغــذائــيــة، مــمــا يثير 
قلق اليمنيني، وهلعهم في ظل انعدام مصادر 
ــــب نحو  الـــدخـــل وســبــل الــعــيــش وتـــوقـــف رواتـ
وتسارعت  عــام.  منذ  حكومي  موظف  مليون 
رياال   390 من  اليمنية،  العملة  تهاوي  وتيرة 
لـــلـــدوالر الـــواحـــد فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
املــاضــي إلــى 500 ريــال لــلــدوالر خــالل يناير/
كانون الثاني الجاري. ويبلغ السعر الرسمي 
لــلــعــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة نـــحـــو 380 ريــــــــاال، مــنــذ 
مــنــتــصــف أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، بــعــد قـــرار 

البنك املركزي تحرير سعر الصرف. 
ويـــشـــهـــد الـــيـــمـــن حـــربـــا مــــدمــــرة بــــــدأت نــهــايــة 
ــام 2014 بــعــد ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــيــني  عــ
عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــؤســســات الــدولــة، 
وتصاعدت وتــيــرة الــصــراع منذ مـــارس/ آذار 
2015، عندما قادت السعودية تحالفا عسكريا 
بدعم من اإلمــارات، شن ضربات جوية مكثفة 
ضــد الــحــوثــيــني الــذيــن ال يـــزالـــون يسيطرون 
وانعكست  اليمن.  العديد من محافظات  على 

»الحلفاء«  إلى  صفحته في فيسبوك موجهة 
قال فيها إنه يتوجب على هــؤالء العمل على 
»إنـــقـــاذ الـــريـــال الــيــمــنــي مـــن االنــهــيــار الـــتـــام«، 
معتبرا أن »إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيني 
ــتــــم«. ودعـــــــا الـــــــــدول الــحــلــيــفــة  ــــن جــــــوع مــــحــ مـ
لحكومته إلى إيداع أموال في املصرف املركزي 

في عدن، وإرسال مشتقات الوقود.
وقررت الرياض، أمس األربعاء، إيداع ملياري 
دوالر في املصرف املركزي اليمني، وذلك بعد 
مالية  بمساعدات  اليمنية   الحكومة  مطالبة 
التواصل  عاجلة، وفــق بيان صــادر عن مركز 
ــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، لـــتـــضـــاف الـــوديـــعـــة  ــدولــ الــ
ــة ســابــقــة بــقــيــمــة مــلــيــار  ــعـ ــى وديـ الـــجـــديـــدة إلــ
دوالر. ومنذ التدخل السعودي في اليمن، قتل 
أكثر من 9200 يمني، بينما أصيب أكثر من 52 
ألف شخص أخر، بحسب إحصائيات منظمة 
ــة إلــــى االنــهــيــار  ــافـ الــصــحــة الـــعـــاملـــيـــة، بـــاإلضـ
االقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي ملـــاليـــني األشـــخـــاص 
ــات  ــ ــة إنــســانــيــة تــعــد مـــن بـــني األزمـ ــ وســــط أزمـ
فــي مناطق سيطرة  العالم ســواء  فــي  الكبرى 

الحوثيني أو الحكومة.
وتــأتــي الــوديــعــة الــســعــوديــة فــي وقـــت تــواجــه 
اململكة نفسها مصاعب اقتصادية مع تراجع 

أسعار النفط منذ 2014 وكلفة الحرب املرتفعة 
في اليمن.

وسجل االقتصاد السعودي في 2017 انكماشا 
للمرة األولى في ثماني سنوات بسبب تدابير 
التقشف الصارمة. وقدمت السعودية ميزانية 
لــلــعــام 2018، مــتــوقــعــة أكــبــر نفقات  تــوســعــيــة 
حــكــومــيــة فـــي تــاريــخــهــا فـــي مــســعــى لتحفيز 
االقتصاد الراكد، لكنها قدرت في الوقت ذاته 
أن يــبــلــغ الــعــجــز فــي املـــوازنـــة نــحــو 52 مليار 

دوالر.
وتـــأخـــرت وديـــعـــة الــســعــوديــة نــحــو مـــا يــقــرب 
ــام، فــقــد أعــلــن الــرئــيــس اليمني عبدربه  مــن عـ
منصور هـــادي فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن العام 
الــســعــوديــة على  املـــاضـــي 2017، عـــن مــوافــقــة 
البنك  في  نقدية  وديعة  دوالر  ملياري  وضــع 
املركزي لدعم العملة املحلية، والحقا أعلن عن 
مليارات   8 مبلغ  لتقديم  السعودية  استعداد 
دوالر لدعم خطة اإلعمار، لكن تلك الوعود لم 

تخرج للنور بعد.
اليمنية بالخذالن، من عدم  وتشعر الحكومة 
وفـــــاء الـــســـعـــوديـــة بــتــعــهــداتــهــا، خـــاصـــة أنــهــا 
الدعم سيكون ممكنا في  بأن  الوعود  أغدقت 
اليمني مــن صنعاء،  املــركــزي  البنك  حــال نقل 

ولم يتم الوفاء بالتعهدات بعد مرور أكثر من 
عام على قرار نقل البنك.

وأكــــد طــــارق عــبــد الــرشــيــد، أســـتـــاذ املــصــارف 
»العربي  لـ اإلداريــة  للعلوم  الحكومي  باملعهد 
ــال بـــدون  ــريــ الـــجـــديـــد« أنــــه ال يــمــكــن إنـــقـــاذ الــ
ــم خـــارجـــي لــدعــم االحــتــيــاطــي الــنــقــدي من  دعـ
النقد  احتياطي  مضيفا:  األجنبية،  العمالت 
ــبـــي صـــفـــر، ورفـــــــده بـــــاألمـــــوال ســيــمــنــع  ــنـ األجـ
حدوث اختناقات في عمليات استيراد السلع 

الغذائية األساسية واملحروقات«.
ــل، لـــجـــأت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني إلـــى  ــابـ ــقـ فــــي املـ
الحلول األمنية في تعاملها مع أزمــة تهاوي 
باعتقال عشرات  قامت  املحلية، حيث  العملة 
ــوال تــقــدر بماليني  ــ الـــصـــرافـــني، ومـــصـــادرة أمـ

الرياالت.
واقتحم مسلحون حوثيون، الثالثاء املاضي، 
ــتــــجــــاري وعــــدة  فــــرعــــا ملــــصــــرف الـــكـــريـــمـــي الــ
فــــروع لــشــركــات ومـــحـــال لــلــصــرافــة، وقــامــوا 
في  العمالت،  بمصادرة ماليني من مختلف 
املصرفي  القطاع  يهدد سمعة  تطور خطير 
في اليمن. وإثــر ذلك أغلقت عشرات شركات 
ومحال الصرافة في صنعاء ومدينتي ذمار 
)100 كم جنوب صنعاء( وإب )وسط البالد(.

أموال التحالف ال تسـعف اقتصاد اليمن

الحرب تسببت في إفقار وتجويع ماليين اليمنيين )صالح العبيد/ فرانس برس(

بن دغر يحذر من ضعف موقف التحالف في ظل 
)Getty( تردي معيشة اليمنيين

أحمد  اليمني،  الوزراء  رئيس  رسالة  أظهرت 
التحالف  إلى  فيسبوك،  عبر  دغر،  بن  عبيد 
انهيار  حول  السعودية،  بقيادة  العسكري 

الريال والجوع المحتم الذي يالحق اليمنيين، أن 
الخالفات حول عدم وفاء التحالف بوعوده 
لدعم االقتصاد، بعد ثالث سنوات من الحرب 

المستمرة، لم تعد حبيسة األروقة السياسية، 
السعودية  يضع  ما  العلن،  إلى  لتنطلق 
اليمنيين  من   %60 وأضحى  كبير.  مأزق  في 

يواجهون أزمة غذائية، وباتت األسر تستدين 
لشهور،  الرواتب  توقف  مع  الطعام،  لشراء 

وانهيار البنى التحتية للدولة ومواردها.

محور

السعودية لم تنفذ 
وعود بمساعدات بـ 8 

مليارات دوالر والوديعة 
الجديدة تأخرت لعام

صنعاء ـ العربي الجديد

لم تجد الحكومة اليمنية، وسيلة أخرى، غير 
اللجوء إلى الرأي العام، بعد أن صم التحالف 
الذي تقوده السعودية واإلمارات، أذنيه، عن 

أزمة انهيار العملة املحلية لشهور طويلة.
الشرعية،  الحكومة  مــن  قريب  مصدر  وأكــد 
ــر اســـمـــه فـــي تــصــريــح خــاص  طــلــب عــــدم ذكــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة وتــحــت  لـــ
املـــتـــســـارع أخـــيـــرًا للعملة،  ضــغــط االنـــهـــيـــار 
العملة، يعني  وبعد أن بدا أن تأخير إنقاذ 
مـــزيـــدًا مـــن الـــتـــدهـــور، اضـــطـــرت إلــــى إشــــراك 
الــــــرأي الـــعـــام فـــي الــقــضــيــة، مـــن خــــالل نقل 
على  والسعودية  التحالف،  مطالبة  مسألة 
ــه الــتــحــديــد، بــالــوفــاء بــتــعــهــداتــهــا فيما  وجـ
يــخــص الـــوديـــعـــة بــالــعــمــلــة األجـــنـــبـــيـــة، إلــى 

وسائل اإلعالم.
وأضاف املصدر أن الحكومة واجهت تخاذاًل 

توقع خبراء اقتصاد أن يشهد اقتصاد اليمن 
مزيدًا من التدهور خالل العام الجاري 2018، 
فــي ظــل اســتــمــرار الــحــرب وتــوقــف اإليــــرادات 
الــعــامــة لــلــدولــة، مــؤكــديــن أنـــه ال يمكن فصل 

التطورات االقتصادية عن أصوات املعارك.
الــدولــي  وأظــهــرت بيانات صـــادرة عــن البنك 
فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 

في تنفيذ الوعود باللقاءات الرسمية واألطر 
الــدبــلــومــاســيــة، مــشــيــرا إلــــى رســـالـــة رئــيــس 
التي  بــن دغـــر،  اليمني، أحــمــد عبيد  الــــوزراء 
اليمنية  العملة  بــدعــم  التحالف  فيها  طــالــب 

التي تواجه االنهيار.
وقــال بــن دغــر فــي رسالته التي نشرها عبر 
فــيــســبــوك، يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي: »إن كانت 
ــنـــاك مــــن مـــصـــالـــح مــشــتــركــة بــــني الــحــلــفــاء  هـ
مستوى  إلـــى  تــرقــى  عليها،  الــحــفــاظ  ينبغي 
فــإن أولها  الــحــزم،  النبيلة لعاصفة  األهـــداف 
ــال الـــيـــمـــنـــي مــن  ــ ــريـ ــ ــاذ الـ ــقــ وفـــــي أســـاســـهـــا إنــ
الريال  إنقاذ  التام، اآلن وليس غــدًا،  االنهيار 

يعني إنقاذ اليمنيني من جوع محتم«.
وأضـــــــــاف: »الــــوديــــعــــة، وتـــوفـــيـــر املــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة لــلــكــهــربــاء فــقــط، إجـــــــراءات كــافــيــة 
ــيـــني مــن  ــنـ ــمـ ــيـ ــنـــي والـ ــمـ ــيـ ــال الـ ــ ــريــ ــ ــ إلنـــــقـــــاذ ال
فــي مواجهة  التحالف  تــعــزز  كما  االنــهــيــار، 
األعــداء والخصوم، تلك حقائق من األهمية 

الــنــاتــج املحلي اإلجمالي  انــكــمــاش  الــجــاري، 
إذ   ،2015 عــــام  مــنــذ   %37.5 بــنــســبــة  لــلــيــمــن 
عربي  بلد  أفقر  في  والعنف  الصراعات  أدت 
ــتـــصـــاديـــة  ــى تـــــــدور خـــطـــيـــر لـــــأحـــــوال االقـ ــ إلــ
فــي تضرر  الــحــرب  واالجــتــمــاعــيــة. وتسببت 
أو تدمير البنى التحتية خاصة في قطاعات 
والنقل،  الصحي  والــصــرف  واملــيــاه  الكهرباء 
وتعرضت املنازل واملباني الحكومية والطرق 
والــجــســور لــدمــار جــزئــي أو كــلــي، وتــدهــورت 
أو  االقــتــصــاديــة  للقطاعات  التحتية  البنية 
املرتبطة بها مثل النفط والصناعة والزراعة، 
ــى تــــوقــــف اإليــــــــــــرادات والــــرســــوم  ــ مــــا أدى إلــ
الجمركية والضريبية، ووضع املالية العامة 

والقطاع الحكومي على حافة االنهيار.
، منذ 

ً
كما ال يزال البنك املركزي اليمني معطال

قرار نقل مقره في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، 
ر في دفع رواتب موظفي الدولة وتوفير 

ّ
إذ تعث

والوقود  األغذية  ملستوردي  ائتمان  خطوط 

إدراكـــهـــا«.  وتــابــع: »بسبب اإلنهيار  بمكان 
االقتصادي؛ األصوات الخافتة التي تطالب 
اليوم بوقف إطالق النار، واالعتراف باألمر 
الواقع سوف تعلو غدًا، وسيسمعها العالم 
ــلــــى مـــوقـــف  ــا قــــويــــة عــ وســـتـــشـــكـــل ضــــغــــوطــ
الشرعية، وعلى التحالف، وسيتغير املوقف 
الــــدولــــي مـــن األزمــــــة فـــي الــيــمــن وعــلــيــنــا أن 

نتحّمل ما سيحدث بعدها«. 
واخــتــتــم بــن دغـــر رســالــتــه بــالــقــول: »إن كــان 
لــدى األشــقــاء من مالحظات حــول أداء البنك 
أقولها بوضوح  فإنني  الحكومة  أو  املركزي 
الـــرئـــيـــس )عـــبـــدربـــه مــنــصــور  لــفــخــامــة األخ 
هادي(: الشعب اليمني أبقى، وإنقاذ اقتصاد 

ينهار أولى«.
وبحسب مصادر يمنية فإن مناشدة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، حـــمـــلـــت تــلــمــيــحــات إلـــــى وجــــود 
خالفات مع التحالف الذي تقوده السعودية 
اليمن. ومــا أعلنه بن  فــي  ــارات للحرب  واإلمــ

من القطاع الخاص، مما أدى إلى تعطل شبه 
الدولي،  للبنك  ووفقا  التجاري.  للقطاع  تــام 
سيبقى االقــتــصــاد الــيــمــنــي فــي حــالــة ركــود 
املتزايد يمنع  الصراع  أن  خــالل 2018، حيث 
اإلنتاج  استئناف  اإلعمار من  إعــادة  أنشطة 
النفطي. وتوقع مصطفى نصر، رئيس مركز 
الـــدراســـات واإلعــــالم االقــتــصــادي فــي حديث 
الجديد«، استمرار توقف تصدير  »العربي  لـ
النفط والغاز وغياب رؤية واضحة للتنمية، 
ــى تــعــطــل مــــوازنــــة الــــدولــــة لــلــعــام  ــ مـــشـــيـــرا إلـ

دغــر، كشف عــن تــجــاوز مسألة الصبر، وفق 
املــــصــــادر، لــتــخــرج املـــطـــالـــبـــات عــبــر وســائــل 
اإلعالم، لتتحول مسألة الوديعة، إلى اختبار 
ــة عـــلـــى وجـــه  ــوديـ ــعـ ــسـ ــم لــلــتــحــالــف والـ ــاسـ حـ

الرابع على التوالي. وبجانب تضاؤل نشاط 
الـــشـــركـــات الـــتـــي قــلــصــت ســـاعـــات الــتــشــغــيــل 
بنسبة 50% في املتوسط. تأثر نشاط الزراعة 
وصيد األسماك اللذين يعمل بهما أكثر من 
كان  بينما  الريفية،  العاملة  القوى  من   %54
النشاطان مصدر رئيسي للدخل لنحو %73 
من السكان قبل تصاعد النزاع. ورأى حسام 
 2018 عــام  أن  االقــتــصــادي،  املحلل  السعيدة 
لن يكون مبشرًا لالقتصاد، الــذي يعاني من 
انــتــكــاســة غــيــر مــســبــوقــة، مــشــيــرا إلـــى تـــردي 
الــنــاتــج املحلي وحـــدوث قــفــزات فــي معدالت 

البطالة والتضخم.
وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي، فـــإن تــطــور اآلفـــاق 
يعتمد  اليمن  في  واالجتماعية  االقتصادية 
على تحقيق تحسن على الجانب السياسي 
واألمني، كما أن جهود إعادة اإلعمار تعتمد 
على استعادة السالم واالستقرار السياسي، 
مشيرا إلى أن اليمن سيبقى يعتمد في فترة 

خاص، فإما اإلعالن عنها إلثبات دعم اليمن 
أو تـــرك االنــهــيــار االقــتــصــادي لــيــحــدد مسار 

الوضع في البالد.
وال يقف التحالف، بريئا إزاء فشل الحكومة 
الــيــمــنــيــة، بـــل ُيــتــهــم مـــن يــمــنــيــني بــاملــســاهــمــة 
بإخفاقات الشرعية إلى حد كبير، من خالل 
تحكم  مسألة  على  يفرضها  التي  التدخالت 
الــحــكــومــة فـــي الـــــــواردات املــالــيــة فـــي مناطق 
 عـــمـــا يــــتــــردد مــــن قــيــود 

ً
ســـيـــطـــرتـــهـــا، فــــضــــال

تفرضها أبوظبي والرياض، في مسألة عودة 
الرئيس اليمني إلى عدن، ملمارسة مهامه من 

داخل البالد.
ــيـــس الــيــمــنــي  ــرئـ ــتـــوقـــع أن يـــشـــرع الـ ومـــــن املـ
ــدة، قـــد تــصــل إلــــى مــســألــة  ــديــ بــتــعــيــيــنــات جــ
تغيير الحكومة وإقالة بن دغر، الذي بدا من 
خالل رسالته املفتوحة إلى التحالف، كما لو 
أنه قد قرر التضحية بمنصبه مقابل إخالء 

مسؤوليته في جانب العملة، وفق محللني.

املــســاعــدات الخارجية  الــصــراع على  مــا بعد 
ــة لــلــتــعــافــي  ــحــ ــانــ ــات املــ ــهــ ــجــ ومـــــســـــانـــــدات الــ
الحاد  الــتــراجــع  الثقة. وتسبب  بــنــاء  وإعـــادة 
ــيـــار شــبــكــة  ــهـ ــلـــعـــائـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــــي انـ لـ
األمـــان االجــتــمــاعــي الــرســمــيــة، وعـــدم انتظام 
الــعــام. كما أدى  دفــع رواتـــب موظفي القطاع 
الجسور،  سيما  وال  التحتية،  البنية  تدمير 
إلى تأخر نقل األغذية وزيــادة تكلفتها التي 
تعاني أيضا من فرض الضرائب على الطرق.
ــاق  وبــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي فـــي تــقــريــر »اآلفــ
االقتصادية 2018«، الصادر في وقت سابق 
من الشهر الجاري، فإن السالم سيبقى بعيد 
املنال في اليمن على املدى القريب، مضيفا أن 
الحوثيني  املتبادل بني  الثقة  »التجزؤ وعدم 
ومــعــســكــر الــحــكــومــة املـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس عبد 
ربــه منصور هــادي يمنعان مــن وضــع إطــار 

مشترك لحل النزاعات«.
)العربي الجديد(

انهيار اإليرادات النفطية والجمركيةالخالف مع التحالف يُعجل بالدعم

انكماش الناتج 
المحلي اإلجمالي 

بنسبة %37.5

»العربي  لـ املــصــرفــي  الخبير  الــحــمــادي  عــمــار 
الجديد«، إن الكارثة الكبرى ليست في تجاوز 
الـــــ 500 دوالر،  الـــــــدوالر حـــاجـــز  ســعــر صــــرف 
وإنما في أداء الحكومة وإدارتها مللف املوارد 
وفـــي أداء الــبــنــك املـــركـــزي مــنــذ قـــرار نقله إلــى 
عــدن. وتشهد السوق مضاربات شديدة على 
الــنــقــد األجــنــبــي، فــي ظــل انــخــفــاض املــعــروض 
الــركــود االقــتــصــادي وتوقف  الــنــقــدي، بسبب 
املركزي  البنك  عجز  عن   

ً
فضال االستثمارات، 

عن التدخل في سوق الصرف.
ولجأت الحكومة اليمنية إلى السعودية التي 
اليمنيون  يعانيها  الــتــي  املــصــاعــب  تتجاهل 
منذ اندالع الحرب. ونشر رئيس الوزراء أحمد 
عبيد بن دغر رسالة يوم الثالثاء املاضي على 

وديعة سعودية متأخرة... ووعود 
بـ 8 مليارات دوالر لم تتحقق

الــتــقــلــبــات فـــي ســعــر الـــصـــرف بـــصـــورة فــوريــة 
السلع، وأكــد سكان محليون في  على أسعار 
صــنــعــاء، والــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن، أن أسعار 
قياسية  إلى مستويات  قفزت  الغذائية  املــواد 
ــبــــوع الــــجــــاري، فــيــمــا أوقـــف  مــنــذ مــطــلــع األســ
أغلب التجار عمليات البيع والشراء بانتظار 
ــقـــرار أســـعـــار الــــصــــرف. وأكـــــد مــواطــنــون  ــتـ اسـ
الــريــال تسبب  تهاوي  أن  وتجار في صنعاء، 
ــراوح  ــتـ فــــي ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــســـلـــع بــنــســب تـ
قفزت  ــة  ــ األدويـ أســعــار  وأن  و%80،   %50 بــني 
ــبـــوع الـــجـــاري.  بــنــســبــة 40% مــنــذ مــطــلــع األسـ
وفــي العاصمة املؤقتة عــدن )جــنــوب الــبــالد(، 
حــيــث مــقــر الـــحـــكـــومـــة، أغــلــقــت مــعــظــم مــحــال 
بيع املــواد الغذائية أبوابها، منذ يوم اإلثنني 
املاضي، بسبب حالة عدم اليقني بشأن وضع 
شركات  أغلقت  كما  الصرف،  وأسعار  العملة 
ومـــحـــال الــصــرافــة فــروعــهــا وأعــلــنــت توقفها 
ــراء الــعــمــالت الــصــعــبــة. وتــوقــع  ــ عـــن بــيــع وشــ
للريال  مسبوق  غير  انخفاضا  مــســتــوردون، 
ــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة لــيــصــل الــــــــدوالر إلـــى  ــــالل الـ خـ
800 ريـــال، مــع اقــتــراب شهر رمــضــان وحاجة 
الذي  الشهر  واردات  لتغطية  لــلــدوالر  التجار 
يشهد أعلى معدل استهالك خالل العام. وقال 

صنعاء ـ العربي الجديد

تتزايد مؤشرات الفقر والبطالة في اليمن يوما تلو اآلخر، 
بينما يعد املاليني ممن يعانون من أزمات إنسانية حادة، 

خارج حسابات املتناحرين منذ أكثر من ثالث سنوات.
 26.8 عــددهــم  البالغ  اليمن  ويعيش حــوالــي نصف ســكــان 
الــذي  بــالــنــزاع،  مباشرة  متأثرة  مناطق  فــي  نسمة  مليون 
قياسي  االقتصادية، وصعود  املؤسسات  انهيار  إلى  أدى 

في أسعار املواد الغذائية والوقود.
وقال طه ياسني، الباحث اليمني في دراسات النزاع والعمل 
اإلنساني: »العمل الحربي يحتل أولويات أطــراف الحرب، 
أزمــات إنسانية في  العسكرية سيخلق  العمليات  وتوسع 

مناطق جديدة بجانب األزمات الحالية«.
»العربي الجديد« أنه ال توجد  وأضاف ياسني في حديث لـ
أي مـــؤشـــرات عــلــى إيـــقـــاف املــعــانــاة اإلنــســانــيــة لــلــمــاليــني، 
متوقعا أن تواجه منظمات العمل اإلنساني تحديات أكبر 

في التعامل مع هذا الوضع املعقد.
وكانت منظمة األمــم املتحدة، قد ذكــرت في تقرير لها في 
مارس/ آذار 2017، أن حوالي 17 مليون يمني يمثلون %60 

من السكان يواجهون أزمة غذائية.
وبــحــســب بــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي، فـــإن مــحــافــظــتــي تعز 
والـــحـــديـــدة عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر مــهــددتــان بـــاالنـــزالق إلــى 
مجاعة، إذا لم يصلهما املزيد من املساعدات. واملحافظتان 

كانتا من مناطق إنتاج الغذاء في البالد.
وتحذر املنظمات الدولية من ظهور مجاعة حقيقية خالل 
العام الجاري 2018، مع استمرار القتال في مناطق الساحل 
الغربي لليمن وحول العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة 

الحوثيني.
وقال برنامج األغذية العاملي إن حوالي 8.4 ماليني يمني 
سيكونون على بعد خطوة من املجاعة خالل 2018، إذا لم 

يحصلوا على مساعدات غذائية طارئة.
أن  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  بحوث  مركز  وأكــد 
نــســبــة انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي ســتــتــجــاوز 70% خـــالل عــام 
2018 ، وأن الوضع اإلنساني يتدهور إلى مستويات غير 

مسبوقة.
املركز، منتصف ديسمبر/كانون  وأشــار تقرير صــادر عن 
الــيــمــن يــعــانــي مــن مشكلة غــذائــيــة  إلـــى أن  املـــاضـــي،  األول 
مــزمــنــة، متمثلة فــي انــخــفــاض وعــجــز اإلنــتــاج املــحــلــي عن 

الوفاء بحاجة االستهالك.
الــغــذائــي بلغت 41% في  انــعــدام األمـــن  واوضــــح أن نسبة 
مارس/آذار 2014م، وارتفعت إلى 51% في يونيو/حزيران 

2016، ونحو 60% في 2017.
ويــســتــورد الــيــمــن نــحــو 90% مــن الـــغـــذاء، وتـــأثـــرت عملية 
ــع املـــــواد الــغــذائــيــة بــســبــب الــحــرب  ــوزيـ اســـتـــيـــراد ونــقــل وتـ

الدائرة، وفرض التحالف العسكري الذي تقوده السعودية 
اليمنية، بدعوى  العديد من املوانئ  حظرا وتضييقا على 
الذين يسيطرون على  إلــى الحوثيني،  عــدم إدخــال أسلحة 

العاصمة صنعاء ومناطق متفرقة من البالد.
وأعــلــن الــتــحــالــف الــعــربــي فــي 6 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املــاضــي، إغـــالق كــافــة املــنــافــذ اليمنية عــلــى خلفية إطــالق 
ــريـــاض، قــبــل أن  الــحــوثــيــني صـــاروخـــا بــالــيــســتــيــا صـــوب الـ
يتراجع، بعد مــرور أســبــوع، ويستثني املــوانــئ واملــطــارات 

الخاضعة للحكومة الشرعية من الحظر.
وبحسب بيان صحافي مشترك صادر مؤخرًا عن برنامج 
األغذية العاملي ومنظمة األمم املتحدة للطفولة »يونيسف«، 
فإن وضع نحو 75% من األسر اآلن أسوأ مما كان عليه قبل 
وقــوع األزمـــة، حيث تراجعت املداخيل ولــم يتلق كثير من 
الــعــام أجــورهــم منذ شــهــور. ونتيجة  العاملني فــي القطاع 
لذلك، يــرزح ما نسبته 80% من اليمنيني اآلن تحت وطأة 
الديون، حيث اضطرت أكثر من نصف األسر لشراء املواد 
الغذائية من خــالل االستدانة. وفــي الوقت ذاتــه، لجأ %60 
من األسر، إلى آليات تكيف سلبية مثل تناول أطعمة غير 

مفضلة أو تقليص الحصص الغذائية أو إلغاء الوجبات.
ويـــأتـــي الــيــمــن ضــمــن أفــقــر ســـت دول مـــن أصـــل 118 دولـــة 
الصادر عن  العاملي 2016،  الجوع  لتقرير  العالم، وفقا  في 

املعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
إلــى %50  وارتــفــعــت  عــام 2013،  الفقر %42  وبلغت نسبة 
في  2016 و%85  فــي  إلــى %80  تقفز  أن  قبل   ،2014 خــالل 
املـــانـــحـــني، وتــآكــل  تــعــلــيــق دعــــم  إلــــى  الـــحـــرب  2017. وأدت 
احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجــنــبــي مــن 4.7 مــلــيــارات دوالر في 
في  دوالر  مــلــيــون   600 إلـــى   2014 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
نفس الشهر من 2017، بحسب البنك املركزي اليمني. وذكر 
البنك في تقرير نهاية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، أن 
استنزاف االحتياطي تسبب في العجز عن صرف املرتبات 
الخارجية،  باملديونية  والــوفــاء   ،2016 يوليو/تموز  منذ 

وفتح اعتمادات مستندية لواردات السلع األساسية.

إنقاذ الريال 
وحكومة 

هادي

الفقراء خارج حسابات المتناحرين 
الجوع يالحق الماليين

يعيش حوالي نصف 
السكان في مناطق متأثرة 

مباشرة بالحرب، وسط تحذيرات 
من أن ثلث اليمنيين باتوا على بعد 

خطوة من المجاعة

قررت السلطات المحلية في محافظة حضرموت )شرق اليمن(، أمس 
المسبوق  غير  االنهيار  بعد  األجنبية،  العمالت  تداول  وقف  األربعاء، 
الريال. وأصدر المحافظ، فرج سالمين البحسني، تعميما إلى  في سعر 
معالجة  حين  إلى  األجنبية،  العمالت  تداول  بعدم  الصرافة،  محالت 
تدهور العملة. ووّجه األجهزة األمنية بمراقبة التزام محالت الصرافة 
بالقرار وضبط المخالفين، وفقا للتعميم. وخالل األيام الماضية، تراجع 
سعر الريال بشكل غير مسبوق، ليصل إلى 500 ريال مقابل الدوالر الواحد.

حظر تداول العمالت األجنبية

يشهد اليمن انهيارًا منذ 
سيطرة الحوثيين على 

مناطق واسعة من 
البالد والتدخل العسكري 

للتحالف الذي تقوده 
السعودية، والذي خلف 
أزمة إنسانية ُتعد من بين 
األزمات الكبرى في العالم

تسببت الحرب في تضرر 
أو تدمير البنى التحتية 

وتدهور قطاع النفط 
وتوقف اإليرادات 

والرسوم الجمركية 
والضريبية

نصف األسر تستدين لشراء الغذاء )فرانس برس(
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

في  الحكومي  املوظف  يستفق  لم 
الـــســـودان محمد صــديــق مــن رفــع 
أسعار عدد من السلع االستهالكية 
قــــرارات حكومية حتى  األســاســيــة على وقــع 
املواد  فوجئ بزيادات جديدة طاولت معظم 
الــضــروريــة، خــالل األســبــوع الــجــاري، بسبب 
ــرى فــــي أســــعــــار الــــــــدوالر بــالــســوق  ــ ــفـــزة أخــ قـ
الـــســـوداء. وأكـــد صــديــق لـــ »الــعــربــي الجديد« 
أن أزمــات أخــرى بــدأت تواجهنا منها نقص 
ازدحاما  الــوقــود  تشهد محطات  إذ  البنزين 
في بعض الفترات ما أدى إلى تفاقم مشكلة 

املواصالت.
ــــوظـــــف أحـــمـــد  ــفـــس الــــســــيــــاق، قــــــال املـ وفــــــي نـ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــدخـــل  الـــشـــريـــف لــ
الــشــهــري أصــبــح ال يــغــطــي ســـوى جـــزء قليل 
ــرة مــا دفـــع عـــددا كبيرا  مــن احــتــيــاجــات األســ
مــن املــواطــنــن إلـــى اإلحـــجـــام عــن ضــروريــات 
خاصة  املشتريات  حجم  وتقليص  أساسية 
من السكر والــشــاي والــن، الفتًا إلــى أن رطل 
الن ارتفع من 40 إلى 80 جنيهًا والشاي من 
60 جــنــيــهــًا إلـــى 85 جــنــيــهــًا مــطــلــع األســبــوع 
أســرتــه مكونة  أن  الشريف  الحالي. وأوضـــح 
من 6 أفراد، وتحتاج إلى ما ال يقل عن 4350 

جنيهًا شهريًا، دون حساب إيجار املنزل.
وكــــان الـــقـــرار الــحــكــومــي بــرفــع ســعــر الــــدوالر 
18 جنيها  إلـــى  6.8 جنيهات  مــن  الــجــمــركــي 
الــغــالء. كما واصل  سببا رئيسيا في موجة 
ســعــر الــــدوالر االرتـــفـــاع فــي الــســوق الــســوداء 
مسجال، أمس، 33 جنيها، وتوقع متعاملون 
بسوق العمالت مواصلة ارتفاعه خالل الفترة 
املقبلة وأرجعوا األمر إلى زيادة الطلب وقلة 
ــفــت الــســطــات املختصة 

ّ
املـــعـــروض مــنــه. وكــث

بــالــدوالر  املتعاملن  الــتــجــار  عــلــى  حمالتها 
اختفاؤهم  الــســوداء فنتج عنها  الــســوق  فــي 
مــن وســط العاصمة الــخــرطــوم وســط زيــادة 
ــــن قــبــل  ــلـــى الـــعـــمـــلـــة األمــــيــــركــــيــــة مـ ــلـــب عـ ــطـ الـ
املواطنن واملستوردين. وطالب وزير الدولة 
باملالية األسبق عز الدين إبراهيم في حديثه 
اقتصادية  بمعالجات  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ 
وليس إداريــة ألزمــة الــدوالر داعيا إلى اتباع 
طـــرق جـــديـــدة مــنــهــا إنـــشـــاء بـــورصـــة لــتــداول 
الــورقــة الــخــضــراء تــحــّدد فيها األســعــار بدال 
من تركها للسوق السوداء. وقال إبراهيم إن 
الدوالر  اتجهوا للمضاربة في  املواطنن  كل 
نتيجة لإلجراءات غير االقتصادية التي أدت 
التجار من السوق للعمل في تجارة  لهروب 

الدوالر واتخاذه مخزنا للقيمة.
وقال الخبير االقتصادي عصام عبد الوهاب 
بـــوب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن ســعــر الـــدوالر 
مــرشــح لــلــزيــادة فــي الــســوق الــســوداء نتيجة 
احتياطي  وجـــود  دون  عليه  الــطــلــب  لـــزيـــادة 
نقدي كــاٍف ببنك الــســودان املــركــزي، متوقعًا 
جنيها،   50 حاجز  األميركية  العملة  تخطي 
ا كبيرا من املستوردين توقفوا  مبينا ان جزء

عن االستيراد بسبب نقص الدوالر. 
ووصف خبراء اقتصاد الوضع في األسواق 
بـــأنـــه يــســيــر نــحــو الــكــســاد مـــا ســـيـــؤدي إلــى 
ــلــــتــــجــــار، مــــوضــــحــــن أن  خــــســــائــــر بــــاهــــظــــة لــ
أحــــد مـــؤشـــرات الــكــســاد تــمــثــلــت فـــي شــكــوى 
ألصــحــاب مــخــابــز مــن قــلــة شـــراء الــخــبــز رغــم 
وفرته بعد قرار زيــادة سعر الرغيف الواحد 
إلـــى جــنــيــه، بــاإلضــافــة إلـــى تــراجــع مبيعات 
في  أســعــارهــا  ارتفعت  التي  الغذائية  السلع 

الفترة األخيرة.
ــيــــون عـــامـــهـــم الـــجـــديـــد  ــودانــ ــســ ــبـــل الــ ــقـ ــتـ واسـ
بزيادات في أسعار الخبز والسلع األساسية 
واألدوية رغم تعهد وزارة املالية والتخطيط 
االقتصادي بعدم فرض ضرائب جديدة في 
امليزانية اضطر بعدها البرملان إلى مساءلة 
الــوزارة بعد أسبوع من إجازتها حيث اتهم 
معالجة  فــي  الجدية  بعدم  الحكومة  الــنــواب 
ــار،  ــ ــــذا اإلطــ ــــي هـ األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة. وفـ
تـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــفــاتــح عــثــمــان 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــوجــة  خــــالل حــديــثــه لـ
ــل الــجــنــيــه انـــهـــيـــاره  ــ ــــالء جــــديــــدة إذا واصــ غـ
أمــام الــدوالر وقــال بالطبع سيؤدى ذلــك إلى 
تناقص تدريجي في املبيعات، ما سينعكس 

على تقليل فاتورة االستيراد.
ــقـــر وســـط  ــفـ ــه ســـيـــعـــم الـ ــ ــثـــمـــان أنــ وأضــــــــاف عـ

واشنطن ـ شريف عثمان

ــة  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــر الــــعــــمــــلــــة االفـ ــ ــعـ ــ ــــض سـ ــفـ ــ ــخـ ــ انـ
دوالر،  آالف   10 مـــن  أقــــل  إلــــى  »بــيــتــكــويــن« 
ــــل مــســتــوى  ــــى أقـ أمـــــس األربـــــعـــــاء، لــتــصــل إلـ
لــهــا فـــي أكــثــر مـــن شــهــر، ولــيــســارع الــعــديــد 
مـــن حـــائـــزي الــعــمــلــة إلــــى الــتــخــلــص مــنــهــا، 
الــعــمــلــة  مــســتــقــبــل  فـــي  الـــشـــكـــوك  ازدادت  إذ 
املـــشـــفـــرة األشـــهـــر فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا سجلت 
وريبل  ايثريوم  مثل  أخــرى،  عمالت مشفرة 
انخفاضات بأكثر من 10%. وعند أقل نقطة 
لــهــا فـــي تــعــامــالت أول مـــن أمــــس الــثــالثــاء، 

املواطنن خاصة منسوبي الحكومة أصحاب 
الدخل املــحــدود، وقــد تكثر االضــطــرابــات في 
التي  االقــتــصــاديــة  الحكومة  إدارة  ســوء  ظــل 
الجنيه  انخفاض سعر  سينتج عنها توالي 

وغالء السلع والخدمات.
ــلــــى املــــــــدى الـــبـــعـــيـــد ســــتــــزداد  ويــــــــرى أنـــــــه عــ
ــادرات  ــ ــــصـ تـــحـــويـــالت الـــعـــامـــلـــن وتـــرتـــفـــع الـ
ــزان الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــوازن مـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
ويــســتــقــر ســعــر الــجــنــيــه وال ســيــمــا بــعــد رفــع 

الحظر االقتصادي األميركي.
ــادات  ــ ــــح عــثــمــان أن مـــا يـــحـــدث مـــن زيـ وأوضــ
حــالــيــا سببه األســــاس هــو ســيــاســات وزارة 
الــرشــيــدة ومنها  الــســودان غير  املالية وبنك 
ــة املــحــلــيــة  ــلـ ــمـ ــعـ ضـــــخ مـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة مـــــن الـ
بصورة أكبر من حاجة االقتصاد السوداني 

وبالتالي كانت النتيجة املتوقعة هي انهيار 
قيمة الجنيه بعد اندفاع الكثير من املواطنن 
إلــــى الــــــدوالر كــمــخــزن قــيــمــة. وبـــاتـــت الــســلــع 
تسعر بالدوالر وليس بالجنيه ما يزيد من 
أزمه الجنيه ويقلل من الودائع االدخارية في 

املصارف السودانية، حسب عثمان.
ــاع  ــطــ ــقــ الــ ــــف أن  ــ ــؤسـ ــ ــ املـ ــن  ــ ــ مـ أنـــــــــه  وأضـــــــــــــاف 
االقتصادي الذي عمل على ضخ غير مسؤول 
التمويل  بــإيــقــاف  املــواطــنــن  عــاقــب  للجنيه 
التجاري، ما سيؤدي إلى صعوبات لتمويل 
ــا  ــارهـ ــعـ ــتــــي تــضــخــمــت أسـ ــع الــ ــلـ عــــــرض الـــسـ

وبالتالي ستتفاقم أزمه املعيشة.
ــــرى عــثــمــان أن األفـــضـــل هـــو تــقــديــم سلع  ويـ
للعاملن  تــعــاونــيــة  عــبــر جمعيات  مــدعــومــة 
ــــالت رخـــيـــصـــة وســـريـــعـــة وخـــدمـــات  ــــواصـ ومـ

تجاوز انخفاض سعر بيتكوين نسبة %25، 
وهــي أعــلــى نسبة انــخــفــاض فــي يـــوٍم واحــد 
تحققها العملة في األشهر األربعة األخيرة، 
قــبــل أن تـــواصـــل انــخــفــاضــهــا ألقــــل مـــن 10 
السبب  بعد  ولــم يتضح  أمــس.  آالف دوالر، 
وإن  الكبير،  االنخفاض  ذلــك  وراء  الحقيقي 
في  تقريرًا  قد نشرت  بلومبرغ  كانت وكالة 
السلطات  أن  أكــدت فيه  منتصف األســبــوع، 
الصينية تنوي تشديد اإلجراءات للحد من 
املضاربة على العمالت املشفرة، في بلٍد كان 
يستحوذ على أكثر من ربع التعامالت على 

تلك العمالت حتى وقت قريب. 

ــلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة قــــد حــظــرت  وكــــانــــت الـــسـ
الــتــعــامــل عــلــى الــعــمــالت املــشــفــرة منتصف 
العام املاضي، قبل أن تعود لتسمح به بعد 
فرض العديد من القيود، األمــر الــذي تسبب 
فــي حـــدوث تــذبــذبــات كبيرة فــي أســعــار تلك 
ــان حـــائـــزوهـــا قــــد حــقــقــوا  ــ الـــعـــمـــالت، وإن كـ
املنقضي 2017 وصلت  العام  مكاسب خالل 
بــدايــة  بــيــتــكــويــن  ملـــن اشـــتـــرى  إلــــى %2000 
كانون  ديسمبر/  بها حتى  واحتفظ  الــعــام، 
األول املاضي. وقال مصدر مسؤول في البنك 
املركزي الصيني قبل يومن إنه »يتعن على 
الــســلــطــات حــظــر الــتــعــامــالت املـــركـــزيـــة على 
األفـــراد والشركات  املــشــفــرة، ومــنــع  العمالت 
مـــن تــقــديــم الــخــدمــات املــرتــبــطــة بـــهـــا«. وأكـــد 
املسؤول عن وضع االستراتيجية في شركة 
نيويورك  من  تتخذ  التي  كابيتال«  »رفيقي 
إنـــغـــالنـــدر، أن بيتكوين  لــهــا، ســتــيــفــن  مــقــرا 
تــقــرر حــالــيــًا إذا مــا كــانــت هـــذه هــي اللحظة 
التي ستنهار فيها وتحترق. وسمحت لجنة 
تداول العقود املستقبلية للسلع في الواليات 
املتحدة األميركية لبورصة شيكاغو لعقود 
ــة شــيــكــاغــو  ــورصــ ــبــ ــارات، وأيـــــضـــــًا لــ ــ ــيــ ــ ــخــ ــ الــ
لــلــتــجــارة، وهــمــا مــن أكــبــر أســــواق املشتقات 
في العالم وأكثرها تنوعًا، ببدء التعامل في 
شهر  خــالل  للبيتكوين  املستقبلية  الــعــقــود 
ديــســمــبــر/ كــانــون األول مــن الــعــام املــاضــي، 
وهـــو مــا مــثــل دفــعــة كــبــيــرة للعملة. ووصــل 
الــتــطــورات إلى  سعر العملة فــي أعــقــاب تلك 
مــا يقرب مــن 20 ألــف دوالر، إال أنــه أخــذ في 
االنخفاض منذ ذلك الوقت بسبب التكهنات 
عن وضع قيود كبيرة على تداوالت العمالت 
املشفرة، وعلى رأسها عملة بيتكوين. وحذر 
العديد من البنوك املركزية في البالد العربية 

من التعامل في العملة املشفرة.

ــرة إال  ــيــ ــرارات األخــ ــ ــقـ ــ ــيـــات الـ لــلــحــد مـــن تـــداعـ
لتحاصر  تــصــاعــدت  املــعــيــشــيــة  األزمــــــات  أن 
إعالنها  النفط  لـــوزارة  ولــم يشفع  املواطنن. 
عـــن زيــــــادة 1800 مــتــر مــكــعــب مـــن الــبــنــزيــن 
ــهـــالك بـــل زادت األزمــــــة وأكـــد  ــتـ ملــقــابــلــة االسـ
أصــــحــــاب مـــحـــطـــات وقـــــــود فــــي حـــديـــثـــهـــم لـــ 
»العربي الجديد« أن ندرة الوقود ترجع إلى 

عدم وجــود مخزون كاف نافن ضخ كميات 
إضافية من قبل الوزارة.

وأكــدت وزارة النفط أكثر من مــرة أن موازنة 
الــعــام الــحــالــي ال تــشــمــل زيـــــادات فــي أســعــار 
ــر الـــدولـــة بـــالـــوزارة  املـــحـــروقـــات، وتــوقــع وزيــ
سعد الدين البشري في تصريحات صحافية، 

أخيرًا، انجالء األزمة كليا خالل أيام.
ــذت مــصــانــع املــشــروبــات الــغــازيــة ومــيــاه 

ّ
ونــف

الصحة، السبت املاضي، زيادات في األسعار 
زيــادة 40 %، وعزا  العبوات بنسبة  على كل 
ــغــــرف الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــضــل  ــاتـــحـــاد الــ عـــضـــو بـ
حجب اســمــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« الــزيــادات 
اإلنــتــاج بعد زيـــادة أسعار  الرتــفــاع تكاليف 
الكهرباء عالوة على ارتفاع مدخالت اإلنتاج 
بموجب زيادة سعر الدوالر الجمركي إلى 18 

فرض  بعد  الصناعات  سكر  وزيـــادة  جنيها 
ــا أدى إلــى  رســـــوم عــلــى الــســكــر املـــســـتـــورد مـ

ارتفاع الجوال إلى 1100 جنيه.
ومــــن جـــانـــبـــه، دعــــا الـــبـــرملـــانـــي عــبــد الــســخــي 
ــربــــي الـــجـــديـــد«  ــعــ عــــبــــاس فــــي حـــديـــثـــه لـــــ »الــ
املوقف  وإنقاذ  للتدخل  السودانية  الحكومة 
ــال  ــبــــالد. وقــ ــالــ ــادي الــــــذي يــحــيــط بــ ــتــــصــ االقــ
إن الــبــرنــامــج االقـــتـــصـــادي الــخــمــاســي فشل 
كـــمـــا فــشــلــت الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــوفـــيـــر الــحــلــول 
الحكومة  عباس  وطالب  للبالد  االقتصادية 
بــالــتــفــكــيــر وإعــــــاده الــنــظــر فـــي مــســالــة إدارة 
التحرر  بسياسات  يعرف  ما  عبر  االقتصاد 

االقتصادي.
ــرارا  ــ ــدر قـ ــ ــان الـــرئـــيـــس عـــمـــر الــبــشــيــر أصــ ــ وكــ
ــة لــــــدراســــــة زيــــــــــادة األجـــــــور  ــنـ بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـ

اللجنة  إن  الــعــام والــخــاص. وقـــال  للقطاعن 
مــهــمــتــهــا دراســـــــة زيـــــــادة األجـــــــور فــــي ضـــوء 

اإلجراءات األخيرة وما ترتب عليها.
لـــأجـــور 425 جنيها  األدنــــــى  الـــحـــد  ويــبــلــغ 
بينما بلغت تكاليف املعيشة لأسرة املكونة 
ــراد 4 آالف و121جــنــيــهــا تغطي  مــن أربــعــة أفـ
وفقا  املعيشة،  تكاليف  مــن  فقط   %16 نسبة 
لــــدراســــة رســـمـــيـــة ســـابـــقـــة أجــــراهــــا املــجــلــس 

األعلى لأجور )حكومي(.
ــدوة ســيــاســيــة،  ــر املــؤتــمــر الــوطــنــي فـــي نــ وأقــ
الــســبــت املــــاضــــي، بـــوجـــود أزمـــــه اقــتــصــاديــة 
حقيقية فــي الــبــالد، ودعـــا إلــى تكوين جسم 
يدفع بمقترحات األحزاب السياسية املشاركة 
في الحكومة  البالغ عددها 17 حزبًا من أجل 

وضع حلول إلنقاذ املوقف االقتصادي.

زلزال الغالء

»بيتكوين« تفقد 25% من قيمتها في يوم واحد

)Getty( ارتفاعات األسعار طاولت معظم السلع

)Getty( استقرار أسواق النفط)Getty( تهاوي سعر بيتكوين

)Getty( تراجع التضخم في دول منطقة اليورو

الحكومة تشّدد الرقابة 
على سوق العمالت 

لوقف نزيف الجنيه

صحية جيدة ألن زيادة املرتبات ستبتلعها 
االنهيار  عن  الناجمة  املتواصلة  االرتفاعات 
فــي ظــل توالي  الــســودانــي  املتواصل للجنيه 
الـــضـــخ غـــيـــر املــــســــؤول لــلــجــنــيــه الـــســـودانـــي 

بحجم أكبر من حاجة االقتصاد السوداني.
ــبــــالد لـــحـــزمـــة مــتــكــامــلــة مــن  كـــمـــا تـــحـــتـــاج الــ
الــســيــاســات املــالــيــة والــنــقــديــة واالقــتــصــاديــة 
ارتفاع  وتلجم  الحالية  الــغــالء  وطــأة  تخفف 
الــدوالر املتواصل أمام الجنيه وتشجع على 
ــواردات والبحث  زيـــادة اإلنــتــاج وتقلل مــن الــ
عـــن مــــــوارد بــديــلــة لــتــمــويــل املــــوازنــــة بــعــيــدا 
عــن الــجــمــارك ومــنــهــا تبني ســيــاســة محفزة 
التي  الحالية  السياسة  مــن  بــدال  لــلــصــادرات 
الجمارك،  إيــــرادات  لتزيد  االســتــيــراد  تشجع 
حــســب عــثــمــان. ورغـــم الــتــحــركــات الحكومية 

أزمات معيشية تحاصر السودانيين 
والركود يهّدد التجار

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات، أمــــس، أن انــخــفــاض 
أســـعـــار املـــكـــاملـــات الــهــاتــفــيــة واملــالبــس 
ــبـــب فـــــي تـــبـــاطـــؤ  ــسـ والــــــخــــــضــــــروات، تـ
نــمــو أســـعـــار املــســتــهــلــكــن )الــتــضــخــم(، 
فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول، كــمــا كــان 
مــتــوقــعــًا، عــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع سعر 
اليورو.  منطقة  في  والسجائر  الوقود 
معدل  استقر  أيــضــا،  للبيانات  ووفــقــًا 
البنك  الــذي يراقبه  التضخم األساسي 
املركزي األوروبي من دون تغيير ُيذكر.
وقـــــــــال مـــكـــتـــب اإلحــــــــصــــــــاءات الـــتـــابـــع 
ــــات(،  ــتـ ــ ــــوروسـ لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــــــي )يـ
إن تـــضـــخـــم أســــعــــار املــســتــهــلــكــن فــي 
الـــتـــســـع عـــشـــرة،  الــــيــــورو  دول مــنــطــقــة 
ســجــل 0.4% عــلــى أســـاس شــهــري، في 
على  و%1.4  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون 
أســــاس ســنــوي، انــخــفــاضــا مــن %1.5، 
بن  ومــن  الثاني.  نوفمبر/تشرين  فــي 

جميع املكونات، سجلت أسعار الطاقة 
أكبر زيادة على أساس سنوي بنسبة 
األول،  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ ــي  فــ  ،%2.9
املصنعة  غير  األغذية  زاد سعر  بينما 
املــكــونــن  هـــذيـــن  وبـــاســـتـــبـــعـــاد   .%1.9
املــتــقــلــبــن، أو مــــا يــطــلــق عــلــيــه الــبــنــك 
املركزي األوروبــي التضخم األساسي، 
ــــاس  أسـ عـــلـــى   %1.1 ــار  ــ ــعــ ــ األســ زادت 
ــــو نـــفـــس مـــعـــدل أكـــتـــوبـــر/ ســــنــــوي، وهـ
تشرين األول ونوفمبر/تشرين الثاني. 
ــراء االقــــتــــصــــاد أن  ــ ــبـ ــ ويــــــــرى بـــعـــض خـ
املــقــيــاس األفــضــل للتضخم األســاســي 
ــقـــط الـــطـــاقـــة  هــــو الـــــــذي ال يــســتــبــعــد فـ
واألغـــذيـــة غــيــر املــصــنــعــة، وإنــمــا أيضا 
التي  السلع  وهــي  والتبغ،  الكحوليات 
ــادة بــالــتــغــيــر فــي  ــ تـــتـــأثـــر أســـعـــارهـــا عــ

الضرائب الحكومية.
)رويترز(

ــفـــط الـــكـــويـــتـــي، بــخــيــت  ــنـ ــد وزيـــــــر الـ ــ أكــ
ــيــــة، حــتــى  ــه ال نــ ــ الــــرشــــيــــدي، أمـــــــس، أنــ
إنتاج  اتــفــاق خفض  مــن  للخروج  اآلن، 
الخام املبرم بن أوبك وبعض منتجي 
ــــاف الــرشــيــدي  الــنــفــط املــســتــقــلــن. وأضـ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الـــكـــويـــت، أن 
ــتــــاج الــــخــــام ســيــبــقــى  ــفــــاق خـــفـــض إنــ اتــ
لفترة طويلة وليس هناك تفكير حاليًا 
ــه«. وتــــابــــع، إن اجــتــمــاع  ــنــ ــلـــخـــروج مــ لـ
ــة املــشــتــركــة بــن وزراء  ــوزاريـ الــلــجــنــة الـ
للبترول  املــصــدرة  الــبــلــدان  مــن منظمة 
)أوبـــــــك( واملــنــتــجــن املــســتــقــلــن املــقــرر 
عـــقـــده بــعــد غـــد ســيــركــز عــلــى مــراجــعــة 

نسب االلتزام بتخفيضات اإلنتاج.
وأشـــار الــرشــيــدي إلــى أن نسبة الــتــزام 
ديسمبر/  فــي   %125 بــلــغــت  املــنــتــجــن 
العام املاضي و%106  كانون األول من 

األنباء  وكالة  بأكمله، حسب   2017 في 
الكويتية )كونا(. وقال: »نحن لم نناقش 
ولم نفكر في الخروج من هذا االتفاق. 
نحن سعداء أن هذا االتفاق وصل إلى 
مرحلة من النضوج ووصلنا إلى سوق 
مستقرة وسوف ندعم )السير( في هذا 
االتجاه«. وتوقع الوزير الكويتي زيادة 
الطلب العاملي على الخام بما بن 1.5 
و1.6 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا هـــذا الــعــام 

ليفوق جميع التقديرات.
وبــــدأ األعـــضـــاء فـــي أوبــــك ومــنــتــجــون 
ــا، مــطــلــع  ــيـــ ــ مـــســـتـــقـــلـــون بـــقـــيـــادة روسـ
 1.8 بـــنـــحـــو  اإلنـــــتـــــاج  ــفـــض  خـ  ،2017
مليون برميل يوميًا، ملدة 6 شهور، ثم 
تم تمديد االتفاق الحقًا أكثر من مرة 
بــحــيــث يــنــتــهــي فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 

األول 2018.

انخفاض أسعار المالبس 
والخضروات بمنطقة اليورو

الكويت: ال خروج من اتفاق 
خفض إنتاج النفط

مال وناس

ما زالت تداعيات موجة الغالء تضرب األسواق السودانية التي أصبحت 
ظل  في  بالمبيعات  الحاد  التراجع  بعد  الكساد  من  بمزيد  مهّددة 
ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين تحاصرهم األزمات المعيشية 

من كل جانب

شّددت الحكومة السودانية الرقابة على أسواق العمالت، خالل الفترة 
األخيرة، وألقت القبض على المخالفين، وقامت بتحويلهم للمحاكمة. 
أمس،  من  أول  الخرطوم،  في  محكمة  قضت  السياق،  هذا  وفي 
مدانين  على  ــوام  أع  10 بالسجن 
األجنبي،  بالنقد  المتاجرة  بتهمة 
دوالر،  آالف   10 بمصادرة  وأمــرت 
مزيفة.  يــورو  ألف  مبلغ  ــادت  وأب
وكان رئيس القضاء أصدر منشوًرا 
تتعلق  التى  القضايا  تحاكم  بــأن 
الذهب  وتهريب  األجنبي  بالنقد 
وغسل األموال واإلضرار باالقتصاد 
ــي، ضــمــن اخــتــصــاصــات  ــن ــوط ال

محكمة اإلرهاب.

عقوبات على تّجار السوق السوداء

رؤية

جواد العناني

النمو  لتوقعات  قــراءة جديدة  أخيرًا،  الدولي،  النقد  أصــدر صندوق 
لعام 2018 سوف يصل  املتوقع  النمو  أن معدل  أكد فيها  العاملي، 
إلى 3.2%. وهذه نسبة جيدة في عمومها إن صّحت، لكن نصيب 

االقتصادات العربية منها قليل. 
أكــثــر مــن %2.5،  إلــى  النمو فيها  لــن يصل مــعــدل  العربية  فــالــدول 
 
ً
طر وآخــر. ولعل دوال

ُ
على أحسن األحـــوال، مع تفاوت كبير بني ق

ــارات، وقــطــر، واملــغــرب، والــجــزائــر، وربــمــا الــعــراق  ــ مثل مــصــر، واإلمـ
والسودان، ستصل معدالت النمو فيها إلى ما فوق 3%، أما الباقون 

فسوف يكون معدل النمو أقل من ذلك.
نائب  أثــار  للعام 2018،  العامة  األردنية  املوازنة  قانون  نقاش  وفي 
الرفاعي،  الـــوزراء األســبــق، سمير  رئيس مجلس األعــيــان ورئــيــس 
بـــدورة  الــعــام 2018،  ــــي، خـــال  يــمــر االقــتــصــاد األردنـ احتمالية أن 
الكساد التضخمي، أو التباطؤ التضخمي. وأعتقد أن هذا املصطلح 
أن يمر االقتصاد األردنــي  التوقف عنده، ودرس احتمال  يستحق 
خال العام 2018 بدورة الكساد التضخمي، أو التباطؤ التضخمي. 
العاملي باستثناء  االقتصاد  السبعينيات، مر  النفط في  فــورة  بعد 
اقتصادي،  انكماش  وأحيانًا  تباطؤ  بفترة  للنفط،  املصدرة  الــدول 
مصحوبًا بــارتــفــاع كبير فــي األســعــار، والــســبــب أن ارتــفــاع سعر 
النفط أدى إلــى رفــع كلف اإلنتاج من دون زيــادة في فــرص العمل، 
بل أدى تباطؤ الطلب إلى استقرار األجور النقدية، وتراجع األجور 
الحقيقية، بفعل التضخم.  وبسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب، 
أدى ذلك إلى زيادة نسب البطالة، وهكذا صارت العاقة بني التضخم 
والبطالة إيجابية طردية، أي أن زيادة أحدهما تؤدي إلى زيادة اآلخر.

البريطاني، فيليبس، قد أجــرى بحثًا إحصائيًا  وكــان االقتصادي 
عن بريطانيا، أكد فيه أن إحصاءات الستني سنة التي سبقت نشر 
املقال عام 1959، كشفت أن العاقة بني التغير في البطالة والتغير 
في التضخم سالبة عكسية. أي أن زيادة البطالة تعني تراجعًا في 
معدالت التضخم، وأن الزيادة في التضخم تعني تراجعًا في معدل 

البطالة. 
 تعتمد على منحنى 

ً
وقد تبنت بعض الدول سياساٍت تصحيحية

بعض  مــن  للتخلص  األســـعـــار،  بــارتــفــاع  حــيــث سمحت  فيليبس، 
البطالة، أو سمحت بزيادة البطالة لتقليص االرتفاع في األسعار.

ــد تــصــّدى  ولــذلــك أضــحــت دورة الــتــبــاطــؤ الــتــضــخــمــي مــحــيــرة. وقـ
لتفسيرها اقتصاديون، أمثال البريطاني ميد، والحائز على جائزة 
نوبل في االقتصاد، فريدريك فون هايك. ولكن الظاهرة اختفت، بعد 
استقرار أسعار النفط واملواد الخام، حتى إبان الفترة التي سبقت 
األزمة االقتصادية عام 2008، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 

ما يقارب 140 دوالرًا، حدا أعلى. 
ولم يحصل تضخم، ألن العالم كان قد اكتسب خبرة في هذا األمر، 
مــا أدى بالبنوك املــركــزيــة إلــى خفض أســعــار الــفــوائــد، وإذكـــاء نار 

املضاربة على السلع واألوراق املالية. 
أما الدول العربية، فتعاني من ارتفاع أسعار املواد، حيث إن كثيرًا 
ــادة مــســتــورداتــهــا، أو  ــحـــروب، أو بسبب زيــ الــفــن والـ مــنــهــا، بفعل 
بسبب ارتفاع الدوالر خال العامني 2016 و2017، أو بسبب هبوط 
وارداتها الخارجية، وزيادة اعتمادها على املوارد الداخلية، فقد نتج 
عن هذا هبوط في االستثمار ومعدالت النمو، وزيادة في األسعار، 
البطالة  التوظيف، حيث تظل معدالت  من دون أن تتحسن صــورة 

ثابتة أو تزيد تدريجيًا.
ــب نفسه الــويــات االقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عن 

ّ
الـــذي جــن أمـــا األردن، 

مشاركته في حروب دامية ال طائل منها وال فائدة، فقد عانى من 
نقص موارده املالية. وحيث إن صندوق النقد الدولي يطالب األردن 
املحلي اإلجــمــالــي، والتي  الــنــاتــج  إلــى  الــعــام  الــديــن  بتخفيض نسبة 
فاقت 95% خــال عــام 2017، قــد وجــد نفسه يخلق أزمــة تمويل 
خانقة للقطاع الخاص وقطاع األسر، ما قلل من قدرتها على الطلب. 
ولكن عودة أسعار الفائدة إلى االرتفاع، مع ارتفاعها على الدوالر، 
والنقص  التعليم والصحة،  والتعثر في خدمات  التكاليف،  وارتفاع 
في خدمات النقل العام، قد أثقلت كاهل موازنات الشركات واألسر 

واألفراد. 
مــا جعل  املــســاعــدات،  البطالة، وقــلــت  الطلب، وزادت  تــراجــع  ولــذلــك، 
املقام )أو الناتج املحلي اإلجمالي( يزيد بنسبة متواضعة، بينما زاد 
العجز في املوازنة، وزاد بالطبع معها حجم الدين العام، بنسبة أعلى 

 من الزيادة في الناتج املحلي اإلجمالي.
ً
قليا

الغاء  للنفط من ظاهرة  والــدول املصدرة  الخليج  وقــد تعاني دول 
والتباطؤ االقتصادي. وذلك ألن تحسني املوازنات العامة، في الدرجة 
األولى، يأتي على حساب زيادة الضرائب والرسوم وإلغاء الدعم، ما 
يسبب ارتفاعًا في األسعار، وتراجعًا في مداخيل األفراد واألسر، 
فيقل اإلنــفــاق على االســتــهــاك، وكــذلــك يحصل تــطــور داعـــم لذلك 
في سوق النقد، حيث ترتفع كلف االقتراض، ما يؤثر على الطلب 
على السلع الدائمة والعقار. وهكذا، يحصل تراجع في اإلنفاق على 
االستهاك واالستثمار، وتقل فرص العمل، وتتراجع معدالت النمو.

فــإن هــذا سينطوي على صعوبات في  التوقعات،  تــأكــدت هــذه  إذا 
لتصويب  املطلوبة  التصحيحية  األدوات  إن  االقتصاد، حيث  إدارة 
هذه الدورة، أو اختزالها من جانبني )التضخم والبطالة( إلى جانب 
أسهل  واملالية  النقدية  بالوسائل  لها  التصّدي  مهمة  يجعل  واحــد، 

بكثير من مهمة التصدي للدورة املعقدة ذات القرنني.
 
ً
وبالطبع، فإن التصحيح غير إعادة الهيكلة، فالغاء املستمر، ممثا

طريق  عــن  يصحح  ال  املعيشة،  لتكاليف  القياسي  الــرقــم  بــارتــفــاع 
 .

ً
زيادة البطالة، ألن البطالة ترتفع أصا

وإذا أردنا إيجاد فرص عمل عن طريق زيادة اإلنفاق العام، فإن هذا 
قد يوجد فــرص عمل إضافية، لكن زيــادة االستهاك لن تحصل 
إال إذا وسعنا العجز في املوازنة، وهذا بحد ذاته يتطلب تصحيحًا. 
وال تنتهي املــشــكــلــة عــنــد هـــذا الــحــد، بــل إن املــطــلــوب املـــواءمـــة بني 
الهيكلة طويلة األجل،  التصحيح قصيرة األجــل وإعــادة  سياسات 
من  الهيكلة  صفو  يعكر  القصير  املـــدى  فــي  التضخم  فاستمرار 
من  ويقلل  الحكومية،  املــوازنــة  يفيد  التضخم  أن  األولـــى  ناحيتني؛ 
رفــاهــيــة األفــــراد، ويتسبب فــي نقل األمــــوال مــن أصــحــاب الــدخــول 
الثابتة، كاملوظفني والعمال، إلى أصحاب الدخول املتغيرة أصحاب 

العمل. 
برامج  على  سيؤثر  القصير  املـــدى  فــي  الخلل  أن  الثاني  والسبب 
اإلصــاح في القطاع العام، وفي إعــادة تطوير االقتصاد بعيدًا عن 
لكن  العربية،  الحكومات  تتبناه  الــذي  الــرفــاهــي  الريعي  االقــتــصــاد 
الــذات صعبًا  على  االعتماد  زيــادة  في  االستمرار  يجعل  التضخم 

سياسيًا، والناس ترى مداخيلها تتآكل بعد التضخم والبطالة.

هل تعود دورة الكساد 
التضخمي؟
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دالل البزري

امــرأتــان مــن ســوريــة. رزان زيــتــونــة ورقــّيــة 
أشياء  إبــراهــيــم.  بنيسان  املــعــروفــة  حسن 
تــفــّرقــهــمــا. رزان دمــشــقــيــة نــشــأت  كــثــيــرة 
فــي بــيــئــة مــتــحــّررة مــن الــطــبــقــة الــوســطــى. 
رقـــّيـــة كـــرديـــة شـــّبـــت فـــي إحـــــدى ضــواحــي 
الــّرقــة الشعبية املــحــافــظــة. األولــــى ســافــرة 
بة. األولى 

َّ
والثانية محجبة، وبعد ذلك منق

درست املحاماة، والثانية درست الفلسفة 
ثــانــوي. األولــى  وأصبحت أســتــاذة تعليم 
ــاوزات الــنــظــام  ــ ــــجـ ــــق بـــاحـــتـــراف كــــل تـ

ّ
تــــوث

وجرائمه، على الورق، ترسله إلى املحافل، 
رزان  الــواضــح،  بتوقيعها  املــقــاالت  تكتب 
زيــتــونــة؛ والــثــانــيــة تــرصــد كــل مــا يحصل 
الــّرقــة، وال تتجاوز جغرافيته،  حولها في 
تنشره على »فيسبوك« باسمها املستعار، 
مـــا يــمــنــحــهــا حــريــة كــبــيــرة فـــي وصــــف ما 
تعيشه، هي وأقرانها، فيما األولــى تكتب 
»على ورقة أضيق من خرم االبرة« )بحسب 
عــبــارتــهــا(. فــاألولــى تــتــحــّرك تــجــول تظهر 
وتختبئ، من شقٍة إلى أخرى، من العاصمة 
رة  إلى ريفها في دوما؛ فيما الثانية متسمِّ
الــّرقــة، تتجول في أحيائها  في بيتها في 
نشأتها،  ظــروفــهــا،  الــنــقــاب.  وراء  متخفية 
سياق حياتها، ال يسمحون لها باالنتقال 
ــــك. بـــلـــى، هـــنـــاك إمــكــانــيــة  إلــــى أبـــعـــد مـــن ذلـ
للهروب إلى املناطق الكردية، لكنها تأبى، 
 بالبقاء في الرقة.  ومجال األولى 

ّ
تتشبث

كمال عبد اللطيف

ــام الــذكــرى الــســابــعــة النــطــاق  حــلــت قــبــل أيـ
املظاهرات السلمية التي مألت الشوارع في 
إلى  تدريجيًا  انتقلت  ثــم  التونسية،  املـــدن 
مــيــاديــن أخــــرى، فــي أغــلــب الــــدول العربية، 
 مــن عــامــات تــاريــخ جديد، 

ً
ل واحــــدة لتشكِّ

التي  السياسي  يرتبط بمشاريع اإلصــاح 
السياسية،  ثقافتنا  فــي  وتــبــلــورت  نــشــأت 

طوال عقود القرن العشرين. 
 أن نـــتـــســـاءل، ونـــحـــن نــتــأمــل نــتــائــج 

ُّ
َيـــِحـــق

ــعــاِيــن الصعوبات 
ُ
مــا جــرى وتــداعــيــاتــه، ون

تـــواجـــه إرادة اإلصــــاح  الــتــي  واملــمــانــعــات 
ــا زال  والــتــغــيــيــر فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا، هــــل مــ
الــتــغــيــيــر مــمــكــنــًا؟ ونـــحـــن ال نـــشـــك فــــي أن 
ــِلـــّحـــًا في  الــتــغــيــيــر كــــان وســيــظــل مــطــلــبــًا ُمـ
التغيير  أن  افــتــرضــنــا  ســـواء  مجتمعاتنا، 
ــارات الــــتــــي أطـــاحـــت  ــ ــــجـ ــفـ ــ ـــل فــــي االنـ

ِّ
املـــتـــمـــث

رؤوس أنظمة سياسية سنة 2011 قد أنتج 
ِتج، ففي كل األحوال، 

ْ
املطلوب منه أو لم ُين

مراجعة  أن  إال  أمــرًا مطلوبًا،  التغيير  يظل 
ــتـــي أوصـــلـــتـــنـــا إلــيــهــا  الـــنـــتـــائـــج واآلفــــــــاق الـ
االنفجارات املذكورة، تدعونا إلى التساؤل 
رهــا، في  عــن أولــويــات التغيير كما نــتــصــوَّ

ضوء ما يجري اليوم أمامنا.
رنا سؤال  يستوعب سؤال التغيير في تصوُّ
فــي شموليته، بحكم  الــســيــاســي  اإلصــــاح 
ــل املــنــاســبــة لــاقــتــراب  ــداخـ ــدُّ مـــن املـ ــَعـ أنــــه ُيـ
ــروع الـــديـــمـــقـــراطـــي. وقـــد  ــ ــشـ ــ مــــن دوائــــــــر املـ
تــبــلــورت املــامــح الــكــبــرى لــهــذا الــســؤال في 
األدبيات السياسية العربية، لحظة تركيب 
ــة مـــا بعد  الــنــهــضــويــن الـــعـــرب صــــورة دولــ
ـــمَّ بــنــاء الــعــامــات األولــى 

َ
الــحــمــايــة، حيث ت

ازدواجية دولتنا  الكبرى لنقد  والشعارات 
التي ما تزال تخلط بن التقليد السلطاني 

املتوارث وبعض مظاهر الدولة الحديثة. 
دًا،  ُمجدَّ اليوم  الذي نطرحه  التغيير  سؤال 
ونـــحـــن نــفــكــر فــــي مـــآلـــنـــا الـــســـيـــاســـي، بــعــد 
االنــفــجــارات الــتــي احتفينا بــهــا، وبــاآلمــال 
الــتــي أنــعــشــت حــيــاتــنــا، لــعــلــنــا نــتــمــّكــن من 
ل مجتمعاتنا للتحديث 

ُّ
َمث

َ
ت رصد درجــات 

ــدوده، بــمــبــادئــه ومــقــدمــاتــه  ــ الــســيــاســي وحــ
اإلنــســان واملجتمع  إلــى  النظر  فــي  الكبرى، 

عيسى الشعيبي

فعلهما  والخذالن  بالغضب  الشعور  فعل 
في أوساط النخبة السياسية الفلسطينية، 
ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــًا فــــــي الـ خــــصــــوصــ
قـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، وقد 
تجلى ذلك على أوضــح صــوره في الكلمة 
الفلسطيني،  للرئيس  املطولة  االفتتاحية 
مــحــمــود عــبــاس، ثــم فــي الــبــيــان الختامي 
الـــصـــادر عـــن اجــتــمــاعــات الـــــدورة الــثــامــنــة 
والعشرين للمجلس املركزي الفلسطيني، 
ــذي انـــعـــقـــد وســـــط مــــا يـــشـــبـــه اإلجــــمــــاع  ــ ــ الـ
ــلــــى ضــــــــــرورة إعــــــــــادة الـــنـــظـــر  الــــوطــــنــــي عــ
فـــي كـــل مـــا يــتــصــل بـــاملـــســـار الــتــفــاوضــي، 
املعتمد منذ نحو ربــع قـــرن، مــن املــراوحــة 
ــا يـــلـــزم من  ــكـــان نــفــســه، وإجــــــراء مـ عــلــى املـ
املراجعات املؤدية إلى كسر الحلقة املفرغة 
ــلــــت الـــوضـــع  ــتـــي أوصــ ــات، الـ ــاومــ ــســ مــــن املــ

الفلسطيني إلى ما هو عليه.
وبما يرقى إلــى حد اإلجــمــاع، بالنصابن 
املركزي  املجلس  قرر  والعددي،  السياسي 
ــر( هـــذا  ــغــ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي املــــصــ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ )الـ
ــل إلـــــى حــن  ــيـ ــرائـ ــإسـ تــعــلــيــق االعـــــتـــــراف بـ
ــة فــلــســطــن عـــلـــى حــــدود  ــا بــــدولــ ــتـــرافـــهـ اعـ
الــعــام 1967، وإلــغــاء قــرارهــا ضــم الــقــدس، 
ووقـــف االســتــيــطــان، وجـــدد قـــراره السابق 
األمني،  التنسيق  بوقف   2015 في  املتخذ 
الــقــرارات/  إلــى جــانــب سلسلة طويلة مــن 
الــتــوصــيــات الــخــاصــة بــمــعــالــجــة عـــدد من 
القضايا املطروحة على جدول االهتمامات 
الوطنية، بما في ذلك تكليف قيادة منظمة 
مرحلة  مــن  االنــتــقــال  على  العمل  التحرير 
الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة املستقلة، 
االقتصادية  التبعية  عاقة  من  واالنفكاك 
ــاريـــس(، وإنـــهـــاء كـــل مـــا لـــه صلة  )اتـــفـــاق بـ
بــاملــرحــلــة االنــتــقــالــيــة مـــن عــمــلــيــة أوســلــو، 

املنتهية مدتها عام 1999.
لـــم تـــأت هـــذه الــتــوصــيــات املــلــزمــة نتيجة 
رجحان كفة الصقور في املجلس املذكور، 
كما يبدو للوهلة األولى، أو بفعل ضغوط 
يمكن  مــا  أقصى  باتخاذ  املطالب  الــشــارع 
مـــن املــــواقــــف املــتــحــديــة لــصــلــف إســرائــيــل 
وعربدتها األمنية والسياسية، وإنما أتت 
لدى  السائدة  الذهنية  الحالة  عن  تعبيرًا 
كــتــلــة الـــوســـط املــركــزيــة الــــوازنــــة، املمسكة 
ــرارات فـــي كـــل مـــن املــنــظــمــة  ــ ــقـ ــ بــمــفــاتــيــح الـ
والسلطة والحكومة والحركة )فتح(، هذه 
الــكــتــلــة الــتــي يــســاورهــا حــس طــــاٍغ بفشل 
الـــرهـــان الــــذي عــقــدتــه عــلــى خــيــار الــســام، 
عــام 1993، وتسودها  هــذا خيارها  وكـــان 
أيضًا الخشية مــن إضــاعــة كــل مــا أنجزته 
على طريق مشروع  متراكمة  مكاسب  من 
االستقال الوطني، األمر الذي دفعها دفعًا 
إلى التماهي مع الرغبة الشعبية الجامحة 
املــطــروح عليها  للتحدي  االســتــجــابــة  فــي 
أخيرا من الرئيس األميركي، وتحديدًا في 

موضوع القدس.
ــه قـــبـــل، وال  ــــؤال الــــــذي لـــيـــس لــ ــــسـ ولـــعـــل الـ
بـــعـــده بـــعـــد، هــــو هــــل ســيــتــم تــنــفــيــذ هـــذه 
الـــتـــوصـــيـــات/ الــــقــــرارات عــلــى أرض واقـــع 
سياسي اجتماعي اقتصادي أمني معقد، 
أحسب أن تفاصيله الدقيقة لم تكن غائبة 
عن أذهان املؤتمرين، الذين يدركون تمام 
بــاالحــتــال  الــقــائــمــة  الــســلــطــة  أن  اإلدراك 
تملك ما ال ُيحصى من األوراق والضغوط 
ــادرة عــلــى إجـــهـــاض كـــل مـــا صــــدر عن  ــقــ الــ
الــذي اتخذ الحد األعلى  املجلس املركزي، 
ــاطـــب وجــــــدان  ــاٍت تـــخـ ــهــ ــوجــ املــــتــــاح مــــن تــ
أمنياتهم،  سقف  وتامس  الفلسطينين، 

هو كل ســوريــة، خصوصًا دمشق؛ تتنقل 
بن أهالي السجناء واملحاكم والتظاهرات 
املنكسرة  القلوب  خــواطــر  تجبر  الــخــطــرة. 
ــل. فــيــمــا مــجــال  ــ وتــشــعــل فـــي روحـــهـــم األمــ
 ومــا 

ً
الــثــانــيــة أضــيــق، مــا تعيشه مــبــاشــرة

لــكــل غيرية  يعيشه أهــلــهــا وأهـــل املــديــنــة؛ 
السياسية  فالتجربة  وأدواتـــهـــا.  سياقها 
ــنـــوات،  لــــألولــــى طـــويـــلـــة، عـــمـــرهـــا عـــشـــر سـ
أســـســـت فــــي أوائـــلـــهـــا املــنــظــمــة الـــســـوريـــة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان. فــيــمــا ال تــمــلــك الــثــانــيــة 
ة الــكــتــب الفلسفية  أيـــة تــجــربــة، غــيــر قــــراء
األولــــى محاطة  لــذلــك،  املــراهــقــن.  وتعليم 
باألصدقاء الناشطن، من أجيال مختلفة، 
والثانية وحيدة؛ في األيام القليلة املعفاة 
مـــن بــطــش الـــنـــظـــام، تـــذهـــب إلــــى املـــدرســـة، 
ثم  البعثية.  املــديــرة  عليها  ط 

ّ
تتسل حيث 

مع قــدوم »داعـــش«، يفرض عليها الحكام 
)لكنهم  »الشرعية«  الداعشيون مناهجهم 
يــتــركــون املـــشـــروع بــرمــتــه بــعــد أن يــشــتــّد 

عليهم القصف(.  
األولى، رزان، لم يحمها اسمها وإنجازاتها، 
وراء  يها 

ّ
تخف ينفع  لــم  كــذلــك،  الثانية  وال 

اسم مستعار ونقاب ثقيل فرضه »داعش« 
على نساء الّرقة، عندما تسلم السلطة بعد 
ضــربــه املــجــمــوعــات اإلســامــيــة املــنــافــســة. 
ــنــــتــــان اخــتــفــتــا عــــن الـــنـــظـــر. الــثــانــيــة  واإلثــ
اعتقلها »داعش«، وقتلها صراحة، بعدما 
كــثــر وصــفــهــا لــجــرائــمــه وتـــجـــاوزاتـــه. قــال 
رجــالــه ألهــلــهــا، بــعــد أســبــوع مــن خطفها، 

»فــيــســبــوك« لتكشف عــن وجــهــهــا فتصبح 
مـــشـــهـــورة. واالثـــنـــتـــان خــفــق قــلــبــهــمــا بــقــوة 
فـــي الــلــحــظــات األولــــــى لـــلـــثـــورة الـــســـوريـــة، 
عهدها الذهبي القصير )دائمًا خاطفة، تلك 
قلبيهما  الــتــي جعلت  والــفــرحــة  الــعــهــود(، 
بلسانهم  السورين  انطاقة  على  يطيران 
املنتشية،  وغنائهم ورقصهم وتظاهراتهم 
قن أن هذا هو صوتهم، املرتفع  غير مصدِّ
 عليهم 

ّ
أن ينقض الرحب.. قبل  الفضاء  في 

الطريق  الثقيلة، ويفسح  بأسلحته  النظام 
الستبداله بحركاٍت سلفية، ثم »جهادية«. 

ــوازى مـــع أحــــداث  ــتــ ــرأتــــن يــ كــــان مـــســـار املــ
ــي الــــبــــدايــــة تـــرفـــعـــان  ــ بــــادهــــمــــا. كـــانـــتـــا فـ
ثــم بقيتا  الــنــظــام،  صوتيهما ضــد جــرائــم 

عــــلــــى الـــــصـــــوت نــــفــــســــه، عــــنــــدمــــا تــــحــــّررت 
مــجــمــوعــاٍت  أســـر  فــي  مناطقهما، ووقــعــت 
دينيٍة متطرفة: »جيش االســام« في حالة 
 مع مجموعات 

ً
رزان، بعدما خاض معركة

سلفية أخرى، إثر تحريرها. و»داعش« في 
ان 

َ
حالة رقية، بعد معارك مماثلة؛ فالحليف

املوضوعيان، وربما غير املوضوعين، أي 
النظام و»الجهادين«، من بن النقاط التي 
الــتــقــوا عليها أنــهــم ال يــطــيــقــون نــســاًء من 
العيار. نساًء يعشقن سورية، ومعها  هذا 
 ،

َ
الــحــريــة، نــســاء يــقــصــدن تــمــامــًا مــا يكتنب

قنه؛ بنوع من الكرم الحاتمي يشعلن  يصدِّ
ــن؛ فــتــكــون  ــهــ ــروحــ الـــكـــلـــمـــات، بـــعـــقـــلـــهـــن، بــ
الكلمات وهجًا حــارًا. ال شــيء يخيفهن، ال 
يوقفهن حرمان أو احتمال موت؛ شجاعة 
العارفات أن موتهن سوف يحيي كلماتهن. 

شهيدات الكلمة الحرة حقًا. 
بــالــخــروج من  رزان ترفض عــروضــا كثيرة 
دوما، من سورية كلها. من دوما خصوصًا 
الــتــي اعــتــقــدت أنــهــا تــحــمــيــهــا مـــن ماحقة 
الــنــظــام لــهــا، بــعــدمــا تــلــقــت رســـالـــة تــهــديــٍد 
ــم »جــيــش  ــرائــ واضــــحــــٍة بــســبــب كــشــفــهــا جــ
اإلســــــام« وتـــجـــاوزاتـــه. ورقـــيـــة كـــذلـــك، وقــد 
أصبحت تعاني من »كرديتها«، والتعصب 
»العروبي« ملن حولها. اإلثنتان تستخدمان 
من  بــد  ال  كــان  »إذا  تقريبًا:  ذاتــهــا  الكلمات 
املـــوت، فلنمت واقــفــن، مثل الــشــجــرة«. هي 
أيــضــًا صــرخــت بما  لــرقــيــة. ورزان  كــلــمــات 
يــشــبــهــهــا، بـــوجـــه مـــن كــــان يـــعـــرض عليها 

مساعدته على الهروب »كا لن أترك بلدي.. 
ــدًا«. لــن يــرحــلــن، لــن يــخــرجــن.. تكثر  ــ أبــــدًا أبـ
الــغــيــوم الـــســـوداء، وكـــل واحــــدة تــأخــذ على 
عاتقها إعادة توليد أمل جديد، ولو ضئيا، 
 يــتــســلــل من 

ٌ
ــل ــ ــام. أمـ ولــــو مــنــتــزعــا مـــن الــــركــ

فراغات األسطر وهوامش الكلمات؛ يتصّدى 
النهاية،  للشك واألنانية والــامــبــاالة. وفــي 
قـــاومـــتـــا واســتــشــهــدتــا. وال فــــرق جــوهــريــا 
الحّية.  ة والشهيدة 

ّ
الحق الشهيدة  هنا بن 

ورقــّيــة  زيــتــونــة  رزان  الشابتن،  فــي حكاية 
حسن، قدٌر ال بأس به من تنّوع سورية، ومن 
تاريخها اآلن، أي منذ انفجار أملها، وحشية 
األســــــد، وحــشــيــة بـــدالئـــه مـــن اإلســـامـــيـــن، 
ممارسات اإلثنتن، بالتواريخ واألمكنة. ثم 
النهايات هي خاتمة معاني  وكــل  النهاية. 
الــحــيــاة. مــنــاســبــة كـــل هـــذا الـــكـــام؟ كــتــابــان 
رزان  عــن  األول  مــؤخــرًا:  صـــدرا  بالفرنسية 
رزان  التوهج. حكاية  »عن  عنوانه  زيتونة، 
زيتونة محامية سورية«. للكاتبة الفرنسية 
جوستن أوجيي. والثاني عنوانه »وحيدة 
في الرقة« للصحافية السورية - الفرنسية 
ن بالفرنسية 

َ
العنوان أنقل  هالة قضماني. 
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ر، في ضوء ما سبق، أن  والتاريخ. ونتصوَّ
وثقافتنا  مجتمعنا  فــي  الــيــوم  يحصل  مــا 
ــواء فـــي فـــضـــاء الــخــطــابــات  ــ الــســيــاســيــة، سـ
ــل الــعــوالــم االفــتــراضــيــة، أو  ر، داخــ والــــصــــوَّ
في مستوى األحــداث والوقائع، يندرج في 
ســيــاق مــجــمــوعــة مــن املــخــاضــات املرتبطة 
بــمــســارنــا الــتــاريــخــي الـــعـــام، حــيــث نــواجــه 
ــبــهــا، 

َّ
يــــات كـــنـــا نــتــجــن ــن تــــحــــدِّ مـــجـــمـــوعـــة مــ

خوفًا مــن مــواقــف وأحـــداث قريبة مما يقع 
الـــيـــوم بــيــنــنــا. وال شـــك فـــي أن مــحــصــلــة ما 
ــيــــرة فـــي املــشــرق  جــــرى فـــي الـــســـنـــوات األخــ
واملغرب العربين سيراكم خبرات سياسية 
ــرار حــاجــتــنــا  ــمــ ــتــ وتـــاريـــخـــيـــة ســـتـــؤكـــد اســ
زم، من 

َّ
املـــاســـة إلــــى الــتــغــيــيــر الــثــقــافــي الـــــــا

الداعمة لتطلعاتنا  الــروافــع  ل  أجــل أن يشكِّ
السياسية.  

ال ينبغي إغفال التأكيد هنا أننا ال نتصور 
فالتغيير  تنتظرنا،  الــتــي  املــعــركــة  سهولة 
، وطريقنا 

ً
ع إليه ليس أمرًا سها

َّ
الذي نتطل

نحوه مفتوٌح على مشروع منازالٍت جديدة 
فــي مــجــاالت عـــديـــدة، بــهــدف تــعــويــد الـــذات 
عــلــى مــواجــهــة أســئــلــة الــتــاريــخ واإلصــــاح، 
تــعــويــدهــا عــلــى املـــواجـــهـــة بــالــتــضــحــيــات، 
التي تنذر الغالي والنفيس لانتصار على 
أعباء التاريخ. وما سيصنع لحظة حصول 
، في  ــه، َســـُيـــَعـــدُّ ــيـ الــتــغــيــيــر الـــــذي نــتــطــلــع إلـ
لتراكم  محصلة  بمثابة  والنهاية،  البداية 
تاريخي، قد ال نكون اليوم على بّينٍة تامة 

من مختلف أبعاده وأفعاله.
التغيير  اليوم في معضات  وعندما نفكر 
الـــســـيـــاســـي املـــســـتـــجـــدة فــــي مــجــتــمــعــنــا، ال 
ــول إن مـــعـــركـــة اإلصــــــاح  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــردد فـ ــ ــتـ ــ نـ
ــيــــاســــي، الــــتــــي نـــعـــيـــش مـــنـــذ ســـنـــوات  الــــســ
جـــوانـــب مـــن أطـــوارهـــا الـــجـــديـــدة، لـــم تتجه 
لـــة مـــا جــــرى ويـــجـــري في  بــعــد إلــــى مـــســـاء
مــجــتــمــعــاتــنــا، فـــي ضــــوء مــتــطــلــبــات ثــقــافــة 
ــم تــســتــطــع  الــتــغــيــيــر وأســـئـــلـــتـــه وآفـــــاقـــــه. لــ
الثقافة السياسية التي نشأت على هامش 
مــعــاركــنــا األخـــيـــرة أن تــبــلــور، فـــي نــظــرنــا، 
مشروعًا في الدفاع التاريخي عن الحداثة 
ــب عــن ذلــك مــا ُياحظ 

َّ
السياسية. وقــد تــرت

مـــن هــشــاشــة ثــقــافــة اإلصــــــاح والــتــغــيــيــر، 
ل الديمقراطي.  املواكبة لتجاربنا في التحوُّ

بمن فيهم الغائبون عن االجتماع ألسباب 
بيان  ومــضــى  مختلفة.  وذرائـــع  متهافتة، 
املــجــلــس ربــمــا إلـــى مـــا هـــو أكــثــر مــمــا كــان 
مــتــوقــعــًا مــن مــجــلــٍس شـــاخ رجـــالـــه، الــذيــن 
ــم تــجــد  ســـبـــق لـــهـــم أن اتــــخــــذوا قـــــــــراراٍت لــ

طريقها إلى التنفيذ.
بعض ما صدر عن املجلس املركزي قابل 
للتطبيق في حــّده األدنــى، وبشكل ُمــرٍض 
الشعبية.  املقاومة  تصعيد  مثل  ومقبول، 
وهناك ما يصعب، حتى ال نقول يستحيل 
ــظـــور، وهــــو كــثــيــٌر  ــنـ تــنــفــيــذه فـــي املـــــدى املـ
جــــدًا، ومــنــه مــا يتطلب بـــذل جــهــد جهيد، 
كـــي يــــرى الـــنـــور ولــــو بــعــد حــــن، أي أنــنــا، 
في واقع األمــر، أمام جملة من التوصيات 
املتفاوتة في درجة قابليتها للتحقق، وإن 
شـــروطـــًا مــوضــوعــيــة لــيــســت فـــي مــتــنــاول 
الـــيـــد، وأخـــــرى ذاتـــيـــة تــقــتــضــي بــــذل مــزيــد 
ــبــــذل، ال بـــد مـــن تلبيتها  مـــن املـــثـــابـــرة والــ
بــهــذا الــقــدر أو ذاك، كــي يــتــم الـــشـــروع في 
وضـــع هـــذه الــتــوصــيــات مــوضــع التطبيق 
ــك ســـوف  ــ الـــتـــدريـــجـــي الـــفـــعـــال. وبـــغـــيـــر ذلـ
تــضــاف مــحــتــويــات هـــذا الــبــيــان الــشــجــاع 
إلى غيرها من التوصيات واملقّررات التي 

يعلو ملفاتها الغبار.
ــبـــاه إلــــى أن  ــتـ ومــــع ذلــــك كـــلـــه، يــنــبــغــي االنـ
ــان املـــجـــلـــس املــــركــــزي لــــم يــغــســل يــديــه  ــيـ بـ
مــن عملية الــســام، ملــا فــي ذلـــك مــن خدمة 
مــجــانــيــة إلســـرائـــيـــل، وإنـــمـــا ظـــل متمسكًا 
 لــــه، وفــــق كل 

ً
بــهــا خـــيـــارا ال خـــيـــار بـــديـــا

الــحــســابــات والـــتـــوازنـــات الــقــائــمــة، كــمــا لم 
يغلق املجلس  الباب أمام املفاوضات التي 
الطوال  السنوات  تعثرًا على مدى  شبعت 
املاضية، إنما اشترط أن تجري، إذا جرت، 
من غير الرعاية األميركية الحصرية، ومن 
نهارًا  جهارًا  املنحازة  الوساطة  تلك  دون 
مع  املتماهية  العظمى،  الــدولــة  مــن جانب 
واملتعصبن  اليمينين  غــاة  نظر  وجهة 
وفــوق  العبرية.  الــدولــة  فــي  واملستوطنن 
االعــتــراف  املنظمة ســحــب  تكليف  إن  ذلـــك 
األمني معها،  التنسيق  بإسرائيل، ووقف 
مؤجل إلى أن تتهيأ الظروف املناسبة التي 
رك حسن تقديرها إلى اللجنة التنفيذية 

ُ
ت

ملنظمة الــتــحــريــر، املــخــّولــة تــوقــيــت اتــخــاذ 
مثل هذه اإلجراءات الكفيلة وحدها بقلب 

الطاولة رأسًا على عقب.
بكام آخر، معظم هذه التوصيات املتسمة 
التحدي  بــروح  بالشجاعة حقًا، واملشبعة 
املحسوب بدقة بالغة، ليست بنت ساعتها 
 على جول أعمال 

ٌ
الفورية، وال هي مدرجة

»التجّسس  بتهمة  أعــدمــهــا  تنظيمهم  إن 
مع  اختطفها،  والثانية  الــعــدو«.  لحساب 
رفاقها الثاثة، »جيش اإلســام«، لكنه لم 
؛ 

ً
 وال حية

ً
يعترف. فأصبحت بذلك ال ميتة

مفقودة، سوف ينتظرها أهلها ومحبوها 
الثاثة: سميرة  رفاقها  العمر، مثل  طــوال 
الــخــلــيــل ووائـــــل حـــمـــادة ونـــاظـــم حـــمـــادي. 
رزان زيتونة، تلك املرأة التي حرصت على 
أقـــصـــى درجـــــات الـــدقـــة فـــي تــوثــيــقــهــا مــآل 
تغيب،  وتعذيبهم،  السياسين  السجناء 

تختفي، خلف جبل من الغموض. 
تلك هي الفروق بن شخصيتن نسائيتن 
الـــذي يجمعهما، فــيــكــاد ال  ســوريــتــن. أمـــا 
ينتهي: فكلتاهما في الثاثينات من العمر، 
ومعنوية.  جــســديــة  نــــادرة،  وذات شــجــاعــة 
اإلثـــنـــتـــان كــانــتــا تــكــشــفــان جـــرائـــم الــنــظــام، 
ثــم انتقلتا إلــى الكشف عــن جــرائــم أعــدائــه 
ــرضــن. هــمــا مـــن الــجــيــل الــــذي يسهر 

َ
املــفــت

ــــوب. هـــو أداتـــهـــن أو  ــــاب تـ خــلــف شـــاشـــة الـ
ساحهن. عبر شبكاته يناضلن، يتواصلن، 
ــــذي ال  يــتــفــاعــلــن، يــطــلــقــن الـــكـــام الــثــمــن الـ
يــبــوح بــه غــيــرهــن. هــن مــن الــجــيــل الـــذي لم 
تسيطر عــلــى مــســاره أحـــــزاٌب عــقــائــديــة، ال 
ــه. كــلــتــاهــمــا مــن  ــنـ ــنـــه، وال انــشــقــقــن عـ عـــرفـ
تختبئ  رزان  آن.  في  نجوم،  أنتي  النجوم، 
ــــام، من  ــب الــتــصــّدر؛ مــن اإلعـ

ّ
دائـــمـــًا، تــتــجــن

الــــصــــورة، تــعــتــقــد عـــن حـــق أن الــنــجــومــيــة 
تضّر بسعيها القانوني لحقوق السجناء. 
ورقّية ال تتجاوب مع إلحاح مريديها على 

ــر، انــطــاقــًا مـــن وعــيــنــا بــأن  ــ نــؤكــد هـــذا األمـ
الــتــجــارب الــســيــاســيــة الــكــبــرى الــفــاعــلــة في 
الـــتـــاريـــخ تـــحـــّصـــن تـــجـــاربـــهـــا وخـــيـــاراتـــهـــا 
ــي الـــســـيـــاســـي الــــقــــادر  ــ ــوعـ ــ بـــتـــأســـيـــســـهـــا الـ
عــلــى حــمــايــة مــســاحــة الــقــضــايــا واألســئــلــة 
االنطاق،  يمكن  وتطويرها..  بها  املرتبطة 
التغيير  إذن، في مواجهة موضوع عوائق 
أبــواب كبرى، بشأن  وصعوباته، من خال 
أســئــلــة الــحــداثــة والــتــحــديــث فـــي تــاريــخــنــا 
املــعــاصــر، حــيــث يــمــكــن أن تــشــكــل مــفــردات 
الــجــيــل الــثــالــث مــن مــنــظــومــات التفكير في 
السياسية،  ثقافتنا  فــي  والــتــقــدم  اإلصـــاح 
وهــــــي مــــــفــــــرداٌت يـــطـــغـــى عـــلـــيـــهـــا الـــجـــانـــب 
الــقــانــونــي الــحــقــوقــي، الـــقـــاعـــدة واملــنــطــلــق 
ملعالجة أسئلة التحديث في مجتمعنا، من 
منظومة  إصــاح  الذهنيات،  إصــاح  ِبيل 

َ
ق

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، تــبــيــئــة أجـــيـــال حــقــوق 
اإلنـــســـان، االنـــخـــراط فـــي مــجــتــمــع املــعــرفــة، 
مأسسة املجتمع، توسيع دوائــر العقانية 
والتاريخ، محاصرة الفساد، تعزيز أساليب 

الشفافية واملراقبة إلخ.. 
ــاءل عـــــن أســـــبـــــاب إخــــفــــاق  ــســ ــتــ يــــحــــق أن نــ
أبعادها  فــي  والتغيير،  اإلصـــاح  مشاريع 
املـــخـــتـــلـــفـــة، إخــــفــــاق اإلصــــــــاح الـــســـيـــاســـي، 
إخــفــاق اإلصـــاح الــديــنــي، إخــفــاق اإلصــاح 

الثقافي والتربوي. 
)أكاديمي مغربي(

الــفــلــســطــيــنــيــة،  لــلــقــيــادة  األول  االجـــتـــمـــاع 
املدركة حقيقة أن خياراتها القليلة أساسًا 
يــجــب أال تــكــون انــتــحــاريــة، وال أن تـــؤدي 
فــعــل  ــــى ردود  إلـ االنـــفـــعـــالـــيـــة  تــصــرفــاتــهــا 
الفلسطيني  للشعب  طــاقــة  ال  إســرائــيــلــيــة 
ــتـــال، املــكــشــوف مــالــيــًا،  الـــواقـــع تــحــت االحـ
واملـــحـــاصـــر فـــي واقـــــع األمــــــر، عــلــى تحمل 
ــــف تــــوريــــد  ــ تـــبـــعـــاتـــهـــا الـــثـــقـــيـــلـــة، مــــثــــل وقـ
املــتــحــصــات الــضــريــبــيــة والــجــمــركــيــة إلــى 
عقابيا  تــدبــيــرا  الوطنية،  السلطة  خزينة 
أن قامت  شاما، سبق لسلطات االحتال 
به في السابق، وأدى في حينه إلى وضع 

السلطة على حافة االنهيار دفعة واحدة.
ــة أن املــجــلــس  ــادفـ ولـــــم يـــكـــن مـــحـــض مـــصـ
املــركــزي تجنب الحديث عــن جــدول زمني 
لــوضــع تــوصــيــاتــه مــوضــع الــتــطــبــيــق، وال 
كــان من قبيل السهو غياب أو تغييب أي 
كـــام عــن آلــيــات تنفيذ هـــذه الــتــوصــيــات/ 
القرارات، نظرًا الفتقار املنظمة والفصائل 
والـــســـلـــطـــة واملـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي أي 
روافــــــــع قــــــــادرة عـــلـــى الـــنـــهـــوض بــالــحــالــة 
 بــكــل املعايير، 

ٌ
 هــشــة

ٌ
الــراهــنــة، وهـــي حــالــة

إلــى املستوى املــؤهــل والــقــادر على تغيير 
قـــواعـــد الــلــعــبــة، األمــــر الــــذي يــتــطــلــب، قبل 
والــروافــع،  واآللــيــات  التنفيذ  عــن  الحديث 
التي  الذاتية،  املقومات  إيجاد  العمل على 
إلــى  الــتــطــرق  قــبــل  إيــجــادهــا سلفًا  ينبغي 
مـــوجـــبـــات خـــــوض غـــمـــار مـــعـــركـــة واســـعـــة 
التداعيات واملضاعفات، وحدث وال حرج 
في  ليست  التي  املوضوعية  الــشــروط  عــن 

متناول اليد على أي حال.
وبجملة أخيرة، يمكن وصف بيان املجلس 
املـــركـــزي الــــذي جـــاء أفــضــل مــن الــتــوقــعــات 
السابقة على انعقاده )إال لدى املقاطعن(. 
ــه بــيــان مــتــوافــق إلـــى أبــعــد الـــحـــدود مع  إنـ
الــحــالــة الــعــاطــفــيــة املــحــتــدة، الــســائــدة في 
األوســـــاط الــفــلــســطــيــنــيــة، أدى فـــي مـــا أدى 
إليه إلى وضع خط أحمر أمام أي مفاوض 
قــد يــخــوض فــي بحر عملية الــســام فيما 
ــاوز مــا  ــجــ بـــعـــد، ال يــســتــطــيــع بــمــوجــبــه تــ
استقر عليه اإلجــمــاع فــي أســوأ الــظــروف، 
الضربة  بمثابة  البيان  هــذا  يكون  وربــمــا 
الــقــرن  صفقة  سميت  ملــا  الــقــاضــيــة  الفنية 
التي سأخذ من اآلن فصاعدًا اسم صفعة 
ــأة هــــذا الــبــيــان  ــ الـــقـــرن، نــاهــيــك عـــن أن وطـ
ثقيلة الوزن على أكتاف أصحابه، قد يفتح 
ــع مـــن ذي قــبــل نــحــو إيــجــاد  الــطــريــق أوســ
قوة دفع فلسطينية أكبر مما كانت عليه 
الــيــوم، ونعني بذلك إطــاق مقاومة  حتى 
شعبية أصلب عودًا، وأوسع مدى، ترفدها 
ــتـــبـــاك دبــلــومــاســي  وتـــرافـــقـــهـــا عــمــلــيــة اشـ

وحقوقي على كل صعيد ممكن.
)كاتب من األردن(

امرأتان من سورية

هل ما زال التغيير ممكنًا؟

المجلس المركزي الفلسطيني... 
شجاعة تنتظر التنفيذ

في حكاية الشابتين، 
رزان زيتونة ورقيّة 
حسن، قدرٌ ال بأس 

به من تنّوع سورية، 
ومن تاريخها اآلن

معركة اإلصالح 
السياسي لم تتجه 

بعد إلى مساءلة ما 
جرى ويجري في 

مجتمعاتنا

هل سيتم تنفيذ 
هذه التوصيات/ 

القرارات على أرض 
واقع سياسي 

اجتماعي اقتصادي 
أمني معقد؟

آراء

معن البياري

بــالــضــرورة بشأن  الــحــاكــمــة  هــي  ليست  الشخصية  الــصــداقــة  عــاقــات  أن  صحيح 
عاقات البلدان والحكومات، إال أن الحميمية الضافية في الصداقة القوية بني رئيسي 
الهائل  املستوى  توضح  نتنياهو،  وبنيامني  مــودي  ناريندا  وإسرائيل،  الهند  وزراء 
املنزلة الذي بلغته العاقة بني البلد اآلسيوي العظيم األهمية ودولة االحتال. دعك من 
أن مودي استبدل وزيرا في حكومته بشخصه، ليكون في مقدمة مستقبلي الضيف 
وزوجته، ودعك من أن الزيارة تستمر ستة أيام، يجول نتنياهو وزوجته في أثنائها 
في عدة واليات هندية، ودعك من أن البرنامج الحافل فيها لم يقتصر على لقاءات مع 
خبراء في عدة تكنولوجيات ورجال أعمال ومسؤولني في قطاعات متنوعة، وإنما 
الهندية. دعك من هذا كله، وغيره  اشتمل أيضا على لقاءات مع نجوم في السينما 
كثير، وطالع في الطموحات التي تتطلع إلى أن تتحقق في مستويات التعاون والتبادل 
الــتــجــاري والصفقات العسكرية واالســتــثــمــارات، عــدا عــن قصص اإلرهـــاب واألمــن 
ومكافحة التطرف. وقبل ذلك، تخيل في »خيبة أمل« نتنياهو من تصويت الهند في 
الجمعية العامة لألمم املتحدة على القرار بشأن القدس، أخيرا، ذلك أن هذا التصويت 
ال يستقيم مع العاقة الخاصة بني تل أبيب ونيودلهي، وال سيما أن األخيرة أحسنت 
صنعا عندما امتنعت عن التصويت في صيف العام 2014 على تقرير لألمم املتحدة 

بشأن الحرب العدوانية اإلسرائيلية على قطاع غزة. 
إنها الهند التي كانت من بني 13 دولة عارضت قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 
181 في العام 1947، والتي صّوتت مع إلغاء قرار الصهيونية من صور العنصرية 
الــتــي فــي وســع رئيس  فــي 1992، وكــانــت معه عند إشــهــاره فــي 1975. إنــهــا الهند 
حكومتها الراهن، ناريندا مودي، أن يزهو بنفسه، إذ هو أول من يفعلها في منزلة 
املــاضــي، ولــم يكلف خــاطــره عندئذ  منصبه هــذا ويـــزور إسرائيل فــي يوليو/ تموز 
الــتــوازن، كما يفعل ضيوف كثيرون  الله، ولــو لإليهام بشيء من  بــاملــرور على رام 
ونتنياهو،  مــودي  للصديقني،  يومها نشر مقال مشترك  االحــتــال.  على حكومات 
لم  وللحق،  املستقبل شريكني.  نحو  بيد  يــدا  وإسرائيل يسيران  الهند  أن  فيه  كتبا 
الحالية  رحلته  في  نتنياهو  الــذي يصاحب  املشاغل  املتنوع  فالوفد  هــذا،  في  يكذبا 
للهند )الثانية لرئيس وزراء إسرائيلي بعد زيارة شارون في العام 2003(، هو األكبر 
في كل مشاوير املسؤولني اإلسرائيليني في العالم. كما كان بيع تل أبيب نيودلهي 
أكبر صفقة من هذا  املاضي  نيسان  إبريل/  في  وتكنولوجيات عسكرية  صواريخ 

النوع تعقدها إسرائيل. 
الــهــنــديــة، وبــاضــطــراد  الــعــاقــات اإلســرائــيــلــيــة  الــتــعــرف على تفاصيل مــســار تنامي 
متسارع، ميسور في دراسات جيدة املستوى أكاديميا ومنهجيا، متوفرة ومنشورة. 
وأي أطالة عليها ستبعث على الدهشة من مقادير ما »تنتفع« به الهند من إسرائيل، 
ليس فقط في الصناعات العسكرية ومنظومات التسلح املتطورة، الدفاعية والهجومية، 
وفي  واملــيــاه،  والطاقة  الــزراعــة  تكنولوجيات  فــي  أيضا  وإنــمــا  وغيرها،  الصاروخية 
شؤون الثقافة والصناعة واالستثمار والفنون. وإلى هذه الدهشة، ياحظ أن كل هذا 
التعاون املهول تسارع مع ترّدي حال العرب وانحداره، وبؤس الرهان عليهم في غير 
واملتعصبة،  املتشددة  والقومية،  الهندوسية  التطرف  نزوعات  تزايد  وأيضا مع  أمر، 
األهــم،  عناوينه  مــن  الهندي(  )الشعب  جاناتا  بهاراتيا  حــزب  يعد  والــتــي  الهند،  فــي 
وهو الحزب الذي ينتسب إليه ناريندا مودي، الذي ينشط في ضم شخصيات بالغة 
التشدد في محيطه وحكومته، وفي أرشيفه أنه كان رئيس حكومة والية غوجرات 
ملا حصلت هناك هجمات طائفية ضد  العام 2002،  أيــضــا!(، في  نتنياهو  )زارهـــا 
املسلمني في الوالية، وقد قضى منهم نحو ألفني حرقا، وضرب منهم أطفال ونساء 
حتى املوت، فضا عن حرق أحد املساجد، وتحدثت تقارير غير قليلة عن مقادير 
أقلية مسلمة في  أكبر  من املسؤولية عن ذلــك كله يتحملها شخصيا. ومــع وجــود 
البرملاني والسياسي في الباد ال  الهند )150 مليونا(، إال أن حضورهم  العالم في 

ينفك يضعف وينحسر، بالتوازي مع ضعف كبير يشهده حزب املؤتمر العتيد. 
كـــأن تفاصيل الــداخــل الــهــنــدي، إذن، تــتــوازى مــع اهــتــراء عــربــي وإســامــي منظور 
نتنياهو، مع زوجــتــه، صور  الــخــارج، فتربح إسرائيل، ويلتقط رئيس وزرائــهــا،  في 

بهجتهما أمام قصر تاج محل.

أحمد عمر

الخامس، كنت أصاحب  الصف  الصغيرة: »في  امللحمة  يــروي خالد معروف هذه 
زميلة اسمها ميس، بيضاء مثل الثلج. كنا في مقعد واحد، نتبادل كل ساعة شمَّ 
ربيعًا،  أطيب  الفريقني  أي  لنعرف  »محايتي«،  وتشمُّ  »محايتها«  أشــمُّ  ممحاتينا، 

وكانت »املحايات« معطرة في تلك األيام.
ــق 

ّ
ــراع الـــزمـــاء وعــراكــهــم، وتــصــف كــانــت مــيــس الــبــيــضــاء تستمتع بــمــشــاهــدة صــ

للمنتصر، فاتفقت مع الزميل زعتر على مكافأٍة قدرها خمس ليرات، مقابل وجبة 
من جدول الضرب، ليرتان ونصف »مقّدم« مهر إعجاب ميس، ونصف الخمسة 

مؤخر الّزفة. 
قال خالد: اعترض زعتر طريقي، بعد انتهاء الدوام، حسب االتفاِق الحيلِة، فرفعت 
يدي للكمِه على طريقة الكاوبوي، ففوجئت بصفعٍة قوية، جعلتني أرى قوس قزح 
فــي فصل الصيف، كــان لزعتر أخ أكــبــر مــنــه، يــأتــي كــل يـــوٍم ليصحبه فــي طريق 
باللطمة،  الكبير  أخــوه  لم يكتِف  أخــاه.  أنَجد  الثقيلة، وقــد  الــعــودة، ويحمل حقيبته 
 ملن يعتبر، ومسح األرض بي، فصارت بعدها بيضاء مثل الثلج، 

ً
وإنما جعلني عبرة

وسمعتي سوداء مثل أسفل الِقدر.
املقاعد،  عيني،  فــي  ســـوداء  والدنيا  العقوبة،  مــن  متورمًا  دخلت  التالي،  الــيــوم  فــي 
بجانب   

ً
قــاعــدة ميس  فوجدت  النجوم،  كثير  ليل  في  كأنهم  واملعلمون  والتاميذ، 

ال  بأنيابه  »محايتها«  يشّم  وزعتر  »املحايات«،  نسيم  شــمَّ  يتبادالن  وهما  زعتر، 
بأنفه، كنت قد ُمحيت محوًا من قلب ميس. ممحاتي انتهى ربيعها«.

ها 
ُ
ر أول لعبة سنو وايت، قرأت

ّ
كانت لعبة »سنو وايت« لعبة الساسة املفضلة، وأتذك

في املرويات. كانت في سيرة عنتر بن شداد، عندما وقع امللك زهير، ملك بني عبس 
في حب تماضر الحسناء، فاتفق مع حلفائه من بني غراب، على غزوهم من غير 
أذية؛ يهجم هو على بني غراب الغازين، فيفّرون أمامه، ويتركون السبي، وبينهم 
 للملك زهير، شكرًا وعرفانًا. لكن 

ً
تماضر، وهكذا كان. قّدم أبو تماضر ابنته جارية

زهير أفشى مكيدته لتماضر بعد الدخول بها، فمكرت به، واّدعت أن لها أختًا أجمل 
منها، اسمها خداع، فطمع زهير بأختها، ووقع في املصيدة، وكانت الخاتمة أْن دفع 

مهرها من النوق العصافير، وقالوا في األمثال: ألمٍر ما جدع قصير أنفه.
وهي حيلة أكثر أبطال أفام الصيف املصرية بعد النكسة، والشتائية أيضًا، يتفق 
البطل مع زعتر على ضربه، لنيل إعجاب البطلة، والتي يقول النقاد إن جمال عبد 
الهزيمة، وكذلك األفام  الناس عن عار  إنتاج هذه األفــام، لصرف  الناصر شّجع 
الهندية، وهي خدعة لجأ إليها كل الطغاة األجانب والعرب، ويسّمونها في أدبيات 

السياسة، »الهروب إلى األمام«.
ولعبها بشار األسد، عندما أخرج للشعب الدواعش من السجون، حتى تحبه أّمة 
السيسي،  الفتاح  عبد  الداهية  هو  باللعبة  من جهر  أكثر  حبًا.  وتـــزداد  »منحبك«، 
ــة املــصــريــة فــي حــبــه، وُوصـــف  ر مــن أخـــي زعــتــر املــحــتــمــل، فــمــاتــت األمـ

ّ
ــذ عــنــدمــا حـ

فــي سورية،  الديني  الخصم   على 
ً
مــقــصــورة أخــي زعتر  لعبة  ولــم تكن  اب. 

ّ
بــالــجــذ

الــذي ال  إذ كان األســد يسلط املخابرات على الشعب، حتى يحبَّ رئيسه املسكني 
يستطيع أن يسيطر على مخابراته املتوحشة. العبرة العاطفية الشجية من قصة 
سنو وايت، حسب صاحبها خالد معروف: أن النساء سريعات النسيان، وينكرن 
 ألولي األلباب، وهي 

ً
الخبز وامللح والعطور، ويغرمن بالقوي، لكني أرى أن فيها عبرة

أّن املكر السيئ يحيق بأهله.
والتاريخ يقول: للمكر السيئ ثمار سريعة، لكنها مدمرة بعد حني. وكل التقارير 
العلمية الرصينة تؤكد أن ضرب البرجني مستحيل بطائرات مدنية، وهناك مبنى 
ثالث سقط من غير ضرب، وعندما سئل صاحب املبنى عن سبب سقوطه، ذكر 

، فقال: نشرنا عليه العدس.
ً
عذرًا مثل عذر جحا، عندما طلبوا منه حبا

لم يكن الرئيس األميركي في حاجة إلى حب األمة السنو وايــت، »الواسب«، وإنما 
بحاجٍة ماسٍة إلى الترهيب من أّمة املسلمني. 

وطريقة الحب الشاقة هذه، يشّبهها ممدوح عدوان في كتابه »حيونة اإلنسان« بأمٍّ 
ي ولدها من الشرفة، حتى يتشبث بها ويزداد حبًا لها!

ّ
تدل

لقد اقترفُت ذنبني؛ األول: هو نقل قصة خالد معروف الجميلة إلى فصاحة الباغة 
والبديع. والثاني: أني أّولتها سياسيًا. ولي نّية مبّيتة لقراءة ثانية.

سالمة كيلة

 عن الواقع القائم الذي أفضى إلى الثورة، نتيجة الفقر والبطالة 
ً
لم يطرح أحد بديا

والتهميش. وال شك في أن انهيار االشتراكية أدى إلى التخلي عن البديل الذي كان 
ُيطرح خال القرن العشرين، ليس فقط باملعنى الطبقي السياسي، بل حتى باملعنى 
 
ً
ر فــي أن يــطــرح بديا

ّ
االقــتــصــادي. لــهــذا ال أحــد فــي الــيــســار )ســـوى قــلــة( مــن يفك

للرأسمالية. وما ُيطرح ال يعدو أن يكون »إصاحاٍت« في بنية الرأسمالية هذه، أو 
تمنياٍت بأن تعمل الرأسمالية على مراعاة أوضاع الطبقات املفقرة.

«، وتراعي 
ً
 يمكن أن تكون »إنسانية

ٌ
وهنا يتوّسع الوهم بأنه يمكن أن تظهر رأسمالية

أبعد من  بــات  األمــر  أن  إلــى  الــثــورات  لــم تنبه  لهذا  العمال واملفقرين عمومًا.  وضــع 
الرأسمالية مقدرة على »تقديم تنازالت«  أن يتحقق عبر اإلصــاح، وأنــه ليس لدى 
تحّسن من وضع املفقرين. على العكس، هي تسعى إلى زيادة النهب بطرق كثيرة 
 يوم. من زيادة مهولة في الضرائب، إلى زيادة مهولة أكثر في األسعار، 

ّ
تمارسها كل

جنى 
ُ
، أو التي ت

ً
« أصا

ً
وتدفيع الشعب حتى على الخدمات التي كانت تعتبر »مجانية

الضرائب من أجل أن تكون مجانية.
عملية نهب للمجتمع هي التي تمارسها الطبقة املسيطرة، بالتشارك مع الرأسمال 
سرق، والشعب هو الذي 

ُ
العاملي، واملديونية جزء من عملية النهب هذه، ألن الديون ت

الطبقة   من محاسبة هذه 
ً
أوال لهذا ال بد  ُيفرض عليه تسديد فوائدها وأقساطها. 

السلطة هي سلطتها في كل األحـــوال(، وبمصادرة  السلطة )حيث  بإقصائها عن 
أموالها التي تراكمت من خال عملية النهب التي مارستها. هذا ال يعني تغيير أفراد 
في السلطة، بل تغيير كلية السلطة ملصلحة الشعب املفقر. وتغيير طبيعة االقتصاد 
مــن اقــتــصــاٍد ريــعــيٍّ قــائــٍم عــلــى الــخــدمــات والــنــشــاط الــعــقــاري والــســيــاحــة والــبــنــوك 
الشعب.  والــزراعــة تحت سلطة  الصناعة  بتطوير  منتج،  اقتصاد  إلــى  واالســتــيــراد، 
وكذلك إلغاء الديون من طرٍف واحد، واملطالبة باسترداد الفوائد التي تحصلت عليها 

الطغم املالية التي يعّبر عنها أحسن تعبير صندوق النقد الدولي.
ما يحقق مطالب الشعب الذي صنع الثورة، وال يزال يحتج من أجل أن يحققها، هو 
الجمهورية الديمقراطية التي تعّبر عن الطبقات الشعبية املفقرة، والتي بدورها تعمل 
على بناء الصناعة من أجل اإلنتاج، لكي نتخلى عن االستيراد الذي يفرض هروب 
اآلن،  كبيرة  نسبة  وهــم  للعاطلني،  عمل  فــرص  ويوجد  الـــدوالرات سنويًا،  مليارات 
وللذين يدخلون سوق العمل سنويًا. وكذلك تطوير الزراعة، لكي نأكل من أرضنا، 
بدل أن نستورد حتى كل ما نأكل. وال شك في أن دور الدولة االقتصادي هذا )جرى 
التشنيع عليه في السنوات السابقة، خصوصًا بعد انهيار االشتراكية( محوري، ما 
 ال بالصناعة وال بالزراعة، وألن وجود هذين القطاعني 

ً
دامت الرأسمالية ليست معنية

محوري، من أجل حل مشكات مجتمعية عويصة، ولتحقيق التطور املجتمعي.
الوضع الثوري الذي بدأ بثورات كبيرة هو أفضل وضع يسمح بأن يفتح الطريق إلى 
تحقيق التغيير الذي يحقق ذلك كله. وهذا التغيير وحده الذي يحقق مطالب الشعب 
الذي صنع الثورة، وال يزال مصممًا على االستمرار، ما دامت مطالبه لم تتحقق. لهذا 
يجب أن يصاغ البديل على »جثة« النمط االقتصادي القائم، والرأسمالية املسيطرة 
تهميش  إلى  اإلنتاج، ويفضي  وليس  النهب  أساسه  اقتصاديًا،  نمطًا  التي فرضت 

الكتلة األكبر من الشعب، ويدفعها الى اإلماق حّد املوت جوعًا.
هناك بديل، أن تنتصر الثورة، وأن تفرض بديلها الذي يحقق مطالب الشعب. وهذا 
يعني »إسقاط النظام« السياسي االقتصادي، وإعــادة بناء الدولة بما يتماشى مع 
ودفــاع عن  للشعب،  قمع  أداة  كونها  أجهزتها من  عقيدة  وتغيير  الشعب،  مصالح 

رأسمالية نّهابة إلى كونها تحمي الشعب في ظل جمهورية ديمقراطية.

عبد الحكيم حيدر

اآلن فقط أعلن »املحلل« النفسي الدكتور عماد الدين أديــب، صاحب أشيك عيادة 
السياسية،  الرياض  لندن وبورصة  أميركا وبنوك  تــدار ما بني  نفسية في مصر 
ساعة،   72 بـ  وقوعها  قبل  حتى  وثيقًا  ارتباطًا  الجمل  بموقعة  بالطبع  واملرتبطة 
والله العظيم، أن املدعو ترامب أصبح مصابًا باضطراباٍت نفسيٍة وعقليٍة، ويمثل 
خطرًا على البشرية. الحظ أن املحلل، أبو كيلتني، الذي دان ترامب فقط بالتوّرط مع 
نجله وزوج ابنته إيفانكا في عاقاٍت مشبوهٍة سياسيًا وماليًا بموسكو والكرملني 
وبنوك روسية، لم يدن ترامب بأي شيء في الرياض، ولو حتى بـ 75 مليون دوالر 
أنفقتها الرياض على رقصة امللك مع ترامب بالسيوف، في الوقت الذي تحارب فيه 

الرياض الفساد كما سمعنا.
فكيف تناسى املحلل أبو كيلتني كل ما ورد في الكتاب، وعرف اآلن فقط أن ترامب 
عاقة  بالله،  والعياذ  للمرض،  فهل  البشرية.  على  ويمثل خطرًا  عقليًا،  مضطرب 

مباشرة بالتهديد بقطع املعونة األميركية أم ال؟.
على فكرة، ولألمانة فقط، فحتى التراث العربي مليء عن آخره بمثل هذه االبتزازات 
الوزير  ابــن  فقد وصــف  الــرضــا،  لكسب  الحاكم  عــن  نيابة  النخبة،  بها  تقوم  التي 
ابن  الهجري، وهــو  الرابع  القرن  تاجر في  في 312 هجرية )924 ميادية( أشهَر 
الجصاص، بأنه رقيع وعامي، فهل ملسّبة ابِن الوزير ابَن الجصاص عاقة مباشرة 
بامتناع تاجر بغداد )ابن الجصاص( عن إرسال زبيب رمضان إلى قصر خافة 
بــغــداد، بعدما تــعــود عليه الــجــنــد؟ أم لــألمــر عــاقــة شخصية مــا بــني الــتــاجــر ابن 

الجصاص وابن الوزير؟.
ترامب  كــان  بعدما  املعاصرين،  الــوزيــر  آل  نيران  أمــام  ترامب  بعدما وضــع  واآلن، 
الدكتور أحمد عكاشة، وهــو، في  النفس،  هو »فرختهم أم كشك«، فقد دخل عالم 
الوقت نفسه، املستشار العلمي للرئيس، على خط الهجوم على ترامب هو اآلخر، 
بالطبع شعرتني من جسم ترامب وحللهما في  وقــّرر بعدما دخــل معمله، وأخــذ 
معامله الحيادية التي قالت للسيسي بالحرف الواحد »إن الصاح للمصريني هو 
التالية: »ترامب مضطرب عقليًا، ويمثل خطرًا  للعالم بالنتيجة  تجويعهم«، وخرج 
على البشرية«، فهل هذا تحليل علمي، أم استقراء سياسي لألحداث، بعدما تكلم 

ترامب صراحة في قطع املعونة أو لّوح بذلك.
بــغــداد، ومــرة يكون ببدلة  ابــن الجصاص مــرة يكون بعمامة فــي ليالي  واضــح أن 
وكرافتة في أبراج مانهاتن، وأن ابن الوزير قد يكون مرة له عاقة بقصور بغداد، 
ونقص الزبيب فيها، ومرة يكون له عاقات مشبوهة بقاضي الحسبة في بغداد 

وكبير الجند.
لكن  الجّصاص،  أوالد  أيضًا في  وليست  الــوزيــر،  أوالد  املشكلة في  ليست  أخيرًا، 
واألكاسيد  السياسي  املعمل  فــي  عظيمة  قامة  لــه  كبير  كيمياء  عالم  فــي  املشكة 
الرجل، بكل ما  أقــّر  الحليم قنديل؛ فقد  الدكتور عبد  والـــذرات، وهو  والهيدروجني 
أوتــي من علم وخبرة ودرايــة في الكيمياء والسياسة معًا، بــأن »مــا بني السيسي 
رى لألعمى«. وعلى ذلك، نحن في مأزق كوني وعلمي غريبني، 

ُ
وترامب كيمياء ت

فهل الكيمياء تلعب أفعالها وتفاعاتها في أزمنة األخطار، ونحن نعيشها بالفعل، 
وندخل في أزمنة االضطرابات العقلية والخطر على البشرية، بسبب هذه الكيمياء 
التي أثبت صحتها الدكتور عبد الحليم قنديل، وأقّر خطورتها وتدميرها الدكتور 
أحمد عكاشة؟، أم سوف يكسر عبد الحليم قنديل أنابيبه ومعمله، ويعتذر للرئاسة، 

م آل الجصاص فقط كما هو مسموح له؟
ْ
ويكتفي بالسياسة وشت

إسرائيل في الهند »سنو وايت« وممحاة الشمس

هناك بديل
عماد الدين أديب... المحلل
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ســاقني القــدر أن أجلــس فــي املقعــد الخلفــي مــن 
سيارة األجرة، بجوار طالبني جامعيني، يتناقشان 
إلــى  بــه بمجــرد وصولهمــا  مــا ســيختبرا  بشــأن 
الجامعــة. يقــول أحدهمــا لآلخــر: ال أتوقــع أن يكون 
هناك ســؤال في الفصل الخامس من الكتاب، ليرد 
اآلخــر: لــو جــاء حقــا ســؤال مــن الفصــل الخامــس، 
فحتمــا لــن أجيــب عليــه، ألننــي لــم أقــم بمراجعتــه 
وحفظ ما ورد فيه. وبناء عليه، يتوقعان أن يرسبا 
في االختبار، إذا ما تركزت األسئلة في فصلني أو 

ثالثة من أصل خمسة فصول.
الفيلــم  ذاكرتــي  إلــى  أعــاد  الطالبــني،  هذيــن  واقــع 
الهنــدي »البلهــاء الثالثــة«، الــذي تخلــى أحــد أبطالــه 
عــن حفــظ مــا ورد بــني األســطر فــي إحــدى املــواد 
الدراســية فــي كليــة الهندســة امللكيــة، علمــا أنه كان 
صديقــه  عكــس  علــى  بدقــة،  فهمهــا  علــى  قــادرًا 
»الدحيح«، وكان  الــذي يعــرف في الوســط العربــي بـ
يتفانى في حفظ األجوبة النموذجية، مثلما وردت 

حرفيا بني دفتي الكتاب.
»الدحيــح« فقــد أصبــح  األول صــار مخترعــا، أمــا الـ
أكاديميــا. لســنا، نحــن املجتمــع العربــي، فــي غنــى 
عــن األثنــني، ســواء العبقــري أو املعلــم، لكــن يمكــن 
ــي العبقــري عــن املســلمات العلميــة 

ّ
القــول إن تخل

التــي يحــاول بعضهــم اعتبارهــا »دينــا« غيــر قابــل 
للتعديــل أو التطويــر، التعمق في األشــياء والتغلغل 
فــي عمــق التجربــة، حتمــا ســيقود إلــى جيــل أكثــر 

إبداعا على املستوى العلمي.
بيــد أن الدحيــح لــن يصنــع فــي العمــل األكاديمــي 
أكثر من أن يعيد إنتاج ذاته على هيئة شخصيات 

متعّددة األوجه، أو بمعنى أصح: استنساخ الفشل.
مــا أود قولــه، بطريقة آخــرى: يقودنا اعتمادنا على 
النظريات، في غالب األحيان، إلى تحرير شــهاداٍت 
يمكــن أن تصبــح شــيئا مــن ديكــور الحائــط فيمــا 
بعــد. بينمــا تجريــد العقول من املســلمات والتخلي 
عــن النظريــات التــي مضــى عليهــا عقــود، وإطــالق 
يــد الطلبــة نحو التجربة يقودنا أحيانا إلى صناعة 
علمــاء جــدد. هــذا يعنــي أال تعتمــد علــى قــول أحــد، 
عليــك أن تقــوم بالتجربــة. فاملعرفــة العلميــة مناطــة 
األشــياء  تحليــل  علــى  وقدرتــك  التفكيــر،  بنمــط 

 إلى االستنتاجات.
ً
وتفسيرها وصوال

قــس مــا أقولــه على حجم الخريجني على املســتوى 
العربــي، وقطــاع غــزة خصوصــا، ســتجد أن هنــاك 
مئــات اآلالف مــن الطلبــة اســتطاعوا الحصول على 
شهادات علمية في مختلف التخصصات. لكن كم 
من هؤالء الخريجني قد انضم إلى قائمة املفكرين 
ق ذلك، فهو لن 

ّ
والعلماء واملطورين؟ وحتى إن تحق

يضــع علمــه بــني يديــك كبلــد، وإنمــا ســيتماهى مع 
هجــرة األدمغــة. باملناســبة، تظهــر دراســات قامــت 
اليونيســكو  ومنظمــة  العربيــة  الــدول  بهــا جامعــة 
والبنــك الدولــي أن العالــم العربــي يســاهم فــي ثلــث 
ِهجــرة الكفــاءات مــن البلــدان الناميــة، وأن 50% من 
األطباء، و23% من املهندسني، و15% من مجموع 
الكفــاءات العربيــة املتخرجــة يهاجــرون متوجهــني 
وذكــرت  وكنــدا.  املتِحــدة  والواليــات  أوروبــا  إلــى 
تقارير أن 54% من الطالب العرب، الذين يدرسون 

في الخارج، ال يعودون إلى بلدانهم.
فادي الحسني )فلسطين(

مــا  أقــرب  لغويــة  وأخطــاء  ركيكــة،  بعبــاراٍت 
تكون طالسم سحرية، أتحفنا عضو مجلس 
بخطــاب  قبنــض،  محمــد  الســوري،  الشــعب 
جديــد مضحــك ومثيــر للســخرية فــي آٍن معا، 
خطاب أين منه نظريات سهيل الحسن »أعداء 

العالم«؟. 
الــوالء  مشــاعر  يفيــض  وهــو  قبنــض،  ظهــر 
الصديقــة  وقواتــه  األســد،  لبشــار  والحــب 
والحليفــة علــى تدميــر حلــب، وكان حريصــا 
والزمــر  »الطبــل  بقولــه:  اإلعــالم  دور  علــى 
أرضنــا  مــن  شــبر  بــأي  ضــروري  واإلعــالم 
يقــوي  فهــو  شــغلة  أي  مــن  أضــر  الحبيبــة، 
الجيــش والنــاس اللي رايحني لبرا ســورية«. لم 
يعرف التاريخ الدقيق لهذا الخطاب، التاريخي 
وشــكره  قبنــض  كالم  حســب  ولكــن  طبعــا، 
قــوات األســد، ومــا أســماها القــوات »الرادفــة«، 
ذلــك  أن  الرديفــة،  القــوات  بهــا طبعــا  ويقصــد 
يعــود إلــى أواخــر عــام 2016، حــني تــم تهجير 

أهالي حلب الشرقية. 
بــاب  مسلســل  منتــج  قبنــض  يلــوم  أحــد  ال 
الحــارة الــذي تحّول )أي املسلســل( في أجزائه 
تعويــم  مــن وســائل  ناعمــة  لوســيلة  األخيــرة 
األسد، وإيصال أفكاره فيما يتعلق باملؤامرة، 
أو قضية لواء اســكندرون، أو حماية األقليات، 
 على جزئية التعايش مع حارة اليهود، 

َ
متعكزا

»النائــب«  هــذا  أن  علمــا  مبلغــه،  هــذا  فالرجــل 
يســتحق وســام شــكر، ألنــه أول عضــو عّبــر 
عــن حقيقــة ما يســميه الســوريون بـــ »مجلس 

أعضائــه  ســخف  وصــل  الــذي  التصفيــق« 
وشــططهم وعســفهم إلــى مــا هــو أغــرب مــن 
تعتعات قبنض، إذ طالب أحدهم مرة بتحديد 
دين اللقيط في ســورية! وآخر طالب بتحويل 
األمــوال املخصصــة لــوزارة أوقــاف األســد إلى 
ذوي قتلى الشــبيحة! وال ننســى، في السياق، 
قــول أحدهــم لبشــار األســد فــي مــارس/ آذار 
2011 حــني كانــت قــوات األخيــر تســوم أهالــي 
درعــا ســوء العــذاب: »أنــت قليــل عليك ســورية 
يا سيادة الرئيس، أنت يجب أن تحكم العالم«.  
ليســت تلــك الحــوادث املضحكــة أمــرا غريبا أو 
موقفــا صادمــا ومفاجئا يســترعي املالحظة، 
فهــي أمــر طبيعــي فــي »ســورية األســد« التــي 
تحــّول فيهــا بشــار نفســه فزاعــة طيــور، علــى 
مبــدأ »إذا  كان رب البيــت للطبــل ضاربا فأهل 
البيــت شــيمتهم الرقــص«. لذلــك نفهــم جليا أّن 
حالة التهريج السياسي في مجلس التصفيق 
املوالــي  الرأســمالي  الفكــر  تعبيــر عــن طبيعــة 
اســتمر  الــذي  الفكــر  هــذا  العســكري،  للبــوط 
األســد،  بشــار  ضــد  الثــورة  ســنوات  طــوال 
اقتصاديــة،  أو  سياســية  العتبــارات  ســواء 
النظــام  لــرأس  والتصفيــق  الهتــاف  علــى 
وإعطائــه عطــر الكلمــة وســدرة الخلــود، وفــي 
ذلــك فليتنافــس املتنافســون، أمــا بقيــة األمــور 
التي تمس حياة املواطن وســالمته، فهي أمور 

ثانوية ال قيمة لها.
وهنا ال نقصد باملواطن، ذلك املواطن املعارض 
املعتقل والنازح والجريح فهذا املواطن البائس 

املواطــن  لكــن نقصــد  مــن رحمتهــم،  مطــرود 
والــدم،  بالــروح  بشــار  يفــدي  الــذي  املوالــي 
فيجازيه بشــار بأن يسترضيه برأسي ماعز 
 فوط نسائية كما حدث 

َ
وساعة حائط، وأخيرا

في الحســكة، نقصد املواطنني الذين اضطروا 
املوقــر وردهاتــه  املجلــس  أمــام  للمبيــت  يومــا 
الفخمــة، احتجاجــا علــى ســوء أحوالهــم، علما 
أّن املوالــني ذاتهــم صفقــوا لتلــك »الكاراكوزات« 
حــني تــم انتخابهــا، معتبريــن ذلــك مــن دالئــل 
عيــون  فــي  يذرونــه  ورمــادًا  املــؤزر،  النصــر 
املعارضني، وكل أصحاب »املؤامرة الكونية«. 
مجلــس  وال  بقبنــض،  إذا  املســألة  ليســت 
بعقليــة  بــل   ،

َ
كامــال باإلجمــاع«  »املوافقــني 

اإلســتبداد اإلجراميــة التــي ســطت على الحياة 
حلمــه  مــن  شــعبها  وحرمــت  ســورية،  فــي 
الحقيقــي  والتمثيــل  الديمقراطيــة  بممارســة 
للشــعب، عبــر انتخابــات حــرة نزيهــة، وهــو ما 
سيحققه السوريون، في نهاية املطاف، بحيث 
يحققــون مــا تحــّدث عنــه قبنــض بإعــالم حــر 
نزيــه مهنــي، وصياغــة دســتور وطنــي، قائــم 
املخابــرات  تدخــل  مــن  وخــال  التعدديــة  علــى 
والتزكية التي تتم عبر قوائم »الجبهة الوطنية 
معــه  ينفــع  فــال  املجلــس  هــذا  أمــا  التقدميــة«. 
وأترابــه  قبنــض  اســتبدال  تــم  ولــو  اإلصــالح، 
بشــخص أوتــي مجامــع الكلــم. لذلــك نقــول في 
مجلٍس كهذا في ظل هذا النظام: الطبل والزمر 

مطلوب. 
كاظم البرجس )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

عادل سليمان

هــل مــا زالــت الثــورة مســتمرة؟ ســؤال يطــرح 
بالتمــام  ســنوات  ســبع  مــرور  بعــد  بشــدة، 
التــي  الثوريــة  املوجــة  انطــاق  علــى  والكمــال 
بــدأت مــن تونــس، وكان يــوم الرابــع عشــر مــن 
يناير/ كانون الثاني عام 2011 فارقًا فى تاريخ 
املنطقة العربية، عندما فر رئيس تونس، زين 
العابديــن بــن علــي، مصطحبــًا أســرته، باحثــًا 
عــن مــاذ آمــن يــأوي إليــه، لــم يجــده ســوى فــي 
كنف عاهل العربية السعودية، بعد أن رفضت 
عواصــم عديــدة قبوله، وهبطــت طائرته أخيرًا 
املســبوق  غيــر  الحــدث  ذلــك  كان  جــدة.  فــي 
بمثابة الشرارة التي ألهبت مشاعر الجماهير 
العربيــة التــي كانــت تتوق إلى الخاص، ورأت 
فــي فــرار بــن علي داللة على أن الشــعوب قادرة 

على فرض إرادتها، إذا أرادت.
فــي الشــهر نفســه، ينايــر 2011، وفــي يــوم 25 
املصــري،  الشــعب  جماهيــر  انطلقــت  ينايــر، 
والعدالــة  والحريــة  العيــش  شــعار  رافعــة 
األمــور،  تطــورت  مــا  وســرعان  اإلجتماعيــة، 
وازدادت حركــة الجماهيــر حــدة حتــى وصلــت 
إلــى  »جمعــة الغضــب« يــوم 28 ينايــر، عندمــا 
القــوات  ونزلــت  النظــام،  أمــن  أجهــزة  انهــارت 
املســلحة إلــى الشــارع، وتطــورت األمــور حتــى 
بلغــت ذروتهــا يــوم 11 فبرايــر/ شــباط 2011، 
الســلطة،  عــن  مبــارك  حســني  تخلــى  عندمــا 
فــي  ممثلــة  املســلحة،  للقــوات  الدولــة  وســلم 

مجلسها األعلى.
ســرعان مــا انتقلــت املوجــة الثوريــة إلــى ليبيــا 
معمــر القذافــي، وســورية بشــار األســد، ويمــن 

عمر المرابط

فــي  املغربــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  نجــح 
الــذي  الثامــن  مؤتمــره  مــن  موحــدا  الخــروج 
عــرف انتخــاب رئيــس الحكومــة، ســعد الديــن 
العثمانــي، أمينــا عامــا، بيــد أن املؤتمــر كــّرس 
إنــكاره،  أو  للمتابــع تجاهلــه  واقعــا ال يمكــن 
يــزال  وال  عرفــه  الــذي  الحــاد  التقاطــب  وهــو 
يعرفــه هــذا الحــزب، ذو املرجعيــة اإلســامية، 
بــن توجهــات داخليــة عــدة ظهــرت خارجيــا، 
مــن حيــث االصطفاف النهائــي، وكأنه تقاطب 
ثالــث  ال  بــن خياريــن  أو  اثنــن  تياريــن  بــن 
عبــد  الســابق،  العــام  لألمــن  التمديــد  لهمــا، 
اإللــه بنكيــران، الــذي أصبــح فــي مقــام الزعامة 
تغييــر  وعــدم   التمديــد  وعــدم  السياســية، 

قانون الحزب الذي يمنع الوالية الثالثة.
 وإذا كان لكل تيار حججه وبراهينه املعتبرة 
رجــل  بشــأن  النقــاش  كان  وإذا  واملعقولــة، 
مشــروع  بشــأن  النقــاش  فــإن  مهمــا،  املرحلــة 
طبيعــة  عــن  الســؤال  كان  وإذا  أهــم،  املرحلــة 
املشــروع أهــم فــإن األكثــر أهميــة وبإلحــاح هو 
ســؤال املرجعيــة.. ملــاذا وجبــت إعــادة صياغــة 
الجــواب علــى هــذا الســؤال، وِفــي هــذه اللحظة 

بالذات؟
داخلــي  حــوار  علــى  مقبــل  الحــزب  ألن  أوال، 
للنقــد  يكــون فرصــة  أن  املفتــرض  مــن  قريــب، 

علــي عبداللــه صالح. فى ليبيــا انتهى القذافي 
نهايــة مأســاوية بمقتلــه علــى يــد الجماهيــر. 
الســعودية،  العربيــة  تدخلــت  اليمــن  وفــى 
ومجلــس التعــاون الخليجي، وفرضت مبادرة 
يتخلــى بمقتضاهــا صالــح عــن الســلطة. أمــا  
بشــأن ســورية فكان األمر مختلفًا، فقد تشــبث 
بشــار األســد بالســلطة، ودفــع جيشــه إلــى قمع 
الجماهير التي تحولت إلى املقاومة املسلحة، 
قــوى  لصــراع  ســاحة  إلــى  ســورية  وتحولــت 

إقليمية ودولية متعّددة. 
والتــي  الثوريــة،  املوجــة  بدايــات  كانــت  هكــذا 
بدت كأنها تبشــر بتغييرات ثورية جذرية في 
جوهر النظم العربية املتكلسة، خصوصا وأن 
ريــاح الثــورة بــدأت تقتــرب مــن كراســّي عديــدة 
للحكــم والعــروش، وهــو مــا دفــع بعضهــم إلــى 
إطــاق مصطلــح »الربيــع العربــي« علــى تلــك 
املراقبــن،  توقعــات  ســقف  وارتفــع  املوجــة، 
الشــعوب  أيضــًا ســقف طموحــات  ارتفــع  كمــا 
التــي تصــورت أنهــا قــاب قوســن أو أدنــى مــن 
فــرض إرادتهــا. وألن الريــاح ال تأتــي دائمًا بما 
تشــتهي الســفن، فــإن مــآالت املوجــات الثوريــة 
 عمــا تــم تقديــره فــى البدايــات. 

ً
جــاءت مختلفــة

وعلينا مراجعة املشهد في كل دولٍة على حدة 
ومــا  للمنطقــة،  الكلــي  املشــهد  وأيضــًا  بدقــة، 
وصلــت إليــه، بعد الســنوات الســبع التي مرت، 
منــذ بــدء مــا اصطلحنــا علــى تســميته الربيــع 

العربي.
مــا أن ســقطت رؤوس أنظمــة الحكــم العتيــدة، 
بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، 
والقذافي في ليبيا، وصالح  في اليمن، واهتز 
وتصــورت  بشــدة،  ســورية  فــي  بشــار  كرســي 

الذاتي، للتســاؤل بشــأن ماهية املشروع، وقدر 
التأثيــر والتأثــر فــي املجتمــع، وهــي مناســبة 
أيضا للتقييم واملراجعة، ومن ثمة التصحيح 

والتصويب، والتسديد واملقاربة.
ثانيا، بعد أكثر من خمس سنوات من الحكم، 
يجــب الوقــوف علــى حصيلــة الحــزب، وعلــى 
تجربته حزبا ذا مرجعية إســامية، اســتطاع 
عربــي،  محيــط  وســط  الســلطة،  فــي  البقــاء 
الــذي  العربــي  الربيــع  فيــه مخرجــات  فشــلت 

ُ
أ

حمــل التيــار اإلســامي إلــى الحكــم فــي بلــدان 
عربية عديدة.

بعــض  الحزبيــة  املمارســة  أظهــرت  ثالثــا، 
الســلوكيات )حتى ال أســميها اختاالت( التي 
وجب االنتباه إليها، بل تصحيحها، وظهرت 
بوضــوح بعــد إعفــاء األمــن العــام الســابق من 
رئاســة الحكومة، وخال مدة ما ســميت فترة 
االنســداد )البلــوكاج(. وفــي هــذا الصــدد، أذكر 
أصبحــت  بــل  حــدة،  األكثــر  أعتبرهــا  واحــدة 
ظاهــرة تشــق صفــوف الحــزب، حيــث لوحــظ 
الغيبــة  اســتحلت  التعبيــر  حريــة  باســم  أنــه 
القــذف والتشــهير، وأجيــز  والنميمــة، وأبيــح 
والبهتــان.  واالفتــراء  والتأليــب،  التحريــض 
ومــن هنــا، هزالــة بعــض األعضــاء، مــن حيــث 
فكريــٍة،  مرجعيــٍة  إلــى  وانتماؤهــم  تكوينهــم 
العنــوان  والتخليــق  األخــاق  مــن  جعلــت 
حيــث  مــن  السياســية،  ملشــاركتها  األبــرز 

وحكومتــه  األســد  بشــار  ودولــي.  وإقليمــي، 
حمايــة  فــى  الســوري  والســاحل  دمشــق  فــي 
روســيا وقواعدها العسكرية، مدعوما بإيران، 
حرســها  فــي  املتمثلــة  املســلحة  وأذرعهــا 
الثــوري، وحــزب اللــه اللبنانــي. تركيــا تســيطر 
ســورية،  مــع  لهــا  الحــدودي  الشــريط  علــى 
وتدعم الجيش السوري الحر املعارض لبشار. 
والتحالــف  بأميــركا  مدعومــن  الكــرد،  ينظــم 
الدولي، قوات ســورية الديمقراطية، مليشيات 
وجماعات طائفية متطرفة من أطياف مختلفة 
والــكل  وغيرهــا.  و»داعــش«،  القاعــدة  بــن  مــا 
يقاتــل الــكل، وانتهــى األمــر بمايــن الاجئــن 

والنازحن، وماين القتلى واملصابن. 
أما اليمن الذي كان يومًا سعيدًا فقد سقط في 
دوامــة صــراع قبلــي، طائفــي، إقليمــي، وبادرت 
العربيــة الســعودية إلــى تكويــن تحالــف عربي 
وأطلقــت  الشــرعية،  دعــم  بدعــوى  خليجــي 
حربــًا ضاريــة تحــت شــعار »عاصفــة الحــزم«، 
تمــزق  عــن  ثــاث ســنوات،  نحــو  فــي  أســفرت، 
مــن  مدعومــًا  وأنصــاره،  الحوثــي  بــن  اليمــن 
إيــران، فــي صنعاء والحديدة ومناطق واســعة 

أو شــارك فيهــا. يبقــى الفــرق، إذن، ليــس فــي 
االنتساب إلى املرجعية اإلسامية في املرحلة 
املغربيــة  الحالــة  يتجــاوز  والــذي  الراهنــة، 
املعتدلــة، بــل في كيفية فهمهــا، وفهم غاياتها 
كيفيــة  ذلــك  وبعــد  وأولوياتهــا،  ومقاصدهــا 

تنزيلها وتطبيقها في الواقع.
فــي ظــل هــذا، اختــار حــزب العدالــة والتنميــة 
األصــل  مرجعيتــي  بــن  التــزاوج  املغربــي 
يمكــن تصنيــف   األول،  الشــق  ففــي  والعصــر. 
شــعار  برفعــه  للحــزب،  الكبــرى  االختيــارات 
اإلصــاح فــي ظل االســتقرار، ومنطق التعاون 
مــع الغيــر، ومبدأ الرأي حر والقرار ملزم. وفي 
الديمقراطــي  النضــال  جعــل  الثانــي،  الشــق 
ســبيا إلــى اإلصــاح، وهــو عنــوان أطروحتــه 
السياســية في مؤتمره الســادس، قبل التحول 

مــن الشــمال اليمنــي، وبــن حكومــة الشــرعية 
بدعــم  تســيطر  وعــدن،  الريــاض  بــن  موزعــة 
الجنــوب  مناطــق  معظــم  علــى  التحالــف  مــن 
واألهــم مايــن  الشــمال،  مــن  وأجــزاء  اليمنــي 
ومايــن  واملصابــن،  والقتلــى  املشــردين 
األطفــال املصابــن بالكوليــرا. وعــن ليبيــا مــا 
فقــد  العظمــى،  وجماهيريتــه  القذافــي  بعــد 
عادت مقسمة إلى أقاليمها الثاثة التي كانت 
قبــل وحدتهــا علــى يد امللك إدريس السنوســي 
منتصــف القــرن املاضــي، شــرق يســيطر عليــه 
طبــرق  فــي  حفتــر  خليفــة  املتقاعــد  الجنــرال 
وبنغــازي، وغــرب فيه حكومــة الوفاق املعترف 
تتنازعــه  وجنــوب  طرابلــس،  فــي  دوليــا  بهــا 
يســعى  أممــي  ومبعــوث  والعشــائر،  القبائــل 
إلــى جمــع الفرقــاء، وإعــادة اللحمــة إلــى الكيان 

الليبي املمزق. 
التــي  الخمــس  الــدول  عــن  قليــا  ابتعدنــا  إذا 
هبت عليها رياح الربيع العربي، وما آلت إليه 
أحوالهــا، واتجهنــا إلــى باقــي املكــون العربــي، 
مــن ممالــك وجمهوريــات وإمارات، فســنجدها 
قــد شــّددت القبضــة األمنية، وأشــهرت أســلحة 
الترويــع فــي وجه شــعوبها، حتى تمنع مجرد 

التفكير في معارضة السلطة.
يبقى الســؤال شــديد األهمية، بعد اســتعراض 
املشــهد العربــي، هــل ال زالــت الثــورة مســتمرة؟ 
أو هــل ال زالــت الثورة ممكنة؟ ســتبقى اإلجابة 
معلقــة بيــد أجيــال مقبلــة تســتوعب دروس ما 
 
ً
جــرى، وتتســلح بوعــي وإرادة تجعلهــا قــادرة

على اســتعادة ثورة لم يتمكن جيل ســابق من 
استكمالها. 

)كاتب مصري(

إلــى أطروحــة البنــاء الديمقراطــي فــي مؤتمره 
عــن  الدفــاع  كــّرس منطــق  ثمــة  الســابع، ومــن 
الديمقراطيــة، مــن خــال احترام إرادة الشــعب، 
وعــن حقــوق اإلنســان مــن خــال احتــرام كرامة 
اإلنســان، وعــن الحريــة مــن خــال الدفــاع عــن 

الحريات في إطار الثوابت.
يبقــى الرهــان رهــان املســتقبل للحفــاظ علــى 
هذا الخاصية، ولاســتمرار في رسالته داخل 
املجتمــع، وأكبــر رهــان يواجهــه الحــزب، بعــد 
توســعه وانتشــاره، وانضمــام أفــراد عديديــن 
مالــه  رأس  جــودة  علــى  املحافظــة  هــو  إليــه، 

البشري، وهي القوة الوحيدة التي يملك.
 وجــب أن تؤطــر هــذه القــوة، قبل أن تتدرج في 
غايتهــا  وتفهــم  دورهــا،  وتعــي  املســؤوليات، 
العليــا التــي تتمثل في املســاهمة في مسلســل 
اإلصاح من أي مكان. إنه اإلحساس باالنتماء 
مســتقبل  إلــى  ويتطلــع  يرنــو  مشــروٍع  إلــى 
أفضل. وهذا لن يتأتى إال إذا نجح  في حســن 
تدبير محطات كبرى أساسية، آتية ال محالة، 
وتتمثل في محاور ثاثة، هي تجديد النخب، 
بعــد أن أزف رحيــل الجيــل املؤســس، تجديــد 
الفهــم، بعــد أن اختلــط الحابــل بالنابــل عنــد 
التنزيــل،  ملتحقــن كثيريــن. وأخيــرا تجديــد 
بعــد أن غابــت لــدى بعضهــم املقاصــد الكبــرى 

واملصالح العليا للباد.
)كاتب مغربي مقيم في باريس(

الجماهير أنها حققت أهدافها، أو كادت، حتى 
تحركــت قــوى الثــورة املضــادة بــكل أطيافهــا، 
ضرباتهــا  لتوجــه  الباطشــة،  قواهــا  وبــكل 
حديثــة  الوليــدة،  الثــورة  قــوى  إلــى  املتتاليــة 
العهد بالسياسة والحكم، والتعامل مع أركان 
الدولــة العميقــة، نجحــت الثــورة املضــادة فــي 
الســريان  مــن  الثوريــة، ومنعهــا  املوجــة  كســر 
فــي أوصــال الشــعوب املتعطشــة إلــى الحريــة، 
الثــورة  اســتخدمت  اإلنســانية،  والكرامــة 
املضــادة فــي فــرض إرادتهــا كل قواها الصلبة، 
قواهــا  وكل  املصريــة،  الحالــة  فــي  حــدث  كمــا 
التونســية.  الحالــة  فــي  حــدث  كمــا  الناعمــة، 
واختلطــت األمــور بشــدة بــن الثــورة والثــورة 
املضادة، وسادت بن الجماهير حالة من عدم 
ظــم ُحكــم تمّكنت من 

ُ
اليقــن، قامــت فــى ظلهــا ن

اإلمســاك بزمــام األمــور بقبضــة حازمــة، وهــي 
تعتمــد  مبتكــرة،  ديموقراطيــة  ثيابــا  ترتــدي 
على جمع التوقيعات على استمارات التأييد، 
وحشــد األتبــاع فــي تظاهــرات التفويــض، ثــم 
للمنافســة  افتراضيــن  عــن مرشــحن  البحــث 
في انتخابات اســتفتائية. وذلك كله مع إغاق 
سياســية  تيــارات  أي  أمــام  السياســي  املجــال 
معارضة، أو غير مرغوب في تصّدرها املشهد 
السياســي، إمــا باإلقصــاء واملطــاردة، كمــا هــو 
وتيــار  املســلمن  اإلخــوان  مــع جماعــة  الحــال 
اتهامهــم  بعــد  مصــر  فــي  السياســي  اإلســام 
تونــس،  فــي  النهضــة  حركــة  ومــع  باإلرهــاب، 

والتي تم تهجينها في إطار توافقي. 
اختلــف األمــر كثيــرًا فــي البلــدان األخــرى التــي 
العربــي.  الربيــع  ثــورة  ريــاح  عليهــا  هبــت 
محلــي،  صــراع  ســاحة  إلــى  ســورية  تحولــت 

أخــاق األعضــاء، ومــن حيــث تخليــق الحيــاة 
السياسية.

رابعــا، يجــب معرفــة القيمــة املضافــة للحــزب، 
علــى  بصماتهــا  ومــا  مرجعيتــه،  خــال  مــن 
أرض الواقــع؟ أهــي كام عابــر أم هــي برامــج  
مســطرة  واجتماعيــة،  واقتصاديــة  سياســية 
وفــق هــذا املنظــور، ومطبقة وفق هــذا املفهوم، 

تستشرف املستقبل العقاني واملعقول.
هــذه املرجعيــة التــي إن صــح فهمهــا ال تحكــم 
على عاقة اإلنســان بربه، بقدر ما تحكم على 
عاقتــه باآلخريــن، حتــى ال يصبــح مثــل آكل 
لحــوم البشــر املذكــور فــي القــرآن الكريــم، وال 
مثــل املفلــس الــذي ذكــر فــي الحديــث الشــريف، 
وســبه  واتهامــه  اإلنســان،  بكرامــة  فاملــّس 
وشــتمه وتحقيــره وخيانتــه وخذالنــه، ليــس 
أهون من املحّرمات، فاإلنسان الذي ال يصلي، 
أو ال يصــوم، أو يشــرب الخمــر، ال يضــر غيــره، 
يســيء  وحيــث  يســرق،  الــذي  يضرهــم  حيــث 
وحيــث  يغتــاب،  والــذي  يشــتم  الــذي  إليهــم 

يؤذيهم الذي يخون ويخذل ويطعن .
صياغــة،  وإعــادة  تفكيــك،  وجــب  هــذا،  ومــن 
املقصود من املرجعية اإلسامية التي ينتسب 
إليها الحزب، خصوصا أنها مرجعية يشترك 
فيهــا مــع أحــزاب سياســية وحــركات دعويــة، 
بهــا  وتكفــر  بالديمقراطيــة  بعضهــا  تؤمــن 
 من آمن بها، 

َّ
َكِفــر أكثُرهــا غلــوا ُكل

ُ
أخــرى، بــل ت

ذكرى يناير وثورات لم تكتمل

»العدالة والتنمية« وسؤال المرجعية

مآالت الموجات 
الثورية جاءت مختلفة 

عما تم تقديره 
فى البدايات

أكبر رهان يواجهه 
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تخّوف من تقلّص خدمات الوكالة

17

سهى أبو شقرا، سامي الشامي

قيمــة  بتخفيــض  األميركيــة  اإلدارة  قــرار 
أميركــي  دوالر  مليــون   125 مــن  تبّرعاتهــا 
إلــى 60 مليــون  املنصــرم  عــام 2017  خــال 
دوالر هــذا العــام، مــع تحديــد األقاليــم التــي تســتفيد 
لوكالــة  مفاجئــًا«  »خبــرًا  جــاء  املســاعدات،  تلــك  مــن 
إغاثــة وتشــغيل الاجئــن الفلســطينين فــي الشــرق 
باســم  الرســمي  املتحــدث  يؤكــده  مــا  هــذا  األدنــى. 
»العربــي الجديــد«، الــذي  الوكالــة ســامي مشعشــع، لـ
يــرى فــي األمــر »تهديــدًا لعمــل املؤسســة وخدماتهــا 

اإلنسانية التي تقّدمها لاجئن الفلسطينين«.
عــة 

ّ
املتوق األضــرار  مــن  للتخفيــف  محاولــة  وفــي 

والحفــاظ علــى خدماتها التــي تقّدمها إلى الاجئن 
الفلســطينين في فلســطن والدول العربية، يوضح 
ســوف  مســبوقة  غيــر  عامليــة  »حملــة   

ّ
أن مشعشــع 

تطلقهــا األمــم املتحــدة خــال األيــام القليلــة املقبلــة 
لجمــع التبّرعــات وســّد العجــز فــي موازنــة أونــروا، 
منــذ  تاريخهــا  فــي  األكبــر  املاليــة  األزمــة  ومواجهــة 
تقليــص  مــع  خصوصــًا   ،1950 عــام  فــي  تأسيســها 

مساهمة الواليات املتحدة األميركية لعام 2018«.
 »هــذا القــرار يأتــي فــي أعقــاب 

ّ
ويشــرح مشعشــع أن

أزمــة ماليــة عرفتها الوكالة خال عام 2017 املاضي، 
وأزمة مالية أخرى تنتظرنا خال عام 2018 الجاري. 
 تقليص املســاعدات ســوف يزيد الطن 

ّ
بالتالــي، فــإن

ــة وســوف يجعــل عملنــا فــي خدمة خمســة ماين 
ّ
بل

وتســعمائة ألــف الجــئ فلســطيني صعبــة«. ويقــول 
ــه »وعلــى الرغــم مــن كل األخبــار املقلقــة واملفاجئة، 

ّ
إن

 الوكالــة مصّممــة على االســتمرار بخدماتها في 
ّ
فــإن

 »تلــك الخدمــات ما 
ّ
مجاالتهــا كافــة«، مشــددًا علــى أن

زالت قائمة والوكالة لم تغلق أبوابها«.
هــذا   

ّ
أن تــدرك  »الوكالــة   

ّ
أن إلــى  مشعشــع  ويلفــت 

ولهــذا  للوكالــة،  كبيــرًا  تحديــًا  يشــّكل  التخفيــض 
املاليــة  املــوارد  لحشــد  دوليــة  حملــة  تطلــق  الســبب 
الــدول واألطــراف واملؤسســات والصناديــق  مــن كل 
العامليــة، ال ســّيما البنــك الدولــي وصنــدوق التنميــة 
اإلســامي، باإلضافة إلــى القطاع الخاص واألفراد«. 
 »آليــة جمــع التبرعــات لــن تقتصــر علــى 

ّ
ويشــرح أن

الــدول  اشــتراكات  جمــع  أو  الدبلوماســية  الصــات 
تقضــي  الجديــدة  الخطــة   

ّ
إن إذ  فحســب،  األعضــاء 

بتوسيع االتصاالت وتكثيفها وتسريعها، ال سّيما 
بعــد تقليــص الواليــات املتحــدة حجــم مســاعداتها 
 إجمالــي املســاهمات األميركية 

ّ
للوكالــة، فــي حــن أن

 
ّ
أن يضيــف  دوالر«.  مليــون   350 بلــغ   2017 لعــام 
 
ّ
بــأن الجميــع  إلــى  رســالة  إيصــال  تحــاول  »الحملــة 
الوكالة ما زالت موجودة وعلى رأس عملها وسوف 
قضيــة   

ّ
حــل

ُ
ت حتــى  خدماتهــا  تقديــم  فــي   تســتمر 

الاجئــن بطريقــة سياســية عادلــة ومثلمــا يرتــأي 
أصحاب القضّية«.

لحملــة  زمنيــًا  ســقف  »ال   
ّ
أن مشعشــع  ويوضــح 

محــدد«،  رقــم  عنــد  ــف 
ّ
تتوق لــن  وكذلــك  التبرعــات، 

 »الهدف األساس يكمن في سّد العجز 
ّ
مشيرًا إلى أن

املالــي البالــغ 49 مليــون دوالر مــن عــام 2017. وهــو 
نــا فــي حاجــة فعليــة إلى عشــرات ماين 

ّ
مــا يعنــي أن

وتلميــذة  تلميــذ  ألــف   525 نبقــي  لكــي  الــدوالرات 
علــى مقاعــد الدراســة فــي 700 مدرســة مــن مــدارس 
أونــروا، وتأمن املســاعدات الغذائيــة الطارئة ملاين 
الاجئــن الفلســطينين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غزة واألردن وسورية ولبنان«.
وعنــد ســؤاله عــن »اختــاف نبــرة أونــروا اليــوم عــن 
الجديــد«  »العربــي  ماحظــة   

ّ
أن يؤكــد  ســابقاتها«، 

هــا، مشــددًا علــى »التصميــم املطلــق لضمان 
ّ
فــي محل

 »ثّمــة نظــرة 
ّ
اســتمرارية خدمــات أونــروا«. يكمــل أن

جديــدة أكثــر حزمــًا تتبعهــا الوكالــة فــي مســاعيها 
علــى  ردًا  وذلــك  والتمويــل،  الدعــم  لجمــع  العمليــة 
تحّمــل  وعــدم  املتاحــة  املبالــغ  فــي  الكبيــر  النقــص 
الاجئــن  تجــاه  مســؤولياته  الدولــي  املجتمــع 
وقضاياهــم الحياتيــة، األمــر الــذي جعلهــا فــي موقع 
 
ّ
املســتجدي للدعم الذي يأتي شــحيحًا«. ويوضح أن
»آليــات الحملــة العمليــة توضــع باالتفــاق مــع األمن 
 
ّ
 إن

ً
العــام لألمــم املتحــدة أنطونيو غوتيريــس«، قائا

إحدى الخطوات املرتقبة تكمن في زيادة مساهمات 
إلــى  باإلضافــة  التمويــل،  لزيــادة  األعضــاء  الــدول 

إيجاد متبّرعن جدد.
أونــروا  »ميزانيــة   

ّ
أن يشــرح مشعشــع  الســياق،  فــي 

خســرت  دوالر،  مليــون  و300  مليــار  بنحــو  املقــّدرة 
300 مليــون دوالر تقريبــًا مــن املســاعدات األميركيــة 
وحدهــا، والتــي بلغــت فــي العــام املاضــي 350 مليون 
دوالر. يأتي ذلك إلى جانب عدم التزام الدول األعضاء 
 الوكالة تعمل 

ّ
كافة بسداد مستحقاتها، ما يعني أن

حاليًا وفق ميزانية طوارئ«. وعن مســاهمات الدول 
املائــة  فــي  اثنــن  عــن  تزيــد  ال  هــا 

ّ
إن يقــول  العربيــة، 

حملــة   
ّ
أن موضحــًا  الوكالــة،  ميزانيــة  إجمالــّي  مــن 

التبرعات املوّسعة لن تستثني تلك الدول.

مجتمع
أعلنــت األمــم املتحــدة أنهــا فــي صــدد توســيع نشــاطاتها وخدماتهــا فــي املحافظــات اليمنيــة التــي 
اســتعادتها القــوات الحكوميــة مــن جماعــة أنصــار اللــه الحوثيــن. وأوضــح منّســق مكتــب األمــم 
املتحدة لألمن والسامة في اليمن، فكتور كوبيان، خال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني 
ووزير الداخلية أحمد امليســري، أن األمم املتحدة في صدد توســيع نشــاطها في العاصمة اليمنية 
املؤقتــة عــدن )جنــوب( واملحافظــات املحررة خال الفترة املقبلة، لتقديم الخدمات وتنفيذ املشــاريع 
)األناضول( املختلفة في الجوانب اإلنسانية واإلغاثية للمحتاجن.  

كشفت دراسة إسبانية حديثة أن البدينات معّرضات لخطر اإلصابة بالسرطان بمعّدل 12 ضعفًا 
أكثــر مــن اللواتــي يتمتعــن بــأوزان صحيــة. الدراســة أعّدهــا باحثــون فــي معهد البحــوث الطبية في 
مستشــفى »ديل مار« اإلســباني، وتعّد اســتكمااًل لدراســات ســابقة كشفت وجود عاقة بن السمنة 
والســرطان. وتابع الباحثون 54 ألفًا و445 من الرجال والنســاء على مدى 10 ســنوات في إســبانيا، 
ووجدوا أن زيادة الوزن أو السمنة مرتبطة بشكل كبير بزيادة خطر اإلصابة بالسرطان وأمراض 
)األناضول( القلب بشكل عام، كما أن لها تأثيرًا أكبر على النساء.  

البدينات أكثر عرضة لإلصابة بالسرطاناألمم المتحدة تعتزم توسيع عملها في اليمن

تقّدم وكالة »أونروا« خدماتها إلى نحو خمسة 
في  فلسطيني  الجــئ  ألــف  وتسعمائة  ماليين 
وقطاع  الغربية  الضفة  وهي  أقاليم،  خمسة 
غزة واألردن وسورية ولبنان. وتشمل 711 مدرسة 
يتلّقى التعليم فيها أكثر من نصف مليون تلميذ 
وبرامج  كبيرًا  صحيًا  مــركــزًا  و143  فلسطيني، 
إلى  عام،  كل  الــدوالرات  ماليين  بعشرات  إقراضية 
ص لها  التي ُتخصَّ الطارئة  الوكالة  جانب خدمات 

ميزانية خاصة، وهي كذلك تعاني من عجز.

5 ماليين و900 ألف مهّدد

الالجئــني  وتشــغيل  إغاثــة  وكالــة  مقــّر  أمــام 
الفلســطينيني في الخليل بالضفة الغربية املحتلة، 
وقــف، صبــاح أمــس، هــؤالء الفلســطينيون. وقفوا 
هنــاك وهــم يجهلــون مــاذا ينتظرهم فــي الغد، بعد 
قــرار الواليــات املتحــدة األميركيــة األخير القاضي 
بتقليــص قيمــة تبّرعاتهــا للوكالــة التــي تؤّمــن لهم 
هــؤالء  انتظــار  مــع  بالتزامــن  الخدمــات.  مختلــف 

أصــدر  الوكالــة،  مقــّر  بوابــة  فتــح  الفلســطينيني 
د 

ّ
املفــّوض العــام لألونــروا، بيير كرينبــول، بيانا أك

فيه مســؤولية الوكالة في املحافظة على عملياتها 
وخدماتهــا التــي تقّدمهــا لالجئــني الفلســطينيني، 
 األزمــة املاليــة األكبــر فــي تاريخهــا منــذ 

ّ
فــي ظــل

تأسيســها فــي عــام 1950. وحــّث كرينبــول، فــي 
بيانه، »الدول األعضاء في األمم املتحدة، شركاءنا 

مــن الــدول املضيفــة واملانحني، إلــى االلتفات تأييدًا 
مبــادرات  خلــق  فــي  إليهــا  واالنضمــام  للوكالــة 
اســتمرار  لضمــان  جديــدة،  تمويــل  وتحالفــات 
تالميذ الالجئني الفلســطينيني في الحصول على 
التعليم في مدارسنا، والحفاظ على كرامة الجئي 
فلســطني وأطفالهــم وعائالتهــم مــن خــالل جميــع 
خدماتنــا«. ووّجــه كرينبــول، فــي الســياق، دعــوة 

 مــكان حــول العالــم إلــى 
ّ

 النــاس فــي كل
ّ

عامــة لــكل
التضامن مع الالجئني الفلسطينيني، واالستجابة 
لحملــة التبّرعــات عبــر #تبرع_لألونــروا املرتقبــة، 
ــن مــن الحفــاظ علــى مــدارس 

ّ
وذلــك بهــدف التمك

»أونــروا« وعياداتهــا وإبقائهــا مفتوحة خالل عام 
2018 وما بعده.

)العربي الجديد(

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018

)حازم بدر/ فرانس برس(



ــم تــــــراِع  ــ ــلـــى الــــتــــوزيــــع لـ الــــجــــهــــات املــــشــــرفــــة عـ
أوضـــاع الــنــازحــن، وال أدري مــا هــي املشكلة؟ 
 أسماءنا سقطت 

ّ
أن أو  لنا  هل هو استهداف 

الــروتــيــنــيــة ضّيعت  اإلجـــــــراءات   
ّ
أن أم  ســـهـــوًا، 

تذهب  كثيرة  »مساعدات   
ّ
أن ويتابع  حقنا؟«. 

في  أو  فــي محيط صنعاء  ريفية  مناطق  إلــى 
 أوضــاع 

ّ
الــرغــم مــن أن محافظات أخـــرى، على 

 سوءًا من غيرهم. هؤالء 
ّ

سكان تلك املناطق أقل
منازلهم،  في  ويعيشون  دخــل  لديهم مصادر 

أّما نحن فمشّردون وال نملك شيئًا«.

صراع من أجل البقاء
ـــه 

ّ
ــــع الـــنـــازحـــن فــــي الـــيـــمـــن بـــأن ُيـــخـــتـــَصـــر وضـ

صراع من أجل البقاء. فالغذاء واملياه واملأوى 
إلــى هــؤالء  احــتــيــاجــات ذات أولــويــة بالنسبة 
جــبــروا على الــفــرار مــن مناطق الــنــزاع 

ُ
الــذيــن أ

ــان فــي مناطق أخـــرى. ويـــروون  بحثًا عــن األمـ
بــاألســمــاء  الــتــاعــب  بــشــأن  متشابهة  قصصًا 
وعــــــدم الـــتـــوزيـــع الــــعــــادل لـــإغـــاثـــات املـــقـــّدمـــة 
مـــن املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. يــحــيــى مــثــنــى، نـــازح 
مــن مــحــافــظــة تــعــز، يــعــانــي نتيجة عـــدم الــبــّت 
ــافـــة اســـمـــه فـــي كــشــوفــات املــســتــحــقــن  فـــي إضـ
»الـــعـــربـــي  ــلـــمـــعـــونـــات الــــشــــهــــريــــة، فـــيـــقـــول لــــ لـ
ــا أنــتــظــر لجنة  الـــجـــديـــد«: »خــمــســة أشــهــر وأنــ

املــــســــح املــــيــــدانــــي لـــلـــنـــازحـــن ورفــــــــع أســـمـــاء 
 اللجنة لم تحضر حتى اليوم، 

ّ
املستحقن، لكن

ــنــي أتــابــع األمـــر عبر املكتب 
ّ
على الــرغــم مــن أن

املعني وقد عبأت االستمارة املطلوبة في حن 
ُوِعــدت مــرارًا بأن أحصل على مساعدات، لكن 
ه يحتاج 

ّ
من دون جدوى«. ويشير مثنى إلى أن

بكرامة  العيش  »مــا يساعدني على  إلــى  فقط 
إلى حن عودتي إلى منزلي بعد انتهاء الحرب 
القائمن  تعز«، متهمًا بعض  والحصار على 
املحسوبية  بممارسة  اإلغاثية  العملية  على 
 
ّ
فــي أثــنــاء تــوزيــعــهــم لــلــمــســاعــدات. يضيف أن
»كــثــيــريــن مـــن الـــنـــازحـــن فـــي صــنــعــاء هـــم من 
إنساني  غير   

ً
تعاما ثّمة   

ّ
وأن تعز،  محافظة 

مـــعـــهـــم وهـــــم يـــتـــعـــّرضـــون لــلــتــهــمــيــش وعــــدم 
ــن مــحــافــظــات  االهـــتـــمـــام بــعــكــس الـــنـــازحـــن مـ

أخرى مثل صعدة وحجة«.

تالعب باألسماء
إلــى أحمد قائد،  األمــر بالنسبة  وال يختلف 
فــهــو يــهــاجــم الـــوحـــدة الــتــنــفــيــذيــة للنازحن 
ــــى »وســـــطـــــاء ال  ــتــــي تــــقــــّدم املــــســــاعــــدات إلــ الــ
يقول  املستحقن«.  إلى  بإيصالها  يلتزمون 
ا ننظر إلى املنظمات 

ّ
»العربي الجديد«: »كن لـ

اإلنـــســـانـــيـــة والـــجـــهـــات املــعــنــيــة بــالــنــازحــن 

صنعاء ـ العربي الجديد

»ال أعـــرف ملـــاذا حــذفــوا اســمــي ولم 
ــي مـــــســـــاعـــــدات مــثــل  ــ ــــروا لــ ــــحـــــضـ يـ
بــقــّيــة الـــنـــازحـــن، وأنـــــا مـــن الــذيــن 
يــحــتــاجــون إلــيــهــا. مــســاعــدات كــثــيــرة  تــذهــب 
 بها«. 

ّ
إلــى يمنين غير نــازحــن، ونــحــن أحـــق

هكذا يحتّج عثمان ســام على عــدم حصوله 
دولية  منظمات  عها 

ّ
توز التي  املعونات  على 

الــدائــرة  الــحــرب  مــن  ومحلية على املتضررين 
في اليمن.

كثيرون هم النازحون وغيرهم الذين يشكون 
املساعدات  كشوفات  من  أسمائهم  شطب  من 
اإلنــســانــيــة الــتــي تــقــّدمــهــا مــنــظــمــات إغــاثــيــة، 
ومـــن عـــدم وصـــول مــســاعــدات إلـــى مناطقهم، 
الــذي يزيد من معاناتهم. ويقول سام  األمــر 
»العربي الجديد«: »كانوا قد سّجلوا اسمي  لـ
هم عــادوا وشطبوه 

ّ
في قائمة املساعدات، لكن

ولم أستلم أّي شيء وال مّرة واحدة، على الرغم 
 بعض 

ّ
ني أهل لذلك وعلى الرغم من أن

ّ
من أن

الـــذيـــن اســتــلــمــوا مــعــونــات ال يــســتــحــقــونــهــا«. 
ه نزح من تعز إلى صنعاء 

ّ
ويشير سام إلى أن

 منزله يقع في 
ّ
منذ بداية الحرب في الباد، ألن

مناطق املواجهات املسلحة.

بحث عن مساعدات
وفي خضّم الحرب، وجد يمنيون كثر أنفسهم 
ــدة لــتــأمــن  ــديــ مــطــالــبــن بـــخـــوض تـــجـــربـــة جــ
لقمة عيشهم من خال البحث عن مساعدات 
تقّدمها املنظمات، في حن ُيصار إلى املتاجرة 
هــؤالء  جعلوا  ســمــاســرة  قبل  مــن  بمعاناتهم 

البؤساء يعيشون حياة أشبه بجحيم.
في صنعاء، استبشر النازحون خيرًا بصرف 
الـــحـــصـــص الـــغـــذائـــيـــة الـــشـــهـــريـــة املـــقـــّدمـــة مــن 
 ذلـــك لم 

ّ
املــنــظــمــات الــدولــيــة اإلغــاثــيــة، غــيــر أن

ــيـــرون مــنــهــم  ــثـ ، إذ فـــوجـــئ كـ
ً
يــســتــمــّر طــــويــــا

بــمــصــادرة حصصهم وشــطــب أســمــائــهــم من 
الكشوفات في الوقت الذي هم في أشّد الحاجة 
إلــيــهــا. محمد علي مــن هـــؤالء الــذيــن فوجئوا 
التي  املــســاعــدات  قائمة  مــن  أسمائهم  بشطب 
تقدمها إحدى املنظمات الدولية عبر منظمة 
»األمــر   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ يقول  محلية. 

كان صادمًا بالنسبة إلّي، إذ أنا وأفراد أسرتي 
املــســاعــدات. فنحن ال نملك  تــلــك  عــلــى  نعتمد 
الواحد  يعيشها  التي  واألوضـــاع  هنا،  شيئًا 
ا بسبب الحرب صعبة، إذ ال يجد من يعينه 

ّ
من

وال من يهتم به أو يقّدم له معونة ما«. ويشير 
وبطريقة  ع عشوائيًا 

َّ
ــــوز

ُ
ت »املــعــونــات   

ّ
أن إلــى 

مــنــهــا مستحقوها  يستفيد  فــا  عـــادلـــة،  غــيــر 
الفعليون«.

ني مسّجل 
ّ
ه »على الرغم من أن

ّ
يضيف علي أن

لم  ني 
ّ
فإن النازحن منذ عاَمن،  في كشوفات 

أستلم مساعدة اإليــواء كغيري من النازحن. 

نازحون 
يمنيون

أسماء ُتشطب 
من كشوف 
المساعدات 

الغذائية

المساعدات المقّدمة من منظمات إنسانية غير كافية 
للعدد الهائل من النازحين اليمنيين الذين يُحرم كثيرون 
تقّدمها  التي  الغذائية  والسالل  المعونات  من  منهم 

تلك الجهات اإلغاثية الدولية والمحلية

من حين إلى آخر، يثار 
جدال في الكويت حول 
المباني األثرية، خصوصًا 

حين يهدم بعضها 
لغايات تجارية أو غير 

ذلك، من دون تدخل من 
الدولة. ويسعى بعض 

الناشطين إلى حماية آثار 
البالد، نظرًا إلى قيمتها 

التاريخية

المباني األثرية في الكويت إلى زوال

كانوا ينظرون إلى 
المنظمات اإلنسانية 

اإلغاثية كمالئكة رحمة

الغذاء والمياه والمأوى 
احتياجات ذات أولوية 

بالنسبة إلى النازحين

المطالبون بعدم هدم 
المباني األثرية يحلمون 

أكثر من الالزم

وّقع مئات الكويتيين على 
عريضة تطالب مالكي 

لوذان بالتراجع عن بيعه

1819
مجتمع

الكويت ـ خالد الخالدي

يــــحــــاول الـــكـــويـــتـــيـــون املـــهـــتـــمـــون بــالــفــنــون 
واآلثـــــار الــحــفــاظ عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن مدينة 
ــل كـــثـــرة املــبــانــي  ــة، فــــي ظــ ــمـ ــقـــديـ ــويـــت الـ ــكـ الـ
تبنيها  التي  الشاهقة  ــراج  واألبـ اإلسمنتية 
املــــصــــارف والـــشـــركـــات والـــــــــوزارات الــتــابــعــة 
للدولة. وأثار هدم »بيت لوذان«، وهو مبنى 
ــري بـــنـــي مــطــلــع الــــقــــرن املــــاضــــي لــصــالــح  ــ أثــ
الشيخ صباح السالم الصباح، والذي أصبح 
أميرًا للكويت، جدااًل في الباد. بعد وفاته، 
تحّول إلى مركز فني وثقافي لتعليم العزف 
والرسم والحرف. لكن الورثة قرروا التخلي 
عنه وبيعه إلقامة مجمع تجاري، خصوصًا 
أن األرض تقع في منطقة مطلة على البحر. 
ووقع مئات الكويتين على عريضة تطالب 
إلى  البيع  قــرار  بالتراجع عن  املبنى  ماكي 
شــركــة عــقــاريــة تــنــوي إقــامــة مجمع تــجــاري 
ضــــخــــم، ووقـــــعـــــوا عـــريـــضـــة أخـــــــرى تــطــالــب 
ــراء الـــبـــيـــت األثـــــــــري. ويـــقـــول  ــشــ الـــحـــكـــومـــة بــ

ــــدالل إن هـــدم بــيــت لـــوذان  الــنــائــب مــحــمــد الـ
للباد،  وإنسانية  حضارية  انتكاسة  يمثل 
وإن الحكومة ال تملك أية خطة للحفاظ على 
املباني األثرية في الباد من الهدم والتفتت. 
ــدم بـــيـــت لـــــــوذان الــتــعــدي  ــ ــم يـــكـــن قــــــرار هـ ــ ولـ
الــوحــيــد عــلــى املــبــانــي األثـــريـــة فــي الــكــويــت، 
أن هــدمــت  الـــكـــويـــتـــيـــة  لــلــحــكــومــة  إذ ســـبـــق 
ــري، الـــذي بني  مسجد شــمــان الــرومــي األثــ
عــام 1893، بهدف استكمال بناء طريق  في 
الــــدائــــري األول مـــن خـــالـــه. ورفــــض الــورثــة 
املحاكم  فــي  ورفــعــوا قضية  الحكومة،  قـــرار 
الــكــويــتــيــة. لــكــن الــقــاضــي أمـــر بــالــصــلــح بن 
وزارة األشـــغـــال املــخــولــة بــالــبــنــاء والـــورثـــة، 
من خــال نقل املسجد إلــى مكان آخــر داخل 

العاصمة.  
بــلــديــة العاصمة  ويــقــول مــســؤول كبير فــي 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أحــتــرم أولــئــك الذين 
لكنني  األثرية،  املباني  يطالبون بعدم هدم 
ــم يــحــلــمــون أكــثــر مـــن الـــــازم. فـــي حــالــة  ــ أراهـ
مسجد شمان الرومي، أعيق تنفيذ مشروع 

الدائري األول أكثر من 15 شهرًا بسبب وقف 
أعمال الهدم وتحويل القضية إلى املحكمة 
ــة صــــاحــــب املــســجــد  ــ ــ قـــبـــل الـــصـــلـــح بــــن ورثـ
لــوذان،  أمــا في ما يتعلق ببيت  والحكومة. 
إلــى أصــحــاب املبنى،  الــذهــاب  فمن الصعب 

واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 
الكويت  فــي  قائمة بأسماء األمــاكــن األثــريــة 
لديه  أن  كما  عليها،  التي يحميها ويشرف 
ميزانية خاصة بترميم هذه األماكن وإعادة 
كما  لــلــزوار،  كمتاحف  وافتتاحها  تأهيلها 
حـــدث مــع الــقــصــر األحــمــر الـــذي يــقــع شمال 
الـــكـــويـــت، وجــــرت فــيــه مــعــركــة الـــجـــهـــراء في 
املستشرق  بيت  املجلس  وحـــّول   .1920 عــام 
الــبــريــطــانــي الــســابــق ديــكــســون إلـــى متحف 
وسط العاصمة، لكن ميزانية املجلس تبدو 
مـــحـــدودة فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الــعــقــارات 
بيعها  في  الخاصة، ورغبة ماكها  األثــريــة 

والحصول على ثمنها. 
ويــقــول الــكــاتــب واألديــــب مــهــدي سليمان لـ 
الكويت  »العربي الجديد«: »حــال اآلثــار في 
ــال الــحــكــومــي  ــ ــمـ ــ مـــؤســـف جـــــدًا بــســبــب اإلهـ
وعــــدم رغــبــة الــشــركــات فـــي الــحــفــاظ عليها 
جــشــعــًا مــنــهــا، وطــمــعــًا فـــي الـــحـــصـــول على 
ــانـــي  ــبـ مــــزيــــد مـــــن األمـــــــــــوال واألراضــــــــــــــي. املـ
على  املدينة  في  كثرت  الشاهقة  اإلسمنتية 

حساب كل ما هو مرتبط باملاضي. كما أن 
بــعــض الــجــمــاعــات املــتــشــددة دمـــرت القبور 
واألضـــرحـــة الــتــاريــخــيــة بحجة الــخــوف من 
عــبــادتــهــا.  ودمـــر مجهولون مــقــام نبي الله 
الــخــضــر فـــي جـــزيـــرة فــيــلــكــا شــــرق الــكــويــت، 
بسبب بعض األشخاص الذين يتبركون به 
طلبًا للمعونة، ما يخالف التعاليم السلفية 
اإلســامــي  التيار  ينتهجها  الــتــي  املــتــشــددة 
في الباد. وبحسب املرسوم األميري رقم 11 
لعام 1960 ضمن قانون اآلثار )11/ 1960(، 
 كل ما صنعه اإلنسان أو أنتجه أو شيده 

ّ
فإن

قــبــل أربــعــن ســنــة مــيــاديــة، يــعــّد مــن اآلثـــار 
ما  وصيانة  وتسجيلها،  دراستها  الواجب 

تجدر صيانته منها. 
إال أن املــحــامــي والــخــبــيــر الــقــانــونــي حسن 
العصفور، يقول لـ »العربي الجديد«: »الدولة 
مــقــصــرة فــي الــحــفــاظ عــلــى اآلثــــار ومتابعة 
أولئك الذين يهدمون املباني األثرية ملصالح 
لدفع  محاولة  فــي  يهملونها  أو  شخصية، 

الدولة لبيعها واستفادة التجار منها.

واملــطــالــبــة بــالــتــخــلــي عـــن مــايــن الــدنــانــيــر 
التي سيحصلون عليها في مقابل الحفاظ 
إذ يمكن  البيانو،  على مرسم ومكان لعزف 

لآلخرين أن يعزفوا في أي مكان«. 
وصــــف  ــــد  ــالـ ــ ــــخـ الـ مـــحـــمـــد  ــــط  ــــاشـ ــنـ ــ الـ أن  إال 
تصريحات مسؤول البلدية بـ »املستهترة«. 
ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »املــســؤولــون 
املــالــيــة على حساب  يــفــكــرون دومـــًا بالقيمة 
الــقــيــمــة الــثــقــافــيــة، وال يــمــكــن بــــأي حــــال من 
األحوال تقدير قيمة مكان تراثي جرت عليه 

آالف القصص بأموال تأتي وتذهب«. 
ويحاول محمد بصحبة مجموعة تطوعية 
مرافقة تسجيل األماكن األثرية في العاصمة 
الكويت، على رأسها املساجد القديمة، بغية 
توثيقها وخشية اندثارها وضياعها الحقًا 
فترات  فــي  استغلت  التي  الحكومة  يــد  على 
متقطعة انشغال الحراك املدني في الكويت 
بـــاالحـــتـــجـــاجـــات الــســيــاســيــة، وعـــمـــدت إلــى 
القديمة بحجة بناء  هــدم عــدد من املساجد 
ــاكـــن تــابــعــة لــلــحــكــومــة مــكــانــهــا.  ويــمــلــك  أمـ

من  بحزمة  فوجئنا  نا 
ّ
لكن رحــمــة،  كمائكة 

ــّددت أحــامــنــا وزادت مـــن حــالــة  ــ ــقــــرارات بـ الــ
ــــه »بــعــد نــزوحــي 

ّ
الــبــؤس لــديــنــا«. ويــخــبــر أن

وأسرتي إلى صنعاء قبل عام ونصف العام 
بــســبــب الـــحـــرب فـــي تـــعـــز، اســتــطــعــت وبــعــد 
مــتــابــعــة وجـــهـــد إضـــافـــة اســـمـــي إلــــى كشف 
ــه ُحــــِذف، والــيــوم ال أحصل 

ّ
املــســاعــدات، لــكــن

ــاملـــعـــونـــات.  ــــيء بـــســـبـــب الـــتـــاعـــب بـ ــلـــى شــ عـ
فالوحدة التنفيذية للنازحن تعمل بمعايير 
انتقائية، وترفع أسماء معّينة بعدما منعت 
املــنــظــمــات مـــن تــســجــيــل الــنــازحــن مــبــاشــرة 
وتــقــديــم أّي مــســاعــدات خــاصــة بـــاإليـــواء أو 
الغذاء إال بعد موافقتها وبحسب الكشوفات 
ه كغيره من 

ّ
املعتمدة منها«. يضيف قائد أن

ــــام عن  الــيــمــنــيــن، يــســمــع عــبــر وســـائـــل اإلعـ
ني 

ّ
»لكن لليمنين،  مــســاعــدات  الـــدول  تقديم 

لــم أنــل شيئًا مــن هــذه املــســاعــدات منذ ثاث 
سنوات. فهي تذهب إلى من ال يستحقها«.

مـــن جــهــتــهــا، تــحــصــل مـــريـــم شـــوعـــي، وهــي 
نـــازحـــة إلــــى مــنــطــقــة نــهــم الــتــابــعــة ملحافظة 
الحن واآلخــر،  صنعاء، على مساعدات بن 
ــا تـــشـــكـــو مـــــن »الــــتــــاعــــب بـــاألســـمـــاء  ــهـ ـ

ّ
ــن ــكـ لـ

التوزيع  بموعد  املستفيدين  إشــعــار  وعـــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لــلــمــســاعــدات«. وتــقــول لـــ
ــز تـــوزيـــع ثــابــتــة ومــعــروفــة  ــراكـ »ال تـــوجـــد مـ
 شــهــر، يصير 

ّ
لــصــرف املـــســـاعـــدات. فــفــي كـــل

مكان التوزيع في مدرسة جديدة، األمر الذي 
يــصــّعــب الــبــحــث عـــن املـــكـــان. وثـــّمـــة كــثــيــرون 
ال تــصــلــهــم الــرســائــل الــخــاصــة حـــول مــوعــد 
التوزيع ومكانه، فتضيع حقوقهم«. وتتهم 
ع املساعدات 

َّ
وز

ُ
شوعي مدراء املدارس حيث ت

الصرف واملماطلة  هم »يتعّمدون تأخير 
ّ
بأن

حتى  للناس  التطفيش  أسلوب  ويمارسون 
ى لهم عدد كبير من الحصص الغذائية 

ّ
يتبق

يبيعونها  أو  أقـــاربـــهـــم،  عــلــى  عــونــهــا 
ّ
فــيــوز

املختصة  اللجنة  مــع  قيمتها  ويتقاسمون 
بحّجة عدم حضور النازحن«.

شروط واستنسابية
»العربي  لـ محلي  مصدر  يقول  السياق،  في 
ــو عـــضـــو فــــي إحـــــــدى لــجــان  ــ الــــجــــديــــد«، وهــ
في  التحرير  مديرية  في  النازحن  مساعدة 
 »النازحن يفّرون في العادة في 

ّ
صنعاء، إن

ى 
ّ
ظروف استثنائية صعبة من دون أن يتسن

لهم حمل أمتعة أو أغذية أو وثائق رسمية. 
 شيء ممكن«. 

ّ
لذلك تتوّجب مساعدتهم بكل

ويــشــيــر املـــصـــدر إلــــى »تــســجــيــل نــحــو 150 
 الــرفــع ولــأســف ال يشمل 

ّ
أســرة نــازحــة، لكن

شطب تلك 
ُ
إال نحو 25 أســرة فقط في حن ت

توضع  كثيرة  »عــوائــق   
ّ
أن الباقية«. يضيف 

أمام النازحن، خصوصًا الوافدين من تعز، 
ب منهم رسائل تعريف من عاقل الحّي 

َ
طل

ُ
فت

املحلي باإلضافة  املجلس  فــي  أعــضــاء  ومــن 
إلى شهادات مياد األطفال ونسخة عن عقد 
ــزواج ونــســخ عــن فــواتــيــر الــكــهــربــاء واملـــاء  ــ الـ
إلثــبــات ملكية الــنــازح ملــنــزل فــي تــعــز. كذلك 
يتوّجب أن تكون الهوية الشخصية صادرة 
 
ّ
 املصدر يؤكد أن

ّ
من املحافظة نفسها«. لكن

 
ّ

شطب على الرغم من توفير كل
ُ
»ثّمة أسماء ت

الوثائق املطلوبة، بالتالي ال تحصل على أّي 
مساعدات«.

إلـــى ذلــــك، لــفــتــت إحــصــائــيــة حــديــثــة صـــادرة 
الخاضعة  للنازحن  التنفيذية  الوحدة  عن 
 أكـــثـــر مـــن 52 

ّ
لــســيــطــرة الـــحـــوثـــيـــن، إلــــى أن

ألــف أســرة نازحة وفــدت إلــى صنعاء من 13 
ا صعدة 

َ
محافظة يمنية تتصّدرها محافظت

 29 ألفًا و800 
ّ
وتعز. وبحسب اإلحصائية، فإن

أسرة هي من دون مواد خاصة باإليواء، في 
 32 ألــف شخص مصابون بأمراض 

ّ
حن أن

مزمنة وأخرى بسبب النزوح.
 مـــوجـــات نـــزوح 

ّ
 أقــــل

ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر اإلشــ

ــان عـــدد  ــ ــام 2017، بـــعـــدمـــا كـ ــ ُســـّجـــلـــت فــــي عـ
الــنــازحــن قـــد بــلــغ فـــي عـــام 2016 نــحــو 3.2 
ماين شخص. وبحسب تقرير االحتياجات 

اإلنسانية في اليمن لعام 2018 الصادر عن 
 مــايــن اليمنين 

ّ
عــــدد مـــن املــنــظــمــات، فــــإن

فــي حــاجــة إلــى مــســاعــدات إنسانية لضمان 
17.8 مليون  فثّمة  الحياة.  قيد  بقائهم على 
شــخــص تــقــريــبــًا يــعــانــون مـــن انـــعـــدام األمـــن 
الــغــذائــي، و16 مــلــيــونــًا يــفــتــقــرون إلـــى املــيــاه 
و16.4  الصحي،  الصرف  وخدمات  املأمونة 
ــــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  مــلــيــونــًا يـــفـــتـــقـــرون إلـ
في  حــّدة  االحتياجات  ازدادت  وقــد  الكافية. 
 أنحاء الباد منذ يونيو/ حزيران 2017، 

ّ
كل

إذ أصــبــح 11.3 مــلــيــون شــخــص فـــي حــاجــة 
ماسة إلى مساعدات إنسانية من أجل البقاء 
ل زيــادة بنسبة 

ّ
الحياة، وهــذا يمث على قيد 

15 فـــي املـــائـــة خـــال الــنــصــف األول مـــن عــام 
2017 املنصرم.
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عدن

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

ال تكاد أي من ساحات غزة أو حدائقها 
للترفيه  الــنــاس  يتجمع  حيث  الــعــامــة، 
األطفال  أنفسهم، تخلو من عربات  عن 
ــل مـــن خــال 

ّ
الــبــاســتــيــكــيــة الـــتـــي تــشــغ

ــائـــي، ويــعــمــل  ــربـ ــهـ بــــطــــاريــــات شـــحـــن كـ
ــون يــكــســبــون  ــقــ ــراهــ ــال ومــ ــفــ عــلــيــهــا أطــ
قــــوت يــومــهــم مـــن خــــال أخــــذ األطـــفـــال 
ــــي جـــــــوالت ال تـــتـــجـــاوز  وعــــائــــاتــــهــــم فـ

الخمس دقائق، وبشواكل قليلة. 
بالنسبة إلــى األطــفــال واملــراهــقــن، تعّد 
هــــذه الـــعـــربـــات وســيــلــة لــكــســب رزقــهــم 
ــداًل مـــن الـــتـــســـول أو الــعــمــل  ــ الـــيـــومـــي، بـ
يتطلب جهدًا  ما  أو مصنع،  في معمل 
األطــفــال  يــفــوق طاقتهم. وهـــؤالء  كبيرًا 
السعادة ألطفال  أنهم يصنعون  يــرون 
للتنزه مع عائاتهم.  آخرين يخرجون 
في  بينهم  ما  في  يتنافسون  أنهم  كما 
تزين العربات واختيار املوسيقى التي 

يرغبها األطفال. 
وتنتشر هذه العربات بكثرة في ساحة 
غــزة،  مدينة  وميناء  املجهول  الجندي 
والجمعة،  الخميس  يــومــي  خــصــوصــًا 
إذ يــتــجــاوز عــددهــا املـــئـــات. وكــثــيــرًا ما 
ــاس مـــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات  يــقــصــد نــ

قطاع غزة الساحة وامليناء.
ـــل صـــبـــحـــي عــكــيــلــة )13 عــــامــــًا(، 

ّ
يـــفـــض

ساحة ميناء غزة للعمل، وعادة ما يبدأ 
الثامنة  عــصــرًا وحــتــى  الثالثة  الــســاعــة 
ــان، يــخــرج  ــيـــ ــاء. وفـــــي بـــعـــض األحـــ مــــســ
مــن الــبــيــت الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــًا، 
ل 

ّ
الــعــائــات تفض إذ ُيــاحــظ أن بــعــض 

أطفالها.  مع  صباحًا  والتنزه  الــخــروج 
وخــــال هـــذا الـــوقـــت، ال يــجــد منافسن 
كثرًا، كما في فترة ما بعد الظهر. يقول 
»العربي الجديد«: »أسعى إلى التقّرب  لـ
ــال ألشـــجـــعـــهـــم عـــلـــى ركــــوب  ــ ــفـ ــ مــــن األطـ
الـــعـــربـــة. كـــذلـــك، أحـــــرص عــلــى تشغيل 
إلى  ويلفت  يحبونها«.  التي  األغنيات 
ــــات يــطــلــن مـــنـــه عـــدم  ــهـ ــ أن بـــعـــض األمـ
تشجيع وترغيب أطفالهن على الركوب 
ألنهن ال يملكن املال. ويوضح أن الكلفة 
املــاديــة هي 0.6 دوالر في مقابل جولة 

تستمر خمس دقائق. 
العربة  بــطــاريــة  عكيلة  يشحن  يــومــيــًا، 
ملـــدة ال تــقــل عـــن خــمــس ســـاعـــات، وهــي 
العربة  فيها  ل 

ّ
يشغ الــتــي  نفسها  املـــدة 

ــي بــعــض  ــ لــــتــــرفــــيــــه األطـــــــفـــــــال. لـــكـــنـــه فــ
األحــــيــــان، يــجــد صــعــوبــة فـــي شحنها 
بسبب انــقــطــاع الــكــهــربــاء. وفـــي أوقـــات 
األزمـــــات، قــد يــنــعــمــون بــالــكــهــربــاء مــدة 
أربـــــــع ســــاعــــات فــــقــــط. لـــكـــن فــــي اآلونـــــة 
األخــيــرة، بــات التقنن منظمًا، إذ تأتي 

الكهرباء 6 ساعات وتنقطع 12 ساعة.
أعــــوام(، فيجتاز  أمــا أحــمــد عسكر )10 
مسافة 5 كيلومترات تقريبًا من أقصى 
شـــرق مــديــنــة غـــزة فــي حــي الشجاعية 
املجهول  الجندي  إلــى ساحة  للوصول 
عــلــى عــربــتــه الــصــغــيــرة، الــتــي اشــتــراهــا 
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول مـــن الــعــام 
املــاضــي، هــو الـــذي كـــان يعمل فــي بيع 
ــنــــار. جــمــع مبلغ  ــبــــان وقــــداحــــات الــ األلــ
على  دوالرًا(   130 )نـــحـــو   

ً
شــيــكــا  450

مــــدار خــمــســة أشـــهـــر، لــيــشــتــري الــعــربــة 
الكهربائية الصغيرة. كان قد تعب من 
عمله السابق، والتجول على الطرقات، 
 املارة وسائقي السيارات الشراء 

ً
سائا

منه.
»العربي الجديد«: »يوميًا  يقول عسكر لـ
أتـــجـــول فـــي ســاحــة الــجــنــدي املــجــهــول. 
ــادي عــــلــــّي ألخـــذ  ــ ــنـ ــ ــات تـ ــ ــهــ ــ بـــعـــض األمــ

أطــفــالــهــن فـــي جـــولـــة، وأتـــقـــاضـــى املــــال. 
هنا، أشعر بسعادة كبيرة. في املقابل، 
فــإن أخريات يرغن في استغالي، من 
خـــال إكــثــار عـــدد الـــجـــوالت فــي مقابل 

املبلغ نفسه«.
يــومــه من  فــي  مــا يجنيه  يجمع عسكر 
الــعــربــة ويــتــقــاســم مـــع أشــقــائــه الــســتــة 
الــيــومــي، إذ إن مــصــاريــف  مــصــروفــهــم 
ــاه  ــقـــاضـ ــتـ ــى مــــــا يـ ــلــ ــد عــ ــمـ ــتـ ــعـ املــــــنــــــزل تـ
وشقيقه حسام )16 عامًا(، الذي يعمل 
بعدما  ــوام،  أعــ خمسة  مــنــذ  ميكانيكيًا 
الثاني  الــعــدوان  أصيب والدهما خــال 

على قطاع غزة في عام 2012.
العربات  على  العاملن  األطــفــال  بعض 
الــكــهــربــائــيــة يــضــعــون عليها شــعــارات 
ــار. وقــد  ــظــ ــورًا وأزهـــــــارًا لــلــفــت األنــ ــ وصــ
يــضــعــون أيــضــًا شــخــصــيــات كــرتــونــيــة 
لــجــذب الــصــغــار. أحــمــد صــوالــحــي )11 
ــار وضـــــع صــــــورة الــفــنــان  ــتــ ــًا(، اخــ ــ ــامـ ــ عـ
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد عــــســــاف، بــعــدمــا 
األطــفــال يحبونه، وال ينسى  أن  الحــظ 
تــشــغــيــل بــعــض أغــنــيــاتــه. وفــــي أحــيــان 

ل أغنيات لرسوم الكرتون. 
ّ
أخرى، يشغ

ه الـــعـــامـــلـــن عــلــى  ويــــاحــــظ أن زمــــــــاء
من  بعضًا  بعضهم  ينافسون  العربات 
خـــال وضـــع أغــنــيــات تــجــذب األطـــفـــال، 
مـــنـــهـــا أغــــانــــي الـــدبـــكـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واألغاني املصرية الشعبية، إضافة إلى 

أساك اإلضاءة الليلية. 
فــي منطقة  يقطن صــوالــحــي وعــائــلــتــه 
الباطنية خلف شارع النصر في مدينة 
غـــــزة، وهــــي مــنــطــقــة مــهــمــشــة، بــيــوتــهــا 
ــار  مــــن الـــصـــفـــائـــح الـــحـــديـــديـــة واألحــــجــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الــقــديــمــة. يـــقـــول لــــ
حن  خصوصًا  كثيرًا،  منطقتنا  »أكـــره 
. أتمنى لو تصبح 

ً
أعود إلى املنزل ليا

عربتي سيارة حقيقية ألجني مااًل أكثر 
وأشــتــري بيتًا فــي عــمــارة، وأســكــن فيه 

مع أمي وأبي وشقيقتّي«. 
ــــى شــــراء  وعـــــــادة مــــا يــعــمــد األطــــفــــال إلـ
بــطــاريــات كــبــيــرة تعمل ســاعــات أطــول 
مــن الــبــطــاريــة األصــلــيــة الــتــي تــبــاع مع 
العربة، وتلبي حاجتهم ما بن 5 إلى 8 

ساعات يوميًا.

عربات كهربائية في غزة

جامع حديث 
البناء في الكويت 

)Getty(

كانوا محظوظين وحصلوا على حصصهم )فرانس برس(

211.3 مليونًا
يمني في حاجة ماسة إلى مساعدات 

إنسانية من أجل البقاء على قيد 
الحياة، منذ يونيو/ حزيران 2017

هي مجرّد عربات 
كهربائية في قطاع 

غزة، إال أنها كفيلة 
بإسعاد األطفال الذين 

يعملون عليها وأولئك 
الذين يتجولون فيها

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018

أطفال وعربات )محمد الحجار( 

في انتظار الزبائن )محمد الحجار(



قضايا

برهان غليون

كــــان مـــن املــمــكــن إليـــــران أن تــكــون 
أهــــم دولـــــة فـــي اإلقـــلـــيـــم املــشــرقــي، 
وأكــثــرهــا حظًا فــي تــزعــم املنطقة. 
وكـــــانـــــت مــــؤهــــلــــًة، بـــمـــا تـــمـــلـــكـــه مـــــن تـــاريـــخ 
وحــضــارة ومـــوارد طبيعية وقـــدرات بشرية، 
فـــي عــمــلــيــة تــحــديــث  تــلــعــب دورا رائــــــدا  ألن 
دول املـــشـــرق وتــنــمــيــتــهــا، لـــو أنـــهـــا اخـــتـــارت 
طـــريـــقـــا آخـــــر غـــيـــر الــــــذي هــــــدرت فـــيـــه بـــلـــدان 
الكبرى مواردها، منذ تجربة محمد  املشرق 
إلى  التاسع عشر،  القرن  في  في مصر،  علي 
ــقـــرن الــعــشــريــن،  ــر الـ ــ ــدام حــســن فـــي أواخــ ــ صـ
وتكّبدت جميعها بسببها هزائم قاسية، لم 
عقودا  واملادية  النفسية  أعبائها  من  تتحّرر 
طــويــلــة تــالــيــة، وأقـــصـــد بــهــا ســيــاســة الــقــوة، 
اإلقليمية،  السيطرة  إلــى  املــحــمــوم  والــســعــي 
الــنــظــر عــن تكاليفها. ومـــا فــاقــم من  بــصــرف 
إيــران  فــي  وعواقبها  السياسة  هــذه  مخاطر 
مــا أضــافــتــه إلــيــهــا الــخــامــنــئــيــة، مــن عناصر 
املذهبية  الخالفات  تسييس  مثل  تفجيرية، 
والدينية، والجري وراء وهم استعادة عظمة 
اإلمـــبـــرطـــوريـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي أطــاحــتــهــا 
االنتقام  وروح  اإلســالمــيــة،  العربية  الــفــتــوح 
ــــل الـــبـــيـــت، وتــعــمــيــم  الـــتـــاريـــخـــي لـــهـــا، أو ألهـ
ــة الــفــقــيــه الــتــيــوقــراطــي املــنــاقــض  ــ نـــظـــام واليـ
ــا يشبه  لــثــقــافــة الـــعـــصـــر، والـــحـــلـــم بـــإقـــامـــة مـ
البابوية اإلسالمية في زمن تحول التسامح 
والــتــعــايــش الــديــنــي فــيــه إلـــى الــديــن الوحيد 
ــة الـــفـــوضـــى  ــاومــ ــقــ ــاء، ومــ ــقــ ــبــ ــلـــى الــ ــادر عـ ــ ــقـ ــ الـ
قرية  العوملة  في  أصبح  عالٍم  في  والنزاعات 

واحدة مفتوحة.

1
ال أعــتــقــد أن مــثــل هــــذا الــتــوجــه كــــان حتميًا 
ومــكــتــوبــا فــي أي لــــوح.  فــفــي بــدايــة ثــورتــهــا 
ــة«، اســتــقــطــبــت إيــــــــران تــعــاطــفــا  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ »اإلسـ
واسعا في كل البالد العربية. ولم تبق حركة 
ســيــاســيــة، أو مــثــقــف، لــم يــحــي هـــذه الــثــورة، 
باعتبارها ثورة تحرير الشعب اإليراني من 
الــديــكــتــاتــوريــة الــشــاهــنــشــاهــيــة، ونــقــال لــوزن 
اإلسرائيلي  الغربي  التحالف  كفة  من  إيــران 
إلــــى كــفــة املـــقـــاومـــة الــعــربــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة. 
وقلوبها  أبوابها  العربية  الشعوب  وفتحت 
إليران الجديدة التحّررية، حتى لم تبق حركة 
ســيــاســيــة لـــم تــطــرق أبـــــواب طـــهـــران، وتــعــقــد 
علمانية.  أم  كانت  إسالمية  معها،  تفاهمات 
القرن  نهاية  فــي  الــثــوريــة،  إيـــران  لقد حققت 
املاضي، نفوذا وإشعاعا سياسيا لم يحصل 
باستثناء مصر  املنطقة،  فــي  آخــر  ألي نظام 
الناصرية في الخمسينيات والستينيات من 

القرن املاضي.
 لكن الحصار الذي فرضه الغرب على إيران 
ــــال الــتــقــدم والــتــنــمــيــة  الـــجـــديـــدة، وتـــراجـــع آمـ
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، وتــنــامــي روح 
الــتــحــّدي والــصــراع الــتــي غذتها اســتــفــزازات 
وعداءها  املتحدةـ  الواليات  وحصار  الغرب، 
شيئا  دفــع  املنطقة،  فــي  استقاللية  نزعة  أي 
ــران الـــجـــديـــد إلـــــى تــبــنــي  ــهــ فــشــيــئــا نـــظـــام طــ
ــارات تــدخــلــيــة وتـــوســـعـــيـــة، قــائــمــة على  ــيــ خــ
واستتباع  األنــصــار،  وتنظيم  الــقــوى،  حشد 
الــجــمــاعــات الــضــعــيــفــة، فـــي الـــبـــالد الــعــربــيــة، 
ــد املـــصـــالـــح  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــا وتـ ــهــ ــوتــ الســـــتـــــعـــــراض قــ
الطبيعي  من  وكان  واإلسرائيلية.  األميركية 
الــصــراع العنيد مــع صعود  أن يــتــرافــق هـــذا 
املتطّرفة  والقومية  الدينية  اإليرانية  القوى 
في هرم السلطة، وأن تؤّجج سياسات النظام 
اإليراني التدخلية، باسم اإلسالم أو مقاومة 
الـــنـــفـــوذ الـــغـــربـــي والــغــطــرســة اإلســرائــيــلــيــة، 
ــدول الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة الــتــي  ــ مـــخـــاوف الـ
ــارات  ــعـ تــفــتــقــر ملـــقـــومـــات الــــقــــوة. وجـــــــاءت شـ
الــثــورة، والعمل على تعميم تجربة  تصدير 
حزب الله في دول عربية عديدة، لتجعل من 
إيران مصدر الخطر األول على األمن الداخلي 
للنظم التي تعاني من الهرم والتقادم، وليس 
لــديــهــا الــحــد األدنــــى مــن املــرونــة السياسية، 
ــتـــواء الــضــغــوط  أو مـــن هــامــش املـــنـــاورة الحـ
الــفــكــريــة والــســيــاســيــة واملــذهــبــيــة اإليــرانــيــة 
واســتــيــعــابــهــا، وهـــي الــتــي بــنــت اســتــقــرارهــا 
عــلــى تهميش املــجــتــمــعــات وعــزلــهــا، أقــلــيــات 

وأكثريات، ال فرق.
انتقال  في محاولٍة استباقية لوقف مخاطر 
ــدأ الــخــلــيــج  ــورة، بــ ــثــ ــعــــدوى، أو تــصــديــر الــ الــ
اإليــرانــيــة، بهجوم  العربية  الــحــروب  سلسلة 
ــرب، ومــــــن بـــلـــدان  ــ ــغــ ــ ــ عـــــراقـــــي مـــــدعـــــوم مـــــن ال
الــواضــح من  الخليج العربية. وكــان  الهدف 
هــــذه الـــحـــرب دفــــع إيـــــران إلــــى االنـــكـــفـــاء على 
نفسها، ووضع حد لسياسة تصدير الثورة، 
السكان  لتعبئة  إيـــران  مــحــاوالت  وإجــهــاض 
يشكلون  والــذيــن  معها،  املتعاطفن  الشيعة 
ــرانـــي  ــرد اإليـ ــ ــراق. لــكــن الـ ــعــ أغــلــبــيــة ســـكـــان الــ
ــاء  ــم يــتــأخــر كـــثـــيـــرا. وجـ ــذه الـــحـــرب لـ عــلــى هــ
ــيـــركـــي واســـع  ــال الـــتـــدخـــل األمـ ــأذيــ مــتــعــلــقــا بــ
الحالي،  القرن  بداية  في  العراق،  في  النطاق 
وتسليم  حسن،  صــدام  نظام  على  وقضائه 
عاشت  الــتــي  الشيعية  للمليشيات  السلطة 
العقائدية  وتوجيهاتها  تدريباتها  وتلقت 
ــــت حـــصـــان  ــانـ ــ ــــي إيــــــــــران، وكـ والـــســـيـــاســـيـــة فـ
طــروادتــهــا لقلب الــطــاولــة عــلــى األمــيــركــيــن، 

بالد  على  املطلقة  شبه  سيطرتها  وتكريس 
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي،  ــاءت ثـ ــ الـــرافـــديـــن. وجـ
فــي بــدايــة الــعــقــد الــثــانــي مــن الــقــرن الــحــالــي، 
ــهــــران لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مــن  لــتــفــتــح شــهــيــة طــ
البحرين  املكاسب الجيوسياسية، بداية في 
ثــم فــي تــونــس ومــصــر ولــيــبــيــا والــيــمــن. لكن 
إلى  العربية سبقتها  املــضــادة  الــثــورة  قــوى 
الــثــورات، ومنعها من ركوبها  إجهاض هــذه 
ــا بــشــكــل أكـــبـــر فــــي اإلقـــلـــيـــم. أمـــا  ــفـــوذهـ ــد نـ ملــ
عليها  راهــنــت  الــتــي  الكبيرة  الثانية  الــحــرب 
طـــهـــران الســتــكــمــال انــتــصــارهــا فـــي الـــعـــراق، 
ومد نفوذها إلى املشرق، فقد كانت مشاركة 
الــثــورة  الــحــرب، لسحق  فــي  إيـــران الحاسمة 
الشعبية في سورية، حيث لعبت الدور نفسه 
التي لعبته قوى الثورة املضادة في البلدان 
ــــرى، وفـــي الــبــحــريــن بشكل خـــاص، ملنع  األخـ
حــصــول تــغــيــيــر فـــي الــنــظــام الــــذي كـــان على 
وشك السقوط في دمشق. ومنذ سبع سنوات، 
تخوض إيران حربا دموية ضد قوى الثورة 
وال  الخليج،  بلدان  ضد  وبالوكالة  السورية 
سورية،  على  السيطرة  فــي  أطماعها  تخفي 
ــــى دائـــــــرة نـــفـــوذهـــا وســيــطــرتــهــا  وضـــمـــهـــا إلـ
وتفككه.  النظام  انهيار  مستغلة  اإلقليمية، 
وفي ما وراء ذلك، توسيع ساحة الحرب في 
الجزيرة  إلــى تطويق شبه  والسعي  املشرق، 
الــعــربــيــة ودولــهــا الــهــشــة، بــإقــامــة مــا تسميه 
الهالل الشيعي، أو محور املقاومة الذي يضم 
حتى اآلن، إلى جانب طهران، بغداد ودمشق 
وبيروت، ويشكل مع اليمن والبحرين طوقا 
ز قوة االختراق 
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يــعــتــقــد قـــــادة إيــــــران أن طـــهـــران هـــي األحــــق، 
مـــوارد بشرية وعلمية  مــن  تملكه  مــا  بسبب 
بسياسة  بالتحكم  باطنية،  وثــروات  وتقنية 
الـــشـــرق الـــعـــربـــي، واألقــــــدر عــلــى ربــــح مــعــركــة 
الغربية  الـــدول  مواجهة  فــي  عليه،  السيطرة 
التي تتحكم، منذ عقود طويلة، بسياساته، 
وتــهــيــمــن عــلــى املــنــطــقــة. وتـــــرى فـــي الــحــرب 
التي تشنها لتقويض دول املنقطة، وزعزعة 
بــنــيــانــهــا، كــمــا هـــو حــاصــل فـــي عــديــد منها 
املتحدة والغرب،  الواليات  اليوم، حربا على 
حــتــى لــو كـــان ضــحــايــاهــا الــشــعــوب العربية 
التي ال تــرى فيها ســوى بيادق أو محميات 

ــرٌب دفـــاعـــيـــة تـــهـــدف إلــى  ــ مـــشـــروعـــة. وهــــي حـ
منع الغرب من تحقيق أهدافه في إيران وفي 
املنطقة عــلــى حــد ســــواء. وفـــي هـــذا الخطاب 
كثير من الصحة، إذ على الرغم من سياسة 
ــــاراك أوبـــامـــا،  الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، بـ
التي كانت ممالئة للنظام االيراني، ألسباٍب 
ــنـــووي، لــكــن أيضا  مــتــعــددة، أهــمــهــا املــلــف الـ
الــخــوف مــن كلفة الــصــدام معها فــي املنطقة 
والــعــالــم، لــيــس هــنــاك أي شــك فــي أن الــغــرب 
النظام  تــجــاه  إيجابية  عــاطــفــٍة  أي  يضمر  ال 
اإليـــرانـــي. لــكــن خــطــأ إيــــران أنــهــا تتعامل مع 
الــــدول والــشــعــوب الــعــربــيــة املـــجـــاورة كــمــا لو 
كانت امتدادا للغرب، بل أذنابا له، ال فرق بن 
نظم وشعوب ومجتمعات. وال ترى ما تحدثه 
سياستها من تدمير لشروط حياتها ودولها 
وسيلة  وإنــمــا  عليها،  اعــتــداء  ومجتمعاتها 
لــزّجــهــا فــي الــحــرب الــتــاريــخــيــة ضــد الــغــرب، 
الذي ال تريد طهران، في النهاية، سوى انتزاع 
اعترافه بها قوة إقليمية. واملحصلة، تخوض 
الــغــرب، لكن على األرض  إيـــران حربها ضــد 
العربية، وعلى حساب العرب، وبأياد عربية، 
فتحول الحرب من حرب إيرانية أميركية إلى 
بالقضاء  تــهــّدد  عربية،  طائفية  أهلية  حــرب 
عــلــى الـــدولـــة، ونــشــر الـــخـــراب والــفــوضــى في 
ــلـــه. وبـــــــدل أن تـــعـــيـــد تــوحــيــد  املــــشــــرق بـــأكـــمـ
شعوب املنطقة من حولها، لتزيد قوتها في 
مواجهة الغرب، تقدم للغرب وإسرائيل أعظم 
من حرب  أكثر  عليها  وتوفر  مجانية،  هديٍة 
بها،  املحيطة  الــعــربــيــة  الــــدول  عــلــى  للقضاء 
وهـــي تـــدفـــع، مــنــذ اآلن، الــنــظــم الــتــي تخشى 
استراتيجيتها  تعريف  إعــادة  إلى  سقوطها 
إسرائيل.  من  العلني  والتقرب شبه  األمنية، 
بهذه السياسة، ال تعمل طهران على تقويض 
لكنها  نفسه،  التوسعي  مشروعها  شرعية 
هو  الــعــربــي  فــاملــشــرق  بيديها،  قبرها  تحفر 
حــاضــنــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة الــطــبــيــعــيــة، ومــجــال 
استثماراتها وتوسعها ونفوذها، وبالتالي 
تدمره،  مــا  وبمقدار  وازدهــارهــا.  استقرارها 
وتجعله بيئة غير صالحة للحياة، كما هو 
حـــاصـــل الـــيـــوم، تـــحـــرم نــفــســهــا مـــن إمــكــانــيــة 
تحويله إلى حليف لها، وتضع نفسها على 
فوهة بركان من األحقاد املتراكمة والكراهية 
واالنتقام. وبمعنى آخر، في تقويضها حياة 
املشرق، واستقراره وازدهــاره، تحكم طهران 
رهــانــاتــهــا، وهو  أكــبــر  نفسها بخسارة  على 

كسب شعوب املشرق إلى جانبها.
لن يربح أحد هذه الحرب. وال تستطيع إيران 
أن تبسط سيطرتها على املشرق، مهما عبأت 
مـــن قــــوى، وحـــشـــدت مـــن مــلــيــشــيــات لبنانية 
وعـــراقـــيـــة ويــمــنــيــة وأفــغــانــيــة وبــاكــســتــانــيــة 
وغــيــرهــا. ولـــم يــســاعــدهــا الــرمــي بــكــل ثقلها 
إلنــقــاذ نــظــام حـــرق شعبه وبــلــده باألسلحة 
ــة، وبــالــبــرامــيــل  ــوريـ ــفـ ــفـــوسـ الــكــيــمــيــائــيــة والـ
ــرة والـــــــصـــــــواريـــــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة،  ــ ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ املـ
السورين  ألــوف  مئات  قتل  فــي  ومشاركتها 
وتشريدهم، في تعزيز موقعها داخل البالد 
العربية، أو حتى في الخارج. وكل ما قادها 
إليه مشروعها القائم على الرهان على القوة، 
وخــــــوض الــــحــــرب الـــخـــاطـــئـــة ضــــد الــشــعــوب 
الـــعـــربـــيـــة لــكــســب املـــعـــركـــة الـــســـيـــاســـيـــة ضــد 
الغرب، واستثمار موارد إيران كلها في شراء 
األسلحة وتصديرها إلى مليشياتها املوزعة 
والتوسع  عربية،  دول  مــن خمس  أكــثــر  على 
ــيـــك دولـــهـــم  ــكـ ــفـ عـــلـــى حــــســــاب اآلخــــــريــــــن، وتـ
وتخريبها، هو خسارتها ذاتها ومستقبلها، 

أي لتأييد الشعب اإليراني الذي وجد نفسه 
الـــســـبـــاق عـــلـــى هــيــمــنــٍة  فــــي  الـــخـــاســـر األول 
قــادرًة  إليـــران، وليست  لها  قيمة  إقليميٍة، ال 
على املحافظة عليها في وجه القوى الكبرى 
والروس واألميركين فيها. والسبب تناقض 
قــاتــل فـــي جــوهــر االســتــراتــيــجــيــة اإليــرانــيــة، 
فبعكس ما يفكر القادة اإليرانيون، لن يهرع 
للتفاوض مع  رأســه،  الغرب، وإسرائيل على 
طــهــران، إلنــقــاذ املــشــرق الرهينة مــن الــخــراب 
والتهديد، لكنه سوف يعمل كل ما في وسعه 
لــتــشــجــيــعــهــا عـــلـــى قـــتـــل الـــرهـــيـــنـــة والـــقـــضـــاء 
يقوم  أن  دون  مــن  بــذلــك،  يحقق  فهو  عليها. 
بــأي جــهــد، عــدة أهـــداف بــوقــت واحـــد: تدمير 
املنطقة  العربية وفــرط عقدها، ودفــع  الـــدول 
إلى حرٍب إقليمية، تحيدها وتقضي على أي 
أمل لها بالنهوض، والتحول إلى قوة مؤثرة 

عقودا طويلة مقبلة.
طهران  حكومة  سياسة  نخلط  أن  ينبغي  ال 
ــقــــوة،  الـــتـــوســـعـــيـــة واملــــهــــووســــة بـــمـــظـــاهـــر الــ
وتــحــقــيــق الــتــقــدم والــنــفــوذ خـــارج حــدودهــا، 
ــا تـــعـــتـــقـــد أنــــــه مـــصـــالـــح غــربــيــة  ــ ــهــــديــــد مـ وتــ
أســاســيــة فــي املــشــرق وبـــلـــدان الــخــلــيــج، بــأي 
اإليــرانــي ومصالحه، ومع  الشعب  مــع  ثــمــن، 
الــثــقــافــة والــحــضــارة اإليــرانــيــتــن الــراقــيــتــن. 
األول  املــســؤول  السياسة هي  بالعكس، هــذه 
عن التفريط بمصالح شعب إيــران ومــوارده  
وموقعه اإلقليمي في املشرق، وفي حضارته 
متعددة املوارد واألقطاب، وكذلك عن تهديد 
إيران بحرب داخلية، ستعيدها عقودا عديدة 
إلــــى الــــــــوراء، بــعــد خـــســـارة الـــعـــقـــود األربـــعـــة 

املاضية.
لو استثمرت إيران في شعبها، بدل أن تضع 
رهــانــهــا كــلــه عــلــى تــطــويــر صــنــاعــة األسلحة 
الــنــوويــة وغــيــر الــنــوويــة، وحــشــد املليشيات 
ــيـــطـــة بـــهـــا،  ــة اســــتــــقــــرار الـــــــــدول املـــحـ ــزعــ ــزعــ لــ
اعــتــقــادا بــأن فــي وسعها أن  تــفــرض نفسها 
نــدا ألميركا  اإلقــلــيــم، وتصبح  فــي  العبا أول 
وروسيا، واملحاور الرئيس لهما عن الشرق 
ــم قــــوة صــنــاعــيــة  ــيـــوم أهــ ــط، لــكــانــت الـ ــ ــ األوسـ
إلى  وتحولت  املنطقة،  فــي  وبشرية  وعلمية 
أكثر  حولها   مــن  وجمعت  لالستقرار،  قلعٍة 
دول املــنــطــقــة الـــغـــارقـــة جــمــيــعــا فـــي أزمــاتــهــا 
املستعصية، وحققت بثمن أقل، بل بمكاسب 
إضافية ال تقدر، رهانها لتكون القوة األولى، 
ــاورة عــلــى عــبــور  ــجــ ولـــســـاعـــدت الـــشـــعـــوب املــ
مــرحــلــة االنـــتـــقـــال الــصــعــبــة نــحــو االســتــقــرار 
السياسي وحكم القانون، بدل إجبارهم على 
العيش املقيت تحت رحمة زعماء املليشيات 
وأمرائها. إيران خامنئي هي اآلن في طريقها 
إلــــى أن تــخــســر كــلــيــا الــــرهــــان الـــــذي صــرفــت 
جهدها ومــواردهــا مــن أجــلــه، بعد أن خربت 
ــان مـــن املـــفـــروض أن تشكل  املــنــطــقــة الـــتـــي كــ
ــال تــوســعــهــا  حــاضــنــتــهــا الــطــبــيــعــيــة، ومــــجــ
االقــتــصــادي واســتــثــمــاراتــهــا الــرابــحــة. كانت 
الحريق الذي قضى على اقتصادها، وأضنى 
شــعــبــهــا والـــشـــعـــوب املــحــيــطــة بـــهـــا، وقــــّوض 
مستقبل املنطقة بأكملها. واآلن، نجد جميعا 
فــي املــشــرق معلقن فــي الــفــراغ، ننتظر حكم 
الــدول الكبرى التي لم تــول أي أهميٍة لوقف 

نزاعاتنا وال تعبأ بخرابنا.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

طريق التعاون واألمن الجماعيين حّل وحيد

إيران والعرب... الحرب ليست قدرًا

حققت إيران الثورية، 
في نهاية القرن 
الماضي، نفوذًا 

وإشعاعا سياسيا 
لم يحصل ألي نظام 

آخر في المنطقة، 
باستثناء مصر الناصرية 

يعتقد قادة إيران أنها 
األحق، لما تملكه من 
موارد بشرية وعلمية 

وتقنية وثروات 
باطنية، بالتحكم 

بسياسة الشرق العربي 

تعيــد االحتجاجات اإليرانية اليوم طرح ســؤال: العــرب وإيران... إلى أين؟ يضــيء المفكر برهان غليون علــى هذه العالقة منذ 
انتصــار الثورة اإليرانية التي احتفى بها الجميع قبل أن يصدموا بتحوالتها وسياســتها التي ســاهمت في تدمير إيران وجوارها 
أيضــً، ليخلص إلى أن »االرتفاع فوق الرؤية الوطنية الضيقة، واكتشــاف طريق التعــاون واألمن الجماعيين« هو الحل الوحيد 

لكل هذا الحطام

)Getty( 2018 مظاهرة إيرانية ضد الحكومة ودعمً لالحتجاجات أمام السفارة اإليرانية في باريس، 6 يناير

ال يضمر الغرب أّي عاطفٍة إيجابيٍة تجاه النظام اإليراني، لكن خطأ إيران 
كانت  لو  كما  المجاورة  العربية  والشعوب  الــدول  مع  تتعامل  أنّها 
امتدادًا للغرب. وال ترى ما تحدثه سياستها من تدمير لشروط حياتها 
ودولها ومجتمعاتها اعتداًء عليها، وإنّما وسيلة لزّجها في الحرب 
انتزاع  سوى  النهاية،  في  طهران،  تريد  ال  الذي  الغرب،  ضد  التاريخية 
اعترافه بها قوة إقليمية. والمحصلة، تخوض إيران حربها ضد الغرب، 
إلى  أميركية  إيرانية  حرب  من  الحرب  فتحول  العرب،  حساب  على  لكن 

حرب أهلية طائفية عربية.

العرب بين إيران والغرب
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غربية. هــكــذا تــحــول صـــراع طــهــران املــشــروع 
والـــعـــادل ضــد حــصــار الــغــرب لــهــا إلـــى حــرٍب 
إيرانية عربية شاملة، تستخدم فيها جميع 
األســلــحــة املــحــرمــة وغــيــر املــحــرمــة، الــديــنــيــة 
والسياسية واإلعالمية والعسكرية. ومع ما 
تخلٍف  من  ونخبها  العربية  البلدان  راكمته 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  ركــب  عن 
ــأتــــي الــــضــــغــــوط اإليــــرانــــيــــة  والـــســـيـــاســـيـــة، تــ
العسكرية واملذهبية، لتزرع املوت والفوضى، 
مــا تبقى مــن تماسٍك في  آخــر  وتقضي على 
جسد مجتمعاٍت دمرها ثالثي الفقر والفساد 

واالستبداد.
ــادة طـــهـــران أن الـــحـــرب الــتــي  ــ كـــمـــا  يــعــتــقــد قـ
ــرٌب  ــ ــــالد الـــعـــربـــيـــة حـ ــبـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــهـ يـــخـــوضـــونـ

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018
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MEDIA

غضب في الوسط األردني إثر 
توقيف صحافيَّيْن

المغرب يستعد لمحاربة 
األخبار الكاذبة 

القاهرة ـ العربي الجديد

املصــري،  النــواب  مجلــس  عضــو  أرســل 
محمــد عمارة، صاحُب مقترح قانون تقنن 
»فيســبوك« ومواقــع التواصــل االجتماعــي، 
املصــري  النــواب  مجلــس  لرئيــس   

ً
رســالة

»ضرورة اإلســراع  وأعضائــه يطالــب فيها بـ
أضــرار  مــن  الغالــي  وطننــا  حمايــة  فــي 
االجتماعــي«،  التواصــل  مواقــع  وفوضــى 

بحسب البيان الصادر عن النائب.
وأضــاف فــي الرســالة »اتضــح أمــام الجميع 
أن مواقــع التواصــل االجتماعي هي البوابة 
املجتمعيــة  والفوضــى  لإلرهــاب  الذهبيــة 
أخالقيــة  الــال  والجرائــم  واألخالقيــة 
واألكاذيب والشــائعات.. ووجود تشــريعات 
وطننــا  لحمايــة  والســيف  الــدرع  تكــون 

الغالي مصر«.
ويّدعــي عمــارة أن لديه »خطة اســتراتيجية 
التواصــل  أضــرار  ملكافحــة  وتســويقية 
االجتماعــي ومســّجلة بحقوق ملكية فكرية 
لتوعيــة  تهــدف   2017 لســنة   1343 برقــم 
العربــي بأضرارهــا  شــعب مصــر والشــعب 

وسلبياتها«.
القومــي  واألمــن  الدفــاع  لجنــة  وناقشــت 
بمجلــس النــواب املصــري، اإلثنــن املاضــي، 
مواجهــة  عامــر،  كمــال  اللــواء  برئاســة 
اللــواء  بحضــور  اإللكترونيــة  الجريمــة 
ناصر رضا، ممثل إدارة الشؤون القانونية 

بوزارة الداخلية.
تصريحــات  فــي  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
أن  للجنــة  »اتضــح  البرملانيــن  للمحرريــن 
الحكومة وافقت على مشروع قانون خاص 
ويغطــي  دهــا 

ّ
يفن اإللكترونيــة  بالجرائــم 

أنــه  اللجنــة  وقــد أوصــت  أركانهــا«.  جميــع 
بمجــرد وصــول القانون إلى مجلس النواب 
مــع  بالتنســيق  ســيتم مناقشــته تفصيليــًا 
لجنة االتصاالت وإبداء رأيها بشأن مواده.
االتصــاالت  لجنــة  عضــو  أعلــن  وبالفعــل، 
فــي  رفعــت،  أحمــد  النــواب  بمجلــس 
تصريحات صحافية منذ أيام، أن الحكومة 
مكافحــة  قانــون  مشــروع  بتقديــم  وعــدت 
الجرائــم اإللكترونيــة منذ شــهر، وذكرت أنه 
ســيكون جاهــزًا خــالل 3 أشــهر مــع قوانــن 

أخرى.
مشــروع  ناقشــت  »اللجنــة  النائــب  وأكــد 
لحمايــة  النــواب  أحــد  مــن  مقدًمــا  قانــون 
البيانات الشخصية، لكن الحكومة تدخلت 
وقالت إنها تعد 3 قوانن، من بينها حماية 

البيانات الشخصية«.
ولفــت إلــى أن بنــود مشــروع القانــون الــذي 
موضــوع  فــي  عمقــًا  أكثــر  ســتكون  أعــّده 
إلــزام  وأبرزهــا:  اإللكترونيــة،  الجريمــة 
الشــركات املتعاقــدة معهــا الدولــة من غوغل 
وفيســبوك، وتويتــر، ومحــركات البحث بأن 

منوعات

مــن  اإلباحيــة  املواقــع  علــى  الدخــول  يكــون 
خــالل الرقــم القومي لحمايــة أطفالنا، وعدم 
الفيديوهــات اإلباحيــة كإعالنــات أو  إدراج 

فيديوهات مقترحة.
قلــدس،  تــادرس  النائــب  تقــدم  أن  وســبق 
اإلرهــاب  »مكافحــة  قانــون  بمشــروع 
اإللكترونــي«، مــن أجــل تقنــن محتــوى مــا 
ودعــاوى  متطرفــة  أفــكار  مــن  نشــره  يتــم 

إرهابية على مواقع التواصل االجتماعي.
الســتار،  عبــد  ريــاض  النائــب  تقــدم  كمــا 
عضــو مجلــس النــواب عــن محافظــة املنيــا، 
ويهــدف  النــواب،  قانــون ملجلــس  بمشــروع 
مشــروع القانــون لوضع ضوابط اســتعمال 

واستغالل وسائل التواصل االجتماعي.
ــا النائب محمــد الكومي، عضو 

ً
وتقــدم أيض

لجنــة حقــوق اإلنســان بالبرملــان، بمشــروع  

يتــم  مصــري  »فيســبوك«  إلنشــاء  قانــون 
الدخــول فيــه ببطاقات الرقم القومي، والتي 
تهــدف للحــّد مــن إنشــاء حســابات وهميــة 
تضلــل الرأي العام وتنشــر الفوضى وتضر 

باألمن القومي املصري.
كمــا ســبق أن تقــدم النائــب تامــر الشــهاوي، 
القومــي  واألمــن  الدفــاع  لجنــة  عضــو 
بالبرملان، بمشروع قانون ملكافحة الجريمة 
اإللكترونية ووافقت عليه لجنة االتصاالت 

بمجلس النواب.
ــا تقــدم النائــب أحمــد رفعــت، عضــو 

ً
وأيض

لجنــة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات، 
الجريمــة  ملكافحــة  قانــون  بمشــروع 
اإللكترونيــة، والــذي يهــدف ملواجهــة جرائم 
الســب والقــذف وأعمــال االبتــزاز مــن خــالل 
أن  كمــا  االجتماعــي.  التواصــل  وســائل 
الحكومــة املصريــة نفســها، تعــد منــذ فتــرة 
مشــروع قانــون بشــأن الجرائــم اإللكترونية 

ومن املقرر إرساله ملجلس النواب.
يشــار إلــى أن منظمــة »فريــدوم هاوس«، في 
تقريرهــا األخيــر الصــادر منــذ أســابيع، قــد 
أشــارت إلــى أن عــدًدا متزايًدا مــن الدول بات 
»يحــذو حــذو روســيا والصــن فــي التدخــل 
فــي شــبكات التواصــل االجتماعــي ورصــد 
املعارضن عبر اإلنترنت، في تهديد خطير 

للديمقراطية«.
وأظهــرت املنظمــة فــي تقريرهــا الــذي حمــل 
عنــوان »الحريــة علــى اإلنترنــت« تراجــع 32 
الرقمــي،  اإلعــالم  فــي مؤشــرات حريــة  بلــًدا 

على رأسها مصر وأوكرانيا.
الحريــات  تراجــع  إلــى  التقريــر  أشــار  كمــا 
اإلعالمية في مصر بشكل كبير، خالل العام 
الجاري، حيث حصلت مصر على 68 درجة 
اإلعالمــي،  التضييــق  بمقيــاس   100 مــن 
مقابــل 63 درجــة العــام املاضــي، وحصــدت 
حقــوق  »خــرق  بمقيــاس   40 مــن  درجــة   33

مستخدمي اإلنترنت«.
فت مصر بأنها دولة »ال 

ّ
بل إن املنظمة، صن

توجــد بهــا حريــة«. بعدمــا لفتــت إلى حجب 
أكثــر مــن 100 موقــع إخباري على اإلنترنت، 
بجانب الهجمات اإللكترونية، التي تعرض 

لها العديد من نشطاء حقوق اإلنسان.
الســجن  عقوبــات  إلــى  التقريــر  واســتند 
علــى  النشــر  بســبب  املصريــن  لبعــض 

اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي.
ملعلومــات  العربيــة  للشــبكة  تقريــر  وفــي 
املســتمر  الصــراع  حــول  اإلنســان  حقــوق 
بــن الشــباب العربــي واإلنترنــت، أكــدت أن 
اإلنترنــت فــي العالــم العربــي بــات الوســيلة 
ســيما  ال  الديمقراطــي  للنضــال  األساســية 
االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى 
للمســتخدمن العــرب، حتــى إن العديــد مــن 
املستخدمن ال يعرفون عن اإلنترنت سوى 

موقع »فيسبوك«.

تراجع هائل لحرية 
استخدام اإلنترنت 

في مصر

الرباط ـ العربي الجديد

 قانــون جديــد يحــارب 
ّ
يســتعد املغــرب لســن

نشر األخبار الزائفة في املواقع اإللكترونية 
وفــي وســائل التواصل االجتماعــي. وتعمل 
علــى  حاليــًا  )اإلعــالم(  االتصــال  وزارة 
لظاهــرة  التصــدي  يــروم  قانــون  مشــروع 
الصحــف  عبــر  الكاذبــة  األخبــار  انتشــار 

واملنابر اإللكترونية.
ويــورد مشــروع القانــون، املتوقــع أن توافــق 
البرملــان  إلــى  ويمــر  قريبــًا  الحكومــة  عليــه 
للمصادقة عليه، عقوبات سجنية وغرامات 
مالية ضد ناشــري األخبار الزائفة. ويشــدد 
على أن الغاية تتمثل في التصدي لألخبار 
التــي تــروم ابتــزاز الغيــر أو تشــويه صورته 

وسمعته أو االنتقام منه.
ويعتبر مشروع القانون أن ناشري األخبار 
ممارســة  غطــاء  خلــف  يتســترون  الزائفــة 
حمايتهــا  املكفــول  الشــخصية  الحريــات 
حريــة  قبيــل  مــن  وقانونيــًا،  دســتوريًا 
التعبيــر والــرأي، للوصــول إلى غايات »غير 
»الحريــة ال تســتقيم  أن  مشــروعة«، مؤكــًدا 
دون  والحيلولــة  بالغيــر  الضــرر  بإلحــاق 
تمتــع األفــراد والجماعــات بأمنهم وســالمة 

أجسادهم وممتلكاتهم«.
 
ّ
ورأت اإلعالميــة املغربيــة شــامة درشــول أن

الكاذبــة واقــع تعيشــه  الزائفــة أو  »األخبــار 
فقــط  وليــس  نشــأت،  أن  منــذ  الصحافــة 
باتــت  اليــوم  أنهــا  هــو  الفــرق  لكــن  اليــوم، 
تنتشــر بشــكل أقــوى وأســرع بســبب تطــور 
التكنولوجيــا، وظهــور مــا ُيعــرف باإلعــالم 
الرقمــي الــذي فــرض نفســه كمصــدر ســريع 
للخبــر، لكــن ليس بالضــرورة مصدرا لخبر 

ذي مصداقية«.
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـــ  درشــول  وقالــت 
أنتجــا  انتشــارها  وتزايــد  الزائفــة  األخبــار 
األولويــة:  لــه  مــن  بــن  صراعــا  أمريــن: 
مــا  حــول  وصراعــا  الســرعة،  أم  املصداقيــة 
تمــت  مــرة  كــم  أم  الخبــر  مصداقيــة  األهــم: 
 أن »اســتهالك القارئ 

ً
قــراءة الخبــر. مضيفــة

الرقمــي بشــكل خــاص للخبــر يجعــل الخبــر 
نفســه يمر بســرعة ال يتذكرها القارئ، وهو 

ما يتيح فرصة النتشار األخبار الزائفة«.
مــن  أكثــر  الزائــف  الخبــر  انتشــار  وعــزت 
الخبــر الحقيقــي، إلــى القــارئ نفســه، فهــو 
يميــل إلــى تصديق الخبــر الكاذب أكثر من 
 »هذا 

ّ
 أن

ً
ميلــه إلــى معرفة الحقيقة، متابعة

ســلوك تعانــي منه صحافــة العالم، وليس 
املغــرب فقــط، لكــن فــي بلــدان أخــرى نجــد 
تخصــص  تايمــز  نيويــورك  مثــل  جريــدة 
مــن  الكاذبــة  األخبــار  فيــه  تتابــع  ا 

ً
حيــز

القــراء  تســاعد  مواقــع  أو  تكذيبهــا،  أجــل 

علــى التأكــد مــن مصداقيــة خبــر أو زيفــه«. 
وأشــارت درشــول إلى أن الصحافي يوجد 
والتنافســية  الســرعة  مطرقــة  بــن  أيضــًا 
املعلومــة  إلــى  الولــوج  صعوبــة  وســندان 
حصــر   

ً
رافضــة عليهــا،  والحصــول 

»عــالج« األخبــار الزائفــة فقــط فــي تجريــم 
الصحافيــن وأخالقيــات املهنــة، مــن دون 
فهــم وتشــخيص واقــع الصحافــة الورقيــة 
والرقميــة فــي املغــرب، واملســتوى املتراجع 

الذي بات عليه الصحافي املغربي.

)Getty/بيتر ماكديارميد(

)عبدالحق سنّة/فرانس برس(

عّمان ـ العربي الجديد

اعتصم صحافيون أردنيون، أمس األربعاء، أمام مقر نقابتهم، بعد أن منعتهم قوات 
األمــن مــن االعتصــام أمــام دار رئاســة الــوزراء، مطالبــن باإلفــراج عــن الصحافيــن، 
الزيناتــي،  وشــادي  محارمــة،  عمــر  األردنيــن  الصحافيــن  نقابــة  مجلــس  عضــو 
الصحافــي فــي موقــع »جفــرا« اإلخباري، بعدما أوقفهما مّدعي عــام عّمان، الثالثاء، 
ملــدة أســبوع، إثــر شــكوى مــن وزيــر املاليــة، عمــر ملحــس، يتهــم فيهــا الصحافيــن 

بالتشهير به، على خلفية نشر تقرير صحافي يتهمه بالتهرب الضريبي.
ووّجــه املدعــي العــام لهمــا 5 تهــم، خالفــًا ألحــكام مــواد قانونيــة، مــن بينهــا قانــون 
املطبوعات والنشــر، وقانون الجرائم اإللكترونية. وكان وزير املالية ســّجل شــكوى 
قضائيــة إثــر نشــر موقــع »جفــرا«، الــذي يــرأس تحريــره محارمــة، تقريــًرا صحافيــًا 
التقريــر  مه منصبــه الحكومــي، وهــو 

ّ
الوزيــر بالتهــرب الضريبــي قبــل تســل يتهــم 

الــذي كتبــه الصحافــي الزيناتــي. وحســب الشــكوى، فــإن الوزيــر اتهم املوقــع بالقدح 
والــذم والتشــهير، وهــي جريمــة منصــوص عليهــا فــي قانــون الجرائــم اإللكترونيــة 
الذي يجيز حبس الصحافين، في وقت يمنع قانون املطبوعات والنشــر توقيفهم. 
وفــي أعقــاب التوقيــف، طالــب صحافيــون اجتمعــوا فــي مقــر النقابــة، باإلفــراج عــن 
رفضهــم  عــن  وصحافيــون  حقوقيــون  وعّبــر  بالتصعيــد.  مهدديــن  الصحافّيــن، 
للتوقيــف، معلنــن تضامنهــم مع الصحافين املحارمــة والزيناتي. من جهته، أعلن 
مجلــس نقابــة الصحافيــن تضامنــه التام مع محارمــة، منددًا ورافضًا التوقيف في 

قضايا املطبوعات وحرية التعبير.
وقــال املجلــس، فــي بيــان صــدر عنــه، إنــه يعتبر نفســه فــي حالة انعقــاد لحن تكفيل 
قضايــا  فــي  التوقيــف  »أن  علــى  املجلــس  وشــدد  والزيناتــي.  محارمــة  الزميلــن 
املطبوعات والنشــر والرأي والتعبير مرفوض جملة وتفصيال، وأن إلغاء التوقيف 
فــي هــذه القضايــا، خصوصــا فــي قانــون الجرائــم اإللكترونيــة، أمــر ملــّح وضــرورة 
وطنيــة بهــدف حمايــة الصــورة التــي نريدهــا لــألردن، بوصفــه دولــة ديمقراطيــة، 

وحرية الرأي والتعبير فيه محمية بموجب الدستور«.

قانون مواقع التواصل المصري: مزيد من القمع

إنترنت 
روسيا

موسكو ـ العربي الجديد

بعــد عامــن مــن الركــود، عادت أعداد مســتخدمي 
اإلنترنــت فــي روســيا مــرة أخــرى إلــى االرتفــاع، 
مســجلة فــي عــام 2017 زيــادة نســبتها 3.5 فــي 
املائــة إلــى 87 مليونــا مــن الســكان الذيــن يبلغــون 
أكثــر مــن 16 عامــا. وأوضحــت شــركة »جــي إف 
كي« في دراسة أوردتها صحيفة »كوميرسانت« 

تعــود  الزيــادة  أن هــذه  أمــس األربعــاء،  الروســية، 
إلى انتشــار اســتخدام اإلنترنت بواسطة الهواتف 

الذكية بن السكان من األجيال الكبيرة.
اإلنترنــت  مســتخدمي  نســبة  ارتفعــت  وبذلــك 
بــن الــروس مــن 70.4 إلــى 72.8 فــي املائــة، بينمــا 
بواســطة  اإلنترنــت  مســتخدمي  نســبة  ارتفعــت 

الهواتف الذكية من 47 إلى 56 في املائة.
وبحســب الدراســة، فــإن الفئــة العمريــة فــوق الـــ55 

عاما ســجلت أكبر زيادة في نســبة املســتخدمن 
بلغت الربع بشــكل عام، أو الضعف في ما يتعلق 
بالتصفــح عبــر الهواتــف الذكية. ومــع ذلك، ال يزال 
معــدل انتشــار اســتخدام اإلنترنــت فــي هــذه الفئة 
 ويبلــغ الثلــث فقــط، مقابل نســبة 

ً
العمريــة ضئيــا

83 فــي املائــة للفئــة العمريــة مــن 30 إلــى 54 عاما، 
و98 في املائة بن الشباب.

أمــا عــدد املتصفحــن بواســطة األجهــزة الذكيــة، 

منهــم  مليونــا   16 مليونــا،   67 إلــى  فارتفــع 
فقــط،  الهواتــف  بواســطة  اإلنترنــت  يســتخدمون 
التلفزيونــات  مســتخدمي  نســبة  وصلــت  كمــا 

الذكية إلى نحو 20 في املائة.
وأوضــح مصــدر فــي »ياندكــس« أن زيــادة عــدد 
باتــت  الكبــرى  املــدن  فــي  اإلنترنــت  مســتخدمي 
محصورة في السكان فوق الـ45 عاما، باإلضافة 
إلى الشباب ومتوسطي العمر في املدن الصغيرة.

تعمل السلطات المصرية على مشروع قانون لتقنين مواقع التواصل تحت عنوان »مكافحة الجرائم اإللكترونية«، ما يُكّرس مزيدًا من 
القمع في بلٍد ينحدر فيه مستوى الحريات بشكٍل هائل يوميً
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خــــارطــــة طـــريـــق جــــديــــدة لــلــمــســرح فــــي قــطــر، 
الجدير باإلشعاع في الساحة العربية«.

وعـــن هـــذا الــعــمــل املــســرحــي، ومـــا يــحــمــلــه من 
دالالت، يقول الفنان غانم السليطي، في كلمة 
ــر!؟« تـــروي  ــيـ املـــؤلـــف واملــــخــــرج: »شــلــلــي يـــصـ
نـــعـــم، لكنها  تــقــدمــهــا  تـــرويـــهـــا.  الــحــكــايــة وال 
وعبث  السياسة  أغلفة  مــن   

ً
مــنــزوعــة تقّدمها 

السياسيني«. ويتطرق إلى دور »أبو الفنون« 
بــقــولــه، »كــعــادتــه، املــســرح، هــذا الــفــن العظيم، 

ال يقبل إال أن يحتوي الحقيقة، وأيــة حقيقة، 
الحقيقة  األلــــم،  الحقيقة  األمــــل،  حقيقة  إنــهــا 
الـــغـــائـــرة الـــصـــادقـــة، خــلــف حــقــيــقــة ســيــاســيــة، 
املــســرح  إن حــقــيــقــة  الـــخـــداع.  ــــى  األولـ مهمتها 
ــا.. نــعــم فــاملــســرح يــكــره الــســيــاســة  أكــثــر صـــدقـ
والسياسة تخاف من املسرح«. ويختم مخرج 
»شللي  كلمته:  وبطلها  ومؤلفها  املسرحية 
ــؤال فـــي طــيــاتــه إجـــابـــة؟ الــســؤال  يــصــيــر!؟« ســ
منها  يسلم  لن  التي  الصفعة  السؤال  الوجع، 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

الفنان القطري غانم  شّكلت عــودة 
السليطي، إلى خشبة املسرح، بعد 
غياب تجاوز عشر ســنــوات، دفعة 
ــــاده، والــتــي  قـــويـــة لــلــحــركــة املــســرحــيــة فـــي بــ
تــعــرف حــالــيــا حــالــة مــن االنــتــعــاش، يــؤكــدهــا 
اإلقــبــال الــجــمــاهــيــري الـــذي تــشــهــده الــعــروض 

التي تقدم على مسارح الدوحة. 
ويــعــود صاحب »أمــجــاد يــا عــرب« بمسرحية 
الـــذي فرضته أربـــع دول عربية  الــحــصــار  عــن 
عــلــى قــطــر، مــنــذ زهـــاء سبعة شــهــور، سماها 
ــتـــي يــســتــمــر عــرضــهــا  »شــلــلــي يـــصـــيـــر!؟«، والـ
يــومــيــا عــلــى مـــســـرح قــطــر الـــوطـــنـــي، أســابــيــع 

مقبلة، وسط حضور جماهيري ملحوظ.
ويــصــف وزيــــر الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة الــقــطــري، 
صاح بن غانم العلي، املسرحية بأنها تمثل 
»عـــــودة املـــســـرح الــقــطــري إلــــى تــألــقــه وتــعــلــقــه 
بــقــضــايــا املــجــتــمــع«. وقــــال فـــي تـــغـــريـــدات في 
»هذه  إن  »تويتر«  الثقافة على  وزارة  حساب 
املحتوى  مستوى  تعكس  الــرائــعــة  املسرحية 
والـــبـــنـــاء الــــدرامــــي الــــذي تــتــســم بــــه، وتــتــنــاول 
وتمثل  الــقــطــري،  للمجتمع  الــعــادلــة  القضية 
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ــا، عـــلـــى أرض  ــ ــادنـ ــ ــفـ ــ مــســتــقــبــل أطـــفـــالـــنـــا وأحـ
ــقـــدم املــســرحــيــة، على  خــلــيــجــنــا الــــواحــــد«. وتـ
مدى أكثر من ساعتني، لوحات تجسد أحداث 
ووقائع الحصار، منذ اجتماع مسؤولني في 
الدول األربع )السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر(، واتخاذهم قرار اختراق موقع وكالة 
األنباء القطرية، واإلجــراءات الاحقة املتعلقة 
بــاملــقــاطــعــة الــدبــلــومــاســيــة وإعـــــان الــحــصــار 
الجائر، ولم يغفل العمل انعكاسات املقاطعة، 

ــقــــرار عــلــى صــلــة الـــرحـــم وتــقــطــيــع أواصــــر  والــ
»التعاطف«  قانون  سيف  باستخدام  القربى، 

مع قطر، الذي أصدرته دول الحصار.
وقــــال مــديــر مــركــز شــــؤون املـــســـرح فـــي وزارة 
الــثــقــافــة الـــقـــطـــريـــة، صــــاح املـــــا، لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، »بالتأكيد، أي عمل مسرحي يعكس 
نــبــض الــشــارع والــنــاس بشكل عـــام، والــفــنــان 
فــي جميع  بــالــنــاس  ملتصق  السليطي  غــانــم 
املــســرح، وجــّســد في  التي قدمها على  أعماله 
مسرحياته العديدة، منذ مطلع السبعينيات، 
هـــــمـــــوم الــــــنــــــاس وقـــــضـــــايـــــاهـــــم، وفــــــــي قـــالـــب 
ــيـــوم الــهــم األســاســي  كـــومـــيـــدي«. وأضـــــاف »الـ
ــراود املــجــتــمــع الــقــطــري واملــجــتــمــعــات  ــ الــــذي يـ
الخليجية والعربية، هو ما يــدور من أحداث 
الــعــربــي، وغــانــم انطلق  الــوطــن  على مستوى 
مــن هـــذا الــهــم والــهــاجــس الــــذي يــحــيــط بقطر 

واملنطقة«. 
وعن أبرز ما عكسته املسرحية بشأن الحصار، 
قــــال املــــا إن دول الــحــصــار اســتــهــدفــت قــطــر، 
اعتقادا منهم بأنها دولة صغيرة يستطيعون 
أهدافهم  يحققون  ذلــك  خــال  ومــن  تركيعها، 
الـــقـــضـــيـــة  ــلــــى صـــعـــيـــد  الـــــكـــــبـــــرى، إن كــــــــان عــ
الفلسطينية، أو حتى على مستوياٍت أخرى، 
ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وغــيــرهــا، 
الــدولــة الصغيرة  هـــذه  بـــأن  فــوجــئــوا  ولكنهم 
ــم إنـــســـانـــيـــة  ــيــ ــادئ وقــ ــ ــبـ ــ ــوم عـــلـــى مـ ــقــ ــة تــ ــويــ قــ
الترابط  مــن خــال  كــان  إن  وأخاقية ودينية، 
االجــتــمــاعــي والـــعـــاقـــة املــتــيــنــة بـــني املــجــتــمــع 
وقــيــادتــه، وبــني املــبــادئ األخــاقــيــة املــوجــودة 
ــن طــبــيــعــة  ــي مــ ــتــــي هــ وغـــيـــر املـــصـــطـــنـــعـــة، والــ
املسرحية ذلك  القطري. وقد جّسدت  املجتمع 
كله، باإلضافة إلى إلقائها الضوء على املراحل 
املــتــعــّددة الــتــي مـــرت عــلــى حــصــار دولـــة قطر، 
لوكالة  اإللكتروني  املوقع  اخــتــراق  ابــتــداء من 
الرحم،  مـــرورا بقطع صــات  القطرية،  األنــبــاء 
ومحاولة التاعب باالقتصاد القطري، ومنع 
القطريني من أداء فريضة الحج،.. ولكن صمود 
املــجــتــمــع الــقــطــري وتـــحـــرك الــقــيــادة الــقــطــريــة 
ما  إيجابية عكس  أوصلت رسالة  األخــاقــي، 
كــانــت تــتــمــنــى دول الــحــصــار، عــلــى املــســتــوى 
الـــعـــربـــي، والـــعـــاملـــي أيــــضــــا، وأنــــــا كــمــســرحــي 
ومسؤول في وزارة الثقافة والرياضة، ومدير 
مركز شؤون املسرح سعيد بأننا وصلنا إلى 

هذه املرحلة«.
وقــال صاح املا إن الحصار انعكس إيجابا 
على الفعل املسرحي القطري، وأضاف: »أكّرر 
عبارة قالها غانم السليطي لدول الحصار في 
لكم ألننا  لكم«.. فعا شكرا  املسرحية »شكرا 
التعاطي  كنا في مرحلة ما، لدينا جانب من 
ــاد ومـــــع الـــســـيـــاســـة،  ــتــــصــ مــــع الــــفــــن ومـــــع االقــ
ولــكــن بــشــكــٍل كـــان فــيــه قليل مــن الـــرخـــاء، لكن 
الحالية.  الفترة  فــي  نسيناها  الرفاهية  هــذه 
وعــلــى مــســتــوى الــفــن واملـــســـرح، كـــل الــفــنــانــني 
واملــســرحــيــني إن كـــان فــي الــقــطــاع الــخــاص أو 
العام، الكل يعمل منذ بدء الحصار، إلى درجة 
أن مسرح قطر محجوز لتقديم العروض إلى 
ما قبل حلول شهر رمضان بأيام، وجميعها 
ــك،  ــن ذلــ ــر مــ ــثــ ــال مــســرحــيــة مــحــلــيــة. وأكــ ــمــ أعــ
الدمى،  املسرحية، مسرح  الحركة  إلى  أضيف 
وشــكــلــت مجموعة مــن الــفــنــانــني الــذيــن جــرت 
تــهــيــئــتــهــم لـــدخـــول مـــجـــال مـــســـرح الـــعـــرائـــس. 
وأعتقد أن عملية الحصار حّملت كل فرد في 
قطر مسؤوليته، حتى الجاليات املقيمة التي 
وقــفــت مـــع املــجــتــمــع الــقــطــري، فــهــنــاك فعالية 
أعمال  باستضافة  قريبا  التونسية  للجالية 
السودانية  الجاليتان  قــدمــت  كما  مسرحية، 
والهندية، أعماال مسرحية تضامنا مع قطر«.

املسرحية من تأليف غانم السليطي وإخراجه 
وبـــطـــولـــتـــه، وتــمــثــيــل هـــديـــة ســعــيــد، وجــاســم 
العسم،  الله  ربيعة، وعبد  األنــصــاري، وخالد 
وفــهــد الــقــريــشــي، وخـــالـــد خــمــيــس، والــفــنــانــة 

اللبنانية مايا.

روى سابا

ــرت ريــمــا الــرحــبــانــي عــن انــزعــاجــهــا من  عــبَّ
أداء إليسا ألغنيات والدتها خال حفاتها، 
هــا على أحــد منتقدي ألبوم  في معرض ردِّ
فـــيـــروز األخـــيـــر »بـــبـــالـــي«، الـــــذي صــــدر في 
حــزيــران/يــونــيــو املــاضــي. وعــبــر صفحتها 
على  ريما  ت  ردَّ »فيسبوك«،  على  الخاصة 
الـــشـــخـــص الــــــذي وصـــــف الـــعـــمـــل بــالــفــاشــل 
زة ومطالبًا بألحان 

ّ
وكلمات األغنيات باملقز

من زياد الرحباني، وكتبت: »أنا بقول َحط 
عقلو براسو وعم يطبع ديوان الشعر. بلكي 
تغنيها.  إللــيــســا  منهديها  األولــــى  الطبعة 
 عن أغاني فيروز، وبلكي حرام 

ّ
بلكي بتحل

س تّما شوي«.
َ
بيجل

تـــــؤّدي  أن  تـــحـــّبـــذ  ال  ــبـــانـــي  الـــرحـ ريـــمـــا  إذًا 
إلــيــســا أغــنــيــات فــيــروز فــي حــفــاتــهــا، وهــذا 
حـــقـــهـــا. املــــوضــــوع طــبــيــعــي جــــــدًا. لـــكـــن مــن 
غــيــر الــطــبــيــعــي أن تــســتــخــدم ابــنــة الــعــائــلــة 
املوسيقية األعــرق في لبنان شكل اإلنسان 
للتهّكم عليه. إذ ال نتحدث هنا عن حّريتها 

في التعبير. 
ــــق، خــصــوصــًا  ــر وتــعــبــيــر غــيــر الئـ ــذا تــنــمُّ هــ
أن شــكــل فــم إلــيــســا ال عــاقــة لــه بــأدائــهــا أو 

باإلضافة إلى أني عندما أدرس، فإن الكتابة 
املــواد  تذّكر  باليد وعلى ورق تساعدني في 
الــتــي أدرســـهـــا، كــمــا أنـــي أســتــخــدمــهــا للربط 
بــني أفــكــاري«. مــا زال الـــورق والقلم يشكان 
الــفــنــانــة اللبنانّية  ا أســاســًيــا فــي عــمــل 

ً
حــيــز

ي. في إجابة 
ّ
جنى طرابلسي ومشروعها الفن

 يدها، 
ّ
عن الــســؤال ملــاذا ما زالــت تكتب بخط

أجابت: »ألني أستطيع أن أصّور بصرًيا كل 
املعلومات مرة واحدة، وألني فنانة وأحّب أن 
اليدوّية كاملة، وألني  الكتابة  تظهر حــروف 
ــا أرتــب الكتابة واملــاحــظــات على شكل 

ً
أيــض

رسوم بيانّية، أسلط الضوء عليها باألسهم 
ــــى ذلــــــك، أكــثــر  ــات«. بـــاإلضـــافـــة إلـ ــ ــومـ ــ ــرسـ ــ والـ
 يــدهــا هي 

ّ
مــا تكتبه جــنــى طــرابــلــســي بــخــط

ماحظات لطابها في درس التصميم، كما 
ــا تكتب 

ً
ماحظات وأفــكــار ملــشــاريــع، وأحــيــان

الرسائل على البطاقات.
 يـــدهـــا فــي 

ّ
ــط ــ ــقــــدان خـ ال تـــخـــاف جـــنـــى مــــن فــ

عصر الديجيتال، أو أن تتوقف عن استخدام 
ــذا تـــضـــيـــف: »أعــتــقــد  ــ الـــكـــتـــابـــة بـــالـــيـــد، عــــن هـ
أن الــكــتــابــة بــالــيــد تــمــأ وظــيــفــة مختلفة عن 
 

ّ
كل وأن  والــحــاســوب،  الكيبورد  على  الكتابة 
تكنولوجيا حديثة مرفقة بالخوف من إلغاء 
مـــا هـــو قــبــلــهــا، فـــي حـــني أن هــــذا هـــو املــســار 

برلين ـ رشا حلوة

مــنــذ أن أخــــذت الــحــواســيــب، وخــــال األعــــوام 
ا 

ً
ــز ــيـ ـــا، حـ ــ

ً
ـــض ــة أيــ ــ ــّي ــذكــ ــواتــــف الــ ــهــ األخـــــيـــــرة الــ

أساسًيا من حياتنا للتواصل مع البشر في 
رقمّية  ومــنــصــات  عــبــر تطبيقات  مــكــان،   

ّ
كـــل

)ديــجــيــتــال( عـــديـــدة، كــمــا لــلــتــواصــل الـــذاتـــّي، 
ق بالكتابة؛ املاحظات، 

ّ
باألساس فيما يتعل

املـــقـــاالت، الــقــصــص وغــيــرهــا مــن الــنــصــوص، 
أقل.  بوتيرة  تمارس  باليّد  الكتابة  أصبحت 
ومــع الــوقــت، يشعر بعضنا أنــه يفقد القدرة 
على الكتابة بخط اليّد في عصر الديجيتال، 
حــيــث يــتــحــّول كـــل شـــيء مـــن حــولــنــا إلـــى ما 

يشبه املاكينات. 
هناك من هو أكثر حذًرا، فيحاول قدر اإلمكان 
بخط  للكتابة  الطبيعّية  املــمــارســة  مواصلة 
الـــيـــد يـــومـــًيـــا، يــحــمــل دفـــتـــًرا صــغــيــًرا ليخط 
أو  أو نصوًصا شعرّية   

ً
أو جما فيه كلمات 

رسومات، لكن هذا ال يمنع الخوف من فقدان 
 الجميل 

ّ
ى الخط

ّ
حّس الكتابة اليدوّي، أو حت

غات.
ّ
للكتابة بكل الل

من خال هذا التقرير، تواصلنا مع أشخاص 
مــــا زالـــــــوا يــســتــخــدمــون الـــكـــتـــابـــة بـــالـــيـــد فــي 
املهنّية.  ومنها  املتنوعة،  حيواتهم  مجاالت 
مة 

ّ
معل مارفينا، وهــي  إليسا  مــع  فــي حديث 

ــا، قــالــت  ــيـ ــانـ ــبـ وأخـــصـــائـــّيـــة نـــفـــســـّيـــة مــــن إسـ
 يدها أو 

ّ
بداية إنها ال تخاف من فقدان خط

أنها  من  بالرغم  باليد،  الكتابة  على  قدرتها 
الرقمّية كثيًرا، وأضافت:  املنصات  تستخدم 
»الــكــتــابــة بــالــيــد تــســاعــد عــلــى تــدفــق أفــكــاري 
ــا بـــوضـــوح أكــثــر.  ــهـ ــتـ وعـــلـــى تــرتــيــبــهــا ورؤيـ
أكـــون مــتــأكــدة من  أكــتــب على ورق عندما ال 
 .

ً
أفكاري، ولذلك أحتاج إلى الكتابة باليد أّوال

يخدم  ال  للسخرية  واســتــخــدامــه  صــوتــهــا، 
الــذي تتحدث عنه ريما. وجــاءت  املوضوع 
ريما  املخرجة  قــررت  السخرية بعدما  هــذه 
ــًا مــع  ــنـ ــزامـ ــبـــانـــي هـــجـــرة فـــيـــســـبـــوك، تـ الـــرحـ
الضجة السلبية التي أحدثها ألبوم فيروز 
»ببالي«، لم تشأ حينها الرّد على املنتقدين. 
الــيــوم والـــــرّد على  الـــعـــودة  لكنها اخـــتـــارت 
عن  إثــر كامها  لها  ضت  تعرَّ الــتــي  الحملة 
ــتـــقـــدوا إنــو  إلـــيـــســـا، وكـــتـــبـــت: »فــــي نــــاس اعـ
أو  بيسكتوني  عــلــّيــي،  هــجــوم  ــوا 

ّ
بــيــشــن إذا 

بيزعلوني. ما عارفني يا حــرام إنو آراؤهــن 
مـــش قــاريــتــا وال عــنــدي وقـــت أقـــراهـــا ألنــي 
ــيـــش، الــزمــن  بــالــقــلــيــلــة بــشــتــغــل. مــنــيــح وحـ

ي«. 
ّ
بيقول، أكيد مش هن

ثم تساءلت: »مني اللي قاعد فاضي وراضي 
كــلــمــا نــطــقــت بـــحـــرف، إن كــــان بــبــوســت أو 
كان  إن  أرض.  بكومنت مخفي تحت سابع 
ــزار أو كـــان جـــد. بــيــاخــدو بيصيغ  مـــزح وهــ
مـــنـــو خـــبـــر َع ذوقــــــو وبـــيـــجـــّيـــش هــالــنــاس 
ضّدي. عن جد كتير حلو. يا أعزائي بشرى 
عاطلة، ملا بدي احكي رح احكي ومتلما ما 
اللي  الشخصية  صفحتي  عــلــى  بــيــحــالــي 
فيها  هــزر  واللي بحب  الشخصي،  باسمي 
متلما ما بيحالي مش متلما بيحالكن«. 

قــِحــمــت في 
ُ
أ إنها  الــقــول  يمكن  التي  إليسا، 

الــتــزمــت الصمت  بــهــا،  معركة ال عــاقــة لها 
من جهتها، واكتفت بمراقبة محّبيها وهم 
بعض  فــي  ومهينًا  قاسيًا  هجومًا  ون 

ّ
يشن

إلى  فقد لجأ بعضهم  ريــمــا،  األحــيــان على 
ر ريما على شكل »ِتم« إليسا، من  انتقاد تنمُّ

ر على شكل ريما. خال التنمُّ
لكن الــســؤال األبـــرز الــذي يطرح نفسه بعد 
 هذه الضجة: هل يمكن لريما الرحباني، 

ّ
كل

أداء  أو غيرها من  إليسا  أن تمنع  قانونيًا، 
أغـــنـــيـــات فـــيـــروز فـــي حـــفـــاتـــهـــم؟  طــبــعــًا ال. 
طاملا أن قوانني جمعية املؤلفني وامللحنني 
 SACEM ونــــاشــــري املــوســيــقــى فـــي لــبــنــان
بـــاالســـتـــفـــادة  فــــنــــان(  لـــلـــفـــنـــان )أي  تـــســـمـــح 
ــر، مـــقـــابـــل دفــعــه  ــ مــــن أغـــنـــيـــات أي فـــنـــان آخــ

ــكـــون مــــن خـــالـــهـــا قــد  مــســتــحــقــات مـــالـــيـــة يـ
اشترى حقوق أداء األغنية.  

إذًا.. تعبير ريما عن انزعاجها من أداء أغنيات 
فيروز بصوت إليسا، يبقى ضمن إطار الرأي 
ٍك فعلي. هذا  إلــى تــحــرُّ ل  وال يمكنه أن يتحوَّ
الرأي الذي دفع البعض إلى الربط بينه وبني 

مــوقــف إلــيــســا لـــدى صــــدور ألــبــوم »بــبــالــي«، 
الزميل جــان نخول  رأي  أعـــادت نشر  عندما 
الذي اعتبر حينها أن ريما أوقعت فيروز في 
شباكها ووّرطتها في أغنيات ركيكة ال تليق 
ريما  انتظرت  فهل  الكبيرة.  الفنانة  بتاريخ 

 هذه الفترة لترّد على إليسا؟
ّ

كل

مهران، وهي  نسيم  أّمــا  لأشياء«.  الطبيعّي 
ــران، فتقول إن أّول األشــيــاء  إيــ مــعــمــارّيــة مــن 
ترجمة  كيفية  هو  كمعمارّية  متها 

ّ
تعل التي 

أو نقل األفكار إلى الورق، با عاقة إن كانت 
أو  سكيتش،  نـــّص،  شكل  على  النقل  عملّية 
املاحظات  »دفــاتــر  وتضيف:  قصيدة.  حتى 
الرقمّية )الديجيتال( محدودة ومنفصلة عن 
وهي  بعقلنا،  مباشرة  مربوطة  اليد  العقل. 
األفـــكـــار«. وفــي  لتنفيذ  أســـرع  بمثابة جــهــاز 
إجابة عن سؤال الخوف، حول فقدان القدرة 
عــلــى الــكــتــابــة بــالــيــد، تــقــول نــســيــم: »كــــا، ال 
بالفارسّية وال اإلنكليزّية وال حتى األملانّية، 
كما مواصلة  باليد،  الكتابة  ألنــي ســأواصــل 

ملس الكلمات التي على الورق«. 
ــنـــدّي تـــشـــانـــدرهـــاس تـــشـــودري،  الـــكـــاتـــب الـــهـ
ــانــيــة 

ّ
ــــدرت لـــه مـــؤخـــًرا روايـــتـــه الــث والـــــذي صـ

بعنوان »غيوم«، ما زالــت الكتابة بخط اليد 
ا مــن حــيــاتــه. فــفــي دفـــتـــره، يكتب 

ً
تــأخــذ حــيــز

بــوتــيــرة شــبــه يــومــّيــة مـــذكـــراتـــه، كــمــا أفــكــارا 
مــن كتب  اقتباسات  أبــحــاث،  لكتب، قــصــص، 
)بوست  بطاقات  يرسل  كما  وغيرها،  قرأها 

كاردز( إلى أصدقائه من حني إلى آخر.
 
ّ
في إجابة عن السؤال ملاذا ما زال يكتب بخط
يـــده، قـــال: »أجــدهــا واحـــدة مــن أفــضــل الطرق 
للتفكير. هنالك شيء ُمهِدئ ويدعو للتركيز 
كما يحفز على الجلوس مع قطعة فارغة من 
ــا اإلحــســاس الــذي 

ً
ــّب أيــض الــــورق والــقــلــم. أحـ

تمنحه حركة ريشة القلم على الورق. الكتابة 
ـــا بــالــحــواس 

ً
ــل ارتـــبـــاط ــون األقــ

ّ
ــد الــفــن هـــي أحـ

)على الّرغم من أن الكلمات نفسها بإمكانها 
إنــتــاج تــجــارب لــلــحــواس(، لــذا الكتابة بخط 
اليد تساهم في أن تجعلها، أي الكتابة، أكثر 

ا بالحواس«. 
ً
ارتباط

بين المزاح والتنّمر... فرق شاسع ال تدركه ريما الرحباني؟خط اليّد يقاوم زمن الديجيتال
صراع من طرف واحد 

أشعلته ريما الرحباني، إثر 
تهّجمها على المغنية 

اللبنانية إليسا، من دون 
أي سبب واضح

كريستين أبيض

العربي،  العالم  الدرامي، في  تدور عجلة اإلنتاج 
 .2018 رمــضــان  ملوسم  ويتجهز  يعمل  والجميع 
تــزال غير واضحة بشأن  في بيروت، الصورة ال 
وتيرة  ترتفع  بينما  الدرامية،  اإلنتاجات  بعض 
الشكوى في دمشق، من قبل املمثلني واملخرجني 
ـــاب فـــي الــبــحــث عـــن هـــويـــة جــديــدة 

ّ
ــت ــكـ وحـــتـــى الـ

بإمكانها إنــقــاذ الـــدرامـــا الــســوريــة مــن تــداعــيــات 
الحرب، في وقت تتجه بعض الشركات السورية 
نتجة إلى بيروت للبدء بتصوير أعمال درامية 

ُ
امل

ُمــشــتــركــة بـــني الـــطـــرفـــني، وهــــي مـــحـــاولـــة أثــبــتــت 
نــجــاحــًا خـــجـــواًل فـــي الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، بــعــيــدًا 
اع 

ّ
صن على  سيطر 

ُ
امل والخوف  املحسوبيات  عن 

الدراما السورّية.
ــــل أبــــو شــعــر من  فــقــبــل أيـــــام، انــتــهــى املـــخـــرج وائـ
األولــى  الخماسية  »املــتــوحــد«،  تصوير  عمليات 
ضمن مسلسل »حــدوتــة حــب«، مــن إنــتــاج شركة 
»غــــولــــدن اليــــــن«، ومــــن تــألــيــف عــــدد مـــن الــكــتــاب 
وبطولة نخبة من أبرز املمثلني اللبنانيني، وفق 
تعمل  التي  السورية  الشركة  الصحافي.  البيان 
بــدقــة، تــحــاول الــخــروج مــن عــنــق الــزجــاجــة بأقل 
خــســائــر ممكنة هـــذا املــوســم بــعــد املــعــانــاة التي 

شهدها اإلنتاج السوري في 2017.

بيروت هي وجهة شركة »غولدن الين« هذه املرة، 
نــصــوص جــيــدة فــي أعــمــال »خــمــاســيــة« كتبتها 
لكل  مختلفني  وبمخرجني  اب 

ّ
الكت من  مجموعة 

ــل أبــــو شــعــر انــتــهــى مـــن تــصــويــر  ــ خــمــاســيــة. وائـ
ــاب، 

ّ
ــتـــوحـــد«، وهــــي قــصــة ملــجــمــوعــة مـــن الــكــت »املـ

وبطولة اللبنانية نادين الراسي، جهاد األندري، 
نـــور صــعــب، عــلــي مــنــيــمــنــة، مـــي ســـحـــاب، ورنـــدة 
كعدي. تدور أحداث املسلسل الذي كتبه محمود 
حّبال، حول صراع امرأة مع القدر الذي ياحقها 
لسنوات طويلة، تشعر بأنها أخطأت ملرات عدة، 
وتقر بأن نفسها انقسمت إلى شطرين يشكان 

ولديها، أحدهما مصاب بالتوحد.
ــانــة 

ّ
وأعـــلـــنـــت الـــشـــركـــة املــنــتــجــة نــفــســهــا أن الــفــن

سيرين عبد النور بدأت، يوم السبت )13 كانون 
بطولة  فــي  مشاهدها،  تصوير  يناير(،  الثاني/ 
الــخــمــاســيــة الــثــانــيــة بــعــنــوان »الــشــهــر الــســابــع«، 

من تأليف وسيناريو وحــوار رافــي وهبي، ومن 
إخراج فيليب أسمر. 

وتجّسد عبد النور دور طبيبة نفسية وصاحبة 
شــخــصــيــة مـــركـــبـــة، فـــي الــخــمــاســيــة الـــتـــي كتبت 
ملرحلة  توثيقًا  واعتبرتها  أجلها،  من  خصيصًا 
 في الشهر 

ً
مهمة في حياتها، كونها حامل فعا

السابع.
وتــعــد شــركــة الــصــّبــاح الــعــدة للبدء بتصوير 30 
املستنسخة  الرواية  حلقة من مسلسل »طريق«، 
عــن فيلم مــصــري قــديــم. املــســلــســل يجمع نــاديــن 
نسيب نجيم والسوري عابد فهد، في ثاني تعاون 
بينهما بعد مسلسل »لو«، إخراج سامر برقاوي، 
لكن الصباح اختار املخرجة رشا شربتجي هذه 
شتركة بعد 

ُ
املرة لتدخل من جديد عالم الدراما امل

»ســـمـــرا«، بــطــولــة نــاديــن نــســيــب نــجــيــم، واملــمــثــل 
املصري أحمد فهمي.

وتتحضر شــركــة الــصــّبــاح أيــضــًا إلنــتــاج الــجــزء 
ــي مـــــن »الــــهــــيــــبــــة«، تـــيـــم حـــســـن ونـــيـــكـــول  ــانــ ــثــ الــ
 ســـابـــا، إخـــــراج ســامــر الـــبـــرقـــاوي، ولـــو أن تعثرًا 
ــداث الـــجـــزء الــثــانــي يعانيها  ــ واضـــحـــًا لــجــهــة أحـ
ــذه الـــفـــتـــرة، بــيــنــمــا  ــ الـــكـــاتـــب هـــــــوزان عـــكـــو فــــي هـ
مسلسل  تصوير  انتهاء  الصباح  شركة   تنتظر 
بالهيبة  للبدء  الــقــاهــرة  فــي  نعمان  الــحــج  عائلة 

الجزء الثاني.

حصار قطر على خشبة المسرح

لماذا هاجمت ريما الرحباني إليسا؟ )العربي الجديد(

نادين الراسي 
)فيسبوك(

)Getty( أصبحت الكتابة باليد تمارس بوتيرة أقل

من المسرحية )العربي الجديد(

بعد غياب ألكثر من 10 سنوات، يعود الفنان القطري غانم السليطي إلى المسرح مع »شللي 
يصير!؟« التي تتناول تداعيات الحصار على قطر

شللي يصير!؟

مسلسالت رمضان 2018

فنون وكوكتيل
عرض

دراما

جدلحرفة

قال الشاعر القطري، 
محمد بن إبراهيم الشاعر، 

لـ»العربي الجديد« إن
»شللي يصير!؟« عمٌل 

مسرحي جميل وراٍق، 
يجسد وقائع ويرصد 

األحداث التي اقترفتها أربع 
دول عربية، لتفرض حصارًا 
جائرًا على قطر، ويعكس 

كيف تصدى المجتمع 
القطري باإلنتاج واإلبداع، 

وتالحم الشعب خلف 
القيادة الحكيمة، ليكسروا 

الحصار، وكيف أن 
القطريين لم ينزلقوا خلف 

ما يخطط لهم.

التصدي باإلبداع
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ومقالي الشهري، وكذلك تحضير ما ُيطلب 
مــنــي للمساهمة فــي نـــدوة مـــا، واســتــكــمــال 
التي أشتغل عليها؛  الكتب  بعض مشاريع 
 عن التفاقم مع مرور 

ّ
وهي انشغاالت ال تكف

الوقت.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك املقبل؟
صــــدر لـــي قــبــل شـــهـــور قــلــيــلــة )ســـنـــة 2017( 
كتاب نقدي بعنوان »قارئ الرواية« حاولت 
ــيـــه أن أســـتـــجـــلـــي صـــــــورة قـــــــارئ الــــروايــــة  فـ
فــي مــمــارســة الــروائــيــن، والــتــفــاصــيــل التي 
ــــال  ــعـ ــ ــــك األوصــــــــــاف واألفـ ــــذلـ ــرن بــــــه، وكـ ــتـ ــقـ تـ
ــام. وقـــد انــبــثــقــت فكرة  ــ والخــتــيــارات واألوهــ
الكتاب من شخصيتي دون كيخوته وإيما 
قراءاتهما  حــّول مصيرهما  اللتن  بــوفــاري 
الــتــواؤم مــع واقعها  الــروائــيــة، فعجزتا عــن 
غير الــروائــي. وتــوزعــت فصول الكتاب عبر 
دراســات عديدة قد تبدو متباعدة، إال أنها 
ــورة إشــكــالــيــة  ــ تــلــتــئــم فـــي الــعــمــق لـــرســـم صـ
لقارئ الرواية. أما عملي القادم فهو بعنوان 
»األندلس املتخيلة بن املكتوب والبصري«، 
ــات فــضــاء األنــدلــس 

ّ
ــة عـــن تــمــث ــ وهـــي دراسـ

البصرية في عدد  والتشكات  السرود  عبر 
من الثقافات.

■ هل أنت راض عن نتاجك وملاذا؟
ال يمكن أن نتحّدث عــن رضــا أو سخط في 
كتاباتنا،  عــبــر  نتعلم  نــحــن  الــكــتــابــة،  حــقــل 
ونسعى للتجاوز في كل مرة، والكاتب الذي 
يـــبـــدو راضـــيـــا عــمــا كــتــب هـــو شــخــص غير 
 واحدًا أفنى 

ً
متحقق في النهاية، أو كتب عما

عمره في إعــادة صياغته. املمارسة مقترنة 
ي اإلحباط بغير 

ّ
بالخيبات، وال يمكن تخط

اإلنـــجـــاز والـــتـــراكـــم، ومـــن ثـــم  فـــإن إحــســاســا 
بالندم، أيضا، ال محل له هنا، ذلك أن ما قد 
نتحّسر على كتابته اليوم ونوّد شطبه من 
في سياقه،   

ً
ومكتما كــان حقيقيا  رصيدنا 

أو  محاسبته  يمكن  ال  الحياة  فمسار  لهذا 
التطلع إلى تنقيحه.

ــّيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختار؟
نــحــن ال نــخــتــار مـــســـاراتـــنـــا، ولـــكـــن يمكننا 
فقط أن ننحاز، في كل مــرة، ملعارف وفنون 
ب توقا على تــوق، في الكشف 

ّ
بذاتها، ونغل

والتعّرف. ولقد حاولُت دوما أال أبقى مقّيدًا 
بهوية واحــدة، وال باختصاص مغلق. شاء 
ــد فـــي مــديــنــة صــغــيــرة شــمــال  ــ ــقـــدر أن أولـ الـ
ــيـــش طــفــولــتــي فــــي أقــصــى  املــــغــــرب، وأن أعـ
مــــدن شـــتـــى، وأن  فـــي  أدرس  الـــجـــنـــوب، وأن 
عــا بــن ثــاث مــدن؛ مدينة 

ّ
أعيش الــيــوم مــوز

لــلــحــيــاة الــيــومــيــة )شـــفـــشـــاون( ومــديــنــتــن 
للعمل الجامعي، )تطوان والرباط(. كما أني 
الفن في  أدّرس  ثم وجدتني  اآلداب،  درســت 
الجامعة. وهو تعّدد يشعرني بأني ال أوجد 
في مكان واحد. لهذا حن ألتفت إلى الوراء 

أعتبر نفسي محظوظا بمعنى ما.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟

الرباط ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ــا عــلــى الــقــيــام  ــ ــّودت نــفــســي دومـ ــ عــ
بـــعـــدة مـــهـــام عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزامـــن، 
نحن ال نملك إال مساحة ضئيلة من الوقت 
لإلنجاز في مسار حياتنا، وال يمكن في كل 
لنقوم  نــفــرغ مــن عمل  أن ننتظر حتى  مــرة 
ــدًا لــلــوفــاء  ــاهــ بــعــمــل آخــــــر. لـــهـــذا أســـعـــى جــ
بمتطلبات األعمال التي التزمت بها، ضمن 
نطاق زمني مــحــدود، ومــن ثم فجوابي عن 
سؤال االنشغاالت، ال يمكن أن أستثني فيه 
ــداد مــحــاضــراتــي  انــهــمــاكــي الـــدائـــم عــلــى  إعــ
الــجــامــعــيــة، وتــصــحــيــحــي ملـــا أســتــلــمــه من 
أبــحــاث طــلــبــتــي. كــمــا ال يــمــكــن أن أستثني 
ــم لــكــتــابــة مــقــالــي األســـبـــوعـــي،  ــدائــ قــلــقــي الــ

رامي صايغ

يافا التي يعني اسمها بالكنعانّية: جميلة، 
ــن هـــذا  ال تــــــزال إلـــــى يـــومـــنـــا هـــــذا قـــريـــبـــة مــ
بها وما  مــّرت  التي  النكبة  رغــم  التوصيف 
زالــــت تــمــر بــهــا مــنــذ االحـــتـــال الصهيوني 
لوا« 

ّ
عام 1948. كثيرون كتبوا عنها و»تغز

بــجــغــرافــّيــتــهــا اآلســـــرة ومــبــانــيــهــا الــعــريــقــة 
ــقـــال  واألنــــيــــقــــة املــــحــــاذيــــة لــــبــــيــــارات الـــبـــرتـ
»الشّموطي« والليمون  اليافاوي املعروف بـ

وباقي الحمضّيات وغيرها من املعالم. 
لم  املنقضي،  الــعــام  1948 وحتى  نكبة  منذ 
يتم طباعة ونشر كتاب واحــد عن يافا من 
ُحرموا  والــذيــن  فيها  الباقن  سّكانها  قبل 
من التواصل مع عاملهم العربّي، وأصبحت 
 غير رئيسّية في حياة كثيرين 

ً
العربّية لغة

ــاســـات األســـرلـــة  ــيـ مـــنـــهـــم، وذلــــــك بــســبــب سـ
وسيطرتها  العام  للحّيز  العبرّية  واقتحام 
ــاب يـــحـــمـــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــلـــــيـــــه. مـــــــــؤخـــــــــرًا، صــــــــــدر كـ

ــا.. رســـائـــل فـــي ظــــال الــنــكــبــة«  ــافــ  عـــنـــوان »يــ
ــقــــادر  ــد الــ ــبـ أنــــجــــزه الــــنــــاشــــط الــــيــــافــــاوي عـ
سطل )1960( وجــرى إطــاقــه األربــعــاء قبل 
 املـــاضـــي فـــي قـــاعـــة »أنــــيــــس« بــحــي »ســكــنــة 
درويــش« الذي تغّير اسمه بعد النكبة إلى 

حي يافا. 
جّمع املــؤلــف مــواد عــن املدينة وقــّدمــهــا في 
ــقـــاالت مــتــنــّوعــة  شــكــل ســــــردي، تــضــّمــنــت مـ
ومــعــلــومــات تــاريــخــّيــة خــصــوصــا مـــا بعد 
ــه اســتــفــاد هــنــا مـــن مــمــارســتــه 

ّ
الــنــكــبــة، لــعــل

 لـــإلرشـــاد الــســيــاحــي بــحــيــث ُيـــدخـــل الـــقـــّراء 
ل 

ّ
إلــى تــاريــخ املــديــنــة وعــواملــهــا، والــتــي تمث

واقع املجتمع الفلسطيني في الداخل عامة.
تــنــاول املــؤلــف مــا آلـــت إلــيــه أوضــــاع مدينة 
ــا الـــخـــطـــوط  ــ ــعـ ــ ــد االحــــــتــــــال، واضـ ــعـ ــا بـ ــافــ يــ
الــعــريــضــة لــحــال الــبــشــر والــحــجــر والــبــنــيــة 
السقوط  ودون  العربي.  للمجتمع  التحتّية 
فــي املــقــاربــة األكــاديــمــيــة، يــضــّم الــكــتــاب في 
ــــول الــلــغــة  ــّيـــاتـــه الــكــثــيــر مــــن املــــقــــوالت حـ طـ
االجتماعّية  والنواحي  واالنتماء  والهوّية 

الكتاب الذي أطلق 
مؤخرًا في حي »سكنة 

درويش« في يافا، يحاول 
رسم مالمح المدينة 
الفلسطينية وواقع 
أهلها تحت االحتالل

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه، 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه. هنا حديث 
مع الباحث المغربي شرف 

الدين ماجدولين

كان »المركز األندلسي 
لآلداب« قد اختار بابلو 

غارسيا بايينا، شاعر 2018. 
المفارقة أن نفس 

السنة تشهد بداياُتها 
رحيله قبل أيام قليلة

رسائل في ظالل النكبة  سرد من الداخل

بابلو غارسيا بايينا الفتى القديم يغادر قرطبة

قراءة بالتقسيط وبالمناوبة

اسبينوزا 
كان نحلة

مسار الحياة ال يمكن 
محاسبته أو التطلع 

إلى تنقيحه

يقّدم لمحات حول 
اللغة والهويّة 

واالنتماء في مجتمع 
يافا بعد 1948

عملي القادم: 
»األندلس المتخيلة بين 

المكتوب والبصري«
ــن مــاجــدولــيــن )شــفــشــاون  ــدي شـــرف ال
في  مــغــربــي  ــد  ــاق ون ــاحــث  ب  ،)1969 
الصورة،  ونظرية  الجماليات،  حقول 
الروائي،  والنقد  البصرية،  والسرديات 
»بيان  لــه  صــدر  األندلسية.  ــات  ــدراس وال
لصور  النوعية  التشكالت  شــهــرزاد: 
السردية:  و»الــصــورة   ،)2001( الليالي« 
 ،)2006( والسينما«  والقصة  الرواية  في 
و»حكايات   )2007( الحكاية«  و»ترويض 
أنساق  واآلخر:  و»الفتنة   ،)2009( صور« 
 ،)2012( الــعــربــي«  الــســرد  فــي  الغيرية 

و»قارئ الرواية« )2017(. 

بطاقة

2425
ثقافة

كتاب

رحيل

إصدارات

الـــعـــالـــم ال يـــتـــغـــّيـــر بــمــنــطــق يـــســـيـــٍر إال فــي 
أتطلع لتغيير محّدد في  الــروايــات، لهذا ال 
العالم، أتوق باألحرى إلى أن تتغّير أوضاع 
بـــلـــدي، ومــحــيــطــه الـــعـــربـــي الـــعـــائـــد بخطى 
ــأن مــا  ــ ــــى الــــبــــدايــــات املـــظـــلـــمـــة، وكــ حــثــيــثــة إلـ
الحديثة  النهضة  منذ  مــراحــل،  من  قطعناه 

إلى اليوم، كان مجّرد حلم عابر. 

ــاذا هي  ■ شخصية مــن املــاضــي تـــوّد لــقــاءهــا، وملـ
بالذات؟

الــزعــيــم املــغــربــي عـــال الــفــاســي، ألنـــي مدين 
له باالعتقاد بأن االختيارات مهما تعّددت، 
كـــان حجمها، ال  املــعــرفــيــة مهما  والــخــبــرات 

ــة لــلــمــجــتــمــع  ــ ــادّيـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــّيــــة واالقـ والــــســــيــــاســ
اليافاوّي.

فــــي تــعــلــيــقــه حـــــول الــــكــــتــــاب، يـــقـــول ســطــل: 
»دمـــجـــُت تــجــربــتــي املــتــواضــعــة فــي رســائــل 
موّجهة للقارئ، تقع بن السرد الصحافي 
الــوجــدانــي، بــهــدف الــوصــول إلى  والتعبير 
قلب ووجدان القارئ. هي رسائل من القلب 
إلى القلب، من أعماق املشاعر وأصدقها إلى 
كل عربّي وفلسطينّي في يافا أو خارجها«.
ويــضــيــف: »ألــفــت نــظــر الـــقـــارئ إلـــى أن هــذا 
ف ُكتب على فترة دامت عقدًا من الزمن، 

َّ
املؤل

كــنــت أبــحــث عـــن املـــكـــان والـــزمـــان املــائــمــن 
ها. 

ّ
إلضافة معلومة أو تعبير يفي املدينة حق

وكــفــانــي فــخــرًا أن املــرحــوم املــنــاضــل شفيق 
الــحــوت، ابـــن يــافــا، قــد قـــرأ بــعــض مــا كتبت 
ووصــفــهــا بــالــدمــج بـــن الـــســـرد الــصــحــافــي 
والــوجــدانــي، وخــّيــرنــي بــن صياغة العمل 
ضمن الخيار األول أو الثاني، وال بأس في 

دمج االثنن معا«.
كبها  مصطفى  الفلسطيني  الباحث  وكــان 
قد كتب تقديما للكتاب بعنوان »يافا، مركز 
كمدينة  يــافــا  ذاكـــرًا  الفلسطينّي«  الــوجــدان 
مــركــزّيــة فــي فلسطن مــا قــبــل الــنــكــبــة التي 

دّمرت موقعها والحياة النابضة فيها. 
وقد اختار سطل أن يختتم الكتاب بقصيدة 
فــدوى طوقان  الراحلة  أبكي« للشاعرة  »لن 
ــواب  ــ ــلــــى أبــ ــقــــول فــــي مـــطـــلـــعـــهـــا: »عــ ــتــــي تــ  الــ
يافا يا أحبائي/ وفي فوضى حطام الدور/ 
الــردم والــشــوك/ وقفت وقلت للعينن:  بن 

قفا نبك«.

قيمة لــهــا إن لــم تــكــن نــابــعــة مــن اإلحــســاس 
باالنتماء إلى املغرب.

■ صــديــق يــخــطــر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إليه 
دائمًا؟

كـــتـــاب »ألــــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«، الــــــذي رافــقــنــي 
ــان مـــوضـــوع أطــروحــتــّي  ــ حــيــاتــي كــلــهــا، وكـ
الجامعيتن، ومــا زلــت أكتشف في طبعاته 
املــخــتــلــفــة وتــرجــمــاتــه وتــمــثــيــاتــه الــروائــيــة 
والــســيــنــمــائــيــة والــتــشــكــيــلــيــة واملــوســيــقــيــة 

احتماالت داللية جديدة ومدهشة.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
عـــادة بالتقسيط وبــاملــنــاوبــة، وأجــدنــي  أقـــرأ 
عا بن عدد كبير من الكتب بعضها 

ّ
دوما موز

أكــمــلــه والـــبـــعـــض اآلخـــــر قـــد يــنــتــظــر لــشــهــور 
ألعــود إليه، وبــن يــدي اليوم ثاثة كتب هي 
 »L’obelilisque du calife« على التوالي: رواية
لــلــســوســيــولــوجــي املــغــربــي مــحــمــد الــنــاجــي، 
و»تشكات العلماني في املسيحية والحداثة 
واإلسام« لطال أسد، و»يوميات رامبرانت«.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

أستمع إلى ما يقترحه الراديو في سيارتي، 
ــــن املـــحـــطـــات  ــن عـــلـــى الـــتـــنـــقـــل بـ ــدمــ ــا مــ ــأنــ فــ
دون  الغنائية  فواصلها  أتــابــع  و  اإلذاعــيــة، 

اشتراطات.

تصويب

ياروسواف ماريك 
رمكييفيتش

لم نكن هنا. أفالطون كان عنكبوتًا. 
لم نكن هنا. اسبينوزا كان نحلة.

تكفي النحلة. هي هنا وهي هناك. 
هي يوليو الغيم، هي يوليو اليوليو.

ِسمة اللسعة، حّجة اللسعة. 
ال تعدو للنحلة سوى أزيٍز مركزّي.

ــلـــســـوف؟ مـــجـــرد  ــيـ ــفـ اســــبــــيــــنــــوزا الـ
كابوس للنحلة. 

ُحلُم النحلة. كائن ذو سيادة.

كائن رياضياتي. ِصفٌر أزيزّي. 
مــشــابــه الــنــحــلــة، والــفــعــل الــخــالــص 

للنحلة.

كذا هو قدر املالئكة. اسبينوزا كان 
نحلة. 

سند 
ُ
كان ُمسند النحلة، والنحلة امل

إليه.

ــان ذلـــك  ــ ــنـــد. كـ ــاك ُمـــسـ ــنـ ــــم يـــكـــن هـ ل
الخوف من العنكبوت. 

كان ذلك حلم النحلة. لم يكن هناك 
اسبينوزا.

هكذا هو األمــر، تقول الطبيعة. هنا 
تكفي النحلة. 

بالشمس، هي هنا  الصلة  هي ذات 
وهي هناك.

ــن ذو  ــائـ ــر. كـ ــفـ الــنــحــلــة مـــحـــض صـ
سيادة. 

ــــوزا. هــــذه  ــنـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــٌم تــــــــــراءى السـ ــ ــلـ ــ حـ
الكائنات املتناقضة، ما 

حكايتها؟  

 Jaroslaw Marek Rymkiewicz(
شاعر بولندي من مواليد 1935، 
ترجمة: أنس الحوراني(

على أبواب يافا

قبل خطوات من المئوية

عن منشورات »الديكوفارت« الفرنسية، صدر كتاب جنراالت، رجال عصابات وجهاديون 
التاريخ العربي الحديث. يحمل الكتاب  جان بيار فيليو، المتخصص في  للباحث الفرنسي 
بالتزامن  العربي«، ويصدر  العالم  المضادة في  الثورة  »تاريخ  عنوانًا فرعيًا يوجز فكرته: 

مع الذكرى السابعة لـ»الثورة التونسية«.

الثاني/  التي أقيمت في تشرين  الندوة  الرواية والمرجع، صدرت مؤخرًا أعمال  بعنوان 
العمل  العنوان.  نفس  وحملت  تونس(  )جنوب  مدنين  مدينة  في  الماضي  نوفمبر 
أصدرته كل من »دار الغّشام« في مسقط، و»جمعية الدراسات األدبية والحضارية« في 

تونس، وشارك فيه باحثون في األدب والفلسفة وتاريخ الفن.

السوري  الباحث  أنجزها  جديدة  ترجمة  مؤخرًا  صدرت  سابقتين،  عربيتين  ترجمتين  بعد 
في اللسانيات منذر عياشي لكتاب الكتابة في الدرجة الصفر للسيميولوجي الفرنسي 
أخرى  كتب  أربعة  السابق  في  لبارت  ترجم  قد  عياشي  وكان   ،)1980-1915( بارت  روالن 
و»نقد  للقصص«  البنيوي  التحليل  إلى  و»مدخل  النص«  و»لذة  اللغة«  »هسهسة  هي 

وحقيقة«. صدرت الترجمة عن »دار أمل الجديدة«.

عبد الكبير الخطيبي.. األجنبي المحترف )سليكي أخوين( هو عنوان الكتاب الذي أصدره 
الجريح«،  العربي  »االسم  صاحب  العمل  يتتبّع  الخطيبي.  مراد  المغربي  الباحث  مؤخرًا 
الراحل سنة 2009، في مجاالت متعّددة من األدب إلى األنثروبولوجيا، كما يالمس بعض 

األبعاد الشخصية مثل صداقاته.

خالد الريسوني

عــن عــمــر قــــارب املــائــة عــــام، رحـــل الــشــاعــر 
 -  1921( بايينا  غارسيا  بابلو  اإلسباني 
املــاضــي فــي قرطبة مسقط  2018(، األحــد 

رأسه. 
 )Pablo García Baena( ارتبط اسم بايينا
بجماعة شعرية أساسية في تاريخ األدب 
اإلســـبـــانـــي ظـــهـــرت بــعــد الـــحـــرب األهــلــيــة 
ــقــت 

ّ
هـــي »جـــمـــاعـــة كــانــتــيــكــو«، الـــتـــي تــحــل

حــــول مــجــلــة تــحــمــل نــفــس االســــــم. وكـــان 
ــد أســســهــا وأدارهــــــا  الـــشـــاعـــر الــقــرطــبــي قـ
ريــكــاردو مولينا وخــوان  الشاعرين  رفقة 
خوليو  مثل  آخرين  اب 

ّ
كت ومــع  بيرنييه، 

ــْن هما 
َ
ــِتــي ومــاريــو لوبيث، وفــنــان

ْ
أْوِمــيــن

ا. 
َ
ِييَبان

ْ
 وِخيِنيْس ل

ْ
ميغيل دي ُموَرال

أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــجـــربـــة الــشــعــريــة 
مرحلتن؛  بايينا  عــرف  فقد  الشخصية، 
مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج األولـــــــى الـــتـــي ارتــبــطــت 
 ،)1946( ــــي«  ــفـ ــ خـ ــــس  ــمـ ــ »هـ بــــــدواويــــــنــــــه: 
و»بينما تشدو الطيور« )1948(، و»الفتى 
بشعرية  زت  تميَّ والــتــي   ،)1950( الــقــديــم« 
املـــكـــاشـــفـــة الـــنـــوســـتـــالـــجـــيـــة عـــبـــر صـــوت 
رومــانــســي مهيمن حــزيــن ومــأســاوي، بل 
ورثائي أحيانا، يرتبط بالطفولة والفتوة 
بــاعــتــبــارهــمــا حــالــتــن بــقــدر مــا تــجــســدان 
أيــضــا بتفاصيل  مــا هــو حــّســي، تهتمان 
الجمالي في القصيدة وبزخرفها اللفظي، 
يــــقــــول الـــشـــاعـــر فــــي قـــصـــيـــدتـــه املــعــنــونــة 

»أفول«: بـ

وحجبِت الغيوُم الزرقاُء وجهك...
ٌ
َواٍب متالشية

َ
خ

في بستاٍن نيوكالسيكيٍّ
 تداعُب

ُ
خارف الزَّ

 األطراف.
َ
 مبتورة

َ
ٌتماثيل

َجة  آلهٍة بحريٍة متوَّ
ُ

أنصاف
جوِم

ُّ
ِبزَبِد الن

اكنِة رة السَّ
ْ

ض
ُ
في الخ

ٍة بال ماء.
َ
لبرك

وحجبِت الغيوُم الزرقاُء وجهك...

حواليك
 بال إبصاٍر                         

ٌ
نظرة

للَمرمِر املكسور.          

دواوينها:  أبــرز  فمن  الثانية  املرحلة  أمــا 
 ،)1958( و»زيــتــيــات«   )1957( »حـــزيـــران« 
و»بيع باملزاد« )1971(، و»قبل أن يتاشى 
أصـــدر  ســـنـــوات  وبـــعـــد   ،)1978( ــزمــــن«  الــ

ُ
للخريف عالية جدًا وأنت بالكاد تعرف
ِزلْت في صمت.

ْ
ن
ُ
أنك كنت الراية التي أ

مثلما يعود امللك األعمى من املنفى
أمام ازدراء الرعية، هل تعبُر قوس

ــوء والــــــــظــــــــالم... عـــلـــى غـــيـــر هــــــدًى،  ــ ــــضـ الـ
ُس  تتحسَّ

، بيديَك كلَس الذكرى.
ً
منذِهال

غيُر قابٍل للتحويل يوُمك ومصيُرك.
ــدام مــرســومــة على  ــ ــار أقـ ــى آثــ أن تـــعـــوَد إلـ

الرمال
وتضبط خطوتك على ذلك األثر القديم

التي  املياه  كــان غير ُمجٍد عملك، مثل  قد 
تعود.

أجل، السماء والسروة والعود والنخلة،
احتضاُر املاغنوليا، حشرجة الحب

 بعناد طوال الليل،
ُّ

مثل مقرعة الباب تدق
 رفع األنقاض نحو القمر.

ُ
وستواصل

لكن الوقت هو بالكاِد نهٌب َيسحُب
جة. قتامة النهر من الحمرة املتموِّ

في ضفتك البعيدة، املاضي واآلتي 
ثعبانان يشبكان خاتمني متأللئني.

أن تصل مجّددًا، أيا حاج الضباِب التائه
قد اختطف منه الوطن، والجسد، والعطش.

مع النظرة الباردة لآللهة والتماثيل
سوف ترى طقطقة نار اإلنسان الدموية.

كل هذا كان لك. غريبًا عن السياجات
دًا بالنسيان، ال ُمباليًا بالفرح مَّ

َ
ُمك

ٌ
أو باملعركة، تضطِجُع، نبٌت ُمنعزل

ي يرقة وليلة أرض ُمعتمة.
ِّ
ُيغذ

ْن، فالزمُن متلهف لبناء األيام
َ
وإذ

 بالحلّي 
ُ

ها العريف
ُ
ن مثل أبراج ذهبية ُيَزيِّ

قد عبَر الغاَب مع حفيِف أوراٍق 
ــو الـــيـــوم مـــجـــرد إكــلــيــل جـــنـــازيٍّ على  وهــ

جبينك.

آدُم ُمــســَهــٌد، مــن غــبــاِر فـــردوِس عـــدٍن من 
ِظالٍل،

 اآلن، وغدًا، وحينئذ،
ُ
تفاحة

عجلة ما بني يديك وحتى مفتاح القوس،
الذي أبوابه أبدًا لن تغلقها الرأفة.

ــري، الزمــــــت  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــعـــــنـــــفـــــوان الــ رغــــــــم الـــ
ــتـــرات صـــمـــت، أحـــيـــانـــا كــانــت  بــايــيــنــا فـ
تــطــول حــدَّ أنــهــا تــغــدو أشــبــه بصحراء 
الــتــجــديــدّيــن، وخصوصا  لكن  قــاحــلــة. 
بقوة  أعــادوه  قد  بيينا،  ودي  كارنيرو 
ــــى املــشــهــد الــشــعــري،  إلــــى الـــحـــيـــاة، وإلـ
ــر الـــعـــديـــد مــن  ــنــــذ ذلـــــك الــــحــــن نـــشـ ومــ
الدواوين الجديدة، كما نال العديد من 
»جائزة  أبــرزهــا  والــجــوائــز  التكريمات 
أســتــوريــاس« )1984(، و»جــائــزة  أمــيــر 
امللكة صوفيا للشعر اإليبيروأميركي« 
غارسيا  فيديريكو  و»جــائــزة   ،)2008(
كما   ،)2012( لــلــشــعــر«  الــعــاملــيــة  لــوركــا 
تـــــم تـــمـــيـــيـــزه بـــلـــقـــب »االبــــــــــن املـــخـــتـــار 
السنة  هذه  اختياره  وتم  ألندلوسيا«، 
مــن طـــرف »املـــركـــز األنــدلــســي لــــآداب«، 
ــهــا 

ُ
بــدايــات شـــاعـــر 2018، ســنــة شـــهـــدت 

رحيله األخير.

ــة الــهــاربــة« )1990(،   الــزهــر الــوفــيَّ
ُ

»أكــالــيــل
بالحياة  الشعرية  قــصــائــده  احتفت  وقــد 
العشق  مــن خــال  املتعة فيها  وبــاكــتــمــال 
والـــولـــه والـــتـــجـــاوب مـــع الـــزمـــن بــاعــتــبــاره 
لقد  القبض عليها.  لحظة هاربة يصعب 
ــذه الــتــجــربــة عـــنـــده قــمــة الــهــوى  ــلــت هــ

ّ
مــث

دنيوية  صوفيته  لكن  املتأجج،  الصوفي 
فهو أقرب إلى الوثني إن لم نقل الهرطقي.

لـــم يــجــد االتــــجــــاه الـــشـــعـــري الـــــذي مثلته 
تجربة بابلو غارسيا بايينا بمرحلتيها، 
ــة، صـــــدى عــمــيــقــا فــــي الــشــعــر  ــدايــ ــبــ فــــي الــ
أساسّين  توّجهن  ع بن 

ّ
املــوز اإلسباني 

ــمــــي،  ــرســ ــــن: الــــكــــاســــيــــكــــي الــ ــارَعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مـ
ــــرض نــفــســه بــقــوة  ــــذي فـ ــمـــاعـــي الــ ــتـ واالجـ
ــة،  ــيــ ــانــ ــبــ ــة اإلســ ــريــ ــعــ ــلــــى الــــشــ ــة عــ ــاســــحــ كــ
ولـــن يــعــرف الــشــاعــر الــتــنــويــه واالحــتــفــاء 
املــســتــحــقــن إال مــــع الـــجـــيـــل الــســبــعــيــنــي، 
هما  تجربته،  درســـا  شاعرين  فــي   

ً
ممثا

ــيــــرو وأنـــطـــونـــيـــو لــويــس  ــارنــ غـــيـــيـــرمـــو كــ
دي بــيــيــنــا فــــأعــــادا لــتــجــربــتــه االعـــتـــبـــار، 
والثقافي  الجمالي  عمقها  في  خصوصا 
أخرى،  عاملية  لتجارب  واملحاور  املنفتح، 
إحدى  في   27 لجيل  إنصاته  وخصوصا 
أعــمــق تــجــاربــه، تــجــربــة لــويــس ثــيــرنــودا، 
ــــاب 

ّ
ــت ــكــ ــا لـــلـــشـــعـــراء والــ ـــت أيــــضــ ـــصـ ــل أنـ ــ بـ

لصاحب  وخصوصا  العرب،  األندلسين 
»طوق الحمامة« ابن حزم األندلسي. يقول 
»يــاقــوت  بـــ املعنونة  قصيدته  فــي  بايينا 

إسبانيا« التي أهداها للكاتب القرطبي:

لو قال اإلله: عد، فإلى أين سترجع؟
املـــوت ال يــتــذكــر. قــد نــَمــت شــجــرة البلوط 

الشبحية 

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018

وقفة
شرف الدين مع

ماجدولين

شرف الدين ماجدولين

»حي المنشية« بيافا في ثالثينيات القرن الماضي

غارسيا بايينا
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باسل طلوزي

ال غرابــة أن يتــم تنظيــم مســابقة عامليــة 
ضخمــة لتقليــد أصــوات الحيوانات، لكن 
، أن تكــون أعــداد 

ً
الغرابــة الحقيقيــة، فعــا

الزعيــم(،  )بلــد  مــن  القادمــن  املتســابقن 
أعــداد  حتــى  وتفــوق  األضخــم   هــي 
أن  اعتــادوا  الذيــن  األجانــب،  املتســابقن 

يكونوا في املقدمة.
عموًمــا، كل شــيء بــدأ فــي الســويد، حــن 
تــم اإلعــان عــن املســابقة، وبجائزة مالية 
مخــزون  كل  تســتنفر  للغايــة  ضخمــة 
البشــرية،  النفــس  فــي  الكامــن  الغابــات 
حتــى بلــغ صــدى املســابقة إلــى )الزعيم(، 
لوضــع  ثمينــة،  فرصــة  فيهــا  رأى  الــذي 
العاملــي،  »التفــوق«  خريطــة  علــى  بلــده 
فــراح يأمــر بتعميــم اإلعــان فــي وســائل 
اإلعــام الرســمية، و»الخاصــة الرســمية« 

ا.
ً

أيض
ولــم يخــب »أمــل« الزعيم في شــعبه، الذي 
ــا، إلظهــار 

ً
رأى فــي املســابقة فرصــة، أيض

بــل وأكثــر مــن ذلــك  »مواهبــه« املدفونــة، 
أنــه رأى فيهــا مســابقة »ســهلة« للغايــة، 
لــن تكلفــه أي عنــاء، فراحــت املايــن تقــف 
طوابيــر علــى أبــواب الســفارة الســويدية 

للتسجيل في املسابقة.
أما في يوم املسابقة املوعود، فقد فوجئ 
منظموهــا بهــذه املايــن »الهــادرة« التي 
مــا  وهــو  الزعيــم(،  )بلــد  مــن  تقاطــرت 
اضطرهــم إلــى تمديــد فتــرة االختبــارات 

أياًما طويلة لسماع الجميع.
وأما نتائج املسابقة النهائية، فقد حطت 
فــي صالــح املتســابقن القادمــن من )بلد 
التحكيــم  لجــان  أغرمــت  فقــد  الزعيــم(، 
أصــوات  تقليــد  علــى  الفــذة  بقدرتهــم 

األغنام، تحديًدا.
ــا، أن تلك 

ً
غيــر أن مــا أدهــش اللجنــة، الحق

األصــوات لــم تكــن محــاكاة أو تقليــًدا، بــل 
أصوات »أغنام« حقيقية.

بالحثالــة،  وأفريقيــة  التينيــة  دواًل  يصــف  ترامــب 
لوحــات  يتصــدر  أن  فــي  أخــرى  مــرة  فينجــح 
أميــركا تحديــدًا، إذ  العالــم وفــي  الســاخرين حــول 
ارتــد كيــد ترامــب إلــى نحــره، وفم ترامــب، تحديــدًا، كان العلة 
وموضــوع الكاريكاتيــر ومجــال تشــكيله الســاخر، مــع أربــع 

رسومات عن الرئيس األميركي وتصريحاته العنصرية.

تصريحات 
ترامب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

األغنام تكسب

شريط
غويدو كوين

ألمانيا

بدون 
تعليق

)ماريان كمنسكي/كيغل كارتونز(

قتل أحالم الطفولة )جريدة ُعمان(

مسرحية انتخابات الرئاسة المصرية )دعاء العدل/تويتر(

انقسام وشرخ في الشارع العربي )الجريدة الكويتية(معاناة األسيرة إسراء الجعابيص )محمد سباعنة/فيسبوك(

تونس تنهب في الليل والنهار )معز شليق/ فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

تعتزم كوريا 
الشمالية إرسال 
وفد تشجيع 
يتكون من 230 
شخصًا إلى دورة 
األلعاب األولمبية 
الشتوية، التي 
ستنطلق في 
بيونغ تشانغ 
في كوريا 
الجنوبية في 
التاسع من 
فبراير/ شباط 
القادم، حسبما 
أفادت وكالة 
)يونهاب( 
الرسمية لألنباء. 
وجاء القرار خالل 
اجتماع وفدين 
من الكوريتين 
من أجل بحث 
تنسيق الشؤون 
العامة الخاصة 
بمشاركة كوريا 
الشمالية في 
دورة األلعاب 
األولمبية 
الشتوية 2018.

)Getty / جماهير كوريا الشمالية ستكون حاضرة في األولمبياد )كيم وون جين

230 كوريًا شماليًا
أعلن مانشستر سيتي اإلنكليزي بعد عدة أيام 

من الشائعات إعارة الكولومبي مارلوس مورينو 
لفامنغو البرازيلي. وتستمر اإلعارة حتى 31 

ديسمبر/كانون أول 2018. واجتاز مورينو )21 
عامًا( الفحوصات الطبية وتدرب مع الفريق 

البرازيلي، حتى قبل صدور اإلعان الرسمي عن 
الصفقة. وكتب السيتي في تغريدة »سينضم 

مارلوس مورينو لفامنغو البرازيلي على سبيل 
اإلعارة حتى 31 ديسمبر 2018. 

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم عن 
إقامة الشوط الثاني من مباراة إشتوريل وبورتو 

ضمن الجولة الـ18 من الدوري يوم 21 فبراير/
شباط املقبل، وذلك بعد إلغاء املباراة بن الفريقن 

اإلثنن عقب انتهاء الشوط األول خشية انهيار 
جانب من املدرجات. وفي بيان نشرته أمس، كشفت 
الرابطة عن استئناف اللقاء الشهر املقبل، ولكنه لم 

يتم تأكيد امليعاد بعد في انتظار موافقة االتحاد 
األوروبي للعبة )يويفا(.

وّدع النجم التونسي منافسات بطولة أستراليا 
املفتوحة للتنس من الدور الثاني، بعد الخسارة 

أمام جيل مولر الذي سيواجه بابلو كارينيو 
بوستا في الدور الثالث للبطولة. وفاز مولر، 

املصنف 28 عامليًا، بصعوبة بالغة على الجزيري 
7-5 و6-4 و6-7 )5-7( و3-6 و6-2 في لقاء طويل 
استغرق أربع ساعات. بدوره، كان كارينيو قد 

تخطى الدور الثاني بعد انسحاب جيل سيمون 
في املجموعة الثانية.

مانشستر سيتي يعير 
الكولومبي مارلوس 

إلى فالمنغو

استئناف الشوط الثاني 
لمباراة بالدوري البرتغالي 

الشهر المقبل

الجزيري يودع 
منافسات بطولة أستراليا 

من الدور الثاني
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رياضة

البولندي روبرت 
كوبيتسا سيكون السائق 

االحتياطي للفريق

فالكاو ينقذ موناكو من السقوط أمام نيس 
في الدوري الفرنسي

أحرز رادميل فالكاو هدفًا في الوقت بدل الضائع ليدرك لفريقه موناكو تعاداًل 
قاتاًل )2-2( أمام ضيفه نيس في الجولة الـ21 بالدوري الفرنسي لكرة القدم. 
وكان موناكو هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 33 عبر العبه أداما دياكابي، 
ولكن الفريق الضيف قلب الطاولة وأدرك التعادل عبر املهاجم االيطالي ماريو 
الفوز  هــدف  لتسجيل  الــالعــب  نفس  يعود  أن  قبل   47 الدقيقة  فــي  بالوتيلي 
النتيجة يضيف نيس نقطة إلى رصيده ليصبح 31  الدقيقة 68. وبهذه  في 
نقطة في املركز السادس، في حني تراجع موناكو بعد التعادل للمركز الثالث 
برصيد 43 نقطة. وانتزع مارسليا املركز الثاني مؤقتًا بفوزه بهدفني نظيفني 
على ضيفه ستراسوبرغ ليرفع رصيده إلى 44 نقطة على بعد 9 نقاط من 
الثاني  باريس سان جيرمان املتصدر في حني توقف رصيد ستراسبورج 

عشر عند 24 نقطة.

االتــحــاد  ــأس  ك مــن  ــرابــع  ال ــدور  الـ ــى  إل سيتي  ليستر 
اإلنكليزي بنكهة أفريقية

تأهل ليستر سيتي إلى الدور الرابع من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بفوزه 
على ضيفه فليتوود تاون من الدرجة الثانية 2-صفر الثالثاء في مباراة معادة 
عن الدور الثالث بعد تعادلهما سلبًا في األولى في 6 يناير/كانون الحالي. وجاء 
كليتشي  النيجيري  املهاجم  سجل  بعدما  افريقية  بنكهة  سيتي  ليستر  فــوز 
ايهياناتشو املنضم إلى صفوفه من مانشستر سيتي الصيف املاضي. الهدفان 
محرز.  وريــاض  سليماني  إســالم  الجزائريني  الدوليني  املهاجمني  صناعة  من 
وافتتح ايهياناتشو التسجيل في الدقيقة 43 بتسديدة بيسراه من داخل املنطقة 
إثر تلقيه كرة من مهاجم سبورتينغ لشبونة البرتغالي السابق سليماني. وعزز 
إيهياناتشو تقدم ليستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 72 بيسراه أيضًا من 
داخل املنطقة إثر تمريرة من محرز. ولعب سليماني ومحرز أساسيني، وترك 
األول مكانه ملارك البرايتون في الدقيقة 56، قبل أن يخرج محرز في الدقيقة 81 

ليدخل جيمي فاردي مكانه.

الكونغو تفاجئ الكاميرون وتعادل سلبي بين أنغوال 
وبوركينا في بطولة أفريقيا للمحليين

على  الكاميروني وهزمه 1-صفر  نظيره  القدم  لكرة  الكونغولي  املنتخب  فاجأ 
ملعب ادرار في أغادير في الجولة األولى من منافسات املجموعة الرابعة ضمن 
كأس األمم األفريقية لالعبني املحليني. وسجل جونيور ماكييس الهدف الوحيد 
من ركلة جزاء في الدقيقة 73. وفي مباراة ثانية على امللعب ذاته، تعادلت أنغوال 
مع  أنغوال  تلتقي  السبت  الثانية  الجولة  وفــي  فاسو صفر-صفر.  بوركينا  مع 
الكاميرون، وبوركينا فاسو مع الكونغو. وأسفرت الجولة األولى عن فوز املغرب 

على موريتانيا 4-صفر، والسودان على غينيا 1-2.

45 نقطة لديفيس في سلة بوسطن 
بدوري السلة األميركية

ــة األخــيــرة وســجــل 45 نقطة لفريقه نيو  أنــطــونــي ديفيس تألقه فــي اآلونـ تــابــع 
أورليانز بيليكانز ليقوده إلى فوز مثير على بوسطن سلتيكس 116-113 بعد 
التمديد ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وكان ديفيس نفى تقارير 
ربطت اسمه باالنتقال الى صفوف بوسطن وقدم أداًء رفيع املستوى في عقر 
دار منافسه نجح خالله في 16 متابعة مع تمريرتني حاسمتني. وهي املرة الثالثة 
تواليًا التي يتخطى فيها ديفيس حاجز األربعني نقطة بعد تسجيله 48 نقطة في 
سلة نيويورك نيكس األحد و41 نقطة في سلة بورتالند ترايل باليزرز الجمعة. 
أمــا أفضل  للفائز.  وأضــاف جــرو هوليداي 23 نقطة وديماركوس كوزينز 19 
وعلى  نقطة.   27 برصيد  ايفرينغ  كايري  فكان  بوسطن  في صفوف  مسجل 
الشرقية بسجل  الرغم من الخسارة بقي بوسطن متشبثًا بصدارة املجموعة 
قوي يتضمن 34 فوزًا و11 خسارة، لكنه ُمني بأول خسارة له بعد سلسلة من 

7 انتصارات متتالية.

سيكون الروسي سيرغي سيروتكني السائق 
الثاني في فريق وليامس إلى جانب الكندي 
النــس ســتــرول خــال موسم 2018 مــن بطولة 
العالم لسباقات فورموال واحد، وذلك بحسب 
الـــذي كشف بأن  الــفــريــق البريطاني  مــا أعــلــن 
السائق  سيكون  كوبيتسا  روبــرت  البولندي 
االحتياطي. وسيحل الروسي البالغ 22 عاما 
بدال من البرازيلي فيليبي ماسا الذي خاض 
فــي 2017 موسمه األخــيــر فــي ســبــاقــات الفئة 
األولـــى. ولــم يسبق لسيروتكني املــشــاركــة في 
ــارك في  أي ســبــاق فــي بــطــولــة الــعــالــم لكنه شـ
التجارب الحرة أربع مرات عام 2017 مع فريق 
بــه بعد أن حــل ثالثا في  الــذي استعان  رينو 

بطولة »جي بي 2« عامي 2015 و2016.
وعـــلـــق الــــروســــي عــلــى انــضــمــامــه لــولــيــامــس 
باالنضمام  إنــي سعيد وفخور  »القول  قائا 
لــفــريــق عـــريـــق مــثــل ولـــيـــامـــس، ال يــعــبــر حقا 
ــه. احــتــاجــنــي األمــــر إلـــى الكثير  عــمــا أشــعــر بـ
أنــا اآلن، وأنــا  إلــى حيث  مــن العمل للوصول 
حقا سعيد وممنت لكل الذين لعبوا دورا )في 

محمد ريان

تــوج النجم فــوزي غــام، مدافع فريق نابولي 
ــزة أفـــضـــل العـــــب جـــزائـــري  ــائـ ــجـ ــي، بـ ــالــ ــطــ اإليــ
ــام 2017 خــــال الــحــفــل الـــــذي أقــيــم  ــعـ خــــال الـ
بــالــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، وتــســلــم الــجــائــزة من 
نجم نادي ميان واملنتخب اإليطالي السابق 
باولو مالديني بدعوة من صحيفة »الهداف« 
الرياضية الجزائرية التي تنظم سنويا حفل 

جوائز األفضل.
وحـــصـــل غــــام عــلــى جـــائـــزة العــــب الـــعـــام في 
الجزائر في حفل أقيم بقاعة »أوبرا« الجزائر، 
ــلـــى زمــــائــــه بــاملــنــتــخــب الـــوطـــنـــي  مـــتـــفـــوقـــا عـ
املتوج بآخر نسخة  الجزائري، ريــاض محرز 
مــن الــجــائــزة، وهـــال الــعــربــي ســودانــي العــب 
ديـــنـــامـــو زغــــــرب الــــكــــرواتــــي، وســـفـــيـــان هــنــي 
العـــب أنــدرلــخــت الــبــلــجــيــكــي، إضـــافـــة لــبــغــداد 
بونجاح مهاجم نادي السد القطري، وياسني 
براهيمي العب نادي بورتو البرتغالي، وعبد 
املــؤمــن جابو العــب وفــاق سطيف الجزائري. 
ويعد هــذا اللقب األول لغام الــذي نــال وسام 

توقيعه مــع ولــيــامــس(«. وتــابــع »إن جهودنا 
ــي تــحــقــيــق حــلــمــي،  املـــشـــتـــركـــة ســـاعـــدتـــنـــي فــ
ــه بـــإمـــكـــان الـــفـــريـــق االعـــتـــمـــاد  ــ واطـــمـــئـــنـــوا ألنـ
عــلــي لتقديم أفــضــل مــا لــــدي«. ومـــع انضمام 
العشرين  السائقني  عقد  اكتمل  سيروتكني، 
في  تنطلق  التي   2018 بطولة  فــي  املشاركني 
25 آذار/مارس من حلبة ملبورن األسترالية. 
إلــى  بــالــعــودة  الــنــفــس  وكـــان كوبيتسا يمني 
ســبــاقــات فـــورمـــوال واحــــد لــلــمــرة األولــــى منذ 
أعــوام، أي منذ تعرضه لحادث كبير  ثمانية 
عام 2011 في رالي صغير في إيطاليا، أفقده 
القدرة على استخدام ذراعــه اليمنى واحتاج 
أن يعود  التأهيل قبل  إعــادة  لعدة أشهر في 
إلى القيادة في بطولة العالم للراليات حيث 
شــارك في 33 سباقا لم يحقق فيها أي فوز. 
تجارب  لثاث  عــامــا(   33( كوبيتسا  وخضع 
مـــع فــريــق ريــنــو بــيــنــهــا واحـــــدة عــلــى ســيــارة 
2017 عــلــى حــلــبــة هــنــغــاروريــنــغ بــعــد جــائــزة 
أليساندرو  أعماله  وأكــد مدير  الكبرى.  املجر 
ألــونــي الــصــيــف املــاضــي أن الــبــولــنــدي أثبت 
الفورموال  منافسات  إلــى  العودة  على  قدرته 

نابولي  مدينة  عمدة  من  الفخرية  »املواطنة« 
قــدرات  املــاضــي. وأثــنــى مالديني على  الشهر 
مــدافــع املنتخب الــجــزائــري وأكـــد فــي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي، أن فـــــوزي غــــام يــســتــحــق الــفــوز 
بــالــكــرة الــذهــبــيــة الــجــزائــريــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
املاضية.  الفترة  مستواه تطور بسرعة خــال 
السابق:  إيطاليا  ومنتخب  ميان  نجم  وقــال 
»غـــام يستحق جــائــزة أفــضــل العـــب رغـــم أنــه 
مدافع، وهو أمر مشابه لفوز كانافارو بجائزة 
األفـــضـــل فـــي الــعــالــم مـــن قــبــل، وبــكــل صــراحــة 
السريع«، مضيفا:  أبهرني غام بتطوره  فقد 
ــــع،  ــــاض مـــحـــرز رائـ »صـــحـــيـــح أن مـــســـتـــوى ريــ
تــتــويــج ليستر سيتي بلقب  ــه ســاهــم فــي  وأنـ
الدوري اإلنكليزي قبل عامني، لكن فوزي غام 
أفضل منه في عام 2017، وهو يعتبر من بني 
أفضل املدافعني في العالم، وبالتالي فإنه من 

الصعب أن يتنازل نابولي عنه«.
ــــاص مــنــذ  ــنـــي بـــاســـتـــقـــبـــال خــ ــالـــديـ وحــــظــــي مـ
ــة الــــجــــزائــــريــــة حــيــث  ــمـ ــى الـــعـــاصـ ــ وصــــولــــه إلــ
العاصمة، كما قام  فــي بعض شـــوارع  تــجــول 
بزيارة ملعب عمر حمادي معقل فريق اتحاد 
الــعــاصــمــة والـــــذي يــحــمــل هـــو اآلخــــر الــلــونــني 
األحمر واألسود وهي نفس ألوان نادي ميان 
الــــذي لــعــب لــه الــنــجــم اإليــطــالــي، وتــحــدث عن 
مــشــواره والــعــديــد مــن املــواضــيــع التي تتعلق 
بكرة القدم. من جانبه، عبر غام عن سعادته 
لنيله جــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة، وقــــال: »فــخــور 
الــجــزائــر«،  فــي  أفــضــل العـــب  بتتويجي بلقب 
كرة  تكون  ما  غالبا  املدافعني  »نحن  مضيفا: 

واحد. لكن الفريق الفرنسي قرر عدم التعاقد 
مــع السائق الـــذي دافـــع عــن ألــوانــه فــي 2010، 
ــارلـــوس ســايــنــز  وقــــد اســتــعــان بــاإلســبــانــي كـ
باملر  جوليون  البريطاني  مــن  بــداًل  جونيور 
نيكو هولكنبورغ  األملاني  إلــى جانب  ليقود 
في موسم 2018. وحقق كوبيتسا فوزا واحدًا 
فـــي 76 ســبــاقــا خــاضــهــا فـــي بــطــولــة الــعــالــم، 
وذلك في جائزة كندا الكبرى عام 2008. على 
بطل  مــكــاريــن  فــريــق  يسعى  متصل،  صعيد 
العالم السابق لسباقات فورموال 1 للسيارات 
لــتــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة فـــي املـــوســـم الــجــديــد 
القرار بإنهاء التعاقد مع هوندا  خاصة بعد 
واالنتقال الستخدام محركات رينو. وقال زاك 
التنفيذي على هامش معرض  املــديــر  بـــراون 
أوتــــوســــبــــورت الــــدولــــي إن الـــحـــالـــة املــعــنــويــة 
مرتفعة والــرعــاة بــدأوا مــرة أخــرى في إظهار 
اهــتــمــامــهــم وقـــــال  »الــتــغــيــيــر أدى إلــــى دفــعــة 
ــدى الــعــامــلــني والــســائــقــني  مــعــنــويــة كــبــيــرة لــ
وقعنا  املستقبل..  وشركاء  الحاليني  والرعاة 
عــدة عقود )رعــايــة( سنبدأ اإلعــان عنها في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي«. ومــكــاريــن هــو ثاني 
أنجح فريق في تاريخ البطولة خلف فيراري 
فيما يتعلق بالفوز بالسباقات لكن هذا املجد 
ا من املاضي. ولم يفز الفريق الذي  أصبح جزء
يــتــخــذ مــن إنــكــلــتــرا مــقــرا لــه بـــأي ســبــاق منذ 
2012 ونال لقب السائقني آلخر مرة في 2008 
مــع لــويــس هــامــيــلــتــون الـــذي يبلغ حــالــيــا 33 

عاما ويملك اآلن أربعة ألقاب.
)فرانس برس(

الــقــدم بخيلة معنا مــن حــيــث الــجــوائــز، كــون 
االهــتــمــام يــوجــه دائــمــا لــاعــبــي خــط الــوســط 
والهجوم، لكنني سعيد بل فخور بالحصول 
على الــجــائــزة«. وأضـــاف غــام: »أنــا ألعب في 
الــدوري اإليطالي، وفي نفس املركز الذي كان 
يشغله باولو مالديني، وأنــا فخور جدا ألنه 

هـــو مـــن ســّلــمــنــي الـــكـــرة الــذهــبــيــة«. وبــجــانــب 
حــصــولــه عــلــى جــائــزة أفــضــل العـــب جــزائــري، 
ــارا ســـــارة، إذ جــــاءت نــتــائــج  ــبـ تــلــقــى غــــام أخـ
الفحص الطبي الذي خضع له إيجابية، وهو 
إلــى املاعب بعد غياب  ما يؤكد قــرب عودته 
دام شهرين ونصف بسبب إصابة تلقاها في 

أربطة الركبة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي. وكشف بيان لنادي نابولي اإليطالي 
على حسابه الرسمي في »تويتر« أن الفحص 
الطبي الذي خضع له غام وزميله في الفريق 

ميليك كان إيجابيا.
وأرفق نابولي التغريدة بصورة للثنائي مع 
البروفيسور مارياني الذي أجرى لكل منهما 
ــام بــفــحــصــهــمــا، مـــؤكـــدا  ــ عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة وقــ
يــرجــح عودتهما  مــا  مــن اإلصــابــة،  تعافيهما 
قــريــبــا إلــــى املــــاعــــب، حــيــث رّجـــحـــت وســائــل 
إعام ايطالية عودة غام يوم 21 يناير/كنون 
فبراير/شباط  شهر  مطلع  أو  الــقــادم،  الثاني 

املقبل على أكثر تقدير.
الجوائز، فقد نال املغربي  وبالنسبة لباقي 
بادو الزاكي جائزة أفضل مدرب في الجزائر 
لــســنــة 2017، بــعــد تــألــقــه مـــع فـــريـــق شــبــاب 
بلوزداد املوسم املاضي ونيله كأس الجزائر، 
للمنتخب  الفني  املدير  من  الجائزة  وتسلم 
الــجــزائــري رابـــح مــاجــر، بينما نـــال حــارس 
شــبــاب بـــلـــوزداد واملــنــتــخــب الــجــزائــري عبد 
القادر صالحي جائزة القفاز الذهبي، وتوج 
فــريــق وفــــاق ســطــيــف بــجــائــزة أفــضــل فريق 
في موسم 2016 / 2017 بعد أن توج بلقب 
الـــــدوري فـــي نــســخــتــه املــاضــيــة، كــمــا حصل 
املــؤمــن جابو على  نجم وفــاق سطيف عبد 
جــائــزة أحــســن العــب فــي الـــدوري الجزائري 
للعام 2017، بينما نال أحمد قاسمي العب 
نصر حسني داي جائزة خاصة كونه هداف 

الدوري في املوسم املاضي.

فوزي ُغالم أفضل العب في الجزائر2017الروسي سيروتكين ثاني سائقي وليامس للفورموال عام 2018
أعلن فريق ويليامز أن 

السائق الروسي المبتدئ 
سيرغي سيروتكين، 

سينضم للفريق هذا 
الموسم

حسم الظهير األيسر 
للجزائر وفريق نابولي 

جائزة أفضل العب جزائري 
للعام 2017

)Getty/الروسي سيرغي سيروتكين )دان موالن

)Getty/النجم البرازيلي خاض أزهى فتراته االحترافية في برشلونة )لويس باجي

)Getty/رونالدينيو ينهي مسيرته االحترافية )أليكس ليفسي

)Getty/فوزي ُغالم عاد من اإلصابة )فرانشيسكو بيكورارو

مباريـات
      األسبـوع

حسام أسامة

ــقــــدم فــي  ــرة الــ ــ اســتــيــقــظ مــحــبــو كـ
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم عــلــى قـــرار 
ــلـــي الــشــهــيــر،  ــرازيـ ــبـ مــــن الـــنـــجـــم الـ
باسم  املعروف  رونالدو دي أسيس موريرا، 
عن  توقفه  أعلن  بعد  غاوتشو،  رونالدينيو 
املستديرة،  الساحرة  ماعب  في  سحره  نثر 
السابعة  في سن  االحترافي  اللعب  واعــتــزال 
والثاثني، بعد مسيرة زاخرة بالنجاحات مع 
في سنواتها  ولكنها خفتت  الفرق،  مختلف 
األخــيــرة مــع تقدمه فــي الــســن وعـــدم التزامه 
بــالــشــكــل املــنــتــظــر مـــع الـــفـــرق الــتــي دافــــع عن 

رونالدينيو 
غاوتشو

الساحر ينهي عرضه األخير

الرياضية  مسيرته  إنهاء  رونالدينيو  البرازيلي  قرر 
فريق،  بدون  عامين  من  أكثر  بقي  بعدما 
ليؤكد شقيقه ووكيل أعماله أنه ال يريد خوض 
منافسات كرة القدم بشكل احترافي من جديد

تقرير

النجم  ألــوان قميصها. وقــال روبرتو شقيق 
صحافية  تصريحات  في  ووكيله  البرازيلي 
نقلها موقع »أو غلوبو« البرازيلية »لقد قرر 
التوقف، ال يريد اللعب مجددا على الصعيد 
االحترافي«، وهو ما يضع كلمة النهاية في 

رحلة الاعب مع الساحرة املستديرة، والتي 
حقق خالها الكثير من اإلنجازات مع معظم 
منتخب  إلــى  باإلضافة  لها  لعب  التي  الفرق 
أنــه يحّضر  رونالدينيو  وأعلن وكيل  بــاده. 
ألحـــداث كــبــرى مــن أجــل تكريم شقيقه قائا 
ــبـــرى. بعد  ــداث كـ ــ »ســنــقــوم بــالــتــحــضــيــر ألحــ
انــتــهــاء مــنــافــســات كـــأس الــعــالــم فـــي روســيــا 
وربــمــا فــي شــهــر أغــســطــس/آب، سنقيم عــدة 
ــا  احــتــفــالــيــات بــالــاعــب فــي الــبــرازيــل وأوروبــ
ــاراة  ــبــ ــة مــ ــ ــامـ ــ ـــــــدرس إقـ وآســـــيـــــا، وبـــالـــطـــبـــع نـ

تكريمية له مع املنتخب البرازيلي«.
وكـــــان فــريــقــا بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي ومــيــان 
الــبــرازيــلــي، إذ  اإليــطــالــي أول مــن ودع النجم 
كــتــب األول عــلــى حــســابــه الــرســمــي فــي موقع 
ــاعـــي »ســـاحـــر  ــمـ ــتـ ــتــــر« لـــلـــتـــواصـــل االجـ »تــــويــ
ــا، شــكــرا لــكــل ما  ــمـ الــكــامــب نـــو الــضــاحــك دائـ
قــدمــتــه«، وتــبــعــه »الـــروســـونـــيـــري« بــتــغــريــدة 
»اعتزل الشخص الذي أبهر سان سيرو وكل 
رونالدينيو  يلعب  وال  الــقــدم«.  لكرة  مشجع 
ــام 2015،  ألي فــريــق بــشــكــل احــتــرافــي مــنــذ عـ
وقـــد أملـــح فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة أنـــه لـــن يــعــود 
للماعب إال من أجل مباراة اعتزاله، وأكد أنه 
تقدم في السن من أجل مواصلة املسيرة في 
عالم الساحرة املستديرة، ليكون قرار اعتزاله 

»املفاجأة املتوقعة« للكثيرين.
وحصد الاعب العديد من األلقاب على مدار 
 1999 عــام  فــي  أميركا  كوبا  ومنها  مسيرته، 
وكأس العالم في 2002 ودوري أبطال أوروبا 
وريكوبا   2013 ليبرتادوريس  وكــوبــا   2006
سود أميركانا 2014، بينما حصل على الكرة 
الذهبية ألفــضــل العــب فــي الــعــالــم عــام 2005 

خال فترة لعبه مع برشلونة اإلسباني.
بــــدأ رونـــالـــديـــنـــيـــو املـــســـيـــرة االحـــتـــرافـــيـــة في 
صـــفـــوف غــريــمــيــو، الـــــذي كــــان يــلــعــب ضمن 
صفوف فرقه الدنيا، وفي عام 1997 وقع أول 
عقد مع الفريق األول، وفاز خال الفترة التي 
املقاطعة،  دوري  ببطولة  الفريق  مع  قضاها 

ليلفت أنظار الفرق األوروبية سريعا.
وانـــتـــقـــل الـــاعـــب بــعــدهــا إلــــى بـــاريـــس ســان 
تسبب  ولكنه   ،2001 عــام  الفرنسي  جيرمان 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــمــ ــعــــاصــ ــــق الــ ــريـ ــ بـــــأزمـــــة بـــــني فـ
وغريميو، بسبب رحيله عن الفريق البرازيلي 
من دون موافقة، انتهت بدفع سان جيرمان 5 

مايني يورو لفريق رونالدو األسبق.
ــــي املـــاعـــب  ــتــــألــــق فـ واصـــــــل رونـــالـــديـــنـــيـــو الــ
لــم يحقق  الفرنسية خـــال مــوســمــني، ولــكــنــه 
إلى  بالتأهل  واكتفى  الفريق،  مــع  بطولة  أي 
نهائي كــأس فرنسا، والــخــســارة أمـــام أوزيــر 

رونالدينيو لم يلعب 
ألي فريق بشكل احترافي 

منذ عام 2015

)Getty/رونالدينيو لم يقدم األداء المنتظر مع ميالن )دينو باناتو

ــــك الــحــقــبــة الــذهــبــيــة  وقـــتـــهـــا، لـــتـــبـــدأ بـــعـــد ذلـ
فـــي مــســيــرة الـــاعـــب بــانــتــقــالــه إلــــى صــفــوف 
يورو،  مليون   24 مقابل  اإلسباني  برشلونة 
وبراتب وصل وقتها إلى ثاثة مايني يورو 

للموسم الواحد.
أنهى رونالدينيو املوسم األول مع برشلونة 
فـــي املـــركـــز الـــثـــانـــي بــبــطــولــة الـــــــدوري خلف 
فالنسيا، وأحرز هذا املوسم 15 هدفا في 32 
الفيفا ألفضل  مباراة، وحصد وقتها جائزة 
ــــب فــــي الـــعـــالـــم. وبــــمــــرور الــــوقــــت أصــبــح  العـ
بــرشــلــونــة،  فــــي  الـــنـــجـــم األول  رونـــالـــديـــنـــيـــو 
ــكــــرة  الــ جــــائــــزتــــي   2005 عـــــــام  فـــــي  ــد  ــ ــــصـ وحـ

في كأس العالم 2006 بأملانيا. بعد عام مليء 
بالنجاحات، بدأت رحلة التراجع في مسيرة 
رونالدينيو، بعدما خرج مع برشلونة دون 
من  بــالــرغــم   ،2007-2006 مــوســم  فـــي  ألـــقـــاب 
أنــه كــان هــداف الفريق وأحـــرز أكبر عــدد من 
األهـــداف له في الليغا بموسم واحــد، بواقع 
ــر لــم يــكــن كــافــيــا، ليفقد  21 هــدفــا، ولــكــن األمـ
الكثير من رونقه مع الفريق الكتالوني، وفي 
املوسم األخير له مع البرسا تراجع املستوى 
البدني لاعب وفقد مركزه األساسي لصالح 
في  لينهي مسيرته  تييري هنري،  الفرنسي 
أحرز  بعد خمسة مواسم  الكتالوني  الفريق 

الــعــالــم. وفـــاز الاعب  الذهبية واألفــضــل فــي 
اإلسباني،  بــالــدوري   2005-2004 موسم  فــي 
أوروبـــا  أبــطــال  دوري  منافسات  ودع  ولكنه 
ــالــــي، بـــدأ  ــتــ ــم الــ ــوســ أمــــــام تـــشـــلـــســـي، وفـــــي املــ
رونــالــديــنــيــو املــوســم بــالــفــوز بــكــأس السوبر 
وواصــــل بــعــدهــا حــصــل األلـــقـــاب مــع الــبــرســا 
ليقتنص دوري األبــطــال، وهــي الوحيدة في 
في  اإلسباني  والـــدوري  الرياضية،  مسيرته 
أحـــد أفــضــل مــواســمــه. وأحــــرز الــاعــب خــال 
املوسم 17 هدفا، وحصد جائزة أفضل  هــذا 
نجاحاته  ولكنه  »التشامبيونز«،  فــي  العــب 
توقفت في عام 2006 عن حاجز ربع النهائي 

مــبــاريــات رسمية.  فــي 204  خالها 94 هدفا 
وبــعــد رحــيــلــه عـــن الــفــريــق بـــدأ رونــالــديــنــيــو 
رحــلــة جـــديـــدة فـــي مــيــان اإليـــطـــالـــي، ولــكــنــه 
املـــتـــوقـــع، وواصـــــــل مــســيــرة  األداء  يـــقـــدم  ــم  لــ
ــع، لــيــقــضــي مـــوســـمـــني ونـــصـــف مــع  ــراجــ ــتــ الــ
»الـــروســـونـــيـــري« قــبــل أن يــرحــل فــي يــنــايــر/
إلـــى فامنغو  مــنــتــقــا  الــثــانــي 2011  كـــانـــون 
الــبــرازيــلــي، ومــنــه إلـــى أتــلــتــيــكــو مــيــنــيــرو ثم 
كيريتارو املكسيكي، ويخوض فترة قصيرة 
فـــي فــلــومــيــنــيــنــســي، قــبــل أن يـــقـــرر االبــتــعــاد 
ــقـــدم، بــالــرغــم مـــن وجــــود عـــروض  عـــن كــــرة الـ
الهندي واألميركي لضمه. ومع  الــدوري  من 

مــنــتــخــب بــــاده خــــاض الـــاعـــب 102 مــبــاراة 
فــي الــفــتــرة مــا بــني 1999 و2013، وأحــــرز 35 
مــع مختلف فئات  هدفا وصنع 26، وشـــارك 
»راقصي السامبا« في منافسات كأس العالم 
للشباب تحت 17 عاما في مصر وتحت 20 
عاما في نيجيريا، ونسختي كأس عالم في 
كوريا واليابان 2002 وأملانيا 2006، وخاض 
لقبها،  وحــســم  أميركا  لكوبا  واحـــدة  بطولة 
باإلضافة إلى خوض 3 بطوالت كأس قارات، 
وفاز بلقب نسخة عام 2005، ليضمن مكانه 
أيــضــا بــني أفــضــل الــنــجــوم الــذيــن مـــروا على 

املنتخب البرازيلي على مر تاريخه.
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راجية سليم

افــتــقــدت جــمــاهــيــر الــريــاضــة عــددا 
ــام  ــعـ مــــن نـــجـــومـــهـــا املـــفـــّضـــلـــن، الـ
املاضي 2017، سواء بشكل كلي أو 
اإلصابات  عــدة، من ضمنها  جزئي، ألسباب 
والعقوبات، بل وحاالت الحْمل، على غرار ما 
حدث مع سيرينا ويليامز العبة التنس. لكن 
عــام 2018 جــاء ليحمل لهم أنباء جديدة في 
هذا الصدد، إذ عــادوا من جديد إلى الساحة 

الرياضية بعد غياب.
وعلى الصعيد العربي، انتظر كثيرون النجم 
الجزائري رياض محرز كثيرا، العام املاضي، 
لكنه غاب بشكل كبير عن التهديف ومستواه، 
لــكــن إطـــالـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد شـــهـــدت عــودتــه 
لــيــحــتــل الـــعـــنـــاويـــن، ســـــواء بـــأهـــدافـــه وكـــراتـــه 

عودة النجوم 
للمالعب

الجديد،  العام  بدأت تشرق في  لكنها  الماضي،  العام  التي غابت شمسها عن  األسماء  كثيرة هي 
التي  األسباب والصعاب  العالمية، متخطية كل  الرياضية  الساحات  اإلبداع والتألق مجددا في  لتنثر 

دفعتها إلى االبتعاد أو االختفاء عن النجومية واألضواء
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االنــتــقــاالت  فــتــرة  مستوى  على  أو  الحاسمة 
الجميع مسألة بقائه  الشتوية، حيث ينتظر 
في ليستر سيتي أو انتقاله إلى فريق جديد.

كما يطفو على السطح مواطنه فــوزي غام، 
الذي غاب طويا بسبب اإلصابة عن نابولي، 
ومــن املنتظر عــودتــه مــجــددا إلــى املــاعــب مع 
الـــذي يتكئ عليه  املــدافــع  قــرب تعافيه، وهــو 

نـــابـــولـــي لــتــعــزيــز خــطــه الــخــلــفــي. كــمــا تــبــرز 
الــعــداءة  العربية،  الــقــوى  ألــعــاب  على صعيد 
ــتـــي دخــلــت  الــتــونــســيــة حــبــيــيــة الـــغـــريـــبـــي، الـ
الــقــفــص الـــذهـــبـــي الـــعـــام املــــاضــــي، وبـــاشـــرت 
ــل الــــــعــــــودة إلــــى  ــ ــ بــــعــــدهــــا الـــــتـــــدريـــــب، مـــــن أجـ
اإلنجازات في مختلف االستحقاقات القادمة.
على الصعيد العاملي، عادت سيرينا ويليامز 
قــبــل يــــوم واحــــد فــقــط مـــن نــهــايــة عــــام 2017، 
تحديدا في 30 ديسمبر، أي بعد عام تقريبا 
من نهائي بطولة أستراليا املفتوحة، حينما 

فازت على شقيقتها فينوس.
وكانت سيرينا اضطرت إلى التوقف عن لعب 
التنس بعد هذه املباراة بسبب حملها، إلى أن 
أنجبت ابنتها اليكسيس أوليمبيا، في األول 

من سبتمبر/أيلول املاضي.
ــدت طــــــوال  ــ ــــصـ ــي حـ ــ ــتـ ــ وقــــــالــــــت ويــــلــــيــــامــــز، الـ
في  لقبا   23 مــن ضمنها  لقبا،   72 مــشــوارهــا 
بـــطـــوالت الــغــرانــد ســــام، »املـــبـــاريـــات األولـــى 
ــزداد صعوبتها  ــ دائــمــا مــا تــكــون صــعــبــة، وتـ

بعد األمومة«.
تشارك  لــم  الرسمية،  للمنافسات  وبالنسبة 
ويليامز في نسخة 2018 من بطولة أستراليا 
املــفــتــوحــة، مــا فــتــح بــابــا أكــبــر للمنافسة في 
التنس النسائي الذي شهد في غيابها تناوب 
واإلسبانية  بليسكوفا  كارولينا  التشيكية 
جــاربــيــنــي مـــوجـــوروزا والــرومــانــيــة سيمونا 

هاليب، على احتال صدارة التصنيف.
وفي منافسات الرجال، ينتظر الجميع عودة 
املـــصـــابـــن، الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديــوكــوفــيــتــش 
كي  والياباني  فافرينكا  ستان  والسويسري 
نيشيكوري الذين أّثر غيابهم على التنس في 

.2017
وســـتـــأتـــي هــــذه الــــعــــودة بـــصـــورة تــدريــجــيــة، 
فديوكوفيتش الذي أصيب في الكوع ببطولة 
ــي بـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا  ــارك فــ ــشــ ــلـــدون يــ ــبـ ــمـ ويـ
املفتوحة حتى 28 من الشهر الجاري، وباملثل 
فافرينكا الغائب عن املاعب، منذ أغسطس/
آب، بعد الخضوع لعملية في ركبته اليسرى.

كرة القدم العاملية
فقد فرض  العاملية،  الــقــدم  كــرة  وعلى صعيد 
اسم واحد نفسه على الجميع في 2018 داخل 
فــئــة »الــعــائــديــن« فـــي لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم، وهــو 
اإلسباني صاحب األصول البرازيلية دييغو 
كوستا، الذي عاد في الثالث من يناير/كانون 
الـــثـــانـــي لـــيـــرتـــدي قــمــيــص أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، 
بــعــد ثـــاث ســنــوات ونــصــف مــن انــتــقــالــه إلــى 
تشلسي، وبعد أكثر من ستة شهور لم يلمس 
الــدولــي  الـــكـــرة، بسبب عــقــوبــة االتـــحـــاد  فيها 
»روخيبانكوس«  الـ على  )فيفا(  الــقــدم  لكرة 
الــتــي كــانــت تمنع تسجيل العــبــن جــدد قبل 

األول من يناير/كانون الثاني 2018.
وسجل كوستا في أول مباراة له بعد عودته 
لألتلتي هدفا في كأس امللك أمــام ييدا، لكنه 
بــعــد ذلـــك فـــي الــلــيــغــا أمــــام خــيــتــافــي تــعــّرض 
لــلــطــرد بــعــد تــســجــيــلــه هـــدفـــا واحـــتـــفـــالـــه مع 

دييغو كوستا أبرز 
العائدين في 2018 على 

صعيد كرة القدم

برشلونة يتحرك لضمان بقاء أومتيتي
ــوم، أن نـــادي  ــيــ ــ كــشــفــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة، ال
بــرشــلــونــة أبــلــغ مــدافــعــه الــفــرنــســي، صــامــويــل 
أومتيتي، برغبته في تجديد عقده ورفــع قيمة 
الـــشـــرط الـــجـــزائـــي. وذكـــــرت صــحــيــفــة )مــونــدو 
أبلغت  البرسا  إدارة  أن  الرياضية،  ديبورتيفو( 
املمتد حتى  العقد  بالرغبة في تحسني  الالعب 
الــجــزائــي  الــشــرط  صــيــف 2021، وزيــــادة قيمة 
الــبــالــغ حــالــيــا 60 مــلــيــون يــــورو. ويــأتــي تحرك 
عاما(،   24( أومتيتي  عقد  لتحصني  برشلونة 
ــن مــانــشــســتــر سيتي  ــل رغـــبـــة مــلــحــة مـ ــي ظـ فـ

اإلنجليزي لضم الالعب الدولي. 
ويرى مانشستر سيتي أن املدافع يعتبر العًبا 
واعـــًدا ويمثل فــرصــة خــالل مــوســم االنتقاالت 

الشتوية الحالي.

األهلي يستعيد الصدارة في الدوري المصري
الــدوري املصري لكرة القدم، بعد فــوزه على مضيفه  استعاد األهلي صــدارة ترتيب 
الثامنة  املرحلة  الجوي في ختام  الدفاع  الثالثاء، على ملعب  الجيش 2-صفر،  طالئع 
عشرة لبطولة الدوري. سجل محمد جابر ميدو )38( وعمرو السولية )78( الهدفني، 
بــفــارق نقطة مــع مــبــاراة مؤجلة )مع  إلــى 42 نقطة متقدما  فــارتــفــع رصــيــد االهــلــي 
املقاولون العرب( على املتصدر السابق اإلسماعيلي، فيما توقف رصيد طالئع الجيش 
عند 25 نقطة في املركز الثامن. وشهد الشوط األول سيطرة واستحواذا شبه كاملني 
على الكرة من جانب العبي األهلي، رغم التغييرات العديدة التي أجراها املدير الفني 
حسام البدري على التشكيلة األساسية، نظرا لحالة اإلجهاد التي يعاني منها أغلب 
العبيه. في املقابل، تراجع العبو طالئع الجيش إلى الدفاع، مع االعتماد على الهجمات 

املرتدة، بهدف الخروج بأقل الخسائر أمام األهلي املرشح لالحتفاظ باللقب.

االتحاد اإلنكليزي يكشف عن تفاصيل هجوم فينغر 
على مايك دين

وصف أرسني فينغر، مدرب أرسنال املنافس في الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم، 
مايك دين، بأنه »عار« على التحكيم و»غير نزيه«، وذلك عقب لقاء فريقه أمام وست 
بروميتش ألبيون في البطولة، وفقا ملا تضّمنه تقرير الحكم ونشر االتحاد اإلنكليزي 
للعبة جزءا منه، الثالثاء. وعوقب فينغر باإليقاف لثالث مباريات، لسوء التصرف بعد 
التعادل 1-1 في رأس السنة، وذلك بعد حصول وست بروميتش على ركلة جزاء مثيرة 
للجدل قبل النهاية. وفي استعراض كتابي لألسباب التي دفعته إلى معاقبة فينغر، 
كشف االتحاد االنجليزي عن شهادة الحكم دين التي قال فيها إن فينغر دخل في 

مواجهة مع طاقم التحكيم بعد املباراة.
ــال لـــي أنــت  ــبــــاراة، انـــدفـــع فــيــنــجــر خــلــفــنــا، وقــ ــال مــايــك ديـــن عـــن الــحــادثــة »بــعــد املــ  وقــ
لست شريفًا. فرددت عليه: أتقصد أنني غشاش؟ فقال لي أنا متمسك بكلماتي، أنت 
تفعل ذلك دائمًا لنا، من املفترض أن تكون محترفًا وأنت عار. ثم أخذه فرد من أمن 

امللعب ورحل«.

شنايدر: تمنيت اللعب إلى جوار ميسي
صـــرح العـــب املــنــتــخــب الــهــولــنــدي لــكــرة الــقــدم، 
ويسلي شنايدر، الذي انضم مؤخرا إلى الغرافة 
القطري، الثالثاء، أن أي العب في العالم يتمنى 
الــلــعــب إلــــى جـــــوار نــجــم بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
ــد  ــتـــني، لــيــونــيــل مــيــســي. وأكـ ــنـ ومــنــتــخــب األرجـ
للغرافة  الرسمي  املوقع  مع  في حــوار  شنايدر، 
للعب بجوارهم،  أرتـــاح  الــذيــن  الالعبني  »أفــضــل 
هو بالتأكيد غوتي )العب ريال مدريد السابق( 
ــان بــيــنــنــا تــــوافــــق وتـــنـــاغـــم كـــبـــيـــران«.  ــ حـــيـــث كـ
اللعب  الـــذي كنت أتمنى  الــالعــب  وأضـــاف »أمـــا 
ميسي.  ليونيل  األرجنتيني  فهو  جــــواره،  إلــى 
كل العب يتمنى أن يلعب إلى جــواره، ال سيما 
أنني لعبت من قبل مع )البرتغالي( كريستيانو 
ــار إلــى أن أبـــرز لحظات الحزن  رونـــالـــدو«. وأشـ
عندما خسر  أفريقيا،  في جنوب  العالم 2010  كــأس  نهائي  في  كانت  عاشها  التي 

منتخب بالده أمام نظيره اإلسباني صفر-1.

عــلــى غـــــرار الـــعـــديـــد مـــن العـــبـــي مـــيـــالن الــســابــقــني أمــثــال 
وأندريه  كــاالدزه،  وكاخا  ريفيرا وجيوفاني جالي،  جياني 

شيفتشينكو.
وتمّيز ديميتريو ألبرتيني البالغ من العمر 46 عاما بأنه أحد 
ميالن  لفريق  عظيم  تاريخ  بصنع  الذين شاركوا  الالعبني 
بحسب ما نشره املوقع الرسمي لالتحاد الدولي لكرة القدم 
»فــيــفــا«، كما لعب ضمن عــدة أجــيــال، فــخــالل 11 موسما 
قضاها في قلعة »سان سيرو«، جمع ديمتريو كل األلقاب 
التي يحلم بها أي العب، إذ أحرز الدوري املحلي »5 مرات« 
وألحقها بدوري أبطال أوروبا مرتني وكأس انتركونتيننتال 
األوروبــيــة  للسوبر  ولقبني  املحلية  للسوبر  ألــقــاب  وثــالثــة 

واستعصى عليه لقب الكأس املحلية فقط.
وساهم صانع األلعاب املتميز في رفعة شأن »الروزينيري« 
في  منطقيا  اإليطالي  املنتخب  لتمثيل  اختياره  كــان  ولذلك 

أبرز البطوالت، حيث شارك في كأس العالم مرتني، أميركا 
1994 حيث انتهى حلم الفوز باللقب بسبب ركالت الترجيح 
الطريقة  بــذات  الــبــرازيــل، ثم ودع بطولة فرنسا 1998  أمــام 

»ركالت الترجيح« أمام فرنسا املتوجة فيما بعد باللقب.
أمم أوروبــا مرتني  ألبرتيني مع »األزوري« في كأس  ولعب 
هولندا/بلجيكا 2000 حيث  ثم  ومــن   1996 إنكلترا  أيضا 
خسر اللقب أيضا ملصحلة فرنسا بطريقة درامية. بعد أن 
أنهى مسيرته الطويلة في »روزينيري« خرج نحو البطولة 
اإلسبانية ولعب مع فريق العاصمة أتلتيكو مدريد وبعدها 
عاد نحو إيطاليا ليشارك التسيو ثم أتاالنتا على التوالي، 
ثم رجع من جديد نحو إسبانيا ليشارك برشلونة إنجاز 
ليختم  لعدة سنوات  »بالوغرانا«  عن  الغائب  باللقب  الفوز 

مسيرة طويلة قضاها في مالعب الكرة.
)العربي الجديد(

أحد  ألبرتيني،  ديميتريو  الــســابــق،  اإليــطــالــي  النجم  يعتبر 
اإليطالية خاصة  الــكــرة  مــالعــب  بهم  تغنت  الــذيــن  الالعبني 
من خالل تاريخه الكبير مع فريق إي سي ميالن اإليطالي 
واملــنــتــخــب اآلزوري، ولــعــب مــع مــيــالن 11 مــوســمــا وحقق 
خاللها األلقاب، وبــات اآلن يطمح لتحقيق هدف جديد في 

عالم النجومية لكن في شباك »السياسة« هذه املرة.
تقارير إيطالية كشفت أن ألبرتيني يفكر جديا في الدخول 
السير على خطى العب  فــي  بــل يحلم  السياسة  عــالــم  إلــى 
مــيــالن الــســابــق، الليبيري جـــورج ويــا الـــذي أصــبــح رئيسا 
لبالده، إذ قد يرد اسمه بقوة في قوائم الحزب الديمقراطي 
اإليطالي على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية في وقت 

الحق الشهر الحالي.
لكرة  اإليــطــالــي  االتــحــاد  رئــاســة  انتخابات  ألبرتيني خسر 
القدم في عام 2014  وبات يستعد للدخول غمار السياسة 

ديميتريو ألبرتـيني

على هامش الحدث

هو نجم يحبه 
كثيرون في 

الكرة اإليطالية، 
إذ يحتفظ بتاريخ 

كبير مع المنتخب 
اإليطالي وفريق 
ميالن الذي صال 

وجال معه 
وحصد األلقاب

)Getty/سيرينا ويليامز عادت في العام الجديد )سعيد خان

حامل لقب الدوري اإلسبان

في  وتحديدًا  جديد  من  لألجواء  عــادوا  الذين  الرياضيين  بين  من 
سيعود  الذي  أورتيالنو  برونو  اإلسباني  العداء  القوى،  ألعاب  مجال 
بعده  خضع   2016 سبتمبر/أيلول  في  مــروري  لحادث  تعرضه  بعد 
القوى  أللعاب  ــا  أوروب ببطولة  اللحاق  في  ويأمل  جراحات  لعدة 
برلين في أغسطس/آب. وتدور شكوك حول عودة  التي تحتضنها 
الذي  واألولمبي  العالمي  البطل  نيكيرك  فان  وايدي  أفريقي  الجنوب 
يعاني من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها أثناء لعب الرغبي في 

أكتوبر/تشرين األول الماضي.

أورتيالنو والحادث

وجه رياضي

الــجــمــهــور، ليحصل عــلــى الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثانية وُيحرم من استكمال املباراة.

وكــان املدير الفني ألتلتيكو مدريد قال عقب 
ــرف كـــيـــف هــو  ـــعــ ــاراة كـــوســـتـــا األولــــــــى »نـ ــ ــبـ ــ مـ
كـــوســـتـــا: خــشــن ويــلــعــب فـــي الـــعـــمـــق، ويــقــدم 
ــتـــداد الــفــريــق  بـــدائـــل هــجــومــيــة ويـــزيـــد مـــن امـ
ليلعب بــن الــخــطــوط. مــيــزتــه األســاســيــة أنــه 

رفيق مثالي ألي مهاجم«.
ــودات الـــتـــي حـــدثـــت بــالــفــعــل  ــعــ ــن ضــمــن الــ ومــ
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــجــديــد، الــفــرنــســي عثمان 
ديمبلي، مهاجم برشلونة، ثاني أغلى صفقة 
فــي تــاريــخ الــنــادي بعد الــبــرازيــلــي كوتينيو، 
الكتالوني من بروسيا  للفريق  انتقل  والــذي 
دورتموند وتعّرض، في 16 سبتمبر/أيلول، 

إلصابة في الساق اليسرى.
ــاد عــثــمــان ديــمــبــلــي بــالــفــعــل وشـــــارك في  ــ وعـ
كأس امللك أمام سيلتا فيغو، بل ولعب أيضا 
أمام ليفانتي في الدوري وكان أساسيا، لكن 
الصدمة كانت حينما أصيب مجددا، بحسب 
بيان رسمي من برشلونة، ويعاني من بعض 
اآلالم فــي الـــســـاق، وبــعــد إجــــراء الــفــحــوصــات 
ــاف الــعــضــلــيــة  ــيــ ــــود تـــمـــزق فــــي األلــ ــبـــّن وجــ تـ
الخلفية للفخذ األيسر، من دون التأثير على 
الــجــراحــة الــتــي أجــراهــا مــؤخــرا، لكن الغياب 
سيكون أقل من الفترة املاضية، ولن يتجاوز 

الثاثة أسابيع، على حد وصف األطباء.
رويــس  مــاركــو  عـــودة  البوندسليغا  وينتظر 
)بــروســيــا دورتـــمـــونـــد(، املــصــاب مــنــذ مــايــو/
الغائب  )بايرن ميونخ(  أيــار، ومانويل نوير 
مــنــذ ســبــتــمــبــر/أيــلــول، وكــاهــمــا يـــدخـــل في 
ضــمــن خــطــط املـــديـــر الــفــنــي ملــنــتــخــب أملــانــيــا، 

يواخيم لوف، ملونديال روسيا.
ــدوري  ــ ــرة الـــســـلـــة، وتـــحـــديـــدا الــ ــ ــم كـ ــالـ ــــي عـ وفـ
ــي إيـــــــه(، عـــاد  األمــــيــــركــــي لــلــمــحــتــرفــن )إن بــ
ايـــزيـــا تـــومـــاس، العـــب كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز، 
الــجــاري، بعد  الــثــانــي مــن الشهر  بالفعل فــي 
إصابة استمرت سبعة أشهر، انتقل فيها من 
بوسطن سيلتكس إلى ناديه الجديد. وكانت 
عودة ايزاك رائعة، حيث لعب دورا كبيرا في 
فــوز فريقه بتسجيل 17 نقطة في 19 دقيقة. 
وحــــول عـــودتـــه، قـــال »أن تــطــأ قــدمــاي امللعب 
كـــانـــت لــحــظــة مــحــوريــة بــالــنــســبــة لــــي. فــريــق 

جديد. ملعب جديد.. شعرت أنني مستجد«.
وهـــنـــاك حــالــة مــشــابــهــة أخــــرى تــخــص العــب 
املـــصـــاب منذ  ــن،  ــايــ بـــولـــز، زاك الفــ شــيــكــاغــو 
كــان العــبــا في  فــبــرايــر/شــبــاط 2017، حينما 
صفوف تيمبروولفز مينيسوتا، قبل انتقاله 
إلــــى نـــاديـــه الـــجـــديـــد الـــــذي يــتــعــافــى فــيــه من 

إصابته.
وعلى الصعيد األوروبي في كرة السلة، كانت 
ــــد، حــيــث يترقب  هــنــاك إصـــابـــات طــويــلــة األمـ
وزميله  سيرخيو  اإلســبــانــي  عـــودة  الجميع 
املــكــســيــكــي غــوســتــافــو أيـــــون لـــريـــال مـــدريـــد، 
أغسطس/آب  مــن  التاسع  منذ  يغيب  فـــاألول 

والثاني منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

كشفت تقارير إخبارية عن أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، فتح الباب 
أمام رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو. وذكرت صحيفة »ريكورد« البرتغالية 

أن بيريز أعطى الضوء األخضر لتلقي العروض والتفاوض بشأن رحيل »الدون«.
وطالب رئيس الريال  وكيل أعمال رونالدو جورج مينديز بتقديم العروض املتوفرة لديه 

من أندية أخرى بشأن ضم »صاروخ ماديرا« والتفاوض حول رحيله.
ويأتي التقرير بعد أن كشفت صحيفة »آس« اإلسبانية أن رونالدو يريد الرحيل، ألنه 

يشعر بالتعرض للخداع من جانب بيريز لعدم الوفاء بتعهداته له بتحسني عقده.

صورة في خبر

رحيل كريستيانو رونالدو

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018

الخميس 18  يناير/ كانون الثاني   2018 م  1  جمادى األول 1439 هـ  ¶  العدد 1235  السنة الرابعة
Thursday 18 January 2018



32

تربية الحمام في مصر
هواية ممتعة وأعشاش بتصميمات خشبية مميزة

القاهرة ـ محمد علي

ــــح األبـــنـــيـــة  ــطـ ــ ــتـــشـــر فـــــــوق أسـ ــنـ تـ
الشعبية  ــاء  ــيـ األحـ فـــي  الــســكــنــيــة 
تــصــمــيــمــات خشبية  بـــالـــقـــاهـــرة، 
العديدة  بأنواعها  تتميز  الحمام،  لتربية 
منها الحلبي والعبسي والعنبري. وكلها 
على اختالفها تتحول إلى مستقر ألنواع 
الـــحـــمـــام الــــتــــي يــتــعــلــق بـــهـــا أصـــحـــابـــهـــا، 
ويــقــضــون مــعــهــا ســاعــات وأيـــامـــا إمـــا من 

باب الهواية أو االحتراف.
تحول  السيد،  العزيز  عبد  السيد  الــشــاب 
إعجابه بالحمام إلى احتراف تربيته، بعد 
الــتــشــجــيــع مــن خــالــه، حــتــى نشأت  تلقيه 
عــالقــة شـــديـــدة الــخــصــوصــيــة بــيــنــه وبــن 

الحمام.
»العربي الجديد«، »ال يعتبر  السيد يقول لـ
مربي الحمام كأي مــرٍب للطيور األخــرى، 
ألن هــنــاك خــصــوصــيــة فــي الــعــالقــة تنشأ 
يعتبر  ال  إذ  ومربيها،  الحمام  بــن طيور 
تربية الحمام مجرد وسيلة لكسب الرزق 
بــل هــوايــة، التي يصفها املــصــريــون، أنها 
ــفـــوق الــــهــــوى بـــمـــراحـــل وتــنــتــقــل  »غــــيــــة« تـ
ارتبط  الحمام  أن  ويوضح  الغواية«.  إلــى 
ــواع الحمام  بــالــغــوايــة وخــاصــة بــعــض أنــ
ــام الــغــيــة«  ــمــ ــــري، الــــــذي يــســمــى »حــ ــــصـ املـ

طيور محببة تشغل المهتمين ))كريس بورنيكل/فرانس برس(

كــونــه يعمل عــلــى إغــــواء الــحــمــام الــشــارد، 
ويصحبه معه إلى حيث يعيش.

وعـــــن الــــوقــــت املـــمـــتـــع الـــــــذي يــقــضــيــه فــي 
ممارسة هوايته، يؤكد السيد أنه »عندما 
ويتداخل  الطلق  الهواء  في  الحمام  يترك 
مــع حــمــام الــجــيــران، وكـــل واحـــد بــعــد ذلــك 
يقوم بإمساك حمام اآلخر«، مشيرًا إلى أن 
األمر »تحول بعد ذلك ملعاداة عندما كثرت 
العشش، ألن املسافات أصبحت قريبة، ما 

فتح باب »الطمع« في حمام اآلخرين.
ــيـــد: »تــخــتــلــف  ــن أنـــواعـــهـــا يـــقـــول الـــسـ ــ وعـ
ــام بـــــن مـــــا هـــــو مــخــصــص  ــمــ ــحــ أنـــــــــواع الــ
لألكل، والــذي تؤكل صــغــاره، وبــن حمام 
الزينة، والحمام الزاجل، وهناك نوع آخر 
يــصــعــب الــســيــطــرة عــلــى طـــيـــوره، بسبب 
نـــفـــوره مـــن الــبــشــر هـــو الـــحـــمـــام الـــبـــري«. 
انتشار  بــدأ  السيد: »منذ سنوات  ويسرد 
الــتــي تسمى  الــعــالــيــة،  الخشبية  الــعــشــش 
»غــيــة«، وهــي تقسم إلــى أقفاص صغيرة، 
ويعيش في كل قفص منها فرد حمام أو 
املنازل،  الغيات فوق أسطح  زوج، وتبنى 
على ارتفاعات عالية تراوح بن 7 إلى 15 
مترًا، ويفضل أن تكون إلى جانب األماكن 

املفتوحة«.
ويــشــيــر إلــــى أن أســـعـــار الــحــمــام تــتــراوح 
عــلــى حــســب نــوعــه وأصـــولـــه، ويــبــدأ سعر 

الـــفـــرد مـــن 50 جــنــيــهــا ويـــصـــل إلــــى آالف 
أما  أحيانا،  الواحدة  للحمامة  الجنيهات 
ما يميز شكلها، فهو منقارها ولون العن 

والريش. 
مــن خالل  مــع حماماته  السيد  ويتواصل 
الــصــفــيــر والـــــرايـــــات، والـــتـــي تــخــتــلــف من 
مــرب آلخــر، ويستخدمها ليشير بها إلى 

الحمام، لتفهم أنه حان وقت املبيت.
ــاوي تربية  بـــــدوره، أكـــد هــانــي عــــوض، هــ
حمام، أنه منذ صغره وهو شغوف بتربية 
ــا قـــبـــل أن يــتــعــدى  ــهـ ــزاولـ ــدأ يـ ــ  الـــحـــمـــام وبــ
الــــ10 ســنــوات مــن عــمــره، حيث كــان يربي 
الحمام ويعجب به وبمرور الوقت تطور 
األمر لديه إلى الهواية، مشيرا إلى أن تلك 
الهواية على الرغم من انتشارها من آالف 
الــســنــن داخـــل مــصــر إبـــان عــهــد الفراعنة 
حيث استأنس املصريون القدماء الحمام 
الطن  مــن  أبــــراج  وقـــامـــوا بتربيته داخــــل 
ــــت مــســتــعــمــلــة فــي  ــتـــي مــــا زالــ ــزف الـ ــخــ والــ
ــــدران املــعــابــد  وقــتــنــا الــحــاضــر, كــمــا أن جـ
احـــتـــوت عــلــى رســـومـــات تــوضــح كــيــف أن 
املصرين قاموا بتربيته واستئناسه، إال 
لم تعد معروفة داخل  الوقت  أنها بمرور 

الشارع املصري كما كان في السابق.
وأشار عوض إلى أن تربية الحمام ليست 
مجرد هواية من أجل التباهي بأشكالها 

ــا يــتــم اســـتـــخـــدام الـــعـــديـــد من  ــمـ فـــقـــط، وإنـ
ــه فــــي مـــســـابـــقـــات عــلــى  ــ ــراكـ ــ األنــــــــواع وNشـ
متنفسا  تعد  والتي  الجمهورية  مستوى 
للشباب برعاية بعض الجمعيات املعنية 
التي  املسابقات  إلى جانب  الهواية،  بتلك 
وتنتشر  الـــزاجـــل  لــلــحــمــام  تنظيمها  يــتــم 
التي  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  عبر شبكات 
تعتبر السوق الثاني لبيع وشراء الحمام، 
الفــتــا إلـــى أن الــحــمــام الــفــائــز فــي السباق 
ربما يصل سعره بعد الفوز ملبلغ 10 آالف 

جنيه.
ــيــــة الــــحــــمــــام أن تــلــك  وذكــــــــر هــــــــاوي تــــربــ
املسابقات هي التي تحدد قدرات الحمام 
بعيدة  ملــســافــات  التحليق  عــلــى  الــخــاصــة 
تمتد إلى عبور املحافظات ومن ثم العودة 
مرة أخرى إلى أصحابها، ويتولي صاحب 
الحمام تأصيلها من خالل التدريب وهو 
أمــر يختلف حسب قــدرات وذكــاء كل نوع 
من أنــواع الحمام على طاعة األوامــر عبر 
صفارة خاصة وأداء حركات مختلفة مع 
الــقــوة والــســرعــة فــي إنــجــاز املــهــام، مشيرا 
إلى أن تدريب الحمام يجب أن يكون على 
مراحل حيث يبدأ األمر من تدريب الحمام 
عــلــى الــطــيــران والـــعـــودة إلـــى ذات املنطقة 
مرة أخرى ثم التدرج في املسافة وزيادتها 

20 كيلومترا وهكذا.

ال يعتبر مربي الحمام 
كأي مرٍب للطيور 
األخرى، ألن هناك 

خصوصية في العالقة 
تنشأ بني طيور الحمام 

ومربيها.

■ ■ ■
تختلف أنواع الحمام 
بني ما هو مخصص 
لألكل، والذي تؤكل 
صغاره، وبني حمام 

الزينة، والحمام الزاجل، 
وهناك نوع آخر يصعب 

السيطرة على طيوره.

■ ■ ■
أسعار الحمام تتراوح 

على حسب نوعه 
وأصوله، ويبدأ سعر 
الفرد من 50 جنيهًا 

ويصل إلى آالف 
الجنيهات للحمامة 

الواحدة أحيانًا.

باختصار

اهتم المصريون بتربية األنواع المختلفة من الطيور، ومن أهمها الحمام الذي تعددت أنواعه بين الزغلول والجبلي والزاجل، 
وغيرها من األنواع البرية التي يتم تربيتها على أسطح المنازل

هوامش

سعدية مفرح

ــاء الــكــتــاب  ــ ــ ال مــعــنــى النــعــقــاد مــؤتــمــر التـــحـــاد األدب
الــعــرب فــي دمــشــق، قــبــل أيــــام، ســـوى أنـــه تــواطــؤ مع 
القاتل في القتل، ومع الطاغية في الطغيان، واألكيد 
دائما أنه ضد اإلنسانية، وضد األدب، وضد اإلبداع 
بكل معانيه.  سبع سنوات والنظام السوري القاتل 
اآلخــريــن على  القتلة  كــل  وينافس  القتل،  فــي  يوغل 
أرض سورية في عدد الضحايا وكمية الدماء البريئة 
وأشكال املوت، بعد أن ساهم في جعل بالده أرضا 
 أمام كل الذين يودون القتال املجاني وغير 

ً
مستباحة

املــجــانــي، قــاضــيــا بــذلــك عــلــى ثـــورة شعبية سلمية 
بأشد وسائل التنكيل والقتل.

ــام أحــد.  ال الــتــبــاس فــي جــرائــم الــنــظــام الـــســـوري أمــ
وبـــالـــتـــالـــي، ال عــــذر ألحــــد فـــي الــجــهــل بــمــا يــحــدث، 
ــيـــني،  ــا جـــهـــل مــثــقــفــني وأدبــــــــاء وإعـــالمـ وخـــصـــوصـ
يــفــتــرض أن مــتــابــعــة مــصــائــر الــبــشــر األبـــريـــاء من 
الــذي كان  التلقائية أصــال. كل اإلجــرام  اهتماماتهم 
ــرام حــي يــبــث على  يــتــوالــى عــلــى الــبــالد والــعــبــاد إجــ
الهواء مباشرة، فلم يترك ألحد مظنة الشك أو الريبة 

في ما يحدث هناك. البراميل القاتلة سالحه املبتكر، 
واملـــوت مــعــروٌض على كــل شــاشــات الــعــالــم، وجثث 
 على شواطئ اللجوء 

ً
 موزعة

ً
الالجئني ما زالت طرية

بالعدل والقسطاس، والدماء ما زالت تسيل.. كل هذا 
أن  إال  أبــت  مثقفة  نخبة  نفسها  تسمى  ومجموعة 
تغمض أعينها عنه، كي تبّرر لنفسها أن تذهب إلى 
لعلها  أو  به!  القاتل في داره، وتحييه على ما يقوم 
رأت هذا كله فعال، ووافقت عليه، بل ورأت فيه واجبا 

يستحق القاتل أن يمتدح ألنه أقدم عليه. 
الغريب العجيب أن االتحاد عقد مؤتمره امللطخ بدماء 
الــضــحــايــا تــحــت شــعــار »ثــقــافــة الــتــنــويــر.. تحديات 
فانتازي،  معنى  الشعار  وفــي  واملستقبل«.  الــراهــن 
ال بــد أن املــشــاركــني فــي املــؤتــمــر انتبهوا إلــيــه، وهم 
ينتمون إلى عدة دول عربية، ضمتهم قاعة األمويني 
فــي فــنــدق الــشــام فــي دمــشــق، فــي مفارقة تاريخية 
في  أعلنوه  كما  واملستقبل،  الراهن  تحديات  بني  ما 
في  الطالعني  الفندق  واســـم  القاعة  واســـم  شعارهم 
عمق تــاريــٍخ ال يخلو مــن إشـــارات دمــويــة واضــحــة. 
ــة لـــدى هــؤالء  أمـــا ثــقــافــة الــتــنــويــر فــال بــد أن لــهــا داللـ
الذين اجتمعوا بضيافة نظام مغرق في تخلفه، بقى 

يحكم أقدم عاصمة في التاريخ، وأحد أعرق شعوب 
وفــــي سبيل  ــارة.  وحــــضــ ثــقــافــة  وأكـــثـــرهـــا  األرض، 
»التنوير والثقافة والراهن واملستقبل والتحدي«، كما 
الذين شاركوا  العرب  الكتاب  يعرفها أعضاء اتحاد 
في هذا املؤتمر، أوصوا بنشر عشرين كتابًا تنوعت 
مــوضــوعــاتــهــا بــني شــعــر وقــصــة وروايـــــة ودراســــة، 
وتوحدت في مديح الطاغية الذي جلسوا، في ختام 

جلسات املؤتمر، في حضرته صاغرين. 
ما  إن  بــالــقــول  بعضهم  يتبرع  أن  حقا  املثير  ومــن 

الـــســـوري، بعيدًا  انــتــصــارًا للشعب  لــيــس إال  فــعــلــوه 
عــن الــنــظــام ورغــمــا عــنــه. وربــمــا كــــادت فعلتهم أن 
لــوال  إلـــى شناعتها،  ينتبهوا  لــم  كثيرين  عــلــى  تــمــر 
ــفــني الــعــرب ليوقعوا 

ّ
ــاب واملــثــق

ّ
تــنــادي جمع مــن الــكــت

على بياٍن دانوا فيه ذلك املؤتمر، ملا يمثله كما قالوا 
ذى 

ّ
»من تواطؤ مرفوض مع النظام األسدى املجرم ال

ــف، منذ سبع ســنــوات، عــن سفك دم أهلنا 
ّ
لــم يــتــوق

الوطن  العمران ودفــع  األبــريــاء فى سورّية وتخريب 
السوري بكل عنف وهمجّية إلى الهاوية، شأنه في 
ذلك شأن فصائل اإلرهاب الديني والطائفي وأدواته 
املــشــبــوهــة. إّن اجــتــمــاع دمــشــق لــيــس ســـوى تعبير 
الــعــربــي، وجبنه وزيــف  الكاتب  مــؤســف عــن هزيمة 
نقد  في  الرسالي  دوره  عن  يه 

ّ
وتخل وارتهانه  وعيه 

أنــظــمــة الــقــمــع، واالنــتــصــار لــشــعــوب أّمــتــه املــقــهــورة 
وقضاياها العادلة؛ وإّن تعامي املجتمعني في دمشق 
عن   

ٍّ
وتخل للقاتل،  تأييٍد  من  اجتماعهم  يعنيه  عّما 

األحــرار  له جبني   يندى 
ٌ

أمــٌر مؤسف لهو  الضحايا، 
أن  الــحــّيــة«. وحــري بكل مثقٍف حــّر  الضمائر  ذوي 
يتبنى مــثــل هـــذا الــبــيــان، الــواضــح فــي إدانــــة جريمة 

مثقفي البراميل القاتلة.

مثقفو البراميل القاتلة

وأخيرًا

مجموعة تسمى نفسها
 نخبة مثقفة أبت إال أن 

تتبرّر لنفسها أن تذهب إلى 
القاتل في داره
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