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دامية سيلفانا اللقيس المناضلة الصِّ
استقالت سيلفانا اللقيس أخيرًا من هيئة اإلشراف على االنتخابات اللبنانية. تتحدث 

عن تجربتها، وهموم عملها اليومي الحقوقي. ]19[
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غياب حفتر يسّهل االتفاق

عـــالـــم خــــال مـــن املــــاريــــا، هــــذا مـــا تــهــدف 
ــراف  ــ ــيــه مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة واألطـ إل
للماريا  العاملي  اليوم  ملناسبة  الشريكة، 
نيسان.  إبريل/   25 األربعاء  اليوم  املوافق 
ومع وصول عدد الوفيات جّراء هذا املرض 
إلى نحو 455 ألف شخص، وتحذيرات من 
ترفع  الــعــالــم،  أنــه سيطاول نصف سكان 
لدحر  »مستعدون  شعار  املعنّية  الجهات 
املـــاريـــا«، مــؤكــدة الــتــزامــهــا بــالــحــرب على 
ــراض الــتــي عرفتها  ــ واحــــد مـــن أقــــدم األمــ
ُيـــذكـــر أّن األهـــــــداف املــرحــلــيــة  الـــبـــشـــرّيـــة. 
إلــى  عـــام 2020، تشير  بــحــلــول  املــتــوقــعــة 
خفض معّدالت اإلصابة باملاريا ومعّدل 
الوفيات الناجمة عنها بنسبة 40 في املائة. 

]التفاصيل ص. 18ـ19[

نحو 
عالم خال 

من 
المالريا

سّكان البلدان األشّد فقرًا األكثر تعّرضًا للمخاطر  )أمبي ريجيريو/ فرانس برس(بلغ عدد اإلصابات بالمالريا في عام 2016 نحو 216 مليون حالة   )جون ويسيلز/ فرانس برس(



تفاؤل في الملف الليبي
غياب حفتر يسّهل توافقات على تعديل االتفاق السياسي

تنسيق استخباراتي متطور بين مصر وفرنسا بشأن ليبياالسجن خمس سنوات لهشام جنينة

يحدث اآلن
اللقاءات التي خرج منها تفاؤل غير مسبوق باحتمال  الليبي، فتسارعت وتيرة  غاب خليفة حفتر عن المشهد 
التوصل إلى اتفاقات سياسية جديدة من شأنها التخفيف من حدة الحرب األهلية واالنقسام المستمر في هذا 

البلد جغرافيًا وسياسيًا وقبليًا

23
سياسة

عثمان لحياني

ال توجد دولة تضع مستقبلها 
في سلة القضاء، وتودع أفقها 

القادم بني يدي القدر كما الجزائر. 
يقول جمال ولد عباس، األمني 

العام لحزب الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، جبهة التحرير الوطني، 
إن ترشح بوتفليقة لوالية رئاسية 
خامسة أمر »بيد الله«. نعم هكذا 
»بيد الله«، و»بيد الله« هذه أيضًا 

تدار الدولة ومؤسساتها وشؤون 
الناس تسييرًا وتدبيرًا. أفضل ما 

يمكن أن يوصف به وضع الجزائر 
ق 

ّ
الراهن هو »البلد العالق« املعل

على باب قضاء ونافذة قدر. ال 
توجد في الجزائر أي دعامات 

واملؤشرات التي يمكن أن يتأسس 
عليها استقراء لواقع أو استشراف 
ألفق، ذلك أن كل هذا الوضع الراهن 
هو خارج ممكنات التحليل، وغير 
قابل للمطابقة مع علوم السياسة 

وتجارب الحكم والرئاسة في 
العالم، بقدر ما يقترب إلى الفكر 

الصوفي املوغل في الغيبيات. في 
قًا 

ّ
الجزائر كل شيء صار معل

على قصة واحدة، نّية الرئيس 
في الترشح لرئاسيات 2019، 

وقراره االستمرار في الحكم من 
عدمه. يخّمن الجزائريون، شعبًا 
ومحللني، ساسة وأحزابًا أيضًا، 

ويطرحون السؤال نفسه، هل 
يصّر بوتفليقة على مسار يربط 

بني القصر والقبر، أم يمكن أن 
م الحكم لشقيقه، كما فعل 

ّ
يسل

الزعيم الكوبي فيديل كاسترو مع 
شقيقه راوول؟ وإذا لم يحدث هذا 

أو ذاك، من سيكون الخليفة إذًا، وما 
عالقة الجيش والكارتل املالي بما 

سيحدث؟
قبل أسبوع ثار رئيس الحكومة 

أحمد أويحيى في وجه صحافي 
عندما سأل إن كان الظهور 

األخير لبوتفليقة، هو ظهور وداع 
أم إعالن ترشح لالستمرار في 

الحكم. ترفض الحكومة ورئيسها 
تحّمس الصحافيني ملعرفة موقف 

بوتفليقة من الترشح للخامسة، 
لكنها ال تنكر أن الرئيس مريض، 
وأن صحته لم تعد كما كانت قبل 

إبريل/ نيسان 2013، ومع ذلك 
تزيد في لعبة الغموض عندما 

تدفع أعيان املدن إلى إعالن بيانات 
مناشدة الرئيس للترشح لوالية 

خامسة، في مشهد هو أقرب إلى 
مناشدات تونسية للرئيس املخلوع 

زين العابدين بن علي أو مصرية 
للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 

وقبله للمخلوع حسني مبارك.
ليت األمر توقف عند املناشدة، 

لكن رئيس الحزب الحاكم يعلن أنه 
يحمل للرئيس رسائل من 700 
ألف مواطن يطالبونه بالبقاء في 

الحكم، وبصدد صياغة وثيقة 
من ألفي صفحة لتدوين منجزات 

»البوتفليقية« وتبرير صرف 
ألف مليار دوالر خالل الواليات 
الرئاسية األربع منذ عام 1999.

الجزائر العالقة

A A

وائل قنديل

 من حجم موهبة الالعب 
ً
ليس تقليال

محمد صالح وروعة إنجازه، وال 
تسفيهًا من رياضة كرة القدم، 

بوصفها أرحب امليادين التي يمارس 
فيها الناس اختياراتهم الحرة.. لكن 
فوز املصور الصحافي محمود أبو 

زيد )شوكان( بجائزة يونيسكو 
الدولية لحرية الصحافة إنجاز 

أعظم قيمة من حصول صالح على 
جائزة أفضل العب في الدوري 
اإلنكليزي. كالهما خبر مبهج، 
لكن فوز شوكان هو رد اعتبار 

للقيم اإلنسانية وانتصار لإلرادة 
الشعبية في مواجهة سلطة باطشة 

مارست جميع أشكال الضغط 
واالبتزاز لكيال يفوز بجائزة مقدمة 

من الضمير اإلنساني، وخاضعة 
العتبارات املعنى األخالقي األبعد 

عمقًا، أكثر من كونها مكافأة على 
مهارة األداء. فاز شوكان استجابة 

لجهود ومشاعر الباحثني عن الحق 
والخير والجمال في هذا العالم 

املوحش، بينما هو قابع في زنزانة 
مظلمة، يواجه أبشع صنوف التعذيب 

والقهر، من سلطة تبدع في فنون 
سحق الكرامة اإلنسانية وامتهان 
الوجود اإلنساني، وال تتورع عن 

الضغط على املنظمة الدولية، كي ال 
تمنح جائزتها لصحافي كل جريمته 

أنه كان شاهدًا بالكاميرا على 
مجزرة القرن التي ارتكبها النظام 
املصري في ميدان رابعة العدوية 

ضد الرافضني النقالبه الدموي. في 
الحالتني، إنجاز محمد )مو( صالح، 

وانتصار محمود )ما( شوكان، 
كانت سلطة عبد الفتاح السيسي 
حاضرة في املشهد، إذ كانت في 
حالة األول حاشدة كل إمكاناتها 

للقرصنة على اإلنجاز الفردي لالعب 
كرة موهوب، ما كان له أن يسطع 
ويتوهج لوال أنه أفلت من منظومة 

اجتماعية ورياضية فاسدة، وقاتلة 
للموهبة واإلبداع في الداخل، وانتقل 

إلى براح البيئة املساعدة على التطور 
والتألق والنبوغ في الخارج. 

نثر محمد صالح بذور إبداعه 
وتألقه، وحده، فحصد مجده الذاتي، 

لكن السلطة أرادت أن تقاسمه 
الحصاد، قرصنة وإرهابًا، وأدخلت 

على بهجة الجماهير كثيرًا من 
عكارة االستبداد وطغيانه على 

منجز، هو إبداع ذاتي خالص 
لصاحبه، وأسقطت عليه كل 

أمراضها وعقدها السياسية، لتزاحم 
الجماهير في فرحها املستحق 

بواحٍد منهم، يشبههم وينتمي لهم، 
ويلخص أحالمهم البسيطة في 

االنعتاق من بيئة قاتلة لإلبداع. هذا 
االنقضاض السلطوي على منجز 

الالعب هو ما أحدث خدشًا في تلك 
الفرحة الشعبية الخالصة بسفير 

الجماهير إلى العالم، ال مبعوث 
السلطة إلى املنافسة الدولية، األمر 

الذي أوجد نوعًا من الالحماس 
والالمباالة عند قطاع محدود من 
كارهي السلطة، فاندفعوا، بحمق، 

يهيلون التراب على ما حققه الالعب، 
ويذهبون أبعد من ذلك إلى ممارسة 

ابتزاز ممجوج لبهجة الجماهير، 
وتحقير رياضة كرة القدم ذاتها، 

والتي قد تكون الديمقراطية الوحيدة 
التي تمارسها الجماهير في الدول 

املنكوبة بالطغيان. أما في حالة 
الصحافي شوكان، فمبعث الفرحة 

أن جائزته بمثابة انتصار منتزع من 
بني براثن سلطة مسعورة، لم تكتف 

بحبسه ظلمًا وتعذيبه، بل راحت 
تحارب على كل الجبهات كي تمنع 

عنه الفوز املستحق، ثم أصابتها 
لوثة بعد إعالن فوزه، فقررت 
أن تحول بني الجماهير وخبر 

الجائزة، فلم تسمح بنشر خبر 
واحد عن إنجازه، الذي هو انتصار 

لإلنسانية ولقيم الحرية والعدل 
والكرامة اإلنسانية، وفي الوقت ذاته 
هزيمة ملنظومة الظلم والقهر والقمع 
والتغول على حق البشر في املعرفة 

وفي الحياة. غير أنه في املحصلة، 
تبقى جائزة الالعب محمد صالح، 

وانتصار الصحافي األسير محمود 
شوكان، بهجة مستحقة للجماهير، 

ال تعارض بينهما، وال غضاضة 
على اإلطالق في أن تفرح لالثنني، 

معًا، حتى وإن حقق الالعب إنجازه 
وهو يتمتع بكامل حريته، بينما 

الصحافي محروم من الحرية ومن 
التنفس ومن الحياة.

)مو( صالح... 
و)ما( شوكان

مرور
الكرام

غزة: ضوء أخضر سعودي لعباس لزيادة  العقوبات
غزة ـ ضياء خليل

بـــدأت مــامــح االنــهــيــار تظهر شيئًا فشيئًا فــي قــطــاع غــزة، 
السلطة  ذها 

ّ
تنف التي  التضييقات والعقوبات  مع استمرار 

بالقطاع  األخــرى  والقطاعات  موظفيها   
ّ

بحق الفلسطينية 
 عن إغــاق معبر رفــح في وجه 

ً
وتهدد باملزيد منها، فضا

الفلسطينيني، واستمرار الحصار اإلسرائيلي املشّدد الذي 
 

ّ
أوصــل مليوني فلسطيني إلــى مــا هــم عليه الــيــوم، فــي ظل
مامح تفيد بــأن األيــام املقبلة ستكون أكثر قسوة مع نيل 
الرئيس محمود عباس ضوءًا أخضر سعوديًا بفرض املزيد 
من العقوبات على غــزة بحجة أنها ضد »حــمــاس« ال ضد 

فلسطينيي القطاع. 
وجــــوه الــغــزيــني بــاتــت أكــثــر بـــؤســـًا، فـــاألجـــواء الــحــالــيــة مع 
يرافقها من  الحصار وما  العودة وكسر  استمرار مسيرات 
الحرب  مــن  أكــثــر  قّربهم 

ُ
ت متصاعدة،  إسرائيلية  تــهــديــدات 

الـــرابـــعـــة، والـــتـــي تـــحـــاول حــركــة »حـــمـــاس« تــجــنــبــهــا، ألنــهــا 
غياب   

ّ
ظــل فــي  سيما  وال  كلها،  باملقاييس  صعبة  ستكون 

الــقــطــاع، بات  لــغــزة. فــي  الــداعــم  الــعــربــي واإلقليمي  الظهير 
كــل شـــيء غــيــر مــحــســوب، آالف األســـر الفلسطينية ال تجد 

الطعام ومحرومة من املاء والكهرباء، وهي أبسط مقومات 
 هــذه األســر كانت حتى وقت 

ّ
أن الكريمة. واملــفــارقــة  الحياة 

قريب تعيش ظروفًا جيدة بفعل تلقيها رواتب من السلطة 
طع عن 

ُ
الفلسطينية ومساعدات اجتماعية، لكن كل شيء ق

غزة فجأة وبدون إعان رسمي. وحتى رواتب أسر الشهداء 
ــفــت فـــي غــــزة. إذ كــانــت السلطة 

ّ
واألســــــرى والـــجـــرحـــى تــوق

الفلسطينية حتى الشهر املاضي تدفع لهذه األسر ما يسد 
 ظـــروف إنسانية غــايــة فــي الصعوبة، 

ّ
رمــق العيش فــي ظــل

لكنها توقفت عن الدفع، ما استدعى تهديد أسرى القطاع 
في سجون االحتال بخطوات تصعيدية. ولم تدفع السلطة 

والــذيــن  غــزة  فــي  موظفيها  رواتـــب  اآلن  حتى  الفلسطينية 
أحيل اآلالف منهم للتقاعد اإلجباري، إذ جّمدت الدفع الذي 
استمرت بااللتزام به طوال سنوات االنقسام املاضية، بشكل 
ــك بــعــد ثــاثــة أســابــيــع  ــــح، وذلــ ــــدون إعــــان واضـ مــفــاجــئ وبـ
 
ّ
مـــن مــوعــد اســتــحــقــاق الـــرواتـــب املــعــهــود. ويـــبـــدو كــذلــك أن

مخصصات الشؤون االجتماعية التي تدفع لنحو خمسني 
ألف أسرة في غزة تعاني الفقر املدقع، قد توقفت أيضًا، وهي 
صرف كل ثاثة أشهر بمعدل مالي متواضع، 

ُ
التي كانت ت

لــكــنــه كـــان يــســاهــم فــي الـــــدورة االقــتــصــاديــة، وفـــي تخفيف 
عوز األهالي. ولم تنجح مصر في إقناع حركتي »حماس« 
و»فتح« في إعادة االتصاالت املقطوعة بينهما واستكمال 
اشــتــراط عباس  اســتــمــرار  مــع  املتعثرة،  خــطــوات املصالحة 
املعادلة  وانتقلت  كامل.  بشكل  غــزة  تسليم  »حــمــاس«  على 
الفلسطينية من االشتراطات والقوة الناعمة والضغط، إلى 
الخاص  القطاع  أصــدرهــا  تهديدات جدية  مع  العظم،  كسر 
بوقف العملية التجارية املنهارة في القطاع، بعد اتصاالت 
لم تؤِت ثمارها مع الرئاسة الفلسطينية في رام الله. وانتقل 
الحديث حول املصالحة الوطنية من تمكني حكومة »الوفاق 
الــوطــنــي« مــن الــقــيــام بــأعــمــالــهــا فــي غـــزة ودمــــج املــوظــفــني، 

إلـــى اشـــتـــراط التسليم الــكــامــل لــلــقــطــاع. وبــــرزت الــخــافــات 
 غياب أي أفق للحل. 

ّ
اإلعامية بني الطرفني مجددًا في ظل

وتــؤكــد مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد« أن عــبــاس أخــذ موافقة 
عربية، وخصوصًا من السعودية في القمة العربية األخيرة 
اتـــه فــي قــطــاع غــــزة، وال ســيــمــا تلك  بــالــظــهــران، عــلــى إجـــراء
العقوبات، بدعوى أنها الوسيلة  املتعلقة بفرض مزيد من 
األخيرة للضغط على »حماس«. وتتحدث حركة »حماس« 
الغربية  الضفة  في  لعناصرها  اعتقاالت  عن  يومي  بشكل 
الفلسطينية، في وقت تخشى  السلطة  أمن  من قبل أجهزة 
ــزة مـــن مــصــيــر مــشــابــه، إذا ما  قـــيـــادات حــركــة »فـــتـــح« فـــي غـ
وتؤكد  التصاعد.  في  السياسي  والــخــاف  الجمود  استمر 
 حــركــة »حــمــاس« اشــتــرطــت لــلــعــودة إلى 

ّ
املــصــادر ذاتــهــا أن

العقوبات على  وقــف  »فــتــح«  مــع حــركــة  املصالحة  مناقشة 
ألــف موظف حكومي،  التي طاولت نحو ستني  قطاع غــزة، 
ولم  والتسليم.  التمكني  وليس  الشراكة  ملصطلح  والــعــودة 
تستجب »فتح« لهذا األمر، وفق مصادر »العربي الجديد«، 
املصرية بجمع  االستخبارات  من  اقتراحًا  كذلك  إذ رفضت 
وفــدهــا الـــذي كــان فــي مــصــر، بــوفــد »حــمــاس« الـــذي كــان في 

التوقيت نفسه في القاهرة األسبوع املاضي.

الرباط ـ حسن األشرف
طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

يصعب تفسير التفاؤل الذي اجتاح 
فـــجـــأة، إال بغياب  الــلــيــبــيــة  الــســاحــة 
ــان طـــبـــرق خــلــيــفــة  ــرملــ قـــائـــد قــــــوات بــ
حفتر عن الواجهة، نتيجة املرض الذي أقعده 
منذ أسبوعني في مستشفاه الباريسي بعدما 
أصابته جلطة دماغية. وكأن املغرب، بما هو 
ممثل للمجتمع الدولي املعني بامللف الليبي، 
قــد الــتــقــط ســريــعــًا اإلشــــارة الســتــعــجــال جمع 
أطراف النزاع طيلة يومني في الرباط، ليخرج 
لكنها غير مسبوقة،  أولية،  بتوافقات  هــؤالء 
على تعديل االتفاق السياسي، املسمى »اتفاق 
الصخيرات« املوقع في اململكة في ديسمبر/ 
إعـــادة  لجهة  خــصــوصــًا   ،2015 األول  كــانــون 
ــة الــلــيــبــيــة وإقـــــــرار  ــرئــــاســ هــيــكــلــة مـــجـــلـــس الــ
الدستور  على  لاستفتاء  الازمة  اإلجـــراءات 
الـــجـــديـــد، قــبــل إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
ورئاسية، مع توافق على تأجيل حسم املادة 
الــثــامــنــة مــن االتــفــاق الــســيــاســي، الــتــي لطاملا 
كانت  كونها  بتعديلها،  حفتر  الــلــواء  تمسك 
تم  الــتــي  العسكرية  الــصــاحــيــات  مــن  تحرمه 
حصرها في حكومة الوفاق واملجلس األعلى 
لــلــدولــة الــلــذيــن رفــض الــتــعــاون معهما، على 
الرغم من مــحــاوالت حتى حلفائه جمعه مع 
رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في مصر 

وفي باريس وفي أبوظبي. 
ولـــم تتغير الـــظـــروف بــني الــيــوم واألمــــس إال 

لجهة غياب حفتر ودخول رموز معسكره في 
تجزم  عديدة  تقارير  أن  بما  خافته،  معركة 
ــى مــســؤولــيــاتــه  ــل إلــ ــودة الـــرجـ ــ بــاســتــحــالــة عـ
على  السيئة،  الصحية  حالته  نتيجة  قريبًا، 
التي حــاول مسؤولون  التطمينات  الرغم من 
فـــرنـــســـيـــون واملـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــأمـــني الـــعـــام 
لـــأمـــم املـــتـــحـــدة غـــســـان ســـامـــة بــثــهــا حـــول 
رئيس  ــى 

ّ
تــول مــن هنا،  الصحية.  حالة حفتر 

البرملان املغربي حبيب العادلي، مهمة دعوة 
أطــراف ليبية وازنــة، سياسية وعسكرية، في 
فــي طبرق  املنعقد  الــبــرملــان  رئــيــس  مقدمتها 
ــيــــس املــجــلــس  ــح، ورئــ ــالــ )شـــــــــرق(، عــقــيــلــة صــ
 
ً
األعــلــى لــلــدولــة الليبي خــالــد املــشــري، فضا

الصراع  في  رئيسية  مناطق  عن  ممثلني  عن 
الليبي مثل مصراتة، عقر دار فصائل الغرب 
ــــاط، حــيــث  ــربـ ــ ــــى الـ ــدن شـــرقـــيـــة عــــديــــدة، إلـ ــ ومــ
ــقــــدوا ســلــســلــة لــــقــــاءات بـــثـــت الـــتـــفـــاؤل فــي  عــ
إمــكــانــيــة أن يــشــهــد املـــوضـــوع الــلــيــبــي خــرقــًا 
العريضة  العناوين  على  االتــفــاق  عبر  مهمًا 
لتعديل اتفاق الصخيرات، وهو ما اختصره 
عــقــيــلــة صـــالـــح، مـــن مــطــار الـــربـــاط ســـا، لــدى 
إن  بالقول  ليبيا،  إلــى  عائدًا  املغرب  مغادرته 
كــانــت »ناجحة  املــشــري  مــع خــالــد  مباحثاته 
ومفيدة ومحفزة على تنزيل التفاهمات بني 
الطرفني على أرض الواقع في ليبيا«، بحسب 
تعبيره في دردشة مع »العربي الجديد« من 

عــلــى أرض املـــطـــار، بــعــدمــا أجــــرى مــبــاحــثــات 
مــع كــل مــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب املــغــربــي، 
حــبــيــب املـــالـــكـــي، ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، نــاصــر 
بوريطة ورئيس مجلس املستشارين )الغرفة 

التشريعية الثانية( حكيم بنشماش.
وقـــــال صـــالـــح إنــــه الــتــقــى بـــاملـــشـــري والـــوفـــد 
املــرافــق لــه الـــذي غـــادر بــــدوره الــربــاط مساء 
ــــى أن »الــــصــــراحــــة وســمــت  ــار إلـ ــ ــ ــــس، وأشـ أمــ
الوصول  بضرورة  الطرفني  لعلم  املباحثات 
ــخ دمــــاء  ــ ــلــــول لــــأزمــــة الـــلـــيـــبـــيـــة وضــ ــــى حــ إلــ
الـــســـيـــاســـي« )2015(.  ــفــــاق  االتــ فـــي شـــرايـــني 
وأفــادت مصادر مسؤولة من داخــل البرملان 
املغربي، تحدثت إلى »العربي الجديد«، بأن 
إلى  انتهت  بــني صــالــح واملــشــري  املباحثات 
االتـــفـــاق حـــول الــخــطــوط الــعــريــضــة لتعديل 
اتفاق الصخيرات، لكن يبقى االتفاق املؤطر 
الـــرئـــيـــســـي ألي حــــل ســـيـــاســـي تـــوافـــقـــي بــني 
أطراف الخاف الليبي الليبي. وحول فحوى 
االتــفــاقــات الــتــي خــلــص إلــيــهــا الــلــقــاء، أكــدت 
املصادر أن األمر يتعلق باالتفاق على إعادة 
هــيــكــلــة املــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــدولـــة وتــقــلــيــص 
أعضائه إلى 3 أعضاء، هم الرئيس ونائباه، 
ــفـــاق الــصــخــيــرات  ــادة 15 مـــن اتـ ــ وتـــعـــديـــل املــ
بـــشـــأن الــتــعــيــني فـــي املـــنـــاصـــب املـــهـــمـــة، مثل 
ــــزي، وجــــهــــاز املـــخـــابـــرات  ــــركـ مـــديـــر الـــبـــنـــك املـ
العليا وغيرها، ومعظمها  املحكمة  ورئيس 
اليوم منقسمة بني شرق وغــرب. كذلك ترّكز 
في  املاضيني  اليومني  تفاهمات  فــي  الــخــرق 
ــدة جــامــعــة  ــديـ مــــســــارات تــشــكــيــل حــكــومــة جـ

وإصـــــــدار الـــبـــرملـــان قـــانـــون االســـتـــفـــتـــاء على 
 عن 

ً
الــدســتــور خـــال الــســنــة الــجــاريــة، فــضــا

تشكيل لجنتني، واحــدة منبثقة من مجلس 
النواب الليبي واألخــرى من املجلس األعلى 
للدولة، لتنزيل مضامني االتفاق الذي تم في 
االنتخابات  قبل  الــواقــع  أرض  على  الــربــاط 
تجرى  أن  املفترض  والــرئــاســيــة  التشريعية 

في نهاية العام الحالي أو مطلع العام املقبل. 
وطمأن صالح، في حديث مع مجموعة من 
الصحافيني، بأن »التفاؤل صار أكثر هيمنة 
على األجواء في ليبيا، خصوصًا في الظرف 
السياسي واألمني الدقيق«، متوقعًا أن »يتم 
تشكيل حكومة وحــدة وطنية أواخــر السنة 
الحالية في حال تم السير في نفس التوجه 

نحو بناء املستقبل«. وقال صالح: »أتوقع أنه 
بنهاية هذا العام، ستحل املشاكل في ليبيا، 
وتشكل حكومة وحدة وطنية واحدة«. وكان 
الــلــقــاء الــحــاســم فــي الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات 
مــبــدئــيــة بـــني املـــشـــري وصـــالـــح قـــد عــقــد ليل 
ــر نــاصــر  ــوزيــ ــدأ فــــي حـــضـــور الــ ــ ــنــــني، وبــ اإلثــ
بوريطة على مائدة عشاء قبل أن يغادرهما 

ــاء عـــلـــى مــســتــوى  ــقــ ــلــ األخـــــيـــــر، ويـــســـتـــمـــر الــ
تــرددت  الــتــي  املعلومات  الــوفــديــن. وبحسب 
ـــفـــق الــــرجــــان عــلــى مـــغـــادرة 

ّ
ــاء، ات ــقـ ــلـ بــعــد الـ

املـــغـــرب إلــــى لــيــبــيــا ملــواصــلــة االجــتــمــاعــات، 
ومناقشة املقترحات في جلستني برملانيتني 
في طرابلس وطبرق، تعقدان ربما بالتوازي 
األســبــوع املقبل. ونقلت وكــالــة »األنــاضــول« 
عـــن مــصــادرهــا تــأكــيــدهــا أن »هـــنـــاك تــقــاربــًا 
كبيرًا في وجهات النظر بينهما، والقضايا 
ولقاءات  بالكثيرة«.  ليست  بينهما  العالقة 
هي  وصالح  املشري  بني  املاضيني  اليومني 
األولــــى بــني الــرجــلــني، مــنــذ انــتــخــاب املــشــري 

على رأس املجلس بداية الشهر الجاري.
الــدولــة  مــن مجلس  مقربة  مــصــادر  وبحسب 
فــي طــرابــلــس، فـــإن وفـــدًا مــن مــديــنــة مصراتة 
)عقر دار الفصائل املسلحة في الغرب الليبي 
املـــؤيـــدة لــحــكــومــة الـــوفـــاق واملــجــلــس األعــلــى( 
مؤلفًا من أعضاء املدينة في مجلسي النواب 
والــدولــة، التقى، ليل اإلثنني في الرباط، عبد 
الــريــاض،  الـــبـــدري، سفير ليبيا فــي  الــبــاســط 
ــلـــواء خــلــيــفــة حــفــتــر،  واملـــبـــعـــوث الــشــخــصــي لـ
طــالــب خــالــهــا الـــبـــدري بــتــأجــيــل بــحــث املـــادة 
الثامنة من االتفاق السياسي وقضية توحيد 
مــؤســســة الــجــيــش، وهـــو مـــا حــصــل، بحسب 

معلومات »العربي الجديد«.
يذكر أنه في 17 ديسمبر/ كانون األول 2015، 
وقـــع الــفــرقــاء الــلــيــبــيــون اتــفــاقــًا ســيــاســيــًا في 
عنه  تمخض  بــاملــغــرب،  الــصــخــيــرات  منتجع 
ــاق الــوطــنــي،  مــجــلــس رئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـ
ومــجــلــس أعــلــى لــلــدولــة )هــيــئــة اســتــشــاريــة(، 
ــنـــواب،  ــة إلــــى تــمــديــد عـــهـــدة مــجــلــس الـ ــافـ إضـ
بــاعــتــبــاره الــجــســم الــتــشــريــعــي لـــلـــبـــاد. لكن 
ــفــــاق  ــا االتــ ــكـــره رفــــضــ ــعـــسـ خــلــيــفــة حـــفـــتـــر ومـ

بالكامل بسبب املادة الثامنة تحديدًا«.
ــن املـــشـــهـــد الـــلـــيـــبـــي،  ــ غــــــاب خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر عـ
فتسارعت وتــيــرة الــلــقــاءات الــتــي خــرج منها 
إلى  الــتــوصــل  باحتمال  مسبوق  غير  تــفــاؤل 
اتفاقات سياسية جديدة من شأنها التخفيف 
مــن حــدة الــحــرب األهلية واالنــقــســام املستمر 

في هذا البلد جغرافيًا وسياسيًا وقبليًا

القاهرة ـ العربي الجديد

اخــتــار الــقــضــاء الــعــســكــري املــصــري العقوبة 
الـــقـــصـــوى بــحــق الـــرئـــيـــس األســـبـــق لــلــجــهــاز 
ــزي لـــلـــمـــحـــاســـبـــات، املـــســـتـــشـــار هــشــام  ــ ــركـ ــ املـ
خمس  ملــدة  بالسجن  عليه  بالحكم  جنينة، 
ــنــــوات، فـــي إطـــــار مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة نشر  ســ
تــقــّدم دفاعه  كــاذبــة، فيما  أخــبــار ومعلومات 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــف األجـــهـــزة األمــنــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة 
ّ
تــكــث

املـــصـــريـــة والـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
مـــــراقـــــبـــــة األوضــــــــــــــاع فــــــي لـــيـــبـــيـــا مـــيـــدانـــيـــًا 
لــزيــارة  االســتــعــداد  مــع  بالتزامن  وسياسيًا، 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
القاهرة خال النصف األول من شهر مايو/ 
الــزيــارة  أن تتطرق  املنتظر  املقبل. ومــن  أيــار 
بشكل أساسي إلى األوضــاع الليبية في ظل 
قــوات برملان  لقائد  الصحية  الحالة  غموض 
طبرق الليبي خليفة حفتر املوجود في أحد 
الـــدائـــر بني  والـــصـــراع  بـــاريـــس،  مستشفيات 
الطامحة لخافته، واملباحثات  الشخصيات 
القائمة لتعديل اتفاق الصخيرات السياسي. 
التنسيق  أن  أمنية مصرية  وكشفت مصادر 
املصري - الفرنسي حول األوضاع في ليبيا 
تـــطـــور بــشــكــل واضـــــح بــعــد زيــــــارة الــرئــيــس 
املصري عبدالفتاح السيسي إلى باريس في 
على خلفية  املــاضــي،  األول  تشرين  أكتوبر/ 
اتـــفـــاق بـــني الـــطـــرفـــني عــلــى دعــــم حــفــتــر بعد 
املاضي،  الصيف  إيطاليا  وبــني  بينه  األزمـــة 
بــعــدمــا عــمــلــت رومــــا عــلــى تحجيم تــحــركــات 
ــاه ســــــرت، الـــتـــي كــانــت  ــجــ مــلــيــشــيــاتــه فــــي اتــ
ــوقـــت مــلــيــشــيــات  ــك الـ تــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي ذلــ
فائز  الليبية  الوفاق  لرئيس حكومة  موالية 

العسكرية.  املحكمة  أمــام  للحكم  باستئناف 
ومـــن املــقــرر أن تنظر فــي الــطــعــن الـــذي تــقــّدم 
به الدفاع، محكمة تسمى »الجنح املستأنفة 
العسكرية«، كان قد تم استحداثها عام 2014 
بعد صدور الدستور الجديد للباد متضمنًا 
جهة  العسكري  القضاء  اعتبار  على  النص، 
الصادر  الحكم  وسيكون  مستقلة.  قضائية 
مـــن مــحــكــمــة الــجــنــح املــســتــأنــفــة الــعــســكــريــة 
نهائيًا، غير قابل للطعن. واقتيد جنينة فور 
صدور الحكم عليه أمس، إلى السجن الحربي 
لقضاء فترة العقوبة املقررة، باعتباره حكم 
أول درجة واجب النفاذ، ولم يتضمن إمكانية 

دفع كفالة.
ــه الــــرئــــيــــس املــــصــــري  ــ ــالــ ــ جـــنـــيـــنـــة، الـــــــــذي أقــ
منصبه  من   2016 عــام  السيسي  عبدالفتاح 
رئيسًا للجهاز املركزي للمحاسبات، ثم كان 
عضوًا في حملة ترشح الفريق سامي عنان 
الخارج  في  عمدًا  »أذاع  بأنه  هم 

ُ
ات للرئاسة، 

ــاع الــداخــلــيــة  ــ ــ إشــــاعــــات كـــاذبـــة حــــول األوضـ
لــلــبــاد، بــــأن أبــــدى تــصــريــحــات عــلــى مــوقــع 
»هـــاف بــوســت عــربــي« وأذيــعــت على مواقع 
التواصل االجتماعي، تضّمنت بعض األمور 
املــنــســوبــة كـــذبـــًا لــلــقــوات املــســلــحــة وتــتــعــلــق 
الثاني  بفترة ما بعد أحــداث يناير/ كانون 
2011، وكان من شأن ذلك كله إضعاف هيبة 
واتهم  اعتبارها«.  من  والنيل  الدولة  أجهزة 

ــراج. وأضــــافــــت املــــصــــادر أن الــتــنــســيــق  ــ ــسـ ــ الـ
ــاس  ــ ــفـــرنـــســـي يــــهــــدف فــــي األســ املــــصــــري - الـ
لــرصــد وتــتــّبــع حــركــة »الــجــمــاعــات التكفيرية 
ــــدروب الــصــحــراويــة بني  واإلرهـــابـــيـــة« عــبــر الـ
ليبيا ومصر  مــن جــهــة، وبـــني  ليبيا وتــشــاد 
مـــن جــهــة أخــــــرى، وأن هــــذا الــتــنــســيــق أســفــر 
العديد  تدمير  عــن  املاضيني  الشهرين  خــال 
بكثافة من  ستخدم 

ُ
ت كانت  التي  الـــدروب  من 

قــبــل جــمــاعــات صــغــيــرة غــيــر مــركــزيــة تابعة 
لــتــنــظــيــمــي »داعـــــــش« و»الــــقــــاعــــدة« بــالــتــنــقــل 
مــن مــعــســكــرات صــغــيــرة جــنــوب غـــرب ليبيا، 
متمركزة بشكل أساسي في واحــات مأهولة 
بــالــســكــان املــحــلــيــني. كــمــا كــشــف الــتــنــســيــق، 
ــلــــوع مــلــيــشــيــات  ــــن ضــ بـــحـــســـب املــــــصــــــادر، عـ
الليبية  تابعة لبعض املجموعات السياسية 
فــي تسهيل تــهــريــب األســلــحــة مــن الــصــحــراء 
تهريب  وإلــيــهــا، وتسهيل  املــصــريــة  الــغــربــيــة 
املــــخــــدرات بــأنــواعــهــا والـــســـيـــارات املــصــفــحــة 
عبر الــحــدود الــدولــيــة، بــهــدف تحقيق أربــاح 
املـــســـانـــدة  فــــي  تــــتــــورط  أن  مــــن دون  مـــالـــيـــة، 
»املجموعات التكفيرية« أو املشاركة  الفعلية لـ
فــي العمليات اإلرهــابــيــة. وأشــــارت املــصــادر 
القاهرة  بني  االستخباراتي  التعاون  أن  إلــى 
ــًا إرســـــــال مــعــلــومــات  وبــــاريــــس يــشــمــل أيـــضـ
الخاصة  الــتــدريــبــات  مــعــســكــرات  عــن طبيعة 
تهتم  الــذي  األمــر  التكفيرية«،  »التنظيمات  بـ

املــدعــي الــعــام الــعــســكــري، جنينة بــأنــه خرق 
املـــــادة 80/د مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات، والــتــي 
تــديــن كـــل مــصــري »أذاع عــمــدًا فـــي الــخــارج 
أخــبــارًا أو بــيــانــات أو إشــاعــات كــاذبــة حــول 
ــاع الــداخــلــيــة لــلــبــاد وكــــان مـــن شــأن  ــ األوضــ
ذلك إضعاف الثقة املالية بالدولة أو هيبتها 
واعـــتـــبـــارهـــا أو بـــاشـــر بـــأيـــة طـــريـــقـــة كــانــت 
نشاطًا من شأنه اإلضرار باملصالح القومية 
أكدت  قد  قضائية،  مصادر  وكانت  للباد«. 
خال  يواجه  جنينة  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
مــحــاكــمــتــه الــعــســكــريــة، خــطــر صـــــدور حكم 
ضـــده بــالــحــبــس مـــدة تــصــل إلـــى 5 ســنــوات، 
وفقًا ألوراق قرار إحالته إلى محكمة الجنح 
العسكري  العام  املدعي  إدارة  من  العسكرية 
الـــتـــي حصلت   2018 لــســنــة   3 الــقــضــيــة  فـــي 
 

ّ
الجديد« على نسخة منها. وغض »العربي 

الطبي  التقرير  عن  النظر  العسكري  املدعي 
الـــذي تــقــّدم بــه محامي أســـرة جنينة والــذي 
وهــو مصاب  بتصريحاته  أدلـــى  بــأنــه  يفيد 
بــأعــراض ما بعد االرتــجــاج نتيجة االعتداء 
عليه من قبل مجهولني، وأنه كان يعاني من 
أعراض مختلفة بعدم التركيز وعدم اإلدراك 
أثناء التصريحات التي أدلى بها للصحافي 
معتز ودنان، املحبوس هو اآلخر في قضية 
أخرى، وأن الصحافي هو املسؤول عن نشر 
تــلــك الــتــصــريــحــات مــن دون الــتــحــقــق منها، 

بـــه فــرنــســا بـــاضـــطـــراد، نــظــرًا لـــوجـــود دالئـــل 
املضبوطة  التكفيرية«  »العناصر  تلقي  على 
املعسكرات،  تلك  بعض  فــي  تــدريــبــات  لديها 
األمــــــــر الــــــــذي تـــســـتـــطـــيـــع فــــرنــــســــا مـــــن خــــال 
لكن من  الحديثة رصــده،  التجسس  وسائط 
دون مــعــرفــة طــبــيــعــة مـــا يـــحـــدث داخـــــل تلك 
ُيتاح لأجهزة  الــذي  األمــر  املعسكرات، وهــو 
على  الــقــبــض  فــي  نتيجة توسعها  املــصــريــة 
مئات املصريني العائدين من تلك املعسكرات، 
ســـواء كــانــوا راغــبــني فــي اعـــتـــزال الـــحـــرب، أو 
كــــجــــزء مــــن عـــمـــلـــيـــات مــخــطــطــة الســـتـــهـــداف 
الداخل املصري. وفّسرت مصادر دبلوماسية 
ــطـــور الــتــنــســيــق االســـتـــخـــبـــاراتـــي  مـــصـــريـــة تـ
بــني الــبــلــديــن عــلــى أنـــه »ضــــرورة لــكــل منهما 
ملواكبة تطور األوضــاع امليدانية في ليبيا«، 
إلــى وجــود تنسيق أيضًا بــني مصر  مشيرة 
على  أســاســي  بشكل  يركز  ال  لكنه  وإيطاليا 
بل  التكفيرية«،  »التنظيمات  مــســارات  تتّبع 

وتسجيلها وبثها على لسان جنينة من دون 
إذن شخصي منه. ُيذكر أن النيابة العسكرية 
كـــانـــت قـــد أجـــــرت خــــال الــتــحــقــيــق مــواجــهــة 
بــني جنينة وعــنــان، نفى فيها األخــيــر علمه 
بمعلومات األول، وأكد رغبته في مقاضاته، 
ــراره عــلــى الــبــاغ الــــذي تــقــّدم بــه نجله  ــ وإصــ
سمير ضد جنينة أخيرًا. وعلى هذا األساس، 
قضيتني  لجنينة  العسكرية  النيابة  فتحت 
على  وتــم حبس جنينة  منفصلني؛  بباغني 
الدفاع،  وزارة  املقّدم من  األصلي  الباغ  ذمــة 
وأخلي سبيله صوريًا بكفالة 15 ألف جنيه 
الثاني  الــبــاغ  عــلــى ذمـــة  )نــحــو 850 دوالرًا( 
املقّدم من عنان. ويختلف الحبس عن السجن 
بشكل أساسي في مكان االحتجاز، إذ يمكن 
في  العقوبة  قضاء  بالحبس  املحكوم  املتهم 
 عــن الــســجــن الحربي 

ً
أقــســام الــشــرطــة فــضــا

والسجون العمومية و«الليمانات« املركزية، 
لكن السجن ال يكون إال في سجن عمومي أو 

السجن الحربي، بحسب قرار وزير الدفاع.
ــــدان فيها  ــــى الــتــي ُيـ ــرة األولـ ــذه لــيــســت املــ وهــ
جنينة بإشاعة أخبار كاذبة، إذ سبق وأدين 
بــنــشــر مـــعـــلـــومـــات غـــيـــر حــقــيــقــيــة عــــن حــجــم 
الفساد في مصر وُحكم عليه بالحبس سنة 
مع وقف التنفيذ، على خلفية تصريحات له 
استغلها السيسي إلقالته من رئاسة الجهاز 

املركزي للمحاسبات عام 2016.

عــصــابــات وأنــشــطــة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. 
ولــفــتــت إلــــى أن الـــتـــقـــّدم فـــي مــلــف الــتــنــســيــق 
االســتــخــبــاراتــي يسير بــالــتــوازي مــع تطوير 
الــتــعــاون العسكري وشـــراء مصر مــزيــدًا من 

األسلحة الفرنسية في املستقبل.
وكان نصيب فرنسا من األموال املصرية منذ 
يــورو،  الــرئــاســة 950 مليون  السيسي  تــولــي 
مــقــابــل شــــراء حــامــلــتــي مــروحــيــات مــن طــراز 
تأجير  يتم  أن  حاليًا  واملحتمل  »ميسترال«، 
واحدة منهما على األقل لروسيا، خصوصًا 
امتنعت باريس عن بيعهما ملوسكو  بعدما 
فـــقـــط ألســـبـــاب  يـــــــورو  مـــقـــابـــل 900 مـــلـــيـــون 
باريس  مــن  السيسي  اشــتــرى  كما  سياسية. 
24 طائرة مقاتلة من طراز »رافال« مقابل 5.2 
مليارات يورو في ظل تراجع الطلب العاملي 
عــلــيــهــا. وتــتــجــه مــصــر ملــنــح فــرنــســا 4 عــقــود 
فـــي مــجــال تــولــيــد الــطــاقــة إلنـــشـــاء محطتني 
أخريني  الشمسية ومحطتني  الطاقة  لتوليد 
صــغــيــرتــني لــتــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في 
الــصــعــيــد، وذلـــــك مــقــابــل مــنــحــة فــرنــســيــة ال 
املشاريع  إلنــشــاء  الفني  للدعم  كتمويل  ــرد 

ُ
ت

األربـــعـــة، وتـــدريـــب الــفــنــيــني املــصــريــني، علمًا 
أن املـــشـــاريـــع ســتــضــمــن حـــصـــول الــشــركــتــني 
الـــفـــرنـــســـيـــتـــني عـــلـــى ربــــــح يـــتـــخـــطـــى 60 فــي 
املولدة  الكهرباء  حصيلة  إجمالي  من  املائة 

واملباعة على مدار 25 عامًا.

عقيلة صالح 
عاد إلى ليبيا 

أمس )جالل 
مرشدي/
األناضول(

توقفت كل التحويالت 
المالية من السلطة إلى غزة وليس 

فقط رواتب الموظفين

التنسيق يهدف في 
األساس لرصد حركة 

»الجماعات اإلرهابية«

أصدر القضاء المصري 
حكمًا بالسجن 5 سنوات 

على هشام جنينة، 
في عقوبة سارع الدفاع 

إلى استئنافها 

أقيل جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2016 )العربي الجديد(

غسان  ليبيا،  إلى  الدولي  المبعوث  طرح  الماضي،  أيلول  سبتمبر/  في 
اتفاق  »تعديل  تتضّمن  عمل  خطة  المتحدة  األمــم  في  سالمة، 
الدستور  على  و«استفتاء  للمصالحة«  وطنيًا  و«مؤتمرًا  الصخيرات«، 
آلية  التعديلية،  النقاط  أبرز  وتشمل  ورئاسية«.  برلمانية  انتخابات  وإجراء 
تكوين السلطة التنفيذية في رئاستي مجلس الدولة ومجلس الوزراء، 
بحيث ال يحق ألي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء 

أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه.

اقتراح سالمة لتعديل الصخيرات

يمضي الرئيس محمود عباس )الصورة( في عقد 
اجتماع املجلس الوطني في رام الله نهاية الشهر 

الحالي، رغم مقاطعة ثاني أكبر فصيل في منظمة 
التحرير )الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني(، 
وغياب »حماس« و»الجهاد اإلسالمي«. ورغم 

الحديث عن محاوالت »حماس« لعقد مؤتمر مواز، 
إال أّن معظم الفصائل الفلسطينية ترفض الذهاب 
إلى هذا املؤتمر، ألنه سيعّمق االنقسام السياسي.

طالب العشرات من الفلسطينيني، أمس، القيادة 
والحكومة الفلسطينية بضرورة رفع العقوبات 

عن غزة، ودفع مستحقات الرواتب للموظفني في 
الوظيفة العمومية بشكل فوري، وذلك في وقفة 
احتجاجية دعا إليها حزب الشعب الفلسطيني 

)يسار( وشارك فيها العديد من القيادات والنشطاء، 
أمام مجلس الوزراء الفلسطيني برام الله، بالتوازي 

مع عقد الجلسة األسبوعية للحكومة.

ال مؤتمر 
موازيًا 

للمجلس 
الوطني

فلسطينيو 
الضفة 

للحكومة: 
دفع الرواتب 

فورًا

SCOOPللحديث تتمة...
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يتصّدر مخيم 
اليرموك جنوبي 
دمشق واجهة 

األحداث اليوم، مع 
الحملة العنيفة 

التي يشنّها النظام 
السوري ومليشيات 

فلسطينية على 
المخيم، والتي 
أدت إلى تدمير 

معظمه، فيما 
تتخطى الحملة 

مجرد السيطرة 
على المخيم، 

إلى تدمير 
»عاصمة الشتات 

الفلسطيني« 
بما يخدم دولة 

االحتالل التي كانت 
تعتبره األخطر 

عليها

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر دبــ
ــاهـــرة أبــلــغــت  ــقـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـ ـــ لـ
استعدادها املشاركة ضمن قوات عربية قد 
تدخل إلــى سورية لحفظ األمــن في مناطق 
الشمال الشرقي املحررة من تنظيم »داعش«، 
وأوضحت أن الرياض كانت »جّست نبض« 
عـــدد مــن الــــدول الــحــلــيــفــة عــربــيــا وإســامــيــا 
مـــن املـــشـــاركـــن فـــي »الــتــحــالــف اإلســـامـــي« 
لــلــمــشــاركــة بـــقـــوات قـــد تــدخــل إلــــى ســوريــة، 

 األمر حصل منذ أشهر عدة.
ّ
الفتة إلى أن

 القاهرة اشترطت 
ّ
وأشـــارت املــصــادر إلــى أن

الـــتـــي ســتــدخــل إلــى  ــقــــوات  الــ أال يـــكـــون دور 
ــقـــرار،  ــك الـ ــقـــرار عــلــى ذلــ ــتـ ــال االسـ ســـوريـــة حــ
فا على مهمات 

ّ
قتاليا، وأن يكون دورها متوق

حفظ األمن، وليس من ضمن أهدافها خوض 
املسلحة. وحــول  املــعــارضــة  مــعــارك ملواجهة 
املــتــغــّيــرات الــتــي دفــعــت الــســلــطــات فــي مصر 
بخاف  مصرية،  قــوات  بمشاركة  للترحيب 

ــة الــســابــقــة  ــن الــــدعــــوة الـــســـعـــوديـ ــوقــــف مــ املــ
لـــتـــواجـــد قـــــوات مــصــريــة ضــمــن »الــتــحــالــف 
ــقـــوده املــمــلــكــة،  ــذي تـ ــ الـــعـــربـــي« فـــي الــيــمــن الـ
 الــتــقــارب املــصــري 

ّ
أشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن

»األهـــم«، ساهم  الــســعــودي الـــذي وصــفــتــه بــــ
بشكل كبير في املوقف املصري، إضافة لكون 
االتفاق هذه املرة ال يتضّمن قوات قتالية من 
أطــراف أخــرى،  مهامها الحرب بالوكالة عن 
حت املصادر إلى 

ّ
على حّد تعبير املصادر. ومل

ستحصل  وسياسية  اقتصادية  »امــتــيــازات 
عــلــيــهــا الــقــاهــرة حـــال تـــّم الــتــوافــق الــنــهــائــي 
 ذلـــك 

ّ
ــــى أن  إلـ

ً
ــتــــة ــأن تـــلـــك الــــخــــطــــوة«، الفــ بـــشـ

ــــة ونــقــاش   دراسـ
ّ

 مــحــل
ّ

ــل الـــقـــرار املـــصـــري »ظــ
موسع داخل دوائر صناعة القرار العسكرية 
والسياسية، إليجاد صيغة ال توّرط  الجيش 
املـــصـــري فـــي املــســتــنــقــع الـــســـوري، وكـــذلـــك ال 

تثير حفيظة الحلفاء والداعمن«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، عـــادل 
الجبير، أعــرب عن استعداد اململكة إلرسال 
ــة الــتــحــالــف 

ّ
ــة تــحــت مــظــل قـــــوات إلــــى ســـوريـ

خذ قراٌر 
ُ
الذي تقوده الواليات املتحدة، إذا ات

الجبير في تصريحات  بتوسيعه. وأوضــح 
سابقة خال مؤتمر صحافي مع 

ــدة، أنــطــونــيــو  ــحــ ــتــ األمـــــــن الــــعــــام لــــأمــــم املــ
غوتيريس، أن باده اقترحت تلك الفكرة من 
السابق  األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  على  قبل 
ــا. وقــــال: »مـــا زلــنــا نــنــاقــش مع  بــــاراك أوبـــامـ
الــواليــات املتحدة منذ بداية هــذا العام هذا 
االقـــتـــراح، وكــنــا قــد قــدمــنــاه مــن قــبــل إلدارة 
 
ّ
ــا«. ولـــفـــت الــجــبــيــر إلــــى أن ــ ــامـ ــ الـــرئـــيـــس أوبـ
ق 

ّ
ــزال جـــاريـــة فـــي مـــا يتعل املــنــاقــشــات »ال تــ

ــقـــوات الــتــي يــجــب أن تــوجــد في  بــنــوعــيــة الـ
شــرق ســوريــة، ومــن أيــن ستأتي«، موضحا 
 االقتراح ليس جديدًا، وأن بــاده »قّدمت 

ّ
أن

أيـــضـــا مــقــتــرحــات مـــن بــعــض أعـــضـــاء دول 
التحالف اإلسامي ملكافحة اإلرهاب، السنة 
املاضية، إلدارة أوباما. لكن اإلدارة لم تتخذ 
إجــراء إزاء االقتراح«. وأكد الجبير أن باده 
»تــحــافــظ دائــمــا عــلــى الـــوفـــاء بحصتها من 
املـــســـاهـــمـــات املـــالـــيـــة، وتــتــحــّمــل املــســؤولــيــة 

والعبء«.
وكانت تقارير أميركية قد أفــادت بأن إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب طلبت من 
 محل 

ّ
حــلــفــائــهــا الـــعـــرب إرســـــال قــــوات تــحــل

فــي ســوريــة، لتساعد في  الــقــوات األميركية 
اســتــقــرار مناطق شــمــال شــرقــي الــبــاد بعد 
التقارير،  هزيمة تنظيم »داعــش«. وبحسب 
 جون بولتون، مستشار ترامب الجديد 

ّ
فإن

لأمن القومي، طلب في الفترة األخيرة من 
مسؤول مصري بحث إمكانية مشاركة مصر 

في هذه االقتراح. وسبق نقلت وسائل إعام 
 - الــســوري  التحالف  على  محسوبة  عربية 
 الثاني عشر من نوفمبر 

ّ
اإليراني وقتها، أن

2016، شهد وصول 18 طيارًا حربيا مصريا 
لقاعدة حماه الجوية. وقالت إنه ليس مؤكدًا 
أن الطيارين املصرين قد بدأوا املشاركة أم 
ال في العمليات الجوية، لكن انضمامهم إلى 
الطيارين  واخــتــيــار  حــمــاة،  قــاعــدة  عمليات 
الحوامات املصرية، يعكس  من بن تشكيل 
قــــرارًا مــصــريــا ســوريــا بــتــســريــع دمـــج الــقــوة 
املصرية، ألن الجيش املصري ال يزال يملك، 
برغم »أمركة« أسلحته الجوية الواسعة في 
الثمانينيات، أسرابا من 60 مروحية روسية 
 من الخمسن 

َّ
من طراز »مي 8«، فيما لم يتبق

مروحية سورية من الطراز ذاته، بعد خمسة 
أعوام من القتال، إال النصف تقريبا.

عبسي سميسم

السوري حملتها على  النظام  قــوات  تواصل 
مخيم اليرموك لاجئن الفلسطينين جنوب 
مــديــنــة دمــشــق، بعمليات قــصــف تــهــدف إلــى 
صّعد فيه 

ُ
هدم املخيم بشكل كامل، في وقت ت

للقبول  الشمالي  حمص  ريــف  على  الضغط 
ــفــــاوضــــات تــرعــاهــا  بــــشــــروط تـــســـويـــة فــــي مــ
روســيــا. ويــبــدو أن قـــوات الــنــظــام تعمل على 
التفكير  قبل  اليرموك جغرافيا،  إنهاء مخيم 
باقتحامه والسيطرة عليه، ألهداف أبعد من 
تمتلك  التي  املنطقة  على  امليدانية  السيطرة 
قــــوات الــنــظــام كــل مــقــّومــات تحقيقها خــال 

فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، ولــكــنــهــا تــؤثــر الــبــقــاء 
إلــى حــن تدمير  الكثيف  القصف  على حالة 
التابع  الجو  املخيم. فقد قصف ســاح  كامل 
للنظام يوم أمس الثاثاء بأكثر من عشرين 
غارة مواقع متفرقة في اليرموك موقعا قتلى 
وجـــرحـــى بــيــنــهــم مـــدنـــيـــون، وفــــق مـــا أفــــادت 

مصادر من جنوب دمشق.
وأكــــد الــنــاشــط اإلعـــامـــي فــي جــنــوب دمشق 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــقـــاضـــي، لــــ مــــــروان الـ
القصف تزامن مع محاوالت تقّدم من النظام 
عـــلـــى حــــســــاب عـــنـــاصـــر »داعـــــــــش« و»جـــبـــهـــة 
ــرة« فـــي مـــحـــاور شـــــارع الـــثـــاثـــن في  ــنـــصـ الـ
الـــيـــرمـــوك، ومــنــطــقــة الـــجـــورة فـــي حـــي الــقــدم، 
وأطــراف حي الحجر األســود من جهة بردى 
ــل بــــن حــــي الـــحـــجـــر األســـــــود وبـــلـــدة  ــفـــاصـ الـ
التضامن.  السبينة، وشــارع دعبول في حي 
ــــوات الــنــظــام تــكــّبــدت خــســائــر  وأوضـــــح أن قـ
تمّكن  كما  االقتحام،  بشرية خال محاوالت 
النظام في  »داعـــش« مــن اعتقال عناصر مــن 

محاور مخيم اليرموك والتضامن.
وقالت مصادر حقوقية، إن القصف العنيف 
ــام الــقــلــيــلــة  ــ عــلــى مــخــيــم الـــيـــرمـــوك خــــال األيــ
املاضية، أدى إلى سقوط عشرات القتلى من 
النظام، باإلضافة  مسلحي »داعــش« وقــوات 
إلى أن الحملة العسكرية املستمرة منذ يوم 
ــاٍر كــبــيــر في  ــ الــخــمــيــس املـــاضـــي أدت إلـــى دمـ
أجل  مــن  العمل  ذكــرت مجموعة  كما  املخيم. 
فــلــســطــيــنــيــي ســـوريـــة، أن الـــطـــيـــران الــحــربــي 
 أول مـــن أمـــس اإلثـــنـــن فــقــط، نــحــو 160 

ّ
شـــن

غارة على األقــل، استهدفت اليرموك وأحياء 
التضامن والــقــدم والــحــجــر األســــود، يضاف 
ـــخـــدمـــت فــيــهــا الــبــرامــيــل 

ُ
لـــهـــا 35 غــــــارة اســـت

املتفجرة و42 صاروخ أرض-أرض.
وفـــــي جــــنــــوب دمــــشــــق أيــــضــــا، عــــقــــدت لــجــنــة 

اجتماعا  املعارضة  لفصائل  تابعة  عسكرية 
مع وفــد للنظام وروسيا في بلدة يلدا، وتم 
خـــالـــه بــحــث وقــــف عــمــلــيــات الــقــصــف الــتــي 
آلية  النظام، وبحث  قــوات  البلدة من  تطاول 
على جبهات  تحدث  التي  الــخــروقــات  ضبط 
ــة. وبــحــســب مـــصـــادر مـــن املــنــطــقــة،  ــعـــارضـ املـ
تتضمن  ورقــة  العسكرية  اللجنة  قّدمت  فقد 
ــلـــخـــارجـــن مــــن أجـــل  ــانـــات لـــلـــبـــلـــدات ولـ ــمـ ضـ
دراستها من قبل وفد النظام والــروس، وتم 
األربــعــاء موعدًا لجلسة أخرى  اليوم  تحديد 
للوصول إلى اتفاق سياسي شامل للمنطقة. 
ــفـــاوضـــات فـــي املــنــطــقــة لتهجير  ـــجـــرى املـ

ُ
وت

األهــالــي ومقاتلي املــعــارضــة الــرافــضــن عقد 
تـــســـويـــة ومـــصـــالـــحـــة مــــع الـــنـــظـــام، فــــي وقـــت 
وصلت فيه القافلة الثالثة من مهجري بلدات 
في  والرحيبة  والناصرية  والعطنة  جــيــرود 
الــقــلــمــون الــشــرقــي شــمــال ريـــف دمـــشـــق، إلــى 
الدفعة  حــلــب. وحملت  شــمــال  الــبــاب  منطقة 
مقاتلي املعارضة املسلحة وعائاتهم وعددًا 
من األهالي الرافضن عقَد تسوية ومصالحة 
مع النظام، فيما تستمر عملية التهجير في 
املــنــطــقــة حــتــى إخــــــراج جــمــيــع الـــراغـــبـــن في 
أن  الروسية  الــدفــاع  الــخــروج. وأعلنت وزارة 
العدد اإلجمالي للمسلحن وأفراد عائاتهم، 
الــــذيــــن تــــم إخـــراجـــهـــم مــــن مــنــطــقــة الــقــلــمــون 

الـــشـــرقـــي مــنــذ 20 إبــــريــــل/ نــيــســان الــحــالــي، 
بلغ 3922 شخصا. وبهذا، تكون كافة بلدات 
الشرقي، قد باتت خالية من  القلمون  ومــدن 
أي وجود للمعارضة السورية، للمرة األولى 

منذ ست سنوات.
وفـــي وســـط الـــبـــاد، واصــــل طـــيـــران الــنــظــام 
الــشــمــالــي، بهدف  ريــف حمص  قصفه على 
ــلـــى لـــجـــنـــة الــــتــــفــــاوض املــمــثــلــة  ــغـــط عـ الـــضـ
مناطق  الــجــوي  القصف  وطـــاول  للمنطقة، 
في قرى سليم والحمرات وعزالدين. ويأتي 
هذا التصعيد العسكري في مناطق سيطرة 
املــعــارضــة فــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، بعد 
تــفــاوض، بن ممثلن عن  فشل عقد جلسة 
ريــفــي حــمــص الــشــمــالــي وحـــمـــاة الــجــنــوبــي 
من جهة، مع ضباٍط روس من جهة أخرى، 
إذ رفــضــت »هــيــئــة الــتــفــاوض« عــن مناطق 
الضباط  لطلب  الخضوع  األحــد،  املعارضة 
الــذي كان  االجتماع  الـــروس، بتغيير مكان 
ــدار الــكــبــيــرة، قــبــل أن  ــ ــقـــررًا قــــرب مــعــبــر الــ مـ
يغّير الضباط الروس مكان عقد االجتماع، 
في  للنظام  خاضعة  مناطق  إلــى  وينقلوه 
حــمــص. وقـــال الــنــاشــط وســيــم ســعــد الــديــن 
»العربي الجديد«، إن النظام يضغط على  لـ
بالشروط  القبول  بهدف  املفاوضات  لجنة 
التي يضعها خال التفاوض، ويسعى إلى 
مــكــاســب مــن شــأنــهــا أن تـــؤدي إلـــى تهجير 
ــن املـــنـــطـــقـــة. وقـــصـــفـــت طـــائـــرات  ــــي مــ ــالـ ــ األهـ
الصخر  وقرية  كفرزيتا  في  مناطق  النظام 
الشمالي.  حماة  ريــف  في  الجيسات  وقرية 
وإلـــى شــمــال الــبــاد، دارت اشــتــبــاكــات على 
محور خلصة في ريف حلب الجنوبي، بن 
»هيئة تحرير الشام« واملعارضة من جهة، 
وقــوات النظام من جهة أخــرى، أسفرت عن 

خسائر بشرية.

45
سياسة

مصر مستعّدة للمشاركة بقوات في سورية... بال قتالقوات األسد تدك »عاصمة الشتات«... وتضغط على ريف حمص

 فــي املــخــيــم ســـوى ثــاثــة آالف مــدنــي، 
َ

لــم يــبــق
مــن بــن قــرابــة املــلــيــون، ربــعــهــم مــن الاجئن 
ــنـــن من  الــفــلــســطــيــنــيــن، والــبــقــيــة مـــن املـــواطـ
ــة. وتـــوضـــح  ــ ــــوريـ ــــسـ مـــخـــتـــلـــف املــــحــــافــــظــــات الـ
 

ّ
الــجــديــد« أن جــل »الــعــربــي  لـــ مــصــادر محلية 
كبار  »هــم من  املخيم  في  املوجودين  املدنين 
السوء  بالغة  الــســن«، يعيشون ضمن ظــروف 

سورية. يقع املخيم في جنوبي دمشق، وهو 
أقيم في بداية الثمانينيات من القرن املاضي، 
إلـــى ســوريــة بعد  وضـــم الجــئــن فلسطينين 
النكبة في عام 1948، ولكن سرعان ما تحّول 
الفلسطيني،  للشتات  حقيقية  عــاصــمــة  إلـــى 
الـــنـــابـــض« للقضية  »الــقــلــب  بــمــثــابــة  ــان  كــ إذ 
أنــه  إلـــى  تــقــديــرات عـــدة  الفلسطينية. وتــشــيــر 
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بــســبــب الــقــصــف املــكــثــف، مــشــيــرة إلـــى أنـــه لم 
تــرد أنباء مؤكدة عن عــدد القتلى واملصابن 
بــســبــب صــعــوبــة الـــتـــواصـــل مـــع املــحــاصــريــن 
داخــــل املــخــيــم. وتــكــشــف املـــصـــادر نــفــســهــا أن 
فصائل فلسطينية تصفها بأنها »حفنة من 
العماء واملأجورين للنظام السوري«، تقاتل 
مع قوات النظام في املعارك الدائرة في مخيم 

العامة«  »القيادة  مليشيات  أبرزها  اليرموك، 
مليشيات  إلــى  إضــافــة  جبريل،  أحمد  بقيادة 
االنتفاضة«، و»فلسطن حــرة«، و»لــواء  »فتح 
القدس«، في مقابل استبعاد »جيش التحرير« 
عن املعارك »خشية حدوث انشقاقات فيه على 

ما يبدو«، وفق املصادر.
أمــــا عـــن أهــــــداف اســـتـــهـــداف املـــخـــيـــم، فــيــشــرح 

السوري  الفلسطيني  »التجّمع  لـ العام  األمن 
السورية،  للمعارضة  التابع  )مصير(  الحر« 
أيــمــن أبـــو هــاشــم، أن »لــــدى الــنــظــام الــســوري 
الــيــرمــوك«،  مخيم  على  كبيرًا  تاريخيا  حــقــدًا 
مضيفا في حديث مع »العربي الجديد«: »كان 
ملخيم اليرموك دور في فضح الدور الذي قام 
السبعينيات  منتصف  فــي  األســـد  حــافــظ  بــه 
ــى لــبــنــان لـــضـــرب الــحــركــتــن  ــه إلــ ــولـ ـــان دخـ إبــ
وعندما  والفلسطينية،  اللبنانية  الوطنيتن 
الفلسطينين  ضد  الزعتر  تل  مجزرة  ارتكب 
في لبنان في عام 1976«. ويضيف أبو هاشم: 
»كان مخيم اليرموك يرفع صوته ضد جرائم 
األسد األب في لبنان، وتعرض أبناؤه في تلك 
النظام  أجــهــزة  مــن قبل  إلــى ماحقات  الفترة 

األمنية«.
يشير أبــو هــاشــم إلــى أنــه أثــنــاء الــخــاف بن 
وبــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  قـــيـــادة 
حافظ األســد، كان املخيم واضحا في تأييده 
وانحيازه لقيادة املنظمة، ودافع عن موقفها 
في وقوفها أمام محاولة األسد الهيمنة على 
اليرموك  أن  إلــى  ويلفت  الفلسطيني.  الــقــرار 
ــان فـــي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات أحــد  كــ
أهم املــاذات للمعارضن السورين، مضيفا: 
»كان املخيم حاضنة للمعارضن، إذ كان أهل 
املــخــيــم يــحــمــونــهــم، ويــؤمــنــون لــهــم املــســاعــدة 

املمكنة، وهذا أمر كان يزعج النظام«.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أن مــخــيــم  ــط  ــاشــ ــنــ الــ ويـــــؤكـــــد 
الــيــرمــوك وقـــف إلـــى جــانــب الــشــعــب الــســوري 
ــام 2011، مضيفا:  الــنــظــام عـ ثــورتــه ضــد  فــي 
»فتح أهالي املخيم بيوتهم أمام النازحن من 
النازحن  املــجــاورة، وبلغ عــدد  املناطق  أبناء 
إلى املخيم في عام 2012 نحو نصف مليون 
جاؤوا من ريف دمشق، ومن مدينة حمص«. 
ويوضح أن النظام تنّبه في بداية الثورة إلى 
أهمية املخيم »فقام بخلق ما ُيسّمى باللجان 
املخيم، ماحقة  أهــل  لقمع  حة 

ّ
املسل الشعبية 

داخــلــه«،  والفلسطينين  السورين  النشطاء 
التابعة  مضيفا: »ظهرت مليشيات الشبيحة 
أحمد جبريل،  يتزعمها  التي  العامة  للقيادة 
إلـــى دخــول  ومليشيات أخــــرى، وهـــو مــا أدى 
الجيش الــســوري الحر فــي أواخـــر عــام 2012، 
لحماية املدنين في املخيم، فيما اتخذ النظام 
مــن دخــــول الــجــيــش الــحــر إلـــى املــخــيــم ذريــعــة 
لحصاره وقصفه طيلة سنوات، قبل أن يدخل 
تنظيم »داعش« إلى املخيم في إبريل/نيسان 
الــنــظــام لتدمير  لـــدى  آخـــر  فــكــان سببا   ،2015

املخيم بشكل كامل«.
أما عن تدمير املخيم اليوم، فيرى أبو هاشم 
فيه رسالة واضحة من نظام األسد إلسرائيل 
أقـــوم بتخليصك مــن عاصمة  فــحــواهــا »أنـــي 
الشتات الفلسطيني«، إذ »كان مخيم اليرموك 
ُيعتبر األخطر من ِقبل إسرائيل، وهدد أرئيل 
إبـــان غـــزوه لبنان،  شـــارون املخيم عــام 1982 
بــقــولــه: »لـــك يـــوم يــا مــخــيــم الـــيـــرمـــوك«، وذلــك 
بــســبــب وجــــود عــــدد كــبــيــر مـــن شــبــاب مخيم 
الــيــرمــوك يــواجــهــون الجيش اإلســرائــيــلــي في 
تدمير  »عبر  بأنه  أبــو هاشم  لبنان«. ويختم 
اليرموك يكون األسد »الخادم األمن«  مخيم 
بتصفية  هدفها  وتحقيق  إسرائيل،  ملصالح 
قضية الاجئن من خال إزالة مخيم اليرموك 
واملخيمات الفلسطينية األخرى في سورية«.

ــــعـــــمـــــل مـــــــن أجـــــل  وأحـــــــصـــــــت »مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـ
فلسطينيا   3521 مقتل  ســوريــة«  فلسطينيي 
منذ انـــدالع الــثــورة السورية فــي مـــارس/آذار 
داخـــل   2017 يــونــيــو/حــزيــران  ولــغــايــة   2011
الحصار  أو  القتالية  األعمال  نتيجة  سورية، 
أو الـــتـــعـــذيـــب حـــتـــى املــــــوت داخــــــل الــســجــون 
ــة عــلــى دروب  ــارج ســـوريـ ــ واملـــعـــتـــقـــات، أو خـ
الهجرة، أو دول الشتات الجديد، مشيرة إلى 
أن العدد الحقيقي للضحايا ربما يكون أكثر. 
ــــل املــخــيــمــات  وأشــــــارت إلــــى مــقــتــل 1868 داخـ
والتجّمعات الفلسطينية، موضحة أن مخيم 

اليرموك »تصّدر قائمة الضحايا«.

تقريرمتابعة

بات القلمون الشرقي 
خاليًا من أي وجود 

للمعارضة بعد تهجيرها

لماذا يدّمر األسد مخيم اليرموك؟

كان عدد الالجئين الفلسطينيين في سورية يبلغ عام 2011 أكثر من 600 
ألف، وفق وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
»أونروا«، موزعين في عموم سورية. وتؤكد مصادر مطلعة أن نحو 
أن ما  إلى  األزمة، مشيرة  البالد على مدى سنوات  باتوا خارج  نصفهم 
بين 100 إلى 120 ألفًا باتوا في بلدان أوروبية، خصوصًا ألمانيا والسويد، 
إذ شهد عام 2015 أكبر موجة لجوء من سورية إلى أوروبا عبر قوارب 

الموت في البحر المتوسط.

نصف فلسطينيي سورية خارجها

إضاءة

محمد أمين

ــقـــوط مــخــيــم الـــيـــرمـــوك  يـــتـــعـــدى سـ
الــــذي يــســتــهــدفــه الــنــظــام الــســوري 
بــحــمــلــة عــســكــريــة عــنــيــفــة، مــجــرد 
السيطرة عليه وطرد تنظيم »داعش« و»جبهة 
ــه، فـــاملـــخـــيـــم الـــــواقـــــع جــنــوبــي  ــنــ الــــنــــصــــرة« مــ
الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمــشــق والـــــذي ُيــوصــف 
»عاصمة الشتات الفلسطيني«، ُيشّكل جزءًا  بـ
الفلسطينين،  والـــتـــاريـــخ  الـــذاكـــرة  مـــن  مــهــمــا 
ــزًا لــقــضــيــة الـــاجـــئـــن الــتــي  ــ ــان رمــ ــ ولـــطـــاملـــا كـ

يستهدف االحتال اإلسرائيلي تصفيتها.
وتصّدر مخيم اليرموك لاجئن الفلسطينين 
واجهة الحدث السوري في الفترة األخيرة، مع 
فلسطينية  ومليشيات  الــنــظــام  قـــوات  إمــعــان 
تابعة لها في تدمير هذا املخيم الذي يسيطر 
ــــش« عــلــى جـــزء كــبــيــر مــنــه، فيما  تنظيم »داعـ
تــســيــطــر »جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة« عـــلـــى جـــيـــب فــي 
آالف  أن  مــصــادر محلية  تؤكد  بينما  شماله، 
املــدنــيــن داخــلــه يــواجــهــون املـــوت فــي ظــروف 
الكارثة اإلنسانية.  السوء تصل حــدود  بالغة 
ولم تتوقف عمليات القصف الجوي واملدفعي 
املاضي من  الخميس  يــوم  اليرموك منذ  على 
فلسطينية  ومــلــيــشــيــات  الـــنـــظـــام  قـــــوات  ِقـــبـــل 
تساندها، ما أدى إلى تدمير نحو 90 في املائة 
مـــن أبــنــيــتــه وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة، تــصــف ما 
»الكارثة«، محذرة من أن استمرار  يجري فيه بـ
القصف أليــام أخــرى يعني تحّول املخيم إلى 
ــى أن هــنــاك  ــامـــل. وتــلــفــت املــــصــــادر إلــ ــار كـ ــ دمـ
ــــوا تحت  عـــشـــرات الــقــتــلــى مـــن املــدنــيــن مـــا زالـ
األنــقــاض، وأنــه تم تدمير مستشفى فلسطن 
بصورة كاملة، وهو املستشفى الوحيد الذي 
كان يقّدم الخدمات الطبية الطارئة إلى أهالي 

املخيم.
الــســوري  للنظام  فلسطيني  مــعــارض  ويــقــول 
إن تــدمــيــر املــخــيــم يعني إلــغــاء جـــزء مــهــم من 
النظام  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  الفلسطينية،  الـــذاكـــرة 
هدفها  ويحقق  اإلسرائيلية،  املصالح  يخدم 
بتصفية قضية الاجئن من خال إزالة مخيم 
اليرموك، واملخيمات الفلسطينية األخرى في 

ال تـــوحـــي الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة حـــول 
يمكن  إيجابية  بأجواء  السوري  الصراع 
أن تدفع الحل السياسي، في ظل استمرار 
مساعي النظام السوري وروسيا للحسم 
عبر العمليات العسكرية، وتحقيق تقّدم 
تـــقـــّرب  لــــن  ــــي مـــكـــاســـب  عـــلـــى األرض، وهـ
الــبــاد مــن الــســام، وفــق املبعوث األممي 
إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، الذي 
حــــذر مـــن أن إدلــــب هـــي الــتــحــدي الكبير 
املـــقـــبـــل. فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، كـــانـــت روســيــا 
ترى أن الواليات املتحدة ال تريد مغادرة 
ــــي الــســوريــة، فــي وقـــت كــانــت فيه  األراضـ
بروكسل تشهد مؤتمرًا للجهات املانحة 
ــم مـــــســـــاعـــــدات ملـــايـــن  ــديــ ــقــ ــلــــى أمـــــــل تــ عــ
الاجئن السورين داخل وخارج الباد.

املكاسب  أن  أمــس  ميستورا  دي  واعــتــبــر 
الــتــي حققها الــنــظــام الــســوري وحــلــفــاؤه 
فــي األيـــام واألســابــيــع األخــيــرة، »لــم تؤد 
إلــى حــل سياسي ولــم تجلب أي تغيير، 
ما حدث هو العكس«، محذرًا من خطورة 
الـــوضـــع فـــي إدلـــــب. دي مــيــســتــورا، وفــي 
السياسة  مــســؤولــة  مــع  صحافي  مؤتمر 
الخارجية في االتحاد األوروبي فيديريكا 
موغيريني، خال مؤتمر دولي للمانحن 
ينظمه االتحاد في بروكسل أمس واليوم 
األربعاء، حذر من أن محافظة إدلب يمكن 
أن تصبح أحــدث منطقة أزمــة في الباد. 
وقال دي ميستورا إن »إدلب هي التحدي 
يــكــون مؤتمر  الــجــديــد«. وأمـــل أن  الكبير 
املــانــحــن »فـــرصـــة أيـــضـــا لــلــتــأكــد مـــن أال 
الــجــديــدة، أو الغوطة  تصبح إدلــب حلب 
مختلفة  األبــعــاد  ألن  الــجــديــدة،  الشرقية 
الجديد مع  الكبير  التحدي  تماما، وهــي 
2,5 مــلــيــون شــخــص«. مــن جهتها، دعــت 
إلــى  موغيريني روســيــا وإيــــران وتــركــيــا 
بــــذل املـــزيـــد مـــن الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل إلــى 
وقـــف إلطــــاق الـــنـــار فـــي ســـوريـــة. وقــالــت 
هي  الرئيسية  »الــرســالــة  إن  موغيريني 
أن سورية ليست رقعة شطرنج، وليست 
في  أمــس  وانــطــلــق  جيوسياسية«.  لعبة 

املــانــحــة على  بــروكــســل مــؤتــمــر للهيئات 
ــل تــقــديــم مـــســـاعـــدات لــخــمــســة مــايــن  أمــ
الجــئ ســـوري يقيمون فــي دول مــجــاورة 
و6,1 ماين نازح داخل الباد. وأوضح 
دبـــلـــومـــاســـيـــون أوروبـــــيـــــون أن »مــجــمــل 
وعود الهبات بلغ 5,6 مليارات يورو في 
أفــضــل في  نتيجة  ونــأمــل تحقيق   ،2017
»لكننا  الــدبــلــومــاســيــون  وتـــابـــع   .»2018

ناحظ بعض الفتور«.
ــان وزراء خــارجــيــة  ــك بــعــدمــا كــ يـــأتـــي ذلــ
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 
دانـــوا روســيــا بسبب مــا قــالــوا إنــه »نمط 
ــر املـــــســـــؤول واملــــزعــــزع  ــيـ مــــن الــــســــلــــوك غـ
ــا إلـــــى املـــســـاعـــدة  ــ ــــوهـ ــقــــرار«، ودعـ ــتــ لــــاســ
فــي حــل الــصــراع فــي ســوريــة، وذلـــك بعد 
اجتماع لهم في كندا. ودعا القائم بأعمال 
وزير الخارجية األميركي جون سوليفان، 
موسكو إلى الكف عن وضع عراقيل أمام 
السام في سورية وإلى القيام بدور في 
الــدائــرة منذ سبع سنوات.  الحرب  إنهاء 
أما وزير الخارجية األملاني هايكو ماس 
ــه لن  فــذكــر أن االجــتــمــاع أكـــد »مـــجـــددًا أنـ
يكون هناك حل سياسي في سورية من 

دون روسيا«.
مــقــابــل ذلــــك، كــانــت روســـيـــا تــرفــع سقف 
ــر خــارجــيــتــهــا  ــ خـــطـــابـــهـــا، إذ اعـــتـــبـــر وزيــ
ســيــرغــي الفـــــروف أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
ليست لــديــهــا نــّيــة ملـــغـــادرة ســوريــة على 
الرغم من قولها إن لديها خططا في هذا 
اإلطــار. وأعلن الفــروف للصحافين بعد 
منظمة  خــارجــيــة  وزراء  مــجــلــس  جــلــســة 
أن موسكو  للتعاون في بكن،  شنغهاي 
قلقة من تصريحات الدول الغربية بأنها 
ليست جاهزة لتقديم املساعدة للمناطق 
النظام.  الــواقــعــة تحت سيطرة  الــســوريــة 
مــن جهته، ادعـــى وزيـــر الــدفــاع الــروســي، 
ســيــرغــي شــويــغــو، بــأنــه »تـــم فــي ســوريــة 
خلق كــل الــظــروف الــضــروريــة الستعادة 

وحدة الباد«.
)فرانس برس، رويترز(

مخاوف دولية على 
مصير إدلب

تشير تقديرات إلى أنه 
لم يبَق في المخيم سوى 

ثالثة آالف مدني

أبو هاشم: عبر تدمير 
اليرموك يكون األسد 

الخادم األمين إلسرائيل

كشفت مصادر مصرية 
عن استعداد القاهرة 

للمشاركة بإرسال قوات 
عربية إلى شمال شرقي 
سورية، شرط أن تقتصر 

مهمتها على حفظ 
األمن وعدم التدخل بأي 

أعمال قتالية

يستمر النظام السوري 
بقصفه على مخيم 

اليرموك، بهدف تدميره، 
في وقت يواصل 

ضغطه على ريف 
حمص الشمالي لدفع 

أهله وفصائل المعارضة 
فيه للقبول بـ»تسوية«

تقرير خدمة من النظام السوري إلسرائيل بتصفية 
قضية الالجئين الفلسطينيين
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  شرق
      غرب

ترامب يصف االتفاق 
النووي بالكارثة

انــتــقــد الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ــرامــــب، خــــال اســتــقــبــالــه نــظــيــره  تــ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
الـــبـــيـــت األبــــيــــض أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، معتبرًا 
ـــب إن  ــرامــ ــ أنــــــه »كـــــــارثـــــــة«. وقــــــــال تـ
ــي مــن  ــفــ ــوقــ ــــون مــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــاس يـ ــ ــ ــنـ ــ ــ »الـ
االتفاق اإليراني، إنه اتفاق فظيع«. 
ــره الـــفـــرنـــســـي  ــيــ ــظــ وأعـــــلـــــن أنــــــه ونــ
القضايا  مــن  لــعــدد  لديهما حــلــول 
وقـــد يــتــوصــان إلـــى اتـــفـــاق قريبا 
بــشــأن إيــــران، مــحــذرًا مــن أن إيـــران 
ستواجه مشاكل أكبر إذا استأنفت 

برنامجها النووي.
)فرانس برس، رويترز(

... وماكرون 
يشدد على أهميته

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أعلن 
مــاكــرون )الــصــورة(، أنــه يرغب في 
احـــتـــواء إيـــــران فـــي املــنــطــقــة، لكنه 
ــنــــووي  ــلـــى أن االتـــــفـــــاق الــ ــدد عـ شــــ
إيــــران قضية مهمة وجـــزء من  مــع 
قــضــيــة أوســــع تــرتــبــط بـــاألمـــن في 
املنطقة. ماكرون، وخال استقباله 
الرئيس األميركي دونالد  من قبل 
تـــرامـــب، فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، أكــد 
املـــتـــحـــدة  والــــــــواليــــــــات  بـــــــــاده  أن 
وسنواجهه  اإلرهــــاب،  »ستهزمان 
وأفريقيا،  والــشــرق  أراضــيــنــا  على 
الشامل  الــدمــار  أسلحة  وسننهي 
ــــران وأي  فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة وإيـ

مكان«.
)االناضول، رويترز(

طهران تهدد برد صارم
ــيــــس اإليــــــرانــــــي حــســن  ــرئــ ــلــــن الــ أعــ
ــه أمـــــس  ــ ــ ــه لـ ــمــ ــلــ ــي كــ ــ ــ روحـــــــــانـــــــــي، فـ
مــن مدينة تبريز، شمال  الــثــاثــاء، 
ــران، أن »أي طـــرف يــريــد  ــ غــربــي إيــ
نـــكـــث الـــعـــهـــود الـــنـــوويـــة يـــجـــب أن 
يــســتــعــد لــلــتــبــعــات الــســلــبــيــة الــتــي 
ســتــعــود عـــلـــيـــه«. واعـــتـــبـــر أن لــدى 
اإليـــرانـــيـــن قـــــدرة عــلــى الـــــرد على 
ــا. مــــن جــهــتــه،  ــائـــهـ ــفـ ــلـ أمـــيـــركـــا وحـ
قــــال أمــــن مــجــلــس األمـــــن الــقــومــي 
اإليراني األعلى، علي شمخاني، إن 
باده ستتخذ إجراءات صارمة في 
حــال قــررت واشنطن إنــهــاء العمل 
بــاالتــفــاق الـــنـــووي، مــشــيــرًا إلـــى أن 
إيران ستنسحب من معاهدة حظر 

انتشار األسلحة النووية.
)العربي الجديد(

روسيا تحذر من التعديل 
أعـــلـــن الـــوفـــد الــــروســــي ملــؤتــمــر منع 
ــار الـــــنـــــووي الــــتــــابــــع لــأمــم  ــشــ ــتــ االنــ
املــتــحــدة فــي جنيف، أمــس الــثــاثــاء، 
أن مــوســكــو وبـــكـــن قــّدمــتــا مــســودة 
بيان يعّبر عن »دعم راسخ« لاتفاق 
ــران، وتـــأمـــان فــي أن  ــ الـــنـــووي مــع إيـ
يحصل على تأييد واسع من املؤتمر. 
ــاكـــوف، املــديــر  ــال فــاديــمــيــر يـــرمـ ــ وقـ
األسلحة  انــتــشــار  مــنــع  الــعــام إلدارة 
الـــروســـيـــة، إن  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
الــنــووي هــش وأي محاولة  االتــفــاق 
لــتــعــديــلــه ســـتـــؤثـــر عـــلـــى نـــظـــام مــنــع 

االنتشار على املستوى العاملي.
)رويترز(

بومبيو يقترب 
من وزارة الخارجية

الخارجية  العاقات  لجنة  صّوتت 
ــيــــوخ األمـــيـــركـــي  ــي مـــجـــلـــس الــــشــ ــ فـ
خيار  دعــم  على  ضئيلة  وبغالبية 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
)الــصــورة(،  بومبيو  مــايــك  بتعين 
ــن املــتــوقــع  ــ وزيـــــــرًا لـــلـــخـــارجـــيـــة، ومـ
تأكيد هذا التعين في املجلس هذا 
األسبوع. وأعطى تأييد السيناتور 

ــول لــبــومــبــيــو  ــ الـــجـــمـــهـــوري رانــــــد بـ
ــيـــرة بــعــد أن كــان  فـــي الــلــحــظــة األخـ
مـــعـــارضـــا لــــه، غــالــبــيــة ضــئــيــلــة لــه. 
وبــات تثبيت بومبيو أمــام مجلس 
الشيوخ ممكنا في حال حصل على 

تأييد ثاثة أعضاء ديمقراطين.
)فرانس برس(

الجبير تولّى اإلعراب عن استعداد السعودية إرسالة قوات إلى سورية )كريستوف سيمون/فرانس برس(

معظم سكان المخيم غادروه )األناضول(

ال يتوقف القصف على اليرموك )ماهر المونس/فرانس برس(

دي ميستورا: تحقيق تقّدم على األرض لن يقّرب سورية من السالم )تييري روج/فرانس برس(
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اليمن: مجزرة جديدة 
للتحالف في حجة 

قتل أكثر من عشرة أشخاص، تقول 
املعلومات األولية إنهم من املدنيني، 
العربي  للتحالف  جراء غارة جوية 
بقيادة السعودية استهدفت محطة 
وقــــود فـــي مــحــافــظــة حــجــة شــمــالــي 

ــرب الـــيـــمـــن، فــجــر أمــــس الـــثـــاثـــاء.  غــ
وكــانــت مــحــافــظــة حــجــة قــد شهدت 
ــــزرة، بــعــد  ــــجـ ــنــــني مـ لـــيـــل األحــــــد اإلثــ
التحالف حفل زفــاف في  استهداف 
راح ضحيته  قـــيـــس،  بــنــي  مــديــريــة 

 وجريحًا.
ً
أكثر من 50 قتيا

)العربي الجديد(

تجّدد اشتباكات فصائل 
الشرعية في تعز 

تــــجــــددت املــــواجــــهــــات بــــني فــصــائــل 
ــيــــة فــي  ــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــ تــــابــــعــــة لـ
محافظة تعز اليمنية أمس الثاثاء. 
وتوقفت الحركة في شوارع املدينة 
بــعــد انــــــدالع مـــواجـــهـــات بـــني قـــوات 
تابعة للقيادي السلفي أبو العباس، 
وقــــوات تــابــعــة لــقــيــادة مــحــور تعز. 
وقالت مصادر في تعز، إن وساطة 
إلى  الجميع  لدفع  تجري  سياسية 
اللجنة  لقرارات  واالنصياع  الحوار 

األمنية بقيادة محافظ املحافظة.
)العربي الجديد(

 
ليبرمان يحذر سورية من 

استخدام صواريخ روسية 
ــلــــي،  ــيــ ــــرب اإلســــرائــ ــحـ ــ قــــــال وزيــــــــر الـ
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، أمـــس الــثــاثــاء، 
فــي  ــرّد  ــ ــيــ ــ ــيــــش االحـــــــتـــــــال ســ إن جــ
حـــال اســتــخــدمــت ســوريــة صــواريــخ 
ــه.  ــراتــ ــائــ ــة روســـــيـــــة ضـــــد طــ ــيــ ــاعــ دفــ
وأضــــاف لــيــبــرمــان، فــي تصريحات 
ــع اإللــــكــــتــــرونــــي لــصــحــيــفــة  ــوقـ ــمـ ــلـ لـ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، إن »مـــا هو 
مهم بالنسبة إلينا هو أن األسلحة 
ــتـــي تــمــنــحــهــا روســـيـــا  الـــدفـــاعـــيـــة الـ
لسورية لن تستخدم ضدنا، وإذا ما 
تم استخدامها ضدنا فإننا سنرّد«. 
وكـــــان لــيــبــرمــان يــــرد عــلــى تــقــاريــر 
تــفــيــد بــنــيــة روســيــا تــزويــد ســوريــة 
ــيـــة  الـــروسـ  »300 »أس  بـــمـــنـــظـــومـــة 

املتطورة.
)األناضول(

تراجع الليكود في 
استطالعات الرأي

ــــاع لــــــلــــــرأي أجــــــري  ــطـ ــ ــتـ ــ كــــشــــف اسـ
ملصلحة القناة اإلسرائيلية الثانية 
أن حــــزب الـــلـــيـــكـــود، الـــــذي يــتــزعــمــه 
ــامـــني نـــتـــنـــيـــاهـــو )الـــــــصـــــــورة(،  ــيـ ــنـ بـ
بعد سلسلة  األولــــى،  للمرة  تــراجــع 
بشكل  تقّدمه  أظــهــرت  استطاعات 
متواصل. وبنّي االستطاع أن حزب 

الليكود بقي متصدرًا، لكنه تراجع 
إلـــى 28 مــقــعــدًا، فــيــمــا حــصــل حــزب 
»هناك مستقبل« )يمني وسط( على 
الصهيوني  واملــعــســكــر  مــقــعــدًا،   20
مــقــعــدًا، وحافظت  »يــســار« على 14 
الــقــائــمــة املــشــتــركــة عــلــى 12 مــقــعــدًا. 
ويـــفـــتـــرض أن تـــجـــرى االنــتــخــابــات 
البرملانية في إسرائيل نهاية 2019، 
مـــا لـــم يــتــم اإلعـــــان عـــن انــتــخــابــات 

مبكرة. 
)األناضول(

»النصرة« تعتقل 
قياديًا في الجيش الحر

»هــيــئــة  ــة لـــ ــعـ ــابـ  تـ
ٌ
اعـــتـــقـــلـــت دوريــــــــــة

ــنــــصــــرة(، أمـــس  ــام« )الــ ــشــ تـــحـــريـــر الــ
الثاثاء، القيادي البارز في الجيش 
الحر، سعيد نقرش، في بلدة سرمدا 
شـــمـــالـــي إدلـــــــب. وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي 
الــجــديــد« أن نقرش دخــل إلــى إدلــب 
بهدف  حديثًا،  التركية  الحدود  من 
لــقــاء بــعــض مــعــارفــه الـــوافـــديـــن مع 
قوافل التهجير القادمة من القلمون 
الشرقي بريف دمشق. ونقرش كان 
»لــواء جيش اإلســـام«، أبرز  لـــ قائدًا 
فصائل داريا العسكرية، قبل أن يتم 
واملدنيني  العسكريني  آخــر  تهجير 

من داريا سنة 2016.
)العربي الجديد(

تونس ـ وليد التليلي

يــتــابــع الــتــونــســيــون مسلسل املــواجــهــة بني 
الحكومة واالتحاد العام التونسي للشغل، 
املنظمة النقابية األكبر في تونس، مع تواتر 
ساعة  بــني  تحدث  أصبحت  التي  التقلبات 
وأخرى. وشهدت ليلة أول من أمس، اإلثنني، 
إعــان  بعد  ومتناقضة  متسارعة  تــطــورات 
قـــيـــادة االتـــحـــاد تــعــلــيــق إضـــــراب األســـاتـــذة 
التعليم  نقابة   

ّ
أن إال  الــــدروس،  واستئناف 

ــّررت  ــ رفـــضـــت ذلــــك بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة، وقـ
مــواصــلــة تعليق الـــــدروس، فــي إشــــارة إلــى 
أنها صاحبة الــقــرار فــي هــذا الــشــأن، داعية 
إلى اجتماع ملسؤوليها للتداول بشأن هذا 
ــيـــادات نــقــابــيــة أن تــوافــق  املـــلـــف. وتـــرّجـــح قـ
ب 

ّ
الــدروس لتجن نقابة التعليم على عــودة 

إحــداث صدع في تماسك املنظمة النقابية. 
وراهنت أطــراف عدة على إضعاف املنظمة 
الــنــقــابــيــة، بسبب خـــاف داخــلــي قــائــم منذ 
املؤتمر األخير لاتحاد الذي شهد صعود 
نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي بــإجــمــاع الــنــقــابــيــني 
ملنصب األمني العام لاتحاد، بعد أن حققت 
األسعد  قائمة  أمــام  قائمته نجاحًا ساحقًا 
اليعقوبي، نقيب األساتذة، والذي ترى هذه 
 حجمه تزايد كثيرًا في السنوات 

ّ
األطراف أن

األخيرة، وهي تراهن على مواجهة نقابية 
حتمية، تأخرت كثيرًا وحان وقت حسمها، 

بحسب رأيها.
ــرأي مــتــنــاقــضــًا كــثــيــرًا مع  ــ وال يــبــدو هـــذا الـ
ــد الــكــاتــب الــعــام املــســاعــد  ــ الــحــقــيــقــة، فــقــد أّك
نجيب  الــثــانــوي،  للتعليم  العامة  للجامعة 
ــود  ــ ــي تـــصـــريـــح إذاعـــــــــــي، وجـ ــ الــــســــامــــي، فـ
خاف داخلي مع املكتب التنفيذي والهيئة 
ــاد، وأنـــــه ســيــعــالــج ضمن  اإلداريــــــــة لـــاتـــحـ
األطر الداخلية، حسب تعبيره، مشددًا على 
 »الــقــطــاع مستقل وقـــراراتـــه تــصــدر فقط 

ّ
أن

بغداد ـ زيد سالم

إلــــى جـــانـــب خــمــســة أحــــــزاب مــســيــطــرة على 
الــعــراق(،  )شمال  كردستان  إقليم  في  الحكم 
أحــزاٌب كردية جديدة لدخول سباق  تسعى 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فـــي الـــعـــراق املــقــررة 
ــار املــقــبــل، إذ يستعد رجــل  فــي 12 مــايــو/ أيـ
األعمال الشاب شاسوار عبد الواحد لخوض 
االنتخابات والحصول على مكان في برملان 
فيما  الجديد«،  الجيل  »حــراك  بحزب  الباد 
إلى  برهم صالح  الــكــردي  السياسي  يتوجه 

تأسيس تحالف »الديمقراطية والعدالة«.
ومّرت كردستان بمعارك سياسية كثيرة مع 
الحكومة املركزية في بغداد، ال سيما إجراء 
سبتمبر/أيلول   25 فــي  االستقال  استفتاء 
املاضي، والذي هدف إلى انفصال اإلقليم عن 
الباد، وفشل باتخاذ رئيس الحكومة حيدر 
الـــعـــبـــادي ســلــســلــة مـــن اإلجــــــــــراءات، أبـــرزهـــا 
ــكـــرديـــة وحــظــر  الــســيــطــرة عــلــى املــــطــــارات الـ
الـــطـــيـــران مــنــهــا وإلـــيـــهـــا، مــمــا أربــــك الــوضــع 
إلى  العراقية  القوات  دخــول  ثم  االقتصادي، 
مدينة كركوك وإبعاد قوات البشمركة عنها. 
الــعــلــم أن األمــــــور عـــــادت شــبــه طبيعية  ــع  مـ
بـــني بـــغـــداد واملــــركــــز، مـــع رفــــع بـــغـــداد حظر 
الطيران، لكن اإلقليم ما زال متمسكًا بنتائج 
فاقت  بنسبة  لانفصال  املــؤيــدة  االستفتاء 

90 في املائة، وهذا ما رفضته بغداد.
ــزاب الــحــاكــمــة فـــي كــردســتــان  ــ ــ ــدا أن األحـ ــ وبـ
متخوفة مــن األحــــزاب الــجــديــدة، وهـــي أمــام 
حــلــبــة قــاســيــة، ال ســيــمــا بــعــد فــشــل حكومة 
اإلقليم في معالجة أهم امللفات، وهي الرواتب 
منقطعة  ظــلــت  الــتــي  للموظفني  املــخــصــصــة 
ــدة تـــــجـــــاوزت الـــســـنـــة، فـــاحـــتـــدم الــــصــــراع  ــ ملــ
ــراد بــاإلصــاح  ــ بـــني الــجــديــد الــــذي وعـــد األكــ
والبناء والسيطرة على الفساد، وبني القديم 
مــراعــاة مصالح شعبه،  برأيه دون  املتمسك 

عــن هــيــئــاتــه اإلداريـــــة الــقــطــاعــيــة«. وأضـــاف 
الــســامــي ›‹نــحــن نــدعــو ملــفــاوضــات جــديــة، 
لكننا ال نــأمــل الــكــثــيــر مــنــهــا، اســتــنــادًا إلــى 
غــيــر  املــــســــؤولــــني  بـــعـــض  تـــصـــريـــحـــات   

ّ
أن

مطمئنة‹‹.
لكن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم 
الثانوي لسعد اليعقوبي أكد أمس الثاثاء 
أن »مــن يــراهــن على أن الــخــاف قــد يتطور 
ويـــصـــل إلــــى حـــالـــة تــضــر بـــاالتـــحـــاد الــعــام 
ــــاف  الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل فـــهـــو واهــــــــم«. وأضـ
اليعقوبي في تصريح صحافي أن »الخاف 
لــيــس جــريــمــة وأن مــصــلــحــة االتـــحـــاد لــدى 

نقابة الثانوي فوق كل اعتبار«.
ــام هـــذا املـــوقـــف، يــذهــب الــكــثــيــرون إلــى  ــ وأمـ
 اتــحــاد الــشــغــل خــســر جولته 

ّ
االعــتــقــاد بـــأن

 هذه 
ّ
هــذه أمــام الحكومة، ولكن الحقيقة أن

املقبلة،  الجولة  إلــى  ترحيلها  تــّم  املــواجــهــة 
الــتــي ســتــكــون بــعــد أيــــام قــلــيــلــة فــقــط، حني 
يلتقي الجميع مجددًا في املفاوضات حول 
األجور. بذلك يعيد االتحاد الكرة إلى ملعب 
الــحــكــومــة، وقـــد يحملها فــشــل املــفــاوضــات 
في حــال لم تستجب للمطالب بعد العودة 
ــلـــدروس، وال ســيــمــا بــعــد إعــان  املــنــتــظــرة لـ
وزراء حكومة يوسف الشاهد أكثر من مرة 
أن إمــكــانــيــات الــدولــة مــحــدودة أمـــام سقف 
ــاتـــذة. وكـــــان مكتب  املـــطـــالـــب الـــعـــالـــي لـــأسـ
الــذي  الــثــانــوي،  الــعــامــة للتعليم  الــجــامــعــة 
اجتمع مساء اإلثنني، شــّدد على »مواصلة 
القطاعية  الــهــيــئــة اإلداريــــــة  قـــــرارات  تــنــفــيــذ 
القاضي بتعليق الدروس وحجب األعداد«.

وحّمل االتحاد الحكومة مسؤولية تعميق 
ــي أبــــعــــادهــــا الــســيــاســيــة  األزمـــــــة الــــعــــاّمــــة فــ
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــصــوصــًا 
بــالــرأي والهروب  االنــفــراد  »بسبب سياسة 
إلى األمام التي تنتهجها الحكومة وبسبب 
ضــربــهــا لــلــتــشــاركــيــة والـــحـــوار االجــتــمــاعــي 
وعجزها عن إيجاد الحلول املناسبة. وهي 
الخطيرة  بتداعياتها  التنّبؤ  أزمــة ال يمكن 
وعلى  الديمقراطية  وعــلــى  االســتــقــرار  على 
الــشــعــب«. ولكن  الــبــاد ومــصــالــح  مستقبل 
ــاد هو  ــحــ املــعــطــى الـــجـــديـــد فـــي مـــوقـــف االتــ
دعوته لـ«إرساء حوار وطني شامل للخروج 
ــذه األزمـــــة، وأّول الــحــلــول تـــبـــدأ، بعد  مـــن هـ
رسم التصّورات ووضع البرامج، بتغييرات 
كبيرة على مستوى املسؤوليات في جميع 

مفاصل الدولة بما في ذلك الحكومة«.
 االتحاد لم يبنّي ما إذا كان الحوار 

ّ
ورغم أن

مــع وعـــود لــم تختلف منذ ســنــوات، أبــرزهــا 
دولــة  ببناء  املتمثل  الــكــردي  الحلم  تحقيق 

مستقلة للقومية.
الــســيــاق، قالت القيادية فــي »حركة  فــي هــذا 
ــكــــرديــــة ســـــــروة عـــبـــد الــــواحــــد،  الـــتـــغـــيـــيـــر« الــ
ــرة الــتــي مــــّر بــهــا إقــلــيــم  ــيـ ــداث األخـ ــ ــ إن »األحـ
كــردســتــان مــن تــأخــر الــرواتــب ومــا آلــت إليه 
ــراء اســتــفــتــاء االنــفــصــال،  ــ ــاع بــعــد إجـ ــ األوضــ
ثــم أزمـــة مــديــنــة كــركــوك وســيــطــرة الحكومة 
ــا أثـــــــــــرت عـــلـــى  ــهــ ــلــ االتـــــــحـــــــاديـــــــة عــــلــــيــــهــــا، كــ
جــمــهــور الــحــزبــني الــحــاكــمــني، وهــمــا الــحــزب 
ــــذي يــتــزعــمــه  الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الـ
بــارزانــي،  مسعود  لإلقليم  السابق  الرئيس 
وحزب االتحاد الوطني الذي يقوده كوسرت 
رسول، بعد وفاة رئيس الجمهورية السابق 
ــذه األحـــــــداث إلــى  جــــال طــالــبــانــي، وأدت هــ
ضعف جمهورهما وتوجههم نحو األحزاب 
الجديد  الجيل  حــزب  مثل  الجديدة  الكردية 
العدالة واملــســاواة«. وأضــافــت، في  وتحالف 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »األحـــــزاب  حـــديـــٍث لـــ
ــًا، لــــن تــحــظــى بــنــفــس عـــدد  ــيـ ــالـ الـــحـــاكـــمـــة حـ
املــقــاعــد الــبــرملــانــيــة خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة«، 
مــرّجــحــة »هــبــوط عـــدد مــقــاعــد الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني من 27 مقعدًا إلى 18، واالتحاد 
ــقـــاعـــد«. وأشـــــــارت إلــــى أن  مـــن 21 إلــــى 10 مـ

ــــاءات صــنــاديــق  وضــعــهــا، والــخــضــوع إلمــ
ــان إلــــى الــتــعــلــيــمــات  ــهــ املــــال الـــدولـــيـــة واالرتــ
االتحاد  وأشـــار  شعبنا«.  ملصالح  املــعــاديــة 
التعليم  أزمــة   »الحكومة استخدمت 

ّ
أن إلى 

ات 
ّ
ملف معالجة  فــي  فشلها  عــلــى  للتغطية 

عدة، ولانتقام من موقف االتحاد املطالب 
ــاء جــــديــــدة فــــي مـــفـــاصـــل الـــدولـــة  ــ  دمــ

ّ
بـــضـــخ

والحكومة«.
ولــــكــــن هـــــل ســــيــــذهــــب االتــــــحــــــاد إلـــــــى هــــذه 
املــواجــهــة مــوحــدًا وقــويــًا؟ وهــل هــو مسنود 
ــقــــوى  ــاف الـــســـيـــاســـيـــة والــ ــيـــ مــــن بـــقـــيـــة األطـــ
 الــطــبــوبــي 

ّ
ــبــــاد؟ الـــثـــابـــت أن املـــهـــمـــة فــــي الــ

ــشـــاورات مــاراثــونــيــة فـــي األيـــام  دخـــل فـــي مـ
ــع قــــــادة أحـــــــزاب ومـــــع الـــبـــرملـــان  األخــــيــــرة مــ
ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة قــبــيــل اإلعـــــــان عــن 
لوحده  يحمل  أنــه  ويــبــدو  منظمته،  موقف 
عبء إضعاف حكومة الشاهد قبل اإلجهاز 
 »الــجــبــهــة الــداخــلــيــة في 

ّ
عــلــيــهــا، مـــؤكـــدًا أن

الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة عــلــى املــنــاطــق املــتــنــازع 
عليها في محافظات متفرقة، ستؤثر بشكل 
كــبــيــر عــلــى أعــــــداد املـــقـــاعـــد الــبــرملــانــيــة لكل 
، للحزب الديمقراطي 

ً
األحزاب الكردية. فمثا

العراقي،  البرملان  في  نائبًا   25 الكردستاني 
منهم 8 نـــواب مــن املــنــاطــق املــتــنــازع عليها، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــحـــزب ســيــتــأثــر بــاملــرحــلــة 
املقبلة، ألن إدارة املناطق املتنازع لم تعد بيد 
الجديدة  »األحـــزاب  أن  كــردســتــان«. وتابعت 
لــن تؤثر على عــدد مقاعد األحـــزاب القديمة 
ــلـــة عــن  ــكــــون بـــديـ ــن تــ ــ داخـــــــل كــــردســــتــــان، ولــ
املقاعد  سيحّدد  من  لكن  الحاكمة،  األحـــزاب 
والنتائج. نحن نرى أن املشاركة ستكون أقل 

بكثير عن االنتخابات املاضية«.
الـــكـــردي، مشتاق  الـــشـــأن  فـــي  الــبــاحــث  ورأى 
رمــضــان، أن »الــشــارع الــكــردي متوجه حاليًا 
سنوات،  منذ  الحاكمة  الــوجــوه  تغيير  نحو 
ــرار  ــكــ ــن تــ ــ ــة مــ ــ ــحــ ــ ــة جـــــــزع واضــ ــ ــالـ ــ ــاك حـ ــنــ ــهــ فــ
املــســؤولــني منذ مــدة طويلة فــي كــردســتــان«. 
ــزاب  »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »األحــ ــاف لـــ وأضــ
ــزال مــســيــطــرة عـــلـــى نــفــوذهــا  ــ الـــقـــديـــمـــة مــــا تــ
التوجه  أن  إال  نسبية،  بــصــورة  وجمهورها 
الكردي نحو  الشعب   على تحّرك 

ّ
يــدل العام، 

وتحجيم  الحاكمة  الوجوه  وتغيير  التبديل 
الحزبني الحاكمني، وإعطاء فرصة للحركات 
الـــجـــديـــدة«. ولــفــت إلـــى أن »االنـــتـــقـــادات بــدت 
واضــحــة خــال األيـــام املــاضــيــة، حــني باشرت 
األحزاب بالدعاية االنتخابية في 14 أبريل/
نيسان الحالي، فوجد كثيرون لو أن األحزاب 
وجهت أموال الدعاية نحو سّد العجز املالي 
في الحكومة لكان أفضل، ال سيما أن اإلقليم 
يــعــانــي مــنــذ حــوالــى ســنــة مــن تـــردي الــوضــع 

االقتصادي«.
إضافة إلى ذلك، شرعت قوائم عربية مشاركة 
في االنتخابات بفتح مكاتب لها في مناطق 
بقيادة  النصر«  »تحالف  أبــرزهــا  كــردســتــان، 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والذي 
دفــع بــــ24 مرشحًا، 9 منهم فــي أربــيــل و9 في 
السليمانية و6 في دهــوك، فيما استعد تيار 
الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم بقائمة 
فيما  بـــ17 مرشحًا،  السليمانية  في محافظة 
تواجد 6 مرشحني أكراد داخل التيار الوطني 
الوطنية  ائتاف  العراقية. ويشارك  للعشائر 
ــذي يــتــرأســه نــائــب الــرئــيــس الــعــراقــي أيـــاد  الــ
عــاوي بتسعة مرشحني أكــراد باالنتخابات 
في إقليم كردستان، خمسة منهم في محافظة 

أربيل وأربعة في محافظة السليمانية.

 عن اتفاق قرطاج، فإنه يصّر 
ً
الشامل بديا

بـــوضـــوح عــلــى تــغــيــيــر الــحــكــومــة، وهــــو ما 
 املـــواجـــهـــة املـــبـــاشـــرة قـــد اقــتــربــت 

ّ
يــعــنــي أن

»الحكومة   
ّ
أن االتــحــاد  اعتبر  وقــد  بالفعل. 

ات الكبرى، ما 
ّ
مصّرة على االستفراد بامللف

ل ضربًا للتشاركية، إذ اختارت السعي 
ّ
يمث

إلى فرض خيارات التفويت في املؤّسسات 
العمومية والعمل على إثقال كاهل األجراء 
بأعباء جديدة، وتحميلهم  الشعب  وعموم 
في  يــشــاركــوا  لــم  فشل سياسات  مسؤولية 

لأحزاب  ستكون  املقبلة،  الكردية  »املرحلة 
التي تحمل وجــوهــًا شابة ورؤى  الــجــديــدة، 
وحاجات  الواقع  تناسب  متطورة  سياسية 

املكّون الكردي«.
من جانبها، أكدت النائبة في البرملان العراقي 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة 
نجيب، أن »فشل االستفتاء ترك شعورًا أقرب 
لــدى األكــــراد، سيؤثر على  إلــى خيبة األمـــل 
نسبة مشاركتهم في االنتخابات«، مبينة أن 
»املواطن الكردستاني، بطبيعة الحال، لديه 
ــــى هـــي القضية  مــشــكــلــتــان رئــيــســيــتــان األولـ
الكردية وتحقيق حلم االستقال، وهذا فشل 
الثانية  أمــا القضية  املــاضــيــة،  الــفــتــرة  خــال 
فهي الظروف املعيشية وهذه تدهورت بعد 
ـــد غضبًا واضحًا 

ّ
إجـــراء االســتــفــتــاء، مما ول

لدى األوساط الشعبية الكردية«.
ــديـــد« إن »ســيــطــرة  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وقـــالـــت لـ

تصريح  وكـــان  مــوحــدة«.  الشغيلة  املنظمة 
الغنوشي،  راشــد  النهضة«،  »حركة  رئيس 
ــذا اإلطــــــــــار، الفــــتــــًا، حــني  ــذ أيــــــــام، فــــي هــــ ــنـ مـ
 الـــدروس ستعود إلــى نسقها 

ّ
أشــار إلــى أن

لطمأنة  املناسب  الــقــرار  واالتــحــاد سيتخذ 
 
ّ
التونسيني، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن

»الدعوة لتغيير الحكومة ليست جريمة في 
بلد ديمقراطي«، وهــو ما يؤكد مــرة أخرى 
على ما أوردته »العربي الجديد« منذ فترة 
 »النهضة« أعطت الضوء األخضر 

ّ
أن حول 

لتغيير الحكومة، وأن تخّوفها الوحيد كان 
بسبب االنتخابات. ولكن املاحظ في الوقت 
نفسه، هو أن الجميع بقي يتفّرج على هذا 
الــصــراع بني االتــحــاد الــذي تصاعدت قوته 
ــرة، وبـــني  ــ ــيـ ــ ــهــــر األخـ ــت فــــي األشــ ــ بــشــكــل الفـ
ــل في 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، وكـــــأن الـــهـــدف كــــان يــتــمــث

إضــعــاف اإلثــنــني معًا وانــتــظــار مــا ستؤول 
إليه املعركة.

انتخابات جنوب لبنان

للعودة إلى قاعه األساسية في الجنوب من 
دون آمـــال كــبــيــرة بــقــدرتــه عــلــى الــوصــول إلــى 
البرملان. اليسار الذي انطلق من الجنوب في 
احتكار  ملــواجــهــة  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
شــركــة »الـــريـــجـــي« لـــزراعـــة الــتــبــغ، ومــواجــهــة 
سوء التوظيف واملعاملة في معمل »غندور« 
فـــــي بـــــيـــــروت وبـــعـــمـــلـــيـــات مــــقــــاومــــة نـــوعـــيـــة 
فـــي سبعينيات  االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي  ضـــد 
 
ً
ــات مـــؤهـــا ــ ــقــــرن املــــاضــــي، بـ وثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــ
للرجوع إلى الجنوب. مع العلم أنه لو اتحدت 
اللوائح املعارضة، خصوصًا اليساريني، لكان 
بــاإلمــكــان الــحــديــث عــن احــتــمــاالت لــاخــتــراق. 
مظلة  تحت  أكثر  عمل  الشيوعي  الحزب  لكن 
ــو ما  »حــــزب الـــلـــه« فـــي الــســيــاســة الــعــامــة، وهـ
أدى إلــــى ابــتــعــاد أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن الــقــواعــد 
وتنحصر مشكلة  األم.  الحزب  عن  الشيوعية 
الحزب الشيوعي مع »حــزب الله« في املوقف 
االجــتــمــاعــي االقــتــصــادي ال الــســيــاســي الــعــام، 
أكــــان فــي املــوقــف مــن ســـاح الــحــزب والــحــرب 
الــســوريــة أم فــي مــمــارســات »حــــزب الــلــه« في 
الـــدولـــة في  الــلــبــنــانــي كمهيمن عــلــى  الـــداخـــل 

معظم مؤسساتها.
في دائرة الجنوب األولى )صيدا جزين(، التي 
تضّم 5 مقاعد نيابية، مقعدان سنّيان لصيدا، 
لجزين،  كاثوليكي  وآخــر  مارونيان  ومقعدان 
تتنافس 4 لوائح. الئحة »صيدا وجزين معًا« 
مع  الــحــّر«  الوطني  »الــتــيــار  لتحالف  التابعة 
صيدا  بلدية  ورئــيــس  اإلســامــيــة«  »الجماعة 
غير  في مشهد  الــبــزري،  عبدالرحمن  السابق 
وجــدوا  الذين  للعونيني،  خصوصًا  اعتيادي 
ــا، 

ّ
أنــفــســهــم مــتــحــالــفــني مـــع أحـــفـــاد حــســن الــبــن

أي مع الجماعة اإلسامية )الجناح اللبناني 
ــلـــمـــني( فــــي صـــــــورة مــنــاقــضــة  لـــــإلخـــــوان املـــسـ
لــخــطــابــهــم الـــســـيـــاســـي املـــســـيـــحـــي الــطــائــفــي 

بيار عقيقي

الجنوب  فــي  االنتخابية  للمعركة 
املقبل،  مــايــو/أيــار   6 فــي  اللبناني 
بــعــد خـــاص، خــصــوصــًا مــع تــحــّول 
مناطق  إلــى  فيه  اليسارية  املعاقل  من  الكثير 
»حـــزب الــلــه«  خــاضــعــة عــســكــريــًا وســيــاســيــًا لــــ
ــة أمــــل« بـــدرجـــة ثــانــيــة،  ــركـ بـــدرجـــة أولــــى و»حـ
ــا،  ــاتـــهـــمـ ــيـ ــارات مــتــعــلــقــة بـــحـــســـب أدبـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ العـ
لم  ذلــك  لكن  الــعــدّو اإلسرائيلي.  بالصراع مع 
يمنع تحول الجنوب لساحة صراعات محلية 
ظــهــرت فــي االنــتــخــابــات البلدية األخــيــرة عام 
األمنية،  األحــــداث  مــن  الكثير  ورافــقــهــا   ،2016
 عـــن الـــنـــزاعـــات فـــي صـــفـــوف الــحــلــفــاء، 

ً
فـــضـــا

خصوصًا بني »التيار الوطني الحّر« و»حركة 
أمل«، في جزين وبعض بلديات الزهراني. مع 
ذلــك، فــإن فــرص حصول الكثير مــن األطـــراف، 
املعترضة على »حزب الله« و»أمل« و»الوطني 
الـــحـــر«، عــلــى مــقــاعــد نــيــابــيــة، تــبــدو معقولة، 
وذلـــك رغـــم تلميح نعيم قــاســم، نــائــب األمــني 
الــعــام لــحــزب الــلــه، وغــيــر مــن قــيــادات الــحــزب، 
مــثــل الــنــائــب نــــواف املـــوســـوي، إلـــى أن بعض 
»حــزب الــلــه« و»أمــــل« هم  الــلــوائــح املــنــافــســة لـــ
»مــــن املـــدعـــومـــني مـــن الـــســـفـــارات ومــحــمــد بن 
ــان«، فـــي اتـــهـــام تــقــلــيــدي ومـــتـــكـــرر لكل  ــمـ ــلـ سـ
مــن يــعــارض حــزب الــلــه. ويعتبر »حــزب الله« 
و»أمل« أن للجنوب أهمية خاصة وأساسية، 
فــي مواقع  »إراحــة نفسهما«  لـــ ومــع سعيهما 
عـــدة، ســـواء فــي الــزهــرانــي وصـــور والنبطية 
وبنت جبيل، فإنهما يتركان للمنافسة مجااًل 
فـــي صــيــدا وجـــزيـــن ومــرجــعــيــون وحــاصــبــيــا، 
على أنها منافسة ال تضّرهما، ال على صعيد 
املــقــاعــد الــنــيــابــيــة وال عــلــى صــعــيــد االنــتــشــار 
الشعبي. أّما بالنسبة لليسار، فإنه أمام  فرصة 

ــثـــورات الــعــربــيــة ووصــفــهــا  واملـــحـــرض عــلــى الـ
»الـــخـــراب الـــعـــربـــي« و»الـــخـــريـــف الـــعـــربـــي«.  بــــ
كثيرًا،  جزين  تعنيهم  العونيني  أن  العلم  مــع 
قـــــال رئــيــس  ــي عـــــام 2008،  فــ أنـــــه  خـــصـــوصـــًا 
»التيار الوطني الحر« وزير الخارجية جبران 
ــه »يـــعـــمـــل الســـتـــعـــادة جـــزيـــن مــن  ــ ــيـــل، إنـ بـــاسـ
أمــل« تحديدًا، وهو  الحلفاء«، أي مــن »حــركــة 
مـــا أدى إلــــى انــتــصــار كــاســح لــلــعــونــيــني، في 
 2010 البلدية  ثــم   2009 النيابية  االنتخابات 
فــي جــزيــن، على حساب »أمـــل«. بالتالي، فإن 

املشوه،  النسبي  الجديد  االنتخابي  القانون 
»حركة أمل« إلى  يتيح املجال لعودة جزئية لـ

القضاء عبر املرشح إبراهيم عازار.
في املقابل، تبرز الئحة »لكل الناس« التابعة 
لــتــحــالــف »حـــــزب الـــلـــه« و»أمـــــــل« و»الــتــنــظــيــم 
الشعبي الــنــاصــري«، فــي صــورة شبه مؤكدة 
لــعــودة أســامــة ســعــد إلـــى تــحــت قــبــة الــبــرملــان، 
ــلـــة. كـــمـــا تــبــرز  ــويـــل دورة كـــامـ ــيـــاب طـ بـــعـــد غـ
التابعة  املكتملة،  التغيير« غير  »قــدرة  الئحة 
ــقــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، والـــســـاعـــيـــة لــخــطــف  »الــ ـــ لــ

»القوات«،  لـ بالنسبة  جزين.  في  نيابي  مقعد 
فـــإن الــعــودة إلـــى جــزيــن أو شـــرق صــيــدا، بعد 
ســقــوطــهــم الــعــســكــري فــيــهــا عــــام 1985، زمــن 
أمــر »عــاطــفــي« بدرجة  اللبنانية، هــو  الــحــرب 
أولى. أّما »تيار املستقبل«، فيخوض معركته 
الصيداوية في عقر داره ومسقط رأس رئيس 
ــيـــق الــــحــــريــــري، بــائــحــة  الـــــــــوزراء األســــبــــق رفـ
ــة« بــالــتــحــالــف مــــع نــجــل  ــرامــ ــكــ »الـــتـــكـــامـــل والــ
ــو إدمـــون  ــد قــيــاديــي »حــــزب الــكــتــائــب« وهـ أحـ
رزق، الــذي كــان أحــد أبــرز رجــال الرئيس أمني 

الــجــمــيــل أيـــــام رئـــاســـتـــه الــجــمــهــوريــة )1982 
املــقــعــد  لــلــمــحــافــظــة عــلــى  فـــي مــســعــى   ،)1988
النيابي لبهية الحريري، عّمة رئيس الحكومة 
سعد الحريري. ويبلغ عدد الناخبني في هذه 
املقيمني  من   119909 ناخبًا،   122382 الــدائــرة 

و2473 سيصّوتون في الخارج.
الثانية )صــور الزهراني(،  في دائــرة الجنوب 
التي تضّم 7 مقاعد نيابية، 4 مقاعد شيعية 
كاثوليكيا  وآخــر  شيعيني  ومقعدين  لــصــور، 
للزهراني، تتنافس الئحتان، واحدة مكتملة، 

وهي الئحة »األمل والوفاء« التابعة لتحالف 
»حـــزب الــلــه« و»أمـــــل«، فــي مــقــابــل الئــحــة غير 
مكتملة بعنوان »معًا نحو التغيير«، املدعومة 
من مستقلني وقوى يسارية و»التيار الوطني 
الائحة ملحاولة خطف  الــحــّر«. وتسعى هــذه 
إمــا مقعد شيعي لرياض  مقعد واحـــد، وهــو 
مقعد  أو  األســعــد على حساب علي عسيران، 
كاثوليكي لوسام الحاج، على حساب ميشال 
موسى. مع العلم أن الرقم األصعب في منطقة 
نبيه  النيابي  املجلس  رئــيــس  هــو  الــزهــرانــي، 

بـــري، الـــذي ال يــخــوض مــعــركــة نــيــابــيــة، بقدر 
خوضه معركة االستمرار في رئاسة املجلس، 

إثر تداول أنباء عن مسعى لتغييره بعد 
الناخبني  عــدد  ويبلغ  النيابية.  االنــتــخــابــات 
الــدائــرة 304217 ناخبًا، 296242 من  في هــذه 

املقيمني، و7975 سيصّوتون في الخارج.
ــرة الـــجـــنـــوب الـــثـــالـــثـــة )بـــنـــت جــبــيــل -  ــ ــ فــــي دائـ
مناطق  وهي  ومرجعيون،  النبطية حاصبيا 
عمق الجنوب والشريط الحدودي(، التي تضّم 
لبنت  مقاعد شيعية  ثاثة  نيابيًا،  مقعدًا   11

جــبــيــل وثـــاثـــة شــيــعــيــة لــلــنــبــطــيــة، وشــيــعــيــان 
فـــي حــاصــبــيــا  ــّي ودرزي وأرثـــوذكـــســـي  ــنـ وسـ
ومرجعيون، تتنافس الئحة »األمــل والوفاء« 
ــلــــه« و»أمــــــــل« و»الــــحــــزب  »حــــزب الــ الـــتـــابـــعـــة لـــــ
ــــزب الـــســـوري  ــــحـ ــراكــــي« و»الـ ــتــ الـــتـــقـــدمـــي االشــ
القومي االجتماعي« و»حزب البعث«، والئحة 
ــنــــوب يـــســـتـــحـــق« املــــدعــــومــــة مــــن »تـــيـــار  »الــــجــ
و»الحزب  الحّر«  الوطني  و»التيار  املستقبل« 
ــة »شــبــعــنــا  الــديــمــقــراطــي الــلــبــنــانــي«، والئـــحـ
ــقــــوات  »الــ ـــ حـــكـــي« غـــيـــر املـــكـــتـــمـــلـــة، الـــتـــابـــعـــة لــ
مدنية،  ومــجــمــوعــات  ومستقلني  الــلــبــنــانــيــة« 
ــد لــلــتــغــيــيــر« الــتــابــعــة  ــ ــــوت واحــ والئــــحــــة »صــ
والــيــســار  يــســاريــة  ومــجــمــوعــات  للشيوعيني 
الــديــمــقــراطــي، والئــحــة »فــيــنــا نــغــّيــر« التابعة 
األسعد،  وأحمد  ومستقلة  مدنية  ملجموعات 
نــجــل رئــيــس املــجــلــس الــنــيــابــي الـــراحـــل كامل 
األســعــد، والئــحــة »كلنا وطــنــي« الــتــي تشارك 
فــي تــلــك الـــدائـــرة مــن ضــمــن مــشــاركــتــهــا فــي 9 
دوائر في لبنان. في هذه الدائرة، من املفترض 
احتدام املعركة في حاصبيا ومرجعيون، لكن 
»حزب الله« و»أمل«،  تعّدد اللوائح املنافسة لـ
مقعدين  في  واردة  الخرق  إمكانية  يجعل  قد 
على األكــثــر، وتــحــديــدًا فــي مقعد ســنــّي وآخــر 
أرثــوذكــســي، وذلـــك إثـــر فــشــل املــفــاوضــات في 
توحيد صفوف املعارضني في الئحة واحدة. 
الله« أن االمتداد الطبيعي  كما يعتبر »حزب 
له في تلك املنطقة بمواجهة »إصبع الجليل« 
الهرمل،  بعلبك  كمعركة  أساسي  هو   ،

ّ
املحتل

اطمئنانه  وينبع  للبنان.  الشرقية  الجهة  من 
أكــثــر فــي تلك الــدائــرة مــن تشتت املــعــارضــني. 
وتــشــهــد الــــدائــــرة هــــذه مــشــاركــة رئــيــس كتلة 
ــة« مـــحـــمـــد رعــــــد )املـــمـــثـــل  ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ »الــــــوفــــــاء لـ
الــشــخــصــي لـــأمـــني الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه حسن 
ــــاوالت الـــحـــوار والــجــلــســات  نــصــر الـــلـــه، فـــي طـ
نيابي في  املنافسة على مقعد  النيابية(، في 
النبطية، مع شبه إقرار بفوزه املحتوم. ويبلغ 
من   451759 نــاخــبــًا،   460491 الــنــاخــبــني  عـــدد 

املقيمني و8732 سيصّوتون في الخارج.

اعتصام ألساتذة التعليم الثانوي في تونس في مارس الماضي )األناضول(

األحزاب الجديدة تهّدد األحزاب القديمة نسبيًا )صافين حامد/فرانس برس(

عودة أسامة سعد للبرلمان مرجحة )حسين بيضون(

تشكل االنتخابات النيابية اللبنانية في الجنوب فرصة لليسار اللبناني للبروز من دون آمال كبيرة 
النيابية.  البرلمان، في ظّل سيطرة حزب اهلل وحركة أمل على المنطقة ومقاعدها  بدخول 
أما التيار الوطني الحّر وتيار المستقبل، فواثقان من المحافظة على الحّد األدنى لوجودهما 

في إحدى دوائر الجنوب، خصوصًا أن صيدا هي مسقط رأس آل الحريري المهددين بخسارة 
مقعد من أصل اثنين مخصصين لها في البرلمان، وسط معركة بين تياري ميشال عون ونبيه 

بري، وهما المتحالفان في أماكن أخرى مثل بعبدا
قضية

محاولة للتشويش على 
»دولة حزب اهلل«

تحالف العونيون 
مع اإلخوان المسلمين 

بعد التحريض ضدهم

لو اتحدت اللوائح 
المعارضة، لكان 
االختراق ممكنًا

اتهم االتحاد الحكومة 
باستخدام أزمة التعليم 

للتغطية على فشلها

فشل االستفتاء 
عزز الشعور بخيبة 
األمل لدى األكراد

يبدو أن المواجهة 
المباشرة بين الحكومة 

التونسية واتحاد الشغل 
قد اقتربت، وال سيما في 

ظّل إصرار األخير على 
تغيير الحكومة

دخلت أحزاب جديدة 
ساحة الصراع االنتخابي 
في كردستان العراق، 

رافعة رايات التحّدي 
بوجه األحزاب الحاكمة 

في اإلقليم

الجنوب  بنت جبيل في  دائرة  اهلل عن  لحزب  المعارض  المرشح  تعرض 
األحد  يوم  المبرح  بالضرب  العتداء  )الــصــورة(،  األمين  علي  اللبناني، 
على  شقرا،  قريته  في  الماضي 
رفعه الفتة  شابًا خالل   30 نحو  يد 
ــه.  رأس مسقط  فــي  لــه  انتخابية 
واتهم األمين حزب اهلل باالعتداء، 
وقد تقدم بدعوى قضائية ضد 
اللبناني  القضاء  ــام  أم اهلل  حــزب 
وقد  القتل«.  »محاولة  بتهمة 
وضعت مصادر لحزب اهلل الحادثة 
التي  العادية  »الحوادث  إطار  في 

تتخللها الحمالت االنتخابية«.

اعتداء على مرشح معارض للحزب

رصد متابعة
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تصعيد في وجه التحالف أم في الداخل؟

اليمن بعد مقتل الصماد

مّد الصماد 
حلقة وصل مع قيادات 

مؤتمرية كبيرة 

صنعاء ــ العربي الجديد

مــن  جديــدة  مرحلــة  أن  يبــدو 
بــدأت  قــد  اليمــن  فــي  الحــرب 
العربــي  التحالــف  باســتهداف 
بقيــادة الســعودية ألول مــرة قيــادة حوثية 
كان  الــذي  الصمــاد  بحجــم صالــح  كبيــرة 
املطلــوب رقــم 2 بعــد زعيــم الجماعــة عبــد 
امللــك الحوثــي فــي قائمــة ســعودية أعلنــت 
الصمــاد  أن  مــن  الرغــم  أشــهر. وعلــى  قبــل 
والسياســي  العســكري  بامللفــن  يمســك  ال 
للجماعــة أو حتــى مســار املفاوضــات، ولــم 
يكن للرجل تأثير مباشر فيهم، وال يتوقع 
أن يكــون ملقتلــه تأثيــر علــى مســار الحــرب 
املباشــر أكثــر مــن توجيــه رد انتقامــي مــن 
توقــع  يصعــب  التحالــف  إلــى  الحوثيــن 
حجمه وطبيعته، فإن رمزية مقتل الصماد 

بذاتها هي األهم، وذلك ألكثر من اعتبار.
االعتبــار األول يعــود إلــى شــغل الصمــاد 
مــا يفتــرض أنــه منصــب يتمتــع بســلطات 
الجماعــة،  فــي مناطــق  رئيــس جمهوريــة 
اختــراق  نتيجــة  قتــل  ســواء  وذلــك 
أو  الجماعــة  ألمــن  العربــي  التحالــف 
ــل 

ّ
بســبب تفريــط الجماعــة فــي أمــن مــن مث

وجههــا السياســي أمــام املواطــن اليمنــي 
صالحيــات.  بــدون  مســؤولية  وتحّمــل 
الرجــل  اســتهداف  أن  االعتبــارات  ثانــي 
عــن  مؤكــدة  شــبه  أخبــار  ظــل  فــي  جــاء 
العاصمــة  فــي  حوثيــة  ســعودية  لقــاءات 
أمــا  املاضــي.  الشــهر  مســقط  الُعمانيــة 
ثالــث االعتبــارات فيرجــع إلــى أن تصفيــة 
خالفاتــه  كانــت  وقــت  فــي  أتــت  الصمــاد 
مــع رؤوس كبيــرة داخــل جماعتــه تفوقــه 
مقربــة  وتعــّد  قراراتهــا،  فــي  وقــوة  نفــوذًا 
مــن طهــران علــى عكس الصمــاد، قد بلغت 

درجة غير مسبوقة.
)املجلــس  رئيــس  الصمــاد  صالــح  بــدأ 
السياسي األعلى( السلطة املوازية لسلطة 
ســيطرة  مناطــق  فــي  الجمهوريــة  رئيــس 
العمليــة  حياتــه  اليمــن  مــن  الحوثيــن 
مدرســا وخطيبــا فــي مســجد منطقتــه، ثــم 
الدولــة  مــع  الحوثيــن  حــروب  فــي  شــارك 
بــدءًا مــن الحــرب الثالثــة، ليتصّعــد فجــأة 
إلــى رئيــس للمجلــس السياســي لجماعــة 
الحــرب  بعــد  )الحوثيــون(  اللــه  أنصــار 
الربيــع  تطــورات  إطــار  وفــي  السادســة، 
الــذي  اليمنــي 2011، خلفــا لصالــح هبــرة 
السياســي  املشــهد  عــن  الجماعــة  غّيبتــه 
اليمنــي ألســباب غامضــة حتــى اآلن، وفــي 
قفــزة أخــرى تعــن مستشــارًا للرئيس عبد 
ربــه منصــور هــادي بضغــط جماعتــه بعد 
يومن على دخولها صنعاء في سبتمبر/ 
 2016 آب  أغســطس/  ومنــذ   ،2014 أيلــول 
)وهــو بعمــر 37 عامــا فقــط( أصبح رئيســا 
رئيســا  أي  األعلــى  السياســي  للمجلــس 
موازيــا للرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور 

مســاء اإلثنــن وهــو ينعى الصمــاد، بينما 
 3 الحــداد  الوطنــي  الدفــاع  مجلــس  أعلــن 
أيام وتنكيس األعالم ملدة 40 يوما، وأعلن 
القصــوى  والجاهزيــة  االســتنفار  حالــة 
جميــع  فــي  التفتيــش  نقــاط  وانتشــرت 

شوارع صنعاء بكثافة.
لطاملا اتهمت قيادات حوثية الصماد بأنه 
مقــرب مــن الرئيــس الســابق علــي عبداللــه 
صالح وحزب املؤتمر، وهي تهمة حقيقية 
مقارنــة بقيــادات الجماعــة اآلخريــن الذيــن 
 
ً
تعاملــوا مــع رئيس املؤتمر باعتباره قاتال
قبــل  الحوثــي  حســن  الجماعــة  ملؤســس 
أي اعتبــار آخــر، بينمــا مــّد الصمــاد حلقــة 
قبــل  كبيــرة  مؤتمريــة  قيــادات  مــع  وصــل 

الحوثيــن  ســيطرة  مناطــق  فــي  هــادي 
يمــارس  ال  رئيــس  أنــه  أي  اليمــن،  شــمال 
مســلوب  رئيــس  أنــه  أو  عمليــا،  الرئاســة 
املجلــس  أعلــن  والقــرار.  الصالحيــات 
السياسي األعلى مقتل رئيسه في بيان له، 
 بتعيــن مهــدي املشــاط خلفــا 

ً
صــدر مذيــال

لــه مســاء يــوم اإلثنــن 23 إبريــل/ نيســان، 
أي بعــد أيــام علــى مقتلــه بـــ3 غــارات نفذها 
التحالــف ظهــر يــوم الخميــس 19 إبريــل/ 
نيســان علــى مدينــة الحديــدة غــرب اليمن، 
حســب مــا أكــد عبدامللــك الحوثــي الــذي لــم 
يظهــر مهــزوزًا ويقــرأ كلمته من ورقة يرّكز 
نظــره عليهــا وليــس علــى الكاميــرا فــي أي 
عليــه  بــدا  كمــا  ســابق  تلفزيونــي  خطــاب 

مقتل صالح مطلع ديســمبر/ كانون األول 
املاضــي وبعده، لكن الجماعة عندما كانت 
تريــد إيصــال رســائلها إلــى صالــح تختــار 
قيــادات  للمهمــة،  منهــا  أخــرى  قيــادات 
القيــود  مــن  والتحــرر  بالعدائيــة  تتمتــع 
والحساســية التي تفرضها عالقة حليفن 

في مرحلة حرب.
فــي الفتــرة األخيــرة حــاول الصمــاد العمــل 
موظــف  كرئيــس  وليــس  للدولــة  كرئيــس 
بمعارضــة  ووجــه  لكنــه  جماعتــه،  لــدى 
كبيــرة مــن نافذيــن حوثيــن أرادوا اإلبقــاء 
علــى نفوذهــم ومصالحهــم قبــل أي شــيء 
آخــر. بــّرر الصمــاد مســاعيه بــأن الجماعــة 
أصبحت حاكمة من دون شــريك كما كانت 
عــدم  وطلــب  صالــح،  حليفهــا  قتلهــا  قبــل 
ســيارات  علــى  جماعتــه  شــعارات  وضــع 
ومقــرات الحكومة، فذهــب بعضهم للبحث 
الحوثــي  حســن  ومحاضــرات  مــالزم  فــي 
اقتباســا  واســتخرج  الجماعــة،  مؤســس 
رفــض  أن  وهــو  الصمــاد،  علــى  أســقطه 
»املــوت  بـ تبــدأ  التــي  الصرخــة  أو  الشــعار 
نفــاق  علــى  عالمــة  أكبــر  هــو  ألميــركا« 
الشــخص الرافــض، وبالتالــي كان الصماد 
مــن  الرغــم  علــى  كثيــرًا،  عنــه  غيــر مرضــي 
تعصبــه لقائــد الجماعــة ومؤسســها، فهــو 
ال ينتمي إلى ساللة )آل البيت( التي تجب 
طاعتهــا فــي فكــر الجماعــة، بــل هــو قبيلــي 
يمنــي انتمــى إلــى الجماعــة وخدمهــا ودان 

بالطاعة لقائدها.
قيــادات  مــن  املقربــن  لــدى  املعلــوم  مــن 
الحوثيــن بصنعــاء أن عبدالكريم الحوثي 
يعتبر نفسه رأسا موازيا لنجل أخيه زعيم 
الجماعة عبدامللك الحوثي، وأن عبدالكريم 
الصمــاد  مــع  كثيــرة  خالفــات  يثيــر  كان 
تابعــا،  موظفــا  باعتبــاره  معــه  ويتصــرف 
ونفــس األمــر مع محمد علي الحوثي الذي 
ســبق الصمــاد بممارســة صالحيــة رئيــس 
الجمهوريــة فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة 
حتــى أغســطس/ آب 2016. وعندمــا تشــكل 
بالتقاســم  األعلــى،  السياســي  املجلــس 
 
ً
بــن املؤتمــر وأنصــار اللــه ليصبــح بديــال
للجنــة الثورية العليا التي يرأســها محمد 
لجانــه  عــن  التخلــي  األخيــر  رفــض  علــي، 
الثوريــة التــي تعــد في امليدان واملؤسســات 
الحكوميــة الســلطة األولــى، وكان وجودها 
نقطة خالف أساسية مع حزب املؤتمر أيام 
صالــح، وانتقــل الخــالف حولها إلى خالف 
مســتمر بــن الرجلــن، إذ لــم يتــرك محمــد 
الحوثــي مجــااًل للصمــاد ملمارســة ســلطته 
التلفزيــون  شاشــات  فــي  حتــى  التنفيذيــة 
الخلفيــة جعلــت  هــذه  للجماعــة.  الرســمي 

مقتــل  أن  يرّجحــون  املتابعــن  مــن  الكثيــر 
نشــر  قبــل  داخليــة  تصفيــة  كان  الصمــاد 
التحالف العربي فيديو استهدافه، مع هذا 
يظــل مقتل الصماد محل تســاؤالت كثيرة، 
فلماذا صمت التحالف عن قتله له كل هذه 
الفترة، وكيف تمكنت الجماعة من الحفاظ 
على خبر بهذه الدرجة من الخطورة بدون 

أية تسريبات.
مــع  املتزامــن  الحوثيــن  زعيــم  خطــاب 
إعــالن مقتــل الصمــاد، بدا وكأنــه كتب على 
عجالــة لدرجــة أن الرجــل وعد بخطاب آخر 
عقــب التشــييع، لكنــه لــم يحــدد موعــد وال 
مــكان التشــييع، ولــم تغــب عالمــة املفاجــأة 
والذهــول عــن وجهــه فــي خطابــه القصيــر 
إن  فيــه  قــال  الــذي  العــادة،  جــدًا علــى غيــر 
مقتل الصماد لن يمر بدون حساب، فلماذا 
فوجــئ عبدامللــك الحوثــي بمقتــل الصمــاد 

بعد 4 أيام من حدوثه؟
فــي نفــس الوقــت ظهرت إشــارات إلى مقتل 
الصمــاد كان يصعــب تصديقهــا أو معرفــة 
مدلولها في حينه، فيوم 19 إبريل/ نيسان 
الساعة 4:16 دقيقة غّرد حساب على تويتر 
ملقيم يمني في اإلمارات »أبشــركم بمصرع 
ترقبــوا  جــدًا،  كبيــرة  حوثيــة  شــخصية 
التحالــف«،  قيــادة  مــن  الرســمي  اإلعــالن 
والتغريدة كانت بعد قرابة 3 أو 4 ســاعات 
فقط على غارات التحالف القاتلة للصماد، 
وبعدهــا بيومــن نشــر حســاب فيســبوكي 
ملقيــم يمنــي بالســعودية منشــورًا من كلمة 
تعليقــات  أعقبتهــا  ثــم  »الصمــاد«  واحــدة 
احتــوت عبــارة »يــأكل تفــاح« وهــي عبــارة 
يستخدمها مناهضو الحوثين في اليمن 
لوصــف قتلــى الجماعــة، فعندمــا تقــول إن 
س مــن النــاس يــأكل تفاحــا فأنــت تقصــد 
تــل، أي أن مقتــل الصمــاد كان معلوما 

ُ
أنــه ق

فــي دائــرة ضيقة للغايــة ومتحكم فيها من 
قيــادة التحالــف أو أن هنــاك مخــاوف مــن 
عدم تأكد الخبر إن تم نشره رسميا ربما.

كما أن إعالن مقتله من دون تأكيد ســقوط 
قيادات كبيرة يفترض أن تكون إلى جواره 
أمــر مســتغرب، فهنــاك أخبــار غيــر مؤكــدة 
لــم  لكــن  معــه  أخــرى  قيــادات  ســقوط  عــن 
يشملها النعي الرسمي. ومن دون التقليل 
مــن خســارة الجماعــة بمقتــل الصمــاد، لــم 
ملــف  مســؤولي  علــى  ســلطة  للرجــل  تكــن 
املفاوضــات فــي الجماعة. كما أنه ال يتمتع 

بالسلطة على امللف العسكري.
والجاهزيــة  االســتنفار  حالــة  إعــالن 
عمليــا  يعنــي  صنعــاء  فــي  القصــوى 
حقــوق  وانتهــاك  األمنيــة  القبضــة  تعزيــز 
وخصوصيــات املواطنــن، وحلقــة الوصــل 
الضعيفة بن الحوثين واألطراف األخرى 
قــد ضاعــت تمامــا، وهــذا يعنــي أن هامــش 
التعايــش بــن املواطن اليمني غير املنتمي 
الجماعــة  ســلطات  وبــن  الجماعــة  إلــى 
الحوثيــة سيتالشــى ويضيــق كل يوم، وأن 
تمكن الجناح األكثر تشددًا سيتم بسرعة 
الصمــاد  مقتــل  بذريعــة  املتوقــع  مــن  أكبــر 

ومالبساتها غير املقنعة حتى اآلن.

سياسة
يفــرض مقتــل صالح الصماد الــذي كان يتولّى منصب »الرئيس« في الســلطة االنقالبية للحوثيين مرحلة جديدة من مســار الحرب 
في اليمن، يتوقع أن تتجاوز تداعياتها »الرد االنتقامي« من الجماعة، لتطاول العالقة بحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، 

وتعزيز القبضة األمنية داخل مناطق سيطرة الحوثيين

شارك الصماد في حروب الحوثيين مع الدولة )محمد حويس/فرانس برس(

صنعاء ــ العربي الجديد

يحمــل تعيــن الحوثيــن ملهــدي املشــاط 
خلفــا لصالــح الصمــاد كرئيس للمجلس 
السياسي األعلى رسائل عدة. صحيح أن 
الصمــاد واملشــاط ينحدران مــن محافظة 
صعدة معقل جماعة الحوثين، إال أنهما 
علــى النقيــض تقريبــا. الصمــاد كان لديه 
املشــاط  فيمــا  وقبلــي  سياســي  حضــور 
وهــو  »الصقــور«  جنــاح  مــن  ُيحســب 

شخصية مشهورة بالتهور والتشدد. 
التــي  الحوثيــة،  القيــادات  وكأغلــب 
محــدود  بشــكل  متــداواًل  اســمها  كان 
صعــدة،  فــي  بالتطــورات  املهتمــن  لــدى 
بعــد  املشــاط  اســم  بــرز  عــام 2014،  حتــى 
اجتيــاح الجماعــة العاصمــة صنعــاء فــي 
مديــرًا  بوصفــه   ،2014 ســبتمبر/أيلول 
روايــة  وفــي  الحوثــي،  عبدامللــك  ملكتــب 
وأحــد  الخــاص  ســكرتيره  فإنــه  أخــرى، 
أكثــر األشــخاص انقيــادًا وارتباطا بزعيم 
الجماعــة شــخصيا. وخــالل العــام 2014، 
ومع بدء أولى جوالت املفاوضات برعاية 
اليمــن،  إلــى  الســابق  األممــي  املبعــوث 
إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، ظهــر اســم 
مهدي املشاط، في رسالة رسمية بعثتها 
الجماعة إلى األمم املتحدة، كمسؤول عن 
ملــف التفــاوض عــن الجماعــة. وفيما تلى 
ذلــك، كان املشــاط هــو نائــب رئيــس الوفــد 

برئاســة محمــد  الجماعــة،  عــن  املفــاوض 
عبــد الســالم، وتحديــدًا خــالل مفاوضــات 
األول  ديســمبر/كانون  السويســرية  بيــل 
التــي  الكويــت  مفاوضــات  وفــي   ،2015
كان   2016 أبريل/نيســان  فــي  انطلقــت 
املشاط أحد أعضاء الوفد املفاوض الذين 
حضــروا اللقــاء املثيــر للجــدل، مــع وزيــر 
الخارجية األميركي األسبق، جون كيري، 

في العاصمة الُعمانية مسقط.
واعتبــارًا مــن مايو/أيــار2017، ومــع بــدء 

بــن الحوثيــن وحــزب  تصاعــد الخــالف 
املؤتمــر الــذي كان برئاســة علــي عبداللــه 
صالــح، دفعــت الجماعــة، بمهــدي املشــاط 
إلى عضوية »املجلس السياسي األعلى«، 
الذي تألف باملناصفة بن الطرفن، وُعن 
الحوثــي  القيــادي  عــن  بــداًل  املجلــس  فــي 
البارز، يوســف الفيشــي، الذي كان يتمتع 

بعالقة جيدة مع طرف صالح.
وفــي الســياق، يعــد تعيــن املشــاط كســرًا 
املؤتمــر  حــزب  مــع  التحالــف  لقواعــد 
مــن  الرغــم  علــى  عمليــا،  العــام  الشــعبي 
اســتمرار التحالــف النظــري بينهما بعد 
يعــد  أنــه  كمــا  لصالــح.  الحوثيــن  قتــل 
مخالفــة لالئحــة الداخليــة التي قال بيان 
»املجلــس السياســي« إنــه اســتند إليهــا 
الختيــار خليفــة للصمــاد، فلم يكن هناك 
نائــب رســمي للصمــاد ليحــل محلــه، إال 
فــي حــال اســتمرار ممثل املؤتمر نائبا له 
بحكــم اتفــاق الطرفــن فــي يوليــو/ تموز 
2016. مع العلم أنه في نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي 2017 عــّن حــزب املؤتمــر شــريك 
الحوثيــن في املجلس السياســي األعلى 
لبــوزة  قاســم  مــن  بــداًل  الكســادي  قاســم 
املجلــس،  فــي  للصمــاد  نائبــا  كان  الــذي 
وظــل الصمــاد مــن دون نائب مــن يومها. 
كمــا أن اتفــاق إنشــاء املجلــس نــص علــى 
تناوب الحوثين واملؤتمر على رئاســته 

دوريا، وهو ما لم يحدث أبدًا. 

مهدي المشاطبورتريه
يُحسب مهدي المشــاط الذي اختاره الحوثيون خلفًا لصالح 
الصمــاد كرئيــس للمجلــس السياســي األعلــى علــى جنــاح 
الصقــور في الجماعــة نتيجة األدوار التــي أداها على مدى 
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مصر تحرّر سعر الوقود
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

وزارة  فــي  بــارز  مســؤول  كشــف 
تفــاوض  عــن  املصريــة،  املاليــة 
النقــد  صنــدوق  مــع  الحكومــة 
فــي  الوقــود  آليــة لربــط ســعر  الدولــي، علــى 
العامليــة، مشــيرا  املحليــة باألســعار  الســوق 
إلى أنه من املقرر تنفيذ هذه الخطوة بشــكل 

تجريبي بدءًا من العام املقبل.
»العربي  وقال املســؤول في تصريح خاص لـ
خــالل  اآلليــة  هــذه  بحــث  تــم  إنــه  الجديــد«، 
اجتماعــات الربيــع لصنــدوق النقــد والبنــك 
فــي  أعمالهــا  اختتمــت  التــي  الدوليــن، 
واشنطن يوم األحد املاضي واستمرت نحو 
خمســة أيام، مشــيرا إلى أن ربط بيع الوقود 
فــي الســوق املحليــة باألســعار العامليــة يأتي 
»تفاديــا للتأرجــح الــذي تشــهده مســتويات 
ســعر  الحكومــة  وقــدرت  دوليــا«.  األســعار 

برميــل النفــط فــي موازنــة العام املالــي املقبل 
يوليو/تمــوز،  مــن  األول  فــي  يحــل  الــذي 
بنحــو 67 دوالرًا، لكــن ســعر البرميــل تجــاوز 
منــذ  مــرة  ألول  الثالثــاء،  أمــس  دوالرًا،   75
نوفمبــر/ تشــرين األول 2014، فيمــا توقعــت 
مصارف غربية أن يصل إلى 80 دوالرًا خالل 

الشهور املقبلة.
مصــر  فــي  الوقــود  بيــع  أن  املســؤول  ورأى 
باألســعار العامليــة يأتــي علــى غــرار تجــارب 
بعــض الــدول العربيــة والخليجيــة، مضيفــا 
أن »فاتــورة املنتجــات البتروليــة فــي املوازنة 
الجديدة مرتفعة عن املستهدف في البرنامج 
االقتصــادي املتفــق عليــه مــع صنــدوق النقــد 

الدولي«.
فــي  النقــد  صنــدوق  مــع  الحكومــة  واتفقــت 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016 على برنامج 
اقتصادي، يتضمن إلغاء دعم الوقود بشكل 
تدريجــي، وتحرير ســعر صــرف الجنيه أمام 

العمــالت األجنبيــة، وتطبيــق ضريبة القيمة 
املضافــة، وذلــك مقابل قرض بقيمة 12 مليار 

دوالر يصرف على ثالث سنوات.
وتظهــر بنــود مشــروع املوازنــة املقبلــة، أنــه 
دعــم  مخصصــات  إجمالــي  خفــض  ســيتم 
تعــادل   %23.6 بنســبة  والكهربــاء  الوقــود 
33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم املواد 
النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه )5 مليارات 
دوالر(، مقارنــة بـــ 110.1 مليــارات جنيــه فــي 
العــام املالــي الحالــي. كمــا ســيتخفض دعــم 
الكهربــاء إلــى 16 مليــار جنيــه، مــن 30 مليــار 
جنيــه فــي املوازنــة الحاليــة 2018/ 2017، مــا 
يعنــي زيــادة أســعار الوقــود بنســبة كبيــرة 

خالل الشهور القليلة املقبلة.
وكان مصــدر حكومــي قــال فــي وقــت ســابق 
»العربــي الجديــد«، إنــه ســيتم زيــادة ســعر  لـ
جنيهــات   3.65 مــن  أوكتــان(   80( بنزيــن 
إلــى 5 جنيهــات للتــر، وبنزيــن )92 أوكتــان( 

مــن 5 جنيهــات إلــى نحــو 7 جنيهــات للتــر، 
والســوالر مــن 3.65 جنيهــات إلى 5 جنيهات 
للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 

جنيهات للمتر املكعب. 
ووفــق املســؤول فــي وزارة املاليــة فــإن إلغــاء 
يونيــو/ فــي  ســيجري  كليــا  الوقــود  دعــم 

حزيــران 2019، متوقعــا أن يصــل ســعر لتــر 
البنزين 92 أوكتان إلى 9 جنيهات.

وتعــد الزيــادة املرتقبة في ســعر الوقود، هي 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  وصــول  منــذ  الرابعــة 
يونيــو/ فــي  الحكــم  ســدة  إلــى  السيســي 
حزيــران 2014، إذ كانــت األولــى فــي يوليــو/

الضعــف،  مــن  اقتربــت  بنســب   ،2014 تمــوز 
نوفمبر/تشــرين  مــن  الرابــع  فــي  والثانيــة 
الثانــي 2016، بنســب تراوحــت مــا بــن %30 
فــي  األخيــرة  الزيــادة  جــاءت  ثــم   ،%47 إلــى 
الثالثــن مــن يونيو/حزيران املاضي بنســب 

تصل إلى %55.

غزة ـ عالء الحلو

حملــت موظفــة الســلطة الوطنية الفلســطينية وجدان 
املتأخــر،  راتبهــا  بصــرف  تطالــب  الفتــة  البحيصــي، 
داعيــة إلــى تحييــد املوظفــن وأبنائهــم عــن الخالفــات 

السياسية، وإنهاء معاناتهم بشكل فوري.
ووقف إلى جانب املوظفة البحيصي عشرات املوظفن 
املحتجن على تأخر صرف الرواتب، أمام مقر مجلس 
الــوزراء الفلســطيني غربــي مدينة غــزة، في وقفة دعت 
إليهــا، أمــس الثالثاء، نقابة املوظفن العمومين، ضد 
قرار حكومة الوفاق الوطني بتأخير رواتب املوظفن.

وتقول البحيصي لـ »العربي الجديد« إنها لم تحصل 
علــى راتــب شــهر مــارس/آذار بــدون أي توضيح أو أي 
رســالة، وذلــك بعد تقليــص الراتب حتى 70%، وإحالة 
بنســبة  اإلجبــاري  التقاعــد  إلــى  املوظفــن  مــن  نســبة 
40% و50%«. وتعمــل البحيصــي فــي وزارة املاليــة في 
حكومــة الوفــاق، وتقــول إنهــا تعــرف جيــدًا أن الخلــل 
الفنــي ال يمكــن أن يــدوم أكثــر مــن يــوم واحــد، مشــيرة 
إلــى أنــه حتــى هــذه اللحظــة ال يوجــد أي وعــود بإنهاء 
الوقفــة الفتــات تطالــب  فــي  األزمــة. ورفــع املشــاركون 
كريمــة  لحيــاة  »نعــم  ومنهــا  املوظفــن،  أزمــة  بإنهــاء 
ألوالدنــا«، »غــزة تمــوت، أنقــذوا غــزة«، »أبــو عمــار قال 

الراتــب حــق ألبنائنــا«، »الراتــب لجميــع املوظفــن فــي 
مــع املحافظــات  الواحــد«، »نطالــب باملســاواة  الوطــن 

ة من أحد«.
ّ
الشمالية«، »رواتب املوظفن ليست من

جــراد  أبــو  عــارف  العموميــن  املوظفــن  نقيــب  وقــال 
لـــ »العربــي الجديــد« إن االعتصامــات مســتمرة حتــى 
يتم الحصول على جميع الحقوق الوظيفية، مضيفا: 
»ستكون ذروة الفعاليات يوم انعقاد املجلس الوطني 
الفلســطيني فــي الثالثــن مــن إبريــل/ نيســان الحالي، 

وإن لم تحل األزمة سيكون لنا رد فعل مختلف«.
وأضاف أبو جراد: »على الحكومة اإليفاء بالتزاماتها 
قانــون  وإلغــاء  الرواتــب،  وصــرف  غــزة،  قطــاع  تجــاه 

التقاعد اإلجباري، وصرف العالوات«، داعيا الفصائل 
تجــاه  أمــام مســؤولياتها  الوقــوف  إلــى  الفلســطينية 
أبناء غزة، وأبناء منظمة التحرير الفلسطينية، حتى 

إنهاء معاناتهم. 
مــن ناحيتــه، قــال املوظــف عايــش صيــام إنــه اضطــر 
إلى االســتدانة حتى يوفر حاجيات منزله األساســية، 
مضيفا أن »السبب الرسمي الذي أخبرنا به هو وجود 
خلــل فنــي أثــر علــى صــرف الرواتب، لكن مــا هو الخلل 
الفنــي الــذي يســتمر 20 يوما، ويمــس قوت أوالدنا )..( 
ملــاذا نحــرم مــن راتبنا، وفي املقابل زمالئنا في الضفة 

الغربية يحصلون على الراتب بشكل منتظم«.

موظفو السلطة في غزة يحتجون على تأخر رواتبهم

ارتفاع التضخم في 
السعودية

ارتفع معدل أسعار املستهلك 
)التضخم( السنوي، في السعودية 
خالل مارس/آذار املاضي، للشهر 

الخامس على التوالي، بصعود 
بلغت نسبته %2.8.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة 
لإلحصاء السعودي )حكومي(، 

أمس الثالثاء، وفق ما أوردته 
وكالة األناضول، أن الرقم القياسي 
العام لتكاليف املعيشة، سجل في 
مارس/آذار 107.9 نقاط، مقارنة 
بـ 105 نقاط في الشهر ذاته من 

2017، و108.1 نقاط في فبراير/ 
شباط املاضي.

وكان التضخم قد سجل انكماشًا 
حتى نهاية أكتوبر/تشرين األول 

املاضي، بمتوسط 0.3% على 
أساس سنوي. لكن الحكومة 

فرضت املزيد من الرسوم 
والضرائب على االستهالك ما 

دفع التضخم للصعود. وتوقعت 
الحكومة ارتفاع التضخم بنسبة 

5.7% في 2018.

تمويل عربي لمصر
أعلنت وزيرة االستثمار والتعاون 
الدولي املصرية سحر نصر، عن 

توقيع اتفاقية تمويل مع الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي، بقيمة 60 مليون 
دينار كويتي )200 مليون دوالر(. 

وقالت نصر، في بيان أمس 
الثالثاء، إن االتفاقية تهدف إلى 

توفير تمويل ملشروع تطوير 
شبكة نقل الكهرباء، بغرض 

اإلسهام في تلبية الطلب على 
الكهرباء، في املناطق ذات األحمال 

الكهربائية املتزايدة، من دون أن 
توضح ما إذا كانت اتفاقية التمويل 

عبارة عن قرض أو منحة. ويبلغ 
إجمالي محفظة الصندوق في 

مصر، 1.5 مليار دينار كويتي )5 
مليارات دوالر(.

والصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي واالجتماعي، هو 

مؤسسة مالية إقليمية عربية يقع 
مقرها في الكويت، تركز جهودها 

في تمويل املشروعات اإلنمائية 
االقتصادية واالجتماعية، عن 

طريق التمويل.

ليبيا تستورد احتياجاتها 
من الحبوب

قال عبد املنعم محمد شهاب 
الدين، رئيس اللجنة التسييرية 

في وزارة الزراعة في حكومة 
الوفاق الليبية، إن بالده ستغطي 

احتياجاتها من استهالك الحبوب 
لعام 2018 البالغة نحو 1.2 مليون 
طن بالكامل تقريبا عبر الواردات، 

لكنه عبر عن أمله في زيادة اإلنتاج 
بدءا من الحصاد القادم.

وأضاف شهاب الدين، إن البلد 
املنتج للنفط قد يلبي ما ال يقل 

عن نصف احتياجاته من الحبوب 
في املستقبل، إذا تحسن األمن 

وإمدادات الكهرباء، مشيرا إلى أن 
ليبيا ستستثمر 120 مليون دوالر 

في قطاع الزراعة، منها أكثر من 
عشرة ماليني دوالر ستذهب إلى 

البذور، من أجل زيادة اإلنتاج.

أخبار

انخفاض 
مبيعات العقارات 

في تركيا

انخفضــت مبيعــات العقــارات فــي تركيــا بنســبة 14% خــالل مــارس/آذار املاضــي، مقارنــة بنفــس الشــهر مــن العــام املاضــي 2017، وفــق بيانــات رســمية 
أوردتهــا وكالــة األناضــول، أمــس الثالثــاء. وأشــارت البيانــات إلــى ببــع 110.9 آالف وحدة في مــارس/آذار، مقابل 128.9 ألفا في الشــهر املناظر من 2017. 
وسجلت إسطنبول أكبر نسبة في تراجع املبيعات بنحو 16.9%، تليها أنقرة بانخفاض 10.2%، ثم إزمير بنسبة 6.1%. وجاء تراجع إجمالي املبيعات 
على الرغم من ارتفاع مشــتريات األجانب بنســبة 15.7% خالل الشــهر املاضي على أســاس ســنوي. وظلت إســطنبول الوجهة األولى لألجانب في شــراء 

العقارات تلتها أنطاليا ثم طرابزون. وجاء العراقيون في مقدمة املشترين األجانب، يليهم السعوديون ثم اإليرانيون والروس واألفغان.
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الجزائر ــ حمزة كحال

تــعــيــش الــــعــــاقــــات بــــن الـــجـــزائـــر 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي مــرحــلــة غير 
أبــدى  الــتــوتــر، حيث  مسبوقة مــن 
التي  اإلجـــراءات  من  الكبير  انزعاجه  األخير 
اتخذتها الجزائر فيما يتعلق بكبح الواردات، 
الــدول األوروبــيــة  والتي أضــرت بالعديد من 
فـــي مــقــدمــتــهــا فــرنــســا وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا. 
ــة الــجــلــيــد بـــن الــطــرفــن، مـــن املنتظر  ــ وإلذابــ
أن يــحــل، غـــدًا الــخــمــيــس، بــالــجــزائــر وفـــد عن 
املفاوضن  كبير  يتقدمه  األوروبــــي  االتــحــاد 
ورئــيــس لــجــنــة الــتــجــارة إغــنــاســيــو غــارســيــا 
بـــيـــرســـيـــرو، لــلــتــبــاحــث مــــع رئـــيـــس الـــــــوزراء 
التجارة،  ووزيـــر  أويحيى،  أحمد  الــجــزائــري، 
مــحــمــد جــــاب، حـــول مــلــف تجميد اســتــيــراد 
وفــقــا ملعلومات حصلت  ألــف منتج،  حــوالــي 
عليها »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــدر داخــل 

بعثة االتحاد األوروبي الدائمة بالجزائر.
ورغـــــــم تــــوتــــر األجـــــــــواء ُيـــســـتـــبـــعـــد أن تــتــجــه 
بروكسل حاليا إلى استعمال املــادة 100 من 
الــتــجــارة الــحــرة مــع االتــحــاد، والتي  اتفاقية 
تسمح بالتوجه للمحاكم التجارية الدولية، 
فـــي حــــال اإلخـــــال بــبــنــود االتــفــاقــيــة، حسب 

ل عدم ذكر اسمه.
ّ

نفس املصدر، الذي فض
وكان االتحاد األوروبي قد عبر عن انزعاجه 
ــكـــى مــــن »رخــــص  ــتـ ــيـــث اشـ مــــن الــــجــــزائــــر، حـ
االســـتـــيـــراد« الــتــي أقــرتــهــا الـــبـــاد، بــل واتــهــم 

الجزائر بمنح امتيازات للصن غير مبررة.
ــبــــرت املـــفـــوضـــة األوروبــــــيــــــة لــلــتــجــارة  ــتــ واعــ
أبريل/نيسان   10 في  ماملستروم،  سيسيليا 
الــحــالــي، أن »الــجــزائــر ال تــحــتــرم االتــفــاقــيــات 
التجارية مع االتــحــاد األوروبـــي، وهــي بذلك 

تشجع املصالح الصينية«.
ــروم أمــــــام أعــــضــــاء الــلــجــنــة  ــتـ ــاملـــسـ وقــــالــــت مـ
للمجلس  الخارجية  والــشــؤون  االقتصادية 
الوطني الفرنسي: »أشياء كثيرة في الجزائر 

تونس ـ إيمان الحامدي

شـــهـــدت الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات بــــاألســــواق 
الــتــونــســيــة انــتــعــاشــا مــلــحــوظــا خـــال الــفــتــرة 
ــراب أحـــــد االســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ ــتـ ــ ــرة مــــع اقـ ــ ــيـ ــ األخـ
املحلية.  االنتخابات  وهــو  املهمة  السياسية 
ــتــــســــي جــــــــــــدران أغـــــلـــــب شــــــــــــوارع املــــــدن  ــكــ وتــ
الــتــونــســيــة بــاملــلــصــقــات الــتــي تــعــّرف بقوائم 
لانتخابات  املرشحن  واملستقلن  األحـــزاب 
)الـــبـــلـــديـــات(، مـــا يــوحــي بانتعاشة  املــحــلــيــة 
مــهــمــة يــعــرفــهــا قــطــاع الــطــبــاعــة رغـــم اعــتــمــاد 
فــي جــزء كبير مــن حماتهم على  املرشحن 

وسائل التواصل االجتماعي. 
كما انعكست االنتخابات إيجابا على العديد 
مـــن املــهــن الــتــي يــحــتــاجــهــا املــتــنــافــســون في 

غــيــر مــطــابــقــة التــفــاقــاتــنــا فـــي مـــجـــال حــريــة 
الــتــبــادل، مــنــهــا مــنــع الــجــزائــر اســتــيــراد ألــف 
منتج دون سابق إنذار«. وتابعت في الجلسة 
الــتــي امــتــدت ألكــثــر مــن ساعتن أن »قـــرارات 
ــن إيــجــاد  ــد مـ الـــجـــزائـــر تــســاعــد الـــصـــن، ال بـ
املتعلقة  الــبــنــود  تفعيل  إلــى  نلجأ  أو  حــلــول 
بحل الــنــزاعــات«. وجـــاءت هــذه التصريحات 
حــن كــانــت تـــرد عــلــى ســـؤال نــائــب عــن حــزب 
»الجمهورين«، وكشفت أن »االتحاد األوربي 
بصدد تبادل الرسائل مع الجزائر حول هذا 
املوضوع«. وليست هذه هي املرة األولى التي 
يشتكي فيها االتحاد األوروبي من الجزائر، 
خــــاصــــة بـــعـــد لـــجـــوئـــهـــا إلـــــى اعـــتـــمـــاد نــظــام 
»رخص االستيراد« سنة 2016، وهي عبارة 
ــة اعــتــمــدتــهــا لــكــبــح فــاتــورة  ــ عــن رخـــص إداريـ
تــعــدت 64 مليار دوالر سنة  الــتــي  الـــــواردات 

2014، حسب تقارير رسمية.
ويقضي اتفاق الشراكة بن الجزائر واالتحاد 
األوروبـــي الــذي وقــع عليه سنة 2002 ودخل 
بــإنــشــاء منطقة  الــتــطــبــيــق ســنــة 2005،  حــيــز 
تـــبـــادل حــــرة بـــن الـــطـــرفـــن يــتــم فــيــهــا إزالــــة 
الحواجز الجمركية من خال إعفاءات لعدد 

كبير من السلع. 
الـــجـــزائـــر رســمــيــا  ــــي ســـنـــة 2017 طــلــبــت  وفـ
ــاق، بـــعـــدمـــا كــشــفــت األرقــــــام  ــ ــفـ ــ مـــراجـــعـــة االتـ
املــيــزان، ما يجعلها في موقع  اختال كفتي 

مثل هذه األيــام، ما يساهم في توفير فرص 
عمل موسمية للكثير من العاطلن. وحسب 
تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة، تــبــلــغ نــســبــة الــبــطــالــة في 
العاطلن  عــدد  يبلغ  إذ   ،%15.5 تونس نحو 

من العمل 650 ألف شخص. 
عن  تكشف  ال  السياسية  األحــــزاب  أن  ــم  ورغـ

الضحية. وبلغة األرقام، تكّبدت الجزائر منذ 
دخــول اتفاق الشراكة مع االتحاد األوروبــي 
نـــهـــايـــة  فـــــي 2005 وحــــتــــى  الـــتـــنـــفـــيـــذ  حــــيــــز 
بــأكــثــر مــن 700 مليار  قــــدرت  2015 خــســارة 
عــجــزت  بــعــدمــا  مــلــيــارات دوالر(،   7( ديـــنـــار 
التصدير  فــي مــجــال  الــتــزامــاتــهــا  عــن تنفيذ 
ــتـــي اقـــتـــصـــرت على  لـــاتـــحـــاد األوروبـــــــي والـ
الــنــفــط والـــغـــاز، حــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة. 
الجزائر من  تقدرها  التي  الخسائر  وتتمثل 
التي كانت  املبالغ  شراكتها مع أوروبـــا، في 
تــســتــحــقــهــا هــيــئــة الـــجـــمـــارك نــظــيــر الــســمــاح 
بإدخال سلع أوروبية على مدار 10 سنوات. 
يــرى الخبير االقتصادي  وفــي هــذا السياق، 
فـــرحـــات عــلــي، أن »االتـــحـــاد األوروبــــــي وفــق 
االتــفــاق املــبــرم بــن الــطــرفــن لــديــه الــحــق في 
املـــادة 9 تتحدث  الــجــزائــر، ألن  الضغط على 
لــلــجــزائــر أن  ــراءات استثنائية يــحــق  ــ عــن إجـ
تــتــخــذهــا لـــكـــن بـــعـــد الـــتـــشـــاور مــــع االتـــحـــاد 
األوروبي، وإن لم تتلق ردا في ظرف 30 يوما 
يعتبر الطلب مقبوال، وهو ما لم يتم، حيث 
لم تبلغ الجزائر االتحاد بمنع استيراد ألف 
»العربي الجديد« أن  منتج«. وأضاف علي، لـ
»االتحاد األوروبي يريد اللعب بورقة عقود 
الغاز التي ستنتهي سنة 2019 والتي تسعى 
وفرنسا  إيطاليا  مع  تمديدها  إلــى  الجزائر 
بعقود طويلة األمد، وهو ما يرفضه االتحاد 

ويحاول املقايضة به«.
ويـــقـــول املــســتــشــار الـــســـابـــق لــــدى الــحــكــومــة 
الــشــراكــة بن  الــرحــمــان مبتول إن »عقد  عبد 
الطرفن كانت له فائدة سياسية ظرفية، أكثر 
من أي شــيء آخــر، حيث كانت الباد تبحث 
عن العودة إلى املجتمع الدولي بعد القطيعة 
التي فرضت عليها خال سنوات )اإلرهــاب( 
وهو ما تحقق، ولكن من الجانب االقتصادي 

أصبح االتفاق عبئا على الجزائر«.
وربط مبتول في تصريح لـ »العربي الجديد« 
فــشــل الــشــراكــة بــعــدة نـــقـــاط، أهــمــهــا الــعــقــبــات 
البيروقراطية، زمنها  إلى  التشريعية، إضافة 
ــزام تــمــويــل املــشــاريــع مــن الــبــنــوك الوطنية.  إلــ
ــيـــاب  ــفــــت الـــخـــبـــيـــر الــــجــــزائــــري إلــــــى أن »غـ ولــ
االســـتـــقـــرار الــســيــاســي وضــبــابــيــة املــشــهــد في 
الباد، جعلت الطرف األوروبي ال يستثمر في 
مشاريع إنتاجية داخل الوطن، بل يكتفي بدور 
الجزائر  أن  السلع«. يذكر  للعديد من  ــصــّدر 

ُ
امل

صدرت ما قيمته 14 مليار دوالر خارج النفط 
إلى دول االتحاد األوروبــي في الفترة املمتدة 
بــن سنتي 2005 و2015، فــي حــن اســتــوردت 
ما قيمته 220 مليار دوالر من أوروبا في نفس 
الــفــتــرة، حــســب األرقــــام الـــصـــادرة عــن الــديــوان 

الجزائري لإلحصاء الحكومي.

حــجــم إنــفــاقــهــا فـــي الـــحـــمـــات االنــتــخــابــيــة، 
املترشحن  أن  أكــــدوا  اقــتــصــاد  أن خــبــراء  إال 
ينفقون جانبا ال يستهان به من ميزانيتهم 
التي تحمل  وامللصقات  الافتات  في طباعة 

أسماءهم وشعاراتهم االنتخابية املصورة.
تمر  الــتــي  االقــتــصــاديــة  الصعوبات  وبسبب 
بــهــا الــبــاد تــعــرف ســـوق الــدعــايــة والطباعة 
تراجعا بسبب تقليص املرشحن امليزانيات 
املــخــصــصــة لـــهـــذا الـــجـــانـــب فـــي ظـــل اإلقـــبـــال 
عــلــى وســائــل حــديــثــة مــثــل مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، إذ يــبــلــغ عـــدد الــنــاشــطــن على 
»فــيــســبــوك« نــحــو 7 مــايــن شــخــص، حسب 

تقارير غير رسمية.
ويقول صاحب شركة طباعة، محمد شرادة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن النشاط  فــي حــديــث لـــ

زاد فــي مطبعته عــلــى مـــدار الــســاعــة مــنــذ ما 
يزيد عن الشهرين، مشيرا إلى تلقي طلبيات 
لــصــبــاغــة مــلــصــقــات وقــمــصــان وقــبــعــات من 
. ويشير شــرادة إلى أن ما 

ً
أكثر من 30 عميا

سيجنيه من عائدات خال فترة االنتخابات 
يــفــوق بــكــثــيــر رقــــم املـــعـــامـــات الــــذي يسجله 
سنويا، مؤكدا أن األحزاب الكبرى خصصت 
أكثر من 500 ألف دينار لطباعة مستلزمات 

الحملة في محافظات تونس الكبرى فقط.
وحسب صاحب املطبعة، يخلق سوق العمل 
ــابـــات املــحــلــيــة  ــتـــخـ املـــوســـمـــي بــمــنــاســبــة االنـ
مــنــافــســة كــبــرى بــن أصــحــاب املــطــابــع حيث 
اآلالف  بــمــئــات  الــكــبــرى منها صــفــقــات  تعقد 
مــن الـــديـــنـــارات فــيــمــا يــكــون نــصــيــب املــطــابــع 
ــن مــســتــلــزمــات  الـــصـــغـــرى بـــعـــض الـــفـــتـــات مــ
اإلمــكــانــات  املستقلن ذوي  قــائــمــات  حــمــات 

املادية املحدودة.
ويضيف شرادة أن الفرق ما بن االنتخابات 
واالنــتــخــابــات  و2014   2011 فــي  التشريعية 
الطباعة من ورق  أن كلفة  العام  املحلية هــذا 
ــيـــره مـــن املــســتــلــزمــات زادت أكــثــر  وحـــبـــر وغـ
الــديــنــار مقابل  تــراجــع سعر  مــن 40% بفعل 
الــعــمــات األجــنــبــيــة، وارتــفــاع نسبة الــرســوم 
الــجــمــركــيــة املــوظــفــة عــلــى الـــــــواردات، غــيــر أن 
ــذا يــســاعــد عــلــى تــرمــيــم ما  ــرزق هــ ــ مـــوســـم الــ
يخلفه الركود طيلة أشهر العام، حسب قوله.
انـــتـــخـــابـــات  تــــونــــس إلجــــــــراء أول  وتـــســـتـــعـــد 
فــي 6 مايو/  ثــورة يناير 2011،  محلية بعد 
أيــــار الـــقـــادم، ســتــؤســس ملــرحــلــة جـــديـــدة في 
الحكم وإدارة الشأن على مستوى املحليات. 
وحــســب الــهــيــئــة املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فقد 
لانتخابات  ترشحها  قائمة   2173 سجلت 
مستقلة  و897  ائتافية   177 بينها  املحلية، 

و1099 قائمة حزبية.
العديد  الدعاية تنتظر  إلــى ســوق  وباإلضافة 
لتحظى بحالة  االنتخابات  مــواســم  املهن  مــن 
ــلـــق فــــــرص عــمــل  ــّكـــن مــــن خـ ــمـ ــاش، مــــا يـ ــعــ ــتــ انــ
للشباب العاطل الذي يساهم بشكل مكثف في 
إدارة الحمات االنتخابية للمترشحن سواء 

مــيــدانــيــا أو عــبــر تــولــي صــفــحــات »فيسبوك« 
ينشر عبرها املرشحون نشاطاتهم وبرامجهم. 
مستقلة  انتخابية  قائمة  حملة  مدير  ويــقــول 
»الــعــربــي  لـــ  املــنــاعــي  أريــانــة محمد  بمحافظة 
للقائمة  املــنــشــورات  إن كلفة طباعة  الــجــديــد« 
الــواحــدة يكلف مــا بــن 5 و10 آالف ديــنــار أي 
ما بن 2 و4 آالف دوالر، مؤكدا أن التعاقد مع 
املطابع بدأ منذ شهر فبراير/ شباط املاضي 
بسبب اإلقــبــال املــلــحــوظ هــذا الــعــام. ويضيف 
املــنــاعــي أن نــفــقــات الــحــمــات االنــتــخــابــيــة ال 
تتوقف عند الطباعة بل تشمل أيضا انتداب 
شباب للعمل كماحظن أيــام االقتراع مقابل 
أجرة تتراوح بن 50 و70 دينارا أي ما بن 20 

و29 دوالرا يوميا. 
ويؤكد أن االنتخابات خلقت حركية تجارية 
واقـــتـــصـــاديـــة مــهــمــة فـــي األســــــــواق، مــتــوقــعــا 
أن تــرتــفــع وتــيــرة الــحــركــة مــع اقــتــراب موعد 
االقتراع ال سيما وأن املترشحن يحتاجون 

إلى تأجير سيارات نقل للدعاية وغيرها.
وألن للفضاءات االفتراضية )موقع التواصل( 
الدعائية،  الحمات  إدارة  فــي  مهما  نصيبا 
ــــاب بـــــــإدارة  ــبـ ــ ــــات مـــخـــتـــصـــة وشـ ــــركـ ــقــــوم شـ تــ
صــفــحــات املــتــرشــحــن مــقــابــل مــبــالــغ تــتــراوح 
بن 2.5 و3.5 آالف دينار أي ما يتراوح بن 
بــالــعــمــلــة  أغــلــبــهــا  تـــدفـــع  دوالر  و1500  ألــــف 
الــصــعــبــة بــاعــتــبــار أن الــنــشــر عــلــى صفحات 
الدفع  بطاقات  عبر  يتم  والتسويق  الترويج 

اإللكتروني بالعمات األجنبية.
وتـــســـعـــى األســــــــــواق الـــتـــونـــســـيـــة الســتــثــمــار 
املـــواســـم االنــتــخــابــيــة مـــن أجــــل الـــخـــروج من 
حالة الركود التي تعاني منها في ظل تفاقم 
األزمـــــات االقــتــصــاديــة، إذ ارتــفــعــت املــخــاطــر 
القطاعات، حيث  لها مختلف  يتعّرض  التي 
 7.6% في شهر 

ً
زاد التضخم بسرعة مسجا

مارس/ آذار املاضي، وتغطية االحتياطيات 
الدولية ال تزال أقل من 90 يوما من الواردات، 
والــديــن الــعــام والــخــارجــي بلغا 71% و%80 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي، عــلــى الــتــوالــي، 

حسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولي.

الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املــغــرب نــحــو بــلــورة مــشــروع مــن أجـــل تــفــادي تفتيت 
الــذي  للشباب،  استغالها  إتــاحــة  عبر  الــفــاحــيــة،  ــي  األراضــ
يجد صعوبات كبيرة في الحصول على أراض يقيم عليها 
مــشــاريــع. وكــشــف وزيــــر الــفــاحــة والــصــيــد الــبــحــري، عــزيــز 
أخنوش، أن التفكير يتجه نحو تسهيل حصول الشباب على 
الخاصة. وحسب  مشاريعهم  إقامة  أجــل  من  فاحية  أراض 
ــع مـــشـــروع اســتــراتــيــجــي طــمــوح  ــ الــــوزيــــر فـــإنـــه ســيــتــم »وضـ
ســيــكــون لــه الــوقــع الــكــبــيــر عــلــى تــمــكــن الــشــبــاب مــن تــجــاوز 
إحدى العقبات الرئيسية التي يواجهها في امليدان الفاحي، 

واملتمثلة في الولوج إلى األراضي«.
ــرة الـــوطـــنـــيـــة لــلــفــاحــة بــمــديــنــة  ــاظـ ــنـ ــاف بــمــنــاســبــة املـ ــ ــ وأضـ
دينامية  محرك  »الشباب  شعار  تحت  عقدت  التي  مكناس، 
التنمية الفاحية«، أول من أمس، أن »إصاحا عميقا يتعلق 
بالولوج إلى األراضــي، أصبح ضروريا لتسهيل االستثمار 
الفاحي والسماح للشباب بتطوير ضيعاته«. وتعليقا على 
تصريحات املسؤول املغربي، قال الباحث في مجال الزراعة، 
زكــريــا قــــادري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــشــبــاب الـــذي يريد 
في  تتعلق  كبيرة،  يــواجــه صعوبة  الــفــاحــة،  فــي  االستثمار 
غاء أسعار األراضي الفاحية، الذي يمكن تجاوزه بتشجيع 
ــي الفاحية.  الــشــراكــة بــن الــفــاحــن الــشــبــاب ومـــاك األراضــ
وذهب قادري إلى أنه يجب توفير الظروف املائمة الستقرار 
الشباب في األرياف. وشّدد على ضرورة استحضار حضور 
النساء في أي سياسة فاحية مستقبلية، معتبرا أنه يجب 

التركيز على تكوين الشباب في تقنيات الري.
بـ  للفاحة  الوطنية  املناظرة  الــزراعــة بمناسبة  ووعــد وزيــر 
»اقتراح ميثاق اجتماعي جديد الستغال األراضي الفاحية، 
يتمكن بموجبه أحد أفراد األسرة من الشباب بشكل توافقي 
من حق استغال األراضي في حياة أصحابها، مع تمكينهم 
مـــن تـــدريـــب مــائــم يــــؤدي إلـــى مــواكــبــة األجـــيـــال فـــي الــقــطــاع 

الــفــاحــي لــلــتــطــورات الــحــديــثــة، ويــضــمــن ولـــوج جــيــل جديد 
من الشباب املؤهل للميدان الفاحي«. وتحدث أخنوش عن 
بــحــث فــكــرة نــقــل األراضــــي الــفــاحــيــة إلـــى أحـــد أفــــراد األســـرة 
املــالــك،  إقــنــاع  أنــه يتوجب  املــشــرف عليها، غير  مــن املستغل 
أكثر  أو  واحــد  لفائدة  باالنسحاب  الستن،  بلوغه ســن  بعد 
الــوزيــر أن الشباب يجد صعوبة كبيرة  أبــنــائــه. والحــظ  مــن 
في الولوج إلى األراضــي الزراعية، بسبب تكلفة شرائها أو 

بسبب تقسيم قطع األراضي املوروثة.
وحسب تقارير رسمية، تعود ملكية أغلب األراضي الزراعية 
فـــي املـــغـــرب ملـــزارعـــن يــعــيــشــون عــلــى حـــد الــكــفــاف، حــيــث أن 
هــكــتــارات. ويفضي  تتعدى مساحتها خمسة  ال  منها   %85
لألراضي  املستغلن  تعدد  إلــي  واإلرث  امللكية  أنظمة  تعدد 

الفاحية، ما ينعكس على املردودية في حجم اإلنتاجية.
وانتقل عدد املساحات الفاحية املستغلة باملغرب منذ تبني 
املخطط األخضر، الذي يشير إلى السياسة الزراعية للمملكة 
من حوالي 1.5 مليون إلى 1.8 مليون استغالية. وتأتي األفكار 
التي عبر عنها وزير الزراعة والصيد البحري، في ظل نتائج 
اإلحصاء الوطني الزراعي، الذي كشف عن تأخر الشباب في 
لهم  يتأتى  الزراعية، حيث ال  الضيعات  اإلشـــراف على  تولي 
إال بعد بلوغ الثالثة والخمسن من العمر. والحظ الوزير أن 
أعمارهم بن 15 و34  تتراوح  الزراعين،  املستغلن  10% من 
الحصول  لهم  هــؤالء سبق  أن نصف  بــاملــغــرب، مسجا  عاما 
النسبة تدلل  على مستوى تعليمي باملغرب. واعتبر أن هذه 
على أن جيا متعلما من الشباب يوجد باألرياف، مشددا على 
الــزراعــي تــوفــر سنويا 18  أن مــؤســســات التكوين )الــتــدريــب( 
املغربي،  االقتصاد  في  بنحو %15  الزراعة  خريجا. وتساهم 
وتوفر 35% من فرص العمل، وأتاح القطاع، في العشرة أعوام 

األخيرة 250 ألف فرصة عمل، حسب بيانات رسمية.
الفاحي، نما  الخام  الداخلي  الناتج  أن  الــزراعــة  وأكــد وزيــر 
بنحو 7.3% خال العقد األخير، ليصل إلى حوالي 13 مليار 

دوالر، معتبرا أنه نما بوتيرة أسرع من االقتصاد الوطني.

توتر تجاري بين الجزائر وأوروبا 
بسبب قيود الواردات

مقتل الصماد يهّدد االنتخابات المحلية تحّرك األسواق التونسية
»التسوية االقتصادية«

)Getty( الحكومة تكبح الواردات للحد من أزمتها المالية)الحكومة تسعى لمنح أراض للشباب )فاضل سينا/فرانس برس

صناعة الطباعة أكثر المستفيدين من االنتخابات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

المغرب يستنجد بالشباب إلنقاذ الزراعة

أعرب االتحاد األوروبي 
عن انزعاجه من كبح 

الحكومة الجزائرية 
الستيراد الكثير من السلع، 

وسط مساٍع من الطرفين 
لتخفيف حدة التوتر 

التجاري بينهما

ربط كهربائي بين السودان 
ومصر

بدأت االجتماعات الفنية املشتركة بني 
السودان ومصر في العاصمة الخرطوم، 

أمس، ملناقشة إعداد خارطة طريق لتنفيذ 
الربط الكهربائي املشترك بني البلدين. 
وأعلن وكيل وزارة املوارد املائية والري 
والكهرباء السوداني، موسى عمر أبو 

القاسم، عن جاهزية الدراسات املتصلة 
بالجوانب الفنية ملسار الخط الناقل بني 

البلدين. وتوقع أبو القاسم، حسب ما أوردت 
وكالة أنباء السودان الرسمية »سونا«، 

اكتمال الربط الكهربائي بقدرة 220 كيلو 
فولت، خالل 4 أشهر.

من جهته، أفاد نائب وزير الكهرباء والطاقة 
املتجددة املصري، أسامة عصران، أن 

»أهمية الربط الكهربائي بني البلدين تزايدت 
في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة«.

وتشهد العالقات بني القاهرة والخرطوم 
حاليا، هدوءا، لكنها تعيش بني فترة 

وأخرى تذبذبًا في العالقات بسبب ملفات 
خالفية، منها: النزاع على مثلث حاليب 

وشالتني وأبو رماد الحدودي، وسد 
النهضة اإلثيوبي، إضافة إلى اتهامات 

سودانية للقاهرة بدعم متمردين سودانيني، 
وهو ما نفته مصر مرارًا.

عقد بين »ناقالت النفط 
الكويتية« وكوريا الجنوبية

أعلنت شركة ناقالت النفط الكويتية 
)حكومية(، أمس، عقدا مع شركة »هيونداي 

ميبو دوكيارد« الكورية الجنوبية، لبناء 
وتسليم أربع ناقالت منتجات بترولية 

بقيمة إجمالية 167.6 مليون دوالر. وقالت 
الشركة التابعة ملؤسسة البترول الكويتية 
اململوكة للدولة، في بيان، إن قيمة الناقلة 

الواحدة تبلغ 41.9 مليون دوالر، وبحمولة 
48 ألف طن.

وأوضحت في البيان، الذي نقلته وكالة 
األنباء الكويتية، أن العقد املذكور يعد 

األخير في املرحلة الرابعة لعملية تحديث 
أسطول الشركة. وستبدأ مرحلة البناء 

الفعلي للسفن األربع، في فبراير/شباط 
2019، على أن يتم تسليم أول ناقلة في 

فبراير/ شباط 2020، بينما تسلم الناقلة 
الرابعة في مايو/ أيار من العام ذاته.

وتعد الكويت منتجا رئيسا للنفط في 
العالم، بحجم إنتاج يتجاوز 2.7 مليون 

برميل يوميا، وتتوقع الحكومة زيادة 
اإلنتاج إلى 3.3 ماليني برميل خالل 

العام الجاري.

نقل نصف حاويات العالم عبر 
المحيط الهندي

أكد رئيس موسسة املوانئ واملالحة 
البحرية اإليرانية محمد راستاد، أنه يجب 

علي الدول املطلة على املحيط الهندي 
تطوير تعاونها املالحي، ألن نصف 

الحاويات التجارية في العالم تمر عبر 
املحيط الهندي. وأضاف راستاد، على 
هامش االجتماع السادس لقادة القوات 

البحرية للدول املطلة على املحيط الهندي 
في طهران، أن املحيط الهندي من املناطق 

االستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، 
وله دور مهم في التجارة العاملية. وقال 

راستاد وهو مساعد وزير الطرق وبناء 
املدن إنه تم خالل العامني 2017 و2018 

نقل 154 مليون طن من السلع عبر املوانئ 
اإليرانية، مسجال نموا مقداره 6%، مشيرًا 
إلى أن املحيط الهندي يشكل قلب التجارة 
العاملية. يذكر أن االجتماع السادس لقادة 
القوات البحرية للدول املطلة على املحيط 

الهندي )IONS( قد بدأ أعماله، في طهران 
بمشاركة 35 وفدا عسكريا.

سوفت بنك وغوغل 
يستثمران بشركة صينية

قالت شركة مانبانغ الصينية لطلب تأجير 
الشاحنات في بيان، أمس، إن مجموعة 

سوفت بنك اليابانية وصندوق رأس 
املال املغامر كابيتال جي التابع أللفابت 
الشركة األم لغوغل من بني مستثمرين 
يضخون 1.9 مليار دوالر في الشركة 
الصينية. وقالت مانبانغ إن االستثمار 

يقوده صندوق رؤية التابع لسوفت بنك، 
الذي تدعمه آبل وفوكسكون وصندوق 

الثروة السيادي السعودي وغيرهم. ومن 
بني املستثمرين أيضا شركة االستثمار 

املباشر تشاينا ريفورم فاند املدعومة 
من الدولة وشركة وارد فيري لالستثمار 
ومقرها هونغ كونغ. وذكرت مانبانغ أن 
هذا االستثمار سيساعدها على تطوير 

مجاالت عمل وأسواق جديدة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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األوروبية  االستثمارات  بلغت 
نحو  الجزائر  في  المباشرة 
 ،2016 سنة  دوالر  مليار   12
حـــســـب أرقـــــــام مــعــهــد 
لالتحاد  التابع  ماد«  »يــورو 
مليار   43 مقابل  األوروبـــي، 
مليار  و15  مصر  في  دوالر 

دوالر في المغرب.

عدن ـ فاروق الكمالي

تـــواجـــه جـــهـــود تــوحــيــد عــمــل املــصــرف 
ــيــــار فــي  ــهــ ــــزي الـــيـــمـــنـــي خـــطـــر االنــ ــركـ ــ املـ
ــالـــح الـــصـــمـــاد رئــيــس  أعــــقــــاب مــقــتــل صـ
ــى )بــمــثــابــة  ــلــ املـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي األعــ
رئــاســة الـــبـــاد، فــي املــنــاطــق الخاضعة 
ــــو املـــســـؤول  ــيـــن(، وهـ لــســيــطــرة الـــحـــوثـ
ــثـــل صــــنــــعــــاء فـــــي خــطــة  ــمـ ــان يـ ــ ــ الــــــــذي كـ
التسوية االقتصادية التي تتم بإشراف 
ــتــــحــــدة إلــــــى الـــيـــمـــن.  مـــبـــعـــوث األمــــــــم املــ
وُعــرف الصماد كسياسي مــرن، ورّحــب 
بالجهود األممية لتوحيد عمل املصرف 
املـــركـــزي رغـــم مــعــارضــة قـــيـــادات أخـــرى 
فـــي الــجــمــاعــة، حــســب مـــصـــادر مطلعة 

تحدثت لـ »العربي الجديد«.
ــة مــــــــارس/ آذار  ــايـ ــهـ ــاد، نـ ــمــ وقـــــــام الــــصــ
املـــاضـــي، بــتــدشــن الـــربـــط الــشــبــكــي بن 
ومــصــلــحــتــي  بـــصـــنـــعـــاء  املـــالـــيـــة  وزارة 
ــرع الــبــنــك  ــ الـــجـــمـــارك والــــضــــرائــــب مــــع فـ
املركزي اليمني بالعاصمة اليمنية، في 
إطار خطة التوحيد مع عدن، وأكد على 
ضــــرورة تــحــويــل اإليـــــرادات إلـــى حساب 
املؤسسات في البنك. ونعى الحوثيون، 
أول من أمس، رئيس املجلس السياسي، 
تل بغارة 

ُ
وقالوا في بيان، أن الصماد ق

شنتها مقاتات التحالف العربي الذي 
تقوده السعودية، الخميس املاضي، في 
محافظة الحديدة، غربي الباد. وأعلنوا 
تــعــيــن مـــهـــدي املـــشـــاط رئــيــســا ملجلس 
إدارة شؤون الباد، في قرار من املرجح 
أن يعرض خطة توحيد املصرف املركزي 
الجناح  املــشــاط يمثل  كـــون  النــتــكــاســة، 
املــتــشــدد داخـــل الجماعة والــرافــض ألي 

تسوية مع الحكومة الشرعية.
وبدأ اليمن ترتيبات منذ فبراير/ شباط 
املاضي، لتوحيد عمل املصرف املركزي 

الشرعية  الحكومة  بــن  حاليا  املنقسم 
ــــاد(، وجـــمـــاعـــة  ــبــ ــ ــــدن )جــــنــــوب الــ فــــي عــ
العاصمة  على  تسيطر  التي  الحوثين 
ــن الــلــجــنــة  صـــنـــعـــاء، فـــي ظـــل ضـــغـــوط مـ
الــربــاعــيــة الــدولــيــة )الـــواليـــات املــتــحــدة، 

بريطانيا، السعودية، واإلمارات(.
ــة املــحــافــظ  ــالــ ــة إلقــ ــيـ ــاعـ ــربـ وضـــغـــطـــت الـ
منصر القعيطي وتعين محافظ جديد 
يــحــظــى بــقــبــول الــحــوثــيــن ويــســتــطــيــع 
وبالفعل  الــبــنــك.  عــمــل  وتــوحــيــد  تفعيل 
ــيـــس الــيــمــنــي عـــبـــد ربـــه  ــتـــجـــاب الـــرئـ اسـ
ــــور هـــــــــــادي لــــلــــضــــغــــوط وأقـــــــــال  ــــصـ ــنـ ــ مـ
القعيطي في 18 فبراير/ شباط املاضي، 
وعــن وزيــر املالية السابق محمد زمام 
محافظا جديدًا، وهو شخصية تحظى 
ــد املــحــافــظ  ــواجــ بــقــبــول الـــحـــوثـــيـــن. وتــ
الجديد، مؤخرًا، في العاصمة األميركية 
واشــنــطــن لــحــضــور اجــتــمــاعــات الــربــيــع 
ملجموعة صندوق النقد والبنك الدولين 
التي انتهت، يوم األحد املاضي، بغرض 
ــالــــي لتشغيل  الــفــنــي واملــ الـــدعـــم  حــشــد 
البنك وتوحيد عمله. وجددت الواليات 
املــتــحــدة، أمـــس الــثــاثــاء، دعــمــهــا لخطة 
تــوحــيــد الــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي، بعد 
ــوم مـــن إعــــان مــقــتــل الــصــمــاد، وقــالــت  يـ
السفارة األميركية لدى اليمن، في بيان 
أنها ترحب  نشره موقعها اإللكتروني، 
بالجهود التي يقوم بها زمام لتحسن 
ــدرات الــبــنــك، وتـــؤكـــد اســتــمــرارهــا في  ــ قـ
دعـــم بــنــك مـــركـــزي يــمــنــي مــوحــد وقـــوي 

ومستقل لجميع املواطنن.
وأعــلــن املــركــزي اليمني، فــي 12 أبــريــل/ 
نيسان الجاري، عن خطة للثاثة األشهر 
املقبلة يتطلع من خالها إلى استعادة 
بدعم  النقدية  السياسة  إدارة  فــي  دوره 
ــات املـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة،  فــنــي مــــن املـــؤســـسـ
الصرف  فــي ضبط سعر  وظيفته  وأداء 

باالستفادة من وديعة سعودية قدمتها 
الــشــهــر املـــاضـــي بــقــيــمــة مــلــيــاري دوالر. 
املــلــحــق االقــتــصــادي بالسفارة  واعــتــبــر 
ــن، عـــبـــد الــرحــمــن  ــطـ ــنـ الــيــمــنــيــة فــــي واشـ
اإلرياني، أن العمل لتوحيد جميع فروع 
ــركــــزي لــلــيــمــن تــحــت قــيــادة  املـــصـــرف املــ
مــوحــدة شــرط أســاســي لــوجــود سياسة 
نقدية متماسكة وفعالة. وقال اإلرياني: 
املــانــحــن بمثابة  مــن  النقدية  »الـــودائـــع 
إغاثة على املدى القصير، وينبغي إعادة 
بناء مستدام الحتياطيات البنك املركزي 
مــــن الـــعـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة، واســـتـــئـــنـــاف 
تصدير النفط والغاز باعتبار أن عائدات 
الرئيسي  املــصــدر  هــي  النفطي  الــقــطــاع 

للعملة الصعبة في اليمن«.
ــــررت  ــة قــ ــيــ ــرعــ ــة الــــشــ ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــانــ ــ وكــ
نــقــل   ،2016 ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/   18 فــــي 
املــقــر الــرئــيــســي لــلــبــنــك املـــركـــزي وإدارة 
عملياته إلى العاصمة املؤقتة عدن، لكن 
الحوثين احتفظوا بمقر صنعاء، كبنك 
مركزي مــواٍز خاص بهم، ما تسبب في 
ــات االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي،  ــرابــ زيــــــادة إضــ
تأخر  أزمـــات متاحقة، منها  وحــصــول 

الرواتب وتهاوي قيمة العملة اليمنية.
من جانبه اعتبر الخبير املصرفي طارق 
»الـــعـــربـــي  ــد، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــيـ عـــبـــد الـــرشـ
الــجــديــد« أن إنــهــاء االنــقــســام املــالــي في 
بنك صنعاء  إخــضــاع  يــأتــي عبر  اليمن 
كـــي يــتــصــرف وفـــق مــقــتــضــى الــســيــاســة 
النقدية للبنك املركزي الشرعي في عدن.

الــرشــيــد: »تــوحــيــد السياسة  وقـــال عبد 
ــركــــزي مهمة  الــنــقــديــة وعـــمـــل الــبــنــك املــ
صعبة كون سلطات صنعاء ال تتصرف 
بـــاالنـــقـــســـام  ــالــــي  ــبــ تــ وال  بـــمـــســـؤولـــيـــة 
استعادة  أن مهمة   عن 

ً
الحاصل، فضا

مـــهـــام الــبــنــك املـــركـــزي مـــن عــــدن صعبة 
أيضا، ألنه يفتقر إلى كادر فني مؤهل«.

تقارير عربية

أسواق

اليمنمال وسياسة

تنمية

توفير مصادر رزق 
للعاطلين في العديد 

من المجاالت

املــركــزي،  البحرين  أعــلــن مــصــرف 
بــقــيــمــة  ــة  ــزانــ خــ أذون  بـــيـــع  أمــــــس، 
مليون   185.8( ديــنــار  مليون   70
وقال  الحكومة.  عن  نيابة  دوالر(، 
املركزي البحريني في بيان نشره 
فترة  إن  اإللكتروني،  موقعه  على 
ثالثة  الجديد  اإلصـــدار  استحقاق 
أبــــريــــل/نــــيــــســــان   25 مـــــن  أشــــهــــر 
الجاري إلى 25 يوليو/تموز املقبل. 
ــات الــخــزيــنــة، هـــي أداة ديــن  ـــ ــ وأذون
ــن خــاللــهــا  تـــقـــتـــرض الـــحـــكـــومـــة مــ
البنوك، وتصدر  قــروض مــن  على 
تــتــراوح بــني ثالثة أشهر إلى  بمدة 
املالية  األوراق  مــن  تعتبر  لــذا  عـــام، 
معدل سعر  وبلغ  األجـــل.  قصيرة 
الفائدة على األذون املطروحة 3.33 
% مرتفعا بنحو طفيف من 3.32 
أبريل/ السابق في 9  % لإلصدار 

البيان،  وأضـــاف  الــجــاري.  نيسان 
أنه تم تغطية هذا اإلصــدار بنسبة 
األقـــل  تــعــتــبــر  والــبــحــريــن   .%144
بني  النفطية  املـــوارد  لجهة  إنتاجًا 
الخليجي،  ــتــعــاون  ال مــجــلــس  دول 
من  برميل  ألــف   200 نحو  وتنتج 

النفط الخام يوميًا.

البحرين تقترض 
من السوق 

المحلي
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لندن ـ موسى مهدي

أن تصل  توقعت مــصــارف غربية 
أسعار النفط خالل الشهور املقبلة 
وربــمــا  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   80 إلــــى 
العام،  الجاري من  الربع  بنهاية  ذلــك  يحدث 
ومن بني هذه املصارف، »بنك أميركا ـ ميريل 
لينش« و»غولدمان ساكس« األميركيان في 
في  الصادر  النفط  لسوق  األخير  تحليلهما 

األسبوع املاضي.
كما توقع كذلك مصرف باركليز البريطاني 
األسبوع املاضي ارتفاع أسعار النفط خالل 
العام الجاري، لكن توقعاته كانت متواضعة 

جدًا مقارنة بنظرائه األميركان. 
وكـــان ســعــر خـــام بــرنــت قــد تــجــاوز ســعــر 75 
الــتــعــامــالت  فـــي  مــــرة  ألول  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا 

الصباحية التي جرت بلندن أمس الثالثاء. 
لـــكـــن كــــال املــــصــــرفــــني، »غــــولــــدمــــان ســـاكـــس« 
أن  لــيــنــش«، استبعدا  أمــيــركــا ميريل  و»بــنــك 
تصل أسعار النفط إلى 100 دوالر للبرميل، 
حــســب مــا تــوقــعــت مــصــادر ســعــوديــة. ويــرى 

محللون في تقييمهم للسوق النفطية أن عدة 
عوامل منها املخاطر الجيوسياسية وعوامل 
اإلمداد تتفاعل لصالح زيادة أسعار النفط. 

ــــدد، وحـــســـب نـــشـــرة »أويـــــل  ــــصـ وفـــــي ذات الـ
ــقـــول مــحــلــلــون »مـــن  ــة، يـ ــيـ ــركـ ــيـ بــــرايــــس« األمـ
مرتفعًا  النفط  على  الطلب  يظل  أن  املــتــوقــع 
النفط ربما  الــجــاري، وأن سعر  الــعــام  خــالل 

يصل إلى 80 دوالرًا«. 
وتــســاعــد مــعــدالت الــنــمــو املــرتــفــع فــي كــل من 
أميركا والصني ودول االتحاد األوروبــي من 
الطلب النفطي، في وقت تواصل فيه منظمة 
الصارم  التقيد  واملنتجون خارجها  »أوبــك« 

بخطة خفض اإلمدادات. 
وكانت منظمة »أوبــك« واملنتجون خارجها، 
وعلى رأسهم روسيا، قد اتفقوا العام املاضي 
عــلــى خــفــض 1.8 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا من 

اإلنتاج بهدف امتصاص التخمة النفطية. 
وترى املصارف االستثمارية، أن هذا السعر 
يــحــدث  لـــن  لـــه 80 دوالرًا،  املــرتــفــع واملـــتـــوقـــع 
بسبب عوامل أسس العرض والطلب، وإنما 
بسبب التوترات الجيوسياسية التي ستدفع 
كبار املضاربني إلى شراء العقود املستقبلية، 
املواجهات  أو  السياسية  املفاجآت  خوفًا من 
وموسكو  واشنطن  بني  املحتملة  العسكرية 

أو تطور األحداث في سورية. 
األخـــرى،  الجيوسياسية  املــخــاطــر  بــني  ومـــن 
ــنــــووي اإليــــرانــــي  ــاق الــ ــفــ احـــتـــمـــال إنــــهــــاء االتــ
ــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى طـــهـــران  ــوبــ ــقــ وفــــــــرض عــ
وحـــدوث مــواجــهــات بــني إيـــران والــســعــوديــة، 
مع انسحاب أميركا وترك سورية للجيوش 

النفط يحطم 
التوقعات

محطة موبيل 
للوقود في 

مدينة ميامي 
)Getty( األميركية

حطمت أسعار النفط التوقعات لتتجاوز أمس، سعر 75 دوالرًا للبرميل 
ألول مرة منذ العام 2014. ويتوقع مصرفيون أن تصل أسعار خام برنت 
الجيوسياسية  المخاطر  المقبلة، وسط  الشهور  80 دوالرًا خالل  إلى 

واالختناق الذي تعاني منه حقول النفط الصخري في أميركا

ارتفاع الطلب 
العالمي فاق التوقعات 

وسط مخاطر النقص 
في اإلمدادات

الجزيرة غنية 
بالمعادن والخامات 

وعلى رأسها اليورانيوم

عائد السندات 
األميركية بلغ قرابة %3.0 

في نهاية األسبوع

خام برنت نحو
80 دوالرًا مع 
زيادة المخاطر

محل صرافة في لندن )Getty(بكين تتجه نحو استغالل بوابة غرينالند )العربي الجديد(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــارك مــــن تــغــلــغــل  ــمــ ــدنــ ــط مــــخــــاوف فــــي الــ ــ وسـ
»غرينالند«،  جزيرة  في  الصينية  الشركات 
تبدو محاوالت تواصل بكني ترسيخ أقدامها 
فــــي الـــجـــزيـــرة عـــبـــر ســـيـــاســـات يــنــظــر إلــيــهــا 

»براغماتية« وتقتنص الفرص. املراقبون بـ
وحتى اآلن شقت بكني طريقها االستثماري 
مــن بــوابــة جــزيــرة غــريــنــالنــد، التابعة للتاج 
املـــلـــكـــي الـــدنـــمـــاركـــي، بــــإرســــال عــمــالــهــا إلـــى 
ليس  البحرية،  واملــأكــوالت  األسماك  مصانع 
ملنافسة شعب االسكيمو األصلي في جزيرة 
إلــى جنب معهم،  غرينالند، بل للعمل جنبًا 
حتى لو كانت اللغة غائبة إال عبر مترجمني. 
وتــرســل الــصــني عــمــاال مــهــرة إلـــى غرينالند 
بــــحــــجــــة مــــســــاعــــدتــــهــــا. وتــــشــــكــــو الــــجــــزيــــرة 
عليها،  املتسيدة  من ظلم شقيقتها  القطبية 

كوبنهاغن.
في  أواًل  قدمهم  وضعوا  الذين  فالصينيون، 
قــوى أخــرى،  إلــى جــانــب  القطبي«،  »املجلس 
اســكــنــدنــافــيــة وروســـيـــة وأمــيــركــيــة وكــنــديــة، 
األرض  باطن  مــا يحتويه  إلــى  تنبهوا جيدًا 
من مواد خام هامة، وعلى رأسها اليورانيوم 
الـــــذي جــعــل الــــواليــــات املـــتـــحـــدة طــيــلــة فــتــرة 
على  تقيم  والــبــاردة  الثانية  العاملية  الــحــرب 
جليدها أكبر قواعدها العسكرية التي تحمل 

ــــورو ألقـــــل مــســتــوى  ــيـ ــ هـــبـــط ســـعـــر صـــــرف الـ
فــي شــهــريــن أمـــس الــثــالثــاء، وســـط مــخــاوف 
مــن أن تدفع زيـــادة عــائــدات ســنــدات الخزانة 
للنزول  املوحدة  األوروبية  العملة  األميركية 
عــن الــنــطــاق الـــذي تــحــركــت فــيــه معظم الــعــام 
ــــع صـــنـــاديـــق تــحــوط  ــو مــــا دفــ ــ ــالــــي، وهــ الــــحــ

لتصفية بعض مراكزها الدائنة القياسية.
املوحدة  العملة األوروبــيــة  ومــا دفــع لهبوط 
أيضًا استمرار بعض املخاوف من أن يشير 
صناع السياسات في البنك املركزي األوروبي 
لتبني مــوقــف أكــثــر حـــذرًا فــي اجــتــمــاع لجنة 
السياسة النقدية غدًا الخميس، إال أن بعض 
محللي السوق يقولون إن العملة املوحدة قد 

تكون خسرت أكثر من الالزم. 
املــتــوقــع أن يــكــون ملستقبل املــحــادثــات  ومـــن 
املـــرتـــقـــبـــة بــــني كــــل مــــن املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة 
ايمانويل  الفرنسي  انجيال ميركل والرئيس 
ماكرون مع الرئيس األميركي دونالد ترامب 
تأثيٌر على سعر صــرف الــيــورو، خاصة وأن 

هذه املحادثات من املتوقع أن تتناول أزمات 
قـــيـــود الـــتـــجـــارة والــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــتــي 
ـــادرات األملــنــيــوم  ـــ فــرضــتــهــا أمـــيـــركـــا عــلــى صـ
ــلـــب، اضـــافـــة إلــــى قــضــايــا الــــصــــادرات  والـــصـ
األوروبــيــة األخـــرى وعــلــى رأســهــا قطع غيار 

السيارات األملانية. 
املــوحــدة قــرب 1.22 دوالر  واســتــقــرت العملة 
أمس الثالثاء بعد أن نزلت إلى 1.2185 دوالر 
في الجلسة اآلسيوية، وهو أقل مستوى منذ 
األول من مارس/آذار، وهبط اليورو من أعلى 
الــذي  فــوق 1.2550 دوالر  فــي 2018  مستوى 

وأنهت  فــبــرايــر/شــبــاط.  فــي منتصف  سجله 
شركات منطقة اليورو الربع األول من العام 
الـــجـــاري عــلــى أضـــعـــف نــمــو لــهــا مــنــذ بــدايــة 
املــشــتــريــات  ــديـــري  ملـ مـــســـوح  بــحــســب   ،2017
التضخم  وارتــفــع معدل  /آذار.  مــارس  لشهر 
أقـــل مــن الــتــوقــعــات الــشــهــر املــاضــي وهبطت 
مـــعـــنـــويـــات املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي أملـــانـــيـــا أكــبــر 

اقتصاد أوروبي.
واستقر الدوالر قرب أعلى مستوى في ثالثة 
أشــهــر مــقــابــل ســلــة مــن الــعــمــالت بــعــدمــا لقي 
الخزانة األميركية  دعمًا من عائدات سندات 
ــتــــي اســــتــــقــــرت قـــرب  ــل عـــشـــر ســــنــــوات الــ ــ ألجــ

مستوى %3. 
وارتفعت عائدات سندات الخزانة األميركية 
ألجل عشر سنوات ألعلى مستوى فيما يزيد 
ــوام إلــى 2.998% يــوم االثنني  على أربــعــة أعـ
ثــم نــزلــت عــن هــذا املــســتــوى لتسجل 2.9625 
في املعامالت اآلسيوية يوم االثنني. وارتفع 
مـــؤشـــر الــــــــدوالر، الـــــذي يــقــيــس أداء الــعــمــلــة 
إلى  رئيسية،  عــمــالت  ســت  مقابل  األميركية 
يناير/ كانون  األعــلــى منذ 12  91.076 وهــو 
الثاني. وفي أحدث التعامالت استقر املؤشر 

عند 90.989.
وتـــضـــررت أســعــار املـــعـــادن مــن ارتـــفـــاع سعر 
ــلــــت قـــــــرب أدنـــــى  ــيــــث ظــ صـــــــرف الـــــــــــــدوالر، حــ
مــســتــويــاتــهــا فـــي أســبــوعــني، رغـــم ارتــفــاعــهــا 
فــي لــنــدن أمــس الــثــالثــاء. وتــأثــر الطلب على 
املعدن النفيس مع انحسار مخاطر املواجهة 
في سورية،  وروســيــا  أميركا  بني  العسكرية 

وارتفاع عوائد سندات الخزانة األميركية. 
وبعدما تراجع في الجلسات الثالث السابقة، 
زاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1327.20 
الــجــلــســات  فـــي  )األونــــصــــة(  لـــأوقـــيـــة  دوالرًا 
الــصــبــاحــيــة. وهــــو ســعــر ال يــبــعــد كــثــيــرًا عن 
مستوى 1321.81 دوالرًا املسجل يوم االثنني 
ــو األضـــعـــف لــلــمــعــدن مــنــذ الـــســـادس من  وهــ

إبريل/نيسان. 
)العربي الجديد(

الـــــرؤوس الــنــوويــة، حــتــى كــشــف الــنــقــاب عن 
السكان  لبيئة  وضـــرر  بــإشــعــاعــات  تسببها 

األصليني.
خفية  ليست  االقتصادية  الصني  وتكتيكات 
عــلــى خـــبـــراء الــصــنــاعــة واالقـــتـــصـــاد شــمــااًل. 
ورغــم أن هــؤالء حــذروا لسنوات من خطوات 
أن »السوق يبقى سوقًا تنافسيًا«،  إال  بكني، 
أو هــــكــــذا يـــعـــلـــل الــــراغــــبــــون مــحــلــيــًا بــجــذب 
العمالق. فرغم خشية  استثمارات االقتصاد 
كوبنهاغن، وحتى واشنطن، من هذا التنفذ 
»نفوذ  في  الستغالله  الصيني،  االقتصادي 
يستطع  لــم  االنــدفــاعــة  أن  إال  جيوسياسي«، 

أحد فرملتها.
الصني على 12% من أسهم شركة  وتحصل 
»غرينالند مينرال آند اينرجي« )جي ام ايه(، 
ورغـــم أن املــســألــة ال تــبــدو ذات قيمة سوقية 
ضــخــمــة إال أن الــصــيــنــيــني، يــســتــثــمــرون في 
شركة مسؤولة عن تنقيب واستخراج املواد 
ما  القائمة،  رأس  على  واليورانيوم  األولــيــة، 
وامتعاض  األميركيني،  منافسيهم  فــزع  أثــار 

أصحاب السيادة في كوبنهاغن.
ــــواد األولـــيـــة التي  ويــقــول الــصــيــنــيــون إن »املـ
يرغبون بها هي نوع من التربة النادرة تلك 
التي تستخدم في صناعة الهواتف الذكية«، 
لــكــنــهــا هـــي ذات الـــتـــربـــة الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا 
الــدنــمــاركــيــون إلنـــتـــاج مـــــراوح تــولــيــد طــاقــة 

الرياح، ويخشون من »احتكار الصني«. 
وهذه الخشية تعززها توجهات الصني لشراء 
60% إضافية لذات شركة التنقيب واإلنتاج، 

مضاف إليها شراء حقول استخراج الحديد 
في مناجم جنوب الجزيرة، في منطقة إيسوا 

غير البعيدة عن عاصمة الجزيرة نوك.
ــيــــجــــي«  ــراتــ ــتــ ــلـــط »األمـــــــــــن اإلســ ــتـ وحـــــــني يـــخـ
يتدخل  الصينية  واالستثمارات  باالقتصاد 
ــيــــون« لــلــتــحــذيــر مــــن »قــــوة  ــنــ ــبــــراء األمــ »الــــخــ
الصني الناعمة في بسط نفوذها بغرينالند 
ــدا«، بـــحـــســـب مـــديـــر  ــنــ ــلــ ــســ ــا أليــ املـــمـــتـــد أيــــضــ
األكاديمية الدفاعية في العاصمة الدنماركية 

كوبنهاغن، نيلس فانغ. 
ما  عبر  أقدامه  لترسيخ  الصيني  فالتسابق 
عبر  الشمالي«،  الحرير  »طريق  عليه  يطلق 
املــنــطــقــة الــقــطــبــيــة، يـــــراه املــتــخــصــصــون في 
سياسات االستثمار الصينية »خطوة ذكية 
ملنافسة األوروبيني واألميركيني باالستثمار 

في غرينالند«.
ويرجع القلق الذي يثار أمنيًا وسياسيًا من 
الشركات الصينية إلى أنها »شركات مملوكة 
للدولة«، كما في حالة شركة التعدين »شينغ 
ريسورسس« التي تستثمر بكني فيها نحو 

20% من خالل »معهد البحوث الصيني«.
ورغـــم أن الــصــني ال تــريــد أن تــبــدو جـــزءًا من 
نـــزاع غــريــنــالنــد وكــوبــنــهــاغــن، حـــول مطالب 
ــــى بــتــقــريــر املــصــيــر، ألن بــكــني بنفسها  األولـ
لديها مشاكل أقاليم ذات نزعة استقاللية، إال 
أنها تتصرف وفق مصالح استراتيجية بما 

تملكه من قدرات املال واالستثمار. 
أزمتها  عقب  الــيــونــان،  فــي  فعلتها  فالصني 
االقتصادية، واستثمرت في موانئ بعينها، 
مـــا خــلــق ركــــــودًا فـــي أخــــــرى، مـــا أثــارغــضــب 
الــقــيــام  أثــنــيــا  الـــنـــقـــابـــات، دون أن تــســتــطــيــع 
ــل إن بـــكـــني خـــطـــت خـــطـــوة أخــــرى  بــــشــــيء، بــ
فــي الــيــونــان لــتــشــارك املــنــتــجــني األوروبـــيـــني 
بمشاريع مصانع  استثمرت  فهي  أسواقهم. 
عــمــالقــة ملــنــتــجــاتــهــا عــلــى أراضــــــي الــيــونــان 
لتوسم بوسم »صنع في االتحاد األوروبي«. 
والخشية من الدرس اليوناني يدفع بكثيرين 
للتحذير من تكرار القضية شمااًل هذه املرة. 

اليورو يتضرر من السندات األميركيةمخاوف دنماركية من هيمنة الصين على غرينالند

العربية الحليفة لواشنطن.  وفي ذات الصدد، 
قـــال بــنــك »إيـــــــه.إن.زد« الــنــيــوزلــنــدي، »أســعــار 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا فــي  الــــخــــام حـــالـــيـــًا عـــنـــد أعـ
ثالثة أعــوام، األمــر الــذي يرجع إلــى املخاوف 
املستمرة بشأن التوترات الجيوسياسية في 
منطقة الــشــرق األوســــط، وهـــي مــصــدر نحو 

أكثر  ســيــكــون  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا  و75   65 بــني 
واقــعــيــة ملــا تــبــقــى مــن هـــذا الـــعـــام«. ويضيف 
الرميحي في تعليقات نقلتها قناة »سي أن 
بي سي« التلفزيونية األميركية أن: »األسعار 
ليست فــي وضـــع ســيــئ«.  وحــســب توقعات 
مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« األمــيــركــي، فإن 

ــدادات الــنــفــط الــعــاملــيــة«. أمـــا وزيــر  ــ نــصــف إمــ
الــنــفــط الـــروســـي ألــكــســنــدر نـــوفـــاك، فــيــرى أن 
بنهاية  80 دوالرًا  إلـــى  الــنــفــط سيصل  ســعــر 

الشهر الحالي. 
من جانبه يرى وزير النفط العماني، محمد 
يــراوح  للنفط  أن »ســعــرًا  الرميحي  بــن حمد 

زيادة الطلب النفطي، وما يحدث من اختناق 
في اإلنتاج في حقول برمني األميركية الغنية 
بــالــنــفــط الـــصـــخـــري ســيــكــون أحــــد األســـبـــاب 

الرئيسية في ارتفاع اسعار النفط. 
ــواق تــتــوقــع أن يــتــمــكــن الــنــفــط  ــ ــ ــانـــت األسـ وكـ
في  نقص  أي  تلبية  مــن  األميركي  الصخري 

الطلب على النفط التقليدي، سواء في أوبك 
الصخري  النفط  أن  ثبت  ولكن  خارجها،  أو 
رأسها  على  فنية  مشاكل  مــن  حاليًا  يعاني 
بعد  لإلنتاج،  الــالزمــة  املضخات  في  النقص 
الــهــيــدرولــكــي للصخور  الــتــكــســيــر  عــمــلــيــات 

املحتوية على النفط. 
ــــدت أســـعـــار الــنــفــط الــتــي ارتــفــعــت ألول  ووجـ
األولـــى  لــلــمــرة  للبرميل  75 دوالرًا  فـــوق  مـــرة 
صباح أمس، كذلك دعمًا من هبوط أكبر من 
الخام  مــن  األميركية  املــخــزونــات  فــي  املتوقع 
أظهرته  املاضي، حسبما  األسبوع  والــوقــود 
بيانات من إدارة معلومات الطاقة األميركية، 
حــيــث انــخــفــضــت مـــخـــزونـــات الـــخـــام بــواقــع 
ــاه، قــال  1.1 مــلــيــون بــرمــيــل. وفـــي هـــذا االتـــجـ
الخبير في شركة »كونفلوانس انفستمنت« 
بــيــل أوغـــــــــرادي: »إن املـــحـــرك لـــهـــذا االرتـــفـــاع 
ــــول املـــخـــزونـــات،  هــــو الـــتـــقـــريـــر األمـــيـــركـــي حـ
والــــذي أظــهــر تــراجــعــًا فــي احــتــيــاطــات الــخــام 

واملنتجات النفطية املكررة«.
وحــســب رويــتــرز، ارتــفــع خــام بــرنــت للجلسة 
السادسة على التوالي أمس الثالثاء، ليسجل 
أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
2014 متجاوزا 75 دوالرا للبرميل. وبلغ خام 
القياس العاملي مزيج برنت في العقود اآلجلة 
مستوى  أعــلــى  وهـــو  للبرميل  دوالرا   75.27
وفي   .2014 الثاني  نوفمبر/تشرين   27 منذ 
الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة بــلــغ خـــام بــرنــت 75.07 
ما  أو  ســنــتــًا   36 بـــارتـــفـــاع  لــلــبــرمــيــل  دوالرا 
ــــالق. وخــــام بــرنــت  ــوازي 0.5% عـــن آخـــر إغـ ــ يـ
الـــذي تــقــاس عليه معظم خامات  الــخــام  هــو 

املنطقة العربية الخفيفة. 
وتمثل املكاسب التي سجلها برنت على مدى 
ستة أيـــام متتالية أطـــول مــوجــة صــعــود من 
زادت  إذ  األول،  ديسمبر/كانون  منذ  نوعها 
األسعار أكثر من 20% من أدنى مستوياتها 

في 2018 التي سجلتها في فبراير/شباط.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
التعامالت اآلجلة  للبرميل في  69.17 دوالرا 
بارتفاع 53 سنتًا أو 0.8% عن آخــر تسوية. 
ــع يـــوم  ــفــ ــد ارتــ وكــــــان خـــــام غـــــرب تـــكـــســـاس قــ
الــخــمــيــس املـــاضـــي، ألعــلــى مــســتــوى مــنــذ 28 
الــثــانــي    2014عــنــد 69.56  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
املشاكل  بسبب  أنــه  ويــذكــر  للبرميل.  دوالرا 
الــســيــاســيــة واالضـــطـــرابـــات الــتــي تــســود في 
إنتاجها  ينخفض  أن  املــتــوقــع  مــن  فــنــزويــال 
يوميًا خالل  برميل  مليون   1.1 حــوالــى  إلــى 
الشهور املقبلة، حسب تقرير مصرف باركليز 

البريطاني.

تصدرت روسيا قائمة موردي النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار، 
حسبما أظهرته البيانات الصينية أمس الثالثاء، لتحافظ على المركز الذي 
السنة  احتلته في أول شهرين من 
وتفيد  األخيرين.  العامين  وفــي 
األرقام الصادرة عن الهيئة العامة 
روسيا وردت  أن  الصينية،  للجمارك 
 1.36 يعادل  بما  طن  ماليين   5.79
مليون برميل يوميًا الشهر الماضي 
بزيادة 23.6% عن الفترة ذاتها قبل 
صاحبة  السعودية،  وزادت  عام، 
أيضا  إمداداتها،  الثاني  المركزي 

وفقًا للبيانات.

روسيا أكبر مصدر للصين

تحقيق

تتخوف الدنمارك من 
هيمنة الصين على 

المناشط االقتصادية 
على جزيرة غرينالند، 
واستغاللها كمنفذ 

للدخول إلى أوروبا كما 
فعلت في اليونان

رؤية

شريف عثمان

املركزي  البنك  مع  أنــه سيستضيف،  الدولي  النقد  أعلن صندوق 
املصري والحكومة املصرية، خالل األسبوع األول من مايو/ أيار 
2018 مؤتمرًا »رفيع املستوى«، تحت عنوان »النمو الشامل وخلق 
إن  االنترنت  على  على صفحته  الصندوق  وقــال  العمل«.  فــرص 
في  التي حققتها مصر  بالنجاحات  التنويه  إلــى  يهدف  »املؤتمر 

تحقيق االستقرار االقتصادي الكلي«.
وجـــاء اإلعــــالن عــن املــؤتــمــر مــتــوافــقــا مــع تــصــريــحــات املــســؤولــن 
خالل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولين التي عقدت 
في واشنطن األســبــوع املــاضــي، حيث أشــادت كريستن الجــارد 
مديرة الصندوق بإنجازات البرنامج املصري، وأكدت أنه بدأ يؤتي 
ثماره، حيث انخفض التضخم، وبدأت االستثمارات األجنبية في 
االقليمي للصندوق في  املــديــر  أزعـــور،  أشــاد جهاد  الــعــودة. كما 
منطقة الشرق األوسط ووسط آسيا بتحسن مستوى االحتياطي 

األجنبي ملصر، وزيادة الصادرات، وعودة السياحة.
ال أشكك في إمكانيات مسؤولي صندوق النقد، وال أّدعي معرفتي 
لحقائق ال يعرفونها، لكني أعرف جيدًا من تجارب سابقة لدول 
أخرى مع الصندوق، أن مسؤوليه ال ينتقدون علنا برنامجا في 

دولة وافقوا على إقراضها.
واذا أضــفــنــا إلـــى ذلـــك األجـــــواء االحــتــفــالــيــة الــتــي يــتــم فــيــهــا عقد 
يتحدثون  تجعلهم  والتي  الدولين،  والبنك  الصندوق  اجتماعات 
عن االيجابيات بالتفصيل، وبصورة مبالغ فيها، وعندما ينتقل 
عامة،  وبصورة  متحفظا،  الحديث  يكون  السلبيات،  إلــى  الحديث 
مع تجنب االنتقاد املباشر للدول املقترضة من الصندوق، في ظل 
ذلك نجد أنه من األفضل أال نأخذ ما نسمعه في تلك املناسبات 

على محمل الجد. 
لكن بعيدًا عما قيل في املؤتمرات الصحافية، دعونا نفند النقاط 
بالنسبة ملصر.  الــصــنــدوق  أثــنــى عليها مــســؤولــو  الــتــي  املــحــددة 
بالسيطرة عليه، ونزوله  املسؤولون هناك  الذي سعد  فالتضخم، 
يرجع  تقريبا،  إلــى مستوى %13  عـــام،  قبل  مــن مستوى %35 
ــاس، وهـــو مــا أجــمــع عليه املحللون  لتأثير ســنــة األســ انــخــفــاضــه 
الجنيه  تعويم  أن تسبب  بعد  العالم،  أنحاء  االقتصاديون في كل 
السلع بعد  أغلب  أســعــار  انخفاض قيمته، وارتــفــاع  فــي  املــصــري 
 عــلــى االرتـــفـــاع، 

ٌ
تــنــفــيــذه بــشــهــريــن أو ثــالثــة. فلما مــر عـــاٌم كــامــل

وأصــبــحــت مــقــارنــة األســعــار تــتــم بــاألســعــار بــعــد ارتــفــاعــهــا عند 
احتساب التضخم، هبط األخير إلى %13. 

أضف إلى ذلك أن انخفاض التضخم ال يعني بأي حال انخفاض 
األسعار، وانما يعني انخفاض معدل ارتفاع األسعار. فاألسعار 
ارتفعت في السنة األولى بعد التعويم في املتوسط بحوالى %35، 
وفي السنة الثانية هي آخذة في االرتفاع، بمعدل سنوي يقترب من 
13%. أي أن األسعار بعد التعويم، واستقرار الدوالر عند مستوى 
17.75 جنيها، ارتفعت في أقل من عامن 50%، رغم عدم االنتهاء 
من رفع الدعم بالكامل. فهل هذا هو استقرار الجنيه، أو استقرار 
نموذجا  الصندوق  يعتبره  الــذي  التضخم  استقرار  أو  األســعــار، 

يرغب في تقديمه لدول العالم؟ 
الـــصـــادرة عــن الحكومة  الــبــيــانــات،  ــا عــن االســتــثــمــار، فتشير  أمـ
املصرية، إلى أن النسبة العظمى من االستثمارات املتدفقة للبالد 
كانت في االستثمار غير املباشر، أي في األسهم وسندات وأذون 
الخزانة، وال يخفى على أحد أن معدل الفائدة املرتفع )تجاوز %20 
في بعض األوقات وكانت مصر من أعلى ثالث دول في العالم في 
الفائدة املدفوعة على األذون والسندات الحكومية(، باالضافة إلى 
وراء  كانا  التعويم،  بعد  كبيرة  البورصة بصورة  ارتفاع  توقعات 

هذا النوع من االستثمار. 
البالد في هذا االستثمار من  الــواردة إلى  املبالغ  وغالبا ما تكون 
األمــوال الساخنة، وهو ما عرفناه من تجربة األيــام األولــى لثورة 

الخامس والعشرين من يناير عام 2011. 
الذي دخل مؤخرًا، فيتركز معظمه، وفقا  املباشر  أما االستثمار 
للبيانات الحكومية أيضا، في االستثمار العقاري وما شابهه مما 
تكنولوجيا حديثة،  ينقل ملصر  وال  تصديرًا  وال  انتاجا  يزيد  ال 

فهل يسعد الصندوق باستقرارنا هنا؟
مليار  فــي عامن بحوالى 30  االحتياطي  زيـــادة  عــن معجزة  أمــا 
نفس  خــــالل  زاد  الـــخـــارجـــي  الـــديـــن  أن  تــوضــيــح  فــيــكــفــي  دوالر، 
الزيادة في  الفترة بحوالى 35 مليار دوالر، وهو ما يؤكد أن كل 
االحــتــيــاطــي، بــل أكــثــر، كــانــت نتيجة لــالقــتــراض الــخــارجــي، وهــو 
وصل بالدين الخارجي ملستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر، 
الديون كل عام إلى  وأدى إلى ارتفاع نسبة ما يدفع كفائدة على 
حوالى 40% من إجمالي إنفاق الحكومة. فهل يؤدي ذلك إلى أي 

شكل من أشكال االستقرار املنشود؟
وفيما يخص زيادة الصادرات والسياحة، فاألرقام املعلنة تشير 
بالفعل إلى زيــادات طفيفة عن الفترة السابقة، لكن لو دققنا في 
األمر، نجد أن الصادرات قبل األزمة املالية العاملية في العام 2008 
 ،2014-2011 مــن  الفترة  وأن  الحالي،  مستواها  مــن  أعلى  كانت 
وبرغم »عدم االستقرار السياسي«، شهدت مستويات للتصدير 

أعلى من الحالية. 
وعموما، ال يصح أن ننظر إلى الصادرات وحدها، ولكن البد أن 
نضع الــواردات في الصورة، ويكون أفضل لو نظرنا إلى صافي 
امليزان التجاري، والذي لم نعرف عنه إال عجزًا دائما، لكن عجزه 
في الوقت الحالي بلغ مستويات لم نرها من قبل، باستثناء أواخر 
العملة  على  كبيرًا  ضغطا  شكلت  التي  الفترة  وهــي   ،2014 عــام 

املصرية، األمر الذي أدى في النهاية إلى تعويم الجنيه. 
عام  ايراداتها  من  من %60  أقل  ايراداتها  فمازالت  السياحة،  أما 
2010. فهل يمثل االستقرار عند هذه املستويات نجاحا ُيضرب 

به املثل؟
وافق صندوق النقد الدولي في عام 2009 على املشاركة في قرض 
مقدم إلى اليونان بمبلغ يصل إلى حوالى 125 مليار دوالر، على 
أن  أثبتت  التي ظهرت الحقا،  االجتماعات  أن محاضر  الرغم من 
أغلب مسؤولي الصندوق كانوا مقتنعن أن البرنامج اليوناني لن 

ينجح. 
وظل الصندوق يثني على االصالحات في اليونان في اجتماعات 
مـــرور خمس  بعد  لكن  التالية.  الــســنــوات  طـــوال  والــخــريــف  الربيع 
اليونان  الــتــاريــخ، كانت  ســنــوات مــن تقديم أكبر حزمة إنــقــاذ فــي 
أول دولــة أوروبية متقدمة تتخلف عن ســداد دفعة من قروضها 
لصندوق النقد الدولي، ثم توالت بعد ذلك عثرات اليونان، ولم تخرج 

منها حتى اآلن.

التجربة المصرية 
مع الصندوق
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سالم لبيض

ــد يــــجــــادل الــــيــــوم فــــي هــيــمــنــة حــركــة  ــ ال أحـ
النهضة على الخريطة الحزبية اإلسالمية 
في تونس، واعتبارها ناطقا وحيدا باسم 
اإلســــالم الــســيــاســي الــتــونــســي، عــلــى الــرغــم 
مــن مــحــاوالت تقصيها مــن هـــذا االنــتــمــاء، 
ملــا عــلــق بــه مــن وصــمــة ونــعــوت تــصــل حــّد 
اإلدانــــــــة، واالســـتـــعـــاضـــة عــنــه بــمــا يسميه 
الذي  للبريق  الديمقراطي،  قادتها اإلســالم 
ــم تــــداولــــه فــي  ـــمـــا تــ

ّ
يـــحـــدثـــه املـــصـــطـــلـــح، كـــل

الغربية،  والسياسية  األكاديمية  األوســاط 
فقد اختفت التنظيمات اإلسالمية األخرى 
مــن املــشــهــد الــســيــاســي  الــديــمــقــراطــي، بعد 
اخــتــار حــزب اإلصـــالح والتنمية، لسان  أن 
 نفسه بعد 

ّ
حال اإلسالميني التقدميني، حل

االنتخابات التشريعية سنة 2014 التي لم 
يفز فيها بأي مقعد نيابي، وانضمام أمينه 
العام إلى املكتب السياسي لحركة النهضة، 
واختيار تنظيم أنصار الشريعة اإلسالمي، 
ــــروف ســـابـــقـــا بـــالـــجـــمـــاعـــة الــتــونــســيــة  ــعـ ــ املـ
الله بن  أبــي عياض سيف  املقاتلة، بقيادة 
حـــســـني، فــســطــاط الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة 
ــقــــاطــــهــــا  ــتــــهــــدف الــــــــدولــــــــة، وإســ الـــــتـــــي تــــســ
ـــرة 

ّ
وتـــفـــكـــيـــكـــهـــا بـــالـــعـــنـــف املــــســــلــــح، مـــبـــش

بـــاإلمـــارة اإلســالمــيــة بــديــال عــنــهــا، ورفــض 
حــــزب الــتــحــريــر اإلســــالمــــي االنــــخــــراط في 
اللعبة الديمقراطية، واالعتراف بالدستور 
الــرغــم من  واملــؤســســات املنبثقة عــنــه، على 
وجــــــوده الـــقـــانـــونـــي، واالكـــتـــفـــاء بــالــدعــايــة 
ألفـــــكـــــاره بـــالـــوســـائـــل املــــتــــاحــــة والــتــعــبــئــة 
وتنظيم أنصاره، استعدادا لليوم املوعود.

أبدت حركة النهضة حماسة الفتة لالنتباه 

علي أنوزال

تدل كل املؤشرات في املنطقة على أن طبول 
حرب عربية إيرانية قادمة أصبحت ترتفع 
أكثر من ذي قبل، ودول مؤثرة في املنطقة، 
العربية  ــــارات  واإلمـ الــســعــوديــة  خصوصًا 
ــذا االتــــجــــاه بــدعــم  ــ املـــتـــحـــدة، تـــدفـــع فــــي هـ
األمــيــركــي، دونــالــد  الرئيس  مــن  وتشجيع 
تــــرامــــب، وبـــتـــرحـــيـــب مــــن إســــرائــــيــــل الــتــي 
الجديدة  ربــح حروبها  إلــى  دائــمــًا  تسعى 
ضد خصومها وأعدائها في املنطقة بدون 
حــرب وبــأقــل تكلفة. جــربــت هــذه الوصفة 
مـــع ســـوريـــة ومــــع حــــزب الـــلـــه الــــغــــارق في 
ــك مـــع عـــراق  املــســتــنــقــع الـــســـوري، وقــبــل ذلـ
إلــى تجريبها مع  صــدام حسني، وتسعى 

آخر أعدائها في املنطقة: إيران.
املـــؤشـــرات عــلــى دنـــو وقــــوع حـــرب إيــرانــيــة 
فقط  عنها  البحث  ال يجب  جــديــدة  عربية 
فـــي الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة املــتــبــادلــة بني 
التي  الوقائع  في  وإنما  والرياض،  طهران 
التي  تلك  أو  األرض،  فــوق  تتفاعل بسرعة 
يتم التخطيط لها في غرف مظلمة، ولعل 
أبرزها هي فكرة إرسال قوات تحالف عربي 
إلى سورية، وهو االقتراح الذي أعلنت عنه 
به  وتــدفــع  أميركا  لــه  وتخطط  السعودية، 
إســرائــيــل، ولــكــل واحــــد مــن هــــؤالء غــايــاتــه 
وأهدافه التي ليست بالضرورة متشابهة، 
لكنها كلها تلتقي عند غاية واحــدة، كبح 
أدى  لو  املنطقة، حتى  اإليراني في  النفوذ 

ذلك إلى نشوب حرب مع إيران. 
الحرب ضد إيران، هي ما تسعى إليه الدول 
الـــثـــالث عــالنــيــة، لــكــن أيــــًا مــنــهــا ال تــريــدهــا 
ــالـــة، وعــلــى  ــالـــوكـ ــًا بـ ــرة، وإنــــمــــا حـــربـ ــاشـ ــبـ مـ
أرض أخــرى غير أرضــهــا، وال يوجد اليوم 
مكان مناسب، وأكثر مالءمة لتجريب هذه 
الــحــرب مــن الحلبة الــســوريــة الــتــي تحولت 
إلى أكبر مختبر مفتوح لتجريب األسلحة 
الفتاكة، وخوض الحروب املستقبلية. فكما 
تم تجريب كل خرائط الحرب العاملية على 

علي العبداهلل

كـــشـــفـــت الــــضــــربــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة 
للنظام  بحثية  ومــراكــز  عسكرية  ملــواقــع 
السوري فجر 14 إبريل/ نيسان الجاري 
عـــن تـــحـــوالت مــيــدانــيــة ذات أبـــعـــاد جيو 
املحور  تشكل  آيتها  واضــحــة،  سياسية 
الـــثـــالثـــي الـــغـــربـــي، والـــحـــشـــد الــعــســكــري، 
البحري والجوي، الضخم شرق املتوسط، 
وانــتــقــال املــحــور مــن الــوعــيــد بــالــرد على 
ــر بـــشـــأن اســـتـــخـــدام  ــمــ خـــــرق الـــخـــط األحــ

األسلحة الكيميائية إلى التنفيذ. 
ــة بـــعـــد ســــجــــال ســيــاســي  ــربــ جــــــــاءت الــــضــ
ــم  غـــربـــي روســــــي صـــاخـــب فــــي أروقـــــــة األمــ
املــتــحــدة )مــجــلــس األمـــن الــدولــي ومجلس 
النظام  بــشــأن مسؤولية  اإلنــســان(  حــقــوق 
الـــســـوري عــن قــصــف مــديــنــة دومــــا بسالح 
كيميائي يـــوم 7 إبــريــل، اســتــمــر أســبــوعــا، 
أنكرت روسيا خالله حصول هذا القصف؛ 
ــــوذ الـــبـــيـــضـــاء  ــــخـ ــة، الـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــهــــمــــت املـ واتــ
اململكة  واتهمت  الــصــور،  بفبركة  تحديدا، 
أن تبدأ  ذلـــك؛ قبل  فــي  املــتــحــدة بلعب دور 
ترويج روايات عن اكتشاف مواد كيميائية 
فــــي مـــســـتـــودعـــات فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة فــي 
ــة، مــــصــــدرهــــا املــمــلــكــة  ــيــ ــرقــ ــشــ الــــغــــوطــــة الــ
املتحدة وأملانيا، واستخدمت حق النقض 
)الــفــيــتــو( يـــوم 4/11 ضـــد مـــشـــروع الــقــرار 
األمـــيـــركـــي الــبــريــطــانــي الــفــرنــســي، وألــقــت 
سحبا من الشك على تحقيق بعثة منظمة 
حــظــر األســـلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة بـــقـــول وزيـــر 
خــارجــيــتــهــا ســيــرغــي الفــــروف إن موسكو 
تأمل »أن تتغلب املهنية عند التحقيق في 

هذا الحادث«.
شــهــد الــســجــال الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
ــى الـــضـــربـــة  ــلــ ــرد عــ ــ ــالــ ــ ــا بــ ــيــ ــربــ تــــلــــويــــحــــا غــ
ــــدور قــــرار  ــــدم صــ ــــال عـ الــكــيــمــيــائــيــة، فــــي حـ
مــــــن مـــجـــلـــس األمـــــــــــن، وتـــــهـــــديـــــدا روســــيــــا 
على  الــتــي ستطلق  الــصــورايــخ  »بمواجهة 
ســـوريـــة، واســـتـــهـــداف مــنــصــات إطــالقــهــا«، 
لبنان،  فــي  الــروســي  السفير  وفــق تصريح 
ألكسندر زاسيبكني، ما أضفى على الضربة 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة مـــغـــزى اســتــراتــيــجــيــا 
فـــحـــواه »االســتــخــفــاف بـــالـــردع الـــروســـي«، 
ـــطـــط لــهــا كي 

ُ
فــالــضــربــة الــتــي ُصــمــمــت وخ

الــروســي،  الــرئــيــس  تــكــون تحديا لغطرسة 
فالديمير بوتني، ونزعته اإلمبراطورية، من 
خــالل امتصاص عنصر الــقــوة الــذي يلوح 
بـــه: الـــســـالح، بــإظــهــار الـــقـــدرات الــعــســكــريــة 
ــة، وخـــصـــوصـــا األمـــيـــركـــيـــة، الــتــي  ــيـ ــربـ ــغـ الـ
بــأشــواط،  وتسبقها  الروسية  على  تتفوق 
ــة جـــويـــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــبــــر تـــنـــفـــيـــذ ضــــربــــة صـ عــ
تــحــت أنـــظـــار الــضــبــاط الــــــروس، وقــواتــهــم 
الدفاعية التي مألوا الدنيا ضجيجا بشأن 
العملياتية،  وقدراتها  الفنية  خصائصها 
وهــــــذا ألـــحـــق بـــهـــم وبـــرئـــيـــســـهـــم وبـــالدهـــم 
املتكّررة  تحذيراتهم  بذهاب  قاسية  إهانة 
الــريــاح،  أدراج  بــعــواقــب وخيمة  ووعــيــدهــم 
ــن الـــتـــحـــّدي األمـــيـــركـــي الــصــريــح  نــاهــيــك عـ
الرئيس  بتغريدات  إن  ورئيسها،  لروسيا 
األميركي دونــالــد ترامب الــذي وجــه كالمه 
قادمة(،  )الصواريخ  ورئيسها  روسيا  إلى 
األميركية مايك  املــخــابــرات  كــالم رئيس  أو 
بومبيو: »الرئيس بوتني لم يستوعب إلى 
ــارة. وعلينا مواصلة العمل  حــد كــاف اإلشـ

على هذا االتجاه«. 
ــا ورئــيــســهــا  ــيـ ــورة روسـ ــ ت الـــضـــربـــة صـ

ّ
ــز ــ هـ

فالديمير بوتني )اعتبرها السفير الروسي 
ــة لــبــوتــني(  ــانــ ــتـــحـــدة إهــ لـــــدى الـــــواليـــــات املـ

عبد اللطيف السعدون

تــكــون فاتحة  أن  ليست مــصــادفــة عــابــرة 
أفالم أول دار عامة للسينما في السعودية 
فيلم »النمر األسود« األميركي الذي يروي 
لنا حكاية صنع ملك، كيف يؤهل الفارس 
ؤ كـــرســـي الـــعـــرش،  ــقــــادم لـــتـــبـــوُّ املـــرشـــح الــ
ــداٍث غالبا  وكــيــف يــخــتــبــر فـــي خــضــم أحــــ
 بــجــدارة وإتــقــان، لكي 

ً
مــا تبدو مصنوعة

ولتطويع  عليه،  السحر  من  هالة  تضفي 
كاريزما له، تضمن حالة احتفاء واحتفال 

عند مواطنيه. 
ــده  ــاهــ تـــــــــدور أحـــــــــــداث الــــفــــيــــلــــم الـــــــــذي شــ
السعوديون في مملكة واكاندا األفريقية 
من  بحيراٍت  على  تعوم  والتي  املتخيلة، 
مـــعـــدٍن نــفــيــس وعـــالـــي الــقــيــمــة والــتــأثــيــر، 
له »فايبرانيوم«،  متخيل هو اآلخر يقال 
وقد حققت هذه الدولة بفعل وجــود هذا 
املــعــدن الـــذي نــتــج عــن هــبــوط نــيــزٍك على 
أرضها انتقاال تكنولوجيا مذهال، جعلها 
ــدة مــن جــنــان الــلــه على  تــتــحــول إلـــى واحــ
ــزارع الــدائــمــة الــخــضــرة،  األرض، حــيــث املــ
واملــركــبــات  للسحاب،  الناطحة  واملــبــانــي 
ــك، فـــإن  ــذلــ ــا كــ ــهــ ــة. وألنــ ــذابــ ــجــ الــــفــــارهــــة الــ
عيون قوى باحثة عن نفوذ تحط عليها 
وتخلق صــراعــات وحــروبــا داخلها ومن 
وجواسيس   

ٌ
مرتزقة فيها  شــارك  أجلها، 

وعمالء سريون، استخدموا آخر ما ظهر 
وأوشكت  والسالح.  الحروب  تقنيات  من 
تلك  الحروب والصراعات أن تدفع مملكة 
أميرها  لوال ظهور  الهاوية،  إلى  واكاندا 
ــاال« الــــــذي نـــجـــح، بــعــد  الــــشــــاب »تـــــي تــــشــ
مــطــاردات ومــنــاورات مذهلة، في القضاء 
ما  الــذيــن حصلوا بطريقٍة  املــرتــزقــة  على 
عــلــى كــمــيــات مـــن مــعــدن »الــفــايــبــرنــيــوم« 
النفيس من بالده، وتاجروا بها، كما بارز 
منافسني عديدين، وانتصر عليهم، وأكل 
للقدرات،  الواهب  العشب  واكــانــدا«  »قلب 
 
ً
ــة ــدراٍت خـــارقـ ــذا مــــا جــعــلــه يــمــتــلــك قــــــ ــ وهــ

وعقال استراتيجيا متميزا، واستطاع أن 
يــكــون العــبــا مــاهــرا فــي املـــدار املحيط به، 
وقد أتقن لغاٍت عــدة، وبــرع في استخدام 
الــســالح. ولذلك أعطي لقب »النمر  أنــواع 
للجلوس على  األســـود«، وأصبح جاهزا 

كرسي العرش. 
مــا فهمناه مــن مشاهد مقتطعة من  هــذا 
فيلم »النمر األســـود«، والــذي ربما حمل 
الــفــيــلــم مــشــاهــد ومـــالمـــح أخــــرى سنحت 

ــعـــرض في  الـــفـــرصـــة لــجــمــهــرة حـــضـــور الـ
بها.  واالستمتاع  متابعتها  من  الرياض 
الفيلم  أن اختيار  الذهن  إلى  وقد يتبادر 
الــســعــوديــة  فــي  للسينما  عـــرض  أول  فــي 
محاولة مقصودة لإليحاء بأن ثمة ما هو 
مشترك بني البطل الخارق، أمير واكاندا 
تي تشاال، وولي العهد السعودي األمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان. ولــتــرســيــخ فـــكـــرة أن 
األمير املحّمل بالذهب يستطيع الوصول 
إلى أي مكان في العالم، وأنه القادر وحده 
على حــل املــشــكــالت الــتــي تحيط بــبــالده، 
وقـــيـــادة مـــشـــروع تــحــديــٍث غــيــر مــســبــوق. 
وربما يكون محمد بن سلمان قد شاهد 
الفيلم من قبل، واستحسنه، إذ وجد فيه 
قيامه  فــي  ومتناغما  قــاعــدا  قائما  نفسه 
وقعوده مع طموحاته وتطلعاته. ويدعم 
الفيلم ليس  هــذا األمــر ظنونا أن اختيار 
وليد مصادفة عــابــرة، ذلــك أن محمد بن 
ـــلـــك خــطــوة 

ُ
ســلــمــان يــقــتــرب مـــن كــرســي امل

خطوة، وقد ال تمر بضعة أسابيع، وربما 
أيـــام ليصل إلـــى الــقــمــة، بــعــدمــا نــجــح في 
تحالفاٍت  وأقـــام  منافسيه،  على  الــقــضــاء 
ــة نــــافــــذٍة وفـــاعـــلـــٍة،  ــيـ مـــع شــخــصــيــاٍت دولـ
وصوله  استبق  وقــد  إليها،  ظهره  أسند 
ــلـــي  ــلـــى املــــســــتــــوى الـــداخـ ــعـــــرش عـ ــ إلــــــى الـ
بجملة »مــنــجــزاٍت« قــدمــهــا ملــواطــنــيــه في 
إطار ما وصفته أقالم غربية صديقة بأنه 
انــفــتــاح مــجــتــمــعــي واســـــع، أحــــد جــوانــبــه 
واملسرح  بالسينما  امللفت  االهتمام  هــذا 
والفنون األخرى، وإعطاء املرأة السعودية 
بـــعـــض مــــا ُحــــرمــــت مـــنـــه مــــن حــــقــــوق فــي 
دور  للعب  يؤهلها  بما  املاضية،  العقود 

أكبر في عملية بناء املجتمع وتطويره. 
ــنــــجــــزات«  يـــبـــقـــى أن مــــا يـــجـــعـــل هـــــذه »املــ
فــاعــلــيــتــهــا هـــو شــــرط تحققها  تــكــتــســب 
فــي مــنــاخ ديــمــقــراطــي حــر، يقر بالخالف 
التعبير  حـــريـــة  وبـــاحـــتـــرام  واالخــــتــــالف، 
والنقد وحقوق اإلنسان. وهذا لم يحصل 
بعد في السعودية، وما يرشح من أخبار 
ترصدها منظمات ومراكز دولية معنية 
بــحــقــوق اإلنـــســـان يــكــشــف عــن انــتــهــاكــات 
اعــتــقــاالت تعسفية ملــعــارضــني،  صــارخــة: 
ــة املـــعـــتـــقـــد واالحــــتــــجــــاج،  ــريــ وتـــقـــيـــيـــد حــ
ــــول إلــــــى مـــواقـــع  ــــوصــ ــيـــد حــــريــــة الــ ــيـ ــقـ وتـ
اإلنترنت، والتدخل في الحياة الشخصية 
للمواطنني إلى آخر ما تتكتم عليه دوائر 

النظام وحلقاته اإلعالمية.
)كاتب عراقي(

عن  الــدفــاع  فــي  واستماتت  املحلي،  للحكم 
االنــتــخــابــات املــزمــع إجــراؤهــا فــي 6 مايو/ 
ــة مطلقة  ــويــ أيـــــار املـــقـــبـــل، واعــتــبــرتــهــا أولــ
ــة مــن تــاريــخ تونس 

ّ
فــي هـــذه الــفــتــرة الــهــش

املــــعــــاصــــر، ولـــــم تــــّدخــــر جــــهــــدا فــــي تــرمــيــم 
الدستورية،  والهيئة  القانونية  النصوص 
املتعلقة بها، مثل القانون االنتخابي، حتى 
أنها قبلت بمشاركة األمنيني والعسكريني، 
بــعــد أن كــانــت تــعــارض ذلـــك بــقــوة، ومجلة 
ــاري مــنــاقــشــتــهــا  الـــجـــمـــاعـــات املــحــلــيــة الــــجــ
فــي الــبــرملــان، وســـّد الــشــغــورات فــي الهيئة 
الــتــنــازالت  لــالنــتــخــابــات، وتــقــديــم  املستقلة 
الــســيــاســيــة املــفــضــيــة إلـــى تــثــبــيــت السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وخـــصـــوصـــا رئــــيــــس الــــدولــــة 
الـــبـــاجـــي قـــائـــد الــســبــســي، املـــاســـك بجميع 

خيوط لعبة السلطة، موعد االنتخابات.
لــحــركــة الــنــهــضــة ثــــأر كــبــيــر مـــع املــشــاركــة 
خصوصا،  واالنــتــخــابــيــة  كــكــل،  السياسية 
ــراف الـــقـــانـــونـــي بــهــا  ــ ــتـ ــ ــتـــدعـــى االعـ فـــقـــد اسـ
نحو أربعة عقود منذ ظهورها سنة 1972 
جماعة إسالمية، مرورا بإعالنها سنة 1981 
اتجاها إسالميا، وصوال إلى االعتراف بها 
سنة 2011 حزب حركة النهضة، وقد شاءت 
ــعــتــرف بــهــا أحـــد رجــال 

ُ
ــــدار أن يــكــون امل األقـ

دولة بن علي، األشرس عداوة للنهضويني، 
فــي  ــنـــوشـــي،  ــغـ الـ مــحــمــد  األول  وزيـــــــره  أي 
حكومته الثانية، بعد عقدين من النزاعات 
إليه  آلــت  السلطة  الــدمــويــة والــصــراع على 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة بــعــد انــتــخــابــات 1989 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي يــعــتــبــرهــا اإلســالمــيــون 
مــــزّورة، ومــدخــال نحو الحكم االســتــبــدادي 

الذي استمر عشريتني كاملتني.
ويبدو أن شراهة حركة النهضة اإلسالمية 

ل نتائج 
ُ
املنافذ والفراغات، هي التالية: تمث

االنتخابات املحلية والتشريعية الجزائرية 
سنتي 1990 و1991 التي اكتسحتها الجبهة 
اإلسالمية لإلنقاذ، وفــازت بأغلبية املقاعد 
الــنــيــابــيــة واملـــجـــالـــس الــبــلــديــة والــــواليــــات، 
حامية  معركة  مقدمة  نتائجها  كانت  وقــد 
الــوطــيــس عــلــى الــســلــطــة، اســتــحــالــت حــربــا 
فــيــهــا مــئــات آالف الضحايا  أهــلــيــة، قــضــى 
ـــت بـــالـــحـــقـــبـــة  ــرفــ ــ ــتــــني، عـ ــلــ ــامــ عــــشــــريــــتــــني كــ
السوداء في تاريخ الجزائر، وانخرط فيها 
إسالميو الجزائر، مستخدمني كل الوسائل 
للدولة  إلى عدو رئيسي  املتاحة، فتحولوا 
الجزائرية، وأخرجوا نهائيا من دائرة الفعل 

واملشاركة السياسيني.
انـــتـــخـــابـــات 1989 في  نــتــائــج  اســتــحــضــار 
تــونــس الــتــي اســتــخــدمــهــا بــن عــلــي وسيلة 
لــكــشــف الـــــقـــــدرات الـــبـــشـــريـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
إلى  تقدموا  الذين  التونسيني  لإلسالميني 
تــلــك االنــتــخــابــات بــقــوائــم مــســتــقــلــة، ُعــرفــت 

يخلو  ال  مشهٍد  فــي  البنفسجية،  بالقوائم 
النتيجة  كانت  والتحدي.  االستعراض  من 
مزورة، ومدخال للتأسيس لحياة سياسية 
صــوريــة، ولــتــعــدد شكلي استمر إلــى سنة 
اإلسالميني  املعتقلني  آالف  صاحبه   ،2011
والــضــحــايــا واملــنــفــيــني، والــتــعــطــيــل الكامل 
وحــرمــان  ســيــاســيــا،  املــجــتــمــع  لديناميكية 
الــتــونــســيــني مـــن حــقــهــم فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
كل  وقــمــع  السلطة  على  السلمي  والــتــداول 
مــكــونــات املــجــتــمــعــني، الــســيــاســي واملــدنــي، 
وقــيــام الـــدولـــة األمــنــيــة والــعــائــلــيــة، مطلقة 

الصالحيات واملهام والوظائف.
ــوان  ــ ــ ــــوف عـــلـــى تـــجـــربـــة جـــمـــاعـــة اإلخـ ــوقـ ــ الـ
املــســلــمــني فــي مــصــر الــتــي أنــهــاهــا الجيش 
املصري يوم 30 يونيو/ حزيران 2013 في 
مشهد دراماتيكي، أدى إلى سجن كل قادة 
الحركة اإلخوانية، بمن فيهم محمد مرسي، 
الفائز في االنتخابات الرئاسية سنة 2012، 
الدم  رقــع  وتوسع  الضحايا  آالف  وسقوط 
وانفتاح مصر على ما يشبه الحرب األهلية 
التي ال تزال تداعياتها قائمة، واالنتهاء من 
ثورة يناير التي سقط فيها الشهداء بهدف 
إنــهــاء حكم حسني مــبــارك وحــزبــه الواحد 
استمرت  التي  املــخــابــرات  ودولـــة  وعائلته، 
اإلسالميني  تجربة حكم  نقد  عــقــود.  ثالثة 
نتائجها  مــن  كــان  التي  الترويكا  فترة  فــي 
املأساوية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي، والجنود في الشعانبي 
ــّمـــن خــطــط  عـ الـــنـــظـــر  ســـنـــة 2013، وبـــقـــطـــع 
مــن االغتياالت  السياسي  ونــفــذ، والــغــرض 
الـــتـــي أدت إلــــى ســـقـــوط حــكــومــة الــتــرويــكــا 
اإلســالمــيــني ينفتح على  فــوز  فــإن  الثانية، 
مــثــل تــلــك االحـــتـــمـــاالت املـــأســـاويـــة الــقــابــلــة 

لــلــتــكــرار واملــــعــــاودة. يــخــوض اإلســالمــيــون 
مناخ  في  املحلية  االنتخابات  التونسيون 
إقــلــيــمــي ودولـــــي لـــم يــقــبــل بــهــم بـــعـــد، على 
الــرغــم مــن الــخــطــوات الحثيثة الــتــي قــامــوا 
ــنـــازالت الــعــمــيــقــة الــتــي قــدمــوهــا  ــتـ بــهــا، والـ
داخليا لفائدة مــراكــز قــوى دولــة األعــمــاق، 
وحزبها املمثل لها، نداء تونس، وخارجيا 
لفائدة لوبيات صنع السياسات والقرارات 
واالتــحــاد  األميركية  املتحدة  الــواليــات  فــي 
ــــي، والــوعــود الــتــي ألــزمــوا أنفسهم  األوروبـ
بها، خصوصا في ما يتعلق باالختيارات 
ــرى لــــلــــبــــالد الـــقـــائـــمـــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــيــ ــرالــ ــبــ ــيــ ــلــ الــ
ــتـــصـــاد الــــســــوق. ويــخــطــئ  عـــلـــى فــلــســفــة اقـ
يتعاطون  عندما  التونسيون  اإلسالميون 
املحتملة  وإفــرازاتــه  االنتخابي  املشهد  مــع 
على أنه معطى داخلي محض. وُيخشى أن 
يكون يوم 7 مايو/ أيار املقبل الذي ستعلن 
فيه نتائج االنتخابات مختلفا عما سبقه 
املقدمة  النتائج ستكون  أيــام، وأن تلك  من 
واألداة التي ستجهض املسار الديمقراطي 
برمته، إن تأكد الفوز الكاسح لإلسالميني 
والعودة بالبالد إلى مرّبع االستبداد األول، 
التضحيات  بعد  الوخيمة،  واستتباعاته 
الــكــبــيــرة الــتــي قــدمــتــهــا الــطــبــقــة السياسية 
ــيـــة  ــكـــريـــة واملـــدنـ ــفـ املــــعــــارضــــة، والـــنـــخـــب الـ
املــتــحــّررة عــلــى مـــدى نــصــف قـــرن أو يــزيــد، 
ــّرد نـــهـــم لــلــســلــطــة  فــالــســيــاســة لــيــســت مــــجــ
وكــرســي الحكم، وإنــمــا هــي قـــراءة عقالنية 
القوة والحفاظ على املكاسب  في توازنات 
اختيار  وحسن  الــدمــاء،  وحقن  السياسية، 
القضايا املرتبطة بها وحماية املجتمع من 

املعارك املدمرة والحروب األهلية القاتلة.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

اإلرهــاب فــوق أراض عربية، يتم التخطيط 
الــيــوم لتجريب خــرائــط الــحــروب الــجــديــدة 
واملستقبلية مع إيــران وفوق أراض عربية، 
 إحـــدى فــصــول هــذه الحرب 

ً
وقــد بــدت فــعــال

في اليمن، لكن الواقعة الكبرى هي املنتظرة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــرب الـــعـــربـــيـــة اإليـ ــحــ فــــي ســــوريــــة. الــ
أميركا وإسرائيل  الجديدة تريدها كل من 
والـــســـعـــوديـــة حـــربـــًا بـــالـــوكـــالـــة، تــخــوضــهــا 
غير  أرض  وعلى  جيوشها،  غير  بجيوش 
أراضيها، وضحاياها لن يكون بالضرورة 
مـــن رعـــايـــاهـــا. ومــــا فـــكـــرة إرســــــال جــيــوش 
عربية إلى سورية سوى بداية إعــالن هذه 
إيـــران، ونفوذها املتعاظم في  الــحــرب ضــد 
املــنــطــقــة وفــــوق األرض الــســوريــة. بــاألمــس 
القريب، خاضت الدول الثالث نفسها حربًا 
بالوكالة ضد إيــران، بذريعة وقف تصدير 
ثــورتــهــا، وتــحــت شــعــارات قــومــيــة عروبية 
وفــــوق أرض الـــعـــراق وبــجــيــوشــه. والـــيـــوم، 
 طــبــولــهــا أن 

ّ
ــــراد لــهــذه الـــحـــرب الــتــي تــــدق ُيـ

تــجــري فـــوق األرض الــســوريــة، وبــجــيــوش 
اإلرهــاب، وتحت  عربية، وبذريعة محاربة 
شعارات دينية إسالمية. باألمس، شرعنوا 
الــــحــــرب عـــلـــى أنـــهـــا بــــني الــــعــــرب والـــفـــرس 
املــجــوس، والــيــوم يــريــدون شرعنتها على 

أنها بني السنة والشيعة الروافض.
مــع األســـف، ذاكـــرة بعض الــعــرب قصيرة، 
وإال تـــذّكـــروا الــحــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة، 
فمن شجع صــدام حسني على غــزو إيــران 
عام 1980 هي الواليات املتحدة التي كانت 
تــريــد االنــتــقــام مــن الــثــورة اإليــرانــيــة التي 
املنطقة،  فــي  األســـاســـي  حليفهم  أســقــطــت 
شــــاه إيـــــــران، واحـــتـــجـــزت الــدبــلــومــاســيــني 
انــدالع  وقبيل  عندها.  رهــائــن  األميركيني 
ــدام حــســني ضـــوءًا  ــ تــلــك الـــحـــرب، تــلــقــى صـ
ــيـــج، وخـــصـــوصـــًا  ــلـ الـــخـ مــــن دول  أخــــضــــر 
الدخول  قبل  أيامًا  زارهــا  التي  السعودية 
فــي الــحــرب الــتــي خاضها تحت شــعــارات 
قــومــيــة عـــروبـــيـــة ملـــواجـــهـــة املــــد الــفــارســي 
اإليراني. والنتيجة يعرفها الجميع مقتل 

ا مهما من رصيدها الدولي؛  وأفقدتها جزء
كــمــا حــطــت مــن شـــأن ســالحــهــا، وأجهضت 
خــــطــــة الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــــي مــنــاكــفــتــه 
ة 

ّ
املتحدة عبر تبني سياسة حاف الواليات 

املتواتر  التصعيد  إلــى  والــلــجــوء  الــهــاويــة، 
ما  الــنــووي،  االستنفار  مرحلة  يبلغ  حتى 
إلــى الجلوس  املــتــحــدة  الــواليــات  سيضطر 
الــتــفــاوض، لبحث تقاسم  معه على طــاولــة 
ــام االتــحــاد  الــنــفــوذ فـــي الــعــالــم، كــمــا فـــي أيــ
 »NG« السوفييتي. سياسة رد عليها موقع
ــــدور فـــي فــلــك الــكــرمــلــني،  ــــذي يـ الــــروســــي، الـ
ــــود«، في  فــي تعليق لــه عــلــى »االثــنــني األسـ
أقوى  تملك سالحًا  »أميركا  بعنوان  مقالة 
اللذين  من سالح سارمات وبوريفسنيك«، 
فــي خطابه  الــروســي  الرئيس  أعلن عنهما 
ــام البرملانيني  أخــيــرا عــن حــالــة االتــحــاد أمـ
الـــــروس، بــقــولــه: »لــــدى أمــيــركــا ســـالح آخــر 
املــعــارك الحربية وبلوغ حافة  غير خــوض 
النزاع النووي الشامل، فهي بوسعها خنق 

موسكو بالعقوبات االقتصادية«.
لم يكن هدف الضربة عسكريا باملطلق، فقد 
ــفــذت بعد اإلعـــالن عــن الــقــرار 

ُ
ــطــط لها ون

ُ
خ

وحلفائه  للنظام  ســمــح  مــا  بــأيــام،  ها 
ّ
بشن

ــــروس واإليـــرانـــيـــني بـــأخـــذ احــتــيــاطــاتــهــم  الــ
قواتهم  نشر  إعـــادة  عبر  الخسائر  لتالفى 
ما  املــبــاشــرة،  الضربة  لتجنب  وأسلحتهم 
يــكــن تحقيق مكاسب  لــم  هــدفــهــا  أن  يعني 
عسكرية، بل استثمار حدث عسكري )ضربة 
الــكــيــمــيــائــي( فـــي تــحــقــيــق هــــدف ســيــاســي: 
الــذي خطته روسيا  الحل  االعــتــراض على 
مـــع تــركــيــا وإيـــــران فـــي أســتــانــة وســوتــشــي 
للصراع في سورية، وطرح بديل يتسق مع 
قرارات األمم املتحدة. وهذا ما أّكده التحرك 
الــدبــلــومــاســي الــغــربــي؛ بــعــد ســـاعـــاٍت على 
الضربة؛ عبر طرح مشروع قرار في مجلس 
األمـــن للحل فــي ســوريــة، قــائــم على تنفيذ 
وخصوصا  الصلة،  ذات  الدولية  الــقــرارات 
القرارات 2118 و2254 و2401، التي تتناول 
السالح الكيميائي والحل السياسي ووقف 
الــنــار والــجــوانــب اإلنــســانــيــة، مــع التمسك 
ولكنها  للتفاوض.  وحــيــدا  جنيف  بمسار 
)الــدول الثالث( ال تريد تكرار خطأ روسيا 
يأخذ مصالح  ال  منفرد،  حــل  على  بالعمل 
الفاعلني في امللف السوري بعني االعتبار، 
فـــدعـــت إلــــى حـــل تـــوافـــقـــي، بــاالســتــنــاد إلــى 
قـــرارات دولــيــة صوتت عليها دول مجلس 

األمن، بما في ذلك روسيا ذاتها.
هدفت الضربة إلــى إفــهــام روســيــا أنــه غير 
على  السيطرة  فــي  بــاالنــفــراد  لها  مسموح 
ــة، وأنــــــه ال حــــل مــــن دون مــشــاركــة  ــ ــــوريـ سـ
املتحدة بخاصة،  والــواليــات  بعامة  الغرب 
حل  وتــرويــج  التناقضات  على  اللعب  وإن 
سياسي خارج إطار األمم املتحدة لن يمر؛ 
وإنه ال بد من تغيير قواعد اللعبة بالعودة 
إلى مسار جنيف، والتخلي عن املحاوالت 
غـــيـــر املـــجـــديـــة لــتــمــريــر حــــل عـــبـــر مــســلــســل 
ــنـــي تــغــيــيــر  ــعـ ــــي، مـــــا يـ ــــشـ ــوتـ ــ أســــتــــانــــة وسـ

سلوكها وسياستها. 
لــم تقبل روســيــا الــدعــوة الــغــربــيــة إلـــى حل 
ــه يــقــلــص  ــ ــيــــة، ألنـ ــرارات الــــدولــ ــقــ ــالــ يـــلـــتـــزم بــ
ــت 

ّ
دورهــــــــا وحـــصـــتـــهـــا فــــي ســـــوريـــــة، فــشــن

الضربة  على  وإعــالمــيــا  سياسيا  هجوما 
والدول الثالث، على أمل إجهاض تحركها 
السياسي، فقد دان الرئيس بوتني »العدوان 
ــذر مـــن تــداعــيــاتــه  ــ عــلــى بــلــد مــســتــقــل«، وحـ
ــلــــن عــــن دعــــوة  ــي، وأعــ ــ ــدولـ ــ ــنـــظـــام الـ عـــلـــى الـ
ــــن لــعــقــد جــلــســة طــارئــة  بـــــالده مــجــلــس األمـ
ــــذي قـــامـــت بـــه واشــنــطــن  لــبــحــث الـــتـــطـــور الـ

تجاه السلطة وممارسة الحكم لم تشبعها 
نــتــائــج انــتــخــابــات ســنــة 2011 الــتــي انبثق 
عنها املجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل 
والثانية، وبعد  األولــى  الترويكا  حكومتي 
التشريعية  االنتخابات  في  الجزئي  الفوز 
لسنة 2014، املؤدي إلى التحالف مع حزب 
نداء تونس، على قاعدة مقاربة الشيخني، 
التي  السبسي،  والــبــاجــي  الغنوشي  راشــد 
ارتسمت في اجتماع باريس الذائع الصيت 
سنة 2013، واملشاركة في حكومتي الحبيب 
الصيد ولو جزئيا، وفي حكومتي الوحدة 

الوطنية التي شكلها يوسف الشاهد.
اخــتــار حـــزب حــركــة الــنــهــضــة املــشــاركــة في 
ــابـــات الـــبـــلـــديـــة، والـــتـــرشـــح فــــي كــل  ــتـــخـ االنـ
ــا يــفــيــد  ــر، وعــــددهــــا 350 دائــــــــرة، مــ ــ ــدوائــ ــ الــ
ــذا الــــحــــزب ســـيـــكـــون مــمــثــال فــــي كــل  ــ ــأن هـ ــ بـ
الـــبـــلـــديـــة، نــاهــيــك أنــــه سيحتكر  املـــجـــالـــس 
بــعــض الـــدوائـــر بــمــفــرده، لــغــيــاب منافسني 
له، أو لضعفهم الناتج عن انعدام خبرتهم 
والدعائي  االتصالي  االنتخابية، وعجزهم 
ــقــــدرات الــلــوجــســتــيــة واملــالــيــة  وفــقــدانــهــم الــ
الــتــي تــمــّكــنــهــم مـــن الـــوصـــول إلـــى الــنــاخــب، 
املستقبلية.  ورؤاهـــــم  بــبــرامــجــهــم  وإقــنــاعــه 
أربع تجارب انتخابية لها مآالت مجتمعية 
التونسيني  اإلسالميني  على  وجــب  دقيقة، 
أن يــضــعــوهــا نــصــب أعــيــنــهــم، ويــدرســوهــا 
ــدا، ويـــســـتـــخـــلـــصـــوا مـــنـــهـــا الـــــــــدروس  ــ ــيــ ــ جــ
والعبر، وهم ينخرطون بما أوتــوا من قوة 
الدولي،  مرّدها مشروعهم  ودعائية،  مالية 
ورأسمال بشري ضخم، واستثمار تاريخي 
ورمـــــزي النــتــمــائــهــم اإلســــالمــــي، وتــوظــيــفــه 
فـــي مــعــركــة ســيــاســيــة صـــرفـــة، كــانــت دائــمــا 
محكومة بخلفية التمكني والتموقع، وسّد 

مــلــيــون عـــراقـــي فـــي تــلــك الـــحـــرب العبثية، 
ومــثــلــهــم مـــن اإليـــرانـــيـــني، وهــــدر مــلــيــارات 
ــرٍب  ــن املــــــال الـــعـــربـــي فــــي حــ الـــــــــــدوالرات مــ
مــجــنــونــة، انــتــهــت بــانــقــالب صــــدام حسني 
على حلفائه العرب، واحتالله الكويت. وما 
زالت التداعيات السلبية لكل تلك الكوارث 

تتفاعل حتى يوم الناس هذا. 
الواقع  اإليرانية في  العراقية  الحرب  كانت 
ــدول  ــ ــة، ألن أغـــلـــب الـ ــيــ ــرانــ حـــربـــًا عـــربـــيـــة إيــ
العربية ساندت فيها العراق، ودعمته باملال 
الرغم من بشاعة  والعتاد والــرجــال. وعلى 
ــــت أكـــثـــر مـــن ثــمــانــي  تــلــك الـــحـــرب الـــتـــي دامـ
سنوات، وجربت فيها كل الخطط الحربية 
املجنونة، ومختلف أنواع األسلحة الفتاكة، 
بما فيها املحظورة دوليًا، فإنها لن تكون 
الــحــرب العربية  ســوى نــزهــة قصيرة أمـــام 

اإليرانية املقبلة في حال اندالعها. 
الـــعـــرب وبـــالدهـــم لـــن يـــكـــونـــوا، فـــي نــهــايــة 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــار هـ ــ ــــوى حـــطـــب نـ املــــطــــاف، سـ
وســاحــتــهــا، أمـــا املــســتــفــيــد الــوحــيــد منها 
فلن تــكــون ســوى دولـــة واحـــدة فــي الشرق 

األوسط، هي بكل تأكيد إسرائيل.
)كاتب مغربي(

وحـــلـــفـــاؤهـــا، مـــوضـــحـــًا أن الـــقـــصـــف الــــذي 
صارخ  انتهاك  وحلفاؤها  واشنطن  نفذته 
ملــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة والـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
ووصفه بأنه »عمل عدواني ضد دولة ذات 
سيادة، تقف في طليعة الدول التي تكافح 
اإلرهـــاب«. وقــال وزيــر خارجيتها سيرغي 
الفــروف إن »الضربة الثالثية على سورية 
نسفت عملية السالم«، وحذر مما أسماها 
»مــــحــــاوالت لــتــدمــيــر ســـوريـــة وتــقــســيــمــهــا 
وإبــقــاء وجـــود قـــوات أجنبية فــي أراضيها 
إلى األبد«، وشدد على »رفض موسكو تلك 
التي تأتي في إطــار »الهندسة  املحاوالت« 
االتفاقات  تخالف  ألنها  الجيوسياسية«، 
ــي خــــصــــوص تـــســـويـــة األزمــــــة  ــ الــــدولــــيــــة فـ
ــؤكـــدا »إصــــــــرار« بـــــالده »عــلــى  ــوريـــة، مـ الـــسـ
تأسيس اللجنة الدستورية بدعم من األمم 
املتحدة والدول الضامنة«، ما يعني تمّسكه 
بنتائج سوتشي ورفضه املشروع الغربي، 
وهـــو مــا كــــّرره الــســفــيــر الـــروســـي فــي األمــم 
املتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بقوله: »جهود 
ــات املـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا  ــ ــــواليـ الـ
فــي األمـــم املــتــحــدة لــبــدء تحقيق جــديــد في 
وإنعاش  في سورية،  الكيميائية  األسلحة 
مــحــادثــات الــســالم تــأتــي فــي غــيــر وقــتــهــا«، 

وطرحه خطة مضادة من ست نقاط.
وقــد عكس السجال السياسي واإلجـــراءات 
ــــوف روســـيـــا، ألول مــــرة منذ  املـــيـــدانـــيـــة، وقـ
تــدخــلــهــا الـــعـــســـكـــري املـــبـــاشـــر فــــي ســـوريـــة 
ــام 2015،  ــ ــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول عــ فــــي شـ
موقفا دفاعيا، في مواجهة موقف أميركي 
هـــجـــومـــي يـــضـــع لــــهــــا، بـــتـــحـــّركـــه املـــيـــدانـــي 
والــســيــاســي مــع املــمــلــكــة املــتــحــدة وفــرنــســا، 
خطوطا حــمــراء مــن أجــل ردعــهــا وتقليص 
نــفــوذهــا فــي ســوريــة واملــنــطــقــة، وهـــو مــا لم 
تقبل به؛ فصعدت في نقدها املوقف الغربي 
الــوجــود الغربي في سورية،  )عــدم شرعية 
الضربة  لتقسيم ســـوريـــة،  أمــيــركــيــة  خــطــط 
عــدوان على دولــة مستقلة.. إلــخ(، وافتعلت 
دخــول  )عــرقــلــة  قضايا  واختلقت  مشكالت 
بعثة املفتشني إلى دوما، االدعاء باكتشاف 
مواد كيميائية مصدرها بريطاني وأملاني، 
انتقاد إحجام أميركا وبريطانيا عن إرسال 
خبرائهم إلى دوما، التلويح بتزويد النظام 
اجتماع  الــســوري صــواريــخ إس 300، عقد 
لــغــرف التنسيق األمــنــي الــروســي اإليــرانــي 
الــنــظــام الـــســـوري الــعــراقــي فــي بــغــداد للرد 
على التحرك الغربي( كي تربك دول املحور 
الغربي، وتشل تحركها ريثما ترتب أوراقها 
فــي مــســرح الــجــريــمــة. لكنها عـــادت وقبلت 
االنحناء للعاصفة، وتمرير اتفاق أولي في 
»خلوة باكاكرا« السويدية بالقبول بالعودة 
ــفـــاوضـــات جــنــيــف، وتـــأمـــني وصـــول  إلــــى مـ

املساعدات اإلنسانية إلى املحتاجني. 
)كاتب سوري(

عن اإلسالميين والحكم المحلي في تونـس

الحرب العربية اإليرانية المقبلة

واشنطن ــ موسكو بعد الضربة

»النمر األسود« 
في السعودية

السياسة ليست مجّرد 
نهم للسلطة وإنما 
هي قراءة عقالنية 

في توازنات القوة

العرب وبالدهم 
لن يكونوا، في 
نهاية المطاف، 

سوى حطب نار هذه 
الحرب وساحتها

لم تقبل روسيا الدعوة 
الغربية إلى حل يلتزم 

بالقرارات الدولية 
ألنه يقلص دورها

آراء

مروان قبالن

عندما الحظ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الضربة الثالثية التي قادتها 
املاضي أحدثت شرخا في  السوري األسبوع  للنظام  املتحدة على مواقع  الواليات 
العالقات الروسية - التركية، كان يشير إلى تحوٍل يطرأ على االصطفافات اإلقليمية 
والدولية في املسألة السورية التي توشك على االنتقال من طور حرب الوكالة إلى 
طور املواجهة املباشرة بني أطراف الصراع الرئيسيني. لكن ماكرون فاته أن التأثير 
األهم للضربة طاول العالقات الروسية - اإلسرائيلية أكثر مما طاول غيرها، فمنذ 
 
ً
العام 2015، وصوال قــّررت روسيا زيــادة وجودها العسكري في سورية صيف 

تفاهم مشتركة  نقاط  إسرائيل  وجــدت  نفسه،  العام  املباشر خريف  التدخل  إلــى 
عديدة مع روسيا بشأن سورية. وبمقدار ما حد الوجود العسكري الروسي من 
يفيد  أنــه  وجــدت  إسرائيل  أن  إال  فــوق ســوريــة،  اإلسرائيلي  الطيران  حرية حركة 
أيضا في الحد من حرية الحركة اإليرانية على األرض. فوق ذلك، كانت إسرائيل 
تشارك روسيا موقفها في ضرورة الحفاظ على نظام الرئيس بشار األسد، على 
اعتبار أن عدوا تعرفه خيٌر من عدو ال تعرفه، وأن بديال إسالميا يمكن أن يكون 
نتنياهو موسكو في سبتمبر/  زيــارة  االتــفــاق خــالل  تم  لها بكثير. وعليه،  أســوأ 
الطرفني  بــني  احتكاك  أي  ملنع  لجنة عسكرية مشتركة،  إنــشــاء  على  أيــلــول 2015 
في األجــواء السورية، ما يعني السماح للطيران اإلسرائيلي بضرب أهــداف داخل 
سورية، شريطة أال تؤثر في نتيجة الصراع بني النظام واملعارضة، وتتجنب قوات 
النظام التي كانت روسيا تعيد بناءها وتأهيلها، بغية هزيمة املعارضة واستعادة 
السيطرة على األراضي التي خسرتها. بمعنى آخر، االقتصار على ضرب تحركات 
وأهداف إليران وحزب الله تعمل خارج إطار الصراع البيني السوري. وكان نتنياهو 
أنه زار موسكو أكثر من واشنطن منذ خريف  التفاهم، بدليل  حريًصا على هذا 
األم.  لغته  الروسية  اللغة  الــذي تعد  ليبرمان،  أفيغدور  2015، صحبة وزيــر حربه، 
انتهى هذا التفاهم اآلن، أو في طريقه إلى الزوال، ملاذا؟ تعتقد إسرائيل أن روسيا، 
وليس إيران أو النظام السوري، هي من أسقط طائرة إف 15 فوق الجليل، في رحلة 
وأن  املاضي،  فبراير/ شباط  العاشر من  فــور في  تي  العودة من استهداف مطار 
ذلك كان ردا على سلسلة هجمات طاولت الوجود العسكري الروسي في سورية، 
الكتف،  بــصــاروخ محمول على  إدلــب  فــوق  السوخوي  كــان آخرها إسقاط طائرة 
تشك موسكو أن واشنطن وراءها. وكان إسقاط الطائرة االسرائيلية بمثابة رسالٍة 
لذلك  السورية.  األجـــواء  في  الحركة  بحرية  عــادت تسمح إلسرائيل  ما  أن روسيا 
استهداف  عــاودت  قاعدة حميميم، عندما  مع  الــعــادة،  إسرائيل، خــالف  تنسق  لم 
مصنع طائرات الدرونز اإليرانية في مطار تي فور في التاسع من إبريل/ نيسان 
الجاري، والذي أسفر عن مقتل الضابط اإليراني املسؤول عنه مع سبعة آخرين، بل 
استخدمت الطائرات اإلسرائيلية ممرات جوية خاصة بالطيران األميركي، منسقة 

في ذلك مع القيادة املركزية األميركية، املسؤولة عن العمليات في سورية. 
أثار هذا األمر غضبا شديدًا في موسكو التي تبرعت، خالف عادتها، بالكشف عن 
تنفيذ إسرائيل الضربة. وكان الفتا أن إسرائيل نفذت ضربتها ا في اليوم نفسه 
مهامه  بولتون،  الجديد، جــون  األميركي  القومي  األمــن  فيه مستشار  باشر  الــذي 
في البيت األبيض، في مؤشر على إدراك إسرائيل معنى أن تصبح إيران القضية 
ومستشاريه  الرئيس  بــني  الــيــوم  واشنطن  فــي  إجــمــاع  عليها  ينشأ  التي  الوحيدة 

لشؤون األمن القومي والخارجية والدفاع واالستخبارات.
الوضع في سورية وسياسة  أن حسابات إسرائيل، وقراءتها  ا 

ً
أيض يعني هذا 

واشنطن في املنطقة، بدأت تختلف مع اتضاح عزم إيران البقاء في سورية بعد 
على  محلية  مليشيات  وإنشاء  قواعد عسكرية،  بناء  من خــالل  النظام،  تثبيت 
شاكلة حزب الله. كما أن تقديرات إسرائيل األولية املرحبة بدخول روسيا إلى 
امليدان السوري تغيرت أيضا، إذ تبدو روسيا إما غير راغبة أو عاجزة عن لجم 

النفوذ اإليراني.

أنطوان شلحت

من األمور املثبتة، وقائعًيا، استناًدا إلى جوالت املحادثات اإلسرائيلية - الفلسطينية على 
مدار ربع قرن، أن هناك بعض التباين في مواقف أحزاب دولة االحتالل بشأن مسألتي 
الحدود الدائمة ومدينة القدس، في حني أن هناك إجماًعا على رفض عودة الالجئني 
 العودة، وذلك بموازاة 

ّ
ا لحق

ً
الفلسطينيني إلى وطنهم الذي هّجروا عنه عنوة، تطبيق

 األوحد« لقضية هؤالء الالجئني هو التوطني. وهو إجماع عابر 
ّ

إجماع على أّن »الحل
ألغلبية األحزاب والحركات السياسية. وإذا ما تركزنا بالطرف »اليسارّي« من الخريطة 
، موقف رئيس مركز بيريس للسالم، 

ً
السياسية اإلسرائيلية، ال ُبّد من استعادة، مثال

أوري سافير الذي سبق أن تولى رئاسة الوفد اإلسرائيلي خالل مفاوضات أوسلو 
ومنصب املدير العام لوزارة الخارجية، حني كتب، في إثر مؤتمر أنابوليس )نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2007(، مقالة شّدد، في سياقها، على أّن اإلسرائيليني باتوا يعرفون، 
 قضية الالجئني يمكن أن 

ّ
في ذلك الوقت، عملًيا، مالمح االتفاق الدائم. ولفت إلى أّن حل

يتّم بواسطة عودة قسم منهم إلى دولة فلسطينية، قال إّن حدودها الدائمة ستقّر على 
أساس خطوط 1967 مع تعديالٍت متبادلة، وتعويض القسم اآلخر منهم، وتوطينه في 
دول متعّددة بحسب قوانني كل دولة، »وهو ما سيخّولنا أن نمارس حق النقض ضد 
دخــول سكان فلسطينيني إلى إسرائيل«، على حّد تعبيره. قبل سافير نشر بيني 
ألــون، أحد وزراء حزب املفدال )صهيوني - ديني(، ما أسمي »املبادرة اإلسرائيلية«، 
الفلسطينيني«، وبموجبها يتوجب  الالجئني  ووصفها بأنها »خطة للسالم وتأهيل 
بدء تأهيل كهذا بتفكيك وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا(، وبلورة 
خطة تعويض لكل الالجئني الفلسطينيني، بغية تمكينهم من التحّول إلى مواطنني في 

دول مستعدة الستيعابهم والبدء بحياة جديدة.
ومع أّن ما تعرف باسم »قضية اليهود العرب« تنطوي على ُبعد ُمهم، يتعلق بخفايا 
هيكلة الذاكرة القومية اإلسرائيلية وصراعات الهوية اليهودية في دولة االحتالل، فإنه 
 التوطني. ومن ذلك أّن ألبرت بابوشدو، رئيس 

ّ
يجري تجييشها ملصلحة تزكية حل

الغرفة التجارية والصناعية اإلسرائيلية - املصرية، وهو يهودّي من أصل مصرّي، 
 عملًيا لها منذ نشوئها. 

ً
الفلسطينيني وجدت حال أّن مشكلة الالجئني  كتب مرة 

وأوضح: على الرغم من أن 700 ألف الجئ فلسطيني اضطروا إلى مغادرة بيوتهم 
ل من أهمية حادثة 

ّ
في 1948، وهذا ال خالف عليه، فإننا نميل إلى أن ننسى ونقل

تاريخية أخرى ال تقل ُرعًبا، وهي أنه في تلك الفترة اضطر 1.5 مليون يهودي من 
الدول العربية إلى مغادرة بيوتهم. وأنا من هؤالء الالجئني، وأحببت بيتي في مصر 
ت املشكلة من خالل تبادل 

ّ
ال أقل مما أحّب الالجئ الفلسطيني بيته في يافا. وُحل

وحان  عانينا،  ونحن  األمرين،  عانوا  الفلسطينيون  فالالجئون  واملعاناة،  السكان 
الوقت إلغالق ملف املاضي والنظر نحو املستقبل«. وفي رأيه، ال تجوز إعادة العجلة 
إلى الوراء، أي ال ينبغي إعادة الالجئني إلى أماكنهم، وإحداث مشكالت جديدة أكبر من 
القديمة بكثير. و»يجب أن يبقى الالجئون اليهود والفلسطينيون في أماكن إقامتهم، 
فــي حياتهم،  جــديــدة  فتح صفحة  مــن  وتمكينهم  لهم،  تعويضات  دفــع  ينبغي  لكن 
 األمر األهم من كل التفصيالت الواردة أعاله هو الداللة 

ّ
ونسيان أوجاع املاضي«. لعل

الــدعــوات واملــبــادرات  إلــى حقيقة أن جميع  الكامنة فيها، والتي من شأنها أن تحيل 
 برباط وثيق إلى جذر أساسي واحد، هو رفض حق 

ٌ
والذرائع بشأن التوطني مشدودة

ح في عام 2002 
ّ
العودة. وسبق ليوسي بيلني، وهو أحد أبرز مهندسي »أوسلو«، أن أل

على أن تنتقل املفاوضات السياسية بني إسرائيل والفلسطينيني من التمحور حول 
حق العودة إلى التمحور حول »مشكلة الالجئني«. وغير خاٍف أن الهدف من مطالبته 
 وقبل أي شيء، ويعكس اإلصرار اإلسرائيلي على رفض االعتراف 

ً
هذه سياسّي أوال

ا في وطنهم الذي اغتصب، وما يزال يغتصب. كما أن في هذه 
ً
بأن للفلسطينيني حق

السبعني  الــذكــرى  احتجاجات  الــعــودة ضمن  إطــالق مسيرات  يبّرر  ما  التفصيالت 
للنكبة، والتي تعيد إلى العودة معناها التاريخي، قبل القومي.

ماجد عبد الهادي

في حديقة املنزل الذي أقطنه، مع أسرتي، وسط مدينة الدوحة، ثمة اآلن قبٌر لعصفور، 
بللة 

ُ
امل بتربته  جــدًا،  الصغيرة  مساحته  املــجــازي.  وليس  للعبارة،  الحرفي  باملعنى 

حديثًا، واملحاطة بحجارة، تحاكي في تشكيلها قبور البشر، لم تلفت انتباهي حني 
دلفت البوابة الخارجية، عائدًا من العمل، غير أن الحزن على وجه طفلتي الصغرى، 
ذات األحد عشر ربيعًا، قادني إلى أن أتعرف، بعد لحظات، على حكايٍة ذات شجون؛ 
على  فتعاونتا  الجيران،  ابنة  تقتنيه صديقتها،  الــذي  الصغير  امللون  الطائر  مــات 
 لدفنه فيها، بمراسم طفولية، غلبت عليها دموع 

ً
إخراجه من القفص، وحفرتا حفرة

الحزن؛ وغاب عنها جواب تساؤلهما البريء؛ ملاذا تموت العصافير؟
سأقع، هنا، في حيرة البحث عن جواب بسيط، للتساؤل الصعب، من دون أن أغفل 
، وكان من شأنها، على األرجح، أن 

ً
عن تزامن طرحه مع أحداٍث مثيرٍة لألسى فعال

 آخرين، مثل أبناء الشهيد الفلسطيني فادي البطش الذي اغتيل في 
ً
دفعت أطفاال

 أصعب، وأشد 
ً
العاصمة املاليزية، كواالملبور، يوم السبت املاضي، ليطرحوا تساؤال

قسوة بما ال يقاس؛ ملاذا يموت اآلباء، بل ملاذا ُيقتلون؟
ستستدعي املــقــاربــة، كــذلــك، فيضًا إضــافــيــًا مــن اإلحـــســـاس بــالــقــهــر، حــني نــرى 
الفلسطيني  الشهيد  إعـــادة جثمان  ترفض  العنصرية،  االحــتــالل  ــة  دول إســرائــيــل، 
املتهمة بالتوّرط في قتله، إلى قطاع غزة، وتطلب من الشقيقة العربية الكبرى، مصر، 
منع مروره عبر أراضيها، حتى تحرمه من أن ُيوارى ثرى وطنه، بني أهله، ومحبيه.

لكن قصة البطش هذه، على ما حملته من دالالت، تظل مجرد مثاٍل جديد، في سياق 
عربي، اتصف في السنوات القليلة املاضية، أكثر ما اتصف، بارتكاب مذابح وجرائم 
 
ً
جماعية، يصعب حصرها، ال سيما في سورية والعراق واليمن وليبيا ومصر فضال

كثر،  أطفال  وبينهم  األخــيــرة،  أنفاسهم  من ضحاياها  األلــوف  ولفظ  فلسطني،  عن 
تحت أنقاض بيوتهم املدمرة، أو تمّزقوا إربًا نتيجة القصف، من دون أن يحصلوا 
في موتهم املفجع، حتى على حق الدفن، وفق ما دعت إليه الشرائع السماوية، منذ 
بعث الله غــرابــًا كــي ُيــري اإلنــســان كيف يـــواري ســوأة أخــيــه. وباملناسبة، يمكن ملن 
يشاء، أن يجد على مواقع وسائل اإلعالم الجديد، في وقتنا الراهن، ال في زمن قابيل 
وهابيل، تسجيالٍت مصورة لكالٍب تدفن قططًا ميتة، كما يمكنه أن يجد، في املقابل، 
فيديوهات تعرض بشرًا، من أتباع الجنرال خليفة حفتر، ال يتوّرعون، عن نبش قبور 
خصومهم، إلخراج جثثهم منها، ثم سحلها في الشوارع، ومثلها آلخرين من مقاتلي 
بــالــجــرافــات،  الــيــرمــوك  فــي مخيم  الفلسطينيني  الــشــهــداء  يــحــرثــون مقبرة  »داعــــش« 
 عن الصور الشهيرة التي وثقت موت ألوف املعتقلني 

ً
وصوال إلى إزالتها تمامًا، فضال

تحت التعذيب بأيدي جالدي نظام بشار األسد، قبل ترك جثثهم تتعفن في أقبيٍة ال 
أحد يعرف مكانها. وأذكر، أن إسرائيل كانت سباقة، منذ نشوئها، في انتهاك حرمة 
املوت، إْن بتدميرها مقابر أصحاب األرض الفلسطينيني وأضرحتهم، أو باحتجاز 
سمى مقابر األرقــام، فتراٍت 

ُ
جثث األلوف من أبنائهم، في ثالجات املوتى، وفي ما ت

تمتد إلى عشرات السنني، الستخدامها أوراق مساومة سياسية وأمنية.
عود على بدء، تظل التساؤالت قائمة، وإن احتاجت بعض تعديل؛ ملاذا يموت األطفال 
 في بالدنا، وكيف ألٍب أن يواسي طفلته في حزنها على موت عصفور، وهو 

ً
قتال

يعلم ما لم تعلم بعد، عن أبناء جيلها الذين تمّزقهم صواريخ الغزاة، والعصابات 
كالذي  بسيطة،  بقبوٍر  حتى  املعلن،  الجماعي  موتهم  فــي  يحظون  فــال  الحاكمة، 
هنا  خاطري  إلــى  بيتها. ستقفز  حديقة  في  ميت  لطائر  هي وصديقتها  حفرته 
عبارة منقولة عن الكاتب الفلسطيني الشهيد غسان كنفاني، يقول فيها »الغزالن 

تحب أن تموت عند أهلها. الصقور ال يهمها أين تموت«.
حسنًا أيها املعلم؛ وماذا عن العصافير؟

هل سقط التفاهم الروسي 
اإلسرائيلي في سورية؟

معنى العودة فلسطينًيا

العصافير والقبور

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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تنمــو  منهــا  وقريبــا  األفــكار،  تنمــو 
املقّصات برؤوســها املدببة وبآذانها 
تتنــوع  إذ  ونهــارا،  ليــا  العاملــة 
األفــكار، وتتنــوع املقصات، مقصات 
ناعمــة، مقصــات متوعــدة، مقصــات 

ممهلة ال مهملة.
تنمــو األفــكار، بعضها يســتمد نموه 
من أشعة الشمس، وبعضها يستمد 
واآلخريــن،  األولــن  أنــوار  مــن  قوتــه 
ضــده،  وهــي  النمــو  تّدعــي  بعضهــا 
فحن تنمو األفكار تتضخم حلوقها 
وصدورها وبطونها حقدا على الذي 
األفــكار  عــدوة  هــي  أمامهــا،  يجــري 
يجــب  أشــرارا  األفــكار  تعتبــر  إذن، 
وتطاولهــا  »تنطعهــا«  مــن  التخلــص 
أحيانــا  تعتبرهــا  حديــدي،  كقصــب 
 تحمل التضاريس التي 

ً
أنهارا جارفة

تنتصــب فــي طريقهــا لتصيــر طميــا 
في السدود واألودية اآلسنة، تعتبرها 
أحيانــا وحوشــا ضــد وحــوش، وهــي 
ال تريــد ملــا بينهمــا أن يعيــش الحيــاة 
أنــاٌس  بينهمــا  ومــا  أبعادهــا،  بــكل 
خلقوا كي يتمتعوا كغيرهم بخيرات 

وفســحتها  ونضارتهــا  األرض 
وسعتها با قيود، وال شروط سوى 
االلتزام بالحق والواجب في الحركات 

واألهداف والغايات.
أضدادهــا،  وتنمــو  األفــكار  تنمــو 
فتضيق املسافة بن األنوار واألقمار 
وينشــأ  واألضــرار،  األشــرار  وبــن 
ألســن  نفســها  واألفــكار  التاســن، 
تعــرف  ســديدة،  وأســهم  مشــحوذة، 
لــذا ال تحتــاج  املــكان والزمــن،  أبعــاد 
إلــى تبريراٍت تحدد وجودها وجدارة 
مؤداهــا، األفــكار ولــدت كذلــك ونمــت 
بطابعها ذاك، لذا ال تستطيع أن تلون 
نفســها بغيــر لونهــا، ال تســتطيع أن 
أن  تســتطيع  وال  الحربــاء،  تحاكــي 
تســتبدل نموهــا بالتخلــف والتــواري 
وراء  تحتمــي  التــي  القطعــان  خلــف 
بؤسها منذ أن فقدت أنوار فطرتها.

تنمو األفكار تأبى التوقف واالنتظار، 
النمــو مــن عناصــر حياتهــا، وبدونه، 
يســتحق  ال  شــائها  وجهــا  تصبــح 
الحياة، هي هي منذ خلق آدم، هي ال 
تحــب النمــو، تحــب االنتمــاء با تنام، 

تحــب الغبــاء بــا تنــاه، تحــب الثغــاء 
بــا معنــى ســوى طلــب قطعــة خبــز 
علــى  تســاعد  مــاء  وجرعــة  يابســة 
البلــع وإطفــاء حريــق الجــوف، تحــب 
النماء حن يكون معاكســا لصفاته، 
وفــي مقدمتهــا الزيادة والتطور بغية 
التطويــر والتغييــر، النمــاء الذي ينمو 
النمــاء  النقصــان،  نحــو  نقصانــه 
الــذي غايــة نمــوه تشــويه وجــه النمــو 
األفــكار  لكــن  وأركانــه.  وصفاتــه 
الحقيقيــة تتحــّدى العقبــات، تتحــدى 
والضــرب،  والتشــذيب  والحــّر  القــّر 
اشــتقت  ألنهــا  كلــه  ذلــك  تتحــّدى 
تختــرق  التــي  الشــمس  أختهــا  مــن 
مايــن املســافات وعشــرات األغلفة، 
مفطــورة  هــي  مهمتهــا،  تــؤدي  كــي 
علــى خدمــة النــاس، ال علــى تشــذيب 
أفكارهــم وحلق أشــعارهم، فاألفكار 
نــور،  مــن  أغصانهــا  الحقيقيــة 
التــي  الحقائــق  ألــق  مــن  وأشــعارها 
الزوابــع  كل  رغــم  تنمحــي  أن  تأبــى 

واألعاصير املوسمية واليومية.
لحسن ملواني )المغرب(

ونحــن نســير علــى أعتــاب عقــد الجلســة 
الفاصلــة »والحاســمة«، للمجلــس الوطني 
إبريــل/  شــهر  أواخــر  فــي  الفلســطيني، 
االنقســام  حالــة  وســط  الحالــي،  نيســان 
ذلــك  الحــق  ومــا  والجغرافــي،  السياســي 
الفصائلــي،  املوقــف  فــي  انقســام  مــن 
بشــأن انعقــاد املجلــس، تعيــش القضيــة 
مــر  علــى  فصولهــا  أســوأ  الفلســطينية 
أن أصــدرت حركتــا  بعــد  التاريــخ، وذلــك 
موقفــا،  اإلســامي  والجهــاد  حمــاس 
للعــودة  قابــل  وغيــر  واضحــا وصريحــا 
جلســات  فــي  مشــاركتهم،  عــدم  بشــأن 
املجلــس الوطنــي املقــرر عقدهــا فــي  رام 

الله.
أخيــرا، ســاد نقــاش عاصف فــي القاهرة، 
مــا بــن وفدي حركــة فتح، بقيادة محمود 
العالــول نائــب رئيــس حركــة فتــح، برفقــه 
للحركــة،  املركزيــة  اللجنــة  مــن  أعضــاء 
للجبهــة  السياســي  املكتــب  ممثلــي  مــع 
نائــب  فــؤاد  أحمــد  أبــو  بقيــادة  الشــعبية، 
إقناعهــم  بهــدف  للجبهــة،  العــام  األمــن 
باملشــاركة فــي فعاليات املجلــس الوطني. 
القاهــرة  مــن  التصريحــات  جــاءت  ولكــن 

بمباركــة  وذلــك  املشــاركة،  بعــدم  تفيــد 
علــى  الشــعبية،  الجبهــة  حمــاس  حركــة 
موقفهــا الرافــض، فــي املشــاركة وفقــا ملــا 
فــي حركــة حمــاس،  القيــادي  بــه  تحــدث 
ســامي أبــو زهري،  وقــال: »هذا قرار مهم 

واستراتيجي«.
مــا تبحــث عنه الفصائل الفلســطينية هو 
العــودة إلــى اتفــاق بيــروت، مــن أجــل عقــد 
اإلطــار القيــادي املوحد للمنظمة، وهو من 
ُيقــرر عقــد املجلــس واالتفــاق على جدول 
أعمالــه ووقتــه ومــكان انعقــاده وممثليــه، 
وليــس تفــّرد حركة فتح في عقد املجلس، 
وفقــا ملــن حضــر، مــع التأكيــد علــى دعــوة 
كل القوى السياسية الرئيسية إلى جلسة 

املجلس الوطني، وذلك بتوافق وطني.
مــا كشــف عنــه عضــو املكتــب السياســي 
أن  بــدران،  حســام  حمــاس،  لحركــة 
حركتــه تقــود حــراكا سياســيا، بالتعاون 
والجبهــة  اإلســامي  الجهــاد  حركــة  مــع 
الشعبية وقادة الفصائل الفلسطينية في 
الداخــل والخــارج، ُيعد بمثابــة الدخول في 
انقســام سياســي جديد، ال تقل خطورته 
عن االنقسام الذي وقع في العام 2007. 

إذا لــم تنجــح جهــود حركة فتح في وضع 
النصــاب القانوني والتمثيلي والفصائلي 
الكامل، بكل مكونات الشعب الفلسطيني 
فــي إطــار املجلــس الوطنــي الفلســطيني، 
فنحــن علــى أعتاب إنشــاء منظمة تحرير 
أكبــر  بمثابــة  وســتكون  وبديلــة،  جديــدة 
تجمع لقوى املعارضة التفاق الســام مع 
إســرائيل، والرافضــة ملفاهيــم املفاوضات 
شــعبية  قــوة  تمثــل  وهــي  إســرائيل،  مــع 
وجماهيرية عريضة بن أوســاط الشــعب 
الفلســطيني. وُيضيــف بــدران أن »الفكرة 
فــي  تتلخــص  لهــا  اإلعــداد  يجــري  التــي 
فيــه  تشــارك  عــام  وطنــي  مؤتمــر  عقــد 
السياســية،  والقــوى  الفصائــل  جميــع 
تتخلله مشــاركة شــخصيات فلســطينية 
الوطنــي،  املجلــس  مــن  وأعضــاء  عامــة 
الذيــن رفضــوا تلبيــة الدعــوة فــي بيــروت 
وغــزة بالتزامــن مــع عقــد جلســة املجلــس 
الوطني املقررة في 30 من إبريل/ نيسان 
الجــاري، للتأكيــد علــى رفضهــم الطريقــة 
التــي يديــر بهــا الرئيــس محمــود عبــاس 

مؤسسات منظمة التحرير«.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

أحمد طه

فــي  املصريــة،  ســاعة«  »آخــر  مجلــة  نشــرت 
أغسطس/ آب 1951، حديثًا منسوبًا إلى شيخ 
األزهــر حينــذاك، عبــد املجيــد ســليم، انتقــد فيه 
ها باملال على األزهر، وقال: 

ّ
حكومة الوفد لضن

»تقصير وتقتير هنا، وتبذير وإسراف هناك«. 
وكان امللــك فــاروق يصطــاف فــي مدينــة كابــري 
الشــيخ،  حديــث  تــه  قراء وبمجــّرد  اإليطاليــة. 
ــه املقصــود بالنقــد، فأرســل رســالة عبــر 

ّ
فهــم أن

الالســلكي مــن اليخــت امللكــي إلــى الديــوان، أمر 
فيهــا بعــزل الشــيخ عبــد املجيــد فــورًا، ووجدت 
وزارة مصطفــى النّحــاس باشــا فــي ذلك فرصة 
الــذي كان علــى خــالف  الشــيخ  مــن  ــص 

ّ
للتخل

شــديد معها، بســبب عدم اســتجابتها ملطالبه 
بتقديم الدعم املالي الالزم لألزهر، فأوعزت إليه 
أن يســتقيل، وبالفعل تقّدم الشــيخ باســتقالته 
في 3 سبتمبر/ أيلول 1951 في مشهد تاريخي 
مؤســف، حســبما ذكــر ســعيد إســماعيل علــي. 
تداعت مقولة الشــيخ إلى األذهان، على خلفية 
مشاهد متتابعة وقعت بصورة شبه متزامنة، 
فــي املجــال السياســي املصــري أخيــرا، حملــت 
دالالت سياســية واجتماعيــة كثيــرة وكثيفــة، 
ــف والتأّمــل، بشــأن االنحيــازات 

ّ
 التوق

ّ
تســتحق

مــن  كبيــر  قــدر  فيهــا  للســلطة،  االجتماعيــة 
التناقضــات، حيــث تحظى فئــات بالتدليل، في 

حني تعاني أخرى من التنكيل )!(.  
املشــهد األول صــدور ُحكٍم مــن محكمة القضاء 
ألصحــاب  اإلنصــاف  مــن  قــدرًا  حمــل  اإلداري، 
مــن   %80 بإضافــة  قضــى  عندمــا  املعاشــات، 
العــالوات الخمــس األخيــرة إلــى معــاش األجــر 
تغّيــر. ومــن بــاب تقديرهــا حاجــة أصحــاب 

ُ
امل

هــا الجهــات 
ّ
 الذيــن يعانــون العــوز، وحث

ّ
الحــق

أمــرت  بالتنفيــذ،  التعجيــل  علــى  التنفيذيــة 
املحكمة بتنفيذ ُحكمها بمسودته األصلية من 

غازي دحمان

ارتكبــت النخبــة األميركيــة، علــى مــدار ثماني 
سنوات في سورية، كل األخطاء التي ُيفترض 
أن يقرأهــا هــواة السياســة في كتيب إرشــادي 
لــدى محاولــة فهمهــم عالــم السياســة، ذلــك أن 
أن يتحــول عمــل  السياســة  أكبــر أخطــاء  مــن 

طرٍف إلى رصيد يصب في خانة الخصم.
الســورية  األزمــة  فــي  دورهــا  أميــركا  أدارت 
خصومهــا.  ســوى  لهــا  يتمناهــا  ال  بطريقــٍة 
وتقنيــون  وجمهوريــون،  ديمقراطيــون 
السياســي  الطيــف  كامــل  ومحترفــون، 
األميركــي، تســاندهم كبريــات مراكــز التفكير، 
واملفكريــن  املحترفــني  الدبلوماســيني  وعتــاة 
االستراتيجيني، انخرطوا في وضع تصورات 
اســتراتيجيات  ورســم  وســيناريوهات 
للتعاطي مع األزمة السورية، وكانت النتيجة 

بنى على أخطاء.
ُ
دائمًا أخطاء ت

وقد شكلت طريقة إخراج الضربة على مواقع 
للنظــام فــي ســورية أخيــرًا ذروة تلــك األخطاء 
علــى  قــام  تكتيكــي،  خطــأ  علــى  انبنــت  التــي 
تحديــد خــط أحمــر من دون بنــاء خط مواز له 
مــن اإلرادة والتصميــم، وتحويــل املســألة إلــى 
شكل من املناكفة وموسم الستعراض القّوة. 
بطريقــٍة  التفكيــر  ملحــًا  بــات  أنــه  والواقــع 
ليــس  األحمــر،  الخــط  بمســألة  مختلفــة 
 مــن دولــة عظمــى لحماية 

ً
باعتبارهــا ضمانــة

دون إعالن، مع إلزام جهة اإلدارة باملصروفات، 
بْيــد أن الحكومــة هرولت إلى تقديم استشــكال 
للحــؤول  املســتعجلة،  األمــور  محكمــة  أمــام 
دون تنفيــذ الُحكــم، باملخالفــة للدســتور الــذي 
ينّص على اختصاص مجلس الدولة، بصورة 
اإلداريــة،  املنازعــات  فــي  بالنظــر  حصريــة، 

قة بجميع أحكامه.
ِّ
تعل

ُ
ومنازعات التنفيذ امل

 
ً
تعديــال البرملــان  أقــّر  عندمــا  الثانــي،  املشــهد 

 ،1987 لســنة   100 رقــم  القانــون  أحــكام  علــى 
بشــأن تحديــد رواتــب رئيــس مجلــس الــوزراء، 
وأعضــاء  ونّوابهــم،  واملحافظــني،  والــوزراء، 
الســلك الدبلوماســي، حيث نّص التعديل على 
أن يتقاضى شاغلو هذه املناصب راتبًا يعادل 
الحّد األقصى من األجور، فيما يحصلون على 
معاشــات تصــل إلــى 80% مــن الراتــب، مــع عدم 
خضوع تلك املعاشات ألّية رسوم أو ضرائب.

البرملــان،  بموافقــة  األثافــي  ثالثــة  وجــاءت 
مــن حيــث املبــدأ، علــى مشــروع قانــون قّدمتــه 
الحكومــة لتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 
140 لســنة 1956، بشــأن إشــغال الطرق العامة، 
والخــاص بمنــح تصاريــح لعربــات املأكــوالت، 
حيث نّص التعديل على أداء طالب التصريح، 
عنــد تقديــم الطلــب، رســم إشــغال حســب نــوع 
األماكــن، وطبيعــة اإلشــغال والنشــاط، ال يقــل 
عن 500 وال يزيد عن 20 ألف جنيه، مع تخويل 
السلطات املحلية بتحديد فئات تلك الرسوم. 
ــح 

ّ
بضــّم املشــاهد الســابقة إلــى بعضهــا، تتض

االجتماعيــة  االنحيــازات  بشــأن  الرؤيــة جليــًا 
للحكومــة، ومــدى ترتيــب أولوياتها اإلنفاقية، 
والفئــات التــي تحظى بالعناية والرعاية، على 

حساب أخرى تعاني من اإلهمال والزراية. 
صنــدوق  مــع  املصريــة  الحكومــة  اتفــاق  منــذ 
النقد الدولي في 2016 على إجراءات اإلصالح 
)أو  لوصفتــه  واســتجابتها  االقتصــادي، 
باألدق شروطه التي تهدف إلى إضفاء الطابع 

مــا  بقــدر  الكيميائــي،  مــن  الســوري  للشــعب 
هــي حمايــة مســتقبلية ألميــركا مــن إمكانيــة 
حيــال  االنتهــازي  موقفهــا  عــن  مســاءلتها 
املذبحــة التــي يتعــّرض لها الشــعب الســوري، 
رت شعوب العالم، عشية 

ّ
وهي القّوة التي بش

إعالنها انتهاء التاريخ ملصلحتها، أن مذابح 
رواندا والبلقان لن تتكرر، وأسّســت على هذا 

الوعد عصرها العاملي.
بــأن  األحمــر  للخــط  املنطقيــة  القــراءة  تفيــد 
النخبــة األميركيــة افترضــت أن نظــام األســد 
يملــك  أنــه  طاملــا  الســالح،  لهــذا  يلجــأ  لــن 
كل  اســتخدام  فــي  واســعًا  وهامشــًا   

ً
أريحيــة

أنــواع األســلحة التــي تحقــق لــه القضــاء علــى 
خصومه، بما فيها األسلحة غير املرئية، مثل 
عمليــات اإلبــادة فــي الســجون لعشــرات آالف 
الســجناء، واالستنجاد بقوى ومليشيات من 
 عــن اســتخدام سياســات 

ً
دول الجــوار، فضــال

فــإن  الكــرم  هــذا  كل  وإزاء  املحروقــة،  األرض 
التقدير األميركي يقوم على عدم حاجة نظام 
األســد الســتخدام أسلحة كيميائية، وبذلك ال 
بــأس مــن االســتقواء بالتهديــد بالعقــاب، فــي 

حال خرق الخط االفتراضي.
ولم تكن املعالجات التالية لهذا الخطأ أفضل 
ســورية  فــي  املعطيــات  أن  خصوصــًا  حــااًل، 
األميركيــني  قــدرة  مــن  بأســرع  تتغيــر  كانــت 
الركــون  فضلــوا  هــم  طاملــا  مجاراتهــا،  علــى 
علــى هامــش األحــداث، واكتفــوا بــأن يضعــوا 

يتقاضونهــا،  التــي  واملكافــآت  البــدالت  مــن 
 
ً
سهم مجالس ولجانا عديدة، فضال

ّ
نظير ترؤ

عهم بامتيــازات أخرى »غير مكتوبة«، 
ّ
عــن تمت

تعــود إلــى ثقافــٍة مجتمعيٍة تقوم على تفضيل 
دون  بمعاملــة خاصــة  والثــروة  الســلطة  أهــل 
سواهم، أّما األدهى فهو فرض ضريبة باهظة 
التــي  املأكــوالت  عربــات  علــى  مباشــرة  غيــر 
ــق حولهــا الفقــراء مــن طرفْيهــا، حيــث ال 

ّ
يتحل

ت. 
ّ

فتــح محــال يقــدر أصحابهــا علــى تكاليــف 
وبطبيعــة الحــال، يكــون زبائنهــا من البســطاء 

قْيمات تسّد رمقهم.    
ُ
الذين يبحثون عن ل

املتتابعــة  الرســمي للحكومــات  الخطــاب  دأب 
ذلــك  ترديــد  علــى   1952 يوليــو   23 لدولــة 
أجــل  مــن  نعمــل  »نحــن  العجيــب:  التصريــح 
صحيحــًا  هــذا  كان  ورّبمــا  الدخــل«،  محــدود 
بــني  الفجــوة   

ّ
أن إال  الناصريــة،  الحقبــة  فــي 

لســان املقــال وواقــع الحــال أخــذت بعدهــا فــي 
إلــى درجــة  االتســاع تدريجيــًا، حتــى وصلــت 
الفصــام التــاّم، بعدمــا تحّول »محــدود الدخل« 
إلــى شــبه »معــدوم الدخــل« بفضل السياســات 
يثيــر  مــا  املتراكمــة،  الحكوميــة  االقتصاديــة 
»محــدود  التســاؤل بشــأن تعريــف الحكومــة لـ

الدخل« املقصود )!(.
التــي  »الحكومــة  شــو:  برنــارد  جــورج  قــال 
تنتظــر  دائمــًا  بــاول،  عطــي 

ُ
لت بيتــر  تســرق 

صعوبات في اســتهداف نظام األسد وعقابه، 
 في هــذا املجال، 

ً
حتــى لــو كانــت النيــة صادقــة

االســتهداف  دائــرة  لتوســيع  محاولــة  وأي 
وأميــركا  واإليرانيــني،  بالــروس  ســتتعثر 
ليســت مســتعدة للدخــول فــي حــرٍب مباشــرة 

مع هذين الطرفني لحسابات كثيرة.
الخــط  لعبــة  فــإن  كذلــك،  األمــر  دام  ومــا 
خواتيمهــا،  إلــى  وصلــت  قــد  تكــون  األحمــر 
فمــن الطبيعــي أن األســد الــذي لــم يعــد يملــك 
فــي  خصوصــًا  شــيئًا،  دولتــه  أصــول  مــن 
املســتويات العســكرية، ليــس ســوى واجهــة 
فــي لعبــة الكيميائــي، فليــس مــن املعقــول أن 
روســيا وإيران اللتني تديران مســرح املعركة 
جزئيــة  عــن  تغفــالن  واألرض  الســماء  مــن 
املنطقــي  بــل  الكيميائــي،  الســالح  اســتخدام 
بينهمــا،   

ٌ
منســق األمــر  أن  الحالــة  هــذه  فــي 

الدعــم والتأييــد مــن بــاول«، وهــو مــا يعنــي أن 
السياســات االقتصاديــة التــي تدعــم فئــة علــى 
حســاب أخــرى تهــدف باألســاس إلــى اســتمالة 
األولــى واســترضائها، لضمــان والئهــا وشــراء 
عــن  تحــّدث  فقــد  ماركــس  كارل  أّمــا  تأييدهــا. 
طبيعة الدولة، وأّكد على أنها ليســت محايدة، 
وليســت كيانًا مجّردًا من االنحيازات، أو عابرًا 
ســيطرة 

ُ
امل للطبقــة  تنحــاز  وأنهــا  للطبقــات، 

الدولتيــة  اآلليــات  تســتخدم  التــي  اقتصاديــًا، 
فــي حمايــة االمتيــازات التــي تحظــى بهــا فــي 
علــى  وتعمــل  بــل  األخــرى،  الطبقــات  مواجهــة 
مزيــد مــن قمعهــا، وســلبها مــا تبقــى لديها من 
مكاسب قليلة. تحمل هذه املفارقات قدرًا كبيرًا 
مــن ازدواجية املعايير بشــأن معاملة الحكومة 
مواطنيهــا، فبــداًل مــن أن تعاملهــم جميعًا على 
بتفرقتهــا  الحــال  واقــع  يقــول  املســاواة،  قــدم 
بينهــم، إذ ينتمــي بعضهــم إلى فئــة »املماليك« 
يقبــع  حــني  فــي  باالمتيــازات،  يحظــون  الذيــن 
بعضهــم فــي فئــة »الحرافيــش« التــي تتحّمــل 
ــن الحكومة في فرض 

ّ
التبعــات. ففــي حــني تتفن

مزيــد مــن الضرائــب التــي تَعِصــر الفقــراء، مــن 
أجــل َحلــب القــروش القليلــة مــن جيوبهــم، فــي 
الوقــت نفســه ال تجرؤ على مجــّرد االقتراب من 
االمتيــازات الكبيــرة التي يحظــى بها األغنياء، 
ف 

ّ
 عن تطبيقها برنامج تقش

ً
بل تزيدها، فضال

الحكوميــة، وحجــم  الســفرات  كــّم  صــارم علــى 
البعثــات الدبلوماســية، تضــرب بــه املثــل أمــام 
الشــعب التــي تــرّدد علــى مســامعه آنــاء الليــل 
وأطــراف النهــار خطابــًا ُمترعــًا بالشــكوى مــن 
ضيق ذات اليّد، وعجزها عن تلبية مطالبه )!(.

الحرافيــش  يجــوع  ملــاذا  الســؤال:  وهنــا 
املطحونــون فقــط مــن أجــل الوطــن، ويرزحــون 
تَرفــون 

ُ
فــي بؤســهم، بينمــا يشــبع املماليــك امل

حتى التخمة، ويرفلون في نعيمهم؟
)كاتب مصري(

ومدرٌج على الئحة أهدافهما اإلستراتيجية، 
الفعــل  أن لديهمــا تصــّورًا لحــدود ردة  كمــا 
األميركــي، بنــاء على ما أوجداه من معطياٍت 
تضّيــق هامــش التحــرك األميركي، وأكثر من 
املســتقبلية  فــه لصالــح خططهمــا 

ّ
ذلــك توظ

في الصراع.
التــي  لألحــداث  بســيطة  مراجعــة  ولعــل 
بالكيميائــي تكشــف  الغوطــة  ســبقت قصــف 
جــدًا  متضايقتــني  كانتــا  وإيــران  روســيا  أن 
مــن الحمــالت اإلعالميــة والدعائيــة ضدهمــا 
بســبب أعمالهمــا الوحشــية فــي الغوطــة وفي 
ريــف إدلــب، وكان صعبــًا اســتكمال الســيطرة 
على بقية املناطق، في إدلب وجنوب سورية، 
تحت ضغط تلك الحمالت، وجاءت الضربات 
الغربيــة لتمســح كل مــا حصــل، وتجــّدد طاقة 
ملتابعــة  واإليرانيــة  الروســية  املاكينتــني 
مســارهما اإلجرامــي، ولكــن هــذه املــّرة ليــس 
 ،

ً
بوصفهمــا دولتــني معتديتني ونظامًا وكيال

 للهيمنة الغربية وأدواتها 
ٌ
 مقاومة

ٌ
بل أطراف

في سورية واملنطقة.
ماذا في وســع أميركا أن تفعل بعدما كشــفت 
ى من سوريني، 

ّ
م ما تبق

ّ
سل

ُ
أوراقها كاملة؟ ألم ت

لروســيا وإيــران، ألن تفعــال فيهــم مــا تشــاءان 
من دون اســتعمال الســالح الكيميائي؟، حتى 
لــو تــم اســتعماله، هــل ســتجد في املــّرة املقبلة 

موقعًا لنظام األسد تستهدفه؟
)كاتب فلسطيني(

»النيوليبرالــي« علــى االقتصــاد املصــري، عبر 
الدولــة، وتعزيــز حريــة الســوق،  تقليــص دور 
الدوليــة  الشــركات  أمــام  الطريــق  وتمهيــد 
الكبــرى، وتمكينهــا مــن الهيمنــة علــى وســائل 
االقتصــاد  مقاليــد  فــي  والتحّكــم  اإلنتــاج، 
بتعويــم  نوفمبــر   3 قــرارات  عبــر  الوطنــي( 
بصــورة  املحروقــات  دعــم  وتقليــص  الجنيــه، 
املرحلــة  فــي  كليــا  بإلغائــه  تنتهــي  تدريجيــة، 
األخيــرة. وقــد جــاءت تلــك القــرارات مصحوبــة 
بتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة التــي زادت 
املعيشــية ملاليــني  األحــوال  تــرّدت  ــة، 

ّ
بل الطــني 

 
ّ
خــط تحــت  يرزحــون  باتــوا  الذيــن  املصريــني 

الفقر، وازدادت معاناتهم بشكل كبير.
تبقيــة مــن الطبقــة الوســطى 

ُ
ودخلــت البقيــة امل

في صراع مرير من أجل البقاء، بعدما انصّبت 
أعباء تلك القرارات على كاهلها في املقام األول، 
 عن الطبقة الدنيا من الفقراء والكادحني 

ً
فضال

وطــأة  تحــت  االنســحاق،  علــى  أوشــكت  التــي 
الغــالء الفاحــش الذي ضرب الســلع األساســية، 
وقفز بأســعارها إلى مســتوياٍت غير مســبوقة، 
اإلعالمــي،  الفضــاء  مــأل  رســمي  حديــث  مــع 
بمطالبة املواطنني بضرورة الصبر والتحّمل، 
من أجل جني ثمار ذلك اإلصالح بعد حني )!(.

الحكومــة ببضعــة جنيهــات  ــت 
ّ
فــي حــني ضن

حيــاة  جفــاف  ترطيــب  شــأنها  مــن  قليلــة، 
بالبؤســاء  املعروفــني  املعاشــات،  أصحــاب 
األرض«  فــي  بــون 

َّ
عذ

ُ
»امل أخــرى  روايــة  وفــي 

الذيــن يعانــون األمّرْيــن فــي هذه األيــام، بعدما 
طحنهــم الدهــر بَكلَكلــه، مــع تجاهــٍل حكومــيٍّ 
صــارخ ملحاولــة إنصافهــم، أو بــاألّدق إنقاذهم 
واملــرض،  للفقــر  ســائغة  فريســة  تركهــم  مّمــا 
أغدقت الحكومة نفســها بإســراٍف على فئٍة من 
أصحــاب الحظــوة مــن ذوي املناصــب الرفيعــة 
الذيــن يحظــون بتقديــر أدبــي ومــادي كبيــر، ال 
مــا يمتــّد إلــى ســيٍل 

ّ
يقتصــر علــى رواتبهــم، وإن

ســاقًا على ســاق في شــرق ســورية، ويعتقدوا 
أن اآلخريــن ســيراعون هــذا الوجــود، ويأتــون 
ترتيبــات  وضــع  علــى  ملفاوضتهــم  الحقــًا 

مستقبل سورية ونظام الحكم فيها.
إلــى  انتبهــوا  أميــركا  خصــوم  أن  والحــال، 
هــذا الخلــل الفاضــح فــي التفكيــر األميركــي، 
فــي  جديــد  واقــع  صناعــة  إلــى  وســارعوا 
ســورية، ال يجعــل تأثيرهــا ســلبيًا وحســب، 
بل ويضمن أن أي تصّرف لها في مواجهتهم 
وهــو  أرصدتهــم،  فــي  أوتوماتيكيــًا  يصــب 
وجعــل  مركبــة،  األميركيــة  الورطــة  جعــل  مــا 
تأثيرها ال يتعدى الجعجعة من دون طحني. 
أخيــرًا،  الضربــة  فــي  جليــًا  ذلــك  اتضــح  وقــد 
فلكــي تنفــذ وعيدهــا، خاضت أميــركا مناورة 
واســعة جــدًا، وشــكلت تحالفــًا مــن ثــالث قوى 
العســكرية  قطعهــا  أقــوى  وحّركــت  عظمــى، 
البحريــة، لتصطــدم بحقيقــة عــدم وجــود بنك 
أهــداف ألكثــر مــن ثالثة مواقــع يمكن ضربها، 
وهــي أهــداف كان فــي وســع ثــالث طائرات من 
الجيل األول القيام بها، وإن كل هذا التحريك 

للقوات كان مجرد مصاريف زائدة.
املعطيــات  إلــى  كبيــرة،  بدرجــة  راجــٌع،  وهــذا 
فــي  وإيــران  روســيا  مــن  كل  صنعتهــا  التــي 
ســورية، ونتيجتهــا تحّولــت ســورية إلــى بلد 
محتــل مــن هاتــني الدولتــني، وجميــع األصول 
لهمــا،  آلــت  قــد  العســكرية  وغيــر  العســكرية 
دائمــًا  وغيرهــا  أميــركا  ســتجد  وبالتالــي 

حرافيش ومماليك في مصر

عجز الحيلة األميركية في سورية

تتفنن الحكومة 
في فرض مزيد 

من الضرائب التي 
تعصر الفقراء

كانت المعطيات 
في سورية تتغير بأسرع 

من قدرة األميركيين 
على مجاراتها
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القاهرة ــ العربي الجديد

شــهدت أســعار إيجــار الوحــدات الســكنية 
املناطــق  مــن  عــدد  فــي  املــدة«  »املحــدودة 
الشعبية بأحياء القاهرة الكبرى: القاهرة،  
أســعارها.  فــي  كبيــرًا  ارتفاعــًا  القليوبيــة،  الجيــزة، 
واملقصــود باملناطــق الشــعبية تلــك التــي يقصدهــا 
شــباب الطبقــات الفقيــرة واملتوســطة املقبلــون على 
الــزواج، فقــد أصبــح الحصــول علــى شــقة مؤلفة من 
غرفتــني وملحقاتهمــا، رحلــة شــاقة ألّي شــاب مــن 

يفتــح بــاب املشــاكل بــني الزوجــني التــي ربمــا تؤدي 
 عــدم توفيــر الوحــدة الســكنية 

ّ
إلــى الطــالق، كمــا أن

يؤدي إلى زيادة العنوسة.
الرحيــم شــقير، وهــو  عبــد  يقــول  اإلطــار،  هــذا  فــي 
 املشــكلة الكبــرى فــي زواج 

ّ
مالــك مكتــب عقــارات، إن

 هنــاك إقبااًل 
ّ
الشــباب اليــوم هــي الشــقة، موضحًا أن

كبيرًا على االستئجار في املناطق الشعبية، كونها 
إلــى  ويلفــت  الراقيــة.  باألحيــاء  مقارنــة  ســعرًا  أقــل 
 الشــقة التمليــك أصبحــت »نــارًا )باهظــة الثمــن(، 

ّ
أن

 
ّ
أن يضيــف  يتحملهــا«  أن  شــاب  أّي  يســتطيع  وال 
هنــاك عــددًا مــن املشــاكل تواجه الشــباب في الســكن 
املحــدود املــدة، منهــا الفتــرة الزمنيــة التــي ال تزيــد 
علــى 5 ســنوات، وبعــد انتهــاء املــدة  قد يطرده مالك 
إيجــار   

ّ
أن يتابــع  اإليجــار.  عليــه  يزيــد  أو  العقــار، 

الـــ59 ســنة مكلف للشــباب ومتعــب، وكثيرون منهم 
يرفضونه لعدة أسباب، منها عدم القدرة على دفع 
املقــدم الــذي يزيــد علــى 30 ألــف جنيه، وهــو مبلغ ال 
يســترد، كمــا يتوجــب علــى املســتأجر إجــراء أعمــال 
البنــاء النهائيــة )التشــطيب( فــي الشــقة. وتكاليــف 
أكثــر  إلــى  تصــل  جــدًا  ومتعبــة  مرهقــة  التشــطيب 
مــن 50 ألــف جنيــه للشــقة مســاحة 70 متــرًا. أيضــًا، 
 اإليجــار الشــهري هــو مــا بــني 500 و700 جنيــه 

ّ
فــإن

ويزيد، بحســب الشــارع واملنطقة، وبعض أصحاب 
العقــارات، يزيــد ســنويًا مبلغــًا تتــراوح نســبته بمــا 
 العقارات أصبحت 

ّ
بني 5 و6 في املائة. يشير إلى أن

صناديــق ادخــار، إذ يشــتري أصحــاب املــال أراضــي 
مــن أجــل إقامــة عقــارات عليها، أو يشــترون وحدات 
ســكنية تمليــك بهــدف تأجيرهــا. يتوقــع أن تشــهد 
أســعار اإليجــارات فــي األحياء الشــعبية كافة زيادة 
تصــل إلــى 40 فــي املائــة قريبــًا، علــى خلفيــة زيــادة 

أسعار مواد البناء من حديد وإسمنت، وغيرهما.

محــدودي الدخــل، فــي ظــل الغــالء وارتفــاع أســعار 
الشقق التمليك واإليجار القديم )59 سنة(.

الشــعبية  املناطــق  فــي  الشــقق  أســعار  وصلــت 
 57( جنيــه   1000 بــني  مــا  إلــى  الكبــرى،  بالقاهــرة 
دوالرًا أميركيًا( و1500 شهريًا، وربما أكثر، بحسب 
فيهــا  النهائيــة  األشــغال  ونــوع  واملوقــع،  املســاحة 
 عن مبلــغ التأمني الذي 

ً
واملرافــق والخدمــات، فضــال

يعّد معضلة للشباب، ويتراوح بما بني 5 آالف و10 
آالف جنيه، يدفع مقدمًا لصاحب العقار ويســترده 
املســتأجر بعــد انتهــاء مدة اإليجــار، إذ تتراوح مدة 
اإليجــار املحــدود مــا بــني 3 ســنوات و5. تضاف إلى 
ذلــك فواتيــر الكهربــاء والغــاز وامليــاه التــي تحّصــل 

شهريًا، وباتت تكوي جيوب »الغالبة«.
من املناطق الشعبية في محافظة الجيزة التي يلجأ 
 فــي الحصــول علــى شــقة، إمــا 

ً
إليهــا الشــباب، أمــال

بســبب قربهــا مــن عملهــم أو قربها مــن بيوت األهل: 
إمبابــة وبشــتيل وأوســيم وكرداســة وأبــو النمــرس 
والحوامدية ومنطقة خاتم املرسلني املوازية للهرم، 
والطالبيــة  العريــش  طهرمــس  وكفــر  والطوابــق 
بمنطقــة فيصــل. أمــا املناطــق الشــعبية فــي القاهــرة 
التــي يلجــأ لهــا عــدد مــن الشــباب للظــروف نفســها، 
فهــي: الزاويــة والشــرابية واملــرج ودار الســالم وعــني 
شمس واملطرية. أما في القليوبية فتتمركز املناطق 

الشعبية في: الخصوص وكفر شكر وطوخ.
بشــكل عــام، يعتبــر عــدم توافــر وحــدة ســكنية لــدى 
كثيــر مــن الشــباب، ســببًا كبيــرًا فــي فشــل كثيــر مــن 
الزيجــات، بعــد ارتبــاط قــد يدوم ســنوات، فالشــبان 
والفتيات يتطلعون إلى تأســيس عائالت مســتقرة، 
 الظروف املحيطة بهم تحول دون ذلك. وترصد 

ّ
لكن

 نســبة كبيــرة مــن الشــباب، باتــوا 
ّ
تقاريــر عــدة، أن

مــا  األقســاط،  بنظــام  الــزواج  مســتلزمات  يوفــرون 

مجتمع
طلقت في قطر أمس الثالثاء مبادرة لتشكيل فريق عمل وطني بهدف تطوير أّول رقاقة جينية 

ُ
أ

الخاصــة  الجينيــة  املتغّيــرات  علــى  الرقاقــة  هــذه  الطبــي. وســوف تحتــوي  لالســتخدام  قطريــة 
بالســكان القطريــني، التــي ُحــددت مــن خــالل دراســة تسلســل الحمــض النووي والفحــص الجيني 
املخبري آلالف املواطنني القطريني. وسوف يشّكل ذلك منصة وطنية مفتوحة ملجموعات البحث 
املحليــة القــادرة علــى املشــاركة فــي هذا املشــروع، من خالل إدراج الطفــرات الجينية التي حددتها 
)العربي الجديد( في دراساتها املختلفة. 

هــا منحت الجنســية اإليطاليــة إلى الطفل البريطاني ألفــي إيفانز )23 
ّ
أعلنــت الســلطات فــي رومــا أن

شــهرًا( بعد رفض املحكمة العليا البريطانية واملحكمة األوروبية لحقوق اإلنســان اســتئنافًا قدمه 
ه ميؤوس من 

ّ
والــداه ضــد قــرار فصــل أجهــزة إعاشــة تبقي ابنهما على قيد الحيــاة، إذ يرى أطباء أن

 الحكومــة اإليطاليــة »تأمــل بهــذه الطريقة أن يســمح للطفــل، باعتباره 
ّ
شــفائه. وقالــت الخارجيــة إن

مواطنًا إيطاليًا، باالنتقال الفوري إلى إيطاليا«. وكان مستشفى »الطفل يسوع« في روما قد أبدى 
)آكي( استعداده الستقبال الطفل. 

الجنسية اإليطالية لرضيع تفاديًا لـ»القتل الرحيم«قطر: أول رقاقة جينية للكشف عن األمراض الوراثية

عــن  الحقائــق  بعــض  النســاء  تجهــل  رّبمــا 
»برايــت  موقــع  يعــرض  هنــا،  مــن  أنفســهن. 
ســايد« خمــس حقائــق قــد تبــدو غريبــة عــن 

النساء، وهي:
1 - املــرأة أكثــر قــدرة علــى تذّكــر مــا ينبغــي 
القيــام بــه، وليــس مــا أنجــز: عــادة مــا تــدرك 
املــرأة أن الرجــل ينســى شــراء بعــض األطعمة 
أو رمــي القمامــة، وهنــاك تفســير علمــي لهذه 
الحقيقة. في عام 2015، طلبت الباحثة ليانا 
مهــام  أداء  وامــرأة  رجــل  مائــة  مــن  باليرمــو 
مختلفــة الختبــار ذاكرتهــم مــا بــني دقيقتــني 
فــي  أفضــل  النســاء  أن  وتبــني  واحــد.  ويــوم 

تذكــر املهــام املســتقبلية، فــي حــني أن النســاء 
والرجال ينسون املهام املنجزة. 

وتقول ليانا: »إضافة إلى عملهن األساسي، 
املنزليــة،  األعمــال  مــن  الكثيــر  النســاء  لــدى 
وعليهن إبقاء معلومات كثيرة في أذهانهن. 

هكذا يدربن ذاكرتهن«. 
مــن  أطــول  وقــت  إلــى  النســاء  تحتــاج   -  2
الرجال للوقوع في الحب: بغض النظر عّما 
يثيــر الحــب، العقل أو القلب أو الهرمونات، 
عــادة مــا يقــع الرجــال فــي الحــب أســرع مــن 
النســاء. وتظهر بعض األبحاث أن أكثر من 
25 فــي املائــة مــن الرجــال وقعــوا فــي الحــب 

بــني اللقــاء األول والرابــع، علمــًا أن 15 فــي 
املائة فقط من النساء وقعن في الحب خالل 

الفترة نفسها. 
واعترفــت العديــد مــن النســاء أنــه حتــى بعد 
20 لقــاء، لــم يشــعرن بذلــك الحــب الذي شــعر 
بــه الرجــال، وكــن فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن 
الوقــت. بعــد هــذه املعلومــة، تصيــر انتقائية 

النساء أكثر وضوحًا.
للمــرأة:   مفيــد  الحمــل  أثنــاء  التســّمم   -  3
اكتشــف باحثــون كنديــون أن التســّمم أثنــاء 
الحمل يساهم في نمو الجنني بشكل صحي. 
دفــاع  آليــة  همــا  والصــداع  الصبــاح  غثيــان 

تحمي الجنني من السموم الضارة. بالتالي، 
فإن هذه األعراض جّيدة لصحة املرأة. كما أن 
النســاء اللواتــي يعانني مــن الغثيان صباحًا 
 أقــل 

ّ
غالبــًا مــا ينجــن أطفــااًل أصحــاء، ويكــن

يكــون  أن  يمكــن  كمــا  لإلجهــاض.  عرضــة 
للتسمم تأثير إيجابي على ذكاء الطفل.

4 - يقول عالم النفس البريطاني، ساتوشي 
كانــازاوا، إن رغبــة املــرأة فــي إنجــاب األطفــال 
تقــل بنســبة 25 فــي املائــة لــكل 15 نقطــة مــن 
بهــا.  تتمتــع  التــي  اإلضافيــة  الــذكاء  نقــاط 
 النساء الذكيات ال يرغن في 

ّ
وخلص إلى أن

إنجــاب أطفــال أو يكتفــني بطفــل واحــد فقــط، 

وتطويــر  للتعليــم  األولويــة  يعطــني  ألنهــن 
الذات والسفر. 

5 - ارتداء اللون األحمر يثير غيرة األخريات:
بــازدا مــن األكاديميــة الســلوفاكية  أعــّد آدم 
للعلوم تجربة غير عادية. وطلب من الرجال 
والنســاء النظــر إلــى صور النســاء والتعبير 
فــي  النســاء  بعــض  حيالهــا.  آرائهــم  عــن 
الصور كن يرتدين مالبس حمراء. وأظهرت 
التجربــة أن النســاء قمــن بــردات فعــل حيــال 
إذ  األحمــر،  يرتديــن  أخريــات  تظهــر  صــور 

 أنهن يشكلن خطرًا على عالقاتهن.
َ
يَرْين

)ربى أبو عمو(

خمس حقائق عن النساء

في  السياسي  االجتماع  علم  أستاذة  تقول 
الدكتورة هدى زكريا،  جامعة عين شمس، 
سببًا  ما  يومًا  كانت  الشعبية  المناطق  إّن 
إيجاراتها،  أسعار  تدني  بسبب  الشباب  لزواج 
جنيه،   1000 تجاوزها  مع  تبّدل  األمر  لكّن 
لتأمين  الشاب  يبقى من دخل  فال يكفي ما 
ليحقق  إضافيًا  عمًال  فيتولى  معيشته، 
أخرى،  جهة  من  وتشير،  عائلته.  متطلبات 
إلى أّن تضاؤل نسبة الزواج يؤدي إلى انفالت 

أخالقي في الشارع.

عمل إضافي

عصام سحمراني

االنتخابات في لبنان على األبواب، واملعارك 
بن اللوائح محتدمة تصل إلى حدود 

االعتداء البدني على مرشحن ومكاتب 
ومناصرين. جميعها يرفع شعارات طنانة 

رنانة، بل تحاول لوائح السلطة أن تظهر 
 هذا »النعيم« الذي يعيشون 

ّ
للناخبن أّن كل

فيه هو بفضلها.
من بن املرشحن من كانوا تحت سن 

الترشح )25( بل تحت سن االقتراع )21( 
في االنتخابات األخيرة عام 2009. هؤالء 
يفترض بهم أن يحملوا هموم فئة الشباب 
إلى البرملان. لكن، هل األمر مرتبط بفئات 

عادة، أم بخط سياسي يتنزل األمر فيه من 
أعلى الهرم وتطبق بقية الطبقات األمر املنّزل 

من دون تحريف، حتى يصل إلى حدود 
الطبالن والزّمارين من املؤيدين الذين ال 

يفترض بهم أن يفهموا حتى فحوى ذلك 
األمر وخلفياته؟

هم 
ّ
قضايا الشباب بدورهم كثيرة، لكن

ليسوا فئة واحدة، بل قد تجد من بينهم 
من يرفض هذا التصنيف العرضي بينه 

وبن نظراء له ينتمون إلى منظومات أخرى 
على تنّوعها في لبنان بن ديني وطائفي 

ومناطقي وحزبي وتعليمي ومهني وطبقي.
الشباب إذًا ليسوا فئة واحدة، واملجتمع 

 فئة همومها. 
ّ

ليس مجتمعا واحدًا. لكّن لكل
فمنهم من يعتبر املال غاية قد يربطها 

بعضهم بالسلطة، ومنهم من يهمه املال 
كوسيلة للتغلب على مصاعب العيش. منهم 
من غايته الشهادات العلمية، ومنهم الوصول 

السهل إلى املناصب العالية. منهم من 
يكاد يعبد »زعيمه« ومنهم من يبتعد عن 

»الزعماء« و»الزعامات«. منهم من يتعايش 
ر نفسه للدين، 

ّ
مع الدين، ومنهم من يسخ

ومنهم من يستغل الدين ملصالح معينة. 
منهم من يكتفي بالقليل ومنهم من يطمع 
في مال قارون. منهم من يتعصب ملذهبه 

ومنهم من يحاول التواصل مع اآلخر.
 ذلك، من الشباب من 

ّ
باإلضافة إلى كل

يعرف ما الذي يريد، ومنهم من ال يعرف هو 
نفسه ما الذي يريد، فإذا قلت إّن النارجيلة 

 ،
ً
أو كرة القدم أو السلة لعبا أو تشجيعا، مثا

من قضايا الشباب األساسية، لن تجانب 
الحقيقة في كثيرين من بينهم. وعلى 

النقيض من ذلك - أو من غير نقيض - فإّن 
 والسير 

ً
آخرين غايتهم تأسيس عائلة مثا

على خطى أهلهم في ذلك، فيغرقون في 
أزمات الزواج وتأمن املنزل بما فيه، ومال 
الخطبة والعرس وغيره، والسعي إلى »ابنة 
الحال«، أو »ابن الحال«، التي قد يمضي 

الشباب فترة غير بسيطة في البحث عنها 
بجهد شخصي أو بتدبير األهل واألقارب 
والجيران واألصدقاء. ربما يتسنى لهما 

االقتران إن أّمنا ما أّمنا. وربما يقترنان من 
 ذلك، فيغرقان في قضية لقمة 

ّ
دون تأمن كل

العيش وتأمينها التي قد تقلب ابن الحال 
وابنته، في نظر بعضهما إلى النقيض.

هي قضايا كثيرة، لكّن شبابا كثيرين 
يؤجلون التفكير فيها اآلن إلى ما بعد 

ي وظائف 
ّ
ن بعضهم من تول

ّ
انتخابات تمك

مؤقتة كمندوبن، وآخرين من الظفر ببعض 
املال ثمنا ألصواتهم.

شباب االنتخابات

مزاج

األربعاء 25  إبريل/ نيسان   2018 م  9  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1332  السنة الرابعة
Wednesday 25 April 2018

)Getty /كل في حاله )جون مور



مــــــعــــــّدالت اإلصــــــابــــــة بـــــاملـــــرض ومـــــعـــــّدالت 
الوفيات الناجمة عن املرض بنسبة 40 في 
 البلدان التي تشهد استمرار 

ّ
املائة. ُيذكر أن

ــقــســم إلــــى فــئــتــن، واحــــدة 
ُ
ســـريـــان املــــرض ت

ــــرض،  ـــص مــــن املـ
ّ
تـــتـــقـــّدم فــــي اتــــجــــاه الـــتـــخـــل

وأخرى ترزح تحت عبء املرض الثقيل.

مواجهة مدروسة 
فــي الــســيــاق، يــشــّدد الــبــاحــث فــي األمــــراض 
الــدكــتــور نبيل حــداد،  بــالــحــشــرات،  املنقولة 
حول  الصحية  املعلومات  دقــة  أهمية  على 
ـــه 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن املـــاريـــا، ويـــقـــول لـــ

»نظرًا إلى جهود منظمة الصحة العاملية، لم 
يعد مرض املاريا في البلدان العربية يثير 
القلق لجهة االنــتــشــار ونــقــل الــعــدوى، فهو 
استراتيجية  إطــاق  منذ  تدريجيًا  انحسر 
القضاء عليه في خمسينيات القرن املاضي. 
حينها، كان يستخَدم مبيد فعال للحشرات 
ه 

ّ
ه تبّن الحقًا أن

ّ
)دي. دي. تي( ملكافحته، لكن

ف استخدامه في العالم 
ّ
مضّر بالبيئة. فتوق

والــشــرق األوســـط، وكــان تــوّجــه إلــى البحث 
عن طرق أخرى للقضاء على املاريا«.

ـــه »عــلــى صعيد بلدان 
ّ
أن ويشير حـــداد إلــى 

الـــشـــرق األوســــــط، نــجــد املـــاريـــا مـــن الــنــوع 
تــتــبــع للفصيلة األقــل  الـــضـــار، إذ هــي  غــيــر 
أذّية، وذلك على الحدود الشرقية الشمالية 
لسورية وفي العراق وفي جنوب إيران. أّما 
لبنان، فقد عرف هذا املرض في خمسينيات 
 حداد 

ّ
ه اختفى اليوم«. لكن

ّ
القرن املاضي لكن

ــودة املــــرض مــجــددًا  ر مـــن »احــتــمــال عــ
ّ
يـــحـــذ

إلـــى لــبــنــان، فــي حـــال لــم تــســتــمــّر السلطات 
فــي اتــخــاذ اإلجـــــراءات الــوقــائــيــة املستمرة، 
البلدان  الوافدين من  الكشف على  ال سّيما 
األكثر عرضة للماريا، سواء من أفريقيا أو 
آسيا، من أمثال العامات والعمال املنزلين 
وغـــيـــرهـــم«. يــضــيــف حــــــداد: »ال بــــّد مـــن أن 
ــه من الصعب القضاء على حشرة 

ّ
نعرف أن

ــهــا تعيش فــي املــيــاه الــراكــدة، 
ّ
املــاريــا، إذ إن

مــبــيــدات عشوائيًا في  ومــن الصعب وضــع 
ه بذلك نقضي على الثروة املائية«.

ّ
املياه ألن

ويـــتـــابـــع حــــــداد: »أّمــــــا انـــتـــشـــار املــــاريــــا في 

الـــدول األفريقية، فهو  فــي  الــعــالــم، ال سّيما 
األخطر ويتسبب في شلل ووفيات. ويعود 
التي تساعد  الشاسعة  املساحات  إلــى  ذلــك 
إلى  باإلضافة  بسرعة،  املــرض  انتقال  على 
ــار يــمــلــك مــقــاومــة  ــ  بـــعـــوض املــــاريــــا صـ

ّ
أن

الــيــوم للجوء  الـــذي يــدعــو  للمبيدات، األمـــر 
إلــى وســائــل أخـــرى، مــن قبيل مــزج مبيدات 
عــــّدة. مــن هــنــا، تــبــرز أهــمــيــة وضـــع برنامج 
ــا بــطــريــقــة  ــتـــهـ ــافـــحـ ــكـ ـــة املــــــاريــــــا ومـ ــبـ ــراقــ ملــ
بالبيئة  األذى  مــوّجــهــة، ال تلحق  مــدروســة 

ل خطرًا على الصحة«.
ّ
وال تمث

المرض األكثر انتشارًا
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول املـــتـــخـــصـــص فــــي الــطــب 
املــخــبــري واألمـــــراض الــجــرثــومــيــة، الــدكــتــور 
 »ما 

ّ
»العربي الجديد«، إن إلياس الهراوي، لـ

ـــه مــن أكثر 
ّ
يجب معرفته عــن املــاريــا هــو أن

األمــــــراض انـــتـــشـــارًا وانـــتـــقـــااًل حــــول الــعــالــم، 
الوفيات،  اإلصابات وليس عدد  لجهة عدد 
 املــرتــبــة األولـــــى لــجــهــة انــتــقــال 

ّ
وهــــو يــحــتــل

ــــرض أكـــثـــر فـــي الــبــلــدان  ــدوى. ونـــجـــد املـ ــعــ الــ
ــا الــجــنــوبــيــة  ــيـــركـ االســـتـــوائـــيـــة والـــهـــنـــد وأمـ
وأفريقيا، أي في بلدان العالم الثالث، حيث 
نــســبــة الــفــقــر مــرتــفــعــة والـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة 
مــنــخــفــضــة. هــــنــــاك، األريـــــــــاف واملــــــــدن عــلــى 

بيروت ــ سوزان برباري

األخــيــرة ملنظمة  الــبــيــانــات  تفيد 
ــــاالت   حـ

ّ
ــة بـــــــأن ــيـ ــاملـ ــعـ ــة الـ ــحـ الـــصـ

ــــي عــــــام 2016  املـــــاريـــــا بـــلـــغـــت فـ
نحو 216 مليون حالة، في حن وصل عدد 
الوفيات من جّراء هذا املرض إلى نحو 455 
ألــف وفــاة. وُيــَعــّد سّكان البلدان األشــّد فقرًا 
من أكثر الفئات تعّرضًا ملخاطر هذا املرض.

تــحــت عــنــوان »مــســتــعــدون لــدحــر املــاريــا«، 
أطــلــقــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة حملتها 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الـــعـــاملـــي لــلــمــاريــا الـــذي 
إبريل/ نيسان، والهدف منها   في 25 

ّ
يحل

الـــتـــوّصـــل إلــــى عــالــم خــــاٍل مـــن املــــاريــــا، وال 
 العدد األكبر من إصابات املاريا 

ّ
أن سّيما 

 هذا 
ّ
ل بن األطفال دون الخامسة وأن ُيسجَّ

ن. 
َ
املرض يودي بحياة طفل واحد كل دقيقت

ــب هنا 
ّ
 الــعــبء االقــتــصــادي املــتــرت

ّ
ُيــذكــر أن

االســتــثــمــارات  قيمة  بلغت  وقـــد  ــدًا،  جـ كبير 
املوظفة في جهود مكافحة املاريا نحو 2.7 

مليار دوالر أميركي في عام 2016.

هذه هويّة المرض
ه 

ّ
بأن املاريا  العاملية  الصحة  تعّرف منظمة 

ـــاك تــســّبــبــه طــفــيــلــيــات مـــن فصيلة 
ّ
مـــرض فـــت

املتصّورات التي تنتقل بن البشر، من خال 
لدغات أجناس بعوض األنوفيل الحامل لها، 
 نصف 

ّ
سمى »نواقل املاريا«. وتوضح أن

ُ
وت

ــهـــون مــخــاطــر  ســـكـــان الـــعـــالـــم تــقــريــبــًا يـــواجـ
ــــل اإلصــــابــــات  ــــســــجَّ

ُ
ــة بــــاملــــاريــــا، وت ــ ــابـ ــ اإلصـ

ــيـــات بــمــعــظــمــهــا فـــي أفــريــقــيــا جــنــوب  والـــوفـ
الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى آســيــا 
منطقة  في   

ّ
أقــل وبدرجة  الاتينية،  وأميركا 

الــشــرق األوســـط وبعض املناطق األوروبــيــة 
التي باتت تشهد كذلك ظهور حاالت إصابة.
ــة لــلــخــطــر فــهــي  ــثــــر عـــرضـ ــفـــئـــات األكــ أّمــــــا الـ
، إلى جانب 

ّ
الحوامل واألطفال وكبار السن

 من يشكو من مناعة ضعيفة، كاملصابن 
ّ

كل
 عــن املسافرين. 

ً
بــاإليــدز والــســرطــان، فــضــا

وتنتقل عـــدوى هـــذا املـــرض بــوســائــل عـــّدة، 
إلى جانب التعّرض للدغة بعوضة مصابة. 
فــفــي إمــكــان املــــرأة الــحــامــل نــقــل املـــرض إلــى 
الــدم عند  ينتشرعن طريق  قــد  أو  جنينها، 
مشاركة حقن مع مريض أو نقل دم ملّوث. 
ــا تـــبـــدأ مــع  ــهـ ـ

ّ
ــإن وبـــخـــصـــوص األعــــــــــراض، فـ

ارتـــفـــاع كــبــيــر فــي درجــــة حــــرارة الــجــســم ثــّم 
تعّرق شديد وآالم حادة في الرأس وإسهال 
ج 

ّ
وســعــال جـــاف، وصــــواًل إلـــى نــوبــات تشن

وفقدان في الوعي.
انــطــاقــًا مـــن هــنــا، عــمــدت مــنــظــمــة الــصــحــة 
العاملية إلى اتخاذ إجــراءات عاجلة إلعادة 
تــوجــيــه حــربــهــا عــلــى املــاريــا إلـــى مسارها 
الصحيح. وهــي تتمثل تحديدًا في خفض 

المالريا 
الفتاكة
هل نحن 

مستعدون 
لدحر المرض؟

للوهلة  نتساءل  »مالريا«،  كلمة  أحدهم  يذكر  عندما 
األولى: ألم ينقرض هذا المرض الذي ُذكر في كثير من 
بلدانًا  يستوطن  زال  ما  أنّه  الحقيقة  التاريخية؟  الروايات 

عّدة في ظّل غياب أّي لقاح يحّصن المعرّضين له

تتضّمن قوائم الطعام 
في كثير من المطاعم 

الفاخرة، أطباقًا باهظة 
الثمن تحتوي على 

ترفاس أو كمأ. وهذا 
النوع من الفطر ينعش 
اليوم جزءا من الجنوب 

التونسي حيث ينمو، 
ال سيّما أّن هذا الموسم 

كان مثمرًا

الترفاس... ذهب الصحراء في الجنوب التونسي

نصف سكان العالم 
تقريبًا يواجهون مخاطر 

اإلصابة بالمالريا

بلغت حاالت المالريا 
في عام 2016 نحو 

216 مليون حالة

الترفاس مورد رزق 
بالنسبة إلى كثيرين، إذ 

إّن أسعاره باهظة

هطول األمطار على 
الجنوب التونسي ساهم 

في ظهوره مبكرًا

1819
مجتمع

تونس ــ بسمة بركات

ــــّدة فــــي الـــجـــنـــوب الــتــونــســي،  ــــدن عــ ــرفـــت مـ عـ
قــردان،  الذهيبة وتطاوين ومدنن وبن  مثل 
الكمأ(  )أو  الترفاس  بسبب  نوعيًا  انتعاشًا 
»النبتة  الــصــحــراء« وبـ »ذهــب  بـــ ــب 

ّ
يــلــق الـــذي 

الــراقــيــة«، وهــو نــوع مــن الفطر الــبــري النادر 
وباهظ الثمن يظهر عادة في األشهر الثاثة 
ل ظهور هذا النوع من 

ّ
األولى من العام. ويمث

مــورد  ــه 
ّ
إن إذ  للسكان،  ابتهاج  الفطر مصدر 

ويساهم  الفقيرة،  والطبقات  للبسطاء  رزق 
فـــي تــأمــن قــــوت كــثــيــريــن مـــن الــعــاطــلــن عن 
العمل. وهــذا الــعــام، جمع أهــل مــدن الجنوب 
الــتــونــســي بــمــعــظــمــهــا، كــمــيــات قــيــاســيــة من 
الــتــرفــاس لــم يظهر مثلها مــنــذ أكــثــر مــن 20 

عامًا، في عام 1996.
ويشبه شكل الترفاس حبة البطاطا إلى حد 
ما، في حن يميل لونه أكثر إّما إلى األبيض 
أو األحمر، وفقًا للون التربة التي ينمو فيها. 
وهــــو ُيــجــمــع مـــن ســفــوح الــجــبــال والــســهــول 

واملراعي ومن بعض املناطق الرملية، كسهل 
الجفارة والوعرة والظاهر في واليــة مدنن. 
التونسي خبرة  وقد اكتسب سكان الجنوب 
ومـــهـــارة فــي »الــتــنــقــيــب« عــن الــتــرفــاس الــذي 
يكون مدفونًا في األرض، ونادرًا ما يبرز جزء 
منه على السطح. ومن املمكن أن يقطعوا 15 
يبيعوه  أن  قبل  عنه،  للبحث  كيلومترًا  و20 

في األسواق األسبوعية أو اليومية.
قيس بن حويدي، شاب من سكان تطاوين 
ــام فــــي جــمــع  ــعــ فــــي الـــجـــنـــوب، نـــجـــح هـــــذا الــ
وبيع كميات ال بأس بها من الترفاس مثل 
»العربي  لـ فيقول  املنطقة.  شباب  مــن  غيره 
بالنسبة  رزق  مــورد  »الترفاس   

ّ
إن الجديد« 

 أســعــاره باهظة. 
ّ
أن إلــى كثيرين، خصوصًا 

ظهوره  بداية  في  بيع  الواحد  فالكيلوغرام 
دوالرًا   50 )نـــحـــو  تـــونـــســـي  ــار  ــنــ ديــ  100 ـــ  بــ
أميركيًا(. وفي وقت الحق، مع وفرته، راحت 
أسعاره تتراوح بن 30 و60 دينارًا )15 - 30 
دوالرًا( للكيلوغرام الواحد«. تجدر اإلشارة 
 ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــتـــرفـــاس يــرتــبــط 

ّ
ــــى أن إلـ

ب تربة ذات خصائص 
ّ
بندرته، فنمّوه يتطل

التي  البشرية  األنشطة  انــعــدام  مــع  معّينة، 
تخل بالتوازن البيئي.

 »الـــتـــرفـــاس 
ّ
ــدي إلـــــى أن ــويــ ــن حــ ــح بــ ويــــوضــ

الجنوب، تكون  ينمو في مناطق معّينة في 
عـــــادة بــعــيــدة عـــن وســــط املـــديـــنـــة بــنــحــو 10 
كيلومترات، وهو يظهر مباشرة بعد هطول 

ــرة حاليًا في 
ّ
ومــا زالــت هناك كميات مــتــوف

الجنوب  أقصى  رمـــادة،  في  الظاهر  منطقة 
التونسي«.

ــيـــاق، يـــقـــول رئـــيـــس املــكــتــب املــحــلــي  فـــي الـــسـ
التـــحـــاد الـــفـــاحـــن فـــي الـــذهـــيـــبـــة، مصطفى 
 »مــنــاطــق 

ّ
ــد« إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ ــدر،  ــويــ قــ

ــًا الــذهــيــبــة  الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي، خـــصـــوصـ
وتــطــاويــن، عــرفــت حــركــة كبيرة هــذا املــوســم. 
فـــكـــثـــيـــرون حـــمـــلـــوا أكـــيـــاســـًا وتــــوّجــــهــــوا إلـــى 
حتى  يبقون  كانوا  حيث  والجبال،  السهول 
غروب الشمس. بعدها، يعرضون ما جمعوه 
ــــي ســــــوق يــــومــــي أنــــشــــئ خـــصـــيـــصـــًا لــبــيــع  فـ
الليل  ذلــك حتى منتصف  الــتــرفــاس. يستمّر 
ــد حركة تجارية 

ّ
تقريبًا، وهــو األمــر الــذي ول

 
ّ
واقــتــصــاديــة فــي الــجــهــة«. يضيف قــويــدر أن

»الــتــرفــاس لــم يــعــد يــغــيــب عــن مــعــظــم مــوائــد 
ن األهالي في إعداده. كذلك، 

ّ
الجنوب، إذ يتفن

أضيف إلى معظم األطباق، ليندرج في إطار 
العادات الغذائية لسكان الجنوب«.

النفاتي، وهو   الدكتور محمد 
ّ
فــإن إلــى ذلــك، 

رئـــيـــس مــخــبــر الــبــيــئــة واملــــراعــــي فـــي معهد 
مــدنــن وصــاحــب بحث  فــي  القاحلة  املناطق 
معّمق حــول فطر الــتــرفــاس، نجح فــي إيــداع 
بــــراءة اخـــتـــراع حـــول »طــــرق اســتــئــنــاس فطر 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــــتــــرفــــاس«. يـــقـــول لــــ
ــبــــال عــلــى الـــتـــرفـــاس طعمه  »مــــن أســــــرار اإلقــ
املــمــيــز، بــاإلضــافــة إلـــى فــوائــده الصحية في 
ــــراض الــعــيــون والــســكــري والــســمــنــة  عـــاج أمـ
واملـــســـاعـــدة عــلــى الــهــضــم، وهــــو غــنــي كــذلــك 
ويشرح  مختلفة«.  أخــرى  ومــعــادن  بالحديد 
ــنـــوع مـــن الــفــطــر يــنــمــو فـــي تــربــة  ــذا الـ ــ  »هـ

ّ
أن

ضعيفة  ملوحة  وذات  الفوسفور  من  خالية 
ــن املـــــــواد  ــ ــلـــة مــ ــيـ ــلـ ــلــــى نــــســــب قـ وتــــحــــتــــوي عــ
على  يــجــري  »العمل   

ّ
أن الــعــضــويــة«، مضيفًا 

معرفة العوامل املساعدة على نمّو الترفاس«. 
ه 

ّ
 »الترفاس ُيعرف بأن

ّ
ويشير النفاتي إلى أن

ــا،  طــعــام خـــاص بــاألرســتــقــراطــيــن فــي أوروبــ
إذ يــســّوق فــي املــطــاعــم الــفــاخــرة. وخـــال هذا 
املوسم جرى تصدير كميات كبيرة منه إلى 

أوروبا والخليج«.

الــرمــال«. يضيف  األمطار. كذلك، ينمو تحت 
ــن الــعــثــور   »أهــــالــــي املــنــطــقــة يــتــمــكــنــون مـ

ّ
أن

نــوه من 
ّ
على الــتــرفــاس الــبــري بفضل مــا خــز

معرفة وتقاليد. وظهوره يرتبط عادة بنبتة 
الــشــّعــال«. ويتابع بن حويدي  أخــرى تسّمى 
ــّيـــزون مـــكـــان الـــتـــرفـــاس »مــــن خــال  ــم يـــمـ ــهـ ـ

ّ
أن

باملقارنة  نسبيًا  مرتفعة  تكون  التي  الــرمــال 
مع ما هي عليه في الــعــادة، في حن تتخلل 
املكان شقوق. وبمجّرد رؤية هذه العامات، 
 
ً
نرسم دائــرة لتحديد املنطقة ثم نحفر قليا
الستخراج الترفاس من األرض«. ويلفت بن 
 »زائــريــن كثيرين مــن بلدان 

ّ
إلــى أن حــويــدي 

والجزائر، وآخرين من مدن  كليبيا  مجاورة 
تــونــســيــة، يـــقـــصـــدون مــــدن الـــجـــنـــوب لــشــراء 
الـــتـــرفـــاس. وقـــد ســاهــمــت وســـائـــل الــتــواصــل 

االجتماعي في التعريف بهذه الثمرة«.
مــن جهته، يشير الــصــادق، وهــو عــامــل من 
 »هطول 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن الذهيبة، لـ

كميات كبيرة من األمطار على مدن الجنوب 
التونسي، ساهم في ظهور الترفاس مبكرًا. 

الــذي  حــّد ســـواء، غير مؤّهلة للسكن، األمــر 
يجعل تلك األمكنة مناسبة لتكاثر بعوض 
 »األسوأ من ذلك هو عدم 

ّ
املاريا«. يضيف أن

املاريا.  للوقاية من  اليوم  لقاح حتى  ر 
ّ
توف

ثــّمــة عــاجــات تقليدية مــؤقــتــة فــقــط، تؤخذ 

كحماية في حال قرر أّي شخص السفر إلى 
البلدان املذكورة آنفًا«. 

وسائل للحماية
إلــــى ذلـــــك، تـــقـــول املــتــخــصــصــة فـــي األمـــــراض 
»العربي  الجرثومية، الدكتورة ميرنا جبيلي، لـ
 »الـــغـــرب غــيــر مــتــحــمــس كــثــيــرًا 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

إليجاد اللقاح الازم الذي ما زالت االختبارات 
 املاريا لم ينتشر في الدول 

ّ
قائمة حوله، إذ إن

الــكــبــرى ومـــا زال مــحــصــورًا فــي الــــدول األكــثــر 
فقرًا. بالتالي، ال داعي لاستعجال«. وتوضح 
 مــرض »املــاريــا مــا زال يستوطن فــي دول 

ّ
أن

فــقــيــرة وعــاجــه غــيــر مــربــح لـــدول الــغــرب، لــذا 
 األبــحــاث مــا زالــت مستمرة إليــجــاد لقاح 

ّ
فــإن

 واحــد 
ّ

ــن لــلــمــاريــا، بحسب كــل
َ
أو عــاج فــعــال

مــن أنــواعــه ومــقــاومــاتــه. وتــشــيــر جبيلي إلــى 
ــيـــاه   »الــــوضــــع االجـــتـــمـــاعـــي والـــبـــيـــئـــي واملـ

ّ
أن

املــســتــخــدمــة كــلــهــا عـــوامـــل لـــزيـــادة اإلصـــابـــات 
لبعوضة  حاضنة  بيئة  لتوفير  أو  بــاملــاريــا 
 شخص 

ّ
 »كل

ّ
املاريا حتى تتكاثر«. تضيف أن

يرغب في السفر إلــى واحــد من البلدان حيث 

يستوطن املاريا، عليه أن يحصل على عقار 
ـــر واســـتـــخـــدام أدويــــــة يــدهــن 

ّ
الــحــمــايــة املـــتـــوف

الجسم بها للحماية«.

حذار من العالج العشوائي
مـــن جــهــتــهــا، تــشــدد املــتــخــصــصــة فـــي الــطــب 
الـــوقـــائـــي ومــكــافــحــة األمـــــــراض االنــتــقــالــيــة، 
الجديد«،  »العربي  لـ بـــّري،  عاتكة  الــدكــتــورة 
على »ضرورة أن نعرف كيف نتناول العاج 
 
ّ
من دون أن يكون ذلك عشوائيًا«. وتقول إن

»املاريا ما زال يستوطن في بعض مناطق 
ــيــــا والــــبــــرازيــــل.  الـــعـــالـــم، مـــثـــل أفـــريـــقـــيـــا وآســ
 
ّ
وعندما يكون هذا املرض مستوطنًا يعني أن

ب جهودًا أكبر 
ّ
مكافحته تكون أصعب وتتطل

 ،
ً
ه »في لبنان مثا

ّ
للقضاء عليه«. تضيف أن

ال تــوجــد حـــاالت مستوطنة بــل ثــّمــة حــاالت 
مـــســـتـــوردة مــــن الــــخــــارج مــــن املــســتــخــَدمــن 
ــانــــب عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال أو أشـــخـــاص  األجــ
آخرين يأتون من الباد التي تشهد انتشارًا 
 يكون وقائيًا في 

ّ
 »الحل

ّ
للماريا«. وتتابع أن

حاالت مماثلة، ويقضي بعدم رمي النفايات 

عشوائيًا وعدم ترك املياه اآلسنة راكدة ملدة 
طويلة، إذ من شأنها أن تزيد تكاثر بعوض 
إلى  السفر  أراد شخص  املــاريــا. وفــي حــال 
 عليه تناول 

ّ
الــدول املصابة، فــإن واحــدة من 

جـــرعـــات مـــن الـــــــدواء كــحــمــايــة مـــن املـــاريـــا، 
الــدواء مزعج  لفترة طويلة. فهذا  ما ليس 

ّ
إن

الليلية  وله مضاعفات صحية، كالكوابيس 
والشعور بالغثيان والتقيؤ والدوار«.

تحقيق

بيروت ــ عصام سحمراني

تـــتـــلـــقـــى رئـــيـــســـة »االتــــــحــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي 
سيلفانا  حركيًا«  املعوقن  لألشخاص 
ــا فــــــي مــنــطــقــة  ــهـ ــبـ ــتـ ــكـ الــــلــــقــــيــــس، فــــــي مـ
الـــروشـــة، فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت، كثيرًا 
من االتصاالت. وسائل إعامية مختلفة 
تطلب لقاءها، وبالكاد تتمكن من تحديد 
ــــن مـــســـؤولـــيـــات  ــيــــد املــــقــــابــــات بـ مــــواعــ
أخـــــرى فـــي عــمــلــهــا الـــيـــومـــي الــحــقــوقــي. 
ــن عــضــويــة  ــا اســـتـــقـــالـــت مــ ــهــ ــ

ّ
ــة أن ــألـ املـــسـ

قبل  االنتخابات«  على  اإلشــراف  »هيئة 
أسبوعن من يوم االقتراع في السادس 

من مايو/ أيار املقبل.
ــــت بـــيـــاف من  يـــصـــدح صــــوت املــغــنــيــة إديـ
هاتفها، معلنًا عن اتصال يطلب مقابلة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وبــعــد رّدهــــا، تــقــول لـــ
عـــن تــعــيــيــنــهــا فـــي هــــذه الــهــيــئــة املــولــجــة، 
بمراقبة  الــداخــلــيــة،  وزارة  تــحــت وصــايــة 
االنتخابي  واإلنفاق  واملرشحن  اللوائح 
ه جاء بناء على 

ّ
والتواصل مع اإلعام، إن

ــانـــون إنــشــائــهــا، إذ اخـــتـــيـــرت من  نـــص قـ
الــعــشــرة للهيئة فــي خانة  بــن األعـــضـــاء 
»األعـــضـــاء الــثــاثــة مــن أصــحــاب الــخــبــرة 
ــــي اخــــتــــصــــاصــــات مــرتــبــطــة  الــــواســــعــــة فـ
كممثلة  اختيارها  وجــاء  باالنتخابات«. 

للمجتمع املدني.
ــات  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــل الـــــلـــــقـــــيـــــس فــــــــي االنــ ــ ــمــ ــ عــ
والــنــشــاطــات املـــرافـــقـــة ال يــقــتــصــر على 
إلقــرار  الوطنية  الحملة   - حقي  »حملة 
الـــــحـــــقـــــوق الــــســــيــــاســــيــــة لــــألشــــخــــاص 
ــي الــحــمــلــة  ــ املـــعـــوقـــن فــــي لـــبـــنـــان«، وهـ
قــبــل ذلــك  الــتــي انطلقت عـــام 2005، بــل 
من خــال االتــحــاد نفسه منذ منتصف 
ــع حــمــات  ــا مــ ــدهـ ــعـ الــتــســعــيــنــيــات، وبـ
ــى اعــتــمــادهــا مــراقــبــة  ــواًل إلــ ــ ــدة، وصــ ــ عـ

لانتخابات في دول مختلفة.
املاضي، في قلب  القرن  في ثمانينيات 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ســـافـــرت  ــيـ ــلـ الــــحــــرب األهـ
الــــلــــقــــيــــس إلـــــــــى تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا 
عادت  ثم  الترجمة،  فدرست  )السابقة( 
لــتــدرس بعدها  لــبــنــان عـــام 1986،  إلـــى 
اخــــتــــصــــاصــــًا حــــديــــثــــًا فــــــي الـــجـــامـــعـــة 
الــيــســوعــيــة هــــو »مــــحــــرك اجـــتـــمـــاعـــي«. 
وبــــــــــدأت مــــعــــه عـــمـــلـــهـــا الــــتــــطــــوعــــي فــي 
االتــحــاد الـــذي كـــان يسمى حــتــى الــعــام 
اللبنانين«.  املقعدين  »اتــحــاد  املاضي 
الجنوب  فــرع  أمينة ســر  تولت منصب 
في صيدا ومن بعدها باتت عضوًا في 

إدارة االتحاد ككل عام 1987. 
عن تلك الفترة، تعتبر نفسها محظوظة 
ها بــدأت العمل فــي فــرع اتــحــادي، إذ 

ّ
بأن

تسنى لها االحتكاك مع جميع التحديات 
واملــصــاعــب الــتــي كــانــت عـــنـــوان املــرحــلــة 
بن  االنــقــســام  مكافحة  فيها  النضالية 
اللبنانين. وبالفعل، شاركت في مسيرة 
الاعنف عــام 1987 مــن أجــل الــســام في 
لبنان، وهي املسيرة التي بدأت في حلبا، 
لبنان، وانتهت في صور،  أقصى شمال 
ــك وغــيــره   ذلــ

ّ
ــل أقـــصـــى جـــنـــوب لـــبـــنـــان. كــ

ــنـــذ ســــنــــوات إلــــــى مــنــاصــب  ــلــــهــــا مـ أوصــ
ــة لــإقــلــيــم  ــســ ــيــ ــــاد، ورئــ ــــحـ ــــاتـ رئــــيــــســــة لـ
لــألشــخــاص  الــدولــيــة  للمنظمة  الــعــربــي 
املــعــوقــن الــــذي ســاهــمــت فـــي تــأســيــســه، 

ونائبة رئيس املنظمة الدولية.
تتحدث عن االتحاد وإنجازاته الحقوقية 
وعمله املستمر منذ عام 1981 بكثير من 
 ما فعله االتحاد مميزًا 

ّ
األلفة. تعتبر كل

ــّبــــاقــــًا، مــــن قــبــيــل مـــشـــاريـــع تــوظــيــف  وســ
األشخاص ذوي اإلعاقة وتأسيس شبكة 
دامــجــة لــهــم تــؤمــن فـــرص الــعــمــل الــائــق 
الذي ترك آثارًا وتراكمًا، والتعليم الدامج 
اإلعاقة، خصوصًا في  لألشخاص ذوي 
الــتــعــلــيــم املــهــنــي، وكــذلــك مــرصــد حقوق 
ومجلة  لبنان،  فــي  املعوقن  األشــخــاص 
االتــحــاد،  عــن  الـــصـــادرة  الفصلية  »واو« 
إلى  تشير  الدامجة.  السياحة  ومــشــروع 
 عمل االتحاد الحالي يتسم باالبتكار 

ّ
أن

في تصميم سياسات عمله، فإلى جانب 
إلــى نــضــاالت الجيل السابق،  االســتــنــاد 
واملهنية  العلمية  الخبرات  من  يستفيد 
ــي، مــــا يــــؤهــــل الــتــجــربــة  ــالــ ــحــ لــلــجــيــل الــ
كاختصاصات  الجامعات  إلــى  للدخول 

ومواد.
اللقيس »مثال للمرأة بشكل عام، وليس 
املــرأة ذات اإلعاقة فقط«، بحسب املديرة 
الـــعـــامـــة لـــلـــبـــرامـــج فــــي االتـــــحـــــاد، حــنــن 
معها  تلتقي  ها 

ّ
إن تقول  التي  الشمالي، 

املــواقــف. تعرفها الشمالي  فــي كثير مــن 
ــن 10  ــدًا، إذ تــمــضــي مــعــهــا أكـــثـــر مــ ــيــ جــ
ســاعــات يــومــيــًا، وتــقــول: »لــديــهــا مبادئ 
ــــي مـــمـــن نــاضــلــوا  ال تــتــخــلــى عـــنـــهـــا، وهـ
ــلـــوا مـــن دون أن تــولــد وفـــي فمها  ووصـ
ــم لــديــهــا من  ــرف كـ ــ ــب. أعـ ــ مــلــعــقــة مـــن ذهـ
ــة، وكـــــم ســتــســتــمــر هـــــذه الـــطـــاقـــة  ــاقــ الــــطــ

، مهما تعرضت النتكاسات«.
ً
طويا

تلك الطاقة تتمنى اللقيس أن تفرغ جزءًا 
 لبنان ليس مجهزًا 

ّ
منها في الرقص، لكن

لــكــثــيــر مـــن نـــشـــاطـــات األشــــخــــاص ذوي 
اإلعـــاقـــة. أمـــا الـــجـــزء األكـــبـــر فــتــفــرغــه في 
خــارج  بعيدًا  بها  يــذهــب  الـــذي  نضالها 
املكاتب حتى، إلى ساحات املواجهة في 

االعتصامات والتظاهرات الحقوقية. 
ــدام مـــع الــســلــطــات؟  فــهــل هــوايــتــهــا الــــصــ
تبتسم وترّد: »لست على علم بأحد لديه 

 االتــحــاد 
ّ
مــثــل هـــذه الـــهـــوايـــة«. املــســألــة أن

 
ّ
مــع انــتــهــاء الــحــرب عـــام 1990، اعــتــبــر أن
الوقت مائم إلعــادة اإلعمار على أساس 
الـــدمـــج، الــــذي يــراعــي حــقــوق األشــخــاص 
ذوي اإلعاقة، واستمر النضال منذ بداية 
ــيـــوم عــلــى أســـاس  الــتــســعــيــنــيــات حــتــى الـ
ــــرورًا بـــإقـــرار الــقــانــون  الــحــقــوق نــفــســهــا مـ
دون  مــن  بحقوقهم،  املتعلق   2000  /220
أن يــتــغــيــر شــــيء، إذ »لـــم يــاِقــنــا الــقــطــاع 
مهمشن«.  فبقينا  نفسها،  بالهّمة  العام 
هو إذًا اإلقصاء الذي يجعلها مع غيرها 
مــن االتــحــاديــن والــحــقــوقــيــن يــحــاربــون 
بــشــراســة مــن أجـــل حــقــوقــهــم: »أّي إنــســان 
الــحــّد، سيتحول  أو فئة تقصى إلــى هــذا 
 تفصيل لديها إلى حملة للوصول إلى 

ّ
كل

تحقيقه، مــن دون ضــمــان لــهــذا الــوصــول 
 كثيرين نسوا كيف 

ّ
حتى... لكن، يبدو أن

يكون النضال«.
هــيــئــة اإلشــــــراف عــلــى االنـــتـــخـــابـــات الــتــي 
استقالت منها، كان من مهامها »تثقيف 
املــــواطــــنــــن حــــــول االنــــتــــخــــابــــات، وكـــنـــت 
 وزيــر 

ّ
مــلــتــزمــة بــذلــك ومتحمسة لـــه، لــكــن

ها مهمة 
ّ
أن أعلن  املشنوق  نهاد  الداخلية 

الـــداخـــلـــيـــة ولـــيـــس الـــهـــيـــئـــة«. تــشــّبــه هــذه 
الــهــيــئــة بــهــيــئــة شــــــؤون املـــعـــوقـــن، إذ ال 
اســتــقــالــيــة لـــهـــا، بـــل هـــي تــحــت وصــايــة 
ــه 

ّ
إن لــلــوزيــر  تــقــول  أن  فــا يمكنها  وزارة، 

ــك، تــبــقــى الــقــضــايــا فـــي طــور  ــذلـ ــأ. بـ ــطـ أخـ
املماطلة »حتى صار في إمكان السلطات 
أن تؤسس ما يمكن أن تطلق عليه: ديوان 
املــمــاطــلــة فـــي الـــقـــضـــايـــا«. تــعــيــد الــســبــب 
ــار بـــالـــقـــضـــايـــا واملـــمـــاطـــلـــة  ــتـ ــهـ ــتـ فــــي االسـ
فـــي الــحــقــوق إلــــى »خـــــوف الــســلــطــات من 
الــديــمــقــراطــيــة، إذ تــعــمــل فـــي الــشــكــل وال 
تــدخــل إلـــى الــعــمــق، أي مــأســســة الــحــوار 
االجتماعي، وهو ما تعلمناه من تجارب 

ماحقتنا تطبيق القوانن«.

دامية  المناضلة الصِّ
سيلفانا اللقيس

السلطات تخاف من الديمقراطية )حسين بيضون(

ترفاس أبيض 
)برين كولتون/ 

)Getty

)Getty /صغير مصاب في مصّحة بأوغندا )جاك تايلور

455.000
وفاة بالمالريا، هو الرقم الذي سّجلته 

منظمة الصحة العالمية في آخر بياناتها 
في عام 2016

استقالة سيلفانا 
اللقيس من عضوية 

هيئة اإلشراف على 
االنتخابات، أدخلتها 
إلى كل بيت لبناني، 

لكّن لممثلة المجتمع 
المدني تاريخًا نضاليًا
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قضايا

برنار هوركاد

جــرى في 14 يوليو/ تموز 2015، 
النووي  فيينا حــول  اتــفــاق  توقيع 
اإليـــــرانـــــي بــــن إيـــــــران ومــجــمــوعــة 
»5+1«، وهـــم أعـــضـــاء مــجــلــس األمــــن الــدولــي 
الــــدائــــمــــون، مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــم أملـــانـــيـــا. أّمــــــا فــي 
ــايـــو/ أيـــــار املـــقـــبـــل، فــقــد يــعــلــن الــرئــيــس  12 مـ
األميركي، دونالد ترامب، انسحاب بالده من 
هــذا االتــفــاق، فيما عــاد الــحــديــث عــن مخاطر 
الحرب. في هذا السياق، ماذا تستطيع فرنسا 

أن تفعل؟
الرئيس  الــذي فتحه  القوس  ُأغلق  سرعان ما 
أوبــامــا، في عالقات  بــاراك  السابق،  األميركي 
الواليات املّتحدة بإيران. فبعد مايك بومبيو 
بــولــتــون  ــــون  ــّن جـ ــ ــ ُع الـــخـــارجـــّيـــة،  فــــي وزارة 
مستشارًا لألمن القومي األميركي؛ ولم ُيخِف 
الرجالن أبــدًا عداءهما إيــران، وال تفضيلهما 
الــحــلــول الــعــدوانــّيــة. وقـــد نــشــر خــبــراء معهد 
واشنطن لسياسة الشرق األدنــى، القريب من 
إســرائــيــل، واملــســمــوعــون )فــي واشــنــطــن(، قبل 
ــام، بــرنــامــجــا ســيــاســيــا وعــســكــرّيــا يــقــتــرح  ــ أيــ
أعمااًل إرهابّية لزعزعة استقرار إيــران: »على 
ــّتـــحـــدة أن ُتـــحـــّضـــر حــمــلــة حــرب  الــــواليــــات املـ
ــرب نــفــســّيــة،  ــ ســـّيـــاســـّيـــة، تــشــمــل عـــمـــلـــّيـــات حـ
وتعطيل أهداف اقتصادّية، وتسليح األقلّيات 
الكردّية والعربّية والبلوشّية وغيرها لزعزعة 
قــد ال تهّدد  اســتــقــرار الجمهورّية اإلســالمــّيــة. 
أن  يمكنها  لكن  النظام،  بقاء  النشاطات  هــذه 
تجبره على تحويل موارده املخّصصة لعرض 

قّوته في الخارج، لصالح األمن الداخلي«.
ماذا يمكن أن تفعل فرنسا لتفادي األسوأ؟ ال 
 إيران ديمقراطّية بال طموحات، 

ّ
أحد يّدعي أن

 قـــدرًا أدنــى 
ّ

وأّنــهــا تحترم الــقــانــون دومـــا، لــكــن
 مــآســي سورية 

ّ
مــن الــواقــعــّيــة ضــــروري، إذ إن

والعراق واليمن وليبيا، واإلرهــاب، تبّرر أخذ 
البرنامج الجيوسياسي اإلقليمي الجديد في 
وامللكيات  السعودّية  العربّية  برزت  االعتبار: 
النفطّية خــالل أربــعــة عــقــود، وهــي تــشــرع في 
إصالحات داخلّية؛ وعادت تركيا وروسيا إلى 
تؤّكد  فيما  األّول،  الصف   من 

ْ
فاعلن كونهما 

اقتصاديا مهيمنا  فاعال  الصن على دورهــا 
 

ّ
ومـــراقـــبـــا عــســكــريــا مــحــتــشــمــا. وأخــــيــــرًا، فـــإن
 ، اإلرهــاب الجهادي بصدد أن يصبح مستقاّلً
وهو ُيفلت من سيطرة رعاته، ويصل مباشرة 

إلى الدول األوروبّية.
كــانــت  ــام 1979،  ــ عــ فــــي  الــــشــــاه  إطــــاحــــة  ــنـــذ  مـ
»ُمــحــتــواًة«،  إيــران  في  اإلسالمّية  الجمهورّية 
ومحاربًة ومهّمشة. وهو وضع لم يعد واقعّيا: 
وصــلــت أجــيــال جــديــدة إلــى السلطة، وخــاض 
»الــنــظــام اإلســالمــي« تجربة أربــعــن سنة من 
مضّطر،  فــإّنــه  وليستمّر،  السياسي.  اإلســـالم 
شــيــئــا فــشــيــئــا، إلــــى تــقــديــم تـــنـــازالت ملجتمع 
في ظل  الــدولــي  وللمجتمع  دينامّيته،  نعرف 
اإلنكليزّية  باللغة  املــعــروف  الــنــووي،  االتــفــاق 
»Joint Comprehensive Plan of Action« )خّطة 
إيرانّية  قومّية  ثّمة  املشترك(.  الشاملة  العمل 
جــديــدة ومــرّكــبــة بــصــدد الـــبـــروز، ســيــكــون من 

غير الواقعّي تجاهلها. 
ــة بـــدعـــم  ــ ــّيـ ــ ــــالمـ ال تـــحـــظـــى الـــجـــمـــهـــورّيـــة اإلسـ
واســعٌ حول  التوافق   

ّ
ولكن اإليرانين،  جميع 

املــســألــة الـــســـورّيـــة، ومــحــاربــة تــنــظــيــم الــدولــة 
ــــض نـــظـــام إقــلــيــمــّي  ــــش( ورفـ ــ ــّيـــة )داعـ اإلســـالمـ
أميركي. وعبر وضع ثنائية النظام واملجتمع 
 القومّية قد وحّدت 

ّ
وجها لوجه، نغفل عن أن

جميع اإليــرانــيــن ضــّد الــهــجــوم الــعــراقــي عام 
1980، وحول املسألة النووّية، وأّنها ستوّحد 
املجتمع في حال وقع اعتداء، خصوصا إذا ما 

أتى من أقلّياٍت مدعومٍة من الخارج.

قطيعة مع سياسة »األطلسية«
بعد عشر سنوات من سياسة خارجّية فرنسّية 
»أطلسّية« واضحة، أّكد إيمانويل ماكرون في 
ســيــاســٍة مستلهمٍة  عــلــى  االنــتــخــابــّيــة  حملته 
مــــن ديــــغــــول ومــــتــــيــــران، تــقــطــع مــــع »ســيــاســة 
الفرنسّية«.  الطريقة  على  الــجــدد  املحافظن 
في  بإعالنه  الجديدة  السياسة  هــذه  ُترجمت 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2018 مــشــروع زيـــارة 
رسمّية إلى إيران، بعدما أعلن دونالد ترامب 
عن رغبته في عدم احترام خّطة العمل الشاملة 
املشتركة، إذا ما لم ُيَعد التفاوض في شأنها، 
وقد حّدد موعدًا نهائّيا للبت في ذلك، هو 12 
مايو/ أيار 2018. وستكون هذه الزيارة األولى 
لرئيس دولة غربّية منذ الثورة اإليرانّية عام 
1979، وســتــرّســخ »تــطــبــيــع« الــوضــع الــدولــّي 
وستسمح  إيـــران.  في  اإلسالمّية  للجمهورّية 
هــذه الرغبة فــي أخــذ إيـــران على محمل الجّد 
بإعادة توازن صحّية في عالقاتها مع الجوار 
سياسية  آفــاقــا  وستفتح  الخليجي،  الــعــربــي 

جديدة من أجل إعادة بناء املنطقة. 
الـــرهـــان كــبــيــر، وهـــو مـــا يــفــّســر نــشــاط جميع 
اللوبيات السعودّية واإلسرائيلّية واألميركّية، 
خــصــوصــا فــي فــرنــســا، مــن أجـــل أال تــتــّم هــذه 
ــم حــقــيــقــي  ــرهـ ــيـ ــأثـ وتـ تـــفـــشـــل.  أن  أو  الـــــزيـــــارة 
»األطــلــســيــن«   

ّ
أن ــك  ذلـ الــفــرنــســّيــة  اإلدارة  فـــي 

املــنــحــازيــن إلســرائــيــل والــســعــودّيــة )حـــّتـــى ال 
نــقــول املــحــافــظــن الـــجـــدد( عـــديـــدون وأذكـــيـــاء 

ــــون، ال ســـيـــمـــا بــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن.  ــالـ ــ ــّعـ ــ وفـ
فــي الــعــالــم الــســيــاســي - اإلعـــالمـــي، كــمــا عالم 
فـــي تعيينات  الــتــدقــيــق  إذ يــجــري  الــنــشــطــاء، 
املــســتــشــاريــن الــدبــلــومــاســيــن، أو فــي املــواقــع 
ــن الــــــوزارات أو في  ــ االســتــراتــيــجــّيــة فــي دواويـ
الوزارات، وتوضع زيارات الوزراء في املنطقة 
ــود املــرافــقــة لــهــم، تــحــت املــجــهــر ملعرفة  ــوفـ والـ

دالالتها.
فــي مــا يــخــّص املــلــف اإليـــرانـــي، لــيــس الــتــوازن 
املهّم في نظر الرئيس أمرًا مسلما به، بالنظر 
إلـــى الــــدور املــتــنــامــي بــاســتــمــرار للمختصن 
فـــي مــســائــل نــــزع الـــســـالح أو االســتــراتــيــجــيــة 
ــن يــطــّبــقــون نـــمـــاذج ظــهــرت فـــي الــحــرب  ــذيـ )الـ
الــبــاردة مع االتــحــاد السوفييتي( واالنــخــراط 
ــّيـــات ومــــوّظــــفــــن يـــتـــنـــاولـــون  األقـــــــل لـــشـــخـــصـ
مــســائــل ســيــاســيــة يــعــرفــونــهــا جـــّيـــدًا. ُنــفــاَجــأ 
كانوا  ألشــخــاٍص  اإلدارة  في  املعطاة  باملكانة 
قــد عــارضــوا هــذا االتــفــاق فــي عــام 2015، وهم 
بـ  بــاألحــرى  أو  عنه،  بالدفاع  رسمّيا  مكّلفون 
»إعـــادة التفاوض في شأنه« من خــالل فرض 
شروط جديدة على إيران. ُنفاجأ أيضا بتكرار 
الهيمنة  »طــمــوحــات  لـــ  الــنــاقــدة  التصريحات 
اإليرانّية« عشّية زيارة وزير الخارجّية، جان 
إيف لودريان، إلى طهران في 5 يناير/ كانون 
الــثــانــي املــاضــي، والــتــي كـــان هــدفــهــا مناقشة 
هذا االتفاق. في إيران، طالب املعارضون ألي 
تطبيع بإلغاء هذه الزيارة، لكّنها حصلت في 
ل 

ّ
آخر األمر، وكانت عسيرة، كما أّنها لن تسه

زيــــارة رئــاســّيــة مــقــبــلــة. فــي صـــراعـــات الــنــفــوذ 
واقعّية.  األكثر  عــادًة  العسكرّيون  هــذه، يكون 
لــون عــن الــدعــم املــفــرط للملكيات  فــهــم يــتــســاء
النفطية التي كان نمّوها سريعا جّدًا )أسرع 
مبنّية  جيوشا  تملك  ال  والــتــي  ينبغي(،  مما 
عــلــى مــفــهــوم أّمــــة، حــيــث يكثر فيها املــرتــزقــة. 
بالتواطؤ  فرنسا  ُتّتهم  أن  أّنهم يخشون  كما 
ــم حـــــــرب، بـــســـبـــب بـــيـــعـــهـــا أســلــحــة  ــ ــرائـ ــ ــــي جـ فـ
العربّية  املدنين، على غرار  لبلدان تستهدف 
الــســعــودّيــة واإلمـــــــارات الــعــربــّيــة املــّتــحــدة في 
ــتـــاريـــخ الــطــويــل  الـــيـــمـــن. وكـــثـــيـــرًا مـــا يـــكـــون الـ
للدولة  »الجاكوبينية«،  وللمركزية  للقومّية، 
لـــدى العسكرين  اإليـــرانـــّيـــة، مــوضــع إعــجــاب 
على  لالستقرار،  إمكانّية  فيهما  يــرون  الذين 
 الــجــمــهــورّيــة اإلســالمــّيــة تطرح 

ّ
الــرغــم مــن أن

طهران: فرنسا في خدمة
السياسة األميركية

ــم الـــفـــرنـــســـي لــالتــهــامــات  ــا، يـــدفـــع الــــدعــ أيــــضــ
األميركية ضّد إيــران نحو التساؤل. في حن 
 

ّ
 الوكالة الدولّية للطاقة الذرّية قد أّكدت أن

ّ
أن

 فرنسا قد 
ّ

إيــران تحترم االتفاق الــنــووي، فــإن
أخذت فورًا في االعتبار، وحّتى دعمت، املوقف 
األميركي الذي يطالب طهران بتنازالٍت جديدٍة 
ــول بــرنــامــجــهــا الــبــالــيــســتــي وســيــاســتــهــا  ــ حـ
اإلقليمّية. وهما مسألتان حقيقيتان، لكّنهما 
ــــدم احـــتـــرام االتـــفـــاق  ــّرران املـــســـاومـــة وعـ ــبــ ال تــ
 

ّ
أن دليل على  هــذا  بالنسبة لطهران،  الــدولــي. 
الواليات املّتحدة ال تحترم توقيعها وستجد 
ــه بـــخـــصـــوص الــســيــاســة  ــولـ ــقـ دومـــــــا شـــيـــئـــا تـ
وعمل  الالمتناهي  عدائها  لتبرير  اإليــرانــّيــة، 

عسكرّي محتمل. 
 فــرنــســا، وعـــوضـــا أن 

ّ
تــســتــغــرب إيـــــران مـــن أن

تــســتــخــدم تــأثــيــرهــا لــحــّث حليفها األمــيــركــي 
ــفــــاق، وعـــلـــى الـــرفـــع الــفــعــلــي  عــلــى احـــتـــرام االتــ
ــة، أخــــــذت املــــبــــادرة،  ــ ــادّي ــتــــصــ لـــلـــعـــقـــوبـــات االقــ
باالشتراك مع اململكة املتحدة وأملانيا، لتطلب 
من االتحاد األوروبــي فرض عقوباٍت جديدة 
ــاء دونـــالـــد تــرامــب.  ــــران، آمــلــة فــي إرضــ ضـــّد إيـ
هـــذه املــســائــل هــي مــوضــع تــوافــق وطــنــي في 
طـــهـــران، حــيــث ُيـــؤســـف أن تــكــون بـــاريـــس في 
خدمة السياسة األميركية بهذه الطريقة، ومن 
دون أخذ وضع إيران في االعتبار. كان الشعب 
يــأمــل فــي انــفــتــاح اقــتــصــادي ودولــــي منتظر 
باإلجماع سياسة  منذ وقــت طويل، ويرفض 

»الكيل بمكيالن«. 
وتــتــســاءل طــهــران بشكل خـــاص عــن ضعف 
الــــغــــزو  تــــجــــاه  غــــيــــابــــهــــا،  أو  الــــفــــعــــل،  ردات 
ــركـــي لــــألريــــاف الـــكـــرديـــة فــي  ــتـ الـــعـــســـكـــري الـ
 وجود قّوات فيلق القدس 

ّ
سورية، في حن أن

املــرتــبــطــة بــحــزب الــلــه واملــلــيــشــيــات الشيعية 
 بصفته دلياًل على »طموحات الهيمنة 

ٌ
مدان

اإليـــرانـــّيـــة«، وســـط نــســيــان دور هـــذه الــقــوات 
في الهزيمة العسكرية لـ »الدولة اإلسالمية«. 
 هذه النقطة كانت هدفا ذا 

ّ
على الرغم من أن

أولوية لحكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ــاكـــرون، الــجــديــدة. فــخــالل مــحــادثــتــه فــي 5  مـ
مارس/ آذار 2018 مع لودريان، كان لألميرال 
عــلــي شــمــخــانــي، وهـــو األمــــن الـــعـــام ملجلس 
ته العسكرية، 

ّ
األمــن القومي اإليــرانــي، في بز

فرصة التذكير بأن إيــران ال تملك حق شراء 
التعويل  ســوى  يمكنها  وال  حديثة،  أسلحة 
الــتــي تصنعها.  الـــصـــواريـــخ  ردع  قــــوة  عــلــى 
 الــــــدول املــــجــــاورة مـــن الــجــزيــرة 

ّ
فـــي حـــن أن

املــمــتــازة  )ال  الــصــواريــخ  العربّية تملك آالف 
املــدن  نحو  املــوّجــهــة  منها(  الفرنسية  سيما 
بالنسبة  اإليرانية.  االستراتيجية  واملنشآت 
ــاج الـــوطـــنـــي لــلــصــواريــخ  ــتــ  اإلنــ

ّ
إليـــــــران، فـــــإن

ومحاربة القوات الجهادية التي تهدد املجال 
الـــوطـــنـــي هـــي عــنــاصــر مـــن أمــنــهــا الــقــومــي، 
 مــســألــة الــســاعــة 

ّ
غــيــر قــابــلــة لـــلـــتـــفـــاوض. إن

هـــي إدانـــــة خـــّطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة املــشــتــركــة 
مــن الـــواليـــات املــتــحــدة، وكـــل خــلــط لــألمــور ال 
يــمــكــن إال أن يــقــود إلـــى الــفــشــل، وهـــو وضــع 
ــم لـــلـــزيـــارة الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة  غـــيـــر مـــالئـ
ــراع نــحــو نجدة  ــ إلـــى طـــهـــران. مــن خـــالل اإلسـ
الــطــلــب األمـــيـــركـــي حــــول الـــصـــواريـــخ واألمــــن 
اإلقليمي )اقــرأ أمن إسرائيل( من دون األخذ 

في االعتبار التاريخ اإليراني الحديث، يحق 
لنا التساؤل ما إذا كان الرئيس الفرنسي لم 
التوفيق  عــدم  إذ يصعب فهم  ُينصح جــّيــدًا، 
بن ضرورة املتابعة العسكرية أو اإلقليمية، 
املفروغ منها، وربما أيضا مراقبة السياسة 
اإليــرانــيــة الــجــديــدة فــي مــا يــخــص الــنــووي، 
الــضــرورات اإليرانية في مسألة األمن  وأخــذ 

والتنمية والسياسة الداخلية في االعتبار.

توافق وطني إيراني
ــدامــــى  ــر لـــحـــظـــة أن قــ ــيـ ــكـ ــفـ ــتـ ــيــــف يـــمـــكـــن الـ كــ
املــحــاربــن والــعــســكــريــن الــســابــقــن وحـــرس 
العراق  الرديفة خالل حرب  القوى  أو  الثورة 
يــشــكــلــون  ــن  ــ ــذيـ ــ الـ  ،)1988-1980( وإيــــــــــران 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى للنخب ولــجــهــاز الــدولــة 
اإليرانية، يمكنهم أن يقبلوا التفاوض حول 
هــاتــن املــســألــتــن؟ هـــذا يــعــنــي تــجــاهــل أّنــهــم 
العراقية على  الصواريخ  عانوا من هجمات 
املدن في الثمانينيات، من دون أن يستطيعوا 
الـــرد، وأّنــهــم يــرون فــي الجهادين واإلرهـــاب 
اإلقليمّية  السيطرة  أشكال  من  جديدًا  شكاًل 
ــيـــة  ــولـــوجـ ــديـ - الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة واإليـ
الـــســـعـــوديـــة ودول  لــلــعــربــيــة   - والـــعـــســـكـــريـــة 
ــعــــراق عــــام 1980.  الــخــلــيــج الـــتـــي ســـانـــدت الــ
التحدث مع إيران مع فرض عقوبات جديدة 
عليها أمـــر غــيــر واقــعــي. هـــذا خــطــأ. أو ربما 
هـــو نـــجـــاح بــالــنــســبــة لــلــذيــن، فـــي فــرنــســا أو 
ــــدون اتـــفـــاقـــا مـــســـتـــدامـــا مــع  ــريـ ــ غـــيـــرهـــا، ال يـ
الجمهورية اإلسالمية أو مع إيران، ما دامت 
لــم تضمن  وإســرائــيــل  عــربــيــة   خليجية 

ٌ
دول

مستقباًل مستقّرًا.
أحـــــداث الــشــغــب الـــتـــي شــهــدتــهــا إيـــــران خــالل 
الشتاء املاضي جعلت محللن يتوقعون قرب 
 

ّ
»سقوط النظام«. ولكن يبدو على العكس أن

هذه املظاهرات، املعّبرة عن االستياء العميق 
للشعب، أكّدت وجود توافق وطني ضد إدارة 
ترامب التي ترفض رفع العقوبات، وضّد فساد 
 على استقرار املؤسسات 

ٌ
النخب، لكّنه توافق

فاإليرانيون  للنظام،  املفاجئ  التغيير  وضــد 
وأولئك  اإلصالحيون  الــثــورات؛  ثمن  يعرفون 
الــذيــن تــظــاهــروا ضــّد إعـــادة انتخاب محمود 
أحـــمـــدي نـــجـــاد فـــي عــــام 2009، لـــم يــلــتــحــقــوا 
أولوّياتها  لم تكن  التي  الشعبّية  باملظاهرات 
الــذهــاب   

ّ
فـــإن لـــذا،  سياسّية.  وال  إيديولوجّية 

مــع األوهــــام األمــيــركــّيــة حــول تغيير سياسي 
التمّرد  ُدفــع نحو  ســريــع، تحت ضغط شعٍب 
بسبب تأثير العقوبات املفروضة من الخارج، 
يعني الــجــهــل بــقــّوة الــقــومــّيــة اإليـــرانـــّيـــة. وأي 
لــم  الـــفـــشـــل، إذا  تــــفــــاوض مـــصـــيـــره  ــقـــاش أو  نـ
للحكومة  امللّحة  الحاجة  االعــتــبــار  فــي  نــأخــذ 
اإليرانية، مهما كانت، إلى ضمان رفع حقيقي 
وســـريـــع لــجــمــيــع الـــعـــقـــوبـــات وضـــمـــان األمـــن 
السياسة   

ّ
أن واملــفــاجــئ  لــحــدودهــا.  املــســتــدام 

في  الظاهر؟(  )فــي  تندرج  الجديدة  الفرنسية 
خانة حصر إيـــران فــي »مــحــور الــشــّر« الغالي 

على جورج بوش االبن.
)باحث فرنسي(
)ترجمة بديعة بوليلة(

اللوبيات السعوديّة واإلسرائيليّة واألميركيّة ضد الزيارة

في ضرورة ذهاب ماكرون
إلى طهران

في طهران كما في 
باريس، كثيرًا ما ُتطرح 
فكرة ميثاق إقليمي 

لألمن بين البلدان 
المطلة على الخليج 

الفارسي

ال تحظى الجمهوريّة 
اإلسالميّة بدعم 

جميع اإليرانيين، ولكّن 
التوافق واسٌع حول 

المسألة السوريّة، 
ومحاربة »داعش« 

ورفض نظام إقليمّي 
أميركي 

فــي الوقت الذي تــزداد حدة التصعيد اإلقليمي والدولي ضد إيران، يعّول بعضهم على قيام فرنســا بــإدارة الرئيس ماكرون 
باختراق ما، إذ يتساءل الباحث الفرنسي، برنار هوركاد، في مقاله هذا »أال يمكن إليمانويل ماكرون، بعد زيارته الواليات المتحدة 

الشهر الجاري، التوّجه إلى طهران، من أجل إطالق مسار للخروج من هذا المأزق؟«

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره اإليراني حسن روحاني، في نيويورك 18 /9 /2017 )فرانس برس(

تحت  سريع،  سياسي  تغيير  حول  األميركية  األوهــام  مع  الذهاب  إّن 
من  المفروضة  العقوبات  تأثير  بسبب  التمرّد  نحو  ُدفع  شعب  ضغط 
تفاوض  أو  نقاش  وأي  اإليرانيّة.  القوميّة  بقّوة  الجهل  يعني  الخارج، 
للحكومة  الملّحة  الحاجة  االعتبار  بعين  نأخذ  لم  إذا  الفشل،  مصيره 
لجميع  وســريــع  حقيقي  رفــع  ضمان  إلــى  كــانــت،  مهما  اإليــرانــيــة، 
العقوبات وضمان األمن المستدام لحدودها. والمفاجئ أّن السياسة 
الفرنسية الجديدة تندرج )في الظاهر على األقل؟( في خانة حصر إيران 

في »محور الشرّ« الغالي على جورج بوش االبن.
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مــشــكــالت صــعــبــة، وتــجــّر قــضــايــا ثقيلة، مثل 
»تــفــجــيــر دراكـــــار« فــي لــبــنــان عـــام 1983. منذ 
الـــدفـــاعـــي  املـــلـــحـــق  بـــقـــي مــنــصــب  ــام 2011،  ــ عـ
لسفارة فرنسا لــدى طــهــران شــاغــرًا، فــي حن 
أّنه سيكون مفيدًا لقّوات األمن لدينا من أجل 
التوازنات  إحاطٍة أفضل باملخاطر، ولتحديد 
العسكرّية الجديدة في املنطقة بشكل ملموس، 
 هذا »سيخلف 

ّ
لكن الدبلوماسين يقولون إن

استياء أصدقائنا السعودين واإلماراتين«.

األربعاء 25  إبريل/ نيسان   2018 م  9  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1332  السنة الرابعة
Wednesday 25 April 2018
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MEDIA

قناة روسية فبركت حوارًا 
مع طفل سوري

»فيسبوك« و»غوغل«: 
نساعد الصحافة وال نقتلها

بغداد ـ سالم الجاف

االنتخابــات  فــي  التنافــس  حــّدة  كســرت 
ملصطلــح  النمطيــة  الصــورة  العراقّيــة 
»الجيوش اإللكترونية« الذي برز بعد مدة 
من انتشــار منصــات التواصل االجتماعي 
فــي العالم العربي. فعملية إنشــاء عشــرات 
تلــك  علــى  الوهميــة  الحســابات  مئــات  أو 
معينــة  شــخصيات  ومهاجمــة  املنصــات 
وكيــل املديــح ألخــرى لم تعد ســوى مســألة 
بدائيــة بالنســبة للصــراع االنتخابــي فــي 
العــراق وعمليــة التســقيط السياســية بــن 

الكتل واألطراف.
إذ يكشــف مســؤولون عراقيــون فــي بغــداد 
التســريبات  مــن ذلــك حيــث تشــير  جانبــا 
الــى ارتفــاع معــدل اإلنفــاق السياســي مــن 
قبــل األحــزاب علــى الترويــج والدعايــة أو 
مهاجمــة الخصــوم فــي العالــم االفتراضــي 
مســبوقة  وغيــر  قياســية  مســتويات  إلــى 

بالعراق.
وتحّدث عضو في مجلس أمناء مفوضية 
االنتخابات لـ »العربي الجديد«، عن جانب 
من الحرب اإللكترونية التي ال يمكن إدانة 
أي مسؤول فيها لسبب بسيط، وهو أن ال 
شيء رسميا مرتبطا به من تلك الجيوش. 
الحســابات  علــى  اإلنفــاق  »بلــغ  وأضــاف 
اإللكترونية وشركات املونتاج وشراء ذمم 
صحافين ومقدمي برامج حوارية وكتاب 
على مواقع التواصل، أكثر من ربع مليون 
دوالر شــهريا وبعضهــم تجــاوز هــذا الحد 
اإلســالمية  »األحــزاب  أن  مبينــا  بكثيــر«، 
أكثر املتورطن في تلك الحرب، والتسقيط 
التيــار  مرشــحي  مــن  أكثــر  بينهــم  يكــون 
املدنــي«. وتابــع »هناك اســتعانة بشــركات 
صــور  لصناعــة  عامليــة  وبرمجــة  فيديــو 
أو أفــالم فيديــو ضــد شــخصيات مختلفــة 
اثنتــن  أو  ســاعة  اســتئجار  ومحاولــة 
مــن قنــوات محليــة، وهنــاك قنــوات عربيــة 
تــم  إذ  تعلــم.  أن  دون  مــن  بالفــخ  ســقطت 
شــراء مراسليها ببغداد وقاموا بالترويج 
ملــن اشــتراهم من خــالل قنواتهم« على حد 
 الصــراع االنتخابــي هــذه 

ّ
قولــه، معتبــًرا أن

الــدورة بلــغ أشــده منذ االحتــالل األميركي 
للعراق حتى اآلن. 

الحــرب  فــي  الناشــطن  أبــرز  »ومــن 
وحيــدر  املالكــي  نــوري  اإللكترونيــة، 
وحنــان  الخزعلــي  وقيــس  العبــادي 
ومحمــد  الكربولــي  ومحمــد  الفتــالوي 
مــن خــالل  العامــري،  الحلبوســي وهــادي 
حمــالت تشــويه وتســقيط لآلخــر أو عبــر 
الترويج لصالحهم«، وفقا للمسؤول ذاته.

من مكتب صغير بشــارع الصناعة املقابل 
يتحــدث  ببغــداد  التكنولوجيــة  للجامعــة 
عــن  عامــا   29 العمــر  مــن  البالــغ  ر.(  )س. 

منوعات

عمله، ويقول »أعمل حاليا لرئيس الوزراء 
الســابق نــوري املالكــي من خــالل مجموعة 
حسابات على فيسبوك كونه األكثر رواًجا 
بالعــراق مــن املنصــات األخــرى، كما أتولى 
التواصــل مــع صحافين وناشــطن لديهم 
مؤيــدة  تعليقــات  نشــر  ليتــم  متابعــون، 
للمالكــي مقابــل مبالــغ ماليــة«. ويضيــف 
»كنــت أعمــل مــن داخــل املنــزل مــع زميلــن 
اثنــن آخريــن، لكــن بســبب تــردد موظفــن 

املكتــب  هــذا  خــذت 
ّ
ات املالكــي،  بحملــة 

مقــرًا«. ويســتخدم املكتــب عنــوان تصليــح 
الحواســيب وكاميــرات املراقبــة كغطــاء لــه 
املحــالت. هــذه  بمثــل  املكتــظ  الشــارع  فــي 

ومــن عمــل املكتــب أيضا اســتخراج مقاطع 
فيديــو قديمــة تعــود لســنوات طويلــة مــن 
خالل »يوتيوب« أو »فيســبوك« و»تويتر« 
للخصوم تحوي على مواقف سابقة لهم أو 
تصريحات صار يخالف بها نفسه اليوم.

 مكتبهــم واحــد مــن 
ّ
ولفــت )س. ر.( إلــى أن

بغــداد  فــي  آخــر موجــودة  مكتبــا   30 بــن 
اليوم، وتعمل على املوضوع نفسه، مقابل 
مبالــغ ماليــة تتــراوح ما بــن 80 و250 ألف 
دوالر لقــاء عقــد شــفهي يتــم بــن الطرفــن، 
بهــا  يلتــزم  وينــص علــى خدمــات معينــة 
صاحــب املكتــب كون االحتيال أو التملص 
ض نفســه لخطــر االعتقــال  يعنــي أنــه يعــرِّ
األحــزاب  تلــك  نفــس  كــون  القتــل  أو حتــى 
هــي مــن تمســك بالســلطة اليوم فــي البالد. 
بدوره، قال الناشط واملراقب على العملية 
»العربــي  لـــ  حميــد  أحمــد  االنتخابيــة 
 الحــرب تحّولــت إلــى »تكســير 

ّ
الجديــد« إن

وتناولــت  الخطــوط،  وتجــاوزت  عظــام« 
وهــذا  للمرشــحات،  خصوصــا  األعــراض، 
ــه مــن إعــداد وصناعــة مكاتــب وشــركات 

ّ
كل

بهــذا  للربــح  مؤخــًرا  افتتحــت  إلكترونيــة 
 املال السياسي يلعب دوًرا 

ّ
الشكل. وبّن أن

فــي إبــراز شــخصيات والتقليــل مــن شــأن 
 التركيز يتم على سكان 

ّ
أخرى، ال سيما أن

أو  املغلقــة  واملجتمعــات  واألريــاف  القــرى 
الدينية من مكّون معن. 

إلــى ذلــك، قــال النائــب كاظــم الشــمري فــي 
 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  مــع  خــاص  حديــث 
التســقيط السياســي هــو أســلوب اعتدنــا 
عليه بكل انتخابات، وهي وسيلة تعودت 
رصيــدًا  تمتلــك  ال  التــي  الجهــات  عليهــا 
مــن اإلنجــازات أو أنهــا عجــزت عــن تقديــم 
شــيء لجماهيرها ما يجعلها تعزف على 
األوتــار املســتهلكة، وتبحــث عــن أســاليب 
رخيصة الســتمالة الجماهير، ومن بينها 
األكاذيــب  ونشــر  السياســي  التســقيط 
 ثقافة تمزيق 

ّ
والوعــود الكاذبــة. واعتبر أن

باملرشــحات  والطعــن  املرشــحن  صــور 
كوســيلة ضمــن الســباق االنتخابــي خــالل 
ثقافــة  بأنهــا  األخيــرة  الدعايــة  الحمــالت 
املجتمــع  علــى  جــدًا  وخطيــرة  دخيلــة 

العراقي. 
االنتخابــات  مفوضيــة  الشــمري  ودعــا 
للتنســيق مــع هيئــة اإلعــالم واالتصــاالت 
آليــات  »إليجــاد  االتصــاالت،  ووزارة 
ملتابعــة الجيــوش اإللكترونيــة التي تعمل 
علــى اســتهداف »الشــرف العراقــي« حتــى 
بخبــرات  االســتعانة  األمــر  اســتلزم  لــو 
أجنبيــة بمجال مكافحة القرصنة وجرائم 
العقوبــات  أقصــى  وإيقــاع  املعلومــات 
بــأي جهــة يثبــت تورطهــا بتلــك األســاليب 

الرخيصة«، على حد قوله.
ومن جهته، طالب عضو مجلس املفوضن 
باملفوضيــة العليــا املســتقلة لالنتخابــات 
حــازم الردينــي وزارة الداخليــة بالتحقيــق 
األشــخاص  مــع  واألزقــة  الشــوارع  فــي 
الذيــن يقومــون بتمزيــق صــور املرشــحن 
لالنتخابات القادمة ومالحقة الخروقات. 

حوالى 30 مكتبًا 
موجودة في بغداد 

لجيوش إلكترونية

سيدني ـ العربي الجديد

و»غوغــل«  »فيســبوك«  شــركتا  حــاول 
ُ
ت

ــص مــن االتهامــات املوّجهــة إليهمــا 
ّ
التخل

الصحافــة  قتــل  فــي  تســاهمان  همــا 
ّ
بأن

وتضــاؤل عــدد القــراء لــدى وســائل اإلعالم 
العــام  بــدأ  إطــار تحقيــق  التقليدّيــة. وفــي 
واملســتهلك  املنافســة  للجنــة  املاضــي 
و»غوغــل«  »فيســبوك«  مــع  األســترالّية 
ملعرفــة  رقميــة«  منصــات  و»مقدمــي 
املنصــات  تلــك  علــى  البحــث  كان  إذا  مــا 
فــي  املنافســة  يــؤذي  التواصــل  ومواقــع 
همــا 

ّ
الســوق اإلعالمــي، أّكــدت الشــركتان أن

»تساعدان الصحافة« وال تقتالنها.
وأبلغت شــركة »فيســبوك« لجنة املنافســة 
 نسبة األخبار على موقعها 

ّ
األســترالية أن

الــذي  املحتــوى  مــن  فقــط  باملئــة   5 تبلــغ 
ســاعد الصحافــة 

ُ
هــا »ت

ّ
يتــّم مشــاركته، وأن

عاملــي  توزيــع  منّصــة  تأمــن  طريــق  عــن 
للناشرين«.

جمعهــا  مــن  ردهــا  فــي  الشــركة  لــت 
ّ
وقل

املســتخدمن،  لبيانــات  واســتخدامها 
بحســب مــا نقلــت صحيفــة »ذا غارديــان« 
مــن  »الكثيــر   

ّ
إن  

ً
قائلــة البريطانّيــة، 

جمعــت  الصحــف،  وبينهــا  مــات 
ّ
املنظ

بياناٍت مشابهة«. وقالت الشركة »ال يبيع 

نزّودهــم  للمعلنــن.  البيانــات  فيســبوك 
بالقــدرة علــى الوصــول لجمهورهم«. وفي 
 
ّ
إن الشــركة  قالــت  56 صفحــة،  مــن  وثيقــٍة 

أقل من 5 باملئة من املحتوى املشــارك على 
واعتبــرت  فيــد«،  »نيــوز  األخبــار  صفحــة 
وتوزيــع  لنشــر  مجانّيــة  »منّصــة  نفســها 
الناشــرين  املحتــوى العاملــي ممــا يســاعد 
واملعلنــن«.  القــراء  مــع  التواصــل  علــى 
للناشــرين  أدواٍت  »فيســبوك«  وُيتيــح 
تســمح لهــم بالدفــع بمحتواهــم للوصــول 

لقراء جدد.
كشــركة  نفســها  »فيســبوك«  ووصفــت 
واحــدة ضمــن الكثيــر مــن املنّصــات التــي 
بــت ابداعا مســتمرًا 

ّ
تغّيــر البيئــة التــي تطل

شــات«  »ســناب  مــع  تتنافــس  وكانــت 
و»أمــازون«  و»يوتيــوب«  و»غوغــل« 

وغيرها على املعلنن.
ويســتخدم الشــخص الواحــد مــا معّدلــه 8 
منّصــات مختلفــة للتواصــل مــع األصدقاء 
تلــك  أحــد  هــو  و»فيســبوك«  والتجــارات 
املنصــات التــي تتنافس على املســتخدمن 
هــا صرفــت أكثــر من 6 

ّ
واملعلنــن. وقالــت إن

مليارات دوالر في السنة على األبحاث كي 
تبقى على مستوى اإلبداع في املنافسة.

مــن جهتهــا، نفت شــركة »غوغــل« أن تكون 
فــي  فــي قتــل الصحافــة. وقالــت  مســاهمة 

 اإلنترنت جعل 
ّ
رّدهــا علــى نفس اللجنة إن

تنوًعــا وتخصًصــا وســهل  أكثــر  األخبــار 
إمكانيــة الوصــول إليهــا، كمــا أن وســائل 

اإلعالم التقليدية تتكيف مع ذلك.
بيانــات  تبــْع  لــم  هــا 

ّ
إن »غوغــل«  وقالــت 

إلــى أطــراف ثالثــة. وكشــفت  املســتخدمن 
 
ّ
شــير إلى أن

ُ
بيانــات محليــة للمرة األولى ت

األسترالين زاروا حساباتهم في »غوغل« 
 2017 عــام  فــي  مــرة  مليــون   22 مــن  أكثــر 

للتحكم في كيفية استخدام بياناتهم.

تمزيق صور مرشحين أيضًا )أحمد الروباي/فرانس برس(

)Getty(

كشــف موقــع »ذي إنترســبت« األميركــي، الثالثــاء، عــن حقيقــة تقريــر أعدتــه قنــاة 
روســية تابعة للكرملن، زعمت فيه إجراء مقابلة مع طفل ســوري ووالديه، ينفيان 

حصول مجزرة الكيميائي في مدينة دوما، في 7 إبريل/نيسان الجاري.
وأفاد املوقع أن التقرير لم ُيصور في دوما، مسقط رأس الطفل السوري حسن دياب 
)11 عاما(، وفق ما ادعى املراسل في قناة »روسيا 24« التابعة للسلطات الروسية، 
إيفغيني بودبني، بل في نادي الضباط الخاص بقوات النظام السوري في دمشق، 

وبحضور ثالثة مستشارين عسكرين روس.
الثالثــة  األشــخاص  أن  فاعتــرف  باكتشــافاته،  الســوري  املراســل  املوقــع  وواجــه 
املوجوديــن فــي التقريــر هــم من »مركز املصالحة الروســي في ســورية«، وهي وحدة 
مــن املستشــارين العســكرين املكلفــن حاليــا بتســجيل مدنيــي دومــا، لكنــه تحجــج 
بأنهــم »كانــوا فــي طريقهــم إلــى أحــد املقاهــي«، ولــم يشــاركوا فــي تصويــر التقريــر 

املفبرك.
وتناقلــت التقريــر املذكــور وســائل اإلعــالم الروســية علــى نطــاق واســع، كمــا تبنــاه 
املســؤولون الــروس، إلــى حــد أن منــدوب روســيا الدائــم لــدى األمم املتحدة، فاســيلي 
نيبينزيــا، أعلــن عــن نيتــه عرضــه علــى ممثلــي الــدول األعضــاء فــي مجلــس األمــن 

الدولي، كدليل على أن الهجوم الكيميائي في دوما ليس إال »تمثيلية«.
وادعــت »روســيا 24« أن الطفــل حســن ديــاب »شــارك فــي تصويــر التمثيليــة حــول 
بــه  القــوات الحكوميــة الســورية قامــت  الغــرب أن  الــذي يزعــم  الهجــوم الكيميائــي 
فــي مدينــة دومــا«. فــي حــن ادعــى والــده أن »املســلحن أعطوهــم )األطفــال( التمــر 
والبســكويت مقابــل املشــاركة فــي التصويــر«، مشــيرًا إلــى أن الحالــة الصحيــة البنــه 

جيدة، و»لم يحصل هناك أي هجوم كيميائي«.
ويأتي هذا الكشف ليفضح ممارسات النظام السوري واملوالن له، وبينهم اإلعالم 
الروســي، والذي كّرس األســابيع التي تلت املجزرة في دوما ليتحّدث عن »نظريات 
مؤامــرة« و»تمثيليــات ســينمائية« فــي محاولــٍة لتبرئــة بشــار األســد ونظامــه مــن 

تهمة ارتكاب مجزرة كيميائية. 
)العربي الجديد(  

جيوش إلكترونية تلّوث السباق االنتخابي العراقي

حذف 
المحتوى

همــا 
ّ
أن و»فيســبوك«  »يوتيــوب«  شــركتا  أعلنــت 

شــبكتيهما،  عــن  مســيئا  محتــوى  حذفتــا 
وتســرعان فــي العمليــة بعــد التبليــغ اآللــي عــن أي 

محتوى مسيء.
فيســبوك  علــى  األوروبــي  االتحــاد  ويضغــط 
»ويوتيوب« وغيرها في مجال التكنولوجيا إلزالة 
املحتوى املتطرف واملســيء على وجه الســرعة أو 
مواجهــة تشــريع يرغمهــا علــى عمــل ذلــك. وقالــت 

ها حذفت 8.3 ماليني 
ّ
شركة »يوتيوب«، الثالثاء، إن

بــني أكتوبــر/ املنّصــة  فيديــو لخرقهــا سياســات 
 ،2017 األول  وديســمبر/كانون  األول  تشــرين 
و»أغلبّيــة هــذه املقاطــع كانــت مزعجــة )ســبام( أو 
من أشخاص حاولوا رفع محتوى للبالغني، وهي 
 بنســبة كبيــرة مــن عــدد املشــاهدات التي 

َ
لــم تحــظ

حصدتها املقاطع في تلك الفترة«.
كان  فيديــو  ماليــني   6.7 إّن  »يوتيــوب«  وقالــت 

بلــغ عنهــا للمراجعــة، مــن قبــل آالت أكثــر مــن 
ُ
قــد أ

 
ً
البشــر، ومــن بينهــا 76 باملئــة تم حذفها مباشــرة

قبل حصولها على مشاهدة واحدة.
مــن جانبهــا، قالت شــركة فيســبوك، اإلثنــني، إنها 
أزالت أو وضعت عالمات تحذير على 1.9 مليون 
أو  »داعــش«  بتنظيــم  يرتبــط  متطــرف  محتــوى 
تنظيــم »القاعــدة« فــي األشــهر الثالثــة األولــى مــن 
العــام، وهــو مــا يمثل نحو ضعفــي تلك املحتويات 

»فيســبوك«  ونشــرت  الســابق.  بالربــع  مقارنــة 
تعريفهــا الداخلــي لكلمــة »إرهــاب« للمــرة األولــى، 
 أنه »أي منظمة غير حكومية تشــارك في 

ً
معتبرة

أعمــال عنــف متعمدة ضد أشــخاص أو ممتلكات 
منظمــة  أو  حكومــة  أو  مدنيــني  ســكان  لترهيــب 
دوليــة مــن أجــل تحقيــق هــدف سياســي أو دينــي 

أو أيديولوجي«.
)العربي الجديد(

يستغّل مرّشحون لالنتخابات التشريعية العراقية المرتقبة، الجيوش اإللكترونية، للتصويب على منافسيهم، أو نشر أخباٍر إيجابية عنهم 
على مواقع التواصل االجتماعي
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ر  صوَّ
ُ
أكبر: »إنه مشهد االغتصاب القصير امل

ــاتـــف. كـــانـــت أصـــعـــب لــحــظــة في  ــهـ بــجــهــاز الـ
ر  الفيلم. لحسن الحظ، كان قصيًرا. لم نصوِّ
ضيف 

ُ
كثيًرا منه، ألنه مشهد ُمتعب جــًدا«. ت

الــفــرجــانــي ـ فــي الــلــقــاء الــحــاصــل بــعــد عــرض 
 

ّ
الفيلم فــي االفــتــتــاح ـ أنــه لــو ضــّم »عــلــى كف
عــفــريــت« مــشــهــد اغـــتـــصـــاب، لــرفــضــت تــأديــة 
ــدّي مــســؤولــيــة  ــ ــ لـ  

ّ
ــا إن ــ ــًمـ ــ الـــــــــدور: »أقــــــــول دائـ

أخالقية تجاه الشخص الذي عاش الحكاية. 
ها، 

ّ
كل القّصة  بــدأت  منها،  بشعة.  لحظة  هي 

ف عند 
ّ
ا. رغم أن البشاعة لم تتوق

ً
والفيلم أيض

االغتصاب فقط، بل في تداعيات االغتصاب، 
لــوم متواصل على الضحية. كان  إلقاء  وفــي 

التي  ُمــجــّدًدا، تلك  اللحظة   توثيق 
ً
مستحيال

 شيء منها، ثم تشاهدها الشخصية 
ّ

بدأ كل
مرة أخرى. مشهد االغتصاب بحّد ذاته ليس 

ضرورًيا في الفيلم«.
ــداًدا لـــهـــذا، تــعــتــبــر مـــريـــم الـــفـــرجـــانـــي أن  ــ ــتـ ــ امـ
»خطوطها الحمر« في صناعة السينما هي 
 »ال مكان 

ّ
 إن

ً
كمل كالمها، قائلة

ُ
»االبــتــذال«. ت

لــه فــي هــذا الفيلم. ربــمــا يــكــون ضــرورًيــا في 
فيلم آخر. ربما يكون له تبرير درامّي«. 

ــّدة الــتــي احــتــاجــهــا الفيلم  أمـــا بــخــصــوص املــ
إلنجازه، فتقول الفرجاني إنها أربعة أشهر. 
بها عــمــل مــريــم على 

ّ
ــّدة الــتــي تطل  املــ

ّ
غــيــر أن

على  اعتمدت  فهي  أطـــول.  كــانــت  الشخصية 

برلين ـ رشا حلوة

 عفريت« )2017( 
ّ

يــروي »على كف
ــــة،  ــّي ــنــ لـــلـــتـــونـــســـيـــة كـــــوثـــــر بــــــن هــ
ــن قـــّصـــة حــقــيــقــيــة،  املـــســـتـــوحـــى مــ
تونسية  فــتــاة  لــه  تعّرضت  اغتصاب  حكاية 
 

ّ
ــال شـــرطـــة، ومــحــاربــتــهــا كــل ــ ــــدي رجـ عــلــى أيـ
فــي ليلٍة  مـــحـــاوالت قمعها وإذاللـــهـــا، وذلــــك 
ــز  ــراكــ واحــــــــدة قــضــتــهــا بــــن املـــســـتـــشـــفـــى ومــ
معنوي،  الغتصاٍب  تعّرضت  حيث  الشرطة، 
ها 

ّ
كل شّكلت  متواصلة،  إســكــات  ومــحــاوالت 

امتداًدا لعملية اغتصابها الجسدي.
بداية تحقيق املشروع السينمائي هذاـ وهو 
ط 

ّ
الطويلة ملخرجته بعد »شــال األفــالم  ثالث 

تونس« )2014( و»زينب تكره الثلج« )2016(، 
واملعروض في افتتاح الــدورة الـتاسعة )11 ـ 
الفيلم  »مهرجان  لـ  )2018 نيسان  إبريل/   18
 في تواصل كوثر بن 

ٌ
ـ كامنة العربي برلن« 

هــنــّيــة مــع مــريــم الــفــرجــانــي، مــقــتــرحــة عليها 
دور مـــريـــم، الــشــاّبــة املــغــتــصــبــة. أرســـلـــت لها 
السيناريو، الذي أحبته مريم: »الشخصيات 
مكتوبة بــأســلــوب غــيــر نــمــطــي. هــنــاك حبكة 
رة. لهذا، 

ّ
درامّية جميلة. شخصية مريم مؤث

قّررت خوض التجربة«، كما قالت الفرجاني 
في حديث مع »العربي الجديد«.

املمثلة  إلــى  بالنسبة   
ً
صعوبة املشاهد  أكثر 

مشهد  ُعـــرض ضمن  بسيط،  مشهٌد  الــشــاّبــة 

يُقيم مترو المدينة 
عرضًا تؤّدى فيه أغاٍن 
لعّدة مطربين شعبيين

أحّب سيرورة خلق 
الصورة، وترجمة أفكار 

ُتشغل بالي عبرها

انسحب الممثل حسن 
كشاش من العمل لعدم 

اقتناعه بالسيناريو

2223
منوعات

قــــراءة الــســيــنــاريــو، واســتــعــانــت بــاألرشــيــف، 
ــراٍر  ــقـ واشــتــغــلــت عــلــى بـــنـــاء الــشــخــصــيــة. وبـ
مــنــهــا، لــم تــلــتــِق مــريــم الحقيقية: »كـــان لــدّي 
كنُت  الشخصية.  ماهية  ملعرفة  دائــم  فضول 
أتـــخـــّيـــل شــكــلــهــا، وشـــكـــل وجـــهـــهـــا. لـــم أرغـــب 
فــي لــقــائــهــا، ألنـــي ـ قــبــل الــفــيــلــم ـ بــــدأت أبني 
لــقــاء الشخصية  بــــأن  الــشــخــصــيــة، فــشــعــرت 
مــن جهة.  هـــذا  بنيته.  مــا  ســيــدّمــر  الحقيقية 
مــن جــهــة أخــــرى، كـــان لـــدّي قــلــق مــن االنـــزالق 
فـــي الـــطـــريـــق الــســهــلــة، والـــعـــمـــل عــلــى تقليد 
كانت  بــالــطــبــع،  لــكــن،  الحقيقية.  الشخصية 
لـــدّي أســئــلــة، مــا جعل كــوثــر بــن هنية تــؤدي 

دور الوسيط بيني وبن مريم الحقيقية«.

 عفريت« وعرضه، التقت 
ّ

بعد إنجاز »على كف
الــفــرجــانــي مــريــم الــحــقــيــقــيــة، عــنــدمــا جـــاءت 
األخـــيـــرة، ذات مــــرة، ملــشــاهــدتــه: »كــــان الــلــقــاء 
ــًدا. بــاإلضــافــة إلـــى لحظة االنــفــعــال  مــؤثــًرا جــ
قبل رؤية الشخصية التي بنيتها وتخّيلتها 
لُت: هل الشخصية التي  وعشت معها. تساء
اشتغلُت عليها تشبه مريم الحقيقية، أم أنها 

مختلفة عنها؟«.
الفرجاني  التمثيل، درســت مريم  إلــى جانب 
اإلخراج السينمائي في ميالنو، املدينة التي 
ا من 

ً
 حيز

ّ
فاإلخراج يحتل فيها حالًيا.  تقيم 

أكثر  فــإن  تعبيرها،  بحسب  ــا. 
ً

أيــض حياتها 
مــا يــشــّكــل لــهــا هــاجــًســا فــي عــاملــهــا لصناعة 
السينما هو املرأة: »أكثر ما أبحث فيه وأعود 
إلــيــه هـــو مـــوضـــوع املــــــرأة، لــيــس كــقــضــيــة أو 
كــمــكــانــة فــي املــجــتــمــع، بــل كــتــركــيــبــة نفسية، 
ــدة مـــع الــوقــت/ 

ّ
وكــشــخــص لــديــه عــالقــة مــعــق

ــي أفـــكـــاري  ــا فــ ــ ــًمـ ــ ــرة دائـ ــاضــ ــن. إنـــهـــا حــ ــ ــزمـ ــ الـ
درست  السينما،  قبل  والسينمائية«.  الفنية 
»لم  عنه:  ت 

ّ
تخل ثم  فقط،  أعــوام  أربعة  ب 

ّ
الط

ــة«. لـــــذا، اخـــتـــارت  ــاصــ يــســتــهــونــي بــصــفــة خــ
التوّجه إلى دراسة السينما: »أحّب سيرورة 
شغل 

ُ
خلق الــصــورة. أحــّب أن أترجم أفــكــاًرا ت

ــالـــي، مـــن تــفــاصــيــل ال عـــالقـــة مــبــاشــرة لها  بـ
بالصورة، كاملوسيقى واألصــوات«. تقول إن 
تأثير الفيلم في الجمهور غير مرتبط بكونه 
»الطريقة التي  فيلًما روائًيا أو وثائقًيا، بل بـ
ــروى بــهــا الــحــكــايــة«. تضيف أن »الــتــفــاعــل  ــ

ُ
ت

مـــع الــشــخــصــيــات، فـــي األفــــــالم الـــروائـــيـــة أو 
تفاصيل  هي  والبكاء،  والضحك  الوثائقية، 
على  الــجــلــوس  لحظة  الفيلم.  هيكل  تنسيك 
التركيز  يكون  السينما،  صالة  داخــل  املقعد 
الـــوحـــيـــد عــلــى كــيــفــيــة تــقــديــم الـــحـــكـــايـــة: هل 

التقديم حقيقي وصادق، أم ال؟«.
 بـــعـــامـــة، 

ّ
الــــفــــن ــلـــى ســـــــؤال عــــن عــــالقــــة  رًدا عـ

مريم  قــالــت  بالتغيير،  بــخــاصــة،  والــســيــنــمــا 
الفرجاني: »من وجهة نظر »يوتوبية«، على 
ا ما. لكن، ال يمكننا االّدعاء 

ً
 أن يغّير شيئ

ّ
الفن

ا 
ً
شيئ غــّيــر  إذا  بــمــا  أو  الــتــغــيــيــَر،  بإمكانيته 

للتغيير.  قابلة  تفاصيل  هــنــاك  املــاضــي.  فــي 
أنه  عــفــريــت«، نالحظ   

ّ
كــف تناولنا »على  إذا 

تطّرق إلى مسألة تعامل الناس مع ضحايا 
االغـــتـــصـــاب، وأســـاًســـا مـــع الــعــنــف املــعــنــوي. 
األســئــلــة املــطــروحــة عــلــى الــضــحــيــة ولــومــهــا 
املـــتـــواصـــل. أعــتــقــد أنــهــا إزاء هـــذا الـــنـــوع من 
العنف، يمكن أن يــؤّدي الفيلم دوًرا إيجابًيا 

في مسألة التغيير«. 
ــــي، أنـــهـــت مــريــم  ــراجــ ــ فــــي إطــــــار عــمــلــهــا اإلخــ
الروائي  فيلمها  تصوير  ًرا، 

ّ
مؤخ الفرجاني، 

»قانون  بعنوان  ا 
ً

أيض كتبته  الــذي  القصير، 
الصمت«، والــذي ُيعرض في الــدورة الـــ71 )8 
«، إلى 

ّ
أّيــار 2018( ملهرجان »كـــان ـ 19 مايو/ 

جانب ثالثة أفالم تونسية أخرى.

تـــطـــّور الحـــقـــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات، لــيــتــصــّدر 
 

ّ
املــشــهــد حــكــيــم، وعــبــد الــبــاســط حـــمـــودة، كــل
 كليهما شعبّي. 

ّ
منهما له لونه الخاص، لكن

إلــى »املهرجانات« في  إلــى أن وصلنا  هكذا، 
بداية هذه األلفية، مع فنانن كثر، مثل عالء 
ــا وأورتــيــغــا، والــلــيــثــي وحسن  فــيــفــتــي، وأوكــ

البرنس، وغيرهم.
 كلفة إنتاج 

ّ
السّر، بشكل أساسي، يكمن في أن

»مهرجان« شعبي، في بداية األمــر، أقرب ما 
شيرين  املوسيقية  كتبت  الصفر.  إلــى  تكون 
عـــبـــده، فـــي »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، حــــول األمــــر: 
»بــرنــامــج هــنــدســة صـــوت، وســاعــة تسجيل، 
ــا تــتــطــلــبــه صــنــاعــة  ــل مـ و100 جــنــيــه؛ هــــذا كـ
أغنية منزلّيا. هذا ما صــّرح به أحد مطربي 
دة 

ّ
)املهرجانات(. هكذا تحّولت العملية املعق

ر 
ّ

في اإلنتاج إلى جهد شخص أو اثنن: حض
اإليقاع  دورة  عليه  واخلق  الصوت،  برنامج 
املناسبة، جّهز سطر الباص غيتار الصارخ، 
واتــــرك كــل هـــذا املــزيــج يــســتــمــّر ضــمــن تــكــرار 
ــي! وهــــذا مـــا يــفــّســر 

ّ
مـــعـــّن: أنــــت جــاهــز لــتــغــن

أيـــضـــا تــشــابــه )املـــهـــرجـــانـــات(، فــهــي تعكس 
واقعا يومّيا ال يتغّير«.

إلــــى األمــــــر، فلجأ  املـــــال  الــتــفــت رأس  الحـــقـــا، 
إلــــــى مـــطـــربـــي املــــهــــرجــــانــــات الســـتـــخـــدامـــهـــم 

بيروت ـ العربي الجديد

ع أن 
ّ
مــع بــدايــة ظــهــورهــا، لــم يكن أحــد ليتوق

تلقى أغاني »املهرجانات« الشعبية في مصر 
نجاحا سيجعلها تتصّدر املشهد املوسيقي 
 من ُيعرفون 

ّ
العربي، ألسباب عّدة؛ أبرزها أن

»السّميعة«، لن يتقّبلوا هذا »الفن الهابط«،  بـ
وســيــحــاربــونــهــا بــكــل مــا لــديــهــم. إلـــى جانب 
ــم تـــكـــن ســتــلــقــى هـــــذه األغـــانـــي  الـــســـمـــيـــعـــة، لــ
ل 

ّ
تــرحــيــبــا مــن فــئــة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة، تتمث

الــتــي تتجه  الــلــيــبــرالــيــة،  الــوســطــى،  بالطبقة 
»الفن البديل«، وتستمع إلى  إلى ما ُيسّمى بـ
أغاٍن من قبيل امليتال، وما تقّدمه فرق كثيرة، 
ع األغلبية أن تبقى 

ّ
مثل »مشروع ليلى«. توق

في  الشعبية  ــــة 
ّ
األزق حبيسة  »املــهــرجــانــات« 

مــصــر، وال يــســتــمــع إلــيــهــا أحـــد ســـوى أبــنــاء 
بشكل  ل 

ّ
تتمث الــتــي  املــســحــوقــة،  الطبقة  تــلــك 

أساسي بسّكان العشوائيات.
 شــيــئــا مــن هـــذا لــم يــحــدث، بــل أصبحت 

ّ
لــكــن

»املـــهـــرجـــانـــات« رهـــانـــا صــعــبــا فـــي الــســاحــة 
املشاريع  وأصــحــاب  الــفــرق  تتسابق  الفنية، 
املــوســيــقــيــة املــســتــقــلــة فـــي تــألــيــف كــلــمــاتــهــا 
وألحانها، بل وتطويرها. من هنا، ُيقيم مترو 
»املهرجان  بعنوان  عرضا  غــد،  بعد  املــديــنــة، 
«، يؤّدي فيه الفنان 

ّ
 يا وز

ّ
الشعبي الكبير - هز

اللبناني الــشــاب فـــراس عــنــداري أغــانــي لكل 
مــن حكيم وعــبــد الــبــاســط حــمــودة ومحمود 
ــالحــظ، 

ُ
ــا وأورتــيــغــا. ن الــلــيــثــي وعـــدويـــة وأوكــ

ــنــــداري، أنــــه يــســعــى،  مـــن خــــالل اخـــتـــيـــارات عــ
الشعبية  األغنية  تطّور  تتّبع  إلى  ما،  بشكل 
فــي مــصــر. فــعــدويــة، الــــذي ينتمي إلـــى جيل 
قد  كــان  الشعبية،  األغــنــيــة  فــي  الثمانينيات 
نجح بترسيخ نمط معن لألغنية الشعبية، 

فـــي إعـــالنـــاتـــه، واألعـــمـــال الـــدرامـــيـــة أصبحت 
 ملــؤّدي املهرجان كي تستطيع 

ً
تخلق مساحة

الترويج لنفسها وتكسب مشاهدين أكثر، كي 
 املسلسل يحاكي كل طبقات املجتمع، 

ّ
تقول إن

من دون االنحياز إلى طبقة دون أخرى.
ج 

َ
نت

ُ
وبهذه الطريقة، لم تعد »املهرجانات« ت

فة، وحسب، 
ّ

واملتقش البسيطة  الطريقة  بتلك 
الفنانن  البديلة وكثير من  الفرق  راحــت  بل 
، القت أغنية 

ً
يعملون عليها ويؤدونها. مثال

املصرية جمهورًا  كــايــروكــي  لفرقة  »الــكــيــف« 
يوتيوب  على  مشاهدتها  وتــجــاوزت  كبيرًا، 
ــة لــيــســت  ــيــ ــنــ ــاليــــن مــــشــــاهــــدة. األغــ ــة مــ ــالثــ ثــ
مهرجانا بالضبط، لكن نستطيع أن نلتمس 
املسحة الشعبية، والتأثر املوسيقي في بناء 

جملها اللحنية.
كــان األمــر عبارة عن مغامرة، أو مقامرة، لم 
ــع أحـــد نــجــاحــهــا. ُصــــدم كــثــيــرون حن 

ّ
يــتــوق

ــادم  ــقـ ــأن عــمــلــهــا الـ ــ ــالـــح بـ ــريـــم صـ صــــّرحــــت مـ
سيكون مهرجانا. لكن فعليا نجح األمر؛ فها 
هي أغنية »تسكر تبكي«، من ألبوم »اإلخفاء«، 
يها مع تامر أبو غزالة، تلقى رواجا 

ّ
غن

ُ
التي ت

كبيرًا أيــضــا بــن الــجــمــهــور. وهــا هــو الفنان 
ع واملـــؤلـــف مـــوريـــس لـــوقـــا يــعــمــل مع 

ّ
واملـــــــوز

كــل مــن صالح وأبــو غــزالــة فــي األلــبــوم، الــذي 
إلى ُجمل وطريقة  نستمع في معظم أغانيه 

توزيع مأخوذة من املهرجانات.
هكذا، لم تستطع املسارح العربية إال أن تقّدم 
عــروضــا يــــؤّدى فيها هـــذا الــلــون. فــي »مــتــرو 
ي عنداري، ويرافقه كل 

ّ
املدينة«، بعد غد، يغن

مــن ســمــاح بــو املــنــى )أكـــورديـــون وكــيــبــورد(، 
ــمــــران )بـــــــــاص(، وأيــــمــــن ســلــيــمــان  وخــــالــــد عــ
)درامــز(، وخضر رغب )كمنجة(، وبهاء ضو 

)إيقاع(، وعلي الحوت )رق(.

»المهرجان الشعبي الكبير«... موعٌد آخر في بيروت

الجزائر ـ محمد عبيدو

بعد قرار إيقاف مسلسلي قناة الشروق الجزائرية، 
»تلك األيام« و»الرايس قورصو«، ألسباب مادية، 
بحسب ما جاء في بيان إدارة الشروق يوم السبت 
املاضي، عاد مسلسل »الخاوة 2«، من إنتاج قناة 
»الجزائرية وان«، الذي القى رواجا كبيرًا في جزئه 
الــدرامــي  املشهد  ليتصدر  املــاضــي،  املــوســم  األول 

الجزائري املرتقب في رمضان القادم. 
مصطفاوي  اإلخـــوة  عائلة  قصة  املسلسل  يحكي 
الــتــي تــحــدث لهم  واملــشــاكــل الشخصية واملـــاديـــة 
أكثر من 20 عاما، والــذي  بسبب سر مدفون منذ 
انـــكـــشـــف بـــعـــد وفــــــاة األب رجـــــل األعــــمــــال الــغــنــي 
واملــشــهــور الــــذي تـــرك وراءه مــيــراثــا كــبــيــرًا داخــل 
ــــالد، كــتــبــتــه ســــــارة بـــرتـــيـــمـــة ويـــقـــوم  ــبـ ــ وخـــــــارج الـ
بإخراجه التونسي مديح بلعيد. ينفتح املسلسل 
فــي جــزئــه الــثــانــي على املــشــرق الــعــربــي؛ فبعد أن 
نـــال جــائــزة تكريمية فــي حــفــل »املــوريــكــس دور« 
فــي لــبــنــان، تــعــاقــد مـــع  املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة كــارمــن 
لــبــس فـــي الــبــطــولــة؛ الـــتـــي حـــضـــرت بـــدورهـــا إلــى 
املسلسل. نشرت  الجزائر لتصوير مشاهدها من 
كارمن لبس صورًا لها من الجزائر فور وصولها، 

وكــتــبــت عــبــر صــفــحــتــهــا  الــشــخــصــيــة فـــي تــويــتــر: 
مرت 

ُ
»حللُت بها أهال، ووطئُت أرضها سهال.. وغ

تعاملهم«.  بصدق  وسعدت  أهلها..  ضيافة  بكرم 
وأضــافــت: »الــجــزائــر جــنــة.. ورود الله فــي أرضــه«. 
»ولــذا  قائلة:  جــديــدًا  اسما  الجزائر  على  وأطلقت 
ســمــحــت لــنــفــســي بـــأن ألــقــبــهــا الــجــنــايــن مـــع كــامــل 
احترامي السمها التاريخي الشامخ الجزائر«. إلى 
جانب كارمن لّبس، تلعب املمثلة الجزائرية أميرة 
شرابي  في املسلسل دور مينا؛ وهي فتاة نصفها 
ســوري ونصفها اآلخــر جــزائــري. سبق ألميرة أن 
شاركت في مصر بعدد من األعمال، منها فيلم »إال 
خمسة« من إخراج هشام علي عبد الخالق، وفيلم 
»تــســعــة« مــن إخــــراج إيــهــاب راضــــي، كــمــا شــاركــت 
الفنان  مــع  مــيــســي«  »العملية  فــي مسلسل  أيــضــا 
إجباري«  »اختيار  وأخيرًا مسلسل  أحمد حلمي، 

من تأليف حازم متولي وإخراج مجدي السميري.
كما برزت مشاركة شخصيات جديدة في »الخاوة 
سليمان  جزائري  الفرانكو-  املمثل  بينها  من   ،»2
دازي بــــدور املــصــطــفــاوي؛ وهـــو الــــدور الــــذي أداه 
الفنان حسن كشاش في الجزء األول ونال نجاحا 
التي  عــمــاري،  ياسمن  املغنية  إلــى  كبيرًا، إضافة 
تــألــقــت فـــي ســلــســلــة »عـــاشـــور الـــعـــاشـــر«، واملــمــثــل 
واملــخــرج إلــيــاس ســالــم صــاحــب أفـــالم »مــســخــرة« 
بشخصية  معلم  سهيلة  والفنانة  و»الــوهــرانــي«، 

تؤديها وصفتها باملثيرة والغامضة.
وكان كشاش قد أعلن انسحابه من املسلسل، قبل 
قرابة شهرين؛ ألن السيناريو، وفقا لتصريحاته، 
تعّرض لتعديالت جعلت الجزء الثاني من العمل 
 وغــيــر مــتــرابــط مــع ســيــر األحـــداث 

ً
يــبــدو منفصال

الـــجـــزء األول، خصوصا  نــهــايــة  فـــي  الــتــي جــــاءت 
أّدى دورهــا هو،  التي  ق بالشخصية 

ّ
في ما يتعل

أّكــد املخرج مديح بلعيد  املصطفاوي. من جهته، 
ــذا هـــو الــســبــب الـــوحـــيـــد النــســحــاب   هــ

ّ
حــيــنــهــا أن

كشاش، وال يوجد أي خالفات أخــرى. الالفت في 
إلـــى مسلسل  األمــــر، أن كــشــاش انــســحــب، لينضم 
الــحــظ لــم يسعفه، فسرعان ما  ــام«، لكن  »تــلــك األيــ

ف العمل على املسلسل ألسباب مادية.
ّ
توق

عن السينما وخطوطها الحمر والضرورة الدرامية

ينفتح المسلسل 
في جزئه الثاني 
على المشرق 
العربي )كريم 
صاحب/فرانس 
برس(

أوكا وأورتيغا في أحد العروض )فيسبوك(

)Getty( »تشارك الفرجاني في مهرجان كاّن بفيلم »قانون الصمت

افتُتحت الدورة التاسعة لـ»مهرجان الفيلم العربي برلين« مساء 11 إبريل/ نيسان، بالفيلم التونسي 
»على كّف عفريت« لكوثر بن هنيّة، بحضور الممثلة الشابّة مريم الفرجاني

مريم الفرجاني

كارمن لبّس تنضم لـ»الخاوة 2«

فنون وكوكتيل
حوار

مسلسل

فعالية

فعليًا، ُتشارك مريم 
الفرجاني في مهرجان 

»كاّن« عبر فيلمين؛ فإلى 
جانب فيلمها الذي أخرجته 
وكتبته، »قانون الصمت«، 

فإن فيلم »على كف 
عفريت« )الصورة( الذي 
أّدت فيه دور البطولة، 
أيضًا، يُشارك في »كاّن«، 

وينافس ضمن فئة »نظرة 
ما«، خارج المسابقة 

الرسمية. هكذا، فإن قضايا 
المرأة العربية تحتّل الصدارة 

سينمائيًا، ونجد أن األفالم 
التي تتناولها تشارك في 

مهرجانات عّدة.

المرأة العربية 
في دور البطولة
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الى لحظة الصدق في دهاليز الكذب والنفاق، 
مــســتــخــدمــا نــغــمــة الــــصــــوت وبـــحـــتـــه وغــنــتــه 
وصــــعــــوده وهـــبـــوطـــه. يـــعـــذبـــه لـــهـــب الــعــشــق، 
وتــؤرقــه حــرقــة االنــتــقــام مــن املمثلة نــاريــمــان، 
الالهثة وراء الشهرة واألضواء واملال، الرافضة 
لــحــبــه، والــغــارقــة فــي إغـــــراءات الــطــامــعــن في 
ــيـــنـــاريـــو« مــلــغــز،  جــمــالــهــا. ُيـــفـــبـــرك قــصــة »سـ
الــدور األهم  إليه. سيناريو لعب  ليستعيدها 
ــان الــخــيــط الــرفــيــع، الـــذي شد  فــي الـــروايـــة، وكـ
بعضا،  بعضها  الــى  والشخصيات  األحــــداث 
لتبقى لصيقة على الدوام بخط الرواية العام، 

وقدمه للممثلة هدية حب وانتقام. 
ــْبــــَر مـــزيـــج مــــن املــــتــــضــــادات والـــتـــنـــاقـــضـــات،  عــ
يــخــتــلــط فــيــهــا عـــالـــم الــبــســطــاء، بــعــوالــم املـــال 
ــدار عــمــيــاء،  ــ والـــثـــراء والــوصــولــيــة، تــتــحــكــم أقـ
بــفــانــتــازيــات الـــخـــيـــال الـــجـــامـــح، والــــغــــرق في 
العشق والثأر واالنتقام، واأللم والسخرية من 
األلم. تتحكم فيها أقدار عمياء، يتمظهر البناء 
باستحضار  املتشابكة،  أحداثها  في  الروائي 
داخــل قصة، ضمن  وقصة  متباعدين،  زمنن 
خطن درامين، يسيران بشكل متواٍز، كل خط 
له عناصره وأدواتـــه، ال يطغى أحدهما على 
اآلخر، ما ال يمس وحدة الرواية في استحضار 
رحــلــة عــبــر زمـــن أم كــلــثــوم، مــن خـــالل جمعية 
متخيلة، أطلق عليها اسم »جمعية عشاق أم 
زمن  شخصيات  أصحابها  ينتحل  كــلــثــوم«، 
غــابــر، ويــعــيــشــون وهـــم أحــــداث مــضــت، تضج 

بالفن والحب والدسائس والفنت. 
الـــقـــاهـــرة فـــي األربـــعـــيـــنـــيـــات، الــعــائــلــة املــالــكــة 
وفــضــائــحــهــا، أم كــلــثــوم الــفــنــانــة الــعــظــيــمــة، 
ــيــــدات الـــصـــالـــونـــات ودســــائــــس الـــقـــصـــور،  ســ
ــار الـــحـــب والـــغـــيـــرة بـــن عــشــاقــهــا،  اشـــتـــعـــال نــ
ــد رامـــــــي والـــقـــصـــبـــجـــي،  ــمــ ــــن أحــ الـــتـــنـــافـــس بـ
ليقدموا لها أجمل القصائد، وأحلى األلحان، 
لتتربع ملكة وحيدة متوجة على عرش الفن. 
البار والقوي  االبــن  الناصر  عالقتها مع عبد 
ملصر، هزيمة حزيران، وربطها بآهات الطرب 

وسلطنته، وتخدير الشعب العربي.  
ــا  ــوز. أمـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ أحـــــــــداث مـــشـــبـــعـــة بــــــالــــــدالالت والـ

ــن أم  ــ ــلـــى زمــ ــع الـــنـــقـــاط عـ ــ ــفـــي وضــ ــرأة، فـ ــ ــجــ ــ الــ
ــد رامـــــــــي، والـــــزمـــــن الـــحـــاضـــر.  ــ ــمـ ــ كـــلـــثـــوم وأحـ
ــة، نــــــــوازع الــكــيــد  ــيــ ــانــ تــــربــــط املــــصــــائــــر االنــــســ
ــا قـــــــد يـــتـــغـــيـــر  ــ ــمـ ــ ــأنـ ــ والـــــــحـــــــب واالنــــــــتــــــــقــــــــام، كـ
ــان وطـــبـــائـــعـــه، ال تــتــغــيــر.  ــزمــــن، لــكــن اإلنــــســ الــ
الحدث األهم واألبرز، املسار الذي اتخذه خط 
الـــروايـــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، وكــــان مـــوجـــودًا دائــمــا 
والزمان،  املكان  عناصرها  لألحداث،  كخلفية 
فــيــه، هو  الـــغـــوص  بـــمـــرارة،  الــكــاتــب وإن  أراد 
الزمن الحاضر، الزمن السوري تحديدًا، أشار 
الــيــه بــجــالء، دون مـــواربـــة، بلغة واقــعــيــة غير 
منمقة، لغة السرد املباشر، وأحيانا الدارجة، 
بـــل الــهــابــطــة، كـــل ذلـــك لــلــتــمــاهــي واالنـــجـــراف 
العارم مع شخصياته، وربما اعتقدنا أنه وقع 
في فخ التطويل اململ، إال أنه سرعان ما ندرك 
بوضوح ضرورته، وكــان األكثر وفــاء للنص، 
يـــشـــرح مـــن خـــاللـــه بـــدقـــة وتــفــصــيــل مــتــاهــات 
ودهاليز وأقنية وأقبية، ودوائر ندور فيها، ثم 
ب املشكلة: الفساد. 

ُ
نعود صاغرين الى املركز، ل

حيث كل شيء يباع ويشترى، بدءًا من اإلنسان 
والضمير واألحــــالم والــعــلــم والــفــن واملــبــادئ، 
وليس انتهاء بالوطن واملصير. يبدأ اإلنسان 

شادية األتاسي

ترى من هو »مرسال الغرام«؟ الذي 
تتحّدث عنه رواية فّواز حداد )»دار 
ريــــاض الـــريـــس لــلــكــتــب والــنــشــر«، 
ــراوي« والــشــاهــد  ــ »الــ إنـــه  ثــانــيــة 2018(  طبعة 
على األحداث، شاب هامشي كسول، قد تكون 
بشخصه،  التصاقا  األكــثــر  الصفة  الــالمــبــاالة 
أو مــجــرد كــومــبــارس فـــي لــعــبــة الـــســـرد، يجد 
نفسه فجأة يقتحم عوالم غريبة عنه، ويواجه 
أحداثا استثنائية تمور بالغرابة والفوضى، 
الدعة، ويصبح العبا رئيسيا،  فتنتهي حياة 
ــة األســـاســـي  ــروايــ يـــســـرق الـــوهـــج مـــن العــــب الــ
مــحــمــود رشــــوم، ويــنــخــرط فــي حــيــوات أنــاس 
آخرين، أهمهم املمثلة ناريمان، ليكون مرسال 
الغرام بينها وبن رشوم سيئ الصيت، يحمل 
إليها سيناريو، ال يخفي وعد الحب املشروط، 
الى  تــقــوده  ويــتــورط فــي حبكة غير متوقعة، 
الخالص من العجز الجنسي، على يد ناريمان، 
الــتــي اســتــطــاعــت أخــيــرًا ان تشعل نـــار الــغــرام 
والرغبة في جسده، بعدما فشلت كل محاوالته 
السابقة للشفاء منه، مع املرأة اللطيفة »لطيفة« 

التي تبيع جسدها مقابل املال.   
مــن أوقـــد شعلة الــحــيــاة فــي هـــذه الشخصية 
الـــخـــامـــدة؟ مــحــمــود رشـــــوم، الـــجـــار الــعــاشــق، 
والــشــخــصــيــة املــلــتــبــســة، الــفــاعــلــة واملــنــفــعــلــة، 
الذكي املتالعب املخاتل، الذي اخترع أسطورة 
األصــــــــــــوات، وعــــــــاش هــــــوس املـــيـــكـــروفـــونـــات 
والتسجيالت، ملمحا الى استطاعته الوصول 

سناء أمين

تعّددت التجارب التي تعاملت مع الحروفية 
ــات حـــــداثـــــويـــــة مــنــذ  ــقـ ــلـ ــطـ ــنـ ــن مـ ــ ــة مــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــان االتـــجـــاه  ــ أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، وكـ
ــص مــن األحــمــال املاضية 

ّ
الــســائــد هــو الــتــخــل

ــتـــي أثـــفـــلـــت الــــخــــط؛ مــنــمــنــمــاتــه ونـــقـــوشـــه،  الـ
والــــــذهــــــاب نـــحـــو تـــجـــريـــد مـــتـــقـــشـــف ُيــعــنــى 
ــزامــــن ذلــــك مـــع تـــيـــارات  بـــالـــحـــرف نــفــســه، وتــ
الــحــداثــة فـــي الــقــصــيــدة الــتــي تــأّســســت على 

ف من البالغة والذهاب نحو املعنى.
ّ
التخف

اختلفت أدوات البحث والتجريب بن الشعر 
والـــخـــط، إذ اســتــفــاد األخــيــر مــن اقــتــرابــه من 
تكوينها وأسلوبيتها  في  املعاصرة  اللوحة 
وتــقــنــيــاتــهــا املـــســـتـــخـــدمـــة، ولـــــم يـــعـــد يــمــكــن 
الــتــعــامــل مــع مــا تنتجه أســمــاء عــربــيــة مثل 
ــهــــداوي ومــنــيــر الــشــعــرانــي وحــســان  نــجــا املــ

 فنيا.
ً
مسعودي إال باعتبارها عمال

ــذا االتــــجــــاه فــــرض تـــســـاؤالت  الـــتـــطـــّور فـــي هــ
ــول الــكــالــيــغــرافــيــا الــعــربــيــة الــتــي  ــديـــدة حــ جـ
أصـــبـــح الـــحـــرف فــيــهــا عــنــصــرًا مـــن عــنــاصــر 
الـــلـــوحـــة لــكــنــه لـــم يــعــد مـــركـــزيـــا فـــي الــعــديــد 
مــن الــنــمــاذج الــراهــنــة، وربــمــا يــبــدو التنظير 
حولها مربكا إلى حد ما ولم يستوعب بعد 
انــفــتــاحــهــا وتــشــابــكــهــا املــتــســارع مــع الفنون 

البصرية.
ــان والــــخــــطــــاط الـــفـــرنـــســـي  ــنــ ــفــ ــال الــ ــ ــمـ ــ ــي أعـ ــ فـ
التونسي لسعد مطوي )1963( تتنّوع الرؤى 
والــخــلــفــيــات الـــتـــي تــشــّكــلــهــا، حــيــث تحضر 
العالقات الهندسية بن الحروف وتناظرها 
في  وأزهـــار،  مــن شجر  الطبيعة  ومحاكاتها 
استعادة ملدارس الخط التقليدية، كما يلجأ 
ــى الــتــجــريــد فـــي بــعــض الـــلـــوحـــات مــتــأثــرًا  إلــ
ويستحضر  وســــوالج،  كلي  وبـــول  بماتيس 

مناخات تعبيرية وسوريالية في أخرى.
»الريشة الثملة« عنوان معرضه الذي افتتح 
فــي »مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي« فــي بــاريــس في 
الحادي عشر من الشهر الجاري، ويتواصل 
املقبل،  أيـــلـــول/ سبتمبر  مــن  الــثــالثــن  حــتــى 

متاهة مرسال الغرام

يستعيد الفنان التونسي 
في معرضه الذي 

يتواصل في باريس، 
مدارس الخط التقليدية، 

كما يستعين بالتجريد 
ويستحضر مناخات 

تعبيرية وسوريالية

من خالل زمن أم كلثوم 
كخلفية لألحداث، يشرّح 

الروائي السوري فّواز 
حداد، زمن بالده من 
خالل قصة تنقلنا إلى 

متاهات ودهاليز وأقبية، 
ودوائر ندور فيها، ثم 

نعود صاغرين إلى المركز، 
لُّب المشكلة: الفساد 

بملف عن تجربة الرواية 
في العراق، تأخذ فيه 

الرواية العربية حصة 
األسد؛ صدر عدد 

جديد من المجلة 
اإلنكليزية المتخصصة 

في األدب العربي

لسعد مطوي  الحرف كاتصال بين الجسد والكون

السرد يهيمن على األدب المعاصر

قصة داخل قصة وسيناريو يبحث عن خاتمة

جرأة في وضع النقاط 
على زمن أم كلثوم 

والزمن الحاضر

الخط تعبير عن وحدة 
الوجود عبر اتصال الجسد 

بالكون والحسي بالغيبي

عدد يسعى إلى تقديم 
نماذج جديدة من 

الرواية العراقية

ترى هل كان يقّدم 
لنا ما سيحدث في 

السنوات التالية؟

يغلق فواز حداد الخطوط المتشابكة، 
ومن  الخاسر  هو  من  خط،  وراء  خطًا 
هو الرابح، ومن هو المنكسر؟ ماتت أم 
سيدة  عّشاق  وبقي  الرواية  في  كلثوم 
الغناء العربي مخلصين لصوتها الخالد. 
خرج  فاشل،  حب  بأعباء  المثقل  رشوم 
ــوات  واألص واالنتقام  الحب  من  خاسرًا 
ــا الـــكـــورس وجــوقــة  ــو. أمـ ــاري ــن ــســي وال
والمطبلين  والمفتشين،  المحققين 

والمزمرين، فما زالت تصول وتجول.
كان  الوحيد،  المبصر  األعمى،  وحــده 

الكليل عما آلت إليه األقدار.

عما آلت إليه األقدار

2425
ثقافة

قراءة

معرض

مجلة

فعاليات

بــريــئــا، ثـــم ســـرعـــان مـــا يــتــخــبــط فـــي مستنقع 
موحل، مجتمع الرشاوى واملخبرين واملتنفذين 
الصفقات  والسلطة، أصحاب  املــال  رجــال  من 
املشبوهة واملشاريع املموهة، السهرات والنساء 
والجنس، والدهاليز الخفية، والفخاخ املنصوبة 
في كل درب له رواده الكثر وأسياده املنتمون 
إلى أسيادهم. ترى هل كان الكاتب يقدم لنا ما 
سيحدث في السنوات التالية؟ يشعل اإلشارات 

ات أساسية 
ّ
 تعّبر عن محط

ً
ويضّم 135 عمال

حكمت تجربته التي بدأها في الثمانينيات.
ولد الفنان في مدينة قابس التونسية التي 
تــخــّرج مــن »مــعــهــد الــفــنــون الــجــمــيــلــة« فيها، 
األبــرز،  العربي بمدارسه  الخط  م 

ّ
وهناك تعل

واملغربي،  والعثماني  والــفــارســي  الــبــغــدادي 
ــى فـــرنـــســـا حـــيـــث درس تـــاريـــخ  ــ ثــــم انـــتـــقـــل إلـ
الــفــن والــخــط الــالتــيــنــي، وبــــدأ عــمــلــه مــدّرســا 
ــة عـــشـــرات  ــفـ ــلـ ــا ألغـ ــمـ ــّمـ لـــلـــحـــروفـــيـــات، ومـــصـ
املــجــمــوعــات الــشــعــريــة، قــبــل أن يــتــّوجــه إلــى 
ــة الــخــطــوط فــي الــشــرق اآلســيــوي الــذي  دراسـ

سينعكس الحقا في أعماله األخيرة.
أقــســام؛ »مغامرة  أربعة  إلــى  املعرض  ينقسم 
ــيـــات الـــخـــط  ــالـ ــمـ اإليـــــــمـــــــاء«، و»الــــشــــغــــف بـــجـ
الكالسيكي«، و»السفر في تكوين األشكال«، 
صغي«، وهي تشير إلى بحثه في 

ُ
و»العن ت

أكــثــر مـــن مــســتــوى؛ عــالقــة الــكــتــابــة الــعــربــيــة 
القديمة بالصورة باعتبارها وحدة تعبيرية، 
وارتباطه بالجسد من جانب وبالطبيعة من 
جــانــب آخـــر، وهــو مبحث يــقــود إلــى العالقة 
ــان في  ــّدس، حــيــث اإلنــــســ ــ ــقـ ــ بـــن الـــحـــرف واملـ
االمتثال  ورقصه هو تجسيد  له 

ّ
وتنق سيره 

ــل لـــوجـــوده، فــأتــى الــخــط تعبيرًا 
ّ
لــإلــه وتــمــث

عنها.
غيرها  عن  العربية  في  الحرف  يختلف  كما 
ــــوي، ألنــــــه شــكــل  ــطـ ــ ــن الــــلــــغــــات، بـــحـــســـب مـ ــ مـ
ــود عــبــر اتــصــال  تــعــبــيــري عـــن وحـــــدة الــــوجــ
الــجــســد بــالــكــون واملـــــادة بــالــفــكــرة والــحــّســي 
بــالــغــيــبــي، وفـــي حــضــور هـــذه الــفــكــرة ثــم في 

ق مساحات جديدة للعمل.
ّ
تفكيكها تتخل

الحمراء، ويعلن حالة التأهب القصوى )صدرت 
طبعة الرواية األولى عام 2004(.

الرواية متعبة، ربما هذا سرها الجميل، فرغم 
ســالســة الـــســـرد، إال أنـــك تــلــهــث وراء املــعــنــى، 
وتستنطق كل جملة في فضائه السهل املمتنع. 
الـــتـــي يستعملها  فـــــواز حــــــداد،  هــــذه شــيــفــرة 
ليبقى  الــقــارئ،  منبها  ويستفز،  يحفز  عـــادة، 
مــتــيــقــظــا، يــلــتــقــط الــلــفــتــة الـــذكـــيـــة، والــلــمــحــة 
بن  والتماهي  املتالحقة،  والنقالت  امللغومة، 
املسلمات. إزاء  والــشــكــوك  والــخــيــال،  الحقيقة 

خاتمة،  عــن  يبحث  الــلــغــز،  السيناريو  بينما 
لــيــضــع الــنــهــايــة، نــهــايــة تــجــيــب عــلــى الكثير 
الــروايــة، يحمل ثقلها، ويربط بن  من أسئلة 
زمنيها املتوهم والحقيقي، قد يدركه التعب، 
شِعر بصعوبة 

ُ
ت زلــقــة،  منعطفات  يدخل  وقــد 

ما يسترد  السيناريو سرعان  أن  إال  الــعــودة، 
الى  بالرواية  يعود  تامة  وبحرفية  عنفوانه، 
مربع األحداث، والخروج الى نهاية مفتوحة. 
املـــؤكـــد أنـــهـــا لــيــســت بـــالـــروايـــة الـــتـــي تــقــرأهــا 

لالسترخاء قبل النوم. 
أما الشخصيات، التي تقود الحدث، وتتفاعل 
مــعــه. فــيــقــدمــهــا لــنــا فــــواز حــــداد كــمــا هـــي في 

وضعفها  وشــرهــا  ونفاقها  بعريها  الــحــيــاة، 
وجــمــالــهــا وطيبتها  ونـــزواتـــهـــا  وشــهــواتــهــا 
وهشاشتها، ينتزعها من الحياة ويطلقها في 
الخير والشر،  الرواية. خليط من متناقضات 

يكسر قاعدة األبيض واألسود. 
ت« غرام 

ّ
أم كلثوم، رغم أنها وإن كانت »استغل

رامي والقصبجي بها، إال أن ذلك كان من أجل 
غرام كبير، غرام الفن العظيم. »لطيفة« اللطيفة 
الفقيرة املقهورة، ضحية املجتمع. رشوم رغم 
كل حيله، إال أن له وجها آخــر، وجــه العاشق 
املطرود من جنة الحب. وحتى م.ع، الــذي بدا 
كرئيس لعصابة مافيا، وعضوًا أساسيا في 
حلقة الفساد، كان بريئا يوما، حن كان شابا 
يــافــعــا فــقــيــرًا أتـــى مــن الــقــريــة ووقـــع فــي مطب 
االنتهازية، بعدما انتشله قريبه ل.ع، ووضعه 
عــلــى مــســار الــفــســاد. أمـــا األعــمــى، الشخصية 
الفهم  املــخــيــفــة، فبقيت عــصــيــة عــن  املــحــايــدة 

والتطويع، هل كان القدر املتحكم بهم؟ 

مسارات الريشة الثملة

بانيبال 61 الرواية العراقية اليوم

مساء  من  السادسة  عند  القصير  للفيلم  الدولي  باريس  مهرجان  أيام  تنطلق 
التاسع من أيار/ مايو وتتواصل حتى 12 منه في صالة مسرح/ سينما 13. يعرض 
خالل التظاهرة خمسون فيلمًا من بلدان مختلفة تمثل المزاج السائد اليوم في 

مواضيع وطريقة إخراج األفالم القصيرة.

يحاضر األكاديمي صفوان المصري )الصورة(، عند السادسة من مساء 8 أيار/ مايو 
االستثناء  فهم  كتابه  حول  القاهرة،  في  الفلمنكي  الهولندي  المعهد  في 
التونسي والذي يتطرّق فيه إلى العوامل التي ساهمت في اختالف تجربة 2011 

في تونس عن نظيراتها في البالد العربية.

في  التجريب  لمسرح  الوطني  المهرجان  لـ  والعشرون  الثانية  الــدورة  تتواصل 
مدنين التونسية حتى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة عروض مسرحية من الجزائر 
فراشة  مصير  مونودراما  المشاركة  العروض  من  والكاميرون.  العاج  وساحل 
اإلفريقي والمسرح،  الرقص  التظاهرة ورشتين في  الرمادي، كما تنظم  لفريال 

ويختتم المهرجان بعرض خوف لـ فاضل الجعايبي وجليلة بكار )الصورة(.

آرت  ليتيسيا  غاليري  في  )الصورة(  بدري  أحمد  المصري  الفنان  معرض  يتواصل 
غاليري في بيروت، حتى 16 حزيران/ يونيو المقبل، تحت عنوان ألفاظ منحوتة. 
حول  أسئلة  طرح  إعادة  بهدف  المألوفة  باألشياء  عالقتنا  في  المعرض  يبحث 

فاعلية هذه األخيرة ومكانتها الحقيقية في حياتنا اليومية.

لندن ـ العربي الجديد

بعدما خصصت عددها السابق، الستن، 
لــلــوقــوف عــنــد تــجــربــة الـــروائـــي والــكــاتــب 
املـــصـــري الـــراحـــل عـــالء الـــديـــب، تخصص 
مــجــلــة »بــانــيــبــال« عـــددهـــا الــجــديــد مللف 
يحمل  حيث  املعاصرة،  العراقية  الــروايــة 
ملفها األساسي عنوان »رحلة في الرواية 
املجلة  الــتــنــويــه بأهمية  الــعــراقــيــة«. ومـــع 
وريادتها في تقديم األدب العربي بشكل 
مثابر لقارئ اللغة اإلنكليزية منذ سنوات 
للرواية  الفائض  الحضور  أن  إال  طويلة؛ 
في أعدادها قد يوصل رسالة خاطئة عن 

اإلبداع العربي اليوم. 
يــتــضــّمــن مــلــف »الـــروايـــة الــعــراقــيــة« أربــع 
ــقــــاد عــــراقــــيــــن هـــــــم؛ فـــاطـــمـــة  ــنــ مـــــقـــــاالت لــ
الباحثة واألكاديمية  تقدم  املحسن حيث 
»دروب  لرواية  مراجعة  لندن،  في  املقيمة 
الــفــقــدان« للكاتب عــبــد الــلــه صــخــي تحت 
ــثــــورة«، أمــا  عـــنـــوان »تــراجــيــديــا مــديــنــة الــ
حسن الــســكــاف، صــاحــب كــتــاب »الــروايــة 
العراقية.. صورة الوجع العراقي«، فيتابع 
فكرته في عالقة السرد في بالده بالتاريخ 
السياسي قبل وبعد سقوط نظام البعث 
في مقال بعنوان »انبثاق الرواية العراقية 
من رحم الكارثة«، في حن يكتب عبد الله 
إبــراهــيــم عــن »الـــروايـــة الــعــراقــيــة وتــحــّول 

الهويات السردية«.
مترجمة  مقتطفات  أيضا  يتضمن  امللف 
من رواية عبد الله صخي »دروب الفقدان« 
ترجمها بول ستاركي، و»الهاوية« لساملة 
 
ً
وفصال قــعــوار،  سميرة  ترجمتها  صالح 

لــضــيــاء جبيلي بترجمة  »املــشــطــور«  مــن 
ياسمن حنوش، ومن رواية زهير الهيتي 
غنوة حايك،  بترجمة  األميركي«  »الغبار 
ومقتطفا من عمل حميد العقابي »القالدة« 
ــد ســاهــم  ــ بــتــرجــمــة رافـــائـــيـــل كــــوهــــن، وقـ
جوناثان رايت بترجمة مقتطف من رواية 
ــودان«، وآخـــر  ــســ مــحــمــد حـــيـــاوي »بــيــت الــ
مـــن عــمــل أحــمــد ســـعـــداوي »الــطــبــاشــيــر«.
ــدد أشـــــــارت إلـــــى خــيــار  ــعــ افـــتـــتـــاحـــيـــة الــ
موضوع امللف بقولها إن »املجلة كانت 
قــد خصصت أكــثــر مــن مــلــف عــن األدب 
الـــعـــراقـــي بــشــقــيــه الـــســـردي والــشــعــري، 
تركز  أن  لت 

ّ
العدد فض هــذا  ولكنها في 

لتقديم  فقط  الشعر،  دون  الــروايــة  على 
ــاذج الـــجـــيـــدة مــــن الــــروايــــة  ــمـ ــنـ بـــعـــض الـ
العراقية. وفي هذا السياق فإن أربعة من 
النقاد العراقين يكتبون عن أن الكاتب 
الــعــراقــي فــي هــذه األيـــام بــات يعبر عن 

فيريري عمل »الطابور« للمصرية بسمة 
عــبــد الــعــزيــز، وقــــّدم بيتر كــالــو قــــراءة في 
ــة »الــتــحــري حــنــش« لــلــمــغــربــي عبد  ــ روايـ
ــا ســـوزانـــا طــربــوش  ــه حـــمـــدوشـــي، أمــ ــ اإللـ
فكتبت عن رواية »فرانكشتاين في بغداد« 
للعراقي أحمد سعداوي، وتناولت بيكي 
مــادوك روايــة »كل املعارك« لألردني معن 
أمــا فالنتينا فينة فكتبت عن  أبــو طالب، 
الـــرب ســروري  اليمني حبيب عبد  روايـــة 
»ابــنــة ســوســلــوف«، كــمــا نــجــد حــــوارًا مع 
الكاتب العراقي لؤي عبد اإلله حول عمله 
»كــومــيــديــا الــحــب اإللـــهـــي«، فيما راجــعــت 

سونيال مــوبــائــي كــتــاب زهــيــر الــجــزائــري 
وقــّدم صالح  واملدينة«،  الذاكرة  »النجف، 
جواد الطعمة قراءة في »موسوعة السرد 

العربي« لعبد الله ابراهيم. 
الــعــدد، فيأتي من  أمــا حضور الشعر فــي 
خـــالل قــصــائــد لــلــشــاعــريــن، املــغــربــي عبد 
والليبي  ديماي،  تيم  بترجمة  زريقة  الله 
نفسه  الشاعر  بترجمة  الطويبي  عاشور 
ــر الـــبـــريـــطـــانـــي  ــاعــ ــع الــــشــ ــ وبــــالــــتــــعــــاون مـ
جيمس بيرن )ال تتجاوز مساحة قصائد 
الــشــاعــريــن وصــورهــمــا الـــــ12 صــفــحــة، في 
200 صــفــحــة خصصتها  حـــوالـــى  مــقــابــل 

املجلة للمواد املتعلقة بالرواية(. 
ــي  ــراقــ ــعــ ــب األكــــــاديــــــمــــــي الــ ــتــ وأخـــــــيـــــــرًا كــ
املــتــخــصــص فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع ســامــي 
لــقــاءه بعالم  مــقــااًل يستعيد فيه  زبــيــدة 
االجــتــمــاع الــعــراقــي فــالــح عــبــد الــجــبــار، 
الـــذي رحــل فــي شــبــاط/ فبراير املــاضــي، 
ــه  ــتـ ــربـ ــجـ ــد جــــــانــــــب مـــــــن تـ ــ ــنـ ــ ــــف عـ ــوقـ ــ ــتـ ــ يـ

األكاديمية والثقافية.

نفسه، من خالل الرواية وليس الشعر«.
لم يقتصر حضور الرواية في بانيبال 61 
على ملف الــســرد الــعــراقــي، فــالــعــدد يفرد 
مــســاحــة لــفــصــول مــتــرجــمــة مـــن روايـــــات 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة املـــرشـــحـــة لــــ »جـــائـــزة 
نجد  2018، حيث  لــعــام  العربية  الــبــوكــر« 
مقاطع من »زهور تأكلها النار« للروائي 
أمـــيـــر تــــاج الـــســـر مـــن الــــســــودان بــتــرجــمــة 
بـــول ســتــاركــي، و«حــــرب الــكــلــب الــثــانــيــة« 
الله من فلسطن بترجمة  إلبراهيم نصر 
نانسي روبرتس، و»ساعة بغداد« لشهد 
الراوي من العراق بترجمة لوك ليفغرين، 
من  الـــشـــوفـــا  لــولــيــد  الـــشـــواهـــد«  و»وارث 
ــغ،  ــ ــانـ ــ ــن أويـ ــ ــتـــرجـــمـــة ويــــــن جـ فـــلـــســـطـــن بـ
و»الــخــائــفــون« لديمة ونـــوس مــن سورية 

بترجمة جوناثان رايت.
ــــاب مـــراجـــعـــات الـــكـــتـــب، فـــقـــد ركــــزت  فــــي بـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــال روائـ ــ ــمـ ــ ــاالت عـــلـــى أعـ ــ ــقــ ــ مـــعـــظـــم املــ
فكتبت كلير روبرتس عن روايــة إبراهيم 
الله »أعــراس آمنة«، وتناولت الورا  نصر 
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من حي »كوم الغراب« جنوب القاهرة، عام 2000 )مروان نعماني(

سيروان باران )أكريليك على قماش(

من المعرض

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

محمد هاشم عبد السالم

 
ً
ممثلــة عملهــا  بعــد 
مخــرج،  وُمســاعدة 
إلــى  انتقلــت ريــم صالــح 
فيلمهــا  لتحقيــق  الكاميــرا،  وراء 
الوثائقــي األول »الجمعّيــة« )2018( 
طــرح  مــن  تمّكنــت  بــه،  كمخرجــة. 
الســينمائي  الوســط  فــي  اســمها 
 

ّ
»مخرجة واعدة«. استحق العربي كـ
بصبــر  عليــه  عملــت  الــذي  الفيلــم، 
ودأب لـــ7 أعــوام، أن ُيعــرض، للمــرة 
األولــى دولًيــا، في قســم »بانوراما«، 
فبرايــر/   25 ـ   15( الـــ68  الــدورة  فــي 
برلــن  »مهرجــان  لـ  )2018 شــباط 
الســينمائي )برلينالــه(«، علًمــا أنــه 
فــي  الوحيــد  العربــي  الفيلــم  كان 

القسم نفسه.  
الفكــرة جديــدة، وغيــر ُمنتشــرة فــي 
لكنهــا ضاربــة  جتمعــات، 

ُ
امل غالبيــة 

صميــم  فــي  العميقــة  بجذورهــا 
دة:  تعدِّ

ُ
جتمــع املصــري بطبقاته امل

ُ
امل

ريــم  جعلتهــا  التــي  »الجمعيــة«، 
صالــح نــواة عملهــا. أمــا »الجمعية« 
أفــراد  مجموعــة  عــن  عبــارة  فهــي 
املــال  بعــض  ادخــار  علــى  فقــون 

ّ
يت

يرتكــز  بترتيــب  لهــم  ملنحــه  مًعــا، 
ا أن  علــى حاجاتهــم. لــذا، كان منطقّيً
م املخرجــة أفــراد هــذه الجمعية،  قــدِّ

ُ
ت

واالحتياجــات.  األنمــاط  ُمختلفــي 
ــا أن تختار أدنى 

ً
ــا أيض وكان منطقّيً

الطبقــات فــي الســلم االجتماعــي، إن 
كان مفهــوم الطبقــات، ال ســيما فــي 
مصر، ال يزال موجوًدا، وأن تتخذ من 
أحد أكثر األحياء الشعبية بؤًسا في 
عاصرة، وهو حي »روض 

ُ
القاهرة امل

ــا تــدور فيــه األحــداث.
ً
الفــرج«، مكان

، كونهــا 
ً
افتتاحيــة الفيلــم قويــة فعــا

تلــك  علــى  خــاص،  بشــكل  فنــا،  عرِّ
ُ
ت

كل  ــت 
ّ
احتل التــي  الشــخصيات، 

زمنيــة  مســاحات  منهــا  واحــدة 
فنا  عرِّ

ُ
ُمتفاوتة في زمن الفيلم، كما ت

على خلفياتها اإلنسانية. عدد أفراد 
الجمعيــة املختاريــن فــي الفيلــم 10، 
 واحد منهم ُيساِهم بـ10 جنيهات 

ّ
كل

ذلــك، يحصــل  بعــد  مصريــة يومّيــا. 
كل واحــد منهــم، عندمــا يحن دوره، 
على 3000 جنيه شهرًيا )170 دوالرًا 

أميركيًا تقريًبا(. 
يكشــف  احتياجاتهــم،  ســردهم  مــع 
ة: ُهناك من يرغب  الفيلم كم هي ُمِلحَّ
فــي شــراء كســاء ألطفالــه قبــل العيد، 
ومن ترغب في طاء املسكن من أجل 
زواج االبــن، ومــن يريــد شــراء بعــض 
البضائــع ملتجــره، ومــن تســعى إلــى 
األطفــال«،  »ريــاض  بـ ابنهــا  إلحــاق 
إلــخ. هــذه كلهــا ضروريــات حياتيــة 
بالنســبة  ال غنــى عنهــا، خصوًصــا 
إلــى أنــاٍس يعيشــون في حّي شــعبي 
 في 

ٌ
ذهل كامن

ُ
غارق في الفقر. لكن امل

اشــتراك الصبيــة ُدنيا فــي الجمعية، 
املبلــغ  علــى  للحصــول  وشــجارها 
باكــًرا، كــي تتمّكــن مــن إجــراء عمليــة 

ا.
ً
ضح الحق

ّ
ختان، كما يت

بتقديمهــا ورصدهــا فكــرة الجمعية 
صالــح  ريــم  مــت  قدَّ وشــخصياتها، 
ر الفنــي الــذي ال يســتطيع أحــٌد  بــرِّ

ُ
امل

همهــا باالفتعــال: تذهــب 
ّ
معهــا أن يت

وترصــد  البائــس،  الحــي  ذاك  إلــى 
حياة األفراد/ الشخصيات الغارقن 
أمــراٍض  فــي  واملقيمــن  الفقــر،  فــي 
دون  مــن  دائمــة.  ومشــاكل  ُمزمنــة 
منتصفــه،  الفيلــم  بلــوغ  ومــع  شــّك، 
فحســب،  بريقهــا  الفكــرة  تفقــد  لــم 

ــا، ولــم 
ً

بــل اســتنفدت أغراضهــا أيض
 علــى كتفيهــا 

َ
تُعــد صالحــة لتحِمــل

مــّدة العمــل، البالغــة 80 دقيقــة. لــذا، 
خِرجة نفســها تنزلق ـ بوعي 

ُ
فت امل

ْ
أل

أو مــن دون إدراك تــام، وفــي فتــرات 
كثيــرة ـ إلــى َمشــاِهد ال تمــُت بصلــة 
ضيــف 

ُ
ت وال  الرئيســية،  الفكــرة  إلــى 

الشــخصيات،  علــى  جديــدة  أبعــاًدا 
األمثلــة  تعميقهــا.  فــي  ســاهم 

ُ
ت وال 

عديدة، وكان مطلوًبا التعامل معها 
»ُمونتاجًيــا« بقســوة وصرامة أكبر، 
خصوًصــا تلــك التــي يبــدو واضًحــا 
الســياق،  فــي  حشــًرا  ُحِشــرت  أنهــا 
ــا، فقــط لنيــل 

ً
قِحَمــت عليــه الحق

ُ
أ أو 

األمثلــة:  تلــك  أحــد  بهــا.  مــا  إعجــاٍب 
دنيــا  الصبيــة  فيــه  تــروي  مشــهد 
لصبيــة  الختــان  عمليــة  تفاصيــل 

ها.
ّ
أخرى في مثل ِسن

جلــي  بشــكٍل  البــارزة  األشــياء  مــن 
فــي »الجمعيــة«، افتتــان ريــم صالــح 
اختارتهــا  التــي  بالشــخصيات 
كاميرتهــا.  والتقطتهــا  وقّدمتهــا 
للتصويــر،  الطويلــة  األعــوام  فمــع 
وُمعايشــتها أبنــاء هــذا الحــّي، حيث 
وعاشــت،  ونشــأت  والدتهــا  ُوِلــَدت 
لبنــان،  إلــى  وســفرها  زواجهــا  قبــل 
كان طبيعّيــا أن تنشــأ عاقة حميمة 
بينها وبن شخصياتها. لكن، لتلك 
العاقــة جانــب ســلبي واضــح، كمــا 

إلــى ذلــك وفــرة  ذكرنــا. ولــو أضفنــا 
غرية من 

ُ
رة، وامل صوَّ

ُ
املادة الفيلمية امل

دون شــك، يتبّن كم كان عســيًرا عدم 
وبمصائرهــا  بالشــخصيات  ــر 

ّ
التأث

حــّد االفتتــان، وصعوبــة التخلي عن 
كثيٍر مما ال لزوم له.

طيلــة  اكتفــت  أنهــا  األكبــر  شــكلة 
ُ
وامل

الشــخصيات  برصــد  األعــوام  تلــك 
توضيــح  ُمحاولــة  دون  مــن  فقــط، 
النحــو،  هــذا  علــى  أســباب معيشــتها 
عيوبهــا،  علــى  الضــوء  تســليط  أو 
ومــن بينهــا الرضــى الذليل والتســليم 
لفهــم  الســلبي  والــدور  بالقــدر،  التــام 
الديــن، وانعــدام أي مظهــر مــن مظاهــر 
 البطات 

ّ
، وهن

ً
التمّرد. فالنســاء، مثا

وأصحــاب  الفيلــم  فــي  الحقيقيــات 
فيــه،  البــارزة  واملســاحات  األدوار 
مــا  لــكل  تــام  فــي خنــوٍع  ُمستســلمات 
 من أعمال شــاقة، وأحمال 

ّ
يجــري لهــن

 
ّ
بتطليقهــن أو  الرجــال،  بثقلهــا  ينــوء 
احتــرام  أو  حقــوق  دون  مــن   

ّ
ورميهــن

 أو للمرض. 
ّ
ألية مشاعر أو لكبر السن

ــه، تبدو الشــخصيات معروفة 
ّ
لهــذا كل

ترك لرصد 
ُ
ومتداولة في أفام كثيرة، ت

تلــك األنمــاط، فــي مثــل هــذه الظــروف. 
شــخصيات ُســرعان مــا ننســاها، مــن 
دون املضــي إلــى مــا هــو أبعــد وأعمق. 
ــا 

ً
وفق ـ  تشــأ  لــم  املخرجــة  أن  حتــى 

تأثيــر  أي  بــرز 
ُ
ت أن  ـ  الفنــي  لخيارهــا 

للتحــّوالت السياســية العاصفــة التــي 
املاضيــة  األعــوام  فــي  مصــر  عرفتهــا 
تلــك، ُمكتفيــة بإشــارات ُمقتضبــة جًدا 

إليها، تدل على ُمرور الزمن فقط.

»الجمعية« لريم صالح
فكرة جديدة بُمعالجة قديمة

دنيا في »الجمعية« لريم صالح )الملف الصحافي للفيلم(

فانسان ليندون )الموقع اإللكتروني للفيلم(

جان ـ لوك غودار )فيسبوك(

فانيسا بارادي )الموقع اإللكتروني للفيلم( من »ترانزيت« لكريستيان بيتزولد )فيسبوك(

26

ــل »En Guerre«، للفرنســي ســتفان بريزيــه )1966(، فــي أحــوال 
ّ
يتوغ

إنســانية مرتبطــة بيوميــات عّمــال يواجهــون أحد أســوأ التحّديات املمكنة 
فــي حياتهــم: إغــاق املصنــع الــذي يعملــون فيه. فرغــم التضحّيــات املالية 
ــن مــن تحقيقهــا 

ّ
الجّمــة التــي قامــوا بهــا، فــي مقابــل أربــاح قياســية تمك

ــف عــن العمــل، 
ّ
 أن إدارة »مصنــع بيــّران« قــّررت التوق

ّ
صاحــب العمــل، إال

نتهكة من ِقَبل اإلدارة 
ُ
و»اإلغاق التام« للمصنع. لذا، وبسبب االتفاقات امل

ر 1100 عامــل فــي املصنــع، بقيــادة الناطــق  ــذة، ُيقــرِّ
َّ
نف

ُ
ووعودهــا غيــر امل

باســمهم لوران أماديو )فانســان ليندون( مواجهة القرار األخير، والقيام 
ى املحاوالت املمكنة إلنقاذ عملهم.

ّ
بشت

إنــه الفيلــم الـــ8 للمخــرج والسيناريســت واملمثــل بريزيــه، الفائــز بجائــزة 
»اآلنســة شــامبون«  عــن  اقتبــاس  أفضــل  فئــة  فــي  الفرنســية  »ســيزار« 
 تعاون مع فلورانس فينيون على اقتباسه عن رواية بالعنوان 

ْ
)2009(، إذ

نفســه للكاتــب الفرنســي إيريــك هولــدر، صــادرة عــام 1996. جديــده هــذا 
ُيشــارك فــي املســابقة الرســمية للــدورة الـــ71 )8 ـ 19 مايــو/ أيــار 2018( 

ملهرجان »كاّن«.

ل 
ّ
بحسب املخرج الفرنسي السويسري جانـ  لوك غودار )1930(، يتشك

ا في املســابقة الرســمية  »كتاب الُصورة« ـ الذي ُيعرض للمرة األولى دولّيً
للــدورة الـــ71 )8 ـ 19 مايــو/ أيــار 2018( ملهرجــان »كاّن« ـ مــن 6 أقســام، 
عتبــر الـــ5 األولــى منهــا بمثابــة »مقّدمــة طويلة«، كما قال غــودار في نصٍّ 

ُ
ت

ــا مــا يلي: »كما لــو أنه قبل رؤية اليد، نرى 
ً
لــه بعنــوان »فيضانــات«، ُمضيف

بشــكل منفصــل األصابــع الـــ5«، بينمــا القســم الـــ6 »نــوع مــن الخرافة« عن 
ــا: »ال شــيء ســوى الصمــت. ال شــيء 

ً
»ثــورة كاذبــة«. يكتــب غــودار أيض

سوى أغنية ثورية«.
بعــد عــام واحــد علــى »حضــور« غــودار فــي مهرجــان »كاّن« نفســه، عبــر 
حكايــة آن فيازيمســكي، املكتوبــة فــي نــّص ســردي بعنــوان »بعــد عــام«، 
واملنقولة إلى الســينما بفضل املخرج الفرنســي ميشــال هازانافيسيوس 
بعنوان »الرهيب« )قصة غودار وحبيبته فيازيمســكي وثورة مايو/ أيار 
68 في باريس(، يأتي غودار عبر فيلم جديد له، ملناقشة تبّدالت ملتبسة 
ــًزا على العالم العربي خال عام 

ِّ
ــدة لراهــن غــارق في ارتباكاته، ُمرك

ّ
ومعق

2017، عبر ُصور وثائقية ومشاهد متخّيلة.

يختــار الفرنســي يــان غونزاليــس )1977( باريــس فــي ســبعينيات القرن 
ر  قرِّ

ُ
دعى آن )فانيسا بارادي(، ت

ُ
الـ20 لسرد حكاية ُمنتجة أفام إباحية ت

ية العثور 
ّ
، متمن

ً
ل النــوع الســينمائي الــذي عملت فيه طويا بــدِّ

ُ
ـ فجــأةـ  أن ت

علــى مشــروع أكثــر طموًحــا، وعلــى نــص ســينمائي مختلــف تماًمــا عمــا 
اعتادت اختياره، كي تبدأ مساًرا مهنًيا جديًدا في حياتها. وهذا التغيير 
ناتج من رغبتها في الحصول على رعاية صديقتها لويس )كات موران( 
ورضاهــا وتأييدهــا. تلتقــي مخرًجــا ُيدعــى أرشــيبالد )نيكــوال مــوري(، 
وتبــدأ العمــل معــه فــي املجــال الجديــد. لكــن مشــاريعها »املقبلــة« تتعّرض 
ب قاتــل متسلســل فــي تعطيلهــا، بعــد أن   يتســبَّ

ْ
ملشــاكل وتحّديــات، إذ

يهاجم »أنصار« أعمالها.
شــارك فــي إطــاق 

ُ
املغنيــة واملمثلــة الفرنســية فانيســا بــارادي )1972( ت

الفيلــم الجديــد هــذا فــي املســابقة الرســمية للدورة الـــ71 )8ـ  19 مايو/ أيار 
 Bing ــا، فيلم آخر بعنوان

ً
2018( ملهرجــان »كاّن«. ولهــا، عــام 2018 أيض

Bang لسيســيليا ُرْوو، ُيفترض أن تبدأ عروضه التجارية الفرنســية في 
5 سبتمبر/ أيلول املقبل.

توّغل في بيئة 
مصرية فقيرة لتبيان 

أحوال بعض ناسها

نديم جرجوره

بــن ماضــي االحتال النازي لفرنســا 
الثانيــة  العامليــة  الحــرب  وأجــواء 
)1939 ـ 1945(، وراهــن العالــم املتبــّدل 
األملانــي  املخــرج  يحــاول  واملرتبــك، 
إيجــاد   )1960( بيتزولــد  كريســتيان 
مشــترٍك ســينمائي، درامًيــا وجمالًيــا 
ل 

ّ
وفنًيــا، لقــراءة حالــة إنســانية، تتمث

 ،)2018( »ترانزيــت«  ففــي  بالهجــرة. 
مــن  يفــّرون  أنــاٍس  مســارات  يتابــع 
طة على باد 

ّ
جحيم الفاشــيات املتسل

هجــرة  إلــى  ويســعون  ومجتمعــات، 
املدينــة  عبــر  األميركيــة،  القــارة  إلــى 

الفرنسية مارسيليا. 
 فــي أن هــؤالء األفــراد 

ٌ
املفارقــة كامنــة

تلــك  فــي  اليــوم  يظهــرون  أنفســهم 
أنهــم  رغــم  الفرنســية،  املدينــة 
يجتهدون إلنقاذ حيواتهم من أنظمة 

املقارنــات  أن  غيــر  قديمــة.  فاشــية 
تكشف تشابهات بن فاشيات األمس 
ــا وتعذيًبــا 

ً
ب عنف ســبِّ

ُ
واليــوم، التــي ت

يبغــون  ألنــاٍس  قــات 
ّ
وتمز وقســوة 

ا وحياة هانئة.
ً
 واطمئنان

ً
سكينة

غــٍد  أجــل  مــن  الفاريــن  أولئــك  بــن 
أفضــل، هنــاك األملانــي غيــورغ، الــذي 
ينتحل شــخصية كاتب ُيدعى فيدال، 
ينتحر كي ال يبقى أسير مضطهديه. 
يســتفيد غيــورغ من تأشــيرة الدخول 
فيــدال.  يحملهــا  التــي  املكســيك،  إلــى 
ُيغــرم  عندمــا  يتبــّدل  شــيء   

ّ
كل لكــن، 

بشــكٍل  الباحثــة  الغامضــة،  بمــاري 
يائــس عــن رجٍل تحّبه، ولن تغادر من 

دون العثور عليه.
بعــد بــدء العــروض التجارية األملانية 
»ترانزيت«، ترّددت مفردة »أشــباح«  لـ
ــا 

ً
فــي مقــاالت نقديــة مختلفــة، انطاق

األفــام  أبــرز  بعــض  اســتعادة  مــن 

بيتزولــد،  لكريســتيان  الســابقة 
 )2012( »باربــرا«  خصوًصــا 
كانــا  اللذيــن   ،)2014( و»فونيكــس« 

سبب شهرته في فرنسا.
بيتزولــد  يتنــاول  »باربــرا«،  فــي 
ســيرة طبيــٍب أملاني مــن »الجمهورية 
الديمقراطية األملانية« )أيام االنقسام 
األملانــي بــن شــرقية وغربيــة(، يجــد 
مــأوى لــدى ســيدة تدعى نينــا هوس، 
إلــى  اللجــوء  مــن  تمّكنــه  بانتظــار 
الغــرب. وفــي »فونيكــس«، هناك امرأة 
ُمشــّوهة، تنجــو مــن املحرقــة النازيــة: 
»دائًمــا، يعشــق هــذا املخــرج تصويــر 
بــن  تتجــّول  شــخصيات  األشــباح. 
مختلفــة،  وأنظمــة  عديــدة  حقبــات 
وبــن  ــي، 

ّ
والتخف الشــرعية  وبــن 

ــاد 
ّ
نق أجمــع  كمــا  واملتخّيــل«،  الواقــع 

إلــى أن أشــباح  أملــان، أشــار بعضهــم 
»وجــوه  فــي   

ٌ
منعكســة »ترانزيــت« 

ثبوتيــة«.  أوراق  دون  مــن  الجئــن 
والفيلــم )تبــدأ عروضــه الفرنســية في 
25 إبريــل/ نيســان 2018( نتــاج رهاٍن 

»محفوف باملخاطر« لكنه »ناجح«.
بيتزولــد  كريســتيان  أن  ُيذكــر 
اقتبــس فيلمــه عــن روايــة بالعنــوان 
نفســه للكاتبــة األملانيــة آنــا ســيغرز 
عــام 1944،  ـ 1983(، صــادرة   1900(
ومستوحاة من التجربة الشخصية 
للكاتبــة: بدافــع فرارهــا مــن النازين 
عام 1941، تمّر الكاتبة في مرسيليا 
فــي  املكســيك.  إلــى  ســفرها  أثنــاء 
مــن   

ّ
كل تلتقــي  الفرنســية،  املدينــة 

شــيء،   
ّ

كل عــن  ــي 
ّ
التخل علــى  جبــر 

ُ
أ

نجاتهــم  ــق 
ّ
تتعل الذيــن  مثلهــا، 

بالحصــول على تأشــيرة دخول إلى 
إحدى دول األميركيتن.

»ترانزيت« لكريستيان بيتزولد: أشباح الماضي

     جديدةأفالم

أخبار

بعد 7 أعوام من 
العمل، قّدمت 

ريم صالح فيلمها 
الوثائقي األول 

»الجمعية«، في 
الدورة األخيرة 

لـ»مهرجان برلين 
السينمائي« )2018(، 

الذي رافقت فيه 
نساًء يعشن في حي 

»روض الفرج« في 
القاهرة، متابَِعًة 

أحوالهّن المتنّوعة

»حرب« للفرنسي ستفان بريزيه

»كتاب ُصورة« لجان ـ لوك غودار

»سّكين في القلب« ليان غونزاليس وثائقي عن بانكسي
أنجز اإليطالي ماركو 

بروسيربيو »الرجل الذي 
سرق بانكسي«، وهو وثائقي 

يتناول مسألة إزالة رسوم 
»غرافيتي« البريطاني  فنان الـ
بانكسي )هويته األصلية ال 

تزال مجهولة( عن جدران 
مدينة بيت لحم في فلسطني 

ة وبيعها، في قّصة 
ّ
املحتل

»تمزج عالم الفن بالسياسة في 
منطقة الشرق األوسط، بهدف 

إضفاء طابع إنساني على 
منطقة يجتاحها العنف«.

ُيذكر أن بانكسي يعمل بشكل 
سّري، وهو سافر إلى بيت لحم 

عام 2007، ورسم 6 صور 
ز الفيلم على عمل 

ّ
هناك. ُيرك

واحد له: حمار مرسوم باللون 
األسود، وجندي إسرائيلي 

ق بأوراقه، في إشارة 
ِّ
ُيدق

ساخرة لألمن املتشّدد الذي 
تفرضه إسرائيل. وأثارت 

اللوحة استياء وغضًبا شديدين 
لدى سلطات االحتال حينها. 

التقى بروسيربيو )يؤّدي 
دوًرا رئيسًيا في الفيلم( وليد 

)سائق سيارة أجرة والعب 
كمال أجسام هاٍو(، الذي ساعد 

رجل أعمال محلي ثري بإزالة 
العمل الفني، وعرضه للبيع 

بمبلغ 100 ألف دوالر أميركي.
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على الموقع األلكتروني
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رياضة

سيغيب ظهير أتلتيكو مدريد خوانفران توريس 
عن ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري األوروبي 
الخميس أمام أرسنال اإلنكليزي بسبب إصابته 

في أوتار ركبته اليسرى التي تعرض لها في 
مباراة ريال بيتيس في الدوري اإلسباني. ورغم 
أن الجهاز الطبي لم يحدد مدة تعافي خوانفران 

وال درجة إصابته وتأكيده فقط أنهم سيواصلون 
متابعة حالة الاعب، فإن مثل هذا النوع من 
اإلصابات يتطلب 10 أيام على األقل لتخطيه.

ألغيت مباراة في الدوري البوليفي لكرة القدم 
بن فريقي ويلسترمتان وأونيبرستاريو بطلب 

من الفريق األخير، وذلك بسبب إصابة خمسة 
من العبيه حينما كان خاسرًا بسباعية نظيفة، 

خاصة وأنه توجه للمباراة بـ11 العبًا وكلهم من 
الشباب. وكان نزاع يتعلق برواتب العبي الفريق 

األول أجبر إدارة الفريق على اتخاذ هذا القرار. 
ووصف جوتييريث تصرفات العبي الفريق األول 

»املتوحشة والتعسفية«. بـ

ستقام بطولة كأس العالم للمكفوفن في مدينة 
مدريد اإلسبانية من 7 إلى 17 يونيو/حزيران 

املقبل بمشاركة 16 من أفضل املنتخبات من 
بينهم املنتخب اإلسباني والبرازيلي، الذي 
سيدافع عن اللقب الذي أحرزه منذ 4 أعوام. 

وتستضيف مدريد البطولة في مدرسة »القلب 
املقدس« في مدريد، وألول مرة ستضم البطولة 

16 فريقًا بداًل من ثمانية منتخبات و12 منتخبًا 
في النسخ املاضية من البطولة.

اإلصابة ُتبعد خوانفران 
عن أتلتيكو مدريد في 

مواجهة أرسنال

إلغاء مباراة في الدوري 
البوليفي لكرة القدم 

بعد إصابة 5 العبين

مشاركة 16 منتخبًا 
في بطولة كأس العالم 

للمكفوفين

قادت الالعبة 
المتألقة مارتا 
فييرا دا سيلفا 
منتخب البرازيل 
للسيدات 
للتتويج بلقب 
كوبا أميركا 
لكرة القدم 
التي احتضنتها 
تشيلي، وذلك 
للمرة السابعة 
في تاريخ 
»راقصات 
السامبا«، من 
إجمالي 8 نسخ 
أقيمت حتى 
اآلن. وحلت 
سيدات تشيلي 
في المرتبة 
الثانية  بفوز 
على األرجنتين 
وتعادل مع 
كولومبيا 
وهزيمة أمام 
البرازيل، وحجزن 
مقعدهن 
في المونديال 
النسائي وكذلك 
أولمبياد 2020 
الصيفية.

)Getty /سيدات البرازيل البطالت )كالوديو رييس

بطالت »الكوبا«
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أليغري مدرب يوفنتوس 
دافع عن العبيه 

بعد الخسارة

ليفانتي يقلب تأخره أمام بلباو إلى فوز 
قلب فريق ليفانتي تأخره بهدف إلى فوز ثمني )3 - 1( أمام مضيفه أثلتيك 
بلباو فــي خــتــام الــجــولــة 34 مــن الــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم على ملعب 
»سان ماميس«. بدأ أصحاب األرض التسجيل مبكرا عبر راؤول غارسيا 
)د.8( قبل أن ينتفض ليفانتي بتسجيل هدفني متتالني بواسطة املقدوني 
إينيس بردهي في نهاية الشوط األول )د.42 و45( ثم أضاف خوسيه لويس 
موراليس الهدف الثالث )د.90(. ولم يذق الفريق الباسكي طعم الفوز للمبارة 
النتيجة  الثاني تواليًا. وبهذه  ليفانتي فوزه  التوالي بينما حقق  الثالثة على 
ارتفع رصيد ليفانتي إلى 37 نقطة في املركز 17 ليبتعد عن مراكز الهبوط 

بينما تجمد بلباو عند 40 نقطة في املركز 14.

بورتو يمطر شباك سيتوبال بخماسية 
ويستعيد صدارة الدوري البرتغالي

استعاد فريق بورتو صــدارة الــدوري البرتغالي بفوز ساحق )5 - 1( على 
ختام  فــي  الفريقني  جمعت  التي  املــبــاراة  خــال  سيتوبال،  فيتوريا  ضيفه 
الجولة 31 من الدوري املحلي. افتتح موسى ماريجا التهديف مبكرا للغاية 
)د.6( حــني سجل أول أهـــداف بــورتــو، وبــعــدهــا بــدقــائــق مــعــدودة وتحديدا 
فــي )د.13( أحــرز إيــفــان ماركانو ثاني أهـــداف أصــحــاب األرض، ثــم وضع 

ياسني براهيمي الهدف الثالث لبورتو )د.16( سريعًا. وتمكن سيتوبال من 
تقليص الفارق بهدف حمل توقيع جواو أمــارال )د.24(، لكن عقاب بورتو 
جاء متمثا في هدفني بلمسة كل من خيسوس كورونا )د.35( وأليكس 
النتيجة، يحصد بورتو ثاث نقاط مهمة يرفع بها  تيليس )د.72(. وبهذه 
رصيده إلى 79 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب، بفارق نقطتني عن بنفيكا 
بها  يحتل  نقطة   29 تجمد رصيد سيتوبال  فيما  للوصافة،  تــراجــع  الــذي 

املركز الـ14.

إيفرتون يعود لنغمة الفوز 
ويوقف سلسلة انتصارات نيوكاسل

يونايتد  نيوكاسل  ضيفه  تخطى  بعدما  الفوز  لنغمة  إيفرتون  فريق  عــاد 
بهدف نظيف خال املباراة التي أقيمت على ملعب »جوديسون بــارك« في 
ختام الجولة الـ35 للدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. انتظر »التوفيز« حتى 
ليقتنصوا  )د.51(  والكوت  ثيو  النتيجة بهدف  ليتقدموا في  الثاني  الشوط 
نقاط اللقاء، وهو الفوز الذي يأتي بعد هزيمة وتعادلني في الجوالت الثاث 
السابقة. وبذلك، ارتقى إيفرتون للمرتبة الثامنة بعدما رفع رصيده إلى 45 
نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليستر سيتي التاسع و8 عن بيرنلي السابع. 
في املقابل، مني نيوكاسل بأول هزيمة بعد أربعة انتصارات متتالية، وتجمد 
رصيده عند 41 نقطة ليظل في املركز العاشر. ُيذكر أن مباراة تشيلسي 
وهدرسفيلد تــاون التي كــان مقررًا لها أمــس األول تأجلت إلــى التاسع من 
مايو/أيار املقبل بسبب خوض »البلوز« لقاء نصف نهائي كأس االتحاد أمام 
ساوثهامبتون، والتي فاز بها وتأهل ملواجهة مانشستر يونايتد في املشهد 

الختامي يوم 19 من نفس الشهر.

هيالس فيرونا يقترب أكثر من الهبوط 
بخسارة جديدة

فاز جنوى على ضيفه هياس فيرونا )3 - 1( في الجولة الـ34 من الدوري 
أهــداف أصحاب  اإليطالي على ملعب لويجي فيراريس )ماراتسي(. جاءت 
لــوري ميدييروس )د.7( ودانييل بيسا )د.78( وغــوران  األرض عن طريق 
بانديف )ق93(. وسجل الضيوف هدفهم الشرفي من ركلة جزاء بواسطة 
رومــولــو ســـوزا )د.64(. وبــهــذا الــفــوز عــاد جــنــوى لـــدرب االنــتــصــارات عقب 
الخسارة من روما ورفع رصيده إلى 41 نقطة في املركز الحادي عشر. من 
ناحيته، تجمد هياس فيرونا عند 25 نقطة في املركز قبل األخير ليقترب 

أكثر من توديع البطولة.

اإليطالي  الــــدوري  متصدر  يوفنتوس  أعــلــن 
كييليني  جـــورجـــو  مـــدافـــعـــه  أن  ــقـــدم  الـ لـــكـــرة 
يعاني من إصابة بتمزق في الفخذ سيغيب 
إنتر ميالن  املقبلة ضد  املــبــاراة  بسببها عن 
في نهاية األسبوع الجاري مع احتمال غيابه 

عما تبقى من املوسم.
وُيعتبر غياب كييليني ضربة موجعة لفريق 
»السيدة العجوز« الساعي إلى اللقب السابع 
على التوالي والذي مني بخسارة على أرضه 
املباشر نابولي  أمــام مطارده  صفر-1 األحــد 
الذي قلص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة 

قبل 4 مراحل من نهاية املوسم.
ــى يـــوفـــنـــتـــوس األمـــــّريـــــن عـــلـــى مــلــعــبــه  ــانــ وعــ
ألــيــانــز ســتــاديــوم وتــحــديــدًا منذ الدقيقة 11 
مدافع  أفضل  كييليني،  اضطر خاللها  التي 
وقــــائــــد لـــلـــفـــريـــق عـــلـــى أرضــــيــــة املـــلـــعـــب هـــذا 
املوسم، إلى ترك مكانه للسويسري ستيفان 

ليشتشتاينر.
عــامــا( في   33( املــخــضــرم كييليني  وأصــيــب 
بــدا منزعجا مــن اآلالم  الدقيقة األولـــى حيث 
إلــى ترك  أن يضطر  التي تحامل عليها قبل 

الرحمن  عبد  محمد  القطري  السائق  أحـــرز 
العطية لقب فئة »تي 3« في ختام منافسات 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن بــطــولــة »مــنــاطــق بــاهــا 
قطر« للراليات الصحراوية للموسم )2018-

طــاقــمــا   18 ــة  ــاركـ مـــشـ شـــهـــدت  الـــتـــي   )2019
والكويت وعمان واألردن  يمثلون دول قطر 
ــات املــتــحــدة وروســـيـــا والــســعــوديــة  ــواليــ والــ

واإلمارات. 
وجاء فوز العطية بصحبة مالحه ومواطنه 
ــان ـ آم  ــ زانـــــال عــابــديــن عــلــى مـــن ســـيـــارة »كـ
مــافــريــك إكــــس3«، بلقب الــجــولــة الــتــي بلغت 
املركز  مسافتها 140 كيلومترًا بعد احتالله 
متفوقا  ســاعــات،   5.28.40 قــدره  بزمن  األول 
منافسيه  أقــرب  عن  ساعات   3.45.20 بفارق 
الكويتي عبدالعزيز البشير بصحبة مالحه 
ومواطنه فيصل زيدان على من سيارة »كان 
ـ آم مــافــريــك إكــــس3« صــاحــب املــركــز الثاني 

بزمن قدره 9.14.00 ساعات. 
واحتل السائق الكويتي اآلخر ثويني النهل 
الطحنون  محمد  ومواطنه  مالحه  بصحبة 
قـــدره 12.19.43 ساعة  بــزمــن  الــثــالــث  املــركــز 

مــكــانــه بــعــد عــشــر دقــائــق بسبب مشكلة في 
الركبة.

وقــــال يــوفــنــتــوس فــي بــيــان رســمــي: »خضع 
كييليني لفحوص طبية عقب خروجه املبكر 
من مباراة األحد أمام نابولي«، مضيفا »تبني 
تامة،  بــرويــة  أجــريــت  الــتــي  الفحوصات  بعد 
أنه أصيب بتمزٍق في العضلة الفخذية ذات 

الرأسني في ركبته اليسرى«.
من  ملزيد  الــذي سيخضع  »كييليني  وتــابــع: 

الفحوصات، بدأ من اآلن العالج«.
على  السبت  مــبــاراة  عــن  كييليني  وسيغيب 
ملعب سان سيرو أمام إنتر ميالن الخامس، 
ولــكــن املـــدافـــع الـــدولـــي الــســابــق يــواجــه خطر 
انتهاء موسمه الذي تبقى فيه 4 مباريات في 
الكأس  الـــدوري وواحـــدة في نهائي مسابقة 
ضد ميالن في التاسع من أيار/ مايو املقبل.

وعلى الرغم من الخسارة أمام نابولي، دافع 
مـــــدرب يــوفــنــتــوس مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
الــذي ظهرت على العبيه عالمات  عن فريقه 
التعب بعد مــوســم مــرهــق أقــصــي خــاللــه من 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي ملــســابــقــة دوري أبــطــال  ــ الـ

وبفارق 6.51.03 ساعات عن املتصدر.  وعلى 
السائق  احتل  السيارات،  فئات  بقية  صعيد 
الــــقــــطــــري عــــــــادل حــــســــني بـــصـــحـــبـــة مـــالحـــه 
ومــواطــنــه نــاصــر الـــكـــواري عــلــى مــن ســيــارة 
الثاني في  املركز   »62 بــاتــرول واي  »نيسان 
فــئــة »تــــي 2« بــعــدمــا ســجــل زمـــنـــا إجــمــالــيــا 
قــدره 1.54.26 ساعة وبفارق 3.10 ثــوان عن 
السائق السعودي أحمد الشيقاوي بصحبة 
مالحه الروسي أليكسي كوزميتش على من 
سيارة »نيسان باترول« صاحب املركز األول 
 السائق 

ّ
بزمن قدره 1.51.16 ساعة، فيما حل

القطري اآلخــر جمال فخرو بصحبة مالحه 
ومــواطــنــه سعيد شــــوارب عــلــى مــن ســيــارة 
ــاتـــرول« فــي املــركــز الــثــالــث بزمن  »نــيــســان بـ

قدره 2.56.12 ساعة. 
ونال السائق القطري الشيخ حمد بن عيد آل 
ثاني بصحبة مالحه ومواطنه فراس علوه 
عــلــى مـــن ســـيـــارة »نــيــســان بـــاتـــرول« املــركــز 
الــثــالــث فــي فــئــة »تـــي 1« بــعــدمــا ســجــل زمنا 
دقيقة   41.45 وبــفــارق  2.27.24 ســاعــة  قـــدره 
عن السائق العماني عبدالله الزبير بصحبة 
مـــالحـــه ومــــواطــــنــــه فــيــصــل الـــرئـــيـــســـي عــلــى 
مــن ســيــارة »جــيــب رانــجــلــر« صــاحــب املركز 
فيما جاء  قــدره 1.44.33 ساعة،  األول بزمن 
بصحبة  الفريحي  خالد  السعودي  السائق 
ــه اإلمـــــــاراتـــــــي عـــلـــي عـــبـــيـــد عـــلـــى مــن  مــــالحــ
ســيــارة »نــيــســان بــاتــرول« فــي املــركــز الثاني 
ــدره 2.15.13 ســاعــة وبــفــارق 29.40  قـ بــزمــن 
دقيقة عن املتصدر.  وأعــرب السائق محمد 

أوروبا على يد ريال مدريد اإلسباني حامل 
اللقب في العامني األخيرين.

املباراة »لعبنا 57 مباراة  أليغري بعد  وقــال 
املواسم األربعة األخيرة«،  في كل موسم من 
مـــضـــيـــفـــا: »لـــقـــد وصـــلـــنـــا دومــــــا إلـــــى نــهــائــي 
مـــســـابـــقـــة كـــــأس إيـــطـــالـــيـــا، وبـــلـــغـــنـــا نــهــائــي 
السنوات  مسابقة دوري األبطال مرتني )في 
الثالث املاضية( وتم إقصاؤنا على بعد 30 

ثانية في املناسبتني«.
وتــــابــــع: »اآلخـــــــــرون خــــرجــــوا مــســبــقــا خــالــي 
الوفاض من جميع املسابقات ومنذ تشرين 
أي  يقول عنهم  أحــد  لكن ال  الثاني/نوفمبر، 
نقدمه،  الــذي  باملستوى  تلعب  شــيء. عندما 

أعتقد أنه من الطبيعي أن تكون متعبا«.
وأردف قائاًل »ال يمكنك انتقاد هؤالء الفتيان 
تحت أي ظــرف مــن الــظــروف. إذا فعلت ذلــك، 
أفقد صبري، والــذي لدي  فستجعلني أيضا 

الكثير منه«.
ويرحل نابولي الساعي إلى اللقب األول منذ 
إلــى  بــعــد 1987،  تــاريــخــه  فـــي  1990 والــثــالــث 
املــقــبــل ملــواجــهــة فيورنتينا.  فــلــورنــســا األحـــد 
وفـــي املــبــاريــات الــثــالث األخــــرى املــتــبــقــيــة في 
الــدوري، يلعب يوفنتوس مع ضيفه بولونيا 
فــي الخامس مــن أيـــار/ مــايــو املقبل، ثــم يحل 
الــثــالــث فــي 13 منه وينهي  ضيفا على رومـــا 
املوسم على أرضه بمباراة سهلة أمام هيالس 
فيرونا. أما نابولي، فيلعب مع ضيفه تورينو 

ومضيفه سمبدوريا وضيفه كروتوني.
)فرانس برس(

بتحقيق  ســعــادتــه  عــن  العطية  عبدالرحمن 
لقب الجولة الثانية من بطولة »مناطق باها 
قطر« في فئة »تي 3«، معتبرًا أن هذا الفوز 
مع  قــويــة  كبير ومنافسة  بعد مجهود  جــاء 

جميع املتسابقني املشاركني في البطولة. 

إنه  صحافية  تصريحات  فــي  العطية  وقـــال 
انطلق في الجولة الثانية من املركز األخير، 
ــن الـــتـــقـــدم خـــــالل مــنــافــســات  لــكــنــه تــمــكــن مــ
السباق حتى نجح في اقتناص املركز األول 
ولقب الجولة، معتبرًا أن هذا الفوز سيدفعه 

لتقديم األفضل في الجوالت األربع املقبلة من 
أجل املنافسة على لقب البطولة.  وأوضح أنه 
استفاد كثيرًا من األخطاء التي ارتكبها في 
منافسات الجولة األولى، األمر الذي ساعده 
أفضل  أداء  تقديم  على  الثانية  الــجــولــة  فــي 
الفوز بالرغم من صعوبة األجــواء  وتحقيق 

في ظل الغبار الكثيف والرياح القوية. 
فــوز السائق  وكــانــت الجولة األولـــى شهدت 
ــد آل ثــانــي  ــيـ ــد بــــن عـ ــمـ ــيـــخ حـ الــــقــــطــــري الـــشـ
على  علوه  فــراس  بصحبة مالحه ومواطنه 
مــن ســيــارة »نــيــســان بـــاتـــرول« بلقب فــئــة /

تــــي 1/، والـــســـائـــق عــــــادل حـــســـني بــصــحــبــة 
مــالحــه ومــواطــنــه نــاصــر الـــكـــواري عــلــى من 
ســيــارتــه »نــيــســان بـــاتـــرول« بــلــقــب فــئــة /تــي 
النصر بصحبة مالحه  نايف  والقطري   ،/2
ومــواطــنــه جــاســم فــالحــي عــلــى مـــن ســيــارة 

)كان آم مافريك إكس 3( بلقب فئة /تي 3/. 
وتتكون بطولة »مناطق باها قطر« للراليات 
مــن ســت جـــوالت، حيث ستقام  الصحراوية 
أكــتــوبــر/  يـــومـــي 12 و13  الــثــالــثــة  الـــجـــولـــة 
 30 يـــــوم  والــــرابــــعــــة  املـــقـــبـــل،  األول  تـــشـــريـــن 
والخامسة  املقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
يومي 21 و22 ديسمبر/ كانون األول املقبل، 
يناير/  و19   18 يومي  واألخيرة  والسادسة 
فـــإن هناك  الــثــانــي 2019، وبــالــتــالــي  كــانــون 
لكل سائق كي يحضر نفسه في حال  وقتا 
الــلــقــب، ومــن دون شــك ستكون  أراد تحقيق 

املنافسة كبيرة بني املتسابقني.
)قنا(

العطية بطل منافسات الجولة الثانية في فئة »تي 3«يوفنتوس يُعلن نهاية موسم كييليني بداعي اإلصابة
تعرّض كييليني إلصابة 

خالل مباراة نابولي، 
وسيغيب عن المالعب 

حتى نهاية الموسم

اختتمت بطولة 
»مناطق باها قطر« 

للراليات الصحراوية، 
بمشاركة 18 طاقمًا

)Getty/كييليني يعتبر أحد أهم العبي السيدة العجوز في الخط الخلفي )دانييلي بادوالتو

المغرب يسعى لنشر صورة إيجابية من أجل ملف مونديال 2026 )جاستن تاليس/فرانس برس(

)Getty(عودة األولتراس أمر مهم لمناصري الرجاء

العطية من أفضل السائقين في العالم )فرانك فيفي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الرباط ـ أمين المجدوبي

ــتـــراس قبل  جـــاء قـــرار حــظــر األولـ
مختلف  على  تقريبا،  نحو سنة 
ــلـــج بـــــــاردة،  ــروابــــــط كــقــطــعــة ثـ الــــ
ــا فــي  ــامــ ــتــــي اســــتــــمــــرت ملــــــدة 12 عــ وهــــــي الــ
مختلف املالعب املغربية. ويعود ظهور أول 
الــدوري املغربي لسنة  أولــتــراس بمدرجات 
2005، وتميزت بفرض أسلوبها وطريقتها 
فيما  تــتــبــارى  الــتــي جعلتها  التشجيع  فــي 
بينها، وتتسابق الحتالل صدارة العناوين 

ليس بعد املباريات، وإنما خاللها وقبلها.
قـــــــرار الـــحـــظـــر جـــــاء مـــتـــزامـــنـــا مــــع ســيــطــرة 
الــشــغــب، وبــطــريــقــة وحــشــيــة عــلــى كــثــيــٍر من 

األولتراس 
في المغرب

عودٌة مشروطة للمدرجات مع 
تقديم الضمانات

نجحت روابط المشجعين التابعة لمختلف أندية 
الدوري المغربي، في تأكيد عودتها للمدرجات 
حظره  جرى  الذي  األولتراس،  تجمع  بوابة  عبر 

قبل نحو سنة ونصف السنة

تحقيق

املـــبـــاريـــات وحـــضـــوره الــطــاغــي فـــي جـــوالت 
متتالية من خالل بعض املباريات التي كان 
الــرجــاء الــبــيــضــاوي طــرفــا فــيــهــا، بــل األكــثــر 
إثارة أن الشغب تولد من الداخل وبتناحر 
أولــــتــــراس الـــنـــســـور الــخــضــر فــيــمــا بــيــنــهــم، 
األمر الذي تكرر مع فرق أخرى منها انتقال 

الوداد الشهير للحسيمة واألحداث الدامية 
بممتلكات  ـــرار  ـــ واإلضـ الـــســـيـــارات  وإحــــــراق 
ــاًل. وأمــــــام هــذا  ــعـ الـــعـــمـــوم وبــشــكــل غـــريـــب فـ
الـــتـــوتـــر جــــاء قـــــــراران مـــلـــزمـــان مـــن وزارتـــــي 
الداخلية والعدل بمنع نشاطات األولتراس، 
واألكــثــر مــن هـــذا مــنــع الــتــنــقــالت الجماعية 

للجماهير.
ــن تــــحــــل« ســتــغــزو  ــ ــارة »األولــــــــتــــــــراس لـ ــ ــبـ ــ عـ
الــواجــهــات والــجــدران واملــالعــب وستصبح 
العنوان املتكرر في مختلف مواقع التواصل 
ــر أن هـــذه الفصائل  االجــتــمــاعــي، وبــلــغ األمـ
ســتــعــلــن قـــــــرار حـــظـــر نـــشـــاطـــهـــا بــمــقــاطــعــة 
مباريات فرقها، مهما بلغت قيمتها ومنها 
مـــبـــاراة الــديــربــي الــتــي قــاطــعــهــا »الــويــنــرز« 
الفصائل  هــذه  غضب  على  صريح  كتعبير 
وعدم استيعابها لرسالة منعها غير املبرر 

كما رأته.
بــل أن عـــددًا مــن »األولـــتـــراس« أصـــرت ورغــم 
التحذيرات األمنية على مواصلة نشاطها، 
وعــدم تخّليها عــن الــطــرق واألســالــيــب التي 
املقاطعة  قـــرار  لتعميم  الــدعــوة  مــع  ميزتها 
ــــي مـــخـــتـــلـــف املــــالعــــب،  ــيــــد الـــكـــلـــمـــة فـ وتــــوحــ
والــتــنــســيــق عــلــى مــســتــوى املـــواقـــف ككتلة 
ــادم الــدعــوة  ــقـ ــدة. وســيــبــلــغ الــغــضــب الـ ــ واحــ
ــاريـــات املــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة،  ــبـ ملــقــاطــعــة مـ
كــمــا تجلى ذلـــك مــن خـــالل الــدعــوة ملقاطعة 
مسابقة الشان التي احتضنها املغرب، وهي 
الدعوة التي لم تجد آذانا صاغية، إذ سجل 
الحضور الجماهيري في هذه الدورة أرقاما 
مــحــتــرمــة، أكـــــدت وبـــالـــدلـــيـــل ضــعــف تــأثــيــر 

األولتراس على القاعدة الجماهيرية.

نقطة التحول
شـــّكـــلـــت األحــــــــداث األخــــيــــرة الـــتـــي انــدلــعــت 
بملعب مراكش في مواجهة الرجاء والكوكب 
املراكشي، والتي تعتبر تكرارًا ملا وقع املوسم 
املنصرم مع اختالٍف في سرد الوقائع هذه 
ــــداث املـــوســـم املـــاضـــي كــانــت  ــرة، إذ إن أحـ ــ املـ
داخلية بفعل خالف بني »أولتراس« الرجاء، 
ومؤخرًا كانت األحــداث نتيجة لصدام غير 
مبرر مع رجال األمن، نقطة تحول كبير في 
إعــــادة ومــراجــعــة مــوقــف الــســلــطــات األمنية 

واملختصني من هذه املجموعات.
دراســة متأنية وقــراءة بــاألرقــام ملا تمخض 
ــــرار املــقــاطــعــة واملـــنـــع أفـــضـــت لــنــتــائــج  عـــن قـ
كــارثــيــة أكـــدت أن وتــيــرة الــشــغــب لــم تنقطع 
ــتـــي لــحــقــت  بـــاملـــنـــع والـــحـــضـــر واألضـــــــــرار الـ
باملالعب فاقت كل التوقعات، وتجاوزت ما 

العنف الجماهيري 
هو سرطان مالعب كرة 

القدم في العالم

)Getty/جماهير الوداد من األبرز في المغرب )ايتوس أرارا

كان مسجاًل يوم كان الترخيص لألولتراس 
ــام ومــحــصــلــة  ــ ــ ــذه األرقـ ــام هــ ــ بــالــظــهــور. وأمــ
هذه الدراسة ولحساسية الظرف واملرحلة، 
ونتيجة إلقبال املغرب على تحديات كبيرة 
ورهانات عمالقة منها احتضان املونديال 
والرغبة في تسويق صورة رائدة، جاء قرار 
السماح لهذه األولتراس بالعودة للمالعب 

وفق ضوابط ومناهج جديدة.
وخــلــصــت هــــذه الــــدراســــة عــلــى الـــبـــدايـــة من 
حيث انتهى الخالف، ومن حيث استفحلت 
األزمـــة وانــدلــعــت شـــرارة الشغب فــي ملعب 
مـــراكـــش. واقـــعـــة مــنــع جــمــاهــيــر الـــرجـــاء من 
رفع »الباش« الذي يحمل الهوية البصرية 

عــودة األولــتــراس للمدرجات مفتوحة أمام 
مـــصـــراعـــي مـــمـــارســـة أنــشــطــتــهــا بــمــنــتــهــى 
بالتزام  لكن  عليها،  ودون تضييق  الحرية 
ــلـــق لــلــتــعــلــيــمــات األمــــنــــيــــة الــتــي  ــام ومـــطـ ــ تــ
املتبادلة  واالســتــفــزازات  االحتكاكات  تمنع 
بالخطابات والالفتات التي تتسرب أحيانا 

في غفلة من رجال األمن للمدرجات.

لوحات التيفو
املواعيد  أكبر  في  املغربية  املالعب  افتقدت 
ــاريــــات لــلــتــيــفــو، كــــان آخـــرهـــا ديــربــي  ــبــ واملــ
الــذي سجل درجــة حضور متدنية  الذهاب 
ــــت فـــيـــه الــــلــــوحــــات املــــشــــهــــورة الـــتـــي  ــابـ ــ وغـ

ــو أولــــتــــراس الـــفـــريـــق األخـــضـــر شكل  ــوغـ ولـ
ــتــــي اســتــعــانــت  ــذه الــــــدراســــــة، الــ أســـــــاس هــــ
للـ«باشاج«  السماح  أن  أكــدوا  بأخصائيني 
في مالعب معينة كالرباط والدار البيضاء 
ومنهم بمراكش وأكادير، من شأنه أن يوتر 
أكــثــر ولــن يــأتــي بالحلول العملية  األجـــواء 
رجال  إعفاء  إلــى  القرار  واملطلوبة. وخُلص 
األمـــن فــي كــل املــبــاريــات مــن تحمل فــاتــورة 
ــراس والــتــرخــيــص  ــ ــتـ ــ املـــشـــاحـــنـــات مـــع األولـ
تــكــون هــذه  أن  »الـــبـــاش« دون  لــهــا بتثبيت 
الــهــويــة خــادشــة لــلــحــيــاء، وال فــيــهــا تمرير 
أو محرضة  الــعــام  بــالــذوق  لــرســائــل مخلة 
أو مــا شــابــهــه. وبــهــذا ستكون  العنف  على 

ظــلــت تــزيــن مــبــاريــات الـــديـــربـــي. هـــذه املـــرة 
ــعـــودة والــتــأشــيــر بفتح  تــزامــنــا مـــع قــــرار الـ
املـــالعـــب واملــــدرجــــات فـــي وجـــه األولـــتـــراس، 
ستكون  ومعه  جديد  مــن  التيفو  سيحضر 
هذه الفصائل في اختبار حقيقي وصريح 
إلبداعها بعيدًا عن الصور املستفزة مثل ما 
حدث في أحد الديربيات من خالل تصوير 
جماهير الرجاء على أنهم قــردة، ما عرض 

الوداد لغرامة مالية.
ــقــــدم،  ــكــــرة الــ ويـــــراهـــــن االتـــــحـــــاد املــــغــــربــــي لــ
واألجهزة األمنية الوصية والسلطات على 
تفهم صقور األولتراس وكذلك التعاون في 
كبيرة  قـــرارات  اتــخــاذ  يجنب  املقبلة  الفترة 

مــســتــقــبــاًل، ومــنــهــا الــحــضــر الــنــهــائــي كما 
حدث في مصر مثاًل بعد أحداث بور سعيد 
فصائل  من  الكثير  وتفاعلت  الدراماتيكية. 
ــعـــودة والــتــرخــيــص  ــتــــراس مـــع قــــرار الـ األولــ
ــداعـــاتـــهـــا  لـــهـــا بـــمـــمـــارســـة نـــشـــاطـــاتـــهـــا وإبـ
ــيـــد عــلــى  ــأكـ ــتـ ــــالل الـ فــــي املــــــدرجــــــات، مــــن خــ
أنــهــا ســتــكــون وتــشــكــل قــيــمــة مــضــافــة مللف 

احتضان املغرب ملونديال 2026.
ودعت بعض من هذه الفصائل لالنخراط، 
لهذا  واملطلق  الكامل  دعمها  عن  والتعبير 
امللف من خالل رسائل ولوحات كاليغرافية 
معبرة، ومن خالل الصور التي تثيرها في 

املدرجات نهاية كل أسبوع.
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حسين غازي

القمة  عــن  قليلة تفصلنا  ســاعــاٌت 
املنتظرة في ملعب »أليانز أرينا« 
بــن بــايــرن مــيــونــخ صــاحــب الـــدار 
ــال مـــدريـــد اإلســبــانــي فـــي ذهـــاب  ونــظــيــره ريــ
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
والعشرين  الــخــامــســة  املــواجــهــة  هـــذه  تعتبر 
في تاريخ لقاءات الفريقن العريقن، اللذين 
ــع 12  ــواقــ ــي 17 مـــنـــاســـبـــة، بــ حــقــقــا الـــلـــقـــب فــ

للميرنغي وخمس للنادي البافاري.

قمٌم تاريخية
املــواجــهــة  آذار 1976 كــانــت  يـــوم 31 مــــارس/ 
األولى على ملعب »سانتياغو برنابيو« في 
املسابقة  نهائي  في نصف  مدريد  العاصمة 
بالتعادل  انتهت  األعـــرق، حينها  األوروبــيــة 
افتتح روبرتو  اإليجابي بهدٍف لهدف، حن 
مارتينيز باب التسجيل في الدقيقة الثامنة 
قبل أن يعادل غيرد مولر النتيجة في الدقيقة 
الــنــادي البافاري  43. وفــي لقاء اإليــاب حقق 
الــفــريــقــن،  مـــواجـــهـــات  فــــي  انـــتـــصـــاره األول 
عن  نظيفن  بهدفن  ملعبه  على  فــاز  بعدما 

طريق غيرد مولر.
والــتــقــى بــعــدهــا الــطــرفــان لــلــمــرة الــثــانــيــة في 

قمة 
»أليانز أرينا«

ريال  نظيره  ميونخ  بايرن  يواجه  حين  أرينا«  »أليانز  ملعب  إلى  األنظار  تتجه 
مدريد في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتحظى 
هذه القمة بترقب خاص من قبل الجماهير في مختلف أنحاء العالم بسبب 

قيمة الالعبين الذين يمتلكهم الفريقان

3031
رياضة

تقرير

أيضًا  اســتــطــاع  حينها   ،1987-1986 مــوســم 
ــــاز ذهـــابـــًا  بــــايــــرن مـــيـــونـــخ الـــعـــبـــور بـــعـــدمـــا فـ
ــداف لــواحــد فــي نــصــف الــنــهــائــي،  بــأربــعــة أهــ
ورغم انتصار الريال إيابًا إال أن ذلك لم يكن 

كافيًا.
عاد الطرفان وتواجها في موسم 1988-1987، 
بنتيجة  أرضــه  بــايــرن ميونخ على  فانتصر 
3-2 لكن امليرنغي استطاع الفوز على ملعبه 
عن  نظيفن  بهدفن  بــرنــابــيــو«  »سانتياغو 

طريق ميالن يانكوفيتش وميشيل.
توالت املوجهات بعد ذلــك، واستطاع بايرن 
الــفــوز عــلــى الــريــال ذهــابــًا وإيــابــًا فــي موسم 
انتصر  حــن  املــجــمــوعــات  بـــدور   2000-1999
4-1 على أرضــه و4-2 خــارج أرضية ميدانه، 
املوسم  في  الدين  رّد  استطاع  امليرنغي  لكن 
عينه بنصف النهائي وأقصى بايرن بالفوز 
2-0 والخسارة خارج ملعبه 1-2. عاد الطرفان 

وتـــواجـــهـــا فـــي املـــربـــع الــذهــبــي مـــن املــســابــقــة 
ذهابًا  بايرن  ففاز   2001-2000 عينها موسم 
وإيابًا، قبل أن ينتصر الريال في ربع النهائي 

موسم 2001-2002 بربع النهائي.
واســتــطــاع الـــنـــادي املــلــكــي أن يــقــصــي بــايــرن 
بدور الـ16 موسم 2003-2004 بالتعادل ذهابًا 
الفريق  لكن  مقابل،  بهدٍف دون  إيابًا  والفوز 
األملـــانـــي أخــرجــه مــن الــــدور عينه فــي موسم 
 2-3 مـــدريـــد  فـــي  الـــســـقـــوط  بــعــد   2007-2006

والتفوق على أرضه 1-2.
وفي موسم 2011-2012 أقصى بايرن ميونخ 
نــظــيــره ريــــال مـــدريـــد بـــركـــالت الــتــرجــيــح من 
نــصــف الـــنـــهـــائـــي، لــكــن الــــريــــال اســـتـــطـــاع في 
على  بــهــدف  ينتصر  أن   2014-2013 مــوســم 
بـــايـــرن فـــي »ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو« وكــانــت 
الــصــدمــة بــالــفــوز إيــابــًا بــربــاعــيــة نظيفة، أمــا 
املــواجــهــة األخــيــرة كــانــت بينهما فــي املوسم 
املــاضــي حينها فـــاز الــريــال 2-1 فــي الــذهــاب 

و4-2 في اإلياب.

الوضع الحالي
ــالـــعـــودة إلــــى الـــواقـــع  بــعــيــدًا عـــن الـــتـــاريـــخ وبـ
والــــوضــــع الـــحـــالـــي، يـــصـــعـــُب عـــلـــى الــجــمــيــع 
توقع هوية الفائز في هذه املباراة خاصة أن 
على  قــادرة  مميزة  أسماء  يمتلكان  الفريقن 

صناعة الفارق.
مـــن جــانــب بـــايـــرن مــيــونــخ ســيــســعــى املــــدرب 
يـــوب هــايــنــكــس لــوضــع خــبــرتــه الــكــبــيــرة في 
عالم كرة القدم من أجل قيادة بايرن ميونخ 
للقب السادس، وهو الذي كان قد أشرف على 
نادي ريال مدريد في وقٍت سابق وحقق معه 
في  يوفنتوس  بالفوز على   1998 عــام  اللقب 
سيرحل  الــذي  هاينكس  وسيدخل  النهائي. 
الحالي بعد عودته  عن بايرن نهاية املوسم 
املــؤقــتــة فــي منتصف املــوســم تــقــريــبــًا بــديــاًل 
ــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي املـــصـــاب  ــارلــ ــن اإليــــطــــالــــي كــ مــ
أسابيع  منذ  حسمه  بعد  عالية،  بمعنويات 
األملـــانـــي، وهـــو سيعتمد على  الـــــدوري  لــقــب 
قوة املهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
لحسم األمــور أمام دفاع ريال مدريد الذي ال 
يبدو أنه بأفضل أحواله في املوسم الحالي، 
ومن دون شك ستشكل خبرة الهولندي آرين 
روبــــن والــفــرنــســي فـــرانـــك ريــبــيــري واألملـــانـــي 
مولر قوة إضافة لبايرن الذي يمتلك العبن 

شبابًا أيضًا قادرين على صناعة الفارق.
وســـيـــعـــود الــكــولــومــبــي خــامــيــس رودريـــغـــز 
ملواجهة زمالئه الذين حقق معهم لقب دوري 
أبــطــال أوروبــــا مــرتــن، وهـــو الـــذي قــد ينتقل 
لبايرن  نهائي  بشكل  الحالي  املــوســم  نهاية 
بــعــدمــا انــتــقــل مـــعـــارًا مـــن الـــريـــال، وسيفتقد 
الـــوســـط التشيلي  هــايــنــكــس خـــدمـــات العــــب 
أرتــورو فيدال الــذي كــان قد تعرض في وقت 
ــابـــق إلصــــابــــة وخـــضـــع لــعــمــلــيــة جــراحــيــة  سـ
ريال  يعلم نجوم  آخــر  الركبة. من جانٍب  في 
زيــدان  الدين  زيــن  الفرنسي  مدريد ومدربهم 

األنظار ستكون 
متجهة إلى مستوى 
الحارس كيلور نافاس

إندبنديينتي يبتعد عن المراكز المؤهلة 
لكأس ليبرتادوريس

ــخ الـــهـــزيـــمـــة عــلــى  ــي فــ ســـقـــط إنــدبــنــديــيــنــتــي فــ
بهدف  خوستيسيا  أي  ديــفــنــســا  أمــــام  ــه  أرضــ
الرابعة والعشرين من  الجولة  نظيف في ختام 
مسابقة الدوري األرجنتيني املمتاز لكرة القدم، 
لــخــوض بطولة  املــؤهــلــة  املــراكــز  لُيصبح خـــارج 
ثالث جوالت  قبيل  ليبرتادوريس 2019  كأس 
عــلــى انــتــهــاء الــبــطــولــة املــحــلــيــة. تــقــدم الضيوف 
مــلــعــب  عـــلـــى  )د.57(  بــــاريــــرو  مـــاريـــانـــو  عـــبـــر 
ليبرتادوريس دي أميركا، ليرتفع رصيدهم إلى 38 نقطة باملركز العاشر، بينما حل 
إندبنديينتي سادسًا في إجمالي 42 نقطة. وفي مباراة أخرى فاز كولون على ضيفه 

باتروناتو برباعية نظيفة.

تأكيد عقوبة فريق باوك وإعالن آيك رسميًا 
بطًال للدوري اليوناني

العقوبات  اإلثنني  اليوم  القدم  لكرة  اليوناني  لالتحاد  التابعة  االستئناف  لجنة  أيــدت 
التي ُوقعت على فريق باوك على ما بدر في مباراته أمام آيك أثينا الذي ُتوج رسميًا 
بلقب الدوري اليوناني ملوسم 2017/ 2018. وفي 29 مارس/آذار املاضي أعلنت رابطة 
دوري السوبر اليوناني فريق آيك فائزا في مباراته أمام باوك، باإلضافة إلى خصم 
ثالث نقاط من األخير بسبب األحداث التي وقعت في ذلك اللقاء. وكانت تلك العقوبات 
بــاوك في 11 مـــارس/آذار املاضي ألرضية امللعب  نتيجة القتحام عــدد من جماهير 
النادي  رئيس  امللعب  اقتحموا  الذين  بني  وكــان من  الفريقني.  بني  اللقاء  انتهاء  وقبل 
إيفان سافيديس، الذي دخل امللعب وهو يحمل سالحًا ناريًا في طيات مالبسه وسط 
حراسة من حرسه الشخصي، اعتراضا على إلغاء هدف. وأعطي ذلك القرار أفضلية 
لفريق آيك تحت قيادة املدرب اإلسباني، مانولو خيمينيز، بثمان نقاط عن باوك، وقبل 
مباراتني على نهاية املسابقة، وحسابيًا فقد حسم آيك، الذي لم يفز بلقب البطولة منذ 

24 عاما، لقب املسابقة.

ميسي يتفوق على كريستيانو في قائمة 
الالعبين األعلى دخًال

غير  بدخل  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  تفوق 
صاف قيمته 126 مليون يورو على البرتغالي 
مليون   94( مدريد،  ريــال  رونالدو  كريستيانو 
ــورو( فــي قــائــمــة أعــلــى الــالعــبــني دخـــال، وفقا  يــ
ملجلة »فرانس فوتبول«. وجاء البرازيلي نيمار 
الثالث  املركز  في  باريس ســان جيرمان  العــب 
بـ81.5 مليون يورو ثم الويلزي غاريث بيل بـ44 
مليون يورو فقلب دفاع برشلونة جيرارد بيكيه 
فوتبول(  )فــرانــس  وتعتمد  يـــورو.  مليون  بــــ29 
فـــي احــتــســابــهــا لــلــدخــل عــلــى إجــمــالــي املــرتــب، 
واملكافآت ومكاسب الدعاية املتراكمة في موسم 
األرجــنــتــيــنــي  الــنــجــم  واســتــعــاد   .2018-2017
-2016 موسم  في  خسره  بعدما  األول  املركز 
حينها  تخطاه  الـــذي  البرتغالي  لصالح   2017
بدخل غير صاف قيمته 87.5 مليون يورو مقابل 76.5 مليون يورو مليسي. وأشارت 
املجلة، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية، أن هذه أول مرة يتخطى فيها إجمالي مداخيل 

العب كرة قدم في موسم واحد مائة مليون يورو.
وبالنسبة للمدربني جاء البرتغالي جوزيه مورينيو )مانشستر يونايتد( في الصدارة 
للمرة الثانية على التوالي بـ26 مليون يورو وذلك في نظام حسابي قائم على احتساب 
املرتب غير الصافي واملكافآت ومكاسب الدعاية. وحل ثانيًا اإليطالي مارشيلو ليبي 
)مدرب منتخب الصني( بـ23 مليون يورو ثم األرجنتيني دييغو سيميوني )أتلتيكو 
مدريد( بـ22 مليون يورو فالفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد )21 مليون 

يورو( فاإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي بـ20 مليون يورو.

االتحاد اإلنكليزي يعتذر عن تغريدة سخرت من هاري كين
قدم االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم اعتذاره عن التغريدة التي نشرها على حساب كأس 
املواجهة  في  كــني،  هــاري  توتنهام،  مهاجم  أداء  من  وكانت تسخر  اإلنكليزي  االتــحــاد 
التي أقيمت أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي. ونشر 
االتحاد تغريدة بعد انتهاء اللقاء بهزيمة توتنهام بهدفني لهدف، وهي عبارة عن مقطع 
الــذي يوجد في جيبك، كريس؟« في إشــارة إلــى مدافع املان  فيديو مرفقًا بسؤال »مــا 
يونايتد كريس سمولينغ الذي يجيب على السؤال في املقطع قائاًل »هاري كني«. وأوضح 
املتحدث باسم االتحاد أنهم أرسلوا اعتذارًا للناديني عن أي إساءات قد تكون وردت من 

وراء التغريدة املثيرة للجدل. ومن ناحيته لم يدل توتنهام بأي تعليق حول األمر.

كانيبي مرحلة  بـــدأت  ــذاك«.  آنــ العاملي  التصنيف  فــي  العــبــة 
االحـــتـــراف فـــي ريـــاضـــة الــتــنــس فـــي عـــام 2000، ووصــلــت 
إلــى املــركــز األول فــي تصنيف الــشــبــاب آنــــذاك. دربــهــا تيت 
ذلـــك دربــهــا  بــعــد  عـــام 2003 حــتــى 2007.  كيفيستيك مــن 
فريدريك لوفي من السويد وانتهت العالقة في عام 2008. 

ثم دربها بابلو جياكوبيلي وبعده لوكا أبينو.
فــي عــام 2009 دربــهــا الــالعــب األســتــونــي املــحــتــرف سابقًا 
مايت كوناب، وفي عام 2010 تخلت عنه وعن وكيل أعمالها. 
بعد ذلك بدأت العمل مع سيلفر كاريوس الذي استمر معها 
حتى عــام 2012، فــي وقــت دربــهــا بــني عــام 2013 و2014 
ُقدرت  مالية  أرباحًا  كانيبي  تامال. حصدت  املــدرب مارتني 
بــحــوالــي خــمــســة مــاليــني دوالر أمــيــركــي حــتــى اآلن خــالل 
فــازت في 452 مباراة وخسرت 267  الرياضية.  مسيرتها 
في منافسات الفردي بنسبة انتصارات وصلت إلى حوالي 
ســـالم«، خرجت  »الــغــرانــد  منافسات  وعــلــى صعيد   .%62

ــيــا« املــفــتــوحــة عامي  مــن الــــدور الــثــالــث فــي بــطــولــة »أســتــرال
الــدور ربع النهائي في بطوالت  2009 و2018، وودعــت من 
فرنسا املفتوحة عامي 2008 و2012، »ويمبلدون« )2010، 
وعلى  و2017(.   2010( املفتوحة  أمــيــركــا  وأخــيــرًا   )2013
مباراة  كانيبي في 44  فــازت  »الــزوجــي«  منافسات  صعيد 
الفئة، خرجت  »الغراند ســالم« من هذه  وخسرت 60، وفي 
من الدور الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة أعوام )2011، 
2012، 2014( ومن الدور الثالث في بطولة فرنسا املفتوحة 
فــي بطولة  الثالث  الـــدور  مــن  )2012 و2014(. كما وودعـــت 
»ويمبلدون« من الدور الثالث عامي )2008 و2009( وأخيرًا 
الــدور األول في بطولة أميركا املفتوحة )2006، 2007،  من 

2008، 2009، 2010 و2013(.
كما وشاركت في األلعاب األوملبية وخرجت من الدور الثالث 
فــي عــام 2009 )الــفــردي(. ومــن الـــدور األول فــي »الــزوجــي« 

عامي 2004 و2008.

رياض الترك

كــــاي كــانــيــبــي هـــي العــبــة تــنــس أســتــونــيــة تــحــتــل املـــركـــز الـــ 
الـــ 15  املــركــز  القائمة، وكــأن أعلى تصنيف لها هــو  61 فــي 
والذي وصلته في شهر أغسطس/ آب من عام 2012، وهي 
الــالعــبــة الــتــي حققت أربــعــة ألــقــاب فــي مــنــافــســات الــفــردي. 
فــي عــام 2006  لها  مــبــاراة نهائية  أول  إلــى  وصلت كانيبي 
آنـــذاك، وذلــك في  ذلــك  أول العبة أستونية تحقق  وأصبحت 
بطولة »غاز فرناس للنجوم« لكنها خسرت أمام الالعبة كيم 

كليجستيرز.
بعد ذلك توجت بأول لقب لها في منافسات الفردي وتحديدًا 
في بطولة »باليرمو« في عام 2010، وكذلك كانت أول العبة 
أستونية ُتتوج بهذا اللقب. كما وصلت إلى الدور ربع النهائي 
في بطوالت »الغراند ســالم« في حوالي ست مــرات، وكانت 
عشرين  أول  قائمة  تدخل  أستونية  تنس  العبة  أول  أيضًا 

كاي كانيبي

على هامش الحدث

هي العبة أستونية 
تحتل المركز الـ 

61 في التصنيف 
العالمي وحققت 

أربعة ألقاب في 
مسيرتها

الريال يسعى 
للقبه الثالث عشر 
وبايرن للقب 
السادس )ماتياس 
)Getty/بونغارتس

على  المنتظر  اللقاء  قبل  ميونخ  بايرن  مدافع  بواتينغ  جيروم  قال 
ملعبه في »أليانز أرينا« أمام ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا، أنه من المستحيل »خنق« رونالدو كليًا 
»كيكر«  مجلة  إلى  حديث  في  وأضاف  كفريق.  إال  إيقافه  يمكننا  وال 
ألنه  المباراة،  خالل  فرص  على  يحصل  األحوال  مطلق  »في  األلمانية: 
يطلب الكرة بشكل رائع ولديه التوقيت الممتاز وإضافة إلى ذلك، فإن 

إسلوب لعب ريال يعتمد عليه«.

بواتينغ: من المستحيل خنق رونالدو

وجه رياضي

الفرصة تعتبر األخيرة لهم إلرضاء  أن هذه 
الجماهير ودخول التاريخ من أوسع أبوابه.

وكان الريال قد فشل في تحقيق لقب الدوري 
الــذي بــات قريبًا جــدًا مــن برشلونة، كما أنه 
خسر سباق كأس امللك بشكل مفاجئ، وتوج 
في  إشبيلية  البرسا على حساب  به مؤخرًا 
الــنــهــائــي، بــالــتــالــي فـــإن لــقــب دوري األبــطــال 
كــمــســألــة الــحــيــاة واملـــــوت بــالــنــســبــة لــلــفــريــق 

الــــذي ســيــكــون حــجــرًا مــهــمــًا فــي الــعــبــور إلــى 
النهائي مع عودته إلى التشكيلة من جديد.

وتــتــجــه األنـــظـــار كــذلــك إلـــى الـــحـــارس كيلور 
ــأ فــــادحــــًا أمــــام  ــطـ نـــــافـــــاس، الـــــــذي ارتــــكــــب خـ
يوفنتوس في ربع النهائي كاد ُيكلف الفريق 
أن يكون جاهزًا  املفترض  امللكي غاليًا، ومن 
ــدد رئــيــس  مـــن الــنــاحــيــة الــذهــنــيــة بــعــدمــا جــ
أنه  الثقة به وأكــد  الــنــادي فلورنتينو بيريز 

الساعي لتحقيق الكأس للمرة الثالثة تواليًا، 
أتــلــتــيــكــو  عــلــى   2016-2015 فـــي  ــفـــوز  الـ بــعــد 
يــوفــنــتــوس  عــلــى   2017-2016 وفــــي  مـــدريـــد 
اإليــــطــــالــــي. ويـــمـــتـــلـــك الـــــريـــــال كــــل األســـلـــحـــة 
لتجاوز بايرن من الناحية الهجومية وخط 
الــــوســــط، لـــكـــن تــبــقــى املــشــكــلــة األهــــــم الــخــط 
الخلفي، والذي عانى بشكل كبير في الفترة 
األخــيــرة مــع غــيــاب الــقــائــد ســرجــيــو رامـــوس 

سيبقى لــســنــوات عــديــدة فــي الــبــيــت املــلــكــي. 
وتعتمد جماهير امليرنغي على خط وسطها 
والكرواتي  كاسيميرو  البرازيلي  من  املؤلف 
لوكا مودريتش وكذلك األملاني املميز توني 
كروس، فيما ستكون مهمة التسجيل ألفضل 
ــرات كريستيانو  الــعــالــم خــمــس مــ العـــب فـــي 
رونالدو، الذي يمّر بفترة مميزة بعدما كانت 

بداية املوسم سيئة للغاية.

قـــال العـــب الــتــنــس اإلســبــانــي رافــائــيــل نــــادال، »أحـــتـــرم« الــصــافــرات الــتــي أطلقها بعض 
املشجعني أثناء عزف النشيد الوطني للبالد في مباراة نهائي كأس امللك، وأضاف أنه من 

جانبه ال يتصور أن يقوم بتلك الصافرات تجاه أي شخص.
وقال نادال أثناء تواجده في منشآت بطولة برشلونة للتنس، والتي ستقام هذا األسبوع 
النهائي في مونتي كارلو،  الحقيقة سمعُت صافرات قليلة، ألنني شاهدت مباراة  »في 
ولكن بسبب طريقتي في رؤية الحياة فأنا من أنصار الحفاظ على االحترام أواًل وقبل كل 

شيء، لذلك ال أستطيع التخّيل أن أقوم بمهاجمة منافس ما أو شخص ما«.

صورة في خبر

نادال يحترم الصافرات... ولكن
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إنعاش القلب
أجهزة في شوارع الدنمارك أنقذت حياة كثيرين

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

اإلســـعـــاف  آالت  خـــدمـــة  تــعــتــبــر 
ــهــــزة  األولــــــــــــي، وخــــصــــوصــــا أجــ
من  لعالج  الكهربائية  الصدمة 
انتشارًا في  أكثر  قلبية،  تدهمهم نوبات 
الــدنــمــارك مــقــارنــة مــع بقية دول الــعــالــم، 
إذ يـــوجـــد فـــي مــدنــهــا أكـــثـــر مـــن 17 ألــف 
صـــنـــدوق زجـــاجـــي تــحــتــوي عــلــى أدوات 
ــع مـــيـــزة الــتــعــرف  ــات األولــــيــــة مـ ــافـ ــعـ اإلسـ
الدقيق والسريع إلــى أقــرب واحــدة منها 
عبر خريطة تظهر على الهواتف النقالة 

والحواسيب. 
الــخــدمــة ليست حــكــرا على كبريات  هــذه 
املــــــــدن، بــــل حـــتـــى فــــي الــــقــــرى الــصــغــيــرة 
والــنــائــيــة يــمــكــن لــلــســكــان، بــحــكــم املــــرور 
الـــيـــومـــي عــنــد املــتــجــر الـــــذي يــجــمــع أهــل 
مئات  بضعة  وبمسافة  الــواحــدة،  القرية 
مـــن األمـــتـــار عـــن أبــعــد مـــنـــزل، تــظــهــر تلك 
الصدمة  بمقابض  الــشــفــافــة  الــصــنــاديــق 

الكهربائية لإلنعاش. 
الدنمارك، ومثلها  آلة اإلنعاش في  ميزة 
في السويد، أنها تعمل بالبطارية، ويعاد 
شــحــنــهــا بــمــجــرد إعــادتــهــا إلـــى مــكــانــهــا. 
ــات تـــعـــطـــي صــدمــة  ــبـــضـ وهــــــي تــــصــــدر نـ
ــلـــب إلعــــــــادة ضــــخ الــــدمــــاء  ــقـ لـــعـــضـــالت الـ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــجــســم بــــدل الــتــفــرج 
عـــلـــى املــــصــــاب بـــتـــوقـــف الـــقـــلـــب لــلــطــبــيــب 
ــــرى تختلف  اإلســـعـــافـــي، وهــــي مـــيـــزة أخـ
عــن ســـيـــارات اإلســـعـــاف الــعــاديــة بسرعة 
بــهــذا الشكل هــو ملنع  وصــولــهــا. التدخل 
ــى الــــدمــــاغ،  ــ تـــوقـــف ضــــخ األوكـــســـجـــن إلـ
والــتــي تــتــراجــع بــن 7 إلـــى 10 فــي املــائــة 
مــع كــل دقيقة تمر بـــدون إنــعــاش. سرعة 
مـــســـاعـــدة املـــصـــاب بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات 

تزيد من احتمال النجاة.

وسيلة إنقاذ
ــك  ــرانـ ــلـــب اإليـــــرلـــــنـــــدي، فـ ــقـ كــــــان طـــبـــيـــب الـ
بــنــشــر آالت  مــــن طـــالـــب  أول  بـــانـــتـــريـــدج، 
إنعاش القلب خارج املشافي، واآللة األولى 
التي استخدمت في تلك السنوات لم يكن 
وزنــهــا أقـــل مــن 50 كــيــلــوغــرامــا، مــا يعني 
فــي كثير  لــم تكن صالحة لالنتشار  أنــهــا 
من األمكنة. اليوم ال تزن هذه اآلالت سوى 
بضعة مئات من الغرامات، وبالتالي هي 
أكثر انــتــشــارا، رغــم أن ثمنها كــان باهظا 

في بدايات استخدامها في البلد.
التجربة الدنماركية التي بدأت مبكرا في 
بداية األلفية الجديدة كانت تعتمد على 
املسعفن  وصـــول  لتسهيل  اآللـــة  انتشار 
إلـــيـــهـــا، فــيــمــا شــهــد 2011 طـــفـــرة كــبــيــرة 
فــي املـــجـــال. انــخــفــاض الــتــكــلــفــة أدى إلــى 
انــتــشــار اآلالف منها، هــذا عــدا عــن إقــدام 
آالف آخرين على اقتناء آلة اإلنعاش في 
منازلهم وشركاتهم ومتاجرهم، والقيام 
بتسجيلها رسميا لدى خدمة الطوارئ، 
لتنضم إلى خريطة االنتشار واملساهمة 

في عمليات اإلنقاذ.
عــرش عدد  الــدنــمــارك عامليا على  تتربع 
املصابن  أرواح  إلنقاذ  التدخل  عمليات 

بالسكتة القلبية، وهو ما تعكسه األرقام 
الرسمية عن حاالت اإلنقاذ التي ارتفعت 
من 4 في املائة في 2001 إلى  أكثر من 13 
في املائة، عبر تلك اآلالت. وبفضل تعاون 
املـــواطـــنـــن مـــع الــــطــــوارئ ارتــفــعــت نسبة 
ــقــــاذ مـــن املـــــوت الـــنـــاجـــم عـــن الــســكــتــة  اإلنــ
أو  ــارة،  املــ تــدخــل  بــارتــفــاع نسبة  القلبية 
الجمهور، بـ 65 في املائة. وتسعى خدمة 
الــطــوارئ ومؤسسة األمــان لتوسيع هذا 

التدخل إلى نسبة 85 في املائة.
وإلــــى جــانــب انــتــشــار هــــذه الــتــقــنــيــة فــإن 
ــعــــاف  ــة »إســ ــاسـ ــيـ ــــارك تـــنـــتـــهـــج سـ ــمـ ــ ــــدنـ الـ
أولي« إلزامي للعاملن في القطاع العام، 
كاملدارس ودور رعاية األطفال واملسنن 
لــيــبــقــى  دوري  تــــجــــديــــد  مـــــع  ــا،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــفــــرض الـــقـــوانـــن عـــلـــى كــل  لـــــلـــــدورات. وتــ
مواطن فوق الـ18 سنة، يرغب باستصدار 
رخــصــة قــيــادة ســيــارة، أو دراجــــة نــاريــة، 
الخضوع لدورة إسعاف أولي، يكون فيه 
ويلزم  للسائقن،  أســاســا  القلب  إنــعــاش 
ــون بـــالـــتـــوقـــف فــــي حـــال  ــنــ ــواطــ هــــــؤالء املــ
حـــدوث حـــادث ســيــر لتقديم اإلســعــافــات 

األولية ريثما تحضر سيارات اإلنقاذ.
ــاريـــع فـــي مــؤســســة »أمـــــان«  مـــديـــرة املـــشـ

الــدنــمــاركــيــة، غــيــرتــا تـــومـــاس، تـــرى بــأن 
الدنمارك بمثل هذه السياسة باتت دولة 
مــتــقــدمــة عــاملــيــا فــي نــســب إنــقــاذ السكتة 
ثــالثــة أضــعــاف، بعد توقف  إلــى  القلبية 
إلــى حسن  القلب، »وهــذا يستند أساسا 
تصرف الجمهور والرغبة في التدخل مع 
 112 لخط  املهنية  لــإلرشــادات  االستماع 

)الطوارئ(«.

مشروع تطوعي
ــا انـــضـــم اآلالف  فــــي كــوبــنــهــاغــن وحــــدهــ
إلــى تطبيق »راكــضــون مــن أجــل القلب«. 
التطبيق يتيح ألكثر من 17 ألف متطوع، 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــدخـــل فــــي الــــقــــوت املــنــاســب 

إلنقاذ حياة مصاب.
ســالســة الــتــدخــل تــرتــبــط أيــضــا بتطبيق 
الذين  املواطنن  لكل  آخر متاح  إسعافي 
يوجد في هواتفهم »تطبيق 112«. فإذا ما 
أصيب شخص بنوبة أو حادث، ما عليه 
ســـوى الــضــغــط عــلــى الــتــطــبــيــق مـــن دون 
أن يــتــفــوه بكملة واحــــدة، وخـــالل دقــائــق 
يصله إمــا »راكــضــون من أجــل القلب« أو 
اإلسعاف من خالل تحديد املكان الفوري.
مـــســـاعـــدة  تــطــبــيــق  إلـــــى  اآلالف  انـــضـــمـــام 

املـــصـــابـــن بـــالـــنـــوبـــات يــتــيــح خــــالل ثــــواٍن 
ــــود آلــــة اســتــعــادة  الــتــعــرف إلــــى مـــكـــان وجـ
الطريق  فــي  معه  ليتناولها  القلب،  نبض 
إلى الجار أو املكان الذي يوجد فيه مرسل 
ــارة نـــداء االســتــغــاثــة. بــالــتــأكــيــد هــؤالء  إشــ
ــيـــارات  املـــتـــطـــوعـــون لـــيـــســـوا بـــديـــال عــــن سـ
اإلســـعـــاف واملــمــرضــن واألطــــبــــاء، فــهــؤالء 
ُيبقي  بينما  الطريق  في  تكون سياراتهم 
املـــواطـــنـــون الــشــخــص عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
ــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، بــحــســب مــا  ــهــــدف كــ وتــ
تــشــيــر إلـــيـــه مـــؤســـســـة »أمــــــــان« وجــمــعــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  لـــ األمــــراض القلبية 
السكتات  الـــوفـــاة بسبب  حـــاالت  »تــصــبــح 
ــتـــوى، وخــصــوصــا  ــسـ ــي أقـــــل مـ الــقــلــبــيــة فــ
أن انــتــعــاش الــقــلــب ممكن وبــســهــولــة بــدل 
الوقت بحيث  السلبي وتضييع  التصرف 
ينقطع األوكــســجــن عــن الــدمــاغ ويــصــاب 
الــتــدخــل  بــالــغــة، فعلمية  بـــأضـــرار  الـــنـــاس 
)التدليك(  بالضغط  ســواء  مخيفة  ليست 
على الــصــدر 15 مــرة ونفخ الــهــواء بعدها 
ــــف بــعــد أو  ــــالق األنـ مـــن خــــالل الـــفـــم مـــع إغـ
مع  الكهربائية،  الصدمات  آلــة  باستعمال 
إبقاء الرأس بحالة مستقيمة حن استلقاء 

الشخص ليكون مجرى الهواء مفتوحا«.

انخراط عربي
ســاهــم شـــاب عــربــي يــدعــى مــحــمــود، كــان 
إنقاذ  فــي  آرهـــوس  يتجول وســط مدينة 
حياة سيدة سقطت على األرض، بفضل 
ــة بــالــقــرب مــنــه،  ــ تــنــبــهــه لـــوجـــود تــلــك اآللـ
قيادة  أثناء دروس  »تعلمت  يقول:  وهــو 
الــــســــيــــارة كـــيـــف يـــجـــب أن نـــدلـــك الــقــلــب، 
لــكــنــنــي بــمــجــرد رؤيـــتـــي قــبــل ثــــوان لتلك 
اآللـــة ركــضــت نــحــوهــا، وطلبت مــن املــارة 
االتصال فورا بالطوارئ وأنقذنا السيدة 

التي بتنا أصدقاء مع أسرتها«. 
وانــضــم »مــحــمــود« مــؤخــرا إلــى »تطبيق 
الجري من أجل القلب« باعتباره »طريقة 
جــيــدة ملــســاعــدة الــنــاس وإنــقــاذ حياتهم، 
وخــصــوصــا كـــبـــار الـــســـن الـــذيـــن يصعب 

عليهم التصرف في مثل هذه الحاالت«.
ــه »رغـــم  ويـــقـــول مــواطــنــون فـــي الـــشـــارع إنـ
تراجع  بسلبيات  الحديثة  الهواتف  ربــط 
الــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة ، إال أنــهــا فــي هــذا 
املجال، وخصوصا التطبيقات، تنقذ حياة 
لــويــزا سورنسن.  آنــا  الــنــاس«، كما تشير 
وتــذكــر املــواطــنــة صــوفــيــا أن »انــتــشــار آلــة 
الــصــدمــة الــكــهــربــائــيــة إلنــعــاش الــقــلــب في 
األمــاكــن الــعــامــة، وســرعــة الــوصــول إليها، 
أمر كان بالنسبة ملن هم في عمري شيئا 
الــيــوم باتت  الــعــلــمــي، لكنها  الــخــيــال  مــن 

حقيقة«.
وأخــيــرا، ال بد من التذكير بــأن االهتمام 
الدنماركي بسرعة الوصول إلى املصابن 
ــنــــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة يــــدفــــع الـــســـلـــطـــات  ــالــ بــ
الصحية إلى تخصيص »دراجــات نارية 
لــأطــبــاء بــألــوان صــفــراء تميز اإلســعــاف 
بــحــيــث يــنــتــقــل األطــــبــــاء املــتــخــصــصــون 
بسرعة إلى املصاب فيما تتبعهم سيارة 
اإلسعاف، وتلك تقنية أخرى من تقنيات 

خفض أعداد الوفيات بنوبات قلبية.

مبادرة في الدنمارك تعيد األمل لمرضى القلب )العربي الجديد(

زجاجي، معلق على  توضع في صندوق  اآلالت  الكهربائية، هذه  بالصدمات  القلب  إنعاش  آالت  الدنماركية  المدن  تنتشر في 
الجدران بارتفاع في المتناول، مع إرشادات بسيطة للمواطنين

هوامش

سما حسن

مثل معظم بنات وأبناء جيلي، لم يكن يربطنا بالعالم 
الخارجي سوى هذا الجهاز الصغير، »الراديو« الذي 
اســتــغــرب ابــنــي الــصــغــيــر وجـــــوده فـــي درج مــعــتــم، 
ولــم يكن  فــي بيتنا،  مــذيــاع  وصــاح مندهشًا: هناك 
املذياع.  أمــه وهــذا  أي عالقٍة كانت قائمة بني  يعرف 
وكنت أقلد أمي التي لم يكن املذياع يفارقها لحظة. 
وقعت  ولــذلــك  املــصــريــة؛  اإلذاعـــة  نتابع  كنا  وبالطبع 

على برنامج  مميز، وهو »على الناصية«.
ــذيـــن تلتقيهم  الـ بــالــضــيــوف  الـــغـــض  ــرح خــيــالــي  ســ
املذيعة حسنة الــصــوت، واملــحــاورة بــذكــاء واقــتــدار، 
وحفظت اسمها، آمال فهمي، ولكني كنت أتخيل أن 
اللقاء على ناصية أي شارع ال يتعدى تبادل التحية 
إجابتها  تكون  األحـــوال  عن  أسئلٍة  وبضع  العابرة، 
عن  أمــي  علمتنا  كما  ومــعــتــادة،  ومقتضبة  سريعة 
آداب الطريق، لكن املذيعة آمال فهمي كان لقاؤها مع 
أحد املارة الذين كانت تردد في كل مرة أنها تلتقيهم 
على الناصية يطول ليستغرق أكثر من نصف وقت 

البرنامج.
ناقشت أمي في وجهة نظري، فضحكت وأخبرتني 
ــبــرامــج،  بــســر »الــصــنــعــة« عــنــد املــذيــعــني ومـــعـــّدي ال

أن  تتوقعه  الــذي  بذكائي  أستنتج  لم  أنني  وتعجبت 
الحلقات واللقاءات يتم اإلعداد والترتيب لها مسبقًا. 
املذيعة  عليه  تطلق  الـــذي  الــضــيــف  مــع  وبالتنسيق 
اســم ناصية  وتــحــّدد  ــارة«،  املــ »أحـــد  تعبير  نة 

ّ
املتمك

الشارع التي التقت به عندها.
أخبرتني أمي أنها قد اتصلت، في إحدى املرات التي 
البرنامج،  هــواتــف  بأحد  الــقــاهــرة،  فيها  تــزور  كانت 
لــكــي تــتــم اســتــضــافــتــهــا، وأنــهــم بالفعل حــــّددوا لها 
قد  فلسطني  إلــى  مــوعــد سفرها  لكن  للقاء،  مــوعــدًا 
حان، وغادرت من دون أن تلتقي بهم. ولم تخبرني 
أمــي عن محور املــوضــوع الــذي كانت ستتحدث به، 
بالقطار  السفر  عــن رحــلــة  كــانــت ستتحدث  وربــمــا 
من فلسطني إلى مصر، وكم كانت تستهويها تلك 
 في غرام كل التفاصيل في »أم 

ٌ
الرحلة، وبأنها واقعة

الدنيا«.
ــدأ خــيــالــي يــنــحــســر مـــع متابعة  وفــهــمــت الــلــعــبــة، وبــ
حلقات البرنامج، خصوصا حني التقت املذيعة آمال 
يتحدث  وبـــدأ  تعبيرها،  املـــارة، حسب  بــأحــد  فهمي 
بإسهاٍب مطول والفــٍت عن خطأ شنيع، وقعت فيه 
إحدى املطابع املصرية بحق طباعة نسٍخ جديدة من 
الــســورة القرآنية، وحــّدد  الــقــرآن الكريم، وذكــر اســم 
ــع فــيــه الــخــطــأ، وكــان  ــــذي وقـ الــصــفــحــة ثــم الــســطــر ال

الــخــلــط بــني أداة تــنــويــن فـــوق أحـــد الـــحـــروف، ولست 
أحسب أن أحدًا قد اهتم بتصويب الخطأ.

كبرنا وانتهت عالقتنا باملذياع، لتحل محله وسائل 
ترفيه وتــواصــل أخـــرى، ولــم أعــد أتــابــع املذيعة آمــال 
املصرية وترقت  باإلذاعة  ارتبط اسمها  التي  فهمي 
فـــي عــــدة مـــنـــاصـــب، والـــتـــقـــت بــكــبــار الــشــخــصــيــات 
السياسية والــفــنــيــة داخـــل مــصــر وخــارجــهــا، وهــي 
املذيعة الوحيدة التي حصلت على جائزة مصطفى 
وعلي أمني للصحافة، بسبب ربطها بني الصحافة 
واإلذاعة، وقد حصلت أيضا على لقب »ملكة الكالم« 

في استفتاء موسع أجري في دول عربية عديدة.
ــال فــهــمــي عـــن عــمــر 92 عــامــًا.  ــ ــة آمـ ــيــ رحـــلـــت اإلذاعــ

ويمكن أن ننعاها بقولنا: إنها إذاعية وإعالمية من 
الزمن الجميل، وعلى الرغم من أن حلقات برنامجها 
كــانــت بــتــرتــيــب مــســبــق مــثــل كـــل الــبــرامــج اإلذاعـــيـــة 
اليوم،  التي تتبع األسلوب نفسه حتى  والتلفزيونية 
لكنها لم تنحدر إلى املستوى الذي وصلت إليه بعض 
نسبت  حيث  الحالي،  الوقت  في  الالمعات  املذيعات 
وتلفيقها؛  للضيوف  مشكالت  فبركة  تهمة  إليهن 
دون  من  التلفزيوني،  للبرنامج  اإلعجابات  لحصد 
أي الــتــفــاٍت لسمعة الــشــعــب وصـــورتـــه أمــــام الــعــالــم، 
قضايا  لتمرير  كــومــبــارس  بممثالت  واالســتــعــانــة 
مثيرة للجدل، مثل تلبس الجن باإلنسان. كما أنها 
لــم تحنث بــوعــودهــا مــع الــضــيــوف، بــل ساهمت في 
جمع التبرعات ملرضى القلب واألورام، على النقيض 
مما حــدث مــع إعــالمــيــاٍت ال يملكن ســوى جمالهن 
إلى فضائح  الناس  موهبة، وحيث حولن مشكالت 
لهم، وتخلني عن وعودهن التي أطلقنها على الهواء 

مباشرة.
ولذلك، وعلى الرغم من أن املذيعة الراحلة آمال فهمي 
واكبت كل رؤساء مصر، إال أنها ظلت تسعى خلف 
مشكالت املواطن املصري وهمومه، حتى أصبح أمل 
هذا املواطن البسيط أن يلتقي باإلذاعية الراحلة في 

برنامج كان اسمه »على الناصية«.

على الناصية

وأخيرًا

ظلت اإلذاعية الراحلة آمال 
فهمي تسعى خلف مشكالت 

المواطن المصري وهمومه

باختصار

يتوفر في املدن الدنماركية أكثر 
من 17 ألف صندوق زجاجي 

يحتوي على أجهزة اإلسعافات 
األولية إلنعاش القلب.

■ ■ ■
يساعد »تطبيق 112« في 

التعرف الدقيق والسريع إلى 
أقرب جهاز إنعاش من خالل 
خريطة تظهر على الهواتف 

النقالة والحواسيب. 

■ ■ ■
تطمح مؤسسة »أمان« وجمعية 
أمراض القلب عبر هذه املبادرة 
إلى إبقاء املواطنني املصابني 

على قيد الحياة.
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