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اغتيال الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا: بصمات االحتالل
غزة ـ العربي الجديد

في  واضحة  اإلسرائيلي  االحتالل  بدت بصمات 
جريمة اغتيال األكاديمي الفلسطيني واملحاضر 
العاصمة  البطش، شمال  فــادي محمد  الجامعي، 
املاليزية كواالملبور أمس السبت. وعلى الرغم من 
عــدم اتــهــام حــركــة »حــمــاس«، الــتــي نعت البطش، 
أن سوابق  إال  العملية،  عن  باملسؤولية  االحتالل 
عــدة وآخــرهــا اغــتــيــال املــهــنــدس التونسي محمد 
األول 2016 في  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  ــزواري  ــ ــ ال
في تصفية  أسلوب مشابه  على  تــدل  صفاقس، 

ــوادر لــهــا عـــالقـــة بــاملــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــ كــ
الـــخـــارج. واغــتــال مــجــهــولــون، فــجــر أمـــس البطش 
الــفــجــر، فـــي املسجد  أثـــنـــاء تــوجــهــه ألداء صـــالة 
الــقــريــب مـــن مــنــزلــه فـــي مــديــنــة جــومــبــاك شــمــال 
كــواالملــبــور، بــإطــالق نــحــو 10 رصــاصــات عليه. 
ونعت حركة »حماس« في بيان »ابنًا من أبنائها 
البررة«، مشيرة إلى أنه »كان نموذجًا في العمل 
من أجل القضية الفلسطينية«. غير أنها لم تتهم 

أي جهة بالوقوف خلف عملية االغتيال.
في املقابل، اتهم خالد البطش، من عائلة الراحل، 
ــــي«، جــهــاز  ــــالمـ ــي »الـــجـــهـــاد اإلسـ ــادي فـ ــيـ وهــــو قـ

بــالــوقــوف خلف االغــتــيــال. كما قالت  »املـــوســـاد« 
فــاطــمــة عــبــد الــكــريــم الــبــطــش، والـــــدة األكــاديــمــي 
قتلت  »إســرائــيــل  إن  »األنــاضــول«  ـــ ل الفلسطيني، 
ــه مـــن عــلــم فـــي مـــجـــال الــطــاقــة  ــا يــتــمــتــع بـ ابـــنـــي ملـ
قوة  بكل  »فــتــح«  حركة  دانــت  كذلك  الكهربائية«. 

»قيام إسرائيل باغتيال البطش في ماليزيا«.
وفــــي مـــؤشـــر بــــــارز، قــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
إن  زاهــد حميدي،  أحمد  الداخلية  وزيــر  املاليزي، 
أجنبية  وكــاالت  تــورط  احتمالية  تبحث  الحكومة 
باغتيال البطش. وأضاف: »يمكن أن يكون لقتله 
بعض الصالت مع وكاالت استخبارات أجنبية، أو 

بعض الدول غير الصديقة مع فلسطني«. ورجح 
أن يكون املشتبه بهما من »عرقية القوقاز«.

ــق كــعــادتــه 
ّ
ــا االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، فــلــم يــعــل أمــ

إعــالم  أن وســائــل  العمليات، غير  هــذه  مثل  على 
عن  »املـــوســـاد«  مسؤولية  إلــى  أملــحــت  إسرائيلية 
في  االستخبارية  الــشــؤون  معلق  وقــال  العملية. 
بريغمان،  رونــني  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
إن العملية تدل على االستراتيجية التي يعتمدها 
رئيس »املوساد« يوسي كوهني »بضرب قدرات 
وحـــدات تطوير وإنــتــاج الــســالح ألطـــراف معادية 

تعمل في مناطق بعيدة جغرافيًا عن إسرائيل«.
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دون التطلع للفقراء
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تتعاطى أنظمة الدول الصديقة 
للنظام السوري مع الالجئني 

السوريني بنوع من العدائية وحجب 
أبسط الحقوق، والتي تصل لدى 

بعضها إلى حّد تحريض شعوبها 
على نبذ الالجئني وإهانتهم وإبراز 

الجوانب السلبية من وجودهم. 
ولعل أبرز الدول الصديقة للنظام 

والتي تتعاطى مع الالجئني 
السوريني وكأنها وكيل للنظام 

في التعاطي معهم هي الدولة 
اللبنانية، التي أصدرت املنظمات 
الدولية العديد من التقارير التي 
تثبت انتهاكها حقوق الالجئني 

السوريني، والتي كان آخرها تقرير 
ملنظمة »هيومن رايتس ووتش« يوم 
الخميس، حول انتهاكات السلطات 

اللبنانية لحقوق الالجئني اللبنانيني 
وإعادة نحو 500 الجئ بشكل 

قسري إلى سورية.
فعدا عن حرمان الالجئني 

السوريني من الحقوق التي تنّص 
عليها االتفاقيات الدولية، هناك نوع 
من التعسف في التعاطي الرسمي 

معهم في لبنان، يتجلى في أبرز 
أشكاله من خالل االمتناع عن 

منحهم إقامات في لبنان، إذ إن 74 
في املائة من أصل مليون الجئ 

سوري في لبنان من دون إقامات 
نظامية بحسب »هيومن رايتس 
ووتش«، األمر الذي يحرمهم من 

فرص عمل قانونية، كما يحرمهم 
من كل حقوقهم القانونية لدى 

الجهات الرسمية. واألمر األخطر أنه 
يحرم أطفالهم الدخول إلى املدارس 

بشكل نظامي، ويضاف إلى كل 
هذا استغالل موضوع الالجئني 
السوريني من قبل البلديات في 
موضوع االنتخابات، وتوظيف 

قضيتهم سياسيًا بشكل سلبي 
يزيد من التعاطي سلبيًا معهم. 
كما تم توثيق حاالت قامت بها 

بعض البلديات اللبنانية بحمالت 
تحريضية على الالجئني السوريني، 

ورفع شعارات مهينة بحقهم، 
باإلضافة الى توثيق حاالت تشغيل 

بعض البلديات لالجئني سوريني 
بأعمال سخرة، باإلضافة الى 

تمييزهم في موضوع العمالة عن 
العمال من الجنسيات األخرى.

وإن كان وضع الالجئني السوريني 
في لبنان هو األكثر سوءًا إال أن 

التعاطي معهم من قبل بعض 
الدول العربية التي ما زالت تتمتع 
بعالقات جيدة مع النظام، ال يقل 

سوءًا عن التعاطي معهم في 
لبنان إال أن عددهم القليل في تلك 
الدول يجعل من تأثير التحريض 
الحكومي عليه في الحدود الدنيا، 

ويحد من املشاكل االجتماعية 
التي من املمكن أن تستغل لتشويه 

سمعة الالجئني السوريني.

أصدقاء النظام 
استئناف الحملة على رجال شيخ  األزهرالسوري والالجئون

القاهرة ـ العربي الجديد

عــاد الهجوم على مؤسسة األزهـــر فــي مصر مــرة أخــرى، 
وهــذه  الطيب،  أحمد  شيخه  ملنصب  التعّرض  باستثناء 
املرة عبر بوابة الحديث عن إلغاء التعليم األزهري، بدمج 
املعاهد مع املدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، إثر 
أثارت  طــارق شوقي،  التربية  لوزير  تصريحات منسوبة 
ضّجة كبيرة داخــل مشيخة األزهــر. وعلى الرغم من نفي 
شوقي، وجود مثل هذا القرار، إال أن بعض املوالني للنظام 
شــــّددوا عــلــى ضــــرورة اتــخــاذ هـــذه الــخــطــوة. وبــــّرر بعض 
املــؤيــديــن لــلــفــكــرة هـــذه الــخــطــوة، فــي إطــــار مــا يعتبرونه 
أفكار  التي تحتوي على  األزهــريــة،  املناهج  من  »تخلصًا 

تؤدي إلى التطرف والعنف«.
في املقابل، رفضت جامعة األزهر الدعوات املطالبة بإلغاء 
التعليم األزهــري أو دمجه، معتبرة أن »املعاهد األزهرية 
العلماء  أسهمت بشكل أساسي في تعليم عــدد كبير من 
ــذيـــن أســـهـــمـــوا فـــي انـــتـــشـــار تــعــالــيــم اإلســــام  ــاة، الـ ــ ــــدعـ والـ
السمحة«. ووجد عضو مجلس النواب محمد أبو حامد، 
صــاحــب مــشــروع قــانــون »تنظيم األزهــــر«، فــرصــة إلعــادة 

أن »مقترح  طرح موقفه، مؤكدًا في تصريحات صحافية 
دمــــج الــتــعــلــيــم األزهــــــري فـــي الـــعـــام، يـــؤكـــد صــحــة مــوقــفــه 
عندما طرح مشروع قانون تنظيم األزهــر، وهناك حاجة 
اآلن لطرحه داخــل مجلس الــنــواب«. وأضــاف أن »القانون 
إلــى مجلس  الــواجــبــة لتقديمه  استوفى كــل االشــتــراطــات 
ــل الــلــجــان الــنــوعــيــة تمهيدا  الـــنـــواب لــبــدء مــنــاقــشــتــه داخــ

لعرضه على اللجنة العامة«.
لكن أبو حامد لم يتحدث عن سبب عدم اإلقدام على تلك 
الــخــطــوة، وهــو مــا اعــتــبــره مــراقــبــون »خــطــوة ال يمكن أن 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  مــن  بتعليمات  إال  تحدث 

شــخــصــيــًا وجـــهـــات ســـيـــاديـــة فـــي الــــدولــــة، مــثــلــمــا كــانــت 
األســاس بعدما كانت هناك  التعليمات بعدم طرحه من 
رغبة قوية في ذلك«. وأبو حامد يسعى منذ زمن لإلطاحة 
بالطيب من مقعد شيخ األزهــر، إثــر خافات شديدة مع 

السيسي.
وفي السياق، رأت مصادر مطلعة، في حديٍث مع »العربي 
الجديد«، أن »السيسي لم يغلق ملف اإلطاحة بالطيب من 
منصبه حتى اآلن، وما حدث فقط هو إغاق امللف بشكل 
مــؤقــت حينما حــدثــت األزمـــة الــعــام املــاضــي، ولــكــن هــذا ال 
يمنع فتحه ارتباطًا باألساس برؤية جهات ما في الدولة 

لناحية اختيار التوقيت املناسب«.
واعــتــبــرت املــصــادر أن »تــحــركــات الــطــيــب خــارجــيــًا خــال 
لـــدول عـــدة وخطابه  األشــهــر القليلة املــاضــيــة، وزيـــاراتـــه 
الــقــوي، كــانــت سببًا فــي إحــســاس السيسي وجــهــات في 
الدولة، بتعاظم نفوذ الطيب على حساب السيسي، وكأن 
شيخ األزهـــر خــرج مــن األزمـــة منتصرًا، وهــو مــا أغضب 
ــان الــنــظــام الـــحـــالـــي«. وتــابــعــت أن »هـــنـــاك مــحــاوالت  ــ أركـ
املقربني منه ومستشاريه،  الطيب من خال ضرب  لعزل 
لــهــم والــتــحــريــض عليهم شعبيًا،  عــبــر عــمــلــيــات تــشــويــه 

اإلخــوان  جماعة  وتحديدا  اإلســامــي  بالتيار  لعاقاتهم 
ــارت املـــصـــادر إلـــى أنـــه »لـــن يــكــون هناك  ــ املــســلــمــني«. وأشـ
الوفود  كــل  أن  األزهـــر، خصوصًا  مساس بشخص شيخ 
الرسمية التي تحضر إلى مصر تقريبًا، ال بد أن تذهب 
إلــــى مــشــيــخــة األزهــــــر، وتــلــتــقــي بــالــطــيــب، وبــالــتــالــي أي 
للعالم  لــلــغــايــة  سلبية  صـــورة  يعطي  بمنصبه  مــســاس 

أجمع، وليس الدول اإلسامية فقط«.
وقالت املصادر إنه »يوجد رغبة شديدة في إزاحة معاوني 
باعتباره  الــســام،  عبد  محمد  مستشاره  ومنهم  الطيب 
أحد مصادر قوة الشيخ، وغيره من املحيطني به«. ولفتت 
إلـــى أن »عــبــد الــســام وبــاقــي رجــــال الــطــيــب يــرســمــون له 
صـــورة خــارجــيــًا، فيصبح بعيدًا عــن مسألة اإلطــاحــة به، 
باتت  كلما  ودولــيــًا،  إقليميًا  كبيرة  مكانته  كــانــت  فكلما 

فرص اإلطاحة به أصعب«. 
لم يتمكن  إذا  األقــل  املــصــادر نفسها فإنه »على  وبحسب 
السيسي من اإلطاحة بالطيب، فإن السيناريو البديل هو 
أو  الطيب تمامًا،  به تمامًا، حتى يضعف  املحيطني  عــزل 
من خال تقليص دور األزهر باألساس، من خال تفكيك 

الكيانات واملؤسسات التابعة لألزهر«.

القاهرة ـ العربي الجديد

في  شعبية  غضب  عاصفة  تفّجرت 
املاضية،  القليلة  األيــام  مصر خــال 
النواب  مجلس  موافقة  خلفية  على 
عــلــى زيـــــادة رواتـــــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
ورئيس مجلس الوزراء واملحافظني ونوابهم 
وأيــضــًا الــدبــلــومــاســيــني، فــي املــوازنــة العامة 
ووافــــق مجلس   .2019  -  2018 لــعــام  لــلــدولــة 
ــروع الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة  ــشــ ــــواب عـــلـــى مــ ــنـ ــ الـ
شريف إسماعيل، لتعديل القانون 100 لسنة 
1987 بشأن رواتــب نائب رئيس الجمهورية 
الــنــواب والــــوزراء ونوابهم.  ورئــيــس مجلس 
ــادة رواتــــب رئيسي  ونـــّص الــتــعــديــل عــلــى زيــ
مجلس الــنــواب والــــوزراء إلــى 42 ألــف جنيه 
لألجور،  األقــصــى  الحد  قيمة  دوالرًا(   2375(
وكذلك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
واملـــحـــافـــظـــني بــالــقــيــمــة ذاتــــهــــا. فــــي املـــقـــابـــل، 
الـــوزراء واملحافظون 90 في  نــواب  يتقاضى 
املــائــة مــن قيمة الــحــد األقــصــى لــألجــور. كما 
تقرر وفقًا ملشروع الحكومة الذي وافق عليه 
مجلس النواب، تحّول معاش الفئات السابقة 
إلى نحو 80 في املائة من قيمة الراتب، حسب 

مرتب كل منصب.

زيادة الرواتب
كما وافــق مجلس النواب على زيــادة رواتــب 
الــدبــلــومــاســيــني، وســـط تــأكــيــدات مــن رئيس 
مجلس النواب، علي عبد العال، بأنها »ليست 

زيــــادة بــل معالجة وضـــع خــاطــئ قــائــم، بعد 
إقرار قانون الخدمة املدنية«. وأكد عبد العال 
ــب الــدبــلــومــاســيــني املــصــريــني قليلة  أن »رواتــ
مقارنة بنظرائهم في كل دول العالم«، وذلك 

خال جلسة املوافقة على زيادة الرواتب.
لــزيــادة  الــنــواب  ومجلس  الحكومة  تحركات 
رواتــــب املــســؤولــني أثــــارت عــامــات استفهام 
شـــديـــدة، لــنــاحــيــة الــتــنــاقــض مــع تصريحات 
ــي أكــثــر  الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي فــ
مــن مــنــاســبــة، الــتــي أكـــد فيها أن »مــصــر تمر 
بــمــرحــلــة صــعــبــة لــلــغــايــة اقـــتـــصـــادّيـــًا، وعــلــى 

الجميع تحّمل تلك الفترة«.
الــســيــســي دائـــمـــًا، ردًا عــلــى مطالبات  ــرّدد  ــ ويـ

زيادة رواتب املوظفني في ظل ارتفاع األسعار 
بعد الغاء الشديد نتيجة تطبيق سياسات 
الــدولــي: »منني نجيب منني؟  النقد  صندوق 
الــلــي بــيــقــتــرح حــاجــة يــقــول نــجــيــب مــنــني؟«. 
ويرى مراقبون أن »النظام الحالي متناقض 
الكبيرة  الــزيــادات  تمامًا في خطابه، في ظل 
لــلــغــايــة فـــي رواتــــــب املـــســـؤولـــني فـــي حـــني ال 
الذين يتعّرضون ألوضاع  الفقراء  ينظر إلى 
السياسات االقتصادية  للغاية بفعل  صعبة 
ــيــــســــي نــفــســه  الــــصــــعــــبــــة، والــــــتــــــي أكــــــــد الــــســ
نفسه  »السيسي  أن  ويضيفون  صعوبتها«. 
يــطــالــب املــواطــنــني بــتــحــّمــل الــفــتــرة الصعبة 
الحالية، في حني ال يتوجه باألمر نفسه إلى 

املــســؤولــني وحــكــومــتــه الــتــي طــالــبــت بــزيــادة 
رواتب املسؤولني«.

التعديالت الوزارية
ودافـــعـــت مـــصـــادر بــرملــانــيــة قــريــبــة مـــن دوائـــر 
اتــخــاذ الـــقـــرار، عــن زيــــادة رواتــــب املــســؤولــني، 
ــذه خـــطـــوة صــحــيــحــة لــتــعــديــل  ــ مـــؤكـــدة أن »هـ
ــم قـــبـــل املــــوافــــقــــة عــلــى  ــائـ ــقـ ــع الـــســـيـــئ الـ الــــوضــ
»العربي  لـ املصادر  وكشفت  القانون«.  تعديل 
أن »الفكرة ليست في زيــادة رواتب  الجديد«، 
ــا، ولـــكـــن هـــنـــاك رغــبــة  ــهــ املـــســـؤولـــني بــحــد ذاتــ
أصــيــلــة فــي تــحــســني أوضــــاع املــســؤولــني، ألن 
هذه املناصب باتت غير جاذبة، وبالتالي فإن 
ي هذه 

ّ
عددًا كبيرًا من الشخصيات يرفض تول

املناصب لقلة املقابل املادي«.
ــه أثـــنـــاء »الـــتـــعـــديـــات الـــوزاريـــة  وأضـــافـــت أنــ
الــــتــــي حــــدثــــت فــــي عـــهـــد الـــســـيـــســـي، رفــضــت 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات تــرشــيــحــهــا ملــنــاصــب 
الـــرواتـــب، وخصوصًا  قــلــة  مــســؤولــة، بسبب 
الــجــامــعــة، وال يكون  أســاتــذة  مــن  أغلبهم  أن 
لألنشطة   

ً
مقابا املنصب  تولي  حــال  الراتب 

الــخــاصــة الـــتـــي ســيــحــرم مــنــهــا« املــرشــحــون 
»الخطوة جاءت  أن  املناصب. وتابعت  لهذه 
 فــي حسم هــذا املــلــف، مــن أجل 

ً
سريعة رغــبــة

املشاورات املقبلة لتغيير الحكومة أو تعديل 
واســع خال الفترة املقبلة«. وأشــارت إلى أن 
»هذا التعديل يعتبر محاولة جادة الختيار 
تمتلك  ال  ولكن  بالكفاءة  تتمتع  شخصيات 
األموال لتحمل أعباء الحياة في ظل توليها 

الــدولــة«. من جانبه،  قيادية في  أي مناصب 
ــال قــــيــــادي فــــي »الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«،  ــ قـ
الــتــي تــضــّم أحـــزابـــًا وشــخــصــيــات مــعــارضــة، 
إن »الـــنـــظـــام الــحــالــي يــقــدم الــعــطــايــا واملــنــح 
لــرجــالــه فــقــط، مــن دون االكـــتـــراث بــاألوضــاع 
املصري«. وأضاف  الشعب  لعموم  املأساوية 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  القيادي، 

»السيسي ال يــرى ســوى املــســؤولــني ورجــال 
الشرطة والجيش والقضاء والدبلوماسيني، 
نــظــام حكمه  فــي توطيد  أذرع  وهـــؤالء كلهم 
ــًا«. وتـــــابـــــع أن »زيــــــــادة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ داخــــلــــيــــًا وخــ
رواتـــــــب املـــســـؤولـــني والـــعـــامـــلـــني فــــي الــســلــك 
الــدبــلــومــاســي، ال يــمــكــن فــصــلــهــا عـــن زيــــادة 
الـــرواتـــب واملــعــاشــات فــي الــجــيــش والــشــرطــة 

واملـــكـــافـــآت واملـــمـــيـــزات الـــخـــاصـــة، خــصــوصــًا 
بــزيــادات جديدة للجيش  أن هناك مطالبات 
والشرطة داخل مجلس النواب، ظهرت خال 
مناقشة زيــادة رواتــب املسؤولني«. وتساءل: 
ــاذا تــم تــمــريــر الــتــعــديــات الــجــديــدة بهذه  »ملــ
الـــســـرعـــة، فـــي حـــني أن الــحــكــومــة حــتــى اآلن 
لـــم تــتــخــذ خـــطـــوات جــــادة فـــي تــطــبــيــق الــحــد 

األدنى لألجور، على األقل اإلقدام على تنفيذ 
الحدين األدنى واألقصى معًا؟«.

الخطاب المزدوج
»العربي  وقال الباحث السياسي محمد عز، لـ
ــنـــاك خــطــابــًا مــــزدوجــــًا لــدى  الـــجـــديـــد«، إن »هـ
الــــنــــظــــام الــــحــــالــــي وعــــلــــى رأســــــــه الـــســـيـــســـي، 
الــشــعــب  إلــــــى  ــه  ــ بـ يـــتـــوجـــه  ــخـــطـــاب األول  ــالـ فـ
ــري، وهــــو تــصــديــر األزمـــــــات وضـــــرورة  املــــصــ
تحمل الصعاب واملرحلة الصعبة، مع إطاق 
وعـــود بتحسن األوضــــاع االقــتــصــاديــة خــال 
فعبارة  الثاني  الخطاب  أما  املقبلة.  السنوات 
عن أفعال من خال زيادة رواتب وأجور فئات 
الدولة، وهو ما يتنافى تمامًا مع  معينة في 

أحاديث الفقر وسوء األوضاع في الدولة«.
ــًا، مــــن خـــال  ــ ــحـ ــ الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي بـــــدا واضـ
املــنــاقــشــات داخــــل وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة في 
الــــقــــاهــــرة الــــكــــبــــرى، واملــــقــــاهــــي الــشــعــبــيــة فــي 
القاهرة. وقد جلس رجل خمسيني  محافظة 
ح حسابه على موقع التواصل 

ّ
بمفرده يتصف

االجتماعي »فيسبوك«، وأخذ يتمتم بعبارات 
مــرتــادي  بالقول ألحــد  وتــوّجــه  غير مفهومة. 
املقهى: »دي مصيبة سودة، الراجل )السيسي( 
مش حاسس بينا خالص، عمال يزّود الجيش 
وإحنا  بتوعه،  والــرجــالــة  والقضاة  والشرطة 

بيزود علينا أسعار السكر والزيت«.
وعــّبــر ســائــق تــاكــســي عــن حــالــة الــغــضــب فــور 
املسؤولني،  زيــادة رواتــب  علمه بالصدفة عن 
ــتـــابـــعـــًا »بـــشـــكـــل مــســتــمــر  وقــــــــال إنــــــه لـــيـــس مـ
األخبار«، مضيفًا أنه يعمل يوميًا وفي األغلب 
ال يتمكن من توفير النفقات املطلوبة ألسرته، 
وسط محاوالت إلقناع نفسه بأن اآلتي أفضل. 
الــراجــل  املــثــل: خلينا ورا  أنــه »بطبق  وكــشــف 

)السيسي( لحد ملا نشوف«.
أنــه فــور علمه برفع رواتــب املسؤولني  وتابع 
فـــرح فــي بــدايــة األمــــر، بــاعــتــبــار أن هـــذا األمــر 
املــوظــفــني في  فــي رواتــــب  زيــــادة  ستستتبعه 
إطــــار حــســن الــنــيــة، لــكــنــه أضــــاف »إحـــنـــا بس 
بــنــدفــع الـــفـــاتـــورة لــلــنــاس الــكــبــيــرة والــــــوزراء 

علشان يعرفوا يعيشوا وإحنا مش مهم«.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ة الفلسطينية أم سائد عيسى، 
ّ
جلست املسن

يوم الجمعة املاضي، على ساتر ترابي قريب 
املناطق  الفاصل بني  الــحــدودي  الشريط  من 
املحتلة  األراضـــي  غــزة وبــني  الشرقية ملدينة 
تـــجـــّمـــع أحـــفـــادهـــا حــولــهــا  ــد  ــ ــام 1948، وقـ ــ عـ
لـــتـــنـــاول طـــعـــام الــــغــــداء، بــعــد أن اســتــجــابــت 

الـ42 الصادر  يعكس تقرير »حقوق اإلنسان« 
جديدًا   

ً
فصا األميركية  الخارجية  وزارة  عن 

ــداف األمــــيــــركــــي لــلــفــلــســطــيــنــيــني  ــهــ ــتــ ــن االســ مــ
مــقــابــل تــرســيــخ االنـــحـــيـــاز الــكــامــل لــاحــتــال 
اإلســرائــيــلــي وانــتــهــاكــاتــه، وهـــو مــا اســتــدعــى 
ردود فــعــل فــلــســطــيــنــيــة مــنــتــقــدة فـــي مـــــوازاة 
»ستتوجه  أنــهــا  الفلسطينية  السلطة  إعـــان 
الحماية  للمطالبة بتوفير  املتحدة  األمــم  إلى 

للشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة«.
الــتــقــريــر األمــيــركــي الـــذي صـــدر يـــوم الجمعة، 
وتـــبـــني أنـــــه تـــوقـــف عــــن اســـتـــخـــدام مــصــطــلــح 
»األراضي املحتلة« ووضع انتهاكات االحتال 
في خانة »املزاعم« على عكس تقارير سابقة، 
بــــدا واضـــحـــًا أن وظــيــفــتــه األســـاســـيـــة تمثلت 
فـــي تــوفــيــر األســـبـــاب الــتــخــفــيــفــيــة، إن لـــم يكن 

التبريرية، النتهاكات االحتال اإلسرائيلي.
ــادة يــقــســم الــتــقــريــر الــعــالــم إلـــى مــنــاطــق،  ــ وعـ
ــــدول  ــتـــنـــاول وبــــاالســــم الـ ــي كــــل واحـــــــدة يـ ــ وفـ
ــان الــتــقــريــر  املــعــنــيــة بـــالـــخـــروقـــات. وبـــذلـــك كــ
»إسرائيل  بعنوان  على فصل  يحتوي  عــادة 
ــي املــحــتــلــة« غــيــر أنـــه فــي هـــذه املــرة  ــ واألراضــ
ــوان »إســــرائــــيــــل  ــ ــنــ ــ ــل تــــحــــت عــ ــفــــصــ صـــــــدر الــ
ــزة«. وهـــو تصنيف  ــ والـــجـــوالن والــضــفــة وغــ
اإلدارة  ســيــاســة  يعكس  مــا  االحـــتـــال،  يلغي 
األمــيــركــيــة الــقــائــمــة عــلــى »شــطــب« كــل مــا له 
عاقة بحقوق الفلسطينيني، والذي يهندس 

إلصـــــــرارهـــــــم املــــتــــكــــرر بـــاصـــطـــحـــابـــهـــم إلــــى 
الجدة  الجلسة، أخذت  أثناء  العودة.  مسيرة 
الــســبــعــيــنــيــة تــتــحــدث ألحـــفـــادهـــا عـــن الــقــرى 
واملــدن املحتلة وهي تنظر إلى أقصى نقطة 
خالها  مــن  تلحظ  أن  املــجــردة  للعني  يمكن 
بــعــض الــقــرى الــقــريــبــة مــن الــقــطــاع، وكيفية 
على  مــدنــهــم  مــن  الفلسطينيني  آالف  نــــزوح 
يـــد الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة فـــي نــكــبــة عــام 
»العربي الجديد«، إن  1948. وتقول عيسى لـ
الــعــودة جــاءت بعد  فــي مسيرة  »مشاركتها 
أن ألّح أحفادها بشكل كبير، خال األسابيع 
ما  وبــعــد  فيها،  للمشاركة  املــاضــيــة،  الثاثة 
رأتــه من أحــداث شهدتها املناطق الحدودية 
ــــال لـــلـــمـــدنـــيـــني الـــذيـــن  ــتــ ــ واســـــتـــــهـــــداف االحــ
شـــاركـــوا فــيــهــا«. وتــؤكــد أن »هــــذه املــســيــرات 
الفلسطينيني في  مــن قبل  املــشــاركــة  وحــجــم 
ــقـــطـــاع أثـــبـــتـــا مـــــدى تــمــســكــهــم بــــاألراضــــي  الـ
الــتــي احتلتها إســرائــيــل قــبــل 7 عــقــود، على 
الرغم من كل ما قــام به االحــتــال من عــدوان 
الدائم  والتهديد  للحصار،  وفــرض  وحــروب 
ــا »حـــرصـــت،  ــهـ ــبــــنّي أنـ بــالــقــتــل واألســـــــــر«. وتــ
طيلة السنوات املاضية، على االحتفاظ بكل 
منذ  عائلتها  بها  احتفظت  التي  التفاصيل 
النكبة الفلسطينية، وتقوم بني فترة وأخرى 
بجمع أحفادها والحديث معهم عن األراضي 
العصابات  فعلت  ومـــاذا  والــهــجــرة،  املحتلة 

حلقاته،  فــريــدمــان  ديفيد  األمــيــركــي  السفير 
ــتــــني ثــــم االعــــتــــراف  عـــبـــر تــغــيــيــب حــــل الــــدولــ
بــالــقــدس املــحــتــلــة عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، على 
 14 في  إليها  األميركية  السفارة  نقل  يتم  أن 

مايو/أيار املقبل.
ــة الــتــي  ــرديــ ــذا فـــحـــســـب، بــــل إن الــــســ ــ لـــيـــس هــ
اعتمدها التقرير لذكر االنتهاكات اإلسرائيلية 
ــنـــازل، والــتــعــذيــب عــنــد االســتــجــواب،  )هــــدم املـ
ــقـــال املــتــعــســف  ــتـ والــتــوقــيــفــات الــكــيــفــيــة واالعـ
كلها  والتجمع(  التنقل  والقيود على حريات 
ــار تــقــديــمــهــا »كـــمـــزاعـــم« وردت  ــاءت فـــي إطــ جــ
على لسان »منظمات حقوق اإلنسان ووسائل 
إعـــام وأشــخــاص« نقلوا أخــبــارهــا. وكـــأن كل 

هذه الجهات مشكوك في إفاداتها. 
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية تأخذ عادة 
بشهادات منظمات حقوق اإلنسان، لكن ذلك ال 
ينطبق على الحالة اإلسرائيلية، خصوصًا أن 
إسرائيل »ردت« على هذه االدعاءات كما ردت 
بذلك  »أحــيــانــًا«.  الفلسطينية  السلطة  عليها 
التقرير تصنيف ممارسات االحتال  تجاهل 
ناهيك عن  االنتهاكات،  اإلسرائيلي في خانة 
ــراز واحــتــضــان  ــ إدانـــتـــهـــا. كــمــا حـــرص عــلــى إبـ
التفسير اإلسرائيلي الواهي لها والذي يدعي 
بأنها »حصلت من باب الــرد على التحريض 

الفلسطيني على العنف«.
فــعــل  ردود  ــيــــركــــي  األمــ املــــوقــــف  ــتــــدعــــى  واســ

أراضيهم«.  ترك  على  الصهيونية إلجبارهم 
ــيـــســـى أنــــهــــا »حــــــرصــــــت، خــــال  وتـــــوضـــــح عـ
الحدودية،  للمناطق  ألحفادها  اصطحابها 
على جلب مفاتيح املنازل التي ُهّجروا منها 
أهــم املدن  إليهم عن  قبل 70 عامًا، والحديث 

والقرى املحتلة عام 1948«.
أمــــا الـــغـــزي أبــــو صــــاح شـــلـــدان، فاصطحب 
الرابعة  اآلخــر زوجته وأبــنــاءه، للجمعة  هو 
ــي مـــســـيـــرات  ــ ــة فـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــي، لـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
التمسك  أهمية  عن  والحديث معهم  العودة، 
باألراضي املحتلة عام 1948، بالرغم من كون 
أصوله وجذوره تعود إلى مدينة غزة. يقول 
»العربي الجديد« إنه »منذ الجمعة  شلدان لـ
العودة،  فيها مسيرات  انطلقت  التي  األولــى 
أحــــــرص عـــلـــى اصـــطـــحـــاب عــائــلــتــي لــتــنــاول 
املناطق  الغداء، والجلوس معهم قرب  طعام 
املحتلة  والقرى  املــدن  إلى  الحدودية والنظر 
عام 1948، كمظهر يؤكد تمسك الفلسطينيني 
جــمــيــعــًا بـــحـــقـــوقـــهـــم وأرضــــــهــــــم«. وبــحــســب 
املــواطــن الــغــزي، فــإن »هـــذه املــســيــرات أعــادت 
الفلسطينية  للقضية  واالعــتــبــار  االهــتــمــام 
الــتــفــاعــل الشعبي معها من  ــراء حــجــم  مــن جـ
ارتكبه  ومــا  الــقــطــاع،  فــي  الفلسطينيني  قبل 
ــهــــداف  ــتــ ــلـــيـــات قـــتـــل واســ ــن عـــمـ ــ االحـــــتـــــال مـ
للمدنيني حّرضت الرأي العام الدولي عليه«. 
ويــــرى أن »اســـتـــمـــرار هــــذه املـــســـيـــرات بشكل 

اعتبر  السياق،  وفي  منددة.  عدة  فلسطينية 
الفلسطيني  الرئيس  مستشار  شعث،  نبيل 
ــة، فــي  ــيـ ــارجـ ــخـ ــلـــشـــؤون الـ ــبـــاس لـ مـــحـــمـــود عـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أن »مــوضــوع تخلي 
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، فـــي تــقــريــرهــا  وزارة 
الشامل  التعبيري  االصــطــاح  عــن  الــســنــوي 
لـــألراضـــي املــحــتــلــة فـــي حــديــثــهــا عـــن الضفة 
إلى  الفتًا  االتــفــاقــات«،  لكل  مخالف  الغربية، 
أنــه »فــي كل مــرة تؤكد لنا الــواليــات املتحدة 
أن قـــرارنـــا بــرفــض اســتــمــرارهــا كــوســيــط في 
مــفــاوضــات الــســام كــان صحيحًا«. وأضــاف 
ــد( تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــيــــس األمـــيـــركـــي دونـ أن »)الــــرئــ
القضية  فـــي جـــوانـــب  كـــل شـــيء  قـــام بتغيير 
الفلسطينية، واعــتــرف بــذلــك وقـــال أنــا أزلــت 
وكذلك  املفاوضات  من طاولة  القدس  قضية 
قضية الــاجــئــني، وأكـــد أيــضــًا أنــه ال يعترف 
قانونية،  غير  اإلسرائيلية  املستوطنات  بأن 
بـــل بــــرر وجــــودهــــا، ورأى أن املــســألــة مــجــرد 

الضغط  زيــــادة  فــي  ومــكــثــف سيساهم  كبير 
ــه إلـــى  ــ ــعـ ــ ــلــــي ودفـ ــيــ ــرائــ عـــلـــى االحـــــتـــــال اإلســ
الفلسطيني جــزءًا من حقوقه  الشعب  إعطاء 
املسلوبة، عدا عن أهمية الحراك كونه ساهم 
في إعادة لفت األنظار للقضية الفلسطينية«.
وتشهد املناطق الحدودية تجمعًا أسبوعيًا 
لألسر والعائات الفلسطينية التي تصطحب 
الــشــرقــيــة، للمشاركة  املــنــاطــق  إلـــى  أبــنــاءهــا 
فــي مــســيــرات الــعــودة الــتــي انطلقت مــنــذ 30 
مـــــــارس/آذار املـــاضـــي. وتــتــجــّمــع هـــذه األســـر 
داخـــل الــخــيــام، فــاملــنــاطــق الــشــرقــيــة بالنسبة 
ــئـــني مــنــهــم أو حــتــى  ــقـــطـــاع الـــاجـ لـــســـكـــان الـ
بطبيعة  أبنائهم  لتعريف  مــكــان  املــواطــنــني، 
الــصــراع مــع االحــتــال، وبــالــحــقــوق الوطنية 
املــتــجــول  ويــاحــظ  الفلسطينية.  والــثــوابــت 
ــل مــخــيــمــات مــســيــرة الــــعــــودة املــنــتــشــرة  ــ داخـ
على طول الشريط الحدودي للقطاع، تجّمع 
الـــغـــزيـــني عـــلـــى شـــكـــل جـــمـــاعـــات كــالــعــائــات 
والــنــســاء والــشــبــاب واألطــفــال. وتنتشر هذه 
األســـر فــي املــســاحــات الــتــي حــددتــهــا الهيئة 
العليا ملسيرة العودة وكسر الحصار، والتي 
تبعد نحو 650 مترًا في أقصى حدودها عن 
الــحــدودي، بشكل يــوحــي ملــن ينظر  الشريط 
إلــى هــذه التجّمعات بــأن هــذه املناطق باتت 
مصدرًا رئيسيًا للتظاهر واملطالبة بالحقوق 

الوطنية الفلسطينية.

أن الــيــهــود يــبــنــون )فـــي أرضـــهـــم(، وبــالــتــالــي 
اســـتـــخـــدام  ــن  ــ عـ خـــارجـــيـــتـــه  وزارة  تـــوقـــفـــت 
مفهوم األراضي املحتلة، وتوقفت عن انتقاد 

االستيطان«.
ــــني ســــر الــلــجــنــة  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن  أمــ
عريقات،  صــائــب  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
أمــــس الــســبــت، أن »الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
طـــلـــب مــــن مــمــثــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
األمـــم املــتــحــدة ريـــاض مــنــصــور، الــتــوجــه لدى 
األمــــن للمطالبة  الـــدولـــيـــة ومــجــلــس  املــنــظــمــة 
بــتــوفــيــر حــمــايــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بعد 
أحــــداث قــطــاع غـــزة األخـــيـــرة«، الــتــي استشهد 
فيها 38 فلسطينيًا منذ أواخــر شهر مارس/

آذار املــاضــي، بينهم أربــعــة أطــفــال بــرصــاص 
الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة خـــال مــســيــرات الــعــودة 
األســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا مــنــذ ثــاثــة 
أسابيع على الشريط الحدودي بني قطاع غزة 

وإسرائيل في إطار »مسيرة العودة الكبرى«.
وتــابــع عريقات »مــنــذ قــيــام إســرائــيــل ارتكبت 
قـــريـــة   500 ودمـــــــــرت  ومــــــجــــــزرة،  مـــذبـــحـــة   70
فلسطينية، واعتقل 800 ألف فلسطيني منهم 
6500 معتقل اليوم«. وقال عريقات إن »السلطة 
الفلسطينية عرضت بالفعل ثاث قضايا على 
املحكمة، منذ الشهر املاضي«، مضيفًا »نحن 

اآلن بصدد تفعيل هذه القضايا الثاث«. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

السيسي 
لم يتطلّع 

لحاجات 
الشعب 

)فايد الجزيري/
فرانس برس(

رفضت جامعة األزهر إلغاء 
التعليم األزهري أو دمجه مع 
المدارس التابعة لوزارة التربية

تطّرق التقرير 
بخجل إلى االنتهاكات 

اإلسرائيلية

تشهد المناطق 
الحدودية لغزة تجمعًا 

أسبوعيًا لألسر التي تعمل 
على تعريف أبنائها بطبيعة 

الصراع مع االحتالل

تجّمعات للعائالت على حدود غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

باستمرار  قرارًا  السبت،  أمس  المصري،  العسكري  العام  المدعي  أصدر 
حظر النشر في القضيتين المرتبطتين برئيس أركان الجيش المصري السابق 
مصر  في  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  وقال  عنان.  سامي  الفريق 
من  الصحف  لتحذير  الجديد  بقراره  أبلغه  العسكري  العام  المدعي  إن 
مغبة النشر في القضيتين، أو التحقيقات التي تجرى فيهما. واستثنى 
المجلس في تحذيراته الجديدة من قرار النشر في قضيتي عنان البيانات 

التي تصدر من المدعي العام العسكري.

المدعي العام العسكري يحذر

رأت مصادر داخل جامعة األزهر، تحدثت مع 
»العربي الجديد«، أن  شيخ األزهر أحمد الطيب 

)الصورة( »لن يتردد ثانية واحدة في تقديم 
استقالته من منصبه«. وقالت إنه حينما حدثت 
األزمة املتعلقة بمشروع قانون »تنظيم األزهر« 

الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، فإن »بعض 
الدول املانحة والتي تقدم مساعدات مادية لألزهر، 

كانت تتجهز التخاذ قرار بوقف أي دعم، مع 
إمكانية سحب طالبها«.

أشارت مصادر »العربي الجديد« إلى أن »وزير 
األوقاف مختار جمعة )الصورة( حاول التودد 

لشيخ األزهر بعدما انتصر في معركته مع أجهزة 
عبد الفتاح السيسي، لكن الطيب لم يغفر له وقوفه 

إلى جوار نظام السيسي حتى اآلن«. من جهة 
ثانية أشارت املصادر إلى أنه يوجد تعليمات من 

مشيخة األزهر لكل الكليات في الجامعة بعدم 
التطرق ألي قضايا خالفية وشائكة منعًا للتسبب 

في الهجوم على األزهر.

استقالة 
الطيب غير 
مستبعدة

محاولة 
تقرب فاشلة 

لجمعة
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  شرق
      غرب

ماكرون وعباس يبحثان
عملية السالم

بحث الرئيس الفلسطيني محمود 
عــبــاس، أمـــس الــســبــت، فــي اتــصــال 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــع الــ ــ هـــاتـــفـــي مـ
إيمانويل ماكرون، آخر املستجدات 
وعلى  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي 
وذلــك  السياسية،  العملية  صعيد 
الواليات  إلــى  قبيل زيــارة ماكرون 
املتحدة غدًا اإلثنني. وذكرت وكالة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا« أن  ــ ــبـ ــ األنـ
»مــاكــرون أكــد لعباس أنــه سينقل 
املوقف الفلسطيني بوضوح خال 
لــقــائــه الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــــرامــــب، ويــســتــوضــح املــخــطــطــات 
بعملية  يتعلق  مــا  فــي  األمــيــركــيــة 

السام«.
)قنا(

اعتقال أربعة مسلّحين
في الجزائر

الــجــزائــريــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعــلــنــت 
أمس السبت، عن »تمكن قواتها من 
تــوقــيــف أربــعــة إرهــابــيــني مسلحني 
منفصلتني  أمــنــيــتــني  عمليتني  فــي 
شرقي الباد«. وذكــرت الــوزارة، في 
بــيــان لــهــا، أن »وحـــــدة مـــن الــجــيــش 
إرهــابــي بوالية  تمكنت من توقيف 
ــرقـــي الــــبــــاد واســـتـــرجـــاع  تــبــســة شـ
ــة مــخــازن  ــعـ رشـــــاش واكـــتـــشـــاف أربـ
ذخيرة مملوءة، كما تمكنت وحدة 
أخرى من الجيش من إلقاء القبض 
على ثاثة إرهابيني بوالية جيجل 
شرقي الباد، واسترجاع كمية من 

األسلحة والذخيرة«.
)قنا(

تونس تعيد فتح
قنصليتها في ليبيا

الــلــيــبــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ذكـــــرت 
أمس السبت، أن »تونس أعادت فتح 
لتكون  طــرابــلــس«،  فــي  قنصليتها 
ــك أحـــــــدث بـــعـــثـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــذلــ بــ
تعود إلى العاصمة. وأغلقت معظم 
ــفــــارات فــــي طـــرابـــلـــس أبـــوابـــهـــا  الــــســ
اشتباكات  انــــدالع  بــعــد   ،2014 عـــام 
عــنــيــفــة بــــني الـــفـــصـــائـــل املـــتـــنـــاحـــرة، 
لكن بعضها عاد للعمل عند تولي 
املتحدة  األمــم  مــن  حكومة مدعومة 

السلطة في عام 2016. 
 )رويترز(

المغرب يرّد على 
انتقادات هولندا بشأن 

حراك الريف
ناصر  املغربي  الخارجية  وزيــر  رّد 
بــوريــطــة )الـــصـــورة(، أمـــس السبت، 
عـــلـــى مـــاحـــظـــة نـــظـــيـــره الــهــولــنــدي 
ــه، يـــوم  ــ ــارتـ ــ ــــدى زيـ ــلــــوك، لـ ســتــيــف بــ
ــــى الـــعـــاصـــمـــة الــــربــــاط،  الـــجـــمـــعـــة، إلـ
التعبير ومدى احترام  بشأن حرية 
اإلجـــــــــــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة، فــــي مــلــف 
الريف. وبعد  حــراك  اعتقال نشطاء 
أن وّجه بلوك انتقادات إلى الرباط، 
ــنـــي في  بـــشـــأن غــلــبــة الـــهـــاجـــس األمـ
حـــــــراك الـــــريـــــف، وجــــــر الــــعــــديــــد مــن 
قياداته إلى املحاكم، رّد بوريطة، في 
 »املــغــرب 

ّ
 إن

ً
نـــدوة صــحــافــيــة، قــائــا

التي  الــقــوانــني واملــؤســســات  يمتلك 
تــمــّكــنــه مـــن ضــمــان حــريــة التعبير 

والتظاهر لكل املواطنني«.
)العربي الجديد(

اليمن: مقتل لبناني يعمل
في الصليب األحمر

الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
ــر مـــقـــتـــل أحـــــــد مـــوظـــفـــيـــهـــا،  ــ ــمــ ــ األحــ
بــالــرصــاص،  لــحــود،  اللبناني حــنــا 
أمــــس الــســبــت، فـــي الــيــمــن. وأفــــادت 
كــــان  الـــــــــذي  »لــــــحــــــود  أن  ــنــــظــــمــــة  املــ
مـــســـؤواًل عــن شــــؤون املــســاجــني في 
األحــمــر،  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة 
كان في طريقه لزيارة أحد السجون 
عندما تعرضت سيارته إلطاق نار 
من مسلحني مجهولني«، في منطقة 
ذبـــاب فــي مــحــافــظــة تــعــز. وأضــافــت 
أنـــه »تـــوفـــي فـــي املــســتــشــفــى مــتــأثــرًا 
بجروحه، فيما لم يتعرض زماؤه 

الذين كانوا معه إلى أي أذى«. 
)فرانس برس(



أيمن  سورية،  في  الكيميائية  االنتهاكات  توثيق  مركز  مدير  يؤكد 
تثبت  أدلة  وجود  الجديد«،  »العربي  مع  حوار  في  الدغيم،  السيد 
إلى  مشيرًا  دوما،  مدينة  في  الكيميائي  استخدام  في  النظام  تورط 

أنه ال يمكن طمس كل اآلثار المتعلقة باالنتهاك الكيميائي

أمين العاصي

واجهة  إلــى  املحاصر  الدمشقي  الجنوب  قفز 
الحدث السوري مع بدء قوات النظام عمليات 
عــســكــريــة مـــن أجــــل إخـــضـــاع أحـــيـــاء ومــنــاطــق 
يــســيــطــر عــلــى جــانــب مــنــهــا تــنــظــيــم »داعـــــش« 
و»جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«، فــيــمــا تــســيــطــر فــصــائــل 
ُيحسم  أن  املتوقع  مــن  مناطق  على  املعارضة 
مصيرها خالل األيام القليلة املقبلة، فيما بدأت 
املدنيني  آالف  تهجير  عمليات  الــســبــت  أمـــس 
ــة  مــــن مــنــطــقــة الــقــلــمــون  ــعــــارضــ ومـــقـــاتـــلـــي املــ
الشرقي إلى الشمال، في وقت يستعد فيه ريف 
حمص الشمالي ملصير تدل الوقائع على أنه 
لن يكون بعيدًا عما جرى في مناطق عدة في 
ريــف دمــشــق أخــيــرًا أبــرزهــا الغوطة الشرقية. 
وواصلت قــوات النظام أمــس، قصفها ملناطق 

سيطرة تنظيم »داعش« جنوبي دمشق، وبات 
واضحًا أن الطرفني لم يتوصال بعد إلى اتفاق 
إلـــى خــــروج عــنــاصــر التنظيم  نــهــائــي يفضي 
إلى مناطق في البادية السورية حيث ال يزال 
التنظيم يحتفظ بمناطق سيطرة فيها. وقالت 
وكالة »سانا« التابعة للنظام إن قوات األخير 
ـــس الـــســـبـــت مــــا وصــفــتــهــا  ــهــــت صـــبـــاح أمــ وّجــ
»ضــربــات مــرّكــزة على مــقــار وأوكــــار تنظيم  بـــ
داعـــــــش«، ومـــســـتـــودعـــات األســـلـــحـــة وخــطــوط 
اإلمــداد في حي الحجر األسود جنوب دمشق 

و»كّبدتها خسائر كبيرة«، وفق الوكالة. 
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـــــر املــــرصــــد الـ
الحربية  الطائرات  قبل  أن قصفًا من  اإلنسان 
ــاول مــنــاطــق فـــي مــخــيــم الــيــرمــوك ومــنــاطــق  طــ
أخـــرى فــي حــي الحجر األســــود، بالتزامن مع 
قصف من قبل قوات النظام بالقذائف املدفعية 
والصاروخية وصواريخ يعتقد أنها من نوع 
مخيم  أحـــيـــاء  فـــي  مــنــاطــق  عــلــى  أرض-أرض، 
الــيــرمــوك والــقــدم والتضامن والــقــدم والحجر 

األسود. 
ــاد الــنــاشــط اإلعـــالمـــي أيـــهـــم الــعــمــر،  ــ كـــذلـــك، أفـ
ت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن قـــوات الــنــظــام شن لـــ

املعارضة  فصائل  مــواقــع  على  هجومًا  أمـــس 
السورية على أطراف بلدة يلدا جنوب دمشق، 
منطقة  فــي  املجاهدين  جامع  على  وسيطرت 
األربع مفارق الفاصلة بني بلدتي يلدا وحجيرة 
ــار إلـــى مقتل قــيــادي  الــخــاضــعــة لــلــنــظــام. وأشــ
بارز في فصيل »جيش اإلسالم« أثناء تصديه 
ــه لـــم يــتــم الــتــوصــل  ــقـــوات الـــنـــظـــام، مـــؤكـــدًا أنــ لـ

إلــى أي اتــفــاق حتى صــبــاح أمــس السبت بني 
»داعــــش« والــنــظــام بــشــأن إخـــراج التنظيم من 
مناطق سيطرته، إذ طالب التنظيم بالخروج 
اآلمن نحو البادية السورية من دون التعرض 
لــلــقــصــف مـــن قــبــل الــتــحــالــف الــــدولــــي. وكــانــت 
وسائل إعالم تابعة للنظام زعمت الجمعة أن 
االتفاق جاء بعد استسالم تنظيم »داعش« في 
حــي الــحــجــر األســــود لــلــشــروط الــتــي وضعها 
العسكرية  العمليات  أن  إلــى  مشيرة  الــنــظــام، 
ســــوف تــتــواصــل إلــــى حـــني الــتــأكــد مـــن الــتــزام 
»االتـــفـــاق«، بحسب  »الــفــصــائــل اإلرهـــابـــيـــة« بــــ

التلفزيون السوري التابع للنظام. 
األكبر  الــجــزء  »داعـــش« على  ويسيطر تنظيم 
أبـــرز مخيمات الالجئني  الــيــرمــوك،  مــن مخيم 
الــفــلــســطــيــنــيــني إلــــى ســـوريـــة، والـــــذي ُيــوصــف 
»عـــاصـــمـــة الــــشــــتــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، فــيــمــا  بــــ
تسيطر »جبهة النصرة« على جانب من هذا 
املخيم املحاصر منذ ســنــوات، والــذي تعرض 
لعمليات قصف أدت إلى مقتل وإصابة املئات 
وتــشــريــد أغــلــب ســكــانــه. وتشير تــقــديــرات إلى 
 في املخيم سوى ثالثة آالف مدني، 

َ
أنه لم يبق

مــن بــني قــرابــة املــلــيــون، ربــعــهــم مــن الــالجــئــني 
الفلسطينيني، والبقية مواطنون من مختلف 

املحافظات السورية. 
ويــســيــطــر عــنــاصــر »داعــــــش« عــلــى كــامــل حي 
الــحــجــر األســــود املــالصــق للمخيم مــن الجهة 
الــجــنــوبــيــة، والــــذي بــقــي فــيــه نــحــو ثــالثــة آالف 
مدني مــن نحو نصف مليون كــانــوا يقطنون 
ــزاء من  ــ ــام 2011، كــمــا يسيطر عــلــى أجـ فــيــه عـ

التضامن والقدم. فيما تسيطر فصائل  حيي 
املــعــارضــة عــلــى مــنــاطــق يــلــدا وبــبــيــال وعقربا 
وبــيــت ســحــم الــتــي تــخــضــع التـــفـــاق هــدنــة مع 
النظام ماٍض  النظام منذ سنوات عــدة، ولكن 
في إخضاع هذه املناطق، ويستخدم الحصار 
وسيلة لدفع فصائل املعارضة للموافقة على 
تسويات تهجير، شبيهة بما جرى في العديد 
مــن املناطق فــي ريــف دمــشــق. وتشير مصادر 
يتبعون  عــنــصــر  نــحــو 1500  أن  إلــــى  مــطــلــعــة 
تنظيم »داعش« ينتشرون في أحياء العاصمة 
دمــشــق الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا ُيـــقـــّدر عـــدد عناصر 
»جبهة النصرة« بنحو 250 عنصرًا موجودين 
ــيـــرمـــوك، من  ــل مــخــيــم الـ ــ فـــي جــيــب ضــيــق داخـ
املتوقع نقلهم إلى مناطق الجبهة في محافظة 

إدلب شمال غربي سورية.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، خـــرقـــت قـــــوات الـــنـــظـــام فجر 
أمــس السبت، اتفاق وقــف إطــالق النار املؤقت 
إذ قصفت  الشمالي،  في مناطق ريــف حمص 
ــا أدى إلــــى ســقــوط  ــاك، مـ ــنـ مــنــاطــق ســكــنــيــة هـ
 عـــن محاولتها 

ً
ضــحــايــا مـــن املــدنــيــني، فــضــال

وأكد  املعارضة.  مع  التماس  نقاط  في  التقّدم 

ناشطون إعالميون مقتل ما ال يقل عن خمسة 
مدنيني أمس، في قرية غرناطة بريف حمص 
الــشــمــالــي، بقصف قــــوات الــنــظــام الــــذي طــاول 
مناطق تلبيسة، وجوالك، وغرناطة، واملحطة، 
وعز الدين، مشيرين إلى أن محور قرية سليم 
في ريف حمص الشمالي شهد اشتباكاٍت بني 

مقاتلي فصائل املعارضة، وقوات النظام.
وكانت »هيئة التفاوض« عن مناطق املعارضة 
ــام مع  ــ فـــي ريــــف حـــمـــص، قـــد تــوصــلــت مــنــذ أيـ
ضباٍط من قاعدة حميميم الروسية، إلى اتفاق 
وقـــف إطــــالق نــــار، لــحــني مــوعــد اجــتــمــاع آخــر 
بني الطرفني، من املقرر أن يجري اليوم األحد 
قرب معبر بلدة الدار الكبيرة في ريف حمص 
الشمالي لحسم مصير هذا الريف إضافة إلى 
مناطق في ريف حماة الجنوبي تسيطر عليها 

املعارضة منذ سنوات. 
على صعيد آخــر، بــدأت صباح أمــس عمليات 
املعارضة  تهجير اآلالف من مدنيي ومقاتلي 
الــقــلــمــون الــشــرقــي، شــمــال شرقي  مـــن منطقة 
العاصمة دمشق، إلى الشمال السوري. وذكرت 
»العربي الجديد« أنه كان من  مصادر محلية لـ
املــقــرر خـــروج 25 حافلة أمــس تنقل مهجرين 
الرحيبة وجــيــرود، ومقاتلني من  من مدينتي 
فــصــيــل »جـــيـــش تــحــريــر الــــشــــام«. وأوضـــحـــت 
املصادر أن وجهة الفصائل إلى شمال شرقي 
حلب حيث منطقة »درع الفرات«، مشيرة إلى 
أن فصيل »قوات أحمد العبدو« ستكون وجهة 
مقاتليه إلى منطقة عفرين، علمًا أن املنطقتني 

خاضعتان للنفوذ التركي املباشر.

ــو مـــركـــز تــوثــيــق االنــتــهــاكــات  ــا هـ ■ مـ
ــار؟ ومـــــــا هـــــي آلــــيــــة عـــمـــلـــه،  ــتــــصــ ــاخــ بــ
والــجــهــات الــتــي يــتــواصــل مــعــهــا؟ وهــل 

لتقاريره اعتماد من جهات دولية؟
 مــركــز تــوثــيــق االنــتــهــاكــات الــكــيــمــيــائــيــة في 
»نــفــس  لـــ تـــابـــع  مــكــتــب   )CVDCS( ــة  ــوريــ ســ
غير  منظمة  وهــي   )Same Justice( الــعــدالــة« 
حكومية ال تهدف إلى الربح يقع مقرها في 
بروكسل ، تسعى إلى تعزيز مفاهيم العدالة 
ــنـــة، بــغــض الــنــظــر عن  واملــــســــاواة فـــي املـــواطـ
ونشاطها  تأسيسها  بــعــد  الــعــرق.  أو  الــديــن 
منذ عام 2012، تم تسجيلها رسميًا كمنظمة 
»جمعية غير ربحية« )وهو تصنيف رسمي 

بموجب القانون البلجيكي( في عام 2015.
يقوم مركز توثيق االنتهاكات الكيميائية في 
واالنتهاكات  الــحــوادث  كــل  بتوثيق  ســوريــة 
)بقايا  األدلــة  الكيميائية في سورية، وجمع 
ذخائر، أتربة، دم، بول، شعر، نبات...( املتعلقة 
بــهــذه االنــتــهــاكــات، بــالــتــواصــل مـــع الـــكـــوادر 
الــطــبــيــة وِفـــــرق الـــدفـــاع املـــدنـــي واإلعــالمــيــني 
واملـــصـــابـــني وشـــهـــود الــعــيــان واملــــراصــــد في 
الداخل السوري. ومن ثم نقوم بالتواصل مع 
بعثة تقّصي الحقائق )FFM( التابعة ملنظمة 
تــزويــدهــا  ليتم  الكيميائية،  األســلــحــة  حــظــر 
بــهــذه املــعــلــومــات رســمــيــًا، ولــتــســلــيــم األدلــــة 
بعة. وفي 

ّ
وفق األصول القانونية الدولية املت

وقــت الحـــق، يتم اســتــدعــاء املعنيني بحادثة 
إلى  الحقائق  ِقبل بعثة تقصي  االنتهاك من 
ــة مــــجــــاورة لـــســـوريـــة، عـــن طـــريـــق املــركــز  ــ دولـ
طـــبـــعـــًا، لــيــتــم الــتــحــقــيــق مــعــهــم بــخــصــوص 
االنتهاك. بعد انتهاء فريق تقصي الحقائق 
مــن الــتــحــقــيــق وجــمــع األدلـــــة، يــقــوم بــإصــدار 
ــم املــتــحــدة،  تــقــريــره ورفـــعـــه إلـــى مــنــظــمــة األمــ
الــدولــي،  إلــى مجلس األمـــن  لترفعه بــدورهــا 
وقد ورد اسم املركز في معظم تقارير منظمة 
عـــام 2013  مــنــذ  الكيميائية،  األســلــحــة  حــظــر 

وحتى 2018.

■ ما هو دور املركز في موضوع التحقيق بموضوع 
الكيميائي في دوما؟

قــام املركز فــور سماعه بحادثة االنتهاك في 
دومــــا، بــالــتــواصــل مــع مــنــدوبــنــا فــي الغوطة 

45
سياسة

النظام يدّك جنوب دمشق... ويستكمل تهجير أهالي القلمون الشرقي

هــنــاك أدلــــة مـــتـــوفـــرة، وأتــحــفــظ عــلــى ذكــرهــا 
لــدواٍع أمنّية. تم تسليم العينات عبر جهات 
عـــدة مــعــروفــة مــن قبلنا، وأتــحــفــظ عــلــى ذكــر 
اسمها أيــضــًا لــلــضــرورة األمــنــيــة، إلــى فريق 
مــع  بــالــتــنــســيــق   )FFM( الـــحـــقـــائـــق  تــقــصــي 

مركزنا طبعًا.

■ ما هي معوقات دخــول لجنة التحقيق إلى دوما 
برأيكم؟

لم تكن تسمح بدخول  أن روسيا  كلنا يعلم 
باألسلحة  املختصة  الــدولــيــة  التفتيش  فــرق 
إلـــى مــواقــع االنــتــهــاك فــي دومـــا،  الكيميائية 
قبل االنتهاء من تنفيذ اتفاقية تهجير أهالي 
ــا، حــتــى تــصــيــر املـــديـــنـــة تــحــت ســيــطــرة  ــ دومــ
الـــنـــظـــام والــــــــروس، لــيــتــســنــى لــهــم بــعــد ذلــك 
ــار الــجــريــمــة، كــمــا يــظــنــون، وحسب  مــســح آثــ

للتأكد من صحة الخبر، ولدى تأكيده قمنا 
بــالــتــواصــل مــع املــراكــز الطبية الــتــي تــم نقل 
من  الغوطة،  في  إليها  والضحايا  املصابني 
أجـــل تــوثــيــق زمـــن وتـــاريـــخ ومــكــان الــحــادثــة 
وعدد املصابني وحالتهم السريرية والعالج 
الوفيات. وقمنا  وعــدد وأسماء  لهم،  املعطى 
بتأمني األدلة لتسليمها إلى فريق التفتيش 
الــدولــي الـــذي كــان مــن املفترض دخــولــه منذ 
أيام، ولكن جرى تأخيره. وفي الوقت الحالي، 
ــقـــوم بـــالـــتـــواصـــل مــــع املــعــنــيــني بــالــحــادثــة  نـ
والذين توجهوا إلى الشمال السوري، إلعداد 
بشهاداتهم  سيدلون  الذين  بالشهود  قائمة 
ــدر املركز  أمـــام فــريــق تقصي الــحــقــائــق. وأصـ
ــاك،  ــهــ ــتــ ــار لــــهــــذا االنــ ــكــ ــنــ ــتــ بــــيــــان إدانـــــــــة واســ
املتعلقة بهذا  الــهــامــة  األخــبــار  ونــشــر معظم 
التوثيق  ملركز  وكــان  موقعنا،  عبر  االنتهاك 
الــــدور الــكــبــيــر والــفــعــال إلطــــالع الــعــالــم على 
ــــالم املــرئــيــة  ــذه الــجــريــمــة عــبــر وســـائـــل اإلعـ هـ

واملسموعة.

■ هل لديكم تواصل مع لجنة التحقيق، وما طبيعته، 
وإن كان ال يوجد فما السبب؟

هناك تواصل دائم، وعلى مدار اللحظة، بيننا 

وبــني فــريــق تقّصي الــحــقــائــق. وكــمــا أسلفت 
املتعلقة  املــعــلــومــات  كــل  ســابــقــًا، بعد توثيق 
بـــأي انــتــهــاك كــيــمــيــائــي فـــي ســـوريـــة، وجــمــع 
وتسليمها  بإرسالها  نقوم  املــتــوفــرة،  األدلـــة 
إلـــى فــريــق تــقــصــي الــحــقــائــق الــتــابــع ملنظمة 
حــظــر األســلــحــة الــكــيــمــيــائــيــة، وفـــق األصـــول 
بعة، ومن ثم نقوم بإعداد أسماء الشهود 

ّ
املت

)أطــــــبــــــاء، مـــســـعـــفـــني، مــــصــــابــــني، إعـــالمـــيـــني، 
شهود عيان...( لنقّدمها إلى الفريق ومن ثم 
املركز  مع  بالتنسيق  للتحقيق  استدعاؤهم 

وبإشرافه.

■ هل من أدلة لدى املعارضة أو املركز تثبت تورط 
هذه  طبيعة  ومــا  الكيميائي؟  اســتــخــدام  فــي  النظام 

األدلة إن وجدت؟
إن كــان الــســؤال متعلقا بــحــادثــة دومـــا، نعم 

ــــول الــفــريــق أيـــضـــًا تم  اعـــتـــقـــادهـــم. وعـــنـــد دخـ
إطـــالق الــنــار عليه مــن قــبــل الــنــظــام الــســوري 
طبعًا، بحكم أن املنطقة تحت سيطرته، ظنًا 
منه أن ذلك سيؤدي إلى تعطيل عمل اللجنة، 
وهو ما ال تعتمد عليه اللجنة بشكل رئيسي 

في تحقيقاتها.

■ هل يمكن مسح آثار جريمة الكيميائي من أمام 
لجنة التحقيق في حال السماح بدخولها؟

اكتسبتها من  الــتــي  بــرأيــي وحــســب خبرتي 
في سورية،  التي حصلت  االنتهاكات  خــالل 
ومن خالل اطالعي على طرق التحقيق التي 
يـــقـــوم بــهــا فـــريـــق تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق، وعــلــى 
طمس  أبـــدًا  يمكن  ال  فيها،  وجديته  مهنيته 
كـــل اآلثـــــار املــتــعــلــقــة بــاالنــتــهــاك الــكــيــمــيــائــي، 
ذلك ألن إثبات االنتهاك من عدمه ال يتوقف 

فقط على اآلثــار املتبقية على األرض، وإنما 
هناك عينات تم تسليمها إلى فريق تقصي 
مس من قبل النظام أو روسيا، 

ُ
الحقائق لم ت

باإلضافة إلى الشهود الذين أدلوا وما زالوا 
يدلون بشهاداتهم أيضًا.

ر دخول اللجنة أو ظهور انحيازها، 
ّ
■ في حال تعث

هل لدى املركز خطط بديلة للتعامل في ملف حادثة 
الكيميائي األخيرة؟

إلى  التحقيق  لجنة  دخـــول  ر 
ّ
تعث املمكن  مــن 

ســوريــة، كــمــا حــصــل فــي دومــــا، وكــمــا حصل 
ــــي ريـــف  ــــدة ســـابـــقـــًا فــــي الـــغـــوطـــة وفـ ــرات عـ ــ مــ
حــمــاة، لكن ذلــك لــن يقف عــثــرة أمـــام متابعة 
الــتــحــقــيــق، فــكــمــا نــعــلــم كـــل الــــحــــوادث الــتــي 
ــكــبــت فــي ســوريــة مــنــذ عـــام 2014 وحتى 

ُ
ارت

دخــــول  دون  مــــن  فـــيـــهـــا  الــتــحــقــيــق  تــــم  اآلن، 
لــجــان الــتــحــقــيــق إلـــى الـــداخـــل الـــســـوري، وتــم 
إصدار العديد من التقارير من منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية ومن األمم املتحدة ومن 
مجلس األمن بناء على تلك التحقيقات )التي 
تمت مــن دون الــدخــول إلــى ســوريــة(. أمــا في 
التحقيق  فريق  انحياز  بإمكانية  يتعلق  ما 
لجهة دون أخرى، فال أظن أن ذلك قائم، وذلك 
اطالعي على عملهم ومنهجيتهم  من خــالل 
فــيــه، ومـــن خـــالل االطـــــالع عــلــى كـــل الــتــقــاريــر 
الصادرة واملرفوعة إلى منظمة األمم املتحدة.

■ هل قمتم بلقاء بعض الخارجني من دوما الذين 
تعرضوا للكيميائي؟ وهل يمكن أخذ عينات منهم؟ 

وهل يمكن اعتماد هذه العينات كأدلة؟
الذين  العديد من األشخاص  لقاء  نعم جرى 
خرجوا من دوما، والذين لهم عالقة بحادثة 
االنتهاك الكيميائي، وكان بحوزتهم عينات، 
وتم تسليم هذه العينات، كما أسلفت سابقًا، 
ــذه الــعــيــنــات  ــ ــدًا قـــبـــول هـ ــ ــن الــطــبــيــعــي جـ ــ ومـ

واالعتماد عليها في التحقيقات القائمة.

■ وفق توثيق مركزكم، كم عدد املرات التي استخدم 
ــواد  ــا هــي املـ فــيــهــا الــنــظــام الــســاح الــكــيــمــيــائــي؟ ومـ
ــثــورة؟ وكــم عدد  الــتــي استخدمت خــال ســنــوات ال

الضحايا التقديري؟
عدد املرات التي استخدم فيها النظام السالح 
الكيميائي: 261 مرة. املواد التي استخدمها 
الكلور، فيما  السارين وغــاز  النظام هي غاز 
استخدم تنظيم »داعـــش« غــاز الــخــردل على 
مدينة مارع عام 2015. أما عدد الوفيات فهي 

3598 حالة وفاة، واإلصابات 14643 إصابة.

تقرير

تقرير

الحدث

خرق النظام وقف
إطالق النار في ريف 

حمص الشمالي

أيمن السيد 
الدغيم

توجد أدلة على تورط النظام 
باستخدام الكيميائي في دوما

ال يمكن طمس كل اآلثار 
المتعلقة باالنتهاك الكيميائي

تم تسليم عينات إلى فريق 
تقصي الحقائق لم تُمس من 

قبل النظام أو روسيا

¶ حاصل على الباكالوريوس 

في الهندسة المدنية من 
جامعة حلب سنة 1996

¶ عين أخيرًا كمدير لمركز 

توثيق األسلحة الكيميائية 
في سورية

¶ عمل منذ بداية الثورة 

السورية كمسؤول تنسيق 
وارتباط في المركز 

¶ تولى التنسيق والمتابعة 

بين فريق التحقيق الدولي 
)منظمة حظر األسلحة 

الكيميائية( وجرحى 
الهجوم الكيميائي الذي 

شنه )داعش( على مدينة 
مارع في 2015

¶ نسق بين منظمة حظر 
األسلحة الكيميائية وشهود 
هجوم الكيميائي على خان 

شيخون في 2017/4/4

سيرة

أجراهامقابلة
مجد أمين

تصاعد الدخان بعد قصف للنظام على اليرموك )رامي السيد/فرانس برس(

جولة ثانية من صراع 
الحوثيين وطارق صالح

ترهيب روسي لمفتشي 
الكيميائي

عدن ـ العربي الجديد

مــع اســتــمــرار املـــعـــارك املــيــدانــيــة فــي الــســاحــل الــغــربــي ملــحــافــظــة تــعــز الــيــمــنــيــة، تبدو 
املواجهة إلى حد كبير كمرحلة ثانية من الصراع الذي حسمته جماعة »أنصار الله« 
)الحوثيني(، في صنعاء سريعًا مطلع ديسمبر/كانون األول، وهذه املرة املعركة مع 
الناجني من رجال الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، الذين تمّكنوا من الفرار إلى 

مناطق خاضعة للتحالف بقيادة لسعودية
 والحكومة الشرعية ليعودوا لخوض معركة ال تقل أهمية، كونها ستحدد مدى قدرة 
املوالني لطارق صالح على تحقيق تحّول في مسار املعارك امليدانية من عدمه. وأكدت 
الجماعة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ الحوثيني وأخــرى محلية  مصادر يمنية قريبة من 
وخالل األيام القليلة املاضية، حشدت مزيدًا من قواتها نحو الساحل الغربي، وركزت 
جهودها على املعركة مع القوات املوالية لطارق صالح، في سبيل منع أي تقّدم لها 
وإلحاق أكبر قدٍر ممكن من الخسائر في صفوفها، بما من شأنه أن يؤثر على نفسيات 
مؤيديه، سواء ممن باتوا في مناطق خاضعة للشرعية ويجاهرون بدعمه، أو ممن 
الجماعة  يــؤيــدون  أو  الصمت  ويلتزمون  للحوثيني  مناطق خاضعة  فــي  يــزالــون  ال 
من  بما صاحبها  املاضية،  األيــام  معارك  وأظــهــرت  والتنكيل.  االعتقال  تهديد  تحت 
املؤيدين لطارق صالح،  الحوثيني وأنصار حزب »املؤتمر«  تغطية إعالمية من قبل 
عد امتدادًا ملعركة ديسمبر 

ُ
أن املواجهة التي بدأت رحاها في الساحل الغربي لتعز، ت

املاضي إلى حد كبير، سواء لجهة كونها بني حليفي االنقالب اللذين انفض تحالفهما 
تل خاللها علي عبدالله صالح في وقٍت قياسي، أو لجهة أن الطرفني 

ُ
بصورة دامية ق

ال يزاالن يعيشان تلك األحداث بمسمياتها املختلفة. وسعى الحوثيون الستحضار 
الساحل  له في  املوالني  للتقليل من تحركات  قــوات طــارق صالح في صنعاء  هزيمة 
الغربي، في املقابل، عمد أنصار صالح للتأكيد أن املعركة بني الطرفني استؤنفت للتو، 

وأن انتصار الحوثيني السريع في صنعاء، لم يكن نهاية املواجهة.
ويقاتل طارق صالح بقوات تشير غالبية املصادر إلى أن قوامها ثالثة آالف جندي 
»قوات الحرس الجمهوري«، التي كانت  وضابط، أغلبهم من منتسبي ما كان ُيعرف بـ
األكبر  لعلي عبدالله صالح ونجله  واملــوالــيــة  اليمني  الجيش  مــكــّونــات  بــني  األقـــوى 
رت أثناء املعارك مع الحوثيني، بل إن العديد من ضباطها وقادتها ال 

ّ
أحمد، لكنها تبخ

تلوا في املعارك إلى جانب مسلحي الجماعة، 
ُ
يزالون في صفوف الحوثيني وآخرين ق

 عن قسم ثالث انضم للشرعية. وتكتسب املعركة أهميتها من وجود عدد كبير 
ً
فضال

من أنصار صالح وقيادات حزب »املؤتمر الشعبي« وأفراد القوات التي كانت موالية 
لــه، فــي مناطق الحوثيني، وهــم دخــلــوا فــي مرحلة تطبيع مــع الجماعة بعد أحــداث 
ديسمبر املاضي، وبعض هؤالء إما بات يعمل في إطار سلطة الحوثيني كأمر واقع أو 
تحت تهديد االعتقال واملالحقة، ولكن موقفهم يمكن أن يتغير مع التحرك العسكري 
بــات الشخصية األهـــم بالنسبة لتيار كبير من  الـــذي  لــقــوات يقودها طـــارق صــالــح، 
األنصار واملوالني للرئيس الراحل. كل ذلك يدفع الحوثيني إلى محاولة إلحاق هزيمة 

بصالح في املعركة الدائرة حاليًا.

موسكو ـ العربي الجديد

بعد أسبوع على وصول فريق الخبراء التابع ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية إلى 
سورية، سمح النظام السوري وروسيا له، أمس السبت، بالوصول إلى موقع الهجوم 
الكيميائي في مدينة دوما، غير أن موسكو أرفقت دخول الفريق بكالم ترهيبي بدا 
بالتأخر  واتهامه  نزيهًا«،  »تحقيقًا  تنتظر  أنها  إعالنها  عليه، عبر  للتأثير  محاولة 
عن التوّجه إلى املكان، على الرغم من أنها ونظام األســد لم يسمحا للخبراء سابقًا 
ــــوازاة تــواصــل ضــخ تــقــاريــر تشكك فــي حــصــول هجوم  بــالــوصــول إلـــى املـــكـــان، فــي مـ
الــدولــي يجتمعون في مزرعة  كيميائي. في غضون ذلــك، كــان أعضاء مجلس األمــن 
آمــال كبيرة  مــن دون  الــســوري،  امللف  االنقسامات حــول  السويد ملحاولة تخطي  فــي 
بتحقيق تقّدم في هذا السياق. وأعلنت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أن فريقًا من 
املفتشني »زار أحد املواقع في دوما لجمع عينات من أجل تحليلها«، ضمن تحقيقهم. 
فيها  وتــدرس خطوات مستقبلية، بما  الوضع  تقيم  أنها »ســوف  املنظمة  وأضــافــت 
زيــارة محتملة أخــرى لــدومــا«.  وقالت املنظمة إن العينات التي جمعتها سوف يتم 
بناء على  الفريق ســوف يعد تقريرًا  أن  لها، موضحة  تابعة  تحليلها في مختبرات 

 عن معلومات ومواد أخرى جمعها«. 
ً
النتائج »فضال

مــن جهتها، حــرصــت املتحدثة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا على أن 
»الخبراء  أن  لــه. وادعــت موسكو  انتقادات واسعة  يتزامن دخــول فريق املحققني مع 
انطلقوا إلى هذا املكان بعد 11 يومًا من تلقي األمانة الفنية ملنظمة حظر األسلحة 
إلــى هــنــاك«، وهــو مــا وصفته  بــإرســال مفتشني  الكيميائية طلبًا رسميًا مــن دمشق 
الوزارة الروسية بالتأخير غير املقبول، على الرغم من أن النظام وموسكو لم يسمحا 
سابقًا لفريق الخبراء بالوصول إلى هناك. وتابع بيان الخارجية: »ننتظر من خبراء 
املنظمة قدرًا أكبر من النزاهة في التحري عن كل مالبسات حادثة دوما وتقديم تقرير 
موضوعي في أقرب وقت«، علمًا أن »منظمة حظر األسلحة الكيميائية واألمم املتحدة 
كانتا تكتفيان حتى اآلن بتحقيقات تجرى عن بعد، وبناء على معطيات مقدمة من 

أعداء السلطات السورية«.
في موازاة ذلك، أعربت زاخاروفا عما قالت إنه »قلق« موسكو الشديد »إزاء محاوالت 
الكيميائي  بالهجوم  املتصلة  األماكن  عــدد  تقليص  الكيميائي  حظر  منظمة  خبراء 
البيان،  الــذي يكمن وراءه، بحسب  األمــر  املفترض ودائــرة األشخاص املستجوبني«، 
الــجــديــدة باستخدام  الــضــوء على املسرحية االســتــفــزازيــة  الــرغــبــة فــي تسليط  »عـــدم 
املواد الكيميائية السامة، التي تم اتخاذها ذريعة لتوجيه ضربة صاروخية من قبل 
ثالث دول غربية دائمة العضوية في مجلس األمــن الــدولــي«. في هذه األثناء، كانت 
وزارة الدفاع األميركية تقول إن الضربات التي وجهتها الواليات املتحدة وبريطانيا 
وفرنسا إلى النظام السوري أخيرًا قللت قدرة النظام على إنتاج األسلحة الكيميائية، 
»نيويورك  صحيفة  ونقلت  تطويرها.  مواصلة  أو  استخدامها  عن  توقفه  لن  لكنها 
يــزال يحتفظ بمخزون من  النظام ال  إن  البنتاغون قولهم  تايمز« عن مسؤولني في 

.
ً
األسلحة الكيميائية، وإن الضربات األخيرة لن توقفه عن استخدامها مستقبال

فــي غــضــون ذلـــك، كـــان أعــضــاء مجلس األمـــن الـــدولـــي الـــــ15 واألمــــني الــعــام أنطونيو 
غــوتــيــريــس يــعــقــدون اجتماعهم غــيــر الــرســمــي لــهــذا الــعــام فــي بــاكــاكــرا عــلــى الــطــرف 
الجنوبي للسويد، في مسعى لتخطي االنقسامات العميقة بشأن الحرب في سورية، 
من دون تعليق آمال كبيرة عليه، خصوصًا بعدما أكدت السفيرة األميركية لدى األمم 
في طريق مسدود« حول  يزالون  »ال  الدبلوماسيني  أن  أمــس،  نيكي هيلي،  املتحدة، 
القضية السورية.   ويتوقع أن ينضم إلى املجتمعني في السويد املوفد الدولي إلى 
سورية ستيفان دي ميستورا، اليوم األحد، آتيًا من طهران التي أكد منها أن »الضربة 
الثالثية على النظام لن تؤثر في العملية السياسية في سورية«، معتبرًا أن الوقت قد 

حان كي يبدي النظام السوري مزيدًا من التعاون مع األمم املتحدة.

في موازاة بدء تهجير 
اآلالف من منطقة 

القلمون الشرقي أمس، 
صّعد النظام من حملته 

على جنوب دمشق، 
مستهدفًا مخيم 

اليرموك وحي الحجر 
األسود

الدغيم: 3598 
حالة وفاة بسبب 

الكيميائي 
)العربي الجديد(

البيضاء  الخوذ  منظمة  مدير  أكد 
السبت،  أمس  الصالح،  رائد  السورية، 
األسلحة  حظر  منظمة  أبلغوا  أنّهم 
ضحايا  دفـــن  بــمــكــان  الكيميائية 
في  وأضــاف  دومــا.  في  الهجوم  
المنظمة  أّن  »تويتر«  على  نشره  بيان 
ــوري  ــس ــنــظــام ال ــام ال ــي »تــخــشــى ق
والعبث  الضحايا  جثث  بنقل  وروسيا 
في األدلة وإخفائها«. وكان النظام 
دومــا  مدينة  قصف  قــد  الــســوري 
من  السابع  في  الكيميائي  بالسالح 
إبريل/ نيسان الحالي ما أدى إلى مقتل 

وإصابة العشرات.

مخاوف لدى 
الخوذ البيضاء
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  شرق
      غرب
روحاني يتوّعد أميركا

إذا انسحبت من االتفاق 
النووي

ــــس اإليــــــــرانــــــــي حــســن  ــيـ ــ ــرئـ ــ أعـــــلـــــن الـ
روحــانــي )الـــصـــورة(، أمـــس السبت، 
الــذريــة مستعدة  الطاقة  »منظمة   

ّ
أن

بــردود فعل متوقعة وغير متوقعة، 
ــــاق  ــفـ ــ االتـ واشــــنــــطــــن  ــــت  ــغـ ــ ألـ مـــــا  إذا 
الـــنـــووي«. وأضـــاف فــي خــطــاب نقله 
الـــرســـمـــي أن »مــنــظــمــة  الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الذرية لدينا مستعدة تمامًا  الطاقة 
بــتــصــرفــات يــتــوقــعــونــهــا وأخـــــرى ال 
ــارة إلـــى قـــرار  ــ يــتــوقــعــونــهــا«، فـــي إشـ
مــحــتــمــل يــمــكــن أن يــتــخــذه الــرئــيــس 
ــرامــــب، الــشــهــر  ــد تــ ــالــ ــيـــركـــي دونــ األمـ
املقبل، بانسحاب أميركا من االتفاق 

بني إيران وست قوى عاملية.
)رويترز(

إيران: نائب إصالحي
ينتقد الحرس الثوري

ــد الـــــنـــــائـــــب اإلصــــــــالحــــــــي فـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
اإليـــــرانـــــي مـــحـــمـــود صــــادقــــي، أمـــس 
لتوقيفه  ــثـــوري  الـ الـــحـــرس  الــســبــت، 
ــــني عــن  ــعـ ــ ــدافـ ــ بــــعــــض الــــنــــاشــــطــــني املـ
البيئة وعدم السماح لهم باالتصال 
بمحاميهم أو بأفراد أسرهم. ووّجه 
رئيس  إلى  صادقي رسالة مفتوحة 
االســتــخــبــارات فــي الــحــرس الــثــوري 
حــســني طـــائـــب، نــشــرهــا عــلــى مــوقــع 
»تـــلـــغـــرام«، مــتــهــمــًا الـــحـــرس الــثــوري 
»االنتهاك املتكرر للحقوق الدينية  بـ
والقانونية للمتهمني خالل مختلف 

مراحل التوقيف واالستجواب«.
)فرانس برس(

ترامب ال يتوقع 
انقالب محاميه عليه

ــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد  أبــــــدى الـــرئـ
ــقــــالب  ــدم »انــ ــعــ تـــــرامـــــب، اعــــتــــقــــاده بــ
مــحــامــيــه الــشــخــصــي مــايــكــل كوهني 
ــه، فــــي حــــني تـــحـــقـــق الــحــكــومــة  ــيـ ــلـ عـ
فـــي الــتــعــامــالت الــتــجــاريــة لــأخــيــر. 
ويــتــهــم تــرامــب صحيفة »نــيــويــورك 
 باملضي قــدمــًا في 

ً
تــايــمــز« ومــراســال

بي  وعالقته  كوهني  مايكل  »تدمير 
على أمــل أن ينقلب«، في إشــارة إلى 
احتمال تعاونه مع الحكومة مقابل 
ترامب  قــال  وفــي تغريدة  تسهيالت. 
»آسف، ال أعتقد أن مايكل يفعل ذلك 

رغم االضطهاد واإلعالم املخادع«. 
)أسوشييتد برس(

صعوبات تعتري
تسمية بومبيو وزيرًا 

للخارجية

ــايـــك بــومــبــيــو )الــــصــــورة(  يــــواجــــه مـ
ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ ــاره الـ ــ ــتـ ــ الــــــذي اخـ
دونالد ترامب ليشغل منصب وزير 
الخارجية صعوبة في الحصول على 
الــشــيــوخ،  مــوافــقــة لجنة فــي مجلس 
الديمقراطيني  جميع  رفــض  أن  بعد 
هذا التعيني، لكنه مع ذلك قد يحصل 
عـــلـــى املـــوافـــقـــة الــنــهــائــيــة األســـبـــوع 
ــان الـــســـيـــنـــاتـــور كــريــس  ــ ــ املـــقـــبـــل. وكـ
كــونــز آخـــر الــديــمــقــراطــيــني فــي لجنة 
الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ 
الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا مــوقــفــهــم املــــعــــارض. 
ومـــع خــــروج الــجــمــهــوري بـــول رانـــد 
عــن الــتــضــامــن الــحــزبــي وانــضــمــامــه 
إلـــى مــوقــف الــديــمــقــراطــيــني، يتوقع 
أن تــعــلــن الــلــجــنــة مــوقــفــهــا الــرافــض 
ــادر، رغــم  ــ لــبــومــبــيــو، فـــي تــصــويــت نـ
ضــغــوط كــبــيــرة مــن الــبــيــت األبــيــض 

لتعزيز فرصه.
)فرانس برس(

أرمينيا: اعتقال 
70 معارضًا

كــشــفــت الــســلــطــات األرمــيــنــيــة، أمــس 
أكثر من  اعتقال  »جــرى  أنــه  السبت، 
شخصان  ضمنهم  مــن  شخصًا،   70
يــشــتــبــه فــــي تــصــنــيــعــهــمــا الــقــنــابــل، 
ــيـــرة  ــبـ ــات كـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مــــــع دخــــــــــول احـ
ضـــد الــحــكــومــة الــجــديــدة أســبــوعــهــا 
الـــثـــانـــي«. وأغـــلـــق آالف املــتــظــاهــريــن 
الـــشـــوارع فــي يــريــفــان خـــالل مسيرة 
ــل اســتــقــالــة  تـــهـــدف لــلــضــغــط مـــن أجــ

رئيس الوزراء سيرج سركيسيان.
)أسوشييتد برس(

تبدو المعركة مع طارق صالح استكماًال لمواجهة صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(



مع استمرار غياب خليفة حفتر عن الساحة الليبية، تتصاعد األسئلة عما 
بعده، وعن الشخصية التي يمكن أن تخلفه، مع بروز أسماء عدة، 
لكن يبقى أمام من سيخلفه صعوبات عديدة، تبدأ من االنقسامات 

القائمة، وال تنتهي بالتدّخل الخارجي في الشأن الليبي

67
سياسة

نجال حفتر
الــبــارزيــن لحفتر، صــدام  االبــنــن  صعد نجم 
ــد، مـــنـــذ انـــطـــاقـــة »عـــمـــلـــيـــة الـــكـــرامـــة«  ــ ــالـ ــ وخـ
كــــان حــفــتــر يسعى  إذ  عــــام 2014،  مــنــتــصــف 
به.  املحيط  العسكري  املشهد  فــي  إلبــرازهــمــا 
الــذي يحمل رتبة رائـــد، يتولى مهمة  صــدام 
قـــيـــادة الــكــتــيــبــة 106 الــتــابــعــة لــــوالــــده، وهــو 
مــكــلــف بــمــهــام مــاحــقــة خــصــوم حــفــتــر، ومــن 
ــذه الــكــتــيــبــة اكــتــســاح مــقــرات  ــرز نـــشـــاط هــ ــ أبـ
املاضي  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  عسكرية 
والــتــي أعــلــن مــن داخــلــهــا النقيب فــرج قعيم، 
وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق والقيادي 
االنــقــاب  مــا يشبه  قـــوات حفتر،  املنشق عــن 
الــعــســكــري. أمـــا خــالــد، فــحــضــوره العسكري 
ــــي اتـــهـــامـــات  ــه بــــــرز فـ ــمــ غـــيـــر الفــــــت لـــكـــن اســ
ــــدوالرات  ُوجــهــت لحفتر بــتــحــويــل مــايــن الـ
الحقًا  وتبّن  بأبنائه،  خاصة  حسابات  إلــى 
لــشــراء أسلحة،  تــلــك األمــــوال  أن حفتر حـــّول 
مــع شركة  قــام نجله خالد بتوقيع عقد  كما 
»غراس روتس« بقيمة 120 ألف دوالر بهدف 

الترويج لوالده في األوساط األميركية.
لكن حظ اإلثنن في خافة والدهما ضئيلة، 
فصدام غير مرحب به من الكثير من األوساط 
الــقــبــلــيــة الــتــي قــــام بـــاالعـــتـــداء عــلــى أفـــرادهـــا 
واعـــتـــقـــالـــهـــم، كــمــا أن اإلثـــنـــن مــعــًا ال خــبــرة 
عــســكــريــة كــبــيــرة لــهــمــا مــقــارنــة بشخصيات 
عسكرية بارزة في معسكر والدهما يحملون 

شارات عسكرية وخبرات كبيرة.

عبد الرزاق الناظوري
كان اسم عبد الرزاق الناظوري األبرز إعاميًا 
منذ مــرض حفتر، وتـــرددت أنــبــاء فــي اآلونــة 
االخيرة عن عزم عقيلة صالح تكليفه بخافة 
الــذي يتولى حاليًا مهمة قيادة  حفتر، وهو 
قــــوات حــفــتــر حـــول درنــــة وفـــي بــنــغــازي. بــرز 
الناظوري كرجل عسكري قاد كتيبة مسلحة 
ــة بحكم  ــاحــ فـــي بـــنـــغـــازي ســاهــمــت فـــي اإلطــ
مــعــمــر الــقــذافــي عـــام 2011، قــبــل أن يــتــوارى 
عــن األنــظــار لسنن، ويــعــود نجمه للصعود 
الــكــرامــة«  إلــى »عملية  إثــر انضمامه  مــجــددًا 

الــتــي يــغــلــب عــلــيــهــا الــطــابــع الــتــســلــطــي، أديـــا 
اختفاء  مقابل  ســريــع،  بشكل  نجمه  لصعود 
ذكر أحد غيره في محيطه، بمن فيهم املقربون 
منه. مزيج من التحالفات القبلية والعسكرية 
والــســيــاســيــة الــتــي شــّكــلــت مــجــمــوعــة حفتر، 
تـــوّحـــدت فــي الــبــدايــة تــحــت شــعــار »مكافحة 
ر، 

ّ
اإلرهــاب«، لكن ذلك الشعار سريعًا ما تبخ

لــيــظــهــر بــشــكــل جــلــي أن الـــرجـــل الــطــامــح في 
رغبات  بــن  التوفيق  مــن  يتمّكن  لــم  السلطة 
ــواء داخــلــيــًا على  ــ األطــــــراف الـــتـــي دعــمــتــه، سـ
تقاطع  بسبب  خارجيًا  أو  القبائل،  مستوى 
وتــعــارض الــدول الداعمة لــه. ولــم يكن خافيًا 
أن األوضــــــاع الــتــي يــعــيــشــهــا مــعــســكــر حفتر 
ى 

ّ
تخل سنة  من  أكثر  فمنذ  الفوضى،  تعّمها 

عـــن بــعــض حــلــفــائــه الــقــبــلــيــن بــســبــب رفــضــه 
الحكم،  فــي  لــه  كشركاء  العسكرين  ألبنائهم 
ــــى مــنــغــص يــقــض  لـــتـــتـــحـــّول تـــلـــك الـــقـــبـــائـــل إلـ
مــضــجــعــه، بـــالـــتـــوازي مـــع تــبــاعــد بــيــنــه وبــن 
ل الوجهة السياسية 

ّ
مجلس النواب الذي مث

لـــحـــراكـــه الــعــســكــري فـــي الـــســـنـــوات املــاضــيــة، 
فرئيس املجلس عقيلة صالح بما له من ثقل 
قبلي هو اآلخر بدا أنه لم يعد على وفاق معه، 
من دون أن تتجلى أسباب هذا الخاف أيضًا.

ــزال حفتر بنظر  يـ ال  الـــدولـــي،  الصعيد  عــلــى 
الــدول، هو املعرقل األول لاتفاق  الكثير من 
الــســيــاســي الـــــذي أجــمــعــت األســــــرة الــدولــيــة 
االنقسام  على ضــرورة تطبيقه إلنهاء حالة 
ــــر ســلــبــًا عــلــى مــواقــف 

ّ
فــي الـــبـــاد، وهـــو مــا أث

داعميه سواء العرب أو األجانب، فما يجري 
فـــي كــوالــيــس الـــقـــاهـــرة وأبـــوظـــبـــي وبـــاريـــس 
وموسكو ال يتم في العلن، ما يشير إلى عدم 
وثــــوق تــلــك الــــدول بــشــكــل كــبــيــر فــي نــجــاحــه، 
وبـــالـــتـــالـــي فــرهــانــهــا عــلــيــه بــــدا ورطـــــة أكــثــر 
مــنــه مــكــســبــًا بــعــد أربـــعـــة أعــــــوام مـــن الــقــتــال 
والـــحـــروب فــي أكــثــر مــن اتــجــاه. أمـــام حاليًا، 
فتبدو الجهود قائمة دوليًا ومحليًا للبحث 
لـــم تــتــكــشــف بشكل  عـــن بـــديـــل لــحــفــتــر، وإن 
رسمي جهود هذه املساعي، إال أنه تبرز على 
الساحة الليبية شخصيات عسكرية عديدة، 

قد تكون إحداها البديل له، أبرزها:

G G

آمــرًا لوحدة  الناظوري  كــان  انطاقتها.  عند 
املــرج،  عسكرية بالقرب من قاعدة حفتر في 
إلـــى أن أعــلــن مجلس الــنــواب فــي أولـــى أيــام 
انــعــقــاده فــي طــبــرق فــي أغــســطــس/آب 2014 
تعيينه رئيسًا ألركان الجيش. وفي أكتوبر/
الــنــواب  مــجــلــس  عــّيــنــه  األول 2016،  تــشــريــن 
درنــة  بــن  الواقعة  للمنطقة  عسكريًا  حاكمًا 
شــرقــًا إلــى بــن جـــواد بالهال النفطي وسط 
لحفتر ومن  الناظوري مخلصًا  بقي  الباد. 
أبـــرز رجــــاالت مــعــســكــره، حــتــى أنـــه كـــان على 
التي  اللقاءات  في  قيادة حفتر  ممثلي  رأس 
رعتها القاهرة أخيرًا بهدف توحيد مؤسسة 
الــجــيــش. وســــارع الــنــاظــوري إلـــى نــفــي قــرار 

تداولته وسائل اإلعــام أخيرًا بشأن تكليفه 
بــرئــاســة قـــوات حــفــتــر، لــكــن حــضــوره الــافــت 
في بنغازي وفي غرف قيادة القوات في درنة 
يدل على طموحه لهذه الخافة ملا يملك من 
مــؤهــات ومـــا شــغــلــه مــن مــنــاصــب عسكرية 
بــارزة، حتى أشيع أخيرًا أن حادث االغتيال 
لــه منتصف األســبــوع الحالي  الــذي تعرض 
مدّبر من قبل املوالن لحفتر إلنهاء طموحه 

في هذا املنصب.

ونيس بوخمادة
ــــرز ضــبــاط  ُيــعــتــبــر ونـــيـــس بـــوخـــمـــادة مـــن أبـ
ــادة الــقــوات الــخــاصــة فــي بــنــغــازي، شــارك  وقـ

ــه فــي  فــــي كــــل مــــعــــارك حـــفـــتـــر ضــــد خـــصـــومـ
املدينة، وله شعبية كبيرة في أوساط القوات 
ــات أخــــرى  ــيـ الــــخــــاصــــة. كـــمـــا تــــولــــى مـــســـؤولـ
كقيادته للغرفة األمنية املشتركة في املدينة 
التي تشبه منصب الحاكم العسكري. وعلى 
الرغم من جهوده العسكرية وقيادته ألغلب 
مــعــارك بــنــغــازي، إال أن شبهات لــم تفتأ عن 
ــــدار الــســنــن املــاضــيــة حــول  الــظــهــور عــلــى مـ
خافات تدور بينه وبن حفتر، يرى البعض 
أنها تقوم على خافات شخصية قديمة بن 
الــرجــلــن قــبــل أن يــبــرزا فــي املــشــهــد الــحــالــي. 
وشــّكــل منصبه كــقــائــد لــقــوات »الــصــاعــقــة«، 
إزعــاج  عاملي  بــهــا،  يتمتع  الــتــي  والشعبية 

لــحــفــتــر، ال ســيــمــا أن تــلــك الـــقـــوات هـــي أبـــرز 
ــردد اســـم  ــ كـــتـــائـــب املـــديـــنـــة، بــــالــــتــــوازي مــــع تــ
الرائد فرج قعيم في  بوخمادة ضمن عملية 
املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي  بــنــغــازي 
ــع حــفــتــر لــعــزلــه مـــن مــنــصــبــه كــقــائــد  مــمــا دفــ
الناظوري  للغرفة األمنية املشتركة وتكليف 

مكانه.
أمــا اليوم، فعوامل وظــروف عديدة يمكن أن 
تحّول بوخمادة إلى طامح لخافة حفتر، إذ 
مع  نة 

ّ
املبط الشخصية  للخافات  باإلضافة 

التي  املــغــاربــة  قبيلة  إلــى  ينتمي  هــو  حفتر، 
خــدعــهــا حفتر فــي الــســابــق بـــأن عــقــد صفقة 
مقابل  النفطي  الهال  منطقة  لتسليم  معها 
تعين أبنائها كمسؤولن على رأس مؤسسة 
بكل  لكن طموحه  ذلـــك.  ينفذ  لــم  لكنه  النفط 
ــــض املـــقـــربـــن مــن  تـــأكـــيـــد ســيــصــطــدم مــــع رفـ
بــوخــمــادة.  على  بتحفظاته  الــعــارفــن  حفتر 
كما أن قبائل أخرى بارزة في الشرق الليبي 
ســتــرفــض تــولــيــه املــنــصــب بسبب الــخــافــات 
الــقــبــلــيــة الــعــمــيــقــة. كــذلــك فــــإن أبــــرز املــقــربــن 
املشهور  الورفلي،  الضابط محمود  منه هو 
قــائــد االغــتــيــاالت واملــطــلــوب للمحكمة  بلقب 
الجنائية الدولية، ما قد يجعله غير مرحب 
بــه دولــيــًا، خــصــوصــًا أن بــوخــمــادة دافـــع عن 
الـــورفـــلـــي ورفـــــض أوامـــــر املــحــكــمــة بـــضـــرورة 

تسليمه ملحاكمته على جرائمه.

عبد السالم الحاسي
يبقى عبد السام الحاسي من أبرز املرشحن 
تعيينه  األقـــل  على  أو  حفتر  منصب  لتولي 
نــائــبــًا لــه إلـــى حــن غــيــاب حــفــتــر نــهــائــيــًا عن 
»العربي الجديد«  املشهد. وتحدثت مصادر لـ
قــبــل أيــــام عــن وجــــود إجــمــاع مــحــلــي ودولـــي 
يمتلك  فهو  لحفتر،  لخافة  بــه  القبول  على 
إمكانات وخبرات عسكرية، وشارك في قوات 
أفريقيا، باإلضافة  الدولية في  السام  حفظ 
إلى عدم وجود ممانعة محلية حوله لتولي 
ــــعــــرف عــــن الـــحـــاســـي والؤه  ــذا املـــنـــصـــب. ُي ــ هـ
ـــــاه إلــــى رتـــبـــة لـــواء 

ّ
ــــذي رق الــشــديــد لــحــفــتــر الـ

وعّينه املسؤول األول لغرفة »عملية الكرامة« 
في بنغازي، وهو انضم مبكرًا لهذه العملية 

الجبل  عمليات  غرفة  عن  املسؤولية  وتولى 
األخـــضـــر، واعــتــمــد عــلــيــه حــفــتــر فـــي إقــصــاء 
خصومه، ومن أشهر عملياته إنهاء ما يشبه 
ــاده العقيد فــرج  االنــقــاب الــعــســكــري الـــذي قـ
الــبــرعــصــي وضــبــاط آخــــرون عـــام 2015. ولــم 
قــواتــه بل  قــيــادة  تتوقف ثقة حفتر فيه عند 
السودان  إلى  إرساله مبعوثًا  إلى حد  بلغت 
ــهــــر لــتــحــســن  ــع هـــــــذا الــــشــ ــلـ ــطـ والـــــجـــــزائـــــر مـ
ــع هــــذه الـــــــدول، مــمــا يــشــيــر إلــى  الـــعـــاقـــات مـ
إلى  خبرته في الجانب السياسي باإلضافة 

العسكري.

صعوبات قائمة
أمام هذا الواقع وتعدد املرشحن املحتملن 
لخافة حفتر، يبقى أن أيًا من هؤالء سيكون 
أقل تأثيرًا من حفتر في األوســاط العسكرية 
التي شّكلها األخير، كما أن عليه وراثة تركة 
ثقيلة بــعــد أربــــع ســنــوات مــن الــغــمــوض في 
عــاقــة حــفــتــر مــع الــــدول الــداعــمــة لــه أو على 
صعيد عاقاته الخاصة مع استخبارات دول 
كبرى كفرنسا أو الواليات املتحدة، باإلضافة 
إلـــى كـــّم كبير مــن الــخــافــات مــع شخصيات 

سياسية وقبلية بارزة في الشرق الليبي.
ولــم يكن حفتر يثق بأحد ليفضي بأسراره 
إلــيــه، فــكــل الــضــبــاط والــشــخــصــيــات املحيطة 
بــه كــانــت تـــؤدي أدوارًا ثــانــويــة ومــحــددة وال 
الخاصة،  كواليسه  فــي  يـــدور  مــا  على  تطلع 
، وهو 

ً
وبالتالي شغل منصبه لن يكون سها

انهيارها  ما يهدد صمود جبهته وإمكانية 
ــن عـــوامـــل الــضــعــف الــتــي  فـــي أي لــحــظــة. ومــ
ــــأي شــخــصــيــة عــســكــريــة تــخــلــف  ســتــحــيــط بـ
حــفــتــر، عـــدم وجـــود فــصــائــل عسكرية تــوالــي 
الحماية والدعم  لتوفر  أو ذلك  الضابط  هذا 
لـــه، فـــا الـــنـــاظـــوري وال الــحــاســي يــســيــطــران 
ــائـــب مـــعـــّيـــنـــة يــمــكــنــهــا أن تـــفـــرض  ــتـ ــلـــى كـ عـ
قـــرارتـــهـــمـــا عــلــى الــفــصــائــل األخـــــــرى. أمــــا ما 
يتوفر لبوخمادة من دعم عسكري بواسطة 
الــقــوات الــخــاصــة فــلــن يــتــعــدى بــنــغــازي، لكن 
ل عامل 

ّ
تلك القوات املدّربة بشكل جيد ستمث

إزعــاج وخــوف ألي عسكري جديد سيخلف 
بتمردها  »الصاعقة«  قــوات  ُعرفت  إذ  حفتر، 
وعدم قبولها ألي فصائل أخرى في بنغازي، 
مــمــا يــرجــح إمــكــانــيــة دخــــول بــنــغــازي كبرى 

مدن الشرق الليبي في فوضى مسلحة.
كــمــا أن عــلــى أي مــســؤول عــســكــري جــديــد أن 
يــحــظــى بــرضــى وتــأيــيــد عــقــيــلــة صـــالـــح، ذي 
الثقل القبلي والسياسي، فهو ينتمي لقبيلة 
العبيدات األكبر شرق الباد ويتولى منصب 
رئيس مجلس النواب الذي سيصدر عنه قرار 
صالح  دعــم  وإمكانية  لحفتر.  خليفة  تولية 
ألي من املوالن واملقربن بشدة لحفتر تبقى 
معروفة  وغير  الغامضة  فالخافات  صعبة، 
األسباب بينه وبن حفتر ال تزال قائمة، كما 
أن دعمه لشخصية عسكرية غير مقربة من 
أو  حفتر ربما سيصطدم مع أنصار األخير 

مع رفض خارجي.
فــي ظــل هــذا املشهد، ســرت أنــبــاء عــن توصل 
أجــهــزة اســتــخــبــارات غــربــيــة لــحــل مــن شأنه 
أن يــقــلــل مــضــاعــفــات فـــوضـــى غـــيـــاب حــفــتــر، 
ــائـــب لــحــفــتــر يــتــولــى  ـــل فــــي تــعــيــن نـ

ّ
ويـــتـــمـــث

مهامه العسكرية مع استمرار األخير شكليًا 
املـــوت حفتر  مــا غيب  إذا  فــي منصبه، حتى 
لــن يــكــون الــنــائــب غــريــبــًا عــن منصبه أو عن 
الـــقـــوات الــتــي ســيــقــودهــا، لــكــنــه حــل سيبقى 
مؤقتًا بوجود العوامل السابقة التي ستحد 
من إمكانية سيطرة النائب على منصبه في 

حال وفاة حفتر.

ما بعد حفتر
أف  »أر  الدولية  فرنسا  إذاعــة  أفــادت 
إي«، أمس السبت، باستضافة أبوظبي 
أيام »من شأنها  اجتماعات سرية قبل 
لخليفة  محتمل  الستبدال  التحضير 
حفتر الذي يتلقى العالج في فرنسا«، 
برلمان  رئــيــس  مــشــاركــة  ــى  إل مشيرة 
طبرق عقيلة صالح بها قبل عودته 
يوم الخميس الماضي إلى ليبيا. وفيما 
جمع  لــقــاء  عــن  تسريبات  تحدثت 
محمد  أبوظبي  عهد  بولي  صالح 
القيادي  أّن  إي«  أف  »أر  نقلت  زايد،  بن 
هو  الحاسي  السالم  عبد  العسكري 

األقرب لخالفة حفتر.

مباحثات سرية 
في أبوظبي

الغالف

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

تــنــشــغــل الــســاحــة الــلــيــبــيــة بغياب 
الــــلــــواء خــلــيــفــة حــفــتــر عــنــهــا مــنــذ 
ــبـــوع، بــعــد نقله  مــا يــزيــد عــن األسـ
إلى باريس بشكل عاجل للعاج إثــر  تدهور 
وضـــعـــه الــصــحــي. وكـــمـــا ظــهــر الـــرجـــل بشكل 
يــغــيــب  ثـــــــورة 2011،  بـــعـــد  وغــــامــــض  ســــريــــع 
بمصيره،  مــجــددًا  الــغــمــوض  ليحيط  ســريــعــًا 
ويــبــرز ســؤال هــام حــول مــن سيكون خليفته، 
وما إذا كان غيابه نهائيًا عن املشهد سيدفع 
إلنهاء االنقسام السياسي واألمني في الباد، 
للتوافق  إضــافــيــة  عــرقــلــة  ذلـــك سيشّكل  أن  أم 
 حالة 

ّ
واالســتــقــرار. ومــع الغموض الـــذي يــلــف

والــهــمــوم  التكهنات  تــتــزايــد  الــصــحــيــة،  حفتر 
ــيـــطـــن بــــــه، ال ســـيـــمـــا الـــــــــدول الـــتـــي  ــــن املـــحـ بـ

األوضاع التي يعيشها 
معسكر حفتر تعّمها 

الفوضى

اسم عبد الرزاق 
الناظوري األبرز إعالميًا 

منذ مرض حفتر

الخلفاء ومراكز القوى وعقدة عقيلة صالح

أجنداتها  وكيل  ليكون  عليه  وراهنت  دعمته 
سباقًا  أن  بــدا  بينما  املنطقة،  فــي  السياسية 
لوراثته  املحتملن  الخلفاء  بن  انطلق  مبكرًا 
سياسيًا وعسكريًا، في ظروف معقدة. فحفتر 
)75 عامًا( لم يجهز أي خليفة له، إما ألنه كان 
يشعر بأن بقاءه على رأس سلطاته في الشرق 
ــنـــوب، ســيــدوم  الــلــيــبــي وبـــعـــض مــنــاطــق الـــجـ
لفترة أطـــول، أو ألنــه كــان يخشى مــن انقاب 
قد ينفذه ضــده أي مرشح جــدي لخافته من 
داخــــل مــعــســكــره فـــي إطــــار »عــمــلــيــة الــكــرامــة« 
وبـــرملـــان طـــبـــرق ومـــراكـــز الـــقـــوى الــكــثــيــرة في 

الشرق الليبي.

بروز حفتر
الــــظــــروف الـــتـــي رافـــقـــت ظـــهـــور حــفــتــر بشكل 
العسكرية  شخصيته  مع  بالتوازي،  مفاجئ 

كشفت مصادر ليبية، في حديث مع »العربي الجديد« عن لقاء مرتقب 
الجديد  )الصورة( والرئيس  نواب طبرق عقيلة صالح  رئيس مجلس  بين 
خالد  لــلــدولــة  األعــلــى  للمجلس 
والثالثاء  االثنين  يومي  المشري، 

المقبلين بمدينة الرباط المغربية.
المغرب  أن  المصادر  وأوضحت 
رئاستي  من  لكل  بدعوة  توجه 
لعقد  والدولة  النواب  مجلسي 
سبل  لبحث  بينهما  مباشر  لقاء 
تقريب وجهات النظر بين الطرفين، 
الفتة إلى أن اللقاء سيناقش عددًا 

من الملفات العالقة.

وساطة مغربية

أي مسؤول عسكري جديد خلفًا لحفتر يجب أن يحظى برضى عقيلة صالح )فاسيلي ماكسيموف/فرانس برس(

العراق: النجيفي يستنجد بحلفاء األمس لحفظ المكاسب

بغداد ـ براء الشمري

ية 
ّ
على الرغم من قرار األحــزاب العراقية السن

العراق،  التي تتركز جماهيرها شمال وغــرب 
بغداد،  العاصمة  في  الكرخ  جانب  عن   

ً
فضا

ضمن  املقبلة  البرملانية  االنــتــخــابــات  خــوض 
تحالفات متعددة، إال أن الخشية من خسارة 
هذه األحزاب للمناصب التي اعتادت الحصول 
إلى  دفعتها  السابقة،  االنتخابات  في  عليها 
االنــضــواء ضمن تحالف  فــي  التفكير مــجــددًا 
مـــوّحـــد بــعــد االنــتــخــابــات. وكــشــف عــضــو في 
نائب  يتزعمه  الــذي  العراقي«  القرار  »تحالف 
»العربي  لـ النجيفي،  أسامة  العراقي  الرئيس 
الـــجـــديـــد«، عـــن وجـــــود مــبــاحــثــات جـــديـــة مع 
ترتيب  أجــل  مــن  األخـــرى،  االنتخابية  القوائم 
تــحــالــف ســيــاســي  لـــانـــضـــواء ضــمــن  األوراق 
واسع بعد االنتخابات، مؤكدًا أن هذه الفكرة 
جـــاءت بعد تصاعد الــحــديــث عــن نــّيــة بعض 
الـــتـــحـــالـــفـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة الــشــيــعــيــة تــشــكــيــل 
حــكــومــة أغــلــبــيــة ســيــاســيــة، وأبـــرزهـــا تحالف 
»ائتاف دولة القانون« بزعامة رئيس الوزراء 
الــعــراقــي الــســابــق نــــوري املــالــكــي، الــــذي أعلن 
بــصــراحــة وفــــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة عـــن نــّيــتــه 
تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال فوزه 
التحالف  عضو  وأشــار  املقبلة.  باالنتخابات 
إلى قيام النجيفي بإجراء اتصاالت بعدد من 
قــــادة وأعـــضـــاء الــتــحــالــفــات االنــتــخــابــيــة التي 
شمال  محافظات  فــي  جماهيريًا   

ً
ثقا تمتلك 

وغـــرب الـــعـــراق، مــوضــحــًا أن هـــذه االتــصــاالت 
 عن االتفاق 

ً
أفرزت عقد اجتماعات عدة، فضا

على تنظيم اجتماعات أوسع في املستقبل.

خشية من الخسارة
هــــذه االجــتــمــاعــات قـــد ال تــكــون كــافــيــة مـــا لم 
تــقــتــرن بـــوجـــود مــيــثــاق بـــن جــمــيــع األطــــراف 
للدخول ضمن تحالف واسع بعد االنتخابات 
بموجب  ة، 

ّ
للسن املخصصة  املناصب  يضمن 

العملية  الذي سارت عليه  التوافق السياسي 
الــســيــاســيــة مــنــذ أول انــتــخــابــات أجــريــت عــام 
القوى«  »تحالف  فــي  الــقــيــادي  بحسب   ،2005
مــحــمــد عـــبـــدالـــلـــه، الـــــذي أكــــد أن الــخــشــيــة من 
خـــســـارة مــنــاصــب مــهــمــة كـــرئـــاســـة الـــبـــرملـــان، 
ومنصب نائب رئيس الجمهورية، وعــدد من 
القوى  دفعت  والخدمية،  السيادية  الــــوزارات 
التحالف  فــي  اآلن  مــنــذ  التفكير  إلـــى  ــيــة 

ّ
الــســن

الواسع. وأضاف أن »صعوبة املرحلة الحالية، 
وتعقيد قــانــون االنــتــخــابــات، والـــدعـــوات إلــى 
حكومة األغلبية، أمور دفعت أسامة النجيفي 

اآلن، عــن تــحــالــفــات مــا بــعــد االنــتــخــابــات، ألن 
الــحــصــول على  قـــوة ســيــاســيــة ال يمكنها  أي 
األغــلــبــيــة الــبــرملــانــيــة بــســبــب طــبــيــعــة قــانــون 
االنتخابات الذي يوزع املقاعد على عدد أكبر 
مــن الــكــتــل«، معتبرًا أن حصة األســـد مــن هذه 

املقاعد ستكون للتحالفات الكبيرة.

تنسيق متصاعد
فــــــي هــــــــذه األثــــــــنــــــــاء، يــــــواصــــــل قـــــــــادة الــــقــــوى 
املتعلقة بطبيعة  لقاءاتهم  ية 

ّ
السن السياسية 

ملكتب  بيان  وأفــاد  املقبلة.  السياسية  املرحلة 
رئــيــس الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي، ســلــيــم الــجــبــوري، 
بأن اجتماعًا خماسيًا ُعقد في بغداد حضره 
الـــجـــبـــوري، ونـــائـــب الــرئــيــس الــعــراقــي أســامــة 
النجيفي، ووزير التخطيط سلمان الجميلي، 
الــوزراء السابق صالح املطلك،  ونائب رئيس 
والسياسي العراقي وضاح الصديد، موضحًا 
ُعــقــد فــي مكتب النجيفي  الـــذي  أن االجــتــمــاع 
بحث طبيعة التحالفات املقبلة. ولفت البيان 
إلى مناقشة ملف االنتخابات، وضرورة التزام 

الــحــكــومــة ومــفــوضــيــة االنــتــخــابــات بــالــوعــود 
واإلجــــــــــراءات الـــتـــي حـــددتـــهـــا بـــشـــأن املــنــاطــق 
 
ً
املــحــررة مــن سيطرة تنظيم »داعــــش«، فضا

عن ضمان حرية الناخب في التصويت، وعدم 
التي يمكن أن  القبول بأي نوع من الضغوط 
تؤثر على إرادته، أو تساعد عمليات التاعب 
والــتــزويــر. ونــقــل عــن رئــيــس الــبــرملــان قــولــه إن 
»اإلطــــــار الـــعـــام واحــــد عــلــى الـــرغـــم مـــن تــبــايــن 
الــلــوائــح االنــتــخــابــيــة«، مــؤكــدًا عــدم وجـــود أي 
اختاف في الرؤية، مشيرًا إلى عزمه تعضيد 
الــجــهــود املــبــذولــة مــن أجــل وحـــدة الكلمة. أما 
املطلك فأوضح بحسب البيان ذاته، أن هموم 
الخافات  املجتمع مشتركة وال بد من وضع 

جانبًا من أجل تجاوزها.
ر محافظ املوصل السابق، 

ّ
في هذه األثناء، حذ

من  النجيفي(  أســامــة  )شقيق  النجيفي  أثيل 
احــتــمــال حـــدوث صـــراع ســيــاســي فــي الــعــراق، 
أزمات  أن  موضحًا في تغريدة على »تويتر« 
مـــا بــعــد االنــتــخــابــات أطــلــت بــوجــهــهــا مــبــكــرًا 
قبل االنــتــخــابــات. ولفت إلــى أن الــصــراع على 
النفوذين  األكبر سيبدأ بن  البرملانية  الكتلة 
األميركي واإليراني تحت ذريعة الصراع بن 

دعاة األغلبية السياسية وتوافق املكونات.
ُيشار إلى أن »ائتاف دولة القانون« برئاسة 
املــالــكــي يـــروج لــحــكــومــة األغــلــبــيــة السياسية 
التي تمنح الحزب الفائز الحاصل على أعلى 
األصـــوات الحق فــي تشكيل حكومة مــن دون 
التحالف مع األحــزاب األخــرى. وجــدد املالكي 
أخـــيـــرًا دعـــوتـــه إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة، 
مــوضــحــًا خــــال تــجــّمــع انــتــخــابــي ألنـــصـــاره 
فـــي مــحــافــظــة بــابــل أنــــه ســيــعــمــل عــلــى إعــــادة 
تــشــكــيــل عـــــراق قــــوي بـــاســـتـــقـــراره الــســيــاســي 
بعاقات  ويتمتع  واالجتماعي،  واالقتصادي 
ــيــــدة مــــع جــمــيــع الــــــــدول، ولـــيـــس مـــعـــزواًل  وطــ
ومهمشًا. وشدد املالكي على ضرورة االلتزام 
باملواثيق السياسية، واالبتعاد عن التسقيط 
كل  ضــد  سيقف  ائتافه  أن  معلنًا  السياسي، 
حـــمـــات الــتــشــويــه والــتــزيــيــف الـــتـــي يــقــودهــا 
ــار إلـــى أن  ــ ــعـــراق، بــحــســب قـــولـــه. وأشـ ــــداء الـ أعـ
العراق يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة 
تنهض  سياسية  أغلبية  حكومة  والدة  نحو 
ــتــــصــــادي  ــالــــواقــــع األمــــنــــي والــــخــــدمــــي واالقــ بــ

وتحقق طموح الجميع.

إلى التفكير في حلفاء األمس الذين يعتقد أنه 
ال غنى عنهم في املرحلة الحالية«.

الــعــلــوم السياسية فــي جامعة  واتــفــق أســتــاذ 
بغداد، حسان العيداني، مع الرأي القائل بأن 
الحصول  مسألة  يصّعب  االنتخابات  قانون 
ــة لــبــعــض  ــبـ ــسـ ــنـ ــالـ ــعــــض املــــنــــاصــــب بـ ــلــــى بــ عــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن  الــتــحــالــفــات، مـــؤكـــدًا لـــ
بــعــض الـــقـــوى دخـــلـــت بــتــحــالــفــات مــتــوســطــة 
أقل  مقاعد  األمــر سيمنحها  وهــذا  وصغيرة، 
إلى  النتيجة  يــؤدي في  البرملان، وهــو ما  في 
ضــعــف حــظــوظــهــا مـــن املــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة. 
وأضــاف: »من الطبيعي أن يتم الحديث، منذ 

من مؤتمر صحافي للنجيفي في البرلمان عام 2014 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

النجيفي يبحث مع 
قوائم أخرى تشكيل 

تحالف بعد االنتخابات

أندريا ناليس... أول امرأة ترأس االشتراكي األلماني

برلين ـ شادي عاكوم

ــراكــــي الــديــمــقــراطــي  ــتــ يــنــتــخــب الــــحــــزب االشــ
فــي أملــانــيــا، الــيــوم األحــــد، فــي مــؤتــمــره الــذي 
الحزب  كتلة  رئيسة  فيسبادن،  فــي  سينعقد 
فــي الــبــرملــان )الــبــونــدســتــاغ(، أنــدريــا ناليس 
ــأول زعـــيـــمـــة لـــلـــحـــزب الــعــريــق  ــ )47 عــــامــــًا(، كــ
الــذي تأسس قبل 155 عامًا، زعامة قد تمّهد 
ملنصب  الــحــزب  مرشحة  لتكون  الطريق  لها 
املــقــررة  املــســتــشــارة، بعد االنــتــخــابــات العامة 
تــتــنــافــس على  نــالــيــس  أن  عــلــمــًا  ــام 2021.  عــ
الــحــزب مــع عــمــدة مدينة فلنسبورغ،  زعــامــة 
ســيــمــونــه النـــغـــه، الـــتـــي يـــبـــدو أن حــظــوظــهــا 
القيادي  الــهــرم  رأس  إلــى  بــالــوصــول  ضئيلة 
التي نشأت في  املــرأة  للحزب. ُعرفت ناليس، 
الصغيرة  القرية  فايلر،  عائلة كاثوليكية في 
التابعة لوالية رايناند بفالس، بشخصيتها 
املــتــمــردة منذ صــغــرهــا. قــامــت فــي عــام 1989 
في  »االشتراكي«  لـ محلية  جمعية  بتأسيس 
قريتها مــع عــدد مــن أصــدقــاء الــدراســة، وذلــك 
بعد عام من انضمامها إليه، لتتولى في عام 
لشبيبة  اإلقــلــيــمــيــة  الـــرئـــاســـة  مــنــصــب   1993
الحزب في الوالية، وليبدأ نجمها السياسي 

بالصعود على مستوى الباد.
نــافــســت أهــــم الــــوجــــوه الــشــبــابــيــة فـــي قــيــادة 
»االشــتــراكــي«، وتــرأســت مــن عــام 1995 حتى 
االتـــحـــاديـــة،  الــــحــــزب  1999 مــنــظــمــة شــبــيــبــة 
ــذاك أوســكــار  ليشيد بــعــدهــا زعــيــم الــحــزب آنــ
الفــونــتــن بــهــا، لــكــونــهــا املـــــرأة الــتــي تتحلى 
الــجــرأة والــشــجــاعــة، وهـــي التي  بالكثير مــن 

أنــهــا صــارمــة فــي مواقفها حتى  ُعـــرف عنها 
مــع املــخــضــرمــن مــن أعــضــاء الـــحـــزب. تتميز 
ســيــرتــهــا املــهــنــيــة فــي »االشـــتـــراكـــي« بالكثير 
مــن الــصــراعــات والـــنـــزاعـــات، وال تــتــوانــى عن 
تــوجــيــه االنـــتـــقـــادات لــزمــائــهــا. واظـــبـــت على 
العمل الحزبي، وقادت مجموعة عمل داخلية 
تلقى  للعمل على مقترحات اإلصـــاح، وهــي 
الكثير من التقدير؛ لكونها محترفة في إدارة 
ملفاتها، حتى من ِقبل خصومها السياسين 
كــاملــســتــشــارة أنــجــيــا مــيــركــل، الــتــي أشــــادت 
وزارة  رأس  عــلــى  عــمــلــهــا  خــــال  بــمــهــنــيــتــهــا 

العمل االتحادية.
السياسية  والــعــلــوم  الفلسفة  طــالــبــة  تــكــن  لــم 
فـــي جــامــعــة بـــــون، تـــهـــاب املــــواقــــف الــصــعــبــة، 
وهي التي تجرأت على وصف زعيم حزبها، 
»محطم  املستشار السابق غيرهارد شرودر، بـ
ووّجهت  االجتماعية«،  الديمقراطية  البرامج 
انتقادات ألجندة 2010 التي بدأها املستشار 
شــــرودر فــي عـــام 2003. انــتــقــلــت نــالــيــس إلــى 
إلى  ووصــلــت  االتــحــاديــة  السياسية  الساحة 
الــبــونــدســتــاغ فـــي االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة عــام 
لم   2002 ــام  عــ انــتــخــابــات  فـــي  ــه  أنــ إال   ،1998
إلى  السبب يعود  إن  الــحــظ، ويــقــال  يحالفها 
ليعاد  الـــواليـــة،  فــي  لحزبها  الضعيف  األداء 
انتخابها مــرة جديدة في عــام 2005 وتدخل 
البوندستاغ، وتنضم في عام 2008 إلى اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــزب، عـــدا عـــن مــشــاركــتــهــا في 
لجنة العمل والشؤون االجتماعية البرملانية. 
و2013   2009 عــامــي  بــن  ناليس  كما شغلت 
ــراكـــي،  ــتـ ــــن الــــعــــام لـــلـــحـــزب االشـ مــنــصــب األمــ
لـــتـــشـــارك فـــي حــكــومــة مــيــركــل الــثــالــثــة حتى 
االنتخابات  وبعد  للعمل.  كوزيرة   2017 عــام 
العامة األخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول 
من العام املاضي، تم انتخابها رئيسة للكتلة 

»االشتراكي« في البوندستاغ. البرملانية لـ
وفــي مــــوازاة عملها الــســيــاســي، كــان للكتابة 
إذ  االشتراكية«،  »الزعيمة  مسيرة  في  حّصة 
ــرأة،  قــّدمــت فــي عـــام 2009 كــتــابــًا بــعــنــوان »املــ
لــــي«، روت  بالنسبة  الــيــســار-األهــم  اإليـــمـــان، 
فيه سيرتها الذاتية ودافعت فيه عن نفسها 
سياسيًا، متحدثة عن جذورها الكاثوليكية، 

وواصفة دينها بأنه »مصدر القوة«.
تعرضت  بعدما  صحيًا  صعبة  حــيــاة  عــانــت 

املستقبلي.  وعملها  تها 
ّ
خط وضــوح  تعكس 

وتؤكد دائمًا أن همها إدخال مفاهيم جديدة 
على سياسة الحزب، وإعادة تجديده، وإظهار 
مواضيع  في  والعمل  التقدم  وتحقيق  قوته، 
الــجــيــد. ظهر  بالعمل واألمـــن واألجـــر  تتعلق 
ــــك خـــصـــوصـــًا فــــي مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب فــــي 21  ذلـ
يناير/كانون الثاني املاضي في مدينة بون، 
حـــن ســـانـــدت زعــيــم الـــحـــزب الــســابــق مــارتــن 
شولتز، وكان لخطابها األثر الطيب في إثارة 
باعتمادها  املندوبن،  صفوف  في  الحماسة 
الصحافة في  ما دفع  والندية،  العاطفة  على 
»الــلــبــوة«، ولينتهي  مــا بــعــد إلـــى وصــفــهــا بـــ
املؤتمر بموافقة األكثرية على املشاركة مجددًا 
ــفـــاوضـــات لــتــشــكــيــل ائـــتـــاف كــبــيــر مع  فـــي مـ
ميركل.  أنجيا  بزعامة  املسيحي«  »االتــحــاد 
وهناك ما يشبه اإلجــمــاع في الــرأي على أنه 
االئتاف  مفاوضات  املندوبون  أّيــد  بفضلها 
مع ميركل، والتي أنتجت في نهايتها والدة 

لضربتن قاسيتن، األولــى خال مشاركتها 
أيام  الطويل  الوثب  منافسات  في  الرياضية 
ــة، تــســّبــبــت لــهــا فـــي تــمــزق فـــي الــوتــر  الــــدراســ
والــورك، وخضعت بعدها لعمليات جراحية 
عـــــدة، وبــقــيــت لــشــهــور فـــي املــســتــشــفــى، ومــا 
زالت تعاني من آثار تلك الضربة عند املشي. 
والــثــانــيــة كــانــت عــنــدمــا اصــطــدمــت بــشــجــرة 
خال قيادتها السيارة وهي في عمر الشباب، 
حينها  وأصــيــبــت  حياتها،  تكلفها  أن  كـــادت 
السياسية  ناليس  مسيرة  خــطــيــرة.  بــجــروح 

ائـــتـــاف جــديــد بـــن الــحــزبــن، لــيــعــود العمل 
إلـــى املــؤســســات الــدســتــوريــة فــي الــبــاد بعد 
ستة أشهر من التخّبط، كادت أن تكلف البلد 
صاحب االقتصاد األقـــوى فــي أوروبـــا ركــودًا 
عــلــى املــســتــوى االقــتــصــادي وتــراجــعــًا لـــدوره 
ونفوذه املتقّدم على مستوى القارة العجوز. 
ــع الـــعـــلـــم أن نـــالـــيـــس أعـــلـــنـــت مــعــارضــتــهــا  مــ
الــقــاســيــة الئـــتـــاف جــامــايــكــا الـــــذي حــاولــت 
مــيــركــل إقــامــتــه مـــع »الــخــضــر« و»الــلــيــبــرالــي 
أن يعود حزبها  الــحــر« وأفشله األخــيــر، قبل 
»االشــتــراكــي« للتفاوض مــع مــيــركــل، بعد أن 
تمنى الرئيس األملاني فرانك فالتر شتاينماير 
على قيادة الحزب ذلك. في السياسة الدولية، 
عّبرت ناليس، في تصريحات صحافية، عن 
إلى  يــدعــو  كــحــزب  الــحــزب  نّيتها تعزيز دور 
السام وتعزيزالحوار، وباألخص مع روسيا 
وعاقتها مع الغرب، وللتغلب على التصعيد 

في منطقة الشرق األوسط.

تسعى ناليس إلعادة تجديد حزبها )بريتا بديرسون/فرانس برس(

تتميز سيرة ناليس 
في »االشتراكي« بالكثير 

من الصراعات

تبدأ أندريا ناليس، اليوم، 
مرحلة جديدة من حياتها 

السياسية في الحزب 
االشتراكي الديمقراطي 

في ألمانيا، مع توجهه 
النتخابها كأول امرأة 

زعيمة له

تتخّوف أحزاب عراقية 
سنّية من خسارة مناصب 
اعتادت الحصول عليها 

في االنتخابات السابقة، 
كرئاسة البرلمان وعدد 

من الوزارات، وهو 
ما دفعها إلى بحث 

االنضواء ضمن تحالف 
موّحد
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الفالح يتحفظ على خطط بن سلمان
لندن ـ العربي الجديد

فايننشــال   « صحيفــة  قالــت 
تايمــز« البريطانيــة، إن الخالفــات 
الداخلية بني مسؤولني حكوميني 
الطاقــة  صفقــة  علــى  طغــت  الســعودية  فــي 
اململكــة  عتهــا 

ّ
وق التــي  الضخمــة  الشمســية 

بانــك«  »ســوفت  مصــرف  مــع  نيويــورك  فــي 
اليابانــي، أثنــاء زيــارة ولــي العهد الســعودي، 

محمد بن سلمان، للواليات املتحدة. 
وذكــرت الصحيفــة، فــي تقريــر بهــذا الصــدد، 
يــوم الجمعــة، أن الخــالف بــني وزيــر البتــرول 
الرئيــس  وبــني  الفالــح،  خالــد  الســعودي 
العامــة  االســتثمارات  لصنــدوق  التنفيــذي 
عرقلــة  إلــى  يقــود  أن  يمكــن  الرميــان،  ياســر 
خطــط اإلصــالح االقتصــادي فــي الســعودية. 
ع، أثناء زيارته 

ّ
وكان محمد بن ســلمان قد وق

قيمتهــا  صفقــة  املتحــدة،  للواليــات  األخيــرة 

التنفيــذي  الرئيــس  مــع  دوالر  مليــار   200
بانــك«، ماسايوشــي صــن،  ملصــرف »ســوفت 
الطاقــة  لتوليــد  شمســية«  »حديقــة  إلنشــاء 
الكهربائيــة مــن الشــمس في الســعودية. وهو 
مشــروع فــي حــال تنفيــذه ســيكون األضخــم 
»فايننشــال  تقريــر  وحســب  العالــم.   فــي 
يعــول  الســعودي  العهــد  ولــي  فــإن  تايمــز«، 
على هذا املشروع ليكون أحد ركائز اإلصالح 
االقتصــادي. ويوفــر املشــروع طاقــة كهربائية 
فــي حال إنشــائه، حســب التقريــر، تقدر بنحو 
200 غيغــاوات، يمكــن أن تكفــي حاجــة الطاقــة 
الكهربائيــة ألكثــر من 150 مليون منزل، أو ما 
يعــادل أربعــة أضعــاف احتياجات الســعودية 
مــن الكهربــاء. ولكــن وزارة النفــط الســعودية 
ترى أن املشروع ال يملك الجدوى االقتصادية.

وحســب عدة أشــخاص على اطالع بالصفقة، 
فــإن وزيــر البتــرول الســعودي، خالــد الفالــح، 
خطــط  علــى  تشــرف  التــي  أرامكــو  وشــركة 

تحفظــات  لهــا  املتجــددة،  للطاقــة  الســعودية 
علــى املشــروع. ونســبت الصحيفــة إلــى أحــد 
املشــروع،  علــى  املطلعــني  األشــخاص  هــؤالء 
قولــه »هــذه مشــاريع معقــدة، ويجــب أال يتــم 
لألشــخاص  مفاجــئ  بشــكل  عنهــا  اإلعــالن 
إن  التقريــر،  وقــال  عليهــا«.  يشــرفون  الذيــن 
»هــذه املعارضــة توضــح صــراع النفــوذ علــى 
الســلطة بــني ياســر الرميــان الــذي يرغــب فــي 
يتميــز  حتــى  الصفقــة  توقيــع  ثمــار  حصــد 
علــى الوزيــر خالــد الفالح، خــالل زيارة محمد 
بــن ســلمان ألميــركا«. فيمــا قالــت الصحيفــة، 
نفســه،  يعيــد  التاريــخ  أن  يــرون  آخريــن  إن 
حينمــا فاجــأ األميــر محمــد بــن ســلمان كبــار 
املســؤولني فــي اململكــة بإعــالن بيــع حصة من 

أرامكو من دون علمهم«. 
وقالــت الصحيفــة إن »الصفقــة لــم تنبــع مــن 
وحــدة داخــل وزارة النفــط الســعودية، وإنمــا 
نبعت من صندوق االستثمارات العامة، الذي 

هــو نفســه مســتثمر فيهــا ولديــه عالقــات مــع 
مصرف ســوفت بانك«. كما أن الصفقة خلقت 
حالــة مــن الشــكوك حــول اســتراتيجية اململكة 
الخاصــة بالطاقــة املتجــددة، حيــث إن بعــض 
مديــري أرامكــو أبلغــوا بالتوقــف عــن تنفيــذ 
مشــاريع حكومية، حســب قول شــخص قريب 
عــدة  أن  الصحيفــة  وتابعــت  »أرامكــو«.   مــن 
مقترحــات بخصــوص الطاقــة الشمســية مــن 
قبــل مصــرف »ســوفت بانك«، كانــت مطروحة 
منــذ شــهور، ولكــن وزيــر البتــرول الســعودي 
اقتصاديــة.  جــدوى  ذات  ليســت  أنهــا  رأى 
حاضــرًا  كان  الفالــح  الوزيــر  أن  وأضافــت: 
عــن  اإلعــالن، وبشــكل مســتعجل،  تــم  حينمــا 
الصفقــة فــي فنــدق بــالز هوتيــل بنيويــورك، 
ولكن من غير املعروف إلى أي درجة كان على 
علم بها. مشيرة في هذا الصدد، إلى أن الوزير 
الفالــح غــادر الفنــدق أثناء املؤتمــر الصحافي 

للرئيس التنفيذي ملصرف »سوفت بانك«.

عاد املستثمرون لشراء الدوالر وسط تكهنات بأن سعر 
الشــهور  خــالل  الزيــادة  إلــى  يتجــه  األميركيــة  الفائــدة 
للجــم التضخــم الــذي يخيــف صنــاع السياســة النقديــة 
ملوجــة  تعــرض  قــد  الــدوالر  وكان  املتحــدة.  بالواليــات 
مبيعات في بداية األســبوع في أعقاب تصريحات فهم 

منها أن اإلدارة األميركية ترغب في دوالر ضعيف. 
وحســب رويتــرز، ارتفــع الــدوالر إلــى أعلــى مســتوى في 
أســبوعني مقابــل ســلة عمالت يوم الجمعــة، مع صعود 
عوائــد الســندات األميركيــة، فــي الوقــت الــذي هبــط فيــه 
اقتصاديــة  بيانــات  أعقــاب  فــي  االســترليني  الجنيــه 
إنكلتــرا  بنــك  مــن محافــظ  لآلمــال، وتعليقــات  مخيبــة 

لــن يكــون  الفائــدة  إلــى أن رفــع أســعار  املركــزي تشــير 
بخطى سريعة. كما ارتفع أمام العملة األوروبية، حيث 
سجل اليورو 1.2248 دوالر، وهو أدنى مستوى للعملة 
األوروبية املوحدة في أســبوعني، منهيًا األســبوع على 
انخفــاض قــدره 0.39% فــي أكبــر خســارة أســبوعية فــي 
شــهرين. وأمــام العملــة اليابانيــة ارتفــع الــدوالر %0.2 
إلــى 107.50 ينــات، بعــد أن المــس أعلــى مســتوى فــي 
شهرين عند 107.85 ينات. وارتفع مؤشر الدوالر، الذي 
يقيس أداء العملة األميركية مقابل سلة من ست عمالت 
رئيسية، 0.4% إلى 90.314 بعد أن المس أعلى مستوى 
الســندات  علــى  العائــد  وبلــغ  أســبوعني.  حوالــي  فــي 

األميركيــة ألجــل عامــني 2.453 باملئة يوم الجمعة، وهو 
األعلــى منــذ ســبتمبر/ أيلــول 2008، بفعــل تصريحــات 
تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة، صدرت عن بعض 
مســؤولي مجلــس االحتياطــي الفدرالــي )البنك املركزي 
 ،

ً
األميركــي(. وقفــز العائــد علــى الســندات األطــول أجــال

حيــث عــزز ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة الرهــان علــى 
ارتفــاع معــدل التضخــم فــي الواليــات املتحــدة. وهبــط 
مقابــل  أســبوعني  فــي  مســتوياته  أدنــى  إلــى  اليــورو 
الــدوالر، وســجل أكبــر انخفــاض أســبوعي في شــهرين، 
مع تقليص املســتثمرين مراهناتهم القياســية املرتفعة 
فــي األســبوع  املركــزي األوروبــي،  للبنــك  قبــل اجتمــاع 

املقبل حيث من املتوقع إلى حد كبير، أال يبدي صانعو 
السياســة  فــي  تغييــر  إلــى  إشــارات  أي  السياســات 
النقديــة. وتعرضــت العمــالت املرتبطــة بالســلع األوليــة 
الصينيــة، حيــث ســجل  األســهم  تراجــع  مــن  لضغــوط 
الدوالران األسترالي والنيوزيلندي أدنى مستوياتهما 
العملــة  أمــام  ارتفــع  كمــا  األقــل.  علــى  أســبوعني  فــي 
وهــو  دوالر،   1.2248 اليــورو  ســجل  حيــث  األوروبيــة، 
أدنى مستوى للعملة األوروبية املوحدة في أسبوعني، 
منهيــا األســبوع علــى انخفــاض قــدره 0.39 باملئــة فــي 

أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.
)رويترز(

المستثمرون يعودون لشراء الدوالر

تركيا تسحب ذهبها المخزن 
في أميركا

سحب البنك املركزي التركي في 
2017 كامل احتياطيات الذهب، 
التي كان يخزنها في الواليات 

املتحدة، بعد تأزم العالقة بني أنقرة 
وواشنطن، حسبما نقلته وكالة 
»تاس« عن وسائل إعالم تركية.
وذكرت وسائل اإلعالم التركية، 

حسب الوكالة، أن تركيا كانت 
تحتفظ بنحو 28.7 طنا من املعدن 

األصفر النفيس في الواليات 
املتحدة، وجرت إعادة جزء منه 

إلى تركيا، فيما تم تخزين الباقي 
في أوروبا، في بنك إنكلترا، وبنك 

التسويات الدولية في سويسرا.
ولم يصدر بيان رسمي من 

املركزي التركي بهذا الشأن، ما 
يدل على أن عملية النقل تمت 

وسط سرية تامة، إال أن بيانات 
املركزي أظهرت ذلك، حيث أشار 
التقرير املالي للعام 2016 إلى أن 

احتياطيات الذهب املخزنة في 
الواليات املتحدة بلغت 28.689 
طنا، لكن الخانة الخاصة بهذه 

االحتياطيات لم تتضمن في تقرير 
نهاية عام 2017 أي رقم.

)تاس(

نيسان تستغني عن مئات 
الوظائف في بريطانيا

قال مصدر لرويترز أمس الجمعة،  
إن شركة نيسان لصناعة السيارات 

استغنت عن مئات الوظائف في 
مصنعها في ساندرالند، أكبر 

مصنع للسيارات في بريطانيا، 
بينما تسعى للتغلب على تراجع 

في الطلب على السيارات التي تعمل 
بالديزل في أرجاء أوروبا. وتصنع 
نيسان سيارتيها قشقاي وجوك 
في املصنع الواقع في شمال شرق 
إنكلترا لكن املبيعات في بريطانيا، 

ثاني أكبر سوق للسيارات في 
أوروبا، هبطت 35% منذ بداية العام 

الحالي، وهو هبوط أسوأ بكثير 
من مجمل الطلب في القطاع الذي 

انخفض %12. 
)رويترز(

ارتفاع كبير في سهم جنرال 
إليكتريك األميركية 

قفز الربح الفصلي لشركة جنرال 
إلكتريك األميركية، من العمليات 

املستمرة إلى أكثر من ثالثة أمثال 
بدعم من تعزز أنشطتها للطيران 

والرعاية الصحية. وحسب رويترز 
أمس، قالت الشركة إن األرباح 

العائدة للمساهمني من العمليات 
املستمرة ارتفعت إلى 369 مليون 
دوالر في الربع األول املنتهي في 

31 مارس/آذار من 122 مليون 
دوالر قبل عام. وأضافت أن عائد 
السهم من العمليات املستمرة زاد 
إلى أربعة سنتات من سنت واحد. 

وارتفع إجمالي اإليرادات %6.6 
إلى 28.7 مليار دوالر. وصعد 

سهم جنرال إلكتريك %3.9 
لينهي جلسة التداول في بورصة 
وول ستريت عند 14.54 دوالرا. 
ولكن قيمة السهم هبطت بأكثر 

من 50% على مدى االثني عشر 
شهرًا املاضية.

)رويترز(

أخبار

فرنسا: فوضى 
مواصالت 

وسط اإلضرابات

تعانــي العاصمــة الفرنســية باريــس فوضــى مواصــالت فــي هــذا الربيــع وســط إضرابات عمالية مســتمرة ملوظفي وعمــال املترو الذين يحتجون على مشــروع 
إصــالح خطــوط الســكك الحديديــة. وبــدأ العمــال فــي الســكك الحديديــة الفرنســية يوم األربعاء إضرابًا ضمن سلســلة مــن اإلضرابات املخطط لها خالل الشــهر 
الجاري، احتجاجا على خطة اإلصالح الحكومية. وعرقل إضراب عمال الشركة املشغلة للقطارات السريعة )تي جي في( وشركة السكك الحديدية الفرنسية 
)اس ان سي اف( بعض خدمات السكك الحديدية ما تسبب بحدوث حالة من الفوضى واالزدحام في جميع أنحاء البالد. كما يشارك عمال مترو األنفاق في 
باريس بهذا اإلضراب حيث تم تشغيل نصف عدد القطارات فقط في خط )ار اي ار( الذي يصل إلى مطار )شارل ديغول( الدولي. وسيرفع مشروع اإلصالح  

إلى مجلس الشيوخ في نهاية مايو/آذار على أن يتم اعتماده نهائيا في مطلع يوليو/ تموز املقبل كحد أقصى.
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ترجمة لسياسة »اليد الممدودة« أم مناورة؟

تجميد التجارب النووية لكوريا الشمالية

رحب ترامب باإلعالن 
الكوري الشمالي 

ووصفه بالتقدم الكبير

واشنطن ـ العربي الجديد

»اعتبارًا من 21 إبريل/نيسان 
الشــمالية  كوريــا  ســتوقف 
وإطــالق  النوويــة  التجــارب 
الصواريــخ البالســتية العابــرة للقارات«، 
بهذه العبارات التي نقلتها وكالة األنباء 
اختــار  الرســمية،  الشــمالية  الكوريــة 
زعيــم كوريــا الشــمالية، كيــم جونــغ أون، 
النوويــة  التجــارب  تعليــق  عــن  اإلعــالن 
العابــرة  البالســتية  والصاروخيــة 
للقارات، أمس السبت، في خطوة جديدة 
تعــزز املســار اإليجابــي الذي تســير عليه 
األزمة الكورية في األســابيع األخيرة في 
 تأكيــد كيــم علــى رغبتــه فــي معالجــة 

ّ
ظــل

ترّسبات العالقة مع الكوريني الجنوبيني 
واألميركيــني. كمــا أعلــن الزعيــم الكــوري 
الشــمالي، خــالل اجتمــاع للجنــة املركزية 
»الشــمال  أن  الحاكــم،  األوحــد  للحــزب 
فــي  النوويــة  للتجــارب  موقعــًا  ســيغلق 
وقــف  اللتزامــه  إثباتــًا  البــالد  شــمال 
التجــارب النوويــة«، مضيفــًا »أن أعمــال 
صواريــخ  علــى  نوويــة  رؤوس  تثبيــت 
بالســتية انتهــت«. وبرر قرار التوقف عن 
التجــارب بالقــول إن »الوضــع فــي كوريــا 
الشــمالية يتغيــر ســريعًا لصالــح الثــورة 
الكوريــة منــذ اإلعــالن العــام املاضــي عــن 

اكتمال القوى النووية«.

ترحيب دولي
يانــغ  بيونــغ  موقــف  فــي  التطــور  هــذا 
الــذي يأتــي قبل أقل من أســبوع من القمة 
إبريــل   27 فــي  الكوريتــني  بــني  املرتقبــة 
تاريخيــة  قمــة  تســبق  والتــي  الحالــي، 
مرتقبــة فــي غضــون أســابيع بــني الزعيــم 
األميركــي  والرئيــس  الشــمالي  الكــوري 
دونالــد ترامــب، القــى ترحيبًا واســعًا من 
ترامــب بوصفــه »نبــأ ســارًا جــدًا لكوريــا 
 عن إشادات من 

ً
الشمالية والعالم« فضال

دول عدة. وغّرد ترامب على »تويتر« ردًا 
 إنــه »تقــدم كبيــر! 

ً
علــى إعــالن كيــم، قائــال

نتطلع إلى قمتنا«. بدورها رحبت سيول 
باإلعــالن الكــوري الشــمالي، معتبرة إياه 
»تقدمــًا مهمــًا نحــو نــزع الســالح النووي 
واعتبــرت  الكوريــة«.  الجزيــرة  شــبه  مــن 
يانــغ  بيونــغ  قــرار  أن  الجنوبيــة  كوريــا 
وقــف التجــارب النووية، ســيخلق ظروفًا 
بــني  قمــة  مؤتمــر  عقــد  لنجــاح  إيجابيــة 
الشــمالية  كوريــا  بــني  وقمــة  الكوريتــني 
والواليــات املتحــدة. مــع العلــم أن رئيــس 
كوريــا الجنوبيــة مون جــي، كان قد أعلن 
قبل يومني أن كوريا الشمالية تخلت عن 
مطلبها الدائم بســحب القوات األميركية 
املتمركــزة في كوريــا الجنوبية، وقوامها 

28 ألف جندي.
مــن جهتهــا، رحبت بكــني بالقرار وذكرت 
أن »قرار وقف التجارب النووية والتركيز 
على تطوير االقتصاد وتحسني مستوى 

تــأِت علــى ذكــر التخلــي عــن الصواريــخ 
البالستية القصيرة واملتوسطة املدة«.

توجس مستمر
مــن  يمنــع  لــم  الواســع  الترحيــب  هــذا 
ظهــور أصــوات عــدة متوجســة وتطالــب 
بتوخــي الحــذر مــن وجــود منــاورة تقوم 
بهــا بيونــغ يانــغ. وبينمــا رأى البعــض 
أن »إعالن إغالق املوقع النووي، الوحيد 
ري،  بيونغيــي  موقــع  وهــو  املعــروف، 
مجــرد  الشــمالية،  كوريــا  شــرقي  شــمال 
األميركيــني  مــع  الثقــة  لكســب  خطــوة 
قبــل الحــوار«، حــذر آخــرون مــن »أالعيــب 
كيــم« ال ســيما أن املوقــع النــووي أصبــح 

معيشــة السكان، سُيسّهل الوضع بشكل 
أكبر في شــبه الجزيرة الكورية وسيعزز 
عمليــة نــزع األســلحة النوويــة ومســاعي 
كمــا  سياســية«.  تســوية  إلــى  التوصــل 
أشــاد رئيــس الحكومــة الياباني شــينزو 
قــال إن  آبــي بإعــالن بيونــغ يانــغ، لكنــه 
إذا كان  مــا  املهمــة هــي معرفــة  »النقطــة 
القرار سيؤدي إلى التخلي بشكل تام عن 
تطويــر ســالح نــووي وصواريــخ بشــكل 
يمكــن التحقــق منــه وال رجــوع فيه«. لكن 
وزيــر الدفــاع ايتشــونوري أونوديــرا كان 
»ممارســة ضغــوط قصوى   بـ

ً
طالــب قبــال

 »ال يمكــن أن 
ً
علــى بيونــغ يانــغ«، قائــال

لــم  الشــمالية  كوريــا  ألن  راضــني  نكــون 

بالفعــل غيــر صالــح لالســتخدام، بســبب 
يانــغ  بيونــغ  اختبــار  بعــد  نفــق  انهيــار 
قنبلــة  أنهــا  يزعــم  ملــا  املاضــي  العــام 

هيدروجينية. 
وبــني  كيــم  إعــالن  بــني  البعــض  وربــط 
»سعيه إلى كسب الوقت من أجل تخفيف 
العقوبات الدولية على نظامه«، معربني 
عــن  يتخلــى  »لــن  بأنــه  اعتقادهــم  عــن 
ترســانته النووية«. كما اعتبر  محللون 
إلــى  تهــدف  كيــم  »خطــوة  أن  أميركيــون 
نحــو  بشــروطه  املتحــدة  الواليــات  دفــع 
يــه عــن 

ّ
الحــوار، وعلينــا التأكــد مــن تخل

اآلخــر  البعــض  لكــن  النــووي«.  الســالح 
رجــح أن يكــون »كيــم صادقــًا فيمــا يفعــل 
األميركيــني  مــع  العالقــات  تطبيــع  عبــر 
لكنه يرغب في كسب ضمانات الستمرار 
نظامــه، وإعــادة بنــاء االقتصــاد الكــوري 
اتخــذ خطــوات  فإنــه  بالتالــي  الشــمالي. 

للخروج باتفاق مع األميركيني«.
مــدى  تؤكــد  عــدة  مؤشــرات  وظهــرت 
خصوصــًا  املفروضــة،  العقوبــات  قــدرة 
تلــك املتعلقــة بالنفــط والحديــد والخــام 
والنســيج، علــى إيــالم كوريــا الشــمالية. 
»نيويــورك  أوردتــه  تقريــر  وبحســب 
كوريــا  فــي  املؤشــرات  فــإن  تايمــز« 
أغلقــت  إذ  صعبــة،  تبــدو  الشــمالية 
املصانع بســبب النقص في املواد الخام، 
وهجــر الصيــادون قواربهــم، والوحــدات 
التــي  املركبــات  إلــى  تلجــأ  العســكرية 
فيمــا  للتنقــل،  الفحــم  بمحــركات  تعمــل 
 تركيــز املوارد الضئيلة بيد النخبة 

ّ
يظــل

الحاكمة والعســكر. بدوره، أشــار الخبير 
الصينــي فــي شــأن كوريــا الشــمالية، وو 
كانــوا  الذيــن  »العمــال  أن  إلــى  كيانــغ، 
يأتــون يوميــًا مــن كوريــا الشــمالية إلــى 
الصــني، ثــم يغــادرون مســاًء لــم يعــودوا 
تدفــق  توقــف  إلــى  إشــارة  فــي  يأتــون«، 
العمــال الكوريني الشــماليني إلــى الجارة 
الصينيــة، مــا يهــدد بقطع مورد معيشــة 
كمــا  الشــمالي.  الكــوري  آخــر لالقتصــاد 
أنــه بغيــاب العملــة األجنبيــة فــإن تمويل 
 

ّ
ظــل فــي  الشــمالية،  الكوريــة  الحكومــة 
األساســية  لالحتياجــات  العقوبــات، 
للشــعب، بــات فــي مهــب الريــح. وهــو مــا 
يهّدد املواســم الزراعية أيضًا، وفقًا ملدير 
مركــز دراســات كوريــا الشــمالية وكوريــا 
الجنوبية، في جامعة يانبيان الصينية، 

جني كيانغيي.

توّجه جديد؟
أن  بالضــرورة  يعنــي  ال  ذلــك  كل  لكــن 
النظام على وشك االنهيار. وفي السياق، 
قال كانغ كي جني، وهو أحد الفارين من 
أن  ــون 

ّ
تظن كنتــم  »إن  الشــمالية،  كوريــا 

ال  فأنتــم  بالعقوبــات  سيســقط  النظــام 
تعرفــون شــيئًا عن الكوريني الشــماليني. 
النــاس حاربــوا املجاعــة بتنــاول  هــؤالء 
الحشائش، ويفتخرون بذلك«. كما أبدى 
بــأن  اعتقــاده  الصينيــني،  الخبــراء  أحــد 
»الشــمال لن يتخلى عن الســالح النووي 
ألن  ومشــتقاته،  للنفــط  حاجتــه  بســبب 

.»
ّ
االقتصاد أقوى مما نظن

بعــض  اعتقــاد  الوضــع  هــذا  ويعــزز 
مســتوى  رفــع  يريــد  »كيــم  أن  املحللــني 
فــي  الجديــدة  الوســطى  للطبقــة  الحيــاة 
البــالد، عبــر مواجهة العقوبات بسياســة 
مهــدد«.  غيــر  نظامــه  أن  طاملــا  الحــوار، 
فــي هــذا الســياق، قــال الباحث فــي املعهد 
جــون  مدرســة  فــي  الكــوري  األميركــي 
كورتيــس  العليــا،  للدراســات  هوبكينــز 
كوريــا  اختبــارات  أولــى  »نشــهد  ملفــني: 
كيــم«.  عهــد  فــي  االقتصاديــة  الشــمالية 
»العقوبــات  أن  اعتبــر  البعــض،  أن  حتــى 
يمكــن أن تــؤدي إلــى تطبيق الخصخصة 
قــال  حســبما  الشــمالية«،  كوريــا  فــي 
الكوريــة  الجامعــة  فــي  االقتصــاد  خبيــر 
الجنوبية، كيم بيونغ ييون. وفي ظل هذا 
االنقسام في اآلراء، اعتبر بعض املحللني 
أنه »من الســابق ألوانه تحليل العقوبات 
أن  خصوصــًا  الشــمالية،  كوريــا  علــى 
تأثيــر العقوبــات بــدأ فــي النصــف الثاني 
مــن العــام املاضــي، بعــد توقــف بكــني عــن 
دعــم بيونــغ يانــغ. بالتالــي فــإن أي تأثير 

ال ينبغي أن يظهر حاليًا«. 
تشــير  املتالحقــة  األحــداث  كل  أن  يبقــى 
فــي  جــذري  تغييــر  وجــود  إلــى  عمليــًا 
وباتخــاذ  الشــمالية،  كوريــا  سياســة 
زعيمهــا قــرار الحــوار الــذي بــدأه مطلــع 
العــام الحالــي، يكون كيم قد خطا خطوة 
»الجنــون«.  إضافيــة بعــد ســنة حافلــة بـ
سنة بدأت بتهديدات متبادلة بني كوريا 
شــهدت  املتحــدة،  والواليــات  الشــمالية 
صواريــخ  يانــغ  بيونــغ  إطــالق  خاللهــا 
بالســتية فــي مــكان غير بعيد عن جزيرة 
انطــالق  عــن   

ً
فضــال األميركيــة،  غــوام 

إنــذار خاطــئ فــي جزيرة هاواي »خشــية 
ثــم تهديــد  كــوري شــمالي«،  مــن هجــوم 
النــووي  »زّري  إن  بقولــه  لكيــم  ترامــب 
أكبــر مــن زّرك النــووي«. ســنة دخــل فيهــا 
الوفــد الرياضــي الكــوري الشــمالي دورة 
فــي بيونــغ  األلعــاب األوملبيــة الشــتوية، 
تشــانغ الكوريــة الجنوبيــة، فــي فبرايــر/

شباط املاضي، معززًا مكّرمًا وعلى رأسه 
كيــم يــو جونــغ شــقيقة الزعيــم الكــوري 
األميركــي  الصــراع  فتحــّول  الشــمالي، 
الكوري من الحرب إلى السلم بكبسة زّر.

سياسة
واصلت كوريا الشمالية سياسة »اليد الممدودة« بإعالن تعليقها التجارب الصاروخية النووية والبالستية وإيقاف العمل في 
مفاعل نووي شمالي شرق البالد، وهو تطور قوبل بترحيب دولي، غير أنه لم يُزل توّجس بعض المحللين والمراقبين لألوضاع 

من أن يكون مناورة من الزعيم الكوري كيم جونغ أون لدرء العقوبات الدولية

كوريون جنوبيون يتابعون كيم )جونغ ييون جي/فرانس برس(

أمــس  الشــمالية،  كوريــا  خطــوة  تأتــي 
النوويــة  تجاربهــا  بتعليــق  الســبت، 
مــن  والبالســتية، كختــام ملســار طويــل 
العســكرية،  والتهديــدات  التجــارب 
املتبادلــة بينهــا وبــني كوريــا الجنوبية 
وبــني  وبينهــا  جهــة،  مــن  واليابــان 
أخــرى.  جهــة  مــن  املتحــدة  الواليــات 
وكانــت بيونــغ يانغ بــدأت عمليًا العمل 
القــرن  مــن  الســبعينيات  أواخــر  فــي 
صــاروخ  مــن  نمــوذج  علــى  املاضــي 
»ســكود - بــي« الســوفييتي )مــداه 300 
كيلومتــر(، وقامــت بتجربته عام 1984. 
طــّورت  و1992   1987 عامــي  بــني  ثــم 
صواريــخ بعيــدة املــدى تصــل إلى 6700 
صــور  كشــفت   1989 عــام  وفــي  كلــم. 
أميركيــة  اصطناعيــة  أقمــار  أخذتهــا 
عــن وجــود مركــز نووي فــي يونغ بيون 
أكتوبــر/ وفــي  يانــغ.  بيونــغ  شــمال 
التوقيــع علــى  تــّم  تشــرين األول 1994، 
وكوريــا  املتحــدة  الواليــات  بــني  اتفــاق 
يانــغ  بيونــغ  بالتــزام  الشــمالية قضــى 
النــووي  برنامجهــا  عــن  التخلــي 
العســكري مقابل بنــاء مفاعالت مدنية. 
وجاء هذا االتفاق بعد ثالثة أشهر على 
وفــاة كيــم إيــل ســونغ الــذي حــل مكانــه 

ابنه كيم جونغ إيل.
وفــي نهايــة عام 2002 اتهمت واشــنطن 
بشــكل  العمــل  بمواصلــة  يانــغ  بيونــغ 
سري على برنامج للتزود باليورانيوم 

كوريــا  وقامــت  التخصيــب.  العالــي 
الوكالــة  مفتشــي  بطــرد  الشــمالية 
الدوليــة للطاقة الذرية قبل أن تنســحب 
النــووي.  االنتشــار  معاهــدة حظــر  مــن 
وفي 9 أكتوبر 2006 أجرت بيونغ يانغ 
أن كانــت  بعــد  لهــا  أول تجربــة نوويــة 
 2005 مــارس/آذار  فــي  العمــل  أوقفــت 
البعيــدة  الصواريــخ  إنتــاج  بتجميــد 
املدى. وأصدر مجلس األمن قرارًا فرض 

بموجبــه عقوبــات اقتصاديــة وتجارية 
وفــي  عــدة.  مــرات  الحقــًا  تعزيزهــا  تــم 
بيونــغ  وافقــت   2007 فبراير/شــباط 
النــووي  يانــغ علــى تفكيــك برنامجهــا 
للوكالــة  تابعــني  مفتشــني  واســتقبال 
الدوليــة للطاقــة الذرية مقابل الحصول 
الوقــود وســحب  مــن  علــى مليــون طــن 
األميركيــة  الالئحــة  علــى  مــن  اســمها 
للدول الداعمة لإلرهاب. وفي عام 2009 
ثــم  نوويتــني،  تجربتــني  البــالد  أجــرت 
الــدول  بــني  املفاوضــات  مــن  انســحبت 
وروســيا  والصــني  )الكوريتــان  الســت 
التــي  واليابــان(  املتحــدة  والواليــات 

كانت بدأت في أغسطس/آب 2003.
وفي ديســمبر/كانون األول 2011 خلف 
كيم جونغ أون والده في الحكم، وأجرت 
البــالد تجــارب نوويــة وبالســتية عــدة 
بني عامي 2013 و2017، إلى الحّد الذي 
ســبتمبر/ مــن  الثالــث  فــي  فيــه  أجــرت 
النوويــة  تجربتهــا  املاضــي  أيلــول 
وأعلنــت  األقــوى،  اعتبــرت  السادســة 
صغيــرة  هيدروجينيــة  »قنبلــة  بأنهــا 
لكــي تنقــل علــى صــاروخ«.  بمــا يكفــي 
القنبلــة  هــذه  قــوة  أن  الخبــراء  وأعلــن 
يــوازي  مــا  أي  طــن  كيلــو   250 بلغــت 
)القنبلــة  هيروشــيما  قنبلــة  مــرة   16
ســقطت على هيروشيما 

ُ
النووية التي أ

اليابانية عام 1945(.
)فرانس برس(
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تاريخ طويل من التجارب
بــدأت كوريا الشــمالية تجاربهــا الصاروخية عمليًا ســوى في ســبعينيات القــرن الماضي، قبل 
 تطّورهــا الحقــًا إلى تجارب بالســتية ونوويــة وهيدروجينية، لكــن كل ذلك توقــف بإعالن من 

كيم جونغ أون
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الجزائر ـ حمزة كحال

الحكومية  التصريحات  تصاعدت 
فـــي الـــجـــزائـــر، الـــرافـــضـــة انــتــقــادات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي لــلــحــلــول 
ــــل تــوفــيــر  ــتـــي لـــجـــأت إلـــيـــهـــا الــــدولــــة مــــن أجـ الـ
سيولة مالية ملواجهة احتياجاتها التمويلية، 
الناجمة عن انخفاض  املــوارد  في ظل تراجع 

أسعار النفط.
ر صندوق النقد، في تقرير له يوم اإلثنني 

ّ
وحذ

املاضي، من أن »الجزائر تتجه مباشرة نحو 
ــيـــة«، مــنــتــقــدا إفــــــراط الــحــكــومــة في  ــالـ أزمـــــة مـ
االعـــتـــمـــاد عــلــى الــتــمــويــل غــيــر الــتــقــلــيــدي، ما 
يتسبب في تجاوز نسبة التضخم املستويات 
املعتادة. لكن وزير التجارة، محمد جالب، قال 
»الحكومة  إن  الــســبــت،  أمــس  فــي تصريحات، 
التقليدي لسد  التمويل غير  سترافق تطبيق 
العجز فــي املــيــزانــيــة بــرقــابــة صــارمــة لتفادي 
الـــتـــضـــخـــم«، مــضــيــفــا أن »الـــلـــجـــوء إلـــــى هـــذا 
التمويل هــو خــيــار اقــتــصــادي بــات ضــروريــا 

لتفادي خيار االستدانة الخارجية«.
ــراح صــنــدوق  ــتــ وأضــــــاف جـــــالب، ردًا عــلــى اقــ

النقد الدولي الذي دعا الجزائر إلى االقتراض 
الخارجي ملواجهة نقص عائدات النفط »نحن 
إلى  الــلــجــوء  بــتــفــادي  لنا  فــي وضعية تسمح 

االستدانة الخارجية«.
وجاء أول رد على صندوق النقد يوم الخميس 
املــاضــي عــلــى لــســان وزيــــر الــعــمــل والتشغيل 
ــراد زمــــالــــي، الـــذي  ــ والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، مـ
الــذي  التقليدي  غير  التمويل  »خــيــار  إن  قــال 
الجزائر، عكس  في  نجح  أثيرت ضجة حوله 
ما يحاول صندوق النقد الدولي الترويج له«. 
دول  تتبنى  أن  »يخشى  الصندوق  أن  وتــابــع 
أخرى مثل هذا الخيار، وبالتالي تتخلى عن 
اللجوء إلى االستدانة من مؤسساته«، مؤكدا 
الــدولــيــة،  الــتــي تــدلــي بها الهيئات  أن األرقــــام 

ومنها الصندوق، تنقصها الشفافية«.
وجاءت تحذيرات صندوق النقد، في تقريره 
أحمد  الحكومة  أن كشف رئيس  األخير، بعد 
أويحيى، مطلع األسبوع املاضي، أن »الجزائر 
)نــحــو 19.5  ديــنــار  قــرابــة 2200 مليار  طبعت 
مليار دوالر(، ما سمح للبنك املركزي بإقراض 
ودفــع  املــشــاريــع  لتمويل  العمومية  الــخــزيــنــة 

الديون املستحقة على عاتق الدولة«.
أزمــــة   ،2014 عــــــام  ــذ  ــنـ مـ الــــجــــزائــــر،  ــيـــش  ــعـ وتـ
اقتصادية حادة نتيجة انهيار أسعار النفط، 

وفقدانه ما يقرب من 50% من قيمته.
كــمــا تــهــاوت احــتــيــاطــات الــجــزائــر مــن العملة 
نهاية  حــتــى  دوالر  مــلــيــار   97.3 إلـــى  الصعبة 
ــه، مــطــلــع فــبــرايــر/ 2017، حــســب مـــا صــــرح بــ

الجزائر، محمد  بنك  املــاضــي، محافظ  شباط 
لــوكــال، فيما كــانــت االحــتــيــاطــات عــنــد 114.1 
تراجعا  يمثل  مــا   ،2016 نــهــايــة  دوالر  مــلــيــار 
بنحو 16.8 مليار دوالر ما بني نهايتي 2016 
أن  الــــدولــــي  الــنــقــد  ــنـــدوق  ــوقـــع صـ وتـ و2017. 
 %3.5 الجزائري  الخام  الداخلي  النمو  »يبلغ 
بــخــصــوص  مــتــشــائــم  لــكــنــه جــــد  فــــي 2018«، 

السنوات القادمة. 
نهاية  عدلت،  قد  الجزائرية  الحكومة  وكانت 
ــقـــد، ما  ــنـ الـــعـــام املــــاضــــي، قـــانـــون الـــقـــرض والـ
سمح للبنك املركزي بطباعة النقود، لتمويل 
الــداخــلــي  الــديــن  املــشــاريــع الحكومية وســــداد 
ــة ديـــــــون شــــركــــات الـــبـــنـــاء  لـــلـــحـــكـــومـــة، خــــاصــ
العالقة، في ظل تراجع عائدات النفط ودخول 
الـــبـــنـــوك فـــي أزمـــــة ســـيـــولـــة. غــيــر أن الــخــطــوة 
أحــزاب  تلقى معارضة شديدة من  الحكومية 
اآلثار  من  تخوفوا  اقتصاد  سياسية وخبراء 
التضخم  ارتــفــاع  مثل  النقود،  لطبع  السلبية 

وانخفاض قيمة العملة املحلية.
لكن رئيس الحكومة الجزائري، الذي يوصف 
التقليدي«،  غير  »الــتــمــويــل  عملية  بمهندس 
أشــــار إلـــى أن نــســبــة الــتــضــخــم انــخــفــضــت من 
5.6% نهاية 2017 إلى 5.2% في يناير/كانون 
الــثــانــي املـــاضـــي، ثـــم إلـــى 4.9% فـــي فــبــرايــر/

شباط املاضي، الفتا إلى أن هذه األرقام تؤكد 
تحكم الحكومة في التضخم، عكس تحليالت 

الخبراء.
غير أن صندوق النقد الدولي أكد، في تقريره 
األخير، أن نسبة التضخم املتوقعة مع نهاية 
ويتوقع   ،%7.2 إلــى  قــد تصل  الجارية  السنة 
أن تصل إلى 8.1% في العام املقبل 2019 و%9 
أن »تــعــجــز مــداخــيــل  يــتــوقــع  كــمــا  فـــي 2020، 
ــوازن لــلــمــيــزانــيــة،  ــتــ ــن إعــــــادة الــ ــات عـ ــروقـ املـــحـ
ــفـــاع أســـعـــار الــبــرمــيــل«، منتقدا  حــتــى مـــع ارتـ
الخارجي  الدين  إلــى  اللجوء  الحكومة  رفــض 
تجارب  أن  غير  امليزانية.  فــي  العجز  لتغطية 

القاهرة ـ جيهان عبد الغني

الجديدة عن  املصرية  املــوازنــة  كشفت وثيقة 
املوجه للمصدرين  الدعم  زيــادة مخصصات 
بنحو 54%، ليصل إلى 4 مليارات جنيه )226 
في  مــلــيــار جنيه   2.6 مــقــابــل  دوالر(،  مــلــيــون 
املوازنة الحالية.  وبررت الحكومة زيادة دعم 
املــصــدريــن فــي وثيقة املــوازنــة الــتــي حصلت 
»العربي الجديد« على نسخة منها، بأهمية 
الصادرات في ضبط امليزان التجاري وميزان 

املدفوعات للدولة.
ويبدأ العمل باملوازنة الجديدة 2018 /2019، 
وبحسب  املــقــبــل.  يوليو/تموز  مــن  األول  فــي 
بـــيـــانـــات الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة 
الخارجية  التجارة  ارتــفــع حجم  واإلحــصــاء، 
ملــصــر خـــالل الـــعـــام املـــاضـــي 2017 إلـــى 91.8 
مليار دوالر، مقابل 89.8 مليار دوالر فى عام 
مليار   25.8 نــحــو  الـــصـــادرات  ومــثــلــت   .2016

دوالر، مقابل 21.7 مليار دوالر.
ونــصــت املــوازنــة الــتــي تــم توزيعها قبل أيــام 
ملناقشتها،  )الــبــرملــان(  الـــنـــواب  مجلس  عــلــى 
عــلــى تــخــصــيــص 3 مـــلـــيـــارات جــنــيــه )169.5 

العامة  الهيئة  تــصــرف  تحت  دوالر(  مليون 
ــيــــة لــــتــــرفــــيــــق املـــنـــاطـــق  ــنــــاعــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الــــصــ

الصناعية مقابل 1.4 مليار جنيه.
للحكومة  املوجهة  االنتقادات  حــدة  وتتزايد 
بــســبــب زيـــــادة املــخــصــصــات املــوجــهــة لــدعــم 
رجـــــــــال األعــــــمــــــال وزيــــــــــــادة أجـــــــــور الـــــــــــوزراء 
والبرملانيني، بينما تقلص في املقابل الدعم 
الذي يستفيد منه ماليني الفقراء ومحدودي 

الدخل في البالد.
ــة، أنـــه سيتم  وتــظــهــر بــنــود مـــشـــروع املــــوازنــ
خــفــض إجـــمـــالـــي مــخــصــصــات دعــــم الـــوقـــود 
والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار 
النفطية  املـــواد  دعــم  سيتراجع  حيث  جنيه، 
إلى نحو 89 مليار جنيه )5 مليارات دوالر(، 

مــقــارنــة بــــ 110.1 مــلــيــارات جــنــيــه فـــي الــعــام 
املالي الحالي. كما سيتخفض دعم الكهرباء 
إلــى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في 

املوازنة الحالية 2017/2018.
أعلن  قد  الكهرباء محمد شاكر،  وكــان وزيــر 
يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، رفـــع أســعــار شريحة 
الــكــهــربــاء لــلــمــنــازل واملـــحـــالت الــتــجــاريــة في 
أول يوليو/تموز املقبل، مؤكدًا أن رفع الدعم 
نــهــائــيــا عـــن الــكــهــربــاء ســيــتــم خـــالل املـــوازنـــة 

العامة في 2021.
ــزيــــادة الـــرابـــعـــة عــلــى الــتــوالــي،  وتـــعـــد تــلــك الــ
حيث اعتادت الحكومة املصرية كل عــام مع 
شريحة  أسعار  تحريك  على  امليزانية  بداية 
الكهرباء. وفي املقابل، وافق مجلس النواب، 
وفـــق مــجــلــس الـــنـــواب يـــوم اإلثـــنـــني املــاضــي، 
الـــوزراء  مرتبات  زيـــادة  على  نهائية،  بصفة 
ومـــا فــي حكمهم مــن مــســؤولــني إلـــى 42 ألــف 

جنيه شهريا )2373 دوالرا(.
وتــشــيــر تــكــلــفــة الــــزيــــادة إلــــى أن املــســؤولــني 
سيستحوذون وحدهم على ما يقرب من ثلث 
الزيادة التي اقترحتها الحكومة في مشروع 

املوزانة، والتي تصل إلى 26 مليار جنيه.

الرباط ـ مصطفى قماس

رجــحــت مــصــادر رســمــيــة، أن تــبــرم الحكومة 
اتــفــاقــا جــديــدًا مــع أصــحــاب املخابز  املغربية 
خالل األيام القليلة املقبلة، يهدف إلى وضع 
يحد  ما  القطاع،  لعمل  استرشادية  ضوابط 
من شكاوى املخابز من ارتفاع التكاليف في 
الخبز  بينما يشهد سعر  األخيرة،  السنوات 

املدعم ثباتا عند 1.2 درهم )0.13 دوالر(.
ودخلت الفدرالية الوطنية للمخابز ووزارات 
الفالحة واملالية والداخلية في مفاوضات من 
إلــى اتفاق جديد، خاصة بعد  أجــل الوصول 
أن  اتفاق في 2015، دون  العمل بآخر  انتهاء 

يجري تجديده بينما لم تزد أسعار الخبز.
وشكل سعر الخبز محورًا مهما في االتفاق 
الــجــديــد، وفـــق املـــصـــادر، الــتــي لــم تفصح عن 
اآللية الجديدة التي سيتم العمل بها، وسط 
تحريك  أو  الــخــبــز  أوزان  بتعديل  يتعلق  مــا 
األسعار. ويحصر القانون وزن الخبز املحدد 
ــرام، غير  ــم، فــي 200 غـ ســعــره بنحو 1.2 درهـ
الـــوزن إلى  إلــى خفض ذلــك  أن مخابز تعمد 
التكاليف  ارتفاع  بدعوى  غراما   160 حوالي 

التي تتحملها. 
ــت الحكومة، قبل ســنــوات، الــطــرف عن 

ّ
وغــض

ــى خــفــض األوزان،  لـــجـــوء بــعــض املـــخـــابـــز إلــ

تفاديا للزيادة في سعره، التي تثير مشاعر 
األسر املغربية.

ــادة فـــي ثــمــن الــخــبــز ســبــبــا في  ــزيــ وكـــانـــت الــ
األحداث التي شهدتها مدينة الدار البيضاء 
في يونيو/حزيران 1981. ويستهلك املغاربة 
105 ماليني رغيف في اليوم، حسب تقديرات 

فيدرالية املخابز. 
الــتــي تحظي بالدعم  الــدقــيــق  وتــصــل حــصــة 
ــي 6.5 مـــاليـــني قــنــطــار  ــام الـــحـــالـــي إلــ ــعـ فـــي الـ

)القنطار يعادل 100 كيلوغرام(، بعدما كانت 
قبل سنوات في حدود عشرة ماليني قنطار، 
الدولة في  حيث يخضع ذلــك ملراقبة ممثلي 
األقــالــيــم، الــتــي يــفــتــرض فيها الــحــرص على 
ــراض غــيــر تــوفــيــر  ــ ــدم تــوجــيــه الــدقــيــق ألغــ عــ

الخبز املدعم.
وعبرت املخابز عن استعدادها للحفاظ على 
سعر الخبز املدعم في حدود 1.2 درهم، غير 
أنــهــا تطالب بــوضــع قــانــون لــــأوزان، يراعي 

ارتفاع تكلفة اإلنتاج في األعوام األخيرة.
ــز بــثــمــن الــخــبــز  ــابـ وال يــنــشــغــل أربـــــــاب املـــخـ
ــى مـــحـــاصـــرة الــقــطــاع  ــ فـــقـــط، بــــل يـــســـعـــون إلـ
غير الــرســمــي. ويــقــول إسماعيل أيــت بــرايــم، 
صــــاحــــب مـــخـــبـــز تـــقـــلـــيـــدي فــــي الـــــربـــــاط، إنـــه 
غير  القطاع  الحكومة محاربة  على  يتوجب 
الـــرســـمـــي، وإيـــجـــاد قـــانـــون لـــــــأوزان، يــراعــي 
الــســعــر املــعــمــول بــه حــالــيــا، والــــذي ال يــؤدي 
إلــى تحقيق هــوامــش ربــح تساعد على دفع 

مستحقات العمال والضمان االجتماعي.
ــام  ــعــ الــ الــــكــــاتــــب  أوجـــــــامـــــــع،  ــــب  ــالـ ــ طـ ورأى 
 )األمـــــني الـــعـــام( لــفــيــدرالــيــة أربـــــاب املــخــابــز 
الــعــصــريــة والــتــقــلــيــديــة، أنـــه يــمــكــن لــلــدولــة 
التنازل عن بعض من اإليــرادات الضريبية 
التي تطالب بها املخابز، مقابل إعادة فتح 

املنشآت املفلسة.

مأزق طباعة 
النقود

المغاربة يستهلكون 105 ماليين رغيف يوميا 
)فرانس برس(

الحكومة ترفع دعم المصدرين %54

اتفاق حكومي مع المخابز لضبط األسعار

الجزائر تهاجم صندوق النقد 
النتقاده إجراءات توفير األموال

خطة خمسية لتطوير القطاع 
وتوفير 95 ألف فرصة عمل

وجهت الحكومة 
الجزائرية انتقادات حادة 

إلى صندوق النقد 
الدولي، مشيرة إلى أنه 

يسعى إلى دفعها نحو 
االقتراض الخارجي، وذلك 

ردًا على التحذيرات من 
تداعيات طباعة النقود 

مصر مالية

المغرب

%4
ــحــكــومــة  ــدف ال ــه ــت ــس ت
ــادة الــنــاتــج  ــ الــكــويــتــيــة زيـ
من   %4 بنسبة  الــمــحــلــي 
ــاع  ــط خـــــال تـــطـــويـــر ق
سيؤدي  الـــذي  الــســيــاحــة، 
استثمارات  استقطاب  إلــى 
 32 بنحو  متوقعة  أجنبية 
السنوات  خال  دوالر  مليار 

الخمس المقبلة.

تحقيق

احتياطات النقد األجنبي 
تتراجع إلى 97.3 مليار 

دوالر بنهاية 2017

أعداد المسافرين في 
مطار الكويت ارتفعت إلى 

أكثر من 10 ماليين شخص

تستهدف الخطة توطين 
األموال وتسويق الكويت 

كوجهة سياحية

25.8 مليار دوالر 
صادرات مقابل واردات 

بـ 66 مليارًا

الكويت ـ محمود بدير

حصلت  حكومية،  وثيقة  كشفت 
الــجــديــد«، على نسخة  »الــعــربــي 
منها، عن خطة حكومية لتنمية 
ليوفر  الــكــويــتــي،  السياحة  قــطــاع  وتــطــويــر 
نــحــو 95 ألــــف وظــيــفــة لــلــشــبــاب الــكــويــتــي 
إلى 2023. وأظهرت  الفترة من 2019  خالل 
الــوثــيــقــة الــحــكــومــيــة الـــصـــادرة عــن مجلس 
ــوزراء الــكــويــتــي أن خــطــة تــطــويــر قــطــاع  ــ ــ الـ
ــادة  ــ ــكـــويـــت تــســتــهــدف زيـ الـــســـيـــاحـــة فــــي الـ
املـــدى القصير بنحو  املــحــلــي عــلــى  الــنــاتــج 
2%، مع إمكانية رفعها إلى 4%، من خالل 
تطوير القطاع الذي سيدفع إلى استقطاب 
اســـتـــثـــمـــارات أجــنــبــيــة مــتــوقــعــة بــنــحــو 32 

مليار دوالر، خالل الـ5 سنوات املقبلة. 
وتسعى الكويت إلى تنمية وتطوير قطاع 
الــســيــاحــة لــديــهــا، لــكــونــه مــــوردًا اقتصاديا 
ــد الـــوســـائـــل  ــ ــــى كـــونـــه أحـ مـــهـــمـــا، إضــــافــــة إلـ
تجاري  مركز  إلــى  الــبــالد  لتحويل  الداعمة 
ــالــــي، وإلبـــــــراز الـــوجـــه الـــحـــضـــاري لــهــا،  ومــ
وذلك انطالقا من خطتها التنموية الواعدة 
إلـــى  ــادًا  ــنــ ــتــ واســ  ،»2035 ــدة  ــديــ جــ ــويــــت  »كــ

تراثها وموقعها الجغرافي. 
الــــــــــــــوزارات  أن  إلــــــــى  الــــوثــــيــــقــــة  وأشــــــــــــــارت 
واملؤسسات املعنية في الكويت تعمل حاليا 
ــر الـــالزمـــة لــتــنــمــيــة قــطــاع  ــ ــع األطـ عــلــى وضــ
يرتكز  مــســتــدام،  بشكل  الكويتي  السياحة 
املتميزة،  والثقافة  األصيلة  التقاليد  على 
ليعود بالفائدة على أبنائها املواطنني، من 
خالل تأمني فرص عمل، وتعزيز االستثمار 
في هذا القطاع الحيوي الواعد الذي يرتكز 

على مقومات عدة وأسس قوية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول حــمــد الــعــدوانــي، 
رئــيــس وحــــدة األعـــمـــال االســتــراتــيــجــيــة في 
املــركــز الــدولــي لــالســتــشــارات االقــتــصــاديــة، 
إنـــه عــنــد الــحــديــث عــن الــســيــاحــة والــتــرفــيــه 
ــه يـــتـــبـــادر  ــ ــإنـ ــ ــت، فـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــــوق فـــــي الـ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
إلــــى األذهـــــــان ســــوق املـــبـــاركـــيـــة ذو الــعــبــق 
فبراير«،  »هال  ومهرجان  األصيل،  التراثي 
واملـــجـــمـــعـــات الـــشـــهـــيـــرة، وســـاحـــل الــخــلــيــج 
ــذي تــتــنــاثــر عــلــى طــولــه الــعــديــد  الــعــربــي الــ

مـــن مــعــالــم الــكــويــت الــشــهــيــرة، مــثــل أبـــراج 
الــكــويــت، وســــوق شــــرق، و»مـــاريـــنـــا مـــول«، 
واملركز العلمي، واملنتزه املائي »أكوابارك«، 
والـــجـــزيـــرة الـــخـــضـــراء، وجــمــيــعــهــا عــوامــل 
إيــجــابــيــة مـــن املــمــكــن أن تــســاعــد فـــي خطة 
الحكومية لتطوير وتنمية قطاع السياحة 

الكويتي. 
»العربي  ويضيف العدواني، خالل حديثه لـ
الــــجــــزر  ــر  تــــطــــويــ مـــــشـــــروع  أن  الـــــجـــــديـــــد«، 
الــكــويــتــيــة ســيــكــون بــمــثــابــة نــقــلــة سياحية 
للبالد، وسيكون له بالغ األثر على القطاع؛ 
نــــظــــرا لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــتــــي ســــتــــقــــام عــلــيــهــا 
 والشركات األجنبية واالستثمارات الدولية 
ــــالل هـــذا  الـــتـــي ســيــتــم اســتــقــطــابــهــا مــــن خـ
ــدرت تــكــالــيــفــه  ــ ــ ـ

ُ
ــــذي ق ــروع الـــضـــخـــم، الــ ــشــ املــ

عــن   
ً
فـــضـــال دوالر،  مــلــيــار   450 مـــن  بــأكــثــر 

تــوفــيــر فـــرص عــمــل ملـــا يــزيــد عـــن 200 ألــف 
وظيفة للكويتيني. 

وتــنــتــشــر فــي أنــحــاء الــكــويــت بــعــض اآلثـــار 
ــات الــكــويــت  ــوابـ واملــــواقــــع الــتــراثــيــة، مــثــل بـ
وجــــزيــــرة فــيــلــكــا وقـــصـــر الــســيــف والــقــصــر 

األحــمــر، إلــى جانب عــدد مــن املتاحف. كما 
تـــوجـــد، فـــي مـــا يــخــص الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة، 
الطبيعية،  األحــمــد  صــبــاح  الشيخ  محمية 

ومحمية جابر األحمد البحرية.
ــتـــخـــصـــص فــي  ويـــــرجـــــع شــــريــــف زايـــــــــد، املـ
الــــــشــــــؤون الـــســـيـــاحـــيـــة بــــالــــكــــويــــت، خــــالل 

ــع  ــراجــ ــد«، تــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ـــ«الـ ــ ــه لـ ــثــ ــديــ حــ
خالل  الكويتي،  السياحة  بقطاع  االهتمام 
الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، إلــــى انــشــغــالــهــا خــالل 
بالوضع  والتسعينيات  الثمانينيات  فترة 
ــادي، مـــا جــعــل االهــتــمــام  ــتـــصـ األمـــنـــي واالقـ
بــالــســيــاحــة ضــعــيــفــا نــســبــيــا، إلــــى أن عــاد 
االهــتــمــام الــحــكــومــي بــهــذا الــقــطــاع فــي عــام 
السياحة في وزارة  2002، مع إنشاء قطاع 
اإلعــالم، ثم نقل القطاع إلى وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة فــي عـــام 2006. ويــضــيــف زايـــد، 
أن هناك ضرورة بأن يهتم قطاع السياحة 
ــنــــويــــع األنـــشـــطـــة  الـــكـــويـــتـــي بـــتـــشـــجـــيـــع وتــ
الــتــعــاون والــشــراكــة  واالعــتــمــاد على منهج 
فـــي مــخــتــلــف املـــؤســـســـات ذات الــصــلــة، مع 
الربط الدولي مع كبرى املؤسسات الدولية، 
قطاع  تنشيط  فــي  املعايير  أعــلــى  لتطبيق 
الــســيــاحــة الـــكـــويـــتـــي، خــصــوصــا أن هــنــاك 
مميزات وفرصا تمتاز بها الكويت مقارنة 

بالدول املجاورة. 
لــبــنــاء قطاع  ويــرجــع تــاريــخ اللبنة األولـــى 
فترة استقاللها،  إلى  الكويت  السياحة في 

وتحديدًا بعد مــرور عــام واحــد على إعالن 
الفنادق  تــم تأسيس شــركــة  إذ  االســتــقــالل، 
إلى منظمة  الكويتية عام 1962، وانضمت 

السياحة العاملية في العام التالي.
ــامـــة  ــــى إقـ ــا ســــارعــــت دولـــــــة الــــكــــويــــت إلــ ــمـ كـ
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة، 
ومــنــهــا مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي، وشــبــكــات 
ــتــــطــــورة، واألنـــــديـــــة الـــريـــاضـــيـــة،  ــطــــرق املــ الــ
واملسارح ودور السينما، والحدائق العامة 

والشاليهات )منازل االصطياف(.
ومـــــن جـــانـــب آخــــــر، يـــقـــول أحـــمـــد الــــــــراوي، 
»العربي  الخبير االقتصادي، خالل حديثه لـ
الجديد«، إن هناك ضرورة إلشراك القطاع 
الخاص في تنمية قطاع السياحة الكويتي 
جنبا إلـــى جــنــب الــقــطــاع الــحــكــومــي، وهنا 
يـــبـــرز دور شـــركـــة املـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــتــخــصــص فـــي دعـــم هــذا 
القطاع بقوة، إذ تشرف على مواقع سياحية 
ومرافق ترفيهية عدة، وفي مقدمتها أبراج 
الكويت، ويحتوي هذا املشروع على ثالثة 

أبراج رئيسية.
كــمــا أن هــنــاك املــديــنــة الــتــرفــيــهــيــة ومــنــتــزه 
ــعـــب الــــبــــحــــري والــــشــــواطــــئ الـــبـــحـــريـــة  الـــشـ
الـــســـيـــاحـــيـــة ومـــجـــمـــع أحــــــــواض الــســبــاحــة 
ــراء،  ــرة الــــخــــضــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ ــزلــــج والـ ــتــ ــة الــ ــ ــالـ ــ وصـ
عليها  إذ  السياحية،  االمــاكــن  من  والعديد 
الــخــاصــة في  الــشــركــات  ــراك  العمل على إشـ
ــبـــرات الــقــطــاع  عــمــلــهــا، واالســـتـــفـــادة مـــن خـ

الخاص في هذا املجال الحيوي.
ومــــن بـــني املــعــالــم الـــجـــاذبـــة بــــرج الــتــحــريــر 
الكويت، وهو ثاني  الذي يرمز إلى تحرير 
أطــــول مــبــنــى فـــي الــكــويــت، بـــدأ بـــنـــاؤه قبل 
ــزو الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت فـــي 2 أغــســطــس  ــغـ الـ
وهـــو  ــتـــحـــريـــر،  الـ بـــعـــد  ــتــــؤنــــف  واســ  ،1990
واحــد من أطــول أبــراج االتــصــاالت السلكية 
ــث يــبــلــغ  ــيــ ــي الـــــعـــــالـــــم، حــ ــ ــة فــ ــيــ ــكــ ــلــ  والــــالســ
طوله 372 مــتــرا، وهــو أطــول مــن بــرج إيفل 

ب 40 مترًا.
وتعول الكويت على كثير من االستثمارات، 
ــار فـــــي الـــســـيـــاحـــة  ــمــ ــثــ ــتــ ومــــــن بـــيـــنـــهـــا االســ
وتـــبـــنـــي ســـيـــاســـات داعــــمــــة لـــقـــطـــاع الــســفــر 
والــســيــاحــة، بــهــدف خــفــض نــســب الــبــطــالــة، 
وتخفيف  القومي،  الدخل  مصادر  وتنويع 
االستثمار  النفط، وتشجيع  على  االعتماد 
السياحية،  املــشــروعــات  إقــامــة  على  املحلي 
باعتبارها صناعة تعمل على تنمية الكثير 
مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة املــتــصــلــة بها. 
ــك إلـــى جــانــب تخفيض نــســب مــعــدالت  وذلـ
تــســرب األمــــــوال إلــــى الــــخــــارج، والــتــســويــق 
للكويت كوجهة سياحية داخليا وخارجيا.

ــهـــدت اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو الــســيــاحــي  وشـ
الكويت زخما، مع  األمــد في دولــة  البعيدة 
ارتفاع أعداد املسافرين عبر املطار إلى أكثر 

من 10 ماليني مسافر سنويا. 
وذلك تماشيا مع خطط البالد الرامية إلى 
التحتية الخاصة  تطوير وتوسعة بنيتها 
بالنقل، والتي تتنوع بني مشروع توسعة 
مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي »مــبــنــى الـــركـــاب 2« 
ــادة قـــدرة املــطــار ليسع 25  الــهــادف إلـــى زيــ
مــلــيــون راكــــب، إضــافــة إلـــى مــشــاريــع أخــرى 
واعــــدة مــثــل أنــظــمــة الــنــقــل الــســريــع »مــتــرو 
ــكــــك الــــحــــديــــديــــة،  ــكــــة الــــســ ــبــ ــــت« وشــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
وجــمــيــعــهــا تـــنـــدرج فـــي الــخــطــة الــتــنــمــويــة 

»كويت جديدة 2035«. سياحة الكويت
خطة  عن  منها،  نسخة  على  الجديد«  »العربي  حصلت  حكومية،  وثيقة   كشفت 
للشباب  وظيفة  ألف   95 نحو  ليوفر  الكويتي،  السياحة  قطاع  وتطوير  لتنمية   حكومية 

الكويتي، خالل الفترة )2019 - 2023(.
إصاح تدريجي لجذب االستثمارات

بــاده تعمل على  الحجرف، إن  الكويتي، نايف فــاح  املالية  قــال وزيــر 
اإلصــــاح الــتــدريــجــي، بــهــدف خــلــق اقــتــصــاد وطــنــي مــســتــدام، وجــذب 
الــكــويــت تشهد عملية إصــاح  الــحــجــرف، أن  االســتــثــمــارات. وأوضــــح 
ليكون  الحكومي  اإلنفاق  إعــادة توجيه  اقتصادي موسع، ترتكز على 
الــنــاتــج القومي  الــخــاص مــن  الــقــطــاع  أكــثــر فاعلية، وعــلــى زيـــادة نسبة 
اإلجمالي، من خال دعمه وتحفيزه ليستعيد دوره الريادي في تنمية 
فــي جلسة  الحجرف، خــال مشاركته  االقــتــصــاد. جــاءت تصريحات 
االستثمار،  وفــرص  الكويتي  االقتصاد  حــول  ومغلقة  حوارية خاصة 

ظمت من قبل غرفة التجارة األميركية في واشنطن، وفق بيان صادر 
ُ
ن

مشاركة  هــامــش  على  الجلسة  وانــعــقــدت  الكويتية.  املــالــيــة  وزارة  عــن 
النقد  البنك وصندوق  الربيع السنوية ملجموعة  الكويت في اجتماعات 
الدوليني في واشنطن. كان تقرير حكومي صادر في وقت سابق من 
إبريل/نيسان الجاري، قد أشار إلى تحسن مرتبة الكويت في مؤشرات 
وزيــادة  األخيرة،  الثاث  السنوات  األعمال خال  وممارسة  التنافسية 
وسرعة  وقــت  لخفض  اإللكترونية  الحكومة  خدمات  استخدام  فــرص 
إنجاز املعامات، ما كان له األثر اإليجابي في جذب استثمارات أجنبية.

صندوق النقد مع بعض دول املنطقة، السيما 
الحكومات  من  العديد  أثــارت مخاوف  مصر، 
ــنـــي مــــقــــتــــرحــــات الـــــصـــــنـــــدوق، والــــتــــي  ــبـ مـــــن تـ
ــا إلــــى إغـــــراق الـــــدول الــتــي تبنت  أدت بـــدورهـ
ســيــاســاتــه فــي الـــديـــون الــخــارجــيــة وتفاقمت 
معدالت التضخم وتهاوت العملة املحلية أمام 

العمالت األجنبية، وفق مسؤول مصرفي.
وكانت القاهرة قد أبرمت اتفاقا مع صندوق 

الــنــقــد، فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2016، 
القتراض 12 مليار دوالر يصرف على ثالث 
ســـنـــوات، مــقــابــل تنفيذ بــرنــامــج اقــتــصــادي 
العمالت  أمــام  الجنيه  سعر  تحرير  تضمن 
األجــنــبــيــة، وخــفــض دعـــم الــطــاقــة تــدريــجــيــا 
رفــع أسعار  إلغائه تماما عبر  إلــى  وصـــوال 
العاملني  عدد  وتقليص  والكهرباء،  الوقود 
في الجهاز اإلداري للدولة، وفرض املزيد من 

الضرائب لزيادة إيراداتها. وتهاوى الجنيه 
إلى  الـــدوالر  ليقفز  األجنبية،  العمالت  أمــام 
ما يقرب من ضعف قيمته قبل تحرير سعر 
مستويات  إلـــى  التضخم  وارتــفــع  الــصــرف، 
غير مسبوقة، كما زاد الدين الخارجي بأكثر 
مــن 33% فــي غــضــون عـــام واحــــد، ليتخطى 
80 مليار دوالر بنهاية 2017، وفق بيانات 

البنك املركزي املصري.

الحكومة تواجه 
نقص السيولة في 
المصارف بطباعة 
)Getty( النقد

تزايد حركة 
المسافرين في 
مطار الكويت 
)Getty( الدولي
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المبورغيني تختبر طرازا جديدا من »الثور الهائج«
ظهــرت ســيارة المبورغينــي أفنتــادور SVJ الخارقــة، علــى حلبــة نوربورغرينــغ 
الســيارة  لهــا  التــي تخضــع  االختبــارات  أثنــاء  وذلــك  األملانيــة،  الســيارات  لســباق 

الجديدة قبل عملية اإلطالق الرســمي وبدء إنتاجها. وال تزال هذه النســخة األكثر 
قــوة وشراســة مــن ســيارة أفنتــادور، قيــد التمويهــات الخارجيــة والداخليــة لتخفي 
تصميمها الجديد، والذي يتوقع أن يذهل العمالء كباقي طرز أفنتادور، التي يطلق 
عليها خبراء الســيارات لقب »الثور الهائج«، بســبب قوتها الهائلة. ويتوقع أن تبلغ 
قوة املحرك 780 حصانًا. ولم تعلن الشركة اإليطالية عن موعد الكشف الرسمي 
عــن هــذه النســخة، لكــن تقاريــر إيطاليــة أشــارت إلــى إمكانيــة طرحها فــي معرض 

باريس الدولي للسيارات في أكتوبر/تشرين األول املقبل.

وحش رياضي من مرسيدس
أعلنــت شــركة مرســيدس األملانيــة، نيتها إطالق ســيارة جديــدة مميزة مخصصة 
 Door-4 AMG GT« لعشــاق الســرعة. وتنفــرد هــذه الســيارة التــي تحمــل اســم
ســيارات  هيــكل  مــا  حــد  إلــى  يشــبه  االنســيابية،  عالــي  أنيــق  بهيــكل   »Coupe

»Mercedes-Benz SLC«، وهــو مــزود بجنــاح هوائــي خلفــي يضفي على املركبة 
املزيد من الثبات عند القيادة بســرعات عالية. ومن املنتظر أن تظهر هذه الســيارة 
بـــ 3 أنــواع مــن املحــركات: توربينيــة بـــ 8 أســطوانات وقــوة 585 و639 حصانــا، 
ومحركات توربينية بقوة 435 حصانا. ويمكن لهذه املركبة زيادة تســارعها من 
0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.2 ثوان، والوصول إلى سرعة 315 

كيلومتر في الساعة.

نسخة جديدة من سكودا
الجديــدة بمواصفــات   »Kamiq« التشــيكية ســيارة اســتعرضت شــركة ســكودا 

مميزة واقتصادية. وتشبه هذه السيارة من حيث املظهر »كودياك« التي طرحتها 
ســكودا فــي الســنوات األخيــرة، لكنهــا أتــت بهيــكل أصغــر بقليــل. وأكــدت الشــركة 
املصنعــة أن أولــى نســخ هــذه الســيارة ســتطرح فــي الســوق الصينيــة بمحــركات 

اقتصادية بسعة 1.5 لتر وبقوة 110 أحصنة، كما ستأتي بنظام دفع أمامي.
أما فيما يتعلق بالنسخ التي ستخصص للسوق األوروبية، فمن املنتظر أن تأتي 
بمحــركات بســعة 2 و2.5 لتــر، قــادرة علــى توليــد قــوة 220 حصانــا، ونظامي دفع 

أمامي ورباعي.

سيارات

الدوحة ـ العربي الجديد

لــم يعــد ترويــج شــركات الســيارات 
مركباتهــا  فــي  األمــان  لعامــل 
العــام  موديــات  علــى  مقتصــرًا 
الجديــد، التــي يتــم الكشــف عنهــا قبــل أشــهر 
مــن الطــرح فــي األســواق، وإنمــا باتــت بعــض 
ســتظل  منتجاتهــا  بــأن  تتفاخــر  الشــركات 

األكثــر أمانــا لســنوات مقبلــة. فباإلضافــة إلــى 
القــوة والرفاهيــة، يحــرص املشــترون، الســيما 
فــي األســواق الغربيــة، علــى اقتنــاء الســيارات 
تجــري  الشــركات  باتــت  والتــي  أمانــا،  األكثــر 
هــذا  فــي  تقدمهــا  إلثبــات  متعــددة  اختبــارات 
الشــأن، كما دأبت مؤسســات دولة متخصصة 
فــي  الســيارات  لســامة  معاييــر  وضــع  فــي 
عــام.  كل  أمانــا  املوديــات  أكثــر  عــن  اإلعــان 

ولعــل مــن أكثــر الشــركات التــي حصلــت علــى 
الســويدية،  فولفــو  هــي  متقدمــة،  تصنيفــات 
التــي طاملــا ارتبــط اســمها، منــذ فتــرة طويلــة، 
بإنتاج السيارات األكثر أمانا، حتى إن املاركة 
تعتمــد كثيــرًا فــي الدعاية لســياراتها الجديدة 
تراعــي  مركبــات  إنتــاج  فــي  ســمعتها  علــى 
فولفــو،  أعلنتــه  ملــا  وطبقــا  الســامة.  معاييــر 
فــإن ســياراتها الجديــدة بدايــة مــن عــام 2020 
وقــوع  لتجنــب  خصيصــا  مصممــة  ســتكون 
إصابــات خطيــرة أو وفيــات للســائق والــركاب 

في حالة حوادث السيارات.
الســامة  أنظمــة  مــن  العديــد  فولفــو  وتوفــر 
فــي  اآلمنــة  القيــادة  نظــام  ومنهــا  املتطــورة، 
بســرعات  القيــادة  يتضمــن  والــذي  املدينــة، 
واملركبــات  املشــاة  طــرق  ومراقبــة  منخفضــة 
املجــاورة واســتخدام مكابــح الطــوارئ إذا لــزم 
اآللــي،  الركــن  نظــام  أيضــا  توفــر  كمــا  األمــر، 
وتتيــح نظــام القيــادة الذاتيــة شــبه التلقائــي 
ونظــام القيــادة الذاتيــة تحــت ظــروف خاصــة 

على الطريق السريع في سياراتها الحديثة.
ووفق تقرير نشــره موقع يورونيوز، األسبوع 
للبحــث  »تشاتشــام«  مختبــر  فــإن  املاضــي، 
ذكــر أن ســيارة فولفــو »أكــس ســي 90« تفوقــت 
علــى جميــع الســيارات فــي معاييــر الســامة، 
وقــد جمعــت أعلــى نقــاط علــى اإلطــاق، وفــق 

البرنامج األوروبي لتقييم السيارات.
فــي  فولفــو  لشــركة  اإلداري  املديــر  وبحســب 
اململكــة املتحــدة نيك كونور، فإن هذه الســيارة 
»ستبقى حتى عام 2020 أكثر السيارات أمانا«. 
وأشــار مختبر تشاتشــام إلى أن هذه السيارة، 
التصويــر  أنظمــة  تســتخدم  ســيارة  أول  هــي 
والــرادار لتحذيــر الســائق مــن أي خطــر داهــم، 
الفتــا إلــى أن وجــود »كوابــح الطــوارئ ذاتيــة 
التحكــم« أهــم اختراع منذ اختراع حزام األمان 

وتزويد السيارات به.
ونهايــة العــام املاضــي، أعلــن معهــد الســامة 
املروريــة األميركــي عــن قائمة الســيارات األكثر 
حفاظــا على الســامة فــي 2017، حيث حصلت 
38 ســيارة علــى تصنيــف األكثر أمانا، تبعتها 
الســامة،  فــي  الثانيــة  املرتبــة  فــي  ســيارة   44

الجديــدة  الســيارات  خضعــت  أن  بعــد  وذلــك 
تصــادم  الختبــارات  ســيارة   82 ومجموعهــا 
وســامة مــن قبــل املعهــد وتجاوزتهــا بنجــاح 
وأحــرزت أعلــى درجــة تقييم، وهــي جيد، ولكن 
االختبــارات  ببعــض  درجاتهــا  فــي  تفاوتــت 
ولذلــك قســمت إلــى مجموعتــن. واســتحوذت 

فولفــو، مــن خــال عــدة طــرازات، علــى ترتيــب 
طــرازا  جــاء  حيــث  املجموعتــن،  فــي  متقــدم 
»S60« و«V60« ضمــن املجموعة األولى األكثر 
 »XC90»و  »S90« طــرازا  جــاء  بينمــا  أمانــا، 
فــي املجموعــة الثانيــة. كمــا جــاءت شــيفروليه 
الكوريــة  إلنتــرا  وهيونــداي  األميركيــة  فولــت 

الجنوبية في مراكز متقدمة.  
ووفــق منظمــة الصحــة العامليــة، فــإن املركبــات 
اآلمنة تلعب دورًا حاسما في تجنب الحوادث 
اإلصابــات  وقــوع  احتمــاالت  مــن  والحــد 
املــرور  حــوادث  كلفــة  إلــى  مشــيرة  الخطيــرة، 
فــي معظــم البلــدان تبلــغ نحــو 3% مــن الناتــج 

املحلي اإلجمالي.

شركات السيارات تتسابق على معايير األمان
)Getty( شيفروليه فولت حققت مراكز متقدمة في عنصر األمان)Getty( هيونداي النترا

)Getty( تطوير تقنيات القيادة الجديدة، والذكاء االصطناعي، سيكون من أولويات شركة هوندا
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فولفو تروج 
لسياراتها الجديدة من 

خالل معايير السالمة

جنرال موتورز وبي إم 
ونيسان تتسابق على إنتاج 

المركبات ذاتية القيادة

إلطــاق  اليابانيــة،  هونــدا  شــركة  تســتعد 
شــركة  مــع  بالتعــاون  القيــادة  ذاتيــة  ســيارات 
فــي خطــوة تزيــد مــن حــدة  وايمــو األميركيــة، 
هــذه  إلنتــاج  العامليــة  الشــركات  بــن  الســباق 

النوعية من املركبات.
وذكــر تقريــر نشــره موقــع »ذا فيــرج« األميركي 
تقنيــات  تطويــر  أن  التكنولوجيــة،  لألخبــار 
االصطناعــي  والــذكاء  الجديــدة،  القيــادة 
الطاقــة  حلــول  إلــى  باإلضافــة  والخدمــات، 
الجديــدة، ســيكون مــن أولويــات شــركة هونــدا 
خال الســنوات القادمة. وأنشــأت هوندا أواخر 
العــام املاضــي 2017، قســما لتطويــر املركبــات 
األمــد،  طويــل  هدفهــا  مــن  كجــزء  الكهربائيــة، 
البنزيــن،  انبعاثــات  مــن  الحــد  فــي  واملتمثــل 
والكهربائيــة،  الهجينــة  الســيارات  وتصنيــع 
لتمثل نحو ثلثي مركباتها بحلول عام 2030.

وبحلــول عــام 2025، تخطــط هونــدا لتصميــم 
اآلليــة  القيــادة  بوظائــف  تتمتــع  ســيارات 

القياســية »املســتوى 4«، ما يعني أنها ستكون 
قادرة على قيادة نفسها على الطرق السريعة، 
فــي معظــم الحــاالت. وســيتطلب  املــدن  وطــرق 
للكشــف  اصطناعــي  ذكاء  وجــود  األمــر،  هــذا 
عــن حركــة املــرور، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن 
للمســاعدة  االستشــعار،  وأجهــزة  الكاميــرات 

على تجنب الحوادث.
وتتفــاوض وايمــو األميركيــة مــع هونــدا لعمــل 
شــراكة بــن الجانبــن منــذ أواخــر عــام 2016، 
وذلــك منــذ أن كانــت الشــركة تحــت إمــرة شــركة 

األبــرز  الكيــان  وهــي  رســمي،  بشــكل  غوغــل 
واألكثر اهتماما بعملية تصنيع ســيارة ذاتية 

القيادة على مستوى العالم بشكل رئيسي.
وعلــى الرغــم مــن كــون العشــرات مــن الشــركات 
املصنعــة للســيارات حــول العلــم، أعلنت بشــكل 
فعلــي عزمهــا خــوض تجربــة إنتــاج الســيارات 
ذاتيــة القيــادة فــي الوقــت الحالــي، فإن شــركتي 
لقيــادة  األقــرب  همــا  موتــورز  وايمــو وجنــرال 
الســباق الضخــم، والــذي انضمــت إليــه العديــد 
مــن الشــركات العامليــة، ســواء التــي تتخصــص 
تتعلــق  التــي  تلــك  أو  التكنولوجيــا  فــي 
بالســيارات، وعلــى رأســها أوبــر وبــي إم دبليــو 

وأبل وغيرها من الكيانات حول العالم.
أن  األخيــرة  اآلونــة  خــال  وايمــو  واســتطاعت 
بتصنيــع  الطريــق  بدايــة  علــى  قدميهــا  تضــع 
شــاحنة تعمــل بنظــام نصــف القيــادة الذاتيــة 
فعليــة  بدايــة  لتكــون  املاضيــة،  الفتــرة  خــال 
لعمليــة تطويــر األنظمة املســتخدمة في عملية 
االستشــعار، إضافــة إلــى الحساســات القــادرة 
وتعمــل  األخطــار.  مختلــف  مــع  التعامــل  علــى 
هونــدا علــى دعــم عمليــات البحــث والتطويــر، 
باالعتمــاد  التصنيــع،  تكاليــف  تــدرس  كمــا 
وكشــفت  التقليديــة.  ســياراتها  صناعــة  علــى 
الســيارات  عــن خطــط تســويق  هونــدا مؤخــرا 
فــي  املنافســة  ضمــن  لتدخــل  القيــادة،  ذاتيــة 
ســوق الســيارات الكهربائيــة، وتواكــب التطــور 
الرئيــس  املســتمر. وقــال تاكاهيــرو هاشــيغو، 
التنفيذي للشركة: »نسعى لتصنيع السيارات 
الكهربائية املميزة بتقنيات السامة املتقدمة«. 
كما تخطط شركة نيسان، إلطاق سيارة ذاتية 
طــرح فــي األســواق بحلــول 

ُ
القيــادة، يمكــن أن ت

عــام 2020. ووفــق بــي إم دبليــو، فإنهــا تعتــزم 
إطاق سيارة ذاتية القيادة بحلول 2021.

وفي السوق األميركية فقط يتوقع أن يفقد نحو 
25 ألف ســائق لوظائفهم، مع إطاق الســيارات 
ذاتيــة القيــادة، وفــق تقريــر حديــث صــادر عــن 

شركة، غولدمان، لألبحاث االقتصادية.
)العربي الجديد(

جنرال موتورز تتحضر للسباق
هوندا تستعد إلطالق سيارة ذاتية القيادة بحليف أميركي

جديد السيارات
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تكشف الحلقة الثانية من ملف وثائق ميتروخين عن مقترح بإرجاء تسليم صواريخ )أرض - أرض( إلى مصر لثني الرئيس 
السادات عن التحرك عسكريا ضد إسرائيل، باإلضافة لمؤشرات بعلم موسكو بوجود خطط الغتيال السادات منذ عام 

1977

موسكو كانت تعلم بخطط الغتيال 
السادات منذ 1977

وثائق 
ميتروخين ]2/2[

كامبريدج ـ العربي الجديد

العســكرية  أثــارت تحــركات مصــر 
في عامي 1972 و1973 ارتباكا لدى 
موســكو حول خطط الرئيس أنور 
السادات لشن عملية عسكرية في شبه جزيرة 
ســيناء التــي احتلهــا إســرائيل فــي عــام 1967، 
مــا دفــع رئيــس »كــي جــي بــي« آنــذاك، يــوري 
أندروبــوف، إلــى تكليــف »املديريــة الرئيســية 
األولى« في إبريل/ نيسان 1973 بإعداد ورقة 
حول األوضاع في الشــرق األوســط ملناقشتها 
الســوفييتي  الشــيوعي  الحــزب  قيــادة  مــع 

وأمينه العام آنذاك ليونيد بريجنيف.
وتحــذر الورقــة املؤرخــة بـــ7 مايو/ أيــار 1973، 
والتــي اطلعــت عليها »العربي الجديد« ضمن 
أرشــيف  فــي  املحفوظــة  ميتروخــن  وثائــق 
»أعمــال  أن  مــن  كامبــردج،  بجامعــة  تشرشــل 
قــد  واألســد  القذافــي  مــن  املدعومــة  الســادات 
الســيطرة  عــن  خارجــة  تطــورات  إلــى  تــؤدي 
للوضع في الشرق األوسط«، دون أن تستبعد 
أعمــال  اســتئناف  علــى  الســادات  »يجــرؤ  أن 
العــام  الــرأي  أنظــار  للفــت  عســكرية محــدودة 
العاملــي إلــى قضيــة الشــرق األوســط والضغط 
علــى االتحــاد الســوفييتي والواليــات املتحدة 
مــع  بريجنيــف  ليونيــد  الرفيــق  لقــاء  عشــية 

نيكسون«.
وتضمنــت الوثيقــة املســربة أيضــا مجموعــة 
التحــرك  عــن  الســادات  لثنــي  التوصيــات  مــن 
عســكريا، بمــا فيهــا إيفاد مســؤول ســوفييتي 
رفيــع إلــى القاهــرة ودمشــق لعقــد محادثــات 
مــع الســادات والرئيس الســوري آنــذاك، حافظ 
 - »أرض  صواريــخ  توريــد  وإرجــاء  األســد، 
املفاوضــات  انتهــاء  لحــن  مصــر  إلــى  أرض« 
بــن بريجنيــف ونيكســون فــي واشــنطن فــي 

يونيو/ حزيران 1973.

خطة اغتيال السادات
تكشــف وثائــق ميتروخــن عن مؤشــرات لعلم 
موســكو بوجــود خطــط الغتيــال الســادات، إذ 
تشير إحدى الوثائق املسربة إلى حصول »كي 
جــي بــي« علــى معلومــات تفيــد بــأن اجتماعــا 
الخاصــة  األجهــزة  قــادة  بمشــاركة  ســريا 
الســورية والجبهة الشــعبية لتحرير فلسطن 
عقــد فــي دمشــق فــي ديســمبر/ كانــون األول 

عمــا  يمارســون  األميركيــن  بــأن  املصريــة 
استخباراتيا نشيطا في مصر. 

وبحســب وثائــق ميتروخــن، فــإن جهود »كي 
جي بي« ساعدت في إقالة مروان من منصبه 
فــي عــام 1976، كمــا تؤكــد الوثائــق اســتمرار 
الشــخصيات  ســمعة  تشــويه  علــى  العمــل 
املعاديــة لاتحــاد الســوفييتي. ويعلق مصدر 
مــن أســرة الرئيــس الراحــل عبدالناصر، رفض 
ذكــر اســمه، قائــا »عقــب وفــاة أشــرف مــروان 
فــي لنــدن تواصــل معنــا مســؤولون على أعلى 
قضيــة  فتــح  عــدم  وطلبــوا  مصــر  فــي  درجــة 
مــروان مــن جديــد«. وتابــع »أشــرف خــدم فــي 
أجهــزة ســيادية داخــل الدولــة، وأدواره كانــت 
اســتخباراتية  جهــات  مــع  التعامــل  تقتضــي 
أميركية بعلم السلطات املصرية«. وفي مؤشر 
ملحاولــة »كــي جي بي« اختــراق دائرة الرئيس 
املؤرخــة  الوثائــق  إحــدى  تتضمــن  الســادات، 
بعــام 1978 اســم »زهــرة«، التــي قالــت الوثيقــة 
إنها شــقيقة الســادات وكانت »قيد الدراســة«، 
دون الكشــف عمــا إذا كان الســوفييت نجحــوا 

في التواصل معها أم ال.

تمويل الشيوعيين
مــع بــدء تراجــع النفــوذ الســوفييتي فــي مصر 
الشــيوعين  نــدم  ازداد  الســادات،  عهــد  فــي 
املصرين على قرار حل حزبهم في عام 1965، 
وفــي تلــك الفتــرة، كانت الســفارة الســوفييتية 
بالقاهــرة علــى تواصــل دائــم مــع املجموعــات 
املاركســية املصريــة للحصــول علــى معلومات 
ففــي  ونشــاطهم،  البــاد  فــي  الوضــع  حــول 
محيــي  خالــد  املاركســي  تســلم   ،1971 عــام 
يوليــو  ثــورة  قيــادة  مجلــس  عضــو  الديــن، 
التقدمــي  الوطنــي  التجمــع  حــزب  ومؤســس 
الوثائــق  فــي  عليــه  يطلــق  الــذي  الوحــدوي، 
اســم »ســويوزنيك« )»حليــف«( مــع تصنيفــه 
 1000 وقــدره  مبلغــا  بــه«،  موثــوق  »اتصــال  كـ
حملــة  فــي  اليســارين  لدعــم  مصــري  جنيــه 

انتخابات مجلس الشعب.
ومع ذلك، رفض الحزب الشيوعي السوفييتي 
فــي عــام 1972 طلــب املاركســين محيــي الديــن 
ورفعــت الســعيد دعمــا فــي تأســيس »منظمــة 
ماركســية لينينيــة ســرية« فــي مصــر بحجــة 
بــدء  قبــل  بعــد«،  ــر ظــروف مواتيــة 

ّ
توف »عــدم 

تمويــل »ســويوزنيك« عبــر الحــزب الشــيوعي 
العراقــي فــي عــام 1974، واتخاذ قرار تأســيس 
حزب شيوعي في مصر في عام 1975. ويعلق 
التاريــخ  أســتاذ  عفيفــي،  محمــد  الدكتــور 
الحديــث واملعاصــر فــي جامعــة القاهــرة، على 
العراقــي  الشــيوعي  »الحــزب  قائــا  ســبق  مــا 
صاحــب فضــل كبيــر علــي شــيوعيي الشــرق، 
وكان داعمــا سياســيا وماليــا لكافــة األحــزاب 
الشيوعية املتعثرة خال فترة السبعينيات«.
فــإن منــدوب »كــي  وبحســب إحــدى الوثائــق، 
جي بي« في بغداد أرســل مع ســكرتير الحزب 
الشــيوعي العراقــي، عزيــز محمــد، وامللقــب في 
األرشــيف باســم »الرئيســي«، فــي مايــو/ أيــار 
أميركــي  دوالر  ألــف   15 وقــدره  مبلغــا   ،1974
ملحيــي الديــن، الــذي قــد اعترفــت موســكو بــأن 

مجموعته »شيوعية«. 
ووفــق الوثيقــة ذاتهــا، فــإن »الرئيســي« التقــى 
رفعــت  مــع   1975 الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
الســعيد، الــذي يشــار إليــه فــي بعــض الوثائق 
باســمي »راســت« و»بويتســوف« )اســم عائلة 
منتشــر فــي روســيا ويعــود جــذره إلــى كلمــة 
»بويتــس« أي مقاتــل(، وســلمه مبلغــا وقــدره 
منــدوب  يبلــغ  أن  قبــل  أميركــي،  دوالر   1200
»كــي جــي بــي« فــي بغــداد فــي إبريــل/ نيســان 

املاركســين  قيــادة  بتســليم  ذاتــه  العــام  مــن 
املصريــن مــا مجموعــه 9 آالف دوالر، علــى أن 
يتــم تســليم الـــ6 آالف املتبقيــة بالتنســيق مــع 

»كي جي بي«.   
وبعــد اإلعــان عــن تأســيس الحزب الشــيوعي 
املصــري الوليــد تحــت اســم »التجمــع الوطنــي 
ازداد   ،1975 عــام  فــي  الوحــدوي«  التقدمــي 
دعــم االتحــاد الســوفييتي املالــي للحــزب عبــر 
وفــي مقدمتهــا  األخــرى،  الشــيوعية  األحــزاب 

الحزب الشيوعي العراقي.
الدعــم  ارتفــع  و1979،   1978 عامــي  وفــي 
إلــى 100  الســوفييتي للشــيوعين املصريــن 
ألــف دوالر ســنويا، وصــوال إلــى 120 ألفــا فــي 

عام 1980. 
وتوضــح إحــدى الوثائــق املؤرخــة بعــام 1978 
أنــه كان يتــم التواصــل مــع قيــادات شــيوعية 
مصريــة مــن خــال موظــف فــي »كــي جــي بــي« 
يعمــل تحــت غطــاء  »ماركــوف«، وكان  يدعــى 
فــي  أيضــا  معتمــدا  وكان  صحافــي،  مراســل 

اليمن واليمن الجنوبي والسودان وليبيا.

توظيف اليساريين
دفــع  االســتخباراتي،  النشــاط  صعيــد  علــى 
املصريــة  الســوفييتية  العاقــات  تدهــور 
تجنيــد  عنــد  الحــذر  توخــي  إلــى  بموســكو 
يــوري  وجــه  إذ  الســادات،  عهــد  فــي  العمــاء 
»رفع درجة الســرية عند التعامل  أندروبوف بـ
مــع الســكان املحليــن« وعــدم تجنيــد العمــاء 
إال فــي »حــاالت اســتثنائية« أوال، وصــوال إلــى 

حظره في عام 1976.
لكــن فــي مايــو/ أيــار 1980، وافــق أندروبــوف 
علــى توظيــف أوســاط املعارضة اليســارية في 
اتصــال  أســاس  »علــى  االســتخباراتي  العمــل 
غيــر رســمي« ودون إعــام الحــزب الشــيوعي 

املصري بذلك.
أســماء  مــن  عــددا  الوثائــق  إحــدى  وتضمنــت 
األحــزاب واملنظمــات املقصــودة، بمــا فيهــا من 
حــزب التجمــع الشــيوعي ماهر ســمعان، الذي 
تــم اســتبعاده مــن الحــزب الشــيوعي املصــري 
الشــعبية«  فــي عــام 1978، وتنظيــم »الجبهــة 
الشــيوعي الذي أســس في عام 1979 بقيادة م. 
توفيــق وأحمــد حمــروش، ومنظمــة »8 يناير« 
بقيــادة األمــن العــام ر. طنطــاوي، و»املطرقــة« 
وفــق  ميــاد،  وســلوى  عــزام  إبراهيــم  بقيــادة 
الكشــف  الوثيقــة، دون  فــي  الــواردة  البيانــات 
عــن طبيعــة العاقــة مــع هــؤالء ومــا إذا تســنى 
التواصــل معهــم مــن عدمــه.  بــي«  »كــي جــي  لـ
حــزب  باســم  املتحــدث  زكــي،  نبيــل  ويصــف 
التجمع، تلك العاقة قائا »الحزب الشــيوعي 
املصــري أو املجموعــات املاركســية لــم يكونــوا 
كانــت  العاقــة  الســوفيتي.  لاتحــاد  أتباعــا 
تنحصــر فــي األخــذ برأينا من جانب الســفارة 
الســوفييتية بالقاهرة في األحداث السياسية 
األجنبيــة«،  الســفارات  كافــة  كحــال  بمصــر، 
بينمــا يقــول حســن عبدالرازق، عضــو املكتب 
السياســي لحــزب التجمــع، إن »حلقــة الوصــل 
مع االتحاد السوفييتي خال مرحلة الرئيس 
الراحــل محمــد أنــور الســادات كانــت ميشــيل 
كامــل، والــذي كان عضــوا فــي اللجنــة املركزيــة 
واملكتب السياســي للحزب الشــيوعي املصري 
 إلــى الخــارج، كــي يكــون مســؤواًل عــن 

َ
وُبِعــث

بنــاء عاقــات الحزب الخارجية والذي انتخب 
كعضو في اللجنة املركزية واملكتب السياسي 
للحــزب الشــيوعي املصــري«، نافيا هو ونبيل 
هنــاك  »كانــت  قائــا  مالــي،  دعــم  تلقــي  زكــي 
برامــج تعــاون ودعــم متعــدد األشــكال لــم يكــن 

منها الدعم املالي على اإلطاق«.

»مناقشة مسألة تدبير أعمال إرهابية  1977 لـ
وتخريبيــة الغتيــال الســادات وأشــرف مــروان 
وكمال أدهم، مستشار العاهل السعودي امللك 
فيصــل بــن عبدالعزيــز، وجــرى تشــكيل ثــاث 
مجموعات قتالية لتنفيذ العمليات وإيفادها 

إلى بون وباريس ولندن«.

التشهير بأشرف مروان
فــذت حملــة تشــهير 

ُ
ن أيــار 1976،  فــي مايــو/ 

شــاملة ضــد ســكرتير رئيــس جمهورية مصر 
املعــادي  الخارجيــة  لاتصــاالت  العربيــة 
لاتحــاد الســوفييتي أشــرف مــروان، وفــق مــا 
ســربها  التــي  الوثائــق  إحــدى  نــص  فــي  ورد 
وبحســب  ميتروخــن.  فاســيلي  الكولونيــل 
الوثيقة التي اطلعت عليها »العربي الجديد«، 
قــاد حملــة كاملــة  بــي«  فــإن جهــاز »كــي جــي 
لإلطاحــة بمــروان الــذي كان يعتبــرا »معاديــا 
لاتحــاد الســوفييتي، وذلــك مــن خــال فضــح 
األميركيــة  الخاصــة  األجهــزة  مــع  اتصاالتــه 
والكشف بواسطة عميل في بيروت عما تقول 
الوثيقة إنه »استياء مروان على مبالغ مالية 
كبيــرة خصصتهــا الســعودية والكويت ملصر 
لشــراء أســلحة، ووقائــع التراشــي وغيرها من 

األعمال غير املشروعة«.
ولــم يكتــف »كــي جي بي« بذلــك، بل تم إيصال 
»زيــادة  بـ تفيــد  الســادات  إلــى  معلومــات 
املصــري  الرئيــس  محيــط  فــي  الشــائعات 
بــن مــروان ومحيطــن  حــول عاقــة عاطفيــة 
بالرئيــس إلقناعــه بأن ســلوك مروان وحرصه 
الشــخصي  للتربــح  وضعــه  اســتخدام  علــى 
ينســف مكانــة الرئيــس فــي عيــون الــرأي العام 

العربي«.
»كي  وذكرت وثيقة أخرى أن مســؤوال رفيعا بـ
 1975 أيــار  مايــو/  فــي  مصــر  زار  بــي«  جــي 
بهــدف تعزيــز العمل ضــد األميركين، وضمن 
أشــرف  ســمعة  وتشــويه  »التشــهير  مهامــه 
مروان بصفته متواصا مع األجهزة الخاصة 
للواليــات  عربيــة  أســرارا  يســلم  األميركيــة 

املتحدة وعبرها إلى إسرائيل«.
وتذكــر الوثيقــة أنــه لتحقيــق هــذا الهــدف »تــم 
اتــه الســرية مــع مســاعد  اســتخدام وقائــع لقاء
مصــر  جمهوريــة  لــدى  األميركــي  الســفير 
العربية، د. فريز بشــقة هذا األخير«، وتوضح 
الوثيقــة أن الحملــة تهدف إلى إقناع الحكومة 

ارتفع الدعم 
السوفييتي 
للشيوعيين 

المصريين إلى 120 
ألف دوالر سنويًا

موسكو نظمت 
حملة لمواجهة 

أشرف مروان بسبب 
عالقاته األميركية
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عيسى الشعيبي

أفعال  األمــل طاغية على ردود  بــدت خيبة 
ــة، إزاء  مــعــظــم نــشــطــاء املـــعـــارضـــة الـــســـوريـ
محدودية أهداف الضربة الثالثية الغربية 
الكيميائية  األسلحة  لتصنيع  مواقع  ضد 
ــــص، وكـــانـــت  ــمـ ــ ــي مـــحـــيـــطـــي دمــــشــــق وحـ ــ فـ
مشاعر هؤالء الذين رفعوا سقف التوقعات 
عاليًا مفعمة بــاإلحــبــاط والــيــأس واملـــرارة، 
الضئيلة،  واملفاعيل  الهزيلة،  النتائج  إثــر 
لــتــصــريــحــات الــرئــيــس األمــيــركــي الــنــاريــة، 
ــد بــدفــع  وتــهــديــداتــه املــبــاشــرة لــنــظــام األســ
بالصوت  املنقولة  فعلته  على  بــاهــظ  ثمن 
والصورة من مدينة دوما، حتى إن بعضا 
من هؤالء املخذولني اعتبر الضربة بمثابة 
عملية تلميع لصورة األسد، وتعزيز ملكانته 
والحالة  الضربة،  فــإن  وبالتالي  الداخلية، 
هذه، تكون قد حققت عكس ما كان مأمواًل 

منها تمامًا.
الــضــربــة  إزاء  الـــخـــائـــبـــني  تــشــخــيــص  كـــــان 
االنتقائية في محله تمامًا، وكانت مقارباتهم 
العسكرية  املوضعية،  لحصيلتها  األولــيــة 
منها والسياسية، صحيحة إلى أبعد الحدود، 
فهي لم تترك أي أثر يعتد به في امليدان، ولم 
تغير شيئًا في قواعد اللعبة الجارية، أو تبدل 
أي مدخل في معادلة الحرب القائمة، كما أن 
خسائرها الطفيفة للغاية، سواء أكانت في 
األرواح أو في املمتلكات، تبّرر الشكوك حقًا 
في النوايا الغربية الكامنة، وتثير األسئلة 

سالم الكواكبي

في السابق البعيد، كانت الجداالت السياسية 
والفكرية تعتمد على حوارات مباشرة في 
تيّسر  إن  املختلفة  اآلراء  أصــحــاب  حضور 
الــبــعــيــدة، على  ذلـــك، أو، وبسبب املــســافــات 
الرسائل املتبادلة بني املثقفني على مختلف 
امــتــدت ســنــوات طويلة،  والــتــي  تنوعاتهم، 
استطاع فيها املتحاورون أن ُيطّوروا جنسًا 
أدبيًا بذاته. واعتمد املؤرخون على دراسة 
الــكــّم الهائل مــن املــراســالت،  مخرجات هــذا 
واملتوفر في املكتبات الجامعية، لتكوين فكرٍة 
واسعٍة ومعّمقٍة عن الجو الفكري السائد في 
زمن هذه املراسالت. كما استطاع الباحثون 
الــتــي شغلت  الفكرية  الــتــيــارات  أهــم  تبيان 
ــب وتحليلها. 

َ
الــِحــق تلكم  فــي  الــعــام  املشهد 

ولــقــد احــتــوت بــعــض هـــذه املـــراســـالت على 
حـــوارات حـــادة، وصلت ببعض معتنقيها 
 الشتائم األدبية التي يستمتع املرء 

ّ
إلى خط

ل ملا 
َ
ذ

َ
بت

ُ
باستعادتها، بعيدًا عن التشويق امل

تحتويه من طــرٍح فكرٍي واضــح. إذا، حتى 
ــــؤالء أن يــرتــقــوا  فـــي الــشــتــائــم، اســتــطــاع هـ
رفيعة،  أدبية  مراتب  إلى  املتابعة  بالذائقة 
كــمــا فــي »الــشــتــائــم« املــتــبــادلــة بــني أرنــســت 
همنغواي وفرنسيس كوت فيزجيرالد في 
عــشــريــنــيــات الــقــرن املــنــصــرم. تــطــّور الفكر 
اإلنـــســـانـــي، مـــن خـــالل هـــذا الـــجـــدل املعتمد 
تطّور  ومــع  طّولة. 

ُ
امل والكتابة  املعرفة  على 

تقنيات االتصال، صار لزامًا على أصحاب 
الفكر والقلم أن يتأقلموا مع هذه التقنيات 
وتشعباتها، لُيجاروا العصر وليستخدموا 
أدواتـــــــه. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــقــاومــة بــعــٍض 
متمّسٍك بالتقنيات التقليدية، إال أن غالبية 
ممتهني الفكر والتفكير وصلوا إلى قناعة 
تعبيرية ستستمر،   

ً
حــيــاة ال  بـــأن  مــفــادهــا 

الجاري،  التطور  أنفسهم عن  إن هم عزلوا 
وإن هم اعتقدوا بإمكان استمرار االعتماد 
على التقليدي من املبادالت الفكرية. وهنا، 
وقــع »املحظور«. ففي الوهلة األولــى، يكاد 
يكون االنخراط في »الحداثة« وملحقاتها 
ــه تــبــنّي،   مـــحـــمـــودًا، إال أنــ

ً
الــتــعــبــيــريــة فـــعـــال

املنتمون  كــان  خصوصًا في دوٍل وثقافاٍت 
إليها قد ُحرموا، طوال عقود، من ممارسة 
إمكانية  من  بمساحٍة  ولم يحظوا  الحرية، 

بشرى المقطري

إشكاالت  املانحني  مؤتمرات  نتائج  تطرح 
ــوال الــفــعــلــيــة من  ــ عـــديـــدة، مــنــهــا نــســبــة األمــ
األمــــــوال املــعــلــن عــنــهــا فـــي هــــذه املــؤتــمــرات 
املنكوبة،  الشعوب  منها  تستفيد  قــد  التي 
ــــى طـــغـــيـــان الـــجـــانـــب الــســيــاســي  إضــــافــــة إلـ
على الجانب اإلنساني في هذه املؤتمرات، 
للدول  السياسية  األجندات  مقدمتها  وفي 
ــأتـــي نــتــائــج  ــاق، تـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــة. فــــي هـ ــحـ ــانـ املـ
مؤتمر املانحني الذي عقدته األمم املتحدة 
الحالي،  نيسان  أبــريــل/  في جنيف، مطلع 
فـــي ســـيـــاق تــعــهــد املـــانـــحـــني بــتــقــديــم نحو 
ملياري دوالر لالستجابة لألزمة اإلنسانية 
فـــي الــيــمــن، إال أن املــؤتــمــر أغــفــل األســبــاب 
األوضــــاع  تــدهــور  اســتــمــرار  فــي  الحقيقية 
املجاعة،  حافة  إلــى  ووصــولــهــا  اإلنسانية، 
ــتــــي يــشــكــل اســـتـــمـــرار الــــحــــرب ســبــبــهــا  والــ
العربية  املؤتمر  رعــاة  فيما حــول  الرئيس، 
في  العسكري  التحالف  قــائــدة  السعودية، 
اليمن، واإلمــارات، الدولة الثانية فيه، أكبر 
إلــى  اليمنيني  بــحــق  اإلقليميني  املنتهكني 

مانحني، ذوي أيد بيضاء.
ترتبط داللــة أمــوال املانحني بتجّردها من 
أي أجـــنـــدات ســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، ولــيــس 
وفـــقـــًا لــضــخــامــة هــــذه األمـــــــوال، وحـــتـــى مع 
عـــدم اســتــفــادة اليمنيني مــن هـــذه األمــــوال، 
ــي تـــشـــغـــيـــل مــكــاتــب  ــ وذهـــــــــاب مـــعـــظـــمـــهـــا فـ
األمــم املــتــحــدة، بما فيها رواتـــب موظفيها 
الــدولــيــني وســفــريــاتــهــم، فــإنــه ال يمكن بــأي 
ــذه األمـــــــــــوال عـــــن األجــــنــــدة  ــ ــ ــال فــــصــــل هـ ــ ــ حـ
السياسية للمانحني في اليمن، خصوصا 
مــــدى تـــوّرطـــهـــم فـــي الــــحــــرب، بــمــا فـــي ذلــك 
دعمهم أطراف الصراع اليمنية واإلقليمية، 
في  املــبــاشــرة  يعني مسؤوليتهم  مــا  وهـــو 
معاناة اليمنيني. عدا أملانيا التي لم يرتبط 
مقاربتها  وكذلك  اليمن،  اإلنساني  دعمها 
تبرعات  فإن  أجندة سياسية،  بأي  للحرب 
الدول الكبرى، كالواليات املتحدة األميركية 
ــا، يــــأتــــي فــــي ســيــاق  ــرنــــســ وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــ
الــتــغــطــيــة عـــلـــى تـــورطـــهـــم فــــي الــــحــــرب فــي 
السعودية واإلمـــارات  بــإمــداد  اليمن، وذلــك 

بالصواريخ التي تقتل املدنيني اليمنيني. 
احــتــلــت الــســعــوديــة واإلمــــــــارات، الــدولــتــان 
ــى قـــائـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــي الــــيــــمــــن، أعـ ــ ــان فــ ــتــ ــلــ ــتــــدخــ املــ
املــتــبــرعــني فــي مــؤتــمــر جــنــيــف، إذ تعهدتا 
بدفع نصف مليار دوالر لكل منهما، وفي 
حني تبرز األجندة السياسية من تبّرعهما، 
ــفـــال حــقــيــقــة أنــهــمــا طــرفــان  إذ ال يــمــكــن إغـ
رئــيــســيــان فـــي الـــحـــرب الــتــي يــعــانــي منها 
يهدف،  تبّرعهما  فــإن  وبالتالي  اليمنيون، 
أمام  إلى تحسني صورتهما  املحصلة،  في 
ــــت الــتــبــرعــات  ــي، حـــيـــث أتـ ــ ــدولـ ــ املــجــتــمــع الـ
ــالم  ــ ــقـــاد اإلعـ ــتـ الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خــلــفــيــة انـ
األميركي واألوروبي ولي العهد السعودي، 
لكلفة حربه على حياة  بن سلمان،  محمد 
التفتيش في  أنــه وبعيدًا عن  إال  اليمنيني، 
فتبرعهما  واإلمــاراتــيــة،  السعودية  النوايا 

المهدي مبروك

انطلقت حملة االنتخابات البلدية في تونس، 
وقد جمعت 2068 قائمة، 859 مستقلة، 165 
ائتالفية )حزبية(، وعلى الرغم من التشكيك 
أحيانا في استقاللية »املستقلني«، خصوصا 
عن األحزاب السياسية، فإن لالستقاللية هذه 
تراثًا في تاريخ العمل السياسي والحقوقي 
في تونس، إذ ثّمة دواع عديدة تمنح هذه 
القوائم شرعية التشكل، فقد كان املستقلون 

من ثوابت العمل النضالي عموما.
ــر الــســبــعــيــنــيــات صحيفة  ــ ظــهــرت فـــي أواخـ
الرأي املستقلة، وهي أول صحيفة رأي خارج 
منظومة صحافة الحزب الحاكم، ومن يدور 
في فلكها طوعا أو غصبا، حاضنة ملثل هذا 
التيار في بواكيره األولــى، والــذي كانت له 
رمــــوز عـــديـــدة، مــنــهــم مــؤســس الــصــحــيــفــة، 
الرغم من توليهم  حسيب بن عمار. وعلى 
حقائب وزاريــة في عهد بن علي، وسرعان 
ما تخلى عنهم، فإنهم لم ينتموا إلى حزب 
)الحاكم(،  الديمقراطي  الدستوري  التجمع 
وظلوا على استقالليتهم مع مشاعر حسرة 
الحــقــتــهــم طـــويـــال، وأفــــســــدت عــلــيــهــم طعم 
االستقاللية. ولكن توسع هذا التيار الحقا في 
أوساط سياسية وحقوقية عديدة، وضمت 
الجمعيات واملنظمات غير الحكومية، مثل 
والرابطة  للشغل  التونسي  الــعــام  االتــحــاد 
التونسية لحقوق اإلنسان وجمعية النساء 
الديموقراطيات، عديدا من هؤالء املستقلني 
واملستقالت، فضال عن شخصيات وطنية، 
ظلت تنشط في الحقل السياسي والنقابي 
والحقوقي، من دون االنخراط في أحزاب. ثم 
ت الثورة في هذا التيار وافدين جددا، 

ّ
ضخ

هيئاٌت  دســتــوريــًا  تشكلت  وقــد  خصوصا 
الحقيقة  غــرار هيئة  على  عــديــدة،  مستقلة 
التعذيب، وهيئة  والكرامة، وهيئة مقاومة 
االنتخابات، واملحكمة الدستورية. وقد تم 
الهيئات  هــذه  استقاللية  على  التنصيص 
واستقاللية أعضائها وهيئاتها وفروعها. 
وهكذا تم اإلقرار باالستقاللية ودسترتها، 
على الرغم من معضلة االتفاق بشأن مدى 
استقاللية هذه الهيئات، ومن تولوا إداراتها. 
ومــا زال ُيــثــار جــدل كثير بشأن هــذا األمــر. 
والوافدون الجدد هم إما مغادرون أحزابهم 
ب« عموما أو 

ّ
والفاّرون من »سيئات التحز

نشطاء املجتمع املدني من الشباب تحديدا.
ــم فــــي الــحــمــلــة  ــوائــ ــقــ ــعــــود اســـتـــقـــاللـــيـــة الــ تــ
االنــتــخــابــيــة الــبــلــديــة حــالــيــا إلـــى معطياٍت 
ما  فترة  ذات صلة وثيقة بطبيعة  عــديــدة، 
بعد الثورة، حني تكاثرت األحزاب السياسية 
حتى فاقت 220 حزبا، من دون أن تكسب ثقة 

املشفوعة بالقلق حيال األهــداف الحقيقية 
التي ُصممت في غرف العمليات، كي تأتي 
، وقاصرة عن الوصول إلى 

ً
 وسطحية

ً
صغيرة

نتائج مهمة، كسابقتها في مطار الشعيرات 
قبل عام مضى. وبالفعل، لم يخسر األسد 
أصواًل نوعية أو ممتلكات ذات قيمة ثمينة، 
غير قابلة للتعويض في املستقبل القريب، 
 مريرة، تملي عليه 

ً
 ثقيلة

ً
ولم يتكّبد هزيمة

إعادة الحسابات بدقة مرة أخرى، وتردعه 
عن مواصلة أفعاله املوصوفة كجرائم حرب، 
كما ليس من املؤكد أيضًا أن هذه الضربة 
قــد ضمنت أضــعــاف قــدراتــه عــلــى مــعــاودة 
استخدام األسلحة الكيميائية في وقت الحق، 
الغرب خطًا أحمر من  وتــجــاوز ما يعتبره 
جديد، طاملا أن العقاب هنّي لنّي، كهذا الذي 
جــرى بعد طــول أخــذ ورد، وبشق األنفس، 
بني واشنطن ولندن وباريس. وفوق ذلك لم 
تكن عواقب الفعل الكيميائي وخيمة، بحسب 
ما هددت به على رؤوس األشهاد، وتوعدت 
بإنزاله، مرجعيات الدولة العظمى الوحيدة. 
غير أن هذه الحصيلة األولية، املواتية كليًا 
ألشرعة سفينة األسد املمزقة، بما انطوت 
عليه من مكاسب سياسية ومعنوية قصيرة 
ا من الصورة األشمل،  األمد، ال تشكل إال جزء
املتكونة في خضم تلك الضربة املشتركة بني 
أهم ثالث دول غربية وأقواها، بدت في عهد 
أكثر تصميمًا من ذي قبل،  دونــالــد ترامب 
في الدخول بقوة على خط الكارثة السورية، 
واسترداد بعض ما فقدته من أوراق اللعبة 

شديدة، وتتهم الغرب املتآمر بالسعي، من 
دون هوادة، لتحجيم مكانة ثاني أكبر قوة 
نـــوويـــة، ومــحــاصــرتــهــا أطــلــســيــًا، وتفشيل 
 لها حق الفيتو )النقض( 

ً
دورها العاملي دولة

في مجلس األمن الدولي، وحدث وال حرج 
عن فرض العقوبات االقتصادية. 

ك أربــاب نظام األســد من 
ّ
في مقابل ما تمل

ــّس بــالــجــدارة  ــ مــشــاعــر بــاالســتــحــقــاق، وحـ
املــفــاجــئــة، ومــا ســاد لديهم مــن استخفاٍف 
شديٍد بضربٍة عسكرية بدت طائشة، أدرك 
في  الــــروس،  واإلعــالمــيــون  الدبلوماسيون 
قــرارة أنفسهم، ما لحق ببالدهم من إهانة 
قاسية جّراء هذه الضربة التي سبق لهم أن 
حذروا، مرارًا وتكرارًا، من عواقبها الوخيمة. 

ــن غــيــر مـــكـــابـــرة، اســـتـــوعـــب الـــجـــنـــراالت  ومــ
املتقاعدون الروس، على الفور، حقيقة أنها 
كانت ضربة موجهة إليهم في املقام األول، 
وأنــهــا مـــرت تــحــت أنـــوف قــواتــهــم »الــجــويــة 
املفتوحة،  وأمـــام عيونهم  بــل  الــفــضــائــيــة«، 
فجرحت الكبرياء الروسي بفظاظة، وأصابت 
القيصر ذاته، وهو الذي كان قد خاض لتوه 
 ضد نفسه، واعدًا 

ً
 ضارية

ً
انتخاباٍت رئاسية

املاضية.  السوفياتية  األمــجــاد  باستعادة 
ــع أن إســـرائـــيـــل ســبــق لــهــا أن اخــتــرقــت  ومــ
نظام الدفاع الجوي الروسي عشرات املرات، 
وضربت جهارًا نهارًا مواقع سورية وإيرانية 
حصينة بال عــدد، إال أن موسكو لم تشعر 
بالحرج، ولم يتملكها االنزعاج ذات غارة، 
حتى أنها كانت تبّرر تسامحها مع الذئاب 
اإلســرائــيــلــيــة قــائــلــة إنــهــا مــعــنــيــة بــالــحــرب 
ــد،  ــيــــني« ال الــــدفــــاع عـــن األســ ــابــ ضـــد »اإلرهــ
فيما بدت في أعقاب الضربة الغربية هذه 
عميقة  االرتــبــاك،  شديدة  التحّسس،  بالغة 
اإلدراك أنها هي املستهدفة هذه املرة، ليس 
فــي نــطــاق الــــدور الــســيــاســي املــهــيــمــن على 
أيضًا  وإنما  فقط،  السورية  الحالة  مقاليد 
في إطار كفاءة منظومة الدفاعات الجوية، 
وتقنيات الصواريخ املضادة التي لم يسبق 
امليداني،  االختبار  موضع  وضعت  أن  لها 
ولو مرة واحــدة. وقد يمر وقت قصير، في 
أعــقــاب هــذه الــضــربــة الــتــي أحــســب أنــهــا قد 
زلزلت ثقة الــروس بأنفسهم من دون ريب، 
الــســؤال؛ »مــاذا نفعل  حتى يطرح بعضهم 

في سورية بحق الــســمــاء؟«، إذا كــان مقدرًا 
ملثل هذ الضربة الخفيفة، باملعيار العسكري 
الدولي،  توقف صعود موسكو  أن  املجرد، 
ولو على نحو تدريجي بطيء، وأن تطيح 
معظم ما تم إنجازه من مكتسبات ميدانية 
إلــى إنجازاٍت  ، وهــي مكتسباٌت لم تتحول 
أستانة  ذلــك مسار  فــي  بما  بعد،  سياسية 
ومؤتمر سوتشي، ومناطق خفض التصعيد، 
والحلف الثالثي مع تركيا وإيران، وغير ذلك 
من جهوٍد بدت فيها الدبلوماسية الروسية، 
حتى أمس القريب، تمتطي ظهر حصاٍن ال 

 له غبار. 
ّ

يشق
تعسف  دون  من  االستنتاج،  يمكن  وعليه، 
في القراءة، ومن غير تعّجل في استشراف 
املمكنات التي حفلت بها هذه الضربة غير 
املوجعة لنظام األسد، أن روسيا املصابة في 
صميم دورها اإلقليمي لم تعد بعد اليوم في 
ذلك املوضع الذي كانت عليه من قبل، حني 
تمّكنت، في غفلة من الغرب، من امتالك كامل 
أوراق اللعبة السورية من دون منازع تقريبًا، 
وأقفلت مجلس األمــن الــدولــي ب 18 فيتو، 
وصارت ربة البيت وصاحبة الحل والعقد، 
األمر الذي يستقيم معه القول إن هذه الضربة 
املليئة باملفارقات الفارقة، والتي قد ال تكون 
زت وضع األسد 

ّ
األخيرة بالضرورة، قد عز

من جهة أولى، ولو بصورة مؤقتة، وقّوضت، 
في الوقت نفسه، مكانة بوتني، إلى أجل غير 

معلوم، من جهة مقابلة.
)كاتب من األردن(

التعبير، ولو في حدودها الدنيا، بأن األثر 
السلبي كــان أكثر مــن الــوقــع اإليــجــابــي في 
تقنيات  استخدام  هــذه:  الجديدة  املمارسة 
التواصل االجتماعي الحديث في نقل األفكار 

والتعبير عنها والتعليق عليها.
ــلـــى الــــبــــاحــــث واملـــفـــكـــر  ــار ٍلـــــزامـــــًا عـ ــ ــقـــد صــ لـ
والـــكـــاتـــب أن يــخــتــصــر فـــكـــره وأفــــكــــاره في 
جمل مبسترة قدر اإلمكان. ولهذا التمرين 
الجانب  فــي  بــعــدان، إيجابي وآخــر سلبي. 
ــه ُيـــســـاعـــد عــلــى  ــ ــابــــي، مــــن املــــؤكــــد أنـ اإليــــجــ
التركيز واالختصار. خصوصًا إن الحظنا 
أن استخدام املترادفات والتكرار سمة سائدة 
يشتكي  حيث  العربية،  باللغة  الكتابة  في 
الحية  اللغات  إلــى  العربية  من  املترجمون 
األخرى من تكرار الفكرة بعبارات مختلفة. 
إذًا، تدفع الحداثة التواصلية صاحب الرسالة 
املعني إلى تطوير طرق تعبيره، واختصار 
اللغة،  فــي  التنميق  املـــكـــّرر، واالبــتــعــاد عــن 
بـــذاتـــه، وإنــمــا وسيلة  وعـــدم جعلها هــدفــًا 
إليـــصـــال فـــكـــرة مـــحـــددة بــجــمــلــة مـــحـــدودة. 
االختصار  أي  أيضًا،  التمرين  هــذا  يساعد 
تحديد  عــلــى  الــبــاحــثــني  الــدقــيــق،  للتعبير 
أفـــكـــارهـــم، وطــرحــهــا فـــي عــجــالــة ال تسمح 
باالسترسال، وهذا مفيٌد للغاية، من خالل 
التجربة الشخصية للتحضير للمداخالت 
الشفهية. من جانب آخر، قد يؤدي اختزال 
دة بكاتبها 

ّ
األفكار املرّكبة أو املالحظات املعق

إلى إهمال التفكير الجاد في مضمونها. كما 
يمكن أن يسعى الكاتب إلى تبسيط الفكرة، 
في محاولة مقبولة لجذب العدد األكبر من 
»العامة«. وبالتالي، فهو ينزع اللباس الفكري 
املنهجي املرّكب ليستخدم لغة التواصل التي 
يمكن اعتبارها شديدة التبسيط، وقد نازعت 
تعابيرها.   فــي  الــصــفــراء  الصحافة  أحيانًا 
يمكن أن يتضاعف هذا الخطر، حينما ُيصار 
إلى فتح باب النقاش بشأن ما يرد في هذه 
إلى جدٍل  الكاتب  املبسترة، فيتم جّر  اللغة 
على  يعتمد  الــدســم،  مــن  خـــاٍل  سفسطائي 
لغة التشكيك والتخوين والتكفير في أسوأ 
النماذج، أو على لغة التبخيس والتهكم في 
ز 

ّ
أحسنها. وإن امتنع صاحب التعبير املحف

الـــرد، تطور  الــــردود والتعليقات عــن  لــهــذه 
أمره لكي ُيعتبر متعجرفًا وغير سائٍل عن 
جموع املواطنني. وإن هو انغمس في رمال 

كــلــيــا مـــع سياستهما  يــتــنــاقــض  بـــاألمـــوال 
االقــتــصــاديــة فـــي الــيــمــن، والـــتـــي ضــاعــفــت، 
أكــثــر مــن أي شــيء آخـــر، مــعــانــاة اليمنيني، 
فــإضــافــة إلـــى كلفة الــحــصــار الـــذي فرضته 
السعودية على املوانئ اليمنية، وأدت إلى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــضــائــع الــتــي تــصــل إلــى 
حيال  سياستهما  أسهمت  فقد  اليمنيني، 
ــادي،  ــتـــصـ الــيــمــن فـــي تـــدهـــور الـــوضـــع االقـ
وخـــصـــوصـــا انـــهـــيـــار الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة، إذ 
ماطلت السعودية في تنفيذ وعودها أمام 
املجتمع الدولي بدعم العملة اليمنية، ولم 
مدينة  فــي  املـــركـــزي  للبنك  الــوديــعــة  تمنح 
عــــدن إال مـــتـــأخـــرًا، فــيــمــا أعـــاقـــت اإلمــــــارات، 
باستمرار، وصول السيولة املالية إلى عدن، 
 عن تعطيلها تطوير املوانئ اليمنية، 

ً
فضال

واســـتـــغـــالل مــعــظــمــهــا لــخــدمــة مــصــالــحــهــا 
االقتصادية.  ال تجد السعودية واإلمــارات 
غضاضة في قتل اليمنيني، ليس فقط جّراء 
املباشرة في  وإنما بمسؤوليتهم  الغارات، 
مفاقمة األوضاع اإلنسانية في اليمن، لكن 
الــكــارثــة هــنــا هـــو حــرصــهــمــا عــلــى تغليف 
 
ً
فضال إنــســانــي،  بطابع  اليمن  فــي  حربهم 

عن تسويق حجم فاتورتهما اإلنسانية في 
اليمن، عبر تعّمدهما ضم كلفة تمويلهما 
الــســعــوديــة،  الــعــســكــري للشرعية فــي حـــال 
إلى  اإلمـــارات  فــي حالة  الجنوبية  وللقوى 
الجانب اإلنساني، إذ صرح أخيرا املشرف 
الـــعـــام عــلــى مـــركـــز املـــلـــك ســلــمــان لــإغــاثــة، 
مــا تبرعت به  أن إجــمــالــي  عبدالله ربــيــعــة، 
الــحــرب يقارب  بــدء  الــســعــوديــة لليمن منذ 
إجمالي  بــلــغ  فيما  دوالر،  مــلــيــارات  عــشــرة 
ــة لليمن  ــيـ ــاراتـ املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة اإلمـ
دوالر،  مليون  وخمسمائة  مــلــيــارات  ثــالثــة 
بحسب ما صرح الوكيل املساعد للشؤون 
اإلستراتيجية في وزارة الدفاع اإلماراتية، 

اللواء فالح القحطاني. 
منذ تدخلها العسكري في اليمن، حرصت 
السعودية على تقديم نفسها أمام املجتمع 
الـــدولـــي أنــهــا تــــوازن الــجــانــبــني، العسكري 
الــــذي يــتــمــثــل بــدعــمــهــا الــســلــطــة الــشــرعــيــة، 
واإلنساني الذي يتمثل بتقديم املساعدات 
مركز  تــأســيــس  وجــــاء  لليمنيني.  اإلغــاثــيــة 
انطالق  امللك سلمان لإغاثة مباشرة بعد 
ــراز  عــمــلــيــة عــاصــفــة الـــحـــزم الــعــســكــريــة إلبــ
التغطية  مقابل  في  لها  اإلنساني  الجانب 
في  والسياسية  العسكرية  تدخالتها  على 
ــد تــولــى  الــبــلــدان الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة. وقـ
املــركــز إدارة الــشــق اإلغــاثــي الــســعــودي في 
الــيــمــن، واعــتــمــد فــي تــوزيــع اإلغــاثــة بشكل 
ــــالل اإلغـــاثـــيـــة  ــسـ ــ ــع الـ ــ ــوزيـ ــ مـــبـــاشـــر عـــلـــى تـ
أو على وسطاء  املـــدن،  فــي بعض  لألهالي 
ــة مــمــثــلــة  ــيـ ــرعـ مـــحـــلـــيـــني، كـــالـــحـــكـــومـــة الـــشـ
ــلـــيـــا، واملـــنـــظـــمـــات  ــة الـــعـ ــيــ ــاثــ بــالــلــجــنــة اإلغــ
مع  عقود  توقيع  على  وكذلك  لها،  التابعة 
منظمة  مثل  اليمن،  فــي  الــدولــيــة  املنظمات 

الصحة العاملية واليونيسيف.
وتحولت آلية توزيع اإلغاثة في اليمن طيلة 
إلــى إحــدى بــؤر الفساد الكبرى، إذ  الحرب 

املواطن التونسي الذي أصبح ينظر إليها 
يحّملها  فهو  بنقمة،  ربما  أو  كثير،  بحذر 
ــراه إخــفــاقــا كــبــيــرا وعــجــزا  مــســؤولــيــة مـــا يــ
مــســتــفــحــال عــــن تـــحـــســـني ظـــــــروف املـــعـــاش 
ــــالث مــحــطــات  ــثـــر مــــن ثـ تـــحـــديـــدا، فــبــعــد أكـ
انتخابية وسبع حكومات، ظل املنجز هزيال 
ومخيبا. يراهن املستقلون على هذا املناخ 
املتصف بافتقاد الثقة في األحزاب، وكسب 
املؤيدين في الحملة االنتخابية، ويقدمون 
أنـــفـــســـهـــم بــــديــــال عــــن الـــطـــبـــقـــة الــســيــاســيــة 
املتحزبة، خصوصا أن الحملة انطلقت في 
والسياسي،  االجتماعي  التوتر  مــن  مــنــاخ 
إذ تزامنت مع اندالع موجة من اإلضرابات 
املــتــقــاعــديــن..(، وتــحــّركــات  التعليم،  )رجـــال 
اجتماعية أخرى لفئات تعتقد أنها تضّررت، 
ولم تعد قادرة على مزيد من التحمل. على 
الرغم من ذلــك، تراهن القوائم املستقلة في 
استراتيجيتها على جلب اهتمام الناخب، 
وإقناعه باالنتخاب، واختيارها بديال عن 
املستقلة  القوائم  األحـــزاب.  واشتغلت  تلك 
على اختيار أسماء لها أوال، فتوزعت األسماء 
املــخــتــارة بــعــنــايــة عــلــى ســجــالت مــتــعــّددة، 
منها سجل كفاحي وطني، مثال: البؤساء، 
واملهمشون،  )الفقراء  الــزواولــة  املكافحون، 
ع 

ّ
باللهجة املــحــلــيــة(. وســجــل مــحــلــي، مـــوز

البلدية،  للمناطق  طبيعية  مــمــيــزات  عــلــى 
والياسمني  والــزيــاتــني  النخيل  غـــرار  عــلــى 
ــــورد والــجــبــال والــصــحــاري  والــنــســريــن والـ
والــواحــات، فحملت قوائم أسماء األشجار 
والــنــبــاتــات الــتــي تــمــيــز جــهــات عـــديـــدة في 
تونس. وهناك أسماء عدة معالم ومواقع، 
فــــي دغــــدغــــة ملـــشـــاعـــر االنـــتـــمـــاء واالعــــتــــزاز 
لــلــنــاخــب. ويــعــود الــســجــل الــثــالــث إلـــى قيم 
ومعايير أخالقية، يرى مستقلون عديدون 
أنها أهدرت بعد الثورة، على غرار الكرامة، 
العمل، الثقة، االجتهاد، الحلم، األمل. لذلك 
تحمل قوائم عديدة شحنا عاطفيا جديدا، 
يقطع مع مشاعر اإلحباط والــيــأس. يعّول 
ــيـــد الــســلــبــي لـــدى  املــســتــقــلــون عـــلـــى الـــرصـ
األحزاب التي تنافسهم، خصوصا من حكم 
تــونــس مثال،  ونـــداء  النهضة  منها، حــركــة 
ويعّولون أيضا على أن يتسع التذمر ليشمل 
حتى األحزاب املعارضة، وتحديدا الجبهة 
الشعبية، لكونها ال تختلف كثيرا لدى قطاع 
 ،

ً
واسع من الــرأي العام الذي يعّدها عدمية

ساهمت في تأزيم األوضاع في خطابيها، 
التصعيدي والطوباوي، فيما يعتقد هؤالء 
املستقلون أنهم قوة مقترح واقعي ومعتدل. 
ويــبــتــكــرون مــنــاهــج وأســالــيــب جــديــدة في 

الدعاية االنتخابية.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

التي تم تجييرها بالكامل لصالح روسيا، 
في زمن إدارة باراك أوباما، الزاهدة في الدفاع 
العاملي،  للنظام  القائدة  الدولة  عن صــورة 
املستخذية قبالة اندفاعة فالديمير بوتني، 
الصعود  فــي  الجامحة  لرغبته  واملجاملة 

ببالده إلى مرتبة الدولة العظمى الثانية.
على هذه الخلفية، يمكن قراءة مغزى الضربة 
الثالثية التي كان رجع دوّيها في موسكو 
أشـــد هـــواًل مــن صـــدى صــوتــهــا فــي دمــشــق، 
أوســع  الكرملني  لــدى  مضاعفاتها  وكــانــت 
بكثير من تداعياتها داخل قصر الشعب في 
أطراف جبل قاسيون، ال سيما وأن الضربة 
املنسقة جيدًا بني العواصم الغربية الثالث 
انطوت على تحٍد محسوٍب بدقة، ليس لنظام 
األسد املتهالك، وإنما لغطرسة بوتني ونزعته 
اإلمبراطورية، وشكلت، في حد ذاتها، خرقًا 
لحائط الصد الروسي الذي بدا منيعًا للغاية، 
إن لم نقل اجتيازًا مباشرًا لحاجز التحّسب 
والتردد الذي استبد بالغرب سبع سنوات 
قليل  ثانويًا،  الــوقــت، وجعل منه العبًا  من 

الحيلة، على الجغرافيا السورية.
وفيما راحــت ماكينة إعــالم األســد تتحدث 
بزهو عن عدوان ثالثي فاشل، وتستحضر 
صـــورة الـــعـــدوان الــثــالثــي  ضــد جــمــال عبد 
الناصر عام 1956، وتستلهم مجد صموده 
آنذاك، راحت الدعاية الروسية تستعيد إلى 
األذهان، من ماٍض لم يمِض تمامًا، ذكريات 
املواجهات الخائبة مع الغرب، وتجتّر آالم 
سقوط االتحاد السوفياتي السابق بحسرٍة 

الردود املتحركة، سعيًا إلى توضيح فكرة أو 
تطويرها، فسيجد أنه في طور الدفع بكرة 
م 

ّ
ثلٍج ليست ناصعة البياض، وهي تتضخ

كاألورام الخبيثة على صفحته التواصلية. 
مستمر  بشكل  الرياضة  ممارسة  أن  وكما 
نمي العضالت، وتحّسن من أداء 

ُ
ومنتظم ت

الوظائف الحيوية، فإن االعتماد على وسائل 
تغذيتها  إلــى  والسعي  بانتظام،  التواصل 
بــمــحــتــوى فــكــري مـــصـــدره ســـــاٍم، يــمــكــن أن 
يؤدي بهذا الفكر وصاحبه إلى مستوياٍت من 
الجدل الحامل لروائح غير محّبذة. وكما أنه 
يؤدي، في الغالب، إلى وقوع كثير من سوء 
الفهم الذي يؤدي إلى سوء التفاهم، ويتفاقم 
إلى مستويات منحدرة من التبادلية اللغوية. 
هل الحل أن يبتعد أصحاب املشاريع الفكرية 
أو املثقفون أو الباحثون أو من في حكمهم 
عن هذه الوسائل، ويقاطعوا التعبير فيها؟ 
أعتقد بطوباوية هذا الحل، على الرغم من 
سعيي الشخصي مرارًا وتكرارًا إلى تبنيه. 
واألجـــــدر بــحــمــلــة الــفــكــر أن يــعــتــمــدوا على 
أدوات التواصل الحديثة كوسائل مساعدة، 
أو حوامل ملواقف محددة وتعليقات مقيدة 
، وال 

ً
في الزمان وفي املكان، ال تحتمل تأويال

تفتح بابًا للمهاترات من كل حدب وصوب. 
ألن املتربصني لهم باملرصاد، وفاقدي قيمة 
الوقت، وما أكثرهم، قادرون على سحبهم إلى 
ميادين ليست لهم، تحمل خطورة االنزالق 

في لزوجة مّرة. 
)كاتب سوري في باريس(

مثل غياب الشفافية أحد أوجه الفساد التي 
بــاإلغــاثــة،  املــعــنــيــة  الــجــهــات  عليها  تعتمد 
 عن غياب رقابة مجتمعية أو منظمات 

ً
فضال

محايدة تعني بالرقابة املوضوعية لتوزيع 
الــجــهــات الــعــامــلــة فـــي الــجــانــب اإلنــســانــي 
لــلــمــســاعــدات اإلغـــاثـــيـــة، ومـــــدى وصــولــهــا 
وفيما  الـــحـــرب،  مــن  املــتــضــرريــن  لليمنيني 
رشحت منذ بدء الحرب صفقات فساد في 
تورط  امللك سلمان،  ملركز  اإلغاثي  الجانب 
فيها وزراء في الحكومة الشرعية ومنظمات 
تابعة لهم، إضافة إلى توزيع بعض املواد 
الغذائية الفاسدة، كالقمح، لألهالي، وفيما 
تــركــز العمل اإلغــاثــي الــســعــودي فــي اليمن 
بتوزيع سالل غذائية وليس تقديم مشاريع 
تخدم املتضررين بالحرب، إذ اعتمد مركز 
امللك سلمان، في طريقة إدارتــه اإلغاثة في 
الــيــمــن، على غــيــاب آلــيــة واضــحــة وشفافة، 
وكــذلــك فــســاد الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، إضــافــة 
إلى غياب املصداقية في التقارير الصادرة 
مــن مــركــز ســلــمــان بــشــأن الــجــانــب اإلغــاثــي 
في اليمن، والتي غلبت عليها البروباغندا 
اإلعالمية أكثر من الجانب املهني، أو حتى 
اإلنــســانــي، كــادعــائــهــا بــأنــهــا قــدمــت لليمن 
وأن ستة  ــة،  ــيـ ــدولـ الـ ــدات  ــاعـ ــسـ املـ ــن  مـ  %70
وعشرين مليون يمني استفاد منها.  أسوة 
بالسعودية، حاولت اإلمارات إبراز جانبها 
اإلنساني في اليمن بشتى الطرق. وفي حني 
أدار الهالل األحمر اإلماراتي الجانب اإلغاثي 
اإلماراتي في اليمن، إال أن الغرض السياسي 
كان املحّرك ألدائه، لكسب والء الجنوبيني، إذ 
انحصرت أعماله اإلغاثية في بعض املناطق 
الجنوبية، ولم يدخل أي مدينة يمنية في 
الشمال، كما تركز نشاطه في أثناء تحرير 
مدينة عدن، ولم يقم بعدها بأعمال إنسانية 
إال في فترات متباعدة، وتزامنا مع العمليات 
الغربي،  الساحل  فــي  لــإمــارات  العسكرية 
ولــم توجه  الــجــنــوب.  فــي مناطق  وبالطبع 
إلـــى تــأهــيــل املستشفيات  هـــذه املــســاعــدات 
أو املــرافــق التي تــضــررت فــي الــحــرب. وعــدا 
بالطبع، عن جهود الهالل األحمر اإلماراتي 
الالفتة في طالء بعض شوارع مدينة عدن 
وبعض املدارس بالعلم اإلماراتي، لم تسهم 
هذه املساعدات في تخفيف معاناة األهالي. 
ربــمــا ال يــفــهــم مــعــظــم الــيــمــنــيــني كــثــيــرًا في 
األمــم  تديرها  التي  الضخمة  األرقـــام  لعبة 
يجهلون  وبالطبع  حسابهم.  على  املتحدة 
ــــوال التي  اآللــيــة الــتــي يــتــم بــهــا تــوزيــع األمـ
جمع بني حني وآخــر تحت الفتة بؤسهم 

ُ
ت

اإلنساني، إال أنهم يدركون جيدًا، من واقع 
ــدت نــيــات  ــه مــهــمــا بــ حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، أنــ
املانحني طيبة، فإنها ليست أبدًا مثل نوايا 
وأن  يقتلهم ويّدعي تضميد جراحهم،  من 
هــــذه األمــــــوال تــذهــب ال تــصــل إلــيــهــم، وإن 
 
ً
وصل فتاتها فإنه لن يغير ولو حتى قليال

من بؤس معيشتهم.
)كاتبة يمنية(

تعزّز وضع األسد وتقّوضت مكانة بوتين

كرة الثلج اللزجة

اليمن في مؤتمر »اآلخذون«

تونس: المستقلون 
والحملة االنتخابية

روسيا المصابة في
صميم دورها 

اإلقليمي لم تعد بعد
 اليوم في الموضع 

الذي كانت عليه

األجدر بحملة الفكر 
أن يعتمدوا على 

أدوات التواصل 
الحديثة كوسائل 

مساعدة

مهما بدت نيات 
المانحين طيبة فإنها 

ليست مثل نوايا 
من يقتل اليمنيين 

ويّدعي تضميد 
جراحهم

آراء

حسام كنفاني

»تحيط خاصرتها باأللغام... وتنفجر 
ال هو موت 

وال هو انتحار
إنه أسلوب غـزة في إعالن جدارتها بالحياة«

التي ساقها الشاعر محمود درويــش في قصيدة »صمت من أجل  العبارات  هذه 
غزة« قبل سنوات عديدة، هي نفسها التي يمكن استخدامها في وصف الوضع في 
التي  القطاع الذي أخذ على عاتقه تحدي االحتالل، ومواجهة الصفقات املشبوهة 

تحاك في السر والعلن ضد القضية الفلسطينية.
أن تكون حالة فلسطينية عامة، إال  املفترض  أنه كان من  العودة، ورغــم  مسيرات 
أن غزة تفردت بمشهد أسبوعي أعاد الفلسطينيني إلى صورة االنتفاضة األولى 
الــغــزيــون إلــى ابتكار أســلــوب جــديــد للمواجهة مع  والــحــجــارة. كــل أســبــوع يسعى 
أكثر مــن بعد، جــزء منه خــاص بالقضية  انفجار أسبوعي يحمل  االحــتــالل. هــو 

عمومًا، وجزء آخر تتفرد فيه غزة وحدها التي تعيش حصارًا متعدد األطراف.
أن  االحتالل، وتأكيد على  يأتي بشكل أساسي في وجه  األسبوعي  انفجار غزة 
والتفريط.  للمساومة  قابلة  غير  العودة،  مقدمتها حق  وفي  الفلسطينية،  الحقوق 
هي رسالة إلى عرابي ما بات يسمى »صفقة القرن« بأن الفلسطينيني لن يقفوا 
أمامهم  األيــدي وهم يسلبون مرة جديدة، وأن خيارات متعددة مفتوحة  مكتوفي 
العسكرية،  الفصائل  أو  السياسية  الطبقة  على  حكرًا  ليست  واألمـــور  للمواجهة، 
هناك البعد الشعبي الذي أظهرته غزة بشكل أساسي كعنصر فاعل في املعادلة مع 

االحتالل والالعبني العرب والدوليني الذين ينسقون معه ضد الفلسطينيني.
الــذي  وهــو  أســاســي،  القطاع بشكل  أيضًا معاناة  األســبــوعــي يحمل  غــزة  انفجار 
يعيش حصارًا خانقًا متعدد األشكال. األمر لم يعد حكرًا على سلطات االحتالل، 
الحصار  وإغالقها معبر بيت حانون، وال على مصر وتحكمها بمعبر رفــح، بل 
بات من الداخل أيضًا مع العقوبات التي يعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
الفلسطينية غير املحسوبني على حركة  ضد غزة، والتي تطاول موظفي السلطة 
»حماس«. عقاب عباس بات أشد قسوة من حصاري مصر وإسرائيل، مع قطع 
السيولة عن املواطنني الفلسطينيني الذين يعانون باألساس من شح املدخول ونفاد 

السلع.
انفجار غزة األسبوعي هو بوجه القهر الذي عاشه املواطنون على مدى 11 عامًا، 
القطاع اقتصاديًا وسياسيًا  الــحــرب على  تــاريــخ االنــقــســام، والـــذي تــاله شــن  هــو 
وعسكريًا. لهذا تأتي املشاركة استثنائية أسبوعيًا في مسيرات العودة التي يراها 
الغزيون فرصة لتوجيه رسائل إلى الداخل والخارج. هو انفجار بوجه جميع الذين 
تآمروا على فلسطني عمومًا، وعلى غزة خصوصًا، وهؤالء ال يختزلون بإسرائيل 

فقط.
املــقــرر أن يستمر  يـــزال فــي بدايته ومــن  الــحــراك الشعبي، فــي غــزة خصوصًا، ال 
حتى ذكــرى النكبة في 15 مايو/أيار املقبل، غير أنه ال بد أن يــؤدي إلى استعادة 
ــرار خــلــف األقـــطـــاب الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة  ــجـ ــدم االنـ ــادرة وعــ ــبـ ــام املـ الـــشـــارع زمــ
التي  الحالية  الثنائية  بعيدًا عن  للقضية  استنباط خط جديد  املــوجــودة، ومحاولة 

أودت بالفلسطينيني إلى نكبة االنقسام والتقسيم. 
االنفجار األسبوعي ال بد أن يكون جزءا من ثورة على الوضع الفلسطيني ككل، 
حتى ال تذهب دمــاء الشهداء هــدرًا، وحتى ال تكون املواجهات انتحارًا، بل إعالنًا 

حقيقيًا عن جدارة الفلسطينيني عمومًا بالحياة.

باسل طلوزي

الثالثي على ســوريــة، فلست مــؤيــًدا وال  لــلــعــدوان  املــعــارضــون واملــؤيــدون  ليعذرني 
ا لكل ما يحدث في بالد الياسمني، بعد أن لم أعد أرى فيها غير ذلك الطفل 

ً
معارض

قنابل  الصغير، بفضل  يندفع من فمه  األبيض  والزبد  الــذي يحتضر في غوطتها، 
ا، 

ً
الغازات السامة التي انهالت عليه من »حامي الديار«. كان يمكن أن أكون معارض

طاغية  فــي صالح  ا  تلقائّيً املعارضة ستصب  هــذه  مثل  بــأن  قناعٍة  على  أنني  لــوال 
الــشــام، وأنــا بطبعي لــن أكــون فــي صــف الــطــغــاة، حتى لــو كــان طغيانهم سيقودني 
أنحاز  أنني  ُيفهم منه  قــد  أن تأييدي  لــوال  أكــون مــؤيــًدا،  أن  الجنة. وكــان يمكن  إلــى 
للغزاة على حساب أوطاني العربية. ولذا أجدني في موقف ثالث، أبحث فيه عن قبر 
صغير يلم جسد طفل الغوطة الذي استيقظ على موته املبكر، من دون أن يدري ملاذا 
حها. في 

ّ
تفت الحياة قبل  ا لحروب سرقت منه 

ً
ثمن يموت، ولصالح من يدفع حياته 

القاتل بالقتيل، واملنطق بالجنون، والنازح بالعائد، حّد االستعصاء  سورية، اختلط 
ا، ففي 

ً
على نظريات الحروب كلها. وما يمكن رفضه هو ذاته ما يمكن قبوله، أيض

أي قطٍر  أبحاث عسكري متطور في  العربّي إلنشاء مركز  فيه  ينحاز  الــذي  الوقت 
مــن أقــطــاره العربية، ســرعــان مــا ينقلب على هــذا االنــحــيــاز، حــني يجد أن نتاج هذا 
 ملقاومة العدو. أقصد هنا، 

ً
 على الشعب نفسه، بدل أن يكون ترسانة

ً
املركز جاء وباال

بالطبع، مركز البحوث السوري الذي تم تدميره في العدوان الثالثي أخيرا، خصوًصا 
املركز، وجعل من  هــذا  أبدعها  التي  السامة  والــغــازات  املتفجرة  البراميل  تذكرنا  إذا 
الشعب السوري حقل اختبار لها، إلى حد يجعلنا نبلع أمنياتنا بأي تطور أو تحديث 
وبالعني  العرب.  للطغاة  االستبداد  يعني مزيًدا من  التطور  إذا كان مثل هذا  عربي، 
ذاتها، أنظر إلى قصف مطارات عسكرية سورية، كان األجدى أن تنطلق مقاتالتها 
صوب الجوالن وتل أبيب، لكنها استبدلت إسرائيل بحلب وإدلب والغوطة، وانحرفت 
ا 

ً
عن رؤوس املحتلني الصهاينة، لتحصد أجساد مواطنيها، فكيف إذن أصوغ موقف
حيال مثل هذه املطارات التي تؤوي أدوات القتل والتدمير لسورية وشعبها نفسه؟

ر جذرها األساسي، املتمثل في رفض 
ّ
وفي متاهة املأساة السورية، ال يفوتنا أن نتذك

طاغيتها تلبية أماني شعبه بالحرية، يوم وصلت شعلة الربيع العربي إلى نهر بردى، 
الزعيم  حكم  من  والــخــالص  بالحرية  تنادي  السلمية  الشعبية  املسيرات  فانطلقت 
األوحد، فكان أن ووجهت تلك املسيرات بالحديد والنار. وبدل أن يحتوي الزعيم نار 
الغضب الشعبي بإطالق الحريات، راح يستعني بالخارج على شعبه، وسمح ملليشيات 
الحشد الشعبي العراقي والفيالق اإليرانية والقواعد الروسية باحتالل أرضه للفتك 
بشعبه. وعلى هذا األساس ال يحق لطاغية الشام أن يدين أي تدخل خارجي آخر، ما 

ا حتى أذنيه في التدخالت املستجلبة على يديه إلى عقر داره.
ً
دام غارق

وفي املتاهة ذاتها، نعلم، جيًدا، أن هذا العدوان الثالثي يصب، في ختام املطاف، في 
مصلحة بشار األسد وبقائه على السلطة؛ ألنه يستدّر عواطف الشعوب العربية التي 
تخدعها شعارات »الضحية«، حتى لو كانت الضحية جالًدا، بدليل أن مواقع التواصل 
 

ً
االجتماعي حفلت بشعارات التضامن، ومنها ما راح يستذكر ضرب بغداد، محاوال
سحب ما حدث على ما يحدث، من دون التفريق بني حربني، كان املقصود باألولى 
منها رأس صدام، وفي الثانية ترسيخ سلطة األسد؛ ألنه الخادم األمني ملصالح الدول 

العظمى وإسرائيل على السواء، وإن تقّمص دور »املمانع« و»املقاوم«.
ا، ينبغي أن ندرك أن املقصود بالضربة الثالثية هي روسيا 

ً
ا وأيض

ً
وفي املتاهة، أيض

ذاتها، وليس سورية؛ وإن على نحو غير مباشر تدفع فيه سورية الثمن، على قاعدة 
، دوًما، بتذكير روسيا أن حقبة  »إياِك أعني واسمعي يا جارة«، ذلك أن الغرب معنيٌّ
ا  تمثل قطًبا عاملّيً أن  بأي حال  وأن روسيا ال يمكن  انتهت،  قد  العامليني«  »القطبني 
أزل  لم  أخــيــًرا،  املتاهة،  وفــي  استعرضت عضالتها ونفشت ريشها.  جــديــًدا، مهما 

أبحث لطفل الغوطة عن قبٍر ال يدنسه الطغاة والغزاة، على حد سواء.

محمد أبو رمان

 العودة مرتبطًا حصريًا بالشأن الفلسطيني، بل أصبح، منذ 
ّ

لم يعد الحديث عن حق
ة من مناطق واسعة في بغداد، 

ّ
أعوام، عراقيًا، نتيجة الهجرة الكبيرة للعراقيني السن

إلى كتاب ديبورا  العودة  التفصيل يمكن  الداخلية )ملزيد من  األهلية  الحرب  بسبب 
أموس »أفول أهل السنة: التهجير الطائفي ومليشيات املوت وحياة املنفى بعد الغزو 
األمريكي للعراق«، الشبكة العربية لألبحاث والنشر(، ثم يتم الحديث اليوم عن حماية 
»حق العودة« للسوريني املهاجرين، واألغلب مهّجرون، بسبب الحرب األهلية الداخلية، 

وبطش النظام والفوضى والرعب، إلى وطنهم. 
وفي ضوء الوقائع والتطورات الراهنة، في سورية، فإّن إمكانية تحقيق حق العودة 
لدى نسبة كبيرة من السوريني املهّجرين )قرابة 7 ماليني شخص(، ليست أفضل 
الفلسطينيني، فهنالك في سورية عملية »هندسة ديمغرافية« على أسس   من 

ً
حاال

طائفية جارية بصورة متسارعة ومنهجية، وتؤدي في نهاية اليوم إلى فقدان نسبة 
كبيرة من السوريني أمالكهم ومنازلهم في سورية. 

حلل هذه الوقائع، بدرجة كبيرة، الكاتب والباحث السوري الصديق، سالم الكواكبي، 
في ندوة إطالق تقرير مهم ملركز كارنيجي لدراسات الشرق األوسط، ُعقدت األسبوع 
املاضي في عّمان، بعنوان »أصوات مهّمشة.. ما يحتاجه الالجئون السوريون للعودة 
 مهمًا ملعطياٍت عديدة، منها أّن نسبة كبيرة 

ً
إلى الوطن«. إذ قّدم الكواكبي تفصيال

من املنازل التي هّدمت في حلب ومدن أخرى ال تقوم على أساس امللكية، فهي أقرب 
هم 

ّ
انها املهّجرون حق

ّ
إلى العشوائيات والبناء غير القانوني واملنظم، لذلك يفقد سك

صفت وسوّيت بــاألرض، وهــذا ما حــدث. وضع اليد على األمالك 
ُ
فيها بمجرد ما ق

ان الجدد، 
ّ
واالستيالء عليها، وبروز مافيات تشتريها بأسعار هزيلة، وتبيعها للسك

على أسس طائفية، من الظواهر املنتشرة املنهجية اليوم، ويعّزز هذه املنهجية الجديدة 
املرسوم العاشر الذي أصدره الرئيس السوري، بشار األسد، في شهر إبريل/نيسان 
ــادة التنظيم، يسمح بــإحــداث مناطق  ــذي يــقــوم على حــق الــدولــة فــي إعـ الــجــاري، والـ
تنظيمية ضمن املخطط التنظيمي، يتم فيها حصر امللكيات الخاصة، وتسجيلها من 
جديد في السجل العقاري، على أن يكون هذا التسجيل نهائيًا في نهاية فترة الطعن 

املقدرة بـ 30 يومًا من تاريخ حصر أمالك املنطقة اإلدارية. 
وبناًء على هذا املرسوم، الجميع مطالب بإعادة تسجيل ملكيته العقارية والزراعية، 
ه في ملكيته، ويستطيع تفويض أحد 

ّ
املحّددة يفقد حق املــدة  لم يقم بذلك في  ومن 

املهاجرين بفقدانهم  أقاربه، لكن هذه اإلجــراءات الضبابية سمحت ببث فوبيا لدى 
ملكياتهم، ما استغلته املافيات النشيطة حاليًا في شراء هذه امللكيات بأسعار زهيدة، 
ر منه محامون ونشطاء سوريون معارضون بأّن ذلك وسيلة خلفية غير 

ّ
وهو ما حذ

قانونية، لتغيير امللكيات وشراء املمتلكات وإكمال عملية الهندسة السكانية الجارية! 
فوق كل ما سبق، هنالك عوامل موضوعية عديدة تمنع السوريني حاليًا من العودة. 
إلى  لعودتها  األمــن  الالجئني تشترط وجــود حالٍة من  أغلبية  أّن  التقرير  أثبت  وقــد 
 بعملية انتقال سياسي للسلطة وتحقيق العدالة 

ّ
وطنها، وهو ما لم يتحقق برأيهم إال

واالنتقام،  الثأر  تقوم على  داخلية  »حــروب صامتة«  ذلــك  البديل عن  ألّن  االنتقالية، 
 للتحقق، على األقل في املدى املنظور، ما يعني أّن مسار 

ً
وهو ما ال يبدو أمرًا قابال

ومشروع التغيير الديمغرافي وإعادة التنظيم سيبقى جاريا. 
السوريني،  الالجئني  السوري في عــدم عــودة  النظام  لــدى  ال تبدو هنالك أي مشكلة 
 وأعــداء للوطن، وهي الفلسفة التي 

ً
بل ينظر إليهم كثيرون من أنصار النظام خونة

اجتماٍع  الكواكبي عن  املاضية. ويكشف  األعــوام  في  وإعالمه  األســد  عّززها بشار 
 لهم: صحيح 

ً
تسربت معطياته، جرى بني األسد وسفراء سورية في الخارج، قائال

نا كسبنا في 
ّ
أّن هنالك سبعة ماليني سوري تقريبًا هّجروا، ومئات اآلالف قتلوا، لكن

نهاية اليوم »مجتمعًا متجانسًا«!  يبدو أّن موضوع اللجوء والحديث عن حق العودة 
اللجوء من  ملا تطرحه سوسيولوجيا  نظرًا  املستقبلية،  املوضوعات  أحد  سيصبح 
الطاردة  البلدان  اجتماعية وثقافية وسياسية على  تداعيات  إليه من  وتــؤدي  نتائج، 
حدثه من نتائج نفسية واجتماعية وثقافية عديدة، خصوصا عند 

ُ
واملستقبلة، وما ت

الحديث عن األجيال القادمة، في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا، التي تعاني 
حروبًا داخلية وأهلية، ذات أبعاد طائفية أو مناطقية وجغرافية.

غزة تواصل االنفجار قبر لطفل الغوطة

حق العودة... لكن سوريًّا

1415

B B

فهد البحاديكاريكاتير 

األحد 22  إبريل/ نيسان   2018 م  6  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1329  السنة الرابعة
Sunday 22 April 2018

األحد 22  إبريل/ نيسان   2018 م  6  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1329  السنة الرابعة
Sunday 22 April 2018

)Getty /محمد حمود(



النهاية أزمة والبداية مأساة الحرية فعًال مؤلمًا

16

التعاضــد  لتجربــة  تونــس  فــي  الحزينــة  النهايــة 
والتصفيــة الســهلة لتلــك الحقبــة املحبطة ومعها 
اإلبن الضال، أحمد بن صالح، واملضي قبلها إلى  
مؤتمــر »املصيــر« فــي 1964، كان البداية الفعلية 
روبســبير  وصناعــة  البيروقراطــي  لإلنحطــاط 
جديد لتونس. استقدام  محمد الصياح وعصاه 
الغليظــة لــم يكــن ســوى تفصيــل صغيــر زاد من 
 ممكنات 

ّ
اإلحتراب بني أجنحة النظام وضرب كل

الحريــات والحركة النقابية والطالبية. رّبما، كان 
وعــي الحبيــب بورقيبة لألزمة نوعا من الواقعية 
إلــى  حــّول  أو  تحــّول  أن  بعــد  وذلــك  املتأخــرة، 
فرانكــو جديــد يتّجــه باســتبداده نحــو املقصلــة. 
إعــالن جربــة في ينايــر 1974 وأحداث 26 يناير 
1978، وصوال إلى التصادم املسلح  مع األحفاد 
اإليديولوجيني لصالح بن يوسف في قفصة في 
27 ينايــر 1980، لــم تكــن ســوى اإلنــذارات التــي 
عجــز بورقيبــة عــن اســتقبالها جيــدا. أو لنقل أّن 
مســيرة اإلنهيار في بنية النظام اســتحال معها 
كبحها. املؤتمر اإلستثنائي للحزب اإلشتراكي، 
وتبنــي اإلنفتــاح املحــدود، والعفــو عــن النقابيــني 
املســتقل  مزالــي  محمــد  واســتقدام  الســجناء، 
عــن توازنــات الحكــم املتناحــر، كانــت خيــارات لم 
يقــّدم ســوى تســريع وتيــرة األزمــة التــي أكــدت 
انتخابــات 1981 أنهــا قــرارات يتيمــة لــم تتجــاوز 
َبرها متشــددو الحزب ســريعًا 

َ
صالــة املؤتمــر وق

املريــض  الرجــل  ديمقراطــي.  امتحــان  أول  مــع 
الذي اســتحال شــفاؤه جعل بطانة الســلطة تعّد 
نفســها لصــراع مــا بعد بورقيبــة. فمزالي )الحل 
 دائمــا وصراعــات الســلطة 

ًّ
املؤقــت( أصبــح حــال

علــى أشــدها. محاولــة تفكيــك املركزيــة النقابيــة 
لتســهيل الطريــق نحــو الخالفة، انتفاضة الخبز، 
نهايــة بمؤتمــر »الصمــود« الــذي قــال إّن النظــام 
وشــيكة،  كانــت  النهايــة  وأن  محالــة،  ال  متهالــك 
فــي الوقــت الــذي أطلــت فيه قوة كبيــرة من خارج 
النظــام )االتجــاه اإلســالمي(، وبــدأت ترســم جوا 

إرهابيا قد يدخل كل البالد نحو املجهول.
محصلــة الحديــث؛ بحكم أننا نعرف بقية القصة 
التــي حولــت اإلســتبداد إلــى نظــام مافيــا يتغــذى 
بالفساد ويغذيه، أكمل إغالق بقية ممكنات التغيير 
الديمقراطي في البالد وتحقيق العدالة االجتماعية 
الحقيقية. فما يحدث اآلن استتباع لذلك كله، نظام 
بــن علــي أورث لوبيــات فســاد متراطبة مصلحيا 
بطريقة معقدة فيما بينها، انحطاط بيروقراطي 
حــّول الدولــة إلــى جهــاز عميــق مــن الصعــب جــدا 
اقتالعــه. واألهــم أّن عصــا اإلســتبداد يمكنهــا أن 
تغلــق ممكنــات االنفتــاح السياســي. ولكنهــا فــي 
املحافظــة  بــني   كيميــاء  صنعــت  نفســه  الوقــت 
االجتماعية الراقدة تحت صور الحداثة املصطنعة 

مع اإلستبداد وقوى »الصحوة« الدينية.
محمد محسن عامر )تونس(

الحريــة عــبٌء ال يحتملــه كثيرون، فعندما تدرك 
تتواطــأ  بإرادتــك، ســوف  مبــاٍل  غيــر  العالــم  أن 
الرغبــة مــع الخيــال علــى قهــرك، إذ ليــس هنالــك 
 يحقــق التــوازن بينهمــا. العالُم يقســو على 

ٌ
فعــل

من يسرفون في أحالمهم، فعالم اليوم هو عالم 
التكســير والتهميــش، وأنــت تبالــغ حــد الجنــون، 
لــن ينســى شــخصًا  التاريــخ  أّن  وتراهــن علــى 
مذعورًا أضاع حيواته من أجِل أن يطلَع صبحًا 
واحــدًا ليــس فيــِه دٌم ظالــٌم ودُم بــريء. يخبــرك 
أنهــم  العربــي  الوطــن  فــي  ســجناء سياســيون 
وجــدوا حريتهــم فــي الســجن، هنالــك مــن بكــى 
ومــن أضــاع الطريــق وأراد بشــدة أن يعــود إلــى 
الســجن، بعدما أطلق ســراحه، إذ ملاذا تصدمنا 
هــذه املفارقــات املؤملــة؟ وكيــف يصبــح الخــارج 
مــن  اســتئصالها  لــن تســتطيع   وقيــودًا 

ً
أغــالال

داخل سجنِي عاد مجازًا إلى حريته؟
املفارقــة هنــا معكوســة، فالســجن فــي طبيعتــه 
الزمــن،  علــى  والغرائــز، ورقابــة  للمــكان  تقييــٌد 
أولئــك الذيــن يراقبونك وأنت تتنقل بني الجدران 
واملهاجــع وأماكــن العمل ويحــددون لك وقت كل 
شــيء، كيــف تصبــح حياة بعض هــؤالء الرقباء 
كانــت  لربمــا  الخــارج؟  حيــاة  مــن   

ً
حريــة أكثــر 

قيــود الخــارِج أكثــر تعقيــدًا، ثــم مــا هــذه الحيــاة 
التــي ال ينكســر قيدهــا إال باملــوت، ألســنا علــى 
قيــد الحيــاة؟ بعيــدًا عــن الصراعــات العســكرية 

التــي أنتجتهــا الثــورات فــي املشــهد العربــي، هل 
يمكننــا أن ننكــر جانــب الحرية الذاتي املرفوض 
أنــاُس  املجتمــع، هنالــك  مــن  واســعة  فئــات  مــن 
يضيــق صدرهــم مــن فكــرة التحــّرر، بــل إنهــم 
قســوٍة،  مــن  أرواحهــم  فــي  مــا  بــكل  يســعون، 
لتقديس صورة الزعيم أو البســطار العســكري، 

فهل ممارسة الحرية تجلب األلم ألصحابها؟
 تحــاول أن تحفر 

ً
 عديــدون أجوبــة

ٌ
قــدم فالســفة

الخاضعــني،  املســتعبدين  هــؤالء  ضمائــر  فــي 
إذ يقــول إريــك فــروم مــا معنــاه إن هــذا الضمير 
التســلطي تــم غرســه من الخــارج ومنــذ الطفولة 
حتــى أنغــل فــي »ضميــر« الفــرد. ذلــك الصــوت 
الصــرف للــذات، مــا أســهل أن يتلــوث بالخــوف 
امللــون  والخضــوع  الطاعــة  إنهــا  يقولــون  ثــم 
باالحتــرام، وااللتــزام باألوامــر املمــوه بالواجــب، 
والنجــاح  باملصلحــة،  املقيــدة  العمــل  وحريــة 
املوســوم بالطــرِق الواضحــة، يســتحوذ ذلك كله 
مائــدة  إلــى  العائلــة  مائــدة  مــن  ضميــرك  علــى 
السلطة األعلى في البالد، مرورًا بكل التفاصيل 
الصغيرة والكبيرة، حتى في الحب هنالك سيٌد 
وعبــد، بعــض النســاء يتخلــني حتى عــن حقهن 
لــم يعجــب  الــذي يحبــن إن  اللــون  فــي اختيــار 
الســيد الــذي يســّمى مجــازًا شــريك املســتقبل. 
حــني  املســتعَبد،  ضميرهــم  علــى  املتمــردون 
تســنح لهــم الفرصــة، يصبحــون هــم الوحــوش 

الحقيقيــني، هــم املهــددون بأّن عليهم أن يحملوا 
هــم اختــاروا 

ّ
علــى عاتقهــم عاقبــة قرارهــم فــي أن

طريقهم من دون أن يبلغوا أسيادهم عن شكل 
الحرية الخارجة عن القانون، فالحرية هي حيث 
يكــون القائد والســلطة. أمــا الحرية الخارجة من 
القيــود فهــي الخــوف، هي الشــلل الكلي للحركة، 
هــي عــدم القدرة على اتخــاذ القرار، وهي انعدام 
الســعادة التــي ال تســتحق الكفــاح مــن أجلهــا، 
ثــم ملــاذا ال يقبلــون االستســالم، ومــن قــال إن 
االستسالم هو نقيض التحرر، أليس استسالم 
فــي  االســتقرار  لــه  يضمــن  ملحبوبــه  املحبــوب 
العالقة والحب وحرية الطعام والعمل والتوالد؟

أمــا الخــروج عــن القيــود فهــو الخشــية نفســها، 
إذ يبــدأ صــراع الفئــات الصالحــة فــي ضميرهــا 
ضميرهــا  فــي  الضــارة  الفئــات  مــع  التســلطي 
مــن  شــرعيتها  تكتســب  فاألولــى  التســلطي، 
قيودها وتختبئ وراء العقالنية القطيعية وامليل 
نحــو االســتقرار. والثانيــة تكتســب شــرعيتها 
مــن اســتنهاض الهمــم والرغبــة فــي عــدم الفنــاء 
اإلنســاني. تبقــى األولــى ثابتــة وتتبــدل الثانيــة 
وتتحــول وتدخــل فــي أنفــاٍق مظلمــة، قــد تــودي 
بهــا إلــى الهــالك، وتجعلها في عــداد املجموعات 
اإلنسانية املفقودة، وفي أحسن األحول تحيلها 

إلى ثباٍت أكثَر قسوة.
أحمد عزام )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

راتب شعبو

اســتهدف، فجر الرابع عشــر من إبريل/نيســان 
مائــة  مــن  )أكثــر  صاروخــي  هجــوٌم  الحالــي، 
الســوري  للنظــام  التابعــة  املواقــع  صــاروخ(، 
فــي  تســتخدم  أن  يمكــن  أو  اســتخدمت  التــي 
إعــداد هجمــات كيميائيــة وتنفيذهــا، ردًا علــى 
هجوم كيميائي نفذه نظام األســد في الغوطة 

الشرقية قبل أسبوع من ذلك.
بديهــي أن ال عاقــة لحســابات الــدول الثــاث، 
)أميــركا  الصاروخيــة  الضربــات  صاحبــة 
األســد،  نظــام  »ضــد«  وبريطانيــا(  وفرنســا 
أو  بهــا،  رحبــوا  الذيــن  الســوريني  بحســابات 
الذيــن نــّددوا بهــا. مــن الواضــح أنهــا إجــراء لــه 
حســاباته الغربيــة املســتقرة علــى دور روســي 
حاســم فــي ســورية، وهــو إجــراء ال يخــرج عــن 
الســوري،  للصــراع  الثابــت  العريــض  الخــط 
وفــق املنظــور الغربــي منــذ ظهــور التنظيمــات 
اإلســامية الجهاديــة فيــه، خط يقــوم على منع 
وصول بديل إسامي، بوصفه االحتمال األوفر 
حظًا في حال ســقوط النظام عســكريًا، مع عدم 
الرغبــة فــي تبلــور بديــل وطنــي وديموقراطــي. 
الغــرب طــوال فتــرة  الــذي اعتمــده  النهــج  هــذا 
الصــراع يجعــل الغرب في موقع التابع للخطة 
عراقــًا  ســورية  مــن  ويجعــل  فعليــًا،  الروســية 
 بنظــام سياســي مهتــرئ 

ً
ثانيــًا، أي بلــدًا مثقــا

الشــرعية وتابــع، ويقــوم علــى إرهــاب الداخــل، 
وعلى فساد نخبته، وعاجز عن حماية سيادته 
الوطنيــة.  منــذ البدايــة، لم يكن هناك ما يشــير 
لحــدود  جذريــًا  تغييــرًا  تريــد  أميــركا  أن  إلــى 

رجب أبو سرية

حتى ياسر عرفات، حني فتح الباب النتفاضة 
األقصى عام 2000،  كان يدرك أن زمام القيادة 
امليداني سيؤول إلى حركة املقاومة اإلسامية 
)حمــاس(، ولــم تكــن عنــده أيــة مشــكلة فــي أن 
تشــاركه هــذه الحركــة القوة والنفــوذ. هي على 
األرض بمشــاركة )ودعــم( مــن كتائــب األقصــى 
التــي كان قــد أوعــز بتشــكيلها ورعايتهــا عــن 
بعــد فــي ذلــك العــام، وذلــك بحكــم مــا تتمتع به 
»حمــاس« مــن قــدرة علــى الحشــد والتجييــش، 
علــى  وهــو  أوســلو«،  »قيــود  مــن  تحــّرر  ومــن 
املســتوى الرســمي بحكــم ما يمتلكــه من حنكة 
وخبــرة ومكانــة سياســية داخليــة وإقليميــة، 
وحتــى عامليــة. وعلــى الرغــم مــن أن حركــة فتــح 
تاريخيــا، فــي ظل قيادة عرفات، كانت تحرص 
علــى االحتفــاظ بأغلبيــة النصــف زائــد واحــد 
في كل الهيئات القيادية للشــعب الفلســطيني، 
وعلــى املســتويات كافــة، إال أنهــا حرصــت، فــي 
ظــل قيادتــه، علــى مشــاركة الجميــع، وتعاملــت 
الجبهــة  مــع  الدنيــا  فــي  الــذي  الصبــر  بــكل 
كانــت  والتــي  فلســطني،  لتحريــر  الشــعبية 
دائمــا تضــع قدمــا فــي اإلطــار الجامــع، منظمة 
الفلســطينية، وقدمــا خارجهــا. ولــم  التحريــر 
يقــم ياســر عرفــات، فــي أي يــوم، بقطــع أو وقف 
غيرهــا  أو  الشــعبية،  الجبهــة  »مخصصــات« 
كل  مــع  يتعامــل  وكان  املنظمــة،  مــن صنــدوق 
منــه  مســؤولون  أنهــم  علــى  الفلســطينيني 

 أن 
ٌ

الصــراع الســوري املذكــور وآلياتــه. معــروف
الرئيس األميركي اقترح قبل »كيميائي دوما« 
بقليــل أن يســحب قواتــه مــن ســورية »في أقرب 
أن  االفتــراض  الســذاجة  مــن  وقــت«. وســيكون 
االســتراتيجية األميركيــة ســوف تنقلــب بهــذا 
الشــكل البهلوانــي بــني االســتعداد لانســحاب 
وتغييــر قواعــد الصــراع وقلبهــا جذريــًا. وقــد 
عــاد األميــركان إلــى تأكيد قرارهم باالنســحاب 
وبعــد  الضربــة،  بعــد  ســورية  مــن  الســريع 
ســاعات قليلــة مــن تأكيــد الرئيــس الفرنســي، 
إيمانويل ماكرون، في مقابلة مطولة له، مساء 
15 إبريل/نيســان الحالي، بمناســبة مرور عام 
علــى واليتــه، علــى أنــه أقنعهم بالبقــاء الطويل 
األمــد فــي ســورية. مــن نافــل القول أيضــًا إنه لم 
تكن الدول الثاث املهاجمة مدفوعة بالحرص 
علــى مــن قتلهــم الغــاز فــي دومــا أو فــي خــان 
شيخون أو في غيرهما من قبل، ألن القتل غير 
الكيميائــي يجــري ليــل نهــار أمــام عيــون هــذه 
القــوى، ويطاول أيضًا نســاء وأطفااًل ومدنيني 
مــن  تمــل  اإلعــام  ووســائل  املراصــد  باتــت 
إحصائهــم. علــى الرغــم مــن إصــرار معارضــني 
ســوريني، فــي فتــرة التحضيــر الغربــي للعمــل 
العسكري ضد نظام األسد، على رفض تسمية 
هذا العمل »ضربة« لصالح تسميته »عملية«، 
ممــا  تقــي  التــي  اللفظيــة  التميمــة  مــن  نوعــا 
 عابــرة. 

ً
ال ُيــراد حدوثــه، وهــو أن تكــون ضربــة

، وأكــد أصحــاب الضربــة 
ً
كانــت الضربــة عابــرة

لفظيــًا مــا قالته »الضربة« عمليــًا. قال الرئيس 
الفرنســي »لم نعلن الحرب على بشــار األســد«. 
وفــي اليــوم التالــي، أكــد رئيــس وزرائه بصورة 

شــخصيا.  أمــا الرئيــس محمــود عباس، فعلى 
الرغــم مــن أنــه أظهــر درجــة عاليــة مــن النزاهــة 
أظهــرت  حــني  والســلطة،  بالحكــم  عهــده  أول 
نتائــج انتخابــات املجلــس التشــريعي الثانــي 
فــوز »حمــاس« بأغلبيــة مقاعــد املجلس، حيث 
الشــيخ  الحركــة،  قائمــة  رئيــس  بتكليــف  قــام 
إســماعيل هنيــة، بتشــكيل الحكومة العاشــرة، 
ولــم يكــن هــو شــخصيا قــد مــر علــى وجــوده 
فــي رئاســة الســلطة ســوى عــام. ولكــن تدحــرج 
كرة ثلج السياســة الفلســطينية من جهة، ومن 
جهة ثانية البقاء في مقعد الحكم ثاثة عشــر 
رقيــب،  أو  دون حســيب  مــن  متواصلــة،  عامــا 
مــع تعطــل الســلطة التشــريعية، ومــع ضعــف 
وعــدم  داخلــي،  انقســام  ظــل  وفــي  الفصائــل، 
وبعــد  االنتخابــات،  إلجــراء  أفــق  أي  وجــود  
مؤتمريــن لحركــة فتــح، تكــّرس خالهمــا نظام 
حكم الفرد املســتبد، تحول محمود عباس من 
رجــل مــارس بنفســه انتقــال الســلطة إلــى رجــل 

يظهر »العني الحمراء« للجميع.
وبعــد كل مــا ظهــر عليه الرجل مــن طول صبر، 
ل، نراه هذه األيام كما لو كان نقيض 

ّ
ومن تعق

الرجــل الــذي عــاش ثمانني عاما مــن قبل عاقا 
ومتعقا، فقد جّرد سيفه فجأة من غمده، وبدأ 
محاربة كل من يراهم أمامه. فتح النار في ليلٍة 
مــا فيهــا ضــوء علــى اإلدارة األميركيــة وعلــى 
حركــة حمــاس، ثــم أطلــق النــار علــى خدمــات 
غزة، بما فيها رواتب موظفي السلطة نفسها، 
مه قطاع 

ّ
بحجــة الضغــط علــى »حماس« لتســل

جيمــس  األميركــي،  الدفــاع  وزيــر  قــال  دومــا، 
ماتيــس، إنــه ال يملــك معلومــات مؤكــدة )حتــى 
بعد تنفيذ الضربة، ال تزال الصحف األميركية 
تتكلــم عــن الشــك فــي هجــوم كيميائــي(. ليــس 
فــي مســؤولية  الســطور أن تشــك  غــرض هــذه 
النظــام أو فــي اســتخدامه الســاح الكيميائــي، 
فهــو نظــام كيميائــي ومجــرم حتــى لــو ثبتــت 
لكــن  تثبــت.  ولــن  الحادثــة،  هــذه  فــي  تــه  براء
الغــرض هــو القــول إن التحــرك الثاثــي الــذي 
جــرى مــن خــارج مجلــس األمــن، وبــدون أدلــة 
»فيتــو«   12 الـــ  أن  علــى  يــدل بوضــوح  كافيــة، 
التي اتخذتها روسيا فيما يخص الصراع في 
ســورية كانــت مرغوبــة مــن أميــركا، كمــا أشــار 
مرة، محقًا، وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
الفروف. على هذا، كان الفيتو الروسي املتكّرر 
حيــال  أميــركا  لتقاعــس  »شــرعيًا«  ســتارًا 
واجبها »اإلنســاني« )كما يقولون( في حماية 
الشــعب الســوري الــذي يتعــّرض لقتــل يومــي، 

ومنــذ  بــدأ  قــد  اإلســامي  البعــد  ذات  والقــوى 
عقــود، وحيــث أن حركــة حماس هي أكبر وأهم 
أو وطنــي  فلســطيني دينــي  فصيــل سياســي 
إســامي، فإنهــا هي الجديــرة واملؤهلة لخافة 
»فتــح« فــي قيادة الكفاح الوطني الفلســطيني. 
ترهلــت حركــة فتح، ومعهــا كل الفصائل، فيما 
نضجــت حركتــا حمــاس والجهــاد اإلســامي 
سياســيا، بعد ثاثة عقود من ممارســة العمل 
تلــك  خــال  »فتــح«  كانــت  بامتيــاز.  الوطنــي 
العقــود تتحــول، بشــكل حثيــث ومتواصل، من 
حركــة تحــّرر إلــى حــزب حاكــم بيروقراطي، في 
إدارة ســلطة الحكــم الذاتــي، فــي حــني حمــاس 
كانــت تراكــم خبــرة الكفــاح الوطنــي بمقارعــة 
إســرائيل باملقاومــة وتبــادل األســرى، ثــم اآلن 
فــي املقاومــة الشــعبية الســلمية. ولذلــك، حــني 
شــاخت »فتــح« نضجــت »حمــاس«، وال عــزاء 

ويموت عشرات اآلالف منه في سجون النظام، 
وفــي ســجون الجماعــات اإلســامية، ويعانــي 
الحصــار وقصــف املرافــق الحيوية في املناطق 

الخارجة عن سيطرة نظام األسد.. إلخ.
ال تأتــي فاعليــة املجهــود العســكري الروســي، 
قياســًا علــى نظيــره الغربــي، فقــط مــن كثافــة 
وجــوده علــى األرض الســورية، بــل ألنــه يأتــي 
واضحــة،  روســية  اســتراتيجية  إطــار  ضمــن 
تقــوم علــى دعم صريح لنظام األســد، لنصرته 
غيــاب  سياســيًا.  تأهيلــه  إعــادة  ثــم  عســكريًا 
حيــال  واألميركيــني  األوروبيــني  لــدى  الخطــة 
منطقــٍة  فــي  ووقوفهــم  الســوري،  الصــراع 
يجعــل  سياســيًا،  ومتــرّددة  الفاعليــة  عديمــة 
قليــل  عظــم،  مهمــا  العســكري،  وجودهــم  مــن 
األثــر، قياســًا بالوجــود الروســي. بــكام آخــر، 
قبــل  سياســي،  ســورية  فــي  الروســي  التفــوق 
أن يكــون عســكريًا. إصــرار الرئيــس األميركــي 
علــى االنســحاب مــن ســورية نتيجــة منطقيــة 
لغيــاب الخطــة األميركيــة فــي ســورية، الغيــاب 
حــني  لــه،  »ارتزاقيــة«  تغريــدة  كشــفته  الــذي 
قــال إنــه جاهــز لتمديــد الوجــود األميركــي فــي 
ســورية إذا دفعــت الســعودية التكاليــف، أي إن 
هــذا الوجــود العســكري ليــس ضمــن أي خطــة 
أميركية محددة، خارج القضاء على »داعش«. 
الخاصة، بالقراءة السورية، ال قيمة سياسية 
الصاروخيــة  للضربــة  مهمــة  عســكرية  أو 
الغربية املذكورة. أما في الغرب فيمكن أن تقرأ 
بوصفهــا انتصــارًا للقيــم اإلنســانية، وهي في 

هذا قراءة انعزالية لفعٍل منافق.
)كاتب سوري(

للزمن. هذا هو حال الدنيا، حيث تشبه قيادات 
حركة فتح اآلن قيادات العائات والوجوه التي 
كانت محسوبة على كل أقطاب العمل القومي، 
وصــارت منظمــة التحريــر الفلســطينية تشــبه 
األردن قبــل عــام 1965، وحيــث تعجــز الســلطة 
عــن دفــع إســرائيل لتقديــم أي تنــازل، هــا هــي 
علــى معاملــة  إســرائيل  حركــة حمــاس تجبــر 
النــد بالنــد، وعلى تقديم االقتراحات املتتالية، 
مقابــل  فــي  العــودة  مســيرة  وقــف  نمــط  مــن 
كســر الحصــار، أو الدخــول فــي صفقــات تبادل 
أوراق  »حمــاس«  لــدى  ألن  هــذا  كل  األســرى. 
قــوة وضغــط. أمــا ســلطة »فتــح« فليــس لديهــا 
ســوى األجهــزة األمنيــة التــي لــم تعد إســرائيل 
بحاجــة لهــا، كمــا أن »شــرعية« حركــة فتــح لــم 
تعــد ذات قيمــة، فإســرائيل نفســها أغلقــت باب 
التفــاوض. لذلــك ربمــا كان اآلن مــن املصلحــة 
الفلســطينية الوطنيــة العليــا أن يجــري تداول 
حقيقــي للســلطة، أو بمعنــى أدق للقيــادة، مــن 
شــأنه أن تتولــى »حمــاس« القيــادة، وهي التي 
تمتلــك القــوة العســكرية والقــدرة علــى حشــد 
 الجماهير في الكفاح الشعبي السلمي، أو على 
الشــعب  فيهــا  يقــول  انتخابــات  إجــراء  األقــل 
أقــل  فعلــى  يريــد،  ملــن  قيــاده  ويســلم  كلمتــه، 
تقدير تتم مكافأة الشيوخ من مناضلي العمل 
الوطنــي ضمــن صفــوف »فتــح« وأخواتهــا مــن 
قيــاداٍت بلغــت ســن النضــج السياســي، لكنهــا 

ليست شائخة. 
)كاتب فلسطيني(

أوضــح: »ال نيــة لنا في إســقاط األســد«. وقالت 
رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، »إنها 
ليست عملية لتغيير النظام«. وأكدت الواليات 
وســماها  محــدودة،  عمليــة  أنهــا  املتحــدة 
ترامــب، »ضربــة«  األميركــي، دونالــد  الرئيــس 
ممتــازة وحققــت هدفهــا. هــذا مــا حــدا بنظــام 
األســد لاحتفــال بعــد الضربــة، ولســان حالــه 
يقــول: »ال يهــم الخســائر املاديــة أو البشــرية، 
األميركيــة  الصحــف  أبقــى«. وصفــت  أن  املهــم 
هــل  ولكــن،  دبــوس«.  »وخــزة  بأنهــا  الضربــة 
ومداهــا؟  الضربــة  بحجــم  املوضــوع  يتعلــق 
عــن  معزولــة  تأتــي  التــي  العســكرية  الضربــة 
اســتراتيجية أو خطة محّددة، وفيها قدر كاف 
من العدالة إلنقاذ ســورية والســوريني من هذه 
املأساة، هي في الحقيقة با أي معنى سوري، 
إنهــا مصــدر جديــد للدمار ال أكثر. وُيشــك، إلى 
حــد بعيــد، في قدرتها على ردع »الكيماويني«. 
ســورية  صالــح  فــي  ليســت  هــذا  علــى  وهــي 
»إنســاني«  تفاخــر  مجــّرد  إنهــا  وشــعبها. 
فــارغ علــى حســاب الــدم الســوري. »إن ليلــة مــن 
 عن استراتيجية واضحة 

ً
القصف ليست بديا

وشــاملة تجــاه ســورية«، قالــت، محقــة، زعيمــة 
الديموقراطيــني فــي مجلــس النــواب األميركي، 
نانسي بيلوسي. سوى ذلك فإنها تبقى عملية 
معزولة عن أي سياق سياسي، يعطيها معنى 
الثاثــي  تحــّرك  ســورية.  خــاص  فــي  وقيمــة 
انتظــار  دون  ومــن  األمــن،  مجلــس  خــارج  مــن 
معلومــات مؤكــدة حيــال الهجــوم الكيميائــي، 
ففي حني أكد ماكرون أن لدى فرنســا تأكيدات 
علــى اســتخدام النظــام للســاح الكيميائــي في 

غــزة مــن األلــف إلــى اليــاء. يبــدو أن الزمــن بــات 
عامــل ضغــط رهيــب على الرئيــس عباس، بعد 
أن تقدم به العمر، وبعد أن ضاقت عليه الدنيا 
بمــا رحبــت، حيــث أغلقــت أبــواب العواصــم في 
عليــه  وبــدت  املــرض،  الزمــه  أن  وبعــد  وجهــه، 
وفــي  التركيــز،  قلــة  فــي  الشــيخوخة  عامــات 
فــورة الغضــب. لــذا يبــدو كمــا لــو كان يريــد أن 

يضع حدا لكل شيء حلم به. 
ظهــر فــي عهــده االنقســام، بــل رافــق االنقســام 
وملنظمــة  الوطنيــة  للســلطة  رئيســا  واليتــه 
التحريــر. ولــذا يريــد أن يســجل في تاريخه أنه 
وضــع حــدا لهــذا االنقســام. كذلــك هــو مهندس 
اتفاق أوســلو، وكانت حجته، في عهد عرفات، 
أي مــا بــني عامــي 1994و2004، بأنه لم يكن في 
الســلطة، ولذلــك لــم يحقــق »أوســلو« أي نجــاح 
أو تقــدم. بعــد ذلــك، فــي الحكــم والســلطة، وبني 
 ،2005 عــام  مطلــع  منــذ  مقاليدهمــا  كل  يديــه 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــا زال الحــال الــذي كان 
عليــه الواقــع الفلســطيني حــني اســتلم الحكــم 
هو نفسه، واألسوأ أنه حني فتح الباب إلدخال 
وأحدثــت  عليهــا  انقلبــت  الســلطة،  »حمــاس« 
مهــارات  وفــق  التاريــخ  يســير  ال  االنقســام.  
قدراتهــم،  أو  أهوائهــم  أو  الخارقــة،  األفــراد 
حتــى وإن كان لهــم تأثيــر على صنــع األحداث. 
ولذلك، ال بد من القول إن عهد منظمة التحرير 
التــي  الوطنــي  العمــل  الفلســطينية، وفصائــل 
ويمــني وطنــي،  اشــتراكي  يســار  بــني  توزعــت 
وصــل إلــى خــط النهايــة، وإن عهــد الفصائــل 
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عبد اهلل البشير

تســير الحيــاة ببــطء فــي منطقــة الحولــة 
يســتمر  حيــث  الشــمالي،  حمــص  بريــف 
مشــهد الحصار منذ الخامس والعشــرين 
مــن أيــار/ مايــو من عــام 2012. إلى جانب الحصار، 
يعيــش األهالــي فــي خــوف دائــم مــن التهجيــر بعــد 
الذي حدث في الغوطة الشرقية والتجارب األخرى 

التي مّرت بها مناطق سورية عّدة قبلها.
ســمية، مــن مدينــة تلــدو الواقعــة فــي تلــك املنطقــة، 
كأّم  األكبــر  »هّمــي   

ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ تقــول 

لثاثــة أطفــال هــو صعوبــة الحصــول علــى أدويــة 
بســيطة، كاملضــادات الحيويــة لصغــاري«. إلى ذلك 
الهاجــس، تتحــّدث ســمية عــن »هاجــس الحصــول 
علــى الغــذاء. فتجــار املنطقــة يتحكمــون باألســعار 
 وازع آخر في 

ّ
كيفما أرادوا، مع غياب الضمير وكل

أغلــب األحيــان، وهــو األمــر الــذي يجعــل الحصــول 
علــى تلــك املــواد في فتــرات الضغط العســكري على 
يقصــد  كمــن  الســوري،  النظــام  قبــل  مــن  املنطقــة 
الســوق الســوداء لشــراء حاجياته، بســبب سياســة 
علــّي  العــبء  يزيــد  »األمــر   

ّ
أن تضيــف  االحتــكار«. 

وعلى زوجي، فيساعدنا في بعض األحيان أقرباء 
لي خارج سورية«.

وعــن واقــع املنطقــة التــي يضــّم نســيجها الســكاني 
مــدن  ثــاث  مــن  تتألــف  والتــي  وتركمانــًا  عربــًا 

رئيســية وخمــس بلــدات، يتحــدث مديــر مؤسســة 
مشــعل،  الصالــح  اللــه  عبــد  اإلنســانية  الحولــة 
 »عــدد 

ّ
»العربــي الجديــد«، شــارحًا فــي البدايــة أن لـ

ســكانها حاليًا هو نحو 60 ألفًا، من بينهم 54 ألفًا 
ة آالف نــازح مــن بلــدة حربنفســه 

ّ
مــن أبنائهــا وســت

 
ّ
أن الصالــح  يضيــف  الجنوبــي«.  حمــاة  ريــف  فــي 

ي 
َ
»جغرافيــا املنطقــة املفصولــة طبيعيــًا عــن مدينت

الرســن وتلبيســة، لعبــت دورًا كبيــرًا فــي الحصــار، 
ــني يقــع 

َ
 الطريــق الوحيــد املــؤّدي إلــى املدينت

ّ
إذ إن

تحــت رحمــة قــوات النظــام، األمــر الــذي يعرقــل فــي 
كثيــر مــن األحيان إدخال املــواد اإلغاثية والغذائية 

وحتى إسعاف الجرحى«.
 »واقعــًا شــديد الصعوبــة فــي 

ّ
ويتابــع الصالــح أن

املنطقــة ككل وفــي مدينــة تلــدو خصوصــًا، فرضته 
 التجــارة شــبه معدومــة 

ّ
محدوديــة املداخيــل، إذ إن

في املنطقة، وكذلك خسارة مساحة تتجاوز 60 في 
 »أكثــر 

ّ
املائــة مــن األراضــي الزراعيــة«. ويوضــح أن

مــن 1200 موظــف معظمهــم مــن أبنــاء مدينــة تلــدو 
أربــاب  وهــم  الحكوميــة،  أعمالهــم  مــن  مفصولــون 
منظمــة   20«  

ّ
أن إلــى  الصالــح  ويشــير  عائــات«. 

إغاثيــة تعمــل فــي ريــف حمــص الشــمالي، اثنتــان 
ــض 

َ
رف

ُ
فقــط مــن ضمــن منطقــة الحولــة، فــي حــني ت

مشــاريع كثيــرة مــن قبل الجهــات الداعمة نظرًا إلى 
الحالــي مجهــول«.  الوقــت  فــي  املنطقــة   مصيــر 

ّ
أن

 »الدعم املقدم من الجهات املانحة تراجع 
ّ
ويؤكد أن

بنسبة 70 في املائة ما بني عام 2016 وعام 2018«.
في السياق، يتحّدث أحمد، وهو أحد تجار املنطقة، 
 »الحصار أرغم 

ّ
عن املعابر اإلنسانية، مشيرًا إلى أن

بعض التّجار على إيجاد طرق بديلة إلدخال املواد 
الغذائيــة وغيرهــا، مــا اضطرهــم إلــى التواصــل مــع 
أشخاص مرتبطني بالنظام وتكوين عاقات معهم 
ويوضــح  األســعار«.  رحمــة  تحــت  التجــار  تجعــل 
ــظ عــن الكشــف عــن 

ّ
»العربــي الجديــد«، وقــد تحف لـ

 »هذه الطريقة هي الوحيدة للربط 
ّ
هويته كاملة، أن

بــني مناطــق النظــام والبلــدات املواليــة لــه، مــع بلــدة 
 بلــدة 

ّ
عقــرب فــي الريــف الجنوبــي لحمــاة، علمــًا أن

أكراد إبراهيم ذات الغالبية التركمانية هي املنطقة 
نقل البضائع إلى 

ُ
الحيادية لتوريد السلع. ومنها ت

 هذه 
ّ
بلــدة عقــرب ثــّم إلــى بقيــة مناطــق الحولة. لكــن

الطريقة ال تخلو من الخطورة، خصوصًا في حالة 
التوترات العسكرية«.

ومــع دخــول الحصــار علــى ريــف حمــص الشــمالي 
املعيشــية  األوضــاع  تشــتد  الســادس،  عامــه 
والظــروف االقتصاديــة صعوبــة، وذلــك مــع تراجــع 
القــدرة الشــرائية للفــرد وســط غيــاب فــرص العمــل 
وغــاء األســعار. وقــد دفــع الحصــار املدنيــني إلــى 
 
ّ
العمــل بالزراعــة مــن أجــل تأمني قــوت يومهم، إذ إن

َعــد من املناطق الزراعية وأرضها خصبة 
ُ
املنطقــة ت

تصلح لزراعة أغلب أنواع الخضار. بالتالي، باتت 
ة غذائية ألكثر من نصف 

ّ
الزراعة مصدر دخل وسل

الســكان، مــع عــودة بعــض األهالــي إلــى العمــل فــي 
أراضيهــم بعــد تركهــا لســنوات، ودافعهــم إلــى ذلــك 

الحاجة على الرغم من مشاكل الزراعة الكثيرة.
من جهته، يشكو عبد الغفار أبو الزين من مصاعب 
»العربي الجديد«. فهو والد  جّمة، بحسب ما يقول لـ
فــي األشــهر األولــى مــن عمرهــا، »ورعايتهــا  طفلــة 
والعنايــة الطبيــة بهــا تحتــاج إلــى كثيــر مــن النفقــة. 
آخــر  إلــى  ميدانــي  مستشــفى  مــن  بهــا  أتنقــل  وأنــا 
ومــن طبيــب إلــى آخر في كثير مــن األحيان، فضعف 
ر يفاقم معاناتي ويبقيني قلقًا 

ّ
الــكادر الطبــي املتوف

عليها. أنا أخاف من تعّرضها ألّي مرض طارئ«.

مجتمع
بعــد أكثــر مــن قــرن، يعــود متنــزه ســنترال بــارك األميركي إلــى املشــاة والعدائني وســائقي الدراجات 
 حركــة الســيارات ســوف تحظــر فــي 

ّ
الهوائيــة. وقــد أعلــن رئيــس بلديــة نيويــورك بيــل دي بازيــو أن

 هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الحوادث املرورية 
ّ
سنترال بارك ابتداًء من هذا الصيف، مضيفًا أن

وتلــّوث الهــواء فــي املتنــزه الــذي يجــذب أكبــر عــدد مــن الزائريــن علــى مســتوى الواليــات املتحــدة 
األميركيــة، أكثــر مــن 42 مليــون زائــر ســنويًا. ومــن املتوقــع أن يســري القــرار ابتــداًء مــن 27 يونيــو/ 
)رويترز( حزيران املقبل. 

أعلنــت جامعــة الدراســات العليــا إلدارة األعمــال فــي قطــر، عضــو مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم 
وتنمية املجتمع، فتح باب التسجيل في الدفعة الجديدة لبرنامج املاجستير املتخصص في إدارة 
وحدة األعمال االستراتيجية الذي يبدأ في يوليو/ تموز املقبل. ويهدف البرنامج الذي يستمر 18 
شــهرًا، إلــى إثــراء املهــارات القياديــة واإلداريــة للمهنيــني ورواد األعمــال، وكذلك الذيــن يريدون إدارة 
 الجامعة ســوف تنظم جلســة تثقيفّية تفاعلّية 

ّ
شــركاتهم وأعمالهم الخاصة في املســتقبل. ُيذكر أن

)قنا( في 25 إبريل/ نيسان الجاري حول البرنامج وعملية القبول والتمويل. 

استعدادات لماجستير إدارة األعمال االستراتيجية بقطرمتنزه سنترال بارك بال سيارات ابتداًء من 27 يونيو

األول  الغذائي  المصدر  الــيــوم  ــزراعــة  ال غــدت 
مع  الحولة،  منطقة  سكان  من  كبير  لعدد 
كانت  التي  اإلنسانية  المساعدات  قوافل  غياب 
تخصص لريف حمص منذ أكثر من ستة أشهر. 
تجدر اإلشارة إلى أّن تلك المساعدات بما تضّمه 
من مواد تموينية كانت ُتعّد رديفة لما يجنيه 

األهالي من أراضيهم الزراعية.

الزراعة مصدر الغذاء

فــي الفّيــوم، يظهــر الفتــى املصــرّي بني ســنابل القمح 
دت من تلك األرض الخّيرة. يبدو تعبًا، 

ّ
الذهبية التي تول

ــه يمضــي فــي حصــاد تلــك الســنابل بمنجله. هو 
ّ
لكن

يتمّسك بالحصاد التقليدي الذي توارثه أبًا عن جّد، 
وإن أتى مرهقًا. ويمضي في الحصاد، فأّمنا األرض 
الئــق. فعــل  بــرّد  ليــس  والتأفــف  تمنحنــا خيراتهــا، 

أّمنــا،  هــي  التعبيــر.  هــذا  جميــل  األرض«.  »أّمنــا 

وهــذا هــو الواقــع. يــا ليتنــا ننجــح فــي تكريمهــا ال 
بــل رّد الجميــل لهــا. وهذا التعبير الذي يشــيع في 
مناطــق عــّدة مــن املعمــورة، يــراد به بحســب األمم 
املتحــدة »تســليط الضــوء على الترابــط القائم بني 
البشــر واألنواع الحّية األخرى وبني الكوكب الذي 

نعيــش عليه جمعيًا«.
ألّمنــا  العاملــي  »اليــوم  كان  كذلــك،  الوضــع  وألّن 

إبريــل/   22 فــي  بــه  ُيحتفــى  الــذي  األرض« 
ــف ولــو للحظــات 

ّ
نــا نتوق

ّ
 عــام، لعل

ّ
نيســان مــن كل

قّدمنــا  ومــا  أرضنــا  لنــا  قّدمــت  مــا  ونســتعيد 
علــى  القائمــون  ويؤكــد  املقابــل.  فــي  لهــا  نحــن 
هــي  البيئيــة  ونظمهــا  »األرض  أّن  اليــوم  هــذا 
موطننــا. ومــن الضــروري تعزيــز االنســجام مــع 
بــني  العــادل  التــوازن  لتحقيــق  واألرض  الطبيعــة 

االحتياجــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
لألجيال الحالية واملســتقبلية«.

رنا بأّن 
ّ
ويأتــي االحتفــال بهــذا اليــوم العاملــي ليذك

بالحيــاة  تمّدنــا  التــي  هــي  نظمهــا   
ّ

بــكل »األرض 
وبأدوات البقاء«. وهو كذلك »اعتراف باملسؤولية 

الجماعيــة« تجاه أّمنا األرض.
الجديد( )العربي 
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في سجن قردانة الواقع شرقّي البالد، احتُجز شباب ليبيون كثر، شأنهم 
شأن آخرين في سجون كثُرت. طارق وحيدة واحد من هؤالء الذين 

عانوا، حتى لو لم تتعّد فترة احتجازه 28 يومًا

قلق من اتساع الكراهية في أجهزة األمن

شرطة عنصرية في السويد

1819
مجتمع

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  في  السرية  السجون  تكثر 
ــلــــك الــــتــــي تـــحـــجـــب زنــــزانــــاتــــهــــا  تــ
ــــدور فـــي داخــلــهــا عـــن أنــظــار  مـــا يـ
ــات الـــتـــي »تـــديـــر«  ــهـ الــــعــــالــــم. وتــخــتــلــف الـــجـ
للواء  التابعة  الــقــوات  ومنها  الــســجــون،  تلك 
 أبرز تلك 

ّ
الليبي املتقاعد خليفة حفتر. ولعل

السجون هو سجن قرنادة في منطقة شحات 
شرقّي البالد، والذي شّبه بعض الحقوقيني 
فضائحه التي نقلها الناجون منه بما حدث 

في سجن أبو غريب الشهير في العراق.
فطارق  قطعًا،  الوحيد  ليس  قــرنــادة  وسجن 
»العربي الجديد« مشاهد من  وحيدة ينقل لـ
فظائع التعذيب التي عاشها في سجن آخر 
مدينة  في  الصاعقة  لقوات  معسكر  في  يقع 
ها 

ّ
بنغازي. عندما تسأل عن تهمته، يؤكد أن

انــتــمــاؤه إلــى الــتــيــار الــصــوفــي وكــونــه سليل 
أحـــد أبـــرز رمــــوزه فــي الــبــالد، بــاإلضــافــة إلــى 
املدخلي  التيار  مقاومة  بمهمة  اضطلع  ــه 

ّ
أن

الــســلــفــي املــنــاهــض لــلــصــوفــيــة والـــــذي أطــلــق 
الصوفيني خصومه  ليتشفى من  يــده حفتر 
ــاردة والــنــفــي  ــطــ ــاملــ ــاء، بــ ــدمــ ــقــ الــتــقــلــيــديــني الــ
والسجن والتعذيب بل والتصفية الجسدية 

كذلك.
ويخبر وحيدة: »لم أكن في سجن بل في قبر 
طفت من قبل ثالثة 

ُ
حقيقي. وأنا كنت قد اخت

مسلحني نقلوني إلى سجن يقع في معسكر 
في سوق الفحم في املدينة«. كان ذلك خالل 

عام 2016، وقد قبع فيه ملّدة 28 يومًا.
يقول وحيدة: »في ذلك العام اشتدت قبضة 

حـــّدة الــتــعــذيــب الــجــســدي« بحسب مــا يقول 
ــه تــحــّول إلـــى تعذيب 

ّ
وحــيــدة. يــضــيــف: »لــكــن

من لون آخــر. فقد كان يتناوب علّي فريقان، 
ـــه مخلص لــي ويــدعــونــي إلى 

ّ
األّول يــّدعــي أن

الـــتـــعـــاون مــعــه ويــــزّودنــــي بــكــتــب ومــنــاشــيــر 
توضح العقيدة السلفية. ثم يجعلني أخضع 
ما هو مهتّم جدًا 

ّ
إلى ما يشبه االختبار، كأن

بتحولي إلى السلفية. كذلك، كانت ثّمة إذاعة 
 من خالل مكبرات 

ّ
سلفية ال تتوقف عن البث

صـــوت كــبــيــرة وضــعــت فــي كــل أرجــــاء املــكــان 
ليصل صوتها إلــى كــل الــغــرف«. أّمــا الفريق 
ــدة »يـــهـــددنـــي  ــيــ الــــثــــانــــي، فــــــراح بــحــســب وحــ
من  شخصيًا  تصفيتي  أو  أســرتــي  بتصفية 
خـــالل تــوجــيــه فــوهــة مــســدس صـــوب رأســـي. 
كــذلــك كــانــت مــمــارســات أخـــــرى، فــفــي إحـــدى 
املـــّرات وضــعــوا لــي قطعة جــن على حفاضة 
في  تناولها،  على  وأجــبــرونــي  سخة 

ّ
مت طفل 

راحـــوا يقهقهون مــن حــولــي ويطلبون  حــني 
مني االستغاثة باألولياء لخالصي«.

وبــــعــــد عـــشـــريـــن يــــومــــًا فــــي الـــحـــجـــز، يــقــول 
ــدأت تــخــف،  ــ ــّدة الــتــعــذيــب بـ ــ  »حــ

ّ
ــيـــدة إن وحـ

ي 
ّ
من كانوا يطلبون  اإلثــنــاء  تلك  في  هم 

ّ
لكن

ــنــي 
ّ
الــتــوقــيــع عــلــى مــحــضــر أعــتــرف فــيــه بــأن

عــمــيــل لــالســتــخــبــارات اإليــطــالــيــة«. ويكمل 
لدى  ــل 

ّ
تــدخ حفتر  عند  املتنفذين  »أحـــد   

ّ
أن

ـــا علم 
ّ
األخــيــر الـــذي أمـــر بــإطــالق ســراحــي مل

ــنــي ابـــن جـــار قــديــم لــه فــي أجــدابــيــا، في 
ّ
بــأن

يــريــدون  كــانــوا  السلفيني   سجاني 
ّ
أن حــني 

ني معتقل 
ّ
إقناع حفتر من خالل املحضر بأن

 الــوســاطــة 
ّ
لــكــونــي عميل اســتــخــبــارات. لــكــن

كانت أقوى وخرجت«.

الشرطة تعتبر هذه 
القضية خطيرة جدًا، 

خصوصًا أنها صادرة عن 
مدير شرطة

كنت في السجن الذي 
يُعرف باسم عنبر األشباح 

في سوق الفحم ببنغازي

ــريــــدون،  ــا يــ ــــذون مــ
ّ
الــســلــفــيــني وراحــــــــوا يــــنــــف

وعــــداؤهــــم األول املـــعـــروف هـــو لــلــصــوفــيــة«، 
 »زوايا التصوف عرفت تضييقًا 

ّ
الفتًا إلى أن

كبيرا مع منع مريديها من ممارسة أورادهم 
واالحتفال بأعيادهم«. ويتابع: »نحن نعرف 
والــخــارجــني  باملشركني  تصمنا  الــتــي  التهم 
ما  ولدينا  والجماعة،  السنة  أهــل  عن منهج 
 الفرق كبير اليوم، 

ّ
د تلك االدعـــاءات. لكن

ّ
يفن

والقوة  السالح  يملكون  )السلفيني(  هم 
ّ
إن إذ 

ونحن في موقف ضعيف«.
ــه »فــــي أحــــد األيــــــام، عند  ــ ـ

ّ
ويـــــروي وحـــيـــدة أن

ــيـــب، دخـــــل مــســلــح عـــلـــّي فــــي حــــني كــنــت  ــغـ املـ
أتبعه  أن  ي 

ّ
من دكــانــي وطلب  أستعد إلقــفــال 

ــة أمـــــــام الــــدكــــان.  ــفـ ــوقـ ــتـ ــارة املـ ــيــ ــســ وأركــــــــب الــ
وبالفعل جّرني إلى تلك السيارة ذات الزجاج 
الحاجب للرؤية، وأرغمني على ركوبها. في 
سرعان  مسلَحني،  بــني  كنت  الخلفي  املقعد 
يــَدّي باألصفاد ووضعا كيسًا على  ما كّبال 
 
ّ
رأســــــي«. يــضــيــف: »لــــم أكــــن أرى شــيــئــًا، لــكــن
أقــّدر  الــســيــارة جعلتني  الــتــي قطعتها  املـــدة 
 وجهتنا كانت ذلك السجن الــذي ُيعرف 

ّ
بــأن

باسم عنبر األشباح. وقد تأكدت من ذلك في 
وقت الحق«. ويرّجح وحيدة أن »السجن كان 
الــصــوفــي.  الــتــوّجــه  مخصصًا العــتــقــال ذوي 
على أقل تقدير، كان ثالثة غيري محتجزين 
ه  فــي زنــازيــن املــكــان، وقــد سمعت تهمًا توجَّ
ــهـــت إلـــــّي. وثــّمــة  إلــيــهــم تــشــبــه تــلــك الــتــي ُوّجـ
ا، بسبب مكّبرات 

ّ
آخرون حجبت أصواتهم عن

 إذاعة سلفية«.
ّ
الصوت التي كانت تنقل بث

ويتابع وحيدة سرده: »أودعت غرفة صغيرة 
ــبــــرح مـــنـــذ وصـــولـــي  وتـــعـــّرضـــت لـــلـــضـــرب املــ

الثاني عشر من دون أن توّجه  اليوم  وحتى 
إلّي أّي تهمة. والضرب كان مرعبًا على شكل 
ركالت وبواسطة أنابيب بالستيكية وعصّي، 
للتعنيف بشتائم وكــالم  تــعــّرضــت  فــي حــني 
 ثــالثــة أشــخــاص 

ّ
ــدًا«. ويــشــيــر إلـــى أن مـــؤذ جــ

كــانــوا يــتــنــاوبــون عــلــيــه، مــن بينهم شخص 
ــه 

ّ
أن وحــيــدة  ويكمل  البنغالية.  الجنسية  مــن 

»في اليوم الثاني عشر، اقتادوني إلى مكتب 
 ملتحيًا وعلى رأســه غترة 

ً
وجــدت فيه رجــال

ه جاء 
ّ
خليجية قّدم نفسه كوسيط، مدعيًا أن

إلنقاذي وإخــراجــي من السجن. ودار حديث 
ترك  علّي  يتوّجب  ــه 

ّ
أن صه 

ّ
بيني وبينه ملخ

عــقــيــدة الـــشـــرك الــصــوفــيــة والــنــجــاة بنفسي 
من خــالل االعــتــراف عن مكان وجــود والــدي، 
الذين ينشطون  أسماء  إلى كشف  باإلضافة 
االجتماعي«.  التواصل  صفحات  على  معي 
 ما أعرف، 

ّ
ويؤكد وحيدة: »لقد أخبرتهم بكل

 
ّ
 والدي هاجر قبل مّدة إلى مصر، وبأن

ّ
وبأن

نشاطي على صفحات التواصل ال يستدعي 
 ما 

ّ
ه بسيط، وبأن

ّ
وجود أشخاص معي إذ إن
أكتبه معروف في الشارع«.

ت 
ّ
وفي النصف الثاني من أيام االعتقال، »خف

ينذر بدء المدعي 
العام السويدي، مارتن 

تيدين، األسبوع الماضي، 
التحقيق مع مدير شرطة 

منطقة فيسترنوردالند 
بتهمة »نشر العنصرية 

والكراهية«، بعودة مثل 
هذه المخاوف إلى البالد

ستوكهولم ـ ناصر السهلي

جــــاء الـــكـــشـــف، فـــي 28 مــــــــــارس/آذار املـــاضـــي، 
فيسترنوردالند،  فــي  الشرطة  مدير  قيام  عــن 
شمال العاصمة السويدية استوكهولم، بنشر 
والعنصرية«  الكراهية  على   

ّ
تحض »عــبــارات 

ــتـــمـــاعـــي، لــيــثــيــر  ــل االجـ ــتـــواصـ عـــلـــى مــــواقــــع الـ
ــار ظــــاهــــرة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ مــــــجــــــددًا الــــــجــــــدل حــــــــول »انــ
الــعــنــصــريــة بـــني أفـــــراد الــشــرطــة الــســويــديــة«. 
ويــأتــي التحقيق مــع هــذا املــســؤول )55 عامًا( 
بــعــد ســنــوات مــن إقــدامــه عــلــى نــشــر الكراهية 
»فيسبوك«،  فــي  األجــانــب على صفحته  ضــد 
بعبارات واضحة أحيانًا ومستترة في أحيان 
أخرى، وذلك عقب تقديم رجال شرطة شكاوى 

من »عنصرية املدير«.
ــي قبل فترة 

ّ
الــذي رق لم يتردد مدير الشرطة، 

قـــريـــبـــة، فــــي مـــشـــاركـــة صـــفـــحـــات بــريــطــانــيــة 
متشددة على صفحته الخاصة، مثل صفحة 
بكلمات  وتتهم  تشتم  التي  أواًل«  »بريطانيا 
ــــن الـــشـــرق  ــريــــن مـ ــاجــ ــهــ ــة املـــســـلـــمـــني واملــ ــيـ ــابـ نـ
ــلـــق حـــــول قـــضـــيـــة رشــيــد  األوســـــــــط. كــــذلــــك، عـ
»الشباب  منظمة  يتزعم  شــاب  وهــو  مــوســى، 
ه »يجب أن يتحول إلى 

ّ
املسلم« في السويد، أن

70 كيلوغرامًا من طعام الكالب وبدلة غطس«، 
ما اعتبر إشارة إلى رغبته في طرد الالجئني 
كثيرة  تعليقات  وهــنــاك  وإرســالــهــم ســبــاحــة. 
تــحــمــل وصـــفـــًا ألنــــــواع رصـــــاص املـــســـدســـات، 
قــرأهــا الــبــعــض كــتــحــريــض عــلــى الــشــبــاب من 
أصــول مهاجرة في منطقة ماملو، إذ »شهدت 
ــة مــقــتــل عـــــدد مــــن األشــــخــــاص بــحــرب  ــنـ ــديـ املـ
داخـــلـــيـــة بـــني عـــصـــابـــات«، بــحــســب الــصــحــف 
الــســويــديــة فــي تعقيبها عــلــى وصـــول قضية 

هذا الشرطي إلى طاولة االدعاء السويدي.
وبحسب ما صدر عن »وحدة االدعاء الخاصة 
عادة  ترتبط  )والــتــي  السويدية«  الشرطة  في 

ــرون مــــــا ســـتـــســـفـــر عــــنــــه هــــذه  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ يـــنـــتـــظـــر كـ
التحقيقات، ومن بني هؤالء منظمات حقوقية 
وجـــمـــعـــيـــات مـــهـــاجـــريـــن، بـــســـبـــب »الـــقـــضـــايـــا 
األخرى التي تحمل تحت مبرر حرية التعبير 
العنصرية والتحريضية  كثيرًا من املضامني 

على السويديني من أصول مهاجرة«. 
ــتـــي تــضــم  فــــي مـــديـــنـــة مــــاملــــو، بــضــواحــيــهــا الـ

مهاجرين، وشبابا من أصول مهاجرة، ترتفع 
العشوائي«  والتفتيش  »االســتــفــزاز  شــكــاوى 
»العربي الجديد«.  بحسب ما يذكر بعضهم لـ
»زيــادة عمليات   

ّ
فــإن بالنسبة للشاب حسام، 

تــبــادل إطــالق الــنــار أدت إلــى أن يشعر جميع 
الشباب، بمن فيهم الذين ال عالقة لهم، بكثير 
من الشك والتوجس في العالقة مع الشرطة«.

منذ أعوام وبعض ممارسات أفراد من الشرطة 
الــســويــديــة تــطــاولــهــا »اتـــهـــامـــات بــالــتــمــيــيــز«، 
تزايد  ومــع  صــراحــة.  »العنصرية«  بـ وأحيانًا 
التجمعات في  فــي مختلف  الــالجــئــني،  ــداد  أعـ
مدن جنوب غرب السويد، تعود الشكاوى من 
عمومًا  فالشرطة  الثقة«،  مستويات  »انــحــدار 
املــدنــي في  الشباب وقـــوى املجتمع  مــع  تتفق 
بني  والثقة  العالقة  تشويه  »أن يجري  رفــض 
املـــواطـــنـــني واملـــؤســـســـة املـــنـــوط بــهــا الــحــفــاظ 
عــلــى أمـــن املــجــتــمــع«، بــحــســب مــديــرة اللجنة 

ــد، ايــفــا  ــويـ الـــتـــأديـــبـــيـــة فــــي قـــطـــاع شـــمـــال الـــسـ
الــقــضــيــة األخــيــرة،  هــوملــبــيــرغ، كتعقيب عــلــى 
ــر إلــيــهــا  ــظـ ــنـ ــيــــرة جــــــدًا ونـ ــا »خــــطــ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
باعتبارها تهديدًا« في إشارتها إلى ما كتبه 

مدير الشرطة ضد رشيد موسى.
ــيـــس نـــقـــابـــة الـــشـــرطـــة،  مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر رئـ
ــر  أمــ »الــــتــــحــــقــــيــــق   

ّ
أن نــــيــــســــمــــارك،  ــــوس  ــانــ ــ مــ

إيــجــابــي بــعــد تـــزايـــد الــشــكــاوى بــحــقــه )مــديــر 
الــشــرطــة( خــصــوصــًا لــتــوضــيــح مـــا يستطيع 
في  عنه  التعبير  الشرطي  يستطيع  ال  مــا  أو 
العقوبات  قانون  وبحسب  الخاصة«.  حياته 
التعبير  أو  التهديدات  »نشر   

ّ
فــإن الــســويــدي، 

املهني ملجموعة بشرية، بسبب شكلها ولونها 
معتقداتها  أو  الــعــرقــي  أصلها  أو  وقوميتها 
جريمة  اعــتــبــاره  يمكن  الجنسية،  أو  الدينية 
ــــى الــســجــن  كـــراهـــيـــة، قــــد تـــصـــل بــمــرتــكــبــهــا إلـ
لــعــامــني كــأقــصــى حـــد، أو مــخــالــفــة إن لــم تكن 
الشرطة،  رجــال  أخــذ  كــذلــك،  كبيرة«.  الجريمة 
ــر، تــلــك الــتــعــبــيــرات على  ــديـ مـــن زمــــالء هــــذا املـ
مــحــمــل الــجــد بــســبــب »انــعــكــاســاتــهــا السلبية 
والــخــطــيــرة عــلــى عــمــوم الــشــرطــة الــســويــديــة« 

بحسب نيسمارك.
»العنصرية« بني  انتشار  الشكوى من  ليست 
أفـــــراد مـــن الــشــرطــة الــســويــديــة حــديــثــة، ففي 
عــــام 2009 اشــتــهــرت قــضــيــة »روســـنـــغـــورد«، 
ــــرى تــســجــيــل مــقــطــع  بـــضـــواحـــي مــــاملــــو، إذ جـ
فيديو لنقاش بني شرطيني، من دون أن يعرفا 
ُوصفت  عــبــارات  تضّمن  تسجل،  الكاميرا   

ّ
أن

)فــي فترة  أطــفــال مهاجرين  »الــقــذرة« بحق  بـــ
شهدت املدينة مصادمات وحرائق سيارات(.

ــر الـــعـــدل فـــي ذلـــك الــحــني ومــديــر  تــدخــلــت وزيــ
ــــي املــجــتــمــع  الــــشــــرطــــة بـــعـــد ضـــجـــة كـــبـــيـــرة فـ
ــدور فــــي صــفــوف  ــ الــــســــويــــدي، واعـــتـــبـــار مــــا يــ
الـــشـــرطـــة مــــن انـــتـــشـــار لــلــعــنــصــريــة بــمــثــابــة 
»فضيحة«. لكن لم تمِض سنوات قليلة حتى 
ــفـــجـــرت مــــــرات عــــديــــدة فـــضـــائـــح مــوصــوفــة  انـ
»الــعــنــصــريــة والــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة«،  بـــ
فــي مناطق  الــثــقــة  التشنج وغــيــاب  مــا يجعل 
العالقة  الـــذي يحكم  هــو  مــهــاجــرون،  يقطنها 
ــبــــاب تــلــك  ــا بــــني الـــشـــرطـــة وشــ ــيــــوم مــ حـــتـــى الــ
الـــضـــواحـــي عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. واملــثــيــر 
من  السويديني  املواطنني  مــن  هناك   

ّ
أن أيضًا 

يدعمون أفــراد الشرطة إذا رفعت شكاوى من 
هذا النوع ضدهم.

بمخالفات رجال الشرطة لألنظمة واللوائح(، 
 هـــذه 

ّ
ــدن، فــــــــإن ــ ــيـ ــ ــن تـ ــ ــارتـ ــ ــام، مـ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ واملــ

 
ّ

بكل شامل  »فحص  موضع  ستكون  القضية 
أو  زمني  سقف  تحديد  دون  مــن  تفاصيلها« 
حــدود. وبحسب ما رشح عن »وحــدة االدعــاء 
القضية   »الشرطة تأخذ هــذه 

ّ
فــإن الــخــاصــة«، 

عــلــى مــحــمــل الــجــد، وتــعــتــبــرهــا خــطــيــرة جــدًا، 
خصوصًا أنها صادرة عن مدير شرطة«.

الــتــي كشف عــن بعض  وكــانــت هــذه القضية، 
تــفــاصــيــلــهــا فـــي نــهــايــة مـــــــارس/آذار املــاضــي، 
دفــعــت نــقــابــة الــشــرطــة الــســويــديــة إلـــى اإلدالء 
بتصريح مقتضب يطلب من الرجال والنساء 
ي الحذر في اختيار عباراتهم 

ّ
في الخدمة »توخ

 
ّ
أثــنــاء الــتــعــبــيــر عــن أنــفــســهــم«. لــكــن، يــبــدو أن

والتحريض  العنصرية  اآلراء  انــتــشــار  حجم 
ــيــــوم  ــع الــ ــ ــدفـ ــ ــة يـ ــ ــــرطـ ــــشـ ــعــــض رجـــــــــال الـ ــــني بــ بــ
قــيــادتــهــم واالدعـــــاء الــعــام إلـــى الــتــدخــل بــقــوة.

هذا ما يجري في 
سجون حفتر السرية

طالبو التأشيرات األميركية 
في روسيا قيد االنتظار

الرحالت الجوية بين روسيا 
والواليات المتحدة على 

المحك

موسكو ـ رامي القليوبي

مـــا كـــان لـــألزمـــة الــدبــلــومــاســيــة بـــني موسكو 
ــتـــي تـــعـــد األســـــــوأ مـــنـــذ حــقــبــة  ــنــــطــــن، الـ وواشــ
الـــبـــاردة«، أن تمر مــن دون أن تلقي  »الــحــرب 
بــظــاللــهــا عــلــى املـــواطـــنـــني الـــعـــاديـــني الــــروس 
مــن طالبي تــأشــيــرات الــدخــول إلــى الــواليــات 

املتحدة بهدف الدراسة أو السياحة. 
الدبلوماسيني  قــرار موسكو طرد مئات  منذ 
العقوبات  رقعة  ردًا على توسيع  األميركيني 
ــع الـــطـــاقـــة  ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــي، وتـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــيــــف املـ ــي الــــصــ ــ فــ
االســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــقــنــصــلــيــة األمــــيــــركــــيــــة فــي 
االنتظار  التأشيرات  طالبو  اضطر  موسكو، 
ــع املــوظــف  ــرا طــويــلــة إلجــــــراء مــقــابــلــة مـ ــهـ أشـ
املختص من دون أي ضمانات في اتخاذ قرار 

إيجابي بشأنهم.
في هذا اإلطــار، تشير ُمؤّسسة موقع »روبيك 
الواليات  في  الحياة  املعنية بشؤون  يو إس« 
املتحدة، كاتيرينا بانوفا، إلى أن هناك طالبي 
تـــأشـــيـــرات يـــضـــطـــرون لــالنــتــظــار ســتــة أشــهــر 
إلجراء املقابلة، ووصل الحال ببعض الطالب 
إلـــى الــتــأخــر عــن حــضــور صفوفهم الــدراســيــة 
نتيجة طول االنتظار. وتقول بانوفا لـ »العربي 
الجديد«: »أعــداد أكبر من الــروس تتوجه إلى 
البلطيق  بــلــدان  أو  ثــالــثــة مــثــل أوكــرانــيــا  دول 
األميركية. وهناك حيلة  التأشيرة  الستخراج 
قـــد يــلــجــأ إلــيــهــا بــعــض الـــطـــالب، وهـــي السفر 
املتحدة بتأشيرة سياحية، في  الــواليــات  إلــى 
حال كانوا يحملونها، ثم تعديل صفتهم بعد 
الــوصــول. إال أن  انقضاء 90 يومًا على تاريخ 
هذه الطريقة معقدة، ألنهم يضطرون النتظار 

ــرد مـــن مــصــلــحــة الـــهـــجـــرة األمــيــركــيــة نحو  ــ الـ
شهرين. وخالل هذه الفترة، ليس في وسعهم 

السفر إلى بلدهم لقضاء العطلة«. 
مع ذلك، لم تؤثر األزمة الدبلوماسية وتدهور 
العالقات بني البلدين على فرص الروس في 
الحصول على التأشيرة األميركية، في حال 

تحلوا بالصبر النتظار موعد املقابلة. 
وبــحــســب بــيــانــات عـــام 2017، فـــإن املــواطــنــني 
الــروس هم األوفــر حظًا بني حاملي جــوازات 
ســفــر الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة، 
لـــنـــاحـــيـــة فـــــرص الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــأشـــيـــرة 
ــبــــة رفــــــــض مــنــح  األمـــــيـــــركـــــيـــــة. وبــــلــــغــــت نــــســ
التأشيرات السياحية للروس أقل من 12 في 
املائة، بينما زادت هذه النسبة عن 20 في املائة 
في بعض الدول حديثة العضوية في االتحاد 
األوروبـــي مثل ليتوانيا وإستونيا، وعــن 50 
فــي املــائــة فــي الــجــمــهــوريــات األقــــل رخــــاء من 
الناحية االقتصادية مثل جورجيا وقرغيزيا 

وأرمينيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتـــعـــزو بــانــوفــا تــدنــي نــســبــة رفـــض طلبات 
الــــــروس إلــــى الـــعـــوامـــل االقـــتـــصـــاديـــة ولــيــس 

الــســيــاســيــة. تــضــيــف: »عــلــى مـــدى الــســنــوات 
العشر املــاضــيــة، مــرت الــعــالقــات بــني روسيا 
كــثــيــرة. لكن  املــتــحــدة بمنعطفات  والـــواليـــات 
نسبة رفــض منح الــتــأشــيــرات لــلــروس ظلت 
بــــني 5 و12 فــي  مــنــخــفــضــة جـــــدًا وتـــــتـــــرواح 
املــائــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن عــالقــات أوكرانيا 
وجورجيا مع الواليات املتحدة أفضل، إال أن 
نسبة الــرفــض بلغت 61 و35 فــي املــائــة على 

التوالي«. تضيف: »أعتقد أن نسبة الرفض ال 
عالقة لها بالعقوبات والسياسة، بل تتعلق 
ــان الــبــلــد أكــثــر فــقــرًا،  بــدخــل الــســكــان. كــلــمــا كـ
التأشيرة  منح  فــي  املتحدة  الــواليــات  تتأنى 
انتهاك  نوايا  من  خوفًا  ملواطنيه  السياحية 

نظام اإلقامة أو محاولة الهجرة أو العمل«. 
البلدين  بــني  الدبلوماسية  األزمـــة  أن  ويــبــدو 
ــًا، لــتــضــع  ــاولــــت الـــطـــيـــاريـــن الـــــــروس أيــــضــ طــ

ــا  ــيـ ــرار الـــــرحـــــالت الــــجــــويــــة بــــني روسـ ــمــ ــتــ اســ
ــــذرت  والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة عـــلـــى املــــحــــك. وحـ
ــرام« مـــــن أن  ــغــ ــيــ ــلــ ــيــ ــلــــى »تــ قــــنــــاة »مــــــــــاش« عــ
ــلــــوت«  ــروفــ الـــنـــاقـــلـــة الـــقـــومـــيـــة الــــروســــيــــة »أيــ
قـــد تــوقــف الـــرحـــالت إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 
بحلول الصيف في ظل تقلص عــدد حاملي 
الــتــأشــيــرات األمــيــركــيــة الــصــالــحــة بــني طاقم 

الشركة يومًا بعد يوم. 
وأكـــد مــصــدر فــي »أيــروفــلــوت« لصحيفة »إر 
ق بتحديد مواعيد 

ّ
بي كا« وجود مشكلة تتعل

املـــقـــابـــالت لـــطـــواقـــم الــــطــــائــــرات، شـــأنـــهـــم فــي 
ذلــك شــأن جميع املــواطــنــني الـــروس. مــع ذلــك، 
اســتــبــعــدت الــشــركــة احــتــمــال تــوقــف الــرحــالت 
الـــجـــويـــة، مــشــيــرة إلــــى أن هــنــاك عــــددًا كــافــيــًا 
مــن طــواقــم يحمل تــأشــيــرات ســاريــة لضمان 

استمرار حركة الطيران على املدى البعيد. 
العزوف  األميركية  »دلتا«  قــرار شركة  وبعد 
ــــى روســـيـــا  ــبـــاشـــرة إلـ عــــن تــســيــيــر رحــــــالت مـ
خالل الصيف، قررت »أيروفلوت« زيادة عدد 
رحــالتــهــا إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة وتــوظــيــف 

طائرات أكثر سعة لهذا الغرض.
وبـــدأ املــواطــنــون الــــروس يــواجــهــون مشاكل 
في إجراء املقابالت بالقنصلية األميركية في 
أغــســطــس/ آب املــاضــي، إثـــر طــلــب السلطات 
ــنـــطـــن تــقــلــيــص 755 مــن  الـــروســـيـــة مــــن واشـ
مــوظــفــي بعثتها الــدبــلــومــاســيــة فــي روســيــا. 
وقــــــــررت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة آنــــــــذاك تــعــلــيــق 
إصدار التأشيرات في قنصلياتها في سانت 
وفالديفوستوك  ويكاتيرينبرغ  بطرسبرغ 
ألجــــل غــيــر مــســمــى، مـــا اضـــطـــر ســـكـــان املـــدن 
النائية للسفر إلى موسكو إلجراء املقابالت. 
ومـــــع تـــفـــاقـــم األزمــــــــة حـــــول تــســمــيــم الــعــمــيــل 
املزدوج الروسي سيرغي سكريبال، وتوجيه 
الواليات  قــررت  إلــى موسكو،  االتهام  أصابع 
املتحدة طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا تضامنا 
مع بريطانيا، لترد روسيا باملثل، إضافة إلى 
إغالق القنصلية العامة األميركية في سانت 
بــطــرســبــرغ، مــا قضى على جميع اآلمـــال في 
االنفراجة في أزمة العالقات في األفق املنظور. 

من حياة معظم  جــزءًا  الذكية  الهواتف  باتت 
 كثيرين باتوا مدمنني 

ّ
 املشكلة أن

ّ
الناس، لكن

ــارات بــالــصــوت  ــ ــعـ ــ عــلــيــهــا بـــمـــا فــيــهــا مــــن إشـ
ــــاج، فـــبـــات من  ــــجـ واإلشـــــــارة الــضــوئــيــة واالرتـ
املــســتــحــيــل تـــجـــاهـــل الـــرســـائـــل اإللــكــتــرونــيــة 
وتنبيهات تطبيقات التواصل وغيرها بحسب 
املتخصص. العلمي  ديــلــي«  »ساينس  موقع 
فــــــي دراســــــــــــة جــــــديــــــدة مــــــن جــــامــــعــــة »ســــــان 
ــادل أســـتـــاذا  ــيـــة يــــجــ ــيـــركـ فـــرانـــســـيـــســـكـــو« األمـ
الــتــربــيــة الــصــحــيــة إيـــريـــك بــيــبــر وريـــتـــشـــارد 
 االستخدام املفرط للهواتف الذكية 

ّ
هارفي، أن

يشبه اإلدمان على املخدرات وغيره. فاإلدمان 
الــســلــوكــي عــلــى اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
يبدأ في تشكيل اتصاالت عصبية في الدماغ 
يتعاطون  مــن  خــوض  لكيفية  مماثلة  بــطــرق 

التدريجي  اإلدمــان  »أوكسيكونتني«  الـ أدويــة 
على املواد األفيونية.

 اإلدمــان على وسائل 
ّ
باإلضافة إلى ذلــك، فــإن

التواصل االجتماعي قد تكون له نتائج سيئة 
على مستوى الروابط االجتماعية الحقيقية. 
وفي استطالع شمل 135 طالبًا من الجامعة 
 الطالب 

ّ
نفسها، توصل بيبر وهارفي إلى أن

الــــذيــــن اســـتـــخـــدمـــوا هـــواتـــفـــهـــم الـــذكـــيـــة أكــثــر 
الشعور بالعزلة،  أعلى من  حققوا مستويات 
والوحدة، واالكتئاب، والقلق. يشير األستاذان 
 الــــوحــــدة نــاتــجــة جــزئــيــًا عـــن عــواقــب 

ّ
ــى أن إلــ

استبدال التفاعل وجهًا لوجه بذلك الشكل من 
الــتــواصــل عبر وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
حيث ال يمكن تفسير لغة الجسد وغيرها من 
الوجاهية. للمقابالت  الــرمــزيــة  الخصائص 

الـــطـــالب   
ّ
إلــــــى أن ــًا  ــائـــي أيــــضــ ــنـ ــثـ الـ وتــــوصــــل 

أنفسهم تورطوا في مهام متعددة في الوقت 
نفسه، إذ كانوا باستمرار يدرسون ويأكلون 
بينما  الــدراســيــة  الــفــصــول  إلـــى  أو ينضمون 
النشاط  هـــذا  الــذكــيــة.  هــواتــفــهــم  يستخدمون 
املستمر ال يتيح غير قليل من الوقت للجسد 

والعقل للراحة وتجديد النشاط.
ــان الــرقــمــي  ــ ــ  اإلدمـ

ّ
يـــالحـــظ بــيــبــر وهــــارفــــي أن

لطمع  نتيجة حتمية  بــل  نحن،  ليس خطأنا 
الشركات التقنية ورغبتها في زيادة أرباحها، 
فكلما كانت هناك إشعارات أكثر استخدمت 
ــاح. يقول  ــ الــهــواتــف وقــتــًا أطــــول وزادت األربــ
واالرتجاجات،  اإلخبارية،  »اإلشــعــارات  بيبر: 
وغــيــرهــا مــن اإلنــــذارات فــي هواتفنا وأجــهــزة 
مجبرين  تجعلنا  بنا،  الخاصة  الكومبيوتر 

عــلــى الــنــظــر إلــــى أجــهــزتــنــا مـــن خــــالل إثــــارة 
التي  نفسها  أدمغتنا  في  العصبية  املسارات 
تنبهنا إلى الخطر الوشيك لحيوان مفترس، 

.
ً
كهجوم نمر مثال

رقميًا،  للمدمنني  أمــل  نــافــذة  الباحثان  يبقي 
»كما  إدمــانــهــم:  مــن  الشفاء  بإمكانهم   

ّ
أن هــي 

يــمــكــنــنــا أن نـــــــدرب أنـــفـــســـنـــا عـــلـــى تــخــفــيــف 
كــمــيــة الــســكــر الـــتـــي نــتــنــاولــهــا، عــلــى سبيل 
لنقلص  باملسؤولية  نتحلى  أن  يمكن  املــثــال، 
فــتــرة ارتــبــاطــنــا الــيــومــيــة بــالــهــواتــف الــذكــيــة 
واألجــهــزة الرقمية األخــــرى. الــخــطــوة األولــى 
 الشركات تمكنت من الوصول 

ّ
هي أن ندرك أن

لدينا  الــفــطــريــة  العصبية  االســتــجــابــات  إلـــى 
والتالعب بها«.

)عصام سحمراني(

إدمان 
الهواتف 

كالمخدرات

رلى المصري

في أحد التجمعات الفلسطينية، ثّمة »طبيب« يستغل األوضــاع الصحية 
ات )اللواتي تجاوزَن سّن الرابعة والستني( ليعطي رأيًا غير 

ّ
للنساء املسن

مستند إلى أّي تقارير أو فحوصات طبية ويجري تدخالت جراحية في 
ه جراح، ويجري جراحات للمصابات بسرطان 

ّ
عيادته. يّدعي هذا الطبيب أن

النساء، ويقنعهّن  ينتاب  الــذي  الخوف  الطبيب  الثدي. طبعًا، يستغل هذا 
بأّن التدخل الجراحي هو الحل الذي سوف يقضي على السرطان نهائيًا. 
هذا املقال ليس عن الطبيب، على الرغم من ضرورة إيقافه عن املمارسة 
وواقعهّن  لبنان  في  ات 

ّ
املسن النساء  عن  هو  بل  الصحة،  وزارة  قبل  من 

غير املستقر.
ات من دون النظر إلى تاريخهّن وتاريخ 

ّ
ال يمكن تقدير واقع النساء املسن

التمييز بحقهّن من قبل قوانني العمل واألحوال الشخصية والقوانني املدنية 
وغيرها. كيف يمكن أن نتوقع أن تصل النساء اللبنانيات اللواتي لطاملا 
تقاضنَي نصف ما يتقاضاه الرجل وكّن محدودات الحركة ومحرومات 
ــقــــرارات املــصــيــريــة الــتــي تــخــّص أجــســادهــن ومستقبلهّن  ــ ال مـــن اتـــخـــاذ 

وأسرهّن ومجتمعهّن إلى سّن التقاعد؟
الوصول إلى املعلومات والخدمات الصحية ما زال في حاجة أساسية إلى 
النساء بغض النظر عن أعمارهّن، ال سّيما الصحة اإلنجابية والجنسية. 
كذلك هي الحال بالنسبة إلى التعليم والوصول املتكافئ للفرص )فرص 
العمل والعلم والسفر وغيرها( وبالنسبة إلى حق التملك واإلرث وغيرهما.

املنتظر  الستاتوس  وبــني  الحالي  النساء  واقــع  إذًا بني  ها عالقة سببية 
ّ
إن

ات غائبات غالبًا عن املشهدية العامة في املساحات 
ّ
لشيخوختهّن. املسن

ني منفذًا اجتماعيًا 
ّ
العامة للمدن. من املحتمل أن يخلق بعض الرجال املسن

يعتمدَن  ات 
ّ
املسن النساء  لكّن  غيرها،  أو  القهوة  خــالل جلسات  من  لهم 

الدراسات  الخاص. وتشير إحدى  الحّيز  غالبًا على اآلخرين ويبقنَي في 
النساء  أّن  إلى  األكاديمي في عام 2017،  اوكسفورد  التي نشرها موقع 
نقص  ويعاننَي من  كبيرة،  بنسبة  مات 

ّ
متعل هّن غير  لبنان  في  ات 

ّ
املسن

أكثر  االكتئاب. وعليه، يصبحَن  النشاطات ومن  غذائي حاد ومن غياب 
عرضة إلى التعطيل الوظيفي من الرجال في العمر نفسه. بالتالي، تصبح 
ني أكثر حاجة إلى رعاية صحية 

ّ
النساء املسنات باملقارنة مع الرجال املسن

واجتماعية واقتصادية ووظيفية.
نسبة  والستني(  الخامسة  تــجــاوزوا  )الــذيــن  املسنون  ل 

ّ
يشك في مجتمع 

10 في املائة من سكانه )بحسب دائــرة اإلحصاء املركزي لعام 2012(، 
ال نجد أّي وجه إيجابي للشيخوخة، في حني تنعدم املشاريع أو البرامج 
ــارة إلـــى أّن الــبــرامــج  ــ ــني ودعــمــهــم. تــجــدر اإلشـ

ّ
املــخــصــصــة لــرعــايــة املــســن

ني( تبقى قاصرة إذا لم تأخذ 
ّ
ات )واملسن

ّ
واملشاريع التي تستهدف املسن

بعني االعتبار واقع النساء والفتيات بطريقة شمولية من دون االقتصار 
على إجراءات التضميد.

)ناشطة نسوية(

كبيرات السن في لبنان

تاء تجربة

تزايدت الشكاوى 
ضد الشرطة 

)العربي الجديد(

هل ثّمة سجن سري في المكان؟ )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

السفارة األميركية في موسكو )العربي الجديد(
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ناصر السهلي

جــرت عربــات الهجرة معها، في 
األوطــان،  وتصحيــر  تجريــف 
نخبــا ســورية كثيــرة، مــن تحــت 
ومزاريــب  التدميــر،  براميــل 
طلقــة،  مــن  بأكثــر  »االنتحــار«، 
حيــث  مطلــق«،  »والء  كإشــارة 
النفــس  مــن  اإلنســان  يتطهــر 
»األّمارة بالسوء«. وعلى امتداد 
املهاجــر، القريبة والبعيدة، ثمة 
بالجنســية  ليــس  ســوريون، 
علــى  كالقابضــن  فحســب، 
جمرات أحالم بوطن حر، بعيدا 
عــن التزويــر فــي ســؤال أبلــه عن 
»البديل«. هؤالء يحيون معاناة 
مزدوجــة: ليــس فقــط أن اإلبداع، 
علــى تخوم وطن يخنق بغازات 
أحالم توريث، بل وألن بعضهم 
اختــار أال يســير علــى الصــراط 
يصنــف  لألوهــام  املســتقيم 
اضطــرارا:  املرتحلــن  هــؤالء 
أكثرهــم  ومــا  وعمــالء.  خونــة... 
أن  قبــل  للقائــد«...  »الوفــاء  فــي 
ينقصوا محمد املاغوط وســعد 
أن  فقــط  ليــس  ونــوس.  اللــه 
مســتويات  بــكل  الديكتاتوريــة، 
العــرب،  لهــؤالء  أرادت  هرمهــا، 
للهجــرة،  اليــوم  املضطريــن 
االختيار بن السكون/ الخنوع، 
الجلــوس علــى  أو  فــي بالدهــم، 
ناصيــة طريــق تمجيــد »القائــد 
األبــدي«  و»امللهــم  الخالــد« 

و»املعلم األول«.
بــل »القائــد«، بتحكمــه بــأدوات 
لديــه  اإلخضــاع،  وســياط 
أخــرى،  »رقيقــة«  اختيــارات 
يفهــم  ال  التــي  زنازينــه،  فــي 
جالدوهــا، الضحايــا أيضــا لكل 
األول«،  »املعلــم  تخلــف  علــوم 
فارقــا بــن االنتمــاء للوطن، بكل 
حتــى  ُيلــون  ووالء  تفاصيلــه، 
الهواء، بأدوات نصب واحتيال، 
فــي  ليختــزل  زاهيــة،  بألــوان 
كان  وإن  األبويــة،  »ســيادته« 
أصغــر بكثير من ميشــيل كيلو، 
علــى ســبيل املثــال، حــن يطلــب 
يــروي  أن  ضحيــة  جــالد  منــه 
ولــد  صغيــر،  لضحيــة  قصــة 
الســجن،  جــدران  خلــف  وكبــر 

بمعية »القائد الخالد«. 
فــال يتبقــى من خيار إال الهروب 

الجماعي الكبير!

الهروب 
الجماعي 

الكبير

نشاط ثقافي متنوع في ألمانيا )فرانس برس(

تعتقد روزا ياسين أن اللغة هي مفتاح الدخول 
إلى الثقافات وفهمها. واالطالع على ثقافات 
الناس وطرائق عيشهم وحكايات اآلخرين بوابة

رائد وحش: اللغة الثانية أكثر من كونها وسيلة 
األم  للغة  فحٌص  كذلك  هي  واتصال،  تثّقف 

فتصبح اللغة الثانية نوعًا من ينبوع لألساليب

ولست  اللغة  لتعلم  جــاهــدة  أسعى  خــالــد: 
بل  بالتعلم،  ــزام  ــ اإلل بمسألة  هنا  مشغولة 
مشغولة بامتالك أفق جديد للمعرفة. وهذا 

لن يؤثر في لغتي األم التي أعشق

بالنسبة  كبيرًة  إشكاليًة  »تمثل  اللغة  درويــش: 
الكاتب  لــالجــئ  وبالنسبة  عــمــوًمــا،  لــالجــئ 

خصوًصا

برلين ـ غالية شاهين        
       خضر اآلغا

األملانــي  املنفــى  دفــع 
األدبــاء  مــن  الكثيــر 
الســورين  والباحثــن 
والفلسطينين إلى معاودة النظر في 
والفنيــة  اإلبداعيــة  املمارســات  أدوات 
منــاخ جديــد عليهــم،  فــي  والجماليــة 
بدون أن تغيب ســورية وفلســطن عن 
البــال، فهمــا الجــرح الــذي ينــز كل يوم 
وكذلــك  تختلــف،  أحوالهــم  لكــن  دمــا. 

اهتماماتهم ومشاريعهم.
الكاتبــة والروائيــة روزا ياســن  تــرى 
فــي  الوجــود  بــن  الفــارق  أن  حســن، 
يكــون  »قــد  األملانــي  واملنفــى  الوطــن 
يعنــي  الكتابــة،  إال  الصعــد  كل  علــى 
أن تكــون الجئــا فــي بلــد جديد يفرض 
الجديــدة  الثقافــة  تعــرف  أن  عليــك 
البشــر،  وأمزجــة  والقوانــن  واللغــة 
لكــن  الغريبــة،  املــدن  روح  تفهــم  وأن 
 ،

ّ
فــي الكتابــة الكاتــب كاتــب أينمــا حــل

ورصيــده  والتجــارب  الذاكــرة  زاده 
الثقافــي واللغــوي، خصوصــا أننا في 
عصــر اإلنترنــت، أي أنــه يمكن للكاتب 
تجــارب  علــى  لعــا 

ّ
يط أن  الكاتبــة  أو 

وينشــرا  اآلخريــن  الكتــاب  وكتابــات 
كتاباتهمــا أينمــا كانــا. أمــا بالنســبة 
بلــدي  فــي  عيشــي  يكــن  فلــم  إلــي، 
أســهل بكثيــر مــن عيشــي فــي املنفــى، 
حــن كانــت البــالد ال تــزال فــي قبضــة 

الديكتاتور«. 
وعن املنفى تضيف حسن »فيه تفقد 
واألصدقــاء،  األمكنــة  روح  ككاتــب 
تكتســب  ولكنــك  العيــش،  وألفــة 
علــى  وتتعــرف  جديــدة  معــارف 
كمــا  داخلهــا،  مــن  جديــدة  ثقافــات 
لتفاصيــل  تهتــم  أال  معنــى  تتلّمــس 
تؤمنهــا  التــي  الصغيــرة  العيــش 
الحيــاة األوروبية لك، تلك التفاصيل 
التــي كنــت تســتهلك مــن أجلهــا جزءًا 

كبيرًا من وقتك في سورية«.
جامعتــي  فــي  األســتاذ  يــرى  بينمــا 
الكاتــب  وأيسن-ديســبورغ،  كولــن 
»علــى  أنــه  درويــش،  الديــن  حســام 
ال  ســورية،  فــي  الوضــع  مــن  العكــس 
رقابــة أمنيــة اســتبدادية قمعيــة هنــا. 
وهــذا يعنــي امتــالك الحريــة وتحّمــل 
مــا  خصــوص  فــي  املســؤولية  كامــل 
كانــت  ســورية  فــي  الكتابــة  أكتبــه. 
العربــي عمومــا  القــارئ  إلــى  موجهــة 
فقــد  هنــا  أمــا  خصوصــا،  والســوري 
ل  أصبــح القــارئ االفتراضــي أو املتخيَّ
القــارئ  ــا، 

ً
وأحيان ــا 

ً
أيض يتضمــن، 

العربــي املقيــم فــي »الغــرب« والقــارئ 
فــي  والعمــل  والكتابــة،  الغربــي. 
املجــال الثقافــي أو اإلعالمــي العربــي، 

العمــل  إلــى  منــه  الهوايــة  إلــى  أقــرب 
االحترافــي؛ فاملــردود املــادي مــن هــذا 
 بتكاليف 

ً
ا مقارنــة العمــل ضعيــف جــّدً

ظــروف  أن  كمــا  أملانيــا،  فــي  الحيــاة 
اللجــوء، ومحاولــة االندمــاج فــي هــذا 
البلــد، وتطبيــع العالقــة معــه، كل ذلــك 
 أو شــبه كامــٍل، 

ً
ــا كامــال

ً
يتطلــب تفرغ

 )كبيــًرا( للكتابــة 
ً

بمــا ال يفســح مجــاال
 

ً
والعمــل فــي ميــدان الثقافــة. فأنــا مثال
اضطــررت، فــي بدايــة مرحلــة اللجــوء، 
ــا شــبه 

ً
إلــى التوقــف عــن الكتابــة، توقف

كامٍل، ملدة عامن تقريًبا«.

بين زمنين ومكانين
مــن ناحيتــه، يعتبــر الكاتــب والشــاعر 
معانــاة  »الكتابــة  أن  وحــش  رائــد 
 عالقة 

ً
ومكابدة أينما كانت. هي أصال

خاصة مع األلم اإلنساني، نبحث بها 
ــب فــي أســراره. أمــا 

ّ
فــي تاريخــه وننق

أنــك كاتــب الجــئ، بمــا يعنيــه ذلــك مــن 
ق بن مكانن، وزمنن 

ّ
أنــك غريــب معل

ــا، فهــذا يضيــف إلــى مــا تحملــه 
ً

أيض
عالقتــك  يحكــم  ــا  رثائّيً إحساًســا 
ملاريــو  قديًمــا  ــا  رأّيً قــرأُت  بالعالــم. 
بارغــاس يوســا، يعــود إلــى حقبة كان 
ــا، يقــول بأنــه كلمــا ابتعــد  فيهــا منفّيً
بــَرَدت  الالتينيــة  أميــركا  عــن  املــرء 
السياســة فــي حياتــه. بالنســبة إلينــا، 
خصوًصــا  اليــوم،  الالجئــن،  نحــن 
خروجهــم  جــاء  الذيــن  ســورية،  مــن 
مــع انتشــار هائــل لوســائل التواصــل؛ 
تبــرد  أن  السياســة  نــار  تســتطع  لــم 
فوهــة  فــي  بقينــا  بــل  تحتنــا،   

ً
لحظــة

البــركان، مــع إضافــة شــيء جديــد، هو 
أنــك تعيــش حصتــك اليوميــة مــن أملــك 

 بشعور من الذنب«.
ً
السوري مغلفة

فتــرة  فــي  لجــوءه  أن  وحــش  ويــرى 
حساســة مــن حياتــه، مــع بــدء نضــوج 
يعانــي  يجعلــه  الثقافيــة،  شــخصيته 
»مــع أســئلة تخــّص واقــع حياتنــا فــي 
العالــم العربــي عموًمــا، ولكــي أفهمها 
كمــا يجــب، ومــن ثــم أعّبر عنها بشــكل 
الئــق بكتابــات الحقــة؛ وجــدُت نفســي 
فــي  عربيــة  كالســيكيات  إلــى  أعــود 
يفعلــه  مــا  بــن  مــن  والتاريــخ.  الفكــر 
ــه يرغمــك علــى أن تنجــز 

ّ
املنفــى بنــا أن

ا للذات«.
ً
تعريف

الشرطي الرقيب والغربة
الســورية  الفلســطينية  الكاتبــة  أمــا 
إلــى  يســتند  فرأيهــا  خالــد،  نعمــة 
تجربتهــا املتكــررة مــع حالــة اللجــوء، 
»جاليات« إن »الكاتب كاتب  إذ تقول لـ
أينمــا حــل فــي الجغرافيــا، لكــن ســمة 
اللجوء التي وســمت الكاتب هي ربما 
الفلســطينية  وأنــا  فرقــا.  يصنــع  مــا 
التــي عاشــت في ســورية، لــي األقدمية 

الجئــة«.  الصفــة..  بهــذه  بوســمي 
وبالنســبة إلــى خالــد فإنهــا لــم تعــش 
الســوري  لجوئهــا  فــي  كبيــًرا  ــا 

ً
فرق

فــي  املفاهيــم  مــن  »فالكثيــر  األول، 
املجتمــع الســوري هــي نفســها تقريبــا 
ا، 

ً
التــي درج عليهــا آبائي وأجدادي. إذ

ال غربــة كمــا التــي أعيــش اآلن. خاصــة 
إلــى  وتطلعــت  وتعلمــت  ولــدت  أننــي 
الكتابــة فــي ســورية، وفلســطن التــي 
شــغلتني كتابيــا ليســت ســوى ذاكــرة 
ملــن عرفهــا، وكنــت أمتح منهــا ما أريد 

أن أشتغل عليه«.
أخذهــا  اللجــوء  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
نعمــة  انشــغاالت  فــإن  أملانيــا،  نحــو 
خالــد، كمــا تصفهــا، »تتمحــور حــول 
وأجهــد  كتابيــا.  الســورية  ذاكرتــي 
جــرح  كمــا  طازجــة  الذاكــرة  تكــون  أن 
حالــة  مــن  الرغــم  فعلــى  اللجــوء. 
االنفتــاح وعــدم الخــوف مــن املحرمات 
فــي الفضــاء الجديــد، ومســاحة حريــة 
فــي  القابــع  الشــرطي  أن  إال  الكتابــة، 
خوفــي مــن مقــص رقيب هنــاك، ما زال 
قابعا فّي، ينبعث كلما تجاوزت خطا 

أحمر في الحرام الكثير هناك«.

إشكالية اللغة 
»تمثــل  اللغــة  فــإن  درويــش  بحســب 
 بالنســبة إلــى الالجئ 

ً
 كبيــرة

ً
إشــكالية

 - الالجــئ  إلــى  وبالنســبة  عموًمــا، 
إلــى  فباإلضافــة  خصوًصــا.  الكاتــب 
ضرورة تعلمها، عليه أن يقرر مســألة 
العربيــة  باللغــة  بالكتابــة  االســتمرار 
)فقــط( و/ أو البــدء بمحاولــة الكتابــة 
 
ٌ
مهمــة مســألة  وهــذه  أجنبيــٍة.  بلغــٍة 
ولهــا نتائــج كبيــرة ومؤثــرة في حياة 
الشــخص عموًما، وفي حياته املهنية 
أحــاول  ولهــذا  خصوًصــا.  وكتابتــه 
التوفيق بن أكثر من أمٍر/ لغٍة: العمل 
وتعلــم  اإلنكليزيــة،  باللغــة  والكتابــة 
األملانيــة وإتقانهــا، واســتمرار الكتابة 
باللغــة العربيــة. ولــكل لغــٍة ضرورتها 
الوحيــدة  فاللغــة  وامللحــة.  الخاصــة 
ــا فــي  التــي يمكننــي العمــل بهــا حالّيً
اإلنكليزيــة؛  هــي  األملانيــة  الجامعــات 
ضــروريٌّ  األملانيــة  اللغــة  وتعلــم 
اللغــة  أمــا  ؛ 

ً
واضحــة أظنهــا  ألســباٍب 

العربية فهي »حبي األول واألخير«.
فــي املقابــل تــرى روزا حســن »أن فهــم 
البــالد الجديــدة وأمزجــة أهلهــا حافــز 
اللغــة،  ــم 

ّ
لتعل إلــي  بالنســبة  رئيســي 

الــذي  املجتمــع  خــارج  أبقــى  أال  أي 
قدمــت إليــه وأجبــرت علــى املكــوث فيه 
هــي  فاللغــة  معــروف.  غيــر  أجــل  إلــى 
مفتاح الدخول إلى الثقافات وفهمها. 
االطــالع علــى ثقافــات النــاس وطرائق 
عيشــهم وحكايات اآلخرين وأســاليب 

تفكيرهم يغني الكتابة جدًا«. 

جاليات
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MEDIA

»يوتيوب« تفشل في مكافحة 
المحتوى المتطرف

األميركيون ينقلبون ضد شركات 
التكنولوجيا: نعم للتنظيم 

القاهرة ـ نادين ثابت

انتشــرت أخيــرًا صفحــات عدة علــى مواقع 
باللغــة  تهتــم  االجتماعــي،  التواصــل 
جمهــور  وتعــّدى  وقواعدهــا،  العربيــة 
يؤكــد  مــا  اآلالف،  مئــات  الصفحــات  تلــك 
قواعدهــا  وتعلــم  باللغــة  االهتمــام  تزايــد 
املبــادرات  تلــك  أبــرز  ومــن  الصحيحــة. 
مبــادرة »نحــو وصــرف« التــي يتحــدث لنا 
مؤسســها، محمــود عبدالــرازق جمعة، عن 

أسباب نجاح تلك املبادرات.

 االهتمام بتعلم اللغة العربية؟
ً

¶ هل عاد فعل
نعم، بنســبة ما، خاصة مقارنة بالسنوات 

الخمس أو العشر املاضية.

¶ وملاذا زاد االهتمام من وجهة نظرك؟
محبــي  بعــض  أن  األول  ســببان:  هنــاك 
ســهلة  وســيلة  وجــدوا  العربيــة  اللغــة 
االجتماعــي،  التواصــل  )وســائل  لنشــرها 
والســبب  اإللكترونيــة(.  والتطبيقــات 
الثانــي أن مــن كان يجــد صعوبــة وتعقيــًدا 
فــي التعليــم الرســمي، وجد وســيلة ســهلة 

ي اللغة.
ِّ
لتلق

¶ تقصد وســائل التواصل االجتماعي والشــرح 
املبسط؟

نعم، وإمكانية االختيار وتنوع الوســائل، 
عبــر  املمــل،  الواحــد  املنهــج  عــن  بعيــًدا 
لعشــرات  يشــرح  خفيــف«  »دمــه  شــخص 
ووجــود  نفســها،  اللحظــة  فــي  اآلالف 
شــخص مــدرك دقائــق اللغــة واحتياجــات 
النــاس الحقيقيــة في اللغة، ولو لم يكونوا 
ــا 

ً
وأيض إليهــا.  يحتاجــون  أنهــم  مدركــن 

موضوعــات  علــى  يركــز  شــخص  وجــود 
محــددة تكــون هــي املهمة في دراســة اللغة 
غيــر  واملوضوعــات  الحشــو  عــن  بعيــًدا 

املهمة وال املفيدة.

م عبر 
ُّ
¶ ومــا الفــرق بــن التعليــم التقليــدي والتعل

الوسائط اإللكترونية؟
املعادلــة املعكوســة التــي حدثــت بالنســبة 
فــي  أنــه  بمعنــى  العلــم،  طــالب  عــدد  إلــى 
العــدد  يزيــد  عندمــا  املدرســية  الفصــول 
فــي  ولكــن  ا،  ســلبّيً ــًرا 

ِّ
مؤث ذلــك  يكــون 

زيــادة  تكــون  التواصــل  مواقــع  صفحــات 
ا.  ًرا إيجابّيً

ِّ
العدد مؤث

كما أن إمكانية التفاعل الشــديد واملســتمر 
املعلومــة  الواحــدة، يجعــل  املعلومــة  علــى 
ا إمكانية الخالف 

ً
شديدة الوضوح. وأيض

وحتــى  الصفحــة،  صاحــب  ــم، 
ّ
املعل مــع 

ــا.  اتهامــه بالجهــل، وقــد يكــون ذلــك حقيقّيً
وهــذا الخــالف بهذه الطريقة غير وارد في 

املدارس.

منوعات

¶ دعنــا نُعــد إلــى ســبب االهتمــام باللغــة العربيــة 
.

ً
أصل

وجايــة«،  »رايحــة  الحكايــة  أن  الحقيقــة 
 

ً
بمعنــى أن الســؤال األدق هــو: ملــاذا أصــال

قلــت،  كمــا  االهتمــام  عــدم  االهتمــام؟  عــدم 
ــة 

ّ
واململ الجامــدة  املناهــج  بســبب  كان 

وغيــر املرتبطــة بالواقــع، واملدرســن غيــر 
لن. اآلن أصبح لهذه األســباب بدائل  املؤهَّ

على اإلنترنت، فعاد االهتمام. وأضيف أن 
ى تلــك األســباب أن معظــم الوظائف  مــا قــوَّ
، فأصبــح البحــث عــن 

ً
 أجنبيــة

ً
تطلــب لغــة

.
ً

قوة اللغة العربية قليال

¶ هــل تعتقــد أن للتغريــب دوًرا فــي تراجــع اللغــة 
العربية؟

املؤامــرة.  التغريــب أشــبه بنظريــة  مســألة 

ضعيفــة  املناهــج  تكــون  أن  يجــوز  ال 
وغيــر مرتبطــة بالواقــع، وأال يكــون العلــم 
الجيــدة،  للوظائــف  ا 

ً
ــْرط

َ
ش بالعربيــة 

نحــن  عندنــا  األزمــة  »تغريــب«.  نقــول  ثــم 
أن  وأعتقــد  كلــه.  التعليمــي  النظــام  وفــي 
التغريــب حالــة داخليــة عنــد األفــراد، فلــو 
كانــت حقيقيــة بذلــك املعنــى وباالنتشــار 
ــل لهــا، فلــن تجــد أي اهتمــام باللغــة  املتخيَّ
ــت لهــا صفحــات. 

َ
طِلق

ُ
العربيــة، وال كانــت أ

 »نحــو وصــرف« عمرهــا 
ً

وصفحتــي مثــال
مــن ســنتن ونصــف، وتضــم تقريًبــا  أقــل 
226 ألف شخص، وتوجد صفحات أخرى 
فيهــا مئــات اآلالف، مثــل صفحــات »اكتــب 
اللغــة  و»قواعــد  لغتــك«  و»صّحــح  صــّح« 
العربية«...، وهذا يؤّكد أن كثيرين يحبون 

اللغة العربية، ليسوا فقط مهتّمن بها.

¶ وما الفئات التي تتابع الصفحة؟
كبيــر،  اختــالف  العمريــة  الفئــات  فــي 
فيوجــد تالميــذ فــي اإلعدادية، وأشــخاص 
هــي  الكبــرى  الفئــة  وبالطبــع  متقاعــدون، 

الشباب.

العربيــة  باللغــة  الشــباب  اهتمــام  تعتبــر  أال   ¶
غريبًا؟

ليــس غريًبــا؛ عندمــا تقضــي عمــرك تكــره 
ثــم  ــًدا، 

َّ
معق ا 

ً
شــيئ وتراهــا  العربيــة  اللغــة 

تجــد مــن يعرضهــا لــك بسالســة وإدهاش، 
تقضــي  عندمــا   

ً
مثــال ســتهتّم.  فبالتأكيــد 

عمرك تقول »ُجرم ســماوي« دون أن تربط 
بينــه وبــن »الُجــرم« بمعنــى الجريمــة، ثــم 
يأتــي شــخص فيشــرح لــك األمــر ويخبــرك 
أن ما في الســماء هو »ِجْرم« بكســر الجيم، 
فبالتأكيــد ســتهتّم. باإلضافــة إلــى وجــود 
صفحات تصنع »كوميكس« لتعليم اللغة 
العربيــة، مثــل صفحــة »كبســوالت لغويــة« 

ملحمود موسى.

ــا فــي أن حديثنــا حــول اللغــة 
ً

¶ أال تــرى تناقض
العاميــة  مــن  ــا 

ً
ألفاظ تســتخدم  وأنــت  العربيــة، 

املصرية؟
قبــل  مصريــن  إحنــا  تناقــض.  أي  أرى  ال 
اللغــة  اســمها  لغــة  لينــا  عــرب،  نكــون  مــا 
والــذال  الثــاء  فيهــاش  مــا  لغــة  املصريــة، 
قواعــد  ليهــا  لغــة   .

ً
مثــال والضــاد  والظــاء 

نعــرف.  مــا  غيــر  مــن  ورثناهــا  مختلفــة، 
املصريون أكيد يعني كانوا بيتكلموا قبل 
دخــول العــرب مصــر. وال يعيبنــي أبًدا أني 
أستعمل لغتي األم، قبل ما أستعمل اللغة 
العربية. واللغة املصرية القديمة معروفة، 
وكانــت أعلــى مراحــل تطورهــا هــي اللغــة 
القبطيــة، وكانــت في املاضــي لغة منطوقة 
غير مكتوبة، عشان كدا بننطقها دلوقتي، 

وبنكتبها بالحروف العربية.

تضم صفحة 
»نحو وصرف« نحو 

226 ألف متابع

واشنطن ـ العربي الجديد

مــن  املزيــد   
ّ
ســن فــي  األميركيــون  يرغــب 

شــركات  عمــل  علــى  التنظيميــة  اإلجــراءات 
واإلســناد  املائــة(،  فــي   83( التكنولوجيــا 
املحتــوى  عــن  القانونيــة  املســؤولية  إليهــا 
فــي   84( الخاصــة  منصاتهــا  علــى  املنشــور 
حــاالت  فــي  أشــد  عقوبــات  وفــرض  املائــة(، 
الســتطالع  وفقــا  الخصوصيــة،  انتهــاك 
أجرته مؤسســة »هاريس إكس« شــمل 2500 
حاليــا  يحميهــا  الشــركات  أن  علمــا  بالــغ، 
القســم »230« مــن »قانــون آداب االتصــاالت« 

األميركي من املالحقة القانونية.
فــي  املشــاركن  مــن  املائــة  فــي   53 ورأى 
االســتطالع أن القطاع التكنولوجي يجب أن 
يخضع للتنظيم من قبل الحكومة الفدرالية 

على طريقة املصارف الكبيرة.
العــام  الــرأي  فــي  تغيــرًا  تمثــل  األرقــام  هــذه 
األميركي، بعدما رأى 49 في املائة فقط منهم 
أن القطــاع التكنولوجــي يحتــاج إلى تنظيم، 
نوفمبر/تشــرين  فــي  مماثــل  اســتطالع  فــي 
االســتطالع  أن  خاصــة   ،2017 عــام  الثانــي 
األخيــر أجــري مباشــرة بعــد جلســة اســتماع 
أمــام  زوكربيــرغ،  مــارك  التنفيــذي،  املديــر 

الكونغرس األميركي، األسبوع املاضي.
يــرون  ال  األميركيــن  أن  النتائــج  وأظهــرت 

املائــة  فــي   66 محايــدة؛  منصــة  »فيســبوك« 
مــن املشــاركن اعتبروهــا مؤسســة إعالميــة 
تمنــح محتــوى معينــا أولويــة علــى حســاب 
محتوى آخر، وأكد 55 في املائة منهم وجود 
أدلــة علــى تحيزهــا السياســي وممارســتها 
الرقابة، ووجهة النظر هذه أكثر انتشارًا بن 
مؤيدي »الحزب الجمهوري« )70 في املائة(.

وتصــدرت »فيســبوك« قائمة أســوأ املنصات 
لناحيــة االهتمــام بخصوصية املســتخدمن 
تبعتهــا  الشــخصية،  معلوماتهــم  وحمايــة 
عمــا  املشــاركون  ُســئل  وعندمــا  »تويتــر«. 
الصحــة  مــن  حســنت  الشــركات  كانــت  إذا 
العقليــة للمســتخدمن، حصلــت »فيســبوك« 
علــى النتائــج األســوأ، إذ أبــدى 41 فــي املائــة 
مــن املشــاركن عــدم موافقتهــم علــى الفكــرة، 

مقارنة بـ 32 في املائة لـ »تويتر«.
فــي األســبوعن األخيريــن من شــهر مارس/

آذار املاضي، تورطت »فيسبوك« في قضايا 
تتعلــق باألمــن والخصوصيــة، بعدمــا تبــن 
حصــول »كامبريــدج أناليتــكا« على بيانات 
87 مليــون مســتخدم فــي 2014، رغــم أن 270 
ألــف مســتخدم فقــط حملــوا التطبيــق الــذي 
ظهــرت  كمــا  البيانــات.  إلــى  الوصــول  أتــاح 
قبــل  مــن  البيانــات  هــذه  باســتخدام  مزاعــم 
دونالــد  الحالــي  األميركــي  الرئيــس  حملــة 
تنكــر  أناليتــكا«  »كامبريــدج  أن  إال  ترامــب، 

بتصاعــد  املزاعــم  هــذه  وتســببت  األمــر. 
الضغــط علــى زوكربيــرغ الــذي كان يواجــه 
األميركيــن  املشــرعن  مــن  انتقــادات   

ً
أصــال

حــول دور »فيســبوك« فــي التدخــل الروســي 
فــي  األخيــرة  الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
زوكربيــرغ  وُدعــي  املتحــدة.  الواليــات 
األميركــي  الكونغــرس  أمــام  املثــول  إلــى 
وسياســين أوروبيــن. وبينمــا وافــق علــى 
تقديــم األدلــة فــي الواليــات املتحــدة وحضــر 
جلســات اســتماع فــي وقــت ســابق مــن هــذا 
مــن  طلبــات  اآلن  إلــى  قــاوم  أنــه  إال  الشــهر، 

البرملان األوروبي والنواب البريطانين.

مؤسس صفحة »نحو وصرف« محمود عبدالرازق جمعة )العربي الجديد(

)Getty/جاستن سوليفان(

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

اســتمرار  عــن  األميركيــة  إن«  إن  »ســي  شــبكة  أجرتــه  اســتقصائي  تحقيــق  كشــف 
انتشــار اإلعالنــات علــى قنــوات تابعــة للمتطرفن على موقع تبــادل مقاطع الفيديو 
عمالقــة  بينهــا  شــركة ومؤسســة،   300 مــن  أكثــر  أن  التحقيــق  ووجــد  »يوتيــوب«. 
التكنولوجيــا ووســائل اإلعــالم والــوكاالت الحكوميــة، بثــت إعالنــات عبــر قنــوات 
»يوتيــوب« تشــجع القوميــن البيــض والنازيــن، والبيدوفيلين ومؤيــدي نظريات 

املؤامرة ومروجي الدعاية لكوريا الشمالية.
وأشــار التحقيــق إلــى أن شــركات عمالقــة، مثــل »أديــداس« و»أمــازون« و»فيســبوك« 
و»نيتفليكس« وغيرها، قد مولت من دون علمها هذه القنوات عبر اإلعالنات التي 

»غوغل«، مالكة »يوتيوب«. دفعت مقابلها لـ
ليس هذا فقط، بل أظهر التحقيق أن من بن هذه اإلعالنات خمســة تابعة لوكاالت 

حكومية أميركية، مثل وزارة النقل ومراكز السيطرة على األمراض.
فــي املقابــل، أكــدت العديــد مــن هــذه الشــركات لشــبكة »ســي إن إن« أنهــا لــم تكــن على 
دراية بأن إعالناتها قد ُوضعت على هذه القنوات، وأنها تعمل على حل هذا املشكل. 
وهــي ليســت املــرة األولــى التي تضــع فيها اإلعالنات املتطرفــة »يوتيوب« في مأزق، 
مــا أثــار تســاؤالت حــول حقيقــة قــدرة »يوتيــوب« علــى حمايــة اإلعالنــات ونزاهــة 
العالمــات التجاريــة بشــكل كاٍف، ومــا إذا كانــت أنظمتهــا اآلليــة تعنــي أن املعلنــن 

ضن ملثل هذه املشاكل.  سيظلون دائما معرَّ
 إعالناتهــا علــى املنصــة، لكــن ذلــك كان 

ً
وبعــد أزمــات ســابقة، أوقفــت شــركات فعــال

مؤقتــا، ثــم عــادت إلتمــام تعاونهــا كمــا فــي الســابق. وكان االتحــاد األوروبــي قــد 
طالــب الشــركات التكنولوجيــة )فيســبوك، غوغــل، تويتــر، يوتيــوب( بإزالة املحتوى 
اإلرهابي املتطرف عن منصاتها، بعد ســاعة فقط من اإلبالغ عنها، مهددًا بتشــريع 
جديــد شــامل. ونشــر االتحــاد األوروبــي، فــي مــارس/آذار املاضي، مجموعة واســعة 
منح 3 أشــهر لتقديــم تقريــر 

ُ
مــن التوصيــات، وأوضــح أن شــركات التكنولوجيــا ســت

حول ما أنجزته لتحقيق هذا الهدف.

»نحو وصرف«: الصفحات اإللكترونية غلبت المناهج المملة

أخبار 
تقنية

حظرت منصة »تويتر« الشركة 
األمنية الروسية على شبكة اإلنترنت 

»كاسبرسكي« من اإلعالن عليها، 
بسبب مزاعم بأن ممارساتها التجارية 

تتعارض مع سياسات اإلعالنات التي 
تنص عليها المنصة ومخاوف 

من ارتباطها بأجهزة االستخبارات 
الروسية.

تستعد شركة »غوغل« إلطالق 
خدمة دردشة جديدة اسمها 

»تشات« Chat، ما سيوفر لمستخدمي 
»أندرويد« ميزات متطورة موجودة 

سلفًا في خدمات التراسل الشائعة 
مثل »آي مسج آبل« و»واتساب«، بعد 

محاوالت فاشلة عدة إلطالق تطبيق 
تراسل منافس.

أفادت شركة »آبل« بأن تعطل 
أحد مكونات عدد محدود من 

أجهزة »ماك بوك برو« 13 بوصة غير 
المزودة بشريط اللمس تسبب في 

تمدد البطارية المدمجة، الفتة 
إلى أنها ستوفر بديًال مجانيًا لهذه 

البطاريات في أنحاء العالم كافة، وال 
خطر على السالمة.

أعلنت منصة »يوتيوب« عن 
استعدادها لطرح المزيد من األدوات 

لمساعدة صنّاع الفيديو في 
كسب المزيد من المال، في محاولة 

لمعالجة شكاواهم من سياسات 
تحقيق الدخل التي أقرتها في وقت 

سابق من العام الحالي. األدوات تطرح 
للتجريب في أبريل/نيسان الحالي.

تتنــوع اهتمامــات المتابعين على مواقع التواصل االجتماعي في مجاالت عدة، واللغة العربية ليســت اســتثناء. إذ إن صفحات عدة 
تضم آالف الساعين إلى تعلم أصول اللغة وقواعدها، وبينها »نحو وصرف«
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بالتمثيل،  طموحهما  وعـــن  نفسيهما،  عــن 
وتتوجهان بنادائهما للمخرجني املعروفني، 
الــذي  الفيديو  هــذا  فنيًا.  يتبنونهما  هم 

ّ
لعل

يعود تاريخ نشره إلى نهاية العام املاضي، 
مـــواقـــع  الـــجـــمـــهـــور ورواد  مــــن جـــــذب  تــمــكــن 
الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، لــتــتــالــى بـــعـــد ذلـــك 
وتحقق  وعــزة«،  »صفاء  الثنائي  فيديوهات 
املــزيــد مــن الــشــهــرة والــنــجــاح، حــتــى تخطت 
بعض الفيديوهات حاجز املليوني مشاهدة.

تقنية المهرج
تعتمد صفحة »صفاء وعزة« في فيديوهاتها 
بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى ردود فـــعـــل املــتــابــعــني 
ــن خــلــق  ومــــداخــــاتــــهــــم. لــيــتــمــكــن الـــثـــنـــائـــي مــ
الــكــومــيــديــا، يتيح للجمهور  نـــوع خـــاص مــن 
السخرية  إمكانية  الصفحة  يتفاعل مع  الــذي 
واملــــســــاهــــمــــة بـــتـــكـــريـــس الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة 
 عّرفتا عن نفسيهما بأنهما 

ْ
لصفاء وعزة؛ إذ

أريــاف مصر، تعمان في الخدمة  فتاتان من 

عمر بقبوق

املباشر  البث  فيديوهات  تحصد 
الــتــي تــقــوم الــفــتــاتــان املــصــريــتــان، 
 
َ
ــفــــاء وعــــــــزة، بـــنـــشـــرهـــا يـــومـــيـــا صــ
عــلــى صــفــحــة فــيــســبــوك، والـــتـــي تــحــمــل ذات 
التعليقات.  وآالف  املشاهدات  االســم، مايني 
استطاعت صفاء وعزة  وقــت قصير،  فخال 
أن تصبحا من أشهر نجوم مواقع التواصل 
في  وإنما  في مصر،  فقط  ليس  االجتماعي، 

العالم العربي.

البداية والنجاح
 املباشر األول لصفاء وعزة صدمة 

ّ
شكل البث

ــيـــديـــا«، حيث  لــــدى جــمــهــور »الـــســـوشـــيـــال مـ
ظهرتا في الفيديو دون أن تدركا ذلك وهما 
هما تعمان 

ّ
بأن عيان  تدَّ  

ْ
إذ العمل،  ثياب  في 

في املطبخ. فكانت إحداهما منهمكة بالجلي، 
واألخــــــرى تـــحـــاول اســتــكــشــاف جـــهـــاز الــبــث، 
ــا يــظــهــر عــلــى الــشــاشــة. لــتــتــفــاجــأ حينها  ومـ
ــة مــتــابــعــي الصفحة  ــادرة عــلــى رؤيــ ــ بــأنــهــا قـ
مـــن خـــال الــشــاشــة الــصــغــيــرة. فــتــقــفــان أمـــام 
بالتعريف  لتقوما  للشهرة،  بتوق  الكاميرا 

يوجد في القائمة 45 
شخصًا تقّل أعمارهم عن 

40 سنة

تكرس الصفحة 
الصورة النمطية تجاه 

أبناء األرياف المصرية

تحتفي التظاهرة هذه 
السنة بالمخرج عبد الرحمن 

بوقرموح

2223
منوعات

املــنــزلــيــة، وتــســعــيــان لــلــشــهــرة مـــن خــــال تلك 
الــفــيــديــوهــات، وتــجــهــان بالعديد مــن األمــور 
كاللغات والبرمجيات. وتدعيان بأن شخصًا 
آخر يدعى جمال هو من قام بإنشاء الصفحة 
الـــتـــي تــنــشــطــان عــلــيــهــا! وبـــذلـــك فــــإن صفحة 
»صفاء وعزة« تعتمد على تقنية معروفة في 
عالم الكوميديا، وهي تقنية »املهرج«، والذي 
 مـــا يـــرتـــدي الـــقـــنـــاع األضــــعــــف، ويــكــون 

ً
عــــــادة

بذلك  ليتمكن  القوة،  نطاق  في  األصغر  الرقم 

مـــن خــلــق الــكــومــيــديــا عـــن طـــريـــق امــتــصــاص 
ــردود املــفــاجــئــة والــذكــيــة التي  ــ الــســخــريــة، والــ
تــتــقــنــهــا الــفــتــاتــان. لــذلــك وقـــع املــتــابــعــون في 
حــيــرة مـــن أمـــرهـــم، وشــكــكــوا بــحــقــيــقــة صــفــاء 
ــتــــرض أنـــهـــمـــا مــمــثــلــتــان  وعـــــــزة، فــالــبــعــض افــ
ال  طريفني  نمطني  بـــأداء  تــقــومــان  محترفتان 
 أن للفتاتني فيديوهات تمثيلية 

ً
أكثر، وخاصة

سابقة بالشخصيات ذاتها لم تلق استحسان 
الــجــمــهــور. والــبــعــض اآلخــــر يــمــيــل لتصديق 
 
ً
ــهــمــا فعا

ّ
روايــــة صــفــاء وعــــزة، ويــؤمــنــون بــأن

املنازل،  خدمة  في  تعمان  بسيطتان  فتاتان 
وتــطــمــحــان إلـــى الــشــهــرة، وهـــي الـــروايـــة التي 
لــم ينكفئ الثنائي عــن تــكــرارهــا أمــام وسائل 
اإلعـــــام املــرئــيــة والــســمــعــيــة واملــكــتــوبــة الــتــي 

اهتمت باإلجابة عن تساؤالت الجمهور. 

لماذا يتابع الجمهور »صفاء وعزة«؟
ســواًء صدقنا روايــة الفتاتني الريفيتني أم لم 
نــصــدقــهــا، فـــإن نــســبــة املــتــابــعــة الــكــبــيــرة التي 
ــر يــدعــو  حــصــدتــهــا فــيــديــوهــات الــصــفــحــة أمــ
للدهشة حقًا وللتساؤل عن السبب الذي يدفع 
مــايــني الــغــربــاء لــزيــارة هــذه الصفحة بشكل 
يــومــي والــتــفــاعــل مــعــهــا. مــن املــمــكــن أن نفسر 
نجاح ظاهرة »صفاء وعزة« من خال الرغبة 
الـــتـــي تــــــراود نــســبــة كــبــيــرة مـــن رواد مــواقــع 
بالتعرف  املــدن  وأبــنــاء  الــتــواصــل االجتماعي 
عــلــى املــجــتــمــعــات والـــبـــيـــئـــات املــحــيــطــة بــهــم، 
يرغبون  فهم  منهم،  أدنــى  يعتبرونها  والــتــي 
ــاع على ثقافة األريـــاف دون االنــخــراط 

ّ
بــاالط

بــهــا. وتــضــمــن وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
لهم املحافظة على املسافة اآلمنة. ومن ناحية 
أخــــرى، فـــإن نــســبــة كــبــيــرة مــن رواد الصفحة 
يدخلون بهدف استعراض ثقافتهم وتقدمهم 
أمام الفتيات الريفيات، ليلعبوا دور اإلنسان 
الــغــربــي املــســتــشــرق، وذلـــك مــا يفسر الحديث 
ــلـــغـــات األجـــنـــبـــيـــة واالنـــفـــتـــاح  املــســتــمــر عــــن الـ

الحضاري.

الربح واستغالل الجمهور
منذ مــا يــقــارب األســبــوع، قــامــت صــفــاء وعــزة 
بـــنـــشـــر فــــيــــديــــو مـــخـــتـــلـــف مـــــن حــــيــــث الـــشـــكـــل 
املباشر وهما  البث  واملضمون، فظهرتا على 
الذين قاموا  املتابعني  تبكيان وتشتكيان من 
بـــإيـــصـــال فــيــديــوهــاتــهــمــا إلــــى ربــــة عــمــلــهــمــا، 
والــتــي قــامــت بـــدورهـــا بــطــردهــمــا مــن الــعــمــل، 
وطالبتا املتابعني أن يتواصلوا مع ربة العمل 
لتتمكنا  قــرارهــا،  عــن  بالعدول  يقنعوها  وأن 
من العودة للعمل الذي تحتاجانه، بسبب ما 
يترتب عليهما من مصاريف والتزامات مادية 
نشرهما  عــدم  عــن  وأعلنتا  حالهما.  ولضيق 
ألي فـــيـــديـــو جــــديــــد. حــيــنــهــا بـــــدأ الــجــمــهــور 
وازدادت  املسكينتني،  للفتاتني  دعــمــه  يظهر 
نسبة املشاهدات بشكل كبير بسبب الشحنة 
بعد  املشهد.  فــي  الكبيرة  العاطفية  الــدرامــيــة 
ــك الــفــيــديــو، بــثــت الصفحة  يـــوم واحــــد مــن ذلـ
ــــرف عــــن نــفــســه  فـــيـــديـــو لــشــخــص مـــجـــهـــول، عـ
املحتوى  تدعم  التي  الشركات  كمدير إلحــدى 
الرقمي، وأعلن عن تبنيه ملوهبة صفاء وعزة 
واستامه إدارة صفحتهما ونيته العمل على 
التسويق لهما بشكل أكبر. حينها تحدث عن 
والتزاماتهما  ماديًا،  الصعب  الفتاتني  وضــع 
مـــن خــال  ودعــمــهــمــا  ــرورة تشجيعهما  ــ وضــ
ــات  زيــــــادة عــــدد املـــشـــاهـــدات، ووضـــــع اإلعـــانـ
ــــى نــشــر  ــك عــــــادت الــصــفــحــة إلـ ــ فـــيـــهـــا. بـــعـــد ذلـ
ــاء وعــــــزة،  ــفـ فـــيـــديـــوهـــات بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف لـــصـ
وتضمنت تلك الفيديوهات إعان ملركز يعلم 
معلومات  بالفيديو  وأرفــق  اإلنكليزية.  اللغة 
تفيد بأنه تم خداع صفاء وعزة، ولم تتقاضيا 
دم بطريقة كوميدية 

ُ
أجرًا على اإلعان الذي ق

أن الصفحة  مبتذلة للغاية. وكل ذلك يوضح 
بــدأت تفكر باستغال شعبية »صفاء وعزة« 

للحصول على أرباح مادية.

A A

خليل العلي

الـــاجـــئـــني  الــــــرغــــــم مــــــن أن مــــخــــيــــمــــات  ــى  ــلــ عــ
ــنــــان تـــعـــتـــبـــر خــــزانــــًا  ــبــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني فـــــي لــ
للمبدعني واملـــواهـــب، إال أنــهــم ال يــجــدون من 
يــرعــاهــم ويــقــدم لــهــم الــدعــم فــي ظــل الــظــروف 
وكذلك  يعيشونها،  الــتــي  الصعبة  املعيشية 
العديد  تــفــرض عليهم  الــتــي  الــقــوانــني  بسبب 
من الصعوبات، ســواُء كان من ناحية العمل، 

أو حرية التنقل والحركة.

قوانين ضاغطة
من  فلسطيني  عــامــًا(،   24( اسماعيل شريدي 
قــريــة الــصــفــصــاف قــضــاء مــديــنــة صــفــد، يقيم 
في مخيم عني الحلوة لاجئني الفلسطينيني 
الرسم، وخــاض غمار  يهوى  لبنان(،  )جنوب 
ــد صـــعـــوبـــات في  الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، لــكــنــه وجــ
تنمية هوايته وموهبته، في لقاء مع »العربي 
الجديد« قال: »منذ ثاث سنوات تخرجت من 
مدنية،  هندسة  اخــتــصــاص  فــي  سبلني  كلية 
وألنني فلسطيني لم أجــد أي عمل في لبنان 

الهوية األميركّية   
َّ
إن القائمة، وقالوا  نزاهة 

فــي  مـــهـــًمـــا  تــلــعــب دوًرا  »الــــتــــايــــم«،  ـــة 
ّ
ملـــجـــل

ــه لو لم 
ّ
، أن

ً
اختيار األشخاص. وأكــدوًا مثا

ة، ملا وضع اسم مدير  تكن »التايم« أميركيَّ
تلفزيون »فوكس  الصحافّية في  الحوارات 
نــيــوز«، سيان هانيتي، أو العــب كــرة القدم 
هو   ،

ً
ــثـــا مـ هــانــيــتــي،  وات.  ج.ج.  املـــشـــهـــور، 

واحــــد مـــن أهــــّم صــانــعــي الـــــرأي املــحــافــظــني 
املقّربني من الحزب الجمهوري في الواليات 
ه ليس الوحيد بأي 

ّ
ة، ولكن حدة األميركيَّ

ّ
املت

حاٍل من األحوال، إذ يوجد غيره الكثيرون.
أّما وات، فقد جمع حوالي 37 مليون دوالر 
أثــنــاء فــتــرة اإلعـــصـــار الــضــخــم الـــذي ضــرب 

هيوسنت، وذلك ملساعدة املصابني. 
لكن، هل هو أمٌر كاٍف ألن يصبح أشخاص 
الــواليــات املتحدة  مــؤثــرون محليًا فقط في 
ــتــــوى كــل  ــلــــى مــــســ األمـــــيـــــركـــــّيـــــة، مـــهـــمـــني عــ
الــعــالــم؟ وأشـــار علماء اجــتــمــاع فــي جامعة 
 هـــذه 

ّ
ــى أن ــ »هــــومــــبــــولــــدت« فــــي بــــرلــــني، إلــ

»أمــيــركــا هي   
ّ
بــأن النظرة  تختصر  القائمة 

أميركا«،  العالم« و»العالم هو على هامش 
العالم«،  و»مــا هو مهم في أميركا مهم في 
العالم  إهمال كتل سكانية هائلة في  ويتم 
 على شيء 

ّ
العربي وشــرق آسيا. وهــذا يــدل

برلين ـ العربي الجديد

 
ً
مــن يــحــّدد مصير الــعــالــم؟ مــن يشّكل قــدوة

ومــثــااًل ُيــحــتــذى بــه ملــايــني الــبــشــر؟ مــن هو 
الشخص املحبوب أو املكروه أو املخيف في 
ة »التايم« األميركّية 

ّ
 العالم؟ تحاول مجل

ّ
كل

 عام، اإلجابة عن هذا السؤال، عن طريٍق 
ّ

كل
نــشــر تـــرتـــيـــٍب ألكـــثـــر الــشــخــصــيــات تــأثــيــًرا 
 مــهــمــة فـــي قائمة 

ُ
ــداث ــ فـــي الــعــالــم؟ ثــّمــة أحــ

 وردت فــي الــقــائــمــة أســمــاء 
ْ
هـــذه الــســنــة، إذ

أشخاص معينني، األمُر الذي شّكل مفاجأة 
 للكثير من الناس. 

ً
وصدمة

ــال، وجـــــود اســــم الــرئــيــس  ــثــ عــلــى ســبــيــل املــ
ــــب، أو الــرئــيــس  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ ــي، دونـ ــركــ ــيــ األمــ
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أو الرئيس 
الـــصـــيـــنـــي، شــــني جــــني بـــيـــنـــغ، أو دكـــتـــاتـــور 

كوريا الشمالية كيم جونغ أون. 
ــة 

ّ
املــعــايــيــر الــتــي تــخــتــار مـــن خــالــهــا املــجــل

أو  الــقــّوة  الشخصّيات، ال تعتمد فقط على 
امــتــاك مــصــادر الـــثـــروة ومــفــاتــيــح الــحــيــاة، 
وإنما على التأثير، بل والقدرة على ممارسة 
الناس.  أثــٍر عميٍق في حياة  التأثير، وتــرِك 
ة 

ّ
لكن، كــان مــن املــدهــش غياب أســمــاء معين

الروسي فاديمير  الرئيس  كاسم  عة، 
ّ
متوق

بــوتــني، أو اســـم الــدكــتــاتــور الــســوري بشار 
األســد، الــذي تسبب بتهجير املايني وقتل 
مئات اآلالف، واللذين يتحكمان بمصير كل 
الــشــرق األوســــط. كما لــوحــظ غياب  منطقة 
اســـم املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، 
ورئيس وزراء الهند نارندرا مودي، إذ كان 
هذان االسمان مدرجني في الصفوف األولى 

منذ قائمة عام 2016. 
ــــد انـــتـــقـــد خــــبــــراء فــــي مـــجـــال الــتــصــنــيــف  وقـ

فــتــوجــهــت لــلــعــمــل فـــي أحـــد املـــراكـــز الــتــجــاريــة 
العطلة  في مدينة صيدا بمهنة بائع وخــال 
الـــرســـم«. وأضــــاف:  األســبــوعــيــة أقــــوم بتعليم 
»أهوى الرسم منذ كنت صغيرًا، ولكن لم ألق 
االهتمام والتشجيع من األهل، وبدأت بتطوير 
نــفــســي إلـــى أن تــشــجــعــت أكــثــر وصــــرت أرســـم 
الفنانة  تقريبًا  عــام  منذ  لوحات، وشجعتني 
ــامـــي، كي  الــتــشــكــيــلــيــة الــتــونــســيــة فـــاطـــمـــة، سـ
أشارك في معارض مشتركة للفن التشكيلي«.

مقاومة االحتالل بالريشة
يــلــفــت شـــريـــد إلــــى أنــــه كــــان يـــرســـم رســـومـــات 
ــور بـــورتـــريـــه وطــبــيــعــة، حيث  ــ تــعــبــيــريــة وصـ
كـــان يستخدم أقـــام الــرصــاص وأقــــام ألـــوان 
على  ة  مبنيَّ رسوماته  تكن  لم  ولكن  الخشب، 
أســس علمية، وأكــثــرهــا كانت عــبــارة عــن نقل 
صــــور يـــشـــاهـــدهـــا، وبــــــدأت تـــزيـــد خــبــرتــه في 

تقنية الرسم بعد ذلك. 
وقال شريدي: »أحب رسم اللوحات التي تعبر 
عن القضية الفلسطينية وعن فلسطني بشكل 
أن إيصال رسالة من خال  أعتبر  عــام ألنني 
الفنون هو بحد ذاته مقاومة لاحتال وكذلك 
أولى  وكانت  قضيتنا،  بعدالة  العالم  لتذكير 
لوحاتي هي املسجد األقصى، وآخرها لوحة 
أكثر من 20 جنديا صهيونيا  تجسد اعتقال 
لــلــفــتــى الــفــلــســطــيــنــي فـــــوزي الــجــنــيــدي الـــذي 
بقي رافــعــًا رأســـه ولــم ينحن. كما أنــنــي أحب 
الرسم العصري بجوانبه كافة سواء عن املرأة 
وقـــوتـــهـــا، أو حــتــى الـــرســـومـــات الــرومــانــســيــة 

ولكن بقالب جديد«.
ــي مـــعـــرضـــني مــشــتــركــني،  ــدي فــ ــريــ ــرك شــ ــتــ اشــ
وهــو يطمح ألن يصل إلــى ما يطمح إليه في 
قناعته،  ـــه بحسب 

َّ
ألن التشكيلي،  الــفــن  مــجــال 

طــمــوحــه  يـــحـــقـــق  أن  يــســتــطــيــع  شـــخـــص  أي 
بــــاإلصــــرار والـــجـــد والـــعـــمـــل وبـــمـــســـاعـــدة من 
بــمــوهــبــتــه. ويــؤكــد  يــقــوم بتشجيعه ويـــؤمـــن 
ــه ال تــــوجــــد جــــهــــات فــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ـ

ّ
شــــريــــدي أن

تشّجع وتدعم الفنان التشكيلي الفلسطيني، 
وال تعتبر هذه الجهات املواهب الفلسطينية 

مــن أولــويــاتــهــا. وهـــذا السبب هــو الـــذي أخــره 
نوعا ما في تحقيق ما يصبو إليه من التقدم 
فـــي مــجــال الــفــن الــتــشــكــيــلــي، ألنـــه لــيــس لــديــه 
ــراء املــــــواد الـــخـــاصـــة بــالــرســم،  إمـــكـــانـــيـــات لـــشـ
الشهري  مدخوله  مــن  جــزء  القتطاع  فيضطر 
الـــــذي يــحــصــل عــلــيــه مـــن خــــال عــمــلــه كــبــائــع 

لشراء لوحات ومواد للرسم، وينقصه الكثير 
مـــن املـــــواد الــتــي يــحــتــاجــهــا. شـــريـــدي يــعــانــي 
ــا تــعــانــيــه أكـــثـــر املــــواهــــب الــفــلــســطــيــنــيــة في  مـ
مــخــيــمــات الــلــجــوء مـــن عـــدم اهــتــمــام الــجــهــات 
الــرســمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاملـــواهـــب الــتــي لها 

رسالة في مقاومة االحتال.

واحد فقط: »املركزية األميركية في التعامل 
ــــه من 

ّ
مـــع نــفــســهــا«. إذ أشــــار خـــبـــراُء إلـــى أن

غــيــر املــعــقــول أال يــتــم ذكـــر أي أحـــد مــســؤول 
عــن املــأســاة الــســوريــة، وخصوصًا الرئيس 
ــد الـــذي تسبب  الــســوري املــجــرم بــشــار األسـ
أكــثــر مــن 12 مليون إنــســان داخــل  بتهجير 
وخارج سورية، وقالوا: »إنه مثل أن تتحدث 
عن الحرب العاملية الثانية وتهمل هتلر!«.  

 االختيار هذه السنة، هو 
ّ
ووفقًا للمجلة، فإن

عًا ودقة من كل السنوات املاضية.  أكثر تنوُّ
كل ذلك يضع التقرير أمام حالة من الريبة  
والــشــك فــي بعض املــعــلــومــات الــتــي يستند 
إلــيــهــا بــعــض الــقــائــمــني أو الــنــافــذيــن ضمن 
االختيار حسب  يتّم  ولم  املجلة وخارجها، 
على  معينة،  عمرية  فئة  أو  محددة  منطقة 
ــــد فــي  ــــوجـ ــيــــة. ويـ ــاضــ ــنــــوات املــ خــــــاف الــــســ
 أعــمــارهــم عــن 40 

ّ
الــقــائــمــة 45 شــخــًصــا تــقــل

 املــمــثــلــة الــبــالــغــة من 
ً
 تــوجــد مــثــا

ْ
ســنــة، إذ

الــعــمــر 14 عـــاًمـــا مــيــلــي بــوبــي بــــــراون، كما 
توجد في القائمة 45 امرأة، وهو األمر الذي 

لم يكن موجوًدا من قبل. 
وثّمة مّيزة أخرى في هذه القائمة الجديدة، 
 النص القصير الذي يعرف بشخص 

ّ
وهو أن

موجود في القائمة على سبيل املثال، يكون 
مكتوبًا من قبل شخص آخر موجود أيضًا 
آن هــاثــاوي، عن   ،

ً
القائمة. فكتبت مــثــا فــي 

ــومـــي واتــــس  ــاعـ هـــيـــو جــــاكــــمــــان، وكـــتـــبـــت نـ
ــتـــب بـــيـــل غــيــتــس  عــــن نـــيـــكـــون كـــيـــدمـــان، وكـ
عـــن الــســويــســري روجـــيـــه فــيــدريــر، ستيفن 
سيلبيرغ عن غريتا غرويغ. كما وضع في 
القائمة اسم الصحافي الذي كشف فضيحة 
الــتــحــرش الــجــنــســي ضـــد املــنــتــج األمــيــركــي 

وينستني. 

اسماعيل شريدي... فنّان يرسم فلسطين بريشتهقائمة مجلة »التايم«... »المركزية األميركية المغرورة«
اسماعيل شريدي )24 

عامًا(، فلسطيني يقيم 
في مخيم عين الحلوة 

لالجئين الفلسطينيين، 
يهوى الرسم، وخاض 

غمار الفن التشكيلي رغم 
الصعوبات

الجزائر ـ محمد عبيدو

الفيلم األمــازيــغــي والسينما  الــحــديــث عــن  أصــبــح 
ــتــــداول في  األمـــازيـــغـــيـــة مـــن املـــواضـــيـــع الــكــثــيــرة الــ
في  السينمائية،  الصبغة  ذات  الفكرية  امللتقيات 
الــجــزائــر وبــلــدان املــغــرب الــعــربــي. هــنــاك تظاهرات 
كثيرة أولت اهتمامًا ملحوظًا لإلبداع السينمائي 
األمازيغي من خال تنظيم مهرجانات أو ملتقيات 
التظاهرات  هــذه  آخــر  األمــازيــغــي.  بالفيلم  خاصة 
هـــي الـــــــدورة الــثــانــيــة ملـــهـــرجـــان »ربـــيـــع الــســيــنــمــا 
املاضي  الخميس  يــوم   

َ
أنطلق الـــذي  األمــازيــغــيــة«، 

بالجزائر العاصمة، وذلك بعرض الفيلم الوثائقي 
التونسي »أزول«. 

لــلــمــخــرج   ،)2013 )عـــــــام  »أزول«  فـــيـــلـــم  يـــســـلـــط   
ــلـــى واقــــع  ــي، الــــضــــوء عـ ــربــ ــقــ ــيــــم الــ ــتـــونـــســـي وســ الـ
ــة فــــي الـــجـــنـــوب الــشــرقــي  ــيـ ــغـ ــازيـ املــجــتــمــعــات األمـ
التونسي، والتحديات التي تواجهها في الحفاظ 
ــيــــة. عـــــاد املـــخـــرج  ــلــ عـــلـــى لــغــتــهــا وثـــقـــافـــتـــهـــا األصــ
ــكــــرة الــــوجــــود  ــاريــــخ وإلـــــــى فــ ــتــ ــى الــ ــ فــــي فــيــلــمــه إلــ
الحضارة  معالم  عن  ليكشف  بتونس،  األمازيغي 
مقاربته  منها:  كثيرة،  األمازيغية على مستويات 
لــلــمــعــمــار األمــازيــغــي األصـــيـــل، والــــزي األمــازيــغــي 
ــاء الـــثـــقـــافـــي  ــفــــضــ وخــــصــــوصــــيــــتــــه. كــــمــــا قــــــــارب الــ
ــزواج والـــتـــراث الغنائي  والـــرمـــزي، مــثــل طــقــوس الــ

األصيل والعصري بالجنوب التونسي.
إبريل/   21 يوم  إلى  املهرجان  فعاليات  وتستمر 

ــع مـــشـــاركـــات ألفـــــام نــاطــقــة  ــاري، مـ ــجــ نــيــســان الــ
بـــاألمـــازيـــغـــيـــة روائــــيــــة ووثـــائـــقـــيـــة مــــن الـــجـــزائـــر 
وتــونــس واملـــغـــرب. ومـــن بينها فيلم »إيــمــنــيــغ«، 
ملــبــارك مــنــاد، أي »املــهــاجــر« بــالــعــربــيــة. يــتــنــاول 
األخــرى من  الضفة  إلــى  الهجرة  الفيلم موضوع 
الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط. قــصــة شــــاب يشتغل 
نجارًا، يجد نفسه محتارا في أمره، كونه يرغب 
فــي الــهــجــرة إلـــى فــرنــســا لــالــتــحــاق بــأبــيــه الــذي 
أرغمته الظروف األمنية خال العشرية الدموية 
على الفرار، أو البقاء مع أمه املريضة التي تازم 

الفراش بعد حادث مأساوي. 
ــأة الــتــزامــاتــه  مــوســى يــصــارع أحــامــه تــحــت وطــ
تــجــاه والـــدتـــه املــقــعــدة فـــي الـــوقـــت الــــذي ال يفكر 
أقــرانــه ســـوى بــالــهــروب. وســيــعــرض أيــضــًا فيلم 
ويتناول قصة شاب  بلقاسمي،  لعمار  »املوجة« 
جـــزائـــري مــثــقــف مــقــيــم بـــأوروبـــا يــدعــى رضــــوان، 
ــعـــد تــفــكــيــر مــنــه  يــشــتــغــل كـــاتـــبـــًا وصـــحـــافـــيـــًا، وبـ
ــه من  يــقــرر الــعــودة إلـــى وطــنــه األم ومــســقــط رأسـ

أجـــل الــكــتــابــة عــن الــعــديــد مــن عمليات االنــتــحــار 
إثـــر عمليات طـــرد تعسفية واســعــة  الــتــي وقــعــت 
العشرية  سنوات  أثناء  العمال،  شريحة  طاولت 
مأساوية  وأحداثا  مؤملة  تجارب  ولكن  السوداء؛ 
الكتابة.  عن مشروع  النهاية  في  يتخلى  تجعله 
وكذلك سيعرض فيلم »فاطمة نسومر« لبلقاسم 
حــجــاج الـــذي يــقــتــرب سينمائيًا مــن ســيــرة أبــرز 
وجوه املقاومة الشعبية الجزائرية ضد االحتال 

الفرنسي.
ــًا الــفــيــلــمــان املـــغـــربـــيـــان »إيـــتـــو  كـــمـــا يـــعـــرض أيـــضـ
تيتريت«، ملحمد عــبــازي، والـــذي يحكي عــن كفاح 
طــفــلــة أمــازيــغــيــة مـــن أجـــل الــعــلــم حــتــى تــنــجــو من 
ــزواج املــبــكــر، ويـــقـــدم ملــحــة تــاريــخــيــة عـــن تــطــور  ــ الــ
لي  الحصان  »هــذا  وفيلم  باملغرب،  النساء  حقوق 
وحــــــدي«، لــفــضــيــل عــبــد الــلــطــيــف، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــعــمــل الـــجـــزائـــري »يــــوم تــحــت الــشــمــس«، ألرزقـــي 

مترف.
وتحتفي هذه التظاهرة، املنظمة في إطار االحتفاء 
ـــ38 للربيع األمــازيــغــي املــصــادف لـــ20  بــالــذكــرى الــ
بوقرموح،  الرحمن  عبد  باملخرج  نيسان،  إبريل/ 
ــتـــاج ســيــنــمــائــي أمـــازيـــغـــي، وذلـــك  صـــاحـــب أول إنـ
املنسية«  »الــربــوة  الطويل  الــروائــي  فيلمه  بعرض 
)عام 1996(، والذي يعتبر أول فيلم جزائري ناطق 
بــاألمــازيــغــيــة، ويــعــالــج مــســألــة »قــنــاعــة مــرتــبــطــة 
بالهوية«، أي الُبعد األمازيغي املعاش واملعّبر عنه 

في جبال باد القبائل.

من العفويّة إلى الربح المادي

يناضل شريدي بأن يصل إلى ما يطمح إليه في مجال الفن التشكيلي )العربي الجديد(

محمد عبازي 
)Getty(

)Getty( سيان هانيتي

صفاء وعّزة )فيسبوك(

نعرُض هنا تجربة فتاتين مصريتين، حصدتا شهرة هائلة على مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
نشرهما لفيديوهات مباشرة أثناء عملهما، القت تفاعلًا كبيًرا من الناس

صفاء وعزة

ربيع السينما األمازيغية

فنون وكوكتيل
رصد

فعالية

بورتريهجدل

رغم هذا االنتشار، إال أن 
كلًّا من  صفاء وعزة، قد 

تعرَّضتا إلى هجوٍم وشتائم 
ذكورية من البعض، بل 

ومحاوالت استغاللهما من 
أحد المنتجين التليفزيونيين 

بحسب قول صفاء، 
وأّكدت مرَّة: »في البداية، 
كنا نحترُق من نار الشتائم. 
ويوجد فيديو بكينا فيه 

كثيًرا لشّدة قذاعة الشتائم 
التي تعرّضنا لها«. لكنّي 
سألت نفسي: »أنا عملت 

إيه، إحنا مش بنضر حد، وال 
بنضايق حد، اتشتمنا ليه«.

ذكورية 
هجومية
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كتابته.  يستطيع  لدينا  شخص  وكــل   الفن، 
األعــجــب مــن كــل هــذا أن يــصــادف املــتــابــع في 
الــلــغــة الــعــربــيــة مـــن يــزعــم فـــي عــــام 2011 أن 
يكن  لــم  خلت  قليلة  لعقود  الياباني  الشعر 
الثقافية  األوســـاط  معروفًا بشكل واســع في 
الــعــاملــيــة، بـــل ولــــم تــكــن الـــنـــمـــاذج الــتــي تــّمــت 
ذات  مقروئية  األكــثــر  الــلــغــات  إلــى  ترجمتها 

تأثير يذكر في األدبني العربي والعاملي. 
مـــصـــدر الـــعـــجـــب أن هـــــذه األقـــــاويـــــل تــصــدر 
ــر فــي  ــابـ ــط عـ

ّ
ــربـــي ال عــــن مــتــلــق ــر عـ ــاعـ عــــن شـ

ســـوق األدب يــجــهــل أن أشـــكـــال هـــذا الــشــعــر، 
وخــــاصــــة شـــكـــل الـــهـــايـــكـــو األوفـــــــر حـــظـــًا بــني 
أشــكــالــه األخــــرى، عــبــرت املــحــيــطــات وتنقلت 
مــن قــارة إلــى أخــرى منذ النصف الثاني من 
اإلسبانية  اللغة  فألفته  عشر،  التاسع  القرن 
واإلنــكــلــيــزيــة ولــغــات أوروبـــــا الــشــرقــيــة، ولــم 
تفلت من تأثيره لغات الهند )قرابة 22 لغة(، 
الثقافة  إلــى  قــدمــه  البنغالية، حــني  وخــاصــة 
عام  في  رابندرانات طاغور  الشاعر  الهندية 

 .1916
األبــرز في هذا التاريخ أن سنوات قريبة من 
أوائل القرن العشرين شهدت اطالع األميركي 
والناقد  املستشرق  أبــحــاث  على  بــاونــد  إزرا 
الــثــقــافــة  فـــي   )1908-1853( فــنــلــوزا  إرنـــســـت 
الصينية  التصويرية  واألبــجــديــة  اليابانية 
ــيــــط شـــــعـــــري، فـــــأحـــــدث هـــــــذا االطـــــــالع  كــــوســ
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــشــعــر املــكــتــوب فـــي اللغة 
الشاعر،  هــذا  التفات  عــن  نجمت  اإلنكليزية، 
وعــــدد مـــن زمـــالئـــه وزمـــيـــالتـــه، إلــــى الــهــايــكــو 
هم،  هم 

ّ
فن لتحديث  سعيهم  خــالل  اليابانية 

ــاتـــخـــذوا مـــن مـــبـــادئ الــشــعــريــة الــيــابــانــيــة  فـ
الجمالية وسائل لتحرير أنفسهم من تهاويم 

وتقاليد العصر الفيكتوري. 
املقاربة العربية لم تتوقف عند هذا الزعم، بل 
إال  الكتابات،  األعــم من  الغالب  في  تجاوزته 
فــي مــا نـــدر، إلــى تقديم هــذا الشكل الشعري 
إلى القارئ العربي، وهذا هو األسوأ، مجّردًا 
مــن جــوهــره الــحــقــيــقــي، أي أنـــه شــعــٌر روحــي 

اليابانية  بــالــثــقــافــة  خــاصــة  بــوذيــة  منطلقه 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــة الـــــــــزن. وقـــــــاد هــــــذا اإلغـ ــ ــــوذيـ ــى بـ ــدعــ تــ
واإلصرار عليه لدى بعض املترجمني العرب، 
حتى من ترجم عن اللغة اليابانية مباشرة، 
إلى إشاعة جو من االستخفاف بهذا الشكل 
الشعري كما رأينا في نقاشات »نادي أبها«، 
وإلـــــى خــلــط بــيــنــه وبــــني أنـــمـــاط مــمــا يــدعــى 
بــل وحتى  »الــومــضــة«،  أو  »التوقيعة«  شعر 
الشعبي  الشعر  في  املعروف  السطرين  نمط 
الـــعـــراقـــي بـــاســـم »الـــــــدارمـــــــي«، والـــــــذي ذهـــب 
بعضهم إلى نسبته إلى »السومريني« سكان 

جنوبي العراق القدماء.
ــه فـــي عــــام 2013، عــنــوانــهــا  فـــي مـــحـــاضـــرة لـ
تّوج  املــوجــز«،  الياباني  الشعر  »جمال شكل 
األســـتـــاذ األمـــيـــركـــي دونـــالـــد كــــني، بــعــد عمر 
طـــويـــل قـــضـــاه فــــي عـــالقـــة وثـــيـــقـــة بــالــثــقــافــة 
الــيــابــانــيــة، جــهــده بكلمات شــارحــة وُمــعــّرفــة 
بــفــن الـــهـــايـــكـــو، يــلــخــصــهــا قـــولـــه إن شــعــريــة 
ــيـــدة تـــتـــســـق مــــع حـــــــروف الــلــغــة  ــقـــصـ ــذه الـ ــ هــ
اليابانية وفرادتها املمثلة بصوائتها في كل 
الغربية  بالشعرية  مقارنة  أنها،  كما  مقطع. 
والــصــيــنــيــة )ويــمــكــنــنــا أن نــضــيــف مــقــارنــة 

محمد األسعد

بــعــد مـــا يـــقـــارب نــصــف قــــرن على 
ظــهــور نــبــأ قــصــيــدة الــهــايــكــو في 
الــلــغــة الــعــربــيــة بــني ســطــور مقالة 
عن  دونالد كني  األميركي  لألستاذ  مترجمة 
الشعر الياباني نشرتها فصلية »عالم الفكر« 
الكويتية في عام 1973 )املجلد الرابع، العدد 
الــثــانــي(، ومــا تــوالــى بعدها مــن ترجمات أو 
محاوالت كتابة هايكو »عربية«، ثم تشكيل 
تجمعات وعقد ملتقيات، وصواًل إلى الوقت 
الراهن، ما زالت هذه القصيدة موضع تجربة 
هــنــا وهـــنـــاك، يــكــتــبــهــا بــعــضــهــم، ويــتــصــّدى 
رجمًا  أو  ترجمة  بالتنظير،  لها  آخــر  بعض 

بالغيب. 
تناولتها،  الــتــي  امللتقيات  آخــر  وبــاســتــقــراء 
»مـــلـــتـــقـــى بـــيـــت الـــشـــعـــر« فــــي إفـــــران  بــــــدءًا بــــ
الــثــانــي/ ديسمبر 2017(  )كــانــون  املــغــربــيــة 
وانــتــهــاء بجلسة حـــوار عقدها »نـــادي أبها 
األدبـــي« )آذار/ مــارس 2018(، يبدو أن هذا 
ــم تتضح  ــه األفــــهــــام بـــعـــد، ولــ ــم تـــدركـ الـــفـــن لـ
كــيــنــونــتــه، وال وصـــل خــبــره إلـــى الــجــمــهــور 
على نطاق واسع، بل وصل األمر ببعض من 
أدلــى بدلوه في بئر لم يعرف ماهيتها إلى 
القول إن في الشعر العربي ما ُيغني عن هذا 

ميرتو فاكسيفاني

ُجّوانّي
)أورفيوس(

نة
ِّ

أنا الال مدخ
ها

َ
التي حاولَت أن تصون صّحت

وهكذا
منعَت إشعال لفافة بحضوري

فكان من أمنياتَك
ــِق ذلــــــك الـــــهـــــواء الـــعـــابـــق  ـ

ُّ
ــش ــنـ ــتـ ضـــــطـــــرَّ لـ

ُ
أال أ

بالدخان.
لكن، ألسَت تعلم

 تلو األخرى
َ
أن ما كنُت أتنشقه املّرة

كان أنَت
ال تناسُبني وظيفة الزفير.
■ ■ ■

مدار
)أوديسيوس(

 القدرة،
ُ
 كلّية

ٌ
آلهة

ومع ذلك
 الرّبة ذاتها

ّ
فإن

في حاجة ملّحة لتفويض
بأن

تنحَت ذراع حبيبها البشرّي
 حضورها الدنيوّي.

َ
برهان

ــرَء  ــ ــ املـ تــــصــــيــــَب  أن  الـــــســـــمـــــواِت  بــــوســــع   إذ 
بالسأم حقًا.

عّد من السنوات كانْت سطوتها
ُ
فعْبر ما ال ت

وتَيْت.
ُ
 ما أ

ّ
في أنها أودعتهم نفَسها بكل

سنواٌت كما الصخور.

ما يكفي من التدليس في غطرسة األثير.
ْسلمه القياَد بسالسٍة

ُ
لكنها إذ ت

هناك،
في األسفل عند بؤرة األرض،

بني حقوي الجاذبية،
ْعَجُب كيف

َ
ت

أنها
من سطوتها السامية،

وبني ذراعيه البشريتني،
قد ُولدْت بأعجوبة؟

■ ■ ■

أفق مثَقل بالماء
)إيروس(

ر ذاتها دوِّ
ُ
دة ت رغبة مجرَّ

داخل جسدينا.
ُبخار طاٍغ
مثل سيٍل

يندفق باتجاه البحر
عيُد الصعود.

أنباء الهايكو وأوهامها باستقراء آخر الملتقيات 
العربية التي تناولت 

قصيدة الهايكو، يبدو 
أن هذا الفن لم تدركه 

األفهام بعد، وال وصل 
خبره إلى الجمهور على 

نطاق واسع، بل وصل 
األمر ببعض من أدلى 

بدلوه في بئر لم يعرف 
ماهيتها إلى القول إن 

في الشعر العربي ما 
يغني عن هذا الفن

تقف هذه الزاوية 
مع شاعر عربي في 

عالقته مع قارئه 
وخصوصيات صنعته 

وال سيما واقع نشر 
الشعر العربي المعاصر 

ومقروئيته

بين ذراعيه البشريتين ُولدْت بأعجوبة

عن الشعراء ولصوص الحقل

زهرة تختصر الثقافة الشرقية

يقّدم هذا الشكل 
الشعري للقارئ العربي 

مجّردًا من جوهره

قّراء الشعر اليوم 
هم الشعراء ومن يريد 

أن يصبح شاعرًا

تتصّدى أصوات 
للهايكو تنظيرًا وترجمة 

ورجمًا بالغيب

دأبوا  وحدهم  الشرقيون  المتصوفة 
بكلمات،  معرفتهم  عن  التعبير  على 
مستعينين باألساطير أو الرموز أو الصور 
على  وهــم  المفارقات،  أو  الشعرية 
وطرائق  اللغة  بمحدودية  تام  وعي 
التفكير التقليدية. والهايكو نمط تعبير 
صوفي من هذا النوع.. ال أكثر وال أقل. 
له جمالياته التي يعّدها بعض الدارسين 
شعرية خالصة، إال أن له مستوى أعلى 
من الجمال ذاته، هو ما عناه هولدرلن 
على  يعود  شعرًا  يكتب  إنه  قال  حين 

البشر بالشفاء.

جمالية شفاء الروح

2425
ثقافة

جدل

قصائد

هموم شعرية

فعاليات

بالشعرية العربية(، ال تولي أهمية للتقفية، 
ــولـــي اهـــتـــمـــامـــًا عــظــيــمــًا لــإيــقــاع  ــا تـ ــدر مــ ــقـ بـ

واملقطع والجناس االستهاللي. 
في هذا يتفق هذا الخبير، الذي بلغ من العمر 
عتيًا في مناخ ثقافة اليابان، إلــى درجــة أنه 
اتخذ هذا البلد وطنًا وحصل على جنسيته 
ــار يـــعـــرف بــــه، مع  واتـــخـــذ اســـمـــًا يــابــانــيــًا صــ
خبير آخــر كــان مــن أوائـــل مترجمي الهايكو 

ُ
سديمنا العالق

ٌفي السماء.
غمامة

 بقوة
ّ

تنقض
وإلى الصبا تعود،

ماَء جننٍي
ملولوٍد جديد،

الرغبة
َ
ُر اآلن

ّ
تتقط

على شكل مطر في الخارج؛
يدي بني يديك

كأننا واحد.
ة

ّ
وهناك تحت مسالكنا املبتل

 نعيٌم
ُ
يسكن

أكثر غبطة.
■ ■ ■

بكلِّ البأِس
)لوغوس(

،
ً
ثوا لغة حدَّ

َ
ت

تحّدثوها
إن تتجرؤوا اآلن

ولوا املسكوَت عنه
ُ
ق

اكشفوا املستوَر
ُبه انزعوا الحجَب عّما طال تحجُّ

،
َ
ة َعّروا أجسادكُم املتشهيَّ

 في حقيقتها.
َ
الخّداعة

)شاعرة يونانية، تقيم وتعمل في أثينا. 
ترجمة: أحمد م. أحمد(

إلى اإلنكليزية هو هارولد هندرسن )1974-
1889(، الذي يرى أن الهايكو في املقام األول 
قــصــيــدة، وكــونــهــا قــصــيــدة فــمــعــنــى ذلــــك أن 
بل  عاطفة.  واستثارة  التعبير  منها  القصد 
ف الــقــول 

ّ
ويــمــضــي إلـــى مــا هــو أبــعــد، فيسخ

الهايكو تهتم  أن  اعتقاد  القائم على  الشائع 
بــالــطــبــيــعــة أكـــثـــر مـــن اهــتــمــامــهــا بــالــقــضــايــا 
اإلنـــســـانـــيـــة، أمــــا الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة، مثل 
ــتـــخـــدم لــتــعــكــس  ــة، فـــهـــي تـــسـ ــنــ ــســ فــــصــــول الــ

عواطف إنسانية. 
ــل  ــن أوائــ ــر، ومــ ــ فـــي املـــقـــابـــل نــجــد أســــتــــاذًا آخـ
الــبــاحــثــني واملــتــرجــمــني هــو ريــجــنــالــد باليث 
باإلنكليزية  للناطقني  يــقــّدم   ،)1898-1964(
ــي بــــــؤرة أخـــــــرى. الــهــايــكــو  رؤيــــــة تـــتـــمـــركـــز فــ
بالنسبة له، ووفق ما تكشف له طبعًا، تجربة 
روحــيــة. يــقــول شــارحــًا: »حـــني نــقــرأ الهايكو 
نـــدرك أنــهــا طريقة حــيــاة، إنــهــا تــقــدم نفسها 
أو  للمسيحية  كــبــديــل  لــيــس  الــبــشــريــة،  إلـــى 
البوذية، بل كاكتمال لهما«. بل ويجد تماهيًا 
بــني سمات بــوذيــة الــزن وســمــات الشخصية 
اليابانية في مقالة له حملت عنوان »بوذية 
الـــزن والــهــايــكــو«. يــقــول عــن اليابانيني إنهم 

خذوا إلى البوذية كما تؤخذ بطة إلى املاء. 
ُ
أ

مائي،  إنها طائر  مــاء،  إلــى  تتحّول  البطة ال 
واملــعــنــى أن الــيــابــانــيــني كـــانـــوا بـــوذيـــني قبل 
الصني فكوريا.  الهند عبر  إليهم من  تفد  أن 
وكذلك األمر مع الهايكو، فهي جواب حدسي 
يقوله أستاذ طريقة الزن، أو يوحي به إيحاًء، 
تمامًا كما توحي به الهايكو. لهذا قيل كثيرًا 
إن من يقرأ هذه القصيدة أو يسمعها ينتظره 
دور املــشــاركــة فــي اإلحــســاس بــهــا وتمثلها. 
ولهذا أيضًا تبدو كلماتها نصف كلمات، أو 

»ال كلمات« باملعنى املجازي. 
هي إذًا حسب وجهة النظر هذه، ولها ثقلها 
بالطبع كما لوجهة النظر تلك، شكل خاص 
الــحــد األدنــــى يستخدمه  إلـــى  لشعر مــخــتــزل 
أساتذة الزن، ذوو النزعة الصوفية، لإشارة 
مباشرة إلــى »الــواقــع الــذي ال اســم لــه«. وفي 
ظالل هذه النزعة وصل هذا الشكل من الشعر 

الروحي إلى اكتماله في الهايكو. 

على شكل مطر في الخارج

مع جمال جمعة

نيسان/  الجمعة 27  السادسة من مساء  القبطية« ندوة عند  اآلثار  تنظم »جمعية 
الباحث  فيها  يحاضر  أوروبا،  في  قبطي  دقن..  أبو  يوسف  بعنوان  الجاري،  إبريل 
البريطاني ألستر هاميلتون )الصورة(، حيث يتناول فترة وجود أبو دقن في أوروبا 

بين عام 1595 وعام 1623.

من   24 الثالثاء  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عّمان،  في  الفنون  دارة  تنظم 
الشهر الجاري، لقاء مع الفنانين اللبنانيين جوانا حاجي توما )الصورة(، وخليل جريج، 
الفيديو  فن  من  الفنيّة  أساليبهما  تنّوع  باريس،  في  المقيمان  االثنان،  يتناول  حيث 

واألفالم الوثائقيّة - الدراميّة والفن متعّدد الوسائط.

المخرجة  فيلم  بيروت  في  متروبوليس«  »سينما  في  التعاون«  »مؤسسة  تعرض 
الفلسطينية آن ماري جاسر واجب، عند السابعة والنصف من مساء 25 من الشهر 
ابنته مع  زفاف  يوزع بطاقات  الستين  العمل حول رجل في  الجاري، تدور أحداث 
ابنه المغترب القادم لحضور الحفل، وتكشف الحوارات بينهما عن خالفات جيلين 
فلسطينيين، وأبعاد الحياة السياسية واالجتماعية في مدينة الناصرة تحت االحتالل. 

للفنان  تواصل،  الكويت معرضًا بعنوان  المعاصر« في  الفن  يفتتح غاليري »منصة 
ويتواصل  الجاري،  الشهر  من   25 مساء  من  السادسة  عند  أوالر،  رامون  الفنزويلي 
حتى 31 أيار/ مايو المقبل. كما يقيم الغاليري ورشة بعنوان »تحليل بصري«، تنطلق 

يوم 29 من الشهر الجاري وتتواصل ليومين.

بغداد ـ العربي الجديد

■ مــن هــو قــارئــك؟ وهــل تعتبر نفسك شاعرًا 
مقروءًا؟

قارئي هو ذلــك الكائن األعــزل الــذي يجد 
ســعــادتــه فــي االنـــفـــراد بنفسه بــعــيــدًا عن 
ــــن، وكـــشـــاعـــر أتـــلـــّمـــس الــكــثــيــريــن  ــريـ ــ اآلخـ
كــمــا  بــصــمــت ودأب،  يــتــابــعــونــنــي  ــّمـــن  مـ
أن بــصــمــاتــي واضــــحــــة فــــي الـــعـــديـــد مــن 
أخــذت  وإذا  اآلن.  كتب 

ُ
ت الــتــي  الــنــصــوص 

مجمل أعمالي كشاعر وباحث ومترجم، 
 أن هنالك من له اهتمام بالثقافة 

ّ
فال أظن

لم يقرأ لي كتابًا واحدًا على األقل.
 

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

عــالقــتــي مـــع الـــنـــاشـــريـــن عــمــومــًا تــشــابــه 
ــــزارع مــع لــصــوص الــحــقــل، ولــي  عــالقــة املـ
مـــــّرة مــعــهــم دفــعــتــنــي لتفضيل  تـــجـــارب 
حــمــايــة مــخــطــوطــاتــي فـــي خــزانــتــي بـــداًل 
من تركها تحت رحمتهم. نعم، لدي اآلن 
الــنــاشــر الــــذي أحــلــم بـــه لــشــعــري، »الــــدار 
تصدر  الــتــي  نــاشــرون«،  للعلوم  العربية 
كــتــابــي فـــي غــضــون أســـبـــوع وبــالــصــورة 

التي أريد.
   

■ كيف تنظر إلى النشر في املجالت والجرائد 
واملواقع؟

أمـــيـــل كــثــيــرًا لــنــشــر نــصــوصــي فـــي كتب 
ألنــهــا الــوســيــلــة األفــضــل لــعــرض تجربة 
الشاعر متكاملة بنصوص تشّد بعضها 
النشر  أن ذلــك ال يمنعني مــن  بعضًا، إال 
في املجالت والجرائد في بعض األحيان 

لتذكير اآلخرين بأنني ما زلت موجودًا.
 

■ هـــل تــنــشــر شــعــرك عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
على  ينشرون شعرهم  ممن  زمالئك  كتابة  أو 

وسائل التواصل؟
نـــادرًا مــا أفــعــل ذلـــك، وإن فعلت فسأنشر 
قــصــائــد مـــنـــشـــورة فـــي كــتــب ســابــقــة لــي. 
ــاك لــــصــــوص نــــصــــوص عـــــديـــــدون ال  ــنــ هــ
ــة أي نــــص أو فــكــرة  ــرقـ يـــتـــوانـــون عــــن سـ
ونسبتها إليهم دون أن يكون لديك دليل 
مادي على عائديتها لك. لست ضد النشر 
الترويج  من  كنوع  التواصل  وسائل  في 

واإلعالن عن كتب قد صدرت سابقًا.
 

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
الشعراء، ومن يريد أن يصبح شاعرًا!

غــــنــــى الــــلــــغــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــوســـيـــقـــاهـــا 
ــا الــشــعــر  ــ ــزايـ ــ ــــي أهــــــم مـ وانـــســـجـــامـــهـــا هـ
الـــتـــي ال يـــجـــري اآلن االهــتــمــام  الـــعـــربـــي 
بها كــثــيــرًا، أمــا أســـوأ نــقــاط ضعفه فهي 
تــلــك الــتــهــويــمــات الــلــغــويــة الــتــي جلبتها 
لــنــا جــمــاعــة مــجــلــة »شــعــر« وجــعــلــت من 
الذهن يظن نفسه  كل متحذلق، مشّوش 
شاعرًا كبيرًا فوق مستوى الفهم. الشعر 
الخليقة  بــدء  منذ  دائــمــًا  مفهوم  العظيم 

وحتى اآلن.
 

املهم استعادته  أن من  شاعر عربي تعتقد   ■
اآلن؟

بدر شاكر السياب، فرغم كثرة الدراسات 
عنه واإلشادة بدوره الريادي ال أعتقد أنه 

قد قرئ كما يجب.
 

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
املتطفلني  تجعل  نقدية صــارمــة  حــركــة 
 »واملـــتـــطـــفـــالت« عـــلـــى الـــشـــعـــر يــفــكــرون 
ــدة  ــ ــيـــدة واحــ ــبـــل نـــشـــر قـــصـ ــرة قـ ــ ــــف مــ ألــ

وليس ديوانًا.

 ■ هل توافق على أن الشعر املترجم من اللغات 
ــيــوم أكــثــر مــقــروئــيــة مــن الشعر  األخــــرى هــو ال

العربي، وملاذا؟
ــرّد ذلـــك هـــو أن الشعر  ــ هـــذا صــحــيــح، ومـ
املترجم غالبًا ما يكون ترجمات لنصوص 
الفـــتـــة ومـــؤكـــدة وتـــجـــارب مــســتــجــدة من 
عالم آخر تستحق االطــالع عليها، عكس 
مــا هــو ســائــد فــي الــشــعــر الــعــربــي الــيــوم، 
غثاء كثير وأصــداء يــرّدد بعضها بعضًا 

دون تجارب روحية حقيقية.
 

األساسية وما  العربي  الشعر  ما هي مزايا   ■
هي نقاط ضعفه؟
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

شــاعــر وبــاحــث ومــتــرجــم عــراقــي ولد 
فــي بــغــداد عـــام 1956، أســتــاذ األدب 
فيلنيوس« في  »جــامــعــة  فــي  الــعــربــي 
ــانـــب كـــتـــب بــحــثــيــة  ــى جـ ــ لـــيـــتـــوانـــيـــا. إلـ
وتــــــرجــــــمــــــات، أصــــــــــدر املــــجــــمــــوعــــات 
»الناسوت« )1987(،  التالية:  الشعرية 
و»كــتــاب  بــاملــدن« )1990(،  و»الـــرســـم 
ــــش  ــوامـ ــ ــهـ ــ و»الـ  ،)1990( ــاب«  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
و»الـــفـــصـــوص   ،)1991( والـــتـــتـــمـــات« 
و»رســائــل   ،)1992( اإلســكــنــدنــافــيــة« 
ــات  ــيــ ــومــ و»يــ  ،)2009( أخــــــــي«  إلــــــى 
و»أوقــات   ،)2009( نومه«  في  السائر 
و»اإلشــــــــــادة   ،)2010( ــرو«  ــ ــيـ ــ مـ ــع  ــ مـ
و»اخـــتـــراق   ،)2010( املـــلـــوك«  بـــآخـــر 
و»قصائد   ،)2013( الصوت«  حاجز 
في  و»شـــرفـــة   ،)2015( فــيــلــنــيــوس« 

شارع جدمينو« )2016(.

بطاقة

جمال جمعة

الشاعرة 

لوحة من بداية القرن العشرين، تتضّمن قصيدة هايكو، 73 × 54 سم



موسيقى

جمال حسن

ولــج  الثالثينيــات،  منتصــف  فــي 
ريــاض الســنباطي )1906 - 1981( 
عالم أم كلثوم بحذر؛ تظهر ألحانه 
القصبجــي.  محمــد  بأســتاذه  متأثــرة  األولــى 
هكــذا، إلــى أن ترّســخ أســلوبه اللحنــي املتفــّرد، 
ليســتأثر عاملــه بــأم كلثــوم طيلــة ثالثــة عقــود. 
خــالل  اللحنــي  أســلوبه  الســنباطي  رّســخ 
الثالثينيــات واألربعينيــات، وهــي الفترة التي 
ــف فيهــا مقطوعاتــه املوســيقية )اآلليــة(. لــم 

ّ
أل

وضعهــا  موســيقية  مقطوعــة   38 مــن  نعــرف 
السنباطي سوى أربعة أعمال، أشهرها لونغا 

فرح فزا.
عــام 1934، كان  املصريــة  اإلذاعــة  منــذ ظهــور 
السنباطي يقّدم لها، من خالل حفالت غنائية، 
وأغنيــة  تأليفــه،  مــن  موســيقية  مقطوعــات 
بصوته من نفس مقام املقطوعة. نتساءل هنا: 
مــا ســبب اختفــاء تلــك األعمــال؟ مع أنهــا كانت 
فــي حفالت مســجلة خاصــة باإلذاعة املصرية، 
ما يعني، غالًبا، أنها محفوظة ضمن أرشــيف 

اإلذاعة.
يبــدو أن عــدم االهتمام بموســيقي مثل رياض 
الســنباطي خــارج أعمالــه ألم كلثــوم، جعلهــا 
ملقــاة هنــاك ومهملة في مخزن مليء بالغبار. 
لونغــا  هــي  نعرفهــا  التــي  األعمــال   ،

ً
إجمــاال

فــرح فــزا و »رقصــة شــنغهاي«، وهمــا عمــالن 
أذيعــا بانتظــام وعرفهمــا الكثيــر مــن املهتمني 
ــا 

ً
أيض ونعــرف  العربــي.  املوســيقي  بالشــأن 

عملني آخرين، واحد بعنوان »األمل«، والثاني 
الســنباطي  أن  املعــروف  مــن  االســم.  مجهــول 
ــا الســمه في عالــم الغناء، 

ً
 طريق

ّ
حــاول أن يشــق

طلــق عليــه »بلبــل 
ُ
وقبــل انتقالــه إلــى القاهــرة أ

املنصــورة«. مــع هــذا، نحــن ال نعرف، بوضوح، 
الســياق الــذي قّدم فيــه تلك األلحان في حفالت 
ا لإلذاعة املصرية 

ً
اإلذاعة املصرية. هل كان ُعرف

تعاقــدت خاللــه مع ملحنني لتقديم مقطوعات 

للموســيقى اآلليــة إضافــة إلــى األغانــي؟ عــدم 
وجود مؤلفات مللحنني آخرين في تلك الفترة، 

يجعل هذا االستنتاج بال معنى.

على مقام النهاوند
فــي املقطوعــة مجهولــة االســم، التــي وضعهــا 
الســنباطي علــى مقــام النهاونــد، يظهر نزوعه 
ــا 

ً
الحق منــه  ســيتخفف  الــذي  الرومانتيكــي، 

فــي  قدمهــا  أنــه  األرجــح  التطريــب.  ملصلحــة 
للعــود  تقاســيم  مــع  املصريــة  لإلذاعــة  حفلــة 
مــن مقــام النهاونــد عــام 1940، واختتــم فقرتــه 
بغنــاء »يــا نجمــة فــي ســناك«. تبــدأ املقطوعــة 
بجملــة لحنيــة مــن شــقني متماثلــني مــع تغيــر 
طفيــف فــي نهايــة الثاني، لتنتهــي الجملة إلى 
أدليــب )عــزف حــّر مــن اإليقاع( من نفــس املقام. 
يفضــي هــذا املقطــع إلــى أدليــب آخــر مــن مقــام 
الكرد، يتم دمجه باألثر كرد؛ ليتحول التعبير 
ا في نهاية األدليب. وال ننســى ظهور 

ً
مشــحون

بتوزيــع  األوتــار(  علــى  )النقــر  البيتســيكاتو 
بجملــة  املقطوعــة  لتنتهــي  متقــن،  موســيقي 
ــا مقارنــة 

ً
مــن النهاونــد متماوجــة وأكثــر حزن

بالجملة األولى املشرقة.

أمل من حركة واحدة
تجّســد مقطوعة »األمل«، وهي لحن من حركة 
النهاونــد،  مقــام  مــن  والعــود  للكمــان  واحــدة 
بالرومانتيكيــة  التأثــر  واضحــة  مالمــح 
تلــك  رمــوز  أحــد  الســنباطي  كان  األوروبيــة. 
ابتــكار  إلــى  والطامحــة  الجامحــة،  املرحلــة 
العربيــة. مرحلــة  جماليــة لحنيــة للموســيقى 

امتدت من نهضة بدأت في النصف الثاني من 
القرن التاســع عشــر. إال أنها في النصف األول 
 لتأكيــد 

ً
مــن القــرن العشــرين، خاضــت معركــة

الذات وسط تقابل ثقافات متعددة.
تلوح من املقطوعة سمات رومانتيكية ممتدة 
بــني  فــرق  ثمــة  إلــى ســيبليوس.  مــن شــوبرت 
السنباطي الشاب والناضج؛ ففي فترة شبابه 
ظهر نزوع إلى الرومانتيكية مع ظهور ثيمات 
لحنيــة غربيــة، وهــو نــزوع ســيظل معــه طيلــة 

حياته، لكن في ثيمات أكثر شرقية.
فرض الســنباطي شــخصيته اللحنية من دون 
مالحقــة أســاليب التطــور الغربــي، بعكس عبد 
الوهــاب أو حتــى القصبجي. في الوقت نفســه، 
ــاه 

ّ
لــم يتجاهــل أي مضمــون غربــي، إذا مــا قارن

رومانتيكيــة  تقليديــة.  األكثــر  أحمــد،  بزكريــا 
عميقــة  بجــذور  مشــبعة  أتــت  الســنباطي 
والترنيمــات  العربــي  الغنائــي  املــوروث  مــن 
الروحانيــة لصــوت املقرئــني وألحــان اإلنشــاد 
الدينــي. وتلــك الجــذور ترســخت مبّكــًرا كونــه 
الدينــي،  فــي اإلنشــاد  لــدى أب ضليــع  ترعــرع 
القــرآن  قــراءة  أصــول  تعلمــه  إلــى  إضافــة 
بمؤثراتهــا العميقــة التــي ســتنضج فــي ثــوب 
كلثومــي خالــص الطــرب، مــع مســحة صوفيــة 
أن  إلــى  باإلضافــة  هــذا  بالدروشــة.  تتســم  ال 
نتيجــة  كالســيكي  طابــع  ذات  رومانتيكيتــه 

اعتماده على قوة البناء اللحني.

رقصة شنغهاي
ال يبتعد السنباطي عن السمات الرومانتيكية 
حتى في مقطوعة موسيقية ذات طابع شرقي 
شــنغهاي«،  »رقصــة  مقطوعــة  فــي  خالــص. 
الــذي  تــون،  الربــع  ذا  الراســت،  مقــام  يختــار 
الخماســي  للســلم  مضامــني  أي  يســتوعب  ال 
الصينــي. وال نعــرف ملاذا حملت املقطوعة هذا 

االسم، الذي ُيشير إلى تلك البالد.
تبــدأ موســيقى »رقصــة شــنغهاي« مــن صــول 
قــرار، بأدليــب قصيــر يفضي إلــى جملة لحنية 
متوسطة السرعة؛ تتكرر خلية لحنية  مرتني، 
لتســتطرد فــي حلقــات أصغــر تتآلــف بتطــور. 
جملــة  تعترضهــا  الرئيســية،  الجملــة  وهــي 
لتعــود  درامــي،  شــحن  ذات  كجــواب  قصيــرة 
ا 

ً
الجملــة الرئيســية، ثــم جواب آخر أكثر نشــاط

فــي الحركــة، تتوالــد فيــه الخاليــا اللحنية عبر 
هندسة التبادل املرّكب.

ال تقــوم املحــاكاة الرومانتيكيــة علــى الواقــع، 
التشــيكي  أطلــق  حالــم.  نســق  بنــاء  علــى  بــل 
دفورجاك على ســيمفونيته التاسعة: »أميركا 
رمزًيــا  إيحــاًء  يخلــق  مــا  الجديــد«؛  العالــم  أو 
تأبــه  لــم  لكنهــا  أميــركا،  عــن  تتحــدث  بأنهــا 
بتوظيــف أي طابــع موســيقي أميركــي. كذلــك 
الســنباطي، هــي تحمــل عنــوان  فــي مقطوعــة 
»رقصة شنغهاي«، لكن هذا ال يحيلنا إلى أي 

موضوع صيني في املضامني املوسيقية. 

صعوًدا إلى جواب الجوابات
تبقــى لونغــا فــرح فــزا أكثــر أعمــال الســنباطي 
بنائهــا  لطبيعــة  فقــط  ليــس  وشــهرة،  أهميــة 
لطبيعــة  ــا 

ً
أيض بــل  الحركــة،  خفيــف  الرشــيق 

الســنباطي  فيهــا  فــرض  إذ  املحكــم؛  بنائهــا 
املوســيقى  حائكــي  أمهــر  مــن  كواحــد  نفســه 
إلــى  غالًبــا،  العمــل،  هــذا  يعــود  الشــرقية. 
اللونغــا  الســنباطي  يفتتــح  الثالثينيــات.  
بحركة نشيطة تبدأ من الري جواب، ثم ترتفع 
وتيرتهــا مــع جملة لحنيــة قصيرة تصعد إلى 
جواب الجوابات. ويبدو أن تجارب السنباطي 
األولى في التأليف للموســيقى اآللية ســاهمت 
في تطوير أدواته في حياكة الجمل املوسيقية 

تلك التي وضعها لألغاني التي لحنها. 

رياض السنباطي في مقطوعات مجهولة

مؤلّفات آلية 
منسية

السنباطي في بورتريه لـ عصام عزوز

السنباطي

26

تأثّر بالرومانتيكية 
األوروبية رغم حفاظه 

على شرقيته

هل ارتدى السنباطي 
ثوب الوقار الذي تبنّته 

أم كلثوم؟

موســيقى  اســتخدام  الســنباطي  ســيعيد 
مقدمــة  فــي  االســم  مجهولــة  املقطوعــة  تلــك 
أغنيــة »اذكرينــي« ألم كلثــوم، وتحديــًدا جملــة 
النهاونــد األولــى مــع جــزء قصيــر مــن األدليــب 
)الكــرد(. فــي الواقــع، ســجلت أم كلثــوم األغنيــة 
علــى أســطوانة عــام 1939، بمــدة ســبع دقائــق، 
مقــام  الكــرد،  مــن  قصيــرة  بالزمــة  بدأهــا 
األغنيــة. وهــذا األمــر ألقــى ظالله علــى التأليف 
للموســيقى اآلليــة، ليتــم تكريســه فــي مقدمات 

األغاني الطويلة.
ــا في أســلوب توزيــع اللحن 

ً
لكــن ســنالحظ فرق

نفســه حــني نســتمع لــه فــي املقطوعــة مجهولة 
ســيتخذ  إذ  »اذكرينــي«؛  أغنيــة  وفــي  االســم، 
 تطريبًيا في األخيرة ليتسق مع أسلوب 

ً
شكال

ثيمــات  ظهــور  لرفضهــا  رّبمــا  أو  كلثــوم،  أم 
غربيــة فــي التوزيــع املوســيقي. فمــن الواضــح 
موســيقي،  مــوزع  علــى  اعتمــد  الســنباطي  أن 
ُيشــير إلــى ذلــك الظهــور املتقــن للبيتســيكاتو 
واســتخدام الفواصل املوســيقية. بينما اعتمد 
أم  مســرح  فــي  الشــرقي  التخــت  أســلوب  علــى 
كلثــوم. صــورة تجّســد لنــا الشــكل الــذي ذهــب 

إليــه أســلوب الســنباطي؛ أي أن طريقــة رؤيتــه 
للثيمــات اللحنيــة اختلفــت مــن ناحيــة املبــدأ، 
احتفــظ  وإن  التطريــب،  نحــو  أكثــر  نــزوع  مــع 
بسماته الرومانتيكية في مظهر أراده، تماًما، 

شرقي السمات.
فــي  اللحنيــة  الســنباطي  شــخصية  تختمــر 
التأثــر  أغنيــة »اذكرينــي« بعــد بدايــة شــديدة 
رومانتيكياتــه  إحــدى  وهــي  بالقصبجــي، 
الرائعــة؛ وتنضــج فــي »ســلوا كــؤوس الطــال« 
مع ازدياد خبرته في تلحني القصيدة. ويظهر 
أصالــح  »غلبــت  فــي  ا 

ً
رســوخ أكثــر  أســلوبه 

فــي روحــي« )1946(. ســتعتمد أم كلثــوم علــى 
ملحنيهــا  ملواجهــة  الشــاب  ملحنهــا  كفــاءة 

قاطــع ألحــان القصبجــي 
ُ
املخضرمــني. هكــذا، ت

منــذ 1947 ليختتــم حياتــه كعــواد فــي فرقتهــا. 
اآلخــر  وملحنهــا  تختصــم  بعامــني،  بعدهــا 
زكريا أحمد، ليتصالحا نهاية الخمســينيات، 

قبل وفاته.
تجاهلــه  أمــًرا  اســتوعب  الســنباطي  لعــل 
لتأثــر  كلثــوم  أم  صــوت  ض  تعــرُّ القصبجــي؛ 
الدرقيــة،  غّدتهــا  فــي  إصابتهــا  نتيجــة 
)النبــرة  حــدة  األكثــر  الطبقــة  منــه  لتختفــي 
األنعــم( ملصلحــة الطبقــة األغلظ. ســيؤدي هذا 
االنســجام مع أم كلثوم إلى ما ســيراه أســلوًبا 
 

ً
غنائًيــا هــو األنســب للســت، وبالتالــي شــكال

لحنًيا هو األنسب له.
أزمنتهــا بتطــور  الســنباطي  ألحــان  تســتعيد 
دراماتيكــي، عــدا أنــه مرتبــط بتطــور املضامني 
اللحنيــة التــي اســتقرت عليهــا رؤيتــه كملحــن 
 

ً
مجــاال يفســح  أن  دون  مــن  العربيــة،  لألغنيــة 

واســًعا للتجريــب. لكــن، هــل تنبــع رؤيتــه مــن 
نمــوذج أخالقــي يتصــور أنــه عثــر علــى الثــوب 
كلثــوم؟  أم  ترتديــه  أن  يجــب  الــذي  الوقــور 
ملحنهــا  باعتبــاره  هــو  ســيرتديه  وبالتالــي 

األبرز منذ النصف الثاني لألربعينيات؟ 
ألم  املســرحية  القصبجــي  ألحــان  آخــر  فــي 
كلثــوم، »رق الحبيــب« )1941(، يعتمــد امللّحــن 
علــى البــدء مــن أعلــى وبتلويناتــه املترفــة. إال 
أن الوظيفــة اللحنية للســنباطي ســتكون أكثر 
ا في أغنية »غلبت اصالح في روحي« 

ً
انبساط

التــي حــاور بها عمــل القصبجي، لتعطي مدى 
مريًحا لصوت أم كلثوم؛ وهذا البعد الوظيفي 
الــذي يتفــوق فيــه التطريــب »بصــورة تقتفــي 
اإلشكال التعبيري«، سيسير عليه بأغاٍن عّدة، 
مثــل »ياللــي كان يشــجيك أنينــي« و»رباعيات 

الخيام« و»أروح ملني« و»األطالل«. 
ضــرورة  باملســرح  األغنيــة  مزاوجــة  كانــت 
كلثوميــة لــم يتفهمها القصبجي الذي أجابها 
»عايــدة«  فيلمهــا  فشــل  عــن  تحدثــت،   حــني 
هــو  »الجمهــور  ألحانــه:  وضــع  الــذي   )1942(
اللي فشــل«. أما الســنباطي فكان أقل جموًحا؛ 
ألن الجمهــور جــزء مهــم فــي الغنــاء الكلثومي، 

وما كانت لتقبل خسرانه.
جمال...

حدث في األربعينيات
ما أدركه السنباطي وتجاهله القصبجي

تقريًبا، لم نعرف لرياض 
السنباطي من مؤلّفاته 

اآللية سوى لونغا فرح 
فزا، إال أنّنا نعثر في 

مدّونة الموسيقى 
العربية على ثالث قطع 

أخرى، إحداها مجهولة 
االسم. هنا، قراءة في 

هذه األعمال، وسياقات 
تأليفها، ونتقّصى عوالم 

الموسيقي المصري

تشارك نحو 20 دولة في الدورة الحالية 
مــن المهرجــان الدولــي للطبــول 
والفنــون التراثية في مصر. تســتمر 
الــدورة حتــى 26 من الشــهر الجاري، 
وتتوزّع فعالياتها على مســارح عدة، 
واليــوم يُقــام فــي »دار األوبــرا« في 

القاهرة عرض عند الثامنة مساًء.

تحــت عنــوان الثمانينات، يســتضيف 
»مركز الشــيخ جابر األحمــد الثقافي« 
في الكويت، عرضًا تقيمه أوركســترا 
عربيــة  أعمــاًال  فيــه  تقــّدم  كبيــرة 
وكويتية تنتمي إلى حقبة الثمانينيات، 
وهي أعمال منّوعة بين موسيقى 

تصويرية للدراما والسينما واأللعاب.

عند الســابعة والنصف من مساء 26 
من الشــهر الجاري، تُقيــم »دار األوبرا 
حفــً  مســقط،  فــي  الســلطانية« 
للفنانــة األميركية، ديانا ريفز، أحد أبرز 
وجوه مغنّي الجاز في العالم. فازت 
بخمــس جوائز »غرامــي« عن أفضل 
أداء نســائي غنائي للجــاز، كان آخرها 

عام 2015.

ابتــداًء مــن 25 مــن الشــهر الجاري، 
يقــّدم »متــرو المدينة« فــي بيروت، 
مجموعة من العــروض التي تؤّدى 
فيهــا أغاني الفنانة جورجيت صايغ، 

وتُروى فيها قصتها. 

تقيــم فرقــة مــاذ، عنــد الســابعة 
والنصف من مساء غد، في »ساقية 
الصــاوي« في القاهرة، حفً تؤّدي 
فيه مجموعة من أغانيها التي ترّكز 
فيها على تقديم الروك والهاردروك 

بقالب عربي. 

لرياض  مقابالت  من  متوّفر  هو  ما  معظم  إلــى  االستماع  عند 
في  يتطرّق  والمحاِورين  الصحافيين  من  أحــًدا  نجد  ال  السنباطي، 
فقط  اآللية،  الموسيقى  في  »أشــواق«  صاحب  ُمنجز  إلى  أسئلته 
يشير  كلثوم.  أم  في  غالًبا،  ويحصرونه،  كملّحن،  معه  يتحّدثون 
هذا، على األرجح، إلى عدم اهتمام الثقافة العربية، في جانٍب من 

جوانبها، بالموسيقى اآللية، وتركيزها على األغاني فقط.

على األغاني فقط

عروض

األحد 22  إبريل/ نيسان   2018 م  6  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1329  السنة الرابعة
Sunday 22 April 2018

27

رياضة

أعلن فريق إسبانيول اإلسباني إيقاف مدرب 
الفريق األول كيكي سانشيز فلوريس واملدير 

الرياضي جوردي الردين. وسيقود مدرب الفريق 
الرديف، دافيد غاييغو، الفريق األول حتى نهاية 

املوسم، بينما سيتولى املدير الرياضي العام 
أوسكار بيراناو مهام الردين. وتسببت سوء 

نتائج الفريق في قرار إيقاف سانشيز، الذي تولى 
منصبه في صيف 2016 بعقد لثالثة مواسم، 
حيث يحتل الفريق حاليًا املركز 16 في الليغا.

دين إداري في رابطة كرة القدم األرجنتينية 
ُ
أ

بقضايا تحرش جنسي بأكثر من 10 ضحايا 
هم 

ُّ
قصر تتراوح أعمارهم بني 14 و18 عامًا. وات
خاببير بيبو مارين، املتحدث باسم الرابطة 
ونائب رئيس نادي أكاسوسو، بتورطه في 

قضايا التحرشات الجنسية بقصر في صفوف 
ناشئي نادي إندبنديينتي. وانتقد مارين إدانته، 

 »إنهم يريدون تشويه اسمي. أنا بريء، ال 
ً
قائال

أعلم من أين أتوا باسمي في القضية«.

توقع النجم البرازيلي السابق رونالدينيو أن 
يتعافى مواطنه نيمار في الوقت املناسب من 

العملية الجراحية التي خضع لها في القدم 
ويلحق بمونديال روسيا الصيف القادم. وقال 
رونالدينيو، في مؤتمر صحافي عشية مباراة 

خيرية سيخوضها نجوم تاريخيون في جنيف 
»أتوقع أن يفعل ذلك، نحن ننتظره. أعتقد أنه 

سيلحق وسيصل في حالة جيدة، وسيقوم بعمله 
ويساعد البرازيل على الفوز بكأس العالم«.

إسبانيول يقيل مدربه 
كيكي سانشيز فلوريس 

لسوء النتائج

إدانة مسؤول في رابطة 
كرة القدم األرجنتينية 

بالتحرش الجنسي

رونالدينيو يتوقع لحاق 
نيمار بمونديال روسيا 
وقيادة البرازيل للقب

كشفت صحيفة 
»آس« اإلسبانية 
أن فريق ريال 
مدريد اإلسباني 
بدأ يُفكر جديًا 
في مكافأة 
النجم البرتغالي 
كريستيانو 
رونالدو على 
ما قدمه 
في آخر 12 
مباراة مع ريال 
مدريد. ووفقًا 
للصحيفة فإن 
المدير التنفيذي 
لفريق ريال 
مدريد جوزيه 
أنخل سانشيز 
كشف لرونالدو 
عن خطة النادي 
لتجديد عقده 
وتحسين راتبه، 
وتتم دراسة 
العملية مع 
الرئيس فلورنتينو 
بيريز في الوقت 
الحالي، حيُث 
من المتوقع أن 
يوقع رونالدو 
قبل انطالق 
بطولة كأس 
العالم.

)Getty( رونالدو سيحصل على هديته قريبًا

مكافأة رونالدو
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الفارق بين يوفنتوس 
المتصدر ونابولي وصيفه 

أربع نقاط

براغا يفوز على ماريتيمو بثنائية
نظيفة ويتقدم للمركز الثالث مؤقتًا

فــوزًا مهمًا بثنائية نظيفة على ماريتيمو، في مستهل  حقق سبورتينغ براغا 
املونتنغري  القدم. سجل  لكرة  البرتغالي  الــدوري  من  الـــ31  األسبوع  منافسات 
نيكوال فوشيفيتش الهدف األول لفريق براغا )د.52(، وقبل نهاية املباراة بقليل، 
وتحديدًا في )د.86(، أحرز باولينيو الهدف الثاني للفريق من تمريرة سحرية 
من ريكاردو أورتا الذي صنع الهدفني. وينتظر براغا نتيجة مواجهة سبورتينغ 
وصول  بعد  الثالث  باملركز  كــان سيحتفظ  إذا  ما  ملعرفة  وبوافيستا،  لشبونة 
حصيلته من النقاط إلى 71 نقطة، بينما تجمد رصيد ماريتيمو عند 44 نقطة 

في املركز السادس، وذلك مؤقتًا حتى إقامة باقي مباريات الجولة.

ليغانيس يتعادل سلبًا مع ديبورتيفو
في الدوري اإلسباني

تعادل فريق ليغانيس مع ضيفه ديبورتيفو ال كورونيا سلبًا بدون أهداف، في 
الجولة 34 من الدوري اإلسباني. وسنحت العديد من الفرص لكال الفريقني، لكن 
باءت جميعها بالفشل، في ظل التحفظ الدفاعي خشية التعرض ملزيد من نزيف 
النقاط. وبهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد ليغانس إلى 
40 نقطة في املركز 14، بينما ما زال ديبورتيفو في املركز 18 وفي جعبته 28 

نقطة ويطارده شبح الهبوط.

مونشنغالدباخ يفوز بثالثية نظيفة على فولفسبورغ 
في الدوري األلماني

حقق فريق بوروسيا مونشنغالدباخ اليوم فوزًا ثمينًا على ضيفه فولفسبورغ، 
في الجولة 31 من الـــدوري األملــانــي لكرة الــقــدم. جــاءت أهــداف أصحاب األرض 
جميعها في الشوط األول عبر كل من الرس ستيندل )د.8( ورافائيل أراوخو 
رفــع  النتيجة،  وبــهــذه  )د.44(.  الــثــالثــيــة  كــرامــر  كــريــســتــوف  اخــتــتــم  ثــم  )د.35( 
تجمد رصيد  بينما  الثامن،  املركز  في  نقطة   43 إلى  مونشنجالدباخ رصيده 
الحتالل  مونشنجالدباخ  ويسعى   .14 املــركــز  فــي  نقطة   30 عــن  فولفسبورغ 

مركز يؤهله للعب في الدوري األوروبي خالل املوسم املقبل.

ليون يقفز للمركز الثالث بفوز عريض
على ديجون بالدوري الفرنسي

أمــطــر فــريــق لــيــون شــبــاك مضيفه ديــجــون بخمسة أهــــداف مــقــابــل اثــنــني، في 
الجولة 34 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. بدأ الضيوف التسجيل مبكرا عبر 
التونسي نعيم  ممفيس ديباي )د.4(، قبل أن يتعادل ديجون عن طريق العبه 

سليتي )د.26(. وفي الشوط الثاني، تقدم ليون بهدف ثان بواسطة حسام عوار 
)د.50( ثم هدف ثالث )د.53( سجله نبيل فقير، العائد من إصابة طويلة امتدت 
التونسي مرة أخــرى )د.55(. ومع  الفارق عبر العبه  لشهرين، وقلص ديجون 
الهدف  تــراوري  إيزيدور  البوركيني بيرتران  املباراة من نهايتها، سجل  اقترب 
اإليفواري ماكسويل كورني هدفا قتل  أن يحرز  الرابع للضيوف )ق77(، قبل 
للمركز  ليقفز  نقطة   69 إلــى  ليون  ارتفع رصيد  النتيجة  وبهذه  )ق82(.  اللقاء 
بينما  الوصيف،  موناكو  عن  نقطة  بفارق  أوروبـــا  أبطال  لــدوري  املؤهل  الثالث 

تجمد رصيد ديجون عند 42 نقطة في املركز 12.

رين يتعادل )1 - 1( مع نانت في الدوري الفرنسي
تعادل فريق رين مع مضيفه نانت بهدف لكل منهما، في املباراة التي احتضنها 
الــدوري الفرنسي  الـــ34 من بطولة  ملعب )ال بوجوار(، ضمن منافسات الجولة 
أدريــان  الوسط  التسجيل عن طريق العــب  األرض  افتتح أصحاب  الــقــدم.  لكرة 
لالعب  طــرد  املــبــاراة حالة  األول. وشهدت  الشوط  زمــن  )د.42( من  طوماسون 
نانت، إيميليانو ساال، في بداية شوط املباراة الثاني )د.46(. وفي الدقيقة )81( 
تمكن مهاجم رين، جايمس ليا سيليكي، من إحراز هدف التعادل لفريقه. وبذلك 
التعادل، رفع رين رصيده من النقاط إلى 48 نقطة في املركز الخامس مؤقتا، 

ونانت إلى 46 نقطة في املركز الثامن مؤقتًا.

حذر ماوريتسيو ساري مدرب نابولي من 
أن فريقه يزور تورينو، في محاولة إلنهاء 
الهيمنة الكاسحة ليوفنتوس على الدوري 

اإليطالي لكرة القدم. 
وكان يوفنتوس في طريقه ملمارسة هوايته 
املــفــضــلــة وإضـــافـــة لــقــب جــديــد فــي الــــدوري 
اإليطالي، إال أن العبي املدرب ماسيميليانو 
ــادل أمــــام  ــعــ ــتــ ــقـــطـــوا فــــي فــــخ الــ ألــــيــــغــــري سـ
فـــاز  فــيــمــا   ،)1  –  1( ــع  ــتـــواضـ املـ ــونـــي  ــروتـ كـ
)4 – 2( في مباراة  أودينيزي  نابولي على 

صعبة.
ــذي يــحــلــم بـــقـــيـــادة الــفــريــق  ــ ــاري الـ ــ ــال سـ ــ وقـ
الجنوبي إلى لقبه الثالث في الــدوري بعد 
1987 و1990 »أنتم أقوى لكننا سنأتي إلى 
املــبــاراة )بــقــوة(، شاهدت  تورينو لنخوض 
الفريق يلعب بحدة مجددا. نحن في املركز 
الثاني حسابيا، الهدف تحقق، اآلن يمكننا 

االستمتاع«.
لــكــن الــتــاريــخ الــحــديــث ال يــقــف إلـــى جــانــب 

بغداد ـ علي اسماعيل

قــرر املــبــعــدون عــن دخـــول انــتــخــابــات االتــحــاد 
الـــعـــراقـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، الـــذهـــاب إلــــى املــحــكــمــة 
ــة الـــــدولـــــيـــــة، لـــلـــفـــصـــل فـــــي قــضــيــة  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
االنتخابات التي شهدت العديد من املخالفات 
دخــول  إلــى  بالنسبة  والــدســتــوريــة  القانونية 
املــرشــحــن الـــجـــدد، وذلـــك قــبــل أيـــام مــن إقــامــة 
االنــتــخــابــات فــي الــواحــد والــثــاثــن مــن شهر 
مـــايـــو/أيـــار املـــقـــبـــل، فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 

بغداد.
وكان االتحاد العراقي لكرة القدم، الذي يرأسه 
حاليًا عبد الخالق مسعود منذ عام 2014، قد 
السابقن  الرياضة  إبعاد عدد من نجوم  قرر 
مـــن الـــدخـــول إلـــى االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، وذلـــك 
لعدم استيفاء شروط الترشيح كاملة. بينما 
يــــرى املـــبـــعـــدون أن االتـــحـــاد وضــــع الــعــراقــيــل 
ــل تــهــمــيــش نــجــوم  ــلـــوائـــح املـــعـــقـــدة مـــن أجــ والـ
منصبه  في  الحالي  االتحاد  وبقاء  الرياضة، 

ألربع سنوات من دون أي منافس.

»بارتينوبي« الذي خسر في آخر 6 زيارات 
إلــــى مــلــعــب يــوفــنــتــوس فـــي الــــــــدوري، كما 
خسر ذهابًا على أرضه بهدف األرجنتيني 
غـــونـــزالـــو إيـــغـــوايـــن نــجــم هـــجـــوم نــابــولــي 

سابقًا. 
وفــي حــال فــوز يوفنتوس، سيبتعد بفارق 
الــفــريــق األزرق، مـــا يعني  نــقــاط عـــن  ســبــع 
منطقيًا إحــــرازه الــلــقــب الــســابــع تــوالــيــًا والـــ 
34 في تاريخه، فيما سيقلص فوز نابولي 
الفارق إلى نقطة يتيمة، ما سيشعل الصراع 
يوفنتوس  وأن  خصوصًا  بينهما،  مــجــددًا 
ينافسان  اللذين  ورومـــا  إنــتــر  مــع  سيلتقي 

بقوة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
فــي املــقــابــل يــقــُر ألــيــغــري بـــأن فــريــقــه يتعن 
تواليًا،  السابع  اللقب  ليضمن  الــفــوز  عليه 
ــروج  ــخــ ــيــــزه األســـــــــاس عـــلـــى الــ وصــــــب تــــركــ
املوجع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي حــامــل اللقب.  ــام ريـ أمـ
وقـــال أليغري »هــنــاك نــوع مــن األســـف على 
املباراة، لكننا كنا ندرك أن البطولة لم تكن 
لتحسم األربعاء في أي ظرف من الظروف، 

السابق  الدولي  الاعب  ويعد عدنان درجــال، 
العراقية،  للكرة  الكبيرة  اإلنــجــازات  وصاحب 
االتــحــاد  انتخابات  املبعدين عــن دخـــول  أبـــرز 
ــذلـــك الــــدولــــي الـــعـــراقـــي الــســابــق  ــراقـــي. وكـ ــعـ الـ
نشأت أكــرم. إلى جانب العب منتخب العراق 

السابق نعيم صدام.
في املقابل، ظفر قائد منتخب أسود الرافدين 
الترشيح  بمنصب  محمود،  يونس  السابق، 
الــقــدم،  لــكــرة  الــعــراقــي  لــاتــحــاد  للنائب األول 
بعدما استوفى شروط الترشيح لهذا املنصب. 
انتخابات  املبعدون عن  أو  املعترضون  وقــرر 
االتــــحــــاد، بـــرئـــاســـة عـــدنـــان درجـــــــال، الـــذهـــاب 
الــدولــيــة، الخاصة بفض  الــكــاس  إلــى محكمة 
القضية  هــذه  في  للنظر  الرياضية،  النزاعات 
إلى  بالنسبة  اللغط،  مــن  كثير  يشوبها  التي 
الـــلـــوائـــح والـــقـــوانـــن الــخــاصــة بــاالنــتــخــابــات 
التي ستكون على طاولة املحكمة مع الوثائق 
الــكــامــلــة الـــخـــاصـــة بــجــمــيــع املـــخـــالـــفـــات الــتــي 
ارتكبها االتحاد العراقي الحالي أمام كل من 

يريد الترشح لانتخابات املقبلة.
ــامــــي صــــالــــح املــــالــــكــــي، الــخــبــيــر  ويــــــــرى املــــحــ
الذهاب  أن  والقانونية،  الرياضية  بالشؤون 
ــى دخــــول  ــ ــى مــحــكــمــة الــــكــــاس ســــيــــؤدي إلــ ــ إلــ
االتحاد العراقي في مشاكل جديدة، حتى لو 

أقيمت االنتخابات في موعدها املحدد.
وقــال املــالــكــي، فــي تصريح خــاص لـــ »العربي 
ــاب إلـــى مــحــكــمــة الـــكـــاس من  ــذهـ الـــجـــديـــد«: »الـ
العراقي  االتحاد  انتخابات  املبعدين عن  قبل 
لكرة القدم، هو حق مشروع، ولكن كنا نتمنى 

كما لن تحسم األحد أيضًا«، وتابع »الفوز 
يمنحنا قفزة كبيرة إلى األمام«.

ويأمل أليغري في تعافي مهاجمه الكرواتي 
ــاريــــو مـــانـــدزوكـــيـــتـــش )الـــتـــهـــاب مـــعـــوي(  مــ
والعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش 
فيما  صــفــوفــه،  لتدعيم  عــضــلــيــة(،  )مشكلة 
يعاني العب الوسط ستيفانو ستورارو من 
التهاب فــي وتــر أخيل أيــضــًا. وفــي الصراع 
على املراكز املؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، 
الثامن  سمبدوريا  فريق  التسيو  يستقبل 
والباحث عن التأهل إلى الدوري األوروبي. 
ويتأهل أول أربعة أندية مباشرة إلى دوري 
أبــطــال أوروبـــــا، والــخــامــس والـــســـادس إلــى 

الدوري األوروبي. 
كما تشهد املنافسات مواجهة بن كالياري 
مع بولونيا، أتاالنتا مع تورينو، أودينيزي 
مــع كــروتــونــي، فــي وقـــت يــلــعــب جــنــوى مع 

فيرونا في ختام هذه الجولة يوم اإلثنن.
ويــبــقــى الــــــدوري اإليـــطـــالـــي الـــوحـــيـــد الـــذي 
أن  إذ  األمــور بنسبة كبيرة،  فيه  لــم ُتسحم 
بــاريــس ســان جــيــرمــان تــوج بلقب الـــدوري 
بلقب  سيتي  مانشستر  وكــذلــك  الــفــرنــســي 
لقب  ميونخ حصد  وبايرن  »البريميرليغ« 
الـــــــدوري األملــــانــــي، فـــي وقــــت تـــبـــدو األمــــور 
محسومة لبرشلونة في الدوري اإلسباني 
بــســبــب فــــارق الــنــقــاط املـــريـــح عـــن أتلتيكو 
ــمـــس جـــــــوالت مــن  ــبـــل خـ مــــدريــــد الــــثــــانــــي قـ

الختام.
)فرانس برس(

أال تصل األمــور إلــى املحاكم الدولية، ونعود 
مـــن جـــديـــد إلــــى مــحــكــمــة الـــكـــاس، كــمــا حصل 
قبل أربــع ســنــوات«. وأضـــاف: »إن املعترضن 
ســـوف يــطــالــبــون أواًل بــوقــف االنــتــخــابــات أو 
ــر، لــحــن الــنــظــر في  تــأجــيــلــهــا إلـــى إشـــعـــار آخــ
ــــذا إجـــــراء ال  قــضــيــتــهــم مـــن قــبــل املــحــكــمــة، وهـ
الــقــرار األول  مــنــه للمتعرضن، وســيــكــون  بــد 

التأجيل«.  لقرار  بالنسبة  للمحكمة  واألخــيــر 
وأشار املحامي املختص بالشؤون الرياضية 
ــتـــخـــابـــات فــي  ــال إقــــامــــة االنـ ــ ــــي حـ ــه: »فـ ــ ــــى أنــ إلـ
مــوعــدهــا املــحــدد، وأصــــدرت املحكمة قــرارهــا 
بعد االنــتــخــابــات، وهــو عــدم شرعية االتحاد 
العراقي املنتخب، فسيتم حل االتحاد العراقي 
الــجــديــد وإجــــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة تــشــرف 

مــن نفس  أو  الفيفا  مــن  لــجــان خــاصــة  عليها 
املحكمة الرياضية. وفي حال عدم الطعن في 
الــقــرار من قبل املحكمة، فــإن االتــحــاد الجديد 
ــوات  ــنـ ــًا ألربـــــــع سـ ــيـ ــرعـ ــكـــون شـ ــيـ املـــنـــتـــخـــب سـ

جديدة«.
في املقابل، ذكر الاعب الدولي السابق عدنان 
درجال واملرشح املبعد عن انتخابات االتحاد 
العراقي، أنه قرر: »الذهاب إلى محكمة الكاس، 
مــن أجـــل إنــصــاف املــبــعــديــن عــن االنــتــخــابــات، 
وهــــو حـــق مـــشـــروع لــكــل شــخــص يــــرى نفسه 
ــّرض لــلــظــلــم واإلجـــــحـــــاف بــــالــــذهــــاب إلـــى  ــعــ تــ

محكمة الكأس للفصل في هذه القضية«.
وتــابــع النجم الــدولــي الــعــراقــي الــســابــق: »كنا 
نتمنى من االتحاد العراقي لكرة القدم، احترام 
رغبات جميع املرشحن الجدد الذين يريدون 
الكرة  االنــتــخــابــات وإصـــاح منظومة  دخـــول 
العراقية بخوض االنتخابات، من دون وضع 
مطبات معقدة ال تفسير لها، وهذا األمر دعانا 

للذهاب إلى املحكمة الدولية الرياضية«.
ــــاب إلـــى  ــــذهـ وأوضـــــــــح: »الـــكـــثـــيـــر يــتــكــلــم أن الـ
محكمة الكاس سيؤثر بالسلب على قرار رفع 
الحظر عــن املــاعــب الــعــراقــيــة، وهــو كــام عــاٍر 
عن الصحة وال أساس له، ألن محكمة الكاس 
وجميع  الرياضي،  بالشأن  مختصة  محكمة 
من يلعب كرة القدم في العالم يذهب إلى هذه 
كان  »لــو  وخــتــم:  املحكمة الستعادة حقوقه«. 
الكاس سيؤثر على قرار  ذهابنا إلى محكمة 
رفــع الحظر، لرفضت الــذهــاب وتــركــت األمــور 

على حالها«.

المبعدون عن انتخابات االتحاد العراقي يشتكون للمحكمةبطولة إيطاليا: مواجهة الحسم بين يوفنتوس ونابولي
صراع أحد الغضب بين 
نابولي ويوفنتوس من 
أجل حسم هوية بطل 
الدوري لموسم 2017-
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في الوقت الذي أعلن 
فيه االتحاد العراقي 

استبعاد بعض المرشحين، 
أثيرت أزمة جديدة قبل 

االنتخابات

)Getty/من سيحسم المواجهة النارية؟ )إيزابيال بونوتو

الجماهير تثور في المالعب فمن يوقفها؟ )بيدرو أوجارتي/ فرانس برس(

الكرة الجزائرية تعيش على وقع األحداث الدامية )فاروق باطيش/ فرانس برس(

)Getty/االتحاد العراقي يستعد لتنظيم انتخاباته )بودا منديس

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ـ محمد ريان

أبعادًا خطيرة  أخــذ عنف املاعب 
ــر، بـــعـــد أن أضـــحـــت  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ ــي  ــ فـ
أحــــــــــــــداث الـــــشـــــغـــــب والــــتــــخــــريــــب 
واالعتداء عنوانًا للمشهد الكروي الجزائري 
وإحــــدى أبــــرز ســمــاتــه »الــقــبــيــحــة«، مــا يهدد 
ــثــــر شــعــبــيــة، ويـــرســـم  مــســتــقــبــل الــلــعــبــة األكــ
صـــورة قــاتــمــة الــســواد عــن الــكــرة الــجــزائــريــة 
التي كانت حتى وقت قريب مصدرًا لسعادة 
الوطن  فــي  أو  الجزائر  فــي  الجماهير، ســواء 
الــعــربــي، بــعــد أن أبــلــى منتخب الــكــرة الــبــاء 
الــحــســن فــي مــونــديــالــي 2010 و2014 ومــّثــل 
العرب أحسن تمثيل. وعــاد الشغب ليضرب 

الكرة »تقتل« 
في الجزائر

عنف المالعب يتطور 

في  مسبوق  غير  بشكل  برأسه  العنف  يطل 
القدم،  الناس كرة  التي يعشق فيه  البلد  الجزائر، 
للمتابعين  عارمًا  قلقًا  تشكل  اآلن  باتت  لكنها 
يومًا  الشغب  أعمال  تزايد  ظل  في  والجماهير، 

بعد يوم

تقرير

مــجــددًا املــاعــب الــجــزائــريــة، لكن األخــطــر من 
كــل ذلـــك أن هـــذا »الـــوحـــش« لــم يقتصر فقط 
على دوري املحترفن، بل امتد إلى الدرجات 
الــكــروي الحالي  الــدنــيــا، حيث شهد املــوســم 
بلوغ أعمال العنف والشغب أقصى درجاتها، 
املمتلكات وحتى  فــي  فــي خسائر  مــا تسبب 

»الــرهــيــبــة«  األحــــــداث  وأطــلــقــت  األرواح.  فـــي 
التي كان ملعب الشهيد حماوي بقسنطينة 
إبريل/   13 يــوم  لها  الجزائر مسرحًا  شرقي 
نيسان املاضي، بن شبيبة القبائل مولودية 
الــجــزائــر، صــافــرات إنــــذار بــلــغ صــداهــا أعلى 
ــلــــطــــة، وســـــــط صــــمــــت مــطــبــق  هـــــــرم فـــــي الــــســ
لاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي لم يصدر 
أي مــوقــف حــيــال مــا حـــدث ســـوى بــعــد مــرور 
الواقعة، حيث نشر بيانًا  أيــام كاملة على   4
دًا بمحاسبة 

ّ
يشجب فيه أعمال العنف، متعه

ومــعــاقــبــة املــتــورطــن فــيــهــا، بينما جـــاء أول 
رد فــعــل رســمــي مـــن جــانــب وزارة الــداخــلــيــة 
التي أصــدرت بيانًا كشفت فيه عن تنصيب 
لجنة تحقيق في أحــداث العنف التي عرفها 
ملعب حماوي وملعب الشهيد أحمد زبانة 
بوهران في مباراة املولودية املحلية وشباب 
ــان بـــــأن الــتــحــقــيــق  ــيـ ــبـ ــــوزداد. وأضـــــــاف الـ ــلــ ــ بــ
ســيــحــدد املـــســـؤولـــيـــات واتــــخــــاذ اإلجـــــــراءات 
والــقــرارات الازمة بخصوص األحــداث التي 

شهدتها وهران وقسنطينة.

العنف »يهزم« الحكومة
الــدوري الجزائري  وتحول عنف املاعب في 
إلــى »وحــش« يقض مضجع مسؤولي الكرة 
فــــي الــــبــــاد، بــســبــب تـــنـــامـــي هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
الـــخـــطـــيـــرة، إذ عــــجــــزوا عــــن إيــــجــــاد حــــل لــهــا 
عــلــى الــرغــم مــن الــعــقــوبــات الــتــي تسلط على 
املـــشـــاغـــبـــن والــــــنــــــوادي الــــتــــي يــشــجــعــونــهــا 
وصــلــت إلـــى حــد مــنــع حــضــور الــجــمــهــور في 
مالية  غــرامــات  إلــى جانب تسليط  املباريات 
ــــارج مــاعــب  كــبــيــرة ونـــقـــل املـــبـــاريـــات إلــــى خـ
األنــديــة املضيفة، من طــرف لجنة االنضباط 
وقف  الــذي  الجزائري،  الكرة  التابعة التحاد 
عـــاجـــزًا أمــــام »كـــابـــوس« الــعــنــف الــــذي يــهــدد 

كيان الكرة في الباد.
وبــلــغ عــنــف املــاعــب مــســتــويــات خــطــيــرة في 
ــزائـــر، واســتــفــحــل فـــي املــــواســــم الــكــرويــة  الـــجـ
األخــــيــــرة، ودفـــــع ذلــــك الــســلــطــات فـــي الــبــاد 
ــمـــرات لـــدراســـة  إلــــى تــنــظــيــم مــلــتــقــيــات ومـــؤتـ
هــذه الــظــاهــرة، فــضــًا عــن إصـــدار الكثير من 
الـــرادعـــة للعنف والــشــغــب، وصلت  الــقــوانــن 
إلى حد سجن املتورطن لكن من دون أن تجد 

هذه القوانن طريقها للتجسيد ميدانيًا.
ــر الــداخــلــيــة الــجــزائــري نـــور الــديــن  وكـــان وزيـ
بــدوي قد أعلن في شهر فبراير/ شباط من 
العام املاضي عن إعــداد قائمة تحمل أسماء 
املــشــجــعــن املـــشـــاغـــبـــن، ملــنــعــهــم مــــن دخــــول 
املاعب مستقبًا، فضًا عن إطاق مشاريع 

فتوى جديدة لداعية 
إسالمي: كرة القدم 

»حرام« في الجزائر

تزايد أعمال الشغب في الجزائر يثير الرعب )خالد دسوقي/ فرانس برس(

إلكترونية  ماعب نموذجية بأبواب وتذاكر 
وتـــزويـــد هـــذه املـــاعـــب بــكــامــيــرات لــلــمــراقــبــة 
بن  ومــن  »الهوليغانز«،  أمــام  الطريق  لقطع 
املــخــطــطــات الــتــي لــم تــجــد طــريــقــًا للتجسيد 
ــرار  ــرة الـــعـــنـــف، قــ ــاهــ ــن ظــ ــيــــدانــــي لــلــحــد مــ املــ
املاعب  مــن  الــشــرطــة  ــراد  أفـ السلطات سحب 
وفسح املجال أمام األندية لتكوين مساعدين 
أمن مدنين لتأمن املباريات وتسهيل وجود 
املشجعن في املدرجات وخارجها، إذ فشلت 
ــر، مـــا دفــع  ــ ــذا األمـ األنـــديـــة فـــي الــتــحــكــم فـــي هـ
قـــرار سحب  عــن  للتراجع  األمــنــيــة  السلطات 
ــراد الــشــرطــة مـــن املـــاعـــب، مــخــافــة تــدهــور  ــ أفـ
األوضاع أكثر، في ظل تنامي أعمال الشغب.

ــاد عــــن الـــبـــيـــضـــاء،  ــ ــحـ ــ اتــــحــــاد الــــشــــاويــــة واتـ
ــة، بــعــد انـــدالع  ــيـ وعـــرفـــت املـــبـــاراة نــهــايــة دامـ
أعــمــال عــنــف وشــغــب خــطــيــرة بــن مشجعي 
الــحــارقــة  الــقــنــابــل  فيها  استعملت  الــفــريــقــن 
»املولوتوف« والشهب النارية، ما تسبب في 
ســقــوط الــعــديــد مــن الــجــرحــى مــن الجانبن. 
واستدعى األمر تدخل قوات مكافحة الشغب 
التي قامت بتفريق املشجعن، عبر استعمال 
أفــراد  الــرصــاص املطاطي، بل تعرض بعض 
ــا تــلــقــى  ــمـ الـــشـــرطـــة إلصـــــابـــــات مـــتـــفـــاوتـــة، كـ
لطلقات  تعرضهما  إثــر  إصــابــات  مشجعان 
نــاريــة، بحسب ما كشفت عنه وسائل إعام 
محلية. وفي دوري املحترفن، عرفت مباراة 

وكان املوسم الكروي الحالي قد انطلق أيضًا 
على وقــع أحـــداث عنف كــثــيــرة، ولــم يقتصر 
ــر عــلــى مــبــاريــات الــبــطــولــة املــحــتــرفــة بل  األمــ
امــتــد إلــى دوريـــات األقــســام الدنيا بمختلف 

مناطق الباد.
وعلى سبيل املثال، اعتقلت مصالح الشرطة 
نوفمبر  أول  بملعب  مشجعًا   12 الــجــزائــريــة 
بمدينة الحراش شرقي العاصمة الجزائرية 
بعد نهاية مباراة فريقي رائد القبة وشبيبة 
لحيازتهم  الثانية،  الدرجة  بــدوري  سكيكدة 

األسلحة البيضاء واملخدرات والخمور.
ــاراة فــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــًا مـ ــ ــــضـ ــنــــف أيـ ــعــ ــــك ضـــــــرب الــ ــذلـ ــ كـ
ــة الــثــانــيــة لــلــهــواة بـــن فــريــقــي  دوري الـــدرجـ

ــزائـــر في  شــبــيــبــة الــــســــاورة ومـــولـــوديـــة الـــجـ
الــــ15 مــن املسابقة مــواجــهــات دامية  الــجــولــة 
أعمال  انــدلــعــت  حيث  املشجعن،  بــمــدرجــات 
الشغب باملدرجات استعملت فيها الحجارة 
العديد من  إلــى سقوط  أدى  مــا  والشماريخ، 

الجرحى، لتتدخل قوات مكافحة الشغب.

كرة القدم »حرام« في الجزائر
ودعا وزير الشؤون الدينية واألوقاف، محمد 
عيسى، أئمة املساجد لإلسهام في الحد من 
داعيًا  املــاعــب،  الــتــي تجتاح  العنف  ظــاهــرة 
مسؤولياتهم،  تحمل  إلــى  املــتــورطــن  جميع 
ــر عــــن تــفــعــيــل دور أئــمــة  ــ ــــوزيـ كـــمـــا كـــشـــف الـ

املــــســــاجــــد قــــصــــد املــــســــاهــــمــــة فـــــي الـــتـــوعـــيـــة 
ومــكــافــحــة الــظــاهــرة، مــؤكــدًا أنـــه إذا اقتضت 
الضرورة سيتم إقرار حضور األئمة مباريات 

كرة القدم لتقديم يد املساعدة.
وبــــدوره أصـــدر الــداعــيــة الــجــزائــري املــعــروف 
الشيخ شمس الدين بوروبي، فتوى »تحّرم« 
ممارسة كرة القدم في الجزائر بسبب تزايد 
أعــمــال الــعــنــف الــتــي تـــودي بــحــيــاة األبـــريـــاء، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــيــــة فــ وقــــــال الــــداعــ
إن الــعــنــف يـــوّلـــد الــكــراهــيــة والــجــهــويــة بن 
مــخــتــلــف األفـــــــراد، كــمــا حــّمــل الــشــيــخ شمس 
الــديــن املــســؤولــيــة لــوســائــل اإلعــــام وروابـــط 

املشجعن وكذلك الهيئات الرياضية.
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رابطة المحترفين الفرنسية تنفي 
وجود شرط جزائي في عقد نيمار

نفت رابطة املحترفني الفرنسية لكرة القدم 
وجـــود بــنــد فــي عــقــد الــبــرازيــلــي نــيــمــار مع 
فــريــقــه بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان يــســمــح له 
بترك الفريق في حالة عدم استيفاء شروط 
معينة. ووفقًا ملا نشرته صحيفة »ليكيب« 
الفرنسية، فقد نفت الرابطة املعلومات التي 
ذلك  أدرج  البرازيلي  الــاعــب  أن  إلــى  تشير 
الــبــنــد فــي الــعــقــد مــقــابــل دفـــع 300 مليون 
لــوائــحــه  ــن  مــ املـــــــادة 202  أن  كـــمـــا  يـــــــورو. 
الداخلية تحظر إدراج بند الشرط الجزائي 

ضمن بنود العقود.
الفرنسية إلى أن »األندية  الرابطة  وأشــارت 
بند  على  يحتوي  عقد  توقيع  تستطيع  ال 
إلنهاء العقد، والذي يهدف إلى خرق العاقة التعاقدية من جانب أحد األطراف، وال يجوز 
تفعيل ذلك البند من جانب طرف واحد«، وأضاف أن العقد الذي سجله نادي باريس سان 

جيرمان ال يحتوي على ذلك البند. 

ارتياح لدى لجنة ملف المغرب لمونديال 2026
أعرب موالي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشح املغرب الستضافة كأس العالم 2026، 
واملسماة  الــقــدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  لجنة  أجرتها  التي  للزيارة  ارتياحه  عــن  الجمعة، 
»تاسك فورس« لتقييم امللف املغربي. وأكد العلمي أن أعضاء فيفا الذين جاؤوا للمغرب 

أبدوا إعجابهم بامللف املغربي واالنخراط الكبير لكل مكونات الدولة املغربية في امللف.
وكــانــت لجنة »تــاســك فـــورس« قــد وصــلــت إلــى الـــدار الــبــيــضــاء، اإلثــنــني املــاضــي، وأنهت 
املــغــرب: مراكش  مــن قبل  مــن أصــل 12 مقرًا مقترحًا  تفّقدت خمسة  زيــارتــهــا، بعدما 
وأغادير وتطوان وطنجة والدار البيضاء. وشملت الجولة املاعب املشيدة، واألراضي التي 
سيتم بناء عليها أخرى، وفنادق وبنية تحتية أخرى، مثل ميناء طنجة ميد، وجزء من 

الطريق السريع الذي يربط بني مراكش وأغادير.
ردودا  قدمنا  »لقد  والــتــجــارة  الصناعة  وزيــر  أيضا منصب  يتولى  وهــو  العلمي،  وقــال 
أبرزت  اللجنة  أن  إلى  أشــار  أسئلتهم ومتطلباتهم«. في وقت  واضحة ودقيقة على كل 
»شغف« الشعب املغربي بكرة القدم، والحالة »القوية« مليزانية الدولة، وفكرة إنشاء ماعب 
قابلة للتعديل والتي يمكن تقليص محيطها بمجرد انتهاء كأس العالم لكي تواكب الطلب 

الحياتي للمدن التي تقع بها.

مارسيلينو: إذا شعرت بالتوتر فال أستحق تدريب فالنسيا
ــانـــي،  ــبـ ــق فــالــنــســيــا اإلسـ ــريـ ــال مــــــدرب فـ ــ قـ
الحديث  إن  تــــورال،  غــارســيــا  مارسيلينو 
ــن أجـــــل املـــركـــز  ــه الــــصــــراع مــ ــدانـ ــقـ حـــــول فـ
الرابع بعد هزيمته في الجولتني األخيرتني 
بالدوري لم يجعله يشعر بالتوتر، وأكد أنه 
إذا فعل ذلك فلن يستحق حينها منصبه. 
وقال املدرب، في مؤتمر صحافي »إذا كنت 
الــســوء فــا أستحق أن أكـــون مدربًا  بــذلــك 
فــإذا  هــنــا،  الــوجــود  أستحق  وال  لفالنسيا، 
تملكني التوتر في هذا املوقف، حيث تتبقى 
5 مباريات ولم أستطع الحصول على 10 نقاط وبمعدل هدف في كل مباراة، فيجدر بي 

التواجد في الدرجة الثانية، مع كامل احترامي أو البقاء في منزلي«.
واعترف املدرب أنه بعد الفوز على إشبيلية منذ بضعة أسابيع، افترض الجميع ضمان 
املمكن أن  للغاية، ومــن  أنفسنا في وضــع جيد  الــهــدف، مضيفًا »وضعنا  إلــى  وصولي 

يؤدي ذلك إلى انخفاض أو عدم الحفاظ على مستوانا العالي جدا الذي ظهرنا به«.

استعادة كأس الدوري األوروبي بعد سرقته في المكسيك
اسُتعيد »كــأس الــدوري األوروبــي« بعد يومني من سرقته من معرض خاص في والية 
الكأس  وتــعــّرض  املحلية.  السلطات  أعلنته  ملــا  وفــقــًا  )وســـط(،  املكسيكية  جــوانــاخــواتــو 
للسرقة من على منت السيارة التي كانت تقله في مدينة ليون، وتمكنت العناصر األمنية 
من استعادته، حسبما أعلنت النيابة العامة في الوالية. وأشارت مصادر من النيابة إلى 
أنه، في صباح الخميس، أبلغ عن سرقة الكأس، وبعدها بـ24 ساعة ُأعلن عن استعادته 
من دون الكشف عن تفاصيل. وتبدأ منافسات دور نصف نهائي البطولة األوروبية هذا 
ليون  الفائز في مدينة  للفريق  املقبل  مايو/أيار  الكأس في 15  ُيسلم  أن  األسبوع، على 

الفرنسية.

في  نفسها ورفعت عدد مشاركاتها  البطولة  الثالث من 
بطوالت »الغراند سام« إلى مرتني، كما عادت وشاركت 
في بطولة أميركا املفتوحة عام 2013، ولم ُتحقق نتيجة 

جيدة هناك. 
وصلت جيورجي إلى نهائي بطولة باريباس كاتوويس 
املــفــتــوحــة، وحــقــقــت لــقــب بــطــولــة »تــوبــشــيــلــف« املفتوحة. 
وبفضل هذه النتائج الجيدة، وصلت إلى أعلى تصنيف 
لها في فئة الفردي وهو املركز الـ30 والذي وصلت إليه في 

30 تموز/ يوليو من عام 2015.
والهجومية،  الشرسة  لعبها  بطريقة  جيورجي  تشتهر 
ُتعتبر من  القوية، في وقت  وتتميز بضرباتها األرضية 
أفضل الضاربات بني جميع املصنفات في رياضة التنس. 
عام  املفتوحة  أميركا  بطولة  في  كانت  إنجازاتها  وأبــرز 
وبطولة   2014 عــام  املفتوحة  بــاريــبــاس  وبــطــولــة   ،2013

»أيـــجـــون« الــدولــيــة أيــضــًا فــي الــعــام نــفــســه، وذلـــك بــعــد أن 
ــا شـــارابـــوفـــا،  ــاريـ ــارولـــني ووزنـــيـــاكـــي ومـ تــفــوقــت عــلــى كـ
وفيكتوريا أزارينكا على التوالي. كما نجحت جيورجي 

في الفوز على أفضل عشر مصنفات في العالم.
ــــال مــســيــرتــهــا  ــة خــ ــيـ ــالـ حـــقـــقـــت جـــيـــورجـــي أربـــــاحـــــًا مـ
الفوز  أميركي. حققت  دوالر  مليوني  بحوالي  الرياضية 
ــفـــردي«، وخــســرت  فــي 308 مــبــاريــات فــي مــنــافــســات »الـ
بلغت حوالي %58.  انتصارات  بنسبة  مــبــاراة،  في 220 
»الــفــردي«، خرجت  »الغراند ســام« فئة  وفــي منافسات 
الــدور الثالث في بطولة أستراليا املفتوحة  جيورجي من 
من  املفتوحة  فرنسا  بطولة  ودعـــت  وكــذلــك   ،2015 عــام 
الدور الثاني أعوام )2014، 2015 و2016(، وودعت بطولة 
ــــدور الــرابــع فــي عـــام 2012، وودعـــت  »ويــمــبــلــدون« مــن ال

بطولة أميركا املفتوحة من الدور الرابع في عام 2013.

رياض الترك

هي العبة تنس إيطالية تلعب باليد الُيمنى، بدأت مسيرتها 
عــام 2006. شــاركــت كاميا جيورجي  فــي  االحــتــرافــيــة 
عــام 2006، وحققت  مــرة في  الدولية ألول  البطوالت  في 
لقبها األول فــي عــام 2009، كما شــاركــت ألول مــرة في 
بطولة »غراند« سام في عام 2011 وتحديدًا في بطولة 

»ويمبلدون« البريطانية. 
ــــدور الـــرابـــع فـــي بــطــولــة »ويــمــبــدلــون«  بــلــغــت جــيــورجــي الـ
الــثــانــيــة في  الــرســمــيــة  عـــام 2012، وذلـــك فــي مشاركتها 
منافسات »الغراند سام« منذ بداية مسيرتها الرياضية. 
املسابقات  مختلف  فــي  ُمــمــيــزة  نــتــائــج  تسجيلها  وبــعــد 
والبطوالت، دخلت جيورجي ألول مرة في تصنيف أفضل 
100 العبة تنس في العالم. وبعد عام وصلت إلى الدور 

كاميال جيورجـي

على هامش الحدث

نجمة تنس إيطالية 
تحتل المركز الـ59 

في التصنيف 
العالمي للسيدات 
وتشتهر بضرباتها 

األرضية القوية

وجه رياضي

مليارات   5.13( إسترليني  مليون  و500  مليارات  ألربــعــة  البريميرليغ  عــوائــد  ارتفعت 
يورو( في موسم 2016 /2017، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 20% عن املوسم الذي يسبقه، 
بحسب شركة »ديلويت«. وتزايدت األرباح قبل حساب ضرائب املسابقة العام املاضي 
إلى 500 مليون إسترليني )570 مليون يورو( في حني سجل خسائر العام الذي قبله 
بـ110 مايني )125 مليون يورو(. وجاء هذا النمو في األرباح مدفوعًا بالعقد التلفزيوني 
الــذي دخــل حيز التنفيذ املوسم املــاضــي. ودفعت قناتا »ســكــاي« و»بــي تــي« 5  الجديد 

مليارات و130 مليون في الدوري عن حقوق بث املباريات حتى 2019.

صورة في خبر

ارتفاع عوائد البريميرليغ
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محمد السعو

املخضرم  الفرنسي  املـــدرب  أعلن 
آرسني فينغر قراره بالرحيل عن 
نــادي أرســنــال فــي نهاية املوسم 
الــحــالــي، لينهي عــاقــة اســتــمــرت لنحو 22 
ــان فــيــنــغــر قــــد تـــولـــى مــســؤولــيــة  ــ عــــامــــا. وكــ

»الغنرز« في أغسطس/ آب 1996.
ــال  ــنــ ــــن أن مـــشـــجـــعـــي أرســ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ وعــ
اإلنــكــلــيــزي طــالــبــوا برحيله مـــرارًا وتــكــرارًا، 
إلـــى درجـــة أطــلــقــوا فيها الــنــكــات الــســاخــرة 
عليه، نظير تمسكه بالفريق الذي دربه على 
امــتــداد 22 عــامــا، لــكــن رد الــفــرنــســي آرســني 
فينغر لم يكن عاديا، إذ ترك تاريخه الكبير 
مـــع »املــدفــعــجــيــة« لــيــتــحــدث عــنــه، مـــن دون 
التي  الاذعة  لانتقادات  اهتماما  يعير  أن 

نالت منه.

آرسين فينغر
لم يكن آرسين فينغر معروفًا جدًا في عالم التدريب عندما تولى اإلشراف على تدريب أرسنال اإلنكليزي 
الياباني، ما دفع السير فيرغوسون إلى القول »آرسين  عام 1996، قادمًا من ناغويا غرامبوس ايت 
َمن؟« عندما سئل عن رأيه بالمدرب، وتوقعت له الصحف أن يمكث أسابيع أو موسمًا قبل أن يعود 

إلى بالده

باألرقام... فينغر مدرب تاريخي
ــًا مــع  ــ ــــذهـ ــًا رقـــمـــيـــا مـ ــجــ يـــمـــلـــك فـــيـــنـــغـــر ســ
أرســنــال، فهو املــدرب الــذي تــوج مع الفريق 
بطًا للدوري اإلنكليزي ثاث مرات وبطًا 
لكأس إنكلترا 7 مــرات، كما نــال لقب الــدرع 
الخيرية 7 مرات. ولم تكن تلك األلقاب التي 
حــصــدهــا املــــدرب لتمر بـــدون تــدويــن أرقـــام 
مــشــرقــة فــي ســجــلــه؛ فــفــوزه بــكــأس االتــحــاد 
اإلنكليزي 7 مــرات جعله أكثر مــدرب يتوج 

بهذا اللقب في التاريخ، كما أنه حينما توج 
لم   ،2004  /2003 نسخة  فــي  بالبريميرليغ 
يخسر أي مباراة خال املوسم بأكمله، وهو 
إنجاز لم يسبق له مثيل في عصر الدوري 

اإلنكليزي املمتاز على اإلطاق.
ــمـــدرب ألرســـنـــال  ــــني فــيــنــغــر كـ ويــعــتــبــر آرسـ
ــــدرب األكـــثـــر نــجــاحــا فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي،  املـ
أنــه  كــبــرى، ال سيما  بــطــوالت   10 بتحقيقه 
خــاض مــع أرســنــال 49 مــبــاراة متتالية في 
دون هزيمة  مــن  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري 
فــي الفترة مــن شهر مــايــو/ أيـــار 2003 إلى 
أكتوبر/ تشرين األول 2004، محطما الرقم 
نوتنغهام  الـــذي سجله  الــســابــق  الــقــيــاســي 
فورست في الفترة ما بني نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 1977 ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
)42 مباراة  براين كلوف  قيادة  1978 تحت 

من دون هزيمة(.
ــه أكــثــر مــن أدار  ويــحــســب لفينغر أيــضــا أنـ
مباريات في البريميرليغ من أي مدرب آخر، 
املـــدرب  عــلــى  مـــبـــاراة، متفوقا  بــواقــع )823( 
األسطوري السير أليكس فيرغسون، مدرب 
ــاز بـ  ــــذي فــ مــانــشــســتــر يــونــايــتــد األســـبـــق الـ

)528( مباراة أكثر من فينغر )473(.
ــإن آرســــني  ــ وبـــحـــســـب »إســــكــــواكــــا« أيـــضـــا فـ
ــدوري  ــ فــيــنــغــر كــــمــــدرب مــــع أرســــنــــال فــــي الــ
مباراة حتى   823 املمتاز خــاض  اإلنكليزي 
مــقــابــل 199  فـــي  مــــرة  فــيــهــا 473  فــــاز  اآلن، 
تعاداًل و151 هزيمة، في الوقت الذي سجل 
فيه الغنرز 1549 هدفا واستقبل 801 هدف 

وحقق البريميرليغ )3 مرات(.

أبرز ردود الفعل
الرحيل  بإعانه  الجميع  فاجأ  وباعتباره 
عـــن نــــادي أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي نــهــايــة هــذا 
املـــوســـم، وهــــو الـــقـــرار الــــذي اتـــخـــذه املــــدرب 
ــلـــف الـــعـــديـــد مــــن ردود  ـــني فــيــنــغــر وخـ ــ آرسـ
للنادي  األسطوري  املــدرب  باعتباره  الفعل 

اللندني منذ 22 عاما.
وكال العديد من املدربني املنافسني للمدير 
وخارجه  البريميرليغ  في  الفرنسي  الفني 
والاعبون والعديد من الشخصيات املديح 
ــــذي قـــدمـــه مع  لــفــيــنــغــر، فـــي ظـــل الـــتـــاريـــخ الـ
الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي مــنــذ عـــام 1996 والـــذي 

حقق خاله العديد من األرقام القياسية.
أول تلك الــردود كــان من قبل حــارس مرمى 
بوب  التلفزيوني  واملعلق  السابق  أرســنــال 
ويلسون الــذي وصــف فينغر بـ »أنــه أفضل 
مــدرب في تاريخ نــادي أرسنال. إنه يتفوق 
عــلــى هـــربـــرت تــشــابــمــان وجــمــيــع اآلخــريــن 
الذين أحرزوا األلقاب.. هو ليس فقط أعظم 
ــدرب فـــي تـــاريـــخ أرســـنـــال، بـــل إنـــه املـــدرب  مــ

الذي غّير وجه اللعبة في هذه الدولة«.
وأرسل النجم اإلسباني سيسك فابريغاس 
رســالــة مــؤثــرة إلـــى مــدربــه الــســابــق آرســني 
لم  »واو!!  فيها:  كتب  إنستغرام  عبر  فينغر 
أكن أتوقع ذلك أبدًا، لقد كان يؤمن بي منذ 
يــومــي األول، أنــا مــديــن لــه بشكل كبير لقد 

آرسين فينغر المدرب 
األكثر نجاحًا في تاريخ 

نادي أرسنال

)Getty /فينغر أسطورة التدريب في أرسنال )شون بوتريل

البرتغالي  المدرب  تولي  فترة  إلى  وفينغر  مورينيو  بين  التنافس  يعود 
تدريب تشلسي في عام 2004، عندما أطلق مورينيو على نفسه لقب 
الفرنسي  المدرب  بنعت  مورينيو  اشتهر   2005 عام  وفي  »االستثنائي«، 
وفي  تشلسي.  على  بتعليقاته  ذرعًا  ضاق  بعدما  »المتلصص«  بلقب 
عام 2014، عندما أطلق مورينيو على فينغر لقبًا آخر وهو »متخصص 
في الفشل« بلغت الخصومة مبلغها، لدرجة أن فينغر دفع مورينيو 

بيده خالل مشادة شهيرة بين االثنين في المنطقة الفنية.

معارك شهيرة

كــان بمثابة األب ودائــمــا مــا يجعلني أقــدم 
كل ما لدي، آرسني أنت تستحق كل االحترام 

والسعادة في هذا العالم«. 
قــال بير ميرتساكر:  الــوتــيــرة ذاتــهــا  وعــلــى 
»تـــعـــلـــمـــت الـــكـــثـــيـــر مـــنـــه كــــاعــــب وضـــــــرورة 
ــعــــب الـــلـــحـــظـــات وتـــقـــديـــم  ــــي أصــ الـــــهـــــدوء فـ
املساعدة، وأن على الجميع الثقة بأنفسهم. 
فينغر جعلني قائدًا للفريق على الرغم من 
إصابتي ومنحني منصبا بعد االعتزال. أنا 

هنا بسبب آرسني«.
وكتب أرون رامسي على تويتر أيضا: »لقد 
كان شرفا أن ألعب من أجلك وأتوج باأللقاب، 
داخــل  حياتي  فــي  كبيرًا  تأثيرًا  شكلت  لقد 
وخارج امللعب ومن شاب صغير إلى رجل. 
ــدًا لـــرؤيـــة الــجــمــيــع يــظــهــرون  ــا ســعــيــد جــ أنــ
االمتنان واالحــتــرام لك اليوم ألنك أكثر من 

يستحقها. شكرًا لك«.
ولم يفوت كبار مدربي البريميرليغ الفرصة 
إلظهار احترامهم لفينغر، على غرار املدرب 
اإلسباني بيب غوارديوال، مدرب مانشستر 
ــيـــتـــي بــــطــــل املــــســــابــــقــــة الــــــــذي قــــــــال: »كــــل  سـ
االحترام آلرسني فينغر، الدوري اإلنكليزي 
املمتاز على ما هو عليه اآلن بسبب ما قام 
بــه آرســـني فينغر، ورؤيــتــه واحــتــرامــه لكرة 
القدم، أتمنى له األفضل في مستقبله، كان 

من دواعي سروري أن أتنافس معه«.
وعلق يورغن كلوب، مدرب ليفربول، قائًا: 
»آرســــني فينغر نــمــوذج يــحــتــذى بـــه، مؤثر 
وناجح جدًا«. كذلك امتدح جوزيه مورينيو، 
أحد ألد خصمني في املسابقة، آرسني فينغر 
وقــــال: »أتــمــنــى األفــضــل دائــمــا للمنافسني 
ــادم من  ــه. إذا كـــان يــتــطــلــع إلـــى مـــا هـــو قــ ولــ
حياته املهنية في حياته، أنا سعيد للغاية 

من أجله، لكن أتمنى أال يعتزل التدريب«.
مــدربــا وبالطبع  »أنـــت لست  وقـــال مورينيو: 
لــســت العــبــا. ال تــعــرف الــطــريــقــة الــتــي نحترم 
أننا  يبدو  عندما  البعض حتى  بعضنا  بها 
ال نقوم بذلك في بعض األحيان. في النهاية، 
الذين يحترمون بعضهم  املــدربــون  قد يكون 
ــن تـــقـــع بــيــنــهــم  ــم مــ ــة أكـــبـــر هــ الـــبـــعـــض بــــدرجــ
مـــشـــكـــات«. وتـــابـــع »إنـــهـــا قــــوة مــقــابــل قـــوة، 
وجودة مقابل جودة، وطموح مقابل طموح«.

ــالــــي أنــطــونــيــو  بــــــــدوره قـــــال املــــــــدرب اإليــــطــ
كونتي: »بــقــاء فينغر مــع أرســنــال 22 عاما 
السبب يستحق اإلشــادة  قصة رائعة، لهذا 
الــنــادي، وهــو من  الكبيرة، فــاز بالكثير مع 
ــروا فــي عــالــم كـــرة الــقــدم،  املـــدربـــني الــذيــن أثــ
االحــتــرام من عالم كرة  الكثير من  يستحق 
أليكس فيرغسون  السير  أكــد  الــقــدم«، فيما 
ـــأن يـــكـــون مــنــافــســا وزمـــيـــًا  ــه »فــــخــــور بــ ــ أنـ

وصديقا آلرسني فينغر«.
وكتب مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي 
أوناي إيميري على حسابه في تويتر حول 
فــيــنــغــر: »مــســتــحــيــل الــحــديــث عـــن أرســـنـــال 
نذكر  أن  دون  من  والتدريب  والبريميرليغ 
ــد املـــراجـــع مــن دون  آرســــني فــيــنــغــر.. هــو أحـ

شك.. شكرًا آرسني«.
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سوريو عينتاب
انتشار وتجارة... وحلم بالعودة

محمد أمين

ــر بــــبــــال عــــشــــرات  لـــــم يــــكــــن يـــخـــطـ
بهم  يــنــتــهــي  أن  الـــســـوريـــن  آالف 
ــئـــن في  املــــطــــاف، مـــشـــرديـــن والجـ
ــنــــوب تـــركـــيـــا،  ــة غـــــــازي عـــيـــنـــتـــاب جــ ــنـ ــديـ مـ
بــاتــت نهبًا  الــتــي  يتحسرون على بــادهــم 
لــلــمــطــامــع اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، وتـــكـــاد 
أنفسهم  ويــســألــون  الخريطة،  عــن  تختفي 
بوجع ما سأله الفلسطينيون قبل سبعن 
عـــامـــا: هـــل ســنــرجــع يـــومـــا؟ تـــاشـــى حلم 
الباد  الكثيرين؛  لدى  إلى سورية  العودة 
ت، والحرب لم تستر ساقها بعد، بل 

ّ
تشظ

مرشحة ملــزيــد مــن االســتــعــار، حيث اتخذ 
املتصارعون من الجغرافيا السورية ميدان 
احتراب، وساحة تصفية حسابات قديمة 
وأخــــرى جـــديـــدة. نـــزاعـــات تــغــذي نــزاعــات، 
والصراع لم ينته بعد في سورية وعليها. 
ــرة،  ــ ــــوت دائـ ــى املـ ــ ــا، ورحـ ــ دم يــســتــســقــي دمـ
الــذيــن  الــبــســطــاء  يــــوم أرواح  تــحــصــد كـــل 
حــلــمــوا ذات يـــوم لــيــس بــبــعــيــد بــالــحــريــة، 
فتجرعوا مــرارات األســى، وخــذالن القريب 
عينتاب  غــازي  مدينة  في  يقطن  والبعيد. 

)Getty/نقل السوريون أعمالهم إلى المدينة )ميشيل شابرد

الــتــركــيــة عـــشـــرات آالف الـــســـوريـــن الــذيــن 
اضـــطـــروا لــلــخــروج مــن مــنــازلــهــم ولــجــؤوا 
الجغرافي،  القرب  املدينة بسبب  إلــى هــذه 
خــاصــة مــن مدينة حلب وريــفــهــا الــواســع، 
بــســبــب الــــحــــرب املـــفـــتـــوحـــة الـــتـــي يــشــنــهــا 
النظام وحلفاؤه الروس واإليرانيون، على 

السورين منذ أكثر من سبع سنوات. 
تــقــّدر الــســلــطــات الــتــركــيــة عـــدد الــســوريــن 
في غازي عينتاب بنحو 325 ألفًا، ال يزال 
األتــراك يعتبرونهم »ضيوفًا«، فيما تؤكد 
أرقام غير رسمية أن العدد يربو على 500 
ألــف ســـوري، حيث دخــل املــديــنــة آالف هم 
ما  التركية،  الحكومة  لــدى  مسجلن  غير 
بــاتــوا يشكلون نحو  الــســوريــن  أن  يعني 
30% مـــن عـــدد ســكــان املــديــنــة الــتــي تضم 
نحو مليون و800 ما بن تركي وســوري. 
ــاء مــديــنــة  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ ــــون فـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــــوزع الـ ــتـ ــ يـ
ــعــــددة، ولـــكـــن هـــنـــاك أحـــيـــاء  ــتــ عــيــنــتــاب املــ
اكتظت بالسورين أكثر من غيرها، خاصة 
ــود بــالــلــغــة  ــ ــ ــاش )الـــحـــجـــر األسـ ــراطــ حــــي كــ
الــتــركــيــة(، وبــن أفــلــر )ألـــف مسكن باللغة 
ــي الــجــامــعــة، وهــــي أحــيــاء  الـــتـــركـــيـــة(، وحــ
إلــى جانب أخــرى تضم الطبقة املتوسطة 

مــن الــســوريــن، حــيــث يــصــل إيــجــار املــنــزل 
إلــى نحو ألــف ليرة تركية )مــا يعادل 250 
الدخل  أصــحــاب  واخــتــار  أميركيًا(.  دوالرًا 
املحدود منطقة »دوز تبه« مكانًا للسكنى، 
ــنـــزل بــإيــجــار  حـــيـــث مــــن املـــمـــكـــن إيــــجــــاد مـ
مــنــخــفــض، فــيــمــا يــســكــن أصـــحـــاب الــدخــل 
املــرتــفــع فــي عــدة أحــيــاء منها: كـــاوا كليك، 

وحي اإلبراهيملي. 
ــازي عــيــنــتــاب  ــ طــبــع الـــســـوريـــون مــديــنــة غـ
بطابعهم، حتى تكاد تكون »حلب ثانية« 
فــي جــنــوب تــركــيــا، حــيــث ظــهــرت املــطــاعــم 
الـــســـوريـــة، ومـــحـــات »الــحــلــويــات« بكثرة 
فــي املدينة، وتــحــول ســوق غــازي عينتاب 
املــــركــــزي، الـــــذي يــطــلــق عــلــيــه الـــســـوريـــون 
اسم »السوق اإليراني«، إلى سوق سوري 
بامتياز، حيث استأجر أصحاب املصالح 
أغــــلــــب مـــحـــاتـــه، حـــتـــى بـــــات وكــــأنــــه أحـــد 
أسواق مدينة حلب التي ارتبطت تاريخيا 
غــازي عينتاب. خال  بعاقات مميزة مع 
ســنــوات الــثــورة الــســوريــة، تحولت مدينة 
ــــى مــســتــقــر ملــؤســســات  غــــــازي عــيــنــتــاب إلـ
املنظمات  أغلب  ومقر  املختلفة،  املعارضة 
التي تقدم عونا للسورين في تركيا وفي 

النظام  سيطرة  عــن  خرجت  التي  املناطق 
في سورية، خاصة في الشمال، ومنظمات 
واتحادات سورية تعمل في الشأن اإلغاثي 

والتعليمي والصحة. 
كما افتتحت في املدينة العديد من املواقع 
املدينة  كانت  حيث  والصحف،  اإلخبارية 
قبلة للصحافين والناشطن اإلعامين، 
الصعيد  هــذا  على  أهميتها  تفقد  أن  قبل 
ــدءًا مـــن عــام  لــصــالــح مــديــنــة إســطــنــبــول، بــ
الـــكـــفـــاءات  الــكــثــيــر مـــن  2016، مـــع هـــجـــرة 

السورية إلى بلدان أوروبية. 
ال يوجد سوري ال يعمل في مدينة غازي 
عينتاب، فهي من املدن التركية »الغالية« 
مدينة  تضاهي  بــاتــت  حيث  املعيشة،  فــي 
إســـطـــنـــبـــول عـــلـــى هــــــذا الـــصـــعـــيـــد. يــعــمــل 
الــســوريــون فــي كــل املــجــاالت واملــهــن، وقــد 
نهضوا باقتصاد املدينة على كل الصعد، 
حــتــى بـــات يــصــعــب تـــصـــّور مــديــنــة غـــازي 
السورين. ودخــل رجال  عينتاب من دون 
ــال ســـــوريـــــون ســــــوق الـــصـــنـــاعـــة فــي  ــ ــمـ ــ أعـ
غــازي عينتاب، وانتشرت املصانع  مدينة 
فــي املــديــنــة الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى بــاملــديــنــة، 
كل  بتقديم  التركية  الحكومة  تقوم  حيث 
األمـــوال  رؤوس  جــذبــت  الــتــي  التسهيات 
ــات أغـــلـــب األطـــفـــال  الـــســـوريـــة املـــهـــاجـــرة. بــ
ــــي مـــديـــنـــة غـــــــازي عــيــنــتــاب  الــــســــوريــــن فـ
الــتــي تــضــم مئات  الــتــركــيــة  الــلــغــة  يتقنون 
املــفــردات الــعــربــيــة، وهــو مــا يسّهل عملية 
تعلمها، كما لجأ الكثير من السورين إلى 
م اللغة التركية، في إقــرار واضح على 

ّ
تعل

أن عودتهم إلى بادهم في املــدى املنظور 
غير ممكنة، أو باتت حلما ربما ال يتحقق.

طبع السوريون 
مدينة غازي عينتاب 
بطابعهم، حتى تكاد 

تكون »حلب ثانية« في 
جنوب تركيا.

■ ■ ■
ال يوجد سوري ال 

يعمل في مدينة غازي 
عينتاب فهي من 

املدن التركية »الغالية« 
في املعيشة حيث 

باتت تضاهي مدينة 
إسطنبول على هذا 

الصعيد.

■ ■ ■
يقطن في مدينة 

غازي عينتاب التركية 
عشرات آالف السوريني 
الذين اضطروا للخروج 
من منازلهم ولجؤوا 

إلى هذه املدينة.

باختصار

تقّدر السلطات التركية عدد السوريين في غازي عينتاب بنحو 325 ألفًا، ال يزال األتراك يعتبرونهم »ضيوفًا«، فيما تؤكد أرقام 
غير رسمية أن العدد يربو على 500 ألف سوري

هوامش

خطيب بدلة

تعود بــي الــذاكــرة إلــى أيــام الــشــبــاب.. الشباب الحلو، 
الثالثني والخمسني. في  الــذي يمتد بني سني  املــرح، 
تلك األيــام، كانت سورية شبه خاليٍة من املعارضني 
الــذيــن يــعــيــشــون خــــارج املــقــبــرة، أو خــــارج الــســجــون 
 مثلي؛ 

ً
الــنــاس إذا رأوا رجــال واملعتقالت، ولــذلــك كــان 

وهو  الــعــام،  والــشــأن  واألدب،  الصحافة،  فــي  يشتغل 
للنظام، وغير منبطح، وغير راكــض وراء  غير مؤيد 
سلطٍة أو مكاسب، يلتبس عليهم أمُره ويقولون: هذا 

معارض. 
الرغم من  املعارضني، على  نعم، كنت محسوبًا على 
ــزاب، واملــهــرجــانــات الــخــطــابــيــة.. وفــي  ــ ُبــْعــدي عــن األحـ
خبرون 

ُ
امل التي كان  العفوية/ اإلجبارية  أيام املسيرات 

ــذيــن يــتــخــاذلــون عن  يــســجــلــون أســمــاء األشـــخـــاص ال
االلــتــحــاق بــهــا، ويــرفــعــون أســمــاءهــم فـــي قـــوائـــم إلــى 
الــجــهــات املختصة لــتــؤدبــهــم، كــنــت ألــجــأ إلـــى مفصل 
مثل  عــارجــًا  ظالعًا  وأمــشــي  املتنكس،  اليمنى  ساقي 
ملدير  وأقــول  قائمته،   على 

ً
مفاجئة  

ً
ى ضربة

ّ
تلق كلٍب 

َم ساقي اليوَم ال ُيْحتمل، وإن حب القائد 
َ
ل
َ
دائرتي إن أ

القلب، وال يشترط أن نزيد طني مفاصلنا  يكون في 

ــَبــــَرص!(،  ــ ــُه ال ــ ــبَّ املــتــنــكــســة بــلــة لــنــثــبــت أنــنــا نــحــبــه، )أَحــ
اقتنع  البيت، ليس ألنــه  إلــى  بــاالنــصــراف  لــي  فيسمح 
بروايتي عن آالم املفصل. ولكن ألنه يعرف أنني أتذّرع 
به، لئال أشعر بأنني صغيٌر إلى درجة أن أمشي في 

موكب رجٍل ال أطيقه.
الذي  أبــو عبدو  ابــن بلدنا  ــر، في هــذه املناسبة، 

ّ
وأتــذك

م 
ِّ
كانت له عادة مستدامة، تتلخص في أنه حينما ُيَسل

الكويسة«  »الــشــبــاب  الــذيــن يسميهم  أصــدقــائــه  عــلــى 
يأخذهم »مباوسة«، فُيتحفهم برائحة العرق الرخيص 
الــذي كان يتناوله، بــدءًا من وقت استيقاظه إلى وقت 
ــى بــيــتــه، بــعــد أن يــنــام على  ــحــنــه »بــالــطــريــزيــنــة« إلـ

َ
ش

كرسي املقهى.. 
م علّي يقول لي: أنت ابن 

َّ
أبو عبدو هذا، كان كلما َسل

خالي أبو طارق بدلة، أنت رّجال محترم، وبتميل على 
ــك! ولــم أكــن أعــرف يومها، ولــم أعــرف الحقًا، إْن 

َ
ِرْجــل

كان يمتدحني بهذه الصفة، أو أنه كان يذمني، حتى 
إن أحــد األصــدقــاء انتبَه أول مــرة إلــى أنني أعــرج في 
أثناء املشي، فسألني عن السبب، فقلت له: ما في شي 

والله، هذه َعْرجة الُحْسن. 
أذكر أننا ذهبنا مرة إلى بلدة سلقني الجبلية الرائعة، 
لــنــشــارك فــي مــهــرجــان أدبــــي. وهــنــالــك فــاجــأنــا أمــني 

فحيثما  نوعه،  من  غريٍب  باستقباٍل  الشبيبة  رابطة 
تــحــّركــنــا فـــي ربـــــوع ســلــقــني، ضــمــن ســـيـــارة الــوفــد 
األدبي، كنا نفاجأ برفاق شبيبيني يعترضون طريق 
ســيــارتــنــا، ويــطــلــبــون مــنــا، بــتــهــذيــب شبيبي جـــم، أن 
ننزل، وما إن تالمس أقداُمنا األرض، حتى يخرج من 
مديحه  في  يقولون  كانوا  مما   

ٌ
طبال املحتشدين  بني 

َيانة«. ويبدأ الضرب على طبله، وينطلق من 
ْ
»أخو َحف

جواره عازف املزمار، وما هي إال لحظاٌت حتى تدخل 
التي  الشعبي  الرقص  فرقة  َجل 

َ
ْرت

ُ
امل املرسح  ذلك  إلى 

يقودها ابن بلدنا أبو عبدو )الشخص نفسه الذي كان 

يمتدح َعْرَجتي الجميلة(، وبعد أن ينقسم الراقصون 
إلى فريقني يلعبان بالسيف والترس، ينزل أبو عبدو 
 عصا طويلة يسمونها »عصاية النبوت«، ويبدأ 

ً
حامال

تتسارع.  ثم  بطيئة  تبدأ  بحركٍة  الهواء  في  بتدويرها 
وخالل التسارع، يتناقص وزنها بفضل القوة النابذة، 
عبدو  أبــو  يلوي  ووقتها  الريشة،  بــوزن  حتى تصبح 
ــوراء، رويــــدًا رويــــدًا حــتــى يستلقي على  ــ ظــهــره إلـــى الـ
فــوق جسده،  تــزال تفتل  مــا  النبوت  ظــهــره، وعصاية 
لحظة  الهليوكبتر  بــطــائــرة  شبيها  مــنــظــره  ليصبح 

هبوطها على األرض.
أن ينسينا سبب  كـــاد  االســتــقــبــال  هـــذا  أن  الــحــقــيــقــة 
ذهابنا إلى سلقني، فقد ذهبنا للتحكيم في مسابقة 
أدبية، وإذا بنا ننتقل من حفلة رقص وتعييش لألب 

القائد. 
هذا كله يأتي إلى ذاكرتي، أعزائي القراء، بعد أن أعلن 
بياع  أجير  بصفة  يعمل  )كــان  قبنض  محمد  السيد 
ارة حلب، ثم أصبح  شاورما وسندويتش كباب في َعبَّ
التصفيق  مجلس  فــي  عــضــوًا  ثــم  تلفزيونيًا،  منتجًا 
ــقــائــد بــشــار األســـد  والـــدبـــكـــة( أنــنــا يــجــب أن نــدعــم ال
بالطبل  )الرادفة(،  والقوات  السوري،  العربي  والجيش 

والزمر.

مسابقات أدبية على إيقاع الطبل

وأخيرًا

كنت محسوبًا على 
المعارضين، على الرغم 
من بُْعدي عن األحزاب، 
والمهرجانات الخطابية

األحد 22  إبريل/ نيسان   2018 م  6  شعبان 1439 هـ  ¶  العدد 1329  السنة الرابعة
Sunday 22 April 2018

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
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